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Šiame
numeryje:
Jaunučių krepšinį 
Detroite žais net 47 
komandos; ŠALFASS- 
gos metinės žaidynės 
Čikagoje; Rytų 
apygardos turnyras 
Philadelphijoje; lauko 
tenisas - Clevelande; 
sėkmingas rankų 
lėnkikų pasirodymas.

2 psl.

Ar sumažėjo rūpesčių 
katalikams po JAV 
kardinolų ir popiežiaus 
susitikimų Vatikane, - 
svarsto Danutė 
Bindokienė.

3 psl.

Genys margas, JAV 
gyvenimas - dar 
margesnis: ar vaikams 
knygos per sunkios; ką 
daryti, kai gydytojai 
paciento viduriuose 
palieka savo įrankius; 
boružių invazija 
Čikagoje ir žemės 
drebėjimas New Yorko 
valstijoje...

4 psl.

Geri draugai niekad 
nemiršta: A. Raulinaičio 
atminimui.

5 psl.

Aktorė I. Leonavičiūtė 
grįžta gyventi į 
Lietuvą.

6 psl.

Sportai
* Vilniaus „Lietuvos ryto” 

komanda tapo 2001-2002 me
tų atvirojo Šiaurės Europos 
krepšinio lygos (NEBL) čem
pionato nugalėtoja, trečiadienį 
finalinėse rungtynėse Vilniaus 
sporto rūmuose 79:74 įveikusi 
praėjusio sezono NEBL ir Ru
sijos čempionę Permės „Ural 
Great” komandą.

* Kauno „Žalgirio” krep
šininkai užsidegę kovingai 
užbaigti šiemetinį varžybų se
zoną. Jie tvirtina, kad koman
da, jautriai reagavusi į nesėk
mes Eurolygoje ir finansinius 
klubo nepriteklius, pastaruoju 
metu atsitiesia. Susitelkti pa
dėjo į komandą grįžęs Arvydas 
Sabonis. „Arvydas niekada ne
buvo abejingas krepšiniui — 
treniruotėms, žaidimui. Jis ko
vodavo netausodamas savęs, 
todėl nepakęsdavo pasyvumo, 
atmestino požiūrio į darbą. Na
tūralu, kad jam įsiliejus į da
bartinę komandą, atmosfera 
joje pasikeitė”, sakė vyr. trene
rio asistentas Gintaras Krapi- 
kas.

Naujausios 
žinios 

* 200 Lietuvos karių daly
vaus taktinėse karinėse pra
tybose Danijoje.

* Kredito unijų pelnas 
pernai išaugo daugiau nei 8 
kartus.

* Pasaulio mokslininkai 
Maskvoje diskutuos apie 
Lietuvos Didžiosios kunigaikš
tystės fenomeną.

Edmundas Ringus

Po tragedįjos Nevv Yorke iš 
visų valstybinių vadovų Putin 
buvo pirmas, paskambinęs 
Amerikos prezidentui, pareiš
kęs užuojautą ir pažadėjęs pa
ramą kovoje su teroristais. Po 
50-ties metų šalto karo toks 
draugiškumas nustebino vi
sus, kas stebėjo JAV-Rusįjos 
santykius. Kitas svarbus fak
tas buvo Putin nesutikimas su 
patarėjų siūlymais išnaudoti 
keblią JAV padėtį ir reikalau
ti įvairių lengvatų ekonomi
nėse derybose. Vakarų politi
kus dar labiau nustebino, o 
Rusijos generolus įpykino, Pu
tin ^strateginis nemokšišku
mas” {leidžiant JAV karius 
steigti oro bazes „artimame 
užsienyje” (taip Maskva vadi
na jau nepriklausomas vals
tybes): Uzbekistane, Tadži
kistane, Turkmėnijoje.

Nukelta į 3 psl.

Lietuva svarsto valstybės- 
būsimos NATO narės veiklą

Vilnius, balandžio 25 d. 
(BNS) — Spaudos konferenci
joje ketvirtadienį krašto ap
saugos ministras Linas Linke
vičius teigė, kad Lietuva bei 
NATO valstybės jau pradėjo 
svarstyti, kokioje srityje Lie
tuva galėtų specializuotis ta
pusi sąjungos nare. Ministras 
pabrėžė, kad ne NATO vals
tybės, o Lietuva turi pasakyti, 
ką ji pajėgi padaryti.

Pasak L.Linkevičiaus, prak
tika rodo, kad NATO trūksta 
karinių oro pajėgų transporti
nių lėktuvų, medikų, inžinie
rių padalinių. „Mums siūlo pa
galvoti, kokių specialių padali
nių galėtų Lietuva imtis ir 
aiškiau juos ruošti. Lietuva 
galvoja apie karo medikų da
lyvavimą misijose”, teigė L. 
Linkevičius.

Ministras pažymėjo, kad 
Lietuvos karo medikų veikla 
pasiteisino misijos Albanijoje 
metu, be to, laukiama karo 
medikų išvykimo į Afganis
taną. Šioje misijoje Lietuvos 
karo medikai dalyvaus kartu

Pasaulio naujienos-ffį (Remiantis AFP. Reuters. AP, tntertax, ITAR-TASS. BNS
žinių agentūrų praneSimals)

JAV
New York. Remiantis pir

miniais pranešimais, ketvirta
dienį centriniame New York’o 
Manhattan rajone esančios 
„Apex” technikos mokyklos III 
aukšte nugriaudėjus sprogi
mui, buvo sužeista maždaug 
50 žmonių, pranešė New 
York’o priešgaisrinės apsau
gos departamentas. Pareigū
nai įvykio vietoje sakė, jog šis 
sprogimas galėjo įvykti dėl 
techninių priežasčių, sprogus 
šildymo katilui. Tuo tarpu keli 
liudininkai teigė, kad sprogi
mas nugriaudėjo ne mokyklo
je, o šalia esančiame pastate. 
Kol kas nėra jokių ženklų, liu
dijančių, kad šis sprogimas 
galėjo būti teroristinis išpuo
lis.

EUROPA
Ryga. NATO pajėgų Euro

poje vyriausiasis vadas gene
rolas Joseph Ralston nereko
menduoja Latvijai lygintis su 
kitomis valstybėmis kandida
tėmis ir susikoncentruoti, kad
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Putin Rusija vis dar mįslė

2001 metų kovo 30 d. Maskvoje BUBitiko Lietuvos ir Rusįjos prezidentai — Valdas Adamkus (kairėje) ir Vladimir 
Putin. EPA-Elta

su Čekijos karo ligonine. Jų 
išvykimo laukiama, kai tam 
pritars abeji Čekijos parla
mento rūmai.

1999 m. gegužės-rugpjūčio 
mėnesiais 10 Lietuvos karo 
medikų su Karo medicinos 
tarnybos automobiliais ir įran
ga Čekijos 6-osios karo ligo
ninės sudėtyje buvo pasiųsti 
dalyvauti NATO vadovauja
moje humanitarinėje operaci
joje „Allied Harbour” Albani
joje.

Tačiau ministras L. Linke
vičius pabrėžė, kad būsima 
Lietuvos specializacija tėra 
svarstymų stadijoje.

Užsienio reikalų ministras 
Antanas Valionis toje pačioje 
spaudos konferencijoje teigė, 
kad ir užsienio politikos sri
tyje turi būti atsakyta, koks 
vaidmuo Lietuvai turėtų tekti 
naujoje išplėstoje sąjungoje. 
„Iš mūsų tikimasi, kad mes 
galime būti labai geri media
toriai santykiuose su mūsų 
Rytų kaimynais, santykiuose

sėkmingai įvykdytų NATO iš
keltus reikalavimus ir NATO 
narystės veiksmų planą. Tre
čiadienį po susitikimo su Lat
vijos prezidente Vaira Vyke- 
Freiberga J. Ralston sakė, kad 
jo vizito tikslas — „objektyviai 
įvertinti padėtį ir apie tai in
formuoti NATO vadovybę”.

Haga. Buvęs Jugoslavijos 
kariuomenės vadas generolas 
Dragoliub Oidanič ketvirta
dienį pasidavė Hagos tribuno
lui, kuris jį kaltina karo nusi
kaltimais Kosove, įvykdytais 
Slobodan Miloševič įsakius. D. 
Oidanič tvirtina įrodysiąs sa
vo nekaltumą. Netrukus po jo 
į Hagą, kur jau vyksta S. Mi
loševič teismas, turi atskristi 
dar penki kaltinamieji.

Paryžius. Prancūzijos prem
jeras Lionei Jospin, patyręs 
skaudų pralaimėjimą pirma
jame prezidento rinkimų rate, 
trečiadienį pirma laiko atsi
sveikino su politika. Tai pada
ryti jį netikėtai privertė dides
nę rinkėjų paramą užsitikri
nęs kraštutinių dešiniųjų va-

su buvusių Sovietų Sąjungos 
respublikomis”, teigė A. Va
lionis. Pasak jo, tokį patį pa
geidavimą Lietuva girdi ir iš

JAV vertina Lietuvos pastangas 
dėl žydą turto grąžinimo

Vilnius, balandžio 25 d. 
(BNS) — JAV vyriausybė ge
rai vertina Lietuvos pastangas 
spręsti istorinio teisingumo 
klausimus bei svarstomas 
įstatymo pataisas dėl religinių 
bendrijų turto nuosavybės at
statymo, teigė JAV ambasa
dorius John Tefft ketvirta
dienį vykusiame susitikime su 
Lietuvos premjeru Algirdu 
Brazausku, kuriame aptarti 
dvišaliai santykiai ir tarptau
tiniai reikalai.

Premjeras A. Brazauskas 
yra sudaręs darbo grupę, ku
riai pavesta iki gegužės 10 d. 
pateikti pasiūlymus dėl kai 
kurių Lietuvos įstatymų pa
keitimų, leisiančių pradėti žy
dų prieškaryje turėto turto at
statymą. Be kita ko, ši darbo 
grupė analizuoja žydų turto 
grąžinimą anksčiau pradėju-

Lionel Jospin
das Jean-Marie Le Pen, kurio 
pergalę J. Jospin pavadino 
„griaustiniu iš giedro dan
gaus”.

Vatikanas. JAV Katalikų 
Bažnyčios vadovai trečiadienį 
pasiūlė numatyti specialią 
procedūrą kunigams pedofi- 
lams nušalinti, tačiau bus 
vengiama iš karto šalinti pir
mą kartą prasižengusius kuni
gus. Baigdami atitikmens ne
turintį susitikimą, kuriuo bu
vo siekiama atkurti pasitikė
jimą skandalų krečiama JAV 
Katalikų Bažnyčia, hierarchai 
paskelbė aptakiomis frazėmis 
parašytą pareiškimą, kuriame

Lietuvos 
nacionalinė ’ 

t M.Mažvydo J 
. biblioteka J

kai kurių valstybių — Lietu
vos prašoma būti „vertėjais” 
tarp jų ir Vakarų valstybių.

Nukelta į 4 psl.

šių Čekįjos, Vengrijos ir kitų 
Europos valstybių patirtį.

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. Vy
riausybė yra sudariusi darbo 
grupę, kuri turėtų nustatyti, 
kiek yra išlikę tokio turto.

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.

Žydų paveldas buvo naikina
mas ne tik per nacių okupa
ciją, bet ir sovietmečiu.

Nukelta į 4 psl.

nuolat vaikus seksualiai iš
naudojantys kunigai atskiria
mi nuo vieną kartą prasižen
gusiųjų.

Sofia. Bulgarijos parlamen
tas priėmė įstatymą, apribo
jantį galimybę susipažinti su 
visų komunistinės epochos 
saugumo tarnybų darbuotojų 
bei su jomis bendradarbiavu
sių asmenų bylomis. Tokio įs
tatymo priėmimas yra viena iš 
sąlygų, būtinų valstybės priė
mimui į NATO.

ARTIMIEJI RYTAI
Jeruzalė. Turkijos užsienio 

reikalų ministras Ismail Cem 
Graikijos diplomatijos vado
vas George Papandreou ket
virtadienį susitiko su Izraelio 
premjeru Ariel Sharon bei pa
lestiniečių prezidentu Yasser 
Arafat. Buvo aptarta dabar
tinė padėtis regione ir pakar
totas reikalavimas Izraeliui 
nedelsiant atitraukti pajėgas 
iš visų palestiniečių teritorijų.
Jeruzalė. Europos Sąjungos 

(ES) užsienio politikos koordi
natorius Javier Solana ketvir
tadienį per susitikimą su Izra
elio ministru pirmininku Ariel 
Sharon paragino jį sušvelninti 
palestiniečių prezidento Yas
ser Arafat apsiaustį. J. Solana

fLK)

NEVVSPAPER - DO NOT DELAY - Date Mailed 04/25/02 
UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS
4545 VVEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL.: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 •

WWW.DRAUGAS.ORG Nr.81
Kaina 50 c.

Delaware politikai pritarė 
Baltuos valstybių narystei 

NATO
Dover, balandžio 25 d. (LR 

ambasada) — JAV Delaware 
vaistuos įstatymų leidėjai pri
ėmė nutarimą, remiantį kuo 
greitesnį Lietuvos, Latvįjos ir 
Estijos priėmimą į NATO.

Už nutarimo priėmimą tre
čiadienį vienbalsiai balsavo 
abeji Delavvare valstijos įsta
tymų leidžiamojo organo rū
mai. Balsuojant dalyvavo 82 
Atstovų rūmų nariai ir 21 se
natorius.

Nutarime pabrėžiami Balti
jos valstybių laimėjimai stipri
nant demokratiją, siekiant 
laisvosios rinkos ekonomikos 
ir NATO reikalavimų, bei 
kreipiamasi į JAV prezidentą 
George W. Bush bei senato
rius raginant palaikyti Balti
jos valstybių siekį prisijungti 
prie NATO.

Nutarimo priėmimą stebėjo 
Lietuvos Seimo nariai Rasa 
Juknevičienė ir Vaclovas Stan
kevičius bei Lietuvos, Latvijos

Lietuvos mokytojai 
JAV mokysis 
švietimo apie

holokaustą
Vilnius, balandžio 25 d. 

(Elta) — Tarptautinė komisįja 
nacių ir sovietinio okupacinių 
režimų nusikaltimams Lietu
voje įvertinti rengia mokytojų 
stažuotę JAV. Ši stažuotė, re
miant New Jersey Holokausto 
švietimo komisijai, vyks ba
landžio 27 — gegužės 3 dieno
mis.

Tarptautinė komisįja nacių 
ir sovietinio okupacinių reži
mų nusikaltimams Lietuvoje 
įvertinti yra pasirašiusi ben
dradarbiavimo sutartį su 
Švietimo ir mokslo ministeri
ja. Sutartyje numatyta diegti 
totalitarinių režimų švietimo 
programas bendrojo lavinimo 
ir aukštosiose mokyklose.

Lietuvos mokytojų stažuotės 
Amerikoje idėją pasiūlė Tarp
tautinės komisįjos vykdanty
sis direktorius Ronaldas Ru
činskas bei Holokausto pro
gramų koordinatorius Markas 
Zingeris.

Nukelta į 4 psl.

buvo „labai sukrėstas”, kai
trečiadienį per apsilankymą 
Izraelio pajėgų apgultoje Y. 
Arafat būstinėje Ramaloje pa
matė, kokiomis baisiomis sąly
gomis gyvena palestiniečių va
das.

Jeruzalė. Izraelio premje
ras Ariel Sharon ketvirtadienį 
sumenkino palestiniečių karo 
teismą, kuris nuteisė keturis 
įtariamuosius Izraelio minist
ro Rehavam Zeevi žudikus, ir 
pareikalavo juos išduoti. Pa
lestiniečių karo teismas nutei
sė Palestinos išvadavimo liau
dies fronto 4 narius, skirda
mas jiems nuo vienerių iki 18 
metų laisvės atėmimo už 
konkrečiai neįvardytus nusi
kaltimus.

RUSIJA
Baikonūras, Kazachsta

nas. Ketvirtadienį iš Rusijos 
Baikonūro kosmodromo Ka
zachstane į Tarptautinę kos
minę stotį (TKS) 8 dienoms iš
skrido rusų kosmonautas ve
teranas Jurij Gidzenka, italų 
lakūnas Roberto Vittori ir kos
moso turistas iš Pietų Afrikos 
Respublikos (PAR) Mark 
Shuttleworth. 28 metų M. 
Shuttleworth, interneto mag

ir Estįjos ambasadoriai JAV 
— Vygaudas Ušackas, Aivis 
Ronis ir Sven Jurgenson. Lat
vįjos ambasadorius A. Ronis 
pažymėjo, kad Delaware nu
tarimas — tai Baltįjos ir Len
kįjos bendruomenių bei amba
sadų bendradarbiavimo re
zultatas. Neseniai Vilniuje vy
kusiame susitikime Baltįjos 
valstybių ir Lenkįjos preziden
tai ypač pabrėžė tokio bendra
darbiavimo būtinybę.

