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Daugiau žinių apie III 
Lietuvos Tautinę 
olimpiadą; 
netekome Rimo 
Bagdono.

2 psl.

Danutė Bindokienė 
vedamajame sprendžia 
socialinę ir įstatyminę 
dilemą;

3 psl.

„Bičiulystė” atrado 
naują talentą -- 
pasakojimas apie jauną 
smuikininką 
Kristupą Kelerą.

4 psl.

Petras Petrutis 
prisimena poetą 
Algimantą Mackų; 
kiek uždirba Čikagos 
meras; kiek mokesčių 
šiemet sumokėjo JAV 
prezidentas; kuri 
valstija palengviila 
savižudybę; ką daryti 
su perpildytais 
kalėjimais, - tai vis 
žinios iš Amerikos.

6 psl.

II Jaunųjų atlikėjų 
festivalis Čikagoje, 
Jaunimo centre, 
balandžio 28 d.

8 psl.

Sportas
* Lietuvos tautinio olim

pinio komiteto vykdomasis 
komitetas įvertino Lietuvos 
sportininkų rezultatus XIX 
žiemos olimpinėse žaidynėse 
Salt Lake City (JAV). Šokėjų 
ant ledo Margaritos Drobiazko 
ir Povilo Vanago pasirodymas 
olimpiadoje (V vieta) įvertin
tas gerai, biatlonininkės Dia
nos Rasimovičiūtės ir slidinin
kų Irinos Terentjevos bei Va
dimo Gusevo — patenkina
mai, slidininkų Vladislavo Zy- 
bailo, Ričardo Panavo ir biat- 
lonininko Liutauro Barilos — 
nepatenkinamai.

* Pasibaigus reguliaria
jam NBA sezonui, paaiškėjo 
atkrintamųjų varžybų 8 poros. 
Absoliutus sezono pirmūnas 
Sacramento „Kings” klubas 
Vakarų konferencijos ketvirt
finalyje iki trijų pergalių žais 
su Uta „Jazz” krepšininkais, o 
dviejų pastarųjų sezonų čem
piono Los Angeles „Lakers” 
varžove bus Portlando „Trail 
Blazers” komanda.

* Ignalinos elektrinės už
darymas — bendras Lietuvos 
ir Europos Sąjungos reikalas, 
teigia premjeras Algirdas Bra
zauskas.

* Valstybinę vėliavą Lie
tuvos gyventojai privalės iš
kelti tik Vasario 16-ąją, nu
sprendė Seimas.

* Premjeras Algirdas Bra
zauskas, sužinojęs, kad Tur
niškėse atsirado Laimo liga 
užkrėstų erkių, pažadėjo „iš 
savo seifo” išimti ir paaukoti 
2,000 litų, reikalingų erkių su
naikinimui.

Andrius Navickas

Artimuosiuose Rytuose lieja
si kraujas, neramumai nesi
baigia Afganistane, per kelias 
dienas baigėsi buvusios Šiau
lių merės politinė kaijera — 
visi šie įvykiai balandžio vi
durį pranyko iš pirmųjų di
džiausių Lietuvos dienraščių 
puslapių. Jų vietą užėmė Lie
tuvos premjero A. Brazausko 
ir jo „širdies damos” K. Butri
mienės nuotraukos. Dienraš
čių fotografai grūmėsi tarpu
savyje, kas pateiks pikantiš
kiausią, įdomiausią porelės 
nuotrauką, žurnalistų koman
dos marširavo tarp „Draugys
tės” viešbučio ir Turniškių, 
tarp A. Butrimo ir J. Brazaus
kienės. Klausimas — kiek 
viešintinas privatus įtakin- 
giausio Lietuvos politiko gy
venimas? — mažiausiai kelias 
dienas Lietuvoje nukonkuravo 
serialų veikėjų aptarimus bei 
esamo gyvenimo keiksnojimą.

Nukelta į 3 psl.

R. Kalantos aukos 
pagerbimas gali

paskatinti
savižudybes

Pasiūlymas įtraukti į At
mintinų dienų sąrašą gegužės 
14 dieną ir pavadinti ją Romo 
Kalantos aukos diena sukėlė 
parlamentarams abejonių, ar 
tokiu būdu nebus Lietuvoje 
skatinamos savižudybės.

Šių metų gegužės 14 d. su
kanka 30 metų nuo R. Kalan
tos susideginimo protestuo
jant prieš sovietų okupaciją.

„Savo auka R. Kalanta, ga
lima sakyti, pradėjo tam tikrą 
pasipriešinimo okupacijai eta
pą. Kita vertus, tos aukos for
ma kelia tam tikrų kontrover
sijų, nes tai — savižudybė”, 
teigė modernusis krikščionis 
demokratas Artūras Vazbys. 
Seimūnas Stanislovas Buške
vičius suabejojo, ar tokia pa
taisa „nebus paskatinimas 
nestabilios psichikos žmonėms 

(Nukelta į 7 psl.)

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP. Reuters, AP, lntertax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais)

AFGANISTANAS

Ottawa. Trečiadienį per 
įprastines pratybas netoli 
Kandaharo Afganistano pie
tuose JAV lėktuvui „F-16” nu
metus vieną ar dvi 225 kg 
bombas, žuvo 4 ir buvo su
žeisti 8 Kanados kareiviai. Tai 
pirmasis incidentas per JAV 
vadovaujamą kampaniją Af
ganistane, kai žuvo ar buvo 
sužeisti Kanados kariai. Dvie
jų sužeistųjų gyvybei gresia 
pavojus, vieno sužeidimai la
bai sunkūs, o penkių — sun
kūs. Kandaharo rąjone dislo
kuota daugiau kaip 700 Ka
nados kareivių.

Kabulas. Ketvirtadienį Ka
bule nusileido lėktuvas, ku
riuo po 29 metų tremties į 
tėvynę sugrįžo buvęs Afganis
tano karalius 87 metų Mo- 
hammad Zahir Shab, kuris Af
ganistaną valdė 40 metų ir 
kuri 1973 m., jam atostogau
jant Italijoje, nušalino jo pus
brolis. Buvęs monarchas grįž
ta kaip paprastas pilietis ir į
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Ar leistina Jupiteriui tai, 
kas leistina Jaučiui?

Bendru susitarimu ketvirtadienį buvo surengtas Lietuvos vadovų — (iš kairės) prezidento Valdo Adamkaus, premjero 
Algirdo Brazausko ir Seimo pirmininko Artūro Paulausko — susitikimas, kuriame buvo aptarti Ignalinos atominės 
elektrinės uždarymo, „Lietuvos dujų” privatizavimo, „Mažeikių naftos” ir Rusijos susivienijimo „Jukos” sutarčių, pen
sijų reformos, švietimo, lenkiškų pavardžių rašymo, valstybinio radijo ir televizijos bei kiti valstybei svarbūs klausi
mai. Gedimino Žilinsko (Eltai nuotr

Krikščionys demokratai nori 
lygybės grąžinant turtą

Vilnius, balandžio 18 d. 
(BNS) — Politinės partijos 
„Lietuvos krikščionys demo
kratai” (LKD) pirmininkas 
Kazys Bobelis ir valdybos pir
mininkas Petras Gražulis at
meta kaltinimus antisemitiz
mu, bet neatsisako nuostatos, 
jog žydų bendruomenei neturi 
būti daroma išimčių grąžinant 
prieškaryje turėtą nekilno
jamąjį turtą.

„Mes, LKD nariai, nė vienas 
nesame antisemitai ir niekada 
tokiais nebuvome”, ketvirta
dienį Seime surengtoje spau
dos konferencijoje tvirtino K. 
Bobelis. Savo ruožtu jis pa
tvirtino remiąs balandžio 9 d. 
paskelbtą LKD valdybos pir
mininko P. Gražulio pareiš
kimą dėl žydų turto grąži
nimo. Šiame pareiškime vy-

sostą nepretenduoja. Saugu
mo sumetimais nebuvo jokio 
pranešimo per radiją ar tele
viziją, Kabulo gatvėse nesi
matė sveikinimo šūkių ir bu
vusį karalių pasitinkančių 
žmonių. Daugelis tikisi, kad
M. Zahir Sbah gali tapti tau
tinės vienybės simboliu ir su
taikyti tarpusavyje kovojan
čius Afganistano karo vadus ir 
besivaidijančias etnines gru
pes.
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Afganistano laikinasis vyr.ausybės 
vadovas Hamid Karzai (kairėje) ir 
karalius Mohammad Zahir Shah.

Hr
riausybė raginama atskiroms 
bendruomenėms nedaryti iš
imčių įstatymuose.

„Mes esame už socialinį tei
singumą. Visos Lietuvos reli
ginės bendruomenės ir tauti
nių bendrijų organizacijos turi 
būti vienodai traktuojamos”, 
teigė K. Bobelis. „Mes supran
tame žydų tragediją ir apgai
lestaujame dėl to, kas įvyko 
Antrojo pasaulinio karo dieno
mis, bet lygiai taip pat nu
kentėjo ir lietuviai bei kitos 
tautos”, pažymėjo jis.

LKD pareiškimas dėl žydų 
turto grąžinimo buvo paskelb
tas minint Pasaulinę holo
kausto aukų dieną. Tą pačią 
dieną buvo paskelbtas ir anti
semitinis radikalios Lietuvos 
laisvės sąjungos (LLS) pa
reiškimas. (Nukelta į 7 psl.)

Dubai. Trečiadienį pasirodė 
dar viena vaizdajuostė su Osa
ma bin Laden kalba, kurioje 
Saudi Arabijoje gimęs islamis- 
tas giria rugsėjo 11-osios ata
kas, o jo kovotojų tinklo „al- 
Qaeda” atstovas spaudai, atro
do, dar aiškiau užsimena, kad 
už jas atsakinga ši organizaci
ja. „Šios sėkmingos ir palai
mintos atakos padarė daugiau 
kaip trilįjoną JAV dolerių 
nuostolių ir tegu Dievas palai
mina šiuos kankinius ir pa
sveikina juos rojuje”, sako 
vaizdajuostėje nufilmuotas O. 
bin Laden.

EUROPA
Vašingtonas. Europiečiai 

nepritaria JAV prezidento 
George W. Bush politikai arti
muosiuose Rytuose bei mano, 
jog jo elgesį kare su terorizmu 
sąjungininkų nuomone beveik 
visiškai nusveria JAV siekiai. 
Agentūros „Pew Research 
Centre” atlikta Prancūzuos, 
Italįjos, Vokietįjos ir Britani
jos gyventojų apklausa paro
dė, kad europiečiai parėmė G. 
W. Bush pastangas nutraukti 
Izraelio ir palestiniečių smur
tą. Tačiau jie mano, kad JAV 
regione yra nepakankamai ak

Lenkijos lietuviai prašo Lietuvos 
ir Lenkijos premjerą pagalbos
Varšuva, balandžio 18 d. 

(BNS) — Lenkijoje gyvenan
tys lietuviai teigia, jog jų 
padėtis nuolat blogėja. Lenki
jos lietuvių leidinyje .Aušra” 
paskelbtame laiške Lietuvos 
ir Lenkijos premjerams Algir
dui Brazauskui ir Leszek Mil- 
ler rašoma, jog „nepaisant 
daugybės deklaracijų vis dar 
neišspręstas lietuvių bendruo
menei nepaprastai svarbus 
sienos apsaugos užkardos 
Punsko valsčiuje klausimas”.

„Lietuviai, gyvenantys Sei- 
nijoje, nuo seno stengiasi įkur
ti lietuvišką mokyklą Seinų 
mieste ir prašo, iki nebus 
įkurta ši mokykla, minimalių 
sąlygų lietuvių švietimui Sei
nų valsčiuje išsaugoti”, rašo 
laiško autorė, Lenkijos lietu
vių bendruomenės valdybos

tyvi, bei nepritaria bendrai 
prezidento politikai Artimuo
siuose Rytuose. Skirtingai nei 
amerikiečiai, europiečiai la
biau prijaučia palestiniečiams, 
o ne žydams.

Berlynas. Šaltinio Vokieti
jos vyriausybėje teigimu, 
Tarptautinis valiutos fondas 
(TVF) šį savaitgalį įvyksian
čiame pavasario susitikime 
tikriausiai pareikš, kad per
vertintas JAV doleris ir nuver
tintas euras kelia riziką pa
saulio ekonomikos atsigavi
mui. Kitais rizikos pasaulio 
ekonomikos atsigavimui
veiksniais TVF įvardija dėl 
įtampos Artimuosiuose Ry
tuose išaugusias naftos kai
nas, netikrumą dėl to, kokių 
veiksmų bus imtasi JAV pas
kelbtame kare prieš teroriz
mą, ir perdėtą finansų rinkų 
optimizmą dėl pasaulio ekono
mikos atsigavimo.

Roma. Su JAV Katalikų 
Bažnyčios krizę sukėlusiu pe
dofilijos skandalu susįjęs kar
dinolas Bemard Law trečia
dienį pareiškė, kad šią savaitę 
Vatikane vykusiame slaptame 
susitikime popiežius Jonas 
Paulius II pritarė jo ryžtui lik
ti savo poste. „Pabuvojęs Ro
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Vyriausybė patvirtino nuostatą 
deryboms dėl Ignalinos AE

Vilnius, balandžio T. d) formuluotes, konkrečius skai-
(BNS) — Lietuvos euroderybi- 
ninkai vešis į Briuselį nuos
tatą, kad Ignalinos atominės 
elektrinės uždarymo išlaidos 
iki 2020 metų pasieks 2.4 
mlrd. eurų ir viršys 3 mlrd. 
eurų per vėlesnį laikotarpį.

Lietuva taip pat derėsis su 
Europos Komisija dėl ilga
laikės atskiros finansinės pa
ramos LAE uždarymui, numa
tant ES fondų dalį išimtinai 
jėgainės uždarymo reikmėms 
— sustabdytų reaktorių iš- 
montavimui, jų priežiūrai, ra
dioaktyvių atliekų sutvarky
mui, socialinių, ekonominių ir 
aplinkosaugos padarinių re
gione sprendimui, elektros 
energijos pajėgumų, tarp jų ir 
branduolinių, sukūrimui.

„Vyriausybėje patvirtinti šie 
eksploatavimo nutraukimo 
kaštai ir tai leis diplomatams 
pradėti derybas dėl LAE už
darymo”, sakė ūkio viceminis
tras Artūras Dainius.

Vyriausiasis Lietuvos dery
bininkas Petras Auštrevičius 
sakė, kad šis nutarimas leis 
Lietuvos pareigūnams „pra
dėti kelti šitą klausimą Briu
selyje, naudoti konkretesnes

pirmininkė Irena Gaspera- 
vičiūtė.

Lenkijos lietuviai skundžiasi 
lietuvių kalbos, Lietuvos geo
grafijos ir istorijos mokymo 
programų trūkumu, teigia ne
turį galimybės laikyti valsty
binius egzaminus gimnazijoje 
gimtąja kalba ir stokoją va
dovėlių lietuvių kalba. Lenki
jos lietuvių bendruomenė nei
giamai vertina ir finansinės 
paramos kultūros veiklai su
mažinimą. „Susidariusi pa
dėtis kelia grėsmę vienintelio 
lietuviško žurnalo Aušra” gy
vavimui bei keliems tradici
niams, bet gyvybiškai svar
biems kultūriniams rengini- 
niams, juolab, kad 15 metų sta
tomų Punsko kultūros namų 
vis dar nepavyksta baigti”, 
pažymima laiške.

moje grįžtu namo, pasiryžęs 
visomis išgalėmis toliau vado
vauti vyskupijai ir užtikrinti, 
jog visomis išgalėmis steng
siuos, kad nei vienas šios arki
vyskupijos dvasininkas dau
giau neišnaudotų jokio vaiko”, 
teigė jis.

Paryžius. Prancūzijos ko
vos su terorizmu policija tre
čiadienį suėmė penkis asme
nis, įtariamus prisidėjus prie 
Didžiosios Britanijos piliečio 
Richard Reid bandymo su
sprogdinti JAV lėktuvą pa
naudojant batuose paslėptus 
sprogmenis. Suimtieji įtariami 
padėjus R. Reid pasiruošti iš
puoliui.

RUSIJA
Maskva. NATO generalinis 

sekretorius George Robertson 
ketvirtadienį pakvietė Rusijos 
prezidentą Vladimir Putin ge
gužės 28 d. atvykti į Romą 
dalyvauti viršūnių snaitikime, 
kuriame bus paskelbta apie 
bendros NATO ir Rusijos tary
bos sukūrimą ir pradėtas nau
jas buvusių „šaltojo karo” prie
šininkių bendradarbiavimo ra
tas. Bendra taryba įgalins Ru- 
siją lygiomis teisėmis kartu su 
kitomis NATO valstybėmis

čius”. „Visa ši informacija 
kažkur jau seniai ‘plaukioja’, 
bet nebuvo įteisinta”, sakė 
viceministras A.Dainius. Jis 
sakė, kad vyriausybės nuta
rime pabrėžiama, jog patvir
tinti skaičiai gali keistis per 
derybas su Briuseliu.

IAE uždarymo išlaidų pro
jektą prieš kurį laiką parengė 
Ūkio ministerija. Jos aps
kaičiuotų kaštų įvertinimas 
remiasi prielaida, kad pirma
sis IAE blokas, kaip ir numa
tyta, bus uždarytas 2005 me
tais, o antrasis — 2009-aisiais, 
kaip to reikalauja Europos Są
junga.

Trumpam vizitui į Lietuvą atvykęs 
Čekijos premjeras Miloš Zeniau, 

paklaustas, ar Čekija palaikys Lie
tuvą per lemiamą NATO viršūnių 
susitikimą Prahoje lapkričio mėne
sį, atsakė: „Žinoma, nes mes geri 
draugai su jūsų premjeru”. „Įver
tinkite tokius subjektyvius fakto
rius, kaip draugystė, netgi tarptau
tinėje politikoje”, sakė M. Zeman.

„Williams” ir 
„Jukos” sutartis

įvertins teisininkai
Vyriausybė, norėdama kuo 

geriau apsaugoti valstybės 
tikslus, vėl samdys kvalifikuo
tus Lietuvos, o galbūt ir anglų 
teisininkus, kurie įvertins Ru
sijos ir JAV susivienijimų 
„Jukos” ir „Williams” sutarčių 
dėl bendradarbiavimo „Mažei
kių naftoje” projektus.

(Nukelta į 7 psl.)

dalyvauti sprendžiant tokius 
klausimus, kaip taikos palai
kymo operacijos, branduolinė 
gynyba ir nusiginklavimas.

Maskva. Per sprogimus, nu- 
griaudėjusius maištingoje Če
čėnijoje prieš pat Rusijos pre
zidento ketvirtadienio kreipi
mąsi į tautą ir jo išvakarėse, 
žuvo mažiausiai 19 Rusijos 
karių ir promaskvietiškos mi
licijos omonininkų.

ARTIMIEJI RYTAI

Jeruzalė. Izraelis ketvirta
dienį pažadėjo iki savaitės pa
baigos pasitraukti iš daugu
mos Vakarų Kranto miestų, 
tačiau paskelbė, kad palesti
niečių vado Yasser Arafat būs
tinės ir Viešpaties gimimo 
bažnyčios apsiaustys baigsis 
tik tada, kai pasiduos ten 
esantys kovotojai.

Kairas. Egipto užsienio rei
kalų ministras Ahmed Maher 
trečiadienį atmetė JAV prezi
dento George W. Bush prašy
mą imtis daugiau veiksmų ko
vai su terorizmu ir pareiškė, 
kad Izraelis pirmiausia priva
lo nutraukti savo atakas prieš 
palestiniečius. „Egiptas atme
ta prezidento Bush prašymą”, 
sakė A. Maher.
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Iš Lietuvos gavome naujų 
informacijų dėl Lietuvos Tau
tinės olimpiados (LTO), kurios 
apima LTO nuostatus, varžy
bų grafiką, sporto bazes ir 
įvairius komitetus, tarnybas, 
etc. Šių informacijų svarbiau
sius punktus pateikiame spor
tininkų ir visuomenės žiniai. 
Šiuomi papildome mūsų anks
tyvesnį pranešimą LTO reika
lu.

III Lietuvos Tautinė olim
piada vyks 2002 m. birželio 
27-30 d. Lietuvoj. Pagrindinė 
varžybų vietovė yra Šiauliai, 
kur vyks olimpiados atidary
mas ir uždarymas ir 18 iš 23 
sporto šakų varžybos. Kitose 
vietovėse bus vykdomos šių 
sporto šakų varžybos: buriavi
mo — Kaune, irklavimo — 
Trakuose, plaukimo ir van
densvydžio — Alytuje ir šau
dymo — Vilniuje.

III LTO organizuoja Lietu
vos Respublikos vyriausybės 
patvirtintas Organizacinis ko
mitetas. Praktinius pasirengi
mo ir vykdymo klausimus 
sprendžia Org. k-to sudarytas 
direktoratas. Sporto šakų var
žybas rengia Lietuvos olimpi
nių sporto šakų federacijos. III 
LTO rengiama bendromis Kū
no kultūros ir Sporto departa
mento prie Lietuvos Respubli
kos vyriausybės (KKSD), Lie
tuvos Tautinio olimpinio ko
miteto (LTOK), ŠALFASS-gos, 
ALFAS ir kitų Lietuvos sporto 
organizacijų pastangomis.

Į III LTO kviečiami rungty
niauti geriausi Lietuvos ir už
sienio lietuviai bei mišrių šei
mų (t.y. lietuvio/ės ir kitos 
tautybės) sportininkai. Gali 
dalyvauti vyrai ir moterys 
įvykdę sporto šakų kvalifika
cinius reikalavimus.

Olimpiadoje dalyvauja mies
tų, rajonų sporto šakų rink
tinės, užsienio valstybių lietu
vių rinktinės. Šiaulių miestui 
suteikiama išimtinė teisė tu
rėti savo atstovus visų mieste 
rengiamų sporto šakų varžy
bose.

Užsienio lietuvių organizaci
jos preliminarines paraiškas 
dalyvauti LTO varžybose Or
ganizacinio k-to direktoratui 
pateikia iki 2002 m. gegužės 
2 d. Iki birželio 1 d. už
sienio lietuvių delegacijos Or
ganizacinio k-to direktoratui 
pateikia nustatytos formos da
lyvių anketas LTO akreditaci- 
nei kortelei gauti, kartu pra
nešdamos atvykimo į Lietuvą 
datą ir dalyvių skaičių.

Sporto šakų varžybų 
nuostatų metmenys pateikia
mi tik tų sporto šakų, kurias 
kultyvuoja SALFASS:

Futbolas (Soccer): Daly
vauja 4 pajėgiausios Lietuvos 
futbolo komandos, kurias at
renka Lietuvos futbolo federa
cija. Jei dalyvaus užsienio ša
lių lietuvių komandos, tai Lie
tuvos komandų skaičius ati
tinkamai mažinamas. Varžy
bos vyks vieno minuso siste
ma.

Krepšinis: Dalyvauja po 4 
vyrų ir moterų komandas. Jei 
dalyvaus užsienio šalių lietu
vių komandos, tai komandų 
skaičius bus atitinkamai di
dinamas.

Lengvoji atletika: Varžy

bos individualiosios. Dalyvau
ja ne daugiau kaip 8 sporti
ninkai kiekvienoje rungtyje, 
atrinkti pagal Lietuvos Leng
vosios atletikos federacijos pa
teiktus kvalifikacinius reika
lavimus.

