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numeryje:
Sporto pirmenybės 
Čikagoje ir Detroite; 
Petro Petručio ir 
skaitytojų 
pasikalbėjimas.

2 psl.

Ne visos šventės 
švęstinos, - Danutė 
Bindokienė kelia mintį 
vedamajame; 
naujos imigracijos 
taisyklės dar negalioja, 
- naujuosius imigrantus 
ramina Birutė 
Jasaitienė.

3 psl.

Mama - brangiausias 
žodis; įspūdžiai iš 
Kristupo Kelero 
koncerto; gražiausios 
akys - skaidraus 
žvilgsnio.

Bičiulystė

Kas organizuoja 
lituanistinių mokyklų 
mokytojų savaites, 
aiškina laiške 
Teresė Gečienė.

7 psl.

Lietuvių operos 
Čikagoje svečiai 
puikiąsias „Lucia di 
Lammermoor” arijas 
jau repetuoja Morton 
gimnazijoje.

8 psl.

Sportas
♦ Lietuvos disko metikas

Romas Ubartas ir toliau ka
tegoriškai neigia vartojęs do
pingą. Sportininko masažuo
toja dirbanti jo žmona Tatjana 
įsitikinusi, kad Montrealio 
laboratorijos darbuotojai, tir
dami R. Ubarto mėginius, pa
darė klaidą. Disko metikas 
yra pasirengęs kovoti dėl tei
sės atlikti dar vieną pakarto
tinį tyrimą. Sportininkas no
rėtų, kad tyrimas būtų atlik
tas ne Montrealio laboratori
joje. (LR. LŽ, Elta)

* Vilniaus rąjone važiuo
damas motociklu, į avariją 
trečiadienį pateko ir buvo su
žalotas Vilniaus „Lietuvos ry
to” krepšinio klubo vidurio 
puolėjas Robertas Javtokas. 
22 metų 210 cm ūgio krepši
ninkas buvo nugabentas į Vil
niaus universitetinę Greito
sios pagalbos ligoninę, jam at
likta sudėtinga kojos opera
cija.

Naujausios
žinios

* Dėl gedulo Erfurte at
šauktas Lietuvos ir Vokietijos 
prezidentų susitikimas.

* Vyriausybė neleis eks 
portuoti sraigtasparnių, 
kuriuos lengvai galima per
dirbti į karinius.

* Kovo 11-osios akto sig
nataras, buvęs Seimo narys, 
Lietuvos nacionaldemokratų 
partijos (LNP) vadovas Kaži 
mieras Uoka kandidatuos į 
prezidentas. Savo postą LNP 
jis užleido pavaduotojui, skan
dalingai pagarsėjusiam Min
daugui Murzai.

Vašingtonas, gegužės 2 d. 
(AFP-BNS) — Jungtinės Vals
tijos leido suprasti, kad gali 
pritarti priimti į NATO dau
giau naujų narių, nei šiuo 
metu tikimasi. Vašingtonas 
taip pat pasiryžęs daryti spau
dimą savo bendrininkėms Eu
ropoje stiprinti savo karinius 
pajėgumus bei prisidėti prie 
prezidento George W. Bush 
priešraketinės gynybos pro
gramos, nepaisant abejonių 

| jos atžvilgiu daugelyje Euro
pos sostinių.

Toks pareiškimas nuskam
bėjo per trečiadienį Senato 
užsienio ryšių komitete vyku
sius svarstymus, kuriuose da
lyvavo valstybės sekretoriaus 
pavaduotojas politikos klausi
mams Mare Grossman bei gy
nybos sekretoriaus pavaduoto-

Į jas politikai Douglas Feith.
Naujų narių priėmimas bus 

svarbiausias klausimas per 19 
NATO sąjungininkių pasita
rimą Prahoje lapkričio mė
nesį. Nukelta į 6 psl.

„Mažeikių naftoje 
žvalgosi kita JAV firma

JAV energetikos milžinas 
firma „EI Paso” greičiausiai 
bandys skverbtis į „Mažeikių 
naftą”, kurią valdo kita JAV 
bendrovė „Williams Interna
tional”. Praėjusią savaitę į 
Lietuvą buvo atvykę „EI Paso” 
atstovai iš JAV ir Didžiosios 
Britanijos „EI Paso Europe” 
padalinio. Tai jau trečias šios 
bendrovės atstovų vizitas į 
Lietuvą. Kartu su jais lankėsi 
ir JAV bendrovės „Access In
dustries” viceprezidentas Paul 
Rodzianka. Si bendrovė yra 
viena iš Rusijos naftos įmonės 
TNK, taip pat turinčios tikslų 
„Mažeikių naftoje”, akcinin- 
kių. „EI Paso” ir „Access In
dustries” yra strateginiai ben
drininkai įgyvendinant planus 
Lietuvoje. TNK norėtų tiekti 
naftą „Mažeikių naftai”, o „EI 
Paso” organizuotų naftos pro
duktų prekybą. <lr, bns>

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

žinių agentūrų praneSimais)

ARTĮ IRYTAI

Yasser Arafat
Ramala, Vakarų Krantas.

Palestiniečių prezidentas Yas
ser Arafat ketvirtadienį, pir
mą kartą po mėnesį trukusios 
Izraelio apsiausties, išėjo iš 
savo namų Ramaloje. Y. Ara
fat, kuris pagal JAV paremtą 
susitarimą buvo paleistas iš 
namų arešto, iš būstinės auto
mobilių palyda išvyko apžiū
rėti miesto, kuriame vyko ak
tyvūs mūšiai. Apsiausties nu

„Juo daugiau, tuo geriau”, 
mano JAV apie NATO plėtrą

Čekijos prezidentas Vaclav Havel (dešinėje) ketvirtadienį Prahoje priėmė Estijos, Latvijos ir Lietuvos preziden
tus — Amold Riuitel, Vairą-Vykę Freibergą ir Valdą Adamkų.

Čekijos prezidentas remia 
Baltijos valstybių narystę NATO

Praha-Vilnius, gegužės 2 d. 
(BNS)— Ketvirtadienį Prahoje 
susitikęs su trijų Baltijos vals
tybių prezidentais, Čekįjos 
prezidentas Vaclav Havel dar 
kartą užtikrino savo valstybės 
paramą Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos narystei NATO.

Susitikime su Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos vadovais Valdu 
Adamkumi, Vaira Vyke-Frei- 
berga ir Amold Ruutel V. 
Havel teigė surengęs šį ke
turšalį susitikimą norėdamas 
parodyti paramą Baltijos vals
tybėms ir jų euroatlantinės in
tegracijos siekiams. Čekijos 
vadovas pažymėjo, kad visas 
keturias valstybes sieja pa
naši istorinė praeitis, geogra
finė padėtis, politiniai tikslai 
ir siekiai. Jis teigė, kad Balti
jos valstybių narystė NATO 
būtų galutinis 1939 metų Mo

traukimas užbaigė vieną la
biausiai įtemptų epizodų per 
daugiau kaip 1.5 metų trun
kantį Izraelio ir palestiniečių 
konfliktą. Neslėpdamas pyk
čio, Y. Arafat užsipuolė Izrae
lio premjerą Ariel Sharon už 
jo karinės operacijos taktiką. 
„Tai rasizmas, tai fašizmas”, 
sakė jis.

Vašingtonas. Izraelio mi
nistras pirmininkas Ariel Sha
ron trečiadienį pranešė, kad 
per kitą savaitę Vašingtone 
įvyksiantį susitikimą su JAV 
prezidentu George W. Bush 
pateiks naują taikos pasiūly
mą bei saugumo užtikrinimo 
planą, pagal kurį tarp Izraelio 
ir Vakarų Kranto numatoma 
įrengti sustiprintai saugomą 
sieną. Jis pripažino, kad šio 
plano įgyvendinimas brangiai 
kainuos, ir pareiškė prašysiąs 
JAV finansinės paramos.

Jungtinės Tautos. JT Sau
gumo Taryba ketvirtadienį pa
darė pertrauką nesusitarusi 
dėl atsako į JT generalinio 
sekretoriaus Kofi Annan 
sprendimą paleisti faktų nus
tatymo komisiją, kuri turėjo 
vykti į palestiniečių pabėgėlių

lotovo Ribbentropo pakto, ku
riuo Baltijos valstybės atiteko 
SSRS įtakos sferai, pasekmių 
paneigimas.',

Lietuvos prezidentas' V. 
Adamkus pažymėjo, kad Lie
tuvos ir Čekijos bendradar
biavimas saugumo ir gynybos 
srityse yra pavyzdinis, tai liu
dija bendras karių dalyvavi
mas NATO vadovaujamose 
operacijose bei glaudūs insti
tucijų ryšiai. 1999 m. Lietuvos 
ir Čekijos karo medikai dirbo 
kartu humanitarinėje operaci
joje Albanijoje

V. Adamkus pažymėjo, kad 
svarbu keistis tarpusavio pa
tirtimi derantis su Europos 
Sąjunga (ES) dėl abiem vals
tybėms svarbių skyrių. Lietu
va ir Čekija derybas su ES 
siekia baigti šių metų pabai
goje.

stovyklą Jenin’e. Palestiniečių 
teigimu, Izraelio kariuomenė 
stovykloje sunaikino tūkstan
čius palestiniečių.

Jeruzalė. Palestiniečių va
das Yasser Arafat ketvirtadie
nį Jenin pabėgėlių stovykloje 
vykusias kovas palygino su 
Antrojo pasaulinio karo Sta
lingrado mūšiu, per kurį buvo 
visiškai sugriautas Rusijos 
miestas prie Volgos ir kuria
me žuvo daugiau kaip 600,000 
žmonių.

L JAV

Vašingtonas. JAV prezi
dentas George W. Bush trečia
dienį priėmė Hu Jintao, kaip 
manoma, busimąjį Kinijos va
dovą, ir šis pirmas oficialus 
pareigūnų susitikimas gali bū
ti lemtingas nustatant būsimų 
Kinijos ir JAV santykių toną. 
Hu Jintao pasirodymas Bal
tuosiuose rūmuose tapo vienu 
iš reikšmingiausių jo žingsnių 
į tarptautinę areną prieš nu
manomą jo paaukštinimą į 
aukščiausius Kinijos komunis
tų postus šių metų pabaigoje.

Tbilisis. JAV kariškiai, at
vykę apmokyti ir parengti 
Gruzijos ginkluotąsias pajė
gas, numatytą programą pra
dėjo vykdyti trečiadienį. Pasak 
grupės vadovo Scott Thein, iš 
viso atvyks 150 karinių inst

Ignalinos elektrinės 
saugumui — 

ypatingas dėmesys
Vilnius, gegužės 2 d. (BNS) 

— Ignalinos atominėje elek
trinėje (IAE) praėjusiais me
tais užregistruota 50 neįpras
tų įvykių, iš kurių keturi pa
gal tarptautinę branduolinių 
įvykių skalę INES buvo įver
tinti vienetu, kiti 23 — nuliu.

Įvykiai branduolinėse jėgai
nėse pagal savo pavojingumą 
vertinami INES skalėje pagal 
aštuonių balų sistemą nuo 0 iki 7.

Valstybinės atominės ener
getikos saugos inspekcijos 
(VATESI) 2001 metų veiklos 
ataskaitoje vienas iš keturių 
minėtų įvykių pavadintas 
„išskirtiniu”. Gegužės 15 d. 
gabenant į saugyklą iš auto
mobilio iškritęs indas su vidu
tinio aktyvumo radioaktyvio
siomis atliekomis užteršė apie 
30 kv. metrų teritorijos.

Nukelta į 6 psl.

ruktorių, programoje numaty
ta aprūpinti kelis Gruzijos ba
talionus (iki 2,000 karių) ati
tinkama ekipuote ir šauna
maisiais ginklais. Paklaustas, 
„ar atvykus didelei JAV kariš
kių grupei, Gruzijoje nebus 
įrengta karinė bazė”, Pentago
no atstovas pareiškė, kad JAV 
vadovybė tokių planų nepuo
selėja.

Vašingtonas. JAV prezi
dentas George W. Bush ketvir
tadienį priėmė Europos Komi
sijos pirmininką Romano Pro- 
di ir Europos Sąjungai pirmi
ninkaujančios Ispanijos minis
trą pirmininką Jose Maria Az- 
nar. Susitikime daugiausiai 
dėmesio buvo skirta kovai su 
terorizmu, Artimuosiuose Ry
tuose plintančiam smurtui bei 
stiprėjantiems nesutarimams 
dėl prekybos.

Guantanamo Bay, Cuba.
JAV kariuomenės lėktuvas at
skraidino iš Afganistano į JAV 
laivyno bazę naują įtariamų 
,,al Qaeda” ir Talibano kovoto
jų grupę, papildžiusią 300 jau 
kalinčių belaisvių gretas. Be
laisviai atskraidinti po 2 mė
nesių pertraukos, kurios metu 
bazėje buvo statomas naujas 
kalėjimas.

JAV vyriausybinėse ži
nybose yra per 603,000 tar
nybinių automobilių — po vie

Svarbiausias reikalavimas narystei
NATO: nebūti našta, bet naudinga

bendradarbe
Chicago — gegužės 1 d.

Lietuvos Respublikos ambasa
dos JAV-se dėka, trečiadienį 
Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejaus patalpose buvo su
ruošta spaudos konferencija 
su JAV Valstybės departa
mento pareigūnu, JAV Vals
tybės sekretoriaus padėjėjo 
Europos ir Eurazijos klausi
mais pavaduotoju Steven Kari 
Pifer. Turėdamas progą apsi
lankyti Čikagoje, pareigūnas 
pareiškė pageidavimą susitik
ti su vietinės lietuvių žinia- 
sklaidos atstovais.

Pagrindinė spaudos konfe
rencijos tema — NATO plėtra 
ir naujų narių pakvietimo ga
limybės, š.m. lapkričio mėnesį 
vyksiančiame sąjungos narių 
suvažiavime Prahoje. Steven 
K. Pifer šiuo klausimu padarė 
išsamesnį pranešimą, pabrėž
damas, kad NATO plėtra tik
rai įvyks, tik dar neišspręstas 
klausimas, kurios ir kiek 
naujų narių bus pakviesta 
įsijungti į sąjungą. Jis pa
minėjo, kad greičiausiai bus

Vilniaus grupės kandidatės 
atneš į NATO „pridėtinės vertės”
Vašingtonas-Vilnius, ge

gužės 2 d. (BNS) — Tapusios 
NATO narėmis, vadinamosios 
Vilniaus grupės valstybės to
liau vykdys reformas ir su
teiks sąjungai „pridėtinės ver
tės”, teigia Lietuvos ambasa
dorius JAV Vygaudas Ušac
kas: Jis kalbėjo trečiadienį 
Vašingtone JAV Kongreso Ats
tovų rūmų Tarptautinių rei
kalų komiteto Europos pako
mitetyje surengtuose klausy
muose NATO plėtros tema. 
Posėdyje taip pat kalbėjo Va
šingtone reziduojančių na
rystės NATO siekiančių vals
tybių ambasadoriai.

Tą pačią dieną klausymus 
apie NATO ateitį surengė ir 
Senato Užsienio reikalų komi
tetas.

Kaip pranešė Lietuvos URM, 
V. Ušackas pabrėžė, kad lap
kritį Prahoje įvyksiančio są

ną trim federaliniams tarnau
tojams, pranešė Amerikos or
ganizacija „Piliečiai prieš val
džios išlaidumą”, pažymėda
ma, kad į šį skaičių neįtrauk
tas didžiulis Pentagonui pri
klausančių karinių mašinų 
parkas. Automobilių išlaiky
mas JAV iždui kasmet atsiei
na 2.3 milijardo dolerių.

AZIJA
Manila. Senas Filipinų oro 

pajėgų naikintuvas „F-5”, ku
ris dalyvavo bendrose praty
bose su JAV antiteroristinė- 
mis pajėgomis, ketvirtadienį 
sudužo į mokyklos pastatą. 
Per avariją, kuri įvyko Maba- 
lakato miestelyje, žuvo lėktu
vo lakūnas ir buvo sužeisti 16 
ant žemės buvusių žmonių. Po 
šios nelaimės nuspręsta at
šaukti planuotas bendras ka
rines pratybas su JAV pajėgo
mis.

ĖUROPA

Briuselis. NATO pranešė, 
jog nutrauks JAV oro erdvės 
saugojimo operaciją, kuri buvo 
pradėta po pernai rugsėjo 11 
d. įvykdytų teroro išpuolių. 
Pranešama, kad ši operacija 
tapo nebūtina, nes JAV pato
bulino savo oro gynybos siste
mą. Septyni NATO ankstyvojo 
įspėjimo ir valdymo lėktuvai

Steven Kari Pifer

pakviesta daugiau negu vie
na, bet, kaip kandidatės bus 
sugrupuotos, šiuo metu sunku 
pasakyti.

Vašingtonas deda pastan
gas, kad tolimesnė NATO 
plėtra tikrai įvyktu. Tam kliū
čių nenumatoma nei iš Mask
vos, nes Rusijos prezidentas 
Vladimir Putin ypatingų 
užtvarų plėtrai iš esmės ar kai 
kurių kandidačių atžvilgiu 
nestato. Nukelta į 6 psl.

jungos viršūnių susitikimo 
sprendimai turės „istorinę 
svarbą” Vidurio ir Rytų Euro
pos valstybių likimams bei 
sustiprins kandidačių pa
siryžimą veikti išvien su JAV 
bei kitais NATO sąjunginin
kais užtikrinant kolektyvinį 
saugumą.

Anot ambasadoriaus, nepai
sant kelis dešimtmečius val
džiusių komunistinių režimų, 
Vidurio ir Rytų Europos 
žmonės išlaikė įsipareigojimą 
ir tikėjimą laisvų tautų ben
dromis vertybėmis — demok
ratija, asmens laisve ir 
įstatymo viršenybe. Prie šių 
vertybių išsaugojimo prisidėjo 
JAV vykdyta Sovietų okupaci
jos nepripažinimo politika.

Pasak ambasadoriaus, nau
jos narės suteiks NATO pri
dėtinės vertės.

(AWACS) su tarptautinėmis 
įgulomis saugojo JAV dangų, 
leisdami Amerikai siųsti savo 
lėktuvus į karo operaciją Afga
nistane. JAV gynybos sekreto
rius Donald Rumsfeld pareiš
kė, kad NATO lėktuvai gegu
žės 16 d. grįš į savo bazes, ir 
išreiškė JAV dėkingumą už 
pagalbą.

Madridas. Ispanijos sosti
nėje trečiadienį, kai tūkstan
čiai futbolo sirgalių ėjo į Euro
pos čempionų lygos pusfinalį 
tarp Madrido „Real” ir Barce- 
lonos klubų, pakelėje sprogo 
dvi galingos automobiliuose 
įrengtos bombos. Manoma, 
kad sprogdinimus įvykdė gink 
luotą baskų separatistų gru
puotė ETA, kuri daugiau kaip 
30 metų kovoja, siekdama įs
teigti nepriklausomą baskų 
valstybę, kurią sudarytų ke
lios Šiaurės Vakarų Ispanijos 
ir Pietvakarių Prancūzijos 
provincijos.
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SPORTO APŽVALGA

Redaktorė Irena Regienė

JAUNUČIŲ KREPŠINIO 
PIRMENYBĖS DETROITE

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

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

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

Varžybas vykdo Detroito

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

Žaidimai vyks 5 vietose, 10- 
je aikščių — šeštadienį ir 4 
vietose, 8-se aikštėse — sek
madienį. Žaidynių vietos: 
Oakland Community College 
Orchard Ridge, Northville 
Rec. Hillside Midle School, La- 
dywood High School, St. Edith 
Grade School ir Dievo Apvaiz
dos lietuvių parapija.

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

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

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

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

Čikagos ASK „Lituanica” jaunieji krepšininkai ruošiasi ŠALFASS metinėms jaunučių krepšinio pirmenybėms.
I

„LITUANICOS” FUTBOLININKAI 
NETURĖJO RUNGTYNIŲ

Kažkas netvarkoje su „Met- rungtynės vakar buvo sužais- toje, nepaisant, jog „Schwa-
ropolitan” futbolo lygos vado
vybe. Ankstesnį sekmadienį 
„Lituanicos” futbolo komandos 
turėjo žaisti kelias dienas 
prieš tai atšauktas rungtynes, 
o vakar — rungtynės buvo 
atšauktos likus tik kelioms va
landoms prieš jų pradžių.

Kaip teigia „Lituanicos” vy
rų komandos treneris Gedimi
nas Jarmalavičius, jis susi
laukė telefono skambučio iš 
pačio „Metropolitan” lygos 
prezidento Joe Zyzdos jam jau 
besirengiant sėsti į automobilį 
vykimui į „Schwaben Center”, 
kur turėjo vykti susitikimas 
su „Vikings” futbolininkais.

Joe Zyzda pareiškė, jog 
rungtynės atidedamos dėl 
problemų su aikšte. Tuomet 
treneris turėjo telefonuoti sa
vo žaidėjams ir jiems greitai 
pranešti, jog rungtynės at
šauktos. Keista, kad visos ki
tos keturios „mąjor” divizijos

tos, o kažkodėl tik „Lituani- 
cos”-„Vikings” susitikimas — 
ne! Ypač žinant, jog lygos va
dovybė jau anksčiau yra nu
sprendusi neatšaukinėti nu
matytų pirmenybinių rungty
nių.

„Lituanica” liko šešta
Reikia pasakyti, jog sekma

dienį „mąjor” divizijoje perga
les pelnė aukštesnėse vietose 
buvusios komandos, kurios 
dar labiau sustiprino savo po
zicijas. Ir toliau pirmoje vie
toje liko „Maroons” su 23 taš
kais. Tačiau į antrąją pakilo 
„Eagles” su 20 taškų, o iš jos į 
ketvirtąją poziciją buvo iš
stumta nerungtyniavusi „Vi
kings”. Trečiąją vietą pasi
glemžė „United Serbs”, kuri 
iškovojo 3 taškus prieš „Kic
kers”.

