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Šiame
numeryje:
Gelbėdami vaikus,
gelbstime Lietuvą, rašo
R. Gasparonienė apie
„Vaikų Viltį” Los
Angeles, kur aktyviai
veikia ir Lietuvos
Dukterys.
2 psl.

Danutė Bindokienė
vedamajame svarsto,
ko galime tikėtis iš
prezidento George W.
Bush viešnagės
Rusijoje.

3 psl.
Texas universiteto
krepšinio treneriai
patenkinti lietuviais
žaidėjais ir sako, kad
jie geriau žaidžia
komandinį žaidimą.

Dvi dienos Washington, DC
Anatolijus Milūnas

Gegužės 15 dienos 6:30
valandą ryto iš Midway oro
uosto išvykome trys Amerikos
Lietuvių tarybos atstovai:
Pranas Jurkus, Stasys Du
bauskas ir Anatolijus Milūnas
į Washington, DC, dalyvauti
Centro ir Rytų Europos koali
cijos konferencijoje ir dėti pas
tangų per kontaktus, kad
Laisvės sutvirtinimo aktas
kuo didesniu balsų skaičiumi
praeitų JAV Senate.
Keliauti lėktuvu ar lankyti
valdžios pastatus šiandien
yra labiau komplikuota, nes
visur reikia praeiti saugumo
patikrinimą ir tam reikia
skirti daugiau laiko. Tad ir
mūsų kelionės „šoferiui” Pra
nui Jurkui teko keltis net
trečią valandą ryto, kad laiku
mus pristatytų į oro uostą.
Atskridus į Baltimorę, auto
busu pasiekėme traukinių
stotį, o iš ten traukiniu į Wa-

Gegužės 16 dieną JAV kapitolijuje, Washington,. DC, įvyko Amerikos Lietuvių Tarybos atstovų susitikimas su JAV
Kongreso nariu. Iš kairės — Stasys Dubauskas, Pranas Jurkus, Kongreso narys John M. Shimkus ir Anatolijus Mila
nas.

shintgoną. Nors tas užėmė
daugiau laiko, tačiau išlaidos
buvo daug mažesnės.
Centro ir Rytų Europos

koalicijai priklauso 18 įvairių
tautinių grupių organizacijų,
atstovaujančių apie 22 mili
jonams amerikiečių, kurie

sieja savo kilmę su Centro ir
Rytų Europa. Lietuviams čia
atstovaujama net per tris
organizacijas. Nukeltai 3 psl.

Lietuvoje.
Dvi bendrovės ir Vilniaus
universitetas trečiadienį susi
tarė dėl naujos kompiuterinės
įrangos, kuri padės geologijos
studentams apdoroti duome
nis apie naftą, įsigijimo. Iki
šiol Vilniaus universitetas ne
turėjo panašios įrangos ir ne
ruošė naftos specialistų, pra
nešė ryšių su visuomene agen
tūra „DDB&Co. ir Katke
vičius”.
Projektą pasiūliusi „Minijos
nafta” finansuos jį kartu su
„Landmark”, kuri tieks įrangą
universitetui. Projektas kaina
vo apie 2.76 mln. litų.
Įranga galės būti panaudota
ir naujų telkinių paieškai. Eu
ropoje tokią įrangą dar yra
gavę tik Lenkijos Krokuvos
kalnakasybos ir metalurgijos
bei Vienos technikos universi
tetai.
Pasak „Landmark” generali
nio direktoriaus Europoje Ri
chard Jeggeries, visame pa
saulyje susiduriama didėjan
čio naftos specialistų amžiaus
vidurkio problema — šiuo me
tu jis siekia 48 metus.

Lietuvos gamintojai
mokysis dirbti pagal
ES reikalavimus

4 psl.
Šiaurės Amerikoje dar
veikia 40 tautinių šokių
grupių, su kuriomis
dirba 80 šokių vadovų:
tęsiame pasakojimą
apie Lietuvių tautinių
šokių institutą, kuris
Čikagoje rengia
koncertą „Draugui”
paremti.
6 psl.

JAV bendrovė „Landmark” ruoš
naftos specialistus Lietuvoje
Didžiausia Baltijos valsty
bėse naftos gavybos bendrovė
„Minijos nafta” ir viena di
džiausių JAV programinės

įrangos bei paslaugų tiekėja
naftos ir dujų įmonėms
„Landmark” investuoja į naf
tos verslo specialistų ruošimą

[Sportas
* Vienas garsiausių pa
saulio disko metikų Romas
Ubartas greičiausiai taps pir
muoju Lietuvos sportininku,
du kartus sugautu vartojant
draudžiamus preparatus ir už
tai nubaustu griežčiausia
bausme — diskvalifikacija iki
gyvos galvos. R. Ubartas 1992
m. tapo olimpiniu čempionu, o
1993 m. buvo diskvalifikuotas
4 metams už dopingo vartoji
mą. Tada sportininkas taip
pat teigė, jog draudžiamų pre
paratų nevartojo. Tačiau jis
nėra pirmasis lietuvis, kuriam
dopingas apkartino karjerą ir
gyvenimą. Šio disko metiko
šlovė užgožia kitus lietuvius,
taip pat nukentėjusius dėl do
pingo. Tarp jų yra pasaulio
čempionatų, olimpinių žaidy
nių dalyvių ir prizininkų. Į
viešumą iškilę faktai atsklei
džia tik dalį sporto užkulisių
pasaulio.
<kd, Eita)

Naujausios
žinios
* Pedagogų profsąjunga
įspėjo Švietimo ir mokslo mi
nisteriją dėl galimų „skaudžių
ir drastiškų” veiksmų.
* Lietuvos veterinarijos
institucijų pertvarkai pagal
ES reikalavimus Olandijos
ekonomikos ministerija skyrė
1.49 mln. litų.
* Lietuvos poilsiautojai
per žemės drebėjimą Grai
kijos Kretos saloje nenuken
tėjo.
* Seimo komitetas prita
rė siūlymui skirti daugiau lė
šų indėlių grąžinimui.
* Klaipėdos uosto direk
cija nori uždrausti žvejybą
ant molų.
* Žemės ūkio bankas di
dins akcinį kapitalą 65 mln.
litų.

Vilniuje viešintis Belgijos gynybos ministras Andre Flahaut trečiadienį skep
tiškai atsiliepė apie JAV prezidento raginimą kitoms NATO narėms didinti
išlaidas gynybai, pažymėjęs, kad svarbiau yra „investuoti geriau”. „Belgija
mano, kad prisiimti dera tik tokius įsipareigojimus, kuriuos bus galimybė
įvykdyti. Žadėti tai, ko negalėsi padaryti — dėl pinigų stokos, parlamento ar
visuomenės prieštaravimo — nėra gerai”, sakė ministras. Kad būtų geriau
panaudotos lėšos gynybai, „reikia pamąstyti apie tam tikrą specializaciją
didelių organizacijų viduje”.
Nuotr.: Lietuvos krašto apsaugos ministras Linas Linkevičius (kairėje) ir
Belgijos gynybos ministras Andre Flahaut apeina kariuomenės garbės sargy
bą.
Gedimino Žilinsko (Elta) nuotr.

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS
žinių agentūrų pranešimais)

išpuolių taikiniai buvo mini
mos tokios miesto įžymybės,
Vašingtonas. JAV prezi
kaip Laisvės statula bei
dentas George W.Bush antra
Brooklyn tiltas.
dienį dar kartą išreiškė savo
stiprią paramą NATO plėtrai,
tačiau pažymėjo, jog JAV są
jungininkės turi didinti savo
išlaidas gynybai, kad būtų ga
lima pervarkyti sąjungą, ku
rios dėl „karo su terorizmu ...
reikia kaip niekada”. JAV va
dovas per diskusiją su vokie
čių, rusų, prancūzų ir italų
žurnalistais, kuri buvo su
Brooklyn tiltą saugo kariškiai
rengta jo savaitę truksiančios
kelionės po šias valstybes iš
New York. Trečiadienio ry
vakarėse, pažymėjo, jog su tą kiek ilgiau nei valandą bu
Prancūzijos ir Vokietijos vado vo uždarytas New York’o
vais kalbės apie naujų narių Brooklyn tiltas, ant kurio bu
priėmimą į NATO, tačiau įs vo rastas įtartinas paketas.
pėjo, kad JAV parama narys Kaip vėliau paaiškėjo, tai bu
tei NATO priklausys „nuo val vo netikras pavojaus signalas,
stybių kandidačių veiksmų”.
nes pakete nieko nebuvo. Til
New York. JAV FBI įspėjo tas jungia Manhhatan salą ir
New York’o pareigūnus apie Bruooklyn rajoną bei yra vie
galimo naujo teroristinio iš na iš pagrindinių New York’o
puolio mieste grėsmę, antra įžymybių.

JAV

dienį pranešė Policijos depar
tamento komisaras Raymond
Kelly. Televizijos reportažuose
kaip galimi naujų teroristinių

Vašingtonas. JAV gynybos
sekretorius Donald Rumsfeld
antradienį pareikšdamas, jog
teroristų organizacijos neiš

vengiamai gaus masinio naiki
nimo ginklų, dar labiau padi
dino susirūpinimą dėl naujų
atakų JAV. Prezidentas Geor
ge W. Bush antradienį citavo
FBI direktoriaus Robert Mueller žodžius: „Žiūrėkite, aš ne
nustebčiau, jei būtų įvykdyta
nauja ataka, ir bus sunku juos
sustabdyti”. Atskirai išreikšti
G. W. Bush ir D. Rumsfeld ko
mentarai, taip pat kitų aukštų
pareigūnų perspėjimai pa
skelbti tuo metu, kai pasirodė
pranešimai, esą prezidento ad
ministracija prieš pat rugsėjo
11-ąją galbūt nesugebėjo tin
kamai įvertinti žvalgybos
užuominų.

EUROPA
Baku. Popiežius Jonas
Paulius II trečiadienį atvyko į
musulmoniškąjį Azerbaidža
ną, kuriame gyvena bene ma
žiausia katalikų bendruomenė
pasaulyje, tačiau ši buvusi so
vietinė respublika popiežiui
gali pasitarnauti kaip tribūna
ortodoksams skirtai vienybės
žiniai skelbti ir tiltui tarp
krikščionių bei musulmonų
nutiesti. Pirmą kartą silpnos
sveikatos popiežius iš lėktuvo
buvo iškeltas specialiu keltu
vu. Anksčiau jis priklaupęs
pabučiuodavo žemę, bet šį

Artėjant Lietuvos stojimui į
Europos Sąjungą (ES), Lietu
voje pradėtas įgyvendinti pro
jektas, kurio tikslas — padėti
Lietuvos gamintojams suvokti
ir įdiegti ES taisykles, regla
mentuojančias konkrečių pro
duktų pardavimą ES vals
tybėse.
Bendrame Flandrijos (Belgi
ja) ir Lietuvos dvejų metų
trukmės projekte dalyvaus
apie 80 Lietuvos įmonių. Jos
bus supažindintos su reikala
vimais, kurių reikia laikyti no
rint parduoti ir platinti savo
produkciją ES valstybėse.
Kiekvienai įmonei bus pa
ruošta individuali jos produk
cijos analizė, pateiktos visos
jai svarbios nuorodos, parody
ta, kaip ir kur ieškoti informa
cijos apie nuorodų pasikeiti
mus.
Projektą remia Flandrijos
bendruomenės
ministerija,
skyrusi jam 105,700 eurų
(365,000 litų).
(BNS)

Ignalinos-AE II reaktorių
Lietuva tikisi uždaryti
2009-aisiais

Vilnius, gegužės 22 d.
(BNS) — Lietuva antrąjį Igna
linos atominės jėgainės reak
torių uždarys iki 2009 metų
pabaigos, jeigu Europos Są
junga (ES) skirs tam būtiną il
galaikį finansavimą. Tai nu
matyta atnaujintos nacionali
nės energetikos strategijos
projekte, kuris trečiadienį pa
teiktas visuomenei, o iki birže
lio pabaigos, dar kiek pakore
gavus, jis bus pateiktas Sei
mui.
Tačiau strategija numato ir
alternatyvią galimybę antrąjį
reaktorių uždaryti pasibaigus
projektiniam jo naudojimo lai
kui — tai yra 2017 metais.
Praėjusią savaitę Seimas su
teikė įgaliojimus vyriausybei
derėtis su ES institucijomis
dėl Ignalinos AE antrojo bloko
uždarymo terminų ir sąlygų.
Seimas nenustatė konkrečios
reaktoriaus uždarymo datos,
nes dėl jos vyriausybė dar turi

Vyriausybė susirūpino „sunkių”
šeimų vaikų teisėmis
Vilnius, gegužės 22 d.
(BNS) — Vyriausybė trečia
dienį pritarė Nacionalinei ne
vyriausybinių
organizacijų
vaikų dienos centrų 2002 2004 metų programai, kurios
įgyvendinimas turėtų užtik
rinti vaiko teisių apsaugą bei
pagerinti socialinį darbą su
probleminėmis šeimomis.
Atliktas tyrimas rodo, jog
Lietuvoje nuolat daugėja aso
cialių šeimų. 2000 metais to
kiose šeimose augo daugiau
kaip 40,000 vaikų, o 2001 m.
jų padaugėjo 2,500. Tėvai ne
retai girtauja, vartoja narko
tikus, pasitaiko, kad vaikai
nėra prižiūrimi dėl skurdo ar
tėvų ligos. Dėl asocialumo,
smurto ir prievartos prieš vai
kus, kasmet apie 3,000 vaikų
netenka tėvų globos.
Nevyriausybinių organizaci
jų pastangomis dienos centrai
pradėti steigti nuo 1996 metų.
Pernai veikė 77 tokie centrai,
kuriuose organizuojamas mai
tinimas, ugdymas, priešmo
sustabdyti bet kokį smurtą
tarp demonstrantų, protestuo
jančių prieš galimą JAV kari
nę kampaniją Irake bei Va
šingtono vykdomą prekybos,
aplinkos apsaugos bei Artimų
jų Rytų politiką.
ARTIMIEJI RYTAI

Popiežius Jonas Paulius II

kartą to nebuvo. 82 metų Jo
nas Paulius II serga Parkinsono liga ir artritu, todėl beveik
nebegali judėti.
Berlynas. Vokietijos polici
ja rengėsi pasitikti protestų
bangą, kai trečiadienį vizito
atvyks JAV prezidentas Geor
ge W. Bush, nuo Berlyno pra
dėsiantis 6 dienų kelionę po
Europą. Pasak policijos, per
JAV prezidento vizitą mieste
budės apie 10 ,000 pareigūnų.
Tai rekordinis saugumo pajė
gų, sutelktų viešint svečiui iš

Demonstracijos Berlyno centre

derėtis su ES.
Seimas tik nurodė, kad tech
nologiškai pagrįstas Ignalinos
atominės elektrinės antrojo
bloko naudojimo nutraukimo
terminas galėtų būti tarp
2009 ir 2015 metų. Lietuva
jau anksčiau yra įsipareigojusi
pirmąjį IAE reaktorių uždary
ti iki 2005 metų.
Derybas dėl Ignalinos AE
uždarymo datos ir sąlygų Lie
tuva tikisi baigti iki šių metų
pabaigos. Iki tol numatoma
susitarti dėl visų derybų sky
rių, o tai reiškia, kad nuo
2004 metų Lietuva bus pasi
rengusi prisiimti narystės ES
įsipareigojimus.
Kartu su Lietuvos energeti
kos institutu parengtame na
cionalinės energetikos strate
gijos projekte patikslintos
energetikos plėtros kryptys iki
2020 metų. Su projektu gali
ma
susipažinti
internete
(www.ekm.lt).