Plaukimas: Varžybos indi
vidualiosios. Vyks kartu su 
Lietuvos plaukimo čempiona
tu, 2002 m. birželio 27-29 d., 
Alytuje, 50 m baseine. Progra
moje — olimpinės rungtys. 
Užsienio šalių lietuviai privalo 
atlikti Lietuvos Plaukimo fe
deracijos nustatytus kvalifika
cinius reikalavimus.

Lauko tenisas: Dalyvauja 
po 16 vyrų ir moterų žaidėjų ir 
iš jų sudarytų porų. 3 varžybų 
dienos.

Stalo tenisas: 2 varžybų 
dienos — birželio 27-28 d.

Šachmatai: Varžybos indi
vidualiosios. Vykdomos švei
cariška sistema 11 ratų, pagal 
FIDE taisykles. 3 varžybų die
nos.

Šaudymas: Varžybos indi
vidualiosios. Vyks kulkinio ir 
skrendančių taikinių šaudymo 

. varžybos. Dalyvauja Lietuvos 
piliečiai ir užsienio lietuviai 
(vyrų ir moterų atskira įskai
ta). 3 varžybų dienos.

Tinklinis: Dalyvauja po 4 
vyrų ir moterų komandas. Jei 
dalyvaus užsienio šalių lietu
vių komandos, tai Lietuvos ko
mandų skaičius bus atitinka
mai mažinamas, 2 varžybų 
dienos.

Pilnesnes informacijas
gauna sporto klubai ir 
ŠALFASS pareigūnai.

Preliminarinę dalyvių re
gistraciją prašome atlikti iki 
balandžio 30 d. pas 
ŠALFASS gen. sekr. Algirdą 
Bielskų, 3000 Hadden Rd., 
Euclid, OH 44117-2122, USA. 
Tel. 216-486-0889. Faksas: 
216-481-6064. E-mail:
Vyts@VPAcct.com

Kanadiečiai, registruokitės pas 
Kanados Sporto apygardos va
dovą Rimą Kuliavą, 297 Ken- 
nedy Ave., Toronto, Ont. M6P 
304, Canada. Tel. 416-766- 
2996. Faksas 416-766-5537. E- 
mail: rimas@kuliavas.com

ŠALFASS-gos centro 
valdyba

* Lietuvos futbolo rink
tinės treneriai draugiškoms 
rungtynėms su Jugoslavija su
būrė 16 pajėgiausių futboli
ninkų. Dėl susižeidimų ko
mandai negalės padėti tik Ed
garas Jankauskas ir Gintaras 
Staučė.

Rimas Bagdonas (antras iš dešinės) su Kempteno „Šarūno” nenugalimąja krepšinio komanda viename iš Vokie
tijoje vykusių krepšinio pirmenybių (1945 ar 1946 metais). Pirmoje eil. 5-tas iš deš. Vytautas Grybauskas, 
Scheinf'eldo „Kovo” kapitonas su „Kovo” komanda. Nuotr. K. Daugėlos

NEBĖRA RIMO BAGDONO
Balandžio 9 d. Hamiltone, 

Kanadoje, netikėtai, širdies 
smūgio ištiktas, 75 metų am
žiaus mirė Rimas Bagdonas. 
Nuliūdusi liko jo žmona Regi
na, dukterys Regina (savųjų 
vadinama Lialia), Ramona ir 
sūnus Ričardas su šeimomis. 
Nuliūdę liko jo draugai Kemp
teno — „Šarūno” žaidėjai, o su 
jais ir buvę Scheinfeldo „Kovo” 
krepšininkai.

Rimas Bagdonas

Rimas buvo visų draugas, 
visų mėgiamas, visada geros 
nuotaikos, labai geros širdies. 
Ir ypač puikus krepšininkas.

Jo gyvenimo kelias driekėsi 
per daugelį kraštų ir miestų. 
Sovietų armijai artėjant, 1944 
metais pradėjo kelionę į Va
karus vienui vienas (mama 
jau buvo Sibire) ir pėsčiomis 
per Marijampolę iki sienos. 
Nuo ten jau traukiniu į Aust
riją. Vienoje nieko neradęs iš
keliavo į Berlyną, o iš ten pa
galiau atsidūrė Kemptene.

Emigracijai prasidėjus, 1947 
m. išlipo Halifakso uoste Ka
nadoje. Po metų darbo miške 
su rąstais jis per Timinso mies
tą atsidūrė Sudbury mieste, 
kur pradėjo dirbti nikelio pra
monėje. 1949 m. vedė Reginą 
Tikniūtę, o 1976 m. atkeliavo į 
Hamiltoną. Čia baigė McMas- 
ter universitetą (technikos 
studijas jau buvo pradėjęs Vo
kietijoje), dirbo kaip inžinie
rius plieno pramonėje, užau
gino 3 vaikus, susilaukė anū
kų ir proanūko. Ir pensijoje 
liko judrus ir greitas, kaip 
krepšinio aikštėje. Teisėjavo 
krepšinio rungtynėms, rašė 
straipsnius, skaitė Lietuvos 
spaudą internete, o mokėda
mas kelias kalbas dažnai dir
bo vertėju Toronte ir Hamilto
no teismuose.

Nemažiau įdomi ir įspūdin

ga jo sportinė karjera. Kauno 
„Aušros” gimnazijos komanda 
buvo stipriausia visoje Lietu
voje. Joje žaidė Rimas, jo ge
riausias draugas a.a. St. Bu
tautas, broliai Norkai ir kiti. 
1944 m. birželio mėn. Kaune 
vyko geriausių 10 komandų 
Lietuvoje krepšinio turnyras. 
Rimas, kartu su Butautu ir A. 
Norkumi, žaidžia už Kauno 
Teniso klubo komandą ir laimi 
pirmąją vietą. Išeivijoje kurį 
laiką žaidė už Berlyno Polici
jos krepšinio komandą, su ku
ria laimėjo vieną turnyrą. Iš 
ten atsidūrė Kemptene, kur jo 
laukė garsusis „Šarūnas”. Tai 
buvo to meto lietuvių repre
zentacinė komanda, atstova
vusi lietuvių rinktinei pabal
tiečių varžybose, nepralaimė
jusi nei karto per 86 rung
tynes.

1947 m. viduryje Rimas ir 
keli kiti „Šarūno” žaidėjai bu
vo pakviesti žaisti už pran
cūzų svetimšalių legijono ko
mandą ir dalyvauti Monako 
princo Albert taurės tarptau
tiniame turnyre, Monake. Ta 
komanda laimėjo prieš Pary
žiaus komandą su mūsų gar-

siuoju M. Ruzgiu ir finale nu
galėjo Monako komandą 
41:39. Lietuvių vardas nu
skambėjo prancūzų spaudoje 
ir radijo programose.

Netrukus emigracija išreti
no „Šarūno” eiles ir Rimas at
sidūrė Kempteno „Margio” ko
mandoje. Pradžia puiki, vėl 
laimėjimas didžiulio turnyro. 
Bet atėjo laikas Rimui emig
ruoti, o be jo „Margis” tapo tik 
eilinė komanda, lietuvių pir
menybėse baigusi trečioje vie
toje. Kanadoje dar trumpai Ri
mas žaidė Sudburyje lietuvių 
komandoje, o vėliau tik teisė
javo.

Sumoje Rimo krepšininko 
kaijerą lydėjo vien pergalės. 
Nenuostabu, nes jo greitis, ge
ras gynimas ir komandinis 
žaidimas jau buvo laidas į per
galę. Ir tik dėl to Scheinfeldo 
„Kovas” galvojo, kad jo žaidi
mas geriausiai tiko „Kovo” 
greičiui ir pakvietė jį į pagalbą 
prieš amerikiečių karių čem
pioną Europoje į naujos krep
šinio salės atidarymą.

Kiekvienu atveju Rimas liko 
kaip simbolis sportiško elgesio 
aikštėje, komandinio žaidimo 
ir visais atžvilgiais — gero 
krepšininko.

Ilsėkis ramybėje. V. G.

SEZONO ATIDARYME — 
FUTBOLININKŲ LYGIOSIOS

Gražus balandžio 14 d. oras 
į futbolo aikštę prie Pasaulio 
lietuvių centro Lemonte su
traukė daug žiūrovų (arti 
300), kurie matė 2001-2002 
metų pavasario rato „Metropo
litan” lygos pirmenybių pir
mąjį susitikimą. Kadangi 
prieš savaitę ten pat turėju
sios vykti rungtynės dėl blogo 
oro buvo atidėtos, tai praėju
sio sekmadienio susitikimas 
labai nekantriai buvo laukia
mas.

Žaidžiant prieš gana stip
rius vokiečių klubo „Kickers” 
futbolininkus, „Lituanicos” vy
rų pirmoji ekipa jau devintąjį 
kartą liko nenugalėta. Reikia 
pažymėti, jog mūsiškiai „ma- 
jor” divizijoje šiose pirmeny
bėse buvo priversti nusileisti 
tik rudens rato pirmame su
sitikime. Po to jie pelnė dvi 
pergales, o visus kitus kartus 
sukovojo lygiomis.

Rungtynių pasekmė — 1-1 
gal ne visai atspindi rungty
nių eigą. Lietuvių vienuolikės 
vyrai, jau pirmo kėlinio 34-oje

LFK „Lituanicos” metinio narių susirinkimo, š.m. kovo 17 d. vykusio Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, 
dalyviai Nuotr E. bulaičio

minutėje Virgio Žuromsko 
įvarčiu išsiveržė į priekį ir at
rodė, kad jie švęs pergalę. 
Tačiau antrojo kėlinio 4-tą 
minutę varžovų šūvis iš arti, 
kurio naujasis komandos var
tininkas — Irmantas Šatas, 
visai nespėjo pastebėti, rezul
tatą išlygino. Nepaisant, jog 
po to mūsų vyrai turėjo realių 
progų pasižymėti, nė vienas 
šūvis nepasiekė varžovų vartų 
tinklo.

Kuomet „Kickers” žaidė de
šimtyje (nes vienas jų žaidėjas 
už šiurkštų žaidimą buvo pa
šalintas iš aikštės), atrodė, 
kad į vokiečių klubo vartus 
kris lemtingasis įvartis. Bet 
didelę klaidą padarė ir mūsiš
kių gynikas, kuris už kalbas 
gavo antrą geltoną kortelę ir 
turėjo taip pat palikti aikštę. 
Nors ir tada dar mūsų vyrai 
sukūrė kelias pavojingas si
tuacijas prie varžovų vartų, 
bet baigminis teisėjo švilpu
kas žymėjo lygiąsias.

Gaila, kad naujasis „Litua
nicos” vartininkas — Irman
tas Šatas neturėjo progos gau
siems žiūrovams parodyti sa
vo nemažus sugebėjimus, ku
riais jis garsėjo Lietuvoje. 
Varžovai į jo prižiūrimą šven
tovę pąjėgė pasiųsti tik vieną 
nelaikomą šūvį, o šiaip jis dar
bo nelabai turėjo.

Rezervas — irgi lygiomis
Taip pat lygiomis sukovojo 

ir rezervinės komandos. Iki 
pačios rungtynių pabaigos lie
tuvių ekipa vedė 2-1, tačiau 
pasinaudojusi „Lituanicos" gy
nimo klaida prieš pat baig
minį švilpuką, „Kickers” ekipa 
sugebėjo išlyginti 2-2.

Didelis žiūrovų antplūdis,

JAV
Metanu
$100.00

1/2 metų 
$60.00

3 mėn. 
$38.00

Kanadoje ir kitur (U.S.) $115.00 $65.00 $46.00
Tik ieltadienio laida:
JAV $60.00 $45.00 $33.00
Kanadoje ir kitur (U.S.) $65.00 $50.00 $38 00
Uisakant į Lietuva:
Oro pa|tu $500.00 $250.00
Reguliariu paltu $100.00 $55.00
Tik ieltadieųio laida oro paltu $160.00 $85.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu . 856.00
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MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Barney Dr., Suite A 

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

lietuviėkai 815-744-8230

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory HHIs, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

wwcenler1orsurgeryandbreasthealth.com

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

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

4647 W. 103 SL, Oak. Lawn, IL 
Tel. 708-422-8260

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

kuris buvo kiek nelauktas, 
„Lituanicos” vyrams ir vado
vybei buvo nemaža moralinė 
parama. Atėję žiūrovai taip 
pat suvalgė visą paruoštą 
maistą ir ištuštino visus gė
rimus, tad pavėlavusieji ne
turėjo progos pasivaišinti.

„Lituanica” lentelės 
viduryje

Taip pat toje pačioje aikštėje 
šeštadienio vakare savo pir
menybių rungtynes pradėjo ir 
„Lituanicos” veteranų vienuo
likė. Ji čia nugalėjo lenkų 
„Eagles” futbolininkus ir iško
vojo tris taškus.

Po praėjusio sekmadienio 
rungtynių „Lituanicos” vyrai 
sustiprino savo pozicijas ir 
įsitvirtino 6-je vietoje su 13 
taškų iš 10 „mąjor” divizijos 
komandų. Žemiau už mūsiš
kius stovi „Kicker8”, „Schwa- 
ben”, „Green-White” ir JLego- 
via”.

Ši sekmadieni prieš 
nSchwaben”

Prieš „Schwaben” vyrus mū
siškiai turės kovoti sekma
dienį, balandžio 21 d. J3chwa- 
bent Center” aikštyne, esan
čiame tolimoje Čikagos šiaurė
je. Toje pačioje vietoje lietu
viai žais ir balandžio 28 d. su
sitikime su „Vikinga” ekipo
mis. Tada gegužės 5 d. jie vėl 
grįš į Lemontą ir čia rungty
niaus tris sekmadienius iš 
eilės.

„Lituanicos” 
futbolininkų pergalė

salės futbole
Kaip jau buvo skelbta, dvi 

„Lituanicos” komandos daly
vavo salės futbolo pirmenybė
se, vykusiose „Odeum” salėje, 
Vilią Park, IL. Viena ii jų 
čempionais, o kita, žaidusi ge
riausiųjų Čikagos ir apylinkių 
ekipų tarpe, užėmė 6-ją vietą.

Praėjusį penktadienį „Litua
nicos” vyrai taip pat tapo čem
pionais „Villy Roy Soccer Com-

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., &C.
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

___ValandM>gagal2iKltonmą____

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220
DR. JOVITA KERBUS 

DANTŲ GYDYTOJA 
9625 8.79th Ave., Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą

plez” patalpose Doltone pra
vestose varžybose. Mūsiškiai 
čia sukovojo ryžtingai ir baig
minėse rungtynėse pasiekė 
gražią pergalę.

Taigi, „Lituanicos” futbolo 
klubo ekipos dabar kovoja 
įvairiuose frontuose ir dažnai 
laimi

Futbolo veterano auka 
„Lituanicos” 

futbolininkams
Smagu susilaukti laiškų, na 

ir paramos iš mūsų sporto ve
teranų, kurie, nors ir pasiekę 
brandaus amžiaus, vis dar do
misi savo pamėgta sritimi.

Vienas tokių yra 91-rių 
metų sulaukęs sporto vetera
nas Feliksas Breimeris, gyve
nantis San Diego mieste, Kali
fornijoje. Jis iš „Draugo” pus
lapių sužino ir apie mūsų 
sportininkų pasirodymus, jais 
domisi bei remia finansiškai. 
Tokių vyrų kaip šis reikėtų 
daugiau!

Jis savo laiške pasidalina 
prisiminimais iš senų laikų, 
kuomet net ir dėdės kaime, 
netoli Žeimelio, buvo sudaryta 
futbolo komanda iš atostogau
jančių gimnazistų, vėliau — 
studentų. O tai buvo maždaug 
1929-1933 metais. Vieną kar
tą, nuvykus į kaimyninę Lat
viją buvo pasiektas 6-1 laimė
jimas, prie kurio Feliksui buvo 
galimybė prisidėti trimis įvar
čiais.

Velykų proga šis futbolo ve
teranas atsiuntė „Velykų zui
kio dovanėlę” (kaip jis pats ją 
vadina) — 50 dolerių čekį. 
„Mano nuomone, jau pats lai
kas pradėti golams kristi į 
priešo vartus”, — linki F. 
Breimeris. O toks jo patari
mas mūsų futbolininkams tik
rai turėtų praversti.

Iš savo pusės F. Breimeriui 
dėkojame ir jam linkime dar 
daug sveikų metų! E. š.

t
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AR LEISTINA JUPITERUI 

TAI, KAS LEISTINA 

JAUČIUI?

ANDRIUS NAVICKAS

Atkelta iš 1 psl.
ši istorija Lietuvoje vertina

ma labai įvairiai. Viena ver
tus, pabrėžiama, kad tai ži
niasklaidos išpūstas muilo 
burbulas. Privati A. Brazaus
ko kelionė į Egiptą ir tai, ko
kius pakeleivius jis pasirinko, 
yra tikrai ne valstybės lyg
mens reikalas ir vargu ar gali 
pakenkti Lietuvos interesams. 
Netrūksta kritikos žiniasklai
dos atžvilgiu. Stebimasi, kodėl 
į „solidžios žiniasklaidos” var
dą pretenduojančios visuome
nės informavimo priemonės 
lyg vanagai puola „pikantišką 
kąsnelį”, nustumdamos į šalį 
realias problemas, šiomis die
nomis prikausčiusias viso pa
saulio dėmesį? Kai kas šioje 
situacijoje įžvelgia net politinį 
užsakymą. Kas galėtų paneig
ti, kad laimėjęs kovą prieš jam 
neįtikusį prokurorą K. Betin- 
gį, „Lietuvos rytas" nenori at
silyginti laikraštį palaikiu
siems politikams ir suduoti 
smūgį rimčiausiam kandida
tui į prezidentus?

Socialdemokratų viešųjų ry
šių strategai operatyviai pa
bandė prenąjero atostogų isto
riją paversti „muilo opera”, 
kuri ne tik nepakenkė A. Bra
zausko įvaizdžiui, bet gal jį 
net ir pagerino. Akivaizdi to
kių pastangų apraiška — 
premjero dukters interviu, ku- 
•riame ji pabrėžia tėvo nuopel
nus mamai, jo padorumą bei 
tvirtina, kad šiuo metu A. 
Brazauskas „galbūt pirmą 
kartą gyvenime leidžia sau pa

rsiduoti jausmams”. Kita pąsi- 
rinkta viešųjų ryšių strategija 
— operatyviai išplatinta infor
macija, kad tiek A. Brazaus
kas, tiek K. Butrimienė esą 
jau seniai išsiskyrę su savo 
buvusiais sutuoktiniais ir ar
timiausiu metu įregistruos 
tarpusavio santuoką. Pasiro
do, kad Lietuvoje išsiskirti ga
lima, net kitam sutuoktiniui
to nežinant, nes tiek A. Butri
mas, tiek J. Brazauskienė 
kažkodėl šventai tiki, kad jų 
santuokos nėra panaikintos. 
Ką gi — kas galima Jupite
riui, neleistina jaučiui.

Toli gražu ne visi Lietuvoje į 
premjero meilės nuotykius 
žiūri atlaidžiai. Įdomu tai, kad 
paprastai tarpusavyje besipe- 
šantys Lietuvos dienraščiai šį 
kartą stulbinančiai vieningi. 
Tiesa, galbūt „Respublika” 
užima nuosaikesnę poziciją, o 
„Kauno diena” tarsi bando pa
teikti visą vertinimų spektrą, 
tačiau „Lietuvos ryto” konku
rentai net trumpam nesuabe

LAISVES SARGYBOJE 
MAROKE

Kaip sultonas kepurę pirko ir kiti vartų 
sargybinio nuotykiai 

R. JOHN RAPŠYS
Nr.4

Teigia, kad privačiam 
bare jam buvo užnuodiję gė
rimą, o paskui vietiniai vagys 
jį apiplėšė. Buvo veidas su
muštas ir gavo porą peilio 
pjūvių ant rankų. Gerai, kad 
dar viduriai nepradurti, kaip 
kartais pasitaikydavo.

Pašaukiau bazės greitąją pa
galbą ir laivyno pionierių 
(JSeaBee”) barakus, kad drau
gai už taksi sumokėtų, nes 
taksių į bazę neleisdavom.

Nuo vartų iki bazės centro 
buvo apie dvi mylios. Užtat 
specialūs autobusai dažnai 
kursuodavo, sustodami prie 
milžiniškos bazės svarbesnių 
punktų: barakų, karių valgyk
lų, restorano, klubų, ligoninės,

jojo, kad Lietuvos žmonės turi 
teisę žinoti net ir intymias 
aukščiausių valdžios pareigū
nų gyvenimo detales. Juolab, 
kaip pastebėjo vienas opozici
jos atstovas: „Po šio skandalo, 
manau, reikėtų įdėmiau 
pažvelgti tiek į 'Draugystės* 
viešbučio (čia 'karaliauja* But
rimai) privatizacįją, tiek į A. 
Butrimo laimėtą konkursą 
Užsienio reikalų ministerijos 
administracįjos departamen
te".

Mano įsitikinimu, atostogų 
Egipte istorįja iškelia du svar
bius klausimus, kurie kažko
dėl neiškyla į pirmą viešų ži
niasklaidos diskusįjų planą. 
Pirma — ar dabartinis Lietu
vos premjeras, turintis taip 
pat ir prezidento titulą, eilinį 
kartą nesusipainiojo melo 
pinklėse? Šiuo atveju ne tiek 
svarbu, ar žiniasklaida turi 
teisę knaisiotis po nešvarius 
politikų baltinius, kokius jaus
mus jaučia premjeras, svar
biausia — atrodo, jis dar kartą 
meluoja Lietuvos žmonėms. 
Veikiausiai dėl to, kaip paste
bi politologė J. Novogorockie- 
nė, kad premjeras įsitikinęs, 
jog turi didžiulį pasitikėjimo 
mandatą, kurio jokie tikri ir 
tariami skandalai negali su
griauti. Iš tiesų, jau ne pirmą 
kartą A. Brazauskas susipai
nioja savo teiginių sraute. 
Prisiminkime garsųjį „Maišia
galos memorandumą”, kai tuo
metinis prezidentas medžiok
lės metu, galbūt apsvaigęs 
nuo tyro oro, o gal nuo drau
giškumo Latvijos prezidentui, 
leido sau pasirašyti Lietuvai 
nepalankią sutartį su kaimy
nine valstybe. Tuomet taip pat 
A Brazauskas iš pradžių vis
ką neigė, vėliau dievagojosi, 
kad viskas buvo ne taip, o po 
kurio laiko pripažino, kad tai 
buvo klaida. Klysti žmogiška, 
tačiau įvairaus lygmens pa
reigūnų klaidos skirtingai kai
nuoja žmonėms.. Svarbiausia, 
kas visuotinai buvo pripažinta
— A Brazauskas sakė netie
są. Deja, Lietuvoje, kur prie 
melo visi esame pripratę, tai 
neatrodė reikšmingu nusižen
gimu ir 2000 metais A. Bra
zauskas į politiką grįžo „ant 
balto žirgo”, pirštu grūmoda
mas „nemoraliems” politi
kams.

Suirus Naujosios politikos 
koalicijai, sulaukėme dar vie
no A Brazausko „žygdarbio”
— garsiosios kelionės į Mask
vą, kurioje šis atstovavo eko
nomikos magnato B. Lubio in
teresams. Naujai iškeptam 
prenąjerui tai buvo labai abejo-

krautuvės, oro uosto, kino, ad
ministracijos rūmų ir pan.