„Lituanicos” vyrai, nors ir 
nežaisdSmi, jšliko šeštoje vie-

ben” iškovoję pergalę, lietu
vius taškais prisivijo (turi po 
13 taškų), bet vokiečių klubo 
įvarčių santykis yra blogesnis. 
Paskutinėje vietoje liko 
„Green-White” kurią „Ma
roons” sumušė 4-2.

Sekmadienį prieš 
„Maroons”

Sekmadienį, gegužės 5 d., 3 
v. p.p. „Lituanica” savoje aikš
tėje Lemonte kovos prieš „Ma
roons”. Komandos treneris Ge
diminas Jarmalavičius sako, 
kad lietuvių vienuolikė turi 
būti stipri, nes žada pasirodyti 
visoje sudėtyje, ko šiame pa
vasario rate dar nematėme. 
Viltis galvoti net apie pergalę, 
beje, pirmąją šį pavasarį.

Popietė prasidės rezervinių 
ekipų susitikimu 1 vai. p.p. 
Bus galima papietauti, atsi
gerti bei kitaip pabendrauti.

...... E.Š.

ČIKAGA PASIRUOŠUSI ŠALFASS-gos 
METINĖMS SPORTO PIRMENYBĖMS

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

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

Tinklinio varžybų koordi
natorė Aida Brakauskienė- 
Pleirytė pranešė, kad tinkli
nio varžyboms užsiregistravo 
6 vyrų, 4 moterų ir 8 mišrios 
komandos. Vyrų ir moterų

tinklinio varžybos vyks šešta
dienį, gegužės 18 d., o mišrių 
komandų — sekmadienį, ge
gužės 19 d.

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

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

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

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

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

STENDINIO ŠAUDYMO SPORTO 
PIRMENYBĖS

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

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

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

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

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

ČIKAGOS „LITUANICA” 
PAVILIOJO PANEVĖŽIO 
„EKRANO” VARTININKĄ

Vilniuje išeinantis „Sporto” 
laikraštis rašo, kad Panevėžio 
„Ekrano” futbolo komanda 
prieš naująjį futbolo sezoną 
liko tik su vienu vartininku — 
komandos kapitonu Alvydu 
Skrupskiu, nes antrasis ne
tikėtai išvyko į JAV ir paliko 
komandą.

Nors „Sportas” nemini to 
„nenaudėlio” išvykėlio pavar
dės, bet mes ją žinome. Tai Ir
mantas Šatas, kuris šiuo metu 
saugo vartus Čikagos „Litua
nicos”, priklausančios aukš
čiausiai Čikagos ir apylinkių 
divizijai.

O į Panevėžį „Ekranas” pa
sikvietė vartininką net iš Ar
gentinos — Favijų Eduardą 
Duran, iki šiol rungtyniavusį 
Italijos „Bręstos” vienuolikėje, 
kuri jį išsiuntė Lietuvon.

Tačiau pirmose Lietuvos 
profesionalų lygos rungtynėse 
Panevėžio ekipa net ir su šiuo 
argentiniečių vis tiek pralai
mėjo...

Šį sekmadienį, gegužės 5 d., 
Panevėžio „Ekrano” buvusįjį 
vartininką Irmantą Šatą bus 
galima pamatyti aikštėje prie 
Pasaulio lietuvių centro, Le
monte, kuomet „Lituanicos” 
vyrai kovos su dabar pirme
nybėse pirmaujančia italų 
„Maroons” vienuolike.

„SPORTAS” RAŠO APIE 
IŠEIVIJOS LIETUVIU 

SPORTININKUS

Čia minėtas pagrindinis Lie
tuvos sporto laikraštis „Spor
tas”, leidžiamas Vilniuje ir 
pasirodęs tris kartus savai
tėje (pirmadieniais, trečiadie
niais ir šeštadieniais) daž
nokai rašo apie išeivįjos lietu
vius sportininkus, ypač tuos 
profesionalus, rungtyniaujan
čius profesionalų komandose.

Tačiau pažymimas ir mėgėjiš
kas sportas.

Apie JAV lietuvius sporti
ninkus čia spausdinami Ed
vardo Šulaičio, o apie Austra
luos — Antano Laukaičio il
goki reportažai. Neseniai 
„Sporte” tilpo redakcijos dar
buotojo paruoštas išsamus ap
rašymas apie Šiaurės Ameri
kos lietuvių krepšinio vete
ranų turnyrą, iliustruotas 
nuotraukomis iš to renginio.

Beje, šis laikraštis siunčia
mas ir į užsienį. Norintieji jį 
skaityti, turi kreiptis į Edvar
dą Šulaitį, telefonu (708) 652- 
6825.

„GINTARINĖS POROS” 
ŠOKIŲ VARŽYBOS

Šį savaitgalį, gegužės 3-5 d. 
Kauno sporto halėje jau 37-jį 
kartą vyks tradicinės, tarp
tautinės sportinių šokių var
žybos, vadinamos „Gintarinė 
pora”. Šiuo metu „Gintarinė 
pora” renginys yra pats di
džiausias ir seniausias tokio 
pobodžio visoje Rytų Euro
poje.

Tarptautinė sportinių šokių, 
federacįja (IDSF) patvirtino 
du pasaulinio vertinimo var
žybų etapus, kurie „Gintari
nėje poroje" bus vykdomi Lo
tynų Amerikos ir standartinių 
šokių suaugusiųjų grupėse. ti

Apie tai mus informuoja šių 
varžybų rengėjai: Kauno Sū
kurio” klubo vadovai, beje, ne 
kartą viešėję ir Šiaurės Ame
rikoje — Jūratė ir Česlovas 
Norvaišos, kurie buvo ir šio 
renginio iniciatoriais prieš 37 
metus. „Gintarinė pora” gimu
si dar taip vadinamais „tary
biniais” laikais, jau daug metų 
tada buvo graži lietuviškumo 
demonstracija Kaune. Tą pui
kią nuotaiką teko pajusti ir 
man, kuomet buvo pasitaikiu
si proga prieš maždaug pora 
dešimtmečių joje lankytis.

šių metų renginyje Lietuvos 
šokėjų poros, kurios yra pla

čiai žinomos sportinių šokių 
pasaulyje, rungsis su svečiais, 
atvykstančiais iš Anglijos, Ja
ponuos, Rusijos, Italijos, Vo
kietijos bei kitų valstybių. Įdo
mu, kad čia parodomąją pro
gramą parodys pasaulio čem
pionas John Wood, dabar šo
kantis su buvusia kauniete, 
„Sūkurio” šokėja Snieguole 
Nauj okaityte-Wood.

Taip pat parodomoje progra
moje bus galima matyti Lietu
vos sportinių šokių profesio
nalų porą Tomą Atkocevičių ir 
Airą Bubnelytę. Be to, šoks ir 
Lotynų Amerikos šokių pir
mūnai pasaulyje: Slavik Krik- 
lyvy ir Karina Smirnovą iš 
JAV bei pasaulio vicečempio
nas — Klaipėdos „Žuvėdros” 
kolektyvas.

Šiemet pirmąjį kartą „Gin
tarinės poros” programoje bus 
ir neįgaliųjų tarptautinės 
sportinių šokių varžybos, ku
rias remia Lietuvos parolimpi- 
nis komitetas.

E. Šulaitis

* Los Angeles „Lakers” 
krepšinio klubo gynėjas
Kobe Bryant ir Orlando „Ma- 
gic” komandos žaidėjas Tracy 
McGrady pirmą kartą per sa
vo karjerą pateko į geriausių 
NBA sezono žvaigždžių sudėtį. 
Daugiausiai taškų (po 626) su
rinko ir 2001-2002 m. NBA se
zono penketuką pateko „La
kers” vidurio puolėjas Shaųui- 
lle O’Neal St. Antonio „Spurs” 
puolėjas Tim Duncan.

* NBA Rytų konferenci
jos ketvirtfinalyje trečia
dienį pergales iškovojo Phila
delphia „76ers” ir Seattle „Su- 
per-Sonics” klubai.

* Lietuvos tautinis olim
pinis komitetas bei jo rėmė
jas UAB „Krasta Auto” Lietu
vos šiuolaikinės penkiakovės 
rinktinei įteikė naujo 7 vietų 
automobilio "VW Sharan" rak
telius bei dokumentus.

DRAUGAS
(USPS-161000)

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY
Published daily ezcept Sundays and Mondays, legal Holidaya, the Tueadaya 
following Monday obaervance of legal Holidaya aa well aa Dec. 26th and Jan. 
2nd by the Lithuanian Catholic Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago,
IL 60629-5589.
Periodical claaa poatage paid at Chicago, IL and additional mailing offices. 
Subscription Ratea: $100.00. Foreign countriea $115.
Postmaster: Send addreaa changea to Draugaa - 4545 W. 63rd Street,
Chicago, IL 60629-5589.
Mažindami palto illaidaa, pakvitavimų už prenumeratą nesiunčiame. Prie 
pavardės ir adreso, siųsdami laikraitj pažymime, iki kada prenumerata 
galioja.

Draugo prenumerata yra mokama ii anksto.
Metams 1/2 metų 3 mėn.

JAV $100.00 $60.00 $38.00
Kanadoje ir kitur (US.) $115.00 $65.00 $45.00
Tik ieitadienio laida:
JAV $60.00 $45.00 $33.00
Kanadoje ir kitur (US.) $65.00 $50.00 $38.00
Užeakant į Lietuvą:
Oro paitu $500.00 • • $250.00
Reguliariu paitu $100.00 $55.00
Tik ieitadienio laida oro paitu

$160.00 $85.00
Tik ieitadienio laida reguliariu paltu 

$55.00
Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė 
Administratorius - Valentinas Krumplis 
Moderatorius - kun. Viktoras Kimtelia

• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turini neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Siunčiant prašome pasilikti kopiją.
El-paštas: administracijaOdraugas.org

redakcij aOdraugas.org 
rastineOdraugas.org 
akelbimaiOdraugas.org

EDMUNDAS VENAS, MD., &C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
8918 W. Archer At Sta. 5 k6 

Cbkmgo, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą

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

7722 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300
EUGENE C. DEČKER, DOS, P.C.

DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už 

prieinamą kainą. Pacientai priimami 
abkoliučiai punktualiai. Susitarimui 
kalbėti angliškai arba lietuviškai.
4647 W. 103 SL, Oak. Lawn, IL 

Tel. 708-422-8260

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S.79 th Avė., Hickory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S.Roberts Rd., Hickory 
Hills, IL

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

Valandos pagal susitarimą

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

TARP MUSŲ KALBANT
VERSLAS YRA VERSLAS

Vieną praėjusios vasaros 
dieną, binzinėdamas miesto 
centre, pamačiau besisukinė
jantį skustagalvį vaikiną. Ma
ne nestebino plikai nuskusta 
jo jįalya, bet dėvimi drabužiai. 
Ypač į akis krito trumpomis 
rankovėmis marškinėliai, ku
rių priekyje „puikavosi” kažin 
koks herbas ir nelabai aiškus 
užrašas. Atidžiai pažiūrėjus 
pavyko išskaityti „SSSR ir 
KGB”. Greta buvo neregėtas, 
tikriausiai KGB institucijos 
herbas. Na, to betrūko, pagal
vojau. Vis dėlto neiškenčiau 
neužkalbinęs vaikino. Klaus- 
telėjus, kur jis įsigijo tokius 
marškinėlius, susilaukiau ne
cenzūruoto atsakymo. Jis man 
leptelėjo „not your f..... busi
ness”. Nesupratau, kodėl jis 
taip storžieviškai atsiliepė. 
Gal, sakau, jam nepatiko ma
no klausimas, o gal dar vis 
užsienietiškai skambanti ma
noji šnekta?

Šių metų ankstyvą pavasarį 
teko lankytis antikvarinių 
daiktų parodoje. Čionai turė
jau „malonumo” užtikti išdės
tytus įvairius sovietinius ga
mybos reikmenis. Jų tarpe to
kius pat, kaip praėjusią vasa
rą man nepažįstamo vaikino 
dėvėtus marškinėlius. Tąsyk 
supratau, kur galima įsigyti 
KGB herbu ir kirilica rašme
nimis išrašytų marškinėlių ir 
visokių kitų sovietinių „gėry
bių”.

Prieš porą savaičių, užėjus į 
mano artimiau pažįstamų 
žmonių gyvenamuosius na
mus, pamačiau knygų lenty
noje gulintį pluoštą komer
cinių katalogų. Vienas jų buvo 
spalvotomis nuotraukomis 
iliustruotas ir sumaniai pa
ruoštas katalogas. Jame buvo 
reklamuojamos sovietinės ga
mybos prekės. Ir ne tik „Ma- 
de in Soviet Union”, bet ir ca
rinės bei dabartinės Rusijos 
ir iš dalies kitų, kaip kataloge

sakoma, Rytų Europos šalių 
gaminiai. Siūloma užsisakyti 
ir įsigyti įvairiausių prekių, 
kaip antai, sovietinio karo lai
vyno, sovietinio karo aviacijos, 
Raudonosios armijos ir dabar
tinės Rusijos kariškių unifor
mų, kariškų žiūronų, kompa
sų, laikrodžių, ženklų ir ženk
lelių, raudonų vėliavų ir vėlia
vėlių, banknotų ir metalinių 
pinigų. Netgi šventųjų pa
veikslų ir daugybę dalykų, da
lykėlių.

Stebino galimybė įsigyti so
vietinės karo aviacijos pilotų 
ir karo laivyno narų šalmų 
bei kitos, narams reikalingos, 
aprangos ir net povandeninių 
laivų modelių.

Negalima nepaminėti kata
loge reklamuojamų Baltijos 
jūros gintaro dirbinių. Yra 
karolių, apyrankių, sagių, kry
želių ir t.t. Teigiama, jog gin
taras yra „Made in Poland”. 
Beje, siūlomi ir anksčiau gat
vėje bei parodoje matyti 
„SSSR ir KGB” trumpomis 
rankovėmis marškinėliai. 
Taip pat marškinėliai su gel
tona, žalia, raudona vėliava ir 
užrašu „Lithuania”. Siūlomas 
ir anais laikais Lietuvoje įdai
nuotų liaudies dainų įrašas.

Prieš keliolika metų, kuo
met Lietuva dar buvo už ge
ležinės uždangos, Čikagoje 
lankėsi vienas mūsų tautie
tis. Aš dar nepamiršau jo pa
sakytų žodžių: „Amerikoje 
visko yra. Tikriausiai už pini
gus pas jus galima tėvą ir mo
tiną nusipirkti”. Tikrai, Ame
rikoje visko yra. Visgi Ameri
koje tėvai ir motinos nepar
davinėjami.

Anot amerikiečių mėgstamo 
posakio, „business is busi
ness” (verslas yra verslas). 
Tik, truputį rimčiau pagalvo
jus, iškyla klausimas, ar toks 
„Made in Soviet Union” vers
las turi šiam kraštui bent kiek 
išliekančios naudos?

Petras Petrutis
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NAUJOS IMIGRACIJOS 
TAISYKLĖS DAR NEGALIOJA
Pastaruoju metu JAV imi

grantų, ypač naujausios ban
gos, tarpe nerimo sukėlė JAV 
Teisingumo departamento pa
teikta Imigracijos įstatymo 
pataisa, kurioje siūlomi kai 
kurie apribojimai JAV sve
čiams. Kadangi Čikagoje įvai
riausiais klausimais, taip pat 
ir imigracijos, naujieji lietu
vaičiai, pagalbos ar patarimo 
dažniausiai kreipiasi į „Sekly
čių”, į šiai socialinei įstaigai 
vadovaujančių JAV LB Socia
linių reikalų komiteto pirmi
ninkę Birutę Jasaitienę, 
kreipėsi ir „Draugas”, pra
šydamas pakomentuoti Teisin
gumo departamento pasiūly
mus.
- Ko dažniausiai naujieji 

lietuvaičiai ateina į „Sekly
čią” ?
- Paprastai jiems reikia 

įvairios informacijos, bet 
dažniausiai ateina prašyti, 
kad mes padėtume užpildyti 
vizos pratęsimo dokumentus 
(gavus Lietuvoje 10-ies m. 
vizą, dar nereiškia, kad atvy- 
kusysis gali 10 m. čia gyventi), 
kitus dokumentus, juos iš
versti ir t.t. Keista, kad 
praėjusią savaitę į mus šiuo 
klausimu nesikreipė nė vienas 
žmogus. Manome, kad taip at
sitiko kaip tik dėl to, kad jie 
išsigando JAV Teisingumo de
partamento pasiūlytų įstaty
mo pataisų ir nebesiryžta pra
tęsti vizų, bijodami, kad bus 
paprašyti išvykti. Noriu pa
sakyti, kad taisyklės kol 
kas tėra tik pasiūlymai ir 
jos gyvenime dar netaiko
mos, todėl JAV svečiams 
nėra ko bijoti. Net jeigu tie 
pasiūlymai būtų priimti, 
jie nebus taikomi atvyku
siems iki naujų taisyklių 
priėmimo dienos, taigi ne
galios ir dabar atvykstan

tiems. Šito mUsų žmonės, ma
tyt, nežino.
- O kokius apribojimus

Birutė Jasaitienė

JAV svečiams siūlo Teisin
gumo departamentas?
- Daug dėmesio skiriama at

vykstantiems studentams. Jei
gu butų priimtos naujos tai
syklės, svečio vizą „B” būtų 
daug sunkiau pakeisti į moks
lo vizą „F” arba „M”.

Dar siūloma, kad JAV sve
čiai su „B” vizomis neužsibūtų 
čia ilgiau kaip 6 mėn. Iki šiol 
būdavo pratęsiamas leidimas 
pasilikti iki 1 metų. Kadangi 
svečiai atvyksta turistiniais 
sumetimais, atostogų, mano
ma, kad 30 dienų jiems yra 
pakankamas laikas sutvarkyti 
biznio reikalus ir patenkinti 
turisto smalsumą. Jeigu žmo
gus norės pasilikti ilgiau, jis 
turės įrodyti priežastis. Pagal 
tai imigracųos tarnautojas 
spręs, kiek svečias gali būti 
JAV. Norint pratęsti vizą (o ją 
pratęsti bus galima tik iki 6 
mėn.), išimtys bus daromos 
tik humanistiniais tikslais 
(dėl ligos ir pan.). Taigi, ku
riam laikui svečias gaus lei
dimą, priklausys nuo tarnau
tojo nuomonės ir svečio suge
bėjimo įrodyti. Bet jeigu žmo
gus neįrodys, jis gaus tik 30 
dienų vizą. Norima sugriež
tinti vizų pratęsimą ir su
trumpinti vizų pratęsimo 
laiką.

- Kas paskatino atsirasti 
šiems imigracijos taisyklių 
sugriežtinimams?
- Motyvuojama, kad šios 

priemonės padės išvengti te
rorizmo pavojaus. Ir dar sako
ma, kad žmogus, išbuvęs 1 m., 
praranda ryšius su savo šali
mi - darbą, gyvenamąją vietą 
ir t.t. ir susisieja su JAV, todėl 
gali užsinorėti čia pasilikti. O 
ir prašydamas čia leidimo būti 
6 mėn., jis turės įrodyti, kad 
turi pakankamai lėšų gyventi 
JAV. Manoma, kad įsigaliojus 
šioms taisyklėms dauguma 
svečių vidutiniškai per 40 
dienų išvažiuos iš JAV.

- Kada naujos imigraci
jos taisyklės įsigalios?

- Niekas to nežino. Kaip ko
mentuoja advokatai, šiuo me
tu imigracįjos tarnautojai nie
ko nedaro vienodai - vienas 
vienaip, kitas kitaip, pareina 
nuo to, kuriuo laiku atskrenda 
lėktuvas, kiek žmonių at
skrenda ir t.t.
- Gal galėtumėte duoti 

naujai atvykstantiems 
praktiškų patarimų?
- Būna atvejų, kai netu

rinčiam legalumo JAV darbda
vys nesumoka atlyginimo ir 
gąsdina: tu nesiskųsk, tave 
deportuos. Tai netiesa, tokie 
žmonės gali kreiptis į Darbo 
departamentą, kuris neturi 
nieko bendra su imigracįja. 
Nukentėję nuo darbdavių (ne
retai ir nuo savųjų - lietu-

Keli šimtai „trečiosios bangos” lietuvaičių kas sekmadienį iš Čikagos ir net tolimų apylinkių suvažiuoja į šv 
Mišias Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje. Prano Povilaičio nuotr.

vaičių, neseniai atvykusių į 
JAV ir susikūrusių verslą) 
žmonės gali kreiptis į valstijos 
Darbo departamentą telefonu 
(mes duodame jiems telefoną) 
arba jie gali ten nueiti patys. 
Amerikoje imigracįja nedirba 
su kitais departamentais, ne
bent su teismais, bet tokiu at
veju žmogus turi nusikalsti. 
Kitokiais atvejais imigracija 
apie žmogaus nelegalumą ne
turi galimybių sužinoti.

- Naujai atvykusysia sve
čio teisėmis ir čia už
silikęs nelegaliai, ar turi 
kokių nors socialinių tei
sių?
- Pavyzdžiui, Illinois valsti

ja gydo visus savo svečius, jei
gu jie neturi pinigų. Mes ligos 
atveju paprastai nukreipiame 
į Čikagos miesto klinikas arba 
„Cook County” ligoninę, kur 
svečiui nereikia mokėti, tik jis 
turi užsiregistruoti savo var
du. Patekę į bėdą ir neturintys 
kur pasidėti laikinai ateina 
pernakvoti pas dr. Joną Ado
mavičių, kuris visų gailisi.

