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Siame 
numeryje^ 
Knyga apie Seul 
olimpines žaidynes. 
Baigėsi „Metropolitan" 
futbolo lygos 
pirmenybės. 

2psl. 

Kad nuo vilko bėgant, 
ant meškos neužbėgtų. 
Ar gali visi likti gerais. 
Reikia statytojų. 

3psl. 

„Bičiulystė". 
4 psl. 

„Draugo lietuviukai". 
5 psl. 

Muz. Stasio Sližio 
sukaktis. Kalbėkime 
angliškai. Tęsiame 
pažintį su Mažąja 
Lietuva. Sauliai liūdi 
savo vado. 

6 psl. 

Vilniaus mero vizitas 
JAV. Naujų vėjų metas. 
Agronomų archyvas 
LTSC. 

8 psl. 

Sportas 

* Antrąją n e s ė k m ę m o t e 
r ų k repš in io k l u b ų Euro ly -
gos varžybų B grupėje patyrė 
Lietuvos čempionė Vilniaus 
„Lietuvos telekomo" komanda, 
trečiadienį namie nusileidusi 
Pėčo „MiZo Pecsi VSK" (Veng
rija) krepšininkėms 67:71 
i'nuotr.). 

* Vi lniaus „Ša l t i n io" ko
m a n d a Venecijoje (Italija) vy
kusiame aklųjų riedulio Euro
pos klubų taurės turnyre laimė
jo Europos taurę. 

* Vi lniaus „L ie tuvos t e 
l e k o m o " k o m a n d o s puolėja 
Jurgita Štreimikytė-Virbickie
nė moterų krepšinio klubų Eu-
rolygos varžybų rezultatyviau
sių žaidėjų sąraše užima 5-tąją 
vietą. 31 metų krepšininkė per 
ketverias rungtynes pelnė 66 
taškus. 

Naujausios 
žinios 

* Buvę p o l i t k a l i n i a i i r 
t r emt in ia i kv ieč ia R. P a k s ą 
„sutraukyti pančius" ir atsista
tydinti. 

* Prez idento patarėjo 
p a ž į s t a m a s i e k ė p a r a m o s 
Krašto apsaugos ministerijoje. 

* Seimo t y r i m o komis i ja 
p a v e d ė Vals tybės kontrolei 
patikrinti Lietuvos kelių direk
cijos lėšų panaudojimą. 

* Į Andora v y k s t a n t i e m s 
Lie tuvos p i l i eč iams nereikės 
vizų. 

Prezidentūros skandalą tirianti Seimo komisija 
surengė pirmąjį viešą posėdį 

Pol ic i jos komisarai l iud i jo 
a p i e p r e z i d e n t o p a t a r ė j ų 

n e t e i s ė t ą p o v e i k į 
V i l n i u s , lapkričio 13 d. 

(BNS) — Ketvirtadienį par la
mentinei tyrimo komisijai pra
dėję liudyti Lietuvos mies tų ir 
rajonų policijos komisara i at
skleidė Prezidentūros ats tovų 
bandymus daryti neteisėtą įta
ką jų darbui. 

Tiesiogiai valstybinio Lie
tuvos televizijos ir radijo t r an s 
liuojamo posėdžio metu kovose 
su nus ika l t ė l i a i s užg rūd in t i 
komisarai prieš komisijos na
r ius raudo ir dūsavo, bet buvo 
priverst i a tsakyt i į konkrečius 
k laus imus. 

Kauno miesto policijos vy
riausiasis komisaras Algirdas 
Kaminskas pripažino, jog prezi
dento pa ta rė j a s t e i sė tva rkos 
k l aus ima i s Visvaldas Rač
kauskas prašė priimti į darbą 
vieną į tar t intos reputacijos as
menį, o Šiaulių miesto vyriau
siasis komisaras Vidas Maigys 
pripažino, jog patarė jas p rašė 
jo informacijos apie bendrovę 
„Šiaulių plentas" ir jos vadovą. 

V. Maigys ta ip pat patvi r t i 
no komisijai, jog Kelmės rajono 
policijos k o m i s a r a s A r v y d a s 
Spurga buvo iškviestas į Prezi
dentūrą aiškintis, kodėl rajono 
kelių policija buvo sustabdžiusi 

Politinis skandalas įtakos 
valstybės ūkiui kol kas neturi 

Pirmasis viešas laikinosios Seimo komisijos posėdis. Kairėje 
vičius. 

3s generai; iomisaras Vytautas (jngara-
Tomo Bauro (ELTA) nuotr. 

už greičio viršijimą prezidento 
patarėją valstybinio saugumo 
klausimams Remigijų Ačą. 

Komisijos posėdyje daly
vavęs policijos generalinis komi
sa ras Vy tau ta s Grigaravičius 
pareiškė tik dabar išgirdęs apie 
jo pavaldinio iškvietimą į Pre
zidentūrą. 

Posėdyje buvo apklaus tas 
Palangos miesto policijos vy
riausiasis komisaras Edvardas 
Krasauskas , Telšių policijos vy
riausiasis komisaras Sauginas 

Laurušonis, policijos generali
nio komisaro pavaduotojas Ro
mualdas Senovaitis. Telšių poli
cijos vadovas komisijai patvirti
no, jog prezidento patarėjas V. 
Račkauskas prašė pakoreguoti 
policijos budėtojų maršrutus 
Telšiuose taip, jog jie eitų arčiau 
prezidento tėvų namų. 

Į komisijos nario Algio Ka
šėtos klausimą, ar „sulaukėte 
pačio prezidento skambučių?", 
R. Senovaitis atsakė: „Turite 
omeny Respublikos prezidento? 

Kiek pamenu, ne". Tuomet pa
klausus, ar skambino preziden
tu išrinktas, bet da r pareigų ne
pradėjęs eiti R. Paksas, komisa
ras atsakė: „Taip". Jis teigė, 
kad „buvo teirautasi apie si
tuaciją vienoje Šiaurės Lietuvos 
įstaigų". 

P r ez iden to p a t a r ė j a i 
elgėsi ka ip sov ie t in ia i 

C K p a r e i g ū n a i 
Prezidento patarėjai netei

sėtai kišosi į policijos darbą ir 
už jų veiklą Nuke l ta į 7 psl. 

V i ln ius , lapkričio 13 d. 
(BNS) — Finansų žinovai kol 
kas neįžvelgia Lietuvą krečian
čio su Prezidentūra susijusio 
skandalo įtakos ekonomikai , 
nors neigiamų pasekmių, jų tei
gimu, galima sulaukti, jeigu po
litinė krizė "užsitęstų. Kartu jie 
pabrėžia, kad skandalas, sėk
mingai jį išsprendus, gali tu rė t i 
ir teigiamos įtakos valstybės 
ūkio plėtrai. 

Finansų žinovė Margar i ta 
Starkevičiūtė siūlė nesureikš
minti dabartinių įvykių, nes fi
nansams ir ekonomikai jie dide
lės įtakos neturės. „Ekonomika 
j au pergyveno tiek daug krizių", 
sakė M. Starkevičiūtė. 

Pasak Vilniaus banko prezi
dento patarėjo Gitano Nausė
dos, tam, kad spalio pabaigoje 
prasidėjęs skandalas atsilieptų 
valstybės ekonomikai, re ikia , 
kad „įvykiai imtų klostytis dar 
prastesne linkme ir prasidėtų 
apkaltos procesas". „Jeigu to 

neatsitiks, šalies ekonomika šio 
skandalo nepajus", teigė G. 
Nausėda. 

Lietuvos laisvosios rinkos 
insti tuto prezidentas Ugnius 
Trumpa sakė, kad šiuo metu 
specialiosios Seimo komisijos ti
riami galimi prezidento aplin
kos ryšiai su įtartinos reputaci
jos asmenimis yra valdžios, o ne 
ekonomikos krizė. 

Šių įvykių poveikis Lietuvos 
ekonomikai, anot U. Trumpos, 
bus netiesioginis ir priklausys 
nuo to, kaip valdžia, prokura
tūra ir teismai sugebės susido
roti su susiklosčiusia padėtimi. 
„Jeigu ilgainiui paaiškės, kad 
valdžia yra ne tik į tariama ko
rupciniais ryšiais, bet ir nesuge
ba efektyviai kovoti su politine 
ir ekonomine korupcija, tada 
ant Lietuvos gali kristi įtarimų 
šešėlis, kuris stabdys investici
j as ir blogins šalies ekonomikos 
padėtį", teigė U.Trumpa. 

Nukelta į 7 psl. 

Prezidento patarėjų 
atsistatydinimas — tik pradžia 

Lietuvos intelektualai ragina prezidentą 
garbingai atsistatydinti 

V i l n i u s , lapkričio 13 d. 
(BNS) — Žinomi Lietuvos moks
lo bei kul tūros veikėjai parag ino 
prezidentą Rolandą Paksą pasi
t rauk t i iš pareigų dėl Preziden
tūrą krečiančio skandalo i r t a ip 
„išsaugoti Prezidento insti tuci
jos autoritetą". 

Ketvir tadienį i šp l a t in t ame 
intelektualų kreipimesi į prezi
dentą teigiama, kad j am „nepa
vyks išvengti a tsakomybės akis
tatoje su savimi pačiu už norom 
ar nenorom padarytas k la idas ir 

nepavyks a tgau t i Lietuvos 
žmonių pasi t ikėj imo, kad ir 
kaip rūpest ingai dirbtų jo apa
ratas". 

„Delsimas dalinius sprendi
mus pada rė nebeįmanomus. 
S k a u d u m a t y t i , kaip esminę 
asmeninės politiko atsakomy
bės krizę mėginama pridengti 
priešų paieška ir karštligiškais 
atsi t iktiniais argumentais", pa
žymi kreipimąsi pasirašę moks
lininkai, žurnal is ta i , teatralai , 
l i te ra ta i , muzikologai , nevy

riausybinių organizacijų atsto
vai. 

Kreipimosi autoriai nesiima 
spręsti, ar R. Paksas asmeniš
kai pažeidė įstatymus. Bet, kaip 
spaudos konferencijoje ketvirta
dienį sakė kultūros leidinio 
„Naujasis Židinys - Aidai" vy
riausiasis redaktorius Saulius 
Drazdauskas, visuomenės pasi
tikėjimas prezidentu jau pažeis
tas , ir, jei R. Paksas liktų poste, 
j is „būtų prezidentas be autori
teto". Nukelta į 7 psl . 

Į t ėvynę grįžo ta rnybą Afganistane baigęs 
Lietuvos kar ių būrys 

V i l n i u s , lapkričio 13 d. 
(BNS) — Dar vienas Lietuvos 
kar iuomenės specialiųjų pajėgų 
būrys baigė tarnybą ant i tero-
ristinėje operacijoje Afganista
ne „Tvirta ta ika" („Endur ing 
Freedom"). 

Kaip ketvirtadienį p ranešė 

Kraš to apsaugos ministerija, 
pa t ikr inus j Lietuvą grįžusių 
40 karių sveikatą, nė vienam jų 
nereikėjo medikų pagalbos. Da
bar jiems suteiktos atostogos. 

Tarnybą baigusius kar ius 
kraš to apsaugos ministras Li
n a s Linkevičius apdovanojo 

krašto apsaugos medaliu „Už 
tarp taut ines misijas". 

Lauko pajėgų vadas briga
dos generolas Valdas Tutkus 
teigė, kad šią vieną sunkiausių 
karių tarnybų galima laikyti ir 
specialiųjų pajėgų atsiradimo 
pradžia. Nukelta į 7 psl. 

Dauguma apklaustų 
Lietuvos gyventoju 
— prieš prezidento 

atsistatydinimą 
Viln ius , lapkričio 13 d. 

(BNS) — Daugiau kaip pusė iš 
1,000 apklaustų 16-74 metų 
amžiaus Lietuvos gyventojų 
mano, kad į skandalą įsivėlęs 
prezidentas Rolandas Paksas 
dėl to neturi atsistatydinti. 

Anot apklausos, kurią nau
jienų agentūros BNS užsakymu 
atliko Rinkos analizės ir tyrimų 
grupė RAIT, 56 proc. apklaus
tųjų nemano, kad R. Paksas tu
rėtų atsistatydinti dėl pasta
ruoju metu viešumon iškilusių 
faktų apie jo aplinkos ryšius su 
abejotinos reputacijos asmeni
mis, 41 proc. — įsitikinę, kad R. 
Paksas turėtų pasitraukti. 

Apklausa atlikta lapkričio 
6-9 d. — praėjus savaitei po 
skandalo dėl Prezidentūros ry
šių su tarptautiniais nusikal
tėliais ir terorizmą remiančio
mis valstybėmis pradžios. 

Vi ln ius , lapkričio 13 d. 
(BNS) — Visi pagrindiniai pre
zidento patarėjai ketvirtadienį 
ryte parašė atsistatydinimo iš 
pareigų pareiškimus, tuo ta rpu 
prezidentas spėja, kad tai „ne
bus paskutinieji pareiškimai". 

„Patarėjai šiandien pateikė 
savo pareiškimus ir, manau, tai 
nebus paskutinieji pareiški
mai", ketvirtadienį sakė prezi

dentas Rolandas Paksas. 
Paklaustas, ar patarėjų pa

keitimas išspręs jo aplinkoje ki
lusias problemas. R. Paksas tei
gė, kad visus atsakymus pa
teiks parlamentinė komisija ir 
Generalinė prokuratūra. 

Trečiadienio vakarą atsista
tydinimo pareiškimus buvo pa
rašę prezidento atstovas spau
dai N u k e l t a į 7 ps l . 

Naujoji Švedijos diplomatijos 
vadovė sulaužė ilgametę tradiciją 

Trečiadienį Lietuvoje vizitą pradėjusi naujoji Švedijos užsienio reikalų 
ministrė Leila Freivalds susitikime su užsienio reikalų ministru Antanu 
Valioniu aptarė valstybių nuostatas Europos Sąjungos tarpvyriausybinė
je konferencijoje, svarbius dvišalio bei regioninio bendradarbiavimo 
klausimus. Ministrė, pirmuosius dvišalius vizitus paskyrusi Baltijos val
stybėms, sulaužė ilgametę tradiciją, kai pirmiausia būdavo aplankomos 
Šiaurės valstybės. Prieš tai apsilankiusi Latvijoje, Švedijos ministrė iš 
Vilniaus vyks į Estiją. L. Freivalds į užsienio reikalų ministrės pareigas 
paskirta spalio 3 dieną. Ji pakeitė rugsėjo pradžioje tragiškai žuvusią 
A n n a Lindh. Sauliaus Venckaus Elta'nuotr. 

