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Siame 
numeryje: 
ŠALFASS metinį 
suvažiavimą pasitinkant; 
Amerikos lietuvių 
slidinėjimo pirmenybės; 
Žydrūnas su Arvydu 
susitiks NBA krepšinio 
sezono pirmenybėse. 

2psl. 

Ses. Ona Mikailaitė 
prisimena užmirštą 
Aušros Vartų Švč. 
Mergelės Marijos šventę; 
į klausimus atsako 
Kauno Sąjūdžio vienas 
kūrėjų Kazimieras Uoka. 

3psl. 

„Bičiulystė": man svarbu 
Amerikoje užsidirbti 
pensiją, o paskui -
trauksiu namo, \ Lietuvą. 

4 psl. 

Atgijo vaikų skyrelis, 
kurį redaguos Vitalija 
Pulokienė: konkursai, 
kryžiažodžiai, eilės ir 
kitos įvairenybės. 

5 psl. 

Sportas 
* 34 ta škus į NBA lygos 

pirmaujančios Dalias „Ma-
vericks" (8 pergalės iš eilės) 
krepšį įmetė bei 14 kamuolių 
po krepšiais atkovojo Žydrū
nas Ilgauskas, tačiau lietuvio 
-Clevelando „Cavaliers"' klu
bas trečiadienį namie pra 
laimėjo varžovams 99:103. 
Šiose varžybose lietuvis pa
siekė asmeninį rezultatyvumo 
NBA lygoje rekordą, per 39 
minutes pataikęs 11 dvitaš
kių iš 24 bei 12 baudų metimų 
iš 16. 

* Lenkijos dvirat ininkų 
komanda „CCC-Polsat" yra 
pasirengusi „ištiesei ranką" 
Lietuvos dvirat ininkui Rai
mondui Rumšui ir pasikviesti 

j , į savo komandą, jei lietuviui 
nepavyks susi tar t i su italų 
komanda . .Lampre". Lenkų 
teigimu, galimas R. Rumšo 
perėjimas į „CCC-Polsaf ga
lėtų reikšti jų komandos pa
tekimą į pirmąjį UCI divizio
ną, nes šiuo metu lietuvis pa
saulio dviratininkų populia
rumo sąraše yra 40-tas ir len
kų komandai pridėtų 706 UCI 
taškus. 

Naujausios 
žinios 

* Vyriausioj i r inkimų 
komisija „geranoriškai pra-

*šo" kandidatą į prezidentus 
įrodyti, jog j is ne australas. 

* Milijono l i tu dovana 
Rolandui Paksui — rinkimų 
kampanijos audrose. 

* Latvija prašo Lietu
vos išduoti sulaikytą omoni-
ninką. 

* Rusijos parlamenta
ras siūlo keisti karinto t ran
zito per Lietuvą tvarki). Vil
nius nemato tam pagrindo. 

* Sociall iberalai ragina 
imtis priemonių prieš nar
kotikus platinančius čigonus. 

* Lenkijos prezidentas 
Vilniuje švę s Lietuvos pa 
kvietimą i NATO. 

* „Vilniaus Tauras" Ka
lėdoms pas iū lys nauja stip
rų alų. 

Aplinkosaugai 
Lie tuvoje ES skyrė 
beve ik 131 mln. l i tų 

Europos Sąjungos ISPA 
fondas skyrė 37.96 n ln . eurų 
(apie 131 mln. litų) šešių ap
linkosauginių projektų įgy
vendinimui Lietuvoje. 

Kaip ketvirtadienį pra
nešė Aplinkos ministerija, 
bendra šių projektu vertė — 
73.81 mln. eurų (apie 255 
mln. litų). Kitą dalį lėšų, rei
kalingų projektų įgyvendini
mui, skirs Lietuva. 

Projektai numato uždary
ti senus sąvartynus ir įrengti 
naujus regioninius, at i t inkan
čius ES reikalavimus, sukurt i 
buitinių atliekų surinkimo ir 
transportavimo sistemas Vil
niaus, Klaipėdos bei Marijam
polės regionuose, modernizuo
ti vandentvarkos ūkį Kėdai
niuose, Radviliškyje ir Mažei
kiuose, kur bus pertvarkomi 
seni ir statomi nauji įrengi
niai, atnaujinami ir plečiami 
nuotekų bei geriamojo van
dens tinklai. Nukel ta į 5 psl. 

Šventosios upę 
už te r šė išsilieję 

t epa la i 
Ketvirtadienio rytą Ute

nos regiono aplinkos apsaugos 
depar tamentas gavo praneši
mą, kad Anykščiuose, prie po
ilsio namų „Šilelis", Švento
sios upėje pastebėtos naftos 
produktų dėmės. Anykščių 
aplinkos apsaugos agentūros 
darbuotojai nustatė, kad ter
šalai sklinda iš lietaus nuo
tekų išleistuvo. 

Tepalai į lietaus nuotekų 
vamzdynus pateko iš bend
rovei „Rokiškio sūr i s" pri
klausančios buvusios Anykš
čių pieninės teritorijos, kur, 
a rdan t įrenginius, buvo pa
žeista 500 litrų talpa su te
palais. 

Kaip sakė Valstybinės ap
linkos apsaugos inspekcijos 
ypatingų situacijų inspekto
rius Gediminas Markauskas, 
kol kas nėra aišku, kiek te
palų išsiliejo į aplinką, tačiau 
j is spėjo, kad išsilieti galėjo 
apie 200-300 kilogramų naf
tos produktų. Pasak jo, treč
dalis išsiliejusių tepalų pa
teko į Šventosios upe. 

Gelbėjimo tarnybos pasta
tė užtvaras prie lietaus nuo
tekų išleistuvo Šventosios 
upėje ir renka išsiliejusius 
naftos produktus. Gaisrinin
kai Nukel ta į 5 psl. 

Lapkričio 18-22 d. parlamente posėdžiaus Seimo ir JAV Lietiniu Bendruomenes komisija Posėdžiuose ketinama 
svarstyt; Lietuvos integracijos j NATO, lietuvių grįžimo j t<įrvyne. turizmo plėtros, jaunimo tautinio tapatumo ir 
patriotinio auklėjimo, smurto prieš vaikus. Rytų Lietuvos iiėtuv; -kų mokyklų, Lietuvos ir JAV verslo bendradar
biavimo, ,,protų nutekėjimo" bei kitus klausimus. Seimo ir JAV iietivių bendruomenes atstovų komisija siekia 
puoselėti Lietuvoje ir JAV gyvenančių lietuvių bendradarbiausima, reikti Lietuvos institucijoms pasiūlymus, kurie 
padėtų stiprinti valstybingumą ir demokratinių tradicijų bei institucijų plėtrą. Komisiją sudaro keturi Seimo ir 
penki JAV lietuvių bendruomenes tarybos deleguoti atstovai. Iš užsienyje gyvenančių daugiau kaip milijono lie
tuvių kilmės asmenų, apie 800,000 gyvena JAV. Per pastarąjį dešimtmetį šią bendruomenę papilde keliasdešimt 
tūkstančių naujų emigrantų. 

Nuotr.: Trečiadienį su vyriausybės vadovu problemas aptarė (iš kaires) JAV LB atstovai Vytautas Vidugiris, 
Liuda Rugieniėnė, Lietuvos premjeras Algirdas Brazauskas ir JAV LB atstovas Michael Gediminas Leskys. 

Vladimiro Gulevičiaus (Elta! nuotr. 

Lietuvos kariuomenei sugrąžinta istorinė vėliava 
Kaunas , lapkričio 13 d. 

(Elta) — Ginkluotojo pasiprie
šinimo dalyvis, karys savano
ris Vladas Drupas trečiadienį 
Kauno įgulos karininkų ramo
vėje vykusiose iškilmėse Kraš
to apsaugos ministerijos ži
nion perdavė sovietmečiu iš
saugotą Lietuvos kariuomenes 
relikviją — 3-iojo dragūnų Ge
ležinio vilko pulko vėliavą. 

Šią vėliavą 1937 metų rug
pjūčio 15 d. pulkui įteikė 
prezidentas Antanas Smeto
na. 

Už pasiaukojimą ir ypatin
gus nuopelnus V. Drupui buvo 
įteiktas krašto apsaugos siste

mos medalis „Už nuopelnus". 
Sovietmečiu V. Drupas ak

tyviai domėjosi ir rinko infor
maciją apie Lietuvos kariuo
menę. 1961 m. jis sužinojo, jog 
pas Raudondvario miestelio 
(Kauno r.) gyventoją yra sau
gojamas paveikslas su geleži
nio vilko atvaizdu. Ten nu
vykęs, V. Drupas išsiaiškino, 
jog tas paveikslas — tai 3-iojo 
dragūnų Geležinio vilko pulko 
kovinė vėliava, ir nepabijojo ją 
išsaugoti. 

Ši prieškario Lietuvos ka
riuomenės vėliava trečiadienį 
buvo įteikta pik. Česlovui Je -
zerskui, pirmajam „Geležinio 

vilko" brigados vadui, ir per
duota saugoti motorizuotosios 
pėstininkų brigados „Geleži
nis vilkas" vadui pik. Vitalijui 
Vaikšnorui. 

Krašto apsaugos ministe
rijos duomenimis, 3-iasis raiti
ninkų Geležinio vilko pulkas, 
kurio vėliava išliko iki šių die
nų, suformuotas 1920 metais. 

Tais pačiais metais Pane
munėje (Kaune) suorganizuo
tos savanorių pirmosios Gele
žinio vilko šimtinės. 

Pulkas, pervadintas 3-iojo 
dragūnų Geležinio vilko var
du, baigtas formuoti 1922-ai-
siais metais. 

Lietuva turi pasilikti teisę 
atmesti ES ir Rusijos 

sus i tarimus 
Viln ius , lapkričio 14 d. 

(BNS) — Opozicinės Tėvynes 
sąjungos - konservatorių frak
cijos seniūnas Andrius Kubi
lius ragina Lietuvos valdžios 
atstovus neskubėti vert inti šią 
savaitę Briuselyje Europos 
Sąjungos (ES) ir Rusijos pa
siektą susitarimą dėl Rusijos 
piliečių tranzito iš ir į Kara
liaučiaus sritį. 

„Vertinti, ar j is yra vykęs, 
dar nėra kaip, nes visa esmė 
slypi detalėse, kurias svars
tant, gali iškilti labai daug 
problemų", ketvirtadienį Sei
me surengtoje spaudos kon
ferencijoje teigė konservato
rius A. Kubilius. 

„Lietuva negali iš anks to 
pareikšt i p r i ta r imo pa t e ik 
tiems ES ir Rusijos pasiūly
mams dėl tranzito, nes pasiū

lymai visiškai neatspindi jų 
įgyvendinimo mechanizmo", 
pažymėjo j is . 

A. Kubi l iaus nuomone. 
Lietuvos valdžios atstovai tu
rėtų per art imiausią savaitę 
suderinti ir pareikšti „konso
liduotą poziciją". 

Šioje pozicijoje konserva
torius siūlo pareikšti , jog Lie
tuva pasilieka sau suverenią 
teisę po derybų nepritart i pa
siūlytam mechanizmui, t a ip 
pat — teisę sustabdyti jo įgy
vendinimą, jeigu tai kliudys 
valstybei prisijungti prie be
vizės Šengeno erdvės. 

ES, konservatoriaus nuo
mone, tu rė tų įtakoti Rusiją 
patvirt inti sienos sutartį su 
Lietuva, nes be sutart ies nėra 
įmanoma įgyvendinti tranzito 
schemą. 

Gedimino prospektas išliks 
prestižinių parduotuvių vieta 

Gedimino prospektas Vii- vir tadienį pr is tatytoje t a rp -
niuje, šiemet patekęs į kasme
tinį 44 brangiausių pasaul io 
prekybos vietų sąrašą, ir atei
tyje išliks patraukli prestiži
nių parduotuvių vieta, o kai
nos j ame neturėtų labai smar 
kiai pasikeisti, teigiama ket-

tau t inės nekilnojamojo tur to 
konsultavimo bendrovės KO-
BA parengtoje Lietuvos nekil
nojamojo tur to rinkos trečiojo 
ketvirčio apžvalgoje. 

Tarp tau t inė nekilnojamojo 
tur to Nuke l ta į 5 psl . 

Profsąjungos raginamos ruoštis 
narystei Europos Sąjungoje 

Vilnius , lapkričio 14 d. 
(BNS) — Vvriausiasis derybi
ninkas su Europos Sąjunga 
(ES) Petras Auštrevičius prof
sąjungų atstovus supažindino 
su baigiamaisiais derybų pun
ktais bei paragino juos rengtis 
visaverčiam valstybės atsto
vavimui, Lietuvai tapus ES 
nare. 

Ketvirtadienį vykusiame 
susitikime P. Auštrevičius in
formavo, kad derybos tęsis iki 
gruodžio 12-13 d. Danijos sos
tinėje Kopenhagoje vyksiančio 

ES viršūnių susitikimo. 
„Iki to laiko Lietuva turi 

susiderėt i dėl kvotų žemės 
ūkio produktams. įmokų į ES 
biudžetą, susitarti dėl papildo
mos paramos Ignalinos ato
minės naudojimo nu t r auk i 
mui, išsiderėti pereinamąjį 
laikotarpi dėl dirbamos žemes 
pardavimo užsieniečiams ribo
jimo", sakė euroderybininkas. 

J o teigimu, p i rminia is 
duomenimis, suskaičiavus pa
ramą, kurią Lietuva gaus ir 
a tėmus Nukelta į 5 psl. 

Krikščionys 
demokra ta i 

nepas i t ik i r inkimų 
komisi jos nar iais 
Partijos „Lietuvos krikš

čionys demokratai" (LKD) 
atstovai ragina Seimą pa
reikšti nepasitikėjimą trimis 
Vyriausiosios rinkimų komisi
jos iVRK) nariais. 

Tai LKD atstovai pareiškė 
ketvirtadienį Seime surengto
je spaudos konferencijoje, ku
rioje dalyvavo partijos vado
vas, kandidatas į prezidento 
postą Kazys Bobelis, LKD 
valdybos Nukelta į 5 psl. 

Ketvirtadienį į rekonstruojamą Vilniaus Gedimino prospektą grįžo pirmo
sios liepos, pasodintos vietoj pavasarį iškirstų medžių Medžius nupirko 
gyvybės draudimo bendrovė ..Commercial Union Lietuva", įsitraukusi į 
Vilniaus savivaldybes programą ..Dovana Vilniaus bendruomenei". 

Nuotr.: Pirmąją liepą pasodino Vilniaus meras Artūras Zuokas ir 
„Commercial Union Lietuva" generalinis direktorius, valdybos pirminin
kas Stephen A.Marini (dešinėje). Gedimino Žilinsko iElta> nuotr 

Pasaulio naujienos 
(ftalianSs AR», Ftouter*. AP, lr*w«8X ITAR-TASS. BNS 

M Ų agentam pranešimais) 

EUROPA 

Roma. Popiežius Jonas 
Paul ius II, ketvirtadienį saky
damas istorinę kalbą Italijos 
parlamente, paragino valsty
bės gyventojus gimdyti dau
giau vaikų, o visus pasaulio 
t ikinčiuosius — kovoti su 
ta rp tau t in iu terorizmu. Tai 
pirmas kar tas , kai Šventasis 
Tėvas Italijos parlament* sa
kė kalbą, kuri tapo istorine 
šios valstybės ir Vatiliano 
santykiuose. Kreipdamasis į 
abiejų rūmų parlamentams. 
S2 metų popiežius kalbėjo 
apie opiausias problemas, su 
kuriomis susidūrė Italija, Ku
rios didžiajai daliai ki 1870 
metų susivienijimo vadovavo 
jo pirmtakai 

Praha. Čekijos policija 
ketvirtadieni pranešė atsklei
dusi penkių Įtariamų ekstre
mistų rengtą sąmokslą iš

jungti elektrą per kitą savaitę 
Prahoje vyksiantį NATO vir
šūnių susit ikimą. Ši grupė 
rengėsi išjungti elektrą viršū
nių susi t ikimo vietoje bei 
miesto metropoliteno sistemo
je. Apie 12,000 policininkų ir 
kareivių rengiasi užtikrinti 
saugumą per svarbų NATO 
viršūnių susitikimą. į kurį at
vyks daugiau kaip 40 įvairių 
valstybių vadovų. 

Talinas. Estijos gynybos 
pajėgos negali naudotis JAV 
padovanotais sraigtaspar
niais ..Robinson", nes jiems 
neturi degalų. Dėl degalų sty
giaus lakūnai negali išskrai-
dyti naujais sraigtasparniais 
būtino valandų skaičiaus, o 
tai reiškia nepakankamą jų 
pasirengimą 

Londonas. Tebesitęsiant 
pirmajam per paskutiniuo
sius 25-erius metus Didžio
sios Britanijos ugniage 

sių streikui, nuo trečiadienio 
vakaro, kai jis prasidėjo, gyve
namuosiuose namuose kilu
siuose gaisruose jau žuvo 3 
pagyvenę žmonės. S t r e ikas 
prasidėjo žlugus deryboms dėl 
ugniagesių darbo užmokesčio 
padidinimo. 

Madridas. Ispanijos gel
bėtojų tarnybos trečiadienį 
stengėsi išvengti ekologinės 
katastrofos ir kuo toliau nuo 
vaizdingos šiaurės vakarų pa
kran tės nutempti skęstant į 
tanklaivį, plaukusį iš Vents
pilio (Latvija) ir gabenusį 
77,000 tonų mazuto. Iš sraig
tasparnio aplink tanklaivį bu
vo pastebėti mazuto pėdsakai , 
bet kol kas išsiliejo tik nedi
delis jo kiekis, pranešė Ispa
nijos pareigūnai. 

Kale. Ketvirtadienį Pran
cūzijos Kale uoste policinin
kai iš vienos bažnyčios išvedė 
iki šimto imigrantų, kur ie ją 
buvo užėmę. Irako kurdai ir 
afganai, kurie reikalauja poli
tinio prieglobsčio. Šv. Petro ir 
šv. Pauliaus bažnyčia užėmė 
prieš 5 dienas. Jie nepaisė 

valdžios grasinimų šturmuoti 
pastatą , o kai kurie jų 
pareiškė, kad jei bus imtasi 
kokių nors mėginimų pastatą 
užimti jėga. viskas baigsis 
kraujo liejimu. 

