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Estijos diplomatijos vadas
kratosi sąsajų su Lietuva ir
Latvija
Talinas, gegužės 10 d.
(BNS) — Estijos užsienio rei
kalų ministras Toomas Hendrik Ilves, kuris ir anksčiau nediplomatiškai
atsiliepdavo
apie trijų Baltijos valstybių
vienybe, įtakingo JAV dien
raščio europietiškam leidiniui
skandalingai pareiškė su Lie
tuva ir Latvija neturįs nieko
bendra.
„Aš nesijaučiu esąs baltas,
— „The Wall Street Journal
Europe" teigė ministras. — Ir
kas, po velnių, jie tokie, kad
man nurodinėtų, kas turėčiau
jaustis esąs?". („I don't feel
like a Balt. And who f... are
they to tell me how I should
feel?").
T. H. Ilves nuomone, Estiją,
Latviją ir Lietuvą sieja tik
skausmingi praeities įvykiai.
„Mus tą pačią dieną užkaria
vo, tą pačią dieną prievarta
įgrūdo į Sovietų sąjungą ir tą
pačią dieną pradėjo masinę
mūsų valstybių gyventojų de
portaciją. Nemanau, kad tai ir
yra ryšys, jungiantis tautas",
sakė jis.
„The Wall Street Journal
Europe" rašo, kad daug latvių
bei lietuvių piktinasi skanda
lingomis T. H. Ilves pastabo
mis.
„Jei mes 1939 metais būtu

me buvę vieningi, viskas galė
jo baigtis geresniu rezultatu.
Dabar mes kartojame tas pa
čias klaidas. Pasakykite tai
Toomas Ilves'ui", sakė Latvi
jos tarptautinių santykių ins
tituto direktorius Atis Lėjinis.
Lietuvos Užsienio reikalų
ministerijos Informacijos ir
kultūros departamento direk
torius Petras Zapolskas, ko
mentuodamas
nuolatinius
skeptiškus T. H. Dvės komen
tarus apie Baltijos valstybių
vienybę, sakė, jog ministerijai
jau nusibodo kartoti, kad tai
yra estų ministro asmeninis
reikalas, kas jis jaučiasi esąs.
47 metų T. H. Ilves tvirtina,
kad Baltijos valstybės palaiko
praktinio pobūdžio ryšius, pa
vyzdžiui, derina kariuomenės
veiklą, tačiau vieningos kultū
ros neturi. Todėl, Estijos mi
nistro nuomone, koks nors
bendradarbiavimo plėtojimas
yra beprasmis.
„The Wall Street Journal
Europe" pažymi, kad T. H. Il
ves sumaniai naudojasi pro
vokacijomis. „Jis atsisako mo
kytis rusų kalbos, kuri yra
gimtoji 33 proc. Estijos gyven
tojų, ir bara žurnalistus, vadi
nančius Estiją buvusia sovie
tine respublika", rašomajame.

Ispanijos pareigūnai iš kalėjimo
paleido Lietuvos nusikaltėlį
Vilnius, gegužes 10 d.
(BNS) — Ispanįjos pareigūnai,
nesulaukę Lietuvos prašymo
išduoti, į laisvę paleido vieną
ieškomiausių Lietuvos nusi
kaltėlių Audrių Lazauską,
pravarde Lazeris. Panevėžio
nusikalstamo pasaulio autori
teto teisėsaugininkai ieškojo
beveik 5 metus, ir prieš kelis
mėnesius jis buvo sulaikytas
Ispanųoje.
Pasak dienraščio „Respubli
ka",
trečiadienį Generalinėje
prokuratūroje ir Užsienio rei
kalų ministerijoje kilo skanda
las kai paaiškėjo, kad Ispani
jos pareigūnai paleido panevė
žietį A. Lazauską. Tačiau Is
panįjos pareigūnai buvo pri
versti tai padaryti, nes ne
turėjo pagrindo ilgiau laikyti
jo už grotų, kadangi laiku ne
gavo Lietuvos prašymo dėl šio
stumtojo išdavimo.
A. Lazauskas Ispanuos Almergos
provincijoje buvo
sučiuptas šių metų kovo 13* Ketvirtadieni į Klai
pėdos valstybini jūrų uostą
atplaukusiame laive aptikti
nelegalus imigrantai. Pa
krančių apsaugos rinktinės
pareigūnai buvo informuoti
apie keturis laivu atplukdytus
afrikiečius. Jie aptikti laive
JSpos", plaukiojančiame su
Kipro vėliava. Paaiškėjo, jog
laive slėpėsi vienas Tanzani
jos ir trys Sudano piliečiai.
Pranešima, kad kai kurie ii
jų, neįleisti į kitas pasaulio
valstybes, jau keli mėnesiai
keliauja Įvairių valstybių lai
vuose. Klaipėdos uoste iš laivo
i krantą jie taip pat nebus
išteisti.
Pagal
galiojančią
tvarką, prie laivo trapo nuolat
budi Pakrančių
apsaugot
rinktinės pareigūnai. Nele
galus piliečiai laivą gali palik
ti tik tuo atveju, jei juos su
tiktų priimti koris nors Su
dano ar Tsnzamjos laivas, bei
parplaukus į savo valstybės
uostą.
«u)

ąją, o iš Ispanijos kalėjimo
buvo paleistas balandžio 22 d.
A. Lazausko paieška jau prieš
kelerius metus buvo paskelbta
per Interpolą. Pagal 1957
metais pasirašytą Konvenciją
dėl ekstradicijos (nusikaltėlio
išdavimo) prasikaltusio as
mens ieškanti valstybė turi
pateikti dokumentus valsty
bei, kurioje yra šis žmogus su
laikytas, per 40 dienų. Tuomet
tos valstybės teismas svarsto
prašymą dėl išdavimo.
„Respublikos" duomenimis,
Lietuva tokį prašymą išsiuntė
per Interpol'o nacionalinį biu
rą, tuo tarpu dienraštis „Lie
tuvos rytas" teigia, kad šį do
kumentą Generalinė proku
ratūra kovo 29 d. perdavė Lie
tuvos Užsienio reikalų mini
sterijai. Jos pareigūnai ba
landžio 2 d. prašymą paštu
išsiuntė Lietuvos ambasadai
Ispanijoje. Balandžio 19 die
ną, ambasada jį perdavė Is
panijos Užsienio reikalų mini
sterijai. Laikas, iki kada Lie
tuva turėjo pateikti prašymą
dėl „Lazerio" išdavimo, baigėsi
balandžio 21-ąją.
Kadangi oficialios tikslios A.
Lazutkos paleidimo priežastys,
neaiškios, Lietuva galbūt
svarstys galimybę pateikti
protesto notą Ispanįjai, jeigu
paaiškės, kad reikalingi doku
mentai laiku nepasiekė teismo
dėl Ispanuos pareigūnų kal
tes.
Tarp nusikaltėlių turėjęs
nemažą autoritetą ir „že
maitukų* gaujos vadu laiko
mas A. Lazauskas yra vienas
tragiškų įvykių Panevėžio par
duotuvėje J9vainqa" dalyvių.
Jis priklausė nusikalstamai
gaujai, kuri reketavo versli
ninką Rimą Okuličių. Visą
Lietuvą sukrėtęs „Svainųos"
parduotuvės savininko R
Okuličiaus ginkluotas susirė
mimas su reketininkais įvyko
1996 metų pabaigoje, Kūčių
vakarą. Tuomet verslininkas
nušovė turto prievartavimo or-
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L j Tėvynėje pasižvalgius

Lietuvos įmone „Utenos alus* planuoja tapti antrąja buvusioje Sovietų sąjun
gos valstybėse „Carlsberg" alaus gamintoja ir eksportuotoja į kitas Baltijos
valstybes. „Mes esame įsitikinę, kad 'Utenos alaus' darykla užims vieną iš
dviejų pirmųjų vietų Lietuvos alaus rinkoje", spaudos konferenąjoje pabrėžė
Jungtinio alaus centro generalinis direktorius Tomas Kučinskas (kairėje). Iki
šiol „Carlsberg" gamines Klaipėdos „Švyturys* yra ribojamas menkesnių ga
mybos pajėgumų, todėl „Carlsberg Breweries", įvertinės tai, jog Lietuvos
alaus rinka yra didžiausia, nusprendė savo alų eksportui į Estiją ir Latvija
gaminti Utenoje. Šiuo metu „Carlsberg" alus gaminamas 36 valstybėse, par
duodamas — daugiau kaip 70 valstybių. Pasak „Utenos alaus* generalinio di
rektoriaus Arūno Lubio (dešinėje), darykloje baigiami įmonės modernizavimo
darbai. J gamybą jau investuota maždaug 80 mln. litų, o iki metų pabaigos
ketinama investuoti dar iki 20 mln. litų. T. Kučinskas sakė, jog vyksta rimtos
derybos, kurių baigtis lems, ar „Utenos alus* bus eksportuojamas į Rusuos
sostinę Maskvą. Utenos aludariai yra sukorę per 30 alaus rūšių, dešimt
kurių sulaukė aukštų tarptautinių įvertinimų.
Gediminą Žilinske Elta; nuotr

Vyriausybė akyliau stebės
„Mažeikių naftos" darbą
Vilnius, gegužės 9 d. (BNS)
— Nuostolingai dirbantis JAV
bendrovės „Williams Interna
tional" valdomas Lietuvos su
sivienijimas „Mažeikių nafta"
žada imtis įvairių priemonių
pagerinti įmonės veiklą. Lie
tuvos vyriausybė tvirtina ak
tyviau prižiūrėsianti susivie
nijimo darbą, ir jeigu nebus
padaryta pažanga, ji žada net
pertvarkymus „Mažeikių naf
tos" vadovybėje.
Finansiniai „Mažeikių naf
tos" veiklos rezultatai trečia
dienį buvo aptarti pas prem
jerą Rolandą Paksą.
„Mažeikių nafta" pirmąjį šių
metų ketvirtį pagal tarptau
tinius svertus patyrė 84.7
mln. litų nuostolių — 4.5 kar
to daugiau nei pernai tuo pat
metu (18.8 mln. litų).
Naftos susivienijimo vadovai
tvirtina, kad nuostoliai susi
darė dėl nepalankių naftos
produktų kainų svyravimų
rinkoje ir kiek politizuotų Ru
sijos susivienijimo „LUKoir
veiksmų, kurie sudaro skirtin
gas darbo sąlygas skirtingoms
naftoms perdirbimo įmonėms.
„Šios priežastys yra objekty
vios, tačiau pabrėžėme, kad
'Mažeikių nafta' pati turi
ieškoti alternatyvių naftos
tiekėjų. Viena tokių bendra
darbiavimo sutarčių buvo pa
sirašyta balandį — iki šių
metų pabaigos bendrovė *Karlak Participation' Mažeikiams
turėtų patiekti apie 1 mln.
tonų naftos", po susitikimo
pas premjerą sakė ūkio mini
stras Eugenijus Gentvilas.
„Mažeikių naftos" Komuni
kacijos tarnybos išrinktas Ta
das Augustauskas sakė, kad
„Karlak Participation" yra Ki
pre registruota bendrovė, kuri
Lietuvai tieks Rusijos įmonės
ganizatorių Vitalijų Tuzovą,
pravarde „Psichas", jo bendri
ninkus Marių Karvelį, Kęstutį
BarbarauŠą ir Darių Augusti
navičių. Dar keturi nusikal
tėliai buvo sužeisti.
Netrukus po kruvinų įvykių
iš Vilniaus ligoninių paspruko
trys sužeisti šios grupuotės
nariai — A. I Bizauskas, Vid
mantas Kirklys ir Virgis Ra
kauskas.

TNK išgaunamą naftą.
Susitikime pas premjerą
buvo sutarta, kad „Mažeikių
naftos" vadovai pas premjerą
vėl lankysis po to, kai bus
aiškūs įmonės antrojo ket
virčio veiklos rezultatai.
„Kol kas nedarome išvados,
kad 'Mažeikių naftoje' dirba
blogi vadybininkai, tačiau yra
požymių, kad neviskas yra op
timalu. Vyriausybė turi 8-12
priemonių, kurias galės pa
naudoti, jei matys, kad 'Ma
žeikių naftos' vadyba yra blo
ga. Viena tokių priemonių —
sušaukti akcininkų susirinki
mą ir įvertinti valdybos veik
lą. Jeigu įmonė dirba nuosto
lingai, valdyba turi būti at
statydinta", mano E. Gentvi
las.
Pasak „Mažeikių naftos"
generalinio direktoriaus Jim
Scheel, „Mažeikių nafta" sieks
kuo glaudžiau bendradar
biauti su vyriausybe ir pati
ieškoti galimybių, jog naftą
Lietuvai tiektų kuo daugiau
naftos tiekėjų. .Turime pasi
rašę vidutinės trukmės ben
dradarbiavimo sutartį su Kar
lak Participation', be to, esa
me pasirašę smulkesnių susi
tarimų. Svarbiausia, ko no
rime, — tai pirkti naftą tiesio
giai iš jos tiekėjų, o nesinaudo
ti išskirtines sąlygas turinčios
*Lukoil Baltija' paslaugomis.
Problemų gauti naftą nėra —
yra daug tiekėjų, tačiau no
rime ją pirkti rinkos kainomis
ir tiesiogiai arba per atstovus,
bet ne per tarpininkus. Tai
leistų mums padidinti 'Mažei
kių naftos' pelningumą", kal
bėjo J. Scheel.

* Ketvirtadieni darbą
pradėjo naujasis Lietuvos
nacionalinio radijo ir televizi
jos (LRT) generalinis direkto
rius Valentinas Milaknis. Jis
sakė, jog reformas LRT dalins
į tris dalis. Pirmoji reformų
dalis truks pirmuosius tris jo
darbo mėnesius, antroji — me
tus, trečioji — trejus metus.
Per pirmas 10 darbo dienų V.
Milaknis žadėjo apsispręsti
dėl savo pavaduotojų, kurie
vadovaus radijui ir televizijai.
Per pirmuosius metus V. Mi
laknis ketina pertvarkyti LRT
struktūrą. Jis neslėpė, kad ke
tina atleisti dalį LRT darbuo
tojų. V. Milaknis LRT genera
linio direktoriaus poste pa
keitė Vaidotą Žuką, kuris at
sistatydinimo iš šių pareigų
dėl nesutarimų su LRT tary
ba. LRT įsiskolinimai įvai
riems kreditoriams šiuo metu
siekia 19 mln. litų.
<BNS>
* Seimo narys Vytautas
Kvietkauskas ketina atsi
statydinti iš parlamentinės
darbo grupės Lietuvos nacio
nalinio radijo ir televizijos
(NRTV) problemoms spręsti
vadovo pareigų. Parlamenta
ras sakė, kad taip jis norėtų
išvengti dviprasmiškos pa
dėties. „Kadangi nelaimėjau
konkurso į Lietuvos naciona
linio radijo ir televizijos gene
ralinio direktoriaus postą,
mano, kaip darbo grupės va
dovo, sprendimai gali būti ne
visada teisingai suprasti",
sakė V. Kvietkauskas. Jis ke
tina savo žinias ir patirtį šioje
srityje panaudoti kaip papras
tas šios grupės narys. (EH>>
* Seimo vicepirmininkas,
Valstiečių partijos vadas
Ramūnas Karbauskis pats pa
siūlė svarstyti klausimą dėl jo
atstatydinimo: „Man jau atsi
bodo klausytis melo, todėl la
bai laukiu, kada Seimo daugu
mos atstovai iš tribūnos visai
Lietuvai pasakys, kuo jiems
nusikaltau".
ai. Eita>
* Finansų ministerijos
duomenimis, balandį į vals
tybės
biudžetą
surinkta
497.709 mln. litų pajamų —
21.198 mln. litų (4.1 proc.)
mažiau, nei buvo numatyta.
* Seimo narys Egidijus
Skarbalius antradienį Seimo
posėdyje kreipėsi į parlamen
tarus nevalstybine kalba,
pranešdamas, jog įsikūrė dar
viena parlamentinė grupė.
„Šiou pareiškimą noriu pa
skelbt, kad įsikūrė žemaičių
grupė. Puo parešikimu pasi
rašė dvidešimt dvi asabos",
pranešė jis apie parlamen
tinės žemaičių grupės įkūri
mą. Į grupę užsirašė 22 parla
mentarai, atstovaujantys tiek
daugumai, tiek opozicijai.(BNS)

* Grupė JAV Kongreso
narių artimiausiu metu ke
tina pareikšti nuomonę dėl ne
teisėtos Baltijos valstybių oku
pacijos ir aneksijos, kurią
įvykdė Sovietų sąjunga. Tai
gegužės pradžioje pareiškė
Kongreso narys, Žmogaus tei
sių sambūrio pirmininkas To
mas Lantos per susitikimą su
JAV viešėjusiu tarptautines
istorinio teisingumo komisijos
pirmininku Emanueliu Zingeriu.

