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Arkivyskupas S. Tamkevičius 
kviečia melstis už taiką

Kaunas, gruodžio 13 d. 
(Elta) — Kauno arkivyskupas 
metropolitas Sigitas Tamke
vičius kviečia savo arkivysku
pijos tikinčiuosius gruodžio 14 
dieną drauge su popiežiumi 
Jonu Pauliumi II ir viso pa
saulio tikinčiaisiais pasnin
kauti ir melstis už taiką.

Po rugsėjo 11-osios, rašoma 
arkiv. Sigito Tamkevi'čiaus 
laiške, Šventasis Tėvas Jonas 
Paulius II ne kartą priminė ti
kintiesiems pareigą melstis už 
taiką. Lapkričio mėnesį jis pa
ragino gruodžio 14 d. viso pa
saulio katalikus šia intencija 
pasninkauti ir melstis. Taip 
pat pranešė, kad ateinančių 
metų sausio 24-ąją Asyžiuje 
įvyks pasaulio religijų atstovų 
maldos už taiką susitikimas.

Savo laiške tikintiesiems ar
kivyskupas primena Švento 
Tėvo pasakytus žodžius: „Ne
rimą kelianti įtampa tebe- 
drumsčia tarptautinį gyveni
mą. Negalime neprisiminti 
sunkių kančių, kurios prislėgė 
ir dabar slegia daugelį mūsų 
brolių ir seserų pasaulyje: 
tūkstančiai nekaltų aukų žuvo 
per baisius rugsėjo 11-osios 
pasikėsinimus, nesuskaitomai 
daug žmonių priversti palikti 
savo namus ir bėgti į nežinią, 
neretai į mirtį. Juo didesni at

Lietuvos naftos ūkio ateitis — 
visuomenės dėmesio centre

Vilnius, gruodžio 13 d. 
(BNS) — Ūkio ministerija pa
laiko susivienijimą „Mažeikių 
nafta” valdančios JAV ben
drovės „Williams” nuostatą 
pastarojo ir Rusijos naftos su
sivienijimo „Jukos” derybose, 
kurios šią savaitę atsidūrė ak
lavietėje.

„Ūkio ministerija mano, kad 
‘Williams’ siekia geriausio 
sandorio ‘Mažeikių naftai’, o 
‘Jukos’ reikalavimai jį pablo
gintų”, rašoma ketvirtadienį 
išplatintame ūkio ministro at
stovo spaudai pranešime.

Trečiadienį ryte ūkio minis
tras Petras Čėsna susitiko su 
„Williams International” vyk
domuoju direktoriumi bei 
„Mažeikių naftos” valdybos 
pirmininku Randy Majors, ku
ris išsamiai informavo apie 
„Williams” ir „Jukos” derybas 
ir apie naujus „Jukos” reika
lavimus. R. Majors ministrui 
pateikė ir visą sandorio doku
mentų paketą.

Pasak pranešimo, derėtis 
dėl šio labai sudėtingo sando
rio yra sunku. „Williams” 
pranešė, kad buvo priverstas 
nutraukti birželį pasirašytą 
susitarimą dėl bendradarbia
vimo, kad galėtų be suvaržy
mų nuo kitų metų pradžios 
pirkti naftą tiek iš „Jukos”, 
tiek ir iš kitų tiekėjų.

„Nei Ūkio ministerija nei 
‘Williams’ nėra patenkinti to
kia derybų eiga. Sandoris su 
‘Jukos’ yra svarbus ‘Mažeikių 
naftai’, ypač dėl jos moderni
zavimo”, rašoma pranešime. 
Jame pabrėžiama, kad Ūkio 
ministerijos santykiai su „Wil- 
liams” yra labai pagerėję.

Tuo tarpu susivienijimo 
„Jukos” viceprezidentas Mi
chail Brudna pareiškė, kad 
apie nutrauktas derybas su 
„Mažeikių naftą” valdančia 
JAV bendrove „Williams In- 
ternątional” nieko nežino.

„Lietuvos ryto” paprašytas 
pakomentuoti, kodėl taip įvy
ko, „Jukos” viceprezidentas 
teigė nieko nekomentuosiąs,

rodo sunkumai ir juo neaiš
kesnės perspektyvos, juo 
karštesni turi būti mūsų mal
davimai, kad Dievas suteiktų 
mums tarpusavio supratimo, 
santarvės ir taikos malonę”.

1986 m. spalio 27 d. pirmą 
kartą žmonijos istorijoje visų 
religijų atstovai popiežiaus 
kvietimu atvyko į Asyžių ir at
sidėjo maldai už taiką. Tada 
Jonas Paulius II taip pat pa
prašė paskelbti visame pasau
lyje paliaubas, kad tą dieną 
nežvangėtų ginklai. Popiežius 
prašė tikros konfliktų pertrau
kos, kuri suteiktų visiems ga
limybę susimąstyti apie karą, 
įsisąmoninti, jog karas yra ne
reikalingas, kad jis žudo, 
skurdina, negerbia žmogaus 
orumo ir neišsprendžia ginčų. 
Iš tiesų kelioms valandoms 
nutilo ginklai ir įsigaliojo pa
liaubos.

Nuo tada „Asyžiaus dvasia” 
yra tapusi terminu, liudijan
čiu religijų norą skelbti pasau
liui, jog yra ir kita galimybė 
kurti taiką. Tai malda.

Dabar Jonas Paulius II kvie
čia religijų atstovus į Asyžių, 
kad šį kartą jie pasauliui pa
liudytų, jog religija niekada 
neturi tapti konfliktų, neapy
kantos ir smurto priežastimi.

nes jam tai — naujiena.
JAV ambasadorius Lietu

voje John Tefft ketvirtadienį 
vykusiame susitikime su Sei
mo konservatorių frakcijos 
nariais Rasa Juknevičiene ir 
Andriumi Kubiliumi užtik
rino, kad JAV ir toliau remia 
„Williams” investicijas Lietu
voje ir tiki, kad šis projektas 
ekonomiškai bus sėkmingas.

Ketvirtadienį įvykusioje vy
riausybės valandoje premjeras 
Algirdas Brazauskas pareiškė, 
jog vyriausybė, nutrūkus dery
boms tarp „Williams” ir „Ju
kos”, nepalaiko nė vienos de
rybininkų pusės. Anot jo, pa
laikyti kuriai nors pusei nėra 
pakankamai argumentų ir pa
grindo. Premjeras taip pat ne
slepia, kad vyriausybė nebuvo 
iš anksto informuota apie 
„Williams” sprendimą nu
traukti derybas, ir būgštauja, 
kad susidariusi situacija gali 
būti kritiška „Mažeikių naf
tai”.

„Tikėjomės, kad tai laiki
nas reiškinys, kad derybos tę
sis toliau, juo labiau kad ‘Ju
kos’ nuo pat vasaros vidurio 
skatino ir vyriausybę, ir parla
mentą priimti reikalingus su
tartims pasirašyti teisės ak
tus”, sakė A. Brazauskas.

Jo nuomone, sprendimas nu
traukti derybas buvo priimtas 
abiem pusėms priėjus nepri
imtinų reikalavimų ribą. Jis 
taip pat pažymėjo, kad Lietu
vos pusės nuomonės derybose 
nebuvo paisoma, nes tam su
darė sąlygas 1999 metų sutar
tis, suteikusi „Williams” teisę 
į „Mažeikių naftos” valdymą. 
„Mūsų vaidmuo čia buvo ant
raeilis, nors sutartis turėjo bū
ti pasirašoma tarp trijų šalių, 
dalyvaujant Lietuvos vyriau
sybei”, sakė A. Brazauskas.

* Susivienijimo „Mažei
kių nafta” vadovai paten
kinti, jog bendrovei pavyko 
pasiekti susitarimą su Latvi
jos jūros aplinkos administra
cija dėl kompensacijos už žalą, 
kurią Latvija patyrė dėl įvykio

Didžiausios pasaulyje dokumentų ir siuntų pristatymo firmos UPS organizuotą tarptautinį kalėdinio atviruko 
piešinio konkursą laimėjo moksleivis Eimantas Jazdauskas iš Kauno. Dešimtmečio berniuko darbas atspausdin
tas 120,000 tiražu. Kartu su moksleivio iš Lietuvos piešiniu atviruke panaudoti nedideli fragmentai iš jo ben
draamžių iš Pietų Afrikos ir Vokietijos darbų. Atvirukas bus naudojamas sveikinimams daugiau kaip 55 valsty
bėse. E. Jazdauską su tėveliu Vilniuje pasveikino JAV ambasadorius Lietuvoje John F. Tefft (dešinėje) per tradi
cinį Amerikos pramonės ir prekybos rūmų narių kalėdinį vakarą. Konkurso nugalėtojui įteiktas įrėmintas atvi
rukas, kitų dovanų. Pasidžiaugti Eimanto laimėjimu į vakarą buvo pakviesta visa Jazdauskų šeima.

Kęstučio Vanago (Elta) nuotr.

Tėvynėje pasižvalgius
* Opozicinės Liberalų ir

Tėvynės sąjungos - konser
vatorių frakcijos ketina kreip
tis į Seimo Etikos ir procedūrų 
komisiją dėl, jų nuomone, Sei
mo pirmininko Artūro Pau
lausko padarytų procedūrinių 
pažeidimų Seimo posėdyje. 
Pasipiktinimą sukėlė tai, kad 
posėdžiui pirmininkavęs A. 
Paulauskas ignoravo opozici
nių frakcijų prašymą padaryti 
pertrauką priimant protoko
linius nutarimus dėl kitų me
tų biudžeto. Neradę bendros 
kalbos su A. Paulausku, opozi
cijos atstovai pagalbos kreipė
si į Seimo Statuto žinovu pri
pažintą Seimo pirmininko pa
vaduotoją socialdemokratą Č. 
Juršėną, o centristas Gintaras 
Šileikis pasiūlė A. Paulauskui 
„padaryti kalėdinę dovaną” ir 
atsistatydinti. ibnsi

* Pareigūnams pavyko iš
siaiškinti naujų faktų apie 
tai, kaip buvo šantažuojama 
Vilniaus šilumos tinklų ilga
laikės nuomos konkursą lai
mėjusi Prancūzijos bendrovė 
„Dalkia”. Specialiųjų tyrimų 
tarnyba gavo įrodymų, kad 
Tautos pažangos partijos na
riai Aleksandras Ambraze
vičius ir Kęstutis Grinius, rei
kalaudami Kalėdų kalakutais 
vadinto kyšio iš „Dalkia”, nau
dojosi šios partijos vadovo, 
Seimo nario Egidijaus Klum
bio telefonu. Paaiškėjo, kad E. 
Klumbio kabinete Seime esan
čiu fakso aparatu buvo išsiųs
tas grasinimas „Dalkiai”.

* Seimo nariai ketvirta
dienį tylos minute pagerbė 
Indijos parlamente surengto 
teroro akto aukas. Savižudžiai 
teroristai ketvirtadienį Indijos 
parlamente nužudė 7 žmones 
— šešis apsaugos darbuotojus 
ir sodininką. Per susišaudymą 
su policija žuvo ir visi penki 
užpuolikai. (BNS>

Būtingės naftos terminale šių 
metų kovo 6 dieną, kai Balti
jos jūrą išsiliejus 3,427 litrų 
naftos, apie 740 litrų pateko į 
Latvijos vandenis. Už Latvijos 
aplinkai padarytą žalą Lietu
vos bendrovė sumokės maž
daug 40,000 dolerių kompen
saciją. (Elta)

* Pagal daugiau kaip 120
tomų bylą dėl „Mažeikių naf
tos” turto grobstymo kaltini
mai kol kas pateikti tik trims 
asmenims. Tačiau byla galėjo 
pakrypti visiškai kitaip, jei 
tiriant ją būtų spėta apklausti 
įmonės , vadovą Gediminą 
Kiesų, kuris pasirašė įtartinas 
sutartis. Dar prieš iškeliant 
bylą G. Kiesus buvo pagrobtas 
ir nužudytas. Daugelis teisi
ninkų stebisi, kodėl tokia 
didžiulė ir sudėtinga bau
džiamoji byla patikėta Ma
žeikių rajono apylinkės proku
ratūrai. „Respublikos” žinio
mis, pradėjus domėtis įtar
tinomis sutartimis, į Mažeikių 
rajono apylinkės prokuratūrą 
skambino keli asmenys, nepa
tenkinti prokuratūros veiks
mais. „Mažeikių naftos” bylą 
tiriantys prokuratūros pa
reigūnai sulaukė spaudimo ir 
grasinimų. (R, Elta)

* Pasak apklausos, kurią
lapkritį atliko rinkos ir vie
šosios nuomonės tyrimų bend
rovė „Baltijos tyrimai”, 72 
proc. apklaustų Lietuvos gy
ventojų palankiausiai vertina 
prezidentą Valdą Adamkų. Iš 
II vietos premjerą Algirdą 
Brazauską išstūmė krikščio
nių demokratų vadovas Kazys 
Bobelis, kurį remia 65 proc. 
apklaustųjų. (BNS)

* Lietuvos prezidento au
tomobilis, kuriuo Valdas 
Adamkus buvo vežamas į 
Prezidentūrą, ketvirtadienio 
rytą pateko į avariją. Prezi
dentas avarijoje nenukentėjo. 
Pasak Vilniaus policijos, ava
rija įvyko Arsenalo gatvėje ne
toli Prezidentūros dėl priešais 
važiavusio automobilio vairuo
tojos kaltės. Ji avarijoje taip 
pat nenukentėjo. Pasak Vil
niaus kelių policijos, „Mazda 
323” vairuotoja į priešpriešinę 
eismo juostą išvažiavo tuomet, 
kai prieš ją važiavęs automo
bilis sustojo, pamatęs prezi
dento automobilių vilkstinę. 
„Mazda 323” vairuotoja taip 
pat bandė stabdyti automobilį, 
bet slidžiame kelyje jai nepa
vyko to padaryti, ir automobi
lis išvažiavo į priešpriešinę 
eismo juostą. (BNS)

* Dešiniajai opozicijai at
stovaujančios Tėvynės są
junga (Lietuvos konservato
riai) ir Moderniųjų krikščionių 
demokratų sąjunga (MKDS) 
ketvirtadienį pasirašė susita
rimą ,dėl strateginio bendra
darbiavimo ir galimos politi
nės sąjungos. Pagal doku
mentą, kurį pasirašė TS(LK) 
vicepirmininkas Andrius Ku
bilius ir MDKS pirmininkas 
Vytautas Bogušis, kol kas 
konkrečiai sutarta tik įsteigti 
nuolatinio bendradarbiavimo 
komisiją. (BNS)

* Per šildymo sezoną cen
tralizuotai šildomuose bu
tuose temperatūra turi būti 
ne mažesnė kaip 15 C (59 F) 
laipsnių šilumos — vis dar ga
lioja „blokados laikų” normos. 
Nemažai gyventojų sutiktų 
drebėti dar šaltesnėse patal
pose, kad tik už šilumą ne
reikėtų mokėti po kelis šimtus 
litų. Kai kurie namai taupo 
mažindami nakčiai šilumą iki 
minimumo. (LŽ, Elta)

* Jei demografijos raida
nesikeis, po 300 metų Lie
tuvoje liks apie 100,000 gy
ventojų, spėja mokslininkai. 
Kasmet vienam dirbančiajam 
tenka išlaikyti vis daugiau 
pensininkų. Vaikai tampa 
prabangos dalyku, „įkanda
mu” tik ant kojų tvirtai atsi
stojusiems tėvams. Darbo ir 
socialinių tyrimų instituto 
žinovo dr. Arūno Pociaus teigi
mu, demografinė situacija Lie
tuvoje pastaraisiais metais ke
lia nerimą. (KD, Elta)

* Pirma Lietuvos istorinė
vertybė bus rodoma... po 
kauniečių kojomis — kitų me
tų pavasarį bus atidengta ir 
pro specialų grindinio stiklą 
rodoma vaško lydymo krosnis. 
Tokių užkonservuotų krosnių 
po Kauno rotušės aikštės grin
diniu ne vieną šimtmetį stūk
so net devynios. Iš nepakarto
jamų XV amžiaus vaško lydy
mo krosnių, naudotų iki pa
statant Rotušę, parodai pasi
rinkta viena jų, dabar esanti 
arčiausiai Rotušės pastato. Ši 
krosnis yra maždaug 4 metrų 
ilgio ir 2 metrų pločio. Pa
našių matmenų bus ir stiklas, 
įrengtas viename lygyje su 
grindiniu. Pro šią „vitriną” 
bus galima apžiūrėti senovės 
kauniečių „pramonės” įrengi
mą. (Elta)

d. buvo atvilktas į uostą, iš lai
vo iškelti 66 žuvusių jūreivių 
kūnai. Jų žūties priežastys dar 
oficialiai neįvardytos. Nelaimės 
metu iš viso žuvo 118 jūreivių.

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

žinių agentūrų pranešimais)

Deli. Savižudžių būrys ketvirtadienį per neregėtą išpuolį Indi
jos parlamente nužudė 7 žmones. Per išpuolį ir vėliau kilusį susi
šaudymą su policija šios didžiausios demokratinės pasaulio valsty
bės parlamente taip pat žuvo visi penki užpuolikai, kurių vienas 
susprogdino prie savo juosmens pritvirtintus sprogmenis. „Star 
News” pranešė, kad gerai ginkluoti vyrai į parlamento teritoriją 
automobiliu įvažiavo pateikę suklastotą leidimą. Atsakomybės kol 
kas niekas neprisiėmė, tačiau iš karto buvo spėjama, kad tai Ja- 
mu ir Kashmyro valstijos islamistų, siekiančių atsiskirti nuo Indi
jos, darbas. Indijos premjeras Atal Behari Vajpayee sakė, kad pra
dedama paskutinė kovos su terorizmu banga, o gynybos ministras 
George Fernandes pažadėjo griežtą atsaką.

Tora Bora, Afganistanas. Amerikiečių lėktuvai ketvirtadienį 
aktyviai bombardavo Osama bin Laden organizacijos „ai Qaeda” 
kovotojų pozicijas Tora Bora rajone, o JAV sąjungininkai afganai 
pranešė, kad netrukus pradės didelį puolimą. „Jokios derybos (dėl 
pasidavimo) nebevyksta”, sakė Hąji Mohammad Zaman, vienas iš 
trijų vietos kovotojų vadų. Bevaisės pastangos įtikinti „ai Qaeda” 
kovotojus atiduoti įtvirtintas kalnų slėptuves truko dvi dienas.

Vašingtonas. Įtariamas rugsėjo 11-osios teroro organizatorius 
Osama bin Laden paspruko nuo JAV vadovaujamų pajėgų, kurios 
jo ieško Afganistane, ir padedamas vietos genties narių, pabėgo į 
Pakistaną, trečiadienį pranešė „Christian Science Monitor”. Laik
raštis citavo Saudi Arabijos finansininką ir aukštą „ai Qaeda” na
rį Abu Jaffar, sakiusį, kad organizacijos bazėje Tora Bora kalnų 
olose liko tik O. bin Ladeno 19-metis sūnus Salah Uddin. „Osama 
bin Laden iš Tora Bora per šį šventąjį ramadano mėnesį buvo iš
vykęs du kartus. Maždaug prieš tris savaites jis buvo išvykęs susi
tikti su Talibano vadu mula Mohammad Omar ir buvo likęs su juo 
netoli Kandaharo”, sakė A. Jaffar. JAV pareigūnai mano, kad bin 
Laden yra Tora Bora ar kur nors netoliese rytų Afganistane, ta
čiau pripažįsta, jog tvirtai to pasakyti negalima.

Kabulas. Paskirtasis laikinasis Afganistano vadovas Hamid 
Karzai vėlai trečiadienį vakare atvyko į Kabulą, kad pasirengtų 
nuo gruodžio 22 d. perimti valdžią iš formaliai prezidento pareigas 
einančio Burhanuddin Rabbani. Praėjusią savaitę, per Bonoje vy
kusias JT tarpininkaujamas derybas, H. Karzai buvo paskirtas 
laikinosios Afganistano administracijos vadovu. Puštūnų tautybės 
H. Karzai, kuris yra karaliaus rėmėjas, turi 30 narių kabinetą, į 
kurį buvo paskirti ir trys įtakingi Šiaurės sąjungos ministrai, etni
niai tadžikai, kurie užima svarbiausius — gynybos, užsienio rei
kalų ir vidaus reikalų ministrų postus.

Vašingtonas. Afganistano karo operacijoje dalyvavęs JAV oro 
pajėgų bombonešis „B-l” trečiadienį nukrito į Indijos vandenyną, 
tačiau visi keturi jo įgulos nariai pasinaudojo katapulto pagalba, o 
vėliau juos išgelbėjo Amerikos eskadrinis minininkas, pranešė 
Pentagonas.

Vašingtonas. JAV prezidentas George W. Bush ketvirtadienį 
oficialiai paskelbė, kad Amerika kitais metais pasitrauks iš 1972 
metų Priešraketinės gynybos sutarties (PGS). Tai leis po sutartyje 
numatytų 6 mėnesių JAV sparčiau plėtoti savo Valstybinę prieš
raketinės gynybos sistemą, skirtą apsisaugoti nuo „piktavalių” 
valstybių kaip Šiaurės Korėja ir Irakas. Šis pareiškimas užbaigė 
daugelį mėnesių trukusias JAV ir Rusijos derybas dėl PGS, kurią 
JAV prezidentas vadino „šaltojo karo palikimu”, o Rusijos vado
vas Vladimir Putin — „tarptautinio ginkluotės kontrolės režimo 
kertiniu akmeniu”.

Maskva. Rusijos prezidentas Vladimir Putin JAV sprendimą 
vienašališkai pasitraukti iš 1972 metų priešraketinės gynybos su
tarties (PGS) laiko „klaida”, tačiau mano, jog šis JAV žingsnis 
„nesukels grėsmės Rusijos Federacijos valstybiniam saugumui”. 
V. Putin sakė, kad Rusija, „taip pat, kaip ir Jungtinės Valstijos, 
skirtingai nei kitos branduolinės valstybės, seniai turi veiksmingą 
sistemą priešraketinei gynybai įveikti”.

Beijing. Kinija ketvirtadienį išreiškė susirūpinimą dėl JAV pre
zidento George W. Bush ketinimo pasitraukti iš 1972 metais pasi
rašytos Priešraketinės gynybos sutarties (PGS) ir paragino suren
gti derybas šiuo klausimu. „Kinija nepritaria priešraketinės gyny
bos sistemų kūrimui. Kinija yra susirūpinusi dėl neigiamo jo po
veikio”, sakė Užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Zhang 
Qiyue ir paragino pradėti „strateginį dialogą” šiuo klausimu, kad 
nenukentėtų tarptautiniai nusiginklavimo darbai.

