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Šiame
numeryje:
Artėja JAV Rytinio 
pakraščio sporto 
žaidynės, o Š. Amerikos 
Lietuvių sporto 
žaidynės - jau praeitis; 
„Lituanica” sužaidė 
lygiosiomis.

2 psl.

Vedamajame Regina 
Narušienė svarsto apie 
besikeičianti NATO 
vaidmenį XXI amžiuje.

3 psl.

Nelietuviškos Čikagos 
ir apylinkių naujienos: 
baigtas statyti 
aukščiausias JAV 
kryžius vienus 
džiugina, kitus erzina; 
58 nuoš. parduotuvių 
klientų - apgaudinėjami.

4 psl.

V. Šeštokas atsiliepia 
į A. Gečio gegužės 2 d. 
straipsnį; New Britain, 
CT, susikūrusiam 
ansambliui „Sodžius” - 
skambių dainų.

5 psl.

„Lietuvos Vaikų vilties” 
savanoriai Juditos 
Mauersberger 
rezidencijoje buvo 
susirinkę švęsti savo 
pirmininkės Gražinos 
Liautaud gimtadienio.

6 psl.

Sportas
* Olimpinių žaidynių me

dalių laimėtojams nebus su
teikiama išskirtinė galimybė 
gauti I ar II laipsnio valstybi
nę pensiją. Socialinės apsau
gos ir darbo ministerija, Vy
riausybei siūlo tokiam projek
to variantui nepritarti. Pirma, 
ministerijos nuomone, šie as
menys ir taip gali gauti I ar II 
laipsnio valstybines pensijas, 
kaip asmenys, ypač nusipelnę 
Lietuvai plėtodami sportą. An
tra, tokių pensijų mokėjimas, 
nepriklausomai nuo drau
džiamųjų pajamų turėjimo, 
būtų socialiai neteisingas kitų 
pirmojo ir antrojo laipsnio val
stybines pensijas gaunančių 
ypač nusipelniusių asmenų 
atžvilgiu.

Naujausios
žinios

* Sveikatos apsaugos mi
nistras siekia gerinti arešti
nėse laikomų asmenų gyveni
mo sąlygas.

* Specialistai neturi duo
menų, kad 1989 m. įvykusi 
avarija Jonavos „Azote” pablo
gino regiono gyventojų svei
katą.

* Prezidentas pagyrė Lie
tuvos karių pasirengimų
antiteroristinėms operacijoms.

* Lietuvoje ketvirtadienį 
minima Pasaulinė donorų 
diena.

* TV maratonas „Vai
kams neturi skaudėti”
rinks lėšas medicinos įrangai 
ir remtinų vaikų atostogoms.

Tarp mokytis į Švedija 
išlydėtų kariūnų — pirmoji 
mergina.
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Vidurio ir Rytų Europos 
koalicijos konferencija

Š.m. gegužės 15 d. JAV 
Senato rūmų Hart pastate 
įvyko Vidurio ir Rytų Europos 
Koalicijos (CEEC) konferenci
ja — „JAV-Rusijos santykiai 
ir jų reikšmė Vidurio bei Rytų 
Europai”.

Konferenciją pradėjo ir 
sveikinamąjį žodį tarė Regina 
Narušienė, JAV Lietuvių 
Bendruomenės tarybos
pirmininkė. Ji paminėjo, kad 
šį renginį pradedame su švie
žiomis viltimis ir lūkesčiais 
dėl naujų santykių tarp 
Rusijos ir JAV.

Be R. Narušienės, JAV LB 
šiame svarbiame renginyje 
atstovavo Algirdas Rimas (LB 
Visuomeninių reikalų tarybos 
pirm.), Algimantas Gureckas 
(JAV LB Visuomeninių reika
lų taryba), Audronė Pakštie
nė, Jūratė Mikšėnienė (JAV 
LB įstaigos stažuotoja). 
Amerikos Lietuvių tarybai 
(ALT) konferencijoje atstova
vo: ALTo atstovas Vašingtone 
A. Rimas ir iš Čikagos atvykę 
ALTo tarybos nariai — Ana- 
t< lijus Milūnas, Pranas Jur
kus bei Stasys Dubauskas.

Konferencijoje vykusios dis
kusijos buvo suskirstytos į dvi

Vilniuje prasidėjo Baltijos 
Asamblėjos sesija

Vilnius, gegužės 23 d. 
(BNS) — Ketvirtadienį „Le 
Meridien Villon” viešbutyje 
prie Vilniaus prasidėjo Balti
jos Asamblėjos (BA) sesija, ku
rioje Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos parlamentarai diskutuos 
apie integraciją į Europos Są
jungą bei NATO, sieks suakty
vinti Baltijos jūroje nuskan
dinto cheminio ginklo proble
mos sprendimą bei žinių vi
suomenės kūrimą.

20-osios asamblėjos sesijos 
temas ketvirtadienį surengto
je spaudos konferencijoje pri
statė BA prezidiumo pirminin
kė, Seimo socialdemokratinės 
koalicijos frakcijos narė Gied
rė Purvaneckienė. Pasak jos, 
šioje sesijoje Baltijos parla
mentarai kalbėsis apie būsimą

Pasaulio naujienos
Vjyny/ (Remiantis AFP, Reuters, AP, lntertax, ITAR-TASS, BNS

žinių agentūrų pranešimais)

EUROPA

Sofia. Popiežius Jonas Pau
lius II ketvirtadienį atvyko ke
turių dienų vizito į Bulgariją, 
kur tęs savo popiežiškąją ke
lionę, aiškiai parodžiusią, kad 
Parkinsono liga ir artritu ser
gančio 82 metų popiežiaus 
sveikata vis labiau silpnėja. 
Šventasis Tėvas, kuris Bulga
riją vieną kartą pavadino „Ry
tų Europos sodu”, ketina para
ginti ją stengtis išlaikyti savo 
tūkstantmetes kultūrines, mo
ralines ir dvasines vertybes 
kartu žvelgiant į Vakarus. Po
piežiaus atvykimo proga skur
džiai gyvenančios Bulgarijos 
sostinės aikštėje pirmą kartą 
per 10 metų buvo įjungti fon
tanai, suremontuoti duobėti iš 
oro uosto į Sofiją vedantys ke
liai.

Berlynas. JAV prezidentas 
George W. Bush ketvirtadienį 
paragino vieningai stoti į kovą 
su terorizmu ir perspėjo, kad 
pavojus gresia ir Europos vals
tybėms. „Mes susiduriame su

Gegužės 15 d. Washington, DC, Senato Hart patalpose įvyko Centrinės ir Rytų Europos Koalicijos (CEEC) konferenci
ja „JAV ir Rusijos ryšiai bei jų pasekmės Centrinei ir Rytų Europai". Vakaro metu buvo pagerbtas ir apdovanotas 
Lenkų Bendruomenės narys, Lietuvos reikalų gynėjas, ilgametis JAV Lietuvių Bendruomenės draugas, daug padėjęs 
Lenkijos ir Lietuvos ryšių stiprinimui Jan Nowak Jezioranski. Jis su Amerikos Lenkų kongresu padėjo JAV LB įta
koti JAV Senatą, kuris gegužės 17 d. priėmė „Laisvės konsolidavimo aktą”.

Nuotr.: (Iš kairės) JAV LB Respublikonų Federacijos atstovas Paulius Jurkus, JAV Lenkų kongreso atstovė So- 
phia Miskiewicz Peters, Amerikos Lietuvių Respublikonų federacijos atstovė Audronė Pakštienė, Lenkų Bendruome
nės atstovas J. N. Jezioranski ir JAV LB prezidiumo pirmininkė Regina Narušienė.

dalis. Pirmojoje diskutuota 
politiniais klausimais: „NA
TO plėtimo reikšmė” — 
pasisakė Stephen Flanagan, 
Nacionalinio strategijos studi

savo šalių įnašą į NATO ir ES 
bei aktualius regiono klausi
mus. Vienas iš jų yra Lietu
vos, Latvijos ir Estijos parla
mentarams didelį nerimą ke
lianti Baltijos jūroje nuskan
dintų cheminių ginklų proble
ma.

„Sistemiškai ši problema 
dar nėra sprendžiama, tačiau 
jos pavojus niekur nedings, 
todėl BA sesijoje bus kalbama 
apie galimybes gerinti infor
macijos apie chaotiškai pa
skandintus sprogmenis surin
kimą, taip pat galimybes 
steigti tarpvyriausybinę tar
nybą, kuri rūpintųsi (Baltijos 
jūroje nuskandinto cheminio 
ginklo) likimu”, sakė BA prezi
diumo pirmininkė.

Nukelta į 4 psl.

JAV prezidentas George W. Bush 
(kairėje) ir Vokietijos kancleris Ger- 
hard Schroeder.

agresyvia jėga, kuri šlovina 
mirtį”, Reichstage pažymėjo 
JAV vadovas, „Rugsėjo 11-oji 
JAV istorijoje buvo plati ski
riamoji linija, epochų pasikei
timas, toks aiškus, kaip Perl 
Harbor ar pirmoji Berlyno blo
kados diena”, sakė G. W. 
Bush. Ketvirtadienį po pietų, 
tęsdamas savo kelionę po Eu
ropą, JAV prezidentas iš Ber
lyno išvyko į Maskvą.

jų instituto atstovas; „NATO: 
19+1”, pasisakė Frank M. 
Cevasco, Hicks and 
Associates, Ine., atstovas; 
„Naujas NATO vaidmuo

Baigtos vyriausybės, 
„Williams ir „Jukos” 

derybos
Vilnius, gegužės 23 d. 

(BNS) — Ketvirtadienio nak
tį — kur kas anksčiau nei nu
matyta — baigėsi vyriausybės, 
JAV bendrovės „Williams In
ternational” bei Rusijos naftos 
susivienijimo „Jukos” derybos 
dėl investicijų į „Mažeikių 
naftą”.

Ūkio viceministras ir vy
riausybės derybininkų grupės 
vadovas Nerijus Eidukevičius 
patvirtino, jog derybininkams 
pavyko pasiekti esminių susi
tarimų. Jie nekomenta
vo pasiektų susitarimų, aiš
kindamas tuo, jog sutartys 
dar nėra pilnai parengtos pa
sirašymui, todėl negalima lai
kyti derybų baigtomis.

Nukelta į 4 psl.

Londonas. Didžiosios Bri
tanijos užsienio reikalų sekre
torius Jack Straw ketvirta
dienį BBC radijui sakė, kad, 
aštrėjant Indijos ir Pakistano 
konfrontacijai ir nesuaktyvi
nus abipusio bendravimo, tarp 
šių valstybių gali kilti bran
duolinis karas. Pasak jo, Indi
ja ir Pakistanas neturi gerai 
organizuotų „karštųjų linijų” 
sistemos, taip pat garantuoto 
abipusio sunaikinimo doktri
nos, kuri per 40 šaltojo karo 
metų leido Europai išvengti 
branduolinio konflikto.

Roma. Teroristų išpuolių 
grėsmė privertė Italiją organi
zuoti kitą savaitę įvyksiantį 
NATO ir Rusijos viršūnių su
sitikimą gerai įtvirtintoje ka
rinėje bazėje, pranešė Italijos 
premjeras Silvio Berlusconi. 
Italija mobilizavo 14,000 ka
reivių ir policininkų, kurie tu
rės užtikrinti saugumą vienos 
dienos viršūnių susitikimo 
metu.

Berlynas. Vokietijos gyny
bos ministras Rudolph Schar- 
ping atmetė galimybę, kad jo 
valstybės kariuomenė gali da
lyvauti galime karinėje opera
cijoje priešų Iraką, teigdamas, 
jog Bundesvero pajėgas ir taip

(saugumo ir gynybos klausi
mas)”, pasisakė Paul A. Goble, 
Amerikos Balso atstovas.

Nukelta į 3 psl.

Baigdamas vizitą Latvijoje, premjeras Algirdas Brazauskas ketvirtadienį Ry
gos lietuvių vidurinėje mokykloje susitiko su užsienio lietuvių bendrojo lavi
nimo mokyklų vadovais ir mokytojais. Premjeras padėkojo mokytojams už jų 
pastangas išeivijoje išsaugoti ir ugdyti tautiškumą, lietuvių kalbą, tautines 
tradicijas. A. Brazauskas žadėjo, kad pastangas išsaugoti tautiškumą vyriau
sybė rems kiek galėdama. Jis citavo Lietuvos vyriausybės 2001-2004 meti; 
programą, kurioje numatyta „siekti, kad užsienyje gyvenantys lietuviai bei 
pastaruoju metu j užsienį išvykę Lietuvos piliečiai turėtų galimybes plėtoti 
tautinį ir kultūrinį savitumą, palaikyti ir stiprinti ryšius su Tėvyne, dalyvau
ti plėtojant ekonominį ir kultūrinį bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir už
sienio valstybių".

Nuotr.: Premjeras Algirdas Brazauskas tarptautiniame Rygos parodų cen
tre atidaro parodą „Lietuvos eksportas 2002”.

jau slegia nepakeliama užsie
nio užduočių našta. Trečiadie
nį JAV valstybės sekretorius 
Colin Povvell pareiškė esąs tik
ras, kad G. W. Bush ir Vokie
tijos vadovai aptars masinio 
naikinimo ginklus kuriančias 
valstybes, įskaitant Iraką.

Priština, Jugoslavija. Ko
sovą administruojanti Jungti
nių Tautų misija ketvirtadienį 
sustabdė etninių albanų pa
rengtą nutarimą, kuriuo ne
pritariama sienos sutarčiai 
tarp Jugoslavijos ir Makedoni
jos. JT paskirtas Kosovo admi
nistratorius, Vokietijos diplo
matas Michael Steiner pirmą
ją etninių albanų valdomo 
parlamento priimtą nutarimą 
dėl teritorinio šios pietinės Ju
goslavijos provincijos integra
lumo išsaugojimo paskelbė 
„negaliojančiu”.

JAV
Vašingtonas JAV viceprezi

dentas Richard Cheney tele
vizijos CNN laidoje „Larry 
King Live” leido suprasti, kad 
NATO ketina išsiplėsti į buvu
sią Sovietų Sąjungos teritoriją 
bei išreiškė viltį, kad Rusija 
ateityje aktyviai bendradar
biaus su Vakarų gynybine są
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Kandidatės į ES nori jau dabar 
naudotis fondų parama

Varšuva, gegužės 22 d. 
(BNS) — Dešimt narystės Eu
ropos Sąjungoje siekiančių 
valstybių pareiškė bendrą pa
geidavimą per kuo trumpesnį 
pereinamąjį laikotarpį gauti 
kuo didesnes išmokas iš ES 
fondų.

Bendra nuostata dėl žemės 
ūkio ir plėtros finansavimo 
klausimų, kurie sprendžiami 
stojimo derybose su ES, iš
dėstyta valstybių kandidačių 
užsienio reikalų ministrų pa
reiškime, priimtame per susi
tikimą Varšuvoje trečiadienį. 
Kaip teigiama pareiškime, 
naujosioms ES valstybėms na
rėms turi būti suteikta teisė 
tokiomis pat sąlygomis, kaip 
ir dabartinėms narėms, nau
dotis parama, teikiama pagal 
ES vykdomą struktūrinę, san
glaudos ir bendrąją žemės 
ūkio politiką.

Pareiškime taip pat rašoma, 
kad bet kokie pereinamieji lai
kotarpiai, susiję su ES įsipa
reigojimais finansiškai remti 
naujas nares, neturi būti il
gesni nei dabartinė ES finan-, 
sinė perspektyva iki 2006 me
tų.

Ministrai pabrėžė, kad da
bartinių ir naujųjų ES valsty
bių narių žemdirbiams turi

junga.
Vašingtonas. Sulaikytasis 

vienas „ai Qaeda” vadų Abu 
Zubaydah tardytojams pareiš
kė, kad teroristų užgrobtas 
lėktuvas, kuris pernai rugsėjo 
11-ąją sudužo Pennsylvania 
valstijoje, iš tiesų skrido ata
kuoti Baltųjų rūmų, trečiadie
nį pranešė „NBC News”. A. 
Zubaydah, kuris įtariamas bu
vęs trečias pagal rangą Osa
ma bin Laden teroristinės or
ganizacijos vadas, po suėmimo 
yra kalinamas įslaptintoje vie
toje.

Vašingtonas. JAV ir Rusi
jos prezidentų George W, 
Bush ir Vladimir Putin susiti
kimo išvakarėse Senatas pri
ėmė nutarimą, raginantį ad
ministraciją užmegzti nuolati
nius normalius prekybos ry
šius su Rusija. Šie santykiai, 
sakoma dokumente, neturin
čiame privalomosios galios, 
„turi būti užmegzti tinkamai 
ir tinkamam laikui”.