Ramala, Vakarų Krantas.
Palestiniečių vadovas Yasser
Arafat trečiadienį Ramaloje
susitiko su tarptautiniu dip
lomatiniu „ketvertu”, kurį su
daro JAV, Jungtinių Tautų,
Europos Sąjungos ir Rusijos
pasiuntiniai, ir paprašė jų pa
galbos įgyvendinant Palesti
nos savivaldos reformas, ku
rios bus susijusios su jo kabi
neto ir saugumo struktūrų
pertvarka.
Jeruzalė. Izraelio parla
mentas trečiadienį patvirtino
nepaprastųjų
ekonominių
priemonių planą, kuris sukėlė
krizę premjero Ariel Sharon
valdančiojoje koalicijoje. 17 ultraortodoksinės partijos „Shas”
narių, kurių nepritarimas mi
nėtam projektui pirmadienį
sukėlė politinę krizę, tre
čiadienį balsavime nedalyva
vo.
Vašingtonas. JAV prezi
dentas George W. Bush antra
dienį pareiškė niekada neger

kyklinis ir mokyklinis moky
mas, laisvalaikio praleidimas.
Taip pat dirbama su tėvais —
jie skatinami rūpintis savo
vaikais, suteikiama psicholo
ginė ir pedagoginė pagalba.

Mokyklos gaus
šimtus kompiuterių
Lietuvos švietimo įstaigos
netrukus gaus 658 naudotus
kompiuterius, 136 spausdintu
vus, kitos kompiuterinės įran
gos už 2.342 mln. litų.
Kompiuterius ir įrangą per
duoda Finansų ministerija,
Valstybinė mokesčių inspekci
ja bei Šiaulių, Vilniaus, Tau
ragės, Kauno, Telšių, Klaipė
dos, Utenos, Alytaus bei Mari
jampolės apskričių valstybi
nės mokesčių inspekcijos.
Perduodama technika nėra
pasenusi ir yra tinkama nau
doti mokyklose ne tik kompiu
terinio raštingumo pradme
nims gauti.
(BNS)
bęs Yasser Arafat, nes pales
tiniečių vadas nuvylė savo
žmones, įstumdamas juos į
skurdą. „Jis turėjo galimybę
vadovauti. Jis turėjo galimybę
pasiekti taikos susitarimą su
mano pirmtaku. Jis turėjo vie
ną galimybę po kitos. Tačiau,
nesugebėdamas vadovauti, jis
tik nuvylė palestiniečius”, sa
kė JAV vadovas. Šios pastabos
greičiausiai papiktins daugelį
palestiniečių, kurie skundžia
si, jog Amerika atvirai nuolai
džiauja Izraeliui, todėl negali
būti sąžininga susitarimo dėl
taikos regione tarpininke.

iIW
Teheranas. Buvęs elitinės
Irano Revoliucinės gvardijos
vadas Mohsen Rėzai pareiš
kė, kad JAV kitais metais pla
navo užpulti Iraną, prieš tai
surengusios karo operacijas
Afganistane ir Irake. „Tačiau
palestiniečių pasipriešinimas
(Izraelio) okupuotose žemėse
sugriovė (amerikiečių) pla
nus”, sakė M. Rėzai. JAV Vals
tybės departamentas antra
dienį paskelbė kasmetinį pra
nešimą apie terorizmą pasau
lyje, kuriame Iranas paliktas
teroristų rėmimu įtariamų
valstybių sąraše.
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...GELBĖDAMI LIETUVOS
VAIKUS, GELBSTIME LIETUVĄ...
Didelėmis raidėmis išrašy
tas scenoje toks šūkis pasitiko
kiekvieną, atėjusį į ūžiančią
Šv. Kazimiero parapijos salę.
Šioje salėje vyko metinis
Lietuvos „Vaikų vilties” Los
Angeles skyriaus lėšų telkimo
renginys pradėtoms staty
boms Vilniuje. Nedaug mū
suose
yra
visuomeninių
vienetų, kurie galėtų parodyti
jų jėgomis pastatytas ligo
nines, aprūpintas moderniau
siais medicinos įrengimais.
Los Angeles „Vaikų vilties”
skyrius 2001 metų pradžioje
sudarė
planus
pastatyti
Vilniaus universiteto vaikų
ligoninėje
Santariškėse,
nudegimų gydymo centre,
labai švarią palatą. Gerai
paruoštas ir kelis kartus
Vilniuje
su
specialistais
patikrintas
planas
buvo
pateiktas
Los
Angeles
visuomenės
įvertinimui.
Visuomenė planui pritarė ir
dosniai aukomis jį parėmė. Už
pusės metų Los Angeles
„Vaikų vilties” komiteto
rūpesčiu
ir
kontrole,
Santariškėse buvo pastatyta
labai švari vaikų nudegimų
gydymo palata, kainavusi
45,000 dol., ir vienkartinės
įrangos įteikta už 20,000
dolerių.
Pačią
modernią
operacinę pastatė Čikagos
Lietuvos „Vaikų Vilties”
skyrius. Tačiau viena opera
cinė viso gydymo proceso
neatlieka. Labai svarbus
nudegimų sėkmingo gydymo
etapas yra po operacijų. Šilto
ir filtruoto oro padavimo į
palatas įranga apsaugo poope
racinių uždegimų ir sepsiu,
sumažina visas kančias.
Nudegimų palatoje speciali
aparatūra ištraukia ir atgal
įpučia sterilų pašildytą orą,
žaizdos pertepiamos specia
liais tvarsčiais ir tepalais. Vi
sa tai supirkta ir paskirta ma
žiesiems, patyrusiems didelę
nelaimę apdegti. Praėjusių
metų liepos mėnesį statybas
natiUrino ir priėmė Los
Angeles skyriaus pirmininkė
Danguolė Navickienė su
komiteto
nariais
Jonu

Navicku, Laima ir Ričardu
Ringiais. Palatą apžiūrėjo
Lietuvos Respublikos garbės
generalinis konsulas Vytautas
Čekanaukas
su
Janina
Čekanauskiene, vėliau centre
apsilankė Lietuvos preziden
tas Valdas Adamkus, Seimo
narys Vytautas Landsbergis ir
Gražina Landsbergienė.
Los Angeles „Vaikų vilties”
skyriaus komitetas ir jo
pirmininkė Danguolė Navickienė
šių
2002-ųjų metų pra
džioje dar kartą kreipėsi į
visuomenę su nauju planu.
Kad Vilniuje galėtų būti įkur
tas
Pasaulinis
vaikų
nudegimų centras, būtina to
liau tęsti tvarstomojo ir mo
tinų poilsio kambarių statybą,
naujai praplėstas patalpas
aprūpinti valomo ir filtruo
jamo oro įrangą, pristatyti
vonių, dušų ir tualetų patal
pas. Naujai planuojamų staty
bų sumos sieks apie 58,000
dolerių, į kurias įeina staty
bos, baldų, įrengimų, gydytojų
stažuotės, vaistų ir vienkar
tinės įrangos kainos. Tokios
patalpos
būtinos,
kad
Traumatologijos centras įsigy
tų Lietuvos Vaikų nudegimų
centro statusą. Tada gydytojai
ir chirurgai iš Amerikos ir viso
pasaulio jį plačiau naudotų.
Be to, Lietuvos chirurgams
reikia daugiau ir profesinės
pagalbos. Visų sužalotų vaikų
į Ameriką atsivežti ne
įmanoma.
Pirmininkė Danguolė Na
vickienė pristatė tą dieną salė
je dalyvavusius Shrinėr ligo
ninės vadovus, gydytojus ir
seseles su šeimomis. Svečiai
atsistojo pagerbti garbingus
nuostabios širdies gydytojus,
kurie, jausdami didelius mate
rialinius trūkumus, ir toliau
sutinka nemokamai gydyti
Lietuvos vaikus. Ligoninės
direktorius dr. Grossman
didelės išimties tvarka ir to
liau priims lietuviukus į šią
pasaulyje garsią ligoninę.
Susirinkusieji ilgais plojimais
pagerbė plastinių operacijų
daktarą Joną Domanskį, kuris
šią vasarą vėl vyks į Lietuvą

LIETUVOS DUKTERŲ VEIKLA
Lietuvos Dukterų draugijai ma, kurią atliko smuikininkė
Los Angeles, šių metų rudenį Ieva Mickutė ir Los Angeles
sukaks 29 veiklos metai. Per Dramos sambūrio aktorius
tuos ilgus metus daug pasi Aleksas Mickus.
Koncertą
pavadinimu
darbuota Lietuvos žmonių
labui. Tos veiklos rezultatai „Ketu-ri sezonai” — Antonio
tikrai yra verti didelio pagyri Vivaldi, su gera smuikininkės
technika ir švelnumu, atliko
mo.
Per 2000-2001 metus, t.y. Ieva Mickutė. Jai akompana
dviejų metų laikotarpyje, vo Žil-vinas Mickus.
Dramos sambūrio aktorius
vargstančioms Lietuvoje šei
moms, daugiausia su vaikais, Aleksas Mickus, įdomiai pa
buvo pasiųsta 251 čekis, ku skaitė Jono Meko poeziją, ir su
rių bendra suma siekė 134,175 geru humoru J. Mackonio
pasirašytą Jono Pliumpos mo
dol.
Nei viena mūsų labdaringa nologą.
Paskui buvo pietūs, vynas ir
šalpos organizacija, negali pri
lygti, ką atliko Los Angeles kavutė. Skyriaus pirmininkė
Regina Gasparonienė per
Lietuvos Dukterys.
Taip informuoja mus naujoji skaitė aukotojų sąrašą, kuria
Los Angeles Lietuvos Dukterų me susidarė gausi dolerių su
draugijos valdybos pirmininkė ma, paremti vargstančius
Lietuvoje.
Regina Gasparonienė.
Loterija, varžytinės ir kitos
Yra jau nusistovėjusi dau
giametė tradicija, kad Los linksmybės su dainomis ir
Angeles Lietuvos Dukterys, Česlovo Geštauto akordeono
rengia du metinius renginius. muzika, kvietė dalyvius dain
Šių metų renginys vyko ge uoti ir šokti.
gužės 5 d. Šv. Kazimiero para
Svečiai neskubėjo skirstytis
pijos salėje. Renginys pava namo, nes gera nuotaika, mal
onūs pašnekesiai, muzika,
dintas „Pavasario šventė”.
Šventę atidarė skyriaus dainos ir šokiai praskaidrino
pirmininkė Regina
Gas gražaus pavasario popietę.
Pirmininkės R. Gasparonieparonienė,
pasveikindama
nės
dėka, Lietuvos Dukterų
svečius, trumpai apibūdin
dama skyriaus veiklą, su pavasario šventė buvo sėk
atitinkamai gražiai paruoštais minga.
žodžiais.
Vytautas Šeštokas
Paskui vyko meninė progra

Draugo prenumerata yra mokama iš anksto

JAV
Kanadoje ir kitur (U.S.)

Metams
$100.00
$115.00

1/2 metų
$60.00
$65.00

3 mėn.
$38.00
$45.00

$60.00
$65.00

$45.00
$50.00

$33.00
$38.00

Tik šeštadienio laida:

JAV
Kanadoje ir kitur (U.S.)
Užsakant i Lietuvą:

Daugelis Los Angeles lietuvių piniginėmis aukomis remia Lietuvos „Vaikų vilties" darbus. Vieni iš stambiausių
rėmėjų yra Gedgaudų šeima. Nuotraukoje iš k.: straipsnio autorė Regina Gasparonienė pasikalbėjime su
Mindaugu ir Violeta Gedgaudais.

daryti operacijas mažiesiems
apdegėliams. Pirmininkė pa
dėkojo visiems „Vaikų vilties”
komiteto nariams, aukoju
siems savo laiką ir didiesiems
rėmėjams: Violetai ir Min
daugui Gedgaudams, dr.
Danutei ir dr. Rolandui Giedraičiams, Julijai ir Jonui
Petroniams, Laimai Leko, Ro
mui Švainauskui, ir visiems,
prisidėjusiems prie tų didelių
darbų atlikimo. Po Danguolės
Navickienės pranešimų, ku
riems visuomenė pritarė gau
siais plojimais ir aukomis, visi
buvo pavaišinti Jono Navicko

pasaulinį garsą įgijusiais
koldūnais. Meninei programai
atlikti į sceną buvo iškviesta
besigydanti Shriner ligoninėje
Eg-lutė Norvilaitė. Pirmą
kartą aš ją pamačiau litua
nistinėje mokykloje nedrąsią,
užguitą baisios nelaimės dėl
sužalotos akutės ir veido,
truputį į šoną laikančią galvą,
ir mėginančią bent po plau
kais pasislėpti nuo atidžių
žvilgsnių; dabar, po pusės
metų gydymo Shriner ligo
ninėje, scenoje pasaulinių
klasikų muziką pianinu skam
bino mergaitė, kuri, kaip toje

pasakoje, tapo gražuole. Po
operacijų išdeginti randai išgi
jo, mergaitė atgavo didžiulį
džiaugsmą būti jauna ir svei
ka, būti tokia pati, kaip ir kiti
jos vienmečiai. Jos veide švietė
laimės šypsena... Kaip sakė
Danguolė Navickienė, be
mūsų pastovios pagalbos
nebus šypsenų. Los Angeles
visuomenė padarė daug, kad
užgydytų vaikų randus. Dabar
jie kuria naujus planus, kad
tie randai greičiau užsimirštų.
Juk gelbėdami Lietuvos vai
kus, gelbėjam pačią Lietuvą...
Regina Gasparonienė

Oro paštu
$500.00
$250.00
Reguliariu paštu
$100.00
$55.00
Tik šeštadienio laida oro paštu
$160.00
$85.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu
$55.00
*' « J
Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
Administratorius - Valentinas Krumplis
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą, ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiOra. Nenaudotų straipsnių nesaugo.
Siunčiant prašome pasilikti kopiją.
El-paštas:
administracija@draugas.org
redakcija@draugas.org
rastine@draugas.org
skelbimai@draugas.org

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S.Roberts Rd., Hickory
Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė.
Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220
DETROIT, MI