Lietuvos ambasadorius V. 
Ušackas pastebėjo, kad Balti
jos valstybes ir Delaware vie- 
nįja tas pats šūkis — „Laisvė 
ir Nepriklausomybė!”, todėl 
neatsitiktinai Delaware yra 
viena iš pirmų JAV valstįjų, 
išreiškusi stiprią paramą Lie
tuvos narystei NATO.

Delavvare — 4-oji tokį doku
mentą priėmusb'JAV valstija. 
Analogiškus nutarimus yra 
priėmusios Iowa, Michigan ir 
Illinois valstįjos.

Illinois senatas remia 
Lietuvos narystę 

NATO

Balandžio 18 dieną Illinois 
valstijos senatas priėmė nuta
rimą Nr. 164, kuriame pasisa
koma už Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos priėmimą į NATO.

Illinois lietuvių respubliko
nų lygos prašymu, šį nutarimą 
senatui pristatė senatoriai 
William Mahar, Kirk Dillard, 
Christine Redogno ir Patrick 
O’Malley.

Šis nutarimas bus įteiktas 
JAV prezidentui, JAV Senato 
prezidentui, Senato Užsienio 
reikalų komitetui, JAV Atsto
vų rūmų vadovui, Atstovų rū
mų Užsienio reikalų komitetui 
ir kiekvienam Kongreso atsto
vui iš Illinois valstijos.

Nutarimas taip pat yra pa
teiktas Illinois Atstovų rū
mams. Illinois atstovė Patricia 
Bellock rūpinasi, kad jis iš Ats
tovų rūmų Rules Committee 
būtų pateiktas atstovų balsa
vimui.

Anatolijus Milunas
Illinois Lietuvių respublikonų 

lygos pirmininkas

natas, yra antrasis už savo vi
zitą į TKS sumokėjęs neprofe
sionalus astronautas. Pirma
sis buvo amerikietis milijonie
rius Dennis Tito, kuris' kosmo
se pabuvojo prieš metus. Ke
lionės kaina oficialiai neskel
biama, bet Rusįjos žiniasklai
da pranešė, kad M. Shuttle- 
worth už savo vietą sumokėjo 
iki 20 mln. dol. Paskutiniuo
sius 9 mėnesius PAR pilietis 
atkakliai treniravosi, savaitę 
praleido Astronautų rengimo 
centre Hustone. Kosmose jis 
atliks bandymus, kurie, kaip 
tikimasi, padės išaiškinti ne
svarumo poveikį ląstelėms, 
taip pat atliks tyrimus AIDS 
profilaktikos ir gydymo sri
tyje.

Mark Shuttlevvorth
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SPORTO APŽVALGA

Redaktorė Irena Regienė

47 JAUNUČIŲ KOMANDOS 
DETROITE!

Rec. Hillside Midle School, La-2002 m. ŠALFASS-gos Jau
nučių krepšinio pirmenybių 
rengėjai, Detroito LSK „Ko
vas” praneša, kad galutinės 
registracijos duomenimis var
žybose dalyvauti užsiregistra
vo 47 komandos, iš jų: 19 ber
niukų, 13 mergaičių ir 15 miš
rių. Kaip jau žinome, pirme
nybės vyks š.m. gegužės 4 ir 5 
d. Detroite, Mich.

Varžybos bus vykdomos šio
se klasėse: berniukų ir mer
gaičių B (1986-1987 m. gimi
mo), C (1988-1989 m.), D 
(1990-1991 m.), tik mišrių ko
mandų — E (1992-1993 m.) ir 
F „molekulių” (1994 m. gimi
mo ir jaunesnių).

Komandų skaičiai pagal kla
ses: berniukų B — 4, mergai
čių B — 5, berniukų C — 8, 
mergaičių C — 5, berniukų D 
— 7, mergaičių D — 3, mišrių 
E — 9 ir mišrių F („moleku
lių”) — 6. Žaidynėse dalyvauja 
8 sporto klubai: Toronto „Auš
ra”, Toronto „Vytis”, Missisau- 
ga „Anapilis”, Hamiltono „Ko
vas”, Detroito „Kovas”, Čika
gos ASK „Lituanica” , Cleve
lando „Žaibas” ir Philadelphia 
„Aras”. Daugiausia komandų 
užregistravo Čikagos ASK „Li
tuanica” — net 18! Detroito 
„Kovas” ir Clevelando „Žaibas” 
turės po 8 komandas, Toronto 
„Aušra” 7, kiti mažiau. Apgai
lėtina, kad iš rytinio JAV pa
kraščio atvyksta tik vienintelė 
Philadelphia „Aro” mergaičių 
B komanda.

Varžybas vykdo Detroito 
LSK „Kovo” valdyba su būriu 
talkininkų, vadovaujant vice
pirmininkui Vytui Polteraičiui 
ir iždininkui Mykolui Abariui.

Žaidimai vyks 5 vietose, 10- 
je aikščių — šeštadienį ir 4 
vietose, 8-se aikštėse — sek
madienį. Žaidynių vietos: 
Oakland Community College 
Orchard Ridge, Northville

dywood High School, St. Edith 
Grade School ir Dievo Apvaiz
dos lietuvių parapįja.

Šeštadienį, gegužės 4 d., 8 
vai. ryto žaidimai prasidės La- 
dywood H. S. berniukams C ir 
St. Edith G. S. — „moleku
lėms”. Iškilmingas žaidynių 
atidarymas ir žaidėjų para
das vyks šeštadienį, 9 vai. ryto 
Ladywood High school, Livo
nia. Dalyvavimas privalomas 
visoms komandoms. Po atida
rymo, nuo 10:30 vai. r., žaidi
mai vyks visoms klasėms vi
sose 10-je aikščių.

Specialios pamaldos žai
dynių dalyviams bus aukoja
mos šeštadienio pavakaryje 
Dievo Apvaizdos bažnyčioje.

Sportininkų susipažini
mo vakaronė vyks šeštadie
nį, tuoj po sportininkų pamal
dų, Dievo Apvaizdos parapijos 
salėje.

Sekmadienį, gegužės 5 d., 
nuo 9 vai. ryto, vyks žaidynių 
tęsinys ir finalai visose 8-se 
aikštėse. Pagrindiniai finalai 
vyks Dievo Apvaizdos parapi
jos salėje, kur 2:30 vai. p.p. 
numatomas berniukų B fina
las ir žaidynių uždarymas.

Sportui prielanki Detroito 
lietuvių visuomenė yra kvie
čiama savo atsilankymu ir pa
rama įvertinti šiuos sporti
ninkų polėkius. amb

LAUKO TENISO 
PIRMENYBĖS 
CLEVELANDE

2002 metų ŠALFASS-gos 
Lauko teniso pirmenybės nu
matomos š.m. liepos 27 ir 28 
d. Clevelande, Ohio. Vykdo — 
Clevelando LSK „Žaibas”. 
Kontaktas Algis Gudėnas, 104 
E. 199 St., Euclid, OH 44119. 
Tel. 216-481-0465, e-mail: 
linrik@core.com amb.

52-SIOS ŠALFASS-gos ŽAIDYNĖS 
ČIKAGOJE ARTĖJAI

Pasiruošimas 52-sioms 
ŠALFASS-gos Sporto žaidy
nėms, rengiamoms š.m. gegu
žės 17-19 dienomis Čikagoje, 
vyksta labai intensyviai. 
Pagal balandžio 20 d. pasibai 
gusios galutinės krepšinio ir 
tinklinio komandų registraci
jos gal dar ne visai užbaigtus 
duomenis, žaidynėse užsire
gistravo dalyvauti 29 krepši
nio ir 18 tinklinio komandų.

Krepšinio varžybų koordi
natoriaus dr. Donato Siliū
no pranešimu, krepšinyje už
siregistravo 5 vyrų A, 12 vyrų 
B, 6 jaunių A ir 5 moterų- 
mergaičių A komandos. Vyrų 
A ir B varžybas numatoma 
pradėti gegužės 18 d., penkta
dienio pavakaryje. Visų kitų 
krepšinio klasių varžybos 
vyks tik šeštadienį ir sekma
dienį.

Tinklinio varžybų koordi
natorė Aida Brakauskienė- 
Pleirytė pranešė, kad tinkli
nio varžyboms užsiregistravo 
6 vyrų, 4 moterų ir 8 mišrios 
komandos. Vyrų ir moterų 
tinklinio varžybos vyks šešta
dienį, gegužės 18 d., o mišrių 
komandų — sekmadienį, ge
gužės 19 d.

Visos krepšinio ir tinklinio 
varžybos vyks Bulis Academy, 
Benedictine University ir Be- 
net Academy, visos salės 
Lisle, IL mieste.

Kaip jau žinome, 52-jų žai
dynių apimtyje dar yra šach
matų, stalo teniso ir plaukimo 
2002 m. pirmenybės. Jų visų 
trįjų registracįjos terminas 
yra š.m. gegužės 11d.

Šachmatų varžybų vadovu 
yra Saulius Rakauskas, tel. 
773-581-6771. Šachmatų tur
nyras vyks gegužės 18 ir 19 d., 
Lietuvių Jaunimo centre.

Stalo teniso varžybos 
vyks gegužės 18 d., šeštadienį, 
taipogi Lietuvių Jaunimo 
centre. Joms vadovauja Vacys 
Kleiza, tel. 708-301-2870.

Plaukimo varžybos vyks 
gegužės 18 d., šeštadienį, Mar- 
mion Academy, 25 yd. ba
seine, Aurora, IL. Varžybų va
dovu yra Algis Norkus, tel. 
630-466-4661. amb

* Lietuvos šachmatinin
kas Vytautas Šlapikas Egip
to sostinėje Kaire vykusiame 
šeštajame tarptautiniame tur
nyre „Golden Cleopatra Open 
2002” užėmė 21-ąją vietą. (Eita)

* Ispanijoje prasidėjusių 
moterų dviračių lenktynių 
„Vuelta Ciclista Castilla y 
Leon” pirmajame rate aukš
čiausią vietą iš lietuvių užėmė 
Diana Žiliūtė. Ji finišavo 7-ta.

* Sostinės alaus darykla 
„Vilniaus tauras” įsipareigo
jo iki šių metų pabaigos Lietu
vos futbolui skirti ne mažesnę 
kaip 150,000 litų paramą.

LFK „Lituanica” vyrų komanda š.m. balandžio 14 d. po pirmųjų šio pavasario rato pirmenybių rungtynių Le
monte. Nuotr. Ed. Šulaičio

NETIKĖTA „LITUANICOS” NESĖKMĖ
Balandžio 21-oji „Lituani

cos” futbolo komandoms buvo 
tamsi, kaip ir pats tos dienos 
oras: iš „Schwaben Center” 
aikštės, esančios tolimoje 
šiaurėje, mūsiškiai turėjo su
grįžti ne tik be taškų, bet ir be 
įvarčių. Mūsų vyrų pirmoji 
ekipa gavo pylos 3-0, kas yra 
pats stambiausias pralaimėji
mas lauko futbole poros metų 
laikotarpyje. Be to, tai buvo 
pirmasis pralaimėjimas per 
paskutines 10 rungtynių, pasi
baigusių pergalėmis ar lygio
siomis.

Šios pralaimėtos rungtynės 
buvo tikras nesusipratimas. 
Visų pirma, jų šeimininkai, 
„Schwaben” vienuolikės vado
vas praėjusį ketvirtadienį pra
nešė, kad dėl neparuoštos 
aikštės, rungtynės atšaukia
mos. Gavus tokią žinią, lietu
vių komandų treneriai pain
formavo žaidėjus, kad jie sek
madienį bus laisvi. Tuomet 
šeštadienį iš „Schwaben” va
dovybės gautas skambutis, jog 
rungtynės įvyks, kaip tvarka
raštyje buvo numatyta.

„Lituanicos” treneriai vėl 
bandė susisiekti su žaidėjais 
ir pranešti apie naują pakei
timą. Tačiau ne visus iš jų bu
vo galima rasti namuose ir 
perduoti šią informacįją. Tad 
„Lituanicos” pirmoji komanda 
surinko tik 11 žaidėjų, įskai
tant ir kelis, kurie normaliai 
sėdi ant atsarginių suolelio.

Tuo tarpu „Schvvaben” pasiro
dė su daugeliu naujų ir gana 
pajėgių žaidėjų, anksčiau ne
matytų jokioje komandoje.

Tačiau ir tokioje keistoje si- 
tuacįjoje, lietuviai bandė lai
kytis. Vienintelis pirmame kė
linyje gautas įvartis buvo iš 
gana abejotinomis aplinkybė
mis paskirto 11 metrų baudi
nio. Tik po pertraukos, kuo
met žaidėjai pavargo, varžovai 
dar pelnė du įvarčius. Jų, ži
noma, galėjo būti ir daugiau, 
jeigu ne vartus gerai gynęs 
naujasis vartininkas iš Pane
vėžio „Ekrano” ekipos — Ir
mantas Šatas. O „Lituanicos” 
komandoje labai trūko Virgio 
Žuromsko, Jaun Bėruti ir 
kitų.

Taip pat nesėkmę sekma
dienį patyrė ir lietuvių rezer
vinė vienuolikė.

Pastaba. Kaip matome, ko
mandos yra sužaidusios ne 
vienodą rungtynių skaičių. 
Todėl surinkti taškai nelabai 
atspindi tų komandų pajė
gumą.

ŠĮ SEKMADIENĮ SU 
„VIKINGS”

Balandžio 28 d. „Lituanicos” 
futbolo klubo abi ekipos vėl 
važiuos į „Schwaben” centrą 
rungtynėms su „Vikings” fut
bolininkais. Tai bus jau dvy
liktosios „Metropolitan” lygos 
„mąjor” divizijos rungtynės 
2001-2002 metų pirmenybėse, 
o trečiosios — pavasario rate.

Reikia tikėtis, jog pirmoji 
ekipa šį kartą parsiveš labai 
reikalingus tris taškus.

E. Š.

„Metropolitan” lygos „major” divizijos lentelė 
(po balandžio 21 d. rungtynių)

Vieta Vardas

1 „Maroons”
2 „Vikings”
3 „Eagles”
4 „United Serbs”
5 „Lightning”
6. „Lituanica-Liths'
7 „Kickers”
8. „Schwaben”
9 „Legovia”
10 „Green-White”

Rungt. Taškai Įvarčių
sant.
22-1410 20

9 17 18-9
9 17 23-17

10 15 25-22
11 15 12-16
11 13 22-23
11 13 17-21
10 10 16-20
11 9 13-23
10 8 13-17

Pergale ir laimėtu prizu džiaugiasi Vilniaus „Lietuvos Ryto” krepšininkai, Šiaurės Europos krepšinio pirmeny 
bių laimėtojai.

VILNIAUS „LIETUVOS RYTAS” — ŠIAURĖS EUROPOS 
KREPŠINIO LYGOS ČEMPIONAS

Vilniaus „Lietuvos ryto” ko
manda tapo 2001-2002 metų 
atvirojo Šiaurės Europos krep
šinio lygos (NEBL) čempiona
to nugalėtoja, trečiadienį, ba
landžio 24 d., finalinėse rung
tynėse Vilniaus sporto rūmuo
se 79:74 (26:13, 13:21, 19:18, 
21:22) įveikusi praėjusio sezo
no NEBL ir Rusijos čempionę 
Permės „Ural-Great” ekipą.

Be pagrindinio prizo, nuga
lėtojams atiteko 45,000 JAV 
dolerių čekis, o Rusįjos ko
manda tenkinosi 25,000 dole
rių piniginiu prizu.

Vilniečių komandos vyriau
siasis treneris Jonas Kazlaus
kas buvo pripažintas geriau
siu NEBL sezono treneriu —

jam buvo įteiktas auksinis 
ženklelis.

Naudingiausio NEBL krep
šininko prizas buvo įteiktas 
trečiąją vietą turnyre užėmu
sio Latvijos čempiono „Vents- 
pils” klubo žaidėjui 35-erių 
metų Amarui Bagatskiui.

Lemiamose rungtynėse tre
čiadienį vilniečių gretose sėk
mingiausiai žaidė Arvydas 
Macijauskas (19 tšk.), Ramū
nas Šiškauskas (17 tšk.), Kęs
tutis Šeštokas (14 tšk.) ir Ro
bertas Javtokas (10 taškų).

„Ural-Great” komandoje re
zultatyviausiai rungtyniavo 
Sergejus Panovas (24 tšk.), 
Ruslanas Avlejevas (12 tšk.), 
graikas Panagiotis Liadelis

(10 tšk.) bei Michailas Michai- 
lovas (8 taškai). (BNS)

* Tarp 7 teisėjų, teisėjau
siančių vyrų krepšinio klubų 
Eurolygos varžybų finalo ket
verto turnyre Bolonijoje (Itali
ja), bus ir 41 metų vilnietis 
Romualdas Brazauskas.