Indija
Srinagar. Indijos premje

ras Atal Behari Vajpayee ket
virtadienį pareiškė, jog Pakis
tano prezidentas Pervez Mu- 
sharraf turi tesėti savo paža

būti užtikrintos vienodos pa
ramos gavimo iš Bendrijos 
fondų sąlygos, be to, finansinė 
naujųjų ES narių padėtis jau 
pirmaisiais narystės organi
zacijoje metais turi būti geres
nė nei paskutiniais metais 
prieš narystę.

Europos Komisijos šių metų 
sausį pasiūlytame plėtros fi
nansavimo iki 2006 metų pla
ne numatoma naujų ES narių 
žemdirbiams mokėti tik ket
virtį tos paramos, kurią gaus 
dabartinių Sąjungos valstybių 
narių ūkininkai. Išmokų dydis 
kasmet būtų didinamas 5 
proc. ir dabartinių valstybių 
narių ūkininkams teikiamos 
paramos lygį pasiektų 2013 
metais.

Lenkijos sostinėje surengta
me susitikime dalyvavo vadi
namam „Lakeno dešimtukui” 
priklausančių valstybių — 
Lietuvos, Lenkijos, Latvijos, 
Estijos, Čekijos, Slovakijos, 
Slovėnijos, Vengrijos, Kipro ir 
Maltos — užsienio reikalų mi
nistrai. Šios valstybės pernai 
Belgijos Lakeno mieste vyku
siame Europos viršūnių tary
bos susitikime buvo įvardytos 
kaip kandidatės, kurios jau 
šiemet gali baigti derybas dėl 
narystės ES.

Vokietijoje mirė 
žurnalistas

Kazys Baronas
Gegužės 20-osios naktį 

Viernheimo ligoninėje, eida
mas 82-uosius metus, po šir
dies infarkto mirė „Draugo” 
korespondentas Vokietijoje 
Kazys Baronas.

Gegužės 24 d. draugai ir ar
timieji atsisveikino su juo 
Viernheimo koplyčioje. Velio
nio palaikai bus sudeginti ir 
palaidoti Miunchene.

K. Baronas gimė 1920 m. 
rugsėjo 1 d. Vilniuje. Baigęs 
Vytauto Didžiojo gimnaziją, 
jis studijavo Vilniuje ir Miun
chene ekonomiką. 1947 m. ga
vo ekonomisto diplomą. Tais 
pačiais metais K. Baronas iš
vyko į Kanadą, kur gyveno iki 
1979 metų, ilgiausiai Hamilto
ne.

Nukelta į 4 psl.

dus susidoroti su Indijoje iš už 
sienos organizuojama teroris
tine veikla. Pasak A. Vajpa
yee, negali būti „nė kalbos”, 
kad Indija pradėtų derybas su 
Pakistanu Kashmyro klausi
mu.

PAKISTANAS
Islamabadas. Paaštrėjus 

įtampai su Indija, Pakistanas 
atšaukė savo kariuomenę iš 
JT taikos palaikymo misijos 
Siera Leone, pranešė vyriau
siasis kariuomenės atstovas 
spaudai, generolas majoras 
Rashid Qureshi. Pakistanas 
ketina atitraukti dalį savo ka
riuomenės nuo Vakarų pasie
nio su Afganistanu, kur ji tei
kia paramą JAV vadovauja
mam karui prieš terorizmą, 
prie Rytų pasienio su Indija. 

ARTIMIĖJFRYTAr

Ramala, Vakarų Krantas. 
Palestiniečių vadas Yasser 
Arafat ketvirtadienį pareiškė, 
kad kitų metų pradžioje bus 
surengti Palestinos savivaldos 
prezidento ir parlamento rin
kimai. Paklaustas, ar rinkimų 
data priklausys nuo Izraelio 
kariuomenės išvedimo, Y. Ara
fat atsakė, jog „nepriklausys”.
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SPORTO APŽVALGA

Redaktorė Irena Regienė

ARTĖJA JAV RYTINIO 
PAKRAŠČIO SPORTO

ŽAIDYNĖS
Liko tik trys savaitės iki 

Antrųjų JAV Rytinio pakraš
čio Lietuvių Bendruomenės 
sporto žaidynių. Šios žaidynės 
vyks birželio 1-2 d. Philadel
phia, Northeast gimnazijoje.

Šiais metais be krepšinio 
vyks tinklinio ir stalo teniso 
varžybos. Dalyvaus įvairaus 
amžiaus vyrų, moterų, jauni
mo ir mergaičių krepšinio ko
mandos, vyrų ir moterų tinkli
nio komandos, individualios ir 
komandinės stalo teniso var
žybos.

Pirmosios JAV Rytinio pa
kraščio LB žaidynės buvo la
bai sėkmingos. Jose dalyvavo 
22 krepšinio komandos ir dau
giau negu 125 sportininkai. Jų 
tarpe buvo 3 vyrų A koman
dos, kuriose žaidė 20 JAV-se 
studijuojančių krepšininkų iš 
Lietuvos. Žaidėjų buvo iš įvai
rių JAV vietovių, iš stipriau
sių NCAA konferencijų.

Iš Big East Conference — 
Donatas Zavackas, žaidžiantis 
Pittsburg universiteto koman
doje. Šiais metais jis buvo vie
nas iš tos komandos vadovų ir 
antras rezultatyviausias tos 
komandos žaidėjas. Jis savo 
komandai padėjo patekti į

„LITUANICOS” FUTBOLININKAI 
SUŽAIDĖ LYGIOMIS

Gegužės 19 d. aikštėje prie 
Pasaulio lietuvių centro Le
monte įvykusiose eilinėse 
„Metropolitan” lygos „major” 
divizijos pirmenybių rungty
nėse „Lituanicos” futbolinin
kai sužaidė lygiomis 2-2 su 
lenkų „Lightning” ekipa. To
kiu būdu jie 2001-2002-jų 
metų pirmenybėse lygiųjų 
skaičių padidino iki aštuonių.

Nepaisant, kad lietuviai tu
rėjo daugiau progų įvarčiams 
pelnyti negu jų varžovai, ta
čiau sportinė laimė nusigręžė 
nuo jų. Pirmame kėlinyje, iš
naudoję mūsiškių gynimo 
klaidą, lenkai ženklino 1-0. 
„Lituanicos” vyrų puolimai 
nebuvo sėkmingi, nors jie ke
lis kartus galėjo pasibaigti 
įvarčiais.

Po pertraukos Rimas Jaku
bauskas pasekmę įstengė iš
lyginti. Tačiau po to lenkų ne
stiprus smūgis į Irmanto Ša
to saugojamus vartus. Atrė
męs bent kelis gana pavojin
gus lenkų kamuolius, šį kar
tą mūsiškis jį išleido iš ran
kų, įgalindamas lenkus išeiti 
į priekį 2-1. Tad lietuvių žy
giai prie „Lightning” vartų 
pasidarė dažnesni. Vieno to
kio puolimo metu mūsiškis 
puolėjas Laimonas Bytautas 
buvo neleistinai pargriautas 
varžovų aikštėje. Už tai pri
teistą baudinį Žilvinas Čenys 
vertė įvarčiu. Tai ir buvo vis
kas, ką mūsiškiai galėjo pada
ryti.

Po rungtynių užkalbinus 
trenerį Gediminą Jarmalavi
čių, šis pareiškė, jog visi vy
rai labai stengėsi, nors kai 
kurie gynikai negalėjo išveng
ti klaidų. Net ir visada užtik
rintai žaidęs vartininkas šį 
kartą suklydo. Pažymėjo, jog 
labai trūko Havajuose atosto
gaujančio gyniko Gyčio Ka
valiausko, nepaisant, kad ant
rame kėlinyje jį pavadavęs 

Petras Šmigelskis sužaidė ga
na gerai.

NCAA „sweet sixteen”. Taip 
pat Marius Janulis prieš tre
jus metus baigęs Syracuse 
universitetą.

Dalyvavo ir Tomas Nagys iš 
ACC konferencijos (Clemson 
U); Mantas Storpirštis iš 
Hartford U, Mantas Ignatavi
čius iš High Point U, North 
Carolina, Mindaugas Burnei- 
kis iš Hawaii U.

Šių metų žaidynėse, be jau 
čia minėtų žaidėjų, žada at
vykti daugiau negu 20 kitų 
JAV studijuojančių krepšinin
kų. Tai vyrų A klasėje bus 
bent keturios geros komandos.

Sportininkai ir sporto klu
bai, pageidaujantys dalyvauti 
šiose žaidynėse, prašomi 
kreiptis į Praną Gvildį, 95 
Wheeling Avė, Staten Island, 
NY 10309, tel. 718-356-7871. 
e-mail: INAPRA@AOL.com 
web site—Phyllylac.org

Sportininkų bus daug, rung
tynės bus karštos ir įtemptos. 
Kviečiame visus atvykti ir ma
loniai praleisti laiką stebint 
įdomias sporto rungtynes, o 
šeštadienio vakare dalyvauti 
smagiame linksmavakaryje.

Rimas Gedeika

Pirmenybinėje lentelėje ir 
toliau mūsiškiai išliko 6-je 
vietoje. Tiek pat 17 taškų 
turi ir „Lightning” ekipa (jų 
įvarčių santykis yra bloges
nis — 15-21, o lietuvių 28-26).

ATEINANTIS
SEKMADIENIS LAISVAS

Dėl „Memorial” šventės, ge
gužės 26 d. pirmenybinių 
rungtynių nebus. Tačiau, pa
gal tvarkaraštį, birželio 2 d. 
„Lituanicai” išpuola susitiki
mas su „Eagles” ekipa (jeigu 
ši nežais JAV taurės varžy
bose). Rungtynės turėtų būti 
„Serbian Center” aikštėje, La
ke Vilią, IL.

„FIRE” ĮVEIKĖ NEW 
ENGLAND 3-1

Praėjusį sekmadienį profe
sionalų futbolo lygoje — MLS 
Čikagos komanda „Fire” iš
vykoje nugalėjo New England 
vienuolikę ir su 13 taškų su
tvirtino savo poziciją pirmoje 
vietoje Rytų divizijoje. Čika- 
giečių naudai visus tris įvar
čius įmušė Ante Razov.

E.Š.

ŠALFAS s-gos 52-jų metinių sporto pirmenybių Čikagoje, krepšinio rung
tynės vyko „Bulis Training Academy” patalpose Lisle, IL. Su patalpų di
rektorium George Shimko tariasi ŠALFAS s-gos CV pirm. Rimantas Dir
voms ir krepšinio rungtynių koordinatorius dr. Donatas Siliūnas.

Nuotr. Indrės Tijūnėlienės

52-ose ŠALFAS s-gos žaidynėse Čikagos „Neries” ir Bostono vyrų tinklinio komandos prieš baigmines rung
tynes, kurias 2-1 laimėjo Čikagos „Neris”. Nuotr. Zigmo Degučio

Gegužės 17-19 dienomis 
Čikagoje vyko 52-sios Š. Ame
rikos lietuvių sporto žaidy
nės. Pirmosios žaidynės 1951- 
siais vyko Toronto mieste, Ka
nadoje (tada jos vadintos 
„olimpiados” vardu; nuo 1953 
m. atsisakyta to pavadinimo). 
Beje, Toronto mieste vyko 
daugiausia tokių žaidynių — 
13, Čikaga eina antroje vie
toje su 11.

Torontas, kaip atsimename, 
priėmė Š. Amerikos lietuvių 
sportininkus į pernai vasarą 
(liepos 4-7 d.) įvykusias Jubi
liejines” žaidynes , o prieš tai 
— 50-osios žaidynės vyko Bal
timorėje.

Čikagoje tokio pobūdžio žai
dynių nebūta nuo 1996 metų. 
Čikagiečiai dar geriau atsime
na ir čia įvykusias žaidynes 
1988 ir 1991 metais. Pirmose 
iš jų dalyvavo Lietuvos krep
šinio žvaigždė Arvydas Sa
bonis.

Pradžioje tokios žaidynės 
apimdavo visas sporto šakas, 
o nuo 1955 m. jos buvo pada
lintos į salės ir lauko sporto 
šakų varžybas. Vėliau jos dar 
labiau suskaldytos. Šiuo metu 
net vien tik krepšiniui yra 
skiriamos trys datos: vetera
nų, jaunučių ir suaugusiųjų. 
Labai populiarios yra jaunu
čių žaidynės, kurios sutrau
kia daugiausiai komandų. Ta
čiau suaugusiųjų grupėse da
bar komandų skaičius mažėja 
(ypač vyrų A kl.), o jų lygis 
krenta.

Šių eilučių autoriui yra te
kę dalyvauti maždaug pusėje 
iš šių žaidynių ir iš arti pa
žinti jų dalyvius, komandų 
stiprumą, pravedimo lygį, žiū
rovus ir pan. Reikia pasaky
ti, jog daugelyje kategorijų 
per paskutinį dešimtmetį 
šios žaidynės (išskyrus jau
nučių) žengia atgal.

Žvilgsnis į dabartį

Nenudžiugino ir vėliausios 
žaidynės Čikagoje (beje dau
gumas sporto šakų varžybų

Š. AMERIKOS LIETUVIŲ SPORTO 
ŽAIDYNĖS JAU PRAEITYJE

EDVARDAS ŠULAITIS

Apie lietuvių sporto varžybas Čikagoje ir apylinkėse

vyko gana tolimuose jos prie
miesčiuose).

Gausiausios dalyvių (ko
mandų) skaičiumi buvo krep
šinis (net 25), po to ėjo tink
linis (16). Mažiausiai žmonių 
varžėsi šachmatuose (4). Po to 
ėjo stalo tenisas - 12. Varžovų 
skaičiumi negalėjo pasigirti 
ir plaukimo vadovas Algis 
Norkus, nes ir čia įskaitant 
ir pačius jauniausius (Vidą 
Kulbį — 6 m. ir Kovą Kulbį 
— 8 m.) susirinko tik 20 (visi 
jie, išskyrus vieną, buvo iš Či
kagos apylinkių).

Nors mūsų vyriausias spor
to organas — Š. Amerikos 
Liet. fizinio auklėjimo ir spor
to sąjunga turi atskirų spor
to šakų vadovus, tačiau neži
nia ką jie veikia, jegu net į 
metines žaidynes nepajėgia 
sukviesti bent kiek daugiau 
dalyvių.

Šiuo metu ŠALFASS-gos 
vadovybė vėl yra Čikagoje, o 
čia lietuvių, o taip pat ir spor
tininkų yra daugiau negu bet 
kur kitur užsienyje, tad rei
kėjo laukti gausesnio sporti
ninkų skaičiaus visose sporto 
šakose.

Ypač mažai išjudinami nau
jai į šį kraštą atvykusieji 
sportininkai, kurių yra labai 
daug ir mielai jungiasi į spor
tinę veiklą (geras pavyzdys 
Čikagos lietuvių futbolo ko
mandos, kurių žaidėjų dau
gumą sudaro naujieji atei
viai).

Beje, daug naujųjų ateivių 
matėme stalo tenise. Čia visi 
laimėtojai „trečiosios bangos” 
žmonės: pas vyrus Dainius 
Močius, Vitalija Bagdonienė 
(pas moteris), Zigmantas Puo
džiukas (senjorų grupėje). Be
je, su senjorais dar žaidė ir 
moterų laimėtoja V. Bagdo
nienė, kuri įveikė visus vete
ranus. Jų tarpe buvo net 74 
m. amžiaus vyras — Ken Pal- 
mer.

Į šį kraštą naujai atvyku
siųjų sportininkų kiek dau
giau matėme ir krepšinyje. 
Kai kurios komandos turėjo 
po vieną ar du iš jų. O vyrų B. 
klasėje „Transpak” vardu žai
dė visi naujieji, tačiau, gaila, 
kad pusfinalyje, dėl ginčų su 
teisėjais, ji buvo diskvalifikuo
ta (kiek patyrėme be reikalo). 
Tokie įvykiai, žinoma, nau
juosius neskatina dalyvauti 
lietuviškose varžybose.

Plačiau apie krepšinį

Čia kiek plačiau norėtųsi iš
sitarti apie krepšinį. Jo varžy
bose pasirodė 6 komandos vy
rų A klasėje; 9 — B kl.; 7 — 
jaunių A kl. ir 3 — mergaičių 
A kl. Taigi komandų skaičiu
mi jos galėjo imponuoti, ta
čiau ekipų pajėgumu tikrai 
ne. Beje, moterų klasėje var
žybos iš viso neįvyko, nes,

kaip atrodo, mūsų moterys 
pamiršo kaip žaidžiamas 
krepšinis. Nors, kaip matome, 
jaunučių žaidynėse tiek daug 
mergaičių dalyvauja mūsų 
krepšinio varžybos. Įdomu, 
kur jos dingsta, kuomet užau
ga?

