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Vytautas Volertas

Lauko teniso pirmenybės;
lengvosios atletikos
varžybos Clevelande;
pasaulio futbolo
čempionatas įsibėgėjo.

2 psl.
Ar Lietuva žino, kad
turi gerą kortą
rankovėje? - klausia
Danutė Bindokienė
vedamajame.

3 psl.
Trečiosios bangos
lietuviai apie gyvenimą
čia ir Lietuvoje;
Lietuva. Amerika. Aš.
- kalba mūsų jaunimas.

„Bičiulystė”
Naujos prekės iš
Lietuvos jau pasklido
po Amerikos
parduotuves;
ką galima sutikti „už
lietuviško pasaulio ribų”.

6 psl.
Jei sugalvosite pasukti
Indianos link... Braškių
šventė Long Grove
miestelyje... jeigu
norit vaikus supažindinti
su aviacijos pasauliu...

8 psl.

Sportas
* Vienas geriausių Kau
no „Žalgirio” krepšininkų

25 metų 191 cm ūgio Donatas
Slanina taip ir nepasirodė pir
madienį Palangoje prasidėju
sioje Lietuvos vyrų rinktinės
stovykloje. „Šį mėnesį turiu
apsiginti magistro darbą, esu
iki ausų pasinėręs į mokslus”,
aiškino Kauno technologijos
universitete ekonomiką ir va
dybą studijuojantis žaidėjas.
(LR, Elta)

*
Kauno
motorlaivių
sporto klubo „Politechnika-

Nemunas” ir Olton Broud (An
glija) komandos nariui kau
niečiui Tomui Česniui iki pa
saulio čempionato medalio
pritrūko vieno žingsnio. Tartu
(Estija) įvykusiose „OSY-400”
klasės lenktynėse lietuvis už
ėmė IV vietą.
(KD.Elta)
* Pirmosiose NBA finalo
rungtynėse dvejų pastarųjų

metų lygos čempionai Los An
geles „Lakers” krepšininkai
trečiadienį namie 99:94 nuga
lėjo pirmą kartą per visą klu
bo istoriją į lemiamą varžybų
ratą patekusią New Jersey
„Nets” komandą bei pirmauja
serijoje iki keturių pergalių
1:0. Antrosios NBA finalo
rungtynės penktadienį vėl žai
džiamos Los Angeles.

Naujausios
žinios
* Visos išsiplėtusios ES
narės turėtų dalintis finan

sine išorinės sienos apsaugos
našta, teigia URM sekreto
rius.
* „Omnitel” vadovas nu
baustas 500 litų bauda.
* Alytaus kolonijoje —
dar 15 užsikrėtusiųjų ŽIV.
* Austrai mokys lietuvius
migracijos ir prieglobsčio

procedūrų.

TEL.: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUCAS.ORG

Leista rinktis

Lietuviai, įsikabinę žemelėje

prie Baltijos, girdi įvairiausias
kalbas, skleidžiamas svetimų
ir savų. Pesimistai, flegma
tikai, neryžtingi svajotojai,

vergijos bruožų žmonės, ko nesuvokia. Ji ošia ir ūžia,
munizmo okupacijos sujaukta kopas tai suverčia, tai išardo.
Bet savo kaimynų nesirenka.
tauta, poetai ir poetuotojai.
Baltija, žinoma, šių kalbų Kastytis? Hermanas? Vašia?

Jai visi geri, kas tik nori būti
šalia. O tolėliau? Išsitiesia žie
duotos pievos, kalvomis ir
kloneliais keliauja javas, tvies-

— Generolo Jono Žemaičio
Lietuvos karo akademijoje Vil
niuje ketvirtadienį įvyko iš
kilminga absolventų išleis
tuvių ir kariuomenės leitenan
to laipsnių suteikimo ceremo
nija.
Akademijos rikiuotės aikš
tėje vyriausiasis ginkluotųjų
pajėgų vadas prezidentas Val
das Adamkus, kardu paliesda
mas kiekvieno iš 110 absol
ventų kairįjį antpetį, atliko
iškilmingą įšventinimo į kari
ninkus ritualą.
Ši karininko laipsnio sutei
kimo tradicija gimė pirmosios
nepriklausomybės metais Lie
tuvos karo mokykloje. Tuomet
prezidentas Antanas Smetona

Diabetu sergantys
vaikai stovyklaus
Amerikoje
Į Indianos valstijoje organi
zuojamą vasaros stovyklą iš
vyko 15 vaikų grupė — šeši
lietuviai ir devyni paaugliai iš
Rusijos. Stovyklautojus iš gau
saus būrio kandidatų pasirin
ko patys organizatoriai. Už
Atlanto vyksta du vilniečiai ir
po vieną vaiką iš Alytaus,
Klaipėdos, Kauno miesto bei
rajono.
Po dvi savaites truksiančios
stovyklos dar tris savaites pa
augliai gyvens amerikiečių
šeimose, kurios taip pat augi
na vaikus, sergančius cukri
niu diabetu. Stovykloje ir vie
šėdami amerikiečių šeimose,
vaikai mokysis gyventi su liga
ir taip ją kontroliuoti, kad ne
kiltų komplikacijų. Viešnagės
JAV akcentas — 1,000 km žy
gis dviračiais, kurio metu vai
kai stovyklaus, gyvens palapi
nėse.
(Elta)

iškilmingai įšventindamas ab
solventus į karininkus kardu
paliesdavo kiekvieno kairįjį
petį ir ištardavo žodžius: „Be
reikalo — nepakelk, be garbės
nenuleisk”.
Sveikindamas
naujuosius
karininkus, prezidentas V.
Adamkus pažymėjo, kad kei
čiantis krašto gynėjo vaidme
niui ir paskirčiai, išnyko uni
formuoto žmogaus, kaip prie
vartos prižiūrėtojo, įvaizdis.
„Vakaruose seniai nieko nes
tebina faktas, kad karo akade
mijas baigę jaunuoliai įgyja
kokybišką aukštąjį išsilavi
nimą ir dirba aukščiausio ly
gio darbus įvairiausiose veik
los srityse”, sakė V. Adamkus.
Nukelta į 6 psl.

Vyriausiojo kariuomenės vado, prezidento Valdo Adamkaus kardu paliesti karo akademijos absolventai tapo karinin
kais.
Kęstučio Vanago (Elta) nuotr.

Seimas priėmė Nepaprastosios
padėties įstatymą
Vilnius, birželio 6 d. (BNS)
— Nė vienam parlamentarui
nebalsavus prieš ir tik vienam
susilaikius, Seimas ketvirta
dienį priėmė Nepaprastosios
padėties įstatymą.
,Aš tikrai norėčiau šiandien
pasidžiaugti, kad galų gale
12-aisiais Nepriklausomybės
metais mes kažkaip atradom
pasitikėjimą tarp politinių jė
gų, tarp kairės ir dešinės, ir
priėmėme šitą įstatymą”,
džiaugėsi liberalas Algirdas
Gricius.
Nepaprastosios
padėties
įstatymo priėmimas yra nu
matytas 1992 m. priimtoje
Konstitucijoje, tačiau anks
tesnės kadencijos Seimuose to
nepavyko padaryti dėl val
dančiosios daugumos ir opozi
cijos tarpusavio įtarinėjimų,
jog jis gali būti panaudotas su
sidoroti su politiniais oponen
tais.

Seimo priimtame įstatyme
numatyta, jog nepaprastoji
padėtis gali būti įvedama, kai
dėl valstybėje susidariusios
ypatingos situacijos kyla grės
mė konstitucinei santvarkai
ar visuomenės rimčiai ir šios
grėsmės neįmanoma pašalinti
nepanaudojus nepaprastųjų
priemonių.
Nepaprastąją padėtį gali
įvesti Seimas nutarimu arba
tarp Seimo sesijų — preziden
tas savo dekretu. Pastaruoju
atveju prezidentas turi šaukti
neeilinę Seimo sesiją, kurios
metu dekretas turi būti pa
tvirtintas arba panaikintas.
Nepaprastosios padėties me
tu gali būti apribota asmenų
teisė naudotis privataus gyve
nimo, būsto neliečiamumu,
reikšti savo įsitikinimus, ieš
koti informacijos ir ją gauti ar
skleisti.
Nukelta į 6 psl.

K. Bobelis gali
prarasti postą Seimo
komitete
Vilnius, birželio 6 d. (BNS)
— Krikščionių demokratų
kandidatas į prezidentus Ka
zys Bobelis dėl nepagarbių at
siliepimų apie aukščiausius
Lietuvos pareigūnus bei kita
taučius gali prarasti Seimo
Užsienio reikalų komiteto
vicepirmininko postą.
Kaip rašo „Lietuvos rytas”,
balandžio mėnesį lankydama
sis St. Petersburg'e, FL, kur
susitiko su išeivijos lietuviais,
K. Bobelis, nesirinkdamas žo
džių kalbėjo apie aukščiausius
valstybės pareigūnus bei Eu
ropos Sąjungos (ES) biurokra
tus.
Spaudos teigimu, Seimą K.
Bobelis išvadino „buku”, o ES
pareigūnus vadino „nachalais”, piktindamasis jų pa
siūlyta, jo nuomone, nepakan
kama parama žemės ūkiui.
Nukelta į 6 psl.

nald Rumsfeld, manoma, per
duos šių valstybių vadovams
griežtą
žinią iš Vašingtono,
(Remiantis AFP. Reuters, AP, lnterlax, ITAR-TAS8, BNS
mėginančio
užkirsti kelią gali
Žinių agentOrų praneSimais)
mam dviejų branduolinių var
žovių karui.
laikus prieš Antrąjį pasaulinį
EUROPA
Vašingtonas. Trečiadienį
karą, kuris prasidėjo hitleri
JAV apkaltino 19 valstybių,
Briuselis. NATO generali nei Vokietijai ėmus reikalauti
tarp jų savo sąjungininkes Af
nis sekretorius George Robert- laisvo priėjimo prie Gdansko ganistaną, Graikiją, Rusiją,
son ketvirtadienį dar kartą per Lenkiją”, sakė A. Kwas- Saudi Arabiją ir Turkiją, kad
paragino gynybos ministrus nievvski. Anksčiau Rusija siūlė jos nesiima visų būtinų prie
didinti savo valstybių išlaidas atidaryti bevizius koridorius, monių užkirsti kelią prekybai
,.Endeavour” kosminis laivas
gynybai, kad būtų išsaugota kuriais Rusijos piliečiai galėtų žmonėmis. Šimtai tūkstančių
NATO svarba ir sąjunga galė laisvai susisiekti su Karaliau šios prekybos aukų priverčia nę kosminę stotį (TKS) iš Flo
tų efektyviai reaguoti į naujas čiaus sritimi, Lenkijai ir Lie mi vergiškai dirbti viešna ridos pakilo daugkartinis erd
grėsmes saugumui pasaulyje. tuvai įstojus į Europos Sąjun miuose ir nelegaliuose fabri vėlaivis „Endeavour”, kurio
„Praėjusių metų rugsėjį Jung gą (ES).
kuose. „Dauguma (šios preky skrydis dėl blogo oro ir techni
tinėse Valstijose įvykdyti iš
bos) aukų yra moterys ir vai nio gedimo buvo atidėliojamas
JAV
puoliai mums visiems aiškiai
kai”, sakė valstybės sekreto savaitę. „Endeavour” į TKS
parodė, kad nūdienos pasauly
Vašingtonas. Po nesėk rius Colin Powell, pristatyda skrenda nauja įgula, pakei
je negalima pamiršti svarbių mingų tarptautinių pastangų
mas antrąjį kasmetinį prane sianti į Žemę grįšiančią dabar
įsipareigojimų gynybai ir bū vadovaujant Rusijai sušvel
šimą apie prekybą žmonėmis. tinę šešių žmonių įgulą, kuri
tinybės išlaikyti karinį pasi ninti įtampą Pietų Azijoje, di
Valstybėms, kurios išvardytos stotyje dirbo pusę metų. Sep
rengimą”, sakė G. Robertson.
dėja spaudimas JAV imtis šiame Kongreso nurodymu pa tyni astronautai yra įvairių
Lenkijos prezidentas Alek konkrečių veiksmų. Tačiau rengtame pranešime, ateityje tautybių; tarp jų yra angliš
sander Kwasniewski atmeta Vašingtonas, nors ir turi tam gali būti taikomos sankcijos.
kai, rusiškai, prancūziškai ir
idėją nutiesti vadinamąjį bevi tikrų svertų, kol kas negali
ispaniškai
kalbančių žmonių.
Vašingtonas. Dėl ekonomi
zį transporto koridorių tarp pasiūlyti jokių veiksmingų
kos smukimo ir rugsėjo 11Karaliaučiaus srities ir pag priemonių, kaip užtikrinti
RUSIJA
rindinės Rusijos teritorijos da pastovumą šiame neramiame osios teroro aktų užsienio in
lies. Ketvirtadienį Maskvoje regione. Šią savaitę Indijoje ir vesticijos JAV 2001 metais su
Maskva. Rusijos gynybos
vykusioje spaudos konferenci Pakistane besilankantis JAV mažėjo iki 132.9 mlrd. dol. ministras Sergej Ivanov pa
joje prezidentas paragino, kal valstybės sekretoriaus pava nuo rekordinių 335.6 mlrd. reiškė, kad Maskva nepreten
bant apie Lenkiją, vengti duotojas Richard Armitage bei dol. 2000-aisiais.
duoja turėti veto teisę NATO
Canaveralo kyšulys, Flo priimamiems
užuominų apie kokius nors kitą savaitę į regioną atvyks
sprendimams.
tantis
gynybos
sekretorius
Do

koridorius. „Tai grąžina mus į
rida. Trečiadienį j Tarptauti- „Mes niekada nepretendavo

Pasaulio naujienos

Nukelta į. 3 psl.

Sporto vadovai
nusprendė dalyvauti
žaidynėse Maskvoje

Lietuvos kariuomenę papildė
110 leitenantų
Vilnius, birželio 6 d. (BNS)

kia padangės mėlynumas. Že
mei taip pat vis tiek, kas ją
gerbdamas mindo.

Vilnius, birželio 6 d. (BNS)
— Lietuvos sporto vadovai
nusprendė dalyvauti Mask
voje rengiamose jaunimo spor
to žaidynėse, kurių atidary
mas sutampa su tragiškomis
Lietuvai datomis, tačiau pa
brėžė kiekvieno sportininko
teisę apsispręsti pačiam.
Kaip teigiama ketvirtadienį
išplatintame bendrame Lietu
vos tautinio olimpinio komite
to, Kūno kultūros ir sporto de
partamento, Lietuvos sporto
federacijų sąjungos bei žai
dynėse dalyvausiančių sporto
šakų federacijų pranešime,
nuspręsta ne vien dalyvauti
sporto varžybose, bet ir steng
tis dar kartą priminti pasau
liui „negyjančias mūsų tautos
žaizdas”.
Nukelta į 6 psl.

v

Žalieji prašo įvertinti naftos
gavybos Baltijoje poveikį
aplinkai
Vilnius, birželio 6 d. (BNS)
— Lietuvos žaliųjų judėjimas
(LŽJ), susipažinęs su Rusijos
naftos kompanijos „LUKoil”
parengta planuojamos naftos
gavybos Baltijos jūroje povei
kio aplinkai ataskaita, ją vadi
na „propagandiniu” bei „moks
linės fantastikos” kūriniu, ir
ragina aukščiausius Lietuvos
vadovus nedelsiant pradėti de
rybas su Rusija dėl šio projek
to nepriklausomo įvertinimo.
LŽJ atstovai dalyvavo pir
madienį Karaliaučiuje įvyku
siame šio „LUKoil” projekto
svarstyme su visuomene.
Kaip sakė LŽJ pirmininko
pavaduotojas Linas Vainius,
nors šio projekto poveikio
aplinkai ataskaitą sudaro ke
letas storų tomų, Karaliau
čiaus visuomenei buvo pateik
ta „reklaminė brošiūra”, ku

me ir nepretenduosime į kokią
nors veto teisę — ir nenorime
pretenduoti į veto teisę, kai
kalbama apie NATO, kaip
karinės organizacijos, plėtrą.
Tai jos suverenus reikalas, su
vereni teisė”, pabrėžė S. Ivanov. Tuo pačiu metu S. Ivanov
nebuvo linkęs idealizuoti Ru
sijos ir NATO santykių, grin
džiamų nauja „dvidešimtuko”
formule.
Sankt Peterburgas. Rusi
jos
naftos
susivienijimas
„LUKoil” Leningrado srityje
esančiame Vysocko uoste sta
tys šviesiųjų naftos produktų
eksporto terminalą, kurio pra
laidumas būtų 10 mln. tonų
per metus.

rioje visiškai neatsispindi naf
tos telkinio grėsmė aplinkai
ir ji yra „propagandinė”. Pa
sak L. Vainiaus, brošiūroje
numatyti galimi naftos išsi
liejimai yra labai nedideli. Be
to, L. Vainiaus teigimu,
„LUKoil” visiškai ignoruoja
Lietuvos interesus — šioje in
formacijoje nepateikta nei ga
lima žala Lietuvai, nei jos at
lyginimas.
.Atrodytų, kad Lietuvos ir
Rusijos pasienyje būtų pasta
tyta Kinų siena, ir per ją nė
lašas naftos nepatektų į jūrą”,
piktinosi L. Vainius. Tokią
Rusijos naftos bendrovės nuo
statą jis pavadino „moksline
fantastika”, nes, pasak jo, yra
užregistruota daugybė atvejų,
kai iš „LUKoil” gręžinių iš
silieja nafta.
Nukelta į 6 psl.

Sobeih. Pasak jo, Y. Arafat po
litinės grupės „Fatah” „vi
daus susitikimų” metu palesti
niečių vadovas sakydavo, —
„Kai mūsų tauta pasieks ne
priklausomos valstybės (įstei
gimą), aš noriu atsipalaiduoti
po šio ilgo laikotarpio”.
Palestiniečių prezidentas
Yasser Arafat po žaibiško Iz
raelio kariuomenės puolimo jo
būstinėje Ramaloje išėjo pasi
sveikinti su maždaug šimtu
savo šalininkų, susirinkusių
prie apšaudyto būstinės pasta
to. Po bemiegės nakties mark
stydamasis nuo saulės, pales
tiniečių vadas susirinkusiems
žmonėms pirštais rodė perga
lės ženklą. „Tai mūsų žmones
^ARTIMIEJI RYTAI ~ tik sustiprins”, pareiškė jis.
Ramala, Vakarų Krantas. Paklaustas, ar norėtų ką nors
Izraelio koviniai sraigtaspar pasakyti pasauliui, Y. Arafat
niai „Apache” ketvirtadienį atsakė: „Ateikite ir pasižiūrė
atakavo taikinius Ramaloje, kite, ką jie (izraeliečiai) daro”.
tuo tarpu tankai vėl sugrįžo į
šį miestą. Jie trumpam buvo
pasitraukę po puolimo prieš
Yasser Arafat būstinę.
Kairas. Yasser Arafat savo
kolegoms dažnai sakydavo, jog
įsteigus Palestinos valstybę,
jis atsistatydins ir užleis vietą
jaunesniam vadovui, ketvirta
dienį pareiškė aukštas palesti Palestiniečių kariai prie apšaudytos
niečių diplomatas Mohamed Yasser Arafat būstinės.
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LENGVOSIOS ATLETIKOS VARŽYBOS
CLEVELANDE
Tradicinės Cleveland LSK
„Žaibo” lengvosios atletikos
varžybos ir 2002 m. Vid. Va
karų Sporto apygardos pirme
nybės, vykdomos USATF Lake
Erie Assoc. 2002 m. Junior
Olympics pirmenybių rėmuo
se, įvyks 2002 m. birželio 22
d., šeštadienį, 15-16 m. („Intermediate”) ir 17-18 m. kla
sėms („Young Men & Women”), o birželio 23 d., sekma
dienį, 10 m. ir jaunesnių
(„Bantam”), 11-12 m. („Midget”) ir 13-14 m. („Youth”)
klasėms,
Cuyahoga
High
School stadione, Cuyahoga

Heights, Ohio. Pradžia abi
dienas 10 vai. ryto. Registraci
ja — nuo 9 vai. r.
Varžybos bus vykdomos ber
niukams ir mergaitėms. Klasi
fikacija — pagal dalyvio am
žių 2002 m. gruodžio 31 d.
Vyrų, moterų ir visų klasių
senjorų/veteranų varžybos bus
liepos 6 d. Apie tai bus pra
nešta vėliau.
Informuoja: Algirdas Biels
kus, 3000 Hadden Rd., Euclid,
OH 44117-2122. Tel. 216-4860889. Faksas; 216-481-6064.
E-mail: Vyts@VPAcct.com
LSK „Žaibas”

2002 M. ŠALFASS-gos LAUKO TENISO
PIRMENYBĖS
2002 m. ŠALFASS-gos lauko
teniso pirmenybės įvyks 2002
m. liepos 27-28 d. Cleveland,
Ohio. Vykdo Clevelando LSK
„Žaibas”. Programoje numato
ma: vienetai — vyrų atvira
klasė (neriboto amžiaus), vyrų
senjorų (45 m. ir vyresnių),
vyrų veteranų (65 m. ir vyr.),
moterų (neriboto amžiaus) ir
jaunių (18 m. ir jaunesnių).
Dvejetai — vyrų, moterų ir
mišrus (visų amžius neribo
tas). Galutinė programa bei
klasifikacija bus nustatyta po
išankstinės registracijos (lie
pos 13 d.), atsižvelgiant į pa
geidavimus.
Išankstinė dalyvių regist

racija — iki liepos 13 d. imti
nai, šiuo adresu: Algis Gu-

dėnas, 104 East 199th St., Eu
clid, OH 44119. Tel. 216-4810465. Faksas: 216-481-6064.
E-mail: linrik@core.com
Papildomas ryšys: Eugeni
jus Krikščiūnas, 105 Anndale
Dr., Willowdale, Ont., Cana
da, M2N 2X3. Tel. 416-2254385.
E-mail: dkrik3@rogers.com
Dalyvauti kviečiami visi lie
tuvių kilmės žaidėjai. Dau
giau informacijos bus vėliau.
Suinteresuoti prašomi kreiptis
į A. Gudėną ar E. Krikščiūną.
ŠALFASS-gos centro
valdyba
ŠALFASS-gos Lauko
teniso komitetas

