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Lietuva siūlo Rusijai 
pasinaudoti Klaipėdos uostu 

Maskva, rugsėjo 20 d. (In-
terfax"-BNS) — Lietuva keti
na atidaryti „transporto kori
dorių" Karaliaučius— Klaipė
da. Tai Lietuvos premjeras Al
girdas Brazauskas ketvirta
dienį pranešė spaudos konfe
rencijoje, skirtoje parodos 
„Lietuvos eksportas" atidary
mui Pamaskvyje esančiame 
Mytiščių mieste. 

Pasak A. Brazausko, Lietu
va siūlo Rusijai naudotis 
Klaipėdos jūrų uostu Rusijos 
laivams perkrauti . 

Dabar šis neužšalantis uos
tas, galintis apdoroti 30 mln. 
tonų krovinių per metus, dir
ba tik 50 proc. pajėgumu, 
spaudos konferencijoje patiks
lino Lietuvos transporto mi
nistras Zigmantas Balčytis. 
Pasak jo, Klaipėdos uostas 
galėtų apdoroti tuos krovi
nius, kurių apdoroti nespėja 
uostas Karaliaučiuje. 

Lietuvos vertinimu, krovi
nių apyvarta kryptimi Piet
ryčių Azija-Rusija-Baltijos val-
stybė8-Europa per artimiau
sius kelerius metus gali pa
didėti 40 procentų. 

Norint atidaryti „transporto 
koridorių", būtini tarpvalsty
biniai susitarimai dėl muitų, 
įkainių ir t ransporto politikos. 
J ie gali būti sudaryti arti
miausiais metais . Kaip pirmą 
žingsnį, pranešė Z. Balčytis, 
Lietuva siūlys Rusijai nuo 
2001 m. lapkričio 1 d. dviem 
mėnesiams suvienodinti įkai

nius Karaliaučiaus ir Klai
pėdos uostuose. „Dėl to mes 
patirsime kai kurių nuostolių, 
nes mūsų tarifai didesni, bet 
tikimės, kad juos kompensuos 
padidėjusi krovinių apyvar t a 
Klaipėdos uoste", pažymėjo 
transporto ministras. 

Atidarydamas parodą „Lie
tuvos eksportas", A. Brazaus
kas gyrė lietuviškus lengvo
sios, maisto ir baldų pramonės 
gaminius bei kvietė parodoje 
dalyvaujančius Rusijos versli
ninkus išnaudoti gerą Lietu
vos geografinę padėtį krovinių 
pervežimui. Premjeras pabrė
žė, kad Lietuva 50 proc. savo 
produkcijos eksportuoja į Eu
ropos Sąjungos valstybes, ir 
tai liudija gerą lietuviškų pre
kių kokybe. 

Atidaryme kalbėjęs Maskvos 
srities gubernatorius Boris 
Gromov pabrėžė, kad ekono
miniam bendradarbiavimui 
pas i ta rnaus ateityje planuoja
mas pasirašyti „žaliojo kori
doriaus" susi tar imas, kur is 
turėtų palengvinti prekių ju 
dėjimą ta rp Lietuvos ir Mask
vos srities. 

Rusijos ekonominio vysty
mosi ir prekybos ministro pa
vaduotojas Ronald Piskopel 
pabrėžė, kad Lietuva y r a vie
na iš didžiausių Rusijos preky
bos bendrininkių. Jo duomeni
mis, šiuo metu Rusijoje dirba 
600 lietuviško kapitalo įmo
nių, o rusai yra investavę į 
1,000 Lietuvos bendrovių. 

L~J Tėvynėje pasižvalgius 
* P e r p u s e m e t ų Se imo 

nar iu k o m a n d i r u o t ė m s iš
leista 525,396 litų, už kuriuos 
parlamentarai reprezentavo 
Lietuvą ne tik Europoje, bet ir 
Azįjoje bei Afrikoje. Įvai
riausių organizacijų kvietimu 
Lietuvos seimūnai pabuvojo 
atokiausiuose pasaulio kam
peliuose. Seimo narys Vytau
tas Kvietkauskas aplankė 
Malaiziją, Vytautas Šustaus
kas — Kiniją, Kęstutis Gla
veckas — Hong Kongą, Egidi
jus Vareikis — Malavio Res
publiką Afrikoje, šios kelionės 
mokesčių mokėtojams nekai
navo, nes už jas sumokėjo 
kvietėjai. Daugiausiai kainavo 
Seimo narių Artūro Skar
džiaus ir Giedrės Purvanec-
kienės kelionė į Kubos sostinę 
Havaną, kur kovo pabaigoje 
vyko Tarpat lant inės sąjun
gos, kurios narė yra ir Lietu
va, 105-oji konferencija. Ši ke
lionė abiem par lamentarams 
kainavo po 6,000 litų. (BNS) 

* Šiais m e t a i s \ Lietuvą iš 
užs ienio va ls tybių jau grą
žinti 2,985 nelegaliai ten atvy
kę ar nelegaliai dirbę Lietuvos 
piliečiai. Daugiausia asmenų 
buvo grąžinta iš Didžiosios 
Britanijos — 882. Iš Vokietijos 
išsiųstas 681, iš Švedijos — 
221 asmuo, iš Danijos — 202, 
iš Norvegijos — 194. Per tą 
patį 2000 metų laikotarpį iš 
užsienio valstybių į Lietuvos 
pasienio kontrolės punktus 
buvo grąžinti 2,572 asmenys. 

* Teroristu ve iksmai JAV 
padarė į t akos Lietuvos gy
ventojų apsisprendimui dėl 
mirties bausmės — net 89 
proc. arba 9 iš 10 „SIC rinkos 
tyrimų" apklaustų asmenų 
Lietuvoje pasisako, kad už te
roristų vykdomus veiksmus 
būtų skiriama mirties baus
mė. (BNSi 

* P a s a k S e i m o F i n a n s ų 
d e p a r t a m e n t o vyriausiosios 
finansininkės Dalios Špa-
kauskienės, vieno Seimo nario 
komandinuotė į Europos val
stybes, kainuoja apie 3,000-
4,000 litų. Je i S t rasbūre vyks
ta Par lament inės Asamblėjos 
sesija, kelionė atsieina bran
giau — apie 4,500 litų. Apmo
kamos ne visos politikų ko
mandiruotės išlaidos. Vyriau
sybė yra nustačiusi sumas , 
kiek daugiausia gali kainuot i 
viešbutis, ribojami dienpini
giai. Pvz., nuvykęs į JAV, par
lamentaras per dieną gali 
išleisti 137 litus, į Prancūziją 
— 195 litus, Afrikos val
stybėse — 97 litus per dieną. 

* S e i m o opoz ic i j o s v a d a s , 
Liberalų frakcijos sen iūnas 
Rolandas Paksas ragina , jog 
svarstomose Aukštojo mokslo 
įstatymo pataisose, susijusiose 
su įmokų už studijas reforma, 
būtų remiamasi principu fi
nansuoti pačius s tudentus , o 
ne aukštąsias mokyklas. R. 
Paksas taip pa t paragino par
tijas ieškoti bendro su ta r imo 
dėl aukštojo mokslo finansavi
mo principų. „Politinės part i
jos susi tarė dėl NATO, Euro
pos Sąjungos ir nekilo jokių 
abejonių, kad šiuo keliu ei
name. Visos partijos aukštąjį 
mokslą įsirašiusios į priorite
tus , tačiau reikia, kad visi su
sitartų", sakė jis. 

* V i e n a s t u r t i n g i a u s i u 
k a i r i o s i o s f r a k c i j o s n a r i u 
yra Alfonsas Macaitis, kurio 
tu r tas per 2000 metus padi
dėjo nuo 3 mln. 241,003 iki 3 
mln. 305,499 mln. litų. Social
demokratai Vytenis Andriu
kaitis ir Česlovas J u r š ė n a s 
pernai metų savo tu r to dekla
racijose at i t inkamai yra įrašę 
daugiau kaip 190,000 ir 
240,000 litų. .BNS. 

Minint Lietuvos žydų genocido 60-ąsias metines, rugsėjo 20 dieną prezi
dentūroje grupei asmenų, kurie, nepaisydami mirtino pavojaus sau ir 
šeimai, II pasaulinio karo metais gelbėjo žydus, buvo įteikti Žūvančiųjų 
gelbėjimo kryžiai. 

Nuotr.: Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus (kairėje) apdovanojo 
Lietuvos krikščionių demokratų vadovą. Seimo narį &£ i Bobelį. 

Vladimiro Gucevičiaus .Elta) nuotr. 

Lietuvoje,,, 

Europos Sąjunga pradžioje 
Lietuvai gali padėti milijardu 

litų 
V i l n i u s , rugsėjo 20 d. 

(BNS) — Europos komiteto 
prie vyriausybės atstovų teigi
mu, dar iki narystės Europos 
Sąjungoje (ES) pradžios Lietu
va turė tų gauti apie 100 mln. 
eurų paramą, o ES parama 
per pirmus trejus narystės 
metus gali siekti 1 mlrd. litų, 
sakė Europos komiteto direk
toriaus pavaduotojas Klaudi
jus Maniokas. 

Konferencijoje dalyvavęs 
Europos Komisijos delegacijos 
Lietuvoje vadovas Michael 
Graham teigiamai įvertino 
Lietuvos veiksmus ruošiantis 
priimti s t ruktūr in ių fondų pa
ramą. 

„Šiandien kalbame ne apie 
konkrečias sumas , bet apie 
tai, kaip tuos pinigus būtų 
galima panaudoti . Mes galime 
tikėtis nuo pirmųjų narystės 
metų gauti iki 4 proc. mūsų 

* K a u n o m i e s t o t a rybos 
n a r y s Antanas Budnikas tei
gia sulaukęs grasinimų, ku
riuos sieja su politiko darbu. 
Dėl įvykio tarybos narys 
kreipėsi į Kauno policijos pa
reigūnus. Kaip sakė A. Budni
kas, trečiadienį apie 8 valandą 
vakaro prie jo daugiabučio 
namo laiptinės jį pasitiko trys 
25-30 metų vyriškiai, kurie 
pareikalavo, kad jis atiduo
tų tarybos nario įgaliojimą, 
priešingu atveju grasindami 
A. Budnikui ir jo šeimos na
riams. Du grasintojus politi
kas galėtų atpažinti . A. Bud
nikas yra vienas iš skandalin
gojo Seimo nario Vytauto Šus
tausko vadovaujamos Lietu
vos laisvės sąjungos (LLS) 
kūrėjų. Prieš kelis mėnesius 
dėl nesutar imų su partijos 
vadovybe A. Budnikas, jo bro
lis buvęs Kauno meras Gedi
minas Budnikas ir Kauno 
miesto tarybos narė Gražina 
Tamulytė paliko partiją. Par
tijos vadą Vytautą Šustauską 
buvę bendražygiai vadino dik
tatoriumi, su kuriuo neįma
noma dirbti. I škar t po to G. 
Tamulytė sulaukė grasinimų. 
LLS pi rmininkas V. Šus
tauskas kategoriškai paneigė, 
neva jis organizavo grasini
mus A. Budnikui . „Gal jam iš 
pagirių pasivaideno ir ten 
buvo 3 moterys", situaciją ko
mentavo V. Šustauskas . (BNS) 

bendrojo vidaus produkto 
(BVP), tai yra daugiau kaip 1 
mlrd. litų investicijų į mūsų 
krašto ekonomiką, infrastruk
tūrą", sakė K Maniokas. 

Tokią pararei Lietuva ga
lėtų gauti per v auiuaiuuosius 
ES struktūrinius fondus vien 
2004-2006 metų laikotarpiu. 

„Šiuo metu mes disponuo
jame tik tais ES pinigais, ku
rie teikiami kaip techninė pa
galba ir pagalba investicijoms. 
Šios sumos yra mažesnės, bet 
net ir jos viršija 100 mln. eurų 
(daugiau kaip 400 mln. litų) 
per artimiausius porą metų", 
teigė Europos komiteto direk
toriaus pavaduotojas. Pasak 
jo, kol kas svarbiausias užda
vinys yra panaudoti šituos 
pinigus ir tinkamai pasirengti 
nuo 2004 metų išaugsian
čioms įplaukoms. 

Stanley Bazekui — 
Žygimanto Augusto 

medalis 

Stanlev Balzekas. J R 

Vi ln ius , rugsėjo 20 d. (BNS) 
— JAV lietuvis Stanley Balze
kas, JR. už nuopelnus stipri
nant kultūrinį Čikagos ir Vil
niaus bendradarbiavimą ap
dovanotas Žygimanto Augusto 
medaliu. Ketvirtadienį šį ap
dovanojimą Vilniaus Rotušėje 
S. Balzekui įteikė sostinės me
ras Artūras Zuokas. 

1990 m. S Balzekas įsteigė 
Čikagos ir Vilniaus miestų 
draugystes komitetą ir yra jo 
pirmininkas, konsultuoja tau
tinių kultūrų ir jų tarpusavio 
santykių klausimais JAV pa
reigūnus. 1992 m. S. Balzekas 
buvo apdovanotas Gedimino 
III laipsnio ordinu. 

* B e n d r o v ė „Lietuvos 
energ i ja" a t g a u s tik dalį 
Baltarusijos skolos už 1998-99 
m. pateiktą elektros energiją. 
Tikimasi, kad bus atgauta 
apie 26.5 mln. dol. iš likusios 
48 mln. dolerių skolos. Redak
cijos šaltinių iš Seimo Social
demokratinės koalicijos frakci
jos teigimu, premjeras Al
girdas Brazauskas turėjo ga
limybę susigrąžinti visą Bal
tarusijos skolą — jam terei
kėjo nuvykti į Baltarusiją ir 
susitikti su Baltarusijos prem
jeru. (LA, Elta) 

* P a s a u l į s u k r ė t ę t e r o r o 
išpuol ia i J A V sustiprino Lie
tuvos gyventojų norą įstoti į 
NATO, teigia sociologai. Kaip 
rodo bendrovės „SIC rinkos 
tyrimai" at l ikta gyventojų ap
klausa, po teroro aktų JAV 
Lietuvos įstojimui į NATO 
šiuo metu pr i tar tų net du treč
daliai apklaustųjų (63.1 proc.). 
20 proc. apklaustųjų narystei 
NATO nepritaria, 17 proc. ne
atsakė arba netur i nuomonės. 
Gegužę surengtos apklausos 
duomenimis, Lietuvos narystę 
NATO rėmė 45.5 proc., jai ne
pritarė 31 proc., nebuvo apsi
sprendę 23.6 proc. apklaustų
jų. (BNS) 

* T r e č i a d i e n i a t s i s ta tydi 
no žemės ū k i o min i s t r a s 
Kęstutis Kristinaitis. Tam pri
tarė ir atsistatydinimo pa
reiškimą priėmęs premjeras 
Algirdas Brazauskas, ir į mi
nistro postą K. Kristinaitį de
legavusios Socialliberalų par
tijos vadovai. (R, LŽ, Eito) 

* Atskle idžiami savo 
veiklą n u s l ė p ė sovie tu spe
cialiųjų tarnybų parankiniai: 
pradėta skelbti buvusių so
vietinių specialiųjų tarnybų 
agentų pavardes. Pirmu viešai 
įvardytu KGB bendradarbiu 
tapo dabart inis draudimo ben
drovės „Baltijos garantas" tei
sinio skyriaus viršininkas, bu
vęs Lietuvos krašto apsaugos 
ir policijos pareigūnas 49 
metų Algirdas Krasauskas. 

(LR, Elta) 
* Buve tremtiniai, Vil

niuje e s a n č i u globos namu 
„Tremtinių namai" gyventojai 
iš savo pensijų paaukojo 935 
litus Valdovų rūmų atstaty
mui. Kai kurie tremtiniai iš 
savo pensijų rūmų atstatymui 
skyrė po 10 ar 50 litų. 
101-erių metų buvęs Alytaus 
mokytoju seminarijos direk
torius Juozas Mičiulis paauko
jo 100 litų, o Anelė Lu-
koševičiūtė prisidėjo net 400 
litų auka. Buvusių tremtinių 
teigimu, jie „aktyviai remia 
bet kokį Lietuvos valstybingu
mo ir įsitvirtinimo pasaulyje 
reikalą". Globos namų gyven
tojai su plakatais, raginan
čiais priimti Lietuvą į NATO, 
stovėjo prie prezidentūros, kai 
vyko NATO valstybių parla
mentinė asamblėja. (BNS) 

* L i e t u v o s genera l inė 
p r o k u r a t ū r a k re ipės i į JAV 
teisėsaugos institucijas, pra
šydama išduoti buvusį kau
nietį Vidmantą Leonardą Čep-
šį, gyvenusį Amerikoje Tei-
maščiuko pavarde. Turima 
duomenų, jog jis Amerikoje 
pardavinėjo narkotikus, paga
mintus Kauno rajone, Lapių 
gyvenvietėje, nelegaliai vei
kusioje narkotikų gamybos la
boratorijoje. Manoma, jog La
pėse pagaminta produkcija, 
kad fabrikėlio neatskleistų 
teisėsauga, nebuvo platinama 
Lietuvoje, o išvežama \ JAV ir 
parduodama per V. L. Čepšį-
Telmaščiuką. (R. Elta) 

Pasaulio naujienos 
i Remiantis AFP, Reuters. AP. in'.erfax. ITAR-TASS. 

BNS žinių agentūrų pranešimais) 

K a b u l a s . Afganistano islamo teologai ketvirtadienį" prieme nu
tarimą, kuriuo prašo tarptautinio teroristo Osama bin Laden iš
vykti iš valstybes savo noru. Ulemai prieme ir kitą nutarimą, ku
riuo raginama pradėti džihadą 'šventąjį karai, jei JAV puls Afga
nistaną, sakė mula Mohammad Muslim Haqqani, aukštesniojo 
mokslo ministro pavaduotojas. „Jie paprašė Talibano įtikinti bin 
Laden deramu laiku ir savo paties valia išvykti iš Afganistano. Jie 
taip pat sakė, kad jei JAV užpuls Afganistaną, kiekvieno musul
mono pareiga bus stoti į džihadą", sakė jis. Nutarimai buvo priim
ti baigiantis dvi dienas trukusiam tūkstančio teologų iš visų 32 Af
ganistano provincijų susirinkimui, kurį aukščiausiasis Talibano 
vadas, mula Mohammad Omar sušaukė įsakui del O. bin Laden 
paskelbti. 

Vaš ing tonas . Baltieji rūmai pareiškė nepasitenkinimą Afga
nistano teologų nutarimu, kuriuo Osama bin Laden prašomas sa
vo noru išvykta ir dar kartą pareikalavo kuo skubiau jį išduoti. 
„Jis (nutarimas) neatitinka Amerikos reikalavimų. Visame tame 
slypi kur kas daugiau, nei leidimas vienam žmogui savanoriškai 
išvykti, turbūt, iš vieno saugaus prieglobsčio į kitą", sakė Baltųjų 
rūmų atstovas spaudai Ari Fleischer. „Atėjo laikas veiksmams, o 
ne žodžiams. Prezidentas reikalauja, kad būtų išduoti pagrindi
niai teroristinės organizacijos 'Al-Qaeda' nariai, tarp jų ir Osama 
bin Laden, o Talibanas uždarytų visas teroristų mokymo stovyk
las Afganistano teritorijoje. Amerika neketina atsisakyti šių rei
kalavimų", pabrėžė jis. 

I s l amabadas . Pakistano Užsienio reikalų ministerija pareiškė 
negalinti komentuoti Afganistano ulemų (teologų) sprendimo pa
siūlyti O. bin Laden išvykti, nes dar reikia išsiaiškinti visas ule
mų fatvos (įsako) detales. „Nesame tikri dėl kokio nors įsako pa
sekmių, nes jie turi savų .metodų", sakė ministerijos atstovas ir 
nieko daugiau nepaaiškino. Paklaustas, ar Pakistanas priims bin 
Laden, jis atsisakė komentuoti. Pakistano didžiausios islamo par
tijos vadas Talibano teologų nutarimą dėl O. bin Laden pavadino 
šviesos spinduliu. „Tai gali būti išsigelbėjimas", sakė dešiniųjų 
partijos „Jamaat-e-Islami" vadas Qazi Hussain Ahmed. 

Det ro i t , Michigan. Trečiadienį JAV buvo suimti trys vyrai, 
kuriems pareikšti kaltinimai dėl suklastotų dokumentų turėjimo 
— pirmieji kaltinimai, kurie gali būti susiję su praėjusią savaitę 
įvykdytais teroro išpuoliais prieš JAV taikinius. Detroite Federali
nio tyrimų biuro (FBI) agentai suėmė 33 metų Ahmed Hannan, 
32 metų Karim Koubriti ir 21 metų Farouk Ali-Halmoud. Suimtų
jų pilietybės kol kas neišaiškintos. „Jie teigė esą marokiečiai", pa
reiškė specialusis agentas Hank Glaspie. Tačiau apklausos metu 
įtariamieji taip pat pareiškė atvykę iš Albanijos ir Irano. Suimtieji 
turėjo suklastotus dokumentus, įskaitant JAV imigracijos blankus 
ir vieną vizą. 

Vaš ingtonas . Pentagonas trečiadienį davė įsakymus permesti 
apie 100 JAV karo lėktuvų į Persijos įlanką, kad pasirengtų duoti 
atkirtį į teroro išpuolius, už kuriuos JAV prezidentas George W 
Bush pažadėjo negailestingą atpildą. Nuo ketvirtadienio maždaug 
100 naikintuvų, bombonešių, degalų gabenimo lėktuvų ir radarų 
orlaivių išvyko ten iš anksto jiems parengtu koridoriumi. Jie tu
ri sustiprinti Amerikos kariuomenės grupuotę, dislokuotą bazėse 
Saudi Arabijoje, Kuwaite ir Bahreine, kurią sudaro apie 25,000 
žmonių. Viduržemio jūros, Persijos įlankos bei Indijos vandenyne 
gali būti sutelkta iki 500 JAV karo lėktuvų. Gynybos departamen
to atstovai sakė, kad žinybos sekretorius Donald Rumsfeld pla
nuoja duoti du įsakymus karo lėktuvams dislokuoti. Šiais įsaky
mais bus pradėta karinė operacija „Operation Infinite Justice". 
Pentagono strategams šiuo metu tenka galvoti, kaip užtikrinti, jog 
taikiniai pasirinkti teisingai. Kalbama, kad O. bin Laden Afganis
tane nuolat keliauja iš vienos vietos į kitą. „Kokia bus nauda, jei 2 
mln. dolerių vertės raketa smogsime į 10 dolerių vertės palapinę 
ir pataikysime kupranugariui į užpakalį''", praėjusią savaitę per 
privatų pokalbį su Kongreso nariais klausė G. W. Bush 

New Yorkas. Tarp nurodomu galimų beveik 6.000 teroro aktų 
New Yorke ir Vašingtone aukų yra apie 2,000 užsieniečių iš 65 
valstybių. Daugiausia tarp laikomų dingusiais be žinios yra Ny
derlandų gyventojų — 400 žmonių, britų — nuo 200 iki 300 žmo
nių, indų — 250, kolumbiečių — 208, pakistaniečių — 200, izrae
liečių — 133, šveicarų — 100 ir rusų — 96 Šiame sąraše yra 1 ar 
3 baltarusiai ir 1 Ukrainos pilietis. Tarp dingusiųjų be žinios yra 
ir viena Lietuvos pilietė, dirbusi New Yorko dangoraižyje. 