Garbės sargyba
Visi marinai visuomet turėjo 

paruoštą visą mėlyną paradi
nę uniformą, nes dažnai „sa
vanoriu” pakviesdavo garbės 
sargybon, sutinkant įvairius 
aukštus svečius oro uoste.

Aukščiausias svečias buvo 
pats Maroko sultonas. Jis mū
sų oro uostą dažnai naudoda
vo, nes jo oro uostas sostinėje 
Rabat (apie 30 min. mašina 
nuo bazės) buvo duobėtas ir 
amžinai taisomas.

Keturiasdešimt šešerių me
tų sultonas visuomet buvo tra
diciniai apsirengęs: balta ar 
šviesiai mėlyna marokietiška

Švenčiant Lietuvos Nepriklausomybės šventę, Cleveland, OH, lietuvių telkinyje 2002 m. vasario 17 d. Iš kairės: 
Dievo Motinos parapijos klebonas kun. Gediminas Kijauskas, SJ, LR ambasadorius JAV-se Vygaudas Ušackas, 
LR garbės konsule Ingrida Bublienė, „Tėviškės aidų” radijo programos vedėja Kristina Kuprevičiūtė.

Lino Johansono nuotrauka.

tina iniciatyva, tačiau labiau
siai įsiminė pats A. Brazausko 
neigimas, kad jis ten apskritai 
buvo. Dar kartą jis viešai me
lavo Lietuvos žmonėms. Jei to
kioje situacijoje būtų atsidū
ręs kuris kitas Lietuvos politi
kas, neabejoju, jam tektų at
sisveikinti su savo politine 
karjera. Tačiau Brazauskas 
yra Brazauskas. Visa kritika 
jam tebuvo tarsi uodų zirzi
mas drambliui. Šiandien retas 
Lietuvos gyventojas prisimena 
šį premjero melą. Kita vertus, 
juk jis „savas”, o kam nėra 
tekę meluoti?

Tikėtina, kad A. Brazausko 
vienas kitą neigiantys paaiš
kinimai apie atostogų Egipte 
aplinkybes nepadarys dides
nės žalos šio politiko karjerai. 
Valstybės interesai lyg ir ne
nukentėjo, o tai, kad premje
ras melavo — nieko naujo. Iš 
tiesų baisiausia tai, kad, atro
do, Lietuvoje neįsivaizduoja
ma, kad iš politiko galima 
būtų reikalauti sąžiningumo, 
tiesos sakymo. Politika — ne
švarus reikalas, ir tuo viskas 
paaiškinta?

Dar vienas svarbus dalykas, 
kurį atskleidė diskusijos apie 
premjero atostogas Egipte, — 
Lietuvoje vyraujanti šeimos 
samprata. Šeima nebelaikoma 
vertybe. Tai tėra priemonė, 
padedanti užtikrinti nuolati
nius santykius su kitu asme
niu, kuriam jaučiamas potrau
kis. Pastarajam praėjus, ieš
koma naujo partnerio, ir taip 
toliau. A. Brazausko duktė 
„Respublikoje” tvirtino, kad 
premjeras buvo per daug pa
dorus, kad išsiskirtų su 
žmona. Ar tai reiškia, kad būti 
padoriu žmogumi — tai mate
rialiai išlaikyti žmoną, remti 
meilužę, oficialiai gyventi san
tuokoje, o atostogauti su tuo, 
kam jauti šiltesnius jausmus? 
Viename lietuviškų šou vedėja 
pąjuokavo — „ko kimbate prie

„djellaba”. Ant galvos: raudo
na aukšta kepurė („fez”). Ant 
kojų: geltonos odos marokie- 
tiškos šliurės („babouches”). 
Buvo kuklios išvaizdos, lėtų 
judesių, kartais nusišypsoda
vo.

Jo vyresnysis sūnus, Moulay 
Hassan, dažnai atskrisdavo 
kartu. Buvo žinomas, kaip di
delis mergininkas. Dėvėjo vė
liausios mados Saville Row 
angliškas eilutes, ranka siū
tus itališkus batus ir praban
gų paryžietišką odekoloną, ku-

.
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US Marine Corps kuopa paraduoja, Švenčiant marinų gimtadienį 1957 m. lapkričio 10 d. Port Lyautey bazėje. 
Marinai yra seniausia Amerikos kariuomenės Saka, įsteigta 1775 m.

US Marine Corps būgnų ir trimitų ceremoninis orkestras ir garbes xarg\ 
ba prie administracijos rūmų, Port Lyautey bnzeje 1957 m Už didelio 
būgno ..Mažasis liūtas", eilinis Jimmy Rolla, kuris įx> melu žuvo pi ie 
Guantanamo Bay, Kuboje, gindamas autobusą nuo užpuolikų. Fidel tas 
Iro komunistų. Už narsumą buvo apdovanotas „Navy and Marine Corps" 
medaliu, tokiu pat, kurį prez John F Kennedy gavo II pas karo metu

KALENDORIUS — LIETUVOS 
KONSTITUCIJOS SUKAKTIMS 

PAMINĖTI
Neseniai iš Lietuvos į Čika

gą atkeliavo didelio formato 
kalendorius, kurio viršelyje 
užrašas „2002 Konstitucijų su
kakčių metai”. Tai „Seimo kro
nikos” (tokiu vardu išeina sa
vaitinis žurnalas) Nr. 32 leidi
nys.

Šis kalendorius yra skirtas 
paminėjimui 1922 m. rugpjū
čio 1 d. priimtos Lietuvos vals
tybės konstitucijos 80 m. su
kakties. Taip pat šiuo leidiniu 
pažymima ir Konstitucijos die
na, nes prieš 10 metų (1992 
m. spalio 25 d.) referendumu 
buvo priimta atsikūrusios Lie
tuvos Konstitucija.

Kiekvieno puslapio viršuje 
telpa ištraukos iš abiejų kons
titucijų, o taip pat ir mūsų 
valstybininkų atsiliepimai
valstybingumo klausimais. 
Yra nurodytos datos, kada šie
met vyks šių sukakčių minėji
mai, konferencijos.

Daugiausia tokių renginių, 
kaip leidinyje skelbiama, bus 
šių metų spalio mėnesį. Štai, 
spalio 3-4 d. Lietuvos teisės 
universitete vyks tarptautinė 
mokslinė konferencija „Kons-

premjero, kas šiandien neturi 
meilužių?” Ir pats premjeras 
prasitarė, kad žiniasklaida la
biausiai kalta, kad jam teks 
viešinti savo skyrybas.

Ką gi — gyvename meksi- 
kietiškų serialų persisotinu
sioje visuomenėje, kurioje tie
sa, ištikimybė, šeima, įsiparei
gojimai, krikščioniška moralė 
plūduriuoja tik oficialiose dek
laracijose ir politinėse progra
mose. Anapus jų — stingdanti 
vertybinė tuštuma, kurią ke
lyje iš totalitarinės sistemos 
mums dar teks įveikti.

rio egzotišką kvapą dar ir 
šiandien prisimenu.

Sultono haremas

Sultonas Ben Youssef irgi 
mėgo moteriškes, nors viešai 
to nerodydavo. Jis turėjo tik 
dvi žmonas, užuot keturių, ką 
islamas leidžia. Viena žmona 
buvo jo metų, kilusi iš Maroko 
didikų. Kita buvo 24 metais 
jaunesnė ir yra dirbusi kaip 
tarnaitė pas vieną Maroko 
„pasha” (miesto valdovą). Abi 
buvo ne arabės, bet berberų

tituciją XXI amžiuje”; spalio 
10-11 d. Kaune, savivaldybės 
salėje, — mokslinė konferenci
ja „Konstitucijos reikšmė ku
riant Lietuvos teisę ir ekono
mikos pagrindus; spalio 23 d. 
Vilniaus universitete — moks
linė konferencija „Konstitucin- 
gumo raida Lietuvoje”; spalio 
25 d. — iškilmingas Seimo po
sėdis.

Vienas kalendoriaus pusla
pis skirtas kitų iškilių 2002 m. 
sukakčių paminėjimui. Iš čia 
galima sužinoti apie mūsų 
žymiųjų žmonių sukaktuvines 
datas. Štai vasario 1 d. suėjo 
115 m. nuo teisininko, mi
nistro Antano Merkio gimimo. 
Tą pačią dieną (1937 m.) gimė 
Lietuvos kardinolas Audrys 
Juozas Bačkis. Vasario 15 d. 
(1892 m.) gimė Vasario 16-sios 
Akto signataras Kazimieras 
Bizauskas, o vasario 21 d. 
(1882 m.) — II, IV ir XIII Lie
tuvos ministrų kabineto vado
vas adv. Mykolas Sleževičius.

Šio kalendoriaus viršelyje 
telpa net 10 istorinių nuo
traukų iš Lietuvos praeities. 
Kiekviename puslapyje ran
dame po vieną didelę ir vieną 
mažesnę istorinę nuotrauką iš 
pirmojo Lietuvos nepriklauso
mybės periodo. Gana daug tų 
vaizdų iki šiol niekur nebuvo 
matyti. Jie paimti iš Lietuvos 
vaizdo ir garso archyvo bei 
Seimo spaudos tarnybos kom
piuterinių laikmenų.

Beje, šį įdomų ir retą leidinį 
sudarė Seimo spaudos tarny
ba, dizainerė Stanislava An- 
tukienė. Gaila, kad šio kalen
doriaus, panašiai kaip ir „Sei
mo kronikos” žurnalo, tiražas 
yra mažas (380 egz.).

Ed. Šulaitis

(hamitų) kilmės.
Pagal tuometinę spaudą, 

sultonas taip pat prilaikė per 
40 meilužių, tarp kurių kelios 
buvo prancūzės, kelios negrės 
ir, prancūzai tvirtino, net vie
na amerikietė. O apie tų laikų 
garsią Hollywoodo artistę, 
blondinę Virginia Mayo, sulto
nas yra taip išsitaręs: „Ji yra 
tikriausias įrodymas, kad Die
vas egzistuoja”.

Už vartų — teroristai
Į miestą eidavom ir po visą 

Maroką važinėdavom civiliai
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Danutė Bindokienė

Kai yra rinka, pirkėjų 
visuomet atsiras

Daugeliui atrodo, kad jau 
girdėjome „visas dainas ir net 
priedainius”, nuolat šio krašto 
žiniasklaidos su pasimėgavi
mu kartojamas apie katalikų 
dvasininkijos nemoralų elgesį, 
tačiau kasdien „atrandama” ir 
paskelbiama vis nauja sensa
cija. Ir klausia eilinis tikinty
sis: kuo galima pasitikėti? Ar 
kunigas, kuris prie mūsų pa
rapijos altoriaus aukoja Mi
šias, klauso išpažinčių, krikš
tija, sutuokia ir palydi miru
siuosius, yra taip pat susite
pęs tuo šlykščių veiksmu? Rei
kia labai tvirtos valios, kad 
žmogus surinktų visus tikė
jimo žarijų likučius ir vėl sie
loje įpūstų skaisčiai šviečiantį 
laužą. (Kiek jų neįstengs to 
padaryti?)

O ką tėvai, mokytojai, auk
lėtojai turi atsakyti mažame
čiams vaikams, kai jie, pavar
tę laikraščius ar pasiklausę 
žinių laidų, pradeda klausti 
klausimus?

Visgi aišku, jog kažkam 
naudinga pernelyg juodinti 
Katalikų Bažnyčią ir „nema
tyti” faktų, kad šiuo atveju ji 
tikrai neturi visuotinio mono
polio. Pedofilų bei kitokių lyti
nių iškrypėlių problema ne
prasidėjo su katalikų dvasi
ninkija, deja, su ja ir nepasi
baigs. Daug kartų girdėjome 
ir skaitėme apie jaunimo orga
nizacijų vadovus, mokytojus, 
vaikų darželių personalą, mo
kyklų autobusų vairuotojus 
(net klasių šlavėjus), vaikų ir 
jaunimo spbrto komandų va
dovus, kaltinamus vaikų iš
prievartavimu ar kitais nepa
doriais veiksmais, į kuriuos 
buvo įtraukti vaikai bei jau
nuoliai. Kiek kartų pas paly
ginti „garbingus visuomenės 
šulus” rasti kalnai video juos
tų su šlykščiausiomis porno
grafijos scenomis; kiek kartų 
tie vaizdai padauginti, jais 
prekiauta, pasikeista...

Tai mūsų „modernios” kas
dienybės dalis, išugdyta „vis
kas galima” kultūros, kuria 
vadovaujasi ir pavieniai žmo
nės, ir net visuomenė, dažnai 
pasitelkiant talkon patį svar
biausią valstybės dokumentą 
— konstituciją (gaila, kad ne 
dar svarbesnį įstatymų rin
kinį — Dešimt Dievo Įsaky
mų). Sugebant pasinaudoti 
JAV konstitucijoje įrašytu 
žodžio ir išsireiškimo laisvės 
paragrafu, galima labai toli 
nueiti. Ir nueinama — į pačius 
tamsiausius kraštutinumus.

Kai neseniai paaiškėjo, kad

apsirengę. Bet 1956 m. rudenį 
teroristai privertė mus ir už 
bazės ribų uniformas dėvėti.

Spalio 22 d. sultonas Ben 
Youssef išlydėjo iš Rabat oro 
uosto į Tuniziją savo svečius:

“■n

kompiuteriuose, esančiuose vi
siems prieinamose viešosiose 
bibliotekose, galima atsidaryti 
svetaines ir pamatyti įvai 
riausios pornografijos (įskai
tant pedofilijos) vaizdus, dau
gelis tėvų ir bibliotekų dar
buotoju išreiškė pasipiktini
mą, reikalaudami įtaisyti tam 
tikrą apsaugą, kad tų svetai
nių neatidarytų nepilname
čiai. Mat, buvo pastebėta, kad, 
ypač berniukai, labiausiai to
kiais vaizdais domisi. Atsitiko, 
kas paprastai šiame krašte 
atsitinka: tuoj atsirado garsiai 
šaukiančių, kad tokiu budu 
bus varžomos individo pagrin
dinės laisvės, kad bet koks 
draudimas ar varžymas yra 
prieš JAV konstituciją. Reika
las taip ir pakibo ore, nors kai 
kurie jaunimo auklėtojai ir 
bibliotekininkai patys žada 
imtis iniciatyvos, kad apsau
gotų vaikus bei jaunuolius 
nuo internetinio šlamšto.

Kitas paradoksas: balandžio 
16 d. JAV Aukščiausiasis teis
mas atšaukė įstatymą (septy
ni teisėjai balsavo už, du — 
prieš), draudžiantį dauginti ir 
internete propaguoti veiksmus 
bei vaizdus, kuriuose rodomi 
vaikai, atliekantys įvairius ly
tinius aktus. Šis sprendimas 
pateisinamas tuo, tai ne tikri 
vaikai ar jaunuoliai, o kom
piuterine technika sukurti 
vaizdai, vadinasi, čia jokio nu
sikaltimo nėra... Sprendimas 
padarytas, remiantis tuo pa
čiu konstitucijos paragrafu 
apie „individo laisvę”.

Nors buvo daug šį spren
dimą užgiriančių, bet galbūt 
nemažiau ir susirūpinusių, 
kad dabar bus kur kas sun
kiau nubausti lytinius iškry
pėlius, medžiojančius nepil
namečius savo pasitenkinimui 
ir pelnui. Nusivylimą išreiškė 
ir JAV generalinis prokuroras 
John Ashcroft, tvirtindamas, 
kad šis Aukščiausiojo teismo 
sprendimas, jo nuomone, nie
ko iš esmės nepakeičia: nusi
kaltėliai bus tiek pat uoliai 
persekiojami ir baudžiami.

Taigi, Amerikoje galioja 
kažkoks keistas paradoksas. 
Viena vertus, stengiamasi ati
dengti lytinius iškrypėlius, 
tarp jų ir pedofilus, juos izo
liuoti iš visuomenės, kad ne
padarytų daugiau nusikal
timų; antra vertus, šių žmonių 
„lytinis apetitas” nuolat žadi
namas pramogų pramonės ir 
kitais įvairiais budais. Kaip 
sakoma: kai yra rinka, pirkėjų 
visuomet atsiras.

Ahmed Ben Bella ir tris kitus 
alžyriečius, kurie prieš dvejus 
metus buvo suorganizavę gar
sų Visų Šventų dienos suki
limą prieš prancūzus Alžyrijoj.

Bus daugiau

I b
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LIETUVA - TALENTINGŲJŲ ŽEMĖ

PAVYDAS,
Grįžus iš Sibiro, retsykiais, 

smalsumo vedama, eidavau 
pažiūrėti, kaip tuokiasi jau
navedžiai. Matydavau, kaip į 
valdišką civilinės metrikacijos 
skyrių atvažiuodavo gražiai 
išpuoštos mašinos su jaunai
siais, piršliais ir palyda. Šau
dė šampanai, ant rankų su
žvilgėdavo auksiniai žiedai. O 
bažnyčioje, kai atsidarydavo 
durys ir ateidavo jaunieji su 
pulku, suskambėdavo gražus 
vargonų muzikos maršas. Jau
nieji suklupdavo priešais alto
rių... Kai jaunavedžiai sugrįž
davo namo, juos pasitikdavo 
tėvai su duona ir druska. Užu
stalėje uždainuodavo „karti, 
karti...”

Kad kas žinotų, kaip aš 
jiems pavydėjau! Žinoma, jie 
nekalti, kad mano gyvenimas 
taip susiklostė. Kiekvienos 
merginos svajonė užsidėti 
nuometą, sėsti prie vestuvinio 
stalo... Deja, tokių iškilmių li
kimas man nepasiuntė. Mūsų 
vestuvių dainos buvo aukštų 
taigos pušų ošimas; vestuvinė 
muzika — traškančios nuo 
šalčio (-45 laipsniai pagal Cel
sijų) tvoros, o vestuvinis nuo
metėlis — baltos sniego pus
nys... Nesužibo auksiniai žie
deliai ant mūsų pirštų. Susi
rašėme civilinėje santuokoje. 
Aš net pavardės nekeičiau — 
mat, jei sugalvotume! pabėgti, 
gal būtų lengviau pasislėpti, 
gal pagautų tik vieną...

Jau grįžus, ne kartą teko 
matyti, kaip iš gimdymo namų 
išeidavo laiminga jaunoji ma
ma, įsikabinusi į vyro ranką, 
nešina glėbiu gėlių, seselė 
išnešdavo naujagimį, visą bal
tuose, nėriniuotuose vystyk
luose. Sėsdavo į mašiną ir nu
rūkdavo namo, kur laukdavo 
pietūs, naujojo žmogučio, lo
vytė. Buvau pilna skausmo ir 
pavydo, kad neturėjau tokių 
šiltų gyvenimo akimirkų...

Kai laukiausi pirmagimės ir 
atėjo laikas gimdyti, vyras nu
vežė iki kito kaimelio, esančio 
už 30 kilometrų, kur gyveno 
felčeris, ir paliko. Felčeris ap
žiūrėjo ir pasakė, kad dar rei
kės palaukti. Išėjau ieškoti 
nakvynės. Vietiniai senukai 
rusai priėmė, tik sakė, kad ne
turi lovos. Gulėti reikėjo ant 
grindų. Po galva davė vatines

LIETUVA, TĖVYNE MUSŲ...
(...) Gyvenime optimizmo li

ko mažai. Lietuva baigiama 
išparduoti, išgrobstyti. Lietu
viai ieško investuotojų iš už
sienio, o šie Lietuvoje ieško tik 
pelno, kurį tuoj išsiveža. Tik 
dvi užsienio firmos pasirodė 
padorios — tai Philip Morris 
ir Jacobs Suchard, o visi kiti...

Kaime dabar labai baisu ir 
pavojinga. Žmonės neturi jo
kio darbo, o gyventi reikia. 
Kai kurie naktimis eina plėšti, 
žudyti. To dar Lietuva nema
tė.

Tikėkimės geresnių laikų. 
Kad tik bedarbių sumažėtų, 
tai viskas pagerėtų.

Irena K., Kaunas

(...) Kas Lietuvoje? Valdo 
klanai, tuos klanus — turtin
giausi šulai, savo gėrybes su
kaupę, neaiškiais keliais 
vaikščiodami, mažiausio išsi
lavinimo, bet stebėtino įžūlu-

PAVYDAS...
kelnes ir tokį patį vatinį pus
paltį po šonu. .Užsiklojau, kuo 
buvau apsirengus. Išbuvau sa
vaitę. Kai paryčiais pasijau
čiau blogai, nupuškojau per 
sniegą pas felčerį. Apžiūrėjęs 
liepė vaikščioti po prieangį, o 
pats nuėjo toliau miegoti. 
Vaikščiojau, vaikščiojau, jau ir 
jėgų nebeturėjau vaikščioti, 
tad daugiau sėdėjau kampe. 
Aštuntą vakare pasigavau 
dukrytę. Po septynių parų at
vyko mūsų pasiimti. Vyras 
atvežė didžiulius kailinius, 
kuriuos paskolino viršininkas. 
Felčerio žmona parodė, kaip 
reikia laikyti du pirštus kūdi
kiui prie burnytės, kad neuž- 
dustų ir palikti skylę į lauką 
kailiniuose. Atgal jau kelia
vome trise, tai vyras atsistojęs 
prie rogių mane laikė. Beva
žiuojant suklupo arkliukas. 
Vėžės gilios, iš šonų aukštos 
pusnys ir rogės pradėjo virsti. 
Didelė laimė, kad vyras suspė
jo koja atlaikyti. Nežinau, kas 
būtų atsitikę, jei mes su kūdi
kiu būtume į sniego kalną 
įkritę... O čia mažoji pradėjo 
reikštis — valgyti! Privažia
vome kaimelį, prisiprašėme 
žmonių, kad priimtų nors 
trumpam. Parodė tokį kampe
sukaltą stalą, ten pervysčiau, 
pamaitinau ir vėl į kelionę.

Visą kelią galvojau, kaipgi 
reikės įeiti į savo namus. Ko
kia buvo laimė, kai mūsų lau
kė iškūrenta pirkelė, nuo kitų 
vaikų likusių rūbelių. Mes gi 
iš lagerių atsivežėme tik po 
šaukštą. Iki dabar esu dėkin
ga šioms paprastoms rusėms 
moterims, mūsų kaimynėms, 
kurios, nors ir pačios gyveno 
neturtingai, bet nebuvo šykš
čios, padėjo, kuo galėjo. Tik 
tokių buvo mažai.

Šiandien mano dukrelei Sil- 
vai jau penkiasdešimt. Ar ga
lėjau pagalvoti, kad tiek ilgai 
išgyvensiu ir dar Amerikoje 
atsidursiu?!

Atsimenu, rašau, noriu, kad 
suprastumėte, jog tikro, pikto 
pavydo neturėjau, gal tas ma
no pavydas daugiausia siejosi 
su nuoskauda, kodėl man taip 
nebuvo. Bet taip jau tas mūsų 
gyvenimas surėdytas.

Ona Bagdonienė- 
Daugėlaitė, Danville, IL

mo žmonės. Argi gali sąžinin
gas ir normalus žmogus dorai 
gyventi tokioje visuomenėje? 
Negaus darbo arba bus šokdi
namas lyg per virvutę, turės 
vykdyti patį kvailiausią ar 
pražūtingiausią įsakymą. Ne
lengva. Negali net nuspėti, kas 
Lietuvoje darysis toliau... (...)

