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„Aš pats esu savo 
sveikatos kalvis”, - 
dr. J. Adomavičius 
vis dar tikisi išmokyti 
sveikai gyventi 
užsispyrusius 
tautiečius.

2 psl.

Ką F.B.I. žinojo prieš 
teroristų išpuolį 
pernai, rugsėjo 11 d., 
su kuo tomis žiniomis 
pasidalino, - Danutės 
Bindokienės vedamasis; 
svetingieji prancūzai 
nebežino ką daryti su 2 
mln. nesvetingų svečių.

3 psl.

Suvienytomis jėgomis 
prieš prekybą žmonėmis; 
pagyvenusieji nėra 
našta visuomenei.

4 psl.

Birželio 8-ąją - Lietuvių 
kovinės savigynos 
klubo įkurtuvės 
Čikagoje.

5 psl.

100 šokėjų „Suktini” 
šoko taip, kad net 
klumpės sproginėjo.

6 psl.

* 39-osiose tarptautinėse 
Gustav Šulė atminimo leng
vosios atletikos varžybose Tar
tu mieste Estijoje olimpinis 
disko metimo čempionas lietu
vis Virgilijus Alekna užėmė 
III vietą. Geriausią sportinę 
formą Virgilijus tikisi įgyti 
prieš Europos lengvosios atle
tikos čempionatą, rugpjūčio 6- 
11 d. vyksianti Miunchene 
(Vokietija).

* Lousiana įvykusiame 
JAV studentų lengvosios at
letikos NCAA pirmojo divizio
no čempionate I vietą iškovo
jo Lietuvos daugiakovininkė 
Austrą Skujytė, studijuojanti 
Kansas universitete. (R, Elta)

* NBA finale dviejų pas
tarųjų metų lygos čempio
nai Los Angeles „Lakers” 
krepšininkai žais su pirmą 
kartą per visą klubo istoriją į 
lemiamą varžybų ratą pateku
sia New Jersey „Nets” koman
da. Pirmosios finalo rungtynės 
trečiadienį įvyks Los Angeles.

* Teisingumo ministras 
patenkino Kalėjimų departa
mento vadovo atsistatydinimo 
prašymą.

* Naujasis Vilniaus savi
valdybės pastatas pritrauks 
apie 300 mln. litų privačių in
vesticijų, teigia sostinės me
ras.

* Gegužės privatizavimo 
„derlius” — 127 mln. litų.

* Valstybė gelbės „Pane
vėžio stiklą”.

* Vilniaus baldų kombi
nato pardavimai šiemet iš
augo 19.2 proc.

* Šeimų pajamos per me
tus išaugo, bet jų vis dar ne
užtenka

Lietuva jau dalyvauja Europos gyvenime
Dr. Egidijus Vareikis

Gegužės 2-3 d. Vilniuje, 
Šiuolaikinio meno centre, 
vykusia Europos Tarybos mi
nistrų komiteto 110-ąja sesija 
Lietuva baigė savo pusmetį 
trukusį pirmininkavimą vie
nai svarbiausių Europos orga
nizacijų. Lietuva pirmininka
vo Europos Tarybos ministrų 
komitetui nuo 2001 m. lap
kričio 8 d. ir darė tai pirmą 
kartą istorijoje. „Draugas” 
paprašė LR Seimo narį, Seimo 
delegacijos ES ir LR jung
tiniame parlamentiniame 
komitete pirmininką dr. Egi
dijų Vareikį pažvelgti į Lie
tuvą Europos kontekste, atsi
remiant į šį įvykį, Lietuvai 
suteikusį geros reklamos.

2002 metai beveik įpusėjo. 
Tai trylikti nepriklausomybės 
metai, atrodo, toli tas laikas, 
kai sprendėme: turime ar ne
turime būti europiečiais. 
Apsisprendėme būti. Šian
dien, jau klausiame savęs, ar 
jau esame, ar dar ne.

Formaliai Lietuva dar 
netapo nei Europos Sąjungos,

Seimo moralės 
organas įspėjo

kandidatą į 
prezidentus

Vilnius, birželio 3 d. (BNS) 
— Seimo Etikos ir procedūrų 
komisija pirmadienį įspėjo 
Seimo narį, partijos „Lietuvos 
krikščionys demokratai” vado
vą, kandidatą į prezidentus 
Kazį Bobelį, jog jis neturėtų 
reikšti spaudoje nepagrįstų 
kaltinimų velioniui, buvusiam 
Lietuvos ambasadoriui JAV ir 
kandidatui į prezidentus Sta
siui Lozoraičiui bei atsiprašyti 
už savo pareiškimą.

Komisija tokį sprendimą pri
ėmė bendru sutarimu, ap
svarsčiusi ambasadoriaus S. 
Lozoraičio atminimo pagerbi
mo komiteto narių kreipimąsi. 
Skunde komisija buvo prašo
ma apsvarstyti K. Bobelio 
mintis, išsakytas interviu 
dienraščiui „Kauno diena”, jog 
S. Lozoraičio interesai „buvo 
labiau artimi kitų valstybių 
tarnyboms nei Lietuvai”.

Nukelta į 2 psl.

JAV

New York. Likus keliems 
mėnesiams iki rugsėjo 11- 
osios teroro išpuolių New 
York'e ir Vašingtone, Centrinė 
žvalgybos valdyba (CĮA) žino
jo, kad JAV gyvena du vėliau 
juose dalyvavę lėktuvų pagro
bėjai, susiję su tarptautine 
teroristų organizacija „ai Qae- 
da”, pranešama žurnale 
„Newsweek”. Tačiau šie žval
gybiniai duomenys nebuvo 
perduoti Federaliniam tyrimų 
biurui (FBI). Tuo tarpu ši 
agentūra dabar teigia, jog jei
gu būtų turėjusi šią informa
ciją, jos agentafbūtų galėję iš
aiškinti teroristų sąmokslą.

Vašingtonas. Irakas yra 
suėmęs vieną kaltinamųjų iš
puolio prieš New York’o World 
Trade Center rengėjų Abdul 
Rahman Yasin ir du kartus 
siūlė išduoti jį JAV, tačiau Va
šingtonas abu kartus atmetė 
šį pasiūlymą, sekmadienį pra
nešė televizija „CBS News”.

Europos Parlamento delegacijos vadovas Gary Titley (kairėje) ir Lietuvos Seimo delegacijos vadovas Egidijus Varei- 
kis. Kęstučio Vanago (Elta) nuotr.

nei NATO nare. Tad dar neat
sirado struktūrose, kuriose 
esančių šalių nepavadinsi ki
taip, kaip tikrąja europietiška 
ar euroatlantine bendrija. Ta

JAV gynybos atašė nuopelnai 
Lietuvai įvertinti medaliu

Vilnius, birželio 3 d. (BNS) 
— Lietuvos krašto apsaugos 
ministras Linas Linkevičius 
kadenciją baigiančiam JAV 
karo atašė, pulkininkui leite
nantui Albert Zaccor pirma
dienį įteikė medalį „Už nuo
pelnus”.

Sveikinimo kalboje minis
tras pabrėžė, kad A. Zaccor — 
ne tik savo pareigas puikiai 
atliekantis diplomatas, bet ir 
labai nuoširdus, draugiškas 
žmogus, kurio patarimai, siū
lymai ir pastabos padėjo su
rasti pačius geriausius spren
dimus.

Apdovanojimas A. Zaccor, 
kuris dirbo Lietuvoje nuo 1999 
m. rugsėjo, paskirtas už politi
nę paramą Lietuvai siekiant 
narystės NATO, didelį indėlį 
plėtojant dvišalį Lietuvos ir 
JAV bendradarbiavimą bei or
ganizuojant gynybinę techni
nę paramą Lietuvos kariuo
menei.

Televizija parodė ištraukas iš 
interviu su A. Yasin, kurį jis 
praėjusį mėnesį davė Bagdado 
kalėjime. Irako atstovai teigė, 
kad FBI sudarytame 22 la
biausiai ieškomų įtariamųjų 
sąraše figūruojantis A. Yasin 
jau 8 metus laikomas Bagdado 
kalėjime. Iki šiol buvo teigia
ma, kad A. Yasin buvimas Ira
ke suteikia George W. Bush 
administracijai papildomą pa
grindą surengti karinę ataką 
prieš šią valstybę, kurią JAV 
prezidentas anksčiau priskyrė 
pasaulio „blogio ašiai”.

Kairas. Arabų kalba lei
džiamas dienraštis „al-Hayat” 
sekmadienį išspausdino tero
ristų tinko ,,al Qaeda” atstovo 
spaudai pranešimą, kuriame 
jis įspėja JAV rengtis dar vie
nam išpuoliui. „Amerikiečių 
laukia, Dievo valia, ne mažes
nis išpuolis už tą, kurį jie pa
tyrė. Taigi, saugokis, Ameri
ka. Ruoškis ir būk pasiruošu
si. Užsisek saugos diržus”, ra
šoma „ai Qaeda” atstovo spau

čiau 2002 metų ruduo žada 
būti politiškai disnus. NATO 
kandidačių sąraše esame vieni 
pirmųjų, jei ne patys pirmieji, 
o derybose su Europos Sąjun

Lietuviškai dėkodamas už 
apdovanojimą, A. Zaccor prisi
minė, kad pirmą kartą Lietu
voje lankėsi dar 1991 metais, 
kai gatvėse stovėjo barikados. 
Dabar, palikdamas Lietuvą, 
jis prisipažino tvirtai žinąs, 
kad Lietuva stovi ant NATO 
slenksčio, ir pasidžiaugė, kad 
savo buvimu čia galėjo prie to 
prisidėti.

KAM pranešimu, JAV yra 
strateginė Lietuvos partnerė 
gynybos srityje. Amerikiečiai 
remia Lietuvos karininkų 
mokslus ir studijas JAV karo 
mokyklose, skiria finansinės 
paramos, padeda pertvarkyti 
ginkluotąsias pajėgas bei įgy
vendina daugybę dvišalių pro
jektų. Iš JAV Lietuvos kariuo
menė gauna perteklinės įran
gos ir perka modernią gin
kluotę. JAV paramą Lietuva 
panaudoja įgyvendinant na
cionalinių ginkluotųjų pajėgų 
plėtros planus ir įsijungimo į 
NATO programas.

dai Sulaiman bu Ghaith pra
nešime.

IRANAS

Teheranas. Jungtinės Vals
tijos, įvardijusios Iraną kaip 
vieną iš „blogio ašies” valsty
bių, praranda paskutinius šio
je teokratinėje šiitų valstybėje 
turėtus savo draugus, tarp jų 
ir nuosaikų prezidentą Mo
hammad Khatami, kuris yra 
priverstas dėtis prie priešinin
kų stovyklos. Po 1997 m. per
galės rinkimuose M. Khatami, 
ėmęsis dramatiškų bandymų 
susitaikyti su „didžiausia 
priešininke Amerika”, praėju
sią savaitę sužlugdė galimo 
dvišalių santykių normalizavi
mo viltis, paraginęs savo rė
mėjus parlamente atsisakyti 
ketinimų ieškoti būdų už
megzti ryšius su Vašingtonu.

——INDIJA 1

Deli. Indijos gynybos mi
nistras, mėgindamas išsklai
dyti būgštavimus dėl galimo 
branduolinio karo su Pakista
nu, pareiškė, jog ši konfronta
cija baigsis, kai tik Islamaba- 
das išduos Indijai įtariamus 
teroristus ir bus sustabdyti

ga taip pat - skyrius po skyriaus 
artėjame į derybų pabaigą. 
Optimistai sakytų, kad tai jau 
Europa, pesimistai - na, be
veik, bet dar ne. Nukelta į 3 psl.

Austrijos
kariuomenės vadas 
siūlo savo karinę

patirtį
Vilniuje viešintis 

Austrijos kariuomenės vadas 
Horst Pleiner teigia, kad jo 
valstybė Lietuvai galėtų tapti 
aktyvios tarptautinių opera
cijų dalyvės pavyzdžiu.

Pasak KAM pranešimo, apie 
save neutralia valstybe lai
kančios Austrijos karių daly
vavimą daugelyje tarptautinių 
taikos palaikymo misijų karš
tuose pasaulio taškuose H. 
Pleiner papasakojo ketvirta
dienį per pokalbį su Lietuvos 
krašto apsaugos ministru Li
nu Linkevičiumi.

Pasak generolo, Austrija 
laikosi neutraliteto politikos ir 
nėra NATO narė, tačiau vals
tybė aktyviai įsitraukė į Jung
tinių Tautų taikos palaikymo 
ir krizių valdymo operacijas, 
prisideda prie ES greitojo rea
gavimo pajėgų kūrimo, jos ka
riai dalyvauja operacijoje „En- 
during Freedom” Afganistane.

Nukelta į 2 psl.

kovotojų įsiveržimai per sieną. 
Po praėjusių metų gruodį In
dijos parlamente įvykdyto 
kruvino išpuolio, kurio orga
nizavimu Indija kaltina Pakis
tano remiamus musulmonų 
ekstremistus, dvi branduolinį 
ginklą turinčios kaimynės pa
sienyje sutelkė milijonines ka
riuomenes.

r AFGANISTANAS
Kabulas. Vienas ieško- 

miausių žmonių pasaulyje, 
Talibano vadas, mula Moham
mad Omar yra gyvas ir di
džiąją laiko dalį praleidžia už 
Afganistano sienų, teigia lai
kinosios administracijos vi
daus reikalų ministras Yuni 
Qanuni. „Jis atvyksta ir būna 
savo slėptuvėse kalnuotose 
pasienio regionuose”, sakė jis. 
„Deja, mes nekontroliuojame 
tų rajonų”, atsakė Y. Qanuni, 
paklaustas kodėl Afganų vy
riausybės ir JAV vadovauja
mos koalicijos pajėgoms nepa
vyksta jo sučiupti.

EUROPA
Roma. Europos kairieji pri

valo keisti savo požiūrį į nusi
kaltimus, imigraciją bei as

Prezidentas nerimauja dėl 
Rusijos naftos telkinio Baltijoje
Vilnius, birželio 3 d. (BNS) 

— Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus pakvietė Rusiją 
bendromis jėgomis spręsti naf
tos telkinio Baltijos jūroje ties 
Kuršių nerija naudojimo prob
lemą.

Tai Lietuvos vadovas pareiš
kė interviu Rusijos naujienų 
agentūrai ITAR-TASS.

V. Adamkus apgailestavo, 
kad Lietuva iki šiol neturi ofi
cialios informacijos apie Rusi
jos naftos bendrovės „LUKoil” 
projektą išgauti naftą ,,D6” 
telkinyje, kuris yra Baltijos 
jūroje Nidos kurorto pašonėje. 
„Mes nežinom, ar bus pasi
rinktos naujausios ir patiki 
mos technologijos telkinio eks
ploatacijai”, pažymėjo V. Adam
kus. Jis taip pat atkreipė dė
mesį į tai, kad Lietuvai nebu
vo pateiktas įvertinimas, ko
kios įtakos gamtai turės naf
tos išgavimas. „Mums kyla 
klausimų, ar šis telkinys bus 
eksploatuojamas saugiai ir ne
sukels grėsmės aplinkai. Ar 
bus apsaugota Kuršių nerija,

Kauno mero atstatydinimas 
valdančiųjų vienybės

išbandymas
Vilnius, birželio 1 d. (KD- 

BNS) — Dėl Eriko Tama
šausko atstatydinimo iš Kau
no miesto mero posto pašlijo 
beveik metus dirbančios val
dančiosios koalicijos narių Lie
tuvos socialdemokratų parti
jos (LSDP) ir Naujosios są
jungos (socialliberalų) santy
kiai.