MOTINOS DIENOS ŠVENTĖ

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS-ŠIRDIES LIGOS

7722 S. Kedzie Avė.

Detroito Lietuvių organi
zacijų
centras
(DLOC)
gegužės 12 d. Šv. Antano
lietuvių parapijoje surengė
Motinos dienos minėjimą —
motinų pagerbimą. Šv. Mišias
už gyvas ir mirusias motinas
aukojo kleb. kun. Alfonsas
Babonas. Įspūdingai giedojo
parapijos choras, vadovauja
mas muz. Stasio Sližio. „Dievo
Motina Marija”, harm. St.
Sližio duetą, giedojo muz.
Stasys Sližys ir Violeta
Balčiūnienė. Skaitinius skaitė
Antanas Osteika. Aukas nešė
DLOC valdybos narės Ona
Šadeikienė
ir
Regina
Juškaitė-Švobienė. Po Mišių
buvo giedama Švč. Mergelės
Marijos litanija.
Po Mišių į motinos pager
bimą
parapijos
salėje
susirinko gražus būrelis
žmonių. Salėje kabėjo Mykolo
Abariaus specialiai šiai progai
sukurtas plakatas su užrašu:
„Motinai. Motina, man saulė
Tavo meilę mena, už tave
pasaulyj kas karščiau mylės?
Nepalik našlaičio, nelik vieno,
mama, niekur neik, motule,
dar iš tos šalies”.
Programai vadovavo DLOC
valdybos
narė
Eugenija
Bulotienė. Sveikino visus
atsilankiusius
svečius.
Sveikino motinas, močiutes ir
promočiutes. Motinos diena
yra viena pačių gražiausių
metinių švenčių. Gegužės
mėnuo taip pats skiriamas
katalikiškame
pasaulyje
garbinimui mūsų dangiškos
motinos Marijos. Pirmoji
Motinos diena JAV-se buvo
švenčiama
1908
m.
Philadelphijoje. Vėliau ši
šventė paplito per visą
kultūringą pasaulį.
Invokaciją už motinas —
gyvas ir mirusias sukalbėjo
kun. Alfonsas Babonas.
„Nėra dainos gražesnės už
lopšinę, kurią dainavo sup
dama mama, nėra šalies, gra
žesnės už Tėvynę, kurios per
amžius vardas Lietuva”. Taip
pradėtas
E.
Bulotienės
pagrindinis žodis. Mūsų
gyvenime galime turėti daug
gražių materialinių daiktų ir
dalykų po du, po tris, ar
turėsime brolių, seserų, pus

brolių, o tik vieną motiną tusią ir morališkai tvirtą
visame pasaulyje, kuri lydi jauną kartą”.
Muzikas Stasys Sližys vado
mus per gyvenimo laimė
vavo
visų bendram daina
jimus ir skausmuose lengvina
juos pergyventi. Tiktai moti vimui. Buvo sudainuotos dai
nos mirtis yra pirmas mūsų nos motinai: „Kur gintarais
kentėjimas, apverkiamas be nusėtas marių krantas”, „Pra
jos pačios. Ir tik jos netekę žydo jazminai”, „Gimtinės
pajuntam,
kad
motiną dangus” ir „Einu per žemę”.
turėjome, kurios niekas kitas Minėjime dalyvavusioms mo
sveikindama
žemėje nebepakeis, kurios terims, jas
meilė vaikams yra didesnė u$ DLOC vardu, Ona Šadeikienė
gyvenimą, nepaisant mirties, įteikė po pavasario gėlių žiedą.
Eugenija Bulotienė DLOC
nepa-žįstanti
savimylos,
nepažįs-tanti neapykantos ir vardu padėkojo visiems atsi
keršto. Motina yra vienintelė lankiusiems: klebonui kun.
būtybė, kuri gali verkti, kai ji Alfonsui Babonui už šv. Mišių
laiminga, juoktis, kai jos širdis auką, prasmingą ir turiningą
plyšta, ir dirbti, kai ji visai pamokslą bei invokaciją; muz.
paliegusi. Motinos dienos Stasiui Sližiui ir chorui už
proga, su meile ir dėkingumu giedojimą šv. Mišių metu ir
sveikiname savo motinas ir bend-ro dainavimo vedimą;
močiutes.
Karšta
malda Onai Šadeikienei už šventės
prisiminkime iškeliavusias ruošimą; moterims už paauko
motinas išeivijoje, Tėvynėje tus pyragus ir kitais būdais
prie
šio
bei
Sibire.
Pagarbiai pri-sidėjusioms
nulenkime galvas laisvos gražaus motinų pagerbimo.
Tėvynės motinoms, palinkėda
Regina Juškaitė
mi joms ryžto ir ištver-mės
Švobienė
auklėjant tautiškai susipra

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
0618 W. Archer Avė. Sts. 5 Ir 6
Chicago, IL 60638

Tel. 773-229-9965

Valandos pagal susitarimą

MARIUS KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS
Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
žarnyno, endokrinologinė ir
laparoskopinė chirurgija.
300 Bamey Dr., Suite A
Joliet, IL 60435
Tel. 815-744-0330;
lietuviškai 815-744-8230

www.centorforaurgeryanct)reastheallh.com

Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300
DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79 th Avė., Hickory Hills, IL
Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualįgi^Susitarimui
kalbėti angliškai arba lietuviškai.
4647 W. 103 St., dalė Lawn, IL
Tol. 708-422-8260

SUN CITY, AZ

MARGUČIŲ POPIETĖ ARIZONOJE
Verbų sekmadienį, Sun City
miesto St. Elizabeth Seton pa
rapijos salėje vyko pirma
Arizonos Lietuvių Bendruo
menės suruošta rytinės Eu
ropos tautų margučių ir jų
marginimo paroda. Aldonos
Vaitkienės pastangomis, pro
gramoje dalyvavo lietuvės,
lenkės ir ukrainietė, kiek
viena demonstruodama skirt
ingą marginimo būdą. Prie
programos
entuziastiškai
prisidėjo St. Elizabeth Seton
parapijos
klebonas Fr.
Franklin Bartel, kuris ati

Arizonos Lietuvių Bendruomenės pastangomis Sun City surengtoje velykinių margučių parodoje jų marginimo
meną aiškino tautiniais drabužiais pasipuošusi Ona Adomaitienė

darė programą su keliomis
įdomiomis legendomis apie
margučių tradicijos pradžią
ir parodė savo gražų mar
gučių rinkinį.
Iš lietuvių marginimo meno
mokė
Ona Adomaitienė,
Nancy Aleksa, Ilona Budinavičienė, Milda Kvedarienė
ir Antonija Petrulienė. Gilanda Matonienė paruošė
lietuviškų margučių parodė
lę, sutelkdama gausų kiekį
labai gražių margučių, ku
riuos ilgą laiką rinko ir na
muose saugojo mūsų telkinio
lietuvės.
Programa susilaukė arti 90
žiūrovų, kurie vaišinosi kava,
gaivinančiais gėrimais ir
Aldonos Genčiuvienės iškeptu
skanėstu. Prie maisto patar
navo
Mary Lee, kurios
mmytė Mary Gallagher, šią
programą išgarsino Sun City
apylinkėse.
Sun
City
laikraštis — „Daily News —
Sun” atsiuntė
fotografą ir
išspausdino
straipsnį su
gražiom fotografijom pirma
jame puslapyje.
Pasisekimo
paskatinta
Lietuvių Bendruomenė pla
nuoja suruošti margučių pa
rodą ir ateinančiais metais.
Rima R.
* Būsto problema ypač
svarbi Vilniui, kur 1,000
miestiečių tenka 385 butai. Be
to, daugiau kaip 60 proc. mies
to gyventojų yra įsikūrę prieš
keliasdešimt metų pastaty
tuose ir jau nusidėvėjusiuose
daugiaaukščiuose
namuose.
Pasak sostinės mero Artūro
Zuoko, Vilniaus miesto strate
giniame plane numatyta pa
mažu gerinti gyventojų būsto
ir gyvenamosios aplinkos są
lygas.
(R, Elta)

DVI DIENOS
WASHINGTON, DC

DRAUGAS, 2002 m. gegužės-23 d., ketvirtadienis

[

gali būti 26 narės, ir tai gali
sūdaryti savotišką problemą.
Laimėjus be šūvio šaltą karą
ir neturint Europoje pagrin
dinio priešo, 26 valstybėms
pasiekti bendrą sprendimą
bus sunkiau, negu anksčiau
16 valstybių, (prieš įstojant
Vengrijai, Čekijai ir Lenkijai).
Pagal kalbėtoją, NATO turėtų
atsisakyti vienbalsio sprendi
mo. Taip pat, priimant naujas
nares, NATO neturėtų vado
vautis emocijomis, vien dėl to,
kad ta ar kita valstybė kentėjo
po sovietų priespauda, o rei
kalauti, jog kandidatė valsty
bė įrodytų, kad nori jungtis,
yra pajėgi ir pasiruošusi
prisidėti prie NATO veiklos.
Pagal kalbėtoją, NATO narys
tė valstybei suteiks ne tik sau
gumo garantą, bet ir ekono
minę naudą. Nauji ryšiai su
Rusija turi būti tokie, kurie
neštų naudą, o ne riziką. Ir
svarbu, kad Rusija, atėjus į
NATO, neįvarytų pleišto tarp
Amerikos ir Europos.
Paul Goble sakė, kad nau
jos narės nori stoti į NATO,
kokia ji buvo prieš 1989 me
tus, grynai dėl savo saugumo.
Jis sakė, kad Baltijos valsty
bėms NATO naiystė yra kritiška
ir juo ilgiau bus delsiama, tuo
mažiau bus prisidėta prie tų
valstybių gerovės. Nors NATO
yra saugumo garantas, tačiau
ne visiškas, nes valstybės pačios
dar turi sutvarkyti savo vidaus
reikalus:
bankrutuojančias
įmones, bankus, korupciją ir
t.t. NATO narystė būtų tik
pradžia reformoms krašte.
Paul Goble savo kalboje
daug dėmesio skyrė Baltijos
valstybėms ir tikino, kad jos
tikrai bus pakviestos į NATO,
tačiau tikrajai narystei reikės
daugiau nei pakvietimo.
Po pranešimų buvo klausi
mai ir diskusijos.
Toliau programoje kalbėjo
senatorius Chuck Hagel, res
publikonas iš Nevados. Jis
džiaugėsi, kad šiandien, pagal
gyventojų skaičių, pasaulyje
laisvai gyvena daugiau žmo
nių, kaip bet kada, tačiau dar
turime neužmiršti, kad dar ne
visi laisve džiaugiasi.
Jis paminėjo ir paskutinių
12 metų bėgyje padarytą dide
lę pažangą Rytų Europoje, ir kad
tai pažangai įtaiką atėjo JAV.
Kitas
kalbėtojas
buvo
Kongreso narys Joe Knollenberg, respublikonas iš Mi
chigan. Jis minėjo, jog JAV
padėjo Vengrijai, Čekijai ir
Lenkijai tapti NATO narėmis,
reiškė viltį, kad su panašia
pagalba NATO plėsis ir to
liau. Kitos svarstybos buvo
tema „Jungtinės Amerikos
Valstijos, Rusija ir Europos
Sąjunga — Ekonominiai
interesai”. Moderatorius buvo

ĮSPŪDŽIAI IŠ PIRMO APSILANKYMO
SOVIETINĖJE LIETUVOJE
JONAS INDRIŪNAS
Nr.5

Po to visi nuėjome į laukia
mąjį, kurs buvo visiškai
tuščias. Dabar, kai palydėtojų
nebeliko, galėjai matyti visus
keliaujančius. Kiek keista bu
vo, kad daugumą važiuojan
čių sudarė moterys: iš tris
dešimt keliaujančių tebuvo tik
aštuoni vyrai, visos kitos įvai
raus amžiaus moterys.
Taip mums besikalbant,
atsirado mūsų grupės vadovė
Laima ir pasakė, kad jau
laikas judėti į lėktuvą. Aš, gal
ir dauguma, manėme, kad
eisime vėl panašiai per tunelį
iki lėktuvo. Bet šį kartą to
patogumo nebebuvo. Išėjome
pro duris į lauką, o lauke jau
buvo tamsu, mažai ką buvo

galima matyti, net ir pats lėk
tuvas stovėjo tamsoje.
Matyt kažkas iš Finnair
patarnautojų mus nuvedė prie
aukštų laiptų vedančių į lėk
tuvą, kuriais ir pradėjome lip
ti aukštyn. Nelengvai sekėsi,
nes visi su savimi tebesinešė
savo nemažus turistų krep
šius.
Prie įėjimo vėl tikrino bi
lietus. Kai įžengiau į vidų,
momentui net apstulbau,
žmonių pilnas lėktuvas, kaip
silkių, kad, atrodė, ar bebus
dar laisvų vietų mums?
Mudu su Stenliu jau nebesiskyrėme per toli. Jis jau iš
anksto paprašė Laimos duoti
mums sėdimąsias vietas ša

Danutė Bindokienė

Pasikeitimai Rusijoje:
iliuzija ar tikrovė

ANATOLIJUS MILUNAS

Atkelta iš 1 psl.
Tai Amerikos lietuvių tary
ba, JAV Lietuvių Bendruo
menė ir Bendras amerikiečių
baltiečių komitetas (JBAC).
Šių metų organizuota konfe
rencijos teina buvo „Jungtinių
Amerikos valstijų ir Rusijos
santykiai bei tų santykių ga
limos pasekmės Centro ir Ry
tų Europai”. Konferencijos tikslas
— sudaryti progą asmenims,
kurie domisi JAV užsienio
politika Centro ir Rytų Eu
ropoje, susitikti su atstovais iš
šių tautinių amerikiečių ben
druomenių ir pasikeisti nuo
monėm dėl regioninės politikos.
Konferencija vyko Hart Se
nato pastato viršutinėje salėje
ir prasidėjo 2 valandą po pietų.
Konferenciją atidarė Regi
na Narušienė, JAV Lietuvių
Bendruomenės Tarybos pirmi
ninkė. Ji trumpai apibūdino
šios organizacijos sudėtį, veik
lą ir konferencijos tikslą. Ka
dangi tos dienos laikraščiai
mirgėjo žiniorųis apie naują
NATO ir Rusijos draugystę,
Regina Narušienė kėlė klausi
mą, ką parodys ateitis dėl šios
naujos draugystės.
Pagal programą buvo pakvies
tas vengrų atstovas Frank
Koszor moderuoti svarstybas
tema „Saugumas Naujojoje
Europoje”. Svarstybose daly
vavo Stephen Flanagan, Insti
tute for National Strategic
Studies (National Defense
University), Frank Cevasko,
Hicks And Associates, Ine. (A.
Defense Consulting firm) ir
Paul Goble, Voice of America
(„Amerikos balsas”).
Stephen Flanagan minėjo,
kad nauja sutartis su Rusija
nieko nepakeičia ir naujos na
rės į NATO bus įtrauktos, tik
lieka klausimas, kaip? Jis sa
kė, kad Amerika turi plėsti
savo draugų ratą, tik kiek jų
bus pakviesta Prahoje ir kokie
bus joms reikalavimai? Pasak
prelegento, JAV ieškos naujų
NATO narių tarpe specialių
įsipareigojimų, kurie būtų
naudingi NATO, tai būtų ka
rinė policija, ar medicinos per
sonalas, ar transporto tarny
bos ir panaši talka.
Sunkiausias klausimas NA
TO yra kai kurių kandidačių
valstybių busimieji rinkimai.
Jei rinkimai pakeistų jų val
džią neigiama kryptimi, tai
yra,
būtų
sustabdytas
demokratinis procesas, kokios
būtų galimybės tokiai valsty
bei tapti NATO nare?
Frank M. Cevasko stipriai
tiki į NATO, tačiau ateinant į
NATO naujoms narėms, gal
voja, kad NATO svarba gali
būti nuvertinta. Dabar, sakė
jis, 19 NATO narių valstybių
daro sprendimus tik vienbal
siai. Po Prahos susitikimo
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Artėjant prezidento George
W. Bush kelionei į Rusiją,
padažnėjo spėliojimai, kas tuo
vizitu bus pasiekta, išsiderėta,
sutarta; kiek iš tikrųjų galima
pasitikėti Rusijos prezidento
rodoma „gera valia” ir regimu
kryptelėjimu į draugiškesnius
santykius su Vakarais? Bent
mums, dar opesnis klausimas:
kiek prez. Bush nusileistų,
jeigu Putin „paspaustų”, ypač
NATO plėtros ir kitų Europai
svarbių reikalų atveju?
Prognozė tuo tarpu atrodo
gan teigiama. Visi sutinka,
kad po pernai rugsėjo 11-osios
tragiškų įvykių Amerikoje
Putin parodė pasauliui kitą
veidą, negu iki tol Rusijos
vadai buvo įpratę rodyti. Juk
niekuomet nebuvo girdėta,
kad Kremlius įsileistų JAV
bazes į „savo teritoriją” —
šiuo atveju Vidurinę Aziją,
arba leistų JAV kariniams
patarėjams darbuotis Gru
zijoje. Putin net sutiko dalin
tis žvalgybos duomenimis,
naudingais, kovojant su tero
rizmu.
Dar labai neseniai griežtai
reikalavęs, kad Vašingtonas
neatsisakytų 1972 m. su
Sovietų Sąjunga pasirašytos
tolimų skrydžių raketų riboji
mo sutarties, Putin palyginti
ramiai priėmė JAV nutarimą
šią
sutartį
panaikinti.
Vakariečiai (iš dalies ir visa
planeta) galėjo
lengviau
atsidusti, nes išvengta naujų
susipriešinimų su Maskva.
Galima dar paminėti NATO
plėtrą,
įjungiant
Rytų
Europos valstybes,
ypač
Lietuvą, Latviją ir Estiją.
Nepaisant garsių ir dažnų
protestų, kad Kremlius jokiu
būdu nesutiks „prisileisti
NATO taip arti Rusijos sienų”,
pastaruoju metu jau per daug
neprieštaraujama tokiai ga
limybei.
Nutilo Putin protestai dėl
sąjungininkų
įsikišimo,
siekiant užbaigti kruvinas
kovas Balkanuose.
Nors
Maskva pradžioje aiškiai
palaikė
Belgrado
pusę
(prisiminkime, kokį triukšmą
kėlė, kai JAV lėktuvai bom
bardavo Jugoslavijos sostinę),
ilgainiui ir su ta tikrove buvo
susitaikyta.
Tad ir kyla klausimas: ar
Vakarai jau gali pasitikėti
„pasikeitusia Rusija”? Ar pa
vojaus šmėkla, ilgus dešimt
mečius temdžiusi Europos ir
net Amerikos padangę, paga
liau baigia išnykti?
Spėliojimų daug ir įvairių.
Optimistai nori tikėti, kad
Maskva visiškai nusisuko nuo
„rusiškojo praeities šoviniz

