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Kauno firma kaltinama ryšiais 
su teroristu rėmėjais 

Kaunas -Vi ln ius , kovo 21 JAV ambasados Vilniuje vie
šųjų ryšių pare igūnas Michael d. (BNS) — Kauno bendrovė 

„Avia Baltika" paneigė tie
kianti karinės paskirt ies 
sraigtasparnius valstybėms, 
kurios gali būti susijusios su 
teroristais, pareiškė bendro
vės komercijos direktorius 
Viktoras Brazaitis, komen
tuodamas dienraščio „Lietuvos 
rytas" pranešimą, esą „Avia 
Baltika" eksportuoja s t ra te 
ginės paskirties aviacinę tech
niką, apeidama Lietuvos įsta
tymus. 

Bendrovė dėl šio rašinio ap
kaltino dienraštį šmeižtu ir 
pagrasino teismu. 

Anot „Lietuvos ryto", Vals
tybės saugumo depar tamentas 
(VSD) tur i duomenų, jog „Avia 
Baltika" yra susijusi su ka
rinės ginkluotės nepatiki
moms valstybėms tiekimu. Pa
prašytas patvirtinti šią infor
maciją, VSD atstovas ryš iams 
su visuomene Vaidotas Mažei
ka atsakė, jog depar tamentas 
„nekomentuos šių žiniasklai-
dos pranešimų". 

Tai, kad. kariniai sraigta
sparniai ir naikintuvų detalės 
per Lietuvą buvo gabenamos 
iš Rusijos į valstybes, kurios 
gali būti susijusios su t a rp tau
tiniu terorizmu, nustatė JAV 
speciahosios tarnybos. P a s a k 
dienraščio, JAV ambasada Vil
niuje kreipėsi į m Lietuvos 
URM, prašydama paaiškinti , 
kaip kontroliuojamas tokių 
gaminių importas ir ekspor
tas. Paprašytas patvirtinimo, 

Dėl netvarkingų 
dokumentų \ užsienį 
neišvyko daug vaikų 

Pasak Valstybės sienos ap
saugos tarnybos (VSAT) pra
nešimo, šiemet 84 vaikai 
neišleisti per valstybės sieną, 
nes vyko neturėdami tėvų su
tikimo arba be lydinčių tėvų. 
31 nepilnamečiui teko grįžti 
namo, ne tur im kelionės doku
mento arba pasieniečiams pa
teikti dokumentai negaliojo. 

VSAT teigimu, ar tė jant 
moksleivių pavasario atosto
goms ir daugėjant vaikų kelio
nių, paprastai išauga ir dėl 
netvarkingų dokumentų į už
sienį neišleistų vaikų skaičius. 

VSAT atkreipia dėmesį, kad 
šių metų vasario 28 d. vyriau
sybės nutar imu pakeista iki 
tol galiojusi vaiko laikino 
išvykimo į užsienio valstybes 
tvarka. Būtina žinoti, kad kar 
tu su nepilnamečio kelionės 
dokumentais, Lietuvos pasie
niečiams privaloma pateikti ir 
papildomai būtinų dokumentų 
kopijas (išskyrus paso a rba 
vaiko kelionės dokumento). 

VSAT primena, kad jei vai
kas vyksta į užsienio valstybe 
su abiem tėvais (įtėviais), 
PKP pareigūnams pateikia
mas to vaiko Lietuvos piliečio 
pasas arba vaiko kelionės do
kumentas. Šiuo atveju jokių 
papildomų leidimų ar kitokių 
dokumentų pasieniečiams pa
teikti nereikia. Jeigu va ikas 
vyksta su vienu iš tėvų, t a ip 
pat turi boti pateiktas antrojo 
iš tėvų sutikimas, kad va ikas 
išvyktų. Jame turi būti nuro
dyta, kuriam laikui ir į kokią 
valstybe vyksta vaikas. Sut in
kančiojo parašas turi būti pa
tvirtintas notaro. Jei vaikas į 
užsienio valstybę vyksta vie
nas, jis turi pateikti Lietuvos 
piliečio pasą arba vaiko ke
lionės dokumentą ir abiejų 
tėvų sutikimą. (BNSI 

Boyle sakė, jog „JAV ambasa
da nuolat kalbasi su Užsienio 
reikalų ministeri ja apie įvai
rius dalykus, ir ši t ema yra 
t a r p tų, kur ias a p t a r i a mūsų 
vyriausybės". 

Tuo t a rpu prez identas Val
das Adamkus šią savaite 
nurodė kompetent ingoms ži
nyboms skubiai sugriežt int i 
tvarką, reglamentuojančią 
s t ra teg inės ir dvigubos paskir
t ies prekių eksportą, importą 
ir t ranzi tą . 

Siekiant nesukel t i į tarimų 
pasienio ta rnyboms ir supa
pras t in t i eksporto procedūras, 
Lietuvoje ir Rusijoje buvo pa
keičiami prekių kodai . Taip 
ka r i šk iams skirt i gaminiai 
neva tapdavo civilinės paskir
ties prekėmis . „Avia Balt ika" 
keler ius me tus naudojosi tuo, 
kad kai kur ių modelių rusiški 
s ra ig tasparnia i gali būt i nau
dojami ir ka r in iams , ir civili
n i ams t iks lams. 

Dėl paskut inio bendrovės 
prašymo leisti išvežti sraigta
sparnį „Mi-8" į Sudaną specia
li ūkio ministerijoje veikianti 
ir leidimus išduodant i komisi
j a sprendimo nepr iėmė. Pasak 
komisijos vadovo Gedimino 
Miškinio, komisijai dėl to kilo 
kele tas klausimų, į kuriuos 
bendrovė nea t sakė . Ši Afrikos 
valstybė pasaulyje y r a laiko
ma nepat ik ima, JAV Vals
tybės d e p a r t a m e n t a s ją įvar
dija kaip remiančią ta rp tau
tinį terorizmą. 

„Avia Balt ika" s ra igtasparnį 
vis dėlto išgabeno į Sudaną, 
pranešus i , kad sra ig tasparnis 
„Mi-8T" y r a dvigubos paskir
t ies , todėl leidimas nebūtinas* 

„Avia Balt ika" komercijos di
rektor ius pabrėžė, k a d įmonė 
remontuoja s ra ig tasparnių 
mazgus , keičia deta les , bet ne 
juos ginkluoja. 

* E u r o p o s ž m o g a u s t e i s i ų 
t e i s m a s S t r a s b ū r e pranešė 
priteisęs buvus iam verslinin
kui Arvydui Stašaičiui 21,700 
eurų moralinei žalai atlyginti 
ir 8,700 eurų bylinėjimosi iš
laidoms padengti . Te ismas nu
sprendė, kad ka l inan t A. Sta
šaitį, buvo pažeista jo teisė į 
laisvę bei asmens neliečiamy
bę. A. Stašaičio byla tebėra 
nagr inėjama Kauno miesto 
apylinkės teisme. Pr ieš kele
r ius metus te ismas buvo pa
skelbęs nuosprendį , tačiau 
Aukščiausiasis t e i smas jį pa
naikino, ir byla buvo grąžinta 
nagrinėt i iš naujo. M 

* Ba l tarus i jos g e n e r a l i n ė 
p r o k u r a t ū r a n u s p r e n d ė pa
tenkint i Lietuvos general inės 
p rokura tū ros p rašymą ir iš
duoti nuo teismo skirtos 
bausmės pasislėpusį buvusį 
Lukiškių ta rdymo izoliato
riaus-kalėjimo viršininko pa
vaduotoją Sviatoslavą Bojariną. 
Baltarusijoje sula ikytas S. 
Bojarinas į Lietuvą bus at
vežtas balandžio 2 d. Kol kas 
j is y ra laikomas uždarytas 
Minsko ta rdymo izoliatoriuje. 
46 metų S. Bojarinas slapstėsi 
Baltarusijoje nuo Lietuvos 
teismo paskir tos laisvės atė
mimo bausmės už kyšinin
kavimą. J i s buvo sulaikytas 
vasarį Minsko srityje, bal taru
sių teisėsaugos pare igūnams 
š tu rmavus butą, kur iame 
glaudėsi S. Bojarinas. Sulai
kymo operacija buvo parengta 
bendradarbiaujant Lietuvos ir 
Baltarusijos kr iminal inėms 
policijoms. (BNSI 

Seirr.f k' !\ irt.ihf-n; ;>risi<-ki' '.rys nju>: Kuii.-Ui'irimn ; : :;m< 
tutis Lapinskas, ir Zenonas N'amavičius. Naujų KT teisėjų kan 
džioje. Teisėjų regalijų įteikimo ceremonijoje Konstituciniame 
pirmininko pavaduotojas Česlovas Juršėnas, Aukščiausiojo t» 
ministras Juozas Bernatonis, ankstesni KT teisėjai. Dėkodama 
sake, kad šiuo teisėjų pasikeitimu įteisinama tolesne demokra 
nimas. Paklaustas, ar negaila KT salėje palikti 4 metus kartu .-
sakė, kad .Jeigu galėtum, sulaikytum, bet čia yra jo karjeros, 
lybe ir išleisti su geriausiais linkėjimais". 

•i'i-ej.-u — iš kairts Aimanai AfcnoBavičius, Kes-
datūroms Seimas pritarė slaptu balsavimu kovo pra-
eisme dalyvavo prezidentas Valdas Adamkus, Seimo 
smo pirmininkas Vytautas Greičius, vidaus reikalų 
darbą baigusiems teisėjams prezidentas V. Adamkus 
nes valstybės raidos eiga. įtvirtinamas teisės pripaži-
: juo dirbusio patarėjo A. Abramavičiaus, V. Adamkus 
) profesinio gyvenimo aukštumos, turi sutikti su rea-

K^stučio Vanago 'Elta; nuctr 

L 1 Trumpai apie viską 
* L i e t u v a d e r y b o s e d ė l n a 

r y s t ė s E u r o p o s S ą j u n g o j e 
išsiderėjo ilgiausią iš visų 
kandidačių pereinamąjį laiko
tarpį tabako akcizui bei ilges
nį nei planavo laikotarpį naf
tos a tsargoms sukaupti. Briu
selyje vykstančiame Vyriau
siųjų derybininkų sus i t ik ime 
Lietuvai suteikta teisė cigare
čių akcizą palaipsniui didinti 
iki 2010-ųjų sausio 1 d. Tokiu 
būdu Lietuva baigė derybas 
dėl Mokesčių skyriaus ir šiuo 
metu su ES yra suderinusi 24 
iš 31 derybų skyriaus. BNS' 

* V i l n i a u s taks i i r m a ž ų j ų 
a u t o b u s u v a i r u o t o j a i teis
mui apskundė miesto valdy
bos sprendimą, kuriuo reika
laujama, kad nuo šių metų 
liepos 1 d. automobiliai gali 
būt i t ik geltonos spalvos i r ne 
senesni ka ip 12 metų. Vežėjai 
teigia, jog tokie reikalavimai 
juos gali atvesti iki bankroto. 

(R, Elta) 

* A B „ K a i š i a d o r i ų p a u k š 
t y n a s " p i r m a s i s iš L i e t u v o s 
paukš tynų pasiryžo užpildyti 
Rusijoje atsiradusią nišą ir 
pasiūlys kaimynams savo pro
dukciją vietoj uždraustos ame
rikietiškosios. Kaišiadoriškiai 
s u m a n ė tvirt intis a t idarydami 
savo parduotuvę Maskvoje, o 
vėliau parduotuvių skaičių di
dinti . Je igu „žvalgyba" pasitei
sins, į Rusiją kel iaus ir 
„Vilniaus paukštyno" produk
tai . (VŽ, Elta) 

* J A V P i t t s b u r g h ' o , P A 
„ P e n g u i n s " k l u b o gynėjas 
Dar ius Kasparaitis Šiaurės 
Amerikos valstybinėje ledo ri
tulio lygoje (NHL) nuo šiol 
rungtyn iaus Colorado ,,Ava-
lanche" klube. Baigiantis žai
dėjų mainų lygoje terminui , 
lietuvį, kuris šiame sezone per 
69 rungtynes pelnė du įvar
čius boi atliko 12 rezultatyvių 
perdavimų. ,.Penguins" klubas 
iškeitė į suomių puolėją Ville 
Niemine ir gynėją Riek Berry. 
29 metų D. Kasparaitis savo 
karjera NHL pradėjo 1992 m 
.Wv\ York o ..Islanders" ko
mandoje, o 1996-1997 m. sezo
ne perėjo i FSUfeagu ..Pen
guins". iBNSi 

* Vienas iš soc ia l l ibera lu 
vadovu, Seimo n-rys Vytau
tas Krie+knucka- nb' būti ap
kaltintas šiurkščiais Viešųjų 
ir privačiųjų interesų derini
mo įstatymo pažeidimais. Tei
giama, jog Seimo komandiruo
tas į Maskvą, j is lankėsi 
Rusijos televizijoje RTR ir 
išsiderėjo išskirtines pro
gramų transliacijos teises Vil
niaus televizijai, kuriai V. 
Kvietkauskas vadovavo prieš 
tapdamas Seimo nariu. Dabar 
šiai televizijai vadovauja jo 
žmona. R, EIUI 

* Kauno mies to Žaliakal
n i o policijos komisariato pa
reigūnai ieško įtariamųjų, ku
rie melagingai žadėdami įdar
binti Rusijoje, pagrobė 58 
žmonių pasus. P licijos parei
gūnai jau dabar ^abejoja, jog 
nukentėjusiųjų bwa daugiau. 
Pirminiais polici/os duomeni
mis, firma vienr.me reklami
niame laikraštyje paskelbė, 
kad įdarbins Rusijoje. Vėliau 
norintys dirbti .žpilde anke
tas ir paliko pasas. Paaiškė
jus , kad ..įdarbinimo biuras" 
yra tuščias, d a g e l i ? apgau
tųjų kreipėsi j po'.:ciją. mst 

* Klaipėdos jū rų uos to 
policija, t i r d a m a vagys tę iš 
uosto sandėliu, išsiaiškino, 
kad bendrovė „B iltijos žuvys" 
žuvims iš laivų krauti ir sū
dyti neteisėtai sr.mdydavo be
namius, kuriems už vieną die
ną mokėdavo 10-15 litų. Pa
sak policijos, vienas iš sulai
kytųjų šioje byloje yra žmo
gaus imunodeficito viruso 
(ŽIV) nešiotojas Jo pavarde 
neskelbiama. Kl:;:podos visuo
menės sveikatos centro teigi
mu, žmogus užsikrėsti ŽIV 
valgydamas ar liesdamas žuvį 
negali, net jei ŽIV nešiotojas, 
apdorodamas žuvį, būtų susi
žeidęs. BNS 

* Kaune buvo su la iky ta s 
v ie tos k r i m i n a l i n i o pasaulio 
įžymybė Egidijus Abarius, nu
sikaltėlių pasaulyje žinomas 
Gogos pravarde Sis „dakta
rų" gaujos narys siejamas su 
verslininko Sigito Ciapo bei jo 
vairuotojo Vinco Varne nužu
dymu (LR.R1 

Pasaulio naujienos 

P. Pakso rinkiminėje 
komandoje — kalėjęs 

seimūnas 
Liberalų demokratų partijos 

pirmininko, buvusio premjero 
Rolando Pakso prezidento rin- | 
kimų kampaniją padės orga
nizuoti prieštaringai pa
garsėjęs buvęs Seimo narys 
Audrius Butkevičius. 

Dienraštis „Respublika" ket
virtadienį rašo, kad nors ofi
cialiai R. Paksas dar nėra 
iškeltas kandidatu į preziden
tus, tačiau jau susikūrusiam 
jo rinkimų štabui vadovauja 
viena artimiausių bendražy
gių Dalia Kutraitė-Giedrai
tienė. Pasak dienraščio, A. 
Butkevičiui pavesta vadovauti 
svarbiausiems kampanijos or
ganizavimo klausimams. A. 
Butkevičius sakė, kad liberalų 
demokratų vadovą moko, kaip 
derinti visus rinkimų kampa
nijos veiksmus, konsultuoja, 
kaip derinti reklamą ir įvaiz
džio kūrimą. 

Tuo tarpu R. Paksas teigė 
norįs, kad A Butkevičius 
taptų nuolatiniu jo rinkimų 
štabo nariu ir dirbtų tik Libe
ralų demokratų partijai. Pa
sak R. Pakso. A. Butkevičius 
— patyręs ir gerą reputaciją 
turintis specialistas. „Jis buvo 
sukūręs Strateginių tyrimų 
centrą. Rinkimų klausimais 
konsultavo ne tik Baltarusijos 
ir Gruzijos, bet ir kitų šalių 
partijas", sakė R. Paksas . 

(R. BNS) 
* L ie tuvos l i be ra lu sąjun

gos (LLS> va ldyba nuspren
dė partijos tarybai siūlyti kan
didatu į prezidentus iškelti 
LLS pirmininką 42 metų Eu
genijų Gentvilą, kuris praėjusį 
spalį partijos pirmininko poste 
pakeitė buvusį premjerą Ro
landą Paksą. LLS valdybos 
narys Algimantas Matulevi
čius taip pat neslepia savo 
ambicijų dalyvauti prezidento 
rinkimuose. Spaudos teigimu, 
A. Matulevičiaus susitikimuo
se su rinkėjais renkami para
šai paremti jo kandidatūrai . 

Švedijos mies t e Malmė-
je a t i d a r y t a s Lietuvos verslo 
klubas ..Lithuanian Business 
Club". Klubo įkūrimo įkūrėjai 
— Pietų Švedijos pramonės ir 
prekybos rūmai ir Malmės 
miestą merija. ^ ' s 

(Remiantis AFP. Reuters. AP, intertax. ITAR-TASS, BNS 
žinių a9ent0.ru pranešimais) 

Vašingtonas JAV prezidentas George W. Bush ketvirtadienį 
pareiškė esąs nusivylęs palestiniečių vado Yasser Arafat pastan
gomis nutraukti smurtą Artimuosiuose Rytuose ir paragino jį 
..padaryti kur kas daugiau". „Tiesą sakant, esu nusivylęs jo veiks
mais", sakė G. W. Bush po susitikimo su JAV viceprezidentu Diek 
Cheney, kuris trečiadienį grįžo iš kelionės po Artimuosius Rytus. 

Beirutas . Su palestiniečių vadovo Yasser Arafat judėjimu „Fa-
tab" siejama radikali grupuotė „Al-Aqsa Martyrs Brigades" prisi
ėmė atsakomybę už ketvirtadienį Jeruzalę sudrebinusį savižudžio 
sprogdinimą. Televizija BBC pranešė, kad per šį išpuolį žuvo 5 
žmonės, dar mažiausiai 40 buvo sužeisti. Pirminiais duomenimis, 
septynių nukentėjusiųjų būkle sunki. 

J e r u z a l ė . Ketvirtadienį vakare turėjęs įvykti Izraelio ir pales
tiniečių saugumo pareigūnų susitikimas buvo atšauktas dėl nau
jausio palestiniečio savižudžio išpuolio Jeruzalės centre. Kiek 
anksčiau Izraelio vyriausybės atstovas spaudai Arieh Meckel pra
nešė, kad į skubų posėdį susirinkę Izraelio saugumo vadovai svar
sto, kaip reaguoti į naujausią palestiniečių išpuolį. Jis sakė, kad 
ketvirtadienio derybos gali būti atšauktos, tačiau pabrėžė, jog kol 
kas kalbama tik apie vieno susitikimo atšaukimą, o ne apie ryšių 
su palestiniečiais nutraukimą. 

Vat ikanas . Popiežius Jonas Paulius II pirmą kartą komentuo
damas Katalikų Bažnyčios pedofilijos skandalų bangą, ketvirta
dienį sakė, kad jį labai įskaudino kunigai, susiję su šia „labiausiai 
smerktina" blogio apraiška. Rašydamas metinį laišką kunigams, 
popiežius nurodė, kad Katalikų Bažnyčia nori minėtų skandalų 
aukoms pademonstruoti savo susirūpinimą ir „teisingai reaguoti į 
kiekvieną tokią skausmingą situaciją". Pasak jp, minėti skandalai 
metė „tamsų įtarumo šešėlį" ant kitų, dorų kunigų. JAV Katalikų 
Bažnyčia kaltinama dešimčių vaikų seksualinio išnaudojimo slėpi
mu. Dėl kunigų pedofilų buvo pakirstas Bažnyčios dorovinis auto
ritetas, jai gali tekti sumokėti šimtus milijonų dolerių baudų ir 
kompensacijų. 

Vašingtonas. JAV prezidentas George W. Bush nusprendė ne
atšaukti šią savaitę numatyto vizito į Peru dėl sprogdinimo netoli 
JAV ambasados Limoje, kurio metu žuvo 9 žmonės ir buvo sužeis
ta daugiau kaip 30 žmonių. 

S tokholmas . Trys Švedijos piliečiai, kurių sąskaitos Jungtinių 
Taut.11 (JT) i s a k ^ " Vwrv areštuotos praėjusiais metais, yra susiję 
su tarptautinio terorizmo rėmimu, pranešė JAV ambasadorius 
Švedijoje Charles Heimbold. Šis žingsnis sukėlė įtampą tarp Stok
holmo ir Vašingtono, nes Švedijos vyriausybė skundžiasi, kad JAV 
nepateikė jokių įrodymų, jog trys iš Somalio kilę Švedijos piliečiai 
yra susiję su terorizmu. Pasak FBI, Somalyje veikianti finansinė 
grupė „ai Barakaat" Osama bin Laden vadovaujamo „ai Qaeda" 
tinklo vardu surinko apie 500,000 dolerių, kurie buvo skirti rugsė
jo 11-osios išpuolių JAV rengėjams. Trys Švedijos piliečiai pripaži
no turėję reikalų su „ai Barakaat" Švedijos skyriumi, tačiau pa
brėžė, kad naudojosi banko paslaugomis tik siųsdami paramą So
malyje gyvenantiems giminaičiams. 

P raha . NATO generalinis sekretorius George Robertson mano, 
kad pernai rugsėjo 11-ąją susidarė „visiškai naujos NATO santy
kių su Rusija aplinkybės". Jis pabrėžė, kad dabar „NATO ir Rusi
ja turi bendrų rūpesčių, ir joms būtina juos spręsti drauge". Pasak 
G. Robertson, NATO politinė vadovybė „tvirtai pasiryžusi toliau 
eiti konsultacijų keliu ir drauge konstruktyviai spręsti visas prob
lemas, ieškoti, ,.kur pas mus yra tai, ką prezidentas Putin, kalbė
damasis su manimi, pavadino tarpusavio interesų logika". 

Bagramo av iac i jos bazė, Afganistanas. Netoli Rytų Afganis
tane prie Chosto esančio aerodromo, kur JAV bombonešiai „B-l" 
ir karo sraigtasparniai „AC-130" davė atkirtį įtariamiems Taliba-
no ir ,.al Qaeda" kovotojams, JAV koalicijos pajėgos vėliau rado 10 
priešų lavonų, pareiškė JAV majoras Bryan Hilferty. 

