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Varžybos pas dakotus; 
sėkmingos S. Amerikos 
lietuvių žaidynės; 
„Lituanica" pralaimėjo; 
sėkmingos slidinėjjmo 
pirmenybės. 

2psl. 

Pavojingas pavasaris; 
nuolatiniai rūpesčiai 
Lietuva; kaip išsaugoti 
lietuviška žodį. 

3 psl. 

„Bičiulystė" 
4 psl. 

„Draugo lietuviukai". 
5 psl. 

A.P.P.L.E. tarybos ir 
valdybos suvažiavimas 
North Carolina 
universitete; džiazo 
festivalis Kaune. 

6 psl. 

ALGS kasmetinis 
pobūvis Jaunimo 
centre; giedos Marijos 
garbei. 

8 psl. 

Sportas 
* P o trečiadienį įvyku

s ių ke tv ir tųjų Lietuvos 
k r e p š i n i o lygos superfinalo 
serijos rungtynių, kuriose Kau
no „Žalgiris" namie 81:74 įvei
kė nugalėtojų vardą ginantį 
Vilniaus „Lietuvos ryto" klubą 
ir pirmauja serijoje iki keturių 
pergalių 3:1, spaudos konferen
cijoje „Lietuvos ryto" trenerio 
as is tentas Kęstutis Kemzūra 
buvo nusivylęs rungtynių baig
timi. „Šios rungtynės buvo vie
nos svarbesnių šioje finalinėje 
serijoje. Kauniečiai sugebėjo 
geriau susitvarkyti su įtampa 
ir, iškovoję pergalę, dabar turi 
gan nemažą persvarą", kalbėjo 
K. Kemzūra. ..Malonu, kad ne-
apvylėm gausiai susirinkusių 
sirgalių", konferenciją pradėjo 
„Žalgirio" vyr. treneris Anta
nas Sireika. „Šįkart gan neblo
gai žaidėme puolime, kuris ne
bebuvo toks padrikas. Tiesa, 
buvo nemaloni atkarpa, kai vil
niečiai pradėjo gintis zona 
(paskutines penkias trečiojo 
kėlinio minutes ..Žalgiris" pra
laimėjo 4:14 - BNS). Nesam 
vaikai, kad papultame į tokias 
'duobes' ", kalbėjo kauniečių 
vyr treneris. 

Naujausios 
žiruos 

* Portugalijos preziden
tas iš naujų Europos Sąjun
gos narių tikisi „gaivaus oro" 

* Sergantieji pavojingo
mis v i suomene i užkrečia
momis ligomis bus draudžia
mi ir gydomi iš valstybės lėšų. 

* Jūrininkams nesuteik
ta „Sodros" įmokų lengvatų. 

* Kauno rajone socialde
mokratai gali prarasti valdžią. 

* Panevėžio s tatybos 
tresto apyvarta šiemet išau
go daugiau nei dešimtadaliu. 

* Konfiskuoti alkoholini-
,ii gė r ima i ir toliau bus naiki
nami. 

Kauno rajone daugėja 
pas iu t l iges atveju. 

Latvijoje sii!;iik>ti be 
ieiHimu dirbę 18 Lietuvos pi-

Lietuvos svečias — Portugalijos prezidentas 
Vilnius, gegužės 15 d. 

(Elta) — Iškilminga sutikimo 
ceremonija Prezidentūros rūmų 
Didžiajame kieme ketvirtadienį 
vakarop prasidėjo valstybinis 
Portugalijos Respublikos prezi
dento Jorge Sampaio vizitas 
Lietuvoje. 

Portugalijos vadovą su 
žmona Maria Jose Ritta pasiti
ko Lietuvos prezidentas Rolan
das Paksas su žmona Laima. 

Sutikimo ceremonijoje buvo 
sugroti Portugalijos ir Lietuvos 
himnai. Aukštąjį svečią pager
bė Garbės sargybos kuopa. 

Po iškilmingo sutikimo ce
remonijos prasidėjo dviejų vals
tybių vadovų susitikimas. 

Ketvirtadieni Portugalijos 
prezidentas ta ip pat susitiko su 
Seimo pirmininku Artūru Pau
lausku, kalbėjo Seimo posėdyje. 

Vakare prezidentas R. 
Paksas su žmona surengė 
vakarienę Portugalijos prezi
dento ir jo žmonos garbei. 

-"ortugahjos prezidentai 

J . Sampaio yra p i rmasis 
Europos Sąjungos (ES) valsty
bės vadovas, atvykęs į Vilnių po 

apeina (jarDes sargyua. 
Tomo Bauro I ELTA) nuotr. 

referendumo dėl narystės ES ir 
pi rmasis valstybinio vizito į 
Lietuvą atvykęs užsienio valsty

bės vadovas, kurį priėmė vasa
rio pabaigoje prezidentu inau-
guruotas R. Paksas. 

Didžioji Britanija patv ir t ins L ie tuvos stojimo 
į Europos Sąjungą ir NATO sutartis 

Vilnius, gegužės 14 d. 
(BNS) — Lietuvos stojimo į 
Europos Sąjungą (ES • ir NATO 
sutartys Didžiosios Britanijos 
parlamente tikrai bus patvir
tintos, teigė su vizitu Vilniuje 
apsilankę Didžiosios Britanijos 
parlamentinės grupes ryšiams 
su Lietuva vadovai, Darbiečių 
partijos nariai Roger Berry bei 
lordas, konservatorius Peter 
Spencer Bowness. 

„Nemanau, kad turėtų kilti 
kokių nors problemų abejuose 
Didžiosios Britanijos parlamen
to rūmuose (Lordų ir Bendruo
menių - BNS), kai bus tvirtina
mos Lietuvos stojimo į ES ir 
NATO sutartys. Jokia politinė 
partija tam neprieštaraus. Abi 
šios sutartys bus patvirtintos 
be jokių problemų", trečiadienį 

Iš kairės: Didžiosios Britanijos ambasadorius Lietuvoje Jeremy Hill, 
Jungtines Karalystes Parlamento ryšiams su Lietuva vadovai Roger Ber-

Tomo Bauro ELTA* nuotr. ry ir lordas Peter Spencer Bowness. 
spaudos konferencijoje Seime 
sakė P. S. Bowness. 

„Bendruomenių rūmuose 
ne visada sutariame visais klau
simais. Tačiau šiuo klausimu aš 
asmeniškai nepažįstu nė vieno. 

kas norėtų prieštarauti minė
toms sutartims. Šioms sutar
t ims pritaria ir Didžiosios Bri
tanijos vyriausybė, todėl netu
rėtų būti kokių nors problemų", 
sakė R. Berrv. 

Prancūzai j a u č i a m o r a l i n ę skolą 
būs imos ioms Europos Sąjungos narėms 

Vilnius, gegužės 15 d. 
(Elta) — Prancūzai jaučiasi mo
raliai įsiskolinę būsimosioms 
Europos Sąjungos (ES) narėms, 
ketvirtadienį sakė Vilniuje vie
šintis Prancūzijos Užsienio rei
kalų ministerijos (URM1 strate
ginių ir saugumo reikalu depar
tamento direktorius Gerard 
Araud. 

„Mes nome, jog penkias

dešimt metų buvome pasiturin
tys ir laisvi, o jūs tuo metu bu
vote kitoje 'geležinės uždangos' 
pusėje. Todėl dabar yra labai 
svarbu, kad jūs įsijungiate į ES 
ir NATO, o Europa vėl yra vie
ninga", sakė svečias. 

Ketvirtadienį Lietuvos 
URM jis susitiko su ministerijos 
sekretoriumi Giedriumi Čekuo-
liu. Saugumo politikos departa

mento direktoriumi Ryčiu Pau
lausku. Krašto apsaugos minis
terijos atstovais bei prezidento 
patarėjais. 

Pokalbio metu buvo aptar
t a s Lietuvos ir Prancūzijos ben
dradarbiavimas saugumo srity
je , kalbėta apie Lietuvos narys
tės NATO perspektyvas, bend
rųjų ES karinių pajėgų kūrimą. 

Nukelta į 7 psl. 

Į užsienį išvykę 
piliečiai nebus 
išbrauk* imi iš 
rinkėjų sąrašų 

Vilnius, gegužės l* d. 
(BNS) — Seimas nutarė nebe
taisyti Vyriausiosios rinkimų 
komisijos (VRK) įstatymo ir at
sižvelgti į prezidento Rolando 
Pakso reikalavimą nebraukti iš 
rinkėjų sąrašų į užsienį išvyku
sius asmenis. 

Ketvirtadienį Seimas nu
sprendė neatmesti prezidento 
veto ir palikti galioti nepakeis
tą VRK įstatymą. 

Balandžio pabaigoje Sei
mas priėmė VRK įstatymo pa
taisą, įpareigojančią komisiją iš 
rinkėjų sąrašų išbraukti į už
sienį išvykusius piliečius. Pa
taisa buvo priimta politikams 
nuogąstaujant, jog gegužės 10-
11 dienomis įvykęs referendu
mas dėl narystės Europos Są
jungoje gali neįvykti, jeigu į jį 
neateis pakankamai rinkėjų. 

Prezidentas R. Paksas su
stabdė šią pataisą, teigdamas 
ji pažeidžia Konstituciją ir žmo
gaus teises. 

Ketvirtadienį Seime svars
tant prezidento sustabdytą įs
tatymą, nė vienas parlamenta
ras nenorėjo kalbėti ar priešta
rauti prezidento nuomonei. Nu
tarta atsižvelgti i R. Pakso nuo
monę ir išbraukti iš įstatymo 
minėtą pataisą. 

Danija p a t v i r t i n o NATO plė tros 
p r o t o k o l u s 

Kopenhaga , gegužės 15 d. 
(BNS) — Danijos par lamentas 
ketvirtadienį patvirtino Lietu
vos ir dar šešių Rytų, Vidurio ir 
Pietų Europos valstybių prisi
jungimo prie sąjungos protoko
lus. 

Danija yra ketvirtoji valsty
bė po Kanados, Norvegijos ir 
JAV, patvirtinusi kovo 26 die
ną Briuselyje pasirašytus prisi
jungimo prie NATO protokolus. 

„Tai yra ypač sva rbus 
žingsnis link Lietuvos tapimo 
visateise Aljanso nare iki ki tų 
metų gegužę įvyksiančio NATO 
viršūnių susitikimo", sakoma 
Lietuvos Užsienio reikalų mi
nisterijos pranešime spaudai . 
Jame pažymima, kad Danija 
buvo pirmoji NATO vals tybė 
dar 1994 metais aktyviai pra
dėjusi remti Lietuvos siekius 

tapt i NATO nare, per pastarąjį 
dešimtmetį įvairiose srityse ji 
suteikė didžiausią paramą ku
r iant nepriklausomos Lietuvos 
ginkluotąsias pajėgas. 

Danijos dal inių sudėtyje 
daugiau kaip 800 Lietuvos ka
rių dalyvavo įvairiose taikos pa
laikymo užduotyse Balkanuo
se. 

Vėliau Lietuvos kariškių 
pasirengimas buvo gerai įver
t intas NATO valstybėse. NATO 
plėtros protokolai turi būti pa
tvirtinti visų 19-kos sąjungos 
valstybių parlamentuose. 

Manoma, kad tai turi pasi
baigti iki ki tų metų gegužę 
numatyto NATO viršūnių susi
tikimo, kuriame turėtų būti pa
skelbta apie Lietuvos ir kitų pa
kviestųjų valstybių priėmimą į 
NATO. ' 

T e i s m a s reab i l i t avo b u v u s i ą 
premjerę Kaz imierą P r u n s k i e n ę 

Vi ln ius , gegužės 15 d. 
(BNS) — Vilniaus apygardos 
teismas ketvirtadienį panaiki
no prieš dešimtmetį paskelbtą 
Aukščiausiojo Teismo sprendi-

ią, esą tuometinė Aukščiau
sios Tarybos deputatė Kazimie-
ra Prunskienė praeityje bend
radarbiavo su sovietiniu saugu-
nu — KGB. 

„Nėra įrodymų, kad K. 
Prunskienė sąmoningai bend
radarbiavo su KGB", paskelbė 
teismas. 

Aukščiausios Tarybos - At
kuriamojo Seimo laikinosios 
komisijos SSRS KGB veiklai 
Lietuvoje tirti pareiškimą dėl 
juridinio fakto pa tv i r t in imo, 
kad ji sąmoningai bendradar
biavo su KGB. t e i smas nu 
sprendė atmesti . 

„Viskas aišku, t iesa. Nor
malus, logiškas, a rgumentuo-

Iš Ispanijos parskraidintas 
teisėsaugos ilgai ieškotas „Lazeris" 

spalio pabaigoje Ispanijos Už
sienio reikalų ministerijai įtei
kė notą dėl A. Lazausko išdavi-

Kazimiera Prunskiene 

tas teismo sprendimas. Geriau 
vėliau negu niekad", po nutar
ties paskelbimo sakė Seimo na
rė. J i teigė, kad prie šios temos 
neket ina grįžti ir nesikreips 
dar kartą į teismą dėl morali
nės kompensacijos, pakanka to
kio teismo sprendimo. 

N u k e l t a į 7 psl. 

Vi ln ius , gegužės 14 d. 
(BNS) — Į Vilniaus oro uostą 
trečiadienio vakarą iš Ispanijos 
parskra id in tas kruvinųjų 
..Svainijos" įvykių dalyvis Aud
rius Lazauskas, pravarde „La
zeris". 

Antrankiais surak in tas 32 
metų panevėžietis išlipo iš lėk
tuvo, lydimas civiliais rūba is 
vilkinčių policijos pareigūnų. Po 
to jis buvo įsodintas į mikroau
tobusą ir nuvežtas į areš t inę . 

Lietuvos diplomatai pernai 

mo, nes 2002 metų pradžioje Is
panijoje sulaikytas kaltinama
sis turto prievartavimu apskun
dė Ispanijos teismo sprendimą 
jį išduoti, o skundų svarstymas 
užsitęsė. 

A. Lazauskas buvo vienas iš 
aštuonių gaujos narių, kurie 
1996-ųjų gruodžio 24-osios va
karą atėjo į Panevėžio verslinin
ko Nuke l ta į 7 psl. 

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

žinių agentūrų pranešimais! 

EUROPA 
Sofia Izraelio ir palestinie

čių vadovai, siekdami įvesti tai
ką Artimuosiuose Rytuose, turi 
būti pasirengę priimti kompro
misinius sprendimus, ketvirta
dienį pareiškė iš Rusijos į Bul
gariją atvykęs JAV valstybės 
sekretorius Colin Povvell Pasak 
jo, numatomi JAV prezidento 
George W. Bush, Izraelio prem
jero Ariel Sharon ir palesti
niečių premjero Mahmud Ab-
bas susitikimai bus .„svarbūs". 

Sofia. JAV d a r neapsi
sprendė dėl karinių bazių per
kėlimo į Rytų Europą, pareiškė 
JAV valstybės sekretorius Co
lin Povvell. „Sprendimas dar 
nepriimtas ir aš manau, kad jo
kio sprendimo nebus dar kurį 
laiką, kol yra atliekama:- mūsų 
tyrimas", sake jis Pasak C. 
Povvell, JAV pajėgų perdisloka
vimo klausimas yra svarstomas 

ne tam, kad Europoje atsirastų 
nauja siena, tačiau s iekiant 
pertvarkyti pajėgų išdėstymą, 
formuotą ..šaltojo karo" laikais 
ir likusią dar nuo Antrojo pa
saulinio karo metų. 

Londonas . Didžiosios Bri
tanijos premjeras Tony Blair ir 
kancleris Gordon Brovvn nu
sprendė, kad valstybė dar ne
pasirengusi prisijungti prie eu-
ro zonos, trečiadienį pranešė 
BBC žinių agentūra. BBC poli
tikos apžvalgininkas Andrevv 
Marras pareiškė, kad T. Blair 
priėmė G. Brovvn „grynai eko
nomikos argumentais paremtą 
sprendimą*", jog vyriausybes 
nustatyti prisijungimo prie eu 
ro zonos penki ekonominiai 
svertai parode, kad Britanijai 
nenaudinga prisijungti prie eu-
ro zonos. 

Ženeva . I rake daugiau 
kaip 300,000 vaikų gali numir
ti nuo bado. trečiadienį įspėjo 

Jungtinių Tautų vaikų fondas 
(UNICEF). Galimų bado aukų 
t a rp mažamečių Irako gyvento
jų padaugėjo dvigubai po britų 
ir amerikiečių pajėgų įsiverži
mo šių metų kovą. UNICEF 
skaičiavimais, dabar Irako 
miestuose kenčia badą apie 7 7 
proc. vaikų iki 5 metų amžiaus. 
Daugelis jų gali būti išgelbėti, 
jeigu koalicijos kariuomenė leis 
laisvai važinėti humani ta r i 
nėms vilkstinėms ir saugos 
vandens valymo įrenginius bei 
vandentiekius nuo plėšikauto
j e 

JAV 
Vašingtonas. JAV ir Pietų 

Korėjos prezidentai - George 
VV. Bush ir Roh Moo-hyun — 
trečiadienį pažadėjo padaryti 
viską, kas įmanoma, kad butu 
visiškai sunaikinti branduoli
niai ginklai komunistinėje Šiau
rės Korėjoje Roh Moo-hyun ir 
G. W Busi; tikisi taikiai sure 
guliuoti „branduolinę krizę" 
Šiaurės Korėjoje, bot ..grėsmes 
padidėjimas taikai ir pastovu 
mui Korėjos pusiasalyje parei

kalaus apsvarstyti tolesnius 
žingsnius", sakoma Baltųjų rū
mų pareiškime. J ame nepatiks
linama, kokius „žingsnius" nu
mato apsvarstyti konflikto ša
lys. JAV neatmeta galimybės 
imtis karinių priemonių ir ragi
na paskelbti ekonominę bloka
dą Šiaurės Korėjai, bet Seulas 
kol kas nepasirengęs sutikti su 
šiais reikalavimais. Prezidentai 
taip pat susitarė konsultuotis, 
kaip geriau pertvarkyti JAV 
kariuomenę Pietų Korėjoje, ku
rios teritorijoje yra 37.000 JAV 
kareivių. 

Victoria. Testas pareigūnai 
automobilinėje puspriekabėje, 
kuri buvo palikta automobilių 
stovėjimo aikštelėje, t r ciadienį 
rado 17 užtroškusių ar nuo ši
lumos smūgio mirusii; nelega
lių imigrantu kūnus, o dar vio-

pusprii kabėje boves žmo
gus mirė nuvežtas | ligoninę. 
Tai vienas siaubingiausiu nele
galu žūties atvejų pastaraisiais 
metais. Puspriekabėje, rastoje 
Victoria miesto pakraštyje, bu
vo vėdinimo sistema, tačiau įi 
tuo metu neveikė. 

IRAKAS RUSIJA 
Bagdadas. Naujasis JAV 

civilinės administracijos I rake 
vadovas Paul Bremer ketvir ta
dienį pirmojoje savo spaudos 
konferencijoje Bagdade pažadė
jo, kad Saddam Hussein partija 
..Baath" bus sunaikinta. ..Mes 
pasiryžę neleisti ba t i s tams ir 
sadamistams sugrįžti į Iraką", 
sake P. Bremer, kuris šią savai
tę pradėjo vadovauti Irako ad
ministracijai. JAV vadovybei 
nusprendus pakeisti už poka
rinio Irako administravimą at
sakingų aukščiausio rango JAV 
pareigūnų komanda Irake. 

Umm Qasr. Britų pajėgos 
ketvirtadienį oficialiai perdavė 
Umm Qasr miestą irakiečių ta
rybai, kuri bus pirmoji visatei
sė Irako miesto civiline admi
nistracija po Saddam Hussein 

M žlugimo. 45,000 gyven-
turinčiam miestui netoli 

Ku'A-ait'o pasienio laikinai va 
dm IUS savanorių irakiečių 
taryba Joje dirbs įvairių sriciu 
sp lalistai. taip pat ir dvasi
ninkai 

Maskva. Rusijos vyriausy
bė, apsvarsčiusi kovos su neti
pinio plaučių uždegimo (SARS) 
grėsme priemones, nusprendė 
laikinai uždaryti 31 iš 52-jų 
kontrolės punktų , veikiančių 
Rusijos pasienyje su Kinija ir 
Mongolija Sieną kertančių 
žmonių s rau tas sumažėjo iki 
200-300 žmonių per parą, nors 
kai kuriuose punktuose , per 
dieną į abi puses pereidavo apie 
3.000 žmonių. 