Pasaulio naujienos 
{ReftBanSs AFP, fteuters, AP. irterfa* ITAR-TASS. SMS 

itotĮ aąensoių praneSinsais) 

EUROPA 
V i e n a . J u n g t i n i ų T a u t ų 

Tarptaut inė atominės energijos 
a g e n t ū r a (TATENA) a t m e t ė 
JAV kritiką dėl organizacijos 
pranešimo apie Irano branduo
linę programą. JAV valstybės 
sek re to r i aus pavaduo to jas 
John Bolton trečiadienį inter
viu žu rna lu i , Amer ican Specta-
tor pareiškė", jog p raneš imo 
duomenys rodo, kad Tehe ranas 
tur i kar inę branduolinę prog
ramą, ir TATENA išvada, kad 
to įrodymų nėra, „sunku pati
kėti". TATENA pabrėžė, jog ne
ras ta įrodymų, jog Tehe ranas 
įgyvendina slaptą branduolinio 
ginklo kūrimo programą, bet 
pažymėjo, kad I r anas vykdė 
veiklą, kuri dažnai susijusi su 
ginklo gamyba, pavyzdžiui, ga
mino plutonį. I ranas primygti
nai teigia, jog įgyvendina bran
duolinę programą tik ta ikia is 

tikslais — elektrai gaminti. 
L o n d o n a s . Didžiosios Bri

tanijos t e i s m a s ketvirtadienį 
a tmetė Rusijos reikalavimą iš
duoti vieną čečėnų separatistų 
vadovų Achmed Zakajev, pa
reikšdamas, kad šis reikalavi
mas politiškai motyvuotas. Ru
sija kal t ina A. Zakajev, kuris 
vadina save čečėnų separatistų 
vado Aslan Maschadov atstovu, 
prisidėjus prie žudymų ir įkaitų 
grobimo. J a m pa te ik iama iš 
viso 13 kalt inimų. Teisėjas cita
vo vieno liudytojo žodžius, kad 
„čečėnai beveik visada kanki
nami" ir sakė t ikįs kitu liudyto
ju, kuris teigė, jog 6 dienas bu
vo laikomas duobėje ir kanki
namas elektra, kad apšmeižtų 
A. Zakajev. 

Paryž ius . J Alžyrą skridęs 
prancūzų lėk tuvas „Aigle 
Azur" ketvirtadienį buvo pri
vers tas skubiai leistis Vidurio 
Prancūzijoje, kai vienas iš 33 

juo skridusiu keleivių kapito
nui pranešė sutikęs paimti pen
kis bendrakeleivio krepšius, ta
čiau paslaptingasis vyras į lėk
tuvą ta ip ir neįsėdo. Kapitonas 
nusprendė leistis, kad saugumo 
darbuotojai galėtų apieškoti 
lėktuvą. Krepšiai, kurių neat
pažino nė vienas keleivis, buvo 
palikti oro uoste. Po šio įvykio 
kilo klausimų tiek dėl neatsar
gaus keleivio elgesio, tiek dėl 
to, kad oro uoste nepakanka
mai t ikrinamas saugumas. 

JAV 
Vašingtonas. JAV prezi

dentas George W. Bush ketvir
tadienį pareiškė, kad paprašė 
JAV civilinės administracijos 
Irake vadovo Paul Bremer pa
spar t in t i valdžios perdavimą 
irakiečiams. „Mes visi norime, 
kad irakiečiai aktyviau daly
vautų valstybės valdyme", sakė 
G. W. Bush. JAV vadovas neat
sakė į žurnalistų jam pateiktą 
klausimą dėl žiniasklaidos pra
nešimų, esą svarstoma dar vie
na galimybė — suformuoti Ira
ko laikinąją vyriausybę. 

Vašingtonas. Pabrėždami 
metodiško planavimo požy
mius, kai kurie aukščiausi JAV 
pajėgų Irake vadai būgštauja, 
kad sukilėlių veiksmai gali būti 
gerai parengta didelio masto 
nuversto Irako prezidento Sad-
dam Hussein kontrataka, tei
giama ketvirtadienio „The Wa-
shington Post" Kariškiai spėja, 
kad Irako valdžia galėjo su
kaupti ginklų iki JAV vadovau
jamo įsiveržimą ir suplanavo 
imtis par t izaninės taktikos. 
„Manau, jog Saddam Hussein 
visą laiką ketino imtis partiza
ninės kovos, jei Irakas pra
laimėtų. (.) Todėl visoje valsty
bėje aptinkama tokias dideles 
ginklų atsargas", iš savo vada
vietės šiaurės vakarų Bagdade 
sakė generolas majoras Charles 
Swannack. 

Vašingtonas. JAV vado
vaujamai misijai Irake karius 
siunčiančios valstybės turėtų 
nepamiršti ir galimų sunkumų 
bei pavojų, pareiškė JAV gyny
bos sekretorius Donald Rums-
feld ketvirtadienį,.po to, kai per 
savižudžio sprogdinimą trečia

dienį Nasiriyah žuvo mažiausi
ai 18 italų ir 9 irakiečiai. 

V a š i n g t o n a s . San tuoka 
yra vyro ir moters sąjunga, to
dėl tos pačios lyties asmenų po
ros neturi gauti teisės tuoktis ir 
naudotis vedusių porų privile
gijomis, sakoma JAV katalikų 
Vyskupų konferencijos pareiš
kime. Tai nereiškia tos pačios 
lyties porų diskriminavimo, 
teigia katalikų hierarchai. nes 
santuoka ir homoseksualų pora 
iš esmės skirtingi dalykai. 

Dokumentas , pavad in tas 
„Tarp vyro ir moters: Klausi
mai ir atsakymai apie santuoką 
ir homoseksualias poras", tei
gia: „Neteisinga performuluoti 
santuokos apibrėžimą tam. kad 
būtų galima užtikrinti privile
gijas tiems, kas negali teisėtai 
susituokti". Santuoka gali būti 
tik vyro ir moters sąjunga ir tu
ri būti saugoma, sakoma doku
mente. „Santuokos esmę ir tik
slus nustatė Dievas". Taigi JAV 
katalikų vyskupų pareiškimas 
visiškai sutampa su birželį pa
skelbtu Vatikano dokumentu, 
kur iame sakoma, kad tos 

pačios lyties asmenų sąjungos 
nenormalios ir kelia grėsmę 
visuomenei. Amerikos įstaty
muose nustatyta, kad santuoka 
yra vyro ir moters sąjunga. 

AFGANISTANAS 
Spin Boldak. Pietų Afga

nistano Spin Boldako mieste 
ketvirtadienį „Reuters" kores
pondentui buvo perduota gar-
sąjuostė. kurioje esą girdimas 
talibų vado mulos Mohammad 
Omar balsas. Kur yra buvusio 
Talibano režimo vadovas, neži
noma iki šiol, nors JAV vado
vaujamos pajėgos jo ieško jau 
beveik 2 metus. „Kreipdamasis 
į karo vadus, kurie nedalyvauja 
džihade. noriu pakalbėti apie 
tikėjimą ir islamą. Aš paauko
jau valdžią ir viską, ką turėjau. 
Jeigu aš galiu apginti savo 
garbę, kodėl to negalite padary
ti jūs'' Jeigu negalite apginti 
savo garbės, tai reiškia, kad jū
sų tikėjimas yra silpnas. Jeigu 
tvirtinate, jog esate giliai tikin
tys, tai kodėl nesate pasirengę 
aukotis0 Aš paaukojau viską". 
sakoma garso įraše. 
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SPORTO APŽVALGA 

KNYGA APIE SEULO OLIMPINES 
ŽAIDYNES IŠVYDO DIENOS ŠVIESĄ 
Lapkričio 10 d. Lietuvos 

tautiniame olimpiniame ko
mitete (LTOK) pristatyta 
knyga „Penktasis olimpinis 
žiedas", pasakojanti apie itin 
sėkmingas Lietuvos sporti
ninkams 1988 metų Seulo 
olimpines žaidynes ir žymų 
Lietuvos sporto žurnalistą 
Mindaugą Barysą (1935-
1990), kuris rašė reportažus 
iš šių žaidynių, tačiau dėl 
objektyvių priežasčių nepa
rašė atskiros knygos. 

„Penktąjį olimpinį žiedą" 
sudarė ir apipavidalino žino
mas šalies muziejininkas ir 
dalininkas Vytautas Gudelis, 
kuris padėjo M. Barysui lei
džiant keturias kitas knygas 
apie olimpines žaidynes. Bū
tent todėl leidyklos „Žara" 
išleista knyga apie Seulą 
pavadinta penktuoju „olim
piniu žiedu", nes kitos knygos 
buvo apie Meksiko (1968), 
Miuncheno (1972), Monrealio 
(1976) ir Maskvos (1980) 
olimpines žaidynes. 

V. Gudelio teigimu, jis pa
siryžo išleisti knygą apie M. 
Barysą prieš dvejus metus po 
Vilniaus sportininkų namuo
se Spaudos dienos proga 
vykusio jo paminėjimo. 

„Džiaugiuosi, kad po šios 
knygos išleidimo bus užpildy
ta niša Lietuvos sporto litera
tūroje, nes apie sėkmingiau
sią lietuviams olimpiadą ne
buvo jokio leidinio", - sakė V. 
Gudelis. 

P. SILKINAS ĮGYVENDINO SAVO SVAJONE 

Knygos sudarytojas, Vilniaus spor
to istorijos muziejaus vedėjas 
Vytau tas Gudelis. 

Sauliaus Venckaus (ELTA) nuotr . 

Tai pažymėjo ir LTOK 
prezidentas Artūras Poviliū
nas, pabrėžęs, kad, nors šiose 
olimpinėse žaidynėse lietuviai 
dar negalėjo atstovauti 
Lietuvai, jų iškovoti medaliai 
yra tokie pat vertingi. 

Knygą sudaro dvi dalys -
M. Barysą pažinojusiųjų žmo
nių atsiminimai apie jį ir žur
nalisto rašyti reportažai iš 
Seulo, kurie buvo spausdinti 
„Tiesoje", keli nespausdinti 
rankraščiai ir kiti straipsniai 
apie Seulo žaidynes. 

Tarp knygos iliustracijų 
yra daug tuometinio Lietuvos 
sporto komiteto pirmininko 
Zigmanto Motiekaičio padary
tų unikalių nuotraukų. 

„Labai džiugu, kad po 
politinių permainų visuomenė 
subrendo ir išmoko vertinti 
žmogų pagal jo darbus, nepri
klausomai nuo politinės situa
cijos", - sakė Z. Motiekaitis. -
„Ši knyga - tai laiku ir teisin
gai atiduota duoklė Lietuvos 
sportui". 

Savo mintimis apie gar
bingą ir dorą žurnalistą, 
buvusį Lietuvos sporto žur
nalistų federacijos pirmininką 
dalijosi jo buvę kolegos Alek
sandras Krukauskas, Alber
tas Laurinčiukas, Kazys Kil-
čiauskas ir kiti. (ELTA) 

Lietuvos maratonininkas 
Petras Silkinas įgyvendino 
savo svajonę bėgte įveikti 
Europą ir pirmadienį ryte 
pasiekė finišą Portugalijos 
sostinėje Lisabonoje. 

Savo žygį pradėjęs gimto
joje Kretingoje gegužės 3-iąją, 
o iš Vilniaus iškilmingai paly
dėtas gegužės 9-ąją, P. 
Silkinas iš viso įveikė 13 
tūkst. 386 km. Be poilsio die
nų bėgęs 62 metų sveikuolis 
per 190 dienų aplankė 25 
Europos sostines, o vidutiniš
kai per dieną įveikdavo per 70 
kilometrų. Buvo dienų, kai 
nubėgdavo 60, o buvo ir 110 
km. Lietuvos bėgikas eilės 
tvarka aplankė Vilnių, Rygą, 
Taliną, Helsinkį, Stokholmą, 
Varšuvą, Berlyną, Kopen
hagą, Amsterdamą, Londoną, 
Dubliną, Paryžių, Briuselį, 
Liuksemburgą, Prahą, Vieną, 
Bratislavą, Liublianą, Buda
peštą, Sofiją, Stambulą, Atė
nus, Romą, Madridą ir 
Lisaboną. 

Pasak bėgimo koordinato
riaus, Lietuvos sveikuolių 
sąjungos prezidento Dainiaus 
Kepenio, penkis kartus per
sikelti per įvairius sąsiaurius 
teko pasinaudoti keltu. Daž
niausiai Petras startuodavo 
naktį, 4 valandą ir bėgdavo 
iki ryto apie 40-45 km. Po to 
būdavo 1,5 vai. poilsio ir vėl 
15-20 km, vėliau 1,5 vai. poil
sio ir vėl 15-20 km. 

Pusę devintos vakaro - mie-

Į Lisaboną atbėgusį maratonininką P. Silkiną sveikina Europos par la 
mento direktorius Portugalijai A. Sobrinjas. EPA-ELTA nuotr . 

gas. Visas gyvenimas su reto
mis išimtimis vyko turistinia
me automobilyje „Fiat", ku
riame kartu vyko 'ir vairuoto-
jas-vertėjas su virėja-masa-
žuotoja. Ir taip - pusę metų. 

P. Silkinas yra du kartus 
(1998 ir 2000 metais) Aust
ralijoje tapęs pasaulio 1000 
mylių bėgimo čempionu ir 
dešimties iki šiol galiojančių 
rekordų autoriumi. „Savo 
gyvenime jis visada turėjo tikslą, 
kurio atkakliai siekė - api
bėgti savo miestą Kretingą, po 
to Žemaitiją, Lietuvą, Baltijos 
jūrą ir Europą, - sakė D. 
Kepenis. - Tai dar ne pabaiga 
— jo svajonėse yra ir Amerika, 
Afrika, Azija. Sakysite nerea
lu, bet iš jo bendražygiai juo
kėsi ir 1989-aisiais, kai jis pa

siskelbė apibėgsiąs šalį - 1200 
km". 

D. Kepenio skaičiavimais, 
per tuos metus P. Silkinas jau 
apibėgo keturis ratus aplink 
Žemės rutulį. 

Atkakliajam bėgikui pri
klauso Lietuvos paros bėgimo 
rekordas - 238 km. 

„Dažniausiai į varžybas jis 
vykdavo už tuos pinigus, ku
riuos dauguma tautiečių tuo 
pat metu slapta nuo žmonų 
prarūko ar prageria, - sako D. 
Kepenis. - Pagalbos tekdavo 
ieškoti ilgai ir nuobodžiai. Kuo 
toliau - tuo sunkiau. Pasku
tinė nenuoramos žemaičio 
svajonė išsipildė tik padėjus 
šalies prezidentui Rolandui 
Paksui, kuris paskyrė Petrui 
10 tūkstančių litų". (ELTA) 
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TROFĖJAI EKSPONUOJAMI VILNIAUS KĖGLIAVIMO KLUBE 
Lapkričio 12 d. Vilniaus 

kėgliavimo klube atidaryta 
Lietuvos olimpinės kolek
cininkų asociacijos (LOKA) 
ekspozicija, kurioje demonst
ruojami dvylikos kolekcininkų 
aistros objektai - sporto var
žybų bilietai, programos, ženk
leliai, pašto ženklai, šalikai, 
sportininkų kortelės, olimpi
niai talismanai. Vertingiausia 
ekspozicijos dalis - Lietuvos 
rankinio patriarcho Janio 
Grinbergo asmeninės kolekci
jos daiktai, tarp kurių yra ir 
Tarptautinio olimpinio komi
teto ordinas bei Lietuvos tau
tinio olimpinio komiteto 
Garbės ženklas. 

