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Švedija žada tolesnę finansinę, 
paramą Lietuvai 

S t o k h o l m a s , rugpjūčio 16 
d. iBNS) — Švedija, įvairiems 
Baltijos valstybių projektams 
įgyvendinti jau skyrusi vieną 
milijardą kronų (apie 390 mln. 
litų), žada ir toliau aktyviai 
j a s remti . Apie tai susitikime 
su Stokholme viešinčiu Lietu
vos prezidentu Valdu Adam
kumi sakė Švedijos prekybos 
ministras Leif Pagrodski. 

Prezidentas ir ministras su
tarė , kad dalis šios paramos 
galėtų būti skirta aplinkosau
gos projektams, tuo labiau. 
kad abi valstybes sieja Balti
jos jū ra . kuri ateityje taps ES 
vidaus jū ra . 

Ministras sakė. kad Švedija 
lauks pasiūlymų, kaip goriau 
būtų galima panaudoti tuos 
pinigus, kokius projektus rei
kėtų įgyvendinti. 

Susit ikime taip pat buvo 
ap ta r t a s Lietuvos stojimas į 
Europos Sąjungą (ES' bei 
abiejų valstybių bendradar
biavimas. 

V. Adamkus pažymėjo, jog 
pirmąjį šių metų pusmetį, 
kuomet Švedija pirmininkavo 
ES, Lietuva baigė derybas dėl 
11 derybinių skyrių, tarp jų ir 
aplinkos apsaugos. 

L. Pagrodski pabrėžė, kad 
aplinkosauga tampa svarbia 
valstybinės ir užsienio politi
kos dalimi. Ministras pasi
džiaugė, kad Lietuva buvo pir
moji kandidatė, baigusi derė
tis su ES dėl aplinkos apsau
gos. 

' Vėliau Stokholmo Tarptauti
nio vandens instituto sureng
tame simpoziume V. Adam
kus perskaitė pranešimą 
„Vandens politikos skirtumai 
Vakarų ir pereinamojo laiko
tarpio valstybėse". Savo kalbo
je prezidentas pažymėjo, kad 
šiais metais atlikti tyrimai pa
rodė, kad „Baltijos jūra, būsi
ma Europos Sąjungos vidaus 
jūra . vis dar yra tarp labiau
siai užterštų". Prisimindamas 
darbo patirtį JAV Illinois vals
tijoje, kur vienu didžiausių V. 
Adamkaus nuopelnu laikomas 
Didžiųjų ežerų išvalymas, pre
zidentas sakė. kad šiems eže
rams, kurie savo dydžiu ir izo
liacija primena Baltijos jūrą. 
išvalyti prireikė 20 metų. 

„Baltijos jūros atvejis gali 
būti dar sudėtingesnis, kadan
gi jos pakrantėje yra įsikūru
sios dešimt valstybių, su skir
tingais prioritetais ir nevieno
du socialiniu bei ekonominiu 
išsivystymo lygiu", sakė jis. 
„Nepaisant to, bandyti verta. 
Sunku patikėti, kad platesnė
je ir artimesnėje Europos Są
jungoje, kur vis labiau įsitvir
tina aplinkosauginės vertybės, 
aplaidumas ir ekonominis ego
izmas bus toleruojamas. Ga
liausiai, tai juk ne tik iššūkis 
saugumui, bet ir moralinis vi
sų Baltijos jūros valstybių įpa
reigojimas kovoti dėl Baltijos 
jūros išvalymo ir apsaugos", 
sakė V. Adamkus. 

Didžiulis būrys sporto organizacijų vadovų. Lietuvos ir miest.: valdžios, zinia-
sklaidos atstovų, bičiulių garbingo 50 metų jubiliejaus prog.; sveikino Lietu
vos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) prezidentų. Europa? olimpinių komi
tetų I E O O ) Vykdomojo komiteto narį Artūrų Poviliūnų. Jubiliatui buvo įteik
tas aukščiausias LTOK apdovanojimas — Garbes ženklas. 1*51 metais Kau
ne ginies A. Poviliūnas yra apdovanotas Didžiojo Lietuvos k; ;;igaikščio Gedi
mino 111 laipsnio ordinu, aukščiausiu Tarptautinio olimpini komiteto apdo
vanojimu — Olimpiniu ordinu. 

Nuotr.: Lietuvos Kūno kultūros ir sporto departamento generalinis direk
torius Rimas Kurtinaitis (dešinėje), rugpjūčio 10 d. įteikdrmas apdovanoji
mus A. Poviliūnui, dalyvavo paskutiniame iškilmingame oficialiame rengi
nyje kaip departamento direktorius. u«iinuno > ::oj;ius .Elta. nuotr 

Valdžios postą praradęs 
krepšininkas išvyks iš Lietuvos 

Buvęs seimūnas moko 
pilietinio nepaklusnumo 

V i l n i u s , rugpjūčio 16 d. kurie įvyks rugsėjo 9 d. 
(BNS) — Prieštaringą reputa
ciją Lietuvoje pelnęs Nepri
klausomybės akto signataras 
Audrius Butkevičius konsul
tuoja Baltarusijos Helsinkio 
komitetą pilietinio nepaklus
numo klausimais. 

Pasak A. Butkevičiaus, ne
prievartinė gynyba yra įvairūs 
pilietinio pasipriešinimo bū
dai, kuriuose nenaudojama fi
zinė jėga ir prievarta. Be to. 
Pilietinės gynybos ir paramos 
fondo ir Albert Einstein insti
tuto užsakymu A. Butkevičius 
tiria Baltarusijos politinę pa
dėtį. 

Pasak jo. komitetas jį pa
kvietė tapti konsultantu dėl 
to, kad jis yra vienas iš nedau
gelio specialistų ne tik Lietu
voje, bet ir Rytų Europoje, ku
ris išmano apie pilietinį nepa
klusnumą. 

A. Butkevičius paneigė gan
dus, esą jis yra kandidato į 
Baltarusijos prezidento postą, 
opozicinių partijų vadovo Vla-
dimir Gončiarik rinkimų štabo 
konsul tantas . Tačiau paklaus
tas, a r Helsinkio komitetas 
nebendradarbiauja su jo rin
kimų štabu. A. Butkevičius 
teigė, kad ..visos opozicines 
pajėgos bendradarbiauja". 

Jis teigė neabejojąs, kad jo 
bendradarbiavimą su Helsin
kio komitetu gali dviprasmis* 
kai įvertinti Baltarusijos val
džios organai. ..Savaime su
prantama, kad jie gali naudoti 
mano buvimą kaip įrodymą. 
esą vykdomi dideli pasiruoši
mai nuversti Lukašenką, bet 
aš visų pirma manau, kad 
žmones turi mokėti gintis tiek 
nuo savų, tiek nuo svetimų 
diktatorių, ir man įdomu dary
ti tai, ką aš darau", sakė A. 
Butkevičius. 

Šiuo metu Baltarusijoje įsi
bėgėja prezidento rinkiniu. 

kam
panija. 

Tai ne pirmas kartas, kai 
praėjusios kadencijos Seimo 
narys A. Butkevičius moko 
baltarusius pilietinio nepa
klusnumo. Gegužę Vilniuje vy
kusiame seminare ..Profesinės 
sąjungos ir lobistinė veikla", 
skirtame Baltarusijos profesi
nių sąjungų aktyvistams, Bal
tarusijos profsąjungų aktyvis
tams buvo parodytas filmas 
apie neprievartinių veiksmų 
metodų taikymą, remiantis 
Indijos. Pietų Afrikos. Lenki
jos. Kinijos. Čilės įvykių patir
timi. Po to A. Butkevičius tai 
komentavo, remdamasis Lie
tuvos patirtimi. J is teigė daž
nai taikęs šios veiklos meto
dus, organizuodamas Sąjūdžio 
renginius. 

Kovo 11-osios akto signata
ras A. Butkevičius buvo pir
muoju nepriklausomos valsty
bės krašto apsaugos ministru, 
organizavęs Seimo ir kitų val
stybės objektų gynimą per 
1991 m. sausį prosovietinių 
reakcingų jėgų bandymą įvyk
dyti perversmą. 1998 m. lap
kritį jis buvo nuteistas kele
rius metus kalėti už pasikėsi
nimą sukčiauti stambiu mas
tu, tačiau vėliau bausmė buvo 
sutrumpinta ir jis paleistas į 
laisvę pirma laiko. Nesibaigęs 
teistumas sutrukdė A. Butke
vičiui kandidatuoti per per-
nvkščius Seimo rinkimus. 

* L ie tuvos G e n e r a l i n ė 
p r o k u r a t ū r a k r e i p ė s i į Len
kijos Teisingumo ministeriją, 
siūlydama Lenkijos teisėsau
gos institucijoms apsvarstyti 
galimybę Lietuvai perduoti 
Lenkijoje avariją patyrusio 
autobuso vairuotojo Sigito Ce
drono bylą. Liepos 9 d. Mazo
vijos Ostruvo apylinkėse S 
Cedrono vairuojamas autobu
sas išvažiavo į priešpriešinio 

Vi ln ius , rugpjūčio 16 d. 
(BNS) — Dėl politinių intrigų 
Kūno kultūros ir sporto depar
tamento direktoriaus postą 
praradęs praeityje ga r sus 
krepšininkas Rimas Kurt inai 
tis nuo rudens pradės dirbti 
Ukrainoje — krepšinio klube 
„Kyiv". 

Kaip pranešė „Lietuvos ry
tas", lietuvis t ikriausiai t aps 
Kijevo krepšinio komandos va
dovu arba vyriausiuoju vady
bininku. 

„Viskas j au sutar ta , l ieka 
tik suderinti detales", teigė R. 
Kurtinaitis. 

Nuo pirmadienio j is pasi
t rauks iš Kūno kultūros ir 
sporto departamento direkto
riaus pareigų, kurias ėjo nuo 
1997 metų. 

Pasak dienraščio, a r t imiau
siomis dienomis R. Kurt inai t i s 
būsimąjį savo darbą Maskvoje 
aptars su geru savo draugu, 
buvusiu bendražygiu SSRS 
rinktinėje, „Kyiv" klubo stei
gėju Aleksandr Volkov. Lie
tuvį Kijeve pasitiks ir daugiau 
draugų bei gerų pažįstamų. R. 
Kurtinaitis SSRS rinktinėje 
kar tu žaidė su latviu Igor Mig-
liniek, kuris neseniai t apo 
„Kyiv" komandos t reneriu. R. 
Kurtinaitis yra neblogas 
„Kyiv" savininko, bendrovės 
„Vision" vadovo Dmitrij Bu-
riak bičiulis. 

Buvęs krepšininkas ir valdi
ninkas mano, kad Kijeve j i s 
turės geras sąlygas dirbti ir 
įgyvendinti savo idėjas. J a m 
Ukrainos sostinėje y ra n u m a -

eismo juostą ir susidūrė su 
Lenkijos sunkvežimu. Avari
joje du žmonės žuvo ir 20 buvo 
sužeisti. Netrukus po avarijos 
S. Cedronas buvo su imtas ir 
iki šiol laikomas kalėjime Len
kijoje. Vairuotojo artimieji tei
gia, kad kalėjime uždarytas S. 
Cedronas jaučiasi palūžęs, jį 
slegia žmonių mirtys. „Lietu
vos Generalinė prokura tūra 
patikina, kad yra pasirengusi 
perimti S. Cedrono baudžia
mąjį persekiojimą ir garantuo
ja objektyvų ir išsamų bylos 
ištyrimą. Didžioji dalis avari
joje nukentėjusiųjų ir liudi
ninkų gyvena Lietuvoje, todėl 
jų dalyvavimas teismo proce
se paprastesnis", sako Lietu
von (ieneralme prokuratūra 

<HNS> 

tyta daugybė darbų. A. Volkov 
nori, kad R. Kurtinait is pri
sidėtų kur ian t Ukrainos krep
šinio lygą. „Kyiv" atstovai pa
geidauja, kad į klubo vadovy
bę ateisiantis lietuvis burtų 
komandą, aikštėje padėtų pa
tar imais L Migliniek'ui. Ta
čiau pats į autetę įbėgti R. 
Kurtinait is neketina. J i s sakė 
„nenorįs juokinti žmonių" — 
j a m jau 41 metai. 

R. Kurtinaitis buvo linkęs 
padirbėti ir trenerio asistentu, 
tačiau A. Volkov ir D. Buriak 
su tuo nesutiko. 

R. Kurtinait is atsistatydino 
iš Kūno kultūros ir sporto de
par tamento vadovo pareigų 
praėjusią savaitę po premjero 
Algirdo Brazausko pareiški
mų, esą j am derėtų pasitrauk
ti. 

* Š i e m e t K a u n e p i r m ą 
k a r t ą m o k y k l o s s lenks t į 
peržengs 3,754 pirmokai — 
beveik 1,000 mažiau nei per
nai. Iš viso naujuosius mokslo 
metus pradės daugiau kaip 
58.000 moksleivių — maždaug 
1,500 mažiau nei pernai. 
Kauno miesto savivaldybės 
Švietimo ir ugdymo skyriaus 
vedėjas sakė, jog kasmet ma
žėjant moksleivių skaičiui, au
ga pedagogų perteklius. „Pla
nuojame teikti s iūlymus pen
sinio amžiaus mokytojams 
dirbti ne visu krūviu — tokiu 
būdu daugiau darbo atsirastų 
jaunesniems pedagogams, o 
vyresnieji nebūtų drastiškai 
atleidžiami iš darbo", sakė A. 
Bagdonas. .BXS> 

* L i e t u v o s U ž s i e n i o re i 
k a l u m i n i s t e r i j a (URM) ne
turi oficialios informacijos 
apie Suomijos politinio prie
globsčio paprašiusius Lietuvos 
piliečius. Antradienį laivu iš 
Talino į Helsinkį atvykę 12 
Lietuvoje gyvenančių čigonų 
Suomijoje pasiprašė politinio 
prieglobsčio. Suomijoje taip 
pat nori pasilikti šeši Lietuvos 
piliečiai, kurie į šią valstybę 
atvyko praėjusi penktadieni. 
Lietuvos čigonų ir kitų prie
globsčio paprašiusių piliečių 
pavardes nėra skelbiamos. 

* S t a t i s t i k o s d e p a r t a m e n 
to a t l i k t a s t y r i m a s rodo, kad 
šių metų gegužę nedarbo lygis 
Lietuvoje buvo 16.6 proc. Nuo 
2000 m. gegužės jis padidėjo 
1.1 procentinio punkto 'LR. 
Kita I 

* P r e m j e r a s Algirdas B r a 
zauskas in terviu vienai di
džiausių Japonijos televizijos 
stočių NHK paragino J a 
ponijos verslininkus investuo
ti Lietuvoje. Premjeras užtik
rino japonų žurnalistus, kad 
dabartinė jo vadovaujama vy
riausybė sieks užtikrinti lais
vos rinkos principus atsižvelg
dama į socialinius aspektus, 
kaip yra daugelyje kitų social
demokratų valdomų Europos 
valstybių. A. Brazauskas pa
brėžė, kad geri vyriausybės ir 
Seimo santykiai užtikrina val
stybės pastovumą. „Lietuva 
yra stabili valstybė, dalgelio 
tarptautinių organizacijų na
re, sėkmingai besideranti dėl 
narystės Europos Sąjungoje", 
interviu teigė premjeras, 
kviesdamas Japonijos versli
ninkus investuoti Lietuvoje. 

(BNS) 
* N o r s oficialiai Šven

č iaus ios Mergelės M a r g o s 
dangun ėmimo šventė laiko
ma nedarbo diena, rugpjūčio 
15-ąją ka i kurios įmonės dir
bo. Kalbinti darbdaviai pri
pažino, jog tai per didelė pra
banga darbo stokojančiai 
valstybei. Biudžetas tądien 
nepasipildė milžiniška suma. 

(KD, Elta) 
* G a r s u s JAV l i e tuv i s 

v e r s l i n i n k a s Juozas Kazic
kas su žmona Aleksandra tre
čiadienį antrąkart žengė prie 
Vilniaus Šv. Mikalojaus bažny
čios altoriaus. Pirmąsyk čia jie 
stovėjo i r prisiekė vienas kitą 
mylėti bei gerbti lygiai prieš 
60 metų — 1941-ųjų rugpjūčio 
15 d. Į šeimos šventę A ir J . 
Kazickai sukvietė apie 300 
žmonių iš JAV, Europos ir 
Australijos. (LR. R, LA, Elta) 

* Beve ik trečdali mi l i jono 
l i tų Valdovų r ū m a m s atsta
tyti skyrusios vyriausybės va
dovas Algirdas Brazauskas 
nelinkęs skaičiuoti pinigų, ku
riuos teks išleisti šiam val
stybės simboliui atstatyti. Vy
riausybės posėdyje ministrai 
neišdrįso prieštarauti A Bra
zausko užmojams. Pradiniais 
apskaičiavimais, Valdovų rū
mų atstatymo projekto kaina 
be įrangos — apie 120 mln. 
litų. (LR, KD. Elta) 

* K a u n o senamies t i s — 
v ien in t e l i s dabar t inė je Lie
tuvoje pastatytas pagal Rene
sanso principus, tačiau dabar 
jam atgimti niekaip nesiseka. 
Sutvarkyti Vilniaus, Klaipė
dos senamiesčiai nebe pirmą 
vasarą žavi turistus, o Kaune 
net nėra seniausios miesto 
dalies atnaujinimo projekto. 

(KD. Elta) 
* Š i ems mokslo m e t a m s 

Kauno savivaldybė s k y r ė 
50,000 litų vienkartinę para
mą daugiavaikėms šeimoms. 
Tėvai, auginantys t r i s ir dau
giau mokyklinio amžiaus vai
kų ir gaunantys socialinę pa
šalpą, arba jei vienam daugia
vaikes šeimos nariui pajamos 
yra mažesnės nei 135 litai, 
gaus po 50 lity už kiekvieną 
vaiką. BNS. 

* D a r b o ą S k a n d i n a v i j ą 
vykę i e ško t i kupiškėnai Ovi
dijus Kilkus, Mindaugas But
kus ir Valdas Trumpis buvo 
nuteisti už dano Alan Toft 
Didenksen nužudymą bei 
švedo Gost Andersson apiplė
šimą ir laisvės atėmimą. Auto
mobilio bagažinėje uždarytas 
G. Andersson taip p a t mirė. O. 
Kilkus ir V. Trumpis Danijos 
kalėjime turės praleisti po 16 
metų, o M. Butkus — 8 metus. 
Atlikę bausme, jie bus išsiųs
ti iš Danijos (LR, R. B M 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis BNS. Reuter. OPA. AP. Interfa*. ITAR-TASS. 

BelaPAN, R1A ir ELTA žinių agentūrų praneSirruis; 

Skopjė. Atskilusios ginkluotos grupuotes, atokiuose kalnuose 
paslėpti ginklai, prieštaringi taikos lūkesčiai ir vietinė keršto kul
tūra — tai keli iš pavojų, gresiantys NATO užduočiai Makedonijo
je nuginkluoti albanų sukilėlius. NATO strategai jau turi du pa
vyzdžius, iš kurių gali pasimokyti. 1996 m. į Bosniją ir 1999 m. į 
Kosovą užtikrinti dviejų Balkanų karu pabaigą įžengę NATO ka
riai nesugebėjo užkirsti kelio žiauriems žudymams, padegimams 
ir masiniams pabėgėlių persekiojimams, kuriuos ginkluotos gru
puotes vykdė etninio valymo ar pasipelnymo, o kartais ir abiem 
tikslais. Bosnijoje ir Kosove taika išsilaikė, tačiau ji labai brangiai 
atsieina ir yra itin trapi. Ji reiškia dešimčių tūkstančių NATO ka
rių neterminuotą buvimą, faktinį padalijimą į mafijos kontroliuo
jamus vienataučius darinius bei visišką priklausomybę nuo Va
karų humanitarines pagalbos. Galbūt Makedonija išvengė penkto
jo Balkanų karo per dešimtmetį, kai pirmadienį vyriausybės pasi
rašė Vakarams tarpininkaujant pasiektą taikos susitarimą, kuo 
nutraukiamas albanų mažumos diskriminavimas, o praėjus die
nai, sukilėliai pažadėjo nusiginkluoti. Tačiau NATO, stengdamasi 
neįsivelti į dar vieną Balkanų nenuoširdžios „meilės akivarą", ke
tina tik 30 dienų pasiųsti savo 3,500 karių surinkti maištininkų 
ginklus ir amuniciją. Po to pajėgos turėtų pasitraukti kartu su 
„laimikiu", kuris bus sunaikintas užsienyje. NATO kariai turės 
tik lengvuosius ginklus, kuriais galės pasinaudoti, jei grėstų pavo
jus gyvybei. Ginklai bus sudedami savanoriškai — vadinamosios 
Nacionalinio išlaisvinimo armijos (NIA) sukilėliai nebus verčiami 
nusiginkluoti. 

Kalkuta, Indi ja . Ataskaitą apie Motinos Teresės gyvenimą jos 
paskelbimui palaimintąja pradėti sudaro 76 tomai — 35,000 pus
lapių. Ataskaitoje, kuri iš Kalkutos į Vatikaną bus gabenama 
užantspauduotose 6 dėžėse, be kitų dalykų, aprašomas stebuklas, 
kurį Motina Teresė, kaip pasakojama, padarė skrandžio vėžiu sir
gusiai moteriai iš Vakarų Bengalijos. Diecezinė komisija buvo įs
teigta 1999.m., kai popiežius Jonas Paulius II suteikė specialų pa
vedimą pradėti spartų 1997 m. mirusios Nobelio taikos premijos 
laureatės beatifikacijos procesą. Šiuo metu Motinos Teresės įkur
toje Dievo meilės misionierių seserų kongregacijoje yra maždaug 
4,000 vienuolių, kurios daugiau kaip 120 valstybių padeda pa
tiems skurdžiausiems žmonėms. 

Kabulas . Afganistaną valdantis Talibano judėjimas patarė Va
karų diplomatams išvykti iš valstybės, vėl neleidęs jiems pasima
tyti su 8 užsieniečiais, kurie buvo sulaikyti ir apkaltinti krikščio
nybės propagavimu. Prieš 3 dienas j Afganistaną atvykę JAV. 
Australijos ir Vokietijos diplomatai ketvirtadienį susitiko su ke
liais žemo rango Talibano Užsienio reikalų ministerijos atstovais, 
tačiau jiems vėl buvo neleista aplankyti sulaikytus užsieniečius. 
Talibano religinė policija rugpjūčio 3-5 d. suėmė 2 amerikiečius. 2 
australus, 4 vokiečius ir 16 afganų, dirbančių Vokietijoje įsikūru
sioje pagalbos organizacijoje „Shelter Now International". Jie bu
vo apkaltinti bandymu musulmonus atversti į krikščionybę. Nuo 
to laiko ryšys su šiais pagalbos darbuotojais nutrūko. Šiuo metu 
sulaikytieji laikomi dviejuose izoliatoriuose Kabule, kur juos 
griežtai saugo religinė policija. Vakarų diplomatams bus leista ap
lankyti sulaikytuosius, kai bus baigtas bylos tyrimas. Talibano at
stovai nepaaiškino nei užsieniečiams pateiktų kaltinimų, nei ko
kia bausmė jų gali laukti, tačiau neatmetė mirties bausmės gali
mybes. Tuo tarpu 16 suimtųjų afganų pagalbos darbuotojų neabe
jotinai gresia mirties bausmė. 