Jeruzalė. Izraelio saugumo kabinetas per neeilinį posėdį apkal
tino palestiniečių vadą Yasser Arafat nesistengiant padaryti nie
ko, kad būtų pažabotas terorizmas, ir nusprendė nutraukti su juo 
visus ryšius, ketvirtadienį pranešė Izraelio pareigūnas. Premjeras 
Ariel Sharon sušaukė posėdį, kad apsvarstytų, kaip Izraelis turi 
atsakyti į trečiadienį vakare palestiniečių surengtą išpuolį prieš 
žydų naujakurių autobusą Vakarų Krante, per kurį žuvo 10 žmo
nių ir buvo sužeista dar 30. Be to, Izraelis uždraudė Y. Arafat iš
vykti iš Ramalos miesto Vakarų Krante.

Damaskas. Vašingtonas ir toliau bendraus su Yasser Arafat, 
kaip palestiniečių vadovu, ketvirtadienį Sirijos sostinėje Damaske 
sakė JAV valstybės sekretoriaus pavaduotojas William Burns. 
„Mes laikome prezidentą Arafatą palestiniečių lyderiu ir toliau 
dirbsime su palestiniečių vadovybe, nes ji privalo priimti labai 
sunkius sprendimus ir imtis veiksmų prieš ekstremistų organiza
cijas, kurios kelia grėsmę Palestinos žmonėms”, sakė W. Burns.

Severomorskas. Severomorsko karo ligoninėje atpažintas pas
kutinysis iš rastų pernai Barenco jūroje nuskendusio atominio po
vandeninio laivo „Kursk” įgulos narių. Nuo tos dienos, kai iš jūros 
dugno iškeltas laivas spalio 21 KALENDORIUS

Gruodžio 14 d.: Alfredas, Auge- 
nis, Jonas, Fortūnatas, Kinvilė, Ona- 
Marija, Tarvinas, Žvangutė.

Gruodžio 15 d.: Gaudenė, Gaude- 
nis, Justas, Kristijonas, Kovotas.
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2002 M. ŠALFASS-gos VYRŲ KREPŠINIO 
PIRMENYBĖS

2002 m. vyrų senjorų (35 m. 
ir vyresnių) krepšinio pirme
nybės įvyks 2002 m. kovo 23- 
24 d., Clevelande, Ohio. Vykdo 
— Clevelando LSK „Žaibas”.

Senjorų klasei priklauso 35 
metų ir vyresni vyrai, pagal 
2002 m. gruodžio 31 d., kitaip 
tariant, gimusieji 1967 metais 
ir vyresni.

Pradinė komandų regist
racija privalo būti atlikta iki 
2002 m. vasario 1 d. pas tur
nyro vadovą Vidą Tatarūną, 
šiuo adresu:

Vidas Tatarūnas, 8697 
Harvest Home Dr., Mentor,

PLAUKIMO PIRMENYBĖS KANADOJE ILGAUSKAS SUGRĮŽO!
2001 metų Š. Amerikos bal- 

tiečių plaukimo pirmenybės 
vyko 2001 m. spalio 27 d., Eto- 
bicoke Olympium, 25 metrų 
baseine, Toronto, Ont. Varžy
bas rengė latviai, vadovas — 
Modris Lorbergs.

Varžybose dalyvavo 30 plau
kikų, iš jų 19 latvių, 6 estai ir 
3 lietuviai. Lietuvių kontin
gentą sudarė 4 mergaitės ir 
vienas vyras, visi iš Toronto. 
Tai bene mažiausias lietuvių 
dalyvių skaičius šių varžybų 
istorijoje.

Nepaisant nedidelio, dalyvių 
skaičiaus, kai kurios pasek
mės buvo gana neblogos. Buvo 
pagerinta 13 pirmenybių re
kordų, 4 vyrų ir 9 moterų/mer- 
gaičių. Pagal tautybes — lat
viams atiteko 8, lietuviams 5 
ir estams tik vienas rekordas.

Paminėsime lietuvių pasieki
mus:

Kristopas Lukas 18 metų, 
pagerino 2 baltiečių pirmeny
bių vyrų rekordus — 50 m 
laisvu stiliumi 24.84 sek. ir 
100 m nugara 1:02.22 min. Jis 
taipogi laimėjo 100 m laisvu 
stiliumi (57.68 sek.).

Karolina Delkus (13 me
tų), pasiekė taipogi 2 rekordus 
— 50 m laisvu st. 29.80 sek. 
ir 100 m nugara 1:17.48 min., 
mergaičių 13-14 m. klasėje. 
Šalia to, dar laimėjo 100 m 
laisvu st. (1:08.30 min.) ir 200 
m kompleksiniai (2:53.35 
min.).

IŠTRAUKTI PASAULIO FUTBOLO 
PIRMENYBIŲ BURTAI

Lapkričio 30 d. Busan mies
te, Pietų Korėjoje, buvo iš
traukti burtai „2002 Pasaulio 
taurės”, kuri suves geriausias 
pasaulio futbolo ekipas.

2002 m. gegužės 31 dieną 
Seoule, Pietų Korėjoje prasi
dėsiančiose šiose didžiausiose 
pasaulio pavienės sporto ša
kos varžybose, iš viso daly
vaus 32 valstybinės rinktinės. 
O pačios varžybos vyks ne 
vien Pietų Korėjoje, bet ir Ja
ponijoje. Jų baigmė bus birže
lio mėn. 30 d. Yokahoma mies
te, Japonijoje.

Burtų keliu 32 rinktinės 
buvo suskirstytos į 8 grupes 
— nuo ,A” iki „H”. JAV rinkti
nei čia šiek tiek pasisekė, nes 
amerikiečių grupė nėra pati 
stipriausia. Joje kovos vieni iš 
šeimininkų — korėjiečiai, o 
taip pat lenkai ir portugalai. 
Pagal dabartinę pasaulio kva

Tai - Jūsų laikraštis
TN* UCTN JANIAM WO*LD-WWIDe DAILY

OH 44060.
Tel. 440-209-0440; Faksas: 

216-481-6064;
E-mail:

vidas_tatarunas@keybank.com 
Po pradinės registracijos bus 

pranešta varžybų formatas ir
kitos tolimesnės detalės. 

Dalyvavimas atviras vi
siems ŠALFASS-gos klubams 
bei kitokiems vienetams, atti
kusiems 2002 m. ŠALFASS- 
gos metinę registraciją.

ŠALFASS-gos Krepšinio 
komitetas

ŠALFASS-gos centro 
valdyba

Alana Sodonis-Kolgan (7
m.), pagerino 25 m nugara re
kordą 23.07 sek., 7-8 m. 
klasėje. Ji taipogi dar laimėjo 
25 m laisvu st. (19.30 sek.), 
100 m kompleksiniai (1:54.44 
min.) ir buvo antra 25 m pete
liške (23.27 sek.).

Kendra Sodonis-Kolgan 
(11 metų), buvo antra 50 m 
laisvu st. (39.59 sek.), 50 m 
nugara (43.40 sek.), 50 m 
peteliške (43.80 sek.) ir pirma 
200 m kompleksiniai (3:45.02 
min.), mergaičių 11-12 m. kla
sėje.

Viktorija Stončiūtė (11 
m.), buvo trečia 50 m laisvu 
st. (43.77 sek.), 50 m nugara 
(56.27 sek.) ir 50 m krūtine 
(1:14.20 min.), mergaičių 11- 
12 m. klasėje.

Lietuvių dalyvavimą koordi
navo Catherina Jotautienė. 
Lietuvių pasekmės buvo už
skaitytos lietuvių pirmeny
bėms. Iškiliausiais lietuvių 
plaukikais pripažinti Kristu
pas Lukas ir Karolina Del- 
kutė.

Varžybos vyko puikiose sąly
gose ir buvo labai sklandžiai 
vedamos. 2002 metų pirme
nybės numatomos 2002 m. 
spalio 26 d., toje pačioje vie
toje.

Apgailėtina, kad nei vieno 
plaukiko nebuvo iš JAV, o jų 
yra nemažai ir gerų. Tikimės 
gausesnio lietuvių dalyvavimo 
ateinančiais metais.

amb

lifikaciją, stipriausieji čia yra 
portugalai, kurie turi ketvir
tąją vietą pasaulyje. Tada se
ka amerikiečiai, kurie kartu 
su belgais dalinasi 20-ąją vie
tą. Lenkijos futbolininkai da
bar stovi 33-je, o Pietų Korėja 
— 43-je vietoje.

Kaip teigiama, pati stipriau
sioji yra „E” grupė, kurioje 
varžysis: Argentina, Anglija, 
Švedija ir Nigerija. Argentina 
šiuo metu yra antroji, o Angli
ja — 10-oji pasaulyje. Į toli
mesnį ratą iš šių 8 grupių, tu
rinčių po keturias komandas, 
pateks po dvi ekipas. Galvoja
ma, jog JAV šį kartą turi ga
limybę įsitvirtinti antroje vie
toje. Gerai atsimename pra
ėjusias pirmenybes prieš 4 
metus, kada amerikiečiai savo 
grupėje liko paskutiniais ir tu
rėjo greitai važiuoti į namus.

E.Š.

Gruodžio 8 d. Clevelande vykusiose Detroito „Pistons” — Clevelando 
„Cavaliers” rungtynėse Žydrūno Ilgausko mestas kamuolis krenta į krep
šį ir teisėjas jau skelbia 2 taškus. Nuotr. Lino Johansono

1996 metais į Clevelandą at
vykęs 21 metų Kauno krepši
ninkas Žydrūnas Ilgauskas, 
įsijungė į labai populiarią Cle
velando krepšinio „Cavaliers” 
komandą, kurioje netrukus 
taip pasižymėjo, dalyvavęs 97- 
iose žaidynėse, kad komanda 
su juo pasirašė šešerių metų

ŠALFASS-gos šachmatų vadovas Vytautas Nasvytis metiniame suvažia
vime tariasi su Rimu Dirvoniu. Nuotr. Elvyros Vodopalienės

ŠALFASS-gos metinio suvažiavimo Clevelande metu, š.m. lapkričio 17 d., 
suvažiavimui pirmininkavęs Marijus Gudinskas sveikina Rimą Miečių, 
buv. ŠALFASS-gos vicepirm. varžybiniams reikalams, su jam suteiktu 
olimpiniu žymeniu už sportinę veiklą. Nuotr. Elvyros Vodopalienės

Linas Balaišis, buv. ŠALFASS-gos iždininkas, ir Algirdas Bielskus, gene
ralinis sekretorius, metiniame suvažiavime. Nuotr. E. Vodopalienės

sutartį su 70 milijonų dolerių 
atlyginimu, kuriame šiais me
tais dar yra likę daugiau 51 
milijono. 1997-1998 metų se
zone jis dalyvavo 82-iose žai
dynėse, o 2000-2001 metų se
zone žaidė 24 žaidimus. Vienų 
žaidynių metu 1997 metais 
jam lūžo kairės kojos kaulas ir

kitais metais vėl tas pats 
atsitiko. 2000 metais prieš 
Kūčias žaidžiant Floridoje jis 
pajuto toje pačioje kojoje labai 
aštrų skausmą ir buvo tuoj 
nugabentas į Clevelando klini
kas. 2001 metų vasario mėne
sį jam buvo padaryta pasku
tinė operacija.

Ilgausko grįžimas į krepši
nio aikštę sukėlė tikrą sensa
ciją Cleveland. Gruodžio 2 die
nos vakare televizijos žiniose 
jis jau buvo rodomas bėgio
jantis aikštėje, o kitą dieną 
milijoninio tiražo dienraštis 
„The Plain Dealer” pirmo pus
lapio viršuje, kur paprastai 
būna pažymimos sensacijos, 
nurodė, kuriame puslapyje 
bus pranešta apie Ilgausko su
grįžimą. Sporto žinių pirmojo 
puslapio pradžioje buvo patal
pintas ilgas straipsnis su II- 
gausko nuotrauka ir visa jo 
laimėjimų, sužeidimų bei žai
dynių istorija.

Gruodžio 4 dienos vakare jis 
žaidė Clevelando Gund are
noje prieš Detroito krepšinio 
komandą. „Cavaliers” koman
dos vadovybė labai džiaugiasi 
Ilgausko grįžimu ir tikisi, kad 
areną užtvindys žiūrovų mi
nios. Ilgausko populiarumas 
daug prisidėjo prie Lietuvos 
vardo garsinimo, tai, artėjant 
Kristaus gimimo šventei, 
melskime Aukščiausiąjį, kad 
Žydrūno neištiktų dar viena 
nelaimė. Faktas yra, kad ir po 
keletos operacijų jis tęsė savo 
sėkmingą kaijerą krepšinio 
aikštėse. Vos sukakęs 26 me
tus, jis turi teisę pozityviai 
žvelgti į ateitį.

Aurelija M. Balašaitienė

KAS NAUJO PASAULYJE
Laimė lydi Vokietijos futbolo 

rinktinę! Pasaulio futbolo pir
menybėse ji pateko į silpniau
sią „E” grupę. Ją sudaro Airi
ja, Kamerūnas ir Saudi Arabi
ja. Tiesa, Kamerūnas yra 
daugkartinis Afrikos meiste
ris, kurį treniruoja vokietis. 
Kamerūno keli žaidėjai duoną 
pelnosi Anglijos, Prancūzijos 
klubuose, tad nėra toks silp
nas kaip rašo vokiška spauda. 
Taip pat ir Airija nėra „pa
stumdėlė”. Ji juk „išmetė” at
rankos rungtynėse stiprią 
Olandiją (stebėjau tas rung
tynes televizijoje), kuri buvo 
priskaitoma prie favoričių. Ta
čiau palyginus su „F” grupe, 
kurioje žaidžia Argentina, Ni
gerija, Anglija ir Švedija, „E” 
grupėje visi vokiečių prieši
ninkai yra „įkandami” Vokieti
jai. Keista, kad vokiška žinia- 
sklaida iš anksto pranašauja 
pusbaigmę ir net... pirmeny
bių baigmę su Argentina ar 
Brazilija. Treneris R. Voelfer 
laikosi santūriai, pradžioje 
galvodamas tik apie aštunt- 
baigmę. Mano nuomone, pa
saulio meisteris bus spren
džiamas tarp Argentinos, Bra
zilijos, Italijos ir Ispanijos 
rinktinių. Malonu žiūrėti į šių 
valstybių aukšto lygio, lengvą, 
technišką žaidimą. Tuo tarpu, 
vokiečiai naudoja jėgą.

Vokietijos aukštoje futbolo 
lygoje pirmauja Leverkusen 
klubas. Jis priklauso prie che
minių gaminių koncerno, yra 
turtingas, „pirkdamas” daugu
moje Brazilijos žaidėjus. Taip 
pat ir antroje vietoje Dort- 
mundo vienuolikė remiasi bra
zilais, tad nenuostabu, kad 
spaudoje ji vadinama „Dort- 
mund-Brazilija”. Daugkartinis 
Vokietijos meisteris Miunche
no „Bayem” klubas užima tik 
trečią vietą. Deja, beveik vi
suose Vokietijos klubuose, 
daugumą žaidėjų sudaro sve
timtaučiai. Pasaulio taurės 
pirmenybėse Japonijoje
„Bayem” žaidė prieš Argenti
nos atstovus tik su dviem vo
kiečiais futbolininkais! Le
miamą įvartį įkirto afrikietis 
gynėjas Konffur. Antroje fut
bolo lygoje ir toliau pirmauja
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Maine, prieš Hanoverį ir Bile- 
feldą. Paskutinę vietą užima 
Saarbriucken. Pietų apygardo
je pirmauja Burkhausen, prieš 
Offenbachą, šiaurinėje — 
Braunšveig, prieš Liubecką ir 
Esseną.

Vokietija vėl veržiasi su
rengti 2012 m. vasaros olim
piadą. Stipriu konkurentu 
Berlynui yra Paryžius. Pran
cūzijos sostinė kandidatavo 
2008 m., tačiau pralaimėjo 
Torontui ir baigmėje Pekin- 
gui.

Vėžio liga mirė buvęs Rusi
jos futbolo rinktinės treneris 
Povilas Sadyrin. Jam buvo 69 
m.

Puikiai žaidžia V. Petkevi
čius Solingen rankinio klube, 
visuomet įmesdamas daugiau
siai įvarčių. Paskutinėse rung
tynėse prieš Masenheimą į lie
tuvio „sąskaitą” buvo įrašyti 
šeši įvarčiai. Pirmenybėse da
lyvauja 18 klubų. Lietuvio 
klubas užima 16-ą vietą. V. 
Petkevičius priėmė Vokietijos 
pilietybę ir keletą metų žaidė 
jos rinktinėje.

Žymus Vokietijos futbolo 
treneris Herberger sakydavo: 
žaidimas vyksta 90 min. ir 
kamuolys yra apskritas. Kas 
tikėjosi, kad vokiečiai Europos 
vyrų krepšinio pirmenybėse 
Turkijoje užims ketvirtą vietą. 
Ir ją Vokietija pasiekė su ke
letą kartų „Drauge” mano mi
nėtu D. Navickiu, kuris tikro
vėje vienas iškovojo Vokietijai 
teisę dalyvauti pasaulio pir
menybėse Dėdės Šamo žemė
je.

Antras geras krepšininkas 
D. Schrempf, sulaukęs 38 m. 
pasitraukė iš krepšinio aikš
tės. Pasikalbėjime su vokiškos 
spaudos atstovu, D. Schrempf 
apkaltino „Trail Blazers” va
dovybę, ypač klubo žaidėjus 
narkotikų naudojimu, jau
niems žaidėjams iš anksto į pi
niginę dedant milijonus dol. 
Klube jaučiama disciplinos 
stoka, o radus marihuaną, žai
dėjo pavardė nebuvo viešai 
skelbiama. Gerai jis atsiliepia 
apie Seattle, Dalias klubus, 
nes juose buvo tvarka. Port- 
lando žaidėjai darė ką norėjo,
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keikė trenerį piktais žodžiais 
sakydami: „Mes darome ką tik 
norime, o tu tik tylėk”. Be dis
ciplinos stokos klube, D. 
Schrempf smerkia perdėtus 
atlyginimus. J padanges jis ke
lia savo tautietį D. Novickį. 
Klubas jam pasiūlė 200 mln. 
dol. sutartį. Jo nuomone buvu
sio Viurcburgo žaidėjo laukia 
graži ateitis. „Jis bus geresnis 
už mane”, — pasakė D. 
Schrempf. Treneriai jam davė 
„žalią šviesą”, aikštėje jis gali 
daryti ką tik nori, mėtyti kada 
nori ir iš bet kokios padėties.

Vokietijos aukštosios krepši
nio lygos pirmenybėse daug
kartinis Vokietijos meisteris 
„Alba” Berlynas užima tik 
penktą vietą. Pirmauja Frank
furtas prieš Kiolną (lygos nau
jokas!). Lietuviams pažįstamo 
Tiubingeno miesto klubas iš 
keturiolikos penketukų užima 
aštuntą vietą. Miestas neturi 
geros krepšinio salės, tad pir
menybių rungtynes stebi tik 
1,500 žiūrovų, kai tuo tarpu 
Kiolne dažnai priskaitoma 
15,000.

Detroito „Red Wings” ledo 
ritulio žaidėjai I. Larionov ir 
S. Fedorov sutiko žaisti žie
mos olimpiadoje Rusijos rink
tinėje. Greičiausiai bus pa
kviestas ir tikrai sutiks D. 
Kasparaitis.

Kazys Baronas,
Vokietija

* Kitais metais Kaunas 
greičiausiai neteks vieno 
stadionų. Jau parengtas deta
lus planas, kuriame numatyta 
padalyti „Žalgirio” aikštyną, 
esantį K. Baršausko gatvėje. 
Didžioji jo dalis atitektų vie
nam Lietuvoje veikiančių pre
kybos centrų tinklų.(KD,Elta)

mailto:vidas_tatarunas%40keybank.com
http://www.centerforsurgeiyandbreasthealth.com


DIRBTI ŽMONIŲ LABUI
Lietuvos prezidento Valdo Adamkaus kalba, kurią 

gruodžio 13 d. transliavo Lietuvos televizijos

Jau skaičiuojame paskuti
nes šių metų savaites. Seimas 
šiandien priėmė nelengvai su
darytą kitų metų šalies biu
džetą. Deja, jis neatitinka nei 
politikų duotų pažadų, nei vi
suomenės lūkesčių. Todėl pats 
laikas pažvelgti į kitąmet lau
kiančius uždavinius, kad vėl 
neatsidurtume panašioje pa
dėtyje.

Ateinantys metai mums bus 
ypatingai svarbūs. Jie reika
laus mūsų susitelkimo, mūsų 
tautinio solidarumo. Turime 
pabaigti derybas dėl narystės 
Europos Sąjungoje. Privalome 
padaryti viską, kad užsitik
rintume narystės NATO tei
kiamą saugumą. Šių siekių 
neturime teisės paversti parti
nių žaidimų dalimi. Štai da
bar Seime kyla diskusijos, rei
kia, ar nereikia, referendumo, 
stojant į Europos Sąjungą. No
riu priminti: referendumo tei
sę mums, Lietuvos žmonėms, 
suteikia Konstitucija.

Todėl labai keistai atrodo 
svarstymai, leisti ar neleisti 
tautai šia teise pasinaudoti. 
Politikų pareiga — pasirūpinti 
kuo geresniais derybų dėl na
rystės rezultatais.

O kaip pasinaudoti savo tei
se į referendumą, nuspręsite 
jūs, Lietuvos pilietės ir pilie
čiai, kai pamatysite ir įvertin
site politikų darbo rezultatus 
ir aiškiai žinosite, už ką pasi
sakote.

Artėjantys metai nebus 
lengvi. Mūsų ūkį neišvengia

Lietuvos prez. V. Adamkus

mai paveiks sulėtėjęs Vakarų 
ūkio augimas. Nebūtinai pa
tirsime sunkiausius padari
nius. Tačiau jau dabar turime 
numatyti priemones, kurios 
leistų sušvelninti galimo eko
nominio sąstingio pasekmes. 
Iš esmės turime du būdus tai 
padaryti: sustiprinti valsty
bėje tvarką ir pagerinti verslo 
sąlygas.

Tvarkos visų pirma reikia 
mūsų mokesčių sistemai. Jau 
metiniame pranešime esu at
kreipęs dėmesį, kad mūsų 
valstybė per biudžetą per
skirsto palyginus mažą bend
rojo vidaus produkto dalį. Ir 
taip yra ne todėl, kad būtų la
bai maži mūsų mokesčiai. Bet 
todėl, kad „skylėta”, pilna 
išimčių, taigi ir neteisinga, 
yra mūsų mokesčių sistema. 
Todėl, kad prastas, aplaidus 
yra mūsų mokesčių administ
ravimas. Todėl, kad sąžinin
gas verslas patiria didelę še
šėlinio verslo konkurenciją.

Tokia yra ilgalaikės politi
kos, įtakojamos atskirų lobis
tinių verslo grupių, pasekmė. 
Mes nesukursime stabilios ir 
aiškios mokesčių sistemos, jei 
tokia politika bus tęsiama, jei 
reformos neatskirsime nuo 
grupinių interesų.