Esu sena ir žinau, kad nieko 
gero nebegaliu pasakyti jau
niems, nes mano požiūris į 
gyvenimą senoviškas, užsi
konservavęs. Manęs nevilioja 
nei dideli turtai, nei iškilūs 
postai, nei įtakingi draugai. 
Tą gyvenimą visaip išstudija
vau ir supratau: žmogui reikia 
ramybės, nuoširdumo ir šiek 
tiek pinigų, kad nevaikščio
tum nuogas ir turėtum duo
nos, stogą virš galvos. Svar
biausia — sveikata ir ramybė. 

Ada M. mokytoja, Šiauliai
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Dvylika metų atstatytai Lie
tuvos nepriklausomybei! Nu
stumta galinga SSRS letena 
atvėrė lietuviams kelią į pla
tesnį pasaulio pažinimą, savęs 
pristatymą. Atsirado galimybė 
mažytės tautelės (ištirpstan
čios didžiųjų tautų šešėlyje) 
talentingiems menininkams, 
darbštiems žmonėms skintis 
kelią į pripažinimą, o per jį — 
ir Lietuvos vardo pagarsini
mą.

Po Sidnėjaus, Salt Lake City 
olimpiadų, Europos, pasaulio 
čempionatų, — M. Drobiazko 
ir P. Vanagas varžėsi finale, 
Klaipėdos sportinių šokių an
samblis „Žuvėdra” — pasaulio, 
Europos čempionai, vicečem
pionai, — pasaulis pamatė, 
išgirdo apie mūsų sportinin
kus. Neatsilieka ir meninin
kai. Tik gal ne taip gausiai, ne 
tokiomis galimybėmis garsina 
tėvynės vardą. Su kokiu pa
sididžiavimu skubėjome į Či
kagos simfoninio orkestro kon
certą — dainavo garsėjanti vi
same pasaulyje lietuvė Violeta 
Urmanavičiūtė-Urmana. Dai
lininkas R. Čiurlionis neleng
vai, bet talentu, darbštumu ir 
atkaklumu prasiskynė kelią į 
pripažinimą — Čikagoje jo 
kūriniai priimami į garsių 
galerijų rengiamas parodas, 
juos įsigyja pasiturintys žmo
nės. Europoje jau seniai nieko 
nebestebina Lietuvos kameri
nis ar simfoninis orkestras ta
lentingojo Mst. Rostropovi
čiaus dėka, Europa pradeda 
pripažinti ir Lietuvos baletą, 
atskirus atlikėjus.

O Amerikoje? Juk koncer- 
tavimas tik nedidelėje lietuvių 
bendruomenėje neatneš pa
saulinės šlovės, kad ir kokia 
ta bendruomenė bebūtų drau
ginga. Taip tik palaikomas 
ryšys. Jokios paslapties, kad 
kiekvienas atlikėjas siekia 
tobulumo, siekia pripažinimo. 
Jaunieji smuikininkai, pianis
tai, vis dažniau ir dažniau ski
na laurus įvairiuose konkur
suose, festivaliuose. O iki kon
kursų jie ilgai, kantriai ir at
kakliai mokosi. Siekia iš
plaukti į platesnius vandenis. 
Tas kelias ilgas ir sunkus. Ke
lias, kuris prasideda jau vai
kystėje. Ir kaip gerai, kad at
siranda tarptautiniai fondai, 
kurie remia konkretų žmogų, 
konkretų atlikėją, talentą, su
darydami jam sąlygas kūrybi
niam tobulėjimui.

Tokio fondo dėka Amerikoje, 
Michigan valstijos prestižinėje 
Interlochen Arts Academy mo
kosi, tobulinasi jaunas talen
tingas smuikininkas iš Lietu
vos Kristupas Keleras. Jam 
tik aštuoniolika, bet kai kalbi 
su juo, stebiesi minties logika, 
rimtu požiūriu į savo specialy
bę, Apie talentą turi savo nuo
monę — talentas reiškia visai 
nedaug, jei nesi darbštus!

Kalbindama Kristupą, suži
nau, kad gimė Vilniuje. Mo
kėsi M. K. Čiurlionio menų

MENAS IR BIZNIS
• Mažai kas žino, jog Lie

tuvoje veikianti įmonė aprū
pina manekenais garsiausias 
Europos firmas. Vilniškė fir
ma, anot jos generalinio di
rektoriaus Remigijaus Mila
šiaus, priklauso pirmajam šio 
profilio įmonių pasaulio de
šimtukui, o Europoje yra vie
na geriausių. Daugelis konku
ruojančių firmų buvo greitai 
pralenktos užsakymų atlikimo 
greičiu, kokybe ir dizainu. 
Skaidrius manekenus, kurie 
atrodo kaip ledo ar stiklo 
žmonės, visame pasaulyje ga
mina tik lietuviai ir dar vie
na italų firma. Dar sovieti
niais laikais Lietuvoje sąjun
ginė prekybos ministerija

Susipažinkime - smuikininkas Kristupas Keleras

Kristupas Keleras prie ežero Lietuvoje.

gimnazijoje, kurion atvedė 
mama, choro dirigentė Loreta 
Levinskaitė. Mama įsitikinu
si, kad niekas nepadaro žmo
gaus laimingesnio nei menas. 
Kristupą, dar kūdikį, mama 
vesdavosi į operą, kurios pRr- 
mą veiksmą vaikas išklausy
davo, o kitus klausydavo pu
siau miegodamas. Bet jis nie
kada netrukdė, niekada ne- 
zyzė... Mama ir instrumentą 
parinko — smuiką, nes tai 
ypač intelektualus instrumen
tas, galintis išugdyti aukš
čiausias žmogaus emocijas.

Muzikos mokytis pradėjo 
penkerių, įstojęs mokyklon be 
jokių problemų. Turi absoliu
čią klausą. Mama keletą metų 
ėjo kartu į pamokas, mat 
norėjo žinoti, ko vaikas yra 
mokomas, kad paskiau galėtų 
namuose padėti tinkamai at
likti užduotį. Sakau, taip jau 
visą laiką ir norėjai mokytis. 
Na, ne, buvo toks laikas, kaip 
ir visiems paaugliams, gal kai 
buvo vienuolikos, gal mažiau, 
kai visi lauke spardo kamuolį, 
o tu turi smuikuoti... Bet tas 
noras-nenoras praėjo greitai. 
Vis tik galimybė muzikuoti, 
dalyvauti koncertuose vėrė 
naujus vartus į kitokią aplin
ką, vertė būti atsakingesniu ir 
jau gal nuo dvylikos-trylikos 
metų nekilo jokių abejonių. 
Kristupui buvo aišku — būsiu 
smuikininku. Noriu būti geru 
smuikininku!

Iš namų išvykti, koncertuo
ti, mokytis trumpesniam lai
kui aštuoniolikmečiui ne nau
jiena. Tik taip toli ir taip ilgai 
(beveik metai) Kristupas išvy
ko pirmą kartą... Ar sunku 
vienam, toli nuo Lietuvos, be 
mamytės, tėvelio?.. Ir taip, ir 
ne, įpratęs išvykti. Kai labai 
pasiilgsta, skambina. Ne per 
dažnai — kartą per porą mė
nesių. Kas valgyti pagamina? 
Kad nereikia — viskas yra 
pagaminta. Sakau, kad lietu
viai, dabar atvykę iš Lietuvos, 
skundžiasi, jog pasiilgo lietu
viško maisto. Kaip tau ameri
kietiškas? Na, kaip čia pasa
kius, — bando suredaguoti at
sakymą Kristupas... Taip, ir

pradėjo statyti modernų ma
nekenų fabriką, kuris turėjo 
savo produkcija aprūpinti vi
są didžiulę teritoriją. Italijoje 
iš žymiausios specializuotos 
įmonės „La rosa” buvo nu
pirkta moderni įranga, Vil
niuje sumontuotas pastatas. 
Tačiau vos pastačius naująjį 
fabriką, suvirpėjo visa kadai
se galinga ir labai centrali
zuota valstybė. Naujutėlė 
įmonė patyrė nemažai per
mainų. Dabartiniai savinin
kai ją įsigijo 1997 metais. 
Lietuviška įmonės kilmė yra 
užmaskuota. Oficialiai ji va
dinasi Kanados — Lietuvos 
bendrove IDW. Taip prista
tinėjama ir garsiausiame pre
kybos įrangos žurnale, kuria
me gana gausiai reklamuoja

jam nepatinka — mėsa kaž
kokia salstelėjusi. Kada val
gęs cepelinus — gal prieš porą 
metų.

Ar yra aplink lietuvių? Yra, 
bet nėra laiko bendrauti. O su 
kuo draugauji? Su mergina, 
kuri studijuoja meną savo iš
prusimui. Šiaip tai ji žada stu
dijuoti teisę. Ar ji lietuvė? 
Italė...

Lietuvoje Kristupas smuika
vimo meno mokėsi prof. A. 
Griciaus ir Maskvos konser
vatorijos diplomantės G. Vitė- 
naitės-Pocienės klasėje. Jam 
teko dalyvauti ir tarptauti
niuose seminaruose, kuriuose 
meistriškumo mokėsi iš žino
mų smuikininkų Y. Svolovs- 
kio, S. A Salmano, H. Švėgž
dos von Baker. 2000-2002 m. 
teko stažuoti Peterburgo kon
servatorijoje pas prof. Vladi
mir Ovčarkin. 2000 metais 
Kristupas dalyvavo Paryžiuje 
tarptautiniame A Glazunovo 
vardo konkurse, kur smuiki
ninkų tarpe laimėjo I vietą. 
Už tarptautinius pasiekimus 
apdovanotas prezidento V. 
Adamkaus Garbės raštu.

— Mokeisi pas garsiausius 
pedagogus, ar viską gauni šioje 
akademijoje, ko tikėjaisi?

— O taip. Svarbiausia, kad 
galiu daug groti, skirti laiko 
specialybei.

— Ar Lietuvoje negalėjai to 
daryti?

— Lietuvoje aš turėjau mo
kytis daug kitų dalykų, kaip 
matematikos, istorijos, geo
grafijos ir t.t. Tai labai daug 
atimdavo laiko iš mano specia
lybės.

— Bet, mokydamasis kitų 
dalykų, daugiau sužinai, dau
giau išsilavini... Kiek laiko per 
dieną dirbi? Ar tai priklauso 
nuo tavo nuotaikos?

— Jokiu būdu negali pri
klausyti nuo nuotaikos. Juk 
reikia dirbti, kad pasiektum, 
ko sieki. Per dieną dirbu nuo 6 
iki 8 valandų. Yra valandos, 
kai dirbi pats, yra valanda 
kita su pedagogu. Mano peda
gogas — Paul Sonner. Šioje 
akademijoje aš mokausi, kaip 
išgauti kokybišką garsą, atli-

savo produkciją. Anksčiau ša
lių pavadinimai buvo rikiuoja
mi atvirkščiai, bet dabartinis 
variantas kur kas patrauk
lesnis užsakovams. Maža pa
gaminti menišką ir kokybiš
ką produkciją, reikia, kad ją 
norėtų įsigyti garsiausios 
prekybos firmos, nes tik jų 
dideli užsakymai gali ilgam 
garantuoti darbą. Ojos ne
nori turėti reikalų su niekam 
nežinomais naujokais iš ma
žai girdėtos šalies. Anot Re
migijaus Milašiaus, maneke
nų rinka labai specifinė ir joje 
įsitvirtinti sudėtinga. Neži
nant situacijos, neturint 
konsultantų, galima padaryti 
elementarių klaidų ir ilgam 
užsitverti kelią. Sakykim, di
džiojoje prekybos įrangos pa-

kimą. Daug dėmesio skiriama 
kiekvienai smulkmenai. Palie
kama daug laisvės atlikėjui. 
Juk ir kompozitoriai nerašė 
kūrinių tik vienam atlikimo 
būdui ar manierai. Kartais jie 
skyrė tam ar kitam atlikėjui. 
Buvusios SSRS smuiko mo
kyklos turi labai aukštą, bet 
tradicinį, lygį. Sakykim, jei D. 
Oistrach grojo taip, tai ir turi 
groti tik taip. Laikomasi tradi
cijos. Jokio pasirinkimo. Lie
tuvoje dominuoja SSRS mo
kykla, ką sako jau vien tokios 
figūros kaip David Oistrach, 
Leonid Kogan, o iš lietuvių 
ryškiausias Raimondas Kati
lius. Beje, su juo Kristupui 
teko susitikti, bendrauti. Jo 
pamokos, jo asmeninis pavyz
dys yra tarsi kelrodė žvaigždė, 
kaip reikia dirbti, aukotis, kad 
pasiektum tikslą. Aišku, R.
Katilius buvo visas pasinėręs geliui atrodo, kad čia, šipje 
smuikavime, gal* todėl ir su-
degė per anksti. Tai štai toje 
mokykloje viskas labai konser
vatyvu. Pavyzdžiui, jei tik gro
ji ne tuo pirštu, jau negerai. O 
čia — svarbu kiti dalykai, ku
rie išlaisvina, kad ir nuo pirš
tų priklausomybės.

— Daugelis svajoja patekti į 
New York Juliard mokykla. O 
tu?

— Kiek žinau, ten nėra gerų 
smuiko specialistų. Geriau
sios mokyklos su giliomis tra
dicijomis yra Maskvos ar Pe-

Kristupas Keleras

rodoje, kuri kas trejus metus 
vyksta Diuseldorfe, įsirengti 
dešimties kvadratinių metrų 
ploto ekspoziciją prie pat du
rų. Plotas išties brangus, bet 
kas pasitikės firma, kuri jam 
išsinuomoti neturi pinigų? Į 
klausimą, kokio dydžio eks
poziciją paprastai įsirengia 
IDW, buvo atsakyta, kad ki
tais metais vyksiančioje „Eu
ro shop” parodoje ketinama 
įsirengti 180 kvadratinių 
metrų ploto ekspoziciją pačia
me salės centre. Kol kas pa
grindiniai užsakovai — Va
karų firmos, kurių stilistai 
išsako savo pageidavimus 
IDW dirbantiems skulpto
riams. Šie kuria manekenus 
gana laisvai, tik atsižvelgda
mi į pagrindines mados ten-

terburgo. Ypač aukšto lygio — 
Peterburge.

šiais mokslo metais gavai 
Lietuvos valstybinę stipendiją. 
Jei ne paslaptis, kiek tai suda
ro?

— Gaunu 800 dolerių per 
mėnesį — jie atkeliauja į ma
no sąskaitą banke.

— Už ką Tu moki?
— Moku už anglų kalbos pa

mokas, nes tai neįeina į moky
mo programą.

— Kokie Tavo planai?
— Dar vienerius metus čia 

mokysiuosi. Artimiausi planai 
— dalyvauti tarptautiniuose 
smuikininkų konkursuose Eu
ropoje ir Amerikoje.

— Kai baigsi šią akademiją, 
kur tobulinsiesi?

— Grįšiu į Lietuvą, bet mo
kytis norėčiau kitoje šalyje.

— Kokią muziką labiausiai 
mėgsti?

— Mėgiamiausi kompozito
riai J. S. Bach, romantikas H. 
Veniavskij, J. Brams, Sara- 
sate. Į savo programą visada 
įtraukiu lietuvių kompozitorių 
kūrinius — J. Dvariono „Prie 
ežerėlio”, „Elegiją”. Iš šiuolai
kinių kompozitorių mėgstu 
Barkauską.

Laisvalaikis? Jį Kristupas 
užpildo pomėgiu pasivaikščioti 
ežero pakrantėmis, truputį 
mankštinasi — palaiko fizinę 
formą. Lauko teniso nežai
džia, nes kenkia rankai. Sva
jonė? Tobulėti per muziką, 
atiduoti žmonėms — klausyto
jams, ką gali atlikti geriausio. 
Beje Kristupas negeria, nerū
ko.

Pabaigai klausimas: Lietu
voje madinga tapo savo šalį 
vadinti runkelių kraštu. Dau-

pusėje Atlanto, yra vei Ln'Bfcs- 
nis pasaulis.

— Kokia bebūtų Lietuva, ji 
yra mano tėvynė ir aš jos il
giuosi.

Balandžio 27 d. lietuvių 
dailės muziejuje, Lemonte, 
PLC, rengiamas smuikininko 
Kristupo Kelero koncertas, 
kurio ruošimu rūpinasi Kris
tupo teta Vilija Kelerytė- 
Aukštuolienė, Čikagos litua
nistinės mokyklos mokytoja.

Ligija Tautkuvienė

dencijas ir firmų stilistų pa
geidavimus. Aštuoni firmoje 
dirbantys profesionalūs 
skulptoriai yra unikalūs spe
cialistai, nes jie niekur neren
giami. Dailės akademiją bai
gę skulptoriai specifines ži
nias įgijo jau dirbdami ir 
stažuotėse Olandijoje bei 
Šveicarijoje. Jų pirminės me
džiagos — molis ir gipsas. 
Jau paskui gaminamos me
talinės formos, kurios yra pa
grindinis įmonės kapitalas. 
Šiuolaikiniai manekenai turi 
boti beveik kaip tikri žmonės. 
Labai natūraliai stovėti ir 
žiūrėti, tarsi būtų gyvi. Ant 
jų velkami drabužiai turi at
rodyti taip natūraliai, kaip 
ant p< tencialaus pirkėjo kū
no.
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BŪTI PAČIA GERIAUSIA SAU
Kauno sportinių šokių klubo 

„Sūkurys” šokėjų poros per 
paskutinius du savaitgalius 
nuskynė daug laurų tarptau
tinėse varžybose: Mikolaiki 
(Lenkija) balandžio 6 d. Tarp
tautinės šokių sporto federaci
jos (IDSF) pasaulio reitingo 
varžybose tarp šešiasdešim
ties porų klasikinių arba stan
dartinių šokių — ST (lėtas val
sas, tango, Vienos valsas, lė
tas fokstrotas ir kvikstepas) 
pirmąją vietą iškovojo A. 
Bižokas ir E. Daniūtė, ketvir
tąją — A. Ivašauskas su J. 
Dingelyte, o Lotynų Amerikos 
šokių varžybose, kuriose daly
vavo per septyniasdešimt po
rų, — V. Škimelis su J. Pupe- 
lyte buvo ketvirti. Praėjusį sa
vaitgalį, balandžio 13 d. Zabze 
(Lenkija) IDSF turnyre, kur 
varžėsi apie keturiasdešimt 
porų, J. Šeniauskas su I. Pau- 
ryte buvo treti. Tuo pačiu me
tu Vokietijoje, garsiame Mas- 
ters Gala konkurse Bremen- 
haven mieste, tarp geriausių 
pasaulio porų A. Bižokas su E. 
Daniūte iškovojo trečiąją vietą 
ST šokiuose. Tą pačią dieną 
Singapūre, pasaulio vertinimo 
IDSF varžybose D. Vėželis ir 
L. Chatkevičiūtė (šoko Lemon
te praėjusių metų Vienos valso 
labdaringame pokylyje) iško
vojo pirmąją vietą. Šiuo metu 
dvi šokėjų poros, A. Ivašaus- 
kas su J. Dingelyte ir V. Ški
melis su J. Pupelyte, atvyko į 
Toronto, Canada, kur atei
nantį savaitgalį dalyvaus L. T.

ZODIAKAS
Jautis

balandžio 21 d. - gegužės 21 d.
Jautis arba Tauras — antrasis 

Zodiako ženklas. Jautis, priešingai 
nei laukinis tauras, simbolizuoja 

taikingumą, geraširdę stiprybę.
Gimusius po šiuo ženklu jau nuo 

balandžio 21 d. užplos pasitikėjimo 
savimi, aktyvumo banga. Nuo žios 
dienos ateina tinkamiausias laiko
tarpis įgyvendinti jūsų planus.

Iki vasaros pradžios vis dar akty
vus laikotarpis — ką spėsite nu
veikti iki liepos vidurio, tą ir turė
site visus metus. Dęja, finansinės 
problemos ii esmės neišsispręs nei 
iki vasaros, nei antrąjį pusmetį — 
geriausiu atvęju reikalai stabilizuo
sis. Tad ir toliau gyvenkite, susi
veržę diržą, kol ateis geresni laikai 

(toks laikas prasidės nuo 2003 
metų vasaros). Svarbiausia, kad ir 
kas įvyktų, stenkitės nesusipykti 
su draugais! Nuo gegužės iki pat 
rugpjūčio daug kam bus sėkmingas 
laikas, ypač mokytis užsienio kal
bų, keliauti, užsiimti verslu. Svar
bu ir toliau plėsti reikiamus ryžius. 
Tad daugiau bendraukite, viskuo 
domėkitės, kaupkite reikiamą in
formaciją bei taupykite pinigus. Jei 
kovo mėnesį sulaukėte permainų — 
savo ar ne savo noru bosite privers
ti kažką svarbaus keisti santy
kiuose su artimu žmogumi, taip pat 
savo veikloje, gali atsirasti nemen
kų išlaidų.

America-Canada varžybose. O 
gegužės 3-5 d. Kaune rengia
mos trisdešimt septintosios 
Gintarinės Poros varžybos.

Šį pranešimą atsiuntė Jū
ratė ir Česlovas Norvaišos iš 
Kauno, padedant anūkei Ind
rei. Malonu pranešti bei pa
sidžiaugti tokiais aukštais 
Lietuvos sportinių šokių at
likėjų pasiekimais ir tuo pačiu 
visų šio sporto ir meno gerbėjų 
vardu palinkėti šokėjams bei 
jų treneriams kūrybinės, spor
tinės sėkmės, palankaus teisė
javimo!

* Prieš dvi savaites Klai
pėdos universiteto sportinių 
šokių ansamblis „Žuvėdra”, 
kurį treniruoja Skaistė ir Ro- 
maldas Idzelevičiai, iškovojo 
II vietą Olandijos mieste Her- 
togenboshe vykusiame Euro
pos čempionate. „Žuvėdrą” ap
lenkė nuolatiniai konkurentai 
Vokietįjos „Bremerhaven” klu
bo ansamblis.

*Prieš septynerius metus 
Šilutės Vydūno gimnazijos 
kultūros ir švietimo darbuoto
jai sugalvojo įdomų renginį — 
mokyklinį autorinių dainų ir 
šokių konkursą, kuris jau iš
augo iki Vakarų Lietuvos ren
ginio lygio. Tai analogų netu
rintis renginys rąjone.

Šiemet renginys peržengė ir 
regiono ribas. Be Klaipėdos ir 
Tauragės apskričių (Skuodo, 
Jurbarko, Pagėgių, Kretingos, 
Tauragės, Šilutės rąjonų ir 
Klaipėdos miesto ir rąjono), 
dalyvius į konkursą atsiuntė

Rudenėjant reikia stiprinti san
tykius su tais, kurie padėjo dirbti 
bei gyventi. Svarbu daugiau dėme
sio skirti šeimai, tėvams — grąžin
kite tai, ką esate iš jų gavę. Jei ant
rąjį pusmetį viskas sklandžiai klos
tysis namuose, bokite įsitikinę, kad 
ir darbe nekils papildomų proble
mų. Sėkmė meiluje, džiaugsmas 
šeimųje jus lydės visą vasarą bei 
rudenį. Nevedusiems, netekėju

sioms — geras laikas ieškotis po
ros, kurti šeimą, taip pat spręsti gy

venamosios vietos problemą — 
pirkti, parduoti nekilnojamąjį tur

tą.