Minskas. Antrą kartą išrinktas Baltarusijos prezidentas Alek-
sandr Lukašenka ketvirtadienį pradėjo eiti valstybės vadovo pa
reigas. JAV bei daugumos Vakarų valstybių ambasadoriai ketvir
tadienį boikotavo inauguraciją, nes rinkimus laiko nesąžiningais. 
Daugumos Vakarų valstybių ambasadoriai taip pat nusprendė ne
dalyvauti, tačiau į iškilmingą ceremoniją atsiuntė savo pavaduoto
jus. Tuo tarpu Rusijos prezidentas Vladimir Putin nusiuntė A 
Lukašenka sveikinimo laišką. „Mūsų valstybes atkakliai dirba, 
siekdamos konsoliduoti brolišką draugystę, bendradarbiavimą bei 
santykius Rusijos ir Baltarusijos sąjungos viduje", sakoma laiške 

Bagdadas . Irako prezidentas Saddam Husseinketvirtadienj „iš 
humanitarinių paskatų" pasiūlė JAV pagalbą likviduojant praėju
sio antradienio teroro išpuolių Vašingtone ir Nevv Yorke padari
nius. „Sakau Amerikos žmonėms: jei jiems reikia Irako specialistų 
pagalbos, irakiečiai iš humanitarinių paskatų galėtų sutikti pa
gelbėti", sakė S. Hussein. 

J e ruza l ė . Palestiniečių pre
zidentas Yasser Arafat užkirto 
kelią išpuoliams prieš Izraelį, 
pareiškė Izraelio užsienio reika
lų ministras Shimon Perės Pa
sak jo. tai buvo padaryta „per 
kelias valandas", praėjusias 
nuo baisiojo antradienio JAV 

KALENDORIUS 
Rugsėjo 21 d.: Sv Matas 

apaštalas, evangelistas. Geistautas. 
Mantautas. Mantvilas, Matas, Vii-
kinte. Viskinte. 

Rugsėjo 22 d.: Digna, Kintmitas 
Mauricijus. Tarvinas. Tomas. Vir
mante* iVirma). 
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Redaktorė Irena Regienė 

KAS NAUJO EUROPOJE? 
Kazys B a r o n a s , Vokiet i ja 

Du didesnius Europos spor
tinius įvykius norėčiau pažy
mėti — tai futbolo atrankines 
rungtynes 2002 pasaulio pir
menybėms Japonijoje ir Pietų 
Korėjoje bei „Senojo žemyno" 
vyrų krepšinio pirmenybes. 

Pradėsiu mūsų tautiniu 
sportu — krepšiniu. Pasekmės 
anapus Atlanto lietuviams yra 
žinomos, tad nenagrinėsiu 
Lietuvos penketuko liūdnų va
landų, nes pralaimėjimo prie
žasčių tu rės ieškoti tos sporto 
šakos žinovai. Ir po savaitės 
negaliu suprasti , kaip galima 
buvo susilaukti tokio mūsiš
kių nuosmukio, kadangi vo
kiška žiniasklaida neskaitė 
Latvijos prie favoritų, priskir
dama prie jų Sidnio bronzos 
medalio laimėtoją gintarų 
kraštą. Taigi, kaip galima bu
vo pralaimėti Latvijai net 
76:94 tšk.?! Tad „sudiev" atei
nančiais metais pasaulio pir
menybėse JAV! 

Vokietijos televizijos sporto 
kanalas rodė tik savo valsty
bės rungtynes, kurių viršūnėje 
stovėjo susitikimas su Graiki
jos penketuku. Atrodė, kad 
„Heilas" sutriuškins „Germa
nus", nes graikai jau 6 min. 
pirmavo 0:15, vėl 17 min. 
20:40. Manding, vokiečiai 
sporte labai dažnai naudoja 
tokius posakius, kamuolys yra 
apskritas, futbolas žaidžiamas 
90 min., krepšinis 40 min., 
kas kovoja — gali pralaimėti, 
bet kas nekovoja — tas iš 
anksto j a u pralaimėjo. Nors 
po pertraukos išėjo tie patys 
žaidėjai, tačiau pats žaidimas 
apsisuko 360 laipsnių, nes vo
kiečių laimėjimo ryžtas jau 23 
min. sumažino pasekmę iki 
40:47, o rungtynių pabaigoje 
tiesiog sekundėms besikei
čiant pasekmei, nes likus 6 
sek. pasekmė buvo 78:75 vo
kiečių naudai . Graiko pražan
ga, du metimai ir 80:75. Vo
kiečiai apsikabinę džiaugėsi, 
laimingai atlaikę krepšinio 
„dramą". Po vokiškos pergalės 
spauda rašė , kad į ketvirtbaig-
mę nepateko tokios krepšinio 
„tvirtovės" kaip Lietuva, Itali
ja , kai tuo tarpu Vokietija 
tarptautinėje plotmėje nevadi
na didelio vaidmens. Jos pa
dėtis gerokai pasitaisė įsijun
gus dviem NBA krepšinin
kams A. Novickiui ir Vokieti
jos pilietybę priėmusiam 
Bradley iš „Mave'rick" klubo. 

Rašau da r prieš pirmenybių 
baigmę, t ad skaitant šias ei
lutes naujo Europos meisterio 
vardas skaitytojams bus jau 
žinomas. J i s vadinasi Jugosla
vija. Stebėjau Estijos-Jugosla-
vijos rungtynių ištraukas 
(58:113), tad esu tikras, kad 
Belgrado atstovams nepasi
priešins Rusija, ar Turkija. O 
gal prieš prancūzus, laimėjus 
vokiečiams, Vokietija su mil
žinu D. Novickiu pastatys 
stiprią užtvarą? 

Antras, malonus pranešimas 
iš Kauno. Ilgai teko laukti pa
sekmės iš laikinosios sostinės, 
nes televizijos aparate pa
spaudus „Information" myg
tuką, ilgą laiką ekrane nebuvo 
pasekmės. Tik dešimtą vai. 
vakaro malonus 0:0 skaičius, 
nurodant 7,000 žiūrovų skai
čių. Vokietijos sportine spau
da ra.šė. kad tai buvo Galioto 
kova su Dovydu, nes juk Itali
ja tris kar ' 
meisterio 

„nykštukas" privertė Italiją 
„drebėti", nes po lygiųjų, daug 
vilčių iš tos grupės turi Rumu
nija, galėdama užimti savo 
pogrupyje pirmą vietą. 

Tačiau didžiausio netikėto 
įvykio futbolo pasaulyje susi
laukė Vokietijos vienuolikė, 
pralaimėdama Miuncheno 
olimpiniame stadione Anglijos 
rinktinei 1:5. Rungtynes tele
vizijoje stebėjo 15 min. žiūro
vų, o Bavarijos sostinės sta
dione 63,000 futbolo sirgalių. 
Spekuliantai už bilietą reika
lavo nuo 200 iki 500 dol. 
Skaudu buvo žiūrėti į vokiečių 
silpną žaidimą, tačiau širdį 
pakutendavo puikūs anglų de
riniai, Oveno trys įvarčiai. Tik 
vieną kartą aukštesne pasek
me 0:9 vokiečiai 1909 m. pra
laimėjo anglams bei 1908 m. 
Berlyne 1:5 ir 1938 m. Reicho 
sostinėje pasekme 3:6. Spau
doje pasipylė skaitytojų laiš
kai, reikalaujant klubams An
glijos pavyzdžiu steigti futbolo 
bendrabučius, auginant juose 
jaunąją kartą. Negalima iš 
žaidėjų reikalauti pergalių, 
jeigu beveik kiekvienas klubas 
savo eilėse turi „milijonierius" 
5-6 svetimtaučius, o pvz., 
aukščiausios Vokietijos lygos 
Cottbuso vienuolikę sudaro 
net... 10 svetimtaučių! 

Džiaugsmas Lenkijoje, kuri 
po pergalės prieš Norvegiją 
užsitikrino dalyvavimą pasau
lio futbolo pirmenybėse. Vieną 
įvartį pelnė Nigerijos gyvento
jas, priėmęs Lenkijos piliety
bę. Jis žaidžia Graikijos klube, 
nes Lenkijos „Polonia" vienuo-
likėje jis rungtynėse buvo pra
vardžiuojamas, dažnai apmė
tomas bananais ir apelsinais. 
Vokietijos aukščiausioje lygoje 
pirmauja Dortmund, o Bavari
jos Fiurth prieš Augsburgą. 

DRAUGAS 

LFK „Lituanicos -' IJJths") pagridinė vyrų komanda Lemoute po pirmųjų rungtynių „major" divizijoje. Iš k.: I 
eil. — S. Coldwell. V. Žuromskas, L Tamajo. M. Micnell, L. Jakovlevas, D. Smulkys. Ž. Čenys. II eil. — A. Gla-
vinsfcas, N. Puškorius, J. Beniui , A.Šalkauskas, T. Mačiulis, M. Palaima, E. Trinkūnas, S. Leschkies ir G. Jar
malavičius. 

LITUANICA" — „MAROONS" 4-4 
Rugsėjo 16 d. Elimvood Par

ko H. S. stadione ..Lituanicos" 
vyrų pirmoji vienuolikė su
gebėjo išplėšti vieną tašką iš 
„Maroons" futbolininkų, ku
rie buvo 2000-2001 metų 
..Metro" lygos „major" divizi
jos vicečempionais. Tai buvo 
antrosios mūsų vyrų rungty
nės geriausioje Čikagos bei 
apylinkių komandų grupėje 
ir mūsiškių gana geras pasi
rodymas teikia nemaža vilčių 
ateičiai. 

Šį kar tą pasikartojo ta pati 
bėda su „Lituanicos" vartinin
ku, kur is , kaip atrodo, neturi 
duomenų aukštesnio lygio ko
mandų susitikimuose. Sunku 
būtų patikėti, kad jis galėjo 
praleisti visus keturis „Ma
roons" futbolininkų šūvius 
pirmame kėlinyje. Jo rezulta
tas 1-4 mūsiškių nenaudai. 

Po dviejų įvarčių pasekmę 
buvo sušvelninęs Tomas Ma
čiulis, ženklinęs 1-2. Tada at
rodė, kad mūsų vyrai j a u pra
dėjo įgauti daugiau pasitikė
jimo savimi ir labiau kovos 
dėl pergalės. Bet tada vėl 
„Maroons" pelnė du lengvus 
įvarčius, kuomet pora klaidų 
padarė „Lituanicos" gynimas 
lyg leisdamas savo sugebė-

LIETUVOS MOTERYS — EUROPOS 
KREPŠINIO PIRMENYBĖSE 

- įaur 
arri.'j 

.o pa.s mino 
Sį karta 

Rugsėjo 14 d. Prancūzijoje 
prasidėjo Europos moterų 
krepšinio pirmenybės, kuriose 
Lietuvos krepšinio garbę gina 
ir mūsiškių rinktinė, norinti 
pasirodyti geriau negu vyrai, 
kurie sugebėjo likti ketvirtuke 
nuo 9 iki 12-tos vietos iš 16 
komandų. 

Pas moteris rungtyniauja 12 
valstybinių rinktinių, kurios 
suskirstytos į dvi grupes po 
šešias ekipas. Pirmosios ketu
rios iš jų pateks į ketvirtfinalį. 
Atrodo, kad mūsiškėms pa--
vyks tai padaryti, nes pirmose 
trijose rungtynėse jos pasiekė 
dvi pergales. Pirmąją dieną 
Lietuva įveikė Graikiją 78-75, 
o antrąją nugalėjo ir gan stip
rią Čekiją 82-80. 

Sekmadienį lietuvės kovojo 
su šių pirmenybių favoritėmis 
— Rusijos krepšininkėmis ir 
joms užkūrė gerą pirtį. Tačiau 
tik rungtynių baigmėje jos tu
rėjo pripažinti varžovėms pra
našumą, pralaimint 70-78. Li
kus penkioms minutėms iki 
rungtynių pabaigos, lietuvės 
dar vedė 51-44. Kuomet buvo 
likusios dvi minutės Lietuvos 
krepšininkės pirmavo ketu
riais taškais. Tada jos padarė 
klaidų ir pralaimėjo, tačiau 
parodė, kad gali kovoti ir prieš 
stipriausias komandas. Mūsiš
kėms labai trūko Agnės Abro-
maitės, kuri antrame kėlinyje 

gavo traumą. Ketvirtose rung
tynėse Lietuva įveikė ir veng
res (65-62) ir pateko į ketvirt
finalį. 

Čia reikia pažymėti, jog ke
turios Lietuvos rinktinės žai
dėjos jau spėjo „įsiamžinti" ir 
savotiškai pagarsėti. Jos prieš 
važiuojant į Prancūziją neat
sispyrė pagundai pozuoti Ie
vos kostiumuose, nuodėmin
gas vietas užsidengiant tik... 
krepšinio kamuoliu. Tos jų 
nuotraukos buvo išplatintos 
ne vien tik Lietuvoje, bet ir 
užsienyje. Kaip žinome, pana
šių nuotraukų yra padariusios 
ir kitų valstybių sportininkės, 
tad dabar, kaip atrodo, ir Lie
tuvos sportininkės nenori nuo 
tos populiarėjančios minties 
nusigręžti. Aišku, tas joms 
krepšinio aikštelėje nepadės, 
tačiau turbūt, finansiškai kiek 
nors pagelbės. 

Ed. Šula i t i s 

* L i e tuvo j e tik 3 p rocen
ta i a u t o m o b i l i ų y r a nauj i . 
Šiuo rodikliu Lietuva lenkia 
tik Albaniją. Estijoje naujų 
automobilių skaičius siekia iki 
20 proc. Tačiau automobiliais 
prekiaujančių firmų atstovai 
įžvelgia ir pliusų — apmirusi 
rinka turi nemenkas vystymo 
si perspektyvas. KD. v:.u 

j imus parodyti mūsų varti
ninkui. Bet, kaip paprastai , 
jis buvo bejėgis. 

Antrame kėlinyje vaizdas 
gerokai pasikeitė. „Lituani
cos" vyrai patys šoko gelbė
ti padėtį ir stipriau pulti var
žovus, visai netausojant sa
vo jėgų. Tas tuoj pat atnešė 
apčiuopiamas pasekmes. Po 
traumos komandon vėl įsi
jungęs geriausias įvarčių me
džiotojas Laimonas Bytautas, 
ženklino 2-4, o tolimų baudų 
mušimo specialistas nepralei
do progos priartėti iki 3-4. 

Tada užvirė žūtbūtinė kova 
ir mūsiškiai per paskutines 
20 minučių stipriai puolė 
„Maroons" vartus. Varžovai 
nieko kito nesugebėjo kaip tik 
gintis. Pora kartų mūsiškiai 
nepajėgė pataikyti į tuščius 
vartus, o pora mirtinų smū
gių sulaikė „Maroons" varti1 

ninkas. Tačiau Linui Jakovle
vui vis tiek pavyko kamuolį 
nukreipti į varžovų vartų 
tinklą ir išlyginti 4-4. Pasku
tinėje minutėje L. Bytautas 
sugebėjo dar kartą įmušti į 
„Maroons" vartus, tačiau šio 
įvarčio kažkodėl teisėjas ne
užskaitė. 

Tačiau, jeigu bent vieną 
kamuolį mūsiškis vartininkas 
būtų sulaikęs, „Lituanica" į 
namus būtų parsivežusi ne 
vieną, o tris taškus. 

Reikia pažymėti, kad šiose 
rungtynėse abi komandos pa
siekė daugiausia įvarčių ne-

„LITUANICOS" 
VETERANAI ĮVEIKĖ 
„UNITED S E R B S " 

Be pralaimėjimo eina „Li
tuanicos" veteranų vienuon-
kė, pirmenybių rungtynes žai
džianti šeštadienį. Rugsėjo 15 
d. pas save „Lituanicos" vete
ranai įveikė „United Serbs" 
2-1. Pirmąjį įvartį varžovai 
įsimušė patys, o po to pasižy
mėjo Petras Šmigelskis. Kuo
met buvo likusios pora mi
nučių iki rungtynių pabai
gos, varžovams pavyko pasek
mę sušvelninti. Dabar vete
ranų sąskaitoje jau 4 per
galės ir vienos lygiosios. Jei
gu ir toliau taip jie stengsis, 
pirmą kartą klubo istorijoje 
veteranų vienuolikė gali tapti 
prizininke Rugsėjo 22 d. vete
ranai kovos prieš „Ligh-
tning" Yorkville, IL. 

ARTĖJA FUTBOLO 
KLUBO „LITUANICOS" 

METINIS POKYLIS 

Futbolo klubas „Lituanica" 
pradėjo ruoštis 51-jam savo 
metiniam pokyliui, kuriuo 
bus pradėtas antras klubo 
veiklos oenkiasdošimtmotis 
Ši mrt.ine šventė — pokylis 

Nuotr. Ed. Šulaičio 

gu kitos praėjusio sekmadie
nio susitikimuose. Štai, ki tų 
„major" lygos rungtynių pa
sekmės: „Eagles" — „Ligh-
tning" 3-2; „United Serbs" — 
„Schwaben" 3-2, „Vikings" — 
„Green-VVhite" 2-1: „Kickers" 
— „Legovia" 2-1. 

Praėjusio sekmadienio „Li
tuanicos"— „Maroons" rung
tynėse mūsiškis t reneris Ge
diminas Jarmalavičius labiau 
išskyrė tris žaidėjus — Gytį 
Kavaliauską, Tomą Mačiulį ir 
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Žilviną Čenį, nors, jo nuomo
ne, visi, išskyrus vart ininką 
Sean Coldvvell, sužaidė neblo
gai. Atrodo, kad ateinančiose 
rungtynėse vartuose matysi
me j au kitą asmenį, nors apie 
tai reikėjo pagalvoti j au anks
čiau. 

Beje, priežaismyje rungty
niavo rezervinės komandos ir 
čia pergalę pelnė „Maroons" 
4-2. Mūsiškiai susit ikimą bai
gė t ik aštuoniese. 

E.Š. 

LFK „Lituanicos" pirmosios komandos treneris Gediminas Jarmalavičius 
labai stengiasi , kad komanda kuo geriau pasirodytų „major" divizijos pir
menybėse. 

vyks spalio 27 d. Pasaulio lie
tuvių centro didžiojoje salėje. 
Šokiams gros brolių Švabų 
orkestras. Norintieji š iame 
pokylyje dalyvauti, kviečiami 
registruotis pas Laimą Gla-
vinskienę, telefonu 630-323-
6302. Ta proga yra plat inami 
laimėjimų bilietėliai. 

ŠĮ SEKMADIENĮ P R I E Š 
„VIKINGS" 

Rugsėjo 23 d. „Lituanicos" 
vyrai varžysis aikštėje prie 
Pasaulio lietuvių centro, Le-
monte. Rungtynių pradžia — 
3 valandą; prieš tai — rezer
vinių komandų susi t ik imas. 
Varžovas — „Vikings" klubo 
futbolininkai. Reikia pasaky
ti, kad „Vikings" yra* gana 
stipri ekipa, praėjusiose pir
menybėse atsistojusi ketvir
toje vietoje iš 10 komandų. 
Jdomumo dėlei, galima pažy
mėti, jog tada pirmoje vietoje 
ėjo „United Serbs", o po jo — 
„Maroons" ir „Green-White". 
Iki šioliai „Vikings" yra lai
mėjęs dvejas rungtynes ir tur i 
6 taškus. Todėl mūsiškiai su 
jais turės gerai pakovoti. 

Norisi pakviesti visus fut
bolo mėgėjus ateiti į š ias 
rungtynes ir garsiau paragin-

Nuotr. Ed. ŠulalČio 

ti mūsiškius pergalei, nes mo
ral inė paspir t is irgi labai pa
deda. Būtų gera, kad žiūrovai 
mūsiškių komandas ir finan
siškai paremtų, rungtynių 
metu yra renkama auka. 

G E R A S L I E T U V O S 
Š O K Ė J U PASIRODYMAS 

Daug kur pasaulyje vyks
tančiose sportinių šokių var
žybose Lietuvos atstovai su
geba iškovoti prizines a r 
šiaip aukš tas vietas . Praėjusį 
šeštadienį Ja l tos mieste, Uk
rainoje, vykusiose Europos 
Lotynų Amerikos sportinių 
šokių taurės varžybose vil- ( 
niečiai Audrius Kandelis ir 
Eglė Visockaitė iškovojo II 
vietą, įrodant, kad lietuviai 
šokėjai y ra vieni iš geriausių 
Europoje, o kai kur ie — net 
ir pasaulyje. 

Dėl JAV ištikusios nelai
mės ir t ranspor to lėktuvais 
sulaikymo, dar tik rugsėjo 17 
d, gavome laišką iš buvusios 
žymios šokėjos, dabar trene
rės ir teisėjos, kaunietės , dr. 
J ū r a t ė s Norvaišienės, kuria
me ji rašo apie pasaulio stan
dart inių sportinių šokių čem
pionatą Miami Beach mieste, 

ARAS ŽUOBA, M.D. 
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Sutto A 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-7440330; 

lietuviškai 815-744-8230 
www.centerforsurgeryarKftreastheatth.com 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.79th Ave., Hickory Hls, IL 
Tel. (708) 5964101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. KedzieAve. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKJS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hite, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave. 

Tel. (708) 5984055 
Valandos pagal susitarimą 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pac^ntai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
kalbėti angliškai arba lietuviškai. 

4647 W. 103 S t , Oak. Lawn, IL 
Tel. 708-422-6260 

EDMUNDAS V&NAS, M.D, S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Avs. Sts. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal maarima. 

Floridoje, rugsėjo 8 d. Ten 
mūsiškių šoko dvi poros, ku
rios buvo 57 porų t a rpe iš 33 
valstybių. 

Kauniečiai: Arūnas Bižokas 
ir Edi ta Dainiūtė č ia užėmė 
penktąją vietą, o k i t a pora 
irgi iš Kauno Donatas Vėželis 
ir Lina Chatkevičiūtė — 
dešimtąją. 

Kaip rašo šio pasaulio čem
pionato teisėja dr. Norvaišie
nė, pirmoji lietuvių po ra ga
lėjo užimti antrąją vietą, nes 
ji visus aukščiau už ją ats i 
stojusius šokėjus anksčiau y r a 
įveikusi. Iš dalies jo s pasiro
dymas ir nebuvo labai aukšto 
lygio, nes negalėjo p e r kelias 
dienas apsiprasti su laiko pa
sikeitimu. 

Gerai pasirodė ir antroji 
Lietuvos pora Vėželis ir Chat
kevičiūtė rugsėjo 5 d. ten p a t 
vykusiose JAV „atvirose" 
standartinių šokių pirmeny
bėse. Čia, dalyvaujant dau
giau negu 80 porų, lietuviai 
finale užėmė ketvirtą vietą, 
kas dr. Norvaišienės nuomo
ne, y ra didelis laimėjimas Lie
tuvai. 

E. Šulaitis 

http://www.centerforsurgeryarKftreastheatth.com


AR GAUSIM PAKVIETIMĄ 
Į NATO 

ZENONAS PRŪSAS 

: 

•. 