Todėl siūlau Seimui ir Vy
riausybei radikalų sprendimą: 
tegu išbaigtą mokesčių refor
mos projektą parengia nepri
klausomi ekspertai. Seimas 
tokį projektą galėtų patvirtin
ti be pataisų, balsuodamas

Žiema atėjo j Lietuvos sostinę. (Eltos nuotr.)

„už” arba „prieš”. Teisinga mo
kesčių sistema mums būtina, 
kad Lietuvoje pagaliau būtų 
vertinamas, gerbiamas ir ska
tinamas sąžiningas žmonių 
darbas.

Mūsų ūkio , augimas, mūsų 
gerovė daug priklauso nuo to, 
kaip pavyks Vyriausybei pri
traukti investicijų, kaip pa
vyks dirbti su esamais inves
tuotojais. Ir čia dera remtis ne 
emocijomis, bet aiškiais prin
cipais: turime patys laikytis 
civilizuotos valstybės taisyklių 
ir to reikalauti iš užsienio 
partnerių, dėl kurių veiklos 
šiandien tiek daug diskutuoja
ma.

Mūsų Vyriausybė privalo iki 
galo ištirti Būtingės avarijos 
aplinkybes, išaiškinti jos kalti
ninkus ir imtis visų priemo
nių, kad tokios nelaimės Balti
jos jūroje daugiau nepasikar
totų.

Suprantu, kad Vyriausybei 
įveikti užgriuvusias proble
mas nėra ir nebus lengva. Vis 
dėlto labai svarbu tinkamai 
atsirinkti tai, kas svarbiausia. 
Negi valdžia neturi rimtesnių 
reikalų, kad ima kištis į alaus 
ir krepšinio santykius?

Daug kalbame apie Lietuvą 
kaip tranzito valstybę. Turime 
išties geras galimybes. Bet ar 
jomis pasinaudojame? Lietuvą 
kerta trumpiausias dujų tieki
mo kelias iš Rytų į Vakarų 
Europą ir Karaliaučių. Turė
dami Rytus ir Vakarus jun
giantį dujotiekį kasmet galė
tume surinkti ne vieną mili
jardą litų tranzito mokesčių. 
Tai tikrai didesnė suma nei 
ta, kurią gausime pardavę 
„Lietuvos dujas”. Deja, atrodo, 
Vyriausybė nekelia būsimiems 
investuotojams tikslo — siek
ti, kad tranzitinis dujotiekis 
eitų per Lietuvą.

Šie strateginiai valstybės 
tikslai yra tiesiogiai susiję su 
kiekvieno Lietuvos žmogaus 
gerove. Ne mažiau ši gerovė

priklauso ir nuo pradėtų re
formų sėkmės. Todėl šiandien 
turime kalbėti ne apie tai, 
kaip reformas stabdyti, bet 
apie tai, kaip jas įgyvendinti 
geriau ir sparčiau.

Turime eiti į priekį, kad pa
galiau visi mokytojai laiku 
gautų atlyginimus, kad, mo
kyklas baigęs mūsų jaunimas 
neliktų be darbo, kad reikia
mos paramos sulauktų skurde 
vaikus auginančios jaunos šei
mos, kad susirgę, visada gau
tume reikalingų vaistų.

Šis Seimas ir Vyriausybė 
įsipareigojo dirbti žmonių la
bui. Seimo patvirtintoje Vy
riausybės programoje numaty
ta nemaža valstybei svarbių 
darbų. Tačiau laikas bėga 
greitai.

Ne kartą esu sakęs: rėmiau 
ir remsiu visus, į bendrą tiks
lą vedančius, Vyriausybės dar
bus. Valdančioji dauguma ir 
opozicija, visi atsakingi politi
kai, šiandien turi ir, manau, 
gali sutelkti jėgas, kad jūsų 
lūkesčiai, mieli Lietuvos žmo
nės, nebūtų nuvilti.

* Per pastaruosius 12 me
tų Klaipėdos gyventojų su
mažėjo ne taip ryškiai, kaip 
kituose didžiuosiuose Lietuvos 
miestuose. Statistikos sky
riaus duomenimis, uostamies
tyje nuolat gyvena beveik 
195,000 žmonių — 8,000 ma
žiau nei pastarojo surašymo 
metu. Klaipėdos mieste gyven
tojų skaičius sumažėjo 4 proc, 
tačiau lyginant su kitais mies
tais padėtis taip pat yra gana 
gera. Kaune gyventojų skai
čius sumažėjo 9, Šiauliuose — 
7, Vilniuje — 6 proc. (Eitai

* Vyriausybė pritarė siū
lymams nustatyti didesnes 
baudas už savavališką miško 
kirtimą, naikinimą arba ža
lojimą. Seimui priėmus teikia

mus pakeitimus, tokiems 
pažeidėjams grėstų baudos iki 
30,000 litų vietoje dabar nu
matytų 20,000 litų, o pilie
čiams, jau baustiems už tokį 
pažeidimą, iki 60,000 litų. 
Aplinkos apsaugos valstybinės 
kontrolės tarnybos kasmet 
išaiškina vis daugiau įstaty
mų bei kitų teisės aktų, regla
mentuojančių miškų apsaugą, 
pažeidimų — 1998 m. išaiš
kinti 729 pažeidimai, 1999 m. 
— 836, 2000 m. — 913. (BNS)

* Vyriausybė žengė pas
kutinį teisinį žingsnį naujos 
krizių valdymo sistemos kūri
me, sudarydama krizių valdy
mo komitetą. Premjero vado
vaujamą komitetą sudarys vi
daus reikalų, krašto apsaugos, 
užsienio reikalų, ūkio ir fi
nansų ministrai. Krizės atve
ju, komitetas priims sprendi
mus ir organizuos jos valdy
mą. Prie Krašto apsaugos mi
nisterijos pradės veikti Krizių 
valdymo centras, kuris bus 
nuolat veikianti žinovų insti
tucija, o komitetas rinksis tik 
kilus grėsmei ar pavojui tam, 
kad priimtų sprendimus. Pa
gal patvirtintus centro nuosta
tus, tai bus ištisą parą vei
kiantis ryšių punktas, kuris 
stebės ir numatys galimas kri
zes, nuolat teiks informaciją 
valstybės institucijoms, infor
muos visuomenę apie busimus 
pavojus. (BNS)

* Lietuvos kultūros pa
minklų sąrašą papildė dar
trys objektai. Vyriausybė nu
tarė paskelbti kultūros pa
minklais Arkikatedros bazili
kos, Žemutinės ir Aukštutinės 
pilių kompleksą, Pranciškonų 
vienuolyno ansamblį Vilniuje 
Trakų gatvėje ir Rokiškio dva
ro sodybos ansamblį. Šiuo me
tu Lietuvoje yra apie 1,000 
kultūros paminklų, kurie lai
komi aukščiausia kultūros 
vertybe. ibns>

DRAUGAS, 2001 m. gruodžio 14 d., penktadienis 3
Danutė Bindokienė

Kartais ir prezidentas
nustebina

Rinkiminės kampanijos me
tu į George W. Bush kandi
datūrą daugelis žiūrėjo gan 
skeptiškai. Visų pirma tai 
buvo „neišbandytas” politi
kas, nepaisant, gubernato
riaus einamų pareigų vienoje 
didžiausių Amerikos valstijų. 
Antra, jo tėvas savo preziden
tinės kadencijos metu neužsi
rekomendavo, kaip ryžtingas 
valstybės vadovas, ypač sovie
tuos byrėjimo laikotarpiu, kai 
pernelyg atsargiai tūpčiojo 
apie Gorbačiovą ir atsisakė 
pripažinti iš Maskvos nagų iš
trūkusių tautų nepriklauso
mybę. Tad nesunku buvo bal
suotojus įtikinti, kad „sūnus 
gali tėvelio pėdomis sekti”.

Be to, balsavimų metu pasi
reiškę nesklandumai ir ilgai 
delstas laimėtojo paskelbimas, 
pasiskirsčius balsams kone po 
lygiai tarp respublikonų ir de
mokratų kandidato, suprie
šino gyventojus (kai kas dar ir 
šiandien nenori pripažinti, 
kad George W. Bush į Baltuo
sius rUmus pateko teisėtu ke
liu).

Ar šiandien pažiūros į prez. 
Bush pasikeitė? Didžioji Ame
rikos gyventojų dalis sakytų, 
kad taip. Panašiai pasisakytų 
ir užsienio valstybių vadai, 
kurie pirmojo George W. 
Bush apsilankymo Europos 
sostinėse metu sutiko jį man
dagiai, bet labai rezervuotai. 
Iš esmės JAV prezidentas su
sidūrė net su visai atvira opo
zicija, ypač iš vykusių demon
stracijų tų sostinių gatvėse. 
Vargiai kas šiandien tebegal
voja, kad prez. G. W. Bush 
yra „minkštas”. Baisiųjų rug
sėjo 11-osios ir vėlesnių įvy
kių akivaizdoje prezidentas 
stovėjo nesvyruodamas, tvir
tai laikė valstybės vairą ran
kose ir sugebėjo daryti reika
lingus sprendimus. Galima 
sakyti, kad „turtingų tėvelių 
sūnelis lepūnėlis” per labai 
trumpą laiką užaugo, subren
do ir tapo valstybės vadovu, 
kuriuo jau galima pasitikėti. 
Ne visiškai, ir ne aklai, bet 
pasitikėti galima.

Amerikos piliečius, savo 
šaknis kildinančius iš Rytų ir 
Vidurio Europos tautų, prez. 
Bush nudžiugino praėjusią 
vasarą savo kalba Varšuvoje; 
kai jis pasisakė už tolimesnę 
NATO plėtrą, net jeigu jai ant 
kelio atsistotų Maskva. Už tų 
George W. Bush žodžių, lyg 
skęstantis šiaudo, griebėsi ir 
lietuviai, pagaliau pradėję 
tikėti, kad galimybės Lietuvai 
patekti į kandidačių narystei 
NATO skaičių gerokai padi

dėjo. Kol kas dar neturėjome 
priežasties šios nuomonės at
sisakyti, nors pastarųjų sa
vaičių Kremliaus bičiulystė 
su Vašingtonu ir ragina ne
prarasti budrumo, atidžiai 
stebėti įvykių raidą ir tinka
mai reaguoti, jeigu ji pakryps 
nepriimtina linkme.

Amerika šiuo metu yra vėl 
įsivėlusi į karą, atsargiai va
dinamą „kova su teroristais”. 
Tačiau' faktas lieka faktu, kad 
tai tikras, žiaurus karas, ku
rio aukomis kasdien tampa 
nekalti, ir taip vargstantys, 
Afganistano gyventojai. Nors 
stengiamasi nepabrėžti civilių 
aukų ir apskritai nekalbėti, 
kaip nuolatiniai bombardavi
mai bei apšaudymai sugriovė 
jų gyvenimą, bet tik viaškas 
naivuolis tikėtų, kad gali būti 
karas be nekaltų aukų. Tega
lime linkėti, kad šį kartą 
Amerika nenusisuks nuo savo 
atsakomybės po to, kai Taliba- 
nas bus žlugęs, ir padės atsta
tyti griuvėsius, padės žmo
nėms išgyventi žiemos šalčius 
ir įvairius nepriteklius. Jeigu 
pasikartotų tai, kas atsitiko 
po sovietų karo Afganistane, 
kai Amerika, padėjusi afga
nams, nusisuko nuo jų, ko
voms pasibaigus, būtų neati
taisoma klaida.

Šią savaitę prez. Bush vėl 
nustebino netikėtu sprendi
mu: laikyti negaliojančia
Priešraketinių ginklų sutartį, 
pasirašytą 1972 m. su Sovietų 
Sąjunga. Kadangi viena prez. 
Bush svajonių nuo pat kaden
cijos pradžios buvo y; įgyven
dinti buvusio respublikonų 
prez. Ronald Reagan užmojį ir 
įvesti priešraketinės apsaugos 
sistemą virš viso Šiaurės 
Amerikos žemyno, tad šios su
tarties panaikinimas kaip tik 
padėtų sumanymą įgyven
dinti. Maskva ir kai kurios ki
tos valstybės, įskaitant komu
nistinę Kiniją, jau ne kartą 
reiškė griežtus protestus dėl 
tokios gynybos išplėtimo.

Vašingtono logika, kad su
tartys, pasirašytos su sovie
tais, jų imperijai žlugus, 
šiandien nedaug reiškia, atro
do priimtina. Tik ne Maskvai, 
nors ji nuolat tvirtina, kad 
Rusija dabar deihokratinė val
stybė ir jokių sąsajų su So
vietų Sąjunga negali būti. 
(Tik kai jai patogu, tos sąsajos 
išlenda, tarsi yla iš maišo.) 
Tai iš dalies neblogos žinios ir 
kitose politikos srityse, pvz., 
Karaliaučiaus krašto atžvil
giu. Juk ir jis buvo atiduotas 
sovietams, kurių dabar nėra. 
Palauksime ir pamatysime...

TĖVIŠKĖLE, TĖVIŠKĖLE
JONAS ŠARKA

Nr.6
Žmonės pasakojo, kad taip privilioti, gyvuliai 

būna galingais prožektoriais apšviečiami, kad būtų į 
juos lengviau pataikyti. Šviesos apakintas, gyvulėlis 
tampa kuriam laikui paralyžiuotas ir bejėgis bėgti. Ir 
elniai panašiai medžiojami. Žinojau, kad dabar Lietu
voje yra daug elnių, bet kad jie čia, apie Pučionis, gy
vena, išgirdau tik pereitą vasarą. Jau pirmą dieną, 
kaip tam gandrui po Baltramiejaus, bestypinėjant po 
savo laukus, suradau daugybę pėdsakų, labai panašių 
į karvių. Tik toje apylinkėje karvių visiškai nebuvo. 
Keletą dienų vėliau iš Antano H. sužinojau, kad tai 
niekieno kito, o elnių pėdų būta. Jis man atvėrė tikrą 
tiesą, jog čia pat, Pučionių pamiškėse ir laukuose, apie 
rugsėjo vidurį vyksta elnių susirinkimai — rujos. Tam 
čia labai palankios sąlygos, nes Riešėje niekuomet ne
trūksta vandens, čia daug krūmokšnių, kimsynų ir žo
lės. Pasiryžau kurį rytą atvažiuoti ir pabandyti savo 
akimis išvysti tą nepaprastą įvykį. Tam progą radau 
rugsėjo 17 d., dieną prieš išskrendant namo.

Iš Vilniaus mane nuvežti į Pučionis mielai sutiko 
pažįstamas Valdas G. Jis, kaip ir aš, didelis gamtos 
mėgėjas. Išvykome apie 2:30 v. ryte ir po maždaug va
landos jau buvome tenai. Dar nebuvo pradėję aušti. 
Danguje švietė milijonai žvaigždžių. Žemumas dengė

tirštokas rūkas, iš kurio vietomis galvas kėlė aukš
tesni medžiai. „Naktis verta Flamandrijono plunks
nos!” -— norėjos poeto Jono Aisčio žodžiais sušukti, bet 
nedrįsau sudrumsti pasakiškos ryto tylumos ir, žino
ma, suardyti elnių rujos, kurią atvažiavom pamatyti. 
Augmeniją dengė šerkšna, tad turėjome gana šiltai ap
sirengti. Buvom apsikarstę žiūronais ir fotoaparatais. 
Jokių šaunamų ginklų nei nepagalvojom atsivežti. Gal 
pusė kilometro pėsčiomis iki numatytos vietos. Ret
karčiais pristoję klausėmės, ar neišgirsim elnių mau
rojimo. Buvo jaučiama savotiška įtampa, pažįstama 
tik medžiotojui.

Nenuėjus nei pusės kelio, patyrėm, kad mes čia ūe 
vieni buvom. Už upelio, kitoje pusėje kapinaičių, stai
ga išvydom prožektorių šviesos juostas, raižančias ho
rizontą. Kad jie kur skradžiais! — mano senelis būtų 
pro dantis prakošęs vienintelį jo žodyne buvusį keiks
mažodį, jei jį tokiu būtų galima pavadinti. Aš tada 
daug riebesnį nejučiomis išleidau. Nebematysim elnių 
rujos. Na, bet ką padarysi? Ne visuomet švento Jono. 
Nepavyko.

Pastoviniavę ėjom toliau. Tuoj pat išvydom ir tų bra
konierių ant lauko keliuko paliktą automobilį. Užsi
rašę jo registracijos numerį, nuėjom link ne per toliau
siai buvusių šieno kupetų. Tai tas pats šienas, kurį 
prieš kelias dienas jau minėta Felė ir jos kompanio
nas nupjovė. Užlindome už kupetos ir laukėme, kas 
bus toliau. Ilgai nelaukus prožektorių juostos pasirodė 
jau visiškai netoli mūsų, prie tiltelio per Riešę. Vienas 
šviesos pluoštas perskrido ir virš mūsų galvų, virš ku

petos, kur buvom pasislėpę. Labai nejauku pasidarė. 
Nutarėm iš čia nesikelti, kol jie neišvažiuos. Pasigirdo 
mašinos durų trinktelėjimas ir po kiek laiko ją be 
šviesų artėjant link mūsų slėptuvės. Greitai nuspren
dėm iš ten pasikelti ir, rankom mosikuodami, šauk
dami, kad mes žmonės esam, pradėjom eiti link jų. 
Džiaugėmės, kad jau buvo pradėję brėkšti rytuose. 
Mašina sustojo ir laukė mūsų prieinant. Vairuotojas, 
pasirėmęs ant atvirų durų, tyliai sutiko šiuos, du pu
siau baimės apimtus, nuotykių ieškotojus. Kaip ir 
anksčiau tokiais atvejais, prisistačiau šios žemės savi
ninku. Atskleidžiau jam ir mūsų čia buvimo tikslą. Iš 
arčiau pastebėjau, kad ir jie tik du buvo. Pradėjus 
kalbėti, sužinojau, kad jie buvo vilniečiai. Pasakiau, 
kad ir aš iš Vilniaus atvažiavęs, bet esu amerikietis. 
Jis tuo lyg nenorėjo patikėti, pusbalsiai pratardamas, 
kad jis iš Afrikos esąs. Šposininkas, pamaniau. Jie čia 
šernų paieškoti atvažiavę. Man užsiminus apie elnius, 
jie truputį sumišo ir tuojau išnyko iš Pučionių, nepa
siekę tikslo, kaip ir mes. Buvo labai keista, kad, vos 
jiems pranykus, kažkur iš vienkiemio gaidys užgiedojo 
ir pradėjo švisti. Valdas turbūt teisingai pastebėjo, 
kad tie brakonieriai turėjo velnių išperom būti, nes iš 
seno žinoma, kad jie, gaidžiui užgiedojus, turi mesti 
savo blogus darbus. O Valdas kiekvienam atvejui turi 
palyginimų, vis pilnas sąmojaus. Jis moka be velnio 
anekdotų, visur pritampa, niekur su juo nėra nuobodu 
— žmogus prie „tunciaus ir prie rožančiaus”. Prieš 
porą metų, pavyzdžiui, jis neatsisakė Vepriuose per 
Sekminių atlaidus aplink bažnyčią net tris kartus

nešti vėliavą.... Toks jau yra mano pusbrolis.
Brakonieriams išsidanginus, mes dar gal valandą 

vaikštinėjom Pučionių vienkiemio keliukais, gėrėjo
mės saulės patekėjimu, nykstančiu rūku, beatbun- 
dančia diena su įvairiais garsais. Kažkur, link Viliuku 
miško, išgirdome man negirdėtą gyvulio bliovimą. Val
das mane užtikrino, kad tai elnio maurojimas. Nu
tarėme, kad šį rytą jie pasirinko kitą vietą rujai. Grei
tai pasibaigė filmas mano aparate, tad labai gailė
jausi, daugiau iš namų neatsivežęs. Nors elnių ir ne
matėme, bet nesigailėjome ten nuvykę. Gal kitais me
tais pasiseks geriau. Pakeliui namo pravažiavome ir 
dar miegantį Veprių miestelį, Gelvonus, Musninkus, 
taip pasiekdami Vilniaus-Panevėžio autostradą.

Tą rytą pakeliui atgal į Vilnių nesirišo kalba tarp 
manęs ir Valdo. Kaip ir ne kartą anksčiau, mano min
tyse maišėsi grybautojai, šienpjoviai, naktigoniai ar 
brakonieriai, kurie save gal medžiotojais laikė. Niekur 
nebuvau girdėjęs, kad nakties metu medžiotojams 
būtų leidžiama šaudyti bet kokį žvėrelį ar paukštį. Tu
riu prisipažinti, kad Vilniuje ir man pačiam teko pas 
panašų į anuos medžiotoją ragauti stirnienos, kurios 
mėsa nebuvo šrato ar kulkos paliesta. Medžiotojas su 
pasididžiavimu man pasigyrė, kad ta stirna, iššokant 
iš važiuojančio sunkvežimuko, buvo pagauta. Tai pa
siekti jam pavyko mašinos ir rankinio prožektoriaus 
šviesų pagalba, apakinant ir laikinai paralyžiuojant 
prie dirbtinės šviesos nepratusį gyvulėlį. Belieka „me
džiotojui” tik iššokti iš mašinos ir peiliu jį nudurti. La
bai paprastas ir pigus „medžiojimo” būdas. (B.d.>
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BIČIULIUS PAŽINSI NELAIMĖJE
Kažin ar dažnai taip būna, 

kad atvykusieji Amerikon Lie
tuvos menininkai prisidarytų 
čia skolų, o joms apsimokėti, 
vaikščiotų su kepure ir, lyg iš
maldos prašydami, rinktų au
kas, kad tik tos nelauktos sko
los sumažėtų... Čikagos, Le
monto lietuviai, tarsi skruzdė
lynas knibždėjo kalbomis. Vie
ni piktdžiugiškai: „Atvažiavo 
'Ainiai’, išsinuomavę praban
gų autobusą, nakvojo puikiau
siuose viešbučiuose, neapsi
skaičiavo, tad ir per nosį gavo. 
Žinos, kaip po Ameriką gas
troliuoti, niekas čia pinigų 
jiems nebarstys”. Kiti, kurių 
buvo dauguma, kurie suprato, 
kad kažkas įvyko, gal ir ne 
taip, bandė padėti, gelbėti 
žmones iš susidariusios nepa
lankios padėties.

Kai sekmadienį (lapkričio 24 
d.) Lemontan atvykę muzi
kantai tesurado tik saujelę 
žmonių, užsilikusių, užsisėdė
jusių po pamaldų ir tradicinės 
kavutės, tik tada sužinojo, kad 
joks koncertas nevyks. Tai 
buvo nelygu perkūnui iš gied
ro dangaus... Juk muzikantai 
atvažiavo koncertuoti. Atva
žiavo, tikėdamiesi užsidirbti 
pinigų.

Stasė Jagminienė: „Bu
vom girdėję, kad atvyks 
'Ainiai', tad, dar likus trims 
dienoms iki koncerto, klausiu 
Br. Nainienės, ar bus koncer
tas. O ji man sako, kad jau ir 
galvą skauda, nes nėra jokio 
kontakto su muzikantais, nė
ra jokio atsakymo į centro pa
siųstus elektroninio pašto 
laiškus.