JAV 
Vašingtonas . JAV skep

tiškai įvertino Irako sutikimą 
su Jungtinių Tautų (JT) re
zoliucija del ginklų patikrini
mų ir sake. kad Bagdadas da
bar turi įrodyti savo gerano
riškumą nusiginkluodamas. 
Baltųjų rūmų atstovas spau
dai Scott McClellan sakė. kad 
Irako prezidentas Saddam 
Hussein neturi kito pasirinki
mo, tik priimti JT rezoliuciją, 
be to. jis ir anksčiau skelbda
vo panašius pažadus, kuriuos 
sulaužydavo. JAV preziden
tas George W. Bush nurodė, 
kad JAV netoleruos jokio Sad
dam Hussein nesutikimo a r 
apgavystes. 

Vašingtonas . Vienam Di
džiosios Britanijos piliečiui 
Garv McKinnon antradienį 
buvo pareikšti kaltinimai įsi

laužus į 92 kompiuterius, pri
klausančius JAV kariuomenei 
ir NASA (Nacionalinei aero
nautikos ir kosmoso agentū
rai). Jeigu G. McKinnon bus 
pripažintas kaltu, j a m gresia 
iki 10 metų kalėjimo, be to, 
teks sumokėti po 250.000 dol. 
baudą už kiekvieną kal t in imo 
punktą. Teisingumo depar t a 
mento skaičiavimais, dėl įsi
laužimų buvo patir ta 900,000 
dol. nuostolių. 

IRAKAS 
B a g d a d a s . Irako prezi

dento Saddam Hussein vy
riausiojo sūnaus Uday vado
vaujamas laikraštis ketvirta
dienį rašė. kad konfliktas tarp 
Irako ir JAV dar nesibaigė, 
nors Bagdadas ir sutiko su 
naująja J T rezoliucija jo nu
ginklavimo klausimu. Pasak 
laikraščio. . . a rogant iška ir 
kaubojiška" JAV* vyriausybes 
politika negalima pasitikėti . 

PAKISTANAS BALTARUSIJA 
Is lamabadas . Kehs kar

tus su Osama bin Laden ma
tęsis žurnal is tas A h m a d 
Muaffaq Zaidan ketvirtadienį 
pareiškė, kad garso į rašas , 
kuriame ..ai Qaeda" vadas gi
na pastaruosius teroro išpuo
lius ir grasina Ameriką palai
kančioms valstybėms mirt imi, 
yra autentiškas. Minėtą įrašą 
antradienį transliavo nepri
klausomas arabų televizijos 
kanalas ..Al Jazeera". ..Esu 
šimtu procentų t ikras, jog tai 
bin Laden", sake A. M. Zaidan 

Minskas . Baltarusijos už
sienio reikalų minis t ras Mi-
chail Chvostov griežtai kriti
kavo NATO valstybių nuo
statą del vizų Baltarusijos de
legacijai išdavimo. Baltarusi
jos prezidentas Aleksandr Lu
kašenka planuoja su jo vado
vaujama delegacija dalyvauti 
Eu roa t l an t i n io bendradar
biavimo posėdyje Prahoje lap
kričio 21-22 d. Čekijos Užsie
nio reikalų ministerija dar ne
apsisprendė, a r išduos A. Lu-
kašenka įvažiavimo vizą. 
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SPORTO APŽVALGA 

ŠALFASS-gos METINĮ VISUOTINĮ 
SUVAŽIAVIMĄ PASITINKANT 

EDVARDAS ŠULAITIS 

Prieš savaitę šiame sky
riuje buvo išspausdinta 
ŠALFASS-gos metinio visuo
tinio suvažiavimo, įvyksiančio 
lapkričio 16 d. Clevelande, 
plati darbotvarkė. Tai turbūt 
yra vienintelė mūsų organi
zacija, kuri spaudoje ištisai 
skelbtų savo suvažiavimų, 
konferencijų, seimų ir kitais 
vardais vadinamų susibūrimų 
darbotvarkes. Ypač keistai 
atrodo, kuomet šiuose suva
žiavimuose dalyvauja tik apie 
20 žmonių, kurių apie trečdalį 
sudaro valdybos nariai. 

Pradžioje čia reikia pa
aiškinti, ką reiškia raidės 
ŠALFASS, nes kai kurie, ne
seniai „Draugą" skaitantieji, 
to, be abejo, nežino. Tai — 
Šiaurės Amerikos Lietuvių 
Fizinio Auklėjimo ir Sporto 
Sąjunga, apjungianti šio kraš
to lietuvių sportininkus jau 
daugiau negu 50 metų. 

Kaip tik apie šią, jau seną, 
lietuvių sporto organizaciją 
neseniai išspausdinta stambi 
knyga, kuri turėjo pasirodyti 
pernai. „Penkiasdešimt spor
tinės veiklos metų" išleista 
lietuvių ir anglų kalba. Jos 
autorius — buvęs ilgametis 
centro valdybos narys (vienu 
tarpu — net pirmininkas) Si
gitas Krasauskas iš Toronto. 
(Beje, ši knyga kainuoja 25 
dol. ir gaunama pas autorių, 
32 Pasadena Gardens, To
ronto, ON. M6S 4R5, Canada). 

Nors šis leidinys turi ir 
spragų, sporto mėgėjams jis 
gali daug pasakyti ir su
pažindinti su lietuvių sportine 
veikla per praėjusį 50-dešimt-
metį. 

Kalbant apie Sporto sąjun
gos suvažiavimus, reikia pa
sakyti, jog jie daugiausia yra 
organizuojami tik viename 
mieste — Clevelande. Vieni 
sako, jog ši vietovė pasirenka
ma todėl, kad ji yra Š. 
Amerikos „centre", o kiti, jog 
čia gyvena nuolatinis valdybos 
sekretorius Algirdas Bielskus, 
kuris dėl silpnos sveikatos 
negali toliau keliauti. 

Šiai sporto organizacijai 
yra vadovavę daug žymių 
žmonių. Bene žinomiausias 
yra Valda?' Adamkus, prie 
valdžios vairo stovėjęs 1981— 
1984 ir 1987—1991 m. 

Vėliausiu metu net 
dešimtmetį sąjungą valdė 
torontiečiai su pirmininku 
Audriumi Šileika priekyje. Šis 

pirmasis jaunosios kartos 
atstovas šioje vadovaujančioje 
pozicijoje išbuvo 3 terminus 
iki 2001-jų metų. 

Tačiau praėjusiais metais 
lapkričio 17 d. Clevelande įvy
kusiame visuotiniame suva
žiavime, šalia kandidatų 
sąrašo iš Toronto (jo priekyje 
buvo žinomas krepšinio orga
nizatorius Rimantas Miečius), 
dar žinomesnis čikagietis — 
Rimantas Dirvonis pateikė sa
vąjį sąrašą. 

Balsuojant 3 balsų pers
varą gavo čikagiečių sąrašas 
su R. Dirvoniu priekyje. Jis į 
valdybos sąrašą pakvietė 
šiuos asmenis: Vaclovą Kleizą, 
Aleksą Lauraitį, dr. Donatą 
Siliūną, Vytautą Ambutą, 
Vytautą Vaitkų ir nuolatinį 
sekretorių — A. Bielskų iš 
Clevelande 

Kaip atrodė, daug kas iš 
suvažiavusiųjų galvojo, jog 
„nauja šluota šluos geriau", 
negu tai darė jau lyg ir pa
vargę torontiečiai. 

Tačiau jau dabar matome, 
jog taip galvojusieji apsiriko. J 
pirmininko postą atėjus, R. 
Dirvoniui, turinčiam daug 
gerų norų, bet maža laiko juos 
įgyvendinti, Sporto sąjungos 
reikalai pablogėjo. Rytinėse 
valstijose esantieji sporto 
klubai jau rengia savo varžy
bas, o sąjungos ruošiamose 
nedalyvauja. Atrodo, kad tam 
„atsiskyrėliai" turi rimtų prie
žasčių, apie kurias čia 
nekalbėsime. 

Taip pat įsiplieskę nesu
tarimai tarp JAV LB Krašto 
valdybos nario Sporto rei
kalams ir ŠALFASS-gos ne
duoda jokios naudos nė vienai 
pusei. Be centro valdybos pa
laiminimo ir talkos, steigiami 
nauji klubai (arba jie atgaivi
nami), pvz., Čikagoje, Water-
bury ir kitur. Viskas daroma 
privačia iniciatyva, nes nesu
laukiama jokių direktyvų iš 
viršaus. 

Kaip gi jie sulauks, kad ir 
pati centro valdyba, kaip atro
do, tarpusavyje mažai matosi, 
o dar mažiau dirba. 

Čia tik viena maža detalė 
iš tų visų nesusipratimų ir 
bėdų. Todėl šį savaitgalį Cle
velande susirinkusieji turės 
apie daug ką pamąstyti, jeigu 
norima, kad mūsų sportinis 
vežimas nebraškėtų, o drąsiai 
judėtų pirmyn. 

To mes kaip tik ir linkime! 

Iš a n k s t e s n e s A L G S - Š A L F A S S s l idinėj imo išvykos, su ruoš to s Mammoth Mountain. CA. 

2003 M. Š. AMERIKOS LIETUVIŲ SLIDINĖJIMO 
PIRMENYBĖS 

Papildydami mūsų anks
tyvesnį pranešimą, skelbiame, 
kad 2003 metų Š. Amerikos 
lietuvių kalnų slidinėjimo pir
menybės įvyks 2003 m. kovo 
25 d., antradienį, Park City, 
Utah. Varžvbas vykdo 
ŠALFASS -gos slidinėjimo 
komitetas, Lietuvių gydytojų 
draugijos metinės slidinėjimo 
iškylos — seminaro apimtyje. 
Iškyla vyks 2003 m. kovo 22-
29 d. Norintieji dalyvauti ir 
iškyloje ar jos dalyje mielai 
kviečiami. 

ŠALFASS-gos pirmenybių 
programoje — slalomas ir di
dysis slalomas įvairiose am

žiaus grupėse, vyrams, mote
rims, jauniams ir mergaitėms. 

Dalyvauti kviečiami visi 
lietuvių kilmės slidinėtojai. 

Pirminę registraciją pra
šome atlikti kuo anksčiau, 
pageidautina iki 2002 m. 
gruodžio 1 d., pas varžybų or
ganizatore Gailutę Ošlapaitę: 
Gaile Oslapas, P.O. Box 8247, 
Green Vaiky Lake, CA 92341-
8247, USA. Tel. 310-880-2952. 
Fax: 310-449-1015. E-mail: 
gailute@msn.com 

Papildomi ryšiai: Vytenis 
Čiurlionis. ŠALFASS slid. 
komiteto vicepirm., tel. 216-

481-1525; E-mail: 
vciurlionis@msn.com ir 

Rimas Kuliavas, tel. 416-766-
2996; £-mail: 

rimas@kuliavas.com 
ŠALFASS slid. komiteto pirm. 

Visais varžybų bei iškylos 
reikalais kreipkitės į Gailę 
Ošlapaitę. 

Labai svarbu registraciją 
atlikti kuo anksčiau, norint 
sutaupyti pinigų ir turėti 
geresnį apsistojimo vietų pasi
rinkimą. 

ŠALFASS slidinėjimo 
komitetas 

ŠALFASS centro valdyba 

ŽYDRŪNAS SU ARVYDU SUSITIKS NBA 
KREPŠINIO SEZONE 

Virgis Zuromska>. paskelbtas 2002 metų naudmgiausiuoju ..Lituanioos" 
komandom zaidejn. 

Šio — 2002-2003 m. NBA 
krepšinio sezono metu, 
Cleveland „Cavaliers" Žydrū
nas Ilgauskas ir Portland 
„Trail-blazers" Arvydas Sa
bonis rungtynėse susitiks du 
kartus: 2003 sausio 13 d. 
Portland, Oregon, ir vasario 2 
d. Cleveland, Ohio. 

Cleveland „Cavaliers" 
komanda sukūrė naują TV 
reklamą, kurioje Žydrūnas 
Ilgauskas stovi Cleveland 
miesto centre ir lietuviškai 
sako: „Clevelande Žydrūnas 
Ilgauskas yra paminklas!" 

Krepšinio mėgėjai ar sir
galiai neturėtų praleisti nei 
vienų šių dviejų Lietuvos 
krepšinio žvaigždžių rung
tynių, kai NBA varžybos vyks 
jų gyvenamame mieste. 

Žydrūną* Dgauskas ir 
Cleveland „Cavaliers" atvyks
ta į: 

Lapkričio 18 — San 
Antonio; lapkričio 19 — Hous-
ton; lapkr. 22 — <evr 'ersey; 
lapkr. 27 — Milwaukee; 
lapkr. 30 — Miami; gruodžio 2 
— New York City; gruodžio 7 
— Chicago; gruodžio 13 — 
Boston; gruodžio 20 — 
Detroit; gruodžio 30 — New 
Jersey; 

2003 m. 
Sausio 3 — Toronto; 

sausio 4 — Chicago; sausio 10 
— Los Angeles; saus 12 — 
Seattle; saus. 13 — Portland; 
saus 15 — Golden Statge 
'San Franciscoi; saus. 17 — 
Denver; saus. 18 — l ' tah: 
saus. 29 — Orlando; saus. 31 
— Atlanta; vasario 4 
Washington, DC; vas. 11 — 
Indiana; vas. 23 — 
Philadelphia; vasario 28 — 
Minnesota; kovo 4 — New 
York City; kovo 7 — New 
Orleans: kovo 18 — Dalias; 
kovo 19 — Memphis; kovo 21 
— Orlando; kovo 26 — 
Toronto; kovo 28 — Boston; 
balandžio 4 — Milvvaukee; 
bal 9 -•- New Orleans; bal. 11 
— Atlanta: bal. 14 — Detroit 

Arvydas Sabonis i r 
Portland „Trail-blazers" 
atvyksta į: 

Lapkričio 21 — Seattle; 
gruodžio v3 — Toronto; gruo
džio 10 — VVashington, DC; 
gruodžio 11 — New Jersey; 
gruodžio 13 — Milvvaukee; 
gruodžio 14 — Minnesota: 
gruodžio 18 — Los Angeles; 
gruodžio 20 — Golden State 
(San Francisco); gruodžio 28 _ 
Sacramento; gruodžio 30 
Detroit; gruodžio 31 — 
Chicago. 

2003 m. 
Sausio 3 — Boston; saus. 5 

— New York City; saus. 10 — 
Denver; saus. 20 — Memphis; 
saus. 22 — Atlanta; saus. 24 

— New Orleans; saus. 26 — 
Dalias; saus. 29 — Utah; va
sario 2 — Cleveland; vas. 4 — 
Orlando; vas. 5 — Miami; vas. 
21 — Los Angeles; vas. 26 — 
Denver; kovo 5 — Phoenix; 
KOVO 11 — Seattle; kovo 14 — 
Philadelphia; kovo 16 — 
Minnesota; kovo 17 — 
Indiana; kovo 26 — Utah; 
balandžio 4 — Golden State 
(San Francisco); bal. 8 — 
Houston; bal. 9 — San 
Antonio; bal. 11 — Memphis; 
bal. 16 — Los Angeles. 

Paruošė Linas Johansonas 
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Kanadce ir kitur (L'5.) 
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Metams 
$100.00 
$115.00 

$60 00 
$65 00 

$500.00 
$100.00 

1/2 metų 
$60.00 
$65.00 

$45 00 
$50.00 

$250.00 
$55.00 

3 men. 
$38.00 
$45.00 

$33.00 
$38.00 

$85 00 

B3MUNDAS VBNAS. MD.. &C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
a018W.ArchBrAMBiSk.5r6 

CMCMO, IL 60638 
Td.775-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

VIDASJ.NBflCKAS,M.D. 
KAHXXOGflS-ŠffCtES UGCS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

EUG0JE C. DECKER DOS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
kalbėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 St, Oak. L«wn, IL 

Tat 7OB-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL 
Te l . (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AMU UOOS-CHRURGUA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tol. 815-741-3220 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamev Dr., Sutta A 

JoJtot.lL 60436 
T«l 815-744-0330: 

ItotuvtikaJ 815-744-8230 

„LITUANICOS" FUTBOLININKAI 
IŠLIKO „ŠVARUS" 

Sužaidę lygiomis (2-2) 
praėjusio sekmadienio pasku
tinėse Metropolitan lygos 
„major" divizijoje su „Eagles" 
komanda, JLituanicos" vyrai 
rudens sezone nepatyrė nė 
vieno pralaimėjimo. Jeigu pa
našiai vyks ir antrajame rate 
pavasarį, lietuviai turi progą 
tapti „major" lygos čempi
onais, panašiai, kaip ir 1992-
siais. Žinoma, šį kartą mū
siškiams yra lengviau, nes jie 
prieš antroje vietoje stovinčią 
komandą turi net 6 taškų 
persvarą. 

Praėjusį sekmadienį JLi-
tuanicos" vyrai turėjo gerokai 
paprakaituoti, norėdami iš
saugoti lygiąsias. Praleidę dvi 
šimtaprocentines progas per 
pirmas 12 minučių, mūsiškiai 
tuoj pat turėjo praryti dvi 
karčia? piliules — 14-je min. 
po gynimo klaidos į Virgio Žu-
romsk) saugojamus vartus 
krito pirmasis įvartis, o po de
šimtie* minučių — ir antrasis. 

Jk'ite į „duobę", mūsiškiai 
iš jos turėjo kapstytis, norint 
įškovrti bent lygiąsias. O ži
nant J^agles" komandos pajė
gumą po dviejų praleistų jvarčių, 
jau bwo sunkus uždavinys. 

Tjčiau, kuomet antrojo kė
linio 5-je minutėje Mindaugas 
Palaima j lenkų vartus pa-
siunte nelaikomą kamuolį, jau 
suspindėjo ryškūs vilties žibu
rėlis. Mūsiškius jau raginti 
pracėjo ir gausi publika, ku
rios šūkiai ir dainos, be abejo, 
padijo lietuviams. 