Nors abi partijos tvirtina, 
kad jų vienybė išlieka rami, 
politologai pastebi vis daugiau 
nesutarimų tarp socialdemok
ratų ir socialliberalų, kurie 
gali sustiprėti artėjant prezi
dento rinkimams.

Nepasitikėjimą meru pa
reiškė trys taryboje esantys 
LSDP nariai.

Tai sukėlė audringą reakciją 
Vilniuje ir socialliberalai tą 
pačią dieną Seime neparėmė 
socialdemokratų parengto 
įstatymo projekto dėl valstybi
nių pensijų mokėjimo buvu

mens laisves ir negali tūnoti 
sustingę praeityje, pareiškė 
Europos Komisijos preziden
tas Romano Prodi. Pasak jo, 
kairieji, kuriuos pastaraisiais 
metais iš pusiausvyros išmušė 
vienas po kito sekantys pralai
mėjimai Nyderlanduose,
Prancūzijoje ir Italijoje, priva
lo permąstyti „asmens ir vi
suomenės, laisvės ir solidaru
mo santykius”. Pasak jo, „au
gant ekonominiam saugumui, 
reikalinga nauja solidarumo 
idėja”, ypač. kai kalbama apie 
švietimą, sveikatos apsaugą ir 
pensijas.

Madridas. JAV mėginimą 
kelis užsienio uostus įvardyti 
saugiais eksportui į JAV Eu
ropos Sąjunga (ES) linkusi 
vertinti kaip „diskriminuojan
tį”, pranešė ES transporto ir 
energetikos komisarė Loyola 
de Palacio. „Tai būtų smūgis 
tarptautinėms prekybos tai
syklėms”, sakė ji. JAV išreiškė 
susirūpinimą, kad tuose uos
tuose, kur nepakankamai 
griežti saugumo reikalavimai, 
(į JAV ketinantys prasmukti) 
teroristai gali slapstytis jūrų 
talpintuvuose arba įtaisyti 
juose bombas.

Londonas. Sekmadienio va

kuri įtraukta į UNESCO pa
saulio paveldo sąrašą?”, klau
sė prezidentas.

„LUKoil” paskelbė apie sa
vo planus pradėti naftos telki
nio „D6” naudojimą netoli Ru
sijos Karaliaučiaus srities ir 
Lietuvos sienos jūroje nuo 
2003 metų. Telkinys ,,D6" 
(„Kracovskoje”) yra Baltijos 
jūros povandeninėje dalyje 2.3 
kilometro gylyje. Jūros gylis 
šioje vietoje — 27-30 metrų, 
telkinys yra už 22 kilometrų 
nuo Kuršių nerijos. Telkinys 
buvo atrastas 1983 metais. 
Naftos atsargos jame siekia 
21.5 mln. tonų, o išgaunamas 
kiekis — apie 9 mln. tonų.

„LUKoil” teigia, jog telkinys 
,,D6” bus naudojamas laikan
tis ypatingų ekologinės saugos 
reikalavimų. Išgautas naftos, 
dujų kondensato ir vandens 
mišinys bus vamzdynu per
pumpuojamas į sausumą, o vi
sos gavybos atliekos laivais 
gabenamos į krantą ir ten per
dirbamos arba sunaikinamos.

Nukelta į 2 psl.

siems sovietinių represinių 
struktūrų techniniams dar
buotojams.

Dėl tokio akibrokšto kai ku
rie Seimo socialdemokratinės 
koalicijos nariai vos ne
sužlugdė Seimo pirmininko so
cialliberalo Artūro Paulausko 
pasiūlymo sudaryti specialią 
parlamentarų komisiją pa
dėčiai įkalinimo įstaigose iš
siaiškinti ir balsavo prieš jos 
sudarymą.

Vilniaus universiteto Tarp
tautinių santykių ir politikos 
mokslų instituto dėstytojas 
Mindaugas Jurkynas mano, 
kad šiomis dienomis tarp soci
alliberalų ir socialdemokratų 
įvyko „tikrai didelis susikirti
mas”, kurių turėtų daugėti 
artėjant prezidento ir savival
dybių rinkimams. Tačiau po
litologas dabartinės situacijos 
nevadina „politine krize”.

Nukelta į 2 psl.

karą darbuotojams buvo leista 
sugrįžti į Britanijos karalienės 
Elizabeth II rezidenciją Lon
done, Bakingamo rūmus, ku
rie buvo evakuoti dėl vakari
niame rūmų sparne kilusio 
gaisro. Pasak vietos policijos, 
karališkosios šeimos nariai, 
dalyvaujantys auksinio Brita
nijos karalienės valdymo jubi
liejaus garbei visoje valstybė
je rengiamuose renginiuose, 
gaisro metu nebuvo rūmuose. 
Rūmų atstovė negalėjo pasa
kyti, kas sukėlė gaisrą.

Londonas. Po teroristinių 
grasinimų Pakistane veikian
čioms Britanijos institucijoms 
Londonas ketina atšaukti dalį 
šioje valstybėje veikiančios 
ambasados darbuotojų. Amba
sada pranešė nusprendusi lai
kinai nutraukti visas vizų iš
davimo operacijas Pakistane 
dėl „kelių naujausių grasini
mų Britanijos piliečiams”.

Briuselis. Darbo vizito 
Briuselyje metu Ukrainos už
sienio reikalų ministras Ana- 
tolij Zlenko informavo NATO 
generalinį sekretorių George 
Robertson apie Ukrainos keti
nimą prisijungti prie NATO ir 
perdavė jam prezidento Leo- 
nid Kučma laišką

»
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS
AŠ PATS ESU SAVO SVEIKATOS KALVIS

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.

■A

Ne tik mes patys sveikatą 
įsigykime ir geriausiai ją už
laikykime, bet ir kitiems tokiu 
geriu gėrėtis talkinkime. Juk 
visa žmonija trokšte trokšta 
geriausios sveikatos. Vis dėlto 
dauguma nenumato, kad gy
dytojas yra tik sutaisytojas. 
Pats žmogus neprisilaiko hi
gienos taisyklių, neišmanyda
mas ar savanoriškai save ža
lodamas. Tada jis suglebusį 
kūną pristato gydytojui, kad 
tas jį atstatytų normon, kas 
niekada neįvyksta. Dabar gy
dytojas tik labai gerai pataiso, 
kad kūnas vėl gerai veiktų 
kurį laiką. Tik kiekvienas 
pats pilietis yra atsakingas už 
įsigijimą savo kūnui sveikatos 
ir užjos užlaikymą. Niekas ki
tas negali to darbo už jį atlik
ti. Už tai mes visi prisilaiky
kime sveikatos - higienos 
dėsnių, nes tik tada visi daug 
sveikesniais tapsime.

Šalin pasakėles iš mūsų 
galvų!

Sakoma, kad Amerika yra 
laisvųjų šalis. Tai pasaka. Juk 
čia nėra laisvas dar negimęs 
amerikietis. Niekuo nekaltas 
ir neapsigimęs vaikas yra 
savo motinos žudomas. Juk 
čia neišauklėtas normaliu: ne
kenkiančiu sau, kitam ir ap
linkai, vaikas, nužudęs mo
kykloje mokytoją, aiškina po
licininkui: „Nėra ko čia jau
dintis dėl mano žmogžudystės, 
kada mano mama nužudo dar 
negimusį mano brolį, seserį - 
ir dar ne vieną. Tai kodėl visi 
rėkiat dėl vieno mokytojo, at- 

' sidūrusio tarp mano brolių, 
seserų. Kas leista jai, tai kodėl
tas draudžiama man...”

Motina, tapki motiniška
Pagal gydytoją-pedagogę 

Oną Matulaitytę-Keturakie- 
nę, dar negimusio vaiko pra
šymas vaikžudei motinai: 
„Leiskite man gimti. Aš dar 
būsiu ypatingas talentas. Kai 
motina ruošiasi mane pa
šalinti, aš bijau, nes viską 
jaučiu. Aš esu gavęs Dievo 
dvasią. Žinokite - mano širdis 
jau plaka. Aš esu tikras žmo
gus, nors dar matomas tik pro 
mikroskopą. O jei kas mėgintų 
mane išmesti, man labai skau
dėtų.

Aš turiu teisę gyventi. Tai 
mano - žmogaus teisė! Gin
kite ją!”

Ačiū visoms gyvoms ir miru
sioms mūsų ir visos žmonijos 
motinėlėms už neapsakomą jų 
meilę savo vaikams. Mes mel
džiamės už mirusias ir gy
voms visokeriopą pagalbą tei
kiame. Tada jų netekimas nes
ti toks skaudus. Sėkmės!
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Ramintos Marchertienės, jos šeimos ir daugelio savanorių dėka gegužės 25 d. į Lietuvą iškeliavo 701 
,.Saulutės”, Lietuvos vaikų globos būrelio, siuntinys. „Saulutė” dėkoja daiktus suvežusiems, rūšiavusiems, pa
kavusiems ir padėjusiems sukrauti į talpintuvą. Taip pat ačiū Lithuanian Mercy Lift ir PLC centrui Lemonte 
už nuolatinę pagalbą. Indrės Tųūnėlienės nuotr.

VĖŽIO PAVOJUS IR LIETUVOS MAISTO PRAMONĖ
Lietuvos maisto pra

monė kol kas tik tarpusavio 
diskusijomis reagavo į Stok
holmo universiteto mokslinin
kų išvadas, kad duona, sausai
niai ir kepintos bulvytės turi

Santariškių ligoninės Vaikų skyriaus administratorius dr. Genadijus 
Dolženko (kairėje) ir dr. Kęstutis Saniukas. Birutės Jasaitienės nuotr.

medžiagų, kurios gali sukelti 
vėžį. Medikai įspėja, kad jeigu 
tolesni tyrimai šias išvadas 
patvirtins, maisto pramonei 
gali tekti keisti gamybos tech
nologijas.

Prieš kelias savaites Švedi
jos mokslininkai informavo 
valstybinę maisto administra
ciją, kad kepant ar verdant 
Lietuvoje augančius grūdus, 
ryžius, bulves, atsiranda akri- 
lamidų, kurie gali sukelti vėžį, 
penktadienį rašo dienraštis 
„Verslo žinios”. Akrilamidas, 
kuris apibūdinamas kaip bes
palvė, kristalinė kieta me
džiaga, laikoma potencialiu 
kancerogenu žmogui, skelbia
ma pranešime. Jis susidaro 
ruošiant maistą ir randamas 
daugelyje maisto produktų.

Respublikinio mitybos cent
ro direktoriaus pavaduotojas, 
gydytojas Almantas Kranaus- 
kas sakė, kad Lietuvoje, kaip 
ir kitose valstybėse, niekas iki 
šiol akrilamidų maisto pro
duktuose neieškojo. Anot A.

Kranausko, Lietuvos chemikai 
dabar bando išsiaiškinti, pa
gal kokią metodiką švedai nu
statinėjo akrilamidų atsiradi
mą.

Bulvių traškučių „Estrella” 
gamintoja bendrovė „Kraft 
Foods Lietuva” teigia nepa
stebėjusi, kad produkcijos pa
klausa, paskelbus šį tyrimą, 
būtų sušlubavusi. Bendrovės 
„Vaasan&Vaasan”, valdančios 
kepyklą „Vilniaus duona 
plius” Verslo plėtros bei ryšių 
skyriaus direktorius Harri Ro- 
os teigė, jog kol kas tebuvo at
liktas vienas eksperimentas, 
pagal jo rezultatus ką nors 
keisti dar anksti. Anot H. 
Roos, jeigu bus plačiai ištirta 
ir įrodyta, jog bulvių trašku
čiuose ar duonoje esantis akri
lamidų kiekis tikrai žalingas 
žmogaus sveikatai, bus imtasi 
atitinkamų priemonių ne tik 
Suomijoje, bet ir visoje duonos 
pramonėje, taigi ir bendrovės 
valdomoje įmonėje „Vilniaus 
duona plius”.

-------DR. L PEfR&KlS-------
DANTŲ GYDYTOJ A

9055 S.Roberts Rd., Hickory 
Hiils, IL

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

Valandos pagal susitarimą
EDMUNDAS V0NAS, M.D., S.C. 

VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 
Kalbame lietuviškai 

eei8W. Archer AvB.Sls.5k6 
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KARDIOLOGAS-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300 
MARIUS KATILIUS, M.D.

CHIRURGAS
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Trumpai apie viską

Lietuvoje sėkmingai atliktas kepenų 
persodinimas

Klaipėdietis Evaldas Bagdo- sveikas.
navičius, kuriam balandžio 
18-ąją Kauno medicinos uni
versiteto klinikose (KMUK) 
buvo atlikta kepenų persodini
mo operacija, išvyko į namus. 
Tai pirmas pacientas, išgyve
nęs po Lietuvoje atlikto kepe
nų persodinimo. Devyniolik
metį sūnų į Klaipėdą išsivežė 
tėvai — Danutė ir Romualdas 
Bagdonavičiai. Vaikiną namo 
palydėjo ir Klaipėdos jūrinin
kų ligoninės medikai, kuriems 
nuo šiol bus pavesta stebėti jo 
sveikatos pokyčius. Dėkodami 
gydytojams už rūpestį, Evaldo 
tėvai vylėsi, kad sunkiausi lai
kai kovojant dėl sūnaus gyvy
bės jau praeityje. Pagerėjusia 
savijauta džiaugėsi ir pats 
Evaldas, kuris tvirtino šiuo 
metu besijaučiantis visiškai

Klaipėdietis Evaldas Bagdonavičius (antras ii kairės) su tėvais ir medikais Eltos nuotr.

Anot operaciją atlikusio 
KMUK vadovo prof. Juozo 
Pundziaus, per pooperacinį 
laikotarpį pacientui tik kartą 
buvo iškilusi persodinto orga
no atmetimo reakcijos grėsmė. 
Pastarosiomis savaitėmis pa
ciento sveikatos būklė medi
kams nerimo nekėlė. Vis dėlto 
gydytojai nerizikavo ir nesku
bėjo jaunuolio išleisti namo, 
nors tai galėjo padaryti jau 
prieš tris savaites.

Kepenų persodinimas E. 
Bagdonavičiui buvo vienintelė 
galimybė išgyventi. Nuo 4 me
tų jis sirgo virusiniu hepatitu 
B, kuris vėliau išsivystė į ke
penų cirozę ir vėžį. Medikai 
neberizikavo šalinti kepenyse 
susiformavusio 5 cm dydžio 
auglio. ' (Elta)

K
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* Šeštadienį prasidėjo VII 
Pažaislio muzikos festiva
lis. Pasak festivalio sumany
tojo ir meno vadovo Petro Bin
gelio, tvirtėja renginio pozicija 
valstybės kultūriniame kon
tekste, kyla meninio lygio kar
telė, o ypatinga Pažaislio an
samblio aura tampa pačia 
patikimiausia šios šventės glo
bėja. Per tris vasaros mėne
sius įvyks iš viso 30 festivalio 
koncertų, kuriuose pasirodys 
1,100 atlikėjų iš 13 pasaulio 
valstybių. (KD, Elta)

* Du Lietuvos kariniu 
jūrų pajėgu (KJP) laivai
dalyvauja pirmadienį Baltijos 
jūroje prasidėjusiose praty
bose „Baltops-2002”. Kaip sa
kė KJP atstovai, pratybose, 
kurios vyks iki birželio 16 die
nos, dalyvauja fregata „Že
maitis” ir minų medžiotojas 
„Sūduvis”. Pastarasis laivas 
dalyvauja Baltijos valstybių 
minininkų eskadros BALT- 
RON veikloje. Pratybos vyks 
neutraliuose vandenyse Len
kijos, Danijos ir Švedijos eko
nominėse zonose. <bns>
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* Birželio 1-ąją, vidur
dienį, tūkstančiai klaipė
diečiu rankomis apkabino 
Klaipėdą. Taip jie atsiliepė į 
Vydūno vidurinės mokyklos 
moksleivių tarybos sumanytą 
akciją „Apkabinkime Klaipė
dą”, skirtą Tarptautinei vaikų 
gynimo dienai ir Klaipėdos 
750 metų jubiliejui.