Kai po kavutės žmonės pra
dėjo skirstytis, atvažiavo 'Ai
niai'. Pasirodo, pagal jų pla
nus, koncertas turėjo įvykti 2 
vai. p.p. Žiūriu, vaikšto žmo
gus, lyg ir pažįstamas. Pripuo
liau, klausiu, ar ne Urbonas 
būsi? Ką dabar veiksi, juk 
koncerto nėra. Iškart supra
tau, kad kažkas ne taip. Žmo
gus išraudo, pasimetė, sako, 
turime problemų su autobusu, 
jau skolose esame. Na, man 
mintis galvon šovė — reikia 
padėti broliams muzikantams, 
tuoj 'paėmiau vadžias į ran
kas’ ir sakau tai saujelei žmo
nių, kurių gal trisdešimt bebu
vo: 'Žmonės, gerieji, padėkite, 
bėda atsitiko, gelbėkime muzi
kantus’. Paraginau, kad pasi
liktų, o jie pakoncertuos. Mū
sų lemontiškiai, kurie turėjo 
bėgti savo reikalais, tuoj at
siuntė kas kiek galėjo, pasili
kusieji dėjo į bendrą krūvą, 
devynias kompaktines plokš
teles pardavėme, dar Br. Nai
nienė 200 dol. pridėjo ir susi
darė arti keturių šimtų dole
rių suma. O muzikantai pa
koncertavo mums, kaip stovi, 
nepersirengę. Geri mūsų žmo
nės. Tam organizatoriui Bra
zaičiui daviau velnių, sakiau, 
nemoki organizuoti, tai neor
ganizuok, dabar į tokią bėdą 
žmones įstūmei. Tas net verkė 
prie autobuso — tokie pinigai, 
toks nuostolis! Žinoma, vėliau 
aš atsiprašiau už savo piktą 
kalbą. Bet kitaip negalėjau 
kalbėti — muzikantai per jo 
žioplumą bėdon pateko! Su 
autobuso vairuotoju, kiek mo
ku angliškai, vos susitarėme, 
kad Čikagon nuvežtų žmones. 
Nėra jam pinigų ir nė iš vie
tos! Vos vos išvežė.

Br. Nainienė. „Prieš ket
vertą metų buvo atvykę 
'Ainiai'. Mūsų žmonėms pati
ko jų atliekama muzika. Ir da
bar laukėme, bet jie neatsakė, 
nebuvo jokio kontakto, po to 
kai A. Saulius pasiuntė elekt
roniniu paštu laišką, kad su
tinkame juos priimti. Jie neat
siuntė jokios žinutės. Negalė
jau reklamuoti. Kai atvyko, 
supratau, kad, įvyko nesusi
pratimas. Man jų labai pagai
lo”.

Toliau įvykiai klostėsi dar 
gražiau. Kai „Ainiai” koncer
tavo Čikagos Šaulių namuose, 
autobuso vairuotojas iškvietė 
policiją ir pareikalavo susimo
kėti. Ir vėl žmonės padėjo, ku
nigas Jaunius Kelpša lyg su 
„kepure” perėjo...

Kun. Jaunius Kelpša. At
vykau į koncertą, puikiausiai 
nusiteikęs, mat toje grupėje 
dalyvavo Vilniaus operos dai
nininkė Rasa Juzukonytė, ku
ri mokėsi toje pačioje, kaip ir 
aš, Garliavos gimnazijoje. Sa
kau, bus įdomu pamatyti, 
šnektelėti. Susirinko daug 
žmonių, kad Šaulių salė sutal
pinti visų negalėjo. Laike kon
certo atsitiko kažkas neįpras
to — ateina policija, reikalau
ja sumokėti vairuotojui už au
tobusą... Pasimetė visi, muzi
kantai, žiūrovai. Išsiaiškinęs 
ir supratęs kad 'Ainiai' pateko 
į bėdą, paraginau žmones pa
dėti, pats pirmas padėjau pi
nigą ir taip visi geranoriškai 
sudėjo likusius. Susidarė aš
tuoni šimtai. Vairuotojas rei
kalavo dviejų tūkstančių. 'Ai
nių' menedžeris nesusikalba 
angliškai, vieni per kitus aiš
kinasi, daug kaltinimų tenka 
ir vairuotojui, kad autobusas 
nesutvarkytas, jo paties kvali
fikacija prasta — klaidžiojo 
kelyje ir t.t. Galų gale, kai ir 
vairuotojas prisiėmė kaltę, pi
nigais nusileido, atrodo, abi 
pusės sulygo ir atsiskaitė, su
tvirtinę viską parašais. Kiek 
žinau, jie atvyko Cleveland 
kvietimu. Tai kokia nuotaika 
buvo?! Vilniaus operos kylanti 
žvaigždė solistė Rasa Juzuko
nytė jautėsi kaip elgeta. Ne
malonu. Aš džiaugiuosi žmo
nėmis, kurių daugumą sudarė 
trečiosios bangos lietuviai, jų 
tikru bičiuliškumu”.

Dėkui Dievui, gerų žmonių 
dėka, skola, išaugusi, kaip ta 
pasakos pupa, sumažėjo. Tik 
muzikantai, paaukoję savo 
atostogas, kai kurie buvo ke
lionei net iš darbų atsiprašę, 
išvyko nieko nepešę — neuž
dirbo anei skatikėlio. Žinant 
nelengvą šiandieninį Lietuvos 
eilinių žmonių gyvenimą, la
bai graudu dėl tokio nutikimo. 
Taip tas įvykis pasimestų tarp 
kitų, jei nepasitaikytų mums 
proga Lemonto, PLC sureng
tos mugės metu susitikti, susi
pažinti ir pabendrauti su „Ai
nių” vadovu Jonu Urbonu ir jo 
žmona Joana.

Jonas Urbonas, ilgametis 
Valstybinio dainų ir šokių an
samblio „Lietuva” birbyninin
kas, kai kūrėsi Valstybinės 
konservatorijos (dabar — Me
no akademijos — L.T.) Klai
pėdos fakultetai, buvo, tuome
tinės vadovybės, pakviestas 
Klaipėdon dirbti liaudies ins
trumentų katedroje vyr. dės
tytoju. Nauiai besikuriančiam

Joana Urbonienė, dukra Olivija ir Jonas Urbonas.

fakultetui, miesto vykdomasis 
buvo dosnus. Taip Urbonai 
gavo keturių kambarių butą, 
kuriame gyveno kartu su 
dviem dukromis. Veiklus ir 
kūrybingas menininkas neap
siribojo tik dėstymu. 1979 me
tais jis sukuria, vėliau pagar
sėjusį, liaudiškos muzikos an
samblį „Uostamiesčio muzi
kantai”. Ansamblis turėjo di
delį pasisekimą, pagarsėjo ne 
tik Lietuvoje, bet ir už jos 
ribų.

Jonas — gamtos įvairiais ta
lentais apdovanotas muzikas
— ne tik groja ir kuria, bet ir 
gamina liaudies instrumen
tus, daugiausia birbynes, ku
rių, deja, vis mažiau ir mažiau 
bereikia Lietuvai. Nustembu
— kodėl? Pasirodo, kad, sku
bant į Europą, uždaromi muzi
kos mokyklose esantys liau
dies instrumentų skyriai. Ko 
gero, Europoje nebeliks lietu
vių, latvių, bus tik Europos 
nacija, kaip Amerikoje. Tada, 
savaime aišku, jokių lietuviš
kų dainų, šokių nebereikia, 
nebereikia ir lietuviškos muzi
kos. Keista, išsivadavome iš 
rusiško glėbio, pabėgome iš 
tautų broliškosios sąjungos, 
dabar bėgame į kitą sąjungą, 
nes vis niekaip negalime be 
sauskelnių ir be vyresniojo 
brolio (anksčiau primesto ru
so, dabar europiečio) vedan
čios rankos savarankiškai 
vaikščioti. Tai tokie apmąs
tymai, sužinojus, kaip Lietu
voje žingsnis po žingsnio nai
kinamos tautinės tradicijos, 
tautiškumas.

— Jeigu pasigilint, — sako 
Jonas Urbonas, — dar apie 
švietimą, mediciną išgirsi kal
bant seimūnus, bet apie kul
tūrą, tai jau arba nieko arba 
beveik nieko.

Neiškenčiu ir sakau, kad tei
sininkės paskyrimas kultūros 
ministre man primena tą laik
metį, kai į SSRS Aukščiau
siąją tarybą (aukščiausias val
domasis organas) rinkdavo 
deputates melžėjas, deputates 
virėjas, kurios, kilnodamos 
rankas, „vienbalsiai” priimda
vo tą ar kitą nutarimą. Nejau
gi ministro postas duodamas

tam, kad nieko neišmanantis 
žmogus pradėtų mokytis kul
tūros ar, tarkim, medicinos? 
Tikra stebuklų šalis, manoji 
Lietuva.

— Taigi, — atsidūsta Jonas,
— tada gali suprasti, kaip ten
ka gyventi meno žmonėms. 
Tikriausiai teisininkė gali la
bai gerai sutvarkyti teisinę 
sistemą, bet, kad padėtų kul
tūrai vystytis, eiti pirmyn, 
bent jau išsilaikyti, nežlug
dyti, drįstu abejoti. Kai kas 
šiandien teigia, kad liaudies 
instrumentų muzika nėra re
prezentuojanti. Tada susimąs
tai ir klausi — nejau kameri
nis ar simfoninis orkestras 
reprezentuoja lietuvių tautą?

— Gal tiek liaudies meno 
nevertini, kai gyveni Lietu
voje, bet kai atsiduri kokiame 
tautų susikraustymo katile, 
kaip pVz. Amerikoje, tada 
požiūris į tautinius dalykus 
keičiasi. Jie yra daugiau su
reikšminami.

Joana Urbonienė. Sukū
ręs „Uostamiesčio muzikantų” 
ansamblį, Jonas nerimo, norė
jo daug koncertuoti. Buvo sun
ku derinti dėstytojo darbą su 
ansamblio koncertiniu gyveni
mu. Aukšto profesinio pasiren
gimo muzikantas buvo reiklus 
tiek sau, tiek ir kitiems. Ne 
visi „Uostamiesčio muzikan
tai” vienodai žvelgė į kuria
mas programas, kai kuriems 
norėjosi daug ir greitai už
sidirbti. Buvo ir konfliktų. 
Kad galėtų būti kartu ir muzi
kuoti, geram bičiuliui akor
deonistui atidavė savo vyr. 
dėstytojo vietą. Gal net ją pa
aukojo žmogui, kuriuo vėliau 
teko nusivilti. Po kiek laiko 
persikėlėme į Kauną, kur, su
sirinkęs gerus muzikantus, po 
dviejų mėnesių darbo, parengė 
naują programą. Taip gimė 
liaudiškos muzikos ansamblis, 
deja, dėl vidinių nesutarimų, 
po metų iširęs. Ach, tas Jono 
reiklumas! Papjauna kitų abe
jingumas. Vieneri metai be 
darbo. Jono širdis pradėjo 
streikuoti. Tuo metu aktorius 
Petras Venslovas, kuris kaip 
tik Sąjūdžio bangos buvo 
pamėtėtas aukštyn, pradėjo 
organizuoti naują meninį ko
lektyvą, tapo jo direktoriumi. 
Taip gimė 'Ainiai'. Jonas — 
meno vadovas. Reikėjo kurti 
programas, kurių ėmėsi akto
rius... Taigi, aktorius — muzi
kantams. Nesuderėjo stygos. 
Ko tik nebuvo Jono gyvenime
— nuo pakilimo, leidimosi 
žemyn ir vėl atgimimai. Šian
dien Jonas turi puikius muzi
kantus, kurie kartu su daini
ninkais koncertinėje kelionėje 
po JAV, sudarė devynerių 
žmonių grupę. Kiti devyni bu
vo kelionės rėmėjai. Kitaip bū
tume neatvykę.

L.T. Taigi, priartėjome ir 
prie kelionės. Kas paskatino 
atvykti, kaip viskas klostėsi?

J.U. Manau, jokia paslaptis, 
jog kelionės Amerikon ar ki
ton šalin, organizuojamos no
rint koncertuoti tėvynainiams, 
pristatyti lietuvišką muziką 
ir, be abejo, kažkiek užsidirb
ti, palengvinti gyvenimą sau, 
šeimai. Nors kiek. Norėjome 
vykti savarankiškai, bet nega
vome jokio iškvietimo. Aš as
meniškai net neabejojau, kad 
turėsime pasisekimą, nes esa
me artimi ir suprantami savo 
tautai. Firma „Via Optima” 
skelbiasi, kad puikiai suorga
nizavusi keliones lietuviškoms 
meninėms grupėms Ameri
kon. Taigi, kreipiausi į tos or
ganizacijos vadovą Brazaitį ir 
sukirtome rankas. Kai atvyko
me į Ameriką ir aš pamačiau, 
kad tas žmogus nemoka susi
kalbėti angliškai, man buvo 
keista, kaip galima imtis tokio 
darbo?! Pirmiausia, ką pa
matėme ir netekome žado — 
užsakytą 52 vietų autobusą, 
kai mums tereikėjo tik aštuo
niolikai. Tas autobusas tris 
dienas stovėjo be darbo Wa- 
shingtone! Koncertai buvo nu
matyti Philadelphia, Florida, 
Boston, New Jersey, Putnam, 
Rochester, Cleveland, Detroit 
ir Chicago.

Ar turėjome nuostolių? Tai 
firmai, iš kurios nuomavome 
autobusą — taip. Betgi vėl — 
autobuso vairuotojas nesurado 
Putnamo ir mes autobuse iš
sėdėjome per 14 vai., nuo ryto 
9 iki 12 vai. nakties. Pasikly
do, vėl važiavome. Sugedo. At
vykome į Putnamą sušalę, ne
valgę. Vežė autobusą į Spring
field taisyti. Pataisytas po 15 
min. vėl sugedo. Tada mūsiš
kiai muzikantai patys palindo 
po autobusu, primityviai ap
raišiojo virvėmis pompą ir taip 
atvykome iki Čikagos. Vairuo
tojas labai prastai orientuoja
si, dar prasčiau nusimano 
apie autobusą. Arba viešbu
čiai, kuriuose nakvojome? 
Prašėme Brazaičio, kad paro
dytų sąskaitas, tai man sako, 
jog iš kortelės sąskaitų neduo
da. Mes mokame už kambarį 
123 dolerius, kai priešais yra 
viešbutis už 99 dolerius. Ne
gali to suprasti, kai taupėme 
kiekvieną dolerį-

J.U. Clevelande buvome su
tarę, kad, atskaičius išlaidas, 
pelną pasiskirstysime pusiau. 
Salėje buvo arti trijų šimtų 
žmonių, ji buvo perpildyta, bi
lietų kaina po dešimt dolerių. 
Manėme, kad dabar tai jau at
sigausime, padengsime skolas. 
Kai atnešė šešis šimtus dole
rių, tai mano Jonas pravirko, 
o aš galvojau, Dieve, kad tik jo 
širdis išlaikytų...

J.U. Atvykome į Lemontą, o 
čia mūsų niekas nelaukia. 
Nesupratau, klausiu Brazaičio 
— kame reikalas. Jis — kaž
kas neatsakė, kažką, matyt, 
paliko savieigai. Kas ten su
paisys, kas kaltas. Kai ne pats 
organizuojiesi. Ačiū Stasei 
Jagminienei, kuri iškart su
prato mūsų situaciją, ačiū Br. 
Nainienei už tą paramą, ku; 
rios sulaukėme iš Lemonto 
žmonių. Didelis dėkui lemon- 
tiškiams. Po to nuvykome į 
Šaulių namus, buvo pilna sa
lė. Bet aiškiai to nepakako 
mūsų išaugusiai skolai pa
dengti. Tada kunigas Jaunius 
Kelpšas mums surinko dalį pi
nigų, kuriais galėjome, bent iš 
dalies pasidengti išlaidas. 
Kažkoks košmaras. O žmonės, 
kurie mus parėmė, buvo tikri 
bičiuliai.

Kaip Amerika? Iš vidaus ne
matėme, o išorėje — graži. Ir 
žmonės geri. Putnamo seselės 
Margarita ir Petronėlė, kai 
pasiskambinome joms vidur
naktį, tuoj atlėkė, parsivežė 
mus, pamaitino sušalusius, 
išalkusius, apnakvydino, o ry
te išlydėjo ir dar maisto mums 
įdėjo. Kaip nepaminėti jų geru

SIELOVADA
Kun. Jaunius 

Kelpšas

KALĖDOS JAU VISAI 
ARTI

Jau antra savaitė sėdime 
Advento mokyklos suole. Grei
tai bėgantis laikas rikiuoja 
mūsų darbus ir planus, kar
tais ne pagal norus ir galimy
bes. Belieka tik pasiguosti, 
kad diena per trumpa. Jau 
visiškai į mūsų namų duris ir 
gyvenimus beldžiasi didžiau
sia metų šventė Kalėdos. Tar
si visų praėjusių metų vaini
kas. Vakarais negalime atsi
grožėti pasipuošusių namų 
švytėjimu, jau nekalbant apie 
parduotuvių vitrinas. Gražu, 
kad laukiame ir budime. Šiuo 
trumpu žodeliu noriu visus 
pakviesti ir į širdies, šeimų 
bei žmonijos ramybę, ką sim
bolizuoja Kalėdos. Dievas tą 
šventą naktį nusileido iš dan
gaus ne tik aplankyti žmo
gaus, bet tapo žmogumi. Tas 
įsikūnijimas per amžius tirš
tėjo, kol pats Dievas tapo vie
nu iš mūsų. Kalėdos — tai 
Dievo gailestingumo veikimas 
mūsų tarpe. Tai jo asmeniš
kas, kūniškas meilės pasirody
mas.

Tos šventos nakties šventi
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Ar jau užsiprenumeravai „Draugą”, — klausia 
jauna modeliuotoja iš Lietuvos, šiuo metu gyve
nanti Los Angeles, Kristina Vyštartaitė.

„Draugas” gali aplankyti 
jus penkias dienas per savai
tę, pradedant antradieniais. 
Kiekvieną dieną, be naujausių 
žinių iš Lietuvos, čia rasite pa
tarimus, kaip išsaugoti savo 
sveikatą (antradieniais), spor
to naujienas, žinias iš Ameri
kos lietuvių gyvenimo, skau
tų, ateitininkų veiklos. Naujai 
atvykusieji ras patarimus sky
reliuose „Socialiniai klausi
mai” ir „Žinotina”. Trokštan
tys skaityti kiekvieną šešta
dienį ras literatūrinį priedą. 
Skaitytojų nuomonei pareikšti 
yra laiškų skyrius. Naujas 
priedas „Bičiulystė” išleidžia
mas kas antrą penktadienį. 
„Bičiulystė” skiriama tiek 
naujai atvykusiems, tiek ir čia 
ilgiau gyvenantiems. „Bičiu
lystė” — tai įvairovė, ypač 
smalsiems skaitytojams, o re
klaminis priedas „Turgus”, — 
kartą ar du per mėnesį. Kiek
vieną dieną paskutiniame 
puslapyje rasite kur, kas ir 
kada vyksta tarpe lietuvių ir 
kas įdomesnio Čikagos kultū
riniame gyvenime. 21-23 laik
raščiai per mėnesį, ir už visa 
tai tik 65 doleriai metams 
pirmą kartą prenumeruojan
tiems! Pusei metų — 35 dol. 
Na, o jei jau esate pastovus 
skaitytojas, tai primename, 
kad metams laiko prenumera
ta kainuoja iki 100 dol. Dau-
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žodžiu? Tai mūsų kelionės bi
čiulės.

Buvo malonu sutikti taip 
gražiai, šiltai bendraujančius 
tarpusavyje žmones. Man pa
sirodė, kad Jonas ir Joana 
neseniai sukūrę šeimą. Atsar
giai pasidomėjau, gal nauja- 
vedžiai. Abu nusijuokė — pa
sirodo, visus 27 metus išgy
veno kartu. Joana vyko ke
lionėn kartu daugiau kaip me
dikė — Kauno Visuomenės 
sveikatos centro, parazitologi- 
nių ligų poskyrio mikrobiolo- 
gė, — baimindamasi dėl Jono 
sveikatos (turi širdies prob
lemų). Pokalbiui baigiantis at
vyko ir Olivija, 21 metų jau

mas mums primena, jog žm<^ 
gui yra tariamas žodis ir iš
tiesiama ranka. „Aš myliu 
tave, žmogau,— sako Dievas. 
Myliu ir priimu tavąjį trapu
mą, gimstu Tavyje, kad tu 
taptum manimi”. Viešpatie, 
jei aš dar miegu, ir nepriimu 
tavęs, tu prikelk mane, sudre
bink mane ir atverk mano 
akis. Kai pamatysiu aš tave 
paglobosiu, sušelpsiu, nura
minsiu, išklausysiu.

Visatos Dievas prašyte pra
šo savo kūrinį žmogų, kad, pa
tyręs meilę, pats pamiltų ki
tus, kad neeikvųtų savo turto, 
kurį turi savo asmens, bet kad 
išsaugotų jį, praturtindamas 
kitus. „Kas panorės išsaugoti 
savo gyvybę, privalo nepa
šykštėti jos kitiems”. Kiekvie
name žmoguje slypi padovano
ta Dieviška prigimtis, kurios 
gimimą švenčiame Kalėdose. 
Kartais šią paslaptį švenčia
me atsargiai, apčiupinėdami 
tamsų gyvenimo taką, o kar
tais, kaip Betliejaus pieme
nys, bėgte prie jos pribėgame, 
nakties tamsoje išgirdę angelų 
balsus, jog gimė žemėje Die
vas ir tapo vienu iš mūsų. Bro
liu tapo.

Viešpatie, jau arti Kalėdos 
— rask mane.

Užliejai mus, visagali Dieve, 
nauja įsikūnijusio Žodžio švie
sa! Tegul ji tikėjimu šviečia 
mūsų dvasioje ir atsispindi 
darbuose. Tebūnie tai mūsų 
Kalėdų malda. Su artėjan
čiom!

/
giau nei dvidešimt kartų per 
mėnesį atkeliaujantis laikraš
tis jums kainuos tik 8 dol. ir 
35 centus. Kur rasite pigiau?! 
Užsiprenumeruokite „Drau
gą”, tapkite jo skaitytojais, 
taip pratęsite paties seniau
sio laikraščio už Lietuvos ri
bų egzistavimą. Rašykite į 
„Draugą” — jūsų nuomonė 
mums yra labai svarbi.

Smulkesnė informacija tel. 
(773)-585-9500.

niausioji Urbonų atžala, jau 
pusantrų metų gyvenanti Či
kagoje. Į mano klausimą, ką 
norėtų palinkėti sau artėjan
čiuose Naujuose metuose, ji 
atsakė labai paprastai: „Noriu 
sutikti tokį patį žmogų, kokį 
sutiko mano tėvai — vienas 
kitą”.