Abiejose vyrų klasėse pir
mąsias vietas nusinešė Čika
gos ASK „Lituanicos” atsto
vai, čia išstatę 4 komandas. 
Stipriausiųjų grupėje čikagie
čiai baigmėje tik po pratęsi
mo įveikė Toronto „Aušrą” 
78-71; B klasėje čia laimėjo 
„Lituanicos” II-oji, finale nu
galėjusi „Čikagos Nerį”.

Beje, reikia išskirtinai prisi
minti „Neries” krepšinio ko
mandas, buvusias tvirčiausias 
Šiaurės Amerikoje. 1966-1969 
metų laikotarpyje „Neris” iš 
eilės laimėjo A kl. čempiona
tą. Tą patį pakartojo ir 1978- 
1980 metais, tris kartus susi- 
žėrę čempionų titulus.

Bet tada šio klubo koman
da susvyravo, nors jauniai dar 
žaidynėse rinkdavo pergales. 
Dabar „Neris” kas metai dar 
pasirodo su B klasės ekipa. 
Jos pagrindą sudaro buvusio 
sporto darbuotojo Romo Puo
džiuko sūnūs Viktoras ir Ste
pas su savo draugais, kurių 
dalis jau negyvena Čikagoje. 
Vienas iš jų — Andrius Ra
gauskas — atvyksta net iš Ka
lifornijos. Nepaisant, kur 
žaidynės bebūtų rengiamos, 
šie 30-mečiai vyrai kartu susi
renka ir rungtyniauja. Taigi 
gražus ir sektinas pavyzdys.

Bendri įspūdžiai

Nors Čikagoje ir apylinkėse 
gyvena dešimtimis tūkstančių 
lietuvių šios žaidynės žiūro
vų beveik nesutraukė: dau
giausia varžybas stebėjo tik 
dalyviai, ypač atvykusieji iš 
kitų miestų. Vietiniams tau
tiečiams, kaip atrodė, sportas

52-ųjų ŠALFAS s-gos mišrių komandų tinklinio pirmenybių baigminėse rungtynėse susitiko Čikagos „Neries" ir 
„Žaros” tinklininkai. Laimėjo „Neris”. Nuotr. Zigmo Degučio
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EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Avė. Sis. 5 *6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965

Valandos pagal susitarimą

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

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300
DR. L. PETREIKIS 

DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd., Hickory 

Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Hariem Avė.

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

(bent lietuvių žaidžiamas) ne
labai prie širdies. Sekmadie
nio popietę dalis galimų žiū
rovų nuėjo stebėti lietuvių 
futbolo rungtynių Lemonte.

Neteko matyti ir sporto dar
buotojų — senesniųjų vetera
nų su kuriais vis būdavo pro
ga susitikti ankstesnėse žai
dynėse. Dabar jų retos jau ge
rokai praretėjusios, o kai ku
riems išsileisti į tolimesnes 
keliones jau sunku.

Čia pasirodė iš Vašingtono 
apylinkių atvykusi buvusi žy
mi sportininkė, veikėja Elvyra 
Vodopalienė su savo vyru Jur
giu. Beje, Elvyra dažnai su 
savo nuotraukomis bei apra
šymais pasirodo „Draugo” 
puslapiuose.

Gaila, kad žaidynių vedėjai 
(ASK „Lituanica”) nepajėgė 
išleisti tinkamo žaidynių lei
dinio, buvo tik atskiri susegti 
puslapiai, skirti krepšinio 
varžyboms ir informacija apie 
sales.

Nesuorganizuotas nė žaidy

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 punktualiai. Susitarimui
kalbėti angliškai arba lietuviškai.
4647 W. 103 St., Oak. Lavvn, IL 

Tel. 708-422-8260

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija.
300 Barney Dr., Suite A 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-744-0330;

lietuviškai 815-744-8230 : 
www.centerforsurgeryandbreasthealth.com

nių dalyvių paradas (o tai bu
vo galima padaryti) ir oficia
lioji jų atidarymo dalis su žy
mesniųjų asmenų Sveikini
mais ir pan.

Atrodo, kad trūko daugiau 
žmonių, kurie galėtų skirti 
laiko žaidynių organizavimui. 
O tokiai Čikagai tai, žinoma, 
garbės nedaro, ypač kuomet 
čia dabar yra įsikūrusi Šiau
rės Amerikos Lietuvių fizinio 
auklėjimo ir sporto sąjungos 
— ŠALFASS valdyba.

* Lietuvos tautinio olim
pinio komiteto prezidentas 
Artūras Poviliūnas išrinktas 
Valstybinių olimpinių komite
tų asociacijos (ACNO) vykdo
mojo komiteto nariu. Į ACNO 
vykdomąjį komitetą, kurį su
daro 5 atstovai iš penkių že
mynų, buvo išrinkti du Euro
pos valstybių olimpinių komi
tetų vadovai.
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VIDURIO IR RYTŲ EUROPOS 
KOALICIJOS KONFERENCIJA

Atkelta iš 1 psl.
Antroje konferencijos dis

kusijų dalyje daugiausia buvo 
kalbama apie Rusijos ir 
buvusių sovietų bloko valsty
bių ekonominę padėtį bei 
ateities galimybes. Diskusijas 
šiais klausimais vedė George 
Ingram, ' JAV Pasaulinio 
vadovavimo bendroves atsto
vas; Radek Sikorski, JAV 
Įmonių instituto atstovas; 
Michael Castellano, Prekybos 
ir mokesčių tarybos atstovas.

Grįžtant į pirmą konferenci
jos dalį, svarbu prisiminti 
pagrindinius momentus ir 
išsakytas mintis: kokie
pagrindiniai klausimai kelia
mi valstybėms, būsimoms 
kandidatėms? Ar naujų narių 
vertybių sistema atitinka 
sąjungos valstybių vertybes? 
Ar valstybės-kandidatės suge
bės būti visavertėmis narėmis 
ir kuo galės prisidėti prie 
augančios Šiaurės Atlanto 
Sąjungos organizacijos?

Diskusijos metu nuskam
bėjo ir anksčiau ne vieną kar
tą girdėtos mintys, kad be
sikeičiančiai NATO ypač svar
bu turėti specialias pajėgas, 
kurios būtų judrios, gerai or
ganizuotos ir sugebėtų veiks
mingai vykdyti ilgalaikes už
duotis skirtinguose regionuose.

Neliko abejonių, kad NaTO 
bus plečiama, tik dar neaišku, 
ar naujoji sąjunga bus sudary
ta iš 26, ar 24 narių, tačiau 
tikrai žinoma, kad jų bus dau
giau nei 19. Šiuo metu NATO 
turi svarbią užduotį — reikia 
parengti specialią programą, 
kurios dėka į sąjungos bend
ras pajėgas galima būtų 
įtraukti ir mažesnes, netu
rinčias didelių bei stiprių 
karinių pajėgų valstybes.

Taip pat labai svarbus 
klausimas, ką sąjungos vals
tybės turi aptarti ir priimti, 
t.y. veiksmų planą, norint 
apsidrausti nuo mažai tikėti
nos, tačiau teoriškai galimos 
situacijos — kokių galima 
būtų imtis veiksmų, sustab- 
dant ar net panaikinant 
narystę, jei valstybė kandi
datė staiga taptų autoritarine.

Politinių diskusijų metu bu
vo paminėta, kad dabartiniai 
NATO uždaviniai ir sprendi
mai stipriai skiriasi nuo anks
tesnių sąjungos sprendimų ir 
uždavinių. Šiuos skirtumus, 
visų pirma, įtakojo šaltojo 
karo pabaiga ir naujų santy
kių su Rusija užmezgimas. 
Baisioji grėsmė — Sovietų Są
junga — bemosikuojanti bran
duoliniu ginklu — subyrėjo, 
tačiau pasikeitusi situacija dėl 
baisiosios grėsmės neutraliza
vimo neleidžia prileisti, kad 
naujus sprendimus bus 
lengviau priimti naujojoje, 
išaugusioje sąjungoje. Grei
čiau atvirkščiai: spręsti ateity
je bus sunkiau, negu tuomet,

ĮSPŪDŽIAI IŠ PIRMO APSILANKYMO 
SOVIETINĖJE LIETUVOJE

JONAS INDRIŪNAS
Nr. 6

Saulė jau buvo pakilusi 
gan aukštai, kai pasigir
do per garsintuvą kapitono 

balsas, kad jau baigiame per
skristi Atlantą ir artėjame 
prie Olandijos sostines Ams
terdamo, kurį pasiekti truks 
apie keturiasdešimt minučių.

Net linksmiau pasidarė, kad 
pagaliau pasibaigs ta ilga, 
nuobodi vienatvė. Atrodė, lėk
tuvas dar gana iš toli ir ne taip 
staigiai pradėjo leistis, kad ir 
tas ausų užsikimšimas nebuvo 
taip smarkiai jaučiamas, kaip 
leidžiantis Nevv Yorke. Tą rytą 
virš Amsterdamo didesnių 
arba storesnių debesų nebu
vo, tad netrukus atsiradome 
ant žemės. Čia vėl prabangos

kai buvo gerokai mažiau 
narių. Šis mažas neigiamas 
aspektas neturi ir negali už
gožti tokių esminių tikslų, 
kaip pasaulio globalizavimas 
ar vientisos, saugios bei pas
tovios Europos kūrimas.

Niekas neabejoja, kad NA
TO plėtimas turi sustiprinti, 
bet ne susilpninti sąjungą, o 
tikrosios narės, savo ruožtu, 
turėtų padėti valstybėms kan
didatėms laikytis savo įsipa
reigojimų. Sektinas pavyzdys 
galėtų būti Skandinavijos valsty
bių parama Baltijos tautoms, 
joms atkūrus savo nepriklau
somybę.

Dar kartą sugrįžtant prie 
NATO dabartinio ir ateities 
veido, drąsiai galima teigti, 
kad organizacija po truputį 
keičia ne tik savo formą, bet ir 
egzistencijos prasmę. Vis daž
niau šmėsteli ir pamažu į 
pirmą planą išplaukia organi
zacijos geopolitinė sandara. 
NATO iš griežtai apibrėžtos 
karinės-gynybinės organizaci
jos po truputį keičiasi į poli
tinę organizaciją su stipriai 
išplėstu geografiniu aspektu.

Diskusijų dalyvis Paul A. 
Goble, lyg ir juokaudamas, 
užsiminė, kad daugeliui nau
jų narių būtų kur kas paran
kiau įstoti į senąją NATO nei į 
besitransformuojančią ir vis 
mažiau saugumo garantijų 
teikiančią organizaciją. Taip 
pat buvo paminėta, kad naujo
ji NATO nebus saugumo 
garantija, o greičiau tos 
garantijos dalis. Bus daug 
kitų sudedamų dalių, kurios 
padės užtikrinti tarptautinį 
saugumą ir pastovumą. Ir 
vėlgi, čia reikėtų paminėti 
pačių valstybių įnašą bei visa
pusišką pasirengimą.

Goble prisiminė, kad prieš 
dešimt metų jo dėmesį at
kreipė straipsnis, kuriame bu
vo svarstomos Baltijos valsty
bių galimybės įstoti į NATO. 
Prognozės buvo piešiamos tuo 
metu labai keista, gal net 
juokinga kryptimi, kad 
Baltijos tautos galės būti 
pakviestos į NATO tik po 
Rusijos. Kad ir kaip keistai 
tuo metu atrodė, dabar galima 
teigti, kad prognozės, nors gal 
ir ne šimtu procentų, tačiau 
pildosi.

Baigiant politinių diskusijų 
dalį, buvo išsakyta mintis, jog 
labai tikėtina, kad šių metų 
lapkričio mėn. Prahos NATO 
viršūnių susitikime Baltijos 
valstybės bus pakviestos tapti 
naujomis sąjungos narėmis, 
tačiau su pakvietimų įtei
kimais tikrai neateis pabaiga 
darbams ir įsipareigojimams. 
Teks ir toliau rimtai dirbti bei 
stengtis nenuvilti pasiti
kėjusių ir pakvietimus į 
NATO įteikusių valstybių.

Pasibaigus politinėms dis
kusijoms, Regina Narušienė

nebuvo, reikėjo laiptais 
nulipti ant vejos ir pėstute 
nužingsniuoti į terminalą 
kuriam laikui atsikvėpti, kol 
lėktuvas bus paruoštas 
tolimesnei kelionei į Helsinkį 
— Suomijoje. Čia vėl, kol visi 
susispietėme vienoje vietoje, 
net nespėjome pamatyti kaip 
visi kiti keleiviai dingo iš mū
sų akių. Mūsų grupė paliko 
terminale tolimesniam skri
dimui. Be to, ir išeiti mums iš 
terminalo nebuvo galima.

Dabar vėl atsiradome su 
Stenliu kartu. Juokaudami 
„prisiekėme”, kad nuo dabar 
jau niekas mūsų nebeišskirs. 
Po visos nakties nepatogaus 
skridimo, visi jautė nuovargį,

ALTo atstovai pasitarime su Lietuvos ambasados JAV darbuotojais š.m. gegužės 6 d., Washington, DC. Iš 
kairės: Anatolijus Milanas, Pranas Jurkus, Algirdas Rimas, Renata Ališauskienė — trečioji ambasados sekre
torė, Kęstutis Jankauskas — ambasados ministras patarėjas, ir Stasys Dubauskas.

pristatė Nebraskos šen. 
Chuck Hagel, kuris trumpai 
tarė žodį. Senatorius savo 
kalbą pradėjo, pateikdamas 
skaičius, kad visame pasauly
je yra 6 mlrd. laisvų ir 2 mlrd. 
vis dar totalitarinių vyriausy
bių bei režimų suvaržytų 
žmonių. Sugriuvus Sovietų 
Sąjungai, daugybė valstybių 
buvo tarsi įmestos į vandenį, 
kuomet pačios turėjo sukurti 
demokratinę santvarką, ats
tatyti ekonomiką, subalan
suoti teisinę sistemą ir t.t. Per 
12 metų sunkaus darbo 
Vidurio ir Rytų Europos val
stybės padarė didelę pažangą 
demokratijos kūrime, eko
nomikos vystyme ir integravi
mosi į tarptautines organi
zacijas procese. Žiūrint į 
pasiektą pažangą, galima 
manyti, kad ir toliau vienas 
esminių Vakarų valstybių 
siekių turėtų būti tolimesnis 
demokratinės sistemos propa
gavimas ir kraštų, pasiren
gusių priimti šią sistemą, vi
sapusiškas rėmimas.

Konferenciją vainikavo ap
dovanojimų įteikimas nu
sipelniusiems asmenims, ku
rie glaudžiai bendradarbiavo 
ir padėjo siekti Vidurio bei 
Rytų Europos Koalicijos tiks
lų. Buvo išsakyta daug gražių 
žodžių ir įteikti apdovanoji
mai šen. Jesse Helms, šen. 
Carl Levin, šen. George V 
Voinovich, atstovei Connie A. 
Morella, atstovui William O. 
Lipinski; taip pat buvo 
pagerbtas ir apdovanojimas 
įteiktas labai daug koalicijai 
nusipelniusiam Jan Nowak 
Jezioranski.

Baigdama jaučiu pareigą 
keletą žodžių tarti apie šią 
konferenciją inciavusią orga
nizaciją — Vidurio ir Rytų 
Europos Koaliciją. Ją sudaro 
18 tautinių organizacijų, ku
rios atstovauja Amerikos ar
mėnams, baltarusiams, bul
garams, čekams, estams, gru

tad ir judėti po terminalą ma
žai kas norėjo, susėdo į minkš
tas kėdes, kai kurie net ir 
snausti bandė. Mudu su 
Stenliu panorome pasižvalgy
ti po terminalą. Einame ir 
dairomės, ant vienos sienos 
didžiulis laikrodis, rodantis 
dešimtą valandą, o mūsų laik
rodžiai terodo tik antrą valan
dą nakties. Toli nenueiname, 
nes nieko įdomaus ir toliau 
nesimato. Žmonių mažai, nors 
jau nebe ankstus laikas. Pa
matome atsigaivinimui barą. 
Dar visai tuščią, nes tokiu 
laiku niekas nepradeda vai
šintis, bet mudu „susigundo
me” paragauti olandiško 
alaus. Prieiname arčiau. 
Bartenderis jau nebejaunas. 
Klausiame: ar jis supranta 
angliškai? Jis linkteli galvą. 
Paprašome alaus, tam didelio 
kalbos supratimo nereikia. Jis 
greit parodo du skirtingai

zinams, vengrams, latviams 
lietuviams, lenkams, rumu
nams, slovakams ir ukrainie
čiams. Amerikos lietuviams 
koalicijoje atstovauja JAV 
Lietuvių Bendruomenė ir 
Amerikos Lietuvių taryba.