Ar Lietuva bus ki tais metais 
pakviesta tapti NATO nare, ar 
ne, priklausys nuo daugelio 
veiksnių ir aplinkybių, įskai
tan t mus pačius. Tarp jų bene 
svarbiausias yra prezidento 
George W. Bush apsisprendi
mas šiuo klausimu. J a m daug 
įtakos turės kitų NATO vals
tybių vadovai, jo pagrindiniai 
patarėjai, ypač daug galios tu
rintis Senato užsienio reikalų 
komitetas. J u k prezidentas 
nieko nedarys, jei atrodys, kad 
jo padarytas sprendimas bus 
atmestas tame komitete. Tai
gi, atrodo, kad Senato užsienio 
reikalų komitetas turės raktą 
ir sprendžiamąjį balsą, ar Lie
tuva bus pakviesta. Tiesa, šio 
komiteto rekomendacija turės 
būti patvirtinta dviem trečda
liais viso Senato balsų, bet, jei 
ji bus priimta komiteto didele 
balsų dauguma, visas Senatas 
gal priims be didesnių ginčų. 
J u k kiekvienas senatorius ne
gali tiksliai išstudijuoti visų 
Senato svarstyboms pristato
mų įstatymų ar rezoliucijų 
projektų, tad papras ta i prita
ria jau kitų savo kolegų atitin
kamuose komitetuose išstudi
juotiems sprendimams. 

Kokia gi yra šio ta ip galingo 
komiteto dabart inė sudėtis? 
Šiuo metu jame yra 10 demok
ratų ir 9 respublikonai. Komi
teto pirmininkas yra demokra-
*tas Joseph Biden, Jr . , atsto
vaująs Delaware valstijai. Iš 
respublikonų rangu vyriau
sias yra Jesse Helms, atsto
vaująs Nortn Carolina. Kiti 
nariai yra: 

d e m o k r a t a i : Paul Sarbanes 
. (Maryland); Christopher Dodd 

(Connecticut); John Kerry 
(Massachusetts); Russell Fein-
gold (Wisconsin); Paul Well-
stone (Minnesota); Barbara 
Boxer (California); Bill Nelson 
(Florida); Robert Torricelli 
(New Jersey) ir John Rocke-
feHer rV (West Virginia); 

respublikonai: Richard 
Lugar (Indiana); Charles Ha-
gel (Nebraska); Gordon Smith 
(Oregon); William Fris t (Ten-
nessee); Lincoln Chafee (Rho-
de Island); George Allen (Vir
ginia); Sam Brownback (Kan-
sas) ir Mike Enzi (Wyoming). 

Peržvelgiant sąrašą, kr inta į 
akį, kad jame nematyt i gau
siau lietuviais apgyventų vals
tijų, būtent, Illinois, Michigan, 
Ohio, Pennsylvania ir New 
York. Bet yra daug valstijų, 
kuriose yra mažesnių lietuvių 
bendruomenių: Maryland, 
Connecticut, Massachusetts , 
Wisconsin, California, Florida, 
New Jersey, Indiana, Oregon, 
Virginia ir Nebraska. Šiose 
valstijose gyvenančių lietuvių 
pareiga sueiti su čia paminė

tais jų valstijų senatoriais ir 
paprašyti, kad jie remtų Lie
tuvos kandidatūrą į NATO. 
Kai kurie tų valstijų senatorių 
jau dabar yra mums palan
kūs, pavyzdžiui, Lugar iš In
diana ir Gordon Smith iš Ore
gon. Tikėkimės, kad Washing-

, ton lietuviai aplankys senato
rių Allen, o New Jersey lietu
viai — Robert Torricelli. Kai 
dar tebebuvo Kongreso, o ne 
Senato nariu, Torricelli mums 
šiuo klausimu buvo nepalan
kus, bet gal jo nuomonę būtų 
galima pakeisti, įtikinant, kad 
tai naudinga Amerikai, nes 
Lietuvos priklausymas NATO 
užtikrintų taiką visoje Rytų 
Europoje, kur taikai graso ne 
tik Rusijos, bet ir Gudijos Lu
kašenka. Juk tai yra nenu
spėjamas diktatorius. Ką gali 
žinoti: su Putin paraginimu ar 
palaiminimu, vieną dieną jis 
gali pabandyti „atsiimti seną 
gudų miestą — Vilnių". Euro
pa turėtų naujus Balkanus. 

Buvo rašyta, kad tik keletos 
Minnesota lietuvių apsilanky
mo pas tą valstiją atstovau
jantį senatorių Wellstone dė
ka, j is buvo patrauktas į mūsų 
pusę NATO klausimu. Todėl 
gali taip pat pavykti ir kitų 
valstijų lietuviams. Labai gai
la, kad dėl Senato persiorga
nizavimo Jesse Helms nebėra 
užsienio reikalų komiteto pir
mininku. Jis yra daugiau ne
gu mūsų draugas ir didelis 
NATO plėtros šalininkas. Ne
bebūdamas pirmininku, jis ne
beturės tiek daug įtakos, todėl 
reikia daugiau dėmesio at
kreipti į dabartinį pirmininką 
Joseph Biden, Jr . Teko skaity
ti, kad jis yra už NATO plėti
mą, bet neaišku, ar tai įjungia 
ir Baltijos valstybes. 

Kadangi, bent mano asme
nišku galvojimu, Senato užsie
nio reikalų komiteto palenki
mas į mūsų pusę yra vienas 
svarbiausių mūsų uždavinių 
pakeliui į NATO, visiems 
„Draugo" skaitytojams siūlau 
pradėti laiškų rašymo vajų, ne 
tik prezidentui Bush, bet ir vi
siems šio komiteto nariams. 
Būčiau labai laimingas, jei 
kiekvienas jų iki lapkričio 1 
dienos gautų po tūkstantį 
laiškų. Lapkričio mėnesio da
ta yra svarbi dėl to, kad tą 
mėnesį susitiks prezidentai 
Bush ir Putin apsvarstyti 
ABM sutarties ir galbūt 
NATO plėtros. Turime daryti 
viską, kad per tą susitikimą 
prezidentas Bush nenusileistų 
Putin mūsų sąskaita, jei pas
tarasis nusileistų ABM sutar
ties klausimu. Laiškai galėtų 
būti labai trumpi, pavyzdžiui, 

Honorable (Senatoriaus var
das ir pavardė) 

Senate Office Building 
Washington, D.C. 20510 
Dear Sir: 
Please support the enlarge-

ment of NATO, while inclu-
ding Lithuania, Latvia and 
Estonia as new members. TJiis 
would be in the interest of the 
United States, because it 
would insure peace and stabi-
lity in all of Eastern Europe. 

Sincerely, 
(Parašas ir adresas) 
Tikiuosi, kad šis mano pa

siūlymas tik papildys jau vyk
domą laiškų rašymo akciją dėl 
pakvietimo į NATO. Būdamas 
optimistu ^ ir kartu reaiistu, 
taip pat tikiuosi, kad kiekvie
nas Senato užsienio reikalų 
komiteto narys gaus daugiau, 
negu tik po vieną laiškelį. 

Kitas į NATO p'akvietimo 
veiksnys yra Lietuvos pasi
ruošimas šiam žingsniui: kari
nis ir ekonominis. Kiek tenka 
skaityti spaudoje, Lietuva 
tarp kitų kandidačių yra ge
riausiai pasiruošusi kariniu 
atžvilgiu. O ar yra pasiruošusi 
ekonominiu atžvilgiu? Ar ji 
yra įsisavinusi laisvos rinkos 
ekonomiką, ko yra beveik rei
kalaujama iš visų NATO na
rių, ar yra tik socialistinė pa
šalpų (welfare) valstybė? Už
sienio spaudoje Lietuva yra 
pristatoma kaip nuo Estijos ir 
Latvijos atsilikusi valstybė. 
Pagal „Economist", tai atsitikę 
dėl to, kad, po nepriklauso
mybės atgavimo valdę, buvu
sieji disidentai buvę neveiks
mingi ir per daug ginčijęsi, o 
juos pakeitę, buvusieji sovieti
niai politikai, pasilaikę blogus 
papročius: gobšumą, viršinin
kavimą, slaptumą (rugsėjo 1 
d. psl. 23). Man, gerai atsime
nančiam vadinamąjį „tarpka-
rinį" Lietuvos laikotarpį, sun
ku suprasti, kaip tuo laiku 
valstybė, surinkdama daug 
mažiau mokesčių negu dabar, 
sugebėjo subalansuoti biudže
tą. Nesiskolindami pinigų iš 
užsienio, apmokėdavo tarnau
tojams algas, statė mokyklas, 

plentus, tiltus ir dar likdavo 
pinigų investavimui į Lietuvos 
pramonę, kad būtų sukurta 
naujų darbo vietų. O dabar iš 
mokesčių surinktų pinigų ne
užtenka net biurokratijos al
goms ir kitoms išlaidoms ap
mokėti. Reikia skolintis iš už
sienio. Ar Brazauskas sugebės 
išvesti kraštą iš šio akligat-
vio? Abejotina. Per savo inter
viu „Respublikoje" rugpjūčio 
14 dieną jis pasitenkino buvu
siųjų prieš jį valdžioje kritika, 
bet vengė kalbėti apie tai, ką 
jis pats konkrečiai galvoja da
ryti. Tik žada mažinti ar bent 
nedidinti valstybės skolų, bet 
dėl to ekonomiškai kraš tas ne-
atsigaus. Pagal Larą Bielinį 
(„Darbininkas") jis nieko ne
kalbėjo apie ūkio plėtrą. Gal 
čia ir yra didžiausia mūsų 
kliūtis, ne tiek įstojimui į 
NATO, kiek įstojimui į ES ir 

Pagerbiant žuvusiuosius New Yorke. Vašingtone ir Pennsylvanijoje, Lie
tuvoje rugsėjo 14 d. paskelbta Gedulo diena — valstybines vėliavos iš
keltos su gedulo ženklais,Vilniuje buvo skambinama bažnyčių varpais ir 
šis baisus įvykis prisimintas kitais būdais. G. Žilinsko f Elta > nuotr. 

REQUIEM TERORO 
AUKOMS 

Lietuvos nacionalinė filhar
monija atsiliepė į kilnų žy
maus Vokietijos pianisto ir di
rigento J u s t u s F ran tz suma
nymą surengt i gedulingą kon
certą milžiniškos teroro a ta
kos Jung t inėse Amerikos 
Valstijose ".ukoms atminti . 

Koncertas vyko rugsėjo 14 
dieną Hamburge , Šv. Mykolo 
bažnyčioje. Skambėjo Volf-
gang Amadeus Mozart „Re-
ąuiem". 

Šį kūrinį atliko J . F ran tz 
diriguojamas tarptaut inis j au
nimo orkes t ras „Tautų filhar
monija", Kauno valstybinis 
choras (meno vadovas ir. diri
gentas profesorius Petras Bin
gelis) ir solistai iš Lietuvos — 
Regina Maciūtė (sopranas), 
Inesa Linaburgytė (mezzosop-
ranas) , Audrius Rubežius (te
noras), Vladimiras Prudniko
vas (bosas). 

Į Hamburgo Šv. Mykolo baž
nyčią koncerto metu pagerbti 
teroro aukų atvyko Vokietijos 
politikai, menininkai , užsienio 
šalių diplomatai , žurnalistai . 

Koncertą tiesiogiai translia-

sus tabdymui <• j aunų žmonių 
bėgimo iš Lietuvos. Brazaus
kas kol kas dar neįrodė, kad 
j is yra laisvos rinkos ekonomi
kos šal ininkas. 

vo pagrindinės Vokietijos bei 
užsienio televizijos bei radijo 
stotys. (Elta) 

AMB. V. UŠACKAS 
INDIANA IR KENTUCKY 

V A L S T I J O S E 

Š.m. rugsėjo 18 ir 19 d. LR 
ambasadorius JAV Vygaudas 
Ušackas lankėsi Indiana bei 
Kentucky valstijose. V. Ušac-
ką vizito pakvietė Indianapo-
iio bei Lousiville miestų nevy
riausybiniai užsienio reikalų 
komitetai. Vizito metu V. 
Ušackas perskai tė praneši
mus t a rp tau t inės visuomenės 
solidarumo su JAV kovoje 
prieš terorizmą bei Euro-At-
lantinės integracijos klausi
mais , susitiko su vietos už
sienio politikos žinovais. 

Info. 

* L i e t u v o j e l a n k ę s i s Rusi 
j o s t r a n s p o r t o m i n i s t r a s 
Sergej F rank per susitikimą 
su prezidentu Valdu Adamku
mi paragino kuo greičiau mo
dernizuoti geležinkelius, kad 
geriau veiktų t ransporto kori
dorius. J i s taip pat išsakė 
mintį, jog Rusijos negali ne
jaudint i galimi neigiami Lie
tuvos narys tės Europos Są
jungoje padariniai Karaliau
čiaus srities gyvenimui. (LŽ. 
Eltai 
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Danutė Bindokienė 

Atėjo laikas „mėgėjams 
pasitraukti 
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Niekas j au nebeskaičiuoja, 
kiek kartų per pastaruosius 
kelerius metus žydai ir pales
tiniečiai buvo tiesiog „pri
versti susėsti" (daugiausia 
JAV pastangų dėka) prie de
rybų stalo, kiek kartų žadėjo 
nu t rauk t i visus agresijos veik
smus prieš vieni kitus, bet 
pažadų neištesėjo. Taika Arti
muosiuose Rytuose yra toks 
retas paukštis , kad daugelis 
nesitiki sulaukti jo atskridi-
mo. Neapykanta jau taip gi
liai įleido šaknis, kad reikėtų 
tiesiog viršžmogiškų pastangų 
jas išrauti . Arba galbūt tokio 
s t ipraus sukrėtimo, kad tie 
nesutar imai prarastų didelę 
dalį pirmykštės svarbos. 

Kai kas spėlioja, kad toks 
sukrėt imas kaip tik įvyko pra
ėjusios savaitės antradienį. 
kai teroristų išpuoliai JAV-se 
sujaukė ne tik Amerikos, bet 
ir nemažos dalies pasaulio pa
žiūras į tai . kas iš tikrųjų mū
sų gyvenime yra vertinga, ką 
galime pastumti į šalį. Žvel
giant iš šios tragedijos per
spektyvos, palestiniečių ir žy
dų kovos padvelkia ..mėgė
j iškumu". Tiesa, Izraelio kari
nių pajėgų pabūklai tiek pat 
taikliai griuvėsiais paverčia 
palestiniečių gyvenvietes ir 
nekaltų gyventojų krauju nu
dažo kasdienybę. O palesti
niečių sviedžiamų akmenų 
kruša, juo labiau fanatikų sa
vižudžių sprogdinamos bom
bos sėja siaubą, neapykantą ir 
kursto naujus smurto veiks
mus, kurie sustabdo bet ko
kias abiejų pusių vadovybės 
pastangas spręsti nesutari
mus taikiu būdu. 

Problemą padidina dar tai, 
kad žydų ir palestiniečių ko
vos jau nėra tik to mūsų pla
netos regiono reikalas. Arti
mesnės ir tolimesnės užsienio 
valstybės pasirenka stoti už 
vieną ar antrą kovojančiųjų 
pusę, tad visuomet kyla pavo
jus, kad kažkada tie sąjun
gininkai gali nebepasitenkinti 
tik karš ta retorika, remiančia 
,.savo pasirinktuosius", bet 
aktyviai įsijungti į konfliktą. 
Niekam nėra paslaptis, kad 
Amerika tvirtai palaiko Izrae
lio pusę, net ir tuo atveju, kai 
reikėtų griežtai pasipriešinti 
kai kur iems žydu vyriausybės 
politikos aspektams. Palesti
niečius, be abejo, remia mu
sulmonų kraštai. į neapykan
tą Izraeliui įjungdami ir nu
sistatymą prieš JAV-es. Tą la
bai akivaizdžiai parodė ir re
akcija į teroristų išpuolius 
New Yorke bei Vašingtone: 

kai pasaulis skubėjo išreikšti 
savo pasipiktinimą ir užuo
jautą, nekurie musulmonų 
kraštai neslėpė savo pasiten
kinimo. Tuos reiškinius ma
tėme ir Artimuosiuose Rytuo
se, nors palestiniečių vadas 
Yasir Arafat oficialiai pa
smerkė teroristų veiksmus. 

Visgi rugsėjo 18 d. iš Pales
tinos pasigirdo viltingų žinių, 
kad Arafat įsakė palestinie
čiams sustabdyti visus karo 
veiksmus prieš žydus, net ir 
besiginant nuo jų išpuolių. 
Savo ruožtu, Izraelis pradėjo 
atitraukti savo tankus ir ka
rines pajėgas iš palestiniečių 
teritorijos. Ar šį kartą paliau
bų pažadai bus ištesėti? Rei
kia tikėtis, kad pesimistai ne
laimės ir ši šiurpi tragedija 
Amerikos teritorijoje atneš 
bent kiek gero. 

Taip bent išsireiškė JAV 
prezidentas George W. Bush. 
kuris šiuo metu deda daug 
pastangų, kad arabų pasaulio 
kraštai jungtųsi į kovą prieš 
pasaulinio masto terorizmą ir 
padėtų surasti to terorizmo 
kaltininkus. Kol kas ir musul
monų šalys žada padėti, bet 
— kai vėl ateis laikas rinktis 
..puses", dar klausimas, kiek 
tie pažadai bus veiksmingi. 

Tačiau nesibaigiančios žydų 
ir palestiniečių kovos yra ta
rytum kuras neapykantos lau
žui, kuris anksčiau ar vėliau 
turi išsiplėsti už Artimųjų Ry
tų regiono ribų. Tai nereiškia, 
kad teroristų išpy'ofial Ameri
koje turi tiesiog'? ryšį su Pales
tinos kovų veiksmais. Prie
šiškumas Amerikai jaučiamas 
ir Afganistane (dar užsilikęs 
iš sovietų-afganistaniečių ko
vų), ir Irake, ir Libijoje, ir net 
Egipte, kurio vyriausybė iš 
esmės su Vašingtonu neblogai 
sutaria. Be to. kaip ne kartą 
pasitvirtino, daugeliu atvejų 
musulmonu kraštų vyriausy
bių palankumu Amerika per 
daug pasitikėti nevertėtų, juo 
labiau, kad eilinių gyventojų 
nuomones Vakarų pasaulio 
atžvilgiu visai kitokios. 

Šiuo metu Vašingtonas ir 
kai kurios Europos valstybės 
stengiasi įtaigoti palestiniečių 
vadą Yasir Arafat, kad „su
tvarkytų savo teroristų iš
puolius prieš civilius Izraelio 
gyventojus", tuomet galbūt 
bus įmanoma susėsti ir prie 
taikos derybų stalo. Tik kaž
kodėl tie patys raginimai 
daug švelniau skamba, kai 
kreipiamasi į Izraelio vyriau
sybe... 

LR SEIMO IR JAV LB ATSTOVŲ 
KOMISIJOS POSĖDŽIAI 

N r l 2 LIUDA RUGIENIENE 

t .r 

- * t . 

Pastarojoje rugpjūčio mė
nesio rezoliucijoje komisija 
kreipėsi į Pilietybės reikalų 
komisiją, Respublikos prezi
dentą ir LR Seimą, „raginda
ma kuo greičiau priimti Pilie
tybės įstatymo pakeitimo įsta
tymą, kuris lietuvių kilmės 
Lietuvos Respublikos pilie
čiams, išvykusiems iš Lietu
vos po 1990 m. kovo 11 d., ne
panaikintų Lietuvos Respubli
kos pilietybės jokiu atveju, o 
priėmusieji kitos valstybės pi
lietybę, nebūtų laikomi prara
dę Lietuvos Respublikos pilie
tybę". Šioje rezoliucijoje taip 
pat buvo siūloma, jog „Piliety
bės įstatyme nusta tyt i , kad 
Lietuvos Respublikos piliečių 

.palikuonys LR piliečiais ga
lėtų tapti be jokių papildomų 

procedūrų, jei jie asmeniškai 
apsisprendė ir formaliai pa
reiškė pageidavimą". 

2000 metais rugpjūčio mėne
sį Lietuvoje įvyko Pasaulio lie
tuvių seimas, kuris taip pat 
bendru visų kraštų atstovų 
pritarimu priėmė panašią re
zoliuciją, kreipėsi į Pilietybės 
reikalų komisiją. Respublikos 
prezidentą ir LR Seimą, ragin
dami „Skubos tvarka pradėti 
Pilietybės įstatymo pakeitimo 
įstatymo priėmimo procedūrą, 
kad būtų suteikta galimybė 
lietuvių kilmės Lietuvos Res
publikos piliečiams, išvyku
siems iš Lietuvos po 1990 m. 
kovo 11 d. ir priėmusiems ki
tos valstybės pilietybę, išlai
kyti Lietuvos Respublikos pi
lietybę". 

Komisija gavo iš Vidaus rei
kalų ministro atsakymą, kad 
yra sudaryta LR prezidento 
dekretu nr. 89 „Dėl komisijos 
sudarymo įvertinti LR teisės 
aktų pilietybės klausimais 
nuostatas bei jų taikymą 
praktikoje". Šiai Pilietybės rei
kalų komisijai vadovauja Ar-
manas Abramavičius. Pasau
lio Lietuvių Bendruomenei 
šioje komisijoje atstovauja 
Gabrielius Žemkalnis, PLB 
atstovas Lietuvoje. 

Šį pavasarį LR Seimo ir JAV 
Lietuvių Bendruomenės atsto
vų komisija susilaukė daug 
laiškų iš tėvynainių, apleidu
sių Lietuvos Respubliką ir 
prašančių padėti. Laiškuose 
atsispindėjo daugelis jausmų 
ir išgyvenimų dėl gimtojo 
krašto pilietybės netekimo. 
Tai lietė ne tik juos pačius, bet 
ir nepilnamečius vaikus. 
Mums jų prašymai labai gerai 
suprantami. Vykdami į posė
džius šią vasarą birželio mė

nesį, nusivežėme daugiau 
kaip dvylika šimtų parašų, su
rinktų per t rumpą laiką Čika
goje, su prašymu, kad pilie
tybė nebūtų a t imta . 

Birželio 6 d. komisija ka ip 
tik ir n u m a t ė posėdį šia tema. 
Vos posėdžius pradedant, ryte 
pas mus atvyko LR Seimo pir
mininkas Ar tū ras Paulaus
kas, kur iam atidavėme trečio
sios bangos išeivių prašymą ir 
parašus . Vėliau šiuo klausimu 
kalbėjome televizijos ir radijo 
laidose. Per Lietuvos radijo 
vieną dieną buvome transliuo
jami net devynis kar tus , ap
skaičiuojama, kad girdėjo apie 
vienas milijonas Lietuvos gy
ventojų. 

Posėdyje padaryt i praneši
mus komisija pakvietė komisi
jos narį Arminą Lydeką, LR 
Pilietybes įs ta tymo pataisų 
rengimo vadovą ir LR prezi
dento patarėją Armaną Abra-
mavičių. PLB atstovą Lietu
voje Gabrielių Žcmkalnį, ta ip 

pa t pakvietė pasisakyti Lietu
vių grįžimo į tėvynę informaci
jos centro direktorių Žilviną 
Beliauską, Migracijos departa
mento prie Vidaus reikalų 
ministerijos Pilietybės reikalų 
skyriaus viršininkę Daivą Vė-
žikauskai tę . 