LIBANAS 
Beirutas Libano kariuo

mene ketvir tadienį pranešė, 
kad kar tu su Sirijos kari
nes žvalgybos tarnybomis su
ėmė asmenis priklausiusius 
grupuotei, kuri planavo ..diver
sijos aktus ir išpuolius prieš 
įvairius objektus, svarbiausi 
kuriu yra vienos didžiausių Va
karų valstybių ambasada bei 
saugumo ir karinių pajėgų pos
tai, o taip pat pareigūnų pagro 
bima". siekiant išlaisvinti su
imtuosius. 

http://WWW.DRAUCAS.ORG
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SPORTO APŽVALGA 

PAS DAKOTUS 
Š.m. balandžio 12 d. sep

tynetas Čikagos rankų len-
kikų kėlėsi neįprastai anksti: 
prieš akis ilga kelionė ir var
žybos VVagner mieste, S. Da
kota. 

Startuojame 5:15 nuo 
Midway oro uosto. Išnuomotas 
naujutėlis „minivanas" leng
vai talpina penkis. O, savo 
mašiną vairuojanti L. Ja
nutienė, veža S. Pališkį. 

Nuotaika gera, mes kelyje. 
80-tuoju greitkeliu pravažiavę 
Illinois, kertame Iowa valsti
jos ribą. Laukų laukai, pa
vieniai ūkiai, vienas kitas 
miestukas. Priartėję prie Neb-
raska sienos, kylame aukštyn 
ir, pravažiavę Siuox City, pa
galiau pasiekiame S. Dakota. 
Valstija nemaža, o'gyventojų 
— vos 740,000. Čia esama, 
berods, septynių indėnų rezer
vatų, o tik prieš 20 metų dako-
tai priminė pasauliui apie 
savo laisvą prigimtį, ginklu 
bandę kovoti už savo teises... 

Štai ir mūsų tikslas — re
zervate esantis VVagner mies
telis. 

Kelionėje buvo ir juokų, ir 
įtampos, ir azarto, ir mistikos. 
Vien tai, kad, sukorus 750 
mylių, po vienuolikos valandų 
važiavimo, užsiregistruoti 
spėjome paskutinę minutę, 
atrodė kaip koks ženklas... 
Atskira varžyboms skirta salė 
— „casino" patalpose, aptar
naujantis personalas — pla-
čiaveidžiai indėnai dakotai. 

Varžybos sutraukė nema
žą būrį dalyvių ir žiūrovų, 
apie 200 žmonių. 

Per atidarymą pristatyti 
kaip Lietuvos atstovai, gavom 
nemažai klausimų. Be šei
mininkų ir mūsų dar dalyvavo 
Turkijos ir Kanados pasiun
tiniai. Varžybų pradžia 5:30 
vai. 

Renginys pasižymėjo ko
vingumu ir teisėjų patrio
tiškumu: Turkijos pasiunti
niams buvo leista dalyvauti 
tik vienoje svorio kategorijoje 
paprastai galima ir aukštes
nėje. O mes gavome nemažai 
keistų baudų. Moterų grupėje, 
kovojant kaire ranka, tai paju
to mūsų pasaulio čempionės L. 
Janutienė ir D. Medžiaušytė. 

Gerą pamoką finalinėje 
kovoje gavo Dalia, kuriai dėl 
pajudintų pirštų buvo duoti du 
įspėjimai, kas tolygu pralai
mėjimui. Gaila, be kovos. Jos 
priešininkė kanadietė — 
daugkartinė pasaulio čempio
nė ir moterų galiūnių (!) kon
kursų dalyvė. Antra vieta irgi 
neblogai. 

Tai pirmas D. Medžiau-
šytės „prisvilęs blynas" per 
dvejus su puse JAV praleistų 
metų. 

Laimai „kliuvo" pakeliui į 
finalą. Pralaimėjimai ugdo 
stiprias asmenybes. Priimki
me nesėkmes, kaip gerą pa
tirtį. 

O rezultatai visai neblogi. 
Padarę reikiamas išvadas, 
žodį tarė ir Laima, ir Dalia. 

Moterų dešinės rankos 
grupėje, kur dalyvavo net pen
kios pasaulio čempionės, nu
galėtoja tapo D. Medžiaušytė, 
L. Janutienė užėmė antrąją 
vietą. 

Vėl džiugina A. Lukaus-
kis, dešine ranka įveikęs visus 
sunkiasvorius rankų lenkimo 
mėgėjus. Toje pat kategorijoje 
startavęs D. Martusevičius, 
užėmė aukštą ketvirtąją vietą. 

Mėgėjų grupėje gerai 
pasirodė V. Sekonaitė, iškovo
jusi pirmąsias pergales rim
tose varžybose. Bandžiusi jė
gas su labiau patyrusiomis 
priešininkėmis, ji pateko į 
finalinį ketvertą. Įdomu pa
žymėti, kad varžybų pradžioje 
ji susitiko ir įveikė savo 
grupės nugalėtoją, vienintelę 
indėnų kilmės sportininkę. 

Žiūrovams patiko mūsų 
lietuvaitės, atsirado net besi
ruošiančių aplankyti Lietuvą. 
Nemaža dalis susirinkusiųjų 
apie Lietuvą žinojo visai ne
daug. Arba nieko. 

Varžybos ir apdovanojimai 
baigėsi 10:30 vai. vakaro, 

i Ir ką jūs manote? Truputį 
pyktelėjus, parodžiusi tikrą 
kovotojos charakterį, L. Ja 
nutienė nutarė be poilsio grįž
ti namo. Su ja išvyko ir S. Pa
liškis. 

Likusioji komanda patrau
kė į Dakota Inn nusiprausti 
kelionės dulkių, varžybinių 
aistrų ir nors trumpam pa-

PIRMASIS „LITUANICOS" FUTBOLININKŲ 
PRALAIMĖJIMAS 

Gegužės 11 d. „Lituanicos" 
futbolininkams buvo nesėk
minga, nes tą sekmadienį jie 
patyrė pirmąjį pralaimėjimą 
2002—2003 m. „Metro" lygos 
„major" divizijoje. 

Rungtyniaudami prie Wis-
consin valstijos esančioje ser
bų aikštėje, mūsiškiai turėjo 
nusileisti lenkų „Eagles" vie-
nuolikei net 4-0. Pirmą kėlinį 
lietuviai dar neblogai laikėsi 
ir jis baigėsi be įvarčių. Tačiau 
po pertraukos, kuomet varžo
vams padėjo retai pasitaikan
tis stiprus vėjas, mūsiškius 
visiškai išmušė iš vėžių ir gy
nimas padarė klaidų, o tuo pa
sinaudodami, aukštos klases 
„Eagles" futbolininkai be dide-

,lio vargo laimėjo. 
Vartuose, pavaduodamas 

ankstyvesniame susitikime 

Čikagiečiai rankų lenkikai , dalyvavę tarptaut inėse varžybose South Dakota valstijoje. Iš kairės: Sigitas Pališkis, 
L a i m a Janu t i enė , Dalius Martusevičius, Vilma Sekonaitė (priekyje), Dalia Medžiaušytė, Artūras Lukauskis. 

sitraukti iš žemiškosios realy
bės. 

Ir vėl rytas, Sizifas rita 
savo akmenį. 9:30 vai. r. 
skambinam Laimai. Iš 30 va
landų 22 praleidusi už vairo, 
j i jau namuose. Šaunuolė. 

Grįždami renkamės kitą 
maršrutą — 90-tą greitkelį, 
ketindami aplankyti Minne
sota ir YVisconsin valstijas. 
Lekiam su vėju. Stabtelėjome 
tik prie VVisconsin ribos, pa
bendrauti su upių upe Mis-
sissippi. 

Čikagą pasiekiame jau su
temus. Dažnokai grįžtant, pe
čius užgula šio sudėtingo, 
dangoraižiais, bizniu ir kul
tū ra persipynusio miesto 
įvaizdis. Šį kartą džiugus 
jausmas apima, artėjant prie 
naujai darbo savaitei besi
ruošiančio milžino. 

Stebiu tvirtus ir ištikimus 
komandos draugus. Įspūdžių 
gausa nusileidusi ir ant jų: 
kelionė, varžybos, teisėjai, 
„casino" žaidėjai, rezervate 

susižeidusi Joną Putną neblo
gai darbavosi Virgis Žurorrrs-
kas, bet jis nedaug ką galėjo 
padėti. 

Reikia pažymėti, kad per 9 
pirmojo rato rungtynes lietu
vių komanda įsileido tik 10 
įvarčių, o per 2 pavasario rato 
susitikimus į mūsiškių vartus 
krito jau 7 įvarčiai. Dėl to rei
kėtų gerokai susimąstyti. 

Tačiau, nors ir pralai
mėjusi, „Lituanicos" komanda 
su 24 taškais (įvarčių santykis 
29-17) dar vis stovi pirmoje 
pirmenybinės lentelės vietoje. 

Daugumas „Metro" lygos 
pirmenybinių rungtynių praė
jusį sekmadienį del labai blogo 
oro neįvyko. Tik „Eagles" ir 
dar kelios komandos nu
sprendė žaisti. 

E. Š. 

RUNGTYNIAUS PRIEŠ „GREEN-WHITE" EKIPĄ 
Kitas, jau 12-tas iš eiles. 

pirmenybių rungtynes, „Li-
tuanica" žais gegužės 17 d., 3 
vai. p.p., su „Green-White" 
vienuolike Des Plainos. IL. Ši 
komanda stovi lenteles vidu-

likę indėnai ir nesustojantis mus veda. 
Dakotos vėjas... Dieviškasis žaidimas 

Gyvenimas — didysis iliu- siasi. 
zijų meistras — tvirtai kažkur Saulius Rakauskas 

tę-

ryje. praėjusį sekmadienį ji 
0-1 pralaimėjo „Svhvvaben" 
futbolininkams. Atrodo, jog šį 
kartą „Lituanicos" vyrai 
stengsis į namus parsivežti 3 
taškus. 

DAKOJA 
INI* 

Čikagos rankų lenkikai pakeliui į varžybas Dakotoje. 

53 - Š IOS ŠIAURĖS AMERIKOS LIETUVIŲ ŽAIDYNĖS 

Stipriai pasirodė naujųjų 
ateivių komandos 

Praėjusį savaitgalį Cle-
velande buvo pravestos 53-
sios Šiaurės Amerikos lietuvių 
sporto žaidynės. Čia buvo 
rungtyniaujama krepšinyje. 
tinklinyje ir plaukime. Šį kar
tą pasitenkinsime tik krep
šinio varžybų, kurios sulaukė 
didžiausio dėmesio, paminė
jimu. 

Krepšinyje įvairiose gru
pėse pasireiškė net 34 koman
dos, iš įvairių JAV ir Kanados 
miestų. Reikia pažymėti, jog 
Clevelande pirmą kartą šių 
žaidynių istorijoje net 3 pir
mąsias vietas iškovojo koman
dos, sudarytos iš neseniai į 
Ameriką atvykusiųjų sporti
ninkų. 

Aukščiausioje — vyrų A 
klasėje, kur dalyvavo 7 ko
mandos, čempionais tapo 
Čikagos „Žalgiris", baigmėje 
įveikęs Detroito „Kovą" 
111-85. Trečioje vietoje liko 
Čikagos „Lituanica", nuga
lėjusi Toronto „Aušrą". Čika
giečiai — „Žalgirio" krepšinin
kai daugiausia vargo turėjo 
pirmame rate, kad jie tik vie
nu tašku įveikė „Aušrą". 

B klasės finalas suvedė abi 
komandas, kuriose rungtynia
vo iš Lietuvos atvykusieji 
krepšininkai. Čia Connecticut 
„Ąžuolas" sukūlė Čikagos 
„Šaulį" 83-75. Reikia pažy
mėti, kad „Ąžuolas" yra pats 
jauniausias sporto klubas, 
kurio pirmininku yra lietuvių 
spaudos bendradarbis Laury
nas Misevičius, taip pat suti
kęs vadovauti ir Šiaurės Ame
rikos Lietuvių fizinio auklėji
mo ir sporto sąjungos Rytų 
sporto apygardai, užimdamas 
mirusiojo Prano Gvildžio vie
tą. Beje, .Ąžuolo" eilėse žaidė 

Pittsburgo unto rinktinės žai
dėjas Donatas Zavackas. kuris 
nuo rudens rungtyniaus pas 
profesionalus. 

Jaunių A klasėje pasirodė 
7 komandos. Čia finale žaidė 
„Lituanicos" III (jauniausieji), 
baigmėje supliekusi Toronto 
.Aušros" I 65-64. Trečią vietą 
iškovojo šeimininkai — Cleve-
lando „Žaibas", įveikęs jung
tinę Hamiltono „Kovo" ir To
ronto „Vyties" ekipą. 

Pas moteris čempionių ti
tulą pelnė Connecticut „Aud
ros" atstovės, nugalėjusios To
ronto „Aušros" krepšininkes 
86-58. Iš viso buvo 3 koman
dos. 

Trys vienetai pasirodė ir 
mergaičių krepšinio varžy
bose. Pirmąją vietą nusinešė 
Toronto „Vyris", įveikusi Čika
gos „Lituanicos" atstoves. Tre
čią vieta užėmė Toronto „Auš
ra". 

Krepšinio varžybos prasi
dėjo penktadienį ir tęsėsi iki 
sekmadienio popietės. Jos bu
vo pravestos dviejose salėse, 
skirtingose miesto dalyse. 

Šių varžybų metu buvo 
sušauktas jose dalyvavusių 
sporto klubų pasitarimas, 
kuris tęsėsi net 4 valandas. 

Čia buvo pritarta nuta
rimui atšaukti šio mėnesio pa
baigoje Toronto mieste, Ka
nadoje, numatytas Š. Ame
rikos jaunimo krepšinio varžy
bas, nes dar vis bijomasi pas
laptingos ligos — SARS ga
limų pasekmių. Tos žaidynes 
turbūt įvyks tik šį rudenį. 

Be to, buvo kalbėta ir apie 
dalyvavimą birželio mėnesio 
pabaigoje Vilniuje vykstan
čiose žaidynėse Karaliaus 
Mindaugo sukakties proga. 
Didesnio entuziazmo čia klu
bų vadovai neparodė, nors, 
kaip atrodė, pavieniai spor

tininkai jose dalyvaus. 
Taip pat jautriai reaguota 

į ŠALFASS valdybos nutari
mą, kad krepšinio komandose 
gali žaisti daugiausia du stu
dentai, studijuojantys JAV ir 
čia rungtyniaujantys univer
sitetų bei kolegijų komandose. 

Atrodo, jog kai kurie, to 
nesupratę, galvojo kad čia 
kalbama apie visus krepši
ninkus iš Lietuvos. Pabrėžus. 
jog čia kalbama tik apie spe
cifinius krepšininkus, buvo 
apsiraminta ir prieita vienin-
gesnės nuomonės. 

Mums apie tai pranešė 
ŠALFASS-gos valdybos pirmi
ninkas Rimas Dirvonis. 

Ed. Šulaitis 
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„Žalgirio" krepšinio treniruotėje pernai gruodžio 2 d. Iš kaires: t renerio 
Antano Sireikos pavaduotojas treneris Gintaras Krapikas ir fizinio auk
lėjimo treneris Aleksandras Kosauskas. I. Tįūnėl ienės nuotr. 

2003 M. SALFASS-GOS SLIDINĖJIMO PIRMENYBES 
2003 metų Š. Amerikos 

Lietuvių slidinėjimo pirmeny
bės įvyko 2003 m. kovo 25 d., 
Park City, Utah. Varžybas 
vykdė ŠALFASS-gos Slidinė
jimo sekcija, Š. Amerikos 
Lietuvių gydytojų draugijos 
metinės slidinėjimo iškylos 
apimtyje. Pirmenybes orga
nizavo Gailė Ošlapaitė, o var
žybų vadovu buvo Algirdas 
Šėkas. (LSK „Banga"). Prog
ramoje — modifikuotas didy
sis slalomas, 2 nusileidimai. 

Dalyvavo 18 slidinėtojų: 
12 vyrų (iš jų 3 jaunučiai, iki 
17 metų) ir 6 moterys (iš jų 1 
jaunutė). Varžybos buvo vyk
domos 4-se klasėse vyrams ir 
tik dvejose moterims. Po 2 
nusileidimus buvo vykdoma 
visose klasėse. Tik greitesnio 
nusileidimo laikas buvo ima
mas nustatyti užimtas vietas 
paskirose klasėse, tačiau vyrų 
ir moterų absoliučių laimėtojų 
nustatymui buvo imama abie
jų nusileidimų laikų suma, 
nepaisant amžiaus ir klasės. 

Dalyvavo ir 2 slidinėtojai 

snieglen temis (snowboard), 
jaunučiai Algis Veitas ir Ro
mualdas Reidhardt. Varžybos 
praėjo sklandžiai ir geroje 
nuotaikoje. Pritarta dalyvavi
mui 8-se pasaulio lietuvių slid
inėjimo varžybose 2004 metų 
pavasarį Prancūzijoje. 

Techniškos pasekmės 

Pateikiame slidinėjimo 
varžybų techniškas pasekmes. 
Absoliučių laimėtojų pasek
mės reiškia abiejų nusileidimų 
laikų sumą. Paskiroms 
klasėms duodama tik greites
nio nusileidimo laikas. Po 
pavardės — nurodyta valstija 
(jei žinoma). 

Vyrų absoliutūs laimėto
jai: 1. Matas Freimanas 
(Kanada) 34.16 sek.. 2. Rimas 
Veitas ( ) 35.32 sek.. 3. Rimas 
Tumas (CA) 37.25 sek. 

Moterų absoliučios laimė
tojos: 1. Gailė Ošlapaitė (CA) 
39.87 sek.. 2. Rima Bakaitytė ( 
) 42.45 sek., 3. Audra Po-
vilaitvtė — Schoen (IL) 46.09 

sek. 
Jaunučių 12 m. ir jaunes

nių: 1. Vytautas O. Prunskis 
(IL) 18.36 sek.. 2. Romualdas 
Reidhardt ( ) 26.13 sek.. 3. 
Algis Veitas ( ) 28.47 sek. 

Vyrų (17—45 metų): 1. 
Matas Freimanas (Kanada) 
16.91 sek.. 2. Rimas Veitas ( ) 
17.58 sek.. 3. Rimas Gilvydis 
( ) 19.60 sek. 

Vyrų (46—65 m.): 1. Rimas 
Tumas (CA) 18.62 sek.. 2. 
Jonas Prunskis (IL) 19.18 sek. 

Vyrų (66 m. ir vyresnių): 
1. Algis Šėkas (CA) 19.86 sek., 
2. Algis Nakas (FD 25.75 sek. 

Mergaičių jaunučių (12 m. 
ir jaunesnių): Kristina Pruns-
kytė(IL) 24.63 

Moterų (17—45): Gailė 
Ošlapaitė (CA) 19.57 sek., 2. 
Indrė Gaškaitė (IL) 20.40 sek.. 
3. Rima Bakaitytė ( ) 20.96 sek. 

Pastaba: Jaunučiai R 
Reidhardt ir A. Veitas nusilei
do snieglentėmis. 

ŠALFASS-gos 
Slidinėjimo sekcija 

• 
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RŪPESČIAI RŪPESTĖLIAI 
Europa, Amerika ir mes 

VYTAUTAS VOLERTAS 
Didžpinigių demokratija 

Dabar yra, ir dar ilgokai 
liks, įdomi Europos statistika 
Irako karo požiūriu 2003 me
tais. Prieš JAV politiką, taigi 
prieš karinius veiksmus, pa
sisakė šios Europos valstybės: 
Prancūzija, Vokietija, Belgija, 
Liuksemburgas, Švedija ir 
Graikija. JAV kietai linijai 
pritarė: Anglija, Ispanija, Da
nija, Italija, Latvija, Lietuva, 
Lenkija, Vengrija, Rumunija, 
Bulgarija, Albanija, Makedo
nija, Kroatija, Portugalija, 
Bosnija, Juodkrantija. Šal-
takraujai, kurie laikėsi nei 
šiaip, nei taip, buvo: Olandija, 
Estija, Čekija, Slovėnija, Slo
vakija. Tikrieji neutralieji: Ai
rija, Austrija. Suomija, Švei
carija, Norvegija. 