Net aštuoniose vasaros 
olimpiadose iš eilės nuo 1972 
metų iki 2002 metų dalyvavęs 
tarptautinės kategorijos teisė
jas, Tarptautinės rankinio fe
deracijos garbės narys ir Lie
tuvos rankinio federacijos gar
bės prezidentas J. Grinbergas 
pirmąkart viešai eksponuoja 
savo sukauptas relikvijas. 

„Tai tik maža dalis, ką esu 

sukaupęs," - sakė jis. - „Visą 
savo gyvenimą skyriau spor
tui, dalyvavau daugelyje tarp
tautinių varžybų, todėl noriu, 
kad jaunimas geriau pažintų 
sporto istoriją." 

J. Grinbergas apgailesta
vo, kad šiuo metu nėra gali
mybių pristatyti visus ekspo
natus, tarp kurių vieni uni
kaliausių būtų olimpinės ap
rangos komplektai. 

LTOK atkūrimo 15-mečiui 
skirtą parodą kartu su LOKA 
parengė Vilniaus sporto mė
gėjų klubas „Adrenalinas", 
vienijantis sportininkus, spor
to organizatorius, verslinin
kus, politikus ir žurnalistus. 
Tai ne pirmoji olimpinė ekspo
zicija Vilniaus kėgliavimo 
klube - anksčiau čia buvo de
monstruojamos Vilniaus olim
piečių relikvijos, o kitų metų 
pradžioje planuojama istori
nių krepšinio nuotraukų paro
da. 

„Adrenalino" klubo inicia
toriaus, Vilniaus sportininkų 
namų direktoriaus Stasio 

Škimelio teigimu, tuo siekia
ma, kad sporto pasiekimai 
būtų matomi ne tik specialis
tams ar entuziastams, bet ir 
visiems vilniečiams ar miesto 
svečiams, kurie leidžia lais
valaikį kėgliavimo klube. 

(ELTA) 
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Sporto kolekcionierių trofėjai ekspon 
Jan i s Grinbergas. 

uojami Vilniaus kėgliavimo klube. Dešinėje: Lietuvos rankinio patr iarchas 
Sauliaus Venckaus GELTA) nuotr. 
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Pagaliau, lapkričio 9 d., 
sužaistomis „Eagles" - „Soc-
kers" komandų rungtynėmis 
(čia užfiksuotos lygiosios — 
2-2) baigėsi „Metropolitan" 
futbolo lygos „major" divizijos 
rudens ratas. 

Jeigu pernai jį buvo lai
mėjusi JLituanicos" komanda 
su 23 taškais, tai šiemet lietu
viai liko paskutinėje vietoje, 
tik su 5 taškais. Tai labai 
prasta pozicija 2002—2003 
metų pirmenybių vicečem
pionams lietuviams, kuriems 
lygos čempionatas buvo ranka 
pasiekiamas. 

Štai, „major" divizijos 
baigminė rudens rato lentelė. 

Visos komandos yra sužai
dusios po 9 rungtynes. Pava
sario rate bus žaidžiamos irgi 
9 rungtynės, po kurių pa
aiškės čempionai, o taip pat ir 
tos komandos, kurios turės 
atsisveikinti su „major" divi
zija. 

Kaip matome, į tų nelai
mingųjų komandų tarpą yra 
pakliuvusi ir JLituanica", kuri 
pernai rudens rate buvo 
nepralaimėjusi nė vienų rung

tynių (sužaidė tik du kartus 
lygiomis). Šiemet vaizdas vi
siškai pasikeitė: nors lygiųjų 
skaičius buvo vienodas, kaip ir 
pernai (dvi), tačiau pergalių 
buvo ne septynios, o tik viena. 

Ir kas įdomu, kad daugu
mas žaidėjų buvo tie patys. 
Tik labai trūko drausmės, o 
taip pat nebuvo žmogaus, ku
ris sugebėtų komandai vado
vauti. Vadovų tarpe buvo ma
žiausiai trys žmonės, o iš jų 
nebuvo nė vieno, turinčio 
reikiamos patirties. 

Yra pasiūlymų, kad į ko
mandos vadovo poziciją rei
kėtų grąžinti Gediminą Jar
malavičių. Atrodo, jog čia būtų 
šiuo metu geriausias (ir galbūt 
vienintelis) pasirinkimas. Ki
tų kandidatų tuo tarpu nenu
simato. Nenorint „Lituanicai" 
iškristi iš „major" divizijos 
lauko pirmenybėse (salės fut
bole ji jau iškrito), reikia 
susimąstyti šiandien. Rytoj 
gali būti per vėlu! 

E. Šulaitis 

vieta ir kom. pavad. 

1. „Polonija" 
2. „Schwaben" 
3. „Vikings" 
4. „Eagles" 
5. JLightning" 
6. „Sockers" 
7. „United Serbs" 
8. „Maroons" 
9. „Green-White" 
10. „Lituanica" 

tšk. 

21 
17 
15 
14 
12 
11 
10 
10 
5 
5 

įv. sant. 

20-6 
20-15 
12-9 
17-13 
17-13 
14-14 
27-27 
15-19 
12-21 
10-27 

Kaip ir kiekvieną vėlyvą 
rudenį, ir šių metų lapkričio 
pradžioje į Ameriką atkeliavo 
Lietuvos krepšininkai parung
tyniauti su vietinių univer
sitetų ar kolegijų komandomis. 

Šiemet čia atvyko Vilniaus 
„Sakalų" komanda iš Lietuvos 
krepšinio lygos (LKL), kurioje 
taip pat žaidžia ir, visoje 
Europoje žinomos, Kauno 
„Žalgirio" bei „Lietuvos ryto" 
komandos savo sudėtyse tur
inčios krepšininkų ir iš JAV. 
„Sakalai", dėl lėšų stygiaus 
taip vadinamų „legionierių" 
samdyti negali. Tai prasidėju
siose LKL pirmenybėse stovi 
lentelės viduryje. 

Iki šiolei „Sakalų" krep
šininkai Dėdės Šamo žemėje 
jau sužaidė trejas rungtynes ir 
jas visas pralaimėjo, žaidžiant 
prieš NCAA studentų I divizi-
jono penketukus. 

Didžiausią pralaimėjimą 
vilniečiai turėjo patirt i pir
mame susitikime lapkričio 6 d. 
Texas valstijoje. Rungtyniau
jant prieš Texas Christian uni-
versity „Horned Bulis" ko
mandą lietuviai turėjo kapitu
liuoti net 66-101. 

Lapkričio 8 d. „Sakalai" 
išbandė jėgas su „Southern 
Metodist" universiteto „Mus-
tang" komanda, kuriai jau 
atkakliai priešinosi, tad ir 

pralaimėjimas buvo nežymus 
83-89. SMU (taip trumpai 
vadinasi šis universitetas) 
rinktinėje žaidė antrakursis 
studentas iš Lietuvos Donatas 
Račkauskas. Šis, 211 cm ūgio, 
jaunuolis rungtyniavo 17 min
učių ir per tą laiką sugebėjo 
pelnyti 14 taškų ir atkovoti 
net 12 kamuolių. 

Trečiame susitikime lap
kričio 10 d. vilniečiai susikibo 
su viena stipriausiųjų JAV 
studentų komandų — Mis-
souri „Tigers", kurioje rungty
niavo pasaulio vicečempionų 
jaunių grupėje — Lietuvos 
rinktinės žaidėjas Linas Klei
za. Šis, 18 metų amžiaus. 203 

cm ūgio, jaunuolis dar tik pra
dėjęs lankyti universitetą sie
kia įsitvirtinti pagrindinėje 
sudėtyje. 

Lino komanda rungtynes 
laimėjo 85-76 ir lietuvis per 22 
minutes pelnė 8 taškus. Iš „Sa
kalų" žaidėjų labiausiai pasižy
mėjo Mindaugas Sakalauskas 
ir Erikas Kudauskas — po 13 taš
kų, ir Mantas Česnauskis — 12. 

Reikia pasakyti, jog Lino 
Kleizos, kuriam yra žadama 
puiki krepšinio karjera ir pa
tekimas į NBA lygą, universi
teto krepšinio komanda prieš-
sezoninėje kvalifikacijoje stovi 
5-je vietoje Amerikoje. 

E. Šulai t is 

SPORTO SĄJUNGOS METINIS SUVAŽIAVIMAS JAUNIEJI KREPŠININKAI GRĮŽO \ NAMUS 
Jau čia pat ŠALFASS-gos 

metinis visuotinis sporto 
klubų atstovų suvažiavimas, 
kuris, kaip ir anksčiau, vyks 
Clevelande lapkričio 22 d. Jo 
pradžia šeštadienį, 11 vai. 
ryto Lietuvių namuose, 877 E. 
185 St 

Atsiųstoje darbotvarkėje 
yra net 18 atskirų punktų. Čia 
bus kalbama apie šių metų 

įvairias varžybas ir būsimas 
žaidynes. Bus svarstomas da
lyvavimas 7-se Pasaulio lietu
vių žaidynėse 2005-siais ir 4-je 
Lietuvos tautinėje olimpiadoje 
(jos abi vyks Lietuvoje). 

Taip pat bus diskutuojama 
dėl 8-ųjų Pasaulio lietuvių 
kalnų slidinėjimo žaidynių 
Prancūzijoje 2004-siais. 

E. Š. 

Sekmadienį (lapkričio 9 d.) 
vakare atgal į Lietuvą per 
Amsterdamą pajudėjo Kretin
gos sporto mokyklos jaunųjų 
krepšininkų ekipa, kuri Čika
goje ir jos apylinkėse viešėjo 
dešimtį dienų. 

Jiems labai patiko vieš
nagė pas Gražiną Liautaud, 

.įsikūrusią viename iš Čikagos 
dangoraižių. Jdomu buvo pa

matyti Meno institutą, muzie
jus, pabandyti pažaisti golfą, 
susipažinti su kėgliavimo 
sportu ir pan. 

Svečius iš Lietuvos lydėjo 
dr. Donatas Siliūnas ir Stepas 
Žilys, o dažnai ir Indrė Tijūnė-
lienė. Jie buvo vežiojami spe
cialiai išnuomotu autobusiu
ku. Didelę dalį išlaidų padengė 
dr. Siliūnas asmeniškai. E.S. 
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KAD VISI LIKTŲ GERAIS 
Ieškant atsakymo į Lietuvių fondo klausimą 

VYTAUTAS VOLERTAS 

Yra nesuprantama, kodėl 
ir kada atsirado tarp JAV 
Lietuvių Bendruomenės (LB) 
ir Lietuvių fondo (LF) drau
giškumo stoka. Trintis egzis
tuoja. \Tors ji būdavo nutyli
ma, tačiau apie ją žinojo di
desnė visuomenės dalis. Žino
jo įvairiai, bet man atrodo, 
kad slėpdinėjimas trintį aštri
no. Šiandien jau ir tylėjimas 
tapo garsus, ypač po išsamios, 
beveik visą LF istoriją nu
sakančios. JAV LB Tarybos 
rezoliucijos, paskelbtos 
2003.10.24 „Drauge". 

Oficialus nedraugiškumo 
spyglys — JAV LB teisė su
daryti pusę pelno skirstymo 
komisijos (trys iš LF, trys iš 
LB), kuriai visada pirmi
ninkauja fondo žmogus, ir tei
sė JAV LB Tarybai tvirtinti 
LF įstatų pakeitimus. Pažįs
tant LF šaknis, šis spyglys ke
lia nuostabą. Juk tai besikurian-

. čio LF ir JAV LB susitarimas. 
Ir pirmosios LF dienos aušo po 
šio susitarimo dangstimi. Be 
jo LF šaknims būtų buvę sun
ku įsitvirtinti mūsų visuomenėje. 

Kas išsitaria, kad jis gerai 
pažįstąs LF ir JAV LB ryšių 
istoriją, turėtų žinoti, kad 
tokių asmenų yra ne jis vie
nas. Tai visi tie, kurie akty
viai dalyvavo JAV LB Tarybos 

; sesijose, pradžioje svarstant 
šiuos ryšius. Tai tie. kurie 
sesijose pritarė LF steigimui 
ir jo ryšiams su JAV LB. Ir. 
žinoma, tie, kurie tada bandė 

• įtikinti fondui prieštaravusius 
LB tarybos narius. Negaliu 
pamiršti dr. A. Nasvyčio, JAV 
LB Tarybos sesijoje tvirtinu
sio: -Ateis laikas, kai šis fon
das iš LB glėbio išslys ir taps 

, privačių asmenų fondu, kurie 
su mūsų aukotais pinigais 
darys, ką panorės, o gal juos 
net pasidalins". Keistai tada 
skambėjo ši nepertariama dr. 
A. Nasvyįio kalba, o šiandien 
jos keistumas blunka: LF 
spraudžiasi iš JAV LB glėbio. 
Šiam spėliojimui dar nepasi
duodame ir juo netikime. 

Kada trintis prasidėjo, yra 

sunku net apytiksliai nusa
kyti. Bet ji prasidėjo anksti. 
Beveik kiekvienoje JAV LB 
Tarybos sesijoje būdavo pagei
daujama žinių apie LF veiklą. 
Trumpu pranešimu jų duoda
vo dr. A. Razma, vienas LF 
pirmūnų ir kartu JAV LB 
Tarybos narys. Po jo pozityvių 
minčių atsirasdavo klausimų. 
Jei kuris tų klausimėlių turė
davo kritiškesnį skambėjimą, 
dr. A. Razma įspėdavo: „Vyru
čiai, fondo kiečiau nelieskime, 
nes ten ne visi yra LB žmonės, 
o kai jie užpyks, LB bus sunku 
gauti paramą". Žinoma, pa-
klausėjai nutildavo, kad ne
užpykintų „ne LB žmonių". 
Panašios kalbos tarybos sesi
jose prasidėjo vos spėjus LF 
įsibėgėti. Šiandien pagalvo
jame: tie „ne LB žmonės" gerai 
žinojo LF įstatus ir jo istoriją, 
suprato, kokia kryptimi fon
das turėtų eiti, tai kodėl jie 
skverbėsi į LF vadovybe? Dr. 
A. Razma gerai prisimena LF 
ir JAV LB susitarimą, kuria
me jis pats dalyvavo. Jis prisi
mena ir tuolaikinius „ne LB 
žmones". Todėl aišku, jog šian
dien jo vaidmuo pastangose, 
kad LF atsižadėtų JAV LB gi
minystės, negali būti nei pri
tariantis, nei neutralus. Juk svy
ravimais ąžuolai nepasižymi. 

V. Kamantas. ilgametis 
JAV LB atsakingų pareigų 
asmuo, aktyviai rodo prielan
kumą šiam JAV LB ir LF gi
minystės ištrynimui, net siū
lydamas savo pagalbą. Tiesa, 
galima giminystę paneigti, bet 
kaip ją panaikinti? Šalinima
sis nuo tėvų, vaikų, brolių, se
serų giminystės ryšio nesutirpdo. 
tik jį laikinai pridengia. Ne
bus galima paneigti V. Ka-
manto didelio, sunkaus ir ilga
mečio darbo Bendruomenei, 
bet nebus galima paneigti ir 
LF kilmės bei jam teiktos JAV 
LB svarbios paramos, net jei 
kada pavyktų formaliai ryšius 
nukirpti. Be JAV LB, fondo 
nebūtų buvę. 