* Antrosiose NBA Rytų 
konferencijos ketvirtfinalio 
rungtynėse New Jersey „Nets” 
krepšininkai pirmadienį na
mie 95:79 nugalėjo Indiana 
„Pacers” komandą bei išlygino 
serijos iki trijų pergalių rezul
tatą 1:1. Tai buvo pirmoji 
„Nets” pergalė NBA lygos at
krintamosiose varžybose po 
beveik 8 metų pertraukos.
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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: 

lietuviškai 815-744-3230 
wwwx3erėarforauigBiyandbreafiihea*Kcorn

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Avė. Sts. 5 tr6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą

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 St, Oak. Lawn, IL 

Tai. 708-422-8260

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S.79 th Avė., Hickory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S.Roberts Rd., Hickory 
Hills, IL

1 mylia i vakarus nuo Harlem Avė.
Tel. (708) 598-4055

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220

ANTRASIS JAV RYTINIO PAKRAŠČIO 
KREPŠINIO, TINKLINIO IR STALO 

TENISO TURNYRAS
Praėjusiais metais, po 25 

metų pertraukos, New Yorko 
valstijoje įvyko krepšinio tur
nyras, į kurį buvo suvažiavę 
arti 20 komandų, dalyvavo 
daugiau nei 125 sportininkai, 
iš kurių net ir už JAV univer
sitetus žaidžiantys Lietuvos 
atletai.

2001 metų turnyras buvo la
bai sėkmingas, todėl šiais me
tais JAV Rytinio pakraščio 
apygarda sutiko suruošti ant
rąjį tokį turnyrą, tik šį kartąjį 
išplėsti ir paįvairinti dar dvie- 
jomis sporto šakomis — tinkli
niu ir stalo tenisu.

Šis antrasis Rytinio pakraš
čio krepšinio, tinklinio ir sta
lo teniso turnyras vyks 
birželio 1 ir 2 d. Northeast 
High School patalpose, Cott- 
man ir Algon Avenues, Phila
delphia, PA 19111 (http:// 
www.phila.kl2.pa.us

/schools/northeasthigh)
Šis turnyras ruošiamas re

miantis dviem kriterijais: da
lyvių amžiumi ir klase (lygiu).

Krepšinis:
Vyrų (A, B), senjorų, jaunių 

(A, B, D.)
Moterų
Mergaičių

Tinklinis:
Vyrų
Moterų
Mišrus
Stalo tenisas:
Vyrų
Moterų
Registracijos data yra (ne 

vėliau) 2002 m. gegužės 17 
d. Pranas Gvildys, 95 Whee- 
ling Avė., Staten Island, NY 
10309. Tel. 718-356-7871 arba 
via-email:

INAPRA@AOL.COM
Kanados ir Vidurinės 

Amerikos atletams — daly
vavimas antrajame Rytinio 
pakraščio krepšinio, tinklinio 
ir stalo teniso turnyre nemo
kamas!

Daugiau informacijos ga
lite rasti New Yorko .At
letų” klubo puslapyje — 
www.nylak.com arba Filadelfi
jos Amerikos — lietuvių bend
rijos puslapyje —

www.phillylak.org
Po turnyro, šeštadienio va

kare (06.01) Filadelfijos Lietu
vių namuose vyks linksma- 
vakaris, į kurį taip pat Visus 
kviečiame.

Joana Laizelytė-Lacy

STENDINIO ŠAUDYMO SPORTO 
PIRMENYBĖS

2002 metų ŠALFASS-gos 
Stendinio šaudymo sporto pir
menybės vyks š.m. gegužės 11 
d., šeštadienį, Hamiltono 
LMŽK „Giedraitis” šaudyklo
je, Kanadoje. Vykdo — 
ŠALFASS-gos šaudymo sporto 
komitetas, talkinant Hamilto
no LMŽK „Giedraitis”.

Programoje — 16 yd. rungtis 
A klasei, 16 yd. rungtis B kla
sei, išlyginamieji jardai ir du- 
bletai.

Varžybų vadovas yra

ŠALFASS Šaudymo sporto 
k-to pirm. Kazys Deksnys, 
1257 Royal Drive, Burlington, 
Ont. L7P 2G2, Canada. Tel. 
905-332-6006. Faksas 905- 
547-5556. E-mail:

kdeksnys@sprint.ca Dėl in- 
formacįjų — kreiptis į K. 
Deksnį.

Dalyvių registracija su mo
kesčiu priimama vietoję, var
žybų dieną.

ŠALFASS-gos centro 
valdyba
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PUTIN RUSIJA VIS DAR 
DIDELĖ MĮSLĖ

EDMUNDAS RINGUS

Atkelta iš 1 psl.

Dalis politikų Vakaruose 
yra linkę galvoti, kad tokie 
Putin sprendimai, padaryti 
per trumpą laikotarpi, gali bū
ti politinio toliaregiškumo pa
vyzdžiu. Juk kas galėjo laukti 
to iš nežinomo KGB agento? 
Šiuo atveju tinka panaudoti 
liaudies išmintį: pagyvensim- 
pamatysim.

Prezidentui Putin liko dar 
pustrečių metų iki būsimų rin
kimų. Nėra abejonės, kad, jei
gu rinkimai vyktų šiandien, 
Putin vėl būtų perrinktas. 
Kad ir palengva, ekonominė 
padėtis Rusįjoje gerėja. Di
džiausiai ir triukšmingiausiai 
grupei balsuotojų, pensininkų 
pensuos ateina ir truputį di
desnės, valstybinio aparato 
tarnautojai taip pat yra apmo
kami ir t.t. Trumpai sakant, 
gyvenimas, kad ir nežymiai, 
gerėja. Liaudis visus tuos nuo
pelnus skiria Putin, nežinoda
ma, kad pagerėjusios sąlygos 
yra tik iš dalies valstybinių re
formų dėka. Didžiausia padė
ka priklauso gamtai ir jos do
vanoms: naftai, dujoms, auk
sui, deimantams ir t.t. Juo 
daugiau ginčų tarp islamo iš
pažinėjų ir Vakarų, tuo aukš
tesnės kainos už gamtos dova
nas, tuo daugiau „žaliukų” į 
Kremliaus bankus.

Kovo mėn. paskutinę savai
tę Putin šventė dvejų prezi
dentavimo metų sukaktį. Ta 
proga jis savo kalboje peržiū
rėjo padėtį Rusįjoje ir bandė 
paminėti gaires į ateitį. Putin 
nustebino Vakarų diplomatus 
noru kuo greičiau įvesti Rusiją 
į, Europos šalių šeimą, sėdėti 
prie vieno stalo su kitomis Eu
ropos šalimis, suartinti Rytų 
ir Vakarų kultūras. Vietinė 
opozicįja ir politiniai emigran
tai įspėja pasaulį neskubėti su 
Putin įvertinimu. Pataria pa
lyginti prezidento viešus pa
reiškimus su jo darbais.

Žmogaus teisių apsaugos or
ganizacijos primena pasauliui 
nepamiršti Čečėnijos gyvento
jų padėties. Karą su Cečėnįja 
atnaujino Putin, tapęs premje
ru, ir toliau vesdamas tautos 
naikinimą, kaip ir Stalinas. 
Apie karo pradžią ir jo provo- 
kacįją į viešumą ateina me
džiagos iš Rusijos ir užsienio. 
Apie namų sprogdinimus 
Maskvoje, Volkogonske ir Ria- 
zan prancūzų teleagentūra pa
gamino reportažą, kuris yra 
rodomas Europos miestuose. 
Reportažas pagamintas, ba- 
zuojantis knyga, parašyta 
dviejų FBS (KGB) agentų, pa
bėgusių į Angliją. Autoriai 
knygoje „FBS sprogdina Ru-

sįją” tvirtina, kad sprogdini
mai padaryti ne čečėnų, bet 
FBS agentų. Nepaisant grasi
nimų ir įvairių suvaržymų, be 
valstybinės, yra sudaryta ne
priklausoma komisįja. Šiai ko
misijai vadovauja parlamento 
narys, nepriklausąs Putin 
grupei. Komisija gauna dau
giau informacijos iš kitų FBS 
agentų ir susprogdintų namų 
kaimynų, ypač Riazan mieste, 
kur agentai nesuspėjo užbaig
ti jiems pavesto darbo, o FBS 
vyriausybė bandė aiškintis, 
kad tai buvo tik bandymas pa
tikrinti gyventojų budrumą.

Tokiu aiškinimu netikinčių
jų skaičius auga ir žiniasklai
doje FBS agentų darbai eina į 
viešumą. Putin, norėdamas 
būti perrinktas, šį reikalą 
stengiasi prigesinti, kas prie 
dabartinių sąlygų nebus leng
va, nes seno lojalumo ir draus
mės netgi FBS organizacijoje 
jau nebėra.

Per pirmus dvejus preziden
tavimo metus, po Jelcin palik
tos netvarkos, bet kokį pa
gerėjimą rusų liaudis priėmė 
beveik su entuziazmu. Tačiau 
paskutinėje kalboje Putin bu
vo priverstas pranešti, kad pa
žangos padaryta nedaug, kad 
reiks naudoti kitokias prie
mones. Tokia pastaba ir at
kreipė dėmesį pačioje Rusijoje 
bei visame pasaulyje. Iš esmės 
žodžio laisvės varžymas pasi
reiškė tuojau pat, kai Jelcin 
pranešė, kad jo įpėdiniu bus 
kažkoks Putin, buvęs KGB 
agentas. Pirmomis aukomis 
tapo du oligarchai: Berezovskij 
ir Gusinskij, abu žydų tauty
bės. Šie oligarchai, suprasda
mi žodžio laisvės svarbą, dide
lę įgyto turto dalį investavo į 
žiniasklaidą, vienas tapęs sa
vininku TV stoties — 6, ant
ras TV stoties —NTV. Abi sto
tys buvo privačios ir dažnai 
kritikuodavo J ©lemo, o vėliau 
Putin, potvarkius.

Be TV stočių, Berezovskij ir 
Gusinkskij prarado kelių laik
raščių kontrolę ir taip spauda 
palengva perėjo į valdžios 
kontrolę.

Prancūzų pagamintas tele- 
reportažas, pavadintas „Pasi
kėsinimas prieš Rusiją”, jau 
yra ar bus rodomas Rusijoje, 
nepaisant FBS pastangų to 
išvengti. Tuo tarpu Vakaruose 
pradedama abejoti Putin pa
reiškimais ir simpatijomis. Ži
niasklaidoje vis dažniau reiš
kiama nuomonė, kad į Rusiją 
grįžta autokratinė sistema. 
Čia jiems padeda antisovieti- 
niai disidentai, užsilikę Vaka
ruose. Tik maža disidentų da
lis grįžo Rusijon. Vienas jų, 
Bukovskų, perestroikos pra-

Balandžio 15 d. Vilniaus Rotušėje atidaryta paroda konferencijai „Lietuvos bažnyčių architektūra ir menas 
1990-2001 m. Patirtis ir tendencijos”. Kęstučio Vanago (Elta) nuotr.

VAISTAI — PELNINGAS VERSLAS, BET JIS TURI BŪTI 
NAUDINGAS IR VALSTYBEI

Viena didžiųjų JAV vaistų 
bendrovių „Merck" skelbia 
savo finansines ataskaitas, 
kurios kelia kai kurių minčių 
dėl Lietuvos vaistų pramonės. 
Štai, sakoma, kad „Merck” 
2001 m. įplaukos už vaistų 
pardavimą padidėjo iki 47,7 
mlrd. dol. (2000-aisiais - 40,3 
mlrd. dol.); pelnas - 10,4 mlrd. 
dol. (užpernai 9,8). Valstybei 
sumokėta šiemet 3,1 mlrd. 
dol. mokesčių, 256,200 akci
ninkai gavo dividendų už 3,1 
mlrd. dol., naujų vaistų kūri
mui išleista 2,4 mlrd. dol.; 
bendrovėje dirba 78 tūkst. 
darbuotojų. Ir dar sakoma, 
kad 37 proc. bendrovėje pa
gaminamų vaistų parduoda
ma užsienyje (galimas daly
kas, kad ir Lietuvoje).

Kaip rodo ši statistika, 
vaistų pramonė yra apsimo
kantis biznis. Sakytume, lietu
viai neturėtų vengti kurti 
vaistus gaminančių bendrovių 
arba plėsti jau esančių ir savo 
šalyje. Praktiškai galvojant,

džioje lankė Maskvą net tris 
kartus. Bet nuo 1996 metų vi
si bandymai gauti vizą buvo 
atmesti. Buvusį KGB generolą 
Kalugin ir pulkininką Litvi- 
nenko, 2000 m. pabėgusį į 
Angliją, Rusijos prokuratūra 
ruošiasi teisti „už akių”. Apie 
Kalugin esame girdėję daug iš 
jo žinios jau ne taip aktualios. 
Litvinenko ir kitas FBS agen
tas, Felstinski, išleido knygą 
„Pasikėsinimas prieš Rusiją”. 
Knygoje atskleidžiama visa 
agentūros veikla, nesiskirianti 
nuo sovietinės KGB, agentų 
sauvaliavimas beveik neribo
tas, teismų sistema negina pi
liečių teisių ir t.t.

Nuo balandžio 3 d. jSvobo- 
da” radijo stotys pradėjo lai

kam brangiai pirkti vaistus 
užsienyje, kad galima, bent 
jau savo reikmėms, pasiga
minti patiems, taip suteikiant 
darbo savo žmonėms. O vaistų 
reikės visais laikais ir, kaip 
rodo statistika, gerėjant žmo
nių gyvenimo lygiui (ir sens
tant visuomenei) jų reikės vis 
daugiau.

Tad kodėl Lietuvoje taip 
lėtai vystosi vaistų pramonė ir 
tiek daug brangių vaistų ten
ka įsivežti? Štai fermentų ga
mykla Vilniuje, kurioje gami
nami kai kurie komponentai 
užsienio vaistų pramonei, dir
ba labai pelningai ir tuo pačiu 
valstybei sumoka daug mo
kesčių. Bet iš pastarojo meto 
įvykių matyti, kad Lietuvoje 
geresnis biznis yra parda
vinėti brangius užsienietiškus 
vaistus, ypąfc tokius, kuriuos 
valstybė kompensuoja ir ligo
niai gauna juos nemokamai. 
Suprantama, kad už savo pini
gus tiek daug nenupirktų, o 
valstybės kišenė viską ištve-

das Kaukazo tautoms. Putin 
vyriausybė nutarė atimti leidi
mus iš stočių, veikiančių Rusi
jos teritorijoje. Laidos kaltina
mos propaganda prieš Rusiją 
ir skatinimu atsiskirti. Laido
se naudojamos keturios kal
bos: rusų, čečėnų, avarų, čer
kesų.

Neutrali komisija, tikrinanti 
laidų turinį, nerado nieko 
priešrusiška. Parlamento na
riai suskilo dėl priemonių, 
naudotinų laidų populiarumui 
sugrąžinti. Viena grupė siūlo 
naudoti sovietines priemones, 
kita — pakelti Maskvos laidų 
turinį. Kaip pavyzdys, duoda
ma Amerikos politika Afganis
tane. Ten laidos nėra varžo
mos.

ria. Paaiškėjo, kad kai kas 
prie šios ugnelės gerokai 
pasišildo rankas, todėl pas
taruoju metu nerimsta karas 
tarp sveikatos ministro ir 
vaistininkų, kuriuos minist
ras norėjo šiek tiek apriboti, 
keisdamas kompensuojamų 
vaistų sąrašą ir reikalauda
mas registruoti gydytojų 
išrašomų vaistų receptus^- 
Vaistininkai sako, kad mir- 
nistrą įtakoja jų konkurentai, 
bet, kaip ten bebūtų, faktas; 
yra tas, kad vaistininkai ne
nori prekiauti lietuviškais 
vaistais, nes jie yra pigūs ir 
jiems atneša per mažai pelno. 
Jie taip pat nenoriai ima par
duoti pigesnius užsienietiškus 
vaistus ir kai kam šmėkšteli 
mintis, kad vaistininkai papir
kinėja gydytojus, idant šie 
rašytų brangesnių vaistų re
ceptus, arba gydytojus papir
kinėja vaistų firmos. Vals
tybės kompensuojamų (taigi, 
nemokamai gaunamų) bran
gių vaistų biznis - dar tikras 
klondaikas. O ten, kur auksas, 
ten ir karas.

Gerai, jeigu Lietuvoje atsi
rastų ir lietuviškų vaistų pra 
monės patriotų.

A.V.Š.

PARENGTAS NAUJAS 
ROMOS MIŠIOLAS

Kovo 18 d. Vatikane popie
žiui buvo įteiktas pirmasis 
naujojo Romos mišiolo eg
zempliorius. Naujajame mišio
le, kuris yra Vatikano Dievo 
kulto bei sakramentų kon
gregacijos daugelio metų vai
sius, numatytos naujos Mišių 
šventimo gairės. Vyskupų 
konferencijos įpareigotos pa
rengti vertimus, kurie turės 
būti aprobuoti Vatikano.