- Kartais girdėti, kad ne
legalai moka mokesčius, ar 
tai jiems suteikia kokias 
nors lengvatas?
- Tuo atveju, jeigu žmogus 

kada nors legalizuotųsi, tai 
būtų patvirtinimas, kad 
Jungtinėms Valstijoms jis yra 
lojalus ir kad yra padorus 
žmogus, nes nuo savo pąjamų 
mokėjo mokesčius.
- O kaip nelegalams bus 

su senatvės pensija ar ki
tokia valstybės parama?
- Nelegalai labai sunkiai 

dirba, bet jie niekada negaus 
pensijos. Norint gauti pensįją, 
reikia bent 10 metų mokėti 
„Sočiai Security” įmokas. Ne
legalai tokių galimybių neturi, 
nes jie neturi „Soc. See.” kor
telės. Jeigu jie kada nors le- 
galizuosis, tas darbo laikas,

kai jie nemokėjo „Soc. See.” 
įmokų, nors ir dirbo, jiems 
neužsiskaitys. Ne Amerikos 
piliečiai pensijos niekada ne
gaus. Bet yra žmonių, kurie 
įsipilietina (pvz., vedybų ke
liu, tėvai buvo piliečiai ir t.t.), 
ir tokių yra nemažai, apie tuos 
reiktų pakalbėti atskirai. Su
kūręs šeimą su piliečiu asmuo 
gaus sutuoktinio pensiją; o 
tas, kuris gavo pilietybę pagal 
tėvus, pensįjos negaus, nes ne
mokėjo „Soc. See. mokesčių, 
bet valstybė savo piliečių ne
apleidžia, tokie žmonės gaus 
vadinamąją SSI pašalpą.

- Ar vis dar važiuoja iš 
Lietuvos žmonės į Ameriką 
laimės ieškoti, kaip atrodo 
žiūrint iš „Seklyčios”?
- Labai daug. Jie ateina pas 

mus ieškoti darbo, o darbų 
mažėja. Atvykstantys daž
niausiai turi ribotas gali
mybes įsidarbinti dėl to, kad 
daugelis nemoka anglų kalbos 
(iš Lietuvos lengva išvažiuoti 
pensinio amžiaus žmonėms). 
Moterys dažniausiai ieško 
prižiūrėti senukų, ligonių, o 
vyrai eina į statybas. Firmos 
kartais ieško žmonių valyti 
viešbučiams, bet atvykusieji 
tokių darbų neima, nes ten 
moka 6-7 dol. per vai. Jie 
ieško geriau apmokamų dar
bų. O tokių mažėja, nes ieš
kančių darbo vis daugėja.
- Nors tokios statistikos, 

žinoma, negali būti, bet, 
kaip Jums atrodo, ar Ame
rikoje daugiau legalių, ar 
nelegalių (turiu galvoje - 
trečiosios bangos) lietu
vaičių?
- Atrodo, kad nelegalių.
- Jeigu įsigaliotų sugriež

tintos imigracijos taisyklės 
ir JAV liktų mažiau nelega
lių darbininkų, ar nepa- 
brangtų amerikiečių gy
venimas, juk nelegalai -

pigi darbo jėga. Kita ver
tus, kas dirbtų ,juodą 
darbą”?
- Palaukime, pažiūrėkime, 

kaip vystysis įvykiai dėl pačių 
taisyklių priėmimo.

Dėkojame už naudingą 
pokalbį.

Kalbėjosi
Audronė V. Škiudaitė

* Kauno technologijos 
universiteto (KTU) vadovybė 
kreipsis į Lietuvos prezidentą, 
Seimą ir vyriausybę, raginda
ma palikti veikti antrąjį Ig
nalinos atominės elektrinės 
(IAE) bloką iki 2015-2020 
metų. KTU rektoratas pirma
dienį pritarė tam, kad šios 
aukštosios mokyklos rektorius 
Ramutis Bansevičius pasi
rašytų laiškus valstybės vado
vams. Anksčiau panašius do
kumentus yra nusiuntę IAE 
profesinės sąjungos atstovai ir 
grupė mokslininkų. KTU spe
cialistai teigė, kad minimalus 
elektros energijos poreikis 
2020 m. bus apie 24-27 mili
jardus kilovatvalandžių, o vi
sos Lietuvos elektrinės, be 
IAE, teišgali pagaminti apie 
12 mlrd. kilovatvalandžių. 
Naujų elektrinių statyba pa
reikalaus nuo 7-15 mlrd. litų 
investicįjų, o tai padidins elek
tros gamybos savikainą 8-12 
centų už kilovatvalandę, o 
elektros kaina vartotojams pa
kils net iki 38-45 centų už ki
lovatvalandę. (BNS)

* Vyriausybė nustatė 
cheminių produktų, kurie 
gali būti naudojami kaip alko
holio pakaitalai, akcizus. Taip 
siekiama sumažinti alkoholiz
mą, tačiau chemįjos pramonės 
atstovai baiminasi, jog pa
brangus produkcijai, gali tekti 
mažinti ar net nutraukti ga
mybą. (LŽ, Elta)
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Danutė Bindokienė

Šventės, be kurių 
Lietuva galėtų apsieiti

Lietuvoje švenčių — su kau
pu. Vienos bažnytinės, kurias 
švęsti krikščioniškam kraštui 
iš esmės pridera, kitos su
sigrąžintos iš pirmosios ne
priklausomybės laikų, dar ki
tos — įkurtos jau po 1990 m. 
Kovo ll-osios. Kiekviena turi 
savo prasmę ir paskirtį, nors, 
švenčiant po kelias dienas, 
trukdo darbo eigą ir sudaro 
nemažai nepatogumų, ypač 
užsieniečiams, kurie nesusi
pažinę su šia tradicija.

Visgi norisi labai stipriai 
pasisakyti prieš dvi, palyginti 
neseniai „atgaivintas” šven
tes: Moters dieną kovo 8 d. ir 
gegužės pirmąją — kokiu kil
niu vardu ji bebūtų vadina
ma. Šios dvi „šventės” mums 
visuomet primins sovietinius 
laikus, nepaisant, kaip jų pro
paguotojai besistengtų patei
sinti ar įtikinti tautą, kad 
„visam pasauliui šios šventės 
priimtinos, tik jus vis negalite 
atsikratyti senų nusiteikimų”.

Galbūt mažiau į tų dienų 
prasmę besigilinančiam, bet 
dešimtmečius pripratintam su 
visomis „raudonomis iškilmė
mis” minėti gegužės pirmąją, 
ar sveikinti moteris kovo 
aštuntą, šios šventės atrodo ir 
nekenksmingos, ir iš dalies 
tradicinės (tradicijas gi bran
gina visos tautos). Galbūt ir 
kituose kraštuose, nepatyru
siuose balševikų okupacijos 
varžtų, tiek ši kovo, tiek ge
gužės šventė atrodo nekenks
minga, tik gera proga į savo 
kalendorių įrikiuoti dar vieną 
išskirtinę dieną bei su ja susi
jusią pramogą. Iš tikrųjų po 
Sovietų Sąjungos sužlugimo 
Moters dieną jau įsivedė ne 
vienas Vakarų kraštas, o ge
gužės 1-ąją nuo senų laikų 
žino ir vokiečiai, ir prancūzai, 
ir daug kitų Europos tautų. 
Tik, žinoma, ne kaip rau
donąją „darbininkų šventę”, o 
tikrojo pavasario pradžią, 
švenčiamą su pasilinksmini
mais, vaišėmiš ir ypač gaiva
lingu jaunimo džiūgavimu. Po 
gegužės 1-osios suintensyvėja 
laukų darbai, lieka mažiau 
laiko visokioms linksmy
bėms, todėl ši diena būdavo 
skiriama pramogoms, kurių 
reikėdavo atsisakyti darbų 
įkarštyje.

Tačiau ši spontaniškų (ir 
planuojamų) linksmybių šven
tė buvo pakeista raudonų 
vėliavų plazdėjimu, komunis
tiniais šūkiais, ginkluotų dali
nių paradais ir „didžiosios tė
vynės” vadų liaupsėmis. Nors 
visa tai vykdavo po „Dar
bininkų šventės” etikete, bet

faktas liko faktu, kad tai vien 
nenugalimos komunizmo di
dybės apraškų diena, brukte 
brukama kiekviename oku
puotame krašte, verčianti jų 
gyventojus veidmainiauti ir 
pasak dr. Vinco Kudirkos, 
„lenktis tiems, kurie visiems 
kenkia”.

Ir vargiai yra šioje plane 
toje galybė, kuri pajėgtų tų 
įvaizdį ištrinti iš jį patyrusių 
ar mačiusių atminties. Galbūt 
kažkada tolimoje ateityje, kai 
į amžinybę iškeliaus dabar
tinės vyresniųjų — arba tai 
atsimenančiųjų — kartos, ge
gužės pirmoji vėl galės atgau
ti pirmykštį pavasario žiedų, 
jaunimo dainų, juoko ir 
džiaugsmo • spindėjimą. Bet 
dar negreit. Bent jau ne už
sienio lietuviams. Mums ge
gužės pirmoji buvo ir visuo
met liks „komunizmo per
galės” šventė, paženklinta ne 
raudonų vėliavų, o mūsų bro
lių ir sesių kraujo spalva...

Juo labiau, kad dar užsi
likusiuose komunistiniuose 
kraštuose (Kuboje, Kinijoje) 
šių metų gegužės pirmoji bu
vo švenčiama tradiciniu būdu, 
su visais „prisakytais” prie
dais: paradais, raudonomis 
vėliavomis, šūkiais, smerkian
čiais darbo žmonių išnaudo
tojus, apskritai Vakarų pa
saulį, jam grasinant iškeltų 
kumščių mišku. Net kai ku
riose Vakarų Europos šalyse 
galvas vėl pakėlė kairiųjų 
grupuotės, traukdamos pa
skui save ir naujus narius. 
Gegužės pirmąja pasinaudojo 
prancūzai, kurių minios išėjo 
į gatves, protestuodamos prieš 
bežengiantį į prezidentūrą vi
siškai nepriimtiną kandida
tą. (Tad ir norisi paklausti, o 
kaip Jean-Marie Le Pen su
rinko tiek daug balsų pir
mame balsavimo rate, kas už 
jį balsavo, gal ne tie patys 
Prancūzijos piliečiai?)

Ne kitaip yra ir su Moters 
diena kovo 8-ąją. Juk ši vadi
namoji šventė įvesta taip pat 
sovietų imperijoje (kaip Naujų 
metų šventimas su Seniu 
Šalčiu vietoj Kristaus Gimimo 
šventės ir Kalėdų senelio), 
kad kažkaip atsvertų Motinos 
dieną, švenčiamą — bent Eu
ropoje — pirmąjį gegužės sek
madienį. Nors komunizmas 
mėgo aukštinti motinos vaid
menį, bet jai skirta šventė at
rodė per daug vakarietiška 
(juk pradžią gavusi JAV-se), 
todėl nepriimtina.

Tad klausimas: ar Lietuva 
negalėtų apsieiti be šių šven
čių?

TĖVELIS
JURGIS JANKUS
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Kaip ir kažin kur atsirado kažin koks nepažįstamas 
žmogus ir alksnio šaka pradėjo kelti ir vaikyti ką tik 
sugulusias avis, kaip aš supykau ir ėmiau šaukti, kad 
nevaikytų avių, kaip užmetė Baziliukę man ant spran
do ir liepė bėgti, kiek tik kojos sumeta. Ir taip viską 
ligi galo. Net ir geležgalį iš kišenės išėmusi padaviau.

— Bet kas tas žmogus buvo? Kareivis?
— Kad gal ne kareivis. Visą laiką šnekėjo mūsiškai. 

Padėjo atsivaryti ligi čia, pasakė, kad dabar galėsiu 
parsivaryti pati, o jis nebeturi laiko ir nuėjo tiesiai per 
pelkę.

— Mačiau. Tiesiai per pačius akivarus. Nestabtelė
damas, neapsižvalgydamas, daug geriau negu mes pa
tys galėtumėm.

— Turbūt pašalas tebėra, — pasakiau.
— Neturėtų bebūti. Kai aną sykį rinkau ėglius ver

boms, jau tada daug kur pašalo nebebuvo, o jei kur 
dar ir buvo, kaip ligi šiol jis išsilaikys.

_>■ Bet jis ėjo ir nuėjo. Aš visą laiką jį stebėjau. Kai jo 
nebemačiau, tai ta alksnio šaka pro krūmus vis švys
čiojo.

— Alksnio. Iš kur jis gaus tą alksnio sulapojusią ša
ką? Visų alksnių dar nė pumpurai nesirengia sprogti.

— Tėte, argi aš alksnio nepažinčiau?

Tėvas nieko nebesakė, bet paėmė čia pat apie mano 
kojas besitrinančių Baziliukę, atsitūpė patvory ir ėmė 
sklaidyti vilnas. Nereikėjo nė sklaidyti, ir taip buvo 
matyti, kur geležis buvo įsmigusi. Palietė pirštų galais 
sužeistą vietą, pakėlė akis į mane:

— Ar galėjo taip greitai sugyti?
Tada paaiškinau, kad kraujavo, bet kai jis pirštais 

nuvalė kraują, žiojėjančią žaizdą pirštais suspaudė, ji 
taip ir paliko.

— Va, dar kraujo tarp vilnų yra likę, — parodžiau 
kruviną vietą.

— Tai kaip tas vyras atrodė?
— Taip, kaip ir visi. Tik jo geltoni ūsai buvo gražūs. 

Galiukai susukti ir aukštyn užriesti.
Tik į visus ar ir tebuvau įsižiūrėjusi. Jie iš karto pa

sirodė gražesni negu kitų vyrų. Tuoj pažiūrėjau į tėvo 
ūsus. Tėvo irgi buvo geltoni, bet ne tokie. Išdrikę ir lyg 
parusvėję. Ne, ano buvo kitokie ir man vis labiau pa
tiko.

Tėvas atkėlė vartus, suleidom avis į telėdniką.
— Čia galės pasilikti. Nors ir per naktį. Pirma buvo 

atlėkę du raiti ir liepė iš namų pasiimti kuo apsireng
ti, ką valgyti, nes visos trobos bus sudegintos. Dairė
mės ir galvojom, ką nešti ir ką palikti, ir kur tuos iš
neštus padėti. Sukrausi į krūvą, užeis lietus ir į ką 
viską pavers.

Apsidairiau. Apie namus stovinėjo kareiviai, per 
laukus po kelis ėjo. Man rodėsi, lyg jie būtų čia pat iš 
žemės išdygę. Mane vėl pradėjo imti baimė.

— Nepalikim avių vienų. Kareiviai atėję gali iš

šaudyti.
— O kai namo parvarysim ar nešaudys? Ne. Alzyte, 

jeigu jie ką darys, darys, mes nieko negalim. Nebent 
viską išgabentumėm į mišką ir suslėptumėm.

Avis palikom telėdnike, tik aš pasiėmiau savo Bazi
liukę ir parsinešiau namo. Namie radom kelis karei
vius. Motina juos valgydino. Kieme ant staliuko buvo 
priraikyta duonos, pripjaustyta lašinių, stovėjo puo
dynė pieno. Kareiviai, pasiėmę po duonos riekę ir ga
balą lašinių, valgė kur kuriam pakliuvo. Kai tik 
parėjom tuoj vienas prisikabino prie tėvo, kad išimtų 
medaus. Tėvas aiškino, kad dabar pavasaris, kiek me
daus buvo, bitės per žiemą visą suvalgė. Kad neiš
mirtų badu, jis pats duoda joms valgyti. Net nuvedė 
prie avilio, kur buvo pastatyta lėkštelė su bitėm pa
ruoštu maistu, bet kareivis vis tiek savo:

— Meluoji. Atidaryk avilį ir parodyk. Jeigu tuščias 
galėsi vėl užsidaryti, bet jeigu bus medaus, tada turėsi 
išimti, ir visi kareiviai valgysim. Nori vokiečiam palai
kyti. Nesulaikysi. Juk sakiau, kai prasidės mūšis, vis
kas degs. Sudegs ir bitės.

Tėvą toks priekabumas matyti pykino, kad atšovė:
— Degs bitės, tegu dega ir medus.
Atšovė ir nusisuko eiti, bet kareivis pagavo už pe

ties.
Tuo tarpu raitelis įlėkė į kiemą, kažin ką šūktelėjo. 

Kareiviai tuoj pašoko, kai kuris dar pasigavo ką nuo 
stalo. Atsikabino nuo tėvo ir medaus sukvailėjęs, pri
lėkė prie staliuko, pasigavo abišalę duonos, saują la
šinių ir nuskubėjo paskui kitus. Pasilikom vieni. Atėjo

ir motinėlė savo avių atsiimti. Tada tėvas pasakė, 
kaip man buvo, o motina su motinėle norėjo, kad per 
pasakočiau, kaip viskas iš tikrųjų buvo. Paskum abi 
apžiūrėjo Baziliukės žaizdą ir geležgalį, kuris buvo 
įsmigęs į jos nugarą, bet dabar tebuvo likęs tik brūkš
nelis. Abi, avytę žiūrinėdamos, nusprendė, kad sužei
dimo vietoje per visą nugarą avytės ir vilna buvo ki
tokia, daug švelnesnė. Aš irgi žinojau, kad švelnesnė, 
bįjojau sakyti, kad nesijuoktų... O motinėlė dar pri
dėjo:

— Tik melskimės. Ir tu, Alzyte, ir mes visi. Čia Po
nas Dievas tau atsiuntė tavo Angelą sargą.

Ji čia pat persižegnojo ir garsiai sukalbėjo maldelę 
prie Angelo sargo.

Kareivių nebebuvo matyti. Jie per laukus nuėjo ir 
dingo Vainaliekny. Netrukus turbūt gera kaimo dalis 
žinojo, kas man atsitiko. Atsirado net drąsuolių, kurie 
nubėgo prie gluosnio pažiūrėti. Jie atsinešė iš gluos
nio prisipešioję ir nuo žemės prisirinkę gelžgalių. Atsi
rado net ir tokių, kurie matė per lauką į pelkes nuei
nantį vyrą, tą su žalia šaka. Jiems jis atrodė iš kariuo
menės pabėgęs kareivis, nebenorįs kariauti nei už 
carą, nei už kaizerį. Kažin kas net pasakė, kad jis 
švaistėsi ne su alksnio šaka — iš kur tam laike tokią 
kapotą ją ištrauks, — bet nukniaukė ją iš dvaro šilt
namio, kuriame visą žiemą medžiai žaliuoja. Miestelio 
pusėje tebekilo juodi dūmai. Ten turėjo degti ne vienas 
ir ne du namai, kai kurie vyrai ėmė šnekėti, kad rei
kėtų nueiti pažiūrėti, bet moterys sujudo laikyti.
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MOTINA

Amt sidabrinės jos galvos 

Uždėjo skausmas sunkią ranką. 
Pavasariai sugrįžta. Ant kalvos 
Žolė žaliuoja. Paukščiai renkas.

Tik jų nėra. Pamiršo kelią 
Į lizdą gimtąjį vaikai. —
Jie nusivijo savp dalią. —
Išbalo motinos plaukai.

Gal vietoj laimės jie girdės 
Vien baisų pragarą patrankų?
Gėla ant motinos širdies 
Uždėjo geležinę ranką.

MOTUTES AŠAROS

Supa, supa kūdikėlį 

Motina ant rankų. —
Bėkite tolyn, šešėliai, —
Spinduliai telanko!

Spindi ašaros motutės 
Obelų žieduose: —
Auk, vaikeli, būk didutis, —
Mamą pavaduosi.

Salomėja Nėris

LIETUVA, TĖVYNE MUSŲ
RAŠOME „BIČIULYSTEI”

MAMA — BRANGIAUSIAS 
ŽODIS

Mama, motinėle, motinyte,
motule, mamyte, mamulyte... 
Motina visais laikais siejama 
su pagarba, meile, šiluma. Ji 
— gyvybės nešėja, rūpintojėlė, 
šilumos saugotoja. Lietuvių 
tautosakoje daug daug pasa
kojimų, nutikimų, dainų, susi
jusių ar tiesiogiai skirtų ma
mai. Dainose išsakoma, jog, 
gyvenant pas motinėlę, buvo 
pačios laimingiausios dienos: 
„Aš pas motinėle...” Mamos 
netekus, našlaitei dažniausiai 
tekdavo karti dalia. Retai kuri 
pamotė mylėjo ne savo vaikus. 
Karo lauke sužeistas karys 
prašo žirgelio parnešti namo
lio pas motinėlę. Arba kitoje 
dainoje, karys prašo žirgelio 
parnešti motulei, kuri iš 
„kraujo lašelio suprasianti sū
naus likimą”, žinią... Lietuvos 
kultūroje sutinkame motiną, 
kuri, kaip ir tėvas, turi vyrau
jantį vaidmenį šeimoje. Kiek
viena tauta turi savo motinų 
didvyrių, apipintų legendomis.

Kad motinai, moteriai buvo 
skiriama išskirtinė pagarba, 
dėmesys, sužinome ir iš tokio 
svarbaus dokumento, kaip 
Lietuvos Statutas (1529 m.), 
kuriame sakoma, kad vaikai 
privalo globoti tėvą, motiną 
senatvėje.

Nepriklausomos Lietuvos 
1922 metų konstitucijoje pa
brėžiama: „Motinystė yra ypa
tingoje valstybės globoje”, o 
1938 metų konstitucija dar ir 
praplečia: „Vaikų pareiga
gerbti tėvus, globoti juos se
natvėje ir saugoti jų palikimą 
(V sk., 37 str.).

Motinos dieną pirmieji pra
dėjo švęsti amerikiečiai. Ini
ciatyva priklauso A. Jarvis, 
kuri 1908 metais išrūpino tei
sę Philadelphia mieste pa
gerbti motinas. Jau 1913 me
tais pirmoji JAV valstija 
Pennsylvania pradėjo švęsti 
šią dieną, o 1914 m. JAV Sena
tas oficialiai paskelbė Moti
nos diena antrąjį gegužės sek
madienį. Lietuvoje nuo 1929 
ra., daugelio organizacijų nu
tarimu, Motinos diena

švenčiama pirmąjį gegužės 
sekmadienį.

„Bičiulystė” sveikina visas 
mamas, esančias čia ir kitoje 
pusėje Atlanto, su šia, tokia 
mums visiems svarbia diena. 
Būkite sveikos ir laimingos!