mo” didybės ir siękia artimes
nio įsijungimo į Europos bei
apskritai
vakarietiškąjį
pasaulį. Pesimistai į Rusijos
užsienio politikos pokyčius te
bežiūri
įtartinai,
nuolat
tyrinėdami, kas už jų slypi.
Yra dar trečia galvojimo
kryptis, galbūt logiškiausia.
Vladimir Putin ėjimai turi ir
savo tikslus, ir metodus. Tai iš
esmės gudrus politikas, be
abejo, siekiantis savo valstybę
išvesti iš akligatvio, kuriame
ji svirduliuoja jau nuo pat
sovietijos žlugimo. Jeigu kelio
ieškoti reikia, bendraujant su
Vakarais ir net kai kuriais
atvejais jiems nusileidžiant,
tai visgi šią kainą mokėti
verta, nes tikslas pateisina
priemones.
V. Putin supranta, kad rei
kia nusileisti, kai laimėti ne
įmanoma, žinoma, iš tų nuo
laidų išsiderant kiek galima
daugiau naudos. Tai parodo jo
nuomonės pasikeitimas dėl
NATO plėtros. Putin žino, kad
ne NATO Rusijai pavojinga,
bet vis stiprėjanti Kinija ir
taip pat musulmoniški kraš
tai. J NATO vežimą koją jkelti
Rusijai jau pavyko—jei ir ne
lygiateise nare, tai bent pasi
tarimų dalyve ir net balsu kai
kuriems klausimams spręsti.
Pasisekė ir . Afganistane,
nors praeityje Rusija turėjo iš
karo lauko pasitraukti be lai
mėjimo. Juk buvo verta dalin
tis žvalgybos žiniomis ar įsi
leisti
Vakarų
karinius
patarėjus, į savo teritoriją, kai
nereikėjo eikvoti,, nei savo
menkų išteklių, nei žmonių.
Svetimomis rankomis žarijas
žarstyti nesunku...
Tačiau Vladimir Putin turi
būti apdairus įr savame kraš
te. Dar yra pakankamai „se
nosios gvardijos” atstovų,
kurie glaudesniuose santy
kiuose su Vakarais įžvelgia
silpnumo, net Rusijos garbės
išdavimo ženklus. Valstybėje
dar neišsisklaidę komunizmo
rūkai, tad prezidento užsienio
politika, taip nutolusi nuo
sovietiškosios, yra iš esmės
nepriimtina. Vakariečiai taip
pat neturėtų per daug džiaug
tis Maskvos pasikeitimais.
Rusų tautos mąstysena ir ne
pasitikėjimas užsieniu, ugdy
tas daug dešimtmečių, taip
staigiai pasikeisti negali.
Pernelyg naivus prez. Bush ti
kėjimas, kad Maskvoje jis
surado „amžiną bičiulį” gali
baigtis skaudžiu nusivylimu.
Tačiau Lietuvai atšilę san
tykiai su Vakarais gali būti
labai naudingi. Šįa netikėta
proga reikėtų tinkamai pasi
naudoti.

Bryan Ardouny iš Armėnų
asamblėjos Amerikoje.
Dr. George Ingram, Campaign
for
U.S.
Global
Leadership, kalbėjo apie pe
reinamą posovietinį laikotar
pį. Minėjo, kad auga vidurinio
ji karta, tačiau ją stabdo
įsivir-tinusi viršūnėse senoji
grupė. Jei krašte augtų eko
nomika, viskas vyktų savo
keliu. Deja, bankrotai, pensijų
fondų ir sveikatos aprūpinimo
sistemų griūtys visa tai stab
do. Tai pat per ilgai buvo
nekreipiama dėmesio į korup
ciją. Radek Sikorski —
American Enterprise Insti
tute, lenkų kilmės ameri
kietis, minėjo, kad valstybės
pasisekimui yra trys reika
lavimai: taika, maži mokesčiai
ir tinkamas teisingumo ad
ministravimas. Jis galvoja,
kad Rusijos nafta gali dar būti
panaudota buvusios imperijos
atstatymui, todėl NATO ir
Europos Sąjunga Rusijai bus
naudinga. Tačiau jis pabrėžė,
kad Rusija visada bandė griauti
bet kokią organizaciją, į kurią
buvo įstojusi, ir tai yra proble
ma. Reiktų versti Rusiją lai
kytis pasirašytų sutarčių, tači
au taip pat kviesti jungtis į
demokratinių valstybių tarpą.
Michael Costellano, Trade
and Tax Counsel (atstovo
Sander Levin įstaiga) kalbėjo
apie Jungtinių Amerikos Vals
tijų prekybą ir jos įtaką
Rusijai. Reiktų pastebėti, kad
visose popietės kalbose ir
diskusijose
daug dėmesio
buvo skirta Lietuvai, kad net
vienas iš dalyvių padarė tuo
reikalu pastabą.
Konferencija užbaigta vaišė
mis, kurių metu pagerbti kai
kurie asmenys. Deja, ne visi
pagerbimui numatyti svečiai
galėjo dalyvauti. Buvo pagerb
tas senatorius George Voino
vich iš Ohio, kuriam privačiai
taip pat buvo išreikšta padėka
už paramą Lietuvos reika
lams. Taip pat buvo pažymėta
atstovė Connie Morella, res
publikonė iš Maryland, ir ilga
metis Centro bei Rytų Eu
ropos koalicijos darbuotojas,

veikėjas, lenkų kilmės JAN
Nowak Jezioranski, kuris iš
vyksta gyventi į Lenkiją. Jis
savo žodyje minėjo, jog dės
visas pastangas, kad visos val
stybės kandidatės būtų priim
tos į NATO. Konferencijoje
dalyvavo ir Lietuvos ambasado
rius Vygaudas Ušackas, kuriam
įteikėm Illinois Senate ir
Atstovų rūmuose pravestas
rezoliucijas, pasisakančias už
Lietuvos priėmimą į NATO.
Be minėtų, iš lietuvių dar
dalyvavo Audronė Pakštienė,
Nerija ir Romas Kasparai,
Algimantas Gureckas ir kele
tas Lietuvos ambasados dar
buotojų. Rytojaus, t.y, gegužės
16, dieną dalyvavome pusry
čiuose su Illinois senatoriais
Richard Durbin ir Peter
Fitzgerald, Senato rūmuose.
Įdomu, jog senatoriui Durbin
pristatant pusryčių dalyvius,
įsiterpė senatorius Fitzge
rald, kad svečių tarpe turime
ir lietuvių atstovus. Su abiem
senatoriais buvo vėl užsi
tikrinta, jog jie abu remia
Laisvės sutvirtinimo akto
pravedimą Senate.
Tuoj po pusryčių skubėjo
me į atstovo John M. Shimkus
įstaigą sutartam susitikimui.
Pasikalbėjus su įstaigos tar
nautojais, ilgu tuneliu buvom
nuvesti į gražią salę kapitoliuje, kur atvyko atstovas
Shimkus. Jis yra daug pasitar
navęs
lietuvių
reikalais
Kongrese ir yra Baltic Caucus
kopirmininkas. Mums rūpėjo
pasikalbėti apie šio rudens
rinkimus, nes po gyventojų
surašymo, Illinois valstija
praranda vieną atstovą ir
atstovo, Shimkus apylinkė
gerokai pakeista, iš jos atė
mus jam palankias apylinkes,
o prijungiant daugiau palan
kias demokratams. Jo oponen
tas buvo stiprus demokratas,
kurio apylinkė panaikinama.
Šie rinkimai susilauks daug
dėmesio iš abiejų partijų, o
mums, lietuviams,
būtų
didelis nuostolis, jei prarastume šį lietuvių kilmės ats
tovą. „Jūs mane padarėte”, —
sakė John M. Shimkus, tad

lia viena kitos, kad nereikėtų
nuododžiauti, skrendant per
Atlantą. Tiesa, Laima paža
dėjo jam tą padaryti, tik,
matyt, apie vietas lėktuve
mažai žinojo; bilietų numeriai
buvo gretimai, o sėdimos
vietos nebuvo kartu, jo buvo
vienoje
pusėje lėktuvo prie
lango, o mano kitoje pusėje,
taip pat prie lango. Ir dar skir
tumas, kad šis lėktuvas buvo
daug didesnis už tą, kuriuo
skridome iš Čikagos. Prie
Stenlio užėmė vietas, matyt,
senos
draugės,
kurios
pasikeisti vietomis nenorėjo. O
šalia
manęs įsitaisė dvi
seserys, kurios taip pat nuo
viena kitos nežadėjo skirtis.
Tad mūsų pastangos susikeisti
vietomis nuėjo
tuščiai.
Norėjome, ar ne, turėjome
pasilikti tose vietose, kaip jau
buvo skirta.
Negalėčiau tikrai pasakyti,
kuris laikas jau buvo, kai lėk
tuvas pajudėjo: gal šešios ar

septynios valandos. Žiūrėjau mais ir suomiškais užkandži tą pro langą matyti, nors pajudėjo iš savo vietų ryt
pro langą, kol lėktuvas atsi ais, kas kuriam laikui sukėlė kažko ypatingo nemačiau, tik metiniam pasivaikščiojimui,
plėšė nuo žemės. Dar kurį lai geresnę nuotaiką. Po to dar tokios pačios baltuojančių atsirado ir man proga savo
sąnarius
ką mačiau apačioje daugybę rodė filmą. Matyt, buvo senas debesų keteros ir daugiau sustingusius
Matyt, tos baltuo pamankštinti. Stenliui taip
New Yorko žiburėlių, kol ir ir dar suomių kalba, kad nieko.
jie paliko kažkur toli. Už didesnio įspūdžio nedarė. jančios masės apačioje Atlan pat panaši proga pasitaikė.
Abu vėl suartėjome, tarytum
Mačiau, kaip ne vienas, pato tas šėlo.
lango liko tik juoda tamsa.
pusę amžiaus išskirti. Vėl
Mano
laikrodis,
pagal
Čika

prisitaikęs
pradėjo
Prasidėjo nuobodi kelionė. giau
Kaip greit pasigedau Stenlio. snausti. Manęs miegas ne gos laiką, rodė tik dešimtą kalba prasidėjo: ir juokavome,
Prie manęs sėdėjusios seserys ėmė, nors jau galėjo būti po valandą vakaro, o mums jau kaip „ilga” naktis buvo,
saulė pasirodė. Buvo „pykome” ant mūsų palydovės
tarp savęs buvo taip užimtos, vidurnakčio.
Sėdėjau,
o čia
įdomu
pro langą stebėti, nes — Laimos, kam ji mums tokį
kad į mane nė mažiausio dė visokios mintys maišės galvo
mesio nekreipė. Nebandžiau je: kaip viskas netolimoje atei viduje daugumas miegojo ar šposą iškrėtė. Bet ne taip jau
taip snūduriavo ilgos rimtai pykome, žinojome, kad
trukdyti ir aš jų, nors galė tyje klostysis, kai atsirasime tik
kelionės išvarginti. Miegojo ar tas atsitiko per apsirikimą, ji
jau, jei būčiau buvęs drąses- savųjų tarpe?
Tikrai negalėčiau pasakyti, tik snaudė ir šalia manęs sė tikrai taip nenorėjo padaryti.
nis.Vieną atpažinau iš maty
Po trumpo pasimatymo grį
tos nuotraukos „Drauge” ir kiek ilgai skridome, tik, pa dinčios seserys.
Taip skridome dar gerą po žome į savo vietas. Dabar lėk
rašytų straipsnių apie operas, žvelgęs pro langą, pamačiau
kas anksčiau mane domino. O toje pusėje, į kurią skridome, rą valandų, kol judėjimas lėk-, tuvo patarnautojos vaišino
lyg
šviesėjant. tuve atgijo. Vieni pradėjo mus su suomiškais pusryčiais,
taip sėdėjau ramiai savo vieto padangę
je karts nuo karto pažvelg Pasidarė įdomiau, žinojau, mankštinti nuo sėdėjimo o po to vėl nebuvo ką veikti.
damas į Stenlio pusę, kur ir kad skrendame į tą pusę, kur nutirpusias galūnes, kiti dar Stebėti padangę nusibodo,
jis nelinksmiau leisdamas lai saulė greitai turės pasirodyti. kitais reikalais judėti tuo ne bandyti užmegzti kalbą su
ką, pažvelgdavo į mano pusę ir Buvo įdomu, kaip greit mes per plačiu vaikščiojimo taku, kaimynėmis vis nedrįsau, nes
kartais rankomis pasimosuo- taip toli nuskridome, kokia neatsiliko ir lėktuvo patar ir jos nebandė bent kiek į ma
trumpa ta naktis šį kartą bus. nautojos -su rytmetiniais ne atkreipti dėmesio, tad taip
davome.
Dar ilgai truko, kol pasidarė užkandžiais keleiviams. Kai viskas ir klostėsi.
Tiesa, po kokios valandos
Bus daugiau
sėdinčios seserys
laiko mus dar vaišino su gėri kiek šviesiau, kad galėtume šį šalia

labai svarbu, kad mes galė
tume padėti jam ir toliau, o jis
mums. Atstovas Shimkus pa
kvietė išeiti ant kapitoliaus
laiptų, kur laukė fotografas.
Kartu nusifotografavę, atsisveiki
nom.
Kitas susitikimas buvo Lie
tuvos ambasadoje, kur prie
kavos puoduko turėjom ma
lonią progą pasikalbėti su am
basados ministru — patarėju
Kęstučiu Jankausku, amba
sadoriaus patarėju Jarek Neverovic ir amabasados trečią
ja sekretore Renata Ališaus
kiene.
Buvo
pasidalinta
mintimis apie JAV lietuvių
organizacijų veiklą ir pasiinformuota apie ambasados at
liekamus darbus. Iš ambasa
dos vėl pasukome Senato
rūmų link, nes antrą va
landą turėjom susitikimą su
senatoriaus iš Wisconsin Herb
Kohl, demokrato, štabo nare
Naomi Baum. Belaukiant
sutarto susitikimo, į laukia
mąjį atvyko ir pats senato
rius Herb Kohl, ir
su
kiekvienu
trumpai pasi
kalbėjo. Jo padėjėja Naomi
Baum pakvietė mus į posė
džių kambarį, kur pasikalbėji
mo pagrindine tema buvo pra
šymas, kad senatorius teigia
mai pabalsuotų už Laisvės
sutvirtinimo aktą. Naomi
Baum painformavo, kad jau
šiuo metu vyksta debatai Se
nate, kaip rytoj vyks balsavi
mas, tačiau kokio nors atsaky
mo nedavė. Išeinant dar pra
šiau, kad tinkamai įtaigotų
senatorių tuo reikalu.
Su šiuo susitikimu ir baigėsi
mūsų viešnagė Washington,
DC. Nors kelionė atgal buvo
ilga ir grįžome tik po vidur
nakčio, tačiau buvo džiugu
rytojaus dieną išgirsti, kad
Laisvės sutvirtinimo aktas
didele balsų persvara — 85
prieš 6 — praėjo Senate. Ir
mūsų lankyti senatoriai pa
balsavo už. Ačiū jiems ir
visiems senatoriams, kurie
pasisakė už šį aktą. Graži
pradžia, tačiau dar yra daug
darbų prieš akis, kol Lietuva
taps NATO nare.
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LIETUVIŲ EPOPĖJA
VVEATHERFORD, TX
JOLANTA KALINAUSKAITĖ-LITTLE