* „Į šalies vadovo postą 
kandidatuoju neabejoda
mas, kad Lietuvai reikia stip
raus prezidento, kuris ne tik 
suformuotų valstybės valdymo 
piramidę, bet ir sugebėtų pa
reikalauti atsakomybės iš 
kiekvieno pareigūno”, sakė 
Rolandas Paksas. Jaunos ir 
labai sparčiai augančios Libe
ralų demokratų partijos tary
ba oficialiai patvirtino savo 
kandidatu prezidento rinki
muose partijos pirmininką R. 
Paksą.

* Seimas, priimdamas 
naujos redakcijos Operaty
vinės veiklos įstatymą, atsi
sakė uždrausti slaptosioms 
tarnyboms verbuoti aukščiau
sius valstybės pareigūnus, ad
vokatus, žurnalistus ir dvasi
ninkus. Kai kurie parlamenta

Austrijos kariuomenės vadas 
siūlo savo karinę patirtį

Atkelta iš 1 psl.
H. Pleiner teigimu, Austrija

yra pasirengusi pasidalyti sa
vo patirtimi taikos palaikymo 
operacijų srityje ir nori už
megzti ryšius su nedidelėmis

Seimo moralės organas įspėjo 
kandidatą į prezidentus

Atkelta iš 1 psl.
Taip K. Bobelis teigė, pa

klaustas, kodėl 1992 metais 
prezidento rinkimų kampani
jos metu neparėmė S. Lozorai
čio kandidatūros.

„Smerkiame K. Bobelio, no

rai pareiškė nuogąstavimų, 
jog jie tokiu atveju negalės ra
miai nueiti ir išpažinties baž
nyčioje. Įstatymas neregla
mentuoja, kas negali būti 
slaptosios veiklos dalyviais, 
tačiau draudžia taikyti opera
tyvinę veiklą prieš prezidentą. 
Operatyvinė veikla gali būti 
taikoma tiek prieš vyriau
sybės vadovą, tiek prieš Seimo 
pirmininką, vyriausybės ir 
Seimo narius. (BNS)

* Seimo Užsienio reikalų 
komiteto (URK) pirmininkas, 
socialdemokratas Gediminas 
Kirkilas pranešė, kad komite
to nariai be diskusijų pritarė 
karjeros diplomatų Sigutės 
Jakštonytės ir Petro Zapolsko 
paskyrimui ambasadoriais ati
tinkamai Kanadoje ir Švedijo
je, ir Vilniaus ligoninės vado
vo Antano Vinkaus — amba
sadoriumi Estijoje. Liberalų 
frakcija Seime išplatino pra
nešimą spaudai, kuriame ste
bimasi valdančiosios daugu
mos noru Lietuvos ambasado
riumi Estijoje skirti darbo dip
lomatinėje tarnyboje patirties 
neturintį A. Vinkų. ibnsi

valstybėmis.
Gynybos srityje Lietuva ir 

Austrija palaiko dvišalius ry
šius ir bendradarbiauja pagal 
programą „Bendradarbiavi
mas vardan taikos”.

rinčio tapti Lietuvos valstybės 
pirmuoju asmeniu, naudojamą 
savo populiarumui didinti patį 
negarbingiausią metodą — 
šmeižti negalinčius apsiginti 
mirusiuosius”, teigiama skun
de.

Prezidentas nerimauja dėl 
Rusijos naftos telkinio Baltijoje

Atkelta iš 1 psl.

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

Pasak Lietuvos URM atsto
vų, Lietuva kol kas nėra gavu
si oficialios informacijos iš Ru
sijos apie realiai pradėtus pa
siruošimo siurbti naftą darbus 
Baltijos jūroje.

Kauno mero atstatydinimas — 
valdančiųjų vienybės išbandymas

Atkelta iš 1 psl.
„Norėdami tai pavadinti krize, 
turėtume matyti kur kas gi
lesnius nesutarimus, negu 
perversmą viename mieste”, 
sakė M. Jurkynas.

Tuo tarpu pirmadienį Seime 
surengtoje spaudos konferen
cijoje Naujosios sąjungos (NS, 
socialliberalų) frakcijos atsto
vai pareiškė, jog bendra soci
alliberalų ir socialdemokratų 
sudaryta komisįja turėtų iš
tirti, ar praėjusią savaitę 
įvykęs Kauno mero nuverti
mas nepažeidė šių partijų 
Bendro darbo susitarimo. Jų 
nuomone, Kauno mero atsta
tydinimas šią sutartį pažeidė.

„Mes manome, kad Bendro 
darbo susitarimas buvo pa
žeistas. E. Tamašauskas buvo 
atstatydintas trįjų tarybos 
narių socialdemokratų inicia
tyva ir balsais”, pareiškė NS 
Informacįjos centro vadovas 
Vytautas Kvietkauskas.

Lietuvos žaliųjų judėjimas 
(LŽJ) gegužės pabaigoje pra
nešė pradedąs tarptautinę 
kampaniją prieš „LUKoil” ke
tinimus išgauti naftą Baltijos 
jūroje ties Kuršių nerija. LŽJ 
kreipėsi paramos į tarptau
tines aplinkosaugos organiza
cijas, ragindamas pasisakyti 
prieš Rusijos „LUKoil” planus 
pradėti naftos gavybą ties Ni
da. Žaliųjų teigimu, jei Rusijos 
naftos bendrovė įgyvendins 
savo ketinimus išgauti naftą 
atviroje jūroje, iškils nuolati
nės taršos grėsmė vienai iš 
švariausių Baltijos pakrančių.

2001-ųjų vasarą pasirašytas 
Bendro darbo susitarimas, ku
riuo remiantis, buvo sudaryta 
dabartinė Seimo dauguma, 
numato, jog vienam iš bendri
ninkų įžvelgus susitarimo 
pažeidimų, turi būti susitari
mo pagrindais sudaroma ko
misija pažeidimui ištirti.

NS frakcijos Seime seniūno 
Alvydo Ramanausko teigimu, 
buvo pažeistas pirmasis Ben
dro darbo susitarimo punktas, 
kuriuo bendrininkai įsipa
reigoja siekti tvarkos ir pasto
vumo valstybėje.

„Mes turime derinti sprendi
mus priimamus ne tik Seimo 
posėdžių salėje, bet ir visais 
kitais klausimais. Siekėme ir 
sieksime, kad būtų bendradar
biaujama lygiateisiškumo ir 
lygiavertiškumo pagrindais”, 
pažymėjo V. Kvietkauskas. 
Socialliberalai, jo teigimu, 
taip pat tikisi išsaugoti ir me
ro postą Kaune.
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LIETUVA JAU DALYVAUJA 
EUROPOS GYVENIME

DR. EGIDIJUS VAREIKIS

Atkelta iš 1 psl.
Tačiau ne tik Europos Są

junga ir NATO yra organizaci
jos, kurios apsprendžia dėl 
vienos ar kitos valstybės pri
skyrimo Europai. Be kitų yra 
dar ir tokia Europos Taryba, 
kuriai mūsų šalis pirmininka
vo pastarąjį pusmetį ir baigė 
šį darbą Vilniuje gegužės pra
džioje, kai mūsų sostinėje 
vyko Europos Tarybos Mi
nistrų Komiteto 110-oji sesija.

Vilniuje vykusi reguliari 
sesija buvo ne vien pirmi
ninkavimo pabaigos ženklini
mas. Sesija buvo tik antra, 
surengta ne Prancūzijoje, nuo 
1990 m., t.y., ne pačioje 
Tarybos būstinėje. Tai ženk
las, rodantis pasitikėjimą 
Lietuva ir jos tarptautiniu 
prestižu, kita vertus, veiks
mingai reklamuojantis šalį 
Europos arenoje. Lietuvai tai 
buvo proga sustiprinti savo 
įtaką kontinente, parodyti 
savo diplomatijos galimybes.

Lietuvos nuveiktas darbas 
tikrai didina šalies prestižą. 
Pagrindinės sesijos Vilniuje 
diskusijų temos buvo: regio
ninis bendradarbiavimas ir jo 
įtaka stabilumui ir demokra
tinėms reformoms Europoje; 
Europos Tarybos indėlis tarp
tautinėje kovoje su terorizmu. 
Vilniaus sesijoje dalyvavo

ELDORADO, GALINTIS VIRSTI SKAISTYKLA
Prancūzija, Vokietija, Didž. 

Britanija, buvusios anksčiau 
pernelyg svetingos imi- 
gruntams iš Rytų ir Š. 
Afrikos, neapdairiai prisileido 
jų milijonus (jie jau sudaro 
apytikriai dešimtadalį gyven
tojų), o dabar nežino ką su 
jais daryti, nes iš to kyla 
sunkios problemos. Imigrantai 
nenori integruotis į vietos 
visuomenę, atkakliai laikosi 
savo kalbos, papročių, tikėji
mo. Tarp jų ir vietos ben
druomenės tvyro nuolatinė 
įtampa, karingos nuotaikos, 
kartais virstančios susidūri
mais tarp vietinio ir imi
grantų jaunimo. Beje, kaip 
prieš keletą metų Anglijoj 
vyko rasiniai neramumai, du 
trečdalius susidūrimų išpro
vokuodavo temperamentingi 
agresyvesni imigrantai.

Prancūzijoj susirinkę į sta
dioną žiūrėti futbolo rung
tynių vietos arabai nušvilpė 
Prancūzijos himną. Olandijoje 
radikalų vadas, pasisakęs už 
imigrantų į šią šalį sustab
dymą, buvo nužudytas, o vie
tos imigrantai arabai, išeiviai 
iš Maroko, dėl to džiaug
damiesi išėjo į Roterdam 
gatves. Vakarų šalių vietos 
visuomenė dėl tokios situaci

keturiasdešimt keturių vals
tybių, Europos Tarybos narių, 
delegacijos, kurioms vadovavo 
užsienio reikalų ministrai, jų 
pavaduotojai ir ambasadoriai, 
o taip pat Europos Tarybos 
vadovai, kiti svečiai. 36 šalys 
pasirašė 13-ąjį Europos Žmo
gaus teisių konvencijos pro
tokolą, nustatantį besąlygišką 
mirties bausmės panaikinimą. 
Lietuvos pirmininkavimo me
tu į Europos Tarybą buvo pri
imta nauja narė - Bosnija ir 
Hercegovina.

Įvyko ir Europos Sąjungos, 
Europos Saugumo ir ben
dradarbiavimo organizacijos 
(ES-BO) ir Europos Tarybos 
atstovų neformalus susitiki
mas dėl situacijos Baltarusijoje. 
Susitikime pasikeista nuomo
nėmis dėl naujausių įvykių 
Baltarusijoje. Aptarta tarp
tautinių institucijų veikla 
šioje valstybėje, supažindinta 
su ESBO misijos Baltarusijoje 
funkcionavimo problemomis. 
Dalyviai išreiškė vieningą 
nuomonę dėl būtinybės tęsti 
šią misiją Baltarusijoje. Susi
tikime dominavo nuomonė, 
kad Baltarusijos valdžia įvai
riais lygiais neišnaudoja siū
lomų bendradarbiavimo gali
mybių, ypač įgyvendinant de
mokratizacijos procesą šalyje.

Baltarusijos problemos -

jos taip pat suskilusi, pasime
tusi, konfrontuojanti. Vieni 
pasisako už imigrantus, kiti 
prieš juos (pastarųjų vis 
daugėja, tai parodo Le Pe 
patekimas į antrąjį 
Prancūzijos prezidento rinki
mų ratą, Forteino partijos sėk
mė rinkimuose į Olandijos 
parlamentą).

Tad turime pagalvoti, prieš 
stodami į ES, kurios 
visuomenė tokia nepastovi, 
purtoma vidinių konfliktų, 
kurių ateity, be abejo, vis 
daugės. Galima įsivaizduoti, 
koks triukšmas kiltų 
Vakaruose, jeigu pas mus, 
panašiai kaip Olandijoje, būtų 
nužudytas politinis veikėjas 
(kad žudomi eiliniai piliečiai; 
vakariečiams nė motais). Kai 
kas teigia, kad mums, kad ir 
įstojus į ES, tokios problemos 
negresia, esą kol mūsų 
ekonomikos lygis yra žemesnis 
nei ES valstybėse. Tai tik dalis 
tiesos.

Prisiminkim prieškarį. 
Lietuvos žydų bendruomenė 
praktiškai vyravo prekyboje. 
Rytiečiai (žydai, arabai, 
turkai ir kiti) iš prigimties yra 
geri, sumanūs, gerai organi
zuoti prekybininkai. Jiems tai 
tiesiog įaugę į kraują.

Vasario 16-osios gimnazijos mokinės atlieka programą Europos savaites atidarymo iškilmėse, vykusiose Hiu- 
tenfelde, gimnazijos salėje. M. Šmitienės nuotrauka.

vienas iš Europos Tarybos 
veiklos viena pirmenybių. 
Europos Taryba daug dėmesio 
skiria žmogaus teisių 
apsaugai, pilietinės visuome
nės idėjų plėtrai.

Sukurta daugiau kaip prieš 
pusšimtį metų, Europos Ta
ryba pradžioje vienijo Vakarų 
Europos valstybes ir buvo žino
ma kaip vakarietiškų valstybių, 
puoselėjančių europietiškas 
vertybes, klubas. Soyietų 
Sąjunga buvo labai priešiška 
šiai organizacijai. Ne tik jos 
kontroliuojama Vidurio Eu
ropa, bet net ir tokia valstybė

Lietuviai, lenkai, rusai 
paprastai neatlaiko su jais 
konkurencijos. Dėl to Rusijoj 
kartais vyksta pogromai tur
guose, o neseniai vieno Sibiro 
miesto kavinėje buvo nušauti 
šeši azerbaidžianiečiai.

Mums įstojus į ES, jos pilie
čiams bus atviros mūsų 
sienos. Kas uždraus prakutu
siam Prancūzijos arabui ar 
Vokietijos turkui (beje, jie jau 
kontroliuoja automobilių 
prekybą Vokietijoje) atvykti į 
Lietuvą, nugirdus, kad čia 
pigi žemė ir darbo jėga, 
gražios moterys, o lietuviai 
prekyboje — menki 
konkurentai, ir nusipirkti 
batų dirbtuvę, vaisių kioską 
ar namą pamary?

Lietuvai tapus ES nare, 
įvairių ES valstybių rytiečiai 
gali net konkuruoti tar
pusavyje, skubėdami kol ne 
vėlu, įsitvirtinti Lietuvoje 
pirma konkurentų, tad tik
riausiai mums neprailgs jų 
belaukiant. O kai Lietuvoje 
palaipsniui susikurs gausesnė 
jų bendruomenė, tada jau 
greičiau ne mes jai, o ji mums 
diktuos savo valią. Tad gei
džiama Eldorado, įstojus į ES, 
gali virsti skaistykla.

Algimantas Lelešius

kaip Suomija negalėjo įžengti į 
Strasbūre įsikūrusią tarybą. 
Situacija pasikeitė tik pasibai
gus Šaltajam karui. Pirmoji 
pokomunistine šalis, iškėlusi 
vėliavą Strasbūre, bu-vo 
Vengrija. Lietuva Europos 
Tarybos nare tapo 1993 me
tais. Šiandien organizacija be
veik pasiekė „europietiškumo” 
ribas: kai kurios buvusios so
vietinės respublikos susiduria su 
rimtomis problemomis, įgy- 
vendindamos narystės Euro
pos Taryboje kriterijus, tad 
vargu ar artimiausioje ateityje 
Taryba smarkiai augs. Tuo bū

Balandžio pabaigoje Kaune atidaryta nauja elektronikos gamykla 
„Kitron”. Didžioji dalis gaminių bus skirta buities, medicinos įrangai.