Kada 35-je antro kėlinio 

minutėje iŠ vartų atėjęs V. Žu-
romskas stipriu šūviu iš to
limos baudos rezultatą išlygi
no, žiūrovų džiaugsmui nebu
vo galo. Labiau stengtis pra
dėjo ir „Lituanicos" žaidėjai, 
kurie labai norėjo laimėti. Ta
čiau, deja, jau pas ne vieną iš 
jų buvo matyti nuovargio žy
mės. Ypač jiems buvo sunku, 
nes ir lenkai labai stengėsi — 
jiems dviejų taškų praradimas 
atrodė tragiškas. Bet jie irgi 
nieko apčiuopiamo nesugebėjo 
sukirsti. 

Nuskambėjus teisėjo baig
miniam švilpukui, „Lituani-
cos" žaidėjai džiūgavo ir šoki
nėjo, lyg būtų laimėję 3 taš
kus. Pasitenkinimo ženklus 
rodė ir į šias rungtynes gausiai 
susirinkusi publika. 

Visi „Lituanicos" vyrai šį 
kartą labai stengėsi. Nors ko
mandoje kartais buvo nesu-
sižaidimo iššauktų klaidų (o 
tai sunku išvengti, neturint 
reguliarių treniruočių), bet čia 
buvo svarbi kovinga dvasia. O 
ji į komandą grįžo nuo rudens 
sezono pradžios, kuomet iš jos 
pasitraukė nesugebėjęs visus 
žaidėjus uždegti vieningumo 
ir kovos ugnele. 

Šias rungtynes plačiai ap
rašė abu Čikagos dienraščiai 
jau pirmadienio laidos sporto 
skyriuose. Apie tai buvo pra
nešta ir lenkų radijo progra
mose bei televizijoje, pažy
mint, jog lietuviai futbo
lininkai tapo „Metropolitan'' 
lygos rudens rato nugalėtojai. 

Kft 

„FOX S p o r t s " k o r e s p o n d e n t a s Michael Reghi (kairėje) ka lbas i su 
Žydrūnu I l^ausku po rung tvmu MI l.«is Angeles ..I.,įkers" š m lapkričio 5 
d. Cleveland . .Gund Arena". Cleveland „Caval iers" laimėjo prieš Los 
Angeles 8 9 - 7 0 Z I lgauskas zaide 32 m i n u t e s ir įmetė 23 taškus . Šios 
r u n g t y n e s buvo krepš in io sezono a t idarymas Clevelande. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

.Moti-oporiUn* lygoc .nugor" dfrisgoo kntolė 
(po lapkričio 10 d.) 

„Liths-Lituanica" 9 
„Eagles" 9 
„Lightning" 8 
„Maroona" 9 
„Vikinga" 9 
„Green-Whit«" 9 
„Sockers* 9 
„United Serbs" 8 
„Schwaben* 9 
„Kickers" 9 

23 
17 
14 
13 
12 
12 
10 
10 
9 
2 

23-9 
25-11 
20-9 
22-12 
8-12 
12-17 
14-18 
14-28 
17-24 
11-26 
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KONSOLIDUOTI TAUTINES 
KRYPTIES POLITINĮ SPARNĄ 

Kazimieras LToka, vienas 
Kauno Sąjūdžio kūrėjų, Lie
tuvos darbininkų sąjungos 
organizatorių, Kovo 11-tosios 
akto signataras ir ankstesnių 
kadencijų Seimo narys, dabar 
— vienas iš Nacional-
demokratų partijos vadovų, 
įsiregistravęs kandidatu pre
zidento rinkimuose, pritrūko 
rėmėjų parašų ir iki nustatyto 
termino nesugebėjo pristatyti 
privalomo 20,000 parašų 
skaičiaus. Jis prarado galimy
bę kandidatuoti prezidento 
rinkimuose ir sumokėtą rin
kimų užstatą — daugiau kaip 
5,500 litų. Kazimieras Uoka 
atsake į .Draugo" klausimus. 

— Kodėl reikalingo skai
čiaus parašų surinkti jums 
nepavyko? 

— Mes surinkom 17,000 
parašų, pritrūko 3,000. Jei bū
tume turėję kelis tūkstančius 
atliekamų litų — parašus 
būtume surinkę. Skirtingai 
nuo kitų pretendentų, parašus 
mes rinkom tik iš idėjos, pi
nigų už tai nemokėdami. 

Kadangi vadovaujamės 
tautinėmis idėjomis, matome 
didžiulį pavojų lietuvybei atei
tyje. Tyrėme rinkėjus, kiek jie 
tuos pavojus šiandien suvokia, 
kiek jiems tos problemos rūpi, 
nes akivaizdu, kad Lietuvoje 
bus parduodama žemė užsie
niečiams: Vilniaus krašte — 
lenkams, Klaipėdos krašte — 
vokiečiams, nesnaus kinai, 
kiti. Atsiras labai daug emi
grantų, kaip Gioteborge ir 
kitur. Norėjome skelbti, kad 
verta tuo susirūpinti, kol dar 
taip neatsitiko. Deja, pa
sirodė, kad toms idėjoms Lie
tuvoje dar per anksti, žmonės 
pavojų dar nesuvokia. 

— Turbūt nei vienas kan
didatas neprisipažintų, kad 
parašus pirko. Visi sako, kad 
rinko „iš idėjos"... 

— Turėjau galvoje, mokėjo 
parašų rinkėjams, ne pasi
rašantiesiems. Bet tai y ra nor
malu, nemanau, kad tai nuo
dėmė. Ir mes būtume pasamdę 
parašų rinkėjų, bet netu
rėjome pinigų. 

— Prezidento kampanija 
nepasisekė, iš tolesnės kovos 
iškritote, savo idėjų plačiau 
paskleisti nepavyko. Kas to
liau, kokias matote partijos, 
savo paties politines perspek
tyvas? 

— Mūsų partija įsikūrė 
1999 m., taigi dar jauna. Ši 
rinkimų kampanija mums yra 
pirmoji. Planuojame turėti net 
po 1-2 savo atstovus pagrin
diniuose miestuose — Vil
niuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiau
liuose, Panevėžyje, Alytuje. 
(Alytuje jau tur ime pora 
miesto tarybos narių ir 
dabartinės kadencijos tarybo
je.) Aš pats kandidatuoju į 
Kauno miesto tarybą. Jeigu 
savivaldybių rinkimai mums 
pavyks, tai bus pakopėle, nuo 
kurios startuosim toliau. Šiuo 
metu tiek turime išteklių. 

— Ar dar mažai Lietuvoje 
partijų? Ir turite ką pasakyti 
žmonėms, ko neįstengia kitos? 

— Skirtingai nuo kairiųjų 
ir skirtingai nuo dešiniųjų 
partijų, politinį kairumą ir 
dešinumą mes traktuojam, 
kaip priemonę tautai išgyven
ti. Pirmoje vietoje mums yra 
tautiškumas. O visa kita tėra 
priemonės. 

Sakysim, šiuo metu, dėl 
Lietuvos žmonių vargo, iš
sikerojusios korupcijos reikia 
labai griežtų valstybinių 
priemonių. Ne socialistinių, 
bet valstybinio reguliavimo 
priemonių. Jeigu Lietuvos 
gerovė būtų artima Šveicarijos 
gyvenimo kokybei, aš mielai 
būčiau liberalių sprendimų 
šalininkas. 

Tačiau norėčiau priminti, 
kad XX a. ketvirtajame de-

- šimtmetyje, kai Amerika buvo 
paliesta panašios ekonominės 

krizės, kokioje d a b a r yra Lie
tuva, p rez iden tas Roosvelt be 
jokių sk rupu lų ėmėsi valsty
binio regul iavimo priemonių ir 
pasiekė t iks lą — išvedė Ame
riką iš kr izės . Mes esam šian
dien panašioje padėtyje, priva
lome veikti adekvačiai. 

— Koks jūsų partijos po
žiūris į Bažnyčią? 

— Vyrau ja tolerancija . 
Mūsų partijoje yra ir pagonių 
judėj imo ša l in inkų , y ra ir 
katalikų. Mes nemanome, kad 
reikėtų g r i au t i kokį nors au
toritetą. Lietuvoje j au tiek pri
g r i au ta au to r i t e tų , kad bet 
koks, kad ir Katalikų Bažny
čios au tor i te to ardymas, padi
dintų tik dvasinės dykumos 
plotus. 

— Kuo j ū sų idėjos skiriam 
nuo kitų dešiniųjų, sakysim, 
konservatorių, krikščionių 
demokratų, kurie, kaip atro
do, taip pat rūpinasi tautos 
išlikimo, tradicinėmis verty
bėmis? 

— E s a m e vienintelė par t i 
ja , kur i pas i sako prieš žemes 
pardavimą užsieniečiams. Ir 
tai m u s sk i r i a nuo kitų. Kaip 
žinoma, iš 141 Seimo nario už 
žemės p a r d a v i m ą užsienie
čiams balsavo 121. 

— Bet juk Europoje yra ne 
viena maža valstybė, kuriose 
žemė taip pat parduodama 
(Danija, Airija) ir ten niekas 
kažkaip labai nepuola ir tos 
žemės neišperka... 

— S u t i n k u . Bet žemės 
hektaras , pavyzdžiui , Danijoje 
kainuoja 140,000 litų. Pa s 
mus kainuoja 1.000 litų. Prak
tiškai, Danijos bedarbis gali 
nupirkt i š i m t u s hektarų , išti
sus Lietuvos teritorijos plotus. 
O užsieniečiai , ka ip žinome, 
j au tur i t e i sę balsuoti savival
dos rinkimuose, būti išrink
tais, ta ip pat ir merais . Tad 
kas gali pane ig t i , kad sa
kysim, kokie olandai , vokie
čiai a r švedai supi rks , t a rk im, 
visą derlingąjį Pakruojo ra
joną, o mūsų žmonės, pa ta i 
kaujantys užsieniečiams, išsi
rinks svetimšalį merą. 

Skandinavą tokį — tai da r 
duok Dieve. Bet kas bus kai 
Šalčininkų meru t aps lenkas 
nuo Varšuvos, o Šilutėje — 
prūsų vokietis? Jau kinai tur i 
įsisteigę fazendų palei Mari
jampolę . I r labai b r a n g i n a 
kiekvieną užsikabinimo tašką 
Lietuvos žemėje. Labai akty
vūs žydai sugrąžinti tu r t ą žy
dams, ne Lietuvos piliečiams. 
Rengiamasi grąži i t i 700 ob
jektų. Tai akivaizdus Lietuvos 
Konstitucijos ir įstatymų pa
žeidimas. 

— Atsigręžkime į istoriją. 
Tarkim, Kauno magistrato 
knygos viduramžiais 300 
metų buvo vedamos vokiečių 
ir lotynų kalba. Daugelį 
kadencijų Kauno burmistrais 
buvo vokiečiai. Rotušė, kuria 
didžiuojamės ir šiandien, 
prieš 460 metų buvo pastatydin
ta, burmistru esant vokiečiui 
Heinrich Shulz. Tai ar taipjau 
labai baisu butų, jeigu kurio 
miesto meru butų i šn iktas ir 
nelietuvis, mokantis galbūt 
geriau tvarkytis už kitąsyk 
nelabai pareigingus ar są
žiningus lietuvius? Ar dabarti
nis valstybės nerangumas, 
tiek ūkio reformų, tiek so
cialinių pertvarkymų prasme, 
nėra tam tikras stabdi] visa-
vertiškam krašto pajungimui į 
šiuolaikinio pasaulio tėkmę? 

— Tas ne rangumas t am 
t ikra p rasme mus ir gelbėja. 
Jūsų minėti atvejai , kai užsie
niečiai valdė a r t a m t ikras ins
titucijas, a r i š t i sus miestus, j ie 
buvo nauding i , bet t ik epi
zodiškai, kol priešinga politinė 
jėga iš išorės primesdavo savo 
tvarką. Ar vokiečiai nus tum
davo rusus, a r rusai — švedus, 
lenkus ir pan. Bet inuomet 
visada buvo rezervas — Lie
tuvos valstietija. J i viKada gel-
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Vilniuje- tebesitęsia didieji Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaidai. Be pamaldų Aušros Vartų koplyčioje ir 
Šv. Teresės bažnyčioje, pagal atlaidų programą, vyksta ir kiti renginiai. Lapkričio 12 d. Pastoracijos centre 
surengtas dvasininkų ir žurnalistų pokalbis ..Atlaidai šiuolaikiniame mieste: pragiedrulis ar trukdis?" Gedimino 
Žilinsko (Elta) nuotraukoje — pokalbio dalyviai (iš kaires): kun. Julius Sasnauskas, kun. Vaclovas Aliulis, MIC 
ir kardinolas Audrvs J. Bačkis. 

bėjo tautą. Šiandien šito rezer
vo mes j a u nebeturime, kai
m a s visiškai sužlugdytas. 

Pasku t inė lietuvybės už
tva ra šiandien teliko lietuvių 
pilietinis taut inis sąmoningu
m a s . Bet j is t rupa akyse. 
Emigraci ja po 1990-ųjų — 
puse milijono. Dar pusė mili
jono piliečių paversti neveiks
n ia i s dėl skurdo. Nomen
k la tū ra veržiasi į Briuselį šiltų 
vietų ir pinigų skirstymo. Be 
atodairos stumia ten gimines, 
ne demokrat išku būdu for
muojama lietuviška Briuselio 
valdininki ja , skirt ingai nuo 
estų. 

Ir kas bus 0 Palūšim. Ir 
palūšim galutinai. Taip. kaip 
pa lūžo prūsa i . Je igu prūsų 
kunigaikščiai nebūtų susiža
vėję dal inamais dvarais ir pri-

, vjlegijomis — būtų išsilaikę. 
Vokiečiai faktiškai skatino 
prūsų nelygybę ir tie paaukš
tintieji išdavė eilinius prūsus. 
Lygiai tas pats vyksta dabar 
Lietuvoje. 

— Lietuvos konstitucijoje 
įrašyta visų piliečių teisė į ly
gybę prieš įstatymą, ne į tur
tinę lygybę. 

— Lietuvos konstitucija, 
už kurią visa t au ta balsavo ir 
priėmė 1992 m., gina tautos 
interesus. Mes iš esmės nieko 
kito ir nedarom, tik ginam tuo 
metu konstitucijoje įtvirtintą 
teiginį; neparduoti žemės už
sieniečiams. Trečias Konstitu
cijos punktas įpareigoja kiek
vieną pilietį pr iešint is Lie
tuvos valstybės ardymui ir te
ritorijos išparceliavimui. Vadi
nasi , pačios Lietuvos konstitu
cijos aš esu įgaliojamas net eiti 
į mišką ir su ginklu rankoje 
ginti Lietuvos valstybės inte
gralumą. Mes ir at i t inkamą 
įspėjimą nus iun t ėme kiek
vienam Seimo nariui . Lietuvos 
konstitucija yra pakankamai 
t a u t i š k a , t ik reikia apginti 
tuos punktus , kurie įgalina 
t au t ą vykdyti savo teises. 

— Ar jūsų partija turi ir 
k i tų receptų, šalia aktyvios 
rezistencijos, kaip šalinti Jūsų 
minėtas negeroves? 

— Mūsų receptas yra toks. 
f NATO — būtina stoti. O į 
Europos Sąjungą — stoti ne 
d a b a r ir ne tokiom sąlygom. Ir 
Europos Sąjunga neužpyktų, 
jeigu pasakytume, kad, kaip 
sąjungininkai, dar nesame pa
sirengę, dar turim dešimtmetį 
bręst i . Tas pats žemės hek
t a r a s pabrangtų, mūsų ūki
n inkas taptų pajėgesnis. Po 
kokių dešimties metų (ma
tysim kokia bus ta Europos 
Sąjunga), prašom — stojam. 
Mūsų toks receptas. 

— Kokių pavojų įžvelgiate 
dėl NATO? 

— Pavojai panašūs, kaip ir 
su Mažeikiais . Kai parda
vinėjo „Mažeikių naftą", kiek 
ga l ėdamas a išk inau asme
nims, turėjusiems lemiamos 
į takos deryb in inkams , kad 
pas i l ik tume 51 proc. akcijų 

valstybei. Siūliau tokią dalį 
valstybės žinioje išlaikyti de
šimtmetį. Kad nebūtų atsitik
tinumų su kontroliniu paketu. 
O paskui — parduokim kam 
norim, jeigu atsiras patikimas 
savininkas. 

Deja, pardavė viską. Ir pa
sitvirtino pati blogiausia nuo
j au ta . Jmonė, duodanti 25 
proc. b iudžeto pajamų, at
s idūrė svetimose rankose, 
blaškoma kaip nori ir kur nori, 
be mūsų valios. O mes dvejus 
metus negaunam ne tik po 1,7 
mlrd. Lt mokesčiais, bet ir 
visų kitų pajamų. Iš viso tai 
sudaro apie 4 mlrd. Lt, beveik 
pusę met inio biudžeto. Tai 
tragedija. 

Panašiai gali atsitikti su 
NATO. Visos partijos sutarti
nai balsavo už tai, kad mūsų 
kariai būtų siunčiami į Af
ganistaną. Tuo tarpu prorusiš
ka Lietuvos politikų grupė 
renka parašus surengti refe
rendumui, kuriuo būtų prieši
namasi stojimui į NATO. Re
ferendumas pats savyje nėra 
blogas dalykas , tai numato 
Konstitucija. Manau, kad 
NATO šal ininkai laimėtų 
prieš jų priešininkus. Spėčiau, 
kad 55-60 proc. lietuvių yra 
NATO šalininkai. Bet pers
vara, manyčiau, nėra didelė, 
galbūt 10-12 proc. 

Bet jeigu tuo laiku lietuvių 
karių grupė bus pasiųsta į 
Afganistaną ir rusų struk
tūros pasirūpins, kad balsavi
mo laikui iš Afganistano į 
Lietuvą cinkuotuose karstuose 
sugrįžtų bent 10 žuvusiųjų, 
kaip tik tų 10 proc. ir pritruks. 
Manau, kad toks planas gali 
būti vykdomas. 

Visa bėda, kad Lietuvos 
politinis procesas aplipęs ego
istinėmis grupėmis, kurios 
naikina pačią nepriklausomy
bes ir valstybingumo esmę. 