Spalis, lapkritis — intensyvios 
veiklos motas: teks pakovoti už sa
vo darbo vietą, nebtts lengva išsau
goti užimamas pareigas. Gali pa
blogėti sveikata. Gruodyje gali pa
aiškėti, kas su jumis, o kas prieš 
jus. Baigiantis metams, baigsis 
konfliktai, susitaikysite su priešais, 
būsite įgįję puikių sąjungininkų, o 
gal net radę antrąją pusę.

Laimingi skaičiai: 3, 21, 28, 32, 
37, 41; akmuo — smaragdas, susi
jęs su simboline žalia spalva. Pagal 
apreiškimą Jonui, smaragdas pri
klauso prie dangaus Jeruzalės ak

menų. Krikščionių Bažnyčios sim
boliniame mąstyme smaragdas 
reiškė tyrumą, tikėjimą ir nemir
tingumą.

Pagal įvairią spaudą parengė L. T.

Martynas Kūra ir Karina Kašėtaitė, Klaipėdos „Žuvėdros" šokėjai, Pa
saulio reitingo varžybų finale Vilniuje. Kęstučio Vanago (ELTA) nuotr.

ir Utenos (Aukštaitija) bei 
Druskininkų (Dzūkija) mokyk
los. Pilna Šilutės kultūros ir 
pramogų centro salė keturias 
su puse valandos klausėsi 23 
autorinių dainų ir stebėjo 25 
šokius. Konkurse dalyvavo 
250 atlikėjų. Jie varžėsi dvie
jose amžiaus grupėse dėl ketu
rių pagrindinių prizų ir dvyli
kos prizinių vietų. Nuo 1995 
metų Vydūno gimnazijoje pra
dėtas rengti „Gabijos” konkur
sas skatino savo moksleivius 
kurti dainas ir šokius. Vėliau 
imta kviesti svečių iš kitų 
Šilutės mokyklų, dar vėliau — 
iš gretimų rąjonų. Geriausios 
dainos yra išleistos kompak-

Atkelta iš 4 psl.

Nepasakyčiau, kad Lietuvo
je labai blogai. Yra buvę daug 
daug prastesnių laikų. Mano 
tėvai sako, kad tada žmonės 
daugiau tikėjo Dievu, buvo są
žiningesni, doresni ir kantres
ni. Dabar šių dorybių nelikę. 
Žmonės pjaunasi tarp savęs, 
pyksta ant visko, kas gražaus 
ir gero likę. Taip ir maišo dan
gų su žeme. Tokiems niekur 
nebus gerai.

Marytė R., Šiauliai

Man norėtųsi gyventi Lietu
voje. Ten gyventi prasminga, 
nepaisant visų sunkumų. Lie-. 
tuviška kultūra, savi žmonės, 
šaknys... Tie dalykai (kultū
ra, šaknys) nėra apčiuopiami^ 
jų nepaimsi į rankas ir nepa
rodysi, bet jie realūs, jie suy 
teikia gyvenimui prasmės. 
Čia, Amerikoje, nėra kitos 
prasmės, kaip stengtis išgy
venti ir stengtis „daryti pini
gą”. Teatras, geresni koncertai 
neįkandami — per sunkiai 
dirbu, kad sumokėčiau dviejų 
savaičių santaupas už bilietą į 
operą su L. Pavarotti... Keistas 
ir tuščias tas gyvenimas.

Kita vertus, į Lietuvą grįžti 
bįjau. Kaip ten išgyventi? 
Darbų juk nėra. Kapitalizmas 
siautėja. Žmogus yra panie
kintas, įvarytas į kampą (to
dėl ir pabėgau iš gimtojo kraš
to). Norint „prasimušti”, rei
kia savybių, kurių neturiu, 
kaip, pvz., įžūlumo, landumo 
ir kitų. Reikia nepaisyti sąži
nės skrupulų. Atrodo, renkuo
si „tuščią” gyvenimą Ameri
koje. Nelinksma „ant širdies”. 

Birutė Navikienė, Čikaga

(...) Šaltokas, žvarbokas, bet 
jau pavasariu dvelkiantis, vė
jas, dangus ir ežeras; prisime
ni tiltą į ežerą — jį nuplovė 
vanduo ir nusinešė lytys... 
Niekas nesivargina atkurti. 
Pamatytum restoraną JPer- 
kūnkiemis” — kokteilių baras, 
pokylių salė — senų baldų ir 
visokių niekų sąvartynas, at
seit, parduotuvė. Ar gali įsi
vaizduoti, o gal ir ne, užmūry-

tine plokštele. Šių metų kon
kurse 11-15 metų amžiaus 
vaikų grupėje pagrindinį prizą 
už geriausią autorinę džiazo 
stiliaus dainą „Ar tu žinai?” 
apdovanota Šilutės Vydūno 
gimnazijos 8 klasės moksleivė 
Edita Malinauskaitė. Geriau
sio šokio kūrėju pripažinta 
Klaipėdos „Aitvaro” gimnazi
jos šokių grupė „Čiko” už kū
rinį „Teisė gyventi taip”. Ge
riausio šokio kūrėja pripa
žinta Skuodo P. Žadeikos gim
nazijos grupė „Ekspresija”. 
Jos kūrinys „Sugrįžimai į am
žinybę” pelnė pagrindinį pri
zą.

tais nuo ežero langais, nusku
rusiomis sienomis, kad ten 
kažkada buvo ištaiginga ir 
lankytojų pilna užeiga? Tai 
vadinama „rinkos ekonomika”. 
Geriau nebūtų jokios, nei to
kia...

Elena St., Elektrėnai

(...) Kaip jau rašiau, dau
giausia esu pati su savimi. 
Kuičiuosi be rezultatų, nors 
šiek tiek apsikuopiu, spren
džiu kryžiažodžius, daug skai
tau, televizorius šneka visą 
dieną, o sykiais išjungiu 
šnypščiantį naktį po pirmo 
pamigimo. Baigiasi mano, 
pensininkės, žiemos atostogos. 
Atgauta žemė reikalauja įdėti 
daug triūso, lėšų. Atėjo pava
saris, kurio neskubinu — kol 
dirvos šlapios, tol nereikia 
ginkluotis kastuvais, kauptu
kais ir kitais žemės ūkio pa
dargais. Visa ta laukiančių 
aibė darbų jau ne mano me
tams ir sveikatai, bet esamu 
metu nemątau gudraus spren
dimo, o ir senutės tetukės vie
nos numesti negaliu. Galų ga
le, taip mes prisiduriame dar
žovių, uogų, vaisių. Vis pirkti 
nereikia. Perteklių, jei toks 
susidaro, parduodame ir kaž
kiek susigrąžiname išleistus 
pinigus. Nors praeitais metais 
taip sunkiai sekėsi bulviaso- 
dis, bulviakasis, bet laukto 
derliaus neatnešė. Jėgų išeik
vojome daug. Dar ir arklį sam
dėme, savąjam nei pinigų, nei 
jėgų ji išlaikyti. Duok Dieve, 
kad šie metai būtų geri.

Stasė E. iš Lietuvos
Suvalkuos lygumų

(...) Tu turbūt atsimeni, kiek 
metų pradirbo mūsų draugė 
moterų konsultacįjoje. Dabar 
tą konsultacįją naikina, mat 
per geroje vietoje, pačiame 
miesto centre yra. Kažkam 
iš valdžios vyrų reikia tos vie
tos. Moterimis, kurioms buvo 
patogu apsilankyti pas gine
kologus arti savo gyvenamo
sios vietos, niekas nesidomi 
ir jų niekas neatsiklausia!

Nijolė Z., mokytoja,Vilnius

Kai brendimo laikotarpiu 
mano kūnas buvo panašus į 
tešlainį, o klasiokai buvo ne
gailestingai pašaipūs, tvirtai 
nusprendžiau (buvau dar ne
sulaukusi penkiolikos metų!) 
tapti liekna. Nustojau valgyti, 
gėriau tik vandenį, kol vieną 
gražią dieną taip nusilpau, jog 
sienos pradėjo suktis apie ma
ne, o akyse viskas buvo žalia. 
Klausite, kur buvo mano tė
vai? Tuo laiku jie dirbo nuo 
ryto iki vakaro, per kelis dar
bus, o manimi pasitikėjo — 
gerai mokiausi, niekur be mo
kyklos ir namų neidavau, ne
bent kada ne kada į kiną. 
Turėjau viską namuose — 
kompiuterį, video aparatą ir
t.t. Kada mama pastebėjo, jog 
mano svoris nukrito, o aš visa 
pajuodau, sugriebė mane ir 
prasidėjo ilgokas atstatymo, 
gydymo periodas. Kaip vėliau, 
jau suaugusi, supratau, nebu
vau nuėjusi per toli, todėl tas 
atstatymas, stiprinimas — ir 
moralinis, ir fizinis, buvo pa
čiu laiku. Šiandien esu nor
maliai vidutinio sudėjimo mo
teris, turiu du vaikučius, gyve
nu Amerikoje ir matau aibę 
problemų, susijusių su persi
valgymu, nutukimu. Girdžiu, 
kiek daug merginų, moterų 
kankinasi dėl to. Visada atsi
menu, kaip kartą mama man 
pasakė — valgis, dietos, spor
tas gali tau padėti būti tokiai, 
kokia gali būti geriausia! Vie
nam žmogui idealus svoris — 
vienoks, kitam — kitoks. Tai 
priklauso nuo paveldėjimo, 
kūno sudėjimo. Mūsų giminėje 
yra daug žmonių, linkusių į 
nutukimą, tad turime būti 
budrūs visada. Pati šventai 
laikausi tam tikros dietos — 
daug daržovių, vaisių. Pasi
skaičiuoju kalorijas, kas yra 
būtina, norint išsaugoti gerą 
cholesterolį, gerą savijautą — 
tik pačios sau galime padėti. 
Linkiu visoms merginoms, 
moterims — būkite pačios ge
riausios sau!

Ema Gizevienė

* Londone kas dveji metai 
vyksta pasaulinė valgymo su
trikimų konferencija, kurioje 
dalyvauja gydytojai, psicholo
gai, madų pramonės atstovai. 
Didžiosios Britanijos valgymo 
sutrikimų asociacijos duome
nimis, 0,8 proc. moterų serga 
nervine anoreksįja ir 1 proc. 
— bulimįja. 10 proc. anorekti- 
kių miršta nuo išsekimo arba 
nusižudo. Amerikoje gyvena 
daugiausia nutukusių žmonių 
(Houston miestas — užima 
pirmą vietą nutukusiais 
žmonėmis, o antroje vietoje — 
Čikaga). Lietuvoje taip pat 
kasmet diagnozuojama vis

* Ar tapsi asmenybe, pri
klauso tik nuo tavęs pačios. 
Intensyvus profesinis, laimin
gas asmeninis gyvenimas — 
štai receptas.

* Dievas žmones sutvėrė 
skirtingus — jei visi būtume 
vienodi, sumažėtų rūšies išli
kimo galimybė.

* Jei vyras tau prikaišioja 
dėl svorio, reikia mesti ne svo-

ĮVAIRENYBĖS
♦ JAV vaikų gydytojai (pe

diatrai) nustatė, kad vaikai, 
kurie lanko vaikų darželius — 
Day care, arba yra su kitais 
vaikais grupėje, yra stipresnės 
imuninės sistemos, nei vaikai, 
augantys namuose.

• Naujausios žinios iš Ca
lifornia medikų, kurie nus
tatė, kad žmonės, kurie skiria 
miegui 5-7 valandas, turi ma
žesnę riziką susirgti širdies, 
vėžio ir insulto (stroke) ligo-

daugiau mitybos sutrikimų. 
Ypač daug sutrikimų pastebi
ma tarp jaunų žmonių, tiks
liau, merginų. Bet kokia kaina 
norima pakliūti į modelius, 
nors dažnai ir suvokiama, kad 
tai tik iliuzijos. Kartais tėvai 
nusprendžia už merginą, kad 
ji turi tapti „topmodeliu”. Yra 
atvejų, kai jaunos merginos 
tėvų verčiamos badauti ir bė
gioti ilgiausius atstumus. Kai 
kurie tėvai labai žavisi vaikų 
modelių konkursais, kuriuose 
vaikai tampa jaunomis senė
mis — vaikšto, kaip maneke
nės, kalba manieringai. Dar 
neužaugusios, o jau panašios') 
koketes. Tragiškas Jon Benet 
Ramsis (Colorado valst.) įvy
kis, maniau sustabdys vaikų 
— topmodeliu konkursus. Kur 
tau! Juk čia lošia pinigai. Ži
nau ne vieną šeimą Čikagoje, 
kurios vaikelis vežiojamas į 
įvairiausias modelių mokyk
las, už tai mokami didžiausi 
pinigai, nes tėvams žadami 
aukso kalnai. Kiek šiandien 
girdime išgarsėjusių lietuvai- 
čių-modeliuotojų, arba kaip 
mes sakome Lietuvoje, mane
kenių?! Gal tik Svetlana Grez- 
nova, kilusi iš Lietuvos. Tada 
galvoji, ar ne geriau užuot 
maniakiškai stengiantis pa
kliūti į mados sritį, paieškoti 
vaikeliui ar paauglei gyve
nime skirtos vietos. Gal tas 
vaikelis gali tapti geru gydyto
ju, mokytoju, dizaineriu, med. 
sesele ar dar daug kuo kitu. 
Visi žinome, kad, jei tik yra 
noro ko nors siekti, gali viską 
pasiekti. Mokėkite džiaugtis 
tuo, kuo šiandieną esate. Ma
nekenės darbas yra labai lai
kinas, tik nedaugeliui pavyks
ta įsitvirtinti mados pramo
nėje. Tenka daug kovoti, tu
rėti gerą užnugarį, o pradžiai 
dar ir pinigų. Viena geresnių 
Amerikos manekenių Cindy 
Crawford be galo daug dirba, 
net ir nėštumą išnaudoja rek
lamai. Ir dabar, stengdamasi 
neišnykti iš žiūrovų atminties, 
demonstruojasi, kaip dviejų 
vaikų motina, sugebanti išlai
kyti puikią formą ir t.t. Bet, 
mes žinome, kad tai jau neil
gam. Ateina kitos, vis naujes
nės, jaunesnės ir gal gražes
nės. Kitų svąjonės taip ir su
dūžta, kaip tos bangos, atsi- 
mušusios į krantą. Jaunoms 
mergaitėms nereiktų pamirš
ti, kad, ypač Amerikoje, liek
nos figūros — Twigy (septinto
jo dešimtmečio modelio etalo
nas) — tipas nėra labai ma
dingas. Dabar manekenė pri
valo turėti krūtinę, liemenį, 
klubus. Aukštas ūgis ir liesu
mas ar net kaulėtumas visais 
laikais buvo laikomas vyriškos 
figūros bruožais. Naujausiais

AR TAPSI ASMENYBE?
rį, bet vyrą...

* 95 proc. dietų, siūlomų po
puliariuose žurnaluose, yra 
neveiksmingos.

* Ar pagalvojame, kokį pel
ną kažkam neša prekyba kre
mais nuo celiulito, ir taps 
aišku, kodėl taip išpučiama ši 
problema.

* Jei tavo figūra, tampa vie-

mis, nei tie, kurie miega aš
tuonias ir daugiau valandų.

• Seattle mokslininkai, iš
analizavę daugiau kaip 
26,000 autoavarįjų, nustatė 
dar vieną priežastį, kodėl rei
kėtų vengti antsvorio: apkū
niems žmonėms gresia dides
nis pavojus negu liesiems žūti 
arba boti rimtai sužalotiems 
per autoavarijas (žurnalas 
»New Scientist”). Šiais duo
menimis, žmonėms, sverian- 
tiems 100-119 kilogramų, gre
sia arti pustrečio karto dides-

moksliniais tyrimais įrodyta, 
kad ypatingas liesumas nė 
kiek ne mažiau pavojingas nei 
nutukimas — kenkia sveika
tai net labiau. Jei riebalai ne
sudaro apie 17 proc. bendros 
kūno masės, moteriai dingsta 
mėnesinės. Cholesterolio kie
kis nesveikai liesų žmonių or
ganizme yra daug aukštesnis 
nei nutukusių. Kai moteris po 
gimdymo šiek tiek papilnėja, 
ypač maitinančios, tai labai 
natūrali būsena. Ilgainiui vis
kas susitvarko. Na, o su am
žiumi svoris šiek tiek didėja, 
nes ima veikti apsauginis me
chanizmas: riebalinis audinys 
gamina lytinį hormoną leptiną 
ir taip kompensuoja sumažė
jusį moteriškų hormonų kiekį. 
Reiktų nepamiršti, kad su- 
lieknėjama vi3ai ne nuo mais
to! Maisto produktų derinimas 
— ne dėl svorio, dėl sveikatos. 
Sportuoti užtektų valandos 
kasdien. Sportuodama atsi
kratai streso, tampi energin
gesnė, darbingesnė. Aktyviai 
sportuoti tikrai ne kiekviena 
gali — besaikis sportavimas 
greičiau gali pakenkti nei duo
ti naudos. Daugelis moterų 
turi daug problemų dėl stubu
ro. Niekada nereiktų pamiršti, 
kad senti pradedama irgi nuo 
stuburo, todėl reikia daryti 
daug pratimų, stiprinančių 
nugaros raumenis.

* 58-rių metų amžiaus dr. 
Sačker, kuris 26-rius metus 
tyrė ir gydė maitinimosi su
trikimus, 1987 metais išleido 
knygą „Mirti, kad būtum liek
nas”. Autorius sako, kad jis 
atėjo iš šeimos, kurioje valgy
mui buvo suteiktas svarbiau
sias vaidmuo. Sacker savo 
knygoje tvirtina, kad anorek
sija nėra tik merginų, paaug
lių susirgimas. Šis susirgimas 
jau pastebėtas ir tarp ber
niukų bei vyrų. Anoreksija 
pastebimai auga — jei anks
čiau iš 20 susirgimų tik vienas 
tekdavo vyrui, tai dabar jau iš 
dešimties sergančių yra vie
nas vyras. Gydytojas tvirtina, 
kad anoreksija, tai tokia liga, 
kai sutrinka širdies, inkstų 
veikla, netenkama dalies kau
lų ir t.t. Gydymas užtrunka 
nuo vienerių iki dešimties me
tų... Šią knygą pravartu turėti 
savo namuose tiems, kurie tu
ri nutukimo ar liesėjimo prob
lemų. Sacker, 57, author of 
1987’s „Dying to Be Thin” 
(Sacker, head of the Eating 
Disorders Clinic at Brookdale 
University Hospital and Medi
cal Center in Brooklyn)

Ligija Tautkuvienė
(pasinaudota interneto 

svetainėmis)

ninteliu dalyku, apie kurį visą 
laiką galvoji — tai signalas, 
kad reikia pasikalbėti su gy
dytoju.

* Gegužės šeštoji — pasau
linė diena be dietų, kuri praei
tais metais pirmą kartą buvo 
paminėta Lietuvoje. Dienos 
idėja — būkime tokie, kokie 
esame!

nis pavojus žūti per autoava
riją negu tiems, kurių svoris 
nesiekia 60 kilogramų. Dar 
tiksliai nėra nustatyta, kodėl 
sunkiems keleiviams gresia 
didesnis pavojus, nors kai ku
rie mokslininkai tvirtina, jog 
automobilių pramonėje bandy
mams galbūt naudojami per 
daug lengvi manekenai. Pa
prastai susidūrimus imituo
jančiuose bandymuose yra 
naudojami tik „standartinio” 
dydžio, apie 78 kg svorio, ma
nekenai.
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už lietuviško pasaulio ribų
KIEK UŽDIRBA MIESTO 

MERAS
Iki balandžio 15 d. visi šio 

krašto gyventojai turėjo užpil
dyti valstybės mokesčių doku
mentus ir atsilyginti, jeigu 
per darbovietes nebuvo pa
kankamai išskaityta mokes
čių. Eiliniam žmogui arba šei
mai, nors tas malonumo ne
teikia, bet paprastai per daug 
problemų nesudaro. Kas kita 
su daug uždirbančiais ar ap
skritai turtuoliais. Štai Čika
gos miesto meras Richard M. 
Daiev ir jo žmona Maggie kar
tu 2001 metais gavo 274,069 
dol. pajamų. Visgi teigiama, 
kad tai mažiau, negu 2000- 
aisiais, kai jų pajamos buvę 
304.287 dol.

KALĖJIMAS SU VISAIS 
PATOGUMAIS

Elgin policijos departamen
tas ruošiasi visose kalinių 
kamerose įtaisyti telefonus, 
kad kaliniai galėtų susisiekti 
su ..pasauliu už kalėjimo sie
nų". Telefonai bus apmokami, 
neturės jokių matomų vielų ar 
laidų, kad kaliniai juos nepa
naudotų kaip smurto įrankius 
prieš prižiūrėtojus ar kitus 
kalinius. Paskambinimo sąs
kaitą turės apmokėti asmuo, 
kuriam skambinama, prade
dant 5 dol. už pirmąsias 5 
minutes, o po 23 centus už 
kiekvieną papildomą prakal
bėtą minutę.

Verta pastebėti, kad kai ku
riuose Čikagos priemiesčiuose 
(pvz., Oak Lawn, Bedford 
Park, Forest Park) šios pa
slaugos jau veikia.

VISIEMS LAIVAMS
TAIKOMOS APSAUGOS 

TAISYKLĖS
Michigan ežere vasaros me

tu zuja daugybė didesnių ir 
mažesnių laivų: žmonės gau
siai naudojasi vandens sporto 
teikiamais malonumais. Ta
čiau po pernai rugsėjo vienuo
liktosios visur įvesta griež
tesnė apsauga — ji taikoma ir 
miestų pakrantėms, nes tero
ristų išpuoliai gali pasitaikyti 
ne vien iš oro.

Illinois valstijos pakrančių 
žvalgybos ir apsaugos tarnyba 
šią vasarą nori įvesti dar dau
giau pakrantės zonų, į kurias 
negalės įplaukti joks laivas ar 
laivelis. Jeigu kas nepaklau
sys, susilauks iki 10 metų 
kalėjimo ir apie 25,000 dol. 
baudos, be to, praras savo lai
vą. Nuo birželio 15 d. drau
džiamos pakrančių zonos bus 
tiksliai pažymėtos, bet jau da
bar šios taisyklės galioja.

KAI VĖLIAVOS SUSIDĖVI
Įstatymai draudžia susidė

vėjusias ar suplyšusias Ame
rikos vėliavas išmesti ar ki
taip nepagarbiai jomis atsi
kratyti. Daug žmonių jas ati
duoda ar persiunčia į Ameri
kos legionierių būstines, kur 
vėliavos kartą ar daugiau kar
tų per metus yra pagarbiai su
deginamos, legionieriams ati
duodant pagarbą.