Antras klausimas — kodėl 
LF stengiasi nuo JAV LB atsi-
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Ši skulptoriaus Vaido Ramoškos sukurta instaliacija ..Atpirkimo ožys" stovi (jedimino prospekte priešai* centrinį kny
gyną. Be abejo, šiuo metu „atpirkimo ožiu" Vilniuje daug kas gaietų pasinaudoti... A. Sabaliausko (Elta) nuotr. 

palaiduoti — yra daug svar
besnis. Iki šiol niekas nebandė 
aiškinti, ką LF atsipalaidavi
mo atveju laimėtų. Kol nebus 
pakeisti jo tikslai, fondas pri
valės skirti lėšų lietuvių kul
tūriniam gyvenimui JAV, o jei 
jis šito nevykdys, jo kapitalas 
turės būti perkeltas į dabar 
jau nepriklausomą Lietuvą. 
Kaip bebūtų bandoma nuslėp
ti, visada atsiras žmonių, ku
riems LF tikslai ir įvairios jo 
..konstitucijos" bus žinomos. 
Šie žmonės neleis LF. panei
gusiam savo kilmę, tapti 
visiškai „savarankiška korpo
racija", kaip V. Kamantas rašo 
savo e-laiške V. Kirvelaičiui. 
J is ten teisingai taria, kad 
„Per 40 metų labai pasikeitė 
aplinka, žmonės ir lietuvių vi
suomenė". Laikai keičiasi, bet 
dėl to mes nekeičiame savo 
vardų, neužmirštame kilmės, 
neslepiame praeities. Tas pats 
žmogus, net bandydamas nuo 
savęs pabėgti, visais metais 
lieka tuo pačiu žmogum. Lieka 
ir jo sukurtų institucijų tiks
lai, jei neįsigali prievarta, kaip 
buvo bolševikų okupacijos 
metais Lietuvoje. Tikslus pa
keitus, gimsta jau naujos ins
titucijos, tad ir LF nebūtų 
lietuvių fondu, o taptų kaž
kokia privačia finansine insti
tucija. Ryšių su JAV LB nu
traukimas jam pakenktų. Šiuo 

metu jis turi plačią visuo
meninę bazę, tad ir pasitikėji
mas juo yra didesnis. Susiau-
rėjus bazei, siaurėtų ir pasiti
kėjimas. Dabar juk fondo augi
mas daug priklauso nuo pali
kimų. O tie palikimai ateina iš 
asmenų, kuriems LF yra su
rištas su JAV LB. Ar jie ne
suabejos, ryšiui nutrūkus? 
Būsimoji palikimų karta ateis 
tik po kelių dešimčių metų, o 
jai. „pasikeitus aplinkai", gal 
ne vienas svetimas fondas 
atrodys lygiai vertas kaip LF. 
Apie JAV LB buvo ir yra 
įvairiai kalbama, tačiau ji 
buvo ir yra tvirčiausia ir svar
biausia lietuvių institucija 
šiame krašte. Įšet ir „ne LB 
žmonės" ja gal daugiau pasiti
ki kaip LF. O, kuo nors pasi
tikima ne todėl, kad tai yra 
naudinga, bet todėl, kad verta 
pasitikėti. Be. to, jokia finan
sinė institucija savo bazės 
nesiaurina. 

, Iešką LF savarankišku
mu". V. Kamantą įjungiant, 
nepasako, kokia nauda.laukia 
LF. jei jie savo tikslą pasiektų. 
Todėl sklando įvairūs gandai 
ir spėliojimai Sakoma, kad 
fonde įsigalėjo diktatūra. Ta
čiau provincijoje užkasti LF 
nariai galvoją; kas diktuoja, 
kam diktuoja, ką fonde būtų 
galima diktuoti9 Kalbama, 
kad LF baigia apsiraizgyti 

giminystės pančiais. Bet kokie 
būtų giminystės tikslai, kai 
fondas yra visuomeninė insti
tucija ir jo pelnas į privačias 
rankas nekrinta? Tar iama, 
kad atsitraukimą nuo JAV LB 
diktuoja galybės troškulys. 
Atseit, mes patys valdysime 
fondą, pelną skirsime tam, kas 
mums gražiai šyptels, jokia 
Bendruomenė ar bendruome
nė mums nepatarinės, mūsų 
stiprybė bus matoma iš tolo! 

Gal ir teisybė. Gal todėl kai 
kurie žmonės slampinėja įvai
rių fondų pasieniais ir ieško 
durų vidun. Gal dėl jėgos. 

Kol yra nepaaiškinta, ką 
gera atneštų LF atsitrauki
mas nuo JAV LB. šiam žings
niui jokiu būdu negalima pri
tarti, nes, atrodo, jis susiau
rintų fondo pagrindą. Tyčio
mis ieškoti klaidų yra ne
išmintinga. Taip mums, Čika
gos diktatūros laikomiems 
antraeiliams piliečiams ir ver
tiems, tik tiek. kiek iš mūsų 
aukų ateina, atrodo tie aukš
tieji reikalai. Mums geras LF. 
gera JAV LB, geri visi pozity
vaus darbo žmonės ir norime, 
kad visi liktų gerais. Tačiau 
prašome: paaiškinkite mums. 
neišmanėliams, ką LF lai
mėtų, jei atitrūktų nuo JAV 
LB? Nelaikykite mūsų tamso
je, kad nesugebėtume skirti 
tiesos nuo gandu. 

REIKALINGI VALDOVŲ RŪMŲ STATYTOJAI 
BRONIUS JUODELIS 

Lietuvos valstybės vadovų 
pastangos iki 2009 metų at
statyti Lietuvos istorinius 
Valdovų rūmus kviečia prie to 
atstatymo prisidėti visus lietu
vius, gyvenančius plačiajame 
pasaulyje. Ta kvietimą priėmė 
ir PLB XI seimo rezoliucija 
2003.07.11 d. Vilniuje. 

Valstybės iždui skiriant 
atstatymui reikalingas lėšas, 
Valdovu rūmu statytojais tam
pa visi mokesčių mokėtojai 
Lietuvos valstybės iždui. Mes. 
gyvendami užsienio kraštuose. 

negalime likti nuošaliai, ne
prisidėję prie Valdovų rūmų 
atstatymo Vilniuje. 

Didžiausias ir finansiniai 
pajėgiausias lietuvių telkinys 
išeivijoje yra Amerikoje. Todėl 
Valdovų rūmų paramos fondo 
pirmininkas E. Kulikauskas 
specialiai atvyko į JAV Lie
tuvių Bendruomenės XVI ta
rybos sesiją (2002.09.12) Wa-
shington, D.C., kad JAV LB 
apjungianti visus lietuvius 
JAV, imtųsi iniciatyvos lėšų 
telkimui Amerikoje dėl Val
dovų rūmų atstatymo. Tuo rei
kalu priėmus suvažiavimo 

rezoliuciją, kurią pravedė sesi
jos finansų komisijos pirm. Br. 
Juodelis. JAV LB Krašto val
dyba buvo įpareigota įsteigti 
Valdovų rūmų paramos ko
mitetą JAV. kuris visus Ame
rikos lietuvius kviestų prisi
dėti prie Valdovų rūmų atsta
tymo ir tam tikslui rinktų 
aukas, panaudojant JAV7 LB 
turimą aukos nuo fed. mo
kesčių nurašymo privilegiją. 

Valdovų rūmų paramos 
komitetas JAV buvo sudarytas 
2003 m. vasarą ir 200.3.08.14 
turėjo pirmąjį posėdį. Po to 
prasidėjo ir lėšų telkimas. Dar 

prieš tai. pirmasis 1.000 dol. 
įnašas buvo dr. Jono Valaičio. 
VR paramos komitetą JAV 
sudaro: pirmininkė — Regina 
Narušienė, J.D., sekretorė — 
Skirmantė Miglinienė, iždi
ninkas — Bronius Juodelis, 
komiteto narės, — Vaiva Ra
gauskaitė, Marija Remienė ir 
Milda S. Napjus. 

Rūmu statytojai 

Nors kiekviena auka Val
dovų rūmų atstatymui aukoto
ją padaro rūmų rėmėju, tačiau 
Valdovų rūmų paramos fondo 

nutarimu, aukojusiems 1,000 
litų apie 350 dolerių) suteikia
mas statytojo diplomas. Di
desnių sumų aukotojams bus 
suteikti kiti rūmų titulai vė
liau. Gal svarbiausia, kad sta
tytojų vardai ir pavardės bus 
įrašyti į Valdovų rūmų Garbės 
lentą reprezentacinėje salėje. 

Valdovų rūmų atstatymą 
tvarko Lietuvos Respublikos 
Kultūros ministerija. Minist
rės Romos Žakaitienės rašte 
PLB pirm. Gabrieliui Žem
kalniui, taip sakoma: 

Nukelta į 7 psl. 

Kad nuo vilko bėgant, 
ant meškos neužbėgtų 

Jvaizdis politikui labai svar
bus, ypač jei jis tikisi poli

tinėje arenoje ilgiau išsi
laikyti. Nors Lietuva dar 
nedaug „druskos suvalgė" po 
nepriklausomybės atkūrimo, 
tačiau lietuviai yra imlūs, jie 
mokosi ir greitai įsisavina 
įvairias naujoves. Neatsilieka 
ir politikai: jie jau suvokia. 
kad syarbu piliečius „prisijau
kinti" ne vien prieš pat rinki
mus, bet ir vėliau, jau pa
siekus norimų pozicijų. Ką gi, 
tie piliečiai gali per kitus 
rinkimus iš šiltos vietos „iš
mesti lyg musę iš barščių" ir 
nubėgti paskui kandidatą, 
kuris dar gražiau moka pa
kalbėti, dar daugiau pažadėti. 
Ir ne vien tai — piliečiai taip 
pat išmoko reikalauti bent 
dalies pažadų vykdymo, pri
prato į savo rinktuosius val
džios žmones žvelgti kito
kiomis akimis. 

Tai, be abejo, tikrasis de
mokratijos požymis ir Lietu
voje jis jau labai ryškus. Ypač 
šiuo metu, kai Prezidentūra 
atsidūrė po padidinamuoju 
stiklu ir jos „nešvarūs skal
biniai viešai kabinami ant 
visiems matomų tvorų". 

Nustebimo ir nepasitenki
nimo šurmulys, nubangavęs 
Rolandui Paksui laimėjus 
prezidento rinkimus, užsienio 
lietuvių tarpe jau kiek aprimo. 
Geram pusmečiui praslinkus 
nuo jo įsitaisymo Preziden
tūroje, kai kurie mūsiškiai 
savo nuomonę apie dabartinį 
Lietuvos prezidentą pasuko 
visu 180 laipsnių kampu ir 
pasitenkinimą Prezidentūros 
veikla reiškia kiekviena pa
sitaikiusia proga. 

Tai iš dalies gerai. Norim 
nenorim, turime gerbti Lie
tuvos valdžios institucijas. Čia 
juk svarbu ne asmuo, sėdintis 
Prezidentūroje, pirmininkau
jantis Seimui, užimantis prem
jero vietą, bet to asmens veik
la. Jeigu ji pozityvi, neken
kianti valstybės bei jos gyven
tojų gerovei, tuomet nėra ko 
priekaištauti. Juo labiau, jei
gu Lietuvos vidaus ir užsienio 
politika priimtina (kai kuriais 
atvejais — net pagirtina) tiek 
kaimyninėms valstybėms, tiek 
svarbiosioms tarptautinėms 
organizacijoms, kurių nare 
netrukus Lietuva taps. 

Tačiau kažkodėl dabar
tinio prezidento liaupsintojai 
pamiršta, kad ne visi nuopel
nai dėl tų teigiamų atsilie
pimų priklauso vien R. Pak
sui. Juk jis šias pareigas eina 
tik nuo pačios šių metų pra
džios. Vadinasi, kažkas dar 
gerokai prieš tai padėjo tvir
tus pamatus visoms permai

noms ir proį 
atvedė Lietuvos valstybę į 
dabartinę padėtį. 

Lietuva, n< - aa į 
šalis ir neabej;: i • tuo 
keliu ėjo nuo pat 1990 metų 
kovo 11-osios. nuo nepriklau
somybės atkūrimo. Kiekvie
nas asmuo, per tą laikotarpį 
buvęs valdžios viršūnėje, įdėjo 
ir savo įnašą, paliko ir savo 
ženklą. Žinoma, vieni.dau
giau, kiti mažiau, bet 
siekė to paties tikslo. Šian
dien, dėl galbūt suprantamų 
priežasčių, nedaug pagarbos 
rodoma pačiam pirmajam, 
Lietuvą laisvės ir demokrati
jos keliu pasukusiam, prof. 
Vytautui Landsbergiui. O 
visgi jo nuopelnai ryškūs, jo 
įnašas didelis. Daug nuopel
nų, kad Lietuva šiandien taip 
Vakarų pasaulio vertinama ir 
pakviesta tapti jo lygiateise 
nare. skirtina buvusiam prezi
dentui Valdui Adamkui. Ne
paisant, kad kai kas stengiasi 
tuos nuopelnus sumenkinti, 
j ie išliks Lietu 
puslapiuose. Tai pakopos, ant 
kurių į viršų šiuo metu pakilo 
naujasis prezidentas, besi
ruošiąs pirmajam vizitui įSią 
pusę Atlanto. 

Kadangi tas vizitas buvo 
numatytas gerokai anksčiau, 
prieš iškylant dabartiniams 
nesklandumams, susietiems 
su prezidento patarėjai:" ;o-gal 
ir pačiu prezidentu', karkurie 
pasiruošimai R. Pakso apsi
lankymui ne tik Vašingtone, 
bet ir kituose JAV miestu 
kur numatyti susiuksmaiusu 
lietuviais. : .šiltoko. 
Jeigu jis atvyks.'kaip reaguoti 
į skandalą Prezidentūroje? Ar 
visiškai ignoruoti (kad prezi
dentui nesusidarvi!! nepato
gumų), ar nesivaržai**-klausti 
klausimus ir tikėtis sąžiningų 
atsakymų*.' 

Prezidento aplinkai fce 
abejo, ir jam pačiam /noreles i. 
kad pirmojo vizito Amerikoje 
nesudrumstų nctnakmus išsi
šokimai, kad butų "užmegzti 
geri ryšiai su visais Amerikos 
lietuviais, ne tik tais -
jam jau dabar šlovę giedą. 
Tačiau Preziri; -tūnye ai 
dar vis nen'j j -
tus visus patarėjus 'kerne 
tariamai kone in ėergpre atsis
tatydino) kitais, prezidentas 
galės nuo kaltinimų buvu
siesiems atsiriboti'' ' Girdime 
apie galimus n;: rin
kimus, apie nun me-
nis j prezidento patarėjus. Kai 
kurios pavardės jai' šiandien 
kelia abejone, kad Rolan
das Paksas . bėgdamas nuo 
vilko, ant meškos ne už
bėgtų... 

