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Varėnos „Mikitukas" 
Floridoje. Motinos 
diena Detroite. 
Koncertas Daytona 
Beach. 

2 psl. 

J o giesmės ir dainos 
mus nuolat lydi. 
Rusija — Afrika: 
juodasis verslas. 

3 psl. 

Amerikiečiai gydytojai 
vėl lankėsi Lietuvoje — 
jau tryliktą kartą. 
Anglų kalbos pamoka. 
Lietuviai Vokietijoje. 

4 psl. 

Retėja Lietuviu operos 
choro gretos. 

5 psl. 

Viduramžiu vakaras. 
Ses. pranciškiečių 
rėmėju pokylis. Kas 
naujo „Margutyje II". 
Naujiena — humoro 
vakaras. 

6 psl. 

Sportas 

* A n t r o s i o s e L i e t u v o s 
'crepšinio lygos finalo rung
tynėse K a u n o „Žalgi r i s" sve
čiuose 72:63 įveikė Vilniaus 
„Lietuvos rytą" ir pirmauja se
rijoje iki keturių pergalių 2:0. 
Pirmąjį susitikimą Kaune .,Žal
giris" laimėjo 93:78. Lemiamą 
persvarą čempionų titulą gi
nantys kauniečiai įgijo pirmoje 
trečiojo kėlinio pusėje, kai lai
mėjo penkių minučių seriją re
zultatu 18:3 ir įgijo dvylikos 
taškų persvarą — 45:33. 

* Š iau l iuose vyks tanč ia 
me dvyl ikos da lyvių Lietu
vos š a c h m a t u č e m p i o n a t e 
pirmąjį pustaškį po penkių per
galių iš eilės prarado, tačiau 
pirmąją vietą išsaugojo vienin
telė turnyro moteris Viktorija 
Čmilytė. Antradienį šeštojo ra
to partiją prieš Vaidą Sakalaus
ką ji baigė lygiosiomis ir turi 
5.5 taško iš 6 galimų. 

* 2004-2005 m. regul ia 
riojo JAV NBA sezono ge
r i aus iu t r e n e r i u p r i p a ž i n t a s 
Mike D'Antoni , kurio vado
vaujami Phoe-nix „Šuns" krep
šininkai iškovojo 62 pergales ir 
patyrė 20 pralaimėjimų. Phoe-
nix komanda tapo reguliariojo 
sezono nugalėtoja bei pasiekė 
trečiąjį pergalių ir pralaimėji
mų santykio rezultatą per visą 
NBA lygos istoriją. 

Naujausios 
zimos 
L 

Vyr iausybė n u t a r ė 
šiais mokslo m e t a i s suma
žinti -tudentų skaičių. 

* L ie tuvos a t s tove i „Eu-
rovizijoje" Vyriausybė skyrė 
50.000 litų. 

Variausioji t a r n y b i n ė s 
et ikoa Komisija t u r i k u o 
gr- Irli-i ištirti V Uspaskichui 
mestus kaltinimus, teigia A. 
Paulauskas. 

Valiutu santykis 
1 LSD — 2.679 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

V. Uspaskichas Įtariamas Įsipainiojęs į interesų konf l iktą 

Opozici jos v a d o v a s A Kubi l ius (k) bei L ibe ra lų ir centro frakcijos s e n i ū n a s 
A. Č a p l i k a s . Mykolo Ambrazo< ELTA) nuotr. 

V i l n i u s , gegužes 11 d. 
(BNS) — Seimo opozicija ūkio 
minis t rą Viktorą Uspaskichą 
kalt ina įsivėlus į viešųjų ir pri
vačių interesų konfliktą. 

Opozicijos žiniomis, kovo 

mėnesį su oficialiu vizitu Mask
voje lankęsis ūkio ministras V. 
Uspaskichas neva rūpinosi savo 
verslo interesais — aptarė gali
mybę drauge su Rusijos Vyriau
sybe, šiai perleisdamas dalį 

„Krekenavos agrofirmos" akci
jų, tačiau užsitikrinant išskirti
nes veiklos sąlygas, steigti ben
drą įmonę. 

Neva ta i įrodančius doku
mentus opozicijos atstovai tre
čiadienį įteikė Seimo pirminin
kui Artūrui Paulauskui. . 

„Pateikėme Seimo pirmi
ninkui informaciją, kuri pateko 
į mūsų rankas, ir kuri rodo vie
ną akivaizdų faktą, kad V. Us
paskichas, lankydamasis Mask
voje, ir po to Vilniuje, balandžio 
26 d. susitikęs su Maskvos Vy
riausybės atstovu Baltijos vals
tybėms Aleksandr Mizgar 
sprendė savo verslo reikalus, 
siūlydamas Maskvos Vyriausy
bei įsteigti bendrą įmonę, per
leisdamas dalį 'Krekenavos 
agrofirmos' akcijų", po susitiki
mu su Seimo pirmininku žurna
listams sakė opozicijos vadovas 
Andrius Kubilius. 

„Mes manome, kad šitoks 

ūkio ministro veikimas yra tie
sioginis viešųjų ir privačių inte
resų įstatymo pažeidimas, skan
dalingas pažeidimas", tęsė opo
zicijos vadovas. 

Maskvos valdžia jau pasky
rė vietą Vilniaus kultūros ir ver
slo centrui, kurio steigime daly
vauja Ūkio ministerija kar tu su 
Vilniaus savivaldybe, kurti. 

Ūkio ministras V. Uspaski
chas tuo tarpu opozicijos j a m 
mestus kaltinimus pavadino 
„fantazijomis ir provokacija". 

„Niekada jokio oficialaus 
susitikimo su Maskvos Vyriau
sybės atstovu Baltijos valsty
bėms nebuvo, oficialiai jie lan
kėsi Vilniaus savivaldybėje", sa
kė V. Uspaskichas. 

V Uspaskichas pripažino, 
jog su juo buvo susitikęs „kaž
koks atstovas", kurio netgi pa
vardės ūkio ministras sakė ne
prisimenantis. 

„Net negaliu pasakyt i 

žmogaus, kuris atėjo pakalbėti, 
pavardės, jis lankėsi Vilniaus 
savivaldybėje, jie dar kažkokių 
įmonių buvo aplankę, kalbėjo ir 
apie kitas įmones, ta rp jų pami
nėjo ir "Krekenavos agrofirmą'. 
Aš pasakiau, kad šiuo metu 
dirbu valstybinį darbą ir kokios 
ūkinės veiklos nevykdau, tad ir 
apie šią įmonę žinau ne daugiau 
nei apie bet kurią kitą", sakė V. 
Uspaskichas. 

Taipogi ministras tvirtino, 
jog kalbos, esą jis proteguoja 
„Krekenavos agrofirmą" stei
giant bendrą įmonę su Maskvos 
Vyriausybe, yra nepagrįstos. 

Pasak V. Uspaskicho, pasiū
lymas prisijungti prie bendra
darbiavimo su Maskvos Vyriau
sybe projekto steigiant naują 
įmonę buvo išsiųstas dar „ma
žiausiai aštuonioms, o gal ir vi
sai dešimčiai įvairių įmonių bei 
kitų su verslu susijusių struk
tūrų visoje Lietuvoje". 

V . A d a m k u s UNESCO konferencijoje pabrėžė šviet imo svarbą A. Januška: gali 
V i l n i u s , gegužės 11 d. 

(BNS) — Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus UNESCO 
konferencijoje pabrėžė, kad be 
švietimo ir kultūros įvairovės 
žinių visuomenės sukurti ne
įmanoma. 

Tai V Adamkus, kuris yra 
UNESCO geros valios ambasa
dorius, sakė trečiadienį Pary
žiuje vykusioje tarptautinėje 
konferencijoje „Informacinių 
technologijų įtaka žinių visuo
menei: svarbiausios gairės". 

Praneš ime, kurį Lietuvos 
vadovas perskaitė konferencijo
je, teigiama, kad informacinės 
technologijos iš kar to nesu
kuria informacinės, o juo labiau 
žinių visuomenės, pranešė pre
zidento spaudos tarnyba. 

„Be švietimo, užtikrinančio 
realią galimybę naudotis infor
macija, be kultūros įvairovės ir 
išraiškos laisvės žinių visuome
nė neįmanoma", sakė preziden
tas ir pabrėžė, kad švietimas ir 
racionaliai naudojamos naujos 
technologijos gali padėti kovo-

P r e z i d e n t a s Valdas A d a m k u s (d) Paryžiuje susi t iko su U N E S C O gene ra l i n iu d i r ek to r iumi Koichiro M a t s u u r a . 
Džojos Barysaitės DELTAI nuotr. 

jant su nelygybe ir užkertant 
kelią konfliktams. 

V. Adamkaus teigimu, nau
josios technologijos atveria nau
jų — realių ir virtualių — ben
dravimo galimybių studentams 

ir dėstytojams, tačiau vargu ar 
gali pakeisti švietimo esmę. 

„Švietimą pakeitus moky
mu, galima patenkinti trumpa
laikius pramonės poreikius, ta
čiau užduotis perduoti jaunimui 

tikrąją žmogiškųjų ver tybių 
skalę liks neįvykdyta. Švieti
mas — tai daugiau nei papras
čiausias informacijos perteiki
mas", konferencijoje kalbėjo V. 
Adamkus. 

Opozic i jos vadovas: Lietuva su Rusija sutars tada, 
kada ši sutars su savo istor i ja 

Viln ius , gegužės 9 d. (BNS) 
— Lietuva su Rusija sutars ta
da, kada ši sutars su savo istori
ja , mano parlamentinės opozici
jos vadovas konservatorius An
drius Kubilius. 

„Su Rusija geri, normalūs 
santykiai bus tik tada. kai Ru
sija turės gerus santykius su sa
vo istorija, tai yra išmoks di
džiuotis tuo, kas buvo didinga, 
bet taip pat išmoks pripažinti 
nusikalt imus, už kuriuos yra at

sakingi jos pirmtakai, ir už juos 
atsiprašys", spaudos konferen
cijoje sakė A. Kubilius. 

Pasak A. Kubiliaus, „apie 
istoriją nesąmones šnekančiai" 
Rusijai priimti sprendimą atsi
prašyti už sovietų okupaciją tu
ri padėti Vakarų valstybės. 

„Gegužės 9-oji — tai morali
nis testas Rusijai. Tuo pačiu tai 
ir testas visam Vakarų pasau
liui. Rusija šio testo be Vakarų 
pagalbos nesugeba išlaikyti", 

spaudos konferencijoje sakė A. 
Kubilius. 

Pasak opozicijos vadovo, 
nors „Vakarams užtenka prag
matiškos Rusijos", Lietuva turi 
įtikinti Vakarų valstybes, kad 
..reikia padėti Rusijai išlaikyti 
moralinį testą". 

A. Kubiliaus teigimu, dėl 
nenoro susitaikyti su savo isto
rija Rusija „vis labiau niršta ir 
didina visai keistų pareiškimų 
kiekį". 

Senieji Lietuvos totorių rankraščiai — parodoje 
V i l n i u s , gegužės 11 d. 

'ELTA) — Susipažinti su Lie
tuvos totorių kultūrinio paveldo 
dalimi pakvietė unikali senųjų 
rankraščių paroda, trečiadienį 
a t idaryta Vilniaus universiteto 
bibliotekos Pranciškaus Smug
levičiaus salėje. 

Visą mėnesį veiksiančioje 
retoje ekspozicijoje — iš įvairių 
fondų surinkti senieji totorių re
liginiai rankraščiai — Koranai, 
maldaknygės, turintys savo re
liginę ir šviečiamąją paskirtį, 
t raukiantys akį rytietiško sti
l iaus apipavidalinimu. 

Parodos atidarymo proga 
pr is ta tytas išsamus katalogas. 
apžvelgiantis Lietuvos totorių 
rankraščius, saugomus Lietu
vos nacionaliniame muziejuje, 
Lietuvos mokslų akademijos 
bibliotekos ir Vilniaus universi
teto bibliotekos Rankraščių sky

riuose. Tai Vilniaus universiteto 
Filologijos fakulteto docentės 
Galinos Miškinienės, slavų filo
logijos magistrančių Sigitos Na-
mavičiūtės ir Jekaterinos Po-
krovskajos darbas, kurį šių me
tų pradžioje išleido Vilniaus 
universiteto leidykla. 

Pasak autorių, panašūs Lie
tuvos Didžiosios Kunigaikštys
tės (LDK) totorių rankraščių 
katalogai jau išleisti Lenkijoje 
ir Baltarusijoje, tačiau juose ne
sama duomenų apie Lietuvoje 
saugomus rankraštinius šalti
nius, todėl leidinys ypač svar
bus išsaugojant Lietuvos toto
rių materialinės kultūros ypa
tumus. 

Lietuvos totorių istorija sie
kia 600 metų. Per visą tą laiką 
juos veikė įvairūs politiniai, 
ekonominiai, religiniai veiks
niai. Ši kultūriniu ir etniniu po-

Sergejus Temčinas 
Mykolo Amhrazo (ELTA) nuotr 

žiūriu nevienalytė bendruo
menė, per amžius gyvendama 
šalia kaimynų krikščionių, 
smarkiai nutautėjo, apie XVI a. 
prarado savo gimtąją kalbą. 
Savo religinius ir pasaulieti
nius tekstus Lietuvos totoriai 
rašė baltarusių ir lenkų kalbo
mis, naudodami arabų rašme
nis. 

M. Starkevičiūtė 
atsisakė 

vakarieniauti su 
Darbo part i jos 

atstovais 
Vilnius , gegužės 9 d. 

(BNS) — Europos Parlamento 
Liberalų ir demokratų aljanso 
frakcijos vadovybė pasku t inę 
minutę atšaukė šios frakcijos 
narių iš Lietuvos bendrą vaka
rienę su Didžiosios Britanijos 
liberalais. Tai įvyko po to, kai 
europarlamentarė Margar i t a 
Starkevičiūtė atsisakė sėdėti 
už vieno stalo su Darbo partijos 
atstovais. 

Pirmadienį devintą valan
dą vakaro numatyta vakarienė, 
kurią organizavo frakcijos 
vadovas britas Chris Davies, 
buvo atšaukta iki jos likus ke
turioms valandoms. 

„Ilgą kovų del nepriklau
somybes istoriją turinčiai lietu
vių tautai atstovaujančiai M. 
Starkevičiūtei nebūtų t inkama 
pietauti kartu su Darbo parti
jos nariais", frakcijos vadovui 
K. Davies adresuotame atsisa
kymo laiške rašė M. Starkevi
čiūtės asistentas. 

„Darbo partija Lietuvoje 
laikoma prorusiškai orientuota 
ir remiama su Rusijos verslu 
susijusiais pinigais. Nežinau, 
kokia būtų Liberalų ir centro 
sąjungai vadovybės nuostata , 
jei dalyvaučiau renginyje kartu 
su Darbo partija", sakė ji. 

nelikti 
savarankiškos 

užsienio 
politikos 

V i l n i u s , gegužės 11 d. 
'• BNS) — Pernai visateise Euro
pos Sąjungos nare tapusi Lietu
va per kelerius metus gali ne
tekti savarankiškos užsienio 
politikos, jeigu bus priversta 
nusileisti Briuselio reikalavi
mams. 

Tai Vilniuje surengtoje di
plomatų konferencijoje „Sutar
tis dėl Konstitucijos Europai: 
ratifikavimo iššūkiai" pareiškė 
užsienio reikalų ministerijos 
sekretorius Albinas Januška. 

URM sekretorius pripaži
no, jog per pastaruosius metus 
Lietuvos ir ES interesų suvoki
mas ne kartą išsiskyrė, dėl ko 
Vilnius nuolat sulaukdavo prie
kaištų iš Briuselio. 

„Beveik visą laiką buvome 
barami už kraš tu t inumus. 
Mums nepavyko pasiekti ne 
vieno dalyko taip, kaip mes no
rėjome, tik kompromisus", sakė 
A. Januška, apibendrindamas 
Lietuvos narystės ES vienerių 
metų patirtį. 

A. Januška pareiškė, jog 
Lietuva „bus išprievartauta" 
pritarti ginklų draudimo Ki
nijai panaikinimui, nes tai yra 
susiję su Prancūzijos ir Vokie
tijos interesais. 

„Nežinau, ar tai yra mūsų 
interesas. Gal gausime, kaip 
dabar sakoma, kažkokią kom
pensaciją", sakė Lietuvos diplo
matas, neslėpdamas savo nusi
vylimo. 

A. Januškos teigimu, Lietu
vos pozicija dėl kuo greitesnio 
Ukrainos ir Gruzijos priėmimo 
į ES yra kraštutinė, Vilnius 
taip pat susikirto su Briuseliu 
dėl paramos Baltarusijai skyri
mo. 