American Legion Post 690 
kasmet gauna apie 200 susi
dėvėjusių vėliavų, bet, pras
linkus keliems mėnesiams 
nuo pernai rugsėjo 11, kai 
žmonės, rodydami savo patrio
tiškumą ir solidarumą su 
nukentėjusiais nuo teroristų, 
iškėlė daugiau vėliavų, legio
nieriai gavo jau apie 600. 
Galbūt amerikiečiai pagaliau 
suprato, kad valstybės vėliava 
yra daug daugiau, negu mar
gas medžiagos gabalas, ir su
sidėvėjusias vėliavas, užuot 
laikę pastogėse ar rūsiuose,

nori garbingai „palaidoti”. Le
gionieriai ragina visus, puo- 
šusius savo automobilius ar 
namus Amerikos vėliavomis, 
jas peržiūrėti ir, jeigu vėlia
vos išblukusios, apdriskusios, 
susidėvėjusios, nuimti, o pas
kui atitinkamai sunaikinti. 
Vėliavas žmonės gali prisiųsti 
ar nuvežti bet kuriai Ameri
can Legion Post būstinei.

ČIKAGOJE KARŠČIAU 
KAIP FLORIDOJE

Sakoma, kad Čikaga turi tik 
du metų laikus — vasarą ir 
žiemą. Šiemet šis posakis dar 
kartą pasitvirtino: vos prieš 
savaitę čia snigo ir naktį tem
peratūra nukrito žemiau 20 
laipsnių F, o šios savaitės an
tradienį ir trečiadienį Čikaga 
abiem kojom įšoko į vasarą su 
87 ir daugiau (priklauso ku
rioje vietoje temperatūra įre
gistruota) laipsnių F. Sinopti
kai sako, kad Čikagoje buvo 
karščiau, kaip Miami, Flori
doje.

KALINIAI TURĖS
MIEGOTI PALAPINĖSE
Cook apskrities šerifas Mi- 

chael Sheahan parūpino pa
kankamai kariškų palapinių, 
kad kaliniai, jeigu jau nesu
tilps Cook apskrities kalėjime, 
turėtų kur miegoti. Šerifo tei
gimu, problema atsiras, jeigu 
kalinių skaičius pasieks 
12,000, o tam galimybių yra, 
nes jau šios savaitės antra
dienį prie 26-osios ir Califor
nia gatvės esančiame kalėjime 
buvo 11,298 kaliniai.

Ir iš kitų JAV-jų

DAR SUVARŽYTOS VIZOS 
Washington, DC. JAV imi

gracijos įstaigos nuo balan
džio pradžios dar sugriežtino 
suvaržymus, kuriais reguliuo
jamos užsieniečių studentų, 
verslininkų ar turistų vizos.

Užsieniečiai, norintys stu
dijuoti JAV-se, turi įsigyti 
vizą, prieš prasidedant moks
lo metams — anksčiau jie ga
lėjo mokytis ir tuo pačiu už
pildyti reikiamus dokumentus 
vizai gauti. Imigracijos įstai
gos taip pat siūlo, kad versli
ninkams ar turistams buvimo 
Amerikoje laikas būtų suma
žintas nuo 6 mėnesių iki 30 
dienų. Vizų pratęsimas taip 
pat bus suvaržytas.

JAV PREZIDENTAS IR 
MOKESČIAI

Washington, DC. JAV pre
zidentas George W. Bush šie
met valstybės iždui sumokėjo 
250,202 dol. mokesčių už savo 
2001 m. gautas pajamas.

LEIS MEDŽIOTI VILKUS
Idaho. Valstybinė Žuvų ir 

kitų gyvių apsaugos tarnyba 
pažadėjo Idaho valstijos ūki
ninkams duoti teisę medžioti 
vilkus, nors jie ir nebūtų įsi
sukę į galvijų ar avių kaime
nę. Dar neseniai pilkasis vil
kas buvo įrašytas į nykstančių 
žvėrių sąrašą, bet pastarai
siais metais vis daugiau vilkų 
atsiranda ne tik Idaho, bet 
Montana ir Wyoming valsti
jose. Ūkininkai ir gyvulių au
gintojai skundžiasi, kad vilkai 
jiems padaro daug žalos.

PANAIKINO ĮSTATYMĄ 
PRIEŠ GINKLUS

Ohio. Apeliacinis teismas 
panaikino seną Ohio valstijos 
įstatymą, draudžiantį asme
nims nešiotis paslėptą ginklą. 
Tai esą pažeidžia asmens ap
sigynimo galimybių laisvę.

GRIEBIASI APGAVYSTĖS 
New York. Uždraudus įtai

syti daugiau fotoaparatų, fo
tografuojančių vairuotojus, 
kurie pervažiuoja raudonas 
šviesas ar padaro kitus nusi
žengimus gatvių sankryžose,
New York miestas netrukus 
išdėlios apie 200 netikrų apa
ratų. Vairuotojas iš esmės 
nežinos, ar lemputės blyks
telėjimas yra tikro, ar dirbti
nio fotoaparato, ir tikėda
masis baudos, pradės važiuoti 
atsargiau. Panašių rezultatų 
kai kurios valstijos sulaukia, 
prie kelių pastatydamos tuš
čius policijos automobilius ar
ba net atitinkamo dydžio „pa
veikslą”. Iš tolo vairuotojai 
nežino, ar tai tikras policinin
kas, ir sulėtina greitį.

OREGON VALSTIJOJE 
PALIKTA TEISĖ

NUSIŽUDYTI
Balandžio 18 d. Oregon val

stijoje buvo atmestas Teisin
gumo departamento mėgini
mas sustabdyti 1997 m. val
stijos priimtą įstatymą, pagal 
kurį sunkiai sergantiems 
ligoniams leidžiama nusižu
dyti su gydytojų pagalba. Ore
gon yra vienintelė valstija, 
kurioje toks įstatymas galioja. 
Nuo 1997 m. jau įvyko 70 
savižudybių. Pagrindinė prie
žastis, kad teismas atmetė 
prašymą savižudybių įstaty
mą panaikinti: kiekviena val
stija turi teisę leisti ir vykdyti 
savo įstatymus, nesikišant 
valstybinėms (federal) institu
cijoms.

RUOŠIASI PAKARTOTI 
SKRYDĮ

Rhinebeck, NY. Pirmasis 
lakūnas, prieš 75 metus sėk
mingai perskridęs Atlanto 
vandenyną, buvo Charles Lin- 
derbgh. Šį pavasarį sukakties 
proga baigiamas štatyti Lind- 
bergh lėktuvo „Spirit of St. 
Louis” modelis, autentiškas 
iki mažiausių detalių, kuriuo 
bus pakartotas jo skrydis iš 
Rhinebeck oro uosto.

AUKŠČIAUSIASIS JAV
TEISMAS IR VAIKU 
PORNOGRAFIJĄ 

Washington, DC. Balan
džio 16 d. paskelbė spren
dimą, kad visgi JAV Konstitu
cijos pirmasis paragrafas, lai
duojantis valstybės gyvento
jams žodžio bei išsireiškimo 
laisvę, būtų pažeistas, už
draudus video juostose, fil
muose, ir ypač internete, pomo- 
grafiškus vaizdus, kuriuose 
vaikai — tiesa, netikri, o kom
piuteriu „sukurti” — parodo
mi įvairiose seksualinėse po
zose. Kol šiam tikslui nepa
naudojami tikri vaikai, jokio 
nusikaltimo nėra. Šeši iš de
vynių Aukščiausiojo teismo 
teisėjai balsavo už šį spren
dimą, vėliau prie jų prisidėjo 
ir septintoji — Sandra Day 
O’Connor. Atitinkamos JAV 
įstaigos, kovojančios su por
nografija, ypač įveliant vai
kus, tvirtina, kad dabar bus 
daug sunkiau nubausti nusi
kaltėlius, tačiau sprendimas 
lieka.

JAV KARDINOLAI
PAŠAUKTI Į VATIKANĄ
Katalikų Bažnyčia šiuo me

tu susilaukia vis daugiau kri
tikos ir tikinčiųjų nepasiten
kinimo dėl kai kurių kunigų 
pedofilų nusikalstamos veik
los ir JAV Katalikų Baž
nyčios hierarchįjos pastangų 
nusikaltimus paslėpti. Po
piežius Jonas Paulius II jau 
kelis kartus pareiškė su
sirūpinimą šia problema, o 
dabar į Vatikaną iššaukė vi
sus aštuonis JAV kardinolus 
pasitarimams. Daugiausia 
kritikos yra susilaukę Bostono 
arkidiecezijos kardinolas Ber- 
nard F. Law ir New Yorko 
kardinolas Edward M. Egan.

Kardinolų susitikimai su 
popiežiumi įvyks ateinančią 
savaitę.

Algimantas Mackus (kairėje) ir Vaclovas Sidzikauskas, 1961 m. vasarą 
atlikę pasikalbėjimą „Margutyje”. Petro Petružio nuotrauka

TARP MUSŲ KALBANT.
SEPTYNI DEŠIMTMEČIAI

Tikriausiai nebūtų naujiena 
pasakius, jog Čikagoje tebe
veikia prieš septynetą dešimt
mečių prasidėjusi „Margučio” 
radijo laida. Vis dėlto, kai ku
riems yra naujiena, kad ka
daise Algimantas Mackus bu
vo ne tik „Margučio” radijo 
pranešėjas, bet ir tuo pačiu 
vardu gyvavusio žurnalo re
daktorius. Ką gi, laiko tėkmė
je daug kas nugrimzta už
marštyje. Pagaliau kai ku
riems nebuvo ir nėra svarbus 
praėjęs laikmetis ir tuo metu 
besireiškę žmonės. Tebūna 
leista priminti, kad Algiman
tas Mackus, grįždamas iš radi
jo stoties (atlikęs 1964 m. 
gruodžio 28 d. skirtą laidą) 
žuvo nelemtame automobilių 
susidūrime. Kartu žuvo ir tuo
metinė „Margučio” vedėja Lili
ja Vanagaitienė. „Margučio” 
radijas ištvėrė ir šiandien te
bėra gyvas. Algimantui Mac
kui, deja, pristigo laimės su
laukti 70 metų amžiaus su
kakties.

Ne per seniausiai į mano 
rankas pateko iš Lietuvos 
atėjęs laiškutis. Jame rašo
ma: „Minint Algimanto Mac
kaus (gimė Lietuvoje, Pagė
giuose, tragiškai žuvo JAV, 
Čikagoje) 70-tąsias gimimo 
metines, Pagėgių seniūnijos, 
vidurinės mokyklos ir viešo
sios bibliotekos darbuotojų ini
ciatyva jo atminimui prie gim
tojo namo buvo atidengta pa
minklinė lenta. Daugiau jokių 
renginių, skirtų šiai progai 
Lietuvoje nebuvo. Tai rodo, 
kad Lietuvoje A. Mackaus kū
ryba ir visuomeninė veikla 
mažai žinoma. Pagėgių kraš
to žmonės yra numatę surink
ti kuo daugiau medžiagos apie 
poetą ir pateikti ją muziejui. 
Todėl norime susisiekti su 
Čikagoje veikiančiomis orga
nizacijomis, Algimanto Mac
kaus giminėmis ir žmonėmis; 
su kuriais jis kartu dirbo ar 
bendravo”.

Algimantas Mackus, 1964 
metų gruodžio mėnesio „Mar
gučio” žurnalo įžanginį 
straipsnį užbaigė tokiais žo
džiais: „Baigiant metus, įpras
ta pažvelgti ateitin. Nuo tokio 
žvilgsnio ar kokių nors pažadų 
susilaikysime. Žinom tik tiek: 
esame užbaigę 1964 metus. 
Paliekame juos su pakartotina 
ir gilia padėka visiems asme
nims, šiais metais „Marguty
je” bendradarbiavusiems. Vi
siems bendradarbiams, skai
tytojams, radįjo klausytojams, 
rėmėjams ir bičiuliams linki
me linksmų Kalėdų ir laimin
gų metų”. Gaila ir apmaudu, 
kad šiuos žodžius parašiusiam 
nebuvo lemta sulaukti Naujų
jų metų.

Man, kaip tyčia, reikėjo pa
ruošti sporto žinias ir pačiam 
dalyvauti to vakaro radįjo lai
doje. Atviriau kalbant, buvo 
galima „suklijuoti" 10-12 mi
nučių žinių apie sportą. Ta
čiau prieš porą valandų už
baigta kelionė ir joje patirtas 
nuovargis (ypač nemiga) pri

vertė „supasuoti”. Jiedu (Lilija 
Vanagaitienė ir Algimantas 
Mackus) ir nebesugrįžo atga
lios. Staiga nutrūko dviejų 
iškilių asmenų „Margutyje” 
pramintas kelias. Liko daug 
kas neišsakyta, daug kas ne
parašyta. Vis tik, Algimanto 
Mackaus neornamentuotos 
poezijos žodžiais tariant, „žo
džiai nemiršta ir neišnyksta 
kaip žmonės”.

Pagėgiškiai, be kitko, rašo: 
„Algimantas Mackus kartu su 
tėvais Jonu ir Marcele Mac- 
kais Antrojo pasaulinio karo 
pabaigoje pasitraukė į Vokie
tiją, o 1949 metais emigravo į 
JAV ir apsigyveno Čikagoje”. 
Daug tiesos tuose žodžiuose, 
tačiau šį bei tą reikėtų pa
tikslinti. Būtent: Mackų šeima 
pasitraukė iš Lietuvos 1944 
metų vasarą. Gi karas pasi
baigė tik 1945 m. gegužės 10 
d. Taigi, jiems išvykus, dar 
toli gražu buvo iki karo pabai
gos. Jonas Mackus (Algimanto 
tėvas) jau senokai miręs. Mirė 
ir Algimanto žmona Dalia 
Juknevičiūtė. Motina Marcelė, 
artėjanti prie šimto metų, te
bėra gyva. Ji gyvena Šv. Mer
gelės Marijos Nekalto Prasi
dėjimo seselių globoje, Put
nam, Connecticut. Linkėkime 
jai viso labo, o Algimantui tar
kime amžiną atilsį.

Algimanto Mackaus gimtojo 
miesto kultūrininkams pri
klauso pagarba už rodomą dė
mesį ir rūpestį. Tik nesmagu, 
kad mes (čionykščiai), pamėgę 
graudžius ir ašaringus atsi
sveikinimus, pernelyg skubiai 
pamirštame arba visai nero
dome dėmesio išėjusiems, ku
rie negrįžta.

Petras Petrutis

LIETUVIŠKAS
AKORDEONO
SKAMBESYS

Šių metų kovo 1, 2 ir 3 d. 
Filadelfijos priemiestyje King 
of Prussia vyko Amerikos 
Akordeonistų muzikologinės 
asociacįjos surengtas akordeo
nistų simpoziumas-festivalis. 
Festivalio metu skambėjo įvai
riausių žanrų muzika: polkos, 
džiazas, klasikinė ir liaudies 
muzika, kurią atliko akordeo
nistai solistai, duetai, an
sambliai ir We8tmont Philhar- 
monia akordeonistų orkestras. 
Muzikantai sugužėjo iš įvairių 
Jungtinių Amerikos Valstįjų 
miestų. Klausytojų dėmesį 
ypač patraukė tai, kad atli
kėjai buvo ne tik iš įvairių vie
tovių, bet ir įvairių tautybių. 
Savo aukšta technika publiką 
žavėjo ukrainietis, šiuolaiki
nės muzikos kūrinį įdomiai at
liko akordeonistė iš Britanįjos. 
Bet žinoma, mūsų visų akys 
krypo į mūsų mielą draugę lie
tuvaitę Iloną Babinskienę, at
vykusią į Filadelfiją su taip 
vadinama naująja banga prieš 
keletą metų. Ilona, jos vyras

SKELBIMAI
PASLAUGOS NEKILNOJAMASIS TURTAS

ELEKTROS
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI.
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUIUMOnJO NAMŲ, SVEIKATOS
IK GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

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

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

žiuoklės darbus. Variklio kompiu
terinis patikrinimas. Nuolatiniams 
klientams nuolaidos. Parduodame 
naudotus automobilius. 3800 VV. 
79 SL Tel. 773-582-0183; 773- 
582-0184. Kalbame lietuviškai.

A & 5 24HRS.7DAYS 
773631-1833 

(angliškai)

(TONY) ANATOLIJUS BACKO
773-617-6768 (lietuviškai ir rusiškai) 

FREE ESTIMATE 
Apšildymo ir šaldymo sistemų 

visapusiškas aptarnavimas 
ir instaliacija

SIŪLO DARBĄ

Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir IN 

valstijose. Pageidautina vyrai. 
Atlyginimas nuo 

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

Window VVashers Needed!
40,000 per year. We need 100 crews.
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have valid driver’s license and trans- 
portation. Mušt be fluent in English. 
L.A. McMahon Window Wasning. 

Chicago and Milwaukee area. 
Tel. 800-820-6155.

PARDUODA

IEŠKOTE DOVANŲ - 
komunijai, krikštui, mol 

užbaigtuvėm ar šiaip įvairioms 
progoms, turiu gražių meniškų 

medžio drožinių —
kol ’
vi:

-pirmai
}kyklų

^“zepter
—— I ihtfBN ADOMAI

pagamintuose medicininio plieno induose mėsą iškepsite 
be riebalų, sriubą išvirsite be vandens, 

išsaugodami vitaminus ir maistinę vertę.
Naudodami „Bioptron campact” šviesą, padėsite sau išgyti ir 
apsisaugoti nuo įvairaus pobūdžio susirgimų. Taupykite savo 
pinigus ir sveikatą, nes kompanija savo produkcijai suteikia 

jarantiją visam gyvenimui. Platesnė informacija 
847-945-0656 (palikti žinutę) ar 708-917-£

Lietuvos Vyčių vidurio Amerikos apygarda vasario 3 d. Martiniųue poky
lių salėje suruošė „Lietuvos prisiminimų" pokylį. Vieni iš svečių - Robert 
Martin jaunesnysis ir Mildred Jagiella. Jono Tamulaičio nuotr.

Valdas ir vaikai Albertas ir 
Kristina išsiskiria ypatingu 
šiltumu. Malonu matyti juos, 
aktyviai įsitraukusius į lietu
višką veiklą. Abu vaikai lanko 
V. Krėvės lituanistinę mokyk
lą, Ilona veda „Bendruomenės 
balso” radįjo laidas ir yra Šv. 
Andriejaus parapijos komiteto 
narė. Dažnai savo skambiu 
akordeonu papuošia mūsų lie
tuviškus renginius. Malonu 
pažymėti, kad Ilona, griežda

nK9

GREIT PARDUODA
Landmark 
properties

Bus. 773-229-8761 
Res. 708-425-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-314-4330

RIMAS STANKUS
• Čikagoje ar priemiesčiuose
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Tarpininkaujame gaunant 
paskolą
• Pensininkams nuolaida

C>rrtvjrj^

New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
Vcice Mai 773854-7X20 
Fax: 708-361-9618

DANUTĖ 
MAYER

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste ar pnemiesčiuose, kreipkitės į 

DANUTĘ MAYER Profesionaliai ir 
sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 

Nuosavybių įkainavimas veltui.

IŠNUOMOJA

63 St. ir Kedzie Avė. 
išnuomojamas 2 kambarių „studio” 
butas. Yra virtuvėlė, vonia. Kredito 

patikrinimas ir rekomendacija — 
būtini. $450 per mėn.+patamavi- 
mai+užstatas. Tel. 708-423-9111.

Šalia „downtown” išnuomoja
mas 3 miegamųjų butas. Netoli 
IL universitetas ir visos ligoninės. 
Brighton Park išnuomojamas 2 

miegamųjų butas. Yra garažas. 
Oak Lawn išnuomojamas butas 
su baldais. Teirautis: First Rate 

Real Estate, Aušra Padalino, 
tel. 773-767-2400

Westmont išnuomojamas 2 mieg. 
su šiluma ir baseinu butas. 
$850 per mėn.+ „security”.

Lockport išnuomojamas 2 mieg. 
butas. $670 per mėn. + „security”. 

Tel. 630-415-2405.
PARDUODA

Parduodamas didelis, 
gražus 2 miegamųjų butas 

(condominium).
Yra 2 mašinų garažas.

Tel. 773-776-2471, Juozas.
ĮVAIRUS

DĖMESIOIII
ZEPTER - Šveicarijos kompanijos

ma savo akordeonu, ne tik 
linksmina mūsų lietuvišką tel
kinį, bet ir garsina Lietuvos 
vardą, grodama Westmont 
Philharmonia akordeonistų 
orkestre ir koncertuodama 
amerikiečių scenose.

Džiaugiamės turėdami Iloną 
ir jos mielą šeimą mūsų tarpe. 
Linkime ir toliau aktyviai 
reikštis lietuviškame ir ameri
kietiškame gyvenime.

Raimonda Rukšienė
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LINA STANČIUTĖ — BŪSIMA TENISO 
ŽVAIGŽDĖ

Lietuvoje yra nemaža sporti
ninkų, žinomų Europos ar net 
pasauliniu mąstu. Tačiau Lie
tuva dar nėra išugdžiusi nė 
vieno lauko teniso šakos atsto
vo, kuris dalyvautų geresniųjų 
žaidėjų turnyruose. Iki šiol 
Lietuvos vardą šioje šakoje 
jau gerokai anksčiau garsino 
tik du Amerikoje gimusieji lie
tuviai: Vytas Gerulaitis bei jo 
sesuo Rota. Pirmasis, kaip ži
nome, gana nelauktai mirė, o 
Rūta jau senokai pasitraukė iš 
didžiojo sporto.

Dabar Lietuvoje auga 16- 
metė tenisininkė Lina Stan- 
čiūtė, kuri yra viena iš pers
pektyviausiųjų visame krašte. 
Si vilnietė Tarptautinės teniso 
federacijos (ITF) įvertinime 
jaunių (iki 18 metų amžiaus) 
merginų tarpe, užima 63-ją 
vietą.

Lina šią vasarą: gegužės-lie
pos mėn. žada dalyvauti sep
tyniuose žaidėjams iki 18 me
tų ruošiamuose turnyruose, jų 
tarpe ir pasaulinio garso, taip 
vadinamose „Grand Šiam” ka
tegorijai priklausančiose, var
žybose: atvirame Prancūzijos

ŽYDRŪNAS ILGAUSKAS STIPRĖJA
Vienintelis šiuo metu NBA 

profesionalų krepšinio lygoje 
likęs lietuvis — Žydrūnas II- 
gauskas, atstovaujantis Cleve
lando „Cavaliers” komandai, 
šiek tiek stiprėja, nors jo mi
nučių skaičius aikštelėje dar 
nedidelis.

Jį šeštadienio vakare, balan
džio 6 d. teko matyti televizi
jos ekrane, kai Clevelande 
rungtyniavo Čikagos „Bulis”. 
„Bulis” šiuo metu yra pačioje 
savo grupės uodegėlėje, o cle- 
velandiečiai, turintieji dešim
čia pergalių daugiau, užima 
antrąją vietą nuo galo.

Šiame susitikime čikagiečiai 
jau nuo antrojo ketvirčio pra
dėjo gerokai atsilikti, tad II- 
gausko komanda neturėjo 
daug vargo prieš juos ir buvu
sius čempionus pralenkė be
veik 30 taškų. Tik į rungtynių 
pabaigą clevelandiečiai gero
kai atsipalaidavo ir skirtumas 
sumažėjo 19 taškų— 120-101.