<LA- Eita!

* Klaipėdos miesto meras
Rimantas Taraškevičius su
Švietimo ir Kultūros skyrių
atstovais aptarė pasirengimo
respublikinei moksleivių dai
nų šventei rūpesčius. Visąlaik
vykusi Vilniuje, šiemet ši
šventė vyks uostamiestyje
birželio 16-17 dienomis. Pla
nuojama sulaukti apie 5,000
dainorėlių ir visos Lietuvos.
Tačiau nerimą kelia tai, kad
vasaros estrada yra tokia su
tręšusi, jog kelia grėsmę vaikų
saugumui. Meras R. Taraške
vičius jau tarėsi su ūkio,
kultūros, švietimo ir mokslo
ministrais dėl galimybės gauti
lėšų (apie 300,000 Lt.) vasaros
estrados remontui. Ją reikėtų
gerai suremontuoti, nes kitą
met -Klaipėdoje planuojama
kita — Pasaulio lietuvių dai
nų šventė.
(K. Eita)
* Trečiadieni atsistatydi
no didžiausios Lietuvoje al
koholio gamintojos — „Stum
bro" įmonės generalinis direk
torius Jonas Žukauskas. Pa
reiškimą jis parašė po pokal
bio su žemės ūkio ministru
Kęstučiu Kristinaičiu. Ben
drovės akcininkai ne kartą
skundėsi, kad įmonė daro per
nelyg dideles nuolaidas preky
bininkams tarp kurių išskirti
nę padėtį turi „Vilniaus preky
ba".
(R. Elta)
* Vienas valdančiosios
Liberalu sąjungos vadovų,
Vilniaus meras Artūras Zuokas kartais neoficialiai pava
dinamas „Užupio karaliumi"'.
Labai jau akivaizdūs jo norai
atstatyti šį Vilniaus rajoną,
paversti jį tikra menininkų
idėjų įgyvendinimo ir pasilink
sminimų prieglauda, savotiš
ku lietuvišku Monmartru.
Tam A. Zuoko sumanymu net
įkurtas specialus Užupio fon
das. Tačiau, siekdamas tokių
gražių tikslų, jis imasi ne itin
gražių veiksmų. „Džiaugiuo
si, kad šiandien mano verslas
nesusijęs su politika. Man ne
reikia iš valdžios jokių protek
cionistinių sprendimų, kurie
padėtų kompanijoms, kurių
akcininkas aš esu", viešai pa
reiškė jis. Tačiau Užupio gat
vės 24 namo pardavimo istori
ja rodo ką kitą.
<KD.E:UI

* Vytauto Didžiojo uni
versiteto rektoriumi antrą
kartą išrinktas profesorius,
habilituotas daktaras Vytau
tas Kaminskas. Senato nariai
už prof. V. Kaminską balsus
atidavė beveik vienbalsiai: iš
41 nario prieš buvo tik du.
(KD.

* Berlyne viešintis Lietu
vos Seimo pirmininkas Ar
tūras Paulauskas „sukryžiavo
ietis" su Vokietijos parlamen
taru, buvusiu užsienio reikalų
ministru Klaus Kinkei dėl
NATO plėtros ir Baltijos vals
tybių perspektyvų būti pa
kviestoms j NATO. Vokietijos
parlamento Laisvosios demok
ratų partijos frakcijos pirmi
ninko pavaduotojas užsienio
politikos ir saugumo klausi
mais K. Kinkei mano, kad
Baltijos valstybės galėtų tapti
NATO narėmis tik tuomet, kai
Rusijoje įsitvirtins teisinė sis
tema ir demokratija. A. Pau
lauskas pareiškė, kad tokiu
atveju tektų ilgai laukti už
NATO durų. Lietuvos delega
cijos nariai kategoriškai nepri
tarė K Kinkei nuomonei, jog
pakvietus Lietuvą į NATO per
artimiausią plėtros ratą, pašlytų geri jos santykiai su Ru
sija.
•"•"•
* Lietuvos kvietiniu miltu
gamybos bendrovė „Malse
na" didina apyvartą ir plečia
rinkas. Neseniai į Uzbekiją
išvažiavo 130 tonų Panevėžio
bendrovės miltų, deramasi su
Moldovos užsakovais dėl 2,000
tonų. Įmonės eksportas per 4
mėnesius, palyginti su praėju
sių metų tuo pačiu laikotar
piu, pinigine išraiška išaugo 4
kartus. Didžiausią dalį ek
sporto sudaro Lenkijai par
duodamos pašarinės sėlenos.
„Malsenos" strategai, anks
čiau ne kartą nudegę dėl atsi
skaitymų Rytuose, Azijos ir
Rytų Europos užsakovams
prekes tiekia tik tada, kai jie
atsiskaito. Uzbekijos klientai
jau sumokėjo per 0.1 mln. litų,
su Moldova dėl* atsiskaitymo
sąlygų dar deramasi, CBNS)
* Du moksleiviai už mėgi
nimą sukčiauti ketvirtadienį
buvo išprašyti iš istorijos vals
tybinio brandos egzamino, ku
ris buvo laikomas Vilniaus vi
durinės mokyklos egzaminų
centre. Iš egzamino buvo pa
šalinta abiturientė, mėginusi
pasinaudoti mobiliojo ryšio
priemone#. Informaciją jai tu
rėjo teikti draugai, atvažiavę į
šalia mokyklos esančią maši
nų stovėjimo aikštelę. Atvykę
policininkai vaikinų mašinoje
rado radijo telefoną ir istorijos
vadovėlių. Tame pačiame eg
zaminų centre nutvertas bu
vęs studentas, kuris bandė
išlaikyti egzaminą už Vilniaus
Salomėjos Nėries gimnazijos
abiturientą. Jis pateikė su
klastotą paso nuorašą. Nuora
šas buvo patvirtintas notaro.
Už šiurkščius
valstybinių
brandos egzaminų tvarkos
pažeidimus švietimo ir mokslo
ministro sprendimu abiturien
tams gali būti neleista toliau
tęsti egzaminų sesijos, atide
dant ją kitiems metams. <BNS>
* Vilniaus savivaldybės
įmonės „Susisiekimo paslau
gos" direktoriaus Vaidoto An
tanavičiaus teigimu, be bilieto
miesto transportu važinėja
apie 7 proc. keleivių. Dėl to
miestas praranda apie 4 mln.
litų.
(R. ElU)
Sutrumpinimai: K - "Klaipėda". KD Kauno diena". LA -"Lietuvos aidas",
-R -"Lietuvos rytas". LŽ - "Lietuvos
žinios". R - Respublika", VŽ - "Verslo
žinios".
Naudotasi Lietuvių grįžimo į tėvyne
informacijos centro atsiusta medžiaga

E1U)

* Vilniaus socialliberalai
naująjį miesto skyriaus va
dovą rinkosi tik iš vieno kan-*
didato. Juo tapo Vilniaus ap
skrities viršininko pavaduoto
jas, 52 metų inžinierius Arvy
das Klimkevičius.
<LR. KIU>
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KALENDORIUS
Gegužės 10 diena pradėjo veikr; Vilniaus Kirtimų geležies Šalinimo įrpngimų
stotis, kurios dėka pietinės Vilniaus dalies gyvf-ntojai n n u d o? švaru, koky
biška vandenį.
Nuotr.: Naujųjų geležies šalinimo įrenginių sklendę atsuko Vilniaus me
ras Artūras Zuokas
Kęstučio Vanago'Elta nuotr

"

G e g u ž ė s 11 d.: Mamertas, Migk
Pilypas, Roma, Skirgaudas.
Gegužės 12 d.: Šv. Nerėjas ir
Achilas, šv. Pankartas; Nerijus, Neris, Flavija. Vaidutis. Vidutis, Vilgailė.
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SPORTO

APŽVALGA

Redaktorė Irena Regienė
Futbolas

Čikagoje

W
WUTUANICA

— fflGHLANDERS" 6-0!

6-0! Tai ne korektūros klai
da. Toks rezultatas iš tikrųjų
buvo pasiektas praėjusį sek
madienį aikštėje prie PL cent
ro, Lemonte, kur pirmenybių
rungtynes žaidė „Lituanicos"
ir lenkų ^Jighlanders" vienuolikė8.
Maždaug 150 stebėtojų (dau
guma jaunų žmonių iš Lietu
vos) matė šią principinę kovą
tarp lietuvių ir lenkų, kurios
visada būna karštos. Šį kartą
lenkai irgi bandė būti labai
^aringi". Tačiau tas jiems ne
išėjo į naudą — pasikarščiavę
jų du žaidėjai gavo raudonas
korteles ir buvo pašalinti iš
aikštės. Tokio pat likimo, už
nesportišką elgesį, susilaukė
ir jų treneris.
Beje 6-0 pasekmė buvo pati
aukščiausia iŠ visų praėjusio
sekmadienio
„Metropolitan"
lygos rungtynių — Pirmosios
iš „major" divizijų susitikimų.
Reikia pasakyti, kad mūsiš
kiai dar turėjo realių galimy
bių ją padidinti, nes ne vienas
aštrus smūgis nesurasdavo
vartų ar juos laimingu būdu
atremdavo lenkų vartininkas.

Šiek tiek lygesnis buvo pir
masis kėlinys, kuris baigėsi
2-0 (įvarčių mušėjas buvo Lai
monas Bytautas). Po pertrau
kos, ypač tuomet, kada lietu
viai turėjo dviem žaidėjais
daugiau, mūsiškių persvara
jau buvo gana akivaizdi. Tada
smūgiu iš tolo trečiąjį įvartį
„įsodino" gerose Klaipėdos ko
mandose žaidęs, neseniai Či
kagoje atsiradęs veteranas
futbolininkas Algis Šalkaus
kas. Su dviem įvarčiais prisi
dėjo ir komandos naujokas
Edvinas Trinkūnas. O įvarčių
seriją užbaigė tas pats L. By
tautas, kuris rungtynių pra
džioje jau buvo du kartus
pasižymėjęs.
Reikia pasidžiaugti, kad pa
galiau „Lituanicos" vienuolikė
negali skųstis žaidėjų trūku
mu, kaip ankstesniais metais
būdavo, kuomet nevisada 11
futbolininkų susidarydavo. O
dabar, kuomet per metus pri
sidėjo Al Zuperka, Laimonas
Bytautas, Nidijus Puškorius,
Linas Jakovlevas, Edvinas
Trinkūnas, Algis Šalkauskas,
Arūnas Sinkevičius, jau neky

la žaidėjų „badas". O prie šių
pridėjus kiek anksčiau iš Lie
tuvos atvykusius Virgį Žuromskį, Gytį Kavaliauską, Do
ną Smulkį ir praėjusį sekma
dienį negalėjusį rungtyniauti
Petrą Šmigelskį bei Tomą Ma
čiulį, jau susidaro visa naujai
atvykusių iš Lietuvos koman
da.
Beje, prie jų reikia pridėti ir
trenerį Gediminą Jarmalavi
čių, kurio pastangos matomos
ne vien tik treniravime, bet ir
žaidėjų verbavime.
Čia dar norisi pažymėti kai
kuriuos gražius
praėjusių
rungtynių momentus. Du fut
bolo gerbėjai į rungtynes buvo
atsinešę porą didžiulių trispal
vių, kuriomis mojavo, kuomet
mūsiškiai įmušdavo įvarčius.
Paminėtinas ir šis retas at
vejis, kuomet Amerikoje laiki
nai besisvečiuojantis kaunie
tis
Povilas
Daukša,
po
rungtynių priėjęs prie mūsų,
futbolininkams padavė 800
dolerių, liepdamas pinigus pa
sidalinti tarpusavyje ir padrą
sindamas: „Gerai, kad sumušėte priešininkus".

Nepasiduoda ir
veteranai
Praėjusį šeštadienį prie PL
centro rungtyniavo ir „Litua
nicos" veteranų vienuolikė,
kuri 4-0 įveikė „Vikings" fut
bolininkus. Įvarčius įmušė:
Rolandas Siniakovas — 2,
Petras Šmigelskis ir Virgis
Marčinskas po vieną. Šį šešta
dienį „Lituanicos" veteranai
irgi žais Lemonte. 5 vai. vak.
jie rungtyniaus su „Croatia"
komanda.
E.Š.
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LINA ČEPĖNAITĖ — GERIAUSIA
BENEDICTINE UNIVERSITETO
PLAUKIKĖ
Lina Čepėnaitė, Lisle, Illi
nois, Benedictine universiteto
antrų metų studentė pirmauja
ne vien moksle, bet ir plauki
mo sporte.
Nuo ankstyvos vaikystės pa
milusi plaukimą, Lina dalyva
vo įvairiose plaukimo varžy
bose ir pirmenybėse pelnyda
ma pažymėjimus ir prizus.
Už stropumą moksle ir pui
kius pasiekimus plaukime,
Lina jau antri metai iš eilės
yra universiteto garbės sąraše
(Deans list). Pernai ir šiemet
ji buvo pripažinta universiteto
geriausia plaukike (most valuable swimmer).
Š.m. balandžio 30 d. vyku
siame Benedictine universite
to sporto skyriaus iškilmin
game pokylyje ji buvo pagerb
ta ir apdovanota. Tame pat
pokylyje jai buvo suteiktas ir
šio
universiteto
„Coach's
Award" — aukščiausias pažy
mėjimas, suteikiamas sporti
ninkui už vispusišką pasižy
mėjimą sporte.
Šiemet Lina plaukime savo
universitetui pasiekė net du
rekordus. Naujas universite

Besiruo&damo* d a l y v a u t i JAV Rytinio pakraAfin sporto a p y g a r d o s t u r n y r e , d r a u g i š k o j e r u n g t y n ė s e s a v o
pajėgumą i š b a n d o Philadelphijos ..Aro" ir N«w Yorko „LAK" C g r u p ė s k r e p š i n i n k ė s
Nuotr. R i m o Ctadeikos

JAV Rytinio pakraščio spor
to apygardos krepšinio turny
ras vyks gegužes 19 ir 20 d.
Reikia ruoštis, būtina treni
ruotis! Turėdami tai omenyje,
New Yorko „LAK" ir Philadelphijos „Aras" nutarė susitikti
draugiškoms
rungtynėms.
Kaip tarė — taip padarė!
Šios draugiškos rungtynės
įvyko šeštadienį, balandžio 21
d. Nors visos rungtynės buvo
triukšmingos, entuziastiškai
žaidžiamos ir karštai kovotos,
jos baigėsi tikrai draugiškai.
„LAK" laimėjo ketverias rung
tynes ir „Aras" laimėjo ketve
rias rungtynes. Vienos rung
tynės baigėsi lygiomis dėl lai
ko stokos.
„Aras" laimėjo abejas Vyrų
A, vienas Jaunių A ir Mergai
čių C. „LAK" laimėjo Vyrų
senjorų, Moterų A, Jaunių A
ir D/E rungtynes.
Pabaigus šias draugiškas
rungtynes, „Aro" ir „LAK"
krepšininkai išsiskirstė į na
mus, nekantriai laukdami tik
rojo JAV Rytinio pakraščio
sporto apygardos turnyro. Ta
da vėl susitiks, bet šį kartą
rungtynės jau bus kovojamos
dėl prestižo ir taurių!
Tuo pat laiku, kai vyko
krepšinio rungtynės, buvo
vykdomas ir pirmasis „Aro"
sporto klubo stalo teniso tur
nyras. Šis turnyras irgi buvo
sėkmingas. Jame dalyvavo 14
žaidėjų, jų tarpe Petras Sevelkovas, „tarybiniais" laikais bu

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTll GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kalbėti angliškai arba lietuviškai.
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL
Tel. 708-422-8260

DR. L PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

tui rekordas buvo pasiektas
2001 m. sausio 27 d., kai Lina
individualiai laisvu stiliumi
200 yardų plaukime šį nuotolį
įveikė per 2:21.81
Antras rekordas buvo pa
siektas, kai Lina individualiu
laisvu stiliumi plaukime 400
yardų nuotolį nuplaukė per
5:01.07. Šiuo laimėjimu buvo
sumuštas prieš 20 metų (1980
m.) Benedictine universitete
užregistruotas rekordas.
Linos brolis, šešiolikametis
Andrius Čepėnas, antrus me
tus lankantis Fenwick High
School Oak Park, IL, taip pat
pasižymi moksle ir plaukime.
Jis priklauso savo mokyklos
plaukimo komandai. 2000siais metais Andrius pasižy
mėjo Metro Catholic High
School Conference varžybose,
kuriose jis laimėjo 100 yardų
nugara plaukimo čempionatą.
Linos ir Andriaus tėvai, Ni
jolė ir Gintaras Čepėnai
džiaugiasi savo vaikų pasieki
mais moksle ir sporte.
Linai ir Andriui linkima
daug naujų laimėjimų ir nau
jų
rekordų.
IR

RUOŠIAMĖS TURNYRUI
„Lituanicos" futbolininkai Lemonte gegužės 6 d. po p a s i g ė r ė t i n o 6:0 laimėjimo p r i e š „ H i g h l a n d e r s " .
Nuotr. E d . S u k u č i o

1

vęs Lietuvos ir jaunimo čem
pionas. Taip pat jis buvo ir
Lietuvos stalo teniso rinktinės
narys. 1990 m. Petras laimėjo
Lietuvos stalo teniso veteranų
pirmenybes ir atstovavo Lietu
vai pasaulio pirmenybėse, ku
riose laimėjo antrą vietą pa
guodos turnyre. Mums buvo
didelė garbė, kad Petras daly
vavo ir šiame mūsų „Aro" klu
bo turnyre. Aišku, Petras Sevelkovas jose laimėjo pirmą
vietą, R. Gaudą — antrą vietą,
abu iš New Yorko JLAK", o
trečia vieta teko „Aro" M. Sandovai.
Rimas Gedeika

9055 S.Roberte Rd, Hickory Hilis, IL
1 mylia į vakarus nuo Hariem Ave.

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

EDMUNDAS VIŽ1NAS, AID., S.C.
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6918 VV. Archer Ave. Sts. 5 ir 6
Chicago, IL 60638
Tel. 7*3-229-9965
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79th Ave., Hickory Hilis, IL
Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

ARASŽUOBA.M.D.