Texas valstijos miestelis
Weatarford jau penkeri metai
iš eilės glaudžia jaunus krep
šininkus iš Lietuvos. Iš dvi
dešimt dviejų koledžo sporto
halės prieigoje garbės lentoje
pakabintų nuotraukų su spor
tinių apdovanojimų sertifika
tais už laimėjimus krepšinyje
— penkios priklauso lietu
viams: D. Umbrasaitei, N.
Puidai, M. Bumeikai, A. Drąsučiui ir R. Petraičiui. Jų dar
bai jau tapo Weatherford
krepšinio istorįja. Šiemet lie
tuvių krepšininkų
gretas
Weatherford miestelyje Texas
valstijoje papildė Vaidotas Pe
čiukas, Remigijus Narvilas ir
Gvidas Drungilas. Antrąjį se
zoną sėkmingai mokosi ko
ledže ir žaidžia krepšinio ko
mandose „Coyotes” Žaneta
Drungilaitė ir Emigijus Luko
šius. Ekipos rungtyniauja Vals
tybinėse jaunimo kolegijų są
jungos (NJSCAA) pirmeny
bėse.
Neplanuotai R. Norvilui ir
G. Drungilui atiteko „redshirt” — raudonųjų marškinė
lių titulas — šiais metais jie
tik treniruojasi su komanda,
o žais kitais metais. Trauka
atvažiuoti į JAV yra tokia di
džiulė, kad vien į vyrų „Coy
otes” komandą rudenį preten
davo septyni europiečiai. Deja,
pagal kolegijos taisykles, komaudąje gali žaisti tik keturi
atvykėliai.
Treneriai apie lietuvius

Vos užsiminus apie lietuvius
kregšįpjpkus, vyrų krepšinio
ekipos „Coyotes” treneris M.
Ošina pradėjo traukti ir rodyti
kalėdinius atvirukus su krep
šininkų nuotraukomis iš Havąjų, Oregon ir Texas valstijų:
„gavąu. tris kalėdinius sveiki
nimus iŠ buvusių komandos
žaidėjų ir visi jie — nuo lietu
vių — Dainoros ir N. Puidų,
Redos ir Ramūno Petraičių,
Kristinos ir Arūno Drąsučių”,
— pasididžiuodamas kalbėjo
jis. į klausimą, kuo lietuviai
krepšininkai skiriasi nuo ame
rikiečių, treneris M. Ošina
pabrėžė: „Jie geriau žaidžia
komandinį žaidimą, jiems ne
trūksta varomosios jėgos, jie
pasišventę krepšiniui. E. Lu
košius ir V. Pečiukas yra stip
rūs varžovai, jie žaidžia tam,
kad nugalėtų. Niekada ne
turėjau su jais jokių prob
lemų, jie ne tik gerai žaidžia,
bet ir gerai mokosi. Džiaugiasi

suteiktom galimybėm. Vienin
telė problema — karštas tem
peramentas. Bet temperamen
tas, ko gero, ir daro juos ge
rais žaidėjais”.
Paklaustas, ar kvies nauju
žaidėjų iš Lietuvos ateinan
čiais metais, M. Ošina atsakė:
„Kviesim, jeigu tik gausim.
Mums labai pasisekė, kad
žaidėjai visuomet pakviesdavo
„Krikštai mene" parodos atidaryme kalba etnologas Libertas Klimka.
savo draugus ar pažįstamus iš
Lietuvos. Tačiau, pagal ko
atvaizdai aptinkami XVI am
Senieji krikštai —
ledžo taisykles, „Coyotes” ko
žiuje. Plokščias dugnas ir ma
mandoje leidžiama žaisti tik
šiuolaikiniuose
ža grimzlė leisdavo šiems lai
keturiems europiečiams. Jeigu
kūriniuose
vams
įveikti seklumas, sau
mums būtų leista priimti į ko
giai
keliauti
upėmis, kanalais,
mandą dešimt lietuvių žai
Lietuvos dailės muziejaus
mariomis.
Jais buvo gaudoma
Vilniaus paveikslų galerijoje
dėjų, priimtume dešimt!”
atidaryta paroda „Krikštai žuvis, gabenami keleiviai ir
<bns»
Šią trenerio M. Osinos svajo mene”, kurioje rodoma per 330 kroviniai.
nę žino vos ne kiekvienas tapybos, akvarelės darbų, es
Karaliaučiuje
Weatherford kolegijos darbuo tampų, mažosios grafikos kū
tvarkomas
tojas. Visi kolegijos dėstytojai, rinių, kuriuose pateikiami
K. Donelaičio
su kuriais tik teko susitikti, vaizdai, gimę dailininkams
yra labai geros nuomonės apie lankant, apžiūrint, tyrinėjant
muziejus
lietuvius krepšininkus. Jei krikštus, išlikusius natūroje
Lietuvių literatūros klasiko
gu esi lietuvis, gyvenantis arba dokumentuose.
Kristijono Donelaičio muzie
Weatherford, turi pasitempti,
jaus
rekonstrukciją numatė
Krikštai — labai saviti lai
kad prilygtum prie lietuvių dojimo vietų ženklai, meniškai Lietuvos regionų ir Rusijos
krepšininkų per penkerius išpjaustytos ir dekoruotos ant Karaliaučiaus srities bendra
metus užsitarnauto autorite kapinės lentos — minimos darbiavimo taryba.
to. Moterų komandos „Coyo nuo 16 amžiaus. Daugiausia
K. Donelaičio muziejus yra
tes” treneris B. McKinley irgi jų buvo Mažosios Lietuvos, Tolminkiemio
gyvenvietėje
neslepia susižavėjimo: „Man Latvijos, taip pat Vokietįjos (dabar Čistyje Prūdy) Nesteroimponuoja, kad visi lietuviai protestantų kapinėse. Šio ne vo rajone.
krepšininkai baigė šią kole pakartojamo liaudies meno
Pagal senovinius pavyzdžius
giją, nes amerikiečiai krepši pavyzdžių kai kur dar galima daliai muziejaus ekspozicijos
ninkai baigia ne visi. Viena aptikti ir mūsų dienomis. Iš jau pagaminti baldai, atmini
problema — amerikiečiai — saugoti ir restauruoti krikštai mo lentos, informaciniai sto
per daug išlepinti, o lietuviai žavi svečius, aplankančius Ni vai, atkurtas vitražo fragmen
imasi kiekvieno darbo, jie ne dos kapinaites.
(Elta) tas. Vienas muziejaus kam
sitiki, kad viskas jiems bus
barys bus baigtas rengti bir
Kuršių marių žvejų želio mėnesį. Iki metų pabai
pateikta ant lėkštutės”.
laivas kūrenas leidosi gos planuojama užbaigti visą
Antrasis sezonas
lietuvii} grožinės literatūros
į kelionę
pradininko
muziejaus inter
Antrąjį sezoną „Coyotes” ko
Vienas iš nedaugelio Lietu
i
(BNS)
mandoje 23 metų, 196 cm. voje likusių Kuršių marių žve jerą.
kretingiškis E. Lukošius pra jų burvalčių — kurėnų — lei
"Sugrįžimuose" —
dėjo, kaip užtikrintas koman dosi į savaitę truksiančią ke
broliai Puodžiukai
dos vadas. 2001-2002 Krepši lionę, kurios metu aplankys
nio programoje ir spaudos ži Kuršių nerijos gyvenvietes. Su
iš JAV
nyne jis minimas kaip „Pa 8 žmonių tarptautine įgula
Prie pabaigos artėja ketvir
grindinis komandos variklis. kūrenas aplankys Juodkrantę, tasis jaunųjų muzikų festiva
Vienas pagrindinių praėjusių Preilą, Nidą bei Karaliaučiaus lis „Sugrižimai”. Priešpaskuti
metų komandos žaidėjų, dau srities Kuršių nerijos dalyje niame šių metų festivalio kon
giausia atkovojęs kamuolių esančias gyvenvietes Rybačį ir certe sostinės Taikomosios
(6,3 vidurkis) ir nuolat įme Lesnoję.
dailės muziejuje koncertavo
tantis į krepšį dviženklius
Lietuvos jūrų muziejaus ats JAV studijuojantys broliai
skaičius”.
tovė Olga Žalienė sakė, kad šį Dainius ir Aidas Puodžiukai.
„Jis daug geriau žaidžia, nei etnokultūrinį tarptautinį pro
Kilę iš vilniečių muzikų šei
dauguma vaikinų, kurie susi jektą rengia Kuršių nerijos mos, abu broliai yra baigę Na
laukė aukštesnio divizijos nacionalinio parko, Rusijos cionalinę M. K. Čiurlionio me
įvertinimo, — kalbėjo koman parko „Kuršskaja kosa” direk nų mokyklą, studijavo Lietu
dos treneris M. Ošina. — Po cijos, Ventspilio muziejus, Lie vos muzikos akademijoje, sėk
tencialiai, jis pats geriausias tuvos jūrų muziejus ir Kultū mingai pasirodė Lietuvos ir
užsienio konkursuose, koncer
žaidėjas mūsų konferencijoje, ros ministerija.
ir galbūt pats geriausias iš
Nuo senų laikų iki 1956 m. tavo prestižinėse pasaulio
visų, kuriuos mes čia esame Kuršių mariose buvo plaukio- koncertų salėse.
turėję”.
jama mediniais plokščiadug
Dainius nuo vaikystės grojo
Nukelta į 5 psl. niais burlaiviais. Pirmieji jų smuiku, vėliau aktyviai kon

Gedimino Žilin»ko (Elui nuotr

certavo su Lietuvos kameriniu
ir Lietuvos nacionaliniu simfo
niniu orkestrais, Baltijos vals
tybių kameriniu orkestru
„Kremerata Baltica”, yra pel
nęs keturių prestižinių tarp
tautinių konkursų aukštas
vietas. Pernai puikiai pasiro
dęs „Jaunųjų virtuozų” kon
kurse New York’e, smuikinin
kas įgijo teisę koncertuoti
Maskvoje ir garsiojoje New
York’o "Carnegie Hali". 1999
m. D. Puodžiukas stažavo Pa
ryžiaus konservatorijoje. Šiuo
metu smuikininkas studijuoja
Bostono universiteto menų
mokykloje.
Aidas Puodžiukas Lietuvos
muzikos akademijoje baigia
bakalaurą fortepijono klasėje.
Pernai Aidas išlaikė sunkų
pianistų konkursą ir įstojo į
garsiąją Juliard muzikos mo
kyklą New York’e.
(Elta)

Kaune pradėta
atkasinėti senovinė
vaško krosnis
Netoli Kauno Rotušės pra
dėti senovinės vaško krosnies
atkasinėjimo darbai ir buvo iš
imti pirmieji grindinio akme
nys. Tikimasi, jog po mėnesio
kauniečiai ir miesto svečiai iš
vys XVI amžiaus vaško kros
nį. Iš viso po Rotušės aikštės
grindiniu jų yra devynios.
Pasak archeologo Algirdo
Žalnieriūno, 1973 m. buvo ati
dengtos visos 9 krosnys, ta
čiau, jų beveik netyrinėjus,
krosnys buvo užkonservuotos.
A. Žalnieriūno teigimu, Rytų
Europoje nėra išlikę tokių
krosnių. „Tiksliai nėra žino
ma, kada pastatytos krosnys
Kaune, tačiau tikrai anksčiau
nei 1542 metais, nes vėliau čia
pastatyta dabartinė miesto
Rotušė”, teigė archeologas.
Vienu metu vaško gamyba
buvo pagrindinė miesto pra
monės šaka.
Atkasta krosnis bus rodoma
po specialiu 60 milimetrų stik
lu, kur bus įrengtas specialus
apšvietimas ir ventiliacija.iBNSi

Trumpai apie viską

* Sporto žaidynės kelia
politinę audrą: konservato
rių vadovas Vytautas Lands
bergis ragina atšaukti Lietu
vos jaunių delegacijos dalyva
vimą birželio viduryje įvyk
siančiose sporto žaidynėse
Maskvoje, nes žaidynių atida
rymas sutampa su trėmimų
Baltijos šalyse metinėmis.
Premjero patarėjas Arvydas
Juozaitis mano, jog lietuvių
delegacijai reikėtų vengti tik
atidarymo parado, jei jo data
sutampa su Gedulo diena.
„Tai normaliai paaiškinę, ga
lime net turėti naudos", sakė
A. Juozaitis.
(Lž. Eitai
* Po sąmyšio bendrovėje
UAB „Dešimtukas” Jonavo
je, kai kelioms siuvėjoms me
dikai nustatė neaiškios kilmės
apsinuodijimą, praėjo mėnuo.
Nustatyta, kad įmonės gamin
tojos kokybės pažymėjimus
turėję audiniai apdoroti pavo
jingomis medžiagomis. UAB
„Dešimtukas” siuvėjos prastai
pasijuto, pradėjusios vykdyti
naują užsakymą. Audiniai
darbo drabužiams atkeliavo iš
Didžiosios Britanijos gamyk
los, pasiūti kombinezonai tu
rėjo keliauti į Daniją. Ši istori
ja rodo tai, kad įmonių gamin
tojų pateikti pažymėjimai
nėra patikimi, Lietuvos kon
troliuojančios institucijos ne
turi galimybių pačios atlikti
reikiamų tyrimų.
(KD, Eita)

♦ Seimo Teisės ir teisėt
varkos komiteto pirminin
kas socialdemokratas Aloyzas
Sakalas siūlo užtikrinti teisę į
ilgesnį netrikdomą miegą. Jis
užregistravo Administracinių
teisės pažeidimų kodekso pa
taisą, kuria siūloma bausti ad
ministracine bauda už triukš
mą viešosiose vietose ir gyve
namosiose patalpose nuo 10
vai. vakaro iki 6 vai. ryto.
(BNS)

* Socialdemokratui ir so
cialliberalai tikėjosi, kad
Seime svarstytą konstitucinę
pataisą parems Rolando Pak
so Šalininkai. Tuomet būtinus
balsus vargais negalais gali
ma būtų surinkti. Bet paaiš
kėjo, kad R. Paksas užsiprašė
pernelyg didelės kainos už sa
vo šalininkų balsus. Neoficia
liais duomenimis, jis pareika
lavo, kad sociuldemokratai pa
dėtų „nuversti" Vilniaus me
rą, liberalą Artūrą Zuoką, o
viena iš R. Pukso šalininkių
Dalia
Kutraitė-Giedraitienė
būtų paskirta Seimo vicepir
mininke.
(KD. Elta)
• Vilniaus universiteto
ligoninės „Santuriškių kli
niką” generalinis direktorius
Antanas Vinkus gali būti ski
riamas Lietuvos ambasadoriu
mi Estijoje, o jo užimamos pa
reigos pasiūlytos premjero Al
girdo Brazausko dukrai Aud
ronei Usonienei. Paklausta, ar
sutiktų vadovauti vienai di
džiausių gydymo įstaigų Lie
tuvoje, A. Brazausko dukra
pakartojo, kad tai nerealu dėl
įvairių priežasčių. Šiuo metu
ji dirba Lietuvos, JAV ir Izrae
lio bendrovėje „Vaisingumo
klinika”, vadovaujamoje jos
vyro, taip pat mediko Algirdo
UsoniO.