DAR KARTĄ SUGRĮŽUS 
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Besišnekučiuojant kelionė 
neprailgsta. Klausydamas Ra
mintos pasakojimu, akių ne
galiu atitraukti nuo žavaus 
rytų Lietuvos gamtovaizdžio, 
kuris mus lydi iki pat Utenos. 

Sveciuojamės pas Romą, 
gardžiuodamies jos firminiais 
cepelinais su mėsos ir varškes 
įdaru. Po pietų pasivažinė-
jame po apylinkes, aplankome 
Alaušo ežerą. Nuveža mus į už 
keleto kilometrų esant) Siru-
tėnų kaimą, čia Roma prižiūri 
ir tvarko vit no pasiturinčio 
futbolisto narna, jis su šeima 
yra išvykęs žaisti futbolą su 
viena Vokietijos komanda. 
Nors jis žaidžia ir ne pačioje 
aukščiausioje lygoje, bet prie
do dar treniruoja ir kitą 
komandą tokiu būdu. su
grįždamas namo. parsiveža 

markių sočiai, nes pajėgė įsi
gyti šitokią rezidenciją, ne 
šiaip sau namelį, paaiškino 
Roma. Aplink namą ošia pušy
nas, o kiemo gale mėlynuoja 
akis žavintis ežerėlis. Turtin
gų žmonių esama ne vien 
mieste, bet ir provincijoje. Ro
ma aprodo mums šį prabangų 
namą ir gražiai sutvarkytą 
didžiulį kiemą — Romai dar
bo, iki šeimininkai po kelių 
mėnesių grįš. netrūksta, bet 
kol kas. ji jaučiasi čia šeimi
ninke. 

Smagiai praleidžiame po
pietę, besigrožėdami vilio
jančia gamta ir belaukdami 
Artūro ant anglių čirškinamų 
mėsos kepsnių. Po gardžių Ro
mos cepelinų, apie maistą ne
sinori nei pagalvoti, bet Ar
tūro firminių kepsniu aro

matas kutena uoslę ir neat-
sispiriame jų neparagavę, už-
sigardžiuodami šalta Utenos 
alaus putele. 

Sugrįžę į Uteną, dar sus-
pėjame ir į vakarines pamal
das, mat. buvo sekmadienis. 
Laikinai bažnyčia yra įsikū
rusi prie klebonijos esančioje 
salėje — vietos mažoka. Ne
trukus ant parapijiečių turimo 
žemės sklypo išdygs parduotu
vė „Maksima", jos dydį nusako 
jau pats pavadinimas. Už par
duotuvei perleistą dalį žemės. 
..Maksima" pamūrys jiems 
tokią bažnyčia, kokios parapi
jiečiai, net ir paskutinius savo 
centus atidavė, nebūtų pajėgė 
pasistatyti. 

Vasaros vakarai ilgi. tuo 
jie ir lieka daug kam nepa
mirštami, kai užeina rudens 
darganos ir tamsūs žiemos 
vakarai. Atsisveikinę su Ro
mos šeima, leidžiamės atgal i 
Vilnių. Nors saulė jau seniai 
nusileido, bet j bendrabutį 

grįžtame dar su šviesa, o jau 
11 vai. vakaro. 

Sekasi — kita diena išauš
ta vėl saulėta, švelniai šilta, 
bet nekaršta. Papusryčiavę 
nutarėme paėjėti į senamiestį 
pėstute. Iš paslaugios patar
nautojos prie registracijos 
stalo sužinojome, kad nueiti 
iki katedros nebūsią jokių 
sunkumų, nes visą kelią eisi
me pakalniop. Jos padrąsinti, 
žengiame, didžiuliais me
džiais apsodintais, plačiais ša
ligatviais. Gatvėse bei prie na
mų visur švaru ir tvarkinga: 
kai kur kiemsargis, o gal šiaip 
užsidarbiaujantis vyresnio 
amžiaus žmogus, ratine ant 
ilgo koto šluota, palengvėle 
šlavinėja jam skirtą plotą. 
Nejučiom imi ir palygini švarą 
su Čikagos gatvėse dažnai 
sutinkama švaros stoka — 
šiukšles vejas blaško iš vieno 
kampo j kita. Artėjant prie 
katedros aikštes, pasirodo vis 
daugiau pažįstamu veidų. 

sutinkame bevaikštinėjančią Vytautą ir Birutę Zalatorius, gos ir jos įprasto lietuviško 
dainavietę Vandą Aleknienę, kaip seniai, kaip patinka gyvenimo, kur kiekveną ir 
pasirodo vienas kitas ir. gyventi Vilniuje, ar nesigaili „nuluptą pažįsti . 
Vilniuje jau gyvenantis, čika- sugrįžę. Atrodo patenkinti — 
gietis. Klausine u- id Tiki Bus daugiau 

Folkloro diena Sereikiškių p a r k e 
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DAUGIAU ATVIRUMO IR 
TIKRUMO BENDRUOMENĖS 

VEIKLOJE 

ŽINIOS IS LOS ANGELES 

Tęsinys 

Nejaisant 
įvairių fak
torių ir sun
kumų, išlai
kant bendruo
menės akty
vumą ir lietu
viškumą, čia 
dar yra daug 
erdvės plačiai 
veiklaj, kurioje reikia daugiau 
atvirumo ir geranoriškumo. 
Pradėkime nuo to, kaip lietu
vybe veikia mūsų vaikus. 
Kokie jie yra savo pirminėje 
grandyje, t.y. apylinkėje, kur 
jie gyvena, kaip jie ten yra 
vertinami, ką jie ten veikia? 

Griežtesni reikalavimai 
vadovams 

Kita problema yra mūsų 
vadovai, jų parinkimas, jų 
rengimas. Kartais sakoma, 
kad pas mus trūksta norinčių 
būti vadovais. Tačiau kaip 
parodė praėję JAV LB rinki
mai ir kandidatų skaičius, tai 
nėra visai taip. Aktualu yra 
iškelti aiškius ir griežtesnius 
reikalavimus vadams. Per 
praėjusius metus teko stebėti 
daug JAV LB renginių... 
Dažnokai ten pasigesdavome 
vadovų aktyvumo. Jei-
sutinkama būti organizacijos, 
draugijos, tarybos ar kitos 
veiklos grupės vadu, tai 
kiekvienam iš jų būtų privalu 
dalyvauti ir didesniuose ren
giniuose, tokiu savo pavyz
džiu pritraukiant kitus. Kitas 
klausimas — kaip parenkami 
vadai? Ar yra pakankamai vie
šumo, konkurencijos, atviru
mo? Tikin, kad turime nema
žai galimybių tai pagerinti. 
Reikėtų atsakingiau vertinti 
kiek kiekvienas iš mūsų gali 
būti užimtas, dalintis parei
gas su kitais. Ne kiekybė, bet 
kokybė yra svarbesnis fakto
rius mūsų bendruomenės sėk
mingai veiklai. Negalima 
pamiršti įtraukti naujos ban
gos atstovų. Tam reikia dau
giau pasitikėjimo, gerano
riškumo, bei informacijos. 

Etat iniu Lietuvos 
tarnautoju užsienyje 
vaidmuo lietuvybės 
išlaikymui ir veiklos 

organizavimui. 

Lietuvai atgavus nepri
klausomybę į užsienio šalis 
atvyko nemažas būrys Lie
tuvos valstybės darbuotojų — 
ambasadų ir konsulatų tar
nautojų. Jie taip pat yra 
atsakingi už lietuvišką veiklą 
tose šalyse. Norėtųsi, kad ir 
jie būtų įtraukti į JAV LB 
veiklos planavimą ir organi
zavimą. Neoficialiuose po
kalbiuose teko girdėti, kad 
mūsų diplomatai d-ižn"i nori 
būti tik svečiais įvairiuose LB 
gyvenime įvykiuose. Ar ne 
laikas pagalvoti kiek Lietuva 
tam išleidžia pinigų ir ar vie
nas iš svarbiausių uždavinių 
jiemswicturėiu būti lietuvybės 
tęstinumas, čia esančių lietu
vių sutelkimas, apjungimas, 
informavimas ir l t . Lietuvos 
valstybes pinigai turėtų būti 
geriau panaudojami lietuvy
bės propagavimui ir organiza
vimui, ne tik verslo ryšiams 
skatinti 

Pamainos reng imas ir 
da rbas su j aun imu 

Vienas svarbiausių mūsų, 
kaip organizacijos, uždavinių 
turėtų būti pamainos rengi
mas. Kažkodėl nesigirdi su
sirūpinimo dėl to, kad mūsų 
pagrindinio dienraščio „Drau
gas" nuotraukose regime tuos 
pačius, žymiai pagyvenusių 
žmonių veidus... O kur 
jaunesni? Ar pakankamai 
mes galvojame apie būsimą 
pamainą, ar pakankamai pri
traukiami jaunesnieji, ar jais 
pakankamai pasitikima ir ar 
pakankamai jiems patikima? 
Manau, kad tai reikėtų 
paanalizuoti ir pasvarstyti. 
Džiugu buvo matyti Lietuvoje 
daug jaunų valdininkų, uži
mančių įvairius postus, gerai 
besitvarkančius ministerijose 
ir kitose žinybose bei įstai
gose. Būtina daugiau dirbti su 
jaunimu: jį reikia labiau orga
nizuoti, pasinaudojant nau
jausiomis šiuolaikinėmis prie
monėmis, sutelkti būrin, ne
paisant didesnių atstumų, 
daugiau surengti jiems aktua
lių ar juos dominančių 
renginių, kaip jaunimo moks
linės — kūrybinės konferenci
jos, jaunimo spork) ir kūrybos 
sąskrydžiai, pasilinksmini
mai ir kt. Tam būtų galima 
pasikviesti, kad ir sezoniniam 
ar laikinam darbui, sporto bei 
meno saviveiklos organizato
rius iš atvykusiųjų tarpo arba 
iš Lietuvos. Aplamai, mūsų 
jaunimo ryšiai su jaunimu iš 
Lietuvos turėtų būti daug 
glaudesni ir išradingesni. Ši 
veiklos sritis yra ypatingai 
aktuali, todėl ir JAV LB tu
rėtų atskirai parengti komp
leksinę veiklos su jaunimu 
programą, kurios rengime 
savanoriškai turėtų dalyvauti 
jauni ir veiklūs žmonės. 

Pagalbos i r labdaros 
Lietuvai efektyvumas 

JAV Lietuvių Bendruo
menė vykdo didžiulę pagalbos 
ir labdaros veiklą Lietuvoje. 
Tam, per praėjusį trejų metų 
kadencijos laikotarpį buvo 
skirti nemaži pinigai. Tačiau 
ar visa ta veikla yra tikrai 
efektinga ir kaip tai įvertina 
Lietuvos visuomenė? Ar ne
reikėtų atlikti tos pagalbos 
analizę? Ar nereikėtų daugiau 
dėmesio skirti įvairių so
cialinių reiškinių supratimui, 
daugiau įsigilinant į blogybių 
priežastis ir veiklą susiejant 
su blogybės sukeliančių 
priežasčių pašalinimu? Ar ne
būtų tikslinga remti ar vys
tyti programas, kur teikiama 
labdara būtų siejama su so
cialiai apleistų šeimų užimtu
mu, atitraukimu nuo girtavi
mo, vaikų įtraukimu į spe
cialias stovyklas ar progra
mas? Lietuvoje veikia socia
linės pagalbos centrai, kurie 
nemažai dėmesio skiria dar
bui su socialiai apleistų šeimų 
vaikais. Ar nevertėtųjų darbą 
paremti ir siekti visapusiš-
kesnio bendradarbiavimo su jais? 

Šią vasarą, būdami Lie
tuvoje, sužinojome, kad visas 
būrys gabių moksleivių (ypač 
iš mažesnių Lietuvos mies
telių), pabaigę vidurines mo-

Vis daugiau ir daugiau tre
čiosios bangos lietuvių 

jungiasi į lietuvišką veiklą, 
stengiasi pritapti prie antros 
bangos, čia jau šeštą dešimtį 
gyvenančių lietuvių. Nemažai 
mūsiškių įsijungė į Šv. Kazi
miero parapijos chorą, dalis 
jungiasi į jau seniai garsėjan
čio Dramos sambūrio veiklą, 
šokių grupę „Spindulys", gau
siai dalyvauja Lietuvių die
nose. Įsijungdami į renginius, 
naujieji lietuviai ne tik daly
vauja, bet ir padeda juos orga
nizuoti, vykdyti. Neseniai bu
vo atšvęstas ilgamečio parapi
jos choro vadovo Viktoro Ralio 
50-metis. Salę puikiai dekora
vo, sukūrė gėlių kompozicijas, 
trečius metus Los Angeles 
gyvenanti, Diana Vyštartienė 
su dukra Kristina. Apie Kris
tiną, jauną, talentingą mer
gaitę, nuskynusią ne vienus 
laurus įvairiuose „Talentų 
Show", madų demonstravimo 
konkursuose buvo ne kartą 
rašyta „Bičiulystėje". Kaip jai 
dabar sekasi, plačiau para
šysime kitame „Bičiulystės" 
numeryje. 

L. T. 

KAUKIŲ POKYLIS 
PAVYKO! 

Spalio 25 dieną Los An
geles Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos salėje buvo sureng
tas Kaukių pokylis arba Hal-
loween šventė. Šią šventę 
organizavo, svečius kvietė, 
vaišes ruošė parapijos choras, 
diriguojamas Viktoro Ralio. 
Kad šventė pavyktų, stengėsi 
visi choristai, kuriems vado
vavo choro valdybos pirminin
kė Valerija Hale. Choristų 
pastangomis salė buvo gražiai 
dekoruota. Vaišėmis rūpinosi 
puiki šeimininkė Plukienė. 
Skelbtas pagrindinis reikala
vimas: „Dalyvaukime tik su 
kaukėmis!" — buvo įvykdy
tas. Kitaip — koks čia kaukių 
balius?! Atvykstančiuosius į 
šventę prie durų pasitiko trys 
personažai iš filmo „Adamsų 
šeimyna". Vakarui įdomiai, 
išradingai vadovavo pats 
Gomez Adams •(Viktoras Ra
lys). Buvo malonu, kad svečiai 
aktyviai įsijungė į kaukių 
baliaus žaidimą', kurio metu 
surengti keli'konkursai gra
žiausioms, išradingiausioms 
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kyklas, dėl sunkios šeimos 
finansinės padėties, toliau ne-
betęsia mokslo. Mums kilo 
mintis pasiūlyti Lietuvai tokią 
iniciatyvą: internetiniame 
puslapyje paskelbti visų Lie
tuvoje gerai besimokančių 
moksleivių pavardes su pa
žymiais, nustatyti minimalius 
finansinius reikalavimus ir 
skelbti, kad visi šie pirmūnai 
turi teisę kreiptis į mūsų 
sudarytą fondą ir gauti mini
malią finansinę paramą, kad 
galėtų įstoti ir baigti univer
sitete bent pirmą kursą. 
Paraiškai pateikti vienas iš 
reikalavimų būtų besikreipian
čiojo visapusiška ir atvira šei
mos finansinė ataskaita. Taip 
mes perduotumėme JAV jau 
seniai egzistuojančią patirtį. 