L. T.
* * *

Kasmet švenčiame Motinos 
dieną. Tą dieną ypatingai pa
gerbiame mamas, dovanojame 
joms gėlių. Net abejonių neky
la, kad tokia šventė reikalin
ga, būtina. Tačiau kodėl — iš 
tiesų, kodėl mums reikia to
kios šventės? Kodėl reikia 
švęsti Motinos dieną? Šian
dien ta tema kalbamės su 
dviem lietuvaitėmis — trylika
mete Kristina Babinskaite, tik 
prieš metus atvykusia į Ame
riką, ir jos bendraamže Adria 
Bagdonavičiūte, gimusia ir au
gusią Amerikoje. Abi mergai
tės yra Philadelphija lietuviš
kosios Vinco Krėvės mokyklos 
abiturientės.

— Mergaitės, kaip mano
te, kodėl mainos diena yra 
minima pavasarį ir būtent 
gegužės mėnesį, bet ne va
sarą, rudenį ar žiemą?

Kristina: — Po žiemos atei
na pavasaris, žemė atšyla, vi
sa, kas gyva, atgimsta, atgyja. 
Pavasaris — tai gyvybė. Moti
na išnešioja įsčiose savo kūdi
kį ir jį pagimdo. Motina, ma
ma — tai irgi gyvybė. Pavasa
ris ir mama — tam tikra pras
me tapatūs dalykai. Manau, 
todėl mamos diena ir šven
čiama pavasarį.

Adria: — Visoms mamoms 
patinka pavasaris, joms patin
ka gėlės. Pavasaris — tai žy
dėjimo metas, ir jis tinka
miausias švęsti Motinos die
ną.

— Kodėl reikia švęsti mo
tinos dieną?

Adria: — Reikia padėkoti 
mamoms, nes jos labai daug 
daro savo vaikams, savo šei
mai.

Kristina: — Mama tave 
išaugina nuo mažo mažutėlio 
iki aštuoniolikos metų. Kas

Stasys Krasauskas. „Motina”.

dien paruošia valgį, išskalbia 
rūbus, sutvarko namus. Ma
mos dėka tau, vaikui, viskas 
paruošta. Pas mamą gyveni 
kaip meškos ausy.

— Ar vaikai, šeima kas
dien pagalvoja apie tai, ar 
įvertina mamos triūsą?

Kristina: — Ne, paprastai 
apie tai nepagalvojam.

Adria: — Neįvertinam. Rei
kia dienos, kad prisimintume, 
jog mamos daug dirba savo 
vaikų ir visos šeimos labui.

— Kodėl mama tokia 
svarbi?

Kristina: — Mama yra tik
rai labai svarbi. Jei jos nebū
tų, nebūtų tvarkos namuose. 
Kas be mamos pagamintų val
gyti? Mama apgaubia meile, 
šiluma, ko labiausiai mums 
reikia. Aš niekada nesusimąs
čiau apie mamos reikalingu
mą, kol mano mama pusei 
metų neišvyko į Jungtines 
Valstijas. Pusę metų nematyti 
mamos! Visą tą laiką man 
trūko jos, jos meilės, šilumos. 
To labiausiai pasiilgau.

— Koks buvo gyvenimas 
be mamos?

Kristina: — Buvo labai 
liūdna. Sunku. Daug ką reikė
jo pasidaryti pačiai. Anksčiau 
nepagalvodavau, o tuo laiko
tarpiu, kada mamos nebuvo 
namie, supratau: niekas nega
li pakeisti mamos, niekas. Jo
kios draugės, kokios geros jos 
bebūtų. Aš tiesiog negalėjau 
gyventi be mamos. Negaliu gy
venti su kuo nors kitu. Su ki
tais žmonėmis yra visai kitas 
ryšys. Draugai yra reikalingi, 
bet jie yra tik draugai, o ma
ma yra mama — toks vienin
telis artimiausias ir svarbiau
sias žmogus.

— Adria, o kaip tau būtu 
be mamos?

Adria: — Būtų liūdna. Il
giausias laikotarpis, kad gyve
nau be mamos, buvo dvi sa
vaitės, praleistos „Neringos” 
stovykloje. Prisimenu, pirmą 
kartą, kai ten nuvažiavau, bu
vau dar nedidukė. Vakarui 
atėjus, nubėgau į namelį, kur 
gyveno vyresnė sesuo, ir ver
kiau tarpduryje, sakiau: noriu 
mamos. Man jos trūko, jos la
bai ilgėjausi... Šiandien tokio
je situacijoje nebeverkčiau, 
bet tai nereiškia, kad galėčiau 
ar norėčiau gyventi be mamos.

Kristina: — Su mama gali 
pasikalbėti taip, kaip nepasi
kalbėtum su niekuo kitu. Ma
mai gali atsiverti, gali patikėti 
bet kokią paslaptį. Mama vi
sada supras. Net jeigu neteisi, 
ji stovės už tave. Mama nieka
da neišduos. Ne taip, kaip kiti. 
Draugės, pavyzdžiui, gali (tu
riu tokios patirties). Tu joms 
nesi tokia svarbi, kokia esi sa
vo mamai. Iš tiesų, draugėms

visai nesi svarbi. Joms svarbi 
pati naujiena, kuria jos leng
vai gali pasidalinti su kitais.

— O tuo atveju, kai reikia 
patarimo?

Kristina: — Mama visada 
pasakys, ką ji iš tiesų galvoja. 
Pavyzdžiui, jei paklausi drau
gų, kaip šiandien atrodai, jie 
pasakys, kad gražiai, nors iš 
tiesų gal tai ne visiška tiesa. 
Draugams — jiems kas, jie pa
sakė ir pamiršo, tu jiems labai 
nerūpi. O mama pasakys tie
są. Ji „serga” už tave, ji visa 
širdimi nori tau gero. Ji mūru 
stovi už tave. Mama visada 
gali tikėt ir pasitikėt.

Adria: — Būna, kad abejoji, 
nežinai, ar tau užteks suge
bėjimų padaryti kokį nors 
svarbų projektą ar darbą. To
kiomis minutėmis mama pa
drąsina, pasako, kad tu tikrai 
gali tai padaryt. Ir man atsi
randa jėgų ir pasitikėjimo sa
vimi. Tai kaip stebuklas. Jei 
reikia, mama visada padės. 
Dabar jau žinau, kad, mamai 
pritariant ir padrąsinant, ga
liu eiti ir padaryt viską, ką no
riu. Mamos padrąsinta esu 
stipri.

— Mergaitės, o kuo ma
mos yra kitokios negu tė
čiai?

Kristina: — Mamos turi 
daug daug meilės. Tėčiai netu
ri tiek meilės, kiek mamos. Jie 
tiesiog jos neturi.

Adria: — Jie turi, bet jų 
meilė kitokia.

Kristina: — Taip, jei pa
klausi tėčio, ar galiu eiti į kokį 
vakarėlį, tėtis pasakys, o taip, 
eik. Renkis ką nori, tau viską 
duos. Apsirengusi nueisi pas 
tėtį paklausti, kaip atrodai, ir 
tėtis pasakys: gerai! O mama 
pasakys: tu gražiai atrodai, 
bet gal dar prisisek šitą pa
puošalą, gal plaukus kiek ki
taip susišukuok. Jos, mamos, 
yra išradingos, kūrybingos, jos 
labai gerai žino, kas tinka ir 
ko reikia jų dukroms. Tik ma
mos supranta, kaip svarbu 
nuvažiuoti į „molą” nusipirkti 
rūbų... Tėčiams savaitgaliais 
tik futbolas rūpi...

— Kas dar, kokie bruožai, 
mamą daro mama? Dalia Kairiūkštienė, PA

Kristina: — Mamos labai 
jautrios. Jos žino, ko reikia 
vaikams, jos su jais sutampa. 
Štai mūsų mama kartą sakė: 
kai buvot mažiukai, ir aš tu
rėjau būti maža, žiūrėti su ju
mis animacinius filmukus. 
Kai paaugote, ir aš „paaugau” 
— ėmiau domėtis tuo, kuo 
šiandien domisi paaugliai.

Adria: — Mama — tai mei
lė, šiluma, tai nuoširdumas, 
tiesumas, atvirumas...

— Ar. pasitaiko susipykti 
su mama?

Kristina: — Kartais, dėl ne
reikšmingų dalykų.

Adria: — Pasitaiko, bet tik 
dėl smulkmenų. Reikia steng
tis būti gera, padėti mamai. 
Kuo esi geresnė, tuo stipresnis 
ryšys. Būtina parodyt mamai 
dėkingumą.

— Kaip Jums atrodo, 
mergaitės, iki kokio am
žiaus mamos reikalingos 
vaikams?

Adria: — Reikalingos visą 
gyvenimą, bet reikia išeiti iš 
namų aštuoniolikos. Sulauku
si aštuoniolikos, norėsiu pa
žiūrėti, kaip atrodo pasaulis, 
ir būti savarankiška. Tačiau 
kas vakarą skambinsiu ma
mai ir dalinsiuosi su ja dienos 
įvykiais bei aptarinėsiu reika
lus.

Kristina: — Manau, ne
norėsiu išeiti iš namų, kai 
man sukaks aštuoniolika. 
Man gera namuose, man sau
gu pas mamą. Dar norėčiau 
gyventi su tėvais.

— Šiandien turime pro
gos pasveikinti savo ma
mas Motinos dienos proga 
ir pasakyti joms keletą ge
rų žodžių per spaudą. Ko
kie tai būtų žodžiai?

Kristina: — Myliu tave, 
Mama. Ačiū Tau, kad esi.

Adria: — Mama, esi bran
giausias žmogus.

— Ačiū Jums, mergaitės, 
už pokalbį. O visoms 
„Draugą” skaitančioms ma
moms siunčiame geriau
sius pavasarinius linkėji
mus.

(...) Taigi, ar taip jau bloga, 
ar gera gyventi Lietuvoje. Pa
žvelkime į statistiką: per pas
tarąjį dešimtmetį Lietuvoje 
mūsų liko 224,000 mažiau, nei 
buvo 1992 metais. Šie duome
nys turėjo sukelti šoką ne tik 
demografams. Jei paskai
čiavus paprastu aritmetiniu 
veiksmu — Lietuva kasmet 
netenka daugiau kaip 20,000 
gyventojų. Daugiau kaip du 
kartus sumažėjo besituokian
čių porų, kasmet keliais tūks
tančiais mažiau gimsta kūdi
kių. Įsteigta Skurdo monito
ringo komisija... Šios komisi
jos duomenimis, 16 proc. Lie
tuvos gyventojų gyvena že
miau skurdo ribos, o 1 proc. — 
žemiau didelio skurdo ribos. 
Didesnė pusė skurstančiųjų 
augina po tris ir daugiau vai
kų. Dažnai tik todėl, kad gau
tų valstybės paramą ir turėtų 
iš ko girtauti. Tad į kokį pa
saulį pakliūva tie, kurie vis 
dėlto gimsta?

A. Brazausko valdžia visai 
nesirūpina, kas bus Lietuvos 
maitintojai rytoj, po metų ar 
dešimties. Kokie žmonės pali
ko Lietuvą? Paliko ją ne se
niai, paliko jauni ir vidutinio 
amžiaus žmonės. Darbingi 
žmonės masiškai išvažiuoja į 
turtingesnes šalis skalsesnės 
duonos ieškoti arba tiesiog ne
rasdami Lietuvoje jokio darbo. 
Pagalvokite — ar Lietuvai ne
reikalingi išsilavinę specialis
tai?! Juk dabartinė specialistų 
karta sensta! Kam rūpi šian
diena, kaip sukurti daugiau 
darbo vietų, suteikti norma
lius atlyginimus?! Gydytojams 
(kad nereiktų „dėti” pinigus į 
atlėpusią balto ar žydro gydy
tojo chalato kišenę) ar mokyto
jams. Galų gale eiliniams dip
lomuotiems inžinieriams, 
buhalteriams ir t.t.

Statistika skelbia, kad šiuo 
metu nedarbo lygis šalyje pa
siekė jau 13 procentų.

Ar bereikia stebėtis, kad vis 
daugiau ir daugiau žmonių 
plūsta nemunais iš Lietuvos. 
Paprasti, eiliniai žmonės netu
ri iš ko vaikams geresnį kąsnį 
nupirkti, ką jau bekalbėti apie 
knygeles. Juk tik nedaugelis, 
neaišku kokiu būdu, tapo 
viešbučių, restoranų savinin
kais. Sąžiningiems žmonėms 
visais laikais buvo nelengva. 
Ta pati statistika skelbia, kad 
Lietuvoje tik 5 proc. gyventojų 
sudaro, taip vadinamą elitinę 
žmonių grupę. Vidutinių gy
ventojų procentas šiek tiek di
desnis, o skurdžiai gyvenančių 
— visi likusieji.

JAV sumažino galimybę at
vykti į šalį užsidirbti. Dabar 
tik vienam mėnesiui suteikia
ma viza. Na, dar gal pratęs iki 
šešių mėnesių. Gal. O kokius 
pinigus kainuoja atvykimas?! 
Viltys prasigyventi mažėja.

Mano asmeninė statistika 
byloja — sudurti galui su galu 
pakanka, tačiau apie atosto
gas su vaikais Palangoje — tik 
prisiminimai. Teatras tapo 
sunkiai įkandamu taip pat. Ir 
aš nesuprantu, iš ko gyvena 
žmonės, kurių pilnos gatvės. 
Gražiai, madingai apsirengu
sių, pilna užsienietiškų auto
mobilių. Tik šypsenos, kaip 
anksčiau, taip ir dabar, pri
trūksta.

Pavyzdžiu esantiems užsie
niuose — kad ir ką bedirbtų, 
galą su galu suduria ir dar ga
li sutaupyti. O Lietuvoje — tik 
drebėk, kad atlyginimą iki 
mėnesio galo ištemptume!, 
kad pakaktų susimokėti už 
butą, duonai kasdieninei, 
vaikų batams ir t.t. Todėl sa
kau visiems draugams, pažįs
tamiems ir nepažįstamiems — 
kaupkite pinigėlius, neskubė
kite grįžti, nes, pabuvoję ke
letą metų svetur, sugrįžę ne
mokėsite gyventi. Dabar nėra

gera Lietuvoje, gal pagerės 
ateityje. Turėkime vilties. Gal 
valdžia pasikeis, gal padės pa
keisti liūdną statistiką...

Eimutis Kavaliauskas,
Vilnius

(...) Grįžkite namo. Kam sa
vo energiją ir gabumus eikvoti 
svetur? Kadangi aš jau buvau 
Amerikoje, tai žinau, kokia 
saldi ta šalis. Lietuvoje gyven
ti vis tiek smagiau, geriau ir 
įdomiau. Galėtumėte nesun
kiai gauti paskolą (kaip ir aš), 
pasistatyti namą. Dabar gali
ma pasistatyti už 50,000- 
60,000 dolerių. Jūs dar abu 
darbštūs žmonės, susirastu
mėte ką veikti Lietuvoje. Vai
kams — savas kelias. Gal ka
da ir jie panorės grįžti į Lie
tuvą.

Žinai, aš visą laiką prasitę- 
siu vizą į Ameriką. Bet man, 
sulaukusiai 50-ties, gaila sa
vęs — net pusmečiui nebe
norėčiau ten gyventi — nebe 
tiek daug dienų mums beduo- 
ta. Ilgai netęskite, sugrįžkite, 
kol dar esate pačiame gerume 
(...)

Lina Bendorienė, Vilnius

(...) Nustebau, kai mano 
draugės vyras atsisakė darbo
— jam 600 litų per mažai! Per 
toli važiuoti — autobusu, tro
leibusu... Neturi darbo ir, at
rodo, labai jau renkasi. Šeši 
šimtai litų nėra per daug, bet 
vis tiek pakaktų susimokėti 
už butą. Dabar gi Nijolė tem
pia viena tą vežimą. O jis vis 
dejuoja ir dejuoja, kad negau
na darbo. Kai pasiūlo — ne
ima. Nesuprasi tų žmonių. 
Tuo tarpu mano tėvas pensi
ninkas, bet jei jį pakviečia 
nors trumpam padirbėti — 
puikus specialistas, per anksti 
išleistas pensijon, — niekada 
neatsisako. Nors ir gyvena da
bar toliau nuo bendrovės. Sa
ko, anūkėliams kokį skanėstą 
galės padovanoti (...)

Rūta Ragelienė, Kaunas

Gerb. p. Šeštokai,
Gražus jūsų straipsnis — atsi

liepimas šių metų balandžio 5 
d. „Bičiulystėje”. Tik dėl karo 
Artimuosiuose Rytuose prie
žasčių... Ar iš tiesų kalta Isla
mo religija, ar atskiri žmonės, 
ar grupuotės, kaip skelbia po
puliarioji Amerikos spauda? 
Ar nevertėtų Jums perskaityti 
ką nors iš alternatyviosios 
spaudos, pavyzdžiui, mūsų tė
vynainio Valdo Anelausko 
„Discovering America as it is” 
(Clarity Press, 1999). Ši knyga 
buvo parašyta dar gerokai 
prieš rugsėjo 11-osios trage- 
dįją, tačiau ji labai vaizdžiai 
nušviečia situaciją. Ir būtų la
bai malonu, jei, perskaitęs šią 
knygą, pasidalintumėt savo 
įspūdžiais. Sėkmės.

Jūsų Dalia Kairiūkštienė
P.S. Knyga seniai išpirkta

— seniai dingusi iš knygynų. 
Neieškokite jos viešosiose bib
liotekose — ten jos nėra. Te 
bibliotekos darbuotojai suran
da ją Jums per „Interlibrary 
loan” — teiškasa iš po žemių. 
Ta knyga gali pasirodyti Jums 
vertesnė, negu visi istorįjos 
vadovėliai ir politinės apžval
gos, kurias iki šiol skaitėte.

NE TURTO TROŠKIMAS

Tikiu, daugelis iš „trečiosios 
bangos” atvykėlių nebotų „bė
gę” į jokias Amerikas, jei botų 
galėję išgyventi tėvynėje. Ne 
turto troškimas juos atginė, 
bet tragiška padėtis Lietuvoje. 
Ne vienas prarado viltį sudur
ti galus savame krašte, tad 
ryžosi desperatiškam žings
niui — išbandyti laimę Ameri
koje. Turtas? — cha! Koks 
sveikas žmogus dėl „turto" 
(kurio nežinia ar kada įgys) — 
dėl kažko trapaus, parašyto 
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Bičiulystė
PO KONCERTO
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-Lietuvių dailės muziejaus 
salė Lemonto PLC, jei nebuvo 
perpildyta, tai tikrai artipilnė. 
Smuikininkas Kristupas Kele
ras, jaunas vaikinukas iš Lie
tuvos, muzikos garsais užpildė 
salę, užpildė mūsų sielas. 
Kaip niekad, susirinko daug 
jaunimo. Gal kad ir smuiki
ninkui tik aštuoniolika. Šalia 
vyresnio išeivijos žmogaus, sė
dėjo jaunesnis trečiosios ban
gos žmogus. O plojo visi sutar
tinai, nuoširdžiai. Visi džiau
gėsi ir gėrėjosi jaunu talentu. 
Pasirinkta programa leido 
įvairiapusiškai atsiskleisti, 
parodyti smuikavimo tech
niką, meninę išraišką. Kristu
pui akompanavo tos pačios In
terlochen muzikos akademijos 
profesorė Susan Snyder. Be 
abejo, tokio aukšto lygio 
akompaniatorė buvo tikras 
perliukas koncerte, nes kai 
kuriuose kūriniuose fortepijo
no partija buvo lygiavertė 
smuikui.

Koncertas susidėjo iš trijų 
dalių. Pirmojoje praskambėjo 
sudėtingi kūriniai: H. Eccles 
Sonata g-minor (dalys — Lar
go, Corrente, Sarabande, Gi- 
gue), kurioje praskambėjo se
nųjų dvaro bei liaudies šokių 
muzika. F. Schubert Sonatina 
D-mąjor ir J. Brahms Sonata 
G-major yra ne kiekvienam 
jaunajarti smuikininkui įkan
dami kūriniai. Kristupas juos 
atliko puikiai. Gal tik kiek 
pats buvo per daug įsitempęs 
— jautėsi didelė atsakomybė 
publikai.

Po pertraukos skambėjo A. 
Dvorak, H. Wieniawski kūri
niai. Ausį pamalonino Balio 
Dvariono „Elegija” (G-minor). 
Trečiojoje dalyje išgirdome P. 
Sarasate „Zigeurnervveisen”, 
Op. 20, o pabaigai Kristupas 
pamėtėjo mums visiems sal
dainiuką iš šiuolaikinės muzi
kos — G. Gerschvvin, iš žino
mo miuziklo „Porgy and Bess”. 
Programą paįvairino Zina 
Daknienė, itin šiltai ir įdomiai 
paskaičiusi Sigito Gedos eiles 
(beje, susitikimas su šiuo poe

Zina Daknienė.

Kristupas Keleras ir akompianiatorė Susan Snyder

tu įvyks Čikagoje gegužės 11 
d.).

Iš koncerto žmonės skirstėsi 
lėtai, pasivaišindami Kristupo 
tetos Vilijos Kelerytės-Aukš- 
tuolienės šeimos surengtomis 
vaišėmis. Vilijai bičiuliškai 
talkino visas būrys draugų iš 
Lietuvos, netgi kaimynai ame
rikiečiai. Buvo malonu sutikti 
tokius geranoriškus, draugiš
kus žmones. Tikėkimės kitais 
metais, kai smuikininkas 
baigs studijas akademijoje, te
ta dar kartą pakvies mus į 
Kristupo rečitalį.

„Kai sutinki talentingą me
nininką, visada pagalvoji — o 
kas jam suteikė sparnus, kas 
pastūmėjo meno link? Jei pra
dėti nuo šaknų, tai pirmasis 
yra Kristupo senelis, kuris 
baigė St. Peterburgo (anks
čiau Leningrado) N. Krupska- 
jos kultūros institutą, įgijęs 
choro dirigento specialybę. Jis 
ilgus metus dirbo Tauragės 
muzikos mokyklos direktoriu
mi, dar važinėjo padirbėti į 
Kaliningrado muzikos mokyk
lą (netoli, tik 30 km), vėliau, 
persikėlęs į Vilnių, dirbo kon
certmeisteriu M. K. Čiurlionio 
mokykloje. Kristupų tėtis Dai
nius, nors ir mokėsi muzikos, 
pasirinko ekonomisto kelią ir 
šiuo metu Vilniuje dirba banki
ninku. O mama, Loreta Le- 
vinskaitė — chorvedė, įkūrusi 
Vilniaus universitete „Virgo” 
chorą, buvo pirmoji, kuri su
prato, kad sūnus turi polinkį 
muzikai.

Pati Vilija taip pat mokėsi 
muzikos, juk tėtis buvo muzi
kos mokytojas namuose! Iki 
atvykimo Amerikon, kai lai
mėjo“ „žaliąją kortelę”, Vilija 
mokytojavo Vilniaus 57-oje ir 
31-oje vidurinėje mokykloje. 
Amerikoje įkūrė dekoravimo 
agentūrą, dekoruoja patalpas 
įvairiems pokyliams-vestu- 
vėms, krikštynoms, paruošia 
įvairiausius krepšelius bet ko
kioms progoms. Vilija ir jos 
mama su parengtomis puokš
tėmis ar rankdarbiais daly
vaudavo keletą metų veikusio 
Šeimos klubo rengtose vely
kinėse ar Motinos dienai skir
tose parodose ir yra ne vieną 
prizą laimėjusios. Šeimos gal
va Valdas Vilniuje dirbo elek
tronikos inžinieriumi. Ameri
koje dirba dažytoju. Aukštuo
lių atžalos — Dominykas 18
m. ir Martynas 22 m., muzi
kantų kelio nepasirinko. Gal 
todėl, svarsto Vilija, kad, gy
venant Amerikoje, muzikos 
mokymasis tampa didele pra
banga.

Dominykas mokosi Pedago
giniame lituanistikos institu
te, o Martynas šiais metais 
baigė UIC universitetą, įgijęs 
bakalauro laipsnį psichologi
joje. Martynas, beje, keletą 
metų šoko tautinių šokių gru
pėje „Lietuvos Vyčiai”, o Domi
nykas kartais skautauja su 
jūros skautais.

L.T.

Po koncerto Aukštuolių šeima su smuikininku Kristupu. Iš kairės: Domi
nykas, Kristupas, Martynas, Vilija.

MOTERIMS

Alvyda Gudėnienė

AKYS, JŪSŲ SIELOS VEIDRODIS
Bendraujant su žmonėmis 

visada žiūr ime į akis, todėl la
bai svarbu gerai jas prižiūrėti.
Kas nenori iki pat senatvės 
turėti žavingų akių? Kiekvie
na moteris žino, kad būtent 
akys pirmiausia išduoda am
žių.

Tai atsitinka dėl trijų prie
žasčių: pirmiausia — labai 
plona ir švelni paakių oda be
veik neturi riebalinio sluoks
nio, jai trūksta drėgmės. Ant
ra — dėl įvairių veiklos rūšių: 
neigiamai veikia akių pervar
gimas, pvz., darbas su kom
piuteriu, ilgalaikis televizo
riaus žiūrėjimas, skaitymas, 
aktyvūs saulės spinduliai, so
liariumai ir t.t. Trečia priežas
tis — neigiami jausmai, stre
sai, įvairūs išgyvenimai, neiš
miegotos naktys ir t.t.

Kiekviena ir kiekvienas kri
tiškai pažvelkite į savo pa
akius. Atidžiai žiūrėdami į 
veidrodį analizuokite, kurios 
paakių vietos jus labiausiai 
jaudina.

Siūlyčiau keletą būdų, kaip 
patiems pasitikrinti jūsų pa
akių būklę.

1. Lengvai nykščiu ir smiliu
mi suimkite paakių odą, pa
kelkite ir paleiskite:

a) odos raukšlė tuoj pat vėl 
išsilygina,

b) odos raukšlė lieka.
2. Raukšlės išoriniame akies 

kampe (vištos kojelės).
3. Raukšlelės po akimis.
4. Sausi paakiai.
5. Susiraukšlėję vokai.
6. Raukšlės tarp antakių.
7. Užkritę antakiai.
8. Užkritę, kabantys viršuti

niai vokai.
9. Akys, prasmegusios į aki

duobes.
10. Pajuodavę šešėliai vidi

niame akių kampe.
11. Paraudusios akys ir vo

kai.
12. Šešėliai po akimis. *
13. Maišeliai po akimis.
14. Išretėję, nublukę anta

kiai ir blakstienos.
15. Nusilpęs regėjimas.
16. Ašarojančios akys.
Taigi, patys galite nuspręsti,

kokių pagalbos priemonių rei
kia jūsų akims. 1-9 reikalinga 
naudoti aktyviai veikiančias 
ampules, kremus, kaukes, 
akių gimnastiką, kompresus.
9-13 pasitikrinkite savo mity
bos įpročius bei gyvenimo po
būdį. 14 — tikslinga priežiūra 
plaukų augimą skatinančio
mis priemonėmis (šukuoti 
blakstienas ir antakius ricinos 
aliejumi). 15-16 reikia kreiptis 
į gydytoją.

Labai svarbi kasdieninė kū
no priežiūra, o ypač — gerai ir 
teisingai prižiūrėti jautrią ir 
labiausiai užterštą veido odą.
Būtina gerai nuvalyti maki- 
jažą, blakstienų ir antakių tu-

a. šviesiausia šešėlio spalva
b. spalva, paryškinanti kontūrą
c. pagrindinė šešėlio spalva
d. paryškintas akių kontūras

šą. Nors būtumėt ir labai pa
vargusios, tai privalu daryti 
kiekvieną vakarą. Tik taip iš
vengsite ankstyvų ir nereika
lingų raukšlelių, odos nusau- 
sėjimo, patinusių ir užkritusių 
vokų.

Gana efektyvios paakiams 
skirtos specialios kaukės. Jų 
efektas yra geras ir ilgalaikis. 
Gerai ir aktyviai veikia įvai
rios ampulės, nes jose yra 
daug biologiškai natūralių, 
augalinių, aktyvių medžiagų. 
Uždėjus kaukę ar ampulės tu
rinį, norint sustiprinti jų po
veikį, galite ant viršaus uždėti 
drėkinantį kompresą. Komp
resai galėtų būti arbatos — 
rugiagėlių, ramunėlių, medet
kų. Užplikyti arbatžoles, atvė
sinti, suvilgyti vatos tampo
nus ir uždėti ant akių 10-15 
min. Migdolų aliejaus — ant 
arbatžolėmis sudrėkinto vatos 
tampono užlašinti 2-3 lašelius 
migdolų aliejaus, uždėti ant 
akių apie 10 min. { polietileni
nį maišelį įdėti sušaldytos ar
batžolių arbatos ledukus ir už
dėti ant akių 5-10 min.; labai 
gerai patinusiems, pabrinku
siems paakiams raminti ir t.t.

Kokius kremus ir kaip tin
kamai juos naudoti? Daugelis 
naudoja tuos pačius veido kre
mus paakiams tepti. Kol oda 
jauna, nėra jokių raukšlių po
žymių, gal tai ir nėra visai blo
gai. Silpnesnei, jautresnei pa
akių odai reikia specialių kre
mų, kurių sudedamosios dalys 
ypač kryptingai ir intensyviai 
saugo, švelnina paakių odą. 
Lengvai, švelniais judesiais, 
geriausiai mažuoju, bevardžiu 
pirštu uždėkite kremą aplink 
akis, jokiu būdu negalima 
tampyti odos. Kaip dažnai 
naudoti kaukes ar kremus, 
tarkitės su profesionalia kos
metologe ar atidžiai skaitykite 
kosmetiką gaminančios firmos 
nurodymus, kuriuos visada ra
site prie įpakavimo.

Paakiams ypač pavojinga

AiKeita iš 4 psl.
ant debesų, lengvai atsisakytų 
savo krašto, namų, giminių,1 
įprastos aplinkos ir stačia gal
va nertų į visišką nežinomybę
— išvažiuotų į tolimą svetimą
kitos kultūros šalį? Palikęs 
žmoną, vaikus, nežinodamas, 
kada juos vėl pamatys? Iš 
anksto žinodamas, kad bus 
toje šalyje beteisis, nelegalas, 
ir toks gal visą gyvenimą? Ku
ris inžinierius, mokytoja ar 
gydytoja dėl kažkokio nieko, 
dėl „turto”, štai taip paprastai 
atsisakytų savo specialybės ir 
be skausmo „persikvalifikuo
tų” į plaktuko mosuotoją ar 
valytoją? Tik visiška despera
cija gali priversti žmogų taip 
apsispręsti. Kita vertus, ar gy
venimas Amerikoje toks jau 
geras?.. Dalia K
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ryški šviesa ir saulė. Veikiant 
akinamai šviesai, akys savi
saugai automatiškai prisimer
kia, todėl yra didelis rizikos 
faktorius atsirasti ankstyvai 
raukšlelei. Esant saulėtoje 
vietoje būtina nešioti akinius, 
apsaugančius nuo UV saulės 
spindulių. Žinoma, yra būtini 
dienos apsauginiai kremai, 
kurių apsauginis šviesos fak
torius turėtų būti ne mažesnis 
kaip 10 (SPF10). Saulė yra ge
rai, bet turėtų būti saikas ja 
lepinantis.

Kaip greitai ir gražiai pasi
dažyti akis? Akių vokų šešė
liavimą galima daryti šešėlių 
pudra, šešėliniu kremu ar 
pieštukais. Šešėlinis kremas 
geriau tinka jautrioms, ašaro
jančioms akims, moterims, ku
rios nešioja kontaktines lin
zes.

Šešėlinės pudros spalvų pa
sirinkimas yra pats didžiau
sias, ji labai gerai ir gražiai 
padengia visą norimą voko 
dalį. Pudra pudruokite specia
liu šešėliniu ar paroloniniu 
teptuku, pradedant šviesesne, 
baigiant tamsesne spalva iš
oriniame voko kampe.

Jei spalvos per ryškios arba 
per daug ryškūs vienos spal
vos perėjimai į kitą, juos pui
kiai sušvelnins veido pudra. 
Kai viršutinis vokas užkritęs, 
plonu šešėlių kontūru galite 
paryškinti apatinį voką arba 
apatinio voko kontūrą pabrau
kite pieštuku. Padažius balta, 
šviesiai rožine spalva iš šono 
po antakiu, antakis optiškai 
šiek tiek pakyla. Jei ryškiau 
padažysite ties voko viduriu
— akys paryškės. Tinka siau
roms, mažoms, gilioms akims. 
Ryškinkite santūriai ir rūpes
tingai padarykite šešėlių perė
jimą.

Tamsios spalvos — pilka, 
ruda, tamsiai žalia — šiek 
tiek sumažina akis ir gerai 
pabrėžia jų formą. Mažiems 
vokams labiau tinka šviesios 
spalvos — alyvinė, smėlio, 
melsva. Dažnai akių spalva 
tiesiog spinduliuoja, panaudo
jant spalvų kontrastus — 
pilką ir violetinę prie žydrų 
akių, rudą ir violetinę — prie 
žalių akių ir t.t.

Jei akys paraudusios ar pa
tinusios, atsargiai naudokite 
žalią spalvą ir rausvus rudos 
spalvos atspalvius — jie dar 
daugiau paryškins paraudi
mą. Šešėliai su stipriu blizge
siu paryškina akių raukšles ir 
atrodo dirbtinai. Blizgantys 
šešėliai įspūdingiau ir geriau 
atrodo prie vakarinio makija- 
žo.

Skaidrus žvilgsnis yra pats 
gražiausias esant bet kokiai 
šešėlio spalvai.

Jaunųjų atlikėju koncerte (iš kaires): dailininkė Magdalena Stankūniene, 
Meno mokyklėles dailės skyriaus moksleive Ramona Butkute ir .JAV LB 
Kultūros tarybos pirmininkė Marija Reiniene

SVEIKATA
Patarimai, kaip atitolinti 

Alzheimerio ligą

1. Mokykis groti kokiu nors 
muzikiniu instrumentu. Nie
kada ne vėlu!

2. Žaisk kokį nors žaidimą, 
kur reikia atlikti veiksmus su 
pirštais, spręsk kryžiažodžius, 
dėliok dėliones. Megzk, siuvi- 
nėk, netingėk;

3. Bendrauk su kitais žmo
nėmis;

4. Pakeisk siekius ar pradėk 
naują darbą;

5. Susirask naują užsiėmi
mą (hobby) — menai, tapyba, 
važinėjimas dviračiu, paukš
čių priežiūra;

6. Mokykis užsienio kalbos 
(niekada ne per vėlu!);

7. Būk savanoriu įvairiuose 
darbuose;

8. Domėkis, kas vyksta pa
saulyje;

9. Kasdien atlik fizinius pra
timus: apie 30 minučių skirk 
kūno raumenų darbui — atlik 
kontrakcijas — sutraukimus 
ir ištempimus, aktyvesnei 
kraujo apytakai. Penkis kar
tus savaitėje aktyviai judėk!

Galimybė susirgti Alzheime
rio liga yra nežymiai didesnė, 
jei esate pirmas iš giminės. 
Paprastai ši liga veikia žmo
nes, vyresnius nei 65, bet gali, 
nors ir retai, sirgti ir jaunesni 
nei 40. Iš šimto 65-mečių vie
nas ar du turi galimybę su
sirgti Alzheimerio liga. Viduti
niškai ši liga konstatuojama 
aštuoniasdešimtmečiams, kur 
šimtui žmonių tenka nuo vie
no iki penkių ligonių. Pusei 
devyniasdešimtmečių žmonių 
pasireiškia ligos simptomai. 
Moterys turi daugiau gali
mumų susirgti šia liga vien 
todėl, kad jos gyvena ilgiau.

* Lavink atmintį! Fizinis ak
tyvumas padaro kūną elastin
gu, o proto aktyvumas padeda 
mąstymui išlikti aštriu.

* Kai po 20 min. nerandi 
akinių, staiga pamatai, kad jie 
virš kaktos. Nueini į rūsį jau 
trečią kartą, tikėdamasis atsi
minti, ko atėjai pirmą kartą. Į 
javainius įsipylei apelsinų sul
tis užuot pieno. Tai skundai, 
kuriuos gali išgirsti iš žmonių, 
kuriems per penkiasdešimt ir 
vyresni. Viskas suvedama į 
senėjimą. Atsimink, kad at
minties sušl ūbavimas ar senė
jimas dažnai ateina su pirmai
siais Alzheimerio ligos simpto
mais.

* Vitaminas E, kuris randa
mas daržovių aliejuje, kiauši
nio trynyje, žuvyje, žalių lapų 
daržovėse, natūralių grūdų 
produktuose, pupelėse, reika

lingas žmogaus kūno raudonų 
kraujo kūnelių gamybai, apsi
saugoti nuo kraujo krešulių 
susidarymo ir imuninės siste
mos stimuliavimui. Vitaminas 
E apsaugoja nuo kardiovasku- 
liarinių susirgimų, padeda at
siskirti „blogajam” cholestero
liui ir sulėtina, atitolina arte- 
rosklerozes, Alzheimerio ligos 
atsiradimą. Vitamino E var
tojimas, reikšmė aprašyta 
1997 m. balandžio 24 d. leidi
nyje „New England Journal of 
Medicine”.

* Surasite daug patarimų 
ligonims, vyresniems kaip 59 
metų, žurnale „Journal of the 
American Medical Associa
tion”, 1999; 281(1): Updated: 
January 01, 2001;

* Kiekvieno žmogaus dietoje 
turi būti daržovės ir vaisiai — 
jie veikia kaip antioksidantai, 
palaiko ir apsaugoja smegenų 
ląsteles. Toks maistas suma
žina vėžio, aukšto kraujo 
spaudimo, diabeto, osteoporo
zės ir širdies ligų riziką. Dau
giau žinių galite surasti: Na
tional Institute of Mental 
Health (NIMH); Office of Com
munications and Public Liai- 
son, Public Inąuiries: (301) 
443-4513; Media Inųuiries: 
(301) 443-4536; E-mail:

nimhinfo@nih.gov Web site: 
http//www.nimh.nih.gov

Parengė Adomas Tautkus 

«$•

KAUNAS GARSĖJA AKIU
LIGŲ SPECIALISTAIS

Lietuvoje, Kaune, kuris gar
sėja akių ligų specialistais, 
sėkmingai vykdoma akių laze
rinė chirurgija. Šis metodas 
gali išvaduoti žmogų nuo 
trumparegystės, astigmatizmo 
ar toliaregystės ir padėti atsi
sakyti akinių ar kontaktinių 
lęšių. Tai pasiekiama eksime- 
rinio lazerio korekcijos pagal
ba ir juo pasaulyje jau yra 
pasinaudoję 5 mln. žmonių.

Dėl blogo regėjimo kalta ne
tobula akies forma, kuri ne
taisyklingai laužia šviesos 
spindulius. PRK lazerinės ko
rekcijos metu suformuojama 
nauja ragenos forma. Šiuo 
metu koreguojama 1-6 diop
trijų trumparegystė, 1-3 diop
trijų astigmatizmas ar toliare
gystė. Reabilitacijos periodas 
labai trumpas - kelios dienos.

LASIK metodu koreguojama 
iki 12 dioptrijų trumparegys
tė, 1-4 dioptrijų astigmatiz
mas ir 6 dioptrijų toliaregystė. 
Šiais metodais atliekamos ko
rekcijos trunka vos kelias mi
nutes. atliekamos pacientams 
nuo 18 m. ir turintiems sta
bilų regėjimą.

Įdomu, kad šios operacijos 
atliekamos ir išsimokėtinai. 
Smulkiau apie tai galima su
žinoti tel. Lietuvoje 827- 
365219.

Parengia pagal
„Kauno diena"

mailto:nimhinfo%40nih.gov
http//www.nimh.nih.gov
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„Juo daugiau, tuo 
geriau, mano JAV 
apie NATO plėtrą

Atkelta iš 1 psl.
Kvietimo į NATO siekia

Lietuva, Latvija, Estija, Slova
kija, Slovėnija, Bulgarija, Ru
munija, Makedonija bei Alba
nija. Tačiau, nors galutinis 
sprendimas dar nėra priimtas, 
spėjama, jog iš šių valstybių 
greičiausiai gali bati pakvies
tos tik penkios.

Pasak įtakingo respublikonų 
senatoriaus Richard Lugar, 
šis „neoficialus” sąrašas dabar 
išsiplėtė iki septynių valsty
bių: Lietuvos, Latvijos, Es
tuos, Slovakijos, Slovėnuos, 
Bulgarijos ir Rumunijos.

Tačiau paklaustas, ar mano, 
jog sąjunga gali dar labiau 
išsiplėsti, M. Grossman at
sakė: „Taip, pone, manau”. 
„Rugsėjo 11 dienos įvykiai 
mums parodė, kad kuo dau
giau turime sąjungininkų, tuo 
mums geriau”, teigė jis.

Tiek M. Grossman, tiek D. 
Feith leido aiškiai suprasti, 
kad Bush administracija vis 
dar yra nepatenkinta Europos 
kariniu indėliu sąjungai, teig
dama, kad jos neturi pakan
kamų transportavimo oru ir 
jūra pąjėgumų bei nepakanka
mai gina Vakarus nuo masi
nio naikinimo ginklų.

Ignalinos elektrinės 
saugumui — 

ypatingas dėmesys
Atkelta iš 1 psl.

Laimei, įvykio metu 
žmonės nenukentėjo. Kitas 
vienetu įvertintas įvykis buvo 
pernai birželį, kuomet sustab
dytame II bloke įsijungė grei
taeigė avarinė apsauga. Dar 
vienas vienetu įvertintas įvy
kis buvo spalį, kai antrajame 
bloke atliekant kuro perkrovi
mo transporto technologines 
operacijas, buvo pažeista pa
naudota šilumą išskiriančios 
rinklės pakaba. Ketvirtasis 
vienetu įvertintas įvykis buvo 
gruodį, kai I bloko aušinimo 
metu dėl personalo darbo 
trūkumų įsijungė avarinė ap
sauga.

Ketvirtadienį spaudos kon
ferencijoje VATESI viršinin
kas Saulius Kutas atkreipė 
dėmesį, kad iš 50 pernai įvy
kusių neįprastų įvykių 23 
išvis nepateko į INES skalę, 
nes buvo pernelyg smulkūs. 
„Rodikliai gana neblogi, bet 
tai iš tikrųjų visą laiką turi 
būti dėmesio centre”, pažy
mėjo S. Kutas.

Pasak jo, praėjusiais metais 
buvo vieną kartą neplanuotai 
sustabdytas vienas iš dviejų 
IAE reaktorių. 2000 m. nepla
ninių stabdymų buvo penki. 
„Tai yra gerai, bet tai neturi 
būti kažkoks nusiraminimas”, 
teigė VATESI vadovas.

VATESI veiklos ataskaitoje 
sakoma, kad pernai toliau 
buvo vykdoma Ignalinos AE 
saugos gerinimo priemonių 
programa (SIP). 2001 metų 
pradžioje buvo numatyta 60 
SIP-2 priemonių, iš kurių per
nai turėjo būti įvykdytos 31. 
Jų įvykdyta 27.

