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Lietuvos medikai pirmą kartą
kūdikiui persodino širdį
Vilnios, gegužės 8 d. (BNS)
— Lietuvoje pirmą kartą šir
dis persodinta vienerių metų
ir trijų mėnesių kūdikiui. Mer
gaitė yra jauniausia pacientė
Lietuvoje, kurios krūtinėje
plaka donoro širdis.
Kaip antradienį pranešė
„Lietuvos rytas", įgimtą šir
dies ydą turėjusiai mergaitei
iš Vilkaviškio rajono širdis
buvo persodinta praėjusį šeš
tadienį Vilniaus universiteto
Santariškių ligoninės Širdies
chirurgijos klinikoje. Pirmadienį mergaitės būklė chirur-

gams teikė daug vilčių. Ji
buvo sąmoninga, persodinta
širdis dirbo normaliai.
Operacijai vadovavęs Širdies
chirurgijos klinikos vadovas
profesorius Vytautas Sirvydis
po operacijos sakė, kad mer
gaitė „turėtų atsigauti". Pasak
jo, persodinta širdis gana grei
tai atsigavo ir po organizmą
ėmė varinėti kraują.
Mergaitei buvo persodinta
dvejų metukų vaiko širdis.
Operacijai
pacientė
buvo
ruošta dešimt valandų, o pati
persodinimo operacija truko
apie valandą. Pasak profeso
riaus, mergaitė reanimacijos
palatoje bus gydoma dar apie
savaitę ar dešimt dienų. Jai
vis dar prijungtas dirbtinio
kvėpavimo aparatas, kad šir
džiai būtų lengviau dirbti.
Širdies persodinimo operaci
ja Lietuvoje atlikta kovo 30
dieną 19-mečiui panevėžiečiui,
tačiau dėl į smegenis išsilie
jusio kraujo pacientas mirė.
Kovo 22 dieną Kauno medici
nos
universiteto
klinikų
Širdies centre buvo persodinta
širdis 54 metų kauniečiui, ku
ris praėjusią savaitę jau iš
leistas iš ligoninės. Tai pirma
sis Kaune atliktas širdies per
sodinimas.
šiuo metu širdies persodini
mo operacijos dar laukia trys
vaikai.
Iš
Prie mažosios pacientes po operacijos
^8° n u o 1 9 8 7 m e t u , kada
budi Vilniaus universiteto Širdies Lietuvoje imtos daryti širdies
chirurguos klinikos docentas Alis persodinimo operacijos, jų atBaublys. Vladimiro Guleviiiaus Elta nuotr

likta 24.

Minimalią algą gaunantiems
pensininkams bus mokama visa
pensija
Vilnius, gegužės 8 d. (BNS) o visi kiti, kurių pajamos per
— Nuo liepos 1 dienos dirban mėnesį yra didesnės nei 1.5
tiems pensininkams, kurių MMA (650 litų), gaus tik pag
alga neviršija vienos minima rindinę pensiją.
lios mėnesio algos (1 MMA,
Už pataisas balsavo 67,
arba 430 litų) bus mokama prieš — 35 ir susilaikė 8 Sei
visa pensija. Tokia nuostata mo nariai.
įtvirtinta Valstybinių sociali
„Tai yra tam tikras sociali
nio draudimo pensijų įstatymo nio teisingumo žingsnis", sakė
pataisose, kurias antradienį Socialdemokratinės koalicijos
priėmė Seimas.
frakcijos narys Algirdas Sy
Pensininkams, per mėnesį sas. Pasak jo, bent tam tikrai
uždirbantiems daugiau nei 1 visuomenės daliai tuo patei
MMA, pensijos bus mokamos kiamas pavyzdys, jog „Seimas
pagal dabar galiojančią tvarką kartais padaro klaidų, bet
— gaunantiems iki 1.5 MMA pasvarstęs jas ištaiso".
pajamų (iki 650 litų) bus mo
Tuo tarpu liberalas Eligijus
kama pagrindinė 138 litų pen Masiulis kritikavo priimtas
sija bei papildoma pensijos pataisas. „Seimas šiandien pa
dalis, ne didesnė kaip 218 litų, rodė savo mentalitetą", sakė
liberalas. Jo teigimu, dabar
* Naujosios sąjungos (so tampa naivu kalbėti apie tai,
cialliberalu) P a l a n g o s sky kad dar šios kadencijos parla
riaus pirmininkas, 42 metų mentas padės pamatus pen
Egidijus Rimkus gali būti sijų reformai. „Dabartinės vy
nušalintas nuo šio pajūrio ku riausybės pasiryžimas mažinti
rorto mero pareigų. Kaip 'Sodros' deficitą taip pat prak
pranešė „Lietuvos rytas", pir tiškai subliūkšta", teigė E.
madienį Specialiųjų tyrimų Masiulis.
tarnybos (STT) Klaipėdos sky
rius iškėlė baudžiamąją bylą.
* Vilniaus miesto savi
Palangos merui gali būti pa valdybė pateikė jai paval
teikti kaltinimai dėl pikt džių įmonių ir organizacijų va
naudžiavimo tarnyba bei tar dovų atlyginimus. Specialio
nybinio suklastojimo organi sios paskirties uždarosios ak
zavimo. Baudžiamoji byla cinės bendrovės (SP UAB)
iškelta po to, kai STT su „Vilniaus autobusų parkas"
žinojo, kad balandžio 25 d. generalinis direktorius, neatsavivaldybėje vykusios val skaičius
mokesčių, gauna
stybės tarnautojo atrankos 5,907 Lt, UAB „Vilniaus šilu
konkurso rezultatai suklasto mos tinklai" generalinis direk
ti. Anot dienraščio, konkurso į torius — 6,899 Lt, SP UAB
Palangos vyriausiojo architek „Vilniaus troleibusai" genera
to postą metu abiem kandida linis direktorius — 5,550 Lt
tams buvo pataisyti referato atlyginimą. SP UAB „Vilniaus
reikalavimai. Konkurso komi vandenys" generalinis direkto
sijos narės — savivaldybes rius gauna 5,880 Lt, SP AB
tarnautojos — prisipažino, „Vilniaus zunda" direktorius
kad taisyti vertinimo rezulta — 5,915 Lt, AB „Vilniaus spe
tus joms liepė meras E. Rim cialus autotransportas" direk
kus.
(BNS) torius — 7,510 Lt.
(BNS)

NATO viršūnių
susitikimas įkvepia
pasitikėjimo
Lietuvai
Vilnius, gegužės 8 d. (BNS)
—
Sprendimas
surengti
NATO viršūnių susitikimą
Briuselyje šiemet birželi ir
svarstyti jame, be kita ko,
NATO plėtrą, rodo, kad disku
sija šiuo klausimu vyksta
aukščiausiuoju lygiu, pareiškė
Lietuvos URM atstovas.
Pasak URM Informacijos ir
kultūros departamento direk
toriaus Petro Zapolsko, nuo
Briuselio iki Prahos bus pa
kankamai laiko įvertinti kiek
vienos kandidatės padarytą
pažangą, įgyvendinant na
rystės veiksmų planą. ^Lietuvos dienotvarkė lieka nepaki
tusi — Prahoje 2002 metais
Lietuva tikisi gauti pakvie
timą į NATO", sakė P. Zapolskas.
NATO pirmadienį patvirtino
planus birželio viduryje su
rengti viršūnių susitikimą, į
kurį pakviestas ir JAV prezi
dentas George W. Bush. Pus
dienį truksiantį viršūnių su
sitikimą planuojama surengti
birželio 13 dieną. Manoma,
kad viršūnių susitikime bus
svarstomos Balkanų proble
mos, JAV planai sukurti val
stybinę priešraketinės gyny
bos sistemą ir NATO plėtra.
* Rusijos
prezidentas
Vladimir Putin teigia, kad
Lietuvos vadovybė siekia tau
tinės santaikos. V. Putin an
tradienį Kremliuje susitiko su
n pasaulinio karo veteranais.
Kalbėdamas su Lietuvos vete
ranų organizacijų atstovais,
Rusijos prezidentas priminė,
kad kovo pabaigoje buvo susi
tikęs su Lietuvos prezidentu
Valdu Adamkumi. „Esu įsiti
kinęs, kad Lietuvos vadovybė
siekia tautinės santaikos,
siekia, kad visos tautos Lietu
voje jaustųsi gerai", — vete
ranams sakė Rusijos preziden
tas. Lietuva ir Rusija neturi
nesutarimų dėl Lietuvoje gy
venančių rusiškai kalbančių
tautinių mažumų. Daugiau
kaip prieš 10 metų atkurdama
nepriklausomybę, Lietuva pa
sirinko vadinamąjį nulinį pi
lietybės suteikimo variantą,
sukurdama galimybę Lietuvos
piliečiais tapti visiems tuome
tiniams valstybės gyvento
jams.
* Krašto apsaugos minis
tras Linas Linkevičius antra
dienį pasveikino antihitlerinės
koalicijos veteranus pergalės
prieš Vokietijos nacių valstybę
56-ųjų metinių proga. Kaip
sakoma sveikinime, prieš 56
metus antihitlerinė koalicija
pasiekė pergalę prieš nacizmą.
Gegužės 8-toji minima kaip
žmonijos pergalės prieš blogį
diena, kuri suteikė viltį sukur
ti taikią ir saugią ateitį. L.
Linkevičius pabrėžė nuošir
džiai sveikinąs visus šios per
galės dalyvius ir kviečiąs „vi
sada būti nepailstančiais tai
kos saugotojais".
* Siekdama palaikyti Lie
tuvoje, Latvijoje ir Estijoje
gyvenančius karo veteranus,
Rusija nutarė jiems suteikti
tam tikrų nuolaidų. Lietuvoje
gyvenantiems karo vetera
nams Rusija nutarė kasmet
suteikti 200 nemokamų kelia
lapių į Rusijos sanatorijas.
Karo veteranai, gyvenantys
Baltijos valstybėse, taip pat
galės gauti nemokamą medici
nos pagalbą Rusijoje.
nm
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L ^ Tėvynėje

pasižvalgius

* Premjeras Rolandas
* Po įvykdyto buto api
Paksas paprašė, kad jam plėšimo ir grasinimo telefo
Seimo Biudžeto ir finansų ko nu žmonai Seimo narys Kęs
miteto posėdyje atstovautų ir tutis Kuzmickas palygino Lie
atsakytų į visus vyriausybės tuvą su italų mafijos gimtine
kompetencijoje esančius klau Sicilija. „Tai tiesioginė konf
simus ūkio ministras Eugeni rontacija tarp teisėtos valdžios
jus Gentvilas ir ūkio vicemi ir 'juodojo pasaulio' ", sakė
nistras Gediminas Rainys. Seimo narys. Pirmadienį K.
Premjeras yra pakviestas da Kuzmicko žmona jų bute Kau
lyvauti šio komiteto posėdyje ne, Kumelių gatvėje, pasigedo
trečiadienį, kai bus svarsto 3,000 litų, auksinio žiedo ir
mas specialiosios paskirties balto persų veislės katino. Iš
akcinės bendrovės „Lietuvos pradžių ji net nepastebėjo,
energija" vykdyto Baltarusijos kad butas apvogtas, bet jai
valstybinio energetikos susi paskambino nepažįstamas vy
vienijimo „Belenergo" skolos riškis ir pagrasino: „šiandien
reikalavimo teises perleidimo dingo katinas, rytoj gali dingti
klausimas.
(Eita; žmonės". Seimo Sveikatos rei
kalų komiteto pirmininkas K.
* Socialliberalų kandida Kuzmickas yra įsitikinęs, kad
tas į sveikatos ministrus vagystė ir grasinimai yra su
nustebino medikus: Romual siję su jo darbu. Kol kas jis ne
das Dobrovolskis kai kurių ko sikreipė į teisėsaugos institu
legų kaltinamas ne vieno Svei cijas, prašydamas apsaugos
katos apsaugos ministerijos sau ir savo šeimai.
'BNS>
skelbto konkurso sužlugdymu.
* Vokietijos
centrinė
R. Dobrovolskis, būdamas Vil
įdarbinimo
tarpininkavimo
niaus universitetinės ligoni
nės Santariškių klinikų Ra agentūra kartu su Lietuvos
diologijos centro direktoriumi, darbo biržos atstovais pradėjo
vadovauja ir personalinei įmo stažuotojų atranką dirbti Vo
Gegužes 9-oji — Euro['"s diena. 1950 ra. gegužės 9 d tuometinis Prancūzijos
nei „Tomografija", prekiaujan kietijoje virėjais, padavėjais ir
užsienio reikalų ministras Robertas Šumanas paskelbė deklaraciją, pakloju
administratoriais.
čiai medicinos technika bei viešbučių
sią p a m a t u s vieningai Ruropos dienai R Šumanas tada paskolbe. jog Uiika
Pirmą
kartą
bus sudaryta ga
įranga.
<LŽ. Eita>
Europoje būtų galima išsaugoti tik sujungus Europos valstybių anglies ir
limybė
atrankoje
dalyvauti
* Seimo konservatorė Ra
plieno pramonę.
viešojo
maitinimo
ir
turizmo
sa Juknevičienė kviečiama į
N u o t r ^ Europos dieną Vilniuje, Nepriklausomybės aikštėje, iškeliama E u 
mokyklų
baigiamųjų
kursų
ropos Sąjungos vėliavž.
Gedimino Svitojau* (Elta) nuotr
Generalinę prokuratūra duoti
1
studentams bei absolventams.
'
-t
paaiškinimų dėl viešai pa
Atrinktieji bus įdarbinami
skleistų teiginių apie neva nu
„McDonald's"
restoranuose.
perkamus savivaldybių tarybų
Pagal įvairias programas per
sprendimus. Iškelti parlamenmetus legaliai užsienyje gali
Druskininkai, gegužės 8 žmonių ir gyvulių kraujo.
r tarei baudžiamąją bylą kovo
padirbėti iki 1,000 žmonių.
d. (BNS) — Pietų Lietuvos
Nuo kraujasiurbių mašalų pabaigoje paprašė Kėdainių
(Elta)
aplinkosaugininkams
kovo labiausiai kenčia žmonės, miesto taryba. Taryba pasiju
* Seimo Ekonomikos ko
jant su kraujasiurbiais maša naminiai ir laukiniai gyvuliai. •> to apšmeižta, kai kovo 12 d. R.
miteto pirmininko Viktoro
lais, dalbiologinio preparato Apsisaugojimo priemonių nuo Juknevičienė Lietuvos televiUspaskich reikalavimu Vals
gali būti panaudota Nemuno sių mašalų nėra, o vienintelė zijos laidoje „Panorama", kal
tybes turto fondas sustabdė
aukštupyje Baltarusijoje, ta paguoda yra ta, kad jie ne bėdama apie korupciją, pa
Kėdainiuose esančios bendro
čiau tam būtinas abiejų val skrenda į patalpas. Specialis reiškė nuomonę, jog kai kurios
ves „Daumantų verslas" pri
stybių
aplinkos
ministrų tai nerekomenduoja poilsiauti savivaldybės, tarp jų ir Kėdai
vatizavimą.
.LA. Elta)
sprendimas, sakė Druskinin prie upių, ypač tiems, kurių nių, yra priklausomos nuo fi
*
Vilniuje
bus
priversti
kų aplinkos apsaugos agentū silpnesnė imuninė sistema, nansinių grupuočių ar pavie
ros virčininkas Algirdas Pet nes mašalų suleistas antige nių magnatų ir tokiu būdu nu nai nuvežami ne vietoje pa
kevičius.
nas gali sukelti karščiavimą perkami net tarybų sprendi likti automobiliai; jei jie
stovės neapšviestuose kelio
Mašalų naikinimo preparato bei alergiją.
mai.
(BNSJ
„Vecto Bac" įsigijimą finansuo
Kiekvienais metais nuo
* Valstybinėms įmonėms ruožuose tamsoje arba, esant
ja Lietuvos vyriausybė.
vabzdžių labiausiai kenčia priklausantys poilsio na blogam matomumui, be gabaDruskininkų aplinkos ap Varėnos, Druskininkų, Laz mai Palangoje tampa sukčių ritinių ar stovėjimo šviesų ar
saugos agentūra, vykdydama dijų, Alytaus, dalis Šalči pasipelnymo šaltiniu. Čia dir avarinės šviesos signalizacijos
upinių mašalų populiacijos ninkų, šiek tiek — Vilniaus, bantys žmonės neregistruoja (avarinio sustojimo ženklo).
«KD, LŽ, LA, Elta)
visų poilsiautojų, slepia paja
programą, palaiko ryšius ir Prienų, Kauno rajonai.
*
Lietuvos
lengvosios
mas, o norėdami įrodyti, kad
derina veiksmus su kolegomis
pramonės
įmonės
šiemet
*
Aplinkosaugos
parei
poilsio namai dirba nuostolin
iš Baltarusijos. Pasak A. Pet
per
3
mėn.,
palyginti
su
tuo
gūnai
visoje
Lietuvoje
per
gai, bando parodyti, kad čia
kevičiaus, pirmadieni Lietu
pačiu
praėjusių
metų
laikotar
pirmąją
gegužės
savaitę
už
mažai sunaudojama vandens.
vos mokslininkų grupė apsi
lankė Baltarusijoje, iš kur žvejybos taisyklių pažeidimus Už pavogtą vandenį kurorto piu, pagamino daugiau ki
parsivežė tyrimų duomenis nubaudė keletą šimtų žūk- bendrovė „Palangos vanden limų, avalynės, siūtų ir triko
apie maždaug 200 kilometrų lautojų. Daugiausia nustatyta ys" ruošiasi pateikti UAB tažinių darbužiu, tačiau su
Nemuno ruožą. A. Petkevi tokių pažeidėjų, kurie turėjo „Denotė" daugiau kaip 53,000 mažino kai kurių audinių, kai
.LR. Eita. linių drabužių bei odos ga
čiaus teigimu, norint, kad pre leidimus žvejoti, bet žūklavo litų sąskaitą.
mybą,
rvž. Elta)
šiuo
metu
draudžiamomis
paratas būtų panaudotas tik
* Kauno miesto valdyba
dugninėmis
meškerėmis,
dau
*
Pirmadienio
rytą
Pane
slingai, būtina dali jo išpilti
patvirtino M. K. Čiurlionio vėžyje susprogdintas versli
gelio
atvykusių
žūklautojų
au
Baltarusijoje, iš kur preparatą
tilto statybos tęsimo planą. ninko Dangiro Žilinsko auto
upė parplukdys į Lietuvą. Pa tomobiliai buvo pastatyti per
kurį galima būtu pavadinti mobilis „BMV". Sprogimas
arti
vandens
telkinių.
Didelis
sak A. Petkevičiaus, baltaru
„laikino tilto atidarymo" pro driokstelėjo toje pačioje vieto
žūklautojų
antplūdis
neatsi
sių apinkosaugininkai šiemet
jektu. Kadangi dabar naudoja je, kurioje prieš pustrečių
tiktinis
—
dabar
neršia
kar
neišgali naikinti mašalų.
šiai. Vien Šilutės rajono aplin mo Aleksoto tilto būklė yra metų savo automobilyje buvo
Šiemet upinių mašalų popu kos agentūros specialistai su avarinė, nuspręsta kuo grei rastas
nušautas Panevėžio
liacijos programos vykdymui skaičiavo, kad iki gegužės 1 d. čiau paleisti transporto eismą apygardos prokuratūros Orga
bei biologiniam preparatui žvejams mėgėjams buvo iš jau 10 metų statomu M. K. nizuotų nusikaltimų ir korup
„Vecto Bac", kuris jau yraduota beveik 6,000 leidimų. Čiurlionio tiltu. Kairiajame cijos tyrimo skyriaus vyriau
atvežtas iš Šveicarijos, Lietu
* Atsižvelgiant i Lietuvos Nemuno krante bus perkelti siasis prokuroras Gintautas
vos vyriausybė skyrė 390,000 narystės Europos Sąjun inžineriniai tinklai. įrengtas Sereika.
R. Eita.
litų. Tačiau, jei upiniai ma goje perspektyvą — Finansų laikinas nuvažiavimas. Visi
Sutrumpinimai: K • Klaipėda". KD šalai bus naikinami tik Lietu ir Vidaus reikalų ministerijų. tilto bei dešiniojo Nemuno
Kauno
diena". LA "Lietuvos aidas",
voje, judančios oro masės iš Valstybės saugumo departa kranto nuvažiavimai jau yra
LR
-"Lietuvos
rytas'. LŽ - "Lietuvos
Baltarusijos atneš naujus ma mento, Specialiųjų tyrimų tar nutiesti. Pats tiltas apsaugo
žinios".
R
•
"Respublika'.
VŽ - "Verslo
šalų debesis. Šiuo metu upinių nybos, Generalinės prokura tas hidroizoliacijos ir asfalt
žinios".
mašalų lervos tebesivysto, ir tūros paprašyta parengti vie betonio sluoksniu. Iki gegužės
Naudotasi Lietuviu grįžimo į tėvyne
jau gegužės 10-15 reikėtų pa ningą kovos su kontrabanda 1 d. naujojo tilto statybai jau
informacijos
centro atsiusta medžiaga.
naudoti preparatą. Į vandenį programą. Tokie sprendimai panaudota beveik 57 mln. litų.
preparatas turi būti išpiltas priimti trečiadienį vyriausy
'Eltai
KALENDORIUS
likus kelioms dienoms prieš bėje vykusiame Komisijos ko
* Lietuvos šokėjai laimė
Gegutės
9 d.: Austėja i Auste).
vabzdžiams išsiritant iš lervų. vai su kontrabanda koordi jo visas pirmąsias vietas
Upiniai mašalai ritasi gegužės nuoti posėdyje. Šios komisijos Kaune vykusiame 36-ąjame Beatas. Edita. Grigalius. Meilė.
O j r u / ė s 10 d . Antoninas, Beat
viduryje, o birželio pradžioje pirmininkas yra premjeras tarptautiniame
konkurse riče. P u t i n a s . Servaida. Songaila.
jie kyla iš vandens, ieškodami Rolandas Paksas.
IBNS>
„Gintarinė pora"
LR. EI«>
Viktorina.