Kitas klausimas dėl mūsų 
finansinių išteklių panaudoji
mo labdarai ir paramai — ar 
ne per daug rūpinamės kitų 
darželiais, gerokai užmiršda
mi žvilgtelėti į savąjį? Ar mū
sų išeivijos istoriniam paliki
mui bei kultūrai yra skiriama 
pakankamai dėmesio ir ištek
lių? Ar tuo klausimu pakanka
mai užsiimame? Ar čia mato
me nuoseklumą, išbaigtumą? 
Ar mes rengiame įvairius 
konkursus, pasirodymus jau
nimui, skatindami juos ben
drauti , draugauti? Ar bent 
žinome kiek yra iš Lietuvos 
čia atvykusių studentų? Ar 
pasidomime kaip šiems, dar 
tik įstojusiems į savaran
kiškumo kelią, sekasi pradėti 
gyvenimą naujoje šalyje, ypač 
kai nėra tėvų ar giminių pa
ramos? Ne tik finansinės, bet 

ir moralinės. -. i 

Lietuviu, ka lba ir 
l ie tuviškoj mokyklos 

Galime pasidžiaugti, kad 
lituanistinės mokyklos ne tik 
neužsidaro, bet moksleivių 
skaičius augĄ. Tačiau kas 
patikrina darbo, rezultatų 
kokybę? Ar šios,mokyklos ben
dradarbiauja si mokytojais ir 
mokyklomis Lietuvoje? 

Ar nebūtų tikslinga šių 
mokyklų veiklą_ labiau koor
dinuoti ir tuo pačiu plėsti ben-
dradarbiavimą-'įarp jų? Spau
doje pasirodė informacija, kad 
kai kur yra daigiau norinčių 
mokytis lietuviškai, o sąlygos 
verčia tai riboti?! Turėtumėme 
labiau skatintą, sudaryti ge
resnę ir kvalifikuotesnę sis
temą mokytis čia lietuvių kal
bos kitakalbiams ar lietuviškų 
šaknų amerikiečiams. Ar tai 
nebūtų vienas iš svarbesnių 
LB uždavinių? Ar nereikėtų 
labiau pasidalinti šia patirti
mi tarp atskirų apylinkių? 

Džiugu, kad mūsų apy
linkės pildosi naujais nariais, 
sumanymais. Belieka tik pa
linkėti visiems mylėti lietu
višką kultūrą ir kalbą, o tai ir 
yra geriausias stimulas burtis 
visiems lietuviams į būrį. 
Neveltui V. Kudirka sakė: 
„Vardan tos Lietuvos vienybė 
težydi". 

Prof, hab. med. mokslu 
dr. Dalia Giedrimienė, 

JAV, Cx>nnecticut 
dgiedrim@sjcedu 

Los Angeles kaukių baliuje. 

kaukėms nustatyti. Visi šven
tėje dalyvavę vaikai pripažin
ti nugalėtojais, apdovanoti 
prizais. Visą vakarą žmonės 
šoko, linksminosi, krėtė išdai
gas. Atėjus pokylio pabaigai, 
skirstytis neskubėjo. Žmonių 
nuotaika buvo puiki. Nors 
šventė baigėsi, bet jau girdėti 

gražių atsiliepimų, kad vaka
ras gerai pavykęs. Girdėti ir 
pažadų dalyvauti kitų metų 
tokiame pačiame renginyje. 
Tada organizatoriams, pirmą 
kartą LA lietuvių tarpe ren
gusiems tokią šventę, tai 
puikiausias įvertinimas, kartu 
ir įpareigojimas, kad ameri

kietiška Halloween šventė vi
siškai įsipilietintų ir naujųjų 
lietuvių tarpe — juk Ame
rikoje ir gyvename! Reikia 
manyti, kad ilgainiui tai taps 
gražia tradicija, puikia proga 
susieiti lietuviams po vienu 
stogu. 

Diana Vyštartienė 

KELIAUKIME, NEPASENKIME! 

Braškant sovietiniam reži
mui atvykau į Ameriką. 

Pradžioje galvojau tik trum
pam. Taip išėjo, kad pasilikau 
ilgam. Per tą laiką gyvenimo 
kelyje teko sutikti įvairiausių 
žmonių, nutiko įvairiausių 
įvykių. Jei turėčiau galimy
bių, noro, ko gero, ir knygą 
galėčiau parašyti. Įdomus ir 
pilnas netikėtumų tas žmo
gaus gyvenimas. Pradžia nebu
vo lengva, bet įmanoma. Bu
vau išsiskyrusi. Po kiek laiko 
sutikau žmogų, ištekėjau ant
rą kartą už amerikiečio. Gra
žiai sutarėme. Jau šešeri me
tai esu našlė. Lietuvon važi- * 
nėju kasmet nuo 1993 metų. 
Mano vaikai gyvena Ameri
koje, jų gyvenimas susiklostė 
sėkmingai. Savo gyvenimu ne
galiu skųstis, yra kaip yra. 
Padėjau ir padedu ne vienam 
tautiečiui, tik gal ne visi, ku
riems aš padėjau, atsakė man 
tuo pačiu, kai man pagalbos 
reikėjo. Nepykstu, nors skaus
mo ašarą nubraukiau ne vie
ną, susidūrusi su nedėkingu
mu, pavydu, apkalbomis. Bet 
viskas gyvenime praeina, po 
truputį užsimiršta. Stengiuosi 
gyventi, pasiimti iš gyvenimo 
ką galiu ir kiek dar galiu. 

Labai mėgstu keliauti. Gy
vendami sovietinėje Lietuvo
je įsigyti kažko negalėjome, 
bet pakeliauti, pamatyti pa
saulio buvo galima. Ir labai 
prieinama kaina. Po visą SSRS 
galėjai keliauti kur tik nori. 
Dabar tai jau užsienis. Išmai
šiau nuo Kolos pusiasalio iki 
Sachalino salų. Baikalo eže
ras, Turkmėnija, Gruzija, visa 
Užkaukazė, garsusis kurortas 
..Mineraliniai vandenys" ir 
dar daug daug vietovių. Kai 
kas gali paklausti — tai kada 
dirbai, kad tiek keliavai? 
Dirbdavome visus metus ir 
taupydavome vasarai, atosto
goms. Gyvenau pagal princi
pą, kad turiu atrasti laiko ir 
savo pomėgiams. Todėl mokė
jau susiderinti laiką, kada 
darbas, kada atostogos. Dar
bas, darbas, poilsis... Aišku, 
kelionėms reikia ir pinigų. 
Anais laikais kelionės kaina
vo nedaug. O kaip čia, Ame
rikoje? Ne milijonus ir čia kai
nuoja. Visų pinigų neuždirbsi, 
visko neišpirksi, o pasinaudo
ti galimybe pamatyti šią šalį 
reikia. 

Turiu ne vieną pažįstamą, 
draugę, kurios, užsidariusios 
pas močiutę, kala pinigus, 
krauna kojinėn ir dejuoja, kad 
joms ..stogas jau važiuoja". 
Kur gi ne?! Godumas pini
gams atsiranda neišpasaky
tas — dirba be išeiginių, paš

lyja nervai, sveikata. Už pini
gus sveikatos nenusipirksi. Su
prantu, pradžioje, kai atvyks
ti, kai Lietuvoje visi laukia 
paramos, turi arti. Bet kai tas 
arimas, taupymas tęsiasi 
metų metais, ką tada gali 
pasakyti — tegul ir važiuoja 
stogas... O tiems, kurie žino, 
kad gyvenimas ne amžinas, 
kad reikia tame gyvenime my
lėti ir save, noriu patarti — 
keliaukime! Pati esu jau apke
liavusi nemažą dalį Amerikos 
— plaukiau keliskart kruizi
niais laivais, aplankiau Alias
ką, Pietų Ameriką. Visa tai — 
neįkainojamas tur tas . Apie 
vieną tokią paskutinę malonią 
kelionę ir papasakosiu. 

Nutariau vykti septynių 
dienų kelionėn į Jamaiką. 
Kažkas iš lietuvių dainininkų 
dainavo: „Aš norėčiau sugrįžt 
į Jamaiką..." Daug dainų skir
ta šiam nuostabiam egzotiš
kam kraštui. Pasakysiu iš 
anksto — ir aš noriu ten dar 
kartą pabuvoti! 

Jamaika — sala Karibų 
jūroje, kurioje gyvena apie 3 
milijonus gyventojų. Sostinėje 
Kingston gyvena apie 1,5 mln. 
gyventojų. Tropikų gamta, gar
sūs Jamaikos kurortai, nuos
tabūs pliažai, puiki aptarnavi
mo kultūra vilioja turistus, 
kurių kasmet poilsiauja apie 2 
mln. Jamaikos žmonės dau
giausia dirba aptarnavimo sri
tyje. Nedidelis žmonių kiekis 
verčiasi žemės ūkiu, nes pati 
sala gana kalvota. Čia dau
giausia užsiima gyvulininkys
te — auginamos vištos, kiau
lės, karvės, ožkos. Visas Jamai
kos pajūris — ištisi kurortai, 
su viešbučiais, baseinais, sto
vyklavietėm, golfo laukais. 
Tarp garsiausių yra ir Montego 
Bay Sandais. Daug puikių 
viešbučių, kaip Hollyday Inn, 
Supper Club Breezes ir kt. 
Garsieji Negrilo paplūdimiai 
— Grand Lido, Sandais Royal 
Caribbean ir t.t. Viename jų 
— Super Clubs Breezes ir 
praleidau savo atostogas. 3.5 
vai. kelionė iš O'Hare oro uos
to lėktuvu iki Montego Bay. Iš 
ten 77 km iki Super Clubs 
Breezes. Pusantros valandos 
kelionė su linksmu, be persto
jo plepančiu, autobuso vairuo
toju neprailgo. 

Jamaikoje iš labai arti pa
matai kontrastą — vienoje pu
sėje turtingiems turistams 
skirti viešbučiai, pliažai ir kt. 
gėrybės, o visai šalia — skur
dus vietinių gyventojų gyve
nimas. Tačiau Jamaikos žmo
nės visada linksmi, gerai nu
siteikę, mielai ir maloniai ap
tarnauja turistus, nes žino, 

kad jie vis tiek ką nors nu
pirks. Daugiausia parduoda
ma ir perkama suvenyrų — 
jūros kriauklių, rankų darbo 
dirbinių. Galima nusipirkti ai
bę egzotiškų vaisių. 

Gali visą laiką skirti tik 
pliažams, restoranams, žaidi
mams. Tačiau, jei nori pažin
ti Jamaiką, reikia pakeliauti. 
Už visas turistines ekskursi
jas turi susimokėti pats, tai ne
įeina į kelialapio kainą. Ketu
rių žmonių grupė su „Jeep 
Safari" keliavome į Jamaikos 
„Džiungles". Kelionė truko 
apie keturias valandas. Tai 
tropikinių augalų plantacijos, 
kuriose auga kavamedžiai, 
įvairiausios spalvingai žydin
čios gėlės, įdomūs ir mažai 
matyti augalai. Teko pakilti 
į aukščiausią salos kalną 
„Murphy Hill", kuris yra 200 
pėdų aukščio virš jūros lygio, 
nuo kurio atsiveria nuostabi 
panorama į ,B\ue Mountauns", 
beje, nuo jo giedrią dieną ga
lima ir Kubą pamatyti. Nu
stebau pamačius vietinę baž
nyčią, kuri daugiau priminė 
kaimo trobelę. 

Ekskursija į „Dunns River 
Falls". Negalvojau, kad įkop
siu į šį kalną. Bet, vieni ki
tiems padėdami, susikibę ran
komis, taškomi krioklių, van
dens purslų, kopėme aukštyn. 
Nepakartojami įspūdžiai, tei
giamos emocijos! Visko per tas 
septynias dienas negali pama
tyti, aplankyti. Gali jodinėti 
arkliais, naudotis vandens sporto 
įrengimais — viskas turis
tams. Kokį aktyvumą nori. to
kį pasirenki, o rinktis yra iš ko. 

Maistas. Kalnai šviežių 
vaisių, daržovių, jūros gėry
bių. Baruose — egzotiškiausi 
gėrimai. Valgyk, gerk kiek no
ri. Viskas įeina į kelialapio 
kainą. Malonus aptarnavimas 
sukuria ramią ir tikrai poil
sinę aplinką. Po kelionės jau
tiesi kaip naujai gimęs — pil
nas įspūdžių, energijos. Susi
randi daug naujų pažįstamų. 
draugų. Kaip malonu švenčių 
proga gauti atviruką iš Ang
lijos. Kanados, Salvadoro, Costa 
Ricos. Panamos ir kt. Dažnai 
pavartau foto albumus, atro
do, tarsi sugrįžtu ten. atgalios. 

Šitą kelionę užsisakiau 
per agentūrą ..Apple Vaca-
tion". Jei įdomu kam nors, ga
lite skambinti tel. 773-838-
8888, susikalbėsite lietuviš
kai, klauskite Vidos. 0 štai čia 
ir agentūros adresas: Ameri
can Travel Abroad, Inc. 5058 
S. Archer Ave. Chicago, IL 

Keliaukime, judėkime kol 
galime, pažinkime! 

Roma Goodwin, Čikaga 

mailto:biciulyste@aol.com
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M E I S T R A S 
LAURYNAS 

Laurynas Gucevičius susi
rūpinęs vaikščiojo po Vilniaus 
katedros griuvėsius. Tikrai 
nelengvą užsakymą jam davė 
gerasis globėjas. Vilniaus 
vyskupas Ignas Masalskis, -
pastatyti naują, įspūdingą 
katedrą. Architektas nenorėjo 
nuvilti šio geraširdiško žmo
gaus. Juk tik vyskupo dėka 
gabus valstiečio vaikas iš 
nuošalių Kupiškio apylinkių 
įgijo aukščiausią architek
tūrinį išsilavinimą Romoje bei 
Paryžiuje. 

Lėtai architekto galvoje 
ėmė rastis mintys: senus 
bokštus nugriauti, nauja sie
na apjuosti bažnyčią. Priešais 
seną Kazimiero koplyčią tu
rėtų stovėti tokia pat zakristi
ja, kad būtų išlaikyta pastato 
simetrija. Pastatą reikėtų 
nudažyti baltai... 

Gucevičius apsisuka, išei
na iš Katedros griuvėsių, sėda 
į karietą ir važiuoja pas vys
kupą. Jį sužavi meistro idėja. 
Darbai prasideda. Pats Lau
rynas išvyksta į Vokietiją 
pirkti vario skardos stogui. 
Plytos perkamos vietoje, ga
minamos vyskupo dvare, ruo
šiamos kalkės, tašomi akme
nys, kertamas miškas. 

XVIII amžiaus pabaiga 
nelengvas laikotarpis Lietu
vos Didžiajai Kunigaikštystei. 
Katedros statyba sustoja Žūsta 
vyskupas Ignas Masalskis. 
Miršta ir meistras Laurynas, 
palikdamas nebaigtą, bet 
nuostabią Katedrą. 

A l m i s U d r y s 

Vilniaus katedra. 