Londonas . Britų karališkųjų rūmu pareigūnai ketvirtadienį pa
neigė žurnalo straipsnį, kuriame buvo rašoma, kad karalienė Eli-
zabeth II sutiko leisti savo sūnui ir sosto įpėdiniui princui Charles 
vesti ilgametę mylimąją Camilla Parker Boules. Solidžiame žur
nale „Spectator" buvo cituojamas ..gerai informuotas stebėtojas" 
iš Charles Londono rezidencijos Šaltinis sakė. kad karalienė ne
norom sutiko leisti porai susituokti po jos auksinio jubiliejaus ki
tais metais. Straipsnyje, kurį ketvirtadienį perspausdino kiti laik
raščiai, užsiminta, jog pora planuoja tik civilinę ceremoniją, kad 
nekiltų konfliktas su Anglikonų Bažnyčia, kurios galva yra britų 
monarchas. Tačiau C. Parker Boules. kuri yra išsiskyrusi, nieka
da netaps karaliene, rašė straipsnio autorius politikos apžvalgi
ninkas Peter Oborne. Jai taip pat nebūtų suteiktas princesės var
das, nes tai galėtų įžeisti velionės Charles žmonos princeses Dia
nos atminimą. 

Krymas, Ukra ina . Krymo mokesčių milicijos darbuotojai vie
name Eupatorijos psichiatrijos gydyklas pastate aptiko nelegalų 
pensioną, kuriame gyvenantys kurortininkai nė neįtarė, kad kiek
vienam jų užvesta ..ligos istorija". Apsukrūs vertelgos nuo vieno 
pastato nulupo lentele su gydyklos pavadinimu ir pavertė jį turiz
mo įstaiga. Poilsiautojai buvo registruojami kaip ligoniai. Žinant. 
kad vienam žmogui per diena vidutiniškai buvo skiriami 3-4 JAV 
dol maisto produktams, vaistams, komunalinėms paslaugoms, 
grynas šios įstaigos organizatorių pelnas sudarė daugiau kaip 100 
dol. per diena. Patikrinimo metu ..pensione" poilsiavo 25 turistai 
iš Rusijos. Ukrainos ir Baltarusijos. Sužinoję, jog tapo ..psichiat
rijos ligoninės pacientais", jie tuoj pat išvyko iš kurorto. Nors ligo
nines pareigūnai ir bandė dangstytis ..oficialiais dokumentais". 
Krymo mokesčių milicija iškolc baudžiamąja bylą. 

Maskva. Rusijos vicepremjeras Uja Klcbanov nepatvirtino kai 
kurių specialistų būgštavimų, jog keliamas iš jūros dugno atomi
nis povandeninis laivas ..Kursk" gali lūžti, nes jo korpusą susilp
nins išpjautos technologines angos. Trečiadienį vicepremjeras pa
reiškė, kad visi su ..Kursk" iš
kėlimu susiję specialistai. Cent
rinio konstruktorių biuro ..Ro
bin" ir kitų didžiausiu tokios 
pakraipas organizacini žinovai, 
atliko visus Imt inus techninius 
skaičiavimu* ir kindvmus. 

KALENDORIUS 
Rugpjūčio 17 d.: Hiacintas <Ja-

cinias. Jackus1. Laisvydas. Mazvitt. 
Rugpjūčio 18 d.: Sv Joana Pran

ciška Chuntai: Agapitas. Ale. Elena. 
(irntvilc. Joana. Mantautas. Saule-
ne. Satllem-v 
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Redaktorė Irena Regienė 

„LITUANICOS" 
FUTBOLININKŲ KELIAS Į 
AUKŠČIAUSIĄJĄ GRUPĘ 

Apie t a i k a l b a t r e n e r i s Ged iminas J a r m a l a v i č i u s 

pradėjus treniruoti klubo ko
mandą, ji per visus žaidimo 
pirmenybėse metus nepralai
mėjo nei vienų rungtynių, iš
kovojo teisę žaisti „major" di
vizijoje ir lauko pirmenybėse. 

Salės futbole ta ip pat pasie
kėm gerų rezultatų: per praė
jusį sezoną pralaimėjome tik 
vienas rungtynes ir pirmą 
kartą klubo istorijoje „major'' 
grupėje iškovojome trečią vie
tą. Nors ir geri rezultatai, bet 
kaip sakiau, ateityje reikėtų 
siekti dar geresnių, naujų per
galių. 

— Kaip b ū t u įmanoma 
p a k e l t i „L i tuan icos" futbo
lo k o m a n d ų lygi? 

— Tą lygį ne t ik reikia, bet 
ir būtina nuolatos stiprinti ir 
kelti. Visų pirma, tai naujų 
žaidėjų iš Lietuvos pakvieti
mas. Toliau — čia esančių žai
dėjų materialinis skatinimas. 
Juk futbolininkai aukoja lai
ką, sveikatą: už savo pinigus 
važinėja į treniruotes, rung
tynes, todėl, nors ir mini
maliai, reikia j iems atsilygin
ti. 

Trečia — reikia daugiau re
klamuoti save — „Lituanicą", 
nes dar yra žmonių, kurie dar 
tik neseniai iš viso sužinojo 
apie mūsų futbolininkus, o, be 
abejo, daug visai negirdėju
sių apie juos. 

Ketvirta — reikia ieškoti 
žaidėjų čia Amerikoje. Juk 
nemaža jaunų žaidėjų čia at
vyksta iš Lietuvos, tik po pus
mečio ar metų sužino, kad 
Čikagoje gyvuoja lietuvių fut
bolo komanda. 

Penkta — reikalingas ko
mandos finansinės bazės stip
rinimas ir sutvarkymas. Apie 
tai būtų galima labai daug 
kalbėti. Bet neinant į smulk
menas, reikia pridurti, kad tu
rime kovoti ne vien dėl per
galių, bet ir už savus žiūro
vus. Reikia daryti viską, kad 
jų pritraukti, kad jie ateitų į 
rungtynes ir jaustųsi gerai. 
Taip pat turime ieškoti naujų 
rėmėjų, įtikinti žmones, jog 
jie nebijotų aukoti ir inves
tuoti į klubą. 

Šešta — pagaliau ne vien 
tik galvoti, bet i r spręsti ko
mandos buitines sąlygas — 
persirengimo, nusiprausimo ir 
kt. 

— Ko iki š io le i l ab iau
siai pas igedo te i š k lubo va
dovybės ir mūs i šk ių fut
bolo e n t u z i a s t u ? 

— Iš vadovybės norėčiau 
aktyvesnės veiklos ir šiuolai
kinio mąstymo. Ne tokio, koks 
jis buvo čia, Amerikoje, prieš 
30-40 metų. Viskas vystosi, 
eina į priekį, nestovi vietoje 
ir futbolas. 

Negalime lyginti futbolo, 
kurį žaidėm prieš keliasde
šimt metų, ir dabartinio. No
rėčiau, kad klubo vadovybė 
eitų koja kojon su gyvenimu. 
Aš, beje, matau ir gerų da
lykų — juk visi kalbame ta 
pačia, viena kalba, todėl ma
nau, kad galime lengvai su
sikalbėti. 

— Ko l a u k t u m ė t e iš m ū s ų 
futbolo s irgal ių, iš tų, k u 
r i e sekė a r s e k s mūsišk ių 
pas i rodymus? 

— Jų rungtynėse, žinoma, 
<'. -n;in laukčiau gerokai daugiau. 

G e d i m i n a s Ja rmalav ič ius , naujas is 
LFK „Li tuanicos" t rener i s . 

Rugpjūčio 26 d. „Lituani
cos" (arba „Liths") vyrų futbo
lo komanda įrašo naują 
tarpsnį į daugiau negu 50 
metų trukusią šio klubo isto
riją — tą dieną ji pradeda 
žaisti „Metro" lygos aukš
čiausioje grupėje, kurioje 
rungiasi geriausios Čikagos 
ir apylinkių ekipos. 

Ta proga kreipėmės į šios 
komandos naująjį trenerį Ge
diminą Jarmalavičių, prašy
dami papasakoti apie savo 
praeitį, darbą Lietuvoje, atvy
kimą į Čikagą, įsijungimą į 
vietinį futbolo klubą bei ki
tus dalykus. 

P r a d ž i o j e p a p r a š ė m e pa
s i p a s a k o t i ap i e save . 

— Esu tremtinių vaikas, gi
miau toli Sibire, — pradėjo 
Gediminas. — Kuomet iš 
tremties galėjome grįžti į Lie
tuvą, kaip ir dauguma to me
tų berniūkščių, laksčiau, spar
džiau futbolo kamuolį. 

Baigęs Vilniaus Pedagoginį 
universitetą, tęsiau futbolinin
ko ir trenerio karjerą Alytu
je. Teko treniruoti įvairaus 
amžiaus vaikų, jaunių, vyrų 
komandas. Paskutinė mano 
treniruojama vyrų vienuolikė 
buvo Marijampolės „Žydrius", 
žaidžiusi Lietuvos aukščiau
sioje lygoje. 1995-siais, dėl fi
nansų stokos, komanda iširo 
ir aš, netekęs darbo, atvykau į 
Čikagą. 

Čia atvykęs iš spaudos ir 
draugų sužinojau jau apie 
„Lituanicą" — „Liths". Nuvy
kęs į Lemontą, tą komandą 
pats savo akimi? pamačiau. 
Tada jos žaidimą ir rezulta
tus sekiau porą metu. 

— K a s p a s k a t i n o į s i jung
t i į šį k l u b ą ? 

— Tai padaryti paskatino 
mano geri pažįstami dar iš 
Lietuvos laikų. Laimis Bytau
tas ir Dana Smulkys. J ie vis 
kalbino ateiti patalkinti. O 
galutinai tai padare po vienų 
pralaimėtų rungtynių klubo 
pirmininkas Albertas Glavins-
kas. 

— K a i p ve r t i na t e ligšio
l inę s a v o veiklą šio k l u b o 
e i l ė se? 

— Sunku vertinti savo 
veiklą man pačiam: tegul ge
riau tai daro žiūrovai, futbolo 
žinovai. O aš pats visuomet 
matau neišnaudotas galimy
bes, nes visuomet norisi dirb
ti geriau, daugiau ir kokybiš
kiau. 

falangoje s m rugpjūčio 13 d vykusių 1000 kni automobilių lenktynių s t a r t a s (ELTA nuotr . ) . 

9-TASIS RALIS .APLINK LIETUVĄ" 
STARTUOS KAUNE 

Devintasis tarptautinis ralis 
„Aplink Lietuvą" Lietuvos 
Respublikos Prezidento taurei 
laimėti prasidės rugpjūčio 24 
dieną Kaune, Rotušės aikš
tėje, o baigsis rugpjūčio 26 
dieną Vilniuje, S.Daukanto 
aikštėje (prie Prezidentūros). 

Anksčiau šių varžybų, ku
rioms šiemet sukanka 70 
metų, maršrutas driekdavosi 
prieš laikrodžio rodyklę — 
lenktynininkai pradėdavo Vil
niuje, o baigdavo Kaune. 

Šiemet visiems ralio daly
viams — profesionalams, mė
gėjams, motociklininkams ir 
žmonėms su negalia — teks 
įveikti 1,220 km ilgio trasą su 
31 greičio ruožu (196 km). 
Pirmąją varžybų dieną lenkty
nininkai baigs Palangoje, o 
antrąją — Visagine. 

Tikimasi, kad ralio „Aplink 
Lietuvą" nugalėtojui taurę 
įteiks pats šalies vadovas Val
das Adamkus. 

Ralio organizatorius Lietu
vos automobilių klubo prezi
dentas Stasys Brundza spau

dos konferencijoje teigė, kad 
šiemet kova turė tų būti įdomi, 
nes visi varžybų dalyviai 
važiuos ta pačia t rasa . Be to, 
bus įrengtos papildomos kliū
tys, kurios, anot S.Brundzos, 
leis sulyginti visų galimybes 
kovojant dėl pergalės. 

Beje, ralyje „Aplink Lietuvą" 
pirmą kartą dalyvaus visurei
gių vairuotojai. Pirmasis norą 
lenktyniauti šioje automobilių 
kategorijoje pareiškė vilnietis 
Viktoras Kaštelionis. J i s kar
tu su Gintu Petrumi rengiasi 
tarptaut iniam dykumų raliui 
„Paryžius-Dakaras". 

Pirmasis ralis „Aplink Lie
tuvą" vyko 1931 metais, vė
liau jis buvo surengtas 1932 ir 
1937 metais, o atgaivintas 
1996 metais ir vyksta kasmet. 
Varžybos į trauktos į Tarptau
tinės automobilių sporto fede
racijos (FIA) .kalendorių. Per
nai Prezidento t aure iškovojo 
Vincas Gerdžiūnas su štur
manu Arvydu Šinkūnu, važia
vę „Ford Focus" automobiliu. 

(Elta) 

MOTERŲ SKLANDYMO 
ČEMPIONATAS 

Sekmadienį, rugpjūčio 13 d., 
Pociūnuose pasibaigusio pir- . 
mojo pasaulio moterų sklandy
mo čempionato 15 m sklandy
tuvų klasėje Lietuvos atstovė 
Edita Skalskienė tarp vienuo
likos dalyvių užėmė devintąją 
vietą. 

Penktąjį pratimą (iš septy
nių) laimėjusi prieniškė surin
ko 2,952 taškus. Nugalėjo 
brite Gillian Spreckley, surin
kusi 4,677 taškus. 

Klubinėje klasėje nugalėjo 
rusė Tamara Sviridova, po 
šešių prat imų surinkusi 4,283 
taškus. Biržietė Jurg i ta Gal
velytė (2,261 tšk.) užėmė 16-
ąją, vilnietė Dalia Vainienė 
(2,194 tšk.) — 17-ąją, o šiau
lietė Jo lanta Beinoravičienė 
(2,098 tšk.) — priešpasku-
tiniąją, 18-ąją vietą. 

Čempionate dalyvavo 41 
sportininkė iš 12 šalių. 

(Elta) 

LIETUVIAI FUTBOLININKAI ĮVEIKĖ 
ČEKUS 

Galiu Mk pasakyti, ka 

„Lituanicos" vasariniame 
futbolo turnyre, rugpjūčio 12 
d., vykusiame aikštėje prie 
Pasaulio lietuvių centro Le-
monte, įvyko dvejos rungty
nės. Pirmose rungtyniavo 
„Lituanicos" veteranai su re
zervine vienuolikė, o antrose 
— vyrų komanda su čekų 
„Spartos" vyrais. Abejos 
rungtynės pasibaigė vienodu 
— 3:1 rezultatu. Laimėjo ve
teranai ir „Lituanicos" vyrai. 

Vyrų susitikimas, kurį ste
bėjo arti 200 asmenų, buvo 
gana įdomus, nors karšta po
piečio saulė nelepino žiūrovų, 
o juo labiau žaidėjų, kurie tik
rai stengėsi ir prakaitavo lyg 
rungtyniaudami už didelius 
pinigus. 

Lietuvių ekipos persvara 
rungtynėse buvo aiški. Lai-

Naudodamasis šia proga, aš 
jiems čia norėčiau padėkoti, 
bent tam nedideliam būreliui 
entuziastų, kurie lydi mus į 
tolimiausias išvykas. Buvo 
tikrai malonu matyti net ir 
Serbų centre tolimoje šiaurėje 
jų atsivežtą trispalvę. Saky
čiau, kad jau spėjome išsiug
dyti „savo" sirgalių, bet jų 
laukiu daugiau. Noriu pa
kviesti jaunimą ateiti į rung
tynes, bent Lemonte, kur kar
tu pabendrausime! Juk čia, 
Čikagoje, mūsų yra tiek daug. 

Pabaigoje gerb. treneris Ge
diminas Jarmalavičius dar 
pridėjo: 

— Iš visos širdies norėčiau 
padėkoti visiems žmonėms, 
kurie mums padeda, kurie 
mus supa. Norėčiau pakviesti 
ir naujus veidus — į koman
dą, valdybą, rėmėjų tarpą. 
Norėčiau, kad visur jų būtų 
daugiau ir iš naujai į šį kraš
tą atvykusiųjų tautiečių tar
po! 

Dėkojame G. Jarmalavičiui 
už pokalbį ir atsakymus. 

Kalbėjosi 
E d u a r d a s Šula i t i s 

monas Bytautas pirmame kė
linyje vieną po kito įmušė du 
įvarčius. 2:0 pasekme baigėsi 
kėlinys, o po per t raukos Edvi
nas Trinkūnas ženklino 3:0. 
Kuomet buvo' likę pora mi
nučių iki rungtynių pabai
gos, lietuvis teisėjas labai be
sistengiantiems čekams leido 
įmušti garbės įvartį, nesu-
švilpęs aiškiai buvusios nuo
šalės. Tačiau „Spartos" vie
nuolikė buvo ver ta bent vieno 
įvarčio, nes j i neišnaudojo 11 
m baudinio ir pora kartų iš 
ar t i nerealizavo gražių pro
gų-

Beje, prieš rungtynes ir po 
jų susirinkusieji, ypač sėdin
tieji pavėsyje, džiaugėsi gra
žiu oru ir įvairiai pramogavo, 
turėjo progą pabendrauti su 
sportininkais, kur ie gražiai 
reprezentuoja lietuvių futbolą. 

A R T Ė J A PIRMENYBIŲ 
KOVOS 

Mūsų vyrų ir rezervo ekipos 
rugpjūčio 26 d. pradės pirme-
nybinius susit ikimus „major" 
divizijoje — šį kar tą išvykoje 
Elgin miestelyje su „Chicago 
Kickers" futbolininkais — il
gamečiais „major" lygos da
lyviais. Tuo t a rpu lietuvių 
ekipa čia pasirodys po 8 metų 
pertraukos. 

Komandos t reneris Gedimi
nas Jarmalavičius džiaugiasi, 
kad šiuo metu reprezentacinė
je ekipoje yra 16 gana gerų 
žaidėjų, pajėgių kovoti su 
stipriausiomis Čikagos ir apy
linkių komandomis. Tik sa
ko, kad dar stokoja susizaidi-
mo, tačiau dabar intensy
viai treniruojamasi ir iki pir
menybių pradžios padėtis tu
rėtų krypti geron pusėn. 

Beje, pirmenybės veteranų 
grupėje j au prasidėjo, „Li
tuanicos" veteranai rugpjūčio 
11 d. pas save sukovojo 2-2 
lygiomis su „Eagles" ekipa. 

E.Š. 

LIETUVES PRANCŪZIJOS 
DAUGIADIENĖSE 

DVIRAČIU VARŽYBOSE 

Rasa Polikevičiūtė, pirmaujanti 
„Grand Boucle" moterų dviračių 
lenktynėse, Prancūzijoje. 

15-ųjų daugiadienių moterų 
dviračių lenktynių „La Grande 
Boucle Feminine", kurios neo
ficialiai vadinamos „Tour de 
France", devintajame etape 
antradienį lietuvė Rasa Poli
kevičiūtė („Acca Due O-HP 
Lorena") baigė 28-ta, tačiau 
išsaugojo pirmaujančią pozi
ciją ir padidino persvarą prieš 
antrąją vietą užimančią ispa
nę Joane Somarriba („Alfa 
Lum") nuo 5 iki 6 sek. 

Trečioje vietoje esanti pa
saulio čempionė baltarusė Zi
naida Stahurskaja (GAS) pir-
maujančiajai pralaimi 37 sek. 

Jolanta Polikevičiūtė („Acca 
Due O-HP Lorena", 5 min. 08 
sek.) iš 11-osios vietos nukrito 
į 12-ąją, Gitana Gruodytė 
(„Aliverti", 13 min. 11 sek.) — 
išliko 32-a, Erika Vilūnaitė 
("Acca Due O-HP Lorena", 17 
min. 42 sek.) iš 41-osios vietos 
pakilo į 40-ąją, o Zita Urbo
naitė („Acca Due O-HP Lore
na", 19 min. 34 sek.) — iš 48-
osios pozicijos pakilo į 47 ąja. 
Iš viso klasifikuotos 78 dvira
tininkės. 

Devintąjį etapą laimėjo ruse 
Svetlana Samochvalova („Car-
pe Diem-Iter"), 112,5 km nu
važiavusi per 3 vai. 21 min. 46 
sek. Visos Lietuvos dvirati
ninkės baigė vienoje grupėje. 
E.Vilūnaitei atiteko 14-oji, 
Z.Urbonaitei — 20-oji, 
G.Gruodytei — 23-oji, J. Poli
kevičiūtei — 27-oji vietos. 

Keturiolikos etapų lenk
tynės baigsis sekmadienį Pa
ryžiuje. (Elta) 
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K a e ^ e k f r l a t a r ~ OU'JS.") $115.00 $65.00 $45 00 
Tik še š t ad ien io laida: 
JAV $60.00 $45.00 $33.00 
Kanados ir k i t o OJ.S.) $65.00 $50.00 $38.00 
Užsakan t į Lietuvą: 
Oro paštu $500.00 $250.00 
Reguliariu paštu' ""Z"" . ' " . . . . "" . . . . . . . $100.00 $55.00 
Tik šeštadienio laida oro paštu $160.00 $85.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštą $55.00 

Vyriausia redaktorė - D a n u t ė Bindokienė 
Administratorius - Valent inas Krumplis 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 

• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ka nors skelbti. 
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 

LIETUVOS KREPŠININKAI 
ARGENTINOJE LIKO 

ANTRI 

Europos čempionatui besi
rengianti Lietuvos vyrų krep
šinio rinktinė Buenos Airėse 
(Argentina) vykusiame ta rp
taut iniame keturių komandų 
turnyre užėmė antrąją vietą, 
lemiamose trečiosiose rung
tynėse sekmadienį, rugpjūčio 
13 d., 56:67 (15:20, 16:10, 
15:26, 10:11) nusileidusi var
žybų šeimininkams argenti-
niečiams. 

Mūsiškiams 14 taškų pelnė 
Šarūnas Jasikevičius, 13 — 
Mindaugas Žukauskas , 7 — 
Rimantas Kaukėnas , 6 — Kęs
tut is Marčiulionis, po 4 — 
Ramūnas Šiškauskas ir And
rius Vyšniauskas, 3 — Dona
tas Slanina, po 2 — Mindau
gas Timinskas ir Andrius 
Ju rkūnas , 1 — Saulius Štom
bergas. Argentinos ekipoje 
pasižymėjo Ruben Wolkowy-
ski ir Andrės Nocioni, pelnę 
at i t inkamai 20 ir 16 taškų. 

Argentinos komandai už 
pergalę turnyre at i teko 20 
tūkst., o antrąją vietą užėmu
siai Lietuvos r inktinei — 15 
tūkst. JAV dolerių. 

Trečiąją vietą užėmė Brazili
ja , sekmadienį 86:74 nugalė
jusi Puer to Riką. 

Kaip žinoma, lietuviai įveikė 
puertorikiečius 105:85, o bra
zilus — 92:86. 

(Elta) 

O R I E N T A C I N I N K E 
IEVA SARGAUTYTĖ — 
P A S A U L I O J A U N I M O 

V I C E Č E M P I O N E 

Ieva Sa ryau lyU ' . Pasau l io o n e n t a -
\ įniov. >[><>rto j a u n i m o rompione 

Vengrijoje prasidėjusiame 
Pasaulio jaunimo (iki 20 me
tų) orientavimosi sporto čem
pionate Vilniaus „Sietyno" 
sporto mokyklos auklėt inė Ie
va Sargautytė (treneris Sau
lius Cininas) trumpoje trasoje 
iškovojo sidabro medalį. 

