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JAV vyksta diskusijos dėl
Baltijos šalių kvietimo į NATO
Vašingtonas-Vilnius, ge
gužės 3 d. (BNS) — Jungtinių
Amerikos Valstijų politologai
ir žiniasklaida pastarosiomis
savaitėmis išsamiai diskutavo
dėl Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos galimybių kitąmet būti
pakviestomis i NATO.
Texas valstijos Austin mies
te įsikūrusi strateginių spėlio
nių bendrovė „Strategic Forecasting" (STRATFOR) teigia,
kad Baltijos valstybių pakvie
timas į NATO vargu ar įma
nomas dėl karinių strateginių
priežasčių ir neigiamo Rusijos
požiūrio.
Kaip
teigiama
STRATFOR Internet'o svetai
nėje ( www.stratfor.com) skel
biamame straipsnyje, geogra
finiu požiūriu Baltijos valsty
bių priėmimas į NATO su
kuria „pažeidžiamą iškyšulį",
šio regiono gynyba ir įtvirtini
mas yra sudėtingi, nes regio
nas platus, negiliai įsiskver
bęs į žemyną, ribotos susisie
kimo galimybės.
„Karo atveju Baltijos valsty
bėse reikės stiprinti įtvirtini
mus, nes Rusijos pajėgos sten
gsis neutralizuoti Baltijos val
stybes ir apsaugoti Kalinin
gradą bei jo uostą. NATO teks
siųsti pastiprinimus sausumos
keliu, nes Kaliningradas ap
sunkins atsargų siuntimą oro
ir jūros keliu. Sovietmečiu su
kurtas kelių tinklas parankes
nis Maskvai. Ribotos gali
mybės sustiprinti regioną leis
Rusijai užimti Baltijos šalis,
paliekant dideles NATO pajė
gas krante laukiant evakuaci
jos", rašoma analizėje.
Anot STRATFOR žinovų,
„ribota karinė nauda, dideli
kariniai įsipareigojimai ir
nemažos išlaidos NATO na
rystei nulems tai, kad NATO
plėtra į Baltijos regioną bus
mažai tikėtina". „Jeigu sąjun
gos bendrininkai nuspręstų
plėstis į Baltijos valstybes,
Rusijos reakcija būtų labai
rimta. Dėl politinių motyvų

NATO plėtra akivaizdžiai ne
aprėps Baltijos valstybių",
teigia STRATFOR žinovai.
Tuo tarpu JAV dienraštis
„Washington Post" sekmadie
nį redakciniame straipsnyje,
analizuojančiame JAV įsipa
reigojimus ir vaidmenį Euro
pos saugumo politikoje, įspėja,
kad panašūs argumentai gali
tapti „išsipildančiomis prana
šystėmis". „Kai kas rūpinasi,
kad Baltijos valstybių, kurios
kadaise buvo Sovietų sąjungos
respublikomis, priėmimas į
NATO per daug provokuos
Rusiją. Baltijos valstybės da
bar yra santykinai saugios
nuo Rusijos priekabių, bet jei
gu NATO nuspręs jų nepriimti
baiminantis įžeisti Maskvą,
Rusijos prezidentas Vladimir
Putin, žinoma, padarys išva
dą, kad jam suteikta teisė at
kurti savo, kaip siuzereno
(aukščiausio valdovo - red.),
valdžią", rašoma „Washington
Post" straipsnyje.
Kitame
redakciniame
straipsnyje apgailestaujama,
kad JAV prezidentas George
W. Bush, paskelbdamas apie
priešraketinės gynybos siste
mos kūrimo planus, neužsimi
nė, ar 2002 metais įvyks nau
jas NATO plėtros ratas.
Anot straipsnio, dėl NATO
plėtros taikytina Biblijos cita
ta „daug pašauktųjų, bet ma
žai išrinktųjų". Dienraštis tei
gia, kad į Vašingtoną plūsta 9
valstybių kandidačių prezi
dentai, premjerai, užsienio mi
nistrai, o tie, kuriems pavyks
ta patekti į Baltuosius Rū
mus,
išsiveža viltis dėl G.
Bush įsipareigojimų toliau
plėsti NATO.

Vilnius, gegužės 3 d. (Elta)
— Ateities neapibrėžtumas
daugelį Ignalinos atominės
elektrinės darbuotojų verčia
ieškotis darbo užsienyje. Kaip
teigė atominės elektrinės va
dovai, specialistų išėjimas iš
Ignalinos atominės elektrinės
dar ne masiškas, bet nėra ga
rantijų, jog artimiausiu metu
elektrinės nepaliks daugiau
didelę darbo patirtį turinčių
atominės energetikos specia
listų Tokiu atveju truktų dar
buotojų saugiai naudoti atomi
nę jėgainę, nebūtų kam ko
kybiškai atlikti pirmojo bloko
uždarymo darbų.
Tokios nerimo mintys buvo
išsakytos trečiadienį Ignalinos
atominėje elektrinėje (IAE)
apsilankiusiems Seimą na
riams Eugenijui Maldeikiui,
Daliai Kutraitei, Gintautui
Babravičiui, kurie susitiko su
jėgainės vadovais ir aptarė
svarbiausius šiuo metu jėgai
nei klausimus.
Elekrinės vadovai Seimo
nariams sakė, kad juos jaudi
na ir neaiškumas dėl antrojo
bloko likimo. Seimo nariai
žadėjo, kad dėl to bus taria
masi ne vien su politikais ir
paisoma ne vien Europos
Sąjungos, bet kad šis klausi
mas bus derinamas ir su Igna
linos AE specialistais.
Dabar atominėje jėgainėje

L j Tėvynėje pasižvalgius

Gegužės 3 dieną lietuviškų mokyklų abiturientai laike vienintelį privalomąjį gimtosios lietuvių kalbos brandos
egzaminą. Valstybinės lietuvių kalbos egzaminas Lietuva* mokyklose buvo surengtas pirmą kartą. Privalomąjį
egzaminą sudarę nebe teminis rašinys, o lietuvių kalbos testas bei literatūrinio teksto interpretacija bei analizė.
Švietimo ir mokslo ministerijos duomenimis, baigiamąjį gimtosios lietuvių kalbos egzaminą laikė 34,635 abitu
rientai, iš jų valstybinį egzaminą, kuris yra ir stojamasis į aukštąją mokyklą, laikė 12,374 moksleiviai, o mokyk
linį brandos egzaminą — 22,261 abiturientas.
Nuotr.: Vilniaus M. Biržiškos gimnazijoje — egzaminų įkarštis.
Vladimiro Gulencuu* (Elta) nuotr.

Šiauliuose pagamintas ilgiausias
studentų „paruoštukas"

Šiauliai, gegužės 3 d. (Elta)
— Šiaulių universiteto Fizi
kos-matematikos
fakulteto
studentai pagamino ilgiausią
Lietuvoje „špargalę" ar „špargalką", dar vadinamą paruoštuku (studentų nusirašinėjimo
egzaminų metu šaltinis-red.).
Ketvirtadienio rytą šparga
lę buvo išvyniota ir nusidriekė
nuo studentų bendrabučio iki
fakulteto rūmų. Išmatavus pa
aiškėjo, kad jos ilgis — 664
metrai ir 2 centimetrai. Re
kordinė špargalė buvo sukli
juota iš atskirų dalių, kurio
mis studentai každada naudo
josi nusirašinėdami. Būsimieji
fizikai ir matematikai paruoštukus pradėjo rinkti nuo mok
slo metų pradžios. 50 studen
Cituodamas ir Vengrijos tų juos klijavo 16 valandų be
užsienio reikalų ministrą Ja- pertraukos.
nos Martonyi, laikraštis rašo,
Studentai abejoja, ar laiky
jog „kils- nepastovumas, jeigu dami egzaminus sugebės pasi
NATO toliau nesiplės. Vals naudoti tokiu savo kūriniu,
tybės bus nusivylusios ir ne tačiau tvirtina, kad jis pra
saugios".
verstų visiems ir beveik visais

Ignalinos elektrinės padėtis
specialistus verčia bėgti į užsienį
dirba 4,600 žmonių, dalis jų,
sustabdžius pirmąjį bloką, ne
teks darbo, todėl elektrinės
vadovai pabrėžė, jog būtina
parengti socialinę programą ir
specialų įstatymą dėl sociali
nių garantijų atleidžiamiems
atominės elektrinės darbuoto
jams.
IAE gali nesuspėti iki 2005
metų tinkamai pasirengti pir
mojo bloko sustabdymui, jeigu
nebus paspartintas kai kurių
projektų rengimas ir įgyven
dinimas, pavyzdžiui, šilumi
nės katilinės statyba. Tokį
perspėjimą trečiadienį grupei
Seimo narių, apsilankiusių
atominėje jėgainėje, išsakė
IAE eksploatavimo nutrauki
mo tarnybos vadovas Saulius
Urbonavičius. Jis domėjosi,
kodėl jėgainei neleidžiama
naudotis lietuviškuoju Ignali
nos atominės jėgainės užda
rymo fondu, nors dėl to buvo
ne kartą kreiptasi į Ūkio mini
steriją.
IAE eksploatacijos nutrauk
iamo tarnybai buvo pažadėta
šiais metais iš minėto fondo
skirti 7 mln. litų darbams, ku
rie tiesiogiai susiję su būsi
muoju pirmo bloko sustabdy
mu, deja, kol kas pinigų nėra.
Lietuva tebeužima tvirtas
pozicijas pasaulyje pagal ato
minėse jėgainėse pagamintą
energijos dalį, nusileisdama
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* Prezidentas Valdas
Adamkus pirmadieni pri
ėmė Lietuvoje viešintį JAV
Transliuotojų tarybos pirmi
ninką Mare Nathanson, kuris
gyrė žodžio laisvę Lietuvoje,
sakydamas, jog valstybė ga
lėtų būti pavyzdžiu kitoms
šioje srityje. Transliuotojų ta
ryba prižiūri JAV valstybės
biudžeto finansuojamas radijo
stotis „Voice of America" (Am
erikos balsas) ir „Radio Liberty/Radio Free Europe" (Lais
vosios
Europos
radijas),
transliuojančias informacines
laidas įvairiomis pasaulio kal
bomis, tarp jų ir lietuviškai.
M. Nathanson žurnalistams
sakė, kad, taupumo sumeti
mais, gali būti nutraukta vie
nos iš minėtųjų radijo stočių
veikla. Svarstymai apie tai
trunka jau mažiausiai 10
metų. Šios stotys pradėjo
transliuoti po II pasaulinio
karo kaip atsvara sovietų
propagandai. M. Nathanson
sakė, kad atvykti į Lietuvą jį
traukė ir tai, kad iš čia kilę jo
tėvai.
CBNS)
pagal šį rodiklį tik Prancū
zijai. IAE 2000 m. pagamino
73.7 proc. visos Lietuvos elek
tros energijos, ir ši dalis pa
saulyje yra antra pagal dydį
po Prancūzijos, kur atominės
jėgaines patenkino 76.4 proc.
elektros energijos poreikio,
teigiama Tarptautinės atomi
nės energijos agentūros (TATENA) ataskaitoje.

gyvenimo atvejais.
Šiaulių universiteto Fizikosmatematikos fakulteto deka
nas Alfredas Lankauskas su
tinka, kad špargalė — ne tik
neišvengiamas, bet ir būtinas
studento atribotas. Fakulteto
vadovas neslepia ir pats stu
dijų metais nusirašinėjęs nuo
paruoštukų. Pasak A. Lan
kausko, studentų įsisavintos
žinios tiesiogiai proporcingos
parengtoms špa^alėms. Fa
kulteto dėstytojai juokavo,
kad, jeigu akademinis jauni
mas sugebės pasinaudoti savo
kūriniu, jie pažymių nema
žinsią.
Šiaulių universiteto studen
tų žiniomis, tokios ilgos špargalės Lietuvoje dar'nėra buvę.
Savo pagamintą kūrinį jie
žada užregistruoti Lietuvos
rekordų agentūroje „Factum".
* Kauno ir Marijampolės
rajonų sankirtoje įsikūręs
Braziūkų
kaimas
garsus
dviem dalykais. Žinovų nuo
mone, čia varoma geriausia
Kauno apskrityje samanė, ku
riai nuo neatmenamų laikų
prigijo pavadinimas „braziūkinė". Kita Braziūkų įžymybė
— kaimo mokykla, kurios mū
rinį pastatą įsigijo poetė, vers
lininkė ir Seimo narė Dalia
Teišerskytė su vyru Anatoli
jum Čupkovu. Jaunoji Braziū
kų karta, mokyklai virstant
dvaru, geltonuoju autobusiu
ku ar individualiu tėvų trans
portu vyksta mokytis į kaimy
nines gyvenvietes — Zapyškį
arba Kačerginę.
(KD, Eita>
* Klaipėdos rajono akty
viausi ikimokyklinio am
žiaus vaikų ir moksleivių tė
vai susibūrė į asociaciją, kuri
palaikys ryšius su savivaldy
bės tarnautojais, švietimo įs
taigų vadovais ir perduos
jiems apibendrintas vaikų
tėvų nuomones svarbiausiais
švietimo pertvarkos klausi
mais.
(K. Eltai
* „Kiek leis mano protas
ir jėgos, sieksiu* kad mūsų
akademija taptų europietiškų
moderniu Sporto universite
tu", sakė naujasis Lietuvos
kūno kultūros akademijos
(LKKA) rektorius Albertas
Skurvydas. Juo šios aukšto
sios mokyklos Fiziologijos ir
biomechanikos katedros žmo
gaus motorikos laboratorijos
vedėju dirbės 40-metis profe
sorius habilituotas daktaras
tapo po akademijoje įvykusių
rinkimų.

<KD. EIU>

* Premjeras Rolandas
Paksas paprašė Finansų ir
Vidaus reikalų ministerijų,
kartu su kitomis institucijo
mis, kontroliuojančiomis vals
tybės sienos perėjimo punk
tus,
išnagrinėti, dėl kokių
priežasčių pasienyje susidarė
eilės. Ministerijoms pavesta
per dvi savaites parengti ir
patvirtinti veiksmų planą
padėčiai pasienyje sureguliuo
ti. Be to, paprašyta paskirti
konkrečius pareigūnus, kurie
būtų asmeniškai atsakingi už
operatyvų eilių pasienyje su
sidarymo problemų spren
dimą. Pastarosiomis dienomis
kiek sumažėjus transporto
eilėms Lietuvos ir Lenkijos
pasienyje, susidarė ilgos auto
mobilių eilės prie Lietuvos ir
Baltarusijos sienos.
trata)
* Kalvarijos policijos ko
misariate nutraukta bau
džiamoji byla Suvalkijos žem
dirbiams, kurie vasario pabai
goje ir kovo pradžioje para
lyžiavo eismą tarptautiniame
greitkelyje
„Via
Baltica".
Žinia, kovo pradžioje Marijam
polės žemdirbiams ir cukraus
fabriko darbininkams buvo
iškelta baudžiamoji byla už
viešąją tvarką pažeidžiančių
veiksmų organizavimą ir daly
vavimą juose. Gegužės 1 d.
baudžiamoji byla buvo nu
traukta nesant nusikaltimo
sudėties. „Organizatorių nenustatėme, patys žmonės aiš
kina, kad susirinko sponta
niškai, jų niekas neorganiza
vo", sakė policijos pareigūnas.
(BNS)

* Vilniaus ekologinės po
licijos pareigūnai už auto
mobilio statymą ant šaligatvio
užrakino mašinos ratus ir pa
skyrė 125 litų baudą Seimo
Nacionalinio saugumo ir gyny
bos komiteto pirmininkui soci
alliberalui Alvydui Sadeckui.
„Policininkai nebūtų baudę
Seimo nario, anksčiau buvusio
milicijos ir Ekskomisarų biuro
darbuotojo, jei politikas nebū
tų elgęsis arogantiškai ir konf
liktavęs", prisipažino Vilniaus
ekologinės ir administracinių
teisės pažeidimų prevencijos
tarnybos komisaras inspekto
rius.
(LR, Eltai
* Pasaulio banko skel
biamuose viešuosiuose pirki
mų konkursuose dalyvaujanti
Japonijos firma „Toyota Tsusho Corporation" ieško galimy
bių investuoti Lietuvoje. Susi
tikę su Vilniaus meru Artūru
Zuoku, TTC atstovai supažin
dino su galimybėmis sostinei
gauti paskolą medicininiams
projektams finansuoti, vz. EIU>I

* Liberalų sąjungos val
dyba rengiasi svarstyti fi
nansų ministro Jono Liongino
žodžius, esą liberalų rinkimų
pažadas panaikinti juridinių
asmenų pelno mokestį buvusi
klaida. Liberalus piktina tokie
J. Liongino žodžiai Ministras
pabrėžia, kad prieš pelno mo-.
kesčio naikinime pasisako ir
prezidentas Valdas Adamkus,
ir mokesčių politikos žinovai.
Pelno mokesčio naikinimas,
anot ministro, gali trukdyti ir
Lietuvos deryboms stojant į
Europos Sąjungą.
<LŽ. EIU)
* Neringos miesto savi
valdybės vadovai tikisi, jog
dar šiais metais Europos eko
loginės plėtros fondo komisija
Nidos paplūdimiui suteiks
Mėlynosios vėliavos pažy
mėjimą, kuris patvirtintų, kad
paplūdimys atitinka aukš
čiausius Švaros reikalavimus
bei pritrauktų gausesnį poil
siautojų skaičių. „įvertinimas
gaunamas tuo atveju, jei
paplūdimys atitinka bemaž
tris dešimtis reikalavimų dėl
pakrantės ir vandens švaros,
tualetų, gelbėjimo tarnybų,
žaidimų, ir pan." Kadangi vi
sus
reikalavimus
Nidos
paplūdimys atitinka, tikimės,
kad sertifikatas bus gautas",
sakė Neringos vicemeras Vigantas Giedraitis.
Mėlynosiomis vėliavomis jau
įvertinti Latvijos Liepojos,
Ventspilio ir Majori (Jūrmala)
paplūdimiai.
craui
* Muitinės departamen
tas turės paaiškinti Seimo
ekonominių nusikaltimų tyri
mo komisijai, kodėl pažeisda
mas įstatymus, nuomoja savo
patalpas Vilniaus mero Artūro
Zuoko firmai UAB ,3NA Er
go". Už nuomą firma moka
mažesnę nei rinkos kainą —
25 JAV dolerius už kv. metrą.
R. Elta)

* Šią vasarą u i įvažiavi
mą i Palangą automobiliais
atvykusiems
poilsiautojams
mokėti nebereikės. Kurorto
valdžia atsisakė ir pernai
įvestos rinkliavos už mašinų
stovėjimą miesto gatvėse. Prie
įvažiavimų į miestą išnyks ir
pastarųjų metų kurorto atri
butas — rinkliavų tarnybos
postai. Didžiausiame Lietuvos
kurorte pirmą kartą atsisako
ma bet kokių rinkliavų.
Šiemet draudžiamaisiais kelių
ženklais automobilių stovėji
mas bus šiek tiek labiau ribo
jamas kurorto dalyje nuo Vy
tauto gatvės jūros link. Kaip
ir anksčiau, privažiuoti arčiau
jūros bus draudžiama. <LR-Eitai
* Prokurorai jau pripa
žino, kad, suėjus senaties ter
minui, milijonus iššvaisčiusioms firmoms gali būti nu
trauktos bylos. Per nepriklau
somybės dešimtmetį Lietuvoje
iškelta daugiau kaip 500 bankinių-finansinių bylų. Tačiau
teismus pasiekė tik pusė iš jų.
Sukčiams po poros metų gali
būti nutraukiamos bylos, o
teisėsaugininkai su nerimu
laukia naujos, telekomunika
cinių sukčių, lavinos, KD. Eita'
* Klaipėdos gatvėje poli
cijos pareigūnai sulaikė
„Gedminų" vidurinės mokyk
los lietuvių kalbos mokytoją
Robertą Ivanauską (g. 1954
m.), nešantį į „tašką" 28 litrus
paties pagamintos naminės
degtinės. Vėliau mokytojas sa
vo namuose policininkams
parodė ir daugiau naminės bei
aparatą jai gaminti.
IK. EIU>

* Vilniuje vykstančio ren
ginio „Grąžinkime pėstie
siems šaligatvius" metu sos
tinės vairuotojams per dvi sa
vaites išdalyta per 7,000 įspė
jamųjų lapelių. Vilniaus mies
to savivaldybės duomenimis,
daugiausia lapelių išdalyta
dėl Kelių eismo taisyklių
pažeidimų paliekant automo
bilius pėsčiųjų perėjose ir prie
jų, prie automobilių stovėjimą
draudžiančių ženklų, įvažia
vimų į kiemus, taip pat pali
kusiems automobilius ant
žalių vejų. „Grąžinkime pės
tiesiems šaligatvius" — įspė
jamasis renginys. Dvi savaites
sostinės vairuotojai ir į miestą
automobiliais
atvykstantys
kitų miestų bei valstybių gy
ventojai buvo mokomi draus
mės — raginami nestatyti au
tomobilių tose vietose, kur tai
draudžia Kelių eismo tai
syklės. Vilniaus savivaldybė
kartu su Vilniaus policija im
sis priemonių nutempti ne vie
toje paliktus automobilius, o
norintiems juos atsiimti tai
kamuos mažiausiai 214 litų.
(Elta)

* Iš Kauno medicinos uni
versiteto klinikų širdies
centro penktadienį išleidžia
mas 54 metų kaunietis Felik
sas Stankevičius, turintis do
noro širdį. Kauniečiui donoro
širdis buvo persodinta kovo 22
dieną. Tai pirmoji Kaune at
likta širdies persodinimo ope
racija. Kaip sakė šiai operaci
jai vadovavęs kardiochirurgas
Rimantas Benetis, pacientas
jaučiasi puikiai ir greitai iš
vyks į Druskininkuose esančią
reabilitacijos sanatoriją. Suvi
rintojų dirbusiam F. Stanke
vičiui kovo mėnesį buvo perso
dinta po smegenų traumos
mirusio 41 metų žmogaus
širdis.
<BNS>
* „Nauju medicinos tech
nologijų įdiegimas yra ke
lias į triumfą", džiaugėsi Vil
niaus universiteto ligoninės
Santariškių klinikų generali
nis direktorius Antanas Vinkus. Tokiais žodžiais buvo pa
lydėtas Santariškėse iškilmin
gai atidarytas naujas diagnos
tikos kabinetas. Čia sumon
tuotas 7.7 milijono litų vertės
firmos „Siemens" magnetinio
rezonansotomografas yra tik
antras Lietuvoje.
ILK. Eita*
* „Tai asmeninė žmo
gaus tragedija, ir mes kiek
galėdami stengsimės jam pa
dėti atsistoti ant kojų. Dau
giau nieko komentuoti nenorė
čiau, nes dar nebuvome susiti
kę su pačiu Ainiu", sakė dien
raščio „Lietuvos žinios" vyr.
redaktorius Rytas Staselis.
Antradienį teisėtvarkos temo
mis rašantis vyr. redaktoriaus
pavaduotojas Ainis Gurevičius
buvo sulaikytas apsvaigęs nuo
narkotikų. Žinomo žurnalisto
automobilyje policijos patruli
ai aptiko maišelius su heroinu
ir kokainu.
IKD.EIUI
Sutrumpinimai: K - "Klaipėda". KD - *
"Kauno diena", LA -'Lietuvos aidas".
LR - "Lietuvos rytas". LŽ - "Lietuvos
žinios". R - "Respublika". VŽ - "Verslo
žinios".
Naudotasi Lietuvių grįžimo į tėvyne
informacijos centro atsiusta medžiaga.