Arminas Lydeka paaiškino, 
kad 1997 m. Europos konven
cija yra neutral i dėl dvigubos 
pilietybės klausimų, nėra aiš
kių reikalavimų, nei kad bū
tinai būtų aiškiai pripažįsta
ma viena pilietybe ar kad gali
ma dviguba, t r iguba pilietybė. 
Europoje kraš ta i , kaip Danija, 
Austrija. Suomija, Liuksem
burgas, Nyderlandai , Ispanija, 
Švedija reikalauja atsisakyti 
ankstesnės pilietybės, jeigu 
asmenys t ampa šių šalių pi
liečiais natūralizacijos keliu. 
Prancūzija, Šveicarija, Italija, 
Didžioji Britanija, taip pat 
JAV ir Kanada leidžia užsie
nio piliečiui gauti užsienio pi
lietybę. ..Vokietija turi tokias 

išskirtines sąlygas ir gana 
plačiai, detaliai ir truputį ki
taip formuluoja tuos dalykus, 
todėl vienu sakiniu net ir būtų 
sudėtinga įvardinti ir įvertinti 
dvigubos pilietybes buvimą a r 
nebuvimą. Šiandieną Vokieti
joje yra apie 2 mln. valstybės 
piliečių, turinčių dvigubą pi
lietybę su Vokietijos piliety
be". 

Lietuvoje buvo priimtas 
sprendimas, kad LR pilietybė 
yra nesuderinama su kitų 
valstybių pilietybėmis. Kuo
met, a tkūrus valstybę, nebuvo 
pastovumo sprendimas buvo 
visiškai teisingas, tačiau „Lie
tuva visais aspektais šiandien 
tapo visiškai nepriklausoma 
valstybe ir niekas nekvestio
nuoja vieno ar kito klausimo, 
kad gal čia pereinamasis lai
kotarpis, vienaip ar kitaip rei
kėtų spręsti tuos aspektus. 
Todėl, matyt, būtų teisinga 
keisti dabar egzistuojantį Pi
lietybės įstatymą". 

Armanas Abramavičius savo 
pranešime minėjo, kad Pilie
tybės reikalų komisija, kuri 
yra patariamoji prezidento in
stitucija, pataria prezidentui 
dėl svarbiausių pilietybės sky
rimo, taip pat atėmimo klau
simų. Per septynerius darbo 
metus komisijoje iškilo ' daug 
klausimų, susijusių su jau ga
liojančio Pilietybės įstatymo 
tobulinimu. Dėl dvigubos pi
lietybės teisinės problemos ne
mato, tačiau kyla socialinės, 
ekonominės ir politinės prob
lemos. Taip p a t yra iškilęs ir 
pilietybės atgavimo klausi
mas. Sugrįžęs į savo kraštą, 
pilietis tik po dešimties metų 
atgauna LR pilietybę, jei j is 
buvo įgijęs kito krašto, nors 
išvykęs tenai ir neilgai gyve
no. Taip pat tur i būti nustaty
ta repatrijavimo sąvoka. As
muo yra laikomas repatrija
vusiu, jeigu j is išvyko į etninę 
tėvynę. 

(Bus daugiau) 
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BAIMĖS TEMOMIS 
PAPRASTAS EILINIO ŽMOGAUS GYVENIMAS 

Buvau septintojo dešimtme
čio studentas. Ar gyvenome 
baimėje? Kaip čia pasakyti — 
gyvenome savo gyvenimą ir 
tiek. Kai po antro kurso pa
ėmė į armiją, teko tarnauti 
pasienyje. Tada sužinojau, 
kad pasienio tarnyba priklau
so SSSR saugumui. Ten mokė 
visko — kovos technikos, kal
bos. Grįžus «8 armijos, kartą 
susiranda mane žmogus ir 
kviečia susitikti, pasikalbėti. 
Prisimenu, eiriu į tą susitiki
mą daugiau smalsumo veda
mas — ko kažkoks nepažįs
tamas žmogus nori iš manęs, 
kaimo berno. Prieinu, sėdim 
ant suoliuko Laisvės alėjoje 
ir pradeda mane šnekinti. Gir
di, tarnavęs pasienio armijo
je, žinai, kaip svarbu, kad 
saugi būtų mūsų tarybų Lie
tuva. Yra visokių žmonių, ku
riems nepatinka tarybų val
džia, jie visokias kalbas sklei
džia. Taigi, ar negalėtumei 
mums iš anksto pranešti, ką 
ir kas taip kalba. Klausau jo 
ir galvoju — surado durnių, 
kad savus žmones skųstų. Ne, 
sakau, ne man tai. Aš nesido
miu, kur ir kas ką šneka. Dar 
pabandė kalbinti, netgi atlygi
nimą _tadedamas. Bet man to
kie dalykai buvo tolimi ir 
svetimi. Paliko ramybėje. 

Dar atsimenu kartą, kai po 
profsąjungos ataskaitinio su
sirinkimo nuėjom į restoraną 
„atžymėti", truputį užbaliavo-
jome, kažką patraukė „ant 
dainos-*, tai ir kokia, gal 
drausta, suskambėjo. Ar 
mums, studentams, 1966 ar 
1968 metais tai buvo svarbu, 
ar mes domėjomės politika? 
Tik vienas kitas, labai jau 
aktyviai darantis karjerą lin
do į partiją. Tai štai, kitą die
ną kviečia mane pas rektorių 
,,ant kilimėlio", klausia, kas tą 
dainą užtraukė. Sakau, ne
prisimenu, girtas buvau. O jis 
man pavardijo visus, kurie 
buvo ir kas prie ko sėdėjo, 
kai aš negalėjau to pasakyti 
Tuo viskas ir pasibaigė Nuo 
tada pradėjau galvoti, kas gi 
tas „svolačius", kuris sėdėjo 
šalia, dainavo kartu, gal ir 
dainą užvedė pats, o po to nu
bėgo ir jskundė. Bet nekrei
piau per daug dėmesio. Daug 
sportavau, dalyvavau visokio
se varžybose, važinėjau. O 
studentai, kai norėdavo, tai 
uliojo kaip uliojo ir, kad kas 
ko bijotų?! Negalėčiau pasaky

ti. 
Mano bažnytkaimio viduri

nės mokyklos direktorius J. 
Ž., visi žinojo, tarnavo saugu
mui. Kai baigiau mokslus ir 
jau dirbau — man priklausė 
tvarkyti keleto Lietuvos rajo
nų, tame tarpe ir mano, įvai
rius projektus. Tekdavo susi
tikti su J. Ž., kitais ūkių di
rektoriais, šiaip visokiais vir
šininkais, — projektų derini
mo ar kitais klausimais. Tai
gi, pasėdėdavome su vyrais, 
taurelę išlenkdavome — juk 
beveik visi vaišino projektuo
tojus, vykdytojus ir t.t, kad 
palankesni sprendimai būtų. 
Kokia čia paslaptis. Taigi, tas 
J. Ž., vaidindavo įgėrusį ir 
provokuodavo įvairiais klau
simais, pats ne vieną ir ne 
du anekdotus suskeldamas, 
užvesdamas specialiai apie 
valdžios vyrus, komunistus — 
gal ir kitas apie kokį par
tinį.... Bet visi žinojo jo tiks
lus ir nepakibdavo ant tos 
meškerės. Šito J. Ž. sūnus taip 
pat tarnavo saugume. Kokio 
piktybiškumo laipsnio jie bu
vo — net negaliu pasakyti. 
Nesusidūriau. Kai pagalvoju, 
keisti tie žmonės buvo — J. Ž. 
pasistatė namą tiesiai prieš 
bažnyčią, kad matytų, kas 
įeina, kas išeina. 

Ne, aš niekada nejaučiau 
jokios baimės. Gyvenau pa
prastą eilinio žmogaus gyve
nimą, kuris neturėjo jokių gi
minių užsienyje, todėl jie nie
kada negalėjo lankytis mano 
bendrabutyje, kuriame ilgus 
metus nebuvo telefono — rei
kėjo laukti, kol prieis eilė jam 
įvesti! Savaime aišku, telefo
no nereikėjo dangstyti pagal
vėmis. Buvau vienas iš dau
gelio Lietuvos gyventojų, ku
riems Lietuvos vardas buvo 
šventas, kurie lankė ir rėmė 
bažnyčią ne tik didžiųjų šven
čių metu. Kai pakilo Sąjūdis 
buvau visur — grioviau Leni
no paminklą Vilniuje, budė
jau prie Parlamento, TV 
bokšto, ir t.t. 

Dabar gyvenu Čikagoje, nes 
nedarbas, baimė dėl rytdienos 
išvarė mane iš Lietuvos. No
risi tikėti, kad neilgam. Gal 
vieną dieną pakils tauta ko
vai su korupcija, vagimis vy
riausybėje. Gal ir mūsų jauni
mas bus tvirtesnis, švaresnis, 
bebaimis. Viliuosi. 

Tadas Stankevičius 
Čikaga 

APIE BAIMĘ IR DRĄSĄ 
Dar kartą pakalbėkime apie 

baimę ir pasvarstykime, ar iš 
tikrųjų ji visiems buvo tokia 
didelė ir baisi. 

Visi, kurie buvome perse
kiojami ir nuskriausti okupa
cijos, kartais norime prisimin
ti baisios prievartos metus, pri
siliesti prie tų skaudžių išgy
venimų ir paklausti savęs, ar 
mes jautėme baimę. Tikriau
siai, kad ne. Noras pasi
priešinti, kad tu nebūtum vi
siškai sutryptas ir sunaikin
tas, darė stebuklus: kurstė 
širdyje drąsą ir meilę pa
vergtam gimtajam kraštui. 

Noriu papasakoti apie žmo
nes, patyrusius baisią prievar
tą ir smurtą, jų skaudžius iš

gyvenimus, bet nepalūžusius, 
su viltimi kovojusius už savo 
pavergtą tėvynę. Kiekvieno ta 
kova buvo skirtinga. 

Utenos apskr. Tauragnų 
valsč. Papirščių km. gyveno 
gausi Gaidelių šeima: keturi 
sūnūs ir keturios dukterys: 
Veronika, Jonas, Ona, Juozas, 
Kazys, Paulina, Emilija ir Al
bertas. 

Tėvai turėjo 50 ha dirba
mos žemės, nuosavo miško, 
kurį vadino giria, nes joje au
go didžiulės eglės ir šimtame
čiai ąžuolai, o tarp jų kur-ne-
kur švietė baltakamieniai ber
žai. Ant kalnelio jau buvo 
baigti pastatyti nauji trobe
siai, o gyv. namo dideli langai 

ir gražiai įstiklintos durys 
švietė iš tolo. Žemiau, už pie
vų, tyvuliavo nedidelis ežeras, 
gausus žuvimi. Čia matėsi 
jaunas sodas ir jame stovin
tys keli bičių aviliai. 

Gražiu ūkiu džiaugėsi Gai
delių šeima. Tėvai vaikus mo
kė ne tik darbštumo, bet rei
kalavo ir atsakingumo. Ugdė 
ir puoselėjo savo vaikų širdy
se dvasines vertybes: mylėti 
Dievą, artimą ir tėvynę. 

Sovietų okupacijos metais 
Gaidelių ūkis stribų buvo su
naikintas: išgrobstytas visas 
šeimos turtas, gyvuliai, inven
torius ir kitos namų gėrybės. 
Sode sulaužyti bičių aviliai. 

Dabar jau liūdnai šlamėjo 
žalioji giria, o Gaidelių šei
mos nariai, pabūgę tremties, 
išsislapstė. 

Tačiau Paulinai Gaidelytei 
nepasisekė: ji buvo suimta, 
tardoma ir mušama. Nuteista 
ir ištremta į Rusijos kalėjimą. 
Grįžusi iš kalėjimo, neberado 
trijų savo brolių: Jono, Juozo 
ir Kazio. Jie žuvo. 

Ypatingu drąsumu pasižy
mėjo partizanas Juozas Gai
delis, slapyvardžiu „Skambu
tis". Apsilankęs Utenoje, stri
bų pašonėje, mėgdavo palikti 
raštelį: „Čia lankėsi ir buvo 
partizanas 'Skambutis"". Bet 
jis buvo išduotas — apsuptas. 
Žuvo nelygioje kovoje su žiau
riu okupantu. 

Stribai jo lavoną su smurto 
žymėmis, basakojį, atvežė į 
Uteną ir numetė aikštėje. 
Taip elgdavosi su visais žuvu
siais. Bet žmonės, nors ir bu
vo sekami, užsukdavo į aikš
tę ir aplankydavo žuvusiuo
sius. 

Prasidėjo ir „Skambučio", 
išniekinto ir numesto aikštėje, 
lankymas. Artimieji ir ben
draminčiai troško jį aplankyti 
iš meilės ir pagarbos, o kiti — 
iš smalsumo. 

Artimieji norėjo sužinoti, 
kur jį palaidos. Todėl į šį lan
kymo, stebėjimo ir sekimo 
darbą įsijungė dvi paauglės 
Utenos gimnazijos mokinės 
Elena Žukaitė ir Aldona D. 

Tai buvo žymiai patikimiau 
ir saugiau, nes vis dėlto sau
gumiečiai ir stribai mažiau 
dėmesio kreipdavo į moki
nius. 

Tuo metu partizanus laido
davo prie ežerėlio, aukštumė
lėje, netoli kelio. Kitoje pusėje 
ežerėlio stovėjo kalėjimas, o 
pro jo langus galėjo aiškiai 
matyti šitą laidojimo vietą. 
Kol gulėjo „Skambutis", nu
mestas aikštėje, Elytė ir Aldo
na gerai apžiūrėjo tą vietą, 
kur buvo laidojami partizanai, 
bet naujai sukastos žemės ne
pastebėjo. Dingus iš aikštės 
„Skambučio" lavonui, supu
rentos, bet užlygintos žemės 
lopinėlis toje vietoje atsirado. 
Dabar jos ir nusprendė, kad 
čia turi būti užkastas parti
zano „Skambučio" lavonas. 

Juozo Gaidelio artimieji bet 
kokiomis sąlygomis troško ir 
siekė perlaidoti jį į šventintą 
žemelę — kapines. Minėtos 
mokinės sužinojo, kad tokį 
darbą galėtų atlikti vienas 
žmogus. Tai buvo jaunas, stip
raus sudėjimo, vietinis rusas 
Nazarovas. Jis, rizikuodamas 
savo laisve, sutiko po pusiau
nakčio iškasti „Skambučio" 
lavoną. Sutartu laiku, po vi
durnakčio, geru arkliu, pakin
kytu į dideles gražias pusko-
res, prikrautas nemažai šieno, 
atvažiavo Elena su Aldona ir 
sustojo ant kelio. Nazarovas, 
atkasęs nurodytą vietą, pama
tė, kad ten palaidoti trys par
tizanai. Teko iškasti ir ati
tempti prie kelio, įtraukti juos 
į vežimą ir suguldyti. Paskui 
mergaitės, apdengusios lavo
nus tamsia lovatiese, apklojo 
juos šienu, o pačios atsisėdo 
ant skersai padėtos lentos, ir 
vežimas pajudėjo link plento, 
einančio iš Utenos į Zarasus. 
Artėjant prie Kovinių km. 
Elena ir Aldona palei beržy-

ZODIAKAS 
SVARSTYKLĖS 

Svarstyklės, arba Libra — 
septintasis Zodiako ženklas, 
atitinkąs pirmą rudens mėne
sį. Saulė pereina Svarstyklių 
ženklą rugsėjo 23-spalio 22 d. 
Saturnas Svarstyklių ženkle 
yra aukščiausiai pakilęs. Čia 
Veneros planetos namai; Mė
nulis, Saturnas ir Jupiteris, 
pagal helenistinę astrologiją, 
yra Svarstyklėms priskirti 
globėjai, o Venera, Saturnas 
ir Merkurijus — pagal indų 
astrologiją. 

Svarstyklės — oro ženklas, 
vyriškas, kardinalus ir teigia
mas (aktyvus). Šio Zodiako 
ženklo (žvaigždyno) pavadini
mo kilmė nėra išaiškinta. 

Svarstyklės — pusiausvy
ros, teisingumo, drauge tvar
kos bei viešosios jurisdikcijos 

simbolis. Taip pat Paskutinio 
teismo simbolis. Egipto Miru
siųjų knygoje Horas ir Anu
bis, Ozirio akivaizdoje, sveria 
mirusiojo širdį, o į antrąją 
svarstyklių lėkštę įdeda stru
čio plunksną. Egiptiečiams 
stručio plunksnos simbolizavo 
teisingumą ir tiesą (deives 
Mat, pasaulio tvarkos įsikū
nijimas). 

Antikos mene svarstyklės 
simbolizuoja valdžią ir teisė
tumą — auksinių Dzeuso 
svarstyklių (pagal Homerą; 
pavidalu. Krikščionybės mene 
labai paplitęs arkangelo My
kolo, svarstyklėmis sveriančio 
sielas, paveikslas, ypač Pa
skutinio teismo scenoje. 

Paruošta pagal Udo B e c k e r 
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M.K. Čiurlionis. „Svarstyklės" 

nėlį, esantį netol: sodybos, pa
matė stribus, žygiuojančius į 
Uteną iš žvalgybos ir paieš
kos. Galėjo jie sustabdyti ir 
pribėgti prie plento patikrinti 
vežimo, bet to nepadarė. O 
Klovinių km., atokiau nuo 
plento, už ryš. Pranės Žičku-
tės tėvų klojimo, laukė su
grįžtančių mergaičių keletas 
artimų žmonių ir meldėsi. 

Tą pačią naktį, orieš aušrą, 
partizanas Juozas Gaidelis 
„Skambutis", dalyvaujant ar
timiesiems ir minėtoms gim
nazistėms, buvo su malda pa
laidotas Bilekiemio kapinėse. 

Kitų dviejų partizanų palai
dojimu pasirūpino ryš. Pra
nutė Žičkutė ir dabar gyve
nanti Klovinių km. 

Po laidotuvių, kitą sekma
dienį, Elena ir Aldona iš Na-
zarovo nupirko labai gerą pis
toletą ir jį perdavė partiza
nams. Metams bėgant, abi 
mergaitės baigė aukštąjį 
mokslą, o Elytė, parašiusi 
mokslinį darbą, sėkmingai jį 
apsigynė ir dirbo Lietuvos 
Mokslų Akademijoje. 

Aš tvirtai žinau, kad abi šios 
mergaitės jautėsi laimingos, 
galėdamos įsijungti į tokį dar-
bą. 

Gerų žmonių, mylinčių savo 
artimą ir tėvynę ir nejaučian
čių baimės, buvo Lietuvoje ne
mažai. 

Už 2 km nuo Tauragnų 
miestelio, prie vieškelio, ei
nančio į Kirdeikius, stovi 
tvarkinga Biriukų sodyba. Per 
keletą minučių nuo jų sody
bos pėsčiomis gali pasiekti 
Tauragno ežerą, patį giliausią 
Lietuvoje, ir jame mirkyti ko
jas, o per pusvalandį jau kop
ti į Taurapilio piliakalnį ir 
grožėtis nepaprastu gamtos 
reginiu. Pokario metais Bi
riukų sodyboje šeimininka
vo jų vaikai: Juozas, Verutė ir 
Anelė, nes tėveliai jau buvo 
mirę. Visi jie buvo Dievo ap
dovanoti gabumais. Juozas 
mėgo įvairius medžio darbus, 
drožinėti, mylėjo muziką ir 
dainą, dainavo chore, vakarais 
mokėsi. Verutė buvo garsi 
apylinkės audėja, o jos išaus
tomis raštuotomis staltiesė
mis su maldos kreipiniais bu
vo apdangstyti Tauragnų baž
nyčios altoriai. Ji mėgo lipdy
ti iš molio, lankstyti iš šiaudų 
ir karpyti iš popieriaus įvai
rius darbelius. O Anelė, pati 
jauniausioji šeimoje, rūpinosi 
namų aplinka ir jos grožiu. 
Prie tvarkingos sodybos pui
kavosi gražus darželis, kuria
me augo daug rūtų, įvairia
spalvių pinavijų, jurginų. 
Sode dūzgė bitelės, o šešta
dieniais kūrendavosi Juozo 
prižiūrima pirtis, į kurią buvo 
kviečiami ir kaimynai. Di
delėje kūdroje, esančioje prie 
pirties, nardydavo antys ir 

pliuškendavo žuvys. 
Biriukų šeima nebuvo abe

jinga kitų žmonių skausmui 
ir nelaimei. Draugiškoje šei
moje prieglobstį rado diplo
mato Vyt. Dambravos sesutė 
Vita ir broliai, pabėgę iš trem
ties. Tai buvo labai dvasingi 
jaunuoliai, mėgstantys muzi
ką ir dainą. Jie dažnai keisda
vo gyvenamąją vietą, kad ne
būtų išduoti. Pabuvę išvykda
vo pas vyriausią Biriukaitę 
Oną, ištekėjusią į Ryliškių 
km. Ilgiausiai Biriukų šeimo
je gyvendavo Vita ir Gediminas. 
Nakvodavo jie klojime, šiau
duose arba ant tvarto. Žiemą 
būdavo šalta, todėl mano ma
ma, padovanojo Vitai ilgus 
sesers vyro kailinius, gautus 
kariškos tarnybos metu. Vita, 
jais apsivilkusi, jau nejausda
vo šalčio. 

Kiek džiaugsmo vieną pava
karę Biriukų namuose buvo 
visiems: Anelė, atlikusi parti
zanų užduotį, laimingai grįžo 
namo (galėjo ir negrįžti!). Ne
šė keletą (10) granatų, sudėtų 
į krepšį ir apkrautų agurkais. 
Ėjo takeliais nuo sodybos 
prie sodybos iš Ryliškių kai
mo, kai staiga prieš akis iš
niro stribų pulkas su savo va
du Dulovu priešakyje. Jis bu
vo kilęs iš Tauragnų apylin
kės, todėl ir Anelę pažinojo. 
Dulovas paklausė: „Anele, ką 
tu čia neši?". „Granatas, — 
linksmai atsakė ji". 

Stribų vadas pasilenkė, pa
žiūrėjo į Anelės krepšį ir 
juokdamasis atsakė: „Tikrai 
tavo agurkai panašūs į grana
tas". 

Taip pasikalbėję ir išsiskyrė. 
Anelė skubėjo pirmyn neatsi
gręždama, o vakare atsiklau
pusi ant kelių, meldėsi ir dė
kojo Aukščiausiajam už dova
notą laisvę. 

Ir dabar toje pačioje jaukio
je sodyboje gyvena ši nuosta
biai dvasinga ir gera Biriukų 
šeima, pasipildžiusi dviem 
šeimos nariais: Juozo žmona 
Kostute ir sūnumi Darium. 

Ir dabar, kaip ir anais lai
kais, Juozas pjausto skilandį, 
duoną ir sūrį ant savo gražiai 
išdrožinėtų medinių dangte
lių ir vaišina kaimynus ir sve
čius. 

Kokia būtų laimė, jei šioje 
žemėje būtų daugiau žmonių, 
ne tik sakančių gerus žo
džius, bet ir darančius gerus 
darbus. 

Aldona Bikulcienė 
Čikaga 

(Bus daugiau) 

BE GALO ĮDOMU 

Įdomu sekti diskusiją bai
mės tema „Bičiulystės" pusla
piuose. Iš jos aiškėja, kad so-

• Rugpjūčio mėn. antro
je pusėje (08.17), po oran
žiniais skliautais, dengian
čiais Vilniaus Žemutinės pi
lies Valdovų rūmų kasinėjimų 
vietą, vyko unikalus rengi
nys. Baroko epochos šedevrą 
Francescos Caccini operą 
„Rudžiero išlaisvinimas iš Al-
činos salos" čia atliko jungti
nė tarptautinė atlikėjų trupė. 
Operą XVII a. parašė garsaus 
italų kompozitoriaus Giulio 
Caccini duktė Francesca Cac
cini, o projektą įgyvendino 
viešoji įstaiga „Baroko kelias 
Lietuvoje" drauge su Italijos 
ambasada ir italų kultūros 
institutu Vilniuje. Pastatymo 
meno vadovas — maestro Ro
berto Gini, garsus Italijos ba
roko epochos muzikos kūrinių 
atlikėjas ir interpretatorius. 
Publika vakar stebėjo jį atlie
kant operoje klavesino parti
ją. Režisierė ir choreografė Ja- -

rate Širvytė ir pastatymo mu
zikinis vadovas Darius Sta-
binskas. Kūrinys skirtas Len
kijos karaliaus ir Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio Vladislo
vo Vazos ir Toskanos kuni
gaikštytes sužieduotuvių iškil
mėms. 

Dalyvavo Toskanos didžio
jo kunigaikščio simbolis Nep
tūnas (baritonas Giedrius Ža
lys) ir Vyslos upė (tenoras 
Andrius Gylys), simbolizuo
janti Lenkijos karalių Vladis
lovą Vazą, operoje solines 
partijas atliko tenoras Min
daugas Zimkus (Rudžieras), 
sopranas Gintarė Skerytė (Al-
čina), altas Liora Grodnikaitė 
(Meisa), taip pat Edita Bag
donaitė, Nerutė Šiliūtė ir Lina 
Matačiūtė, spektaklyje daly
vavo šokėjai iš J. Širvytes va
dovaujamos Vilniaus „Ca-
margo" trupes, sostinės savi
valdybės choras „Jauna muzi-

vietiniais laikais Lietuvoje 
buvo bijančių, bet buvo ir ne-
bijančių. Tuos, kurie sakosi 
nebijoję, Amerikos lietuviai 
(emigravusieji karui baigian
tis), atrodo, nori įtikinti, kad 
tada būtinai turėjai bijoti, o jei 
nebijojai, tai buvai arba man-
kurtas (aklas ir kurčias — nie
ko nežinojai apie Lietuvos 
praeiti), arba komunistas. 
„Betgi mes nebijojom, nebrjo-
jom!" — tvirtina Brežnevo 
laikais sovietinėje Lietuvoje 
gyvenusieji ir pažeria iš savo 
atminties tikrų faktų. „Nie
kai!" — atsako Amerikos lietu
viai, tuos tikrus faktus pri
imdami kaip niekam tikusias 
nuomones. — Mes žinom ge
riau už jus". 

Ar ne stebuklas: ii Ameri
kos, ii už vandenyno geriau 
matyti negu pačioje Lietuvoje 
gyvenant. Be galo įdomu! 

K. D. 

ka" (vadovas Vaclovas Augus
tinas), taip pat unikalus 
tarptautinis senosios muzikos 
ansamblis, kurį sudarė muzi
kantai iš Latvijos, Estijos, Ita
lijos, Vokietijos ir Lietuvos. 
Kostiumus šiam spektakliui 
sukūrė Lietuvos dailės aka
demijos magistrante Lina Ber
notaitė. 

šis spektaklis — F. Caccini 
operos „Rudžiero išlaisvini
mas iš Alčinos salos" buvo su
vaidintas Kauno muzikinia
me teatre kaip Pažaislio fes
tivalio programos dalis. 

• Pažaislyje — rekordinis 
muzikų skaičius Pažaislio vie
nuolyno kieme vykusiame Pa
žaislio muzikos festivalio kon
certe Giuseppe Verdi „Re-
ąuiem" atliko beveik 500 žmo
nių. Šiam įvykiui buvo dvigu
bai padidinta scena. Lietuvos 
profesionalios muzikos sceno
je tai rekordinis atlikėjų skai
čius. „Reąuiem", kuriam diri
gavo Petras Bingelis, atliko 
beveik 400 dainininkų iš di
džiausio planetoje — 5,000 na
rių vienijančio Pasaulio festi
valio choro. Atlikėjų skaičių 
dar padidino Lietuvos nacio
nalinis simfoninis orkestras, 
solistai iš JAV, Vokietijos, 
Gruzijos, Lietuvos. Į šio festi
valio sceną užkopė choristai 
iš 10 valstyių, esančių Euro
pos, Azijos ir Australijos že
mynuose. Skaičiuojant kartu 
su solistais, G. Verdi 100-
osioms mirties metinėms 
skirtą „Reąuiem" atliko mu
zikai iš keturių pasaulio že
mynų ir 12 valstybių. Beje, 
„Reąuiem" solistas Vokieti
jos operos žvaigždė Harald 
Stamm į Lietuvą skrido su 
nuotykiais. Išlipęs su žmona 
iš lėktuvo Vilniaus oro uoste, 
jis buvo sustabdytas, nes atvy
ko be paso, tik su asmens 
identifikavimo kortele, su ku
ria, kaip pats sakė. be jokių 
problemų išmaišė visą pa
saulį. Solistas nesutriko, sėdo 
į lėktuvą, parskrido namo į 
Frankfurtą, pasiėmė pasą ir 
vėl grįžo į Vilnių, bet jau be 
žmonos. Pasaulio festivalio 
choro galybę buvo galima pa
justi tik Pažaislio scenoje. Tai 
buvo apskritai pirmoji šio ko
lektyvo narių išvyka į Balti
jos šalis. Kitas choro pasi
rodymas vyks Barcelonoje. 

Daugiausia vienu metu šio 
tarptautinio choro narių kon
certavo Kinijoje — apie 3,000 
ir Italijoje — apie 2,000. Į 
Kauną chorą atlydėjo didžiulė 
organizatorių brigada. Pasak 
Pažaislio festivalio direkto
riaus Justino Krėpštos, jų vi
daus tvarka yra ideali. Choro 
nariai yra turtingi, turintys 
ne vien muzikines profesijas. 
Jie keliauja savo lėšomis. Šio 
choro nuostatuose yra nuro
dyti trys pagrindiniai tikslai: 
dainavimas, bendravimas ir 
pasaulio pažinimas. 

mailto:biciulyste@aol.com
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, S t i l i a u s " r e d a k t o r ė Lil i ja Vala tk ienė 

Paskut inę rugpjūčio savaitę 
Čikagoje viešėjo „Lietuvos ry
to" žurnalo „Stilius" redakto
rė Lilija Valatkiene. Gerą šeš
tadienio pusdienį praleidome 
kartu. 

L.Valatkienė domėjosi čia 
surengtu „Vienos valso" poky
liu. Pasakojo, kaip sekėsi su
rengti slaptą pokylį Čekoniš-
kėse, netoli Vilniaus. Tada, 
kai V. Šus tauskas sutrukdė 
surengti pokylį, Lilija sakosi, 
turėjusi tikslą, nors ir kas be
būtų, bet kad pokylis įvyktų! 
Kaip pavyko, jau buvo rašy
ta „Stiliuje". Svarbiausia, kad 
Čekoniškių mokyklai buvo 
surinkta labdara, o joje moko
si lietuvių ir lenkų vaikai. 

Išsikalbame ir paaiškėja, jog 
mūsų rengiami pokyliai — 
Lietuvoje ir Amerikoje, — ski
riasi savo scenarijumi, netgi 
labdaros rinkimo būdu. Lie
tuvoje — visą vakarą šokama, 
nesėdima prie stalų.. Yra ir 
jauniams skir ta dalis, kurie 
papildo, papuošia pokylį ir t.t. 
Bepigu, kai Lietuvoje šokėjų 
netrūksta! Na, o čia, Ameri
koje, ar gali surengti pokylį, 
— tik šokių vakarą?! Vargu 
bau. Tarpe išeivijos lietuvių 
ir jau mūsų bangos žmonių, 
susiklosčiusi kitokia tradicija. 
Pamėgink sukviesti, kad ir 
mūsų žmones (nekalbu apie 
s tudentus, paauglius), tik šo
kiams, be pasisėdėjimo, sienas 
paramstyti! Tikriausiai, nė 
pusės žmonių nesurinkčiau. 
Kiekvienoje šalyje tokio ren
ginio tradicijos yra panašios 
ir kažkiek skirtingos. 

Čekoniškių pokylin žmonės 
pirko nepigius bilietus ir dar 
papildomai aukojo nemažas 
sumas. Buvo surengtos varžy
tinės didelei dekoratyvinei 
verbai įsigyti, kurios kaina 
išaugo kaip ta pasakos pu
pa... Bet visa tai — labdarai, 
todėl netgi labai kilnu. 

Žodis po žodžio gimė šis vi
sai neplanuotas pasikalbėji
mas, kuris , manau, bus įdo
mus ir „Bičiulystės" skaityto
jams. 

Kaip. gi pristatyti „Stiliaus" 
redaktore? Ko gero, nuo šio
kių tokių biografinių žinių — 
1980 m. baigusi Vilniaus uni
versitetą, diplomuota žurna
listė vilnietė Lilija gavo pa
skyrimą Šilutėn. 

— Šilutėje aš dirbau laik
raščio „Pamarys" iliustracijos 
skyriaus vedėja. Fotokores-

pondentės praktika man da
bar labai praverčia — aš mo
ku matyti švarų kadruotą 
vaizdą. Tai praverčia, make
tuojant žurnalą. 

Prieš keturiolika metų grį
žau į Vilnių, nes provincijoje 
tapo nuobodu. Atvykusi pra
dėjau dirbti „Vakarinėse nau
jienose". 

Kodėl žurnalo pavadinimas 
„Stilius"? Tai aiškus ir lako
niškas pavadinimas, po ku
riuo telpa moters gyvenimas, 
darbas, laisvalaikis, noras 
siekti tobulybės, grožio. Šie
met lapkričio mėn. „Stiliui" 
sueis ketveri metai. 

Aukšta, liekna, sportiška Li
lija — dviejų vaikų mama. Sū
nus — Kristijonas. Vilniaus 
Teisės universiteto antro 
kurso studentas. Duktė — By
taute , mokosi S. Nėries mo
kykloje. J i trečiokė. Vyras — 
Donatas — ekonomistas, dirba 
viename Vilniaus bankų. Be
je, labai skaniai ruošia valgį. 
Šeima gyvena erdviame ketu
rių kambarių bute Vilniaus 
senamiestyje. Buto išlaiky
mui, deja, tenka pakloti ne
mažą sumą pinigų. Tačiau Li
lija, visą gyvenimą pelniusi 
duoną iš žurnalistes specialy
bės, sako, kad kiekvienas ga
li užsidirbti, tik turi mokėti ir 
netingėti dirbti, tuomet ir ge
resnė buitis tampa prieina
ma. 
Išsikalbame kuo gyvena 
žmones čia. Papasakoju apie 
meno mokyklėlę. Paminiu, 
kad mokyklėlėje buvo atgai
vintas kankliavimas — įkur
tas kanklių skyrius. 
. — Žinai, mokykloje grojau 
gitara. Vėliau pradėjau kank
liuoti muzikos mokykloje. Pa
prasčiausiai iš smalsumo, nes 
grodama gitara negalėjau pa
tikėti, kad galima išgauti 
melodiją, braukiant 29 stygas. 
Kankliavau ir Vilniaus uni
versiteto dainų ir šokių an
samblyje, — sako Lilija. 

Prašau papasakoti apie 
žurnalistinio gyvenimo kas
dienybes, kaip leidžiamas žur
nalas, laikraštis. 

— Kiekvieną pirmadienį su 
„bosu" — vyriausiuoju „Lie
tuvos ryto" redaktoriumi B. 
Vainausku, vyksta gamybiniai 
susirinkimai, į kuriuos sueina 
visi trylikos skyrių vyr. re
daktoriai („Lietuvos ryto" žur
nalai: „Stilius", „Krepšinis". 
Priedai: „Gyvenimo būdas", 

Lilija Valatkiene. 

Lilija Valatkienė (viduryje) su Aure! 
prie Dariaus ir Girėno paminklo B e 

u.i Kriaučiūniene ir Jaunučiu Dagiu 
•T! , Shores. IN*. 

„Vartai", „Greitkelis", „Būs
tas", „Savaitgalis", „Sporto 
arena", „Rytai — Vakarai" ir 
t.t.) Gamybiniame susirinki
me nekalbama, kas buvo pra
eitą savaitę gerai, aptariama, 
kas nepavyko ar buvo blo
gai, ko ir kaip reikia vengti 
ateityje, aptariami planai atei
nančiai savaitei, — pasakoja 
moteris. 

Tuoj po gamybinio su vy
riausiuoju vadu, Lilija skuba 
į „Stiliaus" redakciją, telpan
čią į vieną didelį kambarį. Ats
kiro kabineto ji neturi. Re
dakcijoje dirba penkios žur
nalistės. Jauniausiajai tik 24! 
Vedamuosius rašo visos paei
liui. Gal kiek sunkiau jau
niausiajai, gal kad neturi tos 
gyvenimiškos patirties, taip 
reikalingos rašančiajai veda
mąjį. Kodėl rašo visos žurna
listės? Kodėl ne tik ji viena 
pati? 

— Išsisemčiau, pati sau bū
čiau neįdomi. Apimtis — pen
kiasdešimties eilučių viena 
skiltis! Būtinai spausdinu 
nuotrauką. Todėl savaime 
jau didelė atsakomybė — au
torė tarsi kalbasi su žmo
nėmis, 

— Ko gero, žurnalistės tvir
tai laikosi kažkada man įstri
gusio atmintin posakio: „Rei
kia rašyti taip, kad žodžiams 
būtų ankšta, o minčiai erdvu!" 
Išeivijos žmonės, kurie pre
numeruoja laikraščius, leidžia
mus Lietuvoje, dažnai skun
džiasi, jog juose pilna sveti
mybių, kai galima apsieiti lie
tuviškais žodžiais. Ar kas 
nors koreguoja, redaguoja 
„Stiliaus" ir aplamai laikraš
čio kalbą? 

— Išeivijos žmonės dėl sve
timybių Lietuvos laikraščiuo
se nelabai teisūs. Man atrodo, 
kad išeivijos spaudoje netei
singai vartojamų žodžių, pažo
dinio- angliško vertimo dau
giau nei Lietuvos spaudoje ru-
sicizmų. 

Nors mūsų visi žurnalistai 
raštingi, tačiau ir jų kalba, sti
lių koreguoja dvi „Lietuvos 
ryto " stilistės, kurios yra bai
gusios lietuvių kalbos moks
lus. Vyriausioji stilistė, pa
stebėjusi, kad vartojame ko
kius naujadarus, tuoj mus 
perspėja, supažindina su nau
jausiomis kalbos taisyklėmis, 
kad mūsų kalba būtų kuo 
grynesnė, švaresnė ir, be abe
jo, šiuolaikinė. Juk ir kalba 
nestovi vietoje, kaip anks
čiau kažkada nebuvo TV, 
kompiuterių ar raketų, taip 
atiranda nauji žodžiai, ter
miną;, kuriuos nustato kalbi
ninkai, n mums privalu juos 
žinoti ir vartoti 

— Tokios apimties laikraš-
*>~e ir jo prieduose dirba daug 
žmonių Ar jaučiate konkuren 
cija. ar sekasi palaikyti tar-
piisavv-e į:eru« santykius? 
Kaip gimsta ta ar kita lema. 
pasirodanti žurnale9 

..Stilius" dirba kaip vie
na komanda. Mano merginos, 
kuriu tunu penketą įtik dvi 
ištekėjusios ir turime Šei
mas), dirba labai draugiškai 
ir operatyviai. Dirbame vie
name kambaryje, kiekviena 
turime po kompiuterį, pačios 
surenkame tekstus. Visus 

tekstus gaunu aš, suredaguo
j i , siunčiu stilistei ir po to 
tekstai atkeliauja kompiuteriu 
dizaineriui. Vedančiąja dizai-
nere dirba Eglė Jakubonytė 
(skulptoriaus B. Jakubonio 
dukra), kuri sumaketuoja, su
derina spalvas, temas. Di
zaineris Raimondas Zujus yra 
dešinioji Eglės ranka. J ie dir
ba kartu. Manau, kad tur ime 
gerą komandą ir dirbame su
tartinai. Daug dėmesio ski
riame reklamai, pvz.. kad 
neatsirastų šalia iūpų dažų 
reklama majonezui ir t.t 

Pagrindines temas semia
mės iš gyvenimo, iš žmonių, 
susitikimų, renginių. Žurna
listės per vakarą pabuvoja 
dažnai ne tik viename rengi
nyje, jos stengiasi aprėpti kuo 
daugiau, tad kartais „laksto" 
iš renginio į renginį. Taip 
gimsta temos, susi t inkama su 
žmonėmis. Kartais jie ima ir 
atsiveria visai nauja spalva. 
Šiaip žmonės dažnai yra dro
vūs, susikaustę, bet, jei žur
nalistas moka prakalbinti, ta
da atsiveria t ikras lobynas! 
Nėra neįdomių žmonių. Čia 
ir yra visas meistr iškumas, 
mokėjimas prakalbinti. Pavyz
džiui, taip gimė kelios temos 
apie dvynius — Zodiako ir 
kraujo dvyniai bei kitos. 

Stengiamės, kad „Stilius" 
būtų labai operatyvus. Penk
tadienį atiduodame vieną lan
ką — kryžiažodžiai, horosko
pai, o pirmadienį, pateikę kuo 
daugiau operatyvių, paskuti
nių žinių, renkame, kad tre
čiadienį būtų galima jau visą 
išspausdinti ir išvežioti kar tu 
su „Lietuvos rytu". 70,000 eg
zempliorių tokiam žurnalui 
— labai didelis tiražas! „Sti
lius" pakėlė ir „Lietuvos ry
to" tiražą. Čia reiktų pasaky
ti, kad „Lietuvos rytas" savo 
spaudą išvežioja pats. Mūsų 
spauda jau ankstyvą rytą pa
siekia Žemaitiją ir t.t. Mūsų 
ekonomistai paskaičiavo, kad 
šitaip žymiai operatyviau ir 
ekonomiškiau. Mes tarnauja
me žmonėms ir norime kuo 
mažiau sulaukti nusiskundi
mų. Šiuo metu „Lietuvos ry
tas" užtikrintai pirmauja Lie
tuvoje. Vienu metu „Respub
lika" buvo antroje vietoje, vie
nu metu „Kauno diena". Bet, 
kol kas niekas nepralenkė 
mūsų laikraščio. 

Nors ir didelė konkurenci
ja, bet žmonės stengiasi išsi
laikyti laikraštyje. Jei kas iš
eina, nueina kitur, į tokius 
žiūrima nepatikliai. Klausia
ma kodėl išėjo, kas atsitiko? 
Paprastai „Lietuvos ryto" 
žurnalistai yra labai vertina
mi, jie kviečiami dirbti mi
nistrų (ekonomikos, finansų) 
spaudos atstovais. Gal ne visi 
žino, kad Violeta Gaižauskai
tė, prezidento V. Adamkaus 
atstovė spaudai, į Preziden
tūrą atėjo iš „Lietuvos ryto". 

„Lietuvos rytas" įvairiose 
pasaulio šalyse turi savo 
„ambasadorius" — akredituo
tus korespondentus, kurie 
gali greitai, kvalifikuotai at
siųsti korespondencijas, ilius
truodami jas nuotraukomis. 
Žinoma, jų išlaikymas kai
nuoja, tačiau ats iųsta me
džiaga pratur t ina laikraštį, 

sudomina skaitytoją. Neven
giame sensacijų — juk tai mū
sų gyvenimas! Laikraštyje 
dirba net penki fotografai, ku
rie yra puikūs savo darbo ži
novai. Šiandieninis fotogra
fas turi gerai išmanyti kom
poziciją, kontrastų techniką 
ir t.t. 

— Kiek uždirba „Lietuvos 
ryto" žurnalistai? 

— Pirmiausia jie gauna ba
zinį atlyginimą. Ne už sėdėji
mą. Už rašymą. Žurnalistas 
dirba paroje visas 24 valan
das. Jis ir miegodamas yra 
žurnalistu. Kiekvienam yra 
duota teisė užsidirbti. Priklau
so, kiek ir kaip jis parašys. 
Vienas gali prirašyti lapų la
pus, o kitas tik puslapį ir nuo 
žinios svarbumo, sakykime, 
netgi sensacingumo, priklau
sys atlygis. Kaip ir Vakarų 
pasaulyje. Pas mus žurnalis
tas turi progą užsidirbti dirb
damas. Dizaineriai uždirba 
kiek daugiau. 

— Taip t rumpai Čikagoje, 
kaip patiko? 

— New Yorke buvau tik 
vieną parą, galima sakyti, 
nieko nemačiau. Dėkui Rasai 
ir Romanui Pukščiams, Aure
lijai ir Kęstučiui Kriaučiū
nams, gydytojui Vidui Nemic-
kui ir jo žmonai Marytei, ku
rie man padėjo pažinti Čika
gą. Tiesiog nuostabus miestas, 
įdomiausia, kad čia iš tiesų 
Amerikos lietuvių sostinė! 
Jaunimo centras, Lemonto, 
PLC, krautuvėlės , „Seklyčia", 
lietuviškos bažnyčios ir kitos 
lietuviškos salelės palieka 
tam tikrą įdomų įspūdį... Suti
kau įdomių žmonių, kurie 
padėjo daugiau pažinti čia 
gyvenančiuosius, padėjo įdo
miai praleisti laiką. Jų dėka 
pabuvojau netgi kitose vals
tijose esančiuose lietuvių tel
kiniuose. 

O Čikagos Meno (Art Insti
tute) muziejuje tiek daug 
prancūzų dailininkų kūrinių! 
Įdomu, kaip prancūzai reaguo
ja, kai patys geriausi kū
riniai iškeliauja už Atlanto? 

— Kažkada prancūzai pa
dovanojo Amerikai Laisvės 
statulą... Ačiū už pokalbį. Ge
ros kelionės atgal . Sėkmės 
nelengvame žurnalistikos ke
lyje. • • 

L i gi ja T a u t k u v i e n ė 
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SVEIKATA 

Š I R D I E S LIGOS IR MOTERYS 
Širdies ligos — pagrindinis triglicerino lygis 

-

moterų žudikas. Deja, dažnai 
atpažįstamas po laiko. Praei
tais metais nuo širdies ligų 
mirė apie 500,000 moterų. 
Tai maždaug 50,000 daugiau, 
negu vyrų. Moterys širdies 
ligomis suserga vėliau nei 
vyrai — apie 50-tuosius savo 
gyvenimo metus, tačiau tokio 
amžiaus moterų miršta dau
giau negu vyrų. 

Nuo 1984 metų vyrų tarpe 
širdies ligos turi tendenciją 
mažėti, tuo tarpu moterų tar
pe — priešingai. Širdies ligo
mis sergančios mirė dešimt 
kartų daugiau nei sergančios 
krūt ies vėžiu. 

Blogiausia, kad moterys ir 
gydytojai nekalba apie širdies 
ligas. Pagal 1995 m. atl iktus 
tyrimus, viena iš trijų mote
rų, išvengusių mirties, neži
nojo, kad visoje Amerikoje 
vyraujanti mirties priežastis 
yra širdies liga. Net 75 proc. 
išsigelbėjusių tvirtino, kad 
gydytojai, aptardami jų svei
katos būklę, nekalbėjo apie 
širdies ligas. 

Daugelis moterų bei gydy
tojų negali įsivaizduoti, kad 
širdies susirgimų rizikos fak
toriai yra skirtingi vyrams ir 
moterims. 

Žemas gerojo cholesterolio 
lygis, turėtų būti ne mažiau 
kaip 60 mg., HDL, gali tapt i 
rizikos faktorium daugiau mo
terims nei vyrams. Aukštas 

(dar vienas 
t ipas kraujyje esančių r i e b a ^ 
lų; paprašykite , kad g y d y t o j 
j as būt inai pat ikrintų!) y f # 7 
nepriklausomas rizikos fak
torius širdies ligoms t ik mote
rims per 50 metų amžiaus. 

Diabeto II t ipas yra di
džiausia rizika susirgt i širdies 
ligomis moter ims, bet ne vy
rams. 

Moteris tur i aukščiausią ri
ziką insultui (strokui) ir tur i 
daugiau galimybių būti ištik
tai insulto laike šešerių metų 
po širdies a takos , žymiai daž
niau negu vyrai . 

Moterų širdies ligos simpto
mai gali būti neatpažint i , n e s 
jie yra skir t ingi nei vyrų. Mo
terys dažniausia i tur i paty
rimą, „angina pectoris" (krū
tinės skausmas) , kur is verti
namas kaip pradin is ir pas
kesnis širdies ligos simpto
mas, kai tuo t a r p u vyrams 
širdies a t a k a ir staigi mirtis 
dažniausiai y ra ir pirmas 
simptomas. 

Moterys dažniausia i tur i 
daugiau švelnesnių simpto
mų, tokių kaip virškinimo su
tr ikimas, pilvo a r nugaros vi
durio skausmai , šleikštulys 
ar net vėmimas. 

Medžiaga pa reng ta pagal 
„U. S. Public Hea l th Service's. 
Office on Women's Health and 
the Society for Women's 
Heal th Research". 

Vasara, pasiruošusi išskristi margais peteliškės sparnais.. 

AR ŽINAI, KAD... 
• L ie tuvos vyriausybė, 

pasitelkusi ta rp taut inę pa
galbą, bando reformuoti ka
lėjimų sistemą, tačiau pa
žanga vis dar labai lėta. Pa
taisos sistemos praktinių re
formų pradžia siejama su Sei
mo priimta nauja Baudžia
mojo kodekso redakcija ir Pa
taisos reikalų departamento 
perkėlimu iš Vidaus reikalų į 
teisingumo ministeriją. Dėl 
nepakankamo finansavimo ir 
kalėjimų perpildymo pernai 
balandį buvo pri imtas amnes
tijos įstatymas, kuriuo kalinių 
ir sulaikytųjų skaičius buvo 
sumažintas nuo 15,000 iki 
9,000 (2000 metų liepą). 

• Lietuvoje v i s dar ne
pažabota prekyba žmonė
mis. Kaip problema įvardija
mi organizuotų nusikaltėlių 
veiksmai, pr ievarta arba ap
gaule į t raukiant moteris ir 
merginas į prostituciją. Nu
kentėjusiųjų šeimos dažnai 
laiko jas dingusiomis be ži
nios arba pagrobtomis. Pra
nešime teigiama, kad Lietuva 
yra prekybos moterimis šalti
nis ir tranzito punktas . Į di
džiausius šalies miestus at
gabenamos moterys iš Balta
rusijos, Karaliaučiaus srities, 
Latvijos bei Lietuvos kaimų. 
Kai kurios jų vežamos į vaka
rų Europą ir kitur. Vokietija, 
Izraelis, Olandija, Danija ir 
Austrija yra įvardijamos, kaip 
pagrindinės moterų prekybos 
kryptys. Dauguma merginų ir 

moterų įviliojamos į prostitu
ciją nusikaltėlių pažadais 
įdarbinti jas tarnaitėmis, šo
kėjomis ir pardavėjomis bei 
per melagingus vedybų skel
bimus. Bet 70 proc. moterų ži
nojo tikrąjį kelionių į užsienį 
tikslą. 

• P i rmas i s pypkiuotojo. 
klubas Lietuvoje įsisteigė 
Vilniuje prieš aštuonerius me
tus . Kiek vėliau pypkės ger
bėjų klubai susikūrė visuose 
didesniuose Lietuvos mies
tuose. J au penkeri metai Lie
tuvos pypkiuotojų čempiona
tas rengiamas paskutinį ge
gužės šeštadienį. Kiekvieno 
miesto pypkiuotojai tradiciš
kai tam tikrą dieną kviečia 
visus Lietuvos pypkių ger
bėjus. Pavyzdžiui Klaipėdoje 
visi susirenka per Jūros šven
tę, o Kaune — prieš Kalėdas. 

Pypkiuotojai puikiai pažįsta 
vieni kitus, tad jų susibūri
mai panašūs į giminių ar se
nų gerų bičiulių susitikimus,* 
kuriuose visada linksma ir 
jauku. Be to, pypkiuotojai ne
gaili pylos cigarečių rūka
liams, tvirtindami, jog ir svei
kumu, ir malonumu cigaretė 
pypkei neprilygsta. 

• Lietuvoje 1998 m e t a i s 
b u v o užregistruota per 
159,000 „VAZ", 78,000 „Mosk-
vič", 19,000 „Zaporožec". Apy
tikriai tarybinis variklis kai

nuoja b rang iau už vakarietiš
ką. Žmonės superka variklius 
detalėms. Brangiausias yra 
„Volgos" varikl is — kainuoja 
150 Lt. Vakariet iški varikliaį 
kainuoja apie 20-30 Lt. Tarybi
niai varikliai morališkai pase
nę, bet jų deta lės gerai išsi
laikiusios, nepalyginti su 
užsienietiškais. ... . 

Pa-• D i d ž i a u s i a s šalyje 
l a n g o s ku ror tas ne t rukus gali 
tapt i vos keletos tūkstančių 
išrinktųjų poilsiavimo vieta: 
Istoriškai rekreacinės paskir
ties buvusi kuror to dalis i r 
miesto želdiniai pamažu virs
ta gyvenamais ia is kvartalais . 
Visuomeninės paskir t ies p a s : ' 
t a ta i priekopės zonoje i špar : 

davinėjami bu ta i s . Tokia pa
dėtimi susi rūpino architektai, 
kurie pastebi , kad beveik 
prieš metus miesto taryboje 
patvir t intas Palangos centri
nės dalies detalusis planas 
prieštarauja miesto bendra
jam planui. Palangoje pradėti 
tiesinti pakrypę užlenktosios 
jūros tilto dalies poliai. Iš viso 
reikės a t lenkt i daugiau nei 10. 
polių. Tada bus pakeistos įski
lusios konstrukcijos, paklotos-
gelžbetoninės plokštės. Visoje 
90 metrų ilgio tilto dalyje iš 
naujo reikės kloti medinę 
dangą. Iš viso tilto remonto 
darbai ka inuos apie 1 mln. 
200 tūks t . litų. 

Parengta pagal JAV, ir kitų 
valstybių ir Lietuvos žiniasklaidą. 

4* • • 
Visa nepasirašyta medžiaga paruošta Ligįjos Tautkuvienės. 
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ATSTATOMAS LIETUVOS ŽYDŲ 
MIESTELIS IZRAELYJE 

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS 

Šių. metų pavasarį „Litua-
nus" - žurnale tilpo Yaffa 
Eliach knygos („There Was a 
World: A 900-Year Chronicle 
of the Shtetl of Eishyshok".' 
aprašymas. Autorei buvo pa
siųstas visas „Lituanus" nu
meris, kur iame recenzija buvo 
išspausdinta. Man rašytame 
2001.05.25 dienos laiške au
torę džiaugiasi aprašymu ir 
dėkoja, už pasiųstą numerį. 

Laiške taip pat praneša, kad 
ji yra pasiruošusi statyti Lie
tuvos žydų miestelį, kuris 
būtų tipingas žydų miesteliui 
Rytų Europoje. Miestelio sta
tyba prasidės dar šįmet Ri-
shon Le-Zion vietovėje, Izrae
lyje. Jau dabar tur ima infor
macijos ir visuomenės švieti
mo programos. „Šics progra
mos bazuojasi ne žydų sunai
kinimo istorija, bet mūsų pali
kimu, tur t inga žydų gyvenimo 
istorija, jos kūrybingumu ir 
kultūra. Žmonės numato, kad 
atstatytas miestelis pasidarys 
visuotiniu kultūros ir švietimo 
objektu, 'žydišku VVilliams-
burg Virginia valstijoje' ". Prie 
laiško pridėjo daugiau infor
macijos, aptariančios „The 
Shtetl Foundation". Šios fun
dacijos šūkis: „Restoring a va-
nished Past" (Išnykusios pra

e i t ies ats tatymas). Prof. Yaffa 
Eliach yra minimos fundacijos 
steigėja ir prezidentė. 

Fundacijos paruoštoje infor
macijoje rašoma, kad atstato
mas miestelis turės pilį, kuri 
senovėje saugodavo miestą. 
Šis akmens ir plytų pastatas 
bas -gagrindinls istorinis cent
ras, su archyvais ir skaitykla, 

tinkama moksliniam darbui. 
Čia taip pat bus Rytų Europos 
gyvenimo muziejus, kur žiūro
vai matys ir girdės vaidini
mus, koncertus, filmus. Mies
telyje taip pat bus turgaus 
aikšte, prekybinio gyvenimo 
širdis. Gatvelės bus apstatytos 
reprezentaciniais pastatais, 
krautuvėlėmis, buitinių aptar
navimų parduotuvėmis: vais
tine, foto studija, gaisrininkų 
būstine, medicinos patarnavi
mo punktu. Kaip ir kolonisti
niame Williamsburg mieste
lyje (JAV), lankytojai galės 
stebėti ar patys dalyvauti įvai
rių objektų gamyboje ir čia pat 
juos nusipirkti. 

Ilgainiui tikimasi tūkstan
čių lankytojų. Anot prof. 
Eliach, „Shtetl (miestelio) at
statymas į gyvenimą sugrą
žins išnykusią praeitį ir duos 
suprasti kultūrą, įtakojančią 
po pasaulį pasklidusius pali
kuonis. Nors daug kraštų turi 
atstatytas istorines vietoves, 
iki šiol nieko panašaus nebu
vo, kad parodytų Rytu Euro
pos žydų istoriją ir gyvenimo 
būdą". Toliau informuotis gali
ma kreipiantis į The Shtetl 
Foundation, 300 East 54th 
Street, Suite 23K, New York, 
NY 10022. 

Šią vasarą Ignas Medžiukas 
(„Kadaise ten buvo pasaulis", 
„Draugas", 2001.08.14) aprašė 
šio rašinio pradžioje minėtą 
knygą. Aprašymas buvo pa
siųstas knygos autorei. Dėko
dama už rašinio persiuntimą, 
autorė pastebi, kad lietuvių 
kalba nėra jos stipriausia kal
ba, bet supratusi bendrą re
cenzijos mintį. 

PASAULIO JAUNIMO FESTIVALIS 
VILNIUJE 

Rugpjūčio viduryje Vilniuje 
prasidėjo visą savaitę trukęs 
Pasaulio jaunimo festivalis 
„Civilizacijų dialogas", kuris 
pratęsė šių metų balandį Vil
niuje vykusią tarptautinę 
mokslinę konferenciją „Civili
zacijų dialogas". 

Jaunimo festivalis tapo da
limi visame pasaulyje vyks

i a n č i ų renginių, skirtų 2001 
"metams, kuriuos Jungtinės 
Tautos yra paskelbusios civi
lizacijų dialogo metais. Festi
valį organizavo iniciatyvinė 
neformalaus jaunimo grupe, 
Lietuvos vaikų ir jaunimo cen
tras, Lietuvos UNESCO Na
cionalinė komisija ir Vilniaus 
miesto savivaldybė. Jį remia 
JT ir UNESCO. 

Vilniuje vykusiame festiva
lyje dalyvavo apie 100 jaunuo
lių iš 26 Europos, Azijos, Afri
kos, Pietų ir Šiaurės Amerikos 
valstybių. Pasaulio jaunimo 
lestivai: 
te to pi: 

.<•.>')nl;nacinio korr.i-
:;'::nkn Donate Kiroi-

lio nuomone, „festivalis galėtų 
tapti praktiniu veiksmu, pade
dančiu jaunimui įsitraukti į 
civilizacijų dialogą ir tarpusa
vio supratimą". Pasak jo, to
kios jaunimo veiklos būtinybę 
pabrėžė ir pavasarį Vilniuje 
vykusio „Civilizacijų dialogo" 
dalyviai. 

Festivalio metu jo dalyviai 
bendravo tarpusavyje, disku
tavo kultūrų skirtumų ir pa
našumo, tolerancijos, dvasin
gume klausimais, svarstė ak
tualias globalizacijos, ekologi
jos, narkotikų, jaunimo judėji
mų ir jų įtaką kuriant pasau
lio taiką temas. Kasdien buvo 
kuriami keramikos, teatro, šo
kio, muzikos, video, ugnies 
skulptūrų ir kiti meno pro
jektai. 

Vakarais vyko šventinė 
renginio dalis — koncertai ir 
šokių vakarai Vilniaus 
„Karolinos" klube bei nemo
kamas jaunimo gnipiu kon
certas ir pasirodymas prie 

S K E L B I A I 

„Saulėtekio" mokyklos (Klaipėda) moksleives dainuoja mokyklos 40 metų sukakties šventėje. 
Pranės Šlutienės nuotr. 

MOKYKLOS APRŪPINAMOS 
KOMPIUTERIAIS 

viceministre Vaiva Vėbraite 
pr imate prezidentui Valdui 

Rugsėjo 1-ąją kraš to apsau
gos min i s t r a s Linas Linke
vičius simboliškai perdavė 
Kauno Dar iaus ir Girėno mo
kyklai 4 kompiuter ius , spaus
dintuvą ir papildomą kompiu
terinę įrangą. 

Kompiuter inė technika mo
kykla dovanojama pagal ben
drą Kraš to apsaugos bei 
Švietimo ir mokslo ministerijų 
projektą „Mokyklų bendruo
menių informavimas NATO ir 
saugumo klausimais". Š iam 
projektui Kraš to apsaugos 
ministerija išleido per pus
penkto milijono litų. 

Pa ra i škas dalyvaut i š iame 
projekte buvo pateikusios 380 
mokyklų. Iš jų buvo a t r ink ta 
310 mokyklų. Visoms joms nu
pirkti vienodi (beveik 15,000 
Lt vertės) kompiuter ių ir kom
piuter inės įrangos komplek
tai . Daugelyje mokyklų tech
nika j a u į rengta skaityklose ir 
bibliotekose. 

Rugsėjo mėnesį ir ki toms 
mokykloms kar in ių dalinių at
stovai iški lmingai perdavė 
kompiuter ius . Su visomis mo
kyklomis planuojam toliau pa
laikyti nuolat inį ryšį, rengti 
konkursus , viktor inas , įvai
rias apk l ausa s . 

Rugpjūčio 3 1 d . banko ^Han-
sa-LTB" valdybos p i rmin inkas 
Arūnas Š ikš ta ir švietimo 

Baltojo t i l to. Vals tybiniame 
J a u n i m o t e a t r e įvyko specia
liai festivaliui sukur to tea t ra 
lizuoto koncerto „Civilized" 
premjera. Festivalio organi
zatoriai t iki , jog bendraudami 
ta rpusavyje i r ku rdami d rau 
ge, j aunuol ia i iš įvairių pa
saulio šal ių galės ger iau su
vokti v ienas kito kul tūrą . Taip 
prak t i ška i , o ne deklaracijo
mis k u r i a m a s skir t ingų kul
tūrų a ts tovų tarpusavio su
p r a t i m a s ir tolerancija. 

Fest ivalio globėjai — 
U N E S C O general in is direkto
rius Koichiro M a t s u u r a i r Vil
n iaus mies to meras Ar tū ras 
Zookaa BNS) 

Adamkui pusant rų metų truk
siantį projektą Lietuvos ra
jonų mokykloms kompiuteri
zuoti. Per pusant rų metų ban
kas ket ina perduoti mokyk
loms apie 1,5 tūkstančio kom
piuterių. 

V. Adamkus padėkojo ban
kui „Hansa-LTB" už didžiulę 
dovaną ir pasidžiaugė, jog 
verslo žmonės atsišaukė į jo 

iniciatyvą kompiuterizuoti Lie
tuvos mokyklas ir prisidėjo 
prie žinių visuomenės kūrimo. 

V. Adamkus pažymėjo, jog 
verslo sektoriaus rūpinimasis 
tautos interesais ir visuome
nės raida daro labai didelę 
įtaką Lietuvos valstybei. 

J i s išreiškė viltį, kad bend
ras Vyriausybės ir verslo at
stovų projektas kompiuteri
zuoti Lietuvos mokyklas pa
darys lemtingą lūžį švietimo 
sistemoje ir bus įveiktas at
silikimas šioje srityje. (Elta) 

„TARP SACRUM IR PROFANUM" 

irt v.' isa;: ii p ir kitais metais. Lietuvoje nestokojo įvairių švenčių ir festivalių Viena jų — skirta jaunimui, 
pavadinta .Civilizacijos dialogas", prasidėjo rugpjūčio 20 d ir tapo dalimi visame r i .uiiyjc vvkstar.^-j civiliza
cijos dialogo metų renginių. Viduryje, I eil. — Vilniaus meras Artūras Zuokas. Gedimino ČilmssUo v,;otr 

Istorinė ir estetiriė rūbų 
funkcija atsiskleidė Vaidoto 
Žuko galerijoje Vilniuje vyku
siame vakare „Tarp saerum ir 
profanum". Bene pirmą kartą 
Lietuvoje asketiški sakraliniai 
rūbai buvo rodomi vienoje 
erdvėje su šiuolaikinės mados 
kūriniais . Kamerinėje galeri
jos aplinkoje patys vienuoliai 
pasakojo apie abitų istoriją ir 
sakralinio rūbo detalių reikš
mę, o vėliau buvo demonstruo
j a m a naujausia drabužių kū
rėjos Zitos Gustienės vasaros 
kolekcija. 

Į neįprastą renginį pakvies
tos moterų vienuolijų atstovės 
neatvyko. Atsiliepė tik baso
sios karmeli tės iš Paštuvos 
vienuolyno, atsiuntusios lėlę, 
aprengtą sumažinta vienuolių 
karmeličių rūbų kopija, ir raš
tu paaiškinusios gausių bal
tos, rudos bei juodos spalvos 
detalių reikšmę. 

Aštuonis amžius nekintan
čiais vienuoliškais vyrų abi
ta is vilkėjo trijų didžiausių 
Lietuvos ordinų atstovai. Iš
kalba garsėjantis dominikonas 
brolis Pijus Eglinas vilkėjo 
dramblio kaulo baltumo ne
dažytos vilnes abitą, sujuostą 
odiniu diržu su užkištu rožan
čiumi lyg kardu — vieninteliu 
keliaujančio vienuolio domini-; 
kono ginklu. Pranciškonas 
tėvas Astijus Kungys savo ap- . 
darą apibūdino kaip kryžiaus 
pavidalo elgetaujančių brolių 
būstą (lotyniškai „habitus" 
reiškia „visa, ką turiu"). Į ašu
tinį piemenų rūbą panašus, 
abi tas sujuosiamas ne diržu, o 
papras ta bal ta virve su trimis 
mazgais, kurie vienuoliui vi
sąlaik pr imena tr is amžinuo
sius įžadus: skaistumo, netur
to ir paklusnumo. Jėzuitas 
brolis Gvidas Vainorius dėvėjo 
juodą abitą su pelerina, kuris 
Lietuvoje nebenešiojamas jau 
ketur is dešimtmečius, po Vati
kano Antrojo susirinkimo pa
kei tus jį kunigo sutana. 

Asketiško rūbo paprastumą 
keitė san ! i m s ir elegantiškas 
puošnumas. Žinoma kostiu
mų teatr n ir kinui autore, 
dailininke Z. Gustienė prista
tė ką tik b.-ūgtą vasaros kolek
ciją vyrams, moterims ir vai
kams. Z. Gustienė yra sukoru
si kost iumus daugiau kaip 10 
televizijos ;r teatro spektaklių, 
17 va idybnių filmų, tarp jų — 
„Mano mažyte žmona'. .„And 

Paslaugos Nekilnojamasis turtas 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai. 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AirroMOBiuo. NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Of. Mgr. Aukse 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West95!h Street 

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

Kalame visų rūšių .,sidings". 
„soffits", įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 

GREIT PARDUODA 

r Š RE/MAX 
^REALTORS 

OFFC1773) 229 - 8761 
HOME (708> 425 • 7160 
M05IL '773! 590-0205 

RIMAS L.STANKUS 
• Greitas <r sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

Dedame medines grindis. 
darome „deck'\ staliaus ir 
kitus smulkaus remonto 

darbus. Aukšta darbų kokybė. 
žemos kames.Turiu draudimą. 

Tel. 773-254-0759; 
847-525-9275 (mob.), Žilvinas. 

b 
New Vision 
Bus.: 708-361-0800 į 
ViceMal773«4-7820 | 
Fax: 708-361-9618 

D A N U T Ė 
M A Y E R 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER. Profe>ionaiiai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių Įkainavimas veltui. 

Siūlo išnuomoti 

Oak Lawn rajone, aviejų ankStq 
namo antrame aukšte, ramioje 

vietoje (netoli prekybinis centras, 
greitkelis, parkas) išnuomojamas 

3 miegamųjų butas. 
Tel. 708-430-3979. 

1 
Išnuomojami 3 butai . 
First Rate Real Estate, 

Aušra Padalino. *• -» 
Tel. 773-767-2400. ~ 

S i ū l o d a r b ą 

rius", „Devyni nuopolio ratai" 
ir kt. 

Pasak Z. Gustienės, jos kla
sikinės kolekcijos modeliai pa
siūti per porą savaičių, bet 
kurti ilgai. Savo kūrinių dizai-
nerė nevadina mada, o tik rū
bais, kurie turėtų įsiminti 
kaip įspūdis, efektas. Apskri
tai savo kolekcijos demonstra
vimą autorė buvo linkusi va
dinti žaidimu. 