Pagrindinis organizacijos 
tikslas: koordinuoti ben
dradarbiavimą tarp Vidurio ir 
Rytų Europos tautinių organi
zacijų ir JAV politinių organi
zacijų. Šiuo metu koalicija 
aktyviai siekia, kad NATO 
reikalavimus atitinkančios 
valstybės kandidatės, įskai-

APSAUGOS DIRŽAI IR 
PABAUDOS

Policijos departamentas tei
gia, kad dažniausiai vairuoto
jai nubaudžiami už saugumo 
diržų neužsisegimą, važiuo
jant automobiliu gegužės ir 
spalio mėnesį. Gegužės pabai
goje prasideda atostoginis va
saros sezonas ir pirmoji ilgo 
savaitgalio šventė — Memo
rial Day (Atminimo diena), 
kada visuose keliuose pasipila 
tūkstančiai susisiekimo prie
monių. Vairuotojams prime
nama, kad Illinois įstatymai 
reikalauja apsaugos diržus 
užsisegti ne tik priekyje auto
mobilio sėdintiems kelei
viams, bet ir visiems kitiems. 
Ypač raginama apsaugoti vai
kus, sodinant juos į specialias 
kėdeles arba pritvirtinant tam 
skirtais diržais. Už apsaugos 
diržų nenaudojimą vairuotojai 
bus griežtai baudžiami (pa
bauda kainuos mažiausiai 50 
dol., o už vaikus — dar dau
giau).

SUGAVO PABĖGĖLĘ
Margo Freshwater, prieš 32 

metus pabėgusi iš Tennessee 
kalėjimo, kur ji buvo nuteista 
kalėti 99 metus už žmog
žudystę, šią savaitę sugauta 
Columbus, OH.

atrodančius butelius. Mums 
skirtumo nėra, nes skonio 
nežinome. Parodome pirštais, 
kuris mūsų akimis gražiau 
atrodo, tik sakome, kad tik 
dolerių teturime. Jis linksmai 
sutinka ir dolerius imti. Kiek 
už tuos porą butelių jis iš mū
sų paėmė — nebegalėčiau pa
sakyti, tik, esu tikras, nenu- 
siskriaudė. Taip pasivaišinę, 
sugrįžome atgal prie savo grupės.

Užtruko apie porą valandų, 
kol lėktuvą paruošė tolimes
niam skridimui. Gal jau buvo 
pats vidurdienis, kai pranešė, 
kad jau laikas judėti atgal į 
lėktuvą. O kai atsiradome ja
me, tiesiog nustebome, lėktu
vas buvo kone tuščias. Be mū
sų grupės dar keletas suomių 
buvo įsitaisę ir viskas. Tuš
čių vietų buvo tiek ir tiek, 
kad galėjai pasirinkti vietą, 
kokia tik tau patiko. Šį kartą 
mudviems su Stenliu proble

tant Lietuvą, Latviją ir Estiją, 
būtų pakviestos tapti nau
jomis narėmis artėjančiame 
sąjungos plėtimo tarpsnyje 
lapkričio mėn. Svarbu pa
minėti, kad CEEC turi atskirą 
NATO plėtros grupę, kuriai 
vadovauja Regina Narušienė.

Tikimės, kad visų dedamos 
pastangos sulauks reikiamų 
rezultatų.

Paruošė
Jūratė Mikšėnienė

JAV LB įstaigos stažuotoja 
Washington, DC

SENATORIUS R. DURBIN
REMIA O’HARE PLĖTRĄ
JAV senatorius Richard 

Durbin (D-Ill.) deda daug pas
tangų, kad labai reikalingas 
Čikagos tarptautinio O’Hare 
oro uosto pertvarkymas ir 
praplėtimas taptų tikrove. Ki
toje „linijos” pusėje stovi JAV 
šen. Peter Fitzgerald (R-Ill.), 
kuris nori šį projektą blokuoti 
5 (jau kartą jam pavyko tai pa
daryti JAV Senate sesijoje). Ka
dangi O’Hare oro uosto reika
las tęsiasi jau gan ilgai ir 
Čikagos bei Illinois valstijos 
pareigūnams nepavyksta susi
tarti, klausimas bus spren
džiamas JAV Senate ir po to 
Atstovų rūmuose. Šen. Dur
bin sekmadienį paskelbė laiš
ką su 61 senatoriaus parašais 
(12 jų — respublikonai), re
miančiais 0‘Hare plėtros pro
jektą, tačiau šen. Fitzgerald 
žada nenusileisti ir balsavi
mus Senate vėl sukliudyti.

BRANDUOLINĖS 
ATLIEKOS — Į NEVADĄ
Praėjusios savaitės trečia

dienį JAV Atstovų rūmai bal
sų dauguma (306-117) atmetė 
reikalavimus atšaukti įstaty
mą, leidusį atominių elektros 
jėgainių radioaktyvias atlie
kas sandėliuoti Nevada valsti
jos Yucca kalnų urvuose.

mų nebeatsirado. Nors vietos 
buvo numeruotos, bet įsitaisė
me prie langų laisvai ir patogiai.

Diena buvo graži, danguje 
joko debesėlio. Net ir iš tokio 
aukščio apačioje viską matė
me kaip ant delno. Atrodė, 
skridome virš Danijos, matė
me žaliuojančius laukus. Pas
kum užskridome ant mėly
nuojančių vandenų. Žinojau, 
kad tai Baltijos jūra. Taip pat 
žinojau, kad netoliese pras- 
krisime Lietuvos pakrantę — 
Klaipėdą. Bandžiau akylai ste
bėti tą pusę, ar nepamatysiu 
kranto, nes prisiminiau iš 
jaunų dienų kažką sakant, 
kad skaidrią dieną nuo 
Klaipėdos galima įžiūrėti 
kažkokio Švedijos miesto pas
tatus. O čia iš aukštai dar ge
riau turėjai matyti, bet nepa
sisekė. Toliau, manau, skren
dant Latvijos ar Estijos pa
krantėmis matėme visą grupę
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Regina Naru&ienė

NATO XXI amžiuje
NATO viršūnių susitikimas 

įvyks Prahoje š.m. lapkričio 
21-22 d. Susitikimo metu 
numatoma svarstyti keturis 
esminius klausimus: naujos 
grėsmės, atotrūkio tarp JAV ir 
Europos karinių pajėgų ma
žinimas, NATO plėtra ir bend
radarbiavimo su Rusija geri
nimas.

Gen. Wesley Clark išskiria 
penkis karinius uždavinius: 
pašalinti priešo oro gynybos 
sistemą bei jos įrengimus; su
naikinti priešo vadavietes; nu
galėti jo sausumos pajėgas; 
sėkmingai užbaigti mūšį mies
te ir įvykdyti kitas toli siekiančias 
pokonfliktines operacijas.

Ne visos NATO narės yra 
vienodai pajėgios. Kai kurios 
turi mažas karines pajėgas, 
tačiau jos gali pasiūlyti bazes, 
pastatus, leidimą naudotis 
teritorija. Kai kurios gali teik
ti medicininę pagalbą, trans
portą; dar kitos — žvalgybinę 
informaciją. Visi šie pajėgu
mai turi būti įvertinti, sude
rinti ir veiksmingai panau
doti. Naujame šimtmetyje seni 
šaltojo karo laikų metodai jau 
netinka. Kitoks ir priešas. 
NATO yra pajėgiausia institu
cija, galinti koordinuoti naujų 
operacijų, užtikrinančių są
jungos bendrą gynybą, 
uždavinius.

Afganistanas parodė, kad 
egzistuoja didelis skirtumas 
tarp JAV ir jų sąjungininkų 
Europoje bei Kanadoje pajė
gumo. Šį skirtumą būtina su
mažinti. Mūsų sąjungininkai 
turi patobulinti savo pre
cizinio taikymo ginkluotę, 
padidinti transportavimo pa
jėgumą, kad galėtų greitai 
perkelti karius, patobulinti 
savo ryšio priemones bei ste
bėjimo ir žvalgybos metodus. 
Europos valstybių vyriausy
bės nenori skirti 2 proc. BVP 
gynybos reikmėms, ir tik kele
tas jų išlaiko tokį gynybos 
finansavimo lygį. Jų ginkluo
tės sistemos dažniausiai yra 
pasenusios. Šios valstybės, 
norėdamos pasiruošti atremti 
šiuolaikines grėsmes, turi 
padidinti išlaidas gynybai.

NATO šiemet į sąjungą pa
kvies naujas nares. Bus pa
kviestos valstybės, kurios pa
rodė sugebėjimą apginti demo
kratijos principus, asmens 
laisves ir įstatymo svarbumą. 
Kol kas pakvietimas nepaža
dėtas nei vienai kandidatei. 
Sąjungininkai sutaria, kad 
plėtra bus didelė. Tikimasi pa
kvietimų visoms trims Bal
tijos valstybėms, taip pat Slo
vėnijai, galbūt Slovakijai, ta
čiau pastarosios atvejį galuti
nai nulems rudenį numatytų 
parlamento rinkimų rezul
tatai. Pastaruoju metu taip pat 
svarstoma, ar pakviesti Ru
muniją ir Bulgariją, jei jos iki

salų salelių, Baltijos jūroje 
kaip pupų priberta. Šis skry
dis neužtruko ilgai, gal valan
dą ar kiek daugiau, ir vėl paleng
va pradėjome leistis žemyn.

Helsinkio oro uostas, tai ne 
Čikagos O’Hare. Atrodė, lyg 
apmiręs: nė žmonių, nė lėktu
vų. Į Maskvą nuskraidins ki
tas. Kiti, kartu atskridę, nu
ėjo savo keliais, tik mes tebe
stovime netoli atskraidinusio 
lėktuvo. Taip bestovint, mato
me, kaip prie lėktuvo priar
tėja kažkokia delegacija su gė
lėmis ir sveikina kapitoną, 
įteikdami gėles.

Taip ir leidžiame laiką ant 
dirvono, o mūsų visus reika
lus turbūt Laima tvarko. Pa
stovėjus kurį laiką, mudu su 
Stenliu ir dar pora kartu ke
liaujančių vyrų, sugalvojome 
nueiti į netoliese esantį pas
tatą, ir pasižvalgyti kaip ten 
atrodo. Ne kažką ir ten pa

NATO susitikimo Prahoje 
sugebės pasiekti reikiamą 
pasiruošimo lygį. Paskutinis 
valstybių — NATO kandi
dačių — žinomų kaip „Vil
niaus dešimtukas”, susitiki
mas įvyks Rygoje liepos 5-6 d. 
Susitikime dalyvaus vyriau
sybių vadovai, įtakingi poli
tikai, saugumo ekspertai ir 
žurnalistai iš visos Europos 
bei Šiaurės Amerikos. Tiki
masi, kad kandidatės parodys 
savo pasiekimus, atliktus dar
bus ir išsakys lūkesčius prieš 
naują NATO plėtros tarpsnį. 
Jos nori, kad pasaulis aki
vaizdžiai pamatytų pasiruo
šimo įrodymus.

NATO viršūnių susitikimas 
aptars ir naujus sąjungos san
tykius su kitomis valstybėmis, 
visų pirma — Rusija. Bus pa
skelbta apie naują NATO-Ru- 
sijos tarybą, kuri daugiausia 
dėmesio skirs, svarstant prak
tinius, tiksliai apibrėžtus, 
bendrus NATO ir Rusijai rūpi
mus klausimus. Tai leis Ru
sijai dalyvauti ir bendradar
biauti tokiose srityse, kaip 
kova prieš terorizmą, masinio 
naikinimo ginklų ribojimas 
bei civilinės apsaugos pa
rengtis. Vašingtonas įsiti
kinęs, kad Rusijai nebus 
suteikta veto teisė bei galimy
bės trukdyti NATO reikalus. 
Ji nebus laikoma NATO nare. 
Rusijos prez. Putin —- labai 
sudėtinga asmenybė. Ar 
sutaps jo žodžiai ir darbai? 
Rusijos viduje yra nepasiten
kinimo Putin vykdoma 
užsienio politika. Jį kritikuoja 
už prarastą Vidurinę Aziją ir 
„pataikavimą JAV imperializ
mui”. Viešai paskelbtuose į 
atsargą pasitraukusių Rusijos 
generolų ir buvusio gynybos 
ministro laiškuose Putin kalti
namas tautos saugumo ir kitų 
gyvybinių interesų išdavyste. 
Daugiausia rūpesčių kelia 
Rusijos nepastovumas. Jos 
branduoliniai įrengimai, me
džiagos ir technologijos gali 
lengvai pakliūti į nepageidau
jamas rankas. Todėl tikimasi, 
kad nauji santykiai tarp 
Rusijos ir NATO sustiprins 
demokratines jėgas, paskatins 
karines reformas bei rinkos 
ekonomikos plėtrą. Taip pat 
pripažįstama, kad Rusija nėra 
vienintelė valstybė, kuriai 
reikia santykių su NATO: dar 
yra Ukraina, Gruzija bei kitos 
buvusios sovietų valdžioje 
respublikos.

NATO šiandien vienija 700 
mln. žmonių, sukuriančių pu
sę pasaulio bendro vidaus pro
dukto. Kol yra NATO, 
pasaulis gali jaustis saugesnis 
ir toliau sėkmingai vystytis. 
Naujos narės tik dar labiau 
sustiprins NATO pamatus, 
prisidės prie jo stiprėjimo ir 
augimo.

matėme — jokios gyvos dva
sios. Toliau už to pastato ribų 
nedrįstame eiti, kad nepakliū- 
tume į bėdą, tad, kiek pasi
dairę, grįžtame prie savųjų.

Mums pasišalinus, iš kaž
kur atsirado ir mums skirtas 
lėktuvas gabenti į Maskvą. 
Lėktuvas daug mažesnis už 
tuos, kokiais iki šiol skridome.

Jau buvo geras popietis, kai 
mus sulaipino į lėktuvą ir dar 
kelis vietinius suomius, gal 
kokius valdžios atstovus, nes 
jie su savimi teturėjo tik odi
nius portfelius.

Netruko ilgai, mes ir vėl pa
dangėje. Sėdžiu prie lango ir 
stebiu apačioje slenkančius 
vaizdus: kai kur matyti lau
kai, kitur miškų masyvai, per 
juos kaip siūlai besidriekian
tys balti keliai, akis užkliūna už 
vienos kitos gyvenvietės ir taip 
viskas palieka užpakalyje.

Bus daugiau
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ČIKAGA IR APYLINKES: 
už lietuviško pasaulio ribų

, SUKČIAVIMAI
Parduotuvėse

Vartotojų apsaugos departa
mentas* Čikagoje, patikrinęs 
482 parduotuves, kuriose pre
kių - karnos suskaičiuojamos 
elektroniniu būdu (vartojant 
„scąnners'O, 'atrado, kad 58 
nuo8:w281 parduotuvėje — 
klientai yra apgaunami, įskai
čiuojant didesnę kainą, negu 
pažymėta.. Kainos ^pakelia
mos” nuo kelių centų iki be
veik 30 dol., todėl pirkėjams 
patariama bticlžiai stebėti ir 
būtinai . protestuoti, jeigu 
įregistruojama kita kaina, ne
gu pažymėta. Kartais kasinin
kai prekes „braukia” taip 
greitai, kad sunku pastebėti 
kainų pasikeitimus, todėl pir
kėjas turi prašyti, kad greitis 
būtų sulėtintas.

Sugauti sukčiaujant ne tik 
mažai žinomi ar nedideli ver
slininkai, bet ir didžiosios
parduotuvės, kaip K-Mart, 
Dominick’s, Jewel, Bobak’s 
Sąusagę Co, Ine (5279 S. 
Archer), Miska’s Liąuor, Osco 
Drug Stores, Walgreen’s, Ra- 
dio Shack, Shop-N-Save 
Foods,, The Pep Boys, West 
Ląwn'rFlner Foods ir daug 
kitų. Verta pastebėti, jog ir 
šių bendrovių ne'visose par
duotuvėse pastebėti kainų ne
lygumai, bet pakankamai ad
resų yra, kad pirkėjas būtų 
apdairus.

* c'a-vvo . ib k. v .r«- *
KRYŽIUS: VIENUS 
DŽIUGINA, KITUS 

ERZINA
Effingham, III. Prie Inter

state 57 ir 70 kelio, apie 225 
mylių į pietus nuo Čikagos, 
šiomis dienomis baigtas staty
ti aukščiausias kryžius' visėse 
JAV-se. Jo aukštis — kaip 20 
aukštų pastato (198 pėdų) ir 
tikima, kad kryžių kasmet pa
matys'bent 18 min. žmonių, 
važiuojančių šiais greitke
liais. Tačiau yra ir nepaten
kintų. Vienį teigia, kad Kris
taus kančios simbolis panau- 
dotaa'komėrcinianis tikslams, 
noriųt pritraukti daugiau tu
ristų j,miestelį; kiti piktinasi, 
kad krikščionybės ženklas 
taip akivaizdžiai bus matomas 
viešoje vietoje. Kryžius pasta
tytas privačia iniciatyva ir au
komis.

