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Siame 
numeryje: 
D ė m e s y s „ S u p e r Bovvl" 
ž a i d y n ė m s ; i r č i a y r a 
g e r ų s p o r t i n i n k ų . 

2 psl. 

S e s . O n a M i k a i l a i t ė — 
a p i e k r i k š č i o n i ų 
v i e n y b ę ; L i e t u v o s 
G y v e n t o j ų g e n o c i d o i r 
r e z i s t e n c i j o s c e n t r o 
v e i k l a i r p l a n a i . 

3 psl. 

„ B i č i u l v s t ė " 
4 psl. 

P u s l a p i s „ D r a u g o 
l i e t u v i u k a m s " s k l i d i n a s 
į d o m y b i ų i r ž a i d i m ų . 

5 psl. 

M o k y t o j ų t o b u l i n i m o s i 
k u r s a i D a i n a v o j e . 

6 psl. 

V a s a r i o 16 D e t r o i t e . 
7 psi . 

N a u j a d a r b y m e t ė 
L i e t u v i ų o p e r o j e ; d a r 
m i l i j o n a s d o l . L i e t u v i ų 
f o n d u i . 

8 psl. 

Sportas 
* Lietuvos vyrų krepši

nio r i n k t i n ė trečiadienį 
Kauno Sporto halėje nesun
kiai laimėjo 2003 metų Euro
pos čempionato atrankos var
žybų A grupės 9-tojo rato 
rungtynes prieš Ukrainos ko
mandą 109:98 ir iškovojo 8-tą-
ją pergalę, kuri galutinai ga
rantavo vietą rudenį Švedijoje 
vyksiančiame finaliniame 16 
komanda turnyre. 

* Moterų k repš in io klu
bų Eurolygos varžybų 9-
tojo rato rungtynėse B grupė
je Vilniaus ..Lietuvos teleko-
mas" ketvirtadienį namie nu
galėjo Šoprono „GYSEV-Orsi" 
(Vengrija) krepšininkes 71:63. 
Tai ketvirtoji vilniečių perga
lė šio sezono Eurolygos varžy
bose. 

* Pra la imėję ketvirtfi
nalio r u n g t y n e s 0:3 Tiras-
polio „Šerif (Moldova) klu
bui, Lietuvos futbolo čempio
nai FBK „Kaunas" pasitrau
kė iš Maskvoje vykstančio 
„Sandraugos" turnyro. 

Naujausios 
zmios 

* Bronislovo Lubio ben
drovės varžosi su „Avia Bal-
tika" dėl dosniausių rinkimų 
rėmėjų titulo. 

* Lietuva p a d a r ė Rusi
jai nedidelę nuolaidą dėl 
kelionių dokumentų. 

* Kauno t a r y b a sustab
dė švietimo reformą. 

* I š r ink tas i s preziden
tas — už is tor inj teisingumą 
žydams. 

* Po a tos togų gimtinėje 
lietuvių t a ikdar ia i grįžta į 
Kosovą. 

* Par t i jos savivaldybių 
ta rybų r ink imų kampani
jai išleido beveik 5 mln. litų. 

* Kand ida tė s į Toleran
cijos žmogaus t i tulą — ra
šytoja J. Ivanauskaitė ir pro
fesorė I. Veisaitė. 

P r i e š t a r i n g o s repu
tacijos ve rs l in inkas J l'rka 
vėl pateks \ koloniją. 

Derybose su Europos Sąjunga iškovota „labai daug" 
Vilnius, sausio 23 d. 

(BNS) — Ketvirtadienį Seime 
surengtoje diskusijoje apie Eu
ropos Sąjungą (ES) vyriausy
bės nariai ir aukšti pareigūnai 
gyrė Lietuvos derybų su Briu
seliu rezultatus, kuriuos pa
lankiai įvertino ir vyriausybės 
vadovas Algirdas Brazauskas. 

„Lietuva derybas dėl na
rystės pradėjo pora metų vė
liau nei kitos šalys, tačiau jai 
pavyko išsiderėti vieną iš ge
riausių finansinių paketų tarp 
dešimties šalių kandidačių.(.) 
Lietuva palyginti su kitomis 
kandidatėmis iš tikrųjų iško
vojo labai daug", sakė premje

ras. A. Brazauskas priminė, 
kad skirtumas tarp įmokų ir 
išmokų iš ES biudžeto vienam 
gyventojui pirmaisiais narys
tės ES metais Lietuvoje bus 
didžiausias iš visų naujų vals
tybių kandidačių ir sudarys 
392 eurus (1,348 litus). 

A. Brazauskas pažymėjo, 

kad Lietuva pirmauja ir lygi
nant visą paramą, kuri teks 
žemės ūkiui ir kaimui per 
2004-2006 m. laikotarpį. Skai
čiuojant 1 gyventojui Lietuvos 
žemės ūkis ir kaimas gaus 
922.2 lito, Estija — 860.9 lito, 
Latvija — 802.3 lito, Lenkija 
— 612.2 lito. Nukelta į 5 psl.. 

Prezidentas įteikė apdovanojimus Lietuvos krepšininkams 
Prezidentas Valdas Adam

kus už nuopelnus Lietuvos 
sportui, už valią ir ryžtą sie
kiant pergalių 27-osiose olim
pinėse žaidynėse ir parolim-
pinėse žaidynėse Sydney bei 
Europos ir pasaulio čempio
natuose apdovanojo Lietuvos 
krepšininkus. 

Prezidentas Didžiojo Lie
tuvos kunigaikščio Gedimino 
3-ojo laipsnio ordinus įteikė 
Šarūnui Jasikevičiui, Dariui 
Maskoliūnui, Ramūnui Šiš-
kauskui, Eurelijui Žukauskui 
bei Mindaugui Timinskui. Šį 
apdovanojimą jau turintiems 
Gintarui Einikiui ir Sauliui 
Štombergui V. Adamkus įtei
kė Prezidento taures. 

V. Adamkus padėkojo 
sportininkams ir sakė tikįs, 
kad, savo žaidimu bei pavyz
džiu garsindami Lietuvos var
dą, jie įsijungs ir į bendrą Lie
tuvos gyvenimą. 

„Lietuvos jaunimui jūs 
esate idealas, pavyzdys ir pa
skata. Todėl toliau dirbdami. 
kartu turime tęsti auklėja-

Lietuvos atstovai patvirtino 
įsipareigojimus stojant į NATO 

Prezidentas Valdas Adamkus su apdovanotaisiais krepšininkais. Kęstučio Vanago (ELTA) nuotr. 

mąją misiją", sakė V. Adam
kus. 

Dekretą dėl Lietuvos spor
tininkų, dalyvavusių 2000 m. 

Sydney olimpiadoje, V. Adam
kus pasirašė dar 2001 m. sau
sį, ir daugumai apdovanotųjų 
ordinai buvo įteikti netrukus, 

tačiau keli sportininkai dėl už
imtumo vis negalėdavo atvyk
ti į ceremoniją, todėl ordinai 
jiems buvo įteikti po 2 metų. 

Valstybinė įmonė „Lietuvos paš
tas" išleido pašto ženklą, pager
biantį Šveicarijos sūnaus ir Lie
tuvos patrioto, iškilaus mokslinin
ko, visuomenės veikėjo. Eltos įkū
rėjo, filosofijos daktaro, profeso
riaus Juozo Ereto (1896-1984) at
minimą. Ženklo autore — dailinin
kė Aušrelė Ratkevičienė. Ženklo 
verte — 1,3 ir 1 Lt. 500,000 vienetų 
tiražu jį išspausdino Budapešto 
spaustuvė. Pašto ženklas su J . 
Ereto atvaizdu išleistas užsienio 
lietuviu rūpesčiu. Nutarimą tuo 
pasirūpinti priėmė PLB 10-tasis 
Seimas, posėdžiavęs 2000 metais. 
Kartu su PLB valdyba šiuo reikalu 
rūpinosi Ir Algis I.irpinaitis. pia-
čiai žinomas savo veikla inicijuo
jant ir finan lant prof. dr. J. Ere
to raštų vertm. :s į įvairias užsie
nio kalbas. 

JAV prezidentas sako lietuvišką 
Valdui Adamkui 

»* aciu 

Vilnius , sausio 23 d. 
(BNS) — JAV prezidentas 
George W. Bush atsiuntė šiltą 
padėkos laišką kadenciją bai
giančiam Lietuvos prezidentui 
Valdui Adamkui. 

..Aš dėkingas už jūsų stip
rią paramą kovoje prieš tero
rizmą. Jūs betarpiškai patyrė
te baisius rugsėjo 11-osios iš
puolius ir parėmėte siekį iš
gyvendinti terorizmą", rašo G. 
W. Bush Lietuvos prezidentui. 

kuris 2001 m. rugsėjo 11-ąją 
buvo JAV sostinėje, kai tero
ristų užgrobti lėktuvai atsitren
kė į Pentagono pastatą Vašing
tone ir Pasaulio prekybos cen
tro dangoraižius New York'e. 

Laiške pabrėžiamas V. 
Adamkaus vaidmuo, Lietuvai 
siekiant pakvietimo į NATO ir 
ES. 

„Jūsų vadovavimas ir 
įžvalga padarė šiuos pasieki
mus įmanomais", rašo JAV 

prezidentas. 
G. W. Bush savo ir žmonos 

Lauros vardu dėkoja už Lietu
vos žmonių jiems parodytą 
svetingumą per vizitą Vilniuje 
pernai lapkritį ir rašo lietuviš
kai „ačiū" už tai, ką V. Adam
kus nuveikė, stiprindamas 
JAV ir Lietuvos ryšius. 

Laišką V. Adamkui įteikė 
ketvirtadienį Prezidentūroje 
apsilankęs JAV ambasadorius 
Lietuvoje John Tefft. 

Vi ln ius , sausio 23 d. 
(BNS) — Antrajame konsul
tacijų dėl Lietuvos stojimo į 
NATO rate Briuselyje ketvir
tadienį vykusiame susitikime 
Lietuvos delegacijai vadovavo 
Užsienio reikalų ministerijos 
(URM) sekretorius, vyriausia
sis Lietuvos integracijos į 
NATO vadovas ambasadorius 
Giedrius Čekuolis, Lietuvos 
ambasadorė prie NATO Gintė 
Damušytė, Krašto apsaugos 
ministerijos (KAM) sekreto
rius Povilas Malakauskas, kiti 
URM, KAM, Finansų ministe
rijos ir Valstybės saugumo de
partamento pareigūnai. 

Sąjungai atstovavo NATO 
generalinio sekretoriaus pa
dėjėjas politikos klausimais 
ambasadorius Guenther Al-
tenburg, kiti NATO būstinės 
pareigūnai. 

Konsultacijose buvo apta
riami su būsimąja naryste su
siję išteklių, teisės ir paslap
čių apsaugos klausimai. 

Lietuvos atstovai patvirti
no įsipareigojimą skirti gyny
bos reikmėms pakankamai 
biudžeto lėšų, įnašus į NATO 
civilinį ir karinį biudžetą, sau
gumo investicijų programą bei 
dalyvauti NATO agentūrų 

veikloje. 2001 metais Lietuvos 
politinės partijos įsipareigojo 
iki 2004 m. skirti krašto ap
saugai ne mažiau kaip 2 proc 
BVP. Šiemet tai turėtų suda
ryti daugiau kaip vieną mili
jardą litų. 

Susitikime buvo patvirtin
tas Lietuvos įsipareigojimas 
dalyvauti sąjungos struktū
rose, skirti Lietuvos atstovus į 
NATO tarptautinį personalą, 
karines struktūras bei NATO 
agentūras. 

Paslapčių apsaugos srityje 
Lietuvos atstovai garantavo, 
kad Lietuva griežtai laikysis 
NATO saugumo biuro pareng
to reikiamų įgyvendinti prie
monių tvarkaraščio, vadovau
sis NATO saugumo politikos 
reikalavimų ir iki įstojimo į 
sąjungą užbaigs įgyvendinti 
visas būtinas teisines proce
dūrines ir organizacines prie
mones, reikalingas užtikrinti 
t inkamą NATO įslaptintos in
formacijos apsaugą. 

Lietuva taip pat prisiėmė 
visus iš Vašingtono sutarties 
bei NATO „teisyno" kylančius 
įsipareigojimus, patvirtino pa
sirengimą prisijungti prie visų 
teisinių dokumentų, susijusių 
su naryste. 

Rolandas P aks a s susidomėjo 
Žemaičių Kalvarijos atstatymu 

Įteisintas žemės pardavimas užsieniečiams 
Vilnius, sausio 23 d. 

(BNS) — Seimas ketvirtadienį 
priėmė Konstitucijos pataisą, 
liberalizuojančią žemes rinka 
Lietuvoje. 

Konstitucijos 47-ojo straips
nio pataisa užsienio juridi
niams ir fiziniams asmenims 
suteikia teisę įsigyti Lietuvoje 

žemės ūkio paskirties žemę. 
Konstitucijos pataisa įsigalios 
po mėnesio, tačiau užsienie
čiai galės įsigyti dirbama žemę 
Lietuvoje tik praėjus 7 me
tams nuo Lietuvos narystės 
Europos Sąjungoje pradžios. 

Pernai lapkritį ES sutiko, 
kad Lietuva 7 metus ribos 

žemės ir miškų ūkio paskirties 
žemės pardavimą užsienio fizi
niams ir juridiniams asme
nims. Pereinamasis laikotar
pis nebus taikomas ES valsty
bių ūkininkams, kurie gali įro
dyti, kad ne mažiau kaip 3 me
tus gyvena ir ūkininkauja Lie
tuvoje. Nukelta i 5 psl. 

Išrinktasis prezidentas Rolandas Paksas 'viduryje) pietauja su Telšių 
vyskupu Jonu Boruta (kairėje) ir vyskupu emer i tu Antanu Vaičiumi. 

Eltos nuotr 

Telšiai, sausio 23 d. (Elta) 
— Telšių vyskupas Jonas Bo
ruta pakvietė būsimąjį prezi
dentą Rolandą Paksą bend
radarbiauti atstatant bei at
naujinant Žemaičių Kalvariją, 
kuri. pasak vyskupo, turėtų 
tapti traukos centru ne tik 
Lietuvos žmonėms, bet ir už
sienio turistams. 

Vyskupas J. Boruta kartu 
su vyskupu emeritu Antanu 

Vaičiumi pirmieji pasitiko ket
virtadienį į gimtąjį miestą at
vykusį išrinktąjį prezidentą. 

Telšių vyskupas būsima
jam valstybės vadovui išsakė 
idėją, jog Žemaičių Kalvarijoje 
reikėtų pastatyti rekolekcijų 
namus. Vyskupas taip pat už
siminė, jog daugiau tikinčiųjų 
galima būtų pritraukti plėto
jant kaimo turizmą šiame re
gione. Nuke l ta į 5 psl . 

Pasaulio naujienos 
{Remiantis AFP, Reuters AP, ir»<5rfa». STAR-TASS. BNS 

itraų agentorų pranešimais! 

JAV 

EUROPA 

Briuselis. NATO genera
linis sekretorius George Ro-
bertson ketvirtadienį sake 
esąs įsitikinęs, kad NATO na
rės išspręs savo nesutarimus 
dėl paramos JAV vadovauja
miems karo veiksmams. NA
TO ambasadoriams nepavyko 
susitarti dėl laiko, kada turi 
būti pradėti kariniai pasiren
gimai Vašingtonui paremti. 
Tačiau G. Robertson išreiškė 
įsitikinimą, kad šie nuomonių 
skirtumai gali būti įveikti ir 
kad NATO suteiks paramą 
sąjungininkei Turkijai, kuri 
karo su Iraku atveju atsi
durtų priešakinėse linijose. 

Berlynas. Vokietija ket
virtadienį kreipėsi į Jungtinių 
Tautų ginkluotes tikrintojus, 
prašydama pateikti ir antrą 
ataskaitą apie Irako masinio 

naikinimo ginklų paieškas po 
to. kai sausio 27 dieną bus pa
teiktas pirmojo jų darbo rato 
įvertinimas. „Mes norime, 
kad jie dar padirbėtų. Jeigu 
jie dirbs toliau, tai turės pa
teikti ir antrą ataskaitą", sa
kė užsienio reikalų ministras 
Joschka Fischer. 

Viena. Tarptautinė Hel
sinkio žmogaus teisių federa
cija, kurios būstinė yra Aust
rijos sostinėje, paskelbė pa
reiškimą, kuriame sakoma, 
kad Čečėnijoje ir toliau pažei
dinėjamos žmogaus teisės. 
„Nors Rusijos valdžia tikina, 
kad padėtis Čečėnijoje stabili
zuojasi, vietos teisių gynėjai 
vis dar gauna pranešimų apie 
žmogaus teisių pažeidimus. 
Čečėnijoje ir toliau grobiami, 
mušami ir žudomi taikūs gy
ventojai", pažymima doku
mente. 

Vaš ingtonas . Baltieji rū
mai ketvirtadienį atmetė 
Prancūzijos ir Vokietijos pasi
sakymus prieš galimą JAV 
vadovaujamą karą Irake ir 
pareiškė, kad tokio karo atve
ju kai kurios Europos valsty
bių stos į JAV pusę. ,.Tai jų 
reikalas, jei jos taip nuspręs, 
gali likti nuošalėje" karo su 
Iraku atveju, sakė Baltųjų rū
mų atstovas spaudai Ari Flei-
scher. Pasak jo, JAV veiks
mus prieš Iraką galėtų pa
remti Britanija. Italija. Ispa
nija ir Rytų Europos valsty
bės. Jo teigimu, juose galėtų 
dalyvauti ir Australija. 

JAV žvalgybos tarny
bos gavo informacijos apie 
tai, kad iškilus JAV vadovau
jamo karo grėsmei, tarp Irako 
vadovų pastebėti „neramumo 
ženklai". Pasak oro pajėgų ge
nerolo Richard Myers. JAV 
kariuomene tęs pajėgų dislo
kavimą Persijos įlankoje, kur 
jau yra pasiruošusi pradėti 
karinius veiksmus su Iraku, 

jei tik gaus prezidento George 
W. Bush įsakymą. R. Myers 
sakė. kad yra ženklų, lei
džiančių manyti, jog Saddam 
Hussein šalininkai paveikti 
JAV ir Britanijos spaudimo 
norėtų, kad dabartinis Irako 
prezidentas atsistatydintų. 

New York. ..McDonald's 
Corp." trečiadienį laimėjo per
galę — federalinis teisėjas at
metė plačiai aprašytą ieškinį, 
kuriame buvo teigiama, kad 
mėsainiai ir keptos bulvytės 
yra kaltos dėl vaikų nutuki
mo. „Jstatymas nėra įpareigo
tas ginti juos nuo jų pačių ne
saikingumo. Niekas nėra ver
čiamas valgyti 'McDonald's' 
restoranuose", dar prieš teis
mo procesą atmesdamas ieš
kinį, sakė teisėjas Robert 
Sweet. Aštuoniems nutuku
siems vaikams iš New York'o 
atstovaujantis advokatas Sa-
muel Hirsch tvirtina, kad 
„McDonald's" neinformuoja 
savo klientų apie tai, jog kalo
ringas restoranų maistas gali 
kelti pavojų sveikatai ir kad 
specialiomis reklamos kampa

nijomis bei žaislais firma ypač 
stengiasi prisivilioti vaikus. 

IRAKAS ~j 

Bagdadas . Žymus Irako 
dvasininkas trečiadienį pa
reiškė, kad Jungtinių Tautų 
ginkluotės tikrintojai apieško
jo pagrindinę Bagdado meče
tę. Šis pranešimas gali sukelti 
didelį Bagdado ir kitų musul
monų pasipiktinimą, nes dau
gelis jų jau reiškia savo nepa
sitenkinimą Vakarų elgesiu 
su Iraku. „Mečetėje nebuvo 
patikrinimo. Penki darbuoto
jai turėdami laisvo laiko no
rėjo aplankyti mečetę", JT tik
rintojų atstovas spaudai Hiro 
Ueki. 

mybių. Nuosaikiosios JAV są
jungininkės Egiptas, Jordani
ja ir Saudi Arabia nepritaria 
griežtai Sirijos ir Irano nuo
statai, pagal kurią reikėtų pa
smerkti JAV ir perspėti Va
šingtoną neperžengti Jungti
nių Tautų (JT) nustatvtų ri
bų. 

L RUSIJA 

TURKIJA J 
I s t a m b u l a s . Šešių mu

sulmoniškų valstybių atstovai 
ketvirtadienį susirinko Istam-
bule ieškoti būdų, kurie padė
tų išvengti karo Irake, tačiau, 
kalbėdamiesi su žurnalistais, 
delegatai išreiškė skirtingus 
požiūrius dėl geriausių gali-

Maskva. Rusijos ir JAV 
prezidentai Vladimir Putm ir 
George W Bush ketvirtadienį 
telefonu aptarė su Šiaurės 
Korėja ir Iraku susijusią pa
dėtį. Pokalbis įvyko Rusijos 
vadovo sumanymu. V. Putin 
manymu, esama pagrindo 
pradėti dialogą su Šiaurės 
Korėja siekiant sušvelninti 
krizę ir pradėti politinėmis 
priemonėmis spręsti vadina
mąja „Šiaurės Korėjos bran
duolinę problemą". Keičiantis 
nuomonėmis Irako klausimu. 
Rusijos prezidentas pažymėjo, 
kad svarbiausias reikalavi
mas vertinant padėtį, yra JT 
tarptautinių tikrintojų išva
dos. 

http://WWW.DRAUCAS.ORG
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SPORTO APŽVALGA 

DIDŽIAUSIAS SIŲ METŲ 
SPORTO RENGINYS 

Šį sekmadienį bus futbolo 
„Super Bowl". Jame pasirodys 
ir lietuvis J. Jurevičius. 

Sausio 26 d. San Diego 
mieste, Kalifornijoje įvyks 
pats didžiausias (ir populia
riausias) sportinis įvykis 
Amerikoje. Tai JAV profesio
nalų futbolo finalinis susitiki
mas, kuris yra vadinamas 
„Super Bowl" vardu (beje, jau 
37-sis iš eilės). Jo pradžia 5 
vai. 18 min. po pietų ir jį vi
same krašte rodys ABC televi
zijos tinklas (Čikagoje — 7 ka
nalas). Žaidimo metu milijo
nai žmonių bus „prilipę" prie 
televizorių ekranų ir visas ki
tas gyvenimas šiame krašte 
lyg apmirs. 