Žydrūnas Ilgauskas pasiro
dė pradiniame penketuke. 
Nors jam mėtyti nelabai sekė
si, bet jis pirmame ketvirtyje 
uždirbo 7 taškus. Iš viso aikš Ed. Šulaitis

LAIŠKAI IR NUOMONES
SKAITAU IR NETIKIU

Bronius Nainys. Pavasario 
linksmybės. (Balandžio trylik
tos „Draugas”.) Man tie du 
trumpi sakiniukai kažką ne
paprasta žada. Dar toliau, dar 
gražiau. Besimaudąs „robin”, 
žvirbliukai, kuriems per šilta, 
belinguoją balandžiai, išdykė
lės voverės, aptriušę zuikiai,

; na, ir... vabalai. Kas gi čia? 
„Suprozintas” Donelaitis? Už- 
sisvąjojęs Jankus? Iš pasi-

; kalbėjimų su lietuviukais į 
; Lietuvos šiandieną Jankutė?

Ir taip pro Velykas ir Atve
lykį, baigęs kavos puoduką,

; Nainys palieka „Pavasario
; linksmybes” ir grįžta prie
: kompiuterio — prie pasaulio
> ir prie Lietuvos. Na, čia tai

jau tas Nainys, kurį mes, skai
tytojai, pažįstame ir mielai 
skaitome daug metų. Čia pri
sipažįstu: tikrai buvo labai 
įdomu pamatyti ir kitokį Nai
nį. Labai ačiū!

Jonas Gradinskas
Chicago, IL

t

GĖLIŲ TELEGRAMA

Šv. Velykų vakare sužinojo-
* me, kad mirė mano vyro Ro

mualdo svainis ir bus pašarvo
tas Petkus Funeral Home, Le-

* mont, IL. Per vietinį gėlinin
ką, Lansing, MI, užsakiau gė
les nuo visos šeimos ir su

čempionate ir Vimbledono tur
nyre. Taip pat ši lietuvaitė tu
rės progą rungtyniauti Itali
joje, Belgijoje, Vokietijoje ir 
Anglijoje ruošiamose kiek že
mesnio pobūdžio varžybose. 
Remigijus Balžekas, laikinai 
einantis Lietuvos Teniso są
jungos (LTS) prezidento parei
gas, teigia, kad tokius pakvie
timus šiemet gavo tik dešimtis 
jaunųjų pasaulio tenisininkų, 
kurie, kaip tikimasi, turi dau
giausia galimybių artimiau
siais metais prasimušti į teni
so aukštumas.

Teniso specialistų nuomone, 
ši lietuvaitė ugdo agresyvų, 
greitą, šiuolaikinį tenisą, 
pagrįstą galingu padavimu ir 
universalia žaidimo technika. 
Lina pastaruoju metu treni
ruojasi Vilniaus teniso klube; 
jos treneriais yra Henrikas 
Gorovskis ir Antanas Stan- 
čius.

Kaip teigia Balžekas, Vil
nius yra vienintelė Europos 
valstybių sostinė, neturinti 
dengtų teniso aikščių, todėl to
bulėjimo galimybės čia nedi
delės.

telėje jis pabuvojo 20 minučių 
ir savo komandai pelnė 16 
taškų ir atkovojo net 13 ka
muolių, kas yra tikrai geras 
pasiekimas.

Tačiau matėsi, kad Žydrū
nas dar nelabai gali veltis į 
komplikuotesnes situacijas 
aikštelėje ir vis dar nėra labai 
tvirtas ant kojų, koks jis anks
čiau būdavo. Bet, laikui bė
gant, gal ir tai išsitaisys. Šio 
sezono reguliarių susitikimų 
pabaiga jau netoli. Clevelando 
ekipa jau neturi jokių vilčių 
patekti į atkrentamąsias var
žybas. O sezoną pabaigus, 
Žydrūnas galės toliau tęsti sa
vo pėdų sutvirtinimo darbą ir, 
žinoma, labiau pailsėti. Šis 
didžiausias krepšinio milijo
nierius tarp visame pasaulyje 
žaidžiančiųjų ne amerikiečių 
krepšininkų, vasarą, atrodo, 
pašvęs savo jau senokai pla
nuojamam nemažam žygiui — 
vestuvėms. Nors, kiek teko 
girdėti, kai kurios lietuvaitės 
labai jaudinasi, kad jo būsima 
žmona nelietuvė.

mokėjau per 100 dol.
Atvykome į šermenis ketvir

tadienio popietėje ir — siau
bas! Gėlių puokštė su mūsų 
pavarde susidėjo iš nuvytusių 
žalumynų, o balti gvazdikai 
buvo net parudavę. Buvo pri
dėta pora geltonų lelijų ir gel
tonas kaspinas. Taigi čia ma
no užsakytos gėlės geltona- 
balta spalvomis. Pakalbėjau 
su laidotuvių direktorium — 
jis nežinojo, kuri parduotuvė 
šią puokštę pristatė, tačiau vi
siškai sutiko, kad gėlės nuvy- 
tusios ir reikia atgauti įmo- 
kestį. Grįžus namo, pasitik
rinau ir sužinojau, kad gėles 
pristatė „Manuel Florai Crea- 
tions”, tel. (630) 257-5557. 
Gėlininkas, kuris ii čia gėles 
užsakė, šiai parduotuvei pas
kambino ir man pranešė, jog 
jie visiškai nesutinka, kad bu
vo kas blogai, ir jokių pinigų 
negrąžins. Tačiau aš turėjau 
fotografyas: tikrą įrodymą, 
kaip ta puokštė atrodė.

Rytojaus dieną paskambi
nau Petkui laidotuvių namų 
centriniu telefonu. Čia man 
buvo pasakyta, kad jie, kiek 
gali, padės man pinigus at
gauti. Atgautus pinigus paau
kosime velionio parinktai lab
darai — Vydūno fondui. Taip 
pat sužinojau, kad geriausia 
nerizikuoti gėles siųsti tele
grama. Laidotuvių atveju, pa
tartina susitarti su laidotuvių

Lietuvos futbolo rinktinei balandžio 17 d. nepavyko pradžiuginti savo ger
bėjų — draugiškos rungtynės su Jugoslavija išvykoje buvo pralaimėtos 
1:4. Vienintelį įvartį pelnė Raimondas Žutautas (kairėje). EPA-Elta nuotr

Trumpai apie viską

Kaune — pasaulinis 
konkursas

metantiems rūkyti
Kauno medicinos universite

to klinikose pristatytas pasau
linio masto konkursas „Mesk 
ir laimėsi”. Jo metu rūkaliai, 
apsisprendę mesti rūkyti, gali 
laimėti iki 10,000 dolerių.

Ketvirtą kartą Lietuvoje or
ganizuojamame konkurse 
kviečiami dalyvauti ne jaunes
ni kaip 18 metų asmenys, re
guliariai rūkantys ilgiau kaip 
metus. Nusprendusieji atsisa
kyti šio žalingo įpročio, turi 
nerūkyti bent jau 4 savaites 
— nuo gegužės 2 d. iki 29 d. Iš 
konkursui anketas atsiuntu
sių asmenų burtų keliu bus iš
rinkti finalininkai, kurie turės 
galimybę laimėti kelionę po 
Alpių valstybes bei keletą kitų 
prizų. Laimėtojai paaiškės ge
gužės 31-ąją — Pasaulinę ne- 
rūkymo dieną.

Šis konkursas, sumanytas 
Pasaulinės sveikatos organi
zacijos, vienu metu vyks 98 
valstybėse. Spėjama, kad ,iš 
viso jame dalyvaus apie milijo
nas žmonių. (Eitai

* Lietuvos motociklų kro
so čempionas 125 cm klasėje 
16-metis Kauno rajono Neve
ronių vidurinės mokyklos 
auklėtinis Arūnas Gelažnin- 
kas Tarptautinėse varžybose 
Kelne (Vokietija), kur lenkty
niavo Belgijos, Olanduos, Da
nijos ir Vokietijos sportinin
kai, finišavo ketvirtas po pir
mojo važiavimo ir buvo nepra
lenkiamas po antrojo. Galu
tinėje įskaitoje tarp 23 lenkty
nininkų jis užėmė II vietą.
direktoriumi ir gėlių užsaky
mą palikti jo nuožiūrai, tik 
pažymėti kainą, spalvas ir 
duoti savo kredito kortelės 
numerį. Tokiu atveju parduo
tuvė tikrai neapsuks, nes pats 
laidotuvių direktorius gėles 
tvarko, žino, kas buvo užsa
kyta ir kas gauta.

Panašiai reikia tvarkytis, 
telegrama siunčiant gėles gim
tadienio ar pan. progomis. 
Bandykite, kad gėles užsakytų 
ten pat gyvenantis asmuo, ne
bent žinote vietinį gėlininką, 
kuriuo pasitikite. Taip pat, te
legrama siunčiant gėles, bū
tina mėnesio laikotarpyje su
žinoti, ar gėles gavo ir ar ga
vėjai buvo patenkinti, nes per 
šį trumpą laiką labiau įma
noma gėlininkui, kuris tvarkė 
telegramą, sutvarkyti pasitai
kiusius nesklandumus. Jei 
neįmanoma asmeniškai gėlių

Palangoje bus statomas 

vandens pramogų
parkas

Palangos miesto taryba nu
sprendė prie įvažiavimo į 
miestą esantį maždaug 7 hek
tarų žemės sklypą paskirti 
vandens pramogų parkui sta
tyti.

Sprendimo projekto auto
riaus, vicemero Rimanto Garo- 
lio teigimu, norint į kurortą 
pritraukti poilsiautojų ne tik 
vasaros sezono metu, mieste 
būtina statyti vandens žaidi
mų parką bei kitus pramogų 
objektus. R. Garolis siūlo bu
simojo parko statytojus atleis
ti nuo žemės mokesčio. ibnsi

„Lietuvos telekomas” 

nori susigrąžinti
klientus

Atpigus pokalbiams mobi
liaisiais telefonais ir padidėjus 
„Lietuvos telekomo” įkai
niams, pastaroji bendrovė ne
teko daug privačių klientų. 
AB „Lietuvos telekomas” ėmė
si žingsnių sustabdyti jį palie
kančius privačius abonentus. 
Buvo pasiūlyta 20 Lt kainuo
janti paslauga „Laikinas abo
nentinės telefono linijos išjun
gimas abonento prašymu”. 
Pernai Kaune per mėnesį tele
foną laikinai atsijungdavo 
apie 400 abonentų. Šiemet te
lekomas laikinai atsijungu
siems ar tai ketinantiems da
ryti abonentams pateikė ge
resnes sąlygas: laikinai tele
fonu nesinaudojusiems abo
nentams pasiūlytas 10 litų 
mažesnis abonentinis mokes
tis, kad tik jie grįžtų, ikd. Eitai

siuntą tvarkyti, tai dovanėlė 
ir/ar pasveikinimas labiau 
gavėją pradžiugins negu nuvy
tusių gėlių puokštė.

Gražina Kriaučiūnienė
Lansing, MI

APIE BIČIULIUS IR
PASIKEITIMUS

Man buvo smagu aplankyti 
senokai nematytą, toliau už 
Čikagos gyvenantį savo bičiu
lį. Jis yra „nepataisomas” lie
tuviško spausdinto žodžio 
gerbėjas. Jo knygos nesutelpa 
į lentynas. Jis prenumeruoja 
kone visus lietuviškus laik
raščius. Mačiau lentynose 
JAV, Kanadoje ir Australijoje 
leidžiamus lietuvių savai
traščius. Mačiau greta gulin
čią net „Eglutę”. Bičiulis su 
širdgėla kalbėjo apie „Darbi
ninką” ir „Nepriklausomą Lie

Užupis pavirto 
karinės diktatūros

valstybe
Egzotišką Vilniaus Užupio 

rajoną JAV kino verslovė pa
vertė pramanytos valstybės 
Moldonijos, kurią valdo karinė 
diktatūra, turgaviete.

Su Lietuvos kino studija 
(LKS) dirbantys kovinio filmo 
kūrėjai iš JAV Vilniuje ketina 
iš viso filmuoti 6 savaites. Los 
Angeles firma „Martien A.V. 
V.” kuria kovinį filmą paaug
liams „Spėriai Forces”, pasa
kojantį apie diktatūros ka
muojamą Moldoniją, kurioje 
jau 20 metų vykdomas genoci
das ir represijos. Juostoje fil
muojasi apie 1,000 įvairių pro
fesijų lietuvių, amerikiečiams 
padeda ir vietos dailininkai, 
operatoriai, kino studijos dar
buotojai. Juosta bus filmuoja
ma ir kitose Vilniaus bei Lie
tuvos vietose iki rudens.

Kaip sakė LKS direktorius 
Robertas Urbonas, amerikie
čiai mėgsta filmuoti Lietuvoje 
ne tik todėl, kad tai yra pi
giau. Pasak jo, nemažiau svar
bu amerikiečiams yra tai, kad 
filmuojant Europoje, yra leng
viau įsiskverbti į Europos kino 
rinką, kurią nuo amerikietiš
kos kino produkcijos griežtai 
saugo Europos kino asociacija.

R. Urbonas sakė, kad užsie
nio kino firmų užsakymai da
bar sudaro apie 90 proc. LKS 
pajamų. Iš šių lėšų valstybei 
priklausanti įstaiga ne tik įsi
gyja naujos aparatūros ir sta
to filmus, bet taip pat moka 
atlyginimus savo darbuoto
jams. (BNSi

Kaunas taps 
„džiazuojančiu” 

miestu
Kauno gatves ir sales balan

džio pabaigoje vėl užplūs džia
zo muzika — 5 dienas čia vyks 
vienas didžiausių Lietuvoje
12-tasis tarptautinis džiazo 
festivalis „Kaunas Jazz 2002”. 
Šiemet jame dalyvaus 27 
džiazo kolektyvai ir atlikėjai 
iš 14 valstybių.

• Nuo balandžio 24 iki 28 d. 
festivalis vyks keliose Kauno 
vietose: bus rengiami nemoka
mi koncertai Vienybės aikštė
je, Karo muziejaus sodelyje, 
žydų sinagogoje, Vytauto Di
džiojo bažnyčioje, naujoje di
zaino ir meno galerijoje „AR- 
Teritorija”. Mokami koncertai 
vyks Vytauto Didžiojo univer
siteto salėje ir miesto nakti
niuose klubuose.

Pasak organizatorių, „Kau
nas Jazz” orientuojasi į plačią 
pasaulinio džiazo panoramą. 
Festivalyje ne kartą skambėjo 
projektai, kuriems būdinga 
jungtis su akademine muzika, 
egzotišku įvairių pasaulio tau
tų garsynu, aktualiomis jauni
mo populiariosios muzikos 
tėkmėmis. <bnsi

* Kaunas jau panašėja į 
Europos Sąjungos miestą
— paslaugų sferoje atsirado 
tamsiaodžių miesto gyventojų, 
įdarbintų pagal socialinę pa-

tuvą”, bet labai džiaugėsi 
aiškiai matoma dienraščio 
„Draugo” pažanga.

Šiuo atveju mudviejų nuo
monės sutapo. Jis, beje, pa
sakė, kad, besidžiaugdamas 
„Draugo” dienraštyje įvestais 
pasikeitimais (naujais sky
riais, naujai pertvarkytu pir
muoju puslapiu), rengiasi 
dienraštį užsakyti vienam ne
pasiturinčiam tautiečiui, kuris

Narnami Paikoloi, Apdraustos Sąskaitos

Mutual Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

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

Stephen M. Oksas, Prefident

Patarnaujant Čikagos Ir Apylinkių Lietuviam* Daugiau Kaip 95 Mietus.
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AJA.
EUGENIA JURAITIS

Mirė 2002 m. balandžio 15 d., sulaukusi 82 metų, 
Muhlenberg Regionai Medical Center, Plainfield.

Gyveno Fanwood, NJ, daugiau nei 50 metų.Gimė 
Lietuvoje, Sasnavoje.

Nuliūdę liko: vyras Jonas Juraitis, sūnus Antanas 
(Anthony) Juraitis, gyvenantis Freehold, du anūkai 
Christopher ir William, giminės Kanadoje, Lietuvoje ir 
Rusijoje.

A.a. Eugenia iki išėjimo į pensiją 1975 m., 32 metus 
dirbo Macy’s, Plainfield, įmonėje, prekybos patarėja. Ji 
labai mėgo daržininkystę. St. Bartholomew the Apostle 
R.C. bažnyčioje, Scotch Plain3, a.a. Eugenia dalino 
komuniją.

Velionė buvo mama sūnaus a.a. Eugene, mirusio 1993.
A.a. Eugenia pašarvota penktadienį, balandžio 19 d., 

nuo 6 v.v. iki 9 v.v. Atsisveikinimo pamaldos įvyks 7 v.v. 
Memorial laidojimo namuose, 155 South Avė., Fanvvood, 
NJ.

Laidotuvės privačios.

Nuliūdę artimieji

Laidotuvių direkt. Memorial FH. Tel. 908-322-4350.

„Jukos” ir 
„Williams” sutartis 

įvertins 
teisininkai

Atkelta iš 1 psl.
Vyriausybė leido Ūkio mi

nisterijai samdyti advokatų 
įstaigą „Zabiela, Zabielaitė ir 
partneriai”, kuri buvo pasam
dyta ir pernai rudenį. Kaip 
sakė vyriausybės vicekancle
ris Saulius Spėčius, naujai pa
teiktose sutartyse yra kai 
kurių pakeitimų, todėl vėl 
reikalinga teisininkų pagalba. 
Jų samdymas valstybei kai
nuos papildomai 950,000 litų. 
Pernai rudenį šiam tikslui 
buvo skirta 153,700 litų. S. 
Spėčius aiškino, jog didelė pi
nigų suma skirta, nes tikriau
siai teks pasitelkti ir anglų 
teisininkus, kurių paslaugos 
yra brangios.

Pasak ūkio ministro Petro 
Čėsnos, labai svarbu užtik
rinti valstybės interesų ap
saugą anglų teisės atžvilgiu, 
nes tiek 1999 m. spalio 29 d. 
vyriausybės ir „Williams”, tiek 
šių metų balandžio 11 d. pasi
rašyti parengtos sutartys aiš
kinamos remiantis Didžiosios 
Britanijos įstatymais. Todėl 
joks Lietuvos teisinių reikala
vimų pasikeitimas neatleis 
šalių nuo įsipareigojimų.

bėgėlių integravimo į visuo
menę programą. Nuo 1997 m. 
Lietuvoje laikinai apsigyveno 
keli šimtai užsieniečių, nu
kentėjusių nuo karo ar stichi
nių nelaimių savo valstybėse. 
Pernai vyriausybė skyrė be
veik 600,000 Lt jų įjungimo į 
visuomenę programai, kurią 
pirmasis Kaune įgyvendinti 
pradėjo Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus Kauno komitetas, o 
dabar šiam žingsniui ryžosi ir 
miesto savivaldybė. įkd, Eita)

* Vilniaus kraujo centras 
tikisi sulaukti 500-ojo nemo
kamo kraujo donoro.

uoliai domisi Lietuvos ir čio
nykščių lietuvių darbais. Pa
sakyčiau, jog tikrai yra šau
nus tas mano bičiulis, -tad bu
vo labai malonu jo pastogėje 
praleisti keletą valandų.

Tiesa, būtų puiku, jei 
„Draugas” surastų galimybių 
pirmame puslapyje nespaus
dinti Lietuvoje „sukirptų” 
pranešimų apie JAV lietuvių 
gyvenimą ir veiklą. Tas žinias

Krikščionys 
demokratai nori

lygybės
Atkelta iš 1 psl.

LKD atstovai teigė, jog pa
reiškimo paskelbimo data tik 
atsitiktinai sutapo su holo
kausto aukų minėjimu. „Pa
prasčiausiai buvo pamiršta, 
kad ši diena yra holokausto 
aukų diena”, teigė P. Gražulis.

Lietuvos įstatymai leidžia 
grąžinti nacių ir sovietų oku
pacinių valdžių religinį turtą, 
tačiau prieškario žydų ben
druomenė religiniams tiks
lams naudojo ir daug visuo
meninės paskirties turto.

Vyriausybė yra sudariusi 
darbo grupę, kuri turėtų nus
tatyti, kiek yra išlikę tokio 
turto. Taip pat svarstoma gali
mybė priimti įstatymų patai
sas, leisiančias išplėsti žydų 
bendruomenei grąžinamo tur
to apimtį.

Žydų turto grąžinimą apsun
kina tai, jog nėra aišku, kas 
šiandien atstovauja išnyku- 
sioms prieškario bendruo
menėms, o didžioji dalis žydų 
bendruomeninio turto buvo 
naudojama ir religinėms reik
mėms.

R. Kalantos aukos 
pagerbimas gali 

paskatinti
Atkelta iš 1 psl. 

padaryti kokią nors auką sa
vižudybės forma” bei siūlė at
siklausti Katalikų Bažnyčios 
vadovų nuomonės.

Lietuva pirmauja pasaulyje 
pagal savižudybių skaičių. 
1972 m. 19-metis R.Kalanta, 
protestuodamas prieš sovietų 
santvarką, apsipylęs benzinu 
susidegino Kauno Muzikinio 
teatro sodelyje. R. Kalantos 
laidotuvių dieną Kaune kilo 
neramumai, kuriems malšinti 
sovietinė milicija turėjo pa
naudoti ir specialiąsias prie
mones. (BNS)

galime ir vietoje gauti, o iš 
Lietuvos ateinančios ne visuo
met tikslios. Čia tai ne to ma
no bičiulio, bet mano asmeniš
ka nuomonė.

Petras Petrutis 
Chicago, IL

Redakcijos pastaba: matyt, tas
P. Petručio bičiulis nežino, kad t 
pranciškonai vėl pradėjo leisti 
„Darbininką" — mažesnio formato, 
bet tos pačios minties

I I
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ČIKAGOJE IK APYLINKĖSE

POEZIJOS DIENA ČIKAGOJE
grafinės knygos autorė. E. 
Juodvalkė pasižymi sugesty
vumu, lakia ir turtinga vaiz
duote. šių dienų poezijos už
darumas, vidiniai prieštaravi
mai, fragmentiškumas bū
dingi ir Eglei Juodvalkei. Ta
čiau poetė drąsiomis užuomi
nomis išsako savo baimę, il
gesį ir sugeba skaitytojui pa
rodyti, kad jos troškimai, ieš
kojimai ir praradimai yra iš 
tikrųjų mūsų' visų patirtis ir 
išgyvenimas. Nepaisant ne
įprastos formos, kartais šoki
ruojančių įvaizdžių, E. Juod- 
valkės poezija yra tvirtai įau
gusi lietuviškon tradicijon ir 
dažnai atspindi mūsų tautos 
problemas. E. Juodvalkė daly
vaus poezijos dienoje, kuri 
rengiama gegužės 11 d., šeš
tadienį, 7 val.v. Čiurlionio ga
lerijoje, Jaunimo centre.

