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Sportas
* Palangoje sekmadienį 

prasidėsiančioje Lietuvos 
vyrų krepšinio rinktinės sto
vykloje laukiama keturiolikos 
žaidėjų — ne visi rinktinės 
kandidatai suvažiuos į pirmą
sias pratybas, mat „Lietuvos 
ryto” ir „Žalgirio” žaidėjai 
jaučiasi pavargę po tarpusavio 
kovų ir nori pailsėti. Rink
tinės treneris Antanas Sireika 
dideles viltis sieja su rugpjūtį 
planuojamu antruoju treni
ruočių bei kontrolinių varžybų 
Vokietijoje ir Italijoje ciklu, 
kuriame jau turėtų dalyvauti 
komandos branduolys.

* Po antradienį vykusio
A. Sabonio „Žalgirio” krep
šinio centro valdybos posėdžio 
nutarta, jog per 2002-2003 m. 
krepšinio sezoną Kauno „Žal
girio” klubo treneriais lieka 
Algirdas Brazys ir Gintaras 
Krapikas.

Naujausios
žinios

* Lietuva padavė paraiš
ką prisijungti prie Atvirosios 
oro erdvės sutarties.

* Socialdemokratu para
ma Kauno mero nuverti
mui papiktino jų bendrinin
kus Seime — socialliberalus.

* Pirmuoju Barboros 
Radvilaitės medaliu Vilnius 
apdovanos visuomenės veikėją 
Beatričę Vasaris.

* Prezidentas pasveikino 
Vilniaus pedagoginio uni
versiteto bendruomenę su 
įkūrimo dešimtmečiu.

* Klaipėdos rąjono val
džia atsisakė sumanymo 
privatizuoti mokyklų valgyk
las.

* Seimo atsakas į ŽIV 
protrūkį ir narkomanijos 
problemą kalėjimuose — laiki
nosios komisijos.

Laisvės sutvirtinimo įstatymas
Valdis Pavlovskis

Šio įstatymo pravedimas 
JAV Senate ir Atstovų rū
muose — didelis Amerikos 
baltų bendruomenių laimėji
mas, tačiau negalime nuleis
ti rankų ir užmigti, kad ir ant 
užtarnautų laurų. Prieš akis 
dar daug kliūčių, kurias rei
kės įveikti ateinančiais mėne
siais ir metais, kol pasieksi
me tikslą — Baltijos valstybių 
saugumą. Trumpai pažvelki
me į šį įstatymą ir Amerikos 
Baltų laisvės lygos (toliau 
ABLL) prisidėjimą priėjo pra- 
vedimo.

Įstatymo paskirtis ir 
svarba NATO praplėtimui

Įstatymas aiškiai ir be 
užuolankų pasisako už NATO 
praplėtimą ir paskiria šiek 
tiek finansinės paramos vals
tybėms, norinčioms įstoti į 
NATO. Jame valstybės — 
kandidatės neįvardinamos. 
Rand Corporation jau nuo 
1995-1996 metų studijų (dr. 
Ronald Rasmus, dr. C. Nurick 
ir kiti) rekomendavo, kad rei
kia Rusiją pratinti susigyven
ti su faktu, kad Baltijos val
stybės taps NATO narėmis.

Nukelta į 3 psl.

Buvę komunistų 
veikėjai valstybinių

pensijų negaus
Seimas ketvirtadienį 

nedrįso pritarti Valstybinių 
pensijų įstatymo pataisai, ku
ria būtų įteisinta galimybė bu
vusiems vadovaujantiems ko
munistų partijos ir techni
niams sovietinių represinių 
struktūrų darbuotojams gauti 
valstybines nukentėjusiųjų 
pensijas.

Balsavimą Seimo posėdžių 
salėje stebėjo keliasdešimt bu
vusių politinių kalinių, tremti
nių ir rezistencijos kovų daly
vių, kurie plojimais palydėjo 
Seimo sprendimą nepritarti 
pataisai.

Ketvirtadienį prieš balsa
vimą prie Seimo buvo sureng
tas piketas, kuriame dalyvavo 
keli šimtai žmonių.

Nukelta į 2 psl.

Pasaulio naujienos
(Remianti* AFP, Reutere, AP. Intertax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranefclmale)

JAV

New York. Sugriuvusių 
World Trade Center dangorai
žių vietoje ketvirtadienį oficia
liai buvo baigti griuvėsių valy
mo ir žmonių paieškos darbai, 
kurių metų buvo išvežta 1.8 
mln. tonų plieno bei betono 
nuolaužų. Čia įvyko simbolinė 
ceremonija, kurios metu buvo 
pagerbti žuvusieji ir titaniškos 
aštuonis mėnesius trukusios 
gelbėtojų pastangos 6 hektarų 
„epicentre”, kur darbininkai 
triūsė nuo rugsėjo 11-osios, 
kai į dangoraižius dvynius rė
žėsi pagrobti keleiviniai lėk
tuvai. Per šias atakas žuvo 
2,823 žmonės, kurių palaikai 
buvo ištirti ir atpažinti. Dar

Heseno vyriausybės surengtame Europos savaitės atidaryme, kuris vyko Vasario 16-osios gimnazijoje, politikai disku
tavo Lietuvos perspektyvas įstoti į Europos Sąjungą.

Nuotr.: (Iš kairės) Europos teismo generalinis prokuroras dr. C. O. Lenz, Lietuvos užsienio reikalų ministro pava
duotojas Justas Paleckis, Heseno ministras J. Riebel, moderatorius R. Ofenloch, Europos Parlamento nariai T. Mann 
ir dr. U. Bullmann. M. Šmitienės nuotr.

Lietuvos kariškiai baigė 
JAV ambasados rengtus kursus

Vilnius, gegužės 30 d. (BNS) 
— Amerikos centre Vilniuje 
ketvirtadienį įteikti diplomai 
pirmiesiems Lietuvos karinin
kams ir puskarininkiams, bai
gusiems parengiamuosius 
anglų kalbos kursus ir besi
ruošiantiems tęsti specializuo
tas studijas JAV karo mokyk
lose.

15-kai Lietuvos karininkų 
anglų kalbos kursų baigimo 
pažymėjimus įteikė JAV am
basadorius Lietuvoje John 
Tefft. Jis sakė, kad šie kursai 
Lietuvai bus labai naudingi ir 
kiekvienas juose besimokęs 
pasiekė „įspūdingų rezultatų”.

Kursus organizavo JAV am
basados Vilniuje Gynybinio 
bendradarbiavimo skyrius.

Lietuvos karių profesinio 
tobulinimo centre Nemen
činėje šiemet atidarytame 
JAV Gynybos kalbų instituto 
padalinyje puspenkto mėnesio 
trukusiuose kursuose mokėsi 
22 Lietuvos sausumos, jūrų ir 
oro pajėgų karininkai. Tarp

nenustatytos beveik 1,800 žu
vusiųjų asmenybės.

Vašingtonas. JAV Federa
linis tyrimų biuras (FBI) pa
skelbė atliksiąs esminę per
tvarką, siekiant geriau apsau
goti JAV nuo naujų teroro iš
puolių. FBI direktorius Robert 
Mueller paskelbė 10 naujų 
tikslų pertvarkant darbą, įs
kaitant JAV apsaugą nuo te
rorizmo, kibernetinių išpuolių 
ir užsienio žvalgybinės veik
los. Beveik 500 FBI agentų, 
kurie šiuo metu dalyvauja ko
vos su narkotikais ir nusikals
tamumu operacijose, bus pa
skirti dirbti į antiteroristinį 
skyrių. Iš viso FBI turi 27,000 
darbuotojų, įskaitant 11,400 
agentų, ir ketina priimti dar 
maždaug 900. FBI pastaruoju 
metu buvo griežtai kritikuoja
mas, jog nepasinaudojo pra
ėjusių metų liepos mėnesį pa
teiktu Arizonos valstijoje dir
bančios agentės pranešimu, 
kuriame ji ragino ištirti įtar
tinus užsieniečius, besimokan
čius JAV lakūnų mokyklose.

Kursus pabaigusių yra kapi
tonų, vyresniųjų leitenantų, 
majorų.

Iš 22 kursus pradėjusių ka
rininkų, septyni mokslus jau 
tęsia Amerikoje.

Anglų kalbos'Kursus baigęs 
KAM gynybos štabo viršininko 
pavaduotojas pulkininkas lei
tenantas Algirdas Norkus visų 
besimokiusiųjų vardu pasi
džiaugė gerai organizuotais 
kursais ir puikia mokymo 
metodika. Karininkas pasiūlė 
įsteigti daugiau panašių mo
kymo centrų.

Lietuvos karininkų ir pus
karininkių mokslai įvairiuose 
kariniuose kursuose nuo 1993 
metų finansuojami iš JAV 
Tarptautinių karinių studijų 
ir mokymo programos (IMET) 
lėšų. Kasmet JAV vyriausybės 
bei Gynybos departamentas 
IMET programai skiria vis 
daugiau lėšų, todėl studijuoti į 
JAV kasmet išvyksta vis dau
giau kariškių. Šiemet JAV iš 
viso mokysis 44 karininkai iš 
Lietuvos.
Agentė taip pat rašė, kad 
Osama bin Laden pa
sekėjai gali naudotis JAV la
kūnų mokyklomis, rengdamie
si teroro operacijoms.

EUROPA
Roma. Europos Sąjungos 

(ES) bendros pasienio apsau
gos tarnybos, kuri kovotų su 
nelegalia imigracija ir teroriz
mu, sukūrimas yra vienas 
svarbiausių uždavinių regio
ne, ketvirtadienį sakė Ispani
jos vidaus reikalų ministras 
Mariano Rajoy, prasidedant 
Europos vidaus reikalų mi
nistrų susitikimui. Vidaus 
saugumas ES tikslu tapo po 
rugsėjo 11-osios atakų JAV, 
taip pat — Europoje išpopu
liarėjus kraštutinių dešiniųjų 
partijoms, skelbiančioms anti- 
imigracines ir kovos su nusi
kalstamumu programas.

Ženeva. Nepaisant visų pa
stangų legalizuoti pusę Euro
pos Sąjungoje esančių netei
sėtų imigrantų, jų čia vis vien 
yra ne mažiau kaip 3 milijo
nai, rodo Tarptautinės migra
cijos organizacijos skaičiavi
mai. Pranešama, prieš dešimt
metį neteisėtų imigrantų te
buvo 2 milijonai.

Seimas pritarė
„Williams” ir „Jukos” 
sandoriui būtiniems

projektams
Premjeras Algirdas

Brazauskas pareiškė, kad Ru
sijos naftos susivienijimo „Ju
kos” investicijos į „Mažeikių 
naftą” dabar yra vienintelė 
išeitis pagerinti Lietuvos naf
tos susivienijimo veiklą.

„Kitos alternatyvos nema
tome. Tikimės, kad 150 mln. 
JAV dolerių, kuriuos už akci
jas sumokės bei paskolins ‘Ju
kos’, padės įmonės veiklai, 
pagerės jos valdymas ir tokiu 
būdu galėtume išspręsti labai 
sunkią ‘Mažeikių naftos’ pa
dėtį’ ”, sakė A. Brazauskas 
Seime, svarstant įstatymų, 
reikalingų užbaigti „Williams” 
ir „Jukos” sandorį, projektus.

Seimas pritarė akcinių ben
drovių „Būtingės nafta”, „Ma
žeikių nafta” ir „Naftotiekis” 
reorganizavimo įstatymo pa
keitimų ir Lietuvos valstybės 
esminių turtinių įsipareigo
jimų, susijusių su investicijo
mis į bendrovę „Mažeikių naf
ta”, prisiėmimo įstatymo pro
jektam^___________________

Briuselis. Ispanija siekia, 
kad birželio mėnesį Sevilijoje 
susitiksiantys Europos Sąjun
gos (ES) vadovai pertvarkytų 
ES sprendimų priėmimo me
chanizmą. Manoma, jog ilgai
niui ši reforma gali turėti įta
kos valdžios struktūroms viso
se 15-oje ES narių. Šie pasiū
lymai tebėra įslaptinti, tačiau, 
pasak diplomatų, jais siekia
ma padaryti ministrų balsavi
mą dėl teisės aktų atvirą vi
suomenei, geriau parengti ES 
viršūnių susitikimus ir su
siaurinti jų tematiką, taip pat 
sukurti geresnę priežiūros ins
tituciją Europos reikalams de
rinti.

Londonas. Su JAV ekono
mikos atsigavimo tempais su
sijusios abejonės ir dar vieną 
sesiją smukę pagrindiniai 
JAV akcijų indeksai eurą ket
virtadienį pastūmėjo iki aukš
čiausio nuo 2001 metų pra
džios lygio — 0.9389 dolerio, o 
JAV dolerio kursas Šveicarijos 
franko atžvilgiu smuko iki že
miausio nuo 2000 metų sausio 
lygio.

Ryga. Rusija susitaikė su 
galimu Baltijos valstybių pri
ėmimu į NATO, bet pažymi,

Lietuva pradėjo rengti ketvirtąjį 
narystės NATO veiksnių planą

Vilnius, gegužės 30 d. 
(BNS) — Ketvirtadienį posė
džiavusi Lietuvos integracijos 
į NATO koordinavimo komisi
ja nutarė pradėti rengti ket
virtąją NATO narystės veiks
mų plano (NVP) dalį.

Komisijos pirmininkas, UR 
ministras Antanas Valionis 
pažymėjo, kad Lietuva, pada
riusi didelę pažangą integraci
jos į NATO srityje, negali lė
tinti vykdomų reformų tempo 
ir privalo toliau jas nuosekliai 
tęsti.

Komisija nusprendė rugsėjį 
pateikti vyriausybei tvirtinti 
NVP projektą ir rugsėjo pabai
goje įteikti programą NATO.

Šiemet balandį NATO tary
bos posėdyje Lietuvos NVP 
trečiojo metinio ciklo vykdy
mas buvo įvertintas palankiai 
ir pažymėta, jog nėra teisinių 
kliūčių Lietuvai tapti NATO 
nare.

Narystės veiksmų planą su
daro penkios dalys — politinė 
ir ekonominė, gynybos-karinė, 
resursų, saugumo bei teisinė.

Kauno taryba nuvertė
miesto

Kaunas, gegužės 30 d. 
(BNS) — Kauno miesto taryba 
ketvirtadienį pareiškė nepasi
tikėjimą Kauno merui social
liberalui Erikui Tamašauskui. 

Už nepasitikėjimą balsavo
23 tarybos nariai iš 41.

Pats meras miesto tarybos 
posėdyje nedalyvavo, nes te
bėra ligoninėje, kur pateko 
praėjusį savaitgalį sušlubavus 
širdžiai.

Protestuodami prieš apkaltą 
merui, po balsavimo salę pali-
jog joms nėra būtinybės ieš
koti, kas apgiritų nuo Rusijos, 
nes Rusija Baltijos valstybėms 
grėsmės nekelia, ketvirtadienį 
po susitikimo su Latvijos pre
zidente Vaira Vyke-Freiberga 
sakė Valstybės Dūmos pirmi
ninko pavaduotoja Liubovė 
Sliska. Ji pažymėjo, jog Euro
pa ir visas pasaulis įsitikino, 
kad iš Rusijos grėsmės nerei
kia tikėtis. Rugsėjo 11-osios 
įvykiai įrodė, kad nė viena 
valstybė negali apsidrausti 
nuo grėsmių.

ARTIMIEJI RYTAI

Ramala, Vakarų Krantas.
Palestinos savivalda paskelbė, 
kad prezidentas Yasser Arafat 
trečiadienį patvirtino pagrin
dinį konstitucinį įstatymą, ku
ris, pasak palestiniečių parla
mentarų, pradės Y. Arafat 
rankose sutelktos valdžios de-

Šiose dalyse nustatyti reikala
vimai, kuriais vertinamas pa
sirengimas narystei sąjungoje. 
Jie apima gerus santykius su 
kaimynais, ekonomikos pasto
vumą, visuomenės paramą eu- 
roatlantinei integracijai, vals
tybės kandidatės karinius pa
jėgumus, kariuomenės opera
cinį sąveikumą su NATO, įna
šą į tarptautines taikos opera
cijas ir kovą prieš terorizmą, 
korupciją bei organizuotą nu
sikalstamumą, teisinės siste
mos suderinamumą su NATO 
teisiniais dokumentais, krizių 
valdymo mechanizmus bei ki
tas sritis.

Narystės veiksmų planas 
yra 1999 metais NATO pasiū
lyta programa narystės sąjun
goje siekiančioms valstybėms. 
Programos vykdymą NATO 
kasmet įvertina.

NATO užsienio reikalų mi
nistrų susitikime Reikjavike 
sąjungos narės įsipareigojo de
rybas su pakviestosiomis vals
tybėmis baigti ne vėliau kaip 
2003 metų pavasarį.

merą
ko Naujosios sąjungos ir Lie
tuvos laisvės sąjungos atsto
vai.

Naujosios Sąjungos atsakin
gasis sekretorius Vaidotas 
Pliusnis teigė, kad Kauno 
mero atstatydinimas partijai 
buvo netikėtas. Seime social
liberalai ir socialdemokratai 
yra bendrininkai, sudarantys 
valdančiąją daugumą. V. 
Pliusnis teigė šiame atstatydi
nime nematąs jokios logikos. 
Paklaustas, ar Kauno mero at
statydinimas gali paveikti so
cialliberalų ir socialdemok
ratų santykius Seime, jis 
sakė, kad „tai yra tam tikras 
iššūkis”. Be to, V. Pliusnio 
nuomone, Kauno tarybos na
riai pažeidė etikos normas, 
balsuodami dėl apkaltos tuo
met, kai meras guli ligoninėje.

Daugiau nei dvi savaites 
Kauno savivaldybėje sklandė 
gandai apie apkaltą merui. Iš 
pradžių interpeliacijai para
šus pradėjo rinkti Lietuvos 
laisvės sąjunga (LLS).

Nukelta į 2 psl.
centralizavimą. Palestinos sa
vivalda, kuri buvo įsteigta pa
gal 1993 metų taikos susitari
mus su Izraeliu, neturi oficia
lios konstitucijos.
Jeruzalė. Į konflikto drasko

mus Artimuosius Rytus nuo 
ketvirtadienio pradėjo rinktis 
aukšti JAV ir Europos atsto
vai, mėginsiantys dar kartą 
pastūmėti pastangas siekti ‘ 
taikos. Susitikimai rengiami 
tuo metu, kai Izraelis suakty
vino puolimus Vakarų Krante, 
o palestiniečių savižudžiai 
sprogdintojai toliau bando 
smogti į Izraelio silpnąsias 
vietas.

AFGANISTANAS
Islamabadas. Į rytų Afga

nistane esančią JAV ir koali
cijos karinių pajėgų bazę buvo 
paleistos trys raketos, tačiau 
pranešimų apie nukentėjusius 
nėra. Bazė, esanti į rytus nuo 
Gardezo miesto Paktijos pro
vincijoje, buvo apšaudyta nak
tį. Tai pirmas tokio pobūdžio 
išpuolis prieš JAV ir koalicijos 
pajėgas Ga.deze. Koalicijos 
pąjėgų bazės Afganistane jau 
buvo užpultos mažiausiai de
šimt kartų, tačiau jų metu 
niekas nenukentėjo.
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SPORTO APŽVALGA

Redaktorė Irena Regienė

JAU PRASIDEDA PASAULIO 
FUTBOLO PIRMENYBĖS 

EDVARDAS ŠULAITIS
Šiandien, penktadienį, ge

gužės 31 d., jau prasideda 
ilgai lauktos Pasaulio futbolo 
pirmenybės, kurios bus pats 
didžiausias šiųmetinis sporto 
įvykis visuose kontinentuose, 
galbūt tik išskyrus Šiaurės 
Ameriką, kur šiai sporto šakai 
dar vis neteikiama pridera
mos reikšmės.

Varžybos šį kartą bus 
pravestos dviejose valstybėse 
— Pietų Korėjoje ir Japonijoje. 
Jose dalyvaus 32 valstybinės 
ekipos, dvejų metų laikotarpy
je atrankinėse grupėse iš
kovojusios teisę keliauti į fina
linį ratą. Beje, čia laimę bandė 
ir Lietuvos rinktinė, tačiau ji 
šį kartą gan kukliai pasirodė.

Šiemet geriausios pasaulio 
vienuolikės yra suskirstytos į 
aštuonias grupes po 4 koman
das kiekvienoje. Dabartiniai 
čempionai — Prancūzijos 
rinktinė — papuolė į A grupę, 
kartu su Danija, Senegalu ir 
Urugvajumi. Tačiau šįmet fut
bolo žinovai favoritais laiko ne 
pracūzus, bet italus ir argen- 
tiniečius. Net ir garsieji brazi
lai, kaip galvojama, turės pus
finalyje pasiduoti Argentinai.

Pažvelkime į pirmenybes 
nuo" pradžių.

Iš pradinių 8 grupių į 
tolimesnį ratą pateks po dvi

ekipas, kurios nuo birželio 15 
iki 18 d. žais antrame rate. 
Birželio 21d. prasidės ketvirt
finalių ratas. „Sports 
Illustrated” žurnalo žinovų 
teigimu, jame Italija išmuš 
Airiją, Kamerūnas sutvarkys 
Portugaliją, Brazilija nugalės 
Prancūziją, Argentina — 
Japoniją.

Pusfinaliai bus žaidžiami 
birželio 25 ir 26 d. Tikimasi, 
kad Italija duos pylos Kame- 
rūnui, o Argentina — Brazilijai. 
Finalas įvyks birželio 30 d. 
Yokohoma mieste, Japonijoje, 
ir čia Italija turėtų švęsti per
galę prieš Argentiną. Jeigu 
taip atsitiktų, italai pavytų 
brazilus, kurie iki šiol net ke
turis kartus yra buvę pasaulio 
čempionais.

Įdomu, kad JAV rinktinei 
žadamas patekimas į antrąjį 
ratą. Amerikiečiai rungty
niauja D grupėje, kartu su 
portugalais, lenkais ir pietų 
korėjiečiais. Šias pasaulio pir
menybes bus galima matyti 
per kabelinę televiziją, o finalą 
per ABC tinklą (7 kanalą).

Iš viso per šias pirmenybes 
turės būti sužaistos 64 rung
tynės ir beveik visas perduos 
ESPN ar ESPN2 kabelinės TV 
stotys. Jos nerodys tik birželio 
1 d. susitikimo Airija-Kame-

Iš pasaulio futbolo pirmenybių praeities — Soldier Field stadionas Čikagoje. E. Šulaičio nuotr.

runas ir birželio 2 d. rung
tynių Anglija-Švedija (šiuos 
žaidimus bus galima matyti, 
komentuojamus ispanų kalba, 
per UNI tinklą, 66 kanalą). Taip 
pat vien tik UNI perduos ir 
rungtynes dėl trečios vietos 
birželio 29 d.

Pirmosios rungtynės vyks 
gegužės 31 d., ir jas matysime

tos dienos ryte — 6:25 per 
ESPN2. Daugumas kitų susi
tikimų bus perduodami tuoj po 
vidurnakčio arba naktį. Taigi, 
norintys pasaulio futbolo pir
menybes matyti televizijoje, 
turės atsisakyti nemažai 
miego valandų. Tačiau kitos 
išeities nėra, nebent pasidary
ti video įrašus ir žiūrėti ryto

jaus dieną.
Dėl konkrečių viso pasaulio 

futbolo pirmenybių perdavimo 
valandų reikia skaityti anglų 
kalba išeinančią spaudą. Čia 
tik norime pažymėti, kad pir
mosios JAV rinktinės (su 
Portugalija) rungtynės bus 
perduodamos birželio 5 d., 
3:55 vai. ryte.
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Festivalyje dainavo liaudies dainų 
atlikėja Veronika Povilionienė

Vilniuje nuskambėjo 
jubiliejiniai kankliai

30-ties metų jubiliejų šven
čiantis tarptautinis folkloro 
festivalis „Skamba skamba 
kankliai” nuvilnijo per Lietu
vos sostinę.

Pasak ilgametės festivalio 
rengėjos ir tradicijos puoselė
tojos, muzikologės Zitos Kel- 
mickaitės, nuo 1973 m. kiek
vieną pavasarį vykstantis fes
tivalis nuosekliai ir ištikimai 
puoselėjo tradicinio folkloro 
gyvastį miesto sąlygomis ir tai 
tapo svarbia tautinės tapaty
bės saviraiškos forma. Vil
niaus universiteto, Alumnato 
ir kiti senamiesčio kiemai ir 
gatvės paskutinę gegužės sa
vaitę tapo lyg savotiškais gi
minių suėjimo vienkiemiais — 
jau užaugo ir savo palikuonių 
sulaukė pirmųjų festivalio da
lyvių vaikai.

Kaip ir kasmet, į šventę at
vyko kaimo dainininkai, šokė

jai, muzikantai iš įvairių Lie
tuvos etnografinių regionų, 
dalyvauja per 30 Vilniaus 
folkloro ansamblių, pakviesta 
svečių iš Latvijos, Rusijos, 
Vengrijos, Čekijos, Indijos ir 
Venezuelos. (Elta)

Sostinės savivaldybė 
vaikams žada įdomią 

vasarą
Atsižvelgdama į Vilniaus 

vaikų būtiniausius poreikius 
bei siekdama suteikti jiems 
galimybę turiningai ir įdomiai 
praleisti vasaros atostogas, 
sostinės savivaldybė paskelbė 
vaikų vasaros užimtumo pro
gramą „Vilniaus vaikai — į 
vasarą”.

Nuo birželio 1 d. iki pat nau
jų mokslo metų pradžios sosti
nės vaikams savivaldybė ir 
programą remiančios nevy
riausybinės organizacijos, ver
slininkai pasiūlys keliasde
šimt sporto, kultūros renginių, 
pramogų lauke, uždarose pa
talpose ir internetinėje erdvė
je. Tikimasi, kad renginiuose 
apsilankys iki 10,000 vaikų.

(BNS)

Varpai žadins tautą 
dvasingesniam

gyvenimui
Vilniaus arkikatedra bazili

ka vėl turi varpus. Šeši Vokie
tijoje išlieti ir Lietuvos sosti
nei padovanoti varpai buvo iš
kilmingai pašventinti Vilniaus 
arkikatedros aikštėje.

„Dabar šie varpai priklauso 
jums, o jūs — šiems varpams”, 
sakė Kelno arkivyskupas, 
kardinolas Joachim Meisner, 
oficialiai perduodamas varpus 
Vilniaus arkikatedrai-bazili- 
kai, visiems vilniečiams.

,JTRE” FUTBOLININKAI 
SUŽAIDĖ LYGIOMIS

Gegužės 26 d. Čikagos profe
sionalų klubo „Fire” komanda 
savo naujoje namų aikštėje, 
Naperville, IL, esančioje 
North Central kolegijos „Car
dinal” stadione, rungtyniavo 
su San Jose (Kalifornija) 
„Earthųuakes” vienuolike. 
Nors čikagiečiai ir vedė 1-0, 
tačiau vėliau svečiai iš bau
dinio sugebėjo rezultatą išly
ginti.

Šias rungtynes stebėjo 
13,521 sirgalius — šiek tiek 
daugiau negu stadione sėdimų 
vietų. Prieš šį sekmadienį 
įvyksiantį susitikimą su 
Columbus „Crew” komanda, 
vietų skaičių žadama padi
dinti iki 15,000. Tačiau tai bus

visgi kiek mažiau, negu 
žiūrovų vidurkis per Soldier 
Field stadione vykusias rung
tynes (vidurkis yra buvęs dau
giau negu 16,000).

Birželio 10 d., 6:30 vai. v., 
„Fire” žais draugiškas rung
tynes prieš ,,Schwaben” 
komandą jos aikštėje, Buffalo 
Grove, III.

SEKMADIENĮ 
„LITUANICA” ŽAIS SU

„EAGLES”
Šį sekmadienį, birželio 2 d., 

„Lituanicos” futbolo vienuo
likės važiuos į Lake Vilią, III., 
prie Wisconsin valstijos sienos 
ir ten „Serbian Center” aikš
tėje žais su lenkų „Eagles” 
klubo komandomis.

Pagrindinės sudėtys rungty

niaus 3 vai. popiet, o prieš tai 
— bus rezervinių komandų 
susitikimas. Nors „Eagles” 
„major” divizijoje yra viena 
galingiausiųjų komandų, bet 
mūsiškiai turi vilčių laimėti. 
Ypač jeigu susirinks visi stip
rieji mūsų žaidėjai, išplėšti 
visus 3 taškus galimybių yra. 
Tada „Lituanicos” vyrai pa
kiltų į dar aukštesnę vietą 
(dabar jie stovi 6-oje) pirmeny
bių lentelėje.

VĖL VIENA NETEKTIS
Iš Floridos atėjo liūdna ži

nia, kad St. Petersburge mirė 
ilgametis „Lituanicos” valdy
bos narys Antanas Viktorą. 
AtA Antanas anksčiau gyveno 
ir dirbo Čikagoje, bet, išėjęs į 
pensiją, išsikraustė į šiltus

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

Kalbame lietuviškai
8018 W. Archer Avė. Sta. 5 k6 

Chicago, IL 60638
Tol. 773-229-9965

Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S.79 th Avė., Hickory Hills, IL
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą

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

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

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
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

Tel. 706-422-8260

ARAS ŽUOBA, M.D. 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

kraštus.
Jo kūnas buvo sudegintas ir 

pelenai bus nuvežti palaidoti 
Lietuvon. Užjaučiame velionio

artimuosius, kurie, o taip pat 
gausūs draugai bei pažįstami, 
liūdi dėl šios netekties.

E.Š.

Dėkodamas už dovaną, Vil
niaus arkivyskupas, kardino
las Audrys Juozas Bačkis pri
minė iškilmių dalyviams, kad 
nuo senovės Šventaragio slė
nis buvo maldų ir Dievo garbi
nimo vieta. „Nuo šiol čia vėl 
skambės varpai — krikščio
niškos bendrystės ženklas, nu
skaidrinantis mūsų širdis tyru 
ir šventu džiaugsmu. Varpai 
— bažnyčios liturgijos dalis. 
Tegul žadina jie mūsų tautą 
doresniam ir dvasingesniam 
gyvenimui”.

Visi šeši dovanoti varpai 
sveria 7 tonas. Didžiausio svo
ris — 2,600 kg, mažiausio — 
464 kg. Kiekvienas varpas 
turi pavadinimą. Ąžuolo lapų 
vainikais apipinti ir į specia
lius stovus įtvirtinti naujieji 
varpai kelias dienas praleido 
arkikatedros aikštėje, žmonės 
galėjo juos gerai apžiūrėti.iEitai

Kaunas siekia 
pritraukti daugiau

turistų
Kauno regiono turizmo in

formacijos centras (TIC) pri
statė reklaminį katalogą apie 
Kauną, kuris išleistas ir espe
ranto kalba. Pasak Kauno re
giono TIC direktoriaus Sigito 
Sidaravičiaus, Kauno esperan
tininkų draugija pati pasisiūlė

išversti leidinį į šią kalbą ir 
pažadėjo platinti jį visuose pa
saulyje vyksiančiuose espe
rantininkų renginiuose.

Esperanto kalba išleista 
1,000 katalogo egzempliorių.

Katalogas bus nemokamai 
platinamas viešbučiuose, Kau
no regiono TIC įstaigoje, tarp
tautinėse parodose. Leidinyje 
aprašomi įdomiausi turistams 
miesto ir jo apylinkių objektai 
bei vietovės, didžiausi rengi
niai, pagrindiniai kontaktiniai 
telefonai, adresai, jame gali
ma rasti miesto planą. (BNS)

Klaipėdos jubiliejui 
— roko opera

„Jūratė ir Kastytis**
750 metų jubiliejų šven

čiančioje Klaipėdoje rugpjūtį 
bus parodyta roko opera „Jū
ratė ir Kastytis”, kuri pasakos 
apie Gintarinių rūmų atstaty
mą sausumoje — Klaipėdos 
miestą. Naujoji roko opera ne
kartos populiarios legendos, o 
bus jos tęsinys.

Šio projekto sumanytojai ir 
organizatoriai yra roko grupė 
„Skylė”. Jos vadovas Rokas 
Radzevičius sakė, kad lietu
viai, ypač pajūrio žmonės, šia 
legenda didžiuojasi, todėl „dar 
kartą nutarėme įamžinti Jū
ratės ir Kastyčio temą — šį 
kartą — miuziklo pavidalu”.

Roko operos kūrybinė grupė 
tikisi, kad „tai bus muzikos, 
modernaus šokio, pirotechni
kos elementų ir ugnies efektų 
junginys, kuriame sau peno 
atras tiek jaunas, tiek senas.

Vaikų gydymui — 
prezidento žmonos 

fondo dovana
Inkstų ligų gydymui Res

publikinėje Vilniaus universi
tetinėje vaikų ligoninėje nuo 
šiol tarnaus Almos Adamkie
nės paramos fondo dovanotas 
hemodializės aparatas.

70,000 litų kainuojantis 
įrenginys nupirktas už lėšas, 
kurias surinko Lietuvos prezi
dento žmona A. Adamkienė. 
Pasirūpinti šiuo aparatu ją 
paskatino per televiziją paro
dytas jaudinantis reportažas 
apie tai, jog Respublikinės Vil
niaus universitetinės vaikų li
goninės pacientai negali būti 
kokybiškai gydomi, nes laukia 
eilėse dėl hemodializės apara
tų stygiaus.

Inkstų nepakankamumu 
sergantiems vaikams hemo
dializės procedūros, trunkan
čios 5-6 valandas, atliekamos 
3 kartus per savaitę. Dar 2 va- 

. landas užtrunkama, kol vadi
namasis dirbtinis inkstas de
zinfekuojamas ir parengiamas 
kitai procedūrai. (Elta)

Seimas pritarė „Williams” ir „Jukos” 
sandoriui būtiniems projektams

Atkelta iš 1 psl.
Premjeras tvirtino, kad be 

naujo investuotojo atėjimo ne
gali būti ir kalbos apie 
„Mažeikių naftos” moderniza
vimą, nes nuo 1999 metų 
„Williams” neinvestavo dau
giau nei 600 mln. dolerių, ku
riuos įsipareigojo investuoti 
iki 2004 metų.

Pasak A.Brazausko, svarbu, 
kad sutartys leidžia sumažinti 
vyriausybės įsipareigojimus 
paskolų garantijoms nuo 118 
mln. iki 75 mln. JAV dolerių, 
atsisakoma Konstitucinio teis
mo keliamų problemų, be to, 
vyriausybė galės aktyviau da
lyvauti „Mažeikių naftos” val
dyme — bus sukurtas trijų 
narių koordinacinis komite
tas, kurį sudarys visų trijų 
didžiausių akcininkų atstovai.

Pagrindinis — Ekonomikos 
— bei Biudžeto ir finansų 
komitetai pritarė įstatymų

projektams. Ekonomikos ko
mitetas pasiūlė derėtis su 
„Williams” dėl „Mažeikių naf
tai” suteiktų paskolų palū
kanų sumažinimo. Tuo tarpu 
Teisės ir teisėtvarkos komite
tas pasiūlė daryti pertrauką 
svarstyme, nes, pasak jo pir
mininko Aloyzo Sakalo, nebu
vo pakankamai laiko susi
pažinti su įstatymų nuosta
tomis bei įvertinti, ar jos ne
prieštarauja Konstitucijai.

„ ‘Jukos’ atėjimas reiškia, 
kad ‘Mažeikių nafta’ neatsi- 
gaus, o turės papildomą krūvį, 
o visos jos problemos, susiju
sios su nuostoliais, guls Lietu
vos biudžetui”, kalbėjo Seimo 
narys centristas Kęstutis Gla
veckas. Jo nuomone, ateityje 
vienintelis kelias išgelbėti 
įmonę bus jos bankrotas, su
tarčių peržiūrėjimas, reorgani
zavimas ir bandymas „sukli
juoti” naują valdybą.

Kauno taryba nuvertė miesto merą

Prezidento žmona Alma Adamkienė ligoninėje. K,-siūčio Vanagu lEltm nuotr.

Atkelta iš 1 psl.
LLS vadovo ir buvusio

Kauno mero Vytauto Šus
tausko politiniai bendražygiai 
neparėmė šio sumanymo.

Praėjusią savaitę pakanka
mai parašų nepasitikėjimui — 
19, pateikė Liberalų, Socialde
mokratų, Tėvynės sąjungos, 
Centro ir nepriklausomos 
frakcijų nariai.

Įvairios partijos nuolat kriti

kavo miesto vadovo elgseną ir 
darbo metodus.

Meras E. Tamašauskas pra
ėjusį savaitgalį pateko į ligoni
nę, nustačius priešinfarktinę 
būseną. Sveikatos krizei apri
mus, jis pirmadienį perkeltas 
iš reanimacijos į kardiologijos 
skyrių Kauno medicinos uni
versiteto klinikose, kur tebe- 
gydomas iki šiol.

Buvę komunistų veikėjai 
valstybinių pensijų negaus

Atkelta iš 1 psl. Mitingo
dalyviai priėmė pareiškimą, 
kuriame apkaltino valdan
čiosios socialliberalų ir social
demokratų daugumos atsto
vus bandymu ištrinti skir
tumą tarp kolaborantų ir so
vietinių represijų aukų.

„Seimo dauguma, kurią lydi 
komunistinėš praeities šleifas,

angiasi įstaty
miškai pagrįsti savo daugelio 
narių kolaboravimą okupaci
jos metu kaip nuopelnus tau
tai ir teisiškai išplauti skir
tumą tarp genocido vykdytojo 
ir nukentėjusiojo. Tokie veiks
mai yra amoralūs ir antihu- 
maniški”, teigiama pareiš
kime. iBNSi
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LAISVĖS SUTVIRTINIMO 
ĮSTATYMAS

Atkelta iš 1 psl.
Prezidentai Clinton ir Bush 

to laikėsi. ABLL įtikinėjo 
Kongresą ir JAV vyriausybę, 
kartais kitoms baltų organi
zacijoms tam nepritariant, jog 
JAV turi remti Baltijos vals
tybių narystę NATO. Šio 
įstatymo priėmimas Senate, 
prieš prezidentų Bush ir 
Putin susitikimą, aiškiai 
parodo (85 balsai už ir 6 
prieš), kad Senatas remia 
NATO praplėtimą. Dvylika 
senatorių kalbėjo už ir 6 prieš.

Galime į šio įstatymo priė
mimą žiūrėti kaip į generalinę 
repeticiją prieš Senato svars
tymus, rengiantis Prahos susi
rinkimui. Finansinė karinė 
parama priimama bendrose 
biudžeto kategorijose, pažy
mint, kokios sumos skiria
mos įvairioms valstybėms, bet 
ši nuoroda yra paaiškina- 
mo/pateisinamo pobūdžio ir 
prezidento įstatymiškai ne
įpareigoja. Dėl to prezidentai 
niekada neišleisdavo visų 
Baltijos valstybėms skirtų 
pinigų. „Fredom Consolidation 
Act” yra įstatymas, įpareigo
jantis prezidentą ne tik 
NATO praplėtimo, bet ir 
finansinės pagalbos klausimu. 
Per praėjusius ketverius 
metus ABLL bandė finansi
nius paskyrimus padaryti pri
valomais (earmarked), bet be 
sėkmės. Tą privalomą pa
skyrimą mums pavykdavo 
pravesti per pakomisiją, bet 
užkliūdavo Senate. Iki šiol 
buvo tik trys privalomi pa
skyrimai — Izraeliui, Egiptui 
ir Kosovo.

Turime būti patenkinti 
rezultatais, beveik trečdalis 
(32) senatorių užsirašė 
pateikėjais (sponsors). 85 se
natoriai balsavo už, o jei visi 
senatoriai būtų dalyvavę, tai 
įstatymas būtų priimtas 90 
balsų (5 pateikėjai dėl įvairių 
priežasčių nebalsavo). NATO 
praplėtimo sutarties patvir
tinimui Senate reikės 67 
balsų. Net ir nuolatiniai 
Baltijos valstybių narystės 
NATO priešininkai (senato
riai Bingaman, Leahy, 
Jeffords, Harkins, Torricelli ir 
kiti) balsavo už šį įstatymą.

Šis įstatymas turėjo būti pri
imtas 2001 m. gruodžio 
mėnesį, bet senatorius John 
Warner, tvirtindamas įstaty
mo svarbumą ir debatų trū
kumą, sustabdė jo tolesnį 
svarstymą. Tad įstatymo grą
žinimas svarstymui priklausė 
nuo senatoriaus Warner arba 
Senato daugumos. Vyko ilgos 
ir intensyvios diskusijos tarp 
senatoriaus VVamer ir įstaty
mo šalininkų, kol buvo pasiek
tas kompromisas. Senatorius 
Warner grąžins įstatymą
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Kitą dieną vežė į Raudonąją 
aikštę pamatyti jų „šventojo” 
— Lenino mauzoliejų. Įdomu 
ir keista, tiesiog stebėjomės: 
paprasta diena, o žmonių, 
kaip per kokius atlaidus. Iš 
kur jų tiek ir suplaukia? Ir 
nejau kas dieną taip? Stebime 
ilgą eilę, pakankamai 
tvarkingai lyg susikaupę mal
dininkai, palengva slenka link 
mauzoliejaus.

Mūsų į eilę neverčia stoti, 
nuslenkame iki mauzoliejaus 
be eilės. Čia jau buvo minia 
žmonių, tik kur tas mau
zoliejus buvo, taip ir nepa
mačiau. Mačiau stovinčią gar
bės sargybą, minią žmonių, 
žiūrinčių kažkur į vidų, bet aš 
ten nieko ypatingo nepama
čiau, išskiriant tik visą tą

svarstymui, o Senatas pa
skirs tris valandas diskusi
joms, senatorius Warner taip 
pat sutiko, kad nepriims 
pataisų. ABLL labiausiai pa
taisų bijojo, kad paskutinės 
minutės pataisos (kaip anks
čiau buvusios Bingaman pa
taisos) nesustabdytų įstatymo 
priėmimo. Stengėmės, kad įs
tatymas būtų priimtas prieš 
Reikjaviko konferenciją, bet 
dėl užtrukusio Andų Pagalbos 
ir narkotikų sunaikinimo įs
tatymo svarstymo, pirmasis 
terminas buvo praleistas, ta
čiau spėjo praeiti prieš prezi
dento Bush kelionę į Europą.

ABLL išsiuntinėjo apie 
3,000 elektroninio pašto laiš
kų, prašydami baltus kreiptis 
į savo senatorius, paragint ir 
kitus tą atlikti. Tą pakarto
jome dar tris kartus, tik ma
žesne apimtimi. Apie 200 kar
tų buvo skambinta senatorių 
įstaigų vedėjams, kreipėmės į 
kitas baltų organizacijas, pra
šydami talkos. Sunku pasa
kyti, kiek žmonių dalyvavo 
šioje akcijoje, prie jos prisidė
jo ne viena baltų organizacija.

Šia proga norime pažymėti, 
kad po rugsėjo 11-tos įvykių 
pasidarė daug sunkiau su
sisiekti su Kongreso nariais. 
Paprastu paštu siunčiamas 
laiškas užtrunka iki dviejų 
mėnesių. Geriausias būdas 
asiekti savo senatorių ar 
emųjų rūmų atstovą yra fak

sas, telefonas (skambinti į 
Washington, DC, įstaigą), te
legrama arba elektroninis 
paštas. Rašant elektroniniu 
paštu, būtinai įrašykite savo 
adresą su ZIP code, telefono 
numeriu ir paminėkite, kad 
esate atstovo (constituent) ir 
paprašykite, kad jis painfor
muotų, ką žada tuo klausimu
daryti.

Prieš metus kovo mėnesį 
ABLL analistė Anne Smith 
Caparaso užvedė pokalbius 
su Senato ir Žemųjų rūmų 
atstovų įstaigomis, siekiant 
pravesti panašų įstatymą, 
kaip ir prieš pirmąjį NATO 
praplėtimą. 2001 m. gegužės 
mėnesį Anne Smith Caparaso 
ir ABLL pirmininkas Valdis 
Pavlovskis susitiko su 
Stephen Rademaker, vyriau
siu Žemųjų rūmų Tarptau
tinių santykių komiteto pata
rėju. Vėliau susitikta birželio 
mėnesį, kai tik buvo paruoš
tas pirmasis projektas, patei
kėme savo pasiūlymus ir 
svarstėme strategiją. ABLL 
taip pat peržiūrėjo ir galutinį 
projektą, prieš jį pateikiant 
Tarptautinių santykių komi
tetui. Rudenį ir žiemą buvome 
nuolatiniame kontakte su 
Senato įstaigų darbuotojais.

Baigiant noriu padėkoti

pakvaišėlių minią. Mūsų 
vadovė, matydama, kad mes 
per daug nesiveržiame arčiau 
mauzoliejaus, veda mus į kitą 
pusę aikštės, kur būtinai 
norėjo, kad pamatytume 
žygiuojančią pasikeisti garbės 
sargybą. Sustojome prie pla
taus šaligatvio, kuriuo turėjo 
praeiti parado žingsniu sargy
bos pakaita. Susirinko ir dau
giau smalsuolių.

Netruko ilgai, kai iš netoli
mo pastato pamatėme išei
nant tris gražiai atrodančius 
kareivius. Visi sužiurome į 
juos, kaip jie sutartinai kėlė 
aukštyn kojas, ir taip pat 
sutartinai trenkė į šaligatvio 
grindinį, kad, atrodė, ėjo ne 
gyvi vyrai, o dirbtiniai robotai. 
Ir šautuvus laikė taip, kad net

Garbės svečiai Europos savaitės atidarymo iškilmėse Vasario 16 gimnazijoje gegužės 4 d. Iš kairės: direktorius 
A. Šmitas, Europos parlamento narys T. Mann, Heseno ministras I. Riebel, Lietuvos užsienio reikalų ministro 
pavaduotojas J. Paleckis ir Heseno parlamento pirm. P. Moeller. M. Šmitienės nuotrauka.

VYTAUTO LANDSBERGIO FONDAS
Iš tolimos, pavasariškai pa

sidabinusios ir mūsų visų 
mylimos Lietuvos Jums rašo 
Vytauto Landsbergio fondo 
darbuotojos. Norėtume pra
nešti apie neseniai — gegu
žės mėnesį — įvykusį valdy
bos posėdį, apie tai, ką per 
pirmąjį pusmetį nuveikėme 
ir ką suplanavome artimiau
siai ateičiai.

Kaip žinia, mūsų veiklos 
apimtys ir konkretūs darbai 
tiesiogiai priklauso nuo turi
mų finansinių išteklių. 
Pastoviąsias fondo pajamas 
kasmet itin ženkliai papildo 
anapus Atlanto gyvenančių 
lietuvių parama. Esame 
labai dėkingos už Pennsyl
vanijos Lietuvių Bendruo
menės, L. ir A. Stepaičių, J. ir
E. Sinkų, A. Markevičiaus 
aukas. Taip pat džiaugiamės 
ir kitų, ne tik Amerikoje 
gyvenančių ir vien lietuvių 
geranoriška pagalba (pvz., 
Erfurte įsikūrusi Lietuvos 
vaikų rėmimo draugija 
„Kinder in Litauen”). Tai 
sudaro maždaug antrą dalį

visiems, prisidėjusiems prie 
šio įstatymo pravedimo.

Valdis Pavlovskis 
Amerikos Baltų Laisvės 

lygos pirmininkas
P.S. Įdomumo dėlei apie 

„Freedom Consolidation Act” 
kalbėję senatoriai:

Už — George Allen (VA), 
Thomas Daschle (SD), Chuck 
Hagel (NE), Carl Levin (MI), 
Richard Lugar (IN), Gordon 
Smith (OR), Joseph Biden 
(DE), Richard Durbin (IL), 
Jon Kyle (AZ), Joseph Lie- 
berman (CT), John McCain 
(AZ), Heorge Voinovich (OH);

Prieš — Kay Hutchison 
(TX), Robert Smith (NH), 
John Warner (VA).

neprisilietė prie pečių. O mau
zoliejus nebuvo taip arti. Kai 
pagalvojau: tikrai į jų vietą ne 
kiekvienas galėtų tikti. Ste 
bėjome tą jų paradą, tiesa, jis 
mums buvo svetimas, bet jų 
pastangų negalėjai neįvertinti.

Palydėjome juos tolyn be
žingsniuojančius ir palikome 
tą komunizmo lopšį, nes mūsų 
vadovė dar nebuvo savo nu
statytos programos užbaigusi. 
Be smulkesnių Maskvos vietų 
aprodymo, dar nuvežė mus 
prie garsaus Maskvos univer
siteto rūmų. Tikrai didelis ir 
senas pastatas, stovintis ant 
aukštesnės kalvos, įspūdingai 
atrodė. Pasigrožėjome tik iš 
lauko pusės, į vidų dėl kažko
kių priežasčių mūsų neleido, 
tad pabuvoję kurį laiką uni
versiteto kieme, pasiklausę 
vadovės pasakojimų apie uni
versiteto istoriją, pajudėjome 
atgal.

Pasivažinėjus Maskvos gat
vėmis, prie vieno skersgatvio

VLF kasmetinių lėšų, gau
namų iš Norvegijos Taikos 
premijos procentų.

Patikėkit, jog kiekviena au
ka yra radusi prasmingą ir 
ilgaamžę išraišką kokio nors 
įrenginio, aparato pavidalu. 
Pavyzdžiui, Pennsylvanijos 
lietuvių prašymu Vilniaus ir 
Kauno vaikų ligoninių 
Traumotologijos skyriams 
nupirkom įvairių slaugos 
priemonių, vežimėlių ir pan. 
Galėtumėme vardinti įvai
rioms gydymo įstaigoms 
šiais metais nupirktą medi
cininę įrangą, kompiuterinę, 
diagnostikos techniką (pvz., 
Klaipėdos Vaikų ligoninei — 
mikrobanginės terapijos 
aparatas). Iš viso už 96,000 
litų. Tačiau svarbu ne 
vienoks ar kitoks pavadini
mas. Daug svarbiau yra tai, 
kad turime galimybę padėti 
mažiesiems ligoniukams, o 
taip pat palengvinti gabių, 
profesionalių, pasiaukojusių 
mūsų gydytojų darbą.

Gegužės mėnesį įvykusiame 
posėdyje nutarta, kaip ir 
ankstesniuose, didžiąją paja
mų dalį skirti medicinos reik
mėms: maždaug 40,000 litų 
vaiko raidos centrui, kuriame 
numatyta įdiegti „Mažų vai
kų interakcijų” metodą. Tai 
tyrimo — gydymo būdas, kai 
paslėptomis kameromis fil
muojami vaikai (iki 4 metų) ir 
mama įvairiose kasdieninėse 
situacijose. Taip pat galime 
tiksliau nustatyti vaiko elge
sio, vystymosi sutrikimus ir 
numatyti konkrečią gydymo 
metodiką ar eigą.

Kita VFL valdybos posėdy
je svarstytų klausimų grupė 
susijusi su meno sritimi. Čia 
situacija paprastai būna kito
kia: turime gerokai ne ma
žiau pinigų (taip numatyta

mūsų autobusas sustojo. Čia 
mūsų Maskvos supažindinto- 
ja, keliais žodžiais atsisveiki
nusi su mumis, paliko auto
busą, o mus nuvežė jau į vieš
butį. Pamatėme turtingą se
nienų muziejais Maskvą, tik
riau sakant, visą Maskvą ga
lėtum pavadinti senienų mu
ziejum, nes, kur buvome su
stoję, ką tik matėme, visur ir 
viskas dvelkė senatve.

Po vakarienės Nijolė pasa
kė, ko mes visi nekantraudami 
laukėme, kad ryt jau skren
dam į Vilnių. Pasakė, kad 
turėsime anksti keltis, nes 
truks laiko, kol pasieksi-me 
oro uostą, iš kurio skrisime į 
Vilnių. Tik dabar paaiškėjo, 
kad skrisime ne iš to oro uosto, 
į kurį atskridome, kurs vadi
nosi Šeremetjev I — tarptauti
nis oro uostas, bet iš kito, vad
inamo Šeremetjev II — naudo
jamas vietiniam susisie-kimui. 
Visų nuotaika buvo gera, tik 
keltis penktą valan-dą ryto

fondo įstatuose) ir daugiau 
prašymų. Šį kartą — 10. 
Tiesa, į mus besikreipiantieji 
mini mažesnes sumas (2,000, 
1,500, 4,000 litų), todėl juos 
neretai galime paremti. 
Sakysim, dabar skyrėme 
4,000 litų vieno įdomiausių 
lietuvių kompozitorių Eduar
do Balsio kūrinių CD leidybai 
bei 1,500 litų knygelei apie 
nemažiau talentingą, Euro
poje gerai žinomą, Lietuvos 
kūrėją Bronių Kutavičių. 
Prisidėjome prie Vilniaus 
konservatorijos studentų 
orkestro kelionės į Prancū
ziją, kur gegužės 18-20 d. 
vyko tarptautinis muzikos 
festivalis. Žinoma, gaila, kad 
negalėjome skirti pinigų 
keliems gabiems muzikams, 
norintiems vykti į konkur
sus ar stažuotes.

Tai tokie mūsų šiais metais 
nuveikti darbai. O planų ir 
norų visada turime daug.

Birutė Cechanavičienė

Gražina Landsbergienė.

didelio noro nebuvo, nes, visą 
dieną išsibaladojus, galima 
buvo lengvai pramigti.

Miegojome jautriai. Gal ne
būtume ir pramigę, bet tele
fonas pažadino įsitikinti, ar 
mes jau gyvi. Greit apsitvar
kėme, kiek padoriau apsiren
gėme, nes žinojome, kad nebe
bus kitos progos persirengti, 
prieš atsirandant Vilniuje. Po 
keliolikos minučių atsirado 
viešbučio tarnautojai ir paėmė 
mūsų lagaminus. Pasirodė, 
patogumas geras, nereikėjo 
patiems tampytis. Nebelau
kėme ilgai ir mes, pasiėmę 
savo kelioninius krepšius, su 
kuriais niekuomet nesiskyrė
me, nuėjome į vestibiulį, kur 
jau rinkosi ir kiti. Autobusas 
irgi prie durų jau laukė mūsų. 
Buvo dar labai anksti, saulė 
vos tik tekėjo. Kelias buvo tuš
čias, tad šoferis negaišo, va
žiavo, kartais atrodė net per 
greit. O Nijolė, nors ir buvo 
dar ankstus rytas, vis ką nors
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Prikelkime gyventi 
mūsų susivienijimus

Prieš mėnesį New Jersey 
valstijoje, atokiai nuo gauses
nio lietuvių telkinio, saulės 
smūgio ištiktas, prie statybų 
darbų mirė, neseniai iš 
Alytaus atvykęs vyras. 
Nuvežtas į ligoninę, 39 m. 
dzūkas Algis T. sąmonės neat
gavo. Jam esant ligoninėje, 
svarstytas Lietuvoje gyve
nančios žmonos iškvietimas, 
tačiau gydytojams neteikiant 
vilčių ligoniui, to atsisakyta. 
Svetimame krašte gyvybei 
užgęsus, Lietuvoje liko žmona 
su 10 ir 15 metų amžiaus 
dukromis.

Noras sukurti savo šeimai 
geresnį gyvenimą atvedė šį 
tėvą į Ameriką. „Žalios korte
lės” jis neturėjo, darbavosi 
nelegaliai. Nelemta mirtis at
skleidė gyvenimo tikrovę, ku
rią patyrė ne vienas lietuvis, 
anais ar vėlesniais laikais 
atvykęs į šį kraštą. Be abejo, 
keliaudami per gyvenimą, su 
panašiomis tragedijomis ne 
kartą esame susidūrę, tad jos 
per daug nestebina. Tačiau ši 
mirtis atskleidžia sprendimo 
laukiančius lietuviškosios iš
eivijos gyvenimo trūkumus.

Apie Algio T. mirtį buvo 
painformuota New York LB-ės 
apygardos pirmininkė dr. 
Giedrė Kumpikaitė. Velioniui 
šioje šalyje neturint nei san
taupų, nei artimųjų, dr. 
Kumpikaitei teko pareiga 
pasirūpinti mirusiu tautiečiu. 
Jai į talką atėjo, netoli 
nelaimės vietovės gyvenanti, 
tautietė Vida Lanytė Anton. 
Šios dvi lietuvės ryžosi 
sukaupti lėšų velionio palaikų 
pervežimui į Lietuvą. Ieško
damos stambesnės paramos, 
pirmiausia kreipėsi į New 
Yorke esantį garsaus fondo 
centrą. Atsakymas — ne tokia 
fondo paskirtis. Buvo kreip
tasi į pagrindinės išeivijos lab
daros organizacijos New York 
skyrių. Atsakymo nesulaukta, 
tačiau iš patirties žinome, kad 
jis nebūtų buvęs teigiamas. Ši 
labdaros institucija JAV-se 
paramos neteikia, o remia 
Sibiro ar Gudijos lietuvius, 
arkivyskupijos valgyklą 
Vilniuje, padeda Vasario 16- 
osios gimnazijai. Kreiptasi į 
Lietuvos katalikus remiančią 
instituciją New Yorke. Šios 
paskirtis, pasirodo, taip pat 
nėra pagalba gyvenimo krizės 
ištiktam tautiečiui JAV-se. 
Patarta įsteigti Lietuvos 
Dukterų draugijos skyrių, kad 
ateityje neatsidurtų tokioje 
keblioje padėtyje. Tik viena 
New York organizacija — 
Suffolk, L.I. lietuvių klubas — 
suteikė 200 dol. paramą. 
Reikiamą 3,000 dol. sumą

per garsintuvą mums sakė. 
Matyt, tos turistinių grupių 
vadovės buvo specialiai lavi
namos turistus užimti, kad 
ilgesnėse kelionėse jie nenuo
bodžiautų. Nijolė buvo panaši.

Truko gera valanda, kol 
atsiradome oro uoste. Suėjome 
į didžiulį laukiamąjį, pilną 
medinių suolų. Manėme, kad 
netruks ilgai, Nijolė sutvarkys 
oficialius reikalus ir į lėktuvą. 
Bet pasirodė, kad ir čia niekas 
neskubėjo. Sėdime, o laikas 
bėga. Kai kurios moterys net 
murmėti pradėjo, girdi: „Kam 
mus taip anksti kėlė? Jeigu 
tiek reikia laukti, galėjome ir 
neskubėti čia atsirasti...” Dar 
didesnį apmaudą sukėlė, kai 
iš kažkur grįžusi Nijolė pasa
kė, kad eisime į valgyklą pus
ryčiauti.

Dabar atsirado ir visai ne
patenkintų, kurie jau nebe 
pirmą kartą panašiai keliavo, 
girdi: „Gaišina laiką ir vėl! 
Kad tik trumpiau Vilniuje ga

Vida ir Giedrė surinko, kreip- 
damosios į pavienius lietu
vius. Dosniai prisidėjo New 
York LB apygardos paraginti 
tautiečiai, prie siunčiamo soli
darumo įnašo prijungę auką 
Algio T. palaikų pervežimui į 
Lietuvą.

Čia atpasakojamas įvykis 
patvirtina faktą, kad išeivijoje 
lyg ir neturime pajėgios orga
nizacijos, kuri pasirūpintų 
nelaimės ištiktaisiais JAV-se. 
O visgi praeityje taip nebūta. 
Prieš penkiasdešimt metų 
atvykusieji į šį kraštą lietu
viškuose telkiniuose rado 
klubus, mokėjusius „pašai- 
pines” ligos metu, Apaštalys
tės draugijos skyrius, lankiu
sius ligonius ir palydėjusius 
mirusiuosius į amžinojo poil
sio vietą. Taip pat frater- 
nalines apdraudos organizaci
jas — Susivienijimą lietuvių 
Amerikoje (SLA) ir Lietuvių 
Rymo Katalikų susivienijimą 
Amerikoje (LRKSA) — kurių 
išmokėtos „pomirtinės” užtik
rindavo asmeniui deramą 
palaidojimą.

Per pastaruosius kelis de
šimtmečius mūsų susivieni
jimai prarado turėtą veiklos 
kibirkštį, tapo vegetuojančio
mis institucijomis. Iš gyveni
mo išstumti didžiųjų Ame
rikos apdraudos bendrovių, 
apdraudžiančių savo narius 
šimtatūkstantinėmis sumo
mis, jie tuo pačiu neteko ir tu
rėto svarbaus vaidmens lietu
vybės palaikymui, knygų lei
dimui, labdarai. Šiandieniniai 
susivienijimai yrą tapę, vien 
prisiminimais gyvenančiais, 
socialiniais sambūriais, išsi
laikančiais daugiausia prae
ityje sukaupto kapitalo dėka. 
Šiam pamažu tirpstant, svars
tomas SLA ir LRKSA susi
jungimas, tikintis- dar kuriam 
laikui pratęsti egzistenciją.

O visgi reikėtų bandyti 
susivienijimams išlikti. Iš 
Lietuvos atvykusieji tautiečiai 
galėtų būti nauju deguoniu 
kvapo pritrukusiems susivie
nijimams. Pasiūlydami kelių 
tūkstančių dolerių apdraudą 
už minimalų mokestį, susi
vienijimai naujiesiems imi
grantams galėtų padėti 
išvengti čia aprašytos, Algio T. 
šeimą ištikusios, krizės.

Susivienijimų vadovų ran
kose atsiranda proga vėl 
atbusti, parduota apdrauda 
teikti iš Lietuvos atvyks
tantiems saugumo jausmą. 
Laukiame spaudoje susivieni
jimų skelbimų, kviečiančių 
apdrausti save, šeimos narius 
ir, kaip praeityje, žadančių 
gautą pelną atseikėti lietuvy
bės išeivijoje stiprinimui.

lėtume pabūti... Gal ir šią die
ną įskaitys į buvimą Vilniu
je?” Visi, tai girdėdami, jautėsi 
nepatenkinti. Juk iš penkio
likos dienų ekskursijos po So
vietų Sąjungą, teleido mums tik 
penkias dienas pamatyti Vil
nių ir pasimatyti su savo arti
maisiais. Žinoma, ką galėjai 
daryti, tokia jau buvo jų tvarka.

Ėjome pusryčiauti. Ir čia 
panašus maistas kaip viešbu
tyje. Atrodė, karas seniai jau 
buvo pasibaigęs, bet Maskvo
je su maistu skaitėsi, taupu
mą galima buvo matyti.

Papusryčiavę vėl grįžome j 
laukiamąjį. Sėdime ir laukia
me. Mūsų vadovės irgi nieko 
nesako, aišku, ne nuo jų vis
kas priklauso. Pagaliau pa
matome, ateina turbūt kokia 
tarnautoja prie mūsų netolie
se sukrautų lagaminų ir pra
deda sverti kiekvieną atskirai, 
kol visus taip praleidžia, pa
sižymėdama ant popieriaus 
lapo. Bus daugiau
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ŠEIMA — TĖVAI IR VAIKAI
Televizijos įtaka 

paaugliams

JAV mokslininkai tyrinėjo, 
kaip mūsų gyvenimą veikia 
sekso potekstė teleprogramo- 
se. Tą temą pavadinimu „Sek
sas televizijoje” („Sex at televi- 
zion”) nagrinėjo „Henry Jay 
Kaiser Family Foundation”. 
Duomenys — kasmet apie 4 
milijonus paauglių suserga li
gomis, kurios perteikiamos ly
tinio kontakto keliu, apie mili
jonas paauglių tampa nėščio
mis — kėlė susirūpinimą. 
„Daugiausia informacijos apie 
seksą jauni žmonės gauna iš 
masinės informacijos šaltinių. 
Ši informacija vėliau suvaidi
na lemiamą vaidmenį jų gyve
nime”, — tvirtina tyrimo auto
riai.

„Kaiser Family Foundation” 
tyrė masinės informacijos šal
tinių (MIS) pramogines laidas 
ir jų įtaką visuomenės sveika
tai („Entertainment Media & 
Public Health program” arba 
— EMPH), norėdami nustaty
ti šio poveikio laipsnį sociali
niams visuomenės sluoks
niams. Rengiant tyrimų prog
ramą buvo glaudžiai bendra
darbiaujama su pramogų in
dustrijos'vadovais, stengiantis 
kuo plačiau informuoti visuo
menę. Šiems tyrimams vado
vavo California universiteto 
profesorius Dail Cancel. Tyri
mo medžiagai buvo atrinktos 
TV programos, rengtos 1999 
m. spalio mėn. iki 2000 metų 
kovo mėn. Nebuvo tiriamos 
sportinės, vaikų, naujienų lai
dos. TV meniu kas savaitė bu
vo parenkamas atsitiktinai; 
938 programos iš 10 kanalų. 
Ypatingo dėmesio susilaukė 
176 laidos paaugliams, skirtos 
masiniam žiūrėjimui (nuo 6 
iki 9 valandų vakaro). Nė vie
nas kanalas nebuvo laikomas 
išskirtiniu. Tai buvo dešimt 
kanalų, kurie transliavo lai
das plačiajam visuomenės 
sluoksniui, sindikatų teleprog- 
ramos, kurios teises translia
cijai parduoda keletui kompa
nijų ar nepriklausomoms sto
tims, bei įvairios kabelinės 
stotys. Išrinktieji kanalai 
(ABC, CBS, FOX, HBO, Life- 
time, NBC, TNT, PBS, USA ir 
KTLA bei Los Angeles kompa
nijos Wamer Brothers kanalo 
filialas) galėjo atspindėti visą 
televizinės industrijos spekt
rą. Prieš pradedant tyrimus 
mokslininkai turėjo nusistaty
ti, kas yra seksualinis turinys. 
Taigi, jie peržiūrėjo visų laidų 
turinį, kurios skiriamos vai
kams, paaugliams ir praktiš
kai atliko tėvų darbą — juk 
tai įeina į kasdienines tėvų 
pareigas! Tėvai turi peržiūrėti 
ir žinoti apie ką bus kalbama. 
Mokslininkai daug dėmesio 
skyrė paauglių programos ty
rimui. Dažnai suaugusieji, ne
išgalintys įsigyti kabelinės 
TV, mano, kad stambios tele- 
kompanijos su solidžiu vardu 
ir reputacija netransliuos gin
čytinų laidų. Daugelis tėvų 
net negali suvokti, kas pa
veiks vaiko psichiką toje ar 
anoje laidoje. Daugelis nesu
vokia, kas tai yra laidos su 
seksualiu turiniu. O kas tai 
yra iš esmės? Mokslininkai at
sako — seksualinį turinį suda
ro seksualiai orientuotas elge
sys arba pokalbiai ta tema.

Seksualiniam elgesui priklau
so ir įsivaizduojamas lytinis 
aktas arba scenos, kurios ne
vienareikšmės — kai galima 
nujausti lytinį aktą, intymias 
glamones, aistringus pabučia
vimus ar flirtą su kūno prisi
lietimais. Pokalbiai apie sek
są, įskaitant herojų svarsty
mus apie lytinius interesus ar 
veiksmus arba kitų žmonių 
tokius interesus. Buvo peržiū
rėti tie fragmentai, kur sek
sualinis elgesys buvo pagrin
das arba buvo sutelktas dėme
sys pradiniame scenos turi
nyje. Buvo išanalizuotos visos 
scenos, turinčios seksualinį 
turinį, nepriklausomai nuo to, 
ar buvo jose kalbama apie ri
ziką ir atsakomybę sekančiam 
po to lytiniam aktyvumui, taip 
pat apsisaugojimo priemones, 
saugų seksą, ligas, susirgi
mus, perduodamus intymiuoju 
lytiniu keliu, nėštumą, abor
tus, susilaikymą ar pasirengi
mą lytiniam aktui. Tyrėjai at
kreipė dėmesį į primenamas 
laidose apsisaugojimo prie
mones ir pasekmes. Kaip pa
vyzdį tyrinėtojai nurodė, kaip 
porelė po aistringų bučinių 
pradeda nusirenginėti. Kad
ras užtemdomas ir po to seka 
„kito ryto” paveikslas, kuria
me matome apnuogintus kū
nus, pridengtus paklodėmis. 
Tyrimo metu buvo peržiūrėta 
tūkstančiai tokių scenų, ir 
mokslininkai stengėsi nusta
tyti, ar prodiuseriai norėjo te- 
lelaidos seksualinį turinį pa
teikti kaip svarbiausią — pro
gramos pagrindą. Tyrimo 
metu nustatyta: 1) palygini
mui: (telelaidų turinyje) 1997 
ir 1998 metais buvo 58 procen
tai, o dabartiniu laiku — net 
67 procentai seksualinės po
tekstės; 2) praktiškai viena iš 
keturių teleprogramų (27 pro
centai) yra seksualaus elgesio, 
likusiose yra tie patys ar kito
kie elementai pokalbiuose 
apie seksą; 3) trys iš keturių 
programų, perduodamos ete
riu masiniam žiūrovui, yra 
seksualinio turinio (1997-1998 
metais tokį turinį rado dvie
jose iš trijų laidų); pastebima 
augantis komedijinis situacijų 
kiekis su aiškiai išreikšta sek
sualine potekste; 4) lytinis ak
tas demonstruojamas ar vie
nareikšmiai nujaučiamas vie
noje iš 10 teleprogramų; 5) 2/3 
(68 procentai) visų herojų, 
įjungtų į lovos scenas — suau
gusieji, kuriems gal nuo 25 ir
daugiau metų, apie ketvirta
dalį herojų sudaro (23 procen
tai) — jaunimas nuo 18 iki 24 
metų, 9 procentai — apytik
riai jaunesni nei 18 metų; 6) 
tarpe visų „lovos” charakterio 
scenų — viena iš dešimties tu
rėjo informacijos apie saugų 
seksą, galimą riziką ir lytinio 
kontakto atsakomybę. Progra
mos, vaizduojančios ar turin
čios lytinio akto potekstę, pa
sakojančios apie seksą tarp 
paauglių labiau populiarios 
nei šou, kuriuose labiau susi
koncentruojama lytinių santy
kių rizikai ir atsakomybei. 
Visi šie tyrimai turėjo didelės 
reikšmės besitęsiančiai disku
sijai apie seksą TV. Moksli
ninkai patvirtino, kad paaug
liai ypač lengvai pažeidžiami 
informacijos, perduodamos 
per TV. Teigdami, kad yra ir 
kitų poveikių informacijos šal-

Prėjusiais metais rašėme 
apie Kristiną Vyštartaitę ir 
jos siekimą tapti modeliu. 
Tų metų vasarą New Yorke 
surengtame dideliame mode
lių šou Kristina laimėjo daug 
pirmų vietų, o netrukus ji su 
mama Diana išvyko į Los An
geles. Paskutinį kartą šokan
čią Kristiną matėme „Draugo” 
gegužinėje.

Kad ir išvyko į Los Angeles, 
bet „Bičiulystė” nuolat domisi 
mergaitės gyvenimu, jos sie
kiais ir pasiekimais. Neseniai 
mus pasiekė maloni žinutė: 
Kristina pasirašė trejų metų 
sutartį (kontraktą) su „Abso- 
liut Talent” menedžeriu, vie
nerių metų sutartį su Los An
geles „Model” ir Los Angeles 
„Talent” agentūromis. Šiuo 
metu Kristina filmuojasi rek
laminiam lėlės Barbie klipui.- 
Menedžeris jau perkrikštijo 
mergaitę į Kristiną Starr. Kai 
tik gausime žinutę, kokiuose 
kanaluose galime pamatyti 
naują amerikietišką-lietuviš- 
ką lėlę Barbie - Kristiną, 
pranešime. Kol kas tai pats 
didžiausias mergaitės ir jos at
kaklios mamos Dianos pasie
kimas.

Diana Vyštartienė sako, kad 
Los Angeles sutiktų lietuvių 
bičiuliškumas padeda išgyven
ti sunkias akimirkas (o kas jų 
neturi?!), malonu, kai gali kar
tu su jais pasidalinti ir 
džiaugsmais: „Tik atvykusios 
į Los Angeles sutikome daug 
draugiškai ir geranoriškai nu
siteikusių žmonių. Susipažinti 
su aplinka ir išsinuomoti butą 
padėjo Volodia Uljanovas ir 
Renatos Kaziukevičienės šei
ma. Esame visada laukiamos, 
labai draugiškai sutinkamos 
Kristinos Banakienės, Onutės 
Bernienės namuose. Jos mie
lai padeda, jei tik gali. Nuo
širdūs mūsų draugai Ingrida 
ir Rolandas Matulai, Vijūną 
Ivoškaitė. Gyvenimas būtų 
sunkesnis, jei nepažintume 
Janinos ir Antano Miko- 
lajūnų. Džiaugiuosi, kad man 
leista į juos kreiptis bet ko
kiam klausimui ar problemai 
iškilus. Niekada neatsisakys 
padėti. Jei patys negalės, tai 
suras, kas padės arba patars, 
kur kreiptis, ką daryti. Nors 
su Janina Mikolajūniene susi
pažinome ne per seniausiai, 
bet ir per trumpą laikotarpį 
pajutau jos nuoširdumą, ge
rumą. Esu be galo dėkinga už 
man parodytą pasitikėjimą. 
Už tokį nesavanaudišką bičiu- 
liškumą.

Visur gyvena daug žmonių, 
bet kai jų tarpe atrandi bi
čiulių, tada ir gyvenimas pa-

Iš kairės: Diana Vyštartienė, Janina MikoląjOnienė, Onutė Katilius (ak
torės Rūtos Lee pusseserė) ir Kristina Vyštartaitė-Starr.

tinių seksualiniam paauglių 
vystymuisi, autoriai patvirti
na, kad TV laidos apie seksą 
šiame procese vaidina toli gra
žu ne paskutinį vaidmenį, jie 
ne tik informuoja jaunus žmo
nes, bet ir formuoja jų supra
timą apie tai, ką daro, kalba, 
mąsto jų amžininkai. Be abe
jo, televizinė industrija pasi
stengs nuslėpti įtaką, kurią ji 
daro paauglių vystymuisi, el

KRISTINA STARR - LĖLĖ BARBIE

Kristina Vyštartaitė-Starr.

lengvėja, prašviesėja”.
Kristina sėkmingai baigia

mokslo metus. Sustiprėjo jos 
anglų kalba, išnyksta užsie
niečio problema - akcentas. 
Mama stengiasi išsaugoti 
mergaitės lietuvių kalbą. Mer
gaitė namuose su mama 
ir su draugais kalba lietu
viškai. Juk lengviausia pra

LIETUVA. AMERIKA. AŠ
Arūnui Žentikui tik tris

dešimt ketveri. Į Ameriką at
vyko veik prieš ketvertą metų. 
Kokios bėdos ar džiaugsmai 
atvijo į šį kraštą?

Gimė ir užaugo Plungėje. 
Ten baigė statybos techni
kumą, o jį baigęs, įstojo į Vil
niaus inžinerinį institutą. 
Prasidėjusi 1989-1990 m. pe- 
restroika, laisvėjimas, Sąjūdis 
jauniems žmonėms vėrė kelius 
į papildomo uždarbio, gyveni
mo sąlygų pagerinimą. Kas 
tada nenorėjo turėti mašinos, 
gyventi nuosavame bute?! 
Turėti tai, ko negalėjo turėti 
tėvai. Arūnui tas laikotarpis 
kaip toj dainoj: „gimiau nei 
per anksti, nei per vėlai, gi
miau pačiu laiku...”

gesiui. Todėl kiekvienas tėvas 
privalo sekti laidų, kurias žiū
ri jų vaikai turinį. O ypač da
bar atvykusieji iš Lietuvos, 
kurie daug dirba ir ne visada 
suspėja, neišgali patikrinti, 
gal net nežino, nenujaučia, 
kuo užsiima jų, namuose pa
likti, vaikai. Norėdami pri
minti, įspėti tėvus ir spausdi
name šį straipsnį.

Parengė L. T. ir A. T.

rasti, pamiršti Šaknis, jei tik 
nors trumpam leisi užsimiršti. 
Todėl ir dalyvauja Lietuvių 
dienose, lietuviškos bendruo
menės renginiuose.

Sėkmės Kristinai Vyštar- 
taitei-Starr linki, manau, visi 
„Bičiulystės” skaitytojai ir lie
tuviai išeivijoje.

Ligija Tautkuvienė

Laisvėjimo metu prasidėjo 
bizniukas, liaudiškai vadina
mas „kupi-prodaj” - perki - 
parduodi arba perparduodi. 
Arūnas vežė iš Plungės į Si
birą krepšius, dirbtinės odos 
pinigines ir kitus galanterijos 
gaminius. Tiumenės srities 
Nižnij Vartovsk miesto tur
guje susitiko būsimą žmoną 
Rūtą, kuri, irgi kaip visi kiti 
studenčiokai, panoro gyventi 
geriau, ir vežė parduoti, nu
pirkti, perparduoti...

Taip jau susiklostė, kad iš 
Nižnij Vartovsk Arūnas su 
Rūta grįžo kartu. Grįžo Kau
nan ir nebesiskyrė. Štai jau 
dvylika metų kaip gyvena kar
tu.

Jauni žmonės iš tokio bizne- 
lio galėjo, kaip Arūnas sako, 
normaliai gyventi. Kai vedė, 
tą smulkų biznelį ar prekybą, 
dar vadinamą „laukiniu biz
niu”, pakeitė į rimtesnę, nes 
reikėjo vėl galvoti, kaip, ką 
daryti toliau. Aišku, mokslai 
buvo atidėti, reikėjo gyventi ir 
išlaikyti šeimą. Rūtos tėvas - 
veterinarijos gydytojas. Jis ir 
pasiūlė žentui prekiauti vais
tais. Taip iš Ukrainos, kitur 
Arūnas vežė veterinarinius 
vaistus, vėliau, susipažinęs 
plačiau, pradėjo prekiauti ir 
medicinos preparatais. Arūno 
biznis išaugo, tapo oficialiu. 
Kiti irgi nesnaudė - didelė 
konkurencija augo kaip ant 
mielių. Bet buvo ir reketinin
kai, kurie „saugojo” visus, 
vadinasi, duoklė irgi buvo ren
kama iš visų. Klausiu Arūno - 
ką pats darei? O jis atsako - 
kaip ir visi... Netrukus vaistų 
prekyba ėmė žlugti - didieji 
rykliai rijo mažąsias žuvytes - 
individualias įmones.
- Kai pamačiau, kad viskas 

žlunga, vėl reikia kažko imtis, 
tada ir išvažiavau Amerikon 
laimės paieškoti, o tiksliau - 
užsidirbti. Kai pirmą kartą at
vykau. susidūriau su rimta 
problema - kalba. Nors ir mo
kiausi mokykloje, technikume 
anglų kalbos, bet toks ten ir

tas mūsų lygis buvo. Nulinis. 
Reikėjo mokytis, kad elemen
tariai susikalbėčiau. Būdamas 
Amerikoje, pabandžiau laimę 
loterijoje. Taip, dėkui Dievui, 
laimėjau „žalią kortą” ir dar 
kartą dėkui Dievui, kad nebu
vau praradęs legalumo. Tad 
visa šeima ėmėm ir atvažia
vome. Tuoj bus dveji metai, 
kai esame čia.

Amerikoje dirbu statybinin
ko darbą amerikietiškoje įmo
nėje. Tokių nemalonumų, kaip 
atlyginimo nesumokėjimas, 
neturėjau. Visai šeimai turiu 
gerą draudimą. Ir esu kol kas 
patenkintas, nes ramu - ne
reikia galvoti - o kas rytoj?! 
Kad tik turėčiau sveikatos ir 
galėčiau dirbti. Planai atei
čiai? Be abejo, planus ateičiai 
turiu, nes dar esame jauni, ga
lime mokytis ir irtis toliau. 
Apie planus nenoriu kalbėti, 
nes, kaip liaudis sako, - ne
peršokęs duobės, nesakyk 
„op”!

Lietuvoje smegenys dirbo be 
paliovos, visą laiką buvo 
įtampa - kas rytoj. Amerikoje, 
negali sakyti, kad smegenys 
nedirba, tik turiu ramybę, nes 
turiu darbą, kuris išlaiko 
mano šeimą. Amerikoje irgi 
reikia galvoti. Jei nori ko pa
siekti. Svarbiausia, kad kas
dieninė buitis netraumuoja, o 
jei dar pasiseks ir jei netingėsi 
- gali namus nusipirkti, susi
tvarkyti ir normaliai gyventi. 
Šiandien suduriame galą su 
galu (žmona dirba nepilną 
laiką), gyvename neblogai.

Pasirinkau statybininko 
darbą - čia jis nėra lengvas 
(vasaros pasiutiškai karštos ir 
drėgnos), nenuėjau valyti ar 
senukų žiūrėti. Tokia lemtis, 
kad mano sumuštinis visą 
gyvenimą krenta sviestu 
žemyn...
- Jūsų dukrai Ramunei šį 

rudenį sueis penkeri. Ji lanko 
Meno mokyklėlės dailės ir ba
leto klases. Privačiai mokosi 
dainavimo. Ramunė - II JAV 
jaunųjų atlikėjų festivalio jau
niausia dainininkė. Pastebiu, 
kad ji kartais mėgina kalbėti 
angliškai. Kaip ilgai tikiesi 
išsaugoti dukros lietuvišką 
kalbą? Juk ji lanko anglišką 
mokyklą...
- Taip, bet kai sugrįžta 

namo, turi visus angliškus 
žodžius padėti į stalčiuką ir 
kalbėti tik lietuviškai. Na
muose kalbame tik lietu
viškai, ir tik lietuviškai. Aš 
pažįstu ne vieną čia gimusį 
lietuvį, kuris taip kalba lietu
viškai, kad nė negali suprasti, 
jog jis nesimokė Lietuvoje. 
Žmogus turi nepamiršti savo 
šaknų.
- Jau kelinti metai iš eilės 

dalyvauji „Žaltvykslėje”. Ar 
vaidinai Lietuvoje ir kodėl 
atėjai į šį dramos mylėtojų su
sibūrimą?
- Kodėl? Kai gyvenau čia 

vienas, be šeimos, tai reikėjo 
kažkuo užpildyti tuštumą. 
Draugas pasiūlė... Lietuvoje 
nepriklausiau jokiam dramos 
būreliui. „Žaltvykslėje” susi
rinko labai puikūs žmonės. Šį 
kartą J. Žemaitės pjesėje 
„Trys mylimos” nevaidinu, 
mat, galvojau, kad galiu ne
suspėti, todėl nenorėjau pa

isrrtftr

Žentikų šeima: Ramunė (iš kairės), Al ūnas, Rūta.

vesti draugų. Be to, reikia ir 
kitiems pavaidinti. Spektak
liui padedu pagaminti dekora
cijas. Medžiagoms gavome pi
nigų, o mano darbas - neap
mokamas - mes daug ką au
kojame savanoriškai.

Kartais, prieš premjerą, kai 
trūksta laiko, pradedi galvoti
- be reikalo einu, daugiau 
neužsiimsiu. Praeina kiek lai
ko, pajuntu, kad man trūksta 
tų žmonių ir vėl sugrįžtu at
gal. Mūsų grupėje labai savi, 
geri, įvairių bangų žmonės. 
Visi labai draugiški. Galima 
sakyti, kad mes bičiuliau- 
jamės ir po repeticįjų - mėgs
tame retsykiais susieiti. Ei
name vieni pas kitus į svečius. 
Jokios trinties tarp mūsų 
nėra, net nesusimąstom, kas 
iš kur ir kada Amerikon 
atvažiavęs.
- Ar lėktum vidury nakties, 

jei paprašytų pagalbos?
- Žinoma. Ir aš, ir man 

padės. Mums visiems čia 
trūksta laiko bendravimui. 
Lietuvoje žmonės turi daugiau 
laiko skųstis ar guostis. O čia
- laiko mažai, atstumai dideli, 
daugiau skiriame dėmesio 
linksmoms temoms. Kokios 
problemos? Neturiu problemų
- didelių ar mažų. Amerikoje 
yra kitas gyvenimo būdas, 
reikia išmokti prisitaikyti. Be 
abejo, mums nėra lengva in
tegruotis. Turime ratelį drau
gų. Švenčiame kartu įvairias 
šventes. Mėgstame susieiti ir 
pabendrauti. Šiaip sau. Net be 
jokios priežasties.

- Ar lietuvišką dainą už
traukiate?
- Kaip ir visi. Visiems čia di

desnis noras uždainuoti lietu
višką dainą. Tad ir užtrau
kiame... To labiausiai trūksta.

Kokią matai savo šeimos 
ateitį? Kur ji bus - Lietuvoje 
ar Amerikoje?
- Šiais laikais toks atsįįųjųas 

nėra didelis. Devynios valan
dos, ir tu jau Lietuvoje. Tad 
gal ir nėra tiek aktualu galvo
ti, kur ta ateitis bus. Šiandien 
gerai kaip yra.

Ką norėčiau patarti tiems, 
kurie svąjoja atvykti į Ame
riką?

Pirmiausia, reikia žinoti, 
kad doleriai ant medžio šakų 
neauga. Nustoti tikėti tokio
mis pasakaitėmis: „O mano 
draugo pažįstamas sakė, kad 
lengviausia gauti darbo - pas 
milijonierius pjauti žolę - 500 
dolerių per savaitę, ir nepa
vargęs”. Reikia žinoti, kad 
teks daug ir sunkiai dirbti. Ir 
už žymiai mažesnius pinigus.

Ligija Tautkuvienė

>$*<$**$* 4$*

• Brazilijoje kuriamas in
terneto tinklapis suteiks 
galimybę per atstumą stebėti 
Šiaurės ir Pietų Amerikoje 
bei kai kuriose Europos šaly
se vykstančias laidotuves. Tai 
pranešė pradėsiančio veikti 
tinklapio įkūrėjas. „Kapinėse 
pastatysime daug vaizdo ka
merų, kurios fiksuos kiekvie
ną laidotuvių momentą”, — 
sakė idėjos autorius ir tink
lapio www.vidaperpetua.- 
com.br įkūrėjas Pepe Alstuto.

mailto:biciulyste%40aol.com
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CICERO PREZIDENTE 
VĖL TEISMO SALĖJE

Cicero prezidentė (taip ji 
save vadina, užuot mere) 
Betty Loren-Maltese jau ne 
kartą apkaltinta įvairiais 
nusikaltimais, bet vis pavyk
davo ne tik išvengti bausmės, 
bet išsilaikyti savo pareigose. 
Nežinia, kaip seksis šį kartą, 
nes ji ir kiti du aukšti Cicero 
pareigūnai apkaltinta suda
riusi sąlygas nusikalstamoms 
grupuotėms prieiti prie miesto 
iždo ir iš jo išimti milijonus 
dolerių. Teismo eiga vyks 
Dirksen Federal pastate Či
kagos miesto centre ir, 
manoma, užsitęs porą mėne
sių.

ČIKAGOJE DAUG 
ŽUVUSIŲ

Memorial Day — Atminimo 
dienos — savaitgalis Čikagos 
ir apylinkių gyventojams buvo 
nesėkmingas — automobilių 
avarijose žuvo bent 10 
asmenų, dar daugiau buvo 
sunkiai sužeistų. Paprastai 
policija prieš ilgesnius šven
tinius savaitgalius perspėja 
vairuotojus, kad būtų ypač 
atsargūs, užsisegtų apsaugos 
diržus ir apskritai laikytųsi 
budrumo, tačiau ne visuomet į 
tuos perspėjimus atsižvelgia
ma. Vienas 14 metų amžiaus 
vaikinukas, neturėdamas 
vairavimo teisių, pervažiavo 
skersgatvį, kai šviesa tebebu
vo raudona — žuvo jis pats ir 
buvo sužeisti kiti vairuotojai. 
Tai tik vienas nelaimingas 
atvejis, o jų šį savaitgalį buvo 
daug.

NIEKUR NĖRA SAUGU
Ypač po pernai rugsėjo 11d. 

valdiškuose pastatuose
susįiprinta apsauga — įeinant 
ir išeinant tikrinami doku
mentai, ieškoma ginklų ranki
nukuose, krepšiuose ir 
kišenėse. Visgi pereitą savaitę 
pačiame Čikagos vidurmiesty- 
je esančiame Daley Center 
pastate buvo išprievartauta 
viena Cook apskrities tarnau
toja. Sugautas kaltininkas — 
benamis vyras, kuriam 
pavyko pasislėpti ir pasilikti 
centre po darbo valandų. Jis 
vienoje raštinėje permiegojo, 
kol minėtoji moteris penkta
dienio ryte atėjo į darbą. 
Tuomet įvyko jos užpuolimas.

MICHIGAN EŽERO 
VANDENS LYGIS

Kadangi praėjusią žiemą 
buvo palyginti mažai kritulių, 
Michigan ežero lygis dėl to 
nukentėjo ir buvo bijomasi, 
kad tas sudarys daug keb
lumų tiek pramogautojams, 
tiek ežero vandens vartoto
jams. Tačiau jau Memorial 
Day savaitgalį ežero mėgėjai 
rado susiaurėjusius smėlėto 
pliažo ruožus, nes gegužės mė
nesį (iš dalies ir balandžio 
antroje pusėje) debesys „atidavė 
viską, ką žiemą buvo sulaikę”.

KALTINAMAS 
MILWAUKEE MIESTAS

Pernai Illinois valstijoje 
Michigan ežero paplūdimiai 
buvo dėl užteršto vandens 
uždaryti net 339 kartus. 
Memorial šventės savaitgalį 
oficialiai prasidėjo maudymosi 
sezonas (nors vargiai kas 
galėjo ta pradžia pasinaudoti 
dėl labai šalto vandens ir 
lietingo oro), tad Illinois 
Atstovų rūmai pranešė, kad 
surado pernykštės ežero 
taršos kaltininką. Pasirodo, 
kad tai Milvvaukee, WI, mies

tas, kuris į ežerą paleidžia 
labai daug daugiau taršos. 
Pernai Milvvaukee paleido į 
ežerą netoli 1 milijardo 
galionų nevalyto kanalizacijų 
vandens, pramonės nuotekų ir 
kitos taršos. Nuo 1990 m. 
Milvvaukee paleido į Michigan 
ežerą per 13 milijardų galionų 
nešvarumų.

VAIRUOTOJAI IR TV
Čikagos vairuotojai paklius į 

didelę bėdą, jeigu, vairuodami 
automobilį, žiūrės į TV 
ekraną. Tokią nuostatą 
paskelbė šį ketvirtadienį 
Eismo ir saugumo kontrolės 
komisija, o tam pritarė ir 
miesto taryba. Mobilūs tele
vizijos aparatai draudžiami 
laikyti šalia vairuotojo ant 
priekinės sėdynės. Policijai 
patarta stebėti ir nusižen
giančius šiam potvarkiui 
bausti didelėmis piniginėmis 
baudomis.

Jr iš kitų JAV-jų
MARSE YRA VANDENS

NASA erdvių tyrimo labora
torijų paleistas instrumenti
nis erdvėlaiviukas „Marš 
Odyssey”, skriesdamas Marso 
orbita, šios planetos poliuose 
atrado ištisus sušalusio van
dens klodus. Manoma, kad 
vienur ledas yra tik kelių cen
timetrų, kitur daugelio metrų 
gylio. Apie šiuos atradimus 
plačiau bus rašoma birželio 
mėnesio „Science” žurnale, 
tačiau atradimas teikia vilčių, 
kad „raudonoji planeta”, kaip 
įprastai vadinamas Marsas, 
gali turėti ir gyvybės.

AARP PADAVĖ J TEISMĄ 
VAISTU GAMINTOJUS

AARP organizacija, kurios 
paskirtis rūpintis pensijos 
amžiaus JAV gyventojų 
reikalais iškėlė tris bylas prieš 
vieną didžiausių vaistų ga
mintojų įmonių — Bristol- 
Meyers Sųuibb, kuri, norė
dama išlaikyti kai kurių vais
tų monopolį ir tuo pačiu labai 
aukštas kainas, pasistengė 
eliminuoti bendroves, gami- š 
nančias tuos pačius vaistus ir 
parduodančias vartotojams 
gerokai pigesne kaina. Šios 
didžbendrovės klientai dau
giausia yra vyresnio amžiaus 
žmonės ir kiti, turintys 
nedaug pajamų, todėl jiems 
dažnai reikia rinktis tarp 
sveikatos palaikymo ir eilinių 
buitinių sąskaitų (net maisto).

CLINTON BIBLIOTEKA 
IR MOKESČIAI

Ne vienas JAV prezidentas 
po savo kadencijos Baltuosiuose 
rūmuose yra gimtojoje valsti
joje ar mieste įsteigęs savo 
vardu pavadintą biblioteką. 
Nuo šios tradicijos neatsiliko 
ir Bill Clinton — jo vardo bib
lioteka dabar statoma Little 
Rock, Arkansas, vietovėje. 
Šiam tikslui buvo sukurtas 
„The William Clinton 
Presidential” fondas, tikėjęs 
privilioti aukotojus, prižadant 
aukas statybai nurašyti nuo 
mokesčių. Tačiau dabar 
paaiškėjo, kad tai negalės 
įvykti, nes fondas nėra pelno 
nesiekianti organizacija. Buvo 
tikėtasi, kad aukotojai galės 
nusirašyti net iki 3.6 mln. 
dolerių bendrą sumą.

SUNKVEŽIMIU
VAIRUOTOJAI DAIRYSIS 

TERORISTŲ
JAV sunkvežimių vairuotojų

Vilniaus Styginių kvartetas (iš kairės) — Audronė Vainiūnaitė, Artūras Šilalė, Girdutis Jakaitis, Augustinas 
Vasiliauskas — M. K. Čiurlionio 125-osioms gimimo metinėms paminėti ruoštame koncerte Čikagos Jaunimo 
centre, lapkričio 5 d. Jono Kuprio nuotrauka.

Gegužės 14 d. iš koncertinės 
kelionės Norvegijoje grįžo 
Valstybinis Vilniaus styginių 
kvartetas: Audronė Vainiūnai
tė (I smuikas), Artūras Šilalė 
(II smuikas), Girdutis Jakaitis 
(altas) ir Augustinas Vasi
liauskas (violončelė) bei pia
nistai Sonata ir Rokas Zubo
vai.

Norvegijoje koncertuota su 
klarnetistu Roger Arve Vigulf.

sąjungos vadovybė pa
sižadėjo paruošti bent 3 mili- 
onus jai priklausančių vairuo
tojų, kaip atpažinti įtartinus 
veiksmus tiltų, tuneliuose, 
uostuose, prie didžiųjų fabri
kų bei kitų svarbių įrangų. 
Kadangi sunkvežimiais ke
liauja daug prekių, žemės 
ūkio ir pramonės gaminių, jų 
yra pilni keliai, greitkeliai, 
tad vairuotojai galėtų būti 
veiksminga krašto apsaugos- 
dalis.

LIŪTAS NUKANDO 
RANKĄ

Tampa, FL, vietovėje 
esančiame zoologijos sode ir 
pramogų parke, vadinamame 
Busch Gardens, sekmadienį 
vienai darbuotojai liūtas 
nukando dešinę ranką, po to, 
kai ji netyčia ranką įkišo pro 
žvėries narvo virbus. Parko 
vadovybė nesiruošia liūto 
sunaikinti, nes tai nebuvo ty
činis užpuolimas, o nelaimin
gas atsitikimas: 21 metų am
žiaus mergina prieš pat inci
dentą mėsa šėrė zoologijos 
sodo įnamius, tad jos rankos 
galėjo „liūtui labai pakvipti”. 
Gydytojai darbuotojos ranką, 
nukąstą beveik iki alkūnės, 
pridėjo atgal ir tikima, kad 
ranka prigis.

RADO MERGINOS 
PALAIKUS

Po ilgų ir intensyvių ieško
jimų, spėliojimų ir net kalti
nimų JAV Atstovų rūmų 
stažuotojos Chandra Levy 
palaikai rasti Washington, 
DC, parke praėjusios savaitės 
ketvirtadienį. Dabar belieka 
išaiškinti, kas ir kaip merginą 
nužudė.

MOKYTOJAS IŠSIGANDO 
MALDOS

Denver, Colo., mokyto
jas Sean Shields padavė į teis
mą mokyklą, kuri mokslo 
metų užbaigimo iškilmes 
žadėjo pradėti malda. Shields 
tvirtina, kad tai prieštarauja 
JAV konstitucijos pirmajam 
paragrafui, nes jo septinto 
sky-riaus dukra bus priversta 
iš-klausyti maldos. Gaila, kad 
šis mokytojas neprisimena, 
kas dar labai neseniai atsitiko 
vienoje Colorado valstijos 
gimnazijoje, kai be tikėjimo ir 
moralės vaikigaliai, atsinešę 
šaunamuosius ginklus, palei
do šūvių salves į savo mokslo 
draugus bei mokytojus. Jeigu 
mokyklose būtų daugiau mel
džiamasi, galbūt tokių 
tragedijų mažiau pasitaikytų.

LIETUVIŠKA MUZIKA SKLINDA 
EUROPOJE

Nepailstantys lietuviškos mu
zikos propaguotojai pasaulyje, 
šį kartą dosniai padedami 
Skandinavijos oro linijų, Ka
rališkosios Norvegijos amba
sados Lietuvoje ir Siaurės Ša
lių tarybos, Norvegijoje klau
sytojams pristatė Osvaldo Ba
lakausko „Claųua” klarnetui 
ir styginių kvartetui, Onutės 
Narbutaitės trečiąjį styginių 
kvartetą „Piešinys styginių

Dr. Kazys Ambrozaitis (iš kairės), Danutė ir Pranas Jarai — visuome
nininkai iš Beverly Shores, IN. Juos galime dažnai sutikti įvairiuose 
kultūriniuose renginiuose Čikagoje, Lemonte, o taip pat savoje apy
linkėje.

GRYNAS DŽIAUGSMAS
— Ei, Audra! Nori žaisti tinklinį 

per sporto šventę? Ji bus 
Čikagoje, gegužės mėnesį!

— Noriu, — atsiliepiau, — 
bet be treniruočių neisiu aikš
tėn...

Štai ir prasidėjo žaidynėms 
ruoša. Susirinkom porą 
ketvirtadienių pasitreniruoti. 
Daina Čyvienė surado mums 
sporto salę, kurioje pradėjo
me sportuoti. Ačiū Daina!

Po pirmos treniruotės, ku
rioje dalyvavo ir jaunesnių 
žaidėjų, pradėjome skaičiuoti 
metus. Aš pati pirmą kartą 
prieš 28 metus, dėka Jono 
Izokaičio, paliečiau tinklinio 
kamuolį. Kartu su Aida Bra- 
kauskiene, Laura Lapinskie
ne, Debbie Petrauskiene, 
Onute Savickiene azartiškai 
treniravomės tai Marąuette 
Parke, tai Gage Parke, Curie 
gimnazijoje. Jonas mus 
ištreniravo, išmokė tinklinio 
taisykles, o svarbiausia, išmo
kė mus nebijoti stengtis. 
„Niekas nekrenta”.

Tokiu pagrindu, 5-6 metus 
susižaidėme. Kaip nuostabiai 
lengva buvo sugrįžti į seną
sias vėžes! Nereikėjo net nieko 
aiškintis — Aida kelia, Laura 
viduryje prie tinklo, Onutė ir 
Debbie kerta iš šonų, o mano 
gynybos specialybė — visas 
aikštės galas. Dar turiu pami
nėti, kad Onutės sesutė 
Kristina Barakauskaitė, kuri 
turėjo tik 3 metukus, kai mes 
treniravomės, atėjo žaisti 
mūsų komandoje! Nuostabu! 
Tie, kurie yra bet kada glau
džiai žaidę komandoje, žinote 
šį jausmą — grynas džiaugs
mas! O kiek prisikikenome po

kvartetui ir sugrįžtančiai žie
mai” bei Remigijaus Merkelio 
„MiKonst” styginių kvartetui 
ir fortepijonui. Taip pat kon
certuose Tjome, Tionsberge, 
Larvike ir Osle skambėjo Mo
zart, Brahms, Stravinsky, 
Hegdal bei Vigulf kūriniai.

Jau po pirmojo koncerto Tjo
me Vestfalio pagrindinio dien
raščio recenzentas, pažymėda
mas puikų koncerto meninį ly-

treniruočių prisimindamos 
jaunąsias tinklinio varžybų 
dienas!

Susirinkusios BC kolegijoje, 
pasiruošėme pirmom žaidy
nėm — prieš buvusio trenerio 
Jono sudėtinę komandą. Oi. 
Komandoje žaidė dvi Izokaity- 
tės, Lara ir Lina, kurias kil
nodavome ant pečių! Kam rei
kia sportinių svorių, kai yra 
vaikai? Po dešimt ar dvide
šimt spaudimų...

Ir žiūrim viena į kitą per tinklą 
— o treneris, anoj pusėj, pas 
dukras... Hmmmm - buvo 
labai keista. Visos juo labiau 
stengėmės. Jos visos aukštos 
ir lieknos, o mes gal.... Mes 
visos vyresnės, ne tokios mik
lios, kaulai barška ir girgžda. 
Dar nepraėjo skausmai nuo 
ketvirtadienio treniruotės... O 
vis būtų įdomu paklausti, 
kaip jis jautėsi, pamatęs mus 
aikštėje? Mes gi jo tinklinio 
„vaikai”. Kokie buvo jo jaus
mai? Gal ir reikės kada pa
klausti...

Žaidynės vyko, ir jau 
pranyko. Galiu pasakyti, kad 
žaidėme neblogai. Gal net 
drįstu pasakyti, kad žaidėme 
gerai! Dėkoju savo komandos 
narėms už nepamainomus 
nuotykius ir prisiminimus! 
Dėkoju treneriui Jonui 
Izokaičiui, kuris mums paro
dė kelią (taip pat Nijolei 
Izokaitienei, kuri išleido Joną 
iš namų). Be šių nuostabių 
žmonių nebūtume susikaupu
sios prisiminimų nei atra- 
dusios šio žaidimo „gryno 
džiaugsmo”!

Audra Lintakienė

gį, rašė, kad didžiausia vakaro 
kulminacija tapo O. Balakaus
ko „Claųua”, kurioje labai 
įtaigiai susilieja džiazo įtakos, 
įmantri ritmika ir išradingos 
garsinės priemonės. Nemažes
nės sėkmės klausytojų tarpe 
susilaukė ir R. Merkelio kvin
tetas, skambėjęs Tionsberge, 
bei O. Narbutaitės kvartetas, 
atliktas Lavrike. Svarbus ke
lionės aspektas buvo ir naujų 
kultūrinių, kūrybinių ryšių su 
Munko muziejumi Osle, Ber

IEŠKO GIMINIU

• Ieškau tėvelio tėvo Jo
no Abromo, tėvelio brolio Jo
no Abromo ir tėvelio sesers 
Onos Abromaitės-Rapalienės 
vaikų ir artimųjų. Jie buvo 
kilę iš Raseinių apskrities, Vi
duklės valsčiaus, Vailabų km. 
Mano tėtis Simas Abromas, 
Jono niekur neišvažiavo iš 
Vailabų kaimo, ten ir mirė 
(buvo gimęs 1888 m.) Tuo me
tu, kai susirašinėjome, Abro- 
mai gyveno Brooklyne, o Ra- 
palai — Bostone. Mano tėvams 
labai padėjo tetos Onutės 
Abromaitės-Rapalienės šeima 
iš Bostono - sūnus Antanas, 
vyras Kostancas. Bostone jie 
turėjo parduotuvę, vėliau ir

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ^

Miela sese MARYTE,

neišpasakyto skausmo valandoje, taip staigiai 
netekus abiejų sūnų ir brolių

RIMO bei TAURO 
ir jų pusbrolio MARTYNO,

reiškiame giliausią užuojautą tau, tavo dukrai 
VIDAI ir visiems tavo artimiesiems.

Korp! Giedra

SKELBIMAI
PASLAUGOS

ELEKTROS
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI.
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai.

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

ALIUMIM1H JO NAMŲ, SVEIKATOS
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 variklio ir va

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

A & S
hkmtino

24HRS, 7 DAYS 
773-531-1833 

773-617-6768
FREE ESTIMATE 

Apšildymo ir šaldymo sistemų 
visapusiškas aptarnavimas Ir 

instaliacija
Vandens šildytuvai 
Kaminai,
Gariniai boileriai Centrinė šaldymo sistema

Profesionali kirpėja, gyvenanti 
Berwyn, teikia savo paslaugas.
Kerpa vyrus ir moteris, dažo 

plaukus, antakius ir blakstienas. 
Gali atvykti į namus.

Tel. 708-415-7952, Dalia

SIŪLO DARBĄ

Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir IN

valstijose. Pageidautina vyrai. 
Atlyginimas nuo 

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

geno kamerinės muzikos drau
gija bei „Mirablis” koncertų 
organizatoriais užmezgimas, 
padėsiantis plėtotis toles
niems kūrybiniams Lietuvos 
ir Norvegijos bei kitų Šiaurės 
šalių muzikiniams ryšiams.

Jau numatyta Valstybinio Vil
niaus styginių kvarteto kon
certinė kelionė į Norvegiją 
2003 metų kovą, planuojami 
Norvegijos kompozitorių muzi
kos vakarai Lietuvoje.

viešbutį. Galbūt Antanas Ra- 
palas ar jo vaikai yra gyvi? 
Norėtume ką nors sužinoti. 
Rašykite: Petronėlė Abromai- 
tė-Koženiauskienė, 15-ji Kran
to 4-2, Kaunas 3002, Lietuva.

• Albinas Sadauskas, An
tano Izidoriaus sūnus, ieško 
savo tetų, kurios maždaug 
1930 m. išvyko į JAV iš Lietu
vos, Šakių rajono, Padainių 
kaimo, Žemosios Panemunės 
parapijos. Jeigu ką nors žinote 
apie Antano Izidoriaus Sa
dausko seseris, prašome rašyti 
adresu: Albinui Sadauskui, 
Respublikos 26-15, LT 5030 
Kėdainiai, Lithuania.

NEKILNOJAMASIS TURTAS

Caritu ik-

New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
Vofce Ylai 773854-7820 
Fax: 708-361-9618

DANUTĖ
MAYER

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste ar priemiesčiuose. kreipkitės į

DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 
sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 

Nuosavybių įkainavimas veltui.

GREIT PARDUODA
Landmark 
properties

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

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

PARDUODA

Kaune parduodamas naujai 
statytas „condominium”. 

Skambinti
tel. 011-370+37+314898, 

Jurgis.

Window VV ashers Needed!
40.000 per year We need 100 crews. 
No exp. necessary. VVill train. Mušt 

have valid driver’s license and trans- 
portation. Mušt be fluent in English 
L A. McMahon VVindovv VVasning. 

Chicago and MUwaukee area. 
Tel. 800-820-6155*
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Lietuvių rašytoju draugi
ja praneša, kad 2001 m. Lie
tuvių rašytojų draugijos lite
ratūrinės premijos komisijos 
sudėtis pasikeitė, poetei Ire
nai Gelažienei negalint daly
vauti. Jos vietoje pakviestas 
poetas Vainis Aleksa. Lietu
viai rašytojai, nuolat gyveną 
užsienyje, savo knygas, išleis
tas 2001 metais, prašomi siųs
ti komisijos pirmininkei šiuo. 
adresu: Nijolė Užubalienė, 
4730 W. 83rd St., Chicago, IL 
60652.

Lietuviu sporto klubas 
,Aidas” kviečia aktyvius 
žmones, neabejingus tautišku
mo išlaikymo reikalui, mėgs
tančius filosofinę ir ezoterinę 
literatūrą, randančius laiko 
saviraiškai. Taip pat laukiame 
tų, kuriems patinka sportas, 
kurie nevengia išbandyti save, 
turi sporto organizatorių pa
tirties. Ruošiame rankų lenki
mo mėgėjus - vyrus ir mote
ris, važinėjame į varžybas, 
rengiame diskusijas. Skam
binkite tel. 773-581-6771 arba 
atvykite penktadienį 8 val.v. į 
Čikagos Jaunimo centrą, 5600 
S. Claremont, Chicago, IL.

KALENDORIUS
Gegužės 31 d.: Švč. M. Marija 

aplanko šv. Elžbietą. Angelė (Anelė), 
Agilė, Gintautas, Marija, Petronėlė, 
Rimvilė.

Birželio 1 d.: Kristaus dangun 
žengimas (šeštinės). Fortūnatas, Ga
linde, Jogaila, Justinas, Juvencijus, 
Konradas. Tarptautinė vaikų gynimo 
diena.

JAUNIMO CENTRO 
PAVASARIO MUGĖJE

Mugės - tai maži turgūs, 
kur Rirkėjai gali įsigyti jiems 
reikalingų prekių. Mugės yra 
panašios į Lietuvoje ruoštus 
turgus, į kuriuos kaimo žmo
nės suveždavo savo gaminius 
miesto gyventojams.

Viena didžiausių Jaunimo 
centre ruoštų mugių anksčiau 
būdavo Kaziuko mugė, kurią 
ruošdavo Čikagos skautija, 
tačiau mugei išsikėlus į kitas 
patalpas, centre liko tuštuma. 
Norint šią tuštumą užpildyti, 
Jaunimo centro vadovybė, va
dovaujama darščios pirminin
kės Mildos Šatienės, antrus 
metus suruošė Jaunimo cent
ro pavasario mugę. Suruošti 
mugę nėra lengva, reikia įdėti 
daug laiko ir sumanumo, kad 
ji būtų sėkminga. Sėkmė pri
klauso nuo pardavėjų skai
čiaus ir nuo pirkėjų gausumo. 
Sunku nustatyti, kada geriau
sia ruošti mugę - prieš šv. Ve
lykas, rudenį ar prieš šv. Ka
lėdas.

Šių metų mugė Jaunimo 
centre vyko gegužės 4-5 d. 
(sekmadienį prasidėjo po šv. 
Mišių, vykusių Tėvų jėzuitų 
koplyčioje). JC valdybos pirmi
ninkės pastangų dėka buvo 
sukviesti pardavėjai, meninės 
programos atlikėjai ir pirkė
jai. Už reklamą JC valdyba 
yra dėkinga „Draugui”, „Mar
gučiui II”, Amerikos lietuvių

Jaunimo centro mugėje Virginijos Kliknienės naujausios mados pristatymo dalyviai (iš kairės): grimuotoja Regi- 
iutkienė, modeliuotojai Hedvina Dainienė, Andrius Tamulis, Dalia Šataitė, pranešėja Milda Šatienė, drabu-

žiųfkūrėja Virginija Kliknienė, modeliuotojai Giedrė Elekšytė, Agnė Blažulionytė, Jolita Paulauskaitė, Darius 
Nausėda. Jono Tamulaičio nuotr.

NeighborWorks Event
vyks šį šeštadienį, birželio 1 
d., nuo 9 val.r. iki 12 vai. prie 
7237 S. Fairfield. Kviečiame 
apžiūrėti mūrinį namą, kuris 
yra galutinai atnaujintas ir 
paruoštas pardavimui. Namą 
atnaujino Neighborhood Hou- 
sing Services, nepelno siekian
ti įstaiga, kuri rūpinasi rajonų 
gerinimu. Jų darbo kokybė 
yra išskirtina ir pažymėtina. 
Namų vertė Marųuette Parko 
rajone per vienerius metus pa
kilo net 28 proc., ir čia namų 
kainos yra labiau prieinamos 
negu kitose miesto dalyse. 
Todėl dabar yra kilęs susido
mėjimas namų pirkimu Mar
ųuette Parke. Atvykite pasi
žiūrėti, ką ši įstaiga veikia, 
susipažinti su kaimynais ir 
šiaip maloniai praleisti laiką.

Tauragės lietuviu klubo 
valdyba praneša, kad pusme
tinis narių susirinkimas šau
kiamas š. m. birželio 2 d., sek
madienį, 12 vai. Šaulių na
muose. Nariai prašomi daly
vauti.

Vytauto Didžiojo Šauliu 
rinktinės Joninių gegužinė 
Šaulių namuose vyks birželio 
23 d., sekmadienį. Pradžia - 
12 vai. Visi kviečiami._______

Skelbimai 
• Amerikos Lietuviu 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.

radijui, „Studijai R” ir Ameri
kos lietuvių televizijai. Parda
vėjų stalai buvo išdėstyti di
džiojoje salėje, o kavinėje 
įrengta valgykla. Mugės metu 
buvo galima įsigyti knygų, 
gintaro, medaus, virimo puo
dų komplektų, lietuviškų dro
žinių, papuošalų ir įvairių py
ragų, daug kitų naudingų 
daiktų. Mėgstantiems gėles 
gėlių krautuvės „Always with 
Flowers” savininkė Irena Ka
ralienė turėjo paruošusi paro
domuosius vestuvių „vartus” 
ir įvairių gėlių. Kadaise gėlių 
krautuvę turėjusi Kazė Nami- 
kas sceną buvo papuošusi pa
vasario žiedais, kurie suteikė 
daug pavasariško džiaugsmo.

Mugėje nebuvo užmirštas 
jaunimas. Jį linksmino juok
darys ir balionų meistras Vy
tautas Vizgirda. Taip pat buvo 
ir loterija, kurią mėgsta ma
žieji pirkėjai. Loterijai vadova
vo Anelė Pocienė, jai talkino 
Irena Dirdienė.

Šį sykį mugėje buvo rodo
mos naujausios mados. Rūbus 
sukūrė Virginija Kliknienė, o 
modeliuotojus gražino Regina 
Butkienė. Rūbus demonstra
vo: Agnė Blažulionytė, Dalia 
Šataitė, Dagna Banytė, Hedvi- 
na Dainienė, Jolita Paulaus
kaitė, Andrius Tamulis, Gied
rė Elekšytė ir Darius Nausė
da. Mugės lankytojai buvo su-

Šv. Kazimiero kongrega
cijos seserys maloniai visus 
kviečia dalyvauti šv. Mišiose 
ir pasimelsti, kad kongregaci
jos įsteigėja Motina Marija 
Kaupaitė būtų paskelbta pa
laimintąja. Mišios vyks šį šeš
tadienį birželio 1 d. 9:30 vai. 
r. seselių motiniškajame na
me, 2601 W. Marųuette Road, 
Chicago.

OPEROS DAINININKAI „SEKLYČIOJE”

Praėjusi savaitė buvo dosni 
nuostabiausių garsų operos ir 
kitokios geros muzikos mėgė
jams. Tai neaplenkė ir „Sekly
čios” lankytojų. Tik renginių 
vadovė Elena Sirutienė žino, 
kaip jai pasisekė prisivilioti į 
„Seklyčią” tris puikius meni
ninkus: koncertmeisterę Kris
tiną Vilutytę ir operos solistus 
Arūną Malikėną bei Joną Va- 
lucką.

Po trumpo renginių vadovės 
pristatymo programos vedi
mas buvo perleistas solistui 
Jonui Valuckui, kuris šių pa
reigų ėmėsi labai energingai ir 
atsakingai, pažadėdamas: 
„Padainuosime dainų, ištrau
kų iš operų ir du duetus, o jei 
‘būsite geri’, tai dar ir trečią”.

Kadangi E. Sirutienė pami
nėjo, kad ši popietė skirta Mo
tinos dienai, koncerto pradžio
je išgirdome motinoms skirtą 
dainą, atliekamą J. Valucko, - 
„Švelnumas”. Po to A. Raudo
nikio dainą „Kur balti keliai” 
(A. Malikėnas). Išklausėme I. 
Kalmano operetės ištrauką, 
Neapolietišką dainą italų kal
ba ir kt. Pagaliau nuskambėjo 
pažadėtieji duetai: Vilbua 
„Jūreiviai”, V. Juozapaičio
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Irena Šlapelienė lankytojus džiugino

žavėti įdomiu rūbų pristaty
mu. Madų demonstruotojų 
grupę sudarė buvę ir dabarti
niai Pedagoginio lituanistikos 
instituto mokiniai. Nuošir
džiausiai dėkojame Virginijai 
Kliknienei už naujų madų pa
rodymą lietuvių visuomenei.

Meninę dalį atliko kaimiška 
kapela „Tėviškė”, vadovauja
ma Stasės Jagminienės ir 
talkininkų: Vytauto Zelenio, 
Prano Kasperaičio ir Vytauto 
Jagmino. Sis muzikinis an
samblis mugės lankytojus 
linksmino gražiomis dainomis, 
šokių muzika.

Filmas „Trys tigriukai”
apie Lietuvos vaikus daininin
kus bus rodomas birželio 2 d., 
sekmadienį, po 10:30 val.r. šv. 
Mišių Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos salėje. Filmą sukūrė 
Aleksas Plėnys. Šį sekmadienį 
ruošiame paskutinę kavos po
pietę (jos vėl prasidės rugsėjo 
mėnesį). Kviečiame atvykti ir 
pabendrauti!

„Tamošiaus pagavimas” ir už 
tai, kad „buvome geri” - to pa
ties kompozitoriaus (žodž. J. 
Dačiulio) „Vilniaus raitelis”. 
Žiūrovų „gerumui” nebuvo ga
lo.

Salė skambėjo ne tik nuo so
listų balsų, koncertmeisterės 
K. Vilutytės energingo skam
binimo pianinu, bet ir nuo žiū
rovų, kurių susirinko gerokai 
daugiau kaip pusšimtis, ploji
mų. Buvo momentų, kada ro
dėsi, jog „Seklyčios” lubos pa
kils. Taip neįvyko, tačiau lem
pos lubose tikrai lingavo. Gir
dėjosi susižavėjimo pilni bal
sai: „‘Seklyčioje’ to dar nėra 
buvę”.

Koncerto pabaigai J. Valuc- 
kas ir A. Malikėnas žiūrovų 
pageidavimu pakartojo labiau
siai patikusį duetą - Vilbua 
„Jūreiviai”.

Po koncerto renginių vadovė 
E. Sirutienė ir žiūrovai dėkojo 
menininkams už suteiktą 
džiaugsmą ir Jurgiui Vidžiū
nui už tai, kad atvežė mielus 
svečius į „Seklyčią”.

Pabaigai - pasivaišinimas 
šokoladu, kaip įprasta, bendri 
pietūs ir pabendravimas.

Liucija Einikienė

šakočiais, pyragais, „skruzdėlynu”.
Jono Tamulaičio nuotr.

Neužmirštos buvo ir mamos. 
Muzikinę dalį atliko Genė Ra- 
zumienė ir jos vadovaujamos 
kanklininkės - Aušra Bužė- 
naitė, Giedrė Elekšytė ir Mil
da Razumaitė. Skudučiais pa
grojo Algirdas Kazėnas ir Al
girdas Jakutavičius, prita
riant kanklėms. Agnė Blažu
lionytė padeklamavo B. Braz
džionio eilėraštį „Motina” ir S. 
Neries „Močiutę”. „Two left 
Foot” studijos šokėjai Eglė 
Kliknaitė ir Sarge Edward 
pašoko ugningus šokius - tan
go, čia-čia-čia, valsą ir rumbą, 
savo grakščiais judesiais suža
vėdami mugės svečius. Meni
nės programos atlikėjus ,,A1- 
ways with Flowers” savininkė
I. Karalienė papuošė gražio
mis gėlėmis. Gėlėmis buvo ap
dovanota ir daug širdies į mu
gės ruošą įdėjusi JC valdybos 
pirmininkė Milda Šatienė.

Mugės lankytojus vaišino 
Rita ir Vytautas Šakeniai, 
nuoširdūs JC bendradarbiai. 
Tik jų dėka sekmadieninių šv. 
Mišių lankytojai po Mišių gali 
gardžiuotis skaniais valgiais.

Mugės ruošai talkino ir kiti 
valdybos nariai - Viktoras 
Jautokas, Liudas Ramanaus
kas ir Edvardas Pocius. JC 
valdyba yra dėkinga visiems, 
kurie kuo nors prisidėjo prie 
sėkmingai praėjusios mugės.

Antanas Paužuolis

Žemaitė „Trys mylimos”. Liudvikas (Viktoras Jašinskas), Motina (Giedrė Griškėnaitė-Gillespie), Kozeris (Pran-, 
ciškus Ivinskis), Domicėlė (Neringa PrUselaitytė), Petronėlė (Violeta Drupaitė-Cole).

Taip Čikagos lietuvių teatro 
„Žaltvykslė” režisierė Ilona 
Čiapaitė atsakė į klausimą, 
kodėl šiemet teatro entuzias
tai pasirinko Žemaitės kome
diją „Trys mylimos”. Iš tiesų, 
kas gali pakeisti nuotaikin
gąjį vaidinimą apie meilę, 
klastą ir piršlybas. Šią pjesę 
Lietuvoje dažnai renkasi ne 
tik mėgėjų, bet ir profesionalų 
teatrai. O su Žemaitija reži
sierė Ilona turi tiek bendra, 
kad ji liaudies teatro režisūrą 
studijavo Žemaitijoje, Klaipė
dos akademijoje (buvusi kon
servatorija, o šiandien - uni
versitetas).

Ilona Čiapaitė - kaunietė. 
Bąigusi mokslus grįžo į Kauną 
ir, prieš atvykdama į Ame
riką, Čikagą, buvo Noreikiš
kių vidurinės mokyklos direk
toriaus pavaduotoja kultūros 
reikalams, dėstė Kauno muzi
kos akademijoje ir dar dirbo 
kultūros skyriuje meno va
dove.
- Kodėl, turėdama tiek daug 

įdomių užsiėmimų, išvažia
vote? Ar nebuvo gaila? — smal
sauju.
- Aišku, gaila, bet buvo sun

ku finansiškai, todėl pagalvo
jau: atvažiuosiu, užsidirbsiu ir 
grįšiu. Bet viskas kitaip išėjo. 
Nors ir dabar dar grįžti norė
čiau, tik kad per tuos kelerius 
metus daug kas nutrūko...
- Ką veikia kiti Jūsų kurso 

draugai, baigę režisūros moks
lus?
. - Pagal specialybę - aktori
nio, režisūrinio darbo nė vie
nas nedirba, tikriausiai tai, ką 
aš čia darau, ir yra vienintelis 
tiesioginis užsiėmimas pagal 
specialybę. Mes papuolėme į 
nedėkingą laikotarpį, nes Lie
tuvoje kaip tik baigėsi kul
tūros namų era ir kultūrinio 
darbo kaip ir nebeliko. Vieni 
dirba Klaipėdoje Delfinariu
me, kiti liko teatre scenos dar
buotojais, universiteto moko
majame teatre, kas nuėjo di
rektoriauti, mokytojauti (vie
na net dėsto anglų kalbą), dir
ba televizijoje, žurnalistauja 
(ir, tarp kitko, visai neblogai

Tautinių šokių koncerte „Draugui” paremti, kuris vyks birželio 9 d. 3 vai. p.p. Jaunimo centre Čikagoje, daly
vaus ir „Šaltinio” šokių grnpė iš Detroito, MI (mokytoja Viktorija Viskantienė).

ŽEMAITĖ YRA ŽEMAITĖ
sekasi).

Čikagiškiai jau matė 
„Žaltvykslės” 3 spektaklius ir 
prisimena, kad pirmoji šios 
trupės režisierė buvo Audrė 
Budrytė. O kas atrado naująją 
režisierę?
- Aš gyvenu Čikagos šiau

rėje ir per draugus susi
pažinau su Lake County apy
linkės - Waukegan lietuviais. 
Praėjusiais metais jiems 
padėjau surengti Vasario 16- 
osios kultūrinę programą. Jie 
ir rekomendavo mane JAV LB 
Kultūros tarybos pirmininkei 
Marijai Remienei, kuri globoja 
„Žaltvykslę”. Pradžioje buvo 
baisu, bet dabar viskas gerai, 
esu labai patenkinta. Čia ki
tas lygis, mat anksčiau dirbau 
su vaikais.
- Bet čia irgi mėgėjai.
- Mėgėjai atiduoda širdį, tai 

ir yra gražu. Profesionalai at
lieka savo vaidmenį, jie dirba 
darbą, o vadinamų liaudies 
teatrų aktoriai — daugiau 
jaučia ir gal natūraliau išgy
vena tai, kas vyksta scenoje. 
Jie stengiasi perteikti perso
nažą.
- „Draugas” jau senokai 

reklamuoja Jūsų spektaklį, 
pristatė pjesę ir aktorius, bet 
visiems labai smalsu sužinoti, 
kas ir kaip ten vyks? Kokią 
spektaklio idėją pasirinkote, 
ką norite pasakyti? Tai bus 
pasilinksminimas?
- Kadangi spektaklyje vyks

ta piršlybos, spektaklį suma
niau įvilkti į lietuviškų vestu
vių ar mugės scenarijų. Kaip 
ir kiekvienose tradicinėse lie
tuviškose vestuvėse, teatro 
svečius maršu pasitiks ir per 
pertrauką linksmins kaimo 
kapela, bus vaišių. Taip žiū
rovas bus įvestas į teatrą. Bus 
tikros piršlybos, vestuvės, 
meilė, apgaulė...

— Intriguojančiai skamba...
- Noriu, kad žiūrovas ateitų 

ne tik spektaklio pažiūrėti, ką 
vaidina draugai ar pažįstami, 
o pabendrauti, kad išeidami 
širdyje išsineštų šventės nuo
taiką. Noriu, kad patys žiū
rovai pasijustų kaip šios

šventės, šio įvykio dalyviai. 
Noriu renginiui suteikti gyvu
mo.
- O spektaklio scenografija 

irgi Jūsų?
- Mūsų dailininkė Rasa Sut

kutė. Aš jai išsakiau, ko man 
reiktų, ir ji pasiūlė savo eski
zus. Gavau ko norėjau. Labai 
daug padeda Arūnas Žentikas, 
be kurio čia nieko nebūtų 
įvykę. Jis daro ir dekoracijas.

Kaip aktoriai (jų spektaklyje 
5) priima režisierę, paklau
siau teatro „veteranę”, kuri 
vaidina „Žaltvykslėje” nuo 
pirmojo spektaklio, Violetą 
Drupaitę-Cole:
- Tai nepaprastai kūry

bingas žmogus, įdomi, visada 
kupina energijos, su mumis 
dirbanti labai pasiaukojančiai. 
Kiekviena repeticija - vis kaž
koks blykstelėjimas, atradi
mas. Ji sugeba mus uždegti 
kūrybine ugnele.
- Kai ruošiuosi į spektaklį ir 

pagalvoju apie beveik valandą 
kelio iki Jaunimo centro, kei
kiu save, kam sutikau, kam 
įsivėliau, bet atgal važiuoju vi
sada labai patenkinta savimi: 
kaip puiku, kaip aš gerai pa
dariau, kad atėjau į „Žalt
vykslę”, - uždegančiai kalbėjo 
kita aktorė - Neringa Prūse- 
laitytė. - Tos kelios repeticijų 
valandos prabėga taip smagiai 
ir taip greitai, kad nė nepa- 
juntame.

- Ilona, o Jums pačiai 
įdomu dirbti su šia trupe?
- Labai.
- Norėtumėte su jais darbą 

pratęsti kitais metais?
- Norėčiau. Jeigu aktoriai 

norės su manimi dirbti.
Taigi aktorių kolektyvo pa

prašyta, kviečiu visus į Že
maitės komedijos „Trys myli
mos” meilės mugę. Kaip re
žisierė įspėjo, ateikite pasi
ruošę ne žiūrėti (ir kritikuoti), 
o vaidinti ir linksmintis. Visko 
bus! Atsineškite tik gerą nuo
taiką.

Vieta: Jaunimo centras
Čikagoje; laikas: 2002 m. 
birželio 9 d. 3 vai. p.p.

Audronė V. Škiudaitė