Šiose rungtynėse pasirodys 
komandos iš visiškai skir
tingų JAV vietovių — Flori
dos (Tampa Bay JBuccaneers") 
ir Kalifornijos (Oakland „Rai-
ders"). Praėjusį sekmadienį 
šios komandos tapo savo gru
pių nugalėtojomis: „Bucca-
neers" Filadelfijoje įveikė vie
tos „Eagles" 27-10, o JRaiders" 
41-24 pasekme nugalėjo sve
čius iš Tennesse. 

Įdomu, kad Floridos koman
doje, kurioje žaidžia ir lietu
vis Joe Jurevičius, šiame se
zone turi 13 pergalių ir 4 pra
laimėjimus, o Oakland ko
mandos pasiekimas 12-5. Tai
gi šių abiejų komandų stipru
mas yra maždaug vienodas ir 
todėl reikia laukti apylygės 
pasekmės. Rungtynių laimė
toją yra sunku prognozuoti, 
nors, mūsų nuomone, pergalė 
turėtų atitekti „Raiders" fut
bolo žaidėjams. 

Beje, lietuvis Joe Jurevičius 
yra kilęs iš Clevelando, kur 
baigė vidurinę mokyklą. Jis 
puikiai užsirekomendavo ko
legijoje ir buvo vienu geriau
siųjų metų futbolininku. Jure
vičiaus nuotrauką didžiau
sias JAV sporto leidinys 
„Sports Illustrated" išspaus
dino tada savo viršelyje. 

Mūsiškis buvo pakviestas 
New York „Giants" koman-
don, — žaisdamas joje prieš 
porą metų irgi buvo patekęs į 
„Super Bowl". Prieš metus jis 
perėjo į Tampa Bay profesio
nalų klubą, kuris irgi pajėgė 
taip aukštai prasimušti. 

Lietuvis žaidžia vadinamoje 
„Wide receiver" pozicijoje (lie
tuviško pavadinimo nebeturi
me, nes nei Lietuvoje, nei 
išeivijoje ši sporto šaka nėra 
prigijusi). Beje, visame pasau
lyje futbolu vadinamas žaidi
mas Amerikoje turi kitą vardą 
—• „Soccer". 

83-čią numerį turintis, J. 
Jurevičius yra 6 pėdų 5 colių 
ūgio, 230 svarų svorio ir pro
fesionalų eilėse žaidžia 5 me
tus. Jis komandoje savo pozi
cijoje yra ketvirtasis žaidėjas 
pagal rezultatus šį sezoną (iš 
viso toje pozicijoje jo koman
doje yra 8 žmonės). 

Apie šį lietuvį sportininką 
net didelėmis antraštėmis 
rašė didieji Amerikos laik
raščiai. Tai buvo po to, kuo
met mūsiškis turėjo praleisti 
praėjusios savaitės treniruo
tes, komandai besirengiant 
rungtynėms prieš „Eagles". 
Pasirodo, kad susirgo naujagi
mis Jurevičiaus sūns Mi-
chael, kuris gimė mėnesiu 
anksčiau " prieš numatytą 
datą. Todėl tėvas jį lankė ligo
ninėje ir negalėjo atvykti į 
treniruotes. 

Galbūt dėl šios priežasties 
Jurevičiaus žaidimas praėjusį 
sekmadienį Filadelfijoje buvo 
labai vidutiniškas. Galimas 
daiktas, ateinantį sekmadienį 
San Diego mieste mūsiškis 
pasirodys visu pajėgumu. 

Reikia pažymėti, jog J. Jure
vičius ant savo rankos yra iš
sitatuiravęs Vyčio ženklą ir iš 
to daug kas jį gali pažinti lie
tuviu esant. Tad šį sekma
dienį stebėkime 83-jį numerį 
iš Tampa Bay komandos! 

Edvardas Šulaitis 

SLIDINĖJIMO STOVYKLA KANADOJE 

Tradicinė, metinė Montrea-
lio lietuvių slidinėjimo stovyk
la — iškyla įvyks 2003 m. ko
vo 6-9 d. Mont La Reserve sli
dinėjimo vietovėje, Saint Do-
nat, Quebec, Kanadoje, apie 
150 km į šiaurę nuo Montrea-
lio. 

Stovykla prasideda kovo 6 
d., ketvirtadienio vakare, indi
vidualiu slidinėjimu. Kovo 7 
d., penktadienį, slidinėjimo iš
vyka į Mont Tremblant, o ko
vo 8 d., šeštadienį bus didžiojo 
slalomo varžybos ir „Broom-
ball" turnyras Mont La Re
serve. 

Bendra vakarienė penkta
dienį ir vakarienė-pobūvis 
šeštadienį. 

Oficialus viešbutis (prieina
momis kainomis) ir stovyklau

tojų „rendesvous" (susitikimų) 
centras: Auberge de Saint Do-
nat, 350 Route 329. Saint Do-
nat, Que., JOT 2CO. Tel. ir 
faksas: 819-424-7504; Infor
macija: 888-870-0401 (laisva); 
E-mail: 

atmalnoue@st-donat.com 
Internet: 
www.bonjourquebec.com 
Dėl informacijos kreipkitės į 

Viliją ir Rytį Bulotus, šiuo ad
resu: Mrs. Vilija Bulota, 4550 
Miller Ave., Montreal, Que. 
H3W 2E3, Canada. Tel.: 514-
344-8226 arba 819-424-2803; 
E-mail: 

viliabulota@hotmaiI.com 
Visi lietuviai slidinėtojai iš 

Kanados ir JAV kviečiami da
lyvauti! 

Rengėjai 

* Legendinis Kauno „In
karo" futbolo klubas ne-

kus gali būti uždarytas dėl 
finansinių sunkumų. Po žie
mos atostogų su „Inkaru" su
tartis turintys 10 futbolininkų 
naujam sezonui ruošiasi su 
Klaipėdos „Atlantu". Kartu su 
žaidėjais į uostamiestį išvyko 
ir paskutinėse 2002 m. sezono 
rungtynėse inkariečiams va
dovavęs treneris Igoris Pank-
.-a:.:r-v,i.- K.^.nu 3 D : C . i n k a r o " 

subyrėjimą neneigia ir klubo 
direktorius Kastytis Klimas, 
tačiau, pasak jo, dirbama ke
liomis kryptimis, bandoma 
ieškoti kelių komandai iš
saugoti. (L2, Elta) 

Skaitant šių dienų sporto 
straipsnius mūsų išeivijos 
spaudoj, dažnai susidaro vaiz
das, kad mes, lietuviai, netu
rim jaunų, talentingų sporti
ninkų, išskyrus tuos, kurie 
atvažiuoja iš Lietuvos ir žai
džia Amerikos universitetuo
se. Čia tai nerealybė, nes yra 
daug talentingų sportininkų, 
kurie gimę Amerikoj, kurie 
puikiai pasireiškia Amerikos 
sporto arenoje, bet mažai žino
mi mūsų tarpe. Pradedant 
šiuos Naujus metus, aš pa
siryžau surasti tokius jaunuo
lius ir pristatyti juos mūsų 
spaudoj. 

Kadangi esu iš Amerikos 
Rytinio pakraščio, tai aš čia ir 
pradėjau savo kelionę. 

Į Chadds Ford miestelį (Phi-
ladelphia užmiestis) prieš sep
tynerius metus atsikraustė 
Gineičių šeima iš Cleveland. 
Šeimoj yra trys vaikai: dvi se
serys — Kristina ir Deana, ir 
vienas brolis — Aleksas. Visi 
t rys yra tik gimnazistai, bet jų 
sporto ateitis yra tikrai šviesi. 
Visi trys puikiai žaidžia krep
šinį. 

Vyriausioji sesuo Kristina 
pradėjo paskutiniuosius me
tus Cardinal O'Hara gimnazi
joj. J i yra 6'3" aukščio ir žai
džia centro arba krašto puo
lėja. 

Krist ina Gineitytė. 

Prieš 2002—2003 m. krepši
nio pradžią vienas žymiau
siųjų Amerikos krepšinio žur
nalų „Street and Smith", savo 
krašto gimnazijų skyriuje, iš
rinko ją, kaip vieną iš 25 ge

riausių krepšininkių Ameri
koj. 

Būdama trečių metų gimna
zistė (junior), Kristina gauna 
daug stipendijų pasiūlymų iš 
įvairių universitetų. Iš 100 
siūlytų stipendijų Kristina nu
sprendė pradėti universiteto 
karjerą George Washington 
U., Washington, DC. 

Šį sezoną Kristina yra ko
mandos geriausia žaidėja ir 
jos geriausioji kamuolių at-
kovotoja. Gruodžio mėnesį ji 
padėjo nugalėti Amerikos tre
čią geriausiąją gimnazijų ko
mandą. 

Pereitą sezoną (2001—2002) 
Kristina gavo daug įvairių pa
gerbimų. Ji buvo išrinkta į 
konferencijos geriausią penke
tuko komandą (Ali Star 
Team); padėjo Cardinal 
O'Hara laimėti Philadelphia 
katalikų gimnazijų čempiona
tą — ir buvo išrinkta į šio tur
nyro garbės penketuke. Taip 
pat ji gavo Philadelphia Ca-
tholic League Scholar Athlete 
pažymėjimą. O vasaros metu 
ji gavo pakvietimų lankyti 
krepšinio stovyklas, tarp jų — 
išgarsėjusią „Adidas Top Ten 
Ali American" stovyklą. 

Nors Kristina yra gimusi 
Amerikoje, ji didžiuojasi esan
ti lietuvaitė. Kai tik ateina 
proga (per laikraščius ar tele
viziją), ji pasako, kad ji yra 
lietuvaitė ir kad viena jos sva
jonių yra patekti į Lietuvos 
rinktinę ir atstovauti Lietuvai 
olimpiadoje bei pasaulio pir
menybėse. 

16 metų, 6'4" aukščio, Alek
sas pradėjo antruosius metus 
Cardinal O'Hara gimnazijoj. 
Praėjusią vasarą, baigdamas 
pirmuosius gimnazijos metus, 
Aleksas g#vo pakvietimą lan
kyti vieną žymiausiųjų Ameri
kos krepšinio stovyklų, „Five 
Star Basketball Camp". J sto
vyklą atvažiavo per 300 krep
šininkų iš visos Amerikos. 

Nors Aleksas buvo tik 16 
metų ir baigęs pirmuosius 
gimnazijos metus, jis buvo pa
skirtas žaisti 17-18 metų gru
pėje — tai pačioj aukščiausio 
lygio grupėje. Aleksas taip ge
rai žaidė, kad treneriai išrinko 

„LITUANICOS" FUTBOLININKAI 
PRALAIMĖJO SERBAMS 
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Sausio 19 d. vykusiame 
„Metropolitan" lygos „major" 
divizijos trečiame rate vargu 
ar „Lituanicos" komandos žai
dėjai ir sirgaliai tikėjosi per
galės prieš galingą „United 
Serbs" komandą. Tačiau ir 
mažai kas galėjo pagalvoti, 
kad lietuviai prapils net 1-6. 
Bet dabar tai jau įvykęs fak
tas . 

J au pirmame kėlinyje „Li-
tuanica", gavusi tris įvarčius, 
išsikasė duobę, iš kurios ne
galėjo išbristi. Kuomet po per
traukos varžovai pasižymėjo 
ir ketvirtąjį kartą, buvo palai
dotos visos viltys. Nepaisant, 
jog tada Rimas Jakubauskas 
įstengė pasekmę sušvelninti 
ir dar kai kas galvojo, jog mū
siškiai pasistengs bent garbin
giau sužaisti — tas nepasi
tvirtino. Paskutinėje žaidimo 
minutėje varžovai įmušė du 
lengvus įvarčius ir pakėlė pa
sekmę net iki 6-1 . 

Pralaimėjimo priežasčių ga
na daug: bent 3 žaidėjai turi 
t raumas ir negali žaisti. Vie
nas — Petras Šmigelskis tu
rėjo praleisti dvejas rungty
nes. Tačiau ir praėjusį kartą 
vienas „herojus" — Rolandas 
Siniakovas panūdo atsikeršyti 
už varžovo šiurkštų žaidimą 
ir buvo nubaustas — paša
lintas iš aikštės. Taip pat JO
KIU būdu nepateisinamas ir 
vartininko keitimas, kuris šį 
kartą buvo pragaištingas 

Čia tik dalis bėdų, kurios 
persekioja lietuvių komandą. 
Kažkaip trūksta pozityvaus 
nusiteikimo, nėra jokio rea
laus komandos žaidimo plano, 
be kurio sunku tikėtis perga
lių ir prieš silpnesnius žai
dėjus. 

Dar yra likusios 6 pirmeny
bių rungtynės, per kurias ga
lima pelnyti 18 taškų. Mūsiš
kiams, norint išlikti „major" 
divizijoje, reikia dar bent de
šimties. Taigi apie taškų rin
kimą pagalvoti, jau būtina 
tuoj pat, nes dabartinis vienas 
taškas „Lituanicą" pastatė į 9-
ją vietą. Po trijų ratų tik vie
na ekipa — „Green-White" 
dar eina be taško. Vieną tašką 
turėjusi lenkų JLightning" 
praėjusį sekmadienį sumušė 
varžovus — „Green-White" 4 -
0 ir pakilo į lentelės vidurį-

Kitų praėjusio sekmadienio 
„major" lygos rungtynių pa
sekmės: „Kickers"-„Schwa-
ben" 3-2, „Viking"-„Marcons" 
3—2. Kaip aukščiau minėta 
taip pat aiškias pergales nu
sinešė nešė „United Serbs", 
„Eagles" ir „Lightning". 

Po trijų ratų be pralaimė
jimo eina „United Serbs" c su 9 
taškais). Tada po 7 taškus turi 
„Eagles", „Vikings" ir „Kic-
kers". 4 taškus yra iškovojusi 
„Lightning" ekipa. Jos, kaip 
atrodo, ir kovos dėl priziniu 
vietų š; sezoną £ .§ . 

Aleksas Gineitis. 

jį, kaip šios grupės geriausią 
gynėją ir įteikė jam taurę. 

Aleksas, kaip ir Kristina, 
didžiuojasi, būdamas lietuvis. 
Jis priklauso Philadelphia 
„Aro" krepšinio komandai. 

* * * 
Deana, Alekso dvynukė, taip 

pat pradėjo žaisti antrus me
tus Unionville High School. 
Nors ji nėra tokio aukšto ūgio, 
kaip brolis, ji gerai žaidžia 
kaip gynėja. Jos treneriai taip 
pat numato jai puikią krep
šininkės ateitį. 

Kad vienoj šeimoj būtų trys 
tokie talentingi krepšininkai, 
yra retas įvykis, bet, pažiūrė
jus į tėvelį, reikalai tuoj paaiš
kėja. Linas Gineitis daug me
tų gyveno Bostone, žaidė krep
šinį Western New England ko
legijoj. Tuo pačiu laiku jis žai
dė Bostono krepšinio koman
doj, kuri turėdavo labai karš
tas, įtemptas rungtynes prieš 
Čikagos JLituanica" komandą. 
1973 metais Gineitis buvo iš
rinktas į Amerikos Lietuvių 
rinktinę komandą. Kartu su 
Edžiu Palubinsku (LSU), 
Steve Puidoku (Washington 
State U.), Larry Jasevičium 
(Notre Dame), Mike Baškaus-
ku (Yale) ir kitais, Linas kelia
vo į Europą žaisti prieš 9 tau
tų geriausias komandas. 

Linkime Kristinai, Aleksui 
ir Deanai daug laimės bei sėk
mės. Su dideliu dėmesiu ste
bėsime jų pasiekimus. 

Rimas Gedeika 

KETVIRTAME RATE SU 
„VIKINGS" 

„Lituanicos" vyrus ketvirta
sis ratas ateinantį sekmadienį 
— sausio 26 d. 4:30 vai. p.p. 
suves su „Vikings" vienuolike. 
Tai viena iš geriausių ko
mandų, prieš kurią reikės stip
riai pakovoti, norint pelnyti 
pergalę. Jokių neapgalvotų 
eksperimentų negalima ban
dyti, bet žaisti apgalvotai ir 
entuziastingai. Tada ir ilgo
kai laukta pergalė šį sezoną 
turėtų ateiti. 0 pergalių rei
kia pasiekti kiek galima grei
čiau, jeigu norima išsilai
kyti aukščiausioje divizijoje. 

Rungtyniaujama Odeum 
salėje, 1003 Villa Ave., Villa 
Park, IL (netoli 83-čio kelio ir 
North Ave). Pirmosios rung
tynės prasideda 3 valandą ir 
tęsiasi iki 7 vai. p.p. Per vieną 
popietę galima matyti visus 5 
„major" divizijos susitikimus 
(kitoje salėje lygiagrečiai 
žaidžia I div. komandos). 

Vienai popietei bilietų kai
nos — 5 doleriai, pensinin
kams ir jaunimui — 3 dole
riai. Perkant bilietus iš klubo 
valdybos narių, jų kainos tik 2 
dol. Dėl papigintų bilietų rei
kia skambinti 630-323-6302. 

Lietuviai žiūrovai kviečiami 
gausiau rungtynėse dalyvau
ti, ypač tada, kuomet žaidžia 
lietuviu komanda. Moralinė 
paspirtis visada yra reikalin
ga. 

E.Š. 
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Metams 
$100.00 
$115.00 

$60.00 
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1/2 metų 
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$50.00 

$250.00 
$55.00 

3 men. 
$38.00 
$45.00 

$33.00 
$38.00 
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DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTLJ GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St., 
Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 70&423-5155 

VDASJ.NEMICKAS,M.D. 
KARDDLOGAS-ŠFDES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 
DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

DliA 

EDMUNDAS V121NAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918W.ArcrierAve.Ste.5r6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AMŲ UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopine chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
wvm.certorforsLfgeryaretxses*ieaftuxxri 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
DArJTlĮ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Susitarimui kalbėti 

angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 St, Oak. Lawn, iL 

Tel. 708-422-8260. Jei reikalinga 
pagntM po darbo valandų, skambinti 

„pager" numeriu 708-644-0074. 

2003 M. Š. AMERIKOS LIETUVIŲ 
SLIDINĖJIMO PIRMENYBĖS 

2003 m. Š. Amerikos Lietu
vių kalnų slidinėjimo pirme
nybės įvyks 2003 m. kovo 25 
d., antradienį, Park City, 
Utah, USA. Varžybas vykdo 
ŠALFASS-gos slidinėjimo ko
mitetas, Lietuvių gydytojų 
draugijos metinės slidinėjimo-
seminaro iškylos apimtyje. Iš
kyla vyks 2003 m. kovo 22-29 
d. Norintieji dalyvauti ir išky
loje ar jos dalyje, mielai kvie
čiami. 

Programoje — didysis sla
lomas ir galbūt specialus sla
lomas įvairiose klasėse pagal 
amžių. 

Tentatyvi klasifikacija: 
Vyrams — 16 m. ir jaunes
niems, 17-34 m., 35-49 m., 
50-64 m. ir 65 m. ir vyres
niems. Moterims — 16 m. ir 
jaunesnėms, 17-34 m. ir 35 m. 
ir vyresnėms. Dalyvio amžius 
varžybų dieną nustato jo kla
sę. Galutinė programa ir kla
sifikacija bus nustatyta po 
išankstinės registracijos. 

Po 2 nusileidimus bus vyk
doma kiekvienoje rungtyje, vi
sose klasėse. Tik greitesnio 
nusileidimo laikas nuspren
džia užimtas vietas paskirose 
klasėse, tačiau absoliučių vyrų 
ir moterų laimėtojų nustaty
mui imama abiejų nusileidi
mų laikų suma, nepaisant 
amžiaus ir klasės. 

Dalyvauti kviečiami visi lie
tuvių kilmės slidinėtojai. 

Išankstinė registracija at
liekama iki 2003 m. kovo 8 
d. imtinai, pas varžybų or
ganizatorę Gailute Ošlapai
tę, šiuo adresu: 

Gailė Ostapas, P.O. Box 
8247, Green Valley Lake, 

CA 92341-8247, tel. 310-880-
2952; fax: 310-449-1015; e-
mail: gailute@msn.com 

Dalyvių registracija bus pri
imama ir varžybų dieną, vie
toje; tačiau varžybų formatas 
bus nuspręstas pagal išanks
tinės registracijos duomenis. 

Visais varžybų reikalais, 
kaip transportacija, viešbu
čiai, renginiai ir kt.; kreip
kitės į Gailutę Ošlapaitę. 

Pirmenybių techniškas va
dovas: Algirdas Šėkas, 
20291 Deervale Lane, Hun-
tington Beach, CA 92646; tel.: 
714-968-8124; fax: 909-277-
1082. 

Papildomi ryšiai: Vytenis 
Čiurlionis, tel. 216-481-1525; 
E-mail: vciurlionis@msn.com 
ir Rimas Kuliavas, tel. 416-
766-2996; e-mail: 

rimas@kuliavas.com 
Labai svarbu atlikti regist

raciją kuo anksčiau, norint su
mažinti išlaidas ir turėti ge
resnį apsistojimo vietų pasi
rinkimą. 

Išsamesnę informaciją gau
na sporto klubai ir paskutinių 
3 metų dalyviai. 

ŠALFASS Centro va ldyba 
ŠALFASS Sl idinėj imo 

komite tas 

2003 M. JAUNUČIŲ 
KREPŠINIS TORONTE 

2003 metų ŠALFASS jau
nučių (B, C, D, E ir F „mole
kulių" klasių) krepšinio pir
menybes rengia Toronto 
PPSK „Aušra", 2003 m. ge
gužės 31 ir birželio 1 d. To
ronte, Ontario, Kanadoje. 