Aplinkosaugininkai kovos su
kraujasiurbiais vabzdžiais
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SKAUTYBĖS
KELIAS
Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

••

•

SENŲ SKAUTŲ KELIONE —
COLORADO UPE

Nors jau beveik dveji metai
nuo šios nuostabios kelionės,
norisi pasidalinti pergyventais
įspūdžiais — gal šis aprašy
mas kam nors padės apsi
spręsti panašią kelionę atlikti.
Jau seniai buvome galvoję
kada nors plaukti pantoniniu
(pripustu) plaustu Colorado
upe per Grand Canyon. Žino
ma, plaukti su pažįstamais
yra žymiai smagiau. Sugalvo
jome pasiūlyti skautų,-čių va
dovams — nuotykių ieškoto
jams.
O įvyko maždaug taip. Po
1996 m. GVM-AM vadovų,-vių
kursų Rakė, kalbėjomės va
kare su Čikagos jaunesniais
vadovais prieš jų stovyklą. Pa
minėjome galimybę tokią ke
lionę atlikti. Visi pritarė, kad
tikrai botų smagu. Prižadėjo
me, kad prie progos, kai ruoŠimės tokiai kelionei, būtinai
pranešti ir kitiems, kad pri
sidėtų kas galės. 1998 m. va
sarą nutarėme, jeigu jau
plauksime, tai reikia pradėti
planuoti, nes tokioms kelio
nėms reikia vietas užsakyti
bent prieš pusmetį.
Pranešėme kokiems 6-8 ką
planuojame ir prašėme bend
raminčiams apie tai pasakyti.
Deja, -vieniems darbas, ki
tiems mokslai, įvairūs įsipa
reigojimai ir gal kaina brango
ka. Gal buvo geri norai, bet
tuo laiku, atrodo, niekas ne
galėjo prisidėti. Pagalvojome
pasiūlyti jau tokiems, kuriems
nesvarbu laiku į darbą ar kla
ses ateiti. Taip ir padarėme.
' Pirmiausiai pasiūlėme Ari
zonoje gyvenantiems seniems
skautams — kai kurie iš jų vis
dar kartais skautauja. Prie
mūsų prisidėjo trejetas iš Či
kagos. Viso turėjo būti apie
11-12, bet, kaip tokiais atve
jais įvyksta, vėl keletas nu
byrėjo ir likome 8. Iš Arizonos,
Vytas Rėklaitis, Milda ir Algis
Kvedarai, Gilanda ir Kazys
Matomai, ir 3 iš Čikagos apy
linkės — Jurgis ir Jane Pra
puoleniai ir Aurelijus Prapuo
lenis. Mūsų Jaunimo" amžius
nuo 55-75 m.
Rinkomės birželio 22 d.
ankstų rytą netoli Lee's Ferry,
AZ. Kelionė buvo 6 dienų. Po
instrukcijų, kaip savo daiktus
supakuoti ir kelionės taisykles
apie saugumą, tvarką, ir hi
gieną, mus nuvežė prie Colo
rado upės ir pradėjome pasis
kirstymą į du plaustus. Kiek
viename plauste tilpo 12 kelei
vių ir 2 gidai. Vietas plaustuo
se reikėjo keisti bent vieną
kartą į dieną, kad būtų proga
su visais keliautojais susipa
žinti. Kelionė nepigi — bet į
tokias keliones kasmet nesi
rengi. Kelionė palyginus liuk
susinė — sakoma, kad veik
nepaskandinamais plaustais,
nakvynės įranga, puiki šilta
vakarienė ir pusryčiai, ku
riuos iš pagrindų paruošia gi
dai. Visi, kurie nori, gali pri
sidėti prie maisto ruošos. Veik
visi prisidėdavo pakraunant ir
iškraunant mantą iš plaustų,
• jos buvo gana daug. Indus
prieš valgį ir pavalgius patys
plovemės. Visas skardines,
šrakiles ir atmatas reikėjo su
pakuoti ir su plaustu išsiga
benti. Asmeninių daiktų turė
jome gana mažai: maudymosi
kostiumas, keletas marškinė
lių, gera nuo lietaus ir šniokš

čiančio šalto vandens apran
ga, kepurė apsisaugoti nuo
saulės, koks šiltesnis švarkelis
vakarui, upei tinkantys batai
arba sandalai, ir tualetiniai
reikmenys.
Šioje kelionėje turėjome pra
plaukti 88 slenksčius (rapids)
nuo malonių pakratymų (class
III) iki tiesiog nelabai jaukių,
gyvybei pavojingų slenksčių
(class VI). Visa kelionė buvo
183 mylios. Keliones gale iš
kanjono išsikėlėme su sraig
tasparniu ir skridome į neto
limą mažą oro uostą (Wbitmore International Airport).
Iš ten mažu lėktuvu skridome
atgal į Lee's Ferry. Iš aukšto
žiūrint į kanjoną yra įdomus
vaizdai, tačiau niekas nepri
lygsta vaizdams plaukiant
pačia upe. Šių vaizdų nemato
99 proc. visų turistų, atvyks
tančių Grand Canyon apžiū
rėti.
Matėme sluoksnius įvairių
akmenų ir lavos, kurios am
žius buvo keli milijardai metų;
vanagus skraidančius virš gal
vos, antis plūduriuojančias ra
mesniame vandenyje, lauki
nes kalnų avis, bei stirnas.
Anksti iš ryto vanagai, ereliai
ir pesliai šildė savo sparnus
saulėje prieš pradedant dienos
darbą. Ko nematėme, bet bu
vome užtikrinti, kad jų buvo
apsčiai, tai kanjono ružavų
barškuolių (rattlesnakes), ir
skorpionų. Kas vakarą prieš
lendant į miegmaišius, juos
gerai papurtydavome. Buvo
mažų dviviečių palapinių, bet
tik keli iš visos grupės jas var
tojo. Šiaip pasirinkdavome
smėlėtą krantą, pasitiesdavome plastmasės ir miegmaišį,
ir jau maždaug 8-9 vai. vak.
visi ramiai dingdavo į savo
maišus be jokių raginimų.
Keldavomės švintant, maž
daug 5:15-5:30 vai. ryto, įbrisdavome į savo prausyklą —
Colorado upę — 55"F tempe
ratūros, ir bematant atbusdavome. Jau laukdavo karšta
kava, už kokio pusvalandžio
geri pusryčiai, paskui apsitvarkyma8,
susipakavimas,
plaustų pakrovimas ir maž
daug 7:30 vai. ryto plaukda
vome toliau.
Mūsų bendrakeleiviai buvo
įvairaus amžiaus bei profesijų,
iš skirtingų Amerikos kampų.
Nuo 9-10 m. (truputį įkyrių)
vienos porelės vaikų iki 77 m.
Jaunikaičių". Mūsų tarpe bu
vo inžinierių, advokatų, dak
tarų, slaugių, biznierių, teisė
jas ir t.t. Bent pusė jų dar vis
dirbo, kitiems jau per daug į
laikrodį nereikėjo žiūrėti.
Bendrai, labai smagūs, ma
lonūs žmonės su kuriais buvo
gana linksma bendrauti, ke
liauti, ir dalintis kelionės nuo
tykiais. Mūsų vyriausias gidas
buvo 28 m. vyrukas, baigęs fi
losofiją bei geologiją. Šiuo lai
ku žiemomis dirbdavo kaip
stalius — vasaromis užsiimi
nėdavo šiomis kelionėmis. Tą
rudenį žadėjo sugrįžti univer
sitetan ir studįjuoti pasau
lines religijas. Labai puikus,
ramus vyras su kuriuo įdomu
pakalbėti apie viską, prade
dant istorįja ir baigiant geolo
gija. Kiti gidai, kiek jaunes
ni, bet irgi labai gerai susipa
žinę su šios apylinkės geologi
ja ir istorįja. Berods, du buvo
dar studentai, kurie tik vasa-

Vakaras ant Colorado upes kranto. Iš k. stovi — Gilanda ir Kazys Matoniai, Milda ir Algis Kvedarai, Vytas Rėk
laitis, Jane ir Jurgis Prapuoleniai. Klūpo — Aurelijus Prapuolenis.

romis mokėsi šios upės gido
meno.
Gauti upės gido leidimą rei
kia išlaikyti labai rimtus eg
zaminus. Upę turi pažinti
kaip savo delną, ir kelis metus
dirbti su vyresniu gidu, kol
leidžiama tau pačiam plaukti.
Atsakomybė yra didelė. Upė
pavojinga, ir kartais įvyksta
nelaimių, žmonės prigeria ar
ba rimtai susižeidžia iš pantono iškritus. O progų susižeisti
yra daug, ypač jeigu plaukiant
per slenksčius iškrenti ir esi
nubloškiamas į akmenis. Sau
gumas labai prižiūrimas ir
nuolat primenamas. Pantone
būdamas visą laiką nešioji
gelbėjimo liemenę. Užsisakius
šią kelionę gauni visą pluoštą
popierių, kuriuose tiesiog gąs
dinančiai ir aiškiai nusakoma,
kas gali įvykti kelionės metu
— gali susilaužyti kaulus, pri
gerti, susirgti, nusideginti pa
lietęs karštą pantoną arba
metalą, gali įgelti barškuolės,
skorpionai, gali užpulti kalnų
liūtai ir t.t. ir t.t. Nors turėjo
me mobilų telefoną, jis ne vi
sur kanjone veikia. Kartais
tektų įkopti iki kanjono vir
šaus, kad būtų galima susi
siekti — o daugumoje kopimas
veik nėra įmanomas. Pasileidi
kelionei šešioms dienoms ir
Dievo valiai. Pasirašai doku
mentą, kad visą tai supranti ir
prie firmos nei tu nesikabinsi
nelaimės ar susižeidimo atve
ju, nei tavo palikuonys, jei
mirtum ar žūtum, teisiškai
nesikabins.
Visi gidai mielai perduoda
savo žinias apie šį nuostabų
kanjoną ir galingą upę, kuri
per šimtus milijonų metų šį
kanjoną išskaptavo ir dar vis
keičia. Girdėjome apie geologi
nę sudėtį akmens sluoksnių,
kaip konjonas keitėsi per tie
siog mums neįsivaizduojamai
ilgą laiką, keletą šimtų mili
jonų metų, per lavos išsiver
žimus, kanjonų sienų įgriuvimus, ir akmenų trynimą ne
pailstančios vandens srovės.
Mums šioje kelionėje didelių
pavojų nebuvo — ne taip, kaip
pirmiesiems šios upės tyrinė
tojams prieš 130 metų. Visi
buvome stipriai prisiveržę sa
vo gelbėjimosi liemenes, kad
įkritus į šaltą vandenį ji ne
nuslystų nuo kūno. Mūsų
plaustas išbalansuotas dviem
dideliais šoniniais pantonais
buvo veik nepaskandinamas.
Bent, taip norisi tikėti. Pri
artėjus slenkstį mus įspėdavo
gerai su kojomis įsispirti į
pantono šoną ir stipriai at
sirėmus į viduryje sukrautą
bagažą, kuris buvo gerai pri
rištas, įsikabinti į virves ir dar
rankomis
susikabinti.
O
džiaugsmingo šauksmo ir šū
kavimų! Dažnai tekdavo gero
kai sušlapti, ypač priekyje sė
dintiems. Nesvarbu kad turė
jome gerus lietpalčius, šaltas
vanduo vis tiek rasdavo kelią
įbėgti per apykaklę ir išbėgti
per rankoves ir tarp juosmens.
Oro temperatūra dienos metu