Beijing. Kinijos teismas ketvirtadienį nuteisė kinų kilmės ame
rikiečių inžinierių Fong Fuming 5 metams laisvės atėmimo už ne
teisėtą valstybės paslapčių jgijimą ir kyšininkavimą. Nuosprendis 
buvo paskelbtas, praėjus daugiau kaip 2 metams nuo F. Fuming 
suėmimo. 66 metų Fong Fuming yra prastos sveikatos, todėl JAV 
anksčiau pasmerkė tokį Kinijos teismo vilkinimą, kaip neleistiną. 

Seulas. Pietų Korėja ir JAV ketvirtadie.iį pradėjo didžiausias 
istorijoje bendras karines pratybas, kurias Šiaurės Korėja pa
smerkė, kaip pasirengimą prieš ją nukreiptam kariniam puolimui. 

Vašingtonas. JAV nepatvirtins, kad Šiaurės Korėja laikosi 
1994 m. sutarties, kuria buvo siekiama priversti Pietų Korėją atsi
sakyti branduoliniu ginklų programos. Vašingtonas duos jai 
„griežtą ženklą", sake Baltųjų rūmu atstovas spaudai Ari Fleis-
cher. Tačiau pasak jo. prezidentas George W. Bush padarys išimtį, 
leisdama,- Siaurės Korėjai šiemet įsivežti mazuto už 95 mln. dol.. 
kaip buvo numatyta pagal 1994 m. pasirašytą sutartį . Praėjusią 
savaitę Siaurės Korėja pagrasino pasitraukti iš šios sutarties, rea
guodama ; pranešimą apie Vašingtono parengtą branduolinės pa
dėties apžvalgą, kurioje kalbama apie nenumatytiems atvejams 
parengtus JAV planus panaudoti branduolinį ginklą prieš kurią 
nors septynių valstybių, tarp kurių minima ir Šiaurės Korėja. 

Almata. Raketų paleidimai iš Baikonūro kosmodromo daro įta
ką orams, pranešė Kazachstano hidrometeorologijos centro direk
torė Liudmila Voronina. Pasak jos. paleidžiant kiekvieną raketą. 
nenuspėjamai pasikeičia orai. Ji paaiškino, kad jeigu raketa palei
džiama apsiniaukusią dieną, kai gali pradėti lyti ar snigti, po ra
ketos paleidimo lyja ar sninga gerokai smarkiau. Raketos paleidi
mo įtaka juntama 600 km spinduliu nuo paleidimo vietos. Per hid
rometeorologijos centro atliktus 
tyrimus taip pat buvo nustaty
ta, kad po raketos paleidimo 
300-400 kilometrų spinduliu 
nuo paleidimo vietos oras atšą
la 

KALENDORIUS 
Kovo 22 d : Kotryna. Benvenutas, 

Oktaviana, Gedgaudas. Gante 
Kovo 23 d.: Turbijus. Domas, Ak-

VIIP. Galigintas. Vismantas. 
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SPORTO APŽVALGA 

Redaktorė Irena Regiene 

Š. AMERIKOS LIETUVIŲ ŠACHMATU 
PIRMENYBĖS 

2002 m. Š. A. Lietuvių indi
vidualines Šachmatų pirme
nybes vykdo Čikagos ASK „Li
tuanica", š.m. gegužės 18 ir 19 
d., lietuvių Jaunimo centre. 
5600 South Claremont Ave., 
Chicago, 111., tel. 773-778-
7501. Šios varžybos yra dalis 
52-jų Š. A. Lietuvių sporto žai
dynių, vykstančių tą patį sa
vaitgalį, Čikagoje. 

Bus žaidžiama šveicarų sis
tema. Ratų skaičius, laiko riba 
ir kt. bus nustatyta vietoje, at
sižvelgiant į žaidėjų skaičių ir 
pageidavimus. 

Pirmas ratas prasidės ge
gužės 18 d., šeštadienį, 10 
vai. ryto. Registracija nuo 9 
vai. r. Kitų ratų tvarkaraštis 
bus nuspręstas vietoje. 

Laimėtojui teks Dr. Algirdo 
Nasvyčio Atminimo pereina
moji taurė, įsteigta 1982 me
tais. 2001 metų laimėtojai — 
Juozas Chrolavičius (Hamilto
no „Kovas") ir Pranas Vilkelis 
(Mississauga ^Anapilis"). Pir
mų 3-jų vietų laimėtojai bus 
apdovanoti ŠALFASS žaidy
nių medaliais. Numatoma ir 
piniginės premijos už 3 vietas. 

Bus pažymėtas ir geriausias 
jaunis, jaunesnis negu 18 me

tų amžiaus. 
Dalyvauti kviečiami visi lie

tuvių kilmės šachmatininkai. 

Išankst inė registracija — 
iki 2002 m. gegužės 11 d. 
imtinai, pas turnyro vadovą, 
adresu: Saulius Rakauskas, 
6100 S. Keeler Ave.. Chicago, 
IL 60629, tel. 773-581-6771; 
Fax: 312-836-0953. 

Papildomi ryšiai: Antanas 
Vilutis, tel. 219-322-4533; Vy
tautas Nasvytis, ŠALFASS 
šachmatų komiteto pirm. tel. 
216-631-0219; Rimantas Dir-
vonis, 52-jų žaidynių Varž. k-
to pirm., tel. ir faksas; 630-
789-0529, E-mail: 

rdirvonis@hotmail.com.- Se
kite ŠALFASS Web: 

www. salfass. com 
Galutinė registracija bus 

priimama vietoje, varžybų die
ną. 

Pilnesnė informacija prane
šama sporto klubams ir pavie
niams šachmatininkams pagal 
turimus adresus. Sekite taipo
gi ASK Lituaaicos VVebsite: 
www.lituanica.com 

ŠALFASS Šachmatų 
komitetas 

ŠALFASS centro valdyba 

AMERIKOS LIETUVIŲ STALO TENISO 
PIRMENYBĖS 

2002 m. Š. A. Lietuvių Stalo 
teniso pirmenybes vykdo Či
kagos ASK „Lituanica", š.m. 
gegužės 18 d., šeštadienį, Jau
nimo centre, 5600 South Cla
remont, Chicago, IL. tel. 773-
778-7501. Šios varžybos yra 
dalis 52-jų Š. Amerikos Lietu
vių sporto žaidynių, vyksian
čių tą patį savaitgalį Čikagoje. 

Varžybų pradžia: 12 vai. 
vidudienį. Registracija nuo 
11 vai. ryto. 

Programa: Vyrų vienetas 
(neriboto amžiaus), moterų 
vienetas (neriboto amžiaus J, 
vyrų senjorų vienetas (50 me
tų ir vyresnių), vyrų dvejetas, 
mišrus dvejetas, komandinės 
varžybos (2 vyrai ir 1 moteris). 
Dvejetuose ir komandinėse 
varžybose — amžius neribo
tas. 

Klasifikacija — pagal žai
dėjo amžių varžybų dieną. 

Dalyvauti kviečiami visi 
lietuvių kilmės žaidėjai. 

Išankstinė dalyvių regist
racija — iki 2002 m. ge
gužės 11 d. imtinai, pas tur
nyro vadovą: Vacys Kleiza, 
13500 Litle Creek Dr.. Lock-
port, IL 60441. Tel.: 708-301-
2870; E-mail: Vacys@aol.com 
V. Kleiza yra Lietuvos Garbės 
konsulas Čikagoje. 

Galutinė registracija su 
mokesčiais priimama varžybų 
dieną, vietoje. 

Papildomi ryšiai: Saulius 

Rakauskas, tel. 773-581-6771; 
Rimantas Dirvonis, 52-jų žai
dynių varžybinio komiteto 
pirm., tel. ir faksas 630-789-
0529, E-mail: 

rdirvonis@hotmail.com. Se
kite ASK Lituanicos Web-
site: www.lituanica.org ir 
ŠALFASS Website: 

www.salfass.com 
Visi išankstinę registraciją 

atlikę žaidėjai, reikalui esant, 
bus painformuoti apie tolimes
nę varžybų eigą ir galutinę 
varžybinę programą. Atlikite 
registraciją laiku! 

Pilnesnę informaciją gauna 
sporto klubai ir 2001 metų 
žaidynėse dalyvavę žaidėjai. 

ŠALFASS-gos centro 
valdyba 

TINKLINIO ŽAIDĖJŲ 
DĖMESIUI 

Š.m. gegužės 18 ir 19 d. Či
kagos priemiesčiuose vyks 
ŠALFAS s-gcs sporto žaidy
nės. Tinklinio žaidėjai kvie
čiami sudary:i tinklinio ko
mandas: vyrų. moterų, miš
rias, jaunuoli-; — 18 metų ir 
jaunesnių. Susidomėję kvie
čiami skambinti Aldai Bra-
kauskienei, tel. 630-243-9084, 
arba ei. paštu 

brakauskas(s attbi.com, arba 
Laurai Lapinskienei, tel. 630-
971-8629 arba d. paštu 

ialialsi@aol.com 

Cleveland ..Cavaliers" žaidėjas Žydrūnas Ilgauskas ir o sužadėtinė Sarah 
Wi!k ]X) 2002 m. vasario 24 d. rungtynių prieš Orlantio. vykusių Clevelan-
do Gund Arena. Ilgauskas pareiškė „Draugui", kad vestuves, turėjusios 
įvykti praėjusių metų vasarą buvo atidėtos lūžus jo Kojai. Vestuvės nu
matoma šią vasarą Clevelande. Data dar nenustatyta, nes nežinoma ka
da galės iš Lietuvos atvykti jo šeimos nar.ai. N'uotr Lino Johansono 

Futbolas Čikagoje 
LFK „LITUANICOS" NARIŲ 

SUSIRINKIMAS 
Kovo 17 d., sekmadienį, Pa

saulio lietuvių centre, Lemon-
te, įvykęs metinis LFK „Litua
nicos" narių susirinkimas bu
vo gana gausus dalyviais. Ja
me pirmą kartą dalyvavo ir 
nemažas entuziastų būrelis iš 
Lietuvos naujai atvykusiųjų 
sporto mėgėjų. Susirinkimą 
pradėjo klubo pirmininkas Al
bertas Glavinskas, padaryda
mas trumpą įžangą. Po to sek
retorius Gediminas Bielskus 
perskaitė praėjusio metinio 
susirinkimo protokolą. Apie 
klubo iždo stovį pranešė iždi
ninkas Leonas Juraitis. Jo 
pranešimas, deja, visus nuliū
dino paskelbimu, kad metai 
baigti su 5,872 dolerių nuosto
liu. 

Apie klubo kasą plačiau pra
bilo revizijos komisijos pirmi
ninkas Jonas Pleirys, išsa
miau nušviesdamas pajamų ir 
išlaidų pozicijas. Pranešta, jog 
išlaidų turėta beveik 25,000 
dolerių, o pajamų — tik be
veik 19,000 dolerių. Apie klu
bo komandas kalbėjo treneriai 
ar jų padėjėjai: Gediminas 
Bielskus (rezervinės) ir Algis 
Šalkauskas — (pirmosios). 

Renkant naujus vadovau
jančius organus, prie esančių 
valdybos narių: C dimino 
Bielskaus, Alberto Glav.nsko, 
Leono Juraičio, Broniaus Mi
kėno, Edvardo Šulaičio, Jono 
Rudaičio, Gedimino Jarmala
vičiaus, nutarta pridėti ir bū
relį naujų veikėjų: Algį Šal
kauską, Dainių Šimėną, Valdą 
Kerulį, Artūrą Strokovą, Leo
ną Joniką ir Joną Putną. 

Buvo patvirtinta ir revizijos 
komisija. Ją sudaro: Jonas 
Pleirys, Romas Kartavičius ir 
Bronius Žukauskas. 

LFK ..Lituanica" metiniame narių susirinkime. š.m kovo 17 d vykusinmi PTC, Lenaoafe 
centro v-bos pirm Rimantas Dirvoms Iš k sed: V K.•-..... A (ilnvinskas. A Juškiene I. 

kalhi SAT.FASK-eos 
. lumit is ir .1 Pleirv« 

N'uotr K. bulaičio 

Diskusijose kalbėta apie fut
bolo aikštės sutvarkymą, ruo
šiantis naujam ratui (pavasa
rio) Metropolitan" lygos pir
menybėse. Taip pat diskutuo
ta ir apie persirengimo-nusi-
maudymo kambario įrengimą 
PL centre, Lemonte — netoli 
aikštės, kurioje mūsiškiai žai
džia „nam'4" rungtynes. Jau 
ne pirmi metai norima iš
spręsti šią opią problemą, bet 
vis nesisekdavo, nes PL centro 
vadovybė neskirdavo tam rei
kalui patalpos. Dabar ji jau 
rasta ir klubas nori įsirengti 
savo darbu ir pinigais. Atrodo, 
kad šieme: tai turės būti su
tvarkyta. 

Kalbėta ir apie kitus svar
bius reikalus (pvz., siūlyta, 
kad tuo metu, kada Lemonte 
vyksta pirmenybinės rungty
nės, žiūrovams būtų galima 
pasiūlyti įvairaus maisto (ne 
vien tik dešrelių, kaip anks
čiau būdavo). Tas atneštų klu
bui daugiau pelno, nes finan
sinė našta dabar yra labai di
delė ir reikia kuo greičiau ką 
nors daryti. Tuo reikalu apsi
ėmė pasirūpinti naujasis klu
bo valdybos narys Artūras 
Strokovas. 

Į šį susirinkimą buvo atsi
lankęs ir Š. Amerikos Lietuvių 
fizinio auklėjimo ir sporto są
jungos — ŠALFASS valdybos 
naujasis pirm. Rimas Dirvo
nis. Jis pasakojo apie šią 
sporto sąjungą ir kvietė į 
„SALFASS-gą įsijungti. Dabar 
LFK lituanica" SALFASS-
gos veikloje nedalyvauja, nes 
niekur kitur Š. Amerikoje 
nėra lietuvių futbolo komandų 
prieš kurias būtų galima 
rungtyniauti. Siūlė bent įstoti 
į sąjungą, sumokant 5 dole
rius metinio mokesčio. 

Pirmosios pirmenybių 
rungtynės balandžio 7 d. 
Pagal naujai gautą „Metro

politan" futbolo lygos „major" 
divizijos kiek pakeistą pirme-
nybinį tvarkaraštį, „Lituani
cos" komandos pirmenybes 
pradės savo aikštėje — Le
monte, balandžio 7 d. (per At
velykį), 1 vai. p.p. rungtyniaus 
rezervinės, o 3 vai. p.p. — paL 

grindinės sudėtys, lietuvių 
varžovai bus lenkų „Legovia" 
klubo vienuolikės. Lemonte 
bus žaidžiama ir balandžio 14 
d. (su „Kickers" ekipa). 

LIETUVĖS 
TAPRTAUTINĖJE 
DVIRATININKIŲ 

VERTINIMO 
LENTELĖJE 

Tarptautinės dviračių sporto 
sąjungos (UCI) paskelbtoje pa
sauliu plento dviratininkių 
įvertinimo lentelėje iš lietuvių 
aukščiausią vietą — penktą — 
užima Edita Pučinskaitė (496 
tšk.). 26-erių metų pasaulio 
vicečempione kovo 3 dienos 
klasifikacijoje buvo taip pat 
penkta. 

31 -erių metų pasaulio čem
pione Rasa Polikevičiūtė (432 
tšk.) išliko aštunta. 

Diana Žiliūtė (262 tšk.) 
užima 14-tą (buvo 14-ta), Jo
lanta Polikevičiūtė (66 tšk.) — 
46-tą (48), Zita Urbonaitė (27 
tšk.) — 99-tą (101), Erika Vi-
lunaitė (tšk.) — 199-tą (197), o 
Gitana Gruodytė (4 tšk.) — 
218-tą (217) vietas. IŠ viso kla
sifikuotos 354 dviratininkės. 

Tautinių rinktinių įvertini
mų lentelėje Lietuva (1,283 
tšk.) išliko antra. Pirmauja 
Vokietija (1,871 tšk.). Trečioje 
vietoje — Olandija (1,242 
tšk.). Iš viso klasifikuotos 42 
šalys. 

(Elta) 

APDOVANOJIMAI 
75-MEČIO PROGA 

Kovo 14 d. Kūno kultūros ir 
sporto departamento aukso 
medaliais apdovanoti neseniai 
75-ąjį jubiliejų atšventę buvęs 
Aukštojo ir specialiojo viduri
nio mokslo ministras Henri
kas Zabulis bei viceministras 
Vaclovas Pranaitis. Juos pa
sveikino ir už nuveiktus dar
bus sporto labui padėkojo de
partamento generalinis direk
torius Vytas Nėnius. 

Jubiliatų pagerbime netruko 
prisiminimų apie praeityje nu
veiktus darbus, ankstesniais 
metais plėtotą studentų spor
tą, didelėmis sporto šventėmis 
virsdavusias studentų sparta
kiadas, studentų pergales 
aukščiausio rango varžybose. 
H. Zabulis ir V. Pranaitis at
skleidė ir tuometinės savo 
darbo specifikos ypatumus, 
papasakojo jau anekdotais ta
pusių istorijų, kaip sovieti
niais laikais reikėjo „kūrybin
gai" taikyti įstatymus, kad bū
tų įgyvendinti tikslai, kokiais 
būdais nuo sovietų armijos bu
vo išsaugotas A. Sabonis. 

Jubiliatus sveikino ir Lietu
vos studentų sporto asociaci
jos prezidentas Česlovas Gar-
baliauskas. „Be jūsų nebūtų 
mūsų", — apibendrindamas 
šių žmonių nuopelnus stu
dentų ir visos Lietuvos sportui 
sakė LSSA prezidentas. 

(Elta) 

LIETUVOS 
FECHTUOTOJOS 

PASAULIO TAURĖS 
VARŽYBOSE 

Pasaulio taurės trečiojo eta
po varžybose Lietuvos moterų 
fechtavimo rinktinė užėmė 16-
ąją vietą, o geriausiai iš mū
siškių asmeninėse varžybose 
pasirodžiusi Namida Puikytė 
buvo 48-a. 

Komandinių varžybų še-
šioliktfinalyje Lietuvos ko
manda, kurią sudarė Ieva 
Rimgailaitė, Namida Puikytė 
ir Jūratė Stučinskaitė, nuga
lėjo Čilės komandą 45:24, ta
čiau aštuntfinalyje turėjo nu
sileisti stipriai Italijos ekipai 
33:43. 

Kovoje dėl 9-16 vietų mūsiš
kės pralaimėjo Ukrainos, Ju
goslavijos ir Didžiosios Brita
nijos ekipoms. 

Nugalėtojomis tapo vengrės, 
finale įveikusios Rusijos eki
pą, o trečiąją vietą užėmė ita
lės. Iš viso rungtyniavo 20 ko
mandų. 

Asmeninėse špagininkių 
varžybose dalyvavo 142 sporti
ninkės. 

(Elta) 
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EDMUNDAS V&NAS.MD..&C. 
Specialybė - Vidaus igų gydytojas 

Kalbame Ketuvisfcai 
6918 W. Archar Ava. SU. 5 ir 6 

Cracaflo.lt 60638 
Tet773-2»-9966 

Valandos pagal susttarima 

ARAS ŽUOBA, M.D. 
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220 
hAARIUS KATILIUS, M.D. 

CHIRURGAS 
Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinoJogin* ir 

laparoskopine chirurgija. 
300 Bamey Dr.. Suite A 

Joliet IL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
www.<»rtertorsufnaryatttraitr«MBTh 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
DANUI GYDYTOJAS 

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

4647 VV. 103 SL. Oak. Lawn, IL 
TeL 708-422-8260 
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„DRAUGAS" lietuvybės švyturys ir sargas! 

NUSIVYLIMAS ŽIEMOS OLIMPIADA 
Praėję 2001-ieji buvo ne

lengvi Lietuvos tautiniam 
olimpiniam komitetui (LTOK) 
aukšto meistriškumo sporto 
srityje — reikėjo dalyvauti 
Europos jaunimo žiemos ir va
saros olimpinėse dienose. 

Ketverių metų žiemos olim
pinį ciklą vainikavo šių metų 
vasario mėnesį vykusios Salt 
Lake City žiemos olimpinės 
žaidynes, kurių rezultatai at
nešė daugiau nusivylimo nei 
džiaugsmo. Apie tai kovo 14 d. 
Vilniuje, „Karolinos" viešbučio 
konferencijų salėje, surengtoje 
LTOK Generalinės asamblėjos 
sesįjoje savo ataskaitoje kalbė
jo LTOK prezidentas Artūras 
Poviliūnas. 

„Nors per visą Nepriklauso
mos Lietuvos dalyvavimo žie
mos žaidynėse istoriją pasiek
tas aukščiausias rezultatas — 
penktoji vieta šokių ant ledo 
varžybose, kitų sportininkų 
startai, išskyrus jaunųjų, verti 
kritikos", — sakė A. Poviliū
nas. — „Nora federacijų vado
vai stebuklų nežadėjo, realūs 
rezultatai prastesni nei tikėjo
mės". 

LTOK vadovas pažymėjo, 
kad tokie rezultatai nebuvo 
didelė staigmena, nes pagal 
viešosios nuomonės apklausos 
tyrimo rezultatus net 63.7 
proc. apklaustųjų šalies gy
ventojų nieko geresnio olim
piadoje ir nesitikėjo. Tiesa, 
per 20 proc. mano, kad pasiek
ti rezultatai yra gėdingi. 
LTOK internete svetainės lan
kytojai irgi balsavo panašiai 
— 45 proc. startus įvertino 
prastai, 33 proc. patenkina
mai. 

Nors specialistų išvados bus 
pateiktos kitą mėnesį, jau da
bar aiškios pagrindinės tokio 
pasirodymo priežastys, o vie
na iš svarbiausių — menkas 
žiemos sporto finansavimas. 
Tačiau neišvengta ir metodi
nio treniruočių krūvio planavi
mo klaidų. 

Salt Lake City kontekste 
ypač svarbus atrodo jaunių 
olimpinių dienų varžybose 
Vuokatyje slidininkės Irinos 
Terentjevos iškovotas sidabro 
medalis, liudijantis apie turi
mą potencialą. 

Kalbėdamas apie vasaros 
sporto šakų rezultatus, A. Po
viliūnas praėjusius metus va
dino sėkmingais, nes iš 48 
olimpinės rinktinės narių 15 
sportininkų tapo Europos 
čempionatų prizininkais arba 
pateko į pirmuosius šešetu
kus. Tačiau dėl Kūno kultūros 
ir sporto departamento vado
vų kaitos pernai buvo sutrikęs 
pasirengimo Atėnų olimpi
nėms žaidynėms finansavi
mas, neefektyviai dirbo Lietu
vos olimpinis sporto centras. 