— Tautinius interesus da
bar deklaruoja daugelis parti
jų, net ir kairiosios. Tačiau 
jūsų partijos tautiškumas eina 
labai toli. Kaip jus aiškinate 
savo partijos aiškiai fašistinę 
simboliką mėgdžiojančią sti
listiką: raudona vėliava, bal
tas skritulys, juodas, hagen-
kroicą primenantis ženklas, 
uniformuotas partijos vadas, 
sargybiniai prie partijos pir
mininko rašomojo stalo ir t.t.? 
Ką tai turi bendra su šiuo
laikine demokratine visuo
mene ir XXI amžiaus Europos 
žmonių mentalitetu? 

— Sutinku, mes esam pro
cese. Lietuvoje egzistuoja pen
kios taut inės partijos, visos jos 
smulkios. Panaši situacija yra 
ir daugelyje kitų Europos vals
tybių — tiek rytuose, tiek va
karuose. Manau, kad, vei
kiant globolizacijos nutaut i
nantiems elementams, neiš
vengiamai prasidės konsoli
dacijos procesas 

Mes neatmetame visos glo
balizacijos. Globalizacija iš es
mės yra pozityvus procesas. 

kuris neišvengiamai plėtosis. 
Bet atskiros stambaus kapita
lo grupės stengiasi juo pasi
naudoti, kad galėtų po pasaulį 
stumdyti kapitalo mases. Jų 
interesas — kad paskui tas 
kapitalo mases keliautų ir 
tautos. Tai priešinga mažoms 
tau toms, t a rp jų ir mums, 
lietuviams. 

Nacionalistai, deja, išskli-
dę įvairiose šalyse. Bet ma
nau, kad visuomenės reakcija 
į s t ambaus kapitalo pikt
naudžiavimą globalizacijos 
reiškiniais, didės visose tau
tose. Ženklų jau buvo matyti 
Prancūzijos rinkimuose, taip 
pa t Austrijos, Danijos rinki
muose, tai neseniai atsitiko ir 
Turkijoje. Ateityje Europa for
muosis kaip nacionalumų są
junga . Dabar ji formuojama 
kosmopolitiniu pagrindu, bet 
ateis laikas, kai Europa bus 
t ikra nacionalinių etnosų są
junga. 

— Bet jos neatsakėte į 
mano klausimą: ar jūsų parti
jai imponuoja kas nors iš tos 
fašistinės simbolikos, iš jų 
praeities... 

— Man asmeniškai neim
ponuoja. Po Antrojo pasaulinio 
karo priešingoje politinio 
spektro pusėje (komunizmo 
pusėje) atsirado gausių ju
dėjimų, kurie buvo kraštuti
niai ir numirė. O kiti buvo ga
na tvirti, pagarbos verti, davė 
daug naudos tautoms. Saky
sim, švedų socialdemokratai 
arba Italijos kairieji. 

Tuo tarpu ki ta pusė. 
fašistinės orientacijos judėji
mai, numirė be pėdsako. Tarsi 
t ie reiškiniai Italijoje ir Vo
kietijoje būtų buvę atsitiktiniai. 
be giluminių visuomeninės 
raidos priežasčių. Netiesa. 
Taip nebūna, kad kas nors 
istorijoje atsiradęs be pėdsakų 
išnyktų. Numar in ta buvo 
dirbtinai, kažkieno pastango
mis. Iš to tautinio, nacio
nalinio sparno turėjo likti išti
sas spektras judėjimų. Kraštu
t inumai turėjo numirt i , o 
socialinį pagrindą turintis vi
durys — susiformuoti. Sek
damas Europos nacionalistų 
kalbas ir jų spaudą, matau. 
kad po truputį tas sparnas jau 
formuojasi. Prancūzų ir vo
kiečių nacionalistai jau drau
gauja, nesipyksta. Lenkų na
cionalistai puikiausiai kalbasi 
su mumis. Mes neblogai susi
kalbame su rusų nacionalis
ta is . Tautų internacionalas 
bus. Tik kada, kaip ir kiek prie 
to prisidesim mes — nežinau. 

— Bet nacizmas buvo nu
laužtas sąmoningai ir dėl to, 
kad buvo susijęs su siaubin
gais nusikaltimais prieš žmo
niškumą... 

— Ką darysi, ir komu
nist inė pusė turi siaubingų 
nusikaltimų, aukų skaičiumi 
pranokstančių fašistų pik
tadarybes. Bet dėl to social
demokratų partijos Europoje 
nėra uždraustos. Lygiai taip 

Lapkričio 16 d. Lietuvoje 
švenčiama Aušros Vartų Švč. 
Mergelės Marijos — Gai
lestingumo Motinos — švente. 
Vilniuje vyksta tradiciniai 
didieji a t laidai . P i rmąsias 
atlaidų Mišias Aušros Vartų 
koplyčioje koncelebruoja kar
dinolas Audrvs J. Bačkis 
drauge su vyskupais ir kuni
gais. Visas devynias dienas šv. 
Mišios aukojamos įvairiomis 
intencijomis, būna ir įvairių 
kitų maldų, paskai tų bei 
pokalbių. 

Išeivijoje mes tokios šven
tės neturime, nors tikriausiai, 
daugumas, nuvykę į Lietuvą, 
aplankome Aušros Vartus ir 
ten pasimeldžiame. Aušros 
Vartų Marijos paveikslas viso 
pasaulio lietuviams geriausiai 
žinomas ir mylimas Dievo 
Motinos atvaizdas. 

Viešo Aušros Vartų Ma
rijos atvaizdo garbinimo Vil
niuje pradžia galima laikyti 
karo su rusais laikmetį 1655— 
1661 metus. Karo su rusais 
vargai ir nelaimės bei vil
niečių karš tos maldos, 
prašant Dievo Motinos globos, 
paveikslą padare labai brangų 
žmonėms. Basieji karmelitai, 
Vilniuje įsikūrę 1626 m., pa
siėmė paveikslą savo globon, 
Vilniaus miesto valdžios pa
vesti, nors tada jis dar buvęs 
gana apleistas, neturėjęs nei 
koplyčios, nei ypatingų puoš
menų. 

Karmelitai 1671 m. virš 
miesto vartų pastatė medinę 
koplyčią, į kurią sidabruotas 
paveikslas iškilmingai per
keltas. Nuo to laiko įsigalėjo 
paprotys žmonėms vakarais 
rinktis gatvėje melstis ir gie
doti Marijos litaniją. Ne
trukus ir tėvai jėzuitai pri
sidėjo prie paveikslo garbini
mo: 1675 m. Vilniaus jėzuitų 
akademija pasirinko Aušros 
Vartų Dievo Motiną savo 
globėja. 1773 m. Aušros Vartų 
koplyčią, perstatytą 1726 m. 
po senosios sudegimo ir joje 
esantį, stebuklingu laikomą, 
paveikslą viešam garbinimui 
pripažino specialia bule po
piežius Klemensas. 

Jau 17-tame amžiuje nau
jai paskirti Vilniaus vyskupai 
savo ingreso metu apsilanky
davo ir pasveikindavo Aušros 
Vartų Madoną. Taip darė ir 
palaimintasis Ju rg i s Matu
laitis. 1918 m. gruodžio 8 d. 
perėmęs Vilniaus vyskupo 

pareigas. 1927 m., jau po Ma
tulaičio mirties, popiežius 
Pijus XI, kur is pats buvo 
aplankęs Aušros Vartus, su
teikė paveikslui Gailestin
gosios Motinos titulą bei vai
niką. 

Maldininkai pagerbdavę 
paveikslą ypatingomis pro
gomis — Šv. Juozapo globos 
dieną, per Sekmines ir 
Marijos Globos šventėje, kuri 
vėliau tapo Marijos Gailes
tingumo Motinos švente trečią 
lapkričio sekmadienį. Net 
įvairių okupacijų metu — 
rusų, vokiečių, galop bolše
vikų — prie Aušros Vartų 
niekuomet netrūkdavo be
simeldžiančių žmonių. 

1993 m., prieš popiežiaus 
Jono Pauliaus II atvykimą 
Lietuvon, Aušros Vartų Ma
rijos paveikslą bandyta res
tauruoti ir nuodugniai ištirti 
jo kilmę. Iš tiesų paaiškėjo, jog 
paveikslas buvo per tapytas 
net septynetą kartų skirtin
gomis rankomis, kaskar t 
perkuriant atvaizdą. Pasak 
dailės istorikės M. Kata-
majskos-Saeed, paveikslas 
atitinka 16-to a. Nyderlandų 
raižinių pavyzdžius. Taigi jis 
nėra gotikos-renesanso kū
rinys ir taip pat nėra rimto 
pagrindo manyti, jog Marijos 
veidas modeliuotas pagal 
Barboros Radvilaites bruožus. 

J a u tris š imtus metų 
ramus Gailestingumo Motinos 
veidas žvelgia į Lietuvos sos
tinę ir į žmones, suklupusius 
maldoje. Iš šios kuklios 
koplytėlės sklinda malonių ir 
gydymo dovanos kenčian
t iems, vargų slegiamiems 
Lietuvos vaikams. Marija juos 
lydi ir trečiojo tūkstantmečio 
vingiuotais takais. 

1993 m. rugsėjo mėn., 
atvykęs į Lietuvą, popiežius 
Jonas Paulius II po iškilmingų 
sveikinimų Vilniaus arkikate
droje, tą patį pirmąjį savo 
viešnagės vakarą nuskubėjo į 
Aušros Vartus. Pasveikinės 
gatvėje susirinkusias žmonių 
minias, drauge su jais kalbėjo 
rožinį. Paskui ilgai ilgai 
klūpėjo prie Marijos paveikslo 
tylėdamas. Nežinia, ką jis 
sakė Gailestingumo Motinai, 
bet visi galėjo matyti, kaip 
sunku jiems buvo atsiskirti. 

Laikas būtų ir užsienio 
lietuviams šią Gailestingumo 
Motinos šventę įsisavinti. 

pat ir aš. jau po karo gimęs 
žmogus, negaliu būti atsa
kingas už nacių siautėjimą. M. 
Murzos judėjimo vėliava, kai 
kurios jo kalbos man ne visai 
priimtinos. Kiek galiu, aš 
stengiuosi jį įtakoti. Ir j is . tarp 
kitko, jaunas žmogus, labai 
puikiai priima argumentus , j is 
keičiasi. Bet atsiminkim, kad 
Lietuvoje veikia tau t in inkų 
partija, su kuria mes puikiau
siai bendraujam. Vilniuje, 
kituose miestuose, kar tu 
einam į savivaldybių rinki
mus . Ateityje galbūt suda-
rysim koalicija. Turim Buš
kevičiaus judėjimą „Jaunoji 
Lietuva", tur im politinius 
kalinius ir tremtinius, kurie 
ne visi pritaria konservato
riams. Tai štai pagrindas, iš 
kurio formuosis tautinis spar
nas Lietuvoje. Mano svajone, 
kad atsirastų stipri taut inė 
partija Lietuvoje. 

Lenkijoje tai jau atsitiko 
Ten taut ines pakraipos 
žmones — tiek katalikai, tiek 
nekatalikai — turi trečdalį 
Seimo mandatu 

— Kokio masto jūsų tarp
tautiniai ryšiai? 

— Palaikome ryšius ir su 
latviais, ir su estais, taip pat 

su danais, ir su Lepeno partija 
Prancūzijoje. Bendraujam 
kompiuteriu, keičiamės infor
macija, žinutėmis. Jeigu turė
tume nors truputį pinigų — 
nedelsiant Vilniuje kur tume 
Europos tautinio judėjimo 
centrą. To negali padary t i 
vokiečiai dėl tam tikrų prie
žasčių. To negali padaryt i 
prancūzai , lenkai, ru sa i . O 
mes, kaip maža tauta , gan;: 
neblogai sugyvenanti su kai
mynais, puikiausiai Vrhnų 
galėtume padaryti Europos 
tautų internacionalo centru. 
Deja. neturim pinigu. 

— Gal tai ženklas, kad 
tokių idėjų visuomenė nelabai 
remia? 

— Ką padarysi. Bet 
žiūrėkime, kas darosi. Kas bu
vo Lepenąs prieš 20 Metų? 
Šiandien jis tapo jcgū, prieš 
kurią vienijasi kairieji ir 
dešinieji. Kas anksčiau girdėjo 
apie Heidorį, kol austrai jo 
neišrinko valstybes vadovu"' 
Kas buvo Plėtros ir geroves 
partija Turkijoje1 Šiandien ji 
valdo daugiau kaip pusę par
lamento. Laikas daug ką 
keičia. 

Kalbėjosi 
Vidmantas Valiuiaitis 
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LIETUVA — MANO TĖVYNE 
Elvinas Sereikis Ame

rikoje gyvena dešimt metų. 
J i s — paskutinio kurso stu
dentas Columbia kolegijoje, 
būsimas garso inžinierius 
(.„sound for picture") kino 
industrijai. J am — dvidešimt 
penkeri. Pagal Zodiaką — 
Dvynys, kaip ir jo tėvas 
Antanas Sereikis. Zodiakais 
tiki ir mano, kad jo ženklas 
atitinka jį patį. O specialybę 
Elvinas pasirinko tokią, kuri 
atliepia jo poreikius, pomė
gius. 

Elviną visą laiką traukė 
muzika, jos ga r sa i . Vaiku 
būdamas, dainavo „Ąžuoliu
ko" chore, grojo akordeonu. 
Beje. dainuoti nelabai mėgęs, 
tik tėvas, ilgametis to paties 
choro dainininkas, kaip sako 
Elvinas, vertęs. Tada jis ir 
išsiderėjo akordeoną... Sako, 
pajaučiau, kad t u r i u gerą 
klausą, susidomėjau kompozi
cija, tu r iu norą kur t i savo 
muziką. Klausiu — ar kas 
girdėjęs tavo muziką. Kol kas 
ne, nes ne Mozart ir ne 

medžiagos (įrašų), sukompo
nuoti , a t r i nk t i , kas t inka. 
Kar t a i s kokius garsus pri
rašyti a r pačiam sukurti. 

E lv inas sako, kad kai 
ku r i ems kl ipams jo paties 
suku r t ą muziką dėstytojai 
įvertino labai gerai. Pagyrė už 
originalumą. Tai tam t ikra 
p a s k a t a , kreditai ateičiai. 
Ypač gerai įvertintas kūrinys 
fleitai, smuikui ir violončelei 
„Lotoso žiedas". Kūryboje 
Elvinui padeda jo lietuviškos 
šaknys , domėjimasis Rytų 
filosofija ir dar aibė kitų 
dalykų rūpimi , dominantys 
j auną žmogų. Stačiai laimin
gas, kad pasirinko specialybę, 
kurioje gali nardyti kaip žuvis 
(beje. Elvinas — aistringas 
žvejys, laisvu laiku dažnai 
n u k a n k a kur prie ežero a r 
upės pabūt i tyloje, pasvajoti ir 
pagauti žuvytę, gal ir auk
sinę. Kada nors...). Specialybė 
su te ik ian t i kūrybos laisvės, 
nėra ru t inos . Daug vietos 
apmąstymams, atrinkimui. 

— Ar žinai, kaip filme 

RAŠOME BIČIULYSTEI 
* 

Vilniaus Zujūnų individualūs namai. Elvino senelis Andrius Jakas su sūnumi Gediminu. 

Elvinas Brazių ūkyje su paršiukais. 

Beethoven esąs, todėl manąs, 
reikia išlaukti , kol tas tikrasis 
kūrinys suskambės. Kai tvir
tai suskambės, o, atrodo, jau 
skamba ausyse, tada ir paleis 
į gyvenimą. 

Prašau Elvino populiariai 
paaiškinti, ką jis dirbs, kaip 
garso režisierius?. 

— Darbas gali būti 
įvairus. Štai reklaminiai kli-
pai. Jų įgarsinimui reikia su
rasti bibliotekose muzikinės 

^Jurassic Park" buvo išgautas 
dinozauro riaumojimas? — 
klausia Elvinas. 

— Be abejo. ne. 
— Tai štai, garso inžinie

riai surado liūto ir tigro riau
mojimus. Tigro įrašė iš kito 
galo, sudėjo vieną ant kito ir 
gavosi — dinozauras! 

— Įdomu. Gal ir tu su
galvosi kokios mitinės būry-
bės neįprastą garsą? 

— Neatsisakyčiau, je i 

k a m kiltų noras pasiūlyti 
man tai padaryti. 

— O kiek kainuoja Tavo 
mokslas metams? 

— Apie 16.000 dol. tik 
mokslo metams. Vasarą, kai 
neimu kursų, tada su knygo
mis išeina apie 12,000-14,000 
dol. Vieną vasarą užsidirbu 
pinigų mokslui, o kitą vasarą 
nedirbu ir važiuoju Lietuvon. 
Ten praleidžiu tris atostogų 
mėnesius. 

— Palauk, palauk, tai kas 
moka už tavo mokslą? 

— Turiu paskolą, gyvenu 
pas tėvus, maitinuosi. Taip 
susi taupau. Turiu gerą mo
čiutę, Palmyrą Jakienę, kuri 
irgi yra Amerikoje ir ji mane 
paremia. 

— Baigsi mokslus, sėsi 
„ant savo uodegos", kaip sako 
liaudis, ar žinai, kiek uždirba 
garso inžinieriai? 

— Sakykime, Čikagoje 
įvairiose studijose pradedan
tysis inžinierius uždirba per 
metus 25,000 dol. Hollywoode 
geri inžinieriai — iki 120.000 
dol. Aišku, reikia būti tokiu 
geru. kad tiek uždirbtum. 

— B&ą \wiz% ir. ū: x«j.L 
važiuosi Lietuvon'.' 

— Ne, kitais metais ne
galėsiu. Ir taip aš per tuos 
dešimt metų važiavau tris 
kar tus . Ateinančią vasarų 
turėsiu atlikti praktiką — 
„internship". kurią parūpins 
kolegija. Dirbsiu veltui 

— Neseniai grįžai iš 
Lietuvos. Daugiau nei mėnesį 
buvojai pas ar t imiausius 
gimines kaime. Kaip gyvena 
kaimo žmonės? 

— Buvau Pasvalio rajone, 
Švobiškių kaime pas močiutės 
seserį Laimą Brazienę. 
Vargsta, daug dirba. Laiko 
tris karves — iš pieno, kurį 
parduoda įvairiems punk
tams, gali nusipirkti reikalin
giausių namų apyvokos daik
tų. Turi tr is motinines 
kiaules, kurios atsiveda po 
dvylika paršiukų. Juos par
duoda. Dabar kaina nukri
tusi, tai vienas kainuoja maž
daug 35 litus, o anksčiau, 
sako, būdavo ir po penkias
dešimt litų. Augina miežius, 
kiaulių pašaru i . Žmonės 
vargsta, bet labai šilti, 

draugiški . Buvome krikš
tynose, kaip ir anksčiau, taip 
ir dabar ant stalo padėta 
viskas, kas yra geriausia. 
Namuose švaru, skurdas lyg 
ir nelenda, bet žinau, kad 
nėra pertekliaus ar ko nors 
per daug. Trys šeimos įsigijo 
vieną traktorių, kurį labai 
saugo, remontuoja. 

- Ką nuveikei kaime? 
— Padėjau dirbti įvairius 

darbus. Nemažai laiko pralei
dau žvejodamas prie Mūšos 
upės užtvankos. Man labai 
patinka Lietuvos kaimas, aš 
ten norėčiau gyventi. Tik 

ir nemylime. Prasmė nuver t i 
nama. Tačiau tas mano sua-
merikonėjimas t runka neil
gai, kokias 3-4 dienas , kol 
išsimiegi, kol ateini į Lietuvos 
ritmą. Tada vėl tampi Lie
tuvos lietuviu. Mūsų bendra
vimui neturi įtakos, a r aš iš 
Amerikos, ar iš Lietuvos. Mes 
jauni žmonės, tad tur ime apie 
ką kalbėtis. 

— Ar Lietuvoje įvertina
mas aukštojo mokslo diplo
mas? 

— Kaip Amerikoje, ta ip ir 
Lietuvoje. Tik dabar Lietu
voje, kai reikia gauti darbo, 

Senelio Andriaus Jako medžiokles trofėjai. 
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reikia atsivežti nemažai 
pinigų, kad galėtum įsikurti 
ir gyvenimą susikurti. 

— Kur dar buvai nu
kakęs? 

— Buvau ir Vilniuje pas 
kitą senelį, Andrių Jaką. Jis 
— Lietuvos žemės ūkio tech
nikos susivienijimo preziden
tas. Nors jau pensijinio am
žiaus, tačiau dirba. Jis gyvena 
naujų privačių namų kvartele 
Zujūnuose. Jo gyvenimas ir 
kaimo žmonių gyvenimas 
skiriasi kaip naktis nuo 
dienos. Vilniuje praleidau 
savaitę, gal kiek daugiau, 
apsilankiau Europos centro 
muziejuje. Šiuolaikinio meno 
muziejuje. Vilnius keičiasi, la
bai europėja. Tačiau vargs
tančių žmonių daug. 

Susitikau ir su savo ben
draamžiais, draugais iš buvu
sio mano kiemo ar klasės. Ar 
skiriamės0 Jie man sako. kad 
aš amerikonėju. 

— Paaiškink man, kaip 
„amerikonėji"? 

— Suprantate, kai ilgiau 
gyveni Amerikoje, tai nejučia 
sakai daug banalių ir ne
reikalingų žodžių. Per daug 
dėkojame, atsiprašinėjame ar 
prisipažįstame meilėje, nors 

Itabja 

Siunčiu kelis pastebėjimus 
Italijoje. Vasaros pabaigoje, 
firmos, kur ia i a ts tovauju, 
darbo reikalais teko lankytis 
Lietuvos atstovybėje Romoje. 
Domėjaus i , kokie ryšiai su 
lietuviais ir kiek jų gyvena 
Italijoje, kokius duomenis tur i 
apie Lietuvos — Italijos (arba 
a tv i rkšč ia i ) prekybinius ry
šius. Buvo įdomu sužinoti apie 
s t u d e n t u s , s tudi juojančius 
Italijoje. Ten dirbančios mer
ginos, moterys , į ska i tan t i r 
a t s tovybės ekonomistę, t a i s 
k l aus ima i s niekuo man ne
galėjo padėt: — jos nežino! 
Keisč iaus ia pasirodė, k a d 
informaciniai leidinukai apie 
Lietuvą ne italų, bet anglų 
kalba. Kur ie buvojome Ita
lijoje, žinome, kiek italai (tu
riu galvoje ne t ik ap ta rnau
jančio personalo, bet ir viduti
niojo sluoksnio žmones) moka 
anglų kalbą? Ar tai ištyrė 
atstovybės darbuotojai? Je i 
ta ip, t a i t ik ras įžūlumas būti 
ten ir nedirbt i Lietuvos nau
da i , nepas i rūp in t , k a d ir 
menkiaus ia informacija būtų 
i š s p a u s d i n t a i ta lų ka lba . 
Galbūt i r pačios nemoka ita
liškai? Kiek teko patir t i , anglų 
kalbą moka iki 10 proc. I ta
lijos gyventojų. Spaudoje j a u 
senokai buvo rašyta, kad bu
vusio užs ien io re ikalų mi
nis t ro Saudargo dukra , nu
vykus i k a i p kul tūros a t a š ė 
(gal atstovė?) Prancūzijon, t ik 
ten pradėjo gilintis į pran
cūzų kalbą, t. y. jos mokytis! 
Kiek t a i kainuoja Lietuvos 
mokesčių mokėtojams? 

Kas d a r mane labai nus te
bino, ga l daugiau supykdė , 
kad kel ias dienas negalėjau 
pa tekt i ambasadon. K a r t u su 
i ta la is , su kuriais plečiame 
p a r t n e r y s t ė s ryšius, nega
lėjome susit ikti su ambasa-

neretai darbdavys paprašo ir 
akademinės pažymos — tavo 
mokymosi įvert inimo — a r 
tikrai mokeisi, ar nusipi rkai 
diplomą... 

— Tau 25-eri, t a i laikas, 
kai prasideda pati b r anda . 
Amerikoje ir Lietuvoje j aun i 
žmonės gana ankst i paskęs ta 
narkotikų, alkoholio l iūne. 
Kaip Tu praėjai šį laikotarpį, 
juolab, kad 14-kos metų jau
nas vaikinukas tik iš Lietuvos 
buvai atvykęs? Ar nebuvo 
pagundų? 

— Vienu momentu buvau 
pabandęs. P a g u n d a buvo 
didelė. Bet, kai pajutau, kad 
atmintis pradingsta, susigrie

biau, sugebėjau sau pasakyt i 
— o k a m man reikia?! Ne
buvau į junkęs, t ad sus to t i 
nebuvo sunku . O kaip svarbu 
sustoti , kol nenuėjai per toli! 

— D a b a r legal izuojama 
mar ihuana . . . 

— Marihuana, sako, nai
k ina vėžio ląsteles, padeda 
atsipalaiduoti , bet tuo pačiu 
pažeidžia sniegenų sistemą. 
Je i m a n ę s kas klaustų pa tar i 
mo, sakyčiau, ger iau n ė 
n e b a n d y t i . St ipresnis p a t s 
sustos , o silpnesniam — pavo
j u s g a n a nemažas. M a n a u , 
k a d š i s legalizavimas dau
geliui j a u n ų žmonių neišeis į 
naudą.. . 

— Sakyk, o kodėl atosto
gaut i važiujji Lietuvon, o ne 
t a rk im, į kokias Kanarų sa las 
a r Meksikon? 

— Lietuvoje mano šaknys , 
Lietuva mano gimtinė. Čia a š 
neprigyju ir nepr igys iu . 
Dabar m a t svarbu užsidirbti 
pensiją ir t a d a t r a u k s i u 
namo, Lietuvon. Na, o iš ten, 
jei Lietuva 2004 metais t aps 
Europos Sąjungos nare , tai i r 
padirbėti galėsi važiuoti, k u r 
norėsi . Atsidarys keliai. Aš 

dos darbuotojais, nes jie kaž
kur kažką šventė. 

Dar vienas nesutvarkytas 
reikalas, kainuojantis mums, 
mokesčių mokėtojams: iš 
mūsų kišenių išlaikomos am
basados, kurių j a u dabar 
pridygę kaip grybų po lietaus, 
darbuotojų skaičius didėja. Ar 
kas paskaičiavo naudos koefi
cientą? Galų gale, nuo dir
bančių kokybės, kvalifikacijos, 
priklauso ir mūsų valstybės 
pristatymas. Kiek girdėjau, į 
ambasadas, konsulatus siun
čiamos vis naujos diploma
t inės pajėgos iš Lietuvos. 
Norisi žinoti, a r lietuviai, 
studijuojantys Italijoje, kita
me krašte, kurie daugiau susi
pažinę su tuo kraš tu , moka 
geriau kalbą, kviečiami tal
kinti ambasadų a r konsulatų 
įvairiems darbams. Kiek ži
nau, Italijoje yra lietuvių, jau 
sukūrusių šeimas ir gyven
siančių visą laiką. Ar negalėtų 
j ie dirbti tose mūsų repre
zentacinėse įstaigose — taip 
būtų sutaupyti pinigai, nes 
nereikėtų mokėti už butų ar 
namų nuomas. Taip yra visur 
— pilna legalių, baigusių uni
versitetus Lietuvos žmonių, iš 
kurių nauda būtų žymiai di
desnė, nei atvykusiųjų, kurie 
tik pradeda susipažinti su 
tuo k raš tu , ku r i ame dirbs. 
Dar svarbiau , kad jų są
moningumas, gyvenimo patir
tis toje a r kitoje šalyje, dar
binių santykių, darbo įverti
nimas, y ra žymiai vertesnis. 
Ar kas nors apie tai galvoja 
Užsieno reikalų ministerijoje? 
Kaip vyks ta paskyr imas į 
tokias tarnybas: a t r anka — 
pažinčių, rekomendacijų ar 
konkursų, t ikr inant profesinį 
pasirengimą, keliu? Gal jūs, 
ten užsieniuose žinote? 

Petru 
iš Vilniaus 

& 

tikrai svajoju, kuriu planus, 
kaip gyvensiu Lietuvoje. Mes 
tur ime ir trobą a n t ežero 
kranto . Mano vieta — 
Lietuvoje, ji mano tėvynė! 

Ligga Tautkuvienė 

Miežius džiovina ūkininko Naudžiūno šeima Pasvalio raj. Elvinas sėdi su 
vaikučiais. 

S T U D E N T I Š K A PIZZA 

1. Šaldyta, paruošta pizza iš 
parduotuvės, arba pizzos tešlos 
paplotėlis. 

2. „Ragu" pizzos padažas. 
3. Plonai pjaustytos pomidorų 

skiltelės, išdėliotos, kad uždengtų 
visą plotą. 

4. „Oregano" ir „Italian sea-
soning" prieskoniai, apibarstomi 
pagal skoni 

5. Malti juodieji pipirai, 
truputis druskos. 

6. Plonai pjaustytos grybų 
(portabella mushroom) skiltelės, 
išdėstomos po visą plotą. 

7. Tarkuotas ..mozzarella" 
sūris, apibarstomas po visą 
paviršių, kad uždengtų visą pizza. 

8. Jeigu mėgstama, galima dar 
pridėti pepperoni dešros grieži
nėlių, bet geriausiai tinka maži 
gabalėliai „Italian sausage". 

9. Kepti įkaitintoje 380 laips
nių F orkaitėje nuo 30 ia 46 mnučių, 
arba kol šoris pradės ruduoti. 

Ehrino reosptM 

mailto:biciulyste@aol.com
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Puslapį redaguoja Vitalija Pulokienė 

KILNIAUSIAS TIKSLAS — 
VAIKŲ UGDYMAS 

Pažvelkime į jaunąją 
kartą - užsienio lietuviukus 
bei jų mokytojus, organizaci
jas ir jų veiklos kryptis, 
siekiant išsaugoti lietu
viškumą skirtingomis gyveni
mo sąlygomis. Lietuvy
bės išlaikymu rūpinasi ne tik 
išeivijos lietuvių jaunimo 
organizacijos - ateitininkai ir 

skautai, bet ir lituanistinės 
mokyklos. Išlaikyti lietuvybę, 
reiškia kovoti prieš nutau-
timą, didžiausią priešą išeivi
joje, kuris tyko vaikų ir 
vaikaičių. 

Gyvenant svetur, lietu
viškos mokyklėles Įmanomos 
tik šeštadieniais. Tai vieta, 
padedanti vaikams susiburti, 
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KNYGUTĖS 

J o n a s Minelga 

Alguti, knygutė! 
Tuoj sėskis prie stalo, 
Sklaidyki, skaityki, 
Bus džiaugsmo be 

galo. 
Va, šitos rašytos 
Lietuviškos - gražios! 
Ten guli storulė, 
Spalvom nusidažius. 

Kiškučiais, meškučiais 
Jų lapai sumirga. 
Norėsi, žiūrėsi 
J kaubojo žirgą. 

M A Ž I E J I S K A I T O V A I 

AUDRA KUBILIUTE 

Mįslingos kaladėlės 

Kiek daug lietuviškų 
knygų, įdomių ir gražių, iš
leistų išeivijoje. Žvilgtelėkime 
į Audros Kubiliūtės knygelę 
„Mįslingos kaladėlės". 

„Skaidri rudens popietė 
Čikagoje. Retai tokios pa
sitaiko. Saulė švietė puikia
me mėlyname danguje. Iš tolo 
žiūrint, miesto dangoraižiai, 
aiškiai atskiriami, priminė 
išmėtytas vaiko kaladėles. 
Buvo vėsu, bet dar ne baisiai 
šalta"... Kas gi įvyko tą 
nuostabią rudens popietę, 
Čikagon į lietuvių jaunimo 
suvažiavimą atvykusioms 
merginoms, Šarūnei ir 
Kristinai, sužinosite per
skaitę šį nuostabų nuotykių 
kūrinėlį. 

Knygelė išleista JAV LB 
Švietimo tarybos, leidimą 
parėmė Lietuvių fondas. 
Knygutę galite įsigyti 
„Draugo" knygynėlyje. 

SKAITYMO 
KONKURSAS 

Čikagos lituanistinė mo
kykla rengia skaitymo kon
kursą, kuris įvyks sausio 
mėnesį, 2003 metais. Mokyk
los bibliotekininkė, Dainora 
Baliutavičier.ė, kviečia vai
kučius skaityti ne tik konkur
sui, bet ir savo malonumui. 
Tegu knygelė bus geriausias 
draugas kelionėje, savaitgalio 
vakarą, tiltas į gimtąją kalbą 
ir lietuvišką kultūrą. 

Kad vaikučiams būtų pa
togiau, pateik ianos vaikišką 
ir mokomąją literatūrą lei
džiančių leidyklų elektroninės 
svetainės. Dabar vyresnieji 
moksleiviai ir tėveliai galės 
patys pamatyti kas naujo 
išleista Lietuvoje 

bendrauti su tautiečiais, 
išmokti rašyti ir skaityti, 
sužinoti savo tautos kalbą, 
pažinti istoriją ir geografiją. 
Liejasi versme gaivia lietu
viškas žodis, skamba tautinės 
dainos, grakščiai lenkiasi; 
„Kepurinė". Tai pedagogų ir" 
visų, dalyvaujančių vaikų 
mokyme bei ugdyme, kul
tūrinėje veikloje, nuopelnas. 

Lituanistinėse mokyklose 
organizuojami dailiojo žodžio, 
skaitymo, rašinių bei piešinių 
konkursai. Rengiamos šven
tės, kalėdinių eglučių pramo
gos. Pedagogai stengiasi 
išmokyti vaikučius lietuviškų 
papročių ir tradicijų. Lietuvių 
bendruomenė deda visas pas
tangas, kad išeivija ir jų 
vaikai tęstų lietuvybės iš
laikymo darbą. 

Anot iškilaus lietuvių 
išeivijos pedagogo J. Plačo -
lituanistinės mokyklos JAV 
buvo ir bus stiprus lietuvišku
mo išlikimo pagrindas. 

Vitalija Pulokienė 

Leidyklos ir elektroniniai 
adresai: 

UAB Alma Liteia: 
www.almali.lt 
Baltos Lankos: 
www.baltoslankts.lt 
Leidykla Briedis 
www. briedis.lt 
Leidykla Eugrimis: 
www.cugrimas.lt 
UAB Humanitas: 
www.humanitas.t 
Lietuvos Nacionalinis Mu

ziejus: 
www.lnm.lt 
UAB NacionalinėKnyga: 
ww w.nk nyga. lt 
Tyto Alba: 
www. tytoalba. it 
Leidykla Vaga: 
www.vaga.lt 
AB Šviesa: 

Daug įvairiausių vaikiškų 
knygelių - pasakų, eilėraš
tukų bei nuotykinių apsa
kymų, galite įsigyti „Draugo" 
knygynėlyje, adrtsu 4545 
West 63rd Street, Ghicago, IL 
60629. 

VAIKU GALERIJA 

Vėlines jau praėjo, tačiau 
vaikų darbeliai jas gražiai 
įamžino. 

Čikagos lituanistinės 
mokyklos moksleivių darbai. 

Brigita Grialkauskaitė, 10 kl. 
Gintarė Svirupskaite, 8 kl. 

LIETUVIŲ TAUTOSAKA 

Puntuko akmuo 

Puntuko akmuo seniau 
gulėjo giliai girioje. Nekas 
apie jį nieko nežinojo ir nieko 
negirdėjo. Tuo metu, kur 
dabar Anykščių upė įteka į 
Šventosios upę. gyveno 
Anykštos giminė. Gera: gy
veno, nei bado, nei vargo 
matė. Nelabieji net prisiartin
ti .prie tos giminės negllėjo. 
Motina Anykšta galinga iynė 
buvo. Turėjo ji stebukLngą 
ženklą, kurį pamatę nelaoieji 
skradžiai žemę prasmegdavo. 
Pyko nelabieji ant Anykštos 
giminės ir nusprendė jos pir
kią akmeniu užversti. Pasi
šaukė nelabasis savo sūnaitį 
ir įsakė jam tą darbą atlikti. Ir 
šiaip mėgino mažasis ir antip, 
o akmuo nė krust. Atbėgo 
sūnaitis pas senelį ir verk
damas skundžiasi, kad negali 
akmens net iš vietos pajudinti. 
Pasiuntė nelabasis savo sūnų, 
kad jis tą darbą atliktų. 
Mėgino tasai, mėgino, o ak
muo nė krust. Atėjo sūnus pas 
tėvą ir sako, kad negali ak
mens iš vietos pajudinti. 
Supykęs senis suriko: „Tai 
silpni dabar pasidarė nela
bieji, menko akmenioko iš 
vietos pakelti negali. Žiūrėkite 
aš, kad ir senas, viena ranka 
paėmęs tą akmenį nuriden
siu"! Nuėjo visa nelabųjų gi
minė prie to akmens. Griebė 
senis akmenį taip, griebė 
šiaip, o akmuo nė krust. Dar 

• 

• 
kartą pamėgino jis akmenį 
pakelti, bet tik prakaitu ap
sipylė. Pavargo senis, ėmė dai
rytis aplinkui. Mato, kad 
sūnus ir vaikaičiai juoku plyš
ta. Supykęs senis kad su
švilps, net lapai nuo medžių 
pabiro. Subėgo nelabųjų, kiek 
uodų girioje. Senis jiems ir 
sako: - Neškite vaikaičiai, tą 
akmenioką ir meskite ant 
Anykštos pirkios. Paklausė 
nelabieji senio. Iš visų pusių 
aplipo akmenį. Griebė kartą -
akmuo pajudėjo, griebė antrą 
- nuo žemės pakėlė, griebė 
trečią - virš medžių iškėlė ir 
ėmė nešti. Baisiai neapkenčia 
Dundulis nelabųjų. Kur tik 
juos pamato, tuoj ugninę 
strėlę į juos paleidžia. Tai ir 
dabar, pamatęs, nelabųjų 
darbą, kaip trenks į juos iš 
giedro dangaus, nelabieji į 
visas puses pasipylė, o akmuo 
čia pat nukrito. O žmonės 
Puntuku akmenį pradėjo va
dinti. Mat netoliese gyveno 
toks vyras Puntukas. Piktas 
ir nedoras buvo žmogus. 
Sugyventi su žmonėmis 
negalėjo. Išvarė jį motina iš 
namų. Pasistatė jis toje vieto
je, kur akmuo krito, pirkią. 
Nei jis piktųjų dvasių baidėsi, 
nei gerųjų gerbė, o iš kitų tik 
juokėsi. Tai kai krito akmuo iš 
nelabųjų rankų, tai tiesiai ant 
Puntuko pirkios. Nuo to laiko 
Puntuko niekas nematė, o 
akmenį jo vardu pradėjo va
dinti. 

AR ŽINOJOTE, KAD... 
Lietuvių tauta nuo seno

vės laikų tikėjo į pomirtinį 
gyvenimą. Mirusiųjų vėlės 
dausose ar danguje gyveno 
panašiai, kaip gyvieji: buvo 
linksmos ar nuliūdusios; 
laimingos, ar nelaimingos. 

- Kadangi visa aplinka 
pilna vėlių, buvo stengiamasi 

jų neužgauti, nestumdyti per 
greitai vaikštant. 

- Negalima sąšlavų ar 
pelenų pilti laukan po saulė
lydžio, nes vėlėms akis priber-
si. 

- Negalima lieti vandens 
(ypač nešvaraus), nes apliesi 
vėles. 

- Kūdikis, gimęs Vėlinių 
naktį, bus dvasiaregys. Jis 
visą savo gyvenimą galės 
regėti vėles, ypač dalyvau
damas šermenyse, arba 
nuėjęs į kapines. 

- Buvo tikima, kad kiek
vieną kartą aplankius baž
nyčią, sukalbėjus poterius 
arba uždegus žvakelę, iš 
skaistyklos išlaisvinama 
viena vėlė. Šis paprotys labai 
patikdavo vaikams, kurie 
daug kartų bėgdavo į baž
nyčią Vėlinių dieną, pasimels-
davo, perkeldavo žvakelę, o 
paskui džiaugdavosi, kad 
daug sielų išgelbėjo iš skais
tyklos. 

- Lietuviams nebūtų nei į 
galvą atėję Vėlinių vakare eiti 
į pasilinksminimą, balių, po
būvį ar šokius. Buvo vengia
ma net dainuoti, nes visus 
metus būsi nelaimingas. Be to 
linksmybės įžeidžia vėles, 
kurios po to vėl turi grįžti ir 
kentėti. 

Parengta pagal Danutės 
Brazytės - Bindokienės kny
gą „Lietuviu papročiai ir 
tradicijos išeivijoje" 

DĖMESIO! 
DRAUGO LIETUVIUKŲ 

KONKURSAS 
Artėja išsvajotosios, taip 

laukiamos ir vaikučių mė
giamos Kalėdos. 

Kalėdos - senoji Saulės 
grįžimo šventė, žiemos tamsy
bių nugalėjimo šventė, tary
tum naujų metų pradžia. Kai 
saulės gimimo šventė buvo 
pakeista Kristaus Gimimo 
švente, lietuviai ją priėmė su 
tokiu pat entuziazmu ir švęs
davo ne mažiau iškilmingai. 
Dar ir dabar Kalėdose te
berandame daug senųjų pap
ročių, ypač būrimų ir ateities 
spėliojimų. 

Skelbiamas kalėdinio ra
šinėlio konkursas temomis 
„Kalėdų burtai'' ir „Kalėdų 
pasaka". 

Siųskite savo rašinukus 
„Draugo lietuviukams", ad
resu 4545 West 63rd Street, 
Chicago, DL 60629. 

Geriausi darbeliai bus 
paskelbti laikraštyje. Nuga
lėtojų laukia „Draugo lietu
viukų" įsteigti piniginiai prizai: 

5 - 8 metų amž. - 36 doL 
9 - 1 2 metų amt. - 36 doL 
13 —16 metų amž. — 36 doL 
Kurkite, svajokite ir rašy

kite mielieji bičiuliai. Lau
kiame jūsų darbų. 

KRYŽIAŽODIS „BIBLIOTEKA 

Kryžiažodi sudarė Asta Koveckytė 7 kl . 

Vienas ledynų gadynes palikuonių-riedulių Žemaitijos pakelėje 

1. Tai, ant ko mes rašome. 
2. Kūrinys, vaizduojantis 

nusikaltėlių pasaulį, seklių 
nuotykius. 

3. Grafinis dydžių, jų san
tykių vaizdas, išreikštas lini
jomis, plokštumomis irpan. 

4. Lapas ar knygutė, kur 
surašyti mėnesiai, dienos. 

5. Gausiai iliustruotas lei
dinys, kurį sudaro serija 
siužetinių piešinių ir trumpas 
tekstas. Beje, vaikai juos 
labai mėgsta. 

6. Lapas, kuriame pavaiz
duota žemė ar kuri nors dalis. 

7. Ekranas, klaviatūra ir 
pelė; turbūt jau viskas aišku, 
bet dar pridėsiu, kad vaikai 
labai mėgsta juo žaisti. 

8. Spalvotas leidinys, 
išleidžiamas kas savaitę arba 
kas mėnesį, pvz.: „Genys" 
arba „Eglutė". 

Išsprendęs kryžiažodį sužinosi vieną svarbią tiesą! 

S rffrb rffrk rffrfc J^t, ,A k J^ J^. -A^ J^- JK^^J 

9. Bibliotekos patalpa, ku
rioje skaitoma. 

10. Knyga, kurioje sura
šyti žodžiai ir jų reikšmės 
abėcėles tvarka. 

11. Viena lapo pusė. 
12. Raidės eilės tvarka ar

ba raidynas. 
13. Rašinys, spausdina

mas laikraštyje arba žurnale. 
14. Surišti popieriaus la

pai, kuriuose prirašyta viso
kių įdomybių: pasakų, eilė
raščių, sakmių ir t.t. 

15. Į jį mes rašome pa
mokų metu. 

16. Mokyklinė knyga. 
17. Nuostabi vieta, kurioje 

žmonės gali skaityti, ieškoti 

įdomių knygų arba bendrauti 
su kitais knygų mylėtojais. 

18. Ženklų sistema infor
macijai užrašyti. 

19. Kalbos garso rašmuo. 
20. Krikščionių šventasis 

raštas. 
21. Bibliotekoje esanti dė

žė su kortelėmis, kuriose ap
rašyta kiekviena knyga. 

22. Laikraštis, išleidžia
mas kasdien. 

23. Knyga, galinti atsakyti 
į 1000 ir vieną klausimą. 

Kryžiažodžio „Biblioteka" 
klausimų atsakymus rasite 
kitame „Draugo lietuviukų" 
numeryje. 

^ M 

http://www.almali.lt
http://www.baltoslankts.lt
http://briedis.lt
http://www.cugrimas.lt
http://www.humanitas.t
http://www.lnm.lt
http://www.vaga.lt
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G e d i m i n o p r o s p e k t a s i š l iks p r e s t i ž i n i ų 
p a r d u o t u v i ų v i e t a 

Kr ikšč ionys d e m o k r a t a i 
nepas i t ik i r i n k i m ų k o m i s i j o s n a r i a i s 

Atkelta iš 1 psL pirmininkas nepasitikėjimo VRK nariais 
parlamentaras Petras Gra
žulis ir partijos pirmininko 
pavaduotoja Gražina Palio-
kienė. 

Krikščionys demokratai 
kaltina VRK pirmininko pa
vaduotoją Viktorą Rinkevičių 
bei VRK narius Ryšardą Bur-
dą ir Stasį Vansevičių, esą jie 
tendencingai paskleidė žinia-
sklaidai informaciją, kad K. 
Bobelis 2000 metais buvo įre
gistruotas kandidatu į Seimo 
narius pažeidžiant Konstitu
ciją. „Savo veiksmais jie pada
rė didelę žalą demokratijai ir 
kandidato į prezidentus Kazio 
Bobelio įvaizdžiui", teigiama 
LKD kreipimesi į Seimo pir
mininką Artūrą Paulauską. 

Minėtąjį kreipimąsi dėl 

krikščionys demokratai siūlys 
pasirašyti ir kiliems Seimo 
nariams. Savo pasiūlymą jie 
aiškina tuo, kad VRK nariai 
esą pažeidė nešališkumo prin
cipą, kuriuo turi vadovautis 
savo veikloje. 

K. Bobelis pareiškė, jog 
sieks patirtos „moralinės ža
los kompensavimo" teisme. 

VRK lapkrito 8 d. įvyku
siame posėdyje patvirtino pa
žymą, kurioje narodoma, kad 
2000 m. kandidatuodamas į 
Seimą, K. Bobels „neteisingai 
nurodė, jog neturi kitos valsty
bės pilietybės ir nėra susijęs 
priesaika ar pasižadėjimu už
sienio valstybei". K. Bobelis 
turėtos JAV pilietybės atsisa
kė šių metų spalio 11 dieną. 

Apl inkosaugai L ie tuvoje E S s k y r ė 131 m l n . l i t ų 
Atkelta iš 1 psl. Projektai 
bus pradėti įgyvendinti, kai 
šių metų pabaigoje Europos 
Komisija ir Lietuvos vyriausy
bė pasirašys jų finansinius 
memorandumus ir bus atlikti 
parengiamieji darbai. 

Iš viso Lietuvos aplinkos 

ūkiui 2000-2006 metais nu
matyta per ISPA programą 
skirti 182 mln. eurų (629 mln. 
litų). 

2000-2002 metais Lietuva 
įsipareigojo įgyvendinti 14 
projektų (jų bendra vertė — 
191.5 mln. eurų). 

Atkelta iš 1 psl. bendrovė 
„Cushman & Wakefield Hea-
ley & Baker", kuriai priklauso 
KOBA, brangiausių pasaulio 
prekybos vietų sąraše Vil
niaus Gedimino prospektui 
šiemet skyrė 38-tą vietą. 

Latvijos ir Estijos sostinės 
į šį sąrašą nepateko. Anot 
KOBA direktoriaus Lietuvai 
ir Baltijos valstybėms Lau 
Melchiorsen, tai galėjo lemti ir 
tai, jog Ryga ir Talinas neturi 
pakankamai aiškios centrinės 
miesto gatvės, kuriai tenka di
džiausi žmonių srautai. 

KOBA atstovų teigimu, 
prekybos patalpų nuomos kai
nos Gedimino prospekte yra 
kelis kartus mažesnės nei 
brangiausių prekybos vietų 
sąrašo viršūnėje esančiose 
gatvėse. Be to, artimiausiu 
metu nuomos kainos Gedimi
no prospekte neturėtų smar
kiai keistis. 

Pasak KOBA vyresniosios 
konsultantės Ievos Kvedara
vičienės, tai, jog Gedimino 
prospektas pateko į bran
giausių pasaulio prekybos vie
tų sąrašą, lėmė rinkos sąlygos 
— nepakankama prekybos 
patalpų pasiūla prestižinėje 

miesto gatvėje, todėl dauguma 
naujų parduotuvių atidaro
mos pasikeitus nuominin
kams. „Ateityje tokių patalpų 
pasiūla yra galima, nes pa
grindinėse gatvėse vis dar yra 
nemažai prekybai tinkamų 
patalpų, kuriose dabar įsikū
rusios vyriausybės ir savi
valdybės institucijos, ir tikėti
na, kad joms iš šių patalpų iš
sikėlus, patalpos bus išnuomo
tos arba parduotos", teigė I. 
Kvedaravičienė. 

KOBA teigimu, pastarai
siais metais Vilniaus nekilno
jamojo turto rinkoje pastebi
mas kapitalo antplūdis — at
sirado daug atnaujintų bei 
naujų įspūdingų įstaigų pa
statų, kurie pakeitė miestą ir 
sustiprino Vilniaus — šiuolai
kinio verslo miesto — repu
taciją. 

Tačiau kituose miestuose 
— Kaune, Šiauliuose, Pane
vėžyje — įstaigų patalpų po
reikio kol kas nejuntama. 
Anot KOBA, šie miestai, kaip 
ir prieš kurį laiką Vilnius, iš
gyvena ankstyvąsias rinkos 
plėtros stadijas, kai vietos 
bendrovės siekia įsigyti, o ne 
nuomoti patalpas. (BNS) 

P r o f s ą j u n g o s r a g i n a m o s r u o š t i s narys te i 
E u r o p o s Są jungoje 

Šventosios upę užteršė išsilieję tepalai 
Atkelta iš 1 psl. pačioje pastebėta maždaug už 5 km 
upėje, maždaug už 6 km nuo 
įvykio vietos, stato sugerian
čiąsias užtvaras, kad jos su
laikytų teršalus. 

G. Markauskas teigė, kad 
naftos dėmių Šventosios upėje 

nuo įvykio vietos. J is baimino
si, kad naftos produktai nepa
siektų Kavarsko užtvankos, 
nes šioje vietoje upė labai 
srauni, ir naftos produktai 
pasklistų dideliame plote. 

* Skandalas dėl galimo 
viešųjų ir privačių inte
resų supainiojimo Naujosios 
sąjungos (socialliberalų) vice
pirmininkui Seimo nariui Ge
diminui Jakavoniui sutrukdė 
tapti naujai steigiamos Ope
ratyvinės veiklos parlamen

tinės kontrolės komisijos na
riu — jis išbrauktas iš sąrašo. 
„Norime išvengti galimo šios 
temos eskalavimo. Tai jau po
litika", pokyčių sąraše prie
žastis aiškino Seimo Naujo
sios sąjungos frakcijos seniū
nas Alvydas Ramanauskas. 

Atkelta iš 1 psl. būsimus 
mokesčius į ES biudžetą, aiš
kėja, kad vidutiniškai per pir
mus trejus narystės metus 
kiekvienas valstybės gyvento
jas iš ES fondų kasmet gautų 
apie 380 litų. 

P. Auštrevičius informavo, 
kad ES skiria lėšų per PHARE 
programą darbuotoji moky
mui, perkvalifikavimu, kvali
fikacijai kelti. Šios prsgramos, 
kaip ir SAPARD bei ISPA pro
gramų vykdymą ES ketina 
pratęsti iki 2006 metų, 

P. Auštrevičiaus teigimu, 
įstojusi į ES, Lietuva gaus pa

ramą ir iš Europos socialinio 
fondo. „Šio fondo tikslas — su
kurti naujų darbo vietų, Eu
ropos darbo jėgą bei įmones 
paruošti darbui pagal naujas 
vieningos rinkos sąlygas. Lie
tuvos, kaip ir kitų ES valsty
bių, darbuotojai turės galimy
bes naudotis šio fondo lėšomis, 
siekiant spręsti socialines ša
lies problemas", sakė jis. 

Jis paragino profsąjungų 
atstovus jau dabar ruošti kon
kurencingus projektus para
mos programoms įsisavinti ir 
pasinaudoti ES siūlomomis 
galimybėmis. 

* Artėja Kalėdos ir Nau
jieji metai — dovanų me
tas . Daug jų atkeliaus paštu 
iš užsienio. Jau dabar ne vie
nam dovanų gavėjui nuotaiką 
sugadina žinia, kad tenka 
mokėti Pridėtinės vertės mo
kestį (PVM) už kiekvieną 
siuntinį, įkainotą daugiau nei 
160 litų. Pernai reikėjo mo
kėti, jei siuntinys būdavo įver
tintas daugiau nei 400 litų. 
Šiemet, gavus tokį brangų 
siuntinį, teks mokėti ne tik 18 
proc. PVM, bet ir 10 proc. mui
to mokestį. Per metus kau
niečiai gauna daugiau nei 
11.000 siuntinių iš užsienio, o 
lapkričio-gruodžio mėnesiais -
2,500. (KD, Elta; 

* Daugiausiai rinkėjų 
artėjančiuose prezidento 
rinkimuose ketina balsuoti 
už dabartinį prezidentą Valdą 
Adamkų. Anot viešosios nuo
monės tyrimo, kurį atliko stu
dija JSpinter", už prezidentą 
V. Adamkų dabar balsuotų 
32.1 proc. rinkėjų — 3,3 pro
centinio punkto daugiau, nei 
rugsėjį. Artimiausias jo kon
kurentas — Seimo pirminin
kas ir socialliberalų vadovas 
Arturas Paulauskas — turi 
trigubai mažiau rėmėjų - 10.7 
proc. Jo populiarumas per 
mėnesį nukrito 3.5 proc. punk
to. I trečią vietą iš ketvirtos 
pakilo Liberalų demokratų 
partijos vadovas, parlamenta
ras Rolandas Paksas, kurį re
mia 8.5 proc. rinkėjų. J ket
virtą vietą iš trečios nukrito 
Seimo narys ir krikščionių de
mokratų vadovas Kazys Bobe
lis, u i kurį balsuotų 8 proc. 
apklaustųjų. (BNS) 

* Lietuvos liberalų sąjun
ga ragina atgaivinti pensijų 
sistemos reformą ir įgyven
dinti ne savanoriškąjį, bet 
privalomąjį kaupimą pensijų 
fonduose jaunesnio amžiaus 
žmonėms, kartu įvedant pa
jamų deklaravimą socialines 
pašalpas gaunantiems asme
nims. (BN'S) 
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ATSISVEIKINIMAS SU STASE LANIAUSKIENE • • •MARGUMYNAI^ • • 

Stase Laniauskienė. 

Atsisveikinome su bran
gia mamyte, močiute („mu-
te"), promočiute, teta, drauge. 
Maldoje ir mintyse prisimin
dami jos gyvenimą ir pasitikė
dami mūsų Dangiškojo Tėvo 
pažadais, palydime jos sielą į 
amžinuosius namus. 

Stasė Laniauskienė (teta 
Stasiuke, kaip man buvo įp
rasta ją vadinti) užaugo 
Virbalyje, Vinco ir Matildos 
Degučių glaudžioje šeimoje, 
trijų seserų ir keturių brolių 
tarpe. Albinas, Vincas, Vik
toras, Marytė, Danutė ir 
dabar Stasė, jau pabaigė gy
venimo kelionę. Liko Lie
tuvoje brolis kunigas Vacius 
ir sesuo Birutė. 

Baigusi Kybartų gimnazi
ją, Stasė Degutytė studijavo 
Vytauto Didžiojo universitete 
Kaune. Priklausė Ateitininkų 
organizacijai ir „Giedros" kor
poracijai. Studijų laikotarpiu 
susitiko Simoną Laniauską, 
su kuriuo susituokę, planavo 
gražią ateitį. Karas, pasi
traukimas iš tėvynės suardė 
daugelį svajonių ir planų. 
Lietuvą paliko 1944 metais 
su sūneliu Rimantu ir dukrele 
Regina. Vokietijoje susilaukė 
sūnaus Viktoro. Jauniausias 
Marius gimė Clevelande. 

Mąstant apie tetos gyveni

mą ir asmenybę, labai aiškiai 
matyti, kas jai buvo svarbu, 
kokios jos vertybės. Jos gilus 
tikėjimas buvo kaip inkaras 
jos gyvenime. Manau, šis pa
sitikėjimas Dievu ir suteikė 
jai tą nuostabų optimizmą, tą 
teigiamą nusiteikimą gyve
nimui, kuriuo ji tikrai pasi
žymėjo. Tęsdama mūsų mo
čiutės Matildos tradiciją šei
moje, gegužės ir spalio mėne
siais, surinkusi vaikus, mels
davosi litaniją, rožančių. Kas
dieną kreipėsi į Motiną Mariją 
užtarimo visuose reikaluose. 
,.Rožančiukas", kaip jinai va
dino rožančių buvo jos nuola
tinis draugas kasdieniniame 
pasivaikščiojime. 

Birželio mėnesį teta, 
apsupta artimiausių giminių, 
atšventė 90 metų gimtadienį. 
Rugpjūčio mėnesį dalyvavo 
Ateitininkų sendraugių sto
vykloje Kennebunkporte. 

Gyvenimo ratas sukasi, 
sukasi ir mirtis yra to rato 
nepakeičiama dalis. Teta buvo 
lyg ir ašis to rato savo šeimoje 
ir plačioje giminėlėje. Su entu
ziazmu ir pakilia nuotaika ji 
šventė visų vardines, gimta
dienius, sukaktuves. Jinai 
palaikė dažną ir tikrai glaudų 
ryšį su draugais ir giminėmis 
čia bei Lietuvoje. Ypač dažnas 
susirašinėjimas buvo su broliu 
kunigu Vacium ir sesute Biru
te. (Vaceliu ir Birutėle, kaip ji 
juos vadindavo). Laiškų rašy
mas, laiškų gavimas, laiškų 
pasidalinimas su mumis vi
sais jai buvo tikrai džiaugsmo 
ir didelio pasitenkinimo mo
mentai. Paskutinis gyve
nimo momentas, kai ištiko ją 
insultas, buvo prie valgomo 
stalo, ką tik pradėjus rašyti 
laišką broliui Vaciui. 

Ne vien laiškais ji dalinosi 
savo gyvenimu su kitais. Jau 
gyvenant Clevelande, pradėjo 

rašyti jų šeimos išbėgmo iš 
Lietuvos istoriją. Patašiusi 
prisiminimus, kažkaip natū
raliai pradėjo rašyti ir dieno
raštį, kurio mintys dabar šei
mai didelė paguoda ir labai 
naudinga, nes padeda pažinti 
jos norus, jausmus. 

Tetos gyvenimas labai 
pasižymėjo ir pareigingumo 
jausmu: Dievui, tautai, šei
mai, giminei, draugam. Labai 
laukdavo ir mėgdavo sekmadi
enius — dalyvavimą parapijos 
šv. Mišių aukoje, po to paben
dravime — kavutėje. Tai buvo 
lyg ir savaitės kulminacija. Su 
noru, bet ir pareigos jausmu, 
dalyvavo lietuvių visuomenės 
renginiuose. Labai mėgo skai
tyti, rėmė spaudą, net užsaky
dama ją anūkams/ėms. 

Iškeliavo į tikrąjį amžinąjį 
gyvenimą, į mūsų visų bendro 
Tėvo Namus labai brangi mū
sų giminės narė, labai ištiki
ma Dievo Motinos Nuolatinės 
Pagalbos parapijos ir lietuvių 
visuomenės narė. Ji, kaip ir 
kiekvienas į amžinybę išėjęs 
žmogus, lieka su mumis. Ma
tome ją, ne vien jos vaikų 
veido bruožuose, bet ir jau
čiame ją jos vaikų, vaikaičių 
gyvenimuose, jų kalboje, jų 
užsimojimuose. 

Giedrė Jeimantienė 

IŠKELIAVUSIAI 

Žmogaus gyvenimas — tai 
Dievo dovana. 

Tai ankstus rytas, švin
tantis užgimus, 

Su motinos laiminga 
šypsena, 

Kurios pečius tėvelis 
apkabinęs... 

Žmogaus gyvenimo 
kiekviena valanda, 
Tartum nauja vaga pil

kuos arimuos: 

ČIKAGOS FONTANAI 

Čikagos miesto parkuose 
vasaros metu veikia 15 di
desnių ir mažesnių fontanų, 
tačiau pats žinomiausias ir 
didžiausias yra Clarence Buc-
kingham Memorial Fountain, 
populiariai vadinamas Buc-
kingham fontanu. Jis yra prie 
Columbus Drive ir Congress 
Parkway gatvių, netoli Michi-
gan ežero. Tai labiausiai tu
ristų (ir vietinių gyventojų) 
lankoma bei fotografuojama 
Čikagos vieta, juo labiau va
sarą, kai Grant parke vyksta 
įvairūs koncertai ir kiti 
renginiai. 

Fontanas pastatytas 1927 
m., kainavęs 750,000 dolerių, 
padovanotas Čikagos miestui 
Kate Buckingham ir pavadin
tas jos brolio Clarence vardu. 
2002-ieji metai pažymėjo 
75-ąji fontano veiklos ju
biliejų. Paprastai jis atidaro
mas balandžio mėnesį ir nu
stoja trykšti lapkričio pradžio
je (šįmet — lapkričio 3 d.). Va
kare jo vandens čiurklėse žai
džia įvairių spalvų šviesos ir 
žavi praeivius. Apskaičiuo
jama, kad per parą fontanas 
iššvirkščia 10,920,000 galionų 
vandens. 

Brangi jaunystės meilė, 
net rauda 

Prie kapo artimo žmogaus 
parimus... 

Ir nors Mirtis staiga 
užspaudžia lūpas, 
Netvinkčioja širdis, 
sustingsta kraujas. 
Klausykim atidžiai, — 

paukštis nutūpęs 
Jau čiulba Meilę amžiną. 
— Esi gyva iš naujo! 

Donata Poderien* 
S. Laniauskienės 

pusseserė, Baisogala 

VIESULAI NUSIAUBĖ 
KELIAS VALSTIJAS 

Praėjusį savaitgalį, besi
keičiant vasaros orui į šaltes
ni, kilo siautulingos audros, 
pagimdžiusios daugiau kaip 
70 tornadų. Tennessee, Ala-
bama, Mississippi, Ohio, In
diana, net Illinois valstijose 
šie sūkuriniai viesulai padarė 
šimtus milijonų dolerių nuos
tolio ir užmušė apie 40 žmo
nių. 

TURTUOLIO PARAMA 

Vienas turtingiausių Ame
rikos, o galbūt ir viso pasaulio 
žmonių, „Microsoft" bendrovės 
pirmininkas Bill Gatės (tvirti
nama, kad asmeninis turtas 
siekia per 43 milijardus dole
rių), lapkričio pradžioje pri
žadėjo paaukoti 100 milijonų 
dolerių kovai su ŽIV/HIV ir 
AIDS liga Indijoje, kur užkrė
timai ir susirgimai šia liga 
yra pasiekę epidemines pro
porcijas. Pasaulio sveikatos 
organizacijos apskaičiavimu, 
kelerių metų laikotarpiu In
dijoje AIDS liga susargdins 25 
mln. žmonių, tame tarpe daug 
vaikų ir naujagimių. 

Tai - Jflsų laikraštis 

DRAUGAS 
TM« liTMIMMIAft « O t m WO< OAUf 

Mielam kaimynui 

A . t A . 
JUOZUI CIBUI 

mirus , žmonai Sofijai, sūnui , dukroms ir jų art i
miesiems reiškiu nuoširdžią užuojautą. 

Irena Stankūnienė 

SKELBIMAI 
NEKILNOJAMASIS TURTAS SIŪLO D A R B A 

GROT PARDUODA 

m Landmark 
• j i properties 

Bus. 773-229-8761 
Ras. 70*425-7180 
Mot* 77366O<B06 
Pager 630314-4330 

RIMAS STANKUS 
• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patanavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant 
paskolą 
• Pensininkams nuolaida 

u T _ ^ r -

New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
Vcioe Mat 773«4-7820 
Fax: 708-361-9618 

DANUTĖ 
MAYER 

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

Nuosavybių įkainavimas veltui. 

Reikalingi darbuotojai par
duotuvių valymui TN ir IN 
valstijose. Pageidautina vyrai. 

Atlyginimas nuo 
51.500 iki S 1.800. 

Tel. 901-218-7481. 

Window VV'ashers Needed! 
40.000 per year. We need 100 crevvs. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 

have valid dmer's license and trans-
portation. Mušt be fluent in English. 
L.A MeMahon Window VVashing 

Chicaao and Milwaukee area. 
f ei. 800-820-6155. 

Reikalingas žmogus, galintis 
remontuoti namus ir butus: 

lubas, grindis, sienas. 
Privalo turėti 2 metų sienų 

špakliavimo patirtį. 
TeI.773-719-4142, Paulius. 

Reikalingi CDL 
vairuotojai. 

Tel. 630-805-3178. 

Dėl 
draudimo 

skambink man 

FRANK 
ZAPOLIS 

3208 1/2 West 95th 
Street 

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

AUTOMOBILIO, NAMŲ, 
SVEIKATOS IR GYVYBĖS 

DRAUDIMAS 

Likę a good neighbor. State Farm is there.® 
• Tarm Insurance Compames • Home Offices: Bloomington. Illinois 

AITOVIOM JCĮ NAMl* SVTKATTK1R 
GYVYBES H O M B 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr 
Auk** S Kane kalba lietuviukai 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

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

ELEKTROS 

ĮYEDIMAI-PATAISYMAI. 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiestyje. Dirbu gre
itai, garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
K L A U D U l S PUMPUTIS 

A & 5 24HRS.7DAYS 
773631-1833 

312-371-1837 
FREE ESTIMATE 

Apšildymo ir Saldymo sistemų 
visapusiškas aptarnavimas ir 

instaiiactia 
Vandens šildytuvai 
Kaminai. 
Gariniai boileriai 
Centrine saldymo s stema 

SIŪLO IŠNUOMOTI 

66 St. ir Kedzie Ave. 
išnuomojamas ? kambarių 

butas su apšildymu ir virtuvės 
įrengimais. 

Tel. 708-425-7160. 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
MUTUAL FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION OF CHįCACO 

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

Stephen M. Oksas, President 

Patarnaujam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 95 Metus. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Ši šeštadienį , lapkr ič io 
16 d., tarp 5 ir 8 vai. vak., 
„Lightology" galerijoje, esan
čioje 215 W. Chicago Ave, tel. 
312-944-1000, bus ypatingos 
parodos atidarymas, pavadin
tas ,.Rays of Light". Su savo 
kūryba parodoje dalyvauja ir. 
lietuviams gerai pažįstamas, 
dr. Audrius Plioplys. Verta 
susipažinti ir su šia galerija, 
ir su paroda, o tuo pačiu pa
matyti ir vėliausius dr. Pliop-
lio kūrinius. Kas nesuspėtų į 
atidarymą, paroda veiks iki 
Naujųjų metų. 

„Kanklių" ansambl io kon
certai išsiskiria iš daugelio 
kitų puikiu programos parin
kimu ir tobulu atlikimu. Re
pertuarą pasirenka pati va
dovė, prof. Lina Naikelienė. Ji 
senas liaudies dainas atranda 
dainynuose, tariasi su kompo
zitoriais dėl naujų ir drąsiai 
įtraukia šiuolaikinių kompozi
torių kūrinių. Lapkričio 24 d. 
koncerte girdėsime Jono Šve
do „Aš pašoksiu", Petro Oleko 
„Prisikeik, motule", Balio Dva
riono „Maža rapsodija", Ana
tolijaus Lapinsko „Ir atjojo 
bernužėlis" bei daug kitų kom
pozitorių kūrinių. Vienintelis 
„Kanklių" koncertas Čikagoje 
ir apylinkėse bus lapkričio 24 
d., sekmadienį, 12:30 vai. p.p., 
PLC Lemonte, Lietuvių fondo 
salėje. Bilietus galima gauti 
pas platintojas po Mišių Le
monte ir prieš koncertą. Bilie
tai nebrangūs, o vaikams iki 
10 metų — veltui. 

Rudens ir ž iemos sezono 
madų pa rodos rengėjai — 
PLC renginių komitetas, šie
metinę parodą pavadino „Ei
name į svečius", bet būtų gali
ma pasakyti: einame į Pasau
lio lietuvių centro didžiąją 
salę šį sekmadienį, lapkričio 
17 d.. 12:30 vai. p.p., paben
drauti, pasivaišinti ir pamaty
ti pačią naujausią, gražiau
sią, moderniausią aprangą (o 
ką jau bekalbėti apie mode
liuotojas ir modeliuotojus...). 
Vienintelė sąlyga — stalus 
arba vietas reikia užsisakyti 
iš anksto (jau to ..anksto" ne
labai daug liko), skambinant 
telefonu 630-257-0153 arba 
630-852-3204. 

Beverly Shores Šv. Onos 
bažnyčioje būna lietuviškos 
šv. Mišios kas trečią kiekvieno 
mėnesio sekmadienį. J jas su
sirenka gausus būrys vietos ir 
apylinkių lietuvių. Ir šį sek
madienį, lapkričio 17 d., 1 vai. 
p.p., kun. K. Ambrasas, SJ, 
aukos čia šv. Mišias. Visi kvie
čiami. 

Čikagos moksleivių atei
tininkų kuopa visus Čikagos 
ir apylinkių lietuvius kviečia 
i Kūčių šventę, ruošiamą sek
madienį, gruodžio 22 d.. 1 vai. 
p.p.. Jaunimo centre. Regis
truotis pas Oną Daugirdienę, 
tel. 630-325-3277. Visi laukia
mi! 

Tilžės ak to paskelbimo 
84-osios sukak t i e s paminė
jimas, rengiamas Mažosios 
Lietuvos Rezistencinio sąjū
džio, vyks sekmadienį, gruo
džio 1 d., Saulių namų salėje. 
Programoje — iškilmingoji 
dalis ir „Spindulio" jaunimo 
ansamblio tautiniai šokiai. Po 
programos kavutė ir dalyvių 
pabendravimas. 

Venezuelos Lietuvių 
d raug i jos Čikagoje metinis 
susirinkimas įvyks lapkričio 
21 d., ketvirtadienį. 1 vai. po
piet. Šaulių namuose. 2417 
\V. 43 Str. Visi nariai kvie
čiami dalyvauti. 

Pa t r ic i ja Kamarauskas , 
gyv. Brookfield. IL. Draugo 
fondo p i rmo laipsnio garbės 
na rė . rudens vajui atsiuntė 
1.000 dol.. pasiekdama 5,400 
dol. sumą. Už taip didelę pa
ramą Draugo fondas labai la
bai dėkoja. 

Kiekvienas skaitytojas 
„ D r a u g u i " yra brangus ir la
bai svarbus — visuomet šven
tė, kai prenumerata atnauji
nama dar vieniems metams, o 
kai skaitytojas kartu su at
naujinta prenumerata at
siunčia dar ir auką, net dar-
ganuočiausia rudens diena 
prašviesėja! Štai šiomis die
nomis „Draugą" parėmė šie 
geradariai, pridėdami po 50 
dol. prie prenumeratos mo
kesčio. Jiems nuoširdžiai dė
kojame! 

Pau l iu s J u r k u s , Woodha-
ven. NY; 

Roman Bil iūnas, Rich-
mond, VA: 

J u o z a s Kazlauskas , Wa-
terbury. CT; 

I r e n a Blekys, Seattle, WA; 
Dr. J o h n R. Dainauskas , 

Vv'oodridge. IL. 