KAS NAUJO EUROPOJE?
Komplikuota buvo Vokieti
jos aukštosios futbolo lygos
pirmenybių padėtis, kadangi
paskutinėse
rungtynėse į
meisterio sostą kandidatavo
net trys vienuolikės: Miun
cheno „Bayern”, Leverkuzen
ir Dortmundas. Pralaimėjus
Leverkuzen ir Dortmundui,
meisteriu būtų Miuncheno
„Bayern”. Tačiau geriausią
kelią turėjo Dortmund, nes iki
paskutiniųjų rungtynių jis
pirmavo su 67 tšk., prieš Le
verkuzen 66 tšk. ir „Bay
ern”— 65 tšk. Visos trys ko
mandos laimėjo, tad meisterio
vardas atiteko Dortmundui —
stipraus alaus gamyklų mies
tui. Meisterio klubą treniruo
ja jauniausias, tik 34 m. bu
vusios Rytų Vokietijos futbo
lininkas Sammer. Tikrovėje
meisterio vardą iškovojo ne
vokiečiai, bet septyni užsie
niečiai: keturi brazilai, du če
kai ir vienas kroatas. Panaši
padėtis ir Leverkuzen (che
mijos susivienijimas) koman
doje: penki užsieniečiai, o
Miuncheno klube paskutines
rungtynes žaidė net aštuoni
svetimtaučiai. Taigi, kalbėti
apie vokiečių žaidėjų pergales
būtų tik gražus juokas. Brazi
lai ar kitų Pietų Amerikos
futbolininkai ne tik žaidžia,
bet kartu šoka „sambą”. Malo
nu žiūrėti į jų lengvą, pilną
grožio technišką žaidimą, jų
įkirstus įvarčius. Vokiečių
žaidimas remiasi jėga, tad ne
nuostabu, kad naujam sezo
nui vokiečiai vėl ieško Pietų
Amerikos žaidėjų. Aukštąją
lygą turi palikti Freiburg,
Kioln ir St. Pauli, o jų vietas
užims Hannoover, Bochum,
Bielefeld.
Po savaitgalio rungtynių,
„Eurosport” televizijos kana
las rodo įdomesnių Europos

futbolo pirmenybių ištraukas.
Mačiau Portugalijos
„Beneficos” komandoje žaidžiantį
mūsiškį, ant sportinių marš
kinėlių didelėm raidėm įra
šytą „Jankauskas” — pavar
dę. Ilgais kamuolio padavi
mais bei smūgiais, dvikovo
mis, man jis padarė labai gerą
įspūdį. Be to, žaisti daugkar
tiniame Portugalijos meiste
rio klube yra didelė garbė, ka
dangi konkurencija yra labai
didelė. Jankauskas priklauso
Lietuvos rinktinės sudėčiai,
tad didelė grėsmė Vokietijos
vartams jos rungtynėse su gin
tarų kraštu Kauno aikštėje š.
m. rugsėjo mėn. 7 d. Dar keli
lietuviai žaidėjai minimi vo
kiškoje spaudoje — Šlezvigo
— Holšteino Kielio miesto
klube Treigys ir Guscinas.
Gegužės 4 d. Treigys rungty
nėse prieš Auę klubą įkirto
vienintelį įvartį.
Solingen rankinio klube ge
riausiu žaidėju yra V. Petke
vičius, tačiau jo įvarčiai nepa
deda komandai išbristi aukš
čiau šešioliktos vietos. Pasku
tinėse rungtynėse lietuvio ko
manda pralaimėjo Flensburgui 21:31. Vilnietis, dabar
Vokietijos pilietis, pelnė 4 tšk.
Vokietijos atvirose ėjimo pir
menybėse moterų 20 km nuo
tolyje penktą vietą užėmė
Saltanovic. Prie jos pavardės
buvo įrašytas'-„Litauen” var
das. Ką dar įdomesnio gali
ma pranešti iš Europos spor
tinio gyvenimo?
Futbolas eina prie pabai
gos, kadangi rinktinės pra
deda treniruotis pasaulio pir
menybėms Korėjoje ir Japoni
joje. Fovoritėmis laikomos
Prancūzija, Brazilija, Argenti
na, Italija. Už laimėjimą valsstybės skiria gražias pinigų
sumas. Paskyrė ir vokiečiai,

S. m. gegužės 4 ir 5 d, Detroite vykusiose ŠALFAS s-gos jaunučių krepšinio pirmenybėse Detroito „Kovo” mo
lekulės džiaugiasi iškovojusios antrą vietą.
Nuotr. K. Šontos

Metams
JAV
$100.00
Kanadoje ir kitur (U.S.)
$115.00
Tik šeštadienio laida:
JAV
$60.00
Kanadoje ir kitur (U.S.)
$65.00
Užsakant į Lietuvą:
Oro paštu
$500.00
Reguliariu paštu
$100.00
Tik šeštadienio laida oro paštu
$160.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu

1/2 metų
$60.00
$65.00

3 mėn.
$38.00
$45.00

$45.00
$50.00

$33 00
$38.00

$250.00
$55.00
$85 00

$55.00

PASAULIO FUTBOLO ČEMPIONATAS JAU ĮSIBĖGĖJO
EDVARDAS ŠULAITIS

Penktadienį, gegužės 31 d.,
prasidėjęs 17-sis Pasaulio fut
bolo čempionatas jau spėjo
įsibėgėti. Tačiau iki šiol jis pa
teikė tik vieną didžiulę staig
meną. Po žaidynių atidarymo
Seoule, Pietų Korėjoje, įvyku
siose rungtynėse ligšioliniai
čempionai prancūzai buvo nu
galėti pirmenybių debiutantų
— Senegalo futbolininkų 1-0.
Šios buvusios Prancūzijos ko
lonijos žaidėjas Papa Bouba
Diop dabar yra pats žinomiau
sias pirmenybių herojus, kuris
gulėdamas ant žolės, sugebėjo
įmušti vienintelį tų rungtynių
įvartį.
Pradžioje 32 šiose pirmeny
bėse dalyvaujančios komandos
varžosi taškų sistema 8 gru
pėse. Iš kiekvienos šių grupių
keturių ekipų tik dvi pateks į
tolimesnį ratą. Ten jau bus
rungtyniaujama vieno minuso
sistema. Finalas bus praves
tas birželio 30 d. Iš viso turės
būti sužaistos 64 rungtynės.
Prancūzija, pralaimėjusi pir
mąjį susitikimą, žinoma, dar
neprarado vilčių patekti į toli
mesnį ratą. Toje pačioje gru
pėje taip pat dar žaidžia Dani
ja ir Urugvajus. Šalia Senega
lo tris taškus čia dabar turi ir
Danija, kuri 2-1 rezultatu
įveikė Urugvajų.
Pradiniai susitikimai buvo
įtempti ir daugumoje baigėsi
lygiomis arba vieno įvarčio
persvara. Tačiau didžiausiu
skirtumu — net 8-0 pasekme
Vokietija sumušė Saudi Ara
biją. Pirmadienį Meksika įvei
kė Kroatiją, Brazilija — Tur
kiją, o Italija — Ekvadorą.
D grupė, kurioje rungtyniau
ja JAV ekipa, savo žaidimus
pradės antradienį. Tada pir
mąsias šios grupės rungtynes
žais Pietų Korėja ir Lenkija.
Trečiadienį, birželio 5 d., savo
pirmąjį jėgų išbandymą turėjo
ir JAV valstybinė ekipa. JAV
netikėtai įveikus portugalus,
yra galimybių nugalėti silp
nesnius korėjiečius ir lenkus.
Po to JAV komandai atsida
rytų durys dėl patekimo į
antrąjį ratą, ką jie buvo pasie
kę 1994-siais.
Kalbant apie Dėdės Šamo
futbolininkus, reikia pasakyti,
jog jiems iš visų 32 valstybi
nių rinktinių skiriama pati
didžiausia apsauga. Juos Ko
rėjoje saugoja net 120 apsau
gos žmonių, o taip pat bombas
galintieji užuosti šunys, bei
dalinys asmenų, sugebančių
bombas padaryti nekenksmin
gomis. Taip pat su komanda
yra ir du specialūs JAV Vals-

tačiau iš Vokietijos nelaukia
ma pergalių. Džiaugsis vokie
čiai, pasiekę aštuntbaigmę.
Vokiško futbolo lygis be sve
timtaučių yra žemas.
Europos amerikietiško fut
bolo pirmenybių pasekmės:
Amsterdam — Berlynas 9:28,
Rhein Fire — Barcelona 31:3,
Scottish Claymores — Frank
furt 10:14.
K. Baronas

tybės departamento diploma
tinės tarnybos agentai, ku
riems padeda žmonės iš ČIA ir
FBI įstaigų. Kaip teigiama,
amerikiečiai gali būti užpulti
teroristų ir todėl imtasi visų
pastangų juos nuo to apsaugo
ti. Tuo tarpu pasaulio čem
pionus — prancūzus saugoja
tik „normalus” — 40-ties as
menų dalinys.
Kaip skelbiama, šias Pietų
Korėjoje ir Japonijoje vyks
tančias 64 pirmenybių rung
tynes žada stebėti arti trys su
puse milijonų sporto mėgėjų iš
viso pasaulio. Nors bilietų kai
nos varžybose yra gana aukš
tos ir vietiniams gyventojams
juos nėra lengva „įpirkti”. Bi
lietai kainuoja 55, 92 ir 137
dolerius.

Šiame futbolo čempionate
pirmą kartą simuliantai žai
dėjai bus baudžiami didelėmis
piniginėmis baudomis. FIFA
vykdomojo komiteto posėdyje,
visai prieš pat pirmenybių
pradžią, buvo priimtas „isto
rinis” sprendimas. Dabar už
simuliavimą, tai yra demonst
ratyvų griuvimą, taip pat už
mojavimą
marškinėliais
džiaugiantis įmuštu įvarčiu,
žaidėjas
bus
baudžiamas
2,000 Šveicarijos frankų bau
da, kas yra arti 1,300 JAV do
lerių.
FIFA pareigūnų teigimu,
vykdomasis komitetas taip
pat numatė pinigines baudas
už žaidėjų įspėjimus ir pa
šalinimus iš aikštės. Dabar
raudona kortelė futbolininkui
atsieis 2,000 Šveicaruos fran
kų, dvi geltonos kortelės, nors
ir gautos skirgingose rungty
nėse — tūkstantį. Pinigai bus
išskaičiuojami iš tos sumos,
kurią, pagal FIFA nuostatus,
gaus visos tautinės federaci
jos, kurių rinktinės dalyvauja
pasaulio čempionate.
Beje, šiuo metu žaidimai
vyksta aštuoniose grupėse
taškų sistema. Iš kiekvienos
tos grupės dvi daugiausia
taškų surinkusios vienuolikės
pateks į antrąjį ratą. Ameri
kiečiai varžosi D gr. kartu su
Lenkija, Portugalija ir Pietų
Korėja. Pirmame šios grupės
susitikime antradienį P. Ko
rėja nelauktai įveikė Lenkiją
2-0.
Iki šiol labai didelių sensa
cijų (išskyrus Senegalo per
galę prieš prancūzus) pirme
nybėse nebuvo. Gal tik per
aukštas (8-0) buvo vokiečių
laimėjimas prieš Saudo Ara
biją. Šiaip daugumoje kovos
būna labai įtemptos: jos bai
giasi arba lygiomis, arba vieno
įvarčio skirtumu.
Žvilgsnis į pirmenybių
praeitį

Reikia pažymėti, kad šis yra
17-sis pasaulio čempionatas. Į
pirmąjį čempionatą 1930 m.
vasarą susirinko 13 valstybių
rinktinių Montivideo mieste,

Urugvajuje. Čia baigmėje šei
mininkai 4-2 nugalėjo Argen
tiną ir pirmą kartą laimėjo
1,800 gramų svorio auskinę
pergalės deivės Nikės statu
lėlę. Kas ketveri metai (išsky
rus karo laikotarpį — 1942 ir
1946 metus) pasaulio čempio
natai paeiliui vykdavo Ameri
kos ir Europos žemynuose. Tik
dabar jos persikėlė į Azįjos
kontinentą.
Dar iki Antrojo pasaulinio
karo atrankinėse varžybose
dėl patekimo į pasaulio čem
pionatus jėgas išmėgino ir Lie
tuvos rinktinė. Ji 1933 m.
Kaune pralaimėjo Švedijai (02), o 1937 m. Latvijai (2-4 ir 15). Lietuvai atkūrus nepri
klausomybę, Lietuva 1991 m.
gruodžio 7 d. buvo grąžinta į
FIFA eiles (ten buvo įstota
1923 m.) ir lietuviai vis daly
vauja pasaulio čempionato at
rankos turnyruose, tačiau pa
tekti į baigminę grupę mūsiš
kiams dar nė karto nepasi
sekė.

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
Administratorius - Valentinas Krumplis
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
• Administracįja dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą, ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo.
Siundant prašome pasilikti kopiją.
El-paštas:
administracija@draugas.org
redakcija@draugas.org
rastine@draugas.org
skelbimai@draugas.org

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGL) GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
6818 W. Archer Ava. Ste. S k6
Chicago, IL 60638

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79 th Avė., Hickory Hills, IL
Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

Tel. 773-229-9965

Valandos pagal susitarimą

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

7722 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300
DR. L. PETREIKIŠ

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W. 103 SL, Oak. Lawn, IL
Tai. 708-422-8260

DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd., Hickory
Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Hartem Avė.
Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

MARIUS KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS
Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
žarnyno, endokrinologinė ir
ląparoskopinė chirurgija.

300 Bamev Dr., Suite A
Joliet, IL 60435
Tel. 815-744-0330;
lietuviškai 815-744-8230

wwwxentertoraurgBryandbreaslheatt)«)m

„LITUANICOS” VYRAI PRALAIMĖJO
Nepaisant, kad dabar futbo
lo mėgėjų dėmesys nukreiptas
į Tolimuosius Rytus, kur vyks
ta 17-sis pasaulio futbolo čem
pionatas, „Lituanicos” futboli
ninkams praėjusį sekmadienį
reikėjo leistis į tolimą kelionę
— Lake Vilią miestelį ir ten
žais eilines „Metropolitan” ly
gos „major” grupės rungtynes.
„Serbian Center” aikštynas,
kurį naudoja „Eagles” klubas,
lietuviams nebuvo svetingas.
Kadangi „Eagles” klubui ir
lygai vadovauja tas pats len
kas, tai gal taip jau buvo su
tarta, kad teisėjų švilpukai
padėtų lenkų komandai. Todėl
du jų pasiekti įvarčiai buvo
mušti iš nuošalių, kurių tei
sėjai stengėsi nematyti.
Pirmieji pasižymėjo lenkai,
fiksuodami 1-0 savo naudai.
Tačiau labai gerai sužaidęs
mūsiškis Virgis Žuromskas iš
tolokos baudos pasekmę iš
lygino. Bet lenkai prieš pirmo
jo kėlinio pabaigą vėl išėjo į
priekį.
Po pertraukos lenkai jau
vedė 3-1. Bet tada lietuviai
Rimo Jakubausko
gražiu
šūviu priartėjo 2-3. Po to mū
siškis Laimonas Bytautas tu
rėjo realią progą pasekmę iš
lyginti, bet iš arti sukirto į
vartininką. Tuomet lenkai iš
aiškios nuošalės rezultatą
įstengė padidinti iki 4-2.
Kaip teigia „Lituanicos” ko
mandos treneris Gediminas
Jarmalavičius, rungtynės bu
vo gero lygio ir lietuvių ko
manda žaidimu nė kiek nenu
sileido lenkams, kurie, be abe
jo, taps šių metų pirmenybių
nugalėtoju. Kaip visada gy
nime puikiai darbavosi Gytis
Kavaliauskas, o Virgis Žu
romskas ir Žilvinas Čenys
rungtiniavo užtikrintai.

„Metropolitan” lygos „mąjor” divizijos lentelė
(po birželio 2 d. rungtynių)
Vieta

Komanda

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

„Maroons”
„Eagles”
„Vikings”
„United Serbs”
„Lightning”
„Lituanica-Liths”
„Shwaben”
„Kickers”
„Green-White”
„Legovia”

Pastaba. Kaip matome, kai
kurios
komandos
(pvz.,
„Eagles” ir „Vikings” yra sužaidusios gerokai mažiau
rungtynių negu kitos. Taigi, jų
užimamos vietos neatspindi
tikrosios padėties.
Šį sekmadienį — vėl
išvykoje

Šį sekmadienį, birželio 9 d.
„Lituanicos” futbolininkai dar
kartą rungtyniaus toje pačio
je „Serbian Center” aikštėje,
tolimame Lake Vilią, IL mies
telyje. Šį kartą jų varžovai —
„United Serbs" ekipa, kurią
rudenį mūsiškiai įveikė 3-2 ir
rungtynių pabaigoje serbai
buvo užpuolę teisėją. Pradžia
— 3 vai., prieš tai rungtyniaus
rezervinės vienuolikės.
Šiomis varžybomis, pagal
tvarkaraštį, turėtų baigtis
2001-2002 metų „Metropoli
tan” lygos „major” divizijos
pirmenybės. Tačiau dar yra li
kusios trejos atidėtos, nesužaistos rungtynės — prieš
„Vikings”, „Green-White” ir
„Legovia”. Datos šiems susi
tikimams dar nenustatytos.

rungt. tšk.
sk.

14
11
12
14
15
14
13
14
13
15

24
23
21
21
20
17
17
16
12
12

įvarčių
sant.

29-25
28-19
22-13
35-31
18-23
30-30
21-22
21-28
19-23
17-28

Aukos „Lituanicos”
futbolininkams

„Lituanicos” futbolo klubo
komandų nuolatinis dalyvavi
mas pirmenybių varžybose pa
reikalauja daug tūkstančių
dolerių, kurie yra būtini, no
rint reikštis amerikiečių ir ki
tataučių tarpe.
Gerai, kad atsiranda žmo
nių, kurie tai supranta ir klu
bą remia didesnėmis aukomis.
Čia reikėtų paminėti dides
nius aukotojus, tai: „Atlanta
Express” kompanija paskyrė
1,000 dol., buvęs futbolininkas
Leonas Jonikas aukojo 880
dol., o „Firsti Personai Bank”
vadovybė — 750 dol.
Reikia manyti, jog jų pa
vyzdžiu paseks ir kiti mūsų
tautiečiai, ypač tie, kuriems
rūpi lietuvių vardo garsinimas
amerikiečių ir kitataučių tar
pe.
E. Š.

Tai - Jūsų laikraštis
Thf mtmiiamiam
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NEPASITRAUKSIME
Bet mums, jotvingių, aukš
taičių, žemaičių, kuršių, sielių
palikuonims, flegmatiškiems
lietuviams, politikos ožiams,
yra svarbus ne tik gyvenimas,
bet ir jo geografija. Nesupran
tama, kodėl esame pravardžiuoja
mi neryžtingais poetais. Mo
kėjome duoną auginti, ama
tais verstis, galvas moksle
skandinti. Žydus
naikino
naciai, mus naikino naciai ir
komunistai. Žydai beveik ne
sipriešino, mus gynė dešimtys
tūkstančių partizanų. Žydai
turi holokaustą, sau kalbų
versmę. Mes turime laisvės
kovotojų niekinimo kultą su
melo liturgija.
Lietuviai iš savo žemės
pasitraukti negalės, kaip jokia
tauta, išskyrus žydus, nepa
sitraukė. Bet yra leista rink
tis: veikliai rištis
prie
Europos, arba ramstytis
senais įpročiais, kol vienaip
ar kitaip
mus susisiurbs
Rusija.
Moralinis ir ekonominis
stovis

Erdvė virš Lietuvos yra
apniukusi. Sunegalavo žmo
nių moralė. Dažnai jauni
vyrai ir moterys ne šeimas
kuria, bet kažkokias greitai
bankrutuojančias bendrovėles. Pameluoti ir sėkmingai
apsukti tapo geros klasės
veikla. Gyvenimas tik sau,
visus būdus patikimais pripa
žįstant, keliamas į religijos
plotmę.
Tačiau žmoniškumo žarijos
tųtga© <pat neužgęsta. Kartais
nei‘plėšikai gailisi savo au
kų. Tos žarijos nėra išblėsusios ir Lietuvoje, šimtmečius
nešiojusioje ne storžievišku
mo, bet nuolankumo žymę.
Moralė, žinoma, įstatymais
nesureguliuojama. Ji išsivysto
gyvoje visuomenėje, greitai
tvirtėdama ten, kur laikinai
buvo prislopinta.
Lietuvą slegia ir didelis
ekonominis
nuovargis.
Netikėtai išsiskyrė turinčiųjų
ir neturinčiųjų klasės. Pas
kutiniojoje žmonės įkliuvo ne
dėl savo kaltės, bet aplinkos
įstumti.
Vargas
didelis,
pagrįstų skundų apstu ir tie
skundai skamba garsiai ne
vien savam kieme, bet ir už
jo ribų.
Yra privalu nedelsiant
Lietuvos gyvenimui ieškoti
ir būtinai atrasti sėkminges
nę liniją. Šiandieninis stovis
visuomenę jau kreipia į pavo
jingą moralinį ir ekonominį
sąmyšį.
Užduotis yra paini. Lietuvą

gaubia pasimetimu atsiduo
danti filosofija, kurią sunku
gydyti. Šalyje nėra vertingų
žemės turtų, o šlakeliai ras
tos naftos daug naudos kol kas
neneša. Todėl materialinę
gerovę galima kelti tik dide
lio išradingumo būdu, o svar
besnę reikšmę turinčia pra
monės šalimi Lietuva netaps.
Vaizdai

Užmeskime akį į Vakarų
Europą. Tačiau nenuduokime,
kad sena šulinio svirtis, jei dar
kur nors išlikusi, mums yra
iškilmingesnė už Kiolno ka
tedros bokštus. Gyvenimui
neužtenka vien tik poezijos.
Prabėgame Vokietiją, Aus
triją, Šveicariją, Prancūziją,
Italiją ir stebimės daugelio
šimtmečių trukmėje sukaup
tais turtais architektūroje,
konstrukcijoje, miestų kūri
me, susisiekime. Gamta ten
žmogui taip pat pataikauja:
kalnai ir pakalnės pilims
statyti bei slidėmis daužytis;
tarpekliai turistams vilioti;
slėniai vynuogėms prisirpinti.
Pamąstykime stovėdami kur
nors ant Dzūkijos ar Žemai
tijos kalvos: kaip viskas pas
mus kuklu... Miela, brangu,
bet paprasta. O kai iš anų
kraštų kas nors čia pasižvalgys, jam brangu nebus, tik bus
paprasta. Europos užkampis,
jis sakys, vargingas ir apleis
tas, patvirtins. Net ir žmonės
paprasti, genialumu ir dva
singumu kažin ar pralenkiu
kitus.
Žvilgsnis
iš Vakarų
Europos į Lietuvos, Rusuos ar
Lenkijos kaimų erdvę atveria
turbūt vienodus paveikslus.
Panašios sąlygos, medžio
gausa, menkesnė technikos
nuovoka davė
ūkininkų
statybai ir sodybų aplinkai
skurdokus
bruožus. Nors
kaimai
Lietuvoje
beveik
išnyko, tačiau jų likučiai,
kuriuose iki šiandien skursta
nemažai žmonių,
atrodo
apgailėtinai, beveik gėdingai.
Tą patį galima tarti apie
mažus miestelius, atokiau
pasitraukusius
nuo pra
monės. Ir, suprantama, savą
ir svetimą giliai liūdina dir
vonuojanti žemė.
Mes, žinoma, nesutiksime ir
iki nuobodulio kartosime: čia
lakštingalos ir vyturiai, gan
dralizdžiai ant šiaudinių sto
gų, vieta, kur proseneliai laikė
duonos kepalus ant medinių
stalų, kur jie ženginėjo per
trobų slenksčius. Bet tie, kitų
krašų
žmonės,
mūsų
nesupras ir savo nuomonės
nekeis. Juk ir Prancūzijoje
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Man dingus iš namų, nau
joji sovietinė valdžia spėjo
mane esantį miškuose su
partizanais, todėl suėmė ma
no vyresnįjį brolį ir ištrėmė į
Vorkutos anglių kasyklas.
Gavę laišką, namiškiai ne
slėpė jo, kaip aš maniau, bet
su juo nuskubėjo į saugumą,
parodė atitinkamiems asme
nims, ir pasakė, kad manęs
toje aplinkoje nėra, aš jiems
nepavojingas. To užtekę, kad
visos kratos ir ieškojimas pasi
baigtų, net ir broliui buvo
leista sugrįžti į namus.
Taigi daug tada išsikalbė
jome įvairiomis temomis. Net
ir
netikėtumą turėjome.
Atsitiko taip. Mums besikal
bant, pro šalį eidamas, atkrei
pė dėmesį į mane dar visai
jaunai atrodantis vaikinas ir

atsiprašęs, prisistatė esąs
„Vakarinių naujienų” kore
spondentas. Kiek nustebau,
kad jis mane iš visų išskyrė
nevietiniu esant. Tik vėliau
pastebėjau, kad vietiniai labai
greit atpažįsta iš svetur atva
žiavusius. Nebuvo nuostabu,
kad tokios profesijos darbuo
tojas yra drąsus net įžūlus.
Įsitikinęs, kad neklydo mane
esant
neviettnį,
užpylė
visokiais klausimais. Aš suži
nojęs su kuo turiu refikalą,
ryžausi būti atviras, bet kartu
ir nekvailas.
Pasikeitus keliais bereikš
miais posakiais, jis draugiškai
paklausė: „Kokia savijauta ir
kaip man patinka Vilniuje?”
Paprastas klausimas, papras
tai galima buvo ir atsakyti.
Aišku, gal jis tikėjosi išgirsti

Danutė Bindokienė

Ne visuomet kuklumas
yra dorybė

VYTAUTAS VOLERTAS
Atkelta iš 1 psl.
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San Diego, Calif., LB apylinkės valdyba. Iš kairės: pirmininkas Saulius Lišauskas, vicepirm. Giedrė Milašienė,
sekretorė Regina Lišauskienė, iždininkas Gintas Kazlauskas, renginių vadovės Dusia (Maria) Burggren. Val
dybai dar priklauso sporto vadovė Rita Misevičienė.

pilna lakštingalų, sodybos nereikia siekti to, kas nepa kūrybingi kultūros darbuoto
ten kitaip atrodo. Lietuvoje, siekiama, ir nereikėtų varžy jai tepasvarsto, kaip Lietuva
pripažinkime, kol kas yra tis su Europos galijotais. Gal galėtų
numesti žymę su
kuklu ir paprasta. Pasiteisinimui tik ieškoti naujumų? Gal tik pažanga nesuspėjančio bėgti
turime daug priežasčių, bet išryškinti teigiamus savitu krašto. Ir kaip jam prasiveržti,
tiek mažai tų priežasčių mus? Gal net siekti aukštybių jei ne į priekines, tai bent į
besiteiraujančių arba jomis kūryboje, ypač tose srityse, kur ne vidurines Europos gretas.
besidominčių...
Priauginta daug šviesuolių,
visi laiptai yra užgrūsti?
Dvidešimt pirmasis amžius
tad ir veikiančių protų turė
atvėrė duris, akis ir ausis į
Daug mokslų, daug proto tume nestokoti. Tiems pro
pasaulį. Jau turbūt mažai
tams kol kas neleistina snū
yra užsieny nebuvojusių lietu
Kai
rimtos
valdžios duriuoti. Kultūra nėra vien
vių. Skirtumus, gerus ir men Lietuvoje, jei tokios atsiras (o tik išdidi
išlaikytinė, lyg
kesnius, pastebi ne tik mate gal jau yra?), bandys pagerin puošnus povas kieme, bet ir
rializmo gainiojami klajokliai, ti buitį to vieno nuošimčio šalies verte besirūpinąs ir
bet ir darbštūs idealistai, mūsų gyventojų, esančių vertę ugdąs veiksnys. Šalyje,
savam kraštui ir savam žemiau visiško skurdo ribos turinčioje apsčiai univer
žmogui negailį rūpesčio. To (125 litai mėnesinės pajamos) sitetų, mokslo užtenka. Tu
dėl turėtų būti svarstoma, ir gal gerokai sumažins že rėtų užtekti ir proto. Tesukaip iš nuobodaus užkampio miau skurdo ribos (260 litų juda, tesudūzgia tasai protas,
tapti su kitais besilygiuo- mėnesiui) vargstančius, kurių taisydamas Lietuvos žmonių
jančiu kraštu. Suprantama, yra 16 nuošimčių, laisvieji ir moralę ir buitį.

DOLERIO NUVERTĖJIMAS SKATINS

LIETUVOS EKONOMIKOS AUGIMĄ
Vilnius, gegužės 24 d. joje JAV doleriais už juos jau giamą jo kurso kritimo poveikį
(BNS) — Pasaulio žinovai gaus mažiau ; litų”, teigė K. — ypač tie, kurie didina eks
spėja, kad JAV dolerio kurso Glaveckas.
portą į atsigaunančią Rusijos
kritimas, galintis nesiliauti iki
Rinkos. žinovai JAV dolerio rinką.
metų pabaigos, turėtų skatinti ateities nevertina pernelyg i Pasak Lietuvos pramoni
ekonomikos atsigavimą. Lietu pesimistiškai. Vilniaus banko ninkų konfederacijos Ekono
vos specialistai skaičiuoja, kad specialistė Algė Budrytė teigė, mikos ir finansų departamen
pigs iš Rytų JAV doleriais per kad doleris laidojamas per to direktoriaus Andriaus Ni
kamos žaliavos, tačiau brangs anksti. „Niekas negali pasa kitino, dabar daug vilčių sieja
eksportas į Rusiją.
kyti, koks bus lito ir JAV dole ma su nauju įstatymu, kuris
Seimo narys, Centro sąjun rio kursas ryt, poryt ar po mė leistų ūkio subjektams tarpu
gos pirmininkas Kęstutis Gla nesio. Sunku patikėti, kad savyje atsiskaityti valiuta —
veckas teigė, kad pagal Švei taip lengvai JAV doleris už kad tie patys mėsininkai, gau
carijos jungtinio banko prog leistų savo pozicijas, nebent dami pajamas JAV doleriais,
nozes, JAV dolerio ir euro san JAV vėl užgriūtų netikėtas te jais galėtų atsiskaityti ir Lie
tykis metų pabaigoje gali būti roro išpuolis ar kitokia nerimą tuvoje.
1:1, penktadienį rašo dien kelianti banga”, mano A. Bud
raštis „Verslo žinios”. Pasak rytė. Kalbėdama apie preky
K. Glavecko, Lietuvos ūkis iš bą su Rusija ar NVS valsty
JAV dolerio kurso kritimo tu bėmis, A. Budrytė teigė, kad iš
* JAV bendrovės „Wilrėtų daugiau laimėti nei pra Rusijos importuojamų prekių liams International” valdo
rasti. Didžiausias laimėjimas, kaina litais mažės.
mas susivienijimas „Mažeikių
pasak jo, turėtų būti galimybė
nafta
” birželį tikisi perdirbti
Dalis įmonių stengiasi iki
pigiau įsigyti žaliavas iš Rusi minimumo sumažinti valiutų apie 500,000 tonų naftos, o pa
jos, pirmiausia — naftą, dujas. riziką, derindamos pinigų grindinis žaliavos tiekėjas Ma
Šioje valstybėje atsiskaitoma srautus pagal valiutas arba žeikių naftos perdirbimo ga
JAV doleriais.
sudarydamos išvestinius va myklai bus Rusijos susivieniji
„Eksportuojantys į Vakarus liutų keitimo sandorius. To mas „Jukos”. Nuo metų pra
iš JAV dolerio pigimo tik lai kioms įmonėms JAV dolerio džios iki gegužės 26 d. Ma
mės, tuo tarpu eksportas į Ru kurso pokyčiai reikšmingos žeikių gamykla perdirbo 2.52
siją sąlygiškai brangs — ža įtakos nedaro. Pramonininkai, mln. tonų, o Būtingės naftos
liavas gamintojai pirks pigiau, eksportuojantys į JAV dolerio terminale perkrovė 1.06 mln.
tačiau pardavę prekes Rusi- zoną, teigia jau patyrę nei- tonų Rusijos naftos.
(BNS)

iš manęs kokį šiltą liaupsi
nimą apie Vilnių, bet aš,
nebandydamas
pataikauti,
pasakiau: „Ką
aš galiu
pasakyti vos prieš kelias
valandas čia atskridęs, nespė
jau dar kaip
reikiant ir
apsižvalgyti. Kai kiek „sušil
siu” — jei turėsiu progos
plačiau
pasižvalgyti, tada
galėsiu šį tą pasakyti”. Vai
kinas neparodė nepasitenkini
mo, tik vėl paklausė: „Kaip
ilgai
viešėsite Vilniuje?”
Keista pasidarė, buvau tikras,
kad jis žinojo, kiek ilgai mes
Vilniuje būsime, tik lyg bandė
mano kantrybę. „Tik penkias
dienas, — atsakiau, — ilgiau
neleidžia. O norėtųsi ilgiau
pabūti, net ir savo gimtinę
aplankyti,
užuot
Talino
Estijoje.
Juk dar ir ten
turėsime penkias
paras
praleisti, o mes nė jų kalbos
nemokam”.
Vaikinas į tą mano mintį
nieko neatsakė, tik vėl pa
klausė: „ Ar neateina mintis

visam laikui parvažiuoti į
Lietuvą apsigyventi?”.
Apie tai niekuomet nebuvau
pagalvojęs, bet tą kartą, rody
damas jam prielankumą,
atsakiau taip pat klausimu:
„Kaip minėjau, šį kartą
mums leista tik penkias die
nas pasisvečiuoti, ir tik
Vilniuje. Jei sumanyčiau vi
sam laiku grįžti į Lietuvą, ar
negalėčiau jau dabar, užuot
penkių dienų Taline, pasilikti
Lietuvoje, kad galėčiau dau
giau susipažinti su žmonėmis
ir ją gyvenimu. Tada ir
sprendimą galėčiau lengviau
padaryti”.
„Tai negalima...” — užtik
rintai pasakė, lyg nuo jo pri
klausytų.
„Kodėl? — vaizduodamas
nesupratusį. paklausiau. —
Tad jei dabar negalima ilgiau
pabūti, tai kaip gali tikėtis,
kad mane visam laikui įleis į
Lietuvą gyventi?...”
Vaikinas dar bandė aiškin
ti, bet mano seselė, pritrūkusi

kantrybės ir nebesiskaitydama su mano pašnekovu, pa
sakė jam pakeltu balsu: „Eik
šalin, palik mus ramybėje, ir
mes norime su juo pasikalbėti,
o čia prikibo ir galo nėra!...”
Vaikinas pasirodė mandagus,
atsiprašė ir nuėjo tolyn.
Temo, buvo laikas skirtis.
Jiems buvo geras kelio galas
nuvažiuoti iki Antakalnio, kur
buvo apsistoję pas seselės sū
nų Bronių Tilindį, kuris jau
buvo viešbutyje apsilankęs.
Išsiskyrėme su viltimi dar
pasimatyti.
Broniaus na
muose buvo telefonas, tad
buvo tikri, kad kada nors
mane viešbutyje prisišauks ir
suras progą dar su manim
pabendrauti. Taip ta pirmoji
popietė Vilniuje ir užsibaigė.
Buvo jau tamsu kai grįžau į
savo kambarį. Stenlis manęs
laukė. Jo brolis jau anksčiau
išvažiavęs į namus, nes jam
buvo kelio galas į Suvalkiją.
Dar ilgai dalinomės tik ką
išgyventais įspūdžiais, nebe

Lietuviai nemėgsta girtis
savo pasiekimais ar turimais
pranašumais. Net ir mūsų
tautosaka tai patvirtina: „Būk
girtinas, bet nesigirk; prasta
prekė, kuri save giria; tušti
puodai garsiai skamba; kuk
lumas yra dorybė”... Tačiau
pasaulis pro tuos kukliuosius
dažnai praeina, nematydamas
„tyliųjų
dorybių”,
pasi
rinkdamas vertinti „garsiai
skambančius puodus”. Ši
taisyklė tinka ir individams, ir
tautoms.
Galbūt
ilgus
amžius
galingesnių (ar apsukresnių)
kaimynų, įvairių okupantų ir
kitų, kuriems tai buvo naudin
ga, lietuviams į galvą kalta
menkavertiškumo sąvoką il
gainiui taip giliai įleido šak
nis, kad ir jie patys pradėjo
tikėti esą kažkaip mažiau kul
tūringi, prastesni už kitas tau
tas. Dėl to ir prieš pirmosios
nepriklausomybės paskelbimą
mūsų tautos atgimimo žadin
tojams teko dėti nemažai pa
stangų, kol bent iš dalies
įdiegė pasitikėjimą savo lygia
vertiškumu ir teise patiems
pasirinkti savo ateities kelius
— siekti nepriklausomybės.
Tautos žadintojai — dr. J.
Basanavičius, dr. V. Kudirka,
P. Vileišis ir kiti patriotai pa
sirinko Lietuvos senovę, kal
bos grožį, unikalumą, kad pa
rodytų liaudžiai, iš kur lietu
vių tauta kilusi, kuo gali di
džiuotis ir iš kurių šaltinių
semtis stiprybės. V. Kudirka
savo „Tautiškoje giesmėje” tai
labai aiškiai pabrėžė: „Iš
praeities tavo sūnūs te stipry
bę semia!”
Ir tauta ts patriotiškumo
pamokas išmoko, o egzaminus
išlaikė taip gerai, kad už
sipelnė valstybingumo diplo
mą: 1918 m. vasario 16 d.
Lietuva apsisprendė eiti
nepriklausomybės keliu.
Lietuviškosios savigarbos
žarijos visgi neužgęso net po
pusšimtį metų trukusios oku
pacijos pelenais. Jų šilumos
užteko, kad, atėjus patogiam
metui, vėl suliepsnotų laisvės
troškimo laužas ir iš po tų pe
lenų, lyg legendinis paukštis,
ištiestų sparnus dar viena
atmintina data: 1990 m. kovo
11 d. Tačiau šiandien, net po
dvylikos metų nuo tos džiaugs
mingos deklaracijos, vis dar
tvyro savimi nepasitikėjimo,
nepasitenkinimo ir kažkokio
menkavertiškumo nuosėdos.
Lietuva trokšta įsijungti į
vakarietiškojo pasau-lio val
stybių gretas, bet krūp-teli
kiekvieną kartą, kai iš NATO
narių nuaidi klausimas: o kuo
kreipdami dėmesio ir į kažkur
kambaryje paslėptus klausy
mo aparatus.
Nors gulėme ir pavargę, bet
kitą rytą pabudome gana
anksti ir dar su tokia pat pa
kilia nuotaika. Kai nusileido
me į vestibiulį, pamatėme
pilną žmonių, jau besikalban
čių su savo artimaisias. Matyt,
vieni net nevažiavo į namus,
praleidę naktį Vilniuje, atėjo
dar su svečiais pabendrauti,
kiti, negalėję iš vakaro į oro
uostą atvažiuoti,
šį rytą
atsiskubino, kad spėtų nors
trumpai, prieš jiems išvažiuo
jant
Vilniaus
įžymybių
apžiūrėti, pasimatyti.
Ir tikrai, žiūrint į visą tą
aplinką, visai kitaip atrodė,
negu buvome girdėję, prieš čia
atvažiuojant. Aplinkui, kur tik
pasiklausei, visi lietuviškai
kalbėjo; kuriuos tik užkalbi
nai, visi mielai atsakinėjo.
Nebuvo uniformuotų parei
gūnų nei viduje, nei lauke,
visai nesijautė, kad kas nors

tokia maža šalis gali didžio
sioms būti naudinga, ar ji
nebus tik bereikalinga našta?
Lietuva jau dabar Vakarų
valstybėms yra naudinga. Ar
gi ji vėl nėra užėmusi tos
pačios pozicijos, kaip vidur
amžiais, kada tvirtai stovėjo
tarp Rytų ir Vakarų, kada
saugojo ir gynė Europą nuo
totorių invazijos, ir vėliau, kai
buvo tarytum paskutinė už
tvara tarp katalikiškosios
Europos ir iš Rytų plintančio
pravoslavizmo? Ji nesvyruo
dama laikėsi savo katalikybės
(didelis nuopelnas čia priklau
so vysk. M. Valančiui ir jo
vadovaujamai susipratusiai
dvasininkijai), nepaisant rusų
represijų ir pastangų.
Ar Europa (ir Roma) bent
kada tuomet, ir vėliau, į tai
atkreipė dėmesį, padėkojo
Lietuvai? Ar pati Lietuva
kada nors tuos savo nuopelnus
pabrėžė, iškėlė? Žinoma, ne!
Šiandien ir vėl Lietuva yra
savotiška užtvara — tarpinin
kė — tarp Rytų ir Vakarų.
Ypač dėl savo ilgo sienos ruožo
su Baltarusija. Tiek JAV, tiek
Vakarų Europa susirūpinusi
Minsko bičiulyste su Maskva.
Putin ir Lukašenkos ėjimus
sunku numatyti. Jie, be abejo,
elgsis taip, kad išnaudotų
kiekvieną galimybę savo tiks
lams. Į Baltarusijos užsienio
(ir vidaus) politiką Vakarai
žiūri su nepasitikėjimu, o dik
tatoriškasis Lukašenka savo
antipatiją vakariečiams nesi
varžo atvirai reikšti.
Vilniaus elgesys su Balta
rusija tuo tarpu yra išmintin
gas: toleruojami nelygumai,
stengiamasi panaikinti nesk
landumus. Atrodo, kad geri —
arba bent pakenčiami — san
tykiai su Lietuva ir Bal
tarusijai ne pro šalį. Vadina
si, Lietuva gali būti labai nau
dinga tarpininkė tarp Bal
tarusijos ir Vakarų valstybių,
juo labiau, kad ir su Maskva
didelių nesutarimų nėra.
Priimta į NATO, Lietuva taps
ne tik gera užtvara, bet ir tam
tikras Minsko nuotaikų rodik
lis, galbūt ilgainiui sušvelni
nantis Lukašenkos nuotaikas
vakariečių atžvilgiu. Tai
proga, kurios NATO vadovy
bė, juo labiau Vašingtonas,
neturėtų pražiopsoti. Kaip ir
Karaliaučiaus srities atveju,
Lietuva gali pasitarnauti,
kaip labai naudinga tarpinin
kė ir santykių lygintoja. Tik ji
ir pati neturi snausti, kai ateis
laikas šią svarbią kortą
ištraukti iš rankovės —
kuklumas čia jau nebūtų
dorybė!
tave sektų, ar klausytųsi ką
kalbi.
Tą rytą ir vadovės niekur
neskubėjo mūsų gainioti po
Vilnių. Laimos visai nepaste
bėjau, gal turėjo kitų reikalų,
o Nijolė, irgi pagauta tos jau
kios nuotaikos nei pati skubi
nosi, nei kitus skubino. Patai
kę progą, kai ji atsipalaidavo
nuo ją visą laiką užėmusių
klientų, paklausiau: „Ar kar
tais nebūtų galima trumpam
atsipalaiduoti
nuo
visos
grupės ir nuvažiuoti į Uteną,
kur daug laiko praleista, tuo
pačiu
ir
savo
gimtinę
pamatyti?”
Atrodė, nenustebinau aš jos
tokiu klausimu, matyt, ne
vienas panašiu reikalu jau į ją
buvo kreipęsis.
Ji buvo
mandagesnė už tą korespon
dentą, nepasakė kategoriškai,
kad : ne, tai negalima! Tik at
siprašė, kad tokiam dalykui
nesanti autoritetinga.

Bus daugiau
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Bičiulystė
Parengia Ligija Tautkuvienė,
talkinant sūnui Adoniui
Rašykite mums „Draugo” adresu su nuoroda „Bičiulystei”
arba P.O. Box 4102, Wheaton, IL 60189
ei. paštas: biciulyste@aol.com

Lietuvos į Čikagą, nustatė,
kad čia bloga santvarka.
Prie sovietų paprastai žmo
gus niekur be leidimo negalėjo
išvažiuoti. Nesuprantu, ko jis
čia sėdi?! Juk dar yra Kuba,
Kinija ir Šiaurės Korėja, kur
yra „gera santvarka”. Ypač
Šiaurės Korėjoje, ko jis ten ne
važiuoja?
Alfa Mykolėnas,

Beverly Shores, IN
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RAŠOME „BIČIULYSTEI”
Iš tikrųjų gyventi sovietinėje
santvarkoje buvo gerai tik
tiems, kurie buvo komunistai,
prekybininkai, gydytojai (gau
davo ir imdavo kyšius) ar viso
kie gamyklų, įstaigų vadovai
(irgi komunistai) ir kt. Mano
senelis, Sibiro tremtinys, visa
da sakydavo, kad prie visų
blogybių, kurias atnešė ši
santvarka, buvo dvi gėrybės:
nemokamas mokslas ir nemo
kamas gydymas. Jam neteko
išeiti didelių mokslų, nes už
mokslą reikėjo mokėti, o jo
tėvai neturėjo iš ko. Senelio
brolis ėjo į kunigus, nes, sako,
kad nekainavo. Mama po karo
(jos neišvežė, nes buvo pas gi
mines mieste) įgijo aukštąjį
išsilavinimą. Aš - taip pat.
Mokytojaudama labai daug
neuždirbau, bet galėjome išgy
venti, kasmetinės apmokamos
vasaros atostogos (48-nios die
nos!) buvo lygios pasakai. Jas
tik dabar įvertinu. Su vaikais
važiuodavome prie ežerų, ku
rie buvo prieinami visiems, sa
vaitei kitai į Palangą. Tiesa,
gyvendavome toliau nuo jūros
- buvo pigiau. Kaune turėjo
me mažytį butelį ir neturėjo
me prošvaisčių pasigerinti
buities sąlygų. Mašinos ne
turėjome - kratydavomės au
tobusais, traukiniais. Su ma
žais vaikais, ryšuliais, tašėmis, rankinėmis, buteliukais...
Brrr... Net baisu prisiminti,
kokios nutampytos buvo mano
rankos. Nuoširdumas, paslau
gumas? Be abejo, buvo. Tik
gal ne visur. Ypač, kai tekda
vo vasaros tvankybėje su
mažais vaikais kratytis mažu
autobusiuku su tvyrančiu pra
kaito tvaiku (!) iki vyro tėviš
kės, kur sėdimos vietos - kas
pirmesnis... Labai retai kas
užleisdavo vietą. Retsykiais
priimdavo vaikelį ant kelių.
Ne, ne, niekados atgal! Te
gul čia vargstu, tegul dirbu ne
tai, ką noriu ar sugebu. Nieka
da nenorėčiau sugrįžti atga
lios. Pripažįstu tuos privalu
mus, kurie buvo mums duoti.
Bet tokių privalumų buvo ir
kitose, ne komunistinėse šaly
se (Suomija ir kt.), kuriose
žmogus nebuvo taip nužemin
tas. Dievo laimei, kad tas lai
kotarpis tęsėsi tik pusę šimt
mečio. Rusų tauta per tą so
cialistinį laikotarpį visai de
gradavo - nusigėrė, prarado
darbštumą ir t.t.
Nežinau, kas gali labai
džiaugtis sovietine santvarka,
kai ji buvo mus, nepriklausan
čius išrinktajam luomui, visai
nužmoginusi. Ar jau spėjote
pamiršti apie kilometrines
eiles? Ar jūs galėjote nueiti į
parduotuvę ir nusipirkti šal
dytuvą, kokį norėjote? Laukė
te eilėje metų metus, kol ateis
„paskyra”...
Tarpusavio santykiai buvo
nuoširdesni. Kurgi ne! Jokios
konkurencijos - visi turėjo
darbą, visi kavą gerdavo, per
traukų metu paplepėdavo. Vi
siems buvo, jei ne labai gerai,
tai neblogai, išskyrus buitį.
Kapitalo šalyje, kur reikia ko
voti dėl išlikimo, yra konku
rencija, laiko pasiplepėjimams
vis mažiau arba visai nėra.
Dirbu pas šeimininkus, pri
žiūriu vaikus. Jei mėginčiau
plepėti telefonu su pažįsta
mais - atleistų iškart. Pasam
dė, kad akių nuo vaikelių nenuleisčiau. Kadangi paskam

binu retai kam, o ir man retai,
tad mūsų tas tariamas nuošir
dumas mažėja, santykiai šaltėja. Todėl nereikia ieškoti
grybų ant asfalto - jie ten ne
auga. Džiaukimės, kad Lietu
va laisva, kad galime pamaty
ti kitokį pasaulį, kad galime
užsidirbti ir padėti ten, gim
tinėje, su nepritekliais susidu
riantiems artimiesiems.
Elena Jurkienė

Downers Grove, II

(...) Jei Jūs netęsit „Bi
čiulystės”, niekas kitas to ne
padarys taip, kaip padarėt
Jūs. „Bičiulystė” turi savo vei
dą ir, manau, savo skaitytoją.
„Amerikos lietuvis” yra geras
informacinio pobūdžio laikraš
tis, o „Bičiulystė” dar ir jaus
minga. Ji eina į gilumą, gvil
dena svarbias temas. Nepalie
ka skaitytojų abejingų. Tai,
kas jau padaryta, yra labai
daug, o ateity gali būti dar
daugiau. Net įdomu, į ką atei
ty išsivystys „Bičiulystė”.
Prasmingi jos keliami klausi
mai. Visa ta veikla prasminga,
labai. Visi tą jaučia. Jei tie
puslapiai būtų bevardžiai, ne
turėtumėt tiek opozicijos. O
dabar ji putote putoja. Apskri
tai galvoju: gal nėra prasmingesnio darbo, kaip kelti tas
mintis, siekti išsiaiškinti tie
są, gvildenti mūsų, „pabėgė
lių” iš Lietuvos, egzistencijos
klausimus. Argi vienas žmo
gaus gyvenimo tikslų nėra
stengimasis suvokti, kaip gy
veni, kodėl gyveni, kas tave
stumia elgtis vienaip ar ki
taip, kas pats esi, kuo skiriesi
nuo anksčiau atvykusių, nuo
amerikiečių. Argi žmogus, ei
damas per savo patirtis, ne
siekia priartėti prie kažkoių
gyvenimo tiesų? Tas siekimas
yra prasmingas, ir tos pras
mės labai reikia. Man reikia.
Esu įsitikinusi, reikia visiems.
Todėl ir kalbu, ką kalbu. Di
delės sėkmės.
Dalia Kairiūkštienė,

Philadelphia, PA

Petras Kairelis rašo viena,
o daro kita („Bičiulystė”, 2002
gegužės 17 d.). „Mano šian
dienine patirtimi, socializmas,
kuriame gyvenau, buvo teisin
gesnė santvarka, negu man
jau pažįstamas kapitalizmas”.
Jaunimas, kuris tos santvar
kos neatsimena, gali patikė
ti. Labai gaila, kad P. Kaire
lis, gyvendamas Čikagoje, to
liau skelbia melą ir klaidina
žmones.
1. Socializmas — tai sociali
nės reformos teorija, kurios
pagrindinis uždavinys yra už
tikrinti visuomenės persitvar
kymą, kur bendra nuosavybė
(turtas), uždarbis būtų pada
lintas žymiai lygiau, teisin
giau.

Jokio socializmo Sov. Sąjun
goje nebuvo. Buvo susidariusi
mafija iš Lenino (Uljanovo),
Trockio (Bronštein), Zinovjev
(Radominsky), Kamenev (Rozenfeld), Stalino (Džiugašvilli)
ir kitų, kurie jėga perėmė val
džią ir melo, smurto bei pro
pagandos pagalba valdė So
vietų Sąjungą per 70 metų.
2. P. Kairelis, atvažiavęs iš

VARDAN TIESOS
Atsakymas
tienei

Daliai

Kairiūkš-

Jūsų malonus straipsnelis,
kreipimasis į mane (gegužės 3
d.) „Bičiulystėje” verčia mane
patikinti, kad skaitau ameri
kiečių spaudą, ką ji rašo apie
Islamą, vedamą karą su Afga
nistanu, palestiniečius, izrae
litus ir jų grupuotes. Viską
vertinu kritiškai.
Yra ir daugiau įvairių šal
tinių bei neutralios amerikie
čių, britų, kanadiečių, euro
piečių ir kt. spaudos, kuri
išdėsto faktus neutraliai ir be
jokios tendencijos.
Savo nuomonę apie Islamo
religijų, kurią išreiškiau „Bi
čiulystėje”, susidariau, per
skaitęs Koraną (vertimas į
anglų kalbą). Terorizmas, kurį
vykdo Islamas, kur tai bebūtų
Amerikoje, Afganistane, Pa
kistane, Izraelyje, Čečėnijoje
ar kitur yra: kova su kitati
kiais, vadinama „Džihada”
(diskutuojama prievolė).
Vienas milijardas žmonių,
išpažįstančių Islamą ir išsi
barsčiusių po visą pasaulį,
niekados nepripažino jokių
kitų religijų, tik vieną doktri
ną, pagrįstą Koranu.
Kodėl Rusija Čečėnijoje veda
ilgametį, daug gyvybių nusi
nešus! karą? Jie kovoja ne su
Čečėnija. Jie kovoja su fana
tiškai įsitikinusiais islamo re
ligijos garbintojais, kurie ne
pripažįsta pravoslavų valdy
mo ir religijos.
Nepateisinu ir Izraelio kari
nių veiksmų, sunaikinant pa
lestiniečių gyvenvietes, gyven
tojus.
Nepateisinu ir palestiniečių
musulmonų, kurie, kovodami
su Izraeliu, savo kūną paver
čia gyva bomba, taip sunaikin
dami aplinkinius ir save. Jie
tiki Islamo religijos dėsniais —
taip greičiau ir laimingiau pa
teks į dangų.
Jūsų siūloma skaitymui Val
do Aneliausko knyga „Discovering America as it is”, nepa
keis mano nuomonės islamo
religijos atžvilgiu. Musulmonų
neapykanta kitoms religijoms
ir valstybėms ne jų religijos,
bet jų pačių fanatizmas.

LIETUVA, TĖVYNĖ MUSŲ
Miela redakcija,
Pastaruoju metu, „Bičiulys
tėje” vis dažniau tenka skaity
ti įvairiausių minčių apie da
bartinę Lietuvos ekonominę
situaciją. Kad padėtis ne to
kia, kokios norėtųsi, žinome
visi. Bet svarstymai, argu
mentai „už” ir „prieš” labai
įvairūs.
Kol mes, lietuviai, kaip tie
pilkieji žvirbliai skrajosime po
pasaulį, ieškodami geresnės
vietos lizdui susukti ir plunks
noms pakedenti, dar daug bus
sukryžiuota špagų su nuo se
niau čia gyvenančiais tautie
čiais. Karo kirvio iškasti gal ir
neteks, bet įvairiausių kalbų
kalbelių, piktumų dar ilgai
girdėsime ir skaitysime išei
vijos spaudoje.
Taip jau išėjo, kad šešerius
metus gyvendama ir dirbda
ma Amerikoje nė karto nepapuoliau į gyvą „senosios” ir
„naujosios” bangos nuomonių
karą, tik „Drauge” ar ,Ameri
kos lietuvyje” paskaitydavau
visokių pasiburnojimų. Tie
„pokarinės bangos” lietuviai,
su kuriais visą laiką bendra
vom, buvo labai nuoširdūs,
geri, atjaučiantys ir supran
tantys, mylintys Lietuvą ir
„naujosios bangos” žmones,
nesvarbu, ką kiti apie juos ra
šytų ir sakytų.
O parašyti keletą minčių
paskatino 2002 m. kovo 8 d.
„Drauge” išspausdinti Bro
niaus Juodelio pamąstymai
„Kodėl negrįžtame namo?”
Man visada atrodė, kad klau
simą apie grįžimą „antrajai
bangai” gali mesti tik pikti
žmonės, nenorintys suprasti
dabartinės Lietuvos situacijos,
o pagaliau ir žmogaus gyveni
mo, kuris nėra kažkoks siūlas,
kurį galima nutraukti ir kitoj
vietoj surišti. Br. Juodelis vi
siems, to pesuvokian tiems,
aiškiai ir suprantamai atsako,
kodėl „antroji banga” negrįžta.
Iš tikrųjų, o kur grįžti? Ne
bėra tas Lietuvos, kurią penk
tajame praėjusio amžiaus de
šimtmetyje paliko tūkstančiai
lietuvių pabėgėlių. Nebėra ir
niekada nebebus. Bet iš „ant
rosios bangos” lietuvių atsi
randa pavienių žmonių, no
rinčių grįžti į vaikystės ir jau
nystės žemę. Žinau, kad be-

XIX a. Žemaitija. Koplytstulpis.

veik visi susiduria su kasdie
nybe, apie kurią neturėjo su
pratimo ir iš viso negalėjo įsi
vaizduoti, kad taip yra. Ne,
nereikia stengtis grįžti į žemę,
kurios nebėra, nes neįmano
ma surasti prabėgusio laiko ir
vėl įbristi į tą pačią vaikystės
upę...
Nereikia grįžti. Juk galima
Lietuvą išlaikyti širdyje kaip
šventovę, kaip Katedrą, pasak
poeto J. Marcinkevičiaus. Ga
lima gyventi ne Lietuvoje, bet
dirbti Lietuvai ir būti ne ką
prastesniu lietuviu negu kas
dien dairantis į Gedimino pilį.
Kiek tų visokiausių nuomo
nių, nesutarimų bebūtų, ko
kioje bangoje — antroje ar
trečioje — mes beplauktume,
visi esame iš tos Lietuvos —
nuo Nemuno, Šešupės ir Du
bysos.
O šiandien rašome apie Lie
tuvą, lyginame su kitais kraš
tais, guodžiamės, kai koks
savam krašte nepritapęs ar
nenorėjęs gyventi vokietis ar
anglas apsigyveno Lietuvoje,
įtikinėjame save, kad, girdi,
ne taip čia jau blogai. Iš tiėšų,
pamatę televizoriaus ekrane
Afganistano pabėgėlius ar
Centrinės Afrikos vaizdus,
džiaugiamės, kad esame „kitos
civilizacijos” atstovai. Genys
margas, pasaulis dar margesnis.
Kokį straipsnį apie Lietuvą
bepaskaitysi — visur „daugiabriaunė” tiesa. Bet argi tie
sos sakymas yra Lietuvos mo
kinimas? Kiekvieną teiginį

giuosi jos neapvilti. Kai ieš
kojau paramos, mano bičiuliai
kalbėjo, kad greičiau jos su
laukti iš Amerikos nei iš Lie
tuvos valdžios. Atrodo, kad tie
žodžiai nuėjo tiesiai Dievui į
ausį.
Nelaukiu manos iš dangaus
- ieškau ir čia visokių kelių Vytautas Šeštokas jau beveik pusmetis, kai ban
Los Angeles, CA dau gauti trijų tūkstančių litų
paskolą. Aiškinu savivaldybė
je, bankuose, Plungės miesto
merui (pas jį buvau jau tris
kartus!),
parašiau laišką Sei
PADĖKA
mo narei Birutei Veisaitei, iš
Rašau, norėdamas padėkoti kurios gavau atsakymą, kur
turėčiau kreiptis (tik ne į ją!).
už straipsnelį, kurį parašėte ir
išspausdinote „Drauge”. As Bet viskas, deja, atsimuša
Arūnas Laucevičius.
kaip į sieną. Niekam nerūpi,
meniškai man ir mano šeimai
kad
tos
paskolos
man
reikia
darbo vietą. Kažin kuo mano
dabar „Draugas” reiškia dau
giau negu laikraštis. Lietuvių kaltų pirkimui (jie yra pakan šeima prastesnė už prezidento
Bendruomenės ir „Draugo” kamai brangūs), medienai, šunį?! Pasiryžęs kovoti už
dėka susipažinau su geros staklėms. Negaudamas pasko savo šeimos ateitį iki galo. Be
širdies (tikiu, kad neapsiri los supranti, kad kartą jau esi veik trylika metų niekam nie
kau) moterimi, kuri ištiesė neturtingas, tai jokios pasko ko nesakiau, tylėjau dantis su
mano šeimai pagalbos ranką. los ir negausi, tu esi tarsi pa kandęs, vis laukiau ir laukiau
Tiesiogine šio žodžio prasme. smerktas, esi nereikalingas geresnių laikų. Bet viskas
eina tik blogyn. Nebegali
Už visa tai esu nepaprastai Lietuvai.
Kreipiausi į BTV laidą ištverti savo kailyje, kas deda
dėkingas Irenai Karalienei
(„Always with Flovvers” savi „Korida”, LTV ir prašiau, kad si Lietuvoje. Negalvokite, ne
ninkei. L. T.) ir noriu, kad visi suteiktų galimybę kreiptis į guostis noriu - noriu gyventi,
žinotų, jog yra gerų žmonių valdžią ir tiesiai iš jų išgirsti, noriu dirbti, noriu džiaugtis
ar mano šeima reikalinga Lie gyvenimu.
pasaulyje.
Dar kartą dėkoju per Jūsų
Nors mūsų pažintis pra tuvai, ar ne. Nejaugi mūsų
sidėjo įdomiai, tikiuosi, jog ji prezidento šuo, kuris tikriau laikraštį Irenai Karalienei už
tęsis ilgai. Jei Irena Karalienė siai gyvena dviejų tūkstančių laiku suteiktą paramą mano
atsiuntė man pinigų dar nė vertės apartamentuose, yra šeimai.
negavusi mano dirbinių - svarbesnis nei paprastas Lie
Arūnas, Inga ir sūnus
medžio drožinių, manau, kad tuvos žmogus, bandantis iš
Ernestas Laucevičiui
tuo daug pasakyta. O aš sten- gyventi pats, susikūręs sau
Plungė, Lietuva

galima apginti, pagrįsti pa
vyzdžiais ir faktais. Kartais
juk reikia tiesą iššaukti, išrėk
ti taip, kad skaudėtų pačiam
ir kad kiti suklustų, imtų gal
voti, bustų iš savo vizijų. Argi
tai blogai, argi tai menkini
mas. Kalbėkimės, rašykime
savo mintis, dėkodami „Bičiu
lystės” rengėjai L. Tautkuvienei už tokią galimybę.
Lietuva šiandien yra tokia,
kokia yra. Mes bėgam iš jos,
bet kiek daug ir duodam jai,
joje likusiems artimiesiems ir
šiaip pažįstamiems, pagalbos
reikalingiems žmonėms. Ma
tydama šios dienos gyvenimą
Lietuvoj, žinodama, kiek Ame
rikos lietuviai yra įsteigę įvai
riausių paramos fondų, kiek
siuntinių kas mėnesį išsiun
čiama į Lietuvą, kiek medici
ninės įrangos nupirkta, kiek
drabužių, maisto, — vis daž
niau pamąstau, kad daugiau
reikia remti konkretų žmogųvaiką, pensininką, invalidą...
Žinoma, niekas nenuginčys,
kad būtina parama organiza
cijoms, ligoninėms reikia me
dicininės aparatūros. Bet kol,
pavyzdžiui, ligoniui bus su
teikta galimybė pajusti jos
naudą, žmogui teks keliauti
nuo „einošiaus pas kaipošių”,
kol gaus siuntimą, kurio be
kyšio gydytojui nė nelauk ir
nesvajok. O dažnai sergančio
vaiko tėvai ar pensininkas ne
gali duoti gydytojui kyšio. Ką
gi — aparatūra nenaudojama
palauks — ilgiau neges, nors
ir pasens. Ir tuščių ligoninės
lo-vų patalynės keisti ne
reikės.
Rašau iš patirties. Jei ne
Amerikos doleriai, mano tėvai
neturėtų vaistų, o susirgę ir
atvežti į ligoninę nesulauktų
jokio medikų dėmesio, kaip
jau yra buvę, kol į gydytojo
kišenę neįbrukame vienos ant
ros šimtinės litų. O iš kur pen
sininkas už gydytojo dėmesį
gali mokėti šimtus litų. Ir vėl
kas nors pasakys, kad, girdi,
ir turtinguose kraštuose medi
cinos paslaugos brangios ir ne
visiems prieinamos. Bet pri
pažinkime, kad tvarka vis tiek
yra kitokia. Kai kas iš mano
draugų, ir neturėdami sveika
tos draudimo, Amerikoje iš
sprendė savo sveikatos proble
mas. Aišku, tam reikėjo daug
laiko, ieškojimų, kantrybės,
bet rezultatas pasiektas. Ame
rika yra tokia šalis, kur ieš
kant, dedant pastangų, daug
galima atrasti ir gauti. Vis
prisimenu vieno amerikiečio
mintį, kad Amerikoje nereikia
būti turtingam, kad normaliai
gyventum.
Atsimenu tarp atvykusiųjų
„trečiabangininkų” paplitusį
posakį: „Nenori dirbti — va
žiuok į Lietuvą”. Šie žodžiai
nemažai pasako ir apie Lietu
vą, ir apie Ameriką. Taip,
Amerikoje atvykėliams ne
lengva, bet yra galimybės, ga
rantijos, ateitis. Lietuvoje taip
pat nelengva — bet kokios ga
limybės? Jei jų daugiau būtų,
bėgančių iš Lietuvos būtų ma
žiau. Ir tai yra tiesa, o ne Lie
tuvos menkinimas. Na, o jei
Amerikoje gyventi trukdo pil
nas maisto šaldytuvas ar dra
bužių spinta, visada galima
grįžti į Lietuvą. Bet kažkodėl
retas grįžta.
Dabar Lietuvoje gražus pavasaris.Ttuoj ir vasara. Vėl
daugelis pakuos lagaminus,
pąvieniui ar su šeimomis va
žiuos į Lietuvą, keliaus pri
siminimų takais. O dabar ruo
šimasis, dovanų, lauktuvių
ieškojimas. Noriu kelis žode
lius pasakyti ir apie jas. O gal
kas nors pasinaudos mano
patarimu. Jau anksčiau ra
šiau, kad Lietuvoje parduo
tuvės lūžta nuo lietuviškų ir
atvežtinių prekių, bet gerą,
kokybišką daiktą ne taip jau
lengva rasti. Jeigu Lietuvoje
turite draugų, giminių, kurie į
atvykusius „amerikonus” žiūri
kaip į normalius žmones, o ne

kaip į dolerių „maišus”
(„auksines kiaules”), galite,
manau, lauktuvių atvežti pa
prasčiausių, bet gerų ir nau
dingų dalykų. Nupirkite plau
kų priežiūros priemonių, pa
prastos kosmetikos, pvz., iš
„Jewel”, „Dominick’s” parduo
tuvių. Norite tikėkite — norite
ne, mūsų prabangiausioje kos
metikos parduotuvėje „Šarma”
šios prekės yra prastesnės ko
kybės negu atsivežtos iš už
sienio. Rašau iš patirties, nes
pabandžiusi šios parduotuvės
prekių „kokybę”, dabar nieka
da nepamirštu paprašyti, kad
į užsienį važiuojantys draugai
ir pažįstami parvežtų šam
pūno, paprastos kosmetikos,
kremo. Nereikia būti dideliam
ekspertui, kad įsitikintum, jog
į mūsų parduotuves atveža
mos pigiausios, t.y. prasčiausios užsienio prekės. Nupir
kite ir paprasto aspirino. O
taip — aspirino Lietuvoje ne
trūksta! Bet pažįstamas gydy
toja išaiškino, kad lietuviškojo
veikimas skiriasi nuo importi
nio, o pastarasis Lietuvoje la
bai brangus. Ir vitaminų gerų
— iš „Health Foods” parduotu
vių. Pavyzdžiui, vitamino C su
bioflanoidais kapsulėse Lietu
voje neradau. Turite gimi
naičių vaikų? Galite nupirkti
geresnius batus ar sportba
čius. Kad ir iš „Payless Shoes”
ar kitos parduotuvės. Žinoma,
Lietuvoje pilna sportbačių,
atvežtinių, aišku. Nupirkome
vaikui — po savaitės suplyšo
nesutaisomai. Ir jokių garan
tijų — jokio pakeitimo ar pi
nigų grąžinimo! Užtat „Pay
less shoes” pirkti „atlaiko” vi
są sezoną ir dar ilgiau. Žmo
noms, draugėms gražesnių,
elelegantiškesnių drabužių ir
ne itin brangių galima rasti
„Dress Barn” parduotuvėje.
Lietuvoje panašių drabužių
kaina jus gali „išversti iš ko
to”. Moteriškų rankiniiį" kai
nos, kaip ir batų, Lietuvoje
sunkiai protu suvokiamos.
Aišku, ne visiems tokios
lauktuvės tiks. Gali būti ir ne
supratusių, ir įsižeidusių. Bet
tai irgi natūralu.
Galbūt šie parašymai, pata
rimai ką nors papiktins ar pa
sirodys juokingi. Bet tai yra
tiesa, o ne Lietuvos menkini-

ĮVAIItENYBĖS

* Neseniai „Chicago Tri
būne” išspausdino įdomius

duomenis apie priemiesčių gy
ventojus. Pastebėta, kad prie
miesčiuose auga gyventojų
skaičius keturis kartus grei
čiau nei mieste. Duomenys
paimti iš šešių apskričių aplink
Čikagą, per paskutiniuosius
10 metų — nuo 1990 iki 2000
metų.
Baltieji žmonės palieka
Čikagos miestą ir vyksta gy
venti į priemiesčius:
Čikagoje gyveno:
1990 m. — 1,056,048; 2000
m. — 907,166; keitimasis
proc. -14.1 proc.
Priemiesčiuose: 3,701,416;
3,731,416; +0.8 proc.
Ispaniškos kilmės žmonės:
Čikagoje: 545,852; 753,644;
+38.1 proc
Priemiesčiuose:
291,053;
651,472; +123.8 proc.
Juodaodžiai keliasi iš pieti
nės ir šiaurinės miesto dalies:
Čikagoje:
1,074,471;
1,053,739; -1.9 proc.
Priemiesčiuose:
331,972;
483,102; +45.5 proc.
Aziatiškos kilmės žmonės
juda į Downtown. Didžiausias
augimas Loop’e ir šiauriniuose
priemiesčiuose.
Čikagoje: 98,777; 124,437;
+26.0 proc.
Priemiesčiuose:
143,655;
251,077; +74.8 proc.
Parengė L.T.

Bičiulystė
LIETUVA. AMERIKA. AŠ.
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠOKĖJA —
INGRIDA LATOŽAITĖ-KORSAKIENĖ

Ingrida Latožaitė-Korsakienė.

Bir^eliSj — vasaros pradžia.
Birželio pirmąjį šeštadienį
(06.02) Jaunimo centras tarsi
pražydo — susirinko marga
spalvis būrys — nuo jauno iki
vyresnio — lietuviškų tautinių
šokių šokėjai arba gerbėjai —
koncertas „Draugui” paremti.
Apie koncertą plačiau dar
bus parašyta, o dabar — trum
pa pažintis: Ingrida LatožaitėKorsakienė. Jai 26-eri (gimta
dienis — spalio 16 d.), beveik
dveji metai, kaip ištekėjusi. Ji
baigė Ann Arbor, MI universi
tetą ir dabar dirba pavaduo
jančia mokytoja mokykloje.
Ingridą iš Detroito pagavo
mano akys ir sekiojo visą
ji„Šaltinėlio” pasirodymą —
vienintelė iš visų skyrėsi šo
kimu, lengvumu, laikysena,
net sijono laikymu (daugelis
šokėjų laiko sijoną, sakydavo
šviesios atminties prof. Juo
zas Lingys, kai skalbinius ant
virvės pakabintus, o reikia,
kad nuo liemens iki kur ranka
suima sijoną, būtų ištiesta
graži linija — tada ir pamaty
tume margą jo raštą), o svar
biausia — karūna! Karūna ne
ant pakaušio, o tiesia, gražia
linija, statmenai ant galvos
uždėta, plaukai suimti, nė
garbanėlės! Kai visos šokėjos
nusilenkė sulenkdamos nuga
ras, Ingrida vienintelė nusi
lenkė kaip Lietuvoje — linkte
lėjo galva, lengvai nusileido
ant sulenktos kojos, kitą iš
tiesdama į priekį, svarbiausia
— „laikė nugarą” (šokėjų ter
minu). Jos povyza bylojo — aš
esu išdidi lietuvė. Taip kaip
kažkada mokė mus, būsimus
choreografus, patys iškiliausi
Lietuvos pedagogai: merginos
nusilenkia, padėkoja žiūrovui
už dėmesį, šilumą, bet nenu
sižemina, nesilanksto kaip ki
tos tautos — keturlinkai susi
lenkdami. Tokios tradicijos
laikomasi Lietuvoje. Tokią po
truputį perima ir išeivija. Tai
štai, panorau susipažinti su
šia šokėja, išklausinėti iš ko
kio Lietuvos miesto, kas mokė
šokti ir t.t
Pirmas klasimas ar iš Lietu

vos? O ji paprastai, su ameri
konišku akcentu, atsako —
ne, iš Detroito? Tai gal esi
Viskontaitė, vadovės dukra,
kad taip gerai šoki?
— Ne, ne, — šypsosi mergi
na, — aš nuo mažumės šokau
Lemont’o „Spindulyje”. Nuo
penkerių metų amžiaus pas
Rasą Poskočimienę. Ar nepasiilgstu Čikagos, Lemonto?
Labai! Juk mano tėvai čia gy
vena, daug draugų, pažįsta
mų. Pasiilgau ir buvusios šo
kių grupės, nes tai buvo dau
giau nei tik šokių grupė, tai
buvo mano mylima šeima. De
troite pasigendu lietuviškų
renginių, kurių yra pakanka
mai Čikagoje.
L. T. Tai smagu, kad turėjo
te progą susitikti, pasimatyti
su kitais šokėjais?
I. L. K. Man buvo labai sma
gu. Patenkinta, kad galėjau
pamatyti ir kitas šokių gru
pes, kaip jos dirba, ką ir kaip
šoka. Kai gyvenau Čikagoje aš
ne tik šokau, bet ir dainavau
Dariaus Polikaičio vadovauja
mame Dainavos chore. Man
buvo įdomu dainuoti lietuviš
kas dainas, pagal kai kurias iš
jų („Kupolinis”, „Linai”) mes
šokome. Tokia veikla — daly
vavimas choruose ar šokių
grupėse ir su koncertiųe prog
rama dalyvavimas renginiuo
se, daugiausia ir palaiko lietu
vybę.
L. T. Sakyk, kur dalyvauji
daugiau amerikietiškos ar lie
tuviškos kultūros renginiuo
se?
I. L. K. Daugiausia lietuviš
kos.
L. T. Kuo užsiima Detroito
jaunimas?
I. L. K. Šiais metais Detroito
lietuvių jaunimas pristatė
„Detroito Lietuvių Jaunimo
Sąjungą” (DUS) ir aš įstei
giau pirmininkės vadovybę
kartu su Aida Viskantaite. Ji
pavasarį pirmoji pradėjo gai
vinti, atnaujinti mūsų sąjun
gos veiklą. Ta veikla prasidėjo
„Užgavėnių baliumi” ir jauni
mas suvažiavo pas mus iš Bos
tono, Toronto, Hamiltono, Či

kagos, Clevelando! Buvo sma
LIETUVE, IR TUO DIDŽIUOJUOSI
gu pabendrauti su svečiais sa
- Žinoma! Gyvenau šeimoje,
Sakoma, kad jauni žmonės
vo mieste.
ir
už vaikų priežiūrą gauda
yra
pastabūs,
jautrūs
ir
imlūs.
L. T. Apskritai, ar Tau svar
Atvažiavę
į
svetimą
šalį
jie
vau
šimtą trisdešimt devynis
bu, kad lietuvybė neišnyktų, o
greitai
pamato,
kas
yra
kas,
dolerius
ir penkis centus per
klestėtų?
greitai
susivokia
naujoje
situ

savaitę.
Tai
mažiau kaip trys
I. L. K. Man labai svarbu,
kad lietuvybė neišnyktų. To acijoje, lengvai prisitaiko. To doleriai per valandą. Iš tų pi
dėl aš dar vis esu lietuviškoje dėl mane (tikiu, ir skaitytoją) nigų sugebėjau paremti savo
veikloje — dalyvauju stovyk domina jauni žmonės iš Lietu tėvus ir sesers šeimą Lietu
lose Dainavoje! Šiais metais vos, neseniai - prieš metus ar voje. Jiems tos pagalbos rei
kėjo. To, kas likdavo man pa
bus devyneri metai, kai dirbu dvejus atvykę į Ameriką.
Susipažinkime:
čiai,
užteko, kad pasijausčiau
kartu su Rima Polikaityte
Rima Čiujanaitė, dvide savarankiška.
„Heritage” stovykloje. Ateityje
šimt vienerių metų kaunietė.
- Ar lengvas gyvenimas čia,
norėčiau, kad ir mano vaikai
Prieš porą metų atvažiavo į Amerikoje? Kokių sunkumų,
galėtų turėti tokią pačią pui
Ameriką dirbti aukle pagal netikėtumų teko patirti?
kią galimybę ir tiek džiaugs Au-pair programą.
- Kai Lietuvoje pasiklausai,
mo, kaip turėjau aš.
- Kas paskatino atvažiuoti?
tai viskas čia, Amerikoje, pa
L. T. Kaip tau atrodo, kokie
- Šiais laikais jaunimas prasta ir lengva. Nėra čia taip
patys geriausi būdai išlaikyti važiuoja į užsienius - važiuoja lengva. Gyvenimas pateikia
lietuvišką bendravimą, kultū kiekvienas, kuris netingi. Ne savų netikėtumų. Tikėjausi,
rą, lietuviškai kalbantį žmo norėjau, negalėjau pasilikti. pavyzdžiui, kad šeimoje, ku
gų?
Visi bendraamžiai bando ir rios vaikus atvažiavau prižiū
I. L. K. Šokti tautinius šo man reikėjo pabandyti kažką rėti, būsiu šeimos narė, kad,
kius, skaityti „Draugą”, lanky naujo. Juo labiau, kad gyveni kaip šeimos narė, padėsiu
ti lietuviškos kultūros rengi mas Lietuvoje nežavėjo. Jis jiems su vaikais. Taip mano
nius ir... aplankyti Lietuvą!
Lietuvoje sunkus. Pavyzdžiui, statusas ir pareigos buvo
L. T. Ar buvai Lietuvoje? Ar jei mokaisi ir tėvai nepadeda, apibrėžtos mūsų pasirašytame
patiko ir kas labiausiai patiko pats jokiu būdu neišsilaikai. kontrakte. Realybė pasirodė
Lietuvoje?
Finansiškai ne tik esi suvar kitokia. Toji šeima tikėjosi,
I. L. K. Man labai patiko žytas - negali nieko. O man kad būsiu nuolanki tarnaitė,
Lietuvoje. Aš buvau du kartus norėjosi
nepriklausomybės tvarkysianti namus ir dirb
ir abu kartus per Dainų šven nuo tėvų. Norėjosi, kad jiems sianti jiems visą parą. Aš dir
tę. Pagaliau galėjau pamatyti būtų lengviau. Kaune gyve bau, kaip buvo parašyta sutar
viską ką mano tėveliai ir sene nome
nuosavame
name tyje, tad jiems teko samdyti
liai pasakojo. Būdama Lietu šešiese: mano tėvai, trijų as kitą auklę, o man - pereiti į
voje supratau, kaip svarbu ir menų sesers šeima ir aš. Iš kitą šeimą.
kodėl svarbu išlaikyti lietuvy mūsų visų darbą turėjo tik
- Žinau, kad gyvenimas
bę. Norėčiau ten gyventi. Aš tėtis, ir dirbo tik puse etato. svečioje šalyje yra „derlingas”
turiu daug artimų pažįstamų Kaune tai nieko stebėtino. Iš atradimais. Kokie jie?
Lietuvoje. Kai atvažiuoju va tos situacijos nesimatė jokių
- Sužinojau, koks yra tur
sarą atostogų metu, ten labai išeičių, o aš jauna, laisva, tad,
tingų (ar tokiais save lai
smagu, nors ir suprantu, kad aišku, man reikėjo veikti. Taip
kančių) amerikiečių gyveni
gyvenimas sunkus. Man labai ir atsiradau.
mas. Tokios šeimos pajamos
patiko lietuviškas maistas.
- Kokią tikėjaisi išvysti yra didelės ir gyvena jie erd
.Amatininko užeiga” restora Ameriką?
viuose, gražiuose namuose.
nas turėjo geriausius koldū
- Net nežinau. Kai prisi Savaitgalių vakarais išvyksta
nus! Patiko naminiai patieka klausai pasakojimų apie Ame
į klubus, vakarėlius. Aukš
lai: salotos, karbonadai, deš riką, susidarai įspūdį, lyg čia tesnioji visuomenės klasė.
ros, žuvys, sriubos... Viskas būtų rojus žemėje. Kai atva Namams tvarkyti samdomas
buvo labai skanu! Džiaugiuosi žiavau ir savo ąkimis pama žmogus, vaikui prižiūrėti - dvi
pamačius kaip šokėjai šoka, čiau šį kraštą, nepastebėjau auklės. Namų tvarkytoja atei
kaip jų kostumai atrodo, kaip- jokių didelių skirtumų. Na, na keturis kartus per savaitę.
jie moka viską gražiai atlikti.
kokie tie skirtumai? Kad ki Sakysite, per dažnai? Bet kad
L. T. Karūną nešioji kaip tame vandenyno krante? Kad namuose nuolatinė netvarka.
Lietuvos šokėjos. Ar gerai jau gatvės platesnės, namai aukš Štai ponia parvažiavo iš dar
tiesi su tokia jos nešiosena? Ar tesni? Aukštesnis gyvenimo bo. Tuo momentu, kai ji žen
Tau niekas nieko niekada nė lygis?
gia pro duris, namai sutvarky
ra pasakęs, kad nešioji karū
- Atvažiavai, pradėjai dirbti, ti, visur blizga. Bet neilgam.
ną, kaip rusė?
ir pasipylė pinigai?
Moteris, eidama per kambaI. L. K. Aš jaučiuosi labai ge
rai taip užsidėjusi karūną, nes
kai aš buvau Lietuvoje, man
pasakė, kad taip teisingai lie
tuvaitės nešioja. O kitaip (ant
pakaušio) nešioja tik rusės.
Pasižiūrėkite šokolado dėžu
tę „Lietuvaitė” ir matysite,
kad jinai nešioja karūną kaip
aš.
L. T. Ar aš buvau pirmoji,
kuri paklausė — ar Tu ne iš
Lietuvos.?
I. L. K. Ne, yra daug žmo
nių, kurie klausė to paties. Aš
įvertinu tokį klausimą, netgi
didžiuojuosi, nes šokėjai iš
Lietuvos labai gerai šoka! Iš
vis Lietuvos tautinių šokių
kultūra yra labai aukšta, nes
šokiai rodo mūsų praeitį, da
bartinius laikus ir ateitį. Tau
tiniai šokiai yra panašiai, kaip
istorinė ir tradicinė knyga, ku
rioje šokėjai yra lyg tas ra
šalas. Labai svarbu, kad mūsų
(išeivijos) šokėjai suprastų ir
žinotų apie ką jie šoka, o ne
tik šoka be jokios reikšmės.
Turėjau progą būti pamerge
Lietuvoje. Vestuvėse buvo taip
XIX a. Aukštaitija. Pirkios interjeras.
smagu! Jos tęsėsi net tris die
nas! Mes daug šokom, daina
vome ir linksminomės! Išmo mas (simboliškai), ne tik ne dai mūsų šeimoje. Tie, kurie
kau daug papročių, sužinojau šiodami tautinius rūbus, nes, ne tarptautiniai.
L. T. Ką veikia Tavo vyras?
pavyzdžiui, jei aš apsirengsiu
daug tradicijų.
L. T. Ar kasdien kalbi lietu mongoliškais rūbais ir ne Kur susipažinai su juo?
viškai? Jei ne, tai kiek kartų kalbėsiu mongoliškai — būsiu
I. L. K. Mano vyras yra elek
tik artistė su mongoliškais tronikos (electrical) ir kompiu
savaitėje?
I. L. K. Ne taip dažnai kaip rūbais. Ar ne taip?
terių inžinierius. Mes susi
I. L. K. Taip, taip! Tikrai su pažinom Dainavos stovykloje
norėčiau! Jeigu kalbėčiau dau
giau, turbūt, geriau mokėčiau. tinku! Yra labai svarbu, kad kai buvom dar labai jauni.
Mes visada stengiamės daž lietuvių kalba neišnyktų...
Pradėjom draugauti lietuviš
L. T. Ar dar vyksi Lietuvon?
niau kalbėti lietuviškai tarp
kų tautinių šokių kursuose...
savęs, bet mums daug leng
I. L. K. Taip. Mes planuo Jonas irgi labai įvertina ir
viau susikalbėti angliškai, nes jame dalyvauti Dainų šventėje mėgsta lietuviškus tautinius
mes užmirštam žodžius arba 2003-čiaisiais metais.
šokius. Todėl mes ir dalyvau
keičiam galūnes. Suklystame.
L. T. Jei turėsi vaikų, ko jame lietuviškoje veikloje.
L. T. Vis tiek kalbėkite. Ne kiais vardais krikštysi — lie
Sėkmės Detroito „Šaltinė
svarbu, kad galūnės ne visada tuviškais ar tarptautiniais?
liui”, Ingridai ir jos vyrui!
I. L. K. Lietuviškais! Mums
teisingos. Taip kalbėdami jūs
Kalbėjosi
patinka
mūsų
lietuviški
varsugrįšite į tėvų ir senelių šeiLigija Tautkuvienė
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rius, rankinuką numetė vie
name kambaryje, vieną pirš
tinę kitame, kitą - dar ki
tame, o ketvirtame paliko
striukę ir t.t. Kai pareina po
nas, namai jau suversti. Be
kasdien ateinančio tvarkytojo
neišsiversi. Ir taip su viskuo.
Pajamos didelės, bet didelės ir
išlaidos, dalis kurių neprotin
gos. Šeimai nuolat stinga pi
nigų.
- O koks, Tavo akimis, yra
amerikietis?
- Be galo pasitikintis savi
mi: „Aš - amerikietis!” Su
prask: esu kažkas. Užsienie
tis, žvelgiant iš amerikiečio
aukštumų, yra visiškas nulis,
niekas. Pastebėjau, kad kaip
traktuojamas ir žemesnio ran
go, juodą darbą dirbantis ame
rikietis. Taip gali būti trak
tuojamas net šeimos narys.
Pažįstu vaikiną, amerikietį,
kuris žiūri iš aukšto į savo
motiną. Jo galva, ji yra kvaila.
Kvaila todėl, kad neišsila
vinusi. O juk ji, ta motina, at
vykusi iš Europos, Amerikoje
ilgus metus dirbo sunkų juodą
darbą, kad galėtų išmokslinti
jį, savo sūnų. Šiandien tas
sūnus - išsilavinęs, gerai už
dirbantis specialistas, nieki
nantis mokslų neragavusią,
t.y., „prastą”, savo motiną. To
kio požiūrio negaliu toleruoti.
- O kas tavo amerikietiškų
patirčių kontekste esi Tu, lie
tuvė?
- Kai klausausi amerikiečio,
su pasididžiavimu vardijančio
ir bandančio prisiminti, kokio
kraujo beturįs (airių, italų, vo
kiečių ir t.t.), aš sau galvoju:
aha, žmogau, tu net pats neži
nai, kiek ko ir iš kur turi. O aš
apie save žinau. Man galvoti
nereikia. Esu lietuvė - visu
šimtu procentų. Gryno kraujo
- kaip tas aukštos vertės ris
tūnas žirgas. Esu lietuvė, ir
tuo labai didžiuojuosi.
- Gyvendami svečioje šalyje
mes pasimokom iš vietinių. Ko
pasimokei iš amerikiečių?
- Iš amerikiečių pasimo
kiau, su kokiomis nuostatomis
reikia gyventi. Pirmiau šią,
reikia būti kaip jie - pasiti
kinčia savim, žinančia ko nori.
Suvokiančia savo vertę. Tie
siai einančia į tikslą. Tau rei
kia - ateini ir drąsiai sakai:
man reikia, duok! Mes, lietu
viai, esame pernelyg kuklūs.
Ateinam kuklučiai ir mindžikuojam nuo kojos ant kojos:
atsiprašau, gal galėčiau su
trukdyti, gal malonėtumėt
man paduoti tą ir aną... man
reikėtų... Ne! Atėjai - ir duok!
Stebėdama
amerikiečius
kartu suvokiu, kokia nenoriu
būti, kokia būti tiesiog neva
lia. Į kiekvieną žmogų, kas, iš
kur ir koks jis bebūtų, reikia
žiūrėti kaip į žmogų. Tegul jis
„kvailas” užsienietis, tegul
apiplyšęs, tegul valkata... Tur
tas nėra žmogaus vertės ma
tas - arba nėra vienintelis ma
tas. Iš savo kaunietiškos pa
tirties žinau, kad pagal turtą
žmones vertina tie, kurie, yra
toks posakis, patys per naktį
iš ubagų patapo ponais. Žmo
nės neišsilavinę, be kultūros,
bet apsukrūs. Tokie niekina
paprastą žmogų.
- Kur dar nesutinki su
amerikiečiais?
- Nesutinku su jų požiūriu į
juodą darbą. Štai amerikietis
prarado darbą. Jis geriau sė
dės ant sofos, nedirbs, bet ne
siims jokio „žemesnio” darbo,
kol nesuras, jo požiūriu, savęs
verto darbo. Save gerbiančiam
amerikiečiui per žema šluoti
picerijos grindis už septynis
dolerius. Man atrodo, lietuvis
verčiau šluos, verčiau imsis
paprasto darbo, bet dirbs, ne
sėdės. Lietuvio požiūriu, dirbti
paprastą darbą yra garbin
giau, negu visai nedirbti.
Nors... Ir Lietuva keičiasi.
Jaunimas
ieško
lengvo
uždarbio. Mano tėvai sako,
kad keičiasi nuostatos, nyksta
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idealai. Pavyzdžiui, jų laikais
jaunimas mokėsi ne sau, bet
tėvynei, o mano karta štai mo
kosi sau.
- Ar mes, lietuviai iš Lietu
vos, Tavo akimis, turime
kokių nors pranašumų prieš
amerikiečius?
- Žinoma. Mes darbštūs,
mes nebijome juodo darbo. Ne
same trapūs. Susidūrę su gy
venimo sunkumais, nesėdė
sime ant sofos ir nelauksime
geresnių laikų, o veiksime,
darysime, ką tik galime, kad
išgyventume. Ir išgyvensime.
Išgyvensime ten, kur žlugtų
„normalus” amerikietis.
- Kokie, jei ne paslaptis,
Tavo ateities planai? Kur gal
voji pritaikyti savo Amerikoje
įgytą patirtį - Lietuvoje ar
Amerikoje?
- Dar nežinau. Ateitis paro
dys. Turiu minčių mokytis čia,
Amerikoje. Išsilavinimas visur
svarbu. Šiaip labai džiau
giuosi atvykusi į Ameriką.
Pamačiau gyvenimo, šio to
išmokau, šį tą supratau. Sutvirtėjau. Mano mąstymas la
bai pasikeitė. Eidama per sun
kumus, įgijau pasitikėjimo.
Jaučiu, jo reikia įgyti dar dau
giau - tiek, kiek jo turi ameri
kiečiai. O jau tada, Amerika,
laikykis. Dar metai, kiti, ir aš
parodysiu save. Juokauju, ži
noma.
Kalbėjosi
Dalia Kairiūkštienė

ĮVAIRENYBĖS
* Vilniaus Mažojo teatro
aktorius Sigitas Račkys ne
vengė taurelės. Dėl jos kilo ne
sutarimai šeimoje, atsirasda
vo problemų darbe. Kaip tvir
tina pats aktorius, jis netiki
nei Dievu, nei velniu, tačiau
liovėsi svaigintis alkoholiu
dėl, jo manymu, anekdotiško
sutapimo, kai išvydo žmonos
adata subadytą savo fotografi
ją. Aktorius nenori jį ištiku
sios istorijos paaiškinti ant
gamtinių jėgų įsikišimu.

* Kiekviena tauta ar reli
gija turi pamėgtus ir drau
džiamus valgius. Štai Indijoje
karvė laikoma šventu gyvu
liu. Arabai, žydai (visi musul
monai) nevalgo kiaulienos, eu
ropiečiams nepriimtina ark
liena. Afrikoje mėgstama val
gyti į kirminus panašius kep
tus vabzdžius ir t.t. Korėjie
čių šventiniam stalui pateikia
mą šunieną galima sulyginti
su mūsų pamėgtu keptu par
šiuku. Tačiau būtent dėl šu
nienos pomėgio neseniai kilo
tarptautinis skandalas. Jo
priežastis — buvusi rusų kil
mės prancūzų režsieriaus Roger Vadim žmona, šeštojoseptintojo dešimtmečio, kerin
čio grožio 68-tus metus sutin
kanti prancūzų aktorė Brigitte Bardot — BB (filmai „Ir
dievas sukūrė moterį”, „Viva
Marija”, „Babeta eina kariau
ti” ir kt.), kuri iki šiol sugeba
kurstyti žmonių aistras. Ir ne
bet kaip. BB, atsisveikinusi
su aktyvia aktorės karjera jau
seniai tapo aistringa gyvūnų
teisių gynėja. Neseniai ji pa
reiškė, kad šuns, kuris laiko
mas geriausiu žmogaus drau
gu, mėsos valgymas labai ken
kia Pietų Korėjos, kartu su
Japonija rengiančios pasaulio
futbolo čempionatą, įvaizdžiui
ir sukėlė didžiausią pykčio
audrą korėjiečiams. Prancūzi
jos diplomatinėse atstovybėse
ir bendrovėse Pietų Korėjoje
netyla skambučiai. Korėjiečiai
nori pasikalbėti apie B. Bar
dot. Tiesa, jie nori kalbėti ne
apie blondinės grožį, bet apie
įžeistą orumą.
L.T.
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metu asmenys su savimi visa
da privalo turėti asmens ta
patybę patvirtinančius doku
mentus.
Įstatyme numatyta, jog apie
nepaprastosios padėties įve
dimą ir jos metu nustatytus
naudojimosi žmogaus teisėmis
ir laisvėmis apribojimus bei jų
priežastis turi būti nedelsiant
informuojamas Europos Tary
bos generalinis sekretorius ir
Jungtinių Tautų generalinis
sekretorius.
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TAD IMKITE IR VAIŠINKITĖS...
— Tai dabar galima bus nė
nevažiuoti į Druskininkus, —
apsidžiaugė viena mūsų pirkė
jų, paėmusi nuo parduotuvės
lentynos Druskininkų „Rasos”
mineralinio vandens butelį.
Net 14 įvairiausių rūšių na
tūralaus Druskininkų mine
ralinio vandens visai neseniai
buvo atvežta į Ameriką.
— „Rasa” yra natūralus
mineralinis vanduo, — pa
pasakojo mums Druskininkų
„Rasos” vadybininkas Rimvy
das Tamošiūnas, — puikiaitinkantis profilaktikai, gydy
mui ir reabilitacijai.
Unikalus vanduo išgauna
mas Druskininkų mieste iš
107 m gylio gręžinio ir neskiedžiant, be sąlyčio su oru,
nenaudojant jokių priedų ir
konservantų, išpilstomas į bu
telius. Todėl jis ir vadinamas
natūraliu, kurio gydomąsias
savybes nulemia nedidelė van
dens mineralizacija bei jame
esančių anijonų-katijonų san
tykis. Mineralinis vanduo „Ra
sa” gydymo ir profilaktikos
efektyvumu žymiai perspekty
vesnis už eilę analogiškų mi
neralinių vandenų, gerai žino
mų Europoje ir pasaulyje.
Geriant mineralinį vandenį
„Rasa”, organizmas praturtėja
natriu, reguliuojančiu van
dens kiekį organizme. Norma
li širdies veikla neįmanoma be
mineralinio vandens „Rasa”
sudėtyje esančių kalio ir kal
cio katijonų, taip pat dalyvau
jančių, kaupiant ląstelėse
energiją ir pasižyminčių prieš
uždegiminiu bei antialerginiu
veikimu. Na, o magnio buvi
mas mineralinio vandens su
dėtyje leidžia mažinti didžiau
sio kraujagyslių — priešo —
cholesterolio
koncentraciją
kraujyje be jokių brangiai kai
nuojančių vaistų. Labai nau
dingi organizmui ir minerali
niame vandenyje „Rasa” esan
tys anijonai — chloras, hidrokarbonatas, sulfatas. Jų dė
ka reguliuojamas kraujo pH,
didėja skrandžio sulčių rūgš
tingumas, palaikoma rūgščių
šarmų pusiausvyra bei skati
namas tulžies išsiskyrimas.
Mineralinis vanduo „Rasa”
— tai neišsenkantis mikroele
mentų šaltinis. Daugiau nei
10 mikroelementų — geležis,
jodas, bromas ir kiti — sutei
kia „Rasai” gydomąją galią.
Mineralinis vanduo „Rasa”
naudingas, gydant daugiau
kaip dvidešimt ligų, tarp jų
kepenų, tulžies pūslės bei jos
latakų ligas, hiperacidinį gastritą, skrandžio opaligę, inkstų
akmenligę, podagrą, viršuti
nių kvėpavimo takų ligas, nu
tukimą, cukrinį diabetą ir ki
tas.
Mūsų bendrovė „Food Depot
International” įvežė į Ameriką
mineralinius vandenis „Rasa”,
„Dainava”, „Tyras”, „Aqua
Star” ir kitus. Tai ne tik ge
riamasis vanduo, bet taip pat
ir puikus šaltinis geros sveika
tos palaikymui. Mes nuolat
ieškome produktų, kurie tinka
ne tik valgyti ar gerti, bet taip
pat duoda papildomos naudos
organizmui. Neseniai į Ame
riką atkeliavo lietuviški pie
niški ir šokoladiniai javinukai.
Jie pagaminti, pasitelkus ypa
tingą technologiją — nenaudo
jant kepimo. Tokiu būdu javi
nukai išsaugo vertingiausias
grūdų gamtines savybes —
didžiąją dalį vitaminų bei mi
neralų.
Javinukų sudėtyje yra sėle
nų, kurios nuo seno tarp lietu
vių buvo žinomos savo orga
nizmo išvalymo ir atjauninimo
savybėmis, be to, sėlenos geri
na virškinimą bei spartina
medžiagų apykaitą, todėl javinukus gali valgyti net be
sirūpinantys savo dieta pirkė
jai. Šis produktas pagamintas

be jokių sintetinių priedų. Be
javinukų į Ameriką buvo at
vežta įvairaus skonio sausučių
bei traškučių, kurie taip pat
neturi jokių chemikalų ir yra
tikras gardėsis žmonėms, ku
rie mėgsta pasmaguriauti, ta
čiau nenori apsunkinti savo
organizmo.
Mūsuose jau tiek kalbėta ir
perkalbėta apie lietuviško sū
rio stoką Amerikoje. Šiuo me
tu galite jo nusipirkti kone
kiekvienoje parduotuvėje ir
atvežto kone iš kiekvienos Lie
tuvos sūrinės.
— Kodėl Jūs vežate Vilkyš
kių sūrį? — gana dažnai ma
nęs užklausia pirkėjai.
— O kodėl ne iš Vilkyškių?
— paprastai klausimu atsa
kau į klausimą.
Pasimetusiems
paprastai
paaiškinu kodėl: visų pirma
mes apsilankėme pačiuose
garsiausiuose Lietuvos „su
permarketuose”, kalbėjomės
su pardavėjais bei pirkėjais.
Beveik visi vienu balsu mums
aiškino, kad šiuo metu dau
giausia sūrio perkama iš
Vilkyškių pieninės. Svarbiau
sia sūrio savybė — geras sko
nis, be to, pieninė gamina la
bai įvairias, tiek visame pa
saulyje žinomas, tiek ir visiš
kai naujas, sūrio rūšis.
Na, o prie šių vertinimo kri
terijų prisidėjo dar ir mūsiš
kis: apsilankę daugelyje Lietu
vos pieninių, pirmenybę ati
davėme Vilkyškiams, ir visų
pirma dėl nepaprastos švaros
ir tvarkos. Viskas kompiute
rizuota, žvilgėte žvilga, kaip
kartais mes sakome — gali
nuo grindų valgyti. Be to, ir
gamyklos vadovai šiuolaikiš
kai orientuoti —- nuolat gerina
bei plečia pasirinkimą, su jais
nesunku bendrauti, atsaky
mus į iškylančius klausimus'
gauni tuoj pat. Taip, kad savo
sprendimą mes pagrindėme
ne senomis žiniomis, bet šiuo
laikiniais vertinimo kriteri
jais.
Kaip ir seniau, sėkmingai
prekiaujame lietuviškų vyš
nių uogiene, daržovių šiupi
niais, slyvų padažais bei rau
gintais česnakais, o marinuo
tų grybų šiuo metu turime net
dvylika rūšių. Be jau minėtų
produktų, po poros dienų Lie
tuvoje bus pakrauta ir ekspor
tuota į Ameriką įvairiausių
kukurūzų lazdelių, geriamo
šaltinių vandens, žolinių ar
batų ir kitų produktų.
Šiomis dienomis vyksta de
rybos su iš Panevėžio apsilan
kiusiais maisto produktų ga
mintojais dėl duonos žaliavos
ir jos gaminių įvežimo į Ame
riką. Tikimės, kad greitu lai
ku ir šių produktų galėsime
pasiūlyti savo pirkėjams.
Dar visai neseniai visur
skambėjo
nepasitenkinimo
balsai, kad Amerikoje nepre
kiaujama
lietuviškaisiais
maisto produktais, tuo tarpu
iš kitų šalių jų atvežama aps
čiai. Šiuo metu jau drąsiai ga
lime teigti — upė pajudėjo, ir
pajudėjo gana veržliai. Šian
dien jau galime visus pakvies
ti — pirkite ir vaišinkitės lie
tuviškaisiais maisto produk
tais, mielieji tautiečiai.
Angelė Kavakienė

„Food Depot International”
prezidentė
* Aistros dėl šiemetinio
Lietuvos pasirodymo Eu-

rovizijos dainų konkurse ne
rimsta. Deja, konkurse Lietu
vai atstovavęs Aivaras Stepukonis pelnė tik 12 taškų ir
užėmė priešpaskutinę vietą.
Vieni dėl nesėkmės kaltina Ai
varo kepurę, kiti — jo vokali
nius sugebėjimus, treti — dai
ną, ketvirti — mažai taškų at
seikėjusius kaimynus.
(LR, LŽ, Elta)

Žalieji prašo įvertinti
naftos gavybos
Baltijoje poveikį
aplinkai

Vyriausybė įteisino per dešimtmetį pakitusią Lietuvos karių uniformą bei
skiriamuosius ženklus. Krašto apsaugos sistemos karių uniformų pirmieji pa
vyzdžiai buvo patvirtinti dar 1992 metais. Nuo to laiko karių uniforma buvo
nuolat tobulinama. Kadangi iki šiol nebuvo patvirtinti karių skiriamieji
ženklai, Vyriausybės nutarimu numatyti tokie skiriamieji ženklai kaip laip
snių skiriamieji ženklai, kepurių ženklai, uniforminės sagos, vardinis ženk
las, kaklaraiščio segtukai, įvairūs antsiuvai. Pagal paskirtį karių uniformos
yra skirstomos į lauko, kasdienę bei išeiginę. Pagal kariuomenės reguliariųjų
pajėgų rūšis karių uniformos yra skirstomos į sausumos pajėgų, karinių oro
pajėgų, karinių jūrų pajėgų bei savanorių pajėgų. Naująsias uniformas de
monstravo patys kariai.
Vladimiro Gulevieiaus (Elta) nuotr.

Lietuvos kariuomenę
papildė
110 leitenantų
Atkelta iš 1 psl.
Jis pastebėjo, kad Lietuvai
įsijungiant į bendrą Vakarų
saugumo erdvę, labai greitai
reikės įvairių specialistų, de
rinančių tarptautinės politi
kos, jos analizės ir strategijos
išmanymą su Lietuvos saugu
mu bei gerove.
„Istorija pakoregavo ir žo
džio „saugumas” reikšmę:
šiandien jis visame pasaulyje
reiškia ne tik ir ne tiek pa
jėgumą ginklu priešintis tie
sioginei invazijai, kiek vals
tybės galias dalyvauti tarp
tautiniuose dialoguose”, teigė
prezidentas.

Sporto vadovai
nusprendė dalyvauti
žaidynėse Maskvoje
Atkelta iš 1 psl.
NVS, Baltijos valstybių ir
Rusijos regionų jaunių sporto
žaidynės Maskvoje vyks bir
želio 14-24 d., Lietuvos atsto

vai rengiasi dalyvauti 16 spor
to šakų varžybose.
Nuspręsta, kad birželio 14 ir
15 dienomis Lietuvos, Latvijos
bei Estijos atstovai segės tau
tinius ženklelius su gedulo
juostelėmis, bus rengiami mi
nėjimai ir pamaldos Baltijos
valstybių ambasadose.
„Į Maskvą jaunieji Lietuvos
sportininkai ir jų treneriai bei
vadovai vyks rungtyniauti, bet
taip pat stengsis priminti, kad
laisva mūsų šalis ir jos žmo
nės nepamiršo ir gerbia savo
istoriją”, teigiama pranešime.

Seimas priėmė
nepaprastosios
padėties įstatymą
Atkelta iš 1 psl.
Savivaldybės
teritorijoje,
kur yra įvesta nepaprastoji
padėtis, gali būti įvestas tie
sioginis valdymas, o esant
būtinybei — sudarytos viešo
sios tvarkos apsaugos komen
dantūros. Nepaprastosios pa
dėties metu gali būti panau
dojama Lietuvos kariuomenė
ir mobilizacinis rezervas, jos

Atkelta iš 1 psl.
Jis informavo, kad LŽJ
išsiuntė Lietuvos prezidentui,
Seimui ir vyriausybei laiškus,
kuriuose raginama nedelsiant
pradėti aukščiausiojo lygio de
rybas su Rusijos Karaliau
čiaus srities administracija ir
„LUKoil” vadovybe dėl naftos
gavybos projekto galimo povei
kio aplinkai ir šio poveikio ne
priklausomo įvertinimo, atsi
žvelgiant į Lietuvos tikslus.
„Lietuvos vyriausybė turėtų
įsikišti ir pareikšti griežtą
poziciją šio projekto atžvilgiu”,
pažymėjo LŽJ atstovas, kartu
stebėdamasis valstybinių ins
titucijų neveiklumu šioje sri
tyje. Jis pasidžiaugė, kad Lie
tuvos vadovas Valdas Adam
kus pirmasis sureagavo į šią
problemą.

K. Bobelis gali
prarasti postą Seimo
komitete
Atkelta iš 1 psl.
K. Bobelis taip pat kritikavo
prezidentą Valdą Adamkų bei
konservatorių vadovą Vytautą
Landsbergį. V. Adamkų K.
Bobelis kaltino neprincipingumu, o V. Landsbergį vadino
daugiausia1 žalos padariusiu
Lietuvai politiku.
Didžiausios opozicinės Sei
mo Liberalų frakcijos seniū
nas Eligijus Masiulis, nepa
tenkintas K. Bobelio kalbomis,
paragino jį atsistatydinti iš
URK pirmininko pavaduotojų.
„Savo nacionalizmą aiškiai de
monstruojantis politikas tu
rėtų atsistatydinti iš URK pir
mininko pavaduotojo pareigų,
nes jo, kaip oficialaus pa
reigūno, pozicija ne visada su
tampa su oficialia Lietuvos
pozicija”, pareiškė E. Masiulis.
K. Bobelio neišmanymu su
trumpą laiką jo vidaus tempe
ratūra pasiekia pavojaus lygį.
Visgi kasmet pasitaiko pana
šių nelaimių, kaip ištiko či
kagiečių Lewis šeimą.
PAGERĖJO EGZAMINŲ
REZULTATAI

DOVANA UNIVERSITETUI

Pritzker šeima padovanojo
University of Chicago Medici
nos mokyklai 30 milijonų do
lerių. Tai didžiausia dovana,
kurią universitetas yra bet
kuomet gavęs. Ši filantropų
turtuolių šeima yra ir anks
čiau buvusi labai dosni uni
versitetui, dėl to šiai medici
nos mokyklai suteiktas Pritz
ker vardas. Pastaruoju metu
Čikagos universitetas stengia
si surinkti 2 milijardus dole
rių, kad galėtų praplėsti tyri
mus biologijos ir medicinos
srityje. Pritzker šeima šia do
vana norėjo paminėti advo
katų firmos įsteigėjo Nicholas
J. Pritzker 100-ąsias metines.
NUTRENKĖ ŽAIBAS

Čikagos priemiesčio Buffalo
Grove beisbolo komandos „As
tros” treneris šį trečiadienį
mirė Loyola University Medical centre, Mayvvood, IL, dvi
dienas po to, kai jį nutrenkė
žaibas beisbolo aikštėje. Da
niel Rice buvo 47 m. amžiaus.

• SKELBIMAI •
PASLAUGOS
ELEKTROS
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI.
Turiu Čikagos miesto leidimą.

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai,

garantuotai ir sąžiningai.

773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUTOMOIffl JO NAMŲ SVEIKATOS
IR (lYVYBĖS DRAl OMAS
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr.
Auksė S. Kane kalba lietuviškai.

FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 VVest 95th Street
Tel. 708-424-8654
773-581-8654

V.A.L Auto Servisas.
Atliekame visus variklio ir va
žiuoklės darbus. Variklio kompiu
terinis patikrinimas. Nuolatiniams
klientams nuolaidos. Parduodame
naudotus automobilius. 3800 VV.
79 St. Tel. 773-582-0183; 773582-0J84. Kalbame lietuviškai.
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24HRS.7DAYS
773-531-1833
773-617-6768

FREE ESTIMATE
Apšildymo ir šaldymo sistemų
visapusiškas aptarnavimas ir
instaliacija

Vandens šildytuvai
Kaminai.
Gariniai boileriai
Centrinė šaldymo sistema

NEKILNOJAMASIS TURTAS
Orrtvio^

M

Nevv Vision
Bus.: 708-361-08(8)
Vdce MA 773854-783)
Fax: 708-361-9618
DANUTĖ
MAYER

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

GREIT PARDUODA
Landmark
properties

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

RIMAS STANKUS
• Čikagoje ar priemiesčiuose
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas

• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Tarpininkaujame gaunant
paskolą
• Pensininkams nuolaida

IŠNUOMOJA
Cicero išnuomojamas

Profesionali kirpėja, gyvenanti

6 kambarių butas II aukšte su

Bervvyn, teikia savo paslaugas.
Kerpa vyrus ir moteris, dažo
plaukus, antakius ir blakstienas.
Gali atvykti į namus.

pilnai įrengta virtuve ir kilimais.

Tel. 708-415-7952, Dalia

Tel. 708-656-4811.
PARDUODA

Atlieku dažymo darbus iš
lauko ir vidaus.
Butų remontai už prieinamą
kainą. Tel. 708-499-3279,
708-369-8676, Algirdas.

SIŪLO DARBĄ
Reikalingi darbuotojai parduo'
tuvių valymui TN ir IN
valstijose. Pageidautina vyrai.

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

Window VVashers Needed!

40,000 per year. We need 100 crevvs.
No exp. necessary. Will train. Mušt
have valid driver’s license and transportation. Mušt be fluent in English.
L.A. McMahon Window VVasning.
Chicago and Milvvaukee area.
Tel. 800-820-6155.

Amerikiečių firmai reikalingi
patyrę darbuotojai „saiding”
darbams. Anglų kalba nebūtina.
Tel. 847-340-9088, nuo 9 v.r.
iki 5 v.v.

Kaune parduodamas naujai
statytas „condominium”.
Skambinti
tel. 011-370+37+314898,
Jurgis.
Lietuvių tautinėse kapinėse
parduodama kapavietė nuo

tvoros pirmoje eilėje.
Kaina $375. Tel. 847-864-0171,
palikti žinute.

-------------------- 1----------------Parduodamos religinės muzikos
knygos: „Iš Egipto”, „Jozua ir
Mozė” (oratorijos solistams, chorui
ir fortepijonui) ir Povilo Mieliulio
„Preliudai" (23 preliudai fortepijonui).
Skambinti tel. 773-376-6394.
Visi Povilo Mieliulio muzikiniai
darbai orkestrui yra prienami pub
likai Žilevičiaus-Kreivėno archyve
ir Balzeko muziejuje: 3 simfonijos,
5 oratorijos ir 8 muzikinės simfonijos.
Visa muzika yra parašyta XIX
šimtmečio tradicinės harmonijos
taisyklių ribose.

abejojo ir Seimo URK pirmi
ninkas socialdemokratas Gedi
minas Kirkilas. ,Akivaizdu,
kad gerbiamas daktaras K.
Bobelis arba sąmoningai kal

ba ieškodamas populiarių
minčių, arba iš tikrųjų
visiškai nesuvokia mūsų de
rybų su ES esmės”, sakė G.
Kirkilas.

situacijas, o paskui — savo
sumanumo ir apsukrumo dė
ka — iš jų ne tik išsisukanti,
ir net padedanti sugauti
įvairius nusikaltėlius. Tai iš
esmės detektyvinio žanro apy
sakaitės, kurias autorė Mildred Benson pradėjo rašyti ir
spausdinti 1930 metais. Iš
viso ji parašė 23 Nancy Drew
apysakas. Iki šiol yra parduo
ta per 200 milijonus knygelių,
jos išverstos į 17 kalbų. Yra
sukurti net Nancy Drew kom
piuteriniai žaidimai, paga
minta filmų.
Mildred Wirt Benson mirė
praėjusios savaitės antradie
nį, sulaukusi 97 metų am
žiaus.

duotuvių, nuėjusi bet kur ap
sipirkti, turėtų dėvėti keturių
colių dydžio raudoną ženklą
su parašu, kad ji yra vagilė.

Čikagos meras Richard M.
Daley, kuris daug dėmesio
skiria valdiškųjų mokyklų
veiklai bei mokslo lygio pakė
UŽTROŠKO VAIKUTIS
Praėjusį šeštadienį, kai limui, apsidžiaugė sužinojęs,
mieste oro temperatūra pa kad šiemet Čikagos valdiš
ir
siekė 90 laipsnių F, pustrečių kųjų pradinių mokyklų
gimnazijų
moksleivių
egza

metų berniukas rastas negy
minų
rezultatai
labai
pagerė

vas užrakintame savo motinos
automobilyje,
stovinčiame jo. Šiuos egzaminus turi lai
prie šeimos namo. Kai motina kyti visų JAV valdiškųjų mo
pradėjo vaiko ieškoti ir paga kyklų mokiniai, tad akivaizdi
liau dirstelėjo į automobilį, Čikagos moksleivių pažanga
JAV PILIEČIAI IR
pamatė jį sukritusį ant prie rodo, kad sustiprinta drausmė
KARIUOMENĖ
kinės sėdynės. Kaimynai pa ir didesnis dėmesys mokslo
Apie 47,500 šio krašto
dėjo išdaužti mašinos langą ir dalykams duoda gerus vai karių, kaip praneša Pentago
ištraukė berniuką, bet jis jau sius.
nas, neturi JAV pilietybės —
buvo negyvas. Atvykę greito
jie sudaro maždaug 4 proc.
Ir iš kitų JAV-jų visų karių. Jiems privaloma
sios pagalbos medikai tvirti
turėti „žalią kortelę” ir tarny
no, kad mašinos viduje tempe
MIRĖ POPULIARIŲ
ba kariuomenėje palengvina
ratūra galėjo siekti tarp 120 ir
KNYGELIŲ AUTORĖ
įsigyti JAV pilietybę (gali ją
150 laipsnių karščio, tad vai
Vos paminėjus paauglėms gauti po 3 metų, civiliams rei
kas užtroško. Motina sako mergaitėms ar net jau suau
nežinanti, kaip sūnelis pateko gusioms moterims Nancy kia laukti 5 metus, kol gauna
į mašiną ir užsirakino viduje. Drew nuotykius, didžioji jų pilietybę).
Kol kas ji neapkaltinta aplai dalis prisipažins, kad šias de
VAGILĖ NEBUS
dumu.
PAŽENKLINTA
tektyvines apysakėlių knygas
Apeliacinis
Pennsylvania
Prasidėjus karščiams, medi yra skaitę ir labai teigiamai
kai visuomet perspėja žmones vertinę. Apysakaičių herojė valstijos teismas panaikino
nepalikti vaikų (ar naminių Nancy Drew yra paauglė mer ankstesnį teismo nuosprendį,
gyvuliukų) uždarytame auto gaitė (16 m. amžiaus), neju kad moteriškė, keturis kartus
mobilyje, nes net per labai čiomis įsivelianti į pavojingas sugauta vagiant prekes iš par

„TĖVE MŪSŲ” BUS
GIEDAMA

Dviem Woodbine, Iowa,
gimnazijos moksleiviams pa
vyko panaikinti teismo nuo
sprendį, uždraudusį mokslo
metų užbaigimo iškilmėse
gimnazijos chorui giedoti „Tė
ve mūsų” maldą. Ši graži
tradicija gimnazijoje buvo
praktikuojama jau 30 metų,
tik šiemet kilo protestai, kad
„religija peržengia atskyrimo
nuo valstybės ribą”. Nors gim
nazijos vadovybė yra tuo
sprendimu nepatenkinta, vis
gi turėjo nusileisti: malda bus
giedama ir šiemet.
ŽUVO 14

Memorial Day savaitgalį
įvykusi šiurpi nelaimė Oklahoma valstijoje, kai įlūžo
greitkelio tiltas per Arkansas
upę, pareikalavo 14 aukų.
Upe plaukiančiam krovininiui
laivui atsitrenkus į tiltą lai
kančius polius, .tiltas staiga
lūžo pusiau ir juo važiavusios,
mašinos bei sunkvežimiai
sukrito į upę, dar tebepatvinusią nuo pavasario liūčių.
Ieškant nelaimės priežasčių,
manoma, kad laivo kapitonas
trumpam buvo netekęs sąmo
nės ir iš rankų paleidęs vairą.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS PIRMININKŲ
SUVAŽIAVIMAS

Ignas Stankus.

AJA.IGNAS STANKUS
Mirties angelas pastarai „Tėvynėje”. Deja, jo poezijos
siais metais vis dažniau ap rinkinys dar nesuspėjo pasiro
silanko į Clevelando lietuviš dyti knygos forma.
kąjį telkinį. Retėja DP gene
Ignas mirė Euclid General
racijos tautiečiai, kurie 1949- ligoninėje, palikdamas sunkiai
1952 metų laikotarpyje stip sergančią žmoną Mariją, sūnų
riai papildė jau tada rodan dr. Viktorą, uoliai besireiš
čius silpnėjimo žymių pir kiantį lietuviškoje veikloje, du
muosius imigrantus.
vaikaičius, ir dvi seseris. Sū
2002 balandžio 6 d. Visų nus Julius-Ramonas mirė jau
Sielų kapinynas amžinam po anksčiau.
ilsiui priglaudė š. m. kovo 30
The Jacubs &Son laidotuvių
d. mirusį ilgametį Clevelan namuose su a.a. Ignu atsisvei
do gyventoją Igną Stankų — kinti susirinko daug velionio
Stankevičių, 93 m., aktyviai draugų, giminių ir organiza
ir nuoširdžiai dirbusį įvairiose cijų narių, su kuriais jis taip
lietuvių organizacijose. Jis, nuoširdžiai dirbo savo tautos
kaip ir daugelis, buvo privers ir valstybės labui. Po maldų,
tas pasitraukti iš Lietuvos, kurias jautriai pravedė kun.
artėjant grįžtančio komunisti G. Kijauskas, SJ, atsisveikino
nio režimo pavojui.
organizacijų atstovai: LB Cle
Velionio gyvenimo kelionė velando apylinkės pirm. Myli
buvo įdomi, prasminga ir per ta Nasvytienė, Karių ramovės
maininga. Ignas, gimęs Pas vardu — Vytautas Januškis,
valyje, septynių brolių ir ke SLA skyriaus pirm. Algiman
turių seserų šeimoje. Baigęs tas Pautienis, Žalgirio šaulių
Pasvalio gimnaziją, išvyko kuopos pirm. Vincas Čečys,
Italijon, Don Bosco seminari- LR garbės konsulė Ingrida
jon ruoštis misijų saleziečių Bublienė, Aurelia Balašaitie
darbams. Bet po dvejų metų nė paskaitė savo eilėraštį ve
grįžo gimtinėn, 1933 metais lionio atminimui ir Lietuvių
įstojo į Lietuvos kariuomenę. klubo direktorių vardu Zeno
Išsitarnavęs iki puskarininko nas Dučmanas.
laipsnio, grįžo į civilio piliečio
Dr. Viktoras Stankus savo
gyvenimą. Pasitraukęs Vokie žody, dėkodamas visiems at
tijon, Hanau DP stovykloje silankiusiems, ir visiems ku
įsijungė į lietuvišką veiklą, o rie pareiškė užuojautą, tarp jų
1949 metais atvyko Amerikon, užuojautas atsiuntusiems iš
kur, priimdamas JAV piliety Lietuvos, JAV senatoriaus Ge
bę, pavardę sutrumpino į orge Voinovich, Clevelando
Stankus. Clevelande entuzias miesto tarybos nario Micha
tingai energingam lietuviui el Polensek, „Draugo” vyr.
atsidarė platūs ir sėkmingi red. Danutės Bindokienės,
darbo plotai — Tautinė są JAV LB pirm. Algimanto Gejunga, BALFas, ALTas, LB, čio. Anūkas Andrius gražia
Karių ramovė. Ir kiti telkinio lietuvių kalba jautriai atsis
renginiai susilaukdavo iš Ig veikino su seneliu.
no gražios talkos. Jis mėgo
Kapinėse velionio brolio Ka
rašyti, kalbėti, kurti eiles. Jo zimiero duktė Angelė Stankeeilėraščių įvairiomis progomis vičiūtė-Ptašinskienė paskaitė
skaitėme „Drauge”, „Dirvoje”, Igno eilėraštį „Tėvynei — ją
visuomet mylėti”. Velionis
bus ilgai prisimenamas visų,
kurie jį dešimtmečius pažino,
draugavo, džiaugėsi jo entu
ziazmu, miela šypsena ir mei
le savo tautai bei tėvynei. Il
sėkis, Dievo globoje!

V.R.

Kiekvieneriais metais Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės
valdyba šaukia kraštų Lietu
vių Bendruomenių ir Lietuvių
jaunimo sąjungų pirmininkų
metinį suvažiavimą. Jame da
lyvauja LB bei LJS pirminin
kai arba jų atstovai iš 33-jų
kraštų LB ir 19-kos LJS, visi
PLB valdybos nariai, kviesti
svečiai ir prelegentai. Iš viso
apie 60-70 aktyviausių užsie
nio lietuvių gyvenimo vadovų
bei darbininkų.
Praėjusių metų sėkmingas
suvažiavimas vyko Seinuose ir
Punske. Prieš tai jis buvo Va
sario 16 gimnazijoje Vokieti
joje. Šiais, 2002, metais jis bus
Druskininkuose. Rugpjūčio 11
d., sekmadienį, po pietų iš Vil
niaus į Druskininkus išva
žiuos autobusas su iš daugelio
kraštų atvykusiais dalyviais.
Vakare Druskininkuose vyks
susipažinimo vakaronė ir ben
dravimas su vietos gyvento
jais. Rugpjūčio 12-15 d. „Dai
navos” (Valstybės ir savivaldy
bių tarnautojų mokymo cent
ro) patalpose, Maironio g. 22,
Druskininkai 4690, keturias
dienas vyks suvažiavimo posė
džiai su pranešimais, diskusi
jomis ir nutarimais. Vakarais
dalyviai bendraus su vietos
gyventojais, lankys kultūrines
vietas, klausys koncertų. Da
lyvių autobusas į Vilnių sugrįš
rugpjūčio 15 d.
Suvažiavimą organizuoja ir
dalyvius registruoja PLB at
stovybė Lietuvoje (PLB atsto
vas Gabrielius Žemkalnis ir
atstovybės administratorė Vir
ginija Grybaitė), Gedimino pr.
53, Lietuvos Respublikos Sei
mo III rūmai, 215 kambarys,
2002 Vilnius, Lietuva, tel.
370-2-396-156.
Suvažiavimus
finansiškai
paremia Lietuvių fondas bei
Tautinių mažumų ir išeivijos
departamentas prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės. Be
jų paramos šie svarbūs su
važiavimai negalėtų įvykti.
PLB valdybos nariai ir Va
karų kraštų LB pirmininkai
patys apsimoka kelionės ir ki
tas išlaidas, kukli parama
duodama Rytų kraštų ir sun
kiai ekonomiškai gyvenančių
LB ir LJS atstovams.

Suvažiavimus aplanko ir
dalyvauja ypatingi svečiai.
Prieš kelerius metus Vokieti
joje dalyvavo LR prezidentas,
LR ambasadorius Vokietijai,
Lietuvos ir Latvijos jėzuitų
provincijolas kiti. Praėjusiais
metais Lenkijoje dalyvavo LR
ambasadorius Lenkijai su
konsulais. Visuose suvažiavi
muose aktyviai dalyvavo vys
kupas lietuviams katalikams
išeivijoje Paulius Baltakis,
OFM. Jis dalyvaus ir Druski
ninkuose, kartu su kitais pa
kviestais svečiais.
PLB inf.

AtA Igno Stankaus anūkas Andriu
kas Stankus, pasakęs jautrią kalbą
atsisveikinimo su seneliu metu.

vaikaičių ar kitų giminaičių.
Olga Vyšniauskaitė-Kairis, ki
lusi iš Antanavo kaimo, Pil
viškių valsčiaus, Vilkaviškio
apskrities, į JAV išvyko prieš
Pirmąjį pasaulinį karą. Apie
1951 metus gyveno Detroite,
vėliau išvyko gyventi į šiltesnę
vietovę (gal Floridą ar Kalifor
niją?). Turėjo sūnų Juozą, dir
busį aviacijos pranmonėje, ir
dukrą Onutę. Olga Kairis rašė
laiškus ir materialiai rėmė
Lietuvoje gyvenančius brolius
ir seseris: Joną Vyšniauską iš
Antanavo kaimo, Stasį Vyš
niauską iš Pilviškių, Agotą
Vyšniauskaitę-Bružienę
iš
Bebrininkų kaimo. Visus, ką
nors žinančius apie Olgos Kai
ris gyvenimą ar giminaičių li
kimą, prašome parašyti Olgos
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Su giliu liūdesiu pranešame, kad 2002 m. gegužės 19
d. su šiuo pasauliu atsiskyrė

A. t A.
JONAS KVINYS
Korėjos karo veteranas
Gimė 1929 m. Kaune. Amerikoje išgyveno 53 metus.
Nuliūdę liko: žmona Patricia, dukros Cynthia ir Kris
tine su vyru Mark Rybarski, anūkai Melanie ir Ryan;
seserys — Genovaitė Steikūnienė, Dana ir Edvardas Sko
pai, Aldona Kriaučiūnienė bei jų šeimos; Lietuvoje sesuo
Sabina Mikuckienė ir jos šeima, Kanadoje dėdė Juozas ir
žmona Juzė Kazragiai su šeima bei kiti giminės JAV ir
Lietuvoje.
A. a. Jonas, šeimos ir draugų, buvo nulydėtas į Šv.
Kazimiero kapines Amžinam Poilsiui, šalia a.a. tėvelio
Jono, mamos Genovaitės ir brolio Algio.
Nuoširdžiai dėkojame visiems už pareikštas užuojau
tas, šv. Mišių aukas ir gėles.
Ačiū mieliems draugams už atsilankymą koplyčioje,
bažnyčioje ir dalyvavimą laidotuvėse.
Liūdinti šeima

A. t A.
VIKTORAS BULKAITIS
PLB valdyba. Pirmoje eilėje iš kairės: Marytė Šmitienė (Vokietija), Milda
Lenkauskienė (JAV), pirm. Vytautas Kamantas (JAV), Regina Kučienė
(JAV), Laima Žliobienė (JAV); II eil.: Algis Rugienius (JAV), Gabrielius
Žemkalnis (Australija), LJS pirm. Matas Stanevičius (Kanada), kun.
Edis Putrimas (Kanada), dr. Bronius Makauskas (Lenkija).
Viktoro Kučo nuotrauka.

Mylimai Žmonai

A. fA.
ALDONAI ŠARKIENEI
JAKAITYTEI
mirus Cashiers, NC, reiškiame gilią užuojautą
liūdinčiam vyrui VYTAUTUI ŠARKAI, seseriai
GENUTEI RAČKIENEI Čikagoje, jos sūnums ED
VARDUI ir JONUI bei visiems artimiesiems.
Gražina ir Bronius Mikėnai
Gražina ir Benius Serapinai
Joana Žalneriūnienė

Ateitininkų Šalpos Fondo taryba ir valdyba liūdi
kartu su AŠF tarybos ir valdybos nare, dr. MA
RYTE, tragiškai netekus abiejų sūnų

A. t A
RIMO IR TAURO GAIŽUČIŲ
Šioje liūdesio valandoje užjaučiame dr. MARYTĘ,
sesutę VIDĄ, senelį dr. JUOZĄ MEŠKAUSKĄ,
tėvelį BRONIŲ ir visus gimines bei artimuosius ir
kartu meldžiamės.

2002 m. gegužės 19 d., sulaukusio 87 metų, užgęso
mūsų mylimo tėvo, senelio ir uošvio Viktoro Bulkaičio gy
vybė.
Jo žmona Elena, aplankiusi gimtuosius Kybartus, taip
pat ir gimines Kaune, Vilniuje ir Jurbarke, turėjusi laimę
dar išgirsti Vingio parke lietuvišką dainą, mirė 1994 m.
kelionės metu grįždama Milwaukėn.
Velionis gimė 1915 m. Škotijoje — Bathgate mieste
lyje, o 1925 m. su mamyte ir seserimi grįžo jau laisvon
Lietuvon.
1944 m. su tūkstančiais pabėgėlių pasitraukė Vokieti
jon ir 1949 m. atvyko į Ameriką.
Visą laiką gyvendamas Milwaukėje, greta kasdieninių
pareigų šeimai, priklausė šauliams ir ALB Milw,aųkės
apylinkei, kurioje labai dažnai, be paraginimų, talkinin
kaudavo Apylinkės lietuviškuose dirvonuose.
Atsisveikinimui ir maldoms, velionis buvo pašarvotas
John Walloch laidotuvių namuose gegužės 24 d., o gegu
žės 25 d. Šv. Cyrill bažnyčioje buvo laikomos gedulingos
pamaldos, kurių metu, prisimindamas savo laimingas va
landas ir santykius su velioniu, pamaldų dalyvius sujau
dino ir jautriai prabilęs a.a. Viktoro anūkas Jonukas.
Esame dėkingi giminėms, draugams ir pažįstamiems,
kurie atvyko, ar iš toliau atsiuntė užuojautas ir mus be
galiniai sustiprino. Dėkingi ir tiems, kurie bet kokiu bū
du lengvino mūsų skaudžią naštą. Dėkojame ir nešusiems karstą.
Liekame giliai liūdintys: dukra Lilija su vyru Thomu
ir sūnumi Jonuku, sūnus Henrikas su žmona Dorothy
gyvenantys Floridoje. Taip pat gausūs giminės Ameri
koje, Lietuvoje, Škotijoje.

PENKERIŲ METŲ
MIRTIES SUKAKTIS

A. t A.
KAZIMIERAS
LIETUVNINKAS

Ateitininkų Šalpos Fondas:

IEŠKO GIMINIU
• Ieškome JAV gyve
nančių Olgos Kairis vaikų,

DRAUGAS, 2002 m. birželio 7 d., penktadienis

Kairis sesers Marijos Vyšniauskaitės-Norkeliūnienės
anūkei Liucijai Macijauskie
nei, M. Valančiaus g. 18-28,
Kazlų Rūda, Lietuva; tel. 3704326174, faksas 370-4374532.
• Ieškau Juozo Sabonio,

gimusio 1912 m. Alytaus ap
skrities Ilgininkų kaime, arba
jo vaikų. Jie gyveno Argenti
noje. Giminių ieško Stasė Sabonytė, tel. 847-455-2498.

Nijolė Balčiūnienė
Ofelija Barškėtytė
Petras V. Kisielius
Daina Kojelytė
Raminta Lapšienė
Raimundas Lapšys
Arūnas Liulevičius
Vida Maleiškienė
Juozas Polikaitis
Laima Šalčiuvienė

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos

Mutual Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
(773) 847-7747
Stephen M. Oksas, Prefident
Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 95 Metus.

Šv. Mišios bus atnašaujamos sekmadienį, 2002 m.
birželio 9 d. 10:30 vai. ryto, Švč. Mergelės Marijos Gimi
mo bažnyčioje, Marųuette Parke.
Prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti
a. a. Kazimierą savo maldose.
Liūdintys: žmona, sūnūs, duktė su šeimomis ir
artimieji.

A. f A.
LEONUI PABEDINSKUI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame brolį JONĄ PABE
DINSKĄ, jo šeimą ir visus artimuosius.
Lithuanian Business Council
(Lietuvių Verslo taryba)

8

DRAUGAS, 2002 m. birželio 7 d., penktadienis

Į ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE a
Katalikų Bažnyčios kroni
kai - 30 metų! Sukakties pri

Švč. M. Marijos Gimimo
bažnyčioje Marąuette Parke

siminimas vyks Pasaulio lietu
vių centro didžiojoje salėje bir
želio 9 d., sekmadienį, 12:15
vai.p.p., po 11 val.r. šv. Mišių.
Kalbės, monsinjoras Alfonsas
Svarinskas. Visus dalyvauti
kviečia PLC renginių komite
tas.

birželio 9 d., sekmadienį, 10
val.r. šv. Mišiose minėsime
baisiuosius Birželio trėmimus.
Šv. Mišiose giedos solistės Ge
novaitė Bigenytė ir Dalia Lietuvninkienė. Po šv. Mišių AL
To Čikagos skyrius ruošia mi
nėjimą parapijos salėje. Kvie
čiame visus nuoširdžiai mal
dai.

Vytauto Didžiojo Šaulių
rinktinės Joninių gegužinė

Šaulių namuose vyks birželio
23 d., sekmadienį. Pradžia 12 vai. Visi kviečiami.

Lietuvių sporto klubas
,Aidas”
kviečia aktyvius

žmones, neabejingus tautišku
mo išlaikymo reikalui, mėgs
tančius filosofinę ir ezoterinę
,,Draugo" knygynėlyje
literatūrą, randančius laiko
saviraiškai. Taip pat laukiame
tų, kuriems patinka sportas,
kurie nevengia išbandyti save,
turi sporto organizatorių pa ' „Žaltvykslė” kviečia į premjerą - Žemaitės komediją „Trys mylimos”. Vadovaujami režisierės Ilonos Ciapaitės,
tirties. Ruošiame rankų lenki aktoriai (iš kairės) Giedrė Griškėnaitė-Gillespie (Motina), Viktoras Jašinskas (Liudvikas), Neringa Prūselaitytė
mo mėgėjus - vyrus ir mote (Domicėlė), Pranciškus Ivinskis (Kozeris) ir Violeta Drupaitė-Cole (Petronėlė) vaidins birželio 9 d., šį sekmadie
ris, važinėjame į varžybas, nį, 3 vai.p.p. Jaunimo centre (5620 S. Claremont Avė.).
rengiame diskusijas. Skam
Čikagos teatras „Žalt
,,Draugo" rėmėjai
KALENDORIUS
binkite tel. 773-581-6771 arba vykslė” kviečia atvykti birže
Birželio 7 d.: Lukrecija, Milda,
Vidas Gatelis, gyvenantis
atvykite penktadienį 8 val.v. į lio 9 d. į Jaunimo centrą, į Ju
Čikagos Jaunimo centrą, 5600 lijos Žemaitės premjerą „Trys Burbank, IL, pratęsdamas Padvydė, Ratautas, Robertas, Romantas.
S. Claremont, Chicago, IL.
mylimos”. Nuo 2 vai.p.p. veiks prenumeratą, „Draugo” para
Birželio 8 d.: Eigintė, Germinė,
ATSISVEIKINIMAS SU
mugė, galėsite išgerti lietuviš mai paaukojo 50 dol. Tariame Kaliopas, Medardas, Mėrūnas, Vil
helmas.
KUN. R. GUDELIU
kos giros bei paskanauti „An nuoširdų ačiū!
kampo”
gardumynų
Įdomi kelionė
cesą ir kai kuriuos pavyz
Kun. Rimantas Gudelis, tano
džius ragauti, ne visai pavy
Naujamiesčio ir Berčiūnų pa (keps šišką-bab), linksmins
Istoriniame Long Grove
kusius saldumynus nusipirkti.
rapijų klebonas Panevėžio „Tėviškės” kapela, vadovauja
miestelyje (Rtes. 53 & 83)
ma
Stasės
Jagminienės.
Spek

Informacija tel. 800-301-4961.
vyskupijoje, atvyko į Švč. M.
birželio
22-24
d.
rengiama
taklio
pradžia
3
val.p.p.
Bi

„Draugas” ką tik išleido Marijos Gimimo parapiją 1997
South Bend mieste taip pat
jubiliejinį poetės Julijos Šva- m. gruodžio 23 d. Pagal susi lietai gaunami „Seklyčioje” ir braškių šventė. Nuo 10 val.r. gyvuoja trys muziejai vai
iki 6 val.v. įėjimas - nemoka kams. „Health Works! Mu
baitės-Gylienės poezijos rinki tarimą su tuometiniu klebonu prieš spektaklį nuo 2 val.p.p.
mas. Kol apžiūrėsite miestelio
nį „Kur šių naktį nakvosi”. kun. M. Yakaičiu kun. R. Gu
Rita Venclovienė, šiuo me įdomybes, aplankysite jaukias seum” - tai 12,000 kvadrati
Kaip rašo knygelės įžangos delis atvyko studijuoti pasto tu dirbanti „Vaiko vartų į
nių pėdų centras, pasakojantis
krautuvėles
(jų
daugiau
autorė V. Kelertienė, šiame racinės teologijos mokslus sie mokslą” remiamuose dviejuo
vaikams apie žmogaus kūną ir
leidinyje „Julija Švabaitė, kiant magistro laipsnio ir tuo se centruose Vilniuje, prieš sa kaip 90!), galėsite paragauti proto galias, apie pavojingas
kaip niekad, atskleidžia savo pačiu tarnauti mūsų parapijo vaitę sulaukė dviejų padėjėjų įvairiausių iš braškių paga ligas ir apsisaugojimo priemo
tikrą charakterį - šiltą, užan- je kaip vikaras. Kun. R. Gude iš Amerikos, tai - Audrė Ka- mintų skanumynų. Birželio 22 nes, apie sveiką gyvenseną.
gažuotą, jausmingą, tikintį lio pasiekimai per puspenktų pačinskaitė ir Žibutė Šaulytė. d., šeštadienį, 1 val.p.p. čia Muziejus, įsikūręs 111 West
žmogumi ir Dievu. Jos stilius metų laikotarpį yra pasigėrė Aprodžiusi joms Vilniaus bus rengiama senovinių maši Jefferson, veikia visus metus
be didesnių įmantrybių, bet tini. Studijuojant visą laiką miestą, Rita veš mergaites į nų paroda. Daugiau informa antradieniais - penktadieniais
užtat jame [...) jaučiasi poetės (full-time) ne gimtąja kalba ir Marijampolę, kur jos dirbs cijos tel. 847-634-0888 arba in nuo 9 val.r. iki 5 val.p.p. ir
didelė, gyva, plazdanti širdis”. einant vikaro pareigas parapi „Šaltinėlio” vaikų centre. Sėk ternete
šeštadieniais nuo 12 vai. iki 5
100 psl. knygelė suskirstyta į joje, kunigas baigė ne tik ma mės mūsų jaunoms darbuoto www.longgroveonline.com
val.p.p. Informacija tel. 219Norite savo vaikus supa 287-kids, internete
tris skyrius. Pirmajame, pava gistratūros studijas bet taip joms!
žindinti su nepažįstamu avia www.qualityoflife.org /
dintame „Vilniaus gatvės vai pat gavo daktaro laipsnį iš
Lietuvos nepriklausomy cijos pasauliu? Vasarą svajo
kai”, spausdinami eilėraščiai Bažnytinės Tarnystės Catho
healthworks.htm
apie mažuosius Vilniaus naš lic Theological Union, prie Či bės vingiai ir paradoksai, jate aplankyti dar nežinomas
„Hannah Lindahl Children’s
politinio gyvenimo užkulisiai vietas? Keliaukite į Wisconsin
laičius ir benamius, antrajame kagos universiteto.
Museum”, veikiančiame netoli
„Miserere” - aklo dainininko
Pagerbimas ir atsisveikini ir fantazijos - visa tai daili valstijas Oshkosh miestelį, esančioje Mishavvaka vietovė
A. Bočelli balsas susilieja Su mas su kun. R. Gudeliu vyks ninko Vytauto Jurkūno šaržų kuriame yra įsikūręs aviaci je (1402 S. Main Str.), viskas
Lietuvos Sausio 13-osios aukų 2002 m. birželio 23 d. po 10:30 ir karikatūrų parodoje „Be jos muziejus - „Experimental įrengta taip, kad vaikai eks
balsais, trečiajame skyriuje val.r. Šv. Mišių parapijos salė veik natiurmortai”, kurios ati Aircraft Association Museum”. ponatus galėtų matyti ir liesti
„Motinos žiedas” autorė pri je. Visi parapijiečiai ir kun. R. darymas vyks šį šeštadienį 7 Čia vaikai galės apžiūrėti šim rankomis. Galima pamatyti
simena skausmingus praei Gudelio draugai yra kviečiami val.v. Balzeko lietuvių kultū tus senoviškų ir naujoviškų 19 amžiaus Mishavvaka gatve
ties, pasitraukimo iš Lietuvos šiose iškilmėse dalyvauti, pa ros muziejuje, 6500 S. Pulaski lėktuvų modelių, pabuvoti jų lę, sužinoti apie japonų arba
įvykius. Šios knygos pelną sveikinti su mokslo pasieki Rd., Čikagoje. Atidaryme daly kabinose, pamatyti filmus tos gėrimo ceremoniją, išmokti
poetė žada skirti Lietuvos mais, pasivaišinti, pabendrau vaus pats autorius! Informaci apie lėktuvų statybą ir skry išsigelbėti nuo gaisro. Muzie
džius. Geriausias laikas ap jus dirba antradieniais-penknašlaičiams. Knygos kaina - 8 ti, padėkoti kun. Rimui už ja tel. 773-582-6500.
lankyti šį muziejų - liepos 23- tadieniais nuo 9 val.r. iki 4
dol., persiuntimo mokestis - darbą Švč. M. Marijos Gimimo
ALTo Čikagos skyrius,
3.95 dol. (Illinois valstijos gy parapijoje ir palinkėti Dievo vadovaujamas Evelinos Ože- 29 d., kada muziejus jau 50 val.p.p. ir pirmąjį bei antrąjį
ventojai dar prideda 8.75 proc. palaimos ateities pastoracinė lienės, rengia baisiųjų Birže kartą surengs aviacijos šventę kiekvieno mėnesio šeštadienį.
„Air Venture 2002". Wittman Informacija tel. 219-254-4540.
mokesčių).
je tarnystėje.
lių trėmimų ir visos mūsų tau
regioniniame oro uoste vyk
„Kidsfirst Museum”, švieti
tos genocido aukų pagerbimą- siančioje šventėje turėtų daly
mo
ir žaidimų centras, įsikū
minėjimą birželio 9 d., sekma vauti apie 2,500 lėktuvų ir
ręs
Northern Indiana Center
dienį. Minėjimas prasidės 10
daugiau kaip 750,000 žiūrovų. for History (808 W. Washingval.r. vėliavų pakėlimo cere
Vyks akrobatiniai pasirody
monija Švč. M. Marijos Gimi mai, bus surengti šviečiamieji ton Str.), pasakoja apie South
Bend miestelio ir apylinkių
mo parapijos bažnyčios aikštė
ir mokomieji forumai. Vai vietoves bei pirmuosius emi
je, jį ves Vytauto Didžiojo šau
kams taip pat bus leista pa
lių rinktinės vadovybė. 10:30 skraidyti. Daugiau žinių apie grantus. Vaikai gali susipa
žinti su vigvamu ar kanoja,
val.r. vyks iškilmingos pamal
šią šventę tel. 920-426-4800. sužinoti apie šioje vietovėje
dos toje pačioje bažnyčioje.
Pats aviacijos muziejus dirba auginamus žemės ūkio auga
Giedos parapijos choras, vado
pirmadieniais
- šeštadieniais lus ir daržoves. Informacija
vaujamas Rimanto Mingailos.
nuo 8:30 val.r. iki 5 val.p.p., tel. 219-235-9664.
Po pamaldų visi renkasi į pa
sekmadieniais - nuo 11 val.r.
Lenktynių, pašto, greitosios
rapijos salę, kur bus tęsiama
iki
5
val.p.p. Muziejaus tel. pagalbos mašinos, gaisrinės,
oficialioji minėjimo dalis. Mi
920-4264818, interneto adre karinės transporto priemonės
nėjimą ves skyriaus pirminin
sas www.eaa.org Nuo Čikagos demonstruojamos „Hands-on
kė Evelina Oželienė. Apie iš
iki Oshkosh miestelio - 175 Science Center”, Studebaker
vežimus kalbės Politinių kali
National Museum (525 S.
nių ir tremtinių organizacijos mylios.
SOUTH
BEND
Main St.). Centrą apžiūrėti
pirmininkas tremtyje Pilypas
MIESTELIO
ĮŽYMYBĖS
galite antradieniais-šeštadie
Narutis. Meninę programą at
niais nuo 9 val.r. iki 5 val.p.p.
liks Lietuvos Vyčių choras. Po
Jei vasarą sugalvosite pa ir sekmadieniais 12 vai.-5
minėjimo - kavutė. Organiza
cijos su vėliavomis, moterys ir sukti Indianos link, užsukite į val.p.p. Informacija tel. 219mergaitės tautiniais drabu South Bend miestelį, kur 235-9800.
Miestelyje veikia ir seniau
žiais ir visa lietuviškoji visuo vyksta labai daug pramogų
vaikams.
Nuo
Čikagos
tai
sias Indianos zoologijos sodas
menė nuoširdžiai kviečiama
dalyvauti. Dauguma mūsų 95 mylios kelio. Aplankykite „Potavvatomi Zoo” (500 S.
esame asmeniškai paliesti šių miestelio vakarinėje dalyje Greenlavvn), auginantis tigrus,
įvykių. Ši diena turėtų būti (3300 West Sample St.) įsikū liūtus, meškas ir kitus gyvū
liūdesio, gedulo ir ryžto diena. rusį šokolado fabriką „South nus. Zoologijos sodas dirba vi
Kartu su tautiečiais Lietuvoje Bend Chocolate Company”, sus metus kasdien nuo 10
turime budėti, kad nepasikar kuriame gaminami daugiau val.r. iki 4 val.p.p. Informacija
totų 1941 metų įvykiai. ALTo kaip 100 rūšių saldainiai. Dar tel. 219-235-9800.
Daugiau žinių apie South
valdyba iš anksto dėkoja vi bo dienomis ekskursija po fab
suomenei už minėjimo įverti riką - nemokama, pro stiklo Bend miestelį sužinosite pa
nimą ir tikisi gausaus dalyva sieną svečiams leidžiama ste skambinę į miestelio turizmo
„Saulutės” siuntinius pakuoja Algis Putnus.
Baniutės Kronienės nuotr.
vimo.
A R. bėti saldumynų gamybos pro- centrą tel. 800-828-7881.

DŽIAUKIMĖS, DIDŽIUOKIMĖS!
■ Nors lietingas gegužės 12osios rytas ir nežadėjo gied
rios nuotaikos, lietui pliau
piant visais pakraščiais, bet
neeilinio įvykio laukimas ža
dino viltis. Visi laukėme susi
tikimo su muzikos karaliene
— opera, kurią kūrė, statė,
aukojo savo laisvalaiko valan
das daugelis mūsų draugų ir
pažįstamų. Premjera — didy
sis metų susitikimas, vienų su
kitais, esančių toli nuo tėvy
nės, pasimatymas vienų —
ne taip seniai išvykusių iš
Lietuvos, kitų, turėjusių palik
ti tėvynę prieš daugiau kaip
pusę šimtmečio, ar jau čia gi
musių, bet visada su skausmu
ir ilgesiu prisimenančių savo
gimtinę, visomis jėgomis be
sistengiančių jai padėti. Lie
tus buvo bejėgis sustabdyti šį
žmonių srautą, užpildžiusį
Morton East mokyklos audi
toriją Cicero miestelyje.
Pirmieji Gaetano Donizetti
operos „Lucia di Lammermoor” garsai sujaudino. Ši
opera jau yra trečioji šioje
šalyje mano matyta Čikagos
Lietuvių opera (2000-aisiais
buvo G. Verdi „Traviata”,
2001-siais — G. Donizetti
„Meilės eliksyras”).
Mes, neseniai atvykę lietu
viai, esame išauklėti Lietu
vos nacionalinio operos ir ba
leto teatro, Kauno Muzikinio
teatro ir puikių užsienio teat
rų pastatymų žiūrovai. Jau
čiausi prisilietusi prie didžio
jo meno, jaudinančio, gaivi
nančio ir pakeliančio žmogaus
mintis aukščiau.
Darniai skambėjo profesio
nalus orkestras, diriguojamas
Alvydo Vasaičio, choras ne
vaidinantis, bet gyvenantis
scenoje, puikūs solistai. Vis
kas jungėsi į vientisą veiks
mą, įvykį.
Operos melodijos dar ir
šiandien skamba ausyse ir tę
siasi ta pakili nuotaika, lydė
jusi visus susirinkusius.
Tai visų metų nuoširdaus
ir pasiaukojančio darbo vai
siai. Čia, toli nuo tėvynės, Či
kagos Lietuvių opera atlieka
švietėjišką darbą, supažin
dindama savo tautiečius su
pasaulinio operos meno loby
nu.
Jeigu jau gyvenimo būtiny
bės esame priversti būti čia,
turime jungtis kartu ir padė
ti išlaikyti tokią puikią Čika
gos Lietuvių operą.
Po operos spektaklio, poky
lio metu pakalbinau žymius
solistus, choristus, vadovus,
dirigentą.
Operos solistas Stasys Ba
ras pasakė, kad G. Donizetti
opera „Lucia di Lammermoor” yra viena iškiliausių
operų, kurioje daug gražios
muzikos. Muzikos žinovą nu
stebimo koloratūrinio sopra
no Irenos Zelenkauskaitės
dainavimas, puikiai, įtikina
mai atlikta solistės partija.
Lietuvių operos pirmininkas
Vaclovas Momkus pasidžiau
gė visų pastangomis nuveiktu
dideliu geru darbu, puikiu

operos
atlikimu, gražiomis
dekoracijomis ir tuo, kad at
vyko daug trečiosios bangos
lietuvių. Margarita Momkienė, ilgus metus dainavusi
operoje, pabrėžė, jog G, Doni
zetti operos „Lucia di Lammermoor” pastatymas — ge
ras, ir režisierius Eligijus
Domarkas per trumpą laiką
atliko didelį darbą. Jos many
mu, ypatinga yra Liučija (Ire
na Zelenkauskaitė), puikiai
įsigyvenusi į savo vaidmenį.
Operos choro dalyvė Graži
na Stauskas, jau 27 metus
dainuojanti operos chore, pa
sidžiaugė, kad choras yra lyg
viena šeima, su nekantrumu
laukianti repeticijų. Rima Ur
bonavičienė operos chore dai
nuoja dar tik ketverius me
tus, bet jaučiasi gerai, nes vi
si nariai labai draugiški.
Operos solistas Algirdas
Brazis taip išreiškė savo susi
žavėjimą: „Valio Lietuvių
operos valdybai už G. Doni
zetti operos „Lucia di Lammermoor” pastatymą! Labai
džiaugiuosi, kad operos komi
tetas vėl paskyrė pakartoti šį
spektaklį, kurį dainavau su
a.a. Gina Čapkauskiene 1979
__
m. n
Dirigentas Alvydas Vasai
tis teigė, jog džiugu, gražiai
priėmus lietuvišką publiką ir
pradžiuginus ją spektakliu.
Anot A. Vasaičio, šis devy
nių mėnesių darbas — tai lyg
vaiko išnešiojimas ir pagimdy
mas. Bet tai ir didelė šventė.
Liučijos vaidmens atlikėja
Irena Zelenkauskaitė pridūrė:
„Neseniai, prieš vienerius
metus, buvau eilinė šios ope
ros žiūrovė, tad mažai ką ga
liu pasakyti, atrodo, kad vis
kas puikiai pavyko. Tenka vi
siems padėkoti.”
Arūnas Malikėnas, Vilpiaus
operos solistas, sakė: „’Lucia
di Lammermoor’ — vienas iš
geriausių Čikagos Lietuvių
operos pastatymų, o Liučija ypatinga; patiko choras, so
listai. Sis pastatymas liks is
torijai, nes G. Donizetti opera
’Lucia di Lammermoor’ yra
retai statoma”.
Solistas Jonas Vaznelis, pri
siminęs savo ilgą dalyvavimą
operoje nuo pat pirmojo spek
taklio, pasveikino atlikėjus,
palinkėjo ryžto ir ištvermės.
O Stasys Baras, linkėdamas,
jog opera gyvuotų daugiau
kaip 50 metų, įsijungus visų
„bangų” lietuviams, sakė:
„Gyvuokim, džiaukimės ir didžiuokimės, kad esame operos
nariai, šypsokimės ir dainuo
kime!”
Tikrai gaila, kad praėjęs
spektaklis — jau istorija, to
dėl metų bėgyje pageidautu
me operos choro koncertų, ku
riuose būtų atliekamos iš
traukos iš pastaraisiais me
tais statytų operų.
Savo draugų ir artimųjų
vardu dėkoju visiems Čikagos
Lietuvių operos dalyviams ir
vadovams už suteiktą didžiu
lį džiaugsmą.
Aldona Jakševičienė

Silvija Eglynaitė, Čikagos lituanistinės mokyklos Kiškių darželio mokyto
ja, su vaikais Paskutinio skambučio dieną, gegužės 18-ąją, Tėvų jėzuitų
koplyčioje.
Kristinos Badaraitės nuotr.