MERO ARCHYVAS — 
UNIVERSITETUI

Buvusio ilgamečio (nuo 
1955 iki 1976 m.) ‘ Čikagos 
miesto-mero, dabartinio mero 
tėvo Richard J. Daley asmeni
nį arfcftyvą jo 100-ųjų gimimo 
metinių proga (gimęs 1902 m. 
gegužės 15 d.) šeima padova- 
nojoTTmveršity of Illinois at 
Chicago bibliotekai, pavadin

tai šio mero vardu. Mero 
Richard J. Daley pastango
mis, nepaisant trukdymų ir 
protestų, buvo pastatyti uni
versiteto pastatai dabartinėje 
vietoje (anksčiau UIC veikė 
Navy Pier patalpose) ir dar
bas pradėtas 1965 m.
MAŽIAU ŽMOGŽUDYSČIŲ

Miesto teisėtvarkos parei
gūnai džiaugiasi, kad šiemet 
iki gegužės pradžios pasitaikė 
10 mažiau žmogžudysčių, 
negu pernai tuo pačiu metu 
(„tik” 173). Tuo būdu Čikaga 
jau atsidūrė trečioje vietoje po 
Los Angeles ir New Yorko.

STIKLO SKULPTŪROS
Dale Chihuly stiklo skulp

tūrų paroda, veikianti Gar- 
field Park Conservatory patal
pose, turėjo būti uždaryta ge
gužės pabaigoje, bet dėl nepa
prasto lankytojų susidomė
jimo pratęsiama iki rugsėjo 
mėn. Parkų priežiūros depar
tamentui parodos populiaru
mas teikia ne tik pasitenki
nimą, bet ir pelną: iki šiol 
lankytojams jau parduota 
įvairių suvenyrų už 521,000 
dol., iš kurių 200,000 dol. yra 
grynas pelnas. Parodą, pava
dintą „Chihuly: A Garden of 
Glass”, jau aplankė per 
289,000 žmonių.

SUGAVO ŽMOGŽUDŽIUS 
PO 9 METŲ

Palatine miestelio (Čikagos 
priemiestis) policijos departa
mentas praėjusį sekmadienį 
suruoštoje spaudos konferen
cijoje su dideliu pasitenkini
mu pranešė, kad po daugiau 
kaip devynerių metų išspręsta 
šiurpi mįslė: kas 1993 m. sau
sio 8 d. Palatine miestelio 
„Brown’s Chicken & Pasta” 
restorane žiauriai nužudė 
septynis darbininkus. Areš
tuoti ir žmogžudžiai: Jim De- 
gorski ir Juan Luna. Smurto 
įvykdymo metu jie abu buvo 
gimnazistai, nepasižymėję nei 
ypatingu darbštumu, nei so
cialinėmis problemomis. Svar
biausia, kad ir liudininkai, 
beveik nuo pat nusikaltimo 
įvykdymo žinoję kaltininkus, 
iki šiol dėl įvairių priežasčių 
tylėjo. Abu vyrai, dabar jau 
suaugę (Luna sukūręs šeimą 
ir turi mažametį sūnų) buvo 
įsijungę į eilinių žmonių gyve
nimą ir dabar kaimynams bei 
visiems, juos pažinojusiems, 
labai keista, kad tai iš esmės 
žiaurūs žmogžudžiai. Jie pri
sipažino įvykdę nusikaltimą, 
o ir tai, kad jau iš anksto buvo 
'suplanavę restoraną apiplėšti 
ir kažką būtinai nužudyti”.

ĮŠVENTINTI NAUJI 
KUNIGAI

Praėjusį šeštadienį Čikagos 
Šv. Vardo katedroje (Holy 
Name Cathedral) buvo į kuni
gus įšventinta vienuolika klie
rikų, baigusių Mundelein ku
nigų seminariją (University of 
St. Mary of the Lake).

ILGAS LAUKIMAS PRIE
MEKSIKOS KONSULATO 

DURŲ
Čikagos lietuviai dažnai nu

siskundžia, kad Lietuvos Res
publikos konsulatas per. ilgai 
uždelsia net eilinių patarna
vimų eigą, tačiau tai toli gra
žu iki „kryžiaus kelių”, ku
riuos turi pereiti meksikie
čiai, kai jiems reikia savojo 
konsulato paslaugų.

Tarp 1990 ir 2000 m. Mek
sikos piliečių Cook apskrityje 
pagausėjo nėt 69 proc. — iki 
786,000. O konsulatas, į kurį

jiems reikia kreiptis — tik 
vienas. Didžiausią problemą 
sudaro tapatybės pažymėji
mai, be kurių naujieji emi
grantai iš Meksikos negali 
gauti „Sočiai Security” korte
lių, vairavimo teisių, atidaryti 
banke sąskaitas ir pan. Pažy
mėjimai, vadinami „matricu- 
la” kainuoja apie 30 dol. (į 
Meksikos iždą jie įlieja per 5 
min. dol. kasmet), o konsula
tas kasdien priimta bent 1,000 
klientų. Norėdami sutvarkyti 
dokumentus, žmonės į eilę 
prie konsulato durų (300 N. 
Michigan Avė) stoja nuo 3 vai. 
ryte, bet paprastai juos ten 
jau sutinka ilgiausios eilės. 
Kol durys atidaromos 8 vai. 
r., laukiančiųjų minios nusi
driekia toli nuo pastato. Mek
sikos vyriausybė ketina įruoš
ti dar kelis „kilnojamus kon
sulatus”, kad palengvintų 
spūstį, bet kol kas ypatingų 
pastangų tam nededa.

Ir iš kitų JAV-jų

Stephen J. Gould.

AtA STEPHEN J. GOULD
Pasauliniu mastu žinomas 

evoliucijos teoretikas, auto
rius Stephen Jay Gould mirė 
gegužės 20 d. Nevv Yorke, su
laukęs 60 metų amžiaus.

Jis buvo laikomas vienu 
žymiausių ir įtakingiausių XX 
a. evoliucijos biologų, galbūt 
panašaus garso kaip Charles 
Darvvin. Gould teorijos inicija
vo daug debatų ir ne kartą 
privertė mokslininkus pergal
voti kai kurias evoliucijos teo
rijas bei pakeisti savo pa
žiūras. Gould buvo pagarsėjęs 
ne vien savo moksliniais tyri
mais ir darbais, bet ir savo as
menybės nelygumais, ypač 
arogancija, savigarba ir nesi
skaitymu su kitų nuomo
nėmis. Dėl to jis turėjo ir pa
kankamai gerbėjų, ir priešų 
savo kolegų tarpe. Pats Ste
phen J. Gould savo didžiausiu 
pasiekimu laiko veikalą „The 
Structure of Evolutionary 
Theory”, išleistą š.m. kovo 
mėnesį Harvard University 
leidyklos, nors yra išleidęs ir 
daugiau mokslinių knygų.

ŠIUKŠLINGIAUSIA
VALSTIJA

Pennsylvania dar kartą pa
vadinta „šiukšlingiausia vals
tija”, nes į ją kasmet įvežama 
daugiausia šiukšlių iš kitų 
valstijų. Pernai „importuota” 
šiukšlių už 10.7 min. dolerių, 
ypač iš Nevv York ir Nevv Jer
sey valstijų, kurios tiesiog 
skęsta savo šiukšlėse. Po 
Pennsylvanijos antrąją vietą 
užima Virginia valstija.

APSINUODIJIMAS
MAISTU

Vašingtonas praneša, kad 
valstybės mokyklose apsinuo
dijimas maistu kasmet padi
dėja bent 10 procentų. Pasku
tinių tyrimų duomenimis, 50 
mokyklų pranešė, kad dėl su
gedusio ar bakterijomis už
krėsto maisto susirgo apie 
2,900 mokinių. Žadama stro
piai tikrinti maisto gamyklas, 
pristatančias savo produktus 
mokykloms, ieškant šios bau
ginančios statistikos priežas
čių.

* Kardinolas Audrys 
Juozas Bačkis nepritarė
Vilniaus miesto savivaldybės 
siūlymui organizuoti daugiau 
pramogų Katedros aikštėje. 
Savivaldybė prašė kardinolo 
leidimo Katedros šventoriuje 
įrengti žaidimų aikštelę.

* Į aukštąsias mokyklas 
priimamų studentų skaičių 
kiekvienais metais nustatys 
vyriausybė. Į valstybės finan
suojamas vietas ateityje galė
tų būti priimama apie 13,000 
studentų, o į nefinansuojamas 
— 12,000, teigė švietimo ir 
mokslo ministras Algirdas 
Monkevičius. Nemokamas 
aukštasis mokslas būtų už
tikrinamas tik gerai besimo
kantiems studentams, ir. Eita)

* Vilniečiams, norintiems 
pasižiūrėti kino filmą dide
liame ekrane, nebereikės lipti 
iš savo automobilių. Į sostinę 
atvežtas vienintelis Baltijos 
valstybėse įspūdingo dydžio 
pripučiamas kino ekranas.

* Alytaus griežtojo režimo 
pataisos darbų kolonijoje 
Lietuvos AIDS centras nusta
tė dar 55 naujus žmogaus 
imunodeficito (ŽIV) atvejus. 
Tyrimų rezultatai sukėlė pa
niką tarp nuteistųjų, o val
džios atstovai kol kas nežino, 
ką daryti. Specialistai nesle
pia, kad ŽIV užsikrėtę Alytaus 
kolonijos recidyvistai kelia 
grėsmę visuomenei. <r, Eitai

Vilniuje prasidėjo Baltijos Asamblėjos sesija
Atkelta iš 1 psl.

Tačiau ji suabejojo, ar reko
mendacija dėl šių ginklų būk
lės stebėjimo šioje sesijoje bus 
priimta, nes yra pasiūlymų ją 
priimti kartu su Siaurės Euro
pos valstybes vienijančia Šiau
rės taryba.

Paskutinėje BA sesijos Vilniu
je dalyje parlamentarai taip 
pat tarsis, kaip galima būtų 
paspartinti žinių visuomenės 
plėtrą Baltijos valstybėse. 
„Stengsimės pabrėžti, kad 
Baltijos valstybių programi
nės įrangos kūrėjams ir kitų 
informacinių technologijų spe
cialistams būtų daug naudin
giau sumažinti tarpusavio 
konkurenciją ir darbą grįsti 
glaudesniu bendradarbiavi
mu”, kalbėjo Seimo narė.

Iki šeštadienio vyksiančioje 
asamblėjos sesijoje bus svars

Baigtos vyriausybės, „Williams 
ir „Jukos” derybos

Atkelta iš 1 psl.
N. Eidukevičius pranešė, 

jog pavyko smarkiai sumažin
ti vyriausybės įsipareigojimus 
pagal 1999 metų vyriausybės 
ir „Williams International” 
Investicijų sutartį. Mainais 
Lietuvos derybininkai sutiko 
suteikti valstybės garantiją vi
sai „Jukos” teikiamai paskolai 
— 75 min. JAV dolerių. „Jei 
vyriausybė pritars tokiam de
rybininkų pasiūlymui, jos pa
pildomi įsipareigojimai pagal 
minėtą sutartį sumažės nuo 
118 min. iki 75 min. JAV dole
rių”, sakė N. Eidukevičius.

Neoficialiomis žiniomis, vy
riausybė su Tarptautinio va
liutos fondo žinia yra rezerva
vusi visus 118 min. JAV dole
rių ir bet kada galėtų suteikti 
tokio dydžio paskolų garanti

Vokietijoje mirė žurnalistas 
Kazys Baronas

Atkelta iš 1 psl.
Tuo metu jis aktyviai reiš

kėsi Lietuvių Bendruomenės 
veikloje, priklausė Hamiltono 
LB valdybai, Dainų ir šokių 
švenčių komitetams.

1979 m. persikėlė į Vokieti
ją, kur vienerius metus dirbo 
Vasario 16-osios gimnazijoje. 
Vėliau apsigyveno Viernhei- 
me.

Kazys Baronas daugiausiai

* Jau porą savaičių kylan
tis euro kursas JAV dolerio at
žvilgiu trečiadienį užlipo į sep
tynių mėnesių rekordines 
aukštumas — 0.927 dolerio už 
1 eurą. Tiek daug euras nebu
vo sustiprėjęs nuo to laiko, kai 
doleris smuko po rugsėjo 11 
dienos teroro aktų. Lietuvos 
bankininkai teigia, jog euro 
stiprėjimas šalyje yra pasitin
kamas gana santūriai, nors 
euro ir dolerio kurso svyravi
mai tiesiogiai turi įtakos in
dėliams ar bankų teikiamoms 
paskoloms JAV doleriais. Ne
paisydami nuvertėjančių san
taupų, gyventojai neskuba 
keisti indėlių doleriais į indėlį 
valstybine valiuta ar eurais. 
Daugelyje bankų, atlikdami 
šias operacijas, indėlininkai 
prarastų jau uždirbtas palū
kanas. Jos bent iš dalies kom
pensuoja nuvertėjusį indėlį.

* Civilinės saugos depar
tamentas už beveik 1 min. li
tų Ignalinos krašto gyvento
jams nupirko 150,000 respira
torių. Tačiau iškilo abejonių, 
ar šie prietaisai tinka naudoti 
evakuojant žmones. Brangus 
pirkinys sukėlė abejonių Sei
mo nariui Egidijui Skarbaliui. 
Politiką konsultavusių spe
cialistų teigimu, įsigyti respi
ratoriai praėjusių metų pabai
goje Europos Sąjungoje buvo 
pripažinti netinkamais naudo
ti. (BNS)

tomi vienuolikos dokumentų 
projektai, susiję su regioninio 
bendradarbiavimo skatinimu, 
švietimo, žemės ūkio politikos, 
maisto saugos, aplinkos ap
saugos, BA veiklos gerinimo ir 
kitais klausimais.

Tarp kitų dokumentų bus 
svarstomas nutarimas dėl 
bendradarbiavimo su Rusijos 
Karaliaučiaus sritimi. Nutari
mo projekte srities Dūma ir 
visuomenė raginamos „labiau 
atsiverti integraliam bendra
darbiavimui su Baltijos vals
tybėmis”.

1991 m. įkurta Baltijos 
Asamblėja vienija Lietuvos, 
Estijos ir Latvijos parlamen
tarus. Asamblėjos sesijos ren
giamos du kartus per metus, 
pavasarį ir rudenį. Šių metų 
pirmąjį pusmetį BA pirminin
kauja Lietuva.

jas „Mažeikių naftai”.
Anksčiau neoficialiai skelb

ta, kad „Jukos” pakanka ga
rantijos daliai paskolos — 50 
min. dolerių.
Jei sandoris bus pasirašytas, 
Rusijos naftos susivienijimas 
už „Mažeikių naftos” akcijas 
sumokės 75 min. dol. ir dar 
tiek pat paskolins bendrovei. 
Pagal 10 metų naftos tiekimo 
sutartį, „Jukos” Mažeikių per
dirbimo gamyklai tieks po 4.8 
min. tonų naftos per metus.
Kol kas neskelbiama, kokia 
bus „Jukos” tiekiamos naftos 
kaina. Užbaigus sandorį, 
„Williams International” ir 
„Jukos” turės po 26.85 proc., 
Lietuvos vyriausybė — 40.66 
proc. „Mažeikių naftos” akci
jų-

buvo žinomas kaip žurnalis
tas. Jis rašė „Nepriklausomai 
Lietuvai”, „Tėviškės žibu
riams”, „Europos lietuviui” ir 
„Draugui”. 1983-1991 m. re
dagavo vokiečių kalba VLIK’o 
leidžiamas Eltos informacijas.

K. Baronas paliko liūdinčias 
— žmoną Helgą ir dukterį Jū
ratę, „Cosmopolitan” žurnalis
tę Miunchene.

Lietuvoje pirmą kartą iš kiaušinių išsirito pitoniukai. Raguvoje (Panevėžio 
raj.) išsiritusius roplius prižiūri ne mama, o rūpestingas šeimininkas — žino
mas pedagogas ir gamtininkas raguviškis Antanas Slučka. Palikuonių sulau
kė Raguvos vidurinėje mokykloje gyvenančių tigrinių pitonų pora — prieš ke
lias dienas iš kiaušinių jau išsirito 16 mažylių, beveik dar tiek pat kalėsi. Pi
tonų žinovas ir šeimininkas, mokytojas A. Slučka džiaugėsi, jog išritinti iš 
kiaušinių pitoniukus Lietuvoje pavyko pirmą karią, nors tokių bandymų būta 
ir anksčiau. Gintaro Lukoševičiaus "Panevėžio balsas" - ELTA nuotr.

* Savarankiškai prezi
dento rinkimuose ketinan
tis dalyvauti liberalas Algi
mantas Matulevičius antra
dienį kreipėsi į Lietuvos libe
ralų sąjungos (LLS) valdybą, 
prašydamas sustabdyti jo na
rystę partijoje. 54 metų A. 
Matulevičius ketina pats su
rinkti 20,000 piliečių parašų, 
reikalingų iškelti savo kandi
datūrą į prezidentus. Tuo tar
pu LLS, kurios narys yra A. 
Matulevičius, savo kandidatu 
į prezidentus iškėlė partijos 
vadovą Eugenijų Gentvilą.

* Antradienio popietę iš 
Šiaulių pašonėje esančio 
Kairių sąvartyno pro pralauž
tą apsauginį pylimą pliūpte
lėję nuodingi teršalai sukėlė 
ne tik ekologinę avariją. Ši ne
laimė parodė ir vietinių valdi
ninkų neveiklumą bei abejin
gumą. Apie „tiksinčią" ekolo
ginę bombą valdininkai kalbė
jo visą pastarąjį dešimtmetį, 
tačiau pastangų nelaimei iš
vengti nedėta. ilr, Eitai

PASLAUGOS

For Sale 
Oak Lawn condo 

9814 S. Karlov B. Just turn the 
key and movė in nevv paint, 

carpet, appliances plūs 2 BR & 
2 BA. Built in garage, private 
laundry, plenty elosets/storage,

. front porch, great buy.
$119,900. Tel. 630-373-9827.

SIŪLO DARBĄ

Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir IN 

valstijose. Pageidautina vyrai. 
Atlyginimas nuo 

$1,500 iki $1,800.
Tel. 615-554-3161.

* Didžiausias Skandina
vijos bankas „Nordea” spė
ja, kad Lietuvos bendrasis vi
daus produktas šiemet išaugs 
4 proc., o 2003 m — 5.1 proc. 
Apžvalgoje komentuojama, 
kad neigiamą įtaką Lietuvos 
pramonei daro lėtesnis augi
mas euro zonoje, be to, plėtrą 
stabdo vis dar menkas vidaus 
vartojimo augimas. <vZ, Eita)

* 50 vaikų ir moksleivių
bei jų mokytojų kelionė iš 
Prancūzijos į Lietuvą nutrū
ko mažame Lenkijos mieste
lyje, užsidegus autobusui. 
Nors paskui sugedusį autobu
są per pusę Europos driekėsi 
aitrių dūmų uodega, jo vairuo
tojai naiviai tikėjosi pasieksią 
Lietuvą ir rizikavo keleivių 
gyvybėmis. Ne pirmos jaunys
tės autobusas, priklausantis 
Vilniuje įsikūrusiai ; fįrtpai 
„Filaretų kelionių centras”, 
užsidegė. Keleiviai tik per at
sitiktinumą nenukentėjo, nes 
buvo suspėję laiku išlipti iš 
dūmų prisipildžiusio autobuso 
Salono. (KD.Elta)

NEKILNOJAMASIS TURTAS

New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
Voice Mal: 773854-782)
Fax: 708-361-9618

DANUTĖ
MAYER

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste arpnemiesčiuose, kreipkitės į 

DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 
sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 

Nuosavybių įkainavimas veltui.

GREIT PARDUODA
Landmark 
properties

Bus. 773-229-8761 
Res. 708-425-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-314-4330

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

„Draugo" skelbimų 
skyrius

Tel. 1-773-585-9500

Window VVashers Needed! 
40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 

have valid driver’s license and trans- 
portation. Mušt be fluent in English. 
L.A. McMahon Window Wasntng. 

Chicago and Milwaukee area. 
Tel. 800-820-6155.



LAIŠKAI IR NUOMONĖS
DRAUGAS, 2002 m. gegužės 24 d., penktadienis S

APIE DARIAUS IR 
GIRĖNO PAMINKLĄ

Gegužės 11 d. straipsnyje 
„Lietuviai kitataučių knygo
se” Petras Petrutis aprašo Da
riaus ir Girėno paminklo Či
kagoje projektą. Charles 
Koncevičius buvo paminklo 
architektas, bet bronziniai 
lakūnų profiliai yra prancūzų 
kilmės skulptoriaus Raoul 
Josset (1900-1957) darbai. 
Kokiu būdu Koncevičius sura
do Josset, niekur neminima, 
bet Josset yra plačiai žinomas. 
1936 metais Texas valstijai 
minint šimtmetį, Dalias 
mieste įvyko pasaulinė paro
da. Prie administracijos pasta
to ir Federalinių rūmų statu
los „Spirit of the Centennial” 
taip pat Raoul Josset supro
jektuotos. Jos dar ir šiandien 
tebestovi.

Kaip ir Dariaus - Girėno 
paminklas, Dalias esančios 
skulptūros laikomos vėlyvo 
Art Deco meno šedevrais. 
Lietuviai turėtų būti dėkingi 
Petrui Petručiui, kad jo pas
tangomis prieš keletą metų 
Čikagos miestas Dariaus ir 
Girėno paminklą Marąuette 
Parke restauravo.

Gediminas Indreika 
Addison, IL

LIETUVOS AMBASADA 
DĖKOJA

Š.m. gegužės 17 d. JAV Se
natas ryškia balsų dauguma 
(85 — už, 6 — prieš) priėmė 
Laisvės sutvirtinimo aktą 
(Freedom Consolidation Act), 
kuriame išreiškiama parama 
NATO plėtrai artimiausiu me
tu. Šis balsavimas parodo 
stiprią JAV paramą NATO 
plėtrai bei didėjančią galimy
bė ,;:kad Lietuva bus pakviesta 
įstoti į NATO 2002 m. lapkričio 
mėn. Prahos NATO viršūnių 
susitikimo metu.

Balsavimas už Laisvės su
tvirtinimo aktą yra ne tik 
stipri parama sprendimams 
dėl NATO plėtros, bet ir įpa
reigojimas Lietuvai bei kitoms 
kandidatėms toliau siekti 
tapti tokiomis sąjungos 
narėmis, kurios įneš vertingą 
indėlį į jo gyvybingumo ir 
pajėgumo stiprinimą.

Mieli Amerikos lietuviai, 
esu nepaprastai dėkingas už 
Jūsų veiklą, skleidžiant 
Lietuvos vardą bei aiškinant 
NATO plėtros svarbą Jung
tinėse Amerikos Valstijose. 
Vertindamas Jūsų paramą, 
kviečiu ir toliau aktyviai plė
toti šią veiklą, kadangi Senato 
paramos klausimas toliau 
išlieka aktualus. Ypatingą 
reikšmę Senato paramos 
užtikrinimas įgaus, prasidėjus 
Šiaurės Atlanto sutarties pro
tokolų dėl naujų narių priėmi
mo ratifikavimo procesui.

Esu tikras, jog ir toliau, 
veikiant išvien, pasieksime 
Lietuvos pakvietimą į NATO 
šių metų lapkričio mėn. 
Prahoje bei paskesnį sklandų 
ratifikacijos procesą JAV 
Senate.

Vygaudas Ušackas 
ambasadorius

Washington, DC

TEISYBĖ AKIS BADO

Algimanto S. Gečio straips
nis „Drauge” š.m. gegužės 2 d. 
(„Kada bus susirūpinta išei
vija”) gal daugeliui išeivijos 
lietuvių pravėrė akis. Straips
nyje pasakyta daug tiesos, 
kaip Lietuvoje vertinamas 
išeivijos lietuvių piniginis 
įnašas į Lietuvos gyvenimą.

Pažymėsiu tik vieną aktua
lią A. Gečio straipsnio mintį: 
„1999 m. VVashington, DC, 
JAV LB Socialinių reikalų 
tarybos rūpesčiu, sukviesta 
‘Dovana Lietuvai’ konferencija 
konstatavo, kad išeivijoje vei

kiančios labdaros organizaci
jos suteikia Lietuvos žmo
nėms daugiau kaip 13 mln. 
dol. kasmetinę paramą. Pri
dėkime prie šios sumos dar 
paramą giminėms, plačiai iš
sivysčiusį neseniai atvykusių 
artimųjų Lietuvoje rėmimą, 
turizmą ir ta suma taps 
trigubai ar gal keturgubai 
didesnė”. O kokią mes už tai 
gauname padėką?

Čia galėčiau atsakyti, kad 
užuot padėkos, kaip A. Gečys 
sako, gauname: neišspręstą 
Lietuvos pilietybės įstatymą, 
planuojamą Lietuvos radijo 
laidų išeivijai nutraukimą, 
prieš daugiau kaip metus 
Lietuvos vyriausybės lėšomis 
apmokami ELTOS žinių 
pranešimai išeivijos žinia
sklaidai buvo nutraukti...

O kad antrosios išeivijos 
bangos lietuviai ir toliau taip 
gausiai rems Lietuvą, reikėtų 
suabejoti. Antroji banga yra 
pakeliui ne į Lietuvą, bet į 
Anapilį. Iš esmės Lietuvos 
vadovai jų ir nelaukia. Jiems 
tinka tik jų doleriai. „Senelių” 
karta baigia išmirti, o jaunes
nieji yra labai rezervuoti 
Lietuvos šalpos reikalu.

Vytautas Šeštokas 
Los Angeles, C A

KAIP ILGAI BANDYS 
MŪSŲ KANTRYBE?

Prieš kiek laiko „Drauge” 
buvo pranešta, kad daugiau 
apie Salomėją Nėrį nebebus 
rašoma. Atrodo, kad ta atgai
va neilgai tęsėsi. Štai gegužės 
3 d. „Bičiulystės” skyriuje iš
spausdinti net du S. Nėries 
eilėraščiai...

Sveiku protu neįmanoma 
suvokti, kodėl Lietuvoje gat
vės pavadinamos stribų 
(Kubilinsko), žmogžudžių var
dais, mokyklos — tautos 
išdavikės vardu. Šiek tiek vil
ties teikia bent tas faktas, kad 
„Draugo” redaktorė tos pačios 
dienos vedamajame rašo apie 
„šventes, be kurių Lietuva 
galėtų apsieiti”. Galima ir be
S. Nėries eilėraščių apsieiti. 
Negi turime laukti, kol 
„Drauge” pasirodys jos 
eilėraštis apie galingus 
Stalino pečius, laužančius var
tus į saulę, kurios S. Nėris 
važiavo parvežti?

Algis Raulinaitis 
Burbank, CA

ŽURNALISTIKOS 
METU DIDVYRĖ?

Kai mane prieš daug metų 
supažindino su ginklo varto
jimu buvęs Amerikos specia
liųjų dalinių karys, pirmas 
sakinys buvo: „Visados atsi
mink, kad iššauta kulka gali 
grįžti atgal į tavo kaktą”.

Perskaitęs „Drauge” gegu
žės 14 d. laišką, rašytais žo
džiais taikytą į vyr. redaktorę, 
prisiminiau šaudymo instruk
toriaus žodžius, nes leidėjų 
vardu šaudomi žodžiai į 
redaktorę, nepataikė į taikinį 
ir visi grįžo atgal, sprogdami 
išsiskleidė į tūkstančius 
žodžių, nes apie tai labai pla
čiai kalba visa Amerikos lietu- 
vija ir Lietuva, skelbdama D. 
Bindokienę žurnalistikos did
vyre.

Ji išlaikė Dievo ir valstybės 
apsaugotą asmens privatiš- 
kumą. „Privacy” įstatymas, 
plačiai skelbtas spaudoje. Li
goninės, bankai, gydytojai, 
spaudos leidėjai, redaktoriai, 
advokatai labai gerąi tą įsta
tymą žino.

Per 70 žurnalistinio darbo 
metų žinau daug atsitikimų, 
kai net valstybės prezidentui 
(prašė jo vardu prezidentūra), 
vėliau okupantų cenzoriams, 
nebuvo išduotas rašytojas, 
žurnalistas, nors nuo to žiau
riai nukentėjo redaktorius.

Ir kun. Pranas Garšva iš

Ansamblis „Sodžius” koncerto metu Vasario 16 minėjime Waterbury, Šv. Juozapo mokyklos auditorijoje.
Edmundo Jalinsko nuotr.

Dažnai tenka skaityti spau
doje apie naujokų, vadinamų
jų trečiabangininkų nenorą 
dalyvauti bendruomenės veik
loje, įvairius nesusipratimus 
tarp trijų kartų.

Šį kartą norėčiau papasako
ti visai priešingą dalyką. Jau 
antri metai, kai New Britain 
bendruomenėje sėkmingai gy
vuoja dainų ansamblis, pava
dintas tokiu gražiu lietuvišku 
pavadinimu „Sodžius”. Gru
pėje - 12 dainuojančių, iš 
kurių net 11 neseniai atvykę 
ir susibūrę jauni žmonės,

Šv. Trejybės lietuvių parapijos salėje, Hartford, CT, vykusios šventės dalyviai. Irenos Dzikienės nuotr.

aukštybių laimina vyr. redak
torę, nes jis niekados neat
skleidė „Draugo” bendradar
bio, niekam nerodė rašinio. 
Kartą „Draugo” adresu atėjo 
laiškas „kun.” Vytautui 
Kasniūnui, rašytas seselės 
vienuolės iš Rytų. Telefonu Pr. 
Garšva juokavo, kad „miršta 
iš smalsumo”, iš kur atsirado 
„kunigas” Kasniūnas „Drau
ge”, kai buvo tik vienas kuni
gas — dr. J. Prunskis. Rašo 
seselė vienuolė, kurią jis 
pažįsta, tad kas čia darosi? 
Bet laiško neatidarė.

Praeis rūsčios, debesuotos 
dienos, ateis gražios, šviesios 
dienos, mėnesiai, metai. 
„Draugas” jau nusipurtė 
lietaus lašus, ištirpo ir krušos 
sidabriniai ledukai, liko mūsų 
lietuvybę mylinčios širdys, li
ko šiltos rankos, jungiančios 
mus visus.

„Draugas”, kaip niekados, 
geriausias. Jis, kaip Biliūno 
pasakos didvyris, užlipęs į 
kalno viršūnę, pasiekė Laimės 
žiburį ir paskleidė šviesos 
žiburius, kur tik lietuvio 
gyventa, eita, kur įmintos 
savos pėdos. Kam užkliuvo 
kelio akmenėlis, gali surasti 
šviesesnį kelią ir, lyg su skau
tais atsikėlę ryte, tris pirštus 
iškėlę, pasižadėkime padaryti 
gerą darbelį, o vakare, eidami 
poilsio, paklauskime Angelėlio 
Sargo, ką gero aš šiandien 
padariau.

Vytautas Kasniūnas
Beverly Shores, IN

PS. Esu Lietuvos Žurnalis
tų sąjungos ir Lietuvių žurna
listų s-gos narys (JAV). 
Kalbama, kad iš nepriklauso
mos Lietuvos laikų (iki 1940 
m.) yra likę tik du tikri buvę

„SODŽIUS”
mėgstantys liaudies dainas, 
sutartines.

Jų vadovė - Raimonda Alek
navičiūtė - aukštaitė iš Ute
nos, bet savo užsispyrimu, 
noru tobulėti nenusileidžia jo
kiam žemaičiui.

Ansamblio akompaniatorius 
Romas Butrimas prieš 30 
metų turėjo savo orkestrą, 
garsų visame New Yorke ir jo 
apylinkėse. Kaip pasakoja Ro
mas, nebuvo nei vieno lietu
viško renginio ar vestuvių, ku
rios apsieitų be jo orkestro 
muzikantų. R. Butrimas - il-

Lietuvos Žurnalistų sąjungos 
nariai: prel. dr. Juozas 
Prunskis ir Kasniūnas. Tada 
LŽS nariai buvo „tikri” profe
sionalai ir „korespondentai”, o 
Amerikos spaudoje spausdina
mi laiškai be pavardės, 
pažymint, kad asmuo gerai 
žinomas redakcijai, atseit, ji 
atsako. VK.

IŠ TIKRŲJŲ, KAS GI 
ČIA DAROSI?

Kibirkštį įskėlė Jono 
Staniulio laiškas, paskelbtas 
„Draugo” Nr. 88 — 2002.05.07 
d. Laiškų ir nuomonių skyriu
je (gal buvo ir užkulisinių, 
mums nežinomų priežasčių), o 
gaisrą sukėlė leidėjų atsiliepi
mas „Kas čia dabar?” („Drau
gas”, Nr. 93, 05.14 d.), leidėjų 
pasisakymas pilnas užuo
minų ir reikalo neišaiškini- 
mo, iškėlė dar daugiau 
klausimų.

Š.m. gegužės 21d. „Draugo” 
Nr. 98 laidoje, toje pačioje 
skiltyje išspausdinti žinomų 
keturių veikėjų: J. Baužio, L. 
Germanienės, B. Juodelio ir L. 
Narbučio laiškai. Jie yra san
tūrūs, nieko neužgaunantys, 
bet plačiai komentuojantys 
„Draugo” leidėjų vadovų 
pareiškimus.

Sutinku su jų daugeliu 
iškeltų minčių, ir man darosi 
nesmagu, kad taip gražiai iki 
šiol dirbantys žmonės, kurių 
dalis apdovanoti ordinais ir 
žymenimis už lietuvybės iš
laikymo ir Lietuvai laisvės 
atgavimo veiklą, pradėjo nebe
sutarti ir kažko neaiškaus 
siekti.

Iki šiol mes, skaitytojai, ar 
net ir bendradarbiai, džiau
gėmės, turėdami tokią darbš-

gametis Nevv Britain Lietuvių 
Bendruomenės valdybos pir
mininkas, tik šį pavasarį per
davė šį postą J. Liudžiui. Jis 
išklausė atėjusių pas jį jaunų 
žmonių ir, pats būdamas mu
zikos mėgėjas, padėjo jiems 
susiburti. Pats į rankas pa
siėmė akordeoną. Kaip prisi
mena, per pirmąją repeticiją 
diržai nutrūko, taip buvo 
sudūlėję. O dabar jis visur lydi 
jauną ansamblį ir pritaria 
jiems akordeonu.

„Sodžiaus” repertuare jau 
skamba 14 dainų. Tai lietuvių

čią ir sugebančią vyr. redak
torę, bet leidėjai, nepatenkin
ti kažkokia „Draugo” linija, 
savo pareiškime pradėjo 
mėtyti akmenukus į vyr. 
redaktorės darbą.

Tai panašus atvejis, kaip 
prieš kelis metus įvyko 
Lietuvių fonde, kai vieną dar
bščiausių LF organizatorių iš
stūmė iš tarybos pirmininkės 
pareigų. Dabar dar „Draugo” 
leidėjai to nepadarė, bet, atro
do, ruošia dirvą išstumti ir 
vyr. redaktorę.

Mieli ponai, ar tai būtų 
naudinga lietuvybės išlaiky
mui ir nepriklausomybės 
įtvirtinimui? Ar dar maža 
garbės mūsų veikėjams 
teikiama čia, kad pasidarėme 
tiesiog irzlūs kitų nuomonei?

„Draugo” turinys ir išvaiz
da, ir apimtis yra be prie
kaištų, nes vienintelis išeivi
jos dienraštis leidžia sutilpti 
visiems, tik ne komunistams 
ar nomenklatūrininkams.

Ar jau vadovai apsvaigo ir 
pasidavė Lietuvos politikų ne
sutarimams, ir pradėjo eiti jų 
keliais?!

Pagalvokite ir nepadarykite 
lemtinos klaidos.

Antanas Juodvalkis
„Draugo” skaitytojas nuo 

1949 m. ir buvęs bendradar
bis

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos
Mutual Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608 
(773) 847-7747

Stephen M. Oksas, Prefident

Patarnaujant Čikagos tr Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 95 Metus.

liaudies dainos: „Šių naktį per 
naktį”, „Per girią girelę”, 
„Tykus vakars”, sutartinės. 
Turi paruošę du kūrinius, ku
riuos atlieka skudučiais. Visa
da savo koncertą ansamblis 
pradeda „Giminių daina” iš 
kino filmo „Giminės”.

Visi ansamblio dalyviai ir 
Lietuvoje nebuvo abejingi mu
zikai. Broliai Paulius ir Gied
rius Černiauskai yra baigę 
muzikos mokyklą. Paulius 
profesionaliai pritaria klarne
tu sutartinei „Tykus vakars”. 
Diana ir Evaldas Malinauskai 
dar studijuodami dainavo Vil
niaus pedagoginio instituto 
dainų ir šokių ansamblyje 
„Šviesa".

Ansamblyje dainuoja Vaiva 
Butrimienė, Nijolė Raške- 
vičienė, Jurga Šičutė, Birutė 
Sakalauskienė, Ilona Bulo- 
vaitė, Vita Grumadaitė, Bro
nius Marcinkevičius. Ansamb
lis buvo surengęs kelis koncer- Sigita Šimkuvienė

AJA.

ANNE E. STRAKALAITIS 
SLAPELYTĖ

Mirė 2002 m. gegužės 21 d., sulaukusi 91 metų.
Gyveno Sheboygan, WI, anksčiau Marąuette Park, 

Čikagoje.
Gimė Čikagoje.
Nuliūdę liko: sūnus David, marti Virginia, anūkai 

Gregory su žmona Nancym, Jeffrey su žmona Judy, 
Jennifer Albanese su vyru Tom, Christopher su žmona 
Lydia, James Struck, Daniel Struck su žmona Jamie,
5 proanūkai.

Velionė buvo žmona a.a. William, mama a.a. Wil- 
liam ir senelė a.a. Jonathon.

Atsisveikinimas su a.a Anne įvyks gegužės 24 d, 
penktadienį, Iv p.p. Šv. Kazimiero kapinėse prie ka
po.

Nuliūdę artimieji

Laidotuvių direk. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 
www.petkusfuneralhomes.com

Mylimai žmonai
A.IA.

BIRUTEI

iškeliavus į Amžinybę, jos vyrą JONĄ 
PRAKAPĄ, dukrą LAIMĄ ir jos šeimą bei kitus 

artimuosius nuoširdžiai užjaučia

Sofija ir Stasys Džiugai 
Krikšto duktė Judita Džiugaitė

Brangių sūnų
A.IA.

TAURO ir RIMO

netikėtai tragiškai netekus, motiną, dailininkių 
draugijos pirmininkę, dr. MARIJĄ 

MEŠKAUSKAITĘ, nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu su liūdesiu pergyvename. 

Amerikos lietuvių dailininkių draugija

ŠILALĖ
Balandžio 12 d. Šilalės 

kultūros centre vyko rajono ti
kybos mokytojų seminaras 
apie Krikšto ženklų prasmę, 
Krikšto malonę ir suaugusiųjų 
parengimą Krikštui. Semina
rą vedė Šilalės dekanas Petras 
Merliūnas, kanauninkas Kvė
darnos vikaras kun. Algirdas 
Lukšas bei Biržų Lauko ir 
Traksėdžio tikybos vyr. moky
toja Virginija Linkevičienė.

tus: Velykų stalas, Rudens va
karas - New Britain, dalyvavo 
Vasario 16-osios paminėjime 
Waterbury ir tautinių šokių 
grupės „Berželis” (vadovė Da
lia Minkūnaitė-Dzikienė) 30 
metų jubiliejui paminėti skir
tame koncerte Hartford, CT.

„Sodžiaus" dainininkai gra
žiai talkino šokėjams, pritarė 
šokiams, atliko keletą dainų. 
Po šios šventės galėjai išgirsti 
daug padėkos žodžių grupių 
vadovėms Raimondai ir Da
liai. Susirinkusieji turėjo pro
gos pamatyti gerai paruoštą 
koncertą. Jis parodė, kad susi
jungus į būrį galima paruošti 
dainų ir šokių šventę.

Ansambliui „Sodžius” ir jo 
jaunai vadovei Raimondai 
Aleknavičiūtei linkime skam
bių dainų, gerų žiūrovų ir kad 
jų ansamblis pasipildytų nau
jais nariais.

SALANTAI
• Balandžio 14 d. Salantų 

parapijos klebono kun. Sau
liaus Katkaus iniciatyva buvo 
surengtas parapijos susitiki
mas su katalikiškojo žurnalo 
„Artuma” redakcijos darbuoto
jais. Susitikime dalyvavo ir 
Kauno arkivyskupijos Šeimos 
centro psichologė Zita Vasi
liauskaitė. Koncertavo Salan
tų meno mokyklos auklėtiniai.

http://www.petkusfuneralhomes.com
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ŠOKIŲ ŠVENTĖJE

Primename, kad Memo
rial dieną visuomeniškos 
mirusiųjų prisiminimo iš
kilmės Sv. Kazimiero lietu
vių kapinėse prie Steigėjų 
paminklo vyks pirmadienį, 
gegužės 27 d., 12:30 vai. p.p. 
Sauliams ir Ramovėnams dal
yvaujant garbės sargyboje, re
liginę dalį atliks šių kapinių 
direktorius kun. Jonas Ku- 
zinskas, žodį tars visuomeni
ninkas Algis Regis, mirusieji 
bus pagerbti vainiko padėji
mu, giesme, JAV ir Lietuvos 
himnais. Visus dalyvauti kvie
čia bendruomenės pasauliečių 
komitetas ir Kapų sklypų sa
vininkų draugija.

Ateitininkų namų gegu
žinė prasidės birželio 2 d., 
sekmadienį, 11:30 val.r. Atei
tininkų namų sode. Rengėjai 
kviečia visus kuo greičiau grą
žinti loterijos šakneles.

Algimanto Aušiūros, Lie
tuvos Architektų sąjungos na
rio, akvarelės bus eksponuoja
mos Amerikos lietuvių inžinie
rių ir architektų sąjungos 
(ALIAS) Čikagos skyriaus me
no parodoje, kuri vyks šį sek
madienį, gegužės 26 d., 1 vai. 
p.p. Čiurlionio galerijoje, Jau
nimo centre. Iš viso lankytojai 
galės pamatyti 15-kos mėgėjų 
ir profesionalų darbus. Meni
nę programą atliks solistė Ni
jolė Penikaitė ir pianistė Kris
tina Vilutytė. Poeziją skaitys 
Violeta Drupaitė. Visi kviečia
mi.

Lietuvių karių veteranų 
sąjungos „Ramovės” Čika
gos skyriaus mirusių ramovė- 
nų kapai Lietuvių tautinėse 
kapinėse bus lankomi gegužės 
26 d., sekmadienį. Ramovėnus 
ir jų šeimos narius 10 val.r. 
prašonfe rinktis prie kapinių 
administracijos pastato. Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinės 
bus lankomos gegužės 27 d., 
pirmadienį, 9 val.r. Prašome 
rinktis prie Romo Kalantos 
paminklo. Kviečiame visus ra
movėnus ir jų šeimos narius 
šiame prasmingame minėjime 
dalyvauti.
BALZEKO MUZIEJUJE — 
„BJAURUSIS ANČIUKAS”!

Sunku mažajam ančiukui 
susirasti draugų. Jis truputį 
kitoks nei visi - iš jo šaipo
masi, jis gujamas. Tačiau pa
sirodo, kad „bjaurusis ančiu
kas” turi plaukiko talentą ir 
apskritai jis išauga į...puikų 
gulbiną!

Šią nesenstančią H. K. An
derseno pasaką, padedant vai
kams, birželio 1 d. Balzeko lie
tuvių kultūros muziejuje 
(6500 S. Pulaski Rd.) vaidins 
lėlių teatras „Charmaine & 
Company”. Spektaklis vyks 
angliškai, jo pradžia - 12 vai. 
įėjimas - nemokamas, bet žiū
rovai prašomi registruotis iš 
anksto muziejaus tel. 773-582- 
6500. Prašome nesivėluoti! Po 
spektaklio vaikai galės apžiū
rėti lėles, pasivaišinti sultimis 
ir sausainukais, o taip pat 
prieš ar po vaidinimo pasivaikš
čioti po vaikų muziejų. Vaikai, 
tėvai ir seneliai kviečiami pa
žymėti tarptautinę vaikų gyni
mo dieną. Tad iki malonaus!

Ištrauka iš „Charmaine & Company” teatro spektaklio „Bjaurusis ančiu
kas".

Romo Kalantos prieš 30 
metų Kaune pareikštas pro
testas okupantams dėl Lietu
vos laisvės, paaukojant savo 
gyvybę, bus trumpai paminė
tas š. m. gegužės 27 d. prieš 
12 vai., tuoj po pamaldų, prie 
paminklo Šv. Kazimiero lietu
vių kapinėse. Į paminėjimą 
kviečia Lietuvos Šaulių sąjun
gos išeivijoje centro valdyba.

Birželio 9 d. Jaunimo 
centre Čikagos dramos sam
būris „Žaltvykslė” parodys sa
vo penktąjį spektaklį. Keturis 
ankstesnius vaidinimus reži
savo aktorė Audrė Budrytė, o 
dabar spektaklio statytoja bus 
režisūros mokslus Klaipėdoje 
baigusi Ilona Čiapaitė. Žiūro
vai išvys Žemaitės komedijos 
„Trys mylimos” pastatymą, 
kuriame vaidins pažįstami ir 
nauji aktoriai: Giedrė Griškė- 
naitė-Gillespie, Violeta Dru- 
paitė-Cole, Neringa Prūselai
tytė, Viktoras Jašinskas, 
Pranciškus Ivinskis. Bilietus į 
spektaklį, kuris prasidės 3 
val.p.p., jau galite įsigyti 
„Seklyčioje”.

Lietuvių rašytojų draugi
ja praneša, kad 2001 m. Lie
tuvių rašytojų draugijos lite
ratūrinės premijos komisijos 
sudėtis pasikeitė, poetei Ire
nai Gelažienei negalint daly
vauti. Jos vietoje pakviestas 
poetas Vainis Aleksa. Lietu
viai rašytojai, nuolat gyveną 
užsienyje, savo knygas, išleis
tas 2001 metais, prašomi siųs
ti komisijos pirmininkei šiuo 
adresu: Nijolė Užubalienė, 
4730 W. 83rd St., Chicago, IL 
60652.

Čikagos ir apylinkių atei
tininkai ir jų svečiai kvie
čiami dalyvauti ateitininkų 
Šeimos šventėje š. m. birželio 
2 d., sekmadienį. Apsirengę 
uniformomis, visi renkasi 8:45 
val.r. Vaikų Mišios vyks 9 
val.r. Pal. J. Matulaičio misi
jos bažnyčioje. Iškilmingas po
sėdis rengiamas 10:30 val.r. 
PLC didžiojoje salėje, o Ateiti
ninkų namų gegužinė vyks 
11:30 val.r. Ateitininkų namų 
sodelyje.

Šį šeštadienį, gegužės 25 
d., Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje skambės 
maldos ir giesmės, skirtos Švč. 
M. Marijai - „Avė Marija”! 
Giesmes atliks žymūs solistai: 
Genovaitė Bigenytė, Nida Gri
galavičiūtė, Dalia Lietuvnin- 
kienė, Rimantas Mingaila, Ni
jolė Penikaitė, Praurimė Ra
gienė, Julius Savrimas. Vargo
nuos Kristina Vilutytė ir Jū
ratė Lukminienė. Programoje 
dalyvaus birbynininkas Vy
tautas Zelenis.Atvykite!

Skelbimai
• Amerikos Lietuvių ra

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

KALENDORIUS

Gegužės 24 d.: Gėrardas, 
Gina, Joana, Vilmantas, Vincentas, 
Zuzana.

Gegužės 25 d.: Almantas, Beda, 
Danutė, Grigalius, Jovilė, Marija 
Magdalena, Urbonas.

Birželio 2 d., sekmadienį, 
Jaunimo centre, Čikagoje, 3 
v.p.p. vyks šokių koncertas 
„Draugo” dienraščio leidimui 
paremti. Organizatoriai - Lie
tuvių tautinių šokių institutas 
(LTŠI) ir LB Kultūros taryba. 
Tęsdami platesnę pažintį sū 
šokių kultūra išeivijoje, toliau 
kalbiname LTŠI pirmininkę 
Nijolę Jasėnaitę-Pupienę ir 
prašome ją prisistatyti.
- Gimiau Lietuvoje, su 

tėveliais atvažiavau į Čikagą. 
Pradėjau šokti, kai tik atva
žiavo pirmieji pokariniai lietu
viai imigrantai. Pradėjus 
jiems burtis, tuojau atsirado ir 
pirmosios šokių grupės. Įsi
jungiau į dabartinę „Grandį”. 
Paskui išvažiavau studijuoti 
bibliotekininkystę į Urbana of 
Illinois universitetą. Ten trū
ko šokių vadovų, o kadangi aš 
jau buvau keletą metų šokusi, 
man ir teko pradėti mokyti su
sibūrusius į šokių grupę uni
versiteto lietuvius studentus. 
Pasirodydavome įvairiuose 
universiteto ir „International” 
renginiuose. Su šia grupe bu
vome atvažiavę ir į Čikagą, 
kur dalyvavome pirmojoje tau
tinių šokių šventėje. Kai bai
giau universitetą, pradėjau 
dėstyti šokius Čikagos Aukš
tesniojoje lituanistinėje mo
kykloje, per tą laiką turėjau 
įvairiausių grupių. O dabar 
mokau Čikagos lituanistinėje 
pradinėje mokykloje ir dirbu 
su vyresniųjų tautinių šokių 
grupe „Lėtūnas”. Su ja kitą 
vasarą važiuosime ir į Lie
tuvą, į Dainų ir šokių šventę. 
Šioje grupėje - 16 porų (32 
žmonės). Repetuojame Jauni
mo centre.
- Ar daug šokių grupių 

važiuos į Lietuvą, į Dainų 
ir šokių šventę, kuri vyks 
kartu su Mindaugo karū
navimo 750 metų jubilie
jaus švente?

- Kvietimus gavome visi.
- Kokie Jūsų kontaktai 

su Lietuva?
- Kuo tampriausi. Prieš

Nijolė Jasėnaitė-Pupienė, Lietuvių 
tautinių šokių instituto pirmininkė.

art! ir to K!
LIETUVIŲ FESTIVALIS

New Jersey ir apylinkių lie
tuvius iš anksto kviečiame į 
mūsų rengiamą metinį festi
valį, kuris vyks birželio 2 d., 
sekmadienį. Pabendrausime, 
prie gardaus lietuviško maisto 
bus ir lietuviško alaus, veiks 
laimės loterija, kanklėmis 
skambins Aušra Cohen, o Sta
sys Telšinskas visus links
mins smagia muzika. Susitiki
mo vieta - Šv. Petro ir Povilo 
parapijos svetainė, 216 Ripley 
Place, Elizabeth, NJ 07206, 
laikas - 12 vai.-4 val.p.p., tuoj 
po 11 val.r. lietuviškų Mišių. 
Automobiliams pastatyti bus 
trys aikštelės: prie bažnyčios 
ir klebonijos bei už mokyklos 
pastato iš gatvelės Msgr. Ke- 
mežis Place. Daugiau informa
cijos skambinant į kleboniją 
tel. 908-352-2271. Visi laukia
mi!

porą metų buvau nuvykusi į
Lietuvą, susipažinau su Liau
dies meno centru, jo turtinga 
biblioteka, iš kurios gauname 
reikiamos muzikinės lite
ratūros, šokių aprašymų. Nors 
ir mes patys nesam skurdūs, 
taip pat turime savo biblio
teką, bet Lietuvoje ji - nepaly
ginamai turtingesnė. Sma
giausia, žinoma, kai buvome 
nuvažiavę dalyvauti dainų 
šventėje. Turėjome progos su
sipažinti su vietiniais kolekty
vais, kartu repetavom ir 
gražiai leidom laiką, įsigijom 
naujų pažinčių.
- Ar skiriasi kuo nors 

tautinio šokio interpretaci
ja išeivijoje ir Lietuvoje?

- Sakykim, „Kalvelis” ir čia, 
ir ten yra „Kalvelis”, nors net
gi kiekvienas mokytojas gali 
įnešti nedidelių pasikeitimų, 
tuo labiau, kad judesį sunku 
užrašyti, o užrašus galima 
skirtingai perskaityti. Rašo
ma: reikia pakelti dešinę 
ranką. Taigi vienas mokytojas 
lieps šokėjams pakelti ranką 
virš galvos, kitas - pečių ly
gyje ir t.t.
- Lietuvoje kolektyvai 

paprastai priklauso kokiai 
nors organizacijai, kuri 
perka tautinius drabužius. 
O kas perka drabužius 
Jūsų kolektyvų nariams?
- Mus tėvai rengė, mes 

rengėm savo vaikus. Taigi, 
rūbus ruošiam patys. Šokių 
vadovas nurodo, kokie jie turi 
būti (paprastai iš 5 dalių: bal
ta bliuskutė ar marškiniai, lie
menė, sijonas, netrumpas 
žiurstas bei galvos danga). 
Medžiaga pagal išgales - ar li
ninė, ar iš amerikietiškos 
krautuvės pirkta, tik pamėg
džiojant lietuvišką audinį. Da
bar daug tautinių rūbų at
vežama iš Lietuvos.
- Sakoma, kad Lietuvoje 

tautiniai draužiai labai 
brangūs.
- Bet kiek ten įdėta darbo! 

Kiekvienas siūlelis įaustas 
rankomis. Kol tas tautodailės 
kūrinys padaromas, reikia su
gaišti labai daug laiko. Mes, 
susirinkę Dainavos semina
ruose, diskutuojame ir apie 
drabužius, kad mokytojos apie 
tai žinotų kuo daugiau. Nors 
mūsų šokių mokytojos labai 
mažai keičiasi, nuo seniausių 
laikų dirba tos pačios, naujų 
įsijungia viena kita.

Tautinių šokių koncertas 
„Draugui” paremti organizuo
jamas jau antrą kartą. Pirma
sis vyko 1994 m. Dėkodami 
LTŠI ir šokėjams už paramą 
mūsų dienraščiui, kviečiame 
visus čikagiškius ir tautiečius 
iš apylinkių bei svečius iš vi
sos Amerikos ir dar plačiau 
birželio 2 d. į Jaunimo centrą. 
Bilietai jau parduodami „Sek
lyčioje”. Iki malonių susiti
kimų šokių šventėje.

Audronė V. Škiudaitė 

„Draugo" rėmėjai
Algis ir Violeta Strikai,

gyvenantys La Grange, IL, 
pratęsdami prenumeratą, 
„Draugą” parėmė 100 dol. au
ka. Esame labai dėkingi!

Joseph ir Harriet J. 
Rakštis, gyvenantys Orland 
Park, IL, pratęsdami prenu
meratą, mūsų dienraščiui at
siuntė 50 dol. auką. Dėkojame 
už paramą!

Aleksas Smilga, gyvenan
tis Chicago, IL, pratęsdamas 
prenumeratą, „Draugo” iždą 
papildė 40 dol. auka. Tariame 
nuoširdų ačiū!

Sigita Balzekienė iš Hins- 
dale, IL, mūsų laikraščio para
mai paaukojo 50 dol. Labai 
jums dėkojame!

Alius Austras, gyvenantis 
Braintree, MA, pratęsdamas 
prenumeratą, „Draugui” dar 
pridėjo 50 dol. Ačiū už para
mą!

Prie Juditos Mauersberger namų „Lietuvos Vaikų vilties” komiteto savanoriai sveikino komiteto pirmininkę 
Gražiną Liautaud su gimtadieniu.

Š. m. balandžio 29 d. 
„Lietuvos Vaikų vilties” sa
vanoriai rinkosi į savanorės 
Juditos Mauersberger reziden
ciją Melrose Parke švęsti Gra
žinos Liautaud, „Lietuvos Vai
kų vilties” komiteto pirminin
kės, gimtadienio.

Juditos namai Melrose Par
ke, ant kalniuko, tarp medžių, 
išpuošti laukė svečių. Kai Ju
dita sugalvojo surengti šią 
šventę, mes sukome galvas, ką 
galėtumėme Gražinai padova
noti, kaip ją pasveikinti jos 
gimtadienio proga? Juk Gra
žina visus visada apdovanoja, 
visiems aukoja, o ką mes ga
lime jai duoti, kaip ją galime 
pasveikinti? Galų gale Judita 
nutarė, kad mes ateidami 
kiekvienas atnešime po kelis 
baltus gėlių žiedus. Į pasta
tytą didžiulę vazą merkėme 
baltus žiedus, o į gražią atvi
rutę rašėme pasveikinimo 
žodžius.

Ne visi savanoriai galėjo 
šioje šventėje dalyvauti, jiems 
reikėjo dirbti. Jie gailėjosi, 
kad negalėjo pasveikinti Gra
žinos ir su ja pasisvečiuoti.

Šeimininkė svečius pradžio
je, kad nenutrokštumėme, vai
šino gėrimais ir užkandėliais. 
O paskui visiems susėdus prie 
didelio ir turtingai apkrauto 
stalo, pakėlus šampano taures 
ir sugiedojus, palinkėjus Gra
žinai ilgiausių, sveikiausių ir 
dosniausių metų, valgėme 
šeimininkės pagamintus ce-

KUN. A. SAULAITIS, SJ, SEKLYČIOJE”
„Seklyčia” yra ta vieta, kur 

vyresnieji tautiečiai susirenka 
pabendrauti ir pasisemti ži
nių, kurias pateikia įvairių 
sričių žinovai. „Seklyčios” 
programų koordinatorė Elena 
Sirutienė, besistengianti nuo
latos pristatyti ką nors naujo 
ir įdomaus popiečių lankyto
jams, gegužės 8 d. į „Seklyčią” 
pakvietė jėzuitų provincijolą 
Lietuvai ir Latvijai kun. An
taną Saulaitį, SJ, kuris, ką tik 
grįžęs iš Lietuvos, pasidalino 
turimomis žiniomis apie Lie
tuvą ir jėzuitų išlaikomą gim
naziją. Kun. A. Saulaitis - įdo
mi asmenybė, dirbanti su išei
vijos ir Lietuvos jaunuomene, 
dalyvaujantis Ateitininkų ir 
Skautų vasaros stovyklose ir 
įvairiuose suvažiavimuose. 
Šiuo metu jo didžiausiais rū
pestis - kaip sukelti pinigų jė
zuitų gimnazijų, esančių Vil
niuje ir Kaune, išlaikymui. 
Ant kunigo pečių gula ir admi
nistraciniai darbai einant pro
vincijolo pareigas Lietuvoje ir 
Latvijoje.

Pradėjęs savo pasakojimą 
kun. Antanas Saulaitis, SJ, 
pabrėžė, kad daugiau kalbė
siąs apie jėzuitų vedamas gim
nazijas, nes žinių apie Lietu
vos gyvenimą ir rūpesčius ga
lima sužinoti iš lietuviškų ra
dijo valandėlių, Amerikos lie
tuvių televizijos ir laikraščių. 
Kalbėdamas apie gimnazijas, 
pašnekovas pažymėjo, kad Vil
niaus jėzuitų gimnazija yra 
savarankiška, demokratiškai 
organizuota, humanizmo prin
cipais grindžiama mokinių ir 
tėvų bendruomenė.

GIMTADIENIS
pelinus, kai kurių savanorių 
atneštus koldūnus ir visokius 
kitokius įmantrius valgius.

Viename stalo gale sėdėjo 
Gražina, o kitame — šeimi
ninkė Judita. Visiems patar
navo Juditos duktė ir, aišku, 
visų gerove besirūpinantis 
Raimundas Rimkus. Čia buvo 
Marija Kriaučiūnienė, Albina 
ir Liudas Ramanauskai, Vida 
Kosmonienė, Ona ir Kęstutis 
Paulikai, Regina Smolinskie- 
nė, Dana Gierštikienė ir jos 
duktė Rūta Jucaitienė, Vikto
rija ir Antanas Valavičiai, 
Jokūbas Gražys, Raimundas 
Rimkus ir Birutė Jasaitienė. 
Vienu metu valgant Viktorijos 
tortą su kava iš mūsų tarpo 
dingo Jokūbas. Kai buvo jau
nas, jis gyveno Melrose Parke 
ir visus čia pažįsta. Po pusva
landžio Jokūbas grįžo nešinas 
dviem dideliais gabalais Ro
kiškio sūrio, kurį pirko pas 
pažįstamą italą krautuvėje. 
Nors sūris buvo dovana Gra
žinai, bet mums visiems jis 
leido po gabaliuką atsipjauti 
ir paragauti skanaus lietu
viško sūrio užsigeriant vynu.

Kelios valandos prabėgo la
bai greitai, nes visi LW sava
noriai vienas kitą gerai 
pažįsta ir jaučiasi lyg vienos 
šeimos nariai, o Gažina, LW 
komiteto pirmininkė, yra lyg 
mama, kuri mumis visais ir 
Lietuvos vaikais rūpinasi.

Visus savanorius sieja tie 
patys tikslai ir darbai — pa

Jėzuitų auklėjimo tikslas - 
visapusiškos, dvasingos, inte
lektualios, Dievą mylinčios, 
kitiems pasirengusios tarnau
ti asmenybės auginimas.

Vilniaus jėzuitų gimnazija 
savo veiklą pradėjo 1995 m. 
rugsėjo 11 d. Tada mokslą 
pradėjo 336 mokiniai ir 54 
mokytojai. Mokyklai dar rei
kia daug pagerinimų, o svar
biausia lėšų susidariusioms iš
laidoms apmokėti. Į mokyklą 
priimami mokiniai, negalintys 
susimokėti mokesčio už moks
lą, taigi šiems mokiniams ir 
kitoms išlaidoms reikia suras
ti pinigų. Kun. A. Saulaičio žo
džiais tariant, mokyklą sušel
pia Europos jėzuitai, be jų pa
ramos nebūtų galima išlaikyti 
gimnazijos. Parama ateina ir 
iš pavienių asmenų, norinčių, 
kad Lietuvos jaunimas būtų 
auklėjimas doros, kurios Lie
tuvai šiuo metu labai trūksta, 
principais. Pašnekovas savo 
pranešime iškėlė daugybę Lie
tuvos žmonių gyvenimo nege
rovių. Tikimasi, kad auklėjant 
jaunąją kartą ir įdiegus Dievo 
meilę, šios negerovės laikui 
bėgant išnyks.

Vilniaus jėzuitų gimnazijai 
labai reikalinga sporto salė 
(turimas sklypas, bet negau
namas leidimas statybai). 
Gimnazijoje veikia įvairūs 
būreliai: tikybos, lietuvių ir 
kitų kalbų, istorijos, gamtos 
mokslų, matematikos ir kt. 
Kiekvieno būrelio nariai pla
nuoja veiklą mokslo metams, 
ugdymo programas, išsirenka 
būrelio vadovą. Užsienio kal
bų būreliai yra užmezgę ry-

dėti, vertėjauti, vežioti ir rū
pintis atvežtais gydymui į Či
kagos Shriner’s ligoninę Lietu
vos vaikais. Šiuo metu LW 
komiteto savanorių eilėse dir
ba: Marija Kriaučiūnienė, An
tanas ir Viktorija Valavičiai, 
Ona ir Kęstutis Paulikai, Vida 
Kosmonienė, Albina ir Liudas 
Ramanauskai, Regina ir Albi
nas Smolinskai, Jokūbas Gra
žys, Vytas Stanevičius, dr. Al
dona Juozevičienė, Elena ir 
Kazys Majauskai, Judita Mau
ersberger, Romas ir Gražina 
Burneikiai, Dana Gierštikie
nė, Rūta Jucaitienė, Marija 
Brusokienė, Kazimieras Ku- 
niutis.

bu pagarba ir liūdesiu pri
simename iš savanorių eilių 
amžinybėn iškeliavusius Vy
tautą Dijoką, Ireną Ga- 
runkštienę, Jurgį Brusoką ir 
Antaną Jarūną. Pasigendame 
Irenos Kairytės ir Aušrelės 
Gruodienės, kurios dėl sveika
tos pasitraukė iš savanorių 
eilių. Taip pat Genovaitė Kiu- 
dulienė, mūsų buvusi nepails
tanti savanorė, paliko mus — 
išvažiavo gyventi į Wisčonsin 
arčiau dukters šeimos.

Susirinkę savanoriai ne tik 
sveikinome Gražiną jos gimta
dienio proga, bet taip pat dis
kutavome ir planavome „Lie
tuvos Vaikų vilties” darbus.

Yra malonu ir gera, kai visi 
sutartinai dirba, padėdami 
Lietuvos vaikams.

Birutė Jasaitienė

šius su kitų šalių gimnazijo
mis.

Gimnazija siekia išauginti 
žmogų ne tik kaip asmenybę, 
bet ir kaip bendruomenės na
rį. Mokiniai įpareigoti atidirb
ti nustatytą valandų skaičių 
įvairiose įstaigose: kalėjimų 
raštinėse, savivaldybėse, naš- 
laitynuose, senelių prieglau
dose ir kt. Apskritai gimnazija 
stengiasi paruošti jaunuolį 
stojimui į universitetą ir būti 
naudingu, suprantančiu visuo
menės nariu.

Jėzuitai vadovauja ir gimna
zijai Kaune, bet ten jie nėra 
atsakingi už visus reikalus. 
Mokytojams algas moka Kau
no miesto savivaldybė, jėzuitai 
šią mokyklą administruoja, 
jiems yra pavestas ir mokinių 
auklėjimas, kiti mokslo reika
lai. Ir čia susiduriama su lėšų 
trūkumu, nes norima priimti 
mokinių, kurie neišgali susi
mokėti mokesčio už mokslą.

Baigus pranešimą, kun. A. 
Saulaičiui buvo pateikta daug 
klausimų, liečiančių Lietuvos 
gyvenimą. J visus klausimus 
buvo išsamiai, su paaiškini
mais atsakyta. Reikia pažy
mėti, kad susitikime dalyvavo 
ir JAV LB Socialinių reikalų 
tarybos pirmininkė Birutė Ja
saitienė.

Programų vedėja E. Sirutie
nė, padėkojusi kun. A. Saulai
čiui ir gausiai susirinkusiems 
popietės lankytojams už pa
lankumą „Seklyčiai”, pakvietė 
pasisvečiuoti ir pabendrauti 
su prelegentu.

Antanas Paužuolis