Pasak URM sekretoriaus, 
Lietuva siekė, jog kuo daugiau 
Baltarusijai skiriamos ES pa
ramos būtų skirstoma laisvai, 
nepriklausomai nuo prezidento 
Aleksandr Lukašenka norų. 

„Mes turėsime problemų su 
Javier Solana", pripažino A. Ja
nuška, kalbėdamas apie ES 
bendros užsienio ir saugumo 
politikos vadovą. 

Anksčiau neoficialiai Lietu
vos diplomatai yra pripažinę, 
jog su J. Solana buvo kilę nesu
tarimų dėl prezidento Valdo 
Adamkaus tarpininkavimo 
sprendžiant krizę po prezidento 
rinkimų Ukrainoje. 

„Jeigu mes tų problemų 
neišspręsime Nuke l ta į 5 psl. 

Prezidentas 
gali siūlyti 

V. Uspaskichui 
atsistatydinti 

Viln ius , gegužės 11 d. 
(BNS) — Jeigu pasitvirtintų 
Seimo opozicijos paskelbta in
formacija, kad ūkio ministras 
Viktoras Uspaskichas galėjo 
sukelti interesų konfliktą, pre
zidentas Valdas Adamkus gali 
pasiūlyti jam atsistatydinti. 

Kaip pranešė Lietuvos radi
jas, pasak prezidento patarėjo 
Dariaus Gudelio, jei pasitvir
tins faktai, kad ūkio ministras 
protegavo su juo susijusias įmo
nes, šalies vadovas laikysis 
principinės pozicijos ir kels mi
nistro atsakomybės klausimą. 

V. Adamkaus siūlymas, 
kaip elgtis ministrui, paaiškės 
po Vyriausiosios tarnybinės eti
kos komisijos (VTEK) tyrimo. 

Trečiadienį po pietų prezi
dento patarėjas D. Gudelis ap
silankė Vyriausybėje, kur tuo 
metu vyko ministrų kabineto 
posėdis. Žurnalistai matė, kaip 
D. Gudelis kalbėjosi su iš posė
džio išėjusiu V Uspaskichu. 

Patarėjas tvirtino, kad nuo 
antradienio Paryžiuje esantis 
V. Adamkus prašė jo surinkti 
kuo daugiau informacijos apie 
ūkio ministrui mestus kaltini
mus. 

Anot patarėjo, apie galimą 
interesų konfliktą, į kurį neva 
įsivėlė V. Uspaskichas, tikriau
siai bus kalbama ir ketvirtadie
nį vyksiančiame V. Adamkaus 
susitikime su valdančiosios ko
alicijos vadovais. 

Premjeras Algirdas Bra
zauskas teigia, kad pirmiausia 
turi būti įrodytas faktas, jog 
ūkio ministras įsivėlė į viešųjų 
ir privačių interesų konfliktą. 

„Jei bus pripažinta, tai bus 
atitinkami sprendimai", sakė 
A. Brazauskas. 

Jis atmetė prielaidas apie 
ūkio ministro atsistatydinimą. 

„Ne, aš jau taip neskubu. 
Visa tai turi būti įrodyta", sake 
jis. 

Jis mano, kad tai, jog mi
nistras kalbasi dėl savo įmonių, 
nėra nusikaltimas, tačiau pasi
teiravus, ar tai nėra viešųjų ir 
privačių interesų konfliktas, 
premjeras teigė, kad „tai turi 
išaiškinti tie, kuriems priklau
so tuos dalykus aiškinti". 

Prie Rusijos 
ambasados 
Vi ln iu je — 

išpuol is 
Vilnius , gegužes 11 d. 

(BNS) — Prie Rusijos ambasa
dos Vilniuje trečiadienį įvykdy
tas išpuolis — prieš šios valsty
bės teisėsaugos veiksmus pro
testavusi Rusijos pilietė per 
tvorą permetė butelį su šlapi
mu. 

Teisėsaugininkų teigimu, 
sulaikytoji — 62 metų Rusijos 
pilietė, gyvenanti Užsieniečių 
registracijos centre (URC) Pa
bradėje ir prašanti prieglobsčio 
Lietuvoje. 

Vilniaus miesto vyriausiojo 
policijos komisariato teigimu, 
įvykis prie ambasados atsitiko 
apie 1.30 vai. dienos. 

Pusamžė moteris į ambasa
dos teritoriją per tvorą permetė 
pusės litro talpos butelį su 
skysčiu, kuris, kaip vėliau pa
aiškėjo, yra šlapimas. 

Ambasadą saugančios poli
cijos rinktines pareigūnai mo
terį sulaikė. Sulaikytoji aiškino 
taip pasielgusi, nes esą yra ne
patenkinta Rusijos teisėsaugos 
veiksmais, kurių plačiau neko
mentavo. 
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FLORIDOJE 

/ / 

Vargu, ar galėtų jaunuolis 
iš Dzūkijos net svajoti, kad jis 
štai ims ir vieną dieną atsidurs 
Amerikoj ir dar saulėtoje Flo
ridoje, šaltos žiemos metu. O 
taip susiklostė, kad ne tik to 
jaunuolio, bet ir visos jų grupės 
svajonės išsipildė. Ir štai kovo 
11 dienos pavakare, autobusu iš 
oro uosto atvežti į Lietuvių 
klubo salę įėjo 29, nuo trylikos 
iki šešiolikos metų, tautinių 
šokių grupės „Mikitukas" šokė
jai su vadove Jolanta Stan
kevičiene, organizatoriais Greta 
ir Tadu Urmonais bei paly
dovais ir rėmėjais — iš viso net 
39 asmenys. Po ilgos kelionės, 
kiek nuvargę, atvažiavusieji su 
džiaugsmu ir nuostaba nedrą
siai stebėjo juos pasitinkančius, 
šventiškai apsirengusius, vy
resnio amžiaus (nes ką tik buvo 
pasibaigęs kovo 11-osios minėji
mas ir koncertas) tautiečius. 
Dar salėje buvęs ambasadorius 
Vygaudas Ušackas turėjo progą 
juos pasveikinti, palinkėti pa
sisekimo bei duoti keletą 
patarimų apie apgaulią, karštą 
Floridos saulę ir jos padarinius 
tiems, kurie per daug ja džiau
giasi ir tinkamai neapsisaugo. 
Kiek pasivaišinę svečiai po du 
ar daugiau išsiskirstė pas 
šeimas, kurios sutiko juos pri
imti ir globoti per visą vienuo
likos dienų laikotarpį. 

Tradicinis metinis tautų 
festivalis, rengiamas SPIFFS 
(St. Petersburg International 
Folks Fair Society) organizaci
jos, sudarė galimybę juos 
išsikviesti iš Lietuvos. J au prieš 
keletą mėnesių Klubo pirmi
ninkė Angelė Kamiene, Lietu
vių klubo atstovė SPIFFS orga
nizacijoje Elytė Radvilienė ir 
Rima Kilbauskienė (jos duktė 
viena iš organizatorių Lietu
voje) ėmėsi darbo. SPIFFS 
komitetui buvo parodytos „Mi
kituko" vaizdajuostės. Po pa
sikalbėjimo, renginio komitetas 
priėmė lietuviukus kaip pagrin

dinius programos atlikėjus, 
sutikdami padengti bent dalį 
išlaidų. Lietuvoje buvo surasti 
rėmėjai, kurie sutiko padengti 
kelionės išlaidas, o St. Peters
burg atsirado šeimų, kurios 
sutiko jaunimėlį apnakvindinti, 
vaišinti, globoti, pristatyti į 
repeticijas, į parodą ir kitur, 
kur būtų reikalinga. Vėliau, kai 
kurie pasakė, kad Floridos 
„mamytės" juos geriau prižiū
rėjo nei tikros mamos. To ben
dravimo ir intensyvaus darbo 
išvada ir buvo tai, kad toks 
gausus būrys jaunimo galėjo 
parodyti lietuvišką tautinį 
meną ir kartu patys susipažinti 
su tolimesniu pasauliu. Ši išvy
ka jiems buvo nepakartojama 
proga praplėsti savo akiratį. 

Pirmasis „Mikituko" pasi
rodymas vyko Klube kovo 15 
dienos vakare. Dalyvavo dau
giau nei 200 svečių, susėdusių 
salės pakraščiais. Salės vidurys 
buvo paliktas programos atlikė
jams. Pirmoje dalyje, trukusioje 
apie valandą laiko, jaunimas 
šoko ištisai be sustojimo, kei
čiantis įvairiems junginiams: 
berniukų, mergaičių, kartu ir 
vėl atskirai. Vienam šokiui 
baigiantis tuoj prasidėdavo 
kitas ir taip iš eilės. Šokiai 
nauji, nematyti. Rūbai gražūs ir 
vienodi. Liekni vyrukai ir mer
gaitės atrodė įspūdingai. Šoko 
su jaunatviška energija, vikriai, 
net iki prakaito pasirodymo. 
Buvo tikrai malonu juos stebėti. 
Po pertraukos antroje dalyje po 
kiekvieno lėtesnio šokio šokėjai 
pabirdavo po salę kviesdami 
kiekvieną žiūrovą jungtis į ką 
tik parodytą šokį. Atrodo, kad 
po kelių šokių, parodytų šioje 
dalyje, kiekvienam žiūrovui 
buvo proga pašokti bent po 
vieną kartą. Baigus programą, 
vadovė Jolanta dėkojo rengė
jams už suteiktą progą dalyvau
ti St. Petersburg tautų festiva
lyje ir įteikė po dovanėlę prisi
minimui, nepamiršdama pado-

V a r e n o s ansambl i s „Mik i tukas ai.iiKe:> Koncert t. P e t e r s b u r g , FL, Liet 
M e č i o Š i l k a i č i o n u o t r . 

„ M i k i t u k o " a n s a m b l i s St . P e t e r s b u r g , FL, Lie tuv ių k l u b e . Viduryje iš ka i r ė s : k l u b o p i r m . A n g e l ė K a m i e n e , 
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vanoti dzūkiškų džiovintų bara
vykų grandinės kiekvienai orga
nizatorei. Po programos visi 
buvo pavaišinti picomis iš 
Nijolės ir Kosto Dimų „Central 
Pizza and Subs" restorano. 

Tautų festivalyje per pen
kias dienas „Mikitukas" atliko 
aštuonias programas ir dalyva
vo tautų parade. Festivalio 
rengimo komiteto pirmininkas, 
prieš tautybių paradą pristatęs 
„Mikituką" tūkstantinei miniai, 
apie juos atsiliepdamas gražiais 
žodžiais įteikė graviruotą žy
menį su padėkos žodžiais. St. 
Petersburg meras R. Baker 

kiekvienam ansamblio nar iui 
išdalino miesto suvenyrų do
vanėles. 

Sekmadieni, kovo 22 dieną, 
tuoj po paskutinio pasirodymo 
stadione, „Mikituko" šokėjai 
buvo pakviesti pietų į Lietuvių 
klubą, kur jiems buvo padėkota 
ir atsisveikinta. Angelė Kar-
nienė dėkojo vadovei Jolantai 
Stankevičienei, dėkojo organi
zatoriams Lietuvoje Gretai ir 
Tadui, organizatoriams St. Pe
tersburg ir visiems, kurie malo
niai globojo svečius iš Dzūkijos. 
Kiekvienam šokėjui bei va
dovams įteikė pinigines dova

nėlės. Vadovė dėkojo visiems St. 
Petersburg lietuviams už malo
nią viešnagę, ekskursijas po įdo
mias vietas . Angelei už su
ruoštą vienos dienos gegužinę 
parke ir visiems šokėjų globoto
jams. Kitą dieną visi vyko į 
Busch Gardens pramogų parką, 
o jau antradienį pa t raukė atgal 
į Lietuvą. „Mikituko" šokėjai 
savo san tūrumu, nuoš i rdumu 
ir gražiais šokiais visiems pa
liko neišdildomą įspūdį ir tiki
mės, kad jie dar ilgai dalinsis įs
pūdžiais su savo tėveliais, gimi
nėmis ir draugais Lietuvoje. 

Mečys Š i l k a i t i s 

DETROIT, M l 

MOTINOS DIENOS PAMINĖJIMAS 
Sekmadienį, gegužės 8 d. 

Šv. Antano lietuvių parapijoje 
Detroit, parapijiečiai surengė 
Motinos dienos minėjimą — 
motinų pagerbimą. Šv. Mišias 
už gyvas ir mirusias motinas 
aukojo kleb. kun. Alfonsas Ba-
bonas. įspūdingai giedojo para
pijos choras, vadovaujamas 
muz. Stasio Sližio. Skaitinius 
skaitė Antanas Osteika. Po 
Mišių buvo giedama Švč. Mer
gelės Marijos litanija. 

Po Mišių į motinos pami
nėjimą parapijos salėje susi
rinko gražus būrelis žmonių. 

Salėje kabėjo Mykolo Abarius 
specialiai šiai progai padarytas 
plakatas su užrašu: „Motina, 
man saulė Tavo meilę mena. už 
tave pasauly kas karčiau my
lės? Nepalik našlaičio, nei 
vieno, mama, niekur neik, mo
tule, dar iš tos šalies". 

Programai vadovavo Zita 
Skučienė. Sveikino visus atsi
lankiusius svečius. Sveikino 
motinas, močiutes ir promočiu-
tes. Motinos diena yra viena 
pačių gražiausių metinių šven
čių. Katalikiškame pasaulyje 
gegužės mėnuo skiriamas mūsų 

dangiškos motinos Marijos 
garbinimui. Buvo perskaitytas 
nežinomo autoriaus eilėraštis 
„Motina geroji patarėja" (Mater 
Boni Cosilii). Invokaciją už 
motinas — gyvas ir mirusias — 
sukalbėjo kun. Alfonsas Babonas. 

„Kiekvieną pavasarį užku
kuoja gegutė, žemes laiką ir 
vargelius skaičiuodama", — 
taip pradėjo Z. Skučienė. Visa 
tai šiandien Jums, lietuviškų 
smutkelių Madonos — gyvos ir 
mirusios motinos. Jums gegu
tės kukavimas, balti sodai, 
mėlynos žibuoklės ir violetinės 

šilagėlės — kiekvieną pavasarį, 
kiekvieną gegužę — Jums skir
ta — poetų eilės, dainos, maldos 
ir giesmės. J u m s gražiausi 
žodžiai, ištarti vaikų, spėjusių 
ir nespėjusių padėkoti: už 
meilę, išlietas ašaras ir širdies 
skausmą, už dovanotą gyveni
mą. Dėl vaikų, skausmuose 
pagimdytų ir nerime išaugintų: 
kad jie užaugtų geri, kad jie 
būtų dori ir kad būtų laimingi. 
Kad kieti gyvenimo smūgiai 
taip skaudžiai nekristų ant jų 
galvų! Dėl vaikų — žuvusių ir 
dėl paklydusių kryžkelėse... 

Muzikas Stasys Sližys pra
vedė bendrą dainavimą. Buvo 
sudainuotos dainos skiriamos 

motinai: „Kur gintarais nusė tas 
marių krantas", „Gimtinės dan
gus" ir „Einu per žemę". Minė
jime dalyvavusioms moterims 
Ona Šadeikienė įteikė po rožę. 

Parapijos vardu Zita Sku
čienė padėkojo visiems į mi
nėjimą susirinkusiems, klebo
nui kun. Alfonsui Babonui už 
šv. Mišių auką ir invokaciją, 
muz. Stasiui Sližiui ir chorui už 
giedojimą šv. Mišių metu ir ben
dro dainavimo pravedimą, 
Šadeikų šeimai už paaukotas 
vaišes ir rožes ir visiems, kurie 
kitais būdais prisidėjo prie šio 
gražaus motinų pagerbimo. 

R e g i n a Juška i t ė—Švob ienė 

DAYTONA BEACH, FL 

Puiki koncertinė programa 
Kaip ir kiekvieno mėnesio 

antrąjį sekmadienį taip ir 
balandžio 10 d., buvo tradicinės 
lietuvių pamaldos. Šv. Mišias 
atnašavo kun. Grasso. Jis savo 
pamokslą pašventė Šv. Tėvo 
popiežiaus prisiminimui. Gie
dojo muziko A. Skridulio vado
vaujamas „Sietyno" choras. 

Pamaldoms pasibaigus lie
tuviai rinkosi į parapijos salę. 
Lietuvių klubo pirmininkas 
Juozas Baltrušaitis, pasveiki
nęs visus, pranešė, kad šį kartą 
salėje bus Rimos ir Antano 
Gudaičių koncertas. Anksčiau 

Gudaičiai gyveno New York, ta
čiau išėję į pensiją atsikėlė į 
Daytona Beach. J ie įsigijo 
gražų namą, gražiai jį išpuošė ir 
sutvarkė kiemą — sodą. Tuojau 
įsijungė į lietuvių klubo kultū
rinę bei visuomeninę veiklą. 
Kam yra tekę svečiuotis vaišin
guose Gudaičių namuose, visi 
būdavo pavaišinti ir pakviesti į 
jų muzikos kambarį, kuriame 
stovėjo puikus pianinas. Anta-
tas paimdavo į rankas mando
liną ir skambiai pagrodavo 
gražių pasaulinių muzikų ir 
mūsų liaudies kūrinių. J a m 

pianinu pritardavo Rima. Tai 
būdavo atmintinos akimirkos. 