* Buvęs užsienio reikalų 
ministras ir vienas politinės 
partįjos „Lietuvos krikščionys 
demokratai” (LKD) vadovų Al
girdas Saudargas siūlo nepa
siduoti Europos Komisįjos! 
(EK) spaudimui įsipareigoti

- uždaryti Ignalinos atominės 
elektrinės (IAE) Il-ąjį bloką 
iki 2009 metų. „Lietuva ne
turėtų dabar svarstyti tikslios 
datos, nes nei finansavimo, 
nei technologinės aplinkybės 
nėra aiškios”, pareiškė A. Sau
dargas. „Jeigu mes priimsime 
pozicįjas kapituliacįjai, tai 
mums nėra kas veikti ES”, 
pažymėjo jis. (BNS)

* Pernai Lietuvoje tėvų
globos neteko 2,863 vaikai, 
iš kurių 1,080 — iki 7 metų 
amžiaus. <bns>

DRAUGAS, 2002 m. gegužės 3 d., penktadienis

Svarbiausias reikalavimas 
narystei NATO — nebūti našta
kelta iš 1 psl ne, JAV Senate bus patvirtin-

Neabejojama, kad Pu- tas „Freedom Consolidation 
i aiškiai stengiasi vairuoti Act” ir kiek dar senatorių rei- 
asiją Vakarų link. Tas ypač kia įtaigoti, kad tai įvyktų, 
ryškėjo po pernai rugsėjo 11 svečias neabejojo, kad aktas 

teroristinių išpuolių JAV- bus priimtas, nes už NATO
!, kai Putin pasiūlė visoke- plėtrą tvirtai stovi Valstybės 
opų paramų, kovojant su te- departamentas ir JAV prezi- 
iristais. Juk iki šiol tiesiog dentas — tai susieta su JAV 
igirdėta, kad Amerikos ka- interesais. O kaip su Rusijos 
nės pajėgos bei jų konsultan- kariniu tranzitu į Karaliau- 
u būtų įsileisti į Rusijos te- Čių, jei Lietuva taptų NATO 
torijų, kaip įvyko Gruzijoje, nare? Tas neturėtų sukelti 
zbekistane. Tas kaip tik pa- jokių problemų, juo labiau, 
)do, kad Putin žodžiai nėra kad tam tikra prasme ir Rusi- 
įšti, o bendradarbiavimas su ja jau bus susieta su NATO. 
akarais paremiamas konkre- Ar nepatvirtinta Lietuvos sie- 
ais veiksmais. nų su Rusija sutartis nesuda-
Svečias taip pat paminėjo rys kliūčių narystei NATO? 

ozityvius NATO narystei Atsakymas — ne. Ar visos 
asiruošimo reiškinius, mato- trys Baltijos valstybės, o gal
ius visose devyniose kandi- būt visos devynios, vadinamos 
atėse, ypač Lietuvoje. Jis „Vilnius 9" valstybės bus 
zirtino, kad net toms šalims, priimtos kartu? Tai priklausys 
urios šio plėtros tarpsnio nuo jų individualaus pasi- 
įetu nebūtų pakviestos įsi- ruošimo narystei, bet, svečio 
ingti, durys ateityje nebus nuomone, greičiausiai bus 
ždarytos — NATO plėtra bus priimta daugiau negu viena, 
ykdoma toliau. Iš esmės Svarbiausi kriterijai, pagal 
^ATO vaidmuo pamažu kei- kuriuos bus vertinamos kandi- 
iasi. iŠ grynai gynybinės arba Jatės narystei NATO: jų pasi- 
psaugos organizacijos perei- ruošimas ir galimybė ateityje 
ama į tarpusavio kooperavi- gav0 parama prįsįdėti prie 
to,-bendradarbiavimo ir pa- bendrų NATO darbų bei 
albos sąjungų. Tačiau nerei- pjanų Valstybės turi būti ly- 
ia manyti, kad atsisakoma gįateisės ir naudingos NATO 
arinės struktūros, kuri pir- bendradarbės, bet ne našta 
įkartų per daugiau kmp 50 kitoms sąįungos narėms. Ig
netų V1 ai .. Pa publikos pastebėta, kad Lietu
va tik po pernai rugsėjo 11 va jau dabar įrodžįusi gavo 
L, kada visos nares pasižadėjo k avi č siųsdama
emt. JAV kovą su teroristais. gavQ karinius dalinius j taikos 
a parama šiandien akivaizdi laik operacijas Bosni- 
Ugamstane ir kitur joje Išreikgtos abejonės dėl

Rusijos vaidmuo, kaip dvi- t R idento
lešimtosios NATO valstybių tįkgl >)Vairuojant sav0 vals.
sudėties, dalis, bus tiksliau , Vakaru link” - galbūt
lustatyta gegužės 28 d. vyk- į ,ę Va*arų hnR . . galbut 

. , „ Putin labiau susirūpinęs vis
siančioje konferencuoje Rejke- stiprėjančia Kinija ar grėsme 
ūke, Islandijoje Rusija jau įš musulmoniškų kraštų pa.
Reiškusi, kad narystės čioje Rusijos federacijoje, negu 
sAT0 šiuo metu nesiekia, bet nuoširdžiu noru suvakarietin- 
lori turėti balsą kai kurių tį Rugįją? Steven R pifer prj_ 
arptautinių sprendimų atve- leidžia įr tokią galimybęi 
u. Jokiu būdu Rusijai nebus vįSgj svarbumą teikia faktui, 
.uteikta veto teisė, ypač dėl kad §ju0 metu Rusija stengia
mųjų narių priėmimo i gį aktyviai koopenioti su Va-
iąjungą. karais.

Po trumpo Steven K. Pifer ' .
iranešimo iš susirinkusių lie- Po oficialiosios dalies sve- 
uvių žiniasklaidos atstovų čias dar kur» laiką bendravo 
svečias susilaukė klausimų, Plačiuose pokalbiuose su 
<urie mums, lietuviams, ypač konferencijos dalyviais, atsa- 
svarbūs. Jis į klausimus nuo- kydamas t klausimus ir įg
ūdžiai atsakinėjo, nevengda- reikštus
mas net labiau kontroversi- narystės NATO reikalais, 
niu. Paklausus, ar, jo nuomo- Danutė Bindokienė

ČIKAGA IR APYLINKĖS: 
už lietuviško pasaulio ribų

Trys žvejai buvo išgelbėti iš 
šaltų Michigan ežero bangų, 
kai jų laivas, „The Sea Ray” 
netikėtai į kažką atsitrenkė 
netoli Belmont uosto ir pra
dėjo skęsti, o vyrai atsidūrė 
vandenyje. Juos išgelbėjo Či
kagos ugniagesių straigta- 
sparnis.
SUSTABDĖ „PELNINGĄ 

VERSLĄ”
Praėjusį penktadienį Cicero 

mieste policįja konfiskavo 
daugiau kaip 300 kilogramų 
kokaino, kuris narkotikų pirk
liams būtų atnešęs 40 mili
jonų dolerių pelno. „Tai tiktai 
ledkalnio viršūnė, — išsitarė 
policijos viršininkas Wayne 
Wiberg. — Kas žino, kiek dar 
narkotikų pirklių laukia užku
lisiuose”. Jis taip pat pranešė, 
kad Čikagos policija šiais me
tais jau rado ir konfiskavo 
3,500 svarų narkotikų, kone 
dvigubai daugiau, kaip pernai 
tuo pačiu laikotarpiu.

“POPIERIZMAS”
GREITKELYJE

Balandžio 30 d. sunkve
žimis, Eisenhower greitkeliu 
vežęs popieriaus dėžes, ne
tikėtai atsimušė į cementinę 
užtvarą ties Paulina gatve, 
išvertė savo krovinį ir tūks
tančiai lapų popieriaus pabiro 
po visą apylinkę. Nors sunk
vežimio vairuotojas nebuvo 
sužeistas, bet, kol popierius 
nuo kelio buvo nuvalytas, ava
rija sutrukdė eismą ir važiuo
jantiems į darbą sudarė daug 
nepatogumų.

ŠIE VYRAI BUVO 
IŠGELBĖTI

Dar niekas nepamiršo tra
gedijos, prieš pat Velykas iš
tikusios tris jaunus lietuvius, 
kurie Didįjį šeštadienį išplau
kė į Michigan ežerą žvejoti ir 
negrįžo, tačiau kitas panašus 
atvejis šios savaitės antra
dienį pasibaigė laimingai.

Ir iš kitų JAV-jų
AREŠTUOTI ĮTARTINI 

DARBUOTOJAI
Washington, DC. Įgyvendi

nus vadinamąjį „Operation 
Tarmac” planą, penkiolikoje 
pagrindinių šio krašto oro 
uostų buvo areštuota daugiau 
kaip 450 darbininkų. Jų nusi
kaltimai įvairūs: vieni vartojo 
netikrus „Sočiai Security” nu
merius, kiti buvo atvykę į 
Ameriką nelegaliai, treti jau 
buvo bausti kalėjimu ir pan. 
Pasirodo, kad areštuotieji dar
bininkai turėjo specialius lei
dimus įeiti į lėktuvus, krovi
nių laikymo vietas ir kitas 
sustiprintos apsaugos zonas.

Dabar JAV saugumo ir susi
siekimo departamentai tikri
na kiekvieno areštuotojo duo
menis ir pagal tai bus padary
ti sprendimai. Nelegalūs imi
grantai bus deportuojami į jų 
kilmės kraštus.

GERAS BŪDAS GAUTI 
LĖŠŲ RINKIMAMS

Minnesota. Dabartinis Illi
nois valstijos gubernatorius 
George Ryan nuolat kaltina
mas, kad jo tarnautojai valsti
jos sekretoriaus įstaigoje, ku
rios viršininku Ryan tuomet 
buvo, rinkiminės kampanijos 
išlaidoms padengti pardavi
nėjo vairavimo teises sunk
vežimių vairuotojams. Minne
sota gubernatoriaus Jesse 
Ventura talkininkai pasinau
doja daug išradingesniais ir 
legaliais būdais siekti to pa
ties tikslo. Jie sukūrė Jesse 
Ventura „lėlę” — su linkčio- 
jančia galva, kuri pasirodė la
bai populiari — parduota 
tūkstančiai. O dabar sugalvo
tas video žaidimas, kuris bus 
balsuotojams nemokamai da
linamas. Jeigu Ventura nu
spręs kandidatuoti antrai ka
dencijai, tikima, kad tuo būdu 
bus laimėta daug balsų. Gal ir 
Lietuvoje prezidento kandida
tai galėtų tokiomis priemonė
mis pasinaudoti...

KELEIVIAI ATRODĖ 
PAVOJINGI

Philadelphia, PA Keleivi
nis lėktuvas, pirmadienį paki
lęs skrydžiui į Floridą iš vieti
nio oro uosto, buvo grąžintas 
atgal, nes grupė vyrų pasi
rodė įtartina. Visi jie buvo pir
kę vienos krypties bilietus, 
mokėję grynais pinigais, visų 
išvaizda priminė „rytiečius”. 
Vyrai buvo išvesti iš lėktuvo, 
bet pasirodė, kad įtarimas 
buvo be reikalo. Tai tik vienas 
iš keturių panašių įvykių 
praėjusį savaitgalį, kai pa
našios išvaizdos vyrai buvo su-, 
laikyti Washington, Balti- 
more, Houston oro uostuose 
arba lėktuvuose.

NEATSARGUS 
VAIRUOTOJAI NEBUS 

TOLERUOJAMI
Illinois, Michigan ir Indiana 

valstijos policija perspėja vai
ruotojus, kad bus ypač gaudo
mi ir baudžiami važiuojantys 
per greitai, nuolat besimė
tantys iš vienos kelio pusės į 
kitą, važiuojantys per arti kito 
automobilio ar apskritai pa
sižymintys agresyviu elgesiu 
kelyje. Vienos valstijos policija 
pasidalins informacija su gre
timos valstijos pareigūnais ir 
toks vairuotojas, sakykim, 
padaręs nusikaltimą Illinois 
greitkelyje, bus sulaikytas In
diana ar Michigan valstįjoje. 
Tas ypač taikoma važiuojan
tiems 1-94 greitkeliu, kur pa
staruoju metu pasitaiko daug 
avarijų.

JAUNUOLIAI ĮTARIAMI 
GAISRŲ SUKĖLIMU

Šį pavasarį Colorado valsti
jos Bailey (apie 35 mylios nuo 
Denver miesto) apylinkėse ki
lo gaisrai, kurie sunaikino per 
2,500 akrų miško ir bent 100 
gyvenamųjų namų. Kadangi 
praėjusią žiemą buvo mažiau 
kaip paprastai kritulių, gais
rai labai išsiplėtė, o stiprūs 
vėjai dar padidino pavojų ir 
ugniagesiai turėjo daug vargo, 
kol ugnies plitimą apvaldė.

Manoma, kad mišką padegė 
paaugliai berniukai, kurie bu
vo pastebėti kaip tik pačioje 
gaisro pradžioje netoli jo pra
sidėjimo vietos.

Bijomasi, kad tai tik „gais
rų sezono” pradžia: pavasaris 
ir vasara šiuo atveju bus ypač 
nuostolinga. Iki šiol didesni 
gaisrai jau siautė New Mexico 
valstijoje, kur išdegė daugiau 
kaip 300 akrų plotas, taip pat 
Arizonoje, gaisrui nusiaubus 
per 1,120 akrų.

akcininkai nutarė„Kauno energijos'
parduoti Kauno elektrinę

„Kauno energijos” akci- daugiau kaip < 
ninkai antradienį nutarė par- tegruoto tinklo š 
duoti vieną savo padalinių — kio”, teigė M. Juc
Kauno elektrinę. Integruotą tii

Pasak Įmonės generalinio di- Kauno ir Petr 
rektoriaus Mindaugo Juozai- trinės keturic 
čio, elektrine bus parduodama p ,. „ 
viešose varžytinėse. „Numaty- Antinės”Pa 

ti trys saugikliai: parduoti , , . , , .
elektrinę ne žemesne kaina
kaip jos likutinė vertė, antra, Pardavus pirm 
15-ka metų šilumos kaina ne- elektrinę, gamin 
turi būti didesnė kaip dabar proc. Kaunui rei 
— 6.24 cento už kilovatvalan- mos, tikimasi su 
dę, ji galės keistis tik priklau- no energijos” sk< 
somai nuo kuro kainų bei in- seniai bendrovės 
fliacijos. Trečia, ‘Kauno ener- bė, jog už elektri 
gija’ įsipareigoja supirkti ne ne mažiau kaip 5

* Lietuvos kariai nevyks į 
Danijoje turėjusias prasidėti 
dvišales taktines pratybas. 
Kaip informavo Krašto apsau
gos ministerija, iš Danijos 
sausumos kariuomenės vado
vybės gautas laiškas, kuriame 
apgailestaujama, kad dėl fi
nansinių sunkumų valstybė 
negali priimti Lietuvos karių. 
Danai turėjo padengti pratybų 
organizavimo išlaidas, o iš 
KAM biudžeto planuota skirti 
daugiau kaip 300,000 litų 
transportavimui, karių dien
pinigiams ir sveikatos draudi
mui. (BNS)

* Klaipėda yra vienintelis 
miestas Lietuvoje, turintis 
darbininko vardu pavadintą
— Šv. Juozapo Darbininko 
bažnyčią ir parapiją. Tad 
klaipėdiškiai vakar darbi
ninkų šventę paminėjo kitaip 
nei visi kiti Lietuvos žmonės. 
Čia iškilmingas šv. Mišias, ku
rias koncelebravo J.E. Telšių 
vyskupas Jonas Boruta ir ku
nigai, pakeitė po atviru dan
gumi bažnyčios šventoriuje 
prasidėjusi pirmoji gegužinė
— su liaudiškais šokiais ir
dainomis, su pramogomis vai
kams. (K EIU)

SUSTABDĖ MIRTIES 
BAUSMĖS ĮVYKDYMĄ 
Tesąs. Vos trims valan

doms likus prieš mirties baus
mės įvykdymą 34 m. amžiaus 
kaliniui Curtis Moore, JAV 
Aukščiausiasis teismas su
stabdė bausmės vykdymą. Ka
linio advokatai teigia, kad jis 
yra protiškai neįgalus, dėl to 
neturėtų būti pasmerktas mir- 

| ti. Nusikaltimą Moore įvykdė 
prieš 7 metus. Texas valstija 
pasižymi didžiausiu mirti pa
smerktųjų skaičiumi visame 

I krašte.

PASLAUGOS NEKILNOJAMASIS TURTAS

ELEKTROS
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI. 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai.

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUTCMŪHUOt NAMŲ, SVEKATCS
R GYVYBĖS DRALHMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

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

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

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

A €r S 24hRS,7DAYS
773631-1833

(angliškai)

(PONY) ANATOLIJUS BACKO
773617-6768 (letuviškai ir rusiškai) 

FREE ESTIMATE 
Apšildymo ir šaldymo sistemų 

visapusiškas aptarnavimas 
ir instaliacija

SIŪLO DARBĄ

Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir IN 

valstijose. Pageidautina vyrai. 
Atlyginimas nuo 

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

Masažo salonui reikalingi 
masažistai, nors truputį 

kalbantys angliškai.
Tel. 630-640-8582 arba 

847-691-7348.
Window Washers Needed!

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

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

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

Part time, M-W-F, 5 hours, ELDER-
CARE, minimai, female housekeeping 

for very neat home. flower gardening a 

plūs. Mušt drive. Pullman area, 
So.side. Tel. 773-743-1730, Gloria. 

Leave message.

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ7.
MIRĖ BARBIE KŪRĖJA 
Los Angeles, CA. Barbie

lėlytė, su visais savo draugais 
ir draugėmis, ypač Ken, pa
žįstama ir mergaičių mylima 
150 šalių. Ji sau vietą rado 
net prestižiniame Smithso- 
nian institute. Iki šiol yra par
duota apie vienas milijardas 
Barbie lėlių, o kur dar visi 
drabužiai, nameliai, baldai, 
automobiliai bei kiti daiktai, 
kuriuos „vartoja” Barbie. Visa 
tai sudaro stambų ir pelningą 
verslą tiek žaislų pardavė
jams, tiek Mattel, Ine. ben
drovei, turinčiai šios lėlės 
gaminimo patentą.

Tačiau retas težino, kad 
Barbie lėlės sumanytoja buvo 
Ruth Handler, kurios sukurta 
ir pirmą kartą 1959 m. New 
Yorke vykusioje žaislų mugėje 
pristatyta, „figūringa” lėlė be
matant tapo sensacija. Pra
džioje Barbie buvo tik mode
liuotoja, bet ilgainiui „užau
go”, prisitaikė laiko reikalavi
mams. Ji nuolat keitė profesi
jas (ir kostiumus), buvo gydy
toja, mokytoja, policininkė, 
verslo pasaulio vadybininkė, 
veterinarė, astronautė, atletė, 
ir daug kitų.

Ruth Handler mirė ba
landžio 27 d., sulaukusi 85 
metų amžiaus, bet jos Barbie 
su Ken, Todd, Stacie, Cheryl 
ir kitomis „savo šeimos” lė
lėmis, be abejo, dar ilgai gy
vens, džiugindama mergytes 
bei kolekcionierius (o jų visuo
se kraštuose yra nemažai). 
Beje, Barbie ir Ken pavadinti 
pagal Ruth Handler vaikus, o 
kitos lėlės — vaikaičių var
dais.

KUR DINGO MERGAITĖ?
Mažoji Rilya Wilson prieš 

penkerius metus dingo be 
žinios iš Florida valstijos savi

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

DANUTĖ
MAYER

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

DANUTĘ MAYER Profesionaliai ir 
sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 

Nuosavybių įkainavimas veltui.

GREIT PARDUODA
san ' . Landmark 
fa»Į properties

Bus. 773-229-6761 
Res. 708-425-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-314-4330 |<f

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

IŠNUOMOJA

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

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

Tel. 630-415-2405.

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

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

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

Išnuomojami du atskiri 
kambariai. Išnuomojamas 
atskiras 6 kambarių butas 

nuosavame name.
Tel. 773-376-2874.

IEŠKO DARBO

Pedagogė, turinti patirties 
prižiūrėti vyresnius žmones ir 
vaikus, ieško darbo. Kalba
rusiškai, vokiškai ir truputį 

angliškai. Tel. 773-376-2874.

valdybės įstaigos, kurios pas
kirtis rūpintis asocialių šeimų 
mažamečiais vaikais. Kai jau
ni vaikai ar paaugliai „dings
ta” jau, deja, šiame krašte 
nėra naujiena, tačiau Rilya 
Wilson atvejis yra kitoks: pen
kerius metus vaikų globos 
įstaigos tvirtino, kad mergytė 
„yra, gyvena su močiute”, nors 
iš esmės niekas nepasirūpino 
patikrinti. Dabar jau aišku, 
kad mergytės likimas nežino
mas. Manoma, kad galbūt ji 
nužudyta.

ATIMS GIRTUOKLIU 
AUTOMOBILIUS

Illinois valstijos savival
dybė priėmė įstatymą, leidžian
tį atitinkamoms teisėsaugos 
įstaigoms atimti automobilius 
asmenų, kurie nuteisti už gir
tą važiavimą ir prarado vaira
vimo teises, o taip pat tų, ku
rie turėjo avariją ir dėl to žuvo 
žmogus. Tikima, kad toks 
įstatymas padės sumažinti ne
saugių vairuotojų skaičių ir 
sustabdys tuos, kurie vis tiek 
vairuoja mašiną, nepaisant, 
kad teisės jau atimtos. Įsta
tymą dar turi savo parašu pat
virtinti Illinois valstijos guber
natorius George Ryan.

SPROGIMAS CHEMIKALŲ 
GAMYKLOJE

Pearland, TX. Antradienį 
šios vietovės, esančios apie 20 
mylių nuo Houston miesto, 
chemikalų gamykloje įvyko 
milžiniškas sprogimas, kurio 
garsas sudrebino žmones net 
už 5 mylių, o dūmų kamuoliai 
ir liepsnos išsiveržė šimtus 
pėdų į padangę. Sprogimo me
tu sužeistų nebuvo, bet nu
kentėjo aplinkiniai pastatai, o 
žmonės turėjo skubiai palikti 
savo namus. Nelaimės prie
žastys dar nenustatytos.
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LAIŠKAI IR NUOMONĖS
Europos Federalistų unijos 

Bergstrasės apskrities skyrius 
šiais metais Europos premįją 
paskyrė Vasario 16-osios gim
nazijai. Pagal šios organizaci
jos pranešimą, premija bus 
įteikta gegužės 4 d. Tuo metu 
gimnazijoje vyks Hesseno že
mės vyriausybės rengiamos 
Europos savaitės atidaromasis 
renginys, kuriame dalyvaus 
Europos, Vokietijos ir Hesseno 
parlamentarų atstovai, Hesse
no vyriausybės atstovai ir 200 
kviestų svečių.

Gimnazistai jau visą balan
džio mėnesį ruošiasi šiam ren
giniui, kurio metu jie bandys 
vokiečiams parodyti Lietuvą. 
Buvo net pravesta apklausa 
Vokietijoje ir Lietuvoje, talki
nant 6 Lietuvos gimnazijoms. 
Gimnazistai nori patirti žmo
nių nuotaikas dėl Europos Są
jungos plėtros ir Lietuvos įsi
jungimo. Rezultatai bus pa
skelbti atvykusiems svečiams. 
Gegužės 2 ir 3 d. vyko gimna
zistų inscenizuotos viešos Lie

BALANDIS — UŽSIĖMIMŲ TERAPIJOS 
MĖNUO

Balandis Amerikoje — tai 
užsiėmimų terapijos (Occupa- 
tional Therapy) mėnuo. Svei
kiname visas ir visus lietuvius 
dirbančius šioje medicinos sri
tyje ir padedančius ligoniams 
pasveikti. Visokeriopos sėk
mės!

Balandžio 22-ąją minime Že
mės dieną. Kaip natūraliosios 
medicinos gydytoja, šia proga 
norėčiau priminti, parekomen
duoti, pareklamuoti skalbi
mui, Svarinimui ir valymui 
kiekvienoje šeimoje naudoti 
natūralias „Shaklee” kompani
jos (45 metai versle, moksliš
kai pagrįsta) priemones. Ši 
bendrovė šių metų Žemės 
technologijos („Earth Techno
logies”) forume apdovanota 
Amerikos Aplinkos apsaugos

KUR PLEVĖSUOJA MŪSŲ TRISPALVĖ
Vėliavos yra kasdienio gyve

nimo dalis. Jas naudoja šalys, 
sritys (provincijos), miestai, 
tarptautiniai korpusai, orga
nizacijos ir bendrovės.

Kaip žinoma, anksčiausiai 
vėliavas pradėjo naudoti Kini
ja, nurodydama atskiras ka
riuomenės dalis. Europoje vė
liavos prasidėjo nuo romėnų 
„vexillum” kvadratinės vėlia
vos, naudojamos romėnų ka
valerijoje. Nuo to kilo ir tarp
tautinis terminas „vexillo- 
logy” - vėliavų mokslas.

Vėliava yra krašto nepri
klausomybės simbolis. Todėl 
jai atiduodama aukščiausia 
pagarba: ji visad statoma ar 
kabinama dešinėje pusėje, su
tinkant ar palydint, ją svei
kina nuimdami kepures arba 
saliutuodami, žmonės, gelbė
dami vėliavą, net sutinka nu
mirti. Amerikiečių poetas ir 
didis kovotojas už vergijos pa
naikinimą John Whittier (jo 
vardu pavadintas miestas ne
toli Los Angeles, California) 
savo poemoje „Barbara 
Frietchie” rašė: „Šaukit, jei 
reikia, į šitą žilą galvą, bet ap- 
saugokit savo krašto vėliavą!” 
1939 m., Vokietijos naciams 
žygiuojant į Mažąją Lietuvą, 
vienas Pagėgių šaulys, paslė
pęs lietuvišką vėliavą po 
švarku, pabėgo į Didžiąją Lie
tuvą.

Sovietai, okupavę Lietuvą, 
suprasdami vėliavos reikšmę, 
pirmiausia panaikino ją, Vytį 
(šuoliuojantį nuo XIV a.) ir 
užgniaužė Tautos himną. Tri
spalvės viešai iškėlimas oku
puotoje Lietuvoje grėsė di
džiausia bausme, ištrėmimu 
ar net mirtimi.

Šiomis dienomis lankantis 
Atlantoje, Georgia, užsukome

tuvos ir Europos Sąjungos de
rybos. Paskutinis „derybų” po
sėdis bus šeštadienį, gegužės 
4 d. ryte, suvažiavus sve
čiams. Tada visiems atvyku
siems bus paskelbta, ar Lietu
va, gimnazistų nuomone, tu
rėtų būti priimta Europos Są
jungos, ar ne. Po to Europos 
parlamento nariai, dr. Udo 
Bullmann ir Thomas Mann, 
Lietuvos užsienio reikalų mi
nistras Justas Paleckis, buvęs 
generalinis prokuroras Euro
pos teisme Carl Otto Lenz ir 
Hesseno parlamento narys R. 
von Hunnius viešoje diskusi
joje įvertins mokinių insceni
zuotas derybas.

Po pietų mokiniai pristatys 
Lietuvą. Lietuviški eilėraščiai 
su vokiškais vertimais, liau
dies šokiai, dainos ir muzika 
su turizmo departamento ir 
„Visit Lithuania” agentūros 
pagalba bus rodomos turisti
nės galimybės ir svečiai bus 
vaišinami lietuviškais patie
kalais bei skanumynais. Info.

organizacijos (US Environ- 
mental Protection Agency) 
2002 metų Klimato apsaugos 
apdovanojimu. Šios kompani
jos produkcija ši: „BASIC - I” 
— universali valymo prie
monė, „BASIC - L” — skalbi
mo priemonė, „BASIC - H” — 
universali priemonė plovimui 
ir net daržovėms.

Išsaugokime savo žemę to
kią, kokią turime ateinan
čioms kartoms!

Kartu su vaikais pasodin
kime želdinuką, paminėkime 
šią dieną, nes mūsų prigimčiai 
šioje žemėje reikia švaraus 
oro, vandens bei dirvožemio.

Laima Lukauskienė
Natūraliosios medicinos 

gydytoja

į CNN būstinę. Labai įspū
dingas milžiniškas pastatas, 
lyg moderniška pilis. Judan
čiais laiptais užvažiuoji į 110- 
tą aukštą, kur 20 didelių 
žiniasklaidos kambarių (news- 
rooms). Čia dirba tikriausiai 
50 tarnautojų (galima spręsti 
iš sustatytų stalų). Pirmame 
aukšte - rotonda (lyg ir „at- 
rium"), o aplink ją kabo apie 
200 įvairiausių pasaulio kraš
tų vėliavų. Širdį užliejo karšta 
banga, akims pagavus trispal
vę. Ji puikuojasi pati gražiau
sia iš visų savo pagrindinėm, 
ryškiom spalvom - aukso, 
smaragdo, rubino, o lietuviš
kai - reiškiančiom patrio
tizmą, drąsą, meilę savo kraš
tui ir pralietą kraują už ne
priklausomybę. Raudona spal
va ateina taipgi iš Lietuvos 
karalystės viduramžių vėliavų 
tradicijos. Visos trys spalvos 
kartu skelbia viltį, drąsą ir 
laisvę.

Kartu keliavusi amerikietė 
turistė iš Indianos atbėgo ir 
linksmai šaukė: „Sakė mums, 
kad esi iš Lietuvos. Žiūrėk, 
štai Lietuvos vėliava!” Ir ji 
išskleidė nupirktus baltus 
marškinėlius („tee-shirt”), ku
rių visas priekis buvo išgra
žintas 193 valstybių spalvin
gomis vėliavomis, su valstybių 
pavadinimais apačioje. Po lie
tuviška vėliava buvo parašyta 
„Lithuania”. Tučtuojau nubė
gau ir aš nusipirkti šio suve
nyro („beždžionė pamatė, bež
džionė padarė”).

Lietuviškoji trispalve, išgar
sinta dainose ir pasakoji
muose, plevėsuok ilgus šimt
mečius laisvos Lietuvos garbei 
bei gerovei!

Stasė E. Semėnienė
Baraboo, WI

Atstatyta puošni pilis, kurioje įsikūrusi Vasario 16 gimnazija.

Tokio klausimo kėlimas 
prieš dešimtį ar net penkerius 
metus būtų laikomas kone 
šventvagišku. Tuo metu ne tik 
ideologijos išpažinėjai, bet ir 
jos oponentai, nepriklausomai 
nuo jų santykio su krikščio
niškojo socialinio mokymo 
principais, buvo susitaikę su 
mintimi, kad krikščioniškoji 
demokratija Lietuvai yra ne
išvengiama būtinybė. Galima 
buvo diskutuoti nebent dėl to, 
kokia ji turėtų būti, kurie poli
tikai bei kokiomis formomis ją 
geriausiai galėtų atstovauti. 
Tiesa, ir šiandien aš, matyt, 
kaip ir daugelis kitų politikų, 
laikančių save krikščionimis 
demokratais, vis dar lieku 
prie įsitikinimo, jog Lietuvai 
reikia krikščioniškosios de
mokratijos, tačiau anaiptol ne
besu tikras, kad ji, bent jau 
sulig dabartine politikų karta, 
turi galimybių būti tinkamai 
atstovaujama.

Šiuo metu Lietuvoje yra dvi 
politinės jėgos, pretenduo
jančios atstovauti krikščio
niškajai demokratinei ideolo
gijai - tai Kazio Bobelio vado
vaujami Lietuvos krikščionys 
demokratai (LKD) ir Moder
niųjų krikščionių demokratų 
sąjunga (MKDS) su pirminin
ku Vytautu Bogušiu. Atro
dytų, ne taip jau mažai. Prieš 
dešimtmetį, kuomet abejo
jančiųjų gražia krikščioniš
kosios demokratijos ateitimi 
Lietuvoje beveik nebuvo, jai 
atstovavo taip pat dvi partijos 
- LKDP ir KDS, liaudyje ki
taip dar vadinamos A. Saudar
go ir K. Bobelio partijomis. 
Tuometinė A. Saudargo parti
ja vertino K. Bobelį ir jo ko
mandą kaip nesusipratimą ir 
tiesiog atvirai ignoravo šią po
litinę jėgą, kaip neturinčią 
nieko bendra su krikščio

l LIETUVĄ — SU NAUJA PROGRAMA

Rita Venclovienė, viena iš metus išvyksta į Lietuvą dar- 
„Vaiko vartų į mokslą” orga- bui su beglobiais vaikai. Ji 
nizacijos kūrėjų, jau trečius vežasi naują prevencinę prog-

Rita Venclovienė, viena iš „Vaiko vartų į mokslų” būrelio įkūrėjų - tarp 
Obelių „Ateities vardan” dienos centro vaikų. Su jais dirbusi kaip progra
mos koordinatorė atsisveikino praeitų rudenį. Šiais metais R. Venclovie
nė vėl sugrįžta į Lietuvų su nauja D.R.A S.A programa.

Aldonos Kamantienės nuotr

ramą D.R.A.S.A. (drįsk rūka
lų, alkoholio, svaigalų atsisa
kyti), su kuria supažindins 
dviejų „Vaiko vartų į mokslą” 
remiamų centrų vadoves ir 
vaikus, lankys ir šelps kitus 
remiamus centrus.

Rita Venclovienė, mokyklose 
išdirbusi 30 metų, vietoj užsi
tarnauto pensininkės poilsio, 
pasirinko veiklos būdą, kad 
prisidėtų prie nualintos Lietu
vos vaikų ateities gerinimo. 
Linkime Ritai sėkmės jos 
užsibrėžtuose darbuose Lietu
voje. ak

Narnami Paikolos, Apdraustos Sąskaitos

Mutual Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

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

Stephen M. Oksas, Pre&dent
Patarnaujant Čikagos Ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 95 Metus.

AR KRIKŠČIONIŠKOJI DEMOKRATIJA 
VIS DAR TURI ATEITĮ LIETUVOJE?

niškąja demokratija, siekda
ma ją paprasčiausiai išstumti 
iš šalies politinės arenos. Liki
mo ironija - šiandien K. Bobe
lis ir A. Saudargas yra vienos 
partijos nariai ir lygiai taip 
pat, kaip ir tuomet, stengiasi 
sužlugdyti savo konkurentus 
- tik šį kartą nebe vieni kitus, 
bet Moderniųjų krikščionių 
demokratų sąjungą.

MKDS buvo įsteigta 2000 
metais ir kaip tik balandžio 27 
d. suvažiavime paminėjo ant
rąsias įsikūrimo metines. 
Tarp suvažiavimo svečių, svei
kinusių moderniuosius krikš
čionis demokratus, dalyvavo 
visų įtakingiausių šalies poli
tinių partijų lyderiai, išskyrus 
socialdemokratus ir... krikš
čionis demokratus. Taip jau 
susiklostė, kad šiandieniniai
K. Bobelio - A. Saudargo - P. 
Gražulio krikščionys demokra
tai žymiai dažniau randa 
bendrą kalbą su A. Brazausko 
kompanija nei su V. Landsber
giu, A. Kubiliumi, E. Gentvilu, 
V. Bogušiu ir jų bendražy
giais. Kaltindami moderniuo
sius krikščionis demokratus 
būtomis ir nebūtomis nuodė
mėmis, LKD lyderiai ko gero 
nei patys nebepastebi, kaip jų 
partija palengva, bet labai 
nuosekliai tampa socialde
mokratų satelitu, o iš krikščio
niškosios demokratijos šiame 
politiniame darinyje yra beli
kęs iš esmės vien tik pavadini
mas. Azartinių lošimų legali
zavimas, gegužės 1-osios 
paskelbimas valstybine šven
te, žemės ūkio produktų kainų 
reguliavimas, prekybinių ant

LIETUVA PAGAL AUKSO ATSARGAS — 75-TA
Tarptautinės nekomercinės 

organizacijos „World Gold 
Council” duomenimis, Lietuva

kainių nustatymas visiems 
maisto produktams, mirties 
bausmės sugrąžinimas, Lietu
vos integracinius siekius 
komplikuojantys antisemiti
niai išpuoliai ir populistiniai 
pareiškimai dėl Ignalinos AE 
ateities - tai anaiptol nepil
nas, bet iškalbingas sąrašas 
„krikščioniškai demokratinių” 
iniciatyvų, kuriomis per pas
taruosius metus pagarsėjo 
LKD lyderiai.

Kita, krikščioniškąją demok
ratiją pretenduojanti atsto
vauti politinė jėga - MKDS, 
deja, taip pat šiandien nėra ta 
jėga, kuri pajėgtų atstatyti 
kritusį šalies rinkėjų pasi
tikėjimą šia ideologija. Vienas 
ar du procentai rinkėjų para
mos partijai nesuteikia realių 
galimybių įgyvendinti savo 
ideologines nuostatas.

Ar yra trečias kelias krikš
čioniškajai demokratijai, kuo
met vieni jos atstovai turi 
aukštus reitingus, bet praradę 
vertybinius orientyrus, o kiti 
lieka ištikimi savo ideologi
niams įsitikinimams, bet ne
turi pakankamai galios juos 
realizuoti?

Šis klausimas kol kas iš
lieka retoriniu. Galbūt atsa
kymą į jį padiktuos pats gy
venimas, kuris nestovi vie
toje? Tai patvirtina ir vis in
tensyvesniu tampantis MKDS 
bei TS/LK bendradarbiavi
mas, kuris, neatmestina gali
mybė, gali peraugti į įtakingos 
bei vertybiškai patikimos poli
tinės jėgos - konservatorių ir 
krikščionių demokratų sąjun
gos susiformavimą.

Artūras Vazbys

balandžio mėn. pradžioje 
turėjo 5,8 t. aukso atsargų 
(75-ta pasaulyje).

KAS ORGANIZUOJA 
TOBULINIMOSI

SAVAITES IR 
KONFERENCIJAS?

Š.m. kovo 12 d. „Draugo” lai
doje pasirodė berods pirmas 
pranešimas apie Jubiliejinę 
35-tą mokytojų tobulinimosi 
savaitę Dainavoje liepos 28- 
rugpjūčio 4 dienomis. Skelbi
me minimas organizacinis ko
mitetas, bet visai nepaminima 
kas tą organizacinį komitetą 
sudarė, kas jį sukvietė ir kas 
yra atsakingas už savaitės 
ruošą. Skelbimą pasirašė re
gistraciją vykdanti Laima 
Apanavičienė su savo adresu 
ir telefonu.

Kovo 17 d. „Draugo” laidoje 
vėl skelbiama mokytojų tobu
linimosi savaitė. Šiame skel
bime taip pat pranešama, kad 
registraciją tvarko Laima 
Apanavičienė. Po skelbimu 
pasirašyta JAV Švietimo tary
ba.

Kovo 15 d. „Draugo” laidoje 
skaitėme Laimos Apanavičie- 
nės „Mokytojų konferencijos 
Lemonte” įdomų bei išsamų 
aprašymą. Pačiame pirmame 
sakinyje rašoma: „Kasmetinė 
mokytojų konferencija, kurią 
organizuoja JAV Švietimo ta
ryba...” toliau rašoma: „Konfe
rencijos darbą atidarė viešnia 
iš Los Angeles, JAV Švietimo 
tarybos narė, Marytė Sanda- 
navičiūtė-Newsom”. Per visą 
straipsnį daugelį kartų mini
ma JAV Švietimo taryba.

Noriu atkreipti skaitytojų 
dėmesį, kad tokio vieneto kaip 
JAV Švietimo taryba iš vis 
nėra. Yra JAV Lietuvių Bend
ruomenės Švietimo taryba, 
kurios pirmininkė Dalilė Poli
kaitienė yra JAV Lietuvių 
Bendruomenės Krašto valdy
bos narė. Šioje JAV LB Krašto 
valdybos kadencijoje Švietimo 
taryboje, šalia pirmininkės, 
dirba Kristina Bandžiulienė, 
Violeta Gedgaudienė, Aldona

PADĖKA 
A. t A.

MARIJA MILVYDAITĖ 
ROČKUVIENĖ

mirė 2002 m. kovo mėn. 14 d. ir buvo palaidota kovo 
mėn. 19 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, Čikagoje.

Esame labai dėkingi visiems, padėjusiems jai sun
kiomis ligos dienomis, lankiusiems ją ir palydėjusiems į 
paskutinę kelionę.

Liūdintys giminės Lietuvoje

A. f A.
BRONEI STRAVINSKIENEI 

RAUDYTEI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame dukrai RA 
MUNEI, žentui ARUI, anūkei LINAI, dukrai INAI, 
broliui VYTUI ir jo žmonai MARIJAI bei visiems ar
timiesiems.

Leonidą ir Gediminas Kazėnai 
Dana ir Kazimieras Kelpšai

Laima ir Raimundas Kinderiai 
Virginija ir Vytas Kupcikevičiai

Gražina ir Leonas Troškai 
Dalia ir Algimantas Urbučiai

Kudirkienė, Marytė Newsom, 
Juozas Polikaitis, Vida Kad 
venienė, Virginija Tuskevi 
čienė, Darius ir Zita Udria 
bei Vytenis Vilkas. JAV Lietu 
vių Bendruomenės Švieti im 
taryba jau 35 metai organi 
zuoja Lituanistinių mokyki i 
mokytojų tobulinimosi studiji. 
savaites Dainavoje, mokytoji 
konferencijas, paruošia va 
dovėlius, pratimų sąsiuvinius 
kitus mokslo reikmenis. Vi 
siems šiems suminėtiems rei 
kalams apmokėti organizuoja 
paramą per Lietuvių fondą ii 
per savo, Lietuvių Bendruo
menės Švietimo tarybos pra
vedamus aukų vajus. Pati Lai
ma Apanavičienė ir nesuskai
čiuojami daugelio metų sava
noriai dirbo ir tebedirba lietu
viško švietimo išeivijoje darbą 
JAV Lietuvių Bendruomenes 
organizaciniuose rėmuose.

Su malonumu skaitome Lai
mos Apanavičienės švietimo 
veiklos straipsnius. Jos ir vi
sų švietimo darbuotojų pas
tangas giliai vertiname ir už 
jas esame nuoširdžiai dėkingi. 
Kadangi, visa ta veikla vykdo
ma visuomenės ir Lietuvių 
fondo aukų dėka, yra labai 
svarbu visuose lituanistinės 
veiklos aprašymuose tiksliai 
naudoti oficialų švietimo tary
bos vardą — JAV Lietuvių 
Bendruomenės Švietimo tary
ba.

Teresė Gečienė 
JAV LB Krašto valdybos 

sekretorė ir narė 
informacijai

O BŪTŲ {DOMU 
Sveikinu vyriausiąją „Drau

go” redaktorę Danutę, taip su
maniai atnaujinusią ir pagyvi
nusią dienraštį. Tik dar pasi
gendu daugiau žinių apie mu
sų kaimynes — Latviją ir Es
tiją. Būtų įdomu žinoti, ko
kiais rūpesčiais ir pasiseki
mais jos gyvena.

Valerija Žadeikienė 
Oak Lawn, IL
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Linksmai nusiteikusios dainininkės Lietuvių operos repeticijoje. Iš kai
res Dama Sabaliūnienė, Gražina Burneikienė, solistė Genovaitė Bigeny- 
te ir solistė Irena Zelenkauskaitė.

OPEROS ATLIKĖJAI JAU ČIKAGOJE!

Kas kur kada

Solistai iš Lietuvos — jau 
Čikagoje. Balandžio 29 d. va
kare svečiai atvyko į O’Hare 
oro uostą, kur po trumpų pasi
kalbėjimų su JAV imigracijos 
pareigūnais, išsiaiškinus pro
cedūrinius klausimus, solistai 
atvyko į „Seklyčią” vakarienei, 
kur jų jau laukė jiems vieš
nagę suteikusių šeimų nariai, 
o taip pat ir keletas Lietuvių 
operos valdybos narių. Balan
džio 30 d. vakare solistai ir 
choras jau rinkosi Morton mo
kyklos auditorijoje pirmai 
bendrai repeticijai. Prieš li
pant ant scenos buvo atnau
jintos pažintys su tais, kurie 
Čikagoje lankosi nebe pirmą 
kartą, tad po ilgesnio nesima
tymo buvo apie ką pakalbėti. 
Pirmą kartą į Čikagą atvyku
sius solistę Ireną Zelenkaus- 
kaitę ir solistą Joną Valucką 
čikagiškiams pristatė valdy
bos pirmininkas V. Momkus, o 
taip pat supažindino su kitais 
solistais, jų atliekamais vaid
menimis bei pristatė meno 
vadovus — dirigentą Alvydą 
Vasaitį, režisierių Eligijų Do
marką, koncertmeisterį Mani- 
girdą Motekaitį ir chormeiste- 
rę Gitaną Snapkauskaitę.

Kas kur kada
Dr. Nellie ir Gerardas 

Juškėnai, gyvenantys Cleve- 
land, OH, Draugo fondo gar
bės nariai, pavasario vajų 
parėmė 200 dolerių auka, pa
siekdami 4,000 dol. įnašų su
mą. Kiekvienam Draugo fondo 
vajui jie atsiunčia po 200 do
lerių nuo pat DF įsteigimo 
1993 m. Nuoširdžiai dėkoja
me.