KALKNDORIU8
Gefuiės 4 d.: Antanina, Beržas,
Dargailas, Florijonas, Mintaute, Mo
nika.
Gegutes 5 d.: Angelas (Anieliu*),
Barvydas, Irena. Gintaras, Mykolas,
Neris, Pijus.
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tie krepšinio pipirai
tikrai iš visos širdies.

žaidė

„MarčiuKoniukų"
pasirodymai

SPORTO

APŽVALGA

Redaktorė Irena Regienė

ŠAUNI LIETUVIŲ
SPORTUOJANČIO JAUNIMO
ŠVENTĖ ČIKAGOS
APYLINKĖSE
Varžėsi 50 k o m a n d ų s u 500 k r e p š i n i n k ų
EDVARDAS ŠULAITIS
Organizuota lietuvių sporti
nė veikla Š. Amerikoje jau
peržengė savo 50-mecio gyva
vimo ribą, tačiau tokių gau
sių ir gerai suruoštų varžy
bų, kokios vyko balandžio
mėn. paskutinį savaitgalį Či
kagos apylinkėse, jau seniai
teko matyti.
Balandžio 28 ir 29 d. čia bu
vo pravestos Š. Amerikos liet.
sporto
žaidynių
jaunučių
krepšinio varžybos, sutrauku
sios rekordinį komandų ir
žaidėjų skaičių: dalyvavo 50
komandų su daugiau negu
500 jaunųjų krepšininkų nuo
6 iki 16 metų, įvairiose ber
niukų, mergaičių ir mišriose
grupėse.
Daugiausia komandų (22)
išstatė šventės rengėjai —
Čikagos ASK „Lituanica", ku
rie pelnė ir daugiausia per
galių bei pirmųjų vietų. Iš 8
grupių varžybų, Seimininkų
komandos iškovojo 6 čempio
nų titulus. Iš yiso per dvi
dienas šešiuose pastatuose
(trįjuose Lemonte ir aplinki
niuose — Bollingbrooc, Romeoville, Lockporto miesteliuose)
buvo sužaista arti šimtinės
rungtynių. Ir viskas vyko
sklandžiai, be ankstesnėse
žaidynėse dažnai pasitaikiu
sių sutrikimų.
Reikia pasakyti, kad šioms
žaidynėms daugiau svorio
bei susidomėjimo suteikė Ša
rūno Marčiulionio krepšinio
mokyklos
keturiolikmečių
komandos dalyvavimas. Čia
svečiai iš Vilniaus žaidynėse
pasirodė be konkurencijos,
su žaisdami dvejas rungtynes
su Kanados ir JAV jaunimo
rinktinėmis, kurias lengvai
laimėjo. Bet apie tai plačiau
šio reportažo pabaigoje.
Įspūdingas žaidynių
atidarymas
Šių žaidynių
atidarymas,
įvykęs šeštadienio rytą pa
grindinėje jų pravedimo vieto
je — Lemont High School di
džiojoje sporto salėje. Sporti
ninkų parado priekyje ėjo jau
nieji krepšininkai iš Vilniaus,

o jo pabaigoje — gausūs ASK
„Lituanicos" atstovai su dide
liu būriu mažųjų krepšinio en
tuziastų.
Atidarymo programoje, ku
rią sumaniai pravedė Jūratė
Zubinienė, būta ir sveikinimų.
J ų tarpe buvo naujojo Lietu
vos ambasadoriaus Vašingto
ne Vygaudo Ušacko žodis jau
niesiems krepšininkams. Jis
rengėjams perdavė ir dova
nų, kurias prašė perduoti
laimėtojams.
ŠALFASS-gos
pirmininko
torontiečio Andriaus Šileikos
sveikinimą perskaitė vicepir
mininkas Marius Gudinskas
iš Hamiltono. A. Šileika,
kreipdamasis į krepšinio žai
dynių dalyvius pabrėžė: „Nors
aš negaliu su jumis šią dieną
būti kartu, man labai malonu
pasveikinti visus, susirinku
sius Čikagoje dalyvauti me
tinėse ŠALFASS-gos jaunių
krepšinio žaidynėse. Ypač
šiuo metu, po Sydnėjaus olim
piados per kurią Lietuvos
krepšininkai laimėjo bronzos
medalį ir Lietuvos vardą
išgarsino visame
pasaulyje
beveik nugalėdami garsųjį
Amerikos „Dream Team".
Pirmininkas kvietė jaunuo
sius susipažinti
krepšinio
aikštelėse, susidraugauti su iš
įvairių miestų atvykusiais ir
pasijusti esančiais iš garbin
gos lietuvių tautos.
Prasmingą invokaciją su
kalbėjo seselė vienuolė Lai
ma, kuri, beje, buvo ir vienos
iš jaunųjų „Lituanicos" ko
mandų trenerių. JAV, Kana
dos ir Lietuvos himnus sugie
dojo Dalė Lietuvninkienė.
Atidarymo iškilmes
ste
bėjo daugiau negu 500 asme
nų (su žaidėjais buvo dau
giau negu tūkstantinė), kurių
tarpe matėsi nemaža garbin
gų asmenų — Lietuvos gene
ralinis
konsulas Čikagoje
Giedrius Apuokas, Lietuvos
garbės konsulas
Čikagoje
Vaclovas
Kleiza,
Šarūno
Marčiulionio krepšinio mokyk
los direktoriaus pavaduotojas
Gracijus Stanislovas Naujikas
irkt.

Šių žaidynių dėmesio centre
buvo svečių iš Vilniaus pasi
rodymai prieš šiose varžybose
dalyvavusiųjų žaidėjų — Ka
nados ir JAV rinktines.
Šeštadienį vilniečiai įveikė
Kanados jaunuosius žaidėjus
96-65, o sekmadienį nugalėjo
ir JAV lietuvius bendraam
žius 88-45.
Rungtynėse prieš Kanadą
nesulaikomas buvo vilnietis
Martynas Pocius, įmetęs 31
tašką (jų tarpe 7 tritaškius).
Jam gerai talkino Tomas
Prancilauskas — 23 tšk., An
drius Paškevičius pridėjo 12
tšk., o kiti mažiau.
Iš kanadiečių labiau pasi
žymėjo broliai Mark ir Dovy
das Akelaičiai, žaidžiantieji
už Toronto „Vytį" (20 ir 12
taškų). Vitas Naudžiūnas (To
ronto , Aušra) pelnė 11 taškų.
Ne ką geriau galėjo pasi
priešinti
ir JAV lietuviukai.
Lietuvos R e s p u b l i k o s d i p l o m a t a i ŠALFASS-gos 2001 metų b a l a n d ž i o 2 8
Kuomet „Lituanica" netikėtai
d. Lemont, IL . vykusiame J a u n u č i ų krepšinio pirmenybių a t i d a r y m e . Iš
buvo įveikusi „marčiulioniuk. — L i e t u v o s Respublikos a m b a s a d o r i u s Washington. D . C . V y g a u d a s
kus" praėjusį trečiadienį, buvo
U š a c k a s , L i e t u v o s R. generalinis k o n s u l a s Čikagoje Giedrius A p u o k a s ir
L.R. g e n e r a l i n i s garbes k o n s u l a s Čikagoje Vaclovas K'eiza.
laukiama atkaklios ir apy
Nuotr. J o n o K u p r i o
lygės kovos. Tačiau tas nepa
sitvirtino. Rungtynių rezulta
tas 88-45 pats kalba už save.
Daug salių, d a r daugiau
Mergaičių C klasė:
Vilniečiams vėl daugiausia
rungtynių
Į.Toronto „Vytis"
—
20 taškų pelnė tas pats
2.Toronto ,.Aušra"
Pocius,
nors tiek pat įmetė ir
Pasibaigus atidarymo pro
3. Čikagos „Lituanica —2"
jo
komandos
draugas Tomas
gramai žaidėjai ir žiūrovai
Balčėtis.
JAV
rinktinėje ge
išsiskirstė po įvairias sales
Mergaičių D klasė:
riausiu
metiku
buvo Algytis
Lemonte
bei skirtinguose
1. „Lituanica — 1"
Kasputis
iš
Detroito
„Kovo".
miesteliuose. Tolimiausios iš
2. Toronto „Aušra"
Daugiau
apie
šias
atminti
jų buvo Lewis universitete
3. D. „Kovas"
nas
jaunųjų
krepšinio
varžy
Romeoville ir Kelvin Grove
bas
dar
bus
pasakojama
kitos
pradžios mokykloje, LockporJaunių C klasė
savaitės
sporto
skyriuje.
te. Patys jauniausieji rungty
1. Čikagos „Lituanica — 1"
niavo ir PL Centro sporto sa
2. Hamiltono „Kovas"
Gera organizacija ir
lėje.
3. „Lituanica — 2"
sklandus
pravedimas
Pagrindinė žaidynių vieta
buvo Lemont H. S. pastatas,
Molekulių
Čia norėtųsi vieną, kitą sa
kuriame buvo įruoštos net 5
1. Čikagos „Lituanicos — 1" kinį ištarti rengėjų adresu.
aikštelės. Kai kurie vyresnių
2. Hamiitono „Kovas"
Rengimo komitetas (jo pirmi
jų finalai ir „marciulioniukų"
3. Čikagos „Lituanica — 2" ninkas dr. Donatas Siliūnas
susitikimai su Kanados ir
JAV rinktinėmis čia vyko
pagrindinėje salėje, kur tuo
Įdomus b e r n i u k ų B
metu tebuvo naudojama vie
klasės finalas
na aikštelė su gausybe suolų
žiūrovams (o jų buvo nemaža)
Gana gyvos ir permainingos
atsisėsti.
rungtynės (bent jų pradžioje)
. Sekmadienį paaiškėjo lai buvo finalinis vyriausiųjų —
mėtojai, o taip pat ir tolimes B grupėje. Čia susitiko „Li
nes vietas užėmusios koman tuanica" su Detroito ir Cleve
dos. Štai jų sąrašas:
lando jungtine
komanda.
Berniukų B klasė:
Rungtynių pradžioje svečiai,
1. Čikagos „Lituanica"
gražiai nuaugę ir aukštoki
2. Detroito ū* Clevelando jaunuoliai, kurį laiką net įs
tengė pirmauti. Bet vėliau
jungtinė komanda
iniciatyvą perėmė Rimo Do3. Toronto „Aušra"
manskio ir Valentino GenBerniukų C klasė:
čiaus vadovaujamieji „Litua
nicos" atstovai, kurie laimėjo
1. Čikagos „Lituanica — 1"
92-60.
2. Hamilton „Kovas"
3. Clevelando „Žaibas"
Kaip iš anksčiau talpinamo
sąrašo galima matyti, visas
Berniukų D klasė:
berniukų varžybas laimėjo
'1. Čikagos „Lituanica — 1"
„Lituanica". Bet pas mergai
2. Detroito „Kovas"
tes geriau pasirodė Toronto
3. Toronto „Aušra"
„Vyčio" jaunosios, kurios su
griebė du čempionų titulus.
Mergaičių B klasė:
Varžybose, ypač jauniausių
1. Toronto „Vytis"
jų — „molekulių" klasėje pa
2. Čikagos „Lituanica"
rodyta daug nuoširdaus en
3. Clevelando „Žaibas"
tuziazmo Galima sakyti, kad
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SALFASS-gos 2001 m J a u n u č i ų krepSinio pirmenybių atidarymo parade
žygiuoja dailios T o r o n t o v y t i e t e s
Nuotr J o n o Kuprio

ŠAI.KASS-gos 2001 m. j a u n u č i ų k r o p s i m o pirmenybių p a r a d e žygiuoja
Toronto . . A u š r a "
Nuotr J o n o Kuprio

Bendra n u o t r a u k a po ŠALFASS-gos J a u n u č i u krepšinio pirmenybėse s m balandžio 2 9 rl l e m o n t . IL. v y k u 
sių S a r u n o Marčiulionio krepšinio mokyklos keturiolikmečiu ir .IAV lietuviu keturiolikmečiu r i n k t i n e s r u n g 
tynių , k u r i a s laimėjo „marčiulioniukai" Laimėtojams trofėjų įteikė LB JAV Krašto v-bos pirm A Gečy9 (II eil.
ketvirtas ,š k a i r e s )
\ n o , r , j o n o Kuprio
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KODĖL HITLERIS
PRALAIMĖJO?

Danutė Bindokienė

ZENONAS PRŪSAS
Turbūt
lemtingiausias 1933 ir 1940 metų elgėsi pagal
dvidešimtojo šimtmečio įvykis jo pamokymą. Padaręs sutartį
buvo Antrasis pasaulinis ka su Stalinu, lengvai paklupdė
ras. Milijonai karių žuvo karo Lenkiją, užėmė Čekoslovakiją,
laukuose, milijonai civilių žu Norvegiją, Olandiją, Belgiją,
vo per bombardavimus bei Daniją, Prancūziją ir Klaipė
mūšius. Milijonai
žmonių dos kraštą, Hitleris, Pirmojo
buvo išvaduoti iš Hitlerio ver pasaulinio karo metu buvęs
gijos, bet taip pat milijonai tik, berods, grandiniu, pasi
buvo atiduoti Stalino vergijai. darė Vokietijos karų strategu.
Ilgai šis karas bus minimas Pradėjo nebekreipti dėmesio į
žmonijos istorijoje, apie jį bus savo profesiniai pasiruošusius
rašomos naujais tyrinėjimais generolus, išskyrus tuos, kurie
paremtos knygos. Geras pa jam pataikavo ir visuomet su
vyzdys: paskutiniu laiku iš juo sutikdavo. Užpuolimą stip
leista karinio istoriko Bevin rios (? Z.P.) Sovietu Sąjungos
Alexander knyga, pavadinta: autorius laiko didžiausia Hit
„How Hitler Could Have Won lerio klaida. Ne tiek patį
World War i r (Crown Pub- užpuolimą, kiek karo vedimo
lishers, New York 2000). Ka strategiją. Hitlerio generolai
dangi turbūt dauguma „Drau labai nenorėjo, kad Sovietų
go" skaitytojų buvo vienaip ar Sąjunga būtų užpulta frontu
kitaip paliesti šioje knygoje iš vakarų pusės. Jie Hitleriui
aprašytų įvykių, bandysiu piršo „pietinę strategiją", at
peržvelgti įdomesnius šioje seit, užpuolimą iš šiaurinės
knygoje aprašytus įvykius.
Afrikos per Artimuosius Ry
Ši knyga yra apie progas ir tus. Šią strategiją ypač piršo
galimybes laimėti, kurias tu Hitlerio karo vadai Jodl, Raerėjo Hitleris, bet jų neiš der ir Rommel. Tuo metu
naudojo. Autorius bando atsa Šiaurės Afrikoje Anglija turėjo
kyti į klausimą: kurios di tik vieną motorizuotą diviziją,
džiausios klaidos privedė prie kad apgintų Egiptą ir Suezo
nacių pralaimėjimo ir kas yra kanalą, o Vokietija ten turėjo
kalčiausias dėl šių klaidų? Jo net 20 divizijų. Po Suezo ka
atsakymas: dėl pralaimėjimo nalo užėmimo Vokietija būtų
didžiausia kaltė krinta pačiam galėjusi užimti nafta turtingą
Hitleriui. Jo politinėje karje Saudi Arabiją, Palestiną bei
roje galima išskirti du laiko kitus Artimuosius Rytus, per
tarpius: 1933-1941 metus, ka juos pasiekti Baku ir kitas,
da atrodė, kad jis yra gimęs po prie Kaspijos jūros esančias,
labai laiminga žvaigžde, ir nafta turtingas Sovietų Są
1941-1945 metus, kada dėl jungos vietoves. Tai būtų už
paties Hitlerio daromų klaidų kirte naftos gavimą ne tik so
vietams, bet ir Anglijai. Sovie
jam pradėjo labai nesisekti.
• Pagal autorių, Hitleris tu tai būtų netekę kuro motori
rėjęs talentą atrasti oponento zuotiems daliniams. Sovietų
silpnąsias vietas. Jo pasiseki Sąjunga būtų buvusi apsupta
mai prasidėję 1933 metais, pa ir, neturėdama naftos, be mo
sidarant Vokietijos kancleriu, torizuotų dalinių ir tankų
ir baigėsi 1940 metais, kada nebūtų galėjusi kariauti prieš
pergalė prieš Prancūziją jį motorizuotą Vokietijos armiją.
patį įtikino, kad jis yra neklai
Hitleriui kategoriškai atme
dingas karo strategas, net tus „pietinės strategijos" pla
karo strategijos genijus. Jis ną ir apsisprendus už S. S-gos
nesuprato, kad ši pergalė buvo užpuolimą visu frontu iš va
ne dėl jo paties vizijos, bet dėl karų pusės, atseit, nuo Kare
karo vedimo genijų — gene lijos iki Juodosios jūros, gene
rolų Erich von Manstein ir rolai bandę jį įtikinti, kad tai
Heinz Guderian.
per daug išblaškytų Vokietijos
Hitlerio strategija iki 1941 motorizuotas pajėgas ir pada
metų buvo be klaidų. Jis izo rytų vokiečių tankus mažai
liavo ir okupavo vieną valsty veiksmingais. Siūlė puolimą
bę po kitos, išstūmė britus iš siauresniu frontu, visas jėgas
Europos žemyno, o generolas nukreipiant į Maskvą. Galvo
Rommel beveik užkariavo ta, kad, užėmus Maskvą, patį
šiaurinę Afriką. Pagal auto nervų centrą, sovietinė val
rių, pirmuoju laikotarpiu Hit stybė būtų nebegalėjusi būti
leris elgėsi pagal didįjį Kinijos veiksminga. Hitleris buvo už
karo strategą Sun Tju, gyve puolimą trimis kryptimis: vie
nusį apie 400 metų prieš na nukreipta į Leningradą,
Kristų. Jo patarimas: kad iš kita į Maskvą, o trečia į Kau
vengtum stipresniojo, visuo kazą.
met užpulk tą, kuris yra silp
Autorius teisingai pažymi,
nas.
kad Sovietų S-ga buvo imperi
Gal net nežinodamas apie šį ja, pavergusi daugelį tautų.
Sun Tju dėsnį, Hitleris tarp Todėl Hitleris padaręs didelę

ORINOKU, PRIE SALTO
ANGEL
EDMUNDAS PETRAUSKAS
Nr.6
Puerto Ordaz, viena iš kebų naujų didžiulių gyven
viečių, įkurta tik 1952 m., pradedant masiškai išnau
doti čia žemėje ir vandenyse esamus gamtos dovano
tus turtus, ypač po atradimo šiose Venezuelos srityse
nepaprastai daug aukščiausios kokybės geležies rūdos.
P. Ordaz yra dalimi Ciudad Guayana miesto su ge
ležie* rūdos parengimo ir išvežimo įrengimais, insta
liacijom, o kiek toliau, prie upės Caroni, galingomis vi
sam kraštui hydro-elektros jėgainėmis. Keturios-penkios naujos miestinės gyvenvietės plačiai išsidės
čiusios už kelių kilometrų nuo Orinoko pietinio kran
to, į kurį įplaukia (atvingiavusi nuo Angelo krioklių ir
šalia jų, Carrao ugnis) ir išsilieja tamsioji, mėlynoji
Caroni, matai besiskirianti platumu nuo gelsvo, smė
lio spalvos Orinoco (taip rašoma originaliai).
Anksti ryte atsikėlę skrydžiui į Canaima, randam
laivą jau priristą aukšto kranto, veik lygioje su vir
šutiniu laivo deniu, pakrantėje, niekuo napaaiiyminčioje, nebent aprūdijusiu dideliu tiltu, pėstiems čia at
gabentu ir nuleistu keistai nuo kranto viriaus žemyn,
prie keliolikos apatinių laiptų į prieplauką. Užlipus
lia „kontrapcįja", krante laukia autobusai ir taksiai.

Gal atsiras naujų
galimybių

Lietuvių Bendruomenes Baltimores apylinkes valdyba 2001 metams. Sėdi iš kairės Janina Brasauskiene, Ma
rytė Patlabaite, Ona Lekavičiene; stovi: Juozas Saurusaitis, Ona Eringiene, Kęstutis Cesonis ir pirmininkas Vy
tautas Eringis.

klaidą, j ten eidamas ne kaip
išvaduotojas, o kaip užka
riautojas. Pagal autorių, pir
muoju atveju daugelis S.
S -gos žmonių gal būtų sukilę,
jei Hitleris su jais būtų elgęsis
kaip su normaliais žmonėmis,
ne kaip su žemesnio lygio
„pusžmogiais"
(Untermenschen), ir jei jiems būtų pa
žadėjęs išsilaisvinimą iš sovie
tinės priespaudos. Juk gyven
tojai daug kur sntiko vokiečių
kareivius su gėlėmis, kaip
išvaduotojus. Gal iš dalies dėl
to pirmosios karo dienos vo
kiečiams buvo gana sėkmin
gos. Be didesnių pastangų
buvo užimti dideli S. S-gos
plotai. Bet po poros — trejetos
savaičių raudonarmiečių pasi
priešinimas labai padidėjo.
Autorius tai didele dalimi pri
skiria rusų patriotizmui. Bet
knygoje nėra paminėtas labai
žiaurus vokiečių elgesys su
Raudonosios armijos belais
viais, tiesiog jų marinimas
badu belaisvių stovyklose, ne
turinčiose nei pastogių, nei
pagrindinių sanitarinių są
lygų, kur belaisviai masiškai
pradėjo mirti dėl bado ir ligų.
Tą tikrovę greitai sužinojo
fronte tebekariaujantis rau
donarmietis, kuris dėl Hitlerio
kvailumo buvo pastatytas
prieš trejopą pasirinkimą: ar
ba trauktis ir būti nušautas
užfrontėje slankiojančių NK
VD dalinių; arba pasiduoti į
vokiečių nelaisvę ir ten mirti
nuo bado bei ligų; ar kariauti,
gal ne tiek dėl patriotizmo,
kiek dėl to, kad šis pasirinki
mas davė daugiausia galimy
bių išlikti.
Mano nuomone, kad tai
buvo labai svarbi priežastis
padidėjusiam raudonarmiečių
pasipriešinimui, rodo 1941
metų vokiečių kariniai pra
nešimai iš fronto (Wehr-

machtsberichte). Kiek prisi
menu, šio karo pradžioje so
vietų pusėje būdavo mažai
žuvusių, bet labai daug pasi
davusių į nelaisvę vokiečiams.
O po keletos karo savaičių
sumažėjo belaisvių skaičiai,
bet labai padaugėjo žuvusiųjų.
Jei patriotizmas buvo toks
svarbus veiksnys, kodėl jo ne
buvo karp pradžioje, o atsira
do tik vėliau?
Apsvaigintas pasisekimų
1933-1940 metų laikotarpiu,
Hitleris, atrodo, įtikino save,
kad jis yra geresnis karo stra
tegas, negu generolai. Bet jis
savo neklaidingumo neparodė
1941 metais kada nutarė, kad
S. S-gos karą galės užbaigti
per 4-5 mėnesius. Vasari
nėmis uniformomis aprengtus
vokiečius kareivius užklupo
žiaurioji Rusijos žiema ir ar
mijos įklimpo į liūną. Savęs
pervertinimas nulėmė Hitlerio
likimą. Knygoje yra duota
dešimtys atvejų, kur dėl Hitle
rio padarytų strateginių klai
dų buvo pralaimėti mūšiai.
Žinoma, kiekvienu atveju
buvo apkaltinti karo vadai,
nors jie buvo Hitlerio priversti
vykdyti jo nelogiškas užgai
das. Priešingu atveju grėsė
sušaudymas.
J karo pabaigą Hitleris pra
dėjo prarasti realybės jausmą.
Visuomet reikalavo nė pėdos
neatsitraukti iš užimtų terito
rijų, nors tai būtų galėję iš
gelbėti šimtus tūkstančių vo
kiečių karių gyvybių, daug
nepakenkiant karo eigai. Ge
ras pavyzdys yra Stalingra
das. Net ir prieš nusižudydamas reikalavo, kad sumuš
tos armijos likučiai nenustotų
gyvybės kaina gynę Trečiąjį
Reichą. Net ir 12-13 metų vai
kai. To nebūtų reikalavęs
idealistas patriotas. Tą galėjo
daryti tik savanaudis niekšas.

Lėktuvui pakilus, pasirodė pelkių, džiunglių, išsirai
čiusių vandenų, žemę lyg perskrodžiančių didžiųjų
Orinoko ir Caroni upių peizažas, kol priartėjame prie
nepaprastųjų Guianos aukštumų ir nuostabių tepuy,
nepaprastai staigiai šimtų pėdų stačiomis uolų sieno
mis nuo Gran Sabanos plokštumos iškylančių mil
žiniškų, plokščiais platfonniniais viršumis, kalnų. Lig
šiol neišaiškinta mokslininkų, kokiu būdu, kodėl te
puy viršuje augmenija ir gyvūnija skiriasi nuo apačio
je, aplink tepuy plokštumose, esančios. Salto Angel
išsilieja nuo vieno iš didžiausių tokių tepuys, su lėkšta
viršūne, platforminiu 700 kv. km viršumi, vietinių
indėnų Pemon kalboje vadinamu Auyantepui (blogio
dievu).
Kilometro aukščio kriokliai su nesutrukdytu van
dens kritimu per 807 metrus (pasaulyje lig šiol irgi
blogiausia), 16 kartų viršija Niagaros krioklius. Kriok
lių apačioje vandenys išsilieja plačiai Devil's Canyon'e
(Velnio dauboje), kuri didžiuliu puslankiu apsupa
krioklių apačią. Priėjimui žeme prie Salto Angel, kaip
ir prie Niagaros krioklių, nėra visiškai jokių kelių. Ne
bent su mačete skinantis sau taką per „mangrove"
džiunglynus ir pelkes. Arčiausiai esantis Canaimos
kaimas (apie 50 km į šiaurės vakarus nuo Salto Angel)
pats neturi jokio ryšio žeme, jokių kelių su likusia
Venesuela, bet turi užtektinai didelį oro uostą, kuris
pasitarnauja kelvarčiu (gateway) prie krioklių. Juos
pamatyti, ne vien atvykimo prie jų, priskridimo būdu
reikalas. Ui vis svarbiausia, kokios sąlygos pasitaiko

BAŽNYČIOS INDĖLIS
EUROPOS SĄJUNGAI
Kovo 30 d. popiežius Jonas
Paulius II susitiko su penkias
dešimt Europos Sąjungos
Vyskupų komisijos narių, su
sirinkusių į Romoje surengtą
visuotinį susirinkimą, ir pa
akino juos prisidėti prie vienin
gos Europos plėtojimo.
Susirinkime tartasi, kaip
Bažnyčia turėtų reaguoti į Eu
ropos Sąjungos keliamus iššū
kius. Jonas Paulius n primi
nė, kad jau 20 metų veikian
čios Vyskupų komisijos tikslas
yra religiškai ir kultūriškai
ugdyti tikinčiuosius Europoje.
Tačiau jis taip pat minėjo, jog
Komisija „turi stiprinti epis
kopatų
bendradarbiavimą
bendrų interesų klausimais".
Popiežius pabrėžė, kad Eu
ropos Sąjunga turi būti ne tik
geografinis ir ekonominis vie
netas. Ji turi pasižymėti ir
kultūriniu bei dvasiniu mat
meniu, derinti įvairiapuses ir
prasmingas vertybes bei tradi
cijas. Jonas Paulius II taip pat
sakė: „Naujosios Europos kū
rimui reikia vyrų ir moterų,
apdovanotų išmintimi ir įžval
gumu, paremtais tiek antro
pologija, tiek ir asmenine die
viškosios transcendencijos pa
tirtimi. Visuomenė dažnai da
ro sprendimus remdamasi ra
cionaliais
apskaičiavimais,
technologijomis ar daugumos
interesais. Svarbu pabrėžti,
kad žmogaus orumo autorius
yra Kūrėjas, todėl dauguma
negali vienašališkai nusta
tinėti iš šio orumo kylančių
teisių, jos turi būti visų pri
pažintos ir jomis reikia vado
vautis darant kiekvieną vi
suomeninį ar politinį spren
dimą".

Paskutinėmis balandžio mė
nesio dienomis Amerikos žiniasklaida tiesiog sensacija
palaikė nelegaliai atvykusių į
šį karštą imigrantų pastangas
iki nustatytos datos (04.30)
įteisinti čia savo padėtį. Pagal
praėjusių metų gruodžio mė
nesį priimtą įstatymą, tokia
teisė galėjo būti suteikta apie
640,000 nelegalių imigrantų,
galinčių įrodyti, kad JAV-se
gyvena šeimos narys, turintis
pilietybę arba bent „žalią
kortelę", o taip pat darbdavys,
užpildęs atitinkamus doku
mentus. Su tais dokumentais
ir 1,000 dol. vienkartiniu mo
kesčiu nelegalo vargai dėl pas
tovaus apsigyvenimo Ameri
koje turėjo užsibaigti.
Nors apie šią lengvatą buvo
skelbiama tuojau po įstatymo
priėmimo pernai metų pabai
goje, bet, atrodo, tik pačiomis
paskutinėmis dienomis dauge
lis nelegalų apsižiūrėjo, kad
baigiasi nustatytasis „malo
nės laikotarpis". Daugelis
klaidingai tikėjo, kad tai yra
visuotinė amnestija nelegalie
siems imigrantams, todėl ne
skubėjo registruotis.
Informacijos iš patikimų
šaltinių stoka pasinaudojo
įvairūs pelnogaudžiai, kurie
nesuvokiantiems šio krašto
įstatymų „plonybių" ir nemo
kantiems anglų kalbos, kad
galėtų kreiptis į atitinkamas
įstaigas, už nemažą atlygi
nimą žadėjo visus legalumus
sutvarkyti. Kai žmonės pasiju
to suvedžioti, tuomet reikėjo
skubiai ieškoti kitų kelių. Tad
ir nusidriekė ilgiausios eilės
prie imigracijos įstaigų durų,
o taip pat prie santuokos re
gistracijos biurų, nes daugelis
mėgino legalizuotis būtent
kaip tik šiuo — pačiu pa
prasčiausiu ir lengviausiu —
būdu: sukuriant šeimą su le
galiu Amerikos gyventoju.
Nors imigracijos ir kitos bū
tinos įstaigos dirbo iki pat ba
landžio 30 d. vidurnakčio, visų
klientų patenkinti nespėjo.
Galima įsivaizduoti jų nusivy
limą ir beviltiškumą, kai, iš
stovėjus ilgiausias valandas
eilėje, durys „prieš pat nosį"
užsidarė ir viltys liko neišsi
pildžiusios. Todėl buvo malo
nu gegužės 3 d. žinių laidoje
girdėti kai kurių JAV vyriau
sybės narių siūlymus „malo
nės laikotrapį" nelegaliems
imigrantams pratęsti, kad visi
spėtų susitvarkyti dokumen
tus. Vadinasi, yra galimybių,
kad šis klausimas bus teigia
mai išspręstas, tiek lietu
viams, tiek iš kitų kraštų ne
legaliai į Ameriką atvyku
siems.

matomumui, kas žinoma, visiškai priklauso nuo oro.
Visa Venezuėla yra tropiniame klimate. Bet čia aukš
tumų skirtumai, drėgnos aplinkos laukiniai plotai,
canijonų uolų dalis saulėje, kitur pavėsiuose. Net ir
nelietingą, nedebesuotą dieną krioklius gali bet kuriuo
laiku supti staigiai susidariusios miglos, ūkanos.
Mažu lėktuvu (geriausiai prieinama, matoma) artė
jant į Devil's Canyoną, savotiškas jausmas, kartu ir
baimė. Pagaliau, lyg Imax teatre (tik čia triuški
nančioje tikrovėje), stulbinantis įspūdis, pamatant
prieš save, vargiai atpasakojamą, neįtikimą gamtos
stebuklą. Skrydis tiesiog į „canijoną", kuris ir saulės
apšviestas yra tamsus.
Plonomis, palyginus su kryčio aukščiu, purkštau
jančiomis juostomis Salto Angel meta vandenis že
myn. Aplink visur pragariškai atrodančios daubų pla
tumos, lyg spąstai, dangų remiančios uolų sienos.
Lėktuvui sukantis ratu, priartėjant prie uolinių sienų
ir krintančio vandens, kyla grasinantis baimės jaus
mas — ką aš Čia darau!? Krenta vandenys, baltuodami
pakraščiais lyg dulkėmis, purkštaudami, išsipila gi
lioje apačioje ir dabar, jau upės Rio Chumn vaga vin
giuodami, išplaukia į „canyon'o" šiaurėje atvirą lėkš
tumą, jau saulėje šviesiai žalias, blizgančias džiung
les. Pakeliui peršoka per eilę įvairaus platumo, bet
žemesnių krioklių (Hacho, EI Šapo, EI Sapito, Salto
Yuri, Yacoru, Salto Deiteri). Tada, Carrao upe pro Ca
naima, įplaukia į Caroni upę, užsibaigiančią susgungimu su Orinoko upe Puerto Ordaz/Ciudad Guayana

Tačiau, nepaisant, kiek lai
kotarpis legalizuotis bus pra
tęstas, ar kokios lengvatos su
teikiamos nelegaliems imi
grantams, kad galėtų pasilikti
šiame krašte, jų srautas var
giai susiaurės. Šiuo metu tiki
ma, kad JAV-se yra apie 11
mln. nelegalių
imigrantų,
nors, dėl suprantamų prie
žasčių, tikro jų skaičiaus ne
įmanoma sužinoti, kaip iš
tikrųjų nežinoma, kiek jų tar
pe yra atvykusių iš Lietuvos.
Vis tik pripažįstama, kad
imigrantai — legalūs ar nele
galūs — daug prisideda prie
pasaulinės ekonomikos augi
mo, ne tik įsijungdami į vals
tybių, kuriose apsigyvena,
darbo jėgos gretas (dažniau
siai dirbdami darbus, kurie
nelabai populiarūs vietinių gy
ventojų tarpe, tad darbda
viams sunku rasti pakanka
mai darbininkų). Tačiau dau
giausia naudos imigrantai su
teikia savo kilmės kraštui,
siųsdami paramą jame pasi
likusiems artimiesiems ar sa
vo šeimos nariams. Pagal
2000 metais padarytus ap
skaičiavimus, imigrantai ka-smet išsiunčia apie 100 mili
jardų dolerių paramos savie
siems. Tai kur kas didesnė
suma negu užsienis išleidžia,
suteikdamas tiems kraštams
paskolas ar apskritai para
mas. Tą faktą verta prisiminti
visiems, kurie burnoja prieš
lietuvius, besiveržiančius už
darbiauti į Ameriką ar kurią
kitą turtingesnę šalį: emigran
tai yra valstybėms viena veik
smingiausių ir pelningiausių
„eksporto" šakų.
Žinoma, didžiausi' emi
grantų „importuotoja" yra
Amerika, bet nedaug atsilieka
ir Vokietija, ir Didžioji Brita
nija, ir kitos turtingesnės Va
karų Europos valstybės, į ku
rias daugiausia plūste - plūsta
Rytų ir Vidurio Europos tautų
žmonės, nerasdami pastoves
nio pragyvenimo šaltinio savo
tėvynėje. Nors kai kas mano,
kad tie „atvykėliai" yra tik
kažkokie nusikaltėliai, ku
riems pasidarė „per šilta" na
mie, arba nuotykių ieškotojai,
trokštantys pagyventi užsie
nyje, bet, jau dabar pradeda
ma suprasti, kad tokios prie
laidos labai klaidingos.
Vienaip ar kitaip, legalių
bei nelegalių imigrantų ant
plūdis dar negreit pasibaigs,
bent iki tol, kol neišsilygins
pasaulinės ekonomikos paini
avos. O jų galo kol kas nema
tyti. Tas ypač svarbu ma
žesnėms valstybėms, kurios
nenori prarasti žmonių.

vietovėje — iš kurios atvykom.
Nejučiomis mintys krypsta į Jimmie Angel (18991956) ir jo keturvietį lėktuvėlį ir EI Rio Caroni",
netyčiomis (ar ieškant EI Dorado aukso?) laimingai tik
įklimpusį viršuje Blogio dievo, Auyantepuy, kalna
gūbrio apie 10-12 km nuo vandens kryčio briaunos. Jis
su žmona ir dviem kartu skridusiais, skindamiesi
mašetėmis kelią, žingsnis po žingsnio, išvydę stebuk
lingą krioklių panoramą nuo jų viršaus, veik neįti
kimai nuostabiai rado būdą — kelią nuo vienu kilo
metru vertikalios aukštumos su sieninių, stačių uolų
briaunomis, sugrįžti gyvi atgal į „civilizaciją" po 11
dienų odisėjos. Negalėjęs nuo Auyantepui pakilti, „EI
Rio Caroni" nesužalotas, iš įklimpimo išlaisvintas ir
nuo Auyantepuy iškeltas, laikomas „gyvu" paminklu
pilotui ir lėktuvui Ciudad Bouvar oro uosto priekyje.
Nuostabu, kad jo vietoje palikta jo „replika", įkelta ten
debesų aukštumoje ir prieinama tik užsispyrusiems
avantiūristams, kaip Jimi Anheliui.
Ne kaip stebint Niagaros krioklius, kiek norint ilgai
ir patogiai nuo žemės, Angelo kriokliai leidžia save
pamatyti, tik skrydyje keletą kartų prabėgančių ke
liasdešimt minučių besikeičiančiais momentais. Po ke
turių praskridimų — adios! Svarbu skristi mažesniais
lėktuvais, galinčiais žemiau krioklių viršaus briaunos,
„canyon'o" — daubos vidun įskristi, suktas. Didesniais
lėktuvais Angel Falls matomi tik iš viršaus žemyn, per
aukštai ir per toli nuo krioklių tikrojo dramatiško veiBus daugiau
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Bičiulystė
Parengia Ligija Tautkuvienė,
talkinant sūnui Adomui
Bičiulystė.
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Džiaugiuosi skaitytojų dė
mesiu, siunčiamais laiškais.
Įvairiuose susibūrimuose ar
renginiuose sutikti žmonės
randa reikalą prieiti ir pasa
kyti keletą žodžių (beveik visi
tik teigiami!), kad jie skaito
„Bičiulystę" nuo „pirmos iki
paskutinės raidės". Šiaip jau
nedosni komplimentams A.
Pankienė, sutikta per Jauni
mo centre surengtą mugę, ta
rė: „Ačiū Tau už 'Bičiulystę'.
Matilda Marcinkienė, kurią
sutikau per susitikimą su am
basadoriumi V. Ušacku miesto
centre, mestelėjo: „Žinai, ge
rai, kad parašei apie S. Nėrį.
Mums reikia daugiau žinoti.
Bet tas paskutinis numeris
man patiko ne visas". Kai ku
rie pasako ir vieną kritikos
žodelį (tai labai puiku, nes,
kai viskas tik gerai, kai ramu
ma, tada ir lauk audros), kuri
verčia pergalvoti pasirinktos
krypties teisingumu. Atėję
elektroninio pašto laiškeliai
iš Kalifornijos, S. Carolina,
Colorado, Florida, Pennsylvania, Michigan, Indiana, Wisconsin valstijų ir net iš Kana
dos, jau nekalbu apie Lietuvą,
suteikia džiaugsmo.
Tačiau pasitaikė ir negeranoriškų parašymų. Dėkui Die
vui, tik vienas kitas toks, kiti
— daugiau patariantys. Su
prantu, kad nėra lengva pri
imti mus tokius, kokie esame.
Tačiau turėtume atsiminti,
kad
„Bičiulystė"
atsirado
„Draugo" redaktorės D. Bindokienės kvietimu susikurti
puslapį mums — trečios ban
gos lietuviams. Visi gauti įver
tinimai iš mano bangos tau
tiečių sako, kad einu teisinga
kryptimi. Dalis autorių, ra
šančių „Bičiulystei" gal ir nėra
priimtini kai kuriems išeivijos
žmonėms — tuoj pat primena
ma — štiš, čia mūsų laikraš
tis, prašome rašyti taip, kaip
mums patinka, arba išgirsti
„mes taip nepratę". Priekaiš

besišypsantys, reikia tos šyp
senos ar nereikia. Kurdami
intrigą, visada pritars negaty
viai nuomonei apie kitą, gal
daugiau pasiekusį, gal dau
giau sugebantį. Toks tik
šnibžtelėti: „o, taip, jis ar ji
jau toks, tokia... Taip, taip,
girdėjau, girdėjau, kad nenuo
lankus..." Intrigantų svarbiau
sias bruožas — apsimesti
bičiuliais, jie tik tariamai nuo
lankūs didesniam, stipres
niam, turtingesniam. Nepa
mirškime, kad žmogus negimė
nuolankus. Nuolankumas —
tik apsimestinė savybė. Nuo
lankumas gimdo pasiprieši
nimą iš vidaus, gimdo neapy
kantą tam, kuriam reikia nu
silenkti. Kartais sutinkame
tokį žmogų ir matydami jo,
tariamai, nuolankią šypseną,
tariamai meilias akis, ar ne
pagalvojame — kas verčia jį
veidmainiauti?? Žiūrėk, ilgai
niui ir išlenda — priėmei jį
bendradarbiauti, o jis, po kiek
laiko, dar ir neapšilęs, pasi
naudojęs suteiktu prieglobs
čiu, pradeda graužti, ardyti
tavo taip sunkiai dėtus pama
tus kokiai nors mokyklai, or
ganizacijai ar naujai kuriamai
darbovietei, nors prie kūrimo
nėra net prisidėjęs. Deja, nere
tai kai kurių išeivijos žmonių,
Motinystės džiaugsmas... Jurga Tautkutė-Tamonienė su sūneliu Mykolu.
taip pat mėgstančių intriguo
ti, paremtas. Ar gali tokį žmo
gų pavadinti bičiuliu? Ne, tai
tikras sovietinis „draugas",
Moma gali devynetą vaikų linkiu... 1999 sausio 1 d. va
kurio sąvoka mums visiems adata išpenėti, o tėvas — nė karą ji paliko, jos žodžiais
gerai pažįstama. Tokie ir į šešiais žirgais vieną.
tariant, „šią ašarų pakalnę",
komunistų partiją lindo, pra
Motinos rankos yra švel ir iškeliavo amžinybėn... Ta
šėsi priimami, mušdamiesi į nios.
da Čikagoje tris paras snie
krūtinę — aš būsiu pats ge
Motinos meilė kasdien nau gas krito kąsniais, buvo di
riausias! Kad tik kitą, gal ta- ja.
džiausia pūga. Lėktuvai nei
lentingesnį, gal ir protingesnį
Nors ir apuokas, bet mano kilo, nei leidosi. OTIare oro
aplenkti, jei ne žiniomis, tai vaikas.
uostan važiavau veik tris
bent „įsitikinimais"... Kad
Ar karalienės, ar kavolienės valandas, kartais vos nenu
tik...
vaikas — vis tiek vaikas. Moti garmėdama pusnin ar neatsinos
mušimas - sviestu tepi mušdama į kokią kitą, tokią
Nėra lengva susirasti tikrą
mas.
bičiulį. Tiesa pasakius, kiek jų
pačią vargo mašiną... kai vis
Ir gera teta — tai vis ne mo kas nurimo ir lėktuvai pra
ir reikia vieno žmogaus gyve
nimui — tik keleto, o gal tik tina.
dėjo kilti, man nebuvo lemta
Siratystė sunkesnė už akme išskristi — pirmenybę teikė
vieno, bet tikro. Norėčiau, kad
„Bičiulystė" taptų bičiuliu toli nį.
verkiantiems vaikams ir jų tė
Suskato, kad motušės nete vams, kurie tris - keturias pa
nuo tėvynės esančiam tau
tiečiui, padėtų jam nors penk ko.
ras galavosi oro uoste. Tada,
Pamotės duona karti.
tadieniais, nors retsykiais
kai jau galėjau lėkti, nebebu
Maži vaikai kuprą laužia, o vo prasmės — per vėlu... Taip
prisėsti, paskaityti, pasikal
bėti, atsikvėpti. Juk esame ne dideli širdį graužia.
ir neišskridau, nepalydėjau.
Katros motina nebarė, tą Turbūt ne man vienai teko
tik detektyvus ar nuotykių
romanus skaitanti tauta. Esa žmonės peikia.
tokia dalia — nepalydėti pasDukrelė suskato, motušė su kutinėn kelionėn, neužberti
me skaitytojų tauta. Jei „Bi
čiulystė" skaitoma — laimingi prato.
gimtosios žemės saujos. Dėl

taujama, kodėl spausdinu, ne
iškarpau straipsnelių, kuriuos
mes, atvykusieji, matome šį
gyvenimą kitaip ir t.t. Turiu
tik padėkoti „Draugo" redakto
rei, kuri įžvalgiau, nei prie
kaištautojai, mato mūsų po
reikius, mus dominančią te
matiką. „Uždrausti, neleisti,
pakeisti" — man primena int
rigą, cenzūrą, kuri, beje, buvo
ir nepriklausomoje Lietuvoje,
o ypatingai kieta Tarybų Lie
tuvoje. Pakanka paminėti Vyt.
Klovos operą „Pilėnai", kurion
cenzūros pareikalauta įvesti
rusų kunigaikštį Danylą, kaip
tautų draugystės simbolį, ar
A. Vienuolio sudarkytą „Puodžiūnkiemio" pabaigą, tos pa
čios S. Nėries kūrybą ir t.t.
Laikai pasikeitė, dingo ir dirb
tinis Danyla. O pareikalavi
mas pakeisti „Labdaringą Vie
nos valsą" į „Rožių valsą" man
primena ne tik cenzūrą — pa
keisk pavadinimą ir mes visi
ateisime, — bet ir dirbtinai
kuriamas kliūtis, kad tik nie
kas nieko nedarytų. Susidūri
mas, šiuo atveju, su dirbtiniu
lietuvinimu, man primena ne
senus laikus, kada koks nors
partorgas,
pamosikuodavo
partiniu bilietu ir sakydavo —
daryk, kaip partija įsakė, nors
įsakė jis pats... Juolab, kad ir
rožė, vargu bau, ar lietuviškos
kilmės gėlė. Gal daugiau pri
mena Kiniją...
Ne paslaptis, kad intrigą ku
ria ir mūsų bangos žmonės,
kai kurie yra tokie iš prigim
ties, o kiti gal tik tęsia buvusį
„darbą" — saugumiečio, skun
diko, intriganto. Juk jie nie
kur neišgaravo! Ne kartą ir ne
du tiek Lietuvos spaudoje,
tiek išeivijos, buvo rašyta apie
KGB infiltrantus, kurie sten
giasi būti visur, būti reikalin
gais. Jie griūdami, puldami
laksto iš vieno renginio ar su
sirinkimo, ar susibūrimo į ki
tą, stengiasi įeiti į išeivijos or visi.
ganizacijas, visada malonūs,

MOTINOS DIENA

Iš lietuviu tautosakos
Ligija Tautkuvienė

APIE CENZŪRĄ NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE
Iš mūsų istorijos
Nepriklausomos
Lietuvos
1919 metų Spaudos įstatymas
griežtai kovojo prieš plintan
čią amoralaus pobūdžio lite
ratūrą. 1928 metų liepos 12
dienos nutarimu, kurį pasira
šė ministras pirmininkas A.
Voldemaras, o jis tuo pat metu
ėjo ir Vidaus reikalų ministro
pareigas, buvo uždrausta Ry
goje išleista dr. Van de Veide
knyga „Technika braka" („Ve
dybų technika"), „nes ji savo
turiniu kenksminga, kaip
prieštaraujanti dorovės dės
niams". Archyvuose išlikęs
Kauno miesto ir apskrities
viršininko raportas (1933 me
tų kovo 23 dieną) Vidaus rei
kalų ministrui pabrėžia, jog
būtina uždrausti įvežti ir pla
tinti vokiečių kalba leidžia
mus pornografinio turinio ir
žeidžiančius dorovės jausmus
žurnalus „Lachendes Leben",
„Pelagius", „Figaro", „LichtLand" ir kitus. Varžoma ir tri
vialioji literatūra. Vidaus rei
kalų ministerijos Visuomenės
darbo valdybos atstovo Vinco
Kemėžio (1939 metų kovo 20
diena) rašte Vidaus reikalų
ministrui sakoma: „Paskuti
niu metu kai kurie leidėjai
pradėjo leisti serijines kny
geles, kurios nerimtu krimina
liniu savo turiniu blogai auk
lėjimo atžvilgiu nuteikia besi
mokantį jaunimą, ypačiai pra

džios mokyklų ir jaunesniųjų
gimnazijos klasių mokinius. Iš
kitos pusės panašaus pobū
džio knygelės kenkia lietuviš
kos literatūros orumui ir ap
sunkina kelių tikrųjų rašytojų
kūrybingumui". Nurodomi ir
konkretūs leidiniai — E. Stepanovienės „Paniekintoji" ir J.
Gineikos „Tarp gyvybės ir mir
ties". Vidaus reikalų minist
ras, vadovaudamasis „Valsty
bės ir tautos reikalų sumeti
mais" ir pasirėmus Spaudos
Įstatymo 10 ir 50 str. nutarė
šias knygas konfiskuoti ir su
naikinti.
* * *

1919 metų Spaudos įstaty
mas administracijos organams
suteikė teisę tik iškelti bau
džiamąją bylą, o atsakomybėn
patrauktų asmenų kaltės
klausimą pavedė spręsti teis
mams. 1935 metų Spaudos
įstatymu paties leidinio liki
mas ir spaustuvių vedėjų,
laikraščių leidėjų bei redakto
rių atsakomybės klausimas
perduodamas spręsti apskri
čių viršininkams. Apskrities
viršininkas turėjo teisę skirti
pinigines baudas už nuostatų
nesilaikymą. Baudų dydis svy
ravo nuo 500 iki 5,000 litų.
Didžiausią baudą gaudavo, be
leidimo išleisti arba jau buvę
uždrausti, laikraščiai. Jų lei
dėjai, redaktoriai ir spaustu
vių, kuriose laikraštis buvo

išspausdintas, • vedėjai bau
džiami 5,000 litų bauda.
„Valstybė irgi neišvengiamai
spaudai reikalinga, ji teikia
jai juridinę ir politinę globą,
duoda daug medžiagos jos tu
riniui sudaryti, bet kai ji ją
despotiškai suvaržo, visiškai
panaikina jos laisvę ir sava
rankiškumą arba kai ji pati
tiesiog imasi monopolį, kai ją
paverčia tik viena savo išsi
laikymo priemone, tada spau
da darosi oficiali, nuobodi,
konformistinė, neskelbianti jo
kių idėjų ir reikalaujanti bū
tinai reikalingų reformų, ji
liaunasi buvus pažangos ne
šėja, objektyvios tiesos skelbė
ja ir viešosios nuolatinės kont
rolės vykdytoja", — 1936 me
tais rašė nepriklausomos Lie
tuvos žurnalistas Juozas Keliuotis.
Didėjantis visuomenės ne
pasitenkinimas cenzūravimo
politika vertė reformuoti spau
dos priežiūros sistemą. 1940
metų vasario 27 dieną Vidaus
reikalų ministerijos Spaudos
ir draugijų skyriaus vedėjas
D. Stankūnas ir ministras K.
Skučas kreipėsi į Švietimo mi
nistrą raštu, kuriame teigia
ma: „[..] originalūs rašytojų
kūriniai ir verstinė literatūra
turėtų būti išskirta ii įpras
tinės cenzūravimo tvarkos.
Bus daugiau

Mama — tai žodis, kurį pir
miausia suvokiame savo pa
saulyje. Tai didžiausią pras
mę turintis žodis, kurin sutel
pa viskas.
Mama, mamyte, mamučiuke, mamute, motule, motinėle,
matušėle — sengalvėle, mamulyte, mamų liuke... Gal nė
viena kalba nėra tokia tur
tinga motinos sinonimais,
kaip lietuvių
Motinos diena pradėta švęs
ti amerikietės A. Jarvis ini
ciatyva, 1908 metais išsirūpi
nusios Filadelfijos mieste vi
soms motinoms pagerbti die
ną. Jos iniciatyva Motinos
diena oficialiai
visoje JAV
pradėta švęsti antrą gegužės
sekmadienį, priimta nuo 1914
m. kovo 24 d. Lietuvoje šven
čiama nuo 1929 m. kovo 24 d.
Motinos diena gana greitai
prigįjo ir tapo puikia šeimos
švente. Lietuvoje švenčiama
pirmąjį gegužės sekmadienį.
Mano tėvų šeimoje, kiek
atsimenu, visada šventėme
Motinos dieną Kai gyvenome
kartu, tėčiui padedant, dažnai
sugalvodavome kokią nors
malonią staigmeną mamai..
Vėliau, užaugusios, šeimas
sukūrusios, kartu suvažiuo
davome pas mamą. Gyvenda
ma Amerikoje, niekada nepa
miršau pasveikinti, paskam
binti, dovanėlę pasiųsti. Treti
metai, kai nebepaskambinu
mamai Lietuvon, nepasveiki
nu su jos švente, nieko nepa

vienokių ar kitokių priežas
čių negalintys išskristi ne vie
na ar vienas, ne vieną naktį,
įsikniaubę pagalvėn praverkiam, jei neprastaugiam, savo
skausmą.
Nejučia susiradus rašymo
priemonę oro uoste, vis dar
neprarasdama vilties išskris
ti, rašiau mamai laišką. Ma
no laiškas, padedant šiuolai
kinėms technikos priemo
nėms, nukeliavo Lietuvon, pa
dėtas šalia mamos, jos kairėje,
kur plakė širdis.
Sakoma, kad tėvo netekęs
esi našlaitis, o motinos — dvi
gubas našlaitis. Mes gyvena
me, skubame, bėgame. Dauge
lio darbų nepadarome, atide
dami — „vėliau". Kartais tas
„vėliau" tampa — niekada ar
ba per vėlai.

NEIŠSAKYTI ŽODŽIAI
Nebespėjau, nebespėjau pa
sakyti, Tau, mano mieloji
vargše, mama, paskutinių
gražių žodžių.
Nebėra Tavęs ir Tu dar esi.
Atleisk man už viską, kuo bu
vau Tave įskaudinusi. Kiek
kartų būname neteisus vieni
kitiems, kitą kartą net neįver
tindami, kiek savo neteisumu
skaudiname kitą.
Mama! Kiek daug su šiuo
žodžiu susyęs mano gyveni
mas. Ačiū Tau už gyvybe. Ačiū
už tas pamokas, kurias rodei
savo gyvenimu, už tą didžiulį
norą turėti tvarkingą šeimą,
namus. Už begalinį darbštu
mą, kurio, ištikus negalei,
netekus, krimtaisi ir po tru
putį pradėjai suprasti, jog gy
vename, vis tik neamžinai...
Visada atsimenu savo vai
kystę, kurią dahju į dvi dalis
— iki Tavo nuteisimo ir iš
vežimo į Sibirą ir po to. Tik
vėliau galėjau suprasti, kiek
daug Tau teko iškentėti, kiek
daug reikėjo turėti valios ir
pasiryžimo, kad prisiimti, ki
tų kaltę, tuo išvengiant grupi
nės bylos sudarymo, išgelbstint geriausią draugę Olgą.
Tau, mama, dėkinga už pir
mąją pamatytą operą, už įs
kiepytą meilę menui, grožiui
Atsimenu, kaip per naktį
man išmezgei liemenę su brie
džiais, nes kitą rytą buvo iš
leistuvės pradinėje mokyklo
je ir aš buvau su pačia gra
žiausia liemene pasaulyje!.
Niekada Tavęs, mama, nema
čiau sėdinčios ir nieko nevei
kiančios — ar siuvinėjai, ar
mezgei, ar skaitei. Sakei —
nemyliu tinginių.

ir jėga, į kurią ne kiekvienas
mūsų norėjome remtis. Tu lai
kei visus keturis kampus mū
sų namų ir — palūžai. Kiek
gali vienas žmogus „vežti", sa
kydavai. Gal reikėjo dalintis, o
gal reikėjo vienu kampu ma
žiau...
Dabar ramybė, Tavo veide,
o mūsų — skausmas ir ne
tektis. Kas pabars, kas pas
katins, kas nusijuoks... ma
žai rašiau — skambindavau,
nes buvo labai svarbu išgirsti
balsą. Juk ką tik neseniai jis
buvo toks žvalus. Kaip papras
tai. Sakei, nebeišgyvensiu iki
pavasario. Nepatikėjau — juk
balsas skambėjo! Nebėra Ta
vęs. Vienas Dievas težino kiek
iškentėjai per 50 metų nesi
baigiančio kojų skausmo.
Bet, mama, Tu gali didžiuo
tis, kad gyvenimo pareigas
atlikai puikiai — užauginai
mus dorais žmonėmis. Visais
laikais tai buvo neįkainojama
vertybė. Anūkai, proanūkai,
duos Dievas, gal nebus blo
gesni. Viską sutvarkei, viską
padarei, kaip mokėjai geriau
siai.
Atleisk man, kad nesu čia
šią minutę. Esu kartu su Ta
vimi širdyje, mintyse. Tikiu,
kad susitiksim ten, aukštai,
toli ir aš Tau dar kartą nusi
lenksiu, kaip lenkiuosi dabar
ir sakau: mano mieloji, varg
še mama, ilsėkis ramybėje —
šiame gyvenime nuveikei dau
giau nei kuris kitas. Ką pada
rysi, kad poilsis tik toks beli
ko. Už mus, esančius čia, te
gul mano dukra pabučiuoja
Tavo pavargusias rankas...
•**

Paskambink mamai ir pa
Visas mano gyvenimas su sakyk, kad labai myli ir pasiil
syęs su Tavimi, mama. Tavo gai. Padaryk tai šiandien, da
stiprumas ir, atrodė, neišsen bar. Rytoj gali būti per vėlu....
kanti energija, buvo pavyzdys
L.T.
-i

. ..

VIENIŠIEMS ŽMONĖMS — PAŽINČIŲ
KLUBAS
„ZODIAKAS**
Klubo sąlygos: nariu gali
būti kiekvienas ar kiekviena,
ne jaunesni kaip 18 metų am
žiaus. Norint tapti klubo na
riu, reikia atsiųsti savo duo
menis, nurodant: lytį, amžių,
ūgį, šeimyninę padėtį, išsila
vinimą ar profesiją, pomėgius
ir poreikius. Kadangi laikraš
tis keliauja per platųjį pa
saulį, siųsdami duomenis tu
rite įdėti voką su savo atgali
niu adresu. Taip pat parašyti
savo telefoną ir pridėti čekį su
5 dol. mokesčiu. Jums bus iš
siųstas patikusio žmogaus ad
resas arba keli adresai, atitin
kantys Jūsų poreikius.
11.1 likę to know is there is
a nice Lady out they, that likę
to get married. She has to be
45 to 60. Nice and good and
honest. And not steal from
me. I had one giri. That was
not honest. If so — call me.
My name — is Ed, phone —
630-366-1066.

12. Moteris 56 m. 164 cm,
šviesiaplaukė, išsiskyrusi. Iš
silavinimas — aukštesnysis —
buhalterija. Linksma, energin
ga, gero bodo, savarankiška.
Mėgstu kehones, gamtą, mu
ziką, knygas. Dvi dukros ište
kėję. Čikagoje esu penkeri me
tai. Ieškau draugo, norinčio
praleisti likusį gyvenimą san
tarvėje ir supratime.
13. Nevedęs vyriškis, 40 m.,
186 cm. Išsilavinimas — vidu
rinis. Nuoširdus, gero būdo.
Negeria ir nerūko. Mėgsta
tvarką, švarą, gaminti maistą.
Pomėgiai — kelionės, knygos,
gamta, teatras, koncertai.
Pats muzikuoja. Kaunietis,
laikinai dirbantis Žemaitijoje.
Norėtų susipažinti rimtai
draugystei Kalba lietuviškai,
rusiškai, truputį vokiškai. Mo
kosi anglų kalbos.
14. Moteris, 50 m. 172 cm,
našlė, mėlynakė, ilgaplaukė.
Išsilavinimas — aukštesnysis.
Mėgsta šeimininkauti, ruošti
valgį, tvarką, švarą. Mėgsta
šokti, keliauti. Dukra ir sūnus
— suaugę, gyvena Vilniuje.
Norėtų susirasti draugą be ža
lingų įpročių rimtai, ilgalaikei
draugystei. Pati nevartoja al
koholio, nerūko. Nevartoja hkosmetikos. Nemėgsta apgau
lės, neištikimybės. Gyvena
Vilniuje.
Rašykite mums: „Bičiulystė"
— „Draugo" adresu arba P.O.
BOX 4102 Wheaton, IL, 60189
arba elektroniniu paštu email: Biciulysteaol.com
•
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SVEIKATA

Bičiulystė
BIČIULIAI
Jurga Šakalytė — trečiosios
bangos atstovė, Šiuo metu gy
venanti Pennsylvania valsti
joje ir bendradarbiaujanti Philadelphijos lietuvių radijo va
landėlėje .Bendruomenės bal
sas". JAV LB tarybos sekre
torė Teresė Gečienė atsiuntė
„Bičiulystei" Jurgos pasisa
kymą, transliuotą šios valan
dėlės metu š.m. kovo mėn. 4
d., pridurdama, kad mergina
puikiai įsiliejo į „Bendruome
nės balso" rengėjų kolektyvą.
* * *

Norėčiau trumpai pasidalin
ti savo pirmaisiais įspūdžiais
apie Filadelfijos lietuvių ben
druomenę. Prieš atvykstant į
JAV, teko ketverius metus gy
venti, dirbti Anglijos sostinėje
Londone. Be abejo, buvo įdo
mu susipažinti tiek su senes
niąja lietuvių karta, tiek su
neseniai atvykusiais gyventi į
Angliją. Londono, ar net Ang
lijos, lietuvių bendruomenė
nėra tokia gausi, kaip kad čia
Jungtinėse Valstijose. Gal tik
pastarojo dešimtmečio laiko
tarpyje Londono lietuvių išei
vių gretos gausiai pasipildė
plūstelėjus naujai atvykusiųjų
bangai. .
Londono lietuvių bendruo
menė buriasi Šv. Kazimiero
parapijoje, kuri yra rytinėje
miesto dalyje. Man teko keletą
kartų sekmadieniais lankytis
šv. Mišiose ir susipažinti su
bendruomene truputį iš ar
čiau. Susidariau įspūdį, kad
senoji išeivija ir naujai atvy
kusieji tarpusavyje bendrauja
labai minimaliai. Gal tam turi
įtakos uždaras anglų gyveni
mo būdas bei konservatyvi
nuostata naujovių, kurias at
sivežė naujai atvykusieji, at
žvilgiu. Net ir po keleto apsi
lankymų parapijoje man nela
bai pavyko su kuo nors pa
bendrauti. Susidariau tokią
nuomonę, kad jei nieko nepa
žįsti, tai ir nieko nepažinsi...
Prieš pusantrų metų atsi
dūriau Pensylvanijoje. Netru
kus sužinojau apie Filadelfi
joje veikiančią Šv. Andriejaus
parapiją. Gana prieštaringų
minčių vedama, vieną eilinį
sekmadienį atvykau į šią pa
rapiją. Savaime suprantama,
kad šv. Mišios visur savo esme
yra tas pat. Ko nors tikėtis
daugiau nė neįsivaizdavau. Ir
kaip buvau maloniai nustebin

ta, kai po šv. Mišių visi susi
rinko labai neformaliam pa
bendravimui parapijos salėje.
Ne vienas žmogus, sudomin
tas čia dar nematyto veido,
priėjęs domėjosi iš kur, ką čia
veikiu, o, svarbiausiai, kvietė
ir vėl apsilankyti, vardino bū
simus renginius, kurie bus or
ganizuojami parapijoje. Toks
bičiuliškas, betarpiškas sutiki
mas, priėmimas į savo tarpą,
paliko be galo šiltą ir nepa
mirštamą įspūdį. Tokia gera
atmosfera yra labai svarbi
neseniai atvykusiems iš Lietu
vos. Juk ne vienas dažnai ne
sijaučia labai jaukiai, drąsiai
nepažįstamoje aplinkoje, nau
joje kultūroje.
Tą šiltą pirmo susitikimo bi
čiulystės jausmą ir šiandien
jaučiu, tarsi tai buvo tik va
kar...
Jurga Šakalytė
Phoenizville, PA
Iš laiškų „Bičiulystei"
(...)
Šiandienos jaunimas
Lietuvoje verčiasi įvairiai. Lie
tuvoje — depresinės nuotai
kos. Dauguma bėga į kitas
šalis, nes nemato prasmės
laukti, kol situacįja pasikeis.
Jaunimas, užaugintas soviet
mečiu neturi dorovinio pagrin
do — tikėjimo. Man kiek pasi
sekė — turiu mėgstamą dar
bą...
Nusikaltimų tikrai daug.
Vakare nėra baisu išeiti į gat
vę, nes gyvenu mažame mies
telyje.
Kreipuosi į „Bičiulystę" —
gal pažįstate pradinių klasių
mokytojus, kurie norėtų e-paš
tu draugauti su Lietuvos mo
kytojais, apsikeisti patirtimi.
O ir klasių vaikams būtų
džiugu turėti draugų kitoje
šalyje. Mano moksleiviai turi
savo elektroninio pašto adre
sus ir galėtų susirašinėti. Iš
anksto dėkoju, jei kas mums
pavyktų".
Mokytoja A. Žukauskaite
Joniškis
Gerbiama Ligija Tautkuviene, labai reikalinga bičiule.
Ačiū už bičiulystę". Noriu
padėkoti už prisiminimą „Bi
čiuliui išėjus". Be eilinių, pa
prastų lietuvių, nebūtų „Drau
go", nebūtų Lietuvių bendruo
menės, nebūtų lietuviškų pa
rapijų. Kaip ir Tu rašai, tas
paprastas, eilinis žmogus gali

PATARIMAI

„Bičiulystes" redaktore Ligija Tautkuvienė su Lietuvos gen. konsulu
Čikagoje (kairėje) Giedrium Apuoku ir LR ambasadorium JAV-se Vygaudu Ušacku.

būti labai garbingu. Kažkada,
seniai, seniai aš išmokau ir
bandau gyventi taip, kad ne
reikėtų gailėtis vakar dienos. Į
Ameriką atvykau 1949 me
tais. Visko paragavau. „Namo*
sugrįžau 1992 metais su sū
numi.
Dar kartą ačiū už „Bičiu
lystę", a.a. Antaną Jarūną —
daug daug tokių lietuvių čia
yra. Ne visi čia, Amerikoje yra
turtingi. Dažnai jie bevar
džiai, bet gyvena krikščio
nišką gyvenimą — „Mylėkite
vieni kitus, kaip aš mylėjau
Jus..."
Atleisk už rašybą — nesu
išėjęs aukštų mokslų...(...)
Aloyzas Vaičius
St. Louis Park, MN
Sveiki
Senokai skaitau „Draugą".
Jį man užsako giminės Ame
rikoje. Galiu tik pasidžiaugti,
kad atsirado jūsų pažinčių
klubas „Zodiakas". Susvetimė
jimas tarp žmonių yra didelis.
Visi užsiėmę savo darbais ir
rūpesčiais. LT jei jūsų klubas
padės kažkam ištrūkti iš vie
natvės, susirasti draugą arba
draugę, tai galima tik džiaug
tis. Nesutinku su žodžiais,
kad save gerbianti moteris, ir
dar išsilavinusi, niekad nesiskelbs". Esu save gerbianti,
turiu du aukštuosius išsilavi
nimus, nepriekaištingos iš
vaizdos. Man — 30 metų, ne
tekėjusi ir neturinti vaikų,
materialiai
nepriklausoma,
turinti puikų darbą. Galėčiau
pasiskelbti Jūsų laikraštyje,
ne tam, kad ištekėčiau ar ras
čiau turtingą vyrą. Tiesiog
puiku būtų rasti draugą ben
dravimui. Mano nuomone

„Zodiakas" reikalingas. Jis su
teikia galimybę nors vienam iš
daugelio rasti savo laimę.
Su pagarba
Alma
Iš Lietuvos mažo miestelio.
* * •

Praeitą savaitgalį Čikagoje
lankėsi Lietuvos ambasado
rius JAV Vygaudas Ušackas.
Šeštadienio popietę, kartu su
generaliniu konsulu Čikagoje,
Giedriumi Apuoku apsilankė
Jaunimo centre. Apžiūrėjo ten
įsikūrusias Lituanistinę bei
Meno mokyklėles, Pedagoginį
institutą. Krautuvėlėje „Lietu
vėlė" bičiuliškai šnektelęjo su
jos savininku Andriumi Buču,
pirkėjais. Ambasadorius pasi
džiaugė lietuviškomis prekė
mis, o ypač buvo nustebintas
tokia gausa lietuviškų arbat
žolių, kompaktinių plokštelių.
Čia pirmą kartą pamatė ir
mūsų „Bičiulystę", beje, kurią
visada galima įsigyti krautu
vėlėje. Įdomiausia ir netikė
čiausią buvo, kai vienas žmo
gus jam ištiesė ranką ir pa
sakė — „Sveiki, ar prisime
nate savo matematikos moky
toją Skuode Antaną Jakubavičių?" Trumpai šnektelėjo. O
aš pašnibždomis pasmalsavau
— ar buvo geras mokinys mū
sų ambasadorius. Buvęs mo
kytojas, dabar su visa šeima
gyvenantis Čikagoje, tiesiai
atsakė: „O taip, Vygaudas
Ušackas buvo labai geras mo
kinys". Ambasadorius pajuo
kavo, kad jo mama irgi dirbo
mokytoja, tad kolegos mokyto
jos vaikui blogų pažymių ne
rašę... Na, kaip ten buvę nebu
vę, bet susitikimas, kad ir
trumpas, manau, buvo malo
nus ir bičiuliškas. LT.

ŽINOTE, ČIA TOKS TEMPAS!...

Jurga Šakalytė Pennsylvania val«tįjo« gamtoje.

„Žinote, čia pas mus, Ameri tą, ką tik „iškeptą", projektą.
koje, toks tempas. Jūs Lietu Gaminių specifikacijos neišsa
voje prie tokio nepratę, — gir mios, iš jų pats projektuotojas
džiu, kalba vietinė lietuvė nebeišskaito, kokius gaminius
amerikietė. — Kol mano teta suspecifikavęs. Čia ir ten ne
Vilniuje, Lietuvoje, per virtu didelės skaičiavimų klaidos
vę pereina, aš į Kauną pirmyn Čia trūksta brėžinių. Informa
cija, gauta elektroniniu paštu
atgal suvažinėju".
Tikrai, čia, Amerikoje, tem iš gamyklos, neišsami. Ir nepas: greitkeliais lekia, skuo siaiškink, neklausinėk, nes
džia, vienas kitą lenkdami, nėra laiko — laukia kiti pro
automobiliai, žmonės skuba, jektai, tad reikia „kepti". Ma
trumpam tesustoja, neturi lai nai, tiems, kas užsakė, ar kas
ko sakiniu kitu persimesti. įgyvendins projektą, svarbu;
Įstaigose virte verda darbas. manai, jie turės laiko sustot,
Štai
dirbau
projektavimo pažiūrėt, ką ar jie turi laiko,
įstaigoje. Tik gavom naują nėra spaudžiami kitų darbų?
projektavimo užduotį, per pu O ką apie patį sprendimą? Jis
santros dienos ji, žiūrėk, jau ir — standartinis (ne toks ir blo
padaryta. Lietuvoje prie tokio gas) — nereikalaujantis nei
{.lojekto būtume sėdėję gal sa pasėdėjimo, nei daug sme
vaitę. O čia vienas projektas, genų.
kitas, trečias... Eina per pro
Kiek teko skaityti ir pačiai
jektuotojų rankas, kaip nesu patirti, skubančioje šalyje taip
laikoma lavina. Reikia papil dirba ne tik projektuotojai.
domos informacijos — pa Taip dirba automobilių remon
skambini gamyklos atstovui to dirbtuvės, namus remon
— atsiunčia ją tau elektroni tuojantys specialistai, taip dir
niu paštu per porą valandų. ba ir teisininkai, ir gydytojai.
Turi klausimą — paskambini Keista, ar nekeista, bet dide
projekto inžinieriams, ir štai liu tempu suremontuotos ma
tau atsakymas. Viskas taip šinos dažniausiai važiuoja, ir
greitai sprendžiasi, taip sklan greitai pastatyti namai nesu
džiai, taip gerai. Tokiu tempu griūva. Atrodo, kad greitai
— net nuostabu. Bet palauk dirbančiuose teismuose dau
palauk! Stabtelk ir pažiūrėk į guma teisiųjų yra išteisinami.

Ikrus valgyti labai sveika.
Juoduosius ikrus patartina
valgyti žmonėms, sergantiems
įvairiomis kraujo ligomis. Juo
duose ikruose yra Omega 3 —
polisočiosios riebalų rūgšties
riebalų rūgšties, kuri labai
naudinga žmogaus organiz
mui.
Lašišos (raudonų) ikrų, ska
nios silkės galima nusipirkti
Rusijos žydų parduotuvėse Či
kagos šiaurinėje pusėje. Silkė
primena Lietuvoje parduoda
mą — neišdžiūvusi, rieboka.
Kartais visai nereikia numirkyti.
Tose parduotuvėse yra ir
juodųjų ikrų, kurie, beje, labai
brangūs. Jei lašišos ikrų svarą
galima nusipirkti už 10-14
dol., tai mažas stiklinis indelis
juodų ikrų kainuoja iki 40 dol.
Bet, jei vis tiek norite pirkti
juodųjų ikrų, atidžiai pažiū
rėkite, kad nebūtų baltų dė
melių, mat kai kurie Rusijos
ikrų gamintojai į juos deda borakso, kad taip greitai nesu
gestų.
Geriausiai pirkti iranietišką
juodąją ikrą, nes Irano vyriau
sybė kontroliuoja šią pramo
nės šaką, ir garantuoja koky
bę. Labai gera ir kinietiška
juodoji ikrą.
Ikrą valgoma mažomis por
cijomis (brangu!): ant trikam
pių skrebučių užtepkite svies
to ir uždėkite ikros. Ikrai pa
imti nenaudojamas metalinis
šaukštas. Geriausiai — perla
mutrinis. Kai ikrai yra blogo
skonio (su boraksu), tada jam
„užmušti" vartojami visokie
priedai— kiaušiniai, grietinė
ir t.t.
Keli minėtų parduotuvių ad
resai:
8170 W. Golf —liąuier Bar
čia galite nusipirkti moldaviško ar kitokio šampano. Beje,
kaip ir lietuvio Vyt. Miceikos
„Miškas" Woodridge, yra ir lie
tuviškų likerių.

o ligoninėse dauguma sergan
čiųjų išgydomi. Na, o jei kar
tais ne — tai kas, ar kas turi
laiko gilintis? Kai toks tem
pas, negi sustosi ir žiūrėsi...
Amerika yra Amerika — ne
gi kas ginčysis? — pirmaujan
ti šalis: pirmoji žmogų į Mė
nulį nuskraidino, kompiuteri
nę techniką išvystė, sudėtin
giausias technologijas sukū
rė. Darbo produktyvumas ir
pragyvenimo lygis cia aukš
čiausias pasaulyje ir ar ne il
giausia žmogaus gyvenimo
trukmė? Čia pažangiausi gy
dymo metodai, tobuliausi vais
tai.
Tempas, tempas, tempas —
o pažiūrėk į bet kurį ameri
kietį, visada besišypsantis, ra
mus, atsipalaidavęs, netgi lai
mingas, lyg tas gyvenimo tem
pas jo visai neveiktų.
Statistikos
duomenimis,
amerikiečiai įvairių rūšių an
tidepresantams kasmet išlei
džia iki 10 milijardų dolerių.
Tie vaistai taip pat mažina
įtampą, padeda išlikti ramiu
įtemptose situacijose. Aš nese
niai irgi pradėjau vartoti. Ir
kaip gerai: kai vartoji, saulė ir
tau šviečia, ir netgi tave džiu
gina. Visi aplinkui lekia, bėga,
lyg akis išdegę. Tu irgi leki,
bet — nei tas tempas, nei tie
neišbaigti projektai, ir apskri
tai niekas gyvenime tavęs nebejaudina.
Žinote, čia pas mus, Ameri
koje, toks pašėlęs tempas, bet
štai išgeri tabletę, tokį chemi
jos stebuklą, — ir koks tau
skirtumas, tu sau šypsaisi, esi
ramus. Pirmaujanti šalis — ir
kaip gera joje gyventi!
Giedrė Knapaitė, LA
Jei kam kils kitokių minčių
— pasidalinkime. Bus įdomu.
LT.
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8716 W. Golf— maistas. Čia
galima nusipirkti ne tik ikros,
silkių, bet ir pigesnių vaisių,
daržovių. Negalintys pamiršti
lietuviškų rūkytų lašinukų,
atras šiek tiek panašaus sko
nio vengriškų „Kolozsvari".
Nepigūs — svaro kaina —
5.99 dol.
4817 Oakton (Skokie) —
nauja parduotuvė.
Šiuo metu Lietuvoje popu
liariausias maisto pirkinys —
lašiniai. Jie populiarumo vir
šūnėje atsidūrė dėl kelių prie
žasčių. Pirkėjai juos pradėjo
dievinti, išsigandę kempinligės, kuri gali būti paplitusi
avių ir karvių bandose. Dėl to
krito avienos bei jautienos
kainos.
Dauguma dabar atvykusių
iš Lietuvos mėgsta retsykiais
įsimesti burnon tirpstantį la
šinių gabaliuką. Ypač staty
bose dirbantys. Sako, labai
skanu ir sotu, jėgos priduoda.
Su svogūnu ir druskele —
kaip delikatesas. Rašant šias
eilutes, net saldu burnoj pasi
darė, nors ir nesu lašinio ger
bėja, bet retkarčiais — skanu!
Pamenu, kartą, viešėdama
vyro tėviškėje Krekenavoje,
pakalbinau dabar jau iškelia
vusį Anapilin, šešurą (vyro
tėvą), užklausiau, koks mais
tas jam skaniausias — no
rėjau specialiai ką nors mėgs
tamo pagaminti. O jis — bry
zelis lašinių kasdien. Dar
minkštai pagamintą jautieną
mėgo. Išgyveno iki 78 metų
amžiaus, buvo liesas, bet tvir
tas žmogus. Daug dirbo, daug
rūkė ir taurelės „nebrokijo",
ypač po vasaros sunkių dar
bų... Sveikata niekada nesis
kundė, pas gydytojus nevaikš
čiojo. Susirgo staigiai, numirė
per kelis mėnesius. Tik tada ir
nustojo valgyti lašinius... L. T.

Apie maistą, dietą galima
prirašyti aibes patarimų, pa
sakojimų. Kas atrandama
nauja, pasirodo, yra pamiršta
sena ir atvirkščiai. Anksčiau
rašė, kad nesveika per daug
valgyti mėsos, dabar — gali
valgyti kasdien; kur parašo,
kad, valgant kasdien, — kau
lai greičiau sutrupės... Kažka
da žinojome, kad pomidorai
sukelia vėžį, dabar — slopina.
Kai kur skelbiama, kad špa
ragines pupeles valgyti ne
sveika...

Vienas geresnių patarimų
svorio sureguliavimui (tokia
mano nuomonė — L.T.) — 4
vai. iki miego nieko nebevalgyti, tik gerti žolelių arbatą be
cukraus (galima vartoti tru
putį medaus) arba vandenį.
Tie, kurie tai daro, sako, kad
veikia efektyviai.
MANO RECEPTAS
Dėkoju nežinomam autoriui
(įtariu, kad šis laiškas atkelia
vo iš Lietuvos), kad skaitote,
domitės ir siunčiate savo re
ceptus. Laukiame ir daugiau!
Dėkoju žmonėms, atsiliepu
siems šio skyrelio tematikai.
Gavau keletą receptų, kurie
man pasirodė įdomūs ir verti
skaitytojų dėmesio.
Receptas atkeliavo elektro
niniu paštu ir be autoriaus.
Išbandyti dar neteko. Jei kas
pasigamins — parašykite ar
skanu.
Fetos sūrio užkandėlis
Išeiga nenurodyta.
Fetos sūrį supjaustyti ma
žais kubiukais, apšlakstyti
alyvų aliejumi.
Susmulkinti keletą skiltelių
česnako (galima ir daugiau,
vadovaukitės savo skoniu) ir
vienos nedidelės rūkytos žų^
vieš mėsytę, pridėkite ant
šaukštelio galo kmynų.
Skoniui paįvairinti, nepagai
lėkite įvairių
susmulkintų
daržovių — paprikos, juodų
alyvuogių, raudonų pipirų. Ki
tokių prieskoninių daržovių
galite pridėti, vadovaudamiesi
savo skoniu. Viską reikia at
sargiai sumaišyti, sudėti į
stiklainį ir palaikyti keletą
dienų šaldytuve. Aliejaus rei
kia tiek, kad visa masė būtų
juo prisodrinta.
Šis užkandėlis tinka prie
alaus ar 3tipresnio gėrimo.
Tinka valgyti ir tik su daržo
vėmis. Stambiai supjaustytas
kopūstas arba jo kotas, bu
rokėliai, morkos. Galima pri
dėti ridikėlių ar ridikų, čes
nako, išspausti pusę citrinos,
kelis susmulkintus vyšnios la
pus. Viską sudėti į indą, atsar
giai sumaišyti, užpilti burokė
lių rašalu. Valgyti po 1-2 va
landų.
Pastaba: gal ir skanios šios
salotos, tik kur gauti vyšnių
lapų? O burokų rašalo galima
nusipirkti lenkų parduotuvėse
(mažiimteliukai).

•Jaunimo centre. Čikagoje, parduotuvėje ,,Lietuvėlė" susitiko Antanas
Jokubavičius ir Lietuvos ambasadorius JAV-se Vygaudas Ušackas. '

MAMAI
Rodos, taip neseniai, tai? šiltais vakarais.
Su tavim pakalbėt ir pabūt buvo gera.
Pasvajoti kartu ir patarti rimtai.
Tu mokėjai atspėt ir nurodyt man kelią.
Tu šiandien čia guli ir kalbėt negali.
Tavo lūpos ir rankos šaltos lyg ledas
Rodos, tu vėl šalia, bet esi jau toli...
Mama, miela, kuo gi aš. pasakyk, nusikaltus0
Gal buvau negera ir tavęs nemokėjau suprast
Ir įvertint tavo jausmų nemokėjau.
Negaliu šiandien vietos prie tavęs jau ra.-t.
Kad išeisi staiga, amžinai, netikėjau.
Liko skausmas širdy, žodžiai tau netarti
Žemės kupstas nuklotas gėlių.
Tik tada supranti, kai visam netenki
K.-Į mylėjai, kas buvo brangu, iš tiesų.
Nijolė Arasimavičienė
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S K E L B I
ELEKTROS
(VEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313

TREČIOJI BANGA IR LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖ
Praėjo beveik 5 mėnesiai
nuo Įgaliojimų perdavimo nau
jai Krašto valdybai. Vicepirmi
ninkės trečiajai bangai parei
gos
valdybos
istorijoje
įsteigtos pirmąjį kartą. Ir nors
darbų begalės, įsibėgėti ne
taip lengva. Sunkiausia su
telkti žmones visuomeniniams
darbams. Kiek tenka skaityti
spaudoje ir girdėti iš atsilie
pimų, lengviau šis darbas se
kasi mažesnėse apylinkėse.
Čikagoje lietuvių gyvena la
bai daug. Vieni šaltiniai tei
gia, kad čia jų 40,000, kitur
užtinkami gerokai
didesni
skaičiai. Esant tiek žmonių, ši
problema lyg ir neturėtų eg
zistuoti. Deja, tik atvykusieji
griebiasi darbų, eina mokytis
— įvairiais bodais stengiasi
įleisti šaknis, tad ir vi
suomeniniams darbams lieka
tik patys didžiausi entuzias
tai. Būkime kantrus, manau,
kad pamažu jų įsįjungs vis
daugiau. Lietuvių Bendruo
menės užduotis parodyti nau
jai atvykusiems, kad ši orga
nizacija
pasiruošusi jiems
padėti
pradėti
gyvenimą
Šiame krašte. Šiuo atveju
išankstinis nusistatymas prieš
juos ir įvairiopa kritika duoda
nepageidaujamus ir visiškai
nenaudingus rezultatus.
Nesuklysiu sakydama, jog
Čikagoje ir jos apylinkėse ap
sigyvena daugiausia iš Lietu
vos atvykstančiųjų. Čia jie gy
vendami
dažniausiai
net
nežino, kokiai apygardai ar
apylinkei jų gyvenamoji vieta
priklauso. Linkėčiau, kad apy
linkės šiems žmonėms pačios
pirmosios ištiestų pagalbos
ranką, tuomet ir supratimas
apie Lietuvių Bendruomenę
jiems atrodytų kitoks. Kai at
vykėliui, o dar dažnai ir su
mažais vaikais, reikia pradėti
gyvenimą
šiame
krašte
visiškai nuo nulio, jam vi
suomeninė veikla tuo laikotar
piu dažniausia rūpi mažiau
siai.

per trumpą laiką po kreipimu
si į Seimo ir valdžios atstovus
buvo surinkta per 1,200 para
šų. Nemažai savo pritarimo
balsų žmonės siuntė elektro
niniu paštu. JAV LB Krašto
valdybos įgaliotinė, „Draugo"
dienraščio redaktorė Daiva
Guzelytė Švabienė lankėsi
Seime ir susitiko su dvigubos
pilietybės įstatymo rengimo
pareigūnais, Seimo nariais,
žiniasklaidos atstovais. Už šių
susitikimų puikią organizaciją
nuoširdus ačiū Grįžimo į
tėvynę
centro
direktoriui
Žilvinui Beliauskui. Šiuo metu
dvigubos pilietybes įstatymo
darbinis variantas jau pareng
tas ir laukia svarstymo Seime.
Dideles viltis dėl šio įstatymo
dedame į bendrą Lietuvos ir
JAV komisiją, kuri susirinks
birželio
mėnesį
Lietuvoje.
Dėkojame visiems Amerikos
lietuviams, aktyviai priside
dantiems savo laiškais bei nuo
mone ir kviečiame aktyviai į
šią akciją įsijungti visas visuo
menines
organizacijas
—
įstatymas dar nepriimtas,
mums labai reikalinga jūsų
parama ir pritarimas.
Vienas iš mano atliekamų
darbų — , .Draugo" dienraštyje
kartas nuo karto pasirodantis
„Žinotina" skyrelis, skirtas
naujai
atvykusiems.
Sprendžiant iš elektroniniu
paštu gaunamų laiškų, šis
skyrelis labai
reikalingas.
Ypatingai naujai atvykusieji
domėjosi
gruodžio
mėnesi
priimto LIFE įstatymo patai
somis, kurios žadėjo lengvą
legalizavimąsi. Deja, labai
greitai pamatėme, kad šis
įstatymas ne daug kam ir
galėjo padėti. Tačiau žmonės
kreipėsi, siuntė klausimus, ir
man, kaip niekada, buvo rei
kalinga teisinė pagalba. Daug
reikalingos informacijos pa
teikė Socialinių reikalų tary
ba, vadovaujama B. Jasai
tienės. Malonu, kad ir advoka
tas Vytenis Lietuvninkas su
tiko atsakinėti į iškylančius
„Žinotina" skyrelio skaitytojų
klausimus.Taip pat dėkoju
imigracijos advokatui Aureliui
Butvilui, kuris be jokio atlygio
stengėsi man padėti susidoroti
su užgriuvusiais skaitytojų
klausimais. Daugeliui jų ad
vokatas atsakė asmeniškai.
Deja, nebuvo suspėta visiems
atsakyti.

Vieną visų atvykėlių bangų
vienijimo būdų matyčiau lie
tuvių telkimąsi apie bažnyčias
ir jose dirbančius išmintingus,
mokančius suburti jaunus
žmones, kunigus. Ypač svarbi
šiuo atveju atrodo Svč. Mer
gelės
Marijos
Gimimo
bažnyčia Marąuette Parke,
kuri ir dabar pripildoma nau
jai atvykusiųjų. Juk didžioji
Norėčiau kreiptis į teisi
dalis
čia
besilankančių ninkus — padėkime naujai at
žmonių pradeda savo gyve vykusiems. Jiems ypatingai
nimą šiame krašte nuo šios reikalinga teisinė pagalba. Ir
apylinkės ir joje esančios vi ne tik imigracijos srityje. Nau
siems reikalingos „Seklyčios". jai atvykusieji susiduria su
Kitas telkimo bodas būtų so apgavystėmis,
neteisybėmis
cialinės pagalbos teikimas darbe, išnaudojimu. Taip pat
naujai atvykusiems žmonėms. būtų gera turėti bendradarbių
Šią pagalbą įvardinčiau kaip skyreliui „Žinotina". Visus ak
pačią
reikalingiausią.
Ji tyvius žmones, galinčius pa
turėtų
būti
platesnė
ir teikti ir paruošti medžiagą,
įvairesnė. Be „Seklyčios" tei aktualią neseniai
atvyku
kiamų paslaugų, norėčiau pa siems, kviečiu įsijungti į šį
minėti ir BALFo organizacijos darbą.
pagalbą. Čia ramiai ir tyliai
Taip pat iš numatomų
dirbančios moterys ne vienam darbų laikyčiau labai svarbiu
atvykėliui suteikė pačią pirmą bendrosios informacijos nau
reikalingiausią pagalbą, paau- jiesiems imigrantams sutelki
kodamos ir rūbų, ir namų apy mą viename leidinėlyje. Šiam
vokos reikmenų, ir baldų leidiniui planai yra, tikimės iš
Didelį darbą atlieka ir indivi Lietuvių
fondo
lėšų
jo
dualiai dirbantys žmonės, ku
rie naujai atvykusiems teikia išleidimui. Knygelėje atsis
parvežimo iš oro uosto paslau pindėtų pagrindinė informaci
gas, apgyvendina ir suranda ja atvykstantiems į šį kraštą
darbą. Labai svarbią vietą, — būtų pateikti duomenys
telkiant atvykusiuosius užim apie lituanistines mokyklas,
tų ir spauda — įdomi ir aktu lietuviškas parapijas, spaudą,
ali naujai besikuriantiems socialinės pagalbos skyrius
bei kita reikalinga informaci
šiame krašte.
ja. Dėl duomenų surinkimo
Kaip parodė akrija už Lie
kreipčiausi į visas apylinkes
tuvos pilietybės išlaikymą,
juos pateikti.
9varbiems reikalams susitelk
Darbų daug. Galbūt laikas
ti įmanoma. Vien Čikagoje

KLAUDIJUS PUMPUTIS
AUTOMOOUO, NAMU. SVBKATO^
IR GYVYBES DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapofis ir Off. Mgr. Aukse

S. Kane kafca lietuviškai.
FRANK ZAPOUS

32081/2 M M 951h Street
Tai. (708) 424-8654
(773)581-8654
Kalame visų rūšių „skiings",
„soffits", įdedame
lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti
Romui tel. 690-774-1025.
Window VVashers Needcd!
40.000 per year. We need 100 crews.
No exp necessary. Will train. Mušt
ha ve valid driver's license and transportation. Mušt be fluent in English.
L. A. McMaboo Window YVasbing.
Tel. 800-820-6155.
Tingi, maloni pavasario diena, tulpėms pražydus Vilniuje.

REIKŠMINGAS POSĖDIS
Š. m. balandžio 23 dienos
vakare į Kent Valstybinį uni
versitetą nuvyko dr. Viktoras
Stankus ir aš, šių eilučių auto
rė, Aurelija Balašaitienė —
Kent Valstybinio universiteto
lituanistinės programos ko
miteto atstovai, tą komitetą
Clevelande įsteigus prieš tris
dešimtmečius. Buvome pa
kviesti į tradicinį etninių stu
dijų programos vadovybės po
sėdį. Programai vadovauja dr.
David Brenner, pareigas per
ėmęs prieš dvejus metus iš
ilgokai tas pareigas ėjusio dr.
Herbert Hochhauser.
Įžengus
į etninių studijų
vadovo kabinetą, radome lat
vių atstovus, jų tarpe populia
rų Vilmarą Kukainį, į pensi
ją pasitraukusį Ohio tauti
nės gvardijos brigados gene
rolą. Šalia jo buvo dar keturi
latviai, o lietuvių atstovai tik
mudu du. Ant stalo buvo iš
dėlioti pyragaičiai ir palangė
je stovėjo didokas kiekis šal
tų nealkoholinių gėrimų. Jau
ki patalpa maloniai nuteikia
posėdžiautojus, stebint sienoje
iškabintą didoką Baltijos res
publikų žemėlapį. Deja, posėdžiautojų tarpe nebuvo estų
atstovų. Vėliau paaiškėjo, kad
estai neturi savo programos,
nes jų yra labai mažai, tačiau
bibliotekos archyvuose yra es
tiškų knygų rinkinys.
Dr. Brenner, širdingai pa
sveikinęs atvykusius, trumpu
žodžiu atidarė posėdį, o po jo
Kukainis, išdalinęs informa
cinius lapus, ilgai kalbėjo
apie latvių visuomenės veiklą,
išvardindamas organizacijas,
meno grupes, maldos namus
ir t.t. Po jo dr. Brenner posė
džio dalyviams įteikė meti
nes stipendijų fondų apyskai
tas. Lietuvių stipendijų fonde,
atskaičius
išlaidas,
yra
15,715.03 dolerių, praėjusių
dviejų mėnesių laikotarpyje
paskyrus dvi 800 dolerių sti
pendijas. Tenka pastebėti, kad
latvių stipendijų fonde yra
vos 1,500 dolerių.

valo mokėti žodžiu ir raštu
lietuvių kalbą.
Stipendijai
gauti reikia laišku kreiptis
šiuo adresu: David Brenner,
Ph.D., c/o Kent State University Ethnic Heritage Program
Satterfield Hali, P.O. Box
5190, Kent OH., 44242-0001.
Panagrinėjus finansinį pra
nešimą, atsigaivinus šaltais
gėrimais ir pasivaišinus pyra
gaičiais, buvome informuoja
mi apie universiteto veiklą,
dalyvius labai nudžiuginant,
kad universitete aktyviai vei
kia NATO centras, kuriame
vyksta akademiniai simpoziu
mai. Taip pat buvome pain
formuoti apie lietuvių biblio
tekos lankymo laiką ir faktą,
kad netrukus
universiteto

Gedimino Žilinsko (Elta; nuotr.

kompiuteryje, Misiūno dėka,
bus įvesta lietuviška WEB
programa. Svarbu pabrėžti,
kad universiteto bibliotekoje
yra nepaprastai vertingų lie
tuviškų leidinių, jų tarpe Ba
sanavičiaus „Auszra" ir Ku
dirkos Varpas", taip pat dau
gybė vertingų knygų, doku
mentų ir rankraščių. Tai bene
vertingiausia lietuviškų leidi
nių kolekcija.
Posėdžiui pasibaigus, dr.
Brenner mane ir dr. Stankų
palydėjo iki automobilio ir nuo
jo nuėmė lapuką, pagal kurį
būtų reikėję mokėti už auto
mobilio laikymą aikštelėje.
Šiltai
atsisveikinome,
dar
trumpai padiskutavę posė
džio temas.
Aurelija M. B a l a š a i t i e n ė

PUODŽIŲ PUODŽIUS LELIŪNAMS
PADOVANOJO MUZIEJŲ
„Aš, Vytautas Valiušis, ne lių ir kitų rakandų. Viena mu
priklausomos Lietuvos Res ziejaus salių skirta keičia
publikos pilietis, Utenos aps moms parodoms, kurių pirmo
krities ir rajono Lieliūnų seniū joje rodoma Utenos rajono
nijos gyventojas,* tautodaili tautodailininkų
ataskaitinė
ninkas ir verslininkas, dau paroda. Joje - medžio drožyba,
giau kaip 20 metų visoje Rytų audiniai,
nėriniai,
tapyba,
Aukštaitijoje rinkęs senuosius karpiniai, grafika, pynimas iš
keramikos ir kaimo buities vytelių ir šiaudų. Muziejus
eksponatus, visą savo su įsikūręs matomoje vietoje rinktą 730 vienetų kolekciją, šalia kelio Kaunas-Zarasai.
įvertintą 50 tūkstančių litų. todul ekskursantų tikriausiai
suremontavęs patalpas ir pats netruks.
išeksponavęs senojoje Leliūnų
Verslininkas
V.
Valiušis
mokykloje 'Topolių g. 7), dova puoselėja mintį Leliūnuose
noju Utenos kraštotyros mu įkurti ir amatų centrą, kuris
ziejui".
Keliose
buvusiose pagyvintų miestelio gyvenimą,
klasėse - šimtai puodų puode užmegzti ryšius su Lietuvos

Šių metų lietuviai stipendi
ninkai yra Venta Civinskaitė
ir Ryan Misiūnas. Jiedu įteikė
reikalaujamus rašinius lietu
viška tematika ir talkinin
kauja bibliotekoje. Pagrindinė
stipendijai gauti sąlyga yra ta,
kad stipendijos prašytojas pri-

pagalvoti ir apie bendros tary
bos korimą. Ypač matant per
visą kraštą išsibarsčiusius,
ypač aktyvius, neseniai atvy
kusius lietuvaičius. Turime
visi apie daug ką pagalvoti ir
bendromis jėgomis padaryti
viską, kad jokių takoskyrų
tarp visų Čia gyvenančių tau
tiečių neliktų.
Dalia B a d a r i e n ė

Kuris lietuvis nemi>i;st.i molio V. Kapočiaus nuotr
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GREIT PARDUODA

enermj 22t - i n i
MMi(7M)4S-71M
.17731!

RIMAS L.STANKUS
•Greitas ir sakingas patarnavimas
> Nuosavybių įkainavimas veltui
> Perkame ir parduodame namus
> Pensininkams nuolaida

New Vision
Bos.: 708-361-0800
V«*\Ub773**.78»
Fax: 708-361-9618
DANUTĖ
MAYER

Jei norite parduoti ar pirkti namus
mieste arpnemiesčiuose, kreipkitės i
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir
sąžiningai patarnauja nuo 1986 m.
Nuosavybių įkainavimas veltui.

LANGUPLOVfeJAI!

Reikalinga 100Įmonių. Pradėkite jau
šiandien. Darbas nuo pirmadienio iki
šeštadienio, 7 v.r. iki 4 v.p.p. Dirbama
po 2-3 žmones (vyrai ar moterys).
Privalo turėti automobili ir susikalbėti
angliškai. Patyrimas nebūtinas išmokysime. Atlyginimas $500 per
savaitę vienam žmogui. Sumokėsime
kiekvieną dieną. Užpildyk dokumentus
šiandien -pradek dirbti rytoj.
2101 OsdenAve^ Downers Grove,
per šonines duris. T^63O-737?O100.
Air Duct deaners &powerwašhers
Work Monday — Saturday. 6:30 am-5
pm. Company van, paid traminę, year
round work. Mušt speak Englisn, nave
valid drivers license. MakeT700+oer
week. No experience needed.
Make aphcation today & start tomoro v.
2101 Oeden A ve., Downers Grove, IL
60515. (Ziebart boilding).
Enter side door.
TeL 630-766-0001.
Reikalingi darbininkai naktiniam
parduotuvių valymui

Indiana valstijoje ir kitur.
Reikalingas transportas.
Atlyginimas pradedantiems $1,600.
su patyrimu $2,000 per mėnesi.
TeL 773-476-2247; 773-251-6101.

Dėl ligos ir senatvės negalinčius

gyventi savarankiškai, kviečiu i
savo namus gyventi prie šeimos.
Labai geras maistas, atskiras
kambarys ir nepriekaištinga
priežiūra 24 vai. per parą. Kaina
žema. Skambinti Apolonijai,
teL 708-387-2067.
Sergantiems, vienišiems
žmonėms, kuriems reikia
priežiūros, jaukių, švarių namų ir
sveiko maisto — slaugės iš
„For your service" agentūros visą
tai padarys. Skambinti Zitai,
teL 773-585-9067 arba
773-585-6709.
2 2 m e t ų Taikinąs ieško
bet kokio darbo.
TeL 630-452-0201 a r t a
630-230-0643.

Reikalingi dažytojai su patyrimu
Amerikoje.
Privalo turėti automobili.
Darbas šiaurės-vakarų rajonuose.
TeL 847-808-9109
vakare nuo 8 - 1 0 vaL
Susikalbėsite angliškai, rusiškai.

V.A.L. Auto Servisas
Atliekame visus variklio ir važiuoklei
darbus. Variklio kompiuterinis
patikrinimas. Nuolatiniimr kDelKanu nuolaidos. 38M W, 79 S t • •
TeL 773-582-0183,773-5824184.
Kalbame lietu vilkai.

tautodailininkų sąjunga bei
Dailės akademija. Vasarą čia
galėtų vykti
kūrybinės sto
vyklos, kuriose būtų mokoma
senųjų amatų: pynimo, medžio
drožybos, puodų žiedimo.
Vytautas Valiušis - puo
džius profesionalas, jo sukurti
indai rodomi tautodailės paro
dose įvairiuose Lietuvos mu
ziejuose. Jis mėgsta ir juodąją
keramiką, kuria pastaruoju
metu ypač susidomėta.

darimotoJaL Gali kreiptis ir
šeima. Darbas Tennessee
valstijoje. Atlyginimas $1,500 —
$1,800. Dokumentai ir kalba
nebūtini. TeL 901-240-5944 arba
901-830-7223.

valymai reikalingi

„Yra dar Lietuvoje žmonių,
kurie ne vien dėl duonos
kąsnio gyvena", - sako ra
šinio „XXI amžiuje" 2000.
04.07 autorė Paulina Mackutė.
A.V.Š.

JAVLJS VICEPIRMININKAS
VISUOMENINIAMS REIKALAMS
J A V U S pirmininkė Daina
Žemaitaitytė jau prisistatė šio
laikraščio skaitytojams. Se
kant jos
pavyzdžiu,
kiti
JAVLJS valdybos nariai taip
pat prisistato.
AŠ, Moacir P. de S a Pereira,
gimiau Čikagoje ir augau
Massachusetts valstijoje. Ma
ne išrinko, susirinkę JAVLJS
nariai Austrijoje: boti vicepir
mininku Visuomeniniams rei
kalams.
Aš, Dariaus ir Girėno mo
kyklos moksleivis, nuo jau
nystės būdamas Čikagoje, da
lyvauju organizacijose, kurios
stiprina mano ryšį su lietu
vybe. Augdamas a š lankiau
Bostono Aukštesniąją lituanis
tinę mokyklą (ir ją baigiau
1992 m.), aktyviai dalyvavau
su skautais ir ateitininkais,
šokau su lituanistinės mokyk
los šokėjais šokių šventėse.
1994 m., baigęs Phillips Academy gimnaziją, pradėjaus stu
dijas University of Chicago.
Grįžęs į Čikagą, įsijungiau į
Akademinį skautų sąjūdį, ir
nuo 1999 metų
esu Korp!
Vytis pirmininkas Čikagoje.
Universitete studijuoju ang
lų kalbą ir literatūrą, tad
kasdien mąstau apie tapa
tybės klausimus. Po kiek laiko
pradėjau žiūrėti, kaip mano

tapatybė sudaryta, ir man
pasidarė aišku, kad lietuvybė
užima didelę tos tapatybės
dalį. Aš tą patį pastebėjau ir
pas savo draugas. Mes ži
nojome, kad mums lietuvybė
svarbi, bet nežinojome, kaip
geriausiai ją išlaikyti. Tikiu,
kad JAV LJS galės padėti stip
rinti tą ryšį, kuris m u s vieni
jaM o a c i r de Sa Pereira
JAVLJS vicepirmininkas
Visuomeniniam* reikalams

* P e n k t ą j į • a t a r o s sezoną
p r a d ė j o 10 Kauno miesto
Viešosios policijos patrulines
tarnybos pareigūnų, kurie
mieste budės važiuodami dvi
račiais. Kaip sakė Kauno VPK
Viešosios poucijos patrulinės
tarnybos
rinktines komisa
ras inspektorius Valdemaras
Pranckeviciua, dviratininkai
gali pravažiuoti ten, kur nega
li automobiliai, be to, ratuoti
policininkai galėt įveikti du
kart ilgesnius maršrutus, nei
pėstieji patruliai. Pareigūnų
darbo laiką lemt oro sąlygos.
Planuojama, kad dviračiais
policininkai patruliuos iki spa
lio. Dviračiai apklijuoti polici
jos lipdukais. Visi dviračiai
pagaminti Šiauliuose.

LAIŠKAI IR
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AUDRONĖ TAMULIONYTĖLENTZ

PASKUTINĮ KARTĄ
Minėjimas NenrYorke, Kultūros židinyje, vyko
paskatini kartą. Židinys t. pranciškonų uždarytas
Mano p"'"TTiipiTP"0**> Ne
priklausomybės atstatymo mi
nėjimas, Vasario 16-ji vi
suomet buvo švenčiama lietu
vių Kultūros židinyje. Tai bu
vo New Yorko lietuvių namai.
Taip buvo ir iio Vasario 18
diena, sekmadienį. Židinys
buvo pilnas žmonių, veikė ka
vinė, kur New Yorko lietuviai
gardžiavosi jų mėgstamais
cepelinais; veikė didelis na
muose keptų tortų stalas.
Žmonės, susėdę prie staliukų
apatinėje salėje, valgė ir šne
kučiavosi Viršutinėje salėje
mūsų naujieji imigrantai gau
siai atsilankė į šį minėjimą
ir, reikia tikėtis, kad ateityje
jų bus dar daugiau. Korido
riuje buvo išstatyti stalai su
laiškais New York, New Jersey ir Connecticut senato
riams bei Kongreso atsto
vams. Žmonės buvo kviečiami
juos pasirašyti, nes
buvo
svarbus reikalas — Lietuvos
įstojimas į NATO.
Dauguma, deja, nežinojo,
kad jau Vasario 9 dieną t.
pranciškonai uždarė Židinį
New Yorko lietuviams. Išlaužė
sunkias geležines duris ir pa
keitė visas Židinio spynas.
New Yorko Lietuvių kul
tūros židinys buvo visų lietu
vių namai. Čia jau nuo pra
džios įsikorė skautai ir kas
met ruošdavo didelę Kaziuko
muge kovo mėn. pradžioje.
Tai turėjo įvykti ir Šiemet, bet
jie jau buvo gavę ii t. pran
ciškonų įsakymą išsikraustyti
savo reikmenis ir spintą. Ka
ziuko mugė neįvyko. Čia mū
sų jaunimas 3f kartus per sa
vaitę- rinkdavosi sporto pra
tyboms. N. Y. Atletų klubas,
jau pačioj pradžioj, statant
Židinį, turėjo savo „Bingo*
žaidimus sutelkti lėšas staty

bai. (Prisidėjo su puse milijo
no dolerių). Dabar ir jie naš
laičiai. Maironio lituanistinė
mokykla ruošėsi švęsti savo
50 metų gyvavimo jubiliejų šį
gegužės mėn. Turėjo ieškoti
sau vietos kitur.
Dabar t. pranciškonai jau
čiasi šeimininkai ir, dar bylai
nepasibaigus, sustabdė visą
lietuvišką veikimą.
Ne tik lietuviškos organi
zacijos, bet ir lietuviška vi
suomenė jautė svarbą turėti
lietuviškus namus. Tik pa
žiūrėkime į didelę mecenatų
lentą ant Židinio sienos. Te.
sužymėti stambių
aukotojų
vardai —jų aukos. Kiti dar ir
dovanomis bandė parodyti sa
vo pritarimą lietuviškam Ži
diniui A Maceika dovanojo
Židiniui savo biblioteką. Gera
daris daktaras nupirko ir pa
dovanojo Onos Dokalskytės
didelį aliejinį M. K Čiurlionio
portretą. Taip pat net keli
žmonės kartu nupirko ir pa
dovanojo skulptoriaus Kašubos bronzą — „Vaišvilkas".
Be to, skulp. Kašubos dideli
mūsų kunigaikščių medalio
nai puošė Židinio laiptų an
gą. Lauke stovi didelis lietu
viškas kryžius. Tai Mindaugo
Jankausko darbas.
T. pranciškonai neatsižvelgė
į New Yorko lietuvių visuo
menės norą ir toliau turėti K
Židinį. 1974 m. duoto pažado
netesėjo.
Turėtume pagalvoti, kodėl t.
pranciškonai, turėdami savo
laikraštį „Darbininką", nau
doja J. Lenktaitį ir „Draugo"
puslapius New Yorko lietuvių
visuomenės neteisingiems ir
melagingiems
užgaulioji
mams:
Renata Alinskienė
Ridgewood,NY

.DRAUGĄ NELAIMĖJE
PAŽINSI

ruoštą straipsnelį norėjau ko
mentuoti šitaip: jos norai jau
išsipildė. Pagal Lietuvoje gy
venusią mano pažįstamą,
įmonė „Vilniaus baldai" turi
sutartį su „DXEA" firma. Gali
ma baldus iš Lietuvos nusi?irkti, JKEA" parduotuvėse ir
Čikagos apylinkėse. Žmonės
parduotuvėse yra matę lenty
nas ir kitus baldus, gamintus
Lietuvoje.
Šiaip, ačiū už įdomų
straipsnį. Vis ką nors iš
„Draugo" galima išmokti.
Ramunė Kubiliūtė

Neveltui sakoma, kad tikrą
draugą pažinsi nelaimėje, bet
pajusti kiekvieno žmogaus ge
rumą, didelę, taurią sielą gali
ma visai netikėtai.
Grįžtant iš Čikagos į Lie
tuvą, lėktuve virš vandenyno
mano vyrui pasidarė labai blo
gai. Aš jam daviau vaistų nuo
širdies, bet padėtis vis blogėjo.
Vyras visai silpo. Pasakiau
stiuardesei, bet ji nesuprato,
ką sakau, nes aš nekalbu ang
liškai.
Į pagalbą atėjo greta sė
dėjusi moteris, ponia Daiva. Ji
puolė uždėti vyrui deguonio
kaukę ir man vertėjavo. Pa
dėtis vis blogėjo. Lėktuvo įgu
la surado kartu skrendantį gy
dytoją, tačiau p. Daiva mums
padėjo ir toliau: vertėjavo,
guodė, globojo. Ir tai truko
apie keturias valandas, po
kurių vyras atsigavo. P. Daiva
padėjo mums Stokholme per
sėsti į kitą lėktuvą, skren
dantį į Vilnių. Aš buvau visai
pasimetusi. Jos rūpesčio dėka,
mes laimingai pasiekėme Lie
tuvos žemę.
Ai labai noriu, kad „Drau
go" puslapiuose būtų padėkota
mūsų globėjai p. Daivai už tą
didžiulę paramą mums bėdoje,
nes suprantu, kaip apsunki
nome ir jos kelionę. Duok,
Dieve, kad visi mes vienas ki
tam botume tokie geri ir ne
savanaudiški, kaip Daiva Guzelytė-Svabienė!
Stanislova ir Kasys

KAD? AŠ AMERIKOJE
ATRADAU NAUJĄ LIGĄ

Ai ligą pavadinau „Abdominal Pain in Essential Hyperlipidemia". Šis straipsnis buvo
išspausdintas .American Medical Association Journal"
žurnale, kuris turi apie
100,000 skaitytojų visame pa
saulyje.
Pagal mano straipsnį, ne tik
nereikalinga operacija, bet
net nereikia ligonio paguldyti
į ligoninę. Šią ligą reikia gy
dyti griežta dieta — vaisiais
ir daržovėmis.
Dėl iio straipsnio gavau
per 500 laiškų ii 17 valstybių,
su prašymais atsiųsti straips
nio kopgą.
O kaip ai ligą suradau, to
liau papasakosiu. Lietuvoje
buvau įsigąjęs vaikų ligų spe
cialybę, bet čia, Amerikoje, iš
laikęs egzaminus, pradėjau
dirbti tuberkuliozes (džiovos)
sanatorijoj, nes čia mano vai
Sakiai kų ligų specialybės nepri
pažino. Naujos ligos suradi
mui padėjo mano pacientė.
ĮDOMU SUŽINOTI
Per maždaug metus laiko jai
Pati nedaug nusimanau labai greit atsirado pilvo
apie baldus, bet balandžio 24 skausmų problemos. Ji jau
d. Audronės škiudaitės pa dėl to buvo operuota 3 kartus

Pavasaris atkeliavo ir į Lietuvą • • galbūt padidins valstybes biurokratų darbingumą ir suteiks optimistiškesnių
nuotaikų visiems jos žmonėms.
G e d i m i n o Žilinsko (Elta) nuotrauka.

labai žinomose ligoninėse, bet
jokios ligos nebuvo rasta.
Išspręsti pilvo skausmų
problemą buvo sunku, tur
būt ėmė 4-5 mėnesius. Pas šią
pacientę buvo padidėję nor
malūs riebalai kraujyje (lipids), bet kadangi šie rieba
lai normaliai randami krau
jyje, niekas nekreipė dėme
sio, kad jie padidėję. Tada ra
dau, kad griežta dieta —
daržovės ir vaisiai — paša
lina pilvo skausmus.
Daviau paskaitą sanatorijos
gydytojų susirinkime ir papa
sakojau apie šį skausmų iš
gydymą. Gydytojai paplojo ir
tuo baigėsi. Vėliau, kai savo
viršininkui pasakiau, kad
gal reikia aprašyti medicinos
žurnale, jis nusijuokė
ir
sakė, kas nieks nespausdins.
Straipsnį parašiau gal 5-6
metus vėliau. Per tą laiką tu
rėjau progos pastudijuoti me
dicinos
žurnale
rašomus
straipsnius.
Tą straipsnį pats parašiau,
tik anglų kalbos mokytojo
pagalba.
Dr. Albinas Garūnas
Willowbrook, IL
APIE VELYKINĘ
IŠPAŽINTĮ
Ką tik šventėme šv. Vely
kas, Kristaus Prisikėlimo ir
gamtos iš apsnūdusios žiemos
pabudimo šventę, kuri išsivys
tė iš trijų tradicijų: pagonių,
žydų ir krikščionių. Jos data
keičiasi kasmet; išpuola pirmą
sekmadienį po pirmo pilno
mėnulio, po kovo 21-os dienos.
Tuo laikotarpiu katalikams
yra pareiga atlikti susitaiky
mo sakramentą, kuris suside
da iš atgailos, išpažinties, at
siprašymo, ir nuodėmių atlei
dimo.
Išpažinties forma keitėsi su
laikais. Iš pradžių išpažintis
buvo vieša. Ketvirtame šimt
metyje keitėsi į uždarą, kad
išvengtų nemalonumų diduo
menei. Kristus suteikė galią
apaštalamas nuodėmes atleis
ti, vyskupai tą galią paveldėjo
iš apaštalų, o popiežiai — iš
šv. Petro. Po 1215 metų Ket
virto Laterano bažnyčios susi
rinkimo išpažintis ir komunija
tapo teisėta kasmetinė parei
ga. Išpažinties naudą pripaži
no — tokie kaip poet7rašyt.
Goethe, filosofas Leibnitz, rašytVlaisvamanis Voltaire —
kaip atpalaidavimą nuo sąži
nės graužimo, susilaikymo
nuo tolimesnių nuodėmių, su
teikiant
nuodėmklausiams
(kunigams) progą atstatyti nusikatėlių dvasią. Buvo ir nei
giamų pasekmių: naudojimas
politiniams tikslams, kai ku
rie suprato, kaip leidimą to
liau
nusikalsti,
priemonę
smerkti asmenis inkvizicijos
tikslams. Prie tų pridėkime
šiuolaikinės žiniasklaidos, pa
vyzdžiui, š.m. balandžio 8-tos
dienos „Chicago Tribūne" ant
raštėje pabrėžtą dabartinės
mūsų bažnyčios padėtį (situa

Žinia apie Audronės mirtį netikėtai užklupo jos seimą,
draugus bei bendradarbius Lietuvoje ir čia 2001 m.
balandžio 5 d.
Audronė gimė 1944 m. Kretingoje, šeimai traukiantis
nuo sovietų okupacijos. Ji augo pabėgėlių stovykloje,
Vokietijoje. 1949 m. šeima atvyko į Ameriką ir įsikūrė
Detroite, kur Audronė baigė mokslus ir dirbo.
Lietuvai atgavus nepriklausomybę, Audronė
Tamulionytė-Lentz viena iš pirmųjų išeivių 1992 m. grįžo
į Vilnių . Ji sėkmingai pradėjo ir plėtojo naują verslo sritį
Lietuvoje, ir jos vadovaujama konsultacinė kompanija
teikė paslaugas Centrinėje ir Rytų Europoje bei Azijoje.
Audronė visą savo gyvenimą buvo aktyvi visuomeninių
organizacijų narė ir puiki lietuvybės ambasadorė. Grįžusi
į Lietuvą, ji daug energijos skyrė darbui Skautų
organizacijoje, rėmė kultūros ir meno projektus bei
gydymo, švietimo, vaikų globos įstaigas.
Velionė buvo pašarvota balandžio 7 d. Antakalnyje, o
atsisveikinimo Mišios vyko balandžio 8 d. Šv. Jonų
bažnyčioje, Vilniuje. Velionės pelenai buvo parvežti į
Detroitą.
Audronės staigi mirtis skaudžiai palietė netektyje
likusius: vyrą William Lentz, sūnų Andrių McDonald,
podukrą Jennifer Lentz-Black ir tėvus Aldoną bei Robertą
Tamulionius.
Gedulingos šv. Mišios už Audronės sielą bus aukojamos
šeštadienį, 2001 m. gegužės 5 d., 10 v.r., Dievo Apvaizdos
parapijos bažnyčioje, Southfield, Michigan.

ciją): „Problem priests and a
EUROPOS KINO
church in need of confession"
NAUJIENOS UI
(Netobuli kunigai ir bažnyčia,
KLASIKA
kuriai reikia išpažinties).
Po tokio vaizdo gal neturė
Septintą
kartą
Vilniuje
tumėm stebėtis, jei šiandie vyks pagrindinė metų kino
ninis žmogus, ne vienas iš mū šventė — „Kino pavasaris".
sų, jaučiasi nepatogiai ar net Kovo 23-30 dienomis nuo vi
atstumtas privačios išpažin dudienio iki vėlaus vakaro
ties atžvilgiu. Todėl, ko gero, sostinės kino teatruose „Lie
dėl panašių priežasčių Čika tuva" ir „Skalvija" bus rodomi
Liūdinti šeima.
gos apylinkėse jau keliolika naujausi Lietuvos ir dvylikos
metų vis dažniau yra rengia Europos šalių filmai.
Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad 2001 m.
mos sąžinei nuraminti paleng
Pasak festivalio organizato
gegužės 1 d., sulaukęs 92 metų amžiaus, mirė
vintos apeigos, kurias šiais rių, Kultūros ministerija šių
metais nutariau išbandyti. Su metų „Kino pavasariui" sky
dukros palyda nuvažiavau į rė 130,000 litų. Išsiplėtė ir
toli nuo namų esančią baž tradicinio festivalio geografija
nyčią, kad išvengčiau pažįsta — šįmet jame pristatomos
mų. Pagal raštišką kvietimą, Lenkijos ir Čekijos kino nau
Gyveno Dovmers Grove, DL. Gimė Lietuvoje, Kėdainių
joje turėjo būti bendras (com- jienos. Bene svarbiausias fes
apskrityje, Rugėnų kaime. Amerikoje išgyveno 52 metus.
munal) atgailavimas ir nuodė tivalio įvykis — pirmą kartą
Nuliūdę liko: žmona Gerda, duktė Regina ir žentas
mių atleidimas. Atsiradus Lietuvoje rodoma didžiojo
Eduardas Modestai, sūnus Romas ir marti Danutė Česai;
maldos namuose, nustebau. Iš italų režisieriaus Pier Paolo
anūkai: Saulius ir Lina Modestai, Sabrina ir Viktoras česai;
visų pusių, arti ir toli mačiau Pasolini kūrybos retrospekty
a.a. pusbrolio Juozo Arštikio žmona Genė su šeima; giminės
daug artimų ir ne taip artimų, va, parengta Italijos ambasa
Lietuvoje: sesuo Elena su vyru Lionginu Pavilioniai, jų duktė
nuolat matomų, veidų. Pusva dos ir Italų kultūros institu
Dalia su vyru Romu Gelžiniai bei jų šeima, a.a. brolio Adomo
landį meldėmės žodžiu, minti to Vilniuje.
sūnus Antanas su žmona Violeta, a.a. sesers Bronės dukterys:
mis, ir giesme (angliškai), bet
Elena ir Janina su šeimomis; Amerikoje gyvenantis a.a. Miko
Festivalio filmai bus rodomi
giesmyne radau tik lenkišką trijose programose: pagrindi
žmonos brolis Algirdas su žmona Ida Jonušaičiaiirjųšeima,
tekstą. Apeigas pravedė 5 ar 6 nėje, informacinėje ir retro
žmonos seserys: Dora Gelažienė su šeima ir Asta Jasiūnienė
kunigai. Vieno balsas skam spektyvinėje. 24 pagrindinės
su šeima.
bėjo ir imponuojanti figūra at programos filmai atskleis Eu
A.a. Mikas buvo mokytojas Lietuvoje ir Vokietijoje,
rodė kaip buv. klebono kun. ropos kino panoramą. Čia bus
Augsburgo stovykloje. Čikagoje dirbo auto mechaniku ir
Jono (Kuzinsko); nebuvau tik rodomi Prancūzijos, Vokietijos
turėjo automobilių taisymo dirbtuvę.
ras, nes didelėje bažnyčioje Didžiosios Britanijos, keturių
Velionis bus pašarvotas penktadienį, gegužės 4 d. nuo 4
taip toli gerai nemačiau. Po to Skandinavijos šalių, Estijos
v.p.p. iki 8 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S.
pranešė, kad visi kunigai Latvijos, Lenkijos ir Čekijos
Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks
klausys išpažinčių. Vienas tik nauji kino filmai. Informaci
šeštadienį, gegužės 5 d. Iš Petkus Lemont laidojimo namų
lenkų kalba, kitas lenkų arba nėje programoj
9:30 v.r. velionis bus atlydėtas į Palaimintojo Jurgio
matysime
anglų, o kiti tik anglų. Tuomet naujausius lietuviškus doku
Matulaičio misįjos bažnyčią, kurioje 10 v.r. bus aukojamos
dalis maldininkų išėjo laukan mentinius ir šešis animaci
gedulingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus
ir jautėsi apgauti, nes buvo ne nius filmus. Retrospektyvi
palaidotas Tautinėse lietuvių kapinėse.
taip, kaip tikėjosi.
nėje programoje, be P. P. Pa
Vietoje gėlių prašome aukoti „Saulutės" veiklai.
solini
kūrybos
peržiūros,
vyks
Nuoširdžiausiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
Vienas pažįstamas priėjo
ir
lietuvių
režisieriaus
Algir
dalyvauti
šiose laidotuvėse.
pasakyti, kad pereičiau į kitą
do
Aramino
atminimui
skirta
pusę prie eilės, vedančios pas
Nuliūdę: žmona, duktė, žentas, sūnus, marti,
kun. Joną Kuzinską. Atsa retrospektyva. Joje bus rodo
anūkai
ir kiti giminės.
kiau, kad šiuo atveju man pri mi 1968-1980 metais jo su
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba
imtini visų tautybių kunigai, kurti filmai „Maža išpažin
www.petkusfuneralhome8.com
ypač lenkų, kurių dėka bu tis", „Andrius" ir „Kai aš ma
žas
buvau".
vome apkrikštyti. Be to, kata
Tarp šių metų lietuviško
likų religija yra universali,
kino
filmo „Būti taip", taip pat keletas gyvenimo peripetijas ir jo kū
tad visame pasaulyje kunigai dokumentinio
rybą pasakos svečiai iš Itali
premjerų — režisieriaus An 2000 metų filmų.
turėtų būti vienodi.
jos.
(Elta)
„Kino pavasaryje" ketina
Pagaliau, po pusantros va driaus Šiušos JŠalta diena
landos, priėjau. Simpatingam prie marių", Dianos ir Korne dalyvauti ir su žiūrovais susi
„Šišio- tikti Lietuvos kino kūrėjai,
kunigui padėkojau, kad esame lijaus Matuzevičių
• Saulė akių nenorintiems
ne slaptoje, tamsioje klausyk nykštė", taip pat Romo Lilei režisieriai iš Lenkijos, Čeki
loje, bet akį į akį šviesiai erd kio ,Aš radau..., arba pala- jos, Prancūzijos, Vokietijos. pakelti gyvenimo šešėlius prie
vioje vietoje arti altoriaus, kiojimai", Donato Pirštelio Apie P. P. Pasolini sudėtingo kojų patiesia.
kitų akivaizdoje, kurioje nesi
jaučiau vienišas. Negailėjau
nenuėjęs į daug greičiau kun.
Kuzinsko link slenkančią lini
ją, nes mano kunigas buvo
lėtesnis ir leidosi j ilgesnes
kalbas. Pakeliui į namus su
dukra sutikom, kad grįžtam
dvasia turtingesni, pilnesnį,
negu tikėjome vien iš bendros
išpažinties.
Tačiau žinant, kad yra ku
nigų trūkumas, žmonių pa
grįsta ar ne pagrįsta baimė,
kad kitos parapijos iš aukš
čiau gauna leidimą suteikti
„palengvintą" išrišimą, norė
tųsi, kad ir mes, lietuviai, ga
lėtumėm pasirinkti privačios
ar bendros išpažinties būdą
savo maldos namuose, kad ne
reikėtų ieškoti to paties Dievo
svetimose parapijose.
Leonidas Ragas Karaliaučiaus - r i t u s Kraupiškiu Ii otuvių kalbos fakultatyvas su mokytoja Emilija Bukontiene f kairėje) ir svečiu
Itasca, IL Vilium Trumpjomi. ('ik.iRos Mažos os Lietuvos lietuvių draugijos pirmininku

A. t A.
MIKAS ČESAS
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DRAUGAS, 2001 m. gegužes 4 d., penktadienis

ČIKAGOJE IR
Š\ sekmadieni, gegužės
6 d., ruošiamas pooperinis
koncertas, taigi nėra laiko pie
tus gaminti namie. Tegul visi
keliai veda į Brighton Parką,
kur Švč. M. Marijos Nekalto
Prasidėjimo mokyklos salėje
(44 gatvės ir S. Fairfield Ave.
kampas) LB valdyba jus pa
vaišins skaniais cepelinais,
kugeliu, balandėliais, kito
kiais skanumynais ir maloniai
jums patarnaus. Pietūs - tuoj
po 10:30 val.r. šv. Mišių. Ka
vutė - po kiekvienų Mišių iki
12:30 val.p.p. Visi kviečiami ir
laukiami.

APYLINKĖSE.
15 d a i l i n i n k i ų - Vanda
Aleknienė, Marija Ambrazai
tienė, Eglė Brėdikienė, Dalia
Jurgelevičienė, Daiva Karužaitė, Gražina Narkus-Kramer, Ina Čygaitė-Nicevvander,
Dalia
Petreikytė-Siliūnienė,
Ada Sutkuvienė, Magdalena
Stankūnienė, Izabelė Stončienė, Irena Šaparnienė, Nijolė
Venskūnienė ir Ringailė Zotovienė dalyvaus parodoje, su
rengtoje gėlių, pavasario ir at
gimimo tema. Parodos atida
rymas - šiandien, gegužės 4
d., 7 val.v. Jaunimo centro
Čiurlionio galerijoje. Atvykite!

Meno mokyklėles ir ..Svajos" šokėjai filmuojasi televizijoje. Iš kaires: Živilė
Badaraite. Rasa Miliūnaite, Kristina Badaraitė. Vida Mikalciūtė, Tomas Urr
Abromavičiūte, Vaidas Dinsmonas, Kęstutis Arbačiauskas, Greta Germanait
rės: Jonas Sereikis, Ieva Misiūnaitė. Berta MarCinskaitė ir Lukas Gūžys.

MENO MOKYKLĖLĖ IR „SVAJA" KONCERTUOSE, TV, PARODOSE

Kaip gera augti močiutės globoje! Pagerbkime močiutes gegužės 13 d.,
sekmadienį, Pasaulio lietuviu centre. Kviečiame ir prašome skambinti
tel. 630-271-9136 arba 630-985-1820.

D a r ) u a t ą įsižiūrėti ir
d a r kartą įsiklausyti j solis
tus bei chorą, puikiai pasi
rodžiusius „Meilės eliksyro"
premjeroje, galėsite vieninteli
kartą - šį sekmadienį, gegu
žės 6 dieną. 3 val.p.p. Jauni
mo centre arijas ir populia
rias gražias dainas dainuos
Nida Grigalavičiūtė, Lijana
Kopūstaitė-Pauletti, Edgaras
Montvidas-<Prudkauskas),
Laimonas Pautienius, Sigitas
Dirsė ir Lietuvių operos cho
ras. Jei suskubsite, bilietus
dar
įsigysite
„Seklyčioje"
(2711 W. 71st Str.; tel. 773476-2655) arba prieš koncertą
prie įėjimo.
PAMINĖJOME J . PLAČO
ATMINIMĄ
Tai buvo liūdna popietė Či
kagos lituanistinėje mokyk
loje. Tik vakar, balandžio 20
d., palaidojome iškilų žmogų,
didžiai gerbiamą pedagogą
Juozą Plačą. Į gedulingai pa
puoštą salę susirinko visi mo
kytojai, Lituanistikos institu
to lektoriai, vyresnių klasių
moksleiviai
ir
studentai.
Rimtis ir susikaupimas. Visų
mokytojų ir dėstytojų ranko
se degė žvakutės. Instituto
direktorė Stasė Petersonienė
perskaitė kalbą apie Juozo
Plačo gyvenimą, jo indėlį į li
tuanistą švietimą, apie nuos
tabią asmenybę, apie neiš
senkančią jo energiją ir am
žiną jaunystę. Skambėjo B.
Brazdžionio eilės „Mokyto
jui", kurias perskaitė instituto
studentė Virginija Aleksand
ravičiūtė. Visi susikaupę su
giedojome „Laukų lelijos" ir
„Sveika, Marija". Taip liūd
nai atsisveikinome su mo
kyklos spaudos atstovu, va
dovėlių autoriumi, ilgamečiu
mokytoju ir lektoriumi J. Plaču. J. Plačo atminimas am
žinai išliks mokytojų, moki
nių, studentų ir visų jį paži
nojusių atmintyje.
VilŲa A u M t u o l i e n ė
Čikagos lituanistinės mo
kyklos mokytoja

N e p a s i r o d ė „Lituanicos"
v a r ž o v a i - balandžio 29 d.
aikštėje prie Pasaulio lietuvių
centro turėjo įvykti „Metropo
litan" futbolo lygos pirmeny
bių rungtynės tarp „Lituani
cos" vyrų ir „Sockers" vienuolikės. Tačiau varžovai, nieko
nepranešę, nepasirodė aikštė
je, todėl mūsiškiai turėtų gau
ti taškus be žaidimo. Kitą sek
madienį, gegužės 6 d., 3 val.p.p. lietuvių vienuolikė savo
aikštėje egzaminuos lenkų
„Highlanders" ekipą. Visi
kviečiami atsilankyti!
Į v a i k ų Mišias, vyksian
č i a s šį sekmadienį, gegužės 6
d., 9 val.r. Pal. J. Matulaičio
misijoje, kviečiami visi vaikai.
Ta pačia proga bus pristatytas
naujai išleistas mišiolėlis.
Šv. K a z i m i e r o kongrega
cijos s e s e r y s maloniai visus
kviečia dalyvauti šv. Mišiose
ir pasimelsti, kad kongregaci
jos įsteigėja Motina Marija
Kaupaitė būtų paskelbta pa
laimintąja. Mišios vyks šį šeš
tadienį, gegužės 5 d., 9:30
val.r. seselių motiniškajame
name, 2601 West Marąuette
Road, Chicago. Mišias aukos
kunigas Stanley G. Rataj, St.
Nicholas of Tolentine parapi
jos klebonas.

Didžiausia vakarinės Čikagos dalies Willowbrook šokių
salė balandžio 7 dieną atšven
tė 80-metį! Tai jau garbingas
amžius ne tik žmogui, bet ir
pramogų salei, tiek metų išlai
kiusiai populiarumą.
Man buvo įdomu iš dabar
tinės salės savininkės Birutės
Jodvalienės išgirsti pasiūlymą
su koncertine programa daly
vauti jubiliejaus šventėje. Pa
tikrinus „savo pajėgas'' - Me
no mokyklėlės vaikų ir paaug
lių grupeles, „Svajos" nuotai
kas, nutarėme dalyvauti.
Koncertinė programa sudarė
apie 30 min. Šokis vijo šokį.
Vaikai šoko čia-čia-čia, kartu
su paaugliais šiandienai pri
taikytą stilizuotą „Noriu mie
go" (muziką panaudojau iš
1969 metų Lietuvos mokslei
vių šokių šventės repertuaro).
„Svaja" kartu su paaugliais
pašoko šiuolaikinių šokių mambo, salsa. šokių kompozi
ciją „Traukinys" ir kt. Jauni
mėlis, beje, mamyčių sukvies
tas, atėjo mokytis tik salės
šokių, o po truputį, žingsnis
po žingsnio, buvo įtrauktas ir į
šokį žiūrovams...
Programoje dalyvauti pasikviečiau neseniai Amerikon
atvykusią kaunietę Kristiną
Vyšpartaitę, kuriai pasiūliau
idėją, kaip efektingiau (šokant
pakeisti rūbą) pateikti save,
neturint partnerio. Taip atsirado kompozicija „Šokis mano
žaislams". Mergaitės svajonė,
kurią aktyviai padeda įgyven
dinti mama' Diana, - tapti
manekene, arba, kaip čia sa
koma, „modeliu". Manau, kad
ir Willowbrook šeimininkai
geranoriškai atsiliepė į ma
mos norą pasieškoti rėmėjų.
Bet kokiu atveju, mergaitės
dalyvavimas mūsų koncerte
papuošė .programą.
Jaunimo grupė „Svaja" dar

šoko rumbą, ..Rylio", čia-čiačia ir Vienos valsą. Publika,
kurią sudarė, ko gero, tik
amerikiečiai, šaukė „bravo",
plojo atsistoję. Ko daugiau ir
bereikia. Juk šokame žiūro
vams: Tv 11 kanalo bei ALTV
nufilmavo mūsų pasirodymą.
Tie, kurie mate per lietuvių
TV ištraukėlei, pasidžiaugė
mumis. Deja, man neteko pa
matyti, kaip gi mes atrodėme
ekrane. Ne bėda.
Po koncerto prie manęs pri
ėjo jaunučiuke mergina ir pri
sistatė: „I'm lithuanian". Už
klausus, ar ji kalbanti lietu
viškai, atsakė, kad, be abejo,
ne, bet močiute kalba ir labai
mėgsta šokti. 0 ji pati šian
dien labai didžiuojasi, esanti
iietuvė, ir kad lietuviai taip
gražiai šoka. Sakau, ateik ir
tu - šokti išmoksi ir lietuviš
kai pramoksi... Bus matyti,
kaip bus toliai?, bet po tokių
merginos žodžių dar labiau
įsitikini, koks reikalingas tas
mūsų dialogas su žiūrovais.
Ne tik tautiniu rūbu apsiger
bus. Šokis - mažiausiai reika
laujantis kalbos, šokis - bend
ravimas ir be žodžių, muzikos
ir judesio sintezė. Jei tai pa
vyksta įgyvendinti, tada tai menas. Šiandien pramoginiai
šokiai
Europoje vadinami
sportiniais. Daugiau gal dėl finansavimo. Kultūros institucijos visada rėmė, tik, gaila, kad
to rėmimo buvo labai mažos
išgalės.
Šis mūsų pasirodymas Willovvbrook suteikė mums pasi
tikėjimo, didelio džiaugsmo
tuo, ką mes veikiame. Noriu
atskirai padėkoti Birutei ir
Gediminui -Jodvaliams pasi
kvietusiems mus tokiai svar
biai progai. Tikiu, kad nenusi
vylėme vien: kitais. Kas žino,
gal po kiek laiko mes galėsime
vėl sugrįžti ir dar kartą kokia

L i e t u v i š k o s Mišios Švč. M.
Marijos Gimimo parapijos
bažnyčioje (69-tos ir Washtenaw gatvių kampas) laikomos
kasdien 7:30 val.r., sekmadie
niais - 10:30 val.r. Išpažinčių
klausoma Šeštadieniais nuo 4
iki 4:45 val.p.p. Norėdami su
sitarti dėl krikšto, vedybų, at
vykimo pas ligonius, kreipki
tės į kleboniją, 6812 S. Washtenaw, tel. 773-776-4600.
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• A m e r i k o s Lietuvių ra
dijas, vad. Anatolijus Siutas kiekvieną sekmadienį 7 v.r.
p e r W C E V 14.50 AM. T e l . Po laidos su prodmserv Cathi VVatson kalbasi Lifrija 1 autkuvienė Ui jų i*
773-847-4903, adresas: 4459 deAin^s stovi Tomas Gudauskas. Juru; t a Ambnzienc. Birute Paulauskai
S.Franeisco, Chicago, IL 60632. te. Regimantas Heržanskis ir Kristin;i Vy sparta i te

Badaraitė. Tomas Mačiulis. Audra
įbrasas, Loreta Gudenaitė. Aurelija
ė, Linas Umbrasas. Priekyje iš kai-

nors proga parodyti, ką lietu
viai Amerikoje veikia laisvu
nuo darbų ar studijų laiku.
Po koncerto Willowbrook ga
vome pakvietimą iš kabelinės
TV. 19 kanalo prodiuserė Cathi Watson (kroatė), pamačiu
si mus, iškart pakvietė tiesio
ginei laidai. Balandžio 26 die
ną nukeliavome į South Green
gatvėje įsikūrusią TV studiją,
kur ir buvo nufilmuoti mūsų
šokiai, - dėkui Dievui, juk
esame saviveiklininkų savi
veiklininkai! Dabar laukiame,
kada gi pasirodys 19 kanalo
(cable) TV programoje „Ageless" ir mūsų koncertas. Gaila,
kad negalėjome dalyvauti tos
pačios sudėties kaip ir Willowbrook - porą lietuvių-amerikiečių vaikinukų, ne neprane
šę, ar galės dalyvauti, ar ne
(iki paskutinio momento vis
laukėme jų'), neatvyko. Kiti,
tik pradėję dirbti naujame
darbe, savaime suprantama,
negalėjo atsiprašyti. Laikas,
mums studijoje skirtas nuo
4:45 val.p.p. buvo toks, kai
daugelis dar kažkur darbuoja
si. Tad paskutiniu momentu
šokio brėžinį perstatinėti buvo
ne taip paprasta. Bet, kaip ten
bebūtų, tie, kurie dalyvavo,
stengėsi, kad tik mes gerai
pasirodytume. Visi supranta,
kad atstovaujame ne sau, ne
Jonui ar Marytei, bet atsto
vaujame savo tautai. Dabar
visi - Meno mokyklėlės moks
leiviai, jų tėveliai, „Svajos"
šokėjai - laukiame TV laidos,
kurios datos dar nežinome,
todėl negalime pranešti.
Balandžio 21-22 dienomis
Jaunimo centre buvo surengta
mugė. Sekmadienį Meno mo
kyklėlės moksleiviai buvo pa
kviesti dalyvauti ir parodyti
programą. Dalyvavo beveik vi

sų skyrių moksleiviai - baleto,
kanklių, pramoginių šokių.
Žiūrovai priėmė mūsų prog
ramą mielai ir plojo, negailė
dami katučių. Šeštadienį, ba
landžio 21 d., mažojoje salėje
dailės skyriaus moksleiviai
kartu su dėstytoja Irena Šaparniene ir pavaduojančia
dėstytoja Dovile Šumskyte,
padedant moksleivių tėve
liams, surengė savo darbų pa
rodą. Labai spalvingi ir gražūs
darbeliai. Parodą dar galima
pamatyti visą savaitę. Dabar
dailės skyriaus moksleiviai
piešia įsivaizduojamus Valdo
vų rūmus. Jei gerai pavyks,
dėst. Dovilė žada juos prista
tyti Vienos valso pokylio sve
čiams.
Vienos valso pokylyje šoks ir
visi mano išugdyti šokėjėliai,
tik atlikdami trumpesnę prog
ramą, nes atvyksta pasaulinio
garso jaunos žvaigždės - spor
tinių šokių šokėjai Lina Chatkevičiūtė ir Donatas Vėželis.
Jų šokis bus mums visiems
maloni staigmena - apie ją ži

nome iš anksto, bet nežino
me, kaip jie šoka.
Pavasaris jau
įsibėgėjo,
įsisuko. Mus jis įsuko į naujus
renginius, naujus susitikimus.
Iki artimiausio Vienos valso
pokylio jau beliko nedaug!
Ligija Tautkuvienė

Atvykite į „Vienos valso"
pokyli. Labdaringas pokylis,
kurio pelnas skiriamas Val
dovų rūmų statybai, ruošia
mas gegužės 12 d., šeštadienį,
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte. Pokylį organizuoja Li
gija Tautkuvienė, Meno mo
kyklėlės direktorė ir steigėja.
Šokiams gros Algimanto Barniškio orkestras, vaišes ruoš
A. ir R. Januškų „Bravo", me
ninę programą atliks „Svaja?

Meno mokyklėles dailės skyriaus dėstytoja Irena Šaparnienė (iš dešinės)
ir pavaduojanti dėst Dovilė Šumskyte.
L. Tautkuvienės nuotr
C.
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Jaunimo centro mugės metu koncertavo Meno mokyklėlės kanklių skyriaus moksleivės: Aušra Buzėnaite. Milda
Razumaitė. Giedre Klekšytė *u dėstytoja '>ene Razumiene.
L. Tautkuvienė* nuotr.

Šokame jaunimo šokį ..Traukinys" Iš kairės pirmojoje eilėje: Tomas Gudauskas. I.oreta Gudenaitė, Kęstutis
Arbačiauskas. Asta Urbonavičiūtė. Regimantas Boržanskis II eilėje: Vida Mikalčiute, Tomas Umbrasas. Rasa
Miliunaitė. Linas Mikalčius. Živile Badaraite. Tomas Mačiulis, Audra Miliiinaite. Vytas Mikalčius, Kristina Ba
daraite, Linas Umbrasas