BŽ
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Danutė Bindokienė

Iš to debesio per daug 
lietaus ir nesitikėta

Kai žiniasklaida kurį būsi
mą įvykį išpučia, labai sunku 
tikėti, kad didžioji dalis spė
liojimų pavirs realybe. Pana
šiai atsitiko ir su JAV kardi
nolų iškvietimu į Vatikaną, 
kai popiežius Jonas Paulius II 
pareikalavo jų pasisakymų ir 
pranešimų dėl Šiuo metu 
Amerikoje įsivyravusios kri
zės Katalikų Bažnyčioje.

Tačiau jau pats faktas, kad 
šv. Tėvas ėmėsi tokių neeili
nių priemonių, sukėlė daug 
diskusijų ne tik katalikų dva
sininkijos ir eilinių tikinčiųjų 
tarpe, bet į jas įsijungė ir nie
ko bendra su Katalikų Baž
nyčia neturintys. Ypač žinia
sklaida. Todėl nereikia stebė
tis, kad aštuonis kardinolus iš 
Amerikos į Romą lydėjo dide
lis būrys žurnalistų iš visų 
žiniasklaidos sričių. Jie kas
dien namo siuntė reportažufc, 
tad visas įvykis buvo labai 
išsamiai (nors ne visuomet 
nešališkai) pristatytas.

Visas tas dėmesys sukūrė 
kažkokį lūkestį, kad Katalikų 
Bažnyčioje įvyks didelių pasi
keitimų, galbūt bus panaikin
tas kunigų celibatas, galbūt 
net moterims suteikta dau
giau teisių „prisiartinti prie 
Viešpaties altoriaus", ne vien 
kaip patarnautojoms, ar lek
torėms, bet daug daugiau...

Šviesesnės galvos, žinoma, 
tokių permainų nesitikėjo ir 
jas laikė nelogiškomis. Ap
skritai Katalikų Bažnyčia ne
linkusi (ir neturėtų) daryti 
staigių posūkių bei sprendi
mų. Ir taip dabartinis popie
žius įnešė permainų, kurios 

,dar prieš ketvirtį šimtmečio 
galbūt būtų laikytos tiesiog 
erezijomis. Nepaisant, kad jo 
kilmės kraštas yra Rytų Euro
pa, kur bolševikų režimo 
dešimtmečiais daug sunkiau 
įsiskverbė švieži Vatikano II 
Suvažiavimo vėjai, popiežius 
Jonas Paulius II yra tikrai 
daugeliu atvejų liberalus, ge
rai suprantantis dabartinio 
gyvenimo kryptis, rūpesčius 
ir problemas. Tačiau jis tuo 
pačiu yra ir konservatyvus, 
tvirtai laikosi Bažnyčios tradi
cijų, šimtmečiais išbandytų, 
įtvirtintų nuostatų bei tikė
jimo tiesų. Jis žino, kada bū-- 
tina kažką keisti, bet taip pat 
supranta, kuomet nubrėžti 
griežtą liniją prieš naujoves.

Kaip daug kartų jau išsi
reikšta: Katalikų Bažnyčia 
nesivadovauja demokratinės 
valstybės santvarka, bet pa
ties Dievo Sūnaus duotais nu
rodymais, o jie — nekeičiami 
ir net nediskutuotini. Jų rei
kia laikytis. Žinant spaudi

mus, kurie iš visų pusių plau
kia Vatikano link, tai neleng
vas darbas bei atsakomybė. 
Šiam popiežiui pavyko išlai
kyti pusiausvyrą tarp tų spau
dimų ir Bažnyčibs linijos.

Visgi labai liūdna, stebint 
sulinkusį, paliegusį senelį po
piežių, kuriam gyvenimas bei 
pareigos užmeta vis naują, vis 
sunkesnę naštą ant' gležnų 
pečių. Jam taip sunku kalbėti, 
judėti, savo išvaizda'sudaryti 
tvirto Katalikų Bažnyčios va- 
dovo^ šv. Petro vietininko Že
mėje, atstovaujančio pačiam 
Jėzui Kristui, įvaizdį. Tačiau 
labai akivaizdi jo dvasiną stip
rybė ir tvirtas supratimas, su 
kokia krize dabar yra susi
dūrusi nemaža „Kristaus 
avidės” dalis, o taip pat noras 
problemas spręsti dieviškosios 
sampratos rėmuose.

Ar tikrai iŠ šios savdifb’s su
sitikimų Vatikane konkretes
nių rezultatų nesulaukta? Ne
paisant tam tikro nusivylimo, 
jaučiamo iš paskutiniųjų ži- 
niasklaidoš reportažų, - jau 
pats faktas, kad Katalikų 
Bažnyčia ryžosi pagaliau pla
čiau praverti tamsias uždan
gas ir pažvelgti į už jų; ilgus 
amžius slėptus, nelabai ftialo- 
nius dalykus, vertas dėmesio. 
Popiežius viešai pareiškė’, kad 
kunigų elgesys yra smerkti
nas, nuodėmingas, jokiais ar
gumentais nepateisinamas. 
Nors praeities klaidųatUuisy- 
ti jau niekas negaili*bet pa
našių išvengti ateityje (ir net 
dabartyje) bus kur kas leng
viau vien dėl to, kad toks ka
talikų hierarchijos, stovinčios 
ant- * aukščiausios >’'•pakopos 
Amerikoje, susitikiihaH1 su 
Katalikų Bažnyčios galva šio
je Žemėje įvyko. Kad buvo dis
kutuoti nusižengimai ir ieš
kota būdų jų išvengti, "o taip 
pat atitaisyti žalą^ kurtą šie 
skandalai padarė - tikintie
siems Amerikoje.' '«.(»

Kai tamsūs kampai apšvie
čiami skaisčia šviesa, iš jų pa
prastai dingsta pabaisos-. To
kia šviesa šiuo metu nukreip
ta j Katalikų Bažnyčion pabai
sas ne tik Amerikoje, bėt vi
same pasaulyje. a Reikia tikė
tis, ’ka'd tos pabaisos, netu- 
YėdamOs kur slėptis, ilgainiui 
išlakstys. Iš Vatikano .susiti
kimų paruoštas dpkuinentas 
— arba pareiškimas —' per 
daug nepasako ir aiškių 
sprendimų nepadaro. Tačiau 
tai pradžia, gairės tolimes
niam dialogui, į kurį turės 
įsijungti ir dvasininkija, ir ti
kintieji.

Susitikimas Vatikane*?4- gi
jimo proceso pradžia.

TĖVELIS
JURGIS JANKUS

Nr.3
— Sužino ir kas su kuo susimušė, ir kur, ir kaip su

simušė. Bet kad tu ir viską nori žinoti. Juk žinai: kai 
daug žinosi, greitai pasensi. Še, ką Tau miestely ra
dau.

Ištraukė iš kišenės molinę antutę — dūdelę, su 
dviem skylutėm šonuose. Kai į uodegą pūti, ji švilpia, 
o kai pirštus, ant tų skylučių dėlioji, ji tirlirliuoja, tik 
karo pąjutimas taip viską nusiaubė, kad išnyko noras 
ir dūduoti. Aš ir vėl paklausiau:

— Ar tie pasiuntiniai, kur nulėkė, sugrąžins visus 
raitelius į Ryčpjaunį ir į Upelio pievas.

— Kam jie čia begrąžins? Kas nuėjo, tai ir nuėjo. 
Jiems rūpi greičiau nueiti į Prūsus.

— Tai ko pasiuntiniai taip smarkiai lėkė?
— Su tais raitais nuėjo irgi visokių vadų, tai genero-* 

las ir nusiuntė kokią žinią, gal kokį paliepimą. Ką mes 
žinom, gal aniems, kur jau Prūsuose, pagalbos prirei
kė. Gal liepia ir per naktį joti. Bet tu žiūrėk, žąsys vėl 
traukia į batvinius.

Tikrai jos, kaklus ištiesusios, vėl į aną pusę leidosi. 
Pasileidau tekina ir aš. Tėvas ėjo iš paskos. Atėjęs pa
dėjo visą būrį į kitą pusę rugienų nuvaryti, o aš jį pa
lydėjau ligi kluono tvoros. Apie karą nebešnekėjom. 
Parodė, kaip Leizeris kirvį sutaisė. Ašmenys buvo ly
gios ir aštrios. Jokios žymės, kad buvo išmuštos nebu

vo likę. Prie tvoros dar padavė saują saldainių.
— Še čiulpk, — pasakė, — greičiau vakaras ateis. — 

Ir dar pridėjo: — Ar valiosi viena parsivaryti? Gal 
ateiti padėti?

Man atrodė, kad valiosiu. Tik paprašiau, kad vartus 
į kluoną paliktų atkilus. Juos atkelti man dar buvo 
sunku. Jie buvo dideli, kad galėtų su vežimu pra
važiuoti ir rėmėsi į žemę. Norint atverti, reikėjo pakel
ti į viršų ir nešte nešti, o aš tada tebuvau net nelygi su 
vartais. Apsikabinau tvoros baslį, žiūrėjau kaip tėvas 
per kluoną nueina ir negalėjau sulaikyti ašarų. Iš 
šnekų žinojau, kad karai ryte praryja vyrus. Pašaukti 
išeina ir nebegrįžta. Japonų karas prarijo mano pačios 
dėdę Petrą ir Gaidžių Klemensą. Neatsiminiau nė vie
no, bet apie juos namie tiek daug šnekėjo, kad man 
abu buvo čia pat, kaip gyvi. Ir dabar tėvas... Jis nuėjo 
per kluoną, atkėlė vartus, kieme kažin ko stabtelėjo, 
bet tuoj nuėjo į vidų, o mane nudiegė taip, lyg už durų 
būtų stovėjęs karas ir jį prarijęs. Visam. Visiškai vi
sam. Kaip dėdę ir Gaidžių Klemensiuką.

Suėmė toks graudumas, kad nebegalėjau sulaikyti 
nei ašarų, nei kūkčiojimo, nei garso. Įrėmiau galvą į 
baslį ir ėmiau rėkti, lyg plakama. Labai norėjau susto
ti, bet negalėjau. Krūptelėjau tik išgirdusi:

— Ziulekš! Ziulekš!
Pasisukau nuo baslio: Šalčiūnienė gainiojo žąsis iš 

batvinių. Nulėkiau. Pavytos žąsys gageno, o Šalčiū
nienė sustojo jas vijusi, įsirėmė rankas į šonus ir laukė 
manęs.

— Ar tik ne užsnūdusi buvai? — pasitiko iš tolo.

Man užėjęs verksmas tebelaikė užėmęs gerklę. Ne
galėjau žodžio pratarti, tik nubraukiau ranka akis. 
Pamatė ir ji.

— Alzyte, ko tu tuoj į dūdas. Žąsys nieko nepadarė. 
Jeigu nebūčiau buvusi, gal ir būtų ką, bet pamačiau 
ateinančias ir'nuvijau. Nespėjo nė lapo nugnybti. Ne
verk. Tuščia ir tų lapų, jeigu ir būtų kelis nuskynu- 
sios. Vis tiek laužiam ir kiaulėm šeriam.

Šalčiūnienė šiaip man visada buvo labai gera. Gal 
todėl, kad savo vaikų neturėjo. Jų sode buvo dūlinė 
kriaušė, tai, kur pamačiusi, sakydavo:

— Alzyte, dūlinės jau krinta. Atbėk pasirinkti. Da
bar pačios gardžiausios.

Ir tą sykį ji pritūpė, paėmė mane į glėbį, priekište 
ėmė man akis šluostyti.

— Ar kas atsitiko, mažyte? Užgavo kas?
— Neužgavo niekas. Aš dėl tėtės.
— Kas jam? Ką tik mačiau per kluoną einantį.
Staiga galėjau atsiverti.
— Karas prasidėjo. Paims tėtę ir prarys.
— Kas toks tau tokiais niekais galvutę susuko? Iš 

kur čia dabar tas karas?
Tada, nors ir tebekūkčiodama, išpasakojau, kad pa

ti mačiau kaip vieškeliu kareiviai jojo ir jojo, kaip vežė 
patrankas, kai Leizeris tėvui sakė, kad Prūsuose jau 
karas, kad pats generolas apsistojo dvare ir bus, kol 
visa jo kariuomenė nueis į Prūsus mušti vokiečių.

— Ir pasakė, kad ir tėtę pašauks?
— Nepasakė, bet tą aš pati žinau. Pašauks, kaip pa

šaukė dėdę ir...

— Žinau, žinau, kad tu daug žinai, bet vis tiek ne 
viską. Nežinai, kad tavo tėtės į jokį įtarę nešauks.

— Nešauks? Kodėl?
Pąjutau, kad akyse šviesėja, bet tikėjimo dar nebu

vo.
— Tavo tėtė turi baltą bilietą, taip pat, kaip ir mano 

Baltrus. Abu vienturčiai ir abu tą patį rudelį gavo 
baltus bilietus. Sakė: „Eikite namo ir žiūrėkite, kad 
ūkis neaptektų usnėmįs, kad užaugintumėte duopos ir 
sau, ir kareiviams. Nežinau, ką pasakė tavo tėtėi, bet 
mano Baltrus, sugrįžęs namo, taip ir sakė h baltą bi
lietą parodė. Abiem nereikėjo tarnauti ir abiejų.4 jokį 
karą nešauks.

Palengvėjo. Lyg didelis akmuo nuo krūtinės būtų 
nusiritęs. Ne visai, liko neramumas, bet jan be ašarų. 
Pasakojau, kiek daug kareivių mačiau nujojant. Tiek 
daug, kad netilpo nuo Savickio ligi krūmų. Pirmieji 
jau seniai buvo sulindę už krūmų, o iš už Savickio 
namų vis jojo ir jojo. Ir kaip pasiuntiniai net prie že
mės prigulę, nusidavė. O patrankos vis po šešetą kin
kytos iš palengva nuvažiavo. Ji to nematė. Visą dieną 
audė ir tik dabar išbėgo pasilaužti lapų. Pasakodama 
ir aš padėjau kelias krūvas prilaužti. Nuo to pasfdarė 
dar lengviau.

Nors Šalčiūnienė su priekište man veidą ir buvo ap
šluosčiusi, parvariusi žąsis, nubėgau prie šulinio ir ap
siprausiau, kad niekas nesuprastų mane rėkusiąi Per 
vakarienę tėvo paklausiau, ar tikrai jo į karą nešauks?

Bus daugiau
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KUNIGO DOVANA 
PARAPIJIEČIUI

Kai pastaruoju metu tiek 
daug girdime apie nekuriu 
katalikų kunigų ištvirkavi
mus, Waukegan, IL, Holy Fa
mily parapijos klebonas kun. 
Gary Graf įrodė, kad yra daug 
daugiau gerų kunigų, sąži
ningai dirbančių Viešpaties 
vynuogyne ir net pasiruošusių 
rizikuoti gyvybe, kad padėtų 
vienam savo parapijiečių. Pra
ėjusios savaitės trečiadienį 
kun. Graf padovanojo vienam 
parapijiečiui apie 60 procentų 
savo kepenų, kad tas galėtų 
gyventi. Kadangi 40 metų 
amžiaus vyrui ir šeimos tėvui, 
nesulaukusiam atitinkančių 
kepenų persodinimui, grėsė 
greita mirtis, kunigas pasi
siūlė padėti. Operacija pavy
ko, tad galima tikėtis, kad ir 
pacientas, ir kunigas pa
sveiks.

BORUŽIŲ INVAZIJA
Atšilus orui, Čikagoje ir 

apylinkėse pasireiškė tikra 
boružių (Harmonia axyridis) 
invazija, kai šie vabaliukai, 
sulindę į visokius plyšius pra
ėjusį rudenį ir miegoję žiemos 
miegu, jau pabudo ir pasipylė 
po namus. Tai, galima sakyti, 
kiekvieno pavasario (iš dalies 
ir rudens, kai boružės ieško 
tinkamos vietos žiemos mie
gui) įvykis. Boružės yra labai 
naudingos, nes naikina amarą 
ir kitus mažus kenkėjus, ran
damus ant augalų, todėl gy
ventojams patariama „paken
tėti”, kol jos pačios išsiskirs
tys lauke, o kitą rudenį geriau 
užkituoti visus langų plyšius, 
kad vabaliukai į namus ne
galėtų įlįsti.

PAMESTINUKĖ ANT
BAŽNYČIOS LAIPTU
Nežinoma motina ant kata

likų bažnyčios laiptų Melrose 
Parke sekmadienio ryte paliko 
visai neseniai gimusią mergy
tę, kurią rado tos parapijos 
klebonas. Pašaukus policiją, 
mergytė buvo nuvežta į ligoni
nę patikrinti, bet rasta visai 
sveika. Kunigas ją pakrikštijo 
April Marie vardais, nes mer
gytė rasta balandžio mėnesį 
ant Mergelės Marijos garbei 
skirtos bažnyčios laiptų. Nau
jagimės motina dar ieškoma.