(KD. Elta)

*„Mužeikių naftos" pro
jektuotojai, kūrę projek
tus, skirtus terminalo staty
bai, net neįtarė, kad pinigai
už jų darbą buvo sumokėti
Mažeikių bendrovei „Elemona". Sandėrio tarpininkas bu
vo tuometinis naftos įmonės
vyriausiasis energetikas Kęs
tutis Šilinskis. „Elemonoje"
laikinai buvo įdarbinta tik vie
na projektuotoja, o fiktyvių
darbuotojų buvo kelios dešim
tys. Kai bendrove susidomėjo
teisėsauga, jos turtas buvo pi
giai parduotas ir iškelta bank
roto byla. (R, Elta)

Sostinės „Stiklo karoliukų” galerijoje Užupyje netradiciškai atidaryta rašy
tojos, dailininkės ir keliautojos Jurgos Ivanauskaitės tapybos darbų paroda
„Tibeto Mirusiųjų knyga". Tai trecioji žinomos kūrėjos, ne kartą keliavusios
po Tibetą ir Indiją, paroda, įkvėpta Tibeto budizmo pasaulėžiūros. 12 darbų
cikle persipina karmos ir reinkarnacįjos, gyvenimo, mirties ir atgimimo moty
vai. Pasak autorės, tai nėra pažodinės iliustracijos garsiajai tibetiečių knygai
„Bardo Thodrol”, o veikiau — meditacįjos įvairių egzistencijos lygmenų tema.
Kęstučio Vanago (ELTA) nuotr

SKELBIMAI

SIŪLO DARBĄ
Window VVashers Needed!

PASLAUGOS

ELEKTROS
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI.
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS
Įrengiame „basement”, virtuves,
dedame medines grindis, darome
„deck", staliaus ir kitus smulkaus
remonto darbus. Aukšta darbų
kokybė, žemos kainos.Turiu
draudimą. Tel. 773-254-0759;
847-525-9275 (mob.), Žilvinas.
AUIUMOHLIO NAMŲ, SVEIKATOS

TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS,
ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO
VĖSINTUVUS.

H. DECKYS
TEL. 773-585-6624.

40,000 per year. We need 100 crews.
No exp. necessary. Will train. Mušt
have valid driver’s license and transportation. Mušt be fluent in English.
L A. McMahon Window Wasntng.
Chicago and Milwaukee area.

Tel. 800-820-6155.

Business Opportunity

kine for hard
hari
Com,ipany lookmg
working. reliable partner.
Great payT profit and benefits.
Some English reauired.
Please call 708-387-9509,
bctween 10 AM to 9 PM.

Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir IN
valstijose. Pageidautina vyrai.
Atlyginimas nuo
$1,500 iki $1,800.

Tel. 615-554-3161.

IR GYVYBĖS DRAUDIMAS

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr.
Auksė S. Kane kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 VVest 95th Street
Tel. 708-424-8654
773-581-8654
V.A.L Auto Servisas.

Vaidotas Pečiukas

Emigijus Lukošius.

Atliekame visus variklio ir va
žiuoklės darbus. Variklio kompiu
terinis patikrinimas. Nuolatiniams
klientams nuolaidos. Parduodame
naudotus automobilius. 3800 VV.
79 SL Tel. 773-582-0183; 773582-0184. Kalbame lietuviškai.

For Sale
Oak Lawn condo
9814 S. Karlov B. Just tum the
key and movė in new paint,
carpet, appliances plūs 2 BR &
2 BA. Built in garage, private
laundry, plenty elosets/storage,
ij
front porch, great buy.
1 $119,900. Tel. 630-373-9827.

Žaneta Drungilaitė.

LIETUVIAI KREPŠININKAI
TEXAS VALSTIJOJE
Atkelta iš 4 psl.

Stiprų ir greitą puolėją E.
Lukošių treneris laiko aikš
telėje beveik visą įtemptų
rungtynių laiką, tik retkar
čiais leisdamas jam atsipūsti.
Dauguma konferencijos ko
mandų yra panašaus pajė
gumo, todėl dažniausiai aikš
telėje vyksta aštri kova —
taškas į tašką. Krepšininkas
sėkmingai įmeta iš artimesnių
ir tolimesnių nuotolių, aršiai
grumiasi po krepšiu.
Rungtynėse su Temple kole
gijos komanda „Leopards”, kai
„Coyotes” pasimetė po kelių
sėkmingų varžovų atakų, E.
Lukošiaus dėka komanda iš
plėšė garbingą pralaimėjimą.
Antrajame kėlinyje jis įmetė
27 iš 32 paskutiniųjų savo ko
mandos surinktų taškų. „An
trakursis, beveik vienas pats,
— rašė vietinis laikraštis
Weatherford Democrat, — su
mažino skirtumą nuo 19 iki 5
taškų. Per tas rungtynes E.
Lukošius įmetė 34 taškus ir
atkovojo 13 kamuolių — pir
maudamas abiejose žaidėjų
kategorijose”.
Skirtumo, ar žaisti su juo
daodžiais, ar baltaodžiais E.
Lukošius nemato: „Tas pats,
tik mus teisėjai mažiau palai
ko. Teisėjai — spalvoti, jie
nežymiai palaiko savo rasę.
Visi tai jaučia, bet niekas apie
tai nešneka”. Palyginus su ki
tomis konferencijos vyrų ko
mandomis, „Coyotes” koman
doje — daugiausia baltaodžių
krepšininkų — net aštuoni.
Dažniausiai būna atvirkščiai
— baltaodžių būna mažuma.
Persiorientuoti prie ameri
kietiško krepšinio stiliaus E.
Lukošiui pakako kelių pir
mųjų rungtynių: „Čia greites
nis krepšinis, — kalbėjo buvęs
Kauno ,Atleto” (LKKA) žaidė
jas, — bėgi ir meti. Nėra takti
nio žaidimo, daugiau fizinis.
Jeigu, atkovodamas kamuolį,
iš už nugaros prisilieti prie
žaidėjo — gauni baudą, o Lie
tuvoj galima buvo žaisti agre
syviau”.
Paklaustas, ar lengvesni an
trieji metai, E. Lukošius at
sakė: „Moku kalbą. Esu toj pa
čioj vietoj, tie patys žmonės,
nereikia adaptuotis kaip pra
eitais metais. Svarbiausia,
kad galiu susišnekėt. Dar ne
žinau visų anglų kalbos subti
lybių, tačiau jau viską supran
tu. Manęs kartais nesupranta,
išliko stiprus lietuvių kalbos

akcentas”. (E. Lukošiui reikėjo
mokytis anglų kalbą nuo nu
lio, studijuojant kolegijos ly
gyje kartu su amerikiečiais.)
Antrąjam mokslo metų se
mestrui kolegija pagaliau pa
samdė anglų kalbos mokytoją,
emigrantę iš Rusijos. Ji mokys
lietuvius ir kitus užsieniečius
anglų kalbos pradmenų.
„Mums sunku eiti su visais
tą patį mokymosi kursą, —
konstatavo faktą R. Norvilas,
jis irgi atvyko čionai, ne
mokėdamas nei žodžio angliš
kai, — Kolegijoje yra daug už
sieniečių, ne tik iš Lietuvos,
bet ir iš Baltarusijos, Ukrai
nos. Bendraujam su jais ru
siškai, su lietuviais — lietu
viškai, todėl negaunam taip
reikalingos anglų kalbos prak
tikos”.
Neskaičiuojant sporto, stu
dijų ir darbo kolegijoje, antrakursiui E. Lukošiui dar tenka
apsiimti ir mokytojo vaidmens
— jis padeda savo draugui R.
Narvilui versti iš anglų kalbos
namų darbus, padeda susi
kalbėti ir apskritai įeiti į nau
jo gyvenimo vėžes.
Tritaškių konkursas

Ant visų, prieš kolegijos
krepšinio rungtynes dalina
mų, programėlių figūruoja Ž.
Drungilaites ir E. Lukošiaus
nuotraukos. Jie — tai mag
netai, traukiantys vietinius
krepšinio gerbėjus. Pagrindi
niai varžybų stebėtojai — ko
legijos studentai ir „Coyotes”
komandų aistringi sirgaliai —
klubo „Buster” nariai. Didelio
susidomėjimo sulaukia tri
taškių varžybos per pertrau
kėles, kuriose gali dalyvauti
tik sirgaliai. Pirmasis ratas
— įmesti tritaškį iš už baudos
linijos. Įmetus pirmąjį tri
taškį, reikia įmesti nuo bau
dos linijos. Vėliau gauni teisę
mesti iš salės centro. Nuga
lėtojo laukia prizas — 2002
metų „Jeep Wrangler” auto
mobilis iš vietinės „Roger Williams Chrysler — Dodge —
Jeep” parduotuvės. Nors no
rinčių daug, nugalėtojų neatsi
randa. „Buster” klubo nariai
visada draugiškai šnekina lie
tuvius krepšininkus, moraliai
juos skatindami. Kažkodėl jie
įsivaizduoja, kad privalo mū
siškius pavaišinti kramtoma
guma ar šokoladiniais saldai
niais. Ž. Drungilaitė juokėsi,
kad viena moteriškė, dirbanti
bufetėlyje, ant kukurūzų traš

kučių visada jai užpila dau ris B. McKinley visuomet tė
giau lydyto sūrio: „Ji mane viškai rūpinasi lietuvėm krep
myli”.
šininkėm. Kokia tik beiškiltų
Nors sunku būna jaunie problema — tenka kreiptis į jį.
siems krepšininkams išbalan Vieną kartą jis net gynė Z.
suoti tarp sporto ir studįjų — Drungilaitę prieš matemati
abi šakos pozityviai veikia vie kos dėstytoją, sakydamas, kad
na kitą. Sportas padeda iš krepšininkė yra labai gabi ir
krauti susikaupusias neigia pati dėstytoja yra kalta, jeigu
mas emocįjas ir atgauti pasi gerai neišmoko.
tikėjimą savimi. Sportas pade
Ž. Drungilaitė pirmoji, iš
da žiūrėti į kiekvieną dieną, visų čia gyvenusių lietuvių,
tarsi į naują startą ir nepra įsigijo Texas valstijos vairavi
rasti pasiryžimo nugalėti iš mo teises ir nusipirko auto
kilusius sunkumus. Antra ver mobilį. „Galiu nuvažiuot, kur
tus — sėkmingos studįjos le noriu, — džiaugėsi mergina,
mia tolimesnę sportinę kar — nereikia ko nors prašyt,
jerą.
kad nuvežtų. Šiokia tokia
25 metų, 187 cm. ūgio kre laisvė. Čia — be automobilio
tingiškei Ž. Drungilaitei ant — žlugęs. Čia niekas pėsčio
rasis sezonas prasidėjo sėk mis nevaikšto”.
mingai. Ji antri metai iš eilės
gauna geriausios savaitės žai
Kalėdos su cepelinais
dėjos titulą. Pernai ji buvo
išrinkta geriausia visos konfePer Kalėdas į Weatherford
rencįjos ir viso regiono žai sugužėjo ir senoji krepšininkų
dėja. „Ji — tikrai labai gera gvardija — V. Grišmanausžaidėja, — apibūdina Ž. Drun- kaitė iš Dentono — ir A. Mejegilaitę
moterų
komandos ras iš — Universiteto Texas
„Coyotes” treneris B. McKin- valstijoje. Kalėdas visi euro
ley. — Šį sezoną ji žaidžia dar piečiai šventė pas trenerį B.
geriau. Labai gerai ginasi. Per McKinley.
sėkmingas rungtynes ji įmeta
Pagal trenerio užsakymą,
26-29 taškus ir atkovoja 11 reikėjo gaminti lietuviškus
kamuolių. Šiais metais ji pir didžkukulius. Ž. Drungilaitė
mauja konferencįjoje pagal su neabejojo, kad „cepelinai išėjo
rinktų taškų ir pagal atkovotų skanūs, kaip Lietuvoj. Visi
kamuolių skaičių”.
valgė, kai kas — net po tris.
Treneris B. McKinley atkak Amerikiečiai — paragavo. Vie
lios vidurio puolėjos privalu nintelis gamybos minusas —
mus stengiasi išnaudoti pir nebuvo bulvių tarkavimo ma
mojo kėlinio metu. O kai ko šinos, tai tarkavome su sulčių
manda atsiplėšia nuo varžovių spaudimo mašinėle. Amerikie
per dvidešimt taškų ir dau tiškos bulvės kitokios, nekrakgiau, treneris išleidžia į aikš molingos, papildomai pridėjo
telę mažiau patyrusias žai me kukurūzų krakmolo —
dėjas. Į efektyvų Ž. Drungi- tuomet, cepelinai nelimpa”.
laitės žaidimą treneris žiūri, Nusivylusi kulinariniu proce
kaip į ekipos sėkmės garantą. su, Z. Drungilaitė nutarė:
Kalbėdamas apie Ž. Drungi- „Daugiau cepelinų čia nevir
laitės, kaip žaidėjos, savybes, siu”. Ką darysi — sunkoka
jis pabrėžė: „Ji gerbia tavo Amerikoje pasiekti lietuviškos
nuomonę, ją labai lengva tre virtuvės aukštumas!
niruoti, ji puikiai suvokia vi
Net per Kalėdines atostogas
sus krepšinio aspektus. Man Ž. Drungilaitė dirbo kolegijos
patinka jos požiūris į žaidimą, miestelio apsaugoj. Budėti ir
požiūris į mokslą — ji niekada saugoti bendrabučių ramybę
nepraleidžia treniruočių, pas teko ir naujametinę naktį.
kaitų, treniruojasi iš peties, ir „Prižiūriu tvarką, man skam
apskritai, malonu su ja ben bina, kai yra problemų. Pas
drauti”.
mane visi kolegijos pastatų
Lietuvoje žaidusi Kauno raktai, užrakinu naktį, o iš
„Viktorijoje” ir „Laisvėje”, Ž. ryto atrakinu”, — kalbėjo Ž.
Drungilaitė patenkinta šių Drungilaitė apie pareigas.
metų rungtynių eiga: „Šiemet
Pagrindinis darbas — krep
daug geriau žaidžiam, turim šinis — aprūpina krepšinin
gerų žaidėjų, pralaimėjimų ne kus gyvenamąja vieta, moks
buvo. Konferencijoj turėtume las ir maistas — nemokami,
būti pirmos”.
tačiau smulkmenoms ir ki
Pasiteiravus, ar lengvesni tiems reikalams tenka užsi
antrieji metai, Ž. Drungilaitė dirbti patiems. Visi trys lietu
atsakė, ilgai nesvarstydama: viai vaikinai prižiūri kultūriz
„Daug lengvesni. Visų pirma, mo centrą ir krepšinio salę.
perpratau jų krepšinį. Antra Dirba 9 valandas per savaitę.
— aplinkui daug pažįstamų,
Smagu jauniesiems krepši
daug draugų, pramokau kal ninkams gyventi lietuviškam
bą, lengviau bendrauti su būry, tačiau visą laiką jaučiasi
žmonėmis, prisitaikiau prie tarsi prirakinti prie kolegijos.
gyvenimo sąlygų”.
„Nebūtu gaila sumokėti ir už
„Lietuviškas krepšinis — la taksi”, — skundėsi E. Luko
biau komandinis, o čia — indi šius. Tačiau net šios paslau
vidualus ir grubus, — kalbėjo gos Weatherford neturi. Visi
krepšininkė apie lietuviško ir čia ratuoti nuo 16-kos metų.
amerikietiško žaidimo stiliaus Visuomeninis transportas —
skirtumus. — Lietuvoj įpras minimalus. O mažame mieste
ta, kad reikiamu momentu lyje ir pramogų ne tiek jau
gauni kamuolį, o čia to nesi daug. Tačiau G. Drungilas ne
tikėk, turi pati atsikovot. Čia pasiduoda: „Ne pramogauti at
kamuolių taip lengvai nedali važiavau”. Į kultūrinius ren
na kaip pas mus. Čia domi ginius ar, paprasčiausia, apsi
nuoja žaidimas — vienas prieš pirkti, visi važiuoja į Fort
vieną. Greitas žaidimas — Worth — tris kartus didesnį
gynėjos bėga vienu greičiu su už Vilnių — miestą. Iki jo tik
puolėjom. Niekas nelaukia, 25 minutės kelio. Esant reika
kad centras atbėgs ir atsistos į lui, ar važiuojant pažiūrėti
savo vietą. Tačiau yra ir tokių sportinių rungtynių, europie
vidurio puolėjų, kurios nespė čius krepšininkus nuveža tre
ja atbėgti laiku. Atbėga, kai neriai ir draugai studentai.
ataka būna pasibaigus”.
Krepšininkė pabrėžė dar
Kaip žuvis vandeny
vieną niuansą — reikėjo prisi
taikyti ir prie mažesnio nei
Jauniausias iš visų lietuvių
Lietuvoje kamuolio. Antra žaidėjų — 19 metų 193 cm
kursė kaip vyresnioji sesuo ūgio, V. Pečiukas iš Joniš
rūpinasi ir savo broliu G. kio, praėjusiais metais žaidęs
Drungilu. Sunkiu momentu Montgomery vidurinės mokyk
jie gali vienas į kitą atsiremti.
los komandoje, Alabama vals
Šilti santykiai su treneriu tijoj. Šiais metais toj pačioj
irgi pozityviai veikia antra Montgomery vidurinės mokyk
kursės gyvenimą. „Jis — ge los komandoj rungtyniauja
riausias mano draugas”, — jaunesnysis brolis Andrius Pe
apie savo trenerį B. McKinley čiukas. Abu žaidėjai atvyko į
pasakė Ž. Drungilaitė. Trene JAV per Tarptautinę studentų