ANTROJO JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ 
FESTIVALIO BELAUKIANT

Eglė Juodvalkė — gimusi 
ir išsimokslinusi Čikagoje, bu
vusi „Laisvės” ir „Laisvosios 
Europos” radijo darbuotoja, 3- 
jų poezijos rinkinių ir autobio-

Kas kur kada
Tenoras Audrius Rube-

žius - jau ne kartą matytas 
Čikagos lietuvių scenose. 
Prieš porą metų solistas, su
kūręs Alfredo vaidmenį Lietu
vių operos statytoje G. Verdi 
„Traviatoje”, žiūrovams paliko 
puikų įspūdį. Šių metų „Lucia 
di Lammermoor” operoje A. 
Rubežius atliks Liucijos myli
mojo Edgardo vaidmenį. Dai
nininkas - dviejų Lietuvos vo
kalinių konkursų laureatas, 
1997 m. pelnęs „Jaunojo me
nininko” titulą, buvo apdova
notas Šv. Kristoforo statulėle. 
Solistas daug koncertuoja Lie
tuvoje ir užsienyje, su koncer
tais yra lankęsis Vokietijoje, 
Suomijoje, Estijoje, Prancūzi
joje, Izraelyje ir Amerikoje. 
Kviečiame pasiklausyti šio 
jaunojo dainininko! Bilietus į 
„Lucia di Lammermoor” spek
taklį, kuris vyks gegužės 12 d. 
Morton mokyklos auditorijoje, 
galite įsigyti „Seklyčioje”, 
2711 W. 71st Str., arba paštu: 
Lithuanian Opera Co„ Ine., 
3222 W. 66th Place, Chicago 
IL 60629; tel. 773-925-6193.

Bilietai į Lietuvių operos 
spektaklį „Lucia di Lam
mermoor” šį sekmadienį, ba
landžio 21 d., Švč. M. Marijos 
Nekalto Prasidėjimo parapijo
je bus parduodami prieš Mi
šias ir po Mišių.

Augie J. Altar 500 dol. sti
pendija 2002-2003 mokslo 
metams skiriama studentams, 
besigilinantiems medicinos ir 
žemės ūkio srityje bei siekian
tiems bakalauro laipsnio (un- 
dergraduate studies). šios sti
pendijos prašyti gali: lietuvių 
kilmės Illinois valstijos gyven
tojas, pateikęs finansinės pa
galbos prašymą - pirmąjį for
mų 1040, 1040EZ ar 1040A 
puslapį ir W2 formą (savo ir 
tėvų) bei savo pažangumo įro
dymą (ne mažiau kaip 2 balai 
4 balų sistemoje). Informacija 
ir stipendijų prašymų formos 
suteikiamos rašant: The Augie 
J. Altar Scholarship, c/o 7115 
W. 91st Street, Bridgeview, IL 
60455-2048. Visi prašomi įdėti 
voką su atgaliniu adresu ir 
pašto ženklu. Stipendijos pra
šymai turi būti gauti iki gegu
žės 31 d., o laimėtojai bus pas
kelbti birželio 29 d.

KALENDORIUS ~

Balandžio 19 d : Aistė, Eirimas, 
Galatas, Leonas, Leontina, Nomgai- 
la, Simonas, Timonas.

Balandžio 20 d.: Agnė, Eisvydė, 
Goštautas, Lazdonė, Marcelinas, 
Marcijonas, Zenonas.

Jūrų šaulių kuopos 
„Klaipėda” metinis narių su
sirinkimas vyks balandžio 21 
d., sekmadienį, 12 vai. Šv. An
tano parapijos mokyklos pa
talpoje susirinkimų kambary
je (įėjimas - iš galo, nuo baž
nyčios). Susirinkime visų kuo
pos narių dalyvavimas būti
nas. Po susirinkimo bus pa
bendravimas.

Festivaliai ~
Galbūt ir jūs su savo gru

pe ar ansambliu norėtumė
te dalyvauti - dainuoti ar gro
ti didžiulėje Čikagos muzikos 
šventėje „Music Everyvvhere”, 
kuri šią vasarą, kaip ir anks
tesnis „Karvių paradas” ar 
plastikinių baldų paroda, 
apims visą Čikagą - muzikan
tai „užtvindys” gatves ir skve
rus, viešbučių vestibiulius, ap
sipirkimo centrus ir, žinoma, 
koncertų, teatrų sales. Tiki
masi, kad nuo gegužės 30 d. 
iki rugsėjo 19 d. vyksiantis 
muzikos festivalis sutrauks 
daug turistų, kurie galės „pa
silepinti” įvairiausio stiliaus 
muzika, turės progą išgirsti ir 
žinomus, ir nežinomus atlikė
jus bei įdomiai pakeliauti po 
garsias Čikagos vietas. Muzi
kantai, norintys pasirodyti 
šiame renginyje, kviečiami 
atsiųsti savo atliekamos muzi
kos pavyzdį, įrašytą į kompak
tinę plokštelę (CD) ar filma- 
juostę (video) bei savo biogra
fijos duomenis šiuo adresu: 
Chicago Cultural Center, c/o 
Marguerite Tully, 78 E. Wa- 
shington, Chicago, IL 60604.

kas.

„Seklyčia” ruošia dienos 
išvyką autobusu balandžio 
26 d., penktadienį, į Garfield 
Parką stiklinių gėlių ir įvairių 
figūrų parodą, sukėlusią ypa
tingą susidomėjimą lankytojų 
tarpe. Išvyksime nuo „Sekly
čios” 9 val.r. Sugrįžus - 1 vai. 
p.p. bus pietūs su 1 dol. nuo
laida (kuponu). Kviečiame re
gistruotis iš anksto „Seklyčio
je” ar tel. 773-476-2655.

/i arti ir toli

Audriaus V. Plioplio fo
tografijas galite išvysti paro
doje „Photo Op ’02", kuri eks
ponuojama „Millennium Arts 
Center”, 65 I St.. SW, Wa- 
shington, DC. Paroda veiks 
iki gegužės 17 d. treCiadie- 
niais-šeštadieniais nuo 11 
val.r. iki 5 val.p.p. Informacija 
tel. 202-479-2572.

Lietuvos verslo tarybos (Lithuanian Business Council) susirinkime, vyku
siame vasario 20 d. Willowbrook salėje. Iš kairės: Lietuvos konsulato Či
kagoje konsule ekonomikai Lina Skerstonaitė, Illinois žemė Ūkio departa
mento atstovė Nives Friedman bei generalinis konsulas Giedrius Apuo- 

Ramūno Astrausko nuotr.

Vytautas Kernagis — vie
nintelis Lietuvos estrados ar
tistas, turintis net 2 aukštojo 
mokslo diplomus — dramos 
aktoriaus ir pramogų verslo 
režisieriaus. Nepraleiskime 
retos progos susitikti su artis
tu, dainų autorių ir atlikėju, 
TV laidų vedėju Vytautu Ker- 
nūgiu sekmadienį, balandžio 
21 d., 3 vai. p.p., Jaunimo 
centre Čikagoje (5620 S. Cla- 
remont). Bilietai gaunami 
prieš koncertą prie įėjimo. Į 
labdaros koncertą visus kvie
čia Dieviško Kryžiaus Lietu
vos benamių paramos fondas.

Po Vytauto Kernagio 
koncerto kviečiame pabend
rauti ir pašokti į JC kavinę, 
kur populiariąją muziką visą 
vakarą jums gros ir dainuos 
Arūnas Augustaitis ir Eglė Te
koriūtė. Vaišėms - lietuviškas 
alus, šašlykai, cepelinai.

Mūsų Čikagos lietuviškoje 
padangėje daug renginių, bet 
stebuklų nevyksta. Labai sun
ku įgyvendinti LB Kultūros 
tarybai numatytus projektus. 
Tačiau atsiranda naujų idėjų 
ir praėjusiais 2001 metais 
gimė „kūdikis” — Jaunųjų at
likėjų festivalis. Po pasiseku
sio pirmo tokio festivalio buvo 
nutarta rengti Jaunųjų at
likėjų festivalį kasmet.

Čikagoje ir apylinkėse gyve
na daug lietuvių; lituanistinės 
mokyklos mokinių skaičiumi 
gausiausios, tai ir talentų 
daugiausia. Nemažas skaičius 
jaunų lietuviukų lanko pri
vačias meno mokyklas ir turi 
specialius mokytojus jų pa
mėgtam menui. Tenka tik 
džiaugtis, nes lietuviai yra ga
būs ir yra menininkų tauta. 
Žinome, kiek Lietuvoje yra 
aukštos kultūros meno. Didie
ji ir garsūs pasauliniai meni
ninkai ne iš karto tapo gar
siausiais. Kiekvienas jų pra
dėjo nuo vaikų choro, pamažu 
lavinosi ir kilo.

Kultūrą pirmiausia kuriame 
nuo savo „kiemo”. Išeivijos no-

ras buvo ir yra, kiek galima, 
išsaugoti savo tradicijas, savo 
etninę kultūrą, neištirpti ma
sėje, svetimtaučių jūroje. Mū
suose atsiskleidžia papročių 
troškulys darbuose ir kūryboje 
ir todėl lietuvį traukia prie lie
tuvio. Kultūrinės vertybės da
ro didelį poveikį ypač jaunam 
žmogui. Vyresnieji, kur jie be
būtų, išgirdę lietuvišką dainą, 
susijaudina, jie pasijunta lyg 
būtų savo tėvynėje.

Labai svarbu daugiau įtai
goti jaunimą, stiprinant jų 
santykius tarp savęs. O tam 
reikia sutarimo ir mūsų visuo
menės pritarimo. Tad LB Kul
tūros taryba, pasikvietusi tal
kon prityrusią kultūrininkę 
Ligiją Tautkuvienę, imasi ini
ciatyvos įgyvendinti jaunųjų 
talentų pasirodymą savo tėve
liams ir visai visuomenei. LB 
Kultūros taryba kreipiasi į 
tėvelius, į muzikos mokytojus 
ir prašo sudominti savo jau
nimą, įvesti juos į bendrą dar
bą. Kiekvienas jaunuolis turi 
didžiuotis įnešęs savo indėlį į 
šį festivalį. Čia yra gera proga 
būti scenoje, augti ir tobulėti.

Neskriauskime jauno žmo
gaus, nes skriaudą darome pa
tys sau, sulaikydami juos nuo 
bendravimo su kįtais. Jaunųjų 
bendravimas nėra vien išori
nis. Šiame bendravime susida
ro ir dvasiniai ryšiai. Kiekvie
nas mes galime daug ką pada
ryti su savimi, o mokytojas 
žymia dalimi formuoja besi
skleidžiančias jaunimo asme
nybes, talentus, juos taurina, 
kultūrina ir pratina prie vi
suomeniškumo.

Kviečiame lietuvišką jauni
mą, kuris dainuoja, muzikuo
ja, šoka, dalyvauti antrąjame 
Jaunųjų atlikėjų festivalyje, 
kuris įvyks balandžio 28 d„ 
sekmadienį, 4 vai. p.p. Jauni
mo centre. Mūsų visų pareiga 
yra remti jaunimo pasirody
mus, o tėvelių ir mokytojų — 
skatinti ir leisti jaunimui pa
sirodyti. Tik sujungtomis ran
komis, ugdant ir pratinant 
jaunimą prie bendro lietuviš
ko darbo, mūsų išeivįjos kul
tūrinis gyvenimas gyvuos. 
Leiskite visuomenei pažinti 
jaunimą ir jų talentus. Regist
ruokitės kreipdamiesi į L. 
Tautkuvienę tel. 630-690- 
4051. Mes tikime jaunųjų at
likėjų festivalio svarba.

Marija Remienė

ATVELYKIO ŠVENTĖ

Įvairus

Skelbimai
• Amerikos Lietuvių ra*

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

Norite atsikratyti nežinia 
iš kur jūsų gatvėje atsiradusia 
„sugriuvusia” mašina, nuvaly
ti nelemtais užrašais „išgra
žintą” garažo sieną, pakeisti 
skersgatvyje perdegusią lem
putę ar pranešti apie pasime
tusį šuniuką, katę? Šiais ir ki
tais ne pirmo skubumo reika
lais kreipkitės į specialią Či
kagos miesto pagalbos tarny
bą, skambindami tel. 311 — 
praėjusiais metais čia buvo 
sulaukta net 3.4 mln. gyven
tojų skambučių. Trejus metus 
veikianti tarnyba surenka in
formaciją apie vagystes, bui
tines avarijas, paliktas ir pa
vogtas mašinas, apie gatvių, 
žolynų priežiūrą, apie pasikė
sinimo į įvairias nuosavybes 
atvejus ir t.t. 311 telefonu ga
lima išsikviesti specialų Čika
gos mero raštinės (Mayor’s 
Speakers Bureau) tarnautoją, 
kuris jūsų rengiamame susi
rinkime atsakys į jums rūpi
mus klausimus, galima net 
susitikti su savo apylinkės 
atstovu (alderman). Greitai ir 
patikimai veikianti tarnyba 
yra įsivedusi modernią „Sun- 
TRACK System”.

PAVASARIO MUGĖJE - 
PROGRAMA VAIKAMS IR SUAUGUSIEMS

Jaunimo centro pavasario 
mugė vyks dvi dienas - gegu
žės 4-ąją ir 5-ąją.

Gegužės 4 d., šeštadienį, 
mugės programoje: 1 val.p.p. - 
Virginijos Kliknienės naujau
sios mados drabužių demons
travimas. Modelių makiažas - 
Reginos Butkus. Gros ir dai
nuos Stasė Jagminienė su pa
lyda. 7 val.v. kavinėje šokių 
vakare gros Arūnas Augustai
tis.

Gegužės 5 d., sekmadienį, 
10 val.r. bus aukojamos šv. 
Mišios Tėvų jėzuitų koplyčio
je. Programa „Tau - mama” 
ruošiama 12 vai., gros Genės 
Razumienės vadovaujamos 
kanklininkės, deklamuos Ag
nė Blažulionytė. Dainuos ir 
gros Audronė Simanonytė. 
Tradicinius pramoginius ir Lo

tynų Amerikos šokius šoks 
„Two left feet’1’ studijos šokėjai 
Eglė Kliknaitė ir Sarge Ed- 
ward.

Vaikams abi dienas bus su
rengti žaidimai, atvyks juok
darys. Vaikams loteriją ves 
Anelė Pocienė, Irena Dirdienė, 
Hedvina Dainienė. Kavinėje 
bus Ritos Šakenienės karšti 
lietuviški patiekalai. Veiks ba
ras. Pardavėjai siūlys dovanė
les Motinos dienai ir abitu
rientams: bus vertingų knygų, 
gyvų gėlių, kosmetikos, ginta
ro ir lino dirbinių, natūralių 
vitaminų, medžio drožinių, ke
pinių, tortų, medaus ir t.t. 
Pardavėjai kviečiami užsisa
kyti prekystalius, skambinant 
Mildai tel. 708-409-0216 ir 
Stasiui tel. 773-778-7501. Bus 
mašinų apsauga.

Š.m. balandžio 7 d. teko da
lyvauti Atvelykio pietuose, ku
riuos surengė PLC renginių 
komitetas, vadovaujant Bro
nei Nainienei.

Pietūs sulaukė daugiau kaip 
300 svečių iš visos Illinois 
valstijos ir kaimyninių vieto
vių. Šeimininkės, kurių buvo 
daug, atnešė įvairiausių pa
tiekalų ir, tikrai neklysiu pa
sakęs, kad tokio turtingo 
„smorgasbord” valgių puotos 
niekad lietuvių renginiuose 
dar nebuvo! Ant ilgo, gražiau
siomis verbomis išpuošto stalo

buvo išdėstyta gausybė įvai
riausių namie gamintų patie
kalų, žuvies, silkių, paukštie
nos (vištienos, antienos, kala
kuto), kumpio, ruliadų, daržo
vių, salotų, mišrainių ir t.t. 
Vėliau svečiai dar gardžiavosi 
įvairiausių pyragų, pyragai
čių, tortų ir vaisių gaminiais.

Svečiai valgė iki soties, kai 
kurie dar kartojo ir dar liko 
daug gėrybių! Vyriausia šei
mininkė kvietė už labai žemą 
kainą parsinešti valgių namo. 
S. Jagminienės grupė linksmi
no svečius dainomis ir šokių

muzika. Galbūt ne visi svečiai 
žinojo, kad šios maisto gėry
bės buvo suaukotos vietinių 
šeimininkių, kurios negailėjo 
nei darbo, nei laiko, nei išlai
dų. Joms priklauso didelis lie
tuviškas ačiū!

Labai gaila, kad šis renginys 
nebuvo nufilmuotas. Gausiai 
Amerikos lietuvių televizijos 
publikai galima būtų buvę 
parodyti, kaip atrodo lietuviš
kas Atvelykio stalas. Kadangi 
šis renginys virsta tradicija, 
tai gal bus galima tai padaryti 
kitais metais...

Dalyvis

GAVĖNIOS RELIGINĖS MUZIKOS VALANDĖLĖ
Š.m. kovo 24 d., Verbų sek

madienį, Švč. Mergelės Mari
jos Gimimo parapijos bažny
čioje Marųuette Parke vėl 
skambėjo religinė muzika. 
Koncertai Verbų sekmadienį 
— daugelį metų šioje parapi
joje puoselėjama tradicija. Tik 
pernai dėl vadovų keitimosi 
choras nebeparuošė progra
mos. Kaip žinia, ilgametis var
gonininkas, o paskutiniais 
metais ir chormeisteris Ričar
das Šokas perėjo dirbti į kitą 
parapiją. Vadovavimą chorui 
perėmė neseniai iš Lietuvos, 
iš Panevėžio, atvykęs naujas 
vadovas Rimantas Mingaila. 
Pradžia nebuvo lengva, reikė
jo vieniems prie kitų priprasti. 
Dalis choristų išėjo iš kolekty
vo. Bet, ačiū Dievui, prisijun
gė ir naujų balsų. Didelė para
ma chorui ir vadovui buvo 
akompaniatorės Kristinos Vi
lutytės atėjimas vargonuoti.

Šiemet parapijiečiai ir sve
čiai buvo pakviesti į Gavėnios 
religinės muzikos valandėlę, 
kurią įžanginiu žodžiu pradėjo 
klebonas kun. Jonas Kuzins
kas. Skambėjo choro atlieka
mos lietuvių ir kitų kraštų 
kompozitorių giesmės. Pernai 
Bernelių Mišiose giedojusi so

listė Melodie Magnuson atliko 
J. S. Bach-Ch. Gounod „Avė 
Maria”. Chorui ilgus metus 
pašventę solistai Margarita ir 
Vaclovas Momkai duetu atliko 
J. Zdaniaus „De Profundis”. 
Vaclovas Momkus pagiedojo ir 
T. Dubois „Deus Meus”. Pir
moji dalis baigėsi vargonų mu
zika — J. S. Bach „Preliudįją 
ir fugą” pagrojo Kristina Vilu
tytė.

Antrąją dalį pradėjo Min
daugas Matkus, saksofonu at
likęs J. S. Bach „Ariją”, o vė
liau G. F. Handel Kserkso ari
ją iš operos „Xerxes". Jis irgi 
jau antrą kartą pasirodo su 
parapijos choru. „Mintys apie 
septynis Kristaus žodžius” — 
taip savo pasisakymą pavadi
no kun. Rimvydas Adomavi
čius. Margarita Momkienė pa
giedojo T. Dubois „O vos om- 
nes”. Naujai choro paruoštoje 
G. F. Handel giesmėje „Lau- 
date Dominum” solinę partįją 
atliko pats vadovas Rimantas 
Mingaila, dirigento pultą už
leidęs Mindaugui Matkui.

Po klebono kun. Jono Ku- 
zinsko kalbos choras ir visa 
bažnyčia sugiedojo „God Bless 
America” ir „Lietuva brangi*

Aurelija Dobrovolskienė

PAVASARIO AKIMIRKOS „SEKLYČIOJE”

Vos spėjus pasidalinti įspū
džiais iš kelionės į gėlių pa
rodą, kuri įvyko š.m. kovo 15 
d., „Seklyčios” vyresniųjų cent
ro vadovė Elena Sirutienė už
siminė apie pavasarį ir, kad 
po šv. Velykų reikėtų organi
zuoti popietę „Pavasario aki
mirkos”. Matyt, ne jos vienos 
širdyje suskambo pavasario 
varpeliai, nes tuojau rado pri
tarimą ir pasiūlymų tokioje 
popietėje dalyvauti.

Laikas bėgo greitai, tačiau 
nesijautė jokio ruošimosi mi
nimai popietei. E. Sirutienė 
jaudinosi sakydama: „Neži
nau, kaip čia bus, niekas nie
ko nebesako, neklausia, paža
dėjo dalyvauti ir tyli”. Rami
nau: „Jei pažadėjo, tai ir ateis, 
ką nors vis tiek padarys”.

Taip ir buvo. Popietėje daly
vavusi Aldona Pankienė pa
dainavo viena ir pritariant B. 
Rašimui pianinu, padeklama
vo labai gražų nežinomo auto
riaus eilėraštį „Dovana”. Tai 
eilės apie tėvynės, jos laukų 
grožio ir upės vingio bei kalvų 
dovanojimą mylimam žmogui.

Ją pakeitė kun. Rimvydas 
Adomavičius, kurio malonūs 
žodžiai glostė susirinkusiųjų 
širdis, jo paties eilės, įtaigiai 
perskaitytos, išspaudė ne vie
ną ašarą. Kunigas Rimvydas 
pritariat vargonininkei K. Vi
lutytei padainavo keletą dai
nų, o po to jau dainavo visi po
pietės svečiai.

Keletą eilių buvo patikėta 
perskaityti šių eilučių autorei. 
Tai buvo iš kažkur atėjusios 
tik jos užrašytos eilės apie 
meilę, senatvę:

„Senatvė — dar ne pabaiga,
Gyventi dar juk liko laiko.
Kapų duobė juk dar

neatverta
Ir ta ištikimoji draugė —
Mirtis dar nekviečia ateiti...
Gyventi duota čia... dabar..
Ir džiaugtis tuo, ką duoda

ši akimirka”.
Ir džiaugėmės linksmomis 

melodijomis, kurias padovano
jo B. Rašimas, skambindamas 
pianinu, kun. R. Adomavi
čiaus ir A. Pankienės atlie
kamomis dainomis, eilėmis 
apie meilę, kuriai „senatvės

nėr”. Ūžė visa salė, skambėjo 
juokas ir žodis „dar, dar”.

Stebėdama visa tai supra
tau, kad žmogaus širdžiai 
kaip ir meilei senatvės nėra, 
yra tik toks žmogaus gyveni
mo tarpsnis, kai mes patys 
nusprendžiame būti senais. 
Čia labai tiktų paminėti kun. 
R. Adomavičiaus ištartus žo
džius: „Vienas ir gimsta senas, 
o kitas ir miršta būdamas jau
nas, nepaisant brandaus am
žiaus”.

Žodžiai „pavasario akimir
kos” buvo ištarti tik vieną kar
tą — E. Sirutienei pristatant 
popietės dalyvius, tačiau jų 
išausta juosta palietė beveik 
kiekvieną atėjusįjį į „Seklyčią” 
praleisti eilinio trečiadienio 
popietės.

Šia proga man norisi sugre
tinti du Adomavičius: dr. J. 
Adomavičius rūpinasi pensi
ninkų kūno sveikata, o kun. 
R. Adomavičius — jų dvasine 
sveikata. Ačiū abiem.

Jei kurio iš dalyvavusiųjų 
minėtoje popietėje svečių šir
dyje ir liko ledo gabaliukai, tai 
linkime jiems įsileisti pavasa
rio akimirkas — ištirpdys.

Liucija Einikienė

„Pavasario akimirkos” - „Seklyčioje" Trečiadienio popietės programoje dalyvavo (iš kairės): Liucija Einikiai 

renginių vadovė Elena Sirutienė, Aldona Pankienė, kun Rimvydas Adomavičius ir Boleslovas Rašimas
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