Pabaigos prierašas. Rašo
me apie nemalonius įvykius, 
lyg norėdami perspėti kitus, 
besirengiančius Amerikon — 
rinkitės kelionei vadovus labai 
atsargiai ir atidžiai, aptarkite 
visas sąlygas iš anksto, išgul- 
dę jas ant popieriaus.

Kalbėjosi Ligija 
Tautkuvienė
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Bičiulystė
PAVYDAS

SUSIMYLĖK, VIEŠPATIE
Smulkus mastelis, 

provincija
„Girdėjome, girdėjome, ten, 

Lietuvoje, tiek pavydo. Čia, 
pas mus, tokių dalykų nėra. 
Jei ką gerai padarai, visi tik 
džiaugiasi, nepavydi”, — prisi
menu, kalbėjo man ponia P., 
kai atvykau į Ameriką. Štai, 
galvoju, man pavyko, nuskilo 
kaip aklai vištai grūdas, pate
kau į gerą vietą. Ir kaip ne
dirbsi bendruomenės labui, jei 
visi džiaugiasi, niekas nepavy
di. Paprašyta paruošiau vieną 
radįjo programą, po to kitą, 
trečią. Kinkos, tiesa, drebėjo, 
kalbant į mikrofoną. Progra
mos žmonėms labai patiko. 
Gyrė mane ir ponia P. Tik, juo 
toliau, tuo labiau, žiūriu, ji 
vis labiau niaukiasi, vis labiau 
rūgsta. Viskas lyg ir gerai, bet 
koks nors mano sakinys vis 
vien ne taip pasakytas. O čia 
ir į spaudą po truputį pradė
jau rašyti. Jei turiu minčių, 
tai negi jas vien sau laikysiu. 
Kai pasidalinu, išguldau tas 
mintis juodu ant balto, negu 
lauksiu, kad visiems patiktų. 
Vieniems patinka, kitiems 
kas nors užkliūva, treti net 
supyksta, bet po kiek laiko ir 
vėl atsileidžia. Tik ta ponia P., 
kai vieną kartą susiraukė, 
taip tokia ir būna. Nebesi
sveikina, į akis nebežiūri. 
Jaučiu, aplinkui kalbos apie 
mane vaikšto, bet į akis nie
kas nieko nesako. Pasiekė 
žinia, kad net į Čikagą, kur 
redakcijos, skambina ir liežu
vėliu manę plaka. Atrodytų, 
ten toli, manęs nei žino, nei 
pažįsta, nei kam rūpiu.

„Kas čia darosi? Ar čia aš 
tokia negera?” — teiraujuosi 
kitos moters. „Ne iš geriausių,
— atsako, — bet ir ponia P. 
turi savo charakterio ypatu
mų. Nemanyk, jog esi pirmoji, 
patekusi į jos nemalonę”. Ir 
tikrai, ilgiau pabuvusi bend
ruomenėje, pastebėjau, kad ne 
tik aš, bet ir dar viena mote
ris yra mano herojės ne
malonėje. Aš tai ir žodį 
griežtesnį pasakau, ir savo 
nuomonę pareiškiu. Į kampą 
įvaryta, ir visai supykstu. Bet 
ta kita nemalonėn patekusi 
moteriškė taigi visai rami, 
kultūringa ir dar vietinė. Kuk
liai, atokiai nuo bendruome
nės laikosi. Kuo tokia gali po
niai P. neįtikti? Pasirodo, toji 
moteriškė grūdus, salotas ir 
kitokį „triušių maistą” valgo, 
o tas poniai P. labai nepatin
ka, tai ir pyksta. Žinau, 
būčiau nuolankesnė, būtų ge
riau. Reikėtų man Ameriką 
girti ir liaupsinti, o Lietuvą 
tik peikti. Reikėtų sutikti su 
vyraujančiomis nuomonėmis,
— kad antroji banga — iški
liausi lietuviai, o mes, trečia- 
bangininkai, — vargani Sovie
tuos sugadinti bėdžiai. Deja, 
nėra taip, kad mano patirtis 
tą visiškai patvirtintų. Kalbu, 
kuo tikiu. Vieni, paskaitę pa
drąsina: „Gerai rašai, rašyk ir 
toliau, laukiame tavo straips-

, nių”, „Nekreipk dėmesio į pik
tus komentarus”. Kiti: „Ra
šyk, rašyk, reikia, kad mūsų 
trečiosios bangos, balsas gir
dėtųsi”. O ta mano ponia P. 
su jai prijaučiančiomis ponio
mis širsta, pyksta...

Stambus mastelis, sostinė

„Amerikos lietuvių sukur
tų fondų tikslas — remti lie
tuvybės išlaikymą išeivijoje. 
Fondai remia lietuvių kultū
rą, švietimą, Skiria lėšų Ame
rikos lietuvių jaunimo reika
lams...” Kokie kilnūs tikslai, 
graži veikla, aukšti idealai.

Tokių žodžių klausantis, šir
dis apsąla. „Ateikite, mielie
ji trečiosios bangos lietuviai, 
įsijunkite į mūsų veiklą. Jūs 
— mūsų bendruomenės dalis 
ir jos ateitis. Dirbkime darniai 
visi kartu lietuvybės labui”, — 
skaitau „Drauge” išeivijos 
kvietimą. Ak, kokie jie puikūs, 
kokie geranoriški tie antrosios 
bangos lietuviai. Tokį kvieti
mą perskaičius, širdis taip ir 
tiesiasi į savus. Eini, kaip nei
si. Žodžiai gražūs, realybė 
dar gražesnė. Štai žinia iš 
Amerikos lietuvių sostinės at
plaukia: nė vienas Amerikos 
lietuvių fondas jau NN metus 
iš eilės neparėmė Čikagos 
lietuvių Meno mokyklėlės. 
Mokyklėlėje mokosi daugiau
sia trečiosios bangos lietuviai 
vaikai. Jie čia piešia, groja, 
dainuoja, šoka. Mokyklėlę 
subūrė ir jai vadovauja šauni 
lietuvė moteris. Ji iš visų jėgų 
pluša ir savo darbui širdį ati
duoda. Vaikai ir jaunimas čia 
noriai mokosi, mokinių gretos 
kasmet auga. Mokyklėlės pa
ruoštas programėles transliuo
ja televizija, ir kitos, ne lietu
vių organizacijos kviečia pa
sirodyti mokinius jų scenose. 
Šita mokykla — tai aiški 
sėkmė, tai iliustruoja skai
čiai ir faktai. Yra tik vieną bė
da — didėjantis nuomos mo
kestis. Tas mokestis mokyklė
lę dusinte dusina. Broliai lie
tuviai iš fondų, paremkit! Ne, 
neremsime. „Ne!” — šiemet, 
„Ne”! — pernai kaip ir užper
nai, ir užužpemai. Bet juk ši
toji mokyklėlė — viena stip
riausių (jei ne vienintelė to
kia) naujai susikūrusių orga
nizacijų, kur mokosi šiandie
ninis Amerikos lietuvių jauni
mas. Toji mokykla — tai ir 
švietimas, ir kultūra, ir jau
nimo reikalai, ir lietuvybės 
išlaikymas, — viskas kartu, ir 
viskas mums, čia gyvenan
tiems, be galo brangu, be galo 
reikalinga. Paremkite! Ne, 
neremsim. Kodėl? Taigi kad 
jie, tie trečiabangininkai, ne 
tokie: jie ne tokius šokius šo
ka — ne tik lietuvių liaudies, 
bet ir moderniuosius į savo 
programą įtraukia. Šoka, per 
mažai apsirengę. Jie ne taip 
galvoja — turi savo nuomonę, 
ne visur su išeiviais sutinka. 
Visiškai skurdžiai, be pinigo, 
prie sovietų vergais buvę, da
bar, matai, veiklom užsiima, 
į žmones eina.

Apskritai, kas ta trečioji 
banga: duoneliautojai, mušei
kos, vagys. Į bendruomenę 
nenoriai jungiasi, bendriems 
tikslams neaukoja. Jie dar 
nesusipratę, ne tautiški, ne 
patriotai. Jie kaip ne viena 
kita banga nutautėti linkę. 
Pasiklausykit, net lietuviškai 
ne taip šneka. Jie ne tokie 
kaip mes, tai kam juos rem
ti?

Psichologai apie pavydą

Pavydas — nevalingas jaus
mas, labiau būdingas menko 
išprusimo žmonėms. Nori ne
nori, tas jausmas apima, ir 
juo taip lengvai neatsikraty
si. Kur eini, ten jis tave lydi. 
Žmogų, kuriam tu pavydi, 
nori matyti blogu ir nevalin
gai prisigalvoji apie jį nebū
tų dalykų, pavyzdžiui, kad jis 
nedoras, melagis, pasipūtęs, 
karjeristas... Tokį, „blogą”, 
lengviau apkalbėti. „Blogam” 
ne nuodėmė ir kenkti (atsisa
kyti finansiškai remti). Psi
chologų teigimu, pavyduoliui 
labai sunku, jie patys nuo sa
vo jausmo kenčia. Susimylėk 
ant jų tų pavydinčiųjų, Vieš
patie.

Dalia Kairiu&štienė

Kokios žiemos spalvos? Jų tikrai nedaug... Gamta tarytum nuvalo savo 
paletę, kad pavasarį vėl galėtų išlieti spalvų potvynį.

Pasirodo, mes gimstame tu
rėdami savo spalvinę gamą. 
Tai nustatė spalvos terapeu
tai. Jie įrodė, jog, rengdamie
si netaisyklingai, t. y. ne sa
vo atspalvio drabužiais, pažei
džiame vidaus organų veiklą. 
Netiesa, jog kuri nors spalva 
gali žmogui netikti, teigia jie. 
Jei organizmui trūksta kokios 
spalvos, tai galima kompen
suoti... maistu. Tiksliau, tai
syklingu maitinimusi, kadan
gi kiekvienas vitaminas ati
tinka tam tikrą spalvą. Pa
vyzdžiui, vitaminas A — gelto
ną spalvą, B — oranžinę, C 
— geltoną ir žalią, D — vio
letinę, E — ugninę, ir raudoną 
K — mėlyną. Jeigu jaučiate 
alergiją citrusiniams vaisiams 
ir negalite jų valgyti, specia
listai rekomenduoja nors ret
sykiais apsivilkti kokį nors 
geltonos spalvos drabužį. Ir 
atvirkščiai, jeigu kategoriškai 
atsisakot oranžinės spalvos 
drabužių — dažniau valgyki
te apelsinus.

Spalvos terapeutai tikina, 
jog per parą žmogus turėtų 
„gauti” visą vaivorykštės 
spalvų gamą, todėl pataria ne
šiotis su savimi briaunotą 
krištolo ar stiklo rutuliuką. 
Pavartykite jį rankose, pasi-

PATARIMAI
Šiais greičio laikais, kai na

muose gaminančių vis mažėja 
ir mažėja, nedaug besidomi 
įvairiais receptais. Paklausi 
jaunų žmonių — sako, žinai, 
neturiu tiek laiko, kad terlio- 
čiaus. Vis tik atsiranda vienas 
kitas, kuriam įdomu, kuris 
ir pats gamina. Artėjant Kū- 
čioms, žmonės susizgrimba ir 
pradeda klausinėti, kur gauti 
tą ar kitą produktą. Štai kele
tas atsakymų, patarimų:

• aguonų pieną kūčiukams 
lengviausia pasigaminti iš jau 
paruoštų aguonų. Konservų 
dėželę „Poppy seed. Filling”, 
gausite kiekvienoje didesnėje 
maisto prekių parduotuvėje. 
Vienos dėželės aštuoniems 
žmonėms pakanka. Tik reikia 
atvėsinti virinto vandens ir 
juo užpilti aguonas;

• silkes, pačias geriausias 
Čikagos apylinkėse — minkš
tas ir riebias, pardavinėja 
Rusijos žydų krautuvėse šiau
rinėje miesto dalyje. Štai ke
lios: 8716 W. Golf Rd. ir 4817 
Oakton (Skokie). Labai geros 
silkių file parduodamos lenkų 
parduotuvėse: Matjes style 
Herring Fillets in vegetable 
oil. Tiesa, dėželė sveria 3 sv.

grožėkite žaižaruojančių spal
vų žaismu.

Kalbant apie drabužių spal
vų pasirinkimą, specialistai 
rekomenduoja atsižvelgti į 
aplinkybes. Pavyzdžiui, darbe 
nepataria vilkėti raudonų 
spalvų drabužius. Net jei jie 
nepaprastai elegantiški — su- 
kelsite vieninteles galimas 
šiuo atveju emocijos: prastai 
slepiamą susierzinimą. Ir šis 
jausmas lengvai paaiškina
mas: raudona spalva labai ag
resyvi, vadinasi įstaigoje, kur 
žmonės dirba, jai — ne vieta. 
Tačiau restorane, per priėmi
mą ar Naujųjų metų sutikime, 
apsivilgusios raudonai, būsite 
nepakartojamos. Tiesa, ir šiuo 
atveju esama vieno „bet”. Jei 
norite atkreipti į save publi
kos dėmesį, ir prikaustyt vyrų 
žvilgsnius, raudona spalva 
tam tiks. Tačiau į romantišką 
pasimatymą šios spalvos suk
nelės vilktis nepatartume — 
atbaidys jos rėksmingumas, 
Netiks pakylėtiems susitiki
mams *ir mėlyna — griežta ir 
perdėm dalykiška. Vilkdamie- 
si šios spalvos kostiumėlį, de
monstruojate, jog — nė „kvai
lystės” galvoje, esate nusitei
kusi kalbėti apie reikalus. 
Sėkmės!

4.9 oz (1500 g) ir nėra pigi, bet 
silkė jau kaip ir paruošta, 
minkšta, belieka tik užpilti 
mėgstamu padažu.

• Džiovinti grybai gana 
brangoki, bet galima pirkti 
supjaustytus ir konservuotus, 
pakepti kartu su svogūnais ar 
kitais mėgstamais priesko
niais ir t.t.

• Rūkytos mėsos mėgėjams, 
ypač kažko panašaus į lašinu
kus, patariame pirkti vengrų 
firmos „Kolozsvari” rūkytus 
gaminius. Jais prekiauja ne 
tik šiaurinėje dalyje žydų 
krautuvėse, bet ir lietuviai 
Marąuette Parke bei 95th gat
vėje, netoli Roberts Rd. esan
čioje parduotuvėje „95”

MANO RECEPTAS

Daivos Bačkienės mėgsta
mos ir greitos salotos

Juoda duona (geriausiai ru
siška „Baltic bakery”)

2 dideli obuoliai, 1-2 kivi 
vaisiai

4 didėlės česnako galvelės 
(susmulkinti)

1 indelis pupelių (Red 
beans)

majonezas

AR ŽINAI, KAD...
** „Misis Lietuva 2001” 

Ilona Penkauskienė neseniai 
antrą kartą ištekėjo už to pa
ties vyro. 26 metų kaunietė 
nutarė susituokti, bandydama 
gauti vizą į Jungtines Valsti
jas, kur šiemet vyks grožio 
konkursas „Misis pasaulis”. 
„Išsituokėme šį pavasarį dėl 
turtinių reikalų, tačiau ant
spaudas pase nieko nereiškė. 
Gyvenam kartu, auginame 
dvi dukreles. Mūsų santykiai 
yra puikūs”, — kalbėjo mote
ris, vėl ištekėjusi už buvusio 
savo vyro ir vaikų tėvo. I. Pen
kauskienė neslepia staigių 
vedybų su buvusiu vyru To
mu priežasčių. „Dėl ištuokos 
antspaudo pase negaliu gauti 
vizos į JAV, kur Las Vegas 
gruodžio mėnesį vyks „Misis 
pasaulis 2001”, — paaiškino 
moteris.

** Lietuvos ledo šokėju
pora Margarita Drobiazko ir 
Povilas Vanagas neslepia, kad 
šis sezonas gali būti paskuti
nis tarp mėgėjų. Bet čiuožėjai 
nežada atsisveikinti su sportu 
— jų kelias tikriausiai suks 
pas profesionalus.

4"

GARSIAUSI PASAULIO 
„NEŪŽAUGOS”

Iki II pasaulinio karo, Lietu
voje vidutinis vyro ūgis buvo 
165 cm. Apie 1970 metus vidu
tinis vyro ūgis buvo 170 cm. 
Tada žemais buvo laikomi 160 
cm. Šiais laikais vidutiniškas 
18 metų vaikino ūgis — 180 
cm. Medikai tvirtina, kad toks 
aukštas ūgis akceleracijos pa
sekmė.

„Napoleono kompleksas”, 
arba menkavertiškumo komp
leksas, priskiriamas mažo 
ūgio, karingo charakterio vy
rams. Didžiojo karvedžio Na
poleono Bonaparte ūgis buvo
151 cm.

Manoma, kad žemaūgiai sa
vo trūkumą kompensuoja kar
jera, siekimu, yra jautresni, 
atidesni.

Aktorius Danny DeVito —
152 (ūgis cm)

Prancūzų poetas Jean Paul 
Sartre — 157.

Dainininkas Prince — 158.
Aktorius, režisierius Charlie 

Chaplin — 160.
Aktorius Michael J. Fox — 

160.
JAV rašytojas, novelistas 

Truman Capote —160.
Aktorius Dustin Hoffman — 

163.
Buvęs kandidatas į prezi

dentus Ross Pero — 163.
Prancūzų kino komedijinis 

aktorius Louis de Funes — 
163.

Filmų režisierius Roman 
Polanski — 163.

Aktorius Woody Alen — 163.
Buvęs SSRS KP generali

nis sekretorius Nikita Chruš- 
čiov — 165.

Italijos diktatorius Benito 
Mussolini — 165.

4 riekės duonos. Apipjaus
tyti plutą. Minkštimą supjaus
tyti kubeliais ir pakepinti kep
tuvėje ant silpnos ugnies, var
tojant mažai aliejaus, kol aps- 
krus. Baigiant skrudinti, įber- 
ti 2 skilteles česnako ir dar 
porą minučių pamaišant, ke
pinti kartu su duona. Suber- 
ti į salotoms paruoštą indą, at
vėsinti.

Obuoliai. Nulupti odelę, iš
pjauti sėklas. Supjaustyti ku
beliais. Kivi — nulupti odelę, 
supjaustyti smulkesniais ku
beliais. Pupeles perplauti van
deniu, nusausinti. Viską su
pilti ir išmaišyti, pridedant 
likusį susmulkintą česnaką 
ir majonezo pagal skonį. Prieš 
vartojant — 1 vai. palaikyti 
šaldytuve. Beje, galima apsiei
ti ir be kivi. Skanaus!
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*♦ Sugrupavus namų 
ūkių narius pagal vartojimo 
išlaidų lygį paaiškėjo, kad 10 
proc. turtingiausiųjų vartoji
mo išlaidos buvo 7,9 karto di
desnės negu 10 proc. (skur
džiausiųjų 1999-aisiais buvo 
8,1 karto), teigiama Lietuvos 
Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos socialiniame pra
nešime. 2000 m. žemiau san
tykinės skurdo ribos (pernai 
tai buvo 260 litų vienam var
totojui) gyveno 16 proc. žmo
nių, iš jų 28 proc. kaimiečių, 8 
proc. didžiųjų miestų ir 14 
proc. kitų miestų gyventojų. 
Namų ūkio disponuojamos pa
jamos (piniginės ir natūrinės), 
skaičiuojant vienam namų 
ūkio nariui, praėjusiais me
tais buvo 415,5 lito per mėnesį 
(piniginės pąjamos sudarė 84 
proc. visų disponuojamų paja
mų). Disponuojamos pajamos 
2000 m., palyginti su 1999-ai- 
siais, sumažėjo 2,9 proc., rea
lios disponuojamos pajamos 
smuko 4 proc.

*♦ Trys Utenos miesto 
laikrodžiai, pernai prieš 
Naujuosius metus sumontuoti 
viename Utenos kolegijos pas
tato bokšte, ėmė rodyti skir
tingą laiką. Tik vienas jų 
dažniausiai neklysta, kitas ap
sirinka valanda, o trečias daž
niausiai rodo išvis nesupran
tamą laiką. Per 15,000 litų 
kainavusi įranga ėmė gesti 
nepraėjus nė metams. Ute
niškiai, ilgai laukę tokios sa
vivaldybės dovanos miestui, 
ėmė piktintis, negalėdami ap
sispręsti, kuriuo laikrodžiu 
kada tikėti. Pasirodo, kad, 
laikrodžių rodomas laikas re
guliuojamas palydovine tech
nika iš Vokietijos, todėl Ute
nos laikrodžiai, papuošti mies
to herbais, kartais ima rodyti 
Europos laiką. Manoma, kad 
laikrodžiams prižiūrėti kas
met reikės iki 3,000 litų. No
rint ranka pasukti jų rodyk
les, kaskart reikia specialaus 
keltuvo darbininkui iki bokš
to viršūnės pakelti.

*• Planetos pirmenybių 
auksas iš Prancūzijos kelia
vo į Lietuvą. Aukščiausią Pa
saulinės kultūrizmo federaci
jos (WPF) čempionato, vyku
sio Monpeljė mieste, apdova
nojimą pelnė 36 metų kaunie
tė Daiva Petkūnienė. „Gele
žinių žmonių” klubo atstovė 
laimėjo aukštesnių nei 165 cm 
moterų figūros rungtį. Prieš 
pusmetį D. Petkūnienė buvo 
iškovojusi Europos čempionės 
titulą. Šįsyk kaunietei teko 
atlaikyti dvidešimties varžo
vių iš kurių stipriausios buvo 
vokietės, konkurenciją. „Kaž
ko panašaus ir tikėjausi”, — 
varžybų rezultatus pakomen
tavo nugalėtoja. Pasak spor
tininkės ir trenerio rinktinės 
vadovo Sauliaus Misevičiaus, 
jo auklėtinės pergalę lėmė pui
kios raumenų proporcijos, iš
raiškingas figūros kontūras. 
Treneriui maloniausia, jog lie
tuvių pasirodymų choreogra
fiją ėmė kopijuoti net šios ša
kos favoritai. Dar vieną me
dalį į Lietuvos rinktinės tau
pyklę įdėjo Paulius Stankevi
čius. „Geležinių žmonių” klu
bo narys užėmė antrąją vietą 
jaunimo kultūrizmo absoliu
čios svorio kategorijos varžy
bose. Lietuvis aplenkė 22 kon
kurentus. Iš viso Lietuvai 
čempionate atstovavo 11 spor
tininkų.

** Garsus krepšinio, il
gametis Kauno „Žalgirio”
treneris Vladas Garastas pa
rašė naują knygą. Autorius ti
kisi, kad jo knyga pravers ki
tiems krepšinio — ir ne tik 
— specialistams.