būdavo apie 105°F, bet van
dens temperatūra gana vėsi
55T. Praplaukus
slenkstį
buvo progos vėl apdžiūti ir su
šilti iki sekančio slenksčio.
Pats didžiausias slenkstis, ku
ris dažniausiai rodomas fil
muose ir fotografijose, yra tik
rai įspūdingas. Tai Lava Falls
Rapid — per 8 sekundes nukrenti 37 pėdas kunkuliuo
jančiame vandenyje. Aš su
skaičiavau iki 9 sek. — bet gal
truputį pasiskubinau skai
čiuoti... Visi buvome permirkę.
Praplaukus, greitai patikrina
ma, ar ko nors nepraradom.
Kadangi plaukėme
dviem
plaustais, vieni kitiems pada
vėme savo foto aparatus, kad
tokiose vietose mūsų „žyg
darbį" įamžintų. Pirmasis
slenkstį perplaukęs plaustas
pasirenka ramesnę upės vietą
fotografuoti sekantį plaukian
tį plaustą.
Dažnai sustodavome prie šo
ninių konjonų, nueiti iki įdo
mesnių vietų, krioklių, bei na
tūralių pasimaudymui basei
nų. Pvz., kur Little Colorado
upė įteka į Colorado, vanduo
yra gražios mėlynos spalvos ir
šiltas kaip Karibų salose. Pa
ėję apie 500 yardų į aukštupį,
užsirišome savo gelbėjimosi
.liemenes kaip vaikų vystyk
lus, apsisaugojimui nuo atsi
mušimo į akmenis, ir pasilei
dome pasroviui. Ten pralei
dome kelias valandas. Kitoje
vietoje, palipus apie 300 pėdų
siauru vingiuotu takeliu, pri
ėjome siaurą statų kanjoną
(slot canyon), kur toliau teko
eiti šoniniu sienos gana siauru
taku. Šalia tako šlaitas krinta
stačiai žemyn apie 100 pėdų
iki upelio ir krioklių. Vietomis
reikėjo laikytis šlaito akmenų,
nes takelis labai susiaurėjo.
Pasižiūrėjus žemyn lyg nejau
ku, bet ėjom tolyn, nejaugi
grįši. Nors, keli apsisuko ir
nusprendė toliau neiti. Priėję
nemažą krioklį maloniai mau
dėmės šiltame, palyginus su
Colorado upe, vandenyje. Tik
rai puikus dušas.
Vėlyvą popietę sustodavome
prie kokio smėlėto iškyšulio
nakčiai. Padėdavome iškrauta
bagažą, virtuvės įrangą, bei
cheminį tualetą. Po to pasi
rinkdavome sau nakvynei vie
tą. Apsitvarkius dar buvo lai
ko pailsėti. Kai kurie pasigau
davo šviežios žuvies, kuri tuoj
pat būdavo pakepama ir su
valgoma. Vakarieniaudavome
apie 6 vai. Po vakarienės daž
niausiai kanjonas jau buvo
pavėsyje. Kai kurie jau apie 8
vai. taikėsi eiti miegoti. O su
temus, koks pasakiškas dan
gus. Matėsi mūsų galaktikos
įvairūs žvaigždynai, kurių ne
toli miestų šviesų net negali
ma įžiūrėti. Tokio Paukščių
Tako (Milky Way) niekados
neteko matyti. Patekėjęs mė
nulis labai įspūdingai apšvies
davo stačius kanjono šlaitus ir
tekančią upę. Naktį nubudus
pasijuntama visai skirtingame
pasaulyje, nes tokio neregėto

dangaus vaizdas tiesiog stebi
no. Apart nakties gyvūnų ir
tekančios upės garsų, begalinė
ramybė gaubė visus.
Šioje kelionėje pasitraukėme
nuo pasaulio triukšmo: muzi
kos, telefonų, „pagers", laik
raščių, žinių apie investicijas,
rinkas ir t.t. Atrodo niekas
nepasiilgo TV, radijo, bei kitų
civilizacijos garsų. Dažnai
plaukdavome tyloje, niekas
nekalbėdavo kokią 15 min.
Tik gamtos garsai, čiurlenan
tis vanduo ir mus nuolat su
pantys nuostabūs vaizdai. At
rodo viską norėtum nufoto
grafuoti. Bet ir fotografijose
nematai to tikro gamtos gro
žio, kurį gali patirti tik ten
būdamas. Tokią didybę pama
tęs pasijunti esąs labai smul-
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kus ir nereikšmingas. Šio kan
jono puikumas ir yra jo tolimumas, kadangi čia atvykti
ir taip keliauti reikia rimtų
pastangų.
Veik visi pasisakė, kad to
kioje nuostabioje kelionėje dar
nėra buvę. Ir mes galime drą
siai pasakyti, nors daug kur
esame keliavę, jog čia buvo
mūsų nuostabiausia kelionė.
Norėtųsi ją vėl kada nors pa
kartoti. Jei kam būtų įdomu,
galime papildomos informaci
jos suteikti:
gilkaz@v7orldnet.att.net.
K.M.

SĖKMINGA KAZIUKO MUGĖ
WORCESTERYJE
Worcesterio skautų ir skau
čių Kaziuko mugė kasmet ruo
šiama Verbų sekmadienį, tad
ir šįmet ji vyko balandžio 8 d.
Po 10-to8 valandos lietuviškų
pamaldų Šv. Kazimiero para
pijos bažnyčioje, visi skubėjo į
Maironio Parką. Ten nuo
ankstyvo ryto virtuvėje triūsė
sesės skautininkės: Nijolė
Pranckevičienė, Vanda Lescord, Teresė Jakubauskienė ir
Dana Marcinkevičiūtė, talki
nant Genei Narienei, ruošda
mos lietuviškus pietus.
48-ąją Kaziuko mugę atida
rė v.8. Irena Markevičienė at
silankiusius
pasveikindama
pirma angliškai, nes buvo
gausu svečių nekalbančių lie
tuviškai. Paaiškino, kad pa
protys ruošti Kaziuko mugę
paimtas iš Lietuvos, kur Vil
niuje, per šv. Kazimiero šven
tę kovo 4 d. buvo ir yra ruo
šiamos tokios mugės. V. s. R.
Jakubauskas pasveikino lietu
viškai ir pakvietė visus pasi
vaišinti pietumis, kava, pyra
gais, praleisti popietę su drau
gais ir seniai matytais pažįs
tamais. Mugėje dera apsipirk
ti, o pirkinių pasirinkti buvo
iš ko.
Skautininkai Br. Naras ir R.
Jakubauskas turėjo meniškų
medžio kryžių, lietuviškais
motyvais puoštų dėžučių pieš
tukams ir kitų drožinių. Grįž
tantiems iš pietų paukšte
liams „pribūdavojo" namelių
— inkilėlių. Skaučių stalas
viliojo mažiuosius mugės lan
kytojus, nes čia buvo Velykų
krepšelių su saldumynais, kiš
kučių, lėlių, žaislų, o pasvei
kinti draugus su Velykomis
pačių pieštų atvirukų.
Kaimyninių telkinių skautai
ir svečiai irgi atvyko su savo
dirbiniais — prekėmis. Sesė
Aldona Saimininkienė iš Hart
fordo, kaip ir kasmet, atvežė
savo auksinio šiaudo kūrybą.
Visus viliojo jos paveikslais
pasigėrėti ar įsigijus papuošti
namus. Šiemet atvežė gluos
nio šakelių — „kačiukų" su
kurtą iš smulkių gintaro ga
balėlių „Baltic Art", E. Saka-

lausko iš Baltimorės stalas
buvo apkrautas kryžiais, gin
taro puošmenomis ir Kalėdų
eglutei papuošalais. Prie Bos
tono „Viltis" — G. Karoso sta
lo ir 116 kuopos Lietuvos
Vyčių stalo — įvairių audinių,
gintaro papuošalų, margučių,
knygų ir lietuviškų dainų
juostelių. Kaip grįžti iš mugės
be lietuviško sūrio su kmy
nais. Juos „suslėgęs" atvežė iš
Bostono V. Ivanauskas. Gau
siai dovanomis apkrautas sta
las viliojo visus įsigyti bilietus
laimės išmėginimui. Papieta
vus ir apžiūrėjus prekystalius,
malonu buvo atsisėsti ir atsi
gaivinti kvepiančia kava, pasi
vaišinti sesių skaučių ir ma
myčių keptais pyragais bei nu
sipirkti artėjančioms Vely
koms.
Skautai,-tės dėkoja visiems
atsilankiusiems ir aukoju
siems daiktus laimėjimų sta
lui. Tad iki pasimatymo atei
nančiais metais Kaziuko mu
gėje.
E.Č.
SKAUTŲ STOVYKLOS
Birželio 16-23 d. — Detroi
to skautų ir skaučių stovykla
Dainavoje.
Birželio 27-liepos 8 d . Ramiojo vandenyno rajono
skautų ir skaučių vasaros sto
vykla „Rambyno" stovykla
vietėje, Big Bear, CA.
Liepos 7-18 d. — Čikagos
skautų ir skaučių stovykla
Rako stovyklavietėje, Custer,
MI.

EUGENEC. DECKER DOS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kabėti angliškai arba lietuviškai.
4647 VV. 103 St, Oak. Lawn, IL
Tol. 708-422-8260

DR. JOVITA KEREUS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79th Ave., HJckory H**, IL

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300

DR. L PETRBKJS
DANTŲ GYDYTOJA.
9055 S.Roberts Rd, Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Mariem Ave.

Tel. (708) 5964055
Valandos pagal susitarimą
EDMIADAS V&NAS, ACD„ &C.
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6918 W Archer Ave. Sts 5 ir 6
Chicago, IL 60S38
Tel. 773.229-9965
Valandos pagal susitarimą

ARAS ŽUOBA, M.D.
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tol. 815-741-3220
DR PETRAS KISIELIUS
INKSTU, P0SL6S. PROSTATOS
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
CenterforHeaJIn,
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
630-941-2609
BIRUTE LPUMPUTIS,
M.D.
Fetow: American Academy of
FamUy Practice
ŠEIMOS GYDYTOJA
320W.61atAve.
847-6279
HQJSjtJN46342 Faa
947-6236

e

TERESTKAZLAUSKAS. M.D.
Vaikų gydytoja
900 Ravima PI., Orland Park, IL
Tol. 706-348-0887.
Priklauso Palos ir Christ ligoninėms.
Nuolaida naujai atvykusiems.

Dr. Rima$ Novtctdš
CHIROPRACTIC PHYSICIAN
ManiMšne fizioteiapjja, akupunktūros,
galvos skausmų (ir migrenos),
sportinių traumų specialistas

6645W. SUviisy Avo., Bsnvyn, IL
60402, tel. 708-484-1111.
susitarus. Kalbame lietuviikai
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Liepos mėn. — LSS
SKAUTIŠKI RENGINIAI
„Ąžuolo" vadovų ir „Gintaro"
vadovių mokyklos „Romuvos"
Lapkričio 18 d. — Los An
stovyklavietėje, Kanadoje.
geles skautavimo 50 metų ju
biliejinė šventė.
Rugpjūčio 5-12 d. Aka
deminio Skautų sąjūdžio sto
La* Vegas, NE
vykla „Romuvos" stovyklavie
tėje, Kanadoje.
Lapkričio 2-4 d. — Aka
Rugpjūčio 5-18 d. — Ka deminio Skautų sąjūdžio vi
nados rajono skautų ir skau suotinis suvažiavimas ir bend
čių stovykla „Romuvos" sto ra metinė Šventė „Luxor"
vyklavietėje.
viešbutyje, Las Vegas, NE.

.
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Danutt Bindakienė

BRONIUS NAINYS
„Daugeliui Lietuvos žmonių
neretai kyla teisėtas klausi
mas: kodėl nėra laukto gyveni
mo pagerėjimo net po vienuoli
kos nepriklausomybės metų?
Greičiau atvirkščiai, visose gy
venimo srityse pastebima
grėsmė valstybės plėtrai, eko
nomikos nuosmukis, biudžeto
nepritekliai, išaugęs nedar
bas, socialinė nelygybė ir ne
pastovumas.
Neužtikrinta
sveikatos apsauga, išaugęs
nusikalstamumas, korupcija
valdžios sluoksniuose. Juk vi
so to neturėjo būti. Bet taip
yra. Kodėl?" — klausia „Kau
no dienoje" (2001.04.28) prof.
Juozas Burneikis.
„Nemokšiškai tvarkydamiesi, pamažu tampame pajuokos
objektu, už vieną litą parda
vinėdami milijonus kainavusį
turtą, esantį ne tik Lietuvoje,
bet jau ir užsienyje. Ne
skaidrus privatizavimai varo
žmones į neviltį, menkina ir
taip trapų pasitikėjimą šalies
valdžia" — teigia „Lietuvos
ryte" (2001.04.26) skiltininkas
Ramūnas Barzda.
Į tai atsiliepdama, buvusi
pirmoji premjerė Kazimiera
Prunskienė teigia: „pagrindinė
visų bėdų priežastis yra ta, jog
į aukščiausias šalies valdžios
ūkio vadovų pareigas pateko
nepatyrę, nepasirengę, niekuo
nepasižymėję žmonės. Tai ne
buvo palaipsniui iškilę gamy
bos vadovai, gabus organizato
riai, bet uolus atsitiktiniai po
litikos veikėjai, kuriems paka
ko iškalbingumo, tačiau stigo
išmintingumo tokioms atsa
kingoms pareigoms". O buvęs
prezidentas Algirdas Brazaus
kas, netiesiogiai pritardamas
prof. Burneikiui, teigiančiam,
kad keičiantis vyriausybėms
(vienuolikai per vienuolika
metų) nebuvo išsaugomi pasi
žymėję geri pareigūnai, dar
pastebi, kad patyrę valstybi
nių įmonių bei bendrovių va
dovai buvo mėtomi lauk, nes
jie buvo „raudoni". Profesio
nalų keitimą menkaverčiais
„savaisiais" žalingu pripažįsta
ir nuosaikiausias iki šiol bu
vęs premjeras Andrius Kubi
lius. Tas pačias bėdas minėjo
ir prezidentas Valdas Adam
kus pernykščiame ir ypač šie
metiniame pranešimuose vals
tybei. Nuolat jos sklinda ir
nuo ryškiausio šių laikų Lietu
vos politiko Vytauto Lands
bergio lūpų.
Visos tos negerovės Lietuvos
žmonėms ne naujiena. Jos
daug kartų keltos žiniasklaidoje, nuolat aptartos ir išeivi
jos spaudoje. Klausimas tik,
kodėl jas dabar kelia tie
pareigūnai, kurie su jomis tu
rėjo ir turi dorotis? Juk Vytau

tas Landsbergis, Algirdas Bra
zauskas, Kazimiera Pruns
kienė, Andrius Kubilius (žinia
— labai trumpai) ir preziden
tas Valdas Adamkus sėdėjo
arba sėdi kėdėse, skirtose ne
tomis bėdomis skųstis, dėl jų
vienas kitą kaltinti, bet jas
šalinti. Juk jie patys buvo šio
vienuolikos metų veiksmo
pagrindiniai veikėjai. Prezi
dentas, Seimo pirmininkas,
premjeras, toji didžiųjų triju
lė, Konstitucijos ir rinkėjų au
toritetu įgaliota, turėjo būti
valstybės gyventojų gerovę ku
rianti atrama. Deja, kažkodėl
taip nebuvo. Kodėl?
Daug priežasčių galima nu
rodyti, dėl jų būtų ir ginčų, ir
ne vienas sakytų, kad ne jie,
bet kiti veiksniai lėmė valsty
bes vairavimo kryptį, tarp jų,
aišku, ir dar vis madingas so
vietinis palikimas. Ir kaip
nuosekliai bei objektyviai šį
klausimą nagrinėtumėm, var
gu ar tuos tris didžiuosius ga
lėtumėm lengvai prie „sienos
priremti"? Kiekvienas rastų
išeitį. Lengviausia save baltin
ti būtų Seimui, nes ši — ne
vykdomoji, bet tik įstatymų
leidžiamoji įstaiga, ir jo pirmi
ninkas pirštu durtų pirmiau
sia į vyriausybę, paskui, žino
ma, ir į prezidentą. Preziden
tas, skųsdamasis Konstituci
jos apribojimais, pirštą kreip
tų atgal į Seimą, šeriantį vals
tybę nekokybiškais įstaty
mais ir dar daugiau į tą pačią
vyriausybę, nesugebančią jų
vykdyti. O vyriausybė — atgal
į juos abu, kaip atsakingus už
blogų įstatymų gamybą, pri
mindama, kad Seimas įstaty
mus ruošia, o prezidentas tik
rina ir savo parašu įgalioja
vykdymą. Ir tokiai trilogijai
pakuojantis, kur čia teisybę
rasi? Vienuolikos metų gausūs
pavyzdžiai rodo, kad išeities
beveik nėra. Vyriausiųjų tri
julė niekada nesutarė. Net ir
LDDP valdymo laikotarpiu,
turėdama daugumą, partija
visų stygų suderinti nesugebė
jo. Skandalingai virto ir sava
Šleževičiaus vyriausybė., O
1996 metais konservatoriams
laimėjus Seimo rinkimus, pre
zidentas Brazauskas (sakėsi)
tapo narve uždarytas. Jis bu
vo priverstas Vagnorių skirti
premjeru, tvirtinti jo parink
tus ministrus ir dėl kiekvienos
smulkmenos kautis su Seimo
pirmininku Landsbergiu. Ne
geresnė padėtis buvo ir prezi
dentu išrinkus Adamkų. Nors
ir pradžioje trijulė bendravo
darniau, Adamkus su Vagno
rium sutarė, daugiau bėdų
jam darė Landsbergis, tačiau
netrukus ir su Vagnorium
draugystės suiro, ir preziden-

ORINOKU, PRIE SALTO
ANGEL
EDMUNDAS PETRAUSKAS
Nr9
Prieš save marias vandens matant ir jose
supantis, sunku patikėti, kad, mūsų laimei, čia esam
vidury „vasaros", labiausiai sekliuose vandenyse...
Įspūdingiausia priartėjus prie šio milžino tilto. Arčiau
krantų esančių dvigubų dangoraižinių stiebų betoni
niai apvalūs pamatai, masyvinės tvirtovės dydžio, plo
čio ir išvaizdos, siekia 6—7 aukštų pastato aukštį virš
vandens. Stebina inžinerijos, technikos ir papras
čiausių betono pylėjų atliktas darbas. Po tiltu pra
plaukus, mūsų dėmesį atitraukia, srauniai bėgančius
Orinoko gelsvus vandenis varstydami, rausvos spalvos
ir mažesnio dydžio Amazonės delfinai. Pasroviui grįž
tant, tiltas verčia dar kelis kartus atsigręžti. Upės pie
tiniame krante Bolivar miestą nuo vandens apsaugo
masyvinės uolos ir betoninė siena, šiuo metu matoma
70-80 pėdų aukščiau vandens. Apie 4 pėdas nuo vir
šaus, šalia esančios gatvės išsikišę tilteliai — jų gal 3
tuzinai — savo šešėlius driekia vėlyvos popietes sau
lėje skersai muro sienos, lietingu metu apsaugančios
nuo Orinoko potvynių. Tilteliai — miesto žvejams,
vandenims pakilus...
Su saule už nugaros, laukams ir rusvoms žemėms
prabėgant, skriejau vėl greitkeliu, šalia geležies rudos

Taikos apaštalas
neapykantos siautulyje

Popiežius Jonas Paulius II, net keliaudamas lėktuvu, neeasndzta, bet skaito, meldžiasi, ruošiasi susitikimui su
žmonėmis.
Radio Vaticana nuotrauka.

tas turėjo griebtis tiesiog dras
tiškų priemonių. Pareikalavęs
premjero
atsistatydinimo,
Adamkus ryžosi ieškoti dar ir
šiandien mažai kam suvokia
mos „naujos politikos".
Todėl kaip gervė giedro dan
gaus Lietuva laukė naujų Sei
mo rinkimų ir džiaugėsi naujapolitikams juos laimėjus. Jų
„krikštatėvis",
prezidentas
Adamkus, pagaliau sudarė sa
vo vyriausybę. Kartu su Seimo
pirmininku Paulausku ir savo
pasirinktu premjeru Paksu ta
rėsi, posėdžiavo, draugavo,
pietavo. Tačiau vėl, nei pus
mečiui nepraėjus, turbūt ne be
prezidento „patarimo", griuvo
trys ministrai, berods, keturi
viceministrai, o pačiu svar
biausiu savo pranešimu, vieša
metine ataskaita valstybei,
prezidentas Adamkus dėl ne
sėkmių jau nebe8idrovėjo
stuktelti premjerui Paskui ir
Seimo pirmininkui Paulaus
kui. Trijulės darna dar dau
giau pašlijo, svarstant naujo
sveikatos ministro kandida
tūrą, ir tik „per plauką" buvo
išvengta vyriausybės subyrė
jimo. Tad, jeigu jau ši, iš anks
to bendravimui pasiruošusi,
trijulė taip greitai ėmė svyruo
ti, ko toliau iš jos valstybė gali
laukti? Ko gali laukti ir iš kitų
būsimų trijulių?
Turbūt nieko geresnio. Todėl
jau ne kartą Lietuvos šviesuo
menės buvo keltas valstybės
sąrangos veiksmingumo klau
simas. Ar Konstitucijoje nu
matyta sąranga Lietuvai tin
ka? Ar jos nereikia keisti?
Buvo nurodyta ir Konstituci
jos, ir kitų įstatymų sujaukta
painiava, į kurią įklimpsta,
tarnybiškai bendradarbiauda
mi, prezidentas, Seimo pirmi
ninkas ir premjeras. Ypač, kai
reikia skirti arba atleisti
aukštuosius valstybės parei-

Siūlomos ir įvairios išeitys,
ryškiausia jų — prezidento ir
premjero pareigybių sujungi
mas. Tarkim — JAV pa
vyzdžiu, kur tiesiogiai pilie
čių išrinktas, nuo Kongreso
nepriklausomas, prezidentas
sudaro įstatymų vykdomąjį
kabinetą ir pats su juo tvarko
si. Tokia išeitis, jeigu ir ne
pati geriausia, būtų tikrai ge
resnė negu dabartinė, nes pa
šalintų daug neigiamybių.
Ypač vieną, sakyčiau, pačią
ydingiausią, kai prezidentas,
teisindamasis
Konstitucijos
varžtais, patogiai stojasi šalia
valstybės administravimo dar
bo, pavaldinius kritikuoja, lyg
pats būtų ne to veiksmo daly
vis, bet tik jo pašalinis ste
bėtojas. Prezidentui priklauso
tik užsienio politika, teigia jo
dabartinius veiksmus, ypač
keliones po užsienį, teisinda
mi Adamkaus rėmėjai. Bet
kam tada užsienio reikalų
ministras ir didžiulis jo paval
dinių būrys? Ir į tą klausimą
būtų atsakyta, prezidentui
kartu ir premjeru tapus.
Šalia to, būtinų pakeitimų
reikia ir kitos valstybės sąran
gos dalyse, įskaičiuojant ir pa
tį Seimą. Jeigu į Seimo posėdį
atsilanko tik 12 narių ir pri
ima įstatymą, šiuo atveju Že
mės ūkio ministerijos perkė
limą į Kauną, tai šioji Lietu
vos piliečių atstovybė sunkiai
serga ir ją reikia operuoti.
Pusę, gal net ir visiškai nu
pjauti? Jeigu 1918-ųjų metų
Lietuvai užteko 78-83 Seimo
narių, kodėl dabar jų reikia
net 141?
Ir kodėl bent trečdaliu nega
li būti sumažinta visa kita
biurokratų armija, kai jau
daug kartų įrodyta, kad tai
padaryti ir reikia, ir galima. Ir
ar ne vakarietiškai preziden
tūrai priklausytų tokių refor
mų pradininkės vaidmuo. Da-

apdirbimo keistai suformuotų, nesuprantamai atro
dančių įmonių, ilgu tiltu per tamsius Caroni upės van
denis atgal prie savo plaukiojančio viešbučio pa
krantėje. Tik iš mokyklos paleisti, dar su knygomis ir
kuprinėmis, penki drąsūs, besišypsantys „kavos su
pienu" spalvos (kaip ir visi venezueliečiai) berniukai
veik kartu eina su mumis prie laivo apačioje, šone at
viros įėjimo angos, tikėdamiesi galėsią laivą „inspek
tuoti". Deja, jiems tenka tik su balta uniforma dė
vinčiu laivo saugumiečiu ispaniškai pajuokauti prie
ženklo „No Visitors". Vakare, kasvakarinių „shows"
pasirodymų salėje paskutinį Venezuelos kultūrinį
įspūdį muzika, daina ir trupučiu Šokio teikia vietinis
ansamblis „Agrupacion Folklorica Hermanos Tomedes" — brolių Tomedes folklorinė grupė, su ketu
riais puikiais muzikantais, dviem dainininkais —
šokėjais ir tokia pačia „zpritna" jų močiute. Į paskutinį
šokį kviečiami žiūrovai, puiki visų nuotaika, daug
svečiams paplojant.
Sutemus išplaukiam iš Puerto Ordaz, šį kartą pasro
viui, atgal link Boca Grande žiočių. Apie 8 vai. ryte,
trečiadienį, palikę Orinoką, kairiu posūkiu šiaurėn,
Atlanto link Dominykos vėl Karibuose, 404 jūrmylių
kelionėje į Roseau Dominykoje.
Jums, kurie su mumis lig šiol keliaujate kartu, štai
M/V („motor vesseD — kur kas seniau būta S/S
(„Steam Ship" vardas) — „Bolero" metrika: 16,200 to
nažo, 625 pėdų ilgio, 75 pločio, 22 pėdų vandens gyliu
(dar 4 pėdos ir Orinoko dugną siektų) vidurkiniu 1718 mazgų (knots) greičiu, su max. 900 (laive buvo ma

bartinę valstybės sąrangą i
paveikesnę pakeitęs, Adam
kus daug nusipelnytų.

ARMIJOS KRAJOVOS
BUDELIS

Popiežius Jonas Paulius II
vėl keliauja. Šį kartą jo ke
lionė veda per ypač pavojin
gas, neapykanta kunkuliuo
jančias šalis, kur balto, sulinkusio po metų, rūpesčių ir li
gos našta, senelio siluetas taip
ryškiai išsiskiria iš kerštu pul
suojančios aplinkos. Šventas
Tėvas praėjusios
savaitės
penktadienį išsiruošė šešių
dienų kelionei apaštalo Pau
liaus pėdomis — Graikija, Syrija, Malta...
Kaskart, kai popiežius už
baigia dar vieną savo kelionę,
pasklinda spėliojimai, kad tai
jau paskutinioji, kad jo sveika
ta ir amžius užkirs bet kokias
galimybes tas sielovadines ke
liones tęsti, o, be to, grei
čiausiai ir popiežiaus pareigas
eiti. Tačiau, žiūrėk, ir vėl jis
keliauja, kupinas pasiryžimo,
gerų žodžių, vien savo apsilan
kymu palikdamas neišdildomą
įspūdį tikintiesiems, ir neti
kintiesiems; katalikams ir
nekatalikams. Tokia jau šio
popiežiaus paskirtis, kurią jis
pats pasirinko. Ji žymiai ki
tokia nuo bet kurio ankstes
niojo popiežiaus. Antra vertus,
Jonas Paulius II daug kuo
skiriasi nuo ankstesniųjų po
piežių, net savo lenkiška kil
me...
Niekas nedrįstų tvirtinti,
kad šis šventasis Tėvas yra
bailys. Jis nesišalina kontro
versijų, nevengia „didiesiems
į akis teisybę išrėžti", jeigu
mato, kad jie elgiasi ne taip,
kaip turėtų. Jis taip pat nebįjo
nusižeminti, atsiprašyti už
Katalikų Bažnyčios klaidas,
praeityje padarytas skriaudas
ir papiktinimus dviejų tūks
tančių metų būvyje (o juk jų
yra buvę apsčiai). Todėl ir
pirmąją savo kelionės dieną,
nuvykęs į Atėnus, atsiprašė
graikų ortodoksų, nes trylikto
jo šimtmečio pradžioje, vieno
Kryžiaus karo metu kryžiuo
čiai, užuot kovoję su „neti
kėliais", nusiaubė krikščio
niškąjį Konstantinopolį, plės
dami, degindami, žudydami.
(Tą kryžiuočių „veiklą" gerai
pažino ir Lietuva.) Tie įvykiai
iš dalies buvo didžiojo krikš
čionybės skilimo, besitęsiančio
daugiau kaip 1,000 metų,
priežastimi. Jonas Paulius H
yra pirmasis popiežius, apsi
lankęs rytų ortodoksų (visame
pasaulyje jų yra apie 200
mln.) širdyje. Nepaisant nuo
lankaus atsiprašymo, popie
žius Graikijoje susidūrė su
priešiškumu, net demonstra
cijomis. Tiesa, graikų ortodok
sų arkivysk. Christodoulos
jam parodė ir nuoširdumo.

Lenkijoje prisimin
tas Lietuvos vaduotojas nuo
nacių okupacijos, Raudonosios
armijos generolas Ivan Černiachovskįj. Pagrindinė prie
žastis — paminklo atnaujini
mas nedideliame Pinenžno
miestelyje Varmijos ir Mozūrų
vaivadijoje, kur generolas
žuvo.
Paminklą restauravo vietos
savivaldybės narys Zenon
Wozny. Drauge su Kairiųjų
demokratų sąjungos nariais
jis perdažė paminklą ir atnau
jino užrašą „Amžina garbė
didvyriui. Dėkinga Olštino
žemės visuomenė".
Tuo tarpu laikraštis „Rzeczpospolita" primena, kad L
Cerniachovskij Vilnijoje nu
ginklavo Armiją Krajovą, o jos
vadą Aleksandr Krzyzanowski
areštavo ir išvežė į Maskvą.
„Buvo susitarta, kad Vilnijos
Armija Krajova bus papildo
mai apginkluota ir drauge su
Raudonąja armija žygiuos į
Varšuvą ir Berlyną, tačiau
visi kariai buvo nuginkluoti, o
vadas areštuotas ir išvežtas į
Maskvą. Vėliau buvo perduo
tas Lenkijai ir mirė Varšuvos
kalėjime 1951 metais", pažymi
dienraštis.
Armijos Krajovos kovotojai
Lenkijoje yra laikomi didvy
riais, tačiau Lietuvoje ši armi
ja vertinama prieštaringai,
nes ji Vilniaus krašte kovojo
ne tik prieš nacių okupantus,
bet ir prieš lietuvius, nes laikė
Vilniją Lenkijos dalinu ir
siekė ją vėl prijungti prie Len
kijos.
(BNS)
žiau), keleivių, 401 kajute, apie 350 įgulos. Iki 1995 m.
„Bolero" priklausęs Norvegų jūrkeleivinei linijai (Norwegian Cruise Lines — NCL), perkrikštytas iš „Starward" („Link žvaigždžių"), pastatytas 1968 m. Vokieti
jos Bremerkaven'o laivų gamykloje.
Denyje, netoli nuo kapitono tilto, prie didžiulio ka
bančio įrėminto žemėlapio su išbrėžtomis kelionės
maršruto linijomis, kabo ir ryte naujai paskelbtas lai
vo pozicijos jūroje ir oro pranešimas „Carib. So. of 19
NE of 83 W (laivo pozicija jūroje), wind (vėjas) NE to
E, 20 to 25 knots, seas (jūros bangos) 8-12 pėdų. Šalto
oro frontas iš vakar? Šalto oro? Netikėtum, žiūrė
damas po pusryčių į visuose deniuose išsirengusius
saulės spindulių apglėbtus... Tarp aškiai matomų to
lyje Trinidado ir Tobago, pro jas praplaukiant, prasi
deda vėl didesnis laivo supimas. 10 vai. ryto informa
cinė paskaita su patarimais (kaip prieš kiekvieną
išsikėlimo vietą) apie Dominyką ir JAV. St. Thomas,
paskutines sustojimo salas, apsilankymo vietas. Pa
bodus saulėje, nueinam laivo kino teatran pamatyti
žymius, nematytus du filmus „The Red Violin" ir «Shakespeare in Love", nemokamai. Laive veik viskas ne
mokamai išskyrus daktarą, telefoną-telegrafą, krau
tuves, kasino ir visus barų patarnavimus. Nakties me
tu vėl šėlsta bangos. Sausio 13-tos, ketvirtadienio ryte,
pranešama, kad atvykimas Dominykon bus pavė
luotas dėl neramių vėjų ir vandenų. Ryto 6-tą nubu
dęs, tyliai iš kajutės išėjęs „daniskis" (pyragaičių) su
kava (ar arbatos su citrina) ir pasižvalgyti nuo vieno
ar kito (kur mažiau vėjo) denio, vėl naujais vaizdais

Nuolat girdime, kad toje ar
kitoje vietovėje Katalikų Baž
nyčios vyriausias kunigas —
popiežius — apsilankė pirmą
kartą istorijoje. Taip buvo ir
Jonui Pauliui II nuvykus į Syrįją. Iš 17 mln. gyventojų ten
yra tik apie 2 mln. katalikų.
(Tačiau bent šeši popiežiai yra
kilę iš Syrįjos, vėliausias — 8tame šimtmetyje). Dabartinis.
Syrįjos prez. Bashar Assad,
susitikęs su popiežiumi, ne
pagailėjo aštrių žodžių Izrae
lio adresu, kuris vadinama
jame Šešių dienų kare 1967
m. užėmė nemažą dalį Syrįjos
teritorijos su Quneitra mieste
liu, kurį šioje kelionėje buvo
pasiryžęs aplankyti popiežius.
Nora vietovė 1974 m. grįžo Syrijai, bet miestelis neatstaty
tas, paliktas kaip anų šiurpių
dienų liudininkas.
Negalima sakyti, kad ir po
piežius palankiai atsiliepė
apie Izraelį, ypač dėl pasta
rųjų dienų įvykių, kai Izraelio
kariai vėl pradėjo palestinie
čių vietovių puolimus. šv.
Tėvas pakartojo savo žodžius,
pasakytus š.m. sausio mėnesi
kai, suaštrėjus smurtui i i Iz
raelio pusės, prašė sustabdyti
karo veiksmus ir nesutarimus
spręsti prie derybų stalo:
„Atėjo metas grįžti prie tarp
tautinių legalumo taisyklių,
uždrausti naujų teritorijų pri
jungimą jėga, gerbti laisvą
kiekvienos tautos, kiekvieno
asmens apsisprendimą gyven
ti pagal savo įsitikinimus, pa
rodyti pagarbą Jungtinių Tau
tų ir Ženevos nuostatoms..."
Tačiau vargiai popiežiaus,
ar kieno kito, perspėjimai bei
prašymai beįstengs sustabdy
ti kraujo upelius, kelinti metai
tekančius Palestinoje. Abipusė
neapykanta (žydų ir arabų)
jau tiek toli nuėjusi, kad iš
šios kartos — galbūt dar ir
kelių kitų — pasąmonės jokia
jėga išbraukti negalėtų. Ne
bent ypatinga Dievo malonė.
Visgi šis popiežius savo ke
lionėmis, savo humaniškumu
ir giliu, be jokių kompromisų
tikėjimu, yra pasidarbavęs
daugiau negu bet kuris kitas
žmogus, kad išsipildytų Kris
taus žodžiai apie „vieną avidę
ir vieną ganytoją".
Pradėjęs dialogą (po dauge
lio šimtmečių) su rytų krikš
čionimis, šią vasarą žada ke
liauti į Maskvą ir jį tęsti su
Rusijos patriarchu. Pernai jau
regėjome pirmuosius tiltus
tarp evangelikų-liuteronų ir
katalikų. Tad yra vilčių, kad
dėl šio popiežiaus veiklos
trečiasis tūkstantmetis atneš
teigiamų pasikeitimų.

akis ganau. Nakties meto lietaus tamsūs, grasinantys
debesys draikosi bėgdami nuo ryto saulės, mesdami
pro savo tarpus ir plyšius vandenis sidabruojančius,
blizgančius saulės spindulius, kai kur tamsutnose ir
šešėliuose laikinai paliekant artimai praplaukiamą
Martiniką. Valanda anksčiau išėjus, dar tamsoje prieš
aušrą, gal žvaigždžių šviesoje, apsilenkėm lyg laivai
naktį, su dažnai kelioninėse brošiūrose matomais,
vaizdžiais St. Liurijos dviejų Pitonų kalnagūbriais,
kurių papėdėje kadais teko pietauti ir fotografuotis.
Arti Martinikos, šiaurinėje pusėje ant horizontą sku
bančio (gal į Martinikos Fort De France?) didžiulio
„super cruiseship" tamsus profilis. Jis atrodo tik ma
žytė dėžutė, šapelis vandenyse, prie iš jų iškilusio
dunksančių kalnų masyvo, su Mont Pelee ugniakalniu, žiauriai palaidojusiu sostinėje buvusį miestelį S t
Pierre 1902 metais, su veik visais 30,000 jo gyventojų
šioje „antrojoje" Pompėjoje lankėmės su dukrom Kris
tina ir Evelina, joms gimnazijoje dar bebūnant. Niekas
neišvagia prisiminimų — išskyrus laiką.
Dienai giedrinantis, artėja Dominykos kalnuotas
vaizdas, apsuptas dar nuo ryto protarpinio lengvo,
švelnaus lietaus. Si, TSiliai žaliuojanti, 29 x 16 mylių
sala su 80,000 gyventųjų skirtinga nuo kitų Kari
buose, neturėdama jokių komercinių kaip kasino, lotų,
keliautojams .mėgstamų" išdykavimų bei žabangų,
gamtą teršiančios industrijos. Net oro uosto triukšmas
toli — salos žiemryčių kampe, toli nuo Roseau miestu
ko, po kalnus išsimėčiusių, gėlių krūmais apipuottų
namų.
Bus daugiau
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LIETUVIŲ TELKINIAI

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI
Tunu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

LIETUVYBĖ RAGAINĖJE
Prasidėjo 2001 metai, {žen Trumpjonui už rūpinimąsi lie
gėme į naujo tūkstantmečio tuvybės skleidimu šiame kraš
pirmąjį dešimtmetį. Tai svar te ir Ragainės II vidurinėje
bus įvykis, kuris verčia visus mokykloje. Nuoširdžiai dėko
susimąstyti. Mąstau ir aš. jame už skirtas lėšas kompiu
Mąstau apie Karaliaučiaus teriui, sintezatoriui nusipirk
kraštą, apie nelengvą moky ti, ekskursijoms organizuoti.
tojo darbą mokant lietuvių Esame dėkingi Mažosios Lie
kalbos šiame krašte, apie mo tuvos fondo atstovei Lietuvoje
kytojo indėlį puoselėjant čia R. Mačiūnienei ir visiems ki
lietuvių tautos papročius ir tiems, kurie remia mūsų mo
kultūrą. Matau, kad mūsų kyklą ir mus. Visą tai sudaro
darbas dirbamas neveltui ir galimybes siekti geresnių re
mokant
mokinius
duoda rezultatus. Mokyklose zultatų
gimtosios
lietuvių
kalbos,
su
veikia lietuvių kalbos fakulta
pažindinant
juos
su
Lietuva,
tyvai, įsikūrė ne viena sek
madieninė mokykla, įsikūrė jos kultūra ir tradicijomis.
ir daugėja lietuviškų klasių
Taigi, kiekvieneri metai at
skaičius visame Karaliaučiaus neša vis kažką naujo. Stiprė
jame, augame ir tikime, kad
krašte.
Tokia mokykla, kurioje yra ateinantys trečiojo tūkstant
lietuviškos klasės, veikia ir mečio metai bus mums vi
mokytojams, moki
Karaliaučiaus krašto Ragai siems:
nės II vidurinėje mokykloje. niams, mokinių tėvams ir Ra
Joje kasmet atidaroma po vie gainės lietuvių bendruomenės
ną klasę. Jei prieš penketą nariams geresni, negu praėję.
metų čia buvo tik viena klasė,
Pagarbiai,
kurioje vaikai buvo mokomi
Karaliaučiaus
krašto
Ragai
gimtosios lietuvių kalbos, tai
nės
II
vidurinės
mokyklos
šiemet mokykloje veikia pen
lietuvių kalbos mokytojas
kios tokios klasės ir čia dirba
J. Glinskis
šeši mokytojai. Pirmokėlius
moko mokytoja Loreta Ge
čienė, antrokus — Zofija Sokolova, trečiokus — Lina AmPALM BEACH, FL
barcumian, ketvirtokus — Da
nutė Byčkova, vyriausius šios
KOVO 11-JI FLORIDOJE
mokyklos moksleivius lietuvių
kalbos moko šių eilučių auto
Lietuvos garbės konsulas
rius J. Glinskis. Šiais mokslo
Palm
Beach mieste, Floridoje,
metais lietuviškose
klasėse
Stanley
Balzekas, jr., savo re
besimokančių mokinių skai
zidencijoje
surengė Lietuvos
čius^ ižaugo iki 65. Ateinan
nepriklausomybės
atstatymo
čiais mokslo metais numato
vienuolikos
metų
sukakties
me atidaryti dar vieną pirmą
minėjimą
su
vaišėmis.
Dalyva
klasę. Be to, nuo praėjusių
vo
per
100
kviestinių
svečių.
mokslo metų rugsėjo mėn. pir
Šalia
gausaus
būrio
lietuvių
mos dienos, mokykloje pradė
jo dirbti muzikos mokytoja Gi bendruomenės atstovų, matėsi
tana Piščikienė. Ji lietuviškų visa eilė amerikiečių parei
klasių mokiniams
praveda gūnų, žinomų vietos prekybi
muzikos pamokas, groja lietu ninkų ir net penki Floridoje
vių liaudies šokiams, žaidi reziduojantieji konsulai, kaip
mams, vadovauja Ragainės Japonijos generalinis konsu
lietuvių bendruomenės mote las Hideaki Asabi, Belgijos
generalinis konsulas Gui L. P.
rų ansambliui „Raganita".
Daug lietuvybės išsaugoji Govaert ir garbės konsulai:
mo ir puoselėjimo programų Šveicarijos — dr. Urs Lindenrengia Karaliaučiaus srities mann, Islandijos — Thorir S.
lietuvių bendruomenė, vado Grondal ir Granados — Allan
vaujama Sigito Šamborskio. F. Manning.
Po Lietuvos garbės konsulo
Ragainėje, istorinėje Martyno
atidaromojo
žodžio kalbas pa
Mažvydo bažnyčioje, veikia
sakė
ir
visi
minėjime
dalyvavę
lietuviška bibliotekėlė, kurioje
konsulai,
sveikindami
mūsiškį
dirba Zofija Kynienė, yra ko
konsulą
ir
linkėdami
Lietuvai
plyčia ir lietuvių draugijos
sėkmės tarptautiniame gyve
susirinkimų salė.
Kasmet stiprėja ir mokyk nime. Ypatingai šiltai buvo
los lietuvių kalbos metariali- priimtas Islandijos konsulo
nė bazė. Mokyklos adminis sveikinimas, kuriame jis pa
tracija skyrė patalpas meto brėžė, kad Islandija nieko ne
diniam kabinetui — bibiote- pabūgo ir pati pirmoji pa
kėlei. Čia laikome visą tai ką skelbė pripažįstanti atstatytą
turime: vadovėlius, knygas, Lietuvos nepriklausomybę.
Visas minėjimas, užtrukęs
vaizdines mokymo ir techni
apie porą valandų, praėjo la
nes priemones.
Esame
dėkingi
Tautinių bai nuotaikingai, suteikdamas
mažumų ir išeivijos departa dalyvavusiems lietuviams retą
mentui prie Lietuvos Respub progą artimiau pabendrauti
likos vyriausybės už dalykinę su įtakingais užsieniečiais ir
ir metodinę pagalbą, Mažo juos supažindinti su Lietuvos
sios Lietuvos lietuvių draugi reikalais.
(kkm)
jai Čikagoje, asmeniškai V.

Ain-OMOe«j67^^^^KA7DS.
IB GYVYBES DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapoks ir Off Mgr. Auksą
S. Kane kalba lietuviškai.

FRANK ZAPOUS
3208 1/2 WMt 98h Street
Tai. (708) 424-8654
(773)581-8654
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GREIT PARDUODA
£ j & RE/MAX
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(T73)!

RIMAS L.STANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Pensiniakams nuolaida

Kalame visų rūšių „sidings",
„soffits", įdedame
lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti
Romui td. 630-774-1025.

Būsimosios „Neringos" stovyklos stovyklautojos.

laukia iš visur atvykstančių
svečių pasigėrėti Laimos Ras
PAL. JURGIO MATULAIČIO MIRTIES
tenytės Lapinskienės ir komp.
SUKAKTIS — MATULAIČIO NAMUOSE Dariaus Lapinsko, be išimties,
kūrybiškai ir originaliai pa
Sausio 27 dieną suėjo 74 sius Namelius! Gražu, gera, ruošiamais žodžio ir muzikos
metai nuo M. N. Pr. Seserų ramu.
koncertais į mums jų dovano
Jei susergam, yra gera me jamą gaveninę susikaupimo
(Putnamo seselių) vienuolijos
steigėjo, pal. arkivyskupo Jur diciniška priežiūra. Už mylios popietę.
gio Matulaičio mirties. Ji buvo ar kitos — Putnamo moderni
gražiai prisiminta „Draugo" ligoninė. Ypatingesniais atve
Einamieji r e i k a l a i
puslapiuose. Ši sukaktis yra jais universitetinės klinikos
kasmet švenčiama Matulaičio MVorcester, MA arba Hartford,
Posėdyje dalyvavo ses. Pau
CT. Slaugos reikalingiems lie lė Savickaitė, vienuolijos va
slaugos namuose.
Slaugos namų gyventojams tuviams Matulaičio slaugos dovė. Buvo pranešta, kad se
skirtoje programoje prisimi namai yra ideali vieta gyventi selės pasidalins rėmėjų sąra
nėm pal. Jurgio gyvenimą. pilnutinį gyvenimą ir... ruoštis šais, pagal kuriuos ilgai ne
Nors daug ligų ir visokių var Amžinybei.
trukus bus išsiuntinėti kvieti
gų žemėje iškentėjo jis nesis
„Abejojau ar važiuoti į Ma mai, prašymai paremti „Ne
kundė, o patirtus smūgius lai tulaičio namus. Draugų para ringos" jaunimo stovyklą. Vai
kė Dievo palaimos ir Jo ma ginta — sutikau. Radau čia gi šes ruošti sutiko Z. Šakalienė,
lonės ženklu. ...„mokė žvelgti į minaitį, turiu jau lietuvaitę kvietimus paruošti A. ir G.
gyvenimą ir įvykius amžiny draugę, kuri neleidžia pra Kupčinskai, salės dekoravi
bės šviesoje". Todėl giedojome: žiopsoti lietuviškų programų. mas teko Gečams, o meninin
palaimintas Jurgi, padėki: Kiekvieną rytą 10 valandą da kų priėmimas A. PrapuolenyTu mūsų globėjas e s i / J amži lyvauju šv. Mišiose — nesigai tei. Sužinojome, kad yra pasi
ną laimę lydėki, kur Dievą liu padaryto sprendimo". Taip keitimų „Neringos" tvarkyme.
mylėsim visi!/ „Kur teka srau kalba prieš keletą mėnesių iš Dabartinis „Neringos" admi
nioji Šešupė, kur tėviškės so Čikagos apylinkių atvykusi nistratorius yra Audrius Dil
ba, o vykdomoji tarybos direk
dai žali, Vaikai Tavo meldžias nauja gyventoja.
suklupę, Mergelės Marijos
a p . torė — Dana Grajauskaitė,
kuri savo pareigas vykdys iš
šaly".
P.S. Matulaičio namų reika Hamiltono, Canados, o vėliau
Antroji šventės dalis vyko po lais kreiptis: Matulaitis Nurpietų. | šventų Mišių auką, sing Home, 10 Thurber Rd., gal. ir iš Toronto. Posėdžiui
koncelebruojamą Namų kape Putnam, CT 06260, arba vadovavo rėmėjų pirmininkė
Gitą Kupčinskienė pagal iš
liono kun. R. Krasausko ir www.matulaitisnursinghome.
anksto dalykiškai paruoštą
kun. J, Grabio atvyko vienuo org
dienotvarkę, už ką valdyba jai
lijos centro seserys, susirinko
visuomet dėkinga.
KONCERTAS-VAJUS
stipresnieji Namų gyventojai.
„NERINGAI"
Liturgija įspūdinga. Aukoji
ap.
mo procesijoje naują, šv. Tėvo
Putnamo
seselių
rytinio
KANADA
patvirtintą, vienuolijos konsti
Amerikos pakraščio rėmėjų
tuciją, nešė Š. Amerikos se
valdybos posėdis įvyko š.m.
serų vadovė (provincijole) ses.
vasario 5 d. Pagrindinis svars
TORONTO LIETUVIŲ
Paulė Savickaitė, žvakes —
tymo punktas — „Neringos"
PRISIKĖLIMO
šviesą, kuri atveria akis į Tik
stovyklai ruošiamo koncertoBAŽNYČIA
rąją Šviesą — seselės Tercizija
vajaus svarstymas. Kadangi
Navickaitė ir Dolores Gedminsvečiai suvažiuoja iš toliau ir
Pagaliau po statybininkų
taitė; duoną ir vyną seselės
nori grįžti su šviesa, meninin pavėlavimo užbaigti naujai
Teresė Mieckovvski ir Elenutė
kams sutikus, koncerto data statomą Toronto lietuvių pran
Vaičiulytė; skaitinius atliko —
perkeliama į balandžio 8 d., 2 ciškonų vadovaujamą para
ses. Margarita Bareikaitė. Ir
v. p.p. M. N. Pr. Seserų cent piją, balandžio 5 dieną jau
procesiją, ir ses. Verutės Beirinį vienuolyną.
buvo joje aukotos pirmosios
šytės skaitomas padėkas ir
Religinę programą atliks vi Mišios ir priešvelykinio susi
prašymus lydėjo ses. Bernade
siems gerai žinomi meninin kaupimo rekolekcijos, kurias
tos Matukaitės švelni vargonų
kai, Amerikos lietuvių tarpe pravedė, iš Kretingos atvykęs,
muzika.
ilgesnį laiką negirdėti: aktorė- kun. Gediminas Numgaudis,
Džiugiai ir maldingai skam
dainininkė Laima Rastenytė- OFM. Susirinko pilna baž
bėjo seserų giedojimas, į širdį
Lapinskienė ir kompozitorius nyčia parapijiečių ir svečių.
ir protą pataikė kun. Krasaus
Darius Lapinskas. Koncerto Jiems dėkojo klebonas kun. Au
ko pamokslo žodžiai.
programa susidės iš pal. Hil- gustinas Simanavičius, OFM
Taip buvo išreikšta pagarba
degard von Bingen, viduram ir kartu džiaugėsi visi parapi
ir meilė prisimenant Palai
žių mistikės dvasinių raštų. jiečiai, kad turi naują ir gražią
mintojo ankstyvą mirti. Jis
Štai ką teko apie ją skaityti: bažnyčią.
buvo tik 56 metų.
„Vienos iš anksčiausiai žinomų
Tai buvo užsiimtas didžiulis
moterų kompozitorių Hilde- projektas, kainuojantis per 6
gard muzikos ir literatūros ra milijonus dol.
Šis t a s iš M a t u l a i č i o
šymas yra neaprėpiamas. Jos
slaugos n a m ų g y v e n i m o
Dosnių parapijiečių aukomis
muzika Gregorianinio giedoji ir pardavus senąją vietovę,
Matulaičio namų lietuviškos mo stiliuje, tačiau melodinė liko tik apie 700,000 dolerių
religinės ir patriotinės šventes linįja nuosekliai originali". Ta skolos. Prie šventovės prisi
patraukia kitataučius ir kitų ir dar platesne informacija bu glaudęs, veikia Prisikėlimo
konfesijų gyventojus. Sustoja vo pasidalinta posėdžio metu, parapijos bankelis, kuris atda
lietuviškų dainų pasiklausyti nes dalis posėdžio dalyvių pir ras visas septynias dienas.
slaugės, ypač kai šiuo metu mą kartą išgirdo jos vardą. Pobūviams įrengiama graži
gyventojų tarpe yra keletas Nenuostabu, nes tik pastaruo salė. Šalia jau baigiami statyti
gražiabalsių dainininkų. Kai ju dešimtmečiu jos raštų min slaugos namai, kurie bus
įsidainuojam praeina valanda tys, ir originaliai parašyta užbaigti iki rudens. Miestas
ir kita... Skirstytis nenorim. poezija bei muzika tapo ak suteikė Prisikėlimo kelio var
(Resurection Rd.) šalia
Užmirštam, kad esame seni, tualus Amerikos literatams ir dą
muzikams,
o
taip
pat
ir
teolo
esančiai
gatvei. Dabartinis
silpni... Daina nukelia mus į
gams.
Rengėjai
neabejoja
kon
naujosios
Prisikėlimo
parapi
Karaliau' aun Krašto Ragainės lietuviškos mokyklėlės mokiniai džiau praeitį, į kitą laiko plotme...
certo
meniniu
lygiu
ir
todėl
jos
adresas:
Church
of
Resugiasi gauta nauja mokslo priemonė
Grįžtama į jaunyste, i senuo

PUTNAJVLCT

Window VVashers Needed!
40,000 per year. We need 100 crews.
No exp. necessary. Will train. Mušt
have valid driver's license and transportation Mušt be fluent in English.
LA. McMabon Window VV'ashing.
Tel. 800-820-6155.
V.A.L. Auto Servisas
Atliekame visus variklio ir važiuoklės
darbus. Variklio kompiuterinis
patikrinimas. Nuolatiniams klientams nuolaidos. 3800 W. 79 St
TeL 773-582-0183,773-582-0184.
Kalbame lietuviškai.
TirTSuct deaners & power wasbers
Work Monday — Saturday, 6:30 am-5
ptn. Companv van, paid traminę, year
round work Mušt speak EngUsfL have
valid drivers license. Make *700+per
week. No experience needed.
Make aplication today & start tomorow.
2101 Otden A ve., Downers Grove, IL
60515, (Ziebart buiMing).
Enter side door.
TeL 630-766-6001.
Reikalingi dažytojai su patyrimo
Amerikoje.
Privalo turėti automobilį.
Darbas šiaurės-vakarų rajonuose.
TeL 847-808-9109
vakare nuo 8 - 1 0 vai.
Susikalbėsite angliškai, rusiškai.
Pranciškonų vienuolynui
reikalinga virėja. Rašyti,
duodant savo adresą ir telefono
numeri- R*v- Jonas Bacevičius,
P.O.Box980,
Kennebunkpoit, ME 04046.

Išnuomojamas 2
miegamųjų butas Summit
rajone. $550 per mėnesi.
Tel. 708.594-1184.
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.
Krautuvėlė „LIETUVĖLĖ",
įsikūrusi Jaunimo centre, 5620
S. Claremont, siūlo įvairiausių
lino, tekstilės gaminių, lietuviškų
suvenyrų, laikraščių, žurnalų,
muzikinių įrašų. Kiekvienos
šeimininkės stalui — platus
asortimentas konservuotų grybų,
mišrainių, uogienių, šokoladų, net
vaistažolių. Ir visos gėrybės — iš
Lietuvos. Taip pat galėsite
nusipirkti telefoninių kortelių
pokalbiams su Lietuva.
Krautuvėlės darbo vaL:
šeštadieniais ir sekmadieniais
nuo 10 v.r. iki 4 v.p.p.
Savininkas Andrius Bučas.
TeL 847-846-3972.
h
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v.r. ito 4 v.p.p. Dirbama
angliškai. Patyrimas r
išmokysime. AUygmirr
savaitę vienam
kiek vįenądiena,
šiandien
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LJETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJAI
a u k o j o u ž m i r u s i u s n u o 2001.3.19 i k i 2001.4.18
A.a. Lidijos J a k o v i c k i e n ė s a t m j
$100 L.L. Šmulštys;
$100 P.T. Murinas.
A.a.Irenos V e b r i e n ė s atm.:
$100 Romaną Karlove.
Kitos a u k o s n u o 2001.1.17 iki 2001.4.16:
Aleksandra Buivydienė.
$1,000
Philomena Peleckienė.
$100
Viktorija Valavičienė.
$50
Paulina Vaitaitis.
$50
Halina Bagdonienė.
$45
Pranė Pakalka.
$30
Elena Vasilievskienė.
$25
Irena Gelažius, Elena Pagirienė, D.
$20
Butėnienė, Stasė Pelekienė, Monika
Gudaitienė, Marya Staikienė, Marija
Markulienė, Halina Bagdonienė, Janina
Pileckienė, Aldona Šmulkitienė.
Marija Strungienė, p. Kaires, Vajerrja
$16
Čepaitienė, Irena Gelažienė, Sigutė
Užupienė, Nyolė Maskeliūnienė, Genė
Juodikienė.
Aldona Sobieskienė, Aldona Slonskienė,
$10
Vanda Mažeikienė, Elena Jucienė, Aldona
Ješmantienė, Sofija Plenienė, M.
Kapačinskienė, Edita Giedraitienė, Marija
Šeduikienė, Sofija Vakselienė, Juzefą
Šimaitienė, Bronė Maleckienė, Birutė
Prapuolenienė, Birutė Podienė, Litija
Kizlaitienė, Anastazija Semienė, Marija
Katkienė.

rection, 1 Resurection Rd., To
ronto, On. M9A 5 GI, tel: 416533-0621, o bankelio adresas:
3 Resurection Rd. Toronto,
On. M9A 5G1.
Stasys Prakapas
A. A. FRANK BUNTKIS
Š.m. vasario 28 d., savo na
muose Royal Oak, Michigan,
sulaukęs 77 m. amžiaus, po
sunkios ir ilgos ligos mirė a.a.
Frank Bunikis. Gimęs Lietu
voje. I JAV atvyko 1948 m.
Paliko žmoną Aldoną, sūnų
Algirdą ir marčią Caroline.
Dukrą Mary ir žentą Monty
Parks; dukrą Margaret Krieg;

Lietuvoje brolį Juozą Bunikį ir
jo šeimą bei daug kitų giminių
Lietuvoje. Priklausė Lietuvos
Vyčiams ir „Pagalba Lietu
vai". Buvo „Pagalba Lietuvai"
tarybos narys nuo pat Šios lab
daros organizacijos įsisteigimo. Kovo 2 dieną, Desmond
laidotuvių namuose viešam at
sisveikinimui vadovavo Algis
Zaparackas. Rožinį sukalbėjo
Šv. Antano parapijos klebonas
kun. Alfonsas Babonas. Laido
tuvių maldas sukalbėjo Shrine
of Little Flower kun. Horn.
Velionio palaikai buvo sude
ginti. Laidotuves tvarkė Bau
žos laidotuvių namai.

-"

DRAUGAS, 2001 m. gegužės 9 d., trečiadienis

A. JARŪNAS — GARBUS
JAV VETERANAS
Grįžęs ii Key West, FL, pra
ėjusią savaitę, sužinojau, kad
vasario pradžioje mirė senų
laikų pažįstamas — Antanas
Jarūnas.
Antrą, gal net didesnį smūgį
gavau, kai perskaičiau „Bičiu
lystės" skyriuje (JJraugas",
vas. 9 d.) aprašymą apie a.a.
Antano tiesiog neįsivaizduoja
mai skurdžias laidotuves. Pa
laidotas, pagal straipsnį, be
gėlių, nedažytame karste —
atseit, sukaltoje dėžėje. Susi
rinkusi buvo tik „saujelė žmo
nių". Kodėl tik tiek? Juk Anta
nas buvo daugelio lietuviškų
organizacijų ilgametis narys.
Kur kiti? O kur ant karsto
Amerikos vėliava, kuri pri
klauso kiekvienam garbingam
JAV veteranui, nemokamai
gaunama iš Veterans Administration?
Trečias smūgis — tai ap
rašyta Antano vaikų pasibai
sėtinai ciniška elgsena: bemaž
pavėlavimas į tėvo laidotuves,
neužsakymas nei šv. Mišių,
nei vienos gėlytės, atstūmi
mas bet kokios draugų siūlo
mos pagalbos ir t.t.
Gimnazijos laikai
Antaną Jaruševičių (taip ta
da pavardę rašė) pažinau nuo
1951 m. Jis tada pradėjo lan
kyti Čikagos Kelly High
School, o aš jau buvau pradė
jęs priešpaskutinius metus.
Susitikdavom kas savaitę
ROTC (Reserve Officers Training Corps) karinėse pamo
kose. Vienu laiku aš buvau jo
viršininku: kadetu-leitenantu.
Antanas buvo ypač tvarkin
gas ir gabus kadetas. Buvo geras-šaulys ir tapo išrinktas į
„Ptcked Platoon" — šauniosios
rikiuotės pavyzdinį būrį.
Baigęs gimnaziją kadeto-kapitono ROTC laipsniu, 1955
m. Antanas savanoriu įstojo į
U.S. Army. Ai tada jau antrus
metus tarnavau U.S. Marin
Corps, bet mes vis susiraiinėdavom ir pasikeisdavom
nuotraukomis.

Antanas Jaronaa JAV kariuomenės
garbės sargybos dalinio uniformoje,
1986 m. Japonijoje.
Japonija, Korėja
Kai Antanas 1955 m. pabai
goje atvyko į Japoniją, ai jau
buvau atlikęs savo tarnybą 3čioje marinų divizijoje prie
Osakos. Taip ir nesusitikom.
Antanas tarnavo lst Cav.
Division, 7-tam pulke, Camp
Otsu vietovėje, netoli gražiojo
Kyoto miesto. Buvo paskirtas į
visų karių svajojamą „Honor
Guard" — garbės sargybą. Net
keletą kartų laimėjo jSoldier
of the Month" titulą.
1966 m. Antanas buvo per
kertas į 7-tą sraujos diviziją
Korėjoje, o ai į marinų apsau
gos kuopą, Navai Air Station,
Port lyautey, French Morocco. Bet mūsų korespondencija
tęsėsi. Antanas rašė, kaip jo ir
dviejų draugų pastangomis
buvo įsteigti našlaičių namai
Young Dung Po mieste. Jie įti-

kino savo generolą, kad visa
divizįja šiuos našlaičius nuo
lat globotų. Taip ir buvo.
Atrodo, kad čia ir gimė An
tano rūpestis vargšais mažy
liais. To rūpesčio skatinamas,
Antanas vėliau taip gražiai
reiškėsi „Vaikų vilties" rėmėjų
gretose.
Garbingai baigęs 3-jų metų
tarnybą, ir užsitarnavęs „Ar
my Good Conduct" medalį, An
tanas grįžo į Čikagą 1958 m.
Pagaliau buvom susitikę, bet
neilgam, nes aš perėjau į U.S.
Navy (laivyno) tarnybą. Tad ir
/ėl iisiskyrėm.
Per paskutinius daugiau nei
30 metų, Antaną retai maty
davau, nes mūsų keliai beveik
nesikryžiuodavo. Tačiau spau
doje visuomet sekdavau jo pla
čią veiklą, ypač su skautais.
Tuo būdu žinodavau, kad jis
gyvas ir sveikas, bent iki šiol...
* * *

A. t A.
ONA RUTA-SEMBROTAS
Mirė 2001 m. gegužės 7 d., 5:10 v.r., sulaukusi 92 metų.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 50 metų.
Nuliūdę liko: sūnus Tadas su žmona Danute, sūnus
Antanas su žmona Melanie, anūkai Carissa su vyru
Edmond Blough, Michael, Michele ir Allison.
Velionė pašarvota trečiadienį, gegužės 9 d., nuo 3 v.p.p.
iki 9 v.v. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S. Cahfornia Ave., Chicago, IL. Laidotuvės ketvirtadienį, gegužės
10 d. Iš laidojimo namų 9:30 v.r. velionė bus atlydėta į
Immaculate Conception bažnyčią, kurioje 10 v.r. bus
aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę sūnūs su šeimomis.
Laidotuvių direkt. Gerai F. Daimid. Tel. 773-523-0440.
Antanas Jarūnas 1956 metais Korėjoje su jo globojamais našlaičiais.
Dgamečiui Muzikologijos archyvo darbuotojui

MEDICINOS DAKTARAS
VYTAUTAS AVIŽONIS 1906-2000
TĖVIŠKĖ
Ramu į tėviškę sugrįžti
Keliais, kur veda į namus,
Ir čia kaip žydinčią jaunystę
Paklaust, kur išblaškys
pasaulis mus.
Vytautas Mačernis

Mielo Antano apgailestau
tinų laidotuvių proga, norisi
sušukti: „I liauki mes laidoję
garbingus Amerikos lietuvius
veteranus medinėse dėžėse!"
Jei vaikai ir beširdžiai, tai yra
karinės organizacijos, kurios
gali nors morališkai padėti.
Veterans of Foreign Wars
(VFW) ir American Legion
nuo senų laikų rūpinasi vete
ranų laidotuvių apeigomis, ne
paisant, ar veteranas priklau
sė toms organizacijoms ar ne.
Tik būtinai reikia kreiptis į
laidotuvių direktorių.
Taip pat, nuo pernai veikia
įstatymas (National Defense
Act of 2000), pagal kurį kiek
vienas garbingai tarnavęs
JAV veteranas turi teisę būti
palaidotas su kariškomis apei
gomis. Tai reiškia: su JAV vė
liava, su trimito muzika
(„Taps") ir su garbės sargyba,
kurią sudaro nemažiau kaip
du uniformuoti asmenys, ku
rių bent vienas turi priklausy
ti mirusio veterano kariuo
menės šakai. Šios apeigos,
įskaitant ir vėliavą, kuri per
duodama šeimai, nieko nekai
nuoja.
Del informacijų, kreiptis
kompiuterio adresu www. military funeral honors osd.mil.
Arba rašyti: Military Funeral
Honors, 9504 IH-35 North,
Suite 320, San Antonio, TX,
78233-6635.
Illinois valstijoje dėl kariškų
apeigų skambinti, kur vetera
nas tarnavo: Army 800-3597746, Navy 504-678-1275, Air
Force 618-256-4586, Marines
816-843-3884, Coast Guard
216-902-6117.
JAV veteranai taip pat ne
mokamai gali gauti antkapio
lentelę, ant kurios užrašyta
veterano vardas, pavardė, gi
mimo ir mirties datos, ir ka
riuomenės saka. Už ilgesnį
įrašą, reikia primokėti.
Federalinė valdžia yra iisiuntinėjusi visiems JAV lai
dotuvių direktoriams iias in
formacijas — ir dar daugiau.
Bet automatiškai nieko nebus.
Šeima, giminės ar draugai pri
valo kreiptis į laidotuvių di
rektorius dėl veteranų apeigų
koplyčioje, bažnyčioje ir ka
pinėse.
R. J o h n R a p i y s

Vytautas Avižonis gimė
1906 metais gruodžio 11 d.,
Žagarėje, Šiaulių apskrityje,
medikų šeimoje. Jo tėvas —
profesorius Petras Avižonis, o
motina — Zofija Gruzdytė. Vy
tautas pradžios mokyklą pra
dėjo lankyti 1913 metais,
vėliau mokėsi Maskvoje, Šiau
lių valstybinėje gimnazijoje ir
1925 metais baigė Kauno vals
tybinę „Aušros" gimnazjją.
Tais pačiais metais įstojo į
Kauno universiteto Medicinos
fakultetą, kurį baigė 1930
metais. Būdamas ketvirtame
kurse, buvo išrinktas Anato
mijos katedros neetatiniu
asistentu, po to etatiniu vyr.
laborantu. Gydytojo diplomą
cum laude gavo 1933 metais
sausio 18 dieną. Netrukus
pradėjo dirbti Oftalmologijos
katedroje. 1936 metais išlaikė
doktoranto egzaminus iš oftal
mologijos ciklo. Dirbdamas
Anatonomrjos institute ir Of
talmologijos katedroje, buvo
išvykęs tobulintis į užsienį: Is
paniją, Prancūziją, Belgiją,
Olandiją, Vokietiją, Šveicariją,
Italiją, Egiptą, Lenkiją, Lat
viją bei Estiją. Jis gilino savo
medicinos žinias akių chirur
gijoje. Kelis kartus vyko į
tarptautinius
oftalmologų
kongresus kaip Lietuvos atsto
vas, ten skaitė pranešimus.
Jis buvo Lietuvos Akių gydy
tojų draugijos sekretorius,
Prancūzų oftalmologų draugi
jos narys. 1941 metais jis —
patvirtintas Švietimo komi
sariato docentu ir Oftalmologi
jos katedros vedėju. Daktaras
apdovanotas Didžiojo Lietuvos
kunigaikščio Gedimino ordino
trečio laipsnio medaliu Jis
baigė Karo mokyklą ir sanita
rijos karininkams tobulinti II
laidos kursus.
Vytautas Avižonis dirbda
mas Lietuvoje išspausdino ke
liolika straipsnių „Medici
noje", „Medicinos fakulteto
darbuose", „VDU žiniose* ir
„International Ophthalmology
Journal" apie akių ligas, ope

• Ieškoma Andriaus Jan
kausko duktė Ona Jankaus
kaitė (šeimoje buvo vadinama
Aniutė), į Ameriką išvykusi
priei II pasaulinį karą. Ji iivyko su vyru, kuris mirė.
Aniutė ištekėjo ui kito, bet jo
pavardė nežinoma. Onos Jan
kauskaitės ieiko jos brolio Do
minyko duktė, Andriaus Jan
kausko anūkė Apolonija Jankauskaitė-Norienė. Jos senelis

Andrius Jankauskas (tėvelio
tėvelis) turėjo tris dukras ir
keturis sūnus. Jie visi buvo
krikštyti Kaišiadorių parapi
joje, o buvo iŠ Gudenos kaimo,
kuris visai arti Kaišiadorių. A.
Jankauskaitė-Norienė
labai
norėtų surasti savo tetos pali
kuonis. Jei kas nors yra pa
žinoję Oną Jankauskaitę ar
jos vaikus, ar ką nors apie
juos žino, maloniai prašome
kreiptis į Genovaitę Kripaitę
tel. 773-776-1324.

racijas, gydymą. Taip pat
skaitė pranešimus įvairiuose
suvažiavimuose ir oftalmologų
kongresuose.
1944 metais su šeima pasi
traukė į vakarus. 1945-1947
buvo Berno universitete, Švei
carijoje, akių klinikos asisten
tu. 1947 metais persikėlė į
Jungtines Amerikos Valstijas
ir 1951 m. išlaikė gydytojo
praktiko egzaminus. Dirbda
mas Amerikoje, išlaikė specia
lybės egzaminus ii oftalmolo
gijos, ausų, nosies ir gerklės
bei chirurguos sričių. Kaip šių
sričių gydytojas, dirbo New
York, N. Y. Bay Shore, Long
Island, N.Y. ir nuo 1959 —
Milford, Delaware. Aktyviai
dalyvavo ir daugelį metų va
dovavo New York Lietuvių gy
dytojų draugijai. Net gyvenda
mas Delaware, liko veikliu
savo profesinės organizacijos
nariu. Lietuviai pacientai
važiuodavo pas jį į Long Is
land ar Delaware iš viso Rytų
pakraščio. Vietiniai pacientai
kantriai laukdavo valandomis,
kad tik patektų pas gydytoją
Vytautą Avižonį. Jis buvo ger
biamas ne tik visų savo pa
cientų, bet ir kolegų. Todėl
sunku buvo palikti pamiltą
profesinį darbą, bet 1990 m.
pasitraukė į užtarnautą poilsį.
Paskutinius gyvenimo metus
praleido Floridoje, dukters
Giedrės šeimoje.
Kadangi visus tuos metus

Vytauto Avižonio širdis buvo
Lietuvoje, šeima nutarė jo pa
laikus grąžinti į tėvynę, šalia
tėvų ir brolio Konstantino, į
Kauno Petrašiūnų kapines.
Vytauto Avižonio atminimui
šeima įsteigė dvi stipendijas.
Vieną — akių ligų, kitą —
ausų, nosies ir gerklės sričių
gydytojams rezidentams. To
kiu būdu, jis tarsi bus gyvas
Kaune ir savo mylimoje Alma
Mater.
Vytauto Avižonio gyvenimo
liepsnelė užgeso 2000 gegužės
mėn. 10 dieną. Liūdesyje pali
ko žmoną Valeriją Šilbajoraitę-Avižonienę, dukrą Gied
rę ir sūnų Petrą su šei
momis, seserį Birutę, brolienę
Angelę ir kitus gimines bei
draugus Amerikoje ir Lietu
voje.
Jo palaikai buvo palaidoti
Petrašiūnų kapinėse 2001 m.
vasario 23 dieną. Šeima dė
kinga visiems draugams, ku
rie prisidėjo prie Vytauto
Avižonio vardo stipendijos
įgyvendinimo ir tiems, kurie
atsilankė Jėzuitų bažnyčioje
bei Petrašiūnų kapinėse. Ypa
tinga padėka kun. Antanui
Saulaičiui, SJ, už jaudinan
čias apeigas, Aušros gimnazis
tams už gėlių vainiką ir vieno
iš savų prisiminimą bei pager
bimą, ir Vytauto Didžiojo uni
versiteto atstovų vainiką bei
gražaus atsisveikinimo žodį.
Jau metai, kai jis paliko šią
žemę, bet jo gražus atminimas
dar ilgai gyvens šeimoje ir jo
tėvynėje.

METINĖS: KUN. KAZIMIERAS
PUGEVIČIUS
(1928-2000)
Pernai metų kovo 4 d., savo
ir Lietuvos globėjo šv. Kazi
miero dieną, kun. Kazimieras
Pugevičius bažnytiniuose rū
buose buvo pašarvotas kars
te prieš didįjį altorių Baltimorės Šv. Alfonso bažnyčioje.
Prisegtas ant arnoto, laidotu
vių dalyvių dėmesį traukė
su nuostaba — o kas suprato
ir įvertino — su pasigėrėjimu
dar tik gruodžio mėnesį Lie
tuvos ambasadoje jam įteik
tas D. L. K. Gedimino ordi
nas. Mažai kunigų laidojama
su ordinais. Tikrai ne daugelį
mirusių kunigų ii bažnyčios
išlydi Mišias aukojęs , kardi
nolas ir arti 30 baltai apsiren
gusių konfratrų. Didelę baž
nyčią pripildžiusių maldinin
kų tarpe mums, lietuviams,
buvo dėkinga klausytis labai
sklandžiai ir tiksliai kun. Richard Lawrence be jokių už
rašų iisakytų mirusiojo dar
bų Baltimorės arkivyskupijai
ir Lietuvai. Visa tai liudija,
kad kun. Pugevičius buvo ne
eilinis kunigas tiek savo arki
vyskupuos, tiek Lietuvos, tiek
Baltimorės lietuvių tarnybo
je. Apie jo apdovanojimą ordi-

nu bei po kelių mėnesių atsekusią mirtį rašė katalikų bei
didžioji Baltimorės amerikie
čių spauda. Tai buvo viešas
liudijimas apie kun. Pugevičių, Lietuvą ir Baltimorės ka
talikus. Kiek tai liečia Lietu
vą, tas liudijimas buvo pasku
tinis kun. Pugevičiaus gyveni
mo nuopelnas. Enciklopedi
niai duomenys apie kun. Pugevičių nublunka prieš jo at
liktus neeilinius pasiekimus.
Pirmas, kun. Lawrence savo
pamoksle pabrėžė, kun. Puge
vičius tapo pirmuoju Baltimo
rės arkivyskupuos radijo ir
televizijos direktorium, gal
būt pirmuoju tokiose pareigo
se Amerikoje ar net visame
pasaulyje. Sį kartą jis pradėjo
1965 m ir tęsė iki 1975 m. kai
perėmė Lietuvių religinės šal
pos vadovybę New Yorke. Čia
jis įvykdė savo antrą didžiulį
darbą — Lietuvos pogrindyje
leidžiamos „Katalikų Bažny
čios kronikos " leidimą ir pla
tinimą Vakaruose.
1992 m. sugrįžęs į Baltimorę, jis įsįjungė į pastoracinį
darbą keliose parapijose, jų
tarpe ir savo krikšto, vaikys-

A. t A.
CHARLES SABLE
(KAZIMIERUI ŠABLEVIČIUI)
mirus, nuoširdi užuojauta reiškiama velionio giminėms
ir artimiesiems.
Žilevičiaus-Kreivėno

Muzikologijos

archyvas

Lituanistikos Tyrimo ir Studiją centras

„DRAUGAS" išeivijos ir Lietuvos jungtis;
„ D R A U G A S " lietuvybės švyturys ir sarcjas!

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ
.DRAUGĄ" a t m i n k i m e savo t e s t a m e n t e
tės bei pirmųjų kunigystės
metų Šv. Alfonso lietuvių pa
rapiją. Jis taip pat atvykdavo
sykį per mėnesį į Vašingtoną
laikyti šv. Mišių. Mirus pas
kutiniam lietuvių Šv. Alfonso
parapijos klebonui kun. A.
Dranginiui, miesto centre
dangoraižių pakraštyje esan
čiai bažnyčiai grėsė uždary
mas. Kun. Pugevičius telkė
lietuvius, pravedinėjo apklau
sas, visaip stengėsi parapijos
veiklą pratęsti ir išlaikyti lie
tuvių naudojimui. Tiesa, tuo
metu buvo vilčių, kad kun. Pu
gevičius bus paskirtas nyks
tančią parapiją adimistruoti,
bet kokia tai ranka įsiterpė
ir tos viltys neišsipildė. Iš da
lies jo anų pastangų dėka
Šv. Antano bažnyčia neužda
ryta ir šiandien, sekmadie
niais vienų Mišių metu lie
tuviškai tebegieda choras.
Kai, Nepriklausomybę atga
vus, kun. Pugevičius nuvyko
Lietuvon švęsti „Kronikos"
leidimo sukakties, jis buvo
mielai sutiktas. Tuo metu, ten
jis ir apsisprendė kraustytis į
Lietuvą, ten jungtis į pastora
ciją. Likvidavęs savo daiktus
ir gavęs Baltimorės kardino
lo palaiminimą, jis įsijungė į
darbus naujoje Palaimintojo
Matulaičio parapijoje Vilniaus
šiaurėje. Kai jį aplankiau
1997 metų vėlyvą rudenį, jis
atrodė stiprus, energingas ir
patenkintas. Kadangi artėjo
Amerikoje tradiciškai šven
čiama Padėkos diena, jis ruo
šėsi save artimuosius pavai
šinti kepto kalakuto pietumis,
tačiau niekur negalėjo gauti
kalakuto... Šypsodamasis pa
sakojo, kad teko pasitenkinti
tik keliomis kalakuto kulši
mis.
Deja, sušlubavo jam širdis,
prireikė širdies vožtuvų ope
racijos. Grįžo Baltimorėn, kar
tu su rašytoju Jurgiu Jankum,
jį lankėme ligoninėje. Tuoj po
operacijos jį taip pat slaugė
iš Lietuvos stažuotis į Ame
riką atvykę dvi malonios gy
dytojos. Baltimorėje turėda

mas daug ryšių, savo ruožtu
joms buvo talkinęs ir kun. Pu
gevičius buto ir pirmųjų
žingsnių rūpesčiuose. 19981999 m. bėgyje susitvarkęs
širdį, kupinas vilčių vėl išvyko
į Vilnių. Sveikdamas buvo ap
sistojęs Šv. Vincento parapi
joje, pas savo bičiulį kun. Lawrence. Parapijiečiai kun. Pugevičių buvo pamėgę, išvyks
tant į Lietuvą 1999 rugsėjo
pradžioje suruošė iškilmingas
atsisveikinimo Mišias, po ku
rių Palaimintojo Matulaičio
parapija įteikė 1,000 dol. če
kį ir rodė skaidres iš Vil
niaus bei kun. Pugevičiaus
gyvenimo. Deja, Vilniuje jį
tuoj pat užpuolė galvos skaus
mai, buvo nustatytas auglys.
Smegenų operacijai grįžo į
Baltimorę. Spalio mėnesį jam
išėmė piktybinį auglį, švitino.
„Dievo valia!" — jis kartojo jį
lankiusiems ir džiaugėsi, kad
ligoninėje jį aplankė pats Bal
timorės kardinolas, vėliau —
jau vėl Šv. Vincento kleboni
joje — vietos vyskupas. Taigi
vietiniai Bažnyčios vadovai
juo rūpinosi. Juo ypač rūpino
si Šv. Vinco parapijos klebo
nas, kun. Lawrence. Kun. Pu
gevičius klebonijoje gyveno,
klebonas jam buvo užleidęs
savo miegamąjį, jį valgydinda
vo, tvarkė vaistus, nuvesdavo
į bažnyčią, nuvežė į Lietuvos
ambasadą atsiimti ordiną.
Kun. Lawrence Velionį gerai
pažino, jiedu buvo plačiai išsi
kalbėję: kun. Lawrence gra
žiai tardavo arkiv. Tamkevičiaus pavardę, jis net galėjo
teigti, kad kun. Pugevičiaus
veikla „Kronikos" leidimo lai
kais buvo nepatenkinta ne tik
sovietų KGB, bet ir amerikie
čių CIA...
Kun. Lawrence prie lovos
kalbant maldas, kun. Kazi
miero Pugevičiaus sielą pasi
ėmė Viešpats pernai metų va
sario 29 dieną. Amžiną atilsį
Baltimorėje gimusiam Lietu
vos sūnui!
Antanas Dundzila
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE.

Irena Kazlauskienė, buvusi sėk
mingu misijos renginių komiteto
pirmininkė, savo patarimais prisi
deda prie Motinos dienos minėjimo
Lemonte, ruošiamo gegužės 13 d.,
sekmadieni, 12 vai. Minėjimo pro
gramą atliks Rasos Poskočimienės
vadovaujama vaikų grupė. Bus ir
pietus. Kviečiame ir prašome už
sisakyti stalus ar pavienes vietas
tel. 630-271-9136 arba 630-9851820. Minėjimą rengia Pal. Jurgio
'Matulaičio misija.

ŠOKIŲ KONKURSAS
„GINTARINĖ PORA"
Ką tik, tradiciškai gegužę,
buvo surengtas tarptautinis
sportinių šokių konkursas
„Gintarinė pora* Kaune. Šis
tradicinis šokėjų konkursas
yra įtrauktas į Tarptautinės
sportinių šokių federacijos
(IDSF) varžybų programą. Ir
kaip malonu, kad dalyvaujant
labai aukšto lygio šokėjų po
roms iš Vokietijos, Norvegijos,
Rusijos ir kitų šalių, pačias
aukščiausias vietas iškovojo
Lietuvos šokėjai.
Lietuvos šokėjai laimėjo vi
sas pirmąsias vietas. Antroje
vietoje liko patyrę šokėjai iš
Norvegijos — Richardas Mal
ins ir Therese Cleve, trečioje
— Jasperas Birkehojus ir Ana
Kravcenko (Vokietija).
Sekmadienį vakare ant spor
to halės parketo meistriškumą
demonstravo Lotynų Ameri
kos šokių atlikėjai. Nugalėtoja
tapo Vilniaus „Ratuto" klubo
pora Andrius Randelis ir Eglė
Visockaitė (treneriai Aušrelė
ir Virgirujus Visockai). Į finalą
pateko dar viena Lietuvos po
ra — Martynas Kūra ir Kari
na Kašėtaitė (Klaipėdos „Žu
vėdra"). Jie buvo penkti, o šeš
tadienį tapo nugalėtojais jau
nimo grupėje.
Suaugusiųjų
standartinių
šokių (lėtas valsas, tango, Vie
nos valsas, lėtas fokstrotas ir
kvikstepąs) varžybas laimėjo
antrąją vietą IDSF pasiekimų
lentelėje
užimanti
Kauno
„Sūkurio" pora Arūnas Bižokas ir Edita Daniutė (trene
riai Jūratė ir Česlovas Nor
vaišos), kurių šokimas šian
dien jau lyginamas su legendi
nių pasaulio čempionų Hilton
šokimu. Gal ir ne veltui, nes
pora nemaža laiko praleidžia
besitreniruodami užsieniuose,
o ypač Anglijoje.