I Sargautytė 3.9 km trasoje 
su 11 kontrolinių punktų pra
laimėjo tik čempione tapusia i 
suomei Minnai Kauppi. 

Puikiai pasirodė ir Indrė Va-
laitė (trenerė Giedrė Voverie-

EUGENEC. DECKER DOS, P.C. 
D A N T Ų G Y D Y T O J A S 

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
kalbėti angliškai arba lietuviškai. 

4 6 4 7 VV. 103 S t , Oak. Lawn, IL 
Te l . 708-422-8260 

DR. JOVITA KEREUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hickory Hite, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREJKJS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd, Hckory Hifc, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hariem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, M.D., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6 

Chicago. IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarime. 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220 
MARIUS KATILIUS, M.D. 

CHIRURGAS 
Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 

žarnyno, endokrinologinė ir 
laparoskopinė chirurgija. 
300 Barney D r , Suite A ' 

Joliet IL 60435 
Tai . 815-744-0330; 

lietuviukai 815-744-8230 
wwwcemertorsurgeryandbreasthealth.com 

nė), užėmusi 8-ąją vietą. Visą 
šių metų sezoną labai gerai 
rungtyniaujant i Diana Vosy
liūtė dėl kojos t raumos nega
lėjo varžytis visa jėga ir baigė 
tik 51-ma. Šios abi sportinin
kės — taip pat „Sietyno" mo
kyklos auklėt inės. 

I. Sargauty tė ir jos t rener is 
a tkakl ia i siekė tikslo laimėti 
Pasaul io jaunimo čempionato 
medalį. 1998 metais Prancū
zijoje vykusiame čempionate 
septyniolikmetė Ieva trumpoje 
trasoje užėmė 8-ąją, o klasi
kinėje — 10-ąją vietas. Pralei
dusi 1999 metų čempionatą 
dėl baigiamųjų ir stojamųjų 
egzaminų, pernai Čekijoje j i 
j a u stovėjo an t garbės pakylos 
— klasikinėje trasoje iškovojo 
6-ąją vietą. 

T a r p vaikinų nugalėjo Ma
r ius Bjugan iš Norveguos. Mū
sų šalies sport ininkams pri
t rūko sėkmės ir panašaus ran
go varžybų patir t ies, tad į pag
rindinį finalą jie nepateko. 

Čempionato dalyvių da r lau
kia dvi rungtys — klasikinė 
t r a s a ir estafetės varžybos. 

Iš viso čempionate dalyvauja 
150 merginų ir 158 vaikinai iš 
33 šalių. B N S 

http://wwwcemertorsurgeryandbreasthealth.com


JAV LB VISUOMENINES 
VEIKLOS VINJETĖS 

ALGIMANTAS S.GEČYS 

Natūralu, kad žiniasklaida 
pirminį dėmesį skiria svarbie
siems JAV valdžios pareigūnų 
ir NATO plėtros strategijos 
formuotojų pareiškimams. Jie 
nulems, ar Lietuva 2002-siais 
metais bus pakviesta įsijungti 
į NATO sudėtį. Džiaugdamiesi 
palankiu pritarimu Lietuvos 
siekiams, nė nepagalvojame, 
kad mes esame savosios 
„laimės kalviai". Tuo tikslu ir 
šios vinjetės iš JAV LB vi
suomeninės veiklos. 

Lieberman už NATO 
plėtrą 

Ilgus metus Connecticut 
valstijoje veikusi Putnamo LB 
apylinkė šiandieną vadinasi 
geografiniu požiūriu svarbiau 
atrodančia Rytinio Connecti
cut LB apylinke. Kaip aiškina 
dabartinis LB apylinkės pir
mininkas Vytautas Alksninis, 
Putnamo vardo atsisakyta, 
siekiant stiprinti politikų 
įtaigojimą Lietuvos reikalais. 
O ta įtaka suklestėjo, kai Con
necticut valstijoje politiniai 
reiškėsi ir pasimatymus su 
JAV prezidentais „veiks
niams" išrūpindavo LB-nės 
pradininkas dr. Petras Vi
leišis, ir šiais laikais tebėra 
stipri. Connecticut lietuvių de
legacijas Vasario 16-sios proga 
priima gubernatorius, visa 
eilė valstijai JAV Kongrese at
stovaujančių narių remia Bal
tijos valstybių NATO siekį, o 
senatorius Joseph Lieberman 
yra Baltic Caucus Senate na
riu. Taip, tai tas pats Lieber
man, kuris praeitą rudenį vos 
per plauką netapo JAV vice
prezidentu. Plačiai visuo
menėje išgarsėjusi kandi
datūra nesumažino jo užsi
angažavimo Lietuvos reika
lams. V.Alksniniui atsiųsta
me laiške jis rašo, jog 
„...laukiąs dienos, kada NATO 
narystė bus suteikta šalims, 
kurių istorija ir elgsena tai pa
teisina, įskaitant Lietuvą, 
Latviją ir Estiją. Apgalvotą 
NATO plėtrą aš laikau gyvy
biškai svarbia JAV saugumo 
interesams". 

Veiklioji Omaha 

Šiame krašte esama lietuvių 
telkinių, kur visuomeninis/ 
politinis aktyvumas giliai 
įsišaknijęs, tapęs kasdienine 
duona. Tokį telkinį sudaro 
Omahos miesto lietuviai. Kitų 
organizuotų telkinių Nebras-
kos valstijoje nėra. Tautiečiais 
negausus Omahos telkinys 
spiečiasi apie lietuvių parapiją 
(lietuvio kunigo neturima!) ir 
LB Omahos apylinke, kuri 
nuostabiai sugeba suburti 
jaunąją kartą ir įjungti ją į 

veiklą. Lietuvos nepriklauso
mybės pradžioje Omahos 
miesto užmegzti „miestų sese-
rystės" ryšiai su Šiauliais gali 
būti pavyzdžiu mums visiems. 
Jie nesiriboja vien miesto 
merų apsilankymais Į ryšių 
puoselėjimą yra įsijungę du 
vietos amerikiečių universite
tai, vyksta mokslinio pobūdžio 
pasikeitimai, stažuotes, kei
čiamasi meno vienetų viešna
gėmis. Neseniai palankaus 
dėmesio sulaukęs „Ro-ko-ko" 
jaunimo ansamblio apsilanky
mas JAV buvo miestų „sese-
rystės" bendradarbiavimo pa
sekmė. 

Kas link NATO plėtros 
rėmimo, iš penkių JAV Kon
grese esančių Nebraskos de
legacijos narių, trys įsen. 
C.Hagel, atstovai D.Bereuter 
ir L.Terry) tvirtai remia Lietu
vos pakvietimą. „Ant tvoros" 
sėdi sen. J.R.Kerrey ir atsto
vas T.Osborne, nors pastara
sis pamažu linksta Lietuvos 
pusėn. Nepaprastos reikšmės 
turėjo atstovų Terry ir Bereu-
ter apsilankymai Lietuvoje. 
Pereitą gegužės mėnesį JAV 
Atstovų rūmų delegacijai 
NATO Asamblėjoje Vilniuje 
vadovavęs atstovas Bereuter 
savo viešnagę taip aptarė JAV 
LB tarybos nariui Algimantui 
Antanėliui rašytame laiške: 
„Mane labai nustebino liau
dies (grassroot) nusiteikimas 
NATO narystei. Aš užklau
siau gatvės pardavėjo, kodėl 
jis ant vežimuko prisiklijavęs 
NATO remiantį lipinuką. Šis 
paaiškino, jog jis niekad nepa
miršęs, kad jo šeimos narys 
buvęs išvežtas į Sibirą ir nie
kad nesugrįžęs". 

Spalvingasis Amerikos 
lietuvis 

New Yorko savivaldybėje 
aukštose pareigose darbuojasi 
senosios ateivių kartos pali
kuonis, teisės daktaras Mi-
chael Paul Kazas. Šis spalvin
gas asmuo lietuviškai kalbėti 
nemoka, tačiau myli Lietuvą 
ir jai padėti negaili nei laiko, 
nei pinigų. Įsijungęs į dr. 
Giedrės Kumpikaitės vado
vaujamos LB apygardos valdy
bos sudėtį, jis su jaunosios 
kartos LB tarybos nariu Rai
mundu Slyžiu varsto New 
Yorko valstijos ir miesto poli
tikų duris NATO reikalais. 

Prieš keletą mėnesių dr. Ka
zas JAV LB Visuomeninių rei
kalų tarybos (VRT) veiklą 
parėmė 1000 dolerių auka. Pa
geidavo, kad pinigai būtų skir
ti NATO plėtros uždaviniams. 
Jo pageidavimu, trečdalis su
mos buvo panaudota JBANC 
organizuojamo vienos valan
dos pokalbio (web cast) Inter-

AV LB Kranto valdybos pirm. Algimantas Gečys. 
Vytauto Jasinevičiaus nuotrauka 

nete apmokėjimui, siekiant 
įvertinti prez. G.VV.Bush bir
želio mėnesį vykusį apsilan
kymą Europoje. Sėkmė lydėjo 
JBANC pirm. Algirdo J. Rimo 
suorganizuotą pokalbį su JAV 
NATO plėtros organizacijos 
vadovu Bruce Jackson. { po
kalbį įsijungė 275 asmenys. 
Buvo atsakyta į eilę įsijun
gusiųjų NATO plėtros klausi
mu pateiktų klausimų. Pirmą 
kartą baltų aktyvistų pasinau
dota naujoviška informatikos 
priemone svarbaus klausimo 
aptarimui. 

Likusieji du trečdaliai pas
kirtos sumos dr. Kazo pagei
davimu JAV LB VRT buvo pa
naudoti NATO klausimų peti
cijos JAV prezidentui išspaus
dinimui lietuvių spaudoje. Pa
geidauta, kad trijų išeivijos 
lietuvių laikraščių skaitytojai 
išsikirptų peticiją ir telktų 
parašus. Buvo pasiektas dvi
gubas tikslas — susilaukta 
parašų ir paremta savoji spau
da. 

Kur stovi a ts tovas 
Hastings? 

Floridos Atlanto pakraštyje 
esančiai rinkiminei apygardai 
jau ketvirtą kadenciją atsto
vauja tamsiosios rasės ameri
kietis Alcee L. Hastings. 
Greičiausiai jo nepastebė
tume, jei jis nebūtų mums 
svarbios JAV Atstovų rūmų 
tarptautinių santykių komisi
jos nariu. Priklausymas šiai 
komisijai suteikia jam galimy
bę dalyvauti tarptautinėse 
konferencijose ir būti žurna
listų dėmesio centre. 

Likimas lėmė atstovui Has
tings dalyvauti gegužės mė
nesio pradžioje Bratislavoje 
vykusioje „naujųjų demokra
tijų" tarptautinėje konferenci
joje. Ten plačiai diskutuota 
NATO plėtra ir Baltijos vals
tybių 'pakvietimas į NATO 
sudėtį. Spaudos konferencijos 
metu atstovas Hastings nedvi
prasmiškai pasisakė prieš bu
vusių sovietinių respublikų 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
priėmimą į NATO. Motyvavo, 
kad nėra reikalo erzinti Rusi
jos! 

Atstovo Hastings pa
reiškimas padrąsino Rusijos 
„bendrakeleivius". Hastings 
sugrįžus, Floridoje leidžiami 
Ocala „Star Banner" (gegužės 
24 d.) ir Orlando „Sentinel" 
(birželio 10 d.) išspausdino ve
damuosius straipsnius, pasi
sakančius prieš Baltijos vals
tybių pakvietimą į NATO. 
JAV LB VRT koordinuojant, 
visa eilė Floridos LB apygar
doje esančių apylinkių (St. Pe-
tersburg — pirm. Vida Meilu-
vienė, Sunny Hills — pirm. 
Genė Gedminienė, Palm 
Beach — pirm. Kęstutis Mik-
las) įsijungė į laiškų akciją 
atstovui Hastings ir ameri
kiečių spaudai. Akcija buvo 
sėkminga, nes Hastings rado 
reikalą tapti kosponsoriu į 
Atstovų rūmus įneštos rezoliu
cijos, giriančids Baltijos vals
tybių padarytą pažangą per 
dešimt nepriklausomybės me
tų. Liepos mėnesio pabaigoje, 
Vašingtone lankantis Lietuvos 
Seimo pirmininkui Artūrui 
Paulauskui, Atstovų rūmų 
pirmininko atstovo Dennis 
Hastert suorganizuotame pri
ėmime teikėsi dalyvauti ir 
Hastings. Taigi, mūsų laiškai 
ir skambučiai daug lemia! 

Pamokti „NYT" ir 
„V/ashington Post" 

Anksčiau minėtas LB dar
buotojas Raimundas Sližys 
yra vienas uoliųjų didžiojo 
New Yorko amerikiečių spau
dos stebėtojų ir ten pasitai
kančių klaidų atitaisytojų. Jis 
nebijo konfrontuoti nei su 
žymiojo „New York Times", 
nei su lietuviams vis prieka
bių ieškančio Long Island 
„Newsday" redakcijomis. Kai 
„NY Times" ne per seniausiai 
skelbė Rusijos vadovo Putino 
„graudžius verksmus", kad 
Baltijos valstybių priėmimas į 
aljansą priartins NATO prie 
Rusijos sienų, R.Sližys laišku 
redakcijai rado reikalą taikliai 
priminti, kad jau šiuo metu 
Rusija turinti sienas su dviem 
NATO priklausančiomis vals
tybėmis — Norvegija ir Lenki
ja. Kaip dera pasaulinio masto 
dienraščiui, „NY Times" re

dakcija R.Sližio laišką iš
spausdino. 

VVashington LB apylinkės 
pirmininkė yra jauna advo
katė Rūta Kalvaitytė-Sku-
čienė. Patyrusi apie dviejų 
„The Washington Post" žur
nalistų suplanuotą vieno mė
nesio trukmės plačiai apra
šomą kelionę per Sibirą, ji at
kreipė redakcijos dėmesį, kad 
Lietuvos, Latvijos, Estijos, 
Ukrainos, Moldovos ir kt. 
tautų žmonėms Sibiras turi 
gilią bei skausmingą prasmę. 
Antrojo pasaulinio karo ir Sta
lino vykdyto „valymo" laikais 
milijonai buvo ištremti dirbti 
sunkaus režimo darbo stovyk
lose, daugeliui nebuvo leista 
grįžti, kitiems visą gyvenimą 
buvo skirta Sibire likti. 
„Vienas išvežtųjų buvo mano 
senelis, miręs Sibiro darbo 
stovykloje apie 1945-sius me
tus". R.Skučienė žurnalistams 
pasiūlė susipažinti su A.Sol-
zhenitsyn veikalu „Diena Iva
no Denisovitch gyvenime" ir 
pateikė žinių apie Interneto 
tinklalapiuose esančią infor
maciją apie Sibiro trėmimus. 
Bravo! 

Krepšinis ir politika 

Sportas yra sena, plačiai po
litikoje vartojama priemonė. 

(Nukelta į 5 psl.) 

PASKIRTOS „LIETUVIU 
BALSO" PREMIJOS 

Jau antrą kartą Čikagoje 
leidžiamas ,vAmerikos balsas" 
buvo paskelbęs grožinės lite
ratūros (bet kurio žanro) kū
rinio konkursą, kurio šieme
tinė tema buvo: „Vardan ne
dalomos tautos". Vertinimo 
komisiją sudarė du nariai iš 
Lietuvos: Rašytojų sąjungos 
Lietuvoje pirm. Valentinas 

" Sventickas, rašyt. Eugenijus 
Ivaškevičius, rašyt. Vytautas 
Volertas (Rochester, NY), Ra
šytojų draugijos pirm. Stasė 
Petersonienė ir vyr. „Draugo" 
dienraščio redaktorė Danutė 
Bindokienė. 

Vertinimo komisija per
skaitė 76, konkursui atsiųs
tus, kūrinius ir š.m. rugpjūčio 
9 d. paskyrė tris premijas, 
skelbiame tik premijuotųjų 
kūrinių autorių slapyvar
džius: jų pavardes sužinosime 
premijų įteikimo šventėje, ku
ri ruošiama rugsėjo 31 d. Jau
nimo centre, Čikagoje. 

Pirmoji — 5,000 dol., pa
skirta Jonui Petraičiui už po
litinį romaną „Neleisk mūsų 
gundyti"; 

Antroji — 3,000 dol., teko 
Juozui Gniuždai už „Kulka 
Dievo širdy"; 

Trečioji — 1,000 dol. — Au
driui Gilvydžiui už „Brolis 
Vincentas". 

Premijų mecenatas — dr. 
Jonas Adomavičius. 

DRAUGAS, 2001 m. rugpjūčio 17 d., penktadienis 

Danutė Bindokienė 

Kas pasisakys už 
komunizmo aukas? 

Savaitraštis „Baltic Times", 
leidžiamas Rygoje, vėliausioje 
savo laidoje (rugpjūčio 5-12, 
Nr. 269) išspausdino taiklų 
George F. \Vard <gyv. Austra
lijoje) straipsnį ..Who speaks 
for the communist dead?" 
Straipsnio pradžioje pamini
ma, kad š.m. vasario mėnesį 
Londono (Anglija) Karališka
jame karo muziejuje buvo ati
daryta paroda, labai įspūdin
gai pristatanti Antrojo pasau
linio karo metu vykdytą holo-
kaustą, o tuo pačiu duota pra
džia pirmajai Tarptautinei 
prisiminimo dienai. 

Kalbėdamas parodos atida
rymo iškilmėse, britų premje
ras paminėjo žydus, čigonus . 
slavus, intelektualus, dvasi
ninkus, homoseksualus, deši
niųjų partijų politikus ir daug 
kitų, kurie buvo sunaikinti po 
Trečiojo Reicho ratais, riedan
čiais, kaip Hitleris ir jo pa
sekėjai tikėjo, į užtikrintą per
galę. Baigdamas savo jaus
mingą kalbą, premjeras su
šuko: „Niekuomet!" Tokie įvy
kiai, kurie lydėjo nacių siau
tėjimą, niekuomet mūsų pla
netoje neturi pasikartoti... 

Straipsnio autorius klausia, 
kodėl Anglijos ministras pir
mininkas nepaminėjo Baltijos 
valstybių, Ukrainos bei kitų 
Rytų Europos valstybių? Juk 
šios tautos kentėjo dvigubą 
siaubą — tiek nacių, tiek bol
ševikų okupaciją, juo labiau, 
kad pastaroji tęsėsi kone pusę 
šimtmečio, tad ir komunizmo 
aukų priskaičiuotina nepaly
ginamai daugiau, negu naciz
mo. 

Pasibaigus II pasauliniam 
karui, sąjungininkai suruošė 
Niurenbergo teismą didie
siems nacių vadams ir ki
tiems, vykdžiusiems holo-
kaustą. Tačiau ir to nepakako. 
Simon Wiesenthal centras tę
sė darbą, kurį neužbaigė Niu
renbergo tribunolas: karo nu
sikaltėlių ieškodamas — ir 
atrasdamas — visame pasau
lyje, kur tik jie tikėjosi pa
sislėpti nuo užpelnytos baus
mės. Minėto centro dėka. Va
šingtone, kaip ir kitose sos
tinėse (ypač Europoje) atida
ryti holokausto muziejai, pa
statyti paminklai, paskirtos 
gedulo dienos prisiminti na
cių aukoms. Be to, Vokietija 
savo praeities kaltes stengiasi 
atpirkti ir piniginėmis kom
pensacijomis, milžiniškas su
mas markių išmokant nuken
tėjusiems asmenims ar jų pa
likuonims. 

„Vis dėlto, teisingumo ir 
žmoniškumo vardan, turėtu
me paklausti klausimą, kurį 

daugelis Vakaruose bijo iš
tarti: kas kalba ir veikia už 
komunizmo aukas?" — klau
sia autorius George F. VVard. 

Žudymas, trėmimas, areš
tai, kankinimai prasidėjo nuo 
pat komunizmo įsigalėjimo 
pradžios. Tuos nežmoniško 
smurto veiksmus vykdė komu
nizmo pasekėjai ir pačioje Ru
sijoje i vien 1921 m.. Lenino 
įsakymu, nužudyta 70.000 ru
sų, o iki sovietų imperijos 
žlugimo aukų būta tarp 60 ir 
85 milijonų), ir kituose komu
nistiniuose kraštuose ipvz.. 35 
mln. Kinijoje*. Tuo tarpu Hit
leris savo „viešpatavimo me
tais spėjo nuo Žemės pa
viršiaus nušluoti apie 21 mili
joną žmonių". 

Tokius duomenis pateikia 
stambus veikalas ..The Black 
Book of Communism". '.Apie 
šią knygą jau rašyta „Drau
ge". Ji pirmiausia išleista 
1990 m. prancūzų kalba, o 
angliškai — keleriais metais 
vėliau, susilaukusi kelių lai
dų ir nemažai kritikos.) 

Galbiįt verta pažymėti, kad 
pirmą kartą 5,000 egz. tiražu 
„The Black Book of Commu-
nism" Rusijoje išleista 1999 
m. Šiuo metu Rusijos cen
tristų partija „Dešiniųjų pa
jėgų sąjunga" knygą išspaus
dino 100.000 egz. tiražu ir 
nemokamai išsiutinėjo vi
soms Rusijos mokyklų biblio
tekoms. Pasak partijos ideolo
go Leonid Gozman, kad „kny
ga būtų prieinama kiekvie
nam moksleiviui ir padėtų su
prasti komunizmo ideologijos 
pavojus, kurie Rusijoje dar la
bai gyvi". 

Gyvi jie ir tautose, buvo-
siose sovietų imperijos oku
pacijoje. Šiuo pavyzdžiu turė
tų pasinaudoti ir Lietuva — 
tiek „The Black Book of Com-
munisrn", tiek Lietuvos Geno
cido tyrimų centro leidiniai 
turėtų rasti kelią į mokyklų 
(ypač aukštesniųjų) bibliote
kas. Galbūt tuomet atsirastų 
daugiau drįstančių paklausti: 
„Kas pasisakys už komuniz^ 
mo aukas?" Ne tik paklausti, 
bet ir pasisakyti. 

Kai Vašingtonas ir Vakarų 
Europa galais pirštų vaikšto 
apie Rusijos prezidentą ir 
stengiasi jam „skersai kelio 
neperžengti", kai Lietuva (ir 
kitos Baltijos valstybės) tie
siog verčiasi per galvą, kad 
kaip nors patektų po saugiu 
NATO narystės skėčiu ir 
„niekuomet!" taptų ateities 
realybe, geriausias to realybes 
užtikrinimas: susipažinimas 
su pavojumi ir iš kur jis tyko. 

IŠSIGELBĖJIMAS BUVO 
LIETUVA... 

ANNEMARIE KIUZAUSKAS 

Nr.8 
Dabar aš jau gavau as

mens pažymėjimą pusei metų, kad civilinės metrikaci
jos įstaigoje būtų galima tuoktis. 

Mūpų tėvas mėgino mus iš čia ištraukti. Kas tik ne
buvo daroma. Patyriau, kaip jis neabejodamas stengė
si, kad mes išvyktume iš Kauno Vokietijon. Bet sovie
tinės įstaigos visą laiką darė mums kliūčių. 