** Kai kurių žinomų 
sporto veikėjų, dar ir dabar 
turinčių realią įtaką Lietuvos 
sporto politikai, veikla Kaune 
nepriklausomybės dešimtme
čiu vertinama ne vienareikš-
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miškai. „Žalgirio” draugijos 
pirmininkas, dabartinis Kū
no kultūros ir sporto depar
tamento direktorius Vytautas 
Nėnius gana sumaniai suge
bėjo perleisti Kaune buvusį 
„Žalgirio” sporto draugijai 
priklausančio turto į privačias 
rankas. Šalia Lietuvos kūno 
kultūros akademijos buvę te
niso kortai, prieš keletą me
tų priklausę „Žalgirio” sporto 
draugijai, dabar atiteko „To
ros” bendrovei. Draugijai pri
klausęs „Žalgirio” stadionas 
K Baršausko gatvėje dabar 
valdomas keturių savininkų, 
ir tik nedidelė dalis liko „Žal
girio” stadiono nuosavybe. 
Taip pinigai už „Žalgirio” 
turtą pateko į nematomą ki
šenę.

*♦ 38 procentai Čikagos 
suaugusiųjų gyventojų yra 
nuomininkai. Apartamentų di
rekcijoje jų gausu penktadie
niais;

** Net 75 proc. Čikagos 
ir apylinkių gyventojų visai 
nesilanko arba labai retai pas 
dantų gydytoją.

** Buvusi vilnietė šach
matininkė Kamilė Bagins- 
kaitė su šeima gyvena JAV ir 
siekia pilietybės. Amerikos ' 
čempione tapusi lietuvė, tarp
tautinėse varžybose atstovau
janti JAV, pradėjo studijuo
ti Berklio universitete.

** Ledo ritulininkas Dai
nius Bauba Didžiosios Bri
tanijos superlygoje pagarsėjo 
gražiais įvarčiais ir agresyviu 
elgesiu.

** Vakarų Europą ir JAV 
krečia Harry Poter karštligė. 
Net ir tie, kurie iki šiol nebu
vo nieko girdėję apie rašyto
jos Joanne Kathleen Rowling 
knygą, dabar veržiasi į kino 
teatrus pažiūrėti stebuklingo 
berniuko nuotykių. Jau rie'5 
abejojama, kad filmas apie 
berniuką pagerino visus anks
tesniuosius kinematografijos 
rekordus, nes žiūrovai traukia 
į kino teatrus šeimomis, grū
dasi eilėse prie kasų. Ši karšt
ligė kelia nuostabą ir pačiai 
„Harry Poter” kūrėjai — 36 
metų škotų rašytojai J. K. 
Rowling. Po to, kai 1997 me
tais rašytoja į vaikų literatū
ros pasaulį išleido akiniuotą 
stebukladarį Harry, jos gyve
nimas stebuklingai pasikeitė. 
Nesėkmingos vedybos, skyry
bos, nedarbas — viską jau 
spėjusi patirti rašytoja, kūrė 
savo knygas ne namuose, bet 
kavinėse — skaityklose. Taip 
ji taupė šildymo išlaidas. 
Šiandien ji turi 6 mln. dole
rių vertės namą pačiame Lon
dono centre.

**Žinia apie pirmąjį klo
nuotą žmogaus embrioną 
žaibiškai apskriejo visą pa
saulį. Klonavę embrioną ame
rikiečiai iš karto pareiškė, kad 
iš jo nebus auginamas žmo
gus. Mokslininkai teigia, kad 
embrionų kamieninės ląstelės 
reikalingos tyrimams, kurie 
padėtų sukurti metodus, 
įveiksiančius iki šiol nepagy
domas ligas. Tuo tarpu buvu
sio sovietinio bloko medikai 
jau dešimt metų taiko emb
rionų ląstelių terapiją. Ne
trukus ji gali būti taikoma ir 
Lietuvoje.

• Kauno rąj. Garliavos 
Jonučių vidurinės mokyklos 
vaikų ir jaunimo dramos stu
dija „Vaidyba” atstovaus Lie
tuvai kas 4 metai rengiama
me tarptautiniame jaunimo 
teatrų festivalyje Monake.

• Ne visiems pasiseka 
būti laimingiems sulaukus 
brandaus amžiaus. Šiame gy
venimo etape yra svarbesni 
kiti dalykai nei meilė jaunys
tėje. Kai mylimas žmogus yra 
ir draugas, kai juo gali pasi
tikėti, tuomet daug lengviau 
pasitikti senatvę.
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IR EUROPA JAU VISAI 
NEBE TA

STASĖ SEMĖNIENĖ

S K E A ■
Vyr. red. Danutė Bindokienė 

labai taikliai apibūdino JAV- 
jų būseną po rugsėjo 11-osios 
tragedijos savo vedamajame 
„Amerika nebe ta”. Tik ką grį
žus iš Europos ir Afrikos, gali
ma drąsiai tvirtinti, jog ir Eu
ropa (ir net visas pasaulis) 
visiškai nebe ta. Kaip vienas 
sutiktas Japonuos pilietis pa
tvirtino, kad terorizmo pabai
sa nėra vien JAV-jų problema, 
tai — viso pasaulio — lyg bai
susis maras — problema.

Lygiai už mėnesio po rugsėjo 
11-osios, spalio 11 d. išskrido- 
me „American 767” (!!) iš Či
kagos į Romą. Jau O’Hare oro 
uoste išlydėjo Tautinės gvardi
jos sargybiniai, kovos unifor
ma (maskavimaisiais drabu
žiais), su šautuvais, vis po 
porą, vis po du, stovėdami pos
tuose. Keleivius suskirstė į 3 
grupes. Prieš einant į lėktuvą, 
prie durų pastatytas ilgas sta
las, o prie jo pareigūnas tikri
no „iš akies”, atskyręs 4 žmo
nių grupę, pinigines, ranki
nukus. Ir taip ilgai krapštėsi 
po juos, jog nenuostabu, kad, 
skrendant į užsienį, reikia at
vykti į oro uostą 3 vai. anks
čiau. O pačiame lėktuve, 
užuot 283 skrendančiųjų, te
bebuvo tik pusė tiek. Mano 
bendrakeleivė amerikietė, pa
ėmusi nuo sėdynės atlošo 
įmontuotą telefoną, atsisveiki
no su sūnum Kansas City, lyg 
jau paskutinį kartą... Ji visaip 
mėgino atsisakyti kelionės, 
net su dideliu finansiniu nuos
toliu, tačiau pasisekė ją per
kalbėti. Kaip toje dainoje: 
„que serą, serą!” (kas bus — 
tas bus). Ir... laimėjome nuos
tabią kelionę!

Romoje mus vėl pasitiko ka
reiviai poromis, kovos apran
ga, su automatiniais šautu
vais. Da Vinci oro uoste mūsų 
laukė Holland — America 
„MS Noordam” laivo parei
gūnai ir nuvežė autobusu į Ci- 
vitavecchia uostą, kurį pasie
kėme už valandos, ir lipom į 
laukiantį laivą. Tik šį sykį ne 
taip lengvai ir greitai, kaip pa
prastai. Jau dešimtas plauki
mas jūra (ar vandenynu), o tik 
pirmą kartą, kai paėmė iš 
mūsų visus pasus ir atidavė 
atgal tiktai po kelionės pabai
gos Viduržemio jūra. Kodėl? 
Visur atsakymas: „Security!” 
Grįžtant į laivą iš ekskursijų, 
paprastai užtekdavo panaudo
ti laivo išduotą plastikinę kor
telę. Tiktai ne dabar! Priedo 
reikia parodyti asmens lipdi- 
jimą su nuotrauka, o pirki
niai, piniginės, rankinukas ei
na ant diržo peršvietimui 
Rentgeno spinduliais.

Laive visos vietos — 1,214 
— buvo išparduotos, o vykome 
tiktai 830. Todėl ir įgula (pa
tarnautojai ir padavėjai iš 
Bali salos, Indonezijos ir Fili
pinų) buvo sumažinta nuo 550 
iki 500. Iš New Yorko 80-ties 
asmenų grupės nubyrėjo iki 
32. Havąjiečių — iš 16-kos te
liko 5. Daugiausia keliavo 
amerikiečiai ir kanadiečiai, o 
labiausiai pabūgo europiečiai. 
Visai nuščiuvo ir nutūpė na
mie. Ne taip, kaip praeitų me
tų gruodį „Costa Atlantic” lai
vu Karibų jūra („plaukiojančia 
galerija” dėl savo milijoninio 
meno jame, statytu 2000 m. 
liepos mėn.), kai visi klegėjo, 
net žuvėdros atsiliepdamos, 
vien itališkai (tada plaukė 20 
asm. lietuvių grupė, suorgani
zuota energingos Ritos Penčy- 
lienės iš American Travel — 
Alekso ir Vytauto Lauraičių — 
kelionių agentūros). Tai štai 
ką dabar padarė toji nelegali 
ir Europos imigrantė — bai
mė, anot D. Bindokienės. O 
kodėl Hamletas niūriai filoso

favo: „Geriausias saugumas 
būna baimėje!”

„Noordam” maršrutas buvo 
8 uostai, 6 skirtingi kraštai: 
Civitavecchia, Livorno (Itali
ja), Monaco, Corsica sala 
(Prancūzija), Mallorca (ispa
niškai tariasi Majorka — Ispa
nijos sala), Ispanija, Morocco, 
Portugalija.

Maroke, vykstant autobusu 
iš Casablanca į Marrakech, 
vadovas, prisistatęs esąs Ra- 
shid, o vairuotojas Hassan, iš
pylė visą atsiprašinėjimo mo
nologą. Pasveikinęs su nuošir
džiausiu priėmimu, maldavo 
jaustis visiškai saugiai jo 
krašte, nes jie esą JAV — 
draugai, nors ir musulmonai, 
bet nepripažįsta savižudybės, 
nei kitų žudymo — jokio tero
ro. Amerikiečiai (paprastai 
juokaujantys ir gyvai reaguo
jantys) klausėsi, žadą užėmę, 
galėtum uodo skridimą išgirs
ti.

Grįžimas namo buvo it pasi
šokinėjimas nuo akmens ant 
akmens per balutę: iš Lisabo
nos į Madridą (Air Portugal li
nija), iš W. į Newark, NJ 
(Continental), iš N. į Detroit, 
iš D. į Madison (Northwest li
nija). Taip, kad atsikėlusios 3 
v.r. pasiekėme Madison 8 v.v. 
Visą parą — 24 v. — kelionėje 
(įskaitant 3 v. skirtumą tarp 
.Europos ir Amerikos). O 1971 
m. iš Čikagos į Tokijo, Japo
niją, tetruko 24 v. 25 min.

Lisabonoje, Madride — vi
sur tas pats vaizdas — apsau
ga su ginkluotais kareiviais. 
Priminė laikus, kai, 1973 m. 
keliaujant Peru, iš Cuzco 
vykstant į Machu Picchu ap
žiūrėti nuostabiųjų inkų iška
senų, geležinkelio stotyje sto
vėjo sargyboje kareiviai su 
šautuvais. O koks dabar tikri- 
nimas Europoje! Net ir dan
tims krapštuką surastų! Ati
daro lūpų pieštuką, atsuka 
dantims pastos tūbelę. Vyrai 
turi padėti piniginę ant diržo 
apšvietimui (visų kišenės turi 
būti tuščios). O vienam vyrui 
liepė net nusimauti batus. 
Įėjus į lėktuvą, atima bilieto 
šaknelę ir neleidžia laukti sa
vo bendrakeleivių, nei šeimos 
narių: eik ir užimk savo vietą. 
Romoje sutiktas amerikietis 
profesorius, žento kolega iš 
Wisconsin universiteto, pasi
dalino įspūdžiais iš kelionės į 
Europą: Angliją, Belgiją,
Prancūziją, Vokietiją, Italiją, 
Graikiją. Jis stebėjosi, kaip 
Europoje daug griežčiau krei
piamas dėmesys į saugumą.

Dr. prof. Alfred E. Genn su 
žmona Lavonne, grįžęs prieš 
dvi savaites iš Lietuvos, kur 
jis 2 mėn. dėstė „Tarptautinę 
diplomatiją” Vytauto Didžiojo 
universitete Kaune, pasakojo, 
kad, skrendant iš Frankfurto, 
Vokietijos, į Čikagą, 50 nuoš. 
keleivių buvo musulmonai.

Kitas naujas (ir įdomus!) 
reiškinys Europoje — „keičias 
rūbai margo svieto” — nuotai
kos amerikiečių atžvilgiu apsi
vertė aukštyn kojom. Kaip 
anksčiau visur nekentė „ūgly 
Americans” (ką ir Pat Nixon 
pati patyrė, apsilankiusi Eu
ropoje), dabar kone apkabina 
tave, lyg seniai prarastą šei
mos narį. Europiečiai visuose 
kraštuose pilni užuojautos 
JAV-joms, amerikiečiams la
bai draugiški, malonūs, pa
slaugūs, nors dėk prie širdies. 
Netgi ir prancūzai, kurie aler
giškai nekentė amerikiečių, 
dabar — nuoširdžiausi drau
gai (kaip norėtųsi, kad nusifi- 
losofavęs „filosofas” Juozaitis 
su „cha, cha, cha studentu iš 
Vilniaus” iškištų nosį iš namų 
ir pajustų, kokie vėjai dabar 
pučia kultūringuose Vakarų

Ištuštėjo pajūris — ilsisi Baltija po vasaros šurmulio, gėrisi ramybe, kol dar rudens ir žiemos vėjai neprivertė 
bangas šėlti ir šokti pagal savo muziką. Baniutės Kronienės nuotrauka.

kraštuose ir kaip tokie, kaip 
jie patys, laikomi blogesniais 
už pačius teroristus...).

Kitas veidrodinis įvaizdis — 
visiškai pasikeitė pažiūra į 
prez. George W. Bush. Seniau 
jį laikė Europoje beveik kvai
liuku: girdi, net Europos ne
regėjęs prieš savo prezidenta
vimą. Jau ir Lietuvą pasiekė 
aųekdotas: į dangų beldžias 
žmogysta: — įleiskite, esu 
Enšteinas. — Įrodyk, — atsi
liepia šv. Petras. Enšteinas 
tuoj išrašo formules dangaus 
mėlynėje. Įleido. Vėl barbena:
— Čia Picaso. Įleiskite. Šv. 
Petras vėl pakartoja įrodymo. 
Picaso nupiešia balandėlį ant 
debesio. Pagaliau daužo duris:
— Aš esu George W. Bush, 
JAV-jų prezidentas. Atida
rykite duris! — Ką aš žinau, 
kas tu toks — įrodyk. Va, 
Enšteinas ir Picaso įrodė, — 
sako šv. Petras. Nustebęs 
Bush trauko pečiais: — pasa
kyk man, o kas tas Enšteinas 
ir kas toks Picaso?

Bet šiuo laiku nestinga pa
gyrimų Bush adresu: koks jis 
sumanus, veiklus, teisingai 
ieško koalicijos, „he is on the 
bąli”, paplitusi vieša nuomo
nė. Šiomis dienomis Europoje 
skraido triumfuojanti reno- 
mėe apie Bush! Madride lei
džiamame laikrašty „Interna
tional Herald Tribūne” spalio 
21 d. pirmame puslapy 
straipsniai vien tik terorizmo 
temomis ir papuošta milžiniš
ka nuotrauka — per dvi skil
tis dvi galvos — Bush ir 
Jiang, Kinijos prezidento, 
Šanchajuje.

Kalbant apie Madridą, verta 
paminėti, kaip ispanas „per 
kraują ir prakaitą” padėjo 
mums pasiekti namus. Teisin
gai Lietuvoje perspėdavo: „Ne
kalbėk apie virvutę pasikoru
sio namuose!” Čia rašančioji 
bijojo Madrido iš tolo dėl vieno 
nesėkmingo nuotykio. 1999 m. 
kartu su Marija Remiene at
sisveikinome Kanarų salose 
(Canary Islands) su 25 asm. 
grupe iš Lietuvos (GT Interna
tional — Algio Grigo kelionių 
agentūros suorganizuota) ir 
skridom į Madridą. Lėktuvas 
vėlavo. Atskridom į A, bet tu
rėjom išskristi Čikagon iš D 
vartų. Skubėjom uždususios. 
O tas uostas — mylių mylios, 
kaip Čikagoj. Atbėgusios ra
dom lėktuvo duris beužda
rant. Laimei, dar mus ir kitą 
jauną porelę įleido. Tačiau 
mūsų lagaminai atsivijo 
mus... už penkių dienų. Tokio 
pat likimo susilaukė Čikagoje 
nemažai keleivių. Dabar ir vėl 
pasikartojo. Atskridus į Mad
ridą (na taip ir vėl pavėlavus), 
keleivius jau leido į Continen
tal lėktuvą. Čia ispanas pa
reigūnas tiesiog herojiškai te
lefonu pašaukė policiją, iš
kvietė vežimėlius, o pats išra
šinėjo „boarding pass”. (Ir JAV 
ir Europoje dabar, keičiant 
lėktuvus, kiekvieną kartą iš
rašo „boarding pass”, tik prieš 
lipant į lėktuvą. Naudinga su- 
•minėti, kad, kaip teroristai

TARP MUSŲ KALBANT
f/ NEGALUOJA MŪSŲ LAIKRAŠTIJA

Daugel metų teigiame, kad 
JAV gyvena 1,000,000 lietu
vių. Prie šio milįjono dar rei
kėtų pridurti apie 100,000 
pastarųjų 10 metų laikotar
pyje JAV įsikūrusių arba mė
ginančių įsikurti mūsų tautie
čių. Ak, kokia gausi JAV lietu- 
vija!

* Prieš keliolika metų čionai ' 
lankėsi vienąs, iš Lietuvos at
vykęs, mūsų tautietis. Jis gė
rėjosi ir stebėjosi mūsų veiklu
mu. Ypač jį stebino mūsų laik
raščių gausa. Jam nebuvo su
prantama, kaip mes sugebame 
įtikinti valdžios įstaigas tokios 
gausybės laikraščių reikalin
gumu. Mes jam aiškinome, 
kad JAV gyvuoja spaudos lais
vė, kad šiame krašte nereika
lingi leidimai laikraščio leidy
bai.

Tikrai, kitados buvo savo
tiškai smagu pasidžiaugti ir 
pasididžiuoti čionykščių laik
raščių gausumu. Dabar gi, pra
bėgus kuone porai dešimtme
čių, jau reikia apgailestauti 
mažėjantį lietuvių kalba lei
džiamų laikraščių skaičių. Va, 
praėjusiais metais nutrūko 
„Laiškai lietuviams” leidimas. 
Prieš trejetą metų nurimo 
„Laisvoji Lietuva”. Kiek anks
čiau tokio pat likimo sulaukė 
„Keleivis”, „Vienybė”, „Lietu
vių dienos”, „Naujienoj” ir dar 
vienas kitas mūsų periodinis 
leidinys. O nesenim atėjo ne
tikėta žinia apie nfftarimą šių - 
metų pabaigoje sustabdyti 
New Yorke (Brooklyne) lei
džiamą „Darbininką”. Mažėja 
ir mažėja JAV lietuvių laik
raščių leidimas.

Kun. Benedikto Jurčio, 
pranciškonų provincįjolo žo
džiais: „ 'Darbininko’ išlaidos 
palaipsniui pradėjo viršyti pa
jamas. Mėgindama išlaikyti 
laikraščio leidimą, pranciško
nų provincija, tikroji laikraš
čio leidėja, net sumažindama 
savo paramą atsikuriantiems 
pranciškonams Lietuvoje, per 
paskutinius 4-5 metus, turėjo 
'Darbininką’ paremti 100,000 
dolerių suma”. Tėv. Jurčys ve-

„šildėsi” Vokietijoje, taip pat 
turi ir savo „iždus” Ispanijoje). 
Ir pristatė mus žaibo greitu
mu pačias paskutines, prieš 
nosį uždarant lėktuvo duris. 
Aišku, mūsų bagažai atslinko 
ir vėl, tik... už paros.

Ar apsimoka keliauti į Eu
ropą „per ugnį ir vandenį?” Be 
jokios abejonės, bet kada. Te
roristai to tik tenori, kad nor
malus gyvenimas supliukštų, 
kad visi bijotų net savo šešė

lio, kad ekonomiškai žlugtų 
oro linijos, kelionės ir t.t. Beje, 
Europoje sklido žinios, kad 
Bush „išpirko” JAV-jų lėktuvų 
linįjas, tačiau Sabina (belgų), 
Swissair (šveicarų) subankru
tavo, o kitos „pakibusios ore”. 
Taip pat Premier ir Renais- 
sance laivų linijos užsidarė.

damajame straipsnyje be kita 
ko rašo: „Gaila, kad 'Darbi
ninkas', sulaukęs 86 metų am
žiaus, iš kurių paskutinius 50 
metų buvo pranciškonų glo
boje, naujųjų metų sausio 1 d., 
kaip savaitraštis turi sustoti. 
Tikrai gaila. Gaila ir kitų 
anksčiau leistų lietuvių laik
raščių sustabdymo”.

Tenka paminėti, kad 1951 
m. pranciškonų ir pasauliečių 
pastangomis, buvo sujungti 
trys lietuvių laikraščiai. Tai 
yra Bostono „Darbininkas”, 
New Yorko (Brooklyno) „Ame
rika” ir Pittsburgo „Lietuvių 
žinios”. Naujasis savaitraštis 
buvo pavadintas „Darbininko” 
vardu. Tąsyk laikraščių sujun
gimą paskatino susidarę fi
nansiniai sunkumai. Daugiau 
ar mažiau tokie pat sunkumai 
verčia sustoti ir ilgokai ištvė
rus! „Darbininką”. Šiam laik
raščiui sustojus, JAV rytinio 
pakraščio lietuviai lieka be pe
riodinės lietuviškos spaudos. 
Trumpai tariant — menkėja- 
me. Mūsų gyvenamojo krašto 
lietuviškąją spaudą spaudžia 
didėjanti finansinė našta, o, 
be to, raštą išmanančių (ra
šančių ir skaitančių) žmonių 
stoka.

Nedaug geriau ir kituose lie
tuvių gyvenamuose kraštuose. 
Mūsų kaimyninėje Kanadoje, 
Montrealio mieste, dėl tų pa
čių priežasčių negaluoja „Ne
priklausoma Lietuva”. Anks
čiau šis laikraštis rodydavosi 
kiekvieną savaitę, o pastarai
siais metais tenkinasi dvisa
vaitiniu leidimu. Kažin, ar il
gai išsilaikys Montrealyje lei
džiamas laikraštis? Australi
joje, Sydnėjaus mieste, nuo 
1949 m. leidžiamas savait
raštis „Mūsų pastogė”. Šio 
laikraščio gruodžio 3 d. laidoje 
rašoma: „Prenumeratos mo
kestis padengia tik truputį 
daugiau negu pusę laikraščio 
leidimo išlaidų. Likutis suren
kamas iš skelbimų, sveiki
nimų, užuojautų ir aukų iš su
sipratusių skaitytojų. Nepai
sant šių įplaukų, praeityje 
laikraščiui ne kartą grėsė ga
las — jį išgelbėdavo tik stambi 
anoniminė parama, vertinama 
tūkstančiais. Tad, bendra 
laikraščio finansinė padėtis 
nėra pavydėtina”.