Padėkos šv. Mišias Švč.
M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje šį sekmadienį, ge
gužės 5 d., 4 val.p.p. aukos 
kun. Jonas Kuzinskas, šven
čiantis 50 metų kunigystės ju
biliejų. Parapijiečius ir svečius 
kviečiame dalyvauti.

Anglijos lietuvių klubo 
valdyba praneša nariams, 
kad pusmetinis narių susirin
kimas šaukiamas š. m. gegu
žės 5 d., sekmadienį, 12 vai. 
Šaulių rinktinės namuose.

„Draugo" rėmėjai
Zigmas Navickas, gyve

nantis Chicago, IL, „Draugą” 
parėmė 50 dol. auka. Nuošir
džiausiai dėkojame!

Vytas Raudys, gyvenantis 
Lockport, IL, prasitęsdamas 
prenumeratą, mūsų laikraš
čiui skyrė 50 dol. auką. Dėko
jame už paramą!

Valerija Žadeikienė iš 
Oak Lawn, IL, prasitęsdama 
prenumeratą, „Draugo” iždą 
papildė 100 dol. auka. Ačiū už 
dėmesį lietuviškai spaudai!

KALENDORIUS ~
Gegužės 3 d.: Sv. Pilypas ir Jo- 

kabas, apaštalai; Aleksandras, Ar- 
vystas, Juvenalis, Kantvydė.

Gegužės 4 d.: Antanina, Beržas, 
Dargailas, Florijonas, Mintautė, Mo
nika

Maestro A. Vasaitis paminėjo, 
kad šio vakaro repeticijoje 
dėmesys labiau kreipiamas 
bus į choro ir solistų įstojimus 
bei derinius, o kitose repetici
jose daugiau laiko bus skiria
ma režisūrai. Solistai ir cho
ras pirmoje repeticijoje skam
bėjo puikiai, o operos „Lucia” 
arijos yra nuostabiai gražios.

Šia proga norėtųsi paminėti, 
ir kur solistai svečiuojasi. Ire
na Zelenkauskaitė apsistojo 
pas ilgamečius Lietuvių ope
ros talkininkus Virginiją ir 
Vytautą Kupcikevičius. Aud
rius Rubežius svečiuosis pas 
dr. Vitaliją ir maestro Alvydą 
Vasaičius, Liudas Norvaišas 
yra apsistojęs pas Ramunę 
Račkauskienę, Arūnui Malikė- 
nui viešnagę suteikė Elena 
Ablingytė, o Jonas Valuckas 
svečiuojasi Kristinos ir Sigito 
Bielaglovų namuose. Maestro 
Eligijų Domarką nebe pirmą 
kartą į savo vaišingus namus 
pakvietė Margarita ir Vaclo
vas Momkai bei Juzė Ivašaus- 
kienė. Norint susisiekti su so
listais, prašoma skambinti 
operos valdybos pirmininkui 
V. Momkui tel. 773-925-6193.

jk

Cepelinų pietus gegužės 5 
d., šį sekmadienį, po 10:30 
val.r. šv. Mišių Švč. M. Mari
jos Nekalto Prasidėjimo para
pijos bažnyčios salėje (4420 S. 
Fairfield) ruošia ALRKS 20 
kuopos sąjungietės. Arbata ir 
kava mamos bus vaišinamos 
nemokamai, bus ir kitokių 
skanumynų. Po pietų vyks Al
girdo Motuzos koncertas. 
Įėjimas - auka. Visus kviečia
me dalyvauti.

Amerikos Lietuvių Tary
ba dėkoja savo narei Lietuvių 
respublikonų federacijai (pir
mininkas Jonas Urbonas) bei 
Illinois valstijos respublikonų 
lygai (pirmininkas Anatolijus 
Milūnas) už sėkmingai pateik
tą rezoliuciją Illinois valstijos 
senate pasisakant už NATO 
plėtrą. Valstybinių rezoliucijų 
pateikimas yra vienas iš ALTo 
akcijos punktų, vykstančių vi
same krašte. Tokių rezoliucijų 
priėmimas teigiamai įtaigoja 
valstijų senatorius pasisakant 
už NATO plėtrą.

Įvairūs
Gegužės mėnesį Čikagos 

meras R. Daley paskelbė Vy
resniųjų Čikagos gyventojų 
mėnesiu, o pirmąją gegužės 
savaitę paskyrė Senelių slau
gos namų gyventojų reika
lams. Šį mėnesį vyresniesiems 
numatoma daug specialių ren
ginių - gegužės 15 d. vyks 
kasmetinė konferencija (Chi
cago Senior Citizens Confe- 
rence), gegužės 21 d. - vyres
niųjų čikagiečių pagerbimo 
diena (The Chicago Senior Ci
tizens Hali of Fame) ir gegu
žės 29 d. - kasmetinės ėjimo 
varžybos, vyksiančios prie 
Michigan ežero (Shape Walk).

Bronius Burba, gimęs 
1917 m. Skuode, Lietuvoje, 
mirė balandžio 27 d. rytą Re- 
gent Park Manor Nursing 
Home, Brockton, MA. Lietu
voje baigęs Karo mokyklą ir 
užsitarnavęs leitenanto laips
nį, a. a. B. Burba taip pat pa
sižymėjo kaip geras futboli
ninkas, buvo Lietuvos futbolo 
rinktinės narys, žaidė Vokieti
joje. Amerikoje a. a. B. Burba 
dalyvavo BALFo, ALTo, Šau
lių ir kitų lietuviškų organiza
cijų veikloje, skaitė „Draugą” 
ir „Darbininką”. Velionis bus 
palaidotas Brockton, MA. A. a. 
Broniaus Burbos sūnus Gin
tautas Burba norėtų susisiekti 
su giminėmis, gyvenančiomis 
Čikagoje: Vanda Burba ir 
Kristina Burba. Rašyti galite: 
Gintautas Burba, Guardian 
Center Nursing Home, 888 N. 
Main Str., Brockton, MA 
02301.

„Kūryboje mane visada 
domindavo 'nesąmoninga 
zona’. Už to, kas supranta
ma, suvokiama, nujaučiama, 
plyti dar viena, didelė ir skai
dri, arba tamsi ir juoda, tar
kim, tamsraudonė erdvė. Nu
moju ranka į eilėraščius, kurie 
neturi šios erdvės, kartu ir - 
traukos lauko”, - taip „Dieno
vidžio” žurnalui pasakoja Lie
tuvos Rašytojų sąjungos me
tinės literatūrinės premijos- 
laureatas poetas Sigitas Geda. 
Poetą išvysime ir išgirsime 
Čikagos Poezijos dienoje, kuri 
vyks gegužės 11 d., šeštadienį,
7 val.v. Čiurlionio galerijoje, 
Jaunimo centre. Be S. Gedos 
dalyvaus ir poetės Julija Šva- 
baitė, Vitalija Bogutaitė, Liū
ne Sutema ir Eglė Juodvalkė. 
Kviečiame atvykti į poezijos 
šventę, kuri vyksta tik kartą 
per metus.

Amerikos Lietuvių Tary
ba praneša, kad į NATO ak
ciją jungiasi lietuvių organiza
cijos tiek savo darbu, tiek fi
nansine parama. Neseniai Či
kagos „Pick Congress” viešbu
tyje susirinkusi Lietuvos Vy
čių centro valdyba išreiškė 
savo pritarimą ALTo vedamai 
NATO plėtros akcijai. Pen
kiasdešimt viena Lietuvos Vy
čių kuopa yra aktyviai įtrauk
ta į šią veiklą. Lietuvos Vyčių 
atstovai ALTe yra Evelina 
Oželienė, dr. Leonardas Šimu
tis ir Vyčių Lietuvos reikalų 
komisijos pirmininkas Jonas 
Mankus.

Vilniaus krašto Lietuvių 
sąjungos Čikagos skyriaus 
valdyba dėkoja Pranutei Pa- 
kalkienei, kuri pagerbdama 
savo vyro a.a. Juliaus Pakal- 
kos atminimą, lietuviškoms 
mokykloms Vilniaus krašte 
paskyrė 200 dol.

Amerikos Lietuvių inži
nierių ir architektų sąjun
gos (ALIAS) meno parodos 
atidarymas Čiurlionio galeri
joje, Jaunimo centre, vyks sek
madienį, gegužės 26 d., 1
val.p.p. Visi kviečiami.

Lankydamasi „Seklyčios” 
trečiadienio popietėse paste
bėjau, kad ypač daug žmonių 
susirenka, kai demonstruoja
mi filmai apie Lietuvą. Pasku
tiniuoju metu rodomi filmai 
apie atskirus nuostabaus gro
žio Lietuvos kampelius.

Minimą trečiadienį renginių 
vadovė Elena Sirutienė įvadi
nėje kalboje pasakė: „Ši po
pietė yra skirta 'pasivaikščioti’ 
po Lietuvą sėdint prie televi
zoriaus ekrano. Visada su įdo
mumu žiūrime paveikslus ar 
vaizdajuostes apie Lietuvą. 
Savojo krašto įvaizdį nešioja
me širdyse, su ilgesiu prisi
mename gimtąjį kraštą.

Dažnai, matydami bažnyčių 
bokštus, baltus beržus ar 
melsvuosius ežerus, norėtume 
sušukti: 'Kaip gražu, lyg pasa
koje!’

Gegužinės pamaldos per
visą mėnesį Tėvų jėzuitų ko
plyčioje prie Jaunimo centro 
(2345 W. 56th Str, Chicago, 
IL) vyks kasdien šiokiadie
niais po šv. Mišių 8:45 val.r., o 
gegužės 4 d., pirmą mėnesio 
šeštadienį, - 4 val.p.p. (Šv. 
Mišios, Rožinys ir Švč. Merge
lės Marijos litanija). Laukia
me svečių kunigų iš Lietuvos 
ir vietinių, taip pat labai lau
kiame kuo daugiau maldinin
kų, kurių kiekvienas tepra- 
džiugina Dievo ir mūsų širdį.

Ingrida Stasaitė prieš kurį 
laiką buvo mergaičių stovyk
los vadovė Dainavoje. Dabar 
Ingrida Bublienė Dainavon 
grįžta kaip Lietuvos Respubli
kos garbės konsulė ir birželio 
mėn. 8 d. skaitys pagrindinį 
pranešimą JAV LB šaukiamo
je darbo konferencijoje. Konfe
rencijos dėmesio centre yra 
Amerikoje gimusio ir naujai iš 
Lietuvos atvykstančio lietuvių 
jaunimo poreikiai.

Gera naujiena
„CHICAGO GREETER” - 

NAUJAS TURIZMO
• PASLAUGŲ CENTRAS
Čikaga turi naują miesto tu

rizmo tarnybą - „Chicago 
Greeter”, kurioje savanoriš
kais pagrindais pradėjo dirbti 
Čikagos miesto istorijos bei 
architektūros žinovai, sutei
kiantys miesto svečiui nefor
malią, 2-4 vai. nemokamą eks
kursiją po įdomiąs Čikagos 
vietas.

„Chicago Greeter” jau turi 
120 ekskursijų vadovų, kurie 
kalba 13 kalbų, tačiau, pasku
tiniais duomenimis, lietuviš
kai kalbančių gidų dar nėra. 
Visi pageidaujantys tapti Či
kagos miesto ekskursijų vado
vais, o taip pat norintys pasi
naudoti „Chicago Greeter” 
paslaugomis, gali skambinti 
tel. 312-744-8000 darbo valan
domis (pirmadienį-penktadie
nį nuo 9 val.r. iki 5 val.p.p.) 
arba atsiversti interneto pus
lapį www.chicagogreeter.com

Naujojo turizmo centro eks
kursijos prasideda Chicago 
Cultural Center, lankytojų in
formacijos centre (Visitor In
formation Center, 77 E. Ran- 
dolph Street).

Jei norėtumėte dar daugiau 
sužinoti apie Čikagą ir jos vie
tas bei renginius ar įsigyti 
lankstinukų, žemėlapių, galite 
kreiptis ir tel. 1-877-chicago 
(1-877-244-2246) arba sustoti 
viename iš Čikagos turistų 
centrų, įsikūrusių: Chicago 
Water Works, 163 East Pear- 
son Street at Michigan Avė; 
Chicago Cultural Center, 77 
East Randolph Street; infor
maciniame kioske prie 
„Sears” ir State Street. Jei 
skambinate iš kitų valstybių, 
Meksikos ar Kanados, nau
dokite tel. 1-312-201-8847. 
Turistinę informaciją apie Či
kagą atrasite internete 
www.cityofchicago.org / 
Tourism

FILMAI APIE LIETUVĄ „SEKLYČIOJE”
Tą nepaprastą Lietuvos 

krašto grožį norime parodyti 
ir kitų tautų žmonėms. Nori
me, kad jie pažintų mūsų 
krašto istorįją ir žmones. Tai 
daryti reikia jiems supranta
ma kalba, todėl ir šios LRT ko
lekcijos vaizdąjuostės 'Jūros 
dukra’ ir 'Lietuva — atviros 
durys’ įgarsintos anglų kalba.

Tai lauktuvės iš Lietuvos, 
kurias parvežė trečiadienio 
popiečių lankytojams JAV LB 
Socialinių reikalų tarybos pir
mininkė Birutė Jasaitienė, ku
riai esame dėkingi”.

Pirmiausiai buvo rodoma 
vaizdajuostė „Jūros dukra”. 
Tai apie neeilinio grožio Kuršių 
neriją, kuri priskiriama prie 
gražiausio pasaulio natūralio
sios gamtos kampelių. Filme 
buvo parodytos visos Kuršių 
nerijoje esančios gyvenvietės:

Jubiliejinių šv. Mišių, aukotų balandžio 7 d. Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje, metu. Iš kairės: semi
naristas Patrikas Skrudupis, vyskupas John Gorman, kardinolas Francis George, diakonas Vitas Paškauskas ir 
klebonas kun. Jonas Kuzinskas. Zigmo Degučio nuotr.

DVI ŠVČ. MARIJOS GIMIMO PARAPIJOS ŠVENTĖS
Velykų rytas Čikagoje išau

šo nepaprastai gražus — ty
kus, vėsus, saulėtas — oras 
lyg ir suteikė šventiškos nuo
taikos. Ankstyvą rytą žmonės 
rinkosi į Švč. M. Marijos Gi
mimo bažnyčioje vykstančias 
Prisikėlimo šv. Mišias. Prisi
rinko pilna bažnyčia — viso
kio amžiaus žmonių.

Prieš šv. Mišias atėjo para
pijos kunigai su palyda. Jie 
sudarė procesiją, kurią lydėjo 
giesmės žodžiai ir melodija. 
Šv. Mišias atnašavo klebonas 
kun. Jonas Kuzinskas. Kartu 
su juo koncelebravo kun. Rim
vydas Adomavičius, kun. Ri
mas Gudelis ir kun. Vito Mi- 
kolaitis. Juozas Polikaitis atli
ko šv. Mišių skaitinius. Savo 
gražiame pamoksle kun. J. 
Kuzinskas priminė, kad esa
me Velykų žmonės ir „Ale
liuja” yra mūsų giesmė. Šv. 
Mišių metu parapijos choras, 
kaip visuomet, labai įspūdin
gai giedojo. Jiems dirigavo 
Rimantas Mingaila. Solo par
tijas atliko Margarita ir Vaclo
vas Momkai bei Rimantas 
Mingaila.

Vėliau tą patį vakarą Ameri
kos lietuvių televizijos progra
ma rodė šių Prisikėlimo šv. 
Mišių ištraukas. Gana daug 
žiūrovų skambino fotografui 
ir filmuotojui Aleksandrui Pie
niui, dėkodami, kad jo pas
tangų dėka jie galėjo taip pat 
dalyvauti šiose iškilmingose 
pamaldose. A. Plėnys įdeda 
daug darbo ir laiko filmuoda
mas įvairius įvykius, tuo duo
damas progą visuomenei pa
matyti, kas vyksta, ir užre
gistruodamas įvykius ateičiai. 
Už jo pastangas didelis ačiū.

Kiek vėliau tą dieną parapi
jos salėje vyko šv. Velykų po
pietė, į kurią susirinko apie 
100 žmonių. Popietės metu 
buvo galima pavalgyti skanių 
patiekalų, atsigaivinti, pasi
klausyti linksmos muzikos, 
pašokti (kartu su savo pora 
arba „vorele”), pasižiūrėti, 
kaip vaikučiai ritinėja margu
čius, bandyti atspėti mįsles ir 
pabendrauti su draugais bei

Preila, Pervalka, Nida, Juod
krantė, Neringa, Smiltynė. 
Gėrėjomės etnografine žvejo 
sodyba Nidoje, Tomo Mano 
muziejumi, lietuvių liaudies 
meistrų medinėmis skulptūro
mis Raganų kalne bei dekora
tyviniais stulpais Juodkrantė
je.

Visi susirinkusieji ypač ža
vėjosi Kuršių nerijos kopomis, 
kurios vėjo „išpaišytos” gra
žiausiais raštais, apaugusios 
kuklia kopų augmenų a, sulai
kančia vėjo pustomą smėlį, re
tų rūšių pušelėmis, jūros pla
tybe ir Kuršių mariomis, kur 
kasmet rengiama tradicinė re
gata. Vyrus sudomino poledi
nė stintų žvejyba.

Įdomu buvo pasivaikščioti 
po Klaipėdos Jūrų muziejų, 
kur žiūrovus linksmino delfi
nai.

pažįstamais. Dalyviai šoko pa
gal Algimanto Bamiškio ir jo 
muzikantų grojamas melodi
jas. Šiai popietei talkininkavo 
daug padėjėjų — Adelė Lie- 
tuvninkienė, Janina Banzie- 
nė, Ray ir Irena Masiliūnai, 
Dana ir Vincas Baziai, Angelė 
ir Egmontas Babkauskai, Vil
ma ir Artūras Jaruliai, Vilma 
ir Artūras Daukšai, Audra ir 
Edmundas Zakarauskai.

Sekmadienį, balandžio 7 d., 
Jo Eminencija kardinolas 
Francis George atvyko į Švč.
M. Marijos Gimimo parapiją 
kartu atšvęsti deimantinį pa
rapijos jubiliejų. Jis atnašavo 
šv. Mišias. Su juo koncelebra
vo klebonas kun. Jonas Ku
zinskas, kun. Vito Mikolaitis, 
kun. Rimvydas Adomavičius, 
kun. Antanas Markus, kun. 
Larry McNally, kun. Ričardas 
Saudis, kun. Antanas Pu- 
chenski, kun. Antanas Zaka
rauskas ir kun. Mykolas Ya
kaitis. Savo turtingame pa
moksle kardinolas F. George 
pabrėžė, kad gyvenime visuo
met atsiranda kokia nors bai
mė ar nežinia, taip, kaip apaš
talus apėmė baimė tuoj po VMS

Parapijos jubiliejaus proga klebonas kun. Jonas Kuzinskas kardinolui 
Francis George užrišo lietuvišką juostą.

Antras filmas „Lietuva — 
atviros durys” žiūrovus supa
žindino su Lietuvos istorija. 
Buvo parodytas žemėlapis, 
kur Lietuvos žemės tęsėsi nuo 
Baltijos iki Juodosios jūros.

„Seklyčios” svečiai gėrėjosi 
raudonais Vilniaus stogais, 
matomais nuo Gedimino bokš
to, puikia senamiesčio archi
tektūra: Vilniaus universiteto 
ansambliu, Šv. Onos bažnyčia, 
kurią pamatęs B. Napoleonas 
taręs: „Jei galėčiau padėti ant 
delno, nuneščiau ją į Paryžių”, 
Petro ir Povilo bažnyčia, nau
jais sostinės rajonais.

Švelnių klasikinės muzikos 
garsų lydimi Lietuvos vaizdai 
sukėlė daug malonių prisimi
nimų. Tai Kryžių kalnas, kur, 
atkūrus Lietuvos nepriklau
somybę, popiežius Jonas Pau
lius atnašavo šv. Mišias. Tai ir 
tradicinės šventės, sportas, 
ypač krepšinis, kuris garsina

Kristaus Prisikėlimo. Jis pri
minė, kad nesvarbu, kokia bū
tų toji baimė, Dievas visuo
met yra su mumis. Kardinolas 
taip pat priminė Lietuvos isto
riją ir kiek lietuviai išgyve
no. Jis sakė, kad ši parapija 
tarnavo lietuviams per 75-ius 
metus ir kad ši parapija išsi
laikys lietuvių pastangomis. 
Prieš pabaigą kardinolas dė
kojo visiems, kurie prisidėjo 
prie šv. Mišių iškilmingumo, 
taip pat sakydamas, kad jis 
lietuviškai moka vieną žodį 
„ačiū”. Tai išgirdę, visi daly
viai paplojo. Klebonas kunigas 
Jonas Kuzinskas padėkojo 
kardinolui už atsilankymą 
šios didelės šventės proga. Po 
šv. Mišių vyko priėmimas sa
lėje, kur dalyviai turėjo progą 
pasisveikinti su kardinolu, nu
sifotografuoti kartu su juo ir 
pabendrauti vienas su kitu.

Malonu, kad visur susirinko 
įvairaus amžiaus žmonės, taip 
pat naujai atvykę ir „apylin
kės — parapijos veteranai”. 
Kartu bendraujant bei dir
bant, mūsų ateitis atrodo 
šviesesnė.

Lietuvą, Kaziuko mugė su 
nuostabiom verbom ir kitom 
įdomybėm.

Lietuvoje yra apie 2,000 
ežerų, nuostabių miškų. Tik 
gaila, kad dabar jie masiškai 
kertami.

Filme ypatinga vieta skiria
ma arkliams. Juk ir Lietuvos 
herbe — arklys.

Grožėjomės Palangos pajū
riu, kaimo vaizdais.

Filmas baigiamas autoriaus 
žodžiais: „Lietuva, kaip ir pir
moji meilė, lieka prisimini
muose visą gyvenimą”.

Liucija Einikienė

Skelbimai

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