Įdomi yra Lietuvos rytinių 
kaimynų laikysena. Baltaru
sija pasiūlė pagalbą „draugiš
kam Irakui" ir politinį prie
globstį Saddam Hussein. Rusija 
savo Dūmoje svarstė projektą 
suteikti karinę pagalbą 
Hussein, tačiau jos preziden
tas Putin tokias Dūmos užma
čias suniekino. Ką tasai Rusi
jos gudruolis saugumietiškai 
dūmojo, turbūt niekas nežino. 
Tačiau M. Gorbačiovas, buvu
sioji SSRS galva, mano, kad 
Putin esąs tinkamas žmogus 
Rusiją vestį į demokratinį so
cializmą. 

Štai kokia marga yra mū
sų išmintingoji Europa, civi
lizuotojo pasaulio gimdytoja ir 
auklėtoja, prislėgta rūpesčių. 
Kas bus, jei JAV vienaip ar 
kitaip susitvarkys su arabais? 
Taps tokiu Galijotu, kad net 
keli laidyklės akmenėliai, 
smogę tiesiai smilkinin, jos 
neparvers. Tada ateis ameri-
kietiškoji globalizacija, besai
kiška gamyba ir beprotiškas 
naudojimas, didžpinigių rek
lamomis nuperkami rinkimai, 
pasileidusi mišraininė demo
kratija ir laisvė moralinėms 
nelaimėms. Neliks nei vokie
čių, nei prancūzų, nei jų įtakos 
Europoje, nei Schroeder. nei 
Chirac, viskas bus amerikie
tiškai suglobalizuota. 

Yra ir kitas rūpestis. Bai
minamasi, kad neįsigalėtų šių 
dienų Europos stiprieji, vokie
čiai ir prancūzai. Tuo atveju 
pakistų žemyno geopolitinė si
tuacija. Ypač atsargios yra Ry
tų Europos šalys, kurioms 
istorinė padėtis neleidžia pa
sikliauti nei Rusija, nei Pran
cūzija, nei Vokietija. JAV yra 
laikomos patikimiausiomis, 
nors ir jomis visiškai pasi
remti neleidžia istorija. Ka
dangi Vokietija su Prancūzija 
nei diplomatiškai, nei ekono
miškai, nei kariškai prieš JAV 
atsispirti nepajėgs, santarvėn 
prisikalbins Rusiją. O ta mie

lai sutiks. Tiek gėrybių laukia 
Europoje, tiek ten prisirinkę 
kapitalo, kuris prie Rusijos 
žemes turtų labai tiktų. Tada 
mažiesiems liktų tik pataika
vimas ir lankstymasis. Kur ta
da ES žadama lygybė? O jei 
Prancūzija, supykusi ant viso 
Europos skruzdėlyno, pritaru
sio JAV pozicijai Irako rei
kalu, paprieštarautų ES plė-
timuisi? Kur mes, Karaliautiaus 
kaimynėliai, pasidėtume? 

Ant slenksčio ir po slenksčiu 

Mūsų patvarioji Lietuva 
kaip tik šaknijasi šioje Euro
poje. Laužyta, taršyta, bau
ginta, ardyta ir įvairiai nai
kinta gyvena, bando išmintin
gai elgtis, drįsta pareikšti sa
vo nuomonę, nes ją turi. Kur 
neturės, tiek patirties įgijusi, 
tiek istorijos „aukštųjų mo
kyklų" prievarta baigusi? Ji 
nepasitikės Prancūzija, lais
vės vėliava nuo savo revoliuci
jos laikų mojavusia, bet apie 
mūsų laisvę dėl Vilniaus kraš
to ir dėl sovietinės okupacijos 
žodelio netarusia. Nepasitikės 
ir Vokietija, „Drang nach 
Osten" deklamavusia. Ameri
ka, tiesa, už mus nekariavo, 
tačiau sovietinę okupaciją lai
kė niekinga (Jos „nepripaži
no".) Lietuva nuo diktatūrų 
nešioja žaizdas, todėl ji ir Hus
sein priespaudą pasmerkė. 

Vargusi ir nežuvusi, sąmo
ninga, drąsiai tarusi neprik
lausomybės žodį, ji lieka Eu
ropoje ir dalinsis šio žemyno 
ateitimi. Visais atvejais jai 
reikės protingų ir atsargių 
sprendimų. Sakoma, kad Lie
tuva yra ant Rytų ir Vakarų 
slenksčio. Čia, ant to slenks
čio, ji patyrė įvairių nuoskau
dų, tačiau liko nesutrypta ir 
laisva pasaulio valstybių ben
druomenės nare. Bet negali 
apsnūsti, nes įvairūs kabliai iš 
Rusijos siekia į ją, kad ne
jučiomis savo erdvėn nusi
trauktų. Ir energijos rinkos 
užgrobimas, ir Uspaskich or
ganizuojamas rinkimų tvar
kos panaikinimas, ir R. Pavi
lionio veikla prieš ES, ir gal
būt iš Rusijos įsibrovę pinigai 
prezidento rinkimuose yra tie 
kabliai ir kabliukai. Bet. atro
do, Lietuvos jie nepasieks, nes 
gyventojų dauguma bei sąmo
ninga krašto valdžia šį pavojų 
supranta ir stengiasi jam spirtis. 

O kas bus, kai pakliūsime 
į ES, kai arba Amerikos glo
balizavimas, arba Vokietijos-
Prancūzijos bendradarbiavi
mas įsivyraus? Ar tada ga
lėsime be rūpesčių drybsoti? 
Pagalvokime ir paklausi-
nėkime patys save. 

Ko galima tikėtis iš jauni
mo, išsimokslinusio ar vos 
apsimokslinusio, kuris augo 
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be jokio tautinio auklėjimo? 
J is eis ne tik per visą Europą, 
bet ir per visą pasaulį, graiby
damas turtą. Eis ir nueis, nu
eis ir nesugrįš. Ką gali pasiek
ti, garsiai besikalbą, besis-
tumdą, triukšmaują, vagiliau
ją ir sukčiaują būriai, netu
rėję progos jaunystėje nieko 
išgirsti apie moralę, apie žmo
nių tarpusavio santykius, 
pramokyti rašto, bet negavę 
jokio auklėjimo, kaip dabar 
yra daugelyje Lietuvos mo
kyklų? Kokį pripažinimą gaus 
tauta, kuri pati savęs nepri
pažįsta? Ar ji, virtusi nuo slenks
čio, neatsidurs po slenksčiu? 

Europa nėra ir niekados 
nebus šokių salė su neap
mokamu bufetu. Joje reikės 
varžytis darbštumu, sumanu
mu, mokslu arba amatu bei 
produkto verte. Lengvabū-
džiams šlaistūnams ir gru
biem akiplėšoms nebus leng
va. Tad mūsų mokyklos ir vi
sa aplinka privalo skubiai su
sirūpinti jaunimo auklėjimu. 
Kaip dabar atrodo, nemaža 
Lietuvos jaunų žmonių dalis 
savo elgesiu, nusiteikimu ir 
pasiruošimu varžybų aplinkai 
sunkiai tinka. Jaunimo augi
nimas be tautinio ir moralinio 
auklėjimo, kaip siekia, libe
ralais pasivadinę, bet liberaliz
mo nesuprantą avantiūristai, 
veda anarchizman. 

Šia tema kalbų Lietuvoje 
išgirstame nemažai, tačiau 
konkrečiai nieko nedaroma. 
Kur tautinės temos klasėse ir 
vadovėliuose? Kur žodis apie 
moralę, kur minimali draus
mė0 Jos reikia ir namuose, ir 
mokyklose, ir gatvėse. 

UZ IŠSAUGOTĄ LIETUVIŠKĄ 
ŽODĮ 

„Jei išliks kalba, išliks ir 
Lietuva" — rašė Jonas Basa
navičius. Kiek daug tiesos ir 
tikėjimo šiuose žodžiuose. 
Kiek daug lietuviškumo. Me
tai skubėdami nuplauna pra
eities dulkes, atsijoja gerumą 
nuo skausmo ir palieka gėrio, 
pilnatvės ir vilties krislus. 
Mums telieka tik juos surinkti 
ir sudėti į mažą indelį — širdį. 
Gal to troško ir tie, kurių jau 
seniai nėra tarp mūsų, kurių 
vardus skaitome ne vien pa
minkliniuose akmenyse, bet 
žmonių širdyse, skausminguo
se pasakojimuose, linksmose 
istorijose. 

Štai Suvalkijos žemė, jau 
nuo gilios senovės, garsi kal
bininkais, rašytojais, poetais. 
Ryški paveikslų spalvomis, 
skambi dainos žodžiais, neap
rėpiama lygumų plotu, nenu
sakoma tautinių rūbų puošnu
mu. Ir vis tai — Lietuva, tai 
mūsų, tavo ir mano kraštas, 
kuriam savo gyvenimus pa
aukojo ne vienas garsus žmo
gus. 

Štai tolimame Suvalkijos 
pakrašty glūdi nedidelis mies
telis Vištytis. Atrodo niekuo 
neišsiskiriantis iš kitų savo 
dydžiu, gyventojais, nebent 
seneliu ežeru ir didžiuliu ak
meniu, bet tai tik akimis ma
toma. Tad pažvelkim giliau, 
pajuskime jo dvasią. Čia. Či-
žiškių kaime, gimė ir augo 
knygnešys Petras Mikolainis, 
ten — knygas dalino mokyto
jas — knygnešys Petras 

Kriaučiūnas, slaptoje mokyk
loje vaikus mokė daraktorius 
Antanas Ulevičius, Simas Pu-
meris ir kt. Tik jų dideliu pasi
aukojimu ir meile Lietuvai 
dabar galime laisvai rašyti ir 
kalbėti lietuviškai. To nepa
mirštame ir mes, Vištyčio Pet
ro Kriaučiūno vid. mokyklos 
mokiniai. Minėdami Knygne
šio dieną, daug gerų žodžių 
skyrėme šio krašto knygne
šiams, jų nuveiktiems dar
bams. Skambėjo eilės, dainos, 
įvairūs nutikimai iš knyg
nešių gyvenimo, kuriuos no
riai pasakojo ir moksleiviai, ir 
dar tebegyvenantys giminai
čiai: anūkai, proanūkiai. 

Nemaža mokinių grupė, 
jaunieji saviveiklininkai, va
dovaujami mokytojos J. Vasai-
tienės. buvo pakviesti koncer
tuoti į Vilkaviškio krašto 
muziejų, kuriame vyko rengi
nys, skirtas P. Armino-Tru-
pinėlio bei P. Mikolainio ju
biliejinėms sukaktims pami
nėti. Čia ilgametė kraštoty
rininkė, mūsų mokyklos mu
ziejaus vedėja B. Mardosaitė 
skaitė pranešimą, supažindin
dama su iš Vištyčio krašto ki
lusio knygnešio P. Mikolainio 
nuopelnais Lietuvai, o ypač — 
lietuviškumui. Pranešėja pa
stebėjo, kad P. Mikolainis ne
buvo paprastas žmogus, tai 
buvo ryški asmenybė, ramų 
gyvenimą iškeitusi į gyven
imą, pilną pasiaukojimo, rizi
kos, didelių siekių ir lūkesčių. 

Nukelta į 6 psl. 

Pa vojingos pa vasa i i 
išdaigos 

Gyvenant šiame krašte, 
neretai rūpestį ir baimę — 
sukelia besivystantys įvykiai 
tiek pačiame jo viduje, tiek 
užsienio politikoje. Ir ne vien 
galimi teroristų smurto veiks
mai, kuriems pasiruošti nuo
lat ragina atitinkamos val
džios įstaigos. Šįmet pava
saris su savimi atsinešė ne
malonų kraitį: audras, viesu
lus, sukulinius vėjus, potvy
nius... Nors tai kasmetiniai 
įvykiai, kiekvieną pavasarį 
žmonės į juos reaguoja, tarsi 
pirmą kartą pamatytų, pajustų. 

Kad šį pavasarį oras kaž
kaip nenuoseklus, netenka 
abejoti. Per ilgai buvo šalta, 
per daug sausa, o ir sūkurinių 
viesulų, čia vadinamų torna
dais, sezonas užgriuvo visu 
padūkimu. Oro atmainų ste
bėtojai ir sinoptikai tvirtina, 
kad visgi šiemetiniai tornadai 
savo dažnumu ir jėga toli pra
lenkia buvusius ankstesniais 
metais, nors anuomet vadin
tus „didžiausiais, stipriausi
ais, pavojingiausiais". Praėju
sios savaitės „motinos gamtos 
siautimas" dabar jau laikomas 
pačiu aršiausiu visoje šio kraš
to oro stebėjimo istorijoje. 
„National Severe Storms" la
boratorijos, esančios Norman, 
OK (beje. ši valstija įsitaisiusi 
ant vadinamojo „tornadų 
tako" ir kasmet nuo viesulų 
daugiausia nukenčia), tvirti
na, kad atėjo laikas skirti dau
giau pastangų ir lėšų šių nai
kinančių gamtos jėgų stebė
jimui, tyrimams ir geresnės 
sistemos, kiek galima anks
čiau gyventojams prane
šančios gresiantį tornado pa
vojų, sukūrimui. 

Paprastai tornadų stipru
mas matuojamas nuo 1 iki 5, 
pridedant raidę F, pažyminčią 
viesulo jėgą (f - force). F-5 
stiprumo tornadai retai pasi
taiko, bet jie padaro daugiau
sia žalos. Stebint praėjusią 
savaitę viesulų nusiaubtas 
Amerikos Vidurio vakarų vals
tijas, nekyla abejonės, kad tai 
padarė patys stipriausi tor
nadai. 

90-ajame dešimtmetyje 
Valstybinis oro biuras išleido 
puspenkto milijardo dolerių, 
įtaisydamas naujausią tech
nikos įrangą, turinčią iš anks
to nuspėti tornado atsiradimo 
gaimybes, sūkurinio viesulo 
kelią, jėgą ir po to nedelsiant 
perspėti gyventojus. Visgi ne
labai daug pasistumta į priekį 
— perspėjimo sirenos „torna
do warnings" — teduoda apie 
10 minučių žmonėms susirasti 
saugią vietą. 

Iki šiol viesulingiausi me
tai buvę 1974-ieji. Balandžio 

pradžioje kilo 148 tornadai, 
nusiaubę apie 2,500 mylių 
ilgio žemės juostą. Žuvo 330 
žmonės, per 5,000 buvo su
žeistų. Bet tuo sezonas nepasi
baigė — dar sulaukta apie 10 
tornadų, kurie taip pat griu
vėsiais pavertė ne tik namus, 
bet ir daugelio žmonių gyve
nimą. 

Praėjusią savaitę net 384 
tornadai perlėkė per 19 Ame
rikos Vidurio vakarą valstijų, 
tačiau žuvo tik 43 žmonės. Tai 
visgi palyginti nedidelis skai
čius, kuris parodo, kad per
spėjimo sistemos per 30 metų 
padare nemažą pažangą. 

Iš dalies nuopelnas tam 
skirtinas 1999 m. Valstybinio 
oro biuro pradėtai programai, 
į kurios tinklą, šalia oficialių, 
tam pasiruošusių audrų eigos 
stebėtojų, įjungti eiliniai gy
ventojai. Jie ne tik padeda 
sekti debesų judėjimą ir pra
nešti apie atsiradusias pavo
jingas situacijas, bet taip pat 
mokomi apsaugos priemonių 
audros metu ir jai praūžus. 
Jau 563 vietovės yra įsijungu
sios į šią programą ir pasi
ruošusios netikėtumams. 
Programos veiksmingumo pa
vyzdžiu laikomas Moore. OK. 
miestas, kuri 1999 m. gegužės 
2 d. nusiaubė F-5 stiprumo 
tornadas. Jo metu žuvo 38 
žmonės ir šimtai buvo sužeis
ti. Netrukus po to miestas įsi
jungė į šią apsaugos pro
gramą. Pereitos savaitės F—4 
tornadas, praūžęs beveik tuo 
pačiu taku, kaip ankstesnysis, 
užmušė tik vieną žmogų ir 
devynis sužeidė. 

Pavasario viesulai — tai 
tarytum kaina, kurią daugelis 
šio krašto vietovių turi užmo
kėti už šiltą orą, žydinčius 
augalus, žalius medžius. Čika
ga, nors ne visiškai išvengia 
šios „gamtos rykštės", bet ma
žiau ja plakama vien Michi-
gan ežero dėka. Milžiniški 
vandens plotai ne taip greitai 
įšyla, todėl Čikagoje oras 
ilgiau būna vėsus, ne taip stai
giai kinta ir yra mažiau gali
mybių atsirasti sukūrimams 
viesulams. Miesto tolimesnieji 
vakariniai ir pietiniai prie
miesčiai nėra tokie laimingi. 

Visgi tornadai — ne 
juokai. Gyvenantys vietovėse, 
kur jie pasitaiko, turi imtis 
atitinkamų apsaugos prie
monių. Namą galima atsta
tyti, baldus įsigyti, automobilį 
nusipirkti, bet šeimos narių 
gyvybės niekas nesugrąžins. 
Jeigu audros metu visi išlieka 
gyvi ir sveiki, turime būti 
dėkingi ir nesijaudinti dėl 
materialinių dalykų. 
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Nesistebėtina ir tai, kad 
tiktai vienas, vienintelis tų 
tėvų, palaikė korespondencinį 
ryšį su savo vaiku ir jo motina. 
James Mitchener, yra rašęs 
apie tą laikotarpį, kada su 
bazės kareiviais ir karininkais 
suartėjusi, vietinė publika 
važinėjosi kariškais džipais, 
porą, trejetą metų nesidrovė
dami naudojosi bazės sandėlių 
gėrybėmis, beveik apleisdami 
žemdirbystę, kuri tose platu
mose reikalauja tiktai pas
tangų minimumo. Taigi, kiek 
polineziečiai yra pasikeitę nuo 
kapitono Cook laikų? 

Iš tos linksmos praeities 
bazės dabar yra likę tik ce
mentinės sandėlių grindys, 

pamatai ir viena stambi jūri
nės artilerijos patranka kal
vos viršūnėje. Karo prbaiga 
buvusių romansų partnerius 
neišvengiamai perskyn Ka
reiviai pasirinkimo neturėjo. 
Merginų liūdesys, tos srities 
specialistų žiniomis, trunka 
trejetą, ketvertą valandų. 

Karui pasibaigus, prancū
zams buvo pasiūlyta visą li
kusį bazės turtą pirkti už 
trupmeninę jų vertės dalį. 
Prancūzai mandagiai atsisa
kė, tvirtai tikėdami, jog ame
rikiečiai nieko atgal nusiga
bens ir turtas liks jiems voltui. 
Amerikiečiai visą bazės san
dėlių inventorių, įskaitant 
šimtus naujų kariškų 

sunkvežimių ir džipų, čia pat. 
bazės prieplaukos gale, man
dagiai paskandino gilioje jūro
je. Gyvenimas Borą Boroje grį
žo į normalią, nuobodžią vėžę. 

Su šios planetos vande
nynų salomis susipažinę, ke
liautojai ir buriuotojai reiškia 
beveik vienbalsę nuomonę, jog 
Borą Borą yra pasaulio gra
žiausia sala. Keletas mano 
pažįstamųjų į padanges kelia 
Reunion salą Indijos vande
nyne. Bet jie nėra matę Borą 
Boros. Kas matė. niekada jos 
neužmirš. 

* * * 
Mano laikas Polinezijoje 

baigėsi, paskutinį kartą at
sisveikinau su Rimša ir Tua-
rau šeima. Rimša turėjo dar 
vieną pridėtinį nusiskundimą 
— drėgmę, nepaisant, kad tai 
buvo sausasis Tahiti periodas. 
Pradžioje negalėjau suprasti, 
kaip jis tą pojūtį įsigijo, nes 
Tahiti nėra drėgna sala. Be to, 
jis gyveno aukštumoje, maž

daug puskilometryje nuo jūros 
lygio. Vėliau supratau, jog jis 
iš Bolivijos atsigabeno savo 
paskutiniųjų dvidešimt penke
rių ilgų, sausų metų sufor
muotą organizmą. Bolivija turi 
tik du drėgnesnius didesniuo
sius miestus: Trinidad ir San
ta Cruz de la Sierra. Gal iš 
dalies ir Cochabamba, bet 
Sucre ir La Paz, kuriuose Rim
ša gyvendavo, didžiąją metų 
dalį praleidžia parako sau
sumo atmosferoje, kurioje 
Rimša buvo aklimatizavęsis. 

Rimšą palikau liūdė
damas, kad gyvenimas manęs 
nesuvedė su juo keletą metų 
anksčiau. Kiek įdomių istorijų 
būčiau girdėjęs apie jam gerai 
pažįstamus pietinės Pietų 
Amerikos viešojo ir užkulisinio 
gyvenimo papročius, sociali
nius santykius ir apie iškilią
sias politines bei valstybines 
figūras, kuriu daugelį jis as
meniškai pažino. Tuometinis 
Bolivijos prezidentas Rene 

Barrientos. Che Guevaros su-
medžiotojas, Rimšą laikė savo 
draugu. Jo pačio gyvenimo is
torija dvidešimtojo amžiaus 
pradžios Kaune, carinėje Ru
sijoje, mokantis Vienoje, ren
kant kavą Brazilijos plantaci
jose, studijuojant Argentinoje, 
Buenos Aires meno akademi
joje, vadovaujant Bolivijos val
stybinei meno mokyklai, buvo 
verta bent poros knygos tomų. 
Bet per vėlu yra prašyti krie
nų, kai kumpis jau suvalgytas. 

* * * 
Grįžus iš kelionės, prasi

dėjo mūsų platokas susira
šinėjimas, pradedant mano 
laišku ir Rimšos atsakymu, 
datuotu 1966 m. rugpjūčio 29 
dieną. Laišką jis pradeda ban
dymu rašyti lietuviškai: „Mie
las draugas ponas Jonas, labai 
ačiū dėl jūsų malonu laiško ir 
netureo problemą de skaityt". 
Beveik keturiasdešimt penke
rių metų ispanų ir iš dalies 

portugalų kalbų aplinka bei 
įtaka, jo lietuvių kalbos ištek
lius sumažino. Kituose laiš
kuose jis tik retai vieną kitą 
lietuvišką žodį įterpdavo. Jis 
laišką toliau tęsia ispaniškai: 

„Mane sujaudino Jūsų per
duota žinia, kad 'visi Cleve-
land lietuviai' (šie trys žodžiai 
rašyti lietuviškai) mane atsi
mena ir jiems dėkoju už lin
kėjimus. Neseniai gavau laiš
ką iš Vytauto ir Stefos Ged
gaudų, Don Enriąue Hertzog, 
buvęs Bolivijos prezidentas, 
mane nustebino savo laišku, 
nes buvome daug metų nesimatę. 

Tuo tarpu jaučiuosi geiai 
ir daug dirbu. Po mūsų pasi
matymo baigiau didelį (105x80 
cm) Tuarau dukters Maevos 
figūros paveikslą Maeva'. Po 
to baigiau kitą. 50x70 cm 
dydžio paveikslą, pavadintą 
'Hinano'. Abu paveikslai pasi
sekė gerai ir patiko daugeliui 
juos mačiusių tahitiečių. Mano 
naujas paveikslas bus Valūne 

ne te peho', kas reiškia 'Mer
gina iš slėnio'. Keista, bet tu
riu bėdos su modeliais — tahi-
tietės neturi kantrybės po
zuoti, todėl turiu pasikliauti 
savo pažįstamų patarnavi
mais. Prieš savaitę, labai vė
juotą dieną, prie mūsų gyven
vietės kilo labai didelis sausų 
žolių gaisras. Nudegė tie gra
žūs šlaitai, kuriais visada la
bai grožėjomės. Matyti tik 
liūdnos, rudos, plikos pašlai
tės. Geri orai tęsiasi ir nėra 
karšta. Praėjusį šeštadienį su 
Tuarau draugu buvau išplau
kęs jūron žuvauti su tinklu ir 
per vieną valandą pagavome 
užtektinai įvairiausių žuvų'". 

To paties laiško tęsinys, 
datuotas rugsėjo 1 d., po is
paniško kreipinio, tęsiasi lie
tuviškai: _Mi querido amigo p. 
Jonas, šiandien aš gavau fo-
tografius, už ką Jums labai dė
koju". Laišką pasirašo. „Jonas" 
Rimša, užuot įprasto „Juan" 
Rimša. Bus daugiau 
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MENO MOKYKLĖLEI — PENKERI 

Gegužės 11 dieną Čikagos 
J a u n i m o cen t re vyko Meno 
mokyklėlės penkmečiui skir
tos iškilmes. Koncertas, dailės 
skyr iaus moksleivių darbų pa
roda M. K. Čiurlionio galerijo
je, kurion savo darbus at
s iun tė ir Šiaulių ..Saulėtekio" 
v idu r inė s mokyklos dailės 
k lasės moksleiviai. Smagiau
sioji da l i s — vakaronė su 
ansambl iu . .Kaukas" — daini
n inka i s J ū r a t e ir Rimantu 
Grabl iauska is . — kurios metu 
viso šokom ir dainavom, ėjome 
ratel iu , t ik iu , dar ilgam išliks 
dalyvavusių atmintyje. 

Koncer tas , kurį pradėjome 
Prano Vaičaičio eilėmis ,.Yra 
šal is" (skai tė Martynas Prei-
saitis) ir l ietuvišku pasveiki
nimo šokiu ..Kepurinė", t ruko 
va landą laiko. Dalyvavo 52 
moksleiviai (keletas sirgo, ke
letas jau išvyko Lietuvon), dai-lės 
parodoje — penkiolikos moks

leivių darbai. Koncertui, parodai 
moksleivius parengė Eglė Brė-
dikienė (dailė), Virginija Dar-
gis, D iana Gudavičiūtė, Birutė 
Kugaudienė, Jurga Tamonie-
nė, Ligija Tautkuvienė (cho
reografijos skyrius), J ū r a t ė 
Grabliauskienė, Loreta Umb-
ras ienė (muzikos skyrius). 

Moksleivių darbų parodą 
s u r e n g ė Indrė ir Rolandas 
Bar taš iūna i , Inga Kevličienė, 
Genovai tė Navikienė, Vilius 
Bagdonas, Jū ra t ė Butkus. 

Visa ši džiugi ir įvairi 
š v e n t ė buvo surengta tėvų 
pas tangomis , kuriems suma
niai vadovavo Eglė Nemic-
ka i tė — Kulbokienė, stalus 
nepapras ta i skoningai ir įdo
mia i dekoravo Jo lan ta Lat
vienė, Daiva Bačkienė ir Ne
r inga Imšienė atliko kitus or
ganizacinius darbus. 

Meno mokyklėlę penkerių metų sukakties šventėj* gegužes 11 d. Jaunimo centre sveikina Lietuvos generalinis 
konsulas Giedrius Apuokas, savo eilės pasveikinti laukia JAV LB Kultūros tarybos pirm. Marija Remienė, o 
gražių sveikintojų žodžių atidžiai klausosi mokyklėlės įkūrėja ir direktore Ligija Tautkuvienė. 

Meno mokyklėles mokiniai su dėstytojomis penkerių metų sukaktuvinėje šventėje sekmadienį, gegužės 11 d., 
vykusioje Jaunimo centre, Čikagoje. 

Prie mamų jungėsi tėčiai 
— Audronis Kulbokas, 
Kastytis Latvys ir darbavosi iš 
širdies. 

Maistą pagamino Aldona 
Šoliūnienė ir co. 

Penkmečio proga išleido
me „Metraštį", kurį sumake
tavo Dalia Bada r i enė . Prie 
..Metraščio" t r iūsė Dalia So-
kienė, Svajūnas Asadauskas , 
Jonas Kuprys. Viršelį supro
j ek tavo Adomas Tau tkus . 
Spausdino „Draugas". 

į Jubiliejinį renginį atvyko 
ir pasveikino generalinis kon
sulas Čikagoje Giedrius Apuo
kas , JAV LB Kultūros tarybos 

p i rmin inkė Marija Remienė. 
G a u t a sveikinimai ir linkėji
mai iš Lietuvos ir JAV. 
F i l m a v o ALTV (operator ius 
S k i r m a n t a s ir redaktorė Ka-
rilė Vai tkutė) , žada parodyti 
a t e inan t į sekmadienį, dalyva
vo iš ..Amerikos lietuvio" Ra
m u n ė Rakauska i t ė ir ..Info 
Tilto" Stefa Tamoševičienė. 

V i s i ems — dės ty to jams. 
moksleiviams ir jų tėveliams, 
sveč i ams , sveikintojams — 
nuoširdžiausia padėka. 

Ligija Tautkuvienė 
Meno mokyklėlės įkūrėja, 

direktorė 

Choreografijos skyriaus moksleiviai 
Tomas ir Titas Mačiuliai Meno 
mokyklėlės sukaktuvinėje šventėje. 

S evu komiteto nare 

Meni - r ktorė Ligija Tautkuvienė mokyklėles 
proga duoda interviu Amerikos lietuvių televi

zijos redaktorei :- litkutei. 

Jaunieji Meno mokyklėles dainininkai si 
je šventėje. 

.•adove Loreta Umbrasiene. atlikę programą penkmečio sukaktuvinė-
Visos nuotraukos šiame puslapyje Dalios Badarienės. 

KAIP IŠLIKTI ILGIAU JAUNAM? 

u •.m! IMU ;<iknj g rupes a t s tovai , a tvykę j Meno mokyklėles 
penker ių metu sukaktimi . Iš kaires. Lietuvos 
: \ i- Krank Zapolis ir mokytoja Lidija Ringiem 

Judė t i , sportuoti , taisyk
lingai mai t int is , nerūkyti , ne
padauginti alkoholio (medikai 
jau seniai tvir t ina, kad kasdie
nine raudono vyno taurė ne
kenkia, netgi kraujotakai. Tai 
jūsų pačių pasir inkimas . . . j , 
gerai išsimiegoti ir 1.1 Taigi, 
keli pa tar imai mitybos klausi
mais. 

Geriausi riebalai: aliejus. 
Gydytojai p a t a r i a pamirš t i 
t aukus ir r inkt is įvairių rusių 
aliejų - š aukš tas ar du per 
dieną t ikrai sveika. Aliejuje 
yra polinesočiųjų riebalų rūgš
čių, vi taminų A ir E, aliejus 
veikia ka ip an t ioks idan ta s , 
mažina arterijų kalkėjimą. 

Geriausias baltymu šalti
nis: žuvis. Žuvyse, ypač rie
biose (pavyzdžiui, tunuose ar 
lašišose', aps tu Omega-3 rūgš
čių — sveiko peno smegenims 

ir kraujui . Jei kasdien suval
gysi 35 gramus žuvies, be
veik perpus sumažės širdies 
infarkto pavojus. Jei nenori 
kasdien po trupinėli, tai val
gyk po 85—115 gramų du t r i s 
k a r t u s per savaitę. 

G e r i a u s i a s mine ra l a s : 
magnis . Moterys, kasdien su-
vartojančios .350 mg magnio, 
gali ku r kas intensyviau spor
tuoti nei tos. kurios jo visiškai 
a t s i s a k o . Šio mineralo y r a 
polivitaminuose bei sėlenose, 
t amsia i žaliose daržovėse. 

Geriausia mankšta: vaikš
čioti su svarmenimis. Jei t a ip 
p a s i m a n k š t i n s i bent po pus
valandi triskart per savai te . 
suak tyvės širdies ir kraujagys
lių s is temų veikla, nepriaugsi 
svorio. Šie pratimai stiprina 
kau lus , taigi išvengsi osteo
porozės, be to. sutvirtės rau

menys ir s u m a ž ė s ne re ika 
lingų riebalų. Iš pradžių vaikš-
tinėk su maždaug 200 g svar
menimis abiejose r ankose , 
paskui didink svorį, bet tur i 
būti ne daugiau nei po 1,100 g 
kiekvienoje rankoje (nešiojant 
daugiau gali p a s k a u s t i nu
garą). 

Geriausias būdas išlaikyti 
gyvybingumą: kas ry t bėgiok 
laiptais Rekomenduojama kas
dien bent 30 minučių pasimankš
tinti . Tai gali būti 15 minučių 
kelione j darbą, 5 minutės 
bėgte laiptais į biurą ir 10 mi
nučių bružinimo dulkių siur
bliu vakare . Kai kurių tyrimų 
duomenis, moterims, kasdien 
bent pusvalandį pa judan
čioms. 50 procentų sumažėja šir
dies ir kraujagyslių ligų pavojus. 
Pagal įvairia žiniasklaidą parengė 

L. T. 

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA JUNGTINĖSE 
AMERIKOS VALSTIJOSE 

EMBASSY OF THE REPUBLIC OF LITHUAMA TO THE UNITED 
STATES OF AMERICA 

Nr. 0115-540 
2003 m. gegužės mėn. 

Meno mokyklėlės vaikams, jų tėvams bei mokytojams 

Mieli Meno mokyklėlės mokiniai, mokytojai bei bičiuliai, 
Nuoširdžiai sveikinu jus visus Meno mokyklėlės 5-erių metukų 

proga! 
Labai džiugu, kad veikia tokia mokyklėlė, mokanti mažąsias 

išeivijos atžalas lietuvių kalbos bei tradicijų per šokį, vaidinimą ar 
piešinį, džiugu, nes tokiu būdu ugdomas išsilavinęs ir meninės sielos 
mažasis Lietuvos ir pasaulio pilietis. 

Penkeri veiklos metai — tai pati pradžia, ir aš linkiu Meno 
mokyklėlei dar daug gražių jubiliejų. Tegul čia mokslus išėję vaikai 
grįžta vėliau jau su savo atžalomis — tai bus gražiausias įvertinimas 
mokytojams ir visiems mokyklėlės draugams. 

Pagarbiai, 

Ambasadorius Vygaudas Ušackas 

# S J A * LHJUVfti BUlb&UottBIft 
RULTOBOS mm 
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MENO MOKYKLĖLĖS DIREKTOREI 
LiGIJAI TAUTKUVIENEI 

Gerbiama p. Tautkuvienė, 

JAV Lietuvių Bendruomenės Kultūros tarybos 
vardu sveikinu Meno mokyklėle ir Jus, direktore., bei visas mokytojas 
Jūsų penkerių metų sukakties proga. 
Linkiu, kad šios sukakties šventė butų sėkminga ir kad Jūsų, kaip Meno 
mokyklėlės direktorės, energija neišsekta šiame sunkiame darbe. Tik 
tokių pasiryžėlių, kaip Jūs, pastangomis stiprėja ir išsilaiko lietuvybe 
Amerikoje. 
Linkiu jaunimui neužgestancios energijos bei ištikimybės savo 
Tėvynei. 
Su pagarba, >> 

/Jkmcįį /ž&pu 

Marija Remienė 
JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė 

gimtadienio proga 
Sveikiname įkūrėją ir direktorę Ligija, mokyklėlės rėmėjus, auko
jančius save, laiką ir pinigus augančios kartos labui. Norėtume 

tikėti, kad auklėtiniai, kad ir kur jie gyventą, visada liks Lietuvos 
valstybės patriotai, idėjomis ir darbais palaikantys mūsą siekius. 

Aukite, bręskite, kurkite ir Lietuvos nepamirškite! 
Congratulation Lithuanian School of Fine Arts vrith Five Years 

Anniversary! 
Best wishes and regards for Teachers and studens. 

Lietuvos liaudies kultūros centro bendruomenės vardu 

^fr^-^f^^jX, O 

t u i i r i i 
l u i n u 
M l T l l I t 
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Juozas Mikutavičius 
Direktorius 

2003 m. 
gegužės 2 d. 
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/ Gerbiama L. Tautkuvienė, 

Nuoširdžiausi sveikinimai Jūsų vadovaujamai Me 
mokyklėlei, švenčiančiai penkerių metų jubiliejų. Linkime 
ilgų, kūrybingų, turiningų metų. Vimokeriopoa sėkmės 
Jūsų darbuose. 

Šiaulių „Saulėtekio" 
vidurinės mokyklos 

\ bendruomenės vardu 

i « : 
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Puslapį redaguoja Vitalija Pulokienė 
(05/16/2003 Nr.23 

TIKROJO RASTO 
PRADŽIA 

Tikrojo rašto pradžia slypi 
... piešinyje. Vienas šio raš to 
pavyzdžių, va r to t a s indėnų, 
r a s t a s a n t vienos uolos sieno
j e , prie Aukš tu t i n io ežero, 
Amerikoje. Pavaizduotos pen
kios valtys su žmonėmis pa
sakoja apie indėnų kėlimąsi 
pe r tą ežerą. T a s jų žygis, 
matyt , bus t rukęs t r is dienas. 
Paveikslėlyje nupieštos t rys 
saulės po trimis dangaus skliau
ta is . Raitelis an t žirgo - t a i 
visų v a d a s . O ki tų genčių 
vadų v a r d u s vaizduoja nu
piešti vėžlys, gyvatė , erelis ir 
kiti gyviai. 

Toks r a š t a s - p a v e i k s l a s 
vad inamas piktografija (loty
niškai „pietos" - piešinys, o 
graikiškai „grapho" - rašau), 
a r b a v a i z d a r a š t i s . Atskir i 
rašto piešinai - piktogramos. 
Jos ir buvo tikrojo rašto pra
džia. Tokio rašto amžius, kaip 
teigia mokslininkai , maždaug 
penkiolika tūkstančių metų. 

Nemokėję nei žemės ar t i , 
nei sėti, pirmykščiai žmonės 
vertėsi medžiokle ir gyveno 
olose. J i e nemokėjo rašyti, bet 
olų ir urvų s ienas margino 
p ieš in ia is . Raižė laukin ius 
žvėris ir gyvulius, vaizdavo 
medžioklės scenas. Tokie pie
šiniai atspindėjo pirmykščio 
žmogaus tikėjimą. Jie tikėjo, 
kad piešiniai užbur ia ir privi
lioja žvėrį, gali a tneš t i sėkmę 
ar užkeikti „piktąsias dvasias". 

I lgainiui piešiniai olose 
įgavo įvairesnių pavidalų ir 
p r a s m ė s . J ie j a u vaizdavo 
sva rb iu s . . įvykius ir.. ...atsi= . 
t ikimus, re ikšmingus gyveni
mo momentus . Norėdamas ką 
nors pranešt i , žmogus piešda
vo tą daiktą. Žodį liūtas, j is 
rašė , p i e šdamas liūtą. No-

JONAS TAUGINAS 
„MANO JUODAS 

ŽVĖRIS" 

(Tęsinys. 
Pradžia „Draugo" lietuviukų nr. 22! 

Trumpas išsiskyrimas 

Spalio septintąją išsiruo
šiau į Čepkelius spanguoliau-
ti . Kur palikti Čiuką? Mat 
vieną naktį miegoti Sanke-
liuose neteks. Čiukas per tą 
laiką numir t i gali iš alkio. Su 
broliu Kaziu nu ta rėme Čiuką 
nuvežti pas jo uošvienę, tegul 
pasaugos ir pašers . Pasaky
siu, jog uošvienei pe rdaug 
džiaugsmo nesuteikė. 