Tuo metu aš vėl prisiminiau savo vokiečių kalbą, ir 
tai padėjo gaunamųjų laiškų turinio supratimas. Aš 
nuolat gaudavau laiškų iš vienos mokslo draugės, kuri 
mano adresą gavo iš mano tėvo. Anksčiau ji vadinosi 
Eva Grigun, o dabar jau Eva Kionig. Mūsų draugystė 
atsinaujino ir dabar jau nenutrūko. 

Visi mano tėvo rūpesčiai buvo be pasekmių — iki 
1958 metų. Tada mano broliai gavo leidimą išvykti. 
Tai buvo 1958 metų vėlų rudenį. Hansas ir Joachimas 
dar atėjo pas mus, mano vyras juos palydėjo iki Mins
ko, iš kur jie išvažiavo į Lietuvos Brestą, o iš ten tol m 
į Vakarus. Dabar aš Lietuvoje likau jau vienintelė. 

Aš mėginau kartu su vaikais išvykti: mano vyras 
būtų vykęs kartu kaip šeimos narys. Bet nieko nelai
mėjome. Bet mėginome toliau. Mano tėvas mėgino 

laimėti per Vokietijos pasiuntinybę Maskvoje, bet ir 
tai nepadėjo. Atrodė, kad viskas veltui. Pamažu geso 
visos viltvs. 

Ir štai vieną dieną kažkas sustojo prie mūsų durų ir 
pasakoja, kad jis ilgiau negalįs kęsti matydamas, kaip 
valdininkai iš mūsų tyčiojasi. Aš jį pažinau jau iš 
įstaigos, į kurią, aš buvau ėjusi šimtus kartų, kad 
gaučiau išvykos popierius. Dabar jis papasakojo, kad 
mūsų išvykos popieriai jau daug kartų buvo pajudinti 
ir vėl atidedami į šalį, kol pagaliau pasimetė išvykos 
data. Dabar vėl atidedama ir, kaip atrodo, vėl nenori
ma mums pranešti. 

Taigi aš vėl ten važiavau ir reikalavau nusileisti. Tie 
buvo labai nustebę, klausdami, iš kur aš žinau. Aš ne
žinau, ką aš pasakiau, tik, žinoma, ne tai, kad padėjo 
vienas iš to būrio, kurie mums norėjo padėti. 

Ir mums liko labai mažai laiko iki išvykimo. Reikėjo 
dar vykti į Maskvą vizos per Lenkiją ir Demokratinę 
Vokietijos Respubliką ir į Vakarų Vokietijos pasiun
tinybę. Mes viską metėme į šalį, ir eilė turėjo pajudėti 
ir BRD pasiuntinybė turėjo mums padėti. Tuo pačiu 
metu mes norėjome atsikratyti namų ūkio daiktų. Mes 
galėjome nustatytą sumą pinigų Vokietijos banke 
iškeisti ir tada pinigus turėjome gauti Kiolne Vokietijos 
pinigais. 

Laikas bėgo, artėjo diena, kada mes išvyksime iš 
Maskvos. Dabar jau buvo taip: aš imu telefono ragelį 
ir šaukiu Maskvą. O ne, jokios pažangos. Beliko siųsti 
telegramą, ką mes ir padarėme, pasiuntėme į Vakarų 
Vokietijos pasiuntinybę. Iš ten atėjo atsakymas, kad 

nėra jokių kliūčių. Mes galėjome įeiti patys, ir tik rei
kėjo žiūrėti, kur palikti daiktus. Prabėgo jau daug lai
ko, ir artėjo valanda, kada vėl visa prapuls. , 

Mano vyras išvyko artimiausiu traukiniu. Maskvoje 
turėjo rasti leidimą. Po to Lenkijos pasiuntinybė, ji 
reikalą sutvarko, toliau Vokietijos Demokratinė Res
publika. Čia buvo užkliūta. Priežastis: buvę nežinoma, 
kur mes vykstame. Nors traukinio bilietas buvo į Kiol-
ną. Vakarų Vokietijos pasiuntinybėje vėjo greičiu vis
kas sutvarkoma, ir mano vyras per naktį sugrįžta. 
Mūsų laikas jau beveik išsekęs. Jis parvyko vidur
dienį. Aš buvau viską surišusi. Mes turėjome viską 
sudėti į didelį maišą, kuris turėjo būti užsiūtas taip, 
kad prie sienos jį būtų galima lengvai atidaryti. Ke
lionės bilietus jau buvome gavę pasiuntinybėje, ir mes 
nuskubėjome į geležinkelio stotį, nes mes iki rytdie
nos, 1959 metų gugužės 2 d. turėjome peržengti sieną 
Lietuvos Breste, nes taip skambėjo mūsų išvykimo 
data. 

Mes atvykome prie sienos, bet ten pasidarė neramu. 
Mano vyras turėjo eiti atrišti maišą. Jis dar turėjo 
šiek tiek pinigų, kurių jis negalėjo išsivežti, ir jį nuo 
sienos pasiuntė atgal į Lietuvą. Tuo metu traukinys 
pradėjo judėti. Aš viena su vaikais žvalgiausi, nes daž
nai būdavo, kad žmonės nuo sienos būdavo grąžinami 
su visokiais išsisukinėjimais. Aš ėmiau blaškytis. Ir 
štai pasirodė mano vyras ir šoko \ traukinį. Ir aš paju
tau neįtikėtiną palengvėjimą ir kritau ant suolo. 

Traukinys vos vos buvo persiritęs per sieną, bet mes 
jau važiavome: pirmą etapą į Vokietiją buvome per

žengę, ir viltis greitai susitikti su artimaisiais suteikė 
man naujų jėgų. 

Pas tėvą 

Vykome per Lenkiją ir Rytų Berlyną. Ten mus pasi
tiko Raudonojo kryžiaus seserys ir persodino į kitą 
traukinį. Vakarų Berlyne gavome pietus; buvome ne
valgę 24 valandas. Iš ten mes nuvykome iki Hanove
rio, o iš ten kitą dieną pasiekėme Frydlandą. Vaikai 
buvo labai išvargę, juk vyresnysis buvo vos dvejų su 
puse metų, o mažesnysis vos metų. 
I Frydlandą mes nuvykome kartu su 10 ar 12 žmonių, 

kur gavome kambarį, gavome šiltą valgį, ir vėl atėjo 
vakaras. Kitą dieną(po pusryčių vaikus galėjome pa
likti aptarnavimo kambaryje. Buvo tiek daug reikalų. 
Tyrimai, mano vyras buvo apklaustas dėl karo tarny
bos Lietuvoje. Mes atvažiavome iš Kauno, kur buvo 
karo apygarda. Kadangi mano vyras vokiškai nemokė
jo nė žodžio, jis buvo apklausinėjamas vertėjo, kuris 
kalbėjo rusiškai. Drabužių sandėlyje mes gavome dra^ 
bužių sau ir vaikams. Taip pat gavome šiek tiek svei
kinimo pinigų savo ir vaikų vardu. Mano vyras nieko 
negavo: jis — užsienietis. 

Aš visą laiką galvojau apie savo tėvą. kurio aš buvau 
nemačiusi jau keturiolika metų. Su savo vokiškais pi
nigais aš nuėjau į paštą ir norėjau išsiųsti telegramą į 
Kelną. J is juk turėjo sužinoti, kad mes jau atvažia
vome, nes j is norėjo mus Frydlande pastikti. 

(B.d.) 
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NEIŠDYLANTI BAIMĖS ATMINTIS 
Tęsinys 

Mūsų baimė išplaukia 
iš atsiminimų 

— Buvo įdomu skaityti 
Miglės studentiškų laikų ap
rašymą. Ir man teko studi
juoti marksizmą-leninizmą. 
Tokia pagunda imdavo tą 
pseudomokslą paversti į nie
kus. Ir mes mandagiai klau-
sinėdavome savo „profesorių" 
Kruglovą, kol jis, sukirstas ir 
apsiniaukęs, išeidavo iš audi
torijos, neatsakęs į paskutinį 
klausimą. 

Tik štai, straipsnio pabai
goje Miglė ima ir nukalba. 
Girdi, sovietmetyje baimės 
nebuvo, tai tik antrosios atei
vių bangos vaizduotės pada
rinys. Netiesa! Tai ne mūsų 
vaizduotės, bet atminties ir 
patyrimo padarinys. Lietuva 
buvo okupuota 1940 birželio 
14 d. Apėmė netekties, skaus
mo ir bejėgiškumo jausmas. 
Po vieno mėnesio, liepos 12 d, 
prie to prisidėjo baimės jaus
mas, gilus ir visą tautą api
mantis jausmas. Nes tą die
ną buvo suimta tūkstančiai 
lietuvių, kurie jau niekad į 
savo šeimas nebegrįžo. Ir tai 
buvo tik pirmas žingsnis tau
tos naikinime, kurį vėliau tę
sė masiniai trėmimai 

Tegu mano giminės ir arti
mieji paliudya Miglei apie so
vietų terorą, kurio ji nematė.. 
Tėvo pusbrolis Ūsas ištrem
tas, miręs Sibire. Tėvo ben
dradarbis Skučas miręs trem
tyje ar nužudytas kalėjime. 
Tėvo sekretorius Juodviršis, 
suimtas, dingęs be žinios. Mū
sų namų nuomininkas Pikt-
žirnis, suimtas, niekad nebe-
grįžes. Mano buvęs skiltinin-
kas Černiauskas, suimtas, 
dingęs be žinios. Mano klasės 
draugas Mikalauskas, suim
tas, vėliau paleistas, bet, tik 
sovietams pabėgus drįsęs pa
sakoti, koks yra jausmas, kai 
tave apvelka elektrizuota lie
mene ir leidžia elektros sro
vę... Arba mano klasės drau
gas Jasiukaitis, matematikos 
genijus, koks gimsta kartą 
per šimtą metų, kuris buvo 
rusų nušautas, niekas nežino 
kodėl. Arba ir tas visai nepa
žįstamas žmogus, kurį suimtą 
vedė Kaune. Tas vaizdas at
minty išliko dėl jo šaukian
čios simbolikos: šautuvą į nu
garą įrėmęs, enkavedistas ve
da žmogų, o už jų, pro me
džius, matyti dar nenuimta 
Laisvės statula. 

Miglė sarkastiškai atsiliepia 
ir apie kitą, būk tai ateivių 
vaizduotę, — spygliuotas vie
las ir čekistus, saugančius pa
sienį. Bet kad taip buvo! Ir 
nevien tik vielos, buvo sar
gybiniai šunys, išartos žemės 
juosta... Kiekvienas, gyvenęs 
pasieny, tą galėjo matyti. Aš 
pats mačiau tą geležinę už; 
dangą, važiuodamas į Rytų 
Berlyną. O 1940 m. liepos 
mėnesį, kol dar rusai spyg
liuotą vielą nebuvo suspėję 
ištiesti, buvo iškabinti skelbi
mai, kad bandymas pereiti 
sieną, bus baudžiamas to as
mens ir jo šeimos trėmimu į 
poliarines sritis. Skaičiau tą 
skelbimą ir ryškiai pajutau, 
kad esu sovietų tironijos ver
gas. 

Tai tik mano asmeniški 
išgyvenimai, matytė skeveld

rėlė, Lietuvos kančios mozai
koje, padauginta milijonus 
kartų. Reikia būti, arba bent 
jau stengtis būti, aklam, kad 
to nematytum. Žygienė rašo, 
kad jie, studentai, gyveno pil
ną ir laisvą gyvenimą. Jos ar
gumentas: studentai ginčijosi 
su marksizmo lektore ir nie
kas jų nesuėmė. Tokie atsitik
tiniai argumentai yra vadina
mi anekdotais. 

Skaitydamas Miglės Ž. 
straipsnį, prisiminiau vieną 
Aldonos Huxley apysaką. Joje 
Huxley vaizduoja, kaip kaž
koks keliauninkas, klaidžio
damas po Andų kalnus, paten
ka į izoliuotą, pasaulio už
mirštą slėnį, kuriame visi 
žmonės per kartų kartas iš
sivystė akli, netgi jų akių 
obuoliai išnyko. Ateivis, pama
tęs, kiek jis daug gali padėti, 
užsimojo pagerinti jų gyveni
mą ir, padedamas savo pase
kėjų, daug pasiekė. Bet slėnio 
seniūnai buvo nepatenkinti — 
valdžia slydo jiems iš rankų. 
Patyrinėję nusprendė, kad tie 
gumbulai abipus ateivio no
sies padaro jį kitokiu ir 
drumsčia slėnio darnų gyve
nimą. Buvo nutarta tuos 
gumbulus išimti... 

Migle, Švelniai palieskite 
savo akis. Ar jos dar tebėra 
savo vietose? 

R. Sidrys, M.D. 
Streaton.IC 

* 

Aš tikrai negyvenau 
baimėje 

Siunčiu vieną anekdotą, ku
ris buvo populiarus visoje 
SSSR Na tie, kurie nežino, 
kas buvo „Armianskoje radi
jo", tai galiu paaiškinti — visi 
politiniai anekdotai buvo ku
riami to bevielio „radijo" pas
tangomis — taip niekas ir 
nesužinodavo autoriaus. Tai 
Štai: Armėnų radijas gavo 
klausimą: „Ar galima Armė
nijoje pastatyti komunizmą?" 
Armėnų radijas atsako: „Ne. 
Gruzijoje pirmiau". Tada vėl 
klausimas: „Kodėl?" Atsaky
mas: „Todėl, kad komunizmas 
bus greitai pastatytas arba, 
kaip sakoma, jau ne už kalnų, 
o Armėnija — tai už Kaukazo 
kalnų!" Sitam anekdotui gal 
20-25 metai. Atsiprašau tau
tiečių, — žinau, kaip pas mus 
Lietuvoje sakydavo, jog už se
nus anekdotus pakaria, bet 
šiuo anekdotu noriu parodyti, 
kokioje „baimėje" mes gyve
nome. Ne tokioje, kaip įsi
vaizduojate. Ar baimėje ilgai 
gyvenusi tauta galėjo staiga 
prisikelti ir sukurti Sąjūdį? 
Argi mes visą laiką gyvenome, 
'Vytauto Didžiojo šlovę minė
dami? Argi visą laiką galima 
gyventi prislėgtam? 

Gimiau 1960 metais. Mano 
motinai tada buvo 22, o tėvui 
— 24 metai. Jiė buvo studen
tai. Mano senelis buvo išvež
tas į Sibirą. Močiutė buvo 
mokytoja ir ilgai negavo dar
bo. Tėvo tėvai buvo paprasti 
žmones, gyveno mažame mies
telyje. Kai mano tėvas baigė 
institutą, gavo paskyrimą pa
silikti Kaune. Gyveno ben
drabutyje — viename kamba
rėlyje, kur augau ir aš iki 9 
metų. Po to valdžia davė butą 
— dviejų kambarių. Viename 

gyveno mano seneliai, o ki
tame — mes. Damai man tek
davo miegoti virtuvėje, nes 
kartu su seneliais aš neno
rėdavau — knarkimas neleis
davo miegoti. Neturėjome jo
kio svečių kambario, kur ga
lėtume priimti svečius. Mano 
tėvai sakė, kad antro vaiko jie 
nenorėjo auginti, kaip kalėji
me — mažame plote. Taip ir 
likau vienturčiu. Mokiausi, 
pradėjau dirbti Vilniuje. Gy
venimas bendrabutyje. Ve
džiau. Bendrabutis jau buvo 
modernesnis — su maža vir
tuvėle ir dušu. Kai 1989 me
tais priartėjo eilė mano šeimai 
gauti butą, įvyko daug daug 
įvykių — privatizacija, arba 
prichvatizacija, sugriovė mano 
viltis. Tada buvo išgrobstyti 
arba išpirkti visi bendra
bučiai. Mano du mažamečiai 
vaikai buvo pasmerkti gyventi 
mano vaikystės kalėjime. 

Apie baimę. Žinojome, kad 
senelis išbuvo Sibire 10 metų, 
kad močiutė jo ištikimai iš
laukė. Matyt, po Stalino mir
ties galėjo daugiau laiškų pa
rašyti, siuntinių pasiųsti. 
Mums nebuvo paslaptis, kad 
išvežė jį neteisingai, kažkas 
įskundė. Gerai, kad močiutės 
su mano mama tuo metu ne-

jos sesuo buvo miestelyje 
pagimdė vaiką ir ji buvo iš
vykusi padėti. Taip ir neatsi
sveikino su seneliu. Daug var
go buvo išvargta mano tėvų, 
bet jiems tikrai niekas nesu
trukdė siekti mokslo. Jie abu 
baigė Kauno politechnikos in
stitutą. Mama ilgą laiką dai
navo instituto dainų ir šokių 
ansamblyje „Nemunas". Tais 
laikais jie niekur nevažinėjo 
užsienin, todėi neaišku, ar bū
tų išvažiavę. Mūsų namuose 
kabėjo visų Lietuvos kuni
gaikščių gipsiniai bareljefai-
kopijos, sukurti gal skulpto
riaus P. Rimšos. Lietuvos 
himną mokėjome atmintinai, 
tik žinojome, kad nereikia nie
kam to pasakyti. O per šeimos 
šventes seneliai tyliai tyliai 
mums draustas dainas padai
nuodavo: „Sėk, sesute, žalią 
rūtą, kad Lietuva laisva 
būtų..." ir kitas. Kai 1974 me
tais buvau kalbinamas stoti į 
komjaunimą — atsikalbinė
jau, sakiau, kad kažin ar man 
to reikia, aš į bažnyčią vaikš
čioju. Mokiausi labai gerai. 
Tik istorijos mokytoja vis ban
dydavo „sukirsti". Velykoms 
visi vaikai atsinešdavo dažy
tus margučius ir jais keisdavo
si. Mano mokslo laikais niekas 
nebedrausdavo to daryti. Vil
niuje Kaziuko mugėje galė
davai iš medžio išdrožtų ir 
nudažytų kiaušinių nusipirkti 
ir su jais mokykloje kitus ap
gauti — kai sumuši, tavo 
kiaušinis vis laimi... Tik tokių 
gudročių buvo ir daugiau. O 
Užgavėnės? Net mokyklos val
gykloje tą dieną galėdavai 
gauti blynų. Kauno katedroje 
visada būdavo pilna jaunimo, 
ypač Kūčių vakarą, Velykų 
rytą per Sekmines ar kitas re
ligines šventes. Pavyzdžiui, 
per velykines ryto pamaldas, 
kada eidavo procesija aplink 
katedrą — daug mano bendra
amžių ateidavo. Sveikinda-
vomės vieni su kitais. Mama 
sakydavo: „Matai, kiek jauni
mo yra, tai nežus Lietuva". 
Ne, ne aš tikrai negyvenau 
baimėje. Nepritekliuje — taip. 
Tai žudė mus, tai žeidė mus. 

Nuo 1991 metų su visa šei
ma — JAV. Čia pirmą kartą 
gyvenime pasijutome žmonė
mis. Kai gavome politinį prie
globsti ir galėjome susirasti 
normalius darbus, pradėjome 
geriau ir geriau gyventi. Čia 
mes pirmą kartą nusipirkome 
savo namą! Mūsų vaikai turi 
po atskirą kambarį. Jie turi 
gerą ateitį — mokosi gerai. 
Tačiau čia mes turime baimės 
— prarasti darbą, susirgti. 
Čia nuolat kankina mintis — 
ar visas skolas sumokėjome šį 
mėnesj? Ir čia žmonės gyvena 

Pasaulio lietuvių centre 'Lemonte) po koncerto. Iš kaires: Ligija Tautkuviene, A.S. Palionis, dr. Meilute Bis-
kiene. Raimondas S\ Jackevičius, muz. Solveiga Palioniene. , 

AKORDEONISTAS R. SVIACKEVICIUS 

Veik penkios dienos Či
kagoje ir trys koncertai — 
Jaunimo centre. Cicero para
pijos salėje ir Palaimintojo J. 
Matulaičio misijos bažnyčioje. 
Truputį daugiau nei šimtas 
penkiasdešimt žiūrovų klau
sėsi ir plojo neeilinio talento 
muzikantui iš Vilniaus-akor-
deonistui Raimundui Sviacke-
vičiui. 

Esame įpratę, kad akordeo
nas, tai būtinai kaimo kapelos 
instrumentas-linksmintojas, o 
repertuare tik polkos, valsai, 
maršai. Na, dar išskirtinė vie
ta šokių muzikai — koks gi 
tango be akordeono ar ban-
doneono! Siūlydamasis kon
certuoti Čikagoje ir prašy
damas surengti jam koncer
tus, Raimondas žadėjo groti 
ne tik klasikinę, bet ir popu
liariąją muziką. Jau susiraši-
nėjant, įspėjau (kad nebūtų 
nusivylimų), jog nesitikėtų 
daug žiūrovų, nes akordeonas 
nėra toks populiarus instru
mentas, kaip fortepijonas. 

Atrodo, padarėme viską, ką 
tik galėjome, mudvi su JAV 
LB Kultūros tarybos pirmi
ninke M. Reiniene. Gaila, kad 
tik po koncertų daugelis pano
ro išgirsti talentingą muzi
kantą, bet, kaip sako mūsų 
liaudis, šaukštai po pietų. Pir
madienį Raimondas jau sku
bėjo namo. Bendraujant su 
juo, klausimas po klausimo 
susiklostė šis mūsų pasi
kalbėjimas, kurį siūlau skaity
tojams. Raimondas — pirma
sis Lietuvoje grojęs solo akor
deonui su simfoniniu orkes
tru, jam dedikuojami šiuo
laikinės muzikos kūriniai 
(komp. Nomeda Valančiūtė). 

— Akordeono amžius 
artėja prie 200 m. — jį 1829 
m. Vienoje išrado, išto
bulino Damian. Lietuvoje 
armonika, akordeonas pri
klauso vadinamajai atsi
neštinių muzikos instru
mentų grupei, kuri spar
čiai ėmė plisti XIX a. antro
joje pusėje. Šie instrumen
tai buvo stipresnio garso 
nei tautiškų instrumentų 
ansambliai ir, matyt, todėl 
jie buvo labai laukiami ves
tuvėse, gegužinėse, pasi
linksminimuose. Tik šio 
šimtmečio viduryje nusis-

Ąt 
panašioje, ir skirtingoje bai
mėje, kaip ir lietuviai. Gal turi 
būti Baimė, kitaip ir to žodžio 
nebūtų žodyne. Tik žinau, kad 
mes niekada neturėjome pra
eities įvykių baimės, nes juose 
niekada nedalyvavome tiesio
giai. Kai senelis užpykdavo 
ant valdžios ar kokio ruso kai
myno, sakydavo: „Aš nieko ne
bijau — tame jūsų Sibire jau 
pabuvau. Ateis ir jūsų eilė". 
Ir ką jūs manote? Pokalbis 
nutrūkdavo senelio naudai! 

Jonas K. iš NY 

tovėjo pavadinimas „kaimo 
kapela", „kaimo kapelija" 
„džesas" ir pan. Atšilimo 
laikotarpiu išeivijos lietu
viai, atsilankę pirmą kartą 
1960 m. Lietuvon į Dai
nų šventę, gali prisiminti, 
kaip Vingio parke puikiai 
suskambo kaimo kapelų at
liekama P. Bekerio „Pol
ka", K. Kavecko „Valsas" ir 
E. Pylipaičio „Vestuvinis 
maršas". Tada pirmą kartą 
Dainų švenčių istorijoje 
kaimo kapelos buvo su
jungtos į vieną orkestrą ir 
grojo kartu. Įspūdis buvo 
nepakartojamas. Vėliau 
kaimo kapelos atsirado 
Kalnų parke rengiamų an
samblių vakarų progra
moje. Jų populiarumu ir 
vieta mūsų gyvenime ne
tenka net abejoti. O kaip 
sekasi klasikinės muzikos 
populiarintojui R. Sviacke-
vičiui Lietuvoje, pasau
lyje? Ar populiarus akor
deonas Lietuvoje, kaip 
klasikinės muzikos instru
mentas? 

— Be abejo, klasikinė muzi
ka, kad ir populiari, nėra liau
diškas grojimas. Mūsų tradici
nis supratimas: akordeonas — 

liaudies kapelos sudėtinė da
lis. Tačiau ir kaimo kapelų re
pertuare yra ne viena ar dvi 
šiuolaikinės pjesės, kurias 
išgroti ne kiekvienam akor
deonistui įmanoma. Ir pačios 
kaimo kapelos skiriasi savo 
grojimu, meistriškumu. Mūsų 
publika mėgsta lengvą reper
tuarą, o tuo tarpu Vakaruose 
akordeono muzika pelnė kur 
kas kitokį įvertinimą — akor
deonistai dalyvauja daugelyje 
šiuolaikinės muzikos festiva
lių. Nėra lengva pralaužti le
dus, nėra lengva būti vienam 
iš pirmųjų. Tačiau bandyti rei
kia. Pradžia jau padaryta se
nokai (Raimondo tėvas, Ri
čardas Sviackevičius — Lietu
vos Muzikos Akademijos pro
fesorius, Lietuvos akordeo
nistų asociacijos prezidentas, 
tarptautinių akordeono festi
valių, konkursų, seminarų ini
ciatorius, meno vadovas. Akor
deonų kvinteto „Concertino" 
įkūrėjas 1975 m., jo vadovas. 
Beje, šiame kvintete yra gro
jęs talentingas muzikas, De 
Paul universiteto magistran
tas, dabar gyvenantis Čika
goje, Antanas — Saulius Pa
lionis. Ričardas Sviackevičius 
— prestižinių tarptautinių 
konkursų jury narys. Vilniaus 
miesto mokytojų akordeonų 
orkestro vadovas ir dirigentas. 

R. Sviackevičius prie Dariaus ir Girėno paminklo Čikagos Marquette 
Parke 

Metodinių darbų, natų, par
titūrų, straipsnių, spausdi
namų ir už Lietuvos ribų, au
torius — L. T.), tačiau nuo 
Vakarų Europos supratimo, 
muzikos priėmimo vis dar at
siliekame. Bet mes daug dir
bame šia kryptimi, sten
giamės kuo daugiau dalyvauti 
tarptautiniuose konkursuose, 
festivaliuose, mokymo semi
naruose. Tai puiki mokykla 
save parodyti, pamatyti kitus, 
pasikeisti patyrimu. Šiuo 
metu vien tik Vilniaus Kon
servatorijoje studijuoja daug 
gabaus jaunimo (apie 20), ku
rie, tikiuosi, įsilies į klasikinės 
muzikos propaguotojų eiles. 
Tai būsimieji atlikėjai. 

— Kaip išgyvena muzi
kantai Lietuvoje? 

— Be abejo, labai nelengvai. 
Aš pats dirbu bent keliose mo
kyklose — Karoliniškių muzi
kos mokykloje du kartus sa
vaitėje nuo ryto iki vakaro, 
Vilniaus Konservatorijoje tu
riu mokinių, su kuriais dirbu, 
nemažai dar ir repetuojame 
ansamblius. Kitoje muzikos 
mokykloje dirbu antraeilinin
ku... Ne už visą darbą yra su
mokama, bet tikiesi ateičiai 
atpildo — tavo studentas kur 
nors prasimuš ir tada visas 
triūsas bus įvertintas — dar
bas nenuėjo veltui! Laiko sau 
ir šeimai turiu labai mažai. 

— Ar nėra sunku šeimoje, 
jei neturi jai tiek laiko, 
kiek nori kita pusė? 

— Šiandien džiaugiuosi, kad 
mano žmona Edita, su kuria 
draugavome veik ketvertą 
metų (ji tada ir sužinojo, kad 
man profesija yra labai svar
bi), palaiko mane. Be abejo, 
nėra šeimos be dūmų, bet tai 
tik smulkmenos. Iš esmės, 
mano šeima supranta ir sten
giasi padėti įveikti kai kada 
atsirandančius sunkumus. 

— Neseniai grįžai iš stu
dijų Olandijoje, kur paren
gei labai įdomią programą 
— koncertą akordeonui ir 
violončelei ir panorai su 
šiuo kuriniu supažindinti 
Lietuvos publiką (grojo 
prof. S. Sondeckienės stu
dentė Roma Jaraminaitė), 
kurį atlikai Vilniaus ro
tušėje surengtame festiva
lyje „Sugrįžimai" ir apskri
tai stengiesi kuo daugiau 
groti Šiuolaikinės muzikos. 
Ar tikiesi, kad palaipsniui 
Lietuvos publika įpras ir 
prie „sunkesnės" muzikos? 

— Be abejo, kitaip neverta 
būtų nė dirbti. Būtų galima 
eiti lengvesniu keliu, kaip, pa
vyzdžiui, daro kai kurie muzi
kantai Anglijoje, Amerikoje — 
jie koncertuodami naudoja 
įvairų apšvietimą, efektus, ta
čiau man artimesnis profesio
nalaus muziko kelias. Juo ir 
tikiuosi eiti toliau. 

— Netrukus pakils Tavo 
lėktuvas ir vėl lauks kiti 
sumanymai, koncertai, fes
tivaliai, studentai. Tuoj 
skubėsi į seminarą Palan
goje, kur tavo meistriš
kumo pamokų klausysis 
Lietuvos akordeonistai — 
atlikėjai, kapelų vadovai, 
muzikos mokytojai. Kokie 
įspūdžiai iš šios viešnagės 
JAV? 

(... čia Raimondas pažeria 
daug komplimentų ir padėkos 
žodžių organizatorėms, kad 
buvo priimtas, sudarytos są
lygos koncertuoti...) — Įdomūs 
žmonės. Visi sutikti vis kito
kie. Labai šilti, bičiuliški. 
Dėkingas Rūtai ir Vyteniui 
Kuncoms, dr. Meilutei Biskie-
nei už globą ir suteiktą pasto
gę, Daliai ir Vytui Kazra-
giams, kurie patys pasisiūlė 
nusivežti į Venecijos naktis. 
Dėkingas kun. A. Paliokui, 
kad sutiko priimti koncertuoti 
bažnyčioje. Bažnyčiose klasi
kinės, nebūtinai religinės mu
zikos koncertai rengiami vi
same pasaulyje. 

(Nukelta į 5 psl.) 
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Bičiulystė 
MEDIKAI, KURIANTYS EILES 

JSveika Bičiulyste'! Ačiū, 
kad esate, rašote, rūpinatės ir 
palaikote visus tokius, kaip aš 
— atvykusius ir dirbančius, 
ne iš gero, o iš reikalo. Ačiū už 
S. Nėrį ir dar daug kitų 
straipsnių. Slaugant seną 
žmogų, niekur neiškišant no
sies, 'Draugas' su savo 'Bičiu
lyste', dažnai lieka vieninteliu 
langeliu į šviesą. 

Nuoširdžiai džiugu ir malo
nu, kad 'Bičiulystės' redak
torė, čia atvykusi, nenuskendo 
naujoje jūroje, o kažką daro, 
džiugindama ir kitus. 

Linkiu Jums kūrybinės sėk
mės ir vis gausesnio skaity
tojų rato. Tragiško likimo ku
nigas J. Zdebskis yra pasakęs, 
kad 'kartais porą metų reikia 
sakyti pamokslus tuščioje baž
nyčioje, o po to ji bus pilna. 
Siekiant didelio tikslo, reikia 
kantrybės ir aukos'. To Jums 
ir linkiu visuose matomuose ir 
nematomuose darbuose' — 
rašo Vilūne Bučinskier.ė, at
siuntusį eilėraštį „Ilgesys". 

Panorau susipažinti, šnekte
lėti. Vilūne Bučinskier.ė — 
kaunietė gydytoja, laikinai gy
venanti Čikagoje ir jau skai
čiuojanti likusias dienas iki 
išskridimo datos. Namuose 
laukia vyras Romas, sūnus 
Vytautas, šiuo metu studijuo
jantis VDU raagistrantūroje 
verslą ir administravimą, try
likamete dukra Dovilė ir šu
nelis Emy. 

Buvo įdomu išgirsti, kad še
šuras (vyro tėvas) Benediktas 
Bučinskas buvo ilgametis 
Kauno 'Aušros' gimnazijos 
(kurią baigė Vyt. Landsbergis, 
Aloyzas Sakalas, mokėsi ir 
Valdas" Adamkus. Pasigiriant 
reiktų pasakyti, kad ir aš ją . 
baigiau) mokytojas, ir keletą 
metų direktoriavo. Kadangi 
buvo praktikuojantis katali
kas, vaikščiojo bažnyčion, tad 
greitai nuo pareigų buvo nu
šalintas. B. Eačinskas buvo 
išrinktas nepriklausomos Lie
tuvos Ateitininkų sąjungos 
centro valdybos nariu (apie jį 
yra parašyta ir „Lietuvių en
ciklopedijoje". Boston, t. III, 
psl. 307). Nušalinus nuo di
rektorių, jis perėjo į S. Nėries 
vardu pavadintą III vid. mo
kyklą ir ten dėstė istoriją. Jo 
buvę moksleiviai pasakojo, 
kad istoriją mokytojas dėstęs 
dviprasmiškai, palikdamas 
daug ką susivokti patiems 
moksleiviams. „Kai perskai
čiau 'Bičiulystėje' straipsnį 
Tegul čiulba lakštingala' —-
tai net kojos nušiurpo - juk 
daug faktų aš jau seniai žino
jau iš savo vyro tėvo", — sakė 
daktarė. Mokytojas r.c kartą 
buvo sakęs, kad kada nors 
iškils į viešumą daug suklas
totų faktų apie S-. Nėrį, apie 
kuriuos jis pasakojęs ne tik 
savo šeimoje. Kad poetė buvus 
nelaiminga dėl paskutinio 
suklastoto rinkinio, kad ji su
pratusi, jog buvus suklaidinta, 
kad ji norėjusi būti palaidota 

su visomis Bažnyčios apeigo
mis ir t.t. 

Dr. Vilūne Bučinskienė dė
kinga likimui — užaugo dva
singoje šeimoje: jos mama bu
vo Kauno Mokamos stomatolo
ginės poliklinikos terapinio 
skyriaus vedėja (niekada ne
buvo komunistų partijos na
re), o tėtis — inžinierius-sta-
tybininkas. Beje, jam siūlė 
įstoti į „šlovingąsias" eiles ir 
tada „būsiąs kolūkio pirminin
ku", gaus namą ir kitas leng
vatas nemokamai. Atsisakė, 
tad savo namą statyti teko net 
13 metų ir tas laikotarpis šei
mai buvo tarsi gyvenimas sko
lon. Tačiau namuose visada 
buvo gausu knygų, teatro lan
kymas užėmė nemažą vietą vi
sos šeimos gyvenime. 

Dr. Vilūnės mama užaugo 
daugiavaikėje šeimoje — vie
nuolika vaikų! Vienas mamos 
brolis — Vladas Michelevičius 
— Kauno vyskupas-
augziiiaras, kuris ilgus metus 
buvo kardinolo V. Sladkevi
čiaus padėjėju. Kiti du mamos 
broliai pasitraukė į JAV. Dėdė 
Pranas gyvena Floridoje, o 
brolis Antanas ilsisi Šv. Kazi
miero kapinėse (mirė 1963 
m.). Mamos sesuo — seselė be
nediktinė Benjaminą. Dr. 
Vilūne su pasididžiavimu sa
ko, kad jos krikšto tėvas, tė
velio moksladraugis, yra Ker
navės klebonas Česlovas Kri
vaitis. 

Pati dr. Vilūne pirmuosius 
penkerius metus dirbusi rea
nimacijoje. Po kiek laiko pe
rėjo dirbti į Kalniečių polikli
nikos karo veteranų skyrių. 
Darbas su karo veteranais, 
žinia, kainuoja daug nervų, 
nei bet kur kitur. Dar aštuo
nerius metus — Romainių 
plaučių tuberkuliozės kliniki
nėje ligoninėje, kurios pacien
tų daugumą sudarė asocialūs 
asmenys, alkoholikai. Tačiau 
nekeikia likimo — viskas pra
verčia gyvenime. Ypač, kai 
trejus metus dirbo Kauno Slau
gos ligoninėje, na, ir dabar, kai 
laikinai gyvenanti Amerikoje. 

— Kaip gyvena medikai 
Lietuvoje? 

— Aš dirbu gydytoja. Mano 
atlyginimas — 667 litai per 
mėnesį. 33 procentus atskai
čiuoja įvairiausių mokesčių. 
Apytikriai — 400 litų parnešu 
į namus. Sesutės, slaugutės 
gauna dar mažiau — 430 
litų... O kur dar atskaitymai. 
Visiškas nužmoginimas. 

— Pakalbėkime apie lite
ratūrą. Eilėraščiai?! Ar te
ko rašyti anksčiau? 

— Mokiausi Kauno 5-oje 
vidurinėje mokykloje, kur lite
ratūrą dėstė A. Pajarskaitė. 
Ji, beje, buvo ir klasės auklė
toja. Pagalvok tik, kai prieš 30 
metų baigėme mokyklą, mūsų 
klasėje buvo tik trys komjau
nuoliai! Auklėtoja nevertė, ne
agitavo mūsų stoti komjauni-
man. 

(Mūsų klasėje, kai baigėme 
mokyklą, dauguma buvome 
komjaunuoliais, nes pirma — 
mokykla vadinosi Komjauni
mo vardo, o antra — komjau-
niman stojome dešimt metų 
anksčiau. Tada žymiai labiau 
moksleiviai buvo verčiami sto
ti. Tiesiog sudarė sąrašus ir 
nuvarė į komjaunimo komi
tetą, formaliai suvaidinę pri
ėmimą. Mums buvo sakoma, 
kad negalėsi įstoti į aukštąją 
mokyklą. Nors į kai kurias 
aukštąsias buvo įstoti visai 
paprasta. Pavyzdžiui, mano 
laikais į Pedagoginį institutą 
(dabar Pedagoginis universite
tas), net jokio konkurso nebu
vo, tik stok. Tuo tarpu į Vil
niaus universiteto specialybes 
buvo labai dideli konkursai.) 

— Tai ka ip gi su eilėraš
čiais, a r teko spausdintis? 

— Iš visų dėstomų dalykų 
mokykloje man labai patiko ir 
sekėsi literatūra. Teko daly
vauti įvairiose moksleivių 
olimpiadose. Mano rašiniai 
buvo gerai vertinami. Tiesa, 
pačių aukščiausių laurų ne
nuskyniau. Labai mėgstu ty
loje, vienumoje, ilgesyje rašy
ti. Ir kartais tai išsilieja eilė
mis. Dažniausiai rašau apim
ta geros arba blogos nuotai
kos. Niekada ir niekur neban
džiau spausdintis. 

Kai mintimis nuklystu į tą 
įdomų laiką jaunyste, visada 
prisimenu, kaip buvo smagu 
šokti choreografiniuose būre
liuose. Įdomiausia, kad lan
kiau ir dailųjį čiuožimą su Li
lija Žalyte-Vanagiene, mūsų 
žymiausio čiuožėjo Povilo Va-
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ZODIAKAS 

M.K, Čiurlionis. Zodiakas. „Liūtas" 

nago mama Dar lankiau me
ninę gimnastiką ir atstovavau 
Lietuvos rinktinei. Buvome la
bai užsiėmę, nebuvo kada dy
kinėti. Bet reikėjo daug ir 
įtemptai mokytis medicinoje, 
tad su daugeliu dalykų reikėjo 
atsisveikinti... 

Palinkėkime dr. Vilūnei iš
tvermės, sėkmės ir laimingai 
sugrįžti Lietuvon. Taip pat ne
padėti plunksnos į šalį... 

L. T. 

po koncertų, kokie atsiliepi
mai, gal sužinosiu įdomių 
niuansų. 

Prašyčiau padėkoti mano 
vardu visiems, prisidėjusiems 
prie šio reikalo, ypač Meilutei 
Biskienei, Marijai Remienei, 
„Draugui", kun. Algirdui Pa
liokui. Bet, žinoma, didžiau
sia padėka — Jums. 

Raimondas 
Sviackevičius 

Vilūne Bučinskienė 
ILGESYS 

Kelionės tolimos, sunkūs išsiskyrimai 
Ir ilgesys baisus brangių žmonių, 
Vienatvė, liūdesys... Taip noris atsidusti: 
„Dievuli mano, daugiau nebegaliu..." 

Ir mintys, ir jausmai — visi tėvynėj, 
Tokioj mažoj ir taip man reikalingoj. 
Nenoriu būt kitur, net jeigu kitas kraštas 
Man būtų geras ir labai svetingas. 

Kodėl nemielas tolimas šis kraštas, 
Kodėl svajonėse tiktai šalis gimta, 
Kodėl ilgai čia nesinori būti, 
Kodėl Amerika tokia man svetima? 

Todėl, kad aš esu maža dalelė 
Vienintelės, brangios man Lietuvos, 
Suaugusi lig skausmo, gyvo kraujo, 
Todėl man taip mielos ir taip savos. 

Sapnuoju šeimą, darbą, žalią mišką, 
Už jo spalvas ir kvapą nieko nėr gražiau. 
Todėl kiekvieną vakarą dėkoju Dievui, 
Juk liko dar viena diena mažiau. 

Dabar įsivaizduoju, ką turėjo jausti 
Išvyti karo iš gimtų lizdų, 
Išvengę Sibiro, svečion šalin patekę, 
Kraujuojančiom širdim lig šių dienų. 

Sugrįžkite visi, palikę šalį, 
Parskriskite kaip paukščiai į namus. 
Nes, kur bebūtumėt toli jūs nukeliavę, 
Geriau nei Lietuvoj juk niekada nebus. 

Sugrįžę pabučiuokit gimtą žemę, 
Aukštyn pažvelkit — koks gražus dangus! 
Juk Lietuva visus mus tebemyli — 
Vienintelius, brangius savo vaikus. 

2000 m v.isara. (I.š kaires), vyras Komas, dukra Dovile, mama Janina, aš ir sūnus Vytautas. 

LAIŠKAI 

Nuoširdus ačiū! 

Noriu dar kartą labai nuo
širdžiai Jums padėkoti. Jei ne 
Jūsų pagalba, užsispyrimas ir 
kietas charakteris, tikrai ne
manau, kad kas nors iš to iš
eitų. Esu labai patenkintas — 
padarėte viską, ką galėjote. 
Ačiū! Gaila, kad tokių žmo
nių, kaip Jūs. nedaug — gy
venimas būtų žymiai įdomes
nis. 

Džiaugiuosi, kad pavyko su
rinkti tą sumelę pinigų, nors 
ne visai, bet jau arti nulio. Jei 
ne Jūs, turėčiau didelį nuo
stolį. Parašykit, kas ten naujo 

Miela Ligija, 

Ačiū už „Bičiulystę". Visa
da su malonumu skaitau ir 
džiaugiuosi. Ypač noriu padė
koti už Aloyzo Vaičiaus nuos
tabų pasidalinimą savo gyve
nimu. Tai nuostabus žmogus: 
jo atvirumas padaro jį šviesia 
asmenybe. 

Vincas Kolyčius 
Toronto, Canada 

— O dėl praėjusio penkta
dienio „Bičiulystės" — aš nu
stebinta ir sujaudinta — toks 
puikus, toks geras, toks stip
rus numeris! Aloyzo Vaičiaus 
išpažintis — tai kažkas ne
paprasta. Sujaudina iki šir
dies gelmių. Kiekvienas žodis 
toks tikras, taip ir krinta į 
širdį. Toji jo išpažintis — tai 
gyvenimo tiesa, žmogaus iš
gyventa. Argi pridėsi prie to
kio kūrinio kokį tradicinį 
„Draugo" straipsnelį kur do
kumentine kalba aprašytas 
koks, eilinis minėjimas NNN 
parapijoje. Supratau, jei ne 
Jūs, tokio atsivėrimo nebūtų 
— žmogus, pajutęs, jog jo 
klausotės ir jį suprantat, 
ryžosi tokiam žingsniui (tiesą 
sakant, aš taip pat nerašyčiau 
— arba rašyčiau „Bičiulystei", 
nepalyginti mažiau, jei nejus-
čiau gyvo Jūsų susidomėjimo, 
jei nesulaukčiau iš Jūsų pas
katinimo). Šaunu, Ligija. Pri
imkite mano sveikinimus. La
bai labai puiku (ne tai kad 
pranokot lūkesčius — aš net 
lūkesčių tokių neturėjau). Vie
nu žodžiu! _ ,. 

Dalia 
— Labas Bičiule, jau be

veik savaitė praėjo, kaip lau
kiu „Bičiulystės", kaip nėra 
taip nėra, šiandien gavau an
tradienio numerį. Šiandieną iš 
jaunystės, iš Vokietijos laikų, 
žmogus mane surado, per
skaitė „Likimai" ir pradėjo 
manęs ieškoti. Tai Jonas 
Šarka iš Omaha, Nebraska. 
Jis irgi laukia pereito penkta
dienio „Bičiulystės". Jis man 
sakė, kad gražiai parašyta. 
Mes buvome lietuviai skautai, 
tada. Aš 74 metų, jis 73. Aš 
dar negavau siuntos su nuo
traukomis ir laikraščiais, pa
sakyk jiems pasiųsti ir sąs
kaitą, aš pasiųsiu čekį. 

Aloyzas 

LIŪTAS (SAULĖ) 

Liūtas — tai žemės žvėrių 
karalius, kaip erelis — skrai
dančiųjų paukščių valdovas. 
Liūtas dažniausiai simbolizuo
ja saulę, šviesą. Ko gero del 
jėgos, geltono, lyg aukso spal
vos, plauko. O jo galvos gaurai 
panašūs į saulės spindulius. 
Liūtas siejamas su šviesa, nes 
niekada nesudeda akių. Atver
ti, nors ir maži plyšeliai, bet 
neužmerkti, net ir poilsio me
tu. Kitos simbolinės savybes 
— drąsa, pasiutimas ir taria
ma išmintis. Dažnai jis su
prantamas, kaip teisingumo 
simbolis. Liūto atvaizdas puo
šia valdovų sostus ir jų vė
liavas, rūmus. (Ach, kas neno
rėtų būti toks galingas, kaip 
liūtas!) 

Kinijoje ir Japonijoje liūtas 
laikomas apsaugančiu nuo 
piktųjų dvasių, todėl dažnai 
vaizduojamas, kaip šventyklų 
saugotojas. Egiptiečių, babilo
niečių ar asirų šventyklos taip 
pat dažnai būdavo saugomos 
liūtų skulptūrų. Egipte, vie
nas kitam atsukę nugaras, du 
liūtai simbolizuoja saulės pa
tekėjimą ir nusileidimą — Ry
tus ir Vakarus, vakardieną ir 
šiandieną. 

Biblijoje dažnai minimas 
liūtas turi tiek teigiamą, tiek 
ir neigiamą simbolinę reikš
mė: Dievas prilyginamas liūto 
jėga ir teisingumu, Judo gi
minė lyginama su liūtu, Kris
tus vadinamas „Judo giminės 

liūtu". Kita vertus, ir velnias 
siejamas su plėšriu liūtu. 

Viduramžiais liūtas buvo 
laikomas („Physiologus") Krisį 
taus prisikėlimo simboliu. T&r 
susiję su daugelio autorių tvjrį 
tinimu, kad liūtai gimsta ne
gyvi ir tik po trijų dienų tėvo 
kvapu atgaivinami. Riaumo
jančių liūtų atvaizdai gali sie
tis ir su mirusiųjų prisikėlimu 
Paskutinio teismo dieną. 

Jau viduramžių paveiksluo
se matome neigiamą, stiprų, 
grėsmingą liūtą, kur jis vaiz
duojamas ryjantis žmones, ar 
kitus žvėris. Pakankamai gau
su neigiamo požiūrio į liūto 
jėgą — kova su juo ar rrfe-
džioklės, kur liūtas nugali
mas, kaip nevaldomo įniršio 
įsikūnijimas (Heraklis, Sam
sonas). 

Heraldikoje liūtas vaizduo
jamas daugiau dėl stiprumo. 
dažniausiai herbuose ar juos 
laikantis. 

Liūtas yra penktas Zodiako 
ženklas. Jis atitinka antrąjį 
vasaros mėnesį: Saulė pereina 
tą ženklą liepos 23-rugpjūčio 
22 d. Čia Saulės namai, grai
kų astrologijoje — Saturnas, 
Jupiteris ir Marsas (Plutonas) 
yra Liūtui priskirti globėjai, o 
indų astrologijoje tokiais yra 
Saulė, Jupiteris ir Marsas'. 
Liūtas yra ugnies ženklas, 
vyriškas, teigiamas (aktyvus) 
ir tvirtas. Liūto žvaigždyno 
pavadinimas žinomas jau iš 
babiloniečių šaltinių. 

Pagal Udo Becker parengė L.TV '• 
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AKORDEONISTAS RAIMONDAS SVIACKEVIČIUS 

-• i . . 

Atkelta iš 4 psl. 
Netgi sovie

tiniais laikais, prisiminkime, 
rengiamus koncertus Kated
roje ir kitose Vilniaus baž
nyčiose, į kurias mane vesda
vosi tėvai (Raimondui Sviao-
kevičiui tik dvidešimt šešeri 
metai!). Ačiū jums visi mielieji 
Čikagos žmonės. Tikiuosi ka
da nors ir vėl sugrįžti ir, tada, 
jau daugiau pažįstamas, vėl 
surengti koncertus. Gal ne tik 
Čikagoje. Žinoma, jei padė
site?! 
.Nuo tavęs noriu padėkoti 

visiems, atsilankiusiems į 
koncertus, visiems globoju
siems, padėjusiems sureng

ti šiuos koncertus. Ypač 
dėkinga dr. Meilutei Bis
kienei ta ip bičiuliškai, 
nuoširdžiai priėmusiai Rai
mondą į savo namus. O 
Raimondui — sėkmės sce
noje, darbe su mokslei
viais, s tudentais . Kuo ge
riausios kloties gars inant 
Lietuvos vardą ir tikėjimo 
būt i įver t intu bei sulaukti 
paramos iš tokius j aunus , 
kūrybingus menininkus re
miančių fondu* Beje, pakal
bintas, R. Sviackevičius 
paaukojo dvidešimt penkis 
dolerius (100 litų) Valdovu 
rūmų atkūrimui. 

Ligija Tautkuvienė 

Rūpestingoji <h\ Meilute Riškiene ir RaimorKlns Svi.it k.--. icr*r*>' 

http://Svi.it
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PRIE KAUNO ATIDARYTAS 
GOLFO KLUBAS „ELNIAS" 

P o k a l b i s s u d r . R e m i g i j u m G a š k a 

- G e r b i a m a s , R e m i g i j a u , 
p o p a s i m a t y m o V o k i e t i j o j e 
m a l o n u b u v o J u s v ė l s u t i k 
ti L i e t u v o s s o s t i n ė j e . N o r s , 
ž i n a u , e s a t e u ž i m t a s , b e t 
p r a š y t u m e a t s a k y t i į k e 
l e t ą „ D r a u g o " k l a u s i m u -
E s a t e r e f e r e n t a s P r e z i 
d e n t ū r o j e j a u n i m o ir s p o r 
t o k l a u s i m a i s . A r J ū s ų p a 
r e i g o s n e s i k e r t a s u R. 
K u r t i n a i č i o ? 

- Po tiek daug metų tikrai 
buvo malonu užpernai pasi
matyt i Vasario 16-osios g im
nazijoje, minint Lie tuv ių 
Chartos 50-metį . Tada lydėjau 
Lietuvos prezidentą j Vokie
tiją. 

O mano pareigos Prezi
dentūroje nesikryžiuoja su 
Rimo Kurtinaičio. Lietuvoje 
pagrindinius valdžios dSrbus 
atl ieka Vyriausybe, o R. Kurti
nait is yra Vyriausybes narys . 
j i s ir vadovauja Lietuvos spor
to veiklai. Mano pareigos yra 
stebėti Lietuvos sporto ir jau
nimo veiklą, organizacijas ir 
tuo klausimu patarti prezi
dentui . Į prezidentą kreipiasi 
daug įvairių žmonių, taip pat 
ir sportininkų, todėl preziden
tas turi būti sus ipaž inęs su 
padėtimi šioje srityje. Mūsų 
pareiga yra daugiau patarti , 
paskatint i ir. reikalui esant , 
pakritikuoti. Pavyzdžiui . Lie
tuvoje nes imatė te isėjaujant 
moterų, krepšinio te isėjų . Tą 
reikalą pajudinus, j a u tur ime 
kel ias merginas, kurios tei
sėjauja ir gimnazijų, ir univer
s i te tų lygose. Tikiu, kad už 
m e t ų kitų matys ime j a s dir
bant ir LMKL. ir LKL. 

- - P r i e š k e l e t ą m e t u V o 
k i e t i j o j e l a n k ė s i L i e t u v o s 
j a u n i ų b o k s o r i n k t i n ė , k u r i 

d u k a r t u s r u n g ė s i s u v o 
k i e č i a i s . S u s i t i k i m a i v y k o 
n e t o l i m a n o m i e s t e l i o , t a d 
t e k o e i t i v e r t ė j o p a r e i g a s . 
L i e t u v o s b o k s i n i n k a i s k u n 
d ė s i , k a d L i e t u v o s s p o r t i 
n i s g y v e n i m a s r e m i a s i 
k r e p š i n i u , š i a i s p o r t o š a k a i 
s k i r i a m o s m i l i j o n i n ė s s u 
m o s . T u o t a r p u b o k s a s , 
l e n g v o j i a t l e t i k a i r k t . s p o r 
t o š a k o s y r a p o d u k r ų v i e 
t o j e . 

- Tiesa, kad Lietuvoje yra 
daugiausia krepšininkų, me
tai po metų jie pas iek ia įspū
dingiausių laimėjimų ir, ma
nau, natūralu, kad j i e m s ski
riamos didžiausios lėšos . Aš 
nemanau, kad pajėgūs leng
vaatlečiai bėdavotu dėl finan
savimo. Viskas priklauso nuo 
meistriškumo. Toks Virgil ijus 
Alekna tikrai nedejuoja. O 
mūsų boksininkams dar reikia 
stiprokai pasitempti iki tokių 
aukštumų. Būtų labai puiku, 
jei tų lėšų būtų p a k a n k a m a i , 
deja. jų trūksta v i s i ems . 

- K i e k i š L i e t u v o s b i u 
d ž e t o s k i r i a m a s p o r t o i r 
j a u n i m o r e i k a l a m s , k a i p 
p a s k i r s t o m i p i n i g a i a t s k i 
r o m s s p o r t o š a k o m s ? 

- Kadangi Prezidentūra pi
nigų neskirsto, o tai daro Vy
riausybė ir jos sudėtyje esan
tis Sporto depar tamentas , 
man sunkiau į šį k l a u s i m ą at
sakyti. Žinau, kad j a u n i m o or
ganizacijoms per m e t u s skiria
ma netoli dviejų mil ijonų litų. 
Bet kai juos padalini 50-čiai 
įvairių organizacijų, tai sumos 
tampa verktinai mažos . 

- P r a ė j u s i a i s m e t a i s L i e 
t u v o s l e n g v o s i o s a t l e t i k o s 
p i r m e n y b ė s e V. A l e k n a 
n u s v i e d ė d i s k ą 7 0 . 9 3 m , p a 
s i e k d a m a s g e r i a u s i ą r e z u l 
t a t ą p a s a u l y j e . V o k i e č i ų 
s p o r t o s p a u d a s u p a š a i p a 
r a š ė , k a d l i e t u v i o p a s i e k i 
m a s V a k a r ų E u r o p ą p a 
s i e k ė t i k p o t r i j ų d i e n ų . 
K o d ė l i n f o r m a c i j a s k l i n d a 

v ė ž i o ž i n g s n i u ? 

- Tai gal vokiečiai neskaito 
Lietuvos spaudos ar nežiūri 
mūsų televizijos. . . Tas rezulta
tas , ž inoma, buvo įspūdingas, 
bet tai nebuvo Europos ar pa
saulio rekordas. Apie tai 
pranešė ELTA ir BNS. Del In
ternete , tai dar tik dabar 
mūsų Sporto federacija surado 
lėšų kurti savo t inklalapius . O 
savo d r a u g a m s vokiečiams 
pasakykite , kad jie ruoštųsi 
rašyti apie būs imą Virgilijaus 
pasaul io rekordą. 

- P a ž į s t u J u s k a i p g e r ą 
k r e p š i n i n k ą . „ A n t r o j i j a u 
n y s t ė " n e l e i d ž i a i š d y k a u t i 
k r e p š i n i o a i k š t e l ė j e . K o k i ą 
s p o r t o š a k ą d a b a r p a s i r i n 
k o t e ? 

- Pens in inko duoną.. . Savo 
malonumui per savai tę nors 
sykį paža i sdavau krepšinį, pa
bėgiodavau po parką. Tačiau 
praėjusiais meta is patyriau 
dvi operacijas, tai m a n e pri
stabdė. 

- T a s p a t s k l a u s i m a s k y l a 
i r k a l b a n t a p i e p r e z i d e n t ą 
V. A d a m k ų . Č i k a g o j e j i s 
p l a u k i o j o , ž a i d ė g o l f ą . 
D e j a , L i e t u v o j e n ė r a g o l f o 
a i k š č i ų . N e n u m a t o t e j ų 
į r e n g t i g r a ž i o s e V i l n i a u s 
a p y l i n k ė s e , j u o l a b i a u , k a d 
m ū s ų s o s t i n ę l a n k o d a u g 
u ž s i e n i e č i ų , g o l f o m ė g ė j ų ? 

- Antakalnyje rytais 2-3 
kartus per sava i tę prezidentas 
plaukioja base ine . Taipogi n e 
retai žaidžia tenisą. J o rezi
denciją s u p a miškai , taigi po 
vakar ienės j is dažnai e ina 
pasivaikščiot i ir ats igauti po 
dienos darbų. O del golfo, tai 
a ikštyno mes visi laukiame. 
Nesen ia i Kauno pakraštyje. 
Didžiosiose Lapėse , ats idarė 
Vytauto Motiejūno įrengtas 9 
duobučių a ikš tynas , pavadin
tas golfo k lubu ..Elnias". Atro
do. Vilniuje bus pradėtas pla
nuoti 18 duobučių a ikš tynas . 

Mūsų kolegos suomiai labai 
noriai s t u m i a šį reikalą. 

- J ū s ų a p s i l a n k y m o m e t u 
V o k i e t i j o j e p a j u d i n o m e i r 
L i e t u v o s k r e p š i n i o r e i k a 
l u s . P a s a k ė t e , k a d P a r y ž i u 
j e L i e t u v a „ p a d o v a n o j o " 
I ta l i j a i E u r o p o s m e i s t e r i o 
v a r d ą . A r t a s „ a p d o v a n o j i 
m a s " n e g a l i p a s i k a r t o t i 
T u r k i j o j e ? B e t o , v o k i e č i ų 
s p a u d a j a u k i t a i p „ š n e k a " . 
A n k s č i a u j i f a v o r i t e l a i k ė 
L i e t u v ą . D a b a r p r i e f a v o 
r i t ų i r p a t y s s a v e p r i s i 
s k i r i a , k a d a n g i v o k i e č i ų 
r i n k t i n ė j e ž a i s N B A k r e p 
š i n i n k a s D . N o w i c k i i r 
g r e i č i a u s i a i - V o k i e t i j o s p i 
l i e t y b ę g a v ę s B a r c k l e y (jo 
m o t i n a v o k i e t ė ) . K o k i a J ū 
s ų n u o m o n ė d ė l š i ų m e t ų 
p i r m e n y b i ų T u r k i j o j e ? 

- N e s u aiškiaregis ir negaliu 
nuspėti pasekmių. Žinau tik 
tiek, kad Lietuva dalyvaus su 
daugmaž ta pačia komanda, 
kuri Sydnėjuje iškovojo bron
zą. Taigi, skr i sdamas į Tur
kiją tikrai n ema n a u , kad ten 
mūsiškia i pas i š iukš l ins . Yra 
vilčių, kad ir Arvydas Sabonis 
prisijungs prie rinktinės. Tada 
tokiems, kaip Nowicki , ten ne
daug bus v ie tos po krepšiu. . . O 
dėl Vokietijos krepšinio. . . ma
no akimis , j i s labai banguotas . 
Vienais meta i s geriau, kitais -
vėl duobėje. Klubų ža id imas 
Vokietijoje daugiaus ia remiasi 
užs ienieč ia is , o tarpvalstybi
n ius sus i t ik imus labai dažnai 
lydi jų tarpkomandinis nesu-
gyven imas . Aš daugiau bijo
čiau italų ar serbų. 

- N u o š i r d u s a č i ū u ž a t 
s a k y m u s . L i n k i m e J u m s 
s ė k m ė s i r g r a ž i o s d a r b u o 
t ė s . 

Kalbėjosi K a z y s B a r o n a s 

Lietuvo? prezidentas Valdas Adamkus ir dr. Remigijus Gaška. 

ŽMOGUS PAUKŠTIS 2001 
Ne tik darbas sotina žmogų. 

J a m reikia ir pramogos, reikia 
retkarčiais atsitraukti nuo 
kasdienybes. Tokią progą man 
suteikė ..Sparnų" žurnalo pa-
tarėjas-redaktorius lakūnas 
Antanas Arbačiauskas, pa
kvietęs į „Žmogus paukštis 
2001" aviacijos šventę, kuri 
vyko į š iaurę nuo Panevėžio, 
Paįstrio miestelyje. 

Iš Vilniaus išvažiavome 
pusę penkių ryto - 4 senjorai 
lakūnai ir rašytojas Vilius 
Užtupas . kuris šventėje plati
no knygas. Dabar ir aš buvau 
įrašyta į senjorų klubą. Avia
cijos muziejui padovanojau 
savo daug metų rinktą me
džiagą apie skraidymą. 

Vytauto Lapėno aerodrome 
atsiradome pradedant į orą 
kilti balionams. Vėjas nešė 
spalvingus balionus, kurie 
puošė dangų (jie skraidė ir 
išvakarėse prieš mums at
vykstant). 

Cia vyko Lietuvos akrobati
nio skraidymo čempionato 
varžybos. įdomiai praleisti sa
vaitgalį atvyko entuziastų iš 
visos Lietuvos. Jie buvo su sa
vimi pasiėmę palapines ir jose 
apsigyvenę. Jų buvo daug. vi
sas palapinių miestel is . Atvy
ko ištisomis šeimomis. 

Aviacijos šventę surengė 
aukštojo pilotažo, akrobatinio 
skraidvmo lakūnas Vvtautas 

Lapenas , š io aerodromo savi
ninkas . T a i gerai sutvarkytas 
aerodromas , j a m e eilėje išri
kiuoti stovėjo privačių firmų 
dviviečiai ir keturviečiai spor
tiniai l ėktuvai . 

V y t a u t a s Lapenas - nepa
prastas ž m o g u s , jo nuošir
d u m ą ir š i l u m ą pajunta kiek
v ienas ž m o g u s , su kuriuo j is 
tik pas i sve ik ina . 

Prieš d e š i m t m e t ų V. 
Lapenas patyrė didelę nelai
me: a t l i ekant akrobatinius 
s k r a i d y m u s netoli Vi ln iaus , jo 
lėktuvas užs idegė ir sudužo. 
Pilotas b u v o sunkia i suže is 
tas , operacijc> m e t u buvo am
putuota koja ir kairiosios ran
kos pirštai . Gydymui teko pa
skirti d a u g laiko. 

Po š ių s k a u d ž i ų įvykių Lie
tuvių aeroklubo v i enas iš 
s te igėjų, l a k ū n a s inž. Edmun
das J a s i ū n a s sur inko lėšas nu
pirkti V. Lapėnui protezą. 
Amerikos l ie tuviai suaukojo 
4 ,500 dol. o Amer ikos lakūnai 
jam nupirko suremontuotą 
Aircoup lėktuvą , kurio valdy
mui nereikia kojų. 

V y t a u t a s L a p e n a s gali būti 
ger iaus ias pavyzdys Lietuvos 
ž m o n ė m s . D a u g e l i s jo vietoje 
būtų sėdėję sudėję rankas ir 
verkš l enę dėl savo nelaimės. 
Tik ne L a p e n a s . J i s mane su
žavėjo savo rūpest ingumu, 
savo a k y l u m u : s u savo lazdele 

A P I E L A I S V Ė S K O V Ų 
D I D V Y R I U S 

Tauragės rajone. Šakalinėje, 
Lietuvos Didžiojo kunigaikščio 
Kęstučio motorizuoto pėstinin
k ų batal iono teritorijoje rug
pjūčio pradžioje atidaryta 
pažint inė vasaros poilsio sto
vykla „Kęstučio apygarda". 
Kęstučio apygardos partiza
n a m s 1947-1948 meta is yra 
vadovavęs J o n a s Žemaitis-
Vytautas . 

Stovyklos programoje vyko 
sus i t ik imai s u la i svės kovų 
dalyviais , par t i zanų dainų va
karai , diskusijos , viktorinos, 
istoriniai va idinimai , parti
z a n ų bunkerių, mūš ių , žūties 
v i e tų l ankymas . 

Stovyklos metu veikė Geno
cido ir rezistencijos centro pa
rengtos fotodokumentinės pa
rodos apie Lietuvos kariuome
nę ir part izanų judėjimą. 

Į „Kęstučio apygardos" sto
vyk lą pakviest i moksleiviai iš 
Tauragės , Jurbarko, Raseinių 
ir Vi ln iaus mokyklų — kon
kurso „Lietuvos kovų už lais
vę , kar iuomenės bei netekčių 
istorija" dalyviai . Stovykla su
rengta pagal Lietuvos gyven
tojų genocido ir rezistencijos 
tyr imo centro programą „Po
kario istorija jaunimui". 

Programos t iks las — per
te ikt i jaunajai kartai žinias 
apie rezistenciją, jos ideologi
ją, apie sudėt ingą pokario lai
kotarpį. Pernai pagal š ią pro
g r a m ą paž int inė poilsio sto
vyk la „Vytauto apygarda" vei
k ė Molėtų rajone, Alantoje. 
Š ią vasarą Varėnos rajone, 
Merkinėje , surengtoje stovyk
loje moksleiviai j a u turėjo ga
l imybę sus ipaž int i su Daina
v o s apygardos partizanų 
veikla. (Elta) 

apeidavo v i sa s a ikš tes ir viską 
matydavo . J i s turi pasirinkęs 
pat ik imą bendraminč ių ko
mandą, kuri j a m padeda ir 
kuri jį gerbia. Kiekvieną savo 
gyven imo dieną j i s skiria dar
bui ir pami l tam sportui. J o ge
rai į rengtame aerodrome vei
kia skraidymo mokykla , o jis 
pats - v i enas iš instruktorių. 

Š v e n t ė truko trejetą dienų. 
V ieną vakarą čia grojo country 
ansambl i s iš Gargždų, degė 
laužai , vyko žmonių-paukščių 
pokalbiai ir šokiai . Svečiai ir 
vis i norintys už nedidelę 
kainą galėjo paskraidyti . 

Visų pramogų net ir neteko 
stebėt i , n e s reikėjo važiuoti į 
Panevėž io sklandytojų pasi
rodymus , ten vyko tarptau
t inės sk landymo varžybos, ku
riose dalyvavo sklandytojai iš 
Lietuvos , Latvijos, Estijos ir 
Rusijos. Vakar ienės metu visi 
dž iaugės i , kad šventės vyko 
sklandžia i , be sutr ik imų ir 
rimtų problemų. 

P r a n ė Š l u t i e n ė 

P a s l a u g o s N e k i l n o j a m a s i s t u r t a s 

.Žmogus paukštis 2001" Šventėje kilo oro balionai. 
Trynes Šlutienės nuotr 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOeUO. NAMŲ. SVEIKATOS. 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapofis ir Off Mgr. Auksė 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK 2APOUS 
3208 1/2 Wost 95th Street 

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

V.A.L Auto Servisas. 
Atliekame visus variklio ir važiuoklės 

darbus. Variklio kompiuterinis 
patikrinimas. Nuolatiniams klientams 

nuolaidos. Parduodame naudotus 
automobilius. 3800 W. 79 St 

Tel. 773-582-0183; 773-582-0184. 
Kalbame lietuviškai. 

Kalame visų rūšių „sidings", 
„soffits", įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 

Padedame žengti pirmuosius 
žingsnius Amerikoje. 

•••Vairavimo teisės, Soc. Security. 
parvežame iš O'Hare oro uosto. 

padedame 
susirasti gyvenamą vietą*** 

Tel. 708-870-3481. 

Reikalingi darbuotojai 
parduotuvių valymui TN ir IN 
valstijose. Pageidautina vyrai. 

Atlyginimas nuo $1,500 iki 
51,800. Tel. 615-554-3161. 

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 

L A I S V E S K O V O T O J Ų 
S Ą S K R Y D I S 

Rugpjūčio 4 d. Ariogaloje 
įvyko vienuoliktasis l a i s v ė s . 
kovų dalyvių sąskrydis „Lais
v ė s ugnis — ateit ies kartoms". 

Kasmet čia, į Dubysos slėnį, 
sus irenka apie 50 tūkstančių 
žmonių. B u v ę partizanai, po
litiniai kaliniai, tremtiniai, 
kit i la i svės kovų dalyviai su 
savo še imomis renkasi čia 
pabūti kartu, pabendrauti, 
pris iminti bendros lemties va
landas, i šgyventas kančias, 
bendro t ikslo — tėvynės lais
vės įkvėptą stiprybę. 

Į sąskrydį pakviečiama 
aukštų svečių. Šventas miš ias 
aukojo Kauno arkivyskupas 
metropolitas Sigitas Tamke-
vičius. Sąskrydžio dalyvius ir 
svečius sveikino etnografiniai 
ansamblia i , tremtinių, vyrų, 
berniukų chorai, pučiamųjų 
orkestrai, kaimo kapelos ir pa
vieniai atlikėjai. 

Vienas svarbiausių renginio 
akcentų — aukuras, kuriam 

GREIT PARDUODA 

ZJJL RE/MAX 
ylREALTORS 
0ffC.(773) 2 2 9 - t m 

HOME r/M) 42S • 7180 
MOBIL 17731 S9O-O205 

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

nJS 
New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
VctoeM* 77385*7820 
Fax: 708-361-9618 

DANUTĖ 
MAYER 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės i 
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

Ieško darbo 
masnuzstcm 

40,000 per year. We need 100 ere ws. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
ha ve valid driver's license and trans-
portation. Mušt be fluent in Enelish. 
L. A. McMabon Window VVashing. 
Tel. 800-820-6155. 

Dvi moterys ieško bet 
kokio darbo su gyvenimu. 
Siūlyti įvairius varijantus. 
Tel. 773-776-3092 

•M 
ugnį fakelais iš v i s ų Lietuvoje 
buvusių part izanų apygardų 
atgabena bėgikai, dviratinin
kai, motociklininkai, atplukdo 
žmonės va l t imis ir plaustais , 
skraidyklėmis ar balionais. 

Šiais m e t a i s turizmo agen
tūra „Guliverio kelionės" pas
kelbė, kad gausiaus ios ugnies 
gabentojų komandos , įveiku
sios ne mažiau ka ip 150 km, o 
motociklininkai — ne mažiau 
kaip 500 k m , bus apdovanotos 
kelione į Kroatiją. 

Sąskrydį ^Laisvės ugnis — 
ateities kartoms" organizavo 
Nepriklausomybės gynėjų lab
daros ir paramos fondas „Bal 
sas", Lietuvos politinių kali
nių ir tremtinių sąjunga, Kau
no apskrities viršininko admi
nistracija,- Krašto apsaugos 
ministerija. (Elta) 

U Ž S I E N I E Č I A I M O K Y S I S 
L I E T U V I U K A L B O S 

Kauno Vytauto Didžiojo uni
versitetas (VDU) pradėjo tra
dicinius intensyvius lietuvių 
kalbos ir kultūros vasaros 
kursus. 

Kaip s a k ė V D U Baltijos stu
dijų programos koordinatorė 
Asta Ambrasaitė , šiuose kur
suose dalyvauja klausytojai iš 
įvairių pasaulio šalių: JAV, 
Vokietijos, Japonijos, Vengri
jos, Suomijos, Švedijos, Italijos 
i rk t . 

Šįmet pirmą kartą kursuose 
dalyvaus Europos Sąjungos 
„Socrates/Erasmu8" progra
mos studentai , kurie rengiasi 
nuo rudens semestro studijuo
ti Lietuvos aukštojo mokslo in
stitucijose. 

Kursų klausytojai ne tik su
sipažins s u Lietuvos istorija, 
ekonomika, kultūra, mokysis 
lietuvių kalbos, be t ir lankysis 
įvairiose Lietuvos vietovėse: 
Vilniuje, Šiaul iuose , pajūryje. 
(ELTA) 

Nuostabus Vytauto Lijono lėktuvas. Pranas Šlutienės nuotr 

Lakūnas* Vytautas Lapenas, „Žmogug paukštis 2001" aviacijos šventes 
rengėjas. Pranė Šlutienė ir Liet. aeroklubo Čikagoje sekretorius, lakūnas. 
..Sparnai" redaktorius Antanas Arbačiauskas. 

* Akmenės miesto seniū
nui Jonui Katauskiui už an
trą kartą per metus vairavimą 
neblaiviam ruošiamasi kelti 
baudžiamąjį bylą. Rugpjūčio 4 
d. J. Katauskis važiavo ii Ak
menėje vykusios vasaros šven
tės. 'Eltai 

•*•»• 
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LAIŠKAI IR NUOMONĖS 

Lietinga vasara — puikiausias oras grybams dygti. Miškingųjų vietų gy
ventojai, ypač dzūkai, turi gera progą prisigrybauti atsargų žiemai ir pa
pildyti tuščias pinigines vienu kitu litu. K. Vanago nuotrauka (Elta* 

NEI APLINK IGNALINĄ, NEI VISAME 
KRAŠTE RADIACIJOS PAVOJAUS NĖRA 

1986 m. Cernobilyje įvykusi 
atominės elektrines avarija 
pasaulio visuomenę paskatino 
rūpintis radiacine -^auga. Lie
tuvoje 1997 m. buvo įkurtas 
Lietuvos sveikatos apsaugos 
ministerijos Radiacinės sau
gos centras . J i s užtikrina, kad 
ir aplink Ignaliną, kur veikia 
atominė elektrinė, ir visoje 
Lietuvoje gyventi saugu. Tai 
aukščiausios kategorijos spe
cialistų, kokius išugdė Lietu
va, nuomonė. Mūsų specialis
tus šiandien kviečiasi į pagal
ba net kaimynines šalys. 

Nuo Černobylio Lietuvos te
ritorija nukentėjo pirmąją sa
vaitę. Radioaktyviojo jodo de
besys nusileido pietų, piet
vakarių ir vakarų Lietuvoje. 
Pastaruoju metu šiose srityse 
yra tik radioaktyviojo cezio 
(137 Cs) ir stroncio (80 Sr) 
likučių, nes šių elementų skili
mo t rukmė yra 30 metų. 

Kasmet kelis kartus visoje 
šalyje yra t i r iamas dirvože
mis, vaisiai ir daržovės, miško 

gėrybės. Ypač akylai stebimas 
plotas 50 km spinduliu aplink 
Ignalinos atominę elektrinę. 
Kartais kylančios kalbos, kad 
ten nesaugu gyventi, moksli
ninkų nuomone, yra nepa
grįstos. Nors kai kuriose vie
tose yra šiek tiek padidėjęs ra-
dionuklidų kiekis grybuose ir 
kitose miško gėrybėse, tačiau 
tai nekelia pavojaus žmogaus 
sveikatai, nes neviršija Euro
pos Sąjungos leidžiamos nor
mos - 600 bekerelių viename 
kilograme. O verdant, kepant , 
džiovinant radionuklidų kie
kis dar labiau sumažėja. 

Bet štai 1998 m. buvo gauta 
pranešimų iš Norvegijos. Šve
dijos. Vokietijos apie tai . kad 
iš Lietuvos atgabentuose gry
buose rasta radioaktyvių me
džiagų. Tyrimai parodė, kad 
tai gudrauja prekeiviai: gry
bus vežantys iš Baltarusijos 
bei Ukrainos ir Lietuvoje su
maišantys su lietuviškais gry
bais. Kadangi Europos Sąjun
ga pagrasino sankcijomis, nuo 

KAI IŠ DIDELIO RASTO... 

2001.07.29. „Drauge" iš
spausdintas Algimanto Anta 
no Naujokaičio s t ra ipsnis „Al-
Ien Ginsberg lietuvio fotogra
fijoje", kur iame ap ta r iama fo
tomenininko Algimanto Žižiū-
no paroda „Veidai ir mintys", 
ypatingą dėmesį skir iant poe
tui Allen Ginsberg ir jį vaiz
duojamoms nuotraukoms. 
Straipsnyje yra pora išsireiš
kimų, kur ie prašosi patiksli
nimo, paaiškinimo. Šta i sa
koma, kad „... Ginsberg m a n 
mielai papozavo, rankomis ir 
pirštais rodydamas kažko
kius tr iukus. . ." Arba vėl, kal
bant apie straipsnyje įdėtą 
Ginsberg nuotrauką, rašoma, 
kad jis „. . .stovėdamas pr ie 
autobuso, rankų pirš ta is at
lieka kažkokį 'fokusą...' " 

Perskaičius po n u o t r a u k a 
jo parašytas eiles „Bodhisat-
tva's vows", aiškėja, kad joje 
matoma rankų laikysena nė ra 
nei „ t r iukas" , nei „fokusas". 
Tai yra dažnai budizmo sta
tulose regimas judesys: deši
nės rankos nykšt is ir smi
lius liečia vienas kitą k i t iems 
p i rš tams išsiskleidžiant lyg 
vėduoklei, o kai rės r ankos 
delnas papras ta i yra a tv i ras , 
a t suk tas į priekį, dažnai nu
leistas žemyn. Tai mir t inga
j am pa lankūs dievybės ženk
lai. Bodhisat tva y ra būt inybė 
apreiškimo (BODHI) ieškoji
mo žygyje. J i ta ip netoli pilno 
apreiškimo, kad gali žengti į 
Nirvaną, bet pasilieka žemėje, 
kad t ame pačiame žygyje pa
dėtų kit iems. 

O dėl eilių po Ginsberg nuo
t rauka , tai , matyt , yra jo ver
sija tradicinių Bodhisat tva 
įžadų: 

yra sugriežtinta. 
Dėl radiacijos gyventi visoje 

Lietuvos teritorijoje yra sau
gu, o kiekvienas norint is tuo 
įsitikinti pats . gali kreipt is į 
Radiacines saugos centro sky
rius Kaune, Klaipėdoje, Šiau
liuose, Panevėžyje. 

Parengta pagal „Valst iečiu 
laikraštis" 2001 m. Nr. 92 

I S J A V L B VEIKLOS... 

Atkelta iš 3 psl. 

Džiugu, kai Lietuva savo pa
siekimus krepšinyje sumaniai 
panaudoja Lietuvos įvaizdžiui 
stiprinti. Daug dėmesio susi
laukė Vilniuje NATO Asam
blėjos metu įvykusios JAV ir 
Lietuvos delegatų draugiškos 
rungtynės, pasibaigusios ame
rikiečių pergale. Atstovo 
J .Shimkaus ten būta geriausio 
tri taškių metiko. Kai liepos 
pabaigoje Washington, DC, 
lankėsi Seimo pirmininkas 
.Artūras Paulauskas , vėl įvyko 
krepšinio rungtynės. Šį kartą 
laimėjo lietuvių komanda, ku
rioje žaidė Seimo pirmininkas. 
Amb. V.Ušacko pakviestas, 
JAV LB Krašto valdybos vice-
pirm. sporto reikalams Rimas 
Gedeika darbavosi „sustip
rinti" lietuvių komandos su
dėtį JAV universitetuose stu
dijuojančiais lietuvaičiais. Te
ko nugirst i , kad su lietuviais 
krepšinį žaisti jau pageidauja 
Valstybės departamento dar
buotojai. 

T u r i m e k u o d idž iuo t i s 

Š.m. balandžio 28 d. Le-
monte vykusio JAV LB sriti
nio suvažiavimo metu televizi
jos ekrane į susirinkusius 
atstovus kalbėjo atstovas John 
Shimkus. J i s kvietė remti jo j 
JAV Atstovų rūmus įneštą re-

a. „Living beings a r e count-
less, and I vow to save them 
all". 

b . Passions cannot be ex-
t inguished, but I vow to ex-
t inguish them". 

c. „The t ru ths of the faith 
(DHARMA) cannot be mea-
ured , but I vow to mas te r 
t h e m all". 

d. „The way of Buddhahood 
cannot be excelled, and I 
vow to a t t a in it". 

Ki ta šio straipsnio keiste
nybė yra vieno d rama tu rgo 
A r t h u r Miller veikalo lietu
v iškas pavadinimas — „Ka-
mivojažerio mirtis". Ilgai su
k a u galvą, k a s tai galėtų būti , 
kol pr is iminiau, kad j i s y ra 
pa rašęs puikų veikalą „Death 
of a Salesman". Tai iš k u r 
t a s „kamivojažeris"? Pasirodo, 
t a i da r v ienas svetimžodžius 
įsimylėjusios Lietuvos gra-
mozdas apgailėtinai „pra tur 
t inęs" lietuvių kalbą — ke
rėpliškai sul ie tuvintas sko
l inys iš prancūzų kalbos „co-
mmis voyageur" — keliaujan
t i s pardavėjas, o pagal lietu
vių kalbos žodyną — prekei
vis . Tai kodėl to veikalo ne 
pavadint i „Prekeivio mirtis", 
t a ip išvengiant lietuvių kal
bos darkymo? Teisybė, kad iš 
didelio rašto. . . 

V y t a u t a s M a t u l i o n i s 
Cleveland Heights .OH 

DAUGIAU TOKIŲ 
LIETUVAI IR MUMS 

Su didžiausiu pasigėrėjimu 
visad skaitome Audronės V. 
Škiudai tės (arba A.V.Š.) išsa
mius straipsnius, repor tažus , 
recenzijas, pasikalbėjimus. J i 
— įžvalgi, objektyvi, pozityvi, 
šaiži, t ikrai kul tūr inga profe
sionalė laikraštininke. Rašo, 
ka ip vokiečiai mėgsta sakyti 
„kurz und deutlich" ( t rumpai 
i r aiškiai). Jos rašiniai nėra 
iš tęst i , kaip „blynai", todėl 
ska i t an t ir akys „ganosi" ža
viai ir protas „virškina" žva
liai. Optimistiškai ji beria 
vaižgant iškus pragiedrulius, 
n e t ir pelenuose rasdama ne 
t ik auksą, bet ir švytinčius 

zoiiuciją Baltijos valstybių 
priėmimo į NATO reikalu 
(H.Conc. Res. 116). Kaip infor
muoja šią rezoliuciją koordi
nuojantis JAV LB VRT narys 
Saulius Anužis iš Lansing, 
MI, šiuo metu rezoliucijos ko-
sponsoriais jau yra tapę 50 
JAV Atstovų rūmų narių. 
Rugpjūčio pradžioje S.Anužis 
lankėsi Vašingtone, kur rezo
liucijos reikalus aptarė su ats
tovu Shimkumi. John Shim
kus teigia, kad, pasiekus 50 
sponsorių skaičių (tai įvyk
dyta per tris mėnesius), jis yra 
pasiruošęs pradėti pasitari
mus su Atstovų rūmų pirm. 
D.Hestert dėl rezoliucijos 
pravedimo. Ar jūsų „kongres-
manas" j au Lietuvos pusėje? 
Jei ne, prispirkite jį prie sie
nos! Atstovų rūmuose praves
ta rezoliucija žymiai sustip
rintų Baltijos valstybių pozi
ciją VVashington, DC, ir pak
vietimo į NATO galimybes, 
tol eksporto kontrolė Lietuvoje 

THE ®UARRY INN 
Istoriniame Lemonte 

326 Main Street 

Profesionali šefė Dalia pateikia unikalius 
amerikietiškus ir europietiškus valgius, tarpe jų galima 
gardžiuotis tikrais tarkių cepelinais trečiadieniais.ketvir-
tadieniais ir šeštadieniais, kugeliu su lietuviška dešra ir 
kopūstais — penktadieniais, o koldūnais — kas dieną. 

Patiekalus galima ir užsisakyti, tel. 630-257-8925. 
Kviečiame apsilankyti, 

Renata ir Petras RemeikJai. 

deimančiukus. Tuo ji nuteikia 
skaitytoją geranoriškai i r švie
siai, o krūtinėje dar ilgai te
liūskuoja šiltas jausmas... 

Kai A.V.Š. apraše „Vasario 
16-osios dvasią" — akys sa
vaime sudrėko. Ir išvydome, 
kokie kilnūs tie mūsų pasiliku 
šieji broliai ir sesės Lietuvoje! 
O, kai Audronė supažindino 
mus su keršto knyga savo gi
liai išmąstytoje recenzijoje 
apie „Grūto parko lyriką", ji 
parodė turinti aukštos erudi
cijos asmenybės gyslelę. Tu
rėdama šitokį kozirį savo ran
kose, ji galėjo labai lengvai 
mus supjudyti, suskaldyti, su
kiršinti, bet... pasirinko kelią 
be jokios tendencijos, korek
tišką, taktišką, taikiai nusitei
kusi, kaip dera aukšto išsi
lavinimo sąžiningai žurnalis
tei. 

O buvo sugriebusi savo sau
joj tikrą sensaciją, kurios vi- . 
suomet vaikosi, lyg šakalai , 
žurnalistai... Pasirodo, t e n bū
ta žinomų poetų ir n e taip 
žymių, esančių išeivijoje, ku
rie sovietų okupacijos metu 
nebuvo... „košer" (ne, knygos 
nepirkau ir, A. V. Š. patarimu, 
nė nemanau jos įsigyti)! Tada 
ji nutarė palikti tai... „ tekan
čiu vandeniu po tiltu". Šalia 
informacijos, jos straipsniuose 
semiamės ir didaktinio ele
mento. 

Šios gabios korespondentės 
raštuose nė su padidinamu 
stiklu nerasi taip kai kurių 
rašeivų aistringai pamėgto 
.jojamo arkliuko" —„aš, man, 
mano"... sergančių „sindro
mu". Ir susižavėjęs džiūgauji, 
jog daug kentėjusi Lietuva 
išaugino dar tokius nuosta
bius idealistus, brendusius už
sklęstame už „geležinės už
dangos" sovietų Dantės „9-
jame pragare"! 

Savo humaniškumu, tole
rancija, saulėta nuotaika, ieš
kojimu ir atradimu gera, netgi 
bėrimų „perlų" nevertiesiems, 
A. V. Š. primena skaidrios at
minties Sofiją Kymantaite -
Čiurlionienę. 

Anuo metu pastaroji sėjo 
mums, skautėms - paauglėms, 
it sėklą, mintis apie gėrį ir 
grožį, savo asmenybės ugdy
mą, dvasia siekti kalnų — 
aukštumų... 

Gaila, kad, pasirodo, šioji 
šviesioji žvaigždelė iš žydrios 
Lietuvos padangės, t ė r a čia 
tik trumpa „viešnia iš šiau
rės". O ji nušviečia ir nustel
bia tas išimtis, „garsinan
čias" vargšę Lietuvą po visus 
Europos kraštus (net i r čia) 
savo mus ... šiurpu nukre-
čiančia „veikla"... Argi ne 
kraupu? Siaubas! 

Mes ničnieko nežinome 
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Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
MUTUAL FEDERAL SAVINGS 

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

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

Stcphcn M. Oksas, PreSident 

Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 95 Metus. 

apie Audronę V. Škiudaite . O 
kaip būtų malonu išgirsti 
apie Audronės Viktorijos gy
venimą ir „Draugo" nuotrau
kų labirinte rasti jos atvaiz
dą! įdomu, a r netiktų .,Bičiu
lystei" tuo pasirūpinti? O jai 
Pačiai linkėtina ir toliau neš
ti kudirkišką „ir šviesą, ir 
tiesą", ir tuo perauklėti ma
tančius (ir darančius) vien tik
tai juoda ir bloga mūsų tau
tiečius. Mūsų pagarba bei 
meilė telydi šią kūrybingą 
taurią Lietuvos dukrą! 

S t a s ė E. S e m ė n i e n ė 
Baraboo, VvT 

JUS VISUOMET 
PRISIMINSIME 

Nuoširdžiai dėkojame „Lie
tuvos Vaikų vilties" organiza
cijai, Birutei Jasai t ienei , sava
noriams ir prezidentei Gra
žinai Liautaud už skirtą dė
mesį, globą ir meilę man ir 
mano dukrai Rūtai, kuri gydė
si Shriners ligoninėje. 

Mus globojusių žmonių dėka 
pamatėme ir Čikagos miesto 
centrą, aplankėme muziejus, 
parkus, paplaukiojome po Mi-
chigan ežerą. Patyrėme daug 
džiaugsmingų akimirkų, ku
rias dar ilgai prisiminsime 
Lietuvoje. 

Vil i ja B i e l s k i e n ė 
. Šiauliai-Čikaga 

AČIŪ LIGIJAI 

Su įdomumu perskai tau ra
šinius „Draugo" skyriuje, pa
vadintame „Bičiulystė". Ypa
tingai mane sudomino Aloyzo 
Vaičiaus aprašyti gyvenimo 
lūžiai ir grįžimas į vadinamą 
„normalų" gyvenimą. 

J i s savo rašinyje pamini ir 
Korėjos karo veteraną, a.a. 
Antaną Jarūną, mano skauta-
vimo ilgametį draugą. Tai 
reto pareigingumo ir artimo 
meilei pasišventęs žmogus, 
kuriam gal neteko patirti 
žmonos ir vaikų meilės. Aloy
zo Vaičiaus rašinyje išdės
tytos mintys yra lyg veidro
dis paprasto, be aukštų moks
linių laipsnių žmogaus, kurį 
ne visi suprato a r nenorėjo 
padėti. Jis pamini Lietuvių 
Bendruomenę, kunigus, kurie 
nesiteikė padėti jo gyvenimo 
klystkeliuose. Nemanau, kad 
jis nori juos kaltinti , tik iš
kelia mintį, kad ne visi gali 
eiti Kristaus pėdomis: „Mylė
kite vieni kitus, kaip aš jus 
mylėjau". Gal čia ir yra pats 
sunkiausias Kristaus reika
lavimas, nes ne visi gali pri
lygti Kristui. Garbė t iems, ku
rie Jį seka. 

Ačiū Ligijai Tautkuvienei už 

„Bičiulystės" redagavimą ir 
sujungimą įvairiais laikais 
atvykusius mūsų tautiečius su 
skirtingomis mintimis ir iš
gyvenimais. J i iškelia žmo
nes, kurie nėra pasižymėję 
dideliais darbais , kasdieninius 
žmones, kurie grumiasi su gy
venimu, ieškodami tikrojo aš 
ir bandydami sekti Kristaus 
pėdomis. 

A n t a n a s P a u ž u o l i s 
Chicago, IL 

DIDŽIOJI LIETUVYBĖS 
IŠLAIKYMO JĖGAINĖ 

Tokiu pavadinimu Bronius 
Juodelis parašė „Draugui" 
straipsnį š. m. rugpjūčio 2 d., 
apie LF Pelno skirstymo 
komisijos paskir tas premijas 
Yra verta padėkoti B. Juode
liui už gerą išsamų aprašy
mą. 

Iš įvairių premijų fondų, 
paminėsiu t r is didžiąsias su
mas: 

1. JAV LB KV ir visoms jos 
tarnyboms 164,923 dol.; 

2. LF valdybai: žiniasklai-
dai, vadovėlių premijoms ir 
mokytojams Vilnijoje 164,000 
dol.; 

3. Stipendijoms 144,190 dol. 
Manau, kad eiliniam skaity

tojui apie Nr. 2 ir 3 premijų 
skyrimą platesnio paaiškini
mo nereikia — savaime su
prantama. 

Tačiau, mano nuomone, kur 
paskirta premijos didžiausia 
suma 164,923 dol., reikalinga 
visuomenei pranešt i , kaip ši 
suma paskirs ty ta su daugiau 
detalių. Pasakymas , kad pa
skirta: JAV LB KV ir visoms 
jos tarnyboms, neduoda tiks
lesnio vaizdo. Premijų skirs
tymo komisijos smulkesnis 
paaiškinimas visuomenei bū
tų naudingas. Manau, kad 
gera informacija nieko nekai
nuoja, bet daug perka. 

V y t a u t a s Š e š t o k a s 
Los Angeles.CA 

* P i r m a u j a n č i a i p i e n o 
p e r d i r b i m o įmonei ^Rokiškio 
sūriui" oficialiai įteikti du 
tarptautiniai kokybės pažy
mėjimai — kokybės valdymo 
atitikties ISO 9001 bei gam
tosaugos reikalavimų ISO 
14001. Be jų, pieno bendrovė 
šių metų kovą dar yra gavusį 
tarptautini rizikos veiksniu 
analizės svarbiausiuose valdy
mo, taškuose pažymėjimą. Mi
nėtam produkcijos gamybos 
procesui taikomi veterinarijos 
reikalavimai. „Rokiškio sūris" 
— pirmoji Lietuvos pieno per
dirbimo įmonė, kurios veikla 
atitinka trinu tarptautinių 
standartų reikalavimus. Elta> 

Kurnęis tnaras >3{i<Mn SJ. Uetw.cs Jėzuitų Provinaolas. 
kalbas: su Vilniaus jėzuitu Gmnazi/os mokiniais 

Ant'arre o/«ne rratoii dalis gimr^zi/os 
ir Šv Kazimiere bafnyOa 

BA1 IK IISL'IT ADVANCEMENT 

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME VISIEMS PADEDANTIEMS 
JĖZUITŲ GIMNAZIJŲ ATKŪRIMUI 

LIETUVOJE 
Aukot » '- . * u n a r Jesu T, caitiers • Baitic Proecr • Ba'tic Jesu:' Advancenem Oftce 2345 Wes: 56:^ Street. Cfcicagc 1 60636 USA 

plikimus oaiima smi i Jesmt Famet oi DeU Strafa. TC . 2345 Wes: 56m Slrtet. Ocagc L 50636 USA 
V'M irfoonaciia iumssupusime teietonv ;773) 737-9891 'V (773) 737 0486 

Kwrt.ame atnarutv'' "Xis internete httc / . ' * * * satticiesu'ts org 

http://Uetw.cs
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 

„DRAUGO" GEGUŽINĖS 
TVARKARAŠTIS 

„Draugo" gegužinė prasidės 
rugpjūčio 19 d. 11 vai.r. šv. 
Mišiomis Tėvų marijonų kop
lyčioje. 

12 vai. ruošiami pietūs, vai
šinsime viščiuku, kugeliu, deš
romis su kopūstais, pyragais 
ir t.t. 

1 val.p.p. Tėvų marijonų so
de atsidarys Sveikatos palapi
nė, kurioje sveikatą tikrins ir 
patarimus teiks Cook County 
ligoninės, Šv. Kryžiaus ligoni
nės ir Amerikos Lietuvių gy
dytojų sąjungos atstovai. Bus 
matuojamas cholesterolis, 
kraujo spaudimas, svoris, 
juosmens apimtis, klausomasi 
širdies plakimo, tikrinamas 
diabetas, bus osteoporozės, 
prostatos ir žarnyno ligų sto
tys. Mamogramos (krūtų nuo
traukos) bus daromos nuo 9 
vai.r. specialiame Cook Coun
ty ligoninės autobuse. 

Vėliau iš „laimės šulinio" 
bus traukiami laimikiai, vyks 
piešimo konkursas vaikams, 
išdaigas rodys du klounai, bus 
dalinami balionai, Meno mo
kyklėlės mokinukai dainuos ir 
šoks, svečius linksmins „Tė
viškės" liaudiškos muzikos ka
pela ir broliai Virginijus bei 
Eimontas Švabai. Bus ir kitų 

Minksmybių bei siurprizų, ku
riuos pamatysite tik atvykę 
gegužinėn. Iki pasimatymo! 

Mūsų gegužinės dovanų 
skrynią vis didina Česlovą 
Bačinskienė, Magdalena 
Birutė Stankūnienė, Ed
vardas Šulaitis, Anelė Ri
mienė, Julija Švabaitė Gy-
lierie lt* Petras Andriukai
tis. Dėkojame už dosnumą ir 
laukiame atvykstant geguži
nėn! 

Dip. inž. Liudas Mikšys 
visą gyvenimą praleido bety
rinėdamas Lietuvos tautos kil
mę ir lietuvių kalbą. Sudėjęs 
visas savo santaupas išleido 
knygą „Iš istorijos ūkanų atei
na Lietuva", o po to ilgai ne
trukus mirė Hot Springs, AR. 
Palaidotas Lietuvių tautinėse 
kapinėse. L. Mikšio knygą ga
lėsite laimėti „Draugo" gegu
žinėje, traukdami laimikius iš 
„laimės šulinio". Į „Draugą" 
knygas pristatė Aleksandra 
Eivienė. Nuoširdžiausiai dėko
jame. 

Skelbimai 
• Amerikos Lietuviu ra

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

Dr. Rimas Novickis, ma
nualines terapijos gydytojas 
(chiropractor). per ..Draugo" 
gegužinę teiks patarimus ir 
atsakys į svečių klausimus. 

Kas jau baigia atostogauti. 
kas atostogauja, kas dar ne-
oradėjo, o JAV Lietuvių 
Bendruomenės 50-mečio 
minėjimo organizacinis ko
mi te tas visą vasarą dirba be 
atostogų. Intensyviai ruošia
masi spalio 11-14 d. Čikagoje 
vyksiančiam 50-meeiui skir
tam forumui, į kurį suvažiuos 
atstovai iš visų 70 apylinkių 
bei svečiai iš Lietuvos, bus pa
minėti visų kartų išeivijai, lie
tuvybei nusipelnę žmonės. 
Rengiama fotoparoda, leidžia
mi net du leidiniai, repetuoja 
muzikos kolektyvai, prane
šėjai rašo kalbas, šeimininkės 
planuoja pokylių valgiarašti. 
Eilinis JAV LB 50-mečio mi
nėjimo organizacinio komiteto 
posėdis vyks rugpjūčio 20 d.. 
pirmadieni, 6,30 vai. vakaro 
Tėvų Marijonų vienuolyno pa
talpose. 

Cepelinų pietūs dviem -
tokius penkis laimėjimus 
„Draugo" gegužinės „laimės 
šuliniui" paaukojo Petras ir 
Renata Remeikiai, naujojo lie
tuviško restorano „The Quar-
ry Inn" (326 Main Street. Le-
monte, IL 60439; tel. 630-257-
8925) savinininkai. Dėkojame 
už originalų prizą ir linkime 
sėkmės! 

Illinois lietuviai respubli
konai kviečia į savo metinę 
gegužinę, ruošiamą rugpjūčio 
26 dieną, sekmadienį, Pasau
lio lietuvių centro sodelyje. 
Pradžia - 12 vai. Bus skanūs 
lietuviški pietūs, baras su lie
tuvišku alučiu, turtingas „lai
mės šulinys", Broniaus Mūro 
muzika ir įdomūs svečiai. 
Kviečiame praleisti besibai
giančios vasaros popietę su 
savo draugais ir lietuviais res
publikonais. 

Labdaros koncertas „Mū
sų dienos kaip šventė..." 
vyks sekmadienį, rugsėjo 16 
d.. 3 val.p.p. Jaunimo centre 
Čikagoje (5620 S. Claremont). 
Programoje - Vytautas Kerna
gis. Bilietus iš anksto galima 
gauti „Seklyčioje" ir PLC Le-
monte po 11 vai.r. šv. Mišių. 
Visus maloniai kviečia Die
viškojo Kryžiams Lietuvos be
namių paramos fondas. Infor
macija kreipiantis j Indrę Ti-
jūnelienę. 419 VVeidner Rd.. 
Buffalo Grove. IL 60089. tel. 
847-537-7949. ei. paštas 
donatas@aol.com Aukos Die
viško Kryžiaus fondui („Di-
vine Crossr Fund) nurašomos 
nuo mokesčių # 36-3097269. 

JAV LB KULTŪROS TARYBOJE 

Susitikime Balzeko lietuvių kultūros muziejuje. Iš kaires: Lietuvos Respublikos garbės konsulas Palm Beach. 
Floridoje, ir Balzeko lietuvių kultūros muziejaus steigėjas bei prezidentas Stanley Balzekas jaunesnysis. Mariel-
la Tefft. JAV ambasadorius Lietuvai John Tefft. ..Draugo" dienraščio vyriausioji redaktore Danute Bindokiene, 
Aldona Lipskiene. dr. Antanas Lipskis. 

J. TEFFT SUSIPAŽĮSTA 
SU ČIKAGOS LIETUVIAIS 

John Tefft Jungtinių Ameri
kos Valstijų ambasadoriumi 
Lietuvai buvo paskirtas 2000 
metų rugpjūčio mėnesį. Po 
metų darbo Vilniuje pirmą 
kartą grįžęs namo, ambasado
rius nusprendė aplankyti ir iš 
arčiau susipažinti su gausia 
Čikagos ir apylinkių lietuvių 
bendruomene. 

Sekmadienį, rugpjūčio 12 d., 
jis dalyvavo šv. Mišiose Le-
monto Pal. J. Matulaičio misi
jos koplyčioje bei po Mišių vy
kusioje JAV Lietuvių Bend
ruomenės Vidurio vakarų apy
gardos gegužinėje, o pirma
dienį, rugpjūčio 13 d., atvyko į 
Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejų. Čia susitikti su amba
sadoriumi atvyko per 120 
žmonių - įvairių lietuviškų or
ganizacijų atstovų. 

John Tefft kilęs iš Madison 
miesto VV'isconsin valstijoje. 

Bakalauro laipsnį jis įgijo 
Marąuette universitete VV'is
consin valstijoje, o magistro 
laipsnį iš istorijos - George-
tovvn universitete Vašingtone. 
Jungtinių Valstijų užsienio 
tarnyboje John Tefft dirba nuo 
1972 metų. Prieš atvykdamas 
į Vilnių, jis yra dirbęs Jeru
zalėje, Budapešte, Romoje ir 
Maskvoje. Taip pat yra užė
męs įvairius postus Valstybės 
Departamente JAV sostinėje 
Vašingtone. 

Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje vykusio susitikimo 
metu ambasadorius susirinku
siuosius trumpai supažindino 
su Jungtinių Valstijų politika 
Lietuvoje, atsakė į klausimus. 
Dalį savo kalbos John Tefft 
perskaitė lietuviškai, tuo labai 
pradžiugindamas klausytojus. 
Ambasadorius teigė, kad JAV 
ir Lietuvos santykių įvairiose 

srityse - politinėje, ekonomi
nėje, kultūrinėje - progresas 
yra nuolatinis, išreiškė viltį, 
kad Lietuva neilgai trukus 
taps NATO nare, tačiau tuo 
pačiu apgailestavo, kad nedar
bo procentas Lietuvoje vis dar 
yra aukštas ir teigė, jog JAV 
ambasada daro viską, ką gali. 
kad prisidėtų prie šios proble
mos sprendimo. Kalbėdamas 
apie turistinių vizų Lietuvos 
piliečiams suteikimą, ambasa
dorius paaiškino, kad šiuo 
metu ambasadoje dirba tik 
vienas konsulas ir jis yra ne
pajėgus aptarnauti dešimtis 
tūkstančių vizų prašytojų. Ki
tą vasarą, paskyrus antrąjį 
konsulą ir pastačius naują 
konsulinį skyrių, padėtis, ko 
gero, pasikeis į gerą pusę. 

Susitikimą su ambasadoriu
mi John Tefft surengė „Inter
national Visitor Center of Chi
cago" kartu su Balzeko lietu
vių kultūros muziejumi. 

K. V. 

JAV* ambasadorius Lietuvai John Te'Tt JAV LB Vidurio vakarų apygardos gegužinėje ragavo cepelinus, kugelį ir 
..Kalnapilio" alų Kaireįe - Asta Kleiziene. dešinėje - Birute Vindašienė. JAV LB Vidurio vakarų apygardos pir
mininke Vytauto Jasinevičiaus nuotr 

MANUALINĖ TERAPIJA DARO 
STEBUKLUS 

Taip mano gydytojas neuro
logas iš Kauno Saulius Vaide
lis, šiuo metu gyvenantis Či
kagoje ir siekiantis savo licen
cijos pripažinimo JAV. Lietu
voje dirbęs Kauno karo ligo
nines neurologijos skyriaus 
vi-dėju ir kaip kariškis anksti 
iM-jps į pensiją. Saulius Vaide
lis nutarė laimę pamėginti 
Amerikoje. Praėjusiais metais 
atvykęs į Čikagą, ruošiasi iš 
naujo studijuoti ir čia laikyti 
specialybes egzaminus, lei
siančius savo gydymo prak
tiką taikyti ir Amerikoje. O jo 
gydymo būdas vadinamas ma
nualine terapija, kurią jis 
įsisavino jau būdamas gydyto
jas, baigęs Kauno medicinos 
institutą. Dėl stuburo negala
vimų atsidūręs Kijeve (Ukrai
noje), manualinės terapijos po
veikį pirmiausia patyrė kaip 
pacientas. Pajutęs, kad gydy

mas rankomis (lot. manus -
ranka, terapia - gydyti) yra 
labai veiksmingas, susidomėjo 
ir, baigęs specialius kursus, 

Gydytojas Saulius Vaidelis 

pats emė jį praktikuoti. 
Tai labai senas gydymo 

būdas, iš senų senovės prakti
kuotas Rytuose. Kinijoje. Šiuo 
metu šis gydymo būdas popu
liarus ir Lietuvoje, kur vyksta 
net tarptautiniai simpoziu
mai. Gyd. S. Vaidelio nuo
mone. Amerikoje manualine 
terapija kol kas nepraktikuo
jama, čia panašų darbą dirba 
vadinamieji chiropraktikai. 
tačiau jie, turėdami menką 
medicinini išsilavinimą, nega
li padaryti to, ką gali padaryti 
gydytojai manualistai. 

Kas yra ta manualinė tera
pija? Tai nėra masažas, kaip 
kartais pacientams gali pasi
rodyti iš pirmo žvilgsnio. Ma
sažu veikiami minkštieji audi
niai - oda ir raumenys, o ma
nualine terapija veikiami kau
lai ir sąnariai ir tokiu būdu 
gydomi laikysenos sutrikimai, 
radikulitai, skoliozė. artrozė, 
osteochondrozė, migrena ir kt. 
susirgimai, susiję su nervinių 
funkcijų sutrikimais. 

Stuburas yra vienas svar
biausių žmogaus organizmo 
dalių, jis turi įtakos beveik vi
siems kūno organams. Iš stu
buro smegenų per tarpslanks-
telinius tarpus išeina nervai į 
visus organus. Nuo seno ži
noma, kad tarp vidaus organų 
ir stuburo yra refleksinis 
ryšys. Pavyzdžiui, rankas 
įnervuojantys nervai išeina iš 
kaklinės stuburo dalies, širdį 
atitinka 2 ir 4, diafragmą - 5 
ir 6, skrandį - 7 ir 8 krūtinės 
srities slankstelis ir t.t. 

Kadangi stuburo smegenys 
yra išsidėsčiusios stuburo vi
duje, kiekvieno slankstelio pa-
sislinkimas sutrikdo iš jų 
sklindančius signalus, skirtus 
tam tikriems organams. Dėl to 
gali išsivystyti daugelis ligų. 
Sergant išemine širdies liga, 
slanksteliai būna pasislinkę ir 
užblokuoti; susikūprinęs žmo
gus greičiau suserga plaučių 
uždegimu, bronchine astma, 
nes. iškrypus stuburui, su
trinka ir kvėpavimo funkcija. 

Gydant svarbiausia - slank
stelius sugrąžinti į buvusią 
vietą. 

Manualinė terapija yra ne
skausmingas gydymo būdas, 
bet sėkmė paprastai lydi tik 
gerus specialistus. Gydymui 
paprastai skiriamos 5-7 pro
cedūros. Jau pirmo seanso 
metu geras manualistas suge
ba pašalinti ryškų skausmą ir 
sulėtinti ligos vystymąsi. Kuo 
anksčiau pradedama, tuo ge
resnių rezultatų pasiekiama. 
Per metus dažniausiai galima 
atlikti ne daugiau kaip 15 
seansų. Po gydymo kurso pa
prastai turi praeiti 2,5-3 mėn. 
Kiekvienam ligoniui skiria
mas individualus gydymas. 

Ką sudomino gyd. Sauliaus 
Vaidelio propaguojamas gydy
mo būdas - manualinė terapi

ja, gali su juo apie tai padisku
tuoti. Jo telefonas 773 343 
4457 arba ei. paštu 

svaidelis@yahoo.com 
Linkime geros sveikatos! 

A. V. Š. 

Kai naujai kadencijai patvir
tinta JAV LB Kultūros tary
bos pirmininkė Marija Reinie
nė pakvietė mane įsijungti į 
šios tarybos veiklą, svarsčiau 
- ar man to reikia, ar aš turiu 
tam laiko? Na, svarsčiau, gal 
mano ilgamete darbo patirtis 
Lietuvos liaudies kultūros 
centre, kur teko dalyvauti ar 
tiesiogiai organizuoti daug 
daug įvairių renginių, pravers 
ir čia, juolab, kad JAV gyvenu 
ne pirmi metai, dirbu kultūri
nį darbą, pažįstu žmones, jų 
poreikius ir t.t. Nenorėjau bū
ti tik posėdžių dalyve, pasyvia 
stebėtoja... Kaip žinote, I-asis 
JAV jaunųjų atlikėjų festiva
lis (birželio 2 d. Lemonte) sėk
mingai pavyko - per penkias
dešimt vaikų dainavo, muzi
kavo. Lietuviškai tariant, pir
masis blynas neprisvilo. Man, 
apsiėmusiai parengti festivalį, 
reikėjo sukurti nuostatus, va
dovaujantis Lietuvoje rengia
mų įvairių konkursų taisyklė
mis, o. svarbiausia, pritaikyti 
juos esamoms sąlygoms, kon
sultuojantis su vaikus ren
giančiais specialistais ir t.t. 
Tikiu, kad šis festivalis nėra 
paskutinis, jis tik patvirtino, 
jog tokie renginiai mūsų vai
kams yra būtini, jei mes ne 
skambiais žodžiais, bet dar
bais stengiamės prisidėti prie 
tokio trapaus reikalo, kaip lie
tuvybės išlaikymo. Dainuoda
mi, muzikuodami, vaidindami, 
šokdami ar piešdami, ilgiau 
girdime lietuvišką kalbą, var
tojame ją. Džiaugiuosi, kad M. 
Remienė pasitikėjo manimi, 
dirbome kartu ir todėl, neat
sitiktinai, sulaukėme tokio 
kiekio dalyvių. Dar kartą dė
koju visiems vaikų mokyto
jams - be jūsų ir festivalis -
ne festivalis! Dabar laukiame 
paramos iš Lietuvių fondo, 
kad galėtume paremti jūsų ne
lengvą darbą, paskatinti vai
kus. 

Kai svarstėme Kultūros ta
rybos premijas, primygtinai 
siūliau įvesti ir šokio mokyto
jui skirtąją. Kokį didelį darbą 
atlieka lietuviškų šokių moky
tojai! Jau vien tai, kad vyksta 
Šokių šventės, nereiktų ir 
svarstyti. Po neilgų svarstymų 
vis tik buvo priimtas nutari
mas kreiptis į LF tos papildo
mos premijos. Dėkui Dievui, 
premiją skyrė. 

Pasaulyje yra daug įvairiau
sių premijų, kurių nepakanka 
visiems norintiems ją gauti. 
Tačiau premijų kriterijai yra 
aiškiai suformuluoti - ne už il
gaamžiškumą, bet už kokybę, 
ne atkartojimą to, kas jau bu
vo žinoma ar girdėta, bet už 
kūrybiškumą, naujumą, svar
bumą. Neilgai trukus bus ren
giamas premijų įteikimas. Ti
kiuosi, kad kartu su žmonė
mis, atsakingais už premijų 
kandidatų įvardijimą, sugebė
sime skirti jas labiausiai to 
vertiems. 

Artėja ruduo, pilnas įvairių 
kultūrinių renginių. Patys 
svarbiausi yra vyskupo M. Va
lančiaus 200-ųjų gimimo meti
nių paminėjimai, kurie numa
tyti po visus išeivijos stambes
nius telkinius (planuoja M. 
Remienė), bei JAV Lietuvių 
bendruomenės 50-mečio iškil
mės, prie kurių surengimo 
prisideda ir Kultūros taryba. 
Šioms iškilmėms, vėlgi M. Re
inienės rūpesčiu, skirtas ir 
vieno iš pačių iškiliausių Lie
tuvos meninių kolektyvų -
vaikų choro „Ąžuoliukas" kon
certas. Choras vyksta j Salt 
Lake City su labai svarbia mi
sija - atstovauti Lietuvai, gar
sinti Lietuvą. Jo koncertams 
suteikia reikšmę patys ameri
kiečiai. Be abejo, jų ir gali
mybės, tikslai skirtingi nuo 
mūsų (mes garsinamės, ren
giame renginius daugiausia 
tarp lietuvių), numatantys 
koncertus ne tik TV stotyse, 
bet ir Baltuosiuose rūmuose. 
Be abejo, visa tai susiję su 
Olimpinėmis žaidynėmis, bet 
tai susiję ir su mumis, su Lie
tuva! 

Kultūros taryboje esame nu
tarę, kad koncertams iš Lietu
vos kviesti tik labai aukšto 
meninio meistriškumo atlikė
jus, kurie verti mūsų dėme
sio, mūsų pastangų - už tokių 
koncertų surengimus, visus 
rūpesčius, susijusius su pasiti
kimu, išleidimu, apgyvendini
mu, mes negauname jokio as
meninio pelno, turime dau
giau išlaidų. Žiūrovų atsilan
kymas į koncertus, jų padėka, 
tėra vienintelis atpildas. To
dėl kartais išgirsti neteisingi 
vertinimai duria į mūsų širdis 
skaudokai. Tada norisi pasa
kyti - suorganizuokite patys, 
pamatysite, kaip tai lengva, 
kiek tai kainuoja! 

Atsiranda dar viena proble
ma, kai koncertų pradeda pa
sipilti, kaip iš gausybės rago. 
Man kartais atrodo, kad ta 
gausybė įvairių labdaros tiks
lais sukurtų organizacijų vie
na su kita lenktyniauja - kas 
daugiau, kas greičiau. Kartais 
tokie renginiai, būdami greta, 
netgi trukdo vieni kitiems, nes 
žiūrovai tie patys ir ne visi 
įstengia lakstyti iš koncerto į 
koncertą, mokėti už vis bran-
gėjančius bilietus. Kai paklau
siu to ar kito žmogaus, kodėl 
neatsilankė į koncertą (ir pati 
ne į kiekvieną einu!), atsaky
mas paprastas - Lietuvoje 
daug prilankiau ir labai gerų. 
Cia norim pažinti Ameriką, o 
savo gimines Lietuvoje patys 
remiame. 

Matyt, kad jau laikas įvai
riems renginių rengėjams su
sėsti kartu, aptarti, suderinti 
koncertų, renginių datas, ap
tarti jų svarbą mūsų kultūri
niam gyvenimui. Negalime 
padaryti turgaus - kas dau
giau ir kas dažniau ar kas pi
giau... 

Ligija Tautkųvienė 
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Džiaugiamės, kad ..Draugo" gegužinėje sveikata tikrins ir patarimus 
teiks lietuvės gydytojos is Cook County ligonines ris kairės i: dr. Deimantė 
Tanioševioiene. dr Kasa Kazlauskaitė i rdr . Lnisvydė Statkutė. 

Sofija Jelionienė, gyve
nanti Darien. IL, atsilyginda
ma už skelbimą ir laimėjimų 
knygele, mūsų dienraščio pa-

Kun. Stanley Raila iš Lit-
tle Neck, NY, grąžindamas 
..Draugo" pokylio laimėjimų 
bilietėlius, mūsų dienraštį pa

ramai pridėjo 50 M . už ką rėmė 50 dol. auka. Ačiū už 
didžiai dėkojame dėmėsi ir dosnumą! 
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