Neatrodo, kad sėkmingumu 
galėtų džiaugtis Anglijos, Ar
gentinos ir Brazilijos lietuvių 
laikraščiai. Ne rožėmis klotas 
ir „Draugo” dienraščio leidimo 
kelias. Kitose Vakarų pasaulio 
valstybėse nebėra lietuvių kal
ba leidžiamų laikraščių. Vie
nur kitur dar tenkinamasi 
biuletenių leidimu. Lietuvoje 
leidžiami laikraščiai (jų yra 
devynios galybės) nėra lengvai 
prieinami. Beje, juose labai 
šykščiai rašoma apie išeivijos 
džiaugsmus ir vargus. Paga
liau praktiškai ir nebūtų įma
noma juose skelbti išeivijos in-

Paslaugos

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUTOMOBILIO. NAMU, SVEIKATOS,
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

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

FRANK ZAPOLIS
3208 1Z2 West 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
(773)681-6654

V.A.L Auto Servisas. 
Atliekame visus variklio ir važiuoklės 

darbus. Variklio kompiuterinis 
patikrinimas. Nuolatiniams klientams 

nuolaidos. Parduodame naudotus 
automobilius. 3800 W. 79 St.

Tel. 773-582-0183; 773-582-0184. 
Kalbame lietuviškai.

A & S 24 HRS, 7 DAYS 
773-531-1833 

(angliškai) .

(TONY) ANATOLIJUS BACKO
773-617-6768 (lietuviškai ir rusiškai) 

FREE ESTIMATE 
Apšildymo ir šaldymo sistemų 

visapusiškas aptarnavimas 
ir instaliacija

Įvairus

ZEPTER MISIJA — SAUGOTI 
ŽMONIŲ SVEIKATĄ! 

Šveicarijos kompanija siūlo Jums, 
mieli pirkėjai, šventines kainas bei 
dovanas. Nuolaidos tikrai maloniai 

nustebins. Skambinkite šiandien, juk 
sveikata — brangiausias turtas. 

Kompanijos atstovai 
Aldona ir Gintautas.

Tel. 847-945-0656 (palikti žinutę), 
708-917-9330 (mob.).

Siūlo darbą

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

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

formacines žinias.
Ką gi, tenka apgailestauti

susidariusią padėtį. Ypač su
menkusį išeivių dėmesį spaus
dintam lietuviškam žodžiui, o 
tuo pačiu ir menkėjančiai mū
sų laikraštijai. Kadaise Lietu
voje buvo sakoma, kad tik lau
kiniai neskaito laikraščių. Ka
žin, ar dabar nereikėtų sakyti, 
kad tik beraščiai ir begėdžiai 
neskaito lietuviškos spaudos?

Petras Petrutis

Geriausia kalėdinė dovana- 
DRAUGO prenumerata!

Kalėdų proga užsakykite DRAUGĄ savo 
draugams, vaikams, anūkams, giminėms 
ir pažįstamiems (pirmą kartą 
prenumeruojant tik $65.00 metams JAV) 
Mes nusiųsime gražų
pranešimą, kad Jūs 
užprenumeravote 
DRAUGĄ 
jų vardu.

Kalėdų
proga
užsakau
DRAUGĄ
Siųskite:

Vardas, pavardė _

Adresas --------------------------------------------------------------------------- -----------

Miestas, valstija, zip code--------------------------------- --------------------------

Dovanoja:

Vardas, pavardė ------------------------------------------------ :-------------------------

Adresas ___________________________________________________

Miestas, valstija, zip code _________________________________

Nekilnojamasis turtas

GREIT PARDUODA

RE/MAX 
y REALTORS
OFFC.|773| 229 ■ 8761 

HOME (708) 425 - 7160 
MOBIL (773) 590-0205

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

New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
Vdce Mai 773-854-7820 
Fax: 708-361-9618

DANUTĖ 
MAYER

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste arpnemiesčiuose, kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m.
Nuosavybių įkainavimas veltui.

Patrtot

Illinois
Residentia)MortoaoBlicensee

PATRIOT MORTGAGE
COMPANY

• Finansuoja perkant 
nekilnojamąjį turtą

• Perfinansuoja turimą 
nuosavybę

• Pataria ir paaiškina 
finansavimo klausimais

ŽILVINAS KARALEVIČIUS 
Tel. 630-393-5662;

773-456-8502

Parduoda

SŪDYTOS SILKĖS 
IŠ KANADOS!

Užsisakykite šventėms 
jau dabar!

20 svarų statinaitė — $35!
8 svarų statinaitė — $21! 

Skambinkite: 
708-687-5627. 
Pristatome UPS.

* Pasaulinė naujienų ir 
informacijos technologijų 
grupė „Reuters” bei stambiau
sia Baltijos naujienų agentūra 
„Baltic News Service” (BNS) 
kartu teiks Baltijos verslo 
naujienas ir informaciją „Reu
ters” Šiaurės regiono klien
tams. (BNS)
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LAIŠKAI IR NUOMONĖS
LAIŠKAS DR. JONUI ADOMAVIČIUI 

IŠ LIETUVOS

Mielas Daktare, Jūsų šilu
mą ir meilę Lietuvai bei jos 
žmonėms jaučiame jau seniai 
ir nuolat. Jus buvot pirmas, 
kuris atkreipėt dėmesį į „Vals
tiečių laikraščio” įkurtą fondą 
„Kaimo vaikai”. Jūsų auka bu
vo pirmoji, kuri pasiekė var
gingus Lietuvos sodžiaus vai
kus. Jūsų atsiųstomis siuvimo 
mašinomis, knygomis, vais
tais, drabužiais ir avalyne 
džiaugiasi ne viena šeima ar 
mokykla Lietuvoje. Per visą 
fondo „Kaimo vaikai” gyvavi
mo laikotarpį, Jūs vaikams 
paaukojote beveik 20,000 dole
rių. Ši parama — tai pietūs 
suvargusiems mokinukams 
ipažose kaimo mokyklose, tai 
stipendijos gabiems ir netur
tingiems studentams, tai ba
tai ir sąsiuviniai globos name- 
liųose priglaustiems našlai
čiams, tai karvutės, mainan
čios pienu našlės vaikus, tai 
šv. Kalėdų džiaugsmas, atneš
tas į atkampiuosius kaimus — 
pagaliau, tai gėrio šviesa, pa- 

#3|jekuąi Lietuvą per Jūsų, ger- 
-•biamas Daktare, rankas. 
Tūkstančiai Lietuvos vaikų 
taria Jums tyriausią „ačiū” už

TRUMPI PAMĄSTYMAI APIE LIETUVIUS 
AMERIKOJE

Šį gražų auksinį rudenį man 
teko laimė pasisvečiuoti Jung
tinėse Amerikos Valstijose. 
Pirmiausia, buvau labai su
krėstas baisios nelaimės New 
Yorke ir Vašingtone dėl tūks
tančių beprasmių mirčių. Ne 
tik aš, bet, manau, ir visa Lie
tuva dėl to labai pergyvena ir 
nuoširdžiai užjaučia JAV žmo
nes, kurie visada ir visur vi
siems padėdavo, be jokių iš
skaičiavimų, o iŠ tikros širdies 
ir užuojautos viso pasaulio 
vargstantiesiems.

Keletas mano minčių apie 
tai, ką pamačiau čia. Mane la
bai sužavėjo mūsų — Ameri
kos lietuvių bendravimas. 
Gražu žiūrėti, kaip visi vy
resnės kartos lietuviai dirba 
lietuvybės labui, stengiasi iš
laikyti savo papročius, kalbą, 
švęsti mūsų šventes. O kur 
dar nuolatinė pagalba Lietu
vai, jos neturtingiesiems? Visi 
prisideda, kuo gali. Rengia 
pietus — koldūnų, blynų, ce
pelinų, tortų vaišes, o surink
tus pinigus skiria šalpai. Be 
to, darbščiosios ponios, negąi- 
lėdamos laiko ir jėgų, ruošia 
siuntas į Lietuvą pagal sąra
šus, kuriuos jos gauna iš Lie
tuvos, sudaro siuntinius, tie
siog pritaikydamos įvairius 
daiktus ir drabužius, maistą, 
kai kuriuos vaistus tiems 
žmonėms, kuriems to labiau
siai reikia. Pabuvojęs lietu
viškuose renginiuose gali įver
tinti su kokiu pasišventimu ir 
atsidavimu tos jau gražaus si
dabrinio amžiaus ponios tai 
daro. Labai norėtųsi, kad jų 
sunkų darbą perimtų jaunes
nieji lietuviai — ar net iš nau
jai atvykusių — trečios ban
gos... Nežinau, ar atsiras to
kių atsidavusių žmonių iš jau
nimo tarpo, bet jie tikrai turi 
iš ko pasimokyti.

Dabar labai mažas šaukšte

rūpestį jų dabartimi ir ateiti
mi.

Nors gyvenate labai toli čia 
Lietuvoje, mes nuolat jaučia
me Jūsų šilumą ir nuoširdų 
rūpestį savąja tėvyne. Savo 
straipsniuose ir knygose įtai
giai, paprasta, visiems su
prantama ir miela lietuvių 
kalba, Jūs prabylate į kiekvie
no lietuvio širdį. Jūsų knygos 
„Kvieslys sveikaton” tai dar 
viena, ypač vertinga dovana 
Lietuvai. Jose Jūs raginate at
gimti gėriui, kalbate apie pa
siaukojimą, asmenybės tobuli
nimą, primenate apie kiekvie
no žmogaus pareigą, mokote 
atsparumo blogiui. Tai ne 
šiaip sau gydytojo patarimai 
ar receptai, o nuoširdus kvieti
mas susimąstyti, ką gali pada
ryti vienas ar kitas žalingas 
pomėgis, tai šauksmas sutelk
ti savo dvasią ir daryti poveikį 
kūnui. Jūs kalbate apie sveiką 
gyvenimo būdą ir nesužalotą 
žmogaus sielą. Jūs kalbate 
apie tobulą Lietuvį.

Padedant „Lietuvos vaikų 
vilčiai”, gydydama dukrą Či
kagoje, turėjau malonią gali
mybę su Jumis susitikti. Ligi 
šiol prisimenu šiek tiek pašai
pas, bet ypač geras, įdėmiai 
žvelgiančias akis, jūsų ramybę 
ir tą ypatingą saugumo jaus
mą, esant šalia Jūsų. Ačiū 
Jums, mielas Daktare už mo
ralinę ir materialinę pagalbą 
man ir mano šeimai — už ge
rą žodį, už suteiktą viltį.

Sveikiname Jus 90-mečio 
proga. Tegul Dievas Jus sau
go. Tik būkite ir spinduliuo
kite, kaip ir ligi šiol dvasinį 
gerumą, šilumą ir ypatingą 
meilę artimui.

Regina Švobienė 
Vilnius

lis deguto į didžiulę medaus 
statinę. Teko dalyvauti įvai
riuose renginiuose, ne tik 
Omahoje, tačiau vienas vaka
ras Omahos lituanistinėje mo
kykloje nuvylė — buvo vysku
po M. Valančiaus gimimo 200 
m. minėjimas lituanistinėje 
mokykloje — gražios vaišės, 
gražūs vaikai, daug svečių, 
bet jeigu minėjime būtų buvę 
nors keletas lietuvių nekal
bančių angliškai — jie tikrai 
nieko nesuprastų, nes beveik 
visa šventė buvo vedama ang
liškai. Mano manymu, ir mi
nėjimo vedimas, ir praneši
mas turėtų būti lietuvių kal
ba, tik su vertimu ir trumpa 
pranešimo santrauka anglų 
kalba. Nes truputį keistai at
rodė, kad lituanistinėje mo
kykloje Motiejaus Valančiaus 
minėjimas vyko anglų kalba, 
žinant tai, kad vyskupas M. 
Valančius kovojo už lietuvių 
kalbą sunkiais rusų okupaci
jos laikais. Be to, tie visi vai
kučiai taip gražiai dainuoja, o 
tegavo tik vieną posmelį lietu
viškai padainuoti. Galėjo jau
nos muzikalios studentės iš 
Lietuvos nors keletą paprastų 
populiarių dainelių išmokyti... 
Na, bet atleiskite už mano 
pastabas, tačiau visada geriau 
negu yra, juo labiau, kad tam 
yra puikios sąlygos ir geri 
mokytojai.

Linkiu visiems čia gyvenan
tiems didžiulės sėkmės dar
buose, taikos Amerikai, Lietu
vai, visam pasauliui!..

Tautvilas R. 
keliautojas iš Lietuvos

APIE „DRAUGO” 
KALENDORIŲ

Malonu paimti į rankas 
2002 metų „Draugo” kalendo
rių, iliustruotą Lietuvos pili
mis. Istorinių laikų medinės ir

Po Tėvynės Sąjungos (Lietuvos konservatorių) rėmėjų Čikagos skyriaus susitikimo su Tėvynės sąjungos centro 
valdybos sekretoriumi ir LR Seimo nariu Jurgiu Razma. Iš kairės: Algis Stepaitis, Albertas Kerelis (pirminin
kas), Tadas Bukaveckas, Vytautas Mikūnas, Jurgis Razma, Leonas Maskaliūnas, Viktoras Bileišis.

mūrinės pilys, apie kurias tik 
šiek tiek skaitome istorijos 
knygose, čia dabar atsiveria 
visu savo senoviniu grožiu. 
Kai kurių jų griuvėsių plytos 
pažymėtos ne vienu kraujo 
lašu, liudijančios anuos lai
kus, kai lietuviai užsispyru
siai gynė savo kraštą nuo kry
žiuočių, kalavijuočių ir kitų 
priešų.

Nuotraukos labai rūpestin
gai paruoštos archeologo dr. 
A. Girininko. Jas verta įsirė
minti ir paskirti garbią vietą 
savo namų kampelyje, drauge 
su lietuviškomis juostomis, 
gintarais, žemėlapiais ir kitais 
brangiais tėvynės atminimais.

Julija Gylienė
Lemont, IL

PAVĖLUOTAS
PAMOKYMAS

Š.m., gruodžio 11 d. „Drau
go” laiškų skyriuje vėl buvo 
Antano Paužuolio laiškas, ku-. 
riame jis moko „Draugo” lei
dėjus, kaip leisti dienraštį ir, 
„kad skaitytojus reikia gerbti 
ir skaitytis su jų patarimais”. 
Toliau jis pataria, kaip pada
ryti laikraštį įdomesnį: „leidė
jai turėtų sudaryti sąlygas 
skaitytojams atsakyti į pa
ruoštus klausimus, kokius ra
šinius labiausiai mėgsta. Tu
rėtų būti paskelbta keliolika 
klausimų. Reiktų kreiptis ir į
3-čios bangos lietuvius”.

Antanas Paužuolis yra 
smarkiai įsibėgėjęs laiškų ra
šyme su įvairiom pastabom ir 
dažnai prašauna pro šalį. Šiuo 
kartu A. Paužuoliui reikia pri
minti, kad tokia jo rekomen
duojama anketa su 20 pa
ruoštų klausimų buvo pa
skelbta „Drauge” 1999 m. lie
pos ir rugpjūčio mėnesiais ir 
kiekvienas galėjo pasisakyti, 
pasirašydamas ar nepasirašy
damas, skaitytojas ir neskai
tytoj as. Buvo norėta patirti, 
kaip skaitytojai vertina 
„Draugą”, kultūrinį priedą, ve
damuosius, kokius straipsnius 
norėtų skaityti, sugestijų bei 
pageidavimų redakcijai. Buvo 
atkreiptas dėmesys ir į 3-čio- 
sios bangos lietuvius. Ta pro
ga ir gimė „Bičiulystė”, pagei
daujant trečiai lietuvių ban
gai.

„Draugo” leidėjų — Lietuvių 
katalikų spaudos draugijos ta
rybos pirmininko dr. Petro Ki
sieliaus išsami anketos suves
tinė — analizė buvo paskelbta 
„Drauge” 2000 m. sausio 29 d.

Jei kiekvienas „Draugo” 
skaitytojams suras bent vieną 
naują prenumeratorių, dien
raštis ilgai gyvuos. Pradėkime 
nuo savęs.

Marija Remienė
Katalikų spaudos draugijos 

direktorė ir „Draugo” 
valdybos pirmininkė.

KODĖL NEPAGERBTI 
SPORTININKAI —

ŠALFASS

Žurnalistai Ed. Šulaitis, Pet
ras Petrutis, Vyt. Grybauskas, 
Alf. Nakas išeivijos spaudoje 
plačiai komentavo faktą, kad 
š.m. spalio 13 dieną Jaunimo 
centre įvykusio iškilmingo

JAV Lietuvių Bendruomenės 
50-čio proga surengto minėji
mo metu, gerbiant lietuvių 
jaunimo organizacijas — Lie
tuvių skautų sąjungą, Šiaurės 
Amerikos ateitininkus, Lietu
vos Vyčių organizaciją ir Lie
tuvių tautinių šokių institutą 
— buvo ignoruojami sportinin
kai, tiksliau, juos apjungianti 
Šiaurės Amerikos Lietuvių fi
zinio auklėjimo ir sporto są
junga (ŠALFASS). Tikiu, kad 
žemiau pateikiamas paaiški
nimas išryškins kokiu pagrin
du buvo pasirinktos gerbtinos 
jaunimo organizacijos:

1. Visų pirma, Krašto valdy
ba pritarė siūlymui 50-čio su
kakties proga negerbti indi
vidų, JAV LB-nei didžiąją gy
venimo dalį pašventusių va
dovų. Tai pastebėjau savo tar
tame žodyje iškilmingo minė
jimo metu: „LB-je nesukūrėme 
asmenybės kulto, neįamžino
me veikėjų monografijose, or
ganizacinėje plotmėje neminė
jome amžiaus sukakčių, veikė
jams visuomenės lėšomis ne
statėme paminklų. Pagal nu
sistovėjusią), tradiciją' ir šian
diena gerbiamų asmenų ne
bus”. Jų ir nebuvo!

2. Krašto valdyboje svarsty
ta ir nutarta pagerbti jaunimo 
veiklą vykdančias organizaci
jas, ugdančias vadovus LB-nei 
ir išeivijai. Svarstant pažymė
jimui kvalifikuojančias jauni
mo organizacijas, jų būta ne
mažai. Reikėjo skaičių mažin
ti. Pirmiausia teko atsijoti 
šiuo metu jaunimo veikla ma
žiau besiremiančias organiza
cijas bei specifiniu tikslu jau
nimui paramą teikti įkurtus 
vienetus. Sąrašui dar esant il
gokam, apsispręsta pagerbimą 
riboti nebendruomeninėmis 
jaunimo organizacijomis. 
Reikšta nuomonė, kad lyg ir 
būtų nekuklu savuosius gerb
ti. Tokiu būdu atkrito 
ŠALFASS, Lietuvių jaunimo 
sąjunga, Švietimo taryba, ins
titucijos, turinčios tiesioginį 
organizacinį ryšį su JAV LB- 
ne. Pirmosios dvi skiria savo 
atstovus į Krašto valdybą, tre
čioji yra integrali LB dalis, 
nors ir veikianti, kaip atskira 
JAV valdžios sankcionuota 
institucija. Gerbtinomis buvo 
parinktos Lietuvių skautų są
junga, Šiaurės Amerikos atei
tininkai, Lietuvos Vyčių orga
nizacija ir Lietuvių tautinių 
šokių institutas. Norint at
sverti pagerbiamus šokėjus, 
su žiburiu ieškota chorinę 
veiklą puoselėjančios bei ap
jungiančios organizacijos. De
ja, nepavyko rasti.

3. Gerokai prieš 50-čio su
kakties minėjimą spaudoje 
siekėme pabrėžti, kad iškil
mingo minėjimo metu bus pa
gerbtos „nebendruomeninės” 
jaunimo organizacijos. Vieno 
žurnalo redaktorė, manyda
ma, jog tai klaida, ištaisė į 
„bendruomenines”. Tikėjome, 
kad akcentavimas žodžio „ne
bendruomeninės”, išryškins 
naudotą atrankos metodą ir 
neleis, ŠALFui bei kitoms or
ganizacijoms pasijusti neįver
tintomis.

4. Apgailestauju ir atsipra

šau ŠALFASS darbuotojų dėl 
be blogos valios išsirutulioju
sio visuomeninio šurmulio. 
JAV LB Krašto valdyba skiria 
ir skirs dėmesį sportinei jauni
mo veiklai. Pagal išgales, re
miame ŠALFASS pravedamų 
žaidynių ruošą, prisidedame 
finansais, specialiomis progo
mis parūpiname žymenis (tro
fėjus) laimėtojams. Ateityje 
dėsime pastangas prisidėti 
prie sportinės veiklos stiprini
mo, ypač Rytiniame pakraš
tyje. Šią vasarą Toronte mi
nėta ŠALFASS 50-ties metų 
organizacinė sukaktis įrodė, 
kad tiek Lietuva, tiek išeivija 
vertina sporto darbuotojų pa
siaukojimą bei jų veiklą su lie
tuviškuoju jaunimu. Tai paliu
dijo Lietuvos Tautinio olimpi
nio komiteto suteikti žymenys 
bei Lietuvos prezidento Valdo 
Adamkaus skirti apdovanoji
mai sporto darbuotojams. At
leiskite, kad JAV LB 50-čio 
sukakties proga ryžomės pa
stebėti tuos, kurių kasdieni
nės pastangos ir ilgametis pa
siaukojimas dažniausiai lieka 
neįvertinti ir nepastebėti.

Algimantas S. Gečys 
JAV LB Krašto valdybos 

pirmininkas

NETIKSLUMAI
APRAŠYME

„Draugo” 2001.XI.29 laidoje 
išspausdintas straipsnis „Pa
baltijo valstybės pakeliui į 
NATO”. Jame aprašytas Ame
rikos estų, latvių ir lietuvių 
organizacijų atstovų susitiki
mas su įvairių sričių JAV 
Valstybės departamento pa
reigūnais.

Susitikimą suruošęs JBANC 
(Joint Baltic American Natio
nal Committee) aprašyme pa
vadintas kaip „Bendras JAV- 
Baltijos šalių komitetas”. Tai 
visiškai pakeičiantis prasmę 
pavadinimas. JBANC nėra 
bendra, JAV ir Baltijos šalių 
— valstybių, organizacija. 
JBANC yra Amerikos pabal- 
tiečių — estų, latvių ir lietu
vių organizacija, įkurta 1961- 
mais, kaip „Bendras Amerikos 
Pabaltiečių komitetas”.

Jį įkūrė Amerikos Lietuvių 
Taryba, drauge su Amerikos 
latvių ir estų centrinėmis or
ganizacijomis.

Dar tenka pasakyti, jog Al
girdas Rimas nėra Amerikos 
latvių atstovas, kaip teigiama 
aprašyme. Jis yra Amerikos 
Lietuvių Tarybos (ALT) ir 
JAV LB atstovas.