Įsodinome Čiuką į krepšį 
su šienu, įkrovėme į mašiną ir 
p i rmyn. Š e r n i u k u i tokios 
mūsų išdaigos nepatiko. J i s 
tik šast iš krepšio ir bringt 
žemyn galva t a r p sėdynių. 
Nukrito lyg negyvas daiktas . 
Ir nė garso. Aš sėdėjau prieki
nėje sėdynėje. Atsigręžiau 
pažiūrėti , ar šerniokas nenu
sisuko sprando, o j is sau stovi 
kaip n iekur n ieko. Pasku i 
pradėjo keberiotis tarp sėdy
nių ir, žiūrėk, jo šnipas j au 
prie mano kelių. Bet to ne
užteko. Čiukas pradėjo verkš
lenti ir p rašy t i s pa imamas 
ant rankų. Ką su juo darysi -
paėmiau ant kelių, o j is pra
dėjo man.. . pilvą knisti. Būtų 
išknisęs ir barzdą, bet nepa
siekė. Kazys, ž iūrėdamas į to
kius cirkus, pasakė : „įsivaiz
duok, užaugęs pusant ro šimto 
kilogramų še rnas lipa tau ant 
kelių ir knisa pilvą. Gera tau 
būtų?" Ką gali žinoti, pasa
kiau. Gyvenime visko būna... 

Kol mes kalbėjomės, Čiu
kas pakišo galvą po pažastimi 
ir saldžiai užmigo. 

(Bus daugiau) 

r ė d a m a s pasakyti , kad žmo
gus joja a r valtimi plaukia, 
p iešė raitelį , valtį su žmo
nėmis a r pan. Iš tokių piešinių 
susidarydavo, jcąyeikslai, ku
r iuos ga l ima b*«» ..^kaityti" ir 
iš j ų sužinot i : apie-tą ar kitą 
a ts i t ik imą. Paveikslus piešda
vo ir an t akmeny, medžių, 
apyvokos daiktų. Dažnai j ie 
b ū d a v o dažomi įvair iomis 
spalvomis . -

Piktografiniu raš tu buvo 
r a šoma dar XLX a. viduryje. 

Netgi oficialūs dokumen
tai . Yra žinomas 1849 m. sep
tynių indėnų genčių r a šy t a s 
pa re i šk imas JAV. prezidentui . 
Ant medžio žievės buvo nu
pieš tos septynios , žvėrelių ir 
paukšč ių- f igūros - - . sep tynių 
p rašanč ių genčių vardai. Lini
jos, jungiančios figūrėlių gal
vas ir širdis, rodė. kad jų visų 
noras bendras - leisti įs ikurt i 
toms gent ims naujoje vietoje, 

L A I K R O D Ė L I S 
T I K - T I K - T I K 

- Laikrodėli. tik-tik-:ik. 
Kiek jau laiko, pasakyk! 

- Tik-tik pusė aštuntos — 
Šok iš lovos, iš šiltos. 

Vilkis, renkis, valgyk greit. 
J darželį laikas eit! 

- Laikrodėli, tik-tik-tik. 
Kiek jau laiko, pasakyk? 

- Tik-tik valanda pirma, 
Laukia tėtis ir mama 

Baigtos pamokos šiandie. 
Mokyklėlei tark ..sud.c"! 

- Laikrodėli, tik-tik-tsk. 
Kiek jau laiko, pasakyk! 

- Tik ... mieguistas jau esu. 
Jau visai tamsu., tamsu... 

Laikas jau ir tau miegot. 
Po sapnų šalis skrajot... 

Vytė Nemunėl is 

prie nupieštų trijų ežerų. Mu
ziejuose saugoma daugybė 
indėnų piktografijos pavyz
džių, užrašytų an t lanko, to
šies a rba odos. Tai prekybinės 
su ta r tys , privatūs laiškai, net 
ištisi metraščiai . 

Piktografija da r nėra tik
roji raštija, o tik jos užuomaz
ga. Bet be jos mes niekada 
nebū tume sužinoję, ką galvo
jo, kuo tikėjo ir ką veikė seno
vės žmonės, jei ne j ų palikti 
piešiniai . 

Šiais laikais piktogramų 
irgi galime pamatyt i . Jos var
tojamos kaip reklamos žen
k la i . Kiek p a n a š ū s į pik
tografinį raštą rebusa i , ku
riuos spausdina laikraščiai. 

._. K i t a m e „Draugo" l ietu
v iukų leidime sužinosite vai
k a i apie senovės egiptiečių 
raštą , vadinamą hieroglifais. 

Parengta pagal G. Raguotienės 
knygą ..Šimtas knygos mjslių" 

ABC PATIEMS 
MAŽIAUSIEMS 

Tęsiame abėcėlės pamokė
les pa t iems m a ž i a u s i e m s 
„Draugo" l ie tuviukams, kar tu 
su poetės Danutės Lipčiūtės-
Augienės ketureil iais. 

L 
Laiką skaito laikrodukas. 
Laikrodžio rodyklė sukas: 
Lingu lingu vis aplinkui. 
Ligi dvylika surinko. 

P A T A R L Ė S , 
P R I E Ž O D Ž I A I , 

P O S A K I A I 

Laikas a te ina ir paša las 
išeina. 

La ikas bėga ir a tga l 
negrįžta. 

Laikas darbymety - prekė 
prekymety. 

Laikas ger iausias gydyto
j a s . 

L a i k a s ir akmen į p ra 
graužia. 

La ikas medž ius r a u n a , 
ka lnus griauna. 

La ikas n e upel is , 
neužtvenksi žabeliais. 

Laikas - pinigai. 
Laikas prabėga, bet pėd

saka i lieka. 
La ikas v i skam t r u m p a s 

duotas , lekia kaip sparnuotas . 
Laikui durų neužtrenksi . 
Laikui kelio nepastosi . 

Parengta paga! -I. Mingirdo 
knygą ..Patarlės, priežodžiai. 

posakiai" 

INDĖNAI 

Pučia vėjas. 
Plazda barės, 
Vakarėjant. 
Už Missourės. 
Mirga toliai ružavi: 
- Sveika, prerija žavi! 

Palapinių 
Miestas žvilga. 
Indėnukas 
Tokį ilgą 
Lamką nešas. Xet baugu -
Nebenoriu būt draugu. 

Pats indėnas 
Pasikėlė: 
- Čia mūsoji 
Tėviškėlė, 
Mūsų upės. mūs šilai, 
Ar. Paw Paw.juos pamilai? 

Jonas Minelga 

UPES 

Lietuvos upes lėtos, be t 
jos tekėdamos daro daug gra 
žių vingių - kilpų. Jos labiau
siai išvagojo Žemaitiją. 

Pa t i didžiausia Lie tuvos 
upė - Nemunas . J i s i š t eka 
Gudijoje netoli Minsko ir n u 
vingiuoja net 937 km. N e 
munas platėja pamažu. T a r p 
Druskininkų ir Kauno jo plo
tis nuo 80 iki 300 m. Žemiau 
paplatėją net iki 600 m. 

Nemuno ištakos už žiotis 
yra aukščiau net 180 m., o p e r 
metus savo vaga n u p l u k d o 
vandens 3.5 kar to daug iau , 
nei t e lpa Kurš ių m a r i o s e . 
Upės gylis nuo 1.5 iki 5 me t 
rų. 

tunas žemupyje suda 
ro deltą - tai žema t r i k a m p ė 
lyguma >u lankomis ir r a -

MIELI „DRAUGO" 
LIETUVIUKAI 

Ar galite įsivaizduoti, 
vaikučiai, kas nutiktų žmogui, 
kur is nemoka naudotis laik
rodžiu9 Ogi visos nelaimės! J is 
než inotų kada gultis, kada 
kelt is , vėluotų į pamokas ir į 
darbą, arba - dar blogiau - į 
gimtadienį! Todėl „Dr 
lietuviukai kviečiami pasimo
kyti pažinti laikrodį. 

UŽDUOTIS: 

Pr i t a i syk i t e pr ie l a ik ro 
džio šias rodykles ir pas imo
kykite pažinti va landas . P o to , 
gražsai nuspalvinę, a t s ių sk i t e 
i redakciją. O jei da r keturei l į 
apie laikroduką s u k u r t u m ė t e , 

a t spausd in tume , ir visi 
mažieji l ie tuviukai ga l ė s j į 
išmokti! 

KAZYTE IR 
JONUKAS 

lis klausia savo ben-

- Tu i už manęs , kai 

Ka tu! Mūsų šeimoje 
s su k i tu : 

tėtis ia,- senel is su 
-••niai ištekėjo 

•no... 

Lyduvėnų geležinkelio tiltas 

miomis protakomis . Svarbiau
sios Nemuno del tos šakos yra 
Rusnė , Gilija, A tma ta , Skir
vytė. Čia yra d idžiausia Lie
tuvoje sąnašinė sa la Rusnė ir 
žemiaus ia Lietuvos vieta - 1.3 
m žemiau jūros lygio. 

N e m u n a s - r ami upė, ta
čiau, t i rps tan t sniegui, žemu
pyje pa tv ins ta , ap semdamas 
kel ius , laukus , gyvenvietes. 

Daugeliu m ū s ų upių eina 
vals tybinė s iena, pvz., Nemu
nėliu, Šešupe, Nemuno žemupiu. 

J e i sudė tume visų Lietu
vos upių ir upel ių ilgį, bū tų 
ne t 27,500 km ir jomis apjuos-
t u m e daugiau ne i pusę žemės 
ru tu l io . 

Švariose upėse pilna gyvy
bės. Pr ie akmenų prisi tvir t i
nus io s s ra igės , v ingur iuoja 
dėlės , ropoja v a n d e n s vabz
džiai . Po akmenimis a r me
džių šaknimis slepiasi vėžiai 
ir vėgėlės, Sližiai, grobio tyko 
lydekos, plauko srovinės aukš 
lės ir margašonia i upėtakia i . 
Rudenį nerš t i a tp laukia šla
kia i ir t aškuotos ios lašišos. 
Jos padeda i k r u s į i š raus tas 
d u o b u t e s ir užže r i a žvyru. 
P a v a s a r į i š s i r i t ę s ma i l ius 

p lauk ia jūros link. 
Ner is - didžiausias Nemu

no i n t akas , antroji pagal dydį 
Lie tuvos upė. J i s r aun i , tur i 
n e m a ž a i rėvų - a k m e n u o t ų 
sek lumų ir slenksčių. Kada ise 
j a gabeno prekes, ne t ku r savo 
g a r l a i v i s nuo Vi ln i aus iki 
K a u n o . 

Didžiausi Neries in taka i -
Šventoji ir Žeimena. 

Šešupė - didžiausia upė 
Užnemunė je . 

Ūla - šalčiausia Dzūkijos upė. 
Kad žmonėms bū tų pato

giau , per upes nu t ies iami til
t a i . Vienas iš ilgiausių y ra Ly
d u v ė n ų geležinkelio t i l tas per 
Dubysos slėnį. Jo ilgis 425 m. 

Upių san takose senovėje 
s t a tydavo pilis, nes ten būda
vo pa tog iaus ia g in t i s n u o 
pr iešų. 

Žodynėlis: 
s a n t a k a - vieta , ku r v iena 

upė į teka į kitą. 
žiotys - v ie ta , k u r u p ė 

į t eka į ežerą ar jūrą . 
del ta - ties upės žiotimis iš 

s ą n a š ų sus ida r iu s i l y g u m a , 
kurioje upė skaidosi į š akas . 

ČIKAGOS LITUANISTINES MOKYKLOS 
MOKSLEP7IŲ RAŠINIAI 

Ką aš sakyčiau apie 
Lietuvą k i t a tauč iu i 

Aš k i ta tauč iu i papasako
čiau d a u g įdomių da lykų . 
P i rma , aš j a m papasakočiau 
apie gražią Lie tuvos gamtą. 
Apie visas upes ir žinomus 
ežerus . Apie N e m u n ą ir pasa
kyčiau, kad ta i yra Lietuvos 
ilgiausia upė. Pasakočiau apie 
Nemuną, nes a š prie jo užau
gau. Taip p a t papasakočiau 
apie Lietuvos miškus ir žvėre
l ius, kur ie ten gyvena. O kiek 
d a u g skanių uogų ir grybų 
juose auga! 

Ki ta taučiu i papasakočiau 
apie Lietuvos praeitį ir jos 
žymius valdovus . Nepamirš -
č iau p a p a s a k o t i apie didįjį 
Žalgirio mūšį . Dar p a p a s a 
kočiau ap ie Saus io 13-ąją, 
kokia s t ipr i t a u t a mūsų ir 
ka ip nu t iesė vienybės kelią 
Paba l t i jo va l s tyb ių žmonės 
susikibę rankomis . Dar daug 
didingo ir g r a ž a u s galėčiau 
papasako t i k i t a t a u č i u i apie 
mūsų Lietuvą. 

E r i k a s Sineokas 
6 skyrius 

Ko a š gal iu pasimokyt i 
iš drugelio? 

Aš išmokčiau iš jo kaip 
reikia skra idyt i . Aš skrisčiau 
ir pamatyčiau d a u g gyvūnų, 
gėlių ir kitų gražių dalykų. 
Dar skrisčiau p a s d raugus . Je i 
lytų l ietus, palysčiau po lapu. 
O jei būtų k a r š t a , pasislėpčiau 
po medžiu. Ir norėčiau skristi 
labai, labai toli. 

Andr ius Bernotas 
5 skyr ius 

Kuo a š pas i t ik iu? Kodėl? 

Aš pasi t ikiu savo šeima ir 
ge r i aus ia i s d r a u g a i s , todėl . 

kad nelaimėje jie man padėda
vo ir paguosdavo. Aišku, j ie 
m a n padeda ir dabar . Ta ip pa t 
a š pas i t ik iu savo nuo j au t a , 
kur i m a n e ne kar tą išgelbėjo. 
Vienas iš tokių nuotykių ats i
t iko Lietuvoje, kai pas ik lydau 
miške grybaudamas.-

Buvo šiltas ir d rėgnas ru
dens ry tas . Rūkas da r dengė 
miško žaliąsias gelmes. Tai 
buvo ir nuos tab iaus ias gamtos 
r y t a s . J o aš n i ekad nepa 
mirš iu . Taigi, pradėjome gry
bau t i . Aš buvau p i rmas , ku r i s 
s u r a d o pirmą dienos grybą. 
Tai buvo baravykas , s u r a s t a s 
g i l iame miško eglyne. Aš ta ip 
aps idž i aug i au , jog p r adė j au 
bėgti pas savo brolį pasigir t i . 
B ė g d a m a s pas tebė jau , kad 
esu nematytoje vietoje. T a d a 
i š s i g a n d a u . Š a u k i a u v i su s 
kiek leido balso stygos, kol 
užk imau . Tai buvo blogiausia, 
k a s galėjo nut ikt i . Aišku, buvo 
ir blogesnių, bet t a i buvo 
m a n o pirmasis „blogas nuo
tyk is" . Taigi , n u s p r e n d ž i a u , 
kad reikės pasit ikėti savo nuo
j a u t a ir pasinaudoti žiniomis, 
k u r i a s įgijau iš mano senelio. 
J i s man pasakojo kuri medžio 
k a m i e n o puse žal ia . T a d a 
pamač iau daug medžių, kur ių 
v iena kamieno pusė žalia ir 
pr is iminiau , kad mūsų maši
na yra pietinėje miško pusėje, 
o žali kamiena i rodė pie tų 
kryptį . Pradėjau bėgti. Bėgau, 
k iek kojos nešė . B ė g d a m a s 
sus todavau pailsėti ir pagry
b a u t i . Ta ip s u r i n k a u pi lną 
krepšį grybų. Tada j a u nebe
galvojau. *kad esu pasiklydęs 
ir išgirdau mano brolio balsą. 
Ta ip aš s u r a d a u jį ir savo 
t ėve l iu s . Mano n u o j a u t a ir 
žinios mane išgelbėjo. 

Tomas U m b r a s a s 
10 k lasė 
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PRINOKO PLANAI 
A.P.P.L.E. — 2003 METŲ 

VASAROS KURSAMS 
Šių metų balandžio 5 d. 

North Carolina universitete, 
gražioje Chapel Hill vietovėje, 
vyko A.P.P.L.E. (Amerikos 
pedagogų talka Lietuvos švie
timui) bendrijos vadybos meti
nis pavasarinis suvažiavimas. 
Suvažiavimo tikslas: 

1. užbaigti darbo planus 
2003-tięms metams ir 2. ap
tart i bei ištobulinti planus 
2004-tiems. 

Suvažiavimo metu buvo 
padaryti įvairus pranešimai 
apie bendrijos „sodą": pereitų 
metų vasaros kursus, fi
nansinį stovį, rėmėjus — na
rius, žiniarašti, informaciją 
kompiuteryje ir spaudoje, „Vil
ties" stovykla Šventojoj ir 1.1. 

2002-jų metų A.P.PJLE. 
direktorius clr. Philip Taylor 
savo pranešime pasidžiaugė 
gerai pernai pasisekusiais 
vasaros kursais. Juos lankė 
daugiau kaip 1,120 Lietuvos 
mokytojų. Kursai vyko Vil
niuje ir 16-oje kitų Lietuvos 
vietovių. Nors ypatingas dė
mesys buvo skiriamas moky
tojų/moksleivių įvertinimui. 
tačiau paskaitos buvo skaito
mos dar ir kitose aštuoniose 
disciplinose (srautuose). 

Turint pakankamai ilgą 
12 metų patirtį, A.P.P.L.E. ir 
L.R. Švietimo ministerijos 
ruošiamų Lietuvos mokyto
jams vasaros kursų darbai 
vyksta sklandžiai. Daug pade
da Lietuvoje gyvenanti 
ryšini«kė Ramutė Zemio-
nienė. Vasaros kursų pro
gramą galutinai nustato ir 
tvirtina L. R. Švietimo minis
terija. Pageidaujami dėstyto
jai, privalo paruošti ir įteikti 
A.P.P.L.E. bendrijos direkto
riui savo paskaitų santrauką, 

nurodant, kokiam skaičiui ir 
kokios rūšies klasytojams 
(mokytojams, mokyklų vedė
jams, socialiniams darbuoto
jams, psichologams ir kt.) 
paskaitos taikomos, kas jose 
bus pristatoma ir nagrinėja
ma. 

Atvykus į Lietuvą pakvie
timus gavusiems lektoriams, 
Švietimo ministerija užmoka 
už nakvynę, maistą ir vietinę 
transportaciją. 

Dabartinė A.P.P.L.E. di
rektorė dr. Katherine Dunlap 
atkreipė dėmesį į keturias 
atskiras ir reikšmingas ben
drijos veiklos sritis; 1. vasaros 
kursus: 2. rajonines progra
mas; 3. darbą „Vilties" vaikų 
su protine negalia stovykloje 
ir 4. darbą specialioje peda
gogikoje su prof. dr. Algirdu 
Grigoniu. 

Šios vasaros mokytojų 
kursus apjungianti tema bus 
„Socialinis darbas mokykloje" 
— bendradarbiavimas tarp 
mokyklos ir namų. Iš JAV į 
Lietuvą vyksta 56 lektoriai; 17 
turintys lietuvišką vardą / pa
vardę ir apie 50 proc. su dak
taro laipsniu. Vilniuje vyks 
paskaitos 15 srautų; vadybos, 
kompiuterio mokslų, pradinės 
mokyklos mokytojų, vidurinės 
mokyklos mokytojų, anglų 
kalbos mokymo, istorijos, 
vaikų su negalia integravimo į 
bendrojo lavinimo klases, kū
rybos, literatūros, bibliotekos 
mokslų, matematikos, pagal
bos mokiniui, religijos ir eti
kos, socialinės pagalbos pa
tyrusiems šeimoje netektį. 

Rajoninės programos vyks 
dar kitose penkiose Lietuvos 
vietovėse. „Vilties" stovykloje, 
Kaune ir kitur, dirbant su 

Ilgametes A.P.P.L.E. darbuotojos (iš kaires i — steigėja Vaiva Vėbraite ir 
Ritom rie 

A.P.i'.L.E. vadybos ir tarybos direktorių suvažiavimo dalyviai North Carolina universitete, 

prof. dr. Algirdu Grigoniu. 
Ilgokai planuotus agrikul
tūros mokslus dėstys dr. J im 
Connors, dr. Jim Breausseau 
ir Sage Morse, M. S. Gaila, 
kad dėl didžiulės sniego 
audros Kanadoje, į suvažiavi
mą negalėjo atvykti APP.L.E. 
2004—tiems metams vadovau
sianti direktorė Irena Ross. 
Jos planai ateinančių metų 
bendrijos veiklai bus pris
tatyti kitame bendrijos vadi-
jos posėdyje. Įdomų pra
nešimą apie švietimo gaires 
bei švietimą Lietuvoje padarė 
viena A.P.P.L.E. steigėjų ir 
buvusi L. R. Švietimo vice
pirmininkė Vaiva Vėbraitė. 
Buvo malonu išgirsti, kad 
UNESCO pripažino Lietuvą 
ir Angliją pirmaujančiomis 
valstybėmis švietimo reformų 
siekime. Bendrijos direktorių 
tarybos paprašyta, Vaiva 
Vėbraitė vėl sutiko vadovauti 
A.P.P.L.E. bendrijai 2005 me
tais. 