GYDYTOJAI PACIENTĖJE
PALIKO KEMPINES

Barrington (Čikagos prie
miesčio) moteriškei North- 
western Memorial ligoninėje 
š.m. sausio pabaigoje buvo 
padaryta vėžio operacija, ta
čiau ji nesijautė geriau ir ne
buvo galima pradėti jai bū
tinos chemoterapijos. Paga
liau kitoje ligoninėje, pačiame 
Barrington miestelyje, ji buvo 
patikrinta ir atrasta, kad pil
vo ertmėje po operacijos buvo 
paliktos 5 12x12 colių dydžio 
marškos-kempinės, vartotos 
operacijos metu.

TORNADAI NUSIAUBĖ 
GYVENVIETES

Illinois valstijos gubernato
rius George Ryan šios savaitės 
pirmadienį apžiūrėjo pietinės 
Illinois dalies vietoves, kurias 
sekmadienį nusiaubė torna
dai. Buvo sugriauta daug gyve
namųjų namų ir kitų pastatų, 
žuvo vienas žmogus. Guberna
torius Wayne ir Jefferson 
apskritis paskelbė „nukentė
jusiomis zonomis”, tuo būdu 
suteikdamas gyventojams tei
sę gauti iš valdžios paskolas 
lengvatinėmis sąlygomis, kad 
galėtų atstatyti savo namus.

Ir iš kitų JAV-jų

VĖL PAKELS PAŠTO 
KAINAS

Washington, DC. Paštų de
partamentas tvirtina, kad po 
pernai rugsėjo 11-osios, ir vė
liau per laiškus siunčiamų 
„anthrax” virusų, pašto siun
tos sumažėjo 4 milijardais, o 
tuo pačiu ir pajamos. Kad 
išvengtų bankroto, paštų de
partamentas šią vasarą nu
tarė pakelti ženkliuko kainą 
trimis centais: paprastu pirma 
klase eilinio laiško pasiunti
mas kainuosiąs 37 centus.

IŠSIRIKIAVO PLANETOS

Penkios geriausiai nuo Že
mės matomos planetos: Jupi
teris, Marsas, Merkurijus, Sa
turnas ir Venera, ateinančių 
keturių savaičių bėgyje bus la
bai ryškiai matomos vakari
nėje dangaus skliauto pusėje. 
Jų išsirikiavimo tvarka kelis 
kartus pasikeis, sudarydama 
vis naujas figūras. Planetų 
„grupė” bus arčiausiai Žemės 
ir geriausiai matoma gegužės 
14 d. vakare. Paskutinį kartą, 
kai šios planetos buvo taip su
sigrupavusios, buvo 1940 me
tais, o ateityje bus — tik 2040 
m.

TRAUKINIO AVARIJA
Crescent City, Fla. Am- 

trak traukinys, vežantis 450 
keleivių ir personalą, balan
džio 18 d. netikėtai nušoko 
nuo bėgių. Vagonai apvirto, 
apie 150 žmonių buvo su
žeista, 6 — žuvo. Traukinio 
konduktorius tvirtina, kad 
prieš garvežį pamatęs iškry
pusius bėgius, todėl mėginęs 
traukinį sustabdyti. Dėl stai
gaus stojimo inercijos vagonai 
nuvirtę nuo bėgių. Atitinka
mos įstaigos įvykį tiria.

KARINIS LAIVAS VĖL 
PLAUKIA

Pascagoula, Miss. 18 mė
nesių praėjus nuo teroristų 
įvykdyto JAV karinio laivo 
„USS Cole” sprogdinimo, ku
rio metu žuvo 17 jūreivių, lai
vas jau sutaisytas, atnaujin
tas ir balandžio 19 d. vėl nu
leistas į vandenyną. Laive 
įtaisyti du nauji pagrindiniai 
(27 tonų kiekvienas) varikliai, 
jis sutvirtintas 550 tonomis 
naujo plieno, sustiprinti ap
saugos įrengimai ir atlikti kiti 
pagerinimai. „Cole” yra paly
ginti naujas laivas, pakrikš
tytas 1995 m. Šį kartą juo 
išplaukė 300 jūreivių, įskai
tant 40, kurie laive buvo spro
gimo metu ir išvengė mirties 
ar sunkesnių sužeidimų.

IR TEN DREBA ŽEMĖ

Au Sable Forks, NY. Pra
ėjusį šeštadienį 5.1 stiprumo 
žemės drebėjimas supurtė 
šiaurės rytinę JAV dalį, ap
griaudamas kelius New Yorko 
valstijoje, apgadindamas kai 
kuriuos namus Maine ir Ma- 
ryland vietovėse. Sužeistųjų 
nebuvo. Essex ir Clinton ap
skritys netoli Vermont ir Ca- 
nados sienos, buvo paskelbu
sios pavojų ir iššaukti inspek
toriai, kad patikrintų pastatų 
saugumą. Tvirtinama, kad to
kio stiprumo žemės drebė
jimas tose vietovėse pasitaiko 
tik kartą per 100 metų.

Lietuvoje užsieniečiams 
saugiau, nei pas kaimynus

Lietuvoje užsienio valstybių 
piliečių tyko mažiau pavojų, 
nei jos kaimynėse, teigiama 
JAV Valstybės departamento 
interneto puslapyje, skirtame 
į užsienį keliaujantiems JAV 
piliečiams.

Informacijoje apie Lietuvą 
teigiama, jog nusikalstamumo 
lygis Vilniuje yra santykinai 
žemas, palyginus su kitomis 
Europos sostinėmis, ir keliau
tojai turėtų saugotis ir saugoti 
turtą taip, kaip „bet kuriame 
JAV didmiestyje”.

Puslapyje įspėjama apie 
apiplėšimus ir smulkias va
gystes gatvėse, kurios „pa
prastai įvyksta naktį, kai 
auka viena eina menkai ap
šviestomis gatvėmis”.

Pasak informacijos, Lietu
voje yra dažnos automobilių 
vagystės, turistai apvagiami 
traukiniuose, stotyse ir vieš
bučiuose, policijai trūksta dar
buotojų, išteklių ir įrangos. 
Užsimenama, jog vietos polici
ninkai prastai kalba angliš
kai, todėl gali būti sudėtinga 
prisiprašyti jų pagalbos.

Amerikos piliečiams prime
nama, jog Lietuvos įstatymai 
numato griežtas bausmes už 
narkotinių medžiagų gabe
nimą.

Kaip teigiama informacijoje 
apie Lenkiją, organizuotos 
vagių grupuotės veikia pagrin
dinėse turistų lankymosi vie
tose, stotyse, traukiniuose, 
tramvąjuose ir autobusuose. 
Įspėjama, jog Lenkijoje pasi
taiko rasinio pobūdžio grasini
mo atvejų, todėl patariama 
saugotis jaunų skustagalvių.

Kaip teigiama puslapyje 
apie Latviją, kišenvagiai Ry
goje veikia visose viešose vie-

PER SUNKIOS KNYGOS?
California. Tvirtinama, 

kad kasmet šioje valstijoje 
apie 5,000 moksleivių atsidu
ria ligoninės greitosios pagal
bos skyriuje su nugaros pro
blemomis, nes knygos, kurias 
jie kasdien parsineša iš mo
kyklos, kad paruoštų pamo
kas, yra per sunkios. Califor
nia valstijos savivaldybės 
švietimo taryba nubalsavo, 
kad visoms mokslo knygoms 
būtų pritaikomas standartinio 
svorio matas. Medicinos įstai
gos tokį nutarimą remia, nes 
nuolatinis sunkaus svorio ne
šiojimas brendimo metais gali 
iškreipti vaikų stuburą.

ALKOHOLIS ŽUDO 
STUDENTUS

Washington, DC. JAV uni
versitetuose ir kolegijose labai 
išplitęs girtuokliavimas, kuris 
kasmet atima per 1,400 jaunų 
gyvybių. Taip pat tvirtinama, 
kad dėl šios pačios priežasties 
per metus įvyksta daugiau 
kaip 70,000 lytinių išprievar
tavimų ir kitokių nusikaltimų. 
Tyrimai parodė, kad 2.1 mln. 
studentų tarp 18 ir 24 m. am
žiaus (apie ketvirtadalis visų 
JAV-se studijuojančių) praėju
siais metais vairavo automo
bilį visiškai girti.

tose, be to pasitaiko atvejų, 
kai bare apsvaiginti turistai 
išvedami į gatvę ir apiplė
šiami. Estija, pasak informaci
jos rengėjų, neišsiskiria pavo
jingumu užsieniečiams, tačiau 
primenama, jog smurtinių tu
ristų užpuolimų, nors ir retai, 
bet pasitaiko. (BNS)

Nuo gegužės 
nebegalios senieji

Lietuvos ryšio kodai
Bendrovės „Lietuvos teleko

mas”, įgyvendinančios Nacio
nalinį telefono ryšio numeraci
jos planą, abonentai nuo 
gegužės 1 d. skambinti į kai 
kuriuos Lietuvos rajonus ir 
miestus galės tik rinkdami 
naująjį tarpmiestinio ryšio 
kodą.

Šių metų sausį ir vasarį 
„Lietuvos telekomas” įdiegė 
naujus Kauno, Panevėžio, Ma
rijampolės ir keliolikos kitų 
miestų ir rąjonų tarpmiestinio 
ryšio kodus (iš viso 17 kodų), o 
Vilniaus abonentų telefono 
numerius, prasidedančius 
skaitmeniu 2, pakeitė septy- 
niaženkliais — skaitmenį 2 
pakeitė į 21. Kartu buvo 
įdiegtas ir naujas Vilniaus 
miesto ir rajono tarpmiestinis 
kodas 5, kurį reikia rinkti 
skambinant šiems abonen
tams. 1

Įvedus naujus k<.dus ir tele
fono numerius, nuo minėtos 
datos, ne mažiau kaip 2 mė
nesius, senąjį kodą (numerį) 
surinkusiam klientui bus au
tomatiškai pranešama, kad 
kodas (numeris) pakeistas, ir 
paaiškinama kokia tvarka 
rinkti naująjį kodą (numerį).

(Elta)

GREIT PARDUODA
Landmark 

«g| 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

IŠNUOMOJA

For Rent — 2 bdr. 5 rm.apt. near 
ORANGE LINE. $650 per mo. 

plūs sec. dep. incl. heat and appl. 
Adults only — no pets.

Tel. 773-585-5758.

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

Gedimino Žilinsko (Elta) nuotr.

JAV vertina Lietuvos 
pastangas dėl žydų 

turto
Atkelta iš 1 psl.
Kalbėdamas apie Lietuvos 

siekį tapti NATO nare, JAV 
ambasadorius pažymėjo didelę 
Lietuvos pažangą bei nuo
seklų darbą vykdant gerai pa
rengtas krašto apsaugos stip
rinimo programas.

Pašnekovai aptarė besiple
čiančius ekonominius abiejų 
valstybių ryšius. Pažymėtas 
augantis įvairių Lietuvos pra
monės šakų — tekstilės, bal
dų, maisto — produktų eks
portas į JAV. Taip pat at
kreiptas dėmesys į bendrovių 
„Williams” ir „Jukos” parengtą 
sutarties projektą dėl ilgalai
kio naftos tiekimo bendrovei 
„Mažeikių nafta”, kuris turės 
būti svarstomas vyriausybėje.

JAV ambasadorius informa
vo premjerą apie JAV pąjėgų 
Europoje vadovybės vykdomus 
humanitarinius ir socialinius 
projektus Lietuvoje. Tai įvai
rių miestų ir regionų ligoni
nių, neįgaliųjų centrų bei civi
linės saugos centrų renovacijos 
bei įrengimo projektai. Am
basadorius taip pat džiaugėsi, 
kad 4,000 Lietuvos studentų 
kiekvieną vasarą turi gali
mybes įgyti darbo įgūdžių 
JAV.

* Šiemet abiturientai lai
kys vieną privalomąjį (lie
tuvių kalbos) ir 3 pasiren
kamuosius brandos egzami
nus, juos galėdami pasirinkti 
iš 11 valstybinių ir 7 mokykli
nių egzaminų. (bns)

* Beveik pusė Lietuvos 
įmonių investicijoms nau
doja nuosavą kapitalą.

NEKILNOJAMASIS TURTAS SIŪLO DARBĄ PASLAUGOS

[®

New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
Voke Mai; 773854-7820 
Fax: 708-361-9618

DANUTĖ 
MAYER

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste arpriemiesčiuose, kreipkitės į 

DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 
sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 

Nuosavybių įkainavimas veltui.

IŠNUOMOJA

VVestmont išnuomojamas 2 mieg. 
su šiluma ir baseinu butas. 
$795 per mėn.+ „security”.

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

Tel. 630-415-2405.

Tai - Jūsų laikraštis

THI LITHUANIAN WOSLD-WIOt DAILY

***** B! DĖMESIOIII
ZEPTER - Šveicarijos kompanijos

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

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

garantiją visam gyvenimui. Platesnė informacija 
tel. 847-945-0656 (palikti žinutę) ar 708-917-95

„LUKoil” ketina pradėti naftos 
gavybą ties Kuršių nerija

ketvirtadienįKaraliaučius-Vilnius, ba
landžio 25 d. (BNS) — Nafta 
iš telkinio „D6” Baltijos jūroje 
ties Kuršių nerįj a bus pradėta 
siurbti 2003 metais, pranešė 
Rusijos naftos susivienijimas 
„LUKoil”. Bendrovės „LUKoil- 
Kaliningradmomeft” vado
vas Jurų Kadžojan interviu 
laikraščiui „Kaliningradskąja 
pravda” teigė nė kiek neabe
jojąs tuo, jog 2003 m. bus 
pradėtas naudoti netoli Rusi
jos Karaliaučiaus srities ir 
Lietuvos krantų esantis naftos 
telkinys.

Naftos telkinys „D6” („Kra- 
covskoje”) yra Baltijos jūros 
povandeninėje žemyno dalyje 
27-30 metrų gylyje, 22 kilo
metrai nuo Kuršių nerijos, 
kuri yra įtraukta į UNESCO 
pasaulio paveldo sąrašą, kran
to.

Rusija yra prisijungusi prie 
Helsinkyje pasirašytos aplin
kos apsaugos Baltijos jūroje 
konvencįjos, pagal kurią apie 
bet kokius pradėtus darbus 
turi būti iš karto informuotos 
kaimyninės valstybės ir pa
teikta ekologinės situacijos 
analizė.

„Rusija mums yra pažadė
jusi pateikti informaciją apie 
būsimus darbus Baltijos jū
roje, tačiau iki šiol jokios ofi
cialios informacijos mes ne
same gavę”, komentuodamas 
„LUKoil” atstovo pareiškimą,

Lietuvos mokytojai JAV mokysis švietimo
dėmesys. Mokyklose ir kitose 
švietimo institucijose tai dės
toma jau daugiau kaip pusę 
amžiaus.

Atkelta iš 1 psl.
Stažuotės tikslas — supa

žindinti Lietuvos mokyklų mo
kytojus su įvairiomis totalita
rinių režimų švietimo pro
gramomis, dėstymo metodiko
mis ir technikomis JAV 
švietimo institucijose, užmegz
ti įvairius naudingus ryšius, 
sudaryti galimybę pasisemti iš 
kolegų naujų idėjų ir žinių.

JAV švietimui apie holo
kaustą, jų nusikaltimus žmo
gaus teisėms ir žmonių oru
mui yra skiriamas ypatingas

, Lietuva svarsto būsimos NATO narės 
veiklą

Atkelta iš 1 psl.
„Mūsų regioninis patyrimas,

kurį mes sukaupėme per šiuos 
metus, gali būti labai naudin
gas NATO užsienio politikos 
aspektas, kurį mes galim ir 
mokam daryti”, pažymėjo UR 
ministras.

Abu ministrai pasidžiaugė,

Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir IN 

valstijose. Pageidautina vyrai. 
Atlyginimas nuo 

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

Masažo salonui reikalingi 
masažistai, nors truputį 

kalbantys angliškai. 
Tel. 630-640-8582 arba 

847-691-7348.
Window Washers Needed! 

40,000 per year. We need 100 crevvs. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 

have alid driver’s license and trans
portation. Mušt be fluent in English. 
L.A. McMahon Window VVasning.

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

Daržovių ūkiui reikalingi 
darbininkai. Anglų kalba 

nebūtina. Turime gražų butą, 
kur nemokamai galime apgyven

dinti žmones. Pirmenybę teikiame 
tiems, kurie mėgsta dirbti lauke ir 

yra iki 35 m. amžiaus.
Tel. 219-733-2766, Vida arba 

palikti žinutę.

sakė Lietuvos 
užsienio reikalų ministras An
tanas Valionis. Jo teigimu, kai 
tik Užsienio reikalų ministeri
ja bus oficialiai informuota 
apie Rusijos ketinimus siurbti 
naftą Baltijos jūroje, bus rea
guojama ir imamasi reika
lingų veiksmų.

Telkinys „D6” buvo atrastas 
1983 metais. Naftos atsargos 
jame siekia 21.5 mln. tonų 
naftos, o išgaunamas kiekis — 
apie 9 mln. tonų.

