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Žiniasklaida kuria Lietuvos
įvaizdį

Ats. pik. Romas
Kilikauskas

Neseniai išleistas gerai žino
mo JAV rašytojo Jonathan
Vedamajame B r o n i u s
Franzen romanas („The Corrections") sukėlė nemažai lie
N a i n y s diskutuoja dėl
tuvių
dėmesio ir pykčio visa
Ignalinos A t o m i n ė s
me pasaulyje. Savo romane
elektrinės uždarymo;
Franzen daug dėmesio skyrė
Amerikos k a r y s l i e t u v i s Lietuvai, ją apibūdindamas,
M a r o k e , - R. J . Rapšio
kaip valstybę, kurią valdo ma
fijozai ir žmonės čia miršta
„serialo" tęsinys.
gatvėse. Nors grožinis roma
3 psl.
nas yra tik autoriaus fantazi
ja, vis tiek jis susilaukė lietu
Nepaisant s u m a ž ė j u s i ų vių pasipiktinimo. Visai pa
įplaukų. Tautos fondas grįstai jie stebisi, kaip rašyto
p e r n a i išdalino 210,000 jas, nei karto nebuvęs Lietu
dol., kurių didžioji dalis voje, galėjo sukurti tokį ne
teisingą vaizdą apie Lietuvą?
a t i t e k o projektams
Lietuvos ambasadorius JAV
v y k d y t i Lietuvoje;
netgi parašė autoriui laišką ir
baigiamas r e n g t i
pakvietė jį apsilankyti Lietu
žinynas „JAV lietuviai"; voje. Taip pat ir Lietuvos ži
niasklaida nemažai dėmesio
k e p t i braškes? O kodėl
skyrė šio romano pasirody
n e ? Tik atsiverskit
mui.
(Nukelta į 3 psl.)

„Šeimininkių kertelę".
4 psl.

I Čikagą mokslinei
praktinei stažuotei
a t v y k o Lietuvos
veterinarijos
akademijos r e k t o r i u s
d r . Vidmantas Bižokas.
6 psl.

Sportas
*
Sekmadienį
Kauno
sporto halėje susirinkę krep
šinio aistruoliai išvydo vienas
iš įtempčiausių šio sezono
rungtynių. Po 3 skausmingų
pralaimėjimų Kauno „Žalgi
ris" rezultatu 93:84 įveikė re
guliariojo sezono pirmūnę Vil
niaus „Lietuvos ryto" ko
mandą. Šios rungtynės patiko
ir Arvydui Saboniui, kuris vėl,
kaip ir praėjusias ketverias
rungtynes, darė pramankštą,
tačiau aikštelėje taip ir nepa
sirodė. Paklaustas, kodėl vėl
nepasirodė aikštėje, geriau
sias visų laikų Lietuvos vidu
rio puolėjas kaltino trenerį,
kad „vėl neišleido".

Naujausios
žinios
* Premjeras Algirdas Bra
zauskas mano, kad ..antise
mitiniu nuotaikų Lietuvoje ne
turėtų būti — tam nėra visiš
kai jokio pagrindo".
Lenkijos
dienraštis
„Rzeczpospolita" pakvietė
padėti ..nepriteklių kenčian
tiems'* Lietuvos vaikams, ku
rių tėvai neįstengia darže
liams mokėti už jų maitinimą.
Lenkijos „Caritas'- nori užtik
rinti 130 vaikų Šalčininkų ra
jone maitinimą.
:
Seimo Socialinių reika
lu ir darbo komiteto pirmi
ninkas Algirdas Sysas siūlo
skirti valstybines pensijas
olimpinių žaidynių laimėto
jams ir prizininkams.
* „Lietuvos telekomas"
įsipareigojo remti švietimo
bendruomenių projektus, ku
riais būtų ugdomi moksleivių
sugebėjimai naudotis kompiu
teriais, internetu.
* Lietuvos choreografės
Andželikos Cholinos spek
taklį „Tango in Fa" Kinijoje,
didžiausiame Shanghai teat
re, pirmadienį stebėjo 1.600
žiūrovu.
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Balandžio 13 Lietuvos ambasadoje Vašingtone įvyko Lietuvos giirbes konsulų JAV pasitarimas, kuriame dalyvavo 8 iš
10 šiuo metu paskirtų Lietuvos garbes konsulų LR ambasadc- nuotr.: 'iš kairės I URM Konsulinio departamento direktonaus pavaduotojas Petras Anusas. LR ambasados ministr< -patarėja N. Zambaite, LR ambasadorius JAV Vygaudas Ušackas. LR garbės konsule Cleveland'e Ingrida Bubhent- r LR garbes konsulas Detroit'e Jurgis Jurgutis: II eil.
— LR garbes konsulas St. Petersburge Algimantas Karnaviču; -. LR ambasados I sekretorius R. Ališauskas, LR garbes konsulas N'ew Hapshere Thorsteinn Gisiason, LR garbes k jnsulas Palm Beach Stanley Balzekas. JR, LR garbės
konsulas Čikagoje Vaclovas Kleiza, LR generalinis konsulas Ne m York'e Rimantas Morkvenas. LR generalinis konsulas Čikagoje Giedrius Apuokas. LR garbes konsulas Los Angele: Vvtautas Čekanauskas ir LR garbes konsulas Seattle
Vytautas Lapatinskas.

Seimas atmetė prezidento
siūlymus Vyriausybės įstatymui
Vilnius, balandžio 16 d.
(Elta). Antradienį Seimas at
metė Lietuvos prezidento Val
do Adamkaus pasiūlymus jo
sustabdytoms
Vyriausybės
įstatymo pataisoms.
Tokiu būdu Seimas dar
kartą parėmė savo kovo 26 d.
priimtas Vyriausybės įstaty
mo pataisas.
Prezidento siūlymams nepri
tarė valdančioji socialdemok
ratų ir socialliberalų daugu
ma, rėmė — opozicinės kon
servatorių, liberalų ir kitos
frakcijos.
Priimtame Vyriausybės įsta
tyme numatyta ministerijose
palikti tik po vieną vicemi
nistrą, kaip politinio pasi
tikėjimo pareigūną, taip pat
steigti
naujas ministerijos
valstybės sekretoriaus ir sek
retorių pareigybes. Šie karje
ros pareigūnai užtikrintų mi
nisterijų darbo pastovumą,
nepriklausomai nuo politinių

pasikeitimų.
Prezidentas, sustabdydamas
šį dokumentą, siūlė iš viso at
sisakyti politinės viceministro
pareigybės, asmeninio politi
nio pasitikėjimo tarnautojais
paliekant tik Ministrų kabine
to valstybės tarnautojus. O
aukščiausieji ministerijos kar
jeros tarnautojai — valstybės
sekretoriai — turėtų būti, jo
nuomone, tiesiogiai pavaldūs
ir atsakingi ministrui bei dirb
ti ministro nustatytose admi
nistravimo srityse.
Valstybės sekretoriai, V.
Adamkaus siūlymu, turėtų
būti skiriami Valstybės tarny
bos įstatymo nustatyta tvarka
papildomai taikant specialią
sias nuostatas. Tai yra, kan
didatas privalo turėti darbo
valstybės tarnyboje, santykių
su tarptautinėmis institucijo
mis patirties, konkrečios mi
nisterijos administravimo
Nukelta į 5 psl.

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP. Reuters. AP. Interfax. ITAR-TASS. BNS
žimų agentūrų pranešimais)

EUROPA
Vatikanas. Popiežius Jonas
Paulius II pasikvietė JAV kar
dinolus ir Bažnyčios vadovus
pokalbiui apie vaikų seksuali
nio išnaudojimo skandalus,
kurie diskredituoja Katalikų
Bažnyčią. Apie popiežiaus po
kalbį Vatikane buvo pranešta
po to, kai Bostono kardinolas
Bernard Law, vienas iš skan
dalo dalyvių, atsisakė atsista
tydinti iš savo posto. 70 metų
B. Law, vadovaujantis di
džiausiai katalikų vyskupijai
JAV, kaltinamas tuo, kad pas
taraisiais
dešimtmečiais
dangstė kunigus, kuriuos ži
nojo esant pedofilais.
Haga. Antradienį atsistaty
dino Nyderlandų premjero
Wim Kok vadovaujama vy
riausybė, kuri buvo kaltinama
nesugebėjimu užkirsti kelio
1995 m. Bosnijos Srebrenicos
anklave vykusioms masinėms
musulmonų žudynėms.
Paryžius. Prancūzijos pre
zidentas Jacąues Chirac pir
madienį su tvirtu įsitikinimu

Dėl lėšų stokos Ignalinos AE
vėluoja saugos gerinimo darbai

Popiežius Jonas Paulius II

Lietuvos ambasadorius JAV
susitiko su „Williams , , vadovu
Vašingtonas, balandžio 15
d. — Atvykimu į Tulsos
miestą dviejų dienų vizitą
JAV Oklahoma ir Missouri
valstijose balandžio 14 d.
pradėjo Lietuvos ambasado
rius JAV Vygaudas Ušackas.
V. Ušackas Tulsos nevyriau
sybinėje Užsienio reikalų tary
boje bei Tulsos universiteto
Politinių mokslų institute per
skaitė pranešimus apie NATO
plėtros naujienas, akcentavo
visaapimančios NATO plėtros
naudą Europos saugumui ir
pastovumui. Pasak ambasa
doriaus, visaapimanti NATO
plėtra į Šiaurės, Pietų ir Vidu
rio Europą sustiprins sąjungą
bei suteiks jai naujus pajė
gumus.
V. Ušackas taip pat informa
vo, kad gegužės mėn. 1 d. JAV
Atstovų
rūmų Tarptautinio
reikalų komiteto Europos pa
komitetis NATO plėtros tema
rengia klausymus, kuriuose
yra pakviesti dalyvauti visi
Vašingtone reziduojančių Vil
niaus grupės valstybių amba-

sadoriai. Ambasadorius pažymėjo, kad Vilniaus grupės val
stybės klausymuose pabrėš
kandidačių solidarumą, plėt
ros naudą bei individualų pa
sirengimą. V. Ušackas pa
stebėjo, kad Lietuvos indelis į
NATO bus specializuoti kari
niai pajėgumai bei turtinga
regioninio bandradarbiavimo,
tame tarpe konstruktyvių san
tykių su Rusija, patirtis.
Tulsoje ambasadorius V.
Ušackas taip pat susitiko su
„Williams International" ben
drovės prezidentu Randy Bernard bei aptarė „Williams In
ternational" investicijų „Ma
žeikių naftoje" galimybes. V.
Ušackas neseniai tarp „Williams International" ir „Ju
kos" pasiektą susitarimą dėl
ilgalaikio bendradarbiavimo
pavadino „gera žinia". Jis
išreiškė viltį, kad šis su
sitarimas bus naudingas „Ma
žeikių naftai", siekiant už
tikrinti jos modernizavimą ir
pelningą veiklą.

Lietuva tikisi
teigiamo NATO
vadovų atsiliepimo

Vilnius, balandžio 16 d.
(Elta) — Valstybinės atominės
energetikos saugos inspekcija
(VATESI) antradienį paskelbė
atkreipusi Ignalinos atominės
jėgainės vadovu dėmesį, jog
vis atidedami kai kurie dar
1997 metais pradėti saugos
gerinimo programos (SIP) dar
bai, ir pasiūlyta užtikrinti,
kad jie būtų finansuojami ir
atliekami laiku.
Ignalinos AE teigia, jog di
džiausia problema, dėl kurios
vėluoja kai kurie saugos geri
nimo darbai, yra lėšų stoka.
Taip pat daug laiko su
gaištama sudarant sutartis, o
vykdant tam tikrus darbus,
dažnai paaiškėja, jog prie
monėms įgyvendinti turi būti
atlikti papildomi darbai.
Ignalinos atominės jėgainės
saugos gerinimo programa
nuolat atnaujinama ir kasmet
peržiūrima. 2001-2005 me
tams buvo numatyta 60 prie

monių, iš kurių praėjusiais
metais turėjo būti įvykdyta
31. Tačiau buvo įvykdytos 27,
iš kurių dešimčiai atliekama
galutinė ekspertizė. Didžiąją
dalį lėšų saugos gerinimo pro
gramai vykdyti 2001 m. skyrė
Ignalinos atominė elektrinė,
kitos gautos per dvišales ir
daugiašales tarptautines ben
dradarbiavimo programas, iš
kredito. Iš viso SIP projek
tams praėjusiais metais skirta
apie 65.6 mln. Lt.
Kas ketvirtį VATESI gauna
informaciją apie saugos gerini
mo priemonių įgyvendinimą ir
vykdo šios programos planavi
mo bei konkrečių priemonių
įgyvendinimo kontrolę ir prie
žiūrą. 2002 m. vasario 28 d.
ūkio ministras Petras Čėsna
patvirtino saugos gerinimo
programą 2002-2005 metams.
Joje numatyta įdiegti 52 prie
mones.

streiko, kuris, kaip tikimasi,
pritrauks šimtus tūkstančių
žmonių, išreiškiančių nepasi
tenkinimą
planuojamomis
darbo reformomis. Visuotinis
protesto renginys, remiamas
trijų pagrindinių profesinių
sąjungų, turinčių 11 mln. na
rių, truko 8 valandas. Šiuo
streiku siekiama išreikšti
griežtą nepritarimą premjero
ir verslo magnato Silvio Berlusconi vadovaujamos vyriau
sybės ketinimui pakelti ekono
miką pertvarkant nelanksčią
Italijos darbo rinką.

Frankfurtas. Penki alžy Izraelio premjeras pavadino
RUSIJA
riečiai, įtariami priklausius „ypatingai svarbia pergale, be
Maskva. Rusijos federalinės
Osama bin Laden vadovauja jokių abejonių, pačia svarbiau
saugumo
tarnybos (FST) dar
mam teroro tinklui „al-Qae- sia šiuo metu mūsų vykdo
buotojams
Altajuje pavyko iš
da", antradienį stojo prieš Vo moje karinėje operacijoje".
aiškinti
asmenis,
kurie pri
kietijos teismą. Keturiems įta
JAV Valstybės sekreto
statė
į
metalo
supirktuvę
dvi
riamiesiems gresia kaltinimai rius Colin Powell antradienį
„žemė-oras"
klasės
raketas
JS2000 m. padėjus bombą kalė pareiškė, jog derybose su Iz
diniame turguje Prancūzijoje. raeliu ir palestiniečiais pa 200". Bet šie piliečiai nebus
Penktasis vyras nėra kaltina stebima pažanga, tačiau užsi nubausti, kadangi jų veiks
mas dalyvavęs sąmoksle, ta minė, jog rezultatai gali būti muose nėra nusikaltimo su
čiau jam suformuoti kaltini kuklesni už siekiamas abipu dėties. Pasak FST atstovo,
mai „naryste teroristinėje gru ses paliaubas. JAV pareigūnai jiems galima priekaištauti tik
puotėje". Kaltintojų teigimu, su Izraelio ir palestiniečių de dėl to, kad nurašytas raketas
visi penki kaltinamieji nuo rybininkų delegacijomis apta reikėjo sunaikinti, o ne vežti į
1998 m. treniravosi teroristų ria atskirus pareiškimus dėl metalo supirktuvę. Maždaug 7
stovyklose Afganistane. Tei paliaubų, tačiau mažai tikėti metrų ilgio, 60 centimetrų
siami įtariamieji nėra kaltina na, jog palestiniečiai paskelbs skersmens cilindro pavidalo
mi prisidėjus prie rugsėjo 11- savąjį pareiškimą, jeigu Izrae daiktai sveria po 2 tonas.
Minskas. Baltarusijos gyny
osios tragiškų išpuolių JAV. lis nesutiks visiškai atitraukti
bos
ministras Leonid Malcev
Tačiau tyrėjai tikisi, jog bylos save kariuomenės iš okupuotų
neatmeta
galimybės, kad atei
nagrinėjimas, vyksiantis ėmu vakarų Kranto miestų.
tyje
bus
sudarytos bendros
sis maksimalių saugumo prie
Baltieji rūmai pirmadienį Baltarusijos ir Rusijos Sąjun
monių, suteiks daugiau infor
pareiškė, kad Izraelio premje gos ginkluotosios pajėgos.
macijos apie „al-Qaeda" veik
ras Ariel Sharon asmeniškai
lą.
pažadėjo JAV prezidentui
George W. Bush, kad Izraelio
ARTIMIEJI RYTAI
pajėgos per savaitę pasitrauks
Jeruzalė. Palestiniečių su iš palestiniečių miestų Jenino
kilimo vadas Marwan Barghu- ir Nabluso. G. W. Bush ir A.
thi bus teisiamas Izraelio teis Sharon 15 minučių kalbėjosi
mo už „šimtų izraeliečių" nu telefonu, ir JAV prezidentui
žudymą, antradienį pareiškė pažadas pasirodė teigiamas
Izraelio premjeras Ariel Sha- poslinkis, nors G. W. Bush rei Baltarusijos ir Rusuos prezidentai
ron. Pirmadienį Ramaloje įvy kalavo Izraelio pasitraukti iš Aleksandr Lukašenka kairėje1* bei
kusį M. Barghuthi sulaikymą visų teritorijų.
Vladinur Putin

AFGANISTANAS
pareiškė esąs pasirengęs lai
mėti prezidento rinkimus bei
teigė, kad netrukus jo kontro
lei paklus ir parlamentas. Tuo
tarpu pagrindinio J. Chirac
varžovo, premjero Lionei Jospin, stovykla pareiškė, kad
per sekmadienį vyksiantį pir
mąjį valstybės vadovo rinkimų
ratą, kuriame varžysis rekor
dinis 16 kandidatų skaičius,
tikėtina tiek pergalė, tiek pra
laimėjimas.
Roma. Antradienį italai iš
ėjo į gatves, prisidėdami prie
pirmojo valstybėje per pasta
ruosius 20 metų visuotinio

Hr.74
Kaina 50 c.

Kabulas. Antradienį Afga
nistano laikinosios vyriausy
bės vadovas Hamid Karzai iš
vyko į Romą, iš kur jis namo
parlydės buvusį valstybės ka
ralių Mohammad Zahir Shah,
sugrįžtantį į tėvynę po dauge
lio tremties metų. H. Karzai ir
kiti naujosios administracijos
atstovai tiki, kad 87 metų ka
raliaus sugrįžimas padės su
vienyti priešiškas etnines gru
pes Afganistane, neseniai nusikračiusiame islamo funda
mentalistų talibų režimo. Ka
ralius, jau keletą kartų ati
dėjęs savo sugrįžimą, emigra
cijoje gyvena nuo 1973 metų.

Trečias ir paskutinis „egza
minas" dėl stojimo į NATO
Lietuvos laukia kitą pirma
dienį, balandžio 22 d. Tądien
Briuselyje įvyks Lietuvos ir
Šiaurės Atlanto tarybos po
sėdis, kuriame bus svarstoma
ataskaita dėl Lietuvos padary
tos pažangos siekiant narystės
sąjungoje. Tai paskutinis Lie
tuvos pasirengimo narystei
įvertinimas prieš lapkričio mė
nesį Prahoje įvyksiantį NATO
viršūnių susitikimą, kuriame
Lietuva tikisi sulaukti pakvie
timo stoti į šią organizaciją.
Šiaurės Atlanto tarybos po
sėdyje,
kuriame
dalyvaus
NATO generalinis sekretorius
George Robertson, Lietuvai at
stovaus užsienio reikalų mi
nistras Antanas Valionis,
krašto apsaugos ministras Li
nas Linkevičius. A. Valionis
įsitikinęs, jog Lietuva sulauks
teigiamo įvertinimo, nes pa-

Baigęs vizitą Latvijoje, antradienį į
Vilnių su dviejų dienų vizitu atvyko
Turkijos prezidentas Ahmet
Necdet Sezer su žmona Semra.
Trečiadienį ir ketvirtadienį su Tur
kijos vadovu susitiks aukščiausieji
Lietuvos valdžios atstovai — prezi
dentas. Seimo pirmininkas ir prem
jeras. Viena pagrindinių pokalbio
temų. kaip manoma, bus verslo ry
šių tarp Lietuvos ir Turkijos stip
rinimas.
EPA-ELTA nuotr

rengtoje ataskaitoje nepa
minėtos jokios didelės Lietu
vos spragos. Lietuvos atas
kaitoje primenama toliau per
tvarkyti ginkluotąsias pajėgas.
gnu
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SKAUTYBES
KELIAS

(U8P8-161000)
THE LTTHUANIAN WORLD WIDE DAILY

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

ĮSPŪDŽIAI LIETUVOJE
APSILANKIUS

Skautai vyčiai su savo vėliava Brazilijos skautų stovykloje. Iš dešines: v.s. fil. kun. Antanas Saulaitis, Danilo
Tyla. Jorgis Prokopas. Gustavo Ūkai, Andrius Povilonis, Paulius Butrimavicius, Ričardo Jamberg, Marcio Godoi. Leandro Susano. Erik Didžiulis Rechenberg ir Paulius Jurgilas.

Seneliai, promočiutė ir mo tį saugojo Seimo rūmus.
kytojai vis pasakodavo apie tė Užėjus į vidų buvo įdomu ap
vynę — Lietuvą. Susidariau žiūrėti ir pasiklausyti apie Adamkus su kiekvienu pasi
LSS SKAUTAI PIETŲ AMERIKOJE
vaizdus mintyse ir laukiau praeitį ir dabartinius reikalus. sveikino ir linksmai pabendra
progos, kai pati galėjau tą Teko pamatyti kelis žymes vo su Lietuvos ir išeivijos
BRAZILIJOS SKAUTŲ
netrukus suruošti stovyklą.
nuostabų kraštą pamatyti. nius Seimo narius. Po apsilan skautais.
KŪČIOS
Kai prasidėjo „Klaipėdos" tun
Jau trečia kelionė ir vaizdai kymo Seime važiavome į Vil
Po apsilankymo preziden
tas,
jam vadovavo sk. vytis
yra įvairūs. Džiaugiuosi, nors niaus universiteto biblioteką. tūroje spėjau su gimine apsi
2001 m. gruodžio mėnesį,
ir netikėtai, kad turėjau progą Kokia nuostabi vieta. Buvo lankyti Lietuvos teatro, muzi dvi savaites prieš Kalėdas, Gustavo Petrikas Czop. Toliau
vėl aplankyti Lietuvą.
smagu turėti „gidą", kur važia kos ir kino muziejuje. Ten ne įvyko dar kartą skautų šeimos tas pareigas perėmė vyr!
Susidarė LSS narių būrelis, vome. Giminės ne visada gali seniai buvo įrengta net trijų kūčios su Mišiomis, kurias au skautė Karia Stukaitė. Pasku
kuris keliavo į Lietuvą apdo paaiškinti apie įvairias vietas. kambarėlių parodėlė mano kojo kun. Petrukas. Per Mi tiniu laiku buvo nustoję akty
viai veikti, bet dabar su entu
vanoti
prezidentą
Valdą Visi gerokai išalko ir valgėme protetos Unės Babickaitės šias buvo giedamos kalėdinės
ziazmu vėl organizuojasi. Sėk
Adamkų garbingu Geležinio aludėje ^Stikliai". Ši vieta gra (Baye)-Graičiūnienė8, atmini giesmės, palydint vargonais
mės!
Vilko ordinu. Buvo įdomu žiai išpuošta ir skaniai gami mui. Ji buvo kino ir teatro sk. vyčiui Pauliui ButrimaviSTOVYKLA
klausytis skautininkų nuomo na maistą. Pasistiprinę važia žvaigždė JAV ir Europoje. La čiui.
BRAZILIJOJE
nės apie šį apdovanojimą ir vome į skautų būklą Vilniuje. bai džiaugiuosi, kad turėjau
Po Mišių Ramovės trijose
Ruošdamiesi švęsti 25 me
apie šią kelionę prieš išvyks Mus ten, ir per visą kelionę, galimybę apžiūrėti tą paro salėse visi susėdo prie kūčių
tus
nuo pirmųjų „Palangos"
tant. Kadangi manęs nedomi prižiūrėjo miela sesė Jolita. dėlę.
vakarienės stalų ir dalijosi
skautų
vyčių įžodžių, prieš ke
na ir papiktino kalbos apie Skautų būklas neseniai buvo
Tą vakarą Lietuvos skautų plotkelėmis Buvo 140 daly
lis
mėnesius
savo sueigoje jie
veiklų politiką, ši kelionė buvo remontuotas ir darbai artėja vadovai ir išeivijos skautų ats vių.
nutarė
pakviesti
kun. Antaną
savanaudiška. Man buvo labai prie galo. Tas būklas yra visa tovai buvo nuoširdžiai priimti
Po kūčių vakarienės, Jurgiui
Saulaitį
į
vasaros
stovyklą.
įdomu pamatyti tikrą Kaziuko dos atidarytas ir jaunimas ga Narušių namuose. Pasivaiši Prokopui skaitant Šv. Raštą,
Kelis
mėnesius
nekantriai
mugę Vilniuje, kad galėčiau li susiburti pabendrauti ir ne nome ir galėjome daugiau su mažieji vilkiukai ir paukštytės
visi
laukėme
jo
patvirtinimo,
pasisemti minčių ir pasidalin sueigos metu. Susitikome su sidraugauti su Lietuvos skau suvaidino Jėzaus giminią.
ti su savo vadovybe. Taip pat, Vilniaus skautų vadovais ir tais. Prezidentas Valdas ir Taip pat skautai, prityrę sk. tos linksmos žinios, kad at
čia buvo puiki proga protiniai teko pasidalinti įspūdžiais ir Alma Adamkai irgi apsilankė vyčiai ir vyr. skautės atliko vyks, kad gauta viza ir data
atsigaivinti, pabendrauti su mintimis apie veiklą, vadovus, ir pabendravo su visais. savo pasirodymus. Užbaigiant nustatyta. Kun. Saulaitis at
vyko sausio 11 dieną ir 13 d.
giminėmis Lietuvoje ir susitik stovyklas ir t.t.
Džiaugiausi, kad galėjau pasi atsilankė Kalėdų senelis ir
jau
buvo Jituanicos" sodyboje
ti su Lietuvos skautais.
kalbėti su Alma ir perduoti iš prie Kalėdų eglutės visus ap
kartu
su 69 stovyklautojais.
Mušu kelionė ir dienotvarkė
senelių linkėjimus. Labai mie dovanojo.
Stovykloje
išbuvo iki pabaigos
buvo turtinga ir įtempta. At
lai pasikalbėjome kurį laiką
SKAUTAI
—
sausio
20
d., kai po 10 vai
vykome į Vilnių po pietų, įsi
apie šeimą ir apie jos darbus
ARGENTINOJE
Mišių,
buvo
stovyklos
uždary
taisėme viešbutyje ir autobu
su vaikais Lietuvoje. Smagus
2001
m.
gruodžio
14-16
die
mas.
Nuo
vidurio
savaitės
sto
sas mus vežė vakarienei į
vakaras.
nomis
paskautininkas
Jurgis
vyklautojų
skaičius
padidėjo
„Marceliukės klėtį". Susitiko
Trečiadienį, kovo 6 d., auto Prokopas, atstovaudamas Pie iki 80.
me su Atlanto rajono atsto
busu išvažiavome į seną Lie tų Amerikos skautus, nuvyko
Nors daug lijo, programa
vais, kurie atvažiavo prieš
tuvos tvirtovę — Trakų pilį. į Argentinos sostinę Buenos
praėjo
gerai ir visi žavėjosi
mus. Visi skaniai pavalgė,
Jau man ne pirmą kartą teko Aires su tikslu atgaivinti
kun.
Saulaičio
pamokymais,
linksmai padainavo, o kai ku
būti šioj vietoj, bet vaizdai ki „Klaipėdos" tunto skautus.
pasakomis,
skaidrėmis,
vaiz
rie net ir pašoko. Deja, daugu
tokie žiemos laiku. Ežeras bu Prieš tai, susitarus su kandi
dajuostėm
ir
pokštais.
ma mūsų buvo pavargę ir tik
vo apšalęs aplink pilį ir ma datais ir jiems pasiruošus, keli
Pirmo sekmadienio stovyk
norėjome grįžti į viešbutį pa
tėsi keli žvejai. Įdomu, ar ką tapo prityrę skautai: Augusti
loje
vakarą pikniko namų ve
miegoti, žinau, kad ne visiems
pagavo? Trakų muziejuje bu na Pausys, Carla Banylis,
randoje
jis aukojo pirmąsias
teko išsimiegoti tą pirmą nak
vome tik keliuose kamba German Petraitis, Santiago
Mišias
skautams.
tį, o aš saldžiai miegojau.
riuose. Sesė Alė pravedė Butkus, Federivo Manhe ZaPer rankdarbius išmokė nu
Šeštadienį, kovo 2 d. turėjo
trumpą, gražų susimąstymą vickas ir Pablo Sanson. Įžo
pinti
įvairiausias verbas iš vi
me daug laisvalaikio apsipirk
vienoje salėje. Po to išvykome džiai vyko Lietuvių Susivieni
sokių
lauko gėlyčių, lapelių ir
ti Kaziuko mugėje. Aš taip
į Antakalnio kapines, kur ap jimo rūmuose. Kad paskatintų
vijoklių.
Skautai stengsis pa
laukiau. Išsikeičiau pinigus ir
lankėme Sausio 13-ją žuvu daugiau jaunimėlio, jie žada
gaminti
verbų
Verbų sekmapasiėmiau didelį rankinuką.
sius. Einant takeliu ties kapu
Reikėjo šiltai apsirengti, nes Savo įspūdžius pasakoja sesė j.s. matėme grupę kareivių, kurie
Lietuvoje mugė vyksta tik lau fil. Taiyda Chiapetta.
Penktadienį, kovo 8 d., vyko
vykdė uniformų ir ginklų ins kalną Šiauliuose. Važiuojant
ke. Aš nustebau, kiek žmonių
Vėliau tą vakarą susiėjome pekciją. Renata Borucki ir aš buvo smagu žiūrėti pro langą. ekskursija po Kauną. Aplan
ir prekybininkų buvo! Mugėje su jaunimu pabendrauti. Dai nežinojome, kas vyksta ir ne Beržynai, pušynai ir net vai kėme Kauno pilį, Katedrą,
buvo eksponatų iš medžio, mo navome daug dainų. Paskui aš drąsiai žengėme pirmyn. Pri vorykštė! Išlipom iš autobuso. vysk. Valančiaus paminklą,
lio, siūlų, lino, vilnos, gintaro, ir Vija apsilankėme pas mūsų artėjusios prie kareivių pasi- Siautė vėjas, lynojo, o tada Nežinomojo kareivio pamink
sidabro, džiovintų gėlių ir t.t. mielą sesę Dalią Sruogą. Ji sveikinom ir pastebėjome, kad šlapdriba krito. Kaip puiku. lą. Buvome karo muziejuje ir
Apsipirkau Šiek tiek, bet ne neseniai su savo dukra apsigy tie vyrukai labai aukšti ir jau LSS vardu Lietuvoje buvo pa Čiurlionio galerįjoje. Skanius
spėjau apeiti visos mugės. Te veno Vilniuje. Sesė Dalia buvo ni. Atrodo, kad čia buvo gar darytas šešių pėdų, puošnus balandėlius valgėme „Avilyje".
ko susitikti su krikšto sūnu labai veikli jūrų skautė ir ėjo bės sargyba. Kapinėse turėjo medinis kryžius. Kryžius buvo Po pietų važiavome susitikti
mi bei jo tėveliu. Gaila, kad įvairias pareigas, už tai buvo apsilankyti Suomijos prezi nuneštas ir pastatytas paskir su Kauno skautų vadovybe.
neteko ilgiau pabendrauti su apdovanota Geležinio Vilko or dentė ir jie ruošėsi jos atvyki toje vietoje kalne. Tėvas Sau Skautų veikla yra jauna, taip,
jais, bet reikėjo skubiai grįžti į dinu. Mes džiaugėmės, kad ji mui. Pasidrąsinau ir nusifo laitis ir vyskupas Bartulis pa kaip ir jų vadovybė. Buvo
viešbutj ir pasiruošti išvykai į kartu su mumis dalyvavo pre tografavau su jaunais kariais. šventino kryžių. Vainikas pa smagu užmegzti ryšius ir pa
operetę „Čigonų baronas". Bu zidento V. Adamkaus apdova Kaip jie gražiai nusišypsojo. dėtas kryžiaus papėdėje. Kiek sidalinti mintimis su vado
vo gražus pastatymas — visi nojime.
Nuėjus prie sausio 13 d. žu vienas iš mūsų, visų išeivijos vais. Kauno skautų būklas yra
puikiai dainavo, scena gerai
Antradienį, kovo 5 d., buvo vusiųjų kapų sesė Laima Ki- skautų vardu, įsmeigėme gė gražiai įrengtas. Džiugu maty
papuošta ir mūsų vietos buvo apdovanojimo diena. Visi uni liulienė pravedė gražų susi lyte į vainiką ir papuošėm ti, kad skautai turi kur susiei
nuostabiai geros. (Čikagoje formuoti nuėjome į preziden kaupimą. Vainikas su tau tautiškomis vėliavėlėmis. Vė ti ir vykdyti savo programas.
esu įpratusi sėdėti balkone).
tūrą. Reikėjo pereiti saugumo tiškomis vėliavėlėmis (vėlia jas taip siautė, kad nelabai
Spėjau dar tą vakarą susiei
Sekmadienį, kovo 3 d., uni tikrinimo vietą. Tada mus nu vos atstovavo išeivijos kraštams, girdėjau apeigų. Ėjau pasi ti su keletu savo giminių
formuoti važiavome į Šv. Kazi vedė į salę, kur vyko apeigos. kur veikia LSS nariai) buvo vaikščioti ir apsidairyti. Nu Kaune.
miero bažnyčią, kur mūsų Prezidentūroje buvo labai paliktas, pesimeldėm ir pagie ėjau toliau nuo visų ties kalno
Šeštadienį, kovo 9 d., po pus
mielas tėvas Saulaitis aukojo įspūdinga. Koridoriai ir salės dojome. Neteko ilgai būti ka viršūne ir kryžiai mane ap ryčių išvažiavome į Vilniaus
Mišias a.a. sesės Ramunės Lu- visos gražiai ir iškilmingai pinėse, bet grįžtant į autobusą gaubė. Žiūriu nuo kalno ir oro uostą. Kelionė Lietuvoje
kienės atminimui. Po Mišių
išpuoštos. Visi susirinko salėje galėjau susikaupti, šios kapi tarp tūkstančių kryžių matosi trumpa tuo, kad teko būti tik
teko greitai apžiūrėti bažny ir atėjo prezidentas V. Adam nės yra slėniuose, apsuptos srauni upė, medžiai linguoja dviejuose miestuose, ir nebuvo
čios ir gimnazijos patalpas. kus. Broliui Gediminui Devei- pušimis ir eglėmis. Vėjas pūtė ir vėjas man kažką šnabžda. pakankamai laiko susitikti su
Pietavome įdomiame Užupio kiui, sesei Renatai Borucki ir ir jaučiausi lyg būčiau miške Taip gražu ir ramu. Stebiuosi, daugiau giminių Lietuvoje,
rajono restorane. Tą vakarą man teko būti vėliavininkais. prie jūros. Norėjau ilgiau pasi kaip prasiplėtė Kryžių kalnas. gyvenančiais toliau nuo Vil
dalis mūsų grupės išvažiavo į Sugiedojus himną, sesė Birutė vaikščioti — labai ramu dva Džiugu ir nuostabu, kad oku niaus ir Kauno, š i kelionė
„Carmen" operą, o aš su sese Banaitienė pasveikino visus ir siai. Toliau važiavome į KGB puotais laikais žmones buvo buvo labai turtinga įvairiais
Vija grįžome apsipirkti Kaziu perskaitė įsakymą. Nudžiugau muziejų. Buvau girdėjusi, kad tokie stiprūs ir ištikimi Dievui įspūdžiais ir džiaugiuosi, kad
ko mugėje.
išgirdusi senelio vardą ir pa verta aplankyti šį muziejų ir ir Tėvynei.
galėjau būti LSS jaunimo ats
Pirmadienį, kovo 4 d., išva vardę. Žinojau, kad Pranas nežinojau, ko tikėtis. Gidas
Susalę susėdome į autobusą tovė šioje kelionėje. Paben
žiavome į Seimo rūmus. Pri Naris (Narijauskas) skautavo mus pravedė per pastatą ir ir važiavome su vyskupu Bar dravimas su Lietuvos skautais
važiavę pamatėme, kad viena su Valdu Adamkum, bet bu įdomiai aiškino. Einant per tuliu
apžiūrėti nuostabią buvo malonus ir esu laiminga,
siena apraizgyta vielom. Ji vau užmiršusi, kad kartu davė kambarėlius, koridorius ir žiū Šiaulių katedrą. Pietavome kad galėjau užmegzti ryšį su
buvo pastatyta apsaugoti Sei skautų vyčių įžodį. Preziden rint į nuotraukas ir aprašy Šeduvos malone. Mmm... že kai kuriais vadovais. Žadame
mo rūmus. Siena išdažyta tui buvo įteiktas Geležinio Vil mus, buvau apimta įvairių maičių blynai.
toliau pasidalinti mintimis.
įvairiais vaizdais ir su užrašu: ko ordinas. Tada jis visiems jausmų. Labai sugraudino.
Dar užsukome į Šiluvos kop Dėkoju LSS už pakvietimą į
„Dievulėliau, ačiū". Nors ir ro padėkojo ir pasveikino susirin Kokie žmonės galėjo vykdyti lyčią. Ten irgi palikome gėlių šią istorinę kelionę. Ypač dė
dė per žinias, kas vyko tuo lai kusius. Teko visiems nusifoto tokias baisybes?!
ir vėliavėles. Susikaupėme ir koju vyrui ir seimai, kad tei
ku Lietuvoje, sunku įsivaiz grafuoti su prezidentu ir bu
Ketvirtadienį, kovo 7 d. La pagiedojome. Vakare nuvažia giamai parėmė mane šiai ke
duoti, kaip žmonės, vieningai vome pakviesti pasivaišinti. gaminai sudėti. Po pusryčių vome į Kauną. Apsistojome lionei.
susibūrė už tėvynę, dieną nak Buvo smagu, kad Valdas keliavome iš Vilniaus į Kryžių moderniame Kauno viešbutyje.
j * flL Taiyda Chiapetta
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PBAUOO prasunaatata yra aaokama i i anksto.
Matams
1/2 metų
3 men.
JAV
$100.00
$60.00
$38.00
Kanadoje iikitur
(UJB.) $116.00
$66.00
$46.00
Tik iaštaritenln liitrtiiJAV
$60.00
$46.00
$33.00
Kanadoje iikitur(Uit.)
$66.00
$60.00
$38.00
L'įsakant i Liatuvv
Oroprfftu
$600.00
$260.00
Reguliariu paltu'
$100.00
$56.00
Tik iastadiaoio laida oro pastų
$160.00
$85.00
Tik seatarhenič Uida raguaariu paštu $66.00
Vyriausia radaktor* - DaauU Bindokiene
Administratorius - Vat—tinas Krumplis
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kąedian, nuo 8:90 iki 4:30, Isštadisnisii nedirba.
•Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakrijs ui skalbimu turini neatsako. Skalbimų kainos atsiunčiamos,
javus prašymą, ką nors skalbti.
• Redakcija straipsnius taiso saro nuotiora. Nenaudotu straipsnių
nesaugo. Siunčiant prašoma pasilikti kopija.
E-pestae:

dieniui.
MARIUS KATILIUS, M.D.
Kun. Saulaitis su visais ir
CHIRURGAS
kiekvienu bendravo, ypač prie
TrOJao, tulžies pūslės, krūties,
stalo per pietus ir vakariene.
žarnyno, endokrinologinė ir
laparoskopinė chirurgija.
Susikaupimo dieną pravedė
300 Bamey Dr., Suite A
pritaikytais žaidimais, lauke,
Jottet.IL 60435
aikštėje ir žolėje. Mišios pra
Tst 815-744-0330;
h f t M t o l 815-744-8230
dėtos ant kalnelio su atgaila,
kada kiekvienas galėjo paleng Įmw.camyferairaatya^dbf6ajtha>lth.ooni
vinti savo širdele ir pasibaigė EUOBCC DECKER DOS, P.C.
vakare koplyčioje po procesijos
DANTŲ. GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už
ir aliejum patepimo einant pro
Armaldo ir Janetės Zizų namų prieinamą kainą. Pacientai priimami
•baoiučmi punktualiai. Susitarimui
vartus.
kafceti sngkakai arba lietuviškai.
Skautų vyčių sidabrinis ju 4847 W. 103 S t , Oak. Lawn, IL
biliejus buvo paminėtus su vi
Tat 708-422-8200
sais stovyklautojais su „churraseo" — šašlikais, saldumy
DR. JOVITA KERELIS
nais ir dviem tortais. Buvo
DANTŲ GYDYTOJA
taip pat sugiedota .Ilgiausių
8.7Wh Ave.. Hfcfcory Hm), IL
metų". Dalyvavo 12 vyčių. Ii
TaL (708) 598-8101
viso jų turi būti 25, tiek, kiek
Valandos pagal susitarimą
sukakties metų. Keli gyvena
užsienyje, kiti toli nuo S. Pau
VIDAS J. NEMCKAS, M.D.
lo, kiti dėl darbo negalėjo da
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
lyvauti stovykloje. Prisimintas
7722 S. Kettoe Ave.
ir Julįjus Žemaitis, tragiškai
Chicago, IL 60652
žuvęs prieš 3 metus.
Kab. tai. 773-471-3300
Stovykla buvo pavadinta:
„Vyčių 25 metų Jubiliejinė sto
DR. L PETRBKIS
vykla". Stovyklos vėliavą nu
DANTŲ GYDYTOJA
piešė vyr. skautė Marčia Pavi- 9055S.Rober»Rd,HictoryHi8,IL
lionytė-Butkienė. Vėliavoj ga 1 myia į vakarus nuo Harlem Ave.
Tat (708) 508-4055
lima aJasdai atpažinti „Palan
Valandos pagal susitarimą
gos" pirmuosius 4 skautus-vy
rius: Robertą Saldį, Klaudąjų
Dr. n r a i Novtddi
Butkų, Eduardą Greičių ir
CHIryyRACTIC PHYStClAN
Paulių Jurgilą su kun. Sau
oajvoe skausmų (k migrenos),
laičių, kuris pravedė 1977 m.
aorMMMumi snedaalttM
kovo men. tą paslaptingą įžo 6845W. otsrasy Ave., Barwyn, IL
00402. tat 708 - 484 -1111.
dį.
Valandos kaadmn. savaitoaliatt
Visa S. Paulo .Palangos"
Mjsjavu*. Kafcame lietuviškai.
vietininkįja dėkoja kun. Saulaičiui už dalyvavimą šiame
EDMUNDAS VONAS, MD., &C.
svarbiame minėjime ir laukia,
Specialybe - Vidaus tgų gydytojas
KmtibmVnG R f t U V t f k a f J
kada vėl visi galėsime stovyk
eei8W.ArcharAva.SH 5 ir 6
lauti kartu. Su gilia ir šir
CraoįO^ILąOMS
dinga padėka.
Vajanttoa pęnaj Sjsgsrfcna
V A Eugenija Bacevičienė
pa, Jurgis Prokopa*
ARASŽUOBA,
M.D.
i r v i s i b r o l i a i i r sėmės

„Mūsų Lietuva* 2002.03.15

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hamrnes Avenue
JoMst.IL 60435
Tat 815-741-3220

ŠV. JURGIO SUEIGA
Čikagos ir apylinkių skautų
ir skaučių bendra pasaulio
skautų patrono Šv. Jurgio
sueiga sekmadienį, balandžio
21 d. vyks Pasaulio lietuvių
centre, Lemonte.
Visi, pilnose išeiginėse uni
formose, dalyvaujame 9 vai.
ryto šv. Mišiose Palaiminto
Jurgio Matulaičio misijoje.
Iškilminga sueiga 10 vai. r.
PLC Lietuvių fondo salėje.
Bus pakėlimai, įžodžiai, apdo
vanojimai. Taip pat vyks sto
vyklinės gairės perdavimas.
šių metų vasaros stovyklos
viršininkė j . ps. Dana Mikužienė tars žodį. Broliams ir
sesėms dalyvavimas privalo
mas.
Po sueigos bus kavutė ir pa
bendravimas. Tėveliai, rėmė
jai ir svečiai maloniai kviečia
mi.

DR. PETRAS KISIELIUS
INKSTU, P0SLC8, PROSTATOS
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
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1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
1
TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D.
VaJkų gydytoja
900 Ravinia PI., Oriand Park, IL
Tat 708-349-0887.
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„Sietuvos" skautininkiu
ir vyr. skaučių draugovės
sueiga šeštadienį, balandžio
27 dieną., nuo 1 iki 3 vai. p.p.
vyks Ateitininkų namuose,
Lemonte. Visos sesės prašo
mos dalyvauti.

DRAUGAS, 2002 m. balandžio 17 d., trečiadienis

ŽINIASKLAIDA KURIA
LIETUVOS ĮVAIZDĮ

Bromus

Kas lems:
ekonomika,

Ats. pik. ROMAS K1LIKAUSKAS
Atkelta iš 1 psl.
Tačiau toks neteisingas ir
netikslus romane pateiktas
vaizdas apie Lietuvą mums
turėtų ne tik kelti pykti, bet ir
norą objektyviai išnagrinėti
klausimą, kas kuria tokį Lie
tuvos įvaizdį pasaulyje? Žino
ma, būtų idealu, jeigu vis dau
giau užsieniečių galėtų aplan
kyti mūsų kraštą ir savo aki
mis pamatyti Lietuvos gamtos
grožį, jos žmonių nuoširdumą
bei darbštumą. Tai būtų tikrai
pats geriausias būdas supa
žindinti kitataučius su Lietu
va ir parodyti, kad mes, kaip
ir visos tautos, turime daug
kuo didžiuotis ir džiaugtis.
Dirbdamas Lietuvos Vidaus
reikalų ir Krašto apsaugos
ministerijose, naudodamasis
kiekviena proga, kviesdavau į
Lietuvą užsienio politikus,
žurnalistus ir eilinius žmones.
Deja, nemanau, kad realu ti
kėtis daugumą pasaulio žmo
nių tokiu būdu supažindinti
su mūsų šalimi. Didelė dalis
užsieniečių Lietuvą tikriausiai
pažins tik žiniasklaidos dėka.
Todėl verta būtų paanalizuoti,
koks yra žurnalistų indėlis,
kuriant Lietuvos įvaizdį.
įsivaizduokime žmogų, kuris
apie Lietuvą nieko nežino, bet
turi galimybę porą savaičių
skaityti Lietuvos dienraščius,
klausytis radijo ir TV laidų.
Po to reikėtų jc paklausti, ko• kią nuomonę susikūrė apie
Lietuvą ir lietuvius. Nema
nau, kad ji daug kuo skirtųsi
nuo tos, kurią išreiškė „The
Ccrrections" autorius. Pažvel
kime į bet kurį dienraštį ir
bus aišku, kad pagrindinės ir
-svarbios Lietuvos bei pasaulio"
žinios neužims pagrindinės
vietos. Rasime daug straips
nių apie žudynes, vagystes,
seksą, smurtą ir pan. Dažnai
tokia informacija dar bus
Cintistruota lavonų ar sužalotų
—4mottių fotografijomis bei vul
gariomis karikatūromis. Pa
menu, prieš porą metų Klaipė
dos miškelyje pasikorusio jau
no kariškio fotografiją, kurią
vienas dienraštis išspausdino.
Galima tik įsivaizduoti, kaip
turėjo jaustis jaunuolio arti
mieji, matydami viešai pa
skelbtą mirusio nuotrauką. Ar
redakcijos darbuotojai apie tai
apskritai
pagalvojo?
Kyla
klausimas, ar laisva Lietuvos
žiniasklaida jaučia kokią nors
- atsakomybę prieš savo skaity
tojus? Ar žodis „etika" žurna
listams turi kokią prasmę ir
reikšmę?
|domu, kodėl Lietuvos žiniasklaida akcentuoja purvą (yellow journalism) ir labai mažai
dėmesio kreipia svarbios in
.
•

formacijos objektyviam patei
kimui? Ne paslaptis, kad jau
seniai Lietuvos svarbiausi už
sienio politikos strateginiai
tikslai yra integracija į Euro
pos Sąjungą ir NATO. Taipogi
aišku, kad labai didelis skai
čius lietuvių apie šias organi
zacijas mažai ką žino. Kodėl?
Nemažai laiko praleidęs Lie
tuvoje, negaliu pasakyti, kad
būtų tekę perskaityti nors vie
ną gerą analitinį straipsnį
apie šias organizacijas, jų isto
riją, tikslus, narių veiklą ir t.t.
Kita vertus, ar reikia stebė
tis, kad mūsų žmonės apie
šias organizacijas labai mažai
žino, jeigu net buvęs Lietuvos
prokuroras, dabartinis Seimo
pirmininkas, grįžęs iš Briuse
lio po pokalbio su NATO vado
vais, nežinojo, kiek valstybių
priklauso NATO. Jeigu tokie
politikos ekspertai nieko ne
nusimano, tai ką jau kalbėti
apie paprastus žmones. Tada
ir Lietuvos žiniasklaida gali
prisipažinti, kad neatlieka sa
vo užduoties išsamiai infor
muoti skaitytojus.

CK, o laikraščio savininkas ar
finansinė grupuotė, kapitalą
investuojanti į žiniasklaidos
priemones, nes iš sovietmečio
laikų gerai išmoko, jei užval
dysi žmonių sąmonę, valdysi
viską. Samdomi redaktoriai
gauna atlyginimą, kad per
daug neplepėtų ir vykdytų nu
Mūsų spaudai, atrodo, labai matytą informavimo politiką,
rūpi sensacijos. Pavyzdžiui, o žurnalistai, oficialiai dirban
nuo tada, kai Specialiųjų ty tys už minimalų darbo užmo
rimų tarnybos ir prokuratūros kestį, stengiasi nekliudyti re
pareigūnai padarė kratą „Lie dakcijai neparankių temų,
tuvos ryto" būstinėje, šio dien kad galėtų užsidirbti kuo di
raščio svarbiausia užduotis ta desnį honorarą, rašydami va
po asmeniniai išpuoliai prieš dovų pasiūlytais klausimais.
tų žinybų vadovus: V. Junoką Tuomet skaitytojams belieka
ir K Betingį. Beveik kasdien tenkintis pateikiama vienpuse
„Lietuvos rytas" kuo nors kal informacija, kaip buvo daro
tina šių tarnybų darbuotojus. ma „Kauno dienos" dienraš
Tarsi visai nesvarbu, kad tie tyje, išspausdinusiame kritiš
tarnautojai bando kovoti prieš ką komentarą apie Lietuvos
korupciją. „Lietuvos rytui" ne kariuomenės vado gen. mjr.
įdomu, kad Lietuvos korupci Jono Kronkaičio kalbą Los An
jos matai pasaulyje pakilo iš geles. Laikraštyje nepasirodė
50-tos vietos į 38-ąją.
jokia priešinga nuomonė, nors
gerai žinau, kad ne vienas, ka
Kiekvienos
demokratinės riuomenės vadą palaikantis ir
valstybės spaudoje yra daug jo veiksmų teisėtumą įrodan
įvairių nuomonių. Žinomi JAV tis, laiškas pasiekė redakciją.
dienraščiai
„Washington
Post", „New York Times" ir ki
Spaudos laisvė demokrati
ti turi atskirus komentarų nėje sistemoje reikalauja in
skyrius. Politikos, ekonomikos formacijos objektyvumo, mo
ir net sporto apžvalgininkai ralinės atsakomybes ir teisin
šituose puslapiuose reiškia gumo principų laikymosi, bet
skirtingas nuomones tuo pa viso to Lietuvoje dar labai
čiu klausimu ir tai yra nau trūksta.
Dabartiniai žiniadinga skaitytojui. Laikraščių sklaidos vadovai savo išsila
vadovai Vakaruose supranta, vinimą gavo sovietinėje siste
kad jų leidiniai ilgai neišsi moje, kurioje buvo įprasta me
laikytų, jeigu propaguotų tik luoti, apgaudinėti ir vogti. Kol
vieną politinę, ekonominę, fi demokratiškai išauklėta Lie
losofinę nuomonę. Deja, Lietu tuvos žurnalistų karta nepa
vos žurnalistikos praktikoje keis dabartinių žiniasklaidos
toks demokratinis principas vadovų, dar ne vieną kartą
dar beveik netaikomas. Jie teks skaityti komentarus,
skelbia tik vieną, savo pasi panašius į J. Franzen „The
rinktą, poziciją, panašiai, kaip Corrections". Šiuo metu nors
„Pravda" darydavo sovieti Lietuvoje yra daugiau gero ne
niais laikais. Skirtumas tik gu blogo, mūsų žiniasklaida
tas, kad dabar nuomonės įžvelgia įvykius pro juodus
kryptį nulemia ne kompartijos akinius!

LAISVES SARGYBOJE
MAROKE

•

Kaip s u l t o n a s k e p u r ę p i r k o i r kiti v a r t ų
sargybinio nuotykiai
R. J O H N RAPŠYS
N r 2

Ten budėda
vo vienas marinas, kurio pa
reiga, tarp kitko, būdavo visa
da turėti šviežios, karštos ka
vos urną. Judėjimui vartuose
sulėtėjus, vienas iš marinų
galėdavo užeiti kavos išgerti,
parūkyti ar šiaip pasėdėti.
Prancūzai turėjo panašius
įrengimus savo pusėje. Bet —
neturėjo kavos. O jie mirdavo
dėl jos Paprastai sakydavau
jiems: „Eikit, įsipilkit puo
duką". Prapliupdavo „merci,
merci" ir dukart jiems siūlyt
nereikėjo. Bet atsirasdavo jų
tarpe chuliganų, kurie, tikrin
dami marokietes, mėgdavo
joms krūtis pamaigyti.
Rankomis apčiupinėti maro

Lietuvos Ž«rnės ūkio universitete, Kaune, balandžio i ei atidaryta paroda ,,Ką pasėsi... 2002". kurioje jau 14
karta sukaupta gausiausia žemės ir miškų ūkio ekspoz.cija. Eltos nuotrauka.

kiečius buvo leista, nes tiek
vyrai, tiek moterys po savo il
gais apsiaustais su plačiais
kapišonais („djellaba" galėtų
lengvai ginklą ar ką kitką
paslėpti. Tačiau per daug uo
liems „apčiupinėtojams" tuo
jau nutraukdavau kavą ir
perspėdavau kitus marinus,
kad neduotų. Sakydavau: „Čia
ne juokai. Išėję į miestą, mes
visi peilį į nugarą gausim. O,
be to, vyrai — labai negražu".
Griežtas tikrinimas
Port Lyautey buvo griežto
saugumo bazė, todėl prie var
tų reikėjo tikrinti viską ir vi
sus. Visi be išimčių turėdavo
parodyti karišką tapatybės

PARAMA PADEDA LENGVIAU
IŠTVERTI NEGANDAS

Nainys

mokslas,
politika?

Londone viešėdamas, prezi sus, tarkim, iki 2020 metų, vi
dentas Valdas Adamkus Di sas išlaidas gali tekti mokėt:
džiosios Britanijos premjerui patiems. O jėgainės atsikra
Tony Blair mandagiai ir dip čius pagal ES siūlomą planą,
lomatiškai, tačiau aiškiai ir nuostolio niekam
nebūtų.
tiesmukiškai, pasakė: užda Elektros kaina pakiltų tik 3-4
ryti Ignalinos atominės jėgai centais už kilovatvalandę. Ir
nės savo pinigais Lietuva ne netiesa, kad atominės jėgai
pajėgs. Uždarymą arba reikės nės gaminta srovė pigi. Mums
atidėti tolimesniam laikui, ar ji pigiau kainuoja, nes ne Lie
ba Europa turės duoti eurų. tuva mokėjo už jėgainės sta
Tie Lietuvos prezidento žo tybą, bet įskaičiuojant jos ir
džiai — neginčytina tiesa, tik kartu nieko neveikiančios at
kažkodėl Lietuvos vadovai iki sarginės išlaikymą, ir pridė
šiol taip nekalbėjo. Praėjusį jus uždarymo išlaidas, iždui ji
rudenį taip užsiminęs, prem kainuos daug daugiau negu
jeras Algirdas Brazauskas šiluminės
ar
hidraulinės
greitai buvo nutildytas. Jis elektrinės išlaikymas. O iždas
Lietuvą vairuoja ne į Europą, — juk iš srovę vartojančių
bet į Maskvą, kirto per ausį mokesčių mokėtojų kišenės.
dešinieji. Adamkus tada irgi
Nesąmonė, — trenkė LPK
tik apie uždarymą tekalbėjo. pirmininkas Bronislovas Lu
Rinkiminis triukas, šypteli bys, — srovės kaina pakiltų
varžovai, neabejodami, kad dvigubai, iki 50 centų už ki
antram laikotarpiui Adamkus lovatvalandę. Briuselio advo
tikrai kandidatuos.
katas — ūžė kiti stambių įmo
nių vadovai, ekonomistai. Iš
Tegul būna ir taip, bet tik tisą litaniją piktų priekaištų
rovės priminimas — sveikinti pažėrė ir būsima kandidatė į
nas. Juk ne Lietuva, bet oku prezidentes Kazimiera Pruns
pantas tą jėgainę pastatė, tad kienė. Buvęs užsienio reikalų
kodėl dabar ji, Briuselio biu ministras Algirdas Saudargas
rokratų įsakoma, turi mokėti siūlė nesipriešinti Briuselio
milijardus litų už jos uždary biurokratams, bet jėgainės už
mą, ir ne dėl kitų priežasčių, darymo datą nukelti bent į
bet tik dėl ES vadovų kaž 2017 metus. Lietuvos energe
kokių neaiškių užmačių. Taip tikų sąjungos prezidentas, bu
drįstu teigti, remdamasis šios vęs energetikos ministras,
srities žinovų, tarp jų — ir prof. Leonas Ašmantas, primi
Austrijos ekologijos instituto nęs, kad šiuo laiku visame pa
ekspertų, teigimu, kad iš 106 saulyje veikia 440 branduoli
Europoje veikiančių tokių jė nių jėgainių, paskaitė praėju
gainių, ignalinietė yra pati siais metais Europos parla
jauniausia
ir
saugiausia mento priimtą rezoliuciją, ku
(„Kauno diena", 2002.03.28). rioje pabrėžiama būtinybe pa
Šis, jau antras šiais metais, laikyti branduolinę energiją
Adamkaus pareiškimas Lietu Europos energijos pusiausvy
vos mąstyseną gali pasukti roje, ragino neleisti politi
nauja ir sveikesne kryptimi, niams veiksniams- užgožti
kuri kol kas dar tebėra svars- techninių ir ekonominių argu
tybų padėtyje. O jų yra daug mentų. Bet kodėl, taip pafilo
ir dažnai. „Kauno diena" sofavęs, profesorius pasuko
(2002.03.28) aprašo paskiau kaip tik tų politinių veiksnių
sią Lietuvos pramonininkų keliu, pasisakydamas prieš
konfederacijos (LPK) išplėstą IAJ uždarymą: negi mes patys
posėdį, kuriame dėl Ignalinos naikinsime milijardų dolerių
atominės jėgainės (IAJ) likimo vertės turtą? Ir vyriausybėje
vyko kaktomuša tarp moksli sėdintieji politikai be Seimo
ninkų, ekonomistų ir politikų. bei prezidento sprendimo pri
Būdinga, kad mokslininkams imti nesiryžo. Atsargesni? Bet
atstovavęs tik vienas asmuo ir Seime, ir prezidentūroje to
— Lietuvos energetikos insti kie pat politikai sėdi.
tuto vadovas prof. Jurgis Vile
Dėl blogos Lietuvos ekono
mas, visiškai nelauktai susi minės padėties niurnėdami,
kovė su ekonomistų — politi dažnai šaukiamės mokslinin
kų staiga susibūrusią koalici kų balso, jų įtakos ar net žy
ja. Mokslininkas, sutikdamas miai didesnio tiesioginio jun
su kolegų teigimu, jog nėra gimosi į valstybei vadovavimo
techninių priežasčių IAJ sku veiklą, bet šis pavyzdys paro
biai uždaryti, nes jos ir saugu do kaip tik priešingą vaizdą
mas, ir patikimumas yra žy- Mes juos atmetame. Vos vieną
• miai geresni negu buvo 1990 šiose svarstybose pasirodžiusi
metais, tačiau teigė, kad už akademiką politikai, ekono
darymo nereikėtų uždelsti, mistai, biurokratai kapojo
ypač išsiderėjus iš ES užda kaip devyni vilkai vieną bi
rymui reikiamus porą mili telę. Deja, Lietuvoje pusiau
jardų eurų, nes vyksmą nutę- svyros stinga ir šioje srityje.

Kovo pradžioje Švenčionių
seniūnijoje lankėsi Gražina
Landsbergienė, atstovaujanti
Vytauto Landsbergio labdaros
fondui ir Lietuvos našlaičių
globos komitetui (įsteigtam
JAV), bei nuolatinės jos tal
kininkės Gražina Vidūnienė,
Onutė Miliauskaitė ir Nijolė
Milvydienė. Iš šių labdaros or
ganizacijų Lietuvoje paramos
sulaukia per 1,000 vaikų. Fon
dams pinigus aukoja ir renka
daug Lietuvoje ir užsienyje gy
venančių žmonių. Iš šių lėšų
remiamos daugiavaikės šei
mos, našlaičiai, šeimos, turin
čios tik vieną maitintoją, fi
nansuojami įvairūs stambūs
projektai, programos, šventės,
jaunieji menininkai, stipen
diatai.
- ••
Mūsų rajone G. Landsber
gienė lankosi nuolat, nes čia
yra nemažai jos globojamų šei
mų. Pasak jos, stengiamasi
surasti našlaičių, tvarkingų,
gerų šeimų, kurioms reikalin
ga pagalba, ir nuolat juos pa
remti. Fondo darbuotojos rem
tinų vaikų ieško pačios, tei
raujasi seniūnijose. Pagalbos
sulaukiančiųjų sąrašas nuolat
didėja. Štai ir viešnagės Šven
čionyse dieną G. Landsber
gienė pasidžiaugė gavusi iš
Amerikos lietuvių pasiūlymą
dar padidinti remtinų vaikų
sąrašą.
šį kartą į Švenčionis buvo
atvežta Amerikos lietuvių Bi
rutės Jasaitienės surinkta lab
dara bei Algio Kazlausko 8
daugiavaikėms šeimoms skirti
pinigai (po 200 Lt kiekvienai).
Susitikusi su švenčioniškiais
G. Landsbergienė ragino juos
nepasiduoti gyvenimo sunku
mams, nevilčiai, vaikus —
siekti užsibrėžto tikslo ir gerai

mokytis. Nes gyvenime labai
svarbu paties žmogaus nusi
teikimas ir ryžtas. Švenčionių
miesto seniūnas Zigmas Garą
apgailestavo, kad neretai bū
na, jog vaikai gimdomi dėl
pašalpų, kurios prageriamos,
iš jų motinos išlaiko meilu
žius, sugėrovus, o vaikai palie
kami likimo valiai.
G. Landsbergienė sakė, kad
ją labai gerai nuteikia pažin
tys su gražiomis, darniomis
šeimomis, kurioms skiriama
pagalba iš jos vadovaujamo
fondo, tokiomis, kaip švenčionėliškės Larisos Cičelienės,
auginančios keturias dukras
Liną, Astą, Ritą ir Redą. Ma
mai didelis džiaugsmas, kad
dukros labai draugiškos, gerai
mokosi. Prieš porą metų G.
Landsbergienė viešėjo šios
šeimos, kuri buvo neseniai ne
tekusi tėvelio, namuose, nuo
tada L. Cičelienės dukros nuo
lat sulaukia paramos.
Viena iš G. Landsbergienės
globotinių švenčioniške naš
laite Alevtina Kiseliova rūpi
nasi jos brolienė Elena Kiseliovienė. Jauna moteris, pati
auginanti du mažus vaiku
čius, nelaiko dideliu sunkumu
globoti ir vyro seserį.
Ir labai puiku, kad būtent
tokius žmones pasiekia dosnių
žmonių pagalba, kuri padeda
lengviau ištverti negandas.
Irena Požėlienė

kortelę su fotografija („ID daug sunkiau nubaustas.
card"). Kartą prie vartų susto
Šūviai popiečio tyloje
ja bazės komendantas, Ameri
Man truputį kita problema
kos laivyno kapitonas (pik.) buvo. Karštą liepos mėnesio
Duborg. Mano partneris ant popietę privažiuoja prie vartų
vartų cinkteli kulnais, šauniai ponas, civiliai apsirengęs. Sa
atiduoda pagarbą ir... laukia ke, jis laivyno leitenantas toks
kol mašina pajudės. Bet kpt. ir toks, bet pamiršo savo ID
Duborg stovi vietoj ir klausia: kortelę raštinėj, ant bazės. Pa
„Korporalai, kodėl tu mano ID aiškinu procedūrą: aš pašauk
kortelės nepatikrinai?"
siu budintį laivyno karininką,
Tas sumišęs stena: „Bet... jis atvažiuos prie vartų, asme
bet... aš jus pažįstu... visi jus niškai už jus laiduos ir pasi
pažįsta. J ū s bazės komendan rašys tam tikslui raštelį.
tas".
Sako, jis neturi laiko to
„Sūnau, — sako komendan kiems žaidimams. O, be to, jis
tas. — Tu mane pažįsti, bet tu vėluojasi į susirinkimą.
nenori pažinti mano įsakymų.
Aš jam atsakau: „Tamsta,
Vieną dieną gali atvažiuoti į čia jokie žaidimai. Per mano
mane panašus, bet tai nebūsiu vartus be ID kortelės net ma
aš".
no paties motina neperžengs.
un
Sakau savo draugui: „Well, Prašau įj &ti atbulinį bėgį
Larry, tu gali jau dabar savo ir mašiną patraukti nuo vartų".
Keistas tipas. Jis sako, vis
baltą diržą nusiimti". Taip ir
buvo. Kitą dieną šis marinas tiek važiuos. Na, nėra ko gin
jau pradėjo „minti purvą" kitoj čytis. Atmatuojau nustatytus
pusėj oro uosto, prie Sebou penkis žingsnius, išsitraukiu
upės krantų. Jam palyginti savo 45 kalibro pistoletą, už
gerai išėjo, nes galėjo būti taisau ir laikau paruošęs.

Paskutinį kartą perspėju.
Mašina liuokteli pirmyn. Trys
sekundės — trys šūviai. Pir
mas truputį žemai, antras kai
rį petį nunešė, o trečias tru
putį aukštai ėjo. Mat, gaubtas
mašinos langas
nukreipia
kulkas.
Žinoma, buvo kvotimas. Ma
nęs klausė, kodėl perspėjamo
šūvio į orą nepaleidau. Sakau:
penki žingsniai yra per arti
šūviui į orą; būtų mane suva
žinėjęs. Be to, aš jį balsu du
kart perspėjau. Padidinkit nu
statytą nuotolį, aš prašau. Po
mėnesio atsimenu, taip ir pa
darė. Tuo tarpu, per visas lai
vyno bazes nuaidėjo žinia, kad
kažkoks marinas ant vartų
Maroke karininką ne „peršo
vė", bet „nušovė". Po to girdė
jau, kad ir kitose bazėse daž
nas vairuotojas, jau iš tolo ID
kortele mosikuodamas, atva
žiuodavo.

ginkluoto sargybinio nereikaSultono juodi limuzinai
lingą provokaciją. Kas prakTą p a 6 ą
1957 m
nmm%
tiškai reiškia, kad jo karjera ankstų rytą, atvažiuoja prie
laivyne baigta — jeigu ir ne- vartų trys juodi Cadillac limubūtų buvęs sunkiai sužeistas. žinai.
(B.d.)

O m a n o „ n u š a u t a s i s " , vėliau
patyriau, gavo papeikimo laiš
ką už Į s t a t y m ų nesilaikymą ir

Kpt K John BSĮIIJB iš Čikagos) mėlyna paradine uniforma. paMruoSes
eiti garbes sargybon. sutinkant Maroko sultoną Kairėje — draugas Tom
Page iš Brooklyn. NV

* Vilniaus apskrities val
dininkai dalino ne tik
žemes — jie už „ačiū" priva
tiems asmenims atidavė vals
tybės turtą, esantį sostinės
centre, ir linkę nematyti, kaip
sveikatos įstaiga tampa alaus
daryklos padaliniu.
až. EK«>
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PASLAUGOS
STASYS

ŠEIMININKIŲ
KERTELE

CONS1RUCTION

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir
virtuvių įrengimas, priestatai;
keramikos plytelės; „sidings",
..soffits", ..decks", „guners",plokšti
ir „shinąle" stogai; cementas,
dažymas. Turiu darbo draudimą.
S. Benetis, tel. 630-241-1912

Paruošia Adele
3/4 puod. nevirtų ryžių*
1/2 puod. rūgščios grietinės
3 puodukai miltų
(light sour cream)
3 šaukštai kėlimo miltelių
Į sultinį supilti ryžius ir vir
(baking powder)
ti, kol suminkštės. Pomidorų
1/2 svaro sviesto ar margarino tyre sumaišyti su grietine, jei
1/4 šaukštelio druskos (jei
reikia, įberti druskos (varto
riebalai sūdyti, druskos
jant sultinio kubelius, druskos
nedėti)
nereikia, nes jie sūrūs;, supilti
4 kiaušiniai
į išvirtą ryžių sriubą, pakai
1 puodelis pieno
tinti, bet neleisti užvirti.
1/2 puodelio citrinos sulčių
*Galima vartoti „greitai iš1 tarkuota citrinos žievelė
verdančius" Unstant) ryžius.
2 puodukai malto cukraus
(powdered sugar)
SKANŪS IR SVEIKI
| dubenį supilti miltus, kėli
PUSRYČIAI
mo miltelius, druską (jei var 2 šaukštai aliejaus
tosime) sumaišyti. Sviestą iš 4 riekės kvietinės duonos
sukti atskirame dubenyje, su
(whole wheat bread)
mažinus plakiklio greitį, pa 2 bananai
mažu supilti cukrų, po vieną 1 1/2-2 puod. obuolių košės
sudėti kiaušinius. Plakti, kol truputis maltų cinamonų
tešla padidės dvigubai. Pa
{ keptuvę supilti aliejų,
lengva maišant, po truputį sudėti duonos riekes, apkepti
berti miltus, pamažu supilti vieną pusę ir apversti. Keptu
pieną. Po to įmaišyti 3 šaukš vę nukelti nuo ugnies. Bananą
tus citrinos sulčių ir citrinos supjaustyti griežinėliais, pa
žievelę. Apvalią su skyle for dengti duonos riekes (apkepu
mą ištepti, pabarstyti miltais, sią pusę), ant viršaus užtepti
atsargiai sukrėsti tešlą- Kepti obuolių košę, pabarstyti cina
įkaitintoje iki 350 laipsnių F monu. Keptuvę uždengti ir vėl
orkaitėje 45-55 minutes. Iš padėti ant ugnies. Pakepinti,
ėmus iš orkaitės, palaikyti 1-2 kol apkeps duonos apačia. Pa
minutes keptuve, po to atsar tiekti šiltą arba šaltą.
giai išversti pyragą ant vieli
SALOTOS SU VIŠTOS
nių grotelių, j dubenėlį supilti
KRŪTINĖLE
likusias citrinos sultis, 2 puo
1
visa
vištos
krūtinėlė,
dukus malto cukraus, viską
perpjauta
į dvi dalis
gerai sumaišyti ir, kol pyragas
druskos,
maltų
pipirų
dar šiltas, šepetėliu aptepti
2
šaukštai
aliejaus
paviršių. Tiekiant į stalą, py
2 riekutės kvietinės duonos
ragą galima papuošti švie
(whole wheat)
žiomis uogomis.
2 česnako skiltelės
viena citrina
KEPTOS BRAŠKĖS
truputis cukraus
2 puodukai nuplautų, pusiau
*
perpjautų braškių
3
šaukštai
alyvuogių
aliejaus
1/3 puod. cukraus
keli
salotų
lapai
1 šaukštas citrinos sulčių
keli nedideli pomidorai
1 šaukštas vandens
1 puodelis supjaustytų
1 Šaukštas cukraus
pievagrybių
1 šaukštelis tarkuotos citrinos
žievės
Krūtinėlės pjausnius, pasi
2 Šaukštai sviesto
dėjus ant lentelės plėvėtąja
4 riekės duonos (kvietinės — puse į viršų, atsargiai išmušti.
whole wheat, arba baltos)
Pakepti aliejuje iš abiejų pu
Nedidelį, karščiui atsparų sių, kol mėsa bus iškepusi. Pa
indą patepti sviestu, sudėti barstyti druska ir pipirais.
braškes, pabarstyti cukrum.
Išėmus vištieną, keptuvėje
Citrinos sultis sumaišyti su likusiame aliejume pakepti
vandeniu, pašlakstyti braškes. kubeliais supjaustytą duoną ir
Senesnės duonos plutą nu susmulkintą česnaką. Su
pjauti, duoną supjaustyti ku pjaustyti vištieną siaurais
beliais, jais uždengti braškes, ruoželiais, susmulkinti salo
pabarstyti cukrumi. Sviestą tas, pomidorus, grybus, sudėti
sukapoti mažais gabaliukais į dubenį, užpilti užpilu ir viršų
ir išdėlioti ant viršaus. Kepti pabarstyti kepta duona.
įkaitintoje 350 laipsnių F or
Užpilas: citrinos žievelę su
kaitėje 25 minutes arba kol tarkuoti, sultis išspausti ir su
duona gražiai pageltonuos. maišyti su trupučiu cukraus,
Patiekti šiltą su plakta grie druskos, pipirų. Plakant miši
tinėle arba „Cool whip".
nį, po truputį pilti alyvuogių
aliejų ir viską gerai sumaišyti.
PUPELIŲ SALOTOS
ŽUVIES SRIUBA SU
3 dėžutės (po 15 uncijų)
KUKULIAIS
pupelių (Kidney beans)
2 svarai žuvies (lydekos ar
3 ne per dideli svogūnai
kitos.)
1/4 puod. pomidorų padažo
2 lauro lapeliai (bay leaves)
(ketchup)
6-7 kartieji pipirai
mažiau negu 1/4 puod.
6-7 puod. vandens
aliejaus
1 svogūnas
1/2 citrinos sulčių
1 kotas saliero
3 skiltelės česnako, smulkiai
1 šaukštas supjaustytų
sukapoto (galima ir nedėti)
petražolių
druskos pagal skonį
1
šaukštas
supjaustytų krapų
Svogūnus smulkiai supjaus
1
šaukštas
sviesto ar
tyti ir pakepinti aliejuje. Kai
margarino
svogūnai suminkštėja, supilti
pomidorų padažą, citrinos sul 1 šaukštelis miltų
Žuvį nuvalyti, sudėti į puo
tis, česnaką, sumaišyti. Pu
dą
su priedais, daržovėmis,
peles nusunkti ir gerai šaltu
prieskoniais
ir virti 20-30 min.
vandeniu perplauti, keičiant
Miltus
pagruzdinti
svieste, at
vandenį bent 3 kartus. Tada
skiesti
vandeniu,
pamaišyti
ir
viską sumaišyti. Paragauti, ar
supilti
į
sultinį.
pakanka rūgšties ir druskos.
Kukuliai
Žuvies mėsa
RYŽIŲ SRIUBA SU
2 šaukštai džiūvėsėlių
POMIDORAIS
5 puodeliai vištienos sultinio, 1/2 šaukštelio maltų karčiųjų
pipirų
arba naudoti kubelius
1 kiaušinis
1/2 puod. pomidorų tyrės
1/2 puod. ar mažiau grietinės
(tomato sauce)

NEKILNOJAMASIS TURTAS

CITRININIS PYRAGAS

Tautos fondo taryba Sėdi iš kaires: Algis Vedeckas - TF Valdybos pirmininkas, Juozas Giedraitis - TF garbos
pirmininkas. Jurgis Valaitis - Tarybos pirmininkas. Pranas Povilaitis - vicepirmininką*. Nijole Bražėnaitė Paronetto - sekretorė. Stovi: Kęstutis K. Miklas. Jonas Vainius, Jonas Vilgalys - vicepirmininkas, Jonas Pabedins
kas. Trūksta: Aleksandro Daunio - vicepirmininko. Algirdo Lukoševičiaus. Kosto Norvilos. Evaldo Remezos ir
Sauliaus Siruso.

TAUTOS FONDO TARYBOS
POSĖDIS
KĘSTUTIS
Šių metų kovo 23 d. Brooklyne įvykęs Tautos fondo tary
bos posėdis buvo gan darbin
gas. Jam pirmininkavęs TF
tarybos pirmininkas Jurgis
Valaitis pirmiausia palietė sa
vo asmeninę veiklą organizaci
jos viduje ir už jos ribų, palai
kydamas ryšius su kitom or
ganizacijom ir dalyvaudamas
visuose TF valdybos posė
džiuose, kur buvo svarstomi
TF finansiniai reikalai, finan
sų komisijos veikla, informaci
ja išeivijos žiniasklaidoje, va
jai sukelti daugiau lėšų, TF is
torijos atspausdinimas ir t.t.
Pranešė ir apie gautas žinias
iš Vilniaus, kad Tautos fondo
pastangų dėka pastatyta lietu
viška mokykla Lavoriškėse
dėl mokinių pertekliaus jau
per maža — reikia priestato.
Paminėjo, kad lietuviškos mo
kyklos Vilniaus krašte popu
liarėja, bet joms augti trūksta
net ir minimalių patalpų. Su
Tautos fondo parama leidžia
mas prie „Valstiečių laikraš
čio" priedas „Tėviškės šviesa",
taikomas Lietuvos mokyto
jams, susilaukia daug atgar
sio. Iš gautų šimtų laiškų ma
tyti, kad jis yra gan efektyvus
patriotiškai auklėjant jauni
mą ir puoselėjant lietuvišką
kultūrą bei meilę Lietuvai. Šis
priedas, einąs jau antrus me
tus, dukart per mėnesį 20,000
egzempliorių tiražu, pasiekia
tolimiausius Lietuvos kampus
ir mokytojų labai laukiamas.
Valdybos pirmininkas Algis
Vedeckas supažindino susirin
kusiuosius su CPI patikrinta
TF finansine apyskaita už
praėjusius metus. Per tuos
metus aukų buvo gauta
144,820 dol., tai yra per pusę
mažiau negu per 2000 metus.
Rudens vajus atnešė tik
12,140 dol. Paminėjo, kad pa
jamos iš investuotų pinigų į
akcijas ir bonus taip pat la
bai sumažėjo — palūkanų bu
vo gauta tik 124,340 dol. Spe
cialiems aukotojų nustaty
tiems tikslams į fondą atėjo
77,505 dol., mokyklų įdukrinimui — 34,490 dol., o kitiems
fondo projektams — 42,825
dol. ir palikimais — 17,076
dol.
Nepaisant
sumažėjusių
įplaukų, Tautos fondas per
praėjusius metus išdalino
daugiau kaip 210,000 dol.,
skirdamas: Rytų Lietuvos

1/2 kapoto svogūno
1/2 šaukštelio smulkiai
supjaustytų krapų
Žuvies mėsą, truputyje alie
jaus paspirgintą svogūną,
džiūvėsėlius, kiaušinį ir prie
skonius gerai sumaišyti, pada
ryti nedidelius kukulaičius,
sudėti į sultinį ir pavirinti 5-6
minutes. Užbalinti grietine,
pabarstyti krapais.

tą Lietuva pradėjo apmuitinti,
nors, kiek teko išgirsti, tas apmuitinimo įstatymas dar nėra
prezidento pasirašytas. Tary
K. MIKLAS
ba nutarė gauti to įstatymo
tekstą ir daryti žygių, kad jis
švietimui 41,500 dol.; mokyk būtų atšauktas.
lų įdukrinimui — 35,000 dol.,
Buvo kalbėta ir apie Tautos
Lietuvos abiturientų konkur fondo istoriją. Anot jos redak
sams — 15,000 dol.; Amerikos toriaus, šių eilučių autoriaus
Lietuvių Tarybai — 15,000 redagavimas yra visiškai už
dol.; „Tėviškės šviesai" — baigtas, ir ši 480 puslapių
10,000 dol.; siuntų pervežimui knyga jau atiduota į spaustu
į Lietuvą talpintuvais — vę. Ją spausdina JDraugo"
16,000; stipendijoms — 7,000 spaustuvė. Knyga bus at
dol.; A.P.P.L.E. organizacijai spausdinta iki gegužės 1 d.
— 5,000 dol. ir t.t.
Taryba svarstė šios knygos
2001 m. gruodžio 31 d. Tau formalų pristatymą įvairiuose
tos fondo ižde buvo 2,927 ,761 lietuvių telkiniuose Ameri
dol. Šiemet jau gauta daugiau koje, bet kur ir kada, bus nu
kaip 100 prašymų iš Lietuvoj tarta vėliau, kai knyga jau
esančių organizacijų bei pavie bus atspausdinta.
nių asmenų, prašančių įvai
Kadangi TF įstaiga šiuo
riausios paramos. Taryba nu metu yra Tėvų pranciškonų
tarė visus prašymus svarstyti valdomo
Kultūros židinio
po TF metinio narių susirinki komplekse, kuris yra pardavi
mo, kuris įvyks gegužės 11 d. mo kelyje, taryba svarstė
Viešpaties Atsimainymo para įvairias galimybes dėl kitų pa
pijos salėje, Maspethe.
talpų New Yorko ribose. Visi
Taryba nutarė, kad fondo fi tarybos nariai buvo prašomi
nansinė komisija dėl svyruo aktyviai įsijungti, ieškant pa
jančios finansinės būklės JAV- talpų tinkamoje vietovėje.
se turėtų atkreipti didesnį dė
Ryšium su įstaigos persi
mesį į visas TF investicijas ir kėlimu į kitą vietą, buvo
pasitenkintų stabilesniais, la svarstytas ir esamos archy
biau garantuotais investavimo vinės medžiagos perdavimas
šaltiniais, kad ir su šiek tiek kam nors ar perkėlimas į Lie
mažesnėm palūkanom.
tuvą. Tuo reikalu turės rūpin
Lietuvos Kredito unijoje yra tis valdyba.
laikoma 33,000 dol., kurie yra
Posėdyje taip pat buvo pri
naudojami paskoloms ūkinin
kų sėjai. Už tuos pinigus TF, minta, kad šiemet net penkių
atskaičiavus valstybinius mo tarybos narių kadencija bai
kesčius, gaus 5,4 proc. palū giasi, t.y., Juozo Giedraičio,
Kęstučio Miklo, dr. Nijolės
kanų.
Šiame posėdyje paaiškėjo, Bražėnaitės Paronetto, Saukad Lietuvos mokyklų įdukrinimo procesas sparčiai auga.
Iki šiol jau įdukrinta 111 mo
kyklų ir iš TF iždo jau išmo
kėta 36,000 dol. Taryba svars
Viename laiške dosnus gerų
tė Tautos fondo 50 proc. duok
lės priedą prie gautos sumos sumanymų rėmėjas iš Čikagos
iš įdukrintojo. Nutarta, kad Juozas Vasiukevicius, laukda
tas priedas bus ir toliau tęsia mas išleidžiant Žinyno, man
mas tik prie pirmą kartą skir dagiai priminė pasiskubinti:
daugiausia
tos sumos mokyklai, t.y., ant „enciklopedijose
ru kartu tai pačiai mokyklai tik mirusieji aprašomi". Jei ir
prie to pačio įdukrintojo skir būtų sulaukęs nors pirmo to
tos aukos Tautos fondas dau mo, jame savo pavardės būtų
dar neradęs, nes 1998 m. iš
giau neprisideda.
Posėdyje dalyvavusi Šalpos leistas tomas (A-M) baigėsi iš
komisijos pirmininkė dr. Rožė Salako parapijos kilusio kuni
Šomkaitė, kuri vadovauja tal go Leonardo Musteikio biogra
pintuvais siunčiamai paramai fija. 2001 m. pakeltas prelatu,
į Lietuvą, pranešė, kad šiemet kunigas, kasmet lankydama
į Lietuvą iškeliavo jau du tal- sis savo gimtinėje, padeda
pintuvai, t.y., vasario 9 d. ir puošti Salako bažnyčią (at
kovo 9 d. Iš viso buvo išsiųstos naujinti vargonus, vitražus) ir
2,033 dėžės. Ten buvo 200 dė 1998 m. šventėjoje kunigystės
žių su avalyne, daugiau kaip deimantinį jubiliejų. Reikia ti
500 dėžių su knygom ir encik kėtis, kad netrukus visi su
lopedijom, 60,000 lapų (12 dė lauks ir II tomo, kuriame ras
žių) dauginimo popieriaus, daugelio savo gyvenimo kelyje
7,700 svarų riešutinio sviesto, sutiktų asmenų biografijas. O
29 kompiuteriai, 47 dviračiai, jų, kaip ir I tome, bus apie du
7 siuvamos mašinos, didžiulis tūkstančius.
kiekis įvairiausių žaislų, raš
Praėjusiais metais, sulau
menų ir t.t. Tų dviejų siuntų kus iš LTSC likusių lėšų
paruošimui ir persiuntimui (10,152 dol.), paramos iš Lie
TF išleido 4,100 dol.
tuvių fondo (10,000 dol.), o
Tautos fondas taip pat pa šiemet ir iš LR Kultūros mi
rėmė ir Plungėje vykusius nisterijos (19,400 Lt), Mokslo
kompiuterių kursus, kuriuose ir enciklopedijų leidybos insti
tute buvo paspartintas bio
dalyvavo net 87 mokytojai.
Dr. Šomkaitė nusiskundė, grafijų rašymas, kaupiami pa
kad siunčiamą paramos siun pildymai, rengiamos iliustra
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ELEKTROS
{VED1MAI-PATAISYMAI.
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

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

AlJIUvfM XX NAMŲ, SVHKATŪS
K GYVYBĖ DRAUMMASL
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr.
Auksė S. Kane kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th Street
Tel. 708-424-8654
773-581-8654

63 S t ir Kedzie Ave.
išnuomojamas 2 kambarių ,,studio"
butas. Yra virtuvėle, vonia. Kredito
patikrinimas ir rekomendacija —
būtini. $450 per mėn.+patarnavimai+uistatas Tel. 708-423-9111.

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; 773582-0184. Kalbame lietuviškai.

SIŪLO DARBĄ
Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir IN
valstijose. Pageidautina vyrai.
Atlyginimas nuo
$1,500 iki $1,800.
Tel. 615-554-3161.
Window VVashers Needed!
40,000 per year. We need 100 cre*-s.
No exp necessary Will train Mušt
have valid dnver's license and transportauon Mušt be fluent in Enelish.
L.A. McMahon Window Wasning.
Chicągo and Miiwaukee area.
TeL 800-820-6155.

RIMAS STANKUS

IŠNUOMOJA

VVestmont išnuomojamas 2 mieg.
su šiluma ir baseinu butas.
$850 per mėn.+ ..security".
Lockport išnuomojamas 2 mieg.
butas. $670 per mėn. + ..security"'.

Tel. 630-415-2405.
Marąuette Park ir Kedzie
išnuomojamas modernus dviejų
miegamųjų butas naujasniame
name vyresnio amžiaus žmonėms
arba pensininkams.
Tel. 708-656-6599.
PARDUODA

Pigiausiai parduodu
lietuviškas bulvių tarkavimo
mašinas. Tik $85.
Savaitgaliais galiu atvežti.
TeL 773-875-6232.

ĮVAIRUS

VINCO GĖLĖS
Gėlės visoms progoms — vestuvėms,
laidotuvėms, stalo dekoravimui.
Kiemo sutvarkymas,
gėlyno dekoravimas.
Kalbame lietuviškai.

i

Tel. 630-789-2224
liaus Siruso ir Algio Vedecko. Hills, FL, kuris, pasidžiaugęs
Gegužės 11 d. {vyksiantis na I tomu, ragino remti Žinyno
rių susirinkimas turės praves leidimą ir keliais atvejais
ti rinkimus kadencijas baigu siuntė storus paketus iškarpų
iš laikraščių su biografijomis
sių vietoms užimti.
Baigiant Si posėdį, užtrukusį ir nekrologais. Žinyno rengė
beveik penkias valandas, val jams labai praverčia ir rašy
dybos pirm. A. Vedeckas pra tojo Stasio Džiugo iš Čikagos
nešė ir linksmesnę žinią, kad atsiųstos bei siunčiamos kny
išvakarėse į TF įstaigą JSx- gos. Dėkojame ir kitam čikapress Mail" paštu atėjo 20,000 giškiui, Edmundui Jasiunui,
dol. čekis, kaip dalis palikimo už atsiųstas lakūnų biografi
už parduotą namą St Pete jas ir patikslinimus. Pernai
lankydamasis Leidybos insti
Beach, Floridoje.
tute, inžinierius Vytautas
Germanas iš Lisle, IL, žadėjo
paraginti savo kolegas siųsti
biografijas Žinynui, o fotogra
fas Jonas Tamulaitis iš Čika
gos
atvežė pluoštą fotografijų
cijos. Anksčiau parengtos bio
(ir
toliau
siunčia). Vardyną
grafijos siunčiamos patikslinti
papildyti
talkina
žurnalistas
ir papildyti. Peržiūrėjus 1994
Sakadolskis
iš
VVashington.
m. patariamosios komisijos
sudarytą vardyną, dar kartą DC.
Kas įtrauktas į vardyną pa
parašyti priminimai atsiųsti
gal
parengiamosios komisijos
biografijas. Deja, per keletą
siūlymus,
dabar galima pasi
metų adresai pasikeitė, dalis
tikrinti
ir
internete, tinklalalaiškų grįžta, o naujų biogra
pio
adresas:
www.meli.lt
fijų nedaug tesulaukiame. Ką
Todėl
besidomintys
žinynu ga
darysi, dar 1953 m. Los An
li
ir
taip
siųsti
biografijas
arba
geles, CA, išleisto „Amerikos
paraginti
savo
kolegas,
pasižy
lietuvių vardyno" įvade prof.
Kazys Pakštas anketų neat- mėjusius moksle, profesinėje
siuntimą laikė „nerangumu ar lietuviškoje visuomenės
savo kultūriniams reikalams". veikloje. Ir tai reikėtų daryti
Dabartinio Žinyno rengėjai, neatidėliojant, nes planuoja
patyrę tą pačią „dorybę", rūpi ma dar šiemet iki Kalėdų iš
nasi, kad JAV lietuvių veiklos leisti Žinyno II tomą. Kokiu
vaizdas žinyne vis dėlto būtų tiražu leisti Žinyną, būtų leng
kuo tikslesnis. Todėl visais viau nuspręsti iš anksto ži
įmanomais bodais renkame nant pirkėjų skaičių. Todėl
biografijas iš laikraščių, žur siūlome prenumeruoti II to
nalų ir įvairių leidinių, kad mą. Su atsiuntimu oro paštu
visuomenės veikloje besireiš- jis kainuos 35 dolerius. Leidy
kiantys ir nusipelnę asmenys bos institutas dar turi ir I to
mo egzempliorių. Jis kainuoja
būtų paminėti žinyne.
Rengiamas ir I tomo (A-M) tiek pat — 35 dolerius.
Malonu pažymėti, kad ne
papildymų skyrius. Jam jau
sukaupta beveik pusšimtis vienas prenumeratorius, siųs
naujų biografijų ir įvairių damas čekį, dar prideda ir
paramą Žinyno leidimui arba
smulkesnių papildymų.
Šia proga žinyno rengėjai auką savo mirusių artimųjų
nori padėkoti nuoširdiems tal atminimui. Visų rėmėjų pa
kininkams. Pirmiausia žurna vardės bus surašytos II tomo
(Nukelta į 5 psl.)
listui Alfonsui Nakui iš Sunny pabaigoje.

BAIGIAMAS RENGTI ŽINYNAS
^JAV LIETUVIAI"

Zoknių oro uostas viltis sieja su
uzbekų lėktuvais
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Piešė Danielius Pečiulis, 10 m. Iš kalendoriaus „Gelbėkit vaikus".

„GELBĖKIT VAIKUS" ORGANIZACIJOS
KALENDORIUS
Lietuvoje kasmet išleidžia
ma daug jvairių kalendorių.
Jų pasirinkimas gana didelis:
nuo kasdien nuplėšiamų iki
mėnesinių. Taip pat spausdi
nama ir knygos formos kalen
doriai su įvairiais straipsniais,
įdomesniais pasiskaitymais.
Kalendorius leidžia ir įvai
rios organizacijos, grupės. Mū
sų dėmesį atkreipė neseniai iš
Vilniaus gautas „Gelbėkit vai
kus" (angliškai — J3ave the
Children Lithuania") organi
zacijos išleistasis.
Šis leidinys yra didelio for
mato, mėnesinis kalendorius.
Įdomu, kad jis yra iliustruotas
pačių vaikų pieštais spalvotais
piešiniais. Pirmojo puslapio
piešinio autorius Danielius
Pečiulis — 10 m. amžiaus mo
kinys iš Marijampolės. Toliau
randame Monikos Svėrytės
(13 m.), Eglės Norkutės (9 m.),
Andželos Lesnickajos (12 m.),
Aurelijaus Krupavičiaus (11
m.), Martyno Adomaičio (8
m.), Jolantos Koženevskajos
(11 m.), Eglės Taraskevičiūtės
(15 m.), Lauros Taukačikaitės
(7 m.),~ Giedrės Jokūbauskaitės (16 m.), Dianos Kegerytės
(12 m.), Martyno Jaškūno (12
m.) ir Aistės Alonderytės (8
m.) vaizdingus piešinius.
Po kiekvienu piešiniu yra
vis skirtingas teiginys lietuvių
ir anglų kalba. Pvz., sausio
mėnesio lape: „Niekas neturi
teisės vaiko išnaudoti"; vasa
rio mėn. — „Teisė reikšti savo
nuomonę ir būti išklausytam"
ir t.t.
Pirmame kalendoriaus pus
lapyje duodama žinių apie pa
čią „Gelbėkit vaikus" organi
zaciją. Čia rašoma:
„1991 metais keliolika ne
abejingų vaikams žmonių,
siekdami gerinti vaikų padėtį
i r įgyvendinti Jungtinių Tau
tų Vaiko teisių konvenciją,
įsteigė nepolitine, nevyriausy
binę, nereliginę, juridiškai įre

gistruotą,
demokratiniais
principais besivadovaujančią
Lietuvos vaiko teisių gynimo
organizaciją 'Gelbėkit vaikus',
kurios veikla pagrįsta savano
rių darbų. Mūsų veiklos sritis
yra vaiko teisės. Mes veikiame
jų vardu".
Yra skelbiamas ir organiza
cijos tikslas: „Sukurti ir išlai
kyti dinamišką ir išradingą or
ganizaciją, kuri vadovautų ju
dėjimui už vaikų teisių įgy
vendinimą Lietuvoje*.
Paminima, kad 2001 m. ge
gužės 2 d. „Gelbėkit vaikus"
tapo asocijuota Tautinio „Save
the Children" draugijos nare.
Organizacijos adresas: Totorių
g. 15, 2001 Vilnius. Beje, ši or
ganizacija laukia aukų.
Šį įdomų kalendorių spau
dai paruodė ir „Draugo" bend
radarbė iš Vilniaus Eglė Jaškūnienė, spausdino UAB Ado
mo Jakšto spaustuvė.
Ed. Šulaitis

Vilnius, balandžio 16 d.
(BNS) — Europos Sąjungai
sugriežtinus lėktuvų triukšmo
apribojimo reikalavimus, mer
dinti bendrovė „Šiaulių aero
uostas", naudojanti Zoknių oro
uostą, atgaivina viltis iš Rytų
sulaukti tranzitinių civilinių
orlaivių.
Zokniais, kaip tarpiniu oro
uostu, susidomėjo JAV — Uz
bekistano oro bendrovė, gabe
nanti krovinius tarpžemyni
niais maršrutais iš Vidurinės
Azijos į Šiaurės Ameriką, an
tradienį rašo dienraštis „Vers
lo žinios".
Balandžio 11 dieną Zoknių
oro uoste nutūpė pirmasis oro
bendrovės „Avialeasing", ku
rios bendrininkė — JAV ben-

Rusijos s u s i v i e n i j i m a s
„Jevrochim" p e r k a
L i e t u v o s „Lifosą"

drovė „Transcontinental", kro
vininis lėktuvas „IL-76", skri
dęs maršrutu Baku-Montrealis. Grįždamas is Kanados, jis
vėl ketina tūpti Šiauliuose.
„Šiaulių aerouosto" generali
nis direktorius Jonas Jutkelis
sakė, jog „Avialeasing" orlai
viai, skraidysiantys iš Vidu
rinės Azijos valstybių į Šiau
rės Ameriką ir atgal, Šiau
liuose pasipildys degalų, galės
pailsėti įgula. Pagal šiuo metu
galiojančią sutartį, uzbekų
lėktuvai Zokniuose turėtų leis
tis bent kartą per savaitę.
Šiauliečiai ateityje tikisi ir
daugiau skrydžių. Per mėnesį
ketinama įvertinti šį krovinių
gabenimo maršrutą ir aptarti
naują sutartį.
Zokniai iki šiol sulaukdavo
tik pavienių civilinių orlaivių.
Šiemet pirmąjį ketvirtį ben
drovė aptarnavo 22 civilinius
lėktuvus, daugiausia — oro
bendrovės „Pskovavia" „AN26", skrendančių iš Pskovo į
Vokietijos oro uostus. Šie
lėktuvai nuo praėjusių metų
spalio Zokniuose leidžiasi maž
daug dukart per savaitę.

Buvu
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socialliberalų gretų

A.tA. •
Dr. ONA MIRONAITĖ

Naujosios sąjungos (social
liberalai) Šiaulių skyriaus val
dyba pirmadienį vienbalsiai
pašalino buvusią Šiaulių mies
to mere Vidą Stasiūnaitę iš
partijos. Sprendimas aiški
namas tuo, kad praėjusią sa
vaitę, kai miesto tarybos
posėdyje jai buvo pateiktas
skundas, buvusi merė įkūrė
savo nepriklausomą frakciją.
Šioje frakcijoje yra dar du
socialliberalai. Tai Aidas Buzys ir Vytautas Grigalaitis.
Pastarųjų elgesį taip pat
svarstė valdyba. A. Buziui iki
trečiadienio leista pačiam ap
sispręsti, o V. Grigalaitis val
dybai pateikė pareiškimą dėl
savo narystės sustabdymo
partijoje.
Svarstant buvusios Šiaulių
merės pašalinimo iš partijos
klausimą ji pati nedalyvavo.
(Elta)

* Lietuvos pieno produk
tu gamintojai sunerimo del
JAV skleidžiamų kritinių atsi
liepimų apie lietuviškų sūrių
importą. JAV pienininkų leidi
nio „Cheese Reporter" redak
torius Diek Groves neseniai
pareiškė abejojąs Lietuvoje
pagamintų „Gojos" sūrių im
porto į JAV legalumu. Jam
įtarimų sukėlė maža lietuviš
kos produkcijos kaina. Apie 80
proc. visų į JAV eksportuoja
mų lietuviškų sūrių įvežančios
.,Rokiškio sūrio" direktoriaus
Antano Trumpos manymu,
JAV formuojama neigiama
nuomonė apie Lietuvos pieni
ninkų įsiveržimą yra labai pa
vojinga Lietuvos eksportuoto
jams.
'LR, Elta)

Rusijos mineralinių trąšų
gamybos pirmūnas susivieniji
mas „Jevrochim" perka kon
trolinį
didžiausios Baltijos
valstybėse mineralinių trąšų
gamybos įmonės „Lifosa" ak
cijų paketą.
Susitarimas pasirašytas ba
* L i e t u v o s b a n k o valdy
landžio 5-ąją, o galutinai san bos p i r m i n i n k a s Reinoldijus
dorį ketinama baigti šią sa Šarkinas šią savaitę pasiūlė
vaitę, pranešė jevrochim" vi beveik revoliucinę idėją —
ceprezidentas Kiril Babajev. įteisinti atsiskaitymus už
Pasak jo, Rusijos susivieniji sienio valiuta. Su siūlomomis
mas perka akcijų iš visų trijų įstatymų pataisomis R. Šar
didžiausių „Lifosos" akcininkų kinas supažindino prezidentą
— JAV trąšų gamybos ir pre Valdą Adamkų, kuris pritarė
kybos bendrovės „Cargill", Ita šiai idėjai ir išreiškė viltį, kad
lijos bendrovės „Indutech" ir tokios įstatymų pataisos page
„Lifosos" valdybos pirmininko rins verslo sąlygas Lietuvoje.
Dano Tvarijonavičiaus. Ar
i R. Elta
pastarieji
akcininkai
liks
„Lifosoje", kol kas neaišku.
Madoje pasiklydusi moteris —
Tikslus jevrochim" per
Rita Dapkutė
kamų akcijų skaičius bei jų
kaina kol kas .neskelbiama.
žių parduotuvių tinklo „Vero
Pasak
K.
Babajev,
Rusijos
su
moda" „SMS klubo" nariai bei
* Kai keltas pradėjo kelti
klubo
„Ultra Imperiale" lan
sivienijimas
valdys
daugiau
nemokamai, tapo akivaizdu,
kytojai, užpildę specialias an
nei
50
proc.
„Lifosos"
akcijų.
kad ne viskas padaryta taip,
ketas. Kandidates vertino iš
(BNS)
kaip turi būti. Jeigu kuo grei
žinomų
Lietuvos rūbų kūrėjų,
Seimas atmetė
čiau nebus pakeistas sprendi
fotomenininkų, žurnalistų, po
mas, tai „baubas" apsigyvens prezidento pataisas
litikų, aktorių sudaryta komi
Neringoje ilgiau. Kas dar ne
sija.
sikėlė nemokamai keltu \ ne Atkelta iš 1 psl.
\ pirmą kartą teikiamą
Srities darbuotojų, parla
riją, nežino ir nematė, kuo ta
„Gintarinės
bruknės" apdova
graži naujovė pavirto. O kur mentinių politinių partijų, vi
nojimą
kandidatavo
10 žino
dar tikrasis pavasaris su savo suomenės pasitikėjimą. Prezi
mų
moterų
—
be
Ritos
Dapku
šiluma, o vasara? Jau dabar dentas siūlė valstybės sekre
tės,
visuomenės
veikėja
Auksė
vyksta tikras antpuolis. Tiek torius atrinkti atviruose kon
Aukštikalnienė,
pramogų
ver
automobilių nematė Kuršių kursuose.
slo
atstovės
Inga
Valinskienė,
Konservatorių partijos vado
nerija per šimtmečius. Nerija
Rita Dapkutė
gali pavirsti nevaleikų draus vas, Seimo narys Vytautas
Pirmą kartą Lietuvoje su Džordana Butkutė, Nijolė
tiniu — čia jie daro ką nori. Landsbergis, komentuodamas rengtus Madoje pasiklydusios Oželytė, Laima Žemaitytė,
Jaunimas linksminasi. Ir už kairiųjų bandymus keisti Vy moters rinkimus laimėjo vers Gintarė Karaliūnaitė, Rūta
nieką dar nereikia mokėti. riausybės įstatymą, sakė, kad lininkė, politikė, visuomenės Lukoševičiūtė, prezidento ats
tovė spaudai Violeta Gaižaus
Klaipėdiškiams geriau buvo „tai valymas nesavų ir įtvirti veikėja Rita Dapkutė.
mokėti už kėlimasi keltu, o nimas amžinų savų".
Balandžio 12-osios vakarą kaitė ir televizijos laidų vedėja
gautas lėšas skirti sudegin
Neparemdamas prezidento sostinės „Ultra Imperiale" Edita Mildažytė. Visos kandi
tiems plotams, Smiltynei tvar siūlymų, Seimo socialdemok klube vykusiame rinkimų fi datės rinkimų finale ir prizo
kyti. Reikia nepamiršti ir del ratinės koalicijos frakcijos se nale ji laimėjo „Gintarinės įteikimo vakare nedalyvavo.
finariumo, kuriam skirta laoai niūnas Juozas Olekas atmetė bruknės" apdovanojimą — ju
Kadangi laureatė irgi nepa
mažai lėšų.
CK, rau) ir pavadino nekorektiškais velyro Algio Mikučio sukurtą sirodė apdovanojimo vakare,
opozicijos priekaištus dėl ne- originalią sage iš sidabro, auk jai bus perduotas nufilmuotas
skaidrumo skiriant pareigū so ir gintaro, simbolizuojančią mados kūrėjų seserų BabilaiŽ I N Y N A S „ J A V LIETUVIAI"
nus į svarbius postus. Pasak kamščiatraukį, neišnaudotas čių patarimas, kaip išsirinkti
jo, socialdemokratų ir social galimybes ir džino paleidimą tinkamą drabužį, avalynę ir
Atkelta iš 4 psl.
Port St. Lucie, FL.
papuošalus. Visus jai išrink
Be
jau
ankstesniuo
Mokslo ir enciklopedijų lei liberalų dauguma, skirtingai iš butelio.
tus
„Vero moda" drabužius ir
se straipsniuose minėtų rėmė dybos instituto direktorius Ri nuo prieš tai buvusių vyriau
Kandidates konkursui siūlė
daniškus
batus R. Dapkutė
jų iš Čikagos: dailininkių mantas Kareckas, Žinyno ren sybių, visų pirma atsižvelgia į radijo stoties „Radiocentras"
gaus
dovanų.
i Eitai
Magdalenos Stankūnienės, Ja gimo grupes vadovė Vihja darbuotojų kompetenciją.
klausytojai, Moteriškų drabu
ninos Monkutės-Marks, veikė Kneitienė ir šių eilučių auto
jo Algio Regio, rašytojo Alfon rius visiems rėmėjams ir talki
so Tyruolio, pedagogės Anta ninkams nuoširdžiai dėkoja ir
ninos Repšienės, Palaimintojo prašo siųsti biografijas nedel
Jurgio Matulaičio misijos iš siant, kad Žinyno II tomas
Lemonto, IL (kun. Algirdas būtų išleistas numatytu laiku.
Paliokas, SJ), verslininko dr. Mūsų talkininkas Alfonsas
Juozo Kazicko iš New Yorko, Nakas neseniai rašytame laiš
Mildos Šatienės iš Westches- ke primena: „Žinokite, kad jū
ter, IL, kun. Vinco Valkavi- sų aprašomieji jau giliausiam
čiaus iš Norwood, MA, Žinyną saulėlydyje". Linkėdami svei
yra parėmę dar Aldona Noa- katos Alfonsui ir visai Nakų
kaitė-Pintsch iš West Milford, veikliai giminei, stengsimės
NJ, Eugenįjus Vigelis (tėvų pradžiuginti gražia knyga
atminimui) iš Lindenwold, šviesaus saulėlydžio nusipel
NJ, Antanas Venckus iš New niusius ir besidarbuojančius
Buffalo, MI, Ada Sutkuvienė lietuvybės baruose. Biografi
iš Beverly Shores, IN, Jūratė jas, II tomo prenumeratos če
ir Jonas Variakojai iš Čikagos, kius su užrašu „Žinynui JAV
Jonas Vasys iš Dedham, MA, lietuviai" prašome siųsti šiuo
Algirdas ir Ona Nakai iš Sun- adresu: Mokslo ir enciklope
ny Hills, FL, prelatas Jonas dijų leidybos institutas, L.
Kučingis iš Los Angeles, CA, Asanavičiūtės 23, LT 2050,
Stasys Džiugas iš Oak Lawn, Vilnius, Lietuva (Lithuania).
IL, Vincas ir Ona Šalčiūnai iš
Dr. Antanas Balasaitis
„Gintarines bruknes" įteikimo įSkiImesc dainavo motpru humoro ansamblis .Bobos"
Eltoj nuotr

Mirė 2002 ra. balandžio 14 d., 7:30 v.r., sulaukusįjį
metų.
Gimė Lietuvoje, Rokiškio apskrityje, Kuodiškių kaime.
Gyveno Čikagoje, Marąuette Parko apylinkėje. Amerikoje
išgyveno 50 metų.
Nuliūdę liko: sesuo Stefanija Grybauskiene, sūnėnai
dr. Vytenis Grybauskas su žmona Loreta ir jų vaikai Aigis.
Saulė ir Rimas, dr. Arvydas Grybauskas su žmona
Margaret ir jų vaikai Christopher, Anne ir Peter: a.a.
brolio Vlado šeima Sibire ir kiti giminės Lietuvoje bei
Amerikoje.
A.a. dr.Ona baigė Vytauto Didžiojo universiteto
Medicinos fakultetą ir ilgus metus dirbo Šv. Kryžiaus
ligoninėje anestezologe. Ji priklausė American Medical
Association, Illinois Society of Anesthesiologists,
Korp.„Patria", Amerikos Lietuvių gydytojų sąjungai ir
„Lietuvos Dukterų" draugijai.
Velionė bus pašarvota ketvirtadienį, balandžio 18 d.,
nuo 3 v.p.p. iki 8 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose,
12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL;
penktadienį, balandžio 19 d., nuo 8 v.r. iki 9 v.r. Petkus
Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St., Chicago,
IL. Iš Petkus Marąuette laidojimo namų 9 v.r. velionė bus
atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje
9:30 v.r. bus aukojamos šv. Mišios užjos sielą. Po Mišių
velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Vietoje gėlių prašome aukoti „Lietuvos Vaikų vilties"
organizacijai.
Nuliūdusi sesuo ir sūnėnai su šeimomis

L^ "1 Trumpai apie viską
* Premjeras Algirdas Bra
zauskas ketina vesti savo il
gametę draugę, Vilniaus vieš
bučio „Draugystė" direktorę
Kristiną Butrimienę, su kuria
praėjusią savaitę atostogavo
Egipte. Pirmadienį premjeras
paskelbė oficialų pareiškimą
apie tai, kad jis ir jo draugė
jau yra išsiskyrę su savo bu
vusiais sutuoktiniais — Julija
Brazauskiene bei Antanu But
rimu. Žinia, kad A. Brazaus
kas išsiskyręs, labiausiai pri
bloškė J. Brazauskienę. Ji iki
šiol buvo įsitikinusi, kad yra
A. Brazausko žmona. „Jokia
me teismo posėdyje dėl skyry
bų nedalyvavau", sakė J. Bra
zauskienė.
KD. LR. LŽ. R, Eita
* „Ufonautų pėdsakai ar
gamtos išdaiga?" — Mari
jampolės savivaldybės Būdbalių kaimo gyventojai nežino,
ką galvoti apie pievoje aptik
tus tris taisyklingus apskriti
mus. Dviejų taisyklingų ap
skritimų skersmuo — 6 met
rai, trečiojo — kiek mažesnis.
Visi trys sudaro taisyklingą
trikampį. Apskritimai atsira
do, matyt, visai neseniai, nes
niekas anksčiau apie juos ne
buvo pranešęs. Kokia tikroji
šių neįprastų apskritimų kil
mė, tai ir liko neatsakyta —
pasak Marijampolės aplinko
saugininkų, daryti apibendri
nimus nėra priežasties, R. Eita
* „Mažeikių naftos" 100
mln. litų iššvaistymo bylos
pirmieji nusikaltimų epizodai
netrukus bus perduoti teis
mui. Tačiau bylą tiriantys Ma
žeikių rajono apylinkės proku
ratūros pareigūnai mano. kad
tyrimui gali prireikti ir 10
metų. Įtariamųjų šiuo metu
byloje yra apie 30. Maždaug
pusė jų — buvę naftos įmonės
darbuotoja: arba šiuo metu
bendrovėje dirbantys asme
nys. Kita dalis įtariamųjų yra
Europoje ir JAV registruotų
firmų įgalioti asmenys. Tarp
įtariamųjų — ir dabartinis
„Mažeikių naftos" rinkodaros
direktorius Patrick Viossat.
LR. Elta

* Lietuvoje apstu nebaig
tų statyti įvairiausios paskir
ties objektų. Beveik visi so
vietmečiu pradėti statyti ir iki
šiol nebaigti pastatai tari ben
drą bruožą — atkūrus nepri
klausomybę, nutrūko statybų
finansavimas iš Maskvos, dar
bai sustojo neapibrėžtam lai
kui.
LR. Elta'

* Vilniaus kongresų rū
muose vykusioje popmuzi
kos apdovanojimų ceremoni
joje „Bravo 2001" vilniečių
grupe ..Skamp" pripažinta
metų grupe. Aštuntą kartą vy
kusią apdovanojimų ceremo
niją sausakimšoje salėje stebė
jo beveik 800 žiūrovų — di
džiąją dalį sudarė muzikantai
ir kviestinė publika, LR. LŽ. Eita'

* Kaune, netoli Aleksoto
tilto, pradėjo veikti ant se
nos baržos pastatytas pramo
gų centras „Medusa". ..Ne
muno laivininkystės" prie
plaukoje sparčiai konstruoja
mas dar vienas pramogauto
jams skirtas objektas. ..Sena,
5 metus be darbo stovėjusi
barža taps plaukiojančiu res
toranu", sakė UAB ..Nemuno
laivininkystė" priklausančios
firmos ..Kauno tarptautinis
upių uostas" direktorius Ma
rius Giedraitis. Iki šiol laivas
daugiau kaip 30 metų Nemu
nu plukdė smėlj ir žvyrą.- Va
saros pradžioje jis jau turėtų
tapti restoranu. Pertvarkymo
darbai kainuos apie 300.000
litų.

KTJ. Eltai

* Ugniagesiai nukėlė Vil
niaus Šv. Onos bažnyčios
bokšto pavojingai nusvirusį
kryžių, kuris laikėsi tik ant
žaibolaidžio. Apie 1.5 metro
aukščio kryžius dabar bus
saugomas Šv. Onos bažnyčio
je. Kada jis vel bus iškeltas
ant bokšto, kol kas neaišku.
Trys kryžiai ant bažnyčios
bokštų buvo užkelti daugiau
nei prieš 100 metų.
iOCSM
* Šiemet Lietuvos techni
kos mokyklos planuoja pri
imti 16.000 moksleivių. Valdi
ninkų teigimu, apie 80 proe.
šių mokyklų absolventų susi
randa darbą pagal specialybę.
Patys jaunuoliai tikina, jog
įsidarbinti pavyksta retam,
nes darbdaviai pageidauja
aukštąjį išsimokslinimą turin
čių specialistų.
<L2.ElU'
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Kas kur
Pirmą kartą šių metų
Lietuvių operos statomame
spektaklyje pasirodys Lietu
vos Operos ir baleto teatro so
listas Jonas Valuckas, kuris
operoje ..Lucia di Lammermoor" atliks lordo Artūro
Bucklavv vaidmenį.
Solinio
dainavimo J. Valuckas mokėsi
Lietuvos Valstybinėje konser
vatorijoje 'dabar Lietuvos Mu
zikos Akademijoje), nuo 1977
m. dainuoja Lietuvos Operos
ir baleto teatre, yra sukūręs
apie 90 operos personažų. Dai
nininkas
koncertuoja
ir
su .Armonikos" ansambliu.
Visus kviečiame į Lietuvių
operos ruošiamą spektaklį,
kurio premjera - gegužes 12
d. Morton mokyklos auditori
joje. Bilietus į spektaklį galite
įsigyti ..Seklyčioje", 2711 W.
71st Str., arba paštu - Lithuanian Opera Co.. Inc.. 3222 W.
66th
Place. Chicago. IL
60629.: tel. 773-925-6193.
Autobusu i „Lucia di
Lammermoor" operą iš Pa
saulio lietuvių centro gegužės
12 d. 2 vai.p.p. jus nuveš ir
parveš LB Lemonto apylinkės
socialinių reikalų skyrius. Bi
lietus užsisakykite tel. 630243-0791 arba 708-346-0756.
Marąuette Parko lietuvių
namų savininkų organiza
cijos susirinkimas šaukia
mas š. m. balandžio 19 d.,
penktadienį. 6:30 val.v. Švč.
M. Marijos Gimimo parapijos
salėje, 6820 S. Washtenaw.
Dalyvaus mūsų apylinkės po
licijos viršininkas, apylinkės
atstovas (alderman) Thomas
Murphy, apylinkės apsaugos
vedėja
Birutė
Jasaitienė.
Kviečiame visus narius ir ne
narius dalyvauti. Po susirinki
mo - kavutė.

APYLINKĖSE,
kada

A. a. Violeta Karosaitė
mirė 1989 m. balandžio 24 d.
Palaidota lietuvių šv. Kazi
miero kapinėse. Čikagoje. Šv.
Mišios už Violetos ir jos tėvų
Vytauto ir Onos Karosų sielas
bus aukojamos balandžio 22
d., sekmadienį, 10 vai.r. Tėvų
jėzuitų koplyčioje.
KREMERata
Baltica,
smuikininko Gidon Kremer
vadovaujama grupe, balandžio
24 d., trečiadienį. 8 val.v. kon
certuos „Symphony Center".
220 S. Michigan Avenue. Šioje
grupėje groja keletas iškilių
Baltijos valstybių instrumen
talistų.
Stasė Jagminienė ir jos
liaudiškos muzikos kapela
gros Jaunimo centro pavasa
rio mugėje, kuri vyks dvi die
nas - gegužės 4 d., šeštadienį.
nuo 11 vai.r. iki vėlaus vakaro
ir gegužės 5 d., sekmadienį,
nuo 11 vai.r. iki 3 val.p.p. Bus
įvairiausių lietuviškų patieka
lų, galima bus nusipirkti ver
tingų knygų, gintaro, lino dir
binių, naujausių muzikos įra
šų iš Lietuvos, svečiams gros
ir dainuos meninės programos
atlikėjai, šeštadienio vakarą
vyks šokiai. Pardavėjai kvie
čiami užsisakyti stalus, skam
bindami Mildai tel. 708-4090216 ir Stasiui 773-778-7501.
Union
Pier
Lietuvių
draugija rengia pavasario šo
kius Gintaro vasarvietėje ge
gužės 4 d., šeštadienį. 7 val.v.
(Michigan laiku*. Gros brolių
Švabų orkestras, veiks baras
ir bus užkandžių. Įėjimo mo
kestis - auka, pensininkams
nuolaida. Kviečiame visus da
lyvauti šokiuose ir paremti
draugijos veiklą. Tą pačią die
ną 5 val.p.p. 'prieš šokius'
vyks pavasarinis narių susi
Čikagos ir apylinkių Ne rinkimas.
kalto Prasidėjimo M. Mari
įvairus
jos seserų-rėmėjų metinė
Pavasario paukščių mig
šventė-vakarienė prasidės ge
racijos
metu (iki birželio 7
gužės 26 d., sekmadienį, 2
d.)
Čikagos
miesto valdžia
val.p.p. šv. Mišiomis tėvų jė
aukštų
pastatų
ir dangoraižių
zuitų koplyčioje. Tuoj po šv.
savininkus
ragina
pritemdyti
Mišių Jaunimo centro didžio
dekoratyviąsias
apšvietimo
joje salėje vyks vakarienė ir
meninė dalis. Maloniai kvie lempas ir sumažinti vidinį pa
čiame narius ir svečius šven talpų apšvietimą po 11 vai. va
tėje dalyvauti ir taip paremti karo. Jau trečius metus vyks
labai svarbius seselių darbus tančia „Lights Out" kampani
Lietuvoje ir Amerikoje. Pa ja stengiamasi, kad kuo ma
kvietimai gaunami „Seklyčio- žiau paukščių, kurių per Či
kagą migruoja apie 7 mln., žū
je .
tų,
atsitrenkę į aukštuosius
Kun. Kazimieras Ambra
pastatus.
sas, SJ, aukos šv. Mišias ba
Žaisti golfą malonu ne tik
landžio 21 d. 1 val.p.p. Beverišpuoselėtuose
privačių golfo
ly Shores Šv. Onos bažnyčioje.
klubų
laukuose,
bet ir viešuoApylinkių lietuviai dėkingi
siose,
visiems
prieinamose
gol
kun. K. Ambrasui, kad jis kas
fo
pievose,
kuriose,
kaip
rašo
mėnesį atvyksta į Beverly
„Chicago Tribūne" priedas
Shores laikyti Mišių.
„The Golf Source" (2002 ra.
ši .~»i't i Sr
t€>li
balandžio 14 d.), žaidimo mo
kestis būna daug mažesnis
MOKYTOJU
TOBULINIMOSI SAVAITĖ (tiesa, ir aplinkos tvarkymo
kokybė prastesnė). Čia kainos
Jubiliejinė 35-oji mokytojų įkandamos
pradedantiems
tobulinimosi savaitė vyks Dai žaidėjams ir mažesnes paja
navoje liepos 28-rugpjūčio 4 mas gaunantiems golfinindienomis.
kams. The Chicago Park DisOrganizacinis komitetas ti trict ir Cook County Forest
kisi, kad ir šiemet paskaitas Preserve rūpinasi Čikagos
skaitys įdomūs paskaitinin mieste ir apylinkėse esančiais
kai, vyks įdomūs susitikimai, golfo laukais, tarp kurių vie
vakarai ir kad mokytojai į sa nas labiausiai lankomų - Sydvas mokyklas grįš su naujomis ney R. Marovitz golfo laukas,
žiniomis.
įsikūręs 3600 N. Michigan
Ave,
kitų žaidimo vietų adre
Atkreipiame dėmesį į pasi
sai:
George
Dunne National
keitusią datą. Kursai vyks sa
(16310
S.
Central
Ave.. Oak
vaitę anksčiau, nei įprastai.
Forest),
Jack>on
Park
(63rd
Kviečiame visus Amerikos li
Street
ir
Stony
Lsland
Avenue.
tuanistinių mokyklų mokyto
jus gausiai dalyvauti. Iki ma Chicago). Douglas Park Golf
lonaus susitikimo prie Spyglio Learning Center (1401 S. Sacramento Avenue. Chicago),
ežero!
Joe
Luis Goif Club (131st
Registraciją vykdys Laima
Street
ir Halstead, Rherdale),
Apanavičienė. Kreiptis adre
Higland
Woods Golf Course
su:
Laima
Apanavičienė,
(2775
X.
Ela
Rd., Hoffman Es
10747 S. Nashville Ave.,
tą
tes)
ir
taip
pat Marąuette
Worth, IL 60482; tel. 708-361Parke
(!)
67th
Street ir Ked5545: ei. paštas
zie
Avenue,
Chicago
(tel. 312laimaa@hotmail.com
747-6469).
JAV Švietimo taryba

•

M u su

svečiai

DR. VIDMANTO BIŽOKO
STAŽUOTĖ ČIKAGOJE
Į Čikagą trijų
mėnesių
mokslinei praktinei stažuotei
atvyko Lietuvos veterinarijos
akademijos (Kaune) rektorius
dr Vidmantas Bižokas. Re- I
dakcįjoje jis lankėsi lydimas
Irenos Kriaučeliūnienės, kuri
pakeitė savo vyrą, a.a. dr. Le
oną Kriaučeliūną, globojusį
šią Lietuvos mokslo įstaigą.
Dr. Vidmantas Bižokas su
tiko atsakyti į keletą klau
simų.
- Iš istorijos prisime
name, kad veterinarijos ir
medicinos gydytojai bei
dvasininkai Lietuvoje net
ir caro laikais buvo ypač
Amerikos Lietuvių architektų ir inžinierių sąjugos < ALIAS) Čikagos skyriaus valdyba „išleistuviniame" posė garbinga profesija, n e s ca
dyje sausio 23 d Iš kairės: pirmininkai Teodoras Rudaitis, baigianti pareigas sekretorė Laima Patašienė,
ro valdžia šių profesijų
iždininke Birute Mickevičiene, ko-pirmininke Aurelij.: Dobrovolskienė, vicepirmininkas Rimantas Gurauskas.
specialistams leisdavo pa
silikti Lietuvoje. Tos spe
Suvalkiečių
draugijos
GEROS KLOTIES LIETUVOJE, LAIMAI
cialybės buvo reikalingos
pusmetinis narių susirinki
Penkerius metus T .a ima Pa sveikinimo žodį — ji grįžta gy visada. O veterinarijos gy
mas vyks š. m, balandžio 25 tašienė sąžiningai ir kruopš
venti į Lietuvą. Sausio 23 d. dytojo vieta šiandien?
d. 1 val.p.p. Vytauto Didžiojo čiai vykdė Amerikos lietuvių
jos namuose įvyko paskutinis
- Šiandien tai labai plati
Šaulių namuose. 2417 W. 43rd inžinierių ir architektų sąjun
valdybos
posėdis.
Teodoras
specialybė.
Veterinarijos gydy
Str.
gos (ALIAS) Čikagos skyriaus Rudaitis sąjungos vardu padė tojo funkcijos ypač išsiplėtė,
Vytautas Kernagis — re valdybos sekretorės pareigas. kojo Laimai Patašienei už ne kai Valstybine veterinarijos
tas svečias Čikagoje. Jo vie 1996-ųjų metų skyriaus kalė priekaištingą penkerių metų tarnyba buvo reorganizuota į
nintelis koncertas vyks sek diniame susirinkime, kai jau darbą protokoluojant posė Valstybinę maisto ir veterina
madienį, balandžio 21 d., 3 buvo pasiūlymų nutraukti džius, organizuojant rengi rijos tarnybą (jos vadovas vai. p.p. Jaunimo centre. Bilie skyriaus veiklą, ALIAS pirmi nius, ruošiant maistą susirin mūsų docentas ketvirčiu etato
tai iš anksto gaunami „Sek ninkas Albertas Kerelis pasiū kimams ir gegužinėms. Atmi - dr. Kazimieras Lukauskas).
lyčioje", pas Vilmą Inokaitienę lė Teodorui Rudaičiui perimti nimui buvo įteikta knyga apie Veterinarijos gydytojai dabar
(630-353-0276) ir Gediminą Čikagos skyriaus pirmininko Čikagą su valdybos narių pa prižiūri ir visą maisto kokybę
Damašių (847-362-8675). At pareigas iš tuo metu negaluo rašais. Kovo mėnesio pabai Lietuvoje. Vet. tarnyba yra
vykę linksmai praleisime po jančio, dabar jau a.a. Jono Ba goje palikusi Čikagą, velyki pasienio transporte, ji kontro
pietę ir paremsime Lietuvoje rio. Buvo sudaryta nauja val nius margučius ji jau dažė liuoja visą gyvulinės kilmės
vargingiausiai
gyvenančius. dyba, į kurią pirmą kartą bu gimtojoje žemėje. Linkėdami produktų, taip pat alkoholio ir
Visus kviečia Dieviško Kry vo pakviesti net trys neseniai Laimai visų svajonių ir planų net vaisių-daržovių įvežimą.
žiaus Lietuvos benamių para iš Lietuvos atvykę inžinieriai. Lietuvoje sėkmingo įgyvendi Praktiškai tarnyba kontroliuo
mos fondas.
Jų tarpe — ir Laima Pata nimo, jaučiame labai svarbaus ja maisto produkciją gyvuli
„Draugo"
knygynėlyje šienė. Skyriaus veikla labai ir įtakingo žmogaus valdyboje ninkystės srityje nuo tvarto
pagyvėjo, o tai nemažas ir Lai praradimą. Tikrai pasigęsime iki stalo. Tai ir darbas labora
Simono Daukanto raštų mos nuopelnas.
jos žvalumo, pareigingumo, torijose, valstybinėse įstai
„Laiškai Teodorui Narbu
Pereitų metų gruodžio mė blaivaus mąstymo, greitų gose, privati praktika.
tui" tomo įžangoje rašoma: nesį vykusiame kalėdiniame sprendimų ir nuoširdumo.
- Ar norinčiu studijuoti
..Daukantas susirašinėjo su susirinkime Laima tarė atsi
Aurelija Dobrovolskienė veterinariją turite pakan
daugeliu savo amžininkų, ta
kamai?
čiau laiškuose Narbutui yra
- I vieną vietą apytikriai
ypatybių, išskiriančių juos iš KNYGOS „SPRINGTIME IN UrULIAMA*
pretenduoja 2 žmonės. J a u 5
kitos šio istoriko koresponden
PRISTATYMAS
metai kasmet priimame po
cijos. Čia randama daugiausia
108 pirmakursius į valstybės
Nedaug turime literatūros ambasadoje Vašingtone sekre Finansuojamas vietas veteri
medžiagos Daukanto kaip
mokslininko ir kaip asmens apie Lietuvą anglų kalba, ku tore, vertėja, informacijos di narijos fakultete ir 88 - į gy
biografijai.
Korespondencija rią galėtume pasiūlyti lietu rektore.
vulininkystės
technologijos
Ir dabar ji, nors sulaukusi specialybę. Dar 30 - gyvuli
demonstruoja Daukanto eru viškai nemokančiam mūsų
diciją, sudaro galimybę geriau tautiečiui ar amerikiečiui. To brandaus amžiaus, daug dirba ninkystės technologų studijuo
suvokti jo istorinę savimonę. dėl Hypatijos Yčaitės-Petkus — rašo straipsnius, redaguoja ja savo lėšomis.
Kai kuriuos Daukanto laiškus jaunystės dienų Lietuvoje pri evangelikų reformatų žurnalą
- Sugriuvus kolūkiams,
galėtume pavadinti moksli siminimų leidinys yra ypač „Mūsų sparnai".
ką šiandien veikia tie gy
niais straipsniais, erudicija brangus. Jis supažindina ne
Beje, knyga „Springtime in vulininkystės technologai,
pranokstančiais jo istorijos vien tik su autorės, bet ir Lie Lithuania" yra gana stambi — anksčiau vadinti zootech
veikalus. Narbuto atsakymai tuvos gyvenimo pavasariu.
turi 297 puslapius, iliustruota nikais ?
suteikia susirašinėjimui dis
Beje, šią knygą autorė skiria dail. Peggy Zuris piešiniais, o
- Jie dirba gyvulininkystės
kusijos atspalvį, leidžia suvok savo tėvų — Hypatijos Šliū- vienas iš jų — spalvotas — kompleksuose, bendrovėse...
ti Daukanto minčių poveikį jo paitės ir Martyno Yčo atmini puošia knygos viršelį. Knygą
- Bet bendrovių labai
amžininkams. Istorikų dialo mui. Pirmoji yra gimusi Ame išleido ,Adams Press" leidykla mažai beliko!
gas - puikus XLX šimtmečio rikoje, senojoje lietuvių išeivių Čikagoje.
- Taip pat pieno, mėsos per
vidurio epistolinio žanro ir sti tvirtovėje Shenandoah, PennKaip autorė teigia, prie šios dirbimo, mitybos, gyvulių vei
liaus pavyzdys. Knygos kaina silvanijoje, o antrasis — Šim- knygos teksto peržiūrėjimo simo, auginimo, paukštinin
- 15 dol., persiuntimo mokes peliškėse, Lietuvoje. Abu jie prisidėjo Lietuvos ambasado kystės, žuvininkystės, avinin
tis - 3.95 dol. Illinois gyven kilę iš garsių šeimų, o Marty rius Anicetas Simutis, jo žmo kystės įmonėse. Iš viso Vete
tojai dar prideda 8.75 proc. nas Yčas ir pats išvarė plačią na Janina ir politinių mokslų rinarijos akademijoje studijuo
mokesčių).
vagą, kaip Lietuvos politikos prof. Aleksandras Štromas, ja 1250 studentų (kartu su
ir visuomenės veikėjas.
gerai pažinęs Kauną, apie ku magistrantais) ir dar 35 dok
Skelbimai
Prisiminimų autorė, kuri rį autorė daugiausia rašo.
torantai. Kadangi sovietinei
buvo
viena
iš
keturių
vaikų
Čikagiečiai
plačiau
su
šia
sistemai griuvus, valstybė
ADVOKATAS
(kiti — Martynas, Evelyna ir įdomia knyga galės susipa buvo labai sumažinusi sto
Vytenis Lietuvninkas
Violeta), turėjo progos stebėti žinti jos pristatyme balandžio jančiųjų skaičių, buvome at
4536 W. 63 Street
Lietuvos
nepriklausomybės 19 d. 7 vai. vak. Jis ruošiamas siradę ant išnykimo ribos. Da
Chicago, IL 60629
atkūrimą po I pasaulinio karo Čiurlionio galerįjoje, Jaunimo bar vėl po truputį augame.
(Skersai gatvės nuo .Draugo")
iki 1940-ųjų, kada, sovietinei centre, Čikagoje.
TeL 773-284-0100.
Manau, per keletą metų pa
TeL 630-257-0200, Lemont, IL
kariuomenei atėjus į kraštą,
sieksime
1500 studentų, ir tai
Renginį organizuoja Lietu
reikėjo jį palikti.
patenkins
valstybės reikmes.
vių rašytojų draugija. Jos pir
Advokatas
Hypatijos Yčaitės pastabi mininkė Stasė Petersonienė Dėstytojų yra 115; 28 mokslo
Jonas Gibaitis
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Balandžio 17 d.: Anicetas, Gied kitą siuntą reikia įleisti. Kaip
Galimos konsultacijos šeštadieniais
ziškai, ispaniškai, rusiškai, rius, Sigita, Skaidra.
galima praleisti, jeigu produk
yra
įgijusi
du
magistro
laips
ADVOKATAS
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nius (Michigano universtete ir vilas, Eleuterijus, Girmante, Laura, Veterinarijos tarnyba turi lai
GINTARAS P. ČEPĖNAS Columbijos universitete New
kytis ES direktyvų. Juk mūsų
Totilė. Undinė.
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- Ką veikia senoji veteri
narų gvardija, juk, sugriu
vus kolūkiams ir nebelikus
gyvulių kompleksu, jie ne
teko darbo?
- Jie išlaikė savo autoritetą,
o kaimuose gyventojai augina
gyvulius. Yra privačių ūkių,
kai kur veikia bendrovės. Vet.
gydytojai daugiausia tapo pri
vačiais specialistais, nes žmo
gus, parduodamas gyvulį, turi
gauti vet. gydytojo pažymą,
kad jis sveikas, gyvuliai yra
vakcinuojami nuo įvairių ligų
ir 1.1. Privatus gydytojas kas 5
metai turi atnaujinti savo li
cenciją, jas išduoda Vet. gydy
tojų asociacija, kurios būstine
veikia akademijoje. Komisija
tikrina, ar privataus gydytojo
žinios nepaseno ir pratęsia li
cenciją.
Buvojate
užsienyje,
kaip sugrįžus atrodo Lietu
vos veterinaras?
- Mūsų specialistai geri, tik
akademijos materialinė baze
galėtų būti geresnė. Tiesa. Dr.
Leono Kriaučeliūno smulkiųjų
gyvūnų klinikoje yra naujau
sia aparatūra, bet neturime
modernios stambių gyvūnų
klinikos, aparatūra reikalinga
katedroms. O privatūs gydyto
jai, norintys steigti kliniką,
ima paskolą ir perka naują
aparatūrą.
- Ar d a u g tokių privačių
klinikų jau veikia?
Dešimtys.
daugiausia
miestuose. Geriausias biznis
Lietuvoje - smulkių gyvūnų
klinika.
- Kokiu tikslu atvykote į
Čikagą?
- Atvykau į praktinę moksli
nę stažuotę pas dr. Klaude
Gendroau, kuris turi labai
stambią privačią kliniką Či
kagos Šiaurės Vakaruose. Aš
esu chirurgas ir noriu pasito
bulinti šioje srityje. Na, ir
žinoma,
aplankyti
Ireną
Kriaučeliūnienę, mūsų gera
dario dr. Leono Kriaučeliūno
žmoną Ireną, kuri tęsia vyro
pradėtą akademijos rėmimą.
Su dr. K. Gendroau taip pat
susipažinau dr. Kriaučeliūno
dėka. Stažuojuosi jau antrą
kartą - pirmą kartą buvau
prieš 6-erius metus. Pas jį
stažuojasi vet. gydytojai iš
Prancūzijos, Kanados.
Dėkojame už pokalbį.
Audronė V. Škiudaitė

C era

naujiena

Rita Venclovienė, viena
„Vaiko vartų į mokslą" prog
ramos planuotojų ir koordina
torių, greitai vėl vyks į Lietu
vą dirbti beglobių vaikų die
nos centruose. Rita yra vaikų
mylima ir laukiama.

, Draugo'' rėmėjai
Marija Kriščiūnienė, gy
venanti Collinsville, IL, prasitęsdama prenumeratą. „Drau
gą" parėmė 50 auka. Tariame
nuoširdų ačiū!
Felicija Gresys, prasitęsdama prenumeratą, „Draugo"
iždą papildė 50 dol. auka. Esa
me labai dėkingi!