ŠALFASS c en t ro 
valdyba 

• t 
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IS LIETUVOS GYVENTOJŲ 
GENOCIDO IR REZISTENCIJOS 

CENTRO VEIKLOS 
LGGRT Centro archyvinio 

vardynų skyriaus darbuotojai 
išleido tęstinio leidinio „Lie
tuvos gyventojų genocidas" II 
tomo antrąją knygą. Joje pa
teikti duomenys apie 33,170 
asmenis (pavardės K-S) paty
rusius sovietinio režimo repre
sijas. Be to, šioje vardyno II 
tomo 2-oje dalyje informacija 
apie asmenis yra žymiai iš
samesnė ir tikslesnė, negu 
1998 metais išleistoje 1-oje da
lyje, kadangi tuo metu dar ne
buvo galimybių nuosekliai 
rinkti archyvinę medžiagą iš 
baudžiamųjų, operatyvinių ir 
tremties bylų. Palyginimui: 1-
oje dalyje duomenys iš archy
vinių dokumentų surinkti tik 
10 proc. tremtinių ir 12 proc. 
politinių kalinių; 2-oje dalyje 
— atitinkamai 72 proc. tremti
nių ir 30 proc. politinių kali
nių. Taip pat, rengiant šią 
knygą, buvo panaudotos žmo
nių užpildytos anketos, su
rinktos 1999—2002 metais, 
vykdant Lietuvos Gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyri
mo centro atsiminimų rinkimo 
programą. Daug vertingos in
formacijos apie suimtuosius 
asmenis, be teismo išvežtus iš 
Lietuvos į Komijos lagerius, 
buvo gauta iš centro KARTA 
Lenkijoje, su kuriuo bendra
darbiaujama nuo 1999 metų. 

Gruodžio 19 d. LGGRTC 
Mokslo taryba patvirtino nau
ją mokslinio tyrimo programą 
„Kultūrinio gyvenimo sovieti-
zavimas Lietuvoje 1940—1990 
m. ir jo pasekmės" (vadovas 
dr. A. Streikus). Patvirtintos 
ir kai kurios pagal šią prog
ramą vykdomos temos: „So
vietinės propagandos mecha
nizmo ypatumai Lietuvoje", 
„Sovietinė fotografija Lietu
voje" (apie sovietinio gyveni
mo iliustravimą ir propagandą 
fotografijos priemonėmis), 
„Dvasinė priespauda ir sovie
tinių politinių struktūrų veik
la naikinant tradicinį lietuvių 
tautos mentalitetą 1944— 
1953 m.". Numatyta išleisti 
dokumentų rinkinį „Ideologija 
ir kultūra okupuotoje Lietu
voje". Be to. Mokslo taryba nu
tarė papildyti mokslinio 
žurnalo „Genocidas ir rezis
tencija" redakcinę kolegiją 
naujais nariais ir pasiūlyti 
tapti redakcinės kolegijos na
riais: dr. J. Tauberiui (Vokieti
ja, Nordost institutas, Liune-
burgas), dr. J. Jurkievičiui 
(Lenkija, Poznanės universite
tas), S. Sužiedėliui (JAV, Mi-
lersvilio universitetas), prof. 
H. Strodui (Latvija, Okupaci
jos muziejus), B. Makauskui 
(Lenkija, MA Istorijos institu

tas), K. Kangeriui (Švedija, 
Stokholmo universitetas), 
akad. A. Gaižučiui (Lietuvos 
Mokslo akademija), K. Girniui 
(„Laisvoji Europa"). 

Lietuvos gyventojų genocido 
ir rezistencijos tyrimo centras, 
kartu su Vilniaus universiteto 
Klinikinės psichologijos kated
ra, 2000 metų rugsėjo mėnesį 
pradėjo vykdyti tyrimų pro
gramą „Sovietų ir nacių oku
pacijų represijų psichologiniai 
padariniai Lietuvos gyvento
jams" (programos vadovė — 
profesorė Danutė Gailienė), 
kurioje numatyta įvertinti nuo 
sovietų ir nacių represijų nu
kentėjusių Lietuvos gyventojų 
psichologinę būseną ir ilgalai
kius sunkaus traumavimo pa
darinius. Tyrimo dalyviai at
renkami atsitiktine tvarka iš 
asmenų, kurie pripažinti nu
kentėjusiais pagal Lietuvos 
Respublikos asmenų, nuken
tėjusių nuo 1939—1990 metų 
okupacijų, teisinio statuso 
įstatymą, taip pat buvę Afga
nistano karo dalyviai. Sudaro
ma Afganistano karo dalyvių 
duomenų bazė. Kontrolines 
grupes sudaro, represijų ne
patyrę, tokio pat amžiaus 
žmonės. 

Tyrimas atliekamas dviem 
būdais — apklausiant paštu ir 
individualiai susitinkant su 
tyrimo dalyviais. Gauta dau
giau nei 1,300 užpildytų klau-
simynų. Jau yra išanalizuoti 
tyrimų rezultatai dviejose ti
riamų asmenų grupėse — Af
ganistano karo dalyvių ir bu
vusių politinių kalinių. 2003 
m. numatoma išanalizuoti ir 
apibendrinti tyrimo rezultatus 

. vigbse tiriamų asmenų grupė-
-se, , 

Sausio 12 d. GRT departa
mento direktorius A. Anu
sauskas, Archyvinio vardynų 
skyriaus vadovė B. Buraus-
kaitė ir programų specialistas 
J. Banionis Lietuvos Respubli
kos Seimo organizuotoje 
mokslinėje konferencijoje 
„Baltijos laisvė: Vakarų po
žiūris" skaitė pranešimus „Eu
ropos Parlamento rezoliucijos 
(1983.01.13) priėmimo aplin
kybės", „Molotovo-Ribbentro-
po pakto išviešinimas Lietu
voje ir kova už valstybingumo 
atkūrimą", „Lietuvos laisvės 
byla Vakaruose XX a. 8-9 de
šimtmečiais". 

Tą pačią dieną Seime buvo 
pristatyta Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyri
mo centro kartu Lietuvos Res
publikos Seimu lietuvių ir 
anglų kalbomis išleista A. 
Anusausko ir B. Burauskaitės 
knyga „Baltijos laisvė — Euro-

DRAUGAS, 2003 m. sausio 24 d., penktadienis 

Atminties dienų užbaigimo iškilmes Genocido aukų'muziejuje 1997 m. 02.30 d. Viduryje 
metropolitas Sigitas Tamkevicius. 

Kauno arkivysk. 

pos atsakomybė". 
J konferenciją, skirtą „45 pa-

baltiečių memorandumui" pa
minėti, buvo atvykęs ir Rusi
jos disidentas Aleksandras 
Pavlovicius — Lavutas. LGGRT 
centro „Gyvosios atminties" 
programos darbuotojas vaizdo 
juostoje įamžino šio žymaus 
Rusijos disidento prisimini
mus apie ryšius ir bendrus 
darbus su Lietuvos disiden
tais, pamąstymus apie buvu
sių disidentų vietą dabartinėje 
visuomenėje. 

2003 m. LGGRT Centro lei
dybos skyrius planuoja leisti 
daugiausia mokslinius leidi
nius. Tai — Lauryno Jonu-
šausko monografija ..Lietuvos 
diplomatija egzilyje '1940— 
1990)". X. Maslauskienės — 
„Aneksuotos Lietuvos admi
nistravimas 1940—1941 m." 
bei dvi kolektyvines monogra
fijas: „Holokaustas Lietuvoje 
(1941—1944)" ir „Okupuotos 
Lietuvos istorija (1940— 
1990)". Skaitytojai sulauks ir 
dviejų centro žurnalo „Geno
cidas ir rezistencija" numerių. 
Sis žurnalas prenumeruoja

mas. Jau Fengiami spaudai 
geto kalinių atsiminimai „Su 
adata širdyje" (sud. T. Jafe-
tas). Leidinys skiriamas Vil
niaus geto likvidavimo 60-ųjų 
metinių paminėjimui. Leidinį 
planuojame išleisti lietuvių 
kalba, bet, jeigu sulauktume 
paramos, tikslingiausia būtų 
leisti lietuvių ir anglų kalba 
viename leidinyje. 

Atmintinos datos: 

Sausio 16 d. sukanka 55 m., 
kai Ariogalos valsčiuje, Pagau-
sančio kaime, žuvo Kęstučio 
apygardos, Vaidoto rinktinės 
vadas Jonas Čeponis — Tau-
ragis ir kiti štabo nariai. 

Sausio 17 d,, sukanka 50 m., 
kai netoli Kelmės, K. Rūko 
sodyboje, sunaikintas Jūros 
srities partizanų štabas. Žuvo 
LLKS Tarybos-prezidiumo pir
mininko 3-asis pavaduotojas, 
Jūros srities vadas bei Vyčių 
sąjungos įkūrėjas Antanas 
Bakšys — Germantas, štabo 
viršininkas A. Jurkūnas — 
Valeras ir štabo narė Elena 

Gendrolytė — Balandė. 
Sausio 26 d. sukanka 50 m. 

kai Panevėžio rajone, Šilgalio 
kaime, žuvo Rytų Lietuvos sri
ties štabo narys ir paskutinis 
Vyčio apygardos vadas Bro
nius Karbočius — Bitė, Algi
mantas ir jo adjutantas V. 
Mažeika — Vanagas. 

Vasario 2 d. sukanka 55 m., 
kai Pilviškių valsčiuje, Gulbi
niškių kaime, išduoti žuvo 
VGPŠ viršininkas, Pietų Lie
tuvos srities ir Tauro apygar
dos vadas Antanas Baltūsis — 
Žvejas bei štabo apsaugos par
tizanai J. Balsys — Dobilas ir 
Pr. Žaldaris — Šapalas. 

Vasario 3 d. sukanka 50 m., 
kai Prienų miške žuvo Nemu
no srities vadas LLKS prezi
diumo pirmininko 2-asis pava
duotojas kpt. Sergijus Staniš-
kis — Litas. 

Vasario 11 d. sukanka 50 m., 
kai Ramygalos apylinkėse žu
vo LLKS visuomeninės dalies 
viršininkas, partizanų laikraš
čio „Prie rymančio Rūpinto
jėlio" redaktorius Juozas Či-
baila — Merainis, Diedukas. 

Ričardas Čekutis 

Ses. Ona Mikailaitė, 

Krikščionių vienybė 

* V i ln iaus pedagoginio 
u n i v e r s i t e t o dėstytojai jau 
ne vieną mėnesį kelis kartus 
per savaitę skaito paskaitas 
neįprastose Lukiškių tardymo 
izoliatoriaus-kalėjimo „audito
rijose". Čia kali itin sunkius 
nusikaltimus įvykdę asmenys, 
nepaisant to, valstybė jiems 
teikia išskirtinę privilegiją ir 
sudaro galimybes nemokamai 
siekti aukštojo mokslo. Neat
sižvelgiama ir į tai, kad kai 
kurie jų jau yra įgiję aukštąjį 
išsilavinimą, o švietimo įsta
tymai numato, kad valstybė 
laiduoja galimybę tik vieną 
kartą įgyti nemokamą aukš
tąjį mokslą. Pažeidžiant įsta

tymus, Lukiškių kalėjime iki 
gyvos galvos nuteistiesiems 
sudaromos sąlygos nemoka
mai siekti aukštojo mokslo, 
nors du jų dar laisvėje yra 
įgiję aukštąjį išsilavinimą. 

* Gruodžio pradžioje Vil
n i a u s universiteto ligo
n inės Santariškių klinikų 
Širdies chirurgijos centre 
penktąjį kartą Anglijos specia
listai Lietuvos vaikams atliko 
itin sudėtingas įgimtų širdies 
ydų operacijas. Faustai atlikta 
operacija pasaulyje daroma 
jau 40 metų, nors tokia įgimta 
širdies yda pasitaiko nedaž
nai. Po 17 dienu vienuolik

metė Fausta mirė. Britų šir
dies chirurgas Marcus Haw 
atvyko atsiprašyti mirusiosios 
pacientės tėvų. (LŽ, Elta) 

* Perna i „Lietuvos ener
gija" eksportavo net 6.79 
mlrd. kilovatvalandžių elek
tros (daugiausiai buvo patiek
ta į Baltarusiją - 3.05 mlrd.). 

* Nuo šių metų sausio 1 
dienos įsigaliojęs lengvati
nis 5 procentų PVM įkainis 
skatins viešbučių plėtrą ir, 
manoma, net dešimtadaliu at
pigins jų paslaugas. Viešbučių 
vadovai patenkinti sumažė
jusią mokesčių našta, tačiau 
nemano, jog šiemet bus kles
tėjimo metai. (LR, Elta; 

Daugumas mūsų gal nelabai 
atkreipiame dėmesį į kasmet 
sausio mėn. pabaigoje vyks
tantį krikščionių vienybės de-
vyndienį. Jis pradedamas sau
sio 18 d. Šv. Petro Sosto šven
tėje ir baigiamas sausio 25 d. 
Šv. Pauliaus Atsivertimo 
šventėje, — taigi įspraustas 
tarp dviejų didžiųjų Bažnyčios 
šulų paminėjimo. 

Įdomus faktas, kad melstis 
už krikščionių vienybę pirmie
ji pradėjo ne katalikai, o pro
testantai — anglikonai. 1908 
m. anglikonų pastorius Paul 
Wattson savo parapijoje pra
dėjo vesti savaitę maldų už 
bažnyčių vienybę. Kitais me
tais jis pats perėjo į Katalikų 
Bažnyčią. Popiežius Pijus X 
palaimino jo įkurtą Atsiteisi
mo bendriją ir patvirtino jo 
pradėtą devyndienį. 

1927 m. sausio 11 d. popie
žius Pijus XI užtvirtino mal
dos devyndienį visai Katalikų 
Bažnyčiai ir išleido tokį nuos
tabiai įžvalgų paraginimą: 

„Vienybę pasiekti, — visų 
pirma svarbu vieniems kitus 
pažinti ir pamilti. Pažinimas 
būtinas, nes ligšiolinės pas
tangos nepavykusios didele 
dalimi dėl ignoracijos — ne
pažinimo. Kur esama neigia
mų išankstinių nusistatymų, 
jie turi išnykti. Neįtikėtinos 
buvusios klaidos ir melai, ku
riuos atsiskyrusieji broliai 
perdavinėdavo iš kartos į kar
tą prieš Katalikų Bažnyčią; 
antra vertus ir katali
kai prasižengia tiesiai, ir dėl 
savo žinių trūkumo stokoja 
broliškumo dvasios..." 

1930 m. katalikų kunigas 
Paul Coutourier, dirbantis 
Prancūzijos Lyon mieste, pra
dėjo maldų savaitę už krikš
čionių vienybę tokiu pagrindu: 
melsti tokios vienybės, kokios 
nori pats Kristus. Nuo 1958 
m. maldos savaitės temas kas
met paruošia Lyon Krikščio
nių vienybės centras drauge 
su Tikėjimo ir teisingumo są
jūdžiu. 

1959 m. popiežius Jonas 
XXIII sausio 25 d., Šv. Pau
liaus Atsivertimo šventėje, 
baigdamas maldas už krikš
čionių vienybę Romos Šv. Pau
liaus bazilikoje, paskelbė ke
tinąs šaukti visuotinį susirin
kimą. Dalyvavusieji kardino
lai visai tylėjo, apstulbinti jie 
neištarė nė vieno pritariančio 
žodelio. 

Kaip žinome, Vatikano II 
Susirinkimas įvyko ir jo išleis
tas Ekumenizmo dekretas 
savo įvade pareiškė: „Vienas 
pagrindinis visuotinio Vatika-

uo II susirinkimo tikslas yra 
atstatyti vienybę tarp visų 
krikščionių. Dekretas baigia
mas raginimu melstis. Tuo 
tarpu visi krikščionys, rytie
čiai ir vakariečiai, yra ragina
mi uoliai ir dažnai, net kas
dien, melsti Dievą, kad Šven
tosios Dievo Gimdytojos pade
dami, visi taptų viena". 

1960-1970 dešimtmetyje 
krikščionių vienybės -devyn-
dienis pasidarė labai populia
rus katalikų bažnyčiose. Bū
davo laikomos specialios pa
maldos su palaiminimų Švč. 
Sakramentu. Jos būdavo gau
siai lankomos. 

Popiežius Jonas XXIII buvo 
dirbęs nuncijumi kraštuose 
(Bulgarijoje, Turkijoj©), kur 
katalikų buvę nedaug, o jis 
mokėjęs draugiškai bendrauti 
su kitatikiais ir su skirtingo
mis krikščionių bendrijomis. 
Tapęs popiežiumi, jis savo 
šilta, visus apimančia ir pri
imančia meile patraukė viso 
pasaulio tikinčiuosius įr neti
kinčiuosius. Dabartinis .popie
žius Jonas Paulius II yra už
mezgęs pokalbius su.daugeliu 
įvairių krikščioniškų bendruo
menių ir taręsis su jų vadais. 
Visame pasaulyje milijonai 
krikščionių sausio mėnesį ar
ba per Sekmines meldžiasi už 
krikščionių vienybę. 

Krikščionio vienybės ugdy
mui pašvęstų bendrijų yra 
daug ir įvairių, pvz.: Vatikano 
krikščionių vienybės, ^ąkreto-
riatas, Tarptautinė krikščio
nių vienybės komisija, susi
renkanti Šveicarijoje, Grand-
champs mieste. Galbūt žy
miausias protestantų^krikščio-
nių vienybės cen ta s yra 
Prancūzijos Taizė bendrija. 
Tai vienuolinė bendrija, įkur
ta 1949 m. brolio Roger Louis 
Schtz-Marsausche. Ši maldai 
atsidėjusi bendrija ypač pa
brėžia Dievo žodžio ŠK,. Rašte 
svarbą bei krikščioniškos ir 
broliškos tarpusavio meilės 
liudijimą. 

Krikščionių vienybės idealas 
tebėra gyvas. Kone.,yiso- šimt
mečio maldų ir pastangų vai
siai gali būti įžiūrimi: didesnis 
krikščionių bendruomenių sa
vitarpio pažinimas bei pagar
ba vieni kitų, įsitikinimams; 
dažnesnės progos . xlrauge 
melstis ir asmeniškai bend
rauti nugalėjo daugeli išanks
tinių nusistatymų; šimtme
čiais sukurti barjerai paleng
va griūna. Visgi šimtmečiais 
įsigalėjusios nuodėmės, ne
apykanta ir vieši vv-ni kitų 
žeminimai sunkiai beišayksta 
ir bendras mūsų visų krikš
čioniškasis vardas nukenčia. 

SU PALAPINE Į YELLOWKNIFE 
GRAŽINA KRIAUČIŪNIENĖ 

Nr. 6 
Išrekla

muotas didžiausias baseinas 
ir pliažas po stogu, kur kas ke
lios minutės viename gale 
iškyla banga, kuri visus ten 
besimaudančius pakilnoja, o 
kitame gale yra smėlio plia
žas. Šiame pastate yra per 
800 parduotuvių, apie 110 ka
vinių/restoranų, karčiamų. 
Čia yra čiuožykla, kurioje kar
tais tenka matyti treniruojan
tis ledo rutuliui „Edmonton 
Oilers"; yra vandens baseinas, 
kur, įmetus pinigą, motorizuo
tus laivukus galima nuo kran
to valdyti. Kitos įdomybės: di
džiausias po stogu ežeras su 
povandeniniais laivais, Palace 
Casino, 26 kino teatrai, resto
ranai su vaidinimais, šokiais. 
Yra ir miniatiūrinio golfo 
aikštelė, o tikriems golfinin-
kams įtaisyti taikiniai ant sto
go. Yra ir urvai, kur yra van

dens gyvūnų įdomybės. Taip 
pat buvo atskiras baseinas 
delfinų pasirodymams, bet iki 
ten nepriėjome. Tarp iki šiol 
nematytų įdomybių buvo van
dens masažo cilindras: čia 
žmogus atsigula, uždengiamas 
plastika, vanduo pilams ir 
masažuoja, o asmens tik galva 
išlindusi. 

Matyt, šis centras pasta
tytas suteikti vietiniams gy
ventojams vietą, kur ir žiemą 
su savo šeimomis gali links
mai laiką praleisti. 

Tiksliai, mums nebuvo in
tereso bet ką pirkti, bet tik 
eiti ir žiūrėti. Kai akys prisiso
tino, sustojome pavalgyti „Ele-
phant and Castle". Paklau
siau, iš kur toks keistas var
das. Paaiškino: pasirodo pra
džioje buvo prancūziškas var
das (Enfant de Castille) ilgai
niui tarimas sudarkytas ir da

bar taip vadinasi, tai tik norėk 
ir gyvenk. Baigiant, mes tame 
restorane skaniai pavalgėme, 
bet buvo tokios didelės porci
jos, kad pusę pasilikome vaka
rienei. 

Po pietų keliavome toliau į 
vakarus, beveik 4 vai. kelio. 
Kaip Romas planavo, tai at
sidūrėme Williamston apie 6-
tą valandą vakaro. Nors žemė
lapyje atrodė, kad ten aplin
kui nėra gyvenviečių, tačiau 
kelias buvo stebėtinai geras, 
daug kur buvo 4 juostų, ypač 
prie didesnių miestų. Aš tik 
labai nustebau, kai važiavome 
pro Fox Creek. Žemėlapyje 
nepažymėta bet kokios gyven
vietės, tačiau prie pat kelio 
buvo keturi didžiuliai nauji 
viešbučiai. Spėliojame, kodėl, 
kas čia lankosi. Sužinojome, 
kad rudenį čia atvyksta daug 
medžiotojų. Taip pat prie šio 
miestelio yra didelis golfo lau
kas. Gamta labai graži. Pake
liui daug miškų, laukų, daug 
kur matėme karvių kaimenes. 
Matvt, čia verčiasi ukinin-

kyste. Miško pramonė dar 
neprigijo, nes labai gražūs 
miškai tiesiasi abiejose kelio 
pusėse. Vakar, pravažiuojant 
ukrainiečių miestelius prieš 
Edmonton, atkreipėme dėme
sį, kad jie pasižymėjo ypatinga 
švara, visi šaligatviai nušluo
ti, jokios šiukšlytės nematyti. 