Viena svarbiausių praėjusių 
metų veiklos sričių buvo olim
pinis švietimas — priimti nau
ji, tarptautinę olimpinę char
tiją atitinkantys LTOK įsta
tai, sėkmingai įgyvendinama 
LTOK bei Švietimo ir mokslo 
ministerijos bendradarbiavi
mo sutartis, pagal kurią vyk
doma vaikų ir jaunimo olimpi
nio ugdymo programa. Praėję 
metai LTOK buvo ypatingi ir 
tuo, kad jis galutinai įsikūrė 
naujose patalpose Olimpiečių 
g.15. 

(Elta) 
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JAV LB KRAŠTO TARYBŲ IR 
VALDYBŲ PIRMININKŲ 
AMŽIAUS SUVESTINĖS 

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS 
Ankstyvesniame rašinyje 

(.Draugas", 2002.01.18) rašy
ta, kad, jeigu padėtis vystysis 
tokia pat kryptimi, būsimoje 
JAV LB Taryboje moterų skai
čius viršys vyrų skaičių. 
Imant paskutines keturias 
Krašto valdybas kartu, per
svara moterų pusėn jau įvy
kusi. 

Dabar bus pažvelgta į JAV 
LB Tarybų pirmininkų ir 
Centro/Krašto valdybų pirmi
ninkų amžių. Šių pozicijų pa
vardės rastos Jūratės Bud
rienės redaguotame leidinyje 
— „Jungtinių Amerikos Vals
tijų Lietuvių Bendruomenės 
50-ties veiklos metų jubilie
jus"; 2001 m. spalio mėn. 12-
14 d., Chicago, Illinois. Jubi
liejaus rengėjai: JAV Lietuvių 
Bendruomenės Krašto valdy
ba. 

Sunkiau buvo su amžiaus 
nustatymu. Reikėjo ieškoti 
Lietuvių enciklopedijoje, var
dynuose, JAV LB Tarybos rin
kimų archyvuose bei kitur... 
Noras buvo sužinoti pirminin
ko/pirmininkės amžių, parei
gas perimant. Pareigų termi
nas yra treji metai. Kai kurie 
buvo perrinkti antram ar tre
čiam terminui. 

Nuo 1955 m. iki 2000 metų 
yra buvę 16 JAV LB Tarybų ir 
tiek pat Centro/Krašto val
dybų. Paaiškinimas: pirmosios 
šešios valdybos buvo vadina
mos Centro valdybomis, o po 
to buvusios yra vadinamos 
Krašto valdybomis. Patogumo 
dėlei, šiame rašinyje jos visos 
bus vadinamos Krašto valdy
bomis. 

Turint pirmininkų pavar
des, jų gimimo metus ir kada 
tas pareigas ėjo, visa informa
cija buvo suvesta į keturias 
grupes. Pirmoje grupėje pri
statomas pirmųjų keturių ta
rybų pirmininkų amžiaus vi
durkis.'Antroje grupėje yra V-
VIII Tarybų pirmininkų am
žiaus vidurkis. Trečioje grupė
je matome LX-XII Tarybų pir
mininkų amžiaus vidurkį. Pa
galiau ketvirtoje grupėje yra 
paskutiniųjų keturių tarybų 
pirmininkų amžiaus vidurkis. 

Tarybų Pirmininkų 
grupė amžiaus 

vidurkis 
I-IV 55.00 
V-VII 43.88 
K-XII 56.75 
Xin-XVI 64.00 
Pirmu žvilgsniu atrodo, kad 

pradinis metų vidurkis kiek 
nukrito, tada pakilo, o po to 
dar daugiau pakilo. Tik, sudė
jus pirmąsias dvi grupes įr 
gautą amžiaus vidurkį (49.44 

metai) palyginus su likusiomis 
dviem grupėmis (60.37 me
tai), išryškėja amžiaus skirtu
mas. Tas skirtumas — 10.93 
metai — sudaro 22 proc. 

Kokio amžiaus asmens būta 
užimant Tarybos pirmininko 
pareigas? 

Amžius 

31-40 m. 
41-50 m. 
51-60 m. 
61-70 m. 

Kiek 
pirmininkų? 

3 
2 
4 
8 

Iš viso būta 17 pirmininkų, 
nes vienoje kadencijoje buvo 
du pirmininkai. Tarybos pir
mininko pareigas perimant, 
amžius svyravo nuo 37 iki 69 
metų. 

Tokios pat grupuotės naudo
tos, žvelgiant į Krašto valdy
bos pirmininkų amžiaus vi
durkius. Pirmųjų keturių 
Krašto valdybų pirmininkų 
amžiaus vidurkis yra duoda
mas pirmoje grupėje, kitų ke
turių Krašto valdybų pirmi
ninkų amžiaus vidurkis an
troje grupėje ir t.t. Iš viso — 
keturios grupės. 

Valdybų 
g rupė 

I-IV 
V-VIII 
LX-XII 
XIII-XVI 

Pirmininkų 
amžiaus 
vidurkis 

43.50 
45.50 
61.25 
56.25 

Kaip matyti, pirmose trijose 
grupuotėse pirmininkų am
žiaus vidurkis vis kilo: nuo 
43.50 metų iki 45.50 metų; ta
da stamboka pakopa, su 61.25 
amžiaus vidurkiu. Paskutinė
je grupėje amžiaus vidurkis 
sumažėja iki 56.25 metų. 

Kaip ir tarybų' pirmininkų 
atveju, sudėjus pirmąsias dvi 
Krašto valdybų pirmininkų 
grupuotes (amžiaus vidurkis 
44.50 metai) ir palyginus su 
paskutiniosiomis Krašto val
dybų pirmininkų grupuotėmis 
(amžiaus vidurkis 58.75 me
tai), rasta 14.25 metų skirtu
mas. Tas skirtumas sudaro 32 
proc. Kitaip sakant, paskuti
niųjų aštuonių Krašto valdybų 
pirmininkų amžiaus vidurkis 
yra 32 proc. aukštesnis, negu 
pirmųjų aštuonių. 

Kokio amžiaus būta už
imant Krašto valdybos pirmi
ninko postą? 

Amžius Kiek 
pirmininkų? 

31-40 m. 3 
41-50 m. 5 
51-60 m. 3 
61-70 m. 5 
Paskutinis klausimas: koks 

tarybų pirmininkų ir Krašto 
valdybų pirmininkų amžiaus 

JAV LB Krašto valdybos nariai su dienraščio „Draugo" darbuotojais š.m kovol5 d. tariasi del LB sukaktuvinio 
leidinio spausdinimo. Iš kairės: „Draugo" administratorius Valentinas Krumplis, JAV LB Krašto valdybos pirm. 
Algimantas Gečys, redaktorė Danutė Bindokienė, žurnalistė Audronė V. Škiudaitė, „Draugo" direktorių valdy
tom pirm Marija Remienė, dr. Romualdas Kriaučiūnas ir Juozas Ardys. J o n o Kuprio nuotrauka 

GRAUDI SUKAKTIS 
Pirmadienį, kovo 11 dieną 

sukako šeši mėnesiai nuo 
siaubingo teroristų išpuolio 
New Yorke, kai pereitų metų 
rugsėjo 11 dienos ryte du lėk
tuvai smogė į Pasaulinės pre
kybos centro pastatus, juos 
sugriaudami ir pareikalauda
mi didoko skaičiaus aukų. Jie 
apgriovė ir Pentagoną. Žuvu
sių aukų priskaitoma per tris 
tūkstančius, o Pentagone žu
vo 125 asmenys. Net ir greita
jai pagalbai bei policijos pa
reigūnams atskubėjus į katas
trofos vietą, dalis jų žuvo griu
vėsių chaose. Tas baisus įvy
kis sukrėtė visą Ameriką ir su 
gilia užuojauta nuskambėjo 
po visą pasaulį, išskyrus kraš
tus, kuriuose slapstosi teroris
tai, kaip Afganistanas ir kiti. 

Nors jau praėjo šeši mėne
siai nuo tos katastrofos, ta
čiau valymo darbai eina la
bai lėtai, nes atsargiai yra at
kasami griuvėsiai, juose ieš
kant ko nors konkretaus. Vie
nos griuvėsių krūvelės centre 
guli aplamdytas dolerio bank
notas, kelios nesugadintos 
nuotraukos ir automobilių 
vairavimo leidimai. Kovo 12 
dieną, kasant pietinio bokšto 
griuvėsius, buvo atrasta vie
nuolika ugniagesių lavonų. 
Iki tos dienos rasta 148 ug
niagesių lavonų, kas yra ma
žiau negu pusė užmuštų rug
sėjo teroristų puolime. Šešių 
mėnesių laikotarpyje buvo iš
gabenta daugiau kaip mili
jonas tonų griuvėsių. Tą darbą 
atliekant labai atsargiai ir lė
tai, numatoma iki š. m. birže
lio mėnesio išgabenti dar per 
pusantro milijono tonų griu-

vidurkis? Tarybos pirmininkų 
54.90 metai; Krašto valdybų 
pirmininkų: 51.63 metai. Tai
gi, apskritai Krašto valdybos 
pirmininkai buvo 3.28 metais 
jaunesni negu tarybų pirmi
ninkai. 

vėsių. Nepaprastai atsargiai 
analizuojant kiekvieną griu
vėsių krūvelę, vieną dieną 
buvo atkasti net penki ug
niagesių lavonai, todėl tvarky
mo ir valymo darbai eina labai 
lėtai. 

Pirmadienio ryte preziden
tas Bush Baltuosiuose rū
muose vadovavo gedulingai 
ceremonijai ir beveik kiekvie
name JAV mieste buvo pami
nėta toji siaubinga tragedija. 
Iškilmingos pamaldos ir minė

jimas vyko New Yorko mies
te. Lietuviškoji visuomenė ne
liko tam tragiškam įvykiui 
abejinga: pamaldų bei minėji
mų metu buvo pagerbtas žu
vusiųjų atminimas su malda, 
giesme ar himnų giedojimu. 

Deja, Amerikos gyvenime 
nesibaigia būsimų terorų bai
mė. Dėl to Amerikos vyriau
sybės organai pradeda pla
nuoti apsaugą nuo dar nenu
matytų, bet galimų teroro iš
puolių. 

Aurelija M. Balašaitienė 

>» DARBININKAS" PO PERTRAUKOS 
„Su pavasarį atgimstančia 

gamta - kovo mėnesį - atgyja 
ir Darbininkas'. Sumažinęs 
savo formatą, bet padidinęs 
puslapių skaičių iki 16-os, 
atrodo gražiai, jaunatviškai, 
nors žengia 87-us metus", -
rašoma pirmojo numerio įva
diniame straipsnyje. Leidinys 
liks krikščioniškos krypties, 
bet nebus periodinis. Atnau
jintą leidinį po dviejų mėn. 
pertraukos pradėjo leisti re
dakcijos kolektyvas - spaudos 
ir „Darbininko" entuziastų 
grupelė, paskaičiavusi 2001 
m. savaitraščio nuostolius, ku
riuos padengė Pranciškonų 
provincija, ir gavusi provinci
jolo t. B. Jurčio pritarimą. At
naujintas laikraštis bus siun
čiamas visiems periodinio 
„Darbininko" skaitytojams, 
sumokėjusiems 2001 m. pre
numeratą. Atnaujintas „Dar
bininkas" spausdina vysk. 
Pauliaus Baltakio, OFM, 
sveikinimą su šv. Velykomis. 
Vytautas Antanas Dambrava 
rašo apie „Neužmirštamas Ve
lykas Lietuvoje", pateikiamas 
pluoštas skaitytojų laiškų, 
rašytų dar senajam „Darbi
ninkui", minimi mirusieji ka
talikų veikėjai, skelbiamos 
Lietuvos valstybės ir Bažny
čios, taip pat pasaulio trum
pos žinios, niujorkiečiams -

vietinės žinios ir būsimų lietu
viškų renginių tvarkaraštis. 
Plačiau papasakota apie LK 
Religinės šalpos direktorių 
posėdį, kuriame vysk. Paulius 
Baltakis, OFM, apibūdino nu
veiktus darbus. Nuo paskuti
nio direktorių posėdžio spalio 
mėn. Lietuvai paskirta ir per
vesta 204,170 dol. finansinė 
parama, tame tarpe - 62 sti
pendijos (po 300 dol.) studen
tams. Nuspręsta ir toliau pri
sidėti prie A.P.L.L.E. vasaros 
religijos/etikos ir katalikiškų 
mokyklų srauto kursų vedimo 
Lietuvoje. Iš naujų prašymų 
paskirta 49,500 dol. finansinė 
parama. 

A V . Š . 

* I i visos 2002 metų in
vesticijoms numatytos su
mos (39 mln. litų) ketinama 
skirti gavybos didinimui „Geo-
naftos" naudojamuose trijuose 
naftos telkiniuose — Kretin
gos, Girkalių ir Nausodžio. 
Čia bus modernizuojami esan
tys bei gręžiami nauji gręži
niai. Taip pat ketinama akty
vinti naftos paieškos darbus 
Plungės plote, kuriame iki šiol 
nafta neišgaunamą. Dar 5 
mln. litų ketinama investuoti į 
naujų naftingų struktūrų pa
iešką. (K,Elta) 

DRAUGAS, 2002 m. kovo 22 d., penktadienis 

Danutė Bindokienė 

Dešinė nežino, ką kairė 
daro 

Artėjant „Oskarų" iškil
mėms Hollywoode, kai ku
riuose Vašingtono vyriausy
bės sluoksniuose juokaujama, 
kad žymenį už labiausiai ne
veiksmingai atliekamą darbą 
su didžiausia priemaiša žiop
lumo, turėtų gauti JAV „Im-
migration and Naturalization 
Service" (INS; jstaigos. Nepai
sant Atstovų rūmuose priima
mų įstatymų, ar pastangų vi
zų gavimą palengvinti, INS 
juose susipainioja, kaip gai
dys pakulose. 

Neatrodo, kad padėtis arti
moje ateityje pagerės, juo la
biau, kad ją dar sukomplikavo 
pernai rugsėjo 11 d. teroristų 
išpuoliai ir po to atsiradęs ne
pasitikėjimas imigrantais, be
siveržiančiais į Ameriką. 
Ypač daug atsargumo laiko
masi rytiečių, iš vadinamųjų 
„pavojingų" šalių — Afganis
tano, Pakistano, Irano, Egip
to, Palestinos ir pan. — at
žvilgiu. Jiems įvažiavimo vi
zas į JAV gauti darosi vis sun
kiau ir sunkiau. Žinoma, tas 
tik skatina nelegalių kelių 
ieškojimą — o jų atrasti už 
prašomą sumą dolerių visuo
met galima. 

Kartais visgi ir imigracijos 
įstaigos padaro tokių klaidų, 
kad kyla abejonės, ar jos bent 
žvilgteli į imigracijos įstaty
mus ir vizų išdavimo taisyk
les. Štai tik vienas pavyzdys. 
Prieš savaitę, praėjus lygiai 
šešiems mėnesiams po teror
istų išpuolių New Yorke bei 
Vašingtone, kai visa Amerika 
iš naujo prisiminė siaubą ir 
minėjo žuvusiuosius, „US Im-
migration and Naturalization 
Service" pranešė Florida val
stijoje veikiančiai lakūnų mo
kyklai, kad dviem studentam: 
Mohamed Atta ir Manvan Al-
shehhi, suteikiamos vizos at
vykti į JAV ir studijuoti mi
nėtoje mokykloje. Tačiau INS 
pamiršo vieną, visiems žino
mą, faktą — šiedu vyrai buvo 
tarp tų, kurie 2001 m. rugsėjo 
11 d. pagrobę lėktuvus ir atli
ko teroristinius veiksmus, pa
reikalavusius ne vieno tūks
tančio gyvybių! 

Į Imigracijos įstaigų „neap
sižiūrėjimą" griežtai reagavo 
prezidentas George W. Bush 
ir vyriausias valstybės proku
roras John Ashcroft. Jie reika
lauja, kad nedelsiant būtų 
peržiūrėta imigracijos įstaigų 
veikla ir. jeigu reikėtų, priim
ti nauji įstatymai. 

Tik vargiai čia įstatymai 
padės, jeigu jie lieka gulėti 
stalčiuose, o imigracijos įstai
gos dirba, kaip nesavomis gal

vomis. Kas bent kartą yra 
turėjęs reikalų su JAV imigra
cijos įstaiga, puikiai žino jų 
darbo tempą, nenuoseklumą 
ir apskritai pažiūrą į klien
tus. Kai nesunkiai vizas gau
na įvairūs nusikaltėliai (kiti 
po kelis kartus, net jau depor
tuoti iš JAV), o teisingiems, 
doriems žmonėms, norintiems 
trumpam laikui atvykti į 
Ameriką ir aplankyti artimus 
savo šeimos narius, užtren
kiamos panosėje durys. Ne
reikia tid ir stebėtis, kad 
žmones tuomet ieško bet ko
kios kitokios „angos" — ir ją 
suranda. 

Apskaičiuojama, kad šiuo 
metu Amerikoje gyvena tarp 7 
ir 8 milijonų nelegalių imi
grantų. Didžioji šio skaičiaus 
dalis yra iš Meksikos, bet pa
kanka ir iš kitų kraštų, įskai
tant mūsų Lietuvą. Retas ku
ris atvyksta, ieškodamas nuo
tykių ar pasiryžęs užsiimti 
nusikalstama veikla. Daugu
ma ieško darbo, kad galėtų 
padėti šeimos nariams pasi
likusiems tėvynėje. Jie nebijo 
ir sunkiausio, juodžiausio 
darbo, gyvena kuo prasčiau, 
kukliau, taupo kiekvieną cen
tą, ilgisi .savųjų ir svajoja, 
kada galės grįžti į savo kraš
tą. Tai ir nemažos dalies mū
sų tautiečių, atvykusių į Ame
riką — dalia. 

Kai žiniasklaidoje užsime
nami nelegaliųjų imigrantų 
reikalai, pasipila klausimai: o 
gal dabar Amerika paskelbs 
amnestiją ir visi nelegalai 
galės tapti legaliaisiais? Deja, 
kol kas tokios viltys nepasi
tvirtino, nors žygių šia linkme 
pasitaiko. Žinoma, daugiausia 
įtakos turi ispaniškai kal
bančioji imigrantų dalis, nes 
jie šiame krašte sudaro di
džiausią ir įtakingiausią tau
tinę grupę. Galima tikėtis, 
kad lengvatos, kurios būtų su
teikiamos nelegaliems imi
grantams iš Meksikos, bus 
taikomos visiems kitiems. 

Siekiant to legalaus statuso, 
procesą kiek sulėtino pernai 
vykę teroristų išpuoliai ir dėl 
to kilęs nepasitikėjimas norin
čiais atvykti i JAV. Xe tik 
imigracijos įstaigos, bet ir eili
niai amerikiečiai kiekviename 
tamsesio gymio veide, kiekvie
name, kalbančiame nesupran
tama kalba, mato galimą te
roristą, todėl vizų gavimui 
statomos vis naujos užtvaros. 
Visgi pripažįstama, kad ilgai
niui tos užtvaros bus nugriau
tos arba bent jose atsiras 
plyšių, palengvinančių patek
ti į šią šalį. 

ODISĖJA GINTARO 
ŠALYJE 

- : INDRĖ TIJŪNĖLIENĖ 
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Žvarbus vejas įstrižais ruožais neša sniegą. Yra apie 
8 v.v. Jau tamsu. Dviese važiuojam iš Kauno į Vilnių. 
Kaip visuomet, pakelėje matome prašančių pavėžėti. 
Pravažiuojant sąžinė graužia, bet vis tik saugiau su 
nepažįstamais neprasidėti. 

Bet štai, ranką ištiesęs pavėžėti prašosi apie 20 me
tą vyriškis. Jis tvarkingai apsirengęs ir už rankutės 
laiko šiltai aprengtą vaikelį. Nemaloni naktis. Per se
kundę apsisprendžiam ir sustojam. Pasisako važiuoja 
į Vilnių. Paklausiu, ar tinka išleisti centre. Sutinka. 
Vengiu kalbėti. Jaunuolis ramiu tonu sako: 

— Dar šiąnakt su broliuku teks grįžti į Kauną. Va
žiuoju į Vilnių ubagaut. 

Pašiurpau. Mano vyras tvirčiau įsikimba į vairą, o 
s i stengiuosi nerodyti jokios reakcijos. Jaunuolis tę
sia: 

— Esame gausi šeima. Šeimininkas rytoj ateis rinkti 
nuomą. Neturim. 

Paklausiu: 
— O kas lis vaikelis? 
— Tai mano broliukas. 
— Ar broliukui ne vėlu, ar ne laikas jam namuose 

miegoti? 

Tyla. Pradedu galvoti, kaip jie naktį tuščiame Vil
niaus centre ubagaus. Kažkas „nesusijungia". 

Gerokai pavažiavus, jaunuolis pasiprašo išleisti ne
toli Vilniaus, „Nešte" degalinėje. Paklausiu: 

— Ne į centrą? 
— Čia, prie autostrados, bus gerai. 
I sukam. Jiems išlipant mano vyras iš piniginės iš

sitraukia 10 Lt., paduoda jaunuoliui, ir nulekiam 
smarkiai sukrėsti. 

Atrodo, gana aišku, kad vyriškis šį vaikutį naudoja 
ubagavimo įrankiu. Net maniau, kad jam išlipus rei
kėtų greitai užtrenkti duris ir su vaikeliu nuvažiuoti. 
Tačiau to nepadariau ir vargiai ar tą vaikelį nuo liki
mo būtumėm išgelbėję, nes mes būtumėm apkaltinti 
vaiko pagrobimu. Manau, kad vyriškio planas gal ir 
buvo — važinėti autostrada ir iš pavėžėjančių išsi
prašyti pinigų. O šaltą naktį tampomas vaikelis? Gal 
gyvenimo baisenybės jam nebe naujiena! Kiek kartų 
peršasi mintis, kad vertė panaši — ar vaikas, ar musė. 
Atrodo, kad Lietuvoje vaikus skriaudžiantys visai ne
baudžiami arba lengvas pabaudas gauna. 

Kelionės į Lietuvą jau ne naujiena. Tačiau kiekviena 
būna pilna naujų nuotykių, patyrimų ir grįžus už
trunka laiko juos „išsijoti". Nors į Lietuvą važinėjam 
nuo 1979 metų, „Saulutės" reikalais nuo 1993, o „Die
viškojo Kryžiaus" Lietuvos benamių paramos fondo 
reikalais — nuo 2000 metų, šį kartą grįžau su ypač 
sunkia nuotaika. 