1985 m. „Kaliningradmor- 
neftegaz” pradėjo parengia
muosius darbus platformos 
statybai. Vėliau dėl visuo
menės protestų darbai buvo 
nutraukti. SSRS valstybinio 
mokslo ir technikos komiteto 
sudaryta komisija nustatė, 
kad gamtosauginė projekto 
dalis yra nepakankamai saugi 
ir neapsaugo Baltijos jūros, 
Kuršių nerijos ir kitų pa
krančių nuo avarinio naftos 
išsiliejimo. 1994 m. Rusija 
bandė pradėti naudoti „D6”. 
Šiuo tikslu buvo sukurtas su
sivienijimas KANT. Tačiau 
darbai sustabdyti dėl Lietuvos 
ir Rusijos sienos derybų.

„LUKoil” teigia, jog telkinys 
„D6” bus naudojamas laikan
tis ypatingų ekologinės saugos 
reikalavimų. Visos naftos ga
vybos atliekos bus laivais ga
benamos į krantą ir ten per
dirbamos arba sunaikinamos.

Mokytojai iš Lietuvos lanky
sis Žydų paveldo muziejuje 
New York'e, JAV Holokausto 
atminimo muziejuje Vašingto
ne, Holokausto centre bei Ho
lokausto švietimo komisijos 
įstaigoje New Jersey, daly
vaus įvairiuose susitikimuose 
bei diskutuos darbo grupėse 
su mokyklų, kolegijų bei kitų 
švietimo institucijų atstovais.

kad šios savaitės pradžioje 
Briuselyje vykusiame Šiaurės 
Atlanto Tarybos susitikime 
NATO sąjungininkai pažymė
jo, kad Lietuva sėkmingai už
baigė trečiąjį, paskutinį prieš 
NATO viršūnių susitikimą 
Prahoje, pasirengimo narystei 
sąjungoje etapą.

ELEKTROS
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI.
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUTOMOlfllJONAMUSVHKATtK
IR 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 vąriklio ir va

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

A & S
J Nhr COO/JNKJ

24HRS.7DAYS
773631-1833

(angliškai)

(TONY) ANATOUJUS BACKO
7738178768 (lietuviškai ir rusiškai) 

FREE ESTIMATE 
Apšildymo ir šaldymo sistemų 

visapusiškas aptarnavimas 
ir instaliacija

773-585-9500



Iš kaires: Andrius Raulinaitis, Arbela Čapaitė, Olga Čapienė, Gabrielis Ambrozaitis, Aniceta Giedraitienė, Ju- 
ris Čiurlionis.

DRAUGAI MIRŠTA, BET JŲ ATMINIMAS 
VISADA IŠLIEKA
A. Raulinaitis 1952-2002

Jo vardas buvo Andrius. 1 
Vaikystėje Andriuką artimieji 
ir draugai šaukdavo Driuku. 
Suaugusieji amerikiečiai į jį 
kreipdavosi — Andrew, kai
mynų ir mokyklos vaikai — 
Andy. Sulaukęs brandos me
tų, beveik visų jį pažinojusiųjų 
buvo nuolat, iki paskutinių 
gyvenimo dienų, šiltai vadina
mas — Andre.

Jis neparašė knygų, nebuvo 
mokslininkas ir niekados ne
norėjo tapti politiku ar kariš
kiu. Apie jį niekados nebuvo 
rašyta spaudoje, kalbama per 
televiziją ar radiją. Tačiau jo 
didžiulė, teigiama įtaka buvo 
ir išliks daugeliui — ir skir
tingų grupių asmenims, ir 
gausių bendruomenių atsto
vams.

, kasdieninis gyvenimas 
duoda pakankamai pagrindo 
Amerikos Lietuvių Bendruome
nei, išsibarsčiusiai nuo Los 
Angeles iki Bostono ir nuo To
ronto iki Miami, prisiminti ir 
pagerbti vieną savo vaikų iš
tikimai atstovavusį visuoti
nėms lietuvių kultūros ver
tybėms. Cleveland vengrų 
bendruomenė, atėjusi į And
riaus gyvenimą per vengrų 
tautybės žmoną ir jos giminai
čius, turi irgi nemažai prie
žasčių jį aukštai vertinti ir 
neužmiršti. Svarbiausia, kad 
jis buvo nepaprastai geras 
žmogus, ką, tiesą sakant, ir 
stengiasi kiekviena kultūra 
duoti pasauliui.

Niekuomet nebuvau sutikęs 
kito tokio žmogaus, kuriame 
taip darniai derėtų aštrus pro
tas, beribis kūrybingumas, 
neįtikėtinas humoro jausmas, 
šviesi asmenybė, įvairūs fizi
niai įgūdžiai ir tvirta dorovė. 
Daugeliui jis buvo geriausias 
draugas ir visuomet nuo
širdus, atidus kiekvienam su
tiktam. Dvejus metus kovojęs 
su nepagydoma liga, jis 2002 
m. kovo 11 d. mirė. Nuo tos 
akimirkos daugelis patyrėme 
gilią ir skausmingą tuštumą, 
jausmą, kuris lydės ilgai. Jam 
buvo 49-eri. Liko žmona Cla- 
rissa, keturi vaikai — Alina, 
Livia, dvynukai Emma ir Eri
kas, motina Aldona ir sesuo 
dvynė Ingrida.

Andrius augo, apgaubtas ar
timųjų šilumos ir meilės. Jo 
tėvas Vytautas priklausė „Čiur
lionio” lietuvių dainų ir šokių 
ansambliui, įsikūrusiam Vo
kietijoje po II Pasaulinio karo. 
Dauguma Čiurlionio ansamb
lio dalyvių (Mikulskių, Mar
cinkevičių, Stempužių, Gie
draičių, Čapkevičių, Juodval
kiu, Petronių, Kazėnų, Kava
liūnų, Johansonų, Petraičių, 
Barauskų šeimos) atvyko ir 
įsikūrė Cleveland, Ohio. Ši 
aplinkybė labai praturtino 
Andriaus ir jo sesers vaikystę: 
1950-1960-ieji prabėgo ne tik 
gausios ir klestinčios Cleve

land Lietuvių Bendruomenės 
apsupty, bet ir čiurlioniečių 
„ansambliečių” ypatingos šei
mynos (kurią sudarė maždaug 
20, tarpusavy artimai ben
draujančiu, porų „dėdžių” ir 
„tetų”, ir daugiau kaip 30 jų 
vaikų) pasparnėje. Nepaisant, 
kad daugelis buvusių pirmųjų 
čiurlioniečių, ieškodami lai
mės, išsikraustė gyventi kitur, 
tačiau vaikystės laikų drau
gystė, išaugusi tarp pirmosios 
Amerikos lietuviukų kartos, 
kuriai priklausė ir Andrius, 
tebegyvuoja iki šių dienų.

Andrius yra taikliai pasakęs 
apie vaikystės draugus: „Mū
sų niekados nereikėjo supa
žindinti!” Daugelis ir lietuvių, 
ir nelietuvių galėtų tik pa
vydėti tokios artimos drau
gystės ir būtų laimingi, jeigu 
savo gyvenime būtų turėję 
nors vieną tokių draugų. Ne
svarbu, kad daugelis iš mūsų 
kartos išvyko gyventi kitur. 
Andrius išliko jiems brangus 
vaikystės draugas. Jis visuo
met džiaugdavosi, kad mes, 
susitikę po ilgo išsiskyrimo ir 
įprastai pasisveikinę „Kaip 
laikaisi?”, tarytum nesimatę 
tik dieną kitą, galėdavome 
tuoj pat pasinerti į senų, ar
timų draugų pokalbį, nereika
laujantį jokių papildomų pa
aiškinimų. Už šią auksinę do
vaną mes esame dėkingi savo 
tėvams!

Mes, gausios „ansambliečių” 
šeimynos vaikai, gerai pažino
jome vieni kitų šeimas. And
riaus šeimos gyvenimas buvo 
ypač gyvas, spalvingas ir įsi
mintinas. Tėvas Vytautas, 
profesionalus dailininkas ir 
skulptorius, stengėsi surasti 
pusiausvyrą tarp šeimos iš
laikymo (pavyzdžiui, jis dirbo 
namų dažytoju) ir kūrybos. 
Andrius ir jo sesė Ingrida už
augo gausių, įvairių ir įspū
dingų tėvo kūrinių aplinkoje. 
Be jokios abejonės, ši aplin
kybė nulėmė Andriaus pa
veldėtą kūrybingą prigimtį. 
Šiandien vieną geriausių Vy
tauto Raulinaičio meno darbų 
— Lietuvių koplyčią — galime 
pamatyti Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje (Shrine of the Im- 
maculate Conception) Wa- 
shington, DC. 1968 m. And
riaus tėvas žuvo automobilio 
avarijoje. Jam buvo 50. And
riaus mama, buvusi automobi
lyje kartu, išliko gyva. Ji atsi
laikė, kaip tvirta moteris, ne
palūžusi nei fiziškai, nei 
dvasiškai. Po ilgo gydymosi, 
palaipsniui atsigavusi ir su
stiprėjusi, ji su meile pasi
šventė savo dviem vaikams. 
Vytauto mama, vaikų močiu
tė, artimųjų vadinta Mime, 
skrupulinga, valdinga ir visa 
esybe atsidavusi šeimai, gyve
no kartu. Tokia ji išliko iki 
Andriaus brandos metų. Vie
nas Andriaus būdo bruožų —

mokėjimas kovoti ir apginti 
savo įsitikinimus. Ši savybė 
išryškėjo kasdieniniuose, daž
nai žaisminguose ir juokin
guose „susirėmimuose” su šei
moje vyravusios močiutės Mi- 
mės, mylinčios ir pasišven
tusios anūkams, valios jėga. 
Močiutė nuolat ir griežtai ra
gindavo ir primindavo (dažnai 
pelnytai) Andriui, ką jis tu
rėtų padaryti. Jis atlikdavo, 
ko prašomas, tačiau tik taip, 
kaip jis to nori ir tik tada, kai 
jam buvo patogu.

Jaunasis Andrius, kaip ir 
visi Cleveland lietuviukai, 
lankė šeštadieninę lietuvišką 
mokyklą, buvo skautas, vėliau 
jūrų skautas, dainavo maestro 
Alfonso Mikulskio („Čiurlio
nio” ansamblio įkūrėjo) vado
vaujamame vaikų chore „Au
kuras”, grojo bosine gitara 
„Grandinėlėje” ir vėliau, kaip 
narys, dalyvavo įvairiuose Lie
tuvių studentų sąjungos rengi
niuose.

Andriui pradėjus studijas 
kolegijoje 1970 m., įvyko nor
malus, bet labai netipiškas 
kūrybingumo ir saviraiškos 
protrūkis, prasiveržęs ir pasi
reiškęs muzikanto, studento, 
nuotykių ieškotojo, gero or
ganizatoriaus sugebėjimais, 
naujų draugų atsiradimu. Šį, į 
nieką nepanašų ir neturintį 
lygių laikotarpį, Andriaus gy
venime simbolizavo jo ne
paprastai ilgi (daugiau nei 3 
pėdų ilgio), tiesūs, šviesūs 
plaukai. Tai buvo tik išorė, 
kuri, kaip niekas kitas, klaidi
no aplinkinius! Andrius nieka
dos nebuvo tikras „hipis”, nie
kada nevartojo kvaišalų, nie
kada nedalyvavo jokiose poli
tinėse protesto akcijose; prie
šingai, jis pritarė JAV kariuo
menės buvimui Vietname, bu
vo tvirtas antikomunistas ir 
labai trumpai — vienos, gry
nai konservatyvios, politinės 
organizacijos nariu. Pasak 
Andriaus, kiekvienas vyras 
turėtų mažiausiai vieną kartą 
per savo gyvenimą išbandyti 
įvairiausius plaukų auginimo 
būdus. Iš tiesų, ilgi plaukai 
buvo tam tikra Andriaus — 
jaunuolio saviraiška ir pa
prasčiausiai estetiškas feno
menas. Nepaisant išvaizdos, 
Andrius visados jautė gilią pa
garbą ir pareigą lietuviškajam 
krikščioniškąjam paveldui, 
kadangi jo asmenybei buvo 
būdingas pragmatizmas, ku
riuo jis vadovavosi visą laiką, 
diplomato būdas ir sentimen
tali prigimtis.

Andrius buvo paprastas žmo
gus, kuris sugebėjo puikiai su
sidoroti su iškilusiais uždavi
niais, žinojo, kaip elgtis įvai
riomis aplinkybėmis. Suradęs 
tinkamas taisykles ir jomis 
vadovaudamasis, jis įveikdavo 
sunkumus ir rasdavo teisin
gus sprendimus visose srityse:

žaidimuose, savo darbe, muzi
kos ir kompiuterių programų 
kūrime, šeimos reikaluose.

Andriaus gyvenime lygia 
greta ėjo šeima, draugai, pro
fesija ir asmeniniai interesai. 
Muzika ir dviratis buvo tik du 
jo svarbiausių ir mėgstamiau
sių pomėgių. Daugelį metų 
Andrius mokėsi skambinti 
pianinu, todėl jam neblogai 
sekėsi kurti muziką ir perkur
ti natas skirtingiems instru
mentams. Pasiryžęs pats iš
mokti groti gitara, pasirinko ir 
įveikė sudėtingą Mason Wil- 
liams „Classical Gas”! Vėliau, 
jau būdamas sumanus kom
piuterių programuotojas, And
rius sukūrė daug įdomių, 
linksmų kompozicijų ir šokių 
muzikos. Dviratis buvo vie
nintelis intensyvus Andriaus 
sportas. Jis ne kartą vienas ar 
su draugais išvažinėjo Cleve- 
landą ir jo apylinkes, sukorė 
keletą ilgų kelionių dviračiu: 
Cleveland — Ontario — Que- 
bec — Kennebunkport, Maine. 
Pirmoji ilga Andriaus išvyka 
dviračiu buvo aplink Erie eže
rą, iki Toronto ir atgal. Pas
tarojoje turėjau džiaugsmo ir 
garbės dalyvauti kartu su ki
tais dviem draugais — lietu
viuku ir Amerikos tamsia
odžiu.

Andrius labai mėgo ir žaisti, 
kurti žaidimus ir vadovauti 
jiems, nesvarbu, ar būtų žai
džiami namie, naudojant vie
ną jo sukurtų lentų ant įpras
to kavos stalelio, ar parke, 
įtraukiant šimtus žmonių. 
Andrius pasirodė esąs tikras 
„įvykių inscenizavimo” meist
ras, kurio dėka puikiai pavyk
davo ir paprasčiausias susirin
kimas studentų kavinėje, ir 
rokenrolo šokiai, ir „Didžiosios 
lygos” kroketas, ir išmanin
gas, namuose žaidžiamas, ka
ras strėlikėmis, ir beprotiški 
Hallovveen vakarėliai, ir at
virų durų vakarai ypatingo
mis progomis, vakarai prie 
laužo, iškilmingi, spalvingi 
„kariškių baliai”, gerai orga
nizuotos „sniego gniūžčių kau
tynės” su didžiuliu dalyvių 
skaičiumi! Andriaus gyvenimo 
filosofijos esmė — „kad tik bū
tų smagu!” — pasireiškė jo 
grynu, aiškiu ir paprastu troš
kimu džiaugtis, dalintis tuo su 
aplinkiniais. Niekas negalėtų 
paneigti, kad jam tai daryti 
puikiai sekėsi. Niekas ne
galėtų paneigti, kad subren
dęs ir tapęs atsakingu įgu
dusiu darbuotoju, vyru ir tė
vu, širdyje Andrius visuomet 
išliko besidžiaugiantis vaikas.

Andrius studijavo istoriją ir 
įgijo bakalauro laipsnį. Labai 
mėgo nuodugnias diskusijas 
įvairiausiomis temomis, ypač 
patiko filosofuoti kultūros ir 
socialinės politikos klausi
mais. Nepaisant kokie karšti 
ir įtempti bebūtų pokalbiai, 
Andrius visada sugebėdavo 
išlaikyti humoro jausmą. Jis 
buvo įsitikinęs, kad iš bet ku
rio aptarinėjamo dalyko galė
tumėm, ir gal net turėtumėm, 
mokėti sveikai pasįjuokti. Jo 
socialines politines pažiūrds 
trumpai būtų galima apibrėžti 
taip: tolerancįja, prisitaiky
mas ir libertarianizmas (kuris 
pabrėžia kiekvieno individo 
teisę gyventi, kaip jis nori, ir 
netrukdydamas kitiems). Bū
davo nepaprastai įdomu va
landų valandas filosofuoti su 
juo, tačiau tai nebuvo tik kal
bos — Andrius taip ir gyveno, 
instinktyviai laikydamasis sa
vo įsitikinimų, niekuomet jo 
žodžiai nesiskyrė nuo darbų. 
Andrius nepamokslaudavo, o 
paprastai, be gudravimo ir ap
simetinėjimo, savo kasdieniu 
buvimu rodė nuoseklų dorovi
nio gerumo pavyzdį. Bendrau
damas su žmonėmis jis visuo
met žvelgė į pašnekovą — asme
nį, o ne vienoš ar kitos grupės 
narį.