Vakaro puošmena tapo iš 
Londono atvykusi garsi rusų 
kilmės pianistė Eleonora Be-
kova — žymiojo seserų Beko-
vų trio narė, koncertavusi ir 
su m ū s ų garsiuoju tenoru Ser
gejumi Larinu. Vilniuje vieš
nia demonstravo specialiai jai 
sukur tą įdomios faktūros suk
nelę ir galvos papuošalą. Tarp 
kitų manekenų pasirodė ir 
pramogų verslo atstovas, dai
nininkas Vytautas Kernagis. 

(Elta) 

AUKSINĖS „TIGRŲ" 
ŠIRDYS 

Vaikų laikinosios globos na
mų „Atsigręžk į vaikus" inicia
tyva suburtas organizacinis 
komitetas ėmėsi iniciatyvos 
telkti lėšas vaikų globai. 

Pirmasis paramos koncertas 
„Auksinė širdis 2001" su „Tri
mis tigrais" įvyko rugsėjo 15 
dieną Lietuvos nacionaliniame 
dramos teatre. Koncerto metu 
sukauptos lėšos skiriamos glo
bos namų reikmėms. Už j a s 
ket inama įsigyti mokyklinių 
vadovėlių, kitų mokymo prie
monių, apmokėti patalpų šil-

Reikalingi darbuotojai 
parduotuvių valymui TN ir IN 
valstijose. Pageidautina vyrai. 

Atlyginimas nuo S 1.500 iki 
S 1,800. Tel. 615-554-3161. 

" \ 
CVRPENTER HELPER 

Permanent grovvth opportu-
nity. ENGLISH speaking only. 

Western suburbs. 
Tel. 630-852-1444.-, 

VVindovv VVashers N'ecded! 
40.000 per year. VVe aced 100 ere ws. 
No exp. necessary. Wil! train. Mus: 
have valid driver's license and trans-
portation. Mušt be fluent ir. English. 
L.A. McMahon VVindovv VVashing. 
Tel. 800-820-6155. 

•Mternative Home care looidng 
fof responsible come-and-go. live 
in care givers and CNAs. Mušt be 

able to speak, read and write 
English Mušt drive and be able to 
!ift. Reierences and ..green card"' 

reąuired. Tel. 630-654-6580. 

įvairus 
Atlieku dažymo darbus iš 

lauko ir vidaus. 
Butų remontai už prieinamą 
kainą. Tel. 708-499-3279. 

Algirdas. 

Nebrangiai montuoju 
automobilines apsaugos bei 

stereo sistemas. 
Tel. 773-502-1570. 

Krautuvėlės „LIETUVĖLĖ" 
(Jaunimo centre) darbo valandos: 
V - 3:30 v.p.p. iki 8:30 v.v.; 
VI - 8:30 v.r.iki 5:30 v.p.p.; 
VII- 10:30 v.r. iki 4:30 v.p.p. 
NAUJIENA! Pigiai parduodamos 

bulvių tarkavimo mašinos. 
Tel. 847-845-3972. 

Tai - Jūsų laikraštis 
DRAUGAS ne uT M c **•!»* wg*\D<ttr:Dt D*tl» 

/£X n\ V/v/ X ^ r^w 
THE OUARRY INN 

Sekmadieniais, 10 — 2 v.p.p 
„BRUNCH" 

Nuo šampano iki saldumynų 
326 Main St., Lemont, 1L 

60439 
Tel. 630-257-8925 

dymo, elektros bei vandens są
skaitas, organizuoti aktyvią 
popamokinę veikią. 

Koncerto idėją geranoriškai 
sutiko ir parėmė įvairios fir
mos, organizacijos, privatūs 
asmenys. Pagrindinis renginio 
rėmėjas — telekomunikacijų 
bendrovė ,.Bitė GSM". Pasak 
šios bendrovės atstovės ry
šiams su visuomene, JBitė" 
jaučia pareigą paremti tuos. 
kam parama yra iš tiesu rei

kalinga. Bendrovė tikisi, kad 
panašios akcijos Lietuvoje 
taps gražia tradicija. 

„Trys tigrai" — Eduardas 
Kaniava, Virgilijus Noreika ir 
Vladimiras Prudnikovas — 
akciją parems koncerte, dai
nuodami be honoraro. Po kon
certo buvo organizuojamos 
įvairios loterijos bei varžyti
nės, kurių metu ta ip pat su
kaupta lėšų vaikų globos na
mams. (Elta) 

Iduartias Kaniava ir Virgilijus N< 



• 

AtA MARIJA PŠEMENECKATTĖ-
MILVYDIENĖ 

Sunkiai nešusi jai skirtą 
dalią, ji užbaigė šios žemės 
kelionę 2000 m. birželyje. 
1941 m. taip pat birželyje, pir
momis Sukilimo dienomis 
apgynęs Kauno radijo stotį, 
žuvo jos vyras inž. Juozas Mil
vydas, palikdamas jauną žmo
ną ir 6 savaičių dukrelę Da
lytę. Žvėryno bažnyčioje š. m. 
birželyje šv. Mišių aukoje pri
siminėme juos visus savo mal
dose. 

Pažinau Mariją studijų me
tais Kaune, o Juozas man ge
rai pažįstamas, nes gyvenom 
kaimynystėje Telšiuose. Žuvus 
vyrui ir gydytojams konsta
tavus jai džiovą, prasidėjo 
Marijai tikras erškėčiuotas gy
venimas. Bijodama užkrėsti 
mažą dukrelę, saugumo dėlei 
ji skubiai išvažiuoja į Švei
cariją, į sanatoriją Davose. 
Bėga ilgesio metai, dešimtme
čiai, o žinios jokios ir savieji 
taip toli. Pagaliau aplinki
niais kelias sužino, kad visi 
sveiki. Močiutė augina Daly

tę ir visi gyvena viltimi ir 
Dievo globoje. Bandoma viso
kiais būdais pasimatyti, deja 
viskas veltui. Ir tik 1974 m. 
Marija gauna leidimą 5-kioms 
dienoms Lietuvoje aplankyt 
savo brangiuosius. Praėjus 
dar 10 metų, su dail. M. Ži
linsko pagalba, Dalia gauna 
leidimą aplankyti motiną. Ir 
tik paskelbus nepriklausomy
bę susitikimai dažnėja ir 1998 
m. Marija grįžta į Lietuvą 
nuolatiniam gyvenimui (tais 
metais ir aš grįžau). Susitin
kam, lankau ją, kiek mums 
kalbų, į gyvenimą Lietuvoje 
žvelgiam tokiomis pat akimis, 
kai kas džiugina, kai kas jau
dina. Ji tokia laiminga duk
ters ir žento Drėmos rūpes
tingoje globoje. Rodo ji man 
savo kambarį, jis saulėtas, pa
langėj raudonuoja palergoni-
jos, sienos papuoštos šeimos 
nuotraukomis, žento bibliote
ka puikuojasi geriausiomis 
knygomis. Tai gyvenimas, 
apie kurį ji ir sapnuoti 

Marija Milvydienė 

nedrįso. Tačiau... džiovą Da
vose išgydė, bet nuo gausybės 
vaistų išsivystė astma, kuri ją 
visą laiką kankino. Buvo die
nų, kai nebegalėjo vaikščioti 
ar kalbėti. Ir vieną dieną 
skaudi dukters žinia — mirė 
mama. Palaidojom ją Kaune, 
Kleboniškių kapinėse, šalia 
vyro ir uošvės. 

L. B. Baltrušait ienė 

Petronėlė Orintaitė (1931 m ) . 

IR NEMOKYDAMA MOKĖ... 
čia...", — kapų tyloje primena 
aktorė Olita Dautartaitė, ra
šytojas Vytautas Čeplinskas, 
„Pokalbių" (Atmintis, K. 2000) 
su rašytoja Petronėle Orin-
taite-Janutiene bendraauto
rius, gyvu žodžiu kreipiasi į 
rašytoją monologu jau kapų 
tyloje. Už kūrybos ir gyvenimo 
pamokas dėkoja rašytoja Ma
rija Macijauskienė. „Aš džiau
giuosi, kad Tu sugrįžai į savo 
mylimą Suvalkiją", — kalbėjo 
nuostabios knygos „Gyveni
mas kaip legenda" autorius 
Juozas Kundrotas. Kanaunin
kas Donatas Jasulaitis, prita
riant bažnytiniam chorui, da
lyviams, gieda „Marija, Mari
ja". Prie ką tik pašventinto 
naujojo paminklo žmonai, ma
mai, močiutei, rašytojai daly
viai, artimieji deda gėles. 
Mažoji Orinta suplukusioje 
saujelėje spaudžia baltųjų 
dobiliukų saują. Jai — iš jos 
tėviškės žemelės. Mokyklos di
rektorius Romas Eikevičius 
literatūrinei popietei, skirtai 
Petronėlei Orintaitei-Janutie-
nei, muziejaus lankymui ar
timuosius ir dalyvius kviečia 
grįžti į mokyklą. Po literatū
rinės kompozicijos mokytoja 
Irena Sprainaitienė mokyklos 
bendruomenės vardu dėkoja 
artimiesiems, visiems, įamži
nantiems rašytojos atminimą. 
Rašytojos sūnus Donatas, dė
kodamas už metines paminė
jimo iškilmes, kviečia prie ge
dulingų pietų stalo. Rašytojos 
giminaitis prelatas Kazimie
ras Senkus, laimindamas pie
tų stalą, kalba maldą. Gyvojo 
žodžio „Almanachas" vadovė 
Daina Kazlauskienė, tylaus 
susikaupimo minutei pakvie
tusi dalyvius skatina no
rinčius kalbėti, dar kartą ke
lias akimirkas pabūti kartu su 
rašytoja. Į jas sugrįžti prisi
minimais padeda rašytoja Ma
rija Macijauskienė, architektė, 
rašytojos buvusi mokinė Snie
guolė Jurskytė-Akstinienė. Ji 
priminė rašytojos raginimą 
kviesti ir šviestis. Šviesti elge
siu, kultūra savo vaikus, tau
tą". Rašytojas V. Čepliauskas 
prisiminė knygą, „Erelių kuo
rai", suvedusią šviesiam ben
dravimui su rašytoja. Rašy
tojas Juozas Kundrotas pasi
džiaugė, kad pernai rašytoją, 
grįžtančią j tėviškę, pasitiko 
knyga „Gyvenimas kaip le
genda", o šiemet — paskutinis 
rašytojos romanas „Dangaus 
degėlų žydėjime", išleistas 
„Varpo" leidykloje. Tai ket
virtoji šioje leidykloje leista 
rašytojos knyga. Prieš ją— 
„Viltrakių vaikai", „Nardžio 
pulka8"„Būk žmogus, Žabu-
li". Visos jos džiugina kalbos 
perlais, Lietuvos tarpukario 

Gimtinės kapų tyloje po va
saros saule, po tėviškės gė
lių žydėjimu, po rudens šuo
rais, ūbaujančiais lapų verpe
tuose, po baltu žiemos spinde
siu, po žalia ugnimi švys
telėjusiu pavasariu, po ilgesio 
troškuliu atgulusi ilsėjosi mū
sų kraštietė, poetė, rašytoja, 
publicistė, mylinti motina, 
žmona, gimtojo Liepalotų kai
mo dukra Petronėlė Orintaitė-
Janutienė. Laukė ji šildančių 
iškilmių, mūsų visų sielų do
vanos Anapus... Peržengti 
Amžinybės ribą maldoje 
mums padėjo K Naumiesčio 
šv. Kryžiaus Atradimo baž
nyčios kanauninkas Donatas 
Jasulaitis. Po gimtaisiais 
šventovės skliautais mylimą 
žmoną malda pasitiko vyras 
Kazys Januta, motiną — 
sūnus Donatas su žmona Bar
bara, močiutę — anūkės Vil
tis, Marcelė, Andrėja, Orinta, 
artimai bendravę, gerbiantys, 
pažįstami. Kanauninkas Do
natas Jasulaitis peržvelgė ra
šytojos gyvenimą, šviesiais 
darbais pačios sau susikurtą 
paminklą, siekiantį Amžinybę. 
Po šv. Mišių, kaip ir praėju
siųjų metų birželį, — susikau
pimo, rimties kelionė prie 
rašytojos kapo; prie atverstos 
juodojo granito knygos, savy 
saugančios šiltas, mielas ra
šytojos akis, meile, šiluma, il
gesiu ieškančios artimųjų ne
byliam pasisveikinimui ir ty
liam „sudie"... Ištarė jį kaip 
testamentą paskutiniųjų metų 
rugsėjo šeštąją. Ir skubėjo po
etė j čia, kur „Nova neša ir 
skandina paskutinį gyvą žie
dą"... Šie žodžiai amžiams pa
minklinėje knygoje prigludo 
pasisveikinimui ir atsisveiki
nimui. Kapų tyloje mokinių 
nuoširdumu sušildyti poetės 
žodžiai, ieškantys atsako mū
sų Širdyse: „Mes mirsime kar
tu laukų lelijos žiede... Ir liks 
toks pat šviesus, šviesus pa
saulio veidas visų, kas gimsta 

kaimo tikrąja gyvastimi. Jis 
dėkoja literatūrologei Daliai 
Striogaitei, redaktoriui Juozui 
Jasaičiui, kruopščiai dėlio
jusiems, rinkusiems romano 
puslapius, archyvą tvarkiusiai 
D. Striogaitei. Dėkoja rašy
tojos vyrui Kazimierui Janu
tai, sūnui Donatui, rėmusiems 
knygos leidimą. Jis pasi
džiaugia „Vagos" pakartotiniu 
atsiminimų „Ką laumės lė
mė", „Liepalotų medynuose" 
leidimu. Čia pat išduoda 
džiugią paslaptį — iki rašy
tojos šimtmečio žadamas iš
leisti jos rinktinių raštų še-
šiatomis. Literatūrologė Dalia 
Striogaitė, tvarkiusi rašytojos 
archyvą, gyvenusi rašytojos 
šeimoje, poetę apibūdino: „Ta
lentingas žmogus, talentinga 
rašytoja ir nemokydama mo
kė". Ji pasidžiaugė iš rašytojos 
gavusi nuostabias bendravimo 
pamokas: pirmoji — mokėji
mas išlaukti. Ilgėliau negavu
si laiško iš rašytojos, susi
rūpinusi klausia — kodėl? Ra
šytoja pabardama atsako: 
„kas čia dabar — aš tau, tu — 
man? Neturiu ką rašyti, tai ir 
nerašau. Turėsiu ir parašy
siu". Antroji: bendravimo kul
tūros pamokos. Randami net 
laiškų juodraščiai... Trečioji — 
gebėjimas suburti fantastiško 
gerumo šeimą. Pasidžiaugia 
sūnaus prasmingu noru — 
įamžinti tėvų atminimą. Su 
viltimi išsako ji paskutinę 
mintį — rašytojos, jos vyro, 
sūnaus meilė Lietuvai sudygs 
ir anūkių širdelėse. „Atmin
ties" leidyklos vadovas Domas 
Akstinas priminė rašytojos 

PADĖKA 
A. t A. 

ONA JURAITIENĖ 
Mūsų mylima Mamytė, Uošvė, Babytė mirė 2001 m. 
rugsėjo 8 d. ir buvo palaidota Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse, Čikagoje. 
Nuoširdžiai dėkojame kun. A. Paliokui, atnašavusiam 
gedulingas šv. Mišias, kun. J. Kuzinskui už maldas 
koplyčioje. 
Dėkojame muz. F. Stroliai už palydą vargonais ir solistei 
O. Jameikienei už labai gražias giesmes. Ačiū karsto 
nešėjams bei laidotuvių namų Lack & Sons direktoriui. 
Nuoširdžiausia padėka visiems draugams ir 
pažįstamiems už aukas. Dėkojame gausiai 
dalyvavusiems palydint Mamytę j Amžino poilsio vietą. 
Kiekvieno jūsų nuoširdi užuojauta buvo mums parama 
gilaus liūdesio dienose. 

Liūdinti dukra Valentina, žentas Zigmas, 
sūnus Leonas ir visi art imieji 

A. t A. 
NAPOLEONAS SABALIŪNAS 

ilgus metus dainavo Čikagos Lietuvių Operos chore. 
Jam išėjus į Amžinybę, gilią užuojautą reiškiame 
žmonai REGINAI, dukroms IRENAI ir VIRGINIJAI 
bei kitiems artimiesiems. 

Lietuvių Opera 

Mylimai Mamai 

A. t A. 
ONAI JURAITIENEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame „Lituanicos" futbolo 
klubo iždininką, sūnų LEONĄ JURAITIirjo šeimą bei 
kitus artimuosius. 

„Lituanicos" futbolo klubas 

meilę Lietuvai, gimtajai kal
bai, ragino branginti jos atmi
nimą. Rašytojos vyras Kazys 
Januta, dėkodamas žmonos 
pagerbime iškilmių daly
viams, dovanoja „Ką laumės 
lėmė", „Liepalotų medynuo
se" anūkė Viltis — „Šulinys 
sodyboje", „Tafilė nuo Kražan
tės" — paskutines knygeles. 
Norinčius pasitiko mokyklos 
muziejus. 

Gimtojoje Liepalotų žemėje, 
po ką tik pašventinta am
žinąja knyga Amžinybei liko 
rašytoja Petronėlė Orintaitė-
Janutienė, po gimtųjų Liepa
lotų dangumi, po artimųjų, 
tėviškėnų jaukiąja meilės 
skraiste. Amžinai į čia sku
bėjusi, nemokydama ir šian 
dien mus visus moko... 

Valerija Vilčinskienė 

DRAUGAS, 2001 m. rugsėjo 21 d., penktadienis 

AtA E. PAKETURIENE PRISIMENANT 
Gedulingai gaudžiant Ne

kalto Prasidėjimo bažnyčios 
varpams, tylių karsto nešėjų 
žingsnių lydimas, buvo įneš
tas karstas, paskui kurį gi
liam liūdesyje palenkę galvas, 
žingsniavo artimieji, giminės 
ir draugai... Tai Eleonoros 
Paketurienės palaikai atga
benti paskutinėms bažnyti
nėms apeigoms į šventovę, 
kur daugiau nei 50 metų su 
savo jauna šeima, lankydavo
si sekmadieniais, atskleisda
ma savo širdį maldai... Iš šios 
pačios bažnyčios, prieš 15 me
tų, su dideliu liūdesiu ji iš
lydėjo savo vyrą, o prieš 25 
metus savo brangią motinėlę. 

Eleonora-Dailydaitė-Paketu-
rienė gimė 1911 metais. Kili
mo — zanavyke. Pradžios 
mokyklą ir gimnaziją lankė 
Šakiuose. Vėliau gyveno Ky
bartuose, dirbo muitinėje. Čia 
pasireiškė, kaip viena pirmū
nių šaulių moterų organizaci
joje, dalyvavo chore, gražiai 

reiškėsi dramos sambūryje. 
1937 m. ištekėjo už muitinės 
valdininko Vytauto Paketurio. 
Sukūrė gražią šeimą. Susi
laukė 2 dukrelių. Jų laimingą 
gyvenimą sukrėtė karo aud
ra. Reikėjo apleisti tėvynę, be
siartinant okupantams iš ry
tų. Karo metu gyveno pietų 
Bavarijoje, vėliau persikėlė į 
Švabiją — Memmingeną. 

1949 m. su vyru, 2 mergai
tėmis ir motinėle emigravo į 
Ameriką. Apsigyveno Čika
goje. Nauja aplinka jai ne
buvo svetima. Čia surado 
daug pažįstamų, draugų, įsi
jungė į daugelį lietuviškų or-
ganizacįjų bei parapijos veik
lą. Ji visur ir visiems talki
no. Buvo visų mylima. Lietu
vos atgimimo laikotarpį ji iš
gyveno labai jautriai, kartu 
su savo draugais aktyviai da
lyvaudavo demonstracijose ir 
laiškų rašyme. Sulaukus pen
sijos amžiaus, jos visuomeninė 
veikla nesumažėjo. Ji dalyvau-

Eleonora Paketurienė 

davo lietuviškuose renginiuo
se, klubuose. Su pomėgiu lan
kydavosi vyresniųjų rengi
niuose „Seklyčioje". 

A.a. Eleonora D. Paketurie
nė išsiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 19 d. ramiai užmer
kusi akis miegui. 

Jos netektį giliai išgyveno 
dukterys: Genutė Paketurytė 
ir Aldona Stankiene su vyru 
Algiu, vaikaičiai, provaikaičiai 
ir brolis Zigmas Dailidė su 
šeima. 

Velionės palaikai amžinam 
poilsiui atgulė Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse, šalia savo 
brangių šeimos narių. 

Ilsėkis ramybėje tauri lie
tuve! 

ERR 

Su dideliu liūdesiu pranešame, kad 2001 m. rugsėjo 17 
d., Livonia, MI, mirė mūsų mylima Mamytė, Teta, Uošvė 
ir Brolienė 

A. t A. 
DANUTĖ 

VITAITĖ-PETRAUSKIENĖ 
Velionė gyveno Livonia, MI. Gimė 1928 m. gegužės 18 

d. Vilkaviškyje. Į JAV atvyko 1966 m. 
Giliame liūdesyje liko: dukra Jelena ir žentas Ronald 

Abela, brolienė Gražina Vitienė, sūnėnas Robertas su 
žmona Gaile, Paulius ir Andrius Vitai, dukterėčia Alita 
Vitaitė, brolienė Bronė Kulikauskienė, Alfredas ir Leslie 

. Kulikauskai, Liucius ir Patricia Kulikauskai, brolienė Julė 
ir Pranas Zarankai, Taura ir Vitas Underiai, Nata 
Zarankaitė, Gintas ir Audra Zarankai, Audra ir Robert 
Copes, Edmundas ir Rita Kaspučiai, Rimas ir Rusnė 
Kaspučiai, Virgilijus ir Daina Kaspučiai, Violeta ir Donald 
Deck, Onutė ir Anthony Lungius, Antanas ir Joann 
Vaitiekus, Gediminas ir Sharon Vaitiekus ir jų šeimos. 

Velionė pašarvota R.G. & G.R. Harris laidotuvių 
namuose, 15251 Farmington Road, Livonia, MI. Lankymo 
valandos rugsėjo 21 d., penktadienį, nuo 1 v.p.p. iki 9 v.v. 
Rožinis 7 v.v. Šeštadienį, rugsėjo 22 d., 9 v.r. velionė bus 
išlydėta į Dievo Apvaizdos bažnyčią, kurioje 10 v.r. Šv. 
Antano parapijos klebonas kun. Alfonsas Babonas 
atnašaus šv. Mišias už a.a. Danutės vėlę. Po šv. Mišių 
velionė bus palydėta ir palaidota Holy Sepulchre kapinėse 
šalia savo vyro a.a. Stasio Petrausko. 

Nuliūdusi dukra ir giminės 
Laidotuvių direkt. Yolanda M. Zaparackiene. 

Tel. 313-554-1275. 

2001 m. rugpjūčio 31d., sulaukęs 89 metų, mirė mūsų 
mielas Tėvelis, Senelis ir Prosenelis 

A. t A. 
Dipl. inž. VLADAS 

TAMOŠIŪNAS 
buvęs Vytauto Didžiojo universiteto adjunktas, Kauno 

Aukštesniosios technikos mokyklos mokytojas ir 
specialinių mokslų inspektorius visai amerikiečių 
okupuotai Vokietijos zonai. 