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300

AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

OLIMPINIUS ČEMPIONUS KETINAMA
PRILYGINTI SIGNATARAMS
Vilnius, kovo 22 d. (BNS)
— Norėdama tesėti Vilniaus
vicemero Juozo Imbraso pa-žadą skirti olimpinių aukso
medalių laimėtojams žemės
sklypus, valdžia juos ketina
prilyginti Kovo 11-osios akto
signatarams, kad žemę jie
galėtų įsigyti pusvelčiui.
Dienraštis „Respublika'" ket
virtadienį rašo. kad kovo
pradžioje Vilniaus apskrities
administracija įvairioms insti
tucijoms išsiuntė derinti Že
mės reformos įstatymo pa
taisų projektą, kurį priėmus
būtų galima leisti nepriklau
somos Lietuvos olimpiniams
čempionams ne
konkurso
tvarka įsigyti žemės.
Žemės sklypus iš Sydney
olimpiados grįžusiems aukso
medalius laimėjusiems Dainai
Gudzinevičiūtei ir Virgilijui
Aleknai pažadėjo Vilniaus vi
cemeras J. Imbrasas. Pasak
dienraščio, tuomet ketinta Vil
niaus Baltupių mikrorajone
skirti žemės sklypą Lietuvos
tautiniam olimpiniam komite
tui (LTOK), kuris dalį jos

skirtų nusipelniusiems sporti
ninkams. Tačiau vėliau paaiš
kėjo, kad šio pažado tesėti ne
leidžia įstatymai. Pagal galio
jančią tvarką žemės sklypus
ne konkurso tvarka gali pirkti
tik Kovo 11-osios akto signata
rai, o Vyčio kryžiaus ordinų
kavalieriams sklypai skiriami
nemokamai. Visi kiti, taip pat
LTOK, žemės sklypus gali
įsigyti tik konkurso tvarka.
Nuo Lietuvos nepriklauso
mybes atgavimo aukso meda
lius olimpiadose yra laimėję
trys sportininkai — be Sydney
olimpiečių, 1992 m. aukso
medalį Barcelonos olimpiadoje
iškovojo disko metikas Romas
Ubartas.
Priėmus Žemės reformos
įstatymo pataisą, čempionai
galėtų sklypus įsigyti už vals
tybės nustatytą kainą. Pagal
galiojančią tvarką, didmies
čiuose jie galėtų pasirinkti iki
20 arų, o kitose vietovėse —
iki 30 arų sklypus. Paprastai
valstybės nustatyta kaina yra
kelis kartus mažesnė nei rin
kos kaina.
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Ir draugiškose rungtynėse siekiama laimėjimo D*-l kamuolio kovoja Philadelphijoe „Aro" ir New Yorko „LAK"
Nuotr Rimo Gedeikos
A grupės jaunieji krepšininkai.
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VOKIŠKOS SPAUDOS
PABIROS

Danutė

Kai vilkas paliekamas
avis saugoti

•

KAZYS BARONAS
Mūsų k o r e s p o n d e n t a s Europoje
Antrojo pasaulinio karo 55rių metų sukakties proga Ber
lyno naujojoje sinagogoje buvo
atidaryta paroda, pavadinta
.Berlyno žydai 1938-1945 m."
Rodiniais, daugiausia nuo
traukom ir paliktais laiškais
bei leidiniais, parodomas prieš
Antrąjį pasaulinį karą žydų
gyvenimas Reicho sostinėje.
Žydai buvo pirkliai, daktarai,
advokatai, krautuvių savinin
kai. Taigi, priklausė prie tur
tingiausio luomo.
Vienoje nuotraukoje parodo
ma jauna, graži žydė Stella
Kiubler-Isaaksohn. Žydai ją
pavadino „Greiferin" (greifen
— nutverti, paimti), kadangi ji
išduodavo vokiečiams
besi
slapstančius Berlyno žydus.
Gražiai apsirengusi, ji vaikš
čiojo garsiąja Kurfiursdamm
gatve, siūlydama jiems mais
tą, ar net vizą išvykimui į kitą
valstybe. Taip ji sužinodavo
besislapstančių žydų adresus.
Aišku, ji viską perduodavo
gestapui, kurie tuoj pat besi
slapstančius žydus veždavo į
koncentracijos stovyklas. Bet
šia išdavyste ji išgelbėjo savo
tėvus.
Po karo likusių žydų vadinta
išdavike, patraukta į teismą.
Teismo stebėtojai salėje norėję
ją nulinčiuoti. Tik policija iš
gelbėjo žydę nuo mirties. Man
ding, užmarštin nuėjo jos judošiškas darbas, nežinoma
taip pat jos gyvenvietė. Tik
nuotrauka su išgelbėtais tė
vais priminė lankytojams jos
negarbingą praeitį.
Prie pirmų parodos lanky
tojų
priklausė
Vokietijos
kancl. G. Schroeder, kuris ste
bėjosi ne tik gražia sinagoga,
pastatyta iš Vokietijos gyven
tojų mokėtų mokesčių, bet
taip pat ir paroda, išvykusių
Berlyno žydų atsiųstais rodi
niais. Prieš Antrąjį pasaulinį
karą Berlyne gyveno apie
200,000 žydų. Paskutiniai
duomenys parodė, kad jų tel
kinys dieną dienon auga ir j a u
skaito virš 12,000 žydų. Tai
naujieji ateiviai, daugiausia iš
Rusijos, Ukrainos, Gudijos,
Rumunįjos ir kt. valstybių.
Keista, bet jie nesijungia
prie ankstyvesniųjų žydų or
ganizacijų, nelanko sinagogų,
dauguma kalbasi rusiškai, ka
vinėse dainuoja rusiškas dai
nas. Ortodoksai žydai juos lai
ko nutolusiais nuo judaizmo.
Panaši padėtis Miunchene,
Augsburge (sinagoga prie ge
ležinkelio stoties), Frankfurte
ir kt. miestuose. Į Vokietiją at
vykę, žydai yra išlaikomi vals
tybės.
Berlyne taip pat gausus len-

kų telkinys. Jų esama apie
100,000. Tai nelegaliai prie
statybos dirbantieji lenkai,
kiti vėl užsiėmę spekuliacija.
Berlyno policija turi taip pat
daug darbo su seniausia pa
saulyje moterų „profesija".
Prostitutės atvežamos iš Rytų
Europos ir Pietų Amerikos į
barus, viešuosius namus. Poli
cija tikrina dokumentus, ta
čiau pasai yra pas sąvadau
tojus. Nežinoma kilmė, pilie
tybė. Kur jas ištremti? Polici
jos duomenimis, Berlyne gyve
na apie 10,000 prostitučių.
* * *

Garsus Heidelbergo u-tas
šiemet vasarios semestrui su
silaukė tik 1,2 tukst. naujų
studentų. Tai beveik 40 proc.
mažiau už pereitus metus.
Tiesa, medicinos fakultetas
darbą pradės tik žiemos se
mestru. Tačiau yra aiškus
ženklas, kad visuose Vokieti
jos u-tetuose „fuksų" skaičius
gerokai sumažės. Pereitais
metais Vokietija turėjo beveik
2 mln. studentų.
Vokietijos daktarai balan
džio mėn. suvažiavime parei
kalavo mažinti medicinos stu
dentų skaičių. Nepaisant „numerus clausus", abiturientai
labai gera pažyma ir toliau
priimami į medicinos ar teisės
fakultetus. Suvažiavimas pa
rodė gydytojų perteklių, tūks
tančius bedarbių daktarų, ar
dirbančių su mažu atlyginimu
ligoninėse, kartais 80 vai. sa
vaitėje. Tačiau jie džiaugiasi,
galėdami dirbti savoje profesi
joje, nes be „vitamino B" (JBekantschaft" — pažinties) yra
labai sunku daktarui patekti
praktikai į ligoninę. O apie
privačią praktiką — nėra ką
galvoti, nes už naują moder
nišką įrengimą, aparatūrą,
tenka mokėti šimtus tukst.
markių, tvarkingai įrengti
priėmimo kambarius. Laimin
gi yra vaikai, turėdami tėvus
gydytojus. Mat, pradžioje dir
bama kartu, o tėvui ar moti
nai pasitraukus į poilsio die
nas, vaikai perima gražiai
įrengtą visą kabinetą.
Gražus Heidelbergas (nuo
mano miestelio tik 30 km)
skaito virš 200 tukst. gyven
tojų. Jame visumet pilna tu
ristų ir aišku jaunimo, nes
Heidelbergo
u-tas
skaito
25,000 studentų, kurių penk
tadalį sudaro užsieniečiai. Po
antro pasaulinio karo Heidel
berge studijavo 95 lietuviai
studentai.

Gegužės 9 d. Europos dienos proga Lietuvos įstaigose, atsakingose už valstybės ryšius su Europa, buvo skelbia
ma atvirų durų diena, rengiamos diskusijos eurointegracijos temomis tiesiog gatvėse. K. Vanago (Elta) nuotr.

dinių skaitytojų skaičius. Su
mažėjo ir prenumeratorių
skaičius iš 18,23 mln. iki
18,06 mln.
Didžiausią tiražą Vokietijoje
turi mano skaitomas ir daž
nai „Draugo" dienraštyje ci
tuojamas, Bavarijos sostinės
miuncheniškis „Sueddeutsche
Zeitung". Jo kasdieninė laida
siekia 427,000 egz., savaitga
liais 727,000 egz. Toliau eina
Frankfurter Allgemeine" —
407,000, „Welt" — 242,000,
Frankfurter Rundschau —
190,000. Kiti laikraščiai ma
žiau, pvz. Miuncheno „Abendzeitung" — 184,000, „Bild" —
149,000. Miuncheno „SZ" dien
raščio bendradarbių
tarpe
randama lietuviška pavarde
K Kahhveit (-ienė,-tytė?), rei
kalų vedėjo pareigose B. Blaudzuną — Blaudžiuną. Vienos
dalies mėnraščio „Eile" žur
nalo redaktorės pareigas eina
Jūratė Baronaitė, jūsų bend
radarbio duktė.
***

Ir Rusijoje, nepaisant stip
rios žvalgybos, ilgesnį laiką
galima „vaidinti" aukštą kari
ninką, net generolą. Tokiu bu
vo eilinis Maskvos darbinin
kas. Mat, atleidus karininkus
ir generolus iš tarnybos, jie
savo uniformas parduodavo
vartotų rūbų krautuvėse ar
„blusų" turgavietėse, tuo pa
pildydami šeimos iždą. J. Belujevas (su visais medaliais)
nusipirko generolo uniformą,
sumokėdamas už ją gražią rub
lių sumą. Neturint jokių ge
nerolo dokumentų, jam pavy
ko įsiskverbti į generolų drau
giją, susibičiuliuoti net su ge
neralinio štabo karininkais —
generolais bei jų draugijoje
kiekvieną vakarą linksmai
praleisti laiką prie taurelės
vyno ar degtinės.
Tikrovėje, niekas neklausė,
• **
kur jis atliko ar atlieka gene
Vokietijoje sumažėjo dien rolo pareigas. Visi galvojo jį
raščių, savaitraščių ir kt. lei- esant kontržvalgybos tarny-

ORINOKU, PRIE SALTO
ANGEL
EDMUNDAS PETRAUSKAS
Nr.ll
Keleiviai ir laisvi laivų įgulų tarnautojai skuba į
šimtus (tikrai tiek) „duty-free* (tapęs tarptautiniai
atpažįstamu) krautuvių su „lūžtančiomis lentynomis*,
graliai išrikiuotų gražumynų, brangumynų, temomis
kainomis. Vienintelė kita „duty free" plataną prekių
pasirinkimo, gal net pigesnėmis kainomis visuose Ka
ribuose — sala (žiūrint, kurioje pusėje esi) — S t Mar
tin/Sint Martan (be jokios pasienio sienos ar muitines,
priklausanti praricūzama/olandams).
žinoma, be pinigų ir pigiausios kainos bereikšmės.
Nsparsivsžti tačiau namo Kanadon už 5 dol. „Smirnoffo" litrines, botą gal ir nuodėmė... Taigi, kelionės
patogumui, meistriškai, net minutei netrunkant, su
pakuojami 2 litriniai buteliai patogion neiti dėžutėn, o
pardavėjas mandagiu šypsniu noki geros namų siekties... Only in America! (tik Amerikoje!)
Jau •nkstssnisii ksHonėss buvus S t Thomas saks
įžymiose vietose (Magsns Bay įlankos paplūdimyje ir
kitur), su Gražina abu einame tik „pažiopsoti", pasi
grožėti dienos skaidrumu, paganyti akis po įvairiau
sias aukštos kokybės prekes, įvairius papuošalus,
brangumynus (emsraldus, doimsntua, $8000 + (JAV)

Bindokienė

DISKUTUOTAS UETUVIŲ-ŽYDŲ
SANTYKIŲ KLAUSIMAS
Gegužės 4 d. Lietuvos am pabrėžė, šiandien Lietuva ku
basadoje Vašingtone ambasa ria atvirą visuomenę, laisvą
dorius Vygaudas Ušackas bei nuo senų prietarų ir mitų. Lie
kiti diplomatai susitiko su tuvos ateitis aiškiai projek
grupe Amerikos žydų komite tuojama Europos vertybių ir
to narių, dalyvaujančių šios ūkio erdvėje, kurioje antisemi
organizacijos 95-ame meti tizmo, neapykantos kitų kul
niame suvažiavime Vašingto tūrų ir kitokio mąstymo žmo
ne. Susitikime taip pat daly nėms apraiškos yra svetimos
vavo JAV viešintis LR prezi ir netoleruojamos. V. Ušackas
dento konsultantas Česlovas supažindino Amerikos žydų
Okinčycas bei Lietuvos tarp komiteto narius su Lietuvos
tautinės istorinės komisuos, pasiekimais atkuriant istorinį
skirtos įvertinti nacių ir so teisingumą. Jis taip pat pažy
vietų okupacinių režimų pa mėjo, kad Lietuva suintere
darytus nusikaltimus Lietu suota plėsti kultūrinius, eko
voje, pirmininkas Emanuelis nominius ir politinius ryšius
Zingeris.
tarp dviejų tautų bei pasisakė
Kreipdamasis į susitikimo už naujų bendradarbiavimo
dalyvius, LR amb. V. Ušackas formų tarp dviejų tautų paieš
ką. Susitikimo metu Lietuvos
ambasadorius V. Ušackas pa
boję. Taigi, jo pareiga tikrinti
siūlė skatinti lietuvių ir žydų
aukštų karininkų — generolų jaunimo mainus.
ištikimybę Rusijai, ar jų tarpe
Amerikos žydų komiteto
nėra pasislėpusių ir Vakarų grupei atstovavęs Bostono
pasauliui tarnaujančių šnipų. skyriaus vadovas M. Kaplan
Gyveno jis Maskvos vidur- aukštai įvertino Lietuvos de
miestyje, gražiai apstatytame damas pastangas, atkuriant
bute, gaudamas tik genero istorinį teisingumą ir išreiškė
lams skirtą slaptą telefono viltį, kad dialogas tarp dviejų
knygą, slaptų telefonų nume tautų stiprės toliau.
rius, bei jauną karininką, kurį
Rolandas Kačinskas
jis panaudojo savo lytiniams
reikalams. Karininkas bijojo
* Bendrovė „Lietuvos tepranešti gen. štabui apie „ge
nerolo" nenormalų gyvenimą, lekomas" išleido išankstinio
mat prieš save matė aukštą mokėjimo kortelę IMK, kuria
karininką. Tik išaiškėjus, kad už riboto telefono ryšio ir In„generolas" yra apgavikas, ka ternet'o paslaugas galima at
rininkas viską papasakojo siskaityti iš anksto. Vartoto
jas, turintis tokią kortelę, ga
„Segodnia" dienraščiui.
J policijos rankas „genero lės skambinti riboto ryšio tele
las" pakliuvo visiškai netikė fonu Lietuvoje ir į užsienį bei
tai. Mat jo „Volga" automašina prisijungti prie Internet'o. Bus
turėjo civiliams skirtą numerį- galima skambinti ir taksofo
Tikrinant
pravažiuojančias nu. IMK kortelė, kurios kaina
automašinas Maskvoje, polici 35 litai, parduodama kartu su
ninkams kilo įtarimas: kaip kompaktiniu disku, į kurį įra
generolas gali turėti civiliams šyta automatinė prijungimo
skirtą numerį? J. Bulajev tuoj prie Internet'o programa, kor
pat buvo suimtas. Jo laukia telės naudojimo instrukcija ir
dvidešimties metų kalėjimo daug kitos naudingos informa
cijos.
(BNS)
bausmė.

Roleksus ir pan. Patyrę keliautojai įgytas brange
nybes, papuošalus niekad nesiveža — palieka namuo
se, jų apsaugai (žinoma, jei į namus niekas išvažiavus
neprašytas neapsilanko), nes laive nieko savo bran
gakmeniais ar Roleksais nenustebinsi, o juos laivą
palikus prarasti su sau pavojumi, labai lengva. Dau
guma nuo laivų nulipusios minios keliautojų visur
skuba. JBolero* laivo keleiviams tai suprantama, nes
turime boti „on board" (jau laive) ne vėliau pusva
landžiu po vidudienio. 1 vai. popiet laivas atsiskiria su
krantu.
Per trumpu lankymosi čia laiku kas nesuspėjo Roleksų nusipirkti, grįžus Kanadoje galės visai panašiai
atrodančius už dar .geresnę", tik 12 dol. (kanadiškų)
kainą turėti.. Tik šių „auksas" greitai nusitrins...
Vėl paskutinio vakaro laive formalios aprangos va
karienė, šį kartą kapitonui dalyvaujant ir prie kapito
no stalo su jo pakviestais keleiviais, kuriems tenka tik
jiems pajaudamas „blizgėjimas" (esam tai patys paty
rę...). Paskutinė vakarienė prie 49-to stalo su kelionėje
atrastais naujais bičiuliais. Paskutinės nuotraukos —
blyksi foto aparatų lempos, adresų patiktitimai, kur
toliau vienas po kito dainuojami Jrlappy Birthday".
Užgesta vakarienės gale visos lempos, įeina grandinė
(tiek, kiek ir stalų) liepsnojančių „alaakų' - tradicija
neaplenkiama nei viename laivo. Sutartinis visų ploji
mas, tik trokštant, kaip Austrijos Vienoje Naujais me
tais grojamo Radetzki mario... Ui 299 jūrmylių mūsų
laukia rytojus ir Santo Domingo.
Šeštadienio, sausio 16-tos, ryte randam kapitoną

Gegužės pradžia JAY-ėms
atnešė dar vieną pralaimė
jimą. Jungtinių Tautų ribose
veikianti 54 asmenų Ekonomi
kos ir socialinių reikalų taryba
gegužės 3 d. paliko Ameriką
„už durų", kai reikėjo balsuoti
už naujas nares į JT Žmogaus
teisių komisiją.
Tai pirmas kartas, kuomet
JAV nebuvo išrinkta į šios
komisijos sąstatą, pasilikusi
ketvirtąja. Daugiausia balsų
— 52 (iš galimų 54), gavo
Prancūzija, 41 balsą surinko
Austrija ir 32 — Švedija. Ame
rikai teko vos 29 balsai. Tuo
būdu JAV prarado savo vietą
komisijoje, kurią užėmė nuo
pat jos veiklos pradžios, kai
tuometinio prezidento žmona
Eleonor Roosevelt buvo viena
svarbiausių jos steigėjų. (Vie
nas trečdalis vietų komisijoje
keičiasi kasmet ir yra priren
kamos naujos narės. Komisija
kasmet susirenka ir aptaria
įvairius žmogaus teisių pa
žeidimus, per metus paste
bėtus Jungtinėms Tautoms
priklausančiose valstybėse.)
Suprantama, kad Vašingto
no reakcija buvo greita ir nei
giama: šį kartą abi partijos
laikėsi tos pačios nuomonės,
pavadindamos įvykį „didžiau
siu įžeidimu Amerikai". Kartu
su pasipiktinimu buvo ieš
koma ir priežasčių, kurios pri
vedė prie tokių balsavimo re
zultatų. J a u dabar kalbama,
kad didžiausios kaltininkės
čia yra raudonos — Kuba ir
Kinija, kurios prieš balsavi
mus gerokai pasidarbavusios,
kad kitas komisijos nares nu
teiktų prieš JAV. Kinijos ne
pasitenkinimas yra dėl nuola
tinių Vašingtono perspėjimų,
besistengiant užgniaužti vis
labiau populiarėjantį Falun
Gong judėjimą ir disidentų
persekiojimą (keletą kartų šį
met Kinijoje net buvo areš
tuoti kiniečių kilmės Ameri
kos piliečiai, nuvykę aplankyti
savo artimųjų). Kubos priešiš
kumas Amerikai atvirai pasi
reiškia dėl tebetęsiamos eko
nominės blokados ir nuola
tinės Castro režimo kritikos.
Be to, Amerikos politikai ne
mažai įtakos turi Kubos-amerikiečiai, pabėgę į šį kraštą po
raudonosios revoliucijos, kuo
met Castro perėmė valdžią.
Galbūt „druska ant žaizdos*
yra ir tai, kad į komisiją pate
ko Kuba, Pakistanas, Suda
nas, Sierra Leone, Libija,
Uganda, Čilė, Šiaurės Korėja
ir kai kurios kitos valstybės,
ne kartą tarptautinėje politi
koje kritikuotos dėl žmogaus
teisių pažeidinėjimo ir Jung-

Valovinį ir jo adjutantą „vairuojančius" laivą į prie
plauką nuo kairiojo kapitono tilto sparno, prie senove
dvelkiančio Viejo Santo Domingo (senojo, 15-to šimt
mečio tvirtovinių sienų su bokšteliais (žvalgybai) ap
supto miesto, įsteigto Kolumbo brolio po Espanolos at
radimo 1492 m. Prieplauka, prie kurios „Bolero" prisi
riša, vadinama Kolumbo sūnaus, Don Diego, buvusio
pirmuoju šios vietovės gubernatorium, vardu. Du treč
dalius Hispanijolos (Haiti — likusį trečdalį) užimanti
Dominikonų Respublika su 7 milijonais gyventojų, ne
priklausoma nuo 1844 metų. Žemai, apačioje laivo,
gatvėje siuva motociklininkai, ne naujausi ar šva
riausi autovežimiai — visur jaučiasi gyvenimo pulsas
— surikiuoti turistiniai/miestiniai autobusai mūsų su
grąžinimui į oro uostą, vis vienam jų, pripildytam,
išvykstant. Paskutinės, vienuoliktos dienos laive ži
niaraščio „Cruising Paradise" dienos mintis: „Šypsan
tys veidai už vis gražiausi". Bandome nepamiršti (šyp
sotis)... Primenama, kad tarp 6-8:30 ryte paskutinė
proga (norint išsikelti į krantinę) išlaidų laive
užsimokėjimui. Be „cleared to disembarle" kortelės —
galimybės „pasilikti" kitai kelionei, išvyksiančiai 6-tą
vakare į Barbados, už 660 jūrmylių, su kai kuriais lie
kančiais už tolimesnę kelionę (apsimokėjusiais) — nuo
mūs stalo, trimis, ir naujų keleivių pulku (neapsi
mokėjus, nakvynė, su laime, kur nors prie inkarų?..)
„Bolero" salone ligi 11-tos ryto ekspertinė cigarų susu
kimo apvyniojimo demonstracija. Kainos „dutyfree"
gana aukštos — 18-26 dol. plius už penkis. Pirkėjų tik
keli, ir greičiausiai paskutinėms lauktuvinėms dova

tinių Tautų nuostatų nepai
symo. Tai tarytum vilkas, pa
liktas saugoti avių, kuomet
piemuo — šiuo atveju JAV,
kuri ypač uoliai pasisakydavo
už žmogaus teisių apsaugo
jimą — paliktas už tvarto du
rų.
Antra vertus, bent metus
laiko tiek Kuba, tiek Kinija ar
kuri kita valstybė, nepasi
žyminti žmogaus teisių saugo
jimu savo teritorijoje, galės
„ramiai gyventi", nes JAV ne
galės įnešti į komisiją rezoliu
cijos, perspėjančios ar kitaip
sudraudžiančios nusikaltėles.
Galbūt tarp kitų priežasčių
(ypač čia paminėtų) yra ir tam
tikra Amerikos kaltė, nes
Kongresas kol kas neprisi
rengė patvirtinti šio krašto
ambasadoriaus
Jungtinėms
Tautoms ir tas pareigas eina
laikinas asmuo. O tokiu atve
ju „laikinumas" nebūtinai už
tikrina labai stropų pareigų
atlikimą. Galima taip pat sa
kyti, kad Vašingtonas per
daug pasitiki Amerikos rolės
pranašumu ir svarba pasaulio
politikai. Pastaruoju metu vis
gi reikalai žymiai pasikeitė,
ypač Europos
valstybėms
tvirčiau suglaudžiant pečius ir
vis atviriau kalbant apie ateitį
be tokios stiprios JAV įtakos,
ar net dominavimo. Verta pri
pažinti, kad tą Europos sava
rankiškumą skatina ir Va
šingtonas, nes tai sutaupytų ir
pinigų, ir rūpesčių. Vis dėlto
JAV „išbalsavimas" iš komisi
jos buvo gera pamoka naujajai
krašto vyriausybei ir vos pra
dėjusiam Baltuosiuose rūmuo
se apšilti prezidentui George
W. Bush, kuris per daug pasi
tikėjo pažadėtais 43 komisijos
narių balsais. Tokie pažadai
paprastai retai išpildomi. Juo
labiau, kad balsavimas buvo
slaptas, tad nelengva pasaky
ti, kas už ką balsavo, ar nebal
savo.
Jeigu Vašingtonas atidžiau
pasižiūrėtų į „teisybės veid
rodį", pamatytų, kad dalis ne
pasitenkinimo, sutinkamo už
sienio valstybių sostinėse (ir
taip akivaizdžiai atsispindėjusio balsavimo metu) yra ir
jo kaltė. Juk neseniai Amerika
atsisakė remti Kyoto susita
rimą dėl į atmosferą^ išme
tamų „šiltnamio dujų", naiki
nančių ozono sluoksnį, apsau
gantį Žemę nuo ultravioletinių
Saulės spindulių, sumažini
mo. JAV labai nenoromis
Jungtinėms Tautoms sumoka
joms priklausantį narės mo
kestį, bet nesidrovi reikalauti
pirmenybių ir ypatingo dė
mesio joms rūpimiems rei
kalams.

noms. Dar denyje pasisaulėjus, su savim nešamais
daiktais paliekam „Bolero", ji atsisveikinus. Priedu vėl
gaunam gerą senamiesčio „turą", senomis siauromis jo
gatvėmis su ne per daug skubančiais jose vietiniais,
pasipuošti linkusiomis moterimis ir kanad i etiškai/
„amerikoniškai" „Sloppy" atrodančiais vyrais. Pajūriu
rieda autobusas išdrikusiais komercinių ir gyvenviečių
aptriušusiai atrodančiais, nešvariais rajonais. Be ap
saugos ir dieną kai kur baugu būtų išlipti.
Oro uostas abiejose jo pusėse nusmaigstytas šimtais
skirtingų vėliavų (ir vėl be Lietuvos). Salės sparčiai
prisipildo, atvykstant jungiantiems skrydžiams iš St.
Maarten ir kitų salų. Transat lėktuvas atvyksta (pa
galiau), daugiau kaip 3 valandas pavėlavęs. Užklau
sus praeinantį atvykusį įgulos narį, atsakymas: „late
out, late in" (vėlai išvyksta, vėlai atvyksta) — nieko
naujo. Oro uosto laukiamosios salės, kaip sardinių pri
kimštos. Jų krautuvėse mažai kas perkama, nes kai
nos aukštos, gintarų pasirinkimas gan mažas.
Nakties tamsoje leidžiamės šaltyje, snieguotame To
ronte, užuot atvykus su dienos šviesa popiet, po 9-tos
vakare. Kol atgaunam du lagaminus iš bagažo karu
selės (pradedant rūpintis, ar jie ne pakeliui į Barba
dos!) beveik paskutiniai, lengvai praeinam kontrolę —
jau 10 vai. nakties. Šypsodamiesi (šypsantys veidai už
vis gražiausi...) mūsų laukia dukra Evelina su žentu
Haroldu, per 4 valandas irgi buvę „pažemės debesyse"
dėl mūsų vėlavimo...
Pagaliau vėl Kanados Londone — savoje „haciendoje*.
Nukelta į 5 psl.
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S K E L B I

KAUNO JĖZUITŲ GIMNAZIJA
ŠIANDIEN IR VAKAR

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

LAIMUTĖ TIDIKYTĖ
Visos mūsų jaunos jėgos —
papildyta mokyklos bibliote
Jungti žemę su dangum,
ka: draugai iš Vilniaus dovano
Švisk, naktie, taip žmogų
davo knygas. Mickevičius rū
slėgus — pinosi trūkstamų vadovėlių
Ad majorą natus sum!
rengimu ir mokomųjų dalykų
(Ištrauka iš gimnazijos him- pertvarkymu.
Bedirbdamas
noj
gimnazijoje, skaitė visuotinę
literatūrą, dalyvavo filomatųKauno jėzuitų gimnazija, filaretų draugijos veikloje, mo
šiemet švenčianti atkūrimo kėsi anglų bei vokiečių kalbų.
dešimtmeti, yra vienintelė ka Svarbiausia, jog Kauno laiko
talikiška mokykla visoje Kau tarpiu subrandino ir sukūrė
no arkivyskupijoje bei apskri nemaža kūrinių: „Adomo dai
tyje. Gimnazijoje ugdymas na", „Filaretų daina", „Odė
grindžiamas
krikščioniška jaunystei", daug baladžių ir
laisvės, teisingumo ir meilės romansų (P. Juozapavičius.
dvasia bei Ignaco Lojolos ug Adomas Mickevičius Kaune,
dymo principais. Ši ugdymo fi V., 1970). Todėl vėliau kasmet
losofija bendra jėzuitiškoms gruodžio dvidešimt ketvirtąją
mokykloms net šešiasdešimt buvo ir yra švenčiamas šio
šešiose pasaulio šalyse. Gim kūrėjo gimtadienis. Apie Mic
nazija priklauso pasauliniam kevičių gimnazijoje byloja už
jėzuitų švietimo įstaigų tink rašyti žodžiai: „Palaiminti te
lui. Svarbu tai, kad Kauno bus tie metai, kur praėjo...!"
jėzuitų gimnazija siekia ne tik Dabar viena klasė, kurioje jis
suteikti valstybės standartus gyvenęs, pavadinta jo vardu.
atitinkantį bendrąjį išsilavi O Perkūno name, seniausiame
nimą, bet išugdyti visapusiš Kauno pastate, įkurta Micke
kai kūrybingą, savarankišką vičiaus ekspozicija (Kauno
žmogų visuomenės ir Bažny apskrities gimnazijos. Atkūri
čios tarnybai (Kauno apskri mo dešimtmetis, K., 2000, p.
ties gimnazijos. Atkūrimo de 34-36).
šimtmetis, K., 2000, p. 33).
Carinės Rusijos valdžios nu
Neatsitiktinai moksleiviai ug
rodymu, 1824 m. mokykla bu
domi su didžiule meile ir ati
vo uždaryta, o jos patalpos
da, ruošiant juos socialinei
perduotos stačiatikių vysku
tarnystei. Gimnazistai prati
pui ir dvasininkams.
nami dirbti su socialiai rem
Tik po 100 metų — 1924 m.
tinų šeimų vaikais, lankytis ir
— Kauno jėzuitų gimnazija
padėti senukams Senelių na
buvo atkurta. Greit ji tapo vie
muose ir Apuolės neįgaliųjų
na iš prestižiškiausių prieš
vaikų pensione. Keletą kartų
kario nepriklausomos Lietu
per metus gimnazija organi
vos gimnazijų. Joje dirbo
zuoja kultūros ir socialinės
aukštos kvalifikacijos pedago
paramos dienas Karaliaučiaus
gai, pasižymėję
reiklumu.
krašto lietuvių bendruomenei
Gimnazijoje dėstė rašytojas J.
bei Baltosios Vokės lietuviškai
Tumas-Vaižgantas, A. Vaičiu
mokyklai-Rytų Lietuvoje. Be
laitis, kalbininkai K. Ulvydas,
to, Kauno jėzuitų gimnazija
J. Talmantas vertėjas ir poe
aktyviai dalyvauja Europos
tas V. Šiugžda, A. Liuima, SJ,
rengiamuose
projektuose.
vėliau vadovavęs Katalikų
Taip pat palaiko glaudžius
mokslo akademijai, B. Andryšius su JAV, Didžiosios Bri
ruška, SJ. Buvo įrengti geri fi
tanijos, Vokietijos, Prancūzi
zikos bei chemijos kabinetai.
jos, Norvegijos, Latvijos švieti
Direktoriaujant T. Kippui, T.
mo įstaigomis. Tad daugelis
Paukščiui, T. Bružikui ir kt.,
šios gimnazijos auklėtinių
besimokančiųjų skaičius labai
įstoja į Lietuvos ar užsienio
išaugo. Pirmoji abiturientų
aukštąsias mokyklas.
laida buvo išleista 1930 m. —
Mokyklos istorija prasidėjo Vytauto Didžiojo metais. Tais
nuo 1649 metų, kai ją įkūrė metais ją baigė prezidento AnJėzuitų ordinas. Tėvai jėzuitai tanos Smetonos sūnus Julius
Kazimieras, Petras ir žymusis Smetona (Kauno jėzuitų gim
istorikas Albertas Vijūkas Ko- nazija. Pirmasis dešimtmetis
jalavičiai Jėzaus draugijai pa (1924-1934). 1934 m. išleido
dovanojo žemės sklypą netoli, Kauno jėzuitų gimnazija, p.
miesto Rotušės. Iš pradžių bu 30). Patalpos labai išsiplėtė.
vo įsteigta keturklasė mokyk Gimnazija tapo ne tik pavyz
la.
dinė mokslo įstaiga, bet ir
1655-aisiais ją sugriovė Ru Kauno kultūros židinys.
sijos caro kazokai. Tačiau po
Mat, Kauno jėzuitų gimnazi
kelerių metų ši mokslo įstaiga
ja
visame mieste garsėjo savo
vėl pradėjo veikti. Net buvo
kino
teatru. Į jį savaitgaliais
įsteigta aukščiausia anais lai
traukdavo
gimnazistai, nes
kais gimnazijos klasė, vadina
buvo
rodomi
specialūs filmai
ma retorikos (Kauno jėzuitų
jaunuomenei.
Filmai buvo at
gimnazija. Pirmasis dešimt
renkami,
atsižvelgiant
į auk
metis (1924-1934). 1934 m.
lėjamąjį
turinį
(Kauno
jėzuitų
išleido Kauno jėzuitų gimnazi
gimnazija. Pirmasis dešimt
ja, p. 15).
1702 metais mokykla buvo metis (1924-1934). 1934 m. iš
perorganizuota į kolegiją, ku leido Kauno jėzuitų gimnaziją,
ri po Jėzuitų ordino veiklos
uždraudimo, buvo pavaldi
Edukacinei komisijai. Buvo
įvesta lenkų dėstomoji kalba
ir lenkiški vadovėliai.
1819-1823 m. kolegijoje gy
veno ir dirbo garsusis poetas
Adomas Mickevičius (17981855). Į šią mokslo įstaigą jis
buvo paskirtas po studijų Vil
niaus universitete. Mokyklos
prefektas (direktorius — L.T.)
S. Dobrovolskis jaunuolį apgy
vendino mokykloje. Nors pir
mieji mokslo metai jam buvo
labai sunkūs, bet vėliau įgijo
patirties ir buvo lengviau.
Poetas dėstė visuotinę lite
ratūrą, lotynų kalbą, antikinę
istoriją, poetiką, retoriką,
bendrąją gramatiką ir politinę Kun. Gintaras Vitkus, SJ, Jėzuitų
ekonomiją. Jo iniciatyva buvo gimnazijos Kaune direktorius.

ALTTOMOeiJO.NAJ^.SVE»STos!
IR GYVYBES DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapois ir Off. Mgr. Aukse
S. Kart* kalba lietuviškai.
FRANKZAPOUS
3208 1/2 We«t 95*h Street

Tai. (706) 424-8654
(773)561-6664

Kalame visų rūšių „sidings",
„soffits", įdedame
lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti
Romui tel. 630-774-1025.
Window VVushers Needed!
40,000 per year. We need 100 crew$.
No exp necessary Will train Mušt
have valid uriver's license and transportauon. Mušt befluentin English.
LJV. McMahon Window VVashing.
Tel. 800-820-6155.

Vytauto Didžiojo paminklas Kaufae. M.B.S. nuotrauka

p. 70). J seansus rinkdavosi ne
tik gimnazistai, net ir studen
tija, jų giminaičiai. Šiuolaikiš
kai įrengtą kino teatrą, bene
pirmąjį Kaune, dažnas vadin
davo Jaunimo kinu". Jį lankė
net tokie garsūs literatai, kaip
Adomas Dambrauskas-Jakš
tas, Maironis ir kiti.
O tokio gamtos muziejaus,
įkurto T. Dymeko ir T. Lerkio
dėka, kaip Kauno jėzuitų gim
nazijoje, Lietuvoje nebūta.
Dalis jo eksponatų dabar sau
gomi Kauno zoologijos muzie
juje. Šį muziejų lankydavo ir
miesto visuomenė (Kauno jė
zuitų gimnazija ,1934-1937.
1937 m. išleido Kauno jėzuitų
gimnazija, p. 38).
Dabar miestiečius suburia
įvairios parodos ir koncertai,
rengiami Perkūno name. Po
sekmadieninių pamaldų Šv.
Pranciškaus Ksavero bažny
čioje, pastatytoje aštuoniolik
tame amžiuje, į jį taip pat ren
kasi parapijos bendruomenė.
į Jėzuitų bažnyčią vieną sa
vaitės dieną pamaldoms prieš
pamokas rinkdavosi ir renkasi
čia besimokantieji. Dabar gim
nazistai ir pedagogai šv. Mišių
klausosi kiekvieną ketvirta
dienį.
Atgaivintas gimnazistų cho
ras gieda ne tik savojoje baž
nyčioje, bet ir kitose Lietuvos
bažnyčiose, bažnytinių chorų
festivaliuose. Moksleivių miš
rus kvartetas yra tapęs „Dai
nų dainelės" diplomantu. Kai
kurie gimnazistai dalyvauja
folkloro ansamblyje, kuriame
susipažįsta su liaudies daino
mis ir papročiais.
Taip tęsiama gero muzikinio
paruošimo tradicija. Juk ne
priklausomos Lietuvos laikais
gimnazija turėjo net du orkest
rus: styginių ir pučiamųjų.
Taip pat didįjį ir mažąjį cho
rus, kuriems daugelį metų
vadovavo mokytojas Kiškis
(Kauno jėzuitų
gimnazija
1934-1937. 1937 m. išleido
Kauno jėzuitų gimnazija, p.
31). Jei kokia mokyklos šventė
ar minėjimas, tai gimnazistai
vis grodavo ir dainuodavo.
Besidomintieji literatūra bū
rėsi literatų būrelyje, kuria
me buvo skaitoma kūryba, ra
šomos naujausių knygų recen
zijos, gvildenti literatūriniai
klausimai (Kauno jėzuitų gim
nazija 1934-1937. 1937 m. iš
leido Kauno jėzuitų gimnazi
ja). Vienas iš gimnaziją baigu
siųjų Kęstutis Čerkeliunas
prisimena vieną septintosios
klasės vakarą (vadintą „aka
demija"), surengtą 1936 metų
spalį. „Svečių prisirinko pilna
salė (...). Programoje pasi
reiškė visi trys suolo draugai:
Kaupas parašė dviejų veiks
mų komediją „Aš jums parody
siu", ir pats vaidino mokytoją,
Galaunė grojo pianinu solo ir
buvo vienas iš „Klases trio"
muzikantų (su Algirdu Stašeniu ir Tadu Tallat-Kelpia),
na, ir tretysis bendrasuoknin-

kas Kęstutis Čerkeliunas
skaitė savo feljetoną „Pagrėbs
tai" (K Čerkeliunas. Jaunystė
su Julium, žr. laiško, rašyto
autorei 2000.06.03, priedą.
Autorės asmeninis archyvas).
Šių dienų jaunieji literatai
dalyvauja literatų būreliuose,
tradicinėse „Poezijos pavasa
rėlio* šventėse, taip pat lite
ratūros, tautosakos, vertimų
iš anglų kalbos konkursuose.
Panašius literatūros vaka-rus-akademijas rengdavo vy
resniųjų klasių mokiniai, pvz.,
skirtus Maironiui, Antanui
Strazdui, Vincui Kudirkai,
Dariaus ir Girėno skrydžiui
paminėti (Kauno jėzuitų gim
nazija. Pirmasis dešimtmetis
(1924-1934). 1934 m. išleido
Kauno jėzuitų gimnazija, p.
64-69).
Šių dienų jaunieji plunksnos
mylėtojai dalyvauja literatų
būreliuose, tradicinėse „Poezi
jos pavasarėlio" šventėse, taip
pat literatūros,, tautosakos,
vertimų iš anglų kalbos kon
kursuose.
Gimnazijos teatro salėje bu
vo statomi spektakliai. Juos
režisuodavo Valstybės teatro
aktoriai. Todėl gimnazistai
dažnai vaidindavo su tikrais
kostiumais.
Be pastatytų vaidinimų pa
gal Šilerio „Plėšikai", jSūnus
palaidūnas", labai pavyko „Pi
lotas", kuris paskatino gimna
zijos vadovybę Kristaus kan
čią vaidinti kasmet. Taip su
siklostė tradicija kiekvienų
metų gavėnios pabaigoje sta
tyti religinio turinio vaidinimą
(Kauno jėzuitų gimnazija. Pir
masis dešimtmetis (19241934). 1934 m. išleido Kauno
jėzuitų gimnazija, p. 64-69).
Į spektaklius ateidavo ir Anta
nas Škėma (L. Narbutas, įra
šas iš J. Kaupo 70-ųjų gimimo
metinių minėjimo 1990.02.01,
muziejaus „A. ir P. Galaunių
namai" archyvas Kaune.).
Gimnazijos teatro veikla bu
vo atgaivinta
1991-aisiais.
Teatro studija sukvietė pa
žiūrėti kalėdinio vaidinimo
„Didysis džiaugsmas". Jaunie
ji aktoriai ne tik vaidina savo
mokykloje, bet ir gastroliuoja
po Lietuvą, dalyvauja Klojimo
teatro vakaruose ir pan.
Be literatų būrelio, dar vei
kė (1937 m. duomenimis —
L.T.) daugiau būrelių. Gimna
zistai galėjo rinktis religinio
lavinimo būreli (šv. P. M. Sodalidja, mokytojas kun. K.
Fulstas, SJ), fizikų-chemikų
(mokytojas M. Skripkiūnas),
istorįjos, gamtininkų (mokyto
jas Augulis), matematikų, kal
bininkų. Iš jų ypač išsiskyrė
du vokiečių kalbos bareliai bei
lotynistų būrelis (Kauno jėzui
tų gimnazija 1934-1937. 1937
m. išleido Kauno jėzuitų gim
nazija). Kauno jėzuitų gimna
zijoje, kaip ir kitose gimnazi
jose po 1936 m. reformos, lo
tynų kalba buvo privaloma.
Dalis gimnazistų
aktyviai

reiškėsi ateitininkų ir skautų
organizacijų veikloje.
Neatskiriama
gimnazistų
gyvenimo dalis — sportas ir
iškylos. Populiariausios sporto
šakos buvo vandens sportas,
futbolas ir krepšinis. Įprasta,
jog kiekvieną rudenį visus
mėgstančius sportuoti suburia
sporto šventė „Olimpinė die
na". Taip pat vyksta klasių ir
mokyklų įvairių sporto šakų
varžybos. Vasarą moksleiviai
su auklėtojais iškylauja gam
toje. Jėzuitų gimnazija net
buvo nupirkusi keletą baida
rių, laivelių, burinę jachtą,
todėl Nemunu būdavo plau
kiama į jėzuitų vasarvietę —
(Kauno apskrities gimnazijos.
Atkūrimo dešimtmetis, K.,
2000, p. 34).
Direktoriaujant
kunigui
Gintarui Vitkui, SJ, Kauno
jėzuitų gimnazijai 1997 m.
buvo pripažintos realinės ir
humanitarinės gimnazijos sta
tusas. Ši mokslo įstaiga stebi
na auklėtinių pasiekimais tiek
moksle, tiek kitose srityse.
Sėkmę lemia darnus gimnazi
jos bendruomenės darbas, su
maniai tęsiamos mokyklos
tradicijos bei noras atsinaujin
ti, bendradarbiauti su kitų
šalių panašiomis mokyklomis.
Kauno jėzuitų
gimnazija
gali didžiuotis savo auklėti
niais — dabar žinomais ne tik
Lietuvoje, bet ir už jos ribų.
Juk šioje gimnazijoje mokėsi
ir baigė istorikas, Romos Gri
gališkojo universiteto profe
sorius P. Rabikauskas, SJ,
kardinolas V. Sladkevičius,
vysk. V. Mickevičius, tėvas

Reikalingi dažytojai su patyrimu
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
numerį. Rev. Jonas Bacevičius,
P.O. Box 980,
Kennebunkport, ME 04046.
LANGUPLOVtJAi!
Reikalinga
ngaDarbas
100 žmonių.
Pradekkitę jau
šiandien.
nuo Pirmadienio
iki
šeštadienio, 7 v.r iki 4 v.p.p. Dirbama
po 2-3 žmones (vyrai ar moterys).
Privalo turėti automobili ir susikalbėti
angliškai. Patyrimas nebūtinas išmokysime. Atlyginimas $500 per
savaitę vienam žmogui. Sumokėsime
kiekvieną dieną. Užpildyk dokumentus
šiandien -pradek dirbti rytoj

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.
58 m. lietuvė gali slaugyti
senelius, ligonius, prižiūrėti
vaikus. Turi patirties. Gali
gyventi kartu. Kalba rusiškai, turi
žalią kortą. TeL 630-257-1321.

kapucinas M. Dobrovolskis
(Tėvas Stanislovas), dailinin
kas Ž. Mikšys, rašytojas, daili
ninkas, gydytojas psichiatras
J. Kaupas, režisierius J. Milti
nis, dramaturgas A. Landsber
gis, rašytojas V. Sirijos Gira,
1937 ir 1939 m. Europos vyrų
krepšinio čempionas Z. • Puzinauskas. Be abejo, ją dar dau
gelis garsins ir ateityje.

PIRMYN l KETURIŲ DIENŲ ŽYGĮ!
Liepos 9-12 d. Jonavos ra
jone vyks keturių dienų žygis
„Radvilų keliais", skirtas Rad
vilų dinastijos atminimui. Ja
me, prognozuojama, dalyvaus
keli tūkstančiai žmonių. Jį or
ganizuoja Lietuvos kariuome
nės Didžiojo Lietuvos etmono
Jonušo Radvilos mokomasis
pulkas, esantis Rukloje, Jona
vos rajone.
Kiekvieną dieną kariai (su
visa ginkluote) turėtų įveikti
po 40 km, civiliai (su sporto
apranga) — 50 km, mokslei
viai ir vyresni nei 50 metų as
menys (su sporto apranga) —
30 km. Žygio pradinis ir galu
tinis taškas — toje pačioje
vietoje — mokomajame pulke.
Žygis prasidės didžiulėmis ati
darymo iškilmėmis ir baigsis
uždarymo ceremonija. Jo me
tu planuojami koncertai, va
karonės, bendros akcijos.
Žygio dalyviai, nepažeidę
taisyklių ir nuėję reikiamą at
stumą, bus apdovanoti žygio
medaliu.
Kiekvieną dieną žygio daly
viams bus nurodomas laikas,
per kurį reikia įveikti atstu
mą. Tai nebus varžybos, ku
riose grupės turėtų įveikti at

stumą per trumpiausią laiką.
Turėti medicinos pažymą žy
gio dalyviams nėra būtina, ta
čiau patartina pasitikrinti
sveikatą. Kiekvienas dalyvis
gaus informaciją apie žygio
maršrutus, bus pažymėtos po
ilsiavietės, taip pat vietos, kur
visi galės kreiptis į medikus.
žygyje gali dalyvauti visi ka
riuomenės profesinės ir priva
lomosios karo tarnybos kariai,
šauliai, savanoriai, profesinių
ir vidurinių mokyklų mokslei
viai nuo 12 metų ir visi kiti
Lietuvos piliečiai, mėgstantys
aktyvųjį poilsį.
Tokie žygiai yra įprasti
NATO valstybių kariuomenė
se, jie būna susiję su istori
nėmis kariuomenės tradicijo
mis. Tokiuose žygiuose yra da
lyvavę Lietuvos kariuomenės
kariai, tarnavę taikos palaiky
mo misijose Bosnijoje ir Herzegovinoje. Visi žygiuose daly
vavę Lietuvos kariai garbingai
juos įveikė ir yra apdovanoti
tų šalių žygių medaliais bei
diplomais.
Daugiau informacijos:
www.kam.lt; skiltyje .Nau
jienos".
Parengė Rūta P u t e i k i e n ė
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GREIT PARDUODA
y^m RE/MAX
jREALTORS
OfTCr/73) 221 - «7tl
(70*42*.71M
17731!

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

New Vision
Bos.: 708-361-0800
VakeM*773«*.78»
Fax: 708-361-9618
DANUTĖ
MAYER

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

Dėl ligos ir senatvės negalinčius
gyventi savarankiškai, kviečiu į
savo namus gyvenu prie Šeimos.
Labai geras maistas, atskiras
kambarys ir nepriekaištinga
priežiūra 24 vai. per parą. Kaina
žema. Skambinti Apolonijai,
M. 708-387-2067.
Sergantiems, vienišiems .
žmonėms, kuriems reikia
priežiūros, jaukių, švarių namų ir
sveiko maisto — slaugės iš
„For your service" agentūros visą
tai padarys. Skambinti Zitai,
tel. 773-585-9067 arba
773-585-6709.
Air Duct deaners lt power wasbers
Work Monday — Saturday, 6:30 am-5
pm. Companv van, paid traminę, year
round work. Mušt speak English. have
valid drivers license. Make 5700+per
week. No experience needed.
Make aplicatkm today & statt tomorow.
[2101 Ogden A ve., Downers Grove. IlJ
60515. (ZMMrtbailding).
EotersMedoar.
TeL 63O-76M001.

Discount Computers
Home & Business Aiarm Systems
Cheap or Free Long Distance
Onhne Hotel Booking
hitp / w » COUMUTEFASTER com

AUKŠČIAUSIA MADŲ
DEMONSTRAVIMO
PAKYLA
Agentūra „Factura" prie Lie
tuvos kultūros fondo į Lietu
vos rekordų knygą įrašė naują
rekordą. Tai — aukščiausia
madų demonstravimo pakyla.
Ji pastatyta prie Vilniaus uni
versalinės parduotuvės Gedi
mino prospekte kovo 3 d.
įvykusio teatralizuoto UAB
„Nico Baltic" prekybos centro
atidarymo proga.
Italų madų kolekcijos demonstruotojai visą dieną spe
cialiu keltu buvo keliami į 5,1
metro aukščio 39 metrų ilgio
1,8 metro pločio margaspal
vėms pūslėmis dekoruotą pa
kylą.
Ta proga nuo 11 iki 18 vai.
praeivėms moterims ir mergi
noms padovanota 2,000 žalsvų
rožių, vaikams — 2,000 pūslių
su .Nico" prekybos ženklais.
Pakylą sumontavo UAB
„Vilniaus parkai". Pakylos
projekto autoriai — Arnas
Sostakas, Mindaugas Mačiulaitis ir Algirdas Nomeika.
Lietuvos rekordų knygoje
apie pakylas dar yra įrašyta
tai, kad didžiausia Lietuvos
konstruktorių pakyla 626,6
kvadratinio metro ploto, 1,5
metro aukščio (tai yra viduti
nio aukščio), 24,4 tonos svorio
buvo sumontuota 1993 metų
birželio 5 dieną Maskvos Rau
d o n o j e aikštėje vykusio teat
ralizuoto japonų dizainerio
madų šou „Kansai super
event" proga. Ją sumontavo
Vilniaus UAB .Scenos techni
nis servisas" darbuotojai.
(ELTA)

-

. . .

Karaliaučiaus krašto lietusių ekskursijos į Lietuvą dalyviai Kryžių kalne prie Tepliavos lietuvių ten pastatyto
krytiau8. Ekskursiją rėmė Čikagos Mažosios Lietuvos lietuvių draugija.

TEPLIAVOS LIETUVIUS ŽAVI KRYŽIŲ
KALNAS IR LIETUVOS PAJŪRIS
Pilni įspūdžių ir malonaus
nuovargio grįžome iš taip pa
sakiškai malonios ir sėkmin
gos ekskursijos, kurią mums
širdingai dovanojo Mažosios
Lietuvos lietuvių draugija Či
kagoje. Kodėl sėkmingos? To
dėl, kad diena buvo saulėta ir
be vėjo, todėl, kad visur mus
gražiai priėmė, išklausė, lin
kėjo visokeriopos sėkmės.
Autobusas, 49 vietų pilnu
tėlis Tepliavos rajono lietuvių,
pasiekė prie Šiaulių esantį
Kryžių kalną 9 vai. ryto. Žmo
nes, kurie iš viso senokai be
buvę Lietuvoje, pribloškė ne
suskaičiuojama kryžių gau
sybė. Kiek įmanoma atidžiau
apžiūrėję visus kalne esančius
kryžius, pasimeldę prie Šven
tojo Tėvo garbei pastatyto kry
žiaus, perskaitę dėka mūsų
parapijos vikaro, kuris taip
pat vyko su mumis į atlaidus,
lenkų kilmės kunigo Dariušo
Jankievič, Šventojo Tėvo pras
mingus žodžius, įrašytus kry
žiaus kunigo akmenyje, ėmė
mės kasti duobelę ir savajam
kryžiui, atvežtam nuo mūsų
rajono lietuvių bendruomenės.
Tai taip pat gražus ąžuolinis
kryžius, kurį mums padarė
vienas rusakalbis vietos gy
ventojas. Kai kryžius buvo pa
statytas, jį čia vietoje pašven
tino su mumis vykęs kunigas.
Toliau patraukėme prie neto
liese esančio vyrų vienuolyno.
Paprasta ir kartu prasminga
koplyčia pakerėjo savo sąeiga
su pasauliu. Nuoširdžiai joje
pasimeldę, išklausę truputėlį
žinių apie šį vienuolyną iš vie
toje sutikto vienuolio, dar kar
tą apžvelgę visą kalną, su
krėsti jo paprastos didybės,
apsipirkę iš vietoje buvusių
prekeivių rožančių, škaplierių,
kryželių, kuriuos dar kiekvie
nas grįžo padėti prie kalno,
sėdome autobusan ir kurį lai
ką visiškoje tyloje pasukome
Žemaitijos link. Mūsų rajono
žmonės, sužavėti krikščioniš
komis istorijomis-legendomis
apie šį kalną, kurias aš jiems
pakeliui pasakojau, nuo pa
tirtų įspūdžių ir bemiegės
nakties išvargę, neilgam už
snūdo. Artėjant prie žemaičių
sostinės Telšių pažadinau
juos, pasakodama apie šį gar
bingą miestą. Toliau mūsų au
tobusas riedėjo Kretingos link,
kaip buvo planuota, į žiemos
sodą, dar grafo Tiškevičiaus
įrengto; nebesuspėjome, ka
dangi būtų likę visai mažai
laiko apžiūrėti legendomis
apipinto mūsų žavingo pajū
rio. Pradėjome nuo botanikos
parko. Kuo nuoširdžiausiai su
visomis smulkiausiomis de
talėmis ir beribe meile pasa
kojau savo gimto miesto isto
riją nuo žilos senovės laikų iki
iių dienų. Visus kerėjo vin
giuotais keleliais, reta augme
nija, žila senove ir pajūrį lie
čiančiais legendiniais pamink
lais įrengtas parkas. Viskas
buvo įdomu mūsų lietuviams
ii Tepliavos rajono: ir Eglės,

žalčių karalienės istorija, ir
Laiminančio Kristaus, ir le
gendinė Birutės istorija ir kar
tu kalno bei dirbtinio Lurdo
prie kalno ir, žinoma, grafo
Tiškevičiaus rūmai su dabar
ten veikiančiu gintaro muzie
jumi, kurį apžiūrėti labai ma
loningai, atsižvelgdama į labai
pigų mūsų rublio santykį su
litu, todėl neimdama užmo
kesčio, leido apžiūrėti ekspo
natus muziejaus vedėja Vili
ja Macienė. Kartu su šio mu
ziejaus muziejininku Antanu
Tranyzu jie šiltai mus priėmė,
sveikino ir linkėjo gerų įspū
džių. Labai pavargę, kvėpuo
dami prisotintu jodu, sakais
kvepiančiu pajūrio oru, leido
mės kopomis prie pačios jūros.
Na, o čia jau nebeliko amžiaus
skirtumo, visi, užliūliuoti ra
maus bangų ošimo, paikiojome lyg vaikai: kas prausėsi
sūriu jūros vandeniu, kas
lakstė po pakrantę, kas ste
bėjosi jūros galybe.
Senove dvelkiantis ir kartu
naujai grakštus jūros tiltas
leido mums pabūti pačioje jū
roje. Parimome ant turėklų
pačiame jo gale ir atsukę vei
dus į saulutę lyg ir atsida
vėme jūros dvelkimo galiai.
Visiškai atgaivinti gydančiu
pajūrio oru, J. Basanavičiaus
gatve patraukėme miestelio
link. Kadangi su mumis vyko
kunigas, o jam būtina atlaiky
ti šv. Mišias, visi suėjome į
puikią Palangos bažnyčią.

SUDIEV
Ramybė ir nuoširdžiausia
padėka geros valios žmonėms,
visiems mano bičiuliams, pa
žįstamiems, geradariams, gi
minėms ir bendradarbiams!
Sparčiai žengia pavasaris
Kanados laukais, ežerais, miš
kais. Visur sniegas jau į nieką
virsta ir vis garsiau koncer
tuoja atbudę pašalėse spar
nuočiai. Kadaise indėnai, pa
matę pavasariop sugrįžtant į
savo kraštą paukščius, taisydavosi savo vigvamus, pinda
vo, siūdavo naujus mokasinus
ir iškeliaudavo kitur ieškoti
medžioklės plotų, naujų žemių
ir savosios laimės. Jeigu kas
negalėdavo pajudėti, tai bent
iš vieno kampo palapinės per
statydavo į kitą savo kuklų
guolį. Taip ir man, šįkart, Die
vo pirštui dūrus, provincijolui
prabilus, reikia krautis į
sunkvežimį jėzuitų per 50 me
tų Aušros Vartų parapijoje su
kauptas knygas ir kūprinti
kartu senu dviračiu, slidėmis
ir šiokia tokia manta kitur.
Permainos išeina į naudą: pa
sikeičia oras, kuris dažnai ne
retai svetimos pypkės esti pri
rūkytas, pakinta aplinka, dar
bo vieta ir dažnai net nuotai
ka. Todėl atsisveikindamas su
savo mielais parapijiečiais,
bičiuliais, pažįstamais ir ko
legomis, visų atsiprašau, jei
kuo nors užgavau, įžeidžiau ar

Prieš tai į šventorių, mano
anksčiau pakviesti, atėjo pasi
kalbėti su mumis „Vakarinės
Palangos" laikraščio redakto
riai. Nupaveikslavę ir išklausę
mūsų įspūdžius, sužinoję kas
mus finansavo, atsisveikino ir
mes jau galėjome pusvalandį
skirti maldai. Įsimintinomis
Mišiomis, kuriose dalyvavo ir
mūsų kunigas Dariušas Jan
kievič, mes baigėme savo ke
lionę po Palangą. Nusipirkę
po kepalėlį juodos duonos su
kmynais, sėdome autobusan ir
raginami autobuso vairuotojo
skubėti, kadangi labai didelės
eilės mašinų pasienyje, tems
tant pasukome Karaliaučiaus
link. Dar papasakojus man ke
letą istorijų iš Palangos gyve
nimo, visi, išvarginti kelionės,
užsnūdome. Ir jau po 00 vai.
atsidūrėme savo mieste į kurį,
aplinkybių vedami, suvažiavo
me gyventi ir kuriame kiek
vienam širdyje plazda tas
nuostabus žodis Lietuva. Ka
dangi gyvename išeivijoje, tad
labiau esame prisirišę prie
savo ištakų, todėl ir stipriau
jaučiame savo kilmę nei nuo
lat gyvenantieji savo šalyje.
Dar kartą dėkojame Mažo
sios Lietuvos lietuvių draugi
jai Čikagoje už mums suteiktą
galimybę pabūti tokioje nuos
tabioje kelionėje ir asmeniškai
Viliui Trumpjonui už skati
nantį žodį — daug daugiau
darbuotis lietuvybės labui.
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LAIŠKAI IR

NUOMONĖS

NIEKADA NEPAMIRŠIU
ŠIŲ NUOŠIRDŽIŲ
ŽMONIŲ

Vaičekauskui, gyd. Almai
Morkūnienei, Petrui Naručiui,
Genovaitei Migenis, Dianai
Gudavičiūtei.
Aš niekada nepamiršiu, kad
svetimame krašte, kitame že
myne galima sutikti žmonių,
kurių niekada nepažinojai, o
jie visa širdimi — į pagalbą.
Lenkiu savo galvą ir linkiu
jiems nuostabios sveikatos, to
liau taip tęsti savo kimų dar
bą. Su pagarba tariu jums ačiū.
Laimutė Satkūnienė
Berwyn, IL

Kaip ir daugelis lietuvių, su
sidarius sunkiai ekonominei
krizei, veržėsi svetur nors tru
putėlį uždirbti, kad būtų įma
noma toliau gyventi. Kaip
žmogui išgyventi toje nuosta
baus grožio Lietuvoje, kada
mažinamos darbo vietos, o vė
liau išvis panaikinamos? Kada
žmogus esi be sveikatos? Iš
vaikystes turi II grupę invali
dumo. Mama daug metų ser
ganti sunkia diabeto forma,
užsimoka už butą, o gyvybę
palaikančiam maistui, medi
kamentams pinigų nelieka.
Valstybės vadovai tik šaukia
— pensininkai, invalidai su
siveržiate diržus!
Taip ir veržiesi į tą didelę
Ameriką, kad galėtum pragy
venti, nemirti iš bado.
Skridau ir aš į tą tolimą, vi
siškai nežinomą kraštą. Tikė
jausi, kad atskridusi tuojau
gausiu darbą. Kaip ir daugelis
lietuvaičių, prižiūrėsiu gar
baus ĮunžiHiig sulaukusius
žmones.
Tačiau visos mano viltys į
darbo paieškas pasibaigdavo
tuom: reikalinga gera angių
kalba. O kaip ją išmokti per
mėnesį, du? Apleido mane
jėgos, sveikata silpnėjo atsiti
ko tai, ko nesitikėjau. Reikalin
ga skubi širdies operacįja, vož
tuvų protezavimas. Operariją
atliko aukštos kvalifikacijos
kardiochirurgai,
nuostabus
medicinos personalas, medika
mentai, aparatūra, priežiūra.
Niekas neskirstė nei į turtin
gus, nei į vargšus. Buvau pri
žiūrima Cook County klinikos
pacientė. Operacija truko sep
tynias valandas.
Dabar esu laiminga ir dė
kinga likimui. Džiaugiuosi
kiekviena man dovanota die
na. Stebiu pavasarinius saulės
spindulius, klausausi paukšte
lių
čiulbėjimo,
voveryčių
straksėjimo.
Iš visos širdies noriu padė
koti man labai labai padėju
siems, užjautusiems ir globo
jusiems: Raimondui Rimkui,
Algimantei Stašaičiui, Petrui

Vanda Čiursina
Tepliavos rajono LB
pirmininkė tuojamo dėmesio ir meilės
ženklas, ui kurį kuo nuošir
džiausiai dėkojame, Dieve,
Tau!
IR LABAS
Nuoširdžiausiai atsisveikin
ne taip pasielgiau. Tariu kuo damas su Kanada, su tais
nuoširdžiausią dėkui visiems, žmonėmis, kurių įvairių tau
kas mane šelpė, su kuo mane tybių sutikau netikėčiausiose
Dievo valia suvedė šiame vietose, lankiau ligoninėse,
krašte ir kitur, kur buvau at namuose ir vilose, pagyvenau
sidūręs, pamatęs, parašęs, iš nuostabiai gražiose pamiškėse
gyvenęs. Nepaprastai dėkin ir paežerėse, dabar sakau —
gas visiems, su kuriais gyve sveiki gyvi čikagiečiai! Su Ju
nau, susitikau, kurie mane mis mane Aukščiausiojo pla
vienaip ar kitaip rėmė, padėjo, nai verčia susidurti! Todėl dar
skatino ar drąsino. Dėkingas Jūsų nepažindamas, visiems
netgi tiems, kurie, norėdami tiesiu ranka, tariu kuo man
gera, mane kritikavo, peikė, dagiausią žodį, reiškiu pagar
nepalankiai rašė, durstė pirš bą visiems, kas šneka lietu
tais ar kitaip norėjo, kad bū viškai, kas laikosi mūsų gra
čiau tobulesnis ar darbštesnis. žių tradirijų, kas save laiko
Dėkui jiems už jų pastangas ir gimtosios mūsų žemės prie
gerus norus. Meldžiu Aukš Baltuos, Nemuno sūnum ir
čiausiąjį, kad jų norai su kau dukra. Noriu su Jumis visais
pu išsipildytų, kad Dangus ne tik susipažinti, bet ir kiek
man duotų kantrybės, Šviesos, galėdamas padėti, suprasti,
drąsos ir tų dovanų, kad kiek save Jūsų susirinkta patirtimi
vieną, kuris pas mane ateina, praturtinti ir šį tą pagal gali
prašo, siūlo ar priekaištauja, mybes ir Dievo norą Jums
visus lygiai priimčiau, jiems duoti. Džiaugiuosi Jumis, nors
kiek galėdamas patarčiau ir dar nemačiau. Apkabinu Jus
mokėčiau už viską bičiuliškai visus, nepaisant, iš kur ir ka
padėkoti. Kiekviena diena, da būtumėte atkeliavę, ką nu
kiekvienas mano sutiktas per veikę ir išmokę. Telydi Dan
pusaštuntų Kanadoje praleis gaus palaima Jūsų darbus,
tų metų žmogus — didžiulė namus ir žygius. Teduoda
Kūrėjo dovana, brangi malonė man Dievas Tėvas, Sūnus ir
ir džiaugsmas, nes Jisai, kaip šv. Dvasia per Mergelės Mari
žemiški tėvai vaikams atiduo jos rankas tų malonių, kad
da visa, kas geriausia, paren galėtiau Jums ranką ištiesti,
ka visa, kas brangiausia, pa Jūsų širdis paguosti, džiaugs
rengia ir mums, kas tinka mais pasidalinti.
miausia. Kiekviena Jo skirta
Kun. J. Ambrasas, 8 J
sekundė ir proga — neišma
Montreal - Chicago

AR NE ATBULAI EINAME?
Jei bus leista, bandysiu nu
šauti du zuikius vienu šūviu.
Abu
„zuikiai" „Drauge*
(2001.04.27) „Laiškai ir nuo
monės" skyriuje.
1. Esu dėkingas Vyt. Šoliūnui už informacijas apie Lietu
vių centro įsteigimą Čikagoje.
Bet niekada nesutikau, ir ne
sutiksiu, kad Čikagoje yra Pa
saulio lietuvių centras. Tai
kur gi dingo Lietuva? Juk pats
autorius sako, kad buvo įre
gistruota, kaip ne pelno sie
kianti korporacija „Lithuanian
Mission Center". Taigi, ar
„Mission" raiškia „pasaulis"?
2. Romualdas Kriaučiūnas
tikrai eina atbulai, siūlyda
mas kelti „Draugo" prenume
ratą iki 150 doL, o pats prisi
pažįsta, kad nėra Draugo fon
do narys. Še tau...
Turime daug neseniai atvy
kusių lietuvių. Keldami pre
numeratos kainą, ne tik nepri
trauksime naujų narių, bet
neteksime ir kai kurių senųjų.
Siūlau mažinti kainas naujai
atvykusiems. Manau, kad
„Draugas* išsilaikytų ir be au
kų, jei nors pusė jų užsipre
numeruotų dienraštį.
Kostas Mačiulis
Rochester.NY

MAŽOJI UETUVA YRA
LIETUVIŲ TAUTOS DALIS
Lietuvą okupavus Sovietų
Sąjungai, užsienyje veikė iš vi
sokių politinių grupuočių su
daryta vyriausybė, vadinama
VUKu. Nutraukdama savo
darbą ir pasitikėdama atkur
tos Lietuvos Respublikos vy
riausybe, paliko tarsi testa
mentą, įgaliojanti vykdyti egalinės vyriausybės nutari
mus. Apie tai daug kartų ra
šiau įvairioje spaudoje, kal
bėjau radįjo bangomis, įrašyta
video garsinėse juostose —
filme. Bet kažin kodėl po so
vietmečio okupacijos atstaty
tos Lietuvos vadovai nekreipia
dėmesio į lietuvių tautos nuo
mone ir kreivąja į pražūtingus
liūnus.
Užsienio lietuvių spaudoje
paskelbtas toks BNS postrin
gavimas:
„Lietuvos
ambasadorius
Maskvoje Zenonas Namavičius interviu RUSUOS dienraš
čiui Tzvestija' užtikrino, kad
Lietuva neturėjo ir neturi teri
torinių pretenzijų į Karaliau
čiaus sritį. Kaip žinoma, 1997
m. tuometiniai Lietuvos ir Ru
suos prezidentai Algirdas Bra
zauskas ir Boris Jelcin pasi
rašė valstybes sienos sausu
moje ir Baltįjos jūroje sutartį,
kurią 1999 m. patvirtino Lie
tuvos Seimas ir šį pusmetį ke
tina tvirtinti Rusijos Valsty

bės Dūma*. Tos .žinutės baig
mėje: „Z. Namavičius pabrėžė,
jog Lietuvos diplomatai, jokiu
būdu ultimatumu nekelia šios
problemos Rusijai".
Tasai A. Brazausko ir B. Jel
cin susitarimas buvo gerai sle
piamas, visuomenė nežinojo,
panašiai, kaip Ribbentrop ir
Molotov susitarimas 1939 me
tais (iš tiesų — Stalino ir Hit
lerio susitarimas pasidalinti
Baltijos pakraščio valstybes
Estiją, Latviją, Lietuvą ir kt.
ilgai buvo slepiamas nuo lietuvių).Vėliau ir Vytautas Lands
bergis pasirašęs kažin kokį su
sitarimą su Rusija, jo prašiau,
net per spaudą, parašyti, kok
sai tas susitarimas, atsakymo
nemačiau, negavau.
Ar ambasadorius Z. Nama
vičius rusams pasakė savo
nuomonę, ar buvo įsakyta taip

kalbėti?
Maždaug tuo pat metu Lie
tuvos Seimo pirmininkas Ar
tūras Paulauskas, panašiai
kaip Z. N., pareiškė: „Kalinin
grado (net nevartoja Kara
liaučiaus vardo) srities klausi
mas turi tapti ne kliūtimi, bet
pavyzdžiu kuriant atvirus
dvišalio Rusijos ir Lietuvos
pasitikėjimo santykius, taip
pat daugiašalio regioninio
bendradarbiavimo atmosferą"A. Paulauskui reikėtų pa
skaityti Klaipėdoje 1993 m.
išleistą aštuoniomis kalbomis
knygą „Potsdamas ir Lietuva
dega", kurią Klaipėdos miesto
atstovai įteikė visiems Lietu
vos Seimo nariams ir prez. A.
Brazauskui.
Algirdas Gustaitis
Los Angeles, CA

A.fA.
RAMŪNUI MOTERAIČIUI
iSėjus į Amžinybę, jo žmonai VERONIKAI,
buvusiai Lietuvių Operos choristei, vaikams ir jų
šeimoms, broliui MANIGIRDUI, Lietuvių
Operos akompaniatoriui, ir kitiems artimiesiems
gilią užuojautą reiškia
.
Lietuvių Opera Čikagoje

Atkelta iš 3 psl

NUO ORINOKO...

Žemė po kojom dar keletą dienų lyg maloniai
siūbuoja... Vasario pradžioje, kelionės įspūdžių dar
šviežiai pilni, bandom rasti dienraščiuose, išgirsti per
radiją ar pamatyti TV žiniose apie Dominikos val
džios rinkimų rezultatus — veltui. Jau užmarštin visa
tai ketinant pasiųsti, vasario 23-čios „National Post"
— Kanados dienraštyje visas trečias puslapis su didele
nuotrauka ir straipsnio ilgu pavadinimu: „{kalinto
Kanadoje Dominykos premjero politika susidarė Montrealyje maišto metu"... Rinkimus laimėjęs ne kas ki
tas, kaip mūsų vairuotojo Riley (Railio) „red is bad"
pabaisa, raudonų vėliavėlių, Dominykos Darbo parti
jos vadas Roosevelt „Rosie" Douglas. Kilęs iš Dominy
kos turtingos juodųjų šeimos (kaip kitaip būtų studija
vęs užsienyje?), bet didis proletaras (kaip ir turtuolis
Kari Marksas). Būdamas studentu, kartu su 19 m.
amžiaus bendrininke, gimusia Barbados saloje, Anne
Cools ir kitais, maištu užėmę (trukus net kelias sa
vaites) Montrealio universiteto kompiuterių patalpas,
kurias 1969-tų vasario 11 d. sunaikino, sudaužydami
ir kompiuterius, ir patalpas, padarydami 1,5 milijono
dol. (Kanados doleriais) žalos. „Rosie" buvo įkalintas
daugiau kaip metus ir deportuotas atgal į Dominyką,
be grįžimo galimybių teisių. Jo komentaras po rin
kimų: „esu, kaip ir mano politika, išteisintas. Oficia
laus vizito Kanados Ottawoje metu, būsiu lygus su
Chretien"..Atsiprašyti atsisakęs ir lig šiol neatsiprašes, „Rosie" turėjo atkalėti. Tarp areštuotų buvusi
ir Anne Cools, kuri po 4 mėnesių įkalinimo atsipra
šius, buvo paleista... Tikėk, netikėjęs, 1984 m. ji buvo
paskirta senatore Kanados Senate!
Jei Riley, mūsų vairuotojas, sąžiningai baiminosi —
vargas jam ir jo Dominykai, pasirinkus „Rosie" vyriausybėn. „Rozio pirmas svečias — Kubos užsienių rei
kalų ministras. Dominykoje gali kartotis Grenados is
torija. Nepaslapčia kalbama, kad kartais suinteresuoti
nauju (!) oro uostu, arti Roseau, nes turimas per toli,
sunkiai per kalnus pasiekiamas. Tam reiktų sulyginti
du milžinus kalnus, netoli Roseau... Prieš sovietinio
komunizmo nusišlavimą į pasaulio sąvartyną, „rištukus" mėtantis „tarybiniais" rublių ir červonsų milijar
dais, nebūtų buvę problemos kalnus nulyginti. Bet gal
dar Grenados premjeru Kanadoje apsilankęs, Chretien
ranką paspaudęs (arba gal Jane Stewart ranką?), su
lauks laimės... Remsim, gera pasaulyje darydami,
Dominyką.
Ką gi, pasaulis margas — o mes tik iš jo sugrįžę, su
400 (taip — šimtais) nuotraukų ir nesuskaičiuojamais
prisiminimais, naujiems horizontams atviromis aki
mis...
Pabaiga

Narnami Paskolos, Apdraustos Sąskaitos
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„Draugą"
jau
galima
skaityti Lemonto viešojoje
bibliotekoje! Apie tai praneša
ma gegužės mėnesio bibliote
kos lankstinuke. Bibliotekoje,
į kurios direktorių tarybą įei
na ir David Shestokas, Vyte
nis Kirvelaitis bei Audrius Remeikis, yra ir lietuviškų kny
gų, ir anglų-lietuvių žodynų.
Bibliotekos adresas - 50 East
Wend Street, Lemont, IL
60439.
Teise i vienkartinę paramą - „Circuit Breaker" turi
65 metų ar vyresni 2000 me
tais Illinois valstijoje gyvenę
teisėti gyventojai, kurių me
tinės pajamos 2000 metais
buvo: vieno asmens - 21,218
arba mažiau, dviejų asmenų 28,480 dol. arba mažiau (paja
mos - tai pensuos, uždarbis,
gaunama nuoma ir nuošimčiai
banke), asmenys, turintys
nuosavybes ir mokantys namo
mokesčius arba nuomą už bu
tą. Pasinaudojant vienkartine
parama, galima gauti nuolai
dą ir kai kuriems vaistams nuo širdies, kraujospūdžio,
artrito ir cukraligės. Kad gau
tumėte šią paramą, turi atitik
ti jūsų pajamų dydis, jus taip
pat turite užpildyti specialią
formą. Atvykite į „Seklyčią", į
socialinių patarnavimų rašti
nę (2711 W. 71st Str., Chicago; 773-476-2655).

1999 m. literatūros pre
mijai skirti Lietuvių rašytojų
draugija sudarė komisiją, į
kurią įeina rašytojai Jurgis
Jankus, Eglė Juodvalkė ir
Stasys Džiugas. Komisija iš
viso gavo septynis naujus lei
dinius. Kadangi autoriai savo
leidinius gerokai vėlavo pris
tatyti, o komisijos nariai gyve
na dviejose valstijose, komisi
jai nebuvo galimybių greičiau
užbaigti šį darbą. Šiuo metu
komisijos narė Eglė Juodvalkė
vieši Lietuvoje. Į namus jai
grįžus tik birželio pradžioje,
tik tada bus paskelbtas komi
sijos nutarimas - kas laimėjo
Rašytojų draugijos literatūros
premiją, kurią kas metai ski
ria Lietuvių fondas.
Švč. M. Marijos Nekalto
Prasidėjimo
bažnyčioje
(2745 W. 44th Str.) gegužinės
pamaldos vyks pirmadieniais,
trečiadieniais ir penktadie
niais 6 val.v. Giedosime Švč.
Mergelės Marijos litaniją ir po
to pagarbinsime Švč. Sakra
mentą.

Šiandien, penktadieni, 8
val.v. „Dainavos" vyrų oktetas
Lemonto Lietuvių dailės mu
ziejuje rengia dainų vakarą.
Bus ir vaišės. Atvykite! •
Patikslinimas.
Amerikos
lietuvių tarybos darbo konfe
rencija įvyks ne gegužės 19 d.,
kaip buvo skelbta spaudoje,
J a u n ų j ų ateitininkų sto bet gegužės 26 d. Balzeko lie
kultūros
muziejuje,
vyklos vadovybė praneša, tuvių
6500
S.
Pulaski
Rd.
kad visos mergaičių vietos sto
vykloje užpildytos. Mergaičių
sąrašas perpildytas. Berniukų
P e r pietų pertrauką sąrašas arti ribos. Netrukus
12:15
val.p.p. kasdien darbo
bus išsiųsti patvirtinimo laiš
dienomis
- Chicago Cultural
kai- visiems priimtiems į sto
Center
vyksta
įvairios nemo
vyklą. Dėkojama visiems, ku
kamos
programos.
Pirmadie
rie domėjosi stovykla. Apgai
niais
skamba
klasikinė
ir ope
lestaujama, kad dėl vietos sto
rinė
muzika,
antradieniais
kos ne visi norintieji pateks į
džiazas,
trečiadieniais
Dame
stovyklą.
Myra Hess klasikos koncertų
Šaltiena, zuikis, mišrai serijos, ketvirtadieniais vyks
nės, sriubos, kotletai, šnicelis, ta pašnekesiai meno ir dailės
zrazai su įdaru, cepelinai, temomis, penktadieniais
bandelės, pyragėliai, tortai ir folklorinės, populiariosios ir
daug kitų lietuviškų patiekalų „country" muzikos koncertai.
- štai toks valgių sąrašas Taigi, karštą vasaros dieną
Lithuanian Plaza Bakery & klaidžiodami po miestą, nepa
Deli parduotuvėje. Šiuos val mirškite užsukti į šį vėsų
gius galite išbandyti pačioje centrą (78 E. Washington) ir
parduotuvėje arba užsisakyti į sužinoti daugiau apie Vėjų
namus. Lithuanian Plaza Ba miestą ir jo atlikėjus. Daugiau
kery & Deli įsikūrusi Mar- informacijos tel.312-744-6630,
ąuette Parke - 2616 W. 69 312-744-2947 arba internete
Str.; tel. 773-778-4000, 312www.cityofchicago.org I
CulturalAffair I
282-0644, 773-737-5648.

Lemonte esančios Maironio lituanistinės mokyklos mokytojai kasmet suorganizuoja ekskursiją į Balzeko lietu
vių kultūros muziejų (6500 S. Pulaski Rd . Chicago; tel. 773-582-6500). Šiemet pavasarį muziejuje lankėsi 25 šią
mokyklą lankantys vienuolikmečiai. Muziejuje mokiniams buvo išdalinti lapai su užduotimis ir klausimais apie
lietuvių kultūrą, istoriją. Bežiūrinedami muziejaus ekspozicijas, vaikai bandė atsakyti į pateiktus klausimus ir
kuo daugiau sužinoti apie savo senelių kraštą, savo kilmę. Nuotraukoje: Maironio lituanistinės mokyklos vaikai
su tėveliais ir mokytoja Silvija Radviliene Balzeko lietuvių kultūros muziejuje.

Poezijos dienos ruošiamos
gegužės 19 d., šeštadienį, 7
val.v. Jaunimo centro Čiurlio
nio galerijoje ir gegužės 20 d.,
sekmadienį, 12:30 val.p.p.
PLC, Lemonte, Lietuvių dailės
muziejuje. Poezijos dienų sve
čiai - poetai iš Druskininkų Nijolė Miliauskaitė ir Vytau
tas Bložė.
•
Dr. Vytas Narutis, Šiaurės
Amerikos Ateitininkų tarybos
pirmininkas, tars sveikinimo
žodį Čikagos ir apylinkių atei
tininkų Šeimos šventėje, š. m.
birželio 3 d. vyksiančioje Pa
saulio lietuvių centre, Lemon
te.
Lietuvos prezidentui Val
dui Adamkui birželio 17 d.
4:30 val.p.p. per iškilmingą
DePaul universiteto College of
Commerce metų baigimo ce
remoniją bus įteiktas DePaul
universiteto garbės daktaro
laipsnis. Iškilmės vyks All
state Arena, 6920 N. Manheim Road, Rosemont. Čia V.
Adamkus taip pat pasakys
kalbą. DePaul universitetas
yra didžiausias privatus uni
versitetas Čikagoje ir di
džiausias katalikiškas univer
sitetas Amerikoje. Apie 20.500
studentų
paskaitas lanko
dviejuose miesto rūmuose ir
penkiuose priemiesčių kom
pleksuose. Tarptautinio verslo
ir technologijos
studijomis
garsėjantį universitetą 1898
metais įkūrė vienuoliai misio
nieriai, sekdami XVII a.
prancūzų šventojo Vincent de
Paul mokymais.
Švč. Mergelės Marijos Gi
mimo parapijos bažnyčioje
gegužes 13 d. 10:30 val.r. lie
tuviškų pamaldų metu Mari
jos garbei tinkamus muzikos
kūrinius giedos sopranas Mar
garita Momkienė ir parapijos
choras, kuriam vadovauja Lie
tuvos Muzikos akademijos
auklėtinis Rimas Mingaila.
Pasaulio lietuvių bend
ruomenės Švietimo komisi
jos pastangomis jau penktąjį
kartą buvo paskelbtas rašinių
konkursas už LR ribų veikian
čioms lietuviškoms mokyk
loms. Šį kartą buvo kviesti tik
vyresniųjų klausių gimnazis
tai ir licėjaus moksleiviai. Ra
šinių konkurse buvo paskelb
tos trys temos: 1) Ar vyskupo
M. Valančiaus darbai gyvi ir
šiandien?"; 2) „Lietuvių tautos
trėmimai - šešiasdešimtmečio
paminėjimas"; 3) „Esu rašyto
j a i s ) , rašyčiau..." Rašinio
apimtis - ne mažiau 800 žo
džių. Konkursas baigėsi ba
landžio 30 d. Gauti 36 rašiniai
iš Lenkijos, Vokietijos, Mask
vos ir Lietuvių namų Vilniuje.
S lt** lipi

1998 Pasaulio j a u n i m o sportinių Šokių Čempionai, 2001 metų Lietuvos
standartinių - klasikinių tokių vicečempionai Donatai) Vozelis ir Lina
Chatkevičiotė šoks labdaringojo Vienos valso pokylio programoje. Pokylis
vyks jau i\ šeštadieni, gegutės 12 d , 8 vai v PI/", Lietuvių fondo salėje.

rrt.m

DR. PETRAS KISIELIUS „SEKLYČIOJE"
Elena Sirutienė, įdomių tre
čiadienio popiečių „Seklyčioje"
rengėja, norėdama pasitar
nauti žmonėms, ypač vyresnio
amžiaus, besirūpinantiems il
giau išlaikyti jaunatvę ir svei
katą, vieną trečiadienį pak
vietė dr. Petrą Kisielių savo
patarimais patalkinti žmo
nėms šiose jų pastangose.
Supažindindama su gerb.
svečiu, E. Sirutienė apibūdino
jį kaip veiklų visuomenininką
ir pasišventusį gydytoją. Po
pietės dalyviai, kurių tarpe
buvo ir nemažai buvusių dak
taro pacientų, sutiko dr. Kisie
lių džiaugsmingu plojimu. Visi
jautė išgirsią gerus patari
mus.
Dr. P. Kisielius, padėkojęs
už gražų jo pristatymą ir ma
lonų sutikimą, pareiškė neatė
jęs čia žmonių gydyti, tik ne
formaliai pašnekėti apie ligas,
jų išvengimą.
Dr. Kisielius, per 56 metus
dirbęs gydytojo profesijoje, tu
ri didelį patyrimą įvairaus
amžiaus žmonių gydyme. Ka
dangi vyresnio amžiaus žmo
nės dažniausiai serga plaučių
ir kvėpavimo takų ligomis,
gerb. daktaras daugiausiai
apie jas ir kalbėjo.
Žmoniją daugiausia vargina
„šaltis" — peršalimas ir gerk
lės skausmai, į kuriuos ne
kreipiant tinkamo dėmesio,
išsivysto plaučių uždegimai,
bronchitas, gerklės ir sinusų
uždegimai. Pajutus peršalimą,
patartina gerti daug skysčių,
gerklę skalauti sūriu šiltu
vandeniu, o nosiai „užsikim
šus" kvėpuoti karšto vandens
garais. Jei šios priemonės pa
dėties nepagerina, būtina ap
silankyti pas gydytoją, nes ga
limas ligos išsivystymas, rei
kalingas nuodugnaus gydymo
ar net ligoninėn paguldymo.
Nuėjus pas gydytoją būtina
su juo atvirai išsikalbėti, aiš
kiai papasakojant savo nega
lavimus. Daugelis ligų turi pa
našius simptomus, todėl rei
kalingas nuodugnus ligonio

apžiūrėjimas ir atviras išsi
kalbėjimas. Tokiu būdu tegali
mas diagnozės nustatymas.
Tik nustačius teisingą diagno
zę galima išrašyti tinkamus
vaistus. Pacientas turi padėti
gydytojui nustatyti diagnozę.
Taip pat reikia pasakyti ir
apie be recepto vaistinėje gau
namus ir naudojamus vaistus,
nes jie gali būti kai kurių ligos
simptomų sukėlėjai.
Sunkiausia plaučių liga yra
tuberkuliozė. Ankstyvesniais
laikais daug žmonių nuo jos
mirdavo, ši liga užkrečiama.
Dabar jau išrasti prieš ją geri
vaistai; jais naudojantis žmo
nės pasveiksta. Ypač JAV ši
liga yra kontroliuojama. Tačiau
čia atvyksta žmonės iš įvairių
kraštų, kuriuose kova su šia
liga nėra išvystyta. Džiova už
sikrečiama esant artimame
kontakte su j a sergančiais
žmonėmis.
Kita paplitusi liga pasaulyje
yra gripas — influenza. Ji
ypač siaučia žiemą ir yra pa
vojinga vyresnio amžiaus žmo
nėms. Ankstyvesniais laikais
nuo influenzos epidemijų mir
davo daug žmonių. Dabar dau
gelis vyresniųjų skiepijasi nuo
šios ligos. Sunkiau susirgus
būtina kreiptis pas gydytoją.
Nuoširdusis daktaras Kisie
lius savo pašnekesį baigė lin
kėdamas „Seklyčios" lankyto
jams būti sveikais ir džiaugtis
gyvenimu. Daktaras pabrėžė,
kad sveikatingumas priklauso
nuo mūsų pačių naudojamų
apsisaugojimo priemonių ir
veiksmų.
Programų vadovė Elena Si
rutienė padėkojo gerb. dr. Ki
sieliui už naudingus patari
mus. Po skanių pietų, paga
mintų gerų „Seklyčios" virėjų,
dalyvavusieji galėjo dar asme
niškai pasikalbėti su dr. Kisie
lium. Visi popietės dayviai
reiškė padėką dr. Kisieliui už
atsilankymą ir naudingą pa
šnekesį, o Elenutei Sirutienei
už šios popietės suruošimą.
Antanas PauŽuolis

i

• Amerikos Lietuvių ra
dijai, vad. Anatolijus siutas kiekvieną sekmadienį 7 v.r. „Seklyčios" vyresniųjų lietuvių trečiadienių popietėje kalbėjosi JAV LB
per WCEV 14.50 AM. Tel. Socialinių reikalų tarybos pirmininkė Birutė Jasaitienė (dešinėje) ir Čika
773-847-4903, adresas: 4459 goje koncertavusi Lietuvos operos žvaigždė Violeta Urmana-UrmanaviS.Francisco, Chicago, IL 60632. CiOtė
E. Sulaicio nuotr.

VALDOVŲ
Vien išgirdus žodelį „rū
mai", pagalvoji apie kažką
didelio, garbingo. Aš tikiu,
kad kiekvienas žmogus yra
kada nors pasvajojęs apie rū
mus, - kaip jis jaustųsi viduje
tokios didelės grožybės?
Taigi kovo 24 dieną „Geleži
nio vilko" istorijos būrelyje
lankėsi labai įdomus svečias Edmundas Kulikauskas, kuris
mums papasakojo apie Lietu
vos valstybingumo simbolį Valdovų rūmus. Mindaugo
valdymo metu pastatyti mūri
niai XII amžiaus pastatai,
XIV amžiuje rekonstruoti, jie
stovėjo iki XV amžiaus. 1419
metais gaisro suniokoti, jie
buvo perstatyti į naujus, puoš
nius gotikos stiliaus rūmus.
1520 metais karalius Žygi
mantas Senasis rekonstravo
rūmus renesanso stiliumi. Ta
čiau XVII amžiuje rūmai buvo
suniokoti dėl karo su Rusija ir
jokie valdovai ten nebegyveno.
Taip laikui bėgant rūmų lie
kanos atsidūrė giliai po žeme.
Tačiau dabar imkime ir pa
galvokime - argi nebūtų gera
tuos rūmus atstatyti? Argi ne
būtų malonu pamatyti juos iš
arti ir pačiame viduje pasi
vaikščioti? Mūsų valdovų rū
mai yra mūsų gilios praeities
reiškinys, rūmų mūrai paslėp
ti po žeme, juos niokojo karai,
sugriovė ir nuo žemės pavir
šiaus trypė Rusijos imperijos

RŪMAI
valdžia. Lietuvos Valdovų rū
mai yra kaip Amerikos Bal
tieji rūmai. Taigi idėja juos at
statyti kilo 1987 metais. Rū
mų plotas siekia apie 8,000
metrų ir visas atstatymas kai
nuotų 100-120 milijonų litų,
tačiau jei mes visi stengsimės
padėti, mes tai įveiksime! Kas
tuose rūmuose vyktų? Anks
čiau ten buvo sosto salė, o da
bar galėtų vykti iškilmingi
koncertai, bažnytinio meno
ekspozicija, profesionalus Lie
tuvos teatras, viduramžių kie
mo ir aikštės renginiai ir daug
kitų pramogų.
Norėdami tai įgyvendinti,
kaupkime lėšas. Kaip jau per
skaitėte, visas malonumas
kainuoja milijonus, tačiau jei
gu atsirastų aukotojų, auko
jančių mažas aukas ir dides
nes, visa tai yra įgyvendina
ma.
Tikėkimės, kad po kelerių
metų sostinė vėl atgaus savo
puošmeną ir mes visi džiaug
simės, kad galime pasijusti
lyg gyventume 13 amžiuje.
„Geležinis vilkas" labai norėtų
padėkoti Edmundui Kulikaus
kui už tokias svarbias ir įdo
mias mintis, pasidalintas su
mumis. Mums buvo tikrai la
bai įdomu išgirsti apie Lietu
vos kunigaikščius ir apie tai,
kaip dabar gyvena Lietuva.
Skaistė Jagelavičiūtė
„Geležinio vilko" sekretorė"

Pasaulinio garso lietuvis karatistas Kęstutis Arbotius (dešinėje) su balta
rusiu Andrei Dutko ir vadybininku Leo Korolinsky.

PASAULINIO GARSO KARATISTAS —
KĘSTUTIS ARBOČIUS
Nedaug Lietuva turi pasau
linio garso sportininkų, kurie
galėtų garsinti lietuvių vardą
tarptautinėje sporto arenoje.
Mes daugiausia žinome tik
apie olimpinių sporto šakų
atstovus, nes tokie sportinin
kai yra labiau pristatomi mū
sų spaudoje.
Tačiau Lietuvoje paskutiniu
metu pagausėjo ne olimpinių
sporto šakų — pvz., sportinių
šokių ir karate (su visomis at
mainomis) šakų specialistų,
kurie jau yra susilaukę tarp
tautinio ar net pasaulinio pri
pažinimo.
Vienu iš tokių yra Kęstutis
Arbočius — du kartus ii eilės
laimėjęs Čikagoje vykstančias
pasaulio Karate — shidokan
pirmenybes. Vėliausia tokia jo
pergalė buvo praėjusią žiemą
— gruodžio mėnesį čia įvykęs
pasaulines apimties turnyras,
kuriame Kęstutis buvo pir
muoju vidutinio svorio kate
gorijoje.
Po šio turnyro K. Arbočius
kartu su savo draugu baltaru
siu Andrei Dutko pasiliko Či
kagoje ir čia treniravosi bei
kėlė savo meistriškumą. Jiedu
turi nemaža pakvietimų daly
vauti svarbiose tarptautinėse
varžybose ne vien tik Ameri
koje, bet ir visame pasaulyje.
Gegutės 9 d. K. Arbočius iš
vyko į Maskvą, kur gegutės
12-13 dienomis bus surengtas
didelės apimties turnyras. Jis
čia tikisi gero pasirodymo ir
nemažo piniginio prizo.
Prieš išvykdamas į šią neei
line kelione, Kęstutis mums

telefonu skambino ir minėjo,
kad jam yra galimybė daly
vauti geros sudėties karatistų
turnyre Japonųejejkuris vadi
nasi UFC „Pride" vardu. Tai
būtų pati aukščiausia pakopa
Kęstučio karjeroje.
Grįždamas iš Maskvos, Kęs
tutis žadėjo sustoti Lietuvoje,
kur gyvena jo tėvai ir keturi
broliai (vienas iš jų netrukus
bus įšventintas kunigu). Ten
jis lauks žinios iš Las Vegas,
kur birželio mėnesį numato
mas didžiulis „Kiek boxing"
(tai sudėtinė „karatė-shidokan" dalis) turnyras. Šį tur
nyrą jis gana gerai vertina ir
nori jame dalyvauti, nes prizai
čia yra gana dideli.
K Arbočius džiaugėsi, kad
gyvendamas Čikagoje buvo su
siradęs nuoširdžių tautiečių
— sponsorių. Iš jų nori pami
nėti Leoną Joniką ir Eriką
Brūzgą, kurių dėka gali susi
kurti sąlygas Čikagoje pragy
venti ir treniruotis.
Dabar lauksime gerų žinių
iš Maskvos. O taip pat norisi
palinkėti jam sėkmės ne tik
ten, bet ir kitose varžybose!
Čia reikia paminėti, kad Či
kagoje šiuo metu gyvena ir ke
turis kartus Europos karate
čempionė bei 1997 m. Japoni
joje įvykusių pasaulio pirme
nybių laimėtoja (už tai ji gavo
LDK Gedimino IV laipsnio or
diną) Roma Mikšytė. Ji prieš 2
savaites Denver, CO, įvyku
siose varžybose iškovojo I vie
tą. Bet apie šią tarptautinio
garso sportininkę plačiau kitą
kartą.
Ed. Bulaiti.