Vakare apsistojome Wil-
Hamston teritoriniame parke, 
kurio Romas labai norėjo, nes 
pagaliau galės sėdėti, laužą 
kūrenti ir džiaugtis gamta. O 
aš laiminga, nes šiame parke 
buvo elektros prijungimų. Čia 
erdvios vietos ir senos eglės, 
krūmokšniai, patogi vieta. 

Šiandien sužinojome, kad, 
kur vakar stovyklavome, yra 
ir juodųjų meškų, tik mes jų 
nematėme, šį rytą sočiai pa
valgėme kiaušinienės ir juo
dos lietuviškos duonos, atvež
tos iš Vilniaus. Toliau važia
vome iki Peace River. Ten su
stojome priešpiečius pavalgy
ti. Gavome labai skanios sriu
bos. Pastebėjau, kad, juo to
liau važiuojam*, sriubos vis 

skanesnės, nes nėra ruošia
mos iš dėželių ar skardinukų. 
Prisipylę benzino, nusipirkę 
šiek tiek maisto, toliau važia
vome ir vakare, po penktos, 
sustojome High Level (t.y. 
miestelio vardas). Pakeliui, 
pagal žemėlapį, ne visos sto
vyklavietės sužymėtos, net 
Rand-MacNally didžiulėje 
knygoje kai kurios nėra pa
žymėtos. Spėjame, kadangi čia 
yra daug žvejų, tai susirasi
me nepažymėtą stovyklavietę. 
Pagaliau sustojome nei žemė
lapyje, nei knygoje nepažymė
toje, nors yra jau įsipilietinu-
sioje stovyklavietėje. Benzino 
stotyje prie Peace River 
sužinojome, kad šitoj vietoj 
yra 40 stovyklaviečių ir dau
guma su elektra, tad vėl ga
lime patogiai sėdėti, tik srovė 
nėra per daug stipri, tai ne
galėjau įjungti oro šaldymo 
aparatūros. Kadangi nėra per 
karšta, tai to nepasigendam. 
Žmonės čia labai paslaugūs. 
Pvz., prie Peace River, kur 
sustojome benzino, paklau

sėme, ar galime čia motorna-
mį palikti ir eiti į restoraną ki
toj pusėj gatvės. Mielai mus 
priėmė ir dar parodė, kaip 
vėliau išvažiuoti į pagrindinį 
kelią. Parodė ir šiame mieste
lyje esančią stovyklavietę. Ta
čiau mes stumiamės toliau ir 
numatome rytoj įvažiuoti į 
Northwest Territories. Šian
dien popiet irgi po truputį lijo, 
bet graži gamta, pervažiavo
me porą didesnių kalnelių, vi
sur žolė, miškai. Peace River 
pasiteiravome, kokia pramone 
užsiima; tai daugiausia nafta 
ir miško kirtimu (lumber). 

Dar porą komentarų apie šią 
stovyklavietę. Yra 40 vietų su 
elektra, bet pagrindiniame 
pastate, kur yra dušai, skal
bykla, tualetai, tai čia visų 
pirma, tik įėjus, reikia batus 
nusiauti. Taip pat yra dvi 
knygų lentynos, kur parašyta: 
„Kiek pasiimate, tiek paliki
te". Žodžiu, keliautojams 
knygų apsimainymas, kas 
man labai patinka. 

Penktadienis. Šiandien 

anksti po pietų įvažiavome į 
Northwest Territories. 1999 
m. teritorija buvo padalinta į 
Northwest Territories it Nu-
navut. Naujoji Nunavut' terito
rija apima apie 23 proc. Kana
dos, t.y. 900,000 kvadratinių 
mylių su 25,000 gyventojų. Li
kusi Northwest territories 
apima 587,206 kvadratinių 
mylių su 41,807 gyventojais 
(1999 metų duomenys). 

Šiose teritorijose labai cha
rakteringa rasti Inukshtfk. Tai 
iš akmenų sustatyta žmogaus 
figūra. Iš esmės tai parody
mas, kad čia buvo žmogus. 
Kadangi čia yra didžiuliai plo
tai, o žmonių mažai, tav radęs 
inukshuk, žinai, kad čia prieš 
tave buvo žmogus. Kiti aiški
na, kad tai buvo pastatyta 
prie upių nuvaryti ten' brie
džius ar elnius, nes vandenyje 
iš kanojų būdavo/ lengviau 
juos medžioti. 

Prie pat sienos ženkld mus 
apspito didžiausias debesis di
delių vabzdžių, atrodė kaip 
širšės. Bus daugiau 
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NAUJIEJI 
Po audringų, energijos 

Arklio metų atėjo ramūs ir tai
kūs Ožkos metai, kurių metu 
patys svarbiausi įvykiai tu
rėtų suktis šeimoje ir apie šei
mą. Taip bent tvirtina astrolo
gai. 

Tačiau įdomiausia tai, kad 
Juodoji vandens ožka, kai kur 
įvardijama, kaip Mėlynoji ož
ka, realiame gyvenime tarsi ir 
neegzistuoja. Tačiau juoda 
spalva pasako mums savo sa
vybes — tai paslaptis, tai 
šešėliai, tamsa. Būkime atsar
gūs, nes daugelio įvykių nebus 
galima nuspėti, gali daug kas 
įvykti stichiškai, o sukrėtimų 
skalė svyruos nuo meilės iki 
netekties... Tačiau Juodoji ož
ka yra ir Vandens ožka, ir 
vanduo, tas puikus ginklas ge
sinti ugnį, tiek vidinę, tiek fi
zinę, gali daug prisidėti prie 
padėties stabilizavimo, gali 
tapti sąjungininku, jei jo ne-
perkaitinsime, nes išgaruos, 
jei ne per daug atšaldysime — 
taps ledo gabalu, o bandant 
pakeisti tėkmės kryptį, gali 
pražudyti — paskandinti. Tad 
reikia ieškoti aukso vidurio, 
stengtis gyventi ramybėje, 
siekti taikos. 

Tuo tarpu pasaulio įvykiai 
šios ramybės nežada: Irakas, 
atrodo, suinteresuotas laimėti 
laiko ir tikina, kad visi, kurie 
tik mėgins atsukti ginklus į 
Bagdadą, bus sunaikinti ir nu
šluoti nuo žemės paviršiaus... 
Saddam Hussein įsitikinęs sa
vo nenugalimumu, Šiaurės 
Korėja, išslydusi iš JAV aki
račio, sustiprino ginkluotę ir 
dabar pasipūtėlis vadas, ilgai 
tupėjęs tėvo šešėlyje, grasina 
pasauliui atomine jėga. 

Tačiau jau metų pradžia ir 
Lietuvai nežada nieko gero — 
į valdžią populistinis, netgi jė
gos metodais apsiginklavęs 
atėjo R. Paksas. Dar daug ra
šys ir kalbės žiniasklaida, 
kaip kokiu būdu. kokiais pini

gais laimėti rinkimai. Bet jie 
jau laimėti ir visiems belieka 
laukti pasekmių. Galima teig
ti, kad stipri įtikėjimo jėga 
paverčia mus tų įtikėjimų 
įrankiais, jog įtikėjome Pakso 
pažadais ir rinkome. Tas pats 
įtikėjimas su aiškiaregio Nost-
radamus pranašystėmis. Gal 
jis, nuspėjęs daugelį pasaulio 
katastrofų, tebuvo tik eilinis 
plepys?! Bet, kai žinai, kad 
prieš penketą šimtų metų ne
buvo greitos komunikacijos 
priemonių, nebuvo telefono ar 
net telegrafo, kai žiniasklaida 
nesklido taip greitai, kai 
Kinijoje gal mažai kas suprato 
angliškai ar prancūziškai, 
taipgi ir Europoje mažai kas 
kalbėjo kitomis nei lotynų ar 
gotų kilmės kalbomis, tada 
susimąstai — nuspėjo Nostra-
damus, ar ne? Eiti toliau, tas 
pats kas eiti į lankas. 

Prieš daugiau nei 750 me
tų Lietuvos karalius Mindau
gas pasikrikštijo (1251 m.), 
vėliau atsimetė nuo krikšto, 
vėl atgalios... Kiek kartų 
krikštijosi Vytautas Didysis, 
pagal dabartinę terminologiją, 
keitė partijas arba tikėjimus? 
Atidavė Žemaitiją ir vėl atgal 
atsikovojo. Vytautas Didysis 
laikomas to meto vienu di
džiausiu politiku Europoje. O 
kaip su naujuoju prezidentu? 
Gal ir jam būdingos protėvių 
savybės? Vardan tos Lietuvos, 
pasiryžęs ir su pasiutusia 
meška draugauti, kad tik tė
vynei naudos išgauti? Jei tikė
ti, kad Ožkos metai bus ra
mūs, šeimyniški, gal tokie bus 
ir Lietuvai — šeimyniški. Ož
kos metai prasideda vasario 1 
dieną. Vasario mėnesį įvyks 
naujojo prezidento inaugu
racija. Sakoma, kantrybė ir 
laikas — patys didžiausi 
karvedžiai. Tad ir mums 
belieka laukti pažadų išsi
pildymo meto. O gal?! 

baigė Šiaulių aukštesniąją 
muzikos mokyklą, įgydamas 
choro dirigento specialybę, 
iškart turėjo išeiti tarnauti 
sovietinėn armijon. Tarnybą 
Baltarusijoje prisimena su 
kažkokiu virpuliu, jauduliu, 
mat, teko dirbti išminuotoju. 
Išminuodavo šaudyklose ne
sprogusias minas. Kartą kar
tu tarnavusiam jaunuoliui 
per neatsargumą sprogmuo 
sužalojo kojas ir jis visam 
gyvenimui liko invalidu. Gin
taras buvęs visai netoli...Kai 
1988 metais po armijos grįžo 
namo. Lietuvoje jau kunkulia
vo Sąjūdis, jaunam žmogui 
suteikęs viltingumo, kad 

L LIETUVIAI AMERIKOJE 

SUSIPAŽINKIME — GINTARAS JUKNYS 

„Gintaras remodeling" 
tel. 630-673-7700. 

Šaukėnai 
Gyveno sau Šaukėnuose 

paprasta žemaičių Juknių šei
ma. Šeimos galva Alfonsas 
mėgdavo laisvu laiku nuo 
darbų paimti akordeoną, gi
tarą ar smuiką į rankas ir 
užgroti. Grojo ne tik sau, gro
jo ir kitiems. Vestuvėse, krikš
tynose ir dar įvairiomis pro
gomis — kas kur kvietė, kas 
ko pageidavo. Toje šeimoje 
augo berniukai. Vyresnysis 
Edmundas irgi iš klausos čir
pindavo armoniką, akordeo
ną, o jaunylis Gintaras, tė
vams pastebėjus, kad vis daž
niau ir dažniau pamia akor
deoną, buvo laiku pasiųstas 
mokytis — pažinti gaidas. 
Taip Gintaras Juknys tapo 
kaimo kultūros namų meno 
vadovės mokiniu. Nuo septin
tos klasės jau ir vestuvėse 
pagrodavo kartu su tėvu ir 
broliu. Buvo didelis įspūdis ir 
vaikui, ir žmonėms — nedide
lis bamblys tampo akordeoną 
kaip tikras muzikantas! Juk 
ne visi žinojo, kad iš šeimos 
buvo pats mokyčiausias — ga
lėjo groti iš gaidų! Smagu bu
vo ir Gintarui — grojimas 
žmonėms kele pasitikėjimą. 

kėlė norą siekti daugiau. Bai
gus aštuonmetę abu tėvai 
vienbalsiai nutarė Gintarą 
siųsti mokytis į Šiaulius, aukš
tesniąją muzikos mokyklą. 
Penkiolikmetis įstojo mokytis 
chorinio dirigavimo. Pradžia 
Šiauliuose nebuvo lengva jau
nam vaikinukui. Netgi, susi
krovęs mantą, namo bėgo — 
kaimo vaikui reikėjo kaimo 
erdvės, paprastumo. Bet tė
vai buvo griežti — keliauk 
atgal, turi siekti mokslo. 

Kai Gintaras Juknys 

Vladui, Jolantos broliui. Kar
tą, kai jo darbą pamatė ir įver
tino savininkas Kęstutis Re
kašius, atvykęs Amerikon gal 
prieš penkiolika metų, pakvietė 
dirbti pas save. Čia reikėjo 
išmokti daug ko, ko nemokė
jo Gintaras. Svarbiausia buvo 
įsisavinti anglų kalbą, tad 
mokėsi Richard Daley College. 

Amerikoje išmoko van
dentiekio, elektros įvedimų, 
medžio darbus dirbti. Atidir
bęs per penketą metų, nesipyk-
damas išėjo iš buvusio šeimi
ninko ir susikūrė savąją fir
mą „Gintaras Remodeling". 

— Jau dveji su puse metų 
gyvename savo name Villa 

M i Š , 
Namuose — Jolanta ir Gintaras Jukniai su Kalėdų seneliu. 

(Hntaras .Juknys 

gyvenimas gali keistis, kad 
gyventi bus laisviau, tad visa 
širdimi buvo už judėjimą. J 
mitingus Vilniun galimybės 
nuvykti neturėjęs, bet Bal
tijos kelyje, kaip ir tūkstan
čiai tautiečių, dalyvavęs. 

Pradėjo dirbti Kelmės kul
tūros namuose garso, apšvie
timo operatoriumi. Išdirbęs 
beveik metus laiko, pakeitė 
darbovietę, arčiau Šaukėnų, 
savo gimtųjų namų, Vitsodžio 
kaimo kultūros namuose. Dir
bo meno vadovu, arčiau savo 
specialybės. Pagrindinis meno 
vadovo darbas buvo surengti 
koncertus po susirinkimų. Su
organizavo kaimo kapelą, ku
rioje grojo ir dainavo, etnogra
finį ansamblį. Sekėsi gerai, 
žmonės jaunuolio darbu buvo 
patenkinti. Kartą, Pašilėnų 
aštuonmetėje mokykloje Gin
taras pakeitė išvykusį mo
kytoją. Ten ir sutiko rusų kal
bos mokytoją Jolantą, kilusią 
nuo Kelmės. Užsimezgė drau
gystė, virtusi meile. Po pus
antrų metų Gintaras Juknys 
pasipiršo Jolantai Zakarauskai-
tei. Ne, žiedo su deimantu 
neįpirkęs, bet auksinį — taip. 
Jaunieji žmonės, sukūrę šei
mą, galvojo, kaipgi gyventi 
toliau. Išdirbęs keletą metų, 
nutarė, kad iš meno vadovo 
atlyginimo galima gyventi tik 
suduriant galą su galu, nors 
grojimas vestuvėse irgi prisi
dėdavo prie šeimos biudžeto. 
Bet tas grojimas būdavo sa
vaitgaliais. O juk ir namuose 
norėdavosi būti daugiau 
kartu. Ilgai negalvojęs, nuta
rė išmėginti jėgas versle. Kaip 
sumąstė, taip ir padarė — ati
darė kaimo parduotuvę. Pre
kyba sekėsi neblogai. Gy
venti, pragyventi buvo gali
ma. Kaip ir dauguma, juokui 
ne juokui užpildė anketas lo
terijai ,,Žalia kortelė". Liki
mas buvo labai palankus jau
nai šeimai — šių metų birželį 
bus septyneri metai, kai Jo
lanta su Gintaru gyvena Ame
rikoje, o rugpjūtį švęs savo 
pirmąjį dešimtmetį, kai su
jungė likimus kartu. 

Amerika 
Amerikoje pradžia nebuvo 

labai sunki, nes jau nemažai 
Zakarausku gyveno ir dirbo 
čia. Gintaras padėjo dirbti 

Park. Reikėjo iš seno namo 
persidaryti visai naujai. Jei 
būtų reikėję samdyti — bank
rotas. Tik tam ir perki, kad 
galėtum iš apleisto susitvar
kyti ir gyventi kaip naujame. 
Savo darbe stengiuosi,' kad 
būtų gera ir žmogui, ir man. 
Darome ir „Gutters" — liet
vamzdžius, įrengiame vonias, 
virtuves. Statome, perstatome 
namus nuo pamatų. Namus 
suremontuojame, kaip sako
ma, nuo A iki Z. Lietuviai suge
ba viską padaryti — ir Lietuvoje 
visus savo namo ar buto dar
bus kas dirbo — patys! 

Pastoviai su Gintaru dir
ba dar trys žmonės. Jei darbai 
skubesni ar didesni visada 
turi papildomų žmonių. 

— Darbų ir klientų pa
kanka. Jei dirbį gerai, žmo
nės rekomenduoja vieni ki
tiems. Tada jokios reklamos 
nebereikia. Vos spėju nudirbti 
visus darbus. 

— Ar neturi jokių nusis
kundimų iš žmonių dėl kokio 
nors ne itin kokybiškai atlikto 
darbo. Tarkim ne pats. gal 
bendradarbiai paliko kokį 
broką? 

— Jokių. Dirbame tvarkin
gai. Žmonėmis pasitikiu. Esu 
reiklus ir sau, ir kitiems. 
Pakanka vieno blogai atlikto 
darbo tuoj subyrėtų visa 
grandinė, ir tada rekomenda
cijų negautume. Todėl dirbti 
turime šimtu procentu (gal ir 
daugiau) tik gerai. 

Gintaras Juknys, pasiruošęs dai
nuoti 2002 m Lietuvių operos pas
tatyme 

Parduotuvę palikau bro-
bui, kadangi turėjau išvažiuoti 
į Ameriką. Ar veikia? Taip, 
jis turi sėkmingą verslą. Ne
reikia remti. Remiu Lietuvoje 
mamą. Ji buvo metus laiko 
pas mus Amerikoje. Kaimo 
žmogui sunku gyventi Ame
rikoje — visą dieną kaip ir 
uždarytas — tik ir laukia, kol 

kas iš darbų pareis... 
Paskutinį kartą Lietuvoje 

buvau prieš penkerius metus. 
Dabar žadu važiuoti pavasa
riop — mamos ir brolio gim
tadieniai. 

Laisvalaikis lietuvybei 
— Darbas, darbas, dar

bas. Juk Amerikos visos ne
uždirbsi, visko nenupirksi. 
Tai ar ne todėl, kad būtum ar
čiau akordeono ar kokios kitos 
muzikos, susiradai Stasę Jag-
minienę ir pradėjai talkinti 
kapelai „Tėviškė". Kas tau 
muzika? 

— Kas man muzika? Man 
muzika yra antras kvėpavi
mas, atgaiva sielai, atsigavi
mas po nelengvo darbo. Juk 
aš su kaimo kapela nuo mažų 
dienų! Karu su tėvuku trau
kėm... Pradžioje dainavau, 
mėginau armoniką, vėliau, 
kai atsirado kontrabosas, juo 
groju iki dabar. Su kapela 
koncertavome Los Angeles, 
Cleveland, Grand Rapids ir ki
tur, kur kvietė. Smagu būti 
lietuviu ir groti kitiems lie
tuviams. Tada mes labai vieningi. 

— Kaip patekai operon, 
nes ir ten dainuoji? 

— Pamačiau reklamą ir 
atvykau į Jaunimo centrą. 
Kai nuėjau pirmon repetici-
jon, pamačiau, kad visi tik su 
tortais laksto (buvo sezono 
atidarymas — L.T.). Pasiju
tau ne savo kailyje ir išėjau 
namo. Vėliau A. Seniūnas iš 
kapelos prikalbėjo, taip ir vėl 
nuėjau. Lietuvių operoje dainuo
ju pirmu tenoru. Ir dainuo
siu, kol galėsiu ir veiks ope
ra. Juk lietuviais esame gi
mę... Reikia palaikyti — kažin 
ar kas daugiau ryžtasi tokį 
žanrą saviveikloje vystyti?! 
Dainavau „Čigonų barone", 
„Karinėn", „Meilės eleksyre", 
„Traviatoje". Didelis malonu
mas išeiti į sceną. Patinka ko
lektyvas, lietuviškumas. Ži
nau, kad taip mes pratęsime 
lietuvybės gyvavimą kitoje 
pusėje Atlanto. 

Jolanta. Specialybė — rusų 
kalbos mokytoja. 

— Kur su tokia specia
lybe čia gausi darbo! Lietuvoje 
mokiausi vokiečių kalbos. Kai 
atvykau, pradžioje dirbau Či
kagos lituanistinėje mokyklo
je su pačiais mažaisiais. Vė
liau išsikraustėme iš Mar-
ąuette Park, tai jau buvo per 
toli važinėti. Dirbau, kaip ir 
visi, įvairius darbus, o dau
giausia prižiūrėjau vaikus. 
Dabar baigiau masažistų 
kursus ir dairausi darbo ar
čiau namų. Lankiau kolegiją, 
mokiausi anglų kalbos. Gyve
nimas Amerikoje? Kaip čia 
pasakyti. Mano visi šeimos 
nariai yra čia. Juokais vadi
name, kad egzistuoja „Za
karauskų klanas" — du bro
liai ir mes dvi seserys. Mama 
irgi čia yra. Kai susirenkame 
per didžiąsias šventes, tai 
vien suaugusių dvylika. O kur 
dar vaikai... Dažniausiai ben
draujame per gimtadienius. 
Padedame vieni kitiems lietu
viškai — atidirbame už pagal
bą ir pagelbėjame savo ne
mokamu darbu. Kai mes susi
renkame 'klane', — juokiasi 
Jolanta tai ir dainų išdainuo
jame visokiausių nuo liaudies 
iki šiuolaikinių. 

— Kokia tavo mėgstama 
daina? 

— „Mama", kurią dainuo
ja Laima Lapkauskaitė su Ne
ringa. Yra tokie žodžiai: „Ma
ma, kiek kartų vidury nak
ties..." Ir dar viena žemaitiška 
Šešios žąsys, šešios žąsys ant 
kymą (ant kiemo). 

Šešios mergos, šešios 
mergos ant šyno (ant šieno) 

Šeši bernai, šeši bernai 
ant kymo 

ir ny vyną razumna... 
(Jolanta padainavo žemai

čių dūnininkų tarme, tad taip 
ir užrašiau). 