BUS „UŽBAIGTOS" 
FUTBOLO RUNGTYNĖS 

Š.m. rugsėjo 22 d. Lemonte 
įvykusios pirmenybių rung
tynės tarp „Lituanicos" ir 
„Vikings" komandų teisėjo 
buvo nutrauktos, likus 27 mi
nutėm iki jų pabaigos. Lietu
viai tada vedė 2-0 ir tokia pa
sekme rungtynės buvo užskai
tytos. 

Tačiau visai neseniai lygos 
vadovas sugalvojo, kad rung
tynes reikia „pabaigti" žaisti. 
Užbaigimas buvo numatytas 
praėjusio ketvirtadienio va
kare neutralioje aikštėje, Elm-
wood Park, IL. Atrodo, kad 
tas vadovas su aikštės pri
žiūrėtoju nebuvo reikiamai 
susitaręs, nes šis nesutiko 
įjungti apšvietimo. Abiejų ko
mandų žaidėjai, sugaišę apie 
valandą laiko, turėjo skirsty
tis namo. 

Kaip dabar tas vadovas 
pranešė, žaidimas bus šį sek
madienį, lapkričio 17 d., 2 vai. 
po pietų. Cicero. IL. esančioje 
futbolo aikštėje — prie Cen
tral ir 31 Str. 

REMKIME PREZIDENTĄ VALDĄ ADAMKŲ 

Lapkričio 27 d., 7 vai. vakare . Padėkos dienos išva
karėse, pro / . Valdo Adamkau*) rėmėjų komitetas ruo
šia pokyli WiIlowhrook Ballroom didžiojoje salėje. 
Hu-. pietų- -,, ;.i:ini;i programa, kuria atliks vienas iški
liausiu Lictuv > 'i.iir.nnnku Andrius Mamontovas. Visi ma-
i"!i;.n k\;ro.imi. Vi'-t.,.- užsakomos tel . 708-839-1000. 
A :k.i $.")(i 

GRAND UPĖS PAKRANTĖSE (4) 

davo gėlės, o kiemuose augda
vo daržovės. Kai kurie lietu
viai augindavo vištas, antis, 
žąsis. Knygos autoriaus tėvas 
buvo labai pamėgęs gaidį, ku
rio rytmetinis giedojimas pri
mindavo toli už vandenyno li
kusią Lietuvą. 

Atrodo, kad anuometiniai 
ateiviai iš Lietuvos nejautė di
desnių trūkumų ir nedalios. 
Visiems netrūko kasdienės 
duonos. Sočiai pasistiprinę, 
nevengė sporte ir žaidimų. 
Knygoje rašoma, jog vieną, 
kaip sakoma, gražią dieną, 
buvo išmėgintas vietos lietu
vių ir lenkų pajėgumas. Spe
cialiai įrengtame ringe susiti
ko du stipruoliai. Deja, nei 
vienam nepavyko pasiekti per
galės. Imtynių teisėjo sprendi
mu, varžybos baigėsi lygiomis. 

Grand Rapids lietuviai mėgo 
sportuoti. Keletas lietuvių iš
kiliai pasireiškė bokso mėgėjų 
varžybose. Vietos lietuviai 
taip pat reiškėsi krepšinyje ir 
kitose sporto šakose. Ak, 
Grand Rapids lietuviai buvo 
sudarę net žolės ir ledo ritulio 
komandas. Beje, ritulio vietoje 
„varinėdavo" tuščią konden
suoto pieno dėžutę. 

Negalima nepaminėti John 
Sabaičio, kuris buvo „pramu-
šęs" galvą išradimams. Šisai, 
gimęs Lietuvoje ir būdamas 
27-nerių metų amžiaus, atvy
kęs į Grand Rapids, buvo pa
siryžęs savo darbo lėktuvu pa
kilti aukštyn. Deja, jo lėktuvui 
nelabai pavykdavo „atsiplėšti" 
nuo žemės paviršiaus. Jis 
taipgi buvo sukonstravęs 
žeme važiuojantį ir vandeniu 
plaukiantį vežimą. Buvo išra
dęs ir bulvių sodinimo apa
ratą. Tik gaila, kad jam nete
ko savo išradimų užpatentuo
ti. Dar vienas Grand Rapids 
lietuvis, tai yra JAV karo 
aviacijos veteranas Joseph Za-
lenas, skraidino lėktuvu prezi
dentinius kandidatus- Richard 
M. Nixon ir George McGovern. 
Buvo ir daugiau mūsiškių, ge
rokai „prasimuSusių" preky
boje ir savarankiškuose užsi
ėmimuose. 

Negalima praleisti skyrelio 
„Never a Bad Word". Čia ap
rašytas lietuviškasis santūru
mas. Girdi, lietuvių kalboje 
nėra „riebesnių" keiksmų. Lie
tuviai tenkinasi vienas kitą 
pavadindami judošiumi, vel
niu, rupūže, čerapoku (vėžliu) 
ir pan. Pažymėta, kad vis dėl
to antroji ateivių karta išmoko 
„Anglo-American" būdu stip
riau nusikeikti. 

Edward V. Gillis šiltai ir tei
singai atsiliepia apie pokari
nius lietuvius ateivius. Jis 
rašo, kad visi džiaugėsi, kai 
prezidentas Harry Truman 
1948 m. pasirašė įstatymą iš-
vietintų asmenų įvažiavimui į 
JAV. Rašoma apie pirmųjų lie
tuvių DP (išvietintų asmenų) 
nuoširdų sutikimą Grand Ra
pids mieste. Taipgi apie Lietu
vių Bendruomenės apylinkės 
sudarymą, lituanistinės mo
kyklos atgaivinimą, lietuvių 
choro, tautinių šokių grupės 
įsteigimą ir t.t. 

Edward V. Gillis (Gylys), ra
šydamas knygą, naudojosi 
gausiais pasikalbėjimais su 
ankstyvesniais ir vėlesniais 
lietuvių bei kitų tautybių atei
viais. Taipgi naudojosi lietu
vių ir kitataučių archyvais, 
rankraščiais ir išleistomis 
knygomis. Jis reiškia padėką 
Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centrui, o taip pat kitoms lie
tuvių, amerikiečių ir kanadie
čių institucijoms. Grand Ra
pids Historical Commission 
išleistas knygos egzempliorius 
saugojamas Čikagoje veikian
čio Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centro archyve. Knygos 
autorius miręs. Jis yra vertas 
mūsų nuoširdžios padėkos ir 
pagarbos. 

Petras Petrutis 

Edward V. Gillis, knygos „Gro-
vving Up in Old Lithuanian Town" 
autorius. 

Frits Hoendervanger piešinys 

Skaitant Edward V. Gillis 
pavyzdingai aprašytus Grand 
Rapids, Michigan, lietuvių 
ateivių džiaugsmus ir vargus, 
kyla klausimukas, argi neatsi
rastų daugiau raštingesnių 
tautiečių, kurie sugebėtų ap
rašyti savo gyvenamąsias vie
toves ir jose gyvenusius bei 
tebegyvenančius mūsiškius? 
Kas gi nežino, kad mūsų išei
vijoje dar daug yra aprašymo 
reikalingų vietovių ir žmonių. 

„Growing Up in Old Lithua
nian Town" autoriaus surink
tomis žiniomis, Louis Galinis 
laikomas pirmuoju Grand Ra
pids lietuviu. 1884-1885 metų 
miesto „directory" jau yra įra
šytos Joe E. Gillis, Joseph 
Skinkus, Anton Chiplis pa
vardės. Grand Rapids mieste 
kasmet didėjo lietuvių ateivių 
skaičius. Manoma, kad 1900-
1942 m. jau gyveno 3,500-
4,000 lietuvių. Įdomu, kiek da
bar būtų galima šioje vietovėje 
priskaityti mūsiškių? 

Mūsų ankstyvieji ateiviai il
gainiui tapo amerikiečiais ar
ba, švelniau tariant, Amerikos 
lietuviais. Jie daugiausia buvo 
ūkininkaičiai arba žemės ūkio 
darbininkai. Jiems nebuvo 
naujiena sunkus fizinis dar
bas. Atvykus į Naująjį pasau
lį, teko įsisavinti neįprastą gy
venimo būdą. Daug kam pavy
ko įsitvirtinti baldų gamybos 
dirbtuvėse. Kaip tyčia, eilė 
dirbtuvių veikė ne per toliau
siai nuo lietuvių apgyventos 
apylinkės. Daugelis ėjo į dar
bą ir grįždavo į namus pėsti, 
tokiu būdu kasdien sutaupy
dami 10 centų. Tais laikais va
landinis atlyginimas siekdavo 
10-15-20-25 centus. Dirban
čiajam vyrui tekdavo apie 9 
doleriai už 60 valandų darbo 
savaitę. Žinia, tais laikais bu
vo kitokia dolerio galia. 

Dauguma pirmųjų lietuvių 
ateivių pasižymėjo darbštu
mu, taupumu ir kitomis do
rybėmis. Truputį prakutę, 
stvėrėsi savarankiško darbo. 
Vienas po kito atidarinėjo par
duotuves, siuvyklas, kirpyk
las, batų taisymo dirbtuves ir 
net laidojimo namus. Vienas 
Grand Rapids lietuvis įsteigė 
alaus pristatymo bendrovę, 
kuri vėliau tapo milijoninės 
apyvartos šaltiniu. 

Daugelis lietuvių „sirgo" 
nuosavybės trauka. Daug kam 
rūpėjo įsigyti nuosavus gyve
namuosius namus Anais lai
kais dviejų aukštų gyvenama
sis namas kainavo 3,500-
4,000 dolerių. Naudingiausiai 
būdavo įsigyti dviejų aukštų 
namus ir antrąjį aukštą iš
nuomoti. Gaunamų pajamų 
(12-15 dol.) pakakdavo pasko
los mėnesiniam mokėjimui. 
Lietuviai namų savininkai, 
gyvendami „Old Lithuanian 
Town" ribose, pasižymėjo šva
ra ir tvarka. Pasak knygos 
„Growing Up in Old Lithua
nian Town" autoriaus, lietu
viai puikavosi įgyta nuosa
vybe (namais). Prieš namus 
įrengtuose darželiuose žydė-

« 



John Sabaitis, Grand Rapids. MI. lietuvis, prie savo pistatyto lėktuvo. John Sabaitis, pažįstamų tarpe vadintas 
„Sabi" ar „Sabas", kalbėjo keliomis kalbomis, buvo vedęs Anna Kapačinskas, augino šešis vaikus. Jis protar
piais buvo maisto parduotuves, valgyklos ir karcianus savininkas. Nuotrauka iš knygos ,.Growing Up in Old 
Lithuanian Town". 

SU ANDRIUM MAMONTOVU GROS 
AMERIKIEČIŲ MUZIKANTAI 

V i e n a m e iš k o n c e r t ų JAV su A n d r i u m Mamontovu g ros 
amer ik i eč ių b ū g n i n i n k a s ir bosistas 

Andriaus Mamontovo viešna
gė JAV ęsis tris savaites. 
Kartu su juo koncertuos Ar
noldas Lukošius ir Eimantas 
Belickas. 

„Daugausia laiko, apie sa
vaitę praleisime Čikagoje-1, sa
kė Andrius Mamontovas. 
„Ten vbną koncertą grosime 
kartu su amerikiečių muzi
kantais būgnininku ir bosis-
tu. kure šiuo metu savaran
kiškai nokosi savo partijas iš 
jiems lusiųstų albumų. Prieš 
koncerą surengsime kelias 
bendns repeticijas". 
Kalbėdamas apie savo kelio

nes į JAV. Andrius Mamonto
vas paminėjo pikantišką de
talę ii antrosios viešnagės, kai 
1991 metais Detroite įvyko 
vienutėlis grupės „Foje" kon
certą-, kuriame mušamaisiais 
grojo juodaodis būgnininkas. 
1999-aisiais. Čikagoje, kartu 
su Andrium Mamontovu kon-
certsvo grupės „Foreigner'* 
klavšininkas. 

Andriui Mamontovui ir pa-
čian yra tekę prisijungti prie 
kitų šalių muzikantų: ..Po 

'Hamleto' spektaklio Venesue
loje, grojau būgnais su vieti
niais muzikantais, kuriems 
taip patiko muzikuoti kartu. 
kad jie siūlė man nevykti na
mo ir pasilikti jų grupėje", pa
sakojo Andrius Mamontovas. 

Per savo karjerą Andrius 
Mamontovas iš viso yra sugro
jęs per 50 koncertų JAV. Anks
tesni kartą šioje šalyje jis 
koncertavo su albumo „Visi 
langai į dangų" programa 
2000-aisiais metais. Lankėsi 
Čikagoje. Klyvelande. Kolam-
buse ir Bostone. 

Šių metų JAV turo metu lie
tuvių muzikantai ketina ne 
tik koncertuoti, bet ir pramo
gauti . Numatoma apsilankyti 
Lietuvos ambasadoje Vašing
tone, pasivaikščioti po Niujor
ko Manheteną. Los Angeles 
laukia gausūs susitikimai su 
draugais, taip pat organizuo
jami keli dalykiniai susitiki
mai su muzikos ir filmų pro
diuseriais. Laisvalaikiu muzi
kanta i ketina apsilankyti 
..Disneyland" ir „Universal 
Studios" žaidimų parkuose, 
muzikos parduotuvėse. 

Kalėdinėje mugė je , k u r i ą 
g ruodž io 7 i r 8 d. Pasaulio 
lietjvių centre ruošia to cen
tro renginių komitetas, „Sau
lutė". Lietuvos Vaikų globos 
būrelis kviečia sustoti prie jos 
prekystalio. Lankytojų lauks 
šaunūs laimėjimai. Valterio 
Raško ir Juzės Daužvardienės 
knygos, kalėdiniai žaisliukai, 
papuošalai ir kitos įdomybės. 
Kiekvienas „Saulutes" už
dirbtas centas skiriamas alka
niems, vargstantiems vai
kučiams Lietuvoje paremti. 

Aldoną Pa l ek i enę turbūt 
pažįsta visi, kas tik lanko 
dažnus renginius Pasaulio lie
tuvių centre: ji paprastai pasi
tarnauja užsisakantiems vie
tas ar stalus. Paslaugioji 
Aldona ir dabar pasiruošusi 
padėti visiems, norintiems 
prekiauti gruodžio 7-8 d. PLC 
vyksiančioje kalėdinėje mugė
je . Telefonas: 708-448-7436. 
Kalėdinę mugę ruošia PLC 
renginių komitetas, kuriam 
vadovauja Bronė Nainienė. 

..Žiburėlio" Montessori mokyklėlės mokinukė Julytė Stroputė rašo ne po 
žodį. o visą knyga. 

Šiais metais iš viso įvyko 11 
Andriaus Mamontovo solinių 
koncertų Vilniuje, Kaune, 
Klaipėdoje. Palangoje ir Šven
tojoje, taip pat pasirodymai 
„Radiocentro" apdovanojimų 
renginyje bei Oro balionų čem
pionato atidarymo koncerte. Į 
Andriaus Mamontovo koncer
tus Lietuvoje bilietai šiemet 
buvo išparduoti pirmą dieną, 
koncertų sales perpildytos. 
Grįžęs iš koncertinės kelionės 

JAV, Andrius Mamontovas ke
tina tęsti darbus įrašų studi
joje, kur gimsta visiškai nau
jos dainos. 

Va idas S t a c k e v i č i u s 

S t c d b i r m a i 

• L ie tuv ių fondu i vajaus 
proga aukojo: $12,125 Pranė 
Pakalkienė, $400 dr. Kazys ir 
Marija Ambrazaičiai, $300 
Antanas ir Viktorija Valavi
čiai, po $250 Viktorija Joga, 
Kęstutis ir Vitalija Kebliai, po 
$200 Jurgis ir Dalia Anysai, 
Rimas ir Nijolė Baniai, Vytau
tas ir Liuda Germanai, Vikto
rija Karaitis, Liudas ir Irena 
Kirkai, Romas Leparskas, Va
clovas ir Margarita Momkai, 
Pranas ir Žibutė Pranskevi-
čiai, dr. Thomas ir Dainė 
Quinn, Vytas ir Marija Rau
džiai, dr. Antanas ir Alė Raz
mai, dr. Antanas ir Asta Raz
mai, Algirdas ir Aušra Sau
liai, Vytas ir Aldona Vaitkai, 
$140 Ramūnas ir Lilija Bunti-
nai, $120 Viktoras ir Milda 
Šatai, po $100 Stasys ir Elena 
Barai, Aleksandras ir Elena 
Janusai , Marius ir Rasa Kas-
niūnai, dr. Violeta Kelertienė, 
Vytenis Kirvelaitis, dr. Arvy
das Koncė, Tadas ir Rūta Kul-
biai, Sigitas ir Milda Liaukai, 
Sigitas ir Janina Miknaičiai, 
Diana Mincytė, Mary-Ellen 
Pollin, Vytenis Rasutis, dr. 
Tadas Savickas, dr. Linas ir 
Rima Sidriai, dr. Jonas ir Ju-
dy Sidriai, Gražutė Sirutienė, 
Regina Snarskis, Izabelė 
Stončienė, Ada Sutkuvienė, 
Vytautas ir Stefa Vaikučiai, 
Alexis ir Ramoną Žemaičiai, 
Jū ra C. Žibąs ir daugelis kitų 
po mažesnes sumas. Visiems 
nuoširdžiai dėkojame ir pra
šome toliau remti Lietuvių 
fondą. 

• Karaliaučiaus krašto 
l ietuvišku mokyklų para
mai per Mažosios Lietuvos 
lietuvių draugiją Čikagoje au
kojo: $100 — Petras Pagojus. 
$50 — Joseph Bernot, Alek
sandras Jasčemskas, dr. Mar
tynas Shobri8. $40 — dr. Dai
na Variakojis $25 — Aldona 
Jesmantas. $20 — Pranas Ba
ras, Vilius ir Marytė Chesna, 
Zenonas Obelenis, Agota Tiš
kus. $10 — Genovaitė Karso-
kienė. Dėkojame visiems rė
mėjams. „Karaliaučiaus 
krašto lietuvybei", 1394 
Middleburg Ct., Napervi l le , 
IL 00540-7011. 