Patikslinimas.
Amerikos
lietuvių tarybos darbo konfe
rencija įvyks ne gegužės 19 d.,
kaip buvo skelbta spaudoje,
bet gegužės 26 d. Balzeko lie
tuvių
kultūros
muziejuje,
6500 S. Pulaski Rd.
Š. m. gegužės 15 d. 1
val.p.p. Šaulių namuose įvyks
suvalkiečių draugijos susirin
kimas. Visus narius ir norin
čius tapti nariais kviečiame
dalyvauti.
Kviečiama talka - šį šešta
dienį, gegužės 12 d., 9 val.r.
vėl bus kraunami „Saulutės"
siuntiniai į Lietuvą. Yra apie
600 dėžių. Renkamės 8:45
val.r. Pasaulio lietuvių centro
apatinėje mašinų aikštelėje,
nes sunkvežimiai atvyksta 9
val.r. Gal tėveliai, atvežę vai
kučius į lituanistinę mokyklą,
taip pat galėtų padėti krauti
dėžes? „Saulutė" dėkoja vi
siems savanoriams, padėju
siems supakuoti siuntinius, ir
už nuoširdžią talką juos krau
nant į sunkvežimius.
Parodomojoje
„Gintarinės
poros" konkurso programoje
šoko visi finalų dalyviai bei
svečiai — Rusijai atstovaujan
ti profesionalų pora italas Da
vidas Kachiari ir rusė Olga
Garsina.
Skelbiama, kad Kaune buvo
surengta 36-oji „Gintarinė po
ra" ne visai atitinka tiesą.
Pirmą kartą buvusioje Tarybų
Sąjungoje pirmasis tarptauti
niu tada vadinamas pramogi
nių šokių konkursas „Ginta
rinė pora", buvo surengtas
Kauno sporto halėje 1965 me
tais. Toks ten ir tarptautinis
— šoko pora iš Lenkijos ir
teisėjas teisėjavo iš Bialystoko
(Balstogės), bet tai buvo pir
mieji pralaužti ledai. Tuo me
tu visoje SSSR tokių konkursų
rengti neleido, nes tai priminė
„vakarų veidą"... Tarybiniam
žmogui turėti „vakarų veidą"
buvo nemoralu, o tokiuose
konkursuose susitikimas su
užsieniečiais galėjo pakenkti
tarybinio žmogaus mąstymui.
Taigi po 1965 metų „Ginta
rinė pora" ilgai buvo rengiama
kasmet. Tokį patį tarptautinį
konkursą Vilniaus sporto rū
muose buvo leista surengti
1976 metais. Šių eilučių auto
rė buvo viena „Vilniaus" kon
kurso organizatorių, vyriau
sioji teisėja bei režisierė. Apie
1980 metus Vilniaus ir Kauno
miestų kultūros skyrių vado
vai nutarė šiuos „Gintarinės
poros" ir „Vilniaus" konkursus
rengti tik kas antrus metus,
pakaitomis — tai Vilniuje, tai
Kaune. Tačiau tas tęsėsi neil
gai, nes toks valdininkų po
žiūris mažino galimybę šokė
jams tobulintis, keistis patirti
mi, ypač kai konkursuose da
lyvaudavo bent viena ar kita
gerų šokėjų pora iš užsienio.
Būtent tuo laikotarpiu nebu
vo keletą metų surengti „Gin

Smagi dainų vakaronė ne
su bet kuo, bet su populiariu
„Dainavos" oktetu! Sį penkta
dienį, gegužes 11 d., 8 val.v. į
Lietuvių dailės muziejaus salę
Lemonte visi susirinksime
padainuoti, pabūti kartu ir pa
sivaišinti. Atvykite!
Čikagos Venesuelos lietu
vių draugijos metinis susi
rinkimas vyks gegužės 10 d.,
ketvirtadienį, 1 val.p.p. Šaulių
namuose.
Kardiochirurgas dr. Ri
mantas Benetis papasakos
apie kovo mėnesį atliktą pir
mąją širdies persodinimo ope
raciją Kaune, Robert Dūda ir
Ginger Houghton praneš apie
JAV Karo medikų vestus ap
mokymus Lietuvoje bei pagal
bą renkant medicininę įrangą
Lietuvos ligoninėms, Jack Irwin — apie ketvirtus metus
vedamą alkoholio ir narkotikų
vengimo programą, dr. Renata
Staniškienė — apie ligonių
nuskausminimą Santariškių
ligoninėje — visa tai išgirsime
šį penktadienį, gegužės 11 d.,
7 vai. v. PLC JBočių menėje".
Visus gausiai dalyvauti kvie
čia „Saulutė", Lietuvos Vaikų
globos būrelis.
tarinės poros" konkursai. To
dėl vis tik reiktų skelbti ne
36-oji „Gintarinė pora", bet
36-eri metai, kai buvo pradėti
rengti „Gintarinės poros" kon
kursai.
Apskritai, pramoginių šokių
konkursus rengti buvo labai
sunku, nes kiekvienam iš jų,
jei tik norėdavai pasikviesti
kokią šokėjų porą, nors ir iš
kaimyninės Lenkijos, reikėda
vo gauti SSSR kultūros mi
nistro pavaduotojo parašą —
leidimą. Kiek tokių parašų
reikėdavo gauti, kokius kelius
nueiti, kai pagalvoji, iki kokių
kuriozų buvo nusigyventa.
1989 metais susikūrus Lietu
vos sportinių šokių federacijai,
šokėjai perėjo iš kultūros mi
nisterijos Sporto komiteto ži
nion. Perėjo, tikėdamiesi su
laukti didesnės finansinės pa
ramos. Kaip šiandien tenka
išgirsti, ta finansinė parama
visai menkutė arba tik jos
pėdsakai... — { praeitų metų
Europos grupinių sportinių
šokių čempionatą
Čekijoje
1999 metų pasaulio čempionų
„Žuvėdros" vadovai Skaistė ir
Romualdas Idzelevičiai šokėjus
vežė savo pinigais susimokėję
už autobusą. O juk buvo vyks
tama į Europos čempionatą!
Kaip ten bebūtų, bet sporti
nis šokis Lietuvoje turi išsiko
vojęs aukštas pozicijas. Pasau
lio, Europos čempionatuose
lietuviai šoka finaluose, nere
tai juos ir laimi. Vienos valso
pokylyje, kuris rengiamas ge
gužės 12 d. 8 v.v. Lemonte,
PLC LF salėje matysime šo
kančius 1998 metų pasaulio
jaunimo čempionus — Donatą
Vėželį ir Liną Chatkevičiūtę.
Jie — iš Kauno „Sūkurio",
kurių vadovai Jūratė ir Čes
lovas Norvaišos. Bus puiki
proga pamatyti Lietuvos šokė
jų lygį. Ligija Tautkuvienė

Meno mokyklėles paauglių šokių grupės šokėjai rengiasi šokti Vienos valso pokylio programoje. Iš kairės: Kristi
na Badarait/* ir Vytas Mikalčiuf. Audra Milmnaiff ir TTIM- Nf.-.cMuli". R.is i Milnr. i/<- r !,mns Mikalčitis. Vida
Mikalčiūtė ir Tomas Umbrasas

Šiame „Gintaro" vasarvietes rastų name yra vykę daug lietuviškų renginių

LIETUVIŠKASIS „GINTARAS" PRIE
MIČIGANO
Gegužės 5 d. Union Pier,
Michigan, jau 40 metų vei
kiančioje lietuvių savininkų
Karaičių „Gintaro" vasar
vietėje vėl vyko lietuviškas
renginys - Motinos dienos
minėjimas, kurį rengė Union
Pier Lietuvių draugija. Šven
tės meninėje dalyje dalyvavo
vietiniai ir apylinkių lietuviai,
c vakare vykusiame pasilinks
minime buvo jaunimo ir iš
Čikagos.
Lietuviško renginio pradžio
je inž. Algis Liepinaitis, akty
vus Pažaislio vienuolyno rė
mėjas, papasakojo apie šį ar
chitektūrinį šedevrą ir ten ne
priklausomos Lietuvos metais
grįžusias vienuoles kazimierietes, kurių vienas iš svar
biausių rūpesčių yra globoti
nelaimingus netvarkingų tėvų
vaikus. Tam tikslui vienuo
lyne yra įsteigtas dienos cent
ras, kuriame vaikai turi ga
limybę nuostabioje, dvasingoje
aplinkoje, vienuolių prižiūrimi
leisti savo vaikyste. Čia jie
gražiai mokomi ir sočiai maiti
nami, čia jiems grąžinama
nors dalelė atimto vaikystės
džiaugsmo.
Inž. A. Liepinaitis su paskai
tomis ir filmuota medžiaga
nuo 1996 m. lanko Čikagoje ir
apylinkėse vykstančius ren
ginius, kurių metu pasakoja
apie Pažaislį. Šiuo metu jis
daugiau dėmesio kreipia į
vaikų centrą ir surinktas lėšas
skiria jo išlaikymui. Pažaislyje
stovyklauja ne tik vietiniai
vaikai, čia vasaros stovykloms
atvažiuoja ir Elektrėnų bei
Vilkaviškio vaikų dienos cent
rai. Anksčiau A. Liepinaitis,
pasakodamas apie įžymųjį
Pažaislio muzikos festivalį ir
rodydamas apie jį filmą, rinko
aukas Pažaislio vienuolyno ar
chitektūriniam
ansambliui
skirtam lankstinukui išleisti
(išleista keletas variantų, kai
kurie net 7 kalbomis). Jis at
kreipė dėmesį, kad Lietuvoje
dar neįsisąmoninta turizmo
reklamos svarba, dar ne visos
Lietuvos žymiosios vietos yra
reikiamai pateikiamos užsie
niečiams. Reklaminių lanks
tukų vis dar neturi garsioji
Žemaičių Kalvarija ir Šiluva,

kuri savo reikšme yra lygi
prancūziškajam Lurdui.
Programą paįvairino įsimin
tino įvykio - Pažaislio Dievo
Motinos paveikslo grąžinimo j
savo namus 2000 m. vasarą
iškilmių filmuota medžiaga:
įspūdinga 14 km maldininkų
procesija per lietų iš Kauno
Katedros Bazilikos į Pažaislį.
Po programos prie išradingų
ir skanių užkandžių bei kavos
vyko privatūs pokalbiai, tuo
tarpu Virginijaus ir Eimonto
Švabų ansamblis jau rengėsi
vakaro šokiams ir rinkosi jau
nesnė publika, kuri linksmino
si iki išnaktų.
Po renginio susipažinome su
Gintaru Karaičių, kuris senąjį
lietuvišką poilsio centrą pade
da valdyti savo motinai Vikto
rijai Karaitienei, po vyro Al
girdo Karaičio mirties perė
musiai verslą. Gegužės 5-osios
renginys buvo dar vienas ban
dymas išlaikyti lietuviškais
šiuos namus prie Mičigano
ežero, kur gamta tokia panaši
į Baltijos pajūrio. Anksčiau
„Gintaras" išsilaikė vien iš lie
tuvių poilsiautojų. Šiandien
tautiški renginiai čia gali vyk
ti tikriausiai vien dėl savi
ninkų tautinio patriotizmo.
Vasarvietės pagrindiniai kli
entai yra amerikiečiai, kurie
mėgsta šią poilsiavietę dėl
prieinamų kainų.
Čikagos ir apylinkių lietuvių
kelios kartos užaugo „Ginta

Visi užsienio t a u t i n i a i an
sambliai, chorai ir šokių gru
pės kviečiamos dalyvauti III
Pasaulio lietuvių dainų šven
tėje, kuri vyks 2002 m. liepos
4-7 d. Vilniuje. Informaciją
teikia Darius Polikaitis, 7318
Ticonderoga Rd., Downers
Grove, IL 60516 USA tel.
630-241-0074, fax 630-2410075.

Kabelinės (cable) TV 19
k a n a l a s gegužės 17 d., ketvir
tadienį, 5:30-6 val.v. ir gegu
žės 18 d., penktadienį, 12:30-1
val.p.p. rodys šokių grupės
„Svaja" ir Meno mokyklėlės
sportinių
šokių
skyriaus
moksleivių koncerto įrašą.
Programą parengė choreogra
fė Ligija Tautkuvienė.

Gintaras Karaitis su sūnum Aru.
re". Čia vykdavo įvairių orga
nizacijų (skautų, neolituanų,
santariečių, architektų, inži
nierių ir kt.) bei pavienių as
menų rengiamos šventės, susi
rinkimai, konferencijos. Dar ir
dabar čia vyksta lietuviškos
vestuvės, vietiniai lietuviai ir
jų svečiai susirenka į šv.
Mišias kuria nors proga ir,
žinoma, čia vis dar populiarios
garsiosios Joninės su milži
niškais laužais. Liepos mėnesį
atvyksta pavasaroti ir lietuvių
šeimų.
Gegužės 28-tą Union Pier
Lietuvių klubas vėl kviečia į
„Gintarą", kur vyks lietuviška
gegužinė.
„Gintare", puikiai išsilai
kiusioje ir gražiai prižiūrimoje
vasarvietėje,
suskaičiavome
16 namų, kur gali apsigyventi
įvairaus dydžio šeimos (namai
nuo devynių iki vieno miega
mojo). „Gintaras" Union Pier
neturi daug konkurentų, nes
dauguma namų jau yra pri
vatūs. Gintaro Karaičio nuo
mone, iš poilsio verslo Union
Pier galima gyventi.
Gintaras Karaitis pats yra
labai įdomus žmogus. Jo
raštinėje iškart patraukia akį
1989 m. lietuvių žygio per At
lantą plakatas. Gintaras buvo
vienas legendinio žygio bur
laiviais dalyvių. Jis plaukė
jachta „Dailė" iš Amerikos į
Lietuvą. Šis prisiekęs buriuo
tojas, dalyvavęs
daugelyje
svarbių regatų, užaugęs prie
Mičigano, išvyko į pavojingą
kelionę įkartu su Raimondu

Kazu iš Čikagos; kiti buriuoto
jai buvo iš Lietuvos), palikęs
vos prieš savaitę vestą žmoną
Kristiną. „Buvo toks dalykas,
kuris pasitaiko tik kartą gyve
nime, - sako Gintaras. - Aš
negalėjau praleisti progos".
Nepamirštamos
28 dienos
maloniame kolektyve, nuga
lint audras Šiaurės jūroje ir
Atlante. Ir trys Karaičio vai
kai - Aras, Vytenis ir Eiva jau yra užsikrėtę tėvelio jūrų skauto - aistra. Jie irgi
skautauja.
Jau Amerikoje gimęs Ginta-'
ras Karaitis puikiai kalba lie
tuviškai, lietuviais auklėja
savo vaikus, kuriuos kas
šeštadienį (kartu su kitais kai
mynais) vežioja į Lemonto
Maironio lituanistinę mo
kyklą.
Union Pier miestelyje kelio
lika namų dar priklauso lietu
viams, kurie yra susibūrę į
draugiją. Čia veikia ir lietu
viška parduotuvė. Motinos
dienos minėjimą pradedant,
kaimynai pasveikino dar vie
ną drąsuolę - Mildą Rudaitytę
(jos parduotuvė ir vadinsis
„Mildos" vardu), kuri ryžtasi
čia pradėti ir 'savo verslą.
Gintaro Karaičio nuomone,
Union Pier lietuvių bendruo
menė atgyja. Anksčiau tėvų
parduotas vasarvietes stengia
si atpirkti vaikai, pajutę nos
talgiją vaikystės romantikai,
dienoms, praleistoms lietu
viškame
Mičigano paplū
dimyje.
A u d r o n ė V. Škiudaitė

Union Pier ir apylinkių lietuviai ..( Jintaro" vasarvietėje klausosi inž Algio Liepinaičio paskaitos apie Pažaislio
vienuolių įsteigtą ir paramos lauki ntį vaikų dienos centrą

74 m e t ų invalidė priims
„Laumės juosta" - progra gyventi pagyvenusį poną ar
ma visai šeimai vyks birželio ponią Kaune (atskiras kamba
10 d., sekmadienį, 12:30 val.- rys 4 kambarių „condomip.p. (po 11 val.r. šv. Mišių) nium", dietinis maitinimas,
PLC, Lemonte, Lietuvių fondo medicininė priežiūra). Turi
salėje. Visus maloniai kviečia mos geros rekomendarijos.
„Saulutė", Lietuvos Vaikų glo Daugiau informacijos tel. 370bos būrelis.
7-72-69-91.
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