Reikėtų paminėti labai 
rūpestingai ir kruopščiai dr. 
Katherine Dunlap suplanuotą 
suvažiavimą ir visą savaitgalį 
trukusį pasisvečiavimą. Ištrū
kus iš Čikagos ir kitų Ame
rikos valstijų žvarbaus šalčio, 
atsirado puiki proga pasi
džiaugti mėlynu North Caro
lina dangumi ir pasigrožėti 
žydinčio pavasario ryškiomis 
spalvomis. Teko aplankyti 
gražųjį, 1795 metais įkurtą, 
N. Carolina universitetą ir 
patirti pagarsėjusį „Southern 
hospitality" vaišingumą. 

Šv. Tomo More katalikų 
bažnyčios biuletenyje atra
dom įdėtą suvažiavimui 
sveikinimą ir vasaros kursų 
būsimos lektorės prašymą 
parapijiečiams vėl paremti 
A.P.P.L.E. veiklą ten pat 
išvardintomis dovanomis. Ši 
universitetinio miestelio veik
li parapija, kurios klebonas 
kun. John G. Durbin, STL, 
yra dirbęs su A.P.P.L.E. 
1996 metais Lietuvoje, verti
na ir dažnai prisideda prie 
A.P.P.L.E. ir Lietuvos moky
tojų bendro tikslo ir darbo. 
A.P.P.L.E. adresas: P.O. Box 
617. Durham CT, 06422. 

Ritonė Rudaitienė 

PADĖKA 

Lietuvos Šv. Kazimiero Kongregacijos seserų vardu dė
kojame už aukas Pažaislio Vienuolyno fondui (per įgaliotinį 
Algį Liepinaitį). Pažaislio vaizdajuostei aukojo: 

$500 prel. Ignas Urbonas, Jonas ir Laima Šalčiai, Algis ir 
Lydia Liepinaičiai. 

$175 Angelė Katelė. 
$150 Ed. Kazragis, Sofija Mickevičienė. 
$100 dr. Birutė Kasakaitienė, Marija Vaitkus, Jonas ir 

Onutė Rugeliai, Regina Jautokas, Brighton Park Lith. H.O. 
Assc, Vytenis ir Vida Šilai,Benigna Butler, Ada E. Sut
kus, dr. Petras ir Stefa Kisieliai, dr. K. G. Ambrozaitis, Juo
zas Mikulis. 

$75 Danguolė A. Bartkuvienė. 
$50 Aldona Rukuiža, Brighton Park LB. 
$25 kun. V. Memenąs, J. ir D. Liubinskai, L ir L. Kirkai. 
Viso $3,325.25. 
Aukas prašome siųsti ir ant čekio užrašyti: Pažaislis Fund 

— vaizdajuostei, c/o Sisters of St. Casimir, a non-profit or-
ganization, 2601 W. Marąuette Road, Chicago, IL 60629-
1817. 

DŽIAZO IR ŠIUOLAIKINIO MENO ŠVENTE KAUNE 
Balandžio 23 dieną Kaune 

prasidėjo, visą savaitę trukęs, 
XIII tarptautinis džiazo festi
valis, to paties mėnesio 30 
dieną pasibaigęs koncertais 
Vilniuje. Jau antrus metus iš 
eilės džiazo festivalio metu 
taip pat rengiami šiuolaikinio 
meno projektai miesto centre 
įsikūrusioje galerijoje „Arteri-
torija", kurioje kviečiami kon
certuoti ir festivalyje dalyvau
jantys muzikantai. 

Džiazo festivalis oficialiai 
buvo atidarytas Kauno ro
tušėje ir jau kitą dieną miestą 
užplūdo šventiška nuotaika. 
Kauniečiai ir miesto svečiai 
Karo muziejaus sodelyje ga
lėjo pasiklausyti varpų džiazo 
muzikos, pasidžiaugti iš Vie
nybės aikštės pakilusiu oro 
balionu, kuriuo skrendantys 
muzikantai grodami skelbė 
festivalio pradžią. 

Balandžio 24-ą, antrąją 
festivalio dieną, miesto kul
tūrinį gyvenimą pagyvino ga
lerijoje „Arteritorija" atidary
tas šiuolaikinio meno projek
tas „Artpropaganda". Prieš 
metus pradėjusi veikti galeri
ja jau tapo vienu svarbiausiu 
šiuolaikinio meno centrų 
Kaune. Pasak renginio kura
torės, VDU absolventės Dai
vos Citvarienės, „Art propa
ganda" akcentuota meno galia 
skleisti visuomenei aktualias 
idėjas, veikti žmonių sąmonę 
bei skatinti naujus, kitokius 
procesus, t.y. — sugebėjimas 
„propaguoti". Taip pat bandy
ta išsiaiškinti, kokią įtaką 
politiniams, ekonominiams 
bei socialiniams procesams 
daro šiuolaikinis menas ir ar 
šiandien jis privalo ieškoti 
kelių į realų gyvenimą ir tapti 
suprantamu bei įdomiu „ma
sėms". Dvi savaites trukusio 
projekto metu specialiai šiai 
progai galerijos patalpose 
įrengtoje kavinėje vyko kon
ferencija, meno projektų vie
šose erdvėse pristatymas, dis
kusijos bei menininkų darbų 
peržiūros. Be to, čia koncerta
vo džiazo festivalio dalyviai, 
atlikę įvairią muziką — nuo 
gana pramoginio iki avangar-

UZ IŠSAUGOTĄ.. 
Atkelta iš 3 psl. 
Dėl caro valdžios persekio

jimo pabėgęs į Rytų Prūsiją, o 
vėliau į Ameriką P. Mikolainis 
ir toliau dirbo lietuvybės la
bui. Taps knygų leidėju, daly
vavo įvairių Amerikoje vei
kusių lietuviškų organizacijų 
veikloje, bendradarbiavo ir 
Lietuvoje leidžiamuosiuose 
laikraščiuose „Lietuvos žin
ios". „Lietuvos ūkininkas" ir 
kt., pristatydavo lietuvišką 
spauda J. Basanavičiui, gyve
nusiam Bulgarijoje, Varnoje. 

Ne veltui šiandien prisi

mename knygnešius, jų nu
veiktus darbus. Artėja Spau
dos atgavimo, kalbos ir knygos 
diena. Už išsaugotą lietuvišką 
žodį mes turime būti dėkingi 
jiems — šio žodžio nešėjams, 
saugotojams, platintojams — 
knygnešiams. Kitos tautos 
tokio žodžio „knygnešiai" 
neturi. Tai tik Lietuvos istori
jos, jos skaudžios ir sunkios 
praeities dalelė. Branginkime 
jų atminimą, būkime verti jų 
pasiaukojimo ir darbų. 

Elena Dereškevičienė 
Vištyčio Petro Kriaučiūno 

Festivalio atidarymo diena Laisvės alėjoje Kaune. 

' I. K i/iavimo proga susitiko specialios pedajfojrikos 
Vita:- Inderys , Ritone Rudaitienė ir 

H K 

dinio džiazo. 
Vytauto Didžiojo univer

siteto absolventės kuruoja
mame projekte „Artpropa-
ganda" aktyviai dalyvavo ir 
šio universiteto studentai 
Emanuelis Ryklys, Giedrius 
Gulbinas ir Tomas Pabedins
kas, pranešimą skaitė Menų 
instituto dėstytoja dr. Rasa 
Andriušytė, aptarusi meno 
kūrinio vaidmenį gyvenimo 
kasdienybėje. Be to, VDU stu
dentai gausiai papildė ren
ginių lankytojų gretas. 

Emanuelis Ryklys. 1997 
m. pradėjęs informatikos ba
kalauro studijas VDU. o da
bar tęsiantis mokslus magis-
trantūroje. kartu su kolekty
vu „RUT RUT" pristatė au
diovizualinę kūrybą. Kaip tei
gia pats E. Ryklys, su skait
meninio vaizdo ir virtualios 
realybės kūrimo bei valdymo 
priemonių įvairove jis susi
pažino 19992001 m. dirb
damas VDU Multimedijos la
boratorijoje. „RUT RUT". de
rinantys artimą džiazui mu
ziką ir video vaizdus, pasta
raisiais metais dalyvavo ne 
viename multimedijos meno 
ir šiuolaikines muzikos festi
valyje, o šiemet — XIII tarp
tautiniame džiazo festivalyje. 

VDU menų instituto stu-

TAJ ĮDOMU 

KAREIVIAI IR 
PILIETYBĖ 

Pagal naują įstatymą, as
menys, tarnaujantys Ameri
kos ginkluotose pajėgose, bet 
neturintys JAV pilietybės, 
galės ją įsigyti po metų ka
rinės tarnybos. Iki šiol piliety
bes reikėdavo laukti trejus 
metus. Tuo norėta parodyti. 
kad Amerika įvertina imi
grantus, pasiryžusius ginti jos 
interesus, tarnaujant kariuo
menėje. Visgi perspėjama, 
kad įstatymas neapsaugos ka
rio tėvų nuo deportacijos. NYT 

dentai G. Gulbinas ir T. Pa
bedinskas surengė spektaklį, 
pavadintą „Free (from) stick-
ers", „propagandą" paversda
mi deklaratyviu, estetizuotu 
meniniu veiksmu, kuriuo siek
ta parodyti stereotipų užval
dytos visuomenės būvi ir klausti, 
ar tokiomis sąlygomis yra 
įmanoma asmeninė žmogaus 
laisvė. 

Džiazo festivalio koncertai 
Kaune baigėsi balandžio 27 
dieną įspūdingu amerikiečio 
trimitininko Roy Hargrove ir 
jo grupės pasirodymu VDU 
koncertų salėje. Šis muzikan
tas yra vienas žymiausių JAV 
jaunosios džiazo muzikantų 
kartos atstovų, vadinamų 
„Young Lions", kurie tęsia 
vėlyvojo „hardbop" tradicijas. 
„Hardbop" išsiplėtojo iš „bop", 
kurio atsiradimas 20 a. penk
tojo dešimtmečio pradžioje 
ženklino džiazo atsiribojimą 
nuo pop muzikos ir priartė
jimą prie meno. Taigi Kaune 
skambėjusios improvizacijos 
klausytojams leido pajusti pir
mojo modernaus džiazo sti
liaus savitumą. 

Nemažiau įsimintina buvo 
ir „Artpropagandos" renginių 
pabaiga. Gegužės 4 dieną. 
Šiuolaikinio meno informaci
jos centras, vadovaujamas 

Gedimino Banaičio, taip pat 
baigusio bakalauro studijas 
VDU Menų fakultete (dabar 
Menų institute), pakvietė į 
kino vakarą, skirtą ameri
kiečių avangardinio kino kū
rėjui Stan Brakhage. Daugiau 
nei tris valandas trukusio ren
ginio metu buvo parodyti ir 
visai nauji, šiuolaikinėmis 
kompiuterinėmis technologi
jomis apdoroti, video darbai, ir 
ant tradicinės kino juostos 
paties S. Brakhage išraižyti ir 
nuspalvii.ti vaizc'ai. Jonas 
Mekas, žymus lietuvių poetas 
ir fiimininkas, gyvenantis 
JAV, sako. kad, jei S. Brak
hage nebūtų pripažintas gar
siu kino kūrėju, tai neįma
noma būtų paneigti jo, kaip 
dailininko svarbos šiuolai
kinio meno pasaulyje. 

Taigi Kaune įvyko tikra 
džiazo ir šiuolaikinio meno 
šventė, akivaizdžiai panei
gianti dažnai šiam miestui 
duodamą „provincijos" vardą, 
o renginių sukeltas susi
domėjimas parodo, kad kultū
ra ir menas nepagrįstai laiko
mi nesvarbia socialinio ir 
kiekvieno žmogaus asmeninio 
gyvenimo dalimi. 

Tomas Pabedinskas 

mi į Karo muziejaus sodelyje vykstantį festivali 



Prancūzai jaučia moral 
Atkel ta iš 1 psl . 

Prancūzijos ir naujųjų Są
jungos narių santykius, k i tus 
svarbius klausimus. 

Po susitikimo svečias sakė, 
jog reikia pripažinti, kad t a r p 
25 ES narių visuomet bus nesu
tarimų. Tačiau tai yra normalu. 
„Akivaizdu, kad, pavyzdžiui, 
Portugalijai bus daug įdomiau 
tai, kas vyksta Maroke, nei tai , 
kas vyksta Baltarusijoje. Visiš-

inę skolą būs imos ioms Eu 
kai atvirkščiai bus Lietuvoje", 
sakė G. Araud. Tačiau, anot jo, 
re ik ia pr ipažint i , kad y ra ir 
daug klausimų, dėl kur ių ES 
na rės vieningai sutar ia . 

„Pavyzdžiui , sp rendž ian t 
problemas Balkanuose — Ma
kedonijoje, Bosnijoje, Kosove — 
visos Sąjungos na rė s laikosi 
v ienodos nuomonės , o ES ir 
NATO čia dirba išvien", pažy
mėjo pareigūnas . 

ropos Sąjungos narėms 
Paklaustas , kada Prancūzi

ja turėtų patvirtinti NATO sto
jimo sutarč ių protokolus, G. 
Araud patikino, kad tai turėtų 
būti padaryta „iki Kalėdų". 

Deja, anot jo, ši procedūra 
Prancūzijoje dėl sudėtingų tei
sinių procesų vyksta labai ne
greitai. 

„Tačiau jokių politinių 
problemų tikrai nekils", pabrėžė 
jis. 

Teismas reabi l i tavo buv usią premjerę Kazimierą Prunskienę 
Atkel ta iš 1 psl . 

K. Prunskienė buvo pirmoji 
Lietuvos vyriausybės vadovė po 
nepriklausomybės atkūrimo. J i 
vadovavo ministrų kabine tu i 
1990-1991 metais. 

Seimo narys Vytau tas 
Landsbergis po nuosprendžio 
paskelbimo stebėjosi, kad že
mesnis teismas gali panaikinti 
aukštesnės instancijos sprendi
mą. „Kokiu pagrindu, jeigu j au 
naikina. Įrodymų yra krūvos — 
aname sprendime yra išvardin
ta daug dokumentų, kurie yra 
KGB archyvuose, kur fiksuota 
pavardė, slapyvardis ir agentū
rinės bylos numeris", klausė V. 
Landsbergis. 

Valstiečių ir Naujosios de

mokrat i jos part i jų sąjungos 
p i rmininkė pernai rugsėjį krei
pėsi į Vilniaus apygardos teis
mą, p r a š y d a m a pana ik in t i 
ankstesnį teismo sprendimą dėl 
bendrada rb iav imo -su sovietų 
KGB. 

K.-Prunskienė Vilniaus apy
gardos teismui yra sakiusi , kad 
vadinamasis dokumento origi
na las , kuriuo remdamas is teis
mas 1992 metais priėmė spren
dimą, yra klastotė. Seimo narė 
sakė, kad kreipėsi į Seimo ar
chyvą, Ypatingąjį archyvą ir dar 
kelias institucijas, kurios atsa
kė, kad neturi tokio dokumento 
originalo. 

Tačiau praėjusių metų pa
baigoje originalą pasiskelbė tu

rįs Nepriklausomybės akto sig
na ta ras Balys Gajauskas. 

Pernai gruodžio 18 dieną jis 
atidavė dokumentą Lietuvos ar
chyvų departamentui . 

B. Gajauskas ankstesniuose 
teismo posėdžiuose yra miglotai 
pasakojęs apie dokumento gavi
mo ir perdavimo aplinkybes. 

Liudytoju buvo apklaustas 
ir buvęs Aukščiausios Tarybos -
Atkuriamojo Seimo laikinosios 
komisijos SSRS KGB veiklai 
Lietuvoje t i r t i narys, buvęs 
Valstybės saugumo depar ta
mento vadovas Jurgis Jurgelis. 

J is teismui pareiškė, kad ši 
komisija nebuvo pajėgi priimti 
objektyvaus sprendimo. 

Iš Ispanijos parskra id in tas t e i s ė saugos ilgai ieškotas „Lazeris 
Atkel ta iš 1 psl . 

Rimanto Okuličiaus par
duotuvę. „Svainija", reikalauda
mi sumokėti 10,000 JAV dolerių 
„duoklę". Gindamasis R. Okuli
čius iš teisėtai turėto pistoleto 
nušovė reketo organizatoriumi 
laikomą Panevėžio nusikaltėlių 
autoritetą Vitalijų Tuzovą, jo 
parankinius Marių Kalveli , 
Kęstutį Barbašauską bei Darių 
Augustavičių. 

Vidmantą Kirklį, Kęs tu t į 
Vaitiekūną, Virginijų Rakaus
ką, bei A. Lazauską verslininko 
šūviai sužeidė. Dėl įvairių suža
lojimų jie buvo paguldyti į ligo
nines. 

Panevėžio ligoninėje liko gy
dytis tik K. Vaitiekūnas, kiti 
trys jo bendrininkai buvo per

vežti į Vilnių. Tikėdamiesi iš
vengt i baudžiamosios a tsako
mybės, ne t rukus V. Kirklys, A. 
Lazauskas bei V. Rakauskas 
pabėgo iš sostinės ligoninės. 

1997 metų pradžioje pabėgę 
gaujos nar ia i a t s iun tė laišką 
Panevėžio apygardos prokura
tū ra i . J ie tikino esą nekalt i ir 
nieko nežiną apie R Okuličiaus 
reketavimą. 

Pabėgusių nusikaltėlių pa
iešką pradėjusi Lietuvos policija 
gavo informacijos, kad jie slaps
tosi užsienyje. 

Iš ieškomo trejeto pirmasis 
2001 metų kovo 13-ąją Ispani
joje buvo sulaikytas A. Lazaus
kas . Užsienyje šis bėglys naudo
josi padirbtais dokumentais ir 
gyveno gana prabangiai . Gene

ralinės prokuratūros paruoštas 
prašymas išduoti „Lazerį" dip
lomatiniais kanalais buvo per
duotas Lietuvos ambasadai Is
panijoje, tačiau pavėlavo. 

Nustatytu laiku nesulaukę 
prašymo išduoti „Lazerį" Lietu
vai ir neturėdami pagrindo il
giau jį laikyti už grotų, ispanai 
lietuvį paleido. 

Išėjęs į laisvę, ..Lazeris" vėl 
pasislėpė, tačiau pernai Velykų 
sekmadienį jis buvo vėl sulaiky
tas . 