— Ar grįšit Lietuvon? 
- Kai atvažiavom, galvo-

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI 
Vasario 16-toji mums, 

lietuviams, susijusi su neprik
lausomybe ir laisve. Šiandien 
tai ir džiaugsmo diena, nes 
esame ir nepriklausomi, ir 
laisvi. Tegu ir ne viskas šian
dien mūsų gimtinėje yra taip, 
kaip norėtume, bet, žingsnis 
po žingsnio, Lietuva lygiuo
jasi į kitus laisvus Europos ir 
pasaulio kraštus. Šiandien 
lietuviai gali laisvai važinėti, 
kur jie nori — geležinės už
dangos nebėra, pasienio už
kardos tik dokumentų patik
rinimui. Tad tik iškovotos, 
prarastos ir vėl atkurtos Ne
priklausomybės dėka, mūsų 
čia tiek daug, galime tik džiaug
tis, kad naujoji emigracinė 
banga papildė, atgaivino ir 
pagyvino lietuviškas mokyk
las, organizacijas, muzikines 
grupes, sportines komandas ir 
užpildė atsirandančias išeivi
jos gyvenimo spragas. Pasi-

nepriklausoma! 
JAV LB Lemonto apylin

kės valdyba pereitais metais 
pirmą kartą surengė pokylį 
Vasario 16-osios proga. Kai 
kam iš senosios kartos toks 
žengtas pirmas žingsnis buvo 
nelabai priimtinas, bet po
kylis pasisekė. Mes tikimės, 
kad Vasario 16-osios, kaip ir 
Naujųjų metų, pokylis, taps 
tradiciniu. Matyt, dėl infor
macijos stokos, pereitų metų 
pokylyje ne itin gausiai daly
vavo trečiosios bangos lietu
viai. Lemonto apylinkės val
dybos vardu į šį pokylį malo
niai kviečiu visus lietuvius, 
tiek senbuvius, tiek naujai at
vykusius, o ypač Amerikos 
jaunąją lietuvių kartą, kad 
kar tu , linksmai atšvęstu-
mėme mūsų Nepriklausomy
bės ir Laisvės dieną. Tegul 
mus jungia lietuvybė, bendri 
siekiai ir vaikų ateitis. Visas 

Per Vasario 16 šventės pokylį Lemonto LB valdybos pirmininkė Nijolė 
Nausėdienė (pirmoji iš dešines) su sen. Richard Durbin ir jo žmona 
Loretta. 

kartosiu, tik laisvės dėka visa 
tai tapo įmanoma. Amerika, 
švęsdama savo Nepriklauso
mybę, surengia ištisą ugnies 
salvių šventę, visi sutinka ją 
su džiugesiu. Užsienyje gyve
nantys lietuviai ištisus penkis 
dešimtmečius tradiciškai mi
nėjo Nepriklausomybės dieną 
su liūdesiu, ašaromis ir mažu 
vilties spindulėliu. Lietuva 
jau trylikti metai atkūrusi 
Nepriklausomybę, tad turėtu
mėme ir mes užsieniuose 
švęsti šią dieną su džiugesiu, 
linksmai — tėvynė laisva ir 

pasaulis švenčia Naujuosius 
metus, tik nedidelei tautai — 
lietuviams yra gyvybiškai 
svarbi ir kita data — pati 
didžiausia šventė metuose — 
Vasario 16-oji. 

Pokylis rengiamas Le-
monte. PLC, šeštadienį, va
sario 15 d. 6:30 v.v. Meninę 
dalį atliks solistė Genovaitė 
Bigenytė. Šokiams gros Br. 
Mūro orkestras. Puiki vaka
rienė ir maloni aplinka. Bi
lieto kaina 40 dol. 

Nijolė Nausėdienė 

jom tik viena — neužsibūti 
per ilgai. Įdėmiai stebime, ko
kia padėtis Lietuvoje. Sau 
esame pasakę — kai pagerės 
padėtis, stabilizuosis — važiuo

jame namo, Lietuvon. Sugrįž
ti atgal visad galėsime. Nors 
Amerikoje gyvenimas palan
kus ir čia mes jaučiamės sau
giau. Tačiau dvasinis gyveni
mas Lietuvoje kitoks. Savi žmo
nės. Bendravimas lietuviškai. 

— Ar patenkinta, kad Gin
taras groja, dainuoja, kad 
premjeros ir 1.1, atima daug 
laiko? 

— Aš džiaugiuosi, kad 
žmogus gali daryti kas patin
ka. Ir pati norėčiau įsijungti 
į dramą, gal dainuoti, šokti. 

Paskutiniai klausimai 
Gintarui: 

— Ar grįši Lietuvon? 
— Žinoma. Lietuvoje visi 

savi veidai. 
— Ar numatęs ką galėtu

mei veikti? 
— Geriausias bizinis eiti į 

Seimą..., —juokiasi Gintaras 

ir tęsia, — Amerika ... Gi
musiam čia būtų labai gerai, 
jei tik turi smegenų, suvo
kimą ir gali siekti įgyvendinti 
savo tikslus. Mums čia neblo
gai, bet Lietuva — mano žemė. 

Stasė Jagminienė 
— Gintaras labai reikalin

gas kapelai. Jis nuo Šaukėnų, 
nuo mano tėviškės. Mudu že
maičiai, sutariam labai leng
vai. Pradžioje dainavo, padėjo 
su akordeonu. Humoristinėje 
popietėje kupletus dainavo, 
aukcioną padėjo tvarkyti. 
Paprašėme, kad paskaitytų 
per Motiejaus Valančiaus mi
nėjimą — puikiausiai! Jis vi
sada tvarkingai praneš ar ga
lės dalyvauti, ar ne. Jei ne
gali, tai negali. Labai parei

gingas, tvarkingas. Tik pa
klausia — kada ir kur, ir ko
kia apranga — ar balti marš
kiniai, juodos kelnės ar kaip 
kitaip. 

Ligija Tautkuvienė 

Gintaras Juknys. 

mailto:biciulyste@aol.com
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PATARLES, 

PRIEŽODŽIAI, 
POSAKIAI 

Su tikybinių knygų rei
kalingumu ir atsiradimu, ly
giaverčiai kilo susidomėjimas 
lietuvių kalbos dalykais, ypač 
žodynais ir gramatika. Nuo 
XVII a. pabaigos pradėta do
mėtis etnografiniais dalykais. 
Lietuvių liaudies buitį, pap
ročius plačiai aprašė T. Lep-
neris 1690 m., kur randame 
jau ir kiek smulkios tau
tosakos - priežodžių ir mįslių. 
M. Pretorijus daug etno
grafinės medžiagos surinko 
..Prūsijos įdomybėse". Jis 
praskleidė smulkiojoje lietu
vių tautosakoje slypinčią 
liaudies galią, grožio pajau
timą, sąmojingumą. 

Apie akylus žmones J. 
Mingirdas surinko ir į savo 
knygelę sudėjo gražių patar
lių ir priežodžių: 

Akylas ir savo pakaušį 
mato. 

Akys atsidaro, kai negerai 
pasidaro. 

Akyse šilkas, o už akių 
vilkas. 

Akyse geras, o už akių 
baras. 

Akis užmerkus saulė ne
dingsta. 

Akis už akį, dantis už 
dantį. 

Akių pasiklausk — nosis 
parodys. 

Akyse piestu šoka, o už 
akių nė varlės nepaveja. 

Akys savų dūmų nebijo. 
Akys svetimų dūmų 

nepakenčia. 
Akys pasako, ką liežuvis 

slepia. 
Akys veda, kojos neša. 
Aklas aklą netoli tenuves. 

Parengta pagal J . Min-
girdo knygą „Patarlės, prie
žodžiai, posakiai" 

MAŽIEJI SKAITOVAI 

V. FRANKIENĖ-
VAITKEVIČIENĖ 

„DU DRAUGAI" 

Vandos Vaitkevičienės 
kūrybą galima skirstyti į du 
etapus - prieš pasirodymą 
knygos ..Užburtos kanklės" ir 
po jo. 

Jau nuo 1957 m. rašytoja 
buvo žinoma kaip pasakėlių 
vaikams kūrėja. 

Daugelį metų mokytojau
dama Kr. Donelaičio litua
nistinėje mokykloje, turėjo 
puikią progą susipažinti su 
šių dienų lietuviuko, gyve
nančio didmiestyje, proble
momis ir džiaugsmais. Su 
stipriu įžvalgumu ir taip pat 
motiniška užuojauta, autorė 
atkuria tą vaikišką pasaulį 
savo knygoje ..Du draugai". 

Ši knyga jaunimui buvo 
premijuota Švietimo tarybos. 
Joje autorė įrodo savo kūry
binį pajėgumą ieškoti naujų 
temų. neatsilikti nuo šių 
dienų gyvenimo. 

KOSTAS ALEKSYNAS APIE PASAKŲ SEKĖJUS 
..Stebuklingas žodis" - K. 

Aleksyno parengta pasakų 
knyga. Ši knyga skiriasi nuo 
kitų analogiškų lietuvių tau
tosakos leidinių. Čia medžia
gos grupuojamos ne pagal 
žanrus ar rūšis, ne pagal tau
tosakos rinkėjus, o pagal 
pasakų sekėjus. 

Dingstį sudaryti tokį rinki
nį davė folkloristo Leonardo 
Saukos žodžiai: „Tautosaka 
gyva jos kūrėjų ir atlikėjų 
lūpose. Deje, mūsų žinios apie 
juos gana skurdžios. Mokyk
loje įsidėmime literatūros, 
muzikos klasikus, nemažai 
galime išvardinti rašytojų, 
aktorių ar estrados dai
nininkų, tačiau ką galime pa
sakyti apie pasakų sekėjus? O 
juk jų. kaip ir visos tau
tosakos, reikšmė mūsų kul
tūrai milžiniška!" 

Pasakas savo atmintyje 
saugo įvairiausi žmonės. 
Vieni jų seka jas savo vai
kams, kiti, moka jų daugybę 
ir noromis pasakoja visiems, 
kas domisi. Treti siužetą 
išplėtoja į tikrą meno kūrinį, 
jaudina juo skaitytojus ir 
patys jaudinasi dėl to, ką 
patiria pasakos veikėjas. 

Autorius nesistengia toly
giai atspindėti visų liaudies 
pasakų rūšių. Jo tikslas kitas: 
parodyti liaudies pasakotojus 
kaip sakytinės, žodinės kūry
bos saugotojus, puoselėtojus 
ir sykiu perteikėjus iš kartos į 
kartą. 

Pasakos Lietuvoje pradė
tos užrašinėti XLX amžiaus 
pirmoje pusėje, kuomet Eu
ropos folkloristikoje viešpata
vo požiūris, kad pasakos 
esančios susiformavusios iš 
senųjų mitų ir jų turinys esąs 
identiškas, o skirtumai atsi
radę dėl pasakotojų kaltės. 

I pasakų pateikėjus atsi
kreipiama XIX amžiaus pa

baigoje. Pasakų pateikėjus 
savo rinkiniuose jau fiksavo 
to laikmečio lietuvių tau
tosakos ir etnografines me-
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džiagos rinkėjas Mečislovas 
Davainis-Silvestraitis. Nors 
XX amžiaus pradžios tau
tosakos rinkėjas Vincas Ba
sanavičius savo tautosakinio 
darbo pradžioje rašė: „Dau
giau pasakotojų pavardžių 
neminavosiu: ant ko jos 
reikalingos?" Bet po keliolikos 
pasakų - ar pats susipratęs, 
ar brolio Jono Basanavičiaus 
paakintas - vėl žymėjo 
pateikėjų pavardes. 

Pasaka išliks gyvybinga ir 
mielai klausoma, kol ją seks 
pasakotojas, kuris tvirtai 
laikosi pasakojimo tradicijų. 
Bet. kita vertus, natūralus 
yra ir pasakų pasakotojų indi
vidualybes poveikis pasakai. 
Jis neišvengiamas, nes kiek
vienas pasakotojas yra savita 
asmenybė, savaip žvelgianti į 
gyvenimo reiškinius, savaip 
juos, vertinanti, savaip su
prantanti bei interpretuojanti 
pasakose vaizduojamus įvy
kius. 

Daug reiškia pasakotojo 
gebėjimas perteikti meninius 
vaizdus, situacijas. Pasakos 
buvo gyvos visais laikais. 
Nors kuo toliau, tuo vis labiau 
mąžta būrys tų, kurie jomis 
domisi: belieka ištikimiausieji 
ir imliausieji klausytojai -
vaikai. 

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

SALOMĖJA NERIS 

Gimė 1904 m. lapkričio 17 
d. Kiršių k.. Alvito vis.. 
Vilkaviškio apskrityje. 

Mokėsi Vilkaviškio gim
nazijoje ir Kauno univer
sitete. Baigusi mokslus moky
tojavo Lazdijuose. Panevėžy ir 
Kaune. Mirė poetė 1945 m. 
liepos 7 d. Maskvoje. 

Salomėja Neris 

SENELĖS PASAK\ 

Apšerkšniję mūsų žiemos. -
Balta, balta - kur dairais. -
Ilgas pasakas mažiemus 
Seka pirkioj vakarais. 

Apie klaidžią sniego pūgą. 
Saulės nukirptas kasas. -
Apie žąsiną moliūgą. -
Kurs išskrido į dausas. -

Apie vilką, baltą mešką. 
Burtus, išdaigas velnių, 
Apie vandenis, kur teška 
Iš sidabro šulinių. 

Apie trečią brolį Joną -
Koks jis raitelis puikus, 
Apie Eglę - žalčio žmoną. 
Medžiai* paverstus vaikus. 
Kaip našlaitė nusiminus 
Grįžo tuščiomis atgal... 
Brenda pušys per pusnynus 
Ir išbrist niekaip negal. -

Pusnynuos nykštukai miega 
Aukso žuvys po ledu. -
Bėga ragana per sniegą. 
Nepalikdama pėdų. 

Salomėja Neris 

ABC PATIEMS 
MAŽIAUSIEMS 

D 
Dviratuką Paulius gavo, 
Dėdę aplankyt važiavo. 
Dunda kelias, ratai šyla. 
Dulkių debesėliai kyla. 
Danutės Lipčiūtės-Augienės 

ketureilis patiems mažiau
siems padės susipažinti su 
raidele D. 

Našlaitėlė gero būdo. -
Ojos pamotė pikta... 
Bet... senelė užusnūdo. 
Ir jos pasaka baigta. 

ARKP/YSKUPAS 
JURGIS 

MATULAITIS 

Jurgis Matulaitis - žymus 
lietuvis, kuris paskelbtas 
šventuoju. 

Jurgis Matulaitis gimė ir 
augo Lietuvoje. Jis buvo silp
nos sveikatos, tačiau nuo 
jaunų dienų mylėjo Dievą, 
žmones ir savo tėvynę 
Lietuvą. Jis mokėsi ir tapo 
išmintingu žmogumi. Visą 
savo gyvenimą. Jurgis 
Matulaitis ištikimai tarnavo 
Dievui ir stengėsi padėti 
žmonėms. Būdamas Vilniaus 
vyskupu, tėviškai globojo 
jaunus ir senus, vesdamas 
prie Dievo. 

Vyskupo Jurgio šūkis 
buvo: „Blogį nugalėkime 
gerumu". Jis pats taip elgėsi 
ir daug žmonių patyrė jo 
gerumą. 

Jurgis Matulaitis mirė Lie
tuvoje, 1927 m. sausio 27 
dieną. Popiežius Jonas 
Paulius II paskelbė jį palai
mintuoju 1987 jn. Jis yra an
trasis Lietuvos globėjas šalia 
Šventojo Kazimiero. 

Jurgis Matulaitis gimė 
balandžio 13 d„ o balandžio 
23 d. yra lietuvių mėgstamo 
Šv. Jurgio šventė. Tėvai 
Matulaičiai savo jauniausią 
sūnų pavadino Jurgio vardu. 

Šv. Jurgis buvo riteris -
karys pirmaisiais krikščiony
bės amžiais. Jis nugali smaką 
- tai reiškia BLOGIO jėgą 
pasaulyje. 

LAIŠKAI IS 
LIETUVOS 

Darius Labačiauskas iš 
Lietuvos, Vištyčio P. Kriau
čiūno vid. mokyklos, atsiuntė 
linksmojo ratažodžio „Žie
mužė" atsakymą. 

SNOWFLAKES 

Ačiū už laiškelį! 

Žmonės jau nuo senų lai
kų galvodavo, kaip persiųsti 
žinias. Vienose šalyse naudo
josi balandžių paštu, kitose 
vandens. įmesdami tuščią bu
telį su žinute į jūrą, o štai 
Amerikoje pirmasis paštas 
buvo pervežamas poniais, va
dinamas „Ponny express". 
Tiesa, beveik po metų. žmo
nės išrado telegrafą ir ponių 
paštas teliko istorija. 

Dabar, dėka naujausių tech
nologijų, galime gauti žinutę 
vos po keletos sekundžių! 

Žinoma, mano mielieji 
bičiuliai, aš tikiu, kad jums 
taip pat patinka gauti laiške
lius ir juos rašyti. 

„Draugo" lietuviukai su
galvojo naują skyrelį, norin
tiems susipažinti su bendra
amžiais iš Lietuvos. Jums te
reikia atsiųsti į redakciją savo 
adresą, vardą, pavardę, nuro
dyti savo amžių ir pomėgius. 

Lietuvos vaikai labai 
norėtų susirašinėti su jumis. 
Nutieskime draugystės tiltą 
per Atlantą ir susiraskime 
naujų gerų draugų. Taip pat 
laukiu pasiūlymų, kaip galė
tume pavadinti šį skyrelį. 

Redakcijos adresas: 
„Draugo" lietuviukai 
4545 West 63rd Street. 
Chicagr.IL 60629. 
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Puslapį redaguoja Vitalija Pulokienė 
(0112412003) Nr. 11 

Štai taip simboliškai pavaiz
duota Šv. Jurgio pergalė prieš 
BLOGJ. Nuspalvokite. vaikai, 
šį piešinėlį, pakalbėkite su 

tėveliais ar mokytojais apie 
lietuvių simboliką ir atsiųski
te savo darbelius bei pamąs
tymus į redakciją, adresu: 

„Draugo" lietuviukai 
4545 West 63 rd Street, 
Chicago, IL 60629 
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I S T O R I N I A I P A D A V I M A I A P I E P A S K E N D U S I U S V A R P U S 

Alvito varpas 

Žmonės pasakoja, kad 
prieš du šimtus ar daugiau 
metų. statant Alvite bažnyčią, 
buvęs reikalingas varpas. 
Varpą nupirkę iš užsienio ir 
labai didelį. Kadangi buvo 
žiemos laikas, ties Alvitu jo 
vežėjai sutarę vežti varpą per 
ežerą ledu. Užvažiavus į patį 
ežero vidurį, ledas staiga 
sprogo ir varpas su trenksmu 
nugarmėjo ežero dugnan. 
Kaip su vežėjais buvo, niekas 
nežino. Žiemos metu negali
ma buvę prie varpo prieiti ir 
jo išėmimas buvęs atidėtas 
pavasariui. Anksti pavasarį 
viena dvaro moteriškė skalbė 
baltinius. Ir atplaukė prie jos 
galas virvės. Ji paėmusi virvę 
pradėjo traukti, - iš pradžių 
buvo lengva traukti, bet juo 
toliau, tuo vis sunkiau darėsi 
ir pagaliau virvė už kažko 
užsikabino. Moteriškė manė. 
kad tai tikrai bus varpas ir 
dar kartą pamėgino traukti, 
bet nepajėgdama pasakė: 
„Kad tave velniai, eisiu 
pašaukti vyrus!" Taip ištarus 
varpas vėl nuslinko atgal. 
Nuo to karto varpas taip ir 
liko ežero dugne, o kai buvo 
parvežtas kitas varpas ir kai 
pradėjo juo skambinti, tai iš 
ežero ilgą laiką buvo girdimas 
atbalsis: „Skendau brolau, 
skendau brolau..." Kodėl 
varpas nuskendo ir kodėl jo 
nebuvo galima išgelbėti, 
niekas nežino. Tik žmonės 
pasakoja, kad tas varpas buvo 
pirktas už turtus, išplėštus iš 
žmonių baudžiavos laikais. 

Ramygalos varpai 

Ramygalos bažnyčiai buvo 
nupirkti trys varpai: vienas 

vardu Kundrotas, antras 
Mykolas, o trečias - Jonas. 
Dabar tėra tik du. Kundrotas 
buvo užkeiktas ir jis nuskendo 
vežant per tiltą. Seniau tiltas 
per upę buvo ne toje vietoje -
buvo ten, kur už Karmazino 
melnyčios yra šaltinis. Tame 
šaltinyje ir nuskendo varpas: 
tiltas pasviro ir varpas am
žinai į kiaurą žemę prasmego. 
Bet kartą dar būtų varpas 
išsikėlęs. Vienam kunigui pri
sisapnavo, kad gali varpą 

išgelbėti, tik reikia nueiti prie 
upės su viskuo, kas reikalinga 
mišioms laikyti. Nuėjo daug 
žmonių prie šaltinio ir varpas 
iškilo. Bet zakristijonas buvo 
užmiršęs tą prietaisą, kur 
žvakes gesina. Taip ir vėl 
nugrimzdo Kundrotas. O Jo
nas su Mykolu vis šaukia: 
..Kundrot. broli. Kundrot, 
broli!" 

Parengta pagal dr. Jono 
Balio knygą „Istoriniai 

padavimai'' 
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35-IE JI MOKYTOJŲ 
TOBULINIMOSI KURSAI 

RENATA BUTAUSKIENĖ 
Pirmoji mokytojų studijų sa- metodikos ir informacijos per-

vaitė įvyko 1967 m. liepos 30-
rugpjūčio 6 d. Dainavoje. Ją 
atidarė JAV LB Švietimo tary
bos pirm. Jeronimas Ignato-
nis, sveikino JAV LB Krašto 
valdybos pirm. Jonas Jasaitis. 
Paskaitas skaityti ir studijų 
savaitėje dalyvauti buvo kvie
čiami JAV ir Kanados litua
nistinių mokyklų mokytojai. 
Priešmokyklinis auklėjimas, 
pradžios mokyklų vadovėliai 
ir pratimai, metodika, bendri
niai dalykai — šios ir daugelis 
kitų temų buvo nagrinėta pir
mosios Mokytojų studijų sa
vaitės metu. Dalyvavo 70 mo
kytojų iš JAV, Kanados ir 
Pietų Amerikos. 