Laurvnas Gucevičius. 
t * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - * * * * * * * * ********** 

MAŽIEJI SKAITOVAI 
Stepas Zobarskas 

(1911-1984) 

Vaikų ir jaunimo rašytojas, 
vertėjas, leidėjas, redaktorius. 

Gimė Pamaleišyįe. dab. 
Anykščių raj. Studijavo kalbas 
Paryžiaus ankštojoje sociali
nių mokslų mokykloje. 1944 
m. pasitraukė į Vakarus. Niu
jorke savo leidykloje „Many-
lands" leido lietuvių litera
tūros vertimus į anglų kalbą. 
Parengė skaitymo vadovėlius 
mokykloms. 

Stepas Zobarskas yra pa
rašęs novelių rinkinį vaikams 
„Gerasis aitvaras" ir ..Ga
nyklų vaikai", apsakymų rin
kinius ..Pabėgėlis" 11939 m.) ir 
..Paukščiai ir žmonės" 1940 
m.), parašė eilėraščių. 

S. Zobarsko literatūrinės 
pasakos prisodrintos optimiz
mo, tikėjimo geresne ateitimi. 
Rašyt >įas vaikų ir jaunimo li
teratūrą praturtino giliu vaiko 
pasaulio atskleidimu ir aktua
lizuotos literatūrinės pasa-
kos-apysakos žanru. 

Riestaūsio sūnus 
(ištrauka) 

Gyveno kadaise kiškis, pa
varde Riestausis. Kito tokio 
turtingo visoje apylinkėje ne

buvo. Nuo rytų ligi vakarų ir 
nuo šiaurės iki pietų tęsėsi jo 
laukai. Nereikėjo jam bėgti į 
svetimus daržus kopūstų ska
byti, nei į kaimynų sodus obe
laičių graužti. Turėjo visko, ko 
tiktai geidė širdis, bet ne
turėjo sūnaus. 

Vieną dieną bevaikštinė-
damas po dvarą kiškis taip 
kalbėjo savo pačiai: 

- Nieko nebus, moč, reikia 
sūnaus. Kas iš to, kad mano 
turtai nesuskaitomi ir laukai 
akimis neužmatomi. Kad taip 
būtų sūnus, tai ir pašokuoti 
drauge išbėgtume, ir darbus 
bendrai dirbtume. Ir senatvėje 
paguodos susilaukčiau... 

• • • 
Riestausis susilaukė sū

naus ir pavadino jį Gražuoliu. 
Kaip jiedviem sekėsi, suži
nosite perskaitę pamokantį 
kūrinį ..Riestaūsio sūnus". 

UŽDUOTIS 

Šie du kiškiai, rodos, gra
žiai draugauja. Nuspalvinkite, 
vaikučiai, kiškučius, pava
dinkite juos ir sukurkite pasa
kaitę. O atlikę užduotį at
siųskite į redakciją, adresu: 

„Draugo" lietuviukams 
4545 West 63rd Street. 

Chicago, II 60629 

PRANO KELIONES 

PATARLES, 
PRIEŽODŽIAI, POSAKIAI 

Darbą blogai padarysi 
- du kartu taisysi. 

Darbo dabok, tinginio 
bijok. 

Darbai daugiau pasako 
negu žodžiai. 

Darbas darbą veja. 
Darbas darbui nelygu. 
Darbas gėdos nedaro. 
Darbas ir kantrybė -

didelė galybė. 
Darbas kartesnis - mie

gas saldesnis. 
Darbas nedaromas ne

pasidaro. 
Darbas sunkiai daro

mas, jei su bizūnu varomas. 
Darbas visų malonumų 

tėvas. 
Parengta pagal 

J. Mingirdo knygą 
-Patarlės, priežodžiai, posakiai" 

r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

NE TIK VAIKAMS 
MOKYTIS REIKIA] 

Vis pamokslaujame savo, 
ir ne tik savo, vaikams. Daryk 
taip, nedaryk to... 

Šį kartą pamoka tėvams: 
„Kaip kalbėtis su vaikais". 

* Venkite pamokslavimų. 
* Nevaizduokite vaikų 

draugo - būkite juo. 
* Linkusių į vadovavimą 

vaikų daug negirkite. Neryž
tingus ir nedrąsius padrąsin
kite, paskatinkite gerais žo
džiais, stiprindami jų pa
sitikėjimą savimi. 

* Ko nors iš vaikų reika
laudami, būkite nuoseklūs. 

* Nesikartokite ir netuš
čiažodžiaukite. 

* Kuo mažiau „kabinėki-
tės"prie smulkmenų. 

* Nekalbėkite su vaikais 
grubiai. Į grubumą vaikai 
dažniausiai atsako tuo pačiu. 

* Nebarkite vaikų už kiek
vieną nereikšmingą smulk
meną. 

* Įpraskite skaitytis su 
vaikų nuomone. 

* Bendraudami su vaiku 
atsiminkite savo vaikystę. 

* Niekuomet nežadėkite 
vaikui to, ko negalite ištesėti. 

Linkiu, jums, vaikučiai, 
sėkmės auklėjant savo 
tėvelius! 

MĮSLĖS 

Dviem pupom visą lauką 
apsėja. (Akys) 

Vienas broliukas tarp 
dviejų sesyčių gyvena. (Nosis) 

*** 
Du ratai pagiryje stovi. 

(Ausys) 
*** 
Dvi sesutės per kalnelį 

nesueina. (Akys) 

Labas visi. Aš esu Pranas 
keliautojas, o jūs mano klau
sytojai. Jei domitės tolimom 
šalim, skaitykite toliau. Aš 
jums papasakosiu apie įvai
rius kraštus, kuriuos aplan
kiau ir apkeliavau. Kartais 
vieną sykį, kartais du, o kar
tais taip patikdavo, kad pasi
likdavau pagyventi kurį laiką. 
Pradėsiu nuo vadinamos 
Emeraldų salos - Airijos. 

Žalia, žalia, ir vėl žalia -
Visur, kur tik pasižiūri. 
Airija, tai žalia - žolės, 

dobilų ir lapų 
spalva. 

Airijos gamta pilna grožio 
-gėlių, uolų ir paukščių... 

Įsivaizduokite autobusą 
ant uolos, greitai važiuojantį 
palei jūrą. Vairuotojas senu
kas, dainuojantis ir vairuojan
tis. Mano draugai - Tadas ir 
Brūta - truputį bijo, nes Ai
rijoje mašinos važiuoja kaire 
kelio puse, ne taip, kaip Ame
rikoje. Kartais atrodo, kad au
tobusas nukris nuo aukštos 
uolos ir įkris į jūrą. Bet airiai 
keleiviai nesirūpina - toliau 
šypsosi ir dainuoja kartu. Štai 
Airija. 

Apsistojome mažame „Bed 
& Breakfast" viešbutėlyje prie 
vandenyno. Mažas paplūdi
mys. Skaidrus oras. Netoliese 
kalnas, kurio viršūnėje blizga 
kryžius. Viešbutuko savinin
kės spėlioja, šoksime maudy
tis į šaltą Atlanto vandenį, ar 
ne. Bet mes visi drąsiai eina
me pliuškentis. Už tai vėliau 
esame vaišinami karšta arba
ta. Kalbamės apie Airiją. Mus 
ragina kopti į kalną. Prakai

tuodami pasiekiame viršų ir... 
Koks grožis - gali matyti visą 
rytinę dalį salos. Štai Airija. 

Airija yra sala prie Di
džiosios Britanijos. Jos dydis 
ir žmonių skaičius labai pa
našus į Lietuvos. Airijoje kal
ba angliškai, tik akcentas tru
putį skiriasi nuo Amerikiečių. 
Prieš 100 metų daug airių at
vyko į Ameriką, nes tuo metu 
jų krašte sklido vadinamas 
„bulvinis" badas. Matote, Ai
rija, kaip ir Lietuva, buvo 
ūkininkų kraštas. Išvykdami, 
airiai kartu pasiėmė ir savo 
tradicijas, pavyzdžiui: kovo 
mėnesio 17 diena yra Šv. Pat
riko šventė — tai Airijos šven
tasis. Sakoma, kad Šventasis 
Patrikas išvarė visas gyvates 
iš Airijos. Tad, Švento Patriko 
diena ypatingai džiugi - reikia 
nešioti žalią spalvą ir švęsti. 

Airijos žmonės linksmi, 
geri ir labai religingi. Net 
senelių raukšlės formuotos 
šypsenų. Kai reikia pagalbos, 
tuoj kas nors prisistato padėti 
net neprašomas. Šalia kelio 
stovi koplytėlės, kryžiukai, 
šventovės Marijai. Bet ne 
viskas Airijoje taip puiku. 
Šiaurinė salos dalis priklauso 
D. Britanijai. Daug šiauriečių 
nori prisijungti prie likučio 
salos, bet daugiau šiauriečių 
nori likti dalimi Didžiosios 
Britanijos. Jau labai seniai dėl 
to airiai tarpusavyje pykstasi. 
Kartais net ir susišaudo. Šiau
rėje daugiau protestantų, o 
pietuose katalikų. Tačiau, 
gerai, kad vis daugiau žmonių 
Airijoje siekia taikos, nors 
kartais trunka laiko ir pas
tangų išmokti bendradarbiau
ti. 

Atrask žodžius 
lentelėje 
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PASIJUOKIME 
Mokytoja klausia mokinio: 
- Petriuk, išspręsk uždavi

nį: garde yra 12 avių. Jei 5 
avys peršoko tvorą, kiek jų 
liko garde? 

- Nei vienos! - atsako Pet
riukas. 

- Kaip nei vienos! Kiek 
bus, jei iš 12 atimsi 5. Gėda, 
jei to nežinai. 

- Panele mokytoja, o jūs ne
žinot, kas per padarai tos avys! 

*** 
- Mokytojau, aš noriu pra

nešti, kad mano sesuo serga 
tymais. 

- Na, tada į mokyklą ne

kelk kojos, kol ji pasveiks. 
Kai vaikas patenkintas 

spruko iš klasės, jo draugas 
pasakė: 

- Mokytojaujo sesuo, kur 
serga tymais, gyvena Vilniuje. 

*** 
- Pasakyk, Onute, kokie 

dantys atsiranda paskutiniai? 
- Auksiniai, pone mokyto

jau. 
*** 
- Mūsų mieste yra žmo

gus, gimęs 1800 metais. 
- Nesąmonė! 
- Tikra teisybė! Aš pats 

skaičiau paminkle ant jo kapo. 

LAIŠKU SKYRELIS 

GIMTASIS MANO KAIME 

O ten pasaulis juokės, spindintis baltutėm ievom, 
Lyg nuotakom, palinkusiom virš upės. 
Tenai, kur kleganti linksmai vaikystė bėgo, 
Tenai, kur ir jaunystė mažame daržely supos. 

Sulamdytos suknytės, sutepti balti batukai, 
Plaukai, kaip laumių kasos - išsidraikė... 
Bet šypsenos mažuos veideliuos supos, 
Kai maudės saulės spinduliuos mergaitės. 

Tenai, prie upės, kur pavirtome mažom undinėm, 
Maži vandeniai baltas lelijas mums skynė. 
Ir mes iš tų mažų, švelnių ir nekaltų lelijų 
Mažiems vandeniams vainikus mažus nupynėm. 

Tenai, prie upės, kur Jūratės ir kastyčiai mėgo, 
Įpint į plaukus viens kitam purienas... 
Svajodama nepastebėjau kai per plačią pievą 
Vaikystė mano juodbėriais žirgais išskriejo. 

O ten dabar tik užmiršti ar pamesti balti batukai, 
Ir akmenėliai tarp lelijų, kyšantys virš upės. 
Ir nebėra, jau nebėra, mažos naivios Jūratės, 
Tiktai nuglostyti beržai vakary vėjy supas. 

Milda Piskarskaitė, 
Rokiškio Juozo Tūbelio gimnazijos 

2002-2003 metu abiturientė 

LAPKRIČIO 17-OJI 
TARPTAUTINĖ 

STUDENTU DIENA 

Išsilavinimas yra teisė, o 
ne privilegija, skelbia studen
tų šūkis. 

Lietuvoje yra kelios dide
lės studentų organizacijos -
„Lietuvos studentų sąjunga" 
(LSS) ir AIESEC. 

AIESEC sutrumpinimas 
kilęs iš prancūziškos formu
luotės „Association Interna
tional des Etudians en Scien
ces Economiąues et Commer-
ciales", kas išvertus į lietuvių 
kalbą reiškia „Tarptautinė 
ekonominio ir komercinio pro
filio studentų asociacija". Tai 
nepolitinė, ne pelno siekianti, 
studentų valdoma, nepriklau
soma, švietėjiška organizaci
ja. Ji vienija studijuojančius, 
besidominčius ekonomika bei 
vadyba studentus. AIESEC 
nediskriminuoja pagal rasę, 
odos spalvą, lytį ar religiją. 

Organizacijos pagrindinis 
tikslas - savo aktyviu ir en
tuziastingu dalyvavimu kurti 
dinamišką aplinką, siekti to
bulumo savo veikloje, nešti 
naudą visuomenei ir sau pa
tiems. 

ARTĖJA ŠVENČIŲ 
METAS 

Žaislai, žaislai... Kiek jų 
nuperkama vaikams įvairiau
sioms progoms. Mano pasiūly
mas - lietuviška knygelė. Vie
na įdomiausių, neseniai išleis
ta - „Mažojo Pasakoriaus 
kraitelė". 

Ši poezijos rinktinė - pa
saulio pažinimas, pateikia
mas vaikams suprantama 
kalba. Rinkinys skirtas jau
nesnio mokyklinio amžiaus 
vaikams, mokantis suvokti 
aplinką, lavinantis litera
tūrinį skonį, atskleidžiantis 
poetinę literatūrinio teksto 
vertę. 

Knygelę, kartu su kom
paktine plokštele galite įsigyti 
visose lietuviškose parduotu
vėse, „Draugo" knygynėlyje, 
bei paskambinę pačiai poetei 
Violetai Pakalniškienei, tele
fonu: 815-436-3608. 
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ŠVĘSIME MUZIKO STASIO 
SLIŽIO 85-ĄJĮ GIMTADIENĮ 
Sekmadienį, lapkričio 16 

d., 12:15 v. p.p., Šv. Antano 
parapijos patalpose, Detroite, 
parapijiečiai ruošia muz. 
Stasiui Sližiui 85 metų pager
bimą. Šia proga norime trum
pai supažindinti su muz. Sta
sio Sližio biografiniais 
bruožais. 

Stasys Sližys gimė 1918 
m. lapkričio 20 d. Traupyje, 
Raguvos vis.. Panevėžio apskr., 
vargonininko Petro ir Karo
linos Sližių šeimoje. Jis yra 
muzikų Prano ir Broniaus 
Sližių brolis. 1938 m. baigė 
Panevėžio gimnaziją, 1939 m. 
įsigijo pr. mokyklos mokytojo 
cenzą. 1939—1944 m. Tra-
pelių ir Gaigalių pr. mokyklų 
vedėjas. 1944 m. pasitraukė į 
Vokietiją. 1944—1950 m. mo
kytojavo ir inspektoriaus 
pareigas ėjo VVeideno lietuvių 
progimnazijoje, Bavarijoje. 
1948 m. liepos 17 d. vedė 
Nata l i ją P e t r u s e v i č i ū t ę . 
Užaugino d u k r ą Reginą , 
kuri vėliau buvo j a u n i m o 
choro akompania torė Det
roi te . 