Nuo lapkričio pradžios iki gruodžio vidurio buvau 
Lietuvoje su savo vyru Donatu, kuris buvo draugiškai 

pakviestas paskaitoms Kauno Technologijos bei Šiau
lių universitetuose bei lankėsi įvairiose firmose ir 
įstaigose, kurios puoselėja tarptautinį verslą. 

Važiuoti žiemą yra pravartu — kasdieninis gyveni
mas plaukia įprasta eiga. Lankomos šeimos dažniau
siai būna namuose. Keliaujant iš Vilniaus išsinuo-
mojam automobilį. Šiuo metu jau reikia važinėti su 
nuolat įjungtomis šviesomis ir žieminėmis padango
mis. Mums atvykus prasidėjo rimtesni žiemos reiš
kiniai — šlapdriba, plikledis, Baltijos jūroje — audros, 
kurios nutraukė kelto ryšius su Neringa bei gal pa
greitino povandeninės žarnos sprogimą Būtingėje, už
traukiant kaimyninių valstybių nepasitenkinimą dėl 
išsiliejusios naftos. 

Ne tik orai buvo audringi, bet ir žmonių nuotaikos 
įkaitusios dėl keistai nuostolingai veikiančios „Wil-
liams Int." firmos „Mažeikių naftos" įmonėje. „Tele-
komo" dėka brangstančios telefonų ryšių kainos paver
čia telefoną nepasiekiamu liuksusu. 

Aplamai jautėsi ne tik antiamerikietiškos, bet bend
rai antivakarietiškos nuotaikos, kaltinant visus užsie
niečius dėl nesėkmių Lietuvoje. Bet įdomu, pagal ap
klausų duomenis prezidento V. Adamkaus populiaru
mas vis tiek aukštas. Pozityviai vertinamas ir dr. Ka
zys Bobelis ir daugelis pasisako, kad už jį balsuotų, jei 
jis kandidatuotų į LR prezidento vietą. 

Seimo prieangyje su dr. Bobeliu besikalbant, čia be
silankantys Kauno JSaulės" gimnazijos pilietinio ug
dymo klases mokiniai su dideliu džiaugsmu jį apstojo, 
fotografavosi ir prašė autografo. Dr. K Bobelis malo

niai su jaunimu bendravo, atsakinėjo į klausimus, pa
sirašinėjo. 

Besiruošiant kelionei nupirkau lauktuvėlių Šarūno 
Marčiulionio krepšinio mokyklos krepšinio trenerio 
Gedimino Ulio vaikučiams. Nuo krepšinio mokyklos 
komandos pirmosios viešnagės Čikagoje visi likome 
bičiuliais. Staiga trenkė baisi žinia — Gediminas žu
vo! Atšventęs motinos gimtadienį, jis taksi vežė tė
velius namo. Pakelėje pastebėjęs avariją, Gediminas 
išlipo padėti. Staiga atlėkė girto policininko vairuoja
mas automobilis ir trenkė į taksi. Taksi pakilo į orą. 
Gedimino mama, smarkiai sužeista, ilgą laiką pralei
do ligoninėje. Gediminas žuvo vietoje. Žuvo trisde
šimtmetis, energingas jaunos šeimos tėvelis, skyręs 
gyvenimą savo žmonai, sūneliui ir dukrytei. 

Jų kukliame bute vartėme šeimos albumą. Su žmo
na jie buvo klasiokai. Vaikučiai rodė laidotuvių nuo
traukas čirškėdami: „Čia miega tėvelis". Iš Amerikos 
atvežti žaisliukai niekada neatstos tėvelio... 

Lapkričio 10-ta — ypatinga diena — Astos ir Dovo 
Lesniauskų vestuvės senoje Šv. Mykolo bažnyčioje. 
Dovas, gimęs ir augęs Čikagos priemiestyje, jau kelin
ti metai gyveno ir dirbo Lietuvoje. Sutikę mus Vil
niaus oro uoste, pakvietė į bažnyčią. Bažnyčia remon
tuojama, nešildoma. Bet tai neatšaldė susirinkusių 
ūpo ir, kaip visuomet Lietuvoje, suėjo giminės ir drau
gai su gražiausiomis gėlių puokštėmis. Meilės žiedai 
sukūrė gražią lietuvišką šeimą. 

Bus daugiau 
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LIETUVA, TĖVYNE MŪSŲ 
N E R E I K I A M E N K I N T I 

Nesutinku str. „Lietuva, Tė
vyne mūsų" („Bičiulystė", ko
vo 8 d.) išsakoma mintimi, 
kad Lietuvoje labai blogai, 
kad ten neįmanoma gyventi. 
Taip gali kalbėti žmogus, ku
ris pasitraukė iš Lietuvos 
(pabėgo į užsienius — į Ameri-
kas) ir dabar bando pateisin
ti šį savo poelgį, juodindamas 
paliktą kraštą. Pasiremkime 
faktais. Pažiūrėkime į straips
nyje keliamus teiginius. Taip, 
„Lietuvos avialinijos" turi ke
letą senų JAKų („kukurūz-
ninkų"), tačiau jos turi taip 
pat ir „Boeingų", ir švediškų 
lėktuvų, kurie yra patogūs, 
skrenda tyliai. Kodėl apie tuos 
moderniuosius lėktuvus 
straipsnyje — nė žodžio? 

Apie prakaito kvapą. Mano 
nuomone, miesto autobusuose 
jo, tokio, nėra, bent aš nejun
tu. Nemanau, kad Lietuvos 
žmonės maudosi rečiau negu 
reikia. Žinoma, situacija 
trumpam pasikeičia, kai į au
tobusą įvirsta koks girtas pi
lietis (tautybė čia nesvarbu; 
v i s i . girti vienodai dvokia). O 
viešieji tualetai — manote, ki
tų šalių sostinėse rožėmis kve
pia? Ne. Tualetai visur turi tą 
patį specifinį kvapą. Nereikia 
nė tualetų. Štai, pavyzdžiui, 
Paryžiuje, viešose vietose, lif
tuose, tvyro šlapimo kvapas. 
Na, ir kas? Beje, Vilniuje 
miesto autobusai, važinėjan
tys, į oro uostą yra nė kiek 
prastesni negu kitų Vakarų 
Europos šalių sostinėse. 

Tikra tiesa, kad Lietuvos 
laikraščiai labai tendencingai 
pateikia žinias, išryškina juo
dąsias gyvenimo puses, pir
muosius puslapius skiria tra
gedijoms, nelaimėms ir skan
dalams aprašyti. Toji purva-
sklaida formuoja neigiamą 
Lietuvos įvaizdį pačioje šalyje 
ir stumia dalį gyventojų į ne
viltį. Tai ir žiniasklaidos, ir 
lietuviškojo mentaliteto, išpa
žįstančio kančią ir liūdesį, 
problema. 

Nematau nieko blogo tame, 
kad lietuviai taupo vandenį. 
Taip elgiamasi visoje Vakarų 
Europoje: indai plaunami di
deliame dubenyje, po to per-
skalaujami. Svečiuodamasis 
pas draugus Paryžiuje, mau
dydamasis, neleidžiu sau užsi
būti duše ilgiau, kaip penkias 
minutes. Jei užsibūčiau, ma
nės nesuprastų. Vanduo ten 
taupomas. Ar gali būti kitaip? 

Apie lietuviškas maisto pre
kes straipsnyje buvo tiesiog 
sumeluota. Vilniuje jomis nu
krautos parduotuvių lentynos. 
Lietuviškas maistas skanus, 
šviežias ir žmonių labai perka
mas. Na, gal ne visi išsigali 
nusipirkti mėsos ir sviesto 
tiek ir taip dažnai, kaip norė
tųsi... Bet ir mano draugų šei
mos, prancūzai, gyvenantys 
Paryžiuje, ten taip pat negali 
sau visko leisti. Ir jie sako, 
kad maistas pas juos bran
gus. Aišku, sunku Lietuvoje 
verstis tiems, kurie gauna mi
nimalią pensiją, bedarbiams, 
vargšams... Bet tokių yra vi
sose Šalyse. Ir kas čia keisto? 
Žmonės atsisako įprastų tele
fonų, bet tik todėl, kad mobi
lieji yra pigesni ir patogesni. 
Tai konkurencijos teip telery-
šio kompanijų rezultatas. Juo 

reikia tik džiaugtis rus verkti, 
kaip daro straipsnio autorė 
Kristina D. Juk ar blogai, kad 
Lietuvoje šiandien kiekvienas 
studentas ir pensininkas turi 
po mobiliojo ryšio teiefoną? Ar 
tai skurdo požymis? 

Dėl biurokratijos. Jos visose 
šalyse yra. Mes su žmona bu
vom apstulbinti, kiek paraiš
kų ir pažymų iš mūsų parei
kalavo viena Paryžiaus vie
šoji mokykla, kad dukra galė
tų tą mokyklą lankyti. Su to
kia biurokratija nebuvom su
sidūrę nei TSRS, nei neprik
lausomoje Lietuvoje. Dėl ryto
jaus — kurioje šalyje jis žmo
gui stabilus? Šiandien turi 
darbą, rytoj gaii jį prarasti. 
Šiandien verslas einasi pui
kiai, rytoj subankrutuoji. Ar 
yra šalių, kuriose būtum tik
ras savo rytojumi? Ne. Natū
ralu, rytojumi negali būti tik
ras ir Lietuvoje. 

Na, o dėl Lietuvoje neva 
vykstančio genocido... Ir juo
kinga buvo skaityti, ir pikta. 
Lietuva stovi ant NATO ir Eu
ropos Sąjungos slenksčio, ben
dras šalies produktas pernai 
išaugo visus 6 proc. (Europos 
šalyse tik 1.5 proc), užsienie
čiai investuoja į Lietuvą. Lie
tuvoje nėra karų, žemės dre
bėjimų. Nėra pramoninio 
„smogo", taip būdingo ar ne 
visiems didiesiems Europos 
miestams; čia išsilaikiusi gra
ži laukinė gamta. Žmonės dar 
nėra nutolę, susvetimėję. Lie
tuva turi tiek daug pliusų! Pa
žįstu nemažai užsieniečių: 
prancūzų, vokiečių, amerikie
čių — kurie atvyko į Lietuvą 
gyventi nuolat. Jie įvertina 
Lietuvos privalumus. Kai ku
rie, beje, gyvena, gaudami lie
tuviškus atlyginimus. Klausi
mas, kodėl jie čia gyvena, pa
likę savo prar.cūzijas, Vokieti
jas, italijas, ir kitas „geras" 
šalis, jei Lietuva tokia pras
ta? Nėra ji prasta. Lietuva -
normali šalis, ir nereikia jos 
menkinti. 

Konstant inas 

• • • • • • * * * * •»> 
Iš laiškų 

IR STORLAUSIAS LEDAS 
GALI ĮLŪŽTI 

Koks geras gyvenimas Ame
rikoje! Dirbi, uždirbi, turi pi
nigų ir prisiperki visko. Vaka
rais, kai valgomi;, mūsų stalas 
nukrautas maistu, šaldytuvas 
niekada nebūna tuščias. Ati
daryk rūbų spinta — toji nuo 
visokio gero lūžta Nori — per
ki dešimtą porą batų, nori — 
naują, tik kitos soalvos, negu 
jau turi, rankinuką, o jei pa
geidauji — kailinius. Kaip 
smagu! Sėdi į savo mašina, 
užvedi, motoras ir — brr!... 
— jau skrieji, kur sugalvoju
si, plačiu greitkeliu. Benzinas 
pigus, jam nereikia paskuti
nių grašių, kaip Lietuvoje, su
krapštyti. Labai panorėjęs, ir 
naują mašiną gali įsigyti -
visą blizgančią, visą žvilgan
čią. 

Amerika — tokia šalis. Ko
dėl tad toje šalyje tokia ne
saugi jaučiuos? Kodėl jau
čiuos, lyg eičiau per galintį 
jlūžti ledą? 

JUOZAPINĖS IR PAVYDAS 
vežėtų. Užsodino dukrytę ant 
šiaudų viršaus, o toji iš bai
mės ir alkio pradėjo verkti. 
Pagalvojau — šiandien jos 
gimtadienis, sėdėtų kur nors 
šiltai prie tortuko su trimis 
žvakelėmis... 

Išsikalbėjome su žmogumi, 
palengvinusiu kelionę, pasiro
dė, kad jis pažįsta mano brolį, 
tai ir nuvežė pas jį. Kai mano 
tėvelis mus pamatė — neteko 
žado, tik po poros valandų 
pradėjo kalbėti. Labai išsigan
dome. Neilgai pasisvečiavę ir 
vėl turėjome ruoštis kelionei 
atgalios. Vatinės kelnės, va
tinė ant pečių, didžiuliai velti
niai. Ir vėl į kelią Sibiran. Ma
žai kas mus išlydėjo. Net ne 
visi tikėjo, kad mus išleido. 
Tada mums tos kelionės nie
kas nepavydėjo. 

Kai priartėjome prie „savų" 
vietų, reikėjo pereiti upę. Le
dai sutrūkinėję, matyti dides
ni ar mažesni plyšiai. Jau jau 
turėtų pajudėti, o kai pradeda 
ledai eiti, tai eina savaitę. Val
tys abiejuose upės krantuose 
suspaustos ledų. Tos upės pla
tumas, kaip du nemunai, gal 
net platesnė! Paguldėm duk
rytę ant lagamino, pririšom 
šaliką ir persižegnoję, trau
kiam. Ledai juda, kai tik su
laukiam siauresnio plyšelio — 
mes judame. Atrodė, kad to 
kelio ilgumas keli kilometrai. 
Buvom šlapios iš baimės ir 
prakaito. Galų gale sėkmingai 
pasiekėme krantą, pernakvo
jome. Džiaugėmės, kaip naujai 
gimę. Ryte vyras su tuo pačiu 
arkliuku atvažiavo ir mus 
pasiėmė. Tokie mano Juozapi-
nių atsiminimai. 

Tą vasarą ir mano vyras 
gavo atleidimo dokumentus, ir 
mes išvykome iš Sibiro, į tą 
pusę daugiau nė neatsigrež-
dami. 

Prieš keletą metų, kai gavau 
iš giminaitės kvietimą Ameri
kon, susirinko tokia gausybė 
giminių išleisti, kad nė nega-

* * * * * * * * * *+*+* * * * *++* * * 

Atėjo ir praėjo šv. Juozapo. 
Prirašiau krūvas sveikinimų 
Juozams Lietuvoje. Berašant 
tuos sveikinimus, kaip visada 
atsitinka, užliejo visa banga 
prisiminimų... Tai buvo 1954 
m., jau po Stalino mirties, 
kada žmones pradėjo leisti su
grįžti į ten, iš kur ištrėmė — 
tėvynėn. 

Pirmas, kurį atsibučiavę, su 
ašaromis akyse išlydėjome, 
buvo Totoris. Pradėjo eiti kal
bos, kad tie, kurie nuteisti 
dešimčiai metų, leidimų išvyk
ti negaus. Mes su sese juos ga
vome. Mano vyras ragino ma
ne, kad važiuočiau Lietuvon, 
bent jau tėvukus aplankyčiau, 
nes mūsų mamos, mūsų nepa-
lydetos, neužbertos pabučiuo
ta sauja smėlio, be paskutinio 
sudiev, buvo jau atgulusios 
amžino poilsio vieton. 

Buvo kovas, kai susiruošėm 
kelionėn. Šaltis sukosi apie 40 
laipsnių pagal Celsijų. Vieną 
dukrą, kuriai buvo pusantrų, 
palikom, pasiėmėme dar trejų 
neturinčią. Mat su mažu vai
ku eilėse prie bilietų kasos 
stovėti nereikėjo, nes visur bu
vo pilna prisigrūdę žmonių. 
Maskvoje žmonės po kelias 
paras turėdavo laukti bilieto, 
paskiau traukinio ir t.t. Taip 
mes trise įsėdome į vežimą ir 
su arkliuku apie 40 kilometrų, 
per tokį šaltį patraukėme na
mo... Kiek parų tęsėsi ši ke
lionė, jau nepamenu. Atsira
dome Kaune. Iš ten į tėviškę, 
Lazdijus. Kai pasiekėme savo 
bažnytkaimį, dangus jau mai
šėsi su žeme. Mums dar reikė
jo eiti devynis kilometrus pės
čiomis. Pas žmogų pasiskoli
nome rogutes, pasodinome ant 
nuogų lentų mergaitę, persi
žegnojome — padėk Dieve, ir į 
kelią. Buvo pavakarys jau po 
šv. Juozapo atlaidų, visi išva
žinėje. Kiek paėjus, matome, 
atšliaužia rogės su arkliuku 
— šiaudus vežė į kolchozą. Pa
siprašėme žmogaus, kad pa-

* * * 

Taip, maisto, rūbų galiu nu
sipirkti, bet, pavyzdžiui, vai
kui sveikatos draudimui ne
uždirbu. Man toks draudimas 
finansiškai „neįkandamas''. 
Tie darbai, kuriuose darbuo
tojams mokami „benefits", yra 
ne tokiems kaip aš, ne mano 
statusą turintiems užsienie
čiams. Tad ir gyvenam be 
draudimų —kaip Dievas duos. 
Kol sveikata gera, ačiū Dievui. 
O jeigu kas su ja? Tada, 
aišku, į dugną... 

Namas, kuriame nuomoja
me butą, išeina langais į kie
mą, prie kurio šliejasi kitas 
kiemas - auto laužo, į kurį 
po avarijų atveža sudaužytas 
mašinas. Tokias, kurių jau ne-
besuremontuosi. Kasnakt gir
džiu vilkiką ir matau jo žyb
sinčius švyturėlius, — dirba, 
štai atitempė dar vieną su
niokotą mašiną... O žmonės, 
tų mašinų vairuotojai ir ke
leiviai, — kur jie? Nesunku 
atspėti, kad šią akimirką vieni 
ju kažkur ligoninėje, kitas gal 
ir lavoninėje... Ir kiek žmonių, 
avarijų aukų, kasdien papildo 
ligonines, kiek jų kasdien žū
va? Kiek, išėję iŠ gydymo 
įstaigų, visam gyvenimui lieka 
invalidais? Ir nori nenori už
klysta mintis: jei taip su ku
riuo iš mūsų, su mano šeima? 
Jei kokia nelaimė kelyje ar 
nelaimingas atsitikimas (vyro 
darbas pavojingas) — juk iš
kart žuvę. 

Pilnas šaldytuvas, nuo rūbų 
lūžtantį spinta, visa ta nauja 
elektronika: video kamera, 
šaunus fotoaparatas, šiuolai
kinis kompiuteris; mūsų tie 
keli tūkstančiai banke... 
Cha!...Kokie niekai. Čia, šitoje 
šalyje, neturim jokios atsva
ros, jokio pagrindo p© k*jomis 
prieš tą visą pavojų ir netikė
tumų kupiną gyvenimą. 

Todėl kas vakarą po darbo 

dienos, kada visi sveiki atsi
gulame nakties poilsiui, pa
bučiuoju dukrą labos nakties 
ir sukalbu maldelę: ačiū Tau, 
Dieve, šiandien ledas neįlūžo. 
Gal, duos Dievas, jis neįlūš ry
toj... 

Dalia Kraulienė, IL 

RAŠOME 
„BIČIULYSTEI" 

Antradienį, (03.12) per 
„Studiją R" buvo kalbama — 
ar reikia suteikti Vyt. Lands
bergiui pensiją ir prezidentui 
priklausančius kitus reikala
vimus — apsaugą ir t.t. Vie
nas žmogus kalbėjo su tokia 
neapykanta profesoriui, kad 
buvo nejauku klausyti. Aišku, 
jam kiti atsakė, sugėdino. Bet 
ką tu jį pakeisi, jei jis taip 
mano. Aš manau, kad tokio 
tipo žmogus buvo ir Pauliu
mi V. pasirašęs paskutinėje 
„Bičiulystėje", suniekinęs Ame
rikos lietuvius, sakydamas, 
kad yra dypukų partija ir jos 
nutarimų privalo visi laikytis. 

Penkeri metai gyvenu Či
kagos apylinkėse, bendrauju 
su mūsiškiais ir su dypukais. 
Daug gerų žmonių sutikau. 
Padėjo man, pradžioje priė
mė pagyventi, kol atsistojau 
ant kojų. Kai kada man ne
patikdavo, kad visi apie savo 
nuopelnus kalbėdavo, bet po 
truputį, daugiau tų temų ne-
beliesdavo. AŠ tylėdavau ir 
klausydavau. Man visai ne
maišė jų nusistatymas. Nors, 
kai dauguma jų nėra buvę 
Lietuvoje, tai sunku klausytis 
kai kurių išvedžiojimų. Bet, 
negalėčiau pasakyti blogų žo
džių. Būtų iš mano pusės net 
nepadoru. Nors ta TV ir man 
nepatiko, bet Paulius V. turė
tų būti mandagesnis. 

Jadvyga Rainienė, 
Čikaga 

Įėjau patikėti. Kokie linkėji
mai! Kiek daug prašančių pa
rašyti nors žodelį, o kiek pra
šančių greičiau sugrįžti (žino
ma, neprašė, kad su dovano
mis)! Rašo man labai daug kas 
— girdi, tu ten vaikščioji po 
palocius (rūmus — L.T.), vis
kuo aptekus, pertekus. Rašau 
jiems tiesiai, kad 'žaliukai' ant 
medžių neauga, kad reikia 
daug ir sunkiai dirbti... Nie
kas netiki, tik pavydi, pavydi 
tos Amerikos. 

Ona Bagdonienė 
Sveiki sulaukę šv. Velykų! Adelės Lietuvninkienes margučiai. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

KALENDORIUS 
* Kovo 19 d. — Juozinės dalyvavo 490 spektaklių. Įra-

SVEIKATA 
Maistas — žmogaus gyvybės 

laidas. Nieko nauja, jei teigsi
me, kad taisyklingas maitini
masis — sveikatos sąlyga. 

Maisto medžiagos skirsto
mos į dvi grupes, kurios orga
nizmui teikia kalorijas energi
jai ir statybines organizmo at
sinaujinimui. Gyvybiškai būti
nos yra papildomos medžia
gos, kurios, būdamos statybi
nėmis medžiagomis, organiz
mo apykaitoje dalyvauja, kaip 
sudėtinė biocheminių procesų 
dalis. Pagrindinės maitinimo
si klaidos: 

Maistas, kurį vartojame, 
turi per daug kalorijų. Kaip 
tai paaiškinti? Daugelis dirba 
ramų, nesunkų darbą, o valgo, 
tarsi būtų sunkumų kilnoto
jai. Vadinasi, organizmas ne
sugeba „sudeginti" visų gautų 
kalorijų. Taip atsiranda ant
svoris, tikimybė susirgti šir
dies — kraujagyslių sistemos, 
sąnarių, stuburo ir medžiagų 
apykaitos, virškinimo trakto 
ligomis. 

P e r daug suvartojame rie
balų. Žmogui per parą reikia 
riebalų tik apie 2,2 uncijos 
arba 60 gr (uncįja = 28,3 gr), 
kai tuo tarpu su maisto pro
duktais suvartojame apie 3,5 
uncijas (100 gr). Nepamirš
kime, kad žmogus suvartoja 
daug gyvulinės kilmės riebalų, 
kuriuose daug sočiųjų ir mo-
nonesočiųjų riebiųjų rūgščių, 
skatinančių arterijų kalkėji
mą. Augalinės kilmės rieba
lams tenka svarbios apsaugi
nės ir reguliuojamos organiz
mo funkcijos. 

Angliavandeniai. Atlieka
mi angliavandeniai — cuk
raus rafinadas, iš baltų miltų 
pagaminti kepiniai, valgiai, 
poliruoti ryžiai. Šių nenau
dingų angliavandenių pertek
lius „padeda'' atsirasti antsvo
riui, virškinimo sutrikimams. 

P e r daug baltymu. Per 
daug valgome mėsos. Nepa
mirškime, kad baltymų per
teklius skatina artery'ų kalkė
jimą, pakenkia inkstams, ke
penims. 

Piktnaudžiaujame kenks
mingais produktais — kava, 
saldumynai, alkoholis, valgo
moji druska (per didelis jos 
kiekis skatina hipertoninės li
gos atsiradimą, paūmėjimą). 

Per mažai šviežiu maisto 
produktų. Daržoves, vaisiai 
turėtų sudaryti apie pusę per 
parą suvalgomų maisto pro
duktų. Riešutai, šviežiai pa
gamintos sultys, javainiai, sė
menys (linseed, sėmenų alie
jus — linseed oil). 

Kalorijos 
Ant kiekvienos maisto pa

kuotės yra užrašyta, kiek turi 
kalorijų nustatytas kiekis. 
Sveiko žmogaus kalorįjų po
reikis priklauso nuo pagrin
dinės medžiagų apykaitos ir 
nuo judėjimo. 

Suaugusiam vyrui vidutinė 
paros norma: 

lengvas darbas (stovint, 
sėdint)— 2,000-2,400 kai. 

* 1890 m. kovo 25 d. Italijoje 
gimė vienas žymiausių visų 
laikų pasaulio lyrinis tenoras 
Benjamino Gigli. 1914 m. de
biutavo kaip operos solistas. 
1918 metais debiutavo Char
les Gounod operoje „Faustas" 
Milano La Skala teatre. 1921 
metais debiutuoja New York 
Metropolitan teatre, diriguo
jant Artūrui Toskanini, dai
nuoja Faustą. Iš viso daininin
kas sukūrė 29-nis vaidmenis, 

šė daug plokštelių. Mirė 1957 
metais. 

* Kovo 24 d. per ABC 7 ka
nalą bus transliuojamas Oska
ro premijų įteikimas. 

* Kovo 28 d. Mstislavui Ros
tropovičiui — visų laikų vio
lončelistui, sueina 75-eri. Už 
simpatijas, rusų disidentų pa
laikymą, 1978 metais jam bu
vo atimta SSRS pilietybė. 

* Kovo 31 d. Šv. Velykos 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

ZODIAKAS 
AVINAS 

Pirmasis Zodiako ženklas. 
Saulė pereina šį ženklą kovo 
21 d.-balandžio 20 d. Avinas 
— jėgos simbolis. Avino žmo
nėms dažnai stigs reikiamos 
informacijos bei išmanančio 
žmogaus pagalbos, patarimo. 
Darbe tai gali virsti krize. Kad 
išlaikytumėte užimtas pozici
jas, bus svarbu pirmąjį pus
metį daugiau dėmesio skirti 
pradėtų darbų įgyvendinimui, 
naujoms profesinėms žinioms 
įgyti, kelti kvalifikaciją, nors 
pasiekti karjeros aukštumų, 
sulaukti pripažinimo bus ne
lengva. Visi 2002 metai pui

kūs įsimylėti (vasaros pabai
goje Avinui nusimato intriguo
jančių romaniukų), kurti šei
mą. 2002 ir 2003 metais gimę 
vaikai jums suteiks daug 
džiaugsmo, bus atrama, pagal
ba, naujas įkvėpimas. Jei turi
te šeimą, skirkite jai esminį 
dėmesį. Nepamirškite savo 
namų, kaupkite santaupas. 
Tai geras laikas ieškotis tin
kamos gyvenamosios vietos, 
investuoti pinigus į nekilnoja
mąjį turtą. Deja, visas ruduo 
ir gruodis bus problematiški 
tvarkant finansinius reikalus, 
reikės būti taupesniems. L.T. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Birutė ir Dainius Kugaudai po 5 metų išsiskyrimo vėl susitiko Čikagoje. 
kai Birutė atvyko pas savo vyrą Dainių. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

darbas — vidut. sunkus 
2,500-3,000 kai. 

sunkus darbas — 3,000-
3,500 kai. 

labai sunkus darbas — 
3,500-6,000 kai. 

Moterų paros kalorijų nor
ma: 

lengvas darbas — 2,000 
kai. 

vidutinio sunkumo darbas 
— 2,500 kai. 

daugiau kaip sunkus dar
bas — 2,500 kai. 

Įdomu žinoti, kad: 
Ėjimui (3.5 mylios/h) reikia 

340 kai. 
Automobilio vairavimui — 

70-120 kai. 

Plaukimui — 300-700 kai. 
Lipimui laiptais — 480-520 

kai. 
Vaikščiojimui — 100-220 

kai. 
Lovos klojimui — 240-300 

kai. 
Badmintonui — 300-550 

kai. 
Miegui — 50-70 kai. 
Stalo tenisui — 250-350 kai. 
Futbolui — 300-700 kai. 
Alpinizmui — 360-120 kai. 
Žmogaus organizmui reikia 

baltymų, riebalų ir angliavan
denių. Gyvybiškai svarbios 
medžiagos: vitaminai, mikro
elementai, mineralinės drus
kos ir balastinės medžiagos. 

Parengė L. T. 

mailto:biciulyste@aol.com


Bičiulystė 
MANO ŠEIMA- MANO DIDŽIOJI 

MEILĖ 
Birutė Amerikoje tik pu

santrų metų. Dainius — jau 
septyneri. Jų vaikams: Gerdai 
šią liepą bus dešimt, o Man
tui — septyneri. Mažyliui bu
vo pusė metų, kai tėtis išvyko 
užjūrin... Dainius vyko užsi
dirbti, kaip ir daugelis, tik pu
sei metų. Po trijų mėnesių pa
skambinęs Birutei sakė, ne, 
taip greitai negrįšiąs, ieškos 
kelio kaip atsikviesti šeimą. 
Buvo galimybė išvykti vienai, 
be vaikų. Bet tai ne Birutei. 
Penkerius metus šeima gyve
no atskirai. Kas mėnesį Dai
nius siuntė pinigus. Materia
linė parama buvo reikalinga, 
bet, kaip sako Birutė, jei būtų 
palikęs ir nerėmęs, nebūtume 
prapuolę. Gal sriuba būtų ne
balinta, duonele pagardinta, 
tačiau, tiki Birutė, badu ne
mirtų. 

Ar sunku gyventi atskirai, 
kai vyras ranka nepasiekia-
m;is, o tu gyveni nežinioje? 0 
kaip su tais, kur į Sibirą buvo 
išvežti? Daugelis tikėjo, lau
kė, sulaukė. Buvo visko ir aša
ra ant pagalvės ne viena iš
riedėjo, ir vaikai sirgo. Ėjau 
pasiremdama savo jėgomis. 
Tikėjimu. Nors tas tikėjimas 
irgi susvyruodavo. Neturėjau 
tiek laiko, kad galvočiau nuo 
ryto iki vakaro — dirbau, rū
pestis vaikais, kuriems vis 
daugiau ir daugiau reikėjo 
dėmesio. Žmonės visko pri
šnekėdavo — tavo vyras negrįš 
— ne pirmas, ne paskutinis. 
Jei po pusės metų nesugrįžo, 
tai gal ir visai negrįš. Ką čia 
šnekėti... 

Kai Dainius taip staigiai, 
per savaitę išsiruošė išvykti, 
tikriausiai nei jis, nei aš ne
tikėjome, kad tas išsiskyrimas 
bus toks ilgas. Kaip išvyko? Į 
JAV koncertuoti vyko vienas 
choras, o jo dirigentas buvo 
Dainiaus pažįstamas. Trys 
tūkstančiai dolerių — choro 
sponsorius! Juk neėmė nemo
kamai nė vieno rėmėjo... 

Tiesiai iš oro uosto tėvas 
parsivežė šeimą į savo namus, 
kuriuos, pagal pasirinktą pro
jektą statė kompanija. Kiek
vienas kambarys buvo apsta
tytas Dainiaus pasirinktais 
baldais, o kieme stovėjo nau
jutėlė mašina Birutei. 

Birutė, kaip reta, nedirba, 
visą dėmesį skiria tik savo 
šeimai. Kaip Dainius sako, 
reikia, jog namuose būtų šilta 
ir jauku, ir žmona lauktų ta
vęs grįžtančio, o vaikai gerai 
mokytųsi, būtų sotūs, augtų 
apsupti tėvų meilės. 

Abu mažieji Kugaudos lanko 
Meno mokyklėlę. Abu dainuo
ja, abu šoka baleto klasėje. 
Tiesa, Mantas kartais nori 
dainuoti, kartais nenori, kar
tais nori šokti, kartais nenori 
Sakau, tegul atsirenka, nerei
kia labai spau.sti. Ateis laikas 

ir pasirinks pats. Dainius ir 
Birutė įsiliejo į Meno mokyk
lėlės gyvenimą. Kalėdinio kon
certo metu atvyko Kalėdų se
nis su pilnu maišu gėrybių. 
Dainius buvo pats puikiausias 
toks kalėdinis senis, koki tik 
teko matyti Amerikoje — su 
juo vaikai ir šoko, ir dainavo, 
ir mįsles minė! 

Dainius ir Birutė — vien
mečiai, abiems po 31 -nerius. 
Tik Dainius pilnesnis ir ne 
toks turtingas plaukais, tad 
atrodo, kaip tikras šeimos 
galva šalia lieknos, labai jau
natviškos Birutės. 

Smalsauju, kaip likimas lė
mė, kad susitikote, sukūrėte 
šeimą. Kada, kur, kaip — visi 
žurnalistai nori kaip galima 
daugiau sužinoti, daugiau su
sipažinti su žmonėmis apie 
kuriuos rašo. 

M. K. Čiurlionio meno mo
kyklos Lietuvoje pristatyti ne
reikia — vis žino, kad tai me
no žmonių ugdymo kalvė. Čia 
mokosi būsimieji muzikai, 
dailininkai, šokėjai ir t.t. Kai 
Birutei ėjo dešimti metai, į 
Šiaulius atvyko iš šios mokyk
los specialistai atsirinkinėti 
gabių vaikų. Birutė, kuri visą 
laiką svajojo tapti balerina, 
pateko į laimingųjų sąrašus. 
Vėliau Vilniuje, kai susirinko 
iš visos Lietuvos atrinktieji, 
jų buvo tiek daug, jog viltį, 
kad bus priimta, pradėjo lai
doti, dar nespėjus jai užsideg
ti. Dešimt vaikų pretendavo į 
vieną vietą... Ir vis tik į mo
kyklą buvo priimta. Ketvirton 
klasėn. Išvykus iš namų, rei
kėjo gyventi bendrabutyje, 
kur ir tvarka, ir sąlygos buvo 
visai kitokios nei namie, čia 
nebuvo kam ir pasiskusti, nei 
prie ko prisiglausti. Dėstė tuo 
metu labai žymios pedagogės 
L. Dumsaitienė, A Fiodorovą. 
Abi iš skirtingų mokyklų — 
viena atstovavo Maskvos, o 
kita — Leningrado A Vagano-
vos mokyklai. Skirtingas dės
tymo stilius, metodika, reika
lavimai. Buvo sunku ir įdomu. 

Ar didelis nubyrėjimas? O 
taip, — sako Birutė. Štai iš 
dvidešimt vaikinų, mokyklą 
baigė tik vienas. Jis turėjo 
išeiti į liaudiško šokio skyrių, 
nes vienam vaikinui dėstytojai 
negalėjo tiek daug skirti dė
mesio. Ir pati Birutė po sep
tintos klasės perėjo į liaudies 
šokio skyrių. Kodėl? Matai, 
nebuvau vilnietė, neturėjau 
turtingų ir palaikančių tėvų 
(tėvas paliko šeimą, kai Biru
tei buvo tik dveji), neturėjau 
fanatiškumo, kad galėčiau au
kotis tik baletui. Jei nori bū
ti gera balerina — turi, gali
ma sakyti, aukoti viską. Galų 
gale, gal aš neturėjau įgimtų 
gabumų, tad reikėjo labai 
daug dirbti. 

Bet, sakau Birutei, turi vi-

Kugaudų šeima Amerikoje: Gerda, Mantas, Birutė ir Dainius. 

sus duomenis — ilgos linijos 
— rankos, kojos, kaklas, daug 
tinkamo baletui. Galėjai au
kotis, būtum žvaigžde... 

Žinai, — sako Birutė, — 
džiaugiuosi, kad nuėjau į liau
dies šokio klasę. 1988 m. bai
giau mokyklą, pradėjau dirbti 
„Lietuvos" ansamblyje. Ten 
nebuvo tokios baisios konku
rencijos, kokia yra teatre. Ba
lete labai daug intrigų. „Lie
tuvos" ansamblyje šokau iki 
2000 metų. Užsienyje buvau 
tik kartą — 1999 metais Ja
ponijoje, kai buvo atidaroma 
Lietuvos ambasada. Priėmė 
mus labai gerai." Šokome dau
giausia folklorinį repertuarą, 
ne autorinę kūrybą. Taip pa
geidavo japonai. Apvažinėjo-
me pusę Japonijos su koncer
tais. Patys japonai, saugodami 
savo klasikinę senąją kultūrą, 
nebijo pažinti, perimti kitų' 
tautų kultūros. Pavyzdžiui, jie 
daug šoka kitų tautų šokių. 
Daugiau niekur toliau, nei į 
buvusią SSRS nebuvo išvažia
vusį, mat, valstybinis ansam
blis jau nebevažinėja tiek, 
kiek anksčiau. Saviveiklinin
kai gali išvažiuoti dažnai — 
jie gali gyventi šeimose, turėti 
rėmėjų, nemokėti šokėjams 
dienpinigių ir t.t. Valstybinio 
ansamblio artistai turi uždirb
ti pinigus, dalį dar ir valdžiai 
atiduoti, negali gyventi pas 
žmones, turi gauti atlyginimą, 
kur bebūtų. Žodžiu, sunkumų 
daugiau, nei su jais susiduria 
saviveiklininkai. Dabar „Lie
tuvos" ansamblyje nėra tiek 
daug gabių jaunų žmonių, jie 
neateina, nes ir atlyginimai 
maži, ir pavažinėti ne tiek 
daug gali. Darbščiausi išliko 
vadinamieji „seniai", kuriems 
tarp trisdešimties ir keturias
dešimties. 

Kaip susipažinau su Dainiu
mi? Vasario 16-osios proga 
buvo koncertas — vakaronė. 
Tai jis nuo manęs neatstojo 
nė per žingsnį. Sakė man, kad 
mokėmės kartu, o aš jo neat
siminiau. Norėjau pasišokti 
su mokančiais šokti, ne su dai
nininkais, o jis, kaip prilipęs... 
Tikrai taip. Išdraugavome pu
santrų metų, pažinome vienas 

Ar.'.im Lietuva" po koncerto. I eil. iš kaires ketvirta — Birute. 

kitą daugiau. Ko gero per ma
ne nebaigė mokslų — prisidir
bo skolų. Kartu mokėmės vai
ravimo, bet mokėmės, mokė
mės, ir per tą draugystę, nei 
jis baigė, nei aš. Vėliau jį pri
ėmė dainininku į „Lietuvos" 
ansamblį — tenorų labai trū
ko—jis turėjo gražų balsą. 

Apsivedėme 1990 metais. 
Per patį sunkiausią laiko
tarpį. Prasidėjo talonai. Ves
tuves susirengėme su talo
nais... 

Dainiaus kelionė nebuvo 
planuota. Viskas vyko sponta
niškai. Sunku buvo atsisvei
kinti. Na, pusei metų, pa
dirbės ir atvyks. Dauguma 
taip galvoja. Ar tikėjau juo? 
Visą gyvenimą esu optimistė. 
Jei būtų neatvykęs — nepyk
čiau. Jo tėvai — patriotai — 
jau geriau duona ir vandeniu 
mis, bet iš Lietuvos niekur 
nevažiuos. Ir man sakė — 
nevažiuok ir jis sugrįš. 

Įdomiausia, kad man Lietu
voje lietuvybė neužkliūdavo, 
buvome lietuviais ir tiek, o čia 
pasijauti, kaip rusas Lietuvo
je. Mūsų vaikai patenkinti. 
Kitą vasarą važiuos į Lietuvą. 
Gerda pasiilgusi giminių, 
močiutės, kuri nors ir gan 
griežta, mat mokytoja, bet la
bai gera. Vaikams labai gerai 
lietuviškoje aplinkoje pabūti. 
Jau ir pinigus taupo, — veš 
dovanų. 

Ar nesigailiu, kad esu čia? 
Lietuvoje mano darbas buvo 
tarp žmonių — šokau, koncer
tavau. Čia esame vieni, čia 
kitos problemos. Reikia jas 
perprasti. Net keista, pačioje 
pradžioje buvau daug kuo ne
patenkinta, o po trijų mėnesių 
buvo kaip ir krizė — vieniši! 
Mano Dainius buvo auksinis, 
visus mano kaprizus priėmė, 
tarsi taip ir turi būti. Jis net 
perspėjo mane kada bus de
presija — po trijų mėnesių, 
po pusės metų. Pasirodo, tai 
natūrali būsena. Jis pats tą 
jau buvo išgyvenęs... Dainius 
mums tiek daug padarė — 
namas, mašina. Mums nerei
kėjo glaustis pas žmones. Esa
me laiminga šeima. Sutaria
me gražiai. Labai. Mūsų na
muose visada žydinčios gyvos 
gėlės. Tai Dainiaus dėmesys 
mums. Viliuosi, kad taip bus 
visada. Tuo tikiu. 

Dainius. Išvažiavau tik pu
sei metų. Išvažiavau tik dėl 
savo šeimos, nes Lietuvoje gy
venimas vis sunkėjo. Butą 
nuomavome. Du maži vaikai. 
Kokia ateitis svetimuose na
muose? Kai atvykau Čikagon, 
tai dabartinę karjerą pradėjau 
nuo krovininių mašinų dažy
mo. Dirbau pas lietuvį. Kad ir 
penki doleriai už valandą bu
vo mokami, vis tiek tai buvo 
pinigai. Dirbau ir dairiausi. 
Supratau, kad šioje šalyje yra 
galimybės gyventi net ir iš 
mažo atlyginimo, jei tik netin
gi dirbti. Po pusmečio išėjau 
ir pradėjau vežioti picas. Už
dirbdavau iki trijų šimtų do
lerių per savaitę. Žinoma, ma
šina, benzinas, kainavo... Ko
kią mašiną turėjau? Tokį 

„džonką" su draugu perpus 
buvome įsigiję už pusantro 
tūkstančio dolerių. Taisėm, 
važiavom, taisėm. Po poros 
metų aš tą mašiną už šešias
dešimt dolerių į supirktuvę 
atidaviau. Po picos vežiojimo 
susiradau darbą Rockforde. 
Statybose. Keldavausi apie 
ketvirtą ryto, nes darbe rei
kėjo būti šeštą. Namo — vėl 
apie porą valandų. Nors mo
kėjo po 10 dolerių už valandą, 
bet tas laikas kelyje, atstu
mas labai alino. Vėl vežiojau 
picas. Po to man padėjo drau
gelis ir lenkas, paskolinęs pi
nigų. Išsilaikiau krovininio 
sunkvežimio vairuotojo teises, 
ir po truputį pradėjau skintis 
kelią gyveniman, išvažinėjau 
visą Ameriką. 

Dainius sunkiai dirbo, siun
tė dalį pinigų šeimai ir taupė, 
taupė... Šeimos ilgėjosi, širdy
je kirbėjo nerimas — kaip jie 
ten be jo auga, kaip gyvena. 
Tačiau pasiryžimas atsikviesti 
šeimą Amerikon stiprėjo su 
kiekviena diena.. 

— Pradžioje gyvenau Mar-
ąuette Parke. Viename name 
gyveno daug lietuvių. Žinai, 
kaip bendrabutyje. Viršuje — 
trys šeimos, apačioje irgi trys 
šeimos. Nuomavau kambarėlį. 
Kartą, kai paryčiais grįžau 
po darbo ir miegojau, mane 
prikėlė kaimynė - degam! Spė
jau išnešti kailį - iššokau per 
balkoną. Gal būčiau uždusęs, 
sudegęs. Nežinau. Spėjama, 
kad viena moteris, mėgėja pa
rūkyti, užmigo su cigarete ar 
neatsargiai numetė. 

Penkeri metai be šeimos, ar 
nebuvo sunku? Turėjau tiks
lą uždirbti šeimai, pagerinti 
gyvenimo sąlygas. Mano mo
čiutė gimusi Amerikoje. Grį
žus Lietuvon, ištekėjo. Užėję 
sovietai jos vyrą išvežė Sibi
ran, o močiutės su mano tėčiu 
į Ameriką neišleido. Su jos 
seserimi, gyvenančia Michi-
gan, palaikome ryšį. Pavardė 
Walsh. Suamerikonino, ko ge
ro iš Valsevičiaus. Ieškojau 
patarimų, kelių kai išsikvies
ti šeimą... Niekada neapleido 
viltis. Tikėjimas. Nepasako
siu, kas žino, tai žino, kokio 
ilgumo tas kelias. Sakiau, jei 
nepavyks išsikviesti šeimos, 
padirbėju dar pusę metų ir 
maunu namo, Lietuvon. Die
vas padėjo — mes esame kar
tu. 

— Taip tai taip, bet penkeri 
metai be šeimos? Kaip vie
nas ir ištvėrei? 

— Matai, mano šeima, tai 
mano tikėjimas, mano didžioji 
meilė. Ir ta meilė neblėso, bet 
stiprėjo, stiprėjo iki skausmo, 
iki ašarų. Skambindavau Lie
tuvon kartą, du per savaitę. 
Kalbėdavau su vaikais. Pa
žindavome vieni kitus iš bal
so. Kai supratau, kad mano 
šeima atvyks, nupirkau namą, 
žmonai mašiną. Birutė žinojo, 
kad pirksiu namą, tarėmės, 
kokios spalvos kilimo ji norė
tų. Bet daugiau nieko nesa
kiau, norėjau, kad būtų siur
prizas. Ir žinai, kai jie atskri
do, tai tik vaikų kambariams 
visi rinkomės ko reikia. 

— Kaip sutiko oro uoste vai
kai. Ar pažino? 

— CHare oro uoste yra du 
išėjimai. Pranešė, kad išeis 
pro vieną, o jie išėjo pro kitą. 
Lakstau nuo vieno galo iki ki
to. Birutė išėjusi vaikus pa
sodino, irgi ieško manęs. Kai 
susitikome, apsikabinome, at
rodė, kad abiejų širdys sprogs 
nuo plakimo, o akyse žvilgėjo 
ašaros. Kai mūsų širdys nuri
mo, žiūriu, sėdi du kruopiukai 
— mano vaikai. Ir jie atbėgo, 
apsikabino: „tėtis, tėtis!". Ar 
gali apsakyti tą jausmą, ar ga
li atrasti žodžius, kaip paaiš
kinti, kas dėjosi sieloje? Aš ne
galiu. Tai laimingiausia diena 
iš mano gyvenimo Amerikoje! 

— Jūs labai jauni apsive-
dėte. Devyniolikmečiai. Ar tė
vai neprieštaravo? 

— Su Birute mes mokėmės 
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Dainius savo darbovietėje 

Čiurlionio meno mokykloje. 
Tik ji manęs neįsidėmėjo, o aš 
ją iškart. Paaugliai buvome. 
Vėliau išėjau mokytis į Tal-
lat-Kelpšos Aukštesniąją mu
zikos mokyklą. Specialybė — 
chorinis dirigavimas. Besimo
kydamas pradėjau uždarbiau
ti. Atlikau praktiką „Voru
tos" tautinių šokių ansamblyje 
su dainininkais. O Birutė ten 
buvo šokusi, tai, nors ir jau 
dirbo „Lietuvos" ansamblyje, 
vis atbėgdavo, padraugauda
vo. Vasario 16-ąją šventėme 
Profsąjungų kultūros rūmuo
se. Žiūriu — Birutė. Na, gal
voju, nepaleisiu aš tavęs. Įsi
mylėjai iki ausų. Pradėjome 
draugauti. Negalvojome dar 
apie vedybas. Bet atsitiko ne
laimė. Važiavome į Šiaulius, 
pas Birutės brolį. Daviau savo 
tėvų mašiną pavairuoti drau
gui. Aš sėdėjau priekyje ke
leivio vietoje. Kai mano drau
gelis grįžtelėjo galva atgal, 
ėmėme ir įsirėžėme į pieno-
vežį, kurio vienas šonas per
rėžė mūsų mašiną pusiau. Aš 
atsidūriau Panevėžio ligoni
nėje su praskelta galva, drau
gelis atsipirko šoku, o Birutė, 
tuo metu, valgiusi saldų sūre
lį, vos neužspringo šaukšte
liu... Nė vienas neturėjome 
vairavimo teisių. Ligoninėje 
Birutė visą laiką slaugė ma
ne. Kai atvažiavo mano tėvai, 
bijojau, kad mama nepradėtų 
kaltinti Birutės, kam važia
vome į Šiaulius, todėl iškart 
pasakiau jai — čia yra ma
no būsimoji žmona. Birutei 
irgi pasakiau, kad mes veši
mės, kai tik pasveiksiu. Taip 
ir atsitiko. 1990 m. rugpjūčio 
18 dieną mes apsivedėme. 
Kai šeima atvyko Amerikon, 

šventėme savo pirmąjį jubilie
jų-

Dainius šiuo metu turi įsi
gijęs savo sunkvežimį, turi 
savo firmą, kurioje dirba 
pats sau. Kodėl vienas? Ma
tai, nupirkti mašiną — dideli 
pinigai. Samdyti žmones, kad 
jie važinėtų su ta tavo mašina, 
daug rizikos. Atvykę lietuviai 
labai greitai išsilaiko tokiam 
darbui vairavimo teises, bet 
važinėti nemoka, mašinų ne-
saugoja — ne jų! Kai pava
žinėja porą metų, tada gali 
samdyti. Kur jie tą praktiką 
įgyja — vėl kelias sukasi pas 
lietuvius arba lenkus. Kaip 
užburtame rate. Kol kas gerai 
taip, kaip šiandien gyvena
me. 

Kada paskutinį kartą pir
kau žmonai gėlių? Šiandien, 
— sako Dainius, — mūsų na
muose niekada nevysta gėlės. 
Tai ne tik mano pareiga, tai 
mano meilė, dėkingumas žmo
nai, kuriai teko nemažas iš
bandymas — išlaukti, pasiti
kėti. 

Kai klausausi šio pasakoji
mo, man norisi įsignybti į au
si ir dar kartą perklausti iš 
naujo — ar tai tikra tresaT 
Nuostabu, taip, tai tikrų tik
riausia tiesa. 

Ar paslaptis, kiek daug žmo
nių palikę šeimas, atvyksta 
Amerikon, o pabuvę nebegrįž
ta Lietuvon, kuriasi su kito
mis ar kitais, palieka vaikus 
seneliams, kartais numesda
mi, neretai ir nenumesdami, 
dolerį kitą jų išlaikymui. 

Laiminga Kugaudų šeima 
gyvena Dainiaus svajonių na
me, visai netoli Čikagos... 

Ligija Tautkuvienė 

Birutė Japonijoje prie „Vilties" medžio 1999 m 

B ir D Kugaudų Šeimos namas 
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ČIKAGA IR APYLINKES: 
už lietuviško pasaulio ribų 

PABRANGS MASINV 
PASTATYMAS 

Šiuo motu Čikagos Soldier 
Field stadionas iš pagrindų re
montuojamas, todėl sumažėjo 
vietų automobiliams pastaty
ti. Jeigu norite aplankyti Field 
muziejų. Shedd Aąuarium ar 
Adler Planetanum ir sustoti 
netoliese, mašinų pastatymas 
pabrango nuo maždaug 8 dol. 
iki 12. 10 ir 1.1. Tačiau lanky
tojai ga'i automobilius palikti 
kitose aikštėse (yra apšviesti 
parašai, nurodantys, kur va
žiuoti): nereikės brangiai mo
kėti ir tramvajai (tarp 10 vai. 
r. ir 6 vai. rak. kursuoja kas 
20 minučių, be užmokesčio) 
atveš iki muziejaus durų. 
Naujos mašinų pastatymo kai
nos įsigalioja nuo šios savaites 
šeštadienio. 

ŠV. PATRIKO PARADAS 
Čikagoje gyvena labai daug 

airių kilmės žmonių, todėl Ai
rijos šventojo — Patriko — 
šventė visuomet švenčiama 
iškilmingai ir miesto centre 
suruošiamas šaunus paradas. 
Žygiuoja ne vien airiai, bet ir 
įvairaus plauko politikai, ypač 
kai artėja rinkimai (kaip šie
met). Ir draugai, ir priešai pa
sipuošia žaliais kaklaraiščiais 
ir stengiasi pasiglemžti kiek 
galima daugiau žiniasklaidos 
dėmesio. Šiemet šv. Patriko 
parade žygiavo iš Vašingtono 
atskridęs prez. George W. 
Bush. nors jis ir ne airis, ir ne 
demokratas, kurie paprastai 
dominuoja čikagiskame parade. 
Prezidento atvykimas sutrau
kė dideles minias žmonių, 
buvo sustiprinta apsauga, bet 
visas įvykis praėjo ir be jokių 
išpuolių. Matyt, šv. Patrikas 
pasirūpino, kad jo šventė vyk
tų sklandžiai. 

PANAIKINS BARIKADAS 
Po pernai rugsėjo 11 d. 

išpuolių New Yorke ir Vašing
tone, Čikagos vidurmiestyje 
prie didžiųjų pastatų buvo 
išdėliotos cementinės užtva
ros, kad apsaugotų valdžios ir 
savivaldybės įstaigas nuo ga
limų teroristinių pasikėsini
mų. Dabar, atrodo, jau tikima, 
kad didžiausias pavojus pra
ėjęs ir nuo kovo 29 d. užtvaros 
aplink pastatus bus nuimtos. 
Žmonės galės laisvai judėti 
Daley Plazoje ir kitose aikš
tėse, klausytis muzikos, stebė
ti įvairias programas, net de
monstruoti, kaip būdavo 
įprasta. 

JEIGU UŽTVAROS 
KELIUOSE — PAVASARIS 

Kiekvieną pavasari Čikagos 
ir apylinkių keliuose bei greit
keliuose pasirodo užtvaros — 
prasideda taisymai, griovimai 
ir perstatinėjimai, kurie tę
siasi iki rudens. Nors tai truk
do eismą ir erzina vairuotojus, 
bet ši „blogybė" neišvengiama. 
Nuo kovo 20 d. judėjimas 
Northwest Tollway buvo nu
kreiptas tarp Kennedy greit
kelio ir Elmhurst kelio — bus 
taisomas tiltas ir naujai tie
siama kelio danga. Tikima, 
kad visi pataisymai užsibaigs 
su Darbo dienos savaitgaliu. 

Problemas vairuojantiems 
iš šiaurės vakarų priemiesčių 
sudarys Lake-Cook greitkelio 
taisymas, nes numatytas tiltų 
perstatymas, o tai visuomet il
giau užtrunka kaip kiti dar
bai. Susisiekimo valdyba siūlo 
vairuotojams pasirinkti kitus 
kelius, kad nereikėtų sugaišti 
20-40 minučių, kol pravažiuos 
taisomas vietas. 

NAUJAS ALTV ČIKAGOJE 
PROJEKTAS 

SUDEGĖ BAŽNYČIA 
Kovo 18 d. naktį del ne

žinomų priežasčių kilo gaisras 
St. Michael katalikų bažny
čioje Wheaton, IL. Nors ugnia
gesiai dėjo daug pastangų, 
pastatas buvo visiškai sunai
kintas. Parapijai priklauso 
2.900 šeimų, tode! klebonas 
kun. Don McLaughlin susi
rūpinęs, kur sekmadieniais 
aukos Mišias ir kaip parapi
jiečiai švęs Velykas. 

PASIUTLIGĖ IR 
ŠIKŠNOSPARNIAI 

Cook apskrities Gyvulių 
kontroles direktorius dr. Dan 
Parmer šios savaites pirma
dienį perspėjo naminių gyvu
liukų savininkus, kad pasi
rūpintų nuo pasiutligės pa
skiepyti šunis ir kates, nes 
sekmadienį vieno Čikagos 
pietvakarių namo palėpėje bu
vo rastas šikšnosparnis, ap
sikrėtęs pasiutlige. Nors šikš
nosparniai dar ..miega", bet. 
orui atšilus jie pradės skraidy
ti ir gali įkąsti naminiam gy
vuliukui, apkrėsdami ta pavo
jinga liga. 

PER DAUG PAVOJAUS 
SIGNALU 

Daug miesto ir priemiesčių 
pastatų naktį įj'dn£'a apsau
gos signalus, kad apsisaugotų 
nuo įsilaužimų ir apiplėšimų. 
Tačiau pasitaiko, kad dėl įvai
rių priežasčių signalai įsijun
gia be reikalo. Atvykę polici
ninkai neranda jokių įsilau
žimo ženklų. Savininkai pa
prastai turi mokėti apie 50 
dol. už kiekvieną tokį netikrą 
signalą. Pernai miestas tuo 
būdu surinko 2.1 mln. dolerių. 
Dabar siūloma, kad bauda 
būtų padidinta iki 100 dol. 
Beje, kasmet kiekvienam ap
saugos signalų savininkui 
penki policijos iššaukimai yra 
nemokami. 

ATRADO „UŽMIRŠTĄ" 
DINOZAURĄ 

Field (gamtos) muziejaus 
sandėliuose mokslininkai su
rado 80 metų „užmirštą" dino
zauro skeletą, kuris buvo 
parvežtas iš ekspedicijos, dir
busios 1922 m. Alberta provin
cijoje, Kanadoje. Dinozauras 
buvo gerai supakuotas ir iki 
šiol nejudintas. Tikima, kad 
tai yra „Tyrannosaurus rex" 
— paties pavojingiausio ir 
didžiausio mėsėdžio, artimas 
„giminaitis". Dabar skeletas 
išpakuojamas, valomas ir ti
riamas. Ilgainiui jį galės ma
tyti ir muziejaus lankytojai. 

Amerikos Lietuvių televizi
ja (ALTV) gyvuoja jau šešeri 
metai ir Čikagos bei apylinkių 
lietuviams kas ketvirtadieni ir 
sekmadienį rodo lietuviškas 
programas — žinias iš Lietu
vos, kultūrinius, istorinius, vi
suomeninius siužetus iš Ame
rikos lietuvių gyvenimo. Per 
tuos metus sukurta daugiau 
nei 400 valandų televizijos lai
dų, šimtai trumpų pasakojimų 
apie lietuvių išeivijos gyveni
mą. 

Amerikos Lietuvių televizi
jos direktorius Arvydas Renec-
kis jau penkiolika metų dirba 

dokumentikos srityje, yra su
kūręs filmą „Naktis Lietuvo
je", „Rašytojas Marius Kati
liškis" (filmas rodomas visose 
Lietuvos mokyklose, besimo
kant apie šį žymų išeivijoje 
gyvenusį rašytoją), dalyvavęs 
kitų dokumentinių filmų kūri
me. Prieš įkardamas lietuviš
kąją televiziją Čikagoje, jis 
darbavosi Lietuvos kino stu
dijoje. Per daugelį metų AL
TV sukaupė nemažus archy
vus apie iškilius Amerikoje gy
venusius ar tebegyvenančius 
veikėjus, organizacijas, lietu
višką veiklą. 

Ir iš kitur 
LĖKTUVAINEBESAUGOS 

NEWYORKO 
Po pernai rugsėjo 11d. tero

ristų išpuolių virš New Yorko 
miesto 24 vai. per parą skrai
dė kariniai lėktuvai, saugoda
mi miestą nuo galimų naujų 
puolimų. Prezidento Bush vy
riausybes nutarimu, nuo kovo 
17 d. panaikinama ši apsauga 
virš New Yorko ir kai kurių 
kitų didžiųjų miestų, nors ka
riniai lėktuvai dar tebesaugos 
sostinės Vašingtono erdvę. 

PAVOJAUS SPALVOS 
T r, rugsėjo 11d., ypač vyks

tant karui Afganistane, ne 
kartą iš krašto apsaugos pa
reigūnų pasigirdo perspėjimai 
apie galimus naujus išpuolius, 
tačiau nenurodant, kada ir 
kur tie išpuoliai gali pasi-

Japonijos sostines Tokijo Rapongi rajone esančioje fotografijų galerijoje 
kovo 6 d. atidaryta Lietuvos fotomenininkų sąjungos pirm. Antano Sut
kaus fotografijų paroda „Žmonės — Lietuva prieš ir JX> 1945-jų" Parodą 
globoja Lietuvos ambasada Japonijoje ir Varšuvos Mala galerija. Parodos 
atidarymo proga Lietuvos ambasadorius Japonijoje Algirdas Kudzys 
ulešinejei įteikė Tarptautinės fotografų mainų organizacijos prezidentui 
Yasutaka Tanji Vilniaus klubo suvenyrine atminimo lenta. Eltos nuotr. 

reikšti. I tuos pranešimus dė
mesį kreipė ne tik eiliniai 
krašto gyventojai, bet ypač po
licija, ugniagesiai, medicinos 
personalas ir kitos įstaigos. 
Kad nekiltų bereikalinga pa
nika ir nesutrukdytų kasdie
ninės gyvenimo eigos, Home-
land Security direktorius Tom 
Ridge paskelbė pavojaus sig
nalų spalvas, pagal kurias bus 
lengviau susigaudyti, kiek iš 
tikrųjų padėtis pavojinga. 

Spalvos yra tokios: žalia — 
pavojus yra, bet nedidelis; 
mėlyna — atitinkamos įstai
gos raginamos peržiūrėti savo 
paruoštumą ir būti pasirengu
sios bet kokiems netikėtu
mams; geltona — rekomen
duojamas ypatingas budru
mas ir sustiprinta kai kurių 
objektų apsauga; oranžinė — 
pavojus rimtas ir reikia susti
printi apsaugą, esant dides
niems žmonių susibūrimams; 
raudona — pavojus labai rim
tas, visi turi būti pasiruošę. 

VIENUR POTVYNIAI, 
KITUR SAUSROS 

Pietinėse valstijos — Okla-
homa, Texas, Tennessee, 
Georgia, Kentucky ir kai ku
riose kitose nesiliaujančios 
liūtys užtvindė kelius, laukus, 
pastatus, nunešė tiltus. Žmo
nės liko be pastogės, sutrikdy
tas eismas ir paslaugų tieki
mas. Tačiau rytinėse valsti
jose ši žiema buvo viena sau
siausių ir atsirado rimtas van
dens trūkumas. Žmonės ragi
nami taupyti vandenį, nes 
ištuštėjo rezervuarai, nuseko 
ežerai ir susiaurėjo upės. Kad 
sausros siaučia vakarinėse 
valstijose, nieko nenustebina, 
tačiau krašto rytuose jos re
tos, todėl kelia susirūpinimą, 
kas bus pavasarį, kai ūkinin
kams reikės sėti pasėlius, ir 
taip pat vasarą, jeigu padėtis 
nepasikeis. 

BUS APSAUGOTI NEGIMĖ 
KŪDIKIAI 

Idaho valstijos Atstovų rū
mai priėmė įstatymą, pagal 
kurį negimę kūdikiai turi to
kią pat apsaugą nuo nužu
dymo, kaip bet kurie kiti gy

ventojai. Nors įstatymas pri
imtas vasario mėnesį, jo dar 
nepasirašė gubernatorius 
Dirk Kempthorne. Kritikai 
protestuoja, kad įstatymas su
varžys abortus. 

NUBAUDĖ UŽ ŠVINĄ 
NAME 

Silver Springs, Md, vieno 
pastato savininkas nuteistas 
dvejų metų kalėjimo bausme, 
kad neperspėjo savo nuomi
ninkų apie dažus, turinčius 
savo sudėtyje švino. Tokiais 
dažais išdažytos sienos rastos 
viename iš 15 jo turimų dau
giabučių pastatų. Švinas, kaip 
žinoma, yra ypač pavojingas 
mažiems vaikams. 

NUTEISTA MOTINA 
Motina, Andrea Yates, ap

kaltinta 5 mažamečių savo 
vaikų nužudymu, Texas pri
siekusiųjų teismo buvo rasta 
kalta. Mirties bausmės ji 
išvengė, bet turės bent 40 
metų praleisti kalėjime, kol 
bus suteikta teisė ieškoti anks
tyvo paleidimo. Moters advo
katai norėjo įrodyti, kad An
drea Yates nusikaltimo įvyk
dymo metu buvusi nesveiko 
proto. 

SERGA ELNIAI 
Apie 1,500 elnių Colorado 

Rocky Mountain valstybinia
me parke jau sunaikinta, atra
dus, kad jie ir net briedžiai 
užsikrėtę pavojinga ir nepagy
doma liga, kuri pažeidžia gy
vulio smegenis (labai panašia 
į naminių gyvulių „mad cow 
disease"). Vyriausybė skyrė pi
nigų, kad būtų tiriami kiti 
parko ribose esantys laukiniai 
žoliaėdžiai ir išvengta ligos 
plitimo už parko ribų. 

IŠGELBĖJO RUONIŲ 
MEDŽIOTOJUS 

JAV Pakrančių sargyba 
straigtasparniais išgelbėjo 18 
ruonių medžiotojų, plūdu
riuojančių ant didelės ledo at
plaišos Arktikos vandenyne, 
netoli Barrow vietovės, Alias
koje. Jie ten atsidūrė, kai ne
tikėtai atplyšo ledo lytis ir 
nuo kranto buvo atskirti pla
čiu leduoto vandens ruožu. 

Šiuo metu Amerikos lietu
vių televizija užsibrėžė kurti 
ne tik televizijos laidas, bet 
filmą apie Amerikos lietuvius. 
Šių metų kovo 20 d. įvyko 
pirmasis susirinkimas, kurio 
metu ALTV direktorius Arvy
das Reneckis pristatė susirin
kusiems filmo „Amerikos lie
tuviai" sumanymą ir pirminį 
Juodraštinį" projektą. Tai bū
tų 4 dalių (po 50-55 min. kiek
viena) istorinis dokumentinis 
TV filmas. Jo pirmoji dalis 
aprėptų istoriją nuo pačių 
pirmųjų lietuvių atvykimo į 
Šiaurės Ameriką iki II pasau
linio karo. II ir III dalyje būtų 
parodomas pokario kartos 
lietuvių gyvenimas JAV. IV 
dalyje būtų atskleidžiamas 
naujosios lietuvių kartos JAV 
gyvenimas ir apibendrinami 
visų kartų siekiai, jų panašu
mai ir ypatumai. 

Filmas bus rodomas per 
Amerikos lietuvių televiziją 
Čikagoje, platinamas vaizda
juostėmis, siūlomas rodyti per 
Lietuvos valstybinę televiziją. 
Numatoma sukurti 2 varian
tus: lietuvių ir anglų kalba. 
Filmas bus siūlomas platinti 
Lietuvos Švietimo ministerijos 
tinkle (mokyklų bibliotekose), 
taip pat bibliotekose Jungti
nėse Amerikos Valstijose. 

Susirinkime dalyvavo žino
mas visuomenės veikėjas dr. 
Petras Kisielius, žurnalo „Li-
huanian Heritage" leidėjas ir 
redaktorius Valentinas Ramo-
nis, JAV LB Kultūros Tarybos 
pirmininkė Marija Remienė, 
žurnalistas Leonas Narbutis, 
fotografas ir videografas Alek
sandras Plėnys, naujojo laik
raščio „Amerikos lietuvis" 
leidėjas ir redaktorius Bronius 
Abrutis, fotografas, knygų lei
dėjas Algimantas Kezys, Ame
rikos lietuvių televizijos sa
vanoriai talkininkai Skirman
tas Jankauskas ir Karilė Vait
kutė. Jie buvo kviečiami ir su
tiko dalyvauti specialiai šiam 
tikslui suburtame komitete 
bei konsultuoti filmo kūrėjus, 
surandant ir atrenkant dabar
ties bei istorinę archyvinę me
džiagą; padedant nutiesti ry
šius su įvairių JAV miestų 
lietuviais ir organizacijomis; 
prisidedant prie lėšų šiam pro
jektui telkimo. Tai pat šiame 
komitete sutiko dalyvauti ir 
daugiau žymesnių organizaci
jų veikėjų, tačiau pirmajame 
susirinkime jie dėl įvairių 
priežasčių dalyvauti negalėjo. 
Jiems susirinkime pateikta 
medžiaga bus išsiųsta paštu. 

ALTV kreipiasi į visus Ame
rikos lietuvius, kurie galėtų 
vienaip ar kitaip prisidėti prie 
šio svarbaus istorinio projek
to. Filmo kūrėjams reikalingi 
patarimai, archyvinė medžia
ga, (vaizdo įrašai, nuotraukos, 
seni laiškai, dokumentai, įdo
mios šeimų istorijos ir kt.) liu
dijanti lietuvių gyvenimą įvai
riuose Amerikos miestuose 
įvairiais laikotarpiais. Šiuo 
metu vyksta archyvinės isto
rinės medžiagos kaupimo ir su 
ja susipažinimo ir atrinkimo 
darbas. Jei turite knygų, laiš
kų, laikraščių ar žurnalų 
straipsnių, kuriuos, jūsų ma
nymu, filmo kūrėjai turėtų 
perskaityti ar pamatyti, pra
šome pranešti. Visais su šiuo 
projektu susijusiais klausi
mais prašome skambinti te
lefonu: 708-839-9022 arba ra
šyti elektroniniu paštu adre
su: altv@usa.com. arba pa
prastu paštu adresu: Ameri
kos lietuvių televizija, 14911 
127 th Street, Lemont, IL 
60439. 

Karilė Vaitkutė 

PASLAUGOS NEKILNOJAMASIS TURTAS 

ELEKTROS 
JVEDIMAI-PATAISYMAI. 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

* Kaune padaugėjus mo
biliųjų telefonų vagysčių ir 
plėšimų, miesto policijos pa
reigūnai pradėjo žymėti telefo
nus. Pernai Kaune pavogti 
1,104 telefonai, o šiemet iki 
kovo 12 d. jau pavogta 319. 
Pareigūnai planuoja lankytis 

AUIOMCIM JO, N4MŲ, SVEIKATOS 
R GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

Tel. 708-424-8654 
773-581-8654 

GREIT PARDUODA 
im Landmark 

[JSlUfl properties 
Bus. 773-229-8761 
Ras. 706-425-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-314-4330 

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

K! 
V.A.L Auto Servisas. 

Atliekame visus variklio ir va
žiuoklės darbus. Variklio kompiu
terinis patikrinimas. Nuolatiniams 
klientams nuolaidos. Parduodame 
naudotus automobilius. 3800 W. 
79 St. Tel. 773-582-0183; 773-
582-0184. Kalbame lietuviškai. 

A & S 24HRS.7DAYS 
773531-1833 

t^SSaSo (angiskal) 

(TONY) ANATOLIJUS BACKO 
77S€17-6768 (SetuvSka ir rusiška) 

FREE ESTIMATE 
Apšildymo ir šaldymo sistemų 

visapusiškas aptarnavimas 
ir instaliacija 

KZjzrttvJOi- rS 
New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
Voke > t * 77385^7820 
Fax: 708-361-9618 

DANUTĖ 
MAYER 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės į 

DANUTĘ MAYER Profesionaliai ir 
sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 

Nuosavybių įkainavimas veltui. 

SIŪLO DARBA 

Atlieku dažymo darbus iš 
lauko ir vidaus. 

Butų remontai už prieinamą 
kainą. Tel. 708-499-3279, 
708-369-8676, Algirdas. 

INCOME TAX SERVICE 
/.u>W-lM72 

l'ur.: 7IIX.'XI|-'>.U.< 
K-in.til: l'r.uiMv1' anl.uMii 
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Įdarb in imo b iu ras siūlo 
darbą amerikiečių 

šeimose su gyvenimu. 
Geras atlyginimas. 

Būtinas anglų kalbos 
žinojimas. 

2921 N. Milwaukee. 
Tel. 773-278-0660. 

užpilti) > 

l'amid.mį.ifil. a AI,i i n.imnv 

IŠNUOMOJA 

Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir IN 

valstijose. Pageidautina vyrai. 
Atlyginimas nuo 

$1.500 iki $1,800. 
Tel. 615-554-3161. 

Skubiai išnuomojamas 2 mie
gamųjų butas su baldais Oak 

Lawn. Yra balkonas. Kaina $760. 
First Rate Real Estate, Aušra 
Padalino. TeL 773-767-2400. 

Apartment for rent. 
1 bedroom, 2 floor. Brighton 

Park area. $575/month. 
TeL 773-847-3907, 

call between 1 p.m. • 6 p.m. 

Window VVashers Needed! 
40.000 per year. We need 100 crcws 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have valid driver's license and trans-
portation. Mušt be fluent in Enelish. 
L.A. McMahon Window Wasning. 

Chicago and Milwaukee area. 
f d . 800-820-6155. 

Reikalingi mūrininkai. 
Tel. 815-462-6263 arba 

630-774-1025. 

.V^V^T. £ 5 r ? 

• 2002 m. kovo 
24 d , 3 val.p.p. 

Švenčiausiosios 
Mergelės Marijos 
Gimimo parapija, 
69 gatvė ir South 

Washtenaw, 
Chicago, IL 

GAVĖNIOS 
RELIGINĖS 
MUZIKOS 

VALANDĖLĖ 

Atlieka: 
Parapijos choras — 
vadovas Rimantas 

Mingaila 

Akompaniatorė — 
Kristina Vilutytė 

Vokalistai — 
Margarita Momkienė 
Vaclovas Momkus 
Melodie Magnuson 

Saksofonas — 
Mindaugas Matkus 

• " . . 

įvairiose mokyklose, gimnazi
jose ir telefonus žymėti specia
liu apsauginiu žymekliu. Pa
vogti žymėti daiktai padės 
lengviau nustatyti savininką 
bei išaiškinti nusikaltimą. 

i BNS) 

* Tik maždaug penkta
dalis žemdirbių neturi spal
voto vaizdo televizorių ar radi
jo imtuvų, tačiau niekas iš jų 
nesinaudoja asmeniniais kom
piuteriais. Tokie 2000 metų 
duomenys pateikiami Skurdo 
būklės Lietuvoje 2001 metų 
pranešime. Tarp žemdirbių 

populiariausia transporto 
priemonė dviratis — iš 100 
namų ūkių jj turi 97. Automo
bilius ir mopedus ar motocik
lus atitinkamai turi 43 ir 7 iš 
100 namų ūkių. <BNS> 

* Lietuvos telekomunika
cijų bendrovės „Eisis" ga
mykla Kaune pradėjo surin
kinėti JAV bendrovės „Harris 
Corporation" gaminamas radi
jo stotis, nupirktas Lietuvos 
kariuomenei. Šios stotys bus 
naudojamos palaikyti rytį 
tarp vadaviečių ir kovinių 
padalinių. CBNS> 

mailto:altv@usa.com


II JAV LIETUVIŲ JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ 
FESTIVALIS 

Lietuvoje skamba 15-oji 
„Dainų dainelė". Dėl laureatų 
vardų varžosi'jaunieji atlikėjai 
iš visos Lietuvos. Per a t ran
kas konkurso komisija išklau
sė daugiau kaip 10,000 vaikų 
bei moksleivių nuo 3 iki 19 
metų ir atrinko 1,500 geriau
sių. Atranka vyko trimis eta
pais: darželiuose bei mokyk
lose, rajonuose ir apskrityse. 
Šiemet „Dainų dainelė" iki ba
landžio 21 d. vyks kiekvieną 
sekmadienį Lietuvos Vaikų ir 
jaunimo centre. Tradiciškai 
kiekvieną sekmadienį ją 
transliuos Lietuvos televizija. 
Baigiamasis koncertas bus su
rengtas gegužės 19-ąją Lietu
vos Nacionaliniame operos ir 
baleto teatre. „Dainų dainelės" 
dalyviai dainuoja be fonogra-
m u . gyvai akompanuojant. 
Lietuvos vaikų ir moksleivių 
dainų festivalį-konkursą orga
nizuoja Lietuvos Radijas ir 
televizija bei Švietimo ir 
mokslo ministerija. Pirmą 
kartą į televizijos studiją jau
nieji dainininkai buvo su
kviesti 1974 metais. Nuo t ada 
„Dainų dainelė" vyksta kas 
dveji metai. Tarp „Dainų dai
nelės" laureatų yra nemažai 
dabar žymių Lietuvos solistų 
— Judi ta Leitaitė, Gintarė 
Skerytė, Vytautas Juozapai-
tis, Sigutė Trimakaitė. Kelis 
pastaruosius konkursus verti
na komisija, vadovaujama 
Muzikos akademijos solinio 
dainavimo katedros vedėjo 
profesoriaus Vladimiro Prud
nikovo. 

Tai žinios iš Lietuvos. O mes 
rengiame jau II JAV lietuvių 
jaunųjų atlikėjų festivalį. Fes
tivalį, bet ne konkursą. Kon
kursui surengti neturime są
lygų, neturime tiek lėšų, kad 
galėtume dalyvius išklausyti, 
atrinkti per kelis turus. Mūsų, 
lietuvių, g y v e n a n t " '"''.-Jo At-
'-..Lv, pusėje tikslas — per 
dainą, muziką, šokį, propa
guoti lietuvių tautinį meną, 
puoselėti tradicijas, o daly
viams — jauniems žmonėms 
— susitikti, pasikeisti patir t i
mi, susidraugauti. 

Norint pakviesti kuo dau
giau dalyvių, šių metų festiva
lio programa šiek tiek išplės
ta . Dainininkai ir muzikantai 
bus skirstomi į dvi grupes: 
klasikinės muzikos atlikėjus 
ir kitos muzikos atlikėjus. Ko
dėl išskiriame klasikinės mu
zikos atlikėjus į atskirą gru
pę? Visame pasaulyje priimta, 
kad klasikinė muzika atlieka
ma originalo kalba (daininin
kams) , todėl negalime reika
lauti , kad pavieniai atlikėjai 
— solistai, kurie norės daly
vaut i š iame festivalyje, arijas 
iš operų dainuotų lietuviškai. 
Pavieniai solistai dainininkai 
at l ieka du kūrinius pasirinkti
nai . Lietuvių kompozitorių kū
r inys a r liaudies daina klasi
kinės muzikos atlikėjui pagei
daut ina . 

Dalyvauti festivalyje j au pa
reiškė norą smuikininkai , pū
t ikai . Kad festivalio sąlygos 
nesut rukdytų dalyvauti , šiais 
meta i s leisime instrumentalis
t a m s groti du kūr in ius pasi
r inkt inai . Kitų metų daly
v iams rekomenduojame pa
rengt i lietuvių kompozitorių 
kūrinį. Mes pasistengsime 
gaut i iš Lietuvos lietuvių kom
pozitorių kūrinių, t inkamų 
mūsų atlikėjams, ir tada jais 
galėsime pasiūlyti papildyti 
reper tuarą . 

Šiais metais dalyvauti fes
tivalyje kviečiame ir choreo
grafines grupes a r pavienius 
atlikėjus. Kiekviena choreo
grafinė grupė parengia po du 
kūr in ius (šokius), ati t inkan
čius atlikėjų amžių. Vieno kū
rinio t rukmė — ne ilgiau kaip 
2.5-3 min. Galima šokti paly
dint muzikiniam įrašui ar gy
vam akompanimentui . 

Pr imename, kad festivalyje 
gali dalyvauti atlikėjai nuo 3.5 
iki 28 metų amžiaus . Festivalį 
rengia JAV LB Kultūros tary
ba ir Meno mokyklėlė. 

Smulkesnė informacija tel. 
630-624-1247. Rūpimais klau
simais galite rašyt i adresu: 
P.O. BOX 4102, Wheaton, IL 
60189. 

Ligi ja T a u t k u v i e n ė 

Ledo šokėjai Povilas Vanagas ir Margarita Drobiazko. 

LAIŠKAI IR NUOMONES 
OLIMPIADAI PASIBAIGUS 

Tik grįžau iš Salt Lake City 
Olimpinių žaidynių ir noriu 
pasidalinti keliais įspūdžiais 
apie Lietuvos atstovus 2002 
olimpiadoje. 

Lietuvai atstovavo tikrai 
šauni jaunų žmonių grupė. 
Man labai rūpėjo, kad tokio 
mažyčio krašto, kaip Lietuva, 
atstovai būtų tokio pat lygio. 
kaip ir kiti ten dalyvaujantys. 
Neturiu jokios abejonės, kad 
jie neatsiliko nuo kitų. Povilas 
ir Margarita, vyriausieji ir su 
daugiausia patyrimo tikrai 
buvo verti bronzos, o gal net 
daugiau. J ie pasirinko elegan
tiškus rūbus visus kar tus , kai 
rodėsi publikai. Jų šokimas, 
esu tikra, buvo visiškai be 

priekaištų. J ie t ikrai buvo ver
ti bent bronzos medalio, nes 
paskutiniame pasirodyme, ku
ris nulėmė pusę rungtynių 
taškų, jie šoko ant ledo be ma
žiausios klaidos, su entuziaz
mu ir džiaugsmu. Kad korup
cija, pasklidus po visą pasaulį, 
užkrėtė ir geriausių pasaulio 
atletų rungtynes, yra aišku ir 
gaila, bet mes. lietuviai, kar
tais esame pratę jaust is nu
skriaustais, kai iš tikro nesa
me verti didesnio įvertinimo 
negu tas, kun gauname, taip 
pat labai viską žinome ir daž
nai saviems pavydime, rašau 
įtikint visus, kas tuo domisi, 
kad Lietuvos atstovai, Marga
rita ir Povilas, buvo tikrai ver
ti didesnio pripažinimo, tad 
mes turime jais nepaprastai 

NAUJOS TRADICIJOS 

Dirlžkuk-.;! Kis:<''iau.- i ru- t rauki 

Visi mėgsta lietuviškus pa
tiekalus — kugelį, tarkinius 
blynus, o ką bekalbėti apie 
didžkukulius (cepelinus). Tuos 
skanėstus pagaminti reikia 
daug laiko, o susijungus į di
delę šeimą, viskas išeina ir 
greičiau, ir smagiau. Tad apie 
40 jaunų, energingų žmonių 
šeštadienio popietę, kovo 2 
dieną, susirinko į Vyčių klubą 
Waterburyje, kartu paben
drauti ir pasigaminti sau va
karienę. To suėjimo sumany
tojai ir vyriausieji gaspado-
riai — Erina ir Linas Balsiai. 

Vyrai buvo pristatyti prie 
„pagalbinių" darbų: skusti 
bulves, tarkuoti. O savo rankų 
stiprumą išmėgino spausdami 
tarkius. 

Moterys į darbus įsijungė 
vėliau, paruošė tešlą, darė 

mėsos kukulaičius įdarui. O 
paskui visas pulkas šeiminin
kių jau darė didžkukulius. Vy
resnioji šeimininkė Onutė Ei-
dukaitis atliko patį atsakin
giausią darbą — prižiūrėjo 
didžiulius puodus. Šiai vaka
rienei buvo panaudota 150 
svarų bulvių. 20 svarų mėsos, 
10 svarų svogūnų. 

Pagal E. Balsienės „suves
tinę", išvirta 150 didžkukulių. 

Tame susiejime buvo smagu 
visiems — ir mažiems, ir di
deliems. Tikėsimės, kad nau
joji išeivija gražiai įsilies į lie
tuviškų organizacijų veiklą ir 
tęs pradėtą darbą, kurdami 
naujas tradicijas, pratęsdami 
senas, lietuvybės išsaugoji
mui. 

S ig i ta Š i m k ū n i e n ė 

didžiuotis ir džiaugtis. Man 
asmeniškai gaila jų ir liūdna, 
kad Amerika ar Kanada, a r 
net didesni kraštai , neprotes
tavo dėl mūsų atstovų netei
singo įvertinimo. Deja, Lietu
va maža ir ją lengva nus tumt į 
šalį. 

Bravo Povilas ir Margari ta , 
kad neina iš arenos nuleidę 
nosis, o ieško teisybės. Kaip 
Povilas per savo interviu CNN 
sakė, jiem iš to protesto nau
dos nebus, bet gal ką nors lai
mės ateinančios kartos, kai 
teisėjai teis be ankstesnių su
sitarimų, kam atiteks medalis 
ar taurė . 

Kiti šeši Lietuvos atstovai, 
išskyrus Panavą, dalyvavo 
žaidynėse tik pirmą kartą, 
buvo jauni ir labai mieli jau
nuoliai. Mano supratimu, jie 
būtų tikrai daugiau pasiekę, 
jei būtų turėję kiek nors pro
gos bent du mėnesius pasitre
niruoti aukštuose kalnuose ir 
sustiprint savo kraują, nepa
ilsti, kur oras skystas ir trūks
ta oro. Jie tik vieną mėnesį 
gavo pabūti Austrijoje, bet to 
gi neužtenka. Tad, pabandžius 
vieną kartą, pamačius kame 
reikalai, aš esu įsitikinus, kad 
kituose olimpiniuose žaidi
muose mūsiškiai rinks laurus, 
kaip reikiant. Gal seksis šį 
kartą jiems ruoštis geresnė
mis sąlygomis. Net ir be klai
dos atlikę savo pasirodymus 
Povilas ir Margarita tegavo 
praktikuotis prieš rungtynes 
ledo rutulio arenoj, kur ledas 
yra bent 20 laipsnių šaltesnis 
negu reikalauja dailusis čiuo
žimas, bet jie tą kliūtį nuga
lėjo labai gerai. 

Per šią olimpiadą, šalia pa
sišventusių trenerių ir malo
nių rėmėjų, labai daug padarė 
ir yra ypač užsitarnavęs Ame-
rikos-Lietuvos liaison asmuo, 
dr. Jonas Domanskis. Jis, pa
likęs savo praktiką, atsirado 
Salt Lake City kar tu su atle
tais ir nuo to momento lakstė, 
dirbo, tvarkė visus reikalus 
taip, kaip retas asmuo. Didelis 
ačiū dr. Jonui Domanskiui už 
didelį pasišventimą ir pagalbą 
Lietuvos olimpiečiams. Taip 
pat reikia padėkot dr. Greg 
McComas ir dr. Vilijai Avižie-
nytei, kurie savo namuose su
ruošė ne tik olimpiečių pager
bimo šventę, bet ir labai gražų 
Vasario 16 šventės paminėji
mą. Toje šventėje dalyvavo ne 
tik olimpiečiai su savo palydo
vais, bet estų komandos vado
vybė, jų ministras pirminin
kas, aukso medalistas iš anks
tesnių olimpiadų, italų ko
mandos dalis ir daug vietinių 
amerikiečių bei lietuvių. Šven
tė buvo rimta, bet l inksma ir 
Lietuvos šventė gražiai pa
minėta ne tik savų tarpe, bet 
ir amerikiečių, kurie neturi 
pcogos apie Lietuvą daug suži
not, nes nėra tiek daug lietu
vių Salt Lake City. 

Dar vienas, gal kam įdomus, 
komentaras, tai lietuvių ko
mandos išvaizda. Jų paradi
niai apsiaustai, skrybėlės, ša
likai, neperdedant, buvo vieni 
pačių elegantiškiausių. Taip 
pat jų sportiniai švarkai, ap
ranga sportuojant buvo verti 
komplimentų. Vyrų ir moterų 
kostiumėliai, paltai, skrybė
lės, rūbų detalės vertos būti 
pačiose geriausiose Amerikos 
ir Europos parduotuvėse. 

Didžiuotumės Lietuvos olim
piečiais, nes jie t ikrai verti 
mūsų pasididžiavimo ir dėkin
gumo. 

L i u d a A v i ž o n i e n ė 
Lagūna Hills, CA 
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„DRAUGAS" YRA 
DRAUGAS 

Mano vienišame gyvenime 
„Draugas" lieka t ikru draugu. 
Aš jo laukiu kasdien ir su 
įdomumu skai tau beveik nuo 
A iki Z. 

Sveikintina, kad „Draugas" 
praturtėjo: dabar turime „Šei
mininkių kertelę", madų sky
rių, „Bičiulystę" ir paskiausiai 
„Ekrano ir Scenos" kampelį ir 
kt. kas daro laikraštį įdomesnį 
ir įvairesnį. Su įdomumu skai
tau pirmąjį puslapį, kur dau
giausia rašoma apie Lietuvos 
politiką ir gyvenimą. Pasigen
du B. Nainio straipsnių. Jis 
savo tiksliu ir drąsiu žodžiu 
aprašydavo Lietuvos pasiseki
mus, klaidas, kaip sakoma, 
tiesiai-šviesiai. J i s jautė Lie
tuvos gyvenimo pulsą. Jo 
straipsniai įdomūs ir aiškūs. 
Nes dažnai pasitaiko ilgiausių 
straipsnių, daug žodžių, o 
minties, bei prasmės — sunku 
surasti . . . 

R e g i n a S a b a l i ū n i e n ė 
Lemont, IL 

J . P a l s h i s iš Palos Hills. IL, 
prasi tęsiant prenumeratą. 
„Draugui" paaukojo 50 dol. 
Tar iame nuoširdų ačiū! 

V y t a u t a s ir P a l m i r a J a -
n u š o n i a i , prasitęsdami pre
numeratą . ..Draugo" iždą pra
tur t ino 50 dol. Dėkojame už 
paramą' 

S. R o m a n a u s k a s iš Miami'. 
FL. prasitęsė „Draugo" prenu
meratą ir mūsų laikraščiui 
paaukojo 50 dol. Nuoširdžiau
siai dėkojame' 

Algis Žema i t i s , gyvenantis 
Edgewater. MD. prasitęsda-
mas prenumeratą. ..Draugą" 
parėmė 100 dol. auka. Ačiū už 
dėmesį lietuviškai spaudai! 

Čes lovas Masa i t i s , gyve
nantis Thompson. CT. prasi-
tęsdamas prenumeratą. 
..Draugui" atsiuntė 100 dol. 
auką. Esame labai dėkingi! 

O n a Kolis , gyvenanti Palos 
Hills. IL. prasitęsė ..Draugo" 
prenumeratą ir laikraščio pa
ramai dar pridėjo 50 dol. Ta
riame nuoširdų ačiū! 

Mar i j a B a j o r u n i e n ė , gyve
nanti Pompano Beach. FL. 
prasitęsdama ..Draugo" pre
numeratą, atsiuntė 100 dol. 
auką laikraščio išlaidoms su
mažinti. Labai jums dėkoja
me! 

A l e k s a n d r a P e t o k a s iš 
N'evvport Beach. CA. prasitęs
dama ..Draugo" prenumeratą, 
mūsų laikraščio iždą papildė 
50 dol. auka. už kurią nuošir
džiausiai dėkojame! 

P r e l . J o n a s Kučingis , gy
venantis Los Angeles, CA. 
prasitęsdamas prenumeratą. 
dar pridėjo 300 dol. ..Draugo" 
dienraščio paramai. Labai 
jums dėkojame! 