Baigęs aukštuosius kompiu
terių mokslus, Andrius pra
dėjo programuotojo ir analiti

ko profesinę veiklą keliuose 
stambiuose Cleveland bankuo
se (Central National Bank, 
vėliau Society), paskui dirbo 
„American Greetings” būstinė
je, vėliau — pagrindinėse far
macijos bendrovėse (Revco, 
vėliau Pharmor). Andriui ge
rai sekėsi visuose darbuose. Ir 
ne tik todėl, kad jis buvo labai 
patyręs ir sumanus darbuoto
jas kompiuterių srityje. Di
džiulėms minėtoms įmonėms 
ypač vertingas buvo jo atsi
neštas kūrybingumas, nepa
prasti komunikacįjos ir ryšių 
įgūdžiai, sugebėjimas puikiai 
bendrauti su Žmonėmis. Kad 
ir kaip Andriui patiko darbas, 
jis niekados nebuvo „bendro
vės žmogus”. Auganti šeima 
jam buvo svarbiau. Nepažįstu 
kito tokio tėvo, kuris praleistų 
tiek laiko ir skirtų tiek jėgų 
visiems šeimos kampams — 
su kruopščia atida kiekvie
nam savo vaikui ir žmonai, ir 
tuo pat metu su nemažesniu 
dėmesiu motinai, seseriai, vi
siems žmonos giminaičiams. 
Andrius ir Clarissa buvo nuta
rę savo vaikus išmokyti lietu
vių, vengrų ir anglų kalbą. 
Clarissa kalbėjo su vaikais 
vengriškai, Andrius, užsispy
ręs ir iki pat paskutiniųjų 
savo gyvenimo dienų, — lietu
viškai. (Žinoma, Andrius ir 
Clarissa tarpusavy šnekėjo 
angliškai, ir visi keturi vai
kai turėjo ir daug kitų progų 
išmokti angliškai!).

1992 m. turėjau laimės pra
leisti maždaug 5 dienas su 
Andriumi Lietuvoje. Tąkart jis 
lankėsi tėvų gimtąjame kraš
te pirmą ir, deja, paskutinį 
kartą. Lankydamiesi mūsų tė
vų ir protėvių žemėje, abu pa
tyrėme didžiulį džiaugsmą, 
galėdami, kaip vaikystės drau
gai, kartu savo akimis pama
tyti, kokios kultūros vertybės 
išliko po sunkaus sovietmečio. 
Andrius atvirai reiškė pa
stebėjimus, juokėsi ir kritika
vo daug ką, bet nė karto nepa
jutau paniekos jo veide, neiš
girdau pašaipos balse. Jis pa
prasčiausiai gerbė Lietuvoje 
sutiktus lietuvius, nors pui
kiai matė dar daug kur išli
kusius penkis dešimtmečius 
trukusios totalitarinės okupa
cijos pėdsakus. Su kiekvienu 
ten sutiktu lietuviu Andrius 
bendravo kaip visada ir visur 
— be išankstinės nuostatos, 
nuoširdžiai ir susidomėjęs.

Labai sunku sustoti rašyti 
apie artimą draugą ir tokį 
žmogų, kaip Andrius. Pami
nėjau tik svarbiausius jo švie
saus ir pavyzdingo gyvenimo 
bruožus. Jam tikriausiai nepa
tiktų toks išskirtinis dėmesys. 
Atsimenu paskutinį mūsų su
sitikimą, kai kalbėjomės ra
miai, paliesdami ir jo silps
tančią sveikatą, ir net kaip jis 
norėtų būti palaidotas. Tik 
vėliau suvokiau, kad tąkart 
atsiskleidė dar viena And
riaus požiūrio į gyvenimą 
briauna. Pastebėjęs ašaras mano 
akyse, jis nustebęs paklausė, 
ar aš verkiu? Išgirdęs atsa
kymą, kad aš tik „valausi 
akis”, kad galėčiau geriau ma
tyti, subarė: „Dabar ne laikas 
ašaroms! Atidėk tai vėlesniam 
laikui!" Atrodytų, kad čia visai 
netiktų kalbėti apie džiaugs
mą, kai jo nebėra su mumis. 
Per vieną trumpą akimirką 
prasiveržė karštas Andriaus 
optimizmas, ir be jokių išlygų 
teigiama gyvenimo pajauta, 
atsispindinti jo poelgiuose ir 
žodžiuose iki pat paskutinio 
atodūsio. Edmundas Čapas

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos

Mutual Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

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

Stephen M. Oksas, Pretfdent

Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 95 Metus.
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LAIŠKAI IR NUOMONĖS
AR REIKALINGOS 

LIETUVAI 35 PARTIJOS

Pažvelgus į Lietuvos spau
dos puslapius, politinių par
tijų skaičius, kovo 12 d. su
mažėjo iš 38 iki 35.

Palyginus šį Lietuvos par
tijų skaičių, su Amerikos par
tijų skaičiumi, remiantis gy
ventojų statistika, Amerikoje 
nėra jokios proporcijos. Todėl 
kyla klausimas, kam Lietuvai 
yra reikalingos 35 partijos? 
Kodėl Amerikai per metų me
tus užtenka trijų rinkiminių 
partijų, o Lietuvai reikia 35?

Svarbiausia problema susi
daro, iš didelio partijų skai
čiaus renkant Lietuvos prezi
dentą. Kiekviena partija, arba 
kelios susijungusios, įtaigoja 
savo narius rinkti jų išsta
tytą prezidentinį kandidatą.

Galų gale, rinkimų pabaigo
je, prezidentas yra išrenka
mas ne tautos gyventojų dau
gumos valia, bet partijų vadų 
nustatyta mažumos tvarka.

Vytautas Šeštokas 
Los Angeles, CA

DAINŲ ŠVENTĖ 
AMERIKOJ

Perskaičiau su įdomumu 
muz. F. Strolios straipsnį apie 
Dainų šventę Šiaurės Ameri
koj. Sutinku su labai aiškiai 
išreikštom mintim apie mūsų 
jaunimą. Iš savo pusės norė
čiau paminėti, kad mūsų cho
ristai Omahoj mielai prisidė
tų, kaip visuomet, prie tokios 
dainų šventės. Jei į Lietuvą iš 
mūsų važiuotų 7 ar 8 žmonės, 
tai į Amerikos šventę dvigubai 
daugiau, nes jau klausiau 
anksčiau apie tai. Priežastis 
gal ne finansinė, bet garbingo 
amžiaus sulaukusiems mūsiš
kiams kelionė į Lietuvą jau 
nebe lengva sveikatos atžvil
giu. Tad daug pasisekimo, 
Faustai, tokiam užmojui.

Algimantas Totilas 
Omaha lietuvių choro 

vadovas

PALAIDOJOME NE TĄ
ELŽBIETĄ

Netikite? Pasiskaitykite 
„Draugo” balandžio 23 dienos 
penkto puslapio straipsnį 
„Anglija liūdi karalienės”. 
Liūdime ir mes, kai tikroji ka
ralienė dar gyva, o mes jau 
rašome apie jos pačios iškil
mingas laidotuves. Cituoju, 
sutrumpindamas:

„Š. m. kovo 30 dienos rytą, 
tuoj po vidurnakčio miego me
tu mirė,... labai populiari ir 
numylėta Anglijos karalienė 
Elžbieta, karaliaus Jurgio ir 
jo žmonos Elžbietos dukra 
(!!!). Ji 1947 metais ištekėjo už 
Edinburgo kunigaikščio Phil- 
lip Mountbatten. Tėvui mirus, 
1952 metais ji buvo paskelbta 
karaliene ir 1953 metais... 
vainikuota”. Taip tvirtina 
straipsnio autorė Aurelija M. 
Balašaitienė, bet kiek aš ži
nau, tikroji karalienė, seno
sios a.a. šimtametės motinos 
Elžbietos dukra Elžbieta II 
dar ir šiandien gyvena.

Velionė senutė gimė 1900 
metais, vardu Elizabeth Bo- 
we8-Lyon, ištekėjo už kara
liaus Jurgio V antrojo sūnaus 
Alberto 1924 metais, ir pagim
dė „Draugo” per anksti pa
laidotą karalienę Elžbietą II 
1962 metais.

Taip netikėtai ‘įsmukus’ į 
karališkąją Didžiosios Brita
nijos istorįją, gal būtų įdėmu 
paminėti, kad kovo 30 miru
sios Elžbietos vyras, princas 
Albertas, York kunigaikštis, 
gimęs 1895 metais, niekada 
nei negalvojo tapti karaliumi. 
Juo turėjo tapti karaliaus 
pirmgimis sūnus Edvardas, 
pirmiau Wales, o vėliau 
Windsor kunigaikštis, gimęs 
metais anksčiau už Albertą. 
Karaliui Jurgiui V mirus
1936 metais, jis perėmė sostą 
kaip Edvardas VIII. Deja, jis 
įsimylėjo į jau du kartus per
siskyrusią amerikietę Simp- 
son. Anglijos įstatymai ir tra
dicijos priešinosi tokioms ve
dyboms, ir Edvardas VIII 
pasirinko ne sostą, bet moterį 
— savo meilę. Jis abdikavo
1937 metais, ir nauju karaliu
mi tapo Albertas, pasirinkęs 
Jurgio VI vardą. Jau nuo jau
nystės jis buvo nedrąsus, daž
nai mikčiojąs, su daug sveika
tos problemų, bet šiaip geras 
žmogus ir neblogas sportinin
kas, nors kartais labai tem
peramentingas. Savo būsimą 
žmoną jis sutiko 1920 me
tais, ir tik po trijų metų jis la- 
mėjo jos ranką. Elžbieta buvo 
kilusi iš tolimosios Škotijos, 
ten užaugusi, toli nuo Londo
no, graži, linksma ir net ža
vinga jauna mergina. Alberto 
pasirinkimu buvo patenkintas 
ir jo tėvas karalius Jurgis V.

Dabartinė karalienė Elžbie
ta II gimė prieš 76 metus, ba
landžio 21 d. Ištekėjo 1947 
metais už graikų/danų/vokie- 
čių kraujo turinčio karininko 
Philip Battenberg, pavardę 
„suanglinusio” į Mountbatten 
ir vėliau gavusio Edinburgh 
kunigaikščio titulą. Nors,£lž- 
bieta karaliene tąpo tik savo 
dėdės Edvardo žmonos sky
rybų dėka, jos pačios šeimoje 
skyrybų, deja, irgi nestigo. 
Bet ji pati dar gyva ir sveika, 
ir jos laidoti niekas net nesi
ruošia.

Aleksas Vitkus
Lemont, IL

Pastaba. Dėkojąme už pa
tikslinimą. Ne vieną kartą, 
net ir amerikiečių laikraš
čiuose pasitaikė, kad „negy
vėlis atsišaukė”. O Anglija tų 
Elžbietų visais amžiais soste 
nestokojo, tai ir klaidų galėjo 
pasitaikyti. Kaip šaunu, kad 
galime mokytis iš savo skaity
tojų! Red.

VALSTIJA NEUŽ MOKA 
SĄSKAITŲ

Springfield, IL. llluiois 
valstija šiuo metu savo ižde 
patiria nemažą lėšų stoką, dėl 
to įvairioms bendrovėms už 
atliktus darbus ir paslaugas 
yra skolinga beveik pusę mili
jardo dolerių. Tai didžįąųsia 
skola valstijos istorijoje. J^ėAų 
trūkumas susidarė daugiausia 
dėl to, kad buvo per daug opti
mistiškai apskaičiuotos gali
mos įplaukos, tikint, kad jų 
bus žymiai daugiau.

•Dabar dažnai žvejai skun
džiasi, kad jų verslui gresia 
vis didesnis pavojus, nes nyks
ta kai kurie vandens gyviai, 
tačiau aštuonioliktame .šimt
metyje Maine valstijos . pa
krantėse buvo tiek daug vėžių, 
kad jais buvo tręšiami laukai.
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POEZIJOS DIENA ČIKAGOJE

Sigitas Geda

Sigitas Geda — poetas, 
dramaturgas, kritikas, vertė
jas. Dirba „Šiaurės Atėnų” sa
vaitraščio redakcijoje. Jis yra 
ypač stiprių kultūrinių asocia
cijų ir sąskambių poetas. Ne
turime kito poeto, kuris taip 
intensyviai eitų Rytų ir Va
karų senųjų ir moderniųjų ci
vilizacijų pėdsakais. Pasaulis, 
kultūra S. Gedai yra tarsi

Meno mokyklėlės šokėjos ruošiasi dalyvauti II JAV Lietuvių jaunųjų atlikėjų festivalyje, kuris vyks šį sekma
dienį, balandžio 28 d., 3:30 val.p.p. Jaunimo centre. Į šią jaunimo šventę kviečiami atvykti visi, kas mėgsta šo
kį, muziką ir dainą. Festivalį rengia JAV LB Kultūros taryba ir Meno mokyklėlė. Informacija tel. 630-624-1247.

Sportas
SĖKMINGAS LIETUVIŲ RANKŲ LENKIKŲ PASIRODYMAS

Čikagiečiai laimėjo 5 prizines vietas

Balandžio 20-21 dienomis 
Montpelier, Ohio, vykusios di
delio masto, „Harley David- 
son” vardo rankų lenkimo var
žybos buvo sėkmingos Čikagos 
lietuvių sporto klubo „Aido” na
riams. Šio klubo sportininkų 
delegacija (važiavo ir trys žiū
rovai) parsivežė 5 apdovanoji
mus.

Čikagiečių lietuvių koman
doje sėkmingiausiai pasirodė 
Dalia Medžiaušytė, kuri antrą 
kartą iš eilės tapo nugalėtoja. 
Antroje vietoje liko 2000-ųjų 
metų čempionė — Laima Ja
nutienė.

Vyrų mėgėjų grupėje Čika
gos lietuviai irgi neliko be ap
dovanojimų. Jie čia rungėsi iki 
198 svarų svorio kategorijoje 
ir iškovojo tris prizines vietas. 
Klubo pirmininkas Saulius 
Rakauskas buvo pirmasis kai
re ranka ir gavo gražų pažy
mėjimo Ženklą. Komandos na
rys Romanas Dubininkas už
ėmė dvi trečiąsias vietas — 
kaire ir dešine ranka.

Šiose svarbiose varžybose 
dalyvavo ir pergalių pasiekė 
kiti „Aido” klubo sportininkai: 
S. Pališkis, G. Jucevičius, A. 
Didjurgis ir D. Matusevičius, 
tačiau jiems nepavyko iškovoti 
prizinių vietų. Čia kai ku
riems pakenkė nepakankamas 
treniruočių skaičius, o kai ku
rie gal buvo neobjektyvių tei

didžiosios vienybės atšvaitai. 
Lietuva nėra atskirta ir iš
skirta, ji tik taškas, iš kurio 
išeinama ir į kurį sugrįžtama. 
Jis yra 15 poezijos knygų (ir 
dar 10 poezijos knygų vai
kams), libretų, straipsnių ir 
literatūrinių esė autorius, ver
tėjas. Jo poezijos knygos ver
čiamos į užsienio kalbas. Poe
tas dalyvaus Poezijos dienoje, 
kuri vyks gegužės 11 d., šešta
dienį, 7 val.v. Čiurlionio gale
rijoje, Jaunimo centre (5620 S. 
Claremont).

Parodos

Dar labiau įsižiūrėti į 
Midway oro uosto planą,
architektūrą ir statinius gali
te, atvykę į istorinę Čikagos 
aviacijos departamento paro
dą „Story of Flight: Chicago’s 
Municipal Airport, 1927- 
1947", eksponuojamą Archer 
Heights bibliotekoje, 5055 S. 
Archer Avė. Paroda veikia 
pirmadieniais-ketvirtadieniais 
nuo 9 val.r. iki 9 val.v., penk- 
tadieniais-šeštadieniais nuo 9 
val.r. iki 5 val.p.p. Daugiau in
formacijos tel. 312-747-9241.

sėjų „aukomis”.
Šios puikiai suorganizuotos 

varžybos vyko „Ramada Inn” 
viešbutyje. Pirmųjų trijų vietų 
užėmėjai gavo gražius prizus. 
Kaip pasakoja klubo vadovas 
— S. Rakauskas, visų lietuvių 
dalyvių ir palydovų nuotaika 
būtų buvusi geresnė, jei teisė
javimas būtų buvęs objekty
vesnis. Tačiau tai pasitaiko 
beveik kiekvienų varžybų metu.