Vienas „Svainijos" bylos 
kaltinamųjų V. Kirklys į Lie
tuvą buvo parskraidintas kovo 
26 dieną iš Prancūzijos. 5 metus 
nuo Lietuvos teisėsaugos slaps
tęsis vyriškis įkliuvo Paryžiuje, 
įtarus vagyste. n Trumpai apie viską 

Naudojantis „Lieiuv.* rvto" 
..Kauno <iifTM.s~ K!) •. ..Ktaipfd 
ir EttDU mformacyfmus; 

<K. „Valstybei Žinių" 'VZ: iHimraA-: BNS 

* Praė jus į š e š t ad i en į b e i 
sekmadien į L ie tuvoje v y k u 
sio referendumo metu „ ta ip" 
Europos Sąjungai ištarė 91.07 
proc. balsavusiųjų. 8.93 proc. 
rinkėjų integracijai nepr i tarė . 
Pareikšti savo valią į referendu
mą atėjo 63.37 proc. visų balsa
vimo teisę turinčių Lietuvos pi
liečių. (LR-Elta) 

* Metų p radž io j e i š l a i d a 
vus ios P r e z i d e n t ū r o s b i u 
džete atsirado didžiulė „skylė". 
Pinigų ėmė'smarkiai t rūkt i ne 
tik svečiams priimti bei valsty
bės apdovanojimams gamint i . 
bet ir Prezidentūros darbuotojų 
atlyginimams. Vasaros pabaigo
je gali pritrukti pinigų prezi
dento R. Pakso kelionėms į už
sienį. Nuo vasario pabaigos pa
reigas pradėjęs eiti R. Paksas 
kelionėms jau spėjo išleist i 
413,316 litų. Per du mėnesius 
valstybės vadovas spėjo apsi
lankyti 6 valstybėse. (R-Elta) 

* Žymus sol i s tas Vi rg i l i 
j u s N o r e i k a ..Lietuvos ži
nioms" patvirtino ketinąs įstoti 
į prezidentine vadinamą Libe
ralų demokratų sąjungą. Ši par
tija garsųjį tenorą kelia kandi
datu į birželio mėnesį vyksian
čius Seimo nario rinkimus Vil
niaus Antakalnio rinkimų apy
gardoje. < LŽ-Elta > 

* Poez i jos p a u k š t ė vė l 
skrieja p e r Lietuvą. Lazdijuo
se ir lietuviškose salose Lenki
joje — Punske. Suvalkuose, Sei
nuose — prasidėjo pirmieji j au 
39 kartą vykstančio „Poezijos 
pavasario" renginiai. Šių metų 
„Poezijos pavasaris" t ruks iki 
gegužės 25 dienos. (LŽ-Elta I 

* Gegužės 13-16 d i e n o m i s 
Kla ipėdos Mažos ios L i e t u 
vos istorijos muziejuje paskelb

tas vajus „Padovanok muziejui 
eksponatą", kurio t ema ..Klai
pėdos sovietmečio kasdienybė 
— j a u istorija", sulaukt atgar
sio. Pasak muziejininko Sau
l iaus Karal iaus, per dvi vajaus 
d ienas atsiliepė 15 žmonių. Ge
ranoriškai į muziejininkų ragi
nimą atsiliepę žmonės žadėjo 
padovanoti įvairių daiktų. Kai 
kur iuos sunkesnius muziejinin
kai važiuoja pasiimti patys. 

<K. Eltai 
* P r i e š s v a r b i a s r u n g t y 

n e s — v a g i u s m ū g i s : Kauno 
„Žalgirio" centro puolėjus Gin
t a r a s Einikis vėl neteko savo 
prabangaus automobilio ..Audi 
A6~, kuris kartą jau b ivo pa
vogtas ir tik prieš mėnes ; polici
jos grąžintas sportininkui. 

(LŽ-Elta) 
* S o c i a l d e m o k r a t e - Algir

d o B r a z a u s k o v a d o v a u j a m a 
vyr iausybė tėškė akibrokštą 
Lietuvos a ludar iams ir a laus 
mėgėjams — sulaužydama pa
žadą, uždraudė a laus r klamą 
renginių metu. Alaus gaminto
ja i apstulbę — jie nesitikėjo to
kio sprendimo, tačiau dabar ži
no - tikėti vyri a visybės paža
dais labai rizikingas dalykas. 

(LR-Elta^ 
:' U ž d a r i u s I g n a l i n o s a to

m i n e j ė g a i n ę , Lietuvoje gali 
kilti elektros energijos . .badas". 
Klaipėdos miesto bei akcines 
bendrovės „Klaipėdos e- orgija" 
vadovai svarsto projektą uos
tamiestyje statyti naują 'lektri-
ne . kuri patenkintu miesto elek
tros energijos poreikius Šiuo 
metu Klaipėdos šilumo- ūkiui 
priklauso dar 1929 metais pa
s ta ty ta elektrinė, kurioj, laiko
mos ir 1940 metais pagamintos 
10.8 megavato turbinos. Tai yra 

seniena, kurios vieta — nebent 
muziejuje. !K-Elta) 

* M a ž ė j a n t g i m s t a m u 
m u i i r b r a n g s t a n t pa s l au 
g o m s už vaikų maitinimą. 
Kauno priešmokyklinėse įstai
gose beveik nebeliko eilių. Kau
no lopšelius-darželius pasta
ruoju metu lanko per 11,700 
vaikų, o norinčiųjų įjuos patek
ti — daugiau kaip 500 Tai ge
rokai mažiau nei prieš 4 metus 
— tada nepatekusiųjų į šias įs
taigas buvo per 3,000. Pasta
ruoju metu darželius lanko vis 
daugiau socialiai remtinų šei
mų vaikų, kurios už auklėjimo 
paslaugas nieko nemoka. 

iKD-Elta) 
* S u s i s i e k i m o m i n i s t r o , 

s o c i a l d e m o k r a t o Zigmanto 
Balčyčio išskirtinis rūpestis jo 
gimtinės keliais sukėlė įtarimų. 
Ministro pastangomis vyriau
sybė 2.6 mln. litų paskyrė Šilu
tės ir Šilalės rajonų keliams 
tvarkyti. Šilutės rajone gimęs 
Z. Balčytis 2000 m. čia buvo 
išrinktas į parlamentą. Politiko 
užmojai —važinėti gerais ke
liais pas rinkėjus, į gimtinę ir 
namus. (LR-Elta) 

* I spec ia l ių jų t a r n y b ų 
a k i r a t į p a t e k o i lgamet i s Lie
tuvos maisto ir veterinarijos 
tarnybos vadovas Kazimieras 
Lukauskas. „Respublikos" ži
niomis, Prezidentūra įpareigojo 
Specialiųjų tyrimų tarybą išsi
aiškinti, ar K. Lukauskas ir jo 
pavaldiniai nepiktnaudžiauja 
tarnybine padėtimi. Prezidento 
patarėjas valstybinio saugumo 
ir gynybos klausimais Remigi
jus Ačas sake, kad „piktnau
džiavimo požymiai akivaizdūs". 

(R-Elta) 
K L i e t u v o s k a i m o sody

bose p e r š iu me tų sausio-ba
l a n d ž i o m ė n e s i u s apsilankė 
23,500 poilsiautojų — 37.4 
proc. daugiau nei tuo pačiu 
2002 metų laikotarpiu. (BNS) 

Gautos aukos Lietuvos partizanų šalpai 

$200 Lietuvių Tauragės klubas per Stasę Rudokienę, 
Chicago, IL (viso $900); 

$100 Ignas ir Dangirda Budrys, Lockport, IL (viso 
$500); Dalia Jakienė,Norristown, PA (viso $300); 
kun. Vytas Memenąs, Riverside, IL (viso $300);. 

$33 Česlovas Žilionis, Palos Heights, IL (viso $83). 
$30 Vladas ir Raminta Sinkus, Lemont, IL (viso 

$305). 
$28 Aldona Jesmantas , Riverside, IL (viso $103). 
$25 Jan ina ir Feliksas Bobinas, Benvyn, IL (viso 

$113); Marija Kriščiūnas, Collinsville, IL (viso 
$350); Antanas Lingis, Burbank, IL (viso $155); 
Joseph Noreika, Beverly Shores, IN (viso $165); 
Birutė Razminas, Oak Lawn, IL (viso $400). 

$20 Rimas Černius, La Grange Park, IL (viso $70); 
J aunu t i s ir Antanina Dagys, Beverly Shores, IN 
(viso $195); Bronius Juodelis, Willowobrook, IL 
(viso $65); Birutė Navickienė, Lemont, IL (viso 
$40); Jonas Sidrys, Downers Grove, IL (viso $70); 
Algis Stepaitis, Arlington Heights, IL (viso $870); 
Galinda Šilingaitė, Chicago, IL. 

P a g e r b d a m i m i r u s i ų a tmin imą , L i e t u v o s p a r t i z a n ų 
š a l p a i a u k o j o : 

a.a. S t a n č i k o a t m . Francis Pakalnis, S a n t a Monica, 
CA aukoja $50 (viso $535). 

a .a . E d v a r d o L a p o a tm. per JAV Atlanto rajono 
L.P.G. fondo atstovą E. Slavinską atsiųstos aukos: 
$50 Severiną ir Nardis Juškus, Lemont, IL. 
$30 Birutė Sekmakas, St. Pete Beach, FL. 
$25 Aldona Grinis, St. Pete Beach, FL; Angelė ir Albi

nas Karniai, St . Petersburg, FL (viso $45); Vilią 
ir Antanas Marchertai, Orland Park , IL; Dalia 
Racka, Clearvvater, FL; Aldona ir Juozas Šulai-
čiai, St. Petersburg, FL; Elvyra ir Ju rg i s Vodopa-
lai, Gulfport, FL. 

$20 D. ir A. Adomaičiai, St. Pe te Beach, FL; Pranas 
Budininkas, St. Pete Beach, FL; Kleofa Gai-
žauskienė, S. Pasadena, FL; Aldona Olienė, St. 
Pete Beach, FL; Irena Punkrienė i r Alf. Brazys, 
Toronto, Ont„ Canada; Danutė ir Liutaveras Sie-
maškos, Palm Harbor, FL; Irena ir Eugenijus 
Slavinskas, St. Petersburg, FL (viso $200); Gytis 
ir Edita Šernai, Palgrave, Ont. Canada; Vida Tu-
masonienė, St. Pete Beach, FL (viso $180); Sofija 
Vaškienė, St. Petersburg, FL (viso $670); Jan ina 
Vienužis, St. Pe te Beach, FL. 

$10 Jonė ir Vytas Staškai. Seminole, FL; Prima Vaš-
keiienė, St. Pe te Beach, FL (viso $30); Halina 
Žitkienė, St. Pe te Beach, FL. 

L i e t u v o s p a r t i z a n ų globos f o n d o v a l d y b a širdingai 
dėkoja visiems aukotojams už gausias aukas . Mirusių 
šeimoms ir jų artimiesiems reiškiame širdingiausią 
užuojautą. Norintieji savo aukomis prisidėti prie buvusių 
partizanų šalpos, prašome aukas siųsti šiuo adresu: 
L.P.G. F u n d , 2711 West 71 st S t ree t , Ch icago , I L 
60629. 
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SIŪLO IŠNUOMOTI NEKILNOJAMASIS TURTAS 

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

1 mieg. - $645:2 mieg. - S729 - $758 

Tel. 630-910-0644. Janą. 

Išnuomojamas 2 mieg. „condo" 
Willowbrook su baseinu. Šalia 55 

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

Tai - Jusų laikraštis 

GREIT PARDUODA 
_rcf Landmark 

properties m 

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 

PADĖKA 
A t A 

VAIDOTUI KOVALČIUKUI 
mirus , širdingai dėkojame giminėms, d raugams ir pa
žįstamiems, dalyvavusiems atsisveikinant su Vaidotu. 

Dėkojame ge rb i amam kun. J. Kuzinskui, grabne-
š iams ir laidotuvių koplyčios personalui už malonų pa
tarnavimą. 

Tegul gai lest ingas Dievas suteikia Amžiną Atilsį 
Vaidotui Amžiną Ramybę . 

L i ū d i n t i š e i m a 

Mūsų brangiai draugei INDREI netekus ma
mytės 

A t A 
ONOS TOLIUŠIENĖS, 

reiškiame nuoširdžiausią užuojautą. 

Jūratė ir Jerome Landfield 

Honolulu, HI 

WTESENTHAL BAIGĖ 
„DARBĄ" 

Labiausiai pagarsėjęs „na
cių medžiotojas", Simon Wie-
senthal , balandžio mėn . vidu
ryje pareiškė, kad po beveik 
pusės šimto metų ieškojimo 
asmenų, vykdžiusių žydų nai 
kinimą Antrojo pasaulinio ka
ro metu, savo darbą baigęs . 
J i s pa ts ir jo vardu į k u r t a s 
centras surado per 1,000 nu
sikal tėl ių, į s k a i t a n t Adolf 
Eichman ir Fr i tz S t rangi , ku
rie buvo t ikrai s t ambūs lai
mikiai. Simon Wiesethal , j a u 
su laukęs 94 metų a m ž i a u s , 
j aunys tė je p a t s pe rgyvenęs 
holokausto ž iaurumus; „Jeigu 
da r liko n e s u r a s t u nus ika l 
tėlių, jie yra per daug si lpnos 
sveikatos ir per seni, kad būtų 
galima pa t rauk t i į teismą, — 
Wiesen tha l teigė Austr i jo je 
leidžiamo žurnalo „ F o r m a t " 

pokalbininkui. — tad nieko ki
to nebelieka, kaip t ik užversti 
kal t inamąsias bylas". Reuters 

NAIKINA BAISIUOSIUS 
GINKLUS 

Rusija teigia, iki nus ta ty to 
laiko įvykdžiusi re ikalavimus 
ir sunaikinusi apie 1 proc. tu
r imų biologinių bei cheminių 
ginklų, kur iuos buvo pavel
dėjusi iš Sovietų Sąjungos. 
Dar liko susidoroti su daugiau 
kaip 40,000 tonų panaš ių gin
klų, bet dėl lėšų stokos darbas 
eina labai lėtai . Po 2001 m. 
rugsėjo 11-osios teror is tų iš
puolio JAV-se Vakarų valsty
bės, bijodamos, kad, nesaugiai 
Rusiioie sandėliuojami, šie na-
vojingi ginklai n e p a t e k t ų į 
tarptaut inių teror is tų r ankas , 
prižadėjo milžiniškas pinigų 
sumas ginklų s u n a i k i n i m o 
darbui pagreit inti . Reuters 

DĖMESIO! DĖMESIO! 
Neseniai atvykote, ieškote darbo ar buto, tačiau skelbtis laikraštyje bran

giai kainuoja? Ne bėda. ORAUCAS Įusu skelbimą 
išspausdins nemokamai. Tereikia paskambint i te l . 77 J 585 9500 ar užsuk 

ti Į DRAUGO administracija adresu 4545 W. 6? St Chicago, I I 60629 

Pro-Team 
Bus.: 708-361-0800 
VciceVfci:7738Sl-782D 
Fax:708-361-9618 
E-mail: 
d.i.mayer @ uorldnet.att.net 
DANA ŠČERBAITĖ MAYER 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės \ 
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

PASLAUGOS 

STATE FARM INSURANCE 
M f l G M n U * N » * J SUSKAS 

IR (̂ "VABĖS DRAl TUMAS 
Acentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

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

Atlieku 
dažymo darbus iš lauko ir 
vidaus. Butų remontai už 

prieinamą kainą. 
Tel. 708-420-6790. Algirdas 

A & 5 24HFtS,7DAYS 
773-531-1833 

312-371-1837 

FREE ESTIMATE 
Ar^ildymo ir šaldymo sistemų 
visapusiškas aptarnavimas ir 

instaliacija 
Vandens šildytuvai 
Kaminai. 
Gariniai boileriai 
Centrine šaldymo sistema 

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

išardas, pavardė 

adresas 

miestas, valstija, zip 

telefono numeris 

ĮVAIRUS 

* Vyras ieško darbo su gyve
nimu. Tel. 708-420-6790. 
* 39 m.moteris perka darbą 
prižiūrėti senus žmones. 
Tel. 708-598-6542. 
* Šeimai reikalingas 2 mieg. 
butas Oak Lavvn rajone. Tel. 815-
439-9355. 
* Moteris ieško darbo šeštadieni
ais iki pietų. Tel. 708-425-7829, 
palikti žinutę. 

SIŪLO DARBĄ 

$1.400/month. Live-in 
caregivers for a small Elderly 

facility in West LA, CA. 
Five days/ week. 

Call 310-479-8932. 

VVindov. \Vashers/Gutter Cleaners 
VIUNI have own car. 

Men & Vv'omen 1 -3 person teams. 
Mon-Sat 7am-5pm. 

full time or part time 
Make S100+ per person. PAID DAILY 

No experience needed. 
Engiish reuuired. 

ReMdennal onl\/suburbs & city. 
Come todav &' start tomorrovv. 

515 E. Golf R'd.* 208 Arlington Hts. 
(Arlington Office Square) 

190 to Ari Kts Rd . North to Golf. SE 
corner 

Across from Valli Produce. 
A-k for Wi!l 

ELEKTROS 
Į V L D Į M A I - P A T U S Y M U . 
Turiu Čikagos miesto leidimą 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai. 
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 

| MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

2212 West Ccrmak Road. Ouuigo, IL 60608 
(773) 847-774? 

Stcpher, M Oksas. PrcSidcnt 
Patsrtutu}am Čikago* ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 95 Metus. 

Am 

http://orldnet.att.net
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j ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE g VEIKLOS BARAI IR ATEITIES PERSPEKTYVOS 

Koncertas Marijos garbei, 
pavadintas prasmingu „Ave 
Maria" vardu, bus šį šeštadie
nį, gegužės 17 d., 5 vai. p.p. 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos bažnyčioje 5 vai. šv. Mi
šių metu giedos „Dainavos" 
ansamblis, vadovaujamas Da
riaus Polikaičio, o tuoj po Mi
šių bažnyčioje bus koncertas, 
skirtas Dangiškajai Motinai 
Marijai. Programoje dalyvaus 
solistai: Genovaitė Bigenytė, 
Nida Grigalavičiūtė, Nijolė 
Penikaitė, Algimantas Bar-
niškis; vargonuos Jūratė Luk-
minienė ir Jūratė Grabliaus-
kienė. Koncertas pavadintas 
labai prasmingu vardu — 
„Ave Maria!" Tad advykite 
pasveikinti Dievo Motiną 
Mergelę Mariją jai skirto 
mėnesio proga, pasiklausyti 
koncerto ir pasimelsti, padė
koti už sau, savo šeimai ir 
tėvynei Lietuvai suteiktas 
malones. 

Šv. M. Marijos Gimimo 
parapijos choras gegužės 18 
d., sekmadienį, 10:30 vai. r., 
pamaldose giedos Marijos 
garbei skirtas giesmes. Solo 
giedos sopranas Margarita 
Momkienė ir baritonas Vac
lovas Momkus. Vargonais pa
lydės muz. Jūratė Grabliaus-
kienė. 

Gegužės 17 d., šeštadienį, 
Šaulių namuose, 2417 W. 
43rd Str., Chicago, įvyks Šau
lių sąjungos išeivijoje 16-asis 
suvažiavimas. Registracija 
8-9 vai. r. Suvažiavimo po
kylis vyks toje pačioje salėje 7 
vai. vakare. Gros muz. Algi
mantas Barniškis. Visi šau
liai ir visuomenė kviečiama. 
Informacijos teikiamos ir vie
tos užsakomos telelefonu 
773^34-3713. 

Beverly Shores, IN, ir 
apylinkių lietuviams bus 
lietuviškos pamaldos šį sek
madienį, gegužės 18 d., 1 vai. 
p.p., vietos Šv. Onos bažny
čioje. Mišias aukos kun. K. 
Ambrasas, SJ. 

Čiurlionio galerijoje, Jau
nimo centre, šį vakarą, gegu
žės 16 d., 7:30 vai. vak., atida
roma Lietuvos dailininkų są
jungos, Kauno skyriaus ren
giama dailės paroda „Vanduo 
ir spalva. Tėviškės vaivorykš
tė". Dalyvauja 18 dailininkų 
iš Kauno, Marijampolės ir 
Druskininkų. 

Amerikos Lietuvių meno 
draugija kviečia į parodos, 
kuri vyks XII Mokslo ir kūry
bos simpoziumo dienomis, 
atidarymą gegužės 21 d., tre
čiadienį, 7 vai. vak.. Lietuvių 
dailės muziejuje (PLC), Le-
monte. 

Smagi Broniaus Mūro 
ansamblio muzika pakvies šo
kiams XII Mokslo ir kūrybos 
simpoziumo uždarymo poky
lyje gegužės 25d., 6:30 vai. 
vak., Willowbrook salėje, Wil-
low Springs, IL. Užsisakyti 
bilietus galite, skambindami 
T. Rudaičiui tel. 630-257-1858 
arba Aurelijai Dobrovols-
kienei tel. 773-436-7979. Šį 
sekmadienį, gegužės 18 d., 
bilietus galėsite įsigyti prieš 
ir po Mišių PLC, Lemonte, 
prieš 10:30 vai. Mišias Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijoje 
Marquette Parke ir Nekalto 
Prasidėjimo parapijoje Brigh-
ton Parke. 