Z. R i e k u s iš Stoney Creek 
On, Canada. ..Draugo" laik
raščio leidybą parėmė 50 dol. 
auka. Tariame didelį ačiū! 

A.tA. 
JUOZAS J. GRABAUSKAS 
Mirė 2002 m. vasario 14 d., sulaukęs 83 metų. 
Gimė 1918 m. gruodžio 1 d. Amerikoje išgyveno 53 

metus. 
Nuliūdę liko: žmona Stasė, vaikai — Kristina, Visvaldas 

ir Algis. 
Laidotuvės šeštadienį, kovo 23 d. Švč. Mergelės Marijos 

Gimimo bažnyčioje 11 v.r. bus aukojamos šv. Mišios už 
a.a. Juozo sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

N u l i ū d ę a r t imie j i 

• • • • • • 

b a l a n d ž i o 1 

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

Siųskite: 

Vardas, pavardė. 

Adresas 

Miestas, valstija, zip code 

Dovanoja: 

Vardas, pavardė 

Adresas 

Miestas, valstija zip code 

Vyrai spaudžia tarkius 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
MUTUAL FEDERAL SAVINGS 

AND L O A N A S S O C I A T I O N O F C H 1 C A G O 

2212Wcs tCermakRoad , Chicago. IL 60608 
(773) 847-7747 

Stephen M Oksas. Prerident 

Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 95 Metus. 
Hi 

\) 

» I . > 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 

LIETUVIŲ FONDAS GAVO 2,1 MLN. 
A. SARAUSKO PALIKIMO 

lietuvių fondas didėja ir 
plečiasi. Kartu daugėja ir dar
bų. Valdyba ir taryba dažnai 
kviečia posėdžius, skelbia, 
tvirtina ir vykdo nutarimus. 
Kovo 28 d. LF tarybos pirm. 
dr. Antanas Razma sukvietė 
tarybos posėdį, kuriame daly
vavo LF tarybos, valdybos, 
kontrolės komisijos nariai ir 
emeritai. Posėdžiui pirminin
kavo dr. A. Razma. Posėdis 
prasidėjo darbotvarkės numa
tytu laiku. 2001 m. gruodžio 6 
d. protokolas buvo priimtas be 
jokių pataisymų. Valdybos 
pirm. P. Kilius pristatė naujos 
kadencijos valdybą, kurią su
daro: Ramūnas Astrauskas, 
Sigita Balzekienė, Stasys Ba
ras, Stasys Džiugas, Povilas 
Kilius (pirm.), Vaclovas Klei
za, Alė Razmienė, Ramoną 
Stephens-žemaitienė, Arvydas 
Tamulis ir Vytas Vaitkus. Val
dybos sudėtis tarybos narių 
buvo vienbalsiai patvirtinta. 
Taryba pristatė 39-to LF na
rių suvažiavimo įvairių suva
žiavimo komisijų asmenų są
rašą, kuris buvo taip pat pa
tvirtintas. Visuotinis narių su
važiavimas bus balandžio 20 
d. Tarp LF vadovų ir JAV LB 
Krašto valdybos kovo 16 d. 
Bočių svetainėje PLC vyko 
bendras draugiškas pasitari
mas. 

Valdybos pirm. P. Kilius 
pranešė, kad fondo nariai nuo 
jo įsikūrimo pradžios iki š.m. 
sausio 1 d. suaukojo 11 mln. 
dolerių pagrindinio nejudomo 
kapitalo. Iš Alphonse J. Sa-
rausko palikimo šiomis dieno
mis gauta 2.1 mln. dolerių. 

LF metinis pokylis bus lap
kričio 9 d. PLC didžiojoje salė
je. Fondo raštinės patalpos 
padidintos, sumažinant PLB 
didįjį kambarį. Fondo valdy
bai reikia ne tik daugiau vie
tos, bet daugiau ir darbininkų, 
nes fondas auga ir plečiasi. 
Fondas visuomenėje turi di
delį pasitikėjimą, nes jam va
dovauja žinomi ir patikimi as
menys, finansų srityje turį ga
bumų ir gero praktiško patyri
mo. 

Po to trumpai kalbėjo komi
sijų pirmininkai: Kęstutis Je-
čius, Algirdas Ostis ir dr. Ge
diminas Balukas. Be ilgų dis
kusijų buvo patvirtinta 2002 
m. LF sąmata ir LF 39-to na
rių suvažiavimo darbotvarkė. 
Taip pat priimtas ir patvirtin
tas suvažiavimo įgaliojimo la
pas, kurį paruošė Arvydas 
Tamulis. Įvairių reikalų dis
kusijoje dalyvavo: Vaclovas 
Kleiza, Stasys Baras, dr. Ka
zys Ambrazaitis ir kiti. Kitas 
posėdis bus po narių suvažia
vimo gegužės 9 d. Si. Džiugas 

Alfonsas Gudauskas, gy
venantis Chicago, IL, „Drau
go" dienraščio leidimą parėmė 
50 dol. auka. Tariame nuošir
dų ačiū! 

Patiksliname kelio marš
rutą, kuriuo reikia važiuo
ti j 36 lietuvių dailininkių pa
rodą „Interactions", atidaro
mą šį šeštadienį, kovo 23 d., 
„The John G. Blank Center 
for the Arts", 312 W. 8th Ave., 
Michigan City, Indiana. Meno 
centrą pasieksite važiuodami 
80 ar 94 keliu į rytus iki 34 B 
išvažiavimo. Taip pateksite į 
421 kelią i r važiuojant į šiaurę 
privažiuosite Michigan mies
tą, kur 421 kelias taps Frank-
lin gatve. Jos tęsinyje bus 8 
gatvė, o pasukę į dešinę, už 2 
blokų - 8-os ir Spring gatvių 
susikirtime - atrasite meno 
centro automobilių stovėjimo 
aikštelę (centro tel. 219-874-
4900). 7-9 vai.v. vyks parodos 
atidarymas, kuriame aktorė 
Nijolė M. Nelson skaitys Jani
nos Degutytės, Alinos Nevada-
Diebold (Balio ir Vandos Sruo
gų proanūkės) ir Daivos Karu-
žaitės poeziją, Rita Dagienė 
skaitys savo eiles, gros Petro 
Aglinsko grupė. Bus ir vaišės. 

Stasys Milašius, gyvenan
tis Carlsbad, CA, prasitęsda-
mas prenumeratą, „Draugo" 
iždą papildė 100 dol. auka. 
Esame labai dėkingi! 

Ilgametė „Draugo" skai
tytoja Jadvyga Gečiauskie
nė, gyvenanti Philadelphijoje, 
PA, ir prieš du mėnesius at
šventusi 94-ąjį gimtadienį, dė
koja „Draugui" už skoningai 
išleistą kalendorių ir kalėdi
nes atvirutes. Siunčia 50 dol. 
auką. „Draugas" taria nuošir
dų ačiū savo ištikimajai skai
tytojai bei rėmėjai ir linki ilgų 
gyvenimo metų. 

Giedrios pavasariškos 
nuotaikos, meniškai išmar
gintų margučių ir daug skanu
mynų bus priešvelykiniuose 
pusryčiuose, kuriuos kovo 24 
d., šį sekmadienį, po 10 vai.r. 
šv. Mišių Tėvų jėzuitų koply
čioje rengia Jaunimo centro 
moterų vieneto narės. Savo 
apsilankymu paremsite Jauni
mo centrą. 

Kristijono Donelaičio lit. 
mokyklų abiturientai, moky
tojai ir tėveliai kviečiami į 
neseniai išleisto K. Donelaičio 
lituanistinių mokyklų istori
nio leidinio „Su mokslu į ry
tojų" sutiktuves, ruošiamas 
kovo 24 d., sekmadienį, 12 vai. 
Pasaulio lietuvių centro Le-
monte didžiojoje salėje. 

Albinas Kurkulis, gyve
nantis Chicago. IL, prasitęs-
damas prenumeratą, „Drau
go" iždą praturtino 50 dol. 
auka. Labai jum? dėkojame! 

L.Y V komiteto savanores Genovaitės Kiudulienes išleistuvėse. Iš kaires: 
Dana Kauniene, komiteto narė: Gražina Liautaud, komiteto pirmininke: 
savanore Judi ta Mauersberger ir savanore Genovaite Kiuduliene. 

„LIETUVOS VAIKŲ VILTIES" 
SAVANORĖS IŠLEISTUVĖS 

Š.m. kovo 4 d. „Seklyčioje"' 
buvo surengtos išleistuvės il
gametei „Lietuvos Vaikų vil
ties" savanorei Genovaitei 
Kiudulienei, kuri nuo pa: 
L.V.V. komiteto veiklos pra
džios pasišventusiai rūpinosi. 
savanoriškai talkindama į 
Shriner ligoninę iš Lietuvos 
su ortopedinėmis negaliomis 
gydyti atvežtiems vaikams, jų 
motinoms bei tėvams. G. Kiu-
dulienė niekada neatsisakyda
vo nuvežti juos patikrinimams 
pas gydytojus, lankydavo ne 
tik ligoninėje, bet ir „Sekly
čioje", kur vaikai praleidžia 
laiką laukdami operacijų ar 
jau sveikdami po jų. G. Kiudu-
lienė kviesdavo vaikus pa
viešėti savo vaišinguose na
muose. 

Birutė Jasaitienė, JAV LB 
Socialinių reikalų tarybos pir
mininkė, o taip pat ir „Lietu

vos Vaikų vilties" komiteto vi
cepirmininkė bei koordinato
rė, sveikindama susirinkusius 
L.V.V komiteto narius, sava
norius bei vaikus ir mamas, 
sakė, kad gaila išleisti Geno
vaitę (ji išvyksta gyventi pas 
dukterį į Lake Geneva). „Bet 
sakome tik ik: pasimatymo, 
nes tikimės, kad Genovaitė 
lankys mus ir toliau, tik dėl 
nuotolio — rečiau", — kalbėjo 
B. Jasaitienė. Ji dėkojo už 
nuoširdžią G. Kiudulienes tal
ką ir pakvietė žodį tarti „Lie
tuvos Vaikų vilties" komiteto 
pirm. Gražiną Liautaud, kuri 
dėkodama ir sakydama, jog 
Genovaitės labai truks, kvietė 
ją sugrįžti nors retkarčiais. 
Taip pat linkėjo sėkmingo įsi
kūrimo Lake Geneva. 

B. Jasaitienė išvykstančiai 
talkininkei nuo L.V.V. komi
teto įteikė gražią gėlę. 

G. Kiudulienė, dėkodama 
pažymėjo, kad ji taip pat visų 
pasiges, ir prižadėjo lankyti 
L.V.V. vaikus, bendrauti su 
savanoriais. 

Kadangi išleistuvėse dalyva
vo prieš porą dienų iš Lietuvos 
sugrįžusios G. Liautaud, B. 
Jasaitienė, Dana Kaunienė ir 
Marija Kriaučiūnienė, vyku
sios ten su Shriner ligoninės 
vyr. chirurgo dr. John Lubicky 
daktarų ir gailestingųjų sese
rų grupe vienai savaitei, išgir
dome trumpus įspūdžius apie 
kelionę, apie ten daromas pa
rodomąsias operacijas ir ligo
ninėje vykusias vaikų konsul
tacijas. 

B. Jasaitienė pasakojo apie 
išvykimą, kai O'Hare oro uos
te vežamas 45 instrumentų ir 
įrangos dėžes, skirtas Vilniaus 
universiteto klinikų vaikų or
topediniame skyriuje Santa-
riškėse 1993 m. įkurtai „Lie
tuvos Vaikų vilties" operaci
nei, turėjo „patikrinti" specia
lūs bombas užuodžiantys šu
nys, o dėžes iki pat pakrovimo 
į lėktuvą saugojo policija. 

Ypač įspūdingas buvo svečių 
sutikimas Vilniaus oro uoste, 
kur susirinko vaikai, tėvai, 
daktarai su gėlėmis. B. Jasai
tienė pabrėžė, kad žmonės yra 
dėkingi už teikiamą pagalbą, 
— ne tik vaikai ir tėvai, bet ir 
Lietuvos daktarai. 

Savaitė Lietuvoje buvo nuos
tabi, sakė B. Jasaitienė. Nors 
buvo labai daug tarnybinių 
susitikimų su valdžios žmonė
mis ir L.V.V. (pirm. G. Liau
taud), „Lietuvos Našlaičių glo
bos" (pirm. Birutė Jasaitienėj 
bei „Vaiko" (pirm. Alė Kėže-
lienė) komitetų reikalų apta
rimų (visi komitetai yra po 
JAV LB Socialinių reikalų ta
rybos skėčiu), susitikimų su 
spaudos, radijo ir TV atsto

vais, vis tiek buvo progos mes
ti žvilgsnį ir į šių dienų Vilnių, 
kurio pagražėjimu viešnios 
džiaugėsi. Dalyvavo ir iškil
mingame daktarams ir atva
žiavusioms jau minėtų komi
tetų pirmininkėms bei jų na
rėms Prezidentūroje su
ruoštame priėmime. Dr. J. Lu
bicky buvo apdovanotas IV 
laipsnio Gedimino ordinu, gai
lestingajai seseriai J. Noreen 
buvo įteiktas pažymėjimas. 
Priėmime dalyvavo ir pats 
prezidentas Valdas Adamkus 
su žmona Alma. Džiaugėsi B. 
Jasaitienė ir Kaziuko muge, 
kurią teko matyti Vilniuje pir
mą kartą. 

G. Liautaud, pasakodama 
savo įspūdžius, ypač pabrėžė 
savanoriškumo dvasią, kuria 
yra persiėmęs L.V.V. komite
tas Lietuvoje. Komiteto pirmi
ninkė Lietuvoje — E. Gervic-
kienė, o jos duktė Gabrielė, 
dar jauna mergaitė, anksčiau 
gydžiusis Shriner ir gyvenusi 
„Seklyčioje", belaukiantiems 
eilės konsultacijai keliems 
šimtams vaiku su draugais su

rengė užsiėmimų. 
D. Kaunienė kalbėjo, kaip ji 

su Marija Kriaučiūniene ver
tėjavo daktarams, apžiūrint 
vaikus ir prie operacijų. 

Bendrai sugrįžusiųjų įspū
džiai buvo šilti, malonūs, ypač 
jaučiant, kad „Lietuvos Vaikų 
vilties" ir Shriner ligoninės 
daktarų pastangos yra taip 
nuoširdžiai įvertinamos. 

Po pasidalinimo įspūdžiais 
buvo vaišinamasi ne tik ska
nia „Seklyčios" vakariene, bet 
ir gėrybėmis iš Lietuvos: dar 
kvepiančia juoda duona (ska
nesne už bet kokį tortą — 
A.Š.), kurios po porą riekių 
gavo kiekvienas dalyvis, šako
čiu bei obuoliniu sūriu. 

Kiekvienas savanoris ir 
L.V.V. komiteto narys buvo 
apdovanoti specialiomis dova
nėlėmis iš Prezidentūros: sko
ningame popieriniame krepše
lyje buvo knyga apie Lietuvą 
(anglų kalba), gražus Almos 
Fondo kalendorius ir specialūs 
saldumynai iš Prezidentūros 
bei Seimo. 

Aldona Šmulkštienė 

L V.Y komiteto savanore Regina Smolinskier.e 'kairėje1 ir komiteto nare 
Aldona Šmulkštienė. 

Kazys Rožanskas, gyve
nantis Vilniuje, Lietuvoje, 
prasitęsdamas „Draugo"' pre
numeratą, mūsų laikraštį re
mia 100 dol. auka. Dėkojame 
mūsų ištikimajam ir dosnia
jam skaitytojui! 

Lietuvos Dukterys labai 
kviečia visus ir visas š. m. ko
vo 28 d. nuo 8 vai.r. iki vėlu
mos atsilankyti į Velykinį py
ragų, margučių ir ..kačiukų" 
išpardavimą ,, Nameliuose" 
(2735 W. 71st. Str j . Narės 
prašomos sunešti kepinius ko
vo 27 d., t.y. trečiadienį nuo 
10 vai.r. iki 2 va!.p.p. arba 
ankstų ketvirtadienio, kovo 28 
d., rytą. 

Darbšti gailestingoji se
selė Danutė iš Lietuvos, 
šiuo metu gyvenanti ALVUDE 
ieško darbo ir galėtų pradėti 
dirbti nuo Velykų. Skambinki
te tel. 773-925-8905 ir prašy
kite Danutės. 

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

LB CICERO APYLINKĖS SUSIRINKIME 

Būsimieji 2001-2002 metų Lemonto Maironio lituanistines mokyklos abiturientai. Iš kairės 'I eilėje): .Vida Ma
siulyte. Martyna Labinaitė. Žiba Saulyte. Audrė KapacMnskaitė, Lina F'oskocimaite. auklėtoja Om/m.i v :r..;:,.• 
ne II eilėje: Daina NoruSytė, Julija Vallee, Vida Mikaltiute, Saulius Fabianovich, Danus Jutzi. Tomas Vodic-
ka III eilėje: Darius AleksiunaB. Antanas Petkus, Jonas Domanskis, Kdis Kuprys, (iediminas Janušauskas. To
mas Milo Nuotraukoje nėra Mariaus Spitno. Aleksandro* Strub ir Martyno Plaezyk 

Jau antrą kartą iš eilės LB 
Cicero apylinkės metiniam su
sirinkimui negauta Šv. Anta
no parapijos salės, kurioje su
sirinkimai anksčiau vykdavo 
visą laiką. Kaip apylinkės val
dybos pirmininkas Mindaugas 
Baukus pažymėjo, parapijos 
raštinė padariusi „klaidą", už
registruodama lietuvių ir 
meksikiečių renginius tai pa
čiai dienai. Kaip paprastai, 
mūsiškiams reikėjo pasiten
kinti mažu kambarėliu, kuria
me sekmadieniais po lietuviš
kų šv. Mišių šv. Antano para
pijos bažnyčioje vyksta lietu
vių susibūrimai. 

Tačiau nepaisant šios „tradi
cinės" nesėkmės, LB Cicero 
apylinkės narių susirinkimas 
kovo 3 d. praėjo kaip buvo pla
nuota. Nors ir labai susispau
dus (dalis žmonių, negalėję su
tilpti, pasuko į namus), pra
džioje pasivaišinta kugeliu, 
pyragais (be;e, juos paaukojo 
„Racine" kepykla) bei kava. 
Tada trumpsi kalbėjo dr. Pet
ras Kisielius kuris vėliau pa
kvietė pirm. M. Baukų vesti 
susirinkimą. 

Kun. dr. Kęstutis Trimakas 
sukalbėjo in/okaciją, o tada 
vyko praėjusio susirinkimo 
protokolo skaitymas. Kadangi 
jo autorė Česlovą Bačinskienė 
negalėjo atvykti, tai M. Bau
kus tik tru; pai su juo supa
žindino, rw> pats protokolas 
buvęs labai jas. 

Valdybos pirmininkas M. 
Baukus perskaitė pagrindinę 
valdybos veiklos metinę atas
kaitą. Jis p įžymėjo, jog per 
metus — nw 2001 m. kovo 25 
d. įvykusio metinio susirinki
mo valdyba >uvo surengusi 5 
darbo posėri/ius, o gana daž
nai netikėtai iškilusius klausi
mus spręsdavo telefonu. 

Pirmininkas nurodė, kad 
2001 m. balandžio mėnesį 4 
valdybos nariai dalyvavo LB 
Vidurio vakarų apygardos su
važiavime, kur pats pirminin
kas ir dr. .Jurgis Januškevi
čius buvo brinkti į revizijos 

komisiją. Buvo suruošti Birže
lio tragiškųjų įvykių, Tautos 
šventės ir Lietuvos nepriklau
somybės minėjimai (rengta 
kartu su ALTo Cicero skyriu
mi). Rugpjūčio mėnesio pabai
goje talkinta LB Vidurio va
karų apygardos suruoštoje ge
gužinėje Lemonte. Pats pirmi
ninkas aktyviai dalyvavo JAV 
LB 50 metų sukakties minėji
mo komiteto (jo pirmininku 
buvo kitas cicerietis — dr. Pet
ras Kisielius) darbuose, o Mi
chalina ir Bronius Bikulčia: 
bei Antanas Sideravičius buvo 
pagalbinio komiteto nariai. 

Apie NATO ir Lietuvos reikalus pa
sakoja ALTo pirmininkas advoka
tas Saulius Kuprys 

E. Šulaičio nuotr 

Kalbėtojas suminėjo ir ma
žesnių renginių (pvz. kugelio 
pietus, prieškalėdinį pobūvį-
agapę ir kt.), kurie taip pat 
buvo metų bėgyje suruošti. 
„Tikrai džiaugiuosi turėdamas 
tokią puikią valdybą. Su ja 
galima kalnus versti", — pra
nešimo pabaigoje akcentavo 
M. Baukus. 

Apie valdybos finansinę 
būklę atskirai papasakojo iž
dininkas B. Bikulčius. Pana
šia tema kalbėjo revizijos ko
misijos atstovas — Aleksas 
Šatas, pabrėžęs, jog finansinė 
atskaitomybė vedama pavyz
dingai. 

Po to buvo prieita ir prie val
dybos dalies narių rinkimo. 
Pirmininkas pažymėjo, kad 
šiemet kadenciją baigia B. Bi
kulčius, Kostas Dočkus, Nata
lija Sodeikienė, Kastytis Žen
telis. Iš jų vienas — K. Dočkus 
dėl ligos atsisakė kandidatuo
ti, o kiti trys buvo palikti atei
nančiam terminui. Vietoje K 
Dočkaus išrinktas Algis Kir-
ka. Prie jų dar prisideda ir kiti 
šeši: M. Baukus, Ona Venclo
vienė, R.iimundas Rimkus, Ja
nina Ruginienė, M. Bikulčie-
nė, Gintarė Januškevičienė. 

Revizijos komisiją nutarta 
išplėsti iki trijų žmonių: prie 
A. Šato ir dr. J. Januškevi
čiaus prijungtas Algirdas Di
džiulis. 

Diskusijose dėl pranešimų, 
klausimų, sumanymų kalbėju
siųjų nebuvo daug. Adv. Sau
lius Kuprys, ilgametis LB Ci

cero apylinkės ir vietinės Sv. 
Antano parapijos narys, da
bartinis ALTo pirmininkas, 
kvietė įsijungti į ALTo veiklą, 
dirbant Lietuvos pakvietimo j 
NATO reikalu. 

Susirinkimui pasibaigus, iš 
savo atostogų Floridoje sugrį
žusi Cicero lietuvių, JAV LB 
Kultūros tarybos pirmininkė 
bei kitų vienetų veikėja Mari
ja Remienė bandė kelti klau
simą dėl lietuviškų reikalų Šv. 
Antano parapijoje. Gaila, kad 
šiam gyvybiškai svarbiam Ci
cero lietuvius liečiančiam 
klausimui aptarti nerasta 
daugiau laiko. Ed. Šulaitis 

Kalba kun Kęstutis Trimakas. 
E. Sulaičio nuotr 

iciute. E Radvilienė, M. Remiene E. Šulaičio nuotr. 

' 