Eltos nuotr.

MOTERIMS — 
DAUGIAU TEISIŲ

Turkijos aukščiausioji 
musulmonų taryba sutiko 
leisti moterims dalyvauti 
laidotuvėse ir mečetėse mels
tis kartu su vyrais, net 
mėnesinių metu. Tačiau vy
riausias Turkijos musulmonų 
dvasininkas Mehmet Nuri 
Yilmaz priminė, kad galutinį 
sprendimą turi teisę padaryti 
pačios moterys. Turkijoje yra 
daugiau kaip 70,000 mečečių, 
kuriose dabar jau „turi būti 
visiška lygybė tarp vyrų ir 
moterų”.

NYT

du dar kartą tampa aišku, kad 
naiystė Europos Taryboje yra 
svarbus „europietiškumo” 
simbolis.

Lietuvos pirmininkavimas 
įvertintas teigiamai. Per pas
tarąjį pusmetį Europoje nekilo 
naujų konfliktų, buvo pasiūly
ta keletas sveikintinų inicia
tyvų, kai kurias, pavyzdžiui, 
susijusias su situacija Balta
rusijoje, Lietuva pasiryžusi 
tęsti ir ateityje. Na, o dabar 
pusę metų Europos Tarybai 
pirmininkaus Liuksemburgas 
- nors ir nedidelė, bet įtakinga 
jSuropos valstybė.

NETINKA McDONALDS
Baltarusijos sostinės Mins

ko savivaldybės pareigūnai 
nusprendė, kad daugiau ne
skirs žemės McDonalds resto
ranėlių statybai, nes, pasak 
sveikatos ministerijos, šio res
torano patiekalai yra pavojin
gi valstybės gyventojų svei
katai. McDonalds restoranai 
yra kone vieninteliai ameri
kietiškų pėdsakų, matomi 
Baltarusijoje. Prez. Aleksand
ras Lukašenka jau ne kartą 
pasmerkė Ameriką ir apskri
tai vakariečius, todėl niekas 
nesistebi nauju potvarkiu.

NYT

DRAUGAS, 2002 m. birželio 4 d., antradienis 3

Danutė Bindokienė

Kas žinojo, kas sakė, 
kas nesiklausė

F B I. (The Federal Bureau 
of Investigation) yra sena JAV 
institucija. Kartais ja pasitiki
ma, kartais ji nekenčiama, o 
kartais labai naudinga, ypač 
kai kriminalinė veikla apima 
kelias valstijas arba net visą 
valstybę. Tai agentūra, į kurią 
kreipiamasi svarbiais atve
jais: ji ir paskiriems asme
nims, ir valstybei laiduoja 
saugumą. Arba taip turėtų 
būti...

Po pernai rugsėjo 11-osios 
teroristinių išpuolių ta prielai
da nemažai sušlubavo. Tiek 
aukštuosiuose Vašingtono vald
žios sluoksrliuose, tiek vi
suomenėje pasigirsta kaltini
mai, kad F.B.I. neatkreipė 
reikiamo dėmesio į ženklus, 
pranašaujančius gresiantį 
pavojų. Įsivėlusi į savoje orga
nizacijoje atsiradusius nesk
landumus ir aplaidumą, 
kuomet išaiškėjo, kad net vie
nas patikimiausių pareigūnų 
daug metų buvo Sovietų Są
jungos šnipas, galbūt kaip tik 
dėl- to F.B.I. buvo laikinai 
praradęs budrumą ir praneši
mai apie galimą teroristų 
išpuolį pastumti į šalį. O gal 
kaip tik atvirkščiai: per didelis 
pasitikėjimas savimi užliūlia
vo aplaidumo lopšine.

Šiandien ieškoma kaltinin
kų F.B.I. vadovybės kėdėse ir 
apskritai Vašingtone. Kas ką 
pranešė, sakė, atidengė; kas 
nesiklausė arba tik numojo 
ranka — tai mėgstamiausios 
opozicinės partijos ir taip pat 
žiniasklaidos temos. Pasinar- 
šius po pateikiamą informaci
ją, tikrai galima pirštu rodyti į
F.B.I., C.I.A., vyriausiąjį vals
tybės prokurorą, net patį JAV 
prezidentą. Visi jie, atrodo, 
turėjo pakankamai duomenų 
apie gresiantį pavojų- ir gal 
būtų išvengta tos baisios 
nelaimės (kuri iš esmės tebe
sitęsia karo su teroristais 
forma), jei į perspėjimus 
nebūtų žiūrėta pro pirštus.

Bet ar iš tikrųjų? Ar dabar 
atlikti F.B.I. veiklos pert
varkymai, daugiau kreipiant 
dėmesio į kovą su terorizmu 
(net prieš jam pasireiškiant), o 
vietinėms teisėtvarkos insti
tucijoms paliekant susidoroti 
su kriminalistais, nėra „tvar
to durų užrakinimas po to, kai 
arklys jau pavogtas”?

Kur bus nubrėžta linija tarp 
gyventojų saugumo ir jų pilie
tinių laisvių pažeidimo? 
Naujosiose F.B.I. veiklos 
gairėse, kurias gan išsamiai 
nusakė vyriausias valstybės 
prokuroras John Ashcroft, 
daugelis kaip tik mato tą 
pavojų. F.B.I. suteikiama teisė 
įvairiomis priemonėmis rinkti 
žinias apie asmenis, organi

zacijas, net religines bend
ruomenes, nors jos iš esmes 
nėra įtariamos priešvalsty
bine ar teroristine veikla, ta
čiau atitinka bendrą charak
teristiką, pagal kurią vertina
mi kai kurių tautybių ar reli
ginių bendruomenių asmenys, 
ypač musulmonai, Azijos 
kraštų imigrantai ir pan.

Pagal dabartinį F B I. veik
los planą, nei vienas asmuo, 
organizacija, religinė ben
druomenė, nepaisant, kad ant 
jos niekuomet nėra užslinkęs 
joks įtarimo šešėlis, negali 
jaustis už aktyvaus tyrinėjimo 
(vadinkime tai tiesiog šni
pinėjimu) ribų. Tai, daugelio 
nuomone, atliepia sovietinius 
laikus Rytų bei Vidurio 
Europoje, kai atitinkamos 
įstaigos kiekvieną sovietijos 
gyventoją bet kuriuo metu ga
lėjo apkaltinti priešvalstybine 
veikla (kaltės įrodymus 
visuomet vėliau „atrasdavo”).

Šaltojo karo metais ir šiame 
krašte F.B.I. pasižymėjo „valsty
bės priešų ieškojimu”. Buvo 
kruopščiai sekamos kai kurios 
organizacijos, renkama me
džiaga apie paskirus indi
vidus, kurie viešai kritikuoda
vo JAV vyriausybės veiklą ar 
programas. Į F.B.I. sekimo 
akiratį net pakliuvo garsusis, 
kovotojas dėl Afrikos 
amerikiečių lygių teisių 
Martin Luther King, Jr.

Nėra abejonės, kad šiuo 
metu Amerikai verta labiau 
susirūpinti savo saugumu. 
Pernykščiai teroristų išpuoliai 
buvo tikras pavojaus skam
butis, kad galingoji Amerika 
taip pat turi „Achilo kulnį”. 
Kad teroristai savo smurto 
veiksmus mėgins pakartoti, 
niekas neabejoja. Dėl to ir 
nuolatiniai perspėjimai iš 
Vašingtono, dėl to ir įvairios 
apsaugos priemonės, kurioms 
daug dėmesio bei lėšų skiria 
kiekviena valstija, kiekvienas 
miestas. Visgi per didelis
F.B.I. ar kurios kitos instituci
jos uolumas gali pavirsti tikra 
„raganų medžiokle”, pasiren
kant taikiniu nekaltus asme
nis, vien dėl to, kad jie kilę iš 
nedraugiško krašto, meldžiasi 
mečetėje ar kaip kitaip atitin
ka „galimo teroristo” profilį. 
Juk, pagal JAV konstituciją, 
kiekvienas yra nekaltas, kol jo 
kaltė neįrodoma teisme.

Amerikiečiai dar tebeprisi
mena buvusio F.B.I. viršinin
ko J. Edgar Hoover „uolumą” 
septyniasdešimto dešimtme
čio eigoje ir jo vykdytus pilie
tinių teisių pažeidimus, ku
riems sustabdyti reikėjo imtis
F.B.I. veiklos krypties pakeiti
mo. Ar tie pažeidimai bus ilgai 
toleruojami 2002-aisiais?

ĮSPŪDŽIAI IŠ PIRMO APSILANKYMO 
SOVIETINĖJE LIETUVOJE 

JONAS INDRIŪNAS
Nr.13

Žiūriu, šalia manęs sėdėjęs 
vaikinas, matyt, jau pakanka
mai prasiblaivęs, skuba to
lyn prie tos toli bestovinčios 
žmonių minios.

Pastovėję kurį laiką, ir mes 
visi pėstute pajudėjome ta 
linkme. Kai priėjome arčiau 
tvoros, tikrai stebino tokia 
žmonių daugybė. Tiesiog 
negalėjome įtikėti, kad jie visi 
atskubėjo mūsų pasitikti. Jų 
buvo visur: ir lauke prie 
tvoros, ir už tvoros esančiame 
pastate, kuris atrodė panašus 
į didelę daržinę su stogu tik be 
sienų — kiaurai permatomas.

Nespėjome visai prisiartinti 
prie tvoros esančių vartų, kai 
jau išgirdau laukiančių mi

nioje skambius balsus, 
matyt, atpažinusius savo arti
muosius. Dar viena kita mi
nutė ir mūsų grupė pradėjo 
tirpti už vartų laukiančiųjų 
minioje. Momentui stebėjau: 
koks džiaugsmas, ašaros, 
vieni kitus glamonėjo, tiesiog 
nepaprasta. Dar kiti rožių 
puokštėmis tebeieško minioje 
savųjų.

Tas ilgai netrunka, slenku 
ir aš prie vartų. Bet ten tokia 
kamšatis, kad apie kokį 
laisvesnį praėjimą negali ir 
galvoti. Nelabai mandagu, bet 
kitos išeities nėra, kaip tik 
naudojant jėgą, palengva 
stumtis per tą spūstį kur nors 
į laisvesnę vietą.

Stumiuosi ir dairausi į visas 
puses ar kartais nepamatysiu 
kurio iš savo atimųjų. Buvau 
tikras, kad jie dar nebus taip 
nepažįstamai pasikeitę. Bet be 
pasekmių. Net baimė ir pavy
das pradeda imti, matant kai 
kuriuos bendrakeleivius jau 
savųjų apsuptus, gėlių puokš
tėmis apdovanotus. O man 
galvoje mintys pinasi: kas 
žino, gal niekas iš mano arti
mųjų ir neatvažiavo manęs 
pasitikti?

Pagaliau, prasiskverbęs per 
visą tą kamštį, atsirandu kiek 
laisvesnėje vietoje. Atsistoju ir 
dairausi. Net nejauku darosi. 
Ir Stenlis kažkur nuklydo. 
Tikrai nuotaika buvo prasta, 
kai staiga, kaip iš po žemės 
išdygęs priešais mane, seselės 
vyras — Stasys sušuko: „Jo
nai!”, ir griebė mane į glėbį. 
Pažinau ir aš jį, net sekundę 
nesuabejojęs.

Nespėjome dar kaip reikiant 
abu „pasimeiluoti”, kai užpa
kalyje pamačiau ...seselę.. Ir 
vėl į kitą glėbį. Tiesa, bandau 
laikytis linksmai, o jos akyse 
neslepiamai ašaros pasirodo. 
Nespėju nuraminti jos, kai 
aplinkui apspinta visi kiti 
mano artimiausi: abu broliai 
jau su šeimomis, net ir visas 
nebemažas prieauglis. Nepa
žinojau jų visų, tik tiek, kiek 
laiškuose paminėdavo. Svei- 
kinausi ir glamonėjomės su 
visais, net nebežinodamas 
kiek kuriam dėmesio skirti. 
Visi žiūrėjo į mane, kaip į ko
kį iš kitos planetos sutvėrimą. 
O tos moterys, rodydamos sa
vo nuoširdumą, viena po 
kitos, spaudė man į glėbį 
raudonų rožių puokštes.

Kartu linksmas ir griaudus 
pirmas susitikimas. Aš žiūrė
jau į juos ir gaila darėsi. Tie 
patys veidai, tik nebe tokie.

kokius palikau, išeidamas į 
nežinią. Smarkiai suvargę, net 
ir jų drabužiai apdėvėti, gal ir 
patys geriausi — šventadie
niniai, su kuriais „pasi
dabinę” ir manęs sutikti at
važiavo.

Pradėjo supažindinti su tais, 
kurių dar neteko matyti, tik 
per laiškus minėjo. Jau ne
skaitant seselės su vyru ir jų 
paaugusio prieauglio, kuriuos 
palikau dar mokyklos 
nelankančius, abu broliai irgi 
supažindino su savo žmo
nomis, prieaugliu, apie ku
riuos tik per laiškus žinojau.

Po to sunku buvo rasti nuo 
ko kalbą pradėti. Tiesa, juk 
visi buvo savi, bet tokiu 
momentu kalba nesirišo. O 
visi žiūrėjo į mane, nenuleis
dami akių, lyg ką išganingo 
tikėdamiesi išgirsti.

— Na, kaip jūs visi gyvena
te? — pagaliau bent tiek pra

dėjau.
— Gerai... gerai... — visi 

kaip vienas atsakė ir vėl žiūri.
Dar kažką pasakiau, bet 

pradžia sunkiai skilo, be to, ir 
tas triukšmas aplinkui blaškė 
mintis. Matydamas tai, pasiū
liau stumtis į lauką, kur gal 
rasime daugiau vietos, bus 
patogiau.

Pasisekė, išsistūmėme į kie
mą, kur jau buvo daug lais
viau, net ir to triukšmo taip 
smarkiai nebesigirdėjo. Čia 
jau radome ir daugiau iš tos 
spūsties išsilaisvinusių, links
mai besikalbančių. Nuotaika 
smarkiai pasitaisė, ir kalbos 
jau pradėjo atsirasti. Tiesa, jie 
daugiau norėjo manęs klau
sytis pasakojant, negu patys 
pasakoti, bet ir aš neatsi
likau juos klausinėdamas. 
Kalbėjome ilgai, net negalė
čiau prisiminti apie ką. Mūsų 
vadovės, suprasdamos, kaip

visi išsiilgę vieni kitų, ne
bandė skubėti, leido pakanka
mai pabedrauti su savaisiais.

Greit praslinko daugiau 
kaip valanda laiko.Visi būtų 
dar ir ilgiau taip laiką leidę, 
jei mūsų vadovės nebūtų su- 
krutusios mus gabenti į vieš
butį. Pasirodė, kad ir autobu
sas jau mums paruoštas. Nors 
gaila skirtis su taip seniai be
matytais artimaisiais, bet iš
siskyrėme su viltimi dar pasi
matyti ir ilgiau pabendrauti, 
būnant Vilniuje. Jie palydėjo 
mane iki autobuso ir, man į jį 
įlipus, paliko stovėti lauke. Aš 
su savo nelengvu kelionės 
krepšiu ir visu glėbiu raudonų 
rožių, įsiritau j autobusą 
Nebuvau paskutinis, nebuvau 
ir iš pirmųjų. Jau radau ir 
Stenlį, patogiai įsitaisius su 
puokšte rožių.

Rus dauginu
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BAŽNYČIA LIETUVOJE 
IR PASAULYJE

PANEVĖŽIO VYSKUPIJOS 
JAUNIMO VADOVŲ RUOŠIMO 

SEMINARAS
BERČIŪNAI, 2002-05-24/26

2002.05.24/26 d A. Lipniū- 
no kultūros centras į Berčiū
nus sukvietė aktyvius Pane
vėžio vyskupijos jaunimo ats
tovus. Tomis dienomis vyko 
Panevėžio vyskupijos jaunimo 
vadovų ruošimo parapijoms 
bei stovyklų vadovų rengimo 
seminaras.

Seminare dalyvavo 29 jau
nuoliai iš Panevėžio, Rokiškio, 
Krekenavos, Anykščių, Biržų, 
Kupiškio, Pasvalio bei Utenos 
dekanatų. Jauniausioji dalyvė
— 13-kametė Alvyda iš Biržų. 
Vyriausiems — panevėžietei 
Gintarei ir uteniškiui Nerijui
— 21-eri. Nepaisant didelio 
amžiaus skirtumo, grupės na
rius jungė bendras tikslas ir 
panaši patirtis jaunimo veik
loje. Kiekvienas iš jų noriai 
įsitraukia į savanorišką jau
nimo veiklą savo parapijose 
ar organizacijose.

Seminarą vedė 5 jauni A. 
Lipniūno kultūros centro dar
buotojai bei savanoriai, patys 
ne kartą dalyvavę panašiuose 
kursuose, seminaruose, sto
vyklose. Sukaupta didžiulė 
patirtis, stovyklų vadovams 
leido iš naujo stebėti naujos 
grupes formavimąsi ir padėti 
grupei spręsti iškilusius kon
fliktus. Bendrystės šiltą at
mosferą padėjo sukurti br. 
Juozapo vadovaujamos ben
dros ryto maldos bei šeš
tadienio vakare stovyklauto
jams kun. A. Daunio aukoja
mos Šv. Mišios. Būtent Eucha
ristijos šventimas apvainika
vo viso seminaro darbą. Pa
tys dalyviai parengė giesmes, 
nešė prie altoriaus seminaro 
metu atliktus darbus. O ben
dra pabaigos giesmė visiems 
ratu susikabinusiems daly
viams dovanojo naują ben
drystės supratimą ir vienas 
kito artumo pajautimą.

Gegužės 24-26 d. seminaras 
jaunjmui vyko paraleliai 
dviem kryptimis. Pirmoji buvo 
skirta Panevėžio vyskupijos 
jaunimo vadovų susibūrimui, 
o antroji —r, Panevėžio miesto 
stovyklų vadovų kursų pir
mam susitikimui. (Antras su
sitikimas vyks suformavus 
vadovų komandą, o trečias — 
pasibaigus vaikų vasaros poil
sio stovyklai). Abiems gru
pėms programa buvo labai 
panaši, tik kai kurie temi
niai užsiėmimai (konfliktai

Ekumenines dvasios vedini abu kunigai — katalikų ir ev. reformatų — 
kartu St Petershurg, Floridoje, švente savo gimtadienius Iš deš : kun dr 
Eugeniiiii Geruliui balandžio 28 d suėjo 80 metų. o balandžio 30 d 
kun dr Matas ( yvas švente 86 m sukakti Nuotr EIv. Vodopalienės

stovyklose, krikščioniškas so
cialinis mokymas, informacija 
apie projektus, stovyklos vado
vo paveikslas) bei praktinis 
patyriminis darbas vyko atski
rose grupelėse.

Sunku būtų trumpai įvar
dinti to puikaus savaitgalio 
jaunimo susibūrimo naudin
gumą. A. Lipniūno kultūros 
centrui, kaip vyskupijos jauni
mo centrui, šis seminaras 
svarbus tuo, kad jaunimo va
dovai iš įvairių Panevėžio 
vyskupijos parapijų pirmą 
kartą susirinko pasidalinti sa
vą turima patirtimi bei pasi
semti naujų įgūdžių ir žinių. 
Masiniai renginiai, tokie kaip 
jaunimo dienos, koncertai ne
suteikia dalyviams galimybės 
asmeniniam vienas kito pa
žinimui ir priėmimui kaip gy
venimas stovykloje.

Savaitgalio seminaras buvo 
svarbus ir Panevėžio miesto 
jaunimui, kurie susirinko į 
stovyklų vadovų ruošimo se
minarą. Šie jaunuoliai nori 
išbandyti save, dirbdami su 
vaikais poilsio stovyklose ar 
panašiose jaunimo iškylose.

Įvertindami seminarą, vyk
dytojai atkreipė dėmesį į kiek
vieno dalyvio asmeninę pa
tirtį. Po praktinių užsiėmimų 
mažose grupelėse vyko gru
pinio darbo aptarimai ir kie- 
vienos dienos apžvalga. Iš da
lyvių išsakytų minčių pasi
baigus seminarui ir vienas ki
tam užrašytų linkėjimų gali
ma teigti, jog šis susitikimas 
nebuvo smagus laiko praleidi
mas Berčiūnų miškelyje. Tai 
greičiau naujos jaunimo baž
nyčios ir Bendruomenės sam
pratos kūrimosi tnokykla.

Sekmadienį po Šv. Mišių vi
sus susirinkusius maldinin
kus klasikine muzika šviesią 
dieną praturtino A. Lipniūno 
kultūros centro gitaristų gru
pė, vadovaujama Kęstučio 
Kaštauno. Jaunieji muzikan
tai atiko Astor Piazzolla, Eric 
Calpton, Antonio Carlos Jo- 
bim, Paul Desmond ir kitų 
autorių kūrinius. Ši programa 
pirmą kartą buvo atlikta baž
nyčioje.

Parengė: 
Lina Jankevičiūtė

A. Lipniūno kultūros centro 
programų koordinatorė

Pasiruošusios eiti į Vaikų mišias, Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje (Lemont, III.) aukojamas 
kiekvieną pirmąjį mėnesio šeštadienį, 9 vai. ryte. Indrės Tjjunėlienės nuotr.

„SUVIENYTOMIS JĖGOMIS PRIEŠ PREKYBĄ 
ŽMONĖMIS”

Bendromis Vokietijos, Uk
rainos bei Lietuvos „Caritas”, 
Eseno policijos pastangomis 
kovo 14-17 d. Vilniuje buvo su
rengta tarptautinė konferen
cija „Suvienytomis jėgomis 
prieš prekybą žmonėmis”. 
Renginį rėmė Europos Komisi
ja. Konferencijoje dalyvavo 
ministerijų ir policijos atsto
vai bei nevyriausybinių orga
nizacijų darbuotojai iš 6 Eu
ropos valstybių: Lietuvos, 
Latvijos, Estijos, Ukrainos, Is
panijos ir Vokietijos. Trijose 
darbo grupėse buvo bandoma 
ieškoti praktinių šios proble
mos sprendimo būdų, įvyk
dant baudžiamąjį persekioji
mą, imantis prevencijos ir ga
rantuojant nukentėjusių as
menų apsaugą.

Su konferencijos darbu per 
spaudos konferenciją supažin
dino projekto „Naktinės plaš
takės” Esene vadovė Christine 
Becker, Lietuvos „Caritas” di
rektorius kun. Robertas Gri
gas, Tarptautinės migracijos 
organizacijos Vilniuje atstovė 
Rasa Erentaitė, Eseno miesto 
kriminalinės policijos virši
ninkas Utzas Schmidtas, Lat
vijos lyčių problemų centro

PAGYVENĘ ŽMONĖS NĖRA NAŠTA 
VISUOMENEI

Vatikanas ragina visuomenę 
ir šeimas labiau rūpintis pagy
venusiais žmonėmis bei laiky
ti juos vienu iš visuomenės 
turtų. Balandžio 8-12 d. Mad
ride vykusios Jungtinių Tautų 
2-osios pasaulio asamblėjos 
visuomenės senėjimo klausi
mais proga popiežius Jonas 
Paulius II laiške Ispanijos 
premjerui Jose Maria Aznarui 
kvietė artimiau bendradar
biauti ir sakė, jog pagyvenę 
žmonės gali pasiūlyti jauni
mui savo patirtį, žinias ir iš
mintį ir turėtų būti laikomi ne 
visuomenės našta, o vienais 
iš gerovės kūrėjų. Popiežius 
minėjo, jog įvairiomis progra
momis reikėtų rengti žmones 
senatvei ir padėti jiems prisi
taikyti prie neišvengiamų gy
venimo bei darbo pokyčių.

Popiežiui atstovavęs Popie
žiškosios sveikatos apsaugos 
darbuotojų tarybos preziden
tas arkivyskupas Javieras Lo- 
zano Barraganas pasiūlė įvai
riapusės veiklos planą, numa
tantį artimesnį kartų bendra
vimą, dalijimąsi patirtimi, ak
tyvesnį pagyvenusių žmonių 
dalyvavimą priimant sprendi
mus šeimoje ir visuomenėje, 
pagrindinių socialinių paslau
gų šiems žmonėms laidavimą. 
Anot arkivyskupo, dabartinėje 
globalinėje našumo kultūroje

atstovė Angelą Veronina, Esti
jos nacionalionio Interpolo 
biuro vadovas Olavi Kavaldas, 
Ukrainos „Caritas” preziden
tas Andrijus Waskowyczius, 
Ispanijos nevyriausybinės or
ganizacijos „Esperanza” ats
tovė Iris Rodrigues.

Pasak konferencijos prele
gentų, Lietuva tapo tranziti
ne šalimi, per kurią su pa
dirbtais pasais gabenamos 
merginos iš Ukrainos, Balta
rusijos, Rusijos. Šiais metais 
Lietuvoje iškeltos 6 baudžia
mosios bylos dėl prekybos 
žmonėmis (1999 m. — 3, 2000 
m. — 4, o 2001 m. — 14 bylų). 
Per Lietuvą ir iš Lietuvos 
merginos gabenamos į Vokie
tiją, Italiją, Ispaniją, Norvegi
ją, Izraelį ir kitur. Tarptauti
nės migracijos organizacijos 
Vilniuje atlikto tyrimo duo
menimis, bemaž 9 proc. Lietu
vos jaunimo pažįsta moterų, 
kurias bandyta išvežti į už
sienį dirbti prostitutėmis. 
Matydama šią naują visuo
meninę problemą, Lietuvos 
„Caritas” organizacija nuken
tėjusioms moterims teikia so
cialinę, teisinę ir psichologinę 
pagalbą.
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pagyvenusiems žmonėms kyla 
grėsmė pasijusti nereikalin
giems, tačiau vien jų buvimas 
šalia turi rodyti mums, kad 
ekonominis aspektas nėra nei 
vienintelė, nei svarbiausia 
vertybė. Jie turi būti neatsie
jama visuomenės dalis, besi
dalijanti savo gebėjimais ir 
patirtimi, padedanti atskleisti 
tikrąsias vertybes. Arkivysku
pas Lozano minėjo, kad dabar 
pasaulyje yra 700 mln. vyres
nių nei 60 metų žmonių, ir 
skaičiavimai rodo, kad iki 
2050 m. jų gali padidėti iki 2 
milijardų. Katalikų Bažnyčiai 
visame pasaulyje priklauso 
apie 13,200 prieglaudų, iš jų
3,500 Amerikos žemyne.
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LIUBAVAS

• Balandžio 14 d. Vilka
viškio vyskupijos Liubavo pa
rapijos Švč. Trejybės bažny
čioje buvo paminėtos kun. 
Juozapo Montvilos 90-osios 
žūties „Titaniko” katastrofoje 
metinės. Ta proga kun. Rober
tas Brūzga už kun. J. Mont
vilą aukojo šv. Mišias. Prieš 
jas buvo parodyta muzikinė- 
meninė kompozicija apie kun. 
J. Montvilos gyvenimą. Jos 
autorė — Salomėja Karasevi- 
čienė.

BAUSMĖS UŽ 
ŽMONIŲ KLONAVIMĄ

Pasirodžius pranešimams 
apie Italijos gydytojo Severino 
Antinori vykdomus žmogaus 
klonavimo eksperimentus, Va
tikanas pareikalavo priimti 
įstatymus, draudžiančius klo
nuoti žmones. Popiežiškosios 
šeimos tarybos prezidentas 
kardinolas Alfonso Lopezas 
Trujillo balandžio 8 d. Italijos 
dienraštyje „Corriere della Se
rą” pareiškė, jog žmonių klo
navimas turėtų būti tarptauti
niu mastu paskelbtas „nusi
kaltimu žmonijai”. Kas repro
dukuoja žmogų, pažeidžia pag
rindinę asmens teisę turėti 
motiną ir tėvą. Motinystės ir 
tėvystės sąvokos tampa tuš
čios, kilmės medis sugriauna
mas, šeima pasidaro nereika
lingu priedu. Kardinolas para
gino įvairių šalių įstatymų 
leidėjus kuo skubiau priimti 
bausmę už tokią veiklą numa
tančius įstatymus. Jis pri
minė, kad atitinkamų drau
dimų jau reikalavo Europos 
parlamentas ir Europos tary
ba.

AKTORIŲ VIEŠNAGĖ

Balandžio 13 dienų Mari
jampolės municipaliniame dra
mos teatre paskutinį kartą su
vaidinta Jono Jurašo režisuo
ta Kazio Sajos pjesė „Švent
ežeris”. Tai buvo 842-asis, pas
kutinis, šio spektaklio pasi
rodymas scenoje per 32 jo gy
vavimo metus. Visose „Švent
ežerio” inscenizacijose dalyva
vo aktoriai Regina Varnaitė ir 
Antanas Tarasevičius. Pasku
tiniame spektaklio pastatyme 
vaidino premjeros dalyvė Bi
rutė Raubaitė, taip pat akto
riai Julija Kavaliauskaitė, 
Gražina Balandytė, Antanas 
Žekas, Antanas Kurklietis ir 
Albinas Budnikas. Pjesėje 
„Šventežeris” kalbama apie 
žmogaus dvasios nuskurdi
nimą, plintantį kaip ekologinė 
katastrofa.

Pal. arkivysk Jurgio Matulaičio šventėje, Putname, j Matulaičio slaugos namus susirinkusias seseles ir talki
ninkes vaišinti ir patarnauti ruošiasi seselės Bernadeta, Laimutė ir Dolores

• SKELBIMAI •
PASLAUGOS SIŪLO DARBĄ

TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS. VIRYKLAS, ORO 

VĖSINTUVUS.
H. DECKYS 

TEL. 773-585-6624.

ELEKTROS
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI.
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai.

773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUTOMOBBJO, NAMŲ, SVEIKATOS
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

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

FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 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.

MALDA

O neapleisk manęs, kada skausme blaškaus 
Ir nevilty maldaudamas tiesiu rankas.
Be Tavęs, Dieve, kas mane atjaus,
Be Tavęs, Dieve, kas mane supras...

Kai Tavo meilės okeane
Žvaigždutė mano meilės nusileis,
Dieve, norėčiau būti Tavo,
Norėčiau iš visos širdies.

O nepasmerk manęs, prašau,
Kai už kaltus kaltesnis esu aš,
Be Tavęs, Dieve, kas mane atjaus,
Be Tavęs, Dieve, kas mane supras?..

Juozas Samajauskas

KAIP SOVIETŲ LAIKAIS?
2002 metų gegužės 30 die

ną Lietuvos Respublikos Sei
mas priėmė Operatyvinės 
veiklos įstatymą. Svarstymo 
metu buvo atmestas teikia
mas pasiūlymas, kad slaptai
siais operatyviniais veiklos 
bendradarbiais negali būti 
dvasininkai.

Lietuvos Vyskupų konferen
cija apgailestauja, jog buvo 
atsisakyta nuostatos, kad ope
ratyvinei veiklai negali būti 
verbuojami dvasininkai. Baž
nyčios persekiojimo laikais so

ŠVENTOJI APOLONIJA KANKINĖ
Šventoji Apolonija yra tre

čiojo šimtmečio krikščionių 
persekiojimo kankinė. Pago
nių žiauri minia Aleksandri
joje, viešoje aikštėje (249 me
tais) ją kankindami išmušė 
jos visus dantis ir sulaužė abu 
žandikaulius. Šventoji Apolo
nija įšoko ugnį, kuri buvo pa
ruošta jai sudeginti ir pati sa
ve susidegino. Dantų gydyto
jų profesija pasirinko šventą
ją Apoloniją savo globėja — 
patrone.

Lietuvoje: Lietuvai atsi- 
ėmus Nepriklausomybę, dan
tų gydytojai tuoj įsisteigė or

Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir IN

valstijose. Pageidautina vyrai. 
Atlyginimas puo 

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

Window VVashers Needed!
40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. VVill train. Mušt 

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

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

Skubiai reikalingi 
PERKRAUSTYTOJAI 

Skokie kraustymo
kompanijai.

Tel. 847-673-3309.

PARDUODA

Kaune parduodamas naujai 
statytas „condominium”.

Skambinti
tel. 011-370+37+314898, 

Jurgis.

Tai - Jūsų laikraštis
DRAUGAS

vietinis saugumas verbavo 
kunigus būti kolaborantais, 
tačiau netoleruotina, kad tai 
būtų daroma laisvoje Lietuvo
je. Kunigai, klausydami išpa
žinčių, privalo griežtai išlai
kyti išpažinties paslaptį, to
dėl nuostatos nebuvimas įsta
tyme — tai bandymas pakirs
ti pasitikėjimą katalikų kuni
gais.

Arkivyskupas Sigitas 
Tamkevičius

Lietuvos Vyskupų 
konferencijos pirmininkas

ganizaciją, kurią pavadino 
šventosios Apolonijos vardu. 
Jos šventė vasario 9-tą būna 
iškilmingai paminėta visada 
Kaune. Šventoji Apolonija yra 
tapusi lyg Lietuvos kančių 
simboliu, nes beveik 50 metų 
Ka-Ge-Bistai daužė ir trupi
no mūsų tautiečių dantis. To
kių kankinių, kaip šventoji 
Apolonija Lietuvoje yra nesu
skaičiuojama daugybė. Spe
cialus dantų gydytojų komite
tas kasmet išrenka asmenis, 
kurie yra nusipelnę savo įna
šu stomotologijos apdovanoji
mui šventosios Apolonijos sta
tulėle.



BIRŽELIO 8-ĄJĄ - LIETUVIŲ 
KOVINĖS SAVIGYNOS KLUBO 

ĮKURTUVĖS
„Combat Fighters” - taip 

naująjį lietuvių kovinės savi
gynos klubą, kurio atidarymas 
vyks šį šeštadienį, birželio 8 
d., 6:30 val.v. Jaunimo centre, 
pavadino klubo įkūrėjas, bu
vęs kaunietis, 29-erių metų 
Linas Kevličius, į Ameriką su 
šeima atvykęs prieš šešerius 
metus.

Pradžia

„Čikagoje- sutikau keletą 
draugų, su kuriais anksčiau 
sportuodavau Kauno ‘Ąžuolo’ 
klube, - pasakojo naujasis va
dovas, - nusprendėme kurti 
savo vietą treniruotėms, nes 
amerikiečių sporto klubai ne
tenkino. Mintį įsikurti Jauni
mo centre man davė ‘Draugo’ 
dienraščio administratorius 
Valentinas Krumplis”.

Kodėl Linas pasirinko bū
tent kovines savigynos sporto 
šaką? Kaip teigė pašnekovas, 
šis sportas turi gilias lietuviš
kas tradicijas, rnat 1980 me
tais, po to, kai buvusioje TSRS 
buvo uždrausta karate, ko
vinės savigynos stilių sukūrė 
Romualdas Navickas, Lietu
vos kovinių menų meistras, 
buvusios TSRS karate prizi
ninkas, Baltijos šalių ir Lietu
vos karate čempionas. R. Na
vickas - buvęs Lino treneris. 
Pats Linas kovinės savigynos 
treniruotes pradėjo lankyti 
nuo 16 metų, rungėsi su profe
sionalais, bet dėl - persekio
jančių traumų didesnių sporti
nių rezultatų taip ir nespėjo 
pasiekti. Tačiau svajonę įkurti 
kovinės savigynos klubą Čika
goje visgi įgyvendino.

Savigyna - 
ypatinga sporto šaka

Kovinė savigyna - tai sporto 
šaka, kurioje susilieja kovinių 
sporto šakų - imtynių, bokso 
ir visiško kontakto karate ele
mentai. Taigi kovinėje savigy
noje gali pasireikšti šių sporto 
Šakų atstovai, o kovinės savi
gynos sportininkai gali rung
tis kitų sporto stilių - kikbok- 
so, taibokso, džiudžitsu, shido- 
kaner varžybose. 80 proc. šios 
sporto šakos kovinių veiksmų 
nėra apribojami ir tai leidžia 
visų stilių sportininkams tin
kamai kovoti.

Nuo kitų kovinių menų kovi
nė savigyna skiriasi varžybų 
taisyklėmis, pagal kurias pra
našumo neturi turėti nei bok
sininkas, nei imtynininkas 
nei karatistas. Kovojama ir 
su pirštinėmis, ir atvirais 
pirštais. Sportininkai dėvi ki
mono.

Jei Lietuvoje ši sporto šaka 
žinoma (ji įtraukta į privalo
mą fizinio pasirengimo pro

Klubo įkūrėjas Linas Kevličius (stovi dešinėje) su broliu Gintaru ir dukre
le Kamile

gramą Lietuvos kariuomenė
je), tai Amerikoje apie ją ne
daug kas yra girdėjęs. Taigi, 
pasak Lino, vienas iš klubo 
„Combat Fighter” tikslų - po
puliarinti kovinę savigyną 
Amerikoje.

Treneriai - pasižymėję 
sportininkai

Jau žinoma, kad bokso tre
neriu klube dirbs septyniskart 
Lietuvos bokso čempionas Ri
mantas Šalaviejus, dar 1979- 
aisiais baigęs Lietuvos Kūno 
kultūros institutą ir įgijęs 
bokso trenerio-dėstytojo spe
cialybę. 2000 m. jam buvo su
teikta AIBA (Pasaulio mėgėjų 
bokso asociacijos) tarptautinė 
teisėjo kategorija. R. Šalavie
jus Čikagoje gyvena vienerius 
metus.

Imtynių paslapčių sporto 
mėgėjus mokys jau 11 metų 
JAV gyvenantis buvęs mask- 
.vietis Nikolajus Styrovas. Jis
- TSRS tarptautinės klasės 
dziudo ir sambo sporto meist
ras, dvylikąkart Maskvos 
čempionas (8 kartus sambo, 4
- dziudo), TSRS sambo čem
pionas. Su Linu busimasis tre
neris susipažino per lietuvius, 
dirbančius Nikolajaus įkurtoje 
limuzinų kompanijoje „AC- 
CEL”. Pakviestas treniruoti, 
sportininkas mielai sutiko. Be 
to, lietuviai ir pati Lietuva 
Nikolajui gerai pažįstama - 
šioje šalyje dažnai dalyvauta 
sporto varžybose.

Kovinės savigynos treneriu 
bus pats Linas, kuris teigia, 
jog šia sporto šaka galima 
pradėti užsiiminėti paauglys
tėje. Kovinė savigyna tinka ir 
vyrams, ir moterims. Dailio
sios lyties atstovėms, anot Li
no, tai puikus būdas išlaikyti 
gražią figūrą, nepriaugti virš
svorio, išmokti apsiginti. Klu
bo įkūrėjas sako, jog tarp būsi
mų narių bus ir įvairių kovos 
menų Pasaulio čempionė Ro
ma Mikšytė.

Klube bus dvi grupės - mė
gėjų ir profesionalų. Mėgėjai 
sportuos savo malonumui, o 
profesionalai dalyvaus rimtose 
komercinėse varžybose. Visi 
treneriai ir kovotojai bus ap
drausti sportiniu draudimu. 
Treniruotės vyks šešias dienas 
per savaitę vakarais, išskyrus 
sekmadienius. Anot Lino, kaip 
ir kituose amerikietiškuose 
klubuose, norintys treniruotis 
turės išsipirkti metinę narys
tę, mokėti mėnesinius įnašus, 
o naujai atvykusiems lietu
viams klubo vadovai sudarys 
sąlygas narystės mokesčius 
mokėti dalimis. Klubo atidary
mo diena bus ypatinga tuo, jog 
čia loterijoje, be kitų prizų,

Septyniskart Lietuvos bokso čempionas Rimantas Šalaviejus naujojo klu
bo sportininkus mokys bokso paslapčių.

bus galima išlošti visų metų 
narystę.

Linas taip pat pridūrė, jog 
nei per klubo atidarymą, nei 
vėliau sportininkams nereikės 
nerimauti dėl paliktų stovėji
mo aikštelėje automobilių - 
klubas įsigijo vaizdo kameras, 
kurias įtaisys prie automobi
lių aikštelės.

Atidaryme - žymus 
svečias •

Birželio 8-oji Jaunimo cent
re bus kovinės savigynos spor
tininkų šventė. Naujajame lie
tuviškame klube sportininkai 
ir jų svečiai tą vakarą per tele
viziją stebės pasaulio bokso 
žvaigždžių Mike Tyson ir Le

LAIŠKAI IR NUOMONĖS
DŽIAUGIAMĖS 
LIETUVIU MERU

Džiugu, kai lietuviška pa
vardė sumirga amerikietiš
kuose laikraščiuose. Apsi
džiaugiau perskaičiusi, kad 
Culpeper miestelio (Virginia 
valstija) meru gegužės 7 d. 
buvo išrinktas lietuvis Pranas 
Remeikis.

Jo tėvas, taip pat Pranas Re
meikis, gyvena Čikagoje. Jis 
labai džiaugiasi sūnaus laimė
jimu. Tai taip pat garbė ir 
mums, lietuviams!

Sūnus Pranas Remeikis yra 
tarnavęs specialiam „Green 
barret” poste. Savo kaijerą 
baigė ir išėjo į pensiją. Į išleis
tuvių pokylį buvo atvažiavęs 
ne tik tėvas P. Remeikis, bet 
ir aukšti kariuomenės parei
gūnai. Buvo net pats meras, 
kuris įteikė jam aukštą žyme
nį.

Išėjęs į pensiją, Pranas ne
sėdėjo sudėjęs rankų - dirbo 
fabrike elektronikos intrukto- 
riumi, mokė darbininkus, o 
kad šie geriau suprastų darbą, 
paaiškinimus surašydavo į 
mažas knygeles.

Savo kolegų tarpe Pranas 
Remeikis niekada neslėpė lie
tuviškos kilmės. Jei kas nors 
jį pavadindavo „Frank”, jis 
tuojau pabrėždavo - „mano 
vardas Pranas”. Tai rodo, kad 
Pranas didžiavosi esąs lietu
vis.

Mes linkime Culpeper mies
telio merui Pranui Remeikiui 
sėkmingai vykdyti savo atsa
kingą darbą. Tegul Dievas lai
mina jo žingsnius.

Stasė Viščiuvienė 
Chicago, IL

AR GERA GYVENTI 
„GERIAU”

Pakankamai dažnai skaitau 
„Draugą”. Skaitau jį ne dėl 
naujienų iš Lietuvos ar užsie
nio — jas paskaitau interne
te. Skaitau grynai dėl įdomu
mo, norėdamas pažiūrėti ko
kiomis naujienomis, straips
niais, rašiniais „minta” Ame
rikos lietuviai, kurie apie Lie
tuvą sužino būtent iš dien
raščio.

vais Lenox finalinę kovą. Į ati
darymą atvyks ir žymus sve
čias iš Kauno - savo buvusio 
mokinio sumanymo palaiminti 
atskris buvęs Lino treneris, 
garsusis kovinės savigynos ša
kos įkūrėjas Romualdas Na
vickas.

Jaunimo centro mažojoje 
salėje tą vakarą jau turėtų 
būti įrengti bokso ir imtynių 
ringai, įvairios bokso kriaušės, 
kino teatro ekranas ir kino 
prožektorius. Klubo įkūrėjai 
laukia busimųjų sportininin- 
kų ir svečių. Jėjimo į šventę 
mokestis - auka. Jei kas nors 
norėtų prisidėti prie klubo ati
darymo, skambinkite Linui 
tel. 773-581-7374.

Paruošė E. A.

Beskaitant kartais pasidaro 
labai keista ir iškyla klausi
mas — ar rašoma apie tą pa
čią Lietuvą prie Baltijos jū
ros? Kuo remiasi autoriai ra
šydami tokius straipsnius?

Po ranka papuolė „Draugo” 
Nr. 28 balandžio 27 dienos. 
Perskaičiau Audronės V. 
Škiudaitės straipsnį „Lietuvių 
kišenėse litų bent jau nesuma
žėjo”.

Jau pirmose eilutėse autorei 
nuostabą kelia žmonių nusis
kundimai apie gyvenimą Lie
tuvoje. Pirmas autorės kon- 
traargumentas — naujos par
duotuvės pilnos pirkėjų. Ne
pasakyčiau, kad jos tokios jau 
ir pilnos (neskaitant laiko po 
darbo ir savaitgalių, kai dau
guma žmonių nedirba). Tai, 
kad parduotuvėje yra pirkėjų, 
dar nereiškia, kad tie pirkėjai 
visi pasiturinčiai gyvena. Juk 
į tą pačią didelę parduotuvę 
eina apsipirkti tiek turčius, 
tiek vargšas. Tik skirtumas 
tas, kokios dydžio jų pirktu- 
vės.

Toliau autorė pasakoja apie 
Lietuvos ekonominius rodik
lius, kuriuos atsivertė BNS 
(Baltic News Service — aut. 
past.) tinklapy. Taip, sutinku, 
skaičiai išties gražūs ir daug 
ką žadantys. Tačiau tai tik 
gražioji medalio pusė. Labai 
įdomu, ar autorė pasidomėjo, 
kam šios įmonės priklauso, ki
taip sakant, visas pelnas, gau
tas iš įmonės veiklos, yra 
būtent įmonės savininko ran
kose. Deja, bet lietuviai šei
mininkais jaučiasi tik nedau
gelyje iš jų, vadinasi, ir ta 
„milijonų litų jūra” išbanguoja 
kažkur toli...

AJA.

LEONUI PABEDINSKUI

netikėtai iškeliavus Anapilin, nuoširdžią užuo
jautą reiškiu jo šeimai ir artimiesiems bei broliui 
JONUI PABEDINSKUI ir jo šeimai.

Marija Remienė

iškeliavus į Amžinybę, jos vyrą VYTAUTĄ ŠAR
KĄ ir kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.

Gražina ir Vitalis Damijonaičiai 
Vilija ir Vytautas Marchertai

Tai - Jūsų laikraštis

-Užtenka paminėti vieną 
bendrovę, kurios nešami nuos
toliai ( su valstybės garanti
ja!) tiesiog apžiotų autorės 
minėtų bendrovių pelną, tai 
— „Mažeikių nafta”. Tokių 
pvz. — begalė.

Autorė pasitikinčiai žeria 
apie gausėjančias darbo vie
tas, didėjantį darbo užmokestį 
ir kt.

Drįstu vėl paprieštarauti. 
Nedarbas Lietuvoje šiuo metu 
yra 12,7 proc. Toli gražu tai 
nėra optimistiniai skaičiai, kai 
kritinė riba yra 14 proc. In
fliacija didėja. Absurdiškiau
sias motyvas, kuriuo remian
tis piešiamas ekonominis Lie
tuvos klestėjimas — mobilieji 
telefonai. Taip, sutinku, kad 
daug studentų turi mobiliuo
sius telefonus. Tačiau apie 
75 proc. studentų šiuos telefo
nus naudoja tik SMS (Shor 
Message Send) siutimui. Kur 
gi nesusidarys tokios itin ma
žos sąskaitos už telefoną, kai 
pasiųsti vieną SMS kainuoja 
apie 20 et. O patys telefonai 
tikrai ne centus kainuoja, 
kaip išsireiškė autorė.

Pradėjus kalbėti apie stu
dentiją, norėčiau atkreipti 
dėmesį į studijas. Studijuoti 
šiandieninėje Lietuvoje pasi
darė prabanga. Pats visai 
neseniai buvau studentas 5 
metus ir mačiau, kai gabūs 
moksleiviai, nors ir įstoję į 
valstybės finansuojamas vie
tas, neišgali studijuoti. Kalbu 
apie studentus iš provincijos, 
kurie sudaro didelę dalį aka
deminio jaunimo. Nepaisant 
to, kad mokslas jiems nemo
kamas, jie turi susimokėti už 
pragyvenimą, maistą ir kny
gas. O jeigu šeimoje ne vienas 
studentas?!

Įdomu, kaip mano pati auto
rė, kodėl tas jaunimas bėga 
iš Lietuvos?! Manyčiau, kad 
tos priežastys nėra politinės, 
kaip prieš 50 metų, jos socia
linės ir ekonominės. Liaudiš
kai sakant, jaunimas (ir ne 
tik) iš Lietuvos bėga ne iš gero 
gyvenimo. Ir tai yra skaudu...

Lietuvių kišenėse litų gal ir 
nesumažėjo, bet jų tikrai ir 
nepadaugėjo...

Tadas Ugintas
Worcester, MA

*
PRIEŠ SVETIMYBIŲ 

TVANĄ

Jau daug buvo rašyta apie 
Lietuvos spaudą užtvindžiusių 
svetimybių tvaną ir jo daromą 
žalą. Tačiau dabar tos, dažnai 
lengvai išvengiamos, svetimy
bės nejučiomis sverbiasi ir į 
išeivijos spaudos puslapius. 
Ribos pavirto „limitais”, kar
ta tapo „generacija”, o mūsų 
operos didžiūnai jau vadina
mi „grandais”. Taip pat nie
kas nebeperka namų, bet tik 
„rezidencijas”. Gal to reika
lauja tas muilo burbulo trapu
mo lietuviškas orumas? Net ir 
stiprus Lietuvos jaunimo pa
sipriešinimas buvusiam mū
sų šalies engėjui paverčiamas 
į „stichines jaunimo demonst
racijas!”

Jei išeivijos laikraščių re
dakcijos turi teisę savo nuo
žiūra taisyti spausdinamus 
rašinius, gal reikėtų tą teisę 
kiek sugriežtinti ir ja dažniau 
pasinaudoti, kad dešimtme
čiais užsienyje saugota lietu
vių kalba visai „nesulietuvė- 
tų".

Vytautas Matulionis
Cleveland Heights, OH

DRAUGAS, 2002 m. birželio 4 d., antradienis

Pranešame, kad architektas dailininkas

A.tA.
LEONAS PABEDINSKAS

staiga mirė 2002 m. birželio 1 d.
Gyveno Downers Grove, Illinois.
Nuliūdę liko: žmona Birutė (Kapočiūtė) Pabedins- 

kienė, vaikai Audrius, Arūnas, Maria - Esą ir Vytas su 
šeimomis; brolis Jonas su šeima.

Mišios už A.fA. LEONĄ PABEDINSKĄ bus aukoja
mos ketvirtadienį, birželio 6 d., 10:30 vai. ryte, St. Jo- 
seph bažnyčioje, 4801 Main Street, Dovvners Grove, IL.

Kviečiami Velionio draugai, artimieji ir pažįstami 
dalyvauti šv. Mišiose.

Laidotuvės privačios.
Vietoje gėlių prašome aukoti „Vaiko vartai į moks

lą” labdaros organizacijai.

Žmona ir vaika

Tu nesisielok
Ir neklausinėk...
Ateis dar jie
Tavi vaikai
Ko tau jie nesuspėjo pasakyt —
Jie žemei pasakys
Ir tu visvien girdėsi.

Nuoširdžiai užjaučiame inž. BRUNO GAIŽUTĮ 

ir jo šeimą tragiškai žuvus Sūnums

A.tA.

TAURUI ir RIMUI GAIŽUČIAMS

Giminės ir draugai

Brangiai
AtA.

ALDONAI ŠARKIENEI- 
JAKAITYTEI

mirus Cashiers, N.C., mano gili užuojauta 
liūdinčiam vyrui VYTAUTUI ŠARKAI, gyvenan
čiam N.C., sesutei GENEI RACKIENEI, Čika
goje, krikšto sūnui EDUARDUI RACKUI, JO
NUI RACKUI, dr. JULIJAI KULIENEI ir jos 
šeimai, dr. DANGUOLEI ŽEMAITAITYTEI, 
gyvenančiai Vilniuje, vysk. JUOZUI ŽEMAI
ČIUI Lietuvoje, ČESEI ŠIPAILIENEI, Sintau
tuose ir visiems liūdintiems giminaičiams.

Katarina Pečkaitienė

. Lituanistikos profesorei

A.tA.

JULIJAI ŽUKAUSKAITEI

Vilniuje mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame 
broliui PILYPUI NARUČIUI, jo žmonai bei jų vi
sai šeimai.

Stefa ir Petras Kisieliai

Mylimai Žmonai
A.fA

ALDONAI

i
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE,

„Burnt by the sun” - rusų
gamybos filmas (su angliškais 
įrašais), kuriame vaidina In
geborga Dapkūnaite, laimėjęs 
tarptautinę premiją, bus rodo
mas šį penktadienį, birželio 7 
d., 2 val.p.p. Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte, Bočių menė
je. Bolševikų revoliucijos hero
jus per 1930-ųjų valymus 
tampa Stalino auka. Kviečia 
LB Lemonto apylinkės sociali
nių reikalų skyrius.

Čikagos Pietvakarių 
(Marųuette Park) apylin
kių valdyba ruošia Birželio 
trėmimų minėjimą, kuris vyks 
birželio 9 d., sekmadienį,
12:30 val.p.p. Ziono bažnyčios 
salėje, 93 gatvė ir Menard, 
Oak Lavvn. Bus rodomos Lie
tuvos vaizdų skaidrės, skaito
ma trumpa paskaita.

Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos biuletenis skel
bia, jog parapijos mokyklos 
aštuntą skyrių šiemet baigia 
ir du lietuviai - Vaiva Bab- 
kauskas ir Kazimieras Jana
vičius. Sveikiname!

Vytauto Jurkūno karika
tūrų ir piešinių paroda bus 
atidaroma birželio 8 d., šešta
dienį, 7 val.v. Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje (6500 S. 
Pulaski Rd., Chicago). Ji tęsis 
iki birželio 14 d.

Šeštadienio „Draugas” 
ir „Bičiulystės” laida jau gau
nami parduotuvėlėje „Lietu
vėlė”, kuri įsikūrusi 5741 S. 
Harlem. Parduotuvė dirba 
kasdien, išskyrus pirmadienį, 
nuo 11 vai.r. iki 7:30 val.v., 
penktadienį ir šeštadienį - iki 
8:30 valiv., sekmadienį - nuo 
10 vai.r. iki 5 val.p.p.

Vienoje iš labiausiai tu
ristu lankomų Čikagos vie
tų - Navy Pier visada kas 
nors vyksta. Tai - suaugusių 
ir vaikų pasilinksminimo, pra
mogų vieta, čia sukasi didysis 
Ferris ratas, karuselės, rodo
mi kino filmai, veikia teatras 
ir vaikų muziejus. Navy Pier 
vieta yra prie Lake Shore 
Drive, 600 E. Grand Avė. Dar
bo laikas - nuo 10 vai.r. iki 10 
val.v. Daugiau informacijos 
skambinant tel. 312-595-pier 
arba internete
www.navypier.com

PRISIMINIME MUSŲ TAUTOS GENOCIDO AUKAS
Po pirmojo pasaulinio karo, 

1918-aisiais, savanorių-kūrė- 
jų, karių ir partizanų krauju 
aplaisčius Lietuvos žemelę, 
tauta prisikėlė naujam ir ne
priklausomam gyvenimui. At
sikuriančiai jaunutei Lietuvos 
valstybei trūko maisto, ap
rangos ir kitokių kasdieninių 
reikmenų. Savo darbščių, su
manių ir susiklausiusių žmo
nių pastangomis Lietuva grei
tai atsistojo ant kojų, pralenk
dama net kai kurias savo kai
mynines valstybes. Neilgai tę
sėsi ramus ir nepriklausomas 
Lietuvos gyvenimas - įvykiai 
pradėjo rutuliotis mūsų vals
tybės nenaudai.

Stalinui ir Hitleriui slapta 
susitarus, Lietuva buvo ati
duota Sovietų sąjungai. Todėl 
1940 m. birželio 15 d. Raudo
noji armija užėmė Lietuvos te
ritoriją, užgniaužė Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę. 
Vos keliems mėnesiams pra
slinkus, pradėjo šviesti „Stali
no saulė”. Buvo pradėti areš
tuoti ir į kalėjimus sodinti 
taurūs, sąžiningi, ištikimi sa
vo žemei žmonės. To neužteko. 
Okupantas sugalvojo dar žiau
resnį būdą - išvežti visus 
tuos, kurie nenori paklusti ko
munistinei valdžiai. Buvo nu
matyta išvežti apie 700,000 
nekaltų Lietuvos gyventojų. 
Kas buvo užsimota, tas ir bu
vo įvykdyta: 1941 m. iŠ birže
lio 13-osios į 14-ąją, naktį, vi
same krašte pasipylė sunkve
žimiai su enkavedistais ir lie

2001 metais spaudos va
jaus dėka „Draugas” įgijo 
daug naujų skaitytojų. Spau
dos vajų per JAV LB Kultūros 
tarybą parėmė Lietuvių fondo 
pelno skirstymo komisija. 
„Draugas” nuoširdžiausiai dė
koja Lietuvių fondui ir JAV 
LB Kultūros tarybai, atsiun
tusiai 4,165 dol. čekį. Ačiū už 
labai reikalingą dėmesį lietu
viškai spaudai!

„Seklyčioje” birželio 5 d„ 
trečiadienį, 2 val.p.p. svei
katingumo paskaitoje kalbės 
natūraliosios medicinos gydy
toja Laima Lukauskienė. Te
ma - „Sveikata iš gamtos”. 
Tai pirmosios paskaitos tęsi
nys. Programai vadovaus nuo
širdi „Seklyčios” viešnia Aldo
na Vaitienė. Visi maloniai 
kviečiami atvykti pasiklausyti 
įdomios paskaitos.

Čikagos architektūros 
centras (Chicago Architec- 
ture Center, 224 S. Michigan) 
ruošia įvairiausias ekskursijas 
pėsčiomis: „Istoriniai dango
raižiai” (kasdien 10 vai.r.; šeš
tadieniais - 10 ir 12:30 vai. 
p.p), „Modernieji dangorai
žiai” (kasdien 1:30 val.p.p.; 
šeštadieniais - 11 vai.r. ir 
1:30 val.p.p.), taip pat rengia 
pasivaikščiojimus po Michigan 
Avė. (penktadieniais, šeštadie
niais ir pirmadieniais 11 vai. 
r.; ši ekskursija prasideda nuo 
John Hancock pastato, 875 N. 
Michigan). Daugiau informa
cijos tel. 312-922-3432 arba in
ternete www.architecture.org

Verta žinoti
Ravinia muzikos festiva

lis yra įkūręs „Word & Music” 
programą, kurios dėka Čika
gos ir apylinkių gyventojai sa
vo viešosiose bibliotekose ga
li įsigyti nemokamus koncertų 
pievelės bilietus (free lawn 
passes). Kuo anksčiau kreip
sitės į biblioteką, tuo geriau, 
nes bilietų skaičių ribotas. 
Daugiau apie „Words & Mu
sic” programą sužinosite ar
timiausioje bibliotekoje arba 
internete uiww.chipublib.org 
Bendra informacija apie Ravi
nia festivalį tel. 847-266- 
5100.

tuviais komunistais, nurodan
čiais išvežamųjų adresus. Bu
vo vežami visi, nepaisant am
žiaus, lyties ar sveikatos, grū
dami į sunkvežimius arti
miausioje geležinkelio stotyje, 
suvaromi į gyvulinius vagonus 
be langų, be oro ir be vandens.

Ramūs Lietuvos gyventojai, 
laiku sužinoję, pabėgo iš na
mų, tokiu būdu vienas kitas 
išsigelbėjo. Sugautieji, dar dvi 
naktis praleidę stotyje, vago
nams pajudėjus, su didžiau
siais šauksmais ir ašaromis 
apleido tėviškės namus... Ve
žant į Sibirą nuo oro, vandens 
ir maisto stygiaus daugelis 
neišlaikė, mirė, ypač maži vai
kučiai ir seneliai, jų lavonai 
buvo išmetami, traukiniui su
stojus. Tokiu būdu iš visos 
Lietuvos, manoma, buvo iš
vežta 35,000 nekaltų tautie
čių, kurie norėjo gyventi lais
vai ir nepriklausomai. Būtų 
išvežta daugiau, bet 1941 m. 
birželio 22 d. prasidėjęs karas 
tai sutrukdė. Tėvynėje liku
siųjų teigimu, po 1944 metų 
dar buvo didelių trėmimų, 
bet mes jų nežinome, neš jau 
buvome pasitraukę į Vakarus. 
Vieną dalyką teigiame, kad 
1941 m. birželio 14 d. naktį 
prasidėjo tikrasis mūsų tautos 
genocidas, kuris tęsėsi per 50 
metų.

Ar reikia praėjus 50 metų 
prisiminti šiuos skaudžius 
įvykius? Mes negalime pa
miršti mūsų ištremtųjų. Ši 
diena turėtų būti liūdesio, ge-

Amerikos Vidurio vakarų 
Lietuvos Vyčių susirinki
mas šaukiamas šeštadienį, 
birželio 8 d., Pasaulio lietuvių 
centre, Bočių menėje, 14911 
127 St., Lemont, IL. Susirinki
mo šeimininkai - Lietuvos Vy
čių 157 kuopa. Pradžia - 11:30 
vai.r. (priešpiečiai), o po to 
12:30 val.p.p. - susirinkimas. 
Vietas priešpiečiams užsisa
kykite skambindami Georgia- 
na Macke tel. 630-416-0658 
arba Ann Marie Kassel tel. 
630-910-5045. Kviečiame daly
vauti visų kuopų narius.

Lietuvos Dukterys prane
ša, kad nuo birželio 1 d. pir
madieniais nebus budima. Ki
tomis dienomis budima įpras
tu laiku - nuo 10 vai.r. iki 2 
val.p.p.