Beje, šis klubas kviečia ir ki
tus rankų lenkimo entuzias
tus įsijungti į jo eiles. Treni

Čikagos lietuviai, š.m. balandžio 21-22 d. dalyvavę Ohio valstijoje vykusiose „Harley Davidson” rankos lenkimo 
varžybose. Iš k.: priekyje — Dalius Martusevičius ir Milda Pranskutė. Stovi — Saulius Rakauskas, Dainius Mo
čius, Klaudijus Sipavičius, Audrius Didjurgis, Dalia Medžiaušytė, Giedrius Jucevičius, Romanas Dubininkas, 
Sigitas Pališkis, Danas Subačius ir Kęstutis Kuras. Nuotr. R. Pranskaus

Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo seselių rėmėjų 
metinė vakarienė vyks ge
gužės 26 d., sekmadienį. Šv. 
Mišias 2 val.p.p. Tėvų jėzuitų 
koplyčioje atnašaus kun. dr. 
Kęstutis Trimakas, 3 val.p.p. 
ruošiama vakarienė ir meninė 
dalis. Per šv. Mišias giedos so
listė Laimutė Stepaitienė, jai 
akompanuos muz. Manigirdas 
Motekaitis. Tuoj po šv. Mišių 
Jaunimo centro salėje vyks 
koncertas, dainuos solistė Da
lia Lietuvninkienė, akompa
nuos muz. Manigirdas Mote
kaitis. Seselių vardu pasvei
kins seselė Margarita Barei
kaitė. Vakarienę gamins Ona 
Norvilienė su pagalbininkė
mis. Maloniai kviečiame na
rius ir svečius gausiai daly
vauti ir taip paremti seselių 
darbus Lietuvoje ir Amerikoje.

Panevėžiečių klubo pus
metinis narių susirinkimas
sekmadienį, balandžio 28 d., 
vyks Jaunimo centro pirmo 
aukšto klasėje. Pradžia 1 vai.
p.p. Visi nariai prašomi daly
vauti.

Skelbimai
• Amerikos Lietuvių ra

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

ruotės vyksta penktadienių 
vakarais gana žinomoje vie
toje — Jaunimo centro žemu
tinėje salėje. Čia yra treni
ruoklių patalpa, teikiami ran
kų lenkimo patarimai, o taip 
pat aiškinami kiti labai nau
dingi klausimai.

Reikia pažymėti, kad rankų 
lenkimas jau yra įtrauktas ir į 
ŠALFASS-gos varžybų progra
mą. Tokios varžybos jau vyko 
pernai, gruodžio mėn. 8 d., Či
kagoje. Dabar jas numatoma 
ruošti kiekvienais metais.

Kartą per metus pagal tradiciją 
kartu su mamomis į darbą keliauja 
dukros, o su tėveliais - sūnūs. Va
kar į „Draugo” leidimo, maketavi
mo ir spausdinimo paslaptis gilino
si Westmont Maercker mokyklos 
moksleivė Sandra Badaraitė, 
„Draugo” maketuotojos Dalios Ba- 
darienės dukra.

Jono Kuprio nuuotr.

Verta žinoti
Balandžio 27-ąją, specia

lią Illinois valstijos Advo
katų dieną (Ask a Lawyer 
Day) visi, turintys telefoną ir 
rūpimą klausimą, iš valstijos 
advokatų galės gauti nemoka
mą atsakymą. Advokatai sa
vanoriai į klausimus atsaki
nės septyniose Illinois valsti
jos vietose nuo 9 val.r. iki 2 
val.p.p. šiais tel. 800-252-8908 
arba 312-554-2001. Galima 
bus klausti apie pirkėjų, var
totojų teises, šeimos, nekilno
jamo turto, asmens sužeidimų 
reikalus, apie kitų kasdieni
niame gyvenime iškylančių si
tuacijų sprendimą. Advokatai 
pasistengs pateikti problemų 
nagrinėjimo planą ir patars, 
kokį savo apylinkės advokatą 
pasirinkti.

Įvairioms jaunimo išky
loms, vietiniams bendruome
nių projektams, renginiams, 
sporto stovykloms Čikagos 
miesto programa „Youth Em- 
povverment Grants” gali skirti 
pašalpą nuo 250 iki 1,500 dol. 
Dalyviai turi būti 8-18 metų 
Čikagos gyventojai, kuriuos 
remia nepelno siekianti orga
nizacija. Skambinkite tel. 312- 
746-8545.

,,Draugo” rėmėjai
Jonas Miezinskas, gyve

nantis Oak Lawn , IL, prasi- 
tęsdamas „Draugo” prenumera
tą, mūsų dienraščiui atsiuntė 
50 dol. auką. Esame labai dė
kingi!

Jonas Valaitis, gyvenantis 
VVestern Springs, IL, „Drau
go” paramai paskyrė 99 dol. 
Tariame nuoširdžiausią ačiū!

Taip pat mažiausiai kartą per 
mėnesį klubo nariai dalyvau
ja amerikiečių ruošiamose 
varžybose įvairiose Illinois bei 
kitų valstįjų vietovėse. Pra
ėjusių metų lapkričio 4 d. „Ai
do” atstovai buvo nuvykę į 
New Yorką, kur dalyvavo di
džiulėse varžybose. Jose, beje, 
klubo narė D. Medžiaušytė ta
po čempionė.

Daugiau informacijos apie šį 
klubą sužinosite, skambinda
mi telefonu 773-581-6771.

Ed. Šulaitis

C era naujiena

VAIKAI PAKLYDĖLIAI GRĮŽTA NAMO
Vyresnioji išeivių karta jau

dinasi, kad iš Lietuvos masiš
kai išvažiuoja žmonės, ypač 
jauni. Kiti ramina: jie grįš. Iš 
tiesų, pastaruoju metu tai Šen, 
tai ten Amerikoje girdėti: 
išvažiavo (arba grįžo) gyventi į 
Lietuvą. Grįžta į Lietuvą ir 
buvusi Vilniaus akademinio 
dramos teatro aktorė Irena 
Leonavičiūtė, Cicero, IL, 
išgyvenusi beveik 9 metus.
- Kodėl, - klausiame ak

torės.
- Namo važiuoju. Pavargau 

važinėti į ten ir atgal. Ilgesys 
nė kiek nesumažėjo, nors čia 
turiu gerų draugų ir Amerika 
man patinka. Štai skubu į 
„Poezijos pavasarėlį” Rudnios 
girioje, kur testamentą mums, 
draugams, paliko poetas An
zelmas Matutis. Manęs drau
gai paprašė, kad skaityčiau 
ten jo eilėraščius.

Kai supilsit kauburėlį, 
dainorėlį prisiminkit, 
ka dagėlį pasodinki t... 
Prisimenu, poetas šaukdavo:

„Aktore, važiuojam pas vai
kus!” Ir mes važiuodavom - iš 
mokyklos į mokyklą. Jaučiau 
gyvenimo pulsą. O čia, man 
atrodo, kad aš nieko nenuvei
kiau...
- Jūs buvote viena iš ve

dančiųjų Akademinio dra
mos teatro aktorių, kodėl 
pasitraukėte iš teatro ir 
atvažiavote į Ameriką?
- Jeigu nuoširdžiai kalbėti, 

mes, 30 žmonių, išėjome iš 
teatro dėl režisieriaus Jono 
Vaitkaus, išėjome teatrališkai, 
„su pompa”. Vėliau kiti grįžo, 
o man tuometinis kultūros 
ministras pasiūlė važiuoti į 
Čikagą, kur veikė toks teatras 
„Vaidilutė” (vadovai Šulai
čiai). Jie pakvietė pastatyti 
spektaklį. Paėmiau A. Vaičiū
no melodramą „Nuodėmingas 
angelas”. Buvo susikūręs ne
blogas kolektyvas, pagal re
cenzijas sprendžiant, atrodo, 
kad mums pasisekė. Gavau 
prašymą statyti kitą spek
taklį, bet mano gyvenime 
prasidėjo netektys, aš mur- 
džiausi gyvenime, ir nieko 
daugiau nebepastačiau. Esu 
dėkinga Elenai Sirutienei, 
kuri buvo pakvietusi mane 
skaityti poezijos į „Seklyčią”, 
Rašytojų draugijos pirminin
kei Stasei Petersonienei, pa
kvietusiai' į Jaunimo centrą 
Čikagoje skaityti J. Degutytės 
poezijos. Turėjau daug kūry
binio džiaugsmo ir pagalvojau: 
kodėl aš čia sėdžiu? Aš Lietu
voje turiu skaityti!

Nemanau, kad kalnus nu
versiu, bet ten vyksta aud
ringas gyvenimas, ten drau
gai, su kuriais bendrauta 30- 
40 metų, jų džiaugsmai ir pa
siekimai...
- Ar tie žmonės, trečio

sios bangos lietuviai, čia 
rado save, ar jie laimingi? 
Kokius Jūs juos matėte?
- Tuos, kuriuos sutikau, la

bai blaškėsi. Kai kurie sakė, 
kad pradžioje jiems „stogai 
važiavo”, „ilgesys” - ne tas 
žodis... Čia vertybių skalė 
kita. Be to, Lietuvoje jie buvo

Į knygų ir archyvų persiun
timo į Lietuvą vąjų „Spauda 
Lietuvai” įsijungė „Atlantic 
Express Corp.” Šiai bendrovei 
vadovauja Kastytis Latvys. 
„Atlantic” turi skyrius Cleve
lande, Detroite, Floridoje, 
Grand Rapids ir du skyrius 
Čikagoje. „Atlantic” taipogi 
aptarnauja visą rytinį JAV 
pakraštį iki Bostono. Jų telefo
nas: (nemokamas numeris) 
866-203-3275.

Knygas, archyvus galite pri
statyti tiesiogiai ir „Transpak” 
Čikagoje. Jei pristatysite savo 
siuntą „Transpak” Čikagoje ar 
siųsite per „Atlantic”, prašome

mokytojai, gydytojai, artistai, 
o čia jie turi pradėti nuo nulio 
ir labai ryškiai pajunta pasi
keitusį santykį su aplinka.

Yra ir tokių, kurie čia 
įsitvirtino ir nebenori grįžti, 
bet ir jie keičiasi. Štai vienas 
mano buvęs artistas - 28-erių 
metų medikas, darbštuolis. Jis 
ragais ir nagais įsikibęs į 
Ameriką. Patariau nuvažiuoti 
atostogauti į Lietuvą, ne į Ba- 
hamus. Nuvažiavo. Buvo kos
mopolitas, o dabar jau su di
dele pagarba kalba apie Lie
tuvą. Jis pajuto, kad Lietuva 
bunda ir ji atsikels, ir tuo 
buvo patenkintas. Kitą va
sarą, sakė, vėl važiuos.
- Jus baugina, kad tiek 

daug žmonių išvažiuoja iš 
Lietuvos?
- Skaudu, kad jauniems 

žmonėms nėra vietos, bet, 
man atrodo, kad jie sugrįš, 
nors ne visi. Yra, pvz., čia 
šeima, kurią aš labai myliu. 
Jis Lietuvoje buvo kino opera
torius, ji - dailininkė. Jie, at
vykę čia, pradėjo nuo nulio ir 
jau susikūrė sau gyvenimą - 
turi viską, kas geriausia. 
Pabūnu pas juos 2-3 dienas, 
šnekamės apie Lietuvą. Ji iš 
to ilgesio pradėjo rašyti ei
lėraščius, kurių niekada gy
venime nerašė:

Ir vėl tiesiu į Vilnių tiltą
Per visą plotį vandenyno,
Kuris man širdį padalino...
Jie buvo pasiryžę likti čia, 

ypač jis, o dabar pasakė: „Ne, 
praeis dar kiek laiko, ir mes 
grįšime į Lietuvą”. Jie turi su
sitvarkyti pensijos reikalus ir 
kt.

Yra jaunų žmonių, kurie 
neįsivaizduoja savo gyvenimo 
kitur, kaip tik Lietuvoje. Nu
einu, pvz., į Vilniaus universi
tetą, kalbuosi su studentais. 
Jie niekur nenori važiuoti. Ar
ba štai yra toks garsus archi 
tektas Kęstutis Pempė. Jį 
kvietė į Los Angeles, jis pabu
vo keletą mėnesių ir pasakė: 
„Nenoriu gyventi kitur, tik 
Lietuvoje”.
- Prisiminkit tuos gra

žius jaunystės metus Lietu
voje, teatre, kad ir ne
gražiais laikais.
- Daugiausia vaidinau lyri

nius vaidmenis, ypač daug - 
vaikiškuose spektakliuose. Su 
V. Rimkevičiaus „Vandens le
lija” ir kt. apvažiavau visą 
Lietuvą. „Klastoje ir meilėje” 
vaidinau Luizą. Su tuo spek
takliu buvo atsitikę keistas at
sitikimas. Atvažiavo iš Veima
ro vokietis rež. Otto Langas ir 
rinko aktorius savo „Klastos 
ir meilės” spektakliui Vilniaus 
teatre. Mane jis išgirdo, kai aš 
kažkokiame profsąjungos susi
rinkime „kovojau” už aktorių 
teises. Reikalavau, kad mes 
premjeriniuose spektakliuose, 
kaip normalūs žmonės, turė
tume geras vietas, galėtume 
ateiti pasipuošę (tai juk mūsų 
šventė). Pirmose eilėse sėdė
davo ponai (proletarų vals
tybėje!), o artistas neturėjo 
vietos. Aš kalbėjau taip 
karštai, kad vokietis pasakė: 
„Ji vaidins Ledi Milford”. Di-

VAJUS „SPAUDA LIETUVAI”
iš anksto pranešti projekto ko
ordinatoriui Kęstučiui Ječiui 
telefonu 630-832-2809, ei. paš
tu k.jecius@worldnet. att. net 
paštu: 1310 Wayside Drive, 
Vilią Park, IL 60181-3524.

Naudojant šį variantą jūs 
turėsite laikytis šios tvarkos:

1. Sumokėti „Atlantic” ar 
„Transpak” už siuntą.

2. Persiųsti sąskaitą ir kny
gų bei archyvų sąrašą projek
to koordinatoriui.

3. Koordinatorius jums iš
mokės 0,40 dol. už kiekvieną 
siųstą svarą.

4. Jei nežinote kam ir kur 
siųsti knygas ir archyvus, pri

Aktorė Irena Leonavičiūtė skaito 
poeziją Cicero parapijos salėje.

Jono Kuprio nuotr.

rektorius priešinosi, bet reži
sierius užsispyrė, ir aš vaid
menį gavau. Ir svarbiausia - 
net dublerio nedavė.

Pokarinių dešimtmečių at
mosfera teatre buvo slogi: ka
raliavo ponios ministrų žmo
nos, kurios dar ir tarpusavyje 
riejosi, bet aš buvau laiminga, 
man tekdavo vaidmenų.
- Kokį Jūs matote šian

dienos Lietuvos teatrą?
- Man patinka rež. R. Tu

mino spektakliai (ne visi). 
Jaunimas mėgsta A. Koršu
novą, man jis svetimas.
- O europinis Nekrošius?
- Nemačiau „Otelio”, bet su 

meile prisimenu jo „Piros- 
mani... Pirosmani”. Vieno lin
kėčiau, kad į teatrą sugrįžtų 
Lietuvos didvyriai, mūsų hero
jai, kančios žmonės. Kad teat
ras sugrąžintų mums istoriją, 
kad auklėtų jaunimą. Prisime
nu, anuomet J. Marcinke
vičiaus „Mažvyde” vaidinau 
nediduką vaidmenį ir iš susi
jaudinimo drebėdavau užkuli
siuose, kai scenoje kartodavo 
„Lietuva, Lietuva...”, o salėje 
žmonės stovėdavo. Man grau
du ir šiandien tai prisiminti... 
O kas dabar žadina tuos jaus
mus? Atrodo, kad patriotiz
mas tapo gėda. Kažkas turi 
budinti, kad jaunimas di
džiuotųsi savo tėvyne, ne
norėti) išvažiuoti, o ieškotų 
vietos savo žemėje.
- Gal asmenybių, kurios 

tai sugebėtų daryti ne ba
naliai, stokojame? Atrodo, 
yra ir literatūros proble
ma.

Na, ir Jūsų atsisveikini
mo žodis Cicero.
- Čia daug šilumos. Kiekvie

nas, patekęs į Cicero, jaučiasi 
priglaustas. Čia - valstybė su 
savo prezidentu, kultūros mi
nistre, net metraštininku ir 
greitąja pagalba, kuri visada 
ir visiems pasiruošusi padėti. 
Čia palieku daug širdies...

Gera naujiena, kad lietu
viai grįžta namo, bloga - 
kad Šv. Antano lietuvių 
parapija Cicero netenka 
vieno, taip svarbaus para
pijiečio.

Audronė V. Škiudaitė

statysime jums turimus Lietu
vos bibliotekų adresus. Galite 
siųsti vietovių, mokyklų, uni
versitetų, mokslo institucijų 
ar organizacijų bibliotekoms. 
Nebus priimami siuntiniai 
privatiems asmenims.

Jei kam nors reikės pagal
bos, kreipkitės į projekto koor
dinatorių, pasistengsime pa
dėti. Jei turite klausimų 
kreipkitės į projekto koordina
torių Kęstutį Ječių: ei paštu 
kjecius@worldnet.att.net tele
fonu 630-832-2809, paštu 
1310 Wayside Drive, Vilią 
Park, IL 60181-3524.

Čikagos filisterių skautų 
sąjungos skyrius
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