Nuo 1950 m. gyvena JAV-
se. 1950—1965 m. pradėjo 
mokytojauti lietuvių šeštadi
eninėje mokykloje (keletą 
metų buvo jos vedėjas) 
Detroite. 1956 m. Detroito Pre
kybos universitete baigė 
aukštąją sąskaitybą ir iki 
1981 m. Ford divizijos įstaigo
je buvo skyriaus kontrolės 
analitikas. Lankė Wurlitzerio 
vargonų kursus ir 1958 m. 
įstojo į Detroito konservatori
ją, kurioje 1964 m. įsigijo 
muzikologo diplomą, o 1967 
m. ją baigęs, gavo ir vokalinės 
muzikos pedagogo diplomą. 
1967—1974 m. Michigan uni
versitete tobulinosi chorvedy
bos srityje, apie 7 metus 
giedojo ir dainavo Detroito 
simfoninio orkestro chore. 
1974 m. priimtas į Michigan 
Operos chorą, profesionaliu 
artistu dalyvavo daugelyje 
operų spektaklių Detroite, 
gastroliavo kituose miestuose. 

S. Sližys aktyviai įsijungė 
į Detroito lietuvių kultūrinį ir 
muzikinį gyvenimą. Nuo 
1950 m. vadovavo ,Aušros" 
lituanistinės šeštadieninės 
mokyklos vaikų chorui, kurį 
parengė 1966 m. 3-ajai JAV ir 
Kanados lietuvių dainų šven
tei Čikagoje. 1957 m. Ame
rikos lietuvių „Balso" klube 
subūrė moterų vokalinį seks
tetą, o 1948 m. vyrų oktetą. 
Su šiais ansambliais surengė 
koncertų, dalyvavo radijo pro
gramose. Nuo 1958 m. trejetą 
metų vadovavo Detroito biru-
tiečių mergaičių chorui, ir nuo 

Stasys Sližys. 

1961 m. mišriam, 50 dalyvių, 
jaunimo chorui. 1967 m. įkūrė 
savo vardo Jaunimo chorą ir 
iki 1975 m. jam kūrybingai 
vadovavo. Kolektyvas kasmet 
dainuodavo Vasario 16-osios 
minėjimų koncertuose, per 
Kalėdas ir Velykas giedodavo 
bažnyčiose, rengdavo koncer
tus , dainavo Clevelande ir 
Čikagoje. 1970 m. pastatė V. 
Kaleckio operetę „Piršlybos 
Šapnagiuose". Jaunimo chorą 
parengė 1971 m. 4-ajai JAV ir 
Kanados lietuvių dainų šven
tei Čikagoje. 1977 m. suorga
nizavo naują mergaičių chorą, 
su kuriuo dalyvavo daugelyje 
renginių ir 1978 m. 5-oje JAV 
ir Kanados lietuvių dainų 
šventėje Toronte, 1979 m. 
pastatė A. Gustaičio muzikinę 
pjesę „Sekminių vainikas". Iš 
vyresniųjų chorisčių sudaręs 
vokalinį ansamblį. 

S. Sližys i daug metų 
reiškėsi ir kaip vargoni
ninkas. 1970 m. pradėjo var
gonininkauti Šv. Petro lietu
vių parapijoje, Detroite. At
gaivino mišrų chorą, subūrė 
moterų vokalinį ansamblį, 
kuris dalyvaudavo koncertų 
programose. Nuo 1980 m. ėmė 
vargonininkauti Šv. Antano 
lietuvių parapijoje, Detroite. 
Suorganizavo mišrų chorą, 
kurio svarbiausia pareiga 
buvo kas sekmadienį giedoti 
lietuviškose pamaldose. Daug 
metų vadovavo moterų voka
liniam kvartetui ir vokali
niam ansambliui, koncertavo 
daugelyje JAV miestų ir 
miestelių. Šv. Antano lietuvių 
parapijos 75-mečio proga 
(1995.08.13) choras atliko St. 
Sližio „Lietuviškas mišias". 

Muz. Sližys atliko didelį 
kultūrinį visuomeninį darbą. 
1971 m. buvo JAV ir Kanados 
lietuvių dainų šventės litu
anistinių mokyklų jungtinio 

choro dirigentas Čikagoje. 
1978 m. 5-osios analogiškos 
dainų šventės Toronte reper
tuaro komisijos narys, Det
roito Lietuvių mokytojų drau
gijos sekretorius, parapijos 
komiteto narys ir liturginės 
komisijos pirmininkas. Lie
tuvių žurnalistų sąjungos 
Detroito skyriaus sekretorius, 
Amerikos Lietuvių muzikų 
sąjungos vicepirmininkas, 
Vargonininkų sąjungos narys, 
nuo 1987 m. rašė žurnale 
„Muzikos žinios", „Drauge" ir 
„Žurnaliste". Parengė litu
anistinių mokyklų aštuntam 
skyriui lietuvių kalbos pra
timus (1966) ir giesmyną 
„Viešpatie, išklausyk" (1985). 
Buvo Dainavos jaunimo 
stovyklos Manchester, Michi
gan, vasaros kursų dainavimo 
instruktorius, dėstytojas, pro
gramų su studentų choru 
atlikėjas. 

S. Sližys žinomas ir kaip 
kompozitorius. Jis harmo
nizavo apie 100 lietuvių liau
dies dainų, parašė muziką 
lietuviškoms Mišioms. Pažy
mėtinos giesmės: „Tyli. šventa 
naktis", „Kristus prisikėlė", 
„Skiemonių Marijai", „Šiluvos 
Šv. Mergelei Marijai", „Gies
mė Imbrado Marijai", „Šv. 
Antano himnas", „O, Angele, 
man skirtas", „Štai ateinam 
prie altoriaus". „Motinos ženk
lai", „Išklausyki Lietuvos", 
„Kryžių kalnas" ir kitos. Jo 
giesmių muzika didinga ir 
jautri. 

Muz. Sližio sukomponuo
tos dainos „Tėvynės varpai" ir 
„Tėvelių kraštas" skambėjo 
III ir IV dainų šventėje. Iš 
paminėtų dainų: „Lietuvaitės 
baladė". „Skrenda mintys į 
tėvynę", „Menu gegužį", „Va
saros romantika", „Dainavos 
tango", „Sugrįžt negalim", 
„Traupio himnas" ir kitos. Jo 
sukurtų dainų muzika žais
minga ir lengva dainuoti. 
Taip pat yra daug dainų pri
taikęs meno vienetams ir iš 
tarptautinės muzikos. 

Su Šv. Antano lietuvių 
parapijos mišriuoju ir moterų 
chorais S. Sližys išleido ke
turis įrašus (audio kasetes): 
„Švento Antano parapijos 
choro giesmės ir vargonų 
muzika", „Moterų vokalinio 
vieneto dainos ir giesmės", 
„Vargonų muzika" ir „Stasio 
Sližio solo giesmės ir vargonų 
muzika". 

Nuo 1987 m. S. Sližys 
Lietuvos Šaulių sąjungos išei
vijoje centro valdybos narys, 
BALFo narys, Detroito Ramo-
vėnų organizacijos narys. Dir
bo JAV LB Detroito skyriaus 
valdyboje. 1989 m. apdovano
tas šaulių Žvaigždės medaliu, 
2000 m. apdovanotas šaulių 
garbės nario medaliu ir žyme
niu. 

Paruošė 
Regina Juškai tė-

Švobienė 

MOKSLEIVIŲ VASARA KARALIAUČIAUS KRAŠTE 

Siunčiame Karaliaučiaus 
krašto lietuvių kalbos 

fakultatyvų mokytojų Aldo
nos Bursteikienės, Stasės 
Rumbaitienės ir Emilijos 
Algaudės Bukontienės apra
šymus apie moksleivių vasa
rą ir padėkas Mažosios Lie
tuvos lietuvių draugijai už 
projektams skirtus pinigus, 
kurie buvo panaudoti eks
kursijoms. 

Dauguma mūsų mokslei
viu iš neturtingų šeimų. Mo
kyklos irgi neturi galimybių 
organizuoti ekskursijų po Ka
raliaučiaus kraštą (jau ne
kalbu apie Lietuvą). Todėl 
mūsų mokytojų organizuoja
mos ekskursijos — vienintelė 
galimybė pabuvoti Lietuvoje, 
pasigrožėti jos unikalia gam
ta, aplankyti muziejus, pla
čiau susipažinti su Lietuvos 
istorija ir kultūra. 

Iš tokių ekskursijų moki
niai grįžta praturtėję, daug 
pamatę, patyrę naujų įspū
džių. Džiugu, kai rugsėjo 1-
ąją, nuvažiavus į mokyklą, 
mokiniai ir jų tėvai prisimena 
vasarą ir padėkoja už ekskur
sijas. Jei ne Mažosios Lietu
vos lietuvių draugijos ir Tau
tinių mažumų ir išeivijos de
partamento skirtos lėšos, 
tokių ekskursijų neturėtume. 

Stengiamės, kad mūsų 
mokiniai daugiau sužinotų, 
pamatytų ir patirtų. Todėl 
ekskursijoms ruošiamės atsa
kingai ir iš anksto: tobulina
me projektus, lankomės skai
tykloje ir bibliotekoje, ren
kame medžiagą apie lanko-

Kraupiško (Uljanovo) vidurinės mokyklos mokiniai lietuvių kalbos fakultatyve. 

mus objektus, sudarome eks
kursijų maršrutus. Juos sten
giamės parinkt taip, kad mo
kiniai kasmet pamatytų nau
jus objektus, nuosekliai susi
pažintų su Karaliaučiaus kraš
tu ir Lietuva. Vasaros įspū
džius, ekskursijų momentus 
įamžiname fotonuotraukose, 
ekskursijų aprašymuose, pa
rodėlėse, stenduose. 

Įvedus vizų režimą, mūsų 
kelionės labai pasunkėjo: rei
kia daugiau dokumentų, ten
ka sugaišti daugiau laiko ir 
įdėti pastangų pasiruošimui. 

Mūsų mokytojų, mokinių 
ir jų tėvų vardu nuoširdus 
ačiū rėmėjams. Ačiū MLLD, 
kad ji tokia yra, kad remia 
savo tautiečius Karaliaučiaus 
krašte. Ačiū Viliui Trump-
jonui už paramą, rūpestį ir 
lankymąsi mūsų mokyklose. 
Dėkojame draugijos valdybos 
nariams: vicepirmininkams 
Ramūnui Buntinui ir kun. 

Černiachovske lietuvių olimpiadoje laimėjusi II vietą 'iš kairi 
niais rūbais) Onutė Gorbačiovą, Sovetsko II vid. lietuvių kalbos ir etno
grafijos fakultatyvo narė. 

Valdui Aušrai, sekretoriui 
Jurgiui Lampsačiui. iždinin
kei Emai Žiobrienei. Linkime 
stiprios sveikatos ir kuo. ge

riausios sėkmės Jūsų kilnia
me darbe. 

Emilija Algaudė 
Bukont ienė 

TĘSIAME PAŽINTĮ SU MAŽĄJA LIETUVA 

Kraupiškio (Uljanovo) vidurinės mokyklos mokiniai K. Donelaičio gimtinėje Lazdynėliuose. 

t*-** 
KALBĖKIME ANGLIŠKAI 

Paruošia Auire$ė Sakalaitė 

Third lesson (third leson) 
— Trečia pamoka. 

Welcoming gues t s i n to 
our home (uelkaming gests 
intu aur hom). Pr i imant 
svečius savo namuose. 

Please , come in to o u r 
living room. (Plyš kam intū 
aur living rūm). Prašom užeiti 
į mūsų salioną. 

T h a n k you, y o u r l iv ing 
room is ve ry b e a u t i f u l 
(thenk ju. jūr living rūm iz 
veri bjūtiful). 

I will open t h e w indow, 
because it 's too w a r m in 
here . (Ai uill open tha uin-
dovv, becoz its tū uarm in hyr). 
Aš atidarysiu langą, nes čia 
yra per šilta. 

P lease , sit on t he c h a i r 
or t h e couch , w h i c h e v e r 
you prefer . (Plyš sit on the 

čėr or the kauč, uičever jū 
prifer). Prašau, sėskite ant 
kėdės ar ant sofos, kur Jūs 
pageidautumėte. 

May I offer you some-
t h i n g to d r i n k ? (Mei ai ofer 
jū samthing to drink?). Ar 
galėčiau Jums pasiūlyti ką 
atsigerti? 

Yes, t h a n k you, I would 
l ikę some ju ice , if you have 
some. (Jes, thenk jū, ai uod 
laik sam dziūs, if jū hev sam). 
Taip, ačiū, aš norėčiau sulčių, 
jeigu Jūs turite. 

Yes, w e have j u i c e , I 
will be glad to br ing you 
some. (Jes, ui hev džius, ai uil 
by gled tū bring jū sam.) Taip. 
mes turime sulčių, aš Jums 
mielai atnešiu. 

And you? We have some 
j u i c e , coffee, tea , or if you 

would l ikę, somet ing 
stronger? (End jū? Ui hev 
sam džius, kofy, ty, or, if jū 
uod laik, samthing stronger?) 
O jūs? Mes turime sulčių, 
kavos, arbatos, o jeigu jūs pa
geidaujate, ką nors stipresnio? 

Thank you, I would likę 
some wine, if you have 
some. (Thenk jū, ai uod laik 
sam uain, if jū hev sam). Ačiū, 
aš norėčiau truputį vyno. 
jeigu Jūs turite. 

Do you prefer red or 
white wine? (Dū jū prefer 
red or uait uain?) Ar jūs 
mėgstate raudoną, ar baltą 
vyną? 

I would likę some red 
wine. (Ai uod laik sam red 
uain). Aš norėčiau raudono 
vyno. 

Thank you for y o u r 
hospitality. < Thenk jū for jūr 
hospitelity). Ačiū už Jūsų 
svetingumą (vaišingumą). 

It was o u r pleasure. (It 
uoz aur pležur). Tai buvo 
mums malonumas. 

N; 

Kraupiškio (Uljanovo) vid. mokyklos mokiniai Tolminkiemyje 

roriu padėkoti Mažosios 
lietuvių draugijai, jos pir

mininkui Viliui Trumpjonui 
už Kraupiškio (Uljanovo) vi
durinės mokyklos lietuvių kal
bos fakultatyvo projekto „Tu 
Didžioji, tu Mažoji Lietuva" 
įgyvendinimui skirtus pinigus. 

Ir šiemet lietuvių kalbos 
fakultatyvo mokiniai birželio 
pirmąjį šeštadienį dalyvavo 
kasmetinėje tradicinėje talko-
je-šventėje Tolminkiemyje. J 
šią šventę važiavome jau penktą 
kartą. t.y. nuo fakultatyvo veik
los pradžios. I fakultatyvą 
ateina vis nauji mokiniai, o ir 
tie, kurie mokosi ne pirmus 
metus, irgi važiuoja. Džiau
giuosