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Šiame 
numeryje: 
Lietuvia i : i r k a d e t a i , 
i r k r e p š i n i n k a i ; 
a t idė tos j a u n u č i ų 
k repš in io p i r m e n y b ė s ; 
„Žalgir io" v y r a i — 
čempiona i . 

2psl. 

Lie tuva i r išeivi ja — 
mokslo ir k ū r y b o s 
pasaulyje; ka i k u r i o s 
užuominos L ie tuva i ; 
LR g a r b ė s k o n s u l ų 
p a s i t a r i m a s . 

3psl. 

,Bičiulystė". 
4 psl. 

„Draugo l i e tuv iuka i " . 
5 psl. 

Steb inan t i i r 
dž iug inan t i s ė k m ė ; 
ry t in io p a k r a š č i o 
sve ta inė . 

6 psl. 

XII Mokslo i r k ū r y b o s 
s impoz iumas j a u 
įpusėjo; sveč ias p a s 
Cicero l i e tuv ius . 

8 psl. 

Sportas 
* L i e t u v o s k r e p š i n i o 

č e m p i o n o K a u n o „Ža lg i r io" 
legionierius Tanoka Beard ir 
kitą sezoną a ts tovaus laiki
nosios sostinės komandai. Tai 
„A. Sabonio „Žalgirio" krepši
nio centro" rinkodaros direkto
rius Gediminas Navikauskas 
patvirtino Kauno miesto radijo 
stočiai KF. Kol kas neaišku, ar 
„Žalgiriui" pavyks išsaugoti ko
mandoje kitą praėjusį sezoną 
puikiai rungtyniavusį legionie
rių vengrą Cornel David. Juo 
domisi JAV NBA Bostono „Cel-
tics" klubas. Pasiūlymų turi ir 
įžaidėjas Ed Cota, kuriuo do
misi net kelios užsienio koman
dos. 

* I t a l i jo je v y k s t a n č i ų 
p r e s t i ž i n i ų d a u g i a d i e n i ų 
„Giro d~Italia" dvirat ininkų 
lenktynių 12-tame ra te „Lamp-
re" komandos narys Raimondas 
Rumšas ketvirtadienį finišavo 
13-tas. Bendroje įskaitoje iš 7-
tosios vietos pakilo į 6-tąją. 

Naujausios 
žinios 

* L i e t u v o s t a r p t a u t i n i s 
v a i d m u o p a d ė s įve ik t i pra
eities stereotipus, laiške Rusi
jos prezidentui teigia Lietuvos 
prezidentas. 

* V. L a n d s b e r g i s r a g i n a 
v y r i a u s y b e skirti ypatingą dė
mesį bylinėjimuisi su „pučis
tais". 

* K o n s e r v a t o r i ų t a r y b a 
k a n d i d a t u į partijos pirminin
kus siūlo Andrių Kubilių. 

* Naujoj i K a u n o r a j o n o 
t a r y b o s d a u g u m a ket ina 
„versti" merą. 

* S e i m a s u ž d r a u d ė nel ie
t u v i š k a s i r n e a i š k i a s i ška
bas . 

* V i ln i aus m i e s t o savi
va ldybė p r a d ė j o „vieno lan
gelio" principo įgyvendinimą. 

* V i d a u s r e i k a l ų min i s 
teri jos s e k r e t o r i u s jam skirtą 
Griežtą papeikimą apskųs teis-
nui. 

* P r o b l e m ų su t a u t i n ė 
mis b e n d r i j o m i s Lietuvoje 

Lietuvos bėgiką Helsinkyje pasitiko 
Suomijos ir Lietuvos prezidentai 

Hels ink i s , gegužės 21 d. 
(BNS) — Išlydėjęs Lietuvos to
limųjų nuotolių bėgiką Petrą 
Silkiną iš Vilniaus, prezidentas 
Rolandas Paksas pasit iko jį 
Helsinkyje. 

Iš Talino per Suomijos įlan
ką keltu persikėlęs P. Silkinas 
trečiadienio pavakarę atbėgo į 
Helsinkio centre esančią Lietu
vos ambasadą, kur jį pasitiko 
ne tik su vienos dienos darbo 
vizitu viešintis R. Paksas, bet ir 
į priėmimą atvykusi Suomijos 
prezidentė Tarja Halonen. Suo
mijos vadovė, kurios apsilan
kymą Lietuvos ambasadoje dip
lomatai įvertino kaip ypatingą 
dėmesio ženklą Lietuvai, pabu
čiavo bėgiką ir angliškai jam 
padėkojo. 

Ambasadoje pavaišintas ar
bata ir užkandžiais, P. Silkinas 
pasakojo, kad Europoje j am 
bėgti žymiai lengviau, negu 
kaitrioje Australijoje, kur prieš 
kelerius metus jis tapo 1,000 
mylių maratono bėgimo nugalė-

Bėgiką Petrą Silkiną 'dešinėje) sveikina Lietuvos prezidentas Rolandas Paksas, stebint Suomijos prezidentei 
T a r j a H a l o n e n . Tomo Bauro (Elta) nuotr. 

tojų. 
Saulės ir vėjo nugai r in tas 

jdegęs 61-erių P. Si lkinas teigė, 
jog žygis jo kol kas neišvargino. 

Iš Helsinkio P. Silkinas ke

liolika dienų bėgs į Stokholmą, 
iš ten persikels per Baltijos jūrą 
į Lenkijos Gdynės uostą, iš ku
rio bėgs į Lenkijos sostinę Var
šuvą. Liepos viduryje jis daly

vaus Soldino miške įvyksiančia
me Atlantą įveikusių Lietuvos 
lakūnų Stepono Dariaus ir Sta
sio Girėno 75-ųjų žūties metinių 
minėjime. N u k e l t a į 7 ps l . 

Žemdirbiai dalinai patraukė užtvaras 
nuo Lietuvos keliu 

Nors eismas buvo atnaujintas greitkelio Klaipėda-Vilnius Jaku žiede prie 
Įvažiavimo į uostamiestį, žemaičiai nuo kelių nesitrauks tol, kol nebus pa
tenkinti jų reikalavimai. 

V i l n i u s , gegužės 22 d. 
(BNS) — Vyriausybė ir piketuo
jantys žemdirbiai ketvirtadienį 
per derybas pasiekė susitarimą 
patraukti kelių užtvaras. Seime 
pranešė vidaus reikalų minist
ras Virgilijus Bulovas. 

Eltos nuotr. 

Vilniuje per susit ikimą su 
piketuojančiais žemdirbia is 
premjeras Algirdas Brazauskas 
pasiūlė nut raukt i protesto ren
ginius ir palaukti , kol vyriausy
bė suskaičiuos, kiek reikės skir
ti papildomų lėšų iš biudžeto 

kompensuot i pieno perdirbė
jams , kad pastariej i 1 litrą 
aukščiausios rūšies pieno iš 
žemdirbių pirktų už 60 centų. 
Būtent tokios pieno kainos rei
kalavo piketuojantys žemdir
biai. 

„Šiuo metu eismas į Kal
varijos punktą visiškai atnau
j intas . Mitinguotojai praleidžia 
į Lenkiją ir iš jos vykstančias 
mašinas", sakė įvykio vietoje 
budintis Marijampolės policijos 
komisariato vadovas Kęstutis 
Kalinauskas. 

Atnaujintas eismas ir prie 
sienos su Latvija esančiame Sa
ločių punkte . Tačiau per Salo
čius vykstančių vilkikų vairuo
tojams dar tenka laukti — pro
testuotojai kas valandą pralei
džia po 10 krovininių automo
bilių. N u k e l t a į 7 psl. 

Didžiausių Rytu Europos bendrovių šimtuke — 
trys Lietuvos įmonės 

V i l n i u s , gegužės 22 d. 
(BNS) — Didžiosios Britanijos 
ekonominio leidinio „Financial 
Times" sudarytame šimto di
džiausių pagal rinkos vertę Ry
tų Europos kompanijų sąraše 
yra trys Lieti; M, dvi Estijos ir 
viena Latvijos bendrovė. 

253.8 mln. dolerių įvertin
tas „Lietuvos te lekomas" užima 
71-tąją šio sąrašo eilutę. „Ma
žeikių nafta", ve r t inama 224.5 
mln. dolerių, užima 78-tąją vie
tą, o „Lietuvos dujos" — 169.9 
mln. dolerių — 100-ąją. 

Šios trvs Lietuvos bendro

vės buvo ir prieš metus „Finan
cial Times" sudarytame tokia
me sąraše. Tada „Lietuvos tele
komas" buvo 62-ras, „Mažeikių 
nafta" — 92-ra, o „Lietuvos du
jos" — 83-čia bendrovė pagal 
rinkos vertę Rytų Europoje. 

N u k e l t a \ 7 psl. 

L i e t u v o s v a i k a i 
p r a š o p r i i m t i 

„ N e m u š i m o 
į s t a t y m ą " 

V i l n i u s , gegužės 20 d. 
(BNS) — Lietuvos vaikai siūlo 
įstatymu įpareigoti tėvus turėti 
daugiau nei vieną vaiką, priim
ti , ,Nemušimo įstatymą", o 
smurtaujančius tėvus sodinti į 
kalėjimą. 

Tokius siūlymus pateikė 
Vaiko teisių apsaugos kontro
lieriaus tarnybos surengtame 
rašinių konkurse dalyvavę vai
kai. Iš viso tarnyba per tris mė
nesius gavo apie 2,000 rašinių, 
piešinių ir eiliuotų poemų, ku
riose vaikai aprašo savo gyveni
mą, santykius su tėvais, moky
tojais, kitais suaugusiais žmo
nėmis bei su bendraamžiais. 

Vaiko teisių apsaugos kont
rolieriaus tarnybos vadovė Gra
žina Imbrasienė, antradienį pa
teikdama metinę tarnybos ata
skaitą, pažadėjo perduoti vaikų 
pasiūlymus Seimo pirmininkui. 

Savo rašiniuose vaikai ne 
tik aprašo savo išgyvenimus, 
kai buvo skriaudžiami suaugu
siųjų, bet ir skundžiasi pasta
rųjų abejingumu, nenoru iš
klausyti. 

Pernai Lietuvoje užregist
ruoti 1,134 smurto prieš vaikus 
atvejai. Iš jų 315 smurtautojų 
buvo šeimos nariai. 

Į tarnybą Afganistane išvyko 
antrasis lietuvių karių būrys 
V i l n i u s , gegužės 22 d. 

(BNS) — I Afganistaną išvyko 
antrasis Lietuvos specialiųjų 
pajėgų eskadronas, kuris daly
vaus JAV vadovaujamoje anti-
teroristinėje operacijoje „Endu-
ring Freedom". 

Šis būrys pakeitė nuo per
nai lapkričio Afganistane pusę 
metų tarnavusių apie 40 specia
liųjų operacijų pajėgų karių, ku
rie jau grįžo į Lietuvą, pranešė 
KAM. 

Ministerija neskelbia, nei 
kada, nei kiek karių išvyko į Af
ganistaną. Seimas yra pratęsęs 
Lietuvos karių dalyvavimą ope
racijoje iki šių metų gruodžio. 

Antrasis Lietuvos karių bū

rys dislokuotas toje pačioje vie
toje, kaip ir pirmasis padalinys 
— Bahramo oro bazėje, esančio
je už 50 kilometrų nuo sostinės 
Kabulo. Kariai gali vykdyti spe
cialiąją žvalgybą, saugoti objek
tus, atlikti tas pačias užduotis 
kaip ir ki tų koalicijos valstybių 
specialiosios pajėgos. 

Tuo tarpu grįžusius karius 
sėkmingai at l ikus atsakingą 
užduotį pasveikino prezidentas 
Rolandas Paksas ir įteikė jiems 
aukš tus valstybės apdovano
jimus. 

Krašto apsaugos ministras 
Linas Linkevičius apdovanojo 
karius medaliu „Už tarptauti
nes misijas". 

Kauniečiai kinams siūlo 
prietaisą prieš mirtiną ligą 

V i l n i u s , gegužės 22 d. 
(BNS) — Sunkaus ūmaus respi
racinio sindromo (SARS) ka
muojama Kinija netrukus iš 
Lietuvos su lauks efektyvių 
priemonių prieš šią ligą. 

Kaip rašo dienraštis „Lie
tuvos rytas", k inams pasišovė 
padėti Kauno bendrovė „Metro-
meda", kurios specialistai sukū
rė naujos konstrukcijos prietai
są patalpoms dezinfekuoti — 
vieną geriausių priemonių prieš 

SARS plitimą. 
Apie į mažą patranką pana

šų purškiklių generatorių „Ci-
kon-1" kiniečiai išgirdo per 
tarptautinių televizijos kanalų 
reportažus iš Lietuvos. 

Prieš kelias savaites kau
niečiai sulaukė Kinijos bendro
vių prašymų skubiai pateikti iš
samią informaciją apie prietaiso 
naudojimą, jo kainą ir gamybos 
apimtį. 

N u k e l t a į 7 ps l . 

Švedijoje nuteisti rytų europiečiai 
bus siunčiami kalėti tėvynėje 

V i l n i u s , gegužės 22 d. 
(BNS) — Švedijos kalėjimuose 
sėdintys lietuviai ir kiti rytų 
europiečiai siunčiami kalėti į 
tėvynę. Kaip ketvirtadienį rašo 
Švedijos regioninis dienraštis 
„Norrtelje Tidning", šeši Nor-
telje miesto kalėjime bausmę 
atliekantys Lietuvos, Estijos ir 
Vengrijos piliečiai bus perkelti į 
savo valstybių įkalinimo įstai
gas. Trys Lenkijos piliečiai jau 
išsiųsti namo. 

Švedijos policija ir Nortaljė 
kalėjimo administracija tikisi, 
kad taip pavyks atbaidyti būsi
mus nusikaltėlius iš Rytų Eu
ropos nuo nusikaltimų vykdy
mo Švedijoje. 

Konvencijos dėl nuteistųjų 
asmenų perdavimo pataisos su
teikia Švedijai galimybę nuteis
tuosius grąžinti į savo valstybę 
atlikti bausmę be jų pačių suti
kimo. Lietuva šią Konvenciją 
patvirtino 1995 metais. 

Švedijos policijos pareigū
nai mano, kad naujosios taisyk
lės turėtų sulaikyti Baltijos val

stybių piliečius nuo nusikalti
mų Švedijoje, kur kalinimo są
lygos ku r kas geresnės. 

N u k e l t a į 7 ps l . 

Geidžiamiausia 
profesija Lietuvoje 

— teisėjas 
Lietuviai labiausiai norėtų 

būti teisėjais, verslininkais bei 
Seimo nariais. 

Viešosios nuomonės ir rin
kos tyrimų bendrovės „Spinter" 
gegužės 10-18 d. atliktos ap
klausos duomenimis, jei galėtų 
pasirinkti, 27.5 proc. apklaus
tųjų r inktųsi teisėjo profesiją. 
19.7 proc. gyventojų norėtų būti 
sėkmingais verslininkais, 14.3 
proc. — Seimo nariais. 

11.5 proc. apklaustųjų ten
kina dabar t inė jų profesija, 
10.87 proc. norėtų būti muiti
ninkais, 7.1 proc. — televizijos 
žvaigždėmis. 

Apklausos rezultatus ket
virtadienį paskelbė savaitraštis 
„Veidas". <BNS* 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP. Reuters, AF>, !rterfax. fTAfi-TASS. BNS 

žirtią agentūrų pranešimais; 

JAV 
J u n g t i n i u T a u t u (JT) 

Saugumo Taryba ketvirtadienį 
priėmė rezoliuciją, panaikinan
čią 13 metų galiojusį sankcijų 
Irakui režimą ir suteikė JAV 
vadovaujamoms pajėgoms pla
čius įgaliojimus kontroliuoti 
valstybės ekonomiką ir politinę 
ateitį. Dokumentui pritarė 14 
iš 15 Saugumo Tarybos narių. 
Tai laikoma didžiule JAV ir 
Britanijos diplomatijos pergale, 
nes ši rezoliucija suteikė koali
cijai daug platesnius įgalioji
mus, nei karo nugalėtojų pajė
goms numato 1949 metų Žene
vos konvencija. Tačiau šią per
galę JT Saugumo Tarybos posė
dyje aptemdė Sirija, kuri nu
sprendė boikotuoti balsavimą 
Tai jau antras kartas , kai Sirija 
nedalyvavo balsavime nuo sau
sio 1 dienos, kai ji 2 metams ta
po nenuolatine Tarybos nare 

N e w L o n d o n , C o n n e c t i -
c u t . Po savaitės vizito į Europą 
vykstant is JAV prez iden tas 
George W. Bush trečiadienį 
griežtai kr i t ikavo Vašingtono 
sąjungininkes Europoje, kaltin
damas jas t rukdymu kovoti su 
badu ir skurdu Afrikoje. G. W. 
Bush. kurio laukia derybos su 
aršiausiais karo I rake prieši
ninkais per birželio 1-3 d: Pran
cūzijoje vyksiantį turt ingiausių 
pasaulio valstybių ir Rusijos 
susitikimą, sakė. kad Europos 
draudimas įvežti genetiškai ap
dorotą maistą yra r imta kliūtis 
kovojant su bado problema. 
Praėjusią savaitę JAV ir dau
giau nei dešimt valstybių ap
skundė Pasaulinei prekybos or
ganizacijai draudimą prekiauti 
genetiškai apdorotu mais tu . 
JAV teigia, kad del šio draudi
mo nukenčia valstybės kuku
rūzų, medvilnės ir sojos ekspor
tas. 

N e w Y o r k . JAV Connecti-
cut valstijos š iaurės rytuose 
esančio Yale universiteto audi
torijų pas ta te trečiadienį nu
griaudėjo sprogimas. Universi
tetui padaryta žala apibūdina
ma kaip nedidelė, per sprogimą 
niekas nenukentėjo, nes šiuo 
metu mokslo metai yra pasibai
gę, ir dauguma studentų yra iš
vykę. Prieš įvykį nebuvo gauta 
jokių grasinimų. FBI specialu
sis agentas Mike Wolf pareiškė, 
kad sprogimą, sugriovusį sieną 
tarp dviejų kambarių, sukėlė 
sprogstamasis įtaisas. 

E U R O P A 

L o n d o n a s . Didžiosios Bri
tanijos premjeras Tony Blair 
ketvirtadienį pareiškė, kad jo 
vyriausybė perspėjo Iraną nes
lėpti „ai Qaeda" tinklo narių, 
nes tai būtų „visiškai nepriim
tina". T. Blair sakė, kad Di
džioji Britanija ir JAV taip pat 
aptarė pranešimus apie tai, jog 
Irane veikianti nedidelė Osama 
bin Laden teroristų tinklo gru
pele gali būti atsakinga už pra
ėjusios savai tės savižudžių 

sprogdintojų išpuolius Saudi 
Arabijoje, per kuriuos žuvo 34 
žmonės, tarp jų — amerikiečiai. 

Va r šuva . Iš 33,000 užsie
niečių, kurie įvažiavo į Lenkiją 
per pastaruosius 13 metų, 
2,000 gavo pabėgėlio statusą, 
pranešė Vidaus reikalų minis
teri ja. Pastarais ia is metais 
Lenkija yra nebe tik tranzitinė 
valstybė, tačiau ir valstybė, ku
rioje siekia apsigyventi pabė
gėliai iš Azijos ir buvusios 
SSRS respublikų. Daugeliui 
vietnamiečių, ukrainiečių, ar
mėnų, kiniečių ir kitų valstybių 
gyventojų atrodo, kad padėtis 
Lenkijoje yra kur kas geresnė 
negu jų gimtinėje. Kita vertus, 
pabėgėliai taip pat tikisi, kad 
Lenkijai įstojus į Europos Są
jungą, jie galės lengviau patek
ti į Vakarų Europos valstybes. 

sudarytą labiausiai ieškomų 
irakiečių sąrašą ir jame yra pa
žymėtas 8-tuoju numeriu. 

IZRAELIS 

IRAKAS 

B a g d a d a s . JAV pajėgos 
ketvirtadienį pranešė suėmu
sios buvusį Saddam Hussein 
partijos „Baath" vieno rajonų 
vadovą Aziz Salih Numan, ku
ris yra į trauktas į Vašingtono 

J e r u z a l ė . Prie šiaurinių 
Izraelio krantų Viduržemio jū
roje karinis laivynas sulaikė 
žvejybos laivą su ginklais, ku
riuos gabeno Libane įsikūrusi 
sukilėlių grupuotė „Hizbollah". 
Pasak Izraelio saugumo šalti
nių, laivas nutemptas į Haifos 
uostamiestį, maždaug už 35 
kilometrų į pietus nuo Libano 
pasienio. Izraelio kariuomenės 
atstovas spaudai patvirtino, 
kad netoli Haifos buvo sulaiky
tas laivas, bei susiejo įvykį su 
..pastaruoju metu suaktyvėju
sia teroristų veikla". Kol kas 
nežinoma, iš kur ir į kur vyko 
laivas Laive ras ta ginklų siun
ta toli gražu neprilygo 50 tonų 
ginkluotei, kuri viename laive 
Raudonojoje jūroje buvo aptik
ta 2002 metų sausio mėnesį. 

lyje žuvo mažiausiai 770 žmo
nės. TV žinių programoje buvo 
pranešta apie 707 žuvusius per, 
kaip teigiama, 5.8 taško stipru
mo pagal Richterio skalę žemės 
drebėjimą. Pasak pranešimo, 
labiausiai nukentėjo 50 kilo
metrų į rytus nuo Alžyro nuto
lęs Bumerdeso miestas, kur žu
vo 396 žmonės. Alžyras yra ant
ras iš labiausiai žemės drebėji
mo nuniokotų valstybės mies
tų, j ame žuvo 224 žmonės. 

RUSIJA 

ALŽYRAS 
Alžyras . Per galingą žemės 

drebėjimą šiaurinėje Alžyro da-

M a s k v a . Rusijoje yra maž
daug 4,500 vaikų, kuriuos pa
gimdė Žmogaus imunodeficito 
sindromu (ŽIV) užsikrėtusios 
motinos. „ŽIV užsikrėtusių mo
tinų gimdymų 2002 metais pa
didėjo beveik perpus, palyginti 
su praėjusiais metais", sakė 
sveikatos apsaugos ministro 
pavaduotoja Olga Šarapova. Ji 
pažymėjo-, kad nesiėmus chemi
nių profilaktikos priemonių 
ŽIV užsikrėtusių motinų nėštu
mo laikotarpiu, 25 proc. atvejų 
vaikai gims užsikrėtę šiuo viru
su. 

http://WWW.DRAUGAS.ORG
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SPORTO APŽVALGA 

ČIKAGOS „ŽALGIRIO" 
KREPŠININKAI — Š. AMERIKOS 

LIETUVIŲ ČEMPIONAI 
Kaip jau buvo trumpai 

„Sporto apžvalgoje" rašyta, 
neseniai įsikūrusio Čikagos 
„Žalgirio" klubo krepšinio ko
manda Clevelande įvykusio
se Š. Amerikos lietuvių žaidy
nėse vyrų A klasėje (aukščiau
sioje grupėje) nusinešė pirmą 
vietą. 

Šio klubo krepšininkai, 
kurie per trumpą laiką jau 
spėjo laimėti porą turnyrų, 
įvykusių JAV rytinėse valsti
jose, netikėtai sugriebė ir pa
grindinio čempionato laurus. 

Šių žaidynių pradžioje či-
kagiečiai grupinėse varžybose 
įveikė abi Kanados komandas 
Toronto ..Aušrą"' ir „Vytį". Sa
vo grupėje užėmę pirmą vietą, 
žalgiriečiai kovojo su antrosios 
grupės, II vietos užėmėja — 
Čikagos ..Lituanica", kuri 
anksčiau ne kartą yra iškovo
jusi meisterio vardą. Tačiau 
dabar stipresni buvo „Žal
girio" vyrai, laimėję 89-78. 

Tada žalgiriečiai finale su
sikibo su kito pusfinalio nu
galėtojais — Detroito „Kovo" 
komanda (ji nugalėjo .Aušrą" 
92-82). Prieš Detroito vyrus žal
giriečiams sekėsi gerai ir jie 
laimėjo aukšta pasekme 111-85. 

Čikagos „Žalgirio" koman
doje šiose žaidynėse rungty
niavo: Remigijus Narvilas, 
Nerijus Šiaulys. Tomas Ulins-
kas, Andrius Virbickas, To
mas Krivickas, Audrius Vasi
liauskas, Arvydas Astrauskas, 
Egidijus Stanislauskis, Aure
lijus Lygnuguris, Donaldas 
Sakalauskas, Saulius Krikš
čiūnas, Aurimas Matulevičius. 

Žalgiriečiai į Clevelandą tu
rėjo važiuoti be klubo prezi
dento Svajūno Masilionio, ku
ris, susirgęs plaučių uždegi
mu, turėjo gultis į ligoninę. Jį 
šiose varžybose pavadavo vi
ceprezidentas Edvinas Balčiū
nas, kuris sugebėjo uždegti 
krepšininkus pergalių sieki
mu. „Mes viską darėme, kad 
Svajūnui parvežtume čempio
nų titulą", — jis pasakojo mums. 

Taip pat jis apgailestavo, 
kad klubą spaudžia finansinės 
problemos ir neaišku, kiek 
ilgai jis galės pats apsimokėti 
visas išlaidas, kurių atsiran
da nemažai. Todėl jis prašė 
parašyti, jog geraširdžiai lie
tuviai, galintieji šiems krep
šininkams padėti finansiškai, 
skambintų telefonu 708-935-
3136. Ed. Šulaitis 

ladieniais Pasaulio . u centre, Lemonte. 
riek McCathy 

treniruoja busimas 
Tijunėlienės nuotr. 

Virginia Military Ins t i tu te lietuviai kadetai krepšininkai : Tadas 
Mankevičius (kairėje) ir Jonas Norbutas. R. Gedeikos nuotr. 

DU LIETUVIAI, DU DRAUGAI, 
DU KADETAI 

Kiek Amerikoje yra karo 
mokslo akademijų? Daugelis 
atsakytų — trys: West Point 
(kariuomenės), Annapolis (lai
vyno) ir Colorado Springs 
(aviacijos). Tačiau yra ir dau
giau, tik jos ne taip plačiai ži
nomos. Pvz„ Pakrančių ap
saugos akademija (New Lon-
don), Virginia Military Insti
tute (Lexington, VA), Citadel 
(Charleston, SC). 

Nuo 1990 iki 2002 m. kele
tas Lietuvos kadetų studijavo 
pirmajame trejetuke. Praėjusį 
rudenį du Lietuvos studentai 
— Tadas Mankevičius ir Jo
nas Norbutas — įstojo į Vir
ginia Military Institute. Jų is
torija labai įdomi. 

Draugystė 
Tadas yra iš Kauno. Jonas 

yra iš Klaipėdos. Jie vienas 
kito nepažino Lietuvoje. Jų 
draugystė prasidėjo, kai susi
tiko, skrisdami iš Lietuvos. 
Skrendant per Atlantą, jie su
žinojo, kad abu keliauja į Ro-
anoke, Virginia, abu lankys 

St. Patrick katalikišką gim
naziją, kurioje baigs savo pas
kutiniuosius mokslo metus, ir 
abudu žais krepšinį gimnazi
jos komandoje. 

Jų paskutinieji mokslo 
metai buvo labai sėkmingi. 
Abu lietuviai jaunuoliai pa
dėjo St. Patrick gimnazijai lai
mėti Virginia valstijos gimna
zijų krepšinio čempionatą. 
Abu baigė gimnaziją gerais 
pažymiais ir abudu įstojo į 
universitetą. 

Keliauja kartu 
Aukštaūgiui Mankevičiui 

(6'9") buvo pasiūlyta daug sti
pendijų žaisti krepšinį įvai
riuose universitetuose. Ka
dangi jam patiko kadetų gy
venimas, drausmė, jis nutarė 
įstoti į VMI. 

Norbutas, užuot krepšinio 
stipendijos, gavo mokslo sti
pendiją (Academy Command 
Scholarship). Todėl pernai ru
denį abudu draugai pradėjo 
vėl keliauti tuo pačiu nauju 
keliu. Ši kelionė įdomi ir tuo, 

kad Tadas yra pirmasis lietu
vis krepšininkas, turėjęs daug 
galimybių lankyti kitas, ge
riau žinomas kolegijas, nu
sprendė įstoti į karo mokslo 
akademiją. 

Amerikos pilietinis karas 
Virginia Military Institute 

buvo įsteigtas 1839 metais. Ši 
mokslo įstaiga labai pasi
žymėjo Amerikos pilietiniame 
kare, kai 1864 m. gegužės 15 
d. jos visi kadetai prisijungė 
prie gen. Breckinridge nuvar
gusios, apskurusios kariuo
menės. Jaunuolių didvyriška 
narsa ir kovos drausmė pa
dėjo nugalėti žymiai didesnę 
gen. Siles armiją. Iš istorijos 
šis mūšis žinomas, kaip „New 
Market Battle". 

Puiki ateitis 
Tadas įvertino savo pir

muosius metus akademijoje 
labai pozityviai. Būdamas pir
mametis, jis negavo daug pro
gų ilgai žaisti rungtynėse, bet, 
kai žaidė, tai žaidė puikiai. 
Prieš baigiant sezoną, jo tre
neris pasakė, kad ateinantį 
rudenį Tadas bus pagrindinis 
jo centras. Mokslo atžvilgiu — 
metai taip pat buvo sėkmingi. 
Jo GPA buvo 3.4. 

Jonas baigė pirmuosius 
mokslo metus nemažiau sėk
mingai. Jo GPA buvo 3.5. Atei
nantį sezoną treneris pakvie
tė Joną būti komandos vady
bininku. 

Paklausus, ar yra skirtu
mas tarp Lietuvos ir JAV 
krepšinio, Tadas atsakė, kad 
„krepšinis Lietuvoje yra ne toks 
grubus, techniškesnis. Žaidė
jai universalesni, o čia viskas 
paremta fizinėmis savybėmis, 
fiziniu pasiruošimu ir todėl 
europiečiai, kurie yra univer
salesni, labai vertinami, ir 
kaip krepšininkai, ir kaip pa
reigingai dirbantys žmonės. 

Abudu lietuviai kadetai 
studijuoja verslą/ekonomiką, 
abu yra geri studentai ir tikisi 
gražios ateities. 

Rimas Gedeika 

ATIDĖTOS JAUNUČIŲ KREPŠINIO PIRMENYBĖS 
2003 m. ŠALFASS-gos 

jaunučių krepšinio pirmeny
bės turėjusios įvykti gegužės 
30, 31 ir birželio 1 d. Toronte, 
Kanadoje, yra atidėtos dėl 
SARS liga susirgimų Toronte 
ir vyks š.m. spalio 3. 4 ir 5 d. 
ten pat. Rengia Toronto PPSK 
„Aušra". 

Varžybas numatoma vyk
dyti šiose berniukų ir mergai
čių klasėse: B (1987-1988 m. 
gimimo), C (1989-1990 m.), D 
(1991-1992), E (1992-1994) ir 
F „molekulių" (1995 m. gimi
mo ir jaunesnių). 

F („molekulių) ir galbūt net E 
klasėse komandos bus mišrios. 

Dalyvavimas yra atviras 
visiems lietuvių sporto klu
bams bei kitokiems lietuviš
kiems sporto vienetams, at
likusiems 2003 m. metinę 
ŠALFASS-gos narių registra
ciją. Komandų skaičius ne
apribotas visose klasėse. Iš 
principo, jaunesnių klasių 

žaidėjams yra leidžiama žaisti 
kartu ir vyresnėse klasėse, 
kiek laiko ir vietos aplinkybės 
leidžia. Mergaitėms leidžiama 
žaisti berniukų komandose, 
tačiau ne atvirkščiai. 

Pradinė komandų regis
tracija turi būti atlikta iki š.m. 
liepos 31 d. imtinai šiuo ad
resu: Rimas Miečius, 54 Bur-
rows Ave, Etobicoke, Ont. M9B 
4W7, Canada; tel. 416-2340878; 
faksas 416-234-8506; e-paštas 

rimmerl@8ympatico.ca 
Varžybos prasidės spalio 3 

d., penktadienio vakare tik 
toms komandoms, kurios su

tinka. Nesutinkančios pradėti 
žaisti penktadienį, žais tik 
šeštadienį ir sekmadienį. 

Po pirminės registracijos 
bus paskelbta galutinė varžy
bų programa, formatas, mo
kesčiai, galutinės registracijos 
data ir kitos smulkmenos. 

Visą informaciją gauna 
ŠALFASS-gos klubai. Sąjun
gai nepriklausantys vienetai 
prašomi kreiptis į Rimą Mie-
čių aukščiau nurodytu adresu. 

ŠALFASS Krepšinio 
komitetas 

ŠALFASS centro valdyba 
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ARAS ŽLiOBA, M.D. 
AKILj UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
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DR. JOVITA KERELIS 
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Oak Lawn, IL 60453 
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EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Susitarimui kalbėti 

angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 

Tel. 708-422-8260. Jei reikalinga 
pagalba po darbo valandų, skambinti 

„pager" numeriu 708-644-0074. 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 

,LITUANICA" PELNĖ PERGALĘ 
Iš Mount Prospec, IL, 

esančios vokiečių „Green — 
White" aikštės „Lituanicos" 
futbolininkai parsivežė tris 
taškus, kuomet praėjusio sek
madienio popietę jie įveikė šei
mininkus 2—1 pasekme. 

Tai buvo nelengva pergalė, 
ir ją pelnyti prireikė nemažai 
pastangų. Ir čia mūsų vyrus, 
kurie, nors ir darė nemažai 
klaidų, reikia pasveikinti už 
parodytą ryžtą. Jau 13-tą žai
dimo minutę Mindaugo Palai
mos meistrišku šūviu lietuviai 
vedė 1-0, o kuomet po poros 
minučių Edvinas Trinkūnas iš 
arti pasiuntė kamuolį į 
„Green — White" vartų tink
lą, lietuviams žiūrovams 
pasidarė ramiau ant širdies. 

Tačiau 22-je pirmo kėlinio 
minutėje „Lituanicos" gyni
mas padarė šiurkščią klaidą ir 
leido varžovams priartėti 1-2. 
Čia vėl gerai var tus . gynęs, 
susižeidusi Joną Putną pakei
tęs, Virgis Žuromskas nieko 
negalėjo padėti. Šiaip šis 

aikštėje labai reikalingas vy
ras įrodė, kad jis sugeba žaisti 
įvairiose pozicijos, net ir var
tuose. 

Reikia pasakyti, jog vo
kiečių klubo žaidėjai, kurie 
buvo fiziškai ir kai kurie tech
niškai pajėgesni, vėliau kar
tais spaudė mūsiškius, kurie 
tarpais buvo priversti tik gin
tis. 

Antrame kėlinyje ilgą lai
ką ir mūsiškiai buvo perėmę 
iniciatyvą ir keliais atvejais 
sukūrė mirtinų progų prie 
varžovų vartų, tačiau visos 
lietuvių pastangos nedavė 
vaisių. Likus žaisti penkioms 
minutėms, iš aikštės išpra
šius „Lituanicos" žaidėją (ga
vęs labai abejotinos vertės gel
toną kortelę, šis vyras ginči
josi su teisėju ir tas atsilygino 
raudonos spalvos nuobauda), 
varžovai žūt būt stengėsi 
pasekmę išlyginti ir taip 
išsaugoti bent vieną tašką, 
bet jų pastangos nuėjo vėjais. 

E. Šulaitis 

Kr« [įsu 
: 

kartu ž.iuizia ir mergaitės, \r 
Tijūnėlienės 

ASK 
mau: 

„Lituanica" 
;iu žaidėjų. 

„Molekulių" treneris Johr 
I. Tijūnėlienės nuotr 

Tai - Jūsų laikraštis 

„Metropolitan" lygos „major" divizijos lentelė 
(po gegužės 18 d. rungtynių) 

1. „Lituanica"— „Liths" 
2. „Lightning" 
3. „Eagles" 
4. „Maroons" 
5. „Schvvaben" 
6. „Green — White" 
7. „Vikings" 
8. „Sockers" 
9. „United Serbs" 
10 „Kickers'" 

12 
12 
10 
12 
11 
13 
11 
9 
11 
11 

(Pirmoje vietoje — eil. numeris, tada 
nių skaičius, taškai. 

27 
23 
20 
17 
15 
14 
14 
10 
10 
3 

31-18 
30-14 
29-11 
27-16 
21-24 
18-24 
12-17 
14-18 
16-38 
15-31 

• 
— sužaistų rungy-

įvarčių santykis). 

mailto:rimmerl@8ympatico.ca
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mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org
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APIE KAI KURIAS UŽUOMINAS LIETUVAI 

Kai kas užmeta, kad Lie
tuva neturinti bičiulių, o su 
užmetimais patarinėja, kaip 
jai reikėtų žiūrėti į pasaulį. 
Tokias pastabas dera pasiaiš
kinti. 

Priekaištuose geru pavyz
džiu yra nurodomas Suomijos 
ir Estijos savitarpis bendravi
mas, taip pat pridedamas ir 
šių dviejų šalių ekonominis 
artumas Rusijai. Suomijos — 
Rusijos santykius siūlo pa
vyzdžiu Lietuvai, nepamirš
tant paminėti anas dvi vals
tybes skiriančios ilgos sienos 
ir daugiau kaip pusės šimto 
metų draugiškai besivys
tančių santykių. (Įsidėmėtina: 
pusės šimto metų.). Tarp abie
jų kraštų einanti didelė prekių 
apykaita, St. Peterburg esąs 
pilnas suomių turistų, daug 
rusų mėgstą lankytis Helsin
kyje. Jokio pavojaus iš rusų 
pusės suomių laisvei nesą. 
Štai kodėl Suomija, kaip ir 
Švedija, yra Europos Sąjungos 
narės, bet nepriklauso NATO 
organizacijai. Tai labai įdomus 
pastebėtinas. 

Tiesa, kad šiandien suo
mių laisvei pavojaus nėra, nes 
Rusija kol kas pati vos an t 
kojų pastovi. Bet kodėl kalba
ma tik apie pusės šimto metų 
šių kraštų bendravimo istori
ją? Kodėl nepažiūrima toliau, 
kad ir mažą truputėlį toliau. 
Kas Suomiją užpuolė tik prieš 
64 metus? 0 per paskutinį 
pusšimtį metų ar j a i nebuvo 
grasinančiai primetamos vyriau-

r — sybės, vykdančios Maskvos 
! užmačias? Kas Suomiją slėgė 

devynioliktojo šimtmečio ant
roje pusėje0 Ar t a i nebuvo 

Gegužės 16 d. Lietuvos 
ambasadoje JAV įvyko Lie
tuvos garbės konsulų JAV 
pasitarimas, kuriame dalyva
vo septyni iš dešimties JAV 
paskirtų Lietuvos garbės kon
sulų. Pasitarime taip pat 
dalyvavo Lietuvos generalinio 
konsulato New Yorke vadovas 
Mindaugas Butkus bei Lietu
vos Užsienio reikalų minister
ijos konsulinio departamento 
direktoriaus pavaduotojas 
Petras Anusas. 

Pasitarimo metu aptartas 
garbės konsulų vaidmuo, sie
kiant gerinti Lietuvos politinį, 
ekonominį, kultūrinį bei kon
sulinį atstovavimą JAV. 

Lietuvos ambasadorius 
JAV Vygaudas Ušackas pažy
mėjo, kad būsima Lietuvos 
narystė ES ir NATO atveria 
naujas bendradarbiavimo 
tarp Lietuvos ir JAV perspek
tyvas. Ambasadorius pakvie
tė garbės konsulus aktyviau 
dirbti ekonominių ryšių vys
tymo srityje,, ypač ieškant naujų 
rinkų Lietuvos gaminiams bei 
pritraukiant investicijas į 
Lietuvą. Pasak V. Ušacko, 

VYTAUTAS VOLERTAS 

Rusijos carai? Suomijos ir Ru
sijos santykiai vystėsi priver
stinai stipresniojo kaimyno 
norima kryptimi, o tasai stip
resnis kaimynas buvo arba ca
ras, arba vyriausias Krem
liaus komisaras Stalinas ir po 
jo atėjusieji kiti diktatoriai 
SSRS valdyti. 

Kai Lietuvai užmetamas 
vienišumas, pasižvalgykime, 
kokius artimus draugus turi 
kitos mažos šalys, pvz., Ser
bija, Čekija, Izraelis ir dauge
lis kitų. Toms valstybėms, 
kurioms stinga jėgos ir turtų, 
nesiperša jokie bičiuliai. Tie
sa, Izraelis giriasi JAV artu
mu. Bet ar yra bent vienas ap
sišvietęs žmogus, kuris neži
notų, iš kur ši draugystė dygs
ta? Amerikai reikia bazių Ar
timuose Rytuose, Amerikai 
reikia ir jos šalyje gyvenančių 
šešių milijonų žydų kapitalo. 
Tačiau Europoje, Azijoje, Afri
koje, Izraelis didelių draugų 
neturi. 

Retkarčiais Lietuvai per
šama, kad ji rodytų didesnį 
prielankumą Rusijai, iš kur 
būtų galima tikėtis žemės 
turtų ir pigių žaliavų, ypač 
naftos. Prisimintinas tarpininkas 
D. Ovven, buvęs Anglijos poli
tikas, dabar „Jukos Interna-
tionaP valdybos pirmininkas. 
Kai „Jukos" Lietuvoje pakeitė 
praskydusią „Williams" ben
drovę, šis Anglijos didikas 
buvo net Lietuvon atvykęs ir 
kalbino premjerą A. Brazaus
ką, kad šis dar labiau Rusiją 
pamiltų. Juk Rusija esanti ga
linga ir žemės turtais apdo
vanota, ji jau net apie de
mokratiją kalbanti. Pagal 

Ovven, teužmiršta lietuviai 
kruvinas skriaudas, tesidžiau
gia artima kaimyne ir atsi
krausčiusią „Jukos" bendrove. 

Taip kalbėjo iš Anglijos at
vykęs D. Ovven, „Jukos" aukš
tas pareigūnas. Pamiršti isto
riją, skriaudas. Jis pats, ma
tyt, yra didelis užmarštuolis, 
nes neprisimena, kad Lietuva 
iš šio kaimyno glėbio išsilaisvi
no tik prieš 13 metų. O kaip su 
holokaustu? Nuo jo siutimo 
pabaigos jau praėjo 58 metai, 
atsiteisimui sumokėta daug 
milijardų dolerių, vertai nu
teista tūkstančiai jį vykdžiu
sių asmenų, jam atminti ku
riami vis nauji ir nauji muzie
jai. Tai ar dera stebėtis, kad 
šioje dviveidiškoje aplinkoje 
Lietuva rodo didelį atsargumą 
santykiuose su Rusija? Sup
rantama, kad paskata geriems 
santykiams yra gražus mos
tas. Visi trokšta artimų ryšių 
tarp visų tautų, bet reikia 
žiūrėti, kad dirbtinis santykių 
šildymas nesudegintų mažo 
krašto nepriklausomybės. Be 
to, iš Anglijos lordų Lietuva 
nei dėmesio, nei patarimų 
nesusilaukė tol, kol vienas iš 
jų nepradėjo ieškoti Lietuvoje 
pelno Rusijos naftos bendrovės 
prieglobsty. O per tą bendrovę 
Rusija gal prisiriš Lietuvą ir 
be „Ivano vamzdžio" nesisuks 
dirbtuvių ratai, nešils namai. 

Yra daug kitų pašalaičių, 
Lietuvai peršančių Rusijos gi
minystę. Iškyla niekados neat
sakytas klausimas: kas tam 
tikros prigimties žmones, kur 
jie bebūtų, traukia prie Rytų 
meškos? Net ir po skriaudų, 
net ir po paniekinimų, jie žiūri 

į tą pusę ir kitus šaukia 
atsisukti. Žavi ten nemažėjan
ti tvarkos stoka, kurioje ap
sukresni ir be skrupulų as
menys gali įsivyrauti? Vilioja 
marksizmo kvapas bei suny
kusios krikščionybės palikta 
dirva ateizmui? 

Rusijos globos propaguoto
jai nuošaly nepalieka nei 
Europos Sąjungos (ES), nei 
NATO. Juk šiems vienetams 
rodomas valstybių dėmesys 
reiškia polinkį į Vakarus ir 
tarsi veido nusukimą nuo 
Rytų. Kas yra tie mūsų supra
timo Rytai? Tai europinė Ru
sijos dalis ir jos aziatiški plo
tai su lietuviams gerai žinomu 
ir daug kam net pažįstamu 
Sibiru. Jau maždaug nuo 1861 
metų šios vietovės vardas Lie
tuvoje reiškė ir dar reiškia 
nelaimę, atšaldžiusią lietuvį 
nuo ruso. ES ir NATO, aišku, 
kurį laiką bus šiokia tokia 
politinė ir ekonominė riba 
tarp Rytų ir Vakarų. Jei laikai 
išsilaikys proto kely, ši riba 
bluks. Jei tautų išmintis su
menkęs, ši riba gali virsti giliu 
grioviu. Suprantama, kad Ru
sija nenori likti už ribos. J i ne
palankiai žiūri į NATO, prieš 
penkias dešimtis metų su
kurtą atsparai prieš Sovietų 
Sąjungą, nemėgsta ir ES, nuo 
jos atsiribojančios. Tad ir visi 
politiniai, ekonominiai bei 
kultūriniai rusofilai šių susi-
grupavimų nenori. 

ES ir NATO nemėgstą Lie
tuvoje nebijo savo nuomonių 
reikšti. Jie NATO laiko jau 
atgyvenusia organizacija. Ji 
esą sukurta 1949 m., šiandien 
jau neegzistuojančiais tikslais 
ir išnykusios filosofijos pag
rindais. Esą, jau nėra Sovietų 
Sąjungos, nėra komunistinės 
valstybės, tad ir NATO nerei-
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verslo diplomatija turi tapti 
viena pagrindinių naujos 
Lietuvos ir Amerikos santykių 
darbotvarkės dalių. 

Kaip vieną iš galimos nau
jos veiklos pavyzdžių. V. Ušac

kas pristatė 2003 m. liepos 7 
d. Vilniuje rengiamą Amerikos 
lietuvių verslo forumą. 
Forume pakviesti dalyvauti 
verslo galimybėmis su Lietuva 
besidomintys Amerikos vers
lininkai bei Lietuvos pri

vataus sektoriaus ir valdžios 
atstovai. V. Ušackas pažymė
jo, kad panašaus pobūdžio 
renginiai suteikia galimybę 
Amerikos ir Lietuvos vers
lininkams susitikti ir aptarti, 
kaip bendromis pastangomis 

kalingas. Be to, paskutiniu 
laiku pasirodąs politinis prie
šiškumas tarp Europos ir JAV 
ardąs NATO pagrindus. Tad 
neverta Lietuvai šia seniena 
domėtis. O dėl ES... Inte
gracija į Vakarų pasaulį gra
žiai skamba, bet mūsų geo
grafinė padėtis, glaudi Rusijos 
pašonė, šiai integracijai netin
kanti... (Tokia argumentacija 
buvo ryški ir A. Brazausko 
kalbose 1989 metais, kai jis są
moningai ar priverstinai sten
gėsi lietuvius sulaikyti nuo 
žingsnių į nepriklausomybę). 

Šiuo metu ES narystei pri
taria 63 nuošimčiai Lietuvos 
gyventojų. (Statistiniai duo
menys kasdien keičiasi.) Tarp 
priešiškai nusiteikusių yra ir 
žiupsnelis atsargių lietuvių, 
kurie būgštauja, kad mažai 
tautai gali neužtekti jėgų 
daugelio tautų mišiny išlai
kyti savo veidą. Žinoma, būgš
tavimams pagrindo šiek tiek 
yra ir tautiniam auklėjimui 
atsiras naujas uždavinys. Bet 
ar jo nebūtų, jei tarp Lietuvos 
ir Rusijos būtų palikti plačiai 
atkelti vartai? ES labiausiai 
priešinasi įvairūs, Sovietų Są
jungos laidotuves, apgailėję 
žmoneliai, be SSRS negalį 
gyventi ir pragyventi. Šiems 
Lietuvos žmonėms padeda, gal 
net už pinigus, svetimi ele
mentai. 

Gegužės 10-11 d. vyksta 
referendumas dėl Lietuvos 
įstojimo į ES. Matysime, kokia 
gyventojų dalis balsuos, taigi 
ta dalis parodys savo rūpestį 
Lietuvos ateitimi. Matysime 
ir koks nuošimtis pasisakys 
prieš ES. Tai R. Pavilionio ir 
kitų marksizme užmarinuotų 
draugija, išskyrus tuos negau
sius, perdėtai atsargius lietu
vius, nepasitikinčius savimi. 

būtų galima puoselėti ir abi
pusiškai naudingai plėsti 
Lietuvos ir JAV ryšius. 

Susitikime taip pat aptar
tas veiksmų planas skatinant 
turistinius mainus. Garbės 
konsulai pažymėjo, kad Lietu
va turi gerą potencialą pri
traukiant didesnį Amerikos 
turistų skaičių, tačiau trūks
ta Lietuvos pristatymo stra
tegijos. Pasak ambasado
riaus, tokią strategiją Lietu
vos Turizmo departamentas 
galėtų parengti atsižvelgiant 
į būsimas Lietuvą pri
statančių turizmo seminarų 
išvadas ir rekomendacijas. 
Lietuvos ambasada JAV tur
izmo seminarus rengs spalio 
8-9 d. Čikagoje ir New Yorke. 
Seminaro dalyviams bus ne 
tik pristatyta Lietuvos turiz
mo rinka bei suteikta galimy
bė užmegzti kontaktus, bet 
taip pat bus siekiama gauti 
Amerikos turizmo įstaigų ir 
agentūrų strateginių pasiū
lymų dėl Lietuvos vardo 
Amerikoje populiarinimo. 

R. Kačinskas 
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Lietuva ir išeivija — 
mokslo ir kūrybos 

pasaulyje! 
Po šiuo prasmingu šūkiu 

trečiadienį Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte, prasidėjo XII 
Mokslo ir kūrybos simpoziu
mas. Labai taikliai tai pabrėžė 
Lietuvos Respublikos prezi
dentas Rolandas Paksas savo 
sveikinime (sveikinimą per
skaitė prezidento patarėjas 
valstybinio švietimo, ugdymo, 
mokslo, politikos klausimais 
dr. Algirdas Gaižutis) simpo
ziumo dalyviams bei svečiams: 
„Lietuva neturi gausių žemės 
turtų, bet turi daug talento ir 
protų"... O tai buvo ryšku ir 
šiame renginyje. 

Kai prasidėjo nuolatinis 
bendravimas su tautiečiais 
nepriklausomoje Lietuvoje, ne 
kartą apgailestauta dėl atsira
dusių skirtumų, galbūt net 
susipriešinimo, tarp tų, kurie 
pusšimtį metų gyveno tėvynė
je, ir tuos dešimtmečius pra
leidusių Vakarų pasaulyje. 

Protingos galvos nuolat 
ieškojo ir tebeieško, kaip šią 
„pavojingą nesusišnekėjimo 
ligą" sustabdyti arba visai su
naikinti, o štai atsirado ir re
ceptas: šio simpoziumo šūkis, 
siūlantis sujungti visą lietuvių 
tautą — ir tėvynėje gyvenan
čią, ir už jos ribų esančią — 
mokslo pasiekimų, idėjų pasi
dalinimo ir tarpusavio ben
dradarbiavimo mokslo pasau
lyje ryšiu. Iš esmės tam pra
džia jau padaryta prieš keletą 
metų, kai laisvos Lietuvos 
mokslo žmonės pradėjo ben
drauti su viso pasaulio lietu
viais. Tai parodo ir šis — XII 
— Mokslo ir kūrybos simpo
ziumas. 

Lietuvių tau ta į mokslo 
šviesą, net ir pačiais nepa
lankiausiais laikais, stiepėsi, 
kaip augalas į saulę. Šio po
linkio negalėjo sulaikyti nei 
okupacijos, nei tremtis, nei 
išsibarstymas svetimuose kraš
tuose. Vos tik „žemė po kojo
mis nustojo siūbuoti", lietuvis 
ieškojo būdų numalšinti mokslo 
troškulį, siekti kiek galima 
daugiau, aukščiau, kur t i 
„šviesaus žmogaus" įvaizdį. 

Nereikia stebėtis, kad moks
lo ir kūrybos simpoziumai 
rado atgarsį užsienio lietuvių 
visuomenėje. Vieniems jie su
teikė progą pasidalinti savo 
pasiekimais, kitiems — pasi
didžiuoti, kad tautos dalis, iš
blaškyta po pasaulį, sugebėjo 
iš jo pasemti pačių svarbiau
sių vertybių. 

Šią savaitę jau dvyliktąjį 
kartą mūsų tautiečiai — tiek 
mokslininkai, tiek eilinė pub
lika, atėjusi jų pasiklausyti, 
susirinko į mokslo ir kūrybos 
simpoziumą. Vargiai 1969 m. 
lapkričio 26 d., pirmojo MKS 

atidarymo metu, kas galėjo 
net svajoti apie tokią ilgą šių 
renginių eilę. Tai buvo mūsų 
— toli nuo savo tėvynės at
sidūrusių — drąsus iššūkis 
supusiai aplinkai, kuri sten
gėsi visus paskandinti mono
toniškoje kasdienybėje. Tai 
taip pat buvo akivaizdus įro
dymas, jog nesvarbu gyvenimo 
sąlygos, svarbu pasiryžimas, 
ištvermė ir tikėjimas, kad sve
tur sukaupti mokslo lobiai 
vieną dieną bus padovanoti 
laisvai tėvynei. 

Pamažu iš pranešėjų eilių 
traukėsi vyresnieji, mokslų 
laipsnius įsigiję dar neprik
lausomos tėvynės universite
tuose, savo vietą užleisdami 
jaunesniems, bet nemažiau 
gabiems kolegoms. Mokslo 
kraičio skrynia pilnėjo, lau
kiant dienos, kai jos lobiais 
bus galima pasidalinti su savo 
tautiečiais Lietuvoje, kurie 
taipgi nesnaudė — siekė, to
bulinosi, mokėsi, kol pagaliau 
šios dvi, prievarta išskirtos, 
mūsų tautos dalys vėl susi
liejo, papildydamos viena kitą, 
viena iš kitos pasimokydamos. 
praplėsdamos savo žinias. 

Ar verta mokslininkui leistis į 
tolimą kelionę dėl 20 ar 25 
minučių pranešimo MKS? 
Taip. Nes tai tik pradžia: tos 
kelios minutės užmegza ryšį 
su užsienio mokslininkais, o 
po to modernios susižinojimo 
priemonės suteikia galimybes 
jį toliau plėtoti lengvai ir grei
tai — reikia tik tos pirmosios 
užuomazgos, kurią daugeliu 
atvejų suteikia tokie renginiai. 

Nepaslaptis. kad tie švie
sūs mūsų tautos žmonės į save 
atkreipia ir kitataučių akis. 
Kas gi nenorėtų gabių, išsila
vinusių, sumanių ir veržlių 
mokslininkų savo įmonėms, 
įstaigoms, laboratorijoms? O 
jeigu nerandama deramo įver
tinimo ar pragyvenimo savoje 
tėvynėje? Tai ir kyla tas, 
dabar dažai minimas — „pro
tų nutekėjimas". Jis visgi vyksta 
nuolat ir pasibaisėtinu grei
čiu. Kaip jį sustabdyti, kad 
valstybė nepatirtų nuostolio? 

Kitas prez. R. Pakso pata
rėjas, Alvydas Medelinskas. 
atidarymo kalboje tvirtino, 
kad Lietuva jau įgyvendino du 
siekius: a tkūrė nepriklau
somybę ir įsijungė į svarbias 
gynybines bei ekonomines 
tarptautines organizacijas — 
NATO ir Europos Sąjungą. 
Trečiasis tikslas, kuriam bus 
skiriamas visuotinis dėmesys 
— krašto ekonomika. Jeigu šis 
siekis išsipildys, kaip anie du. 
„protų nutekėjimo" problema 
savaime išnvks. 
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Arbenz Gvatemalos politi
nė kryptis, vis didėjanti 
Sovietų Sąjungos įtaka, vis 
dažniau Gvatemalos uostuose 
pasirodantys jų transporto 
laivai su karinio pobūdžio 
kroviniais, stipriai gadino 
JAV ir kaimynų — Meksikos 
bei Hondūro nervus. Sovie
tinis trojos arklys Centrinėje 
Amerikoje buvo stipriai ne
pageidaujamas. Nedidele, 
mišrios sudėties karinė inva
zija iš Hondūro truko tiktai 
keletą dienų, Arbenz, jo kabi
netas ir marksistai svečiai 
išsislapstė jvairiose ambasa
dose ir jų apsaugoje laukė 

naujosios Castillo Armas vyriau
sybės leidimo nekliudomai 
apleisti Gvatemalą. Guevara 
prieglaudą rado Argentinos 
ambasadoje. Lotynų Ameriko
je tai yra normali, atlaidi pro
cedūra, nes. galimų pervers
mų aplinkoje, bet kokia vyriau
sybė turi skaitytis su gali
mybe, kad ir jiems patiems 
gali prireikti naudotis tokia 
pat procedūra. Guevara pa
sirinko Meksiką ir iš Gva
temalos išsivežė ypač karčią 
neapykantą kapitalizmui, sa
vo dienoraštyje išreikšdamas 
troškimą kada nors ateityje 
„pasiekti tokią politines jėgos 

poziciją, kuri jam leistų su 
neatlaidžiu pykčiu, pagieža ir 
panieka kapitalizmo nosį 
įtrinti į jų pačių purvą". 

Jo atvykimas į Meksiką 
1954 metų rugsėjį nulėmė jo 
tolimesnio gyvenimo ir politi
nės veiklos eiga. Ten jis susi
pažino su Castro broliais — Fi-
del ir Raul. Jie abu, už revoliu
cine veiklą porą metų kalinti 
Fulgencio Batistos Kuboje, ne
seniai buvo amnestuoti ir „sa
vanoriškai ištremti" iš Kubos. 
Meksika juos priėmė. Apie 
juos susispietusi, kubiečių 
marksistų grupė planavo slap
tą grįžimą į Kubą revoliucijos 
organizavimui. Guevara prisi
jungė, kaip grupes gydytojas. 
1956 metų gruodyje jie slaptai 
išsikėlė Kuboje, įsikūrė Sierra 
Maestrą kalnyne ir su plačia 
gyventojų parama pradėjo re
voliucinę akcija prieš Batistos 
režimą. 1959 metų sausyje 

revoliucionieriai įžengė į Ha
vaną ir su ta diena pradėjo 
kilti Che Guevaros, marksis
tinio revoliucionieriaus žvaigž
dė, ne tik Kuboje, bet per pa
saulio žiniasklaidą ir už Kubos 
ribų. Keleto metų laikotarpyje, 
revoliucinės Kubos adminis
tracijos aparate jis perėjo per 
valstybės prokuroro, pra
monės ministro, valstybinio 
banko valdytojo pozicijas, jo 
parašas, „Che", figūravo ant 
Kubos banknotų, jis vedė 
prekybos derybas su dauguma 
sovietinio bloko valstybių, su 
Alžyru, Kinija ir buvo priimtas 
Mao. Sakė kalbas Jungtinėse 
Tautose New Yorke, dalyvavo 
tarptautinėse konferencijose, 
stovėjo šalia Chruščiovo, pri
imant spalio paradą Maskvoje. 
1965 metais, „incognito" buvo 
įsivėlęs į karines revoliucines 
operacijas Konge, Afrikoje, bet 
ta avantiūra baigėsi katastro

fa. Guevaros paskutinė revo
liucinė avantiūra įvyko Bolivi
joje. Kokia įdomi „transfigū-
racija" nuo „EI „Chancho" — 
paršo, iki „EI Comandante 
Che! 

1966 metų lapkričio trečią, 
Guevara. kaip bebarzdis, aki
niuotas, pusplikiai apkirptas 
Adolfo Mena, Urugvajaus pi
lietis, verslininkas, iš Havanos 
per Prahą ir Sao Paulo atvyko 
į Boliviją užkaisti revoliucinį 
virdulį ne vien Bolivijoje, bet 
palaipsniui visame Pietų Ame
rikos žemyne „sukurti šiaurės 
amerikiečiams ne du, tris ar 
keturis, bet daug vietnamų". 
Jo grupės branduolys susidėjo 
iš keliasdešimt vietinių komu
nistų partiečių ir keleto iš 
Kubos į Boliviją įsifiltravusių 
veteranų. Po vienuolikos mė
nesių labai nevaisingų ope
racijų pietinėje Bolivijoje, 
1967 metų spalio aštuntą. 

amerikiečių paruoštas Bolivi
jos kariuomenės dalinys Gue
vara ir septyniolika likusių 
kompanijonu apsupo giliame, 
sausame Rio Grande upės 
slėnyje. Grupės dauguma žuvo 
kautynėse, keliems pasisekė 
pasprukti. Suvargęs, susivė
lęs, gauruotas, dezinterijos ir 
astmos iškankintas, per koją 
peršautas, Guevara su vienu 
kompanijonu pasidavė ir buvo 
nugabentas į artimiausią kai
melį. La Higuera. Surištas ir 
paguldytas ant plikos žemes 
vargingoje kaimelio mokyklo
je, laukė savo likimo sprendi
mo. Jis atėjo kitą dieną iš La 
Paz. Spalio devintą mokyklos 
kieme Guevaros audringo gy
venimo siūlas buvo nutrauk
tas. Jis huvo trisdešimt de
vynerių metų amžiaus. Jo kū
nas, pririštas prie helikopterio 
buvo nuskraidintas j netolimą 
Vallegrande miestelį ir pa

guldytas Nuestro Senor de 
Malta ligoninės skalbykloje, 
neštuvuose, ant dvigubo ce
mentinio baseino. Reikiamų 
priemonių jo pirštų nuospau
doms padaryti nesant, abi jo 
rankos buvo amputuotos ir 
nuskraidintos į sostinę oficia
liai identifikacijai. Naktį Gue
vara buvo slaptai palaidotas 
Villagrande pievose, jokiu žen
klu kapo nepažymint. Metams 
slenkant, po keleto oficialių 
bet nepasisekusių argenti
niečių ir kubiečių bandymu 
surasti jo kapą. Bolivijai lei
džiant, jį pasisekė surasti tik
tai po trisdešimt metų. Jo tap
atybę nustatyt i buvo labai 
lengva — skeletas neturėjo 
rankų. Jo kaulai ir abi rankos 
formaline inde. dabar ilsisi 
Kuboje, jam skirtame mau
zoliejuje. 

Bus daugiau 
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RINKIMAI 

AŠ NERINKAU 

Apie rinkimus į Lietuvių 
Bendruomenės tarybą spaudo
je teko daug skaityti: suburtas 
rinkimų štabas ar komitetas, 
iškelti kandidatai, pravesti 
rinkimai, suskaičiuoti balsai, 
o dabr štai pasididžiuokime — 
išrinkti geriausi iš geriausiųjų 
kandidatai. Kokie mes šau
nūs, kaip gerai, tiesiog nuos
tabiai dirbame. Valio Bend
ruomenei! O mano parapijos 
moteris, prastą darbą dirban
ti lietuvė, nelegalė permetė 
akimis ant stalo padėtą rin
kimų agitacijos lapelį, net į 
rankas nepaėmė ir pasakė: aš 
nieko nerinkau, iš šitų kandi
datų niekas man neatstovau
ja. Ko nepasakė iki galo, buvo 
galima nujausti: „Ne mano, 
nereikalingi man tie rinki
mai". 

Jonas A 

BELIEKA 
PASVEIKINTI 

Rengiantis rinkimams į 
Bendruomenės tarybą, para
pijose po Mišių galima buvo 
organizuoti bent po vieną 

— susirinkimą ir jo metu pra-
-vestfpokalbį ar diskusiją apie 

bendruomenės veiklą. Galima 
buvo suteikti žmonėms gali
mybe pasisakyti, kas toje veik
loje yra gero, o kas galėtų būti 
geriau. Reikėjo paklausinėti 
žmonių, kas, kokie bendruo
menės nariai galėtų geriausiai 
atstovauti taryboje tos ar kitos 
žmonių grupės interesams. 
Remiantis žmonių pasisaky
mais ir jų nuomonėmis, su
daryti kandidatų sąrašą. Būtų 
buvę vieša ir skaidru, teisinga 
ir naudinga, gyva ir įdomu. 

Būtent tokią, viešą ir skaidrią 
rinkimų eigą turėtų užtikrinti 
paskirtieji rinkimų komiteto 
nariai. Bet jie nesivargino. 
Patys sudarė ir pateikė kandi
datų, kurie tikriausiai tiks ir 
įtiks visiems, sąrašą. Rinkėjai 
balsavo už tuos kandidatus. 
Belieka visus pasveikinti. 

Artūras D. 
(Iš rytinės pakrantės) 

P. S. Matyt, per visą Ame
riką kandidatai skirtingai 
kandidatavo — vienus siūlė, 
kitiems — pasiūlė, treti — pa
sisiūlė, tačiau niekas už kan
didatus neužpildė anketos, 
vadinasi, kandidatai patys 
savo valia tai padarė, kaip ir 
šių eilučių autorė. Balsavo 
žmonės ir jų pasirinkimas nu
lėmė — išrinko ar ne. Kitas 
dalykas, kad kandidatai iki 
rinkimų nesusitiko su balsuo
tojais, nepateikė savo pozici
jos, planų, galų gale nepa
sisakė, kodėl kandidatuoja ir 
kuo jie galėtų būti naudingi 
bendruomenei. Kas tai turėjo 
padaryti? Matyt ateityje, jei 
vėl bus tokie rinkimai, reiktų, 
kad visi kandidatuojantys 
turėtų progą susitikti su rin
kėjais, reikštų, kad balsavimo 
lapelis nesukeltų blogų min
čių. 

Menkas susidomėjimas rin
kimais, kai lietuvių sostinėje 
Čikagoje balsuoja tik apie 500 
žmonių, sakyčiau turėtų kelti 
susirūpinimą lietuvių ben
druomenės vadams. Nors toks 
svarbus balsavimas dėl refe
rendumo vėlgi, per visą JAV 
tesukviečia tik apie tris tūk
stančius Lietuvos piliečių, kai 
mūsų čia dešimtys tūkstančių. 
Manau, kad visa tai ne vie
nam mūsų sukelia gana liūd
nokas mintis. L.T 

M 

„AVIAKOMPANIJA LIETUVA* 

AB .Aviakompanija Lietuva", 
įkurta 1991 m. rugsėjo 13 d. 
perorganizavus Aeroflot Kau
no jungtinį padalinį, o 1995 m. 
liepos 17 d. valstybinė avia
kompanija perorganizuota į 
akcinę bendrovę. Visų savo ke
leivių patogumui ir saugumui 
aviakompanija prisijungė prie 
draudimo rūkyti skrydžių 
metu Europos, aviakompanijų 
sutarties. 1997 m. rugsėjo 11 
d. AB „Aviakompanija Lietu
va" akcijos perduotos moti
ninei bendrovei aviakompani
jai .Lietuvos Avialinijos" <LAL). 

Šiuo metu aviakompanijo
je dirba 163 darbuotojai, vado
vaujant generaliniam direkto
riui Romualdui Gėgžnui. Avia
kompanijos lėktuvų parką 
sudaro 2 JAK 40 lėktuvai ir 1 
ATR 42 lėktuvas įsigytas 1997 
m. finansinės išperkamosios 
nuomos būdu. Prieš 4 metus 
buvo pradėtas L-Ktuvų parko 
renovacijos projektas, kurio 
tikslas yra suformuoti vakari
etiškų vienos šeimos lėktuvų 
parką. 1993 m. vasario 12 d. 
atidarytas pirmasis regulia
rus skrydis — Kaunas — Buda
peštas — Kaunas. Metai po 
metų buvo atidaryti regulia
rūs skrydžiai į Hamburgą — Oslo, 
Bilunda, Kelna/Bona, Kristians-
tada. Šiuo metu „Aviakompa
nija Lietuva" vykdo 4 tiesio
ginius reisus, siūlydama oro 
susisiekimą tarp Lietuvos 
(Kauno ir Palangos/Klaipėdos 
oro uostų) ir Vokietijos bei 

Skandinavijos šalių (Norvegi
jos, Švedijos, Danijos). 

Aviakompanijos strategija 
— regioninio vežėjo nišos stra
tegija, siekiant tapti didžiau
sia ir geriausia regionine avia
kompanija Pabaltijos šalyse. 
„Aviakompanija Lietuva" yra 
ERA (Europos regioninių avia
kompanijų asociacijos) ir 
MITĄ (daugiašalių Interline 
sutarčių) narė. Didžiausia da
lis — iki 79 proc. klientų yra 
Lietuvos ir užsienio verslo 
įmonės, šių kompanijų vado
vaujantis personalas, specia
listai bei verslo partneriai. 
Kompanijos paslaugomis taip 
pat naudojasi Europos ir Lie-
tuvoss politinės organizacijos, 
asociacijos. Sporto klubai bei 
verslo įmonės naudojasi avia
kompanijos siūloma užsako
mųjų skrydžių paslauga. 

AB „Aviakompanija Lie
tuva" turi savo atstovybes 
Kaune, Vilniuje ir Klaipėdoje, 
Danijoje — Kopenhagoje ir 
Bilunde, Vokietijoje — Ham
burge ir Kiolne, Švedijoje — 
Kristianstade. Norvegijoje — 
Osle. Lietuvoje bendradar
biaujama su 23 kelionių agen
tūromis, parduodan6omis avia
kompanijos paslaugas. Bilie
tai į aviakompanijos skrydžius 
parduodami visose pasaulio 
šalyse, IATA kelionių agen
tūrose, naudojančiose pasau
lines vietų užsakymo siste
mas. 

Ramintai Vosyliūtei — 
trisdešimt septyneri. J i - dvie
jų vaikų mama, kar tu vyru 
Artūru Saladžiumi, jau dvyli
ka metų gyvena Boca Raton, 
Floridoje. Artūras — Vilniaus 
Muzikos akademijos auklėti
nis, ilgokai dirbo Lietuvos 
televizijoje diktoriumi, laidų 
vedėju. Amerikoje, kaip ir 
dauguma, pakeitė specialybę, 
įgijo naują profesiją ir, atrodo, 
sekasi gerai. 

Ramintos tėvas Algis Vo
sylius — ilgametis Vilniaus 
futbolo komandos „Žalgiris" 
žaidėjas, vyr. treneris, Lietu
vos nusipelnęs treneris. Ma
ma Salomėja, pakeitusi eilę 
specialybių, ilgokus metus 
dirbo finansiste Vilniaus vyk
domajame, komitete, vėliau — 
merijoje, dabar laikinai gyve
na Amerikoje. Brolis Aurimas 
— Dailės akademijos auklė
tinis, dizaineris. Beje, Auri
mas su būsima žmona Jūrate, 
šiuo metu viena produkty
viausių ir įdomiausių rūbų 
modeliuotojų Lietuvoje, šoko 
Dailės akademijos tautinių 
šokių grupėje, kuriai tuo metu 
vadovavo šių eilučių autorė. 
Vaikus pasirinkti tą ar kitą 
specialybę dažniausiai paska
tina tėvai, kurie anksčiau nei 
kiti pastebi vaikų polinkius, 
gabumus. Vosylių šeimoje me
nams buvo vietos — mama 
dalyvavo mėgėjiškuose dra
mos sambūriuose, netgi nusi
filmavo ne itin vykusiame 
lietuviškame filme „Svetimi", 
šoko tautinius šokius. . Tėtis 
Algis vaikystėje, paauglystėje, 
kaip ir dauguma Kauno prie
miesčio Aleksoto vaikų, buvo 
pramušęs galvą futbolui, nere
tai paėmęs pieštuką ar spal
vas, kurdavo įvairiausius pa
veikslus. Aistra futbolui buvo 
stipresnė, kuri ir pakreipė 
sportinės karjeros keliu. Vo
sylių šeimoje vaikai buvo ska
tinami domėtis menu — lan
komi teatrai, koncertai. Ga
būs vaikai pasirinko meni
ninkų kelią. 

Raminta, mamos žodžiais 
tariant, rašyti prozą pradėjo 
būdama moksleive. Vieną įdo
mesnių rašinių ji parašė apie 
savo geriausią draugą... pia
niną. Pianinas — tai ne daik
tas, ne griozdas, pianinas — 
geriausias draugas, su kuriuo 
gali bendrauti visada, kai tik 
panori, — teigė mergaitė. Pia
ninas toks draugas , kuris 
tavęs neišdavė ir neišduos. 
Mokytoja paskatino rašyti. 

L.T. Papasakok apie save. 
R.V. Gimiau ir augau Vil

niuje. Būdama šešerių metų, 
pradėjau lankyti M. K. Čiur
lionio meno mokyklą, smuiko 
ir fortepijono klases. Deja, 
smuiko taip ir nepamėgau, 
„pratempiau" septynerius me
tus ir paskatinta muzikqlogo 
Liudo Šaltenio, perėjau į B. 
Dvariono muzikos mokyklos 
naujai atidarytą Džiazo muzi
kos skyrių. Sakyčiau, kad tai 
buvo svajonių išsipildymo me
tas: lankiau fortepijono ir vo
kalo pamokas pas žymųjį Via
česlavą Ganeliną (Lietuvoje 
buvo garsus Ganelino džiazo 
trio, kuriame dar grojo Če-
kasinas ir Molokojedovas — L. 

T.). Vėliau — J. Tallat-Kelp-
šos aukštesnioji muzikos 
mokykla. V. Ganelinas davė 
džiazo improvizacijos pagrin
dus tiek fortepijonui, tiek 
vokalui. 

Įsimintiniausias, kuriame 
dalyvavau kaip vokaliste, 
buvo paskutinysis 
„Vilniaus bokštų 
— 88" konkursas. 
Jame buvau apdo
vanota specialiu 
prizu už geriausią 
džiazinę Mindau
go Tamošiūno ,3an-
gų dainos" impro
vizaciją. 

Ištekėjau vos 
dvidešimt persiri
tus. Dukrelė Seve
rija gimė, kai man 
buvo dvidešimt dve
ji. Spėjau apsiginti diplomą... 
Atrodė, jog esu labai laimin
ga, tačiau 1991 teko palikti 
gimtus tėvų namus, tėvus, 
draugus, kartu su vyru Artūru 
ir dukra Severija, atvykau į 
Floridą. Tada negalvojau, kad 
ta kelionė užtruks taip ilgai, 
nes vis rodės, kad tai laikinai. 
Kas dvejus — trejus metus 
vykdavau Lietuvon, nes ilge
sys buvo toks didžiulis, o pamilti 
Amerikos žemę buvo sunku... 

Kai atvykome Amerikon, 
nemokėjau nė vieno žodžio 
angliškai, bet turėjau pakan
kamai gerus vokiečių kalbos 
pagrindus. Būdama iš prigim
ties užsispyrusi, aktyviai pra
dėjau studijuoti anglų kalbą. 
Per trejus metus baigiau še
šerių metų kursą. Be abejo, tai 
man padėjo būti žymiai 
tvirtesnei. Mokiausi toliau ir 
įgijau „flower designer" spe
cialybę. Toje specialybėje dir
bau aštuonerius metus. Na, o 
1999 m. pasaulį išvydo taip 
ilgai lauktas (vienuolika 
metų!) Liudvikas — Ignotas. 

L. T. Kaip vertini save — 
visuomenės moteris ar šeimos 
žmogus? 

R.V. Esu šeimos žmogus 
— gaminti maistą, laukti par
grįžtančių iš mokyklos vaikų, 
skubančio į namus vyro — vie
nas malonumas! 

Florida — tropinis kraš
tas, todėl labai išsiilgstu Lie
tuvos gamtos: erežų, miškų, 
upių. Floridoje — amžina 
vasara. Jau daug metų nema
čiau pavasarį žydinčių obelų ir 
vyšnių, rudens auksinių spal 
vų, žiemos baltumo. Vasarą, 
kartu su dukra, jei nepavyksta 
apsilankyti Lietuvoje, keliau
jame į Tennessee valstiją, 
plaukiame kalnų upėmis, jo
jame arkliais, vakare kuria
me laužą ir prisimename ge
rus Lietuvos laikus. Tai ma
mos ir dukros artimai praleis
tas laikas, skirtas tvirtam 
emociniam ryšiui palaikyti. 

Apie vaikus galėčiau šne
kėti be galo ir krašto, myliu 
juos beprotiškai, kažkaip tie 
37 gyvenimo metai prabėgo 
taip greitai, lyg nieko gero ir 
nenuveikiau, bet, kai pasižiū
riu į vaikus, tai ir „dūšioje" 
geriau pasidaro, juk j ie— ma
no kasdieninės veiklos vaisius. 
Na, matot, ir vėl apie vaikus... 

L.T. Mus, vyresnius Lietu
vos žmones, daugiausia baugi

na gana aktyvus naujosios 
bangos vaikų, netgi tėvų nu
tautėjimas. Ar Tavo vaikai kal
ba lietuviškai? 

R V. Dukrai Severijai šį 
rudenį sukaks 15 metų, ji iki 
šiol ilgisi Lietuvos, nors kai 
išvykome, dar neturėjo ket

verių. Sūneliui 
Liudvikui — 
Ignotui 4 me
tai. Šią vasarą 
planuojam vež
ti sūnelį į Lie
tuvą, giminei 
parodyti, ir su 
Lietuva susi
pažinti. Liudvi
kas, nors ir gi
męs Ameriko
je, kalbėti pra-
dėjo lietuviš
kai, tik šį pus

metį pradėjo eiti į mokyklėlę 
ir pramoko anglų kalbos. 

L.T. Kada pradėjai kurti 
eiles? 

R. V. Eilių rašymas ar 
kūrimas man kaip ir kiekvien
am žmogui, tampa savotiška 
jausmų pertekliaus iškrova, 
kai ateina koks sunkesnis gy
venimo laikas. 

L.T. Ar žadi išleisti savo 
poezijos knygelę? 

R. V. Gal. 
L.T. O kaip su dainavimu, 

fortepijonu? 
R. V. Pianinas išliko mano 

geriausiu draugu. Namuose 
turiu elektropianiną. Be jo 
sunku būtų įsivaizduoti savo 
gyvenimą. Dainuoja mano 
dukra, kurią aš pati mokau. 
Tiesa, ji dainuoja ir mokyklos 
chore. Dukra labai gerai mo
kosi, svajoja tapti medike. 

L.T. Sėkmės ir ačiū už 
pokalbį. 

Kalbėjosi 
Ligija Tautkuvienė 

ZODIAKAS 
DVYNIAI 05.21 — 06.20 
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DVYNIAMS pirmoji 
metų pusė turėjo 
būti ypač palanki, 

jei mokėtės naujų dalykų, 
atnaujinote veiklos pobūdį. 
Sėkmingas laikas dirbantiems 
žiniasklaidoje, prekybos, 
transporto, reklamos srityse. 
Likusį gegužės ir birželio laiką 
pasistenkite labiau įsigilinti į 
situacijų esmę, nenuslysti 
paviršiumi, būtinai skirkite 
laiko dvasiniam tobulėjimui, 
kitaip galite tapti intrigų, 
apgaulės auka. Ypač sėkmin
gas finansine prasme, išsi
skiriantis ramybe, gera savi
jauta liepos mėnuo, o rugsėjis 
gali atnešti rūpesčių, susijusių 
su šeima, gyvenamąja vieta, 
gimine. Ypač palankus spa
lis. Nuo lakpričio prireiks 
budrumo, kad nenuslystumėt 
pagundų, iliuzijų keliu. Gruo
dį bus labai svarbi partnerių 
parama, mokėjimas su jais 
geranoriškai bendradarbiauti. 

Dvynių mineralai: alek-
sandritas, chrizoberilas, akva
marinas, granatas, citrinas, 
kalnų krištolas, tigro akis, 
turkis, jaspis, oniksas, mels
vasis topazas, rodonitas. 

Talismanai: agatas, chri-
zoprazas, berilas. 

Kad meilė lydėtų, nešioki
te chrizoprazą, granatą arba 
aleksandritą. Pirmasis akme
nėlis gali pagydyti „sudau
žytą" širdį. J is dovanoja nau
jas svajones, padeda įveikti 
drovumą. Su granatu ryžtin-

KLAIDA 

Klaida — tai atsitiktinumas, 
Netikėtas, nesuplanuotas 

praeities kvailumas. 
Tai — trumpalaikė nežinia 
Kuri suklupdo žmogų 

bemąstantį, jog tai tiesa. 

Klaida — tai minties 
brandumas, 

Jausmų, pamastymų 
išraiškingumas. 

Klaida — tai tavo atgaila, 
Kuri belieka vis tiek 

nesuprasta... 

**** 
TAI — malonių minčių 

srautas, 
Tarytum neapčiuopiamas 

Laiko krantas. 
TAI — lengvai nusakomas 

Ateities troškimas, 
Tarytum neįvardintos 

Žvaigždės atradimas. 
TAI — sunkus tikslo 

pasiekimas, 
Tarytum nuostabaus 

Saulėlydžio užgesimas. 
TAI— begalinio noro 

užklausimas; 
SVAJONĖ — tai geidžiamų 
minčių turinio apibrėžimas. 
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gai žengsi pirmą žingsnį, jei 
vaikinas ar mergina vis neiš
drįsta užkalbinti. Aleksandri-
tus būtinai nešiokite poroje 
(žiedas su dviem akutėm, 
auskarai), antraip vietoj san
tarvės, tvirtos draugystės iš-
siskirsite su mylimuoju. Kad 
geriau sektųsi mokslai ir dar
bai, įsigykite ką nors iš kalnų 
krištolo arba jaspio. „Magų 
akmuo" (kalnų krištolas) didi
na dalykinį aktyvumą, gerina 
iškalbą, atmintį. Jei darbas 
susijęs su intensyviais kon
taktais , kelionėmis, šis ak
menėlis virs talismanu, sau
gančiu nuo pavojų kelyje. Jas
pis didina mąstymo ir regėji
mo aštrumą, tad tiks, jei ten
ka ilgai sėdėti prie kompiute
rio, televizoriaus. Jis padės 
susilaikyti nuo nepateisina
mos rizikos, pasufleruos pui
kių idėjų. 

Merkurijus apsisuko ir 
juda tiesiai žiūrint iš Žemės 
iki rugpjūčio 28 d. Paprastai 
tai teigiamai paveikia ben
dravimą, darbą su nauja infor
macija. Deja, kol kas to ne
pajusite, nes šiuo metu Mer
kurijus yra susijungęs su 
Juoduoju Mėnuliu, be to, ant
ra gegužės pusė ir visas bir
želis bus neigiamai paveiktas 
užtemimo Dvyniuose. Tad nors 
dabar Merkurijus skatins dau
giau bendrauti, viską greičiau 
daryti, tačiau likite santūrūs, 
neskubėkite — šiuo kritiniu 
metu greit nereikš gerai. 

M.K. Čiurlionis „Dvyniai". 1907 

NORI JUOKIS, NORI VERK 
Višta vienintelė, kurią ga

lima valgyti prieš gimimą ir 
po jos mirties. 

Paprastai tigrai neėda 
žmonių. Taigi, jei juš suėdė 
tigras, žinokite, kad tai ne
normalu... 

Nuo pat pradžios Bobas 
dvejojo — kas esu? Trisdešim
taisiais gyvenimo metais 
nutarė pakeisti lytį. Kai tik
tai pakeitė lytį, tuoj pasviro 
sienos, sutruko lubos, ir pava
žiavo stogas... 

Jis buvo toks nelaimingas, 
kad net vaivorykštės spalvas 

matė tik juodai baltais tonais... 
*** 

Žmogaus, pirmą kartą 
nuėjusio į operą, išvada: 
„Opera tai tokia situacija, 
kurioje žmogus, jei jį nudūrė 
peiliu, užuot numiręs, vis tiek 
dainuoja!" 

*** 
Prieš egzaminus profeso

riaus, namuose, gerokai po vi
durnakčio, suskamba telefono 
skambutis. Susierzinęs, už
simiegojęs balsas sako: 

— Alio?! 
— Ką miegi, bjaurybe? 

v 
— O mes mokomės! 

AR ŽINAI KAD... 
Čigonai, kurių taborai Maskvos taborus ir padarė 

Surasta tonos narko-

Ram erija ir Liudviku 

išsidėstę aplink Maskvą, 
sudaro 0,10 procentų Rusijos 
gyventojų. Tuo tarpu kalinių 
šis procentas kiek kitoks — 
visų nuteistųjų tarpe čigonai 
sudaro 3 procentus. Praeitais 
metais surengta slapta ope
racija „Tabor", apie kurią ne
sužinojo teisėsaugos organų 
darbuotojai, apsupo visus 

kratas. 
tiku, surasta 1,500 pagrobtų 
mažamečių vaikų, kuriuos čigo
nai panaudojo elgetavimui. 
Kuriam laikui pamaskvė tapo 
„išvalyta". Tačiau demokrati
nės jėgos pradeda šaukti, kad 
pažeidžiamos žmogaus teisės. 
O ypač šios, čigonų, vadi
namos nacionaline mažuma. 

mailto:hiciulyste@aol.com
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Puslapį redaguoja Vitalija Pulokienė 
(05/23/2003 Nr.24 

Įsižiūrėję į senovės egip
tiečių raštą, vadinamą hie
roglifais, pastebėsime, kad jis 
sudėtas iš įvairių piešinių. 
Pradžioje atrodo, kad tai įdo
mūs paveiksliukai ir nieku 
gyvu ne skaitomas ženklas. 
Čia nupiešti įvairūs paukš
čiai, žvėrys, žuvys, gyvatės... 
Yra ir žmonių - vyrai, mo
terys, kūdikiai, kariai, farao
nas. Toliau - augalai, žvaigž
dės, vanduo, laivai, žemė, 
namai, indai... Ko tik čia nėra! 
Pavyzdžiui, piešinys, kuriame 
vaizduojamas žmogus, pasirė
męs lazda - senatvė, faraono 
skeptras - valdymas. Daugis
kaitai žymėti sugalvota po 
žodžio parašyti tris lazdutes. 

Tik praeito šimtmečio pra
džioje pavyko perskaityti 
sudėtingus hieroglifus, slėpu
sius daugelio amžių egiptiečių 
istoriją. 1799 m. Napoleono 
kareiviai, Egipte kasdami 
ipkasus, netikėtai rado di

džiulę juodą bazalto lentą, 
pavadintą „Rozetės akme
niu", kuriame buvo iškalti 
hieroglifai ir senovės graikų 
rašto ženklai. Šis radinys be 
galo nudžiugino mokslinin
kus. Senovės graikų kalbą jie 
mokėjo. Beliko tik palyginti. 
Bet didelis triūsas ir pastan
gos ėjo veltui. Tik 1822 m. 
vienas egiptologas pastebėjo, 
kad kai kurie hieroglifai 
apvesti rėmeliais. Mokslinin
kams toptelėjo mintis, kad 
žodžiai rėmuose reiškia -
Ptolemėjo ir Kleopatros var
dus. Taip dviejų kalbų lygini
mo būdu buvo įminta viena 
didžiausių pasaulio mįslių. 

Hieroglifais vadinami ne tik 
egiptiečių, bet ir kitų tautų -
hetitų, kinų, majų Vidurio 
Amerikoje, astekų Meksikoje 
rašto ženklai. 

SENOVĖS EGIPTIEČIŲ RAŠTAS 
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ŠYPSENOS... 

Mažasis Jonukas šiukšlių 
dėžėje mato snaudžiančią katę. 

- Ir kam žmonės išmetė 
dar visai gerą katę?! 

*** 
Šešiametis Jonukas nie

kaip negali suprasti, ką mur
ma jo vienerių metų bro
liukas. Nepatenkintas jis 
kreipiasi į mamą: 

- Ar tu įsitikinusi, kad jis 
lietuvis? 

*** 
Jonukas ligoninėje ap

lankė sergančią mokytoją. 
Kitą dieną, klasės draugai 
klausia: 

- Na kaip mūsų mokytoja? 
- Padėtis beviltiška: pir

madienį ji ateis! 
*** 

- Mama, šiandien man 
mokykloje labai pasisekė! 

- Kodėl? 
- Mokytoja norėjo pasta

tyti mane į kampą, bet visi 
kampai jau buvo užimti. 

Šumeru, egiptiečių, hetitų ir kinų hieroglifai. 

Paruošta pagal Genovaitės Raguotienės knygą „Šimtas knygos mįslių" 

JONAS TAUGINAS 
,MANO JUODAS ŽVĖRIS" 

ABC PATIEMS 
MAŽIAUSIEMS 

M 
Musė maišė košės bliūdą. 
Musė minkė pyragus. 
Minkė, maišė, kol užsnūdo -
Musės baliaus nebebus. 

Raidelę M išmokti padės 
Danutės Lipčiūtės-Augienės 
ketureilis. 

SUDIE MOKYKLAI 

Sudie, mokyklos suole, 
Sudie ir tau, skambuti, 
Ne visada norėjai 
Tu tikras draugas būti. 

Po pertraukos į klasę 
Šaukei visus, skubėjai, 
O pamokos nemokant 
Ilgai nesuskambėjai. 

Žemėlapi, sudievu, 
Sudie, lenta juodoji, 
Jau mus upelis kviečia, 
Balti berželiai moja. 

Sudie, mokyklos kieme, 
Kur žaidėme ir šokom -
Mes niekad neužmiršim, 
Ką per metus išmokom. 

Vytė Nemunėlis 

PATARLĖS, 
PRIEŽODŽIAI, 

POSAKIAI 

Vasara artėja, o su jomis 
ir vasaros atostogos! Saulelė 
šviečia, vaikus laukan kvie
čia. Apie saulę patarlių bei po
sakių šimtai sudėta. Paskai
tykite ir jūs, vaikučiai. 

Saulė irgi ne be dūmų. 
Saulelė ir smėlis žėri. 
Saulei nusileidus šešėlis 

palieka. 
Saulė ir kelmą šildo. 
Saulė per Jonines žeme 

ritinėja. 
Saulė per Petrines šokinėja. 
Saulės atgal neatsuksi. 
Saulė visiem vienodai 

šviečia. 
Saulė žemyn, šešėlis 

ilgyn. 
Saulutė artyn laidos, 

praėjus diena negrįš niekados. 

Parengta pagal J. Mingirdo 
knygą „Patarlės, posakiai, 

priežodžiai" 

MANO ŠEIMOS KELIONĖ Į AMERIKĄ 
(Tęsinys. Pradžia „Draugo" 

lietuviukų Nr. 22) 

Kol mes kalbėjomės Čiu-
kas pakišo galvą man po pa
žastimi ir saldžiai užmigo. 
Užmigo ir jo rūpestėliai. Kai 
laikai tokį mažą, visiškai atsi
davusį padarą ant rankų, api
ma labai keistas ir nepakarto
jamas jausmas. Tu esi, žmo
gau, didelis, labai stiprus ir 
tavo rankose bejėgė būtybė. 
Tu ją globoji ir tau nuo to 
labai gera. Ar tik ne čia pra
sideda trapusis tiltelis į Gam
tos viešpatiją? Galvoju, jog 
šiut tilteliu reikia eiti dar 
vaikystėje. 

Prieš akis iškyla regėtas 
vaizdas. Mažas vaikas glau
džia prie krūtinės gatvėje ras
tą šunelį. Vaiko akyse džiaugs
mo ašaros. Prieina suaugęs 
dėdė, išplėšia vaikui šunelį iš 
rankų, sviedžia šalin: „Čiupinėsi 
dar man visokias bjaurybes." 

Žmonės, nedrįskite nieka
da niekinti švento jausmo, kai 
maža ir didelė gyvybė sudaro 
pasaulyje sąjungą. 

Mieste Čiukas jautėsi lyg 
miške. Virtuvėje po kėde su
sirado kamputį, kur atlikinėjo 
gamtinius reikalus. Šeimi
ninkė, to nematydama, šer
niuką gyrė už švarą... žinoma, 
iki tam tikro laiko. Paskui 
Čiukas nusikalto ...žviegimu. 
Mat per neapsižiūrėjimą va
kare baigėsi pienas. Kaimy
nai pradėjo varstyti balkonus 
- kiaulė blokiniame name iki 
šiol negyveno. Tačiau iki dide
lių nesusipratimų nebuvo pri
eita - laiku grįžau iš Čepkelių. 

Nerūpestinga vaikystė 
Spalio dvidešimtoji. Sen

kelių vienkiemyje Čiukas visą 
laiką sekioja man iš paskos. Į 
šunis nekreipia jokio dėmesio. 
Atbilda laipteliais tiesiai į 
kambarį. Čia rodo šernišką 
charakterį - trina sprandą į 
visus kampus , norėdamas 
palikti savo kvapą. Ką gi, jo 
namai - ką nori, tą daro. Da
bar mūsų būste tvyro du vy
riški kvapai - šerno ir žmogaus. 

Kai Čiukui ruošiu buteliu
ką pieno, jis tai matydamas 
dažnai atlieka cirko numerį -
pradeda vaikščioti ant užpa
kalinių kojų. stačias. Iš pra
džių labai stebėjausi, nes nie
ko panašaus Gamtoje nebu
vau matęs. Tai labai keista ir 
juokinga. Niekada negalvo
jau, kad šernai moka vaikščio
ti dviem kojom, ir mokslinėje 
literatūroje apie tai nerašoma. 

Šerniukas vienu ypu išge
ria 300 g pieno ir išsipučia lyg 
kubiliukas. Po tokio maisto 
kiekio tingi ir vaikščioti. Tada 
nešu jį į tvartą. Ten, garde, 
Čiukas jau turi pasidaręs 
šiene mygį. Prieš nešdamas, 
pakasau išpampusį Čiuko pil
vą. J is palaimingai prisimer
kia, po to lyg girtas virsta ant 
Šono. (Bus daugiau) 

Mano vardas Lina Survi
laitė. Gimiau Kaune. Kai aš 
buvau dvejų metų, gimė mano 
sesė Rūta. Kuomet buvau pen
kerių metų, mano tėveliai iš
lošė „žalią kortelę''. Buvau še
šerių metų, kai išskridau į 
Ameriką. Aš buvau labai lai
minga. Lėktuve man atrodė, 
jog skrendame labai aukštai, 
kad aš nukrisiu. Bet mano 
mama sakė: „Mes lėktuve, o 
ne danguje". Paskui aš nebu
vau linksma. Mano tėtis sakė: 
„Amerikoje bus labai gražu". 
Aš paklausiau: „Ar mes galė
sim eiti į restoranus?" „Gal" -
atsakė mama. Tuomet lėktu
vas ėmė leistis. 

Mes leidomės į milžinišką 
oro uostą. Pavalgėme ir lau
kėme, kol skrisime vėl. Aš už
migau. Po to, man pabudus, 
nuėjome į lėktuvą. Bet kas 
nutiko? Lėktuvas, pasirodo, 
sugedo, todėl grįžome atgal 
laukti, kol jį pataisys. Belauk
dami susipažinome su dviem 
mergaitėm ir jų tėveliais. Jie 
skrido tuo pačiu lėktuvu. Pas
kui aš vėl užmigau lėktuve. 
Skridome aštuonias valandas. 
Kai atsikėliau, jau buvo nak
tis. Jaučiausi negerai, man 
skaudėjo pilvą ir aš apie tai 
pasakiau savo mamai. Mama 
sakė: „Jau leidžiamės". Taip 
ir buvo, lėktuvas nusileido. 

Mus sutiko mamos draugės ir 
mes nuvažiavome namo. 

Dabar aš gyvenu Ameri
koje ir man čia patinka. 

Lina Survilaitė, 4 skyrius 
I vieta rašymo 

konkurse 

ŠTAI IR NUSKAMBĖJO PASKUTINIS 
SKAMBUTIS... 

ČIKAGOS LITUANISTINĖJE MOKYKLOJE 
Gegužės 17 d., šeštadienį, 

sugužėjo mokiniai Čikagos li-
tuanistinėn mokyklon pas
kutinį kartą šiais mokslo me
tais. Tai jau XI Čikagos litua
nistinės mokyklos laida. 

Mokyklos direktorė Jūratė 
Dovilienė savo kalboje palin
kėjo abiturientams tęsti kal
bos kultūros tradicijas ir atei
tyje puoselėti lietuvišką žodį. 
Mokytoja Laima Apanavi-
čienė abiturientams iškilmin
gai įteikė baigimo atestatus. O 
patys abiturientai dėkojo kla

sės auklėtojai Vidai Baliu-
tavičienei už kantrybę ir mei
lę, dovanodami gėles. Šv. Mi
šias laikė mokyklos kapelio
nas kunigas Rimvydas Ado
mavičius. Gaila skirtis, tačiau 
jaunesnieji vaikai susitiks mo
kykloje kitais mokslo metais, o 
tie, kurie šiemet baigė -
visuomet liks atmintyje - juk 
jie XI laida! 

Ech, vaikystė... Mokykli
niai rūpesčiai liko praeity, 
ateina vasara ir nuostabiau
sias laikas - atostogos! 

Mokyklos direktore Jūratė Dovilienė pradėjo vakarą. 

Čikagos lituanistinės mokyklos abiturientei Indrei Kupčiūnaitei įteik
tas mokyklos baigimo atestatas. 

SVAJONES IŠSIPILDYMAS - TAI ŠVENTE 

Kiekvienas iš vaikų turi savo svajonę. 
Padėkite šiems vaikučiams rasti tai, ko jie trokšta ir 

apie ką svajoja. 

Jurga, Vilnius. 

< 
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STEBINANTI, DŽIUGINANTI IR 
ĮPAREIGOJANTI SĖKMĖ 

EDMUNDAS SIMANAITIS 

Referendumo rezultatai 
stebina tėvynainių vieningu 
apsisprendimu sugrįžti į Eu
ropą. Lietuva, kaip ir 1990 
metais, vėl pirmoji iš pa
vergtųjų tautų parodė pa
sauliui gyventojų valią ne ma
žiau lemtingu valstybės atei
čiai momentu, aiškiai pasaky
dama, kas mes esame ir ko 
siekiame. O nerimo būta daug. 
Prezidento rinkimų pamokos 
ir politikos analitikų prog
nozės rodė, kad referendumas 
gali ir neįvykti. Galime di
džiuotis, kad lūžio momentais 
gebame susitelkti. Referen
dume dalyvavo 63 proc. sąra
šinių rinkėjų, o iš jų net 91 
proc. balsavo „už". Sėkmę 
nulėmė bemaž visų Lietuvoje 
veikiančių politinių jėgų, val
džios institucijų ir, svarbiau
sia, gyventojų aktyvumas 
kampanijoje. Taigi parodytas 
puikus pavyzdys mūsų kaimy
nams latviams, estams, len
kams. 

Referendumo eigą ir rezul
tatus detaliai išanalizuos poli
tologai. Verta panagrinėti ke
letą nepopuliarių temų, apie 
kurias politologai dažniausiai 
burnų nepraveria. 

Euroskeptikai paskutiniuo
sius porą mėnesių sutartinai 
peikė Europos Sąjungą, gąsdi
no baisybėmis ir nelaimėmis, 
neišvengiamai laukiančių ne
laimėlių, kurie į ten rengiasi 
patekti. Neteksime suvereni
teto, išplis narkomanija, nu-
tautėsime, užmiršime gimtąją 
kalbą, pusė šalies gyventojų 
išvažiuos ieškoti geresnio gy
venimo svetur, ir dar tuzinas 
panašių blogybių. Svarių ar
gumentų tokiems teiginiams 
paremti nesirasdavo, tačiau 
jausmingų šūkčiojimų ir emo
cingų tiradų buvo per akis. 
Labai stigo motyvuotų, faktais 
ir ekspertų išvadomis pagrįstų 
samprotavimų bei diskusijų, 
pavyzdžiui, tokių kaip TV 
laida „Dviese valtyje" arba ta
lentingo žurnalisto Aro Lukšo 
(taip pat TV laida) „Faktų 
aNATOmija". Jose paprasta, 
aiškia kalba, aktyvaus dialogo 
ar išradingai argumentuoto 
monologo forma logiškai iš
vedama pagrindinė mintis, 
išryškinanti svarbiausius tau
tos ir valstybės gyvenimo 
klausimus. Galbūt dėl to šios 
laidos, kaip, beje, ir kitos, 
buvo nutrauktos ir uždarytos? 
Jas pakeitė erzelingi apsi-
rekavimai, nesiliaujanti paieš
ka konflikto tikro, arba pro
vokuojamo, ir sensacijos, su
keliančios audrą stiklinėje. 
Dažniausiai tokiuose „dispu
tuose" net nebuvo siekiama 
kelti problemų, stiprinančių 
valstybinį saugumą, dažnokai 
prašapdavo ir pati renginio 
esmė. Prieš pat referendumo 
pradžią euroskeptikų balsų 
buvo mažiau girdėti. 

Paaiškėjus teigiamai refe
rendumo baigčiai, jie vėl stai
giai atkuto. Atsirado naujų 
..argumentų", pavyzdžiui, pi

liečio teisės ir pareigos daly
vauti balsavime aiškinimas 
buvo vertinamas jau kaip... 
agitacija. Rinkėjai buvo neva 
prievartaujami vykti į rinki
mų punktus. Radosi balsų, 
reikalaujančių anuliuoti refe
rendumo rezultatus. 

Peršasi išvada, kad idėji
niai ar nusamdyti euroskep
tikai susizgribo — Lietuvai 
neįstojus į ES, čia pat dingtų 
jų veiklos poreikis ir ambicin
gi politikuotojai liktų nemato
mi, negirdimi. Tuo tarpu, tei
giamo rezultato atveju, eu
roskeptikams atsiveria neri
botos galimybės kritikai. Juk 
visa, kas kuriama, statoma, 
organizuojama „buvo galima 
(privaloma, būtina!) padaryti 
geriau". Ši nesenstanti for
mulė padės kai kuriems poli
tikams susikrauti politinio 
kapitalo artėjančioje Seimo 
rinkimų kampanijoje — „o 
mes sakėme, mes įspėjome!" 

Reikia padėkoti aukštosios 
valdžios vadovams, preziden
tui, premjerui, Seimo pirmi
ninkui, Bažnyčios hierar-
chams už aktyvumą, aiški
nant dalyvavimo referendume 
svarbą valstybei ir jos pilie
čiams. Tačiau neteko nė vie
name renginyje greta aukš
tųjų valstybės pareigūnų ma
tyti dar gausios laisvės kovo
tojų, jų ryšininkų, rėmėjų šei
mos atstovų, politinių kalinių 
ir tremtinių organizacijų va
dovų. Jų indėlis į Kovo 11-ąją, 
kaip ir į tik ką įvykusį refe
rendumą dėl stojimo į Europos 
Sąjungą išskirtinis. Šie nūdie
nos visuomenės nariai nieka
da neabejojo tautos teise tu
rėti saugius namus — demo
kratinę nepriklausomą vals
tybę. Jie niekada šio siekio ne
buvo išsižadėję. Jie — tęsėjai 
praėjusio amžiaus visų kartų 
laisvės gynėjų svarbiausiojo 
tikslo — siekti saugios neprik
lausomybės. Dar nepamiršti 
kai kurių dabarties politikų 
Atgimimo pradžioje skelbti 
teiginiai, pavyzdžiui, „Lietu
vos suverenumas tik SSRS 
sudėtyje" ir kiti panašūs. Šis 
pilietinės moralės disonansas 
anaiptol nėra nereikšmingas. 
Jis liudija ne tik tėvynai
niams, bet ir laisvajam pasau
liui apie posovietinės visuo
menės pilietinio brendimo kliu
vinius. 

Gegužės 18-ąją vyks tradi
ciniai partizanų pagerbimo ir 
kariuomenės bei visuomenės 
vienybės dienos renginiai. Re
ferendumo sėkmė lemia toles
nį valstybės raidos kelią. Tai 
puiki proga prisiminti ir įver
tinti ginkluotos kovos dėl lais
vės indėlį, siekiant užtikrinti 
Lietuvai saugią gerovę, ir 
drauge su žilagalviais parti
zanais, su jaunais profesiona
liai parengtais mūsų kariais ir 
visų sluoksnių visuomenės 
atstovais tėvynėje ir išeivijoje 
drauge pasidžiaugti ir pelny
tai pasididžiuoti mūsų visų, 
taigi — tėvynės sėkme. 

RYTINIO PAKRAŠČIO SVETAINĖ 

PAVASARINIS TAUTINIU ŠOKIU 
GRUPĖS „BERŽELIS" KONCERTAS 

„Berželio" prieaugiu 
Sofija Dzikaitė, Ann 

> mergytes, pasipuošusios vainikėliais, laukia savo eilės šokti. Iš kairės: Gabija Pileikaitė, 
Lovallo, Anastasia Dzikaitė, Deanna Pileikaitė ir Aleksandra Brittain. I. Drikiertės nuotr. 

™w 

Hartford, CT, tautinių žokių grupė „Berželis" baigia savo koncertą gyvastingu „Gyvataru". 
I. Dzikienės nuotr. 

GĖLĖS NUSKINTOS, BET NEPAMINTOS 
Vieną šiltą gegužės sek

madienį Kauno Rotušę buvo 
užvaldę gėlės, muzika ir gra
žios moterys. Šį kartą didžiau
sias dėmesys buvo skirtas ne 
meilei ir moterims, o grožiui ir 
gėlėms. Salėje, kurioje sumai
nomi aukso žiedai, miklūs 
gėlininkų pirštai tiesiog pub
likos akyse kūrė trapius gėlių 
šedevrus. 

.Tokios šventės, kai žino
mi gėlininkai dirba publikai, 
nėra nei Lenkijoje, nei Rusi
joje, nei kitose aplinkinėse ša
lyse. Galbūt net visoje poko
munistinėje erdvėje. Todėl la
bai džiaugiuosi, kad Kaune 
pavyksta surengti tokį retą 
dalyką, ir miesto gyventojai 
tampa vis geresni floristikos 
žinovai bei vertintojai, — ne
slepia džiaugsmo šventės or
ganizatorius ir sumanytojas 
Marijus Gvildys. Tai jau ket
virtoji jo surengta „Įkvėpimo 
dienos" šventė. 

Žiūrovai į Rotušę vilioti 
pradedami nuo pat durų — 
akį traukia iš šakelių susuk
ti krepšiai su šio renginio 
dalyvės vilnietės Natalijos Uč-
vatovos sukurtomis kompozi
cijomis. Ji pats su asisten
tėmis toliau pluša salėje. Į iš 
šakelių gabalėlių sukonstruo
tą pagrindą smaigsto metalinius 
strypus, kurie laikys balto 
matinio stiklo indelius, savo 
forma primenančius aguonos 
galvutę. Asistentės į jas mer
kia žydres, o sumanymo au
torė kaišo žalios žolės pluoš
tus į baigiamą kompoziciją. 
Jos mokytojai — S. Zubovas ir 
P. Hess (Šveicarija). Kaip ir 
kitų šiame renginyje daly
vavusių gėlininkų — Marijaus 
Gvildžio ir Sigito Kaminsko. 
Pastarasis pateikė vestuvines 
puokštes, kurias sunkoka taip 
pavadinti, mat ragai ir apy
rankės iš gubojų — tikras 
kūrybos, nesaistomos apribo
jimų, pavyzdys. 

„Įkvėpimo dienoje" daly
vavo nemažai laiko moky
muisi skyrę ir jau spėję 
pasižymėti gėlininkai. Štai 
latvė Agra Maulane. pradėjusi 
mokytis pas tėvynainį R. 
Garaisils, mokslus tęsė pas 
estus I. Kaelį, K. Perli, T. 
Pileri, šveicarą P. Hess ir ki
tus įžymius Europos gėlinin
kus. Moteris visus stebina 
savo preciziškais darbais. 

„Duonai, kaip gėlei, reikia 
vandens", —įtikinėjo Danutė 
Kunčienė ir visiems norin
tiems dalijo pačios, pagal 
sveikuoliškas tradicijas keptą 
duonelę ir pienių uogienę. 
Neslėpė ir jos recepto. „Vakar 
mano vyras su dviem drau
gėmis priskynė pienių, pas
kui prikalbėjo iš jų išrinkti vi
sus vabalėlius, juk žiedų plau
ti negalima. Galiausiai teko 
sumalti ir sumaišyti su tokiu 
pat kiekiu medaus", — pa
sakojo šeimininkių šeimininke 
praėjusiais metais pripažinta 
D. Kunčienė. o tąkart žiū
rovams pristačiusi kompozici
ją ne iš gėlių, o iš daržovių. 

Sergejus Zareckis pasižy
mi sprendimų staigumu ir 
ryžtingumu, pamatęs jo dar
bus, nesuabejosi tvirta ranka 
ir geometrine pusiausvyra. 
Techninį išsilavinimą turintis 
vaikinas, iki tol dirbęs su 
laidais, vedė vilnietės gėli
ninkės Lidijos Ribokienės 
dukrą Astą, taip pat gėlininkę, 
ir pradėjo dirbti kartu su 
jomis. Asta ištikimai lydi vyrą 
į visus renginius ir jam asis
tuoja, todėl Sergejaus darbuo
se galima pastebėti moteriško 
kruopštumo. 

Juvelyriškumu ir kruopš
tumu pasižymi Aušros Ka-
žemėkaitės gėlių kompozici
jos. Kiekviena detalė čia atlik
ta tobulai. Siaubinga, kad gė
lės tegali išlikti vos savaitę... 

Šventės sumanytojas Ma

rijus Gvildys, likdamas ištiki
mas savo stiliui — iš visiems 
pažįstamų augalų kūrė kažką 
nauja, ir „Įkvėpimo dienoje" 
pateikė du meno kūrinius — 
pupų medį ir laiškus iš gėlių. 
Jis didžiausią džiaugsmą 
jaučia tuomet, kai atranda ką 
nors nauja, netikėta ir turi 
pasukti galvą-, kaip tai 
įgyvendinti. „Vokai, paga
minti iš šilkinės mano močiu
tės skaros ir padengti pa
rafinu, sandarūs, todėl gėles 
buvo galima pamerkti. 
Pagalvojau, kad jie gražiai 
atrodys kalvio nukaltuose 
metalo rėmuose. Pupos ankš
tys taip pat yra indai, į ku
riuos galima pamerkti gė
les". 

Veiksmas nenutrūksta
mai vyko visą sekmadienį — 
sukosi Kauno choreografijos 
mokyklos šokėjai, buvo pris
tatomas naujas gėlininkų 
darbas arba vyko viktorinos 
apie gėles. 

Milda Zinevičiūtė 
Kaunas 

Balandžio 26 dienos va
karą į Šv. Trejybės parapijos 
salę susirinko daugiau kaip 
300 žiūrovų iš viso Conneticut 
valstijos. Tą vakarą jie turėjo 
progą pamatyti ir pasidžiaugti 
puikiai surengtu tautinių šo
kių grupės „Berželis" koncer
tu. Ši šokių grupė švenčia jau 
31 gimtadienį. Ilgametė va
dovė Dalia Dzikienė ir jos pa
galbininkas Jonas Kodis subū
rė gražų pulką jaunimo, kuris 
džiugino smagiais šokiais. 

Vakaro pradžioje žiūrovai 
matė šiuos šokius: „Suktinis", 
„Šustas", „Oželis". Šioje šokių 
grupėje šoka net keletas tos 
pačios šeimos narių: Lokys ir 
Liepa Gust , Lina ir Tadas 
Marunai, Arnoldas ir Evaldas 
Giedrimai, Tomas ir Raminta 
Nenortai, Tomas Balskus ir 
Caryl Balskus-Kelly, Eliza-
beth ir Maggie Plikait is , 
Joana ir Kristina Zdanytės. 
Kai šie šokėjai ilsėjosi, į sceną 
išėjo „Berželio" grupės pa
maina — vaikų grupė, kurioje 
šoka dešimt mažų mergaičių 
ir berniuką. J ie pašoko „Kiš
kelį" , „Malūnėlį". Juos taip 
pat šokti moko Dalia Dzi
kienė. Vadovė džiaugiasi ma
žaisiais šokėjais, jų tėvais, 
kur ie visada noriai atveža 

mažuosius į repeticijas ir kon
certus. Šioje grupėje šoka Li 
dija, Algirdas ir Paulius Za-
buliai, Gabija ir Dijana Pi-
leikaitės, Anastazija ir Sophia 
Dzikaitės, Aleksandra Brit
tain, Ann Lovallo ir Emilija 
Milukaitė. 

„Berželio" programą paį
vairino svečiai iš New Britain 
— vyrų trio su gitaromis. Tai 
antrasis šios grupės pasirody
mas žiūrovams. Evaldas Ma
linauskas, Andrius Jovaiša ir 
Romas Sakalauskas dainavo 
populiarias lietuviškas dai
nas: „Žalias mūsų kraštas", 
„Medžiai be lapų", „Lietuva", 
„Per tą lietų", „Tu vėjo pa
klausk" ir kitas. 

Vyresnieji „Berželio" šokė
jai dar pašoko „Linelį", 
„Audėjėlę", " „Rankšluostėlį". 
Savo koncertą ši šokių grupė 
baigė „Gegužine polka" ir 
„Gyvataru". Vakaro metu J. 
Marcinkevičiaus ir A. Drilin-
gos eiles skaitė šių eilučių au
torė. „Berželio" šokėjus sveiki
no „Vėtros" šokių grupė, at
vykusi iš New Haven. Tomas 
Nenortas šokėjų vardu padė
kojo visiems, kurie padėjo 
surengti šį pavasarinį kon
certą. 

Sigita Šimkuvienė 

LIETUVOS GYVENTOJU TURTO 
DEKLARAVIMO ĮSTATYMO PROJEKTAS 

Parengė Jūratė Gulbinas, 
MBA,CPA 

Prieš keletą mėnesių fi
nansų ministerija parengė 
vienkartinio gyventojų turto 
deklaravimo įstatymo projek
tą. Šiame projekte nurodoma, 
kad nuolatiniai Lietuvos gy
ventojai turtą deklaruotų tik 
vieną kartą, tam, kad būtų 
sukur ta jų turimo turto bazė. 
Nuolatiniai Lietuvos gyvento
jai apibūdinami Lietuvos 
Respublikos Gyventojų turto 
ir pajamų deklaravimo įsta
tyme, išleistame 1996 m. ge
gužės 16 d. kaip „fiziniai as
menys, kurių pagrindinė gyve
namoji vieta yra Lietuvos Res
publika bei fiziniai asmenys, 
gyvenę Lietuvos Respublikoje 
ataskaitiniais metais su per
traukomis arba ištisa^l83 die
nas ir ilgiau, išskyrus užsienio 
valstybių diplomatus, diplo
mat in ių atstovybių ir kon
sulinių įstaigų darbuotojus, 
užsienio valstybių piliečius". 

Turto deklaravimo projek
tas buvo sukurtas , norint 
sudaryti duomenų bazę, kuria 
galės naudotis mokesčių ad
ministracija. Projekte siūloma 
nus ta ty t i vienkartinį nuola
tinių Lietuvos gyventojų tam 
tikrų rūšių turto, turimo 2003 
m. gruodžio 31 d., deklara
vimą. Deklaracijos nepateikę, 
asmenys negalės pagrįsti jo

kiais šaltiniais vėlesnių pirki
nių. 

Pagal projektą, nuolati--
niai Lietuvos gyventojai vieną 
kartą deklaruotų kredito ir ne 
kredito įstaigose turimas pi
nigines lėšas, kurių suma 
viršija 40 tūkst . Lt. pa
siskolintas ir negrąžintas bei 
paskolintas ir nesusigrąžintas 
pinigines lėšas, vertybinius 
popierius, nebaigtą statybą 
bei kitą nekilnojamąjį daiktą, 
kurio nuosavybės teisės nėra 
įregistruotos nekilnojamojo 
turto registre, taip pat už
sienio valstybėse esantį nekil
nojamąjį arba kilnojamąjį 
daiktą, jeigu tokiam, pagal 
Lietuvos teisės aktus, privalo
ma teisinė registracija. 

Deklaruoti bus privalu 
turimus meno kūrinius, bran
gakmenius, juvelyrinius dir
binius, tauriuosius metalus, 
kurių vieneto vertė viršija 10 
tūkst. Lt., kitą, gyventojo nuo
mone, vertingą turtą, jeigu jo 
vieneto vertė viršija 10 tūkst. 
Lt. 

Siūloma mokesčių admi
nistratoriui suteikti teisę įpa
reigoti gyventoją pagrįsti dek
laruoto turto įsigijimo šalti
nius. 

Projekte nustatoma, kad 
turto deklaracijas mokesčių 
administratoriui privalu pa
teikti iki 2004 m. gegužės 1 d. 

Trio su gitaromis" — Romas Saka lauskas , Eva ldas Mal inauskas ir Andr ius Jovaiša — „Berželio" koncerte 
I. Dzikienės nuotr. 



Lietuvos bėgiką Helsinkyje pasitiko Suomijos ir Lietuvos prezidentai 
Atkelta i š 1 ps l . 

Gegužės pradžioje iš Kretin
gos išbėgęs, o vėliau iš Vilniaus 
iškilmingai išlydėtas P. Silkinas 
iki Helsinkio j a u ' nubėgo apie 
1,000 kilometrų. Iki lapkričio, 
kai numatyta jo bėgimo baigmė 
Romoje, bėgikas apsilankys 44 
Europos sostinėse ir nubėgs 
maždaug 16,000 kilometrų. 

Kretingiškis P. Si lkinas 
ypač ilgus nuotolius pradėjo 
bėgioti maždaug prieš 40 metų. 
Per savo gyvenimą P. Silkinas 
yra nubėgęs daugiau kaip 
150,000 kilometrų. 

Pirmą kartą 1,000 mylių bė
gimo pasaulio rekordą P. Silki
nas pasiekė 1997 m. Odesoje. 
1998 m. Australijos Natango 

mieste P. Silkinas pasiekė nau
ją 1,000 mylių bėgimo pasaulio 
rekordą — šį nuotolį j is įveikė 
per 11 parų 13 valandų 54 mi
nutes ir 58 sekundes. Šis rekor
das iki šiol nėra pagerintas. 

1989,1995 ir 2002 metais P. 
Silkinas bėgo aplink Lietuvą, o 
1990 metais — aplink Baltijos 
jūrą. 

Žemdirbiai dalinai patraukė užtvaras nuo Lietuvos keliu 
Atkelta iš 1 ps l . 

Žemdirbiai praleidžia ir au
tobusus, ir lengvuosius automo
bilius. 

Ketvirtadienį ryte Saločių 
kontrolės punkte buvo susida

riusi 50 krovininių automobilių 
eilė išvykti iš Lietuvos. Popiet 
laukiančių automobilių šiame 
punkte sumažėjo perpus. 

Pinigų iš valstybės reika
laujantys žemdirbiai nuo trečia

dienio buvo užtverę kelius, ve
dančius į pasienyje su Latvija 
esantį Saločių punktą ir pasie
nyje su Lenkija esantį Kalvari
jos punktą bei kelią Vilnius-
Klaipėda prie uostamiesčio. 

Kauniečiai kinams siūlo prietaisą prieš mirtiną ligą 
Atkelta iš 1 ps l . 

Metų pradžioje „Metrome-
dos" vadovai pasirašė sutartį su 
viena Rusijos Sankt Peterburgo 
miesto bendrove ir įsipareigojo 
šiemet pagaminti 120 purškik-
lių generatorių. 

Vienu kauniečių sukonst
ruotu purškiklių generatoriumi 
galima dezinfekuoti net 100,000 
kvadratinių metrų patalpas, 
todėl jis labai t inka oro uos
tams, geležinkelio stotims, dide

liems prekybos centrams. 
„Metromedos" specialistai 

sukūrė ir labai gerą ir žmogaus 
sveikatai nepavojingą dezinfe
kavimo medžiagą „Dombaj", 
kurią šiuo metu siekiama įre
gistruoti. 

Kauniečių gaminys kainuo
ja apie 6,500 litų. Už Švedijoje 
pagamintą prietaisą tektų su
mokėti 12,000 litų, o amerikie
tišką — 25,000 litų. Dezinfekuo
jančių medžiagų skirtumas dar 

ryškesnis — ki logramas Di
džiojoje Britanijoje pagamintos 
medžiagos kainuoja apie 120 li
tų, o kauniečių sukurtas is — 5 
litus. 

Vienas generatoriaus kūrė
jų Vladimiras Kudimovas ma
no, kad toks dezinfekavimas — 
viena veiksmingiausių priemo
nių prieš SARS, nes tik tokiu 
būdu purškiant skystį, galima 
pasiekti ir palubėje esančius 
mikrobus. 

Didžiausių Rytų Europos bendrovių šimtuke — trys Lietuvos įmonės 
Atkelta iš 1 ps l . 

Didžiausia Baltijos valsty
bių bendrove laikomas Estijos 
bankas „Hansabank". Šiemet 
jis vertinamas 1348.1 mln. JAV 
dolerių ir sąraše yra 25-tas. 

Estijos telekomunikacijų 
holdingas „Eest i telekom" 

užima 35-tą šiemetinio sąrašo 
eilutę (812.5 mln. dolerių), o 
Latvijos dujų bendrovė ,,Lat-
vijas gaze" — 59-tąją (374.4 
mln. dolerių). 

Daugiausiai šių metų sąra
še yra Rusijos bendrovių — 35, 
o jo viršūnėje puikuojasi „Ju

kos", įvertinta 22.079 mlrd. JAV 
dolerių. 

Sąraše yra 20 Lenkijos ben
drovių, 15 Čekijos, 10 Vengrijos, 
8 Slovėnijos, 3 Kroatijos, 2 Ru
munijos ir viena Slovakijos ben
drovė. 

Švedijoje nuteisti rytų europiečiai bus siunčiami kalėti tėvynėje 
Atkelta iš 1 p s l . 

nei Lietuvoje, Latvijoje ar 
Estijoje. Šiuo metu galimybė at
sidurti Švedijos kalėjime jų vi
sai negąsdina, nes ten jie gauna 
po atskirą kambarį su spalvotu 
televizoriumi. Tuo tarpu tėvy
nėje jų laukia perpildytos ka
meros be patogumų. 

Gegužės viduryje Lietuvoje 

viešėjęs Švedijos Valstybinės 
policijos kriminalinės žvalgybos 
vadovas Kris Ekberg Lietuvos 
policijos vadovams sakė, kad 
Švedijoje šiemet už įvairius nu
sižengimus sulaikyta 11 Lietu
vos piliečių. Pernai už nusižen
gimus Švedijos įstatymams bu
vo sulaikyti 34 lietuviai, 19 de
portuota. 

Lietuviai įkliūna vogdami iš 
parduotuvių, bandydami platin
ti narkotines ir psichotropines 
medžiagas, versdamiesi alkoho
lio ir cigarečių kontrabanda. 
Švedijoje padaugėjus lietuvių 
daromų nusikaltimų, šios vals
tybės pareigūnai pradėjo itin 
kruopščiai tikrinti automobilius 
su lietuviškais numeriais. • Trumpai apie viską 

Naudojantis „Ljetuvof ryto" f.LR>, „!U«tm>s ž»n«j" (LŽ\ „Respublikos" (£'•. 
„Kauno dienos" :KDi, ..KUipedos" OO ..Valstybėj to&i" ffS& (tasrasajj. BNS 
a Eftos mforraacŲOirūs! 

* Buvęs p r e z i d e n t a s Val
das A d a m k u s nusprendė atsi
sakyti įstatymo jam suteiktos 
teisės į valstybės lėšomis išlai
komą rezidenciją ir pareiškė ke
tinąs namą valstybės jam skir
tame sklype pasistatydinti už 
savo santaupas. Vyriausybė pa
tvirtino Prezidento ir Žemės re
formos įstatymų pataisas, pagal 
kurias iš valstybės tarnybos iš
ėjęs valstybės vadovas galės pa
sirinkti tarp valstybės lėšomis 
išlaikomos poilsiavietės ir neat
lygintinai nuosavybės teise su
teikiamo žemės sklypo indivi
dualiai statybai. Siūloma, kad 
suteikiamo žemės sklypo dydį ir 
vietą nustatytų vyriausybė. 

(R-Elta) 
* R e f e r e n d u m o dėl Lie

tuvos n a r y s t ė s Eu ropos Są
jungoje (ES) rezultatus užgin
čijusiems euroskeptikams savo 
teisybės teisme apginti nepavy
ko. Vyriausiasis administraci
nis teismas atmetė ..Jaunosios 
Lietuvos" ir naujųjų tautininkų 
sąjungos skundą dėl referendu
mo rinkimų rezultatų panaiki
nimo. (R- LŽ-Elta) 

* Užs ien io re ika lų minis
teri jos s e k r e t o r i u s Giedrius 
Čekuolis rengiasi išvykti am
basadoriauti į Prancūziją. Jis 
pakeis daugiau kaip 5 metus 
šiame diplomatiniame poste 
dirbančią Astą Skaisgirytę-
Liauškienę. J i . grįžusi į Vilnių, 
ketina dirbti URM sistemoje 
Šiemet turėtų būti pakeisti dar 
8 arba 9 kadencijas baigę am
basadoriai. (KD-Elta» 

* Po i l s inė je zonoje esan
čios K a u n o Lampėdž ių gy
venvie tės bendruomenė sune
rimo, kad specialios paskirties 
bendrove ,,Kauno vandenys" 
planuoja statyti Marvelės valy
mo įrengimų nuotekų išleistuvą 
prie pat jų namų. Lampėdžių 

gyventojai rodė 342 asmenų pa
rašus, kuriais nepritariama ka
nalizacijos nuotekų išleistuvo 
statybai šioje zonoje. Nuotekų 
išleistuvas planuojamas statyti 
toje Nemuno vietoje, kur viena
me krante įkurtas Kamšos bo
taninis ir zoologinis draustinis, 
o kitame — Lampėdžių parkas 
bei gyvenvietė, kuri nuo 1924 
m. iki nepriklausomybės atkū
rimo turėjo kurorto statusą. Va
sarą prie netoliese esančio Lam
pėdžių karjero veikia vienas iš 
dviejų oficialių miesto paplūdi
mių. (BNS) 

* Kla ipėdos l a i svo jo je 
ekonominėje zonoje oficialiai 
atidaryta danų firmos „A. 
Espersen A/S" žuvų perdirbimo 
įmonė. Firmos investicija siekė 
13 mln. litų, šiuo metu joje dir
ba apie 100 darbuotojų. Pagrin
dinė .Espersen" produkcija — 
šaldyta žuvis ir žuvies filė, kuri 
parduodama Europoje ir JAV. 
Gamybos žaliava — menkė, ku
rios didelė dalis bus perkama iš 
Lietuvos žvejų. (K-Elta > 

* SAPARD lėšų s k y r i m a s 
a r t i m o m s p o l i t i k a m s įmo
nėms Lietuvoje pasiekė Briuse
lį. Neatmetama galimybė, kad 
šiuo metu Lietuvoje besilankan
tys Europos Komisijos (EK) 
atstovai gali paprašyti darbo 
projektų, susijusių su SAPARD 
lėšų skyrimu. Pasak Nacionali
nės mokėjimų agentūros (NMA) 
prie Žemės ūkio ministerijos 
atstovės spaudai Dovilės Kir-
deikienės, EK atstovų darbas 
koncentruojamas ties naujų 
SAPARD krypčių akreditacijos 
procedūromis. Pagal 2000 ir 
2001 metų finansavimo sutartis 
Lietuvai iš viso skirta 282.2 
mln litų SAPARD paramos, 
įskaitant Lietuvos bendrai fi
nansuojamą 25 proc. dalį. NMA 
vadovas Evaldas Čijauskas pa

reiškė, kad nuo birželio naujų 
SAPARD paramos gavėjų duo
menys nebus slepiami. 

(LŽ, Elta) 
* Se imui p a t e i k t a įs ta ty

mo p a t a i s a dėl teisės Klaipė
doje naudotis nemokamu keltu. 
Seimui pri tarus, ši pataisa api
brėžtų tų juridinių ir fizinių as
menų sąrašą, kurie turėtų teisę 
keltis keltu per Kuršių marias 
nemokamai. Seimo narys so
cialliberalas Vaclovas Stanke
vičius įregistravo pataisą, kuri, 
jeigu Seimas pr i tars , užtikrins 
klaipėdiečių, dirbančių Kuršių 
nerijos teritorijoje teisę keltis 
keltu nemokamai. V. Stanke
vičiaus įregistruotoje pataisoje 
papildytas ir specialiųjų tarny
bų sąrašas, kurios, įteisinus šią 
pataisą, taip pat keltųsi nemo
kamai. (K-Elta) 

* V y r i a u s y b ė p r i t a r ė Fi
n a n s ų m i n i s t e r i j o s s iū lymui 
leisti užsieniečiams investuoti į 
loterijų verslą Lietuvoje. Ta
čiau versl ininkai mano, kad 
vargu ar maža valstybės rinka 
susivilios daug užsienio inves
tuotojų. Naujam Loterijų įsta
tymui ir su juo susijusiems įs
tatymų projektams dar turės 
pritarti Seimas. Šiuo metu Lie
tuvoje veikia t rys loterijų vers
lu užsiimančios bendrovės: 
„Olifėja", „Žalgirio loto" bei 
„Fortūna Baltica". Jų apyvarta 
pernai viršijo 95 mln. litų. 

(VŽ-Elta) 
* K l a i p ė d o s j ū r ų uos t e 

M u i t i n ė s k r i m i n a l i n ė s tar
nybos (MKT) pareigūnai iš Vil
niaus ir uostamiesčio sulaikė 
itin stambią kontrabandinių 
turkiškų drabužių bei avalynės 
siuntą. Keturiuose jūriniuose 
talpintuvuose buvo apie 43 to
nos drabužių ir batų. Spėjama, 
kad kontrabandos vertė gali 
siekti mažiausiai 2 milijonus 
litų. Kol kas manoma, kad tai 
pirmas neseniai Klaipėdoje už
siregistravusių bendrovių mė
ginimas įvežti kontrabandą. 

(K-Elta), 

PADĖKA 

AtA 
Arch. ALBERTAS J. KERELIS 

Tik vieną naktį aš gėrėjausi pavasariu 
Ir tąją naktį žemėn suklupau, 
O buvo sužaliavę rasos 
Už viską tam pavasary žaliau. 

Aš suklupau, ir niekas nepakėlė, 
Ir nepažadino manęs lietus, 
Tik žolės, prie manęs priėję 

Nustebo, kad žmogus 
Pavasarį numirt galėjo, 

Kai lijo kvepiantis lietus. 
A. Mackus 

Mylimas Vyras, Tėvas, Senelis, Uošvis mirė 2003 
m. balandžio 14 d., palaidotas balandžio 22 d. Šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse. 

Dėkojame kun. A. Paliokui, S.J., prel. I. Urbonui už 
maldas koplyčioje, šv. Mišių auką ir palydėjimą į kapi
nes. 

Nuoširdi padėka V. Peseckui ir žentui Kur t už ats i
sveikinimo žodžius, marčiai Lilijai už kankl ių muziką 
koplyčioje, ta ip pa t Don Varno veteranų postui bei 
pučiamųjų ins t rumentų kvintetui už muzikinį atsisvei
kinimą su velioniu Albertu bažnyčioje ir kapinėse . 

Esame dėkingi visiems, a ts i lankiusiems koplyčioje 
bei laidotuvėse, pareiškusiems užuojautą asmeniškai , 
laiškais ir spaudoje. Ačiū už gėles ir aukas šv. Mišioms, 
„Našlaičių Globai", „Saulutei", „Mercy Lift", Lietuvos 
Dukterų draugijai, Lietuvos par t izanų ir Almos fon
dams , „Lietuvos Vaikų Vilčiai", Karal iaučiaus k raš to 
lietuvybei ir Tėvams jėzui tams, Baltic Project. 

Nuliūdusi šeima 

D R A U G A S , 2 0 0 3 m. gegužės 23 d., penk t ad i en i s 

AfA 
Dr. LILIJA IGNATONIENĖ 
Mirė 2003 m. gegužės 21 d., sulaukusi 93 metų. 
Gyveno Čikagoje. Amerikoje išgyveno 54 metus . 
Nuliūdę liko: sūnūs Algis su žmona Sandra ir vaikai 

Audra su vyru Mare ir Dovydas; Arvydas su žmona Dai
n a ir dukra Vida; sesuo Antonia su dukra Dagmara . 

Velionė pašarvota penktadienį, gegužės 23 d., nuo 3 
v.p.p. iki 9 v.v. Pe tkus Lemont laidojimo namuose , 
12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.) Lemont, IL ir šeš
tadienį, gegužės 24 d. nuo 9:30 v.r. — 10 v. r. Pe tkus 
Marąuet te Pa rk laidojimo namuose 2533 W. 71 str . Chi-
cago. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, gegužės 24 d. Iš laido
j imo namų velionė bus at lydėta į Švč. Mergelės Mari
jos Gimimo bažnyčią, kurioje 10:30 vai. ryto bus aukoja
mos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus pa
laidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, d raugus ir pažįsta
m u s dalyvauti šiose laidotuvėse. 

N u l i ū d ę a r t i m i e j i 

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus Tel. 800-994-7600 
'.petkusfuneraIhomes.com 

DĖMESIO! DĖMESIO! 

Neseniai atvykote, ieškote darbo ar buto, tačiau 

skelbtis laikraštyje brangiai kainuoja? Ne bėda. 

DRAUGAS jūsų skelbimą 

išspausdins nemokamai. Tereikia paskambinti 

tel . 773-585-9500 ar užsukti f DRAUGO adminis

tracija adresu 4545 W . 63 St., CMcago, H. 60629 . 

SLAUGOS PASLAUGOS I I NEKILNOJAMASIS TURTAS 

Gražiame ir ramiame Tinley 
Parko rajone priimame gyventi 

žmogų su maitinimu, priežiūra ir 
slauga. Atskiras kambarys, geros 

sąlygos, rūpestinga priežiūra. Žema 
kaina. Norint, galime nuvežti į 
bažnyčia, pas daktarus ar kitur. 
Skambinti tel. 708-429-5431: 

mob. 773-817-7399. Raimonda. 

SIŪLO DARBĄ 

Vaikams reikalinga sąžininga. 
energinga 45 m. ar vyresnė 
auklė. Gyventi 6 d. savaitėje, 

virti, valyti. Privalo kalbėti 
rusiškai te l . 630-443-8764. 

Marina. 

Caregiver vvith Nursing Degree 
needed in Wisconsin. D.L., 

English. Sočiai Security, Nursing 
Diplomą ("all Home Care 

tel. 262-657-8467 or 262-744-0520 

Tai - Jūsų laikraštis 
D R A U G A I 

.•NIKN K O * l O «*'C 

GREIT PARDUODA 
Landmark 
properties 

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

RIMAS S T A N K U S 
• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant 
paskolą 
• Pensininkams nuolaida 

GprAty, 21 
Pro-Team 

Bus.: 708-361-0800 
VfliceVtft 773*4-7X20 
Fax:708-361-9618 
F.-mail: 
d.i.mayer(o worldnet.att.net 
DANA Š(" URBAITĖ MAYER 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste ar pnemiesčinose. kreipkitės į 
DANUTĘ MA YHt .Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauji nu.i 1986 m 
Nuosavybių įkainavimas veltui 

AfA 
SOFIJA JONYNIENĖ 

Mirė 2003 m. gegužės 20 d., su laukus i 88 metų 
Gyveno Woodridge, IL, i lgametė Brighton Parko gy

ventoja . 
G imė Tauragėje . Amerikoje išgyveno 54 metus. 
N u l i ū d ę liko: s ū n u s Kęs tu t i s Jonynas , duktė Rūta 

S t a n i u l i e n ė ir žen tas Aras , a n ū k a s Dar ius Juška Ame
rikoje; d u k t ė La ima Navickienė, žentas Algis, anūkė 
Kr i s t i na Pauž i enė su šeima, a n ū k a s Rolandas Navickas 
s u še ima , 4 proanūkai ; seserys Valerija Sereikienė s u 
š e i m a ir Te resė Kair ienė su še ima bei kiti giminės, gy
v e n a n t y s Lietuvoje; Aušrelė Jonyna i tė , Vytautas, Vy
l ius ir Algis Jonyna i su šeimomis bei kiti giminės, gyve
n a n t y s Amerikoje . 

A t a Sofija 1945-1949 mokytojavo Hanau lietuvių 
gimnazijoje, Vokietijoje, dėstė lotynų kalbą. 1950-1988 
buvo Br igh ton Parko l i tuan is t inės m-los vedėja ir mok
ytoja. 1990-1993 Dar iaus ir Girėno m-los mokytoja. Pa
rengė vado-vėlių l i tuanis t inėms m-loms: 

„Lie tuv ių kalbos pra t imai" , „Lietuvos laukai", 
„Tėvų ša l i s" „Tėvų namel ia i b rangūs" , 1955-1990 JAV 
LB Švie t imo tarybos sekre torė i r pradžios m-lų švie
t imo re ika lų direktorė. 1960-1985 JAV LB apygardos v-
bos sekre to rė ir atstovė švietimo re ikalams. 1985-1990 
Lietuvių mokytojų s-gos p i rmininkė . Dalyvavo ateiti
n inkų veikloje. Apdovanota J A V LB, Švietimo tarybos 
i r LSS žymenimis . 

Vel ionė pašarvo ta penktadienį , gegužės 23 d. nuo 3 
v. p.p. iki 9 v.v. Gaidas — Daimid laidojimo namuose 
4330 S. California, Ave, Chicago, TL. Atsisveikinimas 
vyks 7 v.v. 

La ido tuvės įvyks šeštadienį, gegužės 24 d. Iš laidoji
mo n a m ų 9 vai . ryto velionė bus a t lydėta į Švč. Mer
gelės Mari jos Nekal to Prasidėj imo bažnyčią, kurioje 
9:30 va i . ry to bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. P o 
Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių ka 
p inėse . 

Nuoš i rdž ia i kviečiame gimines , draugus ir pažįsta
m u s da lyvau t i šiose laidotuvėse. 

N u l i ū d ę a r t imie j i . 

Laidotuvių direk. Gerald F. Daimid 
Tel: 773-523-0440 

Mylimai žmonai 

AtA 
DONATAI BURBIENEI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą ilgamečiui 
ALTo valdybos nariui inž. KOSTUI BURBAI, 
dukroms MARYTEI ir NORAI su šeima bei arti
miesiems. 

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA 

AfA 
DONATAI BURBIENEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame vyrą KOSTĄ, 
dukras MARYTE ir NORĄ, brolį DOMĄ bei vi
sus artimuosius. 

Vandelino, Jono ir Rimo Domanskių šeimos 

PASLAUGOS SIŪLO IŠNUOMOTI 

STATE F A R M INSURANCE 
AUTOMOBH Jf X NAMU, SVEIKATOS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

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

Išnuomojamas 2 mieg. 5 kambarių 
butas su pilnai įrengta virtuve ir 

indų plovimo mašina. Kaina $800. 
Westhester raj„ prie 31 St. ir WoIf Rd. 

Tel. darbo 708-352-8822, ext 25: 
namų 708-531-8069. palikti žinutę 

A & 5 24 HRS, 7 DAYS 
773631-1833 

312-371-1837 
FREE ESTIMATE 

Apšildymo ir saldymo sistemų 
visapusiškas aptarnavimas ir 

instaliacija 
Vandens šildytuvai 
Kaminai. 
Gariniai boileriai 
Centrine saidymo sistema 

Išnuomojami 6 kambariai 
I aukšte Brighton Parke. 

Šalia mokvkla ir bažnyčia. 
Tel. 773-843-0104. 
Skambinti po 6 v.v. 

Lenkiškai tel. 773-586-4658. 

VVoodridge išnuomojami 1-2 
mieg., naujai suremontuoti butai. 

1 mieg. - S645; 2 mieg. - $729 $758 
Tel. 630-910-0644, Janą. 

ELEKTROS 
J YEDIM AI-PATAISYM AI. 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Išnuomojamas 2 mieg. „condo" 
Willowbrook su baseinu. Šalia SS 

greitkelis. Tel. 708-289-8577 
arba 708-423-4761. 

http://'.petkusfuneraIhomes.com
http://worldnet.att.net
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
XII MOKSLO IR KŪRYBOS 

SIMPOZIUMAS JAU ĮPUSĖJO 

Aktore, poete — ar poete, aktorė? 
Vienaip ar kitaip, tai Birutė Mar
cinkevičiūtė, apsilankiusi „Draugo" 
redakcijoje ir įamžinta Jono Kuprio 
nuotraukoje. Ji visus kviečia į Poe
zijos vakarą šeštadienį, gegužės 24 
d., 6 vai. vakare. Lietuvių dailės 
muziejuje. Lemonte. 

DVI MENININKĖS 
POEZIJOS VAKARE 

Solistė Skaidra Jančaitė 
atliks kelis kūrinius Poezijos 
vakare, šį šeštadienį, gegužės 
24 d., 6 vai. v., Lietuvių dailės 
muziejuje. 

S. Jančaitė yra baigusi soli
nio dainavimo studijas pas 
prof. Vaclovą Noreiką, toliau 
tobulino dainavimo meną pas 
nusipelniusius mokytojus 
Prancūzijoje ir Austrijoje. Šiuo 
metu ji dirba Lietuvos Muzi
kos akademijoje, dalyvauja 
įvairiuose muzikiniuose pro
jektuose su Lietuvos ir už
sienio muzikais bei kompozi
toriais. Solistė S. Jančaitė. 
kartu su poete ir aktore Bi
rute Marcinkevičiūte, paįvai
rins programą dainuojamais 
intarpais. Vakarui vadovaus 
žinoma poetė Eglė Juodvalkė. 

JAV LB Kultūros taryba 
nuoširdžiai kviečia dalyvauti 
ne tik vietinius tautiečius, bet 
ir svečius iš Lietuvos, kurie 
yra atvykę į XII Mokslo ir 
kūrybos simpoziumą. Po pro
gramos bus vaišės ir paben
dravimas. 

Poetė Birutė Marcinke
vičiūtė, atlikusi savo ..SOLO"' 
poezijos vakarą Los Angeles, 
CA. gegužės 20 d. atskrido į 
Čikagą. 

Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinių 100 metų jubiliejus 
bus paminėtas Memorial Day 
'Atminimo) šventėje, gegužės 
26 d., pirmadienį. Procesija 
prieš Mišias prasidės 10:15 
vai. r. Tikima, kad iškilmėse 
dalyvaus Čikagos arkidiecezi-
jos kardinolas Francis George, 
o po Mišių visi dalyviai rinksis 
prie Steigėjų paminklo '111 
Str. ir Pulaski), kur bus prisi
minti šių kapinių steigėjai ir 
visi lietuviai, čia radę amžiną 
poilsį. Visuomene kviečiama 
gausiai dalyvauti. 

Visi ateitininkai kviečia
mi į Ateitininkų šeimos šven
tę birželio 8 d., sekmadienį. 
Mišios bus 9 vai. r. Palaimin
tojo Jurgio Matulaičio misijos 
bažnyčioje, iškilmingas posė
dis — 10:30 vai. r. Pasaulio 
lietuvių centre. Renkamės 
uniformuoti. Po posėdžio moks
leiviai ateitininkai atliks vai
dinimą ...Juozas". 

ALRK Moterų sąjungos 
#3 kuopa kviečia nares į susi
rinkimą, kuris įvyks gegužės 
31 d., 3 vai. p.p., Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos salėje. 
Bus svarstomi svarbūs reika-

Šv. Kazimiero l ietuvių 
kapinių 100 metų sukakties 
paminėjimo, susikaupimo ir 
mirusiųjų prisiminimo iškil
mės vyks pirmadienį, gegužės 
26 d., prie steigėjų paminklo, 
tuojau po „Memorial Day" 
Mišių kapinėse. Religinei da
liai vadovaus šių kapinių di
rektorius kun. Jonas Kuzins-
kas, kalbės pasauliečių komi
teto pirm. Algis A. Regis, 
garbės sargyboje dalyvaujant 
šauliams ir ramovėnams. Ti
kimės, kad gausiai dalyvaus ir 
šias kapines branginanti lietu
vių visuomenė. Vainiko padė
jimu, giesme, JAV ir Lietuvos 
himnais bus pagerbti čia am
žinąjį atilsį radę mūsų arti
mieji, o taip pat pasaulyje iš
blaškyti, už tėvynės laisvę 
kovoję jos vaikai. Šių kapinių 
100 metų įsteigimo sukakties 
proga jų steigėjai kviečia visus 
suartėti šioje gyvųjų ir miru
siųjų bendravimo šventėje. 

Lietuvos Vyčių Amerikos 
Vidurio vakarų apygardos su
sirinkimas bus šeštadienį, bir
želio 7 d., Šv. Kazimiero sese
lių motiniškame name, 2601 
W. Marąuette Rd. Vyčiai ren
kasi 9 vai. r. šv. Mišiom, ku
rios bus 9:30 vai. r. Šv. Kazi
miero seselių koplyčioje. Po 
Mišių bus kavutė ir susirinki
mas, vėliau — pietūs. Pietums 
vietas užsisakyti, skambinant 
Anelei Pocienei 708-636-
6837. Susirinkimą globoja Lie
tuvos Vyčių 112 kuopa. Kvie
čiami dalyvauti visi vyčių kuo
pų nariai. 

Kun. Jonas Kuzinskas, 
Šv. Kazimiero lietuvių kapi
nių direktorius, pirmadienį, 
gegužės 26 d., tuojau po Mišių 
Šv. Kazimiero kapinėse, vado
vaus religiniam susikaupimui 
prie Steigėjų paminklo, daly
vaujant šauliams, kapų savi
ninkams ir plačiajai visuome
nei. Visi kviečiami pagerbti 
kapinių steigėjus ir visus, 
šiose kapinėse besiilsinčius, 
100-ųjų kapinių sukakties me-

.—tinių proga. Iškilmių metu 
prie paminklo bus padėtas 
vainikas, skambės giesmės, vi
sus — ir gyvuosius, ir miru
siuosius, jungs dvasinis ben
dravimas. 

Kuris l ie tuvis stipriau
sias? Tai sužinosite, atvykę į 
rartkų lenkimo turnyrą II tau
rei laimėti „Bunkeris — 
2003", kuris vyks gegužės 31 
d., šeštadienį, „Bunkeryje", 
Willow Springs, IL. Varžybų 
pradžia — 10 vai. vakaro. Da
lyvių registracija — 8 vai. v. 
— 9:30 vai. v. Kviečiame ak
tyviai dalyvauti ir sportinin
kus, ir sporto mėgėjus. Jūsų 
laukia nuotaikingas vakaras, 
taip pat bus galima laimėti 
vertingų prizų. Informacija 
tel. 773-934-0901 (mob.), 
312-836-0953. 

SKELBIMAI' 
• Amerikos l ietuvių ra

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

Trečiadienį, gegužės 21 d.. 
12:45 vai. popiet, PLC Lietu
vių fondo salėje buvo iškil
mingai atidarytas XII Mokslo 
ir kūrybos simpoziumas, daly
vaujant mokslininkams iš Lie
tuvos, JAV ir kitų valstybių, 
svečiams, žiniasklaidos atsto
vams. 

Atidarymo iškilmės buvo 
trumpos ir prasmingos. Joms 
vadovavo simpoziumo progra
mos komiteto pirm. Marius 
Naris. Iškilmės pradėtos JAV 
ir Lietuvos himnais, kurių gie
dojimą pravedė Juozas Poli-
kaitis, įsijungiant visai publi
kai. Invokaciją pasakė Palai
mintojo Jurgio Matulaičio (Le
monte) kapelionas kun. Algir
das Paliokas, SJ, prašydamas 
Aukščiausiojo laiminti mokslo 
žmonių pastangas, tiesiant til
tus per platųjį Atlantą tarp 
užsieniuose ir Lietuvoje gyve
nančių tautiečių. 

Mokslo ir kūrybos simpo
ziumų pirmūnų — sumany
tojų ir to sumanymo vykdytojų 
— vardu žodį tarė Bronius 
Nainys, pabrėždamas, kad 
1969 metais, pirmojo MKS 
atidarymo metu, niekas net 
nesapnavo tokio prasmingo jų 
tęstinumo, o juo labiau tai, 
kad pagaliau ir laisvos, ne
priklausomos Lietuvos moksli
ninkai galės simpoziumuose 
dalyvauti. 

Mokslo ir kūrybos simpoziu
mai, beveik nuo pat jų pra
džios, buvo neatskiriamai su- • 
sieti su inž. Alberto Kerelio 
pavarde. Jis ne tik buvo kone 
kiekvieno MKS ruošos tary
boje, bet daug kartų ir pirmi
ninkas. Deja, jis nesulaukė 
XII MKS pradžios, iškeliavęs 
Amžinybėn šių metų pavasarį. 
Tiek daug energijos, jėgų, dar
bo ir kūrybingumo atidavęs 
nuolatinis MKS darbuotojas 
1 bei vadovas a^a Albertas Kere
lis buvo šiltu žodžiu prisimin
tas atidarymo iškilmėse. Apie 
jį kalbėjo Leonas Maska-

hūnas. 
Marius Naris prie garbės 

prezidiumo stalo pakvietė 
mokslinės komisijos kopirmi-
ninką Lietuvoje ir organiza
vusį visas sekcijas (išskyrus 
inžineriją ir architektūrą) tė
vynėje dr. Vygintą Gontį; LR 
Seimo narį ir LR Seimo bei 
JAV LB komisijos pirm. Vac
lovą Karbauskį; prezidento 
Rolando Pakso patarėją švie
timo, mokslo, politikos, kul
tūros reikalais dr. Algirdą 
Gaižutį ir -prez. Pakso pa
tarėją Alvydą Medelinską. 

Kiekvienas jų tarė sveikini
mo žodį, be to, dr. A. Gaižutis 
paskaitė prez. Rolando Pakso 
sveikinimą simpoziumo daly
viams ir visiems užsienio lie
tuviams. Sveikinimas buvo 
užbaigtas skambiais poeto 
žodžiais: „Į darbą, broliai, 
vyrs į vyrą, šarvuoti mokslu 
atkakliu", labai tinkančiais 
šiai progai. V. Karbauskis — 
LR Seimo pirmininko Artūro 
Paulausko sveikinimą. Kiek il
giau kalbėjo A. Medalinskas, 
paminėdamas Lietuvos pasie
kimus per 13 nepriklauso
mybės metų ir ypatingą indėlį, 
kurį užsienio lietuviai suteikė 
savo tėvynei, kad jos lūkesčiai 
išsipildytų. Prezidentas Pak-
sas pasiryžęs išpildyti visus 
pažadus, paminėtus jo inaugu
racijos kalboje. Dabar pagrin
dinis uždavinys — sustiprinti 
krašto ekonomiką, kad vi
siems būtų gera gyventi Lietu
voje. 

Atidarymo iškilmės ilgai 
neužsitęsė, nes buvo griežtai 
laikomasi MKS nustatytos 
dienotvarkės. 

Reikia pastebėti, kad XII 
Mokslo ir kūrybos simpoziu
mas dar tik įpusėjo — jo tąsa 
ir šeštadienį, ir sekmadienį. 
Neturėjusiems progos daly
vauti pirmųjų dienų sesijose, 
siūlome nepraleisti bent pa
starųjų. Tikrai neteks gailėtis. 

DB 

CicerieCiai. po Mišių sekmadieniais susirinkę į Šv. Antano parapijos pa
talpas, diskutuoja rūpimais klausimais ir pasidalina naujienomis. E. 
Šulaičio nuotraukoje: Arūnas Zailskas ir Stefa Kisielienė. 

Čikagos skyriaus miru
sių ramovėnų kapai Lietu
vių tautinėse kapinėse bus 
lankomi gegužės 25 d., sekma
dienį. Ramovėnus ir jų šeimos 
narius 10 vai. r. prašoma rink
tis prie kapinių administraci
jos pastato. Šv. Kazimiero lie
tuvių kapinės bus lankomos 
gegužės 26 'd., pirmadienį, 9 
vai. r. Prašoma rinktis prie 
Romo Kalantos paminklo. 
Kviečiami visi ramovėnai, jų 
šeimų nariai šiame prasmin
game paminėjime dalyvauti. 

Pirmadienį, gegužės 26 
d., yra Amerikos valstybinė 
šventė, kurioje prisimenami 
visi žuvusieji ir mirusieji šio 
krašto kariai, tad ir šventė va
dinama Memorial Day — At
minimo diena. „Draugo" re
dakcija, administracija ir 
spaustuvė pirmadienį nedirbs. 
Linkime visiems saugaus ir 
poilsingo pirmojo šių metų 
ilgo savaitgalio! 

Lietuviai politika tikrai 
domisi, tad juos turėtų do
minti ir politiniai mokslai. Šia 
tema sesija vyks šeštadienį, 
gegužės 24 d., nuo 8:30 iki 11 
vai. r. Sesijai vadovauja Julius 
Šmulkštys. Dalyvauja: Bro
nius Nainys (o jis tikrai daug 
žino apie politiką ir moka pa
sakyti savo nuomonę), Leonas 
Sabaliūnas, Vytautas Radžvi-
las, Raimundas Lopata, Ra
mūnas Vilpišauskas. 

„Mokytojo parengtis ir 
tautos išlikimas", tai tik vie
nas iš keleto pranešimų XII 
Mokslo ir kultūros simpoziu
mo sekcijoje, pavadintoje „Lie
tuvos mokslininkai ir visuo
menė". Vadovauja dr. Vygin
tas Gontis. Pranešinai bus 
šeštadienį, 12:45-17:40 vai. 
p.p. 

Ar girdėjote įdomią nau
j ieną? I Čikagą vėl atvyksta 
„Trys Tigrai" ir ne vieni, o 
kartu su jais — ir „dresiruo-
toja" — solistė Judita Leitaitė. 
Šis ypatingas koncertas ruo
šiamas birželio 14 d., šeš
tadieni, Jaunimo centro di
džiojoje salėje. Bilietai parduo
dami „Seklyčioje". Kai tik 
daugiau informacijų sužino
sime, su visais pasidalinsime, 
o tuo tarpu — spėliokime ir 
laukime... 

Ar jau užsisakėte bilietus 
į Mokslo ir kūrybos simpoziu
mo užbaigtuvių pokylį? Dar 
ne!? Tai paskubėkite skambin
ti šiais telefonais ir užsi
tikrinti sau vietą: 630-257-
1858 arba 773-436-7679. 
Pokylis vyks sekmadienį, 
gegužės 25 d.. Willowbrook po
kylių silėje. 

Mokslo metai baigiasi — septintokės džiaugiasi Čikagos !it. mokyklos linksmai nusiteikusios septintokės. Iš. 
kaires: Egle Duseviciūte. Austėja Kaveckaite. Arūnė Ribitauskaitė, Gintarė Viršinskaite. Audra Miliūnaitė, Mo
nika Juknaite Živilės Badaraitės nuotr 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOClATIOfr Of CHICAGO 

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

Stcphen M. Oksas, PreSidem 

Patarnautum Čikaga* ir Ąpyttnkių Lietuviams Daugiau Kaip 95 Afettts. 
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Veiklieji Cicero telkinio lietuviai — LB Cicero apylinkes pirmininkas 
Mindaugas Baukus (kairėje) ir bažnytinio choro valdybos pirm. Bronius 
Bikulcius. Ed. Šulaičio nuotrauka. 

EILINIS SUSIBŪRIMAS, NEEILINIAI 
SVEČIAI PAS CICERO LIETUVIUS 

Gegužės 18 d., sekmadienį, 
Cicero lietuviai turėjo retą 
svečią: apsilankė Washington, 
DC, esančiame Amerikos ka
talikų universitete moralinės 
teologijos magistrantūros stu
dijas tęsiantis kun. Vaidotas 
Labašauskas. Jis prieš pen
kerius metus yra baigęs ku
nigų seminariją ir į kunigus 
įšventintas Kaune. Kun. La
bašauskas aukojo Mišias Šv. 
Antano parapijos bažnyčioje, 
pasakė pamokslą, o po to 
trumpai užsuko į sekmadie
ninį Cicero lietuvių susi
būrimą pabendrauti su savo 
tautiečiais. 

Susirinkimui pirmininkau
jantis dr. Petras Kisielius pri
statė svečią, paminėjo, kad 
jam yra malonu matyti mari
jampolietį kaip tik šiame lie
tuvių būryje. 

Kun. V. Labašauskas savo 
kalbos pradžioje išreiškė pa
dėką Amerikos lietuviams už 
jų indėlį, visais laikais pade
dant Lietuvai. Jis sakė: „Jūs 
išlaikėte naujame krašte lietu
vybę ir mes iš jūsų galime pa
simokyti". Kalbėdamas apie 
ateitį, kunigas paminėjo, kad 
Vašingtone dar turėsiąs stu
dijuoti porą metų. 

Vėliau svečias atsakė į kelis 
klausimus. Vienas jų buvo 
apie pavojus, kurie gali iškilti, 
Lietuvai įstojus į Europos 
Sąjungą. Kun. V. Labašaus
kas sutiko su galimais pavo
jais, tačiau pabrėžė, kad nega
lime pasistatyti panašią sieną, 
kaip anksčiau yra padarę ki
niečiai, nes tai nieko gero lie
tuviams neduotų. 

Be kun. V. Labašausko, tą 
patį sekmadienį pas Cicero 
lietuvius buvo atsilankiusi dar 
viena viešnia iš Marijampolės 
— Marija Bliuvienė. Ji yra 
nemaža veikėja tame Suvalki
jos mieste — Vysk. M. Va
lančiaus blaivystės sąjūdžio 
Marijampolės skyriaus pirmi
ninkė. 

Šis sąjūdis yra išvystęs 
veiklą ir vaikų, vadinamų 
„valančiukais" tarpe. -Veikla 
taip pat apjungia nemažą būrį 
jaunimo. Toks darbas pareika
lauja daug lėšų, o jų nelengva 
gauti. Viešnia tuo reikalu ir 
kreipėsi į susirinkusius cice-

riečius. Jie „valančiukų" veik
lai paremti susirinkimo metu 
sudėjo 210 dol. (didžiausias 
aukotojas su 60 dol. buvo il
gametis Cicero lietuvių telki
nio gyventojas, vėliau išsi
kėlęs į Orland Park, Juozas 
Ališauskas). 

Susirinkimo metu prasmin
gų minčių pateikė, iš Kauno 
atvykęs ir Čikagon Kauno dai
lininkų parodą atvežęs, dail. 
Vilius K. Slavinskas. Parodos 
atidarymas įvyko gegužės 16 
d. Čiurlionio galerijoje, Jauni
mo centre. 

Lietuvių Bendruomenės Ci
cero apylinkės valdybos pirm. 
Mindaugas Baukus supažindi
no su Lietuvos ambasado
riaus JAV ir Meksikai Vygau-
do Ušacko laišku, kuriame 
ambasadorius praneša, kad 
sutinka su Cicero miesto pre
zidento Ramiro Gonzalez min
timi Cicero miestui susigimi
niuoti su kuriuo nors Lietuvos 
miestu. Ambasadorius rašo, 
kad dėmesį šiuo reikalu rodo 
Utena, Ukmergė ir Kėdainiai. 
Iš savo pusės, V. Ušackas pa
kvietė prez. R. Gonzalez apsi
lankyti Lietuvoje ir dalyvauti 
amerikiečių lietuvių prekybos 
forume, kuris rengiamas lie
pos 7 d. Vilniuje. Kaip cice-
riečiai gerai atsimena, amb. V. 
Ušackas Cicero mieste lankėsi 
š.m. vasario mėnesį, Lietuvos 
Nepriklausomybės šventės mi
nėjime. Ten jis susitiko ir su 
miesto prezidentu Gonzalez. 

Susirinkimo pabaigoje buvo 
pasidžiaugta, kad į sveikųjų 
eiles vėl sugrįžo veikli tautietė 
Mėta Gabalienė, kuri anks
čiau ilgą laiką pasirūpindavo 
sekmadieninių susirinkimų 
vaišėmis. 

Edva rdas Šulaitis 

Pa t i gražiausia lietuvių 
šventovė Čikagoje yra Mar
ąuette Park apylinkėje. Tai 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pija, kurion į 10:30 vai. r. sek
madienių Mišias suplaukia 
marios lietuvių — ir neseniai 
atvykusių (ypač jų) ir anks
čiau čia gyvenančių. Visi 
kviečiami pasimelsti kartu. 

Būkime pažįstami! 
Neseniai atvažiavusiems, norintiems skaityti DRAUGĄ, 
siusime jį 1 mėn. nemokamai. Praneškite savo pavardę, 
vardą, adresą ir telefono numerį raštu (DRAUGAS. 4545 
W. 63 St.. Chicago, IL 60629) arba telefonu 773-585-9500. 
Būkime pažįstami! (JAV) 

vardas, pavardė 

adresas 

miestas, valstija, zip 

telefono numeris 