Viktoras Motušis 
Amerikos Lietuvių Tarybos 

narys
Cicero, IL

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos

Mutual Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

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

Stephen M. Oksas, Preeident
Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 95 Metus.
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A. t A.
ZINAIDA DALIBOGIENĖ- 

ATSTUPĖNAITĖ
Mirė 2001 m. gruodžio 12 d., 12 v.p.p., sulaukusi 89

meth- , . J ,.(

Gyveno Homewood, IL, anksčiau Čikagoje, Marųuette
Parko apylinkėje. Gimė Lietuvoje, Keliuose, prie Biržų. 

Nuliūdę liko: duktė Regina Sereika-Hobson, žentas Tho-
mas Hobson, anūkai: Violeta su vyru Bob Pikoulas, Vida 
Sereikaitė, Marius su žmona Laura Sereiką, Ronaldas.su 
žmona Kristin Sereika, Viktoria su vyru Chuck Erickson, 
proanūkai: Alex Pikoulas, Tierney ir Delaney Sereiką bei 
kiti giminės Lietuvoje.

A.a. Zinaida buvo mylima žmona a.a. Vlado.
Velionė bus pašarvota penktadienį, gruodžio 14 d. nuo 

4 v.p.p. iki 8 v.v. Brady-Gill laidojimo namuose, 2929 W. 
87 St., Evergreen Park, IL. Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
gruodžio 15 d. Iš Brady-Gill laidojimo namų 10 v.r. veįięnė 
bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bąžnyčią, 
kurioje 10:30 v.r. bus aukojamos gedulingos šv. Mišios,už 
jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba 

www.petkusfuneralhomes.com

A. t A.
LEONAS ŽĖRUOLIS

Mirė 2001 m. gruodžio 10 d., 8 v.v., sulaukęs 86 metų.
Gyveno Lemont, IL, anksčiau Hot Springs, AR. . •..
Gimė Latvijoje, Rygoje. Amerikoje išgyveno 52 metus.
Nuliūdę liko: duktė Vida Bayley, anūkas Jack Leonas 

Bayley.
A.a. Leonas buvo mylimas vyras a.a. Pranciškos 

Šipelytės. ' ( rrP vrr

Ketvirtadienį, gruodžio 13 d., 10 v.r., Holy Family Vilią, 
12220 Will Cook Rd., Lemont, IL, 60439, šv. Mišias už 
velionio sielą atnašavo kun. J. Kuzinskas.

Laidotuvės privačios.
Nuliūdusi dukra ir anijkas

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
Jau suėjo penkeri metai, kai 1996 m. lapkričio;22, d. 
Viešpats pašaukė į savo karalystę mano mylimą seserį

A. f A.
LAIMUTĘ

ONĄ
GRAUŽINYTĘ

Pasigendame jos, minime ją, meldžiame Viešpatį sutėikti 
jai Amžiną ramybę ir prašome gimines, artimuosius 
prisiminti ją savo maldose. . '•

Šeimos vardu — Milda Graužinytė

Mylimai Krikšto Mamai

A. t A. . : ' )
STASEI PAULIONIENEI ’ • r

užbaigus žemišką kelionę, sūnui NERIJUI ir visiems 
artimiesiems reiškiame širdingą užuojautą ir kdiiu 
liūdime. ‘ ”

Dalytė su šeima

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

„Draugo” administracija 
praneša, kad gruodžio 12 d. 
išsiųsti paraginimai užsimo
kėti prenumeratos mokestį: 
antrieji, kurie neatsiliepė į 
raginimą lapkričio mėnesį, 
pirmieji, kurių prenumerata 
baigiasi 2002 m. sausio mėn. 
Paraginimai išsiųsti antros 
klasės paštu, tad ilgiau eis. 
Gali pasitaikyti, kad kai kurie 
žmonės jau išsiuntė prenu
meratos mokestį, atsiliepdami 
į lapkričio mėn. paraginimą. 
Jeigu taip atsitiko, adminis
tracija atsiprašo už antrą pa
raginimą. Maždaug savaitės 
bėgyje pasikeis ant Jūsų adre
so lipinukų „Draugo” pir
mame puslapyje data. Tas 
parodys, kad administracija 
gavo prenumeratos mokestį.

Amerikos Lietuvių tary
bos Čikagos skyrius ruošia 
prieškalėdinį pabendravimą 
gruodžio 14 d., penktadienį, 1 
vai. p.p. ALTo patalpose, Bal
zeko Lietuvių kultūros muzie
juje (6500 S. Pulaski), 2 
aukšte. ALTo nariai kviečiami 
gausiai dalyvauti. Informacija 
teikiama tel. 773-254-7553 
arba 708-499-2172.

Čikagos moksleiviai atei
tininkai kviečia visus atei
tininkus, jų draugus ir vi
suomenę į tradicinę Kūčių 
šventę š.m. gruodžio 16 d., 
sekmadienį, 1 vai. p.p. ruošia
mą Jaunimo centre. Prašoma 
registruotis pas Liudą Lands
bergį tel. 630-792-0616, arba 
elektroniniu paštu: 
liudas@mindspring.com Ne
delskite, nes rengėjams būtina 
žinoti dalyvių skaičių, paruo
šimui atitinkamam kiekiui 
šventiško maisto patiekalų. 
Kviečiami ir maloniai laukia
mi visi — suaugę ir maži.

Čikagos lituanistinė mo
kykla visus moksleivius, jų 
tėvelius ir tuos, kurie neabe
jingi lit. mokyklos gyvenimui, 
kviečia dalyvauti Eglutės 
šventėje šį šeštadienį, gruo
džio 15 d., 11:30 vai. r. Jauni
mo centro didžiojoje salėje 
(5620 S. Claremont, Chicago). 
Matysite kalėdinį spektaklį 
„Dvylika mėnesių”. Režisierė 
Onutė Cvilikienė.

Tradicinė kūčių vakarie
nė ruošiama vyresniųjų lie
tuvių centre, „Seklyčioje”, 
gruodžio 21 d., penktadienį, 4 
vai. p.p. Visi maloniai kvie
čiami. Užsisakykite vietas, 
skambindami tel. 773-476- 
2655 arba asmeniškai „Sek
lyčioje”.

Lietuvos Vyčiai, dėkodami 
už nuolatinę pagalbą mūsų 
dienraščio puslapiuose skel
biant jų organizacijos žinias ir 
veiklos aprašymus, siunčia 
150 dol. auką. Ačiū už tokią 
dosnią paramą ir dėmesį lietu
viškai spaudai!

Monika ir Vitalis Lem- 
bertai iš Santa Monica, CA, 
„Draugą” remia 50 dol. auka. 
Labai labai dėkojame!

IEŠKO GIMINIŲ
Ieškau Marijonos Uleckai- 

tės-Gražulis vaikų, savo pus
brolių: Juozo, Albino ir Bro
nės Reilly (ji turėtų būti 75-80 
m.) arba jos vaikų — Francie 
Reilly, Marianac Reilly, Tim- 
my Reilly.

Ieškau pusbrolio Albino 
vaikų: Barbara Gražulis, Pa- 
tricia Gražulis, Chirly (gal 
Shirley ar Charlie?) Gražulis.

Paskutinėmis žiniomis jie 
gyveno Cleveland, OH.

Atsiliepkite šiuo adresu: Ja
nina Andriuškevičienė, St. 
Lozoraičio 3a-30, Garliava, 
Kauno rajonas, Lithuania; tel. 
011-3707-55-28-09.

Kūčių vakarą visi tie, ku
rie neturite giminių ar arti
mųjų, o taip pat ir visi kiti no
rintys kviečiami priė Kūčių 
stalo, kurį rengs Brighton 
Parko Švč. M. Maruos Nekal
to Prasidėjimo parapija (2745 
W. 44th Street, Chicago). At
vykite 7 vai. v. į parapijos sa
lę. Norintys dalyvauti praneš
kite kun. Jauniui Kelpšui tel. 
773-523-1402 (kaina — apie 
10 dol.) Po Kūčių vakarienės 
10 vai v. vyks Kalėdų nakties 
(Bernelių) šv. Mišios lietuviš
kai.

Kai atvažiuosite lankyti 
giminių ar draugų į Čikagą, 
nepamirškite, kad nuo gruo
džio 1 d. visame mieste įsiga
liojo „žiemos taisyklės”: dau
gelyje didesnių gatvių drau
džiama automobilius palikti 
naktį nuo 3 vai. iki 7 v. r., ne
paisant, ar sninga, ar ne. Taip 
pat reikia atkreipti dėmesį, 
kad sningant draudžiama sta
tyti automobilius prie di
džiųjų gatvių — paprastai yra 
parašai, kurie paaiškina, ka
da galima ir kada ne. Draudi
mas galioja iki balandžio 1 d. 
Nelegaliai pastatyti automobi
liai bus miesto vilkikų nuvel- 
kami, o jų savininkams tas 
„malonumas” kainuos netoli 
150 dolerių.

Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinė kviečia sutikti 
Naujuosius metus Šaulių na
muose, 2417 W. 43rd Str., 
Chicago, gruodžio 31 d., 7 vai. 
v. Bus šalti užkandžiai, šilta 
vakarienė, šokiai ir kiti prie
dai. Informacija teikiama tel. 
773-434-3713.

Kun. Kazimieras Ambra
sas, SJ, šv. Mišias laikys 
gruodžio 16 d. 1 val.p.p. Be
verly Shores Šv. Onos bažny
čioje. Bus klausoma išpažin
čių. Kviečiami visi apylinkių 
lietuviai.

PLC Lemonte ruošia
tradicines kūčias gruodžio 16 
d., 12 vai., didžiojoje salėje. 
Aldona Palikienė priima re
zervacijas tel. 708-448-7436.

Pranešama, kad dėl 
mums nežinomos priežas
ties pakeistos dienotvar
kės, monsinjoras Alfonsas 
Svarinskas Čikagon atvyks 
š.m. gruodžio 17 d. ir š< Mi
šias Brighton Parko Švč. M. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčioje aukos 
š.m. gruodžio 23 d., 10:30 vai. 
ryto, o ne gruodžio 16 d., kaip 
buvo skelbta. Tačiau, kaip jau 
buvo numatyta, sekmadienį, 
gruodžio 16 d., parapijos sa
lėje vyks ruošiami pietūs, 
kurių pelnas skiriamas mons. 
A. Svarinskui. Visi kviečiami 
atsilankyti.

Kur sutiksime Naujuo
sius metus? Daugelis Čika
gos ir apylinkių lietuvių kas
met pasirenka šaunų Lietuvių 
operos Naujų metų pokylį. 
Valdybos pirmininkas Vaclo
vas Momkus užtikrina, kad ir 
šiemetinis bus be priekaišto. 
Svečius pasitiks žaviai išpuoš
ta Jaunimo centro didžioji sa
lė, ir maloniai skambantis A. 
Barniškio orkestras linksmins 
visą vakarą iki vėlumos, net 
įžengus ir į Naujuosius, metus. 
Nuo 7:30 vai. v. vestibiulyje 
svečių lauks įvairiausio pasi
rinkimo atgaiva, o vakarienės 
metu ir visą vakarą bus gali
ma ragauti vietinių bei impor
tuotų gėrimų. Po vidurnakčio, 
svečius vėl pakvies skanautis 
šaltais ir karštais užkan
džiais. Atvykite pas Lietuvių 
operą — nenusivilsite! Plates
nę informaciją teikia ir rezer
vacijas priima V. Momkus, tel. 
(773) 925-6193.

Lietuvos Kariuomenės šventėje lapkričio 24 d. Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje. Iš kairės: Jonas M. Varia- 
kojis, Jonas Variakojis, Stasys Ignatavičius, Jūratė Variakojienė, Romas Eidukevičius.
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APIE VAISTUS IR VITAMINUS 
„SEKLYČIOJE”

Lapkričio 14 d., trečiadienį, imti kartą į dieną iš ryto arba 
du kartus: iš ryto ir prieš ei
nant gulti. Kartais žmogus 
galvoja, jeigu viena tabletė 
nuo skausmo nepadeda, tai 
dvi geriau veiks. Vaistus, ku
riuos galima nusipirkti be re
cepto, vartoti nepatartina. 
Kartais tokie vaistai gali pa
aukštinti kraujo spaudimą, 
pakenkia turinčiam cukrinę 
ligą ir panašiai. Prelegentė 
nepatarė per daug pasitikėti 
vaistais, gaunamais be recep
to. Geriausia vaistus su recep
tu pirkti vienoje vaistinėje. 
Patartina pasirinkti nedau
giau kaip dvi vaistines, taip 
pat pasakyti vaistininkams vi
sus vaistus, kuriuos naudo
jate. Kokius vaistus pataria 
pirkti be recepto, ir visus vita
minus bei vaistažoles, arba
tas. Pvz. žalia arbata turi 
1,584 mg vitamino K. Žmo
nės, kurie naudoja Comudin 
vaistus, kraujo skystinimui, 
vitaminas K kraują tirština, 
tas gali neapsaugoti nuo šir
dies priepuolio. Negerai vais
tus laikyti šaldytuve arba tua
lete. Abi vietos pakenks vaistų 
veikimui. Laikyti sausoje vie
toje.

Ar jūs duodate ir gaunate 
aiškią informaciją, kai lanko
tės pas gydytoją? Susirašy
kite, kokius vaistus naudojate. 
Paminėkite gydytojui visas 
alergijas, jeigu jų yra. Visus 
nenaudojamus vaistus reikia 
išmesti, jie nereikalingi.

Jei imate antibiotinius vais
tus 3 dienas, ir jaučiatės ge
riau, tai pasilaikysit 7 dienų 
vaistus kitam kartui. Žinoti
na, jeigu nesuvartojat 10 die
nų antibiotinius vaistus, jums 
po savaitės ar dviejų sugrįš 
stipresnė ir pavojingesnė bak
terija. Negalima vaistų mai
šyti su alkoholiu. Pasitarę su 
gydytojui ir farmacistu, geriau 
išlaikysite savo sveikatą.

Po paskaitos buvo klausimai 
ir patarimai dr. Irenos Juš
kienės, Alicįjos Juškos ir Bi
rutės Apke. Įdomi sveikatin-

2 vai. p.p., įvyko sveikatingu
mo paskaita, kalbėjo Irena 
Juškienė, įgijusi farmacijos 
daktaro laipsnį University of 
Illinois, College of Pharmacy. 
Apie vaistus ji dažnai pasako
ja įvairioms klausytojų gru
pėms, patikrina pacientų vais
tus bei receptus, jeigu žmonės 
to nori. Į šią paskaitą atvykę, 
svečiai atsinešė buteliukus tų 
vaistų, kuriuos naudoja, norė
dami daugiau sužinoti apie 
vaistus ir jų veikimą.

Kartu su dr. Irena Juškiene 
atvyko jos dukra Alicia Juška, 
taip pat farmacininkė. Daly
vavo ir vaistininkė Birutė 
Apke, kuri kartu dirba.

Dr. Irena Juškienė pradėjo 
paskaitą apie vaistų protingą 
ir sąžiningą vartojimą, taip 
pat ir suaugusiųjų skiepus. 
Kodėl yra tai svarbu? Ameri
koje daugiau negu 119 mili
jardų dolerių išleidžiama per 
metus vaistams, 76-125 mili
jardai dol. išleidžiami atitaisy
ti sveikatos negalavimus, ku
rie atsitinka nuo netikslaus 
vaistų vartojimo. Per 125,000 
žmonių kasmet miršta nuo ne
tikslaus vaistų vartojimo. 
Maždaug 10-20 proc. žmonių 
atsigula į ligonines arba sene
lių prieglaudas.

Kokias priežastis mes ma
tome? Pacientai, gavę vaistų 
receptus iš gydytojo, kartais 
neduoda juos išpildyti vaisti
nėje, užmiršta ar pameta, per 
brangiai vaistai kainuoja, ųe- 
užbaigia suvartoti recepte 
prirašytų vaistų, nesijaučia 
gerai, imant vaistus ir t.t.

Kitos priežastys — pacientai 
vartoja kitų žmonių vaistus. 
Jeigu kam padėjo nuo artrito 
skausmų, tai gal ir tau padės? 
Nereikės eiti pas gydytoją. Pa
cientai užmiršta paimti vais
tus, kartais paima per daug. 
Jeigu vaistus reikia vartoti 
kas 6 valandas, pacientai kar
tais neprisimena laiku paimti 
vaistus. Daug vaistų gaminto
jai išleidžia, kuriuos galima

Šių metų Lithuanian Mercy Lift metiniame pokylyje dalyvavo (iš kairės): ?????? Užgiris, Birutė Jasaitienė ir Al
binas Kurkulis. V. Lendraitienės nuotr.

gumo paskaita ir patarimai 
užtruko ilgiau negu paprastai, 
nes žmonės turėjo įvairių 
klausimų. Kas pageidavo, ga
lėjo asmeniškai pasikalbėti, 
pasiteirauti apie savo vaistus, 
vitaminus, alergijas. Mielos 
viešnios farmacininkės visų 
išklausė.

Laima Vaičiūnienė

PROGRAMA APIE KOMP. VL. JAKUBĖNĄ
Komp. Vlado Jakubėno, il

gamečio Čikagos gyventojo ir 
žinomo muzikos srities dar
buotojo, 25 metų mirties su
kakčiai (gruodžio 13 d.) pami
nėti per pagrindinę Lietuvos 
radijo stotį perduodama laida. 
Jos vardas — „Vladas Jaku- 
bėnas ir jo vardo draugija Či
kagoje, vadovaujama E. Šu- 
laičio".

Pati laida yra savaitinis, 
muzikologo Vaclovo Juodpu- 
sio rengiamos programos 
„Tautiečių balsai” rėmuose. 
Programos trukmė 45 minu
tės. Ji perduodama šiandien, 
penktadienį, gruodžio 14 d.

Gruodžio 21 d. „Tautiečių 
balsų” programoje bus girdi
mas sol. Leonas Baltrus, jo 
naujos kompaktinės plokštelės 
pasirodymo proga. Paskutinė 
šių metų „Tautiečių balsų” 
programa (gruodžio 25 d.) bus 
skirta išeivijos lietuvių muzi
kinei apžvalgai. Jos pavadi
nimas „Į prabėgusius mūsų 
įvykius pažvelgus”.

Labai smagu, kad po visą 
Lietuvą plačiai nuskamba ži
nios apie muzikos pasaulyje 
pasireiškusius išeivijos kūrė
jus bei darbuotojus. Tai nuo
pelnas muzikologo V. Juodpu- 
sio, kuris jau eilę metų dirba 
šį darbą.

Čikagiečiams, žinoma, mie
la, kad Lietuvoje prisimena
mas komp. VI. Jakubėnas bei 
jo vardo draugija. Gaila, jog 
pačioje Čikagoje bent šiuo me
tu plačiau paminėti komp. VI. 
Jakubėną nėra galimybių. E.Š.
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Dalyvaudami šiame iškilmingame 
pokylyje paremsite Lietuvių Operą ir 

Lietuvių Jaunimo centrą
Laukiame visų!

Maloniai kviečiame dalyvauti 
LIETUVIŲ OPEROS NAUJUJU METŲ POKYLYJE 

Pirmadienį, 2001 m. gruodžio 31 d.
Lietuvių Jaunimo centro pokylių salėje 
5620 South Claremont Avė., Čikagoje

7:30 v.v. Kokteiliai
8:30 v.v. Vakarienė — šeimininkė Vanda

Morkūnienė
9:30 v.v. šokiai — gros padidintas A.

Barniškio orkestras
12:00 Sutinkame Naujuosius metus
12:45 v.r. Šaltas ir karštas užkandis
Pasistiprinus — šokiai, šokiai, šokiai...

įvairūs importuoti ir vietiniai gėrimai nuo pradžios iki
AUŠROS 

Auka70 dol.
Rezervacija Ir informadja: V. Momkus, tai. 773-92&6193
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ŠVENČIŲ SVEIKINIMAI

ŠEIMOS KALĖDŲ DŽIAUGSMAS

Štai Kalėdos vėl atėjo,
Džiaugias Rūta, Vitas, Rita,
O Romukas, pats mažiausias,
Neša mamai bučkį kitą.

Kalėdų senis ilgabarzdis
Prie eglutės papuoštos
Geriems vaikams, kur tėvų klauso, 
Naktį dovanėles išrikiuos.

Vaikučiai pabudę anksti rytą,
Gal net pusę po penkių,
Paslapčia bėgs prie eglutės 
Greitai ieškoti savo dovanų.

Jų veiduose švytės džiaugsmas 
Daugiaspalvių lempučių spinduliuos, 
Pamatę dovanas sukrautas, 
Kiekvienas savo vardo užrašo ieškos.

Ir suradę, kas kam skirta,
Skubiai ims dėžes atidaryti,
Tėtis ir mama stebės jų žygį,
Ir stengsis jų žodžių išklausyti.

Oi geras, geras Kalėdų senelis,
Tas baltabarzdis Lietuvos —
Džiaugsmą ir laimę atnešė Kalėdoms
Į mūsų namą prie eglutės žalios —

Linksmų švenčių ir sveikų ateinančių metų giminėms ir 
draugams linki Robertas Mingėla.
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Petras Jadviršis sveikina 
visus gimines, draugus ir pa
žįstamus su šv. Kalėdomis ir 
linki sveikų, laimingų Nau
jųjų metų.
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Petras ir Laima Aleksai
sveikina savo gimines, drau
gus ir pažįstamus su šv. Ka
lėdomis ir linki laimingų 
Naųjųjų metų!
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Gruodžio 16 d., sekma

dienį, 12 vai., Lietuvių dailės 
muziejuje Lemonte vyks Meno 
mokyklėlės atvira pamokėlė- 
koncertas. Visi kviečiami, 
ypač vaikučiai, kurie norėtų 
įsijungti į dainavimo, šokių, 
meno pamokas.

• Amerikos Lietuvių ra
dijas, vad. Anatolijus Siutas - 
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
per WCEV 14.50 AM. Tel. 
773-847-4903, adresas: 4459
S.Francisco, Chicago, IL 60632.

Užsukę į „Draugo” krautuvėlę, galite įsigyti spalvotų, „Draugo” išleistų 
kalėdinių atviručių. Vienos atvirutės kaina — 1 dol.

Linksmų Kalėdų švenčių. 
Daug laimės, sveikatos Nau
juose metuose giminėms, 
draugams ir pažįstamiems 
nuoširdžiai linki

Valentina Gudienė 
ir sūnūs.
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Dvasinis susitelkimas 
(rekolekcijos) tėvų jėzuitų 
koplyčioje (2345 W. 56th Str., 
Chicago; tel. 773-737-8400). 
Šio susitelkimo metu visur 
išpažinčių bus klausoma prieš 
šv. Mišias ir po jų. Susitelki
mas vyks gruodžio 15-16 d. 
Jam vadovaus svečias iš Lie
tuvos (šeštadienį šv. Minios - 
4 val.p.p., sekmadienį - 10 
val.r.). Beverly Shores (India
na) Šv. Onos parapijoje vienos 
dienos dvasinis susitelkimas 
vyks gruodžio 16 d. 1 val.p.p., 
vyks šv. Mišios.
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