Daug kartų esame kvietę 
Gudaičius pasirodyti salėje ir 
savo muzika paįvairint mūsų 
klubo susirinkimus. Tačiau iki 
šiol jio niekad nesutikdavo. Tad 
labai džiugu, kad energingam 
ir sumaniam dabartiniam klubo 
pirmininkui Baltrušaičiui pa
vyko juos prikalbinti atlikti 
muzikinę programą. 

Šį kartą Antanas mando
lina pagrojo įvairius pasaulio 
kompozitorių kūrinius. Jam 
pianinu akompanavo jo žmona 

Rita. Girdėjom valsą iš Franz 
Lehar operetės „Linksmoji naš
lė", Mendelson „Pavasario 
dainą", Mascagni intermezzo iš 
jo operos „Cavalleria Rusti-
cana", Chopin „Rudens valsą", 
Brahms valsą, ištrauką iš Pa
ganini „Raganų šokio", Rims-
kij-Korsakov „Indijos dainą" bei 
ištrauką iš jo operos „Sadko" 
ir Toselli serenadą. 

Chopin melodijos žodžiais 
dainą yra paruošęs ir muzikas 
A. Sridulis. Šią dainą „Sietyno" 
choras dažnai atlieka savo 
pasirodymuose. 

Šiame koncerte Antanas 
Gudaitis įrodė, kad jis puikiai 
valdo mandoliną. Šį instrumen
tą jis yra pamėgęs nuo pat savo 
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JAV 
Kanadoje ir kitur (USD) 
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JAV 
Kanadoje ir kitur (USD) 
U ž s a k a n t į Lie tuvą: 
Oro paštu 
Reguliariu paštu 
Tik šeštadienio laida oro paštu 

' $190.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 
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Metams 
$120.00 
$135.00 

$70.00 
$80.00 

$600.00 
$120.00 

1/2 metų 
$65.00 
$70.00 

$53.00 
$70.00 

$300.00 
$66.00 

3 men. 
$4500 
$60.00 

$35.00 
$40.00 

$100.00 

D R. TOMAS ZUB1NAS 
DANUI GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St., 
Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708-423-5155. 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KAFOOJOGAS-ŠIRDES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. te l . 773-471-3300 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSKIS, MD 

MAUNAK V. RANA MD 
Illinois Pain Institute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
sužeidimu darbovietėje bei kitų vietų 

skausmo diagnozes ir gydyme specialistai. 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
BtGrove: 847-718-1212 
www.illinoispairi.com 

EDMUM3AS VTŽJNAS, MJO, &C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. S*. 5 * 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sirt/aritys danes JŽ pnenamą temą. 
Susaaimu -afcet antiška* arta fetuMSka. 

4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 
55 E. VVasrtington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hiils, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

SKELBIMŲ SKYRIUS 
TEL 773-585-9500 
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ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKJU UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, !L 60435 
Tel. 815-741-3220 

CANADA 

jaunystės dienų. O Rima Gu
daitienė labai gražiai pr i ta tė 
pianinu. Kazys Barūnas paskai
tė eilėraštį apie pavasarį. Šis 
eilėraštis labai tiko šio meto 
pavasariškai nuotaikai. 

Koncertas tikrai sužavėjo 
visus susirinkusius, tad jie ne
pagailėjo gausių ir širdingų plo
jimų, o rengėjai programos at
likėjus apdovanojo gėlėmis. 
Visi tikime, kad tai pirmas, bet 
toli gražu ne paskutinis mūsų 
gabių muzikų pasirodymas. 

Koncertui pasibaigus buvo 
skanios vaišės, ir svečiai turėjo 
puikią progą pasidalinti įspū
džiais. 

J . D a u g ė l a 

K a n a d o j e l ankės i LR Sei
mo pirm. Artūras Paulauskas. 
Apsilankęs Kanados sostinėje 
Ottawa, atvyko į Torontą, kur 
Prisikėlimo parapijos salėje 
susitiko su Toronto lietuviais. 
Pasakęs kalbą, atsakinėjo į 
pateiktus klausimus. 

„Tėv i škės ž ibur ia i " , Ka
nados savai t raš t is , surengė 
spaudos popietę, Lietuvos Kan
kinių parapijos salėje. Meninę 
programą atliko Montrealio 
„Melodijos" šešetukas, vad. 
muz. A. Stankevičiaus. Dalyviai 
pasivaišino šilta vakariene. 
Buvo traukiami loterijos bilie
tai , ne vienam pavyko laimėti. 

Toronto taut inių šokių 
ansamblis „Gintaras" atšventė 
savo penkiasdešimt metų 
jubiliejų su programa „Supy
niau šokių margą juostą". 
Programa buvo suskirstyta į 
tr is dalis: „Oi vija pinavija", 
„Rugių juosta" ir „Aštuonny
čiai". Šoko studentai, vyresnieji 
šokėjai ir jauniai . Tai buvo 
puikus ir spalvingas pasirody
mas. Royal York Arts salė buvo 
pilna. Vadovai Rita ir Juozas 
Karasiejai jau nuo 1965 metų 
vadovauja „Gintarui", kuris 
išaugo į stiprų ansamblį. 
„Gintaro" ansamblis yra apke
liavęs daug kraštų, net aplankė 
daug Lietuvos miestų, dalyvavo 
įvairiuose festivaliuose ir šokių 
šventėse. Tikrai puikiai repre
zentavo Lietuvą. Pritraukė jau
nimą, kuris per dalyvavimą 
ansamblyje labiau pamėgo savo 
tėvų kraštą. 

Toronto Prisikėlimo pran
ciškonų p a r a p i j o s Labdaros 
sekcija, vadovaujama dr. Ju
ditos Čiuplinskienės, surengė 
didelį įvairių suaukotų daiktų 
išpardavimą. Šį kartą padarė 
per 1,600 dolerių pelno. Para
pijiečių pagalba atliko didelį 
labdaros darbą. Surinkti pini
gai panaudojami jau daug metų 
išlaikant valgyklą Lietuvoje ne
turtingiesiems bei studentams. 

Toronto Pr is ikėl imo k r e 
d i to bankelis balandžio 24 d. 
turėjo savo metinį susirinkimą. 
L. Matukui atsisakius, pirmi
ninku tapo Algis Simonavičius. 
Buvo pateikta visos apyskaitos 
ir stovis. Aktyvas peršoko 67 
milijonus dol. Visiems skolinin
kams ir taupytojams buvo 
grąžinta 12 proc. už išmokėtas 
ar gautas palūkanas. 

Šiais metais paskirta de
šimt stipendijų studentams, 
kiekviena — 1,000 dol. Toron-
tiečiai laimingi, turėdami tokį 
kredito kooperatyvą, kuris 
atidarytas visas 7 dienas. Su
sirinkę į pamaldas, gali atlikti 
visus bankinius reikalus. Visi 
patarnavimai atliekami nemo
kamai. Santaupos apdraustos 
iki 100,000 dol. Malonus lietu
viškas patarnavimas. Nemo
kama aikštelė mašinoms pasis
tatyti . I metinį susirinkimą 
atvyko apie 350 bankelio narių. 
Pabaigoje visi buvo pavaišinti 
karšta vakariene. Susirinkimas 
taip sklandžiai praėjo, kad visi 
buvo patenkinti. 

S tasys P r a k a p a s 

• 
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Muzikas Faustas Strolia 
(kairėje), savo gyvenimą 
pašventęs lietuviškai dainai 
ir jos dainininkams... 

Archyvinė nuotrauka iš 
,,ankstesnių laikų". 
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RUSIJA— AFRIKA: JUODASIS VERSLAS 
ANATOLIJUS LAPINSKAS 

R u s a i vėl pas i rodė J u o 
da jame ž e m y n e . Ši k a r t ą j ie 
n e k o v o j a i d e o l o g i n i a m e 
fronte, ne te ik ia pagalbos 
kokiam nors komunisti
niam diktatoriui , bet tik 
uždirba d ide l ius p in igus 

Lenktynių da lyviams — 
ukrainiet iški lėktuvai 
Žudančios lenktynės Pary

žius — Dakaras, kurio trasa 
driekiasi Afrikos dykumomis 
tapo testu pasaulio motoriza-
cijos firmoms ir vairuotojams. 
Trokšdami, kad viskas veiktų 
kaip laikrodis, jose dalyvauja 
šimtai techninių darbuotojų. 
Kas dieną jie turi perkelti iš 
vienos vietos į kitą tonas įran
gos, automobflras, maistą. 

Tai Afrikoje būtų neįma
noma, jeigu ne milžiniški ukrai
nietiški transporto lėktuvai 
AN-124-100. Skraidantys mil
žinai pakelia po 120 tonų įvai
rios įrangos, taip pat sunkve
žimius ir net sraigtasparnius. 
Lenktynių organizatoriai jau 
ne vienerius metus renkasi fir
mos „Antonov Airlines" paslau
gas, nes būtent jos pilotai turi 
didelę Afrikos skraidymų patir
tį, o jos lėktuvai puikiai .jau
čiasi" sunkiomis tropikų sąly
gomis. 

Rusijos ir Ukrainos pilotai, 
aptarnaujantys šias lenktynes 
— brangią europiečių pramogą, 
yra ne vieninteliai buvusios 
SSRS specialistai, dirbantys 
Juodajame kontinente. Rusai, 
ukrainiečiai ir baltarusiai da
bar Afrikoje yra tokie pat 
aktyvūs, kaip šaltojo karo 
laikais. 

Tada jie darbavosi ideolo
giniame fronte — tarybiniai 
instruktoriai padėdavo ,.liau
dies išsivadavimo" judėjimams, 
taip pat ir Afrikos diktatoriams, 
pasirinkusiems socializmo ke
bą. KGB agentai ten medžiojo Va
karų žvalgus, šiandien rusai 
tapo pragmatiški, neeksportuo
ja socializmo, bet uždirba pinigus. 

Afrikoje, kaip grybai po lie
taus, dygsta Rusijos firmos. Jos 
veikia ten, kur nenori kelti ko
jos didžiosios Europos firmos,— 
vidaus karų regionuose, primi
tyviame ir nešvariame versle. 

Pastaraisiais metais rusų 
verslininkai užkariavo Afrikos 
oro transportą, tačiau dabar 
pradeda investuoti į perspek
tyvesnes sritis. Neseniai skur
džias, paskendusias namų ka
ruose valstybes ėmė lankyti di
džiųjų Rusijos žaliavų gavybos 
susivienijimų atstovai. „Slav
neft", „Gazprom", „Lukoil", 
„Alrosa" jau pasirašė kontrak
tus Sudane ir Angoloje. 

Afrikoje netrūksta 
Rusijos d r a u g u 

Sibiro bendrovė „Alrosa" 
praeitą vasarą gavo licenciją 
statyti atominę elektrinę An

goloje. Tačiau elektrinė yra tik 
prietiltis tolimesnei ekspansi
jai, nes , Alrosa" tai pirmiausiai 
stambus deimantų eksportuo
tojas, o Angola — viena iš di
džiausių jų gamintojų. Visiš
kai aišku, kad Rusijos bendrovė 
nori atsiriekti dalį deimantinio 
torto. 

Didžiojo aštuoneto (G—8) 
susitikime Kanadoje su Afrikos 
vadovais Rusijos prezidentas 
Vladimir Putin ypač šiltai ben
dravo su Pietų Afrikos Respub
likos prezidentu Thabo Mbeki. 
Buvusio KGB agento simpati
jos buvusiam partizanui, Mask
vos mokyklos absolventui neat
sitiktinės. 

Maskvos verslas nori įeiti į 
Afrikos rinką, kol dar nesibaigė 
kariniai konfliktai, atbaidantys 
Vakarų firmas. Todėl buvę KGB 
agentai pradėjo atšildyti buvu
sius kontaktus ir pažintis su 
Afrikos kolegomis. 

Rusija Afrika domisi ne nuo 
šiandien. Ekonominę ekspansi
ją jie pradėjo iš karto, subyrėjus 
SSRS. Pirmosiomis „kregždė
mis" buvo aviacijos firmos, 
kurių at i tarnavę iljušinai ir 
antonovai Afrikos danguje per
gyveno savo antrąją jaunystę. 
Visos mašinos ten atkeliavo iš 
kadaise galingo sovietinio oro 
laivyno, kuris geriausiais me
tais turėjo net 8,000 lėktuvų. 

Rusi jos p i lo t ams Afrika — 
e ldo radas 

Antonovo gamyklos Kijeve 
atstovai prisipažįsta, kad 1991 
m. gero stovio transportinį 
antonovą galima buvo nusi
pirkti už dvejų metų senumo 
„Mercedes" kainą. Buvusios 
SSRS erdvėje tuomet greitai 
susikūrė per 1,000 oro linijų 
bendrovių. Rinka greitai suma
žino jų skaičių. Šiuo metu šioje 
erdvėje veikia 200 firmų, iš 
kurių 20 turi interesų Afrikoje. 

Juodasis kontinentas tapo 
nauju eldoradu mūsų firmoms, 
teigia Rusijos ekspertai, nes 
mūsų lėktuvai gali leistis netgi 
laikinuose oro uostose ir ne
reikalauja sudėtingo aptarnavi
mo. Būtina pridurti, kad Afri
koje be aviacijos t ransporto 
negali veikti jokia ūkio šaka, 
nes ten nėra automobilių kelių, 
o geležinkelių tėra nuotrupos. 

Be oro transporto tokios 
šalys kaip Kongo demokratinė 
respublika (buvęs Zayras) sug
rįžtų į prieškolonijinius laikus. 
Rusijos lėktuvų dėka vietiniai 
vadukai gali permesti ginklus 
ir kareivius šimtus kilometrų į 
džiungles ir kariauti dėl dei
mantų. Afrikos karų veikėjams 
antonovų ir iljušinų laivynas, nu
pirktas už brangiuosius akme
nis, yra tiesiog išsigelbėjimas. 

Per gana trumpą laiką Ru
sijos ir Ukrainos oro bendrovės 
perėmė krovinių pervežimą Af
rikoje. Sunku, tiesa, visa tai tik
sliai įvertinti, nes niekas jokios 
statistikos neveda. Tačiau pi

lotai prisipažįsta, kad Afrikos 
radijo ryšio erdvėje dominuoja 
rusų kalba. Pačioje Angoloje 
skraido 400 rusų, ukrainiečių, 
baltarusių. 

Kai kurios firmos, pvz., 
„Motor Sič" iš Zaporožės vykdo 
reguliarius skrydžius, gabena 
užsakytas prekes, taip pat ir 
žmones. Kita firma „Avia 
Leasing" nuomoja savo lėktu
vus ir sraigtasparnius (tarp jų 
ir milžinišką transporto sraig
tasparnį MI-26) vyriausybėms 
ir atskiroms firmoms Siera Leo
nė, Vakarų Sacharoje. Centri
nės Afrikos Respublikoje. 

Firma, priklausomai nuo 
krovinio už valandą ima iki 
1,000—2.000 dolerių. Pilotai, 
žinoma, tiek daug neuždirba, 
bet gali t ikėt is 1,500—2,000 
dolerių per mėnesį. Jiems tai 
stambus laimikis. Afrikoje jie 
turi gerą vardą. 

Rusi jos ginklai irgi 
ke l iau ja į Afriką 

Nors darbo Afrikoje rizika 
yra labai didelė, daugybė rusų 
viską pastatė ant vienos kortos 
ir pradėjo ten darbą arba inves
tavo. Labiausiai žinomu rusu, 
uždirbusi Afrikoje stambias 
sumas yra Viktor But, buvęs 
sovietų karininkas. Tai gana 
tamsi asmenybė, žmogus su 
daugeliu veidų ir pasų, žino
mas ir kaip Aminov, Butov, 
Bad. Buiakin. Greičiausiai jis 
buvo KGB ar GRU agentas. 
Laisvai kalba angliškai, portu
gališkai, prancūziškai ir netgi 
zulusiškai. Jam priklauso di
delė firma „Air — Cess Libe-
ria". turinti 70 antonovo ir ilju-
šino markės lėktuvų. 

Tasai But taip pat užsiima 
ginklų pardavimu Liberijai 
(prieštankiniai ir priešlėktu
viniai pabūklai, šarvuoti trans
porteriai). Už visa tai jis gau
davo tvirčiausią Afrikos valiu
tą — deimantus, tačiau neat
sisakydavo ir tantalito (mine
ralo, naudojamo elektronikoje, 
būtent dėl jo kasyklų vyksta 
karas Konge) ar vertingų me
džio rūšių. 

Pasaulyje kasmet išaugina
ma 250 mln. karatų deimantų, 
kainuojančių 7 mlrd. dolerių. 30 
proc. jų į rinką patenka iš kon
trabandos — kaip tik iš šių ir 
finansuojami Afrikos karai . 
Viktor But kraujuotais deiman
tais nuklojo savo kelią į sėkmę. 
Dabar jo ieško britų, amerikie
čių ir belgų specialiosios tarny
bos, nes jis įtariamas pardavęs 
ginklų Al Qaeda talibams. 

Viltingas masalas — 
Afrikos nafta 

Afrikoje atsiranda ir Ru
sijos ūkio didieji žaliavų gavy
bos susivienijimai. Užpernai, 
tik atšilus santykiams su Su
danu (kai šis nutraukė ben-
radarbiavimą su Bin Laden), į 
Sudan nuvyko „Slavneft" įmo
nės vadovas Michail Gucerev. 

Pasirašė kontraktą, leidžiantį 
Rusijos — Baltarusijos firmai 
eksploatuoti turt ingas naftos 
versloves centriniame Sudane. 

Išžvalgytos šios šalies naf
tos atsargos (tyrimus dar aš
tuntąjį dešimtmetį vykdė Ame
rikos „Chevron" kompanija) 
vertinamos 160 mln. tonų, o kol 
kas išžvalgyta tik 15 proc. šalies 
teritorijos. Todėl rusai ir galvo
ja apie naftos gavybos monopo
lizavimą Sudane. 

Maskvos ūkio strategijos 
inst i tuto ekonomistai mano, 
kad Rusijos firmos neturi gali
mybių patekti į Persų įlankos 
ir Lotynų Amerikos naftos 
r inkas , nes negalės išlaikyti 
Vakarų milžinų, tokių kaip 
„Shell", „Chevron" konkurenci
jos. Todėl Rusija ieško telkinių 
skurdžiuose kariaujančiose ša
lyse, kurios nėra patrauklios 
konkurentams, būtent Sudane, 
Angoloje, Libijoje. 

Rusija ieško naftos Afriko
je, nors pati jos turi pakanka
mai. Tačiau jos gavyba, pvz., 
Sudane yra pustrečio karto pi
gesnė negu Sibire. Prieš tre
jus metus „Jukos" vadovas Mi
chail Chodorkovskij teigė, kad 
Rusijos naftininkai turi diversi-
fikuoti gavybą ir taupyti Sibiro 
telkinius. Todėl „Jukos" pra
dėjo investuoti Libijoje. 

Kitas didžiūnas „Slavneft" 
— planuoja Sudane investuoti 
160 mln. dolerių. J Chartumą 
atvyko rusų geologai ir gręžinių 
specialistai. Sudaniečiai išskės
tomis rankomis priima tokius 
investuotojus. Jų krašte vis dar 
vyksta karas tarp musulmo
niškos šiaurės ir krikščioniškų 
pietų. 

Čia vyrauja neapsakomas 
skurdas, skačiuojamas kiekvie
nas doleris. Todėl rusų inves
tuotojai ten jaučia simpatiją, o 
tai palengvina verslą. Beje, 
daugelis vietos politikų yra 
baigę studijas Maskvoje. Sudan 
užsienio reikalų ministras mo
kėsi Odesoje. Todėl problemų 
jam susikalbėti su „Slavneft" 
vadovu nebuvo. Tokie kontak
tai padeda verslo reikaluose. 
Maskvai nuolankūs režimai ar 
komunistiniai partizanai veikė 
daugelyje šalių — Angoloje. 
Mozambike, Tanzanijoje, Etio
pijoje, Somalyje, Konge, Zim
babvėje. Rusai dabar semia bu
vusių partizanų, o dabar mi
nistrų pasitikėjimo dividendus. 

Prancūzija ir Didžioji Bri
tanija dar septintąjį dešimt
metį greitai atsikvošėjo nuo 
savo Afrikos imperijų subyrėji
mo ir iki šių dienų išsaugojo 
savo įtaką buvusioms koloni
joms. Kaip pavyzdys gali būti 
atgiję Britų tautų sandraugos 
šalių kontaktai. 

Maskva taip pat svajoja 
apie savo postkolonijines impe
rijos atstatymą. Kas žino, gal 
tuomet ir Angola panorės tapti 
vadinamosios Nepriklausomų 
valstybių sandraugos nare. 

DANUTE BINPOKIENE 

Jo giesmės ir dainos 
nuolat mus lydi 

Savo visuomenėje tebeturime daug, j au 
brandaus amžiaus sulaukusių, talentingų 
ir veiklių žmonių. Dažnai pasinaudojame 

jų paslaugomis, kai reikia kažką atlikti, sukur
ti, padaryti , padėti , bet dar dažniau tarytum 
pamirštame. Tai nereiškia, kad tų žmonių ne
vert iname ar juos atstumiame, tik, nors pri
pažindami jų talentą, laikinai atsi toliname, 
pasinėrę savo reikaluose. Kol vieną dieną lietu
viškame laikraštyje išspausdinamas, per lietu
višką radiją paskelbiamas jų mirties praneši
mas... Tuomet, lyg besistengdami atsilyginti už 
tai, kad į gyvus per mažai kreipėme dėmesio, 
rašome ilgus, kupinus liaupsių nekrologus, 
graudžias užuojautas pasilikusiems artimie
siems ir atsidustame: „Per anksti iškeliavo 
amžinybė, dar taip buvo reikalingas..." 

Bet būna ir k i ta ip (deja, ta i išimtys). 
Susiburia grupelė žmonių ir suruošia tokiam 
žymiam asmeniui šventę—pagerbimą, padėką 
už daugybę atliktų darbų lietuvių tautos bei jos 
tautiečių gerovei. 

Štai jau kuris laikas skaitome ir „Drauge", 
kad gegužės 15 d. Pasaulio lietuvių centre, Le-
mont, IL, ruošiamas Fausto Strolios muzikinės 
kūrybos koncertas. Kai kas suplos delnais ir 
pasakys: „Tikrai verta!"; kai kas gal tik pa
t raukys pečiais: „Faustas Strolia? O ką jis su
kūrė, kad net visas koncertas..." 

Žinoma, ta ip sakyti galėtų tik žmonės, ku
rie neseniai į mūsų lietuviškąjį pasaulį „nusi
leido iš Marso" ar dar tolimesnės planetos. 
Fausto Strolios giesmės, dainos, muzika mus 
nuolat lydi — ir bažnyčiose lietuviškų pamaldų 
metu, ir jaunimo stovyklose, ir l i tuanistinėse 
mokyklose, ir dainų šventėse, ir net privačiuose 
susibūrimuose. J u k lietuviai — daininga tauta , 
o Faus tas Strolia — vienas produktyviausių 
mūsų laikų kompozitorių, kurio muzika tokia 
sava, art ima lietuvio — ir vaiko, ir jaunuolio, ir 
suaugusio — sielai. 

Tačiau Faus tas Strolia yra ne vien kompo
zitorius, bet choro vadovas, dainų mokytojas lit. 
mokyklose ir vasaros stovyklose, akompaniato-
rius, svarių muzikinių recenzijų rašytojas. Vien 
tik Lietuvos Vyčių chorui, kuris ne t rukus švęs 

savo 90 metų gyvavimo ir dainavimo sukaktį. 
F. Strolia vadovauja jau daugiau kaip 45 metus! 
Kiek dirigentų tam gali prilygti? 

F. Strolia savo pasiekimais, savo Dievo 
duotu dideliu talentu nesididžiuoja, nesigiria. 
Tai, galime drąsiai sakyti, vienas kukliausių 
žmonių. Visad paslaugus, besišypsantis, nuo
lankus ir malonus. Balso jis nepakels, antakių 
nesurauks, nepasitenkinimo neparodys, net kai 
choristai „nuvažiuoja nuo tono", kai pamiršta 
dainos ar giesmės žodžius, kai nerūpestingai 
lanko repeticijas, o koncertų ar pasirodymų 
metu pirmieji kopia į sceną ir stengiasi atsistoti 
pačiame priekyje... 

F. Strolia yra sukūręs daug religinių ir pa
saulietinių kūrinių, besistengdamas užpildyti 
atsiradusias spragas. Pavyzdžiui, kai po Vati
kano II Susirinkimo pasikeitė liturginis gie
dojimas bažnyčiose, nuo vargonų ir chorų jį 
daugiau pervedant į visus besimeldžiančius, 
lietuviškos parapijos, bet taip pat religinės 
apeigos jaunimo bei vaikų stovyklose, pasigedo 
lengvai išmokstamų, sklandžių giesmių. Faus
tas Strolia, pasinaudodamas kun. Stasio Ylos 
maldaknyge, lietuvių poetų kūryba, sukūrė 
daugybę ir pavienių giesmių, ir jų ciklus, ir net 
Mišias. Kas nėra girdėjęs iškilmingai graudžios 
ir jautrios F. Strolios kantatos „Suledėjusiomis 
lūpomis", pagal Sibiro kankinės Adelės Dirsytės 
maldą? (Ji bus atlikta ir gegužės 15 ruošia
mame koncerte.) 

O kiek dainelių išdainavo mūsų vaikai ir 
anūkai liet. mokyklų šventėse, pasirodymuose! 
Juk be F. Strolios muzikos, ypač kai Lietuva 
tebebuvo už geležinės uždangos, būtų buvę sun
ku išsiversti. Taip pat ir skautams, kurių 
stovykloms bei šventėms F. Strolia sukūrė tik
rai daug dainų. 

Esame įsitikinę, kad sekmadienį, gegužės 
15 d., Lietuvių fondo salė PLC nesutalpins vi
sų, atėjusių pagerbti muziką, komp. Faustą 
Strolia, kuris lietuviškai veiklai, lietuviškai 
muzikai atidavė savo gyvenimą, laiką, talentą. 
Dabar turime progą jam nors dalelę tos skolos 
grąžinti. 

KURI KELIONĖ ĮDOMIAUSIA? 
ALEKSAS VITKUS 

Nr. 2 

Tiesa, jis savo kelionės tikslą nors ir pasiekė, 
bet ten rado 33 dienomis anksčiau įsmeigtą 
Norvegijos vėliavą. Koks nusivylimas! Jo grupei 
grįžtant į savo bazę, kilo nesibaigiančios sniego 
audros. Išbadėję keliautojai, kankinami audrų, 
šalčio, skorbuto ir visiškai išsekę, tik po metų 
buvo atrast i savo palapinėje, visi negyvai sušalę į 
ledą, vos tik 11 mylių nuo išsigelbėjimo — išeities 
bazės! Ak, tie aprašymai! J ie ir pa t raukė mus 
pabandyti išgyventi kažką neįprasta, ką nors 
panašaus. 

Daugiau laimės turėjo garsusis anglas Ernest 
Shackelton, kuris, nors niekada nepasiekė pietų 
ašigalio, bet ir nežuvo, tai bandydamas. Jo planas 
buvo ne tik pasiekti „Žemės galą", bet ir pereiti 
visą ledinį žemyną, ir baigti kelionę jau kitame 
vandenyne. Pradėjęs kelionę laivu „Endurance" 
1914 m. rudenį, įšalo į ledus, ir tie ledai po kiek 
laiko laivą su t ra i škė į šipulius. Pergyvenusi 
žiemą laivo likučiuose, 27 vyrų įgula pasistatė iš 
jų kelis mažus laivelius, iš kurių stebėjo, kaip 
kitą vasarą „Endurance" pagaliau nugrimzdo 
jūros dugnan. Vyrai liko ant plaukiančios ledo 
lyties. Ja i sutirpus, jie sėdo į laivelius ir po 
savaitę trukusio irklavimo pasiekė negyvenamą 
Elephant salą. Vyko Pirmasis pasaulinis karas. 
Jų niekas nepasigedo ir neieškojo. Čia Shackel
ton paliko įgulą ir tik su keliais vyrais išplaukė 
800 mylių kelionėn į South Georgia salą, kur 
buvo banginių medžiojimo stotis . Ten radęs 
pagalbos, grįžo prie savo vyrų tik 1916 metų rug
pjūtį, taip išgelbėjęs visus 27 jūr ininkus, ne
praradęs nei vieno savo vyro. Tai buvo nepapras
to heroizmo, pasiryžimo ir užsispyrimo nepasi
duoti gamtai istorija. Likimo ironija, bet Shac
kelton baigė savo gyvenimą, g r ^ ę s į tą pačią 
South Georgia salą 1922 m., ieškodamas kito ke
lio į Antarktiką. Mirė ten nuo širdies smūgio, bū
damas vos 47 metų. 

Šią savo kelionę buvau aprašęs savo apy
linkės angliškame laikraštyje. Kodėl angliškai9 

Mat, ne visi mūsų anūkai skaito ir rašo lietu
viškai. Kiek vėliau, nors jau daugiau kaip prieš 
penkerius metus, tos kelionės įspūdžius lietu
viškai skaitė „Dirvos" skaitytojai. Esam nemažai 
keliavę, turėję labai įdomių išgyvenimų Europoje, 

ar egzotiškose Afrikos, slėpiningos Azijos ar 
tolimos Australijos žemėse, bet. mano nuomone, 
ši kelionė \ Antarktiką. buvo mums pati įdomiau
sia. Tiesa, istorijos čia nedaug, bet už tai — kokie 
sunkiai įsivaizduojami puikūs gamtos vaizdai! Ne 
visi „Draugo" skaitytojai skaito „Dirvą", todėl ma
nau, kad vertėtų ir jiems duoti progos susipažinti 
su Antarktiką. Be to, šis aprašymas yra žymiai 
praplėstas ir gerokai skirtingas nuo originalo. 

Žmonių domėjimasis Antarktiką nesumažėjo 
nei vėlyvesniame XX amžiuje. Amerikietis ad
mirolas Richard E. Byrd 1929 m. perskrido virš 
pietų ašigalio, ir po to Antarktikos žemyne įstei
gė visą eilę gamtos tyrinėjimo bazių. Antrasis pa
saulinis karas sustabdė visą tą veiklą, ir tik pra
sidėjus „šaltajam" karui, del Antarktikos pradėjo 
varžytis Amerika, Sovietų Sąjunga. Argentina, 
Čilė ir kitos. Bus d a u g i a u . 
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AMERIKIEČIŲ GYDYTOJAI 
LIETUVOJE LANKĖSI 

JAU TRYLIKTĄ KARTĄ 
RASA ŽEMAITIENE 

Ne veltui JAV Lietuvių 
bendruomenės Socialinių rei
kalų tarybos organizacija „Lie
tuvos vaikų viltis" savo pava
dinime turi žodį „viltis". Ši or
ganizacija iš tiesų neša viltį. 
Neša viltį tiems, kuriems jos 
labiausia reikia: vaikų su 
negalia tėvams ir patiems ligo-
niukams. Labiau nei bet kas 
kitas šio žodžio prasmę supran
ta ir Santariškių universitetinių 
medicinos klinikų vaikų ortope
dijos skyriaus vedėjas Kęstutis 
Saniukas, jau trylikti metai iš 
eilės savo ligoninėje pasi t in
kantis gydytojų brigadą iš 
Amerikos su garsiu chirurgu J . 
P. Lubicky priešakyje. Padėti 
Lietuvos vaikams gydytojai ir 
medicinos personalas atvyksta 
būtent „Lietuvos vaikų vilties" 
rūpesčiu. O čia, Lietuvoje, ame
rikiečių kasmet laukia būrys 
kruopščiai atrinktų, pačių 
sunkiausių ortopedinių prob
lemų turinčių ligoniukų. Apie 
tai , koks gi buvo šis, jau trylik
tasis amerikiečių vizitas ir kas 
nuveikta šiemet kalbėjomės su 
gydytoju Kęs tuč iu Saniuku. 

— Kiek svečiu s u l a u k ė t e 
š i emet? 

— Gydytojai tie patys kaip 
ir kasmet: jau keturioliktą 
kartą savo atostogas Lietuvos 
vaikams aukoja anksčiau Shri-
ners vaikų ligoninės esančios 
Čikagoje chirurgas, o dabar 
Rush universitetinės ligoninės 
stuburo padalinio vadovas J. P. 
Lubicky, dešimtą kartą atvyks
ta Layola universiteto ortopedi
jos klinikos vadovas, plaštakos 
chirurgas profesorius Terry 
Light. Kaip ir paprastai, šiemet 
atvyko pora jaunų gydytojų ir 
medicinos seserys. Pirmą kartą 
Lietuvoje lankėsi kinezetera-
peutas Timoty Caruso. Labai 
norėjome sulaukti šios srities 
specialisto, nes po operacijų 
labai daug kas priklauso nuo 
reabilitacijos kokybės. J is dirbo 
mūsų ligoninėje, važiavo į 
Utenos reabilitacijos skyrių, o 
taip pat skaitė paskaitas, mokė 
mūsų gydytojus. 