Skelbimai
• 27 centai skambinant į 

Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 
vai. per parą, 7 dienas per 
savaitę, 6 sekundžių inter
valai. Jokių mėnesinių mo
kesčių. Tikslus apskaičiavi
mas. Kokybiškiausias ryšys. 
Paslauga be apgaulės. Kreip
kitės vakarais lietuviškai į 
TRANSPOINT atstovą su 8 
metų patirtimi tarptautiniu
ose ryšiuose. Tel. 708-386- 
0556. TRANSPOINT — 
patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu!

x Karaliaučiaus krašto 
lietuviškų mokyklų para
mai per Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugiją Čikagoje au
kojo: $200 — Angelika Dudė
nas. $100 — Jurgis ir Dalia 
Anysas; Mečys Krasauskas; 
Barbara R. Plikaitis. $50 — 
Donna Chainas. a.a. Vytauto 
Chainausko atminimui; Erika 
Brooks; Jonas ir Anelė Gum- 
belevičius; Adelė Sakalas; Po
vilas ir Nijolė Stelmokai. $30 
— Halina Dilys. $25 — Vytau
tas ir Natalia Aukštuolis; Al
binas ir Gražina Reškevičius. 
$15 — Jonas ir Valeria Plei- 
rys. $5 — Estera Alšėnienė. 
Dėkojame visiems rėmėjams. 
„Karaliaučiaus krašto lie
tuvybei”, 1394 Middleburg, 
Ct., Naperville, IL 60540- 
7011. (Skelb.)

KALENDORIUS
Birželio 4 d.: Biržis, Dausprun

gas, Deimena, Kornelijus, Vincenta 
(Vincė), Vincentas.

Birželio 5 d.: Šv. Bonifacas; Dau
gą, Kantvvdas, Kontautas, Marcija, 
Marcė. Lantautas.

dulo ir ryžto diena. Mes kartu 
su patriotais tautiečiais tėvy
nėje turėtume kartu budėti, 
kad nepasikartotų 1941 metų 
įvykiai.

ALTo Čikagos skyrius, norė
damas prisiminti mūsų iš
tremtuosius ir visas mūsų 
genocido aukas, birželio 9 d., 
sekmadienį, rengia minėjimą, 
kuris prasidės 10 vai.r. vėlia
vų pakėlimu Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčios 
aikštėje. Pamaldos toje pačioje 
bažnyčioje vyks 10:30 vai.r., 
giedos parapijos choras, vado
vaujamas Rimgaudo Mingai- 
los. Po šv. Mišių visi rinksis į 
parapijos salę, kur bus tęsia
ma oficiali minėjimo dalis. Mi
nėjimui vadovaus skyriaus 
pirmininkė Evelina Oželienė, 
paskaitą apie mūsų tautos ge
nocidą skaitys Pilypas Naru
tis. Meninę dalį atliks naujai 
persitvarkęs Lietuvos Vyčių 
choras, vadovaujamas naujo 
chorvedžio. Po minėjimo - ka
vutė. Bus renkamos aukos mi
nėjimo išlaidoms padengti.

Organizacijos su vėliavomis, 
moterys ir mergaitės tauti
niais drabužiais ir visa lietu
viškoji visuomenė nuoširdžiai 
prašoma dalyvauti vėliavų pa
kėlimo ceremonijoje, pamaldo
se ir minėjime parapijos salėje.

Ši diena tebūnie liūdesio ir 
ryžto diena. Tegu mūsų maža 
tauta, maža valstybė tegyvuo
ja laisva ir nepriklausoma. 
Dieve, mums padėk!

Antanina Repšienė

Vienus žavėjo senjorų orūs sukiniai... „Grandis”, Čikaga, IL.

TARPVALSTYBINĖ LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
ŠVENTĖ

Taip birželio 2 d. Jaunimo 
centre, Čikagoje, vykusį Lietu
vių tautinių šokių instituto 
(pirm. Nijolė Jasėnaitė-Pupie- 
nė) ir JAV LB Kultūros tary
bos (pirm. Marija Remienė) 
surengtą koncertą „Draugui” 
paremti pavadino jo vedėja 
Rasa Poskočimienė. Iš tiesų, 
koncerte dalyvavo 6 šokių 
grupės iš trijų valstijų - Illi
nois. Wisconsin ir Michigan: 
.Spindulys” iš Lemonto, IL 

(vad. R. Poskočimienė, mok. 
A. Lintakienė), Lietuvos Vy
čiai iš Čikagos (vad. F. Zapo- 
lis, L. Ringienė, mok. D. Gu
davičiūtė, D. Kamberos, D. 
Vidugirienė), „Šaltinis”, De- 
troit, MI (vad. V. Viskan
tienė), „Grandies”, Čikaga, 
veteranai (vad. V. Smieliaus- 
kaitė-Fabianovich, mok. V. 
Braząitytė), „Žaibas” iš Madi
son. WI (vad. A. Šepetys) ir 
„Klumpė” iš Woodstock, IL 
(vad. V. Sužiedelienė, I. Špo
kienė).

Nors organizatoriams buvo 
skaudu, kad žiūrovų salė ne
lūžo, bet tie, kas atėjo, buvo 
labai patenkinti, nes kiekvie
na grupė atsivežė kažką įdo
maus. panaudojo išskirtinių, 
įsiminusių elementų. Vienus 
žiūrovus sužavėjo Lietuvos 
Vyčių mažieji šokėjai, kitiems 
širdis salo stebint liaunus, 
grakščius Detroito studentus 
ar jaunimo iš Woodstock siau
timą šokant „Gegužinę polką”,

Ir vėl lipu kopėčiom - į ap
švietimo būdelę. Daugelį metų 
laipiojau tomis kopėčiomis (tik 
šį kartą atsisakiau lipti į di
džiosios salės palubes) tai vie
nam, antram, šimtajam kon
certui, tai pati apsirengusi 
tautiniais rūbais - šviesti sa
vos grupės koncertų. Užlipu, 
pakeičiu šviesas, ir vėl žemyn 
- stoju eilėn ir šoku! Didžiau
sia paslaptis šio darbo - tai 
vos ne geriausia vieta stebėti 
koncertą! Matyti visa užku
lisių šurmulynė, veidų išraiš
ka, nervinimasis, energija! 
Man - džiaugsmas ir įdomu
mas.

Birželio 2 d. koncerte daly
vavo 6 tautinių šokių grupės; 
Detroito „Šaltinis”, Madisono 
„Žaibas”, Woodstocko „Klum
pė”, Lemonto Lietuvos Vyčiai, 
„Grandis” ir „Spindulys.” Ra
šau Lemonto, nes šios visos 
grupės repetuoja Lemonte. 
Kokia žavinga proga pamatyti 
koncertuojančias grupes iš 
kitų miestų! Tikiu, kad kon
certas bus plačiai aprašytas 
„Drauge”, todėl apsiribosiu tik 
savo įspūdžiais.

Mūsieji, spinduliečiai, ati
darė programą - viskas, ro
dos, gerai, iškilmingai sveiki
nome žiūrovus. „Labas vaka
ras, sveteliai”. Viskas ramiai, 
tvarkingai - iki šokio „Pakelt- 
kojo”. Vyrai sutrepsėjo, ir Kas
tyčio Šoliūno klumpė... sprogo! 
Po visą sceną išsisklaidė

o dar kitiems mieliausi buvo 
„Grandies”, „Žaibo” ar 
„Klumpės” senjorų orūs suki
niai. „Žaibo” iš Madison, Wis- 
consin, amerikietiškų sūrių 
krašto, grupė savo 3 šokių 
programą sujungė į vientisą 
nuotaikingą inscenizaciją pa
gal dainos „Buvo gera gaspa- 
dinė” veiksmą: vyras išva
žiuoja į tolimą kelionę, o 
„gaspadinė”, suslėgusi sūrį, 
„daro sau storonę”. Kol so
lidūs madisoniečiai šoko „Ka
dagį”, „Tabalą” ir „Jurginių 
valsą”, priekyje žaidžiantys 
šokėjų vaikai ir anūkai taip 
natūraliai vaidino sūrio valgy
tojus, kad, esu tikra, ne visi 
žiūrovai galėjo atitraukti nuo 
jų akis ir pamatyti, kaip šoka 
pagrindiniai programos at
likėjai. Koncerto vedančioji 
Rasa Poskočimienė, pristaty
dama madisoniečius, pasakė, 
kad nors šiame krašte bėra 
tik keletas lietuvių, jie sugeba 
surengti Vasario 16-osios ir ki
tas lietuviškas šventes, ten 
įsikūrusi Vilniaus-Madisono 
susigiminiavusių miestų drau
gija, kuri remia šokėjus.

„Klumpė” iš Woodstock - 
masiškiausiai dalyvavusi ir 
atvežusi 2 šokėjų grupes, 
įvedė etnografinio dainavimo 
elementą, ir čia buvo justi Lie
tuvos folklorinio judėjimo at- 
garsėlis. Girdėti, kad vvoodsto- 
kiečiai gerokai sujudę, jie taip 
gausiai pasipildė naujai at

IR VĖL LIPU KOPĖČIOM...
klumpės šipuliai. Aš sustin
gau, o Kastytis nieko - pa
trūkėtojo pečiais, nusiavė kitą 
klumpę ir „varė” toliau. Tada 
mane suėmė juokas, turėjau 
veidą slėpti megztinyje (po 
šokio uždarysi sceną ir rankio
si klumpės gabalėlius).

Ir vėl kopėčiom!
Dažnai yra buvę nuotykių

su klumpėmis, ir dažniausiai 
šokant „Pakeltkojį”. Vieną 
kartą Antano Kušeliausko 
klumpė atsirado žiūrovui ant 
kelių. Kitą kartą esame su
skaldę net dvi poras klumpių 
generalinėje repeticijoje. Bet 
toks įvykis kaip šis - pirmas. 
Kastyčiui pirma vieta už vai
dybą!
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Kili) širdis uždegė jaunatvišku energijų Spindulio" iš Leinonlo vyrai šoka „Pakeltkojį" J. Kuprio nuotraukos

vykstančiais, kad ketina steig
ti net lituanistinę mokyklą.
- Kokie gražūs mūsų šokiai, 

dar gražesnis mūsų jau
nimėlis, valio mūsų senjo
rams! O kas gali būti gražes
nio už lietuvišką tautinį rūbą,
- pasibaigus koncertui ir vi
soms grupėms šokio sūkuryje 
suplūdus į žiūrovų salę, - 
dėkojo dalyviams ir jų vado
vams JAV LB Kultūros tary
bos pirmininkė Marija Re
mienė.

Iš tiesų, abejingų neliko, ir, 
matyt, šio impulso pagauta,
M. Remienė pasvajojo, kad 
toks renginys galėtų tapti kas
metiniu - tai šventė ne tik 
žiūrovams, bet ir patiems 
šokėjams bei darbo vainikavi
mas grupių vadovams - tauti
nio šokio entuziastams.

Po Detroito šokėjų pasirody
mo pakalbinau jų vadovę Vik
toriją Viskantienę, kuri, ma
čiau, jaudindamasi iš pirmos 
žiūrovų eilės stebėjo savo jau
nimą. Vadovė turi subūrusi 2 
grupes - 8 poras studentų ir 8 
poras veteranų. Kitais metais 
su studentais žada važiuoti ir 
į dainų šventę Lietuvoje.
- Kas šie liauni, liekni Jūsų 

šokėjai? - paklausiau.
- Tai Amerikoje gimęs jau

nimas, universitetų studentai,
- pusė jų jau yra baigę moks
lus, kiti tik pradeda. Vyriau
sia pora - jau vedusi, o jau

Visos dalyvavusios grupės 
buvo nuostabiai pasiruošu
sios! Šoko entuziastingai ir 
energingai. Buvo matyti 
šokėjų meilė ir pasiaukojimas 
tautiniam šokiui. Įėjimai, 
išėjimai tvarkingi. Muzika pa
ruošta. Vadovai ir vadovės 
stengėsi vienas kitam padėti, 
raminti, o šokėjai vienas ki
tam plojo per petį, gyrė, lin
kėjo laimės ir ragino gražiai 
sušokti. Sutinku su M. Re
inienės žodžiais, kad reiktų šį 
koncertą padaryti tradiciniu. 
Džiugu matyti šokėjus, vyres
nius ir jaunesnius, čia gimu
sius, anksčiau atvykusius 
išeivius ir naujuosius, dir
bančius vienam tikslui - ge

e
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niausia šokėja - 8 skyriuje.

- Ar sunku išlaikyti šokė
jus? Kaip, kuo Jūs juos vilio- 
jate, kad pas Jus ateitų?

- Beveik visi mano šokėjai 
su manimi eina nuo pirmojo 
lietuviškos mokyklos sky
riaus, mat aš mokinu lituanis
tinėje mokykloje. Baigę litua
nistinę mokyklą jie pas mane 
grįžo jau studentai, todėl man 
labai smagu su jais dirbti.

- Jūs ir pati tikriausiai pra
dėjote kaip šokėja?

- Taip, šokti pradėjau gan 
jauna ir daug metų šokau. 
1988 m. sudarėm „Šaltinį”.
- Viena dirbate, ar kas pa

deda?
- Labai daug padeda vyras. 

Jis ir pats Šoka.
- Gal ir susipažinot šok

dami?
- Taip, mes kartu šokom 

studentais būdami. Visa mūsų 
šeima šoka - vaikai taip pat.
- O kiek jų turit?
- Tris. Jauniausia šoka su 

studentais. Ir sūnus dar šoka.
„Ar ne gražu?” - klausė po 

koncerto Lietuvių tautinių 
šokių instituto pirmininkė Ni
jolė Jasėnaitė-Pupienė. Iš jos 
tiesiog trykšte tryško susiža
vėjimas. Žinoma, buvo gražu. 
Kai žmonės ką nors daro iš 
meilės, negali būti kitaip. Ne
reikia net būti dideliu tauti
nių šokių mylėtoju, kad tave 
įtrauktų magiška 100 šokėjų 
judesio jėga.

„Negaliu atsižiūrėti, negaliu 
atsižavėti”, - spinduliavo ra
šytojos Nijolės Užubalienės 
akys.

„Ar ne puiku?!” - nelaukda
ma kitokio atsakymo sustabdė 
mane Matilda Marcinkienė. - 
Tik mes, Čikagos seniai, ne
rangūs. Galėjo būti daugiau 
žiūrovų.”

Vietiniams lietuvaičiams, 
augusiems kartu su šiais ko
lektyvais ar juos auginusiems, 
gražus buvo pats reginys, jie 
lengvai atleido klaideles ar 
nesklandumus, o atvykusius 
iš Lietuvos stulbino lietuviškų 
šaknų trauka: žmonės, ku
riems, atrodė, labiau tiko 
šokti kaubojiškus šokius, nes 
jie Amerikoje gimę ir užaugę 
ir jau beveik nebekalba lietu
viškai, taip džiaugsmingai da
lyvavo lietuviško šokio šven
tėje. Gražu buvo nuo minties, 
kad tai vyksta taip toli nuo 
Lietuvos.

Audronė V. Škiudaitė

ram koncertui. Čia ir yra 
šokių grupių svarba - pažin
tys ir dvasia.

O dar žodelis apie šokio dva
sią... Tik susirinkę prieš kon
certą sužinojome, kad vakar 
(birželio 1 d.) mūsų „Spindu
lio” šokėjo Vyto Pabedinsko 
tėvelis Leonas iškeliavo am
žinybėn. O Vytas, nors širdies 
skausmo kankinamas, bet 
šypsodamasis atliko visą mū
sų repertuarą... Tai, mielieji, 
pasiaukojimas ir dvasia. Len
kiu Tau galvą, Vytai!

„Spindulio” tautinių šokių 
grupė reiškia gilią užuojautą 
visai Pabedinskų šeimai - Bi
rutei Pabedinskienei, buvu
siems šokėjams Andriui, Arū
nui, Esai ir dabartiniam - Vy
tui. Audra Lintakienė
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