apsikeitimo programą, apsigy
veno amerikiečių šeimose. Iš
vykimą suorganizavo krepši
ninkų agentas iš Šilutės, tre
neris S. Kairys.
V. Pečiukas į savo padėtį
Amerikoje emocijų nepina. Jis
laisvai kalba angliškai, gerai
mokosi. Adaptacija jam tarsi
įvyko savaime. „Žinoma, šie
met geriau, daugiau brolių lie
tuvių”, — džiaugėsi jaunuolis.
Maistui didelio dėmesio jis
neskiria, toks įspūdis, kad jis
jaučiasi čia, kaip žuvis van
deny.
Pirmakursis labai gerai susižaidė su E. Lukošium, šie
krepšininkai tarsi tandemas
krepšinio aikštelėje, jų ka
muolių perdavimai vienas ki
tam baigiasi rezultatyviais
metimais. Jų darnus žaidimas
cementuoja visos komandos
pastangas. V. Pečiuko metimų
vidurkis 22 taškai, o per sėk
mingas rungtynes jis įmeta iki
30. Atkovotų kamuolių vidur
kis 6.
Apie V. Pečiuko sugebėjimą
įmesti pirmuosius rungtynių
taškus, treneris M. Ošina pa
sakė: „Tai jis tikrai moka”.
V. Pečiukas visada — star
tiniame penketuke, ir jis visa
da aikštelėje iki galo. Senti
mentais V. Pečiukas nesimėto,
nors jau spėjo pasiilgti tėvų,
draugų Lietuvoje. „Skirtingas
gyvenimas nėra toks blogas.
Lietuvoj nėra tokių galimybių
žaisti ir mokytis, o čia geros
sąlygos. Gyventi studentų
miestelyje yra patogu — ne
reikia iš ryto važiuoti kažkur
toli į paskaitas, viskas vietoje
— valgykla, kultūrizmo cent
ras ir salė. Bendrabutyje vai
kinai gyvena po du, nereikia
ieškoti naujų draugų, yra su
kuo pasitarti”.
Šią vasarą V. Pečiukas daly
vaus Europos Jaunių čempio
nate, atstovaudamas Lietuvos
jaunių rinktinei. Tad svąjonėms nelieka laiko. Apie atei
ties perspektyvas V. Pečiu
kas užsimena trumpai: „Jeigu
krepšinis seksis normaliai,
grįšiu į Europą. Lietuvoj bus
matyt”.

Širdis — Lietuvoj

Vyrų ir moterų „Coyotes” ko
mandos iškovojo pirmąsias
vietas Šiaurės Texas kolegįjų
konferencįjoje, o moterų ko
manda net išsiveržė į sep
tintąją vietą visos Amerikos
mastu.
Asmeniniai lietuvių krepši
ninkų laimėjimai irgi teikia
naujų vilčių — E. Lukošius ir
Ž. Drungilaitė išrinkti geriau
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siais Konferencįjos žaidėjais, o
V. Pečiukas — geriausiu žai
džiančiu Konferencįjos pirma
kursiu. Pasibaigus krepšinio
sezonui, Ž. Drungilaitė ir E.
Lukošius lieka tęsti mokslų
vasaros sesįjos metu. R. Nar
vilas ir G. Drungilas skris
atostogoms į Lietuvą. E. Lu
košius dar nežino: „Jeigu sėk
mingai baigsiu mokslus ir dar
liks daugiau laiko nei dvi sa
vaitės — važiuosiu namo”.
Paklaustas, ar rinktųsi grįži
mą Lietuvon, baigęs studijas,
krepšininkas atsakė: „Širdis
— Lietuvoj, tik aplinkybės
kartais neleidžia visko mesti”.
Užsiminus apie perspektyvas
NBA, E. Lukošius kalbėjo:
„NBA žaidžia kitokie vyrai —
didesni ir talentingi”.
Į klausimą ar grįžus į Lie
tuvą, būtų lengviau įsidar
binti su JAV diplomu, Ž.
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Drungilaitė atsakė: „Tiek lie
tuviškas, tiek amerikietiškas
diplomas — jeigu neturi ryšių
— nieko gera”.
Po vasaros sesįjos antrakur
siams bus aišku, į kokius uni
versitetus jie važiuos žaisti ir
mokytis. Daug kas priklausys
ne tik nuo jų pačių, bet ir nuo
trenerių. Ž. Drungilaitė svąjoja važiuoti žaisti į Kaliforniją,
apie asmeninį butą — papras
čiausia, atsibodo gyventi ben
drabučiuose.
Pasiteiravau E. Lukošiaus,
kokiuose Europos klubuose
norėtų žaisti: „Sunku pasi
rinkti. Priklausys nuo situaci
jos, ar būsiu pakankamai stip
rus žaisti profesionaliame
krepšinyje. Norėti yra viena.
Lietuvoj yra daug gerų žai
dėjų, didelė konkurencija. Nie
kas nežiūri norų, o — galimy
bių”.

IŠ PLB VEIKLOS
Jau keli me
tai kruopščiai renkama me
džiaga ir redaguojama Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės
(PLB) istorijos knyga. Tokią
knygą paruošti ir išleisti buvo
nutaręs PLB seimas. Turinį
sudarys PLB atsiradimas, pa
skelbus Lietuvių Chartą, or
ganizacinės veiklos pradžia,
seimai, jaunimo kongresai,
renginiai, atskirų kraštų ben
druomenių ir Jaunimo sąjun
gų trumpa istorija, dainų ir
tautinių šokių šventės, įvai
rios iliustracijos. Darbo pra
džiai lėšų skyrė Lietuvių fon
das.
Knygos medžiagą kelis me
tus rinko Vytauto Didžiojo
universiteto Kaune doktoran
tas Linas Saldukas. Darbą tę
sia Lietuvos Istorijos instituto
doktorantė Vitalija Ilgevičiūtė-Stravinskienė, talkinama
PLB valdybos narių. Kadangi
kraštų Bendruomenės labai
pamažu medžiagą teikė, todėl
darbas užsitęsė. Knygą nu
matoma išleisti 2003 m.
PLB istorija.

Pašto ženklas prof. Juo
zui Eretui paminėti. PLB X

seimas buvo nutaręs, jog PLB
valdyba kreipsis į Lietuvos
Respublikos paštą, kad profe
soriui, visuomenininkui, EL
TOS įkūrėjui Juozui Eretui
atminti būtų išleistas Lietu
vos pašto ženklas.
Valdybos nariai ir eilė lietu
vių organizacijų bei pavienių
asmenų šį reikalą kėlė įvai
riomis progomis, kalbėdamie
si su dažnai Lietuvoje pasi-

keičiančių vyriausybių pa
reigūnais. Pagaliau š.m. ba
landžio mėn. pabaigoje Čika
goje gyvenantis prof. Ereto
darbų ir raštų gerbėjas Algis
Liepinaitis gavo tokį laišką iš
LR Susisiekimo ministerijos:
„...Norėčiau padėkoti už Jūsų
rūpestį ir informuoti, kad po
susitikimo su PLB vicepirm.
A. Rugieniumi, mes apsvarstėme Pašto ženklų komisijos
posėdyje klausimą dėl pašto
ženklo prof. dr. J. Ereto pa
gerbimui ir priėmėm teigiamą
sprendimą išleisti pašto ženk
lą 2003 metais. Apie komisijos
sprendimą A. Rugienius yra
informuotas”. Pasirašė Arijus
Ramonas, Susisiekimo vice
ministras.
PLB inf.
* Jei tarp Smiltynės ir
Klaipėdos
plaukiojantis
keltas pradėtų skęsti, paskui

jį į dugną grimztu ir daug ke
leivių. Mat gelbėjimosi lie
menės keltuose — metalinėse
spintose, pakabinama spyna
užrakintos. O raktas nuo jų —
pas kelto kapitoną. Senojoje
perkėloje plaukiojantis keltas
„Kintai" gali plukdyti apie
450 žmonių, tiek jame turi
būti ir gelbėjimosi liemenių.
* Kraujasiurbių mašalų,
įkyriai kandžioj ančių žmo

nes ir gyvulius, antplūdžio
Dzūkijoje šiemet tikimasi iš
vengti. Šį savaitgalį į Nemuną
buvo išpiltos 4 tonos mašalų
lervas naikinančio biologinio
preparato „Vectobac".
(LR, Elta)

Our new Airbus goes by the designation A340.
can just caii it Cloud 9.

There are a number of reasons why our nevv Airbus A340 is the ultimate
in comfort and convenience. Economy Extra, our nevv class of Service,
offers its ovvn separate cabin with plenty of room to work or relax. While
every seat In all three classes has been newly designed and features an
individual video screen. Of course, the sense of well being you'll feel vvhen
flying on this sophisticated nevv aircraft is more than just the result of
enhanced comfort, space and amenities. It's also the result of an enhanced
quality of Service you’ll find only on SAS. To find out more call your Travel
Agent or SAS at 1-800-221-2350.
www.scandinavian.net

It’s Scandinavian

Jff
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GIESMIŲ SEKMADIENIS

Baigiantis mėnesiui, skir
tam Dangiškai Motinai Mari
jai, Švč. M. Marijos Gimimo
parapijos . bažnyčioje gegužės
25 d. po 5 val.v. šv. Mišių
skambės maldos ir giesmės,
skirtos Švč. M. Marijai - „Avė
Marija”!
Giesmes atliks žymūs solis
tai: Genovaitė Bigenytė, Nida
Grigalavičiūtė, Dalia Lietuvninkienė, Rimantas Mingaila,
Nijolė Penikaitė, Praurimė
Ragienė, Julius Savrimas.
Vargonuos Kristina Vilutytė ir
Jūratė Lukminienė. Progra
moje dalyvaus birbynininkas
Vytautas Zelenis. Tikimės vi
sų nuoširdaus dalyvavimo.
Kun. Rimvydas
Adomavičius

15 mėgėjų ir profesiona
lių menininkų dalyvaus

Romo Kalantos prieš 30
metų Kaune pareikštas pro

nėje, Lemonte, šį penktadienį,
gegužės 24 d., 2 val.p.p.

Skelbimai
x Karaliaučiaus krašto
lietuviškų mokyklų para
mai per Mažosios Lietuvos

testas okupantams dėl Lietu
vos laisvės, paaukojant savo
gyvybę, bus trumpai paminė Lietuvių draugiją Čikagoje au
tas š. m. gegužės 27 d. prieš kojo: $100 — Amerikos lietu
12 vai., tuoj po pamaldų, prie vių centras Los Angeles, CA.
paminklo Šv. Kazimiero lietu $50 — Algirdas Dūda; Alber
vių kapinėse, f paminėjimą tas ir Irena Kereliai. $30 —
kviečia Lietuvos Šaulių sąjun Aldona Jesmantas; Vitalis
Švažas. $25 — Al Bartkus;
gos išeivijoje centro valdyba.
Petras ir Stefa Kisieliai; Balys
Šeštadienį, gegužės 25 d.,
Milaknis. $20 — Saulius Vy
vėl bus kraunami „Saulutės” das. $15 — Eugenijus ir Irena
siuntiniai. „Saulutė” nuošir Slavinskas. $10 — Longinas
džiai dėkoja daiktus suvežu- Svelnis. $5 — Vytautas ir Ma
siems, skirsčiusiems ir paka rija Oniūnas; Elena Radzevi
vusiems, o dabar „Lithuanian čiūtė. Dėkojame visiems rėmė
Mercy Lift” talpintuvų dėka jams. „Karaliaučiaus kraš
apie 700 siuntinių vėl keliaus to lietuvybei”, 1394 Middle
į Lietuvą. Renkamės Pasaulio burg, Ct., Naperville, IL
lietuvių centro žemutinėje ma 60540-7011.
(Skelb.)
šinų aikštelėje 8:30 val.r.
• Namams pirkti pasko
„Saulutė” dėkoja PLC už prie
los
duodamos mažais mėnesi
globstį, galimybę padėti var
gingai gyvenantiems Lietuvo niais įmokėjimais ir prieina
je. Informacija skambinant mais nuošimčiais. Kreipkitės į
Ramintai Marchertienei tel. Mutual Federal Savings,
630-243-9488. Iš anksto dėko 2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747.
jame galintiems padėti.