Birutė Jasaitienė, kuri admi
nistruoja apylinkės saugumo 
projektą. Ji duos pranešimą 
apie šio projekto stovį ir veik
lą. Po susirinkimo bus vaišės. 
Visi nariai ir svečiai maloniai 
kviečiami atvykti. 

Čikagos skyriaus mirusių 
ramovėnų kapai Lietuvių 
tautinėse kapinėse bus lanko
mi gegužės 25 d., sekmadienį. 
Ramovėmis ir jų šeimos na
rius 10 vai. r. prašoma rinktis 
prie kapinių administracijos 
pastato. Šv. Kazimiero lietu
vių kapinės bus lankomos ge
gužės 26 d., pirmadienį, 9 vai. 
r. Prašoma rinktis prie Romo 
Kalantos paminklo. Kviečia
mi visi ramovėnai, jų šeimų 
nariai šiame prasmingame 
paminėjime dalyvauti. 

ALRK Moterų sąjungos 
#3 kuopa kviečia nares į su
sirinkimą, kuris įvyks gegu
žės 31 d., 3 vai. p.p., Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos sa
lėje. Bus svarstomi svarbūs 
reikalai. 

Lietuvos Vyčių Amerikos 
Vidurio vakarų apygardos 
susirinkimas bus šeštadienį, 
birželio 7 d., Šv. Kazimiero 
seselių motiniškame name, 
2601W, Marąuette Rd. Vyčiai 
renkasi 9 vai. r. šv. Mišiom, 
kurios bus 9:30 vai. r. Šv. 
Kazimiero seselių koplyčioje. 
Po Mišių bus kavutė ir su
sirinkimas, vėliau — pietūs. 
Pietums vietas užsisakyti, 
skambinant Anelei Pocienei 
708-636-6837. Susirinkimą 
globoja Lietuvos Vyčių 112 
kuopa. Kviečiami dalyvauti 
visi vyčių kuopų nariai. 

Š. m. balandžio 26 d. Jau
nimo centre, Čikagoje, į kas
metinį Amerikos Lietuvių 
gydytojų sąjungos (ALGS) 
pobūvį vėl susirinko lietuviai 
gydytojai. Jų tarpe buvo ir ne 
vieną dešimtmetį JAV dirban
tys, įvairių medicinos mokslo 
šakų specialistai, ir dar tik 
pradedantys savo karjerą šio
je šalyje jauni gydytojai, o taip 
pat besimokantis jaunimas. 
Pobūvį iškilmingai atidarė 
ALGS valdybos pirmininkas 
prof. Arvydas Vanagūnas, pri
statydamas naujausių leidi
nių medicinos srityje autorius 
dr. Mildą Budrienę bei dr. 
Joną Valaitį. 

Prof. Arvydas Vanagūnas 

Šeštadienį, gegužės 24 d., 
nuo 12:45 vai. p.p.. XII 
Mokslo ir kūrybos simpoziu
me bus sesija, pavadinta 
„Mokslininkai ir visuomenė" 
— vadovas dr. Vygintas Gon
tis. Dalyvauja: Ina Dagytė, 
Vytautas Ostasevičius, Kęs
tutis Makariūnas, Alfonsas 
Ramonas, Vytautas Daujotis, 
Vytautas Kaminskas, Algir
das Gaižutis, Jonas Grigas, 
Valentinas Baltrūnas, Gedi
minas Zemlickas. Visą MKS 
programą galima rasti inter
nete: www.lms.lt/mks/ 

Marąuette Parko Lietuvių 
namų savininkų susirinkimas 
įvyks šiandien, penktadienį, 
gegužės 16 d., 6:30 vai. vak., 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos salėje, 6820 S. Washte-
naw. Susirinkime dalyvaus 

Kuris lietuvis stipriau
sias? Tai sužinosite, atvykę į 
rankų lenkimo turnyrą II 
taurei laimėti „Bunkeris — 
2003", kuris vyks gegužės 31 
d., šeštadienį, „Bunkeryje", 
Willow Springs, IL. Varžybų 
pradžia — 10 vai. vakaro. 
Dalyvių registracija — 8 vai. 
v. — 9:30 vai. v. Kviečiame 
aktyviai dalyvauti ir sporti
ninkus, ir sporto mėgėjus. 
Jūsų laukia nuotaikingas 
vakaras, taip pat bus galima 
laimėti vertingų prizų. In
formacija tel. 773-934-0901 
(mob.). 312-836-0953. 

Balzeko lietuvių kultūros 
muziejus kviečia į talentingų 
dailininkų šeimos iš Lietuvos 
Linos Gutauskienės ir Simo 
Gutausko tapybos parodą. 

Lina Gutauskienė baigė 
Vilniaus dailės akademijos 
Tekstilės fakultetą Kaune. 

Simas Gutauskas baigė 
Vilniaus dailės akademiją, 
vitražo specialybę. 

Parodos atidarymas įvyks 
šeštadienį, gegužės 17 d., 7 v. 
v. Atidaryme dalyvaus pati 
dailininkė Lina Gutauskienė. 
Jazz'ą gros Vyčio Nivinskio 
grupė. Įėjimas nemokamas. 
Visi kviečiami apsilankyti. 
Muziejaus adresas: 6500 S. 
Pulaski Rd., Čikaga, IL. 
Informacija telefonu: 773-
582-6500. 

Pirmoji prelegentė, dr. 
Budrienė, vaizdžiai ir detaliai 
supažindino su informaci-
nio-istorinio pobūdžio savo 
knygos „Lietuviai gydytojai ir 
mokslininkai" gimimo idėja 
bei kūrimo istorija. Nors šios 
knygos pagrindinis tikslas yra 
supažindinti plačiąją visuo
menę su įvairiose pasaulio ša
lyse gyvenusiais, bei dirbu
siais lietuviais gydytojais bei 
mokslininkais, dr. Budrienė 
pateikė platų pasaulinį me
dicinos mokslo raidos kontek
stą, pradedant K šimtmetyje 
įkurta pirmąja Europoje me
dicinos mokykla Salerno 
mieste, Italijoje, tuo lyg norė
dama pabrėžti, kad ir Lie
tuvos medicinos istorija yra 
neatsiejama Europos mok
slinės raidos dalis, o lietuviai, 
kaip ir kitų tautų atstovai, 
yra įnešę svarbų, unikalų 
indėlį į medicinos pažangą ir 
plėtrą. Tai jau penktoji au
torės knyga, išleista, ben
dradarbiaujant su Lituanisti
kos tyrimo ir studijų centru. 

Akivaizdžiu šios veiklos 
mokslinės ir medicininės 
veiklos pratęsimu galima 
būtų laikyti paties autoriaus 
dr. Jono Valaičio pristatytą 
naują akademinę knygą „Re-
nal Glomerular Diseases", 
paantrašte .Atlas of Electron 
Microscopy with Histopatho-
logical Bases and Immuno-
fluorescoence Findings" At
pasakodamas knygos kūrimo 
istoriją, autorius pabrėžė savo 
įžvalgų medicininės kliniki
nės patologijos srityje nau
jumą ir svarbą, kurią pripaži
no ir Amerikos klinikinės 
patologijos draugija, išleis
dama šią knygą. Supažindin
damas auditoriją su keletu 
pavyzdžių iš gausios knygoje 
sukauptos klinikinės medžia
gos, autorius pademonstravo 
skaidres. 

Pobūvis tęsėsi, pereinant 
prie vis aktualesnių, su kas
dienine gydytojų praktika 
susijusių, temų. Tokia buvo ir 
pagrindinio pranešimo „Psi
chosomatinės problemos kli
nikinėje praktikoje", kurį 
parengė ir pristatė dr. Sigita 
Plioplienė, tema. Dr. Plioplie-
nė, šiuo metu dirbanti North-
vvostorn l'niversity vaikų psi
chiatrijos srityje, psichoso
matinę patologiją pristato, 
kaip vieną plačiai paplitusių, 
bet paslaptingai pasireiš

kiančių, diagnozių. Būtent 
dėl šios priežasties visuome
nės supažindinimas su psi
chosomatinėmis ligomis at
rodo labai aktualus ir sava
laikis. Kaip nurodė pranešė
ja, psichosomatinės ligos turi 
ilgą ir spalvingą istoriją. 
Jomis, o ypač istorija, jau 
domėjosi psichoanalizės pra
dininkas S. Freud. Šiuo metu 
isterija jau daugiau yra 
istorijos dalis, kaip liga labai 
retai pasirodanti tarp ligo
nių, o ir pats terminas nusto
tas vartoti kaip nekorektiš
kai siejamas tik su moteriš
kąja gimine. Tačiau ir šian
dien psichosomatinės proble
mos/nusiskundimai pasireiš
kia skirtingais simptomais 
kardiologijoje, pediatrijoje, 
ginekologijoje, reumatologi
joje, endokrinologijoje. Kaip 
pažymėjo pranešėja, tikriau
siai nėra medicinos srities, 
kurioje somatinių negalavi
mų pavidalu, tokių, kaip 
pilvo skausmai, galvos svai
gimas ar skausmas, alpimas, 
raumenų'skausmai, pseudo 
traukuliai, širdies permuši
mai ir kiti nusiskundimai 
nepasireikštų kitos užmas
kuotos, dažniausiai psicho
loginės, emocinės problemos. 
Šios problemos, kaip nurodė 
prelegentė, dažnai pradeda 
formuotis jau vaikystėje, kai 
vaikas nepajaučia tikros 
meilės, rūpesčio iš tėvų, kai 
neatsižvelgiama į jo porei
kius. Kartais ir patys tėvai, 
kenčiantys nuo depresijos, 
nerimo ar kitų psichologinių 
sutrikimų, negali suteikti 
sveiko vaiko brendimui rei
kalingo psichologinio saugu
mo ir šilumos. Tokie vaikai 
dažnai ir suaugę nemoka žo
džiais išreikšti savo jausmų, 
ar kitais priimtinais būdais 
patenkinti savo emocinių po
reikių. Tada vienas būdų. ne
išpildytų psichologinių po
reikių išraiškai lieka somati-
zacija, tai yra psichologinių 
problemų perkėlimas į fizi
nių nusiskundimų sritį. 
Šiuolaikiniame Amerikos 
psichiatrinių sutrikimų žiny
ne DSM-D7 psichosomatiniai 
sutrikimai sudaro atskirą 
skyrių, pavadintą somato-
forminiais sutrikimais. Dr. 
Plioplienė pateikė įdomią 
statistiką, kad apie 80 proc. 
psichiatrinių ligonių, besi
kreipiančių į šeimos ar ben
drosios praktikos gydytojus, 
nurodo tik somatinius simp
tomus. Tai tik patvirtina, 
kaip svarbu yra gydytojams 
turėti galvoje platesnį, gi
lesnį suvokimą apie ligonio, 
ne tik somatinę, bet ir 
emocinę, psichologinę būklę. 
Pranešėja taip pat pabrėžė, 
kad psichiatrija vis dar iš
lieka stigmatizuota medici
nos sritimi, į kurią daugelis 

potencialių pacientų nedrįsta 
ar nenori kreiptis, ir todėl 
gydytojų bei kitų psichinės 
sveikatos specialistų — psi
chologų, psichoterapeutų, 
socialinių darbuotojų — ben
dradarbiavimas yra labai 
svarbus, norint tinkamai pa
dėti žmogui, siekiančiam 
pagalbos. 

Apie Amerikos gydytojų 
bendradarbiavimą tarpusa
vyje bei su plačiąja visuo
mene taip pat kalbėjo „Me
dicinos" žurnalo redaktorius 
dr. Vaclovas Šaulys. Jis pa
sidžiaugė, kad žurnalas 
gyvuoja jau ilgą laiką ir, nors 
buvo susidariusi pertrauka, 
bet, vėl prisikaupus daug in
formacijos, išleistas naujas 
numeris, skirtas žymaus me
diko prof. Juozo Meškausko 
pagerbimui. Dr. Šaulys at
kreipė susirinkusiųjų dėme
sį į tai, kad „Medicinos" žur
nale spausdinami straipsniai 
gali dominti ne tik medikus 
profesionalus, bet taip pat ir 
paprastus skaitytojus. Jis 
taip pat padėkojo „Margučio 
II" redakcijai už medicinos 
žinių skleidimą lietuvių 
kalba. 

Dr. Audrius Plioplys, dr. Sigita Plioplienė ir dr. Jonas Račkauskas. 
Visos nuotraukos Zigmo Degučio. 

Dr. Rasa Kazlauskaitė 

Tačiau, kaip išsireiškė gy
dytojų valdybos pirmininkas 
dr. Vanagūnas, pristatyda
mas kitą pranešėją, dr. En
riką Vainorių, laikai keičiasi, 
keičiasi komunikacijos būdai, 
kompiuteris ir kibernetinis 
ryšys (cybernet) atlieka vis 
svarbesnį vaidmenį mūsų 
kasdieniniame gyvenime. Jis 
taip pat pabrėžė, kad vienas 
pagrindinių ALGS tikslų yra 
būti informacijos centru. Tai
gi, simboliška atrodė ir tai, 
kad apie naujausią ALGS tin-
klalapio sistemos ir elektroni
nio pašto kūrimą turėjęs 
kalbėti elektroninio tinklala-
pio administratorius dr. Vai-
norius, tą savaitgalį negalėjo 
atvykti iš Maryland, bet at
siuntė savo pranešimą inter
netu, kurį pristatė dr. Rasa 
Kazlauskaitė. Iš pristatymo 
susidarė įspūdis, kad jau 
dabar, kaip profesinis infor
macinis darinys, tinklalapis 
yra puiki priemonė išeivijos ir 
Lietuvos medikams keistis 
profesine informacija, o taip 
pat bendrauti su plačiąja 

Br Asta Astrauskiene ir dr Gediminas Balu kas uždega Atminini 
žvakele. 

lietuvių visuomene ir poten
cialiais pacientais. Tinklalapį 
sudaro keletas skyrių: pag
rindinis puslapis, naujienų, 
informacijos, istorijos, dis
kusijų puslapiai ir vieta skel
bimams, kur visi norintys 
gali įrašyti savo skelbimą ir 
ta informacija taps prieina
ma visiems įėjusiems į tin
klalapį. Tinklalapio informa
cijoje skirtoje registruotiems 
ALGS nariams skelbiama 
informacija apie medicinines 
konferencijas, straipsnius, 
organizacinės naujienos ir 
pranešimai; tikriesiems na
riams (gydytojams, medicinos 
darbuotojams) skirtuose pus
lapiuose galima rasti infor
macijos apie įvairias kitas 
medikų profesines organi
zacijas, informacinius tinkla-
lapius bei leidinius, apie me
dicinos gydytojų bei kitų 
medicinos specialybių (medi
cinos seserų, ultragarso tech
nologų) licencijų JAV įgyjimo 
tvarką; tinklalapio informaci
joje, skirtoje lietuvių ben
druomenei, pateikiami pa
tarimai sveikatos klausimais, 
nuorodos apie medicinos sis
temą JAV, praktikuojančių 
lietuvių kilmės gydytojų, sto
matologų kontaktinė infor
macija, žinoma, informacija 
skelbiama tik apie tuos tin
klalapio tikruosius narius 
gydytojus, kurie to pagei
dautų. Pranešėja perdavė 
tinklalapio administrato
riaus raginimą ir pageida
vimą siųsti kaip galima dau
giau informacijos ir medžia
gos į tinklalapį. kad vyktų 
dar intensyvesni informacijos 
mainai tarp ALGS narių ir 
tarp lietuvių bendruomenės. 
Tinklalapio adresas yra 

www.alg-lama.org. No
rintys turėti elektroninio paš
to adresą ar užsiregistruoti 
kaip nariai buvo kviečiami 
kreiptis į administratorių 
elektroninio pašto adresu 

administratorius@agl-
lama.org. 

Susitikimui einant į pa
baigą, žodį vėl perėmė ALGS 
valdybos pirmininkas dr. Va
nagūnas. Jis peržvelgė ir su
sumavo sąjungos veiklos re
zultatus, ateities planus: 
elektroninio-informacinio 
tinklalapio išplėtimą, lietu
vių labdaros klinikos steigi
mą, kuri yra daugiausia jau
nų gydytojų plėtojama/ugdo
ma idėja, o taip pat plėtojimą 
paramos ir bendradarbiavi
mo su Lietuvos gydytojais ir 
medicinos įstaigomis. Buvo 
pateikta trumpa finansinė 
sąjungos veiklos ataskaita. 
Dr. Vanagūnas taip pat pri
minė susirinkusiems, kad gy
dytojai ruošiasi aktyviai da
lyvauti medicinos sekcijoje 
XII Mokslo ir kūrybos sim
poziume, kuris vyks gegužės 
21-25 d. 

Po to vykusių baigiamųjų 
diskusijų metu buvo aptarti 
kai kurie papildomi, su tin-
klalapiu susiję, klausimai. 

paskelbta apie Lietuvių fondo 
Dr. Antano Razmos vardo 
medicinos premijos paraiškų 
priėmimo reikalavimus ir 
tvarką. Susirinkusieji medi
kai buvo pakviesti aktyviai 
dalyvauti šiame konkurse, 
kurio tikslas yra kelti moks
linės medicininės veiklos pir
menybes. 

Baigiamuoju susitikimo 
akordu tapo kasmetinis, praė
jusiais metais pasitraukusių 
iš gyvenimo, gydytojų pager
bimas, kurį tauriai pravedė 
buvęs Pasaulio lietuvių gydy
tojų sąjungos pirmininkas ir 
žinomas lietuvių išeivijos vei
kėjas dr. Gediminas Balukas, 
pastebėjęs, kad visi šie lietu
viai gydytojai dirbo ne vien 
savo profesijai, bet ir mylimai 
tėvynei — Lietuvai, ir todėl 
jie visada išliks lietuvių ben
druomenės narių atmintyje. 
Dr. Astai Astrauskienei užde
gus simbolinę atminimo žva
kę, susirinkusiųjų buvo sugie
dota tautinė giesmė „Lietuva 
brangi". 

Tačiau gydytojai nesku
bėjo skirstytis. Pobūvis per
sikėlė į Jaunimo centro M. K. 
Čiurlionio galeriją, kur prie 
vaišių stalo, skambant džiazo 
ansamblio muzikai, toliau vy
ko įdomios diskusijos, brendo 
naujos idėjos ar tiesiog vyko 
malonus pabendravimas tarp 
ne vien iš Čikagos, bet taip 
pat ir iš kitų Amerikos 
vietovių atvykusių lietuvių 
gydytojų. Garbingųjų pobūvio 
svečių tarpe buvo Lietuvių 
fondo pirmininkas dr. Anta
nas Razma ir Alė Razmienė, 
Lietuvos garbės konsulas Flo
ridoje Stanley Balzekas. Kaip 
pastebėjo pobūvyje dalyvavęs 
dr. Linas Sidrys, svarbiausia 
visiems, šį vakarą susirin
kusiems, gydytojams bei ren
ginio svečiams pabendrauti ir 
pasidžiaugti išliekančia, gy
vuojančia lietuviška renginio 
dvasia. 

Saulė Buzaitė 
Klinikinės psichologijos 

doktorantė Pacifica 
Graduate Institute 

Jaunimo centro Moterų 
klubo narės per susirinkimą 
gegužės 12 d. vienbalsiai nu
tarė šį sekmadienį, gegužės 
18 d., kepti skaniausius mieli
nius blynus su pačių šei
mininkių paruošta obuolių 
koše. Visi kviečiami į Jau
nimo centro kavinę jau nuo 8 
vai. ryto — būsite mūsų šei
mininkių mielai laukiami ir 
pavaišinti. 

SKELBIMAI 

• Amerikos Lietuvių radi
jas, vad. Anatolijus Siutas kiek
vieną sekmadienį 7 vai, r. per 
WCEV 14.50 AM. Tel. 773-847-
4903, adresas: 4459 S. Francisco. 
Chicago. IL 60632. (sk.) 

http://www.lms.lt/mks/
http://www.alg-lama.org
http://lama.org