Visą laiką sulaukia ir lauk
tuvių. Šiemet svečiai atvežė 
itin brangių stuburo implantų. 

Gydytojas Kęstutis Saniukas, Vai
kų ortopedijos skyriaus vedėjas. 

operacinių instrumentų, medi
cinos įrangos. Tai dovanos maž
daug už 350,000 litų. 

— Kiekv ieno v iz i to m e t u 
a m e r i k i e č i a i a t l i e k a a p i e 
20—30 itin sudėt ingu ir ka r 
t u mokomųjų parodomųjų 
operac i jų v a i k a m s , konsu l 
tuo ja p e r 160 v a i k ų su or
t o p e d i n ė m i s n e g a l i o m i s i š 
į v a i r i a u s i ų L i e t u v o s k a m 
pelių. Ar šis v iz i t a s b u v o 
toks p a t s d a r b i n g a s ? 

— Per visus metus buvome 
atrinkę ir paruošę trisdešimt 
ligonių nuo metuko iki 17 metų 
amžiaus su itin didelėmis prob
lemomis operacijoms arba bent 
jau labai rimtoms konsultaci
joms dėl operacijų ateityje. 
Šiemet, kaip ir kasmet, buvo 
pasirinkta vizito specializacija: 
penkis vaikus operavome su 
įvairiomis klubo deformaci
jomis, išnirimais. Buvo atlikta 
itin sudėtinga, tiesiog išskir
tinė, stuburo operacija. Ji iš 
dviejų dalių. ir antrą kartą ope
ruosime jau patys be kolegų 
amerikiečių. Terry Light atlik
tos plaštakos operacijos visos be 
išimties buvo labai sudėtingos. 
Konsultavome per 140 vaikų, 
suvažiavusių iš visos Lietuvos. 
Kinezeterapeutas taip pat labai 
daug dirbo, konsultavo daug 
vaikų, atvežė literatūros, bet 
kas svarbiausia, kad užsimezgė 
ryšiai — iškilus problemai bus 
galima kreiptis, konsultuotis. 
Juk tokie vizitai neapsiriboja 
vien operacijomis ir vaikų 
apžiūromis. Mes labai daug 

kalbamės apie per metus ope
ruotus mūsų ligonius, kviečia
me pasirodyti tuos, kuriuos 
anksčiau operavo patys ame
rikiečiai, kalbamės apie naujau
sius medicinos pasiekimus orto
pedijoje, žodžiu, daug konsul-
tuojamės ir mokomės patys. 
Daug ir išmokome. Todėl kas
met girdime, kad jau nelabai 
yra ir ko važiuoti. Bet smagu, 
kad tos nepaprastai vertingos 
mums ir ligoniams kelionės vis 
dar įvyksta. Juk pas mus 
atvažiuoja tokie gydytojai, kurie 
ir Amerikoje — žvaigždės. O ką 
jau kalbėti mums. Be to jie 
labai aktyvūs, seka visas nau
jienas ir jų atvežamos žinios 
tiesiog neįkainojamos. Tai ką 
jie pasiekė per penkiasdešimt 
metų, mes su jų pagalba — per 
dešimt. Jie mums padovanojo 
brangiausią dalyką — laiką. 

— Daugiau kaip dešimt 
metų itin sunkūs l igoniukai 
iš Lietuvos vykdavo nemo
kamai tos pačios „Lietuvos 
vaikų vilties" rūpesčiu ope
ruot i s į Čikagą, kartais 
Tampą arba Los Angeles . 
Amerikoje jau atl ikta per 
200 operacijų. Ar tai vyksta 
ir dabar? 

— Deja, jau ne. Įstojus į 
Europos Sąjungą mes. tapome 
oficialiai išbraukti iš besivys
tančių šalių sąrašų, o kar tu 
praradome ir galimybę operuo
tis Amerikoje kaip kad buvo iki 
šiol. Tačiau nusiminti labai ne
vertėtų. Šiandien vaikų ortope
dija Lietuvoje yra pasiekusi 
didelių profesinių aukštumų. To 
nebūtų įvykę be amerikiečių 
vizitų ir be „Lietuvos vaikų vil
ties" organizacijos pastangų ir 
visam tam skiriamų lėšų. Per 
pastaruosius dešimt metų kon
sultacijų skaičius mūsų ligo
ninėje išaugo nuo 800 iki 9,000 
per metus. Žinoma, kai išva
žiuojant svečiams mes girdime, 
kad jau viską mokame ir jiems 
čia nėra kas veikti, mums ma
lonu būti įvertintiems, bet jų 
vizitų mes kasmet labai lau
kiame ir kol kas sulaukiame. Be 
to, po savo vizito Lietuvoje 
amerikiečiai nuolat domisi savo 
pacientais, negaili patarimų 
reabilitacijos klausimais, atsiun
čia individualių reabilitacijos 

priemonių, todėl gal ima sakyti , 
kad mes bendraujame nuolatos. 
Apibendrinant galima pasaky
ti, kad yra trys labai naudingi 
tokių vizitų aspektai. Su ame
rikiečiais, kaip neginčijamais 
autori tetais, mes pasi t iks l i 
name savo žinias ir pasitikri
name ar viską gerai darome. 
Galima daug kar tų pasakyti , 
kaip atlikti sudėtingas operaci
jas, bet nepalyginamai geriau 
vieną kartą pamatyti . I r svar
biausia — didžiule vizitų nauda 
žmonėms. Mes juokaujame, kad 
pakliuvę pas tokius gydytojus 
mūsų ligoniai pradeda sveikti 
vien nuo to fakto. Ir ta i supran
tama: jais pasit ikima besąly
giškai. 

— Bendradarbiaujate jau 
ilgai. Ar p a v y k o a r t i m i a u 
susibičiuliauti su amer ik ie 
čiais? 

— Be abejo, kad esame jau 
draugai, kalbamės apie viską 
labai atvirai, neliko tos įtam
pos, kuri jausdavosi prieš pir
muosius kolegų vizitus. Be to, ir 
amerikiečiai, ir mūsų skyriaus 
gydytojai išmoko darnia i dirbti 
kartu. Juk anksčiau, sulaukęs 
svečių, jaučiausi p r iva lan t i s 
viską matyti pats. Vizituodavau 
po dešimt kartų, namo grįž
davau naktimis, o dabar jau 
susiklostė normalus darbų 
tempas, visi žino už ką yra 
atsakingi i r galima labai nor
maliai darbuotis. Nors j iems 
kaip svečiams gal ir nė ra labai 
normalu dirbti nuo ryto iki 
kokios dešimtos vakaro. Kita 
vertus, j ie atvažiuoja t a m 
nusiteikę ir pasiruošę. Pramo
goms, poilsiui laiko lieka labai 
mažai. Tiesa, viena sesutė buvo 
atsivežusi dukrą parodyti Lie
tuvą. Bet darbo buvo tiek, jog ir 
jai teko nemažai laiko praleisti 
ligoninėje kartu su m a m a ir net 
jai padėti. Žinoma, į tuo metu 
vyskusią Kaziuko mugę visi 
rado laiko nueiti ir nusipirkti 
suvenyrų. 

— Gydytojus į L ie tuvą 
kasmet a t lydėdavo „Lietu
vos vaikų vi l t ies" koordina
torės. Ar š i emet k a s n o r s i š 
tų veikl ių m o t e r ų lankės i 
Lietuvoje? 

— Šiemet kar tu su gydyto
jais buvo atvykusi Marija 
Kriaučiūnienė. Pačios pirminin
kė Gražinos Liautaud nebuvo. 
Girdėjome, kad ji tur i malonių 
rūpesčių ir daug džiaugsmo: 
gimė du anūkai. Sveikiname 
ir tikimės pasimatyti vėliau — 
žada atvažiuoti atši lus orams. 
Iš tiesų ši organizacija ir visi 
joje dirbę ir dirbantys žmonės 
mums labai daug padėjo. Už jų 

LIETUVIAI VOKIETIJOJE 
BERLYNO APYLINKE 

Lituanistinė m o k y k l a 

Vienas svarbiausių įvykių 
mūsų bendruomenės gyvenime 
buvo šeštadieninės mokyklėlės 
atidarymas gruodžio 4 dieną. 
Šią ilgai brandintą idėją — 
turėti Berlyne lituanistinę mo
kyklėlę — mums pagal iau 
pavyko įgyvendinti vien todėl, 
kad atsirado penkios moterys, 
kurios sutiko aukoti savo lais
valaikį ir energiją šiam tikslui. 
Tai mokyklos steigėja ir vadovė 
Irena Uelkekul bei mokytojos 
Jurgita Kuolaitė, Almyra Wei-
gel, Ilona Adomavičiūtė ir Rūta 
Zimmermann. Esame labai dė
kingi ir ambasadai už pamo
koms suteiktas patalpas. Mo
kyklą šiuo metu lanko apie 12 
vaikų. Stengsimės, kad, laikui 
bėgant, jų būtų daugiau. Ti
kimės sulaukti finansinės pa
ramos iš Lietuvos institucijų. 
Tokią paramą mums tarsi ir 
pažadėjo Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamento atstovės, 
kurios gruodžio mėnesį viešėjo 
Berlyne, susitiko su mūsų 
mokytojomis ir ambasados dar
buotojais ir jau padovanojo dvi 
didžiules dėžes vadovėlių. 

V a k a r o n ė su c e p e l i n a i s 

Malonu paminėti, kad mūsų 
bendruomenės nar ia i dažnai 
kviečiami į įvairius ambasados 
renginius. Štai praėjusių metų 
gruodžio 1 d. LR ambasados 
darbuotojai pakvietė Berlyno 
apylinkės atstovus į restoraną 
valgyti cepelinų, kuriuos paga
mino mūsų valdybos narė Vilma 
Range. Dalyvavo ir žymus lietu
vių kilmės violončelininkas 
Davidas Geringas su žmona, 
taip pat dvi Hamburgo LB 
apylinkės valdybos atstovės. Tai 
buvo smagus vakaras , kurio 
metu turėjome galimybę nefor
malioje aplinkoje pabendrauti 
su ambasadoriumi Evaldu Igna
tavičiumi ir kitais ambasados 
darbuotojais. Visi sutiko, kad 
tokią tradiciją butų ver ta 
išlaikyti ir susitikti keletą kartų 
per metus. 

FRANFURTO APYLINKĖ 

Nauja a p y l i n k ė s va ldyba 

Frankfurto LB apylinkės 
visuotinis narių susirinkimas, 
įvykęs 2005 m. vasario 6 d., 
šiems metams išrinko tokios 
sudėties valdybą: 

Dovydas Šalkauskas — 
pirmininkas, EI.p. 

dovydas@lietuviai.de 
Kęstutis Bučinskas — pir

mininko pavaduotojas. 
Asta Goetz — iždininkė, 
Romas Šileris — iždo kon

trolierius. 
Suvažiavime prisistatė ir 

naujasis gimnazijos kapelionas 
kun. Rytis Gurkšnys, SJ, kuris 
ateinantį pusmetį kiekvieno pir
mą mėnesio sekmadienį laikys 
šv. Mišias Frankfurto lietuviams. 

Norintieji gauti daugiau ži
nių prašomi retkarčiais pasi
žiūrėti į mūsų www.lietuviai.de 
internete svetainę. 

Išrinkta nauja Vokietijos LB 
valdyba 

Vokietijos LB valdyba: 
Antanas Šiugždinis — pirminin
kas, dr. Vincas Bartusevičius — 
vicepirmininkas. Gintaras Ru-
čys — sekretorius, Vytas Lemke 
— iždininkas, Bernadeta Goš-
tautaitė — narė spaudai, Klau
sas Žulys — narys teisiniams 
reikalams, Agnė Kubiliūtė — 
narė. 

Vokietijos LB kontrolės 
komis i j a : Andrius Smitas, 
Laima Lipšytė, Edmundas Jan-

surinktas lėšas įrengta puiki 
skyriaus operacinė su pažan
giausiomis sterilizacijos maši
nomis ir naujausia is instru
mentais, jaukiai suremontuotas 
vaikų ortopedijos skyrius. Tokie 
sunkiai suvokiami labdaros 
darbai, prasidėję naudota is 
ins t rumenta is , vėliau virto 
tiesiog milžiniškoms pinigų 
sumomis. Gerus darbus paver
tus pinigais būtų jau per 8 
mln. dolerių. Lietuvių ben
druomenės Socialinių reikalų 
tarybos organizacijos „Lietuvos 
vaikų viltis" pirmininkė Graži
na Liautaud visai ortopedijos 
ligoninei padovanojo naujus 
langus. Vien tai jai kainavo per 
600,000 litų. 

— Gydytojas J . P. Lu
bicky už nuope lnus Lietu
vai yra apdovanotas treč io 
laipsnio Gedimino ordinu? 
Ar Lietuvos valdžia p a s t e 
bėjo š iemet in į a m e r i k i e č i ų 
vizitą? 

— Taip, šiemet už nuopel
nus Lietuvai gydytojai T. Light 
prezidento Valdo Adamkaus 
buvo apdovanotas Riterio kry
žiumi už nuopelnus Lietuvai. 
Taip pat buvo surengtas priėmi
mas Lietuvos Vyriausybėje. 
Premjeras Algirdas Brazauskas 
gydytojų komandą apdovanojo 
vardiniais laikrodžiais. Toks 
dėmesys malonus ir, manau , 
kad net būtinas;', nes ame
rikiečių at l iekami darbai iš 
tiesų labai dideli. Man, kaip 
skyriaus vadovui, buvo ma
lonu, kad buvo įvertinti ir mūsų 
lietuviai gydytojai, nes dirbame 
labai daug, o amerikiečių vizito 
metu net neskaičiuodami darbo 
valandų. Kartu su amerikie
čiais dirbo ir buvo apdovanoti 
gydytojai Ša rūnas Bernotas, 
Virgis Urbanavičius, Dalia 
Galvydienė, Darius Radzevi
čius, Dalija Rugienytė. 

— Š ieme t v i z i t a s p a r o d ė , 
k a d „L ie tuvos v a i k ų v i l t i s " 
p a l i e k a viltį L i e t u v o s ligo-
n i u k a m s i r j ų t ė v e l i a m s 
a m e r i k i e č i ų p a g a l b o s su
l a u k t i i r a te i ty je — ve ik l a 
t ebevy s t oma . 

— Labai to noriu ir tikiuo
si, kad taip bus. Ačiū žmonėms, 
kurie toje organizacijoje dirba, 
ačiū tiems, kurie jai aukoja, 
ačiū tiems, kurie užuot atosto
gavę važiuoja į Lietuvą ir čia 
pluša. O po šio vizito, kaip ir po 
visų ankstesnių, tokia padėką 
nori ištarti turbūt labai daug 
ligonių, o ypač jų tėvelių. Sa
kau ačiū visų tų dėkingų Lie
tuvos žmonių vardu. 

— Ačiū ir J u m s u ž po
ka lb iu i r a s t ą la iką. 

MOKYKIMĖS ANGLIŠKAI 

^ ^ M Paruošia Aušrelė Sakalaitė 
A N S K L 

kūnas. 
Vokiet i jos L B g a r b ė s 

teismas: Rimas Čuplinskas — 
pirmininkas, Elena Baliulienė 
— narė, Marija Šmi t ienė — 
narė. 

Antanas Š i u g ž d i n i s 
apdovanotas ord inu 

Vasario 16-osios proga LR 
prezidentas Valdas Adamkus 
apdovanojo Vokietijos LB valdy
bos pirmininką A n t a n ą Šiugž
dini ordino „Už nuopelnus 
Lietuvai" Riterio kryžiumi. 

Antanas Šiugždinis gimė 
1954 m., nuo p a t j aunys t ė s 
aktyviai reiškiasi Vokietijos 
lietuvių bendruomenėje . Nuo 
1987 m. jis yra Vokietijos LB 
valdybos narys; 11 metų buvo 
valdybos iždininku, o nuo 1998 
m. (7 kadencijas) valdybos pir
mininkas. Jau daug metų yra 
renkamas į VLB tarybą, nuo pat 
Fondo Vasario 16-osios gimna
zijai remti įkūrimo j is yra jo 
iždininkas, taip pat ir Vasario 
16-osios gimnazijos kuratorijos 
narys. 

Kaip VLB pirmininkas jis 
energingai vadovauja valdybos 
darbui, planuoja ir praveda hon 
druomenes rengimus Huetten 

felde. taip pat niekad nepralei
džia progos apsilankyti apylin
kėse, dalyvauti jų renginiuose, 
susitikti vietoje su kuo daugiau 
žmonių, juos paskatinti ir įver
tinti jų darbą. 

50 metų Balt iečių 
draugijai Vokietijoje 

2005 m. sausio 22 d. Miun
chene Baltiečių draugija (Baltis-
che Geselischaft in Deutsch-
land) istoriniu-politiniu suva
žiavimu .Baltijos valstybės 
partneriai Europoje" atžymėjo 
savo 50 metų sukaktį. 

Baltiečių draugija įkurta 
1955 metais. Ypač aktuali pir
maisiais pokario dešimtmečiais. 
Draugijos tikslas skleisti žinias 
apie Pabaltijo kraštų kultūrą, jų 
istoriją ir dabartį. Draugija jun
gia estus, latvius, lietuvius ir 
jiems simpatizuojančius vokie
čius. Kasmet Lueneburge ren
gia mokslines konferencijas. 
Nuo 1955 m. leidžia žurnalą 
„Mitteilungen aus baltischem 
Leben", t i ražas 1,000 egz. 
1956—1965 Stuttgarte. Breme
ne, Muensteryje ir kt. miestuose 
surengė kultūros di'-na> 

Sixty n inth leson. (Siksty 
nainth leson). Šešiasdešimt de
vinta pamoka. 
Walking. (Uoking) — Pasi
vaikščiojimas. 
It's spring, the weather is so 
nice, can we meet and go 
for a walk in the morning? 
(Its spring, tha uether iz sou 
nais, ken ui myt ęnd gou for a 
uok in tha morning) — Pava
saris, oras toks gražus, ar galė
tume susitikti ir eiti ryte pasi
vaikščioti? 
Tha t ' s a g r e a t idea , I have 
been w a l k i n g i ndoo r s at t h e 
s h o p p i n g c e n t e r e v e r y mor
n ing . (Thęts a greit aidija, ai 
hev bin uoking indors et tha 
šaping senter evry morning) — 
Kokia gera mintis, aš kiek
vieną rytą vaikščioju viduje — 
apsipirkimo centre. 
T h a t ' s w h y you h a v e n ' t 
g a i n e d t h e w e i g h t t h a t I 
h a v e g a i n e d th i s w i n t e r . 
(Thęts uai jū hevnt geind tha 
ueit thęt ai hev geind this uin-
ter) — Todėl tu nepriaugai tiek 
svorio šią žiemą, kiek aš. 
If I skip walking in the mor
n ing , I don't have a s much 
ene rgy d u r i n g the day. (If ai 
skip uoking in the morning, ai 
dont hev ez mač enerdžy dju-
ring tha dei) — Jeigu aš pralei
džiu rytinį pasivaikščiojimą, 
dienos metu netur iu tiek 
energijos. 
Tha t ' s a \vonderful hab i t to 
get in to , too bad t h a t I don ' t 
have a shopp ing c e n t e r clo-
se by. (Thęts e uanderful hębit 
tū get intū, tū będ thęt ai dont 

hev e šaping senter klous bai) 
— Tai geras įprotis, gaila, kad 
netoli manęs nėra apsipirkimo 
centro. 
The shopping center where 
I go isn't close by, but they 
have a walking club. (Tha 
šaping senter uer ai gou iznt 
clous bai, bat they hev e uoking 
klab) — Apsipirkimo centras, 
kur aš vaikštau, nėra arti, bet 
jie turi vaikščiotojų klubą. 
Really? Maybe next winter 
we can go toge the r . (Ryly? 
Meiby nekst uinter ui ken gou 
tugether* — Tikrai? Gal kitą 
žiemą mes galėtume eiti sykiu. 
I think that you would 
enjoy it, we h a v e breakfast 
together after o u r walk. (Ai 
think jū uod endžioi it, ui hev 
brekfest tugether ęfter au r 
uok) — Aš manau, kad tau pa
tiktų, po pasivaikščiojimo mes 
kartu pavalgome pusryčius. 
I never ea t b reakfas t in the 
morning, I just eat lunch 
and supper. (Ai never yt brek
fest in tha morning, ai džest yt 
lanč ęnd saper) — Aš niekuo
met nevalgau pusryčiu, aš tik 
valgau priešpiečius ir vakarienę. 
It's not good for you to skip 
breakfast, it's better to skip 
supper. — Its nat gud for j ū 
tū skip brekfest, its beter t ū 
skip saper) — Yra negerai ne
valgyti pusryčių, geriau neval
gyti vakarienės. 
I know, I need to change my 
eating habits. (Ai nou, ai nyd 
tū čeindž mai yting hębits) — 
Aš žinau, kad man reikia 
pakeisti valgymo įpročius. 

SKELBIMAI 
IŠNUOMOJA 

VV'oodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— S670-S710: 

2 mieg. — S770-S810. 
Tel. 630-910-0644. Janą. 

! 
Išnuomojamas gražus 

2 mieg. butas 
Kedzie Ave./66 PI. 
Tel. 708-656-6599 

PASLAUGOS NEKILNOJAMASIS TURTAS 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kedzie Chkzgo, !L 60629 
Prekyba, rstaiavmas, aptarnavimas 

— Ucensed — Bonded— insured 

773-778-4007 
773-531-1853 

V I D A M . tą? 
S A K E V I C I U S u J B 

Real Estate Consul tan t 
v e k i l n o j a m o j o t u r t o 

p i r k i m a s , p a r d a u i m a s 

7 0 8 - 8 8 9 - 2 1 4 8 

SIŪLO DARBĄ 

STATE FARM 
INSl "RANCE 

A U T O M O B I L I O . 
NAMU. SVEIKATOS IR 
GYVYBES DR\ l DIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 4S) metai) 
Off Mgr. Aukse S Kane. 
Vilma Jaruliene. 
Virginija Smuikaitienc 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOEIS 
3208 l/2\Vest95thSt„ 

Evergreen Park. II, 60805 
Tel. 708-424-8654.773-581 -8654 

Ieškom auklės Manhat tan , NY, 
prižiūrėti 2 vaikus: 4 metu 

berniuką ir 1 metu mergaitę. 
Gyventi šeimoje. Geros sąlygos. 

Tel. 917-443-8360, Algis. 

WlNDOW VVASHERS GUTTER CLEANERS 
Mušt have own car. Meri & 

VVomen 1-3 person teams. Mon-
Sat 7am-5pm, full time or part 

time. V!ake SlOO-'-per person, PAID 
DAILY. No experience needed, wi l l 
train. Residential only-suburbs & 

city. Come today & start tomorrovv. 
Prime Time VVindovv Cleaning. Inc. 
JTJT. CoMMi^&tngtonms. 

(Arlington Office Square) 
190 to ArlHts.Rd, Nort to Goff, SE 
corner. Across from Valli Produce. 

Ask for Will. 

OtCi'*!!<> ,*>s \r.: ; 
5 8 0 ! 7 3 : n Av* BrktQtvlew, 1150-155 Ttl. f 7O8-599-9680 

ton. 1 70* S99 96Š2 Tel. r 860 77% / J s J 

mailto:dovydas@lietuviai.de
http://www.lietuviai.de
file:///vonderful


Pasaulio naujienos 
(Resniantis AFP, Reuters, AP. m«erfax, ITAR-TASS, BNS 

' tioių agentarų pranešimais) 

EUROPA 

STRASBOURG 
Europos Parlamentas (EP) 

pritarė Europos Sąjungos (ES) 
darbo laiko taisyklių pertvar
kai, pagal kurią ES narėms, 
ypač Didžiajai Britanijai, teks 
atsisakyti prieštaringai vertina
mos nuostatos dėl galimo dabar
tinio 48 valandų darbo savaitės 
ES apribojimo viršijimo. Be Di
džiosios Britanijos 48 valandų 
darbo savaitės apribojimas taip 
pat viršijamas ir kitose ES vals
tybėse narėse, daugiausia kon
krečiuose sektoriuose, įskaitant 
viešbučius ir sveikatos apsaugą. 

ATĖNAI 
Graikijos valstybinį ir pri

vatų sektorių trečiadienį para
lyžiavo 24 valandų visuotinis 
streikas, dėl kurio buvo privers
tas nutraukti darbą net šalies 
par lamentas . Dvi didžiausios 
Graikijos profesinės sąjungos 
paskelbė visuotinį streiką, Vy
riausybei atsisakius paskelbti 
gegužės 11-ąją nacionaline 
švente. Į šią dieną buvo nukelta 
gegužės 1-ąją švenčiama Tarp
tautinė darbo diena, kuri šiemet 
sutapo su graikų stačiatikių 
švenčiamomis Velykomis. Atė
nuose uždarytos pagrindinės į 
centrą vedančios gatvės, vie
šasis transportas praktiškai ne
dirbo. Spaudos kioskuose nepa
sirodė nauji dienraščiai, o tele
vizijos tinklai dirbo savaitgalio 
režimu. 

SOFIJA 
Bulgarijos parlamentas di

dele persvara patvirtino stojimo 
į Europos Sąjungą (ES) sutartį, 
pagal kurią ši neturtinga Balka
nų valstybė 2007 m. galės įstoti 
į bendriją. Bulgarija ir jos kai
mynė Rumunija, kurios pernai 
praleido pirmąjį bloko plėtros 
etapą, šią sutartį pasirašė praė
jusį mėnesį. Priešingai nei dau
gumai iš 10 anksčiau priimtų 
šalių, Bulgarijai nereikės rengti 
referendumo dėl stojimo į ES. 

TBILISI 
Gruzijos parlamento pirmi

ninkė Nino Burdžanadzė mano, 
kad Laisvės aikštėje šalies sau
gumo tarnybų rasta granata yra 
Halis provokacijos, kuria siekia
ma pabloginti Gruzijos ir JAV 
santykius. Drauge parlamento 
vadovė pažymėjo, kad šis faktas 
„niekaip neatsilieps JAV prezi
dento vizito į Gruziją rezulta
tams". Pranešama, kad netoli 
tribūnos, kur antradienį kalbėjo 
JAV ir Gruzijos prezidentai 
George W. Bush ir Michail Sa-
akašvili, buvo rasta nekovinės 
būklės granata. 

RUSUA 

PSKOV 
Latvijos televizijos (LTV) 

žurnalistai, gegužės 10 d Pskov 
srityje buvo sulaikyti, nes be lei
dimo filmavo geležinkelio maz
gą, kuriame yra įsikūręs tarp
taut inis kontrolės punktas . 
Kaip aiškina Pskov srities vi
daus reikalų valdyba, „savo 
veiksmais jie atkreipė geležin
kelio posto darbuotojų dėmesį". 
Pasirodžius teisėsaugininkams 
žurnalistai mėgino pabėgti, bet 
buvo sulaikyti ir nuvežti į imi
gracijos kontrolės postą duoti 
paaiškinimų. LTV žurnalistai 
prisipažino neturį leidimo fil
muoti objektą ir pranešė, kad 
rengė siužetą apie tai, kaip 
švenčiama Pergalės diena 
Pskov srities Pytalov rajone. 
Kai buvo išsiaiškinti visi forma
lumai, Rusijos teisėsaugininkų 
teigimu, LTV žurnalistai vėliau 
savo noru išvažiavo iš Rusijos 
Federacijos teritorijos. 

ARTIMIEJI RYTAI 

BAGHDAD 
Per keturis mirtininkų iš

puolius Irako miestuose trečia
dienį žuvo mažiausiai 66 žmo
nės. Per pastarąsias dvi savai
tes, po to, kai balandžio 28 d. 
buvo paskelbtos naujosios Vy

riausybės narių pavardės, suin
tensyvėja par t izanų išpuoliai 
jau pareikalavo beveik 400 ira
kiečių gyvybių. Trečiadienį Sad-
dam Hussein gimtajame Tikrit 
mieste, esančiame 175 km į 
šiaurę nuo Baghdad, sprogus 
mirtininko vairuojamam auto
mobiliui, žuvo mažiausiai 28 
žmonės, o dar 60 buvo sužeisti. 
Partizanai, kurių dauguma yra 
sunitai, dažnai taikosi į šiitus, 
todėl nuogąstaujama, kad jie 
stengiasi išprovokuoti pilietinį 
karą. Tuo tarpu į pietvakarius 
nuo naftininkų miesto Kirkuk 
esančioje Havidja mirtininkas 
susisprogdino įėjęs į armijos 
naujokų verbavimo centrą. Per 
šį išpuolį žuvo mažiausiai 32 ir 
buvo sužeisti dar 34 žmonės. 

AZIJA "Į 

KABLXAS 
Trys žmonės žuvo, o dar ma

žiausiai 60 buvo sužeisti, kai Af
ganistano rytuose esančiame 
Jalalabad mieste policija susirė
mė su daugiau kaip 5,000 afga
nų, protestavusių dėl praneši
mų, kad JAV kareiviai Guanta-
namo bazėje išniekino Koraną. 
Pasak liudininkų, policininkai 
pradėjo šaudyti į siautėjusią mi- ! 
nią. JAV valstybės departamen-
tas tikrina žurnalo „Newsweek" i 
pranešimą, kad tardytojai 
Guantanamo bazėje Kuboje er- > 
zindami kalinius Korano eg-
zempliorius laiko tualetuose. 

TOKYO 
JAV ambasadorius Japoni-

joje pareiškė manąs, kad Šiau- į 
rės Korėja jau ėmėsi pasiruoši- ! 
mo branduoliniams bandy-
mams, ir tai gali rimtai pakenk-
ti tarptautiniam dialogui. Ži-
masklaidos pranešimuose cituo- | 
jami neįvardyti pareigūnai, taip ; 
pat užsimenama apie branduo-
linių bandymų galimybę. Pietų j 
Korėja iki šiol skeptiškai žiūrėjo 
j tokius pranešimus. JAV mano, 
kad Pyongyang ruošiasi atlikti 
požeminį branduolinį bandymą. 

A. Januška: gali nelikti savarankiškos užsienio politikos 

Atkelta iš 1 psl. 
jeigu neturėsime ambicijų, per 
kelerius metus Lietuvos užsie
nio politikos gali ir nebelikti", 
įspėjo A. Januška. 

Konferencijoje dalyvavęs 
Europos Komisijos atstovybės 
Lietuvoje vadovas Michael Gra
bam teigė A. Januškos vertini
mus laikąs jo asmenine nuo
mone. 

„Žinoma, ES yra nuolatinis 
kompromisas. Jū s niekada ne
gaunate to, ko norite. Aš su

prantu, jog Lietuvai yra ypatin
gai svarbūs ES santykiai su 
Baltarusija. LTtraina, Kaukazo 
valstybėmis, bet kitoms ES ša
lims yra svarbus Viduržiemio 
jūros regionas. Iš to kyla kom
promisas", sakė ambasadorius. 

Be to, M. Graham nuomone, 
būdama ES nare, Lietuva užsi
tikrina stabilius ir saugius san
tykius su Rusija, nors kai kur ir 
turi daryti kompromisų. 

„Lietuva turi pasirinkimą 
— būti labai didele žuvimi ma

žame puode arba būti maža žu
vimi dideliame vandenyne, bet 
vandenyno žuvis bus daug di
desnė negu ta, kuri bus puode", 
pažymėjo M. Graham. 

Europos Komisijos atstovy
bės vadovas taip pat teigė nesu
tinkąs, jog ES yra varžoma na
cionalinė užsienio politika. 

Vėliau Užsienio reikalų mi
nisterija pareiškė, jog A. Januš
ka, „pasisakydamas konferenci
joje sieke išprovokuoti neforma
lią diskusiją". 

Vyriausybe nutarė nutraukti Baltijos akademijos veiklą 

Vilnius, gegužės 11 d. 
(ELTA) — Nuo šių metų liepos 1 
d. Tarptautinė Baltijos akade
mija (TBA) netenka leidimo 
vykdyti studijas. Trečiadienį Vy
riausybė nusprendė stabdyti 
Tarptautinės Baltijos akademi
jos (TBA) Lietuvoje veiklą, susi
jusią su aukštojo mokslo studijų 
organizavimu, pranešė Vyriau
sybės spaudos tarnyba. 

Tokį siūlymą buvo pateikusi 
Švietimo ir mokslo ministerija 
po komisijos atlikto tyrimo. 

Komisija konstatavo, kad 
TBA nuolat pažeidinėjo Lietu
vos teisės aktus, apibrėžiančius 
studijų pagai užsienio šalių 
aukštųjų mokyklų studijų pro
gramas vykdymą, ignoruodama 
Vyriausybės nustatytus reikala
vimus vengė teikti Švietimo ir 
mokslo ministerijai informaciją 
apie vykdomas, nebevykdomas, 
naujai pradedamas vykdyti stu
dijų programas arba pateikdavo 
klaidinančią informaciją 

TBA nėra savarankiška 
įstaiga, nors visuomenes infor
mavimo priemonėse ir prisista
tinėjo aukštąja mokvkla. Tei
sine TBA forma yra viešoji įstai
ga, kuri tik vvkdo konkrečias 

užsienio aukštosios mokyklos 
programas. Už TBA vykdomas 
studijų programas, materialinę 
bazę. pedagoginį personalą, iš
duodamus diplomus ir vykdomų 
studijų kokybę Lietuvoje atsako 
Latvijoje veikiantis Baltijos ru
sų institutas. 