Amerikos Lietuvių inžinierių
ir architektų sąjungos (ALI
AS) Čikagos skyriaus ruošia
moje meno ir kūrybos paro
doje, kurios atidarymas vyks
Vytauto Jurkūno karika
gegužės 26 d., sekmadienį, 1 tūrų ir piešinių paroda bus
val.p.p. Jaunimo centre. Meni atidaroma birželio 8 d., šešta
nę programą atliks solistė Ni dienį, 7 val.v. Balzeko lietuvių
jolė Penikaitė ir pianistė Kris kultūros muziejuje (6500 S.
tina Vilutytė. Kviečiame visus Pulaski Rd., Chicago).
gausiai dalyvauti šioje origi
KALENDORIUS
nalioje parodoje.
Vėliausia „Panorama” ir
Rimo „Mindaugas” antroji
dalis bus rodoma Bočių me

Atminimo dieną (Memorial Day), gegužės 27-ąją,
„Draugas” nedirbs. Kitos sa
vaitės pirmasis numeris bus
gegužės 29 d., trečiadienio.

Gegužės 23 d.: Andriejus, Deziderijus, Ivona, Gertaudas, Merkuri
jus, Tautvydė.
Gegužės 24 d.: Gerardas,
Gina, Joana, Vilmantas, Vincentas,
Zuzana.

• 27 centai skambinant į
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai.
per parą, 7 dienas per savai
tę, 6 sekundžių intervalai.

Jokių mėnesinių mokesčių.
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be
apgaulės. Kreipkitės vakarais
lietuviškai į TRANSPOINT
atstovą su 8 metų patirtimi
tarptautiniuose ryšiuose. Tel.
708-386-0556. TRANSPOINT
— patikimiausias ryšys su
Lietuva bei visu pasauliu!

JAUNIMAS MĖGSTA ŠOKTI
Birželio 2 d., sekmadienį, pasiruošimo darbą. Šių grupių
Jaunimo centre, Čikagoje, Lie vadovai yra dalis mūsų Lietu
tuvių' tautinių šokių institutas vių tautinių šokių instituto.
(LTŠI,' pirmininkė Nijolė Pu- Kiek šokių mokytojų iš
pienė) ir JAV Lietuvių Bend viso šiuo metu dalyvauja
ruomenės Kultūros skyrius LTŠI veikloje?
(pirmininkė Marija Remienė)
- Apie aštuoniasdešimt.
rengia šokių šventę, skirtą pa
- O kiek šokių grupių yra
remti „Draugo” dienraštį. Ta Šiaurės Amerikoje?
proga paprašėme LTŠI pirmi
- Apie keturiasdešimt, mat
ninkę Nijolę Pupienę dau
mažesnei grupei užtenka vie
giau papasakoti apie tautinio
no šokių vadovo, o kitai, kur
šokio kultūrą Šiaurės Ameri
yra šimtas ir daugiau šokėjų,
koje.
jau reikia keleto. Didelę grupę
- Pirmiausia malonėkite
vadovas paprastai suskirsto į
pristatyti šokių grupes, ku
vaikų, jaunių, studentų, sene
rioms „Draugas” skolingas
lių ir kt. mažesnes grupes, su
už auką, t.y., kurios daly
kuria turi dirbti atskiras va
vaus koncerte mūsų dien
dovas.
raščiui paremti.

- Jeigu neatsitiks kokių
nors netikėtumų, koncerte
žada dalyvauti: dvi grupės iš
Čikagos - tai „Lietuvos Vy
čiai” (vadovai: Frank Zapolis,
Lidija Ringienė, Diana Guda
vičiūtė,
Daiva
Camberos,
Diana Vidugirienė) ir „Gran
dis” (vadovė Violeta Fabianovich); „Spindulys” iš Lemonto,
IL (vadovė Rasa Poskočimienė); „Žaibas” iš Madisono, WI
(vadovė Asta Šepetys); „Klum
pė” iš Woodstock, IL (vadovės
Ingrida Špokienė ir Vilija
Sužiedelienė) bei „Šaltinis” iš
Detroito, MI (vadovė Viktorija
Viskantienė). Aš koordinuoju

- Kurios iš šokių grupių
yra tokios didelės, kad
šokėjus
skaičiuoja
iki
šimto?

- Čikagos „Grandyje”, Le
monto „Spindulyje” ir Los An
geles „Spindulyje” bei „To
ronto „Gintare” būdavo iki
200 šokėjų. Dabar gal tiek ir
nebėra, bet tai liko didelės
grupės - po šimtą dar tikrai
yra. Šokių grupės yra labai
nepastovus dalykas - jauni
mas dažnai keičiasi. Vieneriais metais ateina jo daugiau,
kitais mažiau. Priklauso nuo
švenčių, net ir nuo draugų paprastai jaunimas einh ten,

kur eina jų draugai.
LTŠI apima tik Šiaurės
Amerikos šokių grupių moky
tojus, bet tai nereiškia, kad jų
tėra tik čia. Tautinių šokių
grupių už Lietuvos ribų yra ir
Pietų Amerikoje, Lenkijoje,
Gudijoje ir kitur.
- Ar pakanka jaunimo,
norinčio šokti lietuvių tau
tinius šokius?

- Kol kas pakanka, bet jo
mažėja. Gal dabar, kai atva
žiuoja daug naujųjų lietuvių,
vėl padaugės norinčių. Štai
mūsų Čikagos lituanistinėje
mokykloje, kur aš mokytojau
ju, visi mokiniai yra naujosios
bangos lietuvaičių vaikai ir
visi jie gauna tautinio šokio
pagrindus. Kiekvienas skyrius
turi tautinių šokių programą.
Stengiamės, kad jie žinotų, jog
šokis yra mūsų kultūros dalis,
kad savo vaikams ir anūkams
kada nors (kai bus tokie seni,
kaip mes) turėtų ką papasako
ti ir parodyti.
Darbas su jaunimu yra
sunkus. Su juo reikia dirbti
nuolat ir įvairiais būdais skie
pyti jam meilę lietuvybei - per
dainas, eiles, šokį. Kadangi
jaunimas mėgsta judėti, leng
viausia, man atrodo, prie jo ir
yra prieiti per šokį.
Audronė V. Škiudaitė

Koncerte „Draugui” paremti birželio 2 d. Jaunimo centre dalyvaus ir „Žaibo” šokių grupė iš Madison, WI.

Redaguoja GRAŽINA STURONIENĖ, 9228 S. Major Avė., Oak Lawn, IL 60453

ATOSTOGOS

Valio! Kaip visi stovyklauto
jai ir vadovai jaučiasi, kai jie
yra Dainavoje? Dainava yra
smagiausia vieta pasaulyje.
Ten visi esame kaip didelė,
linksma šeima. Ten mes kas
met susirenkame gyventi kar
tu dviem savaitėms. Aš nega
lėčiau gyventi be Dainavos.
Dainava yra kaip maža Lie
tuva. Visur yra žali kalnai ir
dideli ąžuolai. Yra pušynas ir
Kryžių kalnas. Dainava net
turi Rambyną! Bet Spyglys tai geriausias dalykas Daina
voje. Mes jame kasdien plaukiojame.
Ne, aš sakiau netiesą. Spyg
lys nėra geriausias dalykas,
patys stovyklautojai yra svar
biau už viską.
Aš negaliu sulaukti šios va
saros, kai vėl sugrįšiu į Daina
vą. Sudiev!
Giedrė Kazlauskaitė

Lemonto Maironio lit. m-los
8 kl. mokinė
MAMYTEI

Mano mamytė spindi
Kaip saulytė,
Mamytė man graži
Kaip gėlytė.
Mamytė - ji man gera,
Ji visiems miela,
Mama, Mamyte,
Kaip aš tave myliu.
Paulina Pancerovaitė

Čikagos lit. m-los
mokinė
BIRUTĖS KALNO
LEGENDA

Žemaitijoje yra didelis kal
nas. Štai legenda, kaip jis atsi
rado. Vieną dieną Kęstutis jo
jo į Palangą. Pamatė gražią
mergaitę ir manė, kad ji yra
deivė. Bet ji buvo tik Birutė,
vaidilutė iš Palangos. Kęstutis
prašė, kad ji tekėtų už jo. Ji
atsakė, kad negali, nes yra
vaidilutė ir negalinti tekėti.
Bet kunigaikštis vis tiek ėmė ją
ir vedė Trakuose. Ten jai vis
kas patiko, bet ji pasiilgo Pa
langos. Kęstutis ėmė ir Palan
goje ant kalno pastatė jai gra
žius rūmus. Tas kalnas buvo
pavadintas Birutės kalnu.
Kęstutis turėjo vaikų, tarp jų
buvo ir Vytautas Didysis.
Kęstutis Daugirdas

Lemonto lit. m-los
7 kl. mokinys
AUSTRALIJOJE

Mūsų šeima skrido į Austra
liją. Ten buvo labai šilta, sma
gu ir gražu. Pirma mes atskridom į Sidnėjų, matėm
Sidnėjaus uosto tiltą, buvom
Šventos Marijos katedroje iš
kilmingose Mišiose, matėm
Sidnėjaus Operos rūmus ir
operą „La Boheme”. Laivu nu
plaukėme į Manly paplūdimį
ir plaukėme jūroje. Visa tai
man labai patiko.
Iš Sidnėjaus mano šeima
skrido į Melbourną. Buvome
nuvažiavę pamatyti gyvulius
Healsville Sanctuary. Mes vi
si važiavom gražiausiu keliu
prie jūros apžiūrėti 12 Apaš
talų, ten buvo šalta ir vėjuota.
Tada skridom į Cairns ir va
žiavom į Palm Cove. Mes ap
lankėm Great Barrier Reef,
kur plaukėm ir nardėme, ma
tėm daug žuvų, ten buvo labai
smagu. Po to važiavom į
drėgną atogrąžų girią (rainforest). Atostogos Australijoje
buvo labai smagios.

Lemonto Maironio lituanistinės mokyklos mokytoja Irena Senkevičienė su savo mokiniais.

MANO GERIAUSIAS
ŽAISLAS •

RUGSĖJO 11-TOJI

Ši diena mane labai pakeitė.
Mano geriausias žaislas yra Aš esu dėkinga už tai, ką tu
banginis. Aš su juo žaidžiu. riu ir ko nepraradau. Aš dė
Jis turi baltą pilvą. Jis yra di kinga už savo mokytojus, ku
delis. Jis turi du baltus rutu rie mane veda į gerą, esu dė
liukus prie akių. Mano bangi kinga už savo draugus ir jų
nis turi daug draugų.
draugystę. Aš myliu savo šei
Karolis Arnatkevičius mą, nes niekada nežinau, kas
Čikagos lit. m-los gali atsitikti ir kada galėsiu
1 sk. mokinys jiems pasakyti, kad juos labai
myliu. Džiaugiuos, kad didelei
MANO MĖGIAMIAUSIAS
tragedijai įvykus, mes, visi
SEZONAS
JAV
žmonės, pajutome vieny
Mano mėgiamiausias sezo
bę
ir
stiprybę šiame dideliame
nas yra pavasaris. Man patin
ka pavasaris, nes pavasarį nė pasaulyje.
Sigita Poskočimaitė
ra per šilta ar per šalta. Mano
Lemonto Maironio lit. m-los
šeima šiais metais pavasarį
8 klasės mokinė
važiuos slidinėti į Colorado.
Man patinka pavasaris, nes
POKALBIS SU MAMA
lyja. Man patinka lietus. Man
IR MOKYTOJA
taip pat patinka žiema. Kai
Jūratė
Krokytė-Stirbienė
sninga per žiemą — labai yra mano mama ir mokytoja.
gražu. Man patinka žaisti Rašant šį interviu, aš supra
sniege. Žiemą galima čiuožti
tau, kad mano mama labai
ir su rogėm nuo kalno va myli mokytojavimą ir dirbda
žiuoti. Bet žiemą labai šalta.
ma šį darbą jaučia didelį ma
Gerai, kad yra sezonai, nes lonumą. Jau nuo pat mažens
jeigu būtų tik šilta ar šalta
ji žinojo, kad nori padėti žmo
per visus metus, labai nusi nėms. Kalbėdamasi su ja, aš
bostų.
labai daug naujo sužinojau
Nida Masiulytė
apie savo mamą. Net pradėjau
Lemonto Maironio lit. m-la galvoti, gal ir man būti moky
toja?
MANO IDEALUS
ŽMOGUS
Manau, kad mokytojo profe
sija
yra doras ir svarbus dar
Man labai patinka mano
mama, ji yra ta, kuri manimi bas. Mano mama, jau mokyto
visados rūpinasi. Kai aš už jaujanti 20-tus metus, yra pil
augsiu, aš noriu būti kaip ma na energijos ir entuziazmo to
no mama, nes ji yra man ge liau padėti vaikams.
— Kiek tau buvo metų,
riausias pavyzdys ir aš ją la
kai nutarei būti mokytoja?
bai myliu.
— Manau, aš norėjau būti
Viktorija Biskytė
Lemonto Maironio lit. m-los mokytoja nuo pat mažens.
— Jeigu nebūtum moky
8 klasės mokinė

toja, kokį darbą dirbtum?

— {Prieš atsakydama ilgai
galvoja) Bet ką kitą? Teisybę
pasakius, turbūt vadovaučiau
kokiai nors vargstantiems vai
kams padedančiai organizaci
jai.
— Kas tau mokytojo dar
be labiausiai patinka?

— Sukurti geras sąlygas
sunkiai besimokančiam vai
kui.
— Ar atsimeni savo mėgs
tamiausią mokytoją?

— Tai buvo penktoje klasėje,
bet neatsimenu jos vardo.
— Kodėl tu ją prisimeni?

— Ji buvo ką tik grįžusi iš
Brazilijos. Mums pasakojo įdo
mias pasakas, rodė filmus ir
išmokė dainų... {pradeda man
dainuoti penktoje klasėje iš
moktą brazilišką dainą.)
— Būdama mokyklos ve
dėja, kaip galvoji, ar pasiilgsi mokytojavimo?

— Kartais taip. Aš kuriu
naują mokyklą ir tai yra sma
gus ir kūrybiškas procesas.
Galėsiu labiau padėti vaikams.
— Kokių, tavo manymu,
dalykų yra svarbiausia iš
mokyti mokinius?

— Sugyventi su kitais žmo
nėmis ir juos gerbti. Nesvar
bu, kaip jie besiskirtų. Ir kad
mokymasis ir mokykla yra gy
venimas, ir viskas, kas supa,
yra Didžioji Mokykla.
— Ar manai, kad mokyto
javimas pasikeis po 20-ies
metų?

— Galvoju, kad vaikai rink
sis į mokyklą tik kokias tris
dienas per savaitę. Dalį moky
muisi skirto laiko praleis prie
individualizuotų, konkrečiam
mokiniui sukurtų kompiuterio
programų, o kitą laiką — dis
kutuodami ir darydami eks
perimentus.
— Ką patartum būsimam
mokytojui?

— Gerbti kiekvieną mokinį
ir jo sugebėjimus. Žinoti, kad
pasirinkdamas/-a
mokytojo
profesiją, prisiima didžiulę at
sakomybę.
— Na, ir pabaigai, ko iš
mokai iš savo mokinių?

— Tam, kad vaikas galėtų
mokytis, jis turi jaustis sau
gus ir mylimas. Jeigu to nėra
vaiko šeimoje, mokytojas gali
bandyti tą aplinką sukurti. Ši
tas yra būtina.
Ačiū už pokalbį.

Saulė Grybauskaitė.

Gaja Stirbytė

Lemonto Maironio lit. m-los
6 sk. mokinė

Lemonto Maironio lit. m-los
8 skyriaus mokinė