Beveik visos studijų savaitės 
vyko Dainavoje. Tik 1978-ųjų 
MSS įvyko Toronte, 1979-ųjų 
— Kennebunkporte, o 1980-
ųjų — Dainavoje ir Kenne
bunkporte. Nuo pat pradžios 
studijų savaites rėmė Lietuvių 
fondas per JAV LB. Vieną 
kartą buvo gauta JAV federa
linės valdžios parama, kurią 
parūpino Bronius Juodelis, 
1976—1979 m. ŠT pirminin
kas, padedamas dr. V. 
Damušio ir dr. J. Račkausko. 
Todėl 1980-ųjų metų studijų 
savaitės dalyviams nereikėjo 
mokėti už pragyvenimą. 

Bėgo metai, keitėsi dalyvių 
skaičius ir organizatoriai, bet 
problemos, nagrinėtos prieš 35 
m., tebėra aktualios ir šian
dien: lietuvių kalbos gramati
kos pokyčiai, mokinių kalbos 
taisymas, dvasinis auklėjimas 
lituanistinėje mokykloje, di
dieji XX a. istoriniai įvykiai, 
kiasės aplinkos bei vaizdinių 
priemonių naudojimas, vado
vėlių ir pratimų pritaikymas 
besikeičiančiam mokinių ly
giui. Pasikeitė tik savaitės pa
vadinimas ir struktūra. Pas
kutiniuosius kelerius metus 
Mokytojų studijų savaitė 
(MSS) pakeitė pavadinimą ir 
tapo Mokytojų tobulinimosi 
kursais (MTK). Mokytojos at
vyksta pasitobulinti, kelti sa
vo kvalifikaciją, sužinoti pas
kutiniąsias naujoves mokslo, 

teikimo srityse. 2000-ųjų MTK 
programoje buvo pasiūlyta dar 
viena naujovė: kursų dalyviai 
galėjo įsigyti įskaitas iš Illi
nois universiteto Čikagoje, 
kur veikia Lituanistinė kated
ra, vadovaujama prof. Violetos 
Kelertienės. Mokytojų tobuli
nimosi kursai yra unikalūs 
tuo, kad ne tik mokytojos 
suvažiuoja tobulintis, bet susi
renka gausus būrys suaugu
siųjų į lietuviškai besimokan
čiųjų kursus. Šios grupės daly
vių geografja be galo įvairi, 
profesijos margos, o noras iš
mokti lietuvių kalbą — begali
nis. Ilgus metus besimokan
čiųjų lietuviškai grupei vado
vavo Vytautas Jonaitis, šie
met šiuo dideliu darbu užsi
ėmė Aušrelė Sakalaitė. Jai 
padėjo mokytojai V. Jonaitis ir 
Rūta Udrienė. Besimokančių
jų lietuviškai programoje buvo 
trys grupės: pradedantieji, vi
dutiniokai ir pažengusieji. 
Visi šios programos dalyviai 
— nepakartojamos asmeny
bės, kurie užsidegę ieško savo 
šaknų. Jų pagrindinis tikslas 
Dainavos stovykloje — iš
mokti kuo daugiau lietuviškų 
žodžių, kad, nuvykę Lietuvon, 
galėtų susikalbėti. Bet be nuo
širdžios, šeimyninės draugys
tės tarp MTK dalyvių/moky
tojų ir besimokančiųjų lietu
viškai studentų irgi neapsiei
nama. Esant intensyviai prog
ramai abiejuose kursuose, ma
loniems santykiams, atskie-
džiant dieną meninėmis pro
gramomis ir vakarais, įliejant 
nuostabios Dainavos gamtos 
lašelį — susidaro neišdildo
mas išbaigtas paveikslas. 

JAV LB Švietimo taryba 
kasmet stengiasi sudaryti są
lygas, suteikti paramą ir su
ruošti turiningus, visaverčius 
bei profesionalius mokytojų 
tobulinimosi kursus Dainavo
je. Šiam tikslui sudaromas 
MTK organizacinis komitetas. 
35-uosius MTK organizavo: 
JAV LB ŠT pirm. Dalilė Poli-
kaitienė, JAV LB ŠT narė Ma
rytė Newsom, Jūratė Dovilie-

Mokytojai, suvažiavę į Mokytojų tobulinimosi kursus 2002 m. vasarą Dainavoje. 

nė (ČLM direktorė), Audronė 
Elvikienė (Maironio mok. Le-
monte direktorė), Laima Apa-
navičienė (ČLM), Danutė Gri
galiūnienė (Maironio mok., 
Lemontas), Renata Butaus-
kienė (ČLM), Aida Smalins-
kaitė-Harris, Nomeda Vucia-
nienė (Cleveland). Organizaci
nio komiteto darbas yra įvai
rialypis. Reikia surasti kom
petentingus paskaitininkus, 
parinkti stovyklos ir paskaitų 
temas, sugalvoti vakarines 
programas, atrasti programų 
pravedėjus, dainavimo, šokių 
specialistus, sukoordinuoti 
vaikų programą, pasirūpinti 
maistu ir šeimininkėmis, su
derinti veiksmus su besimo
kančiųjų lietuviškai grupe, jau 
nekalbant apie MTK reklamą, 
registraciją, lėšų telkimą, o 
dar prie viso to gražiai sugy
venti, našiai dirbti. Šis darbas 
užima visus metus, susiren
kant komiteto nariams kartą 
per mėnesį. 

Šiemet MTK sulaukė dide
lės paramos iš Lietuvių fondo 
ir JAV LB Švietimo tarybos. 
Lietuvių fondas dosniai apdo
vanojo stovyklą 5,000 dol. pas
kyrimu. Reikia didžiuotis Lie
tuvių fondo tarybos nariais, 
kurie supranta švietimo svar
bą, neabejoja mokytojų kvali
fikacijos kėlimo reikalingumu 
ir tiki, kad mūsų vaikai yra 
ateities kūrėjai. JAV LB ŠT 
pirm. Dalilė Polikaitienė išvy
kos Lietuvoje metu pakvietė 
MTK stovyklon vieną Lietuvos 
Švietimo reformos įgyvendin
tojų, daugelio vadovėlių („Šal
tinėlis", „Šaltinis") bendraau
torę, Vilniaus pedagoginio 
universiteto dėstytoją, dr. Ele-

u Iš kaires: Nijole Gieršt kiene. 
ite. V 
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Marcelionienė, dr. Augustinas 

. mmosi kursų organizacinis komitetas, >.-
e (ii inaite, Renata Rutatiskiene, I.aim; 

kaires Maryte Sandanavi4iūte-News©m, 
Apanaviriene, Audrone Elvikienė. 

ną Marcelionienę. JAV LB ŠT 
sudarė nepakartojamą galimy
bę MTK dalyviams akis į akį 
susitikti su viena Lietuvos 
švietimo perorganizavimo vyk
dytojų. Paskaitos „Lietuvių 
kalbos ugdymo kryptys", „Lie
tuvių kalbos ugdymo turinys", 
„Vadovėliai pradinei mokyk
lai", parodomoji pamokėlė vy
resnėms klasėms „Ar reikalin
ga lietuviška mokykla Ame
rikoje?" — supažindino kursų 
dalyvius su Lietuvoje vyks
tančiais Švietimo pokyčiais, 
nurodė įvairius integruoto mo
kymo būdus, suteikė galimybę 
pabūti patyrusios mokytojos 
mokiniais. Visą savaitę netilo 
klausimai profesorei, kuri 
nuoširdžiai visiems atsakinė
jo. Tai buvo geras būdas ir dr. 
Marcelionienei artimiau susi
pažinti su lietuviškomis mo
kyklomis Amerikoje, užčiuopti 
šių mokyklų unikalumą, speci
fiškumą ir sulyginti su jau tu
rima informacija. 

Jau nebe pirmi metai MTK 
stovyklon atvyksta prof. Au
gustinas Idzelis. Šiemet prele
gentas tęsė savo paskaitą „Di
dieji XX amžiaus įvykiai Lie
tuvoje". Dr. Idzelis paminėjo 
1941-ųjų metų įvykius Lietu
voje, Laikinosios vyriausybės 
sudarymo niuansus, įvairius 
politinius žaidimus iš Rusijos, 
Vokietijos ir Lietuvos. Paskai
tos buvo ne tik labai informa
tyvios ir įdomios, bet pasibai
gė stipriomis diskusijomis 
apie istorinius įvykius II pa
saulinio karo metais, tuo metu 
vykdytą genocidą ir pasaulio 
nepagrįstus kaltinimus lietu
vių tautai. Marytė Newsom 
perskaitė Ateitininkų sen
draugių šeimų Dainavos sto
vykloje parašytą kreipimąsi — 
peticiją JAV LB Švietimo tary
bai. Jame prašoma, kad litua
nistinėse mokyklose būtų dės
toma apie lietuvių tautos ge
nocidą II pasaulinio karo ir 
pokario okupacijos laikotar
piu. Mokytojų tobulinimosi 
kursuose buvo apsvarstytas 
šis kreipimasis. Kursuose da
lyvavę mokytojai surašė nu
tarimus ir ragina Švietimo ta
rybą sukurti dėstymo progra
mą, kuri supažindintų moki
nius su minėtu Lietuvos istori
jos laikotarpiu. Mokytojos ir 
ŠT atstovė Marytė Newsom 
pabrėžė, kad kiekvienas, litua
nistinę mokyklą lankęs, as
muo turėtų žinoti Lietuvai 
padarytas skriaudas sovietų ir 
nacių okupacijos metais. Mo
kiniai privalo turėti tikslią in
formaciją, kad galėtų atremti 
nepagrįstus kitataučių kaltini
mus lietuvių tautai. Švietimo 
taryba paruoš programą vy
resnėms klasėms, surašys at
sakymus ir nutarimus, išsiun
tinės peticijas parašiusiems, 
visų lituanistinių mokyklų ve
dėjams, paskelbs plačiau 
spaudoje. 

Mokytoja Vida Bučmienė 
praturtino kursų programą 
dviem paskaitomis: „Mokinių 
kalbos taisymas" ir „Vien šok
ti neužtenka". Ji mokytojauja 
Šv. Kazimiero aukštesniojoje 
mokykloje Cleveland, OH, yra 
sudariusi ne vieną pratimų 
rinkinį, rašo straipsnius, skai
to paskaitas, mielai dalijasi 

savo ilgamete patirtimi. 
Dr. Dalia Katiliūtė-Boyds-

tun supažindino MTK daly
vius su savo pastebėjimais ir 
tyrimais apie Lietuvos bei jos 
kaimynų kultūras, nušvietė 
skirtumus tarp įvairių kultū
rų. Paskaitoje „Tarp tvarkos 
(Vokietija) ir meškos (Rusija)" 
dr. Boydstun pabrėžė, kad 
kultūra nėra įgimtas dalykas 
— bet išmoktas pnelaidų, ver
tybių ir elgesio taisyklių mi
šinys, kultūra — tai visuma, 
kuri riša grupę žmonių, kultū
rą galima išmokus perduoti 
kitiems, ją formuoti. „Reikia 
suprasti savąją kultūrą, tuo
met ją galima lyginti su kito
mis", — teigė dr. Dalia Kati
liūtė-Boydstun. 

Šiuo metu viena svarbesnių 
problemų mokykloje yra 
drausmė. Be galo svarbu ži
noti vaiko netinkamo elgesio 
priežastis. Ne visuomet vaikas 
nerimsta vietoje vien dėl to, 
kad jis išdykęs. Labai dažnai 
tokie vaikai turi tam tikrų su
trikimų, kuriuos laiku paste
bėjus, išgelbėjamas vaikas ir 
suteikiama pagalba tėvams 
bei mokytojams. Nepaprastai 
naudingą paskaitą tema „Hi-
peraktyvių vaikų mokymas" 
MTK skaitė Vilija Dėdinas. 
Remdamasi tyrimais, mokslo 
laimėjimais ir asmenine patir
timi, ji nušvietė kelią, kuriuo 
mokytojos turėtų eiti, jei kla
sėje yra vaikas su „ADHD", 
pateikė galimą dienotvarkę ir 
klasės tvarką tokiam vaikui, 
patarimus mokytojui, mokant 
klasėje, bei pristatė prof. med. 
dr. Ursel Mielke knygą „Ge
riau supraskime sunkius vai
kus". Vilija Dėdinas kvietė 
kursų dalyvius ištirti prie
žastis, įsigyti vaikų pasitikėji
mą ir padėti išspręsti proble
mas. 

Labai puikus šios sudėtin
gos temos tęsinys buvo Onutės 
Gecevičienės paskaita „Peda
goginė sociologija". Prelegentė 
pristatė ABC analizę, kaip pa
keisti ir pagerinti vaiko elgesį, 
išaiškino 9 dalių planą, kaip 
sėkmingai šį tikslą pasiekti. 
Svarbu ne tik nustatyti elge
sio šaknis, bet nuspėti galimą 
pasikeitimą, užsibrėžti pasie
kiamus tikslus, parinkti mo
kymo metodus, laikytis savo 
nutarimų, nepamiršti mokinį 
pagirti ir kartais paskatinti 
vienu ar kitu būdu, bet svar
biausia — reikia sugebėti pa
siektą rezultatą (šiuo atveju 
gerą elgesį) išlaikyti teigiamo
je pozicijoje, nuolat jį keliant 
ir tobulinant. 

Mokymas atrodo neįmano
mas be vaizdinių priemonių. 
Tą dar kartą kursų dalyviams 
įrodė paskaitininke Nijolė 
Gierštikienė. Paskaitos „Vaiz
dinių priemonių naudojimas 
lituanistinėje mokykloje" me
tu, ji pasidalino konkrečiais 
pavyzdžiais, pateikė daug idė
jų ir minčių, kaip sausą mo
kymą paversti vaizduotės pro
jektu. Eilėraščių rašymas, in
formacijos rinkimas, istorijos 
faktų analizavimas, temų kū
rimas, šventinių projektų da
rymas — visa tai ir daug dau
giau galima buvo rasti Nijolės 
Gierštikienės paskaitoje. Mo

kytojos, nesvarbu kokį skyrių 
ar klasę bemokytų, parsivežė 
aibę idėjų, kurias įgyvendins 
savosiose klasėse. 

Jūratė Venckienė iš LA 
skaitė paskaitą „Dvasinis auk
lėjimas lituanistinėje mokyk
loje". Nuo 1969-ųjų dirbdama 
lietuviškose mokyklose, ji jau
tė, kad reikia vaikus stipriau 
ir įdomiau įvesti į tikybos pa
slaptis, auklėti dvasiškai. Ji 
siūlo mokyti tikybos liturginiu 
pagrindu — pagal šventes. 
Kiekvienas žmogus turi būti 
traktuojamas kaip unikali as
menybė, atsižvelgiant į jo 
jausmus, žinias, įsitikinimus 
ir sugebėjimus. Niekad nėra 
vėlu suartėti su Dievu, geriau
siai tai padaryti per maldą, 
vaikus labai sudomina vaidi
nimėliai. J. Venckienė bando 
padėti vaikams suprasti, kad 
tikėjimas nėra vien gavimas ir 
savęs patenkinimas. Reikia ir 
duoti, aukotis, pasišvęsti, at
sisakyti ir atleisti. Prelegentė 
atsakinėjo į klausimus, kurių 
kilo po paskaitos, mielai dali
nosi žiniomis ir patirtimi su 
kolegėmis. 

Mokytojų tobulinimosi kur
sai nebūtų visavertiški, jeigu 
stovyklon nebūtų atvykusi 
nuolatinė kursų prelegentė 
prof. Jolita Kavaliūnaitė. 

Lakios vaizduotės, neišsen
kamos energijos, nepakarto
jamų gabumų — taip būtų 
galima nušviesti prof. Kava
liūnaitę. Liejosi eilėraščių pos
mai jos suruoštoje paskaitoje-
vakaronėje „V. Mykolaičio Pu
tino poezija". Kursų dalyviai 
susipažino su poeto gyvenimu, 
nuopoliais ir pakilimais, eilė
raščiais. Į vakaronę buvo 
įtraukti ir mokytojai, ir lietu
viškai besimokantieji, ir vai
kai. 

JAV LB Švietimo tarybos 
atstovė iš LA Marytė Sanda-
navičiūtė-Newsom be galo su
domino visus savo paskaita 
„Klasės aplinkos įtaka moki
niui". Mokinio erdvės reikala
vimai standartizuojami pagal 
kambario ribas. Mokytojas tu
ri maždaug 50 kartų daugiau 
erdvės klasėje nei mokinys. 
Priklausomai nuo mokinio sė
dėjimo vietos klasėje (žiūrint 
nuo mokytojos stalo), labai 
aiškiai žinoma, kiek pagal 
procentus jis įsisavins infor
macijos, kaip efektyviai atsa
kinės ir bus sudomintas moky
mo procesu. Klasėje svarbi yra 
bežodinė komunikacija: balso 
intonacija, veido, akių išraiš
ka, judesiai. Kiekvienas vai
kas jaučia savo socialinę vietą 
klasės hierarchijoje. Kiekvie
na teritorija klasėje turi tam 
tikrą socialinį statutą. Kiek
vienas žmogus turi savo perso
nalinę erdvę. Priklausomai 
nuo daugelio faktorių, ši erdvė 
yra skirtinga. Tai priklauso ne 
tik nuo asmens, bet ir nuo 
tautybės, užimamų pareigų, 
amžiaus. Mokytojoms buvo la
bai įdomu sužinoti, kodėl vieni 
vaikai gali puikiai sutarti, 
lauke žaisdami, o absoliutiš
kai neįmanoma juos susodinti 
greta klasėje. Marytė Sanda-
navičiūtė-Nevvsom pateikė da
lyviams informaciją apie kūno 
išraiškos ir mimikos svarbą 
mokytojų darbe. 

Kursų metu vyko apskrito 
stalo diskusijos, buvo pristaty
ti nauji arba pasiūlyti naudoti 
senesni vadovėliai ar prati
mai, aptarti kiti įvairūs, mo
kytojas dominantys, klausi
mai. 

Kai galvojama apie stovyk
lą, galvojama apie nuotykius, 
atsitikimus, pažintis ir kiek
vieno smalsumo patenkinimą. 
Ne išimtis ir MTK stovykla 
Dainavoje. Nors ir susirinkę 
tobulintis, mokytojos mielai 
leido laisvalaikį Spyglio pa
plūdimyje, dalyvavo visose va
karinėse programose. Susi
kaupimo vakarą su degančių 
žvakučių procesija vedė Jūra
tė Venckienė. Laima Apana-

vičienė nuostabiai koordinavo 
Bernardo Brazdžionio atmi
nimui skirtą poezijos vakarą, 
kuriame mažieji stovyklos da
lyviai deklamavo eiles, besi
mokantieji lietuviškai skaitė 
eilėraščius. Iniciatyvos aplink 
laužą ėmėsi Jūratė Venckienė 
ir Silvija Radvilienė. Vyko 
trumpi vaidinimėliai, skambė
jo dainos, krykštavo vaikai. 
Talento vakarą entuziastingai 
vedė Karina Tumerytė. Pasi
rodyti galėjo kiekvienas, norįs 
parodyti savo sugebėjimus. Vi
si džiaugėsi, matydami tiek 
talentų. Pagrindinio pasirody
mo, stovyklos uždarymo kon
certo, metu liejosi mokytojų 
choro, kurį paruošė muzikė 
Dalia Gedvilienė, balsai, liau
diškų šokių melodijon šoko 
kursų ir besimokančių lietu
viškai dalyviai, vadovaujami 
šokių mokytojų Nijolės Pu-
pienės ir Silvijos Radvilienės, 
akordeonu šokiams grojo Bi
rutė Mockienė. 

Mokytojų tobulinimosi kur
sai vyko sklandžiai, pagal nu
statytą programą. Viena sėk
mės priežasčių — mokytojos 
savo vaikus patikėjo vaikų 
programos koordinatorei Kari
nai Turnerytei. Kol mamos 
mokėsi, vaikai laiko veltui ne
leido. Jie šoko, dainavo, piešė, 
sportavo, maudėsi, darė dar
belius, rašė rašinius. Šiemet 
stovyklon atvyko per 40 vaikų. 
Karinai Turnerytei padėjo vai
kų vadovai: Vaiva Bučmytė, 
Aušra Bužėnaitė, Lina Dovi-
laitė, Rasa Dovilaitė, Agnė 
Gedvilaitė, Asta Lapinskaitė. 

2002 metų MTK buvo suda
ryta galimybė įsigyti įskaitą iš 
Illinois universiteto Čikagoje 
(UIC). Ši galimybė tapo rea
lybe tik Jūratės Dovilienės dė
ka, kuri buvo universiteto 
įskaitų programos vadovė. Či
kagos lituanistinės mokyklos 
direktorė J. Dovilienė atliko 
daug darbų ir pareigų sėkmin
gam stovyklos vyksmui užtik
rinti. Ji buvo organizacinio 
komiteto narė, stovyklos virši
ninkė, mokytojų kursų vado
vė, universiteto įskaitų vado
vų, rytinės mankštos vedėja. 
Nepakeičiamas žmogus, pa
skyręs visas savo jėgas ir su
gebėjimus, organizuojant sto
vyklą ir MTK savaitės eigoje 
buvo Maironio lituanistinės 
mokyklos direktorė Audronė 
Elvikienė. Organizacinio ko
miteto narė, stovyklos fotogra-
fė/filmuotoja, visų einamųjų 
stovyklos reikalų koordinato
rė, virtuvės personalo ir ūkve
džių vadovė — tai tik keli dar
bai, kuriuos Audronė Elvikie
nė stengėsi kuo puikiausiai at
likti ir be kurių stovykla ne
būtų vykusi taip sklandžiai. 
Nenuilstamasis Vytautas Jo
naitis ne tik mokė lietuviškai 
besimokančiųjų pradedančių
jų grupę, bet ir buvo stovyklos 
komendantas, kiekvieną rytą 
skelbdamas naujos dienos 
pradžią. Puikios šeimininkės 
Nijolė Motiejūnienė ir Bronė 
Abromaitienė akylai stebėjo, 
kad visi kursų dalyviai būtų 
sotūs. Virtuvėje nuoširdžiai 
dirbo Danutė Šopienė, padė
jėjai Algis Bielskus, Andrius 
Tkačiuk, Julius Radimonas, 
Martynas Plazyk ir Deividas 
Šalomskas. Arius Elvikis ir 
Paulius Elvikis pareigingai 
vykdė ūkvedžių pareigas. Dr. 
Peggy Brown iš besimokan
čiųjų lietuviškai grupės buvo 
stovyklos daktarė, o Jūratė 
Venckienė ėjo slaugės parei
gas. 