Tačiau TBA nėra pateikusi 
Latvijos Respublikos aukštojo 
mokslo sritį reguliuojančios ša
lies institucijos (Latvijos Res
publikos švietimo ir mokslo mi
nisterijos) tarpininkavimo rašto 
dėl Baltijos rusų instituto studi
jų programų vykdymo Lietu
voje. Latvijos Respublikos švie
timo ir mokslo ministerija 2005 
m. balandžio 8 d. raštu informa
vo, kad Baltijos rusų institutas 
nėra gavęs leidimo vykdyti stu
dijas Lietuvoje, taip pat neturi 
leidimų studijų programoms 
Lietuvoje vykdyti. 

Studijuojantys TBA pagal 
Baltijos rusų instituto studijų 
proeramas vra Baltuos r is- ; in
stituto studentai ir jų studijų tę-
simo klausimus turi spręsti Bai-
*:-os rusi; iiis*;*;i*a> Jeigu V,A\-
*nos rusi; institutas nesprest*; 
šios problemos, studentai galėtų 
'esti studuas Lietuvos nevais'v-

binėse aukštosiose mokyklose, o 
esant laisvų vietų — valstybi
nėse aukštosiose mokyklose, 
mokant už studijas aukštosios 
mokyklos nustatytą visą studijų 
kainą. 

Švietimo ir mokslo ministe
rija sudarė sąrašą Lietuvos 
aukštųjų mokyklų, teikiančių 
panašias studijų programas 
kaip Tarptautinė Baltijos aka
demija. Jis bus paskelbtas Švie
timo ir mokslo ministerijos in-
terneto puslapyje, informaciją 
bus galima gauti ir telefonu. 

Besimokantieji akademijoje 
turėjo gauti Latvijos aukštojo 
mokslo diplomą, kuris Lietuvoje 
būtų pripažįstamas nustatyta 
tvarka. 

Spaudos teigimu, Baltijos 
rusų institute specialistai ren
giami glaudžiai bendradarbiau
jant su Rusijos aukštosiomis 
mokyklomis, o patį institutą fi
nansiškai remia Rusija. 

Baiminasi, kad taip Latvi
joje ugdoma lojali Rusijai inteli
gentija, taip esą gali įvykti ir 
Lietuvoje. 

Be to, minėtose mokyklose 
mokosi nemaža: Lie'uvos no!iri-

A f A 
ANTANINA STRAVINSKIENĖ 

GIRDZIJAUSKAITĖ 
Mirė 2005 m. gegužės 9 d., sulaukusi 85 metų am

žiaus. 
Gimė Lietuvoje, Pabebirvio kaime, Šimkaičių vals

čiuje, Tauragės apskrityje. Gyveno Beverly Shores, IN, 
anksčiau Chicago, IL. 

Giliame liūdesyje liko: vyras Klemensas Stravinskas; 
dukros Nijolė St ravinskai tė , Chicago, IL ir Vida Tuminel-
lo su vyru Ray bei anūka i Elizabeth ir Raymond, Oak 
Lawn, IL. Lietuvoje liūdi brolis Marcelius Girdzijauskas 
su žmona Marike, daug sūnėnų ir dukterėčių bei kiti gi
minės ir draugai Lietuvoje, Kanadoje ir Amerikoje. 

Velionė buvo a.a. Albino, žuvusio 1954 m. žmona; a.a. 
Antano ir Onos Girdzijauskų duktė; a.a. Mikasės, a.a. 
Marikės, a.a. Genės ir a.a. Geniaus sesuo, a.a. Reginos 
mama. 

A.a. Antanina bus pašarvota penktadienį, gegužės 13 
d. nuo 3 v. p.p. iki 9 vai. v. Gaidas-Daimid laidojimo na
muose, 4330 S. California Ave., Chicago, IL. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, gegužės 14 d. 9 vai. r. 
Gaidas-Daimid laidojimo namuose, iš kur velionė bus pa
lydėta į Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo baž
nyčią, kur 9:30 vai. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. 
Mišių a.a. Antanina bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta
mus daly/aut i laidotuvėse ir a.a. Antaniną prisiminti 
maldose. 

Liūdint is v y r a s Klemensas , dukros Nįjolė ir Vida 
su vyru Ray, a n ū k a i El izabeth ir Raymond 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 
arba www.petkusfuneraIhomes.com 

DRAUGAS, 2005 m. gegužės 12 d., ke tv i r tad ienis 

Mielai ir brangiai Mamai 

A t A 
JANINAI LISAUSKIENEI 

mirus, reiškiame gilią ir nuoširdžią užuojautą 
sūnui, buvusiam San Diego LB apylinkės pirmi
ninkui Sauliui Lisauskui, jo šeimai ir visiems 
artimiesiems. 

-
San Diego LB apylinkės valdyba 

Mielam 

A t A 
ALBERTUI KREMERIUI 

apleidus šį pasaulį, gilią užuojautą reiškiame 
žmonai BRONYTEI, dukterims DALIAI ir 
GRAŽINAI, broliui OSKARUI bei jų šeimoms. 

Kartu liūdime. 

" 

Aldona Drukteinienė 
dr. Albertas Drukteinis su šeima 

Edmundas A. Drukteinis 

A f A 
SESUO MARY ROSE 

GILLIS, SSC 
Mūsų mylima seselė mirė 2005 m. gegužės 9 d., Šv. 

Kazimiero seselių Motiniškame name, 2601 W. Marąuette 
Rd., Chicago, IL, sulaukusi 101 metų. Į vienuolyną įstojo 
iš Šv. Pranciškaus parapijos, Wilkes Barre, PA. 

Vienuolyne įžaduose išgyveno 73 metus. 
Nuliūdę liko: Šv. Kazimiero seserys, dukterėčios ir 

sūnėnai, jų vaikai, anūkai ir proanūkai, jų šeimos, kiti gi
minės ir pažįstami. 

Velionė pašarvota ketvirtadienį, gegužės 12 d. nuo 3 
v. p.p.'iki 7 v.v. Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. Mar
ąuette Rd., Chicago, IL. Mišparai mirusiems 7 v.v. 

Laidotuvių šv. Mišios penktadienį, gegužės 13 d., 9:30 
vai. ryto Šv. Kazimiero seserų vienuolyno koplyčioje. 

Po šv. Mišių sesuo Mary Rose bus palaidota Šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse. 

Prašome dalyvauti laidotuvių Mišiose ir pasimelsti už 
seselės sielą. 

Šv. Kazimiero seserys ir Gillis artimieji 

Laidot. direkt. David Gaidas 

A t A 
IMANTAS ŠIMANSKIS 

Mirė 2005 m. gegužės 10 d., po sunkios ligos. 
Gimė 1928 m. Lietuvoje, Mažeikiuose. 
Gyveno Bolingbrook, IL. 

- Nuliūdę liko: žmona Helma, dukros Irene, Ruth ir 
Ann, sūnus Petras, žentas Roland, 10 anūkų ir 3 pro
anūkai, sesuo Rita Kavolienė ir jos sūnūs Perkūnas bei 
Kęstutis. 

A.a. Imantas bus pašarvotas ketvirtadienį, gegužės 12 
d. nuo 3 v. p.p. iki 9 vai. v. Petkus Lemont laidojimo na
muose, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, gegužės 13 d. 10 vai. r. 
Petkus Lemont laidojimo namuose. Po religinių apeigų 
Petkus Lemont laidojimo namuose, velionis bus palaido
tas Lietuvių Tautinėse kapinėse. 

Liūdinti še ima 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 
arba www.petkusfuneraIhomes.com 

PADĖKA 
A f A 

TADAS K. RŪTA 
Palaidotas 2005 m. gegužės 5 d. Šv. Kazimiero lietu

vių kapinėse. 
Nuoširdus ačiū mano artimiesiems ir pažįstamiems 

bei a.a. Tado darbo draugams, užjautusiems Tado šeimą 
sunkiu momentu. 

Dėkinga kunigui J. Kelpšui, A. Barniškiui ir visiems, 
pareiškusiems užuojautą. 

Nuoširdi padėka už aukas bažnyčiai bei laidotuvėms. 

Nuliūdę ž m o n a su šeima i r brol i s su še ima 

RETĖJA ČIKAGOS LIETUVIŲ OPEROS DARBUOTOJŲ EILĖS 
EDVARDAS SULAITIS 

Kaip jau žinome, neseniai 
užsienio lietuvių pasididžiavi
mas Čikagos Lietuvių operos 
kolektyvas atšventė savo gy
vavimo 49-jį sezoną, parodyda
mas Pietro Mascagni veikalą 
„Cavalleria Rusticana". 

Per tuos ilgus dešimtmečius 
šiame kolektyve matėme šimtus 
žmonių, kurie dainavo, šoko, 
kitokiais būdais reiškėsi a r 
talkino administraciniuose dar
buose. Ir jie. nugalėję įvairias 
kliūtis , šį kolektyvą pr ivedė 
prie 50-jų metų slenksčio. 

Su operos darbuotojais, pa
sišventusiais ve t e rana i s yra 
tekę bendrauti daugelį metų. 
Ypač būdavo proga stebėti ke
lias savaites prieš premjeras 
vykstančias repeticijas Morton 
vid. mokyklos auditorijos sceno
je, kalbėt is su svarbesn ia i s 
vietiniais atlikėjais bei svečiais 
iš Lietuvos, juos fotografuoti. 

Šiandien, va r tan t tūks tan
čius anų laikų nuotraukų dėme-
-. patraukė viena jų, dary ta 

prieš 5 metus. Joje du vyrai -
Petras Celkis ir Kazys Skais-
girys. Pirmasis amžinybėn iške
liavo 2001 sausio 25 d., o antra
sis - dar visai neseniai - šių 
metų kovo 29 d. rytą. 

P. Celkis, gimęs 1924 m. 
Čelkiuose, Rokiškio apskrityje, 
buvo vienintelis choristas ČLO 
chore dainavęs nuo pa t šio 
kolektyvo įsisteigimo. Prieš tai 
jis, nuo 1951 m., priklausė Či
kagos vyrų chorui, kuris vėliau 
persiorganizavo į ČLO kolek
tyvą. Tai buvo tikrai pasišven
tęs vyras, ilgus dešimtmečius 
sugebėjęs paskir t i muzikai , 
dainoms, už tai negaudamas 
jokio atlyginimo. Jo įnašo į ČLO 
kolektyvo veiklą niekada nebus 
galima pamirš t i . Savo įnašu 
nesididžiuodavo, o tik pasaky
davo „kad taip reikia..." 

Apie K. Skaisgirį ir jo dar
bus mes daugiau žinome, nes jis 
ČLO kolektyve ne vien dainavo, 
bet buvo valdybos nariu, ruošė 
operai natas, rinko statistinius 
duomenis apie jo veiklą. 1957 

Kazys G. Verdi operoje 

Čikagos Lietuvių operos kolektyvo veteranai, jau iškeliavę amžin\ 
kairės: Petras Celkis ir Kazys Skaisgirys. 
„Rigoletto" atliko net nedidelę 
solo partiją. 

K. Skaisgirio darbai nesi
baigė veikla ČLO kolektyve: jis 
buvo vienas iš .Muzikos žinių" 
žurnalo redaktorių, J. Žilevi
čiaus, J. Kreivėno muzikologijos 
archyvo vedėjas. Taip pat ma
tėme jį vargonininkaujantį, 
mokantį muzikos ir 1.1 Jo visus 
darbus nelengva išvardinti. 

Kai šiemet ČLO kolektyvas 

rinkosi repeticijoms j Morton 
auditoriją Cicoroje. čia jau 
pasigedome Kazio Skaisgirio 
visada pareigingo ir pasiryžu
sio padėti bet kokiu reikalu 
Žinoma, nematome ir Petro 
Čelkio bei daugelio kitų. iške
liavusių amžinybėn. Tačiau šių 
žmortių pastangos ir pasišventi
mo pavyzdžiai gyvena ilgai 
mūsų atminimuose. 

http://www.petkusfuneraIhomes.com
http://www.petkusfuneraIhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
VIDURAMŽIU VAKARAS 

GEGUŽES 14 D., 7 V.V. JAUNIMO 
cen t r e , Čikagoje vyks muzi
k inės satyros ir humoro grupės 
„Ša" pasirodymas, pavadintas 
,,Visur gerai, kol mūsų nėra". 
Visas pe lnas bus sk i r i amas 
..Nusivylusių, piktų ir amžinai 
n e p a t e n k i n t ų asmenų" reabi
litacijos centro įkūr imui . Bi
lietus dar galima įsigyti „Lie
tuvėlėje", Lithuanian Plaza & 
Deli ir kavinėje „Bravo". Kvie
čiame į t ikrai linksmą ir nuo
ta ik ingą vakarėlį. Nepasigai
lėsite! 

GEGUŽĖS 15 D., SEKMADIENĮ. 
12 v.p.p. Šaulių namuose, 2417 
W. 43 gatvė, Vytauto Didžiojo 
Šaul ių r inkt inė ruošia gegu
žinę. Vyks šokiai, įvairus mais
t a s , baras , loterija. Kviečiame 
v i sus šią Sekminių popietę 
pasi l inksminti . 

GEGUŽĖS 15, SEKMINIŲ DIENA 
1 v.p.p. bus lietuviškos pamal
dos Beverly Shores Šv. Onos 
bažnyčioje. Mišias aukos kun. 
A n t a n a s Gražulis, SJ. Visi kvie
čiami ir laukiami. 

ČIKAGOS LIETUVIŲ VENEZUELOS 
draugijos pusmetinis susirinki
m a s įvyks gegužės 19 d., ketvir
tadienį , 1 v.p.p. Šaulių namuo
se: 2417 W. 43 gatvė, Čikagoje. 
Kviečiame visus na r ius daly
vau t i . 

AMERIKOS LIETUVIŲ INŽINIERIŲ 
ir architektų sąjungos (ALIAS) 
Čikagos skyrius kviečia visus į 
sus i t ik imą su gars iu finan
s in inku Antanu Grina . Susi
t i k i m a s vyks gegužės 13 d., 
penktadienį, 7:30 v.v. J aun imo 
cent ro kavinėje. Paska i tos 
tema: „Euras ir Lietuva". Po 
paska i t o s meninę programą 
a t l iks smuikin inkė Dainora 
Petkevičiūtė, akompanuos Jū
ra tė Lukminienė. Po programos 
pabendravimas ir pasivaišini-
mas . 

„ATVIRO ŽODŽIO'' FORUMAS 
bus antradienį, gegužės 17 d., 7 
v.v. Pasaulio l ietuvių centro 
Bočių menėje, Lemont. Iš Lie
tuvos atvykusi Odeta Tarvy
dienė kalbės apie įvaikinimo 
galimybes ir taisykles Lietu
voje. „Saulutė". Lietuvos vaikų 
globos būrelis, visus maloniai 
kviečia į informacinę vakaronę. 

ČIKAGOS SKYRIAUS RAMOVĖNIU 
susir inkimas įvyks gegužės 22 
d., sekmadienį, 12 v.p.p. Jau
nimo centre. Visi skyr iaus na
riai kviečiami susir inkime daly
vaut i . 

FAUSTO STROLIOS MUZIKINĖS 
kūrybos koncerto, vyksiančio 
gegužės 15 d., pirmoji dalis pra
sidės 11 v.r. šv. Mišiomis Pal. 
Jurgio Matulaičio misijos baž
nyčioje. Visos misijos choro 
giedamos šv. Mišių dalys bus 
komp. Fausto Strolios kūrybos. 
Antroje dalyje, 12:30 v.p.p. -
koncertas Pasaulio lietuvių cen
t r e , Lemont, Lietuvių fondo 
salėje. Koncertas prasidės kon-
t a t a „Suledėjusiomis lupomis" 
ir salės durys bus uždarytos tol, 
kol kontata nesibaigs. Prašome 
nevėluoti į renginį ir dalyvauti 
š iame ypatingame koncetre. 

GEGUŽĖS 21 D , ŠEŠTADIENĮ, 6 
v.v. Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėj imo parapi jos salėje, 
Brighton Park vyks švente, 
sk i r t a Lietuvos penkiolikos 
metų nepr iklausomybės jubi
liejui, vienerių metų jstojimo į 
NATO ir Europos Sąjungą 
sukakčia i . Šventėje da lyvaus 
Lietuvos ambasadorius Vvgau-
das Ušackas 6 v.v - kokteiliai. 
6:30 v.v. - vakariene, 7:30 v.v. -
programa, kurią a t l iks Algi
man tas Barniškis, veiks bar ris. 
šokiai Parapijos adresas: 2745 
W<st 44 gatve, Čikaga Bilietus 

užsisakykite pas Eveliną Ože-
lienę, tel. 773-254-7553, arba 
Salomėją Daulienę, tel. 773-
847-4855. Šventę rengia JAV 
LB Brighton Park apylinkės 
valdyba ir Lietuvos vyčių 36-oji 
kuopa. 

DVIDEŠIMT TREČIĄ KARTĄ 
vykstančiai LB Kultūros premi
jų teikimo šventei jau sudarytas 
specialus komitetas, siūlysian
t is kand ida tus premijoms: 
dailės - Dalia Šlenienė, žurnal
isto - Danutė Bindokienė, 
teatralo - Vitalija Pulokienė, 
muziko - Faustas Strolia, radijo 
programų - Algis Zaparackas ir 
tautinių šokių mokytojos - Rasa 
Poskočimienė. Premijų teikimo 
šventė įvyks lapkričio 13 d. 
Čikagoje. Premijų kandidatus iš 
JAV gyvenančių tarpo siūlo 
lietuvių visuomenė. Pasirašy
tame laiške reikia siųsti kan
didato vardą, pavardę, adresą, 
telefoną ir trumpą siūlomo kan
didato veiklos aprašymą. Siū
lymus siųsti LB Kultūros tary
bai, adresu: 2841 Denton Ct„ 
Westchester , IL 60154 iki 
rugsėjo 1 d. Premijų mecenatas 
— Lietuvių fondas. 

POETO JONO AISČIO III TOMO 
raštų knygos sutiktuvės įvyks 
gegužės 22 d., sekmadienį, 
12:30 v.p.p. PLC, Lemonte, 
Lietuvių dailės muziejuje. 
Poetas Aistis plačiai paminėtas 
Lietuvoje 2004 metais, jo šimto-
jo gimtadienio proga. Knygą 
pristatys prof. Violeta Keler
t ienė. Meninėje programos 
dalyje solistė Nijolė Penikaitė 
dainuos Aisčio ailių dainas , 
akompanuos Manigirdas Mote-
kaitis. Sutiktuves rengia JAV 
LB Kultūros taryba ir kviečia 
visuomenę apsilankyti ir pa
gerbti iškilų rašytoją ir poetą. 

PLC RENGINIŲ KOMITETAS 
visus kviečia į koldūnų pietus, 
kurie vyks Pasaulio lietuvių 
centro didžiojoje salėje, gegužės 
15 d., po Fausto Strolios pager
bimo koncerto. Dėl rezervacijų 
skambinti Aldonai Palekienei, 
tel. 708-448-7436. 

ŠEŠTADIENĮ, GEGUŽĖS 14 D., 
Ateitininkų namuose, nuo 6 v.v. 
iki 11:30 v.v. vyks a.a. Shelly 
Rėklaitienės prisiminimo vaka
ronė. A.a. Shelly, Povilo Rėklai
čio žmona, mirė 35 metų, nuo 
melanomos vėžio. Aukos pa
rems Povilo 4 vaikučius ir dalis 
aukų bus skirta melanomos 
tyrinėjimams. Prisiminimų va
karonėje bus vakarienė, sal
dumynų stalas , veiks baras , 
gitara gros Povilas Strolia, vyks 
varžytinės. Dėl bilietų kreiptis į 
Deana Stankaitienę, tel. 630-
734-9293. 

VYKSTA PIPIRŲ RATELIO 
2005-2006 mokslo metų regis
tracija. Užsiėmimai prasidės 
rugsėjo 12 d. ir vyks pirmadie
niais, antradieniais, trečiadie
niais bei penktadieniais nuo 
9:30 v.r. iki 11:30 v.r. Vaikai 
lanko kartu su tėveliais 1 kartą 
per savaitę, Pasaulio lietuvių 
centre. Priimami vaikai nuo 18 
mėnesių iki 4 metukų. Kreiptis 
į Egidiją Nofiodovienę, tel. 708-
423-5489 ar Elytę Sieczkovvski. 
tel. 708-403-7858. Registracija 
vyks iki rugsėjo 1 d. 

ĮAMŽINKIME LIETUVIU IŠEIVIJOS 
turtą! JAV LB Kultūros taryba 
imasi darbo įamžinti tai, kas 
buvo pastatyta, nupirkta, įkur
ta lietuvių imigrantų pastan
gomis, išleidžiant knygą „Lie
tuvių židinių pėdsakai JAV". 
Jau trejus metus renkama 
informacija ir nuotraukos. Kny
ga redaguojama Lietuvoje (red. 
Audrone Škiudaitė). Ji bus 
užbaigta šiais metais. JAV LB 
Kultūros taryba prašo finan
sines paramos šiam istoriniam 

J a u nebėra taip lengva 
nustebinti žmones, atvykusius į 
pelno nesiekiančios organizaci
jos lėšų pokylį. Tačiau, „Žibu
rėlio" Montessori mokyklėlės 
„Viduramžių vakaro" rengėjų 
komitetas dėjo visas pastangas, 
kad vakaras pasisektų, būtų 
nepaprastas ir atsimintinas. 

Taip ir buvo. Čikagos apy
linkių ankstyvas pavasaris gali 
nustebinti visus šalčiais, bet šį 
kartą buvo visai malonus, nors 
vėsokas vakaras. Iš visų pusių 
atvyko „Žiburėlio" mokyklėlės 
mokinių tėveliai, jų draugai, 
mokyklėlės rėmėjai ir mokyto
jos. Pokylis vyko Royalty West 
patalpose Willow Springs. Salė 
priminė viduramžių pilies vidų, 
pats pastatas panašus į seno
višką pilį. Nemažai dalyvių 
buvo apsirengę pagal vakaro 
temą. Matėsi damos, garbingos 
ponios, žymūs dvarininkai, 
riteriai, vienuoliai, kryžiuočiai 
ir šiaip paprasti piliečiai. 
Tikrai smagu matyti, kad mūsų 
ta rpe netrūksta kūrybingų, 
išradingų žmonių. 

Svečiams priėjus prie salės 
įėjimo, lauke su pintine seno
viškų lietuviškų vardų lip
dukais dalyviai buvo kviečiami 
„persikrikštyti" vakarui. Sve
čiai, kurie nebuvo viduram

žiškai pasipuošę galėjo įsigyti 
kardus ar karūnas. įžengus į 
salę, matėsi gražiai papuošti 
stalai ant kurių buvo išstatytas 
vynas — „Barboros baltas" ir 
„Radvilų raudonas". Ant dar 
gražiau išpuoštų stalų buvo iš
statyti tyliųjų varžytinių lai
mikiai, suaukoti įvairių preky
bininkų ir mokinių šeimų. 
Vakaro metu dalyviai taip pat 
galėjo troškulį numalšinti 
Kalnapilio alumi. Taip pat buvo 
galima įsigyti a.a. Antano 
Kulbio susuktą filmą „Legenda 
apie geležinį vilką". 

Vakaras prasidėjo „Žiburė
lio" mokinių ir mokyklėlės veik
los montažu. Toliau vakarą 
pravedė Asta Čuplinskienė ir 
Audra Kubiliūtė-Daulienė. Vy
tas Čuplinskas įdomiai vertėja
vo lietuyiškai nekalbantiems 
svečiams. „Žiburėlio" mokyk
lėlės tėvų komiteto pirmininkė 
Kristina Razmiene tarė padė
kos žodį rengėjų komitetui, 
ypač kūrybingai pirmininkei 
Astai Čuplinskienei ir jos visa
pusiškai talentingam talki
ninkui Vytui Čuplinskui. Taip 
pat buvo tartas didelis „ačiū" 
Lietuvių fondui už paramos 
čekį. Taiyda Chiapetta pravedė 
mokytojų pagerbimą ir pa
sveikinimą. Tėvai labai įverti-

,,Žiburėlio" „Viduramžių vakarus" Ii 
Dauliai. 

na mokytojų pasišventimą ir 
nuoširdumą vaikų auklėjime. 
Baigdamos, programos vedėjos 
padėkojo visiems, prisidėju
siems prie tokio šaunaus va
karo. 

Po skanios vakarienės sve
čius linksmino Broniaus Mūro 
grupė. Vakaro dalyviai da r 
turėjo progos dalyvauti tylio
siose varžytinėse ir smagiai 

incas ir Renata Staniškiai, Edis ir Kristina Razmos, Vitas ir Audra 
Nuotr. G. Klein 

pabendrauti. Tikrai gera ma
tyti, kad visų kartų ir visų 
„bangų" lietuviai taip maloniai 
praleido vakarą kartu. 

Čikagos apylinkėje veikia 
vienintelė Montessori mokyk
lėlė lietuvių kalba — „Žiburė
lis". „Žiburėlis" yra pelno nesie
kianti, Amerikos Lietuvių Mon
tessori draugijos ir tėvų valdy
bos vedama priešmokyklinio 

Montessori aukėjimo mokyk
lėlė. Ji veikia savaitės metu 
Pasaulio lietuvių centre, Le
mont. Norintys daugiau infor
macijos apie mokyklėlę kviečia
mi paskambinti „Žiburėlio" 
mokyklėlei tel. 630-257-8891. 

Audra K u b i l i ū t ė -
Dau l i enė 

Dalis „Viduramžių vakaro" komiteto. Iš kaires Aleksandra Simonaitiene, 
Kristina Razmiene ir Taiyda Chiapetta. Nuotr. Lino Simonaičio 

io" Montessori mokyklėlės mokytojų pagerbimas ..Viduramžių vakaro metu* Nuotr. Vito Daulio 

Seselių pranc išk ieč ių poky l i s KAS NAUJO „MARGUTYJE II / / 

2005 m. balandžio 10 dieną, 
gražiai išpuoštoje Šaulių salėje 
įvyko šaunus pokylis. 

Salė skendo gėlėse ir buvo 
ypatingai gražiai apšviesta. 

Kadangi tą dieną buvo pui
ki pavasario diena, t a d ir 
seselės susilaukė puikių svečių. 
Pokylį atidarė pirm. Sabina 
Henson. pasveikino susirinku
sius ir pakvietė Eveliną Ože-
lienę pirmininkauti. Evelina 
pasveikino gausiai susirinku
sius svečius ir pakvietė Mary 
Kinčius sugiedoti himnus. Mary 
Kinčius sugiedojo Amerikos ir 
Lietuvos himnus. Ji taip puikiai 
giedojo, kad ir visa publika 
giedojo kartu. 

Toliau Stasė Viščiuvienė 
paskaitė keletą savo sukurtų 
eilių ir kun. Peter Paurazas 
sukalbėjo maldą. Po maldos 
pradėjome vaišintis skaniais 
patiekalais, kurie buvo paruošti 
_Racine" kepyklos. 

Seselė Alma papasakojo, 
kaip pirm. Sabinos Kenson 
mama, daug prisidėdavo darbu. 

Ji paruošdavo pietus, kepdavo 
kugelį ir taip visokių gėrybių 
paruošdavo... 

Seselė Alma, buvo du kar
tus Lietuvoje. Abu kartus dar 
prie okupantų. Jai labai skaudu 
buvo. kai ji pamatė, kaip Ute
nos seselės sunkiai verčiasi. 
„Neturi šaldytuvo, neturi šilu
mos..." Antrą kartą nuvažia
vusi, nupirko šaldytuvą ir pri
sidėjo prie šilumos pataisymo. 

Vėliau rinko pinigus (čia 
prisidėjo Moterų sąjunga) ir 
pirko keltuvą. Mat seselės 
turėjo ligonius nešioti iš pirmo 
aukšto į trečią. Buvo labai 
sunku. 

Pirmieji pranciškiečių sese
lių žingsniai prasidėjo Šv. 
Jurgio parapijoje (Bridgeport) 
1924 m., tuo metu Šv. Jurgio 
parapijos klebonu buvo Myko
las Krušas. Seselės pranciškie-
tės dirbo mokyklose, dalyvau
davo Šv. Kryžiaus bažnyčioje, 
Švč. M. Marijos Nekalto Prasi
dėjimo bažnyčioje. 

Paskutinė jų vietovė buvo 

Pittsburg. Daug jau seselių 
iškeliavo į amžinus namus . 
Daugelis yra paliegusios, j a s 
prižiūri sveikos seselės, — sakė 
seselė Helen Širvinskas. 

Ji padėkojo pirm. S. Hen
son už puikiai suruoštą pokylį. 
Jai padėjo jos dukros bei 
anūkės, o taip pat Mary Anna 
Gerčius. 

Svečius aptarnavo: Monika 
Gudaitis. Valė Railienė, Anelė 
Ramanauskienė, Palmyra Gi-
lienė ir Bronė Maleckienė — tai 
yra nuolatinės darbininkės, jos 
dirba visur. 

Gaila, kad pirm. Sabina 
Henson sunkiai serga. J a i 
reikalinga daug maldų. Tad 
pasimelskime, kad jinai greitai 
pasveiktų ir vėl sugrįžtų pas 
mus. 

S tasė Vi šč iuv ienė 

Esame įpratę 8 vai. vakaro 
atsisukti radijo stoties AM 1450 
bangą ir klausytis „Margučio II" 
laidos pranešimų, muzikos bei 
naujausių politinių žinių iš 
Lietuvos. Rodos viskas eina 
įprasta vaga. Puikus laidų 
pranešėjai, graži lietuvių kalba. 
Tačiau „Margučio II" valdybai 
yra nemaža atsakomybės iš
laikyti laidą. Aukos mažėja, o 
išlaidos didėja. Valdyba dėkin
ga geradariams, kurie nepa
miršta ir paremia šią radijo 
laidą pagal savo išgales. 

Be minėtų sunkumų „Mar
gučio II" ištikimas ir pareigin
gas iždininkas Vytautas Gai
žutis, dėl sveikatos ir kitų 
šeimos sunkumų, pasitraukia iš 
iždininko pareigų. Vytautas 
Gaižutis tvarkė „Margučio II" 

iždą sistemingai, sąžiningai, 
laiku ir buvo vienas iš darbin
giausių valdybos narių. „Mar
gučio II" valdyba, gerai supras
dama ir įvertindama Vytauto 
Gaižučio darbą bei pasišven
timą, reiškia nuoširdžią pa
dėką, linkėdama nugalėti ne
galias ir toliau džiaugtis 
Aukščiausio gėrybėmis. 

„Margučio II" vaidyba 
praneša, kad iždininko pareigas 
prisiėmė visuomenininkas Pra
nas Povilaitis. Valdyba džiau
giasi, kad „Margutis II" ir toliau 
bus gerai finansiškai ir suma
niai tvarkomas. Tikime, kad 
mus visus jungia bendras 
rūpestis išlaikyti seniausią 
lietuvišką išeivijos radijo laidą. 

Marija R e m i e n ė 

Skelbimai 

N a m a m s p i rk t i paskolos 
duodamos mažais mėnesi
niais įmokejimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Sav ings , 
2212 West Cermak Road . 
Tel. (773) 847-7747 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL. 773 585 9500 

projektui užbaigti. Visi aukoto
jai - parapijos, LB apylinkės ir 
pavieniai asmenys - bus įrašyti 
į knygą. Aukas prašome siųsti: 
Lithuanian American Com-
munity, Ine . 2841 Denton Ct , 
Westchester, IL 60154. 

•PIGIAUSIA — NE 
PATIKIMIAUSIA! Kortelės daž
nai nesuveikia. Paskutinės 
minutės nutrupa. O kaip su 
bendrovėmis, kurių centrinės 

: net ne JAV ir siūlo „ypatingus 
! įkainius"? Dažniausiai tai 
' prastas internetinio tipo, o ne 
' telefoninis ryšys. Protingas 
I vartotojas renkasi ameri
kiečių firmą (įst. 1993 m.) 
LITCOM. J Lietuvą iš namų 
ar mobilaus telefono TIK 11,9 

[ ct., o JAV — 4,9 ct. Jokių 
mėnesinių mokesčių, jokių 
papildomų kodų. Išklotinę 
gaunate su savo vietine 
sąskaita. Registruokitės lietu
viškai 708-386-0556. Tau
pykite šiandien su LITCOM! 
Dėmesio' Įkainis galioja tik 
naujiems klientams' 

ŠOKIS, MUZIKA BEI DAINOS 
— „GRANDIES 

IR 
„SODŽIAUS 

/ / 

/ / 

KONCERTE 
Kviečiame 

Čikagos ir apylinkių 
visuomenę 

paremti 
vietinius 

ansamblius! 
Šokių ansamblis „Grandis" 46 veiklos metus u/baigs koncertu, kuri atliks 
kartu su „Sodžiaus" kapela. Koncertas vyks Jaunimo centro didžiojoje salėje 
sekmadieni, gegužės 22 d. Pradžia 3 v.p.p. Po koncerto, norintieji galės 
vakarieniauti ir šokti. Šokiams gros kapela „Sodžius", o norinčius mokins 
„Grandies" mokytojos. Bilietus galima įsigyti iš anksto, skambinant Onutei 
Smilgienei, tel. 708-226-9482, arba nusipirkti „Seklyčioje". 


