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Sportas

Rolandas Urbonas

* Prancūzijoje vykstan
čio pasaulio neįgaliųjų
lengvosios atletikos čempio
nato silpnaregių vyrų rutulio 
stūmimo varžybose Lietuvos 
atstovas Rolandas Urbonas iš
kovojo sidabro medalį. 29 me
tų kaunietis rutulį nustūmė 
15 m 83 cm. Aklųjų vyrų ie
ties metimo varžybose 43 me 
tų kaunietis Vytautas Girnius 
iškovojo bronzą. Šiame čem
pionate Lietuvos atstovai jau 
pelnė 2 aukso ir 4 bronzos me
dalius.

* Įsilaužęs į Ispanijos 
ACB krepšinio lygoje rung 
tyniaujančio Madrido „Real’ 
klubo spaudos skyrių, nežino 
mas asmuo išplatino melagin 
gą žinią apie Lietuvos vidurio 
puolėjo Arvydo Sabonio su
tartį su „Real" 1 metams, pra
nešė sporto dienraštis „Mar 
_ _ »ca .

Oro bendrovės 
bankrotas sukėlė 

įtarimą prezidentui
Prezidentas Valdas Adam

kus ketvirtadienį kreipėsi į 
Valstybės kontrolę, prašyda
mas įvertinti, ar pagrįstai 
svarstoma galimybė skelbti 
Kauno oro bendrovės „Lietu
va” bankrotą.

Prezidento patarėjas Darius 
Kuolys sakė, kad į Valstybės 
kontrolę prezidentą paskatino 
kreiptis pasirodžiusi informa
cija apie galimybę skelbti 
„Lietuvos” bankrotą, nors per 
pirmąjį šių metų pusmetį, 
spaudos teigimu, bendrovė 
uždirbo 2.005 mln. litų gryno
jo pelno.

Pasak D. Kuolio, prezidentą 
papiktino Valstybės turto fon
do generalinio direktoriaus 
Povilo Milašausko teiginiai. 
„Už valstybės turtą atsakin
gas pareigūnas teigia, kad 
pelną gaunančiai bendrovei 
gali būti skelbiamas bankro
tas”, sakė D. Kuolys.

Tačiau apie LAL antrinės 
įmonės bankroto galimybę 
kalbama jau nuo pavasario/ 
kai pernai patyrusios 4.59 
mln. litų nuostolių „Lietuvos” 
auditorė bendrovė „Stephens 
Moore Vilnius” pareiškė, kad 
oro bendrovė negali tęsti veik
los be papildomos akcininko fi
nansinės paramos, nes jos 
trumpalaikiai įsipareigojimai 
beveik tris kartus viršįjo 
trumpalaikį turtą.

Tuo, jog „Lietuva” turėtų 
būti uždaryta, įsitikinę ir LAL 
privatizavimo patarėjai bei 
būsimi investuotojai į privati
zuojamą nacionalinę oro ben
drovę LAL.

Šią savaitę pakeitus „Lietu
vos” vadovybę, P. Milašauskas 
sakė, kad vienas galimų iš
eities būdų — „Lietuvos” inte
gravimas į LAL, tačiau jis ne
neigė, kad svarstoma ir „Lie
tuvos” bankroto galimybė.

„Bendrovės veiklos rezulta
tai yra prasti, nežiūrint, kad ji 
skelbia šiemet uždirbusi pelno 
— juk yra skolos ir ateities 
perspektyva nėra gera”, teigė 
Turto fondo, valdančio 100 
proc. LAL akcijų, vadovas.

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

žinių agentūrų pranešimais)

JAV
Vašingtonas. JAV Atstovų 

rūmuose ketvirtadienį prieš 
aušrą įvyko vardinis balsavi
mas, kuriuo, nepaisant Baltų
jų rūmų pasipriešinimo, nu
tarta padidinti žvalgybos biu
džetą ir įsteigti nepriklauso
mą komisiją, tirsiančią pernai 
rugsėjo 11-ąją įvykdytus tero
ro išpuolius. Nors įstatyme 
minimi skaičiai yra įslaptinti, 
žiniasklaida praneša, kad ja
me numatytas maždaug 25 
proc. žvalgybos biudžeto padi
dinimas, ir tai sudarytų maž
daug 35 mlrd. dolerių.

New York. JAV trečiadienį 
patyrė nesėkmę, bandant su
stabdyti kanlęinimus drau
džiančios Jungtinių Tautų 
(JT) sutarties projektą. Pagal 
šią sutartį JT turėtų atlikti 
patikrinimus tokiose kalinimo 
įstaigose, kaip Kubos Guanta
namo įlankoje esanti JAV ka
rinė bazė, kurioje laikomi Ta
libano ir „ai Qaeda” belais
viai.

JAV dėl kaltinimų suk
čiavimu trečiadienį suimti 3 
šeimos nariai, įkūrę kabelinės

JAV California valstijos Fullerton universiteto delegacija dvi savaites viešėjo Kauno Technologijos universitete 
(KTU). Ši pasikeitimo studentais ir fakulteto nariais sutartis tarp Fullerton ir KTU buvo sumanyta dr. Irenos 
Langes, kuri yra California Fullerton universiteto Marketingo skyriaus vedėja ir KTU garbės daktarė.

Nuotr.: Fullerton delegacija Kauno Karo muziejaus sodelyje.

Williams” ruošiasi perskolinti 
„Mažeikių naftos” paskolą

Vilnius, liepos 25 d. (BNS) 
— „Williams International” 
valdomo Lietuvos naftos susi
vienijimo „Mažeikių nafta” 
valdyba turėtų pritarti „Wil- 
liams” suteiktos 75 mln. JAV 
dolerių paskolos perfinansavi- 
mui.

„ ‘Mažeikių naftos’ valdyba 
turi nutarti, kad sprendimas 
gali būti realizuotas tik šalims 
susitarus dėl esminių sąlygų, 
kurias patvirtins vyriausybė”, 
sakė Ūkio ministerįjos sekre
torius Anicetas Ignotas. Anot 
jo, kad sprendimas būtų įgy
vendintas, reikalingi du vy
riausybės nutarimai — vienas 
turi pakeisti trišalę vyriau
sybės, „Jukos” ir „Williams” 
sutartį, kitas — suteikti vals
tybės garantiją naujam kredi
toriui.

Jei derybos bus sėkmingos, 
„Mažeikių naftai” 1999 metais 
susivienijimo „Williams” su
teiktą paskolą perims bankas 
„JP Morgan”, kuriam būtų 
mokamos maždaug perpus ma
žesnės palūkanos. Dabar dėl 
perfinansavimo tariamasi tik 
su banku „JP Morgan”, tačiau

televizijos operatorę „Adel- 
phia Communications Corp.”. 
Ieškininiame pareiškime rašo
ma, kad buvęs „Adelphia” di
rektorius John Rigas ir jo šei
ma investuotojų ir kreditorių 
sąskaita savo firma naudojosi 
kaip asmenine Rigas „šeimos 
taupykle”. Be 77 metų J. Ri
gas, sukčiavimu suimti du jo 
sūnūs — buvęs firmos vyriau
sias finansininkas, 46 metų 
Timothy ir buvęs viceprezi
dentas, 48 metų Michael. 
.Adelphia” problemos yra dar 
vienas korporacijų skandalas, 
dar labiau pakirtęs investuo
tojų pasitikėjimą ir prisidėjęs 
prie JAV biržų indeksų smuki
mo.

Vašingtonas. JAV prezi
dento George W. Bush admi
nistracija stengsis atgauti in
vestuotojų pasitikėjimą, kurį 
pastaraisiais mėnesiais pakir
to korporacįjų piktnaudžia
vimo buhalterine apskaita 
skandalai, trečiadienį pareiš
kė komercijos sekretorius Do
nald Evans. Jis tvirtino opti
mistiškai galvojantis apie pag
rindinius JAV ekonomikos

jei kitas bankas pasiūlytų dar 
mažesnes palūkanas, būtų ta
riamasi ir su juo.

Perfinansavus paskolą, „Ma
žeikių nafta” gali tikėtis 5-6 
proc. metų palūkanų vietoje 
dabar mokamų 10 procentų.

Birželį pasirašant sutartį su 
„Jukos” buvo minima gali
mybė perfinansuoti ir Rusijos 
susivienijimo suteiktą 75 mln. 
JAV dolerių paskolą, tačiau, 
anot A. Ignoto, dabar norą pa
rodė tik „Williams”, kurio at
stovai praėjusį pirmadienį pa
teikė dokumentus vyriausy
bei.

„Aš suprantu, kad ‘Williams’ 
Amerikoje reikalingi pinigai ir 
jie nori atsiimti iš čia savo 
pinigus”, teigė Ūkio ministeri
jos pareigūnas.

Ūkio ministras Petras Čės- 
na trečiadienį telefonu kalbė
josi ir su „Jukos” vadovais 
apie paskolos perfinansavimo 
galimybę, tačiau, anot A. Igno
to, „kol kas rimtų kalbų nėra.”

„Jukos” ir „Williams” turi po 
26.85 proc., vyriausybė — 
40.66 proc. „Mažeikių naftos” 
akcijų.

principus ir kaip įrodymą pa
minėjo didėjantį darbo vietų 
skaičių, žemą infliacijos lygį, 
mažas palūkanų normas bei 
aukštą darbo našumą.

CANADA

Toronto. Popiežius Jonas 
Paulius II Toronto ketvirta
dienį pirmą kartą susitiko su 
daugiau kaip 200,000 Pasau
lio jaunimo dienų dalyvių, ne
kantraujančių pasveikinti jį 
savo maldomis ir giesmėmis. 
82 metų popiežius dalyvavo 
renginyje, kurio metu katali
kų jaunimas iŠ 170 pasaulio 
valstybių giedojo giesmes, 
klausėsi Šventojo Rašto ir 
maldų. Kai kurie sąskrydžio 
dalyviai sakė, kad nepaprastai 
džiaugiasi pastebimu popie
žiaus sveikatos pagerėjimu.

A. Brazauskas 
valdančiąją koaliciją 

vadina tvirta 
Vilnius, liepos 25 d. (BNS) — 
Socialdemokratų partijos va
dovas premjeras Algirdas Bra
zauskas tvirtina, kad socialde
mokratų ir socialliberalų są
junga yra tvirta.

„Koalicija yra tvirta, parite
tinė. Tie, kurie bando skaldyti 
mus dirbtinu būdu, daro tik
rai blogą darbą”, interviu Lie
tuvos radijui ketvirtadienį 
sakė A. Brazauskas. Jis pa
žymėjo, kad tarp socialdemo
kratų ir socialliberalų nėra 
jokių ginčų. Pasak A. Brazaus
ko, po atostogų valdančiosios 
daugumos bendrininkai vėl 
sės rimtai svarstyti valstybės 
reikalų — biudžeto projekto, 
švietimo, sveikatos apsaugos 
sistemų reformų, privatizavi
mo klausimų.

Tai premjeras sakė pa
prašytas pakomentuoti šią sa
vaitę įsiplieskusią žodinę dvi
kovą tarp prezidento Valdo 
Adamkaus ir valdančiosios 
daugumos bendrininkų social
liberalų bei socialdemokratų.

Po antradienį vykusio prezi
dento susitikimo su socialli
beralų vadovu, Seimo pirmi
ninku Nukelta į 5 psl.

EUROPA
Londonas. Reaguodama į 

nesiliaujantį įvairių kovotojų 
gaujų smurtą Šiaurės Airijoje, 
Didžioji Britanija pranešė su
rengsianti didelį puolimą, 
siekdama su jomis susidoroti. 
Premjero Tony Blair vyriausy
bė pareiškė, jog Šiaurės Airi
jos saugumo pajėgos bus pa
pildytos šimtais naujų polici
ninkų ir kareivių.

Haga. Nuodugnus medicini
nis patikrinimas parodė, kad 
buvusiam Jugoslavijos prezi
dentui Slobodan Miloševič gre
sia infarktas, ir jis turi pail
sėti. Medikų ataskaitoje rašo
ma, kad širdies veiklos sutri
kimo rizika labai didelė, sakė 
Richard May, vienas iš trijų 
teisėjų, vadovaujančių S. Mi
loševič teismui dėl karo nusi
kaltimų. 60 metų S. Miloševič 
JT tribunole ginasi pats.

RUSIJA

Maskva. Buvęs Rusijos fe
deralinės saugumo tarnybos 
(FST) darbuotojas Aleksandr 
Litvinenka ir advokatas Jurij 
Felštinskij sako turį įrodymų, 
patvirtinančių FST sąsajas su 
1999 m. rugsėjį Maskvoje 
įvykdytais gyvenamųjų namų 
sprogdinimais, nusinešusiais

Rusijos nepritarimas 
Karaliaučiaus vizoms kelia 

sumaištį Europoje
Vilnius, liepos 25 d. (BNS) 

— Prieštaraudama vizų įvedi
mui kaliningradiečiams, Rusi
ja mėgina Lietuvą paversti 
„pakartotina Antrojo pasauli
nio karo auka” ir „nevisaverte 
Europos Sąjungos nare”, pa
reiškė Lietuvos konservato
riai.

Ketvirtadienį paskelbtame 
opozicinės Tėvynės sąjungos 
(Lietuvos konservatorių) pa
reiškime vadovybė teigia, jog 
„kasdien kartojamomis keisto
mis tezėmis, jog viza — tai 
žmogaus teisių pažeidimas, o 
kelionė sausuma iš Kara
liaučiaus į Maskvą eina tarsi 
vienos šalies teritorija”, Rusi
jos vadovai stengiasi „didinti su
maištį visoje diplomatinėje Eu
ropoje” ir stabdyti ES plėtrą.

Vykdydama ES duotą įsi
pareigojimą suderinti vizų re
žimą su Šengeno erdvės sutar
ties reikalavimais, kitų metų 
sausį Lietuva panaikins vizų 
lengvatas per valstybę važiuo
jančių Rusijos traukinių kelei
viams, o nuo 2003 m. liepos 1 
d. vizos bus reikalingos ir Ka

Į Ameriką „tebeplaukia” 
lietuviški sūriai

Nors maždaug pusę paga
mintos produkcijos eksportuo
jančius Lietuvos pieno perdir
bėjus itin smaugia 13 proc. 
nuo metų pradžios smukęs 
JAV dolerio kursas, pieninin
kai ir toliau sėkmingai plukdo 
sūrius į JAV rinką.

„Rokiškio sūrio” gamybos padalinyje. Eltos nuotr

300 žmonių gyvybes. A. Litvi
nenka, gavęs politinį prie
globstį Didžiojoje Britanijoje, o 
Rusijoje nuteistas 3.5 metų 
kalėti lygtinai, yra daug 
triukšmo sukėlusios knygos 
„FST sprogdina Rusiją" auto
rius. Pulkininkas A. Litvinen
ka tvirtina turįs pagrindinių 
įtariamųjų dėl sprogdinimų 
raštiškus parodymus, kurie 
paneigia „čečėniškojo pėdsa
ko” šioje byloje prielaidą.

ARTIMIEJI RYTAI

Jeruzalė. Izraelio užsienio 
reikalų ministras Shimon Pė
rės ketvirtadienį susitiko su 
užsienio diplomatais, kuriems 
pavesta konsultuoti palesti
niečių vadovybę savivaldos re
formų klausimais. Artimųjų 
Rytų diplomatinį „ketvertą” 
— JAV, Europos Sąjungą, 
Jungtines Tautas ir Rusiją — 
atstovaujančiai delegacijai va
dovavo JAV ambasadorius Iz
raelyje Daniel Kurtzer. Sh. 
Pėrės su diplomatais taip pat 
aptarė, kokių priemonių tūrė
tų imtis Izraelis, siekdamas 
pagerinti civilių palestiniečių 
padėtį. Izraelio kariuomenė 
kontroliuoja 7 iš 8 pagrindinių 
palestiniečių miestų Vakarų 
Krante, kuriuose gyvena maž
daug 800,000 palestiniečių.

raliaučiaus srities gyvento
jams, vykstantiems į Lietuvą 
ir per ją automobiliais.

Pastaraisiais mėnesiais Mask
va suaktyvino politinį spau
dimą Lietuvai ir Europos Są
jungai, reikalaudama išsau
goti bevizę erdvę.

Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus liepos pradžioje pa
reiškė, kad Rusijos siekis už
tikrinti savo piliečiams kuo 
palankesnes tranzito sąlygas 
nebus tenkinamas nei Lietu
vos suvereniteto, nei Europos 
teisės sąskaita.

Konservatorių pareiškime 
pabrėžiama, jog „tikroji” prob
lema yra „Karaliaučiaus kraš
to statusas besivienijančioje 
Europos erdvėje”, kurios Rusi
ja yra „stagnaciškai nepajėgi” 
spręsti. Konservatoriai Lietu
vos vyriausybę ragina imtis 
aktyvesnio vaidmens spren
džiant Karaliaučiaus srities 
ateities klausimus, o ES — 
priminti Rusijai, kad ji turėtų 
siekti gerų santykių su Lietu
va be spaudimų ir grasinimų.

JAV Žemės ūkio departa
mento paskelbtais duomeni
mis, per 5 šių metų mėnesius 
iš Lietuvos įvežta 5,200 tonų 
sūrių — 22.4 proc. daugiau 
nei pernai tuo pat metu.

Lietuvos Muitinės departa
mento Nukelta į 5 psl.

Jeruzalė. Izraelio kariuo
menė pradėjo vidaus tyrimą 
dėl oro pajėgų lėktuvo įvyk
dytos atakos, kurios metu žu
vo 15 palestiniečių, tarp jų ra
dikaliojo judėjimo „Hamas” 
karinio sparno vadovas bei 9 
vaikai.

INDIJA
Deli. Ketvirtadienį Indijos 

prezidentu buvo prisaikdintas 
musulmonas, branduolinių ra
ketų programos kūrėjas Abdul 
Kalam, kurio išrinkimas po 
religinio smurto bangos turėtų 
padėti sustiprinti Indijos, kaip 
pasaulietinės valstybės, įvaiz
dį. 71 metų Abdul Kalam, ku
ris tautos didvyriu tapo po 
sėkmingų 1998 m. Indijos 
branduolinių bandymų, už ku
riuos jis buvo atsakingas, pre
zidentu didžiule persvara iš
rinktas praėjusią savaitę.

Indijos prezidentas Abdul Kalam

/
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SPORTO APŽVALGA

2002 M. ŠALFASS-gos VARŽYBINIS 
KALENDORIUS — II DALIS

Pateikiame 2002 metų 
ŠALFASS-gos varžybų kalen
doriaus II dalį, kuri yra tik tę
sinys šių metų pradžioje pa
skelbtos I dalies.

2002 m. Š. Amerikos lietu
vių lauko teniso pirmeny
bės ir 2-sis Čleveland LSK 
Žaibo kviestinis turnyras 
įvyks 2002 m. liepos 27 ir 28 
d., Euclid Memorial Park, 
Euclid, Ohio. Informuoja: Al
gis Gudėnas, 104 East 199-th 
S. Euclid, OH 44119, USA. 
Tel. 216-481-0465. E-mail:

linrik@adelphia.net
Papildomas ryšys: Eugeni

jus Krikščiūnas, Š ALFASS 1. 
teniso vadovas, 105 Anndale 
Dr., Willowdale, Ont. M2N 
2X3, Canada, E-mail:

dkrik3@rogers.com Tel. 416- 
225-4385.

17-sis Š. Amerikos lietu
vių kviestinis softbolo tur
nyras įvyks 2002 m. rug
pjūčio 23, 24 ir 25 d., Wasaga 
Beach, Ont., Kanadoje. Infor
muoja: Sonia Houle, 498 Glen- 
lake Avė., Toronto, Ont. M6P 
1H1, Canada. Tel. 416-762- 
0636. E-mail:

sonia@kanada.ca
2002 m. Š. Amerikos bal

tiečių lauko teniso pirme
nybės planuojamos 2002 m. 
rugpjūčio 17 ir 18 d., Colom- 
bus, Ohio. Rengia latviai. Da
ta yra tikra, tačiaū vieta ir 
varžybų vykdymas dar nepa
tvirtinta. Informuoja: Arturs 
Zageris, P.O. Box 21874, Co
lumbus, OH 43221-0874. Na
mų tel. 614-262-4409; darbo 
tel. 614-459-5200 Ext. 233; 
faksas 614-459-1151. Papildo
mas ryšys lietuviams: Eugeni
jus Krikščiūnas (žiūrėkit 
aukščiau).

2002 m. Š. Amerikos lietu
vių individualias ir ko
mandines golfo pirmeny
bes vykdo Toronto lietuvių 
golfo klubas, 2002 m. rugpjū
čio 31 ir rugsėjo 1 d., Royal 
Niagara Golf Club, Niagara on 
the Lake, Ont., Canada. Infor
muoja Darius Marijošius, 
2399 Basswood Cresc., Missis- 
sauga, Ont., L5S 1Y2 Canada.

Tel. 905-820-7&58. E-mail: 
dmar@pathcom.com

2002 m. Š. Amerikos lietu
vių lengvosios atletikos 
pirmenybės įvyks 2002 m. 
rugsėjo 14 d., šeštadienį,
Cuyahoga Community Colle- 
ge, Parma, Ohio. Rengia — 
Čleveland LSK Žaibas. Var
žybos vyks vyrams, moterims 
ir visoms prieauglio ir vete
ranų klasėms. Informuoja: Al
girdas Bielskus, 3000 Hadden 
Rd., Euclid, OH 441171-2122,

USA. Tel. 216-486-0889; fak
sas 216-481-6064; E-mail: 
Vyts@VPAcct.com

2002 m. baltiečių šaudy
mo sporto pirmenybes vyk
do estai, rugsėjo mėnesį Kana
doje, šia tvarka: rugsėjo 7 d. 
— stendinio (Trap) šaudymo, 
rugsėjo 14 d. — smulkaus 
(.22) kalibro šautuvų ir rug
sėjo 21 d. — pistoletų. Smul
kaus kalibro šautuvų ir pisto
letų lietuvių pirmenybės bus 
išvestos iš baltiečių. Lietuvius 
informuoja: Kazys Deksnys, 
1257 Royal Dr., Burlington, 
Ont. L7P 2G2, Canada. Tel. 
905-332-6006; faksas 905-332- 
7696; E-mail:

kdeksiws@sprint.ca
2002 S. Amerikos baltie

čių plaukimo pirmenybės 
numatomos 2002 m. spalio 26 
d. Toronto, Ont., Kanadoje. 
Data ir vieta dar galutinai ne
patvirtinta. Vykdo Baltiečių 
Sporto federacijos plaukimo 
sekcija. Lietuvių metrinių nuo
tolių pirmenybės bus išvestos 
iš baltiečių. Informuoja: Mod- 
ris Lorbergs, 73 North 
Heights Rd., Etobicoke, Ont. 
M9B 2T7, Canada. Tel. 416- 
626-7262; faksas 416-395- 
3346; E-mail:
Modris_Lorbergs@ntel.tdsb.on.ca 
Lietuvius informuoja ir koor
dinuoja: Mrs. Catherine Jo- 
tautas, 35 Cumberland Dr., 
Brampton, Ont. L6V 1W5, 
Canada. Tel. 905-457-7664; 
faksas 905-457-5932; E-mail:

Caromire@aol.com

Papildomas ryšys: Algirdas 
Bielskus (žiūrėkit žemiau).

2002 m. Š. A. lietuvių mo
terų krepšinio pirmenybės 
planuojamos š.m. lapkričio 
mėnesį Toronte, Kanadoje. 
Dėl susidėjusių nepalankių 
aplinkybių jos neįvyko gegu
žės mėnesį Čikagoje. Rengia 
Kanados Sporto apygarda. In
formuoja: Rimas Kuliavas, 
297 Kennedy Avė., Toronto, 
Ont. M6P 3C4, Canada. Tel. 
416-766-2996, E-mail:

Rimas@kuliavas.com
Visų varžybų reikalais gali

ma kreiptis į ŠALFASS-gos 
gen. sekretorių Algirdą Biels- 
kų, 3000 Hadden Rd., Euclid, 
OH 44117-2122, USA. Tel. 
216-486-0889; faksas 216-481- 
6064; E-mail:

Vyts@VPAcct.com
Kiekvienų varžybų plates

nės informacijos bus skelbia
mos atskirai. Kalendoriaus 
papildymai bei pakeitimai bus 
nuolatos pranešami.

ŠALFASS-gos centro 
valdyba

Šarūno Marčiulionio krepšinio mokyklos vadovai ir administracija labai nuoširdžiai rūpinosi jaunaisiais ASK
„Lituanica” krepšininkais, jų apsilankymo Lietuvoje metu. Viešnagės pabaigoje jie dėkojo ASK „Lituanica” ir

Š. Marčiulionio mokyklos mainų programos iniciatoriui dr. Donatui Tijūnėliui bei jo žmogai Indrei. Iš kairės:
Š. Marčiulionio krepšinio mokyklos direktorės pavaduotojas Gnacijus Naujokas, Indrė Tijūnėlienė, direktorė

Zita Marčiulionytė-Grigonienė, administratorė Aldona Nausėdienė ir Violeta.

ASK „LITUANICA” JAUNIMAS LIETUVOJE
Tęsinys
Vilniuje siūlomi restoranai 

buvo — „Šarūnas”, „Marceliu
kės klėtis”, „Šermukšnėlė” 
(„mainų” komandai), „Literatų 
svetainė”, „Neringa”, „Van
dens malūnas”, „Skonis ir kva
pas”, „Baltasis Štralis”, „Juo
dasis riteris”, „Žemaičių 
smuklė”, „Markus ir Ko”, „Lo
kys”, „Amatininkų užeiga”, 
„Stikliai”, „Ida Basar”, „Ritos 
slėptuvė”, „Ritos smuklė”, 
„Narutis”, „DaAntonio”, „Fres
kos”, „Čili”.

Kaune valgėme „McDonald” 
(Savanorių prosp.) bei Kari
ninkų ramovėje įsikūrusioje 
„Picerija Milano”. Palangoje 
maitinomės įvairiai, bet dau
giausia „Monikoje”, „Boogie 
Woogie” ir „Alkoje”. Žibinin
kuose (prie Palangos) valgėme 
„Pas Juozapą”. Visur taikėme, 
kad būtų priimamos kredito 
(„Visa") kortelės, deja, „Alka” 
ir „Pas Juozapą” kortelių ne
priima, tad reikia turėti pasi
ruošus užtektinai litų.

Važiuojant į Palangą važia
vome pro Šiaulius, norėdami 
aplankyti Kryžių kalną. Šiau
liuose visai grupei pietus res
torane „Šaulys” užsakė buvęs 
miesto vicemeras Vaclovas 
Vingras. Visi buvo greitai ir 
skaniai pavalgydinti, o V. Vin
gras dar mus palydėjo iki 
Kryžių kalno, paaiškindamas 
kalno bei Šiaulių istorįją. 
Klaipėdoje pietus užsakė Bro
nė Jaruševičienė restorane 
„Forena”, kur savininkas Fe
liksas taip pat visus greitai ir 
skaniai aptarnavo. Ačiū už 
nuoširdžią pagalbą!

Palangoje mūsų grupė apsis
tojo Astos ir Regimanto Liepų 
rekomenduotame viešbutyje 
„Alanga”. Tai nebrangus, neto
li Basanavičiaus ir Vytauto 
gatvių esantis švarus, tvarkin
gas viešbutis, turintis baseiną 
ir už atskirą kainą pateikian
tis pusryčius. Be to, prie Basa
navičiaus ir Vilniaus gatvių 
yra knygų krautuvė.

ASK „Lituanica” Lietuvoje 
viešėjo nuo birželio 11 d. iki 
birželio 23 dienos. Dienotvar
kė kasdien buvo gana intensy

vi, nes reikėdavo suderinti tre
niruotes arba varžybas, val
gymą, turizmą.

Pirmą vakarą po vakarienės 
po Vilnių važinėjome prieš ke
lias dienas pradėjusiais kur
suoti margais,, aukštais, besto- 
giais turistiniais autobusais 
(tai seni, tam tikslui suremon
tuoti autobusai, kurių remon
to kainos bematant atsipirks). 
Kadangi diena buvo šilta, ne- 
pagalvojom, kad vakare gero
kai atvės, ypač vėjui pučiant 
ir aukščiau sėdint. Pasimo- 
kėm, kad vaikus vežant reikia 
pasiimti šiltesnės aprangos. 
Besivažinėjant kai kurie mūsų 
jaunesnieji iškeliavo į „sapnų 
pasaulį”.

Apvažiavus Vilnių autobu
sai keliauninkus išleido „pasi
ganyti” „Akropolyje”. Tai prieš 
kelis mėnesius atsidaręs nuos
tabus po vienu stogu pastaty
tas parduotuvių kompleksas 
— didžiulė „Hyper-Maxima” 
(„supermarket”) ir didelis ap
sipirkimo centras („shopping 
center”), sudarytas iš atskirų, 
įvairiaprekių parduotuvių, 
restoranų. Čia taip pat yra 
ledo čiuožykla, kėgliavimas 
(„bowling”), vaikams žaidimai 
(kaip „Discovery Zone”). Buvo 
proga apsirūpinti namuose 
per skubėjimą užmirštais ke
lionės reikmenimis.

Nebūtinai reikėjo laikytis 
nustatytos programos, bet no
rintiems Vilniuje buvo pasiū
lyta su grupe aplankyti tokias 
vietas — Arkikatedrą ir jos 
požemius, Gedimino pilį, vai
kams karuseles kalno papėdė
je, pasivaikščioti Pilies gatve 
iki Aušros Vartų, pamatyti 
Petro ir Povilo bažnyčią, Pre
zidentūrą, Taikomosios dailės 
mūziejų, Trakų pilį, Kernavę, 
Šv. Kazimiero bažnyčią, Vil
niaus universitetą, dail. R. 
Kmieliauskaitės studiją, Euro
pos parką. Taip pat buvo pa
siūlyta apsilankyti Genocido 
muziejuje, „Vilniaus stiklo 
studijoje” ir Seimo rūmuose. 
Visi vakare nuėjome į Joninių 
šventę prie Baltojo tilto, kurio 
abi pusės buvo nusagstytos 
žvakutėmis, grojo įvairios mu
zikinės grupės ir „Jonai” bei 
„Jonės” buvo pagerbiami ąžuo
lo vainikais, o ąžuolo vainikai 
su žvakutėmis taip pat pluk
domi upe.

Į Prezidentūrą grupė atva
žiavo dviaukščiu autobusu. 
Apžiūrėję įspūdingiausias pa
talpas, kuriose ir Napoleonas 
yra buvęs, „lituanikiukai” ir jų 
palyda buvo pasveikinti LR 
prezidento Valdo Adamkaus, 
kuris buvo vienas iš ASK „Li
tuanica” steigėjų.

Nukelta į 7 psl.

Šarūnas Marčiulionis pasveikino draugiškoms varžyboms į Vilnių atvy
kusius „lituanikiukus” ir mielai davė autografus. I. Tijūnėlienės nuotr.

D. SONGAILA ŽAIDŽIA VASAROS 
LYGOJE

Šiuo metu vyksta NBA pro
fesionalų vasaros lygos varžy
bos. NBA klubams daugiausia 
atstovauja tie žaidėjai, kurie 
nori patekti į šių klubų regu
liarių komandų sudėtį.

Tokių žaidėjų tarpe matome 
ir Darių Songailą, kurį antra
me rate pašaukė Bostono 
„Celtics” klubas šių metų 
naujokų biržoje. Mūsiškis jau 
sužaidė 5 rungtynes ir joe vi
sos buvo laimėtos. Praėjusį 
penktadienį Bostonas įveikė 
SanAntonio „Spurs" 93-71, o 
šeštadienį „sukūlė" ir Filadel
fijos „76-sius" — 86 -77.

Penktadienį D. Songaila bu-

vo geriausias taškų medžio
tojas savo komandoje: jis pel
nė 19-ka. Taip pat atkovojo 7 
kamuolius. Per 5 rungtynes iš 
viso aikštelėje jis išbuvo 103 
minutes ir įmetė 43 taškus. 
Tačiau jis, panašiai kaip ir 
universitete, padarė daug pra
žangų — net 16-ka. Tai yra 
nemažas minusas, kurio mū
siškis turėtų atsisakyti.

Beje, vienas iš šių D. Son
gailos žaistų rungtynių yra 
tekę matyti televizorių ekra
nuose. Galvojama, kad Bosto
no „Celtics" vadovybė su Da
riumi pasirašys sutartį dar 
šiemet.

EUROPOS JAUNIMO KREPŠINIO PIRMENYBĖS LIETUVOJE
300 krepšininkų ar įvairių ofi
cialių organizacįjų atstovų, 
šioms Europos pirmenybėms 
planuojama išleisti 1 mln. 
100,000 litų, kuriuos paskyrė 
FIBA, Lietuvos valdžia ir pri
vatūs rėmėjai. Be anksčiau 
minėtų salių, bus rungtyniau
jama ir „Lietuvos ryto" areno
je Vilniuje.

Nuo šių pirmenybių pasise
kimo priklausys, ar Lietuva 
galės pretenduoti į Europos 
vyrų čempionato šeimininkų 
sąrašą 2007-aisias ar 2009- 
aisiais. Jeigu pasirodys, kad 
lietuviai moka organizuoti, tai 
jiems gali atitekti ta garbė.

E. Šulaitis

Liepos 26 d. Lietuvoje pra
sidės Europos jaunimo (iki 20 
metų amžiaus) krepšinio 
čempionatas. Tai bus pačios 
didžiausios krepšinio varžybos 
mūsų krašte nuo 1939-ųjų, 
kuomet Kaune buvo surengtos 
Europos vyrų krepšinio pirme
nybės.

Pirmenybėse varžysis 12 ko
mandų, padalintų į du pogru
pius A ir B. A pogrupyje, ku
riame žais ir Lietuva, rung
tyniaus: Jugoslavįja, Graikija, 
Slovėnija, Turkįja ir Italija. 
Varžybos vyks Kauno Sporto 
halėje.

Antrojo pogrupio komandos

varžysis Alytaus Sporto rū
muose. Ketvirtfinaliams, o 
taip pat ir pusfinaliams bei 
finalams jau bus persikelta į 
Vilniaus Koncertų ir sporto 
rūmus. Tai bus surengta rug
pjūčio 2-4 dienomis.

Daugiausia problemų būta 
su Alytaus Sporto rūmais, ku
rių salė neatitiko tarptautinių 
standartų. Reikėjo 300,000 li
tų sumos, norint salę paruošti 
pirmenybėms. Kadangi Aly
tuje nėra didelio tvarkingo ir 
modernaus viešbučio, dalyviai 
bus apgyvendinti Birštono 
„Tulpės” ir „Versmės” sanato
rijose.

Iš užsienio iš viso atvyksta
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EDMUNDAS V1ŽJNAS, MD„ S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai
6018 W. Archer Amsi 30. 5 k6 

Chicago, IL 80638 
Tel. 773-229-9965

Valandos pagal susitarimą

VIDAS J. NEMČKAŠ, M.b.
KARDIOUOGAS-Šroes UGOS 

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300
DH. L PLIHt-IKlė

DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd., Hickory 

Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA

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

Valandos pagal susitarimą

| EUČENE C. DECKER, DOS, 
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui

kalbėti angliškai arba lietuviškai.
4647 W. 109 9L, Oek. Lawn, IL 

Tat 708-422-8260

MAAiUŠ KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija.
300 Bamey Dr., Suite A Jošet, IL.6Č436

Tel. 815-744-0330; 
lietuviškai 815-744^30

ČIKAGOS „LITUANICOS” FUTBOLO 
KLUBO PADANGĖJE

Visos trys „Lituanicos” fut
bolo komandos jau baigė pir- 
menybinius susitikimus ir 
pradėjo šiemet ne taip ilgas 
atostogas, nes sezonas dėl 
įvairių priežasčių nusitęsė ge
rokai ilgėliau negu buvo nu
matyta. Naujieji pirmenybi- 
niai metai prasideda rugpjū
čio pabaigoje.

Kaip jau buvo skelbta klubo 
vyrų ekipai pavyko išlikti 
„mąjor” divizijos eilėse, kur 
rungtyniauja ne tik stipriau
sios, bet ir finansiškai turtin
giausios Čikagos bei apylinkių 
vienuolikės. Lietuviams pajė
gių žaidėjų ilgoką laiką ne
trūko. Tik vėliau iškilo įvai
riausių problemų. Daug neri
mo kelia finansinės bėdos, nes 
„mąjor” divizijos komandų iš
laidos padvigubėja.

Tačiau žvelgiant plačiau — 
lietuviams yra didelė garbė, 
kad tokia maža tauta net ir 
svetur kaip lygus su lygiais 
gali varžytis su skaičiumi gau
sesnių kitų valstybių: lenkų, 
vokiečių, serbų, italų ar kitų 
tautybių pagrindais susiorga
nizavusiųjų klubų atstovais.

„Lituanicos” klubo vyrų ko
mandą, o taip pat ir kitas ge

rokai sustiprino naujai iš Lie
tuvos atvykęs jaunimas. Tai 
yra didelis vyrų pirmosios ko
mandos vadovo Gedimino Jar
malavičiaus, kurio užsispyri
mas ir pastangos į komandą 
pritraukė daug gerų žaidėjų, 
nuopelnas. Tačiau finansinio 
užnugario neturėjimas (o jį tu
ri beveik visos kitos „mąjor” 
divizijos lygio komandos) kelia 
didelį nerimą ateičiai. Klubo 
valdybą nuliūdino faktas, jog 
šiemet Lietuvių fondas šiam 
vieninteliam lietuvių futbolo 
klubui už Lietuvos ribų nepa
skyrė nė cento. Bet tikimasi, 
kad tai bus padaryta vėliau šį 
rudenį.

Mintimis apie LFK „Litua
nicos” vargus ir rūpesčius 
spaudoje artimiausiu laiku ža- 
da pasidalinti dabartinis klu
bo pirmosios vyrų komandos 
treneris Gediminas Jarmala
vičius.

Dar reikia paminėti, jog 
rugpjūčio mėnesį norima su
ruošti tradicinę klubo gegu
žinę — futbolo turnyrą savo
je aikštėje prie Pasaulio lietu
vių centro Lemonte. Apie tai 
bus pranešta vėliau.

E.Š.

LIETUVOS ŠAULEI D. GUDZINEVIČIŪTEI — 
PASAULIO PIRMENYBIŲ SIDABRAS

Daina Gudzinevičiūtė, olim
pinėse žaidynėse Australijoje 
iškovojusi aukso medalį, vėl 
pasižymėjo. Per beveik dvejus 
metus nepelniusi nė vieno ap
dovanojimo, lietuvė Suomijoje 
įvykusiose pasaulio pirmeny
bėse toje pačioje olimpinėje 
rungtyje sugriebė sidabrą. Ji, 
šaudant į skrendančius taiki
nius, surinko 92 talkus, kurie 
jai garantavo prizinę vietą.

Auksą čia iškovojo rusė Jele

na Tkač su 93 taškais. Mū
siškė nuo joe atsiliko tik vienu 
tašku. Bronzos medalį sugrie
bė kinietė Van Judzin, kuri 
turėjo pasitenkinti 91 tašku.

Daina varžybų pradžioje pa
sirodė sėkmingai ir po dviejų 
serįjų pirmavo, turėdama 48 
taškus (po 24 kiekvienoje iš 
jų), tačiau trečioje numušė tik 
21 lėkštelę. Finale ji vėl šaudė 
patikimai ir tapo pasaulio vi
cečempione. E. Š.
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TEGUL RUSAI EUROPĖ JA 
LIETUVOJE

Sės. Ona Mikailaitė

Lietuvių mylima šv. Ona
Š. m. liepos 15 d. Washing- 

ton, DC, Tarptautinių ir stra
teginių studijų centre buvo 
surengtas pranešimas, pava
dintas „Lietuvos saugumo ir 
užsienio politikos strategija”. 
Raimundas Lopata, Vilniaus 
universiteto Tarptautinių 
santykių ir politikos mokslų 
instituto direktorius, apžvelg
damas Lietuvos tarptautinius 
santykius su kaimynais, pa
žvelgė ir į Karaliaučiaus sri
ties — vadinamos Kaliningra
do srities — problemas. Sri
tis, kaip tikimasi, Lietuvai įs
tojus į NATO, netrukus bus 
organizacijai priklausančių 
šalių apsupta ir susisiekimas 
su Rusija sausuma eis per 
Lietuvą arba Lenkiją, arba 
per abiejų valstybių teritori
jas. Su Raimundu Lopata kal
bėjosi „Draugo” koresponde- 
tas Washington, DC, Romas 
Kasparas.

— Pasibaigus Antrajam 
pasauliniam karui, vadina
ma Kaliningrado sritis — 
Karaliaučiaus sritis — bu
vo pavesta Sovietu Sąjun
gai administruoti 50 metu. 
Prabėgus tam laikui, ro
dos, buvo numatytas refe
rendumas, Taikos konferen
cija, bet tai niekada ne
įvyko. Ar Lietuvos užsienio 
politikoje tas reikalas lai
komas baigtas ir Kara
liaučiaus sritis laikoma tei
sėta Rusijos teritorija. Ar 
nebus keliama tos teritori
jos statuso klausimas, tar
kim, dėl srities autonomi
jos ar nepriklausomybės?

— Manau, kad tikrai ne, 
nes, mes kalbame apie
ateitį, apie pagrindinius san
tykius su Rusįja, aš manau, 
kad pati pragmatiškiausia 
pozicija yra žiūrėti į tai, ką 
mėg'turifine, o turime faktą. 
Ta Rusijos teritorijos dalis ne
trukus bus apsupta Europos 
Sąjungai ir NATO priklau
sančių valstybių ir, būtent, iš 
tos pozicijos mums reikia žiū
rėti į Karaliaučiaus srities 
klausimus. Manau, jeigu mes 
dabar kalbame apie visuoti
ną globalizaciją, apie sienų 
nykimą, apie žmonių gerovės 
kilimą, aš manau, kad toks 
klausimas ilgalaikėj perspek
tyvoj — po 30-40 metų — tik
rai neturės jokių istorinių 
aliuzįjų, istorinės kanotacįjos. 
Taigi, aš manau, kad grįžti į 
praeitį tikrai nėra prasmės. 
Reikia galvoti apie šią dieną, 
o, žiūrėdami į šią dieną, mes 
turime tikrai realius klausi
mus: kaip palengvinti kalinin
gradiečių judėjimo laisvę,

kaip sukurti sąlygas tam, kad 
sritis iš tikrųjų nevirstų juo
dąja skyle, kas būtų dar bai
siau. Pereinant į šios dienos 
dienotvarkę, joje yra labai 
konkretūs klausimai, kurių 
visa esmė yra, kaip užtikrinti 
gerovę ir saugumą Baltijos 
jūros regione.

— Bet Rusija dabar rei
kalauja bevizio režimo Ka
liningrado srities gyvento
jams susisiekti su Rusįja, 
o tai, pagal Europos Sąjun
gos ir kitas taisykles yra 
nepriimtina. Kaip bus 
sprendžiama šita proble
ma?

— Aš manau, kad šitas 
klausimas iš tikrųjų yra ir po
litinis, ir techninis tuo pačiu 
metu. Galima suprasti Rusi
jos rūpesčius, aišku, galima 
sutikti, kad Rusija, pateikda
ma savo argumentus, neat
sižvelgia į kitos valstybės ar
gumentus, bet manau, kad tas 
aukščiausias trinties taškas 
buvo maždaug nuo š. m. ge
gužės mėnesio iki birželio pa
baigos, ir iš tikrųjų jau yra 
pereitas, nors yra tikrai daug 
požymių, rodančių, kad Rusi
ja nuo savo griežtos pozicijos
— esą Kaliningrado ateities 
klausimas yra mėginimas san
tykių tarp Rusijos ir Vakarų
— traukiasi. Neseniausi Rusi
jos užsienio reikalų ministro 
pasiūlymai, tiek Putin pasiū
lymai diplomatiniam korpu
sui, reziduojančiam Maskvoje 
rodo, kad Rusija suka kitu ke
liu. Nebesakoma, kad mums 
nepriimtinas - jūsų režimas, 
mes norime koridoriaus ir 
taip toliau, ir panašiai. Aš 
manau, kad šitas klausimas iš 
tikrųjų turėtų pradėti spręs- 
tis daugiau pozityvia linkme 
ir, bet kokiu atveju, tikiu, kad 
galų gale mes pradėsime šne
kėti daugiau technokratine 
kalba: kalbėdami apie kom
piuterius, apie greitą vizų iš
davimą, apie lengvą pralai
dumą Lietuvos - Kaliningra
do arba Lenkijos - Kaliningra
do pasienyje, ir panašius 
klausimus.

— O kaip dėl Kaliningra
do gyventojų — jie laiko 
bėgyje nutolo nuo Rusijos 
ir Kaliningrade, kaip gir
dėjau, yra linkstama į ne
priklausomą valstybę. Ar į 
kaliningradiečių nuomo
nę bus kreipiama kiek nors 
dėmesio, ar tiktai į Rusi
jos?

— Aš manau, kad šnekos 
apie separatizmą Kaliningra
de yra perdėtos — gerokai 
perdėtos! Iš tikrųjų, aš ma-

,.Skambėk, skambėk, lietuviška dainele" šventėje, vykusioje Karaliaučiuje š.m. balandžio 27 d.: 35-jo licėjaus 
vaikų choras, vadovė — Ida Piskun.

Balandžio 27 dieną Kara
liaučiaus 35-jame licėjuje vyko 
dainų festivalis „Skambėk, 
skambėk lietuviška dainele”.

Daugiau nei 200 vaikų, be
simokančių lietuviškose pra
dinėse klasėse, fakultatyvuo
se, būreliuos ir ansambliuose, 
atvyko parodyti, ką išmpkę 
per mokslo metus ir pasižiūrė
ti savo bendraamžių, tiek iš 
Mažosios, tiek ir iš Didžiosios 
Lietuvos.
• Iš Kauno atvyko vaikų folk
loro ansamblis „Kaukutis” — 
mūsų pagalbininkas ir partne
ris, organizuojant kasmetines 
vaikų ir jaunimo kūrybines et
nokultūrines stovyklas. „Kau- 
kučio” vadovė Birutė Viršilai-

nau, kad vyraujanti politinė 
nuomonė Kaliningrade yra 
labai paprasta, nors mums iš 
pirmo žvilgsnio gal ir nela
bai suprantama, būtent: mes 
norime būti europiečiai, bet 
mes turime kalbėti rusiškai ir 
priklausyti Rusijos federaci
jai, sako kaliningradiečiai. 
Taip, kad iš tikrųjų, tos gali
mybės, kurias atveria Euro
pos Sąjungos plėtra, gali su
teikti galimybes realizuotis 
tokiam mąstymui. Čia, man 
atrodo, yra ir Lietuvos inte
resai, kai bus kalbama apie 
ilgalaikę perspektyvą. Na, o 
realiai, kaliningradiečiams 
lemta tapti pirmiausiai Rusi
jos rusais — europiečiais. Ti
kiuosi, kad jie norėtų tokiais 
tapti, turėdami kiek galima 
lengvesnį susisiekimą su lie
tuviais ir tuomet, kad jie eu- 
ropėtų Lietuvoje.

— Lietuvos durys rusams 
neužtrenktos?

— Tikrai ne!

SKAMBĖK, LIETUVIŠKA 
DAINELE, KARALIAUČIUJE

tė buvo kompetetingiausia 
vertinimo komisijos narė.

Licėjaus salę puošė Lietuvos 
ir Rusijos valstybių vėliavos, 
festivalio emblemoje giedanti 
lakštingala, natos ir kanklės 
priminė, kad dainuosime tik 
lietuviškai. Šventę pradėjęs, 
Karaliaučiaus 35-ojo licėjaus 
choras (vadovė Ida Piskūn) 
originaliai lietuvių ir rusų 
(pažodinis vertimas) kalbomis 
sugiedojo Lietuvos himną.

Sveikinimo žodžius tarė Ka
liningrado srities administra
cijos atstovas Anatolij Kuksin, 
Regioninės lietuvių nacionali
nės kultūrinės autonomijos 
pirmininkas Alvydas Muliuo- 
lis, Lietuvos generalinio kon
sulato Kaliningrade atstovas 
Kęstutis Jašinskas, Tautinių 
mažumų ir išeivijos departa
mento prie Lietuvos Vyriau
sybės specialistas Alfonsas 
Kairys, srities lietuvių bend
ruomenės pirmininkas Sigitas 
Šamborskis.

Vaikų balsais suskambo lie
tuviška daina. Mažieji lietu
vaičiai ne tik dainavo, bet ir 
grojo lietuvių liaudies instru
mentais, šoko, deklamavo. 
Vieną kolektyvą keitė kitas. 
Tai:

Karaliaučiaus (Kaliningra
do) 35-ojo licėjaus pradinės 
klasės su dėstomąja lietuvių 
kalba, vadovas Algirdas Kar
milavičius;

Karaliaučiaus (Kaliningra
do) 35-ojo licėjaus choras, va
dovė Ida Piskūn;

Karaliaučiaus (Kaliningra
do) 4-sios vidurinės mokyklos 
pradinės klasės su dėstomąja 
lietuvių kalba, vadovas Algir
das Karmilavičius;

Karaliaučiaus (Kaliningra
do) 48-sios mokyklos kolekty
vas, vadovė Rūta Leonovą;

Jungtinis Kaliningrado

(Karaliaučius) vaikų ansamb
lis „Gintarėlis”, vadovas Algir
das Karmilavičius;

Tilžės (Sovetsko) 8-sios vidu
rinės mokyklos pradinės kla
sės su dėstomąja lietuvių kal
ba, vadovė Elzbieta Gricienė;

Tilžės (Sovetsko) katalikų 
parapijos sekmadieninės mo
kyklos ansamblis, vadovė Da
nutė Saudargienė;

Ragainės (Nemano) 2-sios 
vidurinės mokyklos pradinės 
klasės su dėstomąja lietuvių 
kalba, vadovė Gitana Piščikie- 
nė;

Lazdynai (Krasnoznamens- 
ko) vaikų ansamblis „Šešupė”, 
vadovė Aldona Strojeva;

Gumbinės (Gusevo) vaikų 
ansamblis „Nadruvėlė”, vado
vė Julija Galdikaitė;

Eitkūnų (Čemyševskoje) lie
tuvių vaikų ansamblis „Liepo- 
na”, vadovė Nijolė Naimušina;

Ir festivalio puošmena — 
Kauno „Atžalyno” vidurinės 
mokyklos vaikų folkloro an
samblis „Kaukutis”, vadovė 
Birutė Viršilaitė.

Vaikučiai dalyvavo ekskur
sijoje, buvo apdovanoti prisi
minimo dovanomis. Nuošir
džiausias dėkui mūsų kilnia
širdžiams pagalbininkams, be 
kurių šventė nebūtų įvykusi. 
Visų pirma ačiū pagrindi
niams rėmėjams: Tautinių 
mažumų ir išeivijos departa
mentui ir Mažosios Lietuvos 
lietuvių draugijai Čikagoje ir 
jos pirmininkui Viliui Trump- 
jonui, o taip pat Kaliningrado 
srities administracijos infor
macijos, spaudos ir ryšių su 
visuomene skyriui.

Skambėk, skambėk lietuviš
ka dainele! Iki susitikimo ki
tąmet.

Sigitas Šamborskis 
Karaliaučiaus srities

LB valdybos pirmininkas

Lietuvoje Šv. Onos šventė 
liepos. 26 d. nuo seno švenčia
ma — kai kur su iškilmingais 
atlaidais, į kuriuos suplaukia 
minių minios. Lietuviai myli 
ir gerbia Viešpaties Jėzaus 
močiutę. Ankstyvesniais lai
kais lietuviai mielu noru mi
nėdavo glaudžius įvairių kar
tų ryšius spalvingame šeimos 
gyvenime, bei gerbdavo vyres
nio amžiaus žmones — ypač 
močiutes ir senelius — su jų 
ilgametės patirtinės išminties 
ir tradicinių vertybių lobiais. 
Pagarba šv. Onai atsispindė
davo ir lietuvių liaudies me
no kūryboje, ypač medžio 
skulptūroje.

Lietuva nusagstyta šv. Onos 
garbei pašvęstomis bažnyčio
mis, ogi pati iškiliausia bene 
bus gražioji Vilniaus gotika. 
Pernai liepos pabaigoje Šv. 
Onos bažnyčia Vilniuje šventė 
500 metų sukaktį iškilmingo
mis pamaldomis, kurioms va
dovavo kardinolas Audrys 
Bačkis. Manoma, jog ši baž
nyčia pastatyta XV-XVI am
žių sandūroje, Lietuvos Di
džiojo kunigaikščio Aleksan
dro laikais, nes tai patvirtina 
15GdLm. dokumentas, liudijan
tis, kad tuometinis popiežius 
Aleksandras VI bažnyčios 
konsekravimo proga ją apdo
vanojęs atlaidais.

Yra tačiau istorinių duo
menų, rodančių, kad ši bažny
čia gali būti dar senesnė, ne
gu ligi šiol manyta. Jos sieno
je, juodo marmuro lentoje iš
kalti šie žodžiai lenkų kalba: 
„Šv. Onos bažnyčia Vilniuje, 
po 500 metų gyvavimo, 1902- 
1909 m. nuo tolesnio griuvimo 
išgelbėta ir kapitaliai restau
ruota dėka šv. teologijos ma
gistro, šviesios atminties kun. 
Jono Juozapo Laboko, gimusio 
1856.09.26 ir mirusio 1921.- 
10.25. Palaidotas Vilniuje, Ra
sų kapinėse”.

Šis Jonas Labokas, gimęs 
Rudgalvių kaime, Klaipėdos 
rajone (vadinasi — žemaitis!), 
baigęs teologijos studijas Pe
terburgo dvasinėje akademijo
je, kunigu įšventintas 1884 
m., buvo paskirtas profeso
riauti Vilniaus kunigų semi
narijoje. 1902-1909 m. jis buvo 
Šv. Onos bažnyčios rektorius 
ir tuomet rūpinosi jos restau
ravimu. Taigi, jau XX a. pra
džioje Šv. Onos bažnyčiai pri
skiriama 500 metų!

Jei istorikai patvirtins, tai 
būtų reikšmingas faktas, nes 
liudytų, jog šv. Onos garbini
mas Lietuvoje siekia kone 
mūsų tautos krikšto laikus. 
Viduramžiais šv. Onos garbi

nimas išplitęs po visą Europą 
ir buvo kuriama daug nuos
tabių meno kūrinių ją pavaiz
duoti — tai su dukterimi Ma
rija, tai su Marija ir Jėzumi, 
piešiant visad tris kartas. 0 
pati pirmoji bažnyčia, dedi
kuota Jėzaus močiutės gar
bei, pastatyta Konstantinopo
lyje (dabar Istambulas) 550 m. 
po Kr.

Šiandien mums visa tai duo
da progos pagaliau susimąs
tyti, nes nūdienos lietuviai — 
tiek Lietuvoje, tiek išeivijoje
— dažnai kenčia dėl šeimyni
nės šilumos trūkumo. Skirtin
gos kartos tarpusavy riejasi, 
o ne mylisi. Ir Amerikoje, šei
mų suirimą liudija statisti
kos: 3,9 milijonai JAV vaikų
— tai beveik 6 proc. mažame
čių — gyvena su savo sene
liais, nes tėvai, nenori ar ne
gali jų auginti. Močiutės daž
nai vaikams skiepija tikėjimo 
pradmenis, supažindina su 
bažnytiniu gyvenimu, įvesdi
na į krikščionišką bendruo
menę. Taip juk buvo ir Lietu
voje sovietų laikais. Kas gi rū
pindavosi vaikų krikštu; kas 
nusivesdavo į bažnyčią sek
madieniais; kas paruošdavo ir 
privesdavo vaikus prie pirmo
sios komunijos? Ogi močiutė! 
Kad Lietuvoje išliko tikėji
mas, nuopelnus galima -prie 
kirti ištvermingoms močiu
tėms.

Švęsdami Šv. Onos šventę 
bei savo artimųjų ir mylimųjų 
Onučių vardines, prašykime 
ir šv. Onos užtarimo lietuviš
koms šeimoms. Kokia palai
ma vaikams yra tikinti, my
linti, Dievop švelniai vedanti 
močiutė! Jei nesųstiprės mū
sų lietuviškos šeimos, vargiai 
beatsigaus ir beišlaikys iš 
šaknų pakirsta mūsų tauta.

Šv. Ona Židikių vis., Mažeikių aps

LIETUVAIČIŲ KANČIŲ 
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Pramerkiau akis. Aplin

kui tamsu. Noriu atsikelti ir negaliu, taip viską skau- 
‘ da. Negaliu pąjudėti iš vietos, šaltis pradeda nežmo

niškai krėsti. Turbūt jau mirsiu. Pąjuntu, kad pelė vėl
eina per mane, tačiau negaliu pakrutėti.

Pasigirdo žingsniai. Net krūpteliu — vėl prasidės.
Atsidaro durys, liepia išeiti. Atsikeliu, šiaip taip išei
nu. Vėl sėdi du velniai išverstomis akimis. Ir vėl tas 
pats. Klausimai tai vieno, tai kito.

— Kur tėvas? Mes turime jį paimti gyvą. Jis nekentė 
mūsų, tai turime jį surasti ir atkeršyti.

— Nežinau, — sakau, — jis mus paliko pas dėdę, o 
pats pabėgo.

— Na gerai, va čia pasirašyk.
— Kaip aš pasirašysiu, jei nežinau, ką jūs parašėte. 
— Liepiam, tai rašykis. Tavo tėvas Kaune gyvena,

Panemunėje, pakeitęs pavardę. Tu nešiojai jam val
gyti.

Ir vėl vožtelėjo, kad net nuo kėdės nulėkiau. Stvėrė 
ranką — vienas laikė plunksnakotį, o kitas mano 
ranką vedžiojo. Jau viskas.

— Rytoj tu mums viską pasakysi!
Vėl Šaltame kambaryj. Tamsu. Turėjau pasidėjus iš 

lauknešėlio duonos, bet pelės sugraužė. Reikia bėgti, 
šovė mintis. Priėjau prie grotų ir sugriebiau jas silps
tančiomis rankomis ketindama išlupti.

Vėl rakina duris. Negi naktis taip greit prabėgo? Pa
juntu baisų nuovargį. Kiek kartų dar mane kankins?

— Mergaite, eikš čia! — kviečia dar nematytas 
vyriškis.

Stoviu nuleidusi galvą.
— Nevalgiusi esi, čia man žmona atnešė, imk. Man 

labai gaila vaikų.
— Nenoriu valgyti...
— Neverk, vaikeli, imk, tau valgyti reikia, — ir pa

duoda man duonos gabaliuką, lašinių, dešros. Gerai, 
kad yra gerų žmonių. Valgau.

Po kiek laiko durys vėl atsidarė. Vėl tas pats budin
tysis. Net lengviau pasidarė, kad ne tie žvėrys. Eik 
čia, sako, ten labai šalta. Nuėjau. Kambarys gražus, 
su minkšta sofa, yra spinta. Atsisėdau ir sėdžiu. Gul
kis, sako, ir ramiai miegok, kol išauš rytas. Buvo pir
ma valanda. Priglaudžiau galvą ir išgirdau lėktuvo 
ūžimą. Net apsidžiaugiau, štai dabar baigsis visos 
kančios. Kai trinktels jiems, tai daugiau nieko neno
rės. Jau vėl karas prasidėjo! Pakeliu galvą pasiklausy
ti to ūžimo — nieko negirdėti. Atsigulu — vėl ūžia, 
laukiu, kada pradės bombarduoti. Matė sargybinis, 
kad tai keliuosi, tai gulu. Paskui supratęs klausia, ar 
labai mane mušė. Patylėjau iš pradžių — sakyt ar ne? 
Tegu žino — mušė, sakau, mušė, kiek norėjo, dar pis
toletą prie krūtinės prirėmę laikė — nušaut norėjo...

— Tai galvažudžiai, — sako sargybinis, — taip 
skriaust vaiką!

Neužmiegu, kur tau ims miegas, kai taip mušė. Stai
ga vėl pašoku.

— Kas tau yra?
— Nieko. Tik man mamos gaila, gal ją taip pat kan

kina.
Šeštą valandą ryto liepė vėl grįžti į šaltą kamerą. 

Paskui pasigirdo beldimas. Širdis smarkiai suplakė: 
pribėgu prie durų, žiūriu pro raktą skylutę, matau 
mamą, tetą. Jas įstūmė pro duris pas sargybinį. Mušė 
su šautuvo buože tai vieną, tai kitą tie patys mano 
kankintojai. Mama buvo visa kruvina. O, Dieve, už ką 
baudi, ar mes tau jau taip nusikaltom? Prišoku prie 
savo kameros durų ir daužau, kiek jėgos turiu. Mama 
puolė prie dundančių durų ir sako nudžiugusi:

— Dukrele, tu čia... O aš visą naktelę nemiegojau.
Po kiek laiko pasigirsta mamos ir tetos riksmas.

Pamačiau pro tą pačią rakto skylutę, kad mamai ir te
tai kraujas per veidus iš galvų teka. Mama garsiai 
riktelėjo ir čia pat nugriuvo. Teta žiūrėjo į mamą ir 
garsiai verkė. Verkiau ir aš. Mama sujudėjo. Dar gy
va, apsidžiaugiau, dar nenužudė. O, Dieve gerasis! 
Mama atsisėdo, teta laikė ją, ašaromis paplūdusi. 
Mama atsistojo. Ir vėl atėjo jie. Išgamos! Nemuškit 
mamos! Tačiau atsidaro mano kameros durys, jas 
įstumia pas mane. Prišoku prie mamos, apkabinu, 
bučiuoju jos žilą galvą. Verkiu, apkabinusi abiem ran
kom, niekur neleisiu, niekam neatiduosiu. Tylim, tik 
ašaros rieda veidais. Pąjuntu, kad tarytum geležinės 
rankos atplėšia mane ir sviedžia į kameros kampą. 
Apsidaužiau, bet vėl puolu prie mamos...

Greit išvaro visas į gatvę. Sako, eisim pėsčiomis į 
Kauną. Mūsų kankintojai perspėja, kad kalbėtis drau
džiama. Mane nuvaro į priekį vieną. Skrebai įremia 
šautuvus į nugarą. Paskui vienas rodo išsitraukęs iš 
kišenės nuotrauką.

— Ar pažįsti ką nors?

— Pažįstu, tai šauliai, tėvynės gynėjai...
Nežmoniškai ilgas buvo kelias iki Kauno. Ėjome

plentu, skrebai tarp savęs rusiškai kalbėjosi.
Pagaliau Kaune. Priėjome prie namo, pamačiau uni

formuotą skrebą, toliau antrą, trečią. Kalėjimas. Ta
čiau čia pasakė, kad vietos nėra, visur pilna žmonių. 
Teko vietos ieškoti kitur.

— Banditus atvedėt? Gerrrai! — pasitiko skrebas 
prie kito kalėjimo.

Mamą, tetą ir mane įgrūdo į kamerą. Išsitiesiau ant 
grindų, taip suskaudo šoną, kad net ašaros ištryško. 
Atsisėdau, susitraukiau į kamuoliuką. Paskui pradė
jau grabinėti sieną. Gal kur rasiu ką užrašyta. Pirš
tais perskaitysiu. Netoli durų pąjutau, kad visa siena 
šlapia. Kur prisiliečiau, visur šlapia. Kas čia? Prieinu 
prie langelio, kur matėsi šviesos ruoželis. Kraujas!

Paskui atsidarė durys ir kažką įstūmė į kamerą. 
Kažin, vyras ar moteris? Pasilenkiau. Gulėjo moteris 
ir aimanavo. Bandau ją pakelti. Moteris kartoja pro 
sukąstus dantis: „Išgamos... Užmuškit... Mirsiu, bet 
gaila vaikų...” Ėmiau daužyti duris, nes moteris pra
dėjo dejuoti. Pagaliau ateina sargybinis.

— Ko tau reikia?
— Laukan noriu, pilvą skauda, — dejuoju.
— Pakentėk kiek.
— Negaliu...
Atidarė duris, nusivedė. Ten pastovėjau, nes korido

riuje buvau mačiusi kriauklę. Išvedė į koridorių. Pa
prašiau vandens. Sargybinis riktelėjo, kad tegu girdo 
tie, kas atvedė. Nieko nelaukus, puoliau prie čiaupo, 
atsisukau. Sušlapinau kruviną nosinę, įgėriau pilną 
burną vandens ir bėgte į kamerą. Bus daugiau
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instrumentus, kuriais naršo 
po tavo burną, gręžia, krapšto, 
valo, plombuoja, pašvitina he
lio lempa. Klausiu kam?

— Minkštą plombą geriau 
sukietins.

— Nuo ko priklauso, kaip il
gai laikys plomba?

— Pirma, ar genetiškai dan
tys yra atsparūs gedimui, ant
ra, ar visas gedimas gerai 
išvalytas, trečia, ar nepatenka 
drėgmės prieš plombuojant, — 
atsako Aušrinė Schneider, — 
jau antri metai dirbanti prak
tikuojanti dantų gydytoja, 
Amerikoje vadinama DDS — 
Doctor of Dental Surgery.

Daktarės rankos dirba tvir
tai. Akys žvelgia rūpestingai. 
Kažkaip patikiu, kad plomba • 
neiškris po trijų ar keturių 
mėnesių, kad skaudamas dan
tis bus pagydytas ir t.t.

Ko atvyko Amerikon? Kai 
1989 metais baigė Kauno Me
dicinos instituto (dabar — Me
dicinos akademija) stomatolo
gijos fakultetą, gavo pasky
rimą i Kauno m. apmokamą 
polikliniką. Darbas patiko, pa
cientų pakako, atlyginimas ir 
gyvenimas buvo geras. Užsi
dirbo pinigų ir 1994 metais 
keletui savaičių atvyko Ameri
kon paviešėti. Po kelių vieš
nagės dienų Aušrinei Cėplai- 
tei Amerika pasirodė ne itin 
įdomi šalis ir jau po savaitės 
norėjo vykti namo. Net pilnai 
lagaminų nebuvo išsikrovusi. 
Bet atsitiko taip, kad gimi
naičiai, pažįstami surengė 
mažą pobūvį, pakvietę į sve
čius porą vyrų, kurių vieną, 
turintį lietuviško kraujo, buvo 
nutarta supažindinti su dar 
nė karto netekėjusia Aušrine. 
Sakoma, kad gyvenimas 
mėgsta netikėtumus. Taip bu
vo ir tą kartą — išėjo at
virkščiai, ne tas, kuris buvo 
„numatytas”, bet kitas „krito į 
akį” Aušrinei jo pusbrolis. Mi
chael irgi atkreipė dėmesį į 
Aušrinę — patiko vienas ki
tam iš pirmo pamatymo. Vė
liau ši pažintis virto meile. Po 
dviejų metų ištekėjo.

— Ar tai buvo meilė iš pirmo 
žvilgsnio?

— Negalėčiau taip sakyti, 
bet, matyt, mes patikome vie
nas kitam, kad po tų vaišių 
pradėjome susitikinėti. Taip 
pamažu mūsų draugystė virto 
meile, o ją sutvirtinome vedy
bomis. Mano vyras — Lietu
vos vokiečių kilmės. Jo 90-ties 
metų močiutė — lietuvė, o se
nelis vokietis. Močiutė gimė 
Lietuvoje, kalba lietuviškai. 
Mano tėvai gana skeptiškai 
sutiko žinią, kad išteku. Nors, 
jau Amžinybėn iškeliavusi, 
mama, tada gal vienintelė no
rėjo, kad gyvenčiau Amerikoje 
ir net nežinau kodėl. Norė
dama, kad mūsų santuoka bū
tų tikra, tą tikrumą nutarėme 
užtvirtinti Lietuvoje, kartu su 
visu būriu giminių, draugų. 
Mus sutuokė Kauno Soboro 
(Įgulos) bažnyčioje kunigas, 
kuris pasakė nuostabiai gražų 
pamokslą anglų kalba.

Mano tėčiui Michael patiko 
iškart, o mama priprato, 
pažino ir džiaugėsi, kad suti
kau tokį gyvenimo draugą. 
Šiandien esu laiminga mote
ris, kaskart vis labiau ir la
biau pažindama savo vyrą, ga
liu pasakyti, kad mes papil
dome vienas kitą, kad aš turiu 
draugą, su kuriuo norėčiau

nugyventi likusį gyvenimą. 
Jei aš kur nesiryžtu, tai vyras 
mane padrąsina, suteikia pas
pirtį. Štai po vedybų ir pra
dėjome sukti galvą, kaip man 
įsitvirtinti Amerikoje. Iš čia — 
universitetas, mokymasis ja
me, egzaminai, diplomas-ser-

Aušrinė ir Michael Schneideriai.

tifikatas. Mano vyras studija
vo universitete buhalteriją.

Na, o toliau — mokslas UIC. 
Tiksliau — reikėjo persimoky- 
ti. Dvejus metus. Tam reikalui 
reikėjo imti paskolą, nes mo
kestis už mokslą gana aukš
tas. Kaip pavyko gauti 80,000 
dolerių paskolą? Už ją laidavo 
vyras. Tai buvo pinigai skirti 
mokesčiui už mokslą, knygas, 
instrumentus. Jei gauni „ža
lią” kortą dešimčiai metų, ta
da gauti paskolą lengviau, nes 
kiekvienam ji neduodama. 
2000 metais baigė studijas ir 
štai jau antri metai dirba sa
varankiškai.

Egzaminų laikymas yra ga
na sudėtinga procedūra, kurią 
norėtų tikėti, Aušrinė, ilgai
niui turėtų pakeisti. Štai pa
vyzdžiu, turi susirasti tris pa
cientus su sugedusiais danti
mis. Vienas turi turėti mažą, 
trikampio pavidalo skylutę 
emalyje. Jei didesnė — netin
ka. Turi susirasti tokį pa
cientą su tokia skylute dan
tyje, kad idealiai atitiktų rei
kalavimus. Nuotraukoje turi 
matytis, kad skylutė žiūri į 
dentiną smaigaliu. Aušrinė tai 
įvertina vienu žodžiu: „Nesą
monė”.

Egzaminams reikia sumo
kėti apie 10,000 dolerių. Į šią 
sumą įeina ir asistavimas, ir 
pacientai. Jei jiems reikia su
mokėti. Labai sunku išlaikyti. 
Egzaminas susideda iš trijų 
dalių: įdėti dvi plombas — 
priekiniam ir užpakaliniam 
dančiui, nuvalyti akmenis. Ki
ta dalis yra darbas su mane
kenu, kurio dantys plastmasi
niai ir jam reikia paruošti ir 
uždėti plastmasinį tiltą. Šis 
egzaminas yra labai įtemptas, 
trunka visą dieną — 8 valan
das. Gali padaryti daug klai
dų, reikia labai susikaupti, 
nekreipti dėmesio, kad aplink 
vaikšto tie, kurie priims tavo 
darbą. Egzaminą Aušrinė 
išlaikė. Diplomas-sertifikatas 
duoda teisę dirbti dvidešimt 
šešiose valstijose.

Taigi, kuo skiriasi tas moks
las — persimokymas Ameri
koje nuo mokslo Lietuvoje?

— Mokslas ir gyvenimas 
Amerikoje išmokė mane giliau 
pažvelgti į problemą, tvirčiau, 
atidžiau dirbti Žmogui. Štai,

kad ir darbas su muliažais 
(dirbtiniais dantimis). Lietu
voje mes turėdavome susirasti 
jau ištrauktus žmonių dantis 
ir su jais praktikuotis. Illinois 
universitete dirbome su plast
masiniais dantimis. O jie yra 
dešimt kartų trapesni! Kiek
viena 0,10 mm dalis labai 
svarbi. Amerikoje aš išmokau 
svarbiausio dalyko — išsau
goti dantis. Lietuvoje nebu
vome mokomi jautrumo žmo
gui, dėmesio jam. Čia yra ki
taip — kiekvienas pacientas 
yra labai svarbus. Galų gale 
jis jums atneša uždarbį.

Gyveni Amerikoje, palaips
niui atitrūksti nuo buvusių 
draugų, bičiulių, paliktų Lie
tuvoje. Ne su visais, bet su ke
letu studijų draugų, Aušrinė 
palaiko glaudų ryšį. Štai Kau
ne dirba studijų draugė Simo-

na Preišegalavičienė. Turi sa
vo kabinetą. Kartą atvyko pa
cientė pas Aušrinę. Žiūri, kad 
ir karūnėlės, plombos gerai 
sutvarkytos. Buvo labai malo
nu sužinoti, kad jas darė bu
vusi moksladraugė, su kuria 
ir šiandien bendrauja. Kaip 
sako dr. Aušrinė, jei gydytojas 
nestovi vietoje, domisi, nori 
žinoti visas naujoves, o kar
tais už jas turi ne taip mažai 
mokėti, tai tada darbas yra 
ženklus ir pacientui labai ver
tingas.

— Kas yra ta licenzija įr 
kam ji reikalinga?

Teigiu, kad yra ne vienas ir 
ne du dantų gydytojai, kurie 
atvykę iš Lietuvos ar kito po
sovietinio krašto, čia sėkmin
gai įsikuria, gydo dantis, nes 
turi tam reikalui savo diplo
mą. Čia, Amerikoje, ne kiek
vienas sugeba, gal ir negali 
išlaikyti nelengvus egzaminus 
ir gauti licenziją — leidimą 
darbui, apsieina be jos, dirb
dami su kitais, pvz., lenkų gy
dytojais.

Daktarė nusišypso ir sako:
— Matai, koks skirtumas 

tarp tų, kurie turime licenzi
jas ar leidimus šiam darbui ir 
tų, kurie neturi — mes esame 
visiškai atsakingi už savo dar
bą. Jei blogai padarėme, kiek
vienas pacientas gali skam
binti kam nors, skųstis, turi 
atlyginti ar ištaisyti žalą. Jei 
dirbi nelegaliai — kam skųsis 
pacientas?!

Šiais laikais yra didelė gali
mybė per instrumentus užsi-

Dr AuSrinė su paciente Lina Kaz
lauskaite

krėsti įvairiomis ligomis. Žino
ma, labiausiai visi bįjo (juk 
pasitaiko atvejų!) AIDS. Kaip 
jaustis saugiu dantų gydytojo 
kabinete?

— Mūsų visi instrumentai 
sterilizuojami. Kai kurie yra 
vienkartiniai ir jie išmetami 

Instrumentai sterilizuojami 
autoklave. Kiekvieną mėnesį 
siunčiame į specialią laborato
riją patikrinimui — ar nėra 
bakterįjų. Aš negalėčiau pasa
kyti to apie tuos, kurie dirba 
kažkam, nelegaliai.

— Kiek kainuoja atsidaryti 
savo ofisą?

— Pati pradžia yra sunkoka.
Štai atidarai ofisą, o jo kiek
viena valanda kainuoja apie 
200 dolerių. Kas kainuoja: 
nuoma už patalpas, įrengimai, 
elektra, dujos, instrumentai, 
jų sterilizacija, medikamen
tinės medžiagos — plombos, 
nuskausminantys vaistai ir 
t.t., asistento atlyginimas. Sa
kykime, visa santechninė 
įranga. Žinoma, ilgainiui atsi
perka. Kitaip juk niekas savo 
kabinetų — ofisų neatsida
rytų. Pavyzdžiui, labai bran
gūs naujausi medicininiai 
įrengimai. Mikroskopas, kuris 
reikalingas šaknies tyrimui ir 
gydymui kainuoja apie 20,000 
dolerių. Tada turi galvoti, ką 
rinktis.

— Daugelis mūsų žmonių 
nenori daryti dantų nuotrau
kų, sako, kad bereikalingai 
išmetamas pinigas. Kiti sako, 
kad tos švitinimo dozės labai 
kenksmingos.

— Nuotrauka yra būtina. 
Lietuvoje kartais daroma tik 
vieno ar kelių dantų nuotrau
kos arba nedaromos. Lieka ne
pastebėta tarpdančio skylutė, 
kuri ilgainiui jau taisytą dantį 
vėl verčia pąjausti. Viena nuo
traukų darymo spindulių dozė 
prilyginama vienos dienos 
saulės dozei.

— Anksčiau žmogui ateiti 
pas gydytoją ir gręžti dantį 
prilygo kančių kebams. Pati 
esu ne kartą sakiusi gydytojui 
— geriau traukti, nei kankin
tis. Būdavo, kad nustelbtum 
skausmą, suspausdavai taip 
rankas, kad jos net išbaldavo.

— Čia be nuskausminimo 
nevalomi, negręžiami dantys. 
Amerika išmokė jausti pa
cientą, dirbti jam, — sako dr. 
Aušrinė.

Kaip žmogaus kūnas, taip ir 
dantys yra prigimtiniai. Pir
ma — genetika turi didelę 
reikšmę dantų sveikumui, di
delę įtaką turi ir maistas. Pir
mieji priešai — cukrus, pyra
gaičiai, kurie padeda egzistuo
ti tam tikroms burnos bakte
rijoms. Antra — organizmas 
neatsparus įvairiems paveldi
miems susirgimams.

— Amerikoje išgirdau, kad 
būtina valyti liežuvį, taip, 
kaip valome dantis.

— Rekomenduojama. Asme
niškai mane pykina. Jei nėra 
apnašų ir žmogus gerai jau
čiasi, tada jis gali pasirinkti 
pats, kaip jam elgtis.

— Na, o ką patartumėte mū
sų skaitytojams, kaip prižiū
rėti dantis? r

— Skamba gal juokingai, 
bet reiktų nešiotis šepetuką, 
kaip nešiojamės nosinaitę. Bū
tina valyti akmenis, apnašas 
du kartus per metus. Profilak
tiškai. Reikia pačiam labai 
prižiūrėti dantis. Jų valymui 
vartoti specialius siūlus, ska
lauti specialiais skysčiais. 
Taip apsaugosim nuo anksty
vo gedimo, nuo susirgimų. Pa
tartina padaryti visų dantų 
nuotrauką kas treji metai. Ne
darant nuotraukų gali likti 
nepastebėtas vėžys, nors ir re
tai sutinkamas.

— Balinimas. Ar jis ne
kenksmingas?

— Žmogaus dantis sudary
tas iš įvairiausių kanalėlių. 
Tarp jų susikaupia įvairiau
sios medžiagos. Galima balinti 
dantis namie ir galima tai da
ryti kabinete. Kabinete —

brangiau. Kainuoja apie 300 
dolerių. Tikrai balinimas ne
kenkia. Gal dantys būna jau
tresni tuo metu. Kaip ilgam 
balinami? Galima sakyti — 
penkeriems metams. Vėlgi, 
priklausomai, kokį maistą 
vartojate. Kava, raudonas vy
nas turi daug dažančių me
džiagų.

Mūsų pokalbio pabaigai dar 
vienas, gal kiek daktarei ne
tikėtas, klausimas.

— Lietuvoje mokslas nekai
navo. Vis tik mes visi esame 
skolingi savo gimtinei. Ar gal
vojate kada nors, kokiu būdu 
tą skolą, nors iš dalies, su
grąžinti Lietuvai?

— Geras klausimas. Turiu 
tokį norą, ne dabar, gal kiek 
vėliau, nuvykti į Lietuvą, savo 
Alma mater — Kauno Medici
nos akademiją, ir perteikti 
žinias, naujausius pasiekimus 
studentams ar dėstytojams. 
Tik nežinau ar priims. Dabar 
daug kas važinėja po pasaulį. 
Sunku pasakyti, kaip jie pri
ima ir perteikia žinias. O skir
tumas tarp Amerikos ir Lietu
vos mokyklų dar yra didelis.

— Na, tarkim jus pakviestų 
atvykti Lietuvon už savo pini
gus į tą ar kitą mokymo, gydy
mo įstaigą?

— Tikrai nuvykčiau ir 
stengčiausi būti naudinga, 
nieko neslėpdama, nepasilik
dama sau, perteikčiau žinias. 
Taip atiduočiau bent dalį sko
los...

Aušrinė domisi visais nau
jausiais pasiekimais, yra įsiti
kinusi, kad kiekvienas specia
listas turi turėti noro siekti 
savo specialybėje tobulumo. 
Tik tada dirbsi gerai, nesto
vėsi vietoje. Ji siekia maksi- 
maliai panaudoti savo žinias 
žmonėms. Daktarė tiki, kad 
dirba sąžiningai, gal todėl 
klientų-pacientų netrūksta, o 
svarbiausia, žino, kad gydo ge
rai. Dr. A Schneider rasti visai 
lengva: 10 S. 640 Kingery Rd., Wil- 
lovbrook, tel. 630-323-6050.

Ligija Tautkuvienė

ZODIAKAS

LIŪTAS
(liepos 23-rugpjūčio 22)

Liūtas — penktas zodiako 
ženklas. Po šiuo ženklu gimę, 
žmonės nori visą laiką būti dė
mesio centre. Liūto žmonės 
moka palikti įspūdį ir laimėti 
tą savo darbą, kurio jie nori. 
Jie yra kūrybingi, puikiai at
lieka savo darbą, tačiau kar
tais mėgsta dramatizuoti įvy
kius. Jie mėgsta būti įvertin
ti, mėgsta žmonių dėmesį ir 
vadovaujantį darbą, išskyrus 
mažai apmokamą. Liūtas — 
džiunglių karalius. Jis turi 
daug gamtos suteiktos jėgos, 
kuri leidžia jam būti vadu. 
Dažnai labai autokratiškai 
priima sprendimus. Per dide
lio pasitikėjimo vedinas, gali 
patekti į nevykusias avan
tiūras, kuriose neretai tampa 
atpirkimo ožiu. Liūto žmonės 
neretai gali pulti ir būti 
šiurkštūs, bet nori, kad tai bū
tų pripažįstama kaip savybės 
— tiesumas ir sąžiningnmaa. 

Gali būti daugeliui nepatogus 
ėjimas, bet ne liūtui — jis ne
turi pasitraukimo ar sugrįži
mo jausmo, tačiau turi lojalu
mo ir garbės jausmo pąjau- 
timą. Romantikas. Elementas, 
siejantis su liūtu, yra ugnis. 
Viskas aplink liūtą yra karšta, 
karšta, karšta. Gimę po šiuo 
ženklu, yra griežti ir ne visada 
teisingi.

Reiktų atsiriboti nuo dides
nių užmojų, nes planai gali 
nepavykti. Jei turite šeimą — 
saugokite, nekeiskite ir gyve
namosios vietos, darbo. Tai 
suteikB daugiau ramybės.

Tęsinys

LIETUVA, TĖVYNE MŪSŲ.

KELIONE

Gavau penktadienio „Drau
gą” (liepos 5 dienos). Taip 
greitai. Buvo labai malonu pa
matyti, kad „Bičiulystė” dar 
gyva. Daug įdomių, reikalingų 
rašinėlių, laiškų. Daug tiesos 
tuose laiškuose, bet tai vien
pusiška tiesa. . Kai aš atvažia
vau į Ameriką 1949 metų pa
vasarį, dirbau cukraus švend
rių plantacijoje ir gavau 45 
centus už valandą. Kai lijo, 
nedirbome. Negavome atlygi
nimo, o pavasarį daug lijo. Tai 
buvo mano pradžia. Šiame 
krašte išmokau kalbą, mo
kiausi. Palengva, palengva 
viskas keitėsi į gerąją pusę. 
Atitarnavau dvejus metus ka
riuomenėje, atlikau savo pa
reigą, lyg padėką, kad šis 
kraštas mane priėmė, įsileido. 
Čia aš subrendau, vaikas tapo 
vyru, ir man patiko idėja, kad 
aš esu atsakingas už save, 
man patiko idėja, kad yra lais
vė būti kuo nori — ubagu ar 
gerai gyventi. Kad laisvė turi 
ir atsakomybę, ir pareigą arti
mui. Aš gyvenau, tobulėjau, 
siekiau, senau. Gimiau Lietu
voje ir jos neniekinu. Tai kraš
tas, kur yra mano šaknys. Kai 
važiavau pavasarį NAMO, ne
ieškojau blogio. Mačiau, jau
čiau daug gero, daug grožio, 
daug meilės..

Bičiule, penktadienio vaka
ras, tylu, ramu, kažkaip pa
skęstu savyje, mintyse darau 
lyg ataskaitą apie buvusią ke
lionę į Lietuvą. Mažai beliko 
mano amžininkų, tik šeši beli
kę iš vyresniųjų. Ir tie šeši, 
nors yra išsimokslinę, bet nie
kaip negali išsikraustyti iš 
tamsaus rūsio į šviesą. Taip ir 
skamba ausyse: „Aš reikalau
ju”, „Kodėl man neduoda”, „Aš 
esu užsitarnavęs”... Kai tai 
girdi, pasidaro liūdna. Mano 
giminė didelė, jauna, energin
ga. Jaunimas yra visai kitoks. 
Nors ir vargsta, bet vis tiek 
eina į priekį, siekia, kuria sa
vo ateitį, mokosi, ieško dau
giau žinių, stengiasi pagerinti 
savo darbo vietas, stengiasi 
kopti aukštyn ir, kaip smagu, 
kad retai girdi juos dejuojant. 
Prakaitu savo gyvenimą puo
šia. Aš su jais gerai sugyvenu, 
gerbiu juos ir jie gerbia mane. 
Tik tie šeši vis randa progą 
mane iškolioti. Sako, kad aš 
nieko nesuprantu ir kad esu 
kvailas. Matai, pagal juos, ta
me buvusiame rojuje, jie visi 
buvo lygūs. Gal aš jų nesu
prantu. Mano galvosena tokia 
— aš pats esu savo rytojaus 
kalvis. Net pačiomis sunkiau
siomis dienomis neprašiau 
niekieno pagalbos. Kažkaip 
sugebėjau pats save iš pelkyno 
ištraukti. Suprantu, kad turiu 
Dievo duotą laisvę pasirinkti 
kuo būti. Mano pasaulis, ma
no gyvenimas — tik nuo ma
nęs priklauso. Kaip Dievo vai
kas, aš turiu duotą laisvę,kaip 
keliauti „NAMO” į Lietuvą, 
kokias „lauktuves” nusivežti.

Ar atsimeni, o gal girdėjai, 
skaitei, kaip po karo Vokieti
joje buvo viskas sugriauta. Tai 
buvo griuvėsių pasaulis. Vo
kiečiai, lyg vaiduokliai, iš 
griuvėsių išlindę, pradėjo at
kurti tą kraštą, kuriame gyve
no. Viskas, viskas turėjo būti 
atstatyta iš naujo. Vokietįjos 
ekonomika pavirto viso pasau
lio garvežiu. Kai kituose kraš
tuose mažai ar nieko nebuvo 
sugriauta, nereikėjo iš naujo 
atstatyti. Lietuva buvo palikta 
už tvoros, ir ji yra atsilikėlė. 
Reikia viską iš naujo atstatyti. 
Ir tai vyksta galbūt net grei
čiau, nei Vokietįjoje po karo. 
Yra daug įmonių, kurios mo
dernios, gamina kokybiškai ir tūros tarybos pirmininkė 
pelningai eksportuoja. Aš bu- Marįja Remienė, prof. dr. 
vau daugelyje įmonių, kurios Aldona Wajjter.
net geriausias įmones Ameri- 
koje, Vokietįjoje palieka savo '
šešėlyje. Lietuvis, anot to nor-

Prie koplytstulpio (medžio drožėjas 
Eimuntas Jankauskas) — Aloyzas 
Vaičius (kairėje) su giminaitėmis.

vego, kurį sutikau skrendant 
iš Vilnius į Amsterdamą, yra 
darbštus, sąžiningas, gerai iš
mokytas, pareigingas — mo
kantis geriausią alų gaminti, 
kaip Klaipėdos „Švyturis”. Du 
trečdaliai Lietuvos piliečių 
priklauso tai grupei. Aš nė 
neabejoju Lietuvos ateitimi.

Klausi, ar nevadino manęs 
„Auksine kiaule”, ar vežiau 
dovanų. Įdomu. Taip, aš ve
žiau dovanų, bet tik senoms ir 
jaunoms moterims. Tai buvo 
mano Ann papuošalai, kuriais 
ji pasidalino. Daugumoje buvo 
pinigai. Jutau didelę meilę iš 
visų, bet labiausiai iš jaunimo, 
su kuriuo ir bendrauti buvo 
lengviausia — jie myli mane 
tokį, koks esu, nekritikavo. 
Nekritikavo ir Amerikos. Se
nieji bandė perauklėti. Užau
gau Vakarų pasaulyje (Lie
tuvą palikau 16-kos, o dabar 
man — 75-eri), subrendau Va
karų krikščionybėje. Lietuvoje 
Dievas baudžia, o mano Die
vas myli. Mano visa šeima čia, 
mano Ann niekada nesutiktų 
gyventi Lietuvoje, nes ją įsi
vaizduoja labai atsilikusia. 
Būtų sunku seną medį per
sodinti — per 50-šimt me
tų Amerikoje. Pati Lietuva 
keičiasi greitai, auga nauji ša
lies vadovai, kurių rankos nė
ra suteptos, kurie, aš esu tik
ras, neparduos savo Tėvynės, 
savo brolių, seserų už stik
liuką degtinės ar maišelį ska
tikų. Lietuva graži, lietuviai 
gražūs, darbštūs, sąžiningi 
žmonės kuria gražią Lietuvą. 
Lietuva paliko Rusiją toli toli. 
Lietuva atsikratė rusiškų blo
gybių gana greitai. Aš buvau 
Lietuvoje 1900-tais metais, o 
dabar, mano paskutinėje ke
lionėje radau stebuklą! Radau 
Lietuvą!

Aloyzas Vaičius, MN

BIČIULYSTĖ
globoja

Malonu pranešti visuo
menei, kad E. Giedrimo 
(CT) pasiūlymui kun. Wil- 
liam Volko vich-Valka vi- 
čiaus knygas „Lituhuanian 
Religious Life in America” 
(viso trys tomai) pristatyti 
Lietuvos Nacionalinei pre
mijai, pritaria ir daugiau 
išeivįjos lietuvių moksli
ninkų, kultūros, švietimo 
darbuotojų: prof. dr. Algis 
Norvilas, prof. dr. Jonas 
Račkauskas, JAV LB Kul
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NAUJA TRISPALVE PLEVĖSUOJA 
DAINAVOJE

Birželio mėn. 7-9 dienomis 
įvykusioje JAV LB Krašto val
dybos surengtoje darbo kon
ferencįjoje Dainavos jaunimo 
stovykloje kilo mintis konfe
rencįjos atminimui Dainavai 
paaukoti naują trispalvę. Dar 
konferencijai nepasibaigus at
sirado šaunuolis — Jonas 
Karpavičius, sutikęs savo tu
rimą Lietuvos vėliavą pa
dovanoti Dainavai, šia proga 
pasivijome jį su keletu klau
simų.

— Pirmiausia, džiaugia
mės <Jūsų sprendimu savo 
turima Lietuvos vėliava 
pasidalinti su Dainavos 
jaunimo stovykla. Kokie 
Jūsų ryšiai su Dainava?

— Dainavoje lankiausi pir
mą kartą, nors buvau girdėjęs 
daug atsiliepimų iš draugų.

— Atvykote į JAV Kraš
to valdybos rengtą darbo 
konferenciją Dainavoje. Iš 
kur apie konferenciją su
žinojote ir kokius lūkes
čius atsivežėte?

— Apie konferenciją suži
nojau iš mano kolegos Renalgo 
Budrio. Ypatingų lūkesčių ne
buvo, nenorėjau turėti iš
ankstinio nusistatymo. Svar
biausia buvo išgirsti kitų min
tis, sužinoti giliau apie esan
čias problemas ir, esant gali
mybei, prisidėti savo patirti
mi prie sprendimų ieškojimo.

— Kokie konferencijos 
įspūdžiai?

— Didžiausią įspūdį pali
ko dalyvių pasišventimas ir 
noras dirbti lietuvybės labui. 
Stebėtinas nepasitikėjimas ir 
atitolimas tarp skirtingų 
emigracijos bangų. Tačiau dis
kusijos konferencijos metu pa
rodė, kad bendravimas, savi
tarpio' į .pagalba ir tolerancija 
gali padėti spręsti esančias 
problemas.

— Ar galėtumėte plačiau 
papasakoti apie Jūsų 
sprendimą atsiskirti su 
Jūsų turima Lietuvos vė
liava? Kaip tas įvyko? Ar 
Jūsų vėliava turi savo is
torįją?

— Beeinant iš vienos disku
sijų grupės, vienas dalyvių 
pastebėjo, kad Dainavos vė

Kryžių kalnas Dainavoje. Nuotr. V. Rociūno

Mokytojai, į Dainavos kursus atvykę iŠ įvairių Amerikos kampelių 2001 m. vasara.

liava yra ganėtinai nubluku
si ir būtų puiku, jei mes, kon
ferencijos dalyviai, pasirūpin
tume nauja. Pasinaudodamas 
proga pasiūliau savo turimą 
trispalvę, ir mano didžiau
siam pasitenkinimui šis įna
šas konferencijos dalyvių bu
vo priimtas. Šią vėliavą įsigy- 
jau būdamas Lietuvoje 2000 
metais, nes norėjosi iškelti 
trispalvę prie savo namų Lie
tuvos švenčių metu.

— Dienraščio skaityto
jams būtų įdomu daugiau 
patirti apie Jus. Kur gyve- 
nante, ką veikiate, šeimos 
padėtis?

— Esu gimęs ir augęs Kau
ne. Į JAV atvykau 1999 me
tais, iš Jungtinės Karalystės, 
kur gyvenau keletą metų. Dir
bu kompiuterinių sistemų in
žinieriumi Rotary Internatio
nal. Šiuo metu su žmona Dai
va ir dukra Kotryna gyvena
me Vemon Hills, Illinois.

— Dainavos jaunimo sto
vyklos Direktorių tarybos 
pirmininkas Kastytis Gied
raitis, sužinojęs apie Jūsų 
sprendimą, per mane 
kviečia Jus į metinį Daina
vos rėmėjų suvažiavimą, 
įvykstantį liepos 28 d., 2 
vai. p. p. (Michigan laiku) 
Dainavoje. Suvažiavimo 
metu Jūs įteiktumėt savo 
vėliavą, o po suvažiavimo 
ji pirmą kartą būtų iškelta 
Dainavoje. Tą pačią dieną* 
vyksta ir tradicinė Daina
vos metinės šventė — ge
gužinė, prasidėsianti Sv. 
Mišiomis (11 vai.) Ar Jūs 
galėtumėte šiuo kvietimu 
pasinaudoti ir kartu Dai
navoje su visais paben
drauti?

— Dėkoju už pakvietimą -ir 
su džiaugsmu juo pasinaudo
siu, jei nesutrukdys pareigos 
darbe. Bus labai malonu su
sitikti su žmonėmis, besirūpi
nančiais lietuvybės reikalais.

— Ačiū už pasidalinimą 
informacįją ir mintimis. 
Sėkmės ateities darbuose!

Kalbėjosi 
Romualdas Kriaučiūnas

Trumpai apie viską
* Paleidę žiniasklaidai

gandų apie socialinės apsau
gos ir darbo ministrės Vilįjos 
Blinkevičiūtės galimą kandi
datavimą prezidento rinki
muose, socialliberalai nebeži
no, kaip juos toliau komentuo
ti. Naujosios sąjungos (social
liberalų) frakcįjos Seime se
niūnas Alvydas Ramanauskas 
ketvirtadienį žurnalistus tiki
no, kad apie ministrės kandi
datūrą frakcijoje iš tiesų buvo 
kalbama, tačiau teigė, jog „kol 
kas nereikėtų skubėti daryti 
jokių išvadų apie galutinį kan
didatų sąrašą”. „Rinkimų kam
panija — tai toks dalykas, kai 
kiekvienas Seimo narys, kurių 
yra 141, kuria savo strategįją, 
planus, turi savo samprota
vimų. Aš manau, kad nerei
kėtų skubėti, palaukti rugsėjo 
pradžios, kai paaiškės, kas 
bus tikrieji kandidatai”, sam
protavo jis. (BNS)

* Buvęs Kauno miesto 
meras, socialliberalų Kauno 
skyriaus pirmininkas Erikas 
Tamašauskas sustabdė savo 
narystę Naujojoje sąjungoje. 
Pareiškimą apie tokį apsi
sprendimą jis įteikė partijos 
Kauno skyriaus tarybai. „Tai 
padariau ne dėl politinių, bet 
dėl šeimyninių aplinkybių”, 
sakė Erikas Tamašauskas. Jis 
teigė, jog staiga pablogėjus 
sveikatai, jo žmona buvo nu
vežta į Kauno klinikų reani
macijos skyrių. Atstatydintas 
iš Kauno miesto mero pareigų, 
prasidėjus trinčiai partijoje, E. 
Tamašauskas, redakcijos ži
niomis, ne kartą yra užsimi
nęs apie savo ketinimus pasi
traukti iš Naujosios sąjungos.

' ,f' • ; ■ (KD,Elta)

* Lietuvoje penkiems sto
jimo į Europos Sąjungą ša
lininkams tenka maždaug du 
priešininkai, rodo visuomenės 
nuomonės apklausa. Narystę 
ES palaiko 54.3 proc. apklaus
tųjų, prieš balsuotų 21.1 proc. 
Tyrimą, kurio metu iš viso ap
klausta 2,500 asmenų, atliko 
visuomenės nuomonės tyrimų 
centras „Vilmorus”. ibns)

, • „Mažeikių nafta”, pra
dėjusi aktyvią uždelstų sko
lų išieškojimo politiką, per 
pirmąjį šių metų pusmetį iš 
įsiskolinusių klientų atgavo 
apie 20.5 mln. litų paskolų. 
„Per II ketvirtį neturėjome nė 
vieno kliento, dėl kurio būtu 
reikėję kreiptis į teismą”, 
pabrėžia AB „Mažeikių nafta” 
Komunikacijų skyriaus vado
vas Tadas Augustauskas. Pir
miniais duomenimis, uždelstų 
skolų suma II ketvirčio pabai
goje sumažėjo iki 76.5 mln. 
litų. (VŽ, Elta)

* Rusįja ir Lietuva nuo
šiol galės viena kitai išduoti 
laisvės atėmimu nuteistus as
menis bausmei atlikti. Rusįjos 
prezidentas Vladimir Putin 
pasirašė įstatymą, kuriuo pa
tvirtino birželio 19 d. Dūmos 
priimtą sutartį su Lietuva dėl 
laisvės atėmimu nuteistų as
menų išdavimo bausmei atlik
ti. Lietuvos teritorijoje baus
mę atlieka 39 Rusijos piliečiai, 
o Rusijoje esančiose laisvės at
ėmimo įstaigose — 71 Lietu
vos pilietis. (BNsi

* Kauno technologijos 
universiteto DI rūmai Lais
vės alėjoje gali būti panaudos 
teise perduoti Ateitininkų fe
deracijai, kurios lėšomis pir
mosios nepriklausomybės me
tais jie buvo pastatyti. Viskas 
priklausys nuo vyriausybės 
sprendimo. Jau beveik dešimt
metį užsitęsęs restitucįjos pro
cesas trukdo pradėti rūmų re
montą, nors kai kurių patalpų 
būklė apverktina. Jei III rū
mai vėl taps ateitininkų nuo
savybe, ketinama čia įkurti 
jaunimo centrą. Ateitininkai 
žada būti atviri ir-miesto kul
tūriniams poreikiams.(KD, Elta)

* Per pirmąjį šių metų 
pusmetį Lietuvos valstybės 
biudžetas iš azartinių lošimų 
verslo pasipildė 615,000 litų.

(BNS)

Į Ameriką „tebeplaukia” lietuviški sūriai
Atkelta iš 1 psl.

duomenimis, per 5
mėnesius į JAV išvežta 7,500 
tonų sūrių. Manoma, jog JAV 
ir Lietuvos duomenų skirtu
mai atsiranda dėl to, kad sū
rių nugabenimas į JAV trun
ka maždaug mėnesį — iš Lie
tuvos išplukdyti didesni sūrių 
kiekiai JAV užregistruojami 
vėliau.

„Rokiškio sūris” šiemet į 
JAV iš viso planuoja išvežti 
apie 12,000 tonų sūrių (pernai 
— 11,000 tonų), „Žemaitijos 
pienas” — beveik 7,000 tonų 
(4,000 tonų).

Skaičiuojant vertine išraiš
ka, Lietuvos sūrių importas į 
JAV per 5 mėnesius siekė 13 
mln. dol. ir per metus padidėjo 
23 procentais.

Artūru Paulausku ir so
cialliberalų deleguotu švieti
mo ir mokslo ministru Algir
du Monkevičiumi, prezidentas 
per savo atstovę spaudai pa
reiškė turįs abejonių, ar so
cialliberalų deleguoti minist
rai turi pakankamą partįjos 
paramą būtinoms reformoms 
vykdyti.

Reaguodami į šį pareiškimą, 
socialliberalai ir socialdemo
kratai apkaltino Prezidentūrą 
valdančiosios daugumos kirši- 
nimu, politinės padėties de- 
stabilizavimu ir intrigomis.

V. Adamkus, savo ruožtu, 
trečiadienį interviu Lietuvos 
radįjui atmetė jam mestus 
kaltinimus.

Interviu radįjui ketvirta
dienį A. Brazauskas teigė: 
„Niekad nėjau į polemikas su 
prezidentu ir dabar neisiu”.

A. Brazauskas valdančiąją koaliciją 
vadina tvirta

Atkelta iš 1 psl.

* Teismo medicinos insti
tute pradėjo veikti pusę mi
lįjono litų kainavęs DNR ana
lizatorius, kuris leis daug 
greičiau ir tiksliau nustatyti 
žuvusių asmenų tapatybes bei 
atlikti tėvystės tyrimus. Vienu 
metu šia aparatūra galima tir
ti 96 mėginius. Automatinė 
DNR analizavimo sistema tu
rėtų gerokai paspartinti bau
džiamųjų bylų tyrimą, kuriose 
itin didelę reikšmę turi žmo
gaus tapatybės nustatymas. 
Teisėsaugos pareigūnai taip 
pat galės kaupti tikslesnę nei 
pirštų atspaudų — DNR duo
menų bazę. (LŽ, Elta)

* Vilniaus aukštutinio ta
boro čigonai „sukrapštė” pi
nigų ir energetikams susimo
kėjo nedidelę dalį skolos už 
elektrą, todėl jos tiekimas vėl 
įjungtas. Elektra aukštuti
niam ir žemutiniam čigonų ta
borams liepos viduryje buvo 
išjungta dėl 163,000 litų įsi
skolinimo Vilniaus elektros 
tinklams. Aukštutinio taboro 
gyventojams sumokėjus apie 
2,000 įsiskolinimo, antradienį 
Vilniaus elektros tinklai jiems 
laikinai įjungė elektrą. Aukš
tutiniame tabore yra apie 50 
namų. (BNS)

* Birželį — jau penktą 
mėnesį iš eilės Lietuvoje ne
didėjo vartotojų kainos — pra
ėjusį mėnesį užregistruota 0.3 
proc. defliacija. Metinė deflia
cija, palyginti su 2001 m. bir
želiu buvo 0.5 proc., o šešių 
mėnesių — 0.7 proc. Vartoji
mo prekių kainos per birželį 
sumažėjo 0.4 proc., paslaugų 
kainos padidėjo 0.1 proc. ibnsi

* Latvijos statistikos val
dybos duomenimis, Lietu
voje pigiausia kiauliena, viš
tiena, pienas, kiaušiniai ir 
degtinė, o brangiausia — jau
tiena ir cukrus. Litras 40 proc. 
stiprumo degtinės Lietuvoje 
gegužę kainavo vidutiniškai 
6.34 JAV dolerio, Estijoje — 
6.46 dol., Latvijoje — 7.8 dol. 
Vidutinė kilogramo kiaulienos 
kaina Lietuvoje buvo 2.6 dol., 
Latvijoje — 2.7 dol., Estijoje 
— 3.04 dol. (BNS)

JAV Žemės ūkio departa
mento duomenimis, pagal sū
rių eksportą į JAV Lietuva už
ėmė 5-tą vietą pasaulyje, sau- 
sį-gegužę turėjusi 6.5 proc. 
JAV importuotų sūrių rinkos. 
Pirmauja Naujoji Zelandija 
(20.9 proc.) ir Italija (16.7 
proc.).

JAV kasmet suvartojama 
beveik 4 mln. tonų sūrių, o vi
sa importuota produkcija už
ima 5-6 proc. šios rinkos.

Lietuvos Muitinės departa
mento duomenimis, JAV yra 
pagrindinė lietuviškų sūrių 
eksporto rinka, kur šiemet per 
5 mėnesius išvežta 55 proc. 
eksportuotų sūrių; į buvusios 
Sovietų sąjungos valstybes jų 
eksportuota 15 proc., o į Euro
pos Sąjungą — 14.8 procentų.

Jis pridūrė manąs, kad .čia 
yra mūsų vidiniai reikalai 
dviejų partįjų — socialdemo
kratų ir socialliberalų, ir mes 
tarpusavio santykius išsiaiš- 
kinsim patys”.

Premjero teigimu, yra daug 
žmonių, norinčių, kad subyrė
tų valdančioji dauguma, ta
čiau juos premjeras pavadino 
kenkiančiais Lietuvai. Pasak 
A. Brazausko, šiais atsakin
gais Lietuvai metais reikalin
gas politinis pastovumas, kurį 
gali užtikrinti stabili koalicįja 
ir valdžia.

A. Brazauskas tikino, kad 
vyriausybėje nėra ir niekada 
nebus dviejų sparnų — social
liberalų ir socialdemokratų. 
.Vyriausybė bus vieninga ir 
priiminės nustatyta tvarka vi
sus sprendimus”, sakė premje
ras.
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* Tik trečdalis Lietuvos 
gyventoju jaučiasi saugūs
savo valstybėje, o beveik du 
trečdaliai pritartų mirties 
bausmės už sunkius nusikalti
mus sugrąžinimui, rodo visuo
menės nuomonės apklausa. 34 
proc. apklaustų Lietuvos gy
ventojų jaučiasi saugūs, net 
57 proc. — nesaugūs. Net 73 
proc. apklaustųjų Lietuvoje 
neabejoja, kad už sunkius nu
sikaltimus turėtų būti vykdo
ma mirties bausmė, 15 proc. 
tokiai bausmei prieštarauja.

(BNS)

* Mažėjant krovinių Klai
pėdos jūrų krovinių ben
drovėje (KLASCO), įspėjimo 
apie atleidimą lapeliai įteikti 
beveik 200 žmonių. Vakar 
KLASCO dokininkų profesinė 
sąjunga prie administracįjos 
pastato surengė mitingą, ku
riame dalyvavo bei su darbi
ninkais diskutavo ir KLASCO 
valdybos pirmininkas Bronis
lovas Lubys. Jis apgailestavo, 
kad smarkiai sumažėjus me
talų krovai, tenka atleisti dar
buotojus. Bloga padėtis dėl 
krovinių, anot B. Lubio, susi
darė dėl politinio mazgo, kurio 
nepąjėgia atrišti ir Lietuvos 
vyriausybė. Priminęs, kad yra 
vienas iš KLASCO akcininkų, 
B.Lubys teigė, jog labiau nei 
kas kitas suinteresuotas, kad 
būtų kuo daugiau krovinių ir 
tam dedąs daug pastangų.

(K, LŽ)
LIETUVOS STUDENTES — DĖMESIO 

CENTRE
Jau nebe pirmą kartą mili

joninio tiražo Clevelando 
dienraštis „The Plain Deal
er” gan plačiai rašo apie iš 
Lietuvos atvykusias studen
tes. Liepos mėn. 15 dienos lai
doje centrinio „Metro” sky
riaus pirmame puslapyje yra 
didoka nuotrauka, kurioje ma
tome, kaip Lina Andriulevi- 
čiūtė aptarnauja žiūrovus 
Clevelando Jacobs Field spor
to stadione. Ji dėvi indėnų 
mitologinio vado Wahoo kepu
re ir žiūrovams pardavinėja 
riešutus ir kitą užkandą bei 
gaivinančius gėrimus. Taip 
pat pažymima, kad ji turinti 
ilgiausią pavardę, o apie visas 
studentes rašo, jos kalba ang
liškai, pažįsta pinigus, tačiau 
nieko neišmano apie beisbo
lą. Paminima ir Diana Sikai- 
tytė, taip pat pasamdyta kaip 
viena iš penkiolikos atvyku
sių studenčių, kurioms dar
bus parūpino Clevelando 
sporto aptarnavimo bendrovė. 
Ji pasisakė pasijutusi kaip 
stirna, sugauta automobilių 
prožektorių šviesoje, kai ji at
sidūrė sparto stadione su dau
giau keturiasdešimt tūkstan
čių žiūrovų. Kai žiūrovai su
kelia žaidėjams ovacįjas, San
dra Palevičiūtė stebisi — dėl

FUTBOLAS IR MES
Pasaulinis futbolo turnyras 

ir amerikiečių dėmesys jam 
priminė man mūsų futbolinin
kų pasirodymą Čikagoje prieš 
keletą metų. Jie pasirodė ne
blogai. Daug blogiau pasirodė 
mūsų lietuviška publika. Į 
milžinišką Soldiers Field atėjo 
pasigailėtinai maža grupė. Į 
žaidėjų kapitono klausimą: 
kodėl? Atsakymo nebuvo. Gai
la man buvo A Kiemaičio, ku
rio dėka mūsų komanda buvo 
iškviesta ir išlaidos buvo ap
mokėtos turnyro rengėjų.

O kaip dabar su šia sporto 
šaka? Daug geriau. Ant kojų 
pastatė motinos, žiniasklaidos 
vadinamos „soccer moms”. Jų 
dėka, pagal paskutinius duo
menis, organizuotame futbole 
dalyvauja 725,000 jaunimo, 
nuo 6 iki 17 metų. Dar dides
nis skaičius žaidžia pradžios 
ir vidurinių mokyklų koman
dose. Futbolas nugalėjo vaikų 
simpatįjas. Beisbolo koman
dose dalyvauja kur kas ma
žiau.

* Pasaulio bankas pritarė
29 mln. eurų (apie 100 mln. 
litų) paskolai, skiriamai Lietu
vos švietimo sistemos gerini
mo projektui įgyvendinti. Pa
skolos lėšos bus naudojamos 
pagrindinių mokyklų mokymo 
kokybei gerinti, mokyklų pa
statų atnaujinimui bei geres
niam mokymo išteklių panau
dojimui. Už paskolą bus įsigy
jama naujų mokymo priemo
nių, moksleiviams vežioti skir
ti autobusai, tobulinama mo
kymo kokybės valdymo siste
ma, racionalizuojamas mokyk
lų tinklas ir prireikus perkva
lifikuojami mokytojai. Paskola 
suteikiama 17 metų laikotar
piui, ji bus pradėta grąžinti po 
5 metų. (BNS)

* Energetikos specialistai 
sklaido mitus, kad uždarius 
Ignalinos atominę jėgainę, 
elektros energijos kaina Lietu
voje gerokai išaugs, suduoda
ma stiprų smūgį Lietuvos 
ekonomikai. Lietuvos energe
tikos instituto direktoriaus 
Jurgio Vilemo teigimu, užda
rius abu blokus kilovatva
landės gamybos kaina padidės 
tik apie 3 centus. Jis tvirtina, 
kad nesparčiai didėsiančius 
Lietuvos energetinius porei
kius galės patenkinti dabar 
nepanaudojami elektros ener
gijos gamybos pajėgumai, o 
reikalui esant, būtų galima pi
giai ją importuoti. (LŽ, Elta)

ko. Ji yra pasiryžusi kiek pa- 
studįjuoti beisbolo žaidimą, 
kad galėtų jį sekti ir supras
ti. Tačiau tiek ji, tiek kitos jos 
draugės prisipažįsta, kad yra 
taip labai užimtos, jog neran
da laiko susipažinti su beis
bolo žaidimu.

Kai praėjusį mėnesį į Cle- 
velandą atvyko būrys Lietu
vos studenčių, jų dalis išvyko 
į kitus miestus ieškoti darbų, 
o likusios gavo darbus valyti 
įstaigas, viešbučius ir restora
nus. Stadiono personalo va
dovė Eslick pasamdė penkio
lika lietuvaičių studenčių. 
Kaivienas lietuvis studentas 
pradėjo vartyti gražiai išleis
tą brošiūrą apie Vilnių, stu
dentes ir studentus samdžiusi 
beisbolo komandos atstovė 
taip susižavėjo, kad pasiryžo 
kada nors Vilniuje apsilanky
ti.

Straipsnyje taip pat parašy
ta, kad dauguma atvykusių 
Lietuvos studentų apsigyveno 
vaišingų Amerikos lietuvių 
šeimose ar butuose, kuriuos 
parūpino vietinė visuomenė. 
Žodžiu, iš Lietuvos atvykusi 
studentija daug prisideda prie 
Lietuvos vardo populiarinimo 
vietinėje spaudoje.

Aurelija M. Balašaitienė

Televizįjos programų savi
ninkai nustebo tik ką gautais 
duomenimis. Nors žaidimai 
buvo transliuojami nepatogiu 
laiku (6 vai. ryte) žiūrovų 
skaičius buvo užregistruotas
3.8 mln. Futbolo turnyras, įvy
kęs Amerikoje prieš 8 metus, 
parodė šio sporto augantį po
puliarumą taip, kad bus ban
doma jį pakartoti 2010 metais. 
Kol Marųuette Parkas buvo 
lietuviškas, parapijos mokykla 
parūpindavo naujus žaidėjus, 
nes jų šeimos gyveno netoli 
parko ir vaikai galėjo stebėti 
„Liths” komandos rungtynes. 
Dabar vėl turime neblogas są
lygas, reta mažuma turi savo 
aikštę, išskyrus nuotolius mū
sų „futbolo motinoms”. Nese
niai atvykusieji lietuviai jau 
atgaivino „Liths” komandą ir 
gal prailgins komandos gy
vastį, kol išaugs pakaitalas. 
Nauju imigrantų mamos ki
taip žiūri į šią sporto šaką.

E. Ringus
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PLB ŠVIETIMO KOMISIJOS 
RAŠINIŲ KONKURSAS

„Pasaulyje yra daug kalbų, 
bet pati nuostabiausia, gra
žiausia ir skambiausia mano 
gimtoji lietuvių kalba”, — ra
šo Ramona Pykytė iš Punsko 
gimnazijos rašinyje „Ačiū, Tė
vynė, už kalbų”.

Žodis — kaip lašas —
kaupiasi,

Tikėdamas į tekėjimą.
Kaupiasi žodis, klaupiasi
Ir girdi savo tikėjimą:

J mintį, į kalbą, į žmogų,
Į tą jo gyvenimą margą...

Just. Marcinkevičius

Tikrai margas gyvenimas. O 
kad nepasimestume tame 
margumyne, kad išsiskirtume 
minioje ir leistume lietuviš
kam žodžiui plazdėti visose 
pasaulio padangėse, PLB 
Švietimo komisija kasmet 
ruošia rašinių konkursą. Tai 
jau tampa gražia tradicija. 
Dalyvaujančių konkurse vis 
daugėja, šiemet rašinius at
siuntė net aštuoniasdešimt 
vienas mokinys iš įvairių ša
lių ir vietovių. Rašiniai atke
liavo iš Vilniaus vidurinės 
mokyklos „Vilniaus namai”, 
Seinų gimnazijos, Vokietijos 
Vasario 1G gimnazijos, Puns
ko gimnazijos, Punsko Kovo 
11-osios lietuvių licėjaus, Na- 
vinyko pagrindinės mokyklos, 
Karaliaučiaus srities mokyk
lų, Baltarusijos, Maskvos, Es
tijos (Talino) bei Latvijos (Ry
gos) lietuviškų mokyklų. Ma
lonu matyti, kad vis daugiau 
jaunų žmonių ir mokytojų 
•-lituanistų puolasi gelbėti lie
tuvišką žodį ir tobulina, puo
šia lietuvių kalbą.

Šio didelės ateities rašinių 
konkurso mecenatai yra Rai
mundas Grigaliūnas, Lietuvių 
tautinės kultūros fondas ir 
PLB Švietimo komisija. Rai
mundas Grigaliūnas jau šeš
tąjį kartą šiam rašinių kon
kursui skyrė 1,000 dol. sumą 
premijoms. Nuostabu, kai 
žmonės remia švietimą, domi
si kalbos grynumu, skatina 
jaunimą rašyti, nenuleidžiant 
rankų. 2001/2002 metų PLB 
ŠK rašinių konkurse pinigi
nėmis premijomis buvo pre
mijuoti 42 rašiniai, įteiktos 
4 paskatinamosios dovanos — 
knygos „Enciklopedija vai
kams apie Lietuvą”, ir paskir
ta viena Švietimo komisijos 
pirmininkės R. Kučienės as
meninė premija. Vien pinigi
nėms premijoms išleista 4,000 
dol. Vienas iš gražių bruožų 
PLB ŠK rašinių konkurse yra 
tai, kad yra premijuojamas ne 
tik laimėjusį Thšinį parašęs 
vaikas, bet ir mokytojas, kon
sultavęs mokinį. Be to, visi 
konkurso dalyviai yra apdo
vanojami paskatinamosiomis 
premijomis. Tokiu būdu pra
laimėjusių nėra, veidai švie
čia, o noras dalyvauti kitų 
metų rašinių konkurse didėja.

Gausios šūsnys rašinių, už
plūdusios R. Kučienės pašto 
dėžutę, neišgąsdino rimtai nu
siteikusių skaitymui, vertini
mui ir premijavimui PLB ŠK 
rašinių konkurso vertinimo 
komisijos narių. 2001-2002 
metų vertinimo komisiją su
darė! Laima Apanavičienė, 
Alicija Brazaitienė, Vida Bra- 
zaitytė, Renata Butauskienė, 
Regina Kučienė ir Aldona 
Rauchienė. Jos skyrė ne vieną 
valandą ar dieną rašinių per
skaitymui, skaitė ir rašė, 
braukė ir vėl skaitė, kol pa
galiau, susirinkusios baigia
majam posėdžiui gegužės mė
nesį, paskelbė nugalėtojus. 
Nors ir daug darbo ir laiko bu
vo įdėta, posėdžiui besibai
giant, visų komisijos narių 
veidai švietė džiaugsmu ir vi
diniu pasitenkinimu. Ne vie
na ir padėkojo PLB Švietimo 
ke‘ nsijos pirmininkei už ga
limybę susipažinti su kitų ša
lių lietuviškų mokyklų veikla, 
rašymu, suprasti jų egzistavi
mo svarbą.

Nežinia, kas šiemet pastū
mėjo vaikus taip gausiai da
lyvauti konkurse: ar paskelb
tos temos, ar tiesiog noras 
lietuviškai rašyti? ... O temos 
tikrai buvo šaunios, net ir 
išrankiausiam buvo iš ko pasi
rinkti! Konkurso dalyviai bu
vo suskirstyti į tris grupes 
pagal amžių: 10-12 metų gru
pe (I), 13-15 metų grupė (11) ir 
16-19 metų grupė (III). Pirmo
sios grupės temos buvo: „Kai 
aš nuvyksiu Lietuvon... (ko
kias vietas aplankyčiau, ko
kius žmones sutikčiau, ...)”, 
„Miškas ir aš (ką ten matau , 
juntu, girdžiu...)”, „Aš ir mano 
draugas-ė”. Antrosios grupės 
temos nenusileido vaizduote: 
„Ačiū, tėvyne, už kalbą”, „Aš 
esu laukinė ramunėlė (svyruo
ju Lietuvos laukuose, matau, 
girdžiu...)”, „Knyga geriausia 
mano draugė”. Trečiojoje, vy
riausioje grupėje ir temos bu
vo rimtesnės. Rašant šias te
mas, reikėjo ne tik vaizduo
tės ir sugebėjimo draugauti 
su lietuvišku žodžiu, bet ir 
susirinkti konkrečios informa
cijos, ar perskaityti konkretų 
veikalą: „Kodėl svarbūs man 
Valdovų — tautos rūmai?”, 
„Kokios svarbiausios tavo gy
venimo vertybės?”, „Likimas 
miško ir žmogaus (vysk. 'An
tano Baranausko „Anykščių 
šilelio” idėjinis prasmės na
grinėjimas: iškertamas miš
kas, okupacijų metais 
žmonių likimas...)”.

Kaipgi nesidžiaugsi, skaity
damas Raimondos Gavienai- 
tės iš Punsko gimnazijos žo
džius: „Aš ramunėlė — nekal
tumo ir švelnumo simolis. Aš 
lietuviškose pasakose ir poe
mose išrašyta, drobėse ir audi
niuose išausta, į dainos žo
džius ir melodijas įpinta. Ma
ne lietuvaitės įpina į žaliųjų

Skuodo darželio/lopšelio auklėtinės.

L R. konsulatas New Yorke, 
ketvirtadienį, birželio 20 d., 
pakvietė į dviejų, Lietuvoje 
gyvenančių, dailininkių Alfre
dos Venslovaitės-Gintalienės 
ir Birutės Zokaitytės, dailės 
parodą. Nei viena į parodos 
atidarymą atvykti negalėjo. 
Tad kokiu būdu parodoje iš
statyti jų darbai čia atsirado? 
— paklaus ne vienas.

Parodą atidarydamas, gen. 
konsulas New Yorke dr. Ri
mantas Morkvėnas „paslaptį” 
atskleisdamas pasakė, jog vie
nas asmuo, atvykdamas iš 
Lietuvos, visus tuos paveiks
lus pristatė į konsulatą. Vė
liau buvo gautas iš Lietuvos

rūtelių vainikėlius, įdeda į 
laukinių gėlių puokštę. Visas 
Lietuvos grožis ir krašto dva
sia suteikia man norą nuolat 
žydėti, mylėti ir nešti žmor 
nėms malonumą ir gerumą. 
Kaip malonu svyruoti gim
tuose laukuose, matyti nuos
tabią ir nepakartojamą gam
tą, nuoširdžius ir darbščius 
žmones, girdėti paukštelių 
čiulbėjimą, upelio čiurlenimą 
ir skambias lietuviškas melo
dijas (...) Aš jus visas labai 
myliu”.

O Birutės Birgelytės iš 
Punsko gimnazijos rašinyje 
trapioji ramunėlė per dvi die
nas kelionės tolimosiuose 
kraštuose supranta savo lai
mės esmę: „Per tas dvi dienas 
supratau, kokia esu laiminga 
ramunėlė — juk turiu patį ge
riausią dėdę Vėją, pačius jau
kiausius namus, pačią skais
čiausią saulutę, klausausi pa
čių gražiausių paukščių gies
mių, miško ošimo (...) Aš tik
rai turiu visa tai, kas ge
riausia. Šitą viską turėjau jau 
nuo labai seniai, bet tik dabar 
supratau ir išmokau tai ver
tinti (...) Ačiū, Tėvyne, kad 
esi, kad aš, mažytė ramunėlė, 
galiu svyruoti tavo laukuose”. 
Penkiolikmetė Birutė palietė 
pačią opiausią ir skaudžią vi
sų lietuvių, gyvenančių už Lie
tuvos ribų, vietą. Tai kas bu
vo brangu, supranti tik nete
kęs...

Renata Butauskienė

DAILININKIŲ MOTINOS IR 
DUKTERS DAILĖS PARODA

Dailininkų sąjungos prašymas 
tuos darbus parodyti niujor
kiečiams. „Kaip matote konsu
latas jų prašymą ir įvykdė”, — 
kalbėjo dr. R. Morkvėnas. Pa
kvietęs pasižvalgyti, pasigro
žėti ir pasidžiaugti iš Lietuvos 
atkeliavusiais meno darbais, 
pastebėjo, kad šios abi daili
ninkės yra motina ir duktė.

Iš viso buvo išstatyta apie 
30 nevienodo dydžio, įvairia 
tematika ir technika, daugiau
sia juoda/balta, darbai. Juos 
visus parodai techniškai pa
ruošė dail. Rasa Pranskūnaitė 
su konsulato tarnautojų talka.

Nemažo žiūrovų dėmesio su
silaukė, didoki A. Venslovai
tės-Gintalienės litografijos 
darbai: „Vienaragis”, „Pama
rys prie miesto vartų”, 
„Paukštis žiūri į dangų”, „Liz
das”.

A. Venslovaitė-Gintalienė 
gimė Didžiadvaryje, netoli Du
setų. 1966-1972 m. grafiką 
studijavo Vilniaus dailės insti
tute. Priklauso Lietuvos Daili
ninkų sąjungai. Pirmoji jos 
darbų paroda įvyko 1974 m. 
Estijoje. Vėliau su savo paro
domis dalyvavo: Baltarusijoje, 
Austrijoje, Italijoje, Vokieti
joje, Islandijoje, Rusijoje, JAV 
(Čikagoje), Lenkijoje, Prancū
zijoje ir daugiau kaip 30 kartų 
Lietuvoje.

Keletas dailininkės darbų 
yra Vilniaus Dailės muziejuje, 
Kauno M. K. Čiurlionio dailės 
muziejuje, Rusijoje (Maskvo
je), Vokietijos, Prancūzijos 
(Paryžiuje) ir JAV (Čikagoje) 
muziejuose.

Itin žiūrovų akis pamaloni

„SUVALKIJA” ATSIGAUNA IR 
STIPRĖJA

rališkai.
„Visas šis džiaugsmas reiš

kiasi dėl to, kad vadinamuo

Tautiečiai, kurie galvojo, 
kad „Suvalkija” — etnokultū
ros paveldo, jau šešeri metai 
Marijampolėje leidžiamas 
žurnalas — baigia savo egzis
tenciją (apie tai net buvo už
siminta „Lietuvos ryte”), turi 
pakeisti savo nuomonę. Ne
seniai Čikagą pasiekęs nau
jas šio žurnalo numeris, pa
ženklintas 2002 m. data ir re
daktoriaus Zeniaus Šilerio 
laiškas, išblaško tokias juodas 
mintis.

Nepaisant, kad pernai bu
vo įstengta išleisti tik du nu
merius, dabar vėl žadama 
grįžti prie senos tvarkos ir ro
dytis 6 kartus metuose. Ne
gana to — dabar žurnalas 
skaitytojus pasiekia gražiuo
se, spalvotuose rūbuose, kurių 
neturėjo anksčiau; tokiu būdu 
leidinio išvaizda žymiai pa
gerėjo.

Z. Šilerio teigimu, dabar su
silaukta dėmesio bei finansi
nės paramos iš pagrindinio 
kultūros leidinių šelpėjo — 
Spaudos, radijo ir televizijos 
rėmimo fondo. Nors parama 
tesiekia 22 proc. žurnalo me
tinių leidybos išlaidų, tačiau 
vis tiek sustiprino „Suvalki
jos” leidėjus gal daugiau mo

no B. Zokaitytės šeši, minkštu 
laku padengti akrilikos, dar
bai: „Žalia žąsis”, „Pasivaikš
čiojimas parke”, „Rytinis pasi
vaikščiojimas”, „Vakarinis pa
sivaikščiojimas” ir „Spąstai” 
(du darbai tuo pačiu pavadini
mu).

Dail. Birutė Zokaitytė gimė 
Vilniuje. 1987-1995 metais 
studijavo Vilniaus Dailės aka
demijoje. Priklauso Lietuvos 
Dailininkų sąjungai. Grupinė
se parodose dalyvavo: Prancū
zijoje (3 kartus), Slovėnijoje, 
Argentinoje, Venezueloje, Če
kijoje, Belgijoje, Rusijoje (2 
kartus), Jugoslavijoje ir apie 
10-tyje parodų Lietuvoje (iš jų 
3 — personalinės). Tarptauti
nėse dailės varžybose yra lai
mėjusi kelias svarbias premi
jas.

Gaila, kad apie šią parodą 
nedaug kam teko išgirsti, to
dėl ir žiūrovų skaičius buvo 
mažokas. Malonu pastebėti, 
kad konsulatas panašios rū
šies lietuviškai kultūrinei 
veiklai yra plačiai atvėręs 
savo duris. Parodą atidaryda
mas, dr. R. Morkvėnas pa
stebėjo: „Dabar šis konsulato 
kambarys yra tapęs lyg ir 
mažu židinėliu, kuriame vyks
ta parodos, literatūros po
pietės, susitikimai su iš Lietu
vos atvykstančiais; preziden
tu, bei kitais vyriausybės na
riais”.

Dailininkų A. Venslovaitės 
Gintalienės ir Zokaitytės dar
bai konsulate pasiliks ilgesnį 
laiką. Todėl asmenys, atvykę į 
konsulatą su reikalais, galės 
pasigrožėti ir jų paroda.

P. Palys

sius ekspertus pagaliau pavy
ko įtikinti vienintelio šiuo me
tu Vilniuje ar Kaune leidžia
mo mūsų („Suvalkijos”) kul
tūros žurnalo visavertiškumu 
bei reikalingumu tiek provin
cijos, tiek ir išrankiems eliti
nės kultūros vartotojams”, — 
rašo „Suvalkijos” redaktorius.

Jis sako; „Aš vis neišdrįstu, 
bet jau seniai ketinu kreiptis į 
pasiturinčius Amerikos lietu-
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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

A & S 24HRS.7DAYS
773531-1833

773-617-6768

FREE ESTIMATE 
Apšildymo Ir šaldymo sistemų 
visapusiškas aptarnavimas ir 

instaliacija
Vandens šildytuvai 
Kaminai.
Gariniai boileriai 
Centrinė šaldymo sistema

SIŪLO DARBĄ

Caregivers wanted.
Mušt have experience, 

drivers license.
Work permit prefferred.
Call Greg 262-657-8467.

Help VVanted:
Alexandria Massage 

$10-11 per hour
Call: 312-213-9684.

Amerikos Lietuvių Televizija, Ine. 
Lithuanian American TV, Ine.

14911 127tb Street, Lemont, IL 60439 
Phone: 708-839-9022 Fax: 708-839-9070 E-mail: altvSattbi.c. X

ALTV programos rodomos per Čikagos WFBT 23 kanalą ketvirta
dieniais ir sekmadieniais nuo 7 iki 8 vai. vakaro. Čia galite matyti 
žinias iš Lietuvos, pasakojimus apie lietuvius Amerikoje, filmus, 
koncertus. Programose reklamuojasi daugelis lietuviškų verslų, 
skelbiamas lietuviškų renginių kalendorius.

ALTV paslaugos:
• Vaizdajuosčių perrašymas iš europinės sistemos į amerikietišką ir 
atvirkščiai, visokie formatai, DVD
• Dokumentų, laiškų, anketų notarizuoti vertimai, vertimai žodžiu
• Anglų kalbos pamokos

ALTV laukia žiūrovų pasiūlymų, patarimų, reklamų, skelbimų ir 
paTamos. Skambinkite: 708-839-9022 arba 708-785-8080.

Šį sekmadienį, liepos 28 d. ALTV kviečia žiūrovus susipažinti su 
kai kuriomis Lietuvos televizijos laidomis. Bus rodoma laida 
„Etnokultūros ratas”, kurioje pasakojama apie XIX a. lietuvių tau
tosakos rinkėją kunigą Antaną Jušką. Taip pat supažindinsime su 
laida „Laiko ženklai”, o vaikų laukia „Tele-Bim-Bam" su smagiomis 
dainelėmis.

ALTV pasilieka teisų keisti programų turinį Ir siužetų rodymo laiką.

vius, gal kam norėtų įdukrinti 
‘Suvalkiją’ - suteikti jos leidy
bai maždaug 8,000 dol. meti
nę subsidiją. Butų atsižvelg
ta į visus mecenato pageida
vimus. Tokį asmenį, ar kelis 
žmones, sugebėtume tinkamai 
ir padėkoti. ‘Suvalkijos1 me
cenatas (ar mecenatai) galėtų 
pasijusti ir Lietuvos šviesuolių 
rėmėju, o žurnalas taptų dar 
kokybiškesnis ir partraukles- 
nis, nereikėtų kovoti dėl jo li
kimo”.

2002 m. pirmasis „Suvalki
jos” numeris yra stambokas 
— turi 68 didoko formato pus
lapius. Prel. Mykolo Krupa
vičiaus 115-sioms gimimo ir 
30-sioms mirties metinėms 
paminėti apie šį žymųjį tau
tietį prisiminimus parašė jo 
sesers dukra Genovaitė Ja- 
rumbavičienė. Čia yra ir nuot
raukų iš prel. M. Krupavi
čiaus gyvenimo, o taip pat ir 
jo amžino poilsio vieta su pa
minklu Šv. Kazimiero kapinė
se Čikagoje.

Čikagiečius, ir apskritai 
JAV lietuvius, labiau gali su
dominti klaipėdiečio žurnalis
to Bernardo Aleknavičiaus iš
samus rašinys apie visuome
nininką Vytautą P. Mikūną, 
jo 80-jam gimtadieniui pami
nėti. Kaip rašoma, šis darbš
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New Vision 
Bus.: 708-361-0800 

7738547X20 
Fax: 708-361-9618

DANUTĖ
MAYER

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

Nuosavybių įkainavimas veltui.

GREIT PARDUODA
Landmark 
properties

Bus. 7732296761 
Ros. 706425-7160 
Mobi 773590-0205 
Pager 630-314-4330

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

Reikalingi darbuotojai par
duotuvių valymui TN ir IN 
valstijose. Pageidautina vyrai.

Atlyginimas nuo 
$1,500 iki $1,800.

Tel. 615-554-3161.

VVindovv VVashers Needed!
40,000 per year. VVe need 100 crews.
No exp. necessary. Will train. Mušt 

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

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

tus čikagietis gimęs Suvalki
joje — Pilviškiuose 1922 m. 
sausio 5 d. „Vaikystė prabė
go bebraidžiojant po rasotas 
pievas. Čia, ko gero, ir forma
vosi meilė gimtinei, jo žmonių 
siekiams”, — taip akcentuo
jama straipsnio pradžioje.

Nupasakojus sukaktuvinin
ko veiklą skautų organizaci
joje, Vydūno Jaunimo fonde ir 
kitur, B. Aleknavičius straips
nį baigia taip:

„Sveikindamas Vytautą P. 
Mikūną jubiliejinio gimtadie
nio proga galiu pageidauti tik 
vieno r- duok, Dieve, mūsų 
kraštui daugiau tokių žmonių, 
nuoširdžiai dirbančių Tėvynei 
Lietuvai”. Žurnalo pusla
piuose taip pat randame įdo
mius straipsnius apie vysk. 
Justiną Staugaitį, apie poli
tiką ir teisininką Stasį Šilin
gą, dailininką Antaną Žmui
dzinavičių bei kitus mūsų 
plačiai ir mažiau žinomus kul
tūros darbuotojus. Yra rašoma 
ir apie skulptorių Kęstutį 
Balčiūną, kurio darbai puošia 
šio žurnalo viršelius.

Žurnalo adresas: „Suvalki
ja” — Z. Šileris p/d 14, 4520 
Marijampolė, Lithuania. Žur
nalas laukia daugiau skaityto
jų ir rėmėjų iš Š. Amerikos.

Ed. Šulaitis



ASK „LITUANICA” JAUNIMAS 
LIETUVOJE

Atkelta iš 2 psl. Vyr. trene
ris dr. Donatas Siliūnas padė
kojo prezidentui už grupės 
priėmimą ir dovanojo jam „Li
tuanicos” marškinėlius. Prezi
dentas, pasidžiaugęs „lituani
kiukų” kelionės sėkme, savo 
kalbą baigė sakydamas: „Gal 
turite dar kokių pageidavi
mų?” Ir visų nustebimui, šyp
seną sukėlė pirmyn žengusi 
smulkutė Audrytė Siliūnaitė 
su popieriaus lapu ir rašikliu 
rankytėse — „Gal pasirašytu- 
mėt?” Prezidentas nedvejoda
mas atsitūpė ir padovanojo 
autografą. Taip ir prasidėjo 
vaikų srautas su tuo pačiu 
prašymu. Prezidentui teko 
sėstis už stalo, jo asistentai 
net parūpino vaikams prezi
dento nuotrauką. Prezidentas 
rašėsi, kol visi norintys vaikai 
gavo po autografą. Įdomu, ar 
jis kada nors Prezidentūroje 
besilankančios grupės paklaus 
— „Ar turite kokių pageida
vimų?” Visi įvertino preziden
to V. Adamkaus malonų nusi
teikimą.

Važiuojant į Kauną valan
dėlei sustojome Rumšiškėse, 
kurias trumpai ir apgalvotai 
aprodė gidė Teodora Morkū
nienė su savo dukra. Iš bu
dinčiųjų nameliuose buvo gali
ma įsigyti įdomių suvenyrų ir 
skanių pyragaičių.

Kaune buvome Karo muzie
juje, ypač norėdami pamatyti 
Dariaus ir Girėno lėktuvą. 
Sodelyje matėme Laisvės Sta
tulą (kuriai, sakoma kadaise 
pozavusi Emilija Masiliū- 
naitė) ir Nežinomo kario kapą. 
Karininkų ramovę ir joje nau
jai įkurtą muziejaus kambarį 
su pasididžiavimu aprodė 
Aleksandras Dagys. Pavalgę 
ėjome Laisvės alėja iki sena
miesčio ir Rotušės. Vaikai dar

ČIKAGA IR APYLINKĖS: 
už lietuviško pasaulio ribų

BUVO DRAUDŽIAMA 
MAUDYTIS EŽERE

Beveik visą savaitę Michi- 
gan ežero pakrantėje Čikagoje 
plevėsavo raudonos pavojaus 
vėliavėlės: visuose paplūdi
miuose vanduo buvo stipriai 
užterštas E. coli bakterijomis, 
maudytis ežere draudžiama. 
Manoma, kad labai karštas 
oras ir ramus ežero paviršius 
sudarė sąlygas bakterijoms 
veistis. Jeigu E. coli bakterijos 
nuryjamos, asmuo gali smar
kiai, net pavojingai susirgti 
(šiomis bakterijomis dažnai 
būna užkrėsta mėsa, ypač 
malta, restoranuose, parduo
tuvėse ir kasmet pasitaiko su
sirgimų, net mirčių). Vanduo 
pakrantėse buvo nuolat atitin
kamų įstaigų tikrinamas, bet 
tik ketvirtadienį draudimas 
panaikintas.

MIRĖ 28
Liepos mėnuo Čikagoje buvo 

ypatingai karštas — tempe
ratūra siekė netoli 100 laips
nių F. Nors miesto savival
dybė, pasimokiusi iš prieš 
keletą metų įvykusios tragedi
jos, kai nuo karščio Čikagoje 
mirė daugiau kaip 700 žmo
nių, dėjo daug pastangų, kad 
gyventojai, kuriems aukšta 
temperatūra yra pavojingiau
sia, būtų apsaugoti, bet iki 
šiol jau mirė 28 asmenys.

PATRANKOS SVIEDINYS
Netoli apsipirkimo centro 

Lake Forest (Čikagos prie
miestis) miestelio centre ras
tas nesprogęs Pirmojo pasauli
nio karo patrankos sviedinys.

spėjo smagiai pažaisti „atrak
cionų” parke prie Sporto halės 
ir aplankyti Nepriklausomy
bės laikais statytą gyvenamąjį 
namą, kur Rūta laukė su gai
vinančiais gėrimais ir želė.

Vilniuje „mainų” komanda 
turėjo progų pabendrauti, po 
miestą pavaikščioti su kviesti
niu vietiniu jaunimu ir pasi
linksminti jaunimo mėgsta
mose užeigose.

Marčiulionio mokykloje mū
sų grupę gražiai priėmė Zita 
(Marčiulionytė) ir Jonas Gri- 
goniai, administratorė Aldona 
Nausėdienė ir treneriai. Šarū
nas Marčiulionis atėjo pasvei
kinti ir nepabūgo dalinti auto
grafų. Visi dėkojo Dainai ir dr. 
Donatui Siliūnams už ryžtą ir 
rūpestį organizuojant šią ke
lionę, už „mainų” programos 
ištesėjimą. Deja, mokykloje 
pasigedome trenerio a.a. Gedi
mino Ulio, kuris į Čikagą 
atvežė pirmuosius „marčiulio- 
niukus”. Mat vėlyvą rudenį 
girto policininko vairuojamo 
automobilio partrenktas tra
giškai žuvo trisdešimtmetis 
Gediminas, palikdamas žmo
ną, dukrytę ir sūnelį...

Ne visas varžybas „Lituani- 
ca” laimėjo. Bet ne toks buvo 
kelionės tikslas, o susipažini
mas su protėvių žeme. Tačiau 
visos varžybos buvo įdomios, 
ypdč, kai į Š. Marčiulionio mo
kyklą prezidentas V. Adam
kus atvyko jų pasižiūrėti, lydi
mas Raimundo Mieželio ir 
Rimo Dirvonio. Be ceremonijų 
prisėdo prie kitų stebėtojų, kai 
kurie vaikai kaip į seną pažįs
tamą atsirėmė į jį, ir preziden
tas žiūrėjo, kaip jauniausia 
komanda kovoja.

Pagrindinė „mainų” (1986- 
1987 m. gimimo) komanda 
žaidė 3 varžybas prieš „mar-

Jį pastebėjo akylus policinin
kas. Buvo pašaukti ugniage
siai ir ginklų specialistai, ku
rie pavojingą radinį saugiai 
pašalino. Kaip senas patran
kos sviedinys atsirado šioje 
vietoje, nežinoma.

SURINKO REIKIAMĄ 
PINIGŲ SUMĄ

Melannie Veliz, 11 metų 
amžiaus imigrantei iš Čilės, 
reikalinga sudėtinga ir brangi 
operacija — abiejų plaučių 
persodinimas. Kadangi jos 
šeima per ilgai užsibuvo Či
kagoje ir prarado vizą, Me- 
dicaid atsisakė už operaciją su
mokėti. Į pagalbą atėjo ispa
niškai kalbantys Čikagos gy
ventojai. Įvairiais būdais jie 
surinko 450,000 dol. sumą, o 
imigracijos įstaigos metams 
pratęsė Veliz šeimos vizas. 
Dabar tereikia atitinkamo do
noro ir mergaitei operacija 
galės būti atlikta.

Ir iš kitų JAV-jų

JAV PREZIDENTO 
MEDALIAI

Birželio 20 d. pranešta, kad 
JAV prezidentas George W. 
Bush išrinko 12 asmenų iš 
meno, pramogų, sporto, politi
kos ir žurnalistikos srities, ku
rie liepos mėnesį bus apdova
noti „Prezidento laisvės me
daliu”. Tai aukščiausias JAV 
medalis, skiriamas civiliams 
asmenims. Įsteigtas 1945 m. 
prezidento Harry Truman, no
rint pagerbti civilius už jų 
pasidarbavimą valstybės gero
vei II pasaulinio karo metu, 
1963 m. buvo atgaivintas

Varžybų kova tarp „marčiulioniukų” ir „lituanikiukų” Vilniuje

čiulioniukus”, iš kurių dvi 
laimėjo. Atsižvelgiant, kad 
mūsiškiai — mėgėjai, mokyk
la toms varžyboms išleido sa
vo antrąją komandą. Trečioms 
varžyboms išsiuntė stipres
nius, tada mūsiškiai jau pra
laimėjo. Kaune vyresniųjų 
varžybos vyko Sabonio krepši
nio mokykloje, o jaunesniųjų 
— Kauno sporto klube.

Prieš varžybas komandos 
pasisveikindavo ir apsikeisda- 
vo dovanėlėmis, suvenyrais. 
Tuo sąžiningai rūpinosi Irena 
ir Romas Senkevičiai, iš suve
nyrų lagamino į kiekvienas 
varžybas atveždami reikiamas 
dovanėles.

Ypač smagu buvo Palangoje. 
Aplankėme Gintaro muziejų, 
ėjome tiltu lydėti saulę, džiau
gėmės paplūdimiu ir atrastais 
gintarėliais, linksminomės 
Basanavičiaus gatvės pramo
gų įvairovėmis. Iš mūsų bazės 
Palangoje važiavome į Kre

prez. John F. Kennedy.
Prez. Bush medalį skyrė ne 

tik amerikiečiams, bet taip 
pat buv. Pietų Afrikos prez. 
Nelson Mandela, operos solis
tui, dirigentui Placido Domin
go. Tarp kitų šiuo būdu pa
gerbtų yra buv. JAV prezi
dento Ronald Reagan žmona 
Nancy, beisbolo žaidėjas Hank 
Aaron, šio krašto vaikams ir 
suaugusiems iš TV programų 
„Mister Rogers’ Neighbor- 
hood” pažįstamas Fred Ro
gers ir keli kiti asmenys.

„SKANIAUSIA” SPALVA
Įvairiaspalvių M&M šokola

dinių saldainiukų gamintojai 
neseniai pravedė apklausą, 
norėdami sužinoti, kurios dar 
spalvos saldainiukų vartotojai 
pageidautų. Apklausose daly
vavo per 10 milijonų žmonių iš 
200 valstybių. Pasirinktoji 
spalva — violetinė (41 proc.); 
kitos dvi populiariausios: 
melsvai žalsva (37 proc.) ir 
rausva (19 proc.). Dabar sal
dainiukų šokoladinis vidurys 
apdengiamas raudonais, mėly
nais, rudais, žaliais, oranži
niais ir geltonais „kiauteliais”, 
kurie jokio ypatingo skonio 
šokoladui nepriduoda.

PAVOGĖ AKMENUKUS, 
PARVEŽTUS IŠ MĖNULIO

Keturi asmenys apkaltinti 
iš Johnson Space Center 
Houston, TX, pavogę 600 
svarų seifą, kuriame buvo lai
komi akmenėliai, Apollo erd
vėlaivių parvežti iš Mėnulio. 
Ketvertukas buvo pagautas 
Floridoje, kai mėgino akme
nėlius parduoti.

VĖL PAGAUSĖJO 
NUSIKALTIMAI

Pirmą kartą per pastarąjį 
dešimtmetį didieji nusikalti
mai, ypač žmogžudystės, šia
me krašte pradėjo sparčiai 
gausėti. Kriminologai visgi ra
mina, kad tai natūralus „nusi
kalstamumo bangavimas: pe

tingą, Klaipėdą, kėlėmės į Ne
ringą. Jūrų muziejuje plojome 
delfinų pasirodyme, vaikščio
jom po Raganų kalną, buvo 
net po kopas lakstančių. Pa
langoje taip patiko, kad at
šaukėme numatytą kelionę į 
Šventąją ir Absurdo (akmenų) 
muziejų.

Labai įdomu ir įspūdinga 
buvo prie Palangos, Žibinin
kuose esančiame komplekse 
„Pas Juozapą”. Čia įsikūrę ke
li restoranai, lauko kavinės, 
krepšinio aikštė, visokios se
novinės sūpynės, žaislai ir pa
sivažinėjimai vaikams, net 
pąjodinėjimas arkliukais („po
ny”). Gaila, bet čia įvyko gal 
vienintelė didesnė kelionės ne
laimė — vienai mergytei pa
leistos sūpynės sudavė į galvą 
ir pasirodė kraujas. Tačiau 
tėveliams ir draugams apva
lius žaizdą paaiškėjo, kad tai 
tik paviršutinis odos praskili- 
mas. Uždėjus ant galvos gel-

riodiškai padidėjantis ir vėl 
sumažėjantis”. To priežastys 
dar neištirtos. Tačiau žmog
žudystės apskritai 2001 m. 
JAV-se padažnėjo 2 proc. Pa
vojingiausi miestai nužudy
mų atžvilgiu: Boston, Pitts- 
burgh, Phoenix, St. Louis, 
Houston; žmogžudystės suma
žėjo: Louisville, Seattle, Tus- 
con, Providence, Minneapolis.

PIRKS DUJOKAUKES
Alabama valstija tikisi gau

ti iš federalinės valdžios 5 
mln. dolerių, už juos pirks spe
cialias dujokaukes ir jas iš
dalins 30,000 gyventojų, gy
venančių netoli incinerato- 
riaus, kuriame bus deginami 
pavojingi chemikalai, užsilikę 
nuo šaltojo karo laikų. Jeigu 
chemikalų naikinimo metu at
sitiktų nelaimė, gyventojai ga
lėtų užsidėti dujokaukes ir 
taip apsisaugoti.

KAI ŽMOGUS ĮKANDA 
ŠUNIUI

Kad šuo užpuola ir apkan
džioja žmogų, nėra retas įvy
kis, bet kai žmogus įkanda 
šuniui — jau beveik naujiena. 
Taip atsitiko New Yorko vals
tijoje praėjusią savaitę. Vie
nas 44 metų amžiaus Long Is- 
land gyventojas išsivedė savo 
tris šunis pasivaikščioti. Tuo 
pačiu metu aikštėje kita mote
ris vedžiojosi savo tris ypač 
pavojingos veislės šunis, kurie 
buvo palaidi. Šie šunes puolė 
Richard Robbins šunis, žmo
gus, nežinodamas, ką daryti, 
įkando puoliką. Toliau vyku
siose „peštynėse” nukentėjo ir 
žmogus, ir šunes, kol pagaliau 
atvyko policija. Robbins at
sidūrė ligoninėje, o piktojo 
šuns laukia „mirties bausmė”.

SUMANI MERGAITĖ
Šiemet jau kelis kartus pa

sitaikė, kad prie namų, arba 
tiesiai iš namų, pagrobiami 
mažamečiai vaikai (dažniau
siai mergaitės), o paskui ran
dami žiauriai nužudyti ir iš

. Indrės Tijūnėlienės nuotr.

toną plastmasinį maišelį su 
ledukais, ji vėl kikendama bė- 
go žaisti su draugėmis, kurios 
juokavo, kad jos galva dabar 
kaip bananas!

Manau, kad kelionė pasi
sekė — įsigyta daug įspūdžių, 
suvenyrų, vaikams buvo sma
gu po Lietuvą keliauti su 
draugais. Dienos buvo šiltos, o 
vakarais atvėsdavo. Lijo va
žiuojant autobusu arba naktį. 
Ačiū treneriams, tėveliams, 
seneliams ir jaunimui, ačiū 
Sauliui Čyvui, kad gyveno su 
„mainų” komanda bendrabu
tyje, ypatinga padėka Renatai 
ir Stepui Žiliams už transpor
to, maitinimo ir ekskursijų su
organizavimą Žemaitijoje. 
Džiugu, kad visi sveiki grįžo į 
namus gėrėtis vasaros užsi
ėmimais, o gal ruoštis į kokią 
nors stovy k’

Indrė Tįjūnėlienė

prievartauti. Todėl kai šios 
savaitės pirmadienį du nepa
žįstami vyrai Philadelphijoje 
pagrobė, prie savo namo su se
sute bežaidžiančią, septynme
tę Ericą Pratt, tėvai ir artimieji 
nesitikėjo jos gyvos matyti. 
Grobikai pareikalavo 150,000 
dol., kad mergytę paleistų. 
Tačiau po 24 vai. Erica pati 
išsilaisvino iš varžtų, kuriais 
grobikai ją buvo suraišioję, 
išlipo iš šiukšlino rūsio ir pro 
langą prisišaukė pagalbos. Ji 
net sugebėjo atpažinti abu 
piktadarius, kuriuos policija 
areštavo. Šeima džiaugiasi, 
kad Erica išliko sveika ir gy
va, o policija stebisi mergaitės 
sumanumu ir apsukrumu.
APSINUODIJO BANGINIO 

TAUKAIS
Kwigillingok kaime (Alias

koje), turinčiame 340 gyven
tojų, 14 žmonių susirgo nuo 
banginio taukų — 5 asmenys 
atsidūrė ligoninėje. Kai du 
kaimelio gyventojai rado pa
krantėje baltąjį banginį (Belu- 
ga whale), iš jo uodegos 
išpjovė taukų ir ne tik patys 
valgė, bet pasidalino su arti
maisiais.

PAVOJINGIAUSI GYVIAI
Jos turi nepasotinamą ape

titą, aštrius dantis ir gali 
„vaikščioti” žeme. Kai tokios 
grobuonės žuvys patenka į 
kūdrą, ežerą ar upę, vietinė 
gyvūnija yra pasmerkta iš
nykti. JAV-se jau 28 šių žuvų 
rūšys atrasta gėluose vande
nyse. Dėl savo galvos formos 
panašios į gyvatės galvą, žu

Narnami Paskolos, Apdraugtos Sąskaitos
Mutual Federal Savings

AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
2212 Wc»t Cermak Road, Chicago, IL 60608 

(773) 847-7747 
Stephen M. Oksas, President

Patamaujam Čikagos ir ApyUnkitf Lietuviams Daugiau Kaip 95 Metus.
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ČIKAGOS „LITUANICOS” VIEŠNAGĖ 
Š. MARČIULIONIO KREPŠINIO

MOKYKLOJE
Šarūno Marčiulionio krepši

nio mokykla jau ketvirtą kar
tą susitinka su „Lituanicos” 
komandomis iš Čikagos.

Ši draugystė prasidėjo 1999 
metais, kai Tijūnėlių ir Siliū- 
nų šeimos atvyko į Vilnių ir 
apsilankė mūsų mokykloje. 
Jie pakvietė mūsų mokyklos 
komandas apsilankyti Čikago
je. 1999 m. pavasarį 1985 metų 
gimimo vaikinų komanda pir
mą kartą apsilankė Čikagoje 
ir dalyvavo krepšinio turnyre, 
susitiko su savo bendraam
žiais iš „Lituanicos” klubo bei 
dalyvavo įvairiose ekskursi
jose ir renginiuose. Taip užsi
mezgė draugystė tarp „Litua
nicos” klubo ir mūsų mokyk
los.

2000 m. mes sulaukėme sve
čių iš Čikagos. Atvyko 1985- 
1986 metų gimimo vaikinų ko
manda, treneriai, tėveliai. 
Vaikinai ne tik sportavo ir žai
dė draugiškas rungtynes su 
Šarūno Marčiulionio ir A. Sa
bonio krepšinio mokyklų ko
mandomis, bet ir dalyvavo 
ekskursijose po Vilniaus sena
miestį, aplankė Kauną, Pa
langą, Nidą. Labai didelį įspū
dį svečiams paliko apsilanky
mas Prezidentūroje ir susitiki
mas su Lietuvos prezidentu 
Valdu Adamkumi.

2001 m. mūsų mokyklos

Šarūno Marčiulionio krepšinio mokyklos direktorė Zita Marčiulionyte- 
Grigonienė (antra iš kairės) su vyru Jonu (pirmas iš kairės) dėkojo 
„mainų” programą įgyvendinusiems Dainai ir dr. Donatui SiliUnams.

Indrės Tijūnėlienės nuotr

vys ^pavadintos „snakeheads” 
— gyvatgalvėmis. Dar nese
niai jos buvo legaliai impor
tuojamos iš Azijos žemyno ir 
laikomos rytiečių mėgstamu 
patiekalu. Jos atsidurdavo ir 
privačiuose akvariumuose. Ti
kima, kad kai kurios buvo pa
leistos į ežerus ar kūdras, 
lengvai prisitaikė prie naujų 
sąlygų ir pradėjo veistis. Kai 
pritrūkdavo maisto, išlipdavo 
ant kranto ir nušliauždavo į 
naujus vandenis. Dabar 
„snakeheads” vadinamos pa
vojingiausiu šio krašto gyviu, 
patariama visokiais būdais jas 
gaudyti ir naikinti.

SUKČIŲ VISUR PILNA
Viena populiariausių TV 

programų yra „Antiųues 
Roadshow”, kurios metu se
nienų žinovai papasakoja apie 
įvairius, žmonių atsineštus, 
daiktus bei jų vertę. Programa 
transliuojama vis iš kitų Ame
rikos vietovių ir jai žiūrovų 
niekuomet netrūksta. Nese
niai vienas senienų žinovas 
Pennsylvanijoje buvo nuteis

1986 metų gimimo vaikinų ko
manda vėl susitiko su „Litua
nicos” klubo jaunaisiais žai
dėjais Čikagoje. Jie dalyvavo 
Šiaurės Amerikos Lietuvių 
žaidynėse ir tapo čempionais.

Šią vasarą mes vėl sulau
kėme svečių. Šį kartą į Lie
tuvą atvyko 1986, 1988 ir 
1990 metais gimę trys jaunųjų 
krepšininkų komandos su tė
veliais ir giminėmis. Jaunieji
krepšininkai susipažino su 
Lietuva, jiems buvo numatyta 
turininga programa (apsilan
kymas Prezidentūroje, ekskur
sijos po Vilniaus senamiestį, 
kelionė į Trakus, Kernavę, 
Kauną, Palangą, apsilanky
mas spektaklyje ir t.t.), o, 
svarbiausia, visų trijų koman
dų varžybos, kurios buvo su
žaistos birželio 12-13-14 die
nomis 16.00 vai. ir 17.30 vai. 
Šarūno Marčiulionio krepšinio 
mokykloje. Vėliau „Lituani
cos” krepšininkai išvyko rung
tyniauti ir pramogauti į Kau
ną ir pajūrį — Klaipėdą, Kre
tingą, Palangą.

Birželio 23 d. gausi 87 žmo
nių grupė iš Čikagos išvyko 
namo.

Zita Marčiulionytė- 
Grigonienė

Šarūno Marčiulionio 
krepšinio mokyklos direktorė

tas metams kalėjimo ir 
830,000 pinigine bausme, nes 
kai kurias senienas įvertin
davo mažesne suma, kad ga
lėtų iš savininkų pigiai nu
pirkti, o paskui pats brangiai 
parduoti. Teismo metu pa
aiškėjo, kad Russell Pritchard 
III tuo būdu pasiglemžė iki 
pusantro mln. dolerių.

„CYCLONE” TEBERIEDA
Prieš 75 metus Coney Is- 

land, NY, pramogų parke 
pradėjo veikti pirmasis pra
moginis pasivažinėjimas „mir
ties — arba siaubo — kalne
liai” (roller coaster). Pastatyto 
1927 m., pasivažinėjimo 1.6 
mylios išraitytos pakilimais ir 
staigiais nusileidimais. Tuo 
metu tai buvusi didelė nau
jovė, sutraukusi turistus iš vi
sos Amerikos. Pirmasis trau
kinėlio kritimas žemyn yra 85 
pėdos; pramogų parko vado
vybė tą kritimą vadina „siau
bo veidu”, nes kiekvieno va
žiuojančio veide atsispindi su
sijaudinimas ir baimė.

i i
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,,Draugo" gegužinėje gros „Tėviškės” liaudiškos muzikos kapela. Nuot
raukoje: Herkulis Strolia ir kapelos vadovė Stasė Jagminienė gegužinėje, 
vykusioje Pasaulio lietuvių centre. Baniutės Kronienės nuotr.

TĖVAI JĖZUITAI 
PRANEŠA

T. jėzuitų koplyčioje, 2345 
W. 56th Str., Chicągo, IL 
60636, tel. 773-737-8400, fax 
773-737-0486, Mišios šį šeš
tadienį, liepos 27 d. aukoja
mos laisva intencija, 4 vai. po
piet rožinis ir Mišios už pa
maldų dalyvius, kunigus, Lie
tuvą, Kanadą, JAV ir visą pa
saulį Švč. Jėzaus ir Marijos 
Širdžių intencijomis. Prašome 
mūsų koplyčios lankytojų, ku
rie jau.anksčiau yra paprašę 
Mišių 2003 metams, papildo
mai” nurodytu telefonu pa
skambinti mūsų sekretorei ir 
patikslinti datą, intenciją, au
kotojų pavardes. Primename, 
kad pirmaisiais mėn. šešta
dieniais Mišios yra 4 vai. po
piet ir kalbamas rožinis. Pra
šytume pranešti apie ligoni
nėse, slaugos namuose gyve
nančius ilgalaikius gyvento
jus, taip pat ligonius, senelius, 
artimuosius, kad juos būtų 
galima aplankyti. Dėkingi už 
laiku suteiktas žinias. Atva
žiavusius iš Lietuvos ir kitur 
svečius kviečiame aplankyti 
jėzuitų namus ir koplyčią. 
Sekmadienį, liepos 28 d., Mi
šios bus 10 vai. ryte.

T. jėzuitai

MALDININKŲ KELIONĖ

Lietuvos Vyčių Vidurio Ame
rikos apygarda spalio 11-14 d. 
organizuoja maldininkų kelio
nę autobusu iš Čikagos į Ne
kalto Prasidėjimo šventovę 
Washington, DC. Maršrutas 
apims ne tik pabuvojimą šioje 
šventovėje, bet ir Vašingtono 
įdomybių apžiūrėjimą. Kas no
rės, galės susipažinti su Lietu
vos Vyčių centro valdybos ats
tovais. Informaciją apie auto
buso ir viešbučio kainas teikia 
ir registruoja Teresė Strolienė 
tel. 708-687-1430 arba Peter 
Zansitis tel. 773-626-2023. 
Registracijos mokestis - 20 
dol. Susidomėjusieji šia kelio
ne užsiregistruokite iki rug
pjūčio 15 d.

Lietuviškos šv. Mišios 
Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijoje (6900 S. Washte- 
naw Avė.) aukojamos kasdien 
7:30 vai.r., sekmadienį - 8 
vai.r. ir 10:30 vai.r., šeštadie
nio vakarais - 5 vai.v. (kas 
antrą šeštadienį). Išpažinčių 
klausoma šeštadieniais 4-4:45 
vai.p.p. Norėdami pasiruošti 
krikštynoms, sutuoktuvėms, 
pasitarkite su kunigu. Klebo
nijos adresas: 6812 S. Washte- 
naw, Chicągo, IL 60629; tel. 
773-776-4600.

KALENDORIUS

Liepos 28 d.: Sv. Ona ir Joakimas, 
Marijos tėvai; Aurelijus, Daugintas, 
Eigirdė, Gluosnis, Greitutė.

Šią vasarą fotomenininko 
Algimanto Kezio parodos
veikia dviejose Čikagos apy
linkių bibliotekose - Stickney- 
Forest View (6800 W. 43rd 
Str, Stickney; tel. 708-749- 
1050) ir Benvyn (2701 S. Har
lem, Benvyn; tel. 708-795- 
8000). Stickney miestelio vie
šojoje bibliotekoje eksponuoja
mos A. Kezio fotografijos apie 
lietuviškąsias kapines, o Ber- 
wyn miestelio parodoje - juo
dai. baltos ir spalvota kompiu
terine technika atliktos nuot
raukos iš fotomenininko vizitų 
Lietuvoje. Dar viena A. Kezio 
fotografijų paroda iki rugpjū
čio 29 d. veiks „Fermilab” me
no galerijoje (Wilson Hali, 
Pine Street ir Kirk Road, Ba- 
tavia, IL 605 10). Čia rodomos 
Čikagos architektūros nuo
traukos. Daugiau informacijos 
apie šią parodą tel. 630-840- 
6825 arba internete 
www.fnal.gov /pub / 
Art_Gallery !

PIKNIKAS

LIEPOS 28,
11:30 šv.Mišios

12:00 pietų
muzika • šokiai • loterijos 

vaikų žaidimai • arkliukai 
• sveikatos tikrinimas • knygų 

išpardavimas • ir kitokios pramogos 
Prie DRAUGO 4545 W 63rd ST., Chicągo, IL

IŠVYKA
ČENSTACHAVOS

ŠVENTOVĘ

ALRK Moterų sąjungos 3 
kuopa rugpjūčio 17 d., šešta
dienį, rengia išvyką-šventke- 
lionę į Our Lady of Czestocho- 
wa šventovę Merriville, India
na valstijoje.

Šios kelionės tikslas yra 
Švč. M. Marijos pagerbimas 
jos į Dangų Paėmimo proga, 
prašant ypatingos jos pagal
bos.

Išvažiuojame autobusu 8 
vai. r. nuo Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos bažnyčios 
Marąuette Parke ir grįžtame 
4 vai.p.p. Autobusas taip pat 
sustos prie Švč. M. Marijos 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčios Brighton Parke (S. 
California ir 44 gatvė). Auto
busas - su patogumais.

Kviečiame ne tik nares, bet 
ir visus, kas tik norėtų pasi
naudoti šia proga, nes švento
vė, į kurią vyksime - labai 
graži, aplinkui - puiki gamta. 
Bus šv. Mišios, rožinis, pie
tūs.

Vietas prašome užsisakyti iš 
anksto ir atsiliepti iki rugpjū
čio 10 d. Daugiau informacijos 
skambinant A. Leščinskienei 
tel. 773-582-7452 (vakarais) 
arba R. Vaitkūnienei tel. 773- 
737-7780.

Koncertas, kurį ves kun, 
Rimvydas Adomavičius ir sve
čias iš Lietuvos kun. Algiman
tas Lukšas, liepos 30 d., antra
dienį, 6 val.v. vyks švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos sa
lėje. Koncerto metu bus gali
ma pasivaišinti kava ir pyra
gėliais, atsigaivinti ledais ar 
šaltomis sultimis. Kviečiame 
visus apsilankyti.

„Draugo” knygynėlis ga
vo naujų dailių vaikiškų kny
gelių. Jas įsigyti galite admi
nistracijos darbo valandomis ir 
šį sekmadienį, liepos 28 d., per 
„Draugo” gegužinę.

„Draugo" rėmėjai

Valeria Sodys, gyvenanti 
Rochester, NY, atsiuntė 50 
dol. auką, skirtą paremti a.a. 
rašytojo Jurgio Jankaus už
baigtos knygos „Pušis” išlei
dimą. Audrius A. Butkūnas, 
gyvenantis Farmington Hts., 
Michigan, atsiuntė 30 dol. 
Ona Cieminis, gyvenanti 
Rochester, NY, atsiuntė 25 
dol. Aukas galima siųsti Lith
uanian Writers association 
vardu c/o Stasys Džiugas, 
5729 Edge Lake Dr., Oak 
Lawn, IL 60453-4509.

Aldona ir Pranas Totorai
čiai, gyvenantys Oak Law, IL, 
ruošdamiesi persikelti į pato
gesnę gyvenimo vietovę — Pa
los Hights, IL, Stasio Džiugo 
fondui1 padovanojo vertingų, 
dar pirmos lietuvių emigraci
jos išleistų knygų ir leidinių. 
Anglų kalba — „Encyclopedia 
Britanica” visą komplektą su 
papildomais metų leidiniais ir 
„Britanica junior encyclope
dia” bei daug kitų knygų.

Pranas Zaranka gyvenan
tis Redford, MI, spaudos ir ra
dijo bendradarbis, atsiuntė 50 
dok auką paremti a.a. rašyto
jo Jurgio Jankaus užbaigtos 
knygos „Pušis” išleidimą. Ta 
proga pareiškė užuojautą vi
siems Lietuvių rašytojų drau
gijos nariams dėl beletristo 
Jurgio Jankaus ir poeto Ber
nardo Brazdžionio netekimo. 
Aukas galima siųsti Lithua
nian Writes association var
du, c/o Stasys Džiugas, 5729 
Edge Lake Dr., Oak Lawn, IL 
60453-4509.

Skelbimai

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

Tęsinys
Po šio pamokslo Tėviškės 

parapija malda ir bendra gies
me prisiminė savo mirusiuo
sius parapijiečius. Vysk. H. 
Dumpys sakė: „Švęsdami pa
rapijos 50 metų jubiliejų, su 
meile ir dėkingumu prisime
name visų parapijiečių, kurie 
dirbo, aukojosi ir aukojo bei 
liudįjo Kristaus Evangelįjai, o 
dabar jie Jį šlovina danguje”. 
Pamaldų metu buvo švenčia
ma šv. Vakarienė. Tuo Tėviš
kės parapįjos 50 metų jubilie
jinės sukakties pamaldos užsi
baigė palaiminimu ir bendrai 
sugiedota Gerhard Tersteegen 
17-me šimtmetyje sukurta 
giesme „Jėzau, Tu Bažnyčios 
galva* ir Arūno R. Kaminsko 
vargonais atliekamu Johann 
Gottfried Walther postliudu: 
„Herr Gott, Dich loben alle 
wir”.

Po pamaldų Tėviškės para
pįjos auksinės sukakties daly
vių jau laukė salėje puošniai 
padengti stalai su vaišėmis. 
Energingos Moterų draugįjos 
pirmininkės Idos Jonušaitie- 
nės ir jos pagalbininkų dėka 
prie stalų užteko visiems vie
tos. Jubiliejinio komiteto pir
mininkas Jurgis Bendikas vi
sus dalyvius pasveikino anglų 
ir lietuvių kalbomis, išreikš
damas džiaugsmą visų atvyki
mu į šią jubiliejinę šventę, kad 
su visais kartu išreiškus pa
dėką Dievui, minint šią para
pįjos sukaktį. Ziono parapijos 
klebonas kun. Jonas Juozu
paitis buvo pakviestas su
kalbėti stalo maldą lietuvių ir 
anglų kalbomis. Po maldos 
Moterų kvartetas, susidedan
tis iš: Jūratės Lukminienės, 
Dianos Paulikaitytės, Klaudi
jos Sedaitytės-Gunn ir Kristi
nos Šakaitytės, atliko Linda 
Steen Spevacek „Gloria”, 
akompanuojant Manigirdui 
Motekaičiui.

Pasistiprinus pietumis, su
kakties minėjimo dalyviai da
bar galėjo daug geriau išklau
syti visus žodžiu ir raštu Tė
viškės parapijai išreikštus 
sveikinimus bei linkėjimus. 
Amerikos Lietuvių Bendruo
menės Krašto valdybos pirmi
ninko Algimanto Gečo sveiki
nimus, negalint jam pačiam 
dėl nuotolio dalyvauti minėji
me, perdavė Marija Remienė, 
kuri sakė: „Nors 50 metų yra 
ilgas laikotarpis, tačiau jūsų 
parapija išliko ištikima Dievo 
tarnybai ir mūsų lietuviškai 
visuomenei, išauginusiai dide
lę lietuvišką (Kristijono) Do
nelaičio mokyklą. Išklausius 
prasmingą pamokslą, pasi
klausius gražių giesmių, teko 
pasidžiaugti šiais didžiausiais 
brangakmeniais jūsų parapi
joje. Linkėdami jums ir toliau 
taip gražiai dirbti, ypač lin
kėdami Ekscelencįjai vyskupui, 
pasakančiam tokius gražius 
pamokslus radijo bangomis, 
geros sveikatos, o taip pat ir 
jums, parapijiečiai, kad kiek
vienas, ateinantis į šią para
piją, pąjustų Dievo malonę”, 
— sakė Marija Remienė, lin
kėdama dar ilgiausių metų.

BALFo pirmininkė Maria 
Rudienė, kuri anksčiau kartu 
su vyru inž. Antanu Rudžiu 
dalyvaudavo ypatingose šios 
parapijos šventėse, šį kartą at
siuntė laišką, kuriame rašo: 
„Šios didingos šventės proga 
linkime Aukščiausiojo palai
mos visiems tautiečiams, ku
rie būdami ištikimi savo ti
kėjimui ir tautai, išlaikė Tė
viškės parapiją. Linkime, kad 
Aukščiausiasis laimintų jus ir 
toliau visuose kilniuose dar
buose ir padėtų Tėviškės para
pijai gyventi dar ilgus metus”.

Po to kalbėjo Kurtas Vėlius, 
vienas iš pirmosios šios para
pijos tarybos narių ir Lietuvos 
ev. liut. bažnyčios konsistori
jos garbės narys, prisiminda
mas anų laikų finansinę pa
dėtį, norint gauti paskolą baž

nyčios pastato pirkimui. Tik 
Jonui Jurkšaičiui, a.a. Emiliui 
Nauburui ir Kurtui Vėliui sa
vo parašais garantavus, ban
kas patikėjo jiems reikalingą 
sumą, parapija galėjo pirkti šį 
bažnyčios pastatą. Be to, da
bartinis jo pasiūlymas toks — 
bažnyčioje virš altoriaus lanko 
sudaryti užrašą, šūkį: Dievas 
yra meilė. „Ir tikrai, Dievas 
yra meilė, Jis myli jus ir ma
ne”, — sakė Kurtas Vėlius, 
pirmosios šios parapijos tary
bos narys.

Kun. A. Žilinskas sveikino' 
Tėviškės parapiją ne tik To
ronte esančios Išganytojo pa
rapijos, bet ir savo žmonos Rū
tos vardu. Jis perskaitė Tė
viškės parapijai skirtą Toron
to ev. liut. parapijos tarybos 
pirmininko Petro Šturmo ir 
moterų draugijos pirmininkės 
Vandos Norvaišienės pasira
šytą laišką, kuriuo jie linki 
Tėviškės parapijai „sėkmingo 
darbo Dievo bei žmonių sie
kiuose, puoselėjant protėvių 
dvasią”.

Dr. Algirdas Jurėnas, nese
niai išleisto Šv. Rašto ver
tėjas, rašė, kad „Tėviškės pa
rapija nuo pat pradžios buvo 
lyg koks švyturys, skleidžian
tis Evangelijos šviesą”. Jis lin
kėjo, kad ji liktų lyg tiltas, 
jungiantis išeivijos tikinčiuo
sius su Lietuvoje gyvenančiais 
tautiečiais.

Kun. Norman Nelson, dar 
kartą pasveikindamas para
pijiečius, paminėjo, kad jo 
Glen Ellyn parapija galėjo per 
vysk. Hansą Dumpį kelerius 
metus šelpti vieną kunigą Lie
tuvoje. Kun. Tamara Kelerytė- 
Schmidt perdavė jos aptar
naujamųjų lietuviškų parapi
jėlių Vokietijoje sveikinimus 
su linkėjimais, kad „Dievas 
jus laimintų ir veiktumėte, 
kaip iki šiol”.

Kun. Jonas Juozupaitis, Zio
no parapijos klebonas, paste
bėjęs svečių tarpe „gerą Tė
viškės parapijos bičiulį Algį 
Regį, kaip tik švenčiantį savo 
gimtadienį”, palinkėjo jam il
giausių metų, visiems plojimu 
šiems linkėjimams pritarus. 
„Be to, per jo kunigavimo 30 
metų laikotarpį Ziono parapi
joje, — sakė kun. Jonas Juo
zupaitis, — galėjome taikingai 
sugyventi, vieni kitiems pa
dėdami bažnytinėje tarnyboje. 
Tegu ir ateityje krikščioniška 
meilė padeda mums vieningai 
dirbti Kristaus vynuogyne, 
Dievo garbei ir mūsų sielų 
išganymui”.

Kun. Saulius Juozaitis, Kau
no ev. liut. parapijos klebonas, 
atskraidino sveikinimų iš Lie
tuvos evangelikų-liuteronų 
Bažnyčios ir jos vyskupo Jono 
Kalvano jn. vysk. Hansui 
Dumpiui, jo šeimai ir visai 
Tėviškės parapijai jos 50 metų 
sukakties proga. „Šiandien vi
sose evangelikų-liuteronų baž
nyčiose Lietuvoje malda ir 
giesme minimas Tėviškės pa
rapijos 50-asis jubiliejus”, sa
vo laiške rašo vysk. Jonas Kal- 
vanas. Kun. Saulius Juozaitis 
ir jis pats linkėjo parapijai 
Dievo palaimos.

ALIAS „Menas ir kūryba” parodos atidaryme gegužės 19 d. Jaunimo cen
tro Čiurlionio galerijoje prie Vytauto Kupcikeviciaus darbų — Ritonė Ru- 
daitienė ir Viktoras Kochanauskas I. Tijūnėlienės nuotr

Kun. Valdas Aušra, einąs 
dvasininko pareigas Ziono ev. 
liut. parapijoje, savo ir savo 
šeimos vardu sveikino Tėviš
kės parapiją su penktuoju de
šimtmečiu, linkėdamas kūry
bingumo jėgų ir šilumos, kuria 
pasižymi parapija, ypač mo
terų darbai, sukeldami tėviš
kės namų pojūtį. Tėviškė visa
da reikalinga”, — sakė kun. 
Valdas Aušra.

Kun. diakonė Erika Dilytė- 
Brooks sveikino Tėviškės pa
rapiją lietuvių evangelikų-re
formatų bažnyčios išeivijoje 
vardu, kartu perduodama ge
riausius savo, savo šeimos ir 
išeivijos lietuvių evangelikų- 
reformatų kolegijos prezi
dentės Halinos Jakubėnaitės- 
Dilienės, kuri negalėjo šį kar
tą dalyvauti Tėviškės parapi
jos iškilmėse, linkėjimus: „Aš 
džiaugiuos, kaip lietuvių 
evangelikų-reformatų bažny
čios atstovė, galėdama daly
vauti šiandien su jumis, nes 
paskutinieji 50 metai mus 
jungė ne tik su vysk. Ansu 
Trakiu, sekmadienine mokyk
la, kompozitoriaus Vlado Ja- 
kubėno muzika bei draugija, 
su generaliniu superintendan- 
tu Stasiu Neimanu, superin- 
tendantu Povilu Diliumi, dir
bant Dievo garbei ir mūsų 
lietuviškumo palaikymui. Tik
rai gražios Sekminių šven
tės!”, — sakė kun. diakonė 
Erika Brooks.

Šio renginio komiteto pirmi
ninkas Jurgis Bendikas per
skaitė jėzuitų provincijolo 
kun. Antano Saulaičio, SJ, iš 
Lietuvos vysk. Hansui Dum
piui rašytą laišką, kuriame 
provincijolas išreiškė padėką 
už pakvietimą dalyvauti Tė
viškės bažnyčios šventėje, de
ja, negalėdamas atvykti, paža
dėjo įsijungti į ją malda ir 
mintimis. „Mėnesio pabaigoje 
būsiu Šv. Rašto valandėlėje 
mūsų senelio evangelikų-liu
teronų bažnyčioje Panevėžy
je”, — rašė kun. A Saulaitis, 
SJ. Be to, dar buvo perskaity
tas laiškas, gautas iš Mažosios 
Lietuvos enciklopedijos insti
tuto „su labų dienų linkėji
mais iš jūsų tėviškių krašto ir 
jo sostapilies Vilniaus”, — pa
sirašytas Zigmo Zinkevičiaus 
ir dr. Martyno Purvino.

Pagaliau komiteto pirminin
kas Jurgis Bendikas pakvietė 
vysk. Hansą Dumpį tarti pa
baigos žodį ir sukalbėti maldą. 
Vysk. Hansas Dumpys, kreip
damasi į brolius ir seses, para
pijiečius ir svečius, sakė, kad 
jis esąs „paruošęs ilgą ir gra
žią kalbą, bet ką jis norėjęs 
pasakyti, viskas pasakyta”. 
Tik padėkojo jubiliejui ruošti 
komiteto pirmininkui Jurgiui 
Bendikui, pamaldų atlikėjams 
ir vargonininkui Arūnui Ka
minskui už visokeriopą pa
galbą, o daugiausia Viešpačiui 
Dievui už visą paramą per 50 
metų. Po maldos dar sugiedo
ta Cyriakus Guenther 16-to 
amžiaus giesmė „Dėkokim 
Viešpačiui karštai už Jo išti
kimybę”.

Valteris Bendikas

http://www.fnal.gov