Velionis buvo vienas iš „Technikos žodžio" steigėjų, 
suruošęs Čikagos lietuviams mechaninės braižybos kursus. 
A.a. Vladas buvo Lietuvių Bendruomenės Čikagoje, 
Brighton Parko apylinkės pirmininkas. 

A.a. Vladas priklausė Amerikos lietuvių inžinierių ir 
architektų sąjungai, „Plieno" Vyrijai, Lietuvių valstiečių 
liaudininkų sąjungai, Amerikos Lietuvių Bendruomenei, 
Pensininkų draugijai. 

Velionis palaidotas Tautinėse lietuvių kapinėse. 
Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie palydėjo velionį į 

jo Amžino poilsio vietą, išreiškė mums užuojautą žodžiu, 
raštu ir aukomis. * 

Dėkojame laidotuvių direkt. D. Petkui už rūpestingą 
patarnavimą. 

Nuliūdę liko: duktė Ingrida, anūkas Dalia ra 
žmona Diane, proanūkai AIexandra, Andrew 

Ramonai bei kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje. 

A. t A. 
TAMARA A. PEČKAITIS-

KREKOVECKAS 
Mirė 2001 m. rugsėjo 17 d., sulaukusi 75 metų. 
Gyveno Marąuette Parko apylinkėje, Čikagoje, IL. 

Gimė Lietuvoje, Šiaulių mieste. Amerikoje išgyveno 15 
metų. 

Nuliūdę liko: seserys Danutė Strauss ir Ruth Butnis, 
dukterėčia La na Butnis, sūnėnai Ernest ir Arnold Strauss 
bei kiti giminės Lietuvoje ir Amerikoje. 

Velionė bus pašarvota sekmadienį, rugsėjo 23 d. nuo 2 
v.p.p. iki 7 v.v., Marąuette Chicago laidojimo namuose, 
2533 W. 71 St, Chicago, IL. Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
rugsėjo 24 d.Visi susitinka Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčioje, kurioje 9:30 v.r. bus aukojamos gedulingos 
šv.Mišios už a.a. Tamaros sielą. Po Mišių velionė bus 
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiausiai kviečiame draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę giminės ir artimieji 

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 
arba www.petkusfuneralhomes.com. 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
MUTUAL FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

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

Stephen M. Oksas, President 

Patarrumjam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 95 Matus. 

. 

http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Lie tuvių o p e r a per savo 
pirmininką Vaclovą Momkų 
atsilygino net už dviejų 
..Draugo" pokylio stalų bilie
tus. Dėkojame už dalyvavimą 
bei paramą ir žadame turi
ningą programą - kalbės Lie
tuvos kariuomenės vadas Jo
nas Kronkaitis. o linksmiems 
šokiams gros broliai Švabai. 
Jūsų lauks ir siurprizas - me
ninės programos atlikėjai. At
vykite ir maloniai praleiskite 
vakarą su kasdieniniu savo 
laikraščiu - ..Draugu". 

SUSITIKIMAS SU 
J. KRONKAIČIU 

Lietuvos kariuomenės va
das, generolas majoras Jonas 
Kronkaitis, skaitys paskaitą 
anglų kalba „NATO Enlarge-
ment: The Finai Chapter of 
the Cold VVar" rugsėjo 28 d. 
11.30 v.r. Čikagos miesto cent
re, Chicago Athletic Associa-
tion patalpose, 12 S. Michigan 
Ave. Lietuvos generalinis kon
sulatas Čikagoje kartu su 
Amerikos Lietuvių Taryba 
kviečia visuomenę gausiai da
lyvauti. Vietas prašome užsi
sakyti iki šio penktadienio, 
rugsėjo 21 d. ALTo būstinėje 
tel. 773-735-6677, 6500 S. Pu-
laski Rd., Chicago, IL 60629. 

Jonas Kronkaiiis 
Jonas Kronkait is gimė 

ŠIŽVihGiose ir kar tu su šeima 
1944 m buvo priversti pasi
traukti į Vokietiją, o 1949 m. 
persikėlė į JAV. Per 27 JAV 
karines tarnybos metus Jonas 
Kronkaitis ejo įvairias parei
gas, iš kurių jis labiausiai ver
tina bataliono vado G-4 virši
ninko Pirmojoje tankų divizi
joje, viršininko Vietname Ko
vinės paramos bazėje fr gene
ralinio inspektoriaus pareigas. 
Prieš išeidamas į pensiją, pa
siekė pulkininko laipsnį. 

Nuo 1997 m. kovo mėnesio 
iki 1999 m. birželio 29 d. J 
Kronkaitis — Lietuvos Krašto 
apsaugos viceministras. 

Nuo 1999 m. liepos 1 d. jam 
suteiktas brigados generolo 
laipsnis ir jis paskir tas Lietu
vos Respublikos kariuomenės 
vadu. 2001 m. rugpjūčio 13 d. 
jam suteiktas Generolo Majo
ro laipsnis. 

Jonas Kronkaitis turi dvi
gubą pilietybę — Jungtinių 
Amerikos Valstijų ir Lietuvos 
Respublikos. Turi žmoną Rūta 
ir suaugusius vaikus Joną Li
ną ir Audronę Kristiną. 

N a u j a i papuoš to j e Pasau
lio lietuvių centro didžiojoje 
salėje šį sekmadienį, rugsėjo 
23 d. 12 vai. ruošiami rudens 
sutiktuvių pietūs, kuriuos ga
mins ..Bravo Ltd.". Bus ir pa
tarnavimas. Svečiai taip pat 
sužinos apie PLC planus, 
džiaugsmus ir rūpesčius. Prur 
gramą atliks Algimantas Bar-
niškis. Atvykdami į pietus, 
kuriuos ruošia PLC renginių 
komitetas, paremsite PLC ir 
prisidėsite priėjo gyvavimo. 

Dviejų d ienų auga lų ir 
da r žov ių m u g ė County 
Fa in vyks rugsėjo 22-23 d. 
nuo 10 vai.r. iki 4 vai.p.p. Gar-
field Park Conservatory (300 
M. Central Park AveJ. Įėjimas 
- nemokamas. Šia muge taip 
pat prasidės ir jau 90-oji 
Chrizantemų paroda, veiks ki
tos parodėles apie gamtą ir 
augalus, muges metu koncer
tuos muzikantai. Kviečiami 
vaikai ir suaugusieji! 

E u g e n i a L i a u g a u d a s iš 
Parsippany, NY. grąžino 
„Draugo" pokylio laimėjimų 
šakneles ir mus pareme 50 
dol. auka. Nuoširdžiausiai dė
kojame! 

V a k a r ų P e n n s y l v a n i j o s 
l i e tuv ių pi l iečių d r a u g i j a 
iLithuanian Citizens* Society 
of VVestern Pennsylvania), 
grąžindama ..Draugo" pokylio 
laimėjimų šakneles ir linkėda
ma toliau sėkmingai leisti lie
tuvišką dienraštį, mums auko
ja 90 dol. Didžiai dėkojame už 
paramą! 

D a u g i a u s i a G a m t o s sa
v a i t ė s (Notare Week) rengi
nių rugsėjo 22-30 d. vyks Na-
vy Pier, tačiau ir North Park 
Village Nature Center, ir 
Humbolt Parke, ir Peggy 
Notebaert Nature Museum, ir 
Chicago Botanic Garden su
augusiems bei vaikams bus 
įvairiausių užsiėmimų. Navy 
Pier bus demonstruojami 61-
mai apie gamtą, o scenoje bus 
rodomi gyvi paukščiai ir gyvū
nai. 

Š o k i t e „Grandyje" ' ir daly
vaukite Pasaulio lietuvių dai
nų šventėje 2002 m. liepos mė
nesį Vilniuje. Organizuojami 
veteranų, jaunų veteranų ir 
studentų rateliai. Registracija 
baigiasi spalio 12 d., penkta
dieni. Skambinkite ansamblio 
vadovei Violetai Fabianovich 
tel. 773-436-1624. 

N e m o k a m a „ D r a u g o " 
p r e n u m e r a t a kuriam laikui 
sustabdoma. Apie pasikeiti
mus vėl jus informuosime. 

Anon imin ių a lkoho l ikų 
s u s i r i n k i m a i lietuvių kalba 
vyksta kas sekmadienį 6 vai. 
v.v Lemonte, Pasaulio lietuvių 
centre. Skambinkite Linui tel. 
630-257-3424 arba Matui tel. 
630-964-1826. 

E l e n a Alkus , gyvenanti 
Sterling Heights. MI. prasi
tęsė ..Draugo" prenumeratą ir 
mums atsiuntė 40 dol. auką, 
už kurią nuoširdžiausiai dėko
jame. 

TALENTŲ POPIETĖ „SEKLYČIOJE" 

Vytauto Didžiojo šaulių rinktine C ikagoje Tautos iver.tr- miaepme 2001 metų rug.-ejo 9 d 
Romo Eidukev ič iaus nuotr. 

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS ŠAULIŲ 
RINKTINĖS NAMUOSE 

džiaugėsi Šaulių sąjungos lai-Iškilminga rikiuote ir šv. 
Mišiomis Bnghton Parko Švč. 
M. Marijos Nekalto Prasidėji
mo bažnyčioje rugsėjo 9 d. 
prasidėjo Čikagos Vytauto Di
džiojo šaulių rinktinės organi
zuotas tradicinis Tautos šven
tės renginys. 

Po šv. Mišių šventės daly
viai rinkosi Šaulių namuose. 
kur ir įvyko šventinis minėji
mas, prasidėjęs iškilmingu vė
liavų įnešimu, himno sugiedo-
jimu ir tylos minute. 

Rinktinės vadas J. Šidlaus
kas, pradėjęs minėjimą, pa
sveikino visus su Tautos šven
te ir pristatė atvykusius sve
čius: Išeivijos šaulių vadą M. 
Abarių, ALTo Čikagos sky
riaus pirmininkę E. Oželienę, 
Tautinės sąjungos Čikagos 
skyriaus pirmininkę M Mar
cinkienę, „Lietuvių baiso" re
daktorių V. Radžiu, gen. T. 
Daukanto jūrų šaulių kuopos 
vadą E. Vengianską. Klaipė
dos jūrų šaulių kuopos vadą J. 
Mikulį ir kitus. 

Invokaciją sukalbėjo rinkti
nės kapelionas kunigas J. 
Kelpšas. 

Po sveikinimo žodžių. Išei
vijos šaulių vadas M. Abarius 
susirinkusiems papasakojo 
apie buvusią savo kelionę į 
Lietuvą. Jis perdavė Krašto 
apsaugos ministro L. Linkevi
čiaus, viceministro J. Gečo. 
kariuomenės vado genero! o 
majoro J. Kronkaičio, Šauliu 
sąjungos vado pulkininko lei
tenanto J. Širvinsko linkėji
mus, papasakojo apie savo 
lankymąsi Seime, krašto ap
saugos ministerijoje. Šauliu 
sąjungos štabe ir kitose įstai
gose, dalyvavimą jaunųjų šau
lių vasaros stovyklose tarp
tautiniuose mokymuose Pa
bradės ir Ruklos poligonuose. 

mėjimais ir stiprėjimu. 
Po Išeivijos šaulių vado M. 

Abariaus pasisakymo sveikini
mo žodžius tarė ALTo Čikagos 
skyriaus pirm:ninkė E. Ože-
iiene ir Tautines sąjungos pir
mininkė (Čikagos skyriausi 
M. Marcinkienė. Jos padėkojo 
šauliams už šventės organiza
vimą, pabrėžė, kad vietos šau
liai yra pareigingi talkininkai 
organizuojant įvairius rengi
nius. 

Išsamų pranešimą apie be
veik prieš 600 metų vykusius 
įvykius perskaitė rinktinės 
Garbės teismo pirmininkas A. 
Regis. 

Po pranešimo už nuopelnus 
Šaulių sąjungai grupė šaulių 
buvo apdovanota Šaulių 
žvaigždės ordinais, medaliais 
ir Garbės šaulio ženklais. 
Tarp apdovanotųjų Šaulių 

žvaigždės ordinu buvo ir rink
tines kapelionas kunigas J. 
Kelpšas. Apdovanojimus iškil-
•mingai įteikė LŠS Išeivijoje 
vadas M. Abarius ir LŠS Išei
vijoje ordinų tarybos pirminin
kas E. Vengianskas. 

Po iškilmingosios dalies 
šventes dalyviai buvo pavai
šinti darbščiųjų rinktinės mo
terų pagamintais gardžiais su
muštiniais ir kitais skanės
tais. 

Manau, kad ne vienam 
šventės dalyviui kilo mintis — 
kas būtų įvykę, jeigu Vytautas 
Didysis būtų karūnuotas Lie
tuvos karaliumi? Tikriausiai 
Europos žemėlapis dabar atro
dytų kitaip — Lietuvos teri
torija būtų didesnė. Galbūt 
nebūtų tokios Baltarusijos, 
Karaliaučiaus srities, sumažė
tų kai kurių valstybių teritori
jos. Kas žino. Tačiau karūna
vimas neįvyko, ir Lietuvai bu
vo lemtas esamas likimas. 

S tasys I g n a t a v i č i u s 

rautos šventes minėjimą Šaulių 
-.ii;;;'., rmk;.nes kapelionas kuiliu 

žvaigždes ordinu buvo apdovanotas 
as Jaunius Kelpšas. 

H. Eiduke\ k i a u s nuotr. 

2001 m. trečiadienis, rugsėjo 
12-oji, ta i diena po didžiausios 
Amerikos istorijoje tragedijos, 
po teroristinių išpuolių New 
Yorke ir Vašingtone, kurie 
įvyko rugsėjo 11d. 

„Seklyčios" renginių vadove 
Elena Sirutienė, pasveikinus 
susi r inkusius , paprašė minu
tės tyla pagerbti visus per tą 
nelaimę žuvusius. Po to va
dovė pakalbėjo apie žmonių 
ta len tus . 

Pirmasis , kuris išėjo į „Sek
lyčios" sceną, — tai poetas, ra
šytojas Apolinaras Bagdonas. 
J i s skai tė savo gražiąją kūry
bą, eilėraščius. Pirmame eilė
raštyje išreikštos mintys apie 
skubėjimą, apie gamtą, gimtą 
žemę ir apie ilgesį. Poetas per
skai tė vieną eilėraštį žemai
t iška gimtąja tarme apie klevą. 

Onutė Lukienė (nuolatinė 
„Seklyčios" programų atlikėja) 
pasirodė, labai vaizdingai per-
ska i tydama gražų B. Braz
džionio eilėraštį apie rudenį, 
kurį pri taikė prie šių liūdnų 
įvykių Amerikoje nuotaikos: 
„Tegu ruduo apgaubia dangų, 
nuraško žiedus ir žvaigždes". 

I rena Šerelienė (mokytoja, 
poetė, „Pensininko" bendra
darbė) skaitė savo kūrybą. 
Pirmiausia — tai „Maldą", ku
rioje lygina save su gėle, mel
džiasi į Dievą — Visatos Kū
rėją, laukia Dievo žvilgsnio. 
Skai tė ir prozą — ištrauką iš 
Lietuvos istorijos dienoraščio 
apie pilį, apie priešų kariuo
menę ir t.t. Po to autorė skaitė 
apie supamąją kėdę, apie su
pamą skausmą... 

Marijona ir Boleslovas Raši
niai pra tur t ino programą savo 
ta lenta is (melodeklamacija). 
M. Rašimienė skaitė savo 
jausmingą eilėraštį apie 
paukštel į — vargdienių gies
mininką jos vyrui B. Rašimui 
p r i t a r i an t pianinu. 

Zenonas Šukys sakė, kad jo 
eilėraščiai nelabai derinasi su 
šios dienos liūdesiu, bet iš ki
tos pusės reikia nuotaiką pa
kelti ir jaust is linksmesniais. 
J i s skai tė „Kaip šiandien už 
lango skambės jums gražusis 
tango". Po to skaitė apie drau
gystę, apie rytojų ir apie že
mišką rojų. 

Aldona Pankienė (solistė) 

Tautos šventes svečiai Vytauto Didžiojo Saulių rinktines namuose. 2417 \Y. 4.'$rd Str., Chicago. IL 60632 
R. Eidukevičiaus nuotr. 

Dail Magdalena Stankūniene 'iš kaires i. urologą.- dr Leonas Seibutis ir 
viešnia iš Lietuvos Meile Poškiene sveciuoja.-i kultūriniame renginyje 
Lemonte Pranės Sluiicni-s nuotrauka 

J u o / a s L iža i t i s , gyvenan
tis Fort Lauderdale. FL. pra
sitęsė ..Draugo" prenumeratą 
ir mums paaukojo 50 dol. 
Ačiū už dosnumą! 

S še c i i* ima i 
• S m n t i n a i , pinigai } Lie

tuvą D i d e s n ė s s u m o s siun
čiamos jums palankiausiomis 
sąlygomis. TRANSPAK (įstai
ga laikraščio „Draugas" patal
pose). Tel. 1-773-83X1050. 

• A m e r i k o s Lietuviu ra
dijas, vad Anatolijus Siutas -
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
per WCEV 14.50 AM. Tel . 
773-847-4903, adresas 4459 
S.Francisco. Chicago, i L 60632. 

. .Muzikos žinių" Biulete
n i Nr. 15) leidinys, kurį su
darė Kazys Skaisgirys ir Sta
sys Sližys, rašo apie svarbes
niuosius lietuviškų telkinių 
muzikos renginius visoje Ame
rikoje, paminiau pianistų reči
taliai, religinės muzikos kon
certai, chorų pasirodymai, Lie
tuvių operos pastatymai. „Lie
tuvos muzikines kronikos" 
skyrelyje keliais sakiniais 
apžvelgiami reikšm i ilgiausieji 
Lietuvos muzikines veiklos 
įvykiai, festivaliai, šventės, ju
biliejai. ..Leidiniuose" mini
mos muziko- knygos, giesmy
nai ir kiti rinkiniai, išleisti 
Lietuvoje ir Amerikoje. 

„ P e n s i n i n i n k o " ž u r n a l a s 
•2001 m. Nr. 5) rašo apie akies 
ligas ir apakimą, apie Alzhai
merio ligą ir jos požymius ti
riant 678 vienuoles septyniuo
se vienuolynuose. pataria, 
kaip vartoti skysčius, kaip 
saugotis nuo tuberkuliozes, 
kaip atremti šuns antpuoli, 
kaip išlaikyti aštru protą. 
..įvairenybių juostoje" patei
kiamos medicinos įdomybes iš 
viso pasaulio, yra ir ..Dvasinės 
atgaivos kertele", teisinių pa
tarimų skyrelis, sumanios 
virėjos receptų. ..Pensininką" 
leidžia JAV LB Socialinių rei
kalų taryba. 2711 YV. 71st 

.Str . . Chicago. IL 60629. 

deklamavo labai vaizdingai, 
jausmingai ir mintinai ilgą J. 
Meko eilėraštį „Mes kaimo 
vaikai", kuriame vaizduojama 
Lietuvos gamta, darželiai, 
graudžios, ilgesingos dainos 
vasaros vakarais, motulės 
meilė ir t.t. 

Antanas Paužuolis (visuo
menininkas) pasisakė, kad 
pats savo eilių nerašo, bet 
mėgsta skaityti, naudoja kitų 
parašytus kūrinius, pritaiko ir 
įdeda savo žodžius. Jis per
skaitė keletą įdomių eilėraščių 
apie vasarą, jaunystę, pirmą 
meilę, sapnus, ilgesį, apie 
„šventas moteris", apie laiką, 
kuris viską keičia, kai eini se
nyn. 

Elena Sirutienė („Seklyčios" 
renginių vadovė) — labai gabi, 
bet kukli poetė skaitė savo 
kūrybą — romantišką eilėraš
tį „Prisimenu", kuriame prisi
mena auksinę vasarą, pirmą 
meilę, laimingas jaunystės 
dienas, tylius vakarus, eilė
raščio pabaigoje sakoma: „Vėl 
žydi gėlės, vėl daina, naktis 
skliaute, sidabro žvaigždės vėl 
krinta žemėn, kaip tada". 

Liucija Einikienė pasakojo 
apie save, apie pirmą meilę, 
apie savo talentus, išreiškė 
tokią mintį, kad talentas tai 
yra kažkokios jėgos nuopel
nas. Gėrėjomės jos rankų me
niškais darbais, išdėstytais 
salės priekyje, tai — plonų, 
baltų siūlų, visokių dydžių 
servetėlės ir staltiesės, labai 
kruopščiai išbaigtos ir atrodo 
lyg mašinų darbas. 

B. Rasimas yra ne tik gabus 
pianistas, bet suranda laiko ir 
medžio dirbiniams, kurie pri
mena sodybas, gražias tvore
les, šulinius ir paukščius. B. 
Rasimas vėl buvo pakviestas 
prie pianino, jo miklūs pirštai 
judino klavišus, liejosi pui
kios, jo sukurtos melodijos 

Palydint muzikos garsais (B. 
Rasimas), ši įdomi talentų po
pietė buvo užbaigta su trim 
dainos „Lietuva brangi" pos
mais. Po to, kaip visuomet, 
visi susirinkę gardžiavosi ska
niais valgiais, paruoštais gerų 
„Seklyčios" šeimininkių, ir da
linosi gražiais talentų popie
tės įspūdžiais. 

Pole Tuskenienė 

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 50-MEČIO 
SUKAKTIES RENGINIAI 

1951-2001 
2001 m. spal io 8-14 d., Lemont - Alsip - Chicago 

Spalio 8-11 d. 9 v.r. iki 5 v.v. 
L i e t u v o s Se imo ir LB Tarybos komisijos posėdžiai 
Pasaul io lietuvių centre, 14911 127th St.. Lemont. IL 60439 

Spalio 12-13 d.. 8:30 v.r. 
J A V LB XVI Tarybos antroji sesija 
Radisson Hotel Alsip, 5000 W. 127th St.. Alsip. IL 60803 

Spalio 12 d.. penktadienį, 7 v.r. 
LB Tarybos i šk i lminga vakar ienė 
Radisson Hotel Alsip. Alsip, IL* 

Spalio 13 d., šeštadienį, 5 v.v. 
LB jubi l i e j inės p a r o d o s at idarymas 
Čiurlionio galerijoje, Jaun imo centre, 5620 S. Claremont, 
Chicago. IL 60636 

6 v.v. Akademija ir m e n i n ė dal is 
J a u n i m o centro didžiojoje salėje. 

Po iškilmių - va i šė s J aun imo centro mažojoje salėje. 

Spalio 14 d., sekmadienį. 10:30 v.r. 
P a d ė k o s šv. Mišios Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje 
6812 S. Washtenaw Ave., Chicago. IL 

ir 
10:30 v.r. p a d ė k o s p a m a l d o s 
Lietuvių Evangelikų Tėviškės bažnyčioje 
6641 S. Troy St, Chicago, IL. 

3 v.p.p. choro „Ąžuol iukas" koncertas 
Maria mokyklos auditorijoje 
6727 S. Calif'ornia Ave., Chicago. IL. 

6 v.p.p vakar ienė „Seklyčioje" / 
2711 VV. 71s tS t . . . 
Chicago, IL 60629 

Kvieč iame v i sus dalyvaut i . 

JAV* LB 50-mečio sukakties minėjimo rengimo komitetu* 

http://iver.tr-