35-ieji Mokytojų tobulinimo
si kursai — jubiliejiniai. Bet 
ne paskutiniai. Amerikos lie
tuviškų mokyklų mokytojams 
reikia šių kursų. Tai nuosta
bus būdas pasidalinti patirti
mi, išgirsti naujoves, susipa
žinti. Juk mokytojai visą gyve
nimą mokosi. Mokytojai per 
lietuviukus — vaikus formuo
ja lietuvių tautos kultūrą, ku
ria Lietuvos ateitį, turtina lie
tuviško jaunimo pasaulėžiūrą. 
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R o l a n d a s P a k s a s s u s i d o m ė j o 
Ž e m a i č i ų K a l v a r i j o s a t s t a t y m u 

D e r y b o s e s u E u r o p o s S ą j u n g a i š k o v o t a 
„ l a b a i d a u g " 

A t k e l t a iš 1 p s l . 
„Stojimo derybos Lietuvai 

baigtos ir, lyginant su kitomis 
kandidatėmis, mūsų pasieki
mai derybose yra vieni palan
kiausių", sakė užsienio reika
lų ministras Antanas Valio
nis. J i s pažymėjo, kad Lietu
vai pavyko išspręs t i tok ias 
sunkias problemas, kaip Igna
linos a tominės e lek t r inės 
(IAE) likimą ir Rusijos piliečių 
tranzitą per Lietuvą iš Kara
liaučiaus srities. „Pavyko iš
sikovoti papildomą finansavi
mą Ignalinos AE ir atskirą E S 
biudžeto e i lu tę r eak to r i aus 
uždarymui. Taip pat su ta rė
me, jog Kaliningrado t ranzi tą 
liečiantys teisės aktai taps in
tegralia Šengeno sutar t ies tei
syno dalimi, o judėjimas per 
Lietuvos erdvę reikš judėjimą 
per Šengeno erdvę", džiaugėsi 
užsienio reikalų minis t ras . 

Ignalinos jėgainės uždary
mui ES 2004-2006 m. ski rs 
285 mln. eurų (apie 988 mln. 
litų). Karal iaučiaus t ranz i to 
tvarkos įgyvendinimui kitą

m e t n u m a t y t a 9-10 mln . eu rų , 
o 2004-2006 m. — iki 40 mln . 
e u r ų . Š e n g e n o r e i k a l a v i m ų 
įgyvend in imui , v y k d a n t s ienų 
k o n t r o l ę 2004-2006 m., E S 
L i e t u v a i sk i r s iki 136 mln . eu
rų. U ž š i a s lėšas L ie tuva ga lės 
s t i p r i n t i s ienų apsaugą, pas ie 
nio t a r n y b a s , įsigyti r e ik i amos 
t e chn ikos , mokyti personalą . 
L i e t u v a , t a p u s i E S n a r e , t u r ė s 
u ž t i k r i n t i 921 km išor inės E S 
s ienos apsaugą . 

F i n a n s ų m i n i s t r ė D a l i a 
G r y b a u s k a i t ė sakė , jog Lie tu
va 2004-2006 m. iš E S s t r u k 
t ū r i n i ų fondų gaus beveik 2.7 
ml rd . e u r ų , iš jų 725 mln . l i tų 
— bendros ios žemės poli t ikos 
įgyvend in imui . 

P i r m i n i a i s Lietuvos dery
b i n i n k ų s k a i č i a v i m a i s , E S 
fondų finansinė p a r a m a vie
n a m L ie tuvos gyven to ju i 
2 0 0 4 - 2 0 0 6 m. s u d a r y s 768 
e u r u s (apie 2,660 li tų). 

D i d e s n ę nei L i e t u v a fi
n a n s i n ę pa ramą, skaič iuojant 
v i e n a m gyventojui, g a u s t ik 
M a l t a . 

A t k e l t a i š 1 p s l . 
Be to, Telšių vyskupas pa

siūlė R. Paksu i tap t i Žemaičių 
Kalvarijos a t la idų globėju. 

Telšių vyskupas džiaugėsi 
j a u nebe p i rmu susi t ikimu su 
R. Paksu , g imusiu ir užaugu
siu Žemaitijos sostinėje Tel
šiuose. „Prez iden tas tur i labai 
ki lnius tėvel ius, kuriuos ger
bia ir gir ia kone visi Telšiai", 
negailėjo šiltų žodžių J . Boru
ta , k u r i a m R. P a k s a s ketvirta
dienį padovanojo tapytą pa
veikslą , A n g e l a s ir skulptū
ra". Džiaugdamas is , kad būsi
masis prez identas yra žemai
t is , vyskupas sakė, jog tikisi 
d a u g i a u progų bendrada r 
biaut i . 

Viešnagės m e t u R. Paksas 
ta ip pa t susi t iko su Telšių ku
nigų seminar i jos vadovybe, 
dėstytojais ir kl ierikais . J iems 

iš r inktas is prezidentas pado
vanojo minia t iūr inę knygelę 
„Lakūnas Rolandas Paksas". 

Būsimasis prezidentas ap
lankė ir savo mokyklą. 

Bendraudamas su Žemai
čių draugi jos ats tovais , R. 
P a k s a s pr i tarė , kad žemaičiai 
y ra Lietuvos kultūros pama
tas, Tačiau, pasak naujojo vals
tybės vadovo, niekad nebus 
gera gyventi troboje su vienu 
p a m a t u . „Todėl aš kviečiu 
drauge kur t i geresnę valstybę 
ne t ik žemaičius, bet ir suval
kiečius , dzūkus ir aukšta i 
čius", sakė išrinktasis prezi
den tas . 

Vėliau R. Paksas aptarė 
regiono problemas su Telšių 
apskr i t i e s virš ininku ir Že
maitijos merais, vakare buvo 
s u r e n g t a s sus i t ik imas su 
Telšių visuomene. 

Įteisintas žemės pardavimas užsieniečiams 
A t k e l t a i š 1 p s l . 

Iki šiol galiojanti Konsti
tucijos nuos t a t a užsienio sub
j e k t a m s sute ikė teisę įsigyti 
nuosavybėn t ik ne žemės ūkio 
paskir t ies žemę, reikalingą jų 
veiklai Lietuvoje vystyti. 

Lietuva buvo atsisakiusi 
pereinamojo laikotarpio, ta

čiau vėliau pakeitė savo nuos
tatą, siekiant užsitikrinti 
Seimo agrar ininkų ir žemdir
bių organizacijų paramą 
Konstitucijos pataisai. Be to, 
yra numa toma suteikti leng
va tas vietos žemdirbiams įsi
gyti d i rbamą žemę pereinamo
jo laikotarpio metu. 

* V y r i a u s y b ė s k u b o s 
t v a r k a S e i m u i t e i k s įstaty
mo pataisas, leidžiančias pa
keist i konserva tor iaus And
r iaus Kubiliaus vadovaujamos 
vyriausybės pasiūlyto ir tuo
met Seimo priimto įstatymo 
dėl valstybės politikų, teisėjų 
ir valstybės pareigūnų darbo 
apmokėjimo tvarkos nuosta
ta s . Vyriausybė siekia, kad 
naujojo prez idento Rolando 
Pakso alga liktų tokia, kokią 
g a u n a daba r t in i s va l s tybės 
vadovas Valdas Adamkus — 
13,000 litų be mokesčių at-
skaičiavimo. <LR. R. Eitai 

* P r e z i d e n t o i r s a v i v a l 
d y b i ų t a r y b ų r i n k i m ų daly
viai vis da r neskuba dekla
ruoti Vyriausiajai r inkimų ko
misijai lėšų, išleistų r inkimų 

k a m p a n i j o m s . Nega lu t inės k a i 
k u r i ų par t i jų finansinės a t a 
ska i tos rodo, jog part i jų r ė m ė 
j ų s ą r a š u o s e — labai m a ž a s 
aukoto jų skaičius, t ač i au įs
pūd ingos a t sk i rų aukotojų su
mos . Mįs l ingai a t rodo t a i . jog 
ka i k u r i e aukotojai , d e k l a r a v ę 
pa lyg in t i nedideles p a j a m a s , 
r i n k i m a m s išleido dosniai . 

* I š r i n k t a j a m p r e z i d e n 
t u i R o l a n d u i P a k s u i — ne 
t i k ė t a s r ū p e s t i s . K r e t i n g o s 
v a i k a i j a m pr iminė rinkimų 
k a m p a n i j o s metu duotą paža
dą p a d a l y t i po ki logramą sal 
d a i n i ų , j e i t a p s p r e z i d e n t u . 
„ P r i m i n t i to pažado m u m s ne
re ik ia , n e s j i s nėra u ž m i r š t a s . 
Ga l iu g a r a n t u o t i , kad visi R. 
P a k s o r i n k i m ų pažada i b u s 
įvykdy t i " , s a k ė v i e n a s a r t i 

miausių R. Pakso bendražygių 
G i n t a r a s Š u r k u s , pr idurda
mas , jog d a b a r svars tomas ge
r iaus ias būdas , kaip išdalyti 
pažadėtuos ius saldainius. 

* Į L i e t u v o s a t s t o v y b e 
U N E S C O k r e i p ė s i Pasaulio 
paveldo cen t ro d i rek tor ius 
Francesco Bandar in , prašyda
mas detaliai pranešti , kas vyks
t a su Vilniaus Žemutine pili
mi. Apie Valdovų rūmų atsta
tymą Paryžiuje esantį Pasau
lio paveldo centrą informavo 
Danijoje gyvenant is architek
t a s Pau l ius Kul ikauskas . J i s 
te ig ia norėjęs išs iaiškint i 
U N E S C O požiūrį į Valdovų 
rūmų a t s ta tymą, nes nė viena 
Lietuvos institucija iki šiol ne
s i ryžo tokio la iško išs iųst i . 
Lietuvoje j a u keleri metai ban

doma spekuliuoti galima 
U N E S C O reakcija ir bauginti, 
kad iš Vilniaus senamiesčio 
gali būt i a t imtas pasaulio pa
veldo objekto statusas. 

* K l a i p ė d o s a p y g a r d o s 
a d m i n i s t r a c i n i a m e t e i s m e 
n a g r i n ė t a pirmoji Lietuvoje 
byla dėl valstybės padarytos 
žalos atlyginimo pensininkui. 
Klaipėdietis pensininkas Eu
genijus Stasytis pateikė teis
mui prašymą iš „Sodros" pri
teisti pe r 6,000 litų neišmokė
tos pensijos dalį, kompensuoti 
300 litų moralinę žalą bei atly
ginti te ismo išlaidas. Bylos na
grinėjimą salėje stebėjo apie 
15 pensinio amžiaus žmonių. 
Je i E. Stasyčio skundas bus 
pa tenk in tas , gali būti, kad į 
te ismą kreipsis daugiau pen-

VASARIO 16-TOS MINĖJIMAS DETROITE 

Kaip nuostabu, šįmet va
sario 16-oji diena yra sekma
dienį ir sutampa su mūsų vals
tybės ir tautos didžiąja šven
t ę Vasario 16-ąja. Lietuviai 
Lietuvoje ir išeivijoje galėsi
me šią prasmingą sukaktį kar
t u paminėti , pasimelsti ir vie
ni ki tus sveikinti. 

JAV Lietuvių Bendruome
nės Michigan apygarda rengia 
minėjimą Dievo Apvaizdos lie
tuvių parapijoje. Ir j aun iems , 
ir vyresniems turė tų būti leng
va atminti , kad tai bus sekma
dienį, vasario 16-tą. 

Iškilmės bus pradedamos 
su šv. Mišių auka Dievo Ap
vaizdos ir Šv. Antano parapi
jose 10:30 vai. Abiejose para
pijose dalyvaus organizacijos 
su jos vėliavomis. 

12 vai. p.p. Dievo Apvaiz
dos kultūros centre bus iškil
mingas minėjimas. Pagrindinį 
žodį tars JAV Lietuvių Bend
ruomenės Krašto valdybos 
pirmininkas Algimantas Ge
čys. Pakviesti JAV Kongreso 
nar ia i ir senatoriai , tačiau 
apie jų dalyvavimą sužinosi
me vėliau. 

Meninę programą atl iks 
„Žiburio" l i tuanis t inė mokyk
la. Vedėjas Rimantas Labeika, 
kur is pagal profesiją yra muzi
kos mokytojas, ruošia mokyk
los chorą, kad padainuotų ke
letą patriotinių dainų. Vaiku
čiai su entuziazmu kas šešta
dienį repetuoja. 

Pabaigoje minėjimo bus 
rodomas crumpas filmas apie 
Lietuvos pasiruošimą į NATO 
ir Lietuvos kariuomenę. 

Šeštadienį vakare, 6:30 
vai. Dievo Apvaizdos kul tūros 
centre bus visuomenės susipa

ž i n i m a s su Krašto valdybos 
p i r m i n i n k u Algimantu Gečiu. 

De t ro i to apyl inkė rengia vai
šes . Į ė j imas — auka . 

V a s a r i o 16-tos proga au
kos b u s r enkamos JAV LB 
K r a š t o valdybos veiklai pa
r e m t i . N o r s ir e same pakvies t i 
į N A T O , tač iau nei mūsų po
re ik ia i , nei darbai nesibaigė, 
d a r vis y r a iš laikoma, d a u g lė
šų pa re ika l au j an t i JAV LB įs
t a i g a "VVashington, DC. 

Minė j imui rengt i y ra su
d a r y t a s komi te tas : Michigan 
a p y g a r d o s valdyba: p i rm. Liu
d a Rugien ienė , J o n a s Urbo
n a s , V y t a u t a s Jona i t i s ; Detroi
to a p y l i n k ė s p i rmin inkas Val
d a s P ies tys , Lans ing apylin
k ė s p i r m i n i n k a s Sau l ius Anu
žis, J A V LB XVI Tarybos a t s 
tovai Algis Rugienius ir Na r i 
m a n t a s Udrys , Dievo Apvaiz
dos l iet . parapijos a ts tovė J a 
n i n a Udr ienė , „Žiburio" li
t u a n i s t i n ė s mokyklos vedėjas 
R i m a n t a s Labeika, a te i t in in
kų a t s t o v a s P r a n a s Z a r a n k a , 
s k a u t ų — Rasa Karvel ienė , 
š au l ių — Mykolas Abar ius , 
s p o r t i n i n k ų Vytas Zubr ickas , 
V y t a u t a s Pet ru l is , Va len t ina 
R a u c k i e n ė , Vytas Pe t ru l i s i r 
R a m u t ė Pet ru l ienė . 

K o m i t e t a s j a u keletą kar 
tų posėdžiavo ir s tengias i pa
ruoš t i įdomų, sk landų minėji
mą, k u r i s ne t ruk tų i lgiau pu
s a n t r o s va landos . 

K iekv ienas l ietuvis, gyve
n a n t i s Detroi te ir apyl inkėse , 
t u r ė t ų j a u s t i pareigą šią dieną 
p a s k i r t i savo t au ta i , ma ldomis 
ir m i n t i m i s nuke l iau t i į Lietu
vą i r b ū t i n a i dalyvaut i Vasa
rio 16-osios iškilmėse. 

L i u d a R u g i e n i e n ė 

Prašome savo gerbiamų skaitytojų prisidėti prie DRAUGO diskusijų su 
paštu. Pateikiame vasario mėn. DRAUGO datas ir prašome, kad J ū s 
pažymėtumėt datas , kada gavote tą egzempliorių. Prisekite savo lipinuką 
ir grąžinkite atkarpą. 
Dėkojame už pagalbą. 

DRAUGO data 

2003 vasario 1 šeštadienis 

2003 vasario 4 antradienis 

2003 vasario 5 trečiadienis 

2003 vasario 6 ketvirtadienis 

2003 vasario 7 penktadienis 

2003 vasario 8 šeštadienis 

2003 vasario 11 antradienis 

2003 vasario 12 trečiadienis 

2003 vasario 13 ketvirtadienis 

2003 vasario 14 penktadienis 

2003 vasario 15 šeštadienis 

2003 vasario 18 antradienis 

2003 vasario 19 trečiadienis 

2003 vasario 20 ketvirtadienis 

2003 vasario 21 penktadienis 

2003 vasario 22 šeštadienis 

2003 vasario 25 antradienis 

2003 vasario 26 trečiadienis 

2003 vasario 27 ketvirtadienis 

2003 vasario 28 penktadienis 

gauta 

DRAUGAS 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 

SIŪLO DARBĄ 
f Neseniai atvykote į 

/ šį kraštą, ieškote darbo, 
norite išsinuomoti butą, 

tačiau jus gąsdina skelbimų 
kainos laikraščiuose? Ne 

bėda' „Draugas" pasiruošęs 
ištiesti pagalbos ranką. Jūsų 

skelbimą spausdinsime 
nemokamai, tereikia kreiptis 

j „Draugą" 
tel. 773-585-9500, 

fax 773-585-8284 arba 
tiesiog apsilankyti adresu 

v 4545 W63 St. Chicago. _, 
IL 60629 

Masažo salonui reikalingi 
masažistai. Truputį kalbėti 

angliškai. Pravedami masažo 
kursai. Tel. 847-691-7348. 

Reikalingi darbuotojai par
duotuvių valymui TN ir IN 
valstijose. Pageidautina vyrai. 

Atlyginimas nuo 
$1.500 iki S 1.800. 

Tel. 901-218-7481. 

sininkų. Dabar apie 20 klaipė
diečių skundų dėl neišmokėtos 
pensijos dalies yra teisme. 

* L i e t u v o s i n d ė l i n i n k a i , 
l a i k a n t y s p i n i g u s bankuose 
JAV doleriais, per metus pra
rado apie 300 mln. litų. Dole
ris nuo 2002 m. vasario 1 d., 
kai litas buvo persietas prie 
euro, neteko 20 proc. vertės ir 
sausio 22 d. tekainavo 3.21 
lito. Artėjant karui Irake, JAV 
valstybinė valiuta nuvertėja 
kasdien. Lietuvos banko val
dybos pirmininko pavaduotojo 
Arvydo Kregždės manymu, 
dabar labai sunku nuspėti , 
kiek ilgai ir iki kokios ribos 
kris doleris. R. Eita) 

* N o r s n u o p r a ė j u s i ų 
metų p r a d ž i o s buvo gerokai 
sustiprinta vaistinių kontrolė 
ir patvirt intos sugriežt intos 
prekybos vaistais taisyklės, po 
žurnalistinio eksper imento 
paaiškėjo, kad k a i kuriose 
Kauno vaistinėse ir be recepto 
galima įsigyti psichotropinių 
preparatų. „Žiedo" vaistinėje 
provizorė, įspėjusi, kad be re
cepto negali parduoti , vis dėlto 
atnešė vaistų „Tazepam". „Jei 
turėsite, a tneški te receptą", 
paprašė provizorė, kliento net 
neįspėjusi apie šalutinį vaisto 
poveikį. Panaši situacija kar
tojosi ir „Bičių miego" vaisti
nėje. Paprašyta depresiją slo
pinančių vaistų, provizorė pa
siūlė „Amitriptylinum". Ji ne
patarė, kaip reikėtų vartoti 
vaistą, neįspėjo apie šalutinį jo 

poveikį. (KD, Elta) 

* K a u n o m i e s t o v a l d y b a 
n u s p r e n d ė , kad bendrovėse, 
kuriose dirba daugiau nei 50 
darbuotojų, 2 proc. darbo vietų 
turi būti skirta žmonėms su 
negalia. Šis sprendimas priim
tas, vadovaujantis socialinės 
apsaugos ir darbo ministrės 
įsakymu. Specialistai neslėpė, 
kad nėra laikomasi šiame do
kumente įtvirtintų nuostatų. 
Šiuo metu biržoje registruota 
900 žmonių su negalia. 

SIŪLO IŠNUOMOTI 

DRAUGAS, 2003 m. saus io 24 d., penk tad ien i s 

Westmont išnuomojamas 2 
mieg. apšildomas butas. 
Kaina S850 + „security 

deposit". Tel. 630-512-0725 
a r b a 630-205-4933. 

VV'oodridge išnuomojami 
1-2 mieg.. naujai suremon
tuoti butai. Žiemos kainos 

S581-S682. 
Tel. 630-910-0644, Janą. 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

G? 

New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
Voioe\W:773«4-7820 
Fax:708-361-9618 

DANUTĖ 
M A Y E K 

Jei nonte parduoti ar pirkti namus mieste 
ar priemiesčiuose, kreipkitės į DANUTĘ 

MAYER. Profesionaliai ir 
sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

GREIT PARDUODA 
-raį — - Landmark 
~J^L propertiesįsc:^m 

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 

M i e l a m s t u d e n t i š k ų d i e n ų d r a u g u i 

A. t A. 
DR. GEDIMINUI GRINIUI 

i š ė jus A m ž i n y b ė n , g i l i a i u ž j a u č i a m e ž m o n ą A L 
D O N Ą , d u k r ą d r . A S T Ą , s ū n ų d r . G E D Ą i r j ų 
š e i m a s . 

Stefa ir Petras Kisieliai 

A. t A. 
E S T E L L E A. RACKAS 

SLUSNYTE 
Mirė 2003 m. sausio 23 d., sulaukusi 89 metų. 
Gimė Čikagoje. Gyveno Arlington Heights, IL. 

Anksčiau Čikagoje, Marąue t te Park apylinkėje. 
Nuliūdę liko: duktė Barba ra Covelli, anūkai F r ank 

A. Covelli ir Peter G. Kovelli su žmona Meredith, pro-
anūkai Elizabeth ir Michael Covelli, sesuo Olga Petru
lis su šeima ir kiti giminės. 

Priklausė Šv. Theresa sąjungai. 
Velionė bus pašarvota penktadienį , sausio 24 d. nuo 

4 v. p.p. iki 8 vai. vak. Pe tkus Lemont laidojimo namų 
koplyčioje (12401 S. Archer Ave.. Lemont, IL; art i Der
by Rd.). Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 25 d. 9:30 
vai. ryto Pe tkus Lemont laidojimo namų koplyčioje, iš 
kur a.a. Estelle bus palydėta į St. J ames at Sag Bridge 
bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto bus aukojamos gedulingos 
Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palydėta į Resurrection 
kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel 
www.petkusfuneralhomes.com 

N u l i ū d ę a r t i m i e j i . 

1-800-994-7600; 

Tai - Jūsų laikraštis 

I N S U R A N C E 
^ 

Dėl 
draudimo 

skambink man 

FRANK 
ZAPOLIS 

m u t i N c i 

3208 1/2 Wes t 9 5 t h 
S t r e e t 

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

AUTOMOBILIO, NAMU. 
SVEIKATOS IR GYVYBĖS 

DRAUDIMAS 

Likę a good neighbor, S ta te Farm is there.® 
riri Insurance Oompanies • Home OfTiees1 Bloomington. Illinon 

PASLAUGOS 

E L E K T R O S 

Į V E D I M A I - P A T A I S Y M A I . 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu grei

tai, garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 

KLAUDIJUS PI MPI TOS 

M g- ą 24HRS.7DAYS 
^ d 3 773^31-1833 
-T^SSi'.'JSo 312-371-1837 

FREE ESTIMATE 
Apšildymo ir šaldymo sistemų 
visapusiškas aptarnavimas ir 

instaliacija 
Vandens šildytuvai 
Kaminai. 
Gariniai boileriai 
Centrine saldymo sistema 

Al TOMTira X} NYM. S \Hk V It K1R 
CYVYflfSDRAlDIMAS 

Asentas hrank Zapohs ir Off Mgr. 
Auksė S Kane kalba lietuviškai 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 \Vest 95th Street 

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

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
MUTUAL FEDERAL SAVINGS 

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

t=J 
2212Wes tCe rmakRoad , Chicago, IL 60608 

(773) 847-7747 
Stephen M Oksas, Presideni 

Patamaujam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 95 Metus. 

http://www.petkusfuneralhomes.com
file:///Vest
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
VĖL KITAS MILIJONINIS PALIKIMAS 

LIETUVIŲ FONDUI 

„Vaiko vartai į mokslą" savanoriai. Iš kaires: Aldona Kamantiene, Aldona 
ir Ramojus Vaidai. Rita Venclovienė. 

L i e tuv i ško j i v i s u o m e n ė ir 
o r g a n i z a c i j o s kviečiamos į 
Maironio mokyklos 2003 metų 
abiturientų pagerbimo vaka
rą, pavadintą ..Žvaigždžių va
karo" vardu. J is įvyks Pasau
lio lietuvių centre vasario 1 d., 
šeštadieni. 6:30 vai. vak. Me
tas užsisakyti galima skambi
nant Reginai Šaulienei, tel: 
708-424-8605. 

, . D r a u g o " d i e n r a š t y j e , šių 
metų sausio 22 d., straipsnyje 
..Ar išliksime - pr iklauso nuo 
mūsų" skelbtas sąrašas žmo
nių. Cicero LB susir inkime lo
terijai paaukojusių prizus. 
Vietoje pavardės Binkevičie-
nė. turė tų būti Bichnevičienė. 
Atsiprašome gerb. Bichnevi-
čienės už netikslumą. 

S e k m a d i e n į , s a u s i o 26 d.. 
po 8. 9 ir 10:30 vai. Mišių. Švc. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
salėje bus lietuviškų blynų 
pusryčiai. Visi kviečiami pasi
vaišinti ir paremti parapiją. 

F i l a t e l i s t ų d r a u g i j a „Lie
t u v a " šaukia visuotinį narių 
susirinkimą sekmadienį , sau
sio 26 d., 12:30 vai. popiet. 
Balzeko Lietuvių kul tūros mu
ziejaus ..Gintaro" salėje. Po 
susirinkimo — vaišes ir pa
bendravimas. Bus padaryta 
visu susirinkimo dalyvių nuo
t r auka draugijos spaudai. 
Kviečiami draugijos nariai bei 
visi asmenys, kur ie domisi 
Lietuvos filatelija. 

P e d r o ir I l o n a D a p k a i . 
Chicago, IL. . .Draugui" pado
vanojo 50 dol. Ačiū! 

„ V e r t i n d a m a J ū s ų kil
n a u s d a r b o pas tangas palai
kyti ryšį su plačiame pasau
lyje gyvenančiais lietuviais, 

tona Beach. Fla.. Lietuvių 
klubo valdyba ir š iemet nu
tarė skirti 100 dolerių auką 
'Draugo' leidimui paremti". 
Taip mums rašo Lietuvių klu
bo iždininke Vida Tallat-
Kelpšaite. a t s i u n t u s 100 dol. 
cek;. Esame labai dėkingi už 
ur;izlu.~ žodžius ir paramą! 

Dėl p a v ė l u o t o d a i l i n i n k o 
a t v y k i m o , parodos atidary
mas J aun imo centre Čiurlio
nio galerijoje nukel iamas į 
šeštadienį, vasar io 15 d. 6 
vai. vak. Galerijoje at idaroma 
žymiųjų Lietuvos menininkų 
tapytojų - Leonardo Gutausko 
ir Tado Gu tausko tapybos pa
roda. Minint Lietuvos valsty
bingumo 750 m. jubiliejų ir 
85-ąsias Lietuvos Respublikos 
nepriklausomybės metines, 
pirmąjį paminėjimą rengia 
Čiurlionio galerija, Lituanisti
kos tyrimų ir studijų centras 
bei Lietuvos konsulatas Čika
goje. 

Los A n g e l e s D r a m o s s a m 
b ū r i s a tvyks ta į Čikagą kovo 
30 d., sekmadienį . 3 vai. p.p. 
ir vaidins l inksmą Jono Mac-
konio komediją „Lady Makbet 
iš Akmenės". Veikalo premje
ra įvyko š.m. sausio 12 d. Los 
Angeles, CA, ir buvo labai pa
lankiai žiūrovų įvertinta. Šį 
renginį sambūr i s skiria 
..Draugui". 

J A V L B W a u k e g a n / L a k e 
C o u n t y a p y l i n k ė s v a l d y b a 
ruošia Lietuvos Nepriklauso
mybės šventės paminėjimą 
sekmadienį, vasario 16 d.. 5 
vai. p.p.. College of Lake 
County, pa s t a t a s ..C", audito
rija C005: adresas : 19351 W. 
VVashington Str. . Grayslake. 
IL. Šventėje dalyvaus Lietu
vos ambasador ius JAV Vygau-
das Ušackas, JAV LB Tarybos 
pirm. Regina Narušienė, pro
gramą at l iks tautinių šokių 
grupės net iš keturių vietovių: 
„Šaltinis" — Detroit, MI: 
..Veįava" — St . Paul. MN; 
..Spindulys" — Lemont. IL; 
..Klumpė" — VVoodstock, IL. 
Visuomene, ypač šiaurinių 
priemiesčių lietuviai, kviečia
mi dalyvauti ir kar tu švęsti 
Lietuvos Nepriklausomybes 
šventę. 

Vida i r B e n G r i g a l i ū n a i , 
St. Charles. IL. siųsdami pre
numeratos mokestį, pridėjo 
dar 100 dol. auką. Širdingai 
ačiū! 

P i rmas i s š.m. Lietuvių fondo 
valdybos posėdis įvyko sausio 
13 d. Pasaulio lietuvių centro 
posėdžių kambaryje . Posėdį 
sukvie tė naujai i š r ink tas val
dybos p i rmin inkas Povilas Ki
l ius. Kiekvienas valdybos na
rys , ka ip ir visuomet, gavo 
r a š t u pakviet imą dalyvaut i 
posėdyje. Be to, kviet ime da r 
buvo rašoma, kad 2002 m. 
gruodžio 16 d. Povilas Kilius 
buvo Lietuvių fondo tarybos 
i š r ink tas LF valdybos pirmi
n inku . J a m p rašan t , iki šiol 
dirbusi LF valdyba buvo tary
bos pa tv i r t in ta 2003 m e t a m s . 
P . Kilius maloniai prašo da
bar t inės valdybos na r ius pasi
likti savo pareigose 2003 m. 
Je i kas nors dėl svarbios prie
žast ies negali pasi l ikt i , prašo
mi praneš t i P. Kiliui a rba LF 
raš t ine i . 

Posėdyje dalyvavo R a m ū n a s 
As t r auskas , S tasys Ba ra s , 
S tasys Džiugas, Povilas Ki
l ius , Vaclovas Kleiza, Alė Raz-
mienė , Arvydas Tamul is , Vy
t a s Vai tkus ir LFT pirm. dr. 
A n t a n a s Razma. .Dėl r imtų 
priežasčių negalėjo dalyvaut i 
Sigi ta Balzekienė ir Ramoną 
Stephens-Žemait ienė. 

Povilas Kilius posėdžio at i
da rymo pradžios žodyje dėkojo 
fondo valdybos na r i ams , kur ie 
su t iko dar likti ir dirbti vie
ne r iu s metus , k a r t u išreikš
d a m a s pasi tenkinimą, kad 
praėjusių metų valdybos veik
la ir jos at l ikt i darba i davė 
gerus rezu l ta tus . Kvietė ir to
liau dirbti vieningai, kad fon
do kap i ta las augtų ir pas iektų 
savo tikslą — nejudomą 20 
milijonų dolerių. 

Po to Stasys Ba ra s pap rašė 
žodžio ir pareiškė, kad jo daly
vavimas š iame posėdyje y r a 
paskut in is , nes atėjo la ikas iš 

valdybos pas i t raukt i , pasilie
kant t ik taryboje. Ta proga dr. 
Razma iškėlė Stasio Baro dau
giau ka ip 30 metų reikšmingą 
darbą Lietuvių fonde, nes j is 
visuomet atnešdavo naujų idė
jų, ku r i a s buvo mėginama įgy
vendinti . Palinkėjo geros svei
katos ir sėkmės . 

Posėdžio darbotvarkėje P. 
Kilius pa te ikė 2003 metų 
biudžetą — pajamų ir išlaidų 
apie vieną milijoną dolerių. 
Trumpai supažindino su fi
nansų duomenimis. Berlyne 
namo pardavimo reikalas yra 
užkliuvęs. Padedan t Arvydui 
Tamuliui , nup i rk tas vienas 
naujausių ir geriausių kom
piuterių. P i rmininkas išreiškė 
džiaugsmą, nes Arvydas išėjo į 
„tikrą poilsį", t ikimasi , kad j is 
daugiau tu rės laiko skirti ir 
fondo re ika lams . Naujas biu
džetas pa tv i r t in tas . Reginos 
Kučienės, P L B švietimo va
dovės rekomenduoti geriausiai 
paruošt i mokykloms vadovė
liai, j ų au tor iams bus išmo
kėtos premijos. Fondo gauto
mis žiniomis iš Juozo Ručio 
palikimo (Kalifornija) vykdy
tojų, Lietuvių fondas gaus 
daugiau ka ip vieną milijoną 
dolerių. Šarausko palikimo 
darbai vis da r galutinai neuž
baigti tvarkyt i . Ramūnas Ast
rauskas j a u r imta i pradėjo su
sipažinti su Lietuvių fondo 
reikalų vedėjo darbu. Dr. A. 
Razma y r a gavęs gražų pa
dėkos laišką iš Nacionalinio 
MK Čiurlionio muziejaus di
rektor iaus Osvaldo Daugelio 
Kaune, dėkoja už piniginę pa
ramą, kviečia muziejų aplan
kyti, nes j i s yra ne tik kau
niečių pasididžiavimas, bet ir 
garsus v isame Pabaltijyje. 

S t . D ž i u g a s 

i Repečkaitė praėjusį rudenį surengusi scenografijos parodą Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje, vieną savo darbų padovanojo muziejui. Su 
dailininke i viduryje' — muziejaus prez. Stanley Balzekas. Jr, ir Ramunė 
Lapienė 

Ž i d i n i o p a m a l d o s rengia
mos šeštadienį, vasario 1 d., 4 
vai. p.p. Jėzu i tų koplyčioje 
prie J a u n i m o centro Čikagoje. 
Kviečiame į šias pamaldas , 
sk i r tas maldai už Lietuvos 
dvasinę , moral inę ir mater ial i 
nę gerovę. 

Lietuvos Vyčių tautinių šokių šokėjai, vadovaujami Frank Zapolu. atliks dali programos Lietuvos Vyčių 
ruoSiamoje .Lietuvos prisiminimų" šventėje š.m. vasario 2 d Martimque pokylių salėje Šventėje ypatingu 
būdu bu5 pagerbtas vysk Hansas Dumpys už ilgametį- ekumeninę, visuomeninę ir lietuvišką veiklą Vietas j 
ĮKIK',;] reikia užsisakyti telefonais 773-254-755.3 arba 708-361 -5594 Jono Tamulaičio nuotrauka 

P a l a i m i n t o j o J u r g i o Ma
t u l a i č i o misijos metinis susi
r inkimas įvyks š. m. vasario 9 
dieną, 12 va!. Pasaulio lietu
vių centro didžiojoje salėje. 
Visi kviečiami dalyvauti, iš
girsti apie Misijos veiklą, pa
bendraut i . Bus renkami du 
nariai į Misijos tarybą. 

S I Ū L O M A S T I P E N D I J A 
A^A biochemijos daktaro 

Kazio Mar t inkaus (1953-
1984) pris iminimui. 1985 m. jo 
tėvai, sesuo ir artimieji drau
gai įsteigė stipendijos fondą, 
kuriuo gali pasinaudoti visi 
lietuvių ki lmės studentai , be
baigia baka lauro arba sie
kiantys magist ro ar daktaro 
laipsnio iš griežtųjų mokslų: 
biologijos, chemijos, biochemi
jos, ypač ryšium su vėžio ligų 
tyrinėjimais. 

Norint gauti daugiau infor
macijos ir prašymų formas, 
kviečiama rašyti šiuo adresu: 
Kristina Mar t inkutė . 7120 S. 
Richmond Ave, Chicago, IL 
60629-3011, U.S.A. Prašymų 
formos tur i būti grąžintos iki 
2003 m. gegužės 30 d. K.M. 



Lietuviu operos moterų choras jau repetuoja ..Kaukių baliaus" partijas ir ruošiasi atlikti Vasario 16-osios pro
gramą. Su moterimis įtemptai dirba chormeistere Gitana Variakojienė (apatinėje nuotr. — prie pianino). 

Juozo Končiaus nuotraukos 

PO ŠVENČIŲ — VĖL PRIE DARBO 
„Brr... — šalta", — kauk

šėdama kietais kulniukais, už
dususi, paskutine minute į 
trumpą švarkelį įsisupusi, už
bėga į antrą Jaunimo centro 
aukštą operos solistė. 

Sužiuro moterys į atsku
bėjusią, bet be užuojautos, ku
rios ji tikėjosi. Tos, kurios iš 
anksto tarpušventyje šiltes
niais parėdais buvo apsipir
kusios ir sausio mėnesio šal
tukui tinkamai apsirūpinu
sios, buvo patenkintos savo 
sumanumu. 

„Tai ką, šiltesnio aprėdo 
nepripažįsti? Ar trumpesnes 
striukės nebegalėjai rasti"? — 
patraukia sušalusiąja moterys 
per dantį. Kalbos tęsiasi to
liau apie žiemos šalčius. 

„Kokios čia tos žiemos 
Amerikoje, vieni juokai, tai ne 
Lietuvoje",— pareiškia savo 
nuomonę ne per seniausiai iš 
ten atvykusi. Bet veteranės ją 
įtikina ir aiškina, kokių spei
gų tokiais ir tokiais metais čia 
būta. 

Trata moterys prieš suei-
damos repeticijai į klasę — 
savaitę nesimačius, žodžiai 
kaip žirniai byra. Bet, kaip 
paprastai, pokalbiams vis pri
trūksta to laiko. Pundelį natų 
nešina, prisistato chorvedė Gi
tana ir ranka modama, kvie
čia visas vidun. Moterys pa
klusta, ir suėjusios sprau
džiasi į žemas pirmaklasių 
mokinukų kėdutes. 

Moterų choras, kaip pa
prastai, kurį laiką repetuoja 
atskirai. Maestro A. Vasaitis 
sako, kad vyrams šioje operoje 
(„Kaukių baliuje") krūvis di
desnis, tad jis pats juos iki 
sušilimo spusteli. Moterys ir
gi laiko veltui neleidžia. Pa
dirbėją šiek tiek su savo ope
ros partija, o po to lavinasi 
eile lietuviškų dainų, kurias 
joms parūpino chormeistere 
G. Variakojienė. Kaip teko nu
girsti, jos intensyviai ruošia 
meninę programą pagrindi
niam Vasario 16-sios šventės 
minėjimui Maria aukštesnio
joje mokykloje. Berods, kad 
meninę programą jos atliks ir 
Kovo 11-sios minėjime Lemon-
te. Jų dainos skamba gražiai 
pagaunančiai, net malonu 
klausytis. Kur bedainuotų. 

klausytojus visur žavės jų dai
nos. 

Kitoje klasėje, kaip minė
ta, trankūs vyrų balsai trau
kia, kad net langai dreba. Po 
švenčių daugiau jų susirinko. 
Gerą pavyzdį repeticijų lanky
mui rodo du dainos vetera
nai — Jonas Mockaitis ir Vy
tautas. Šimkus atspausda-
mi iš Michigan į Jaunimo 
centrą 70 mylių; į abi puses — 
140. Kiek tų mylių susidaro 
per vieną sezoną, pagalvoju. 

„Benzino per metus beva
žinėdami nemažai išdeginate", 
— pastebiu Jonui prieš repe
ticiją. Bet Jonas ne iš tų, kuris 
imtųsi skųstis, kaip brangiai 
tas važinėjimas jam atsieina 
Šypteli pro ūsą ir numoja ran
ka. Atsieit, pats suprask. Tik 
jam skaudu, kai kas primena: 
„O kažin ar verta tiek pinigo 
operai išleisti". Gal į spektaklį 
atėjęs toks žiūrovas, žinoma, 
jeigu jis ateis, nesiskųs, kad 
bilietai brangūs, bet, klausy
damas žavingo choro dainavi
mo, pagalvos, kad visa tai juk 
neatsirado savaime ir kad 
daug, oi daug pastangų ir lai
ko, jau nekalbant apie asme
nines išlaidas, buvo įdėta kol 
buvo pasiektas toks dainavi
mo lygis. 

Choras dirba metai iš me
tų, kaip viena darni šeima, ne
siskųsdama jokiais sunku
mais, o jei ir pasiskundžia, tai 
tik savo tarpe. Gali po repetici
jos susibūrę atsipūsti. Papras
tai neišsilaksto po repeticijų 
jie kas sau, kaip tos čigono 
bitės, dar pasibičiuliauja susi
būrę bei dainuojant išdžiū
vusias lūpas ir liežuvį atgai
vos gurkšniu sudrėkina. Jur
gis Vidžiūnas ištraukia iš po 
raktu laikomos savo saugyklos 
ir pavaišina choristus bokalu 
alaus ar limonado. Kai kada 
pasitaiko pabendravimui ir 
proga — tai vardadienį kas 
švenčia, o jaunesnieji nesibijo 
net gimtadienių prisiminti — 
negi praleisi nepalinkėjęs to
kiem sveikatos, ar nesudainuo
si ilgiausių ir laimingų metų? 
Šios tradicijos ištikimai laiko
masi jau nuo senų dienų. 

Užklausiau būryje besisu
kinėjantį V. Momkų: „Kaip 
reikalai, pirmininke, kokie rū
pesčiai šiuo metu galvą kvar
šina?" 

„Tų rūpesčių visada buvo 
ir bus, kol nepraeis premjera. 
Dabar ruošiamės išsiųsti rė
mėjams laiškus, norėdami 
priminti apie šiemetinį spek
taklį. Kaip kasmet, prieš pra
dėdami platinti visuomenei bi
lietus, pirmiausiai suteikiame 
progą mecenatams juos įsigyti 
pageidaujamoje vietoje. Paau
kojusiems 150 dol. ar daugiau, 
du bilietus duodame veltui jų 
pasirinktoje vietoje, o už 100 
dol. duodame vieną bilietą. At
siranda operos bičiulių ir iš 
toliau, kurie supranta sunkią 
dabartinę finansinę padėtį ir 
paremai mūsų veiklą, o tuo 
pačiu užsitikrina sau gerus bi
lietus. Malonu, kad vis dar su
laukiame svečių ir iš tolimes
nių vietovių. O kalbant apie 
rūpesčius, galėčiau paminėti 
ir svečių solistų iš Lietuvos 
apgyvendinimą. Jei kas norė
tų su svečiais arčiau paben
drauti ir galėtų kam suteikti 
viešnagę, būčiau dėkingas, jei 
man praneštų. Mano telefonas 
yra 773-925-6193", — gaspa-
doriškai savo reikalus dėsto 
valdybos pirmininkas V. 
Momkus. 

Ir taip „Kaukių baliaus" 
operos reikalai po truputį 
vystosi. Choro repeticijos in
tensyviai vyksta kiekvieną 
penktadienio vakarą, o netru
kus tų repeticijų atsiras ir 
daugiau. Moterų choras mano, 
kad joms, ypač prieš artėjan
čias menines programas, ku
rias jos sutiko atlikti, dar teks 
skirti ne vieną pridėtinę repeti
ciją. Operos valdyba taip pat 
nesėdi rankas sudėjusi, planų 
ir sumanymų darbams įgy
vendinti netrūksta. Minčių bei 
pasiūlymų, kaip tvarkytis, su
ėjus po repeticijos, iš būrio 
irgi atsiranda. O man, būsimo 
spektaklio žiūrovų vardu, no
ris vadovams ir chorui palin
kėti — išsilaikyti ir nepavarg
ti! 

J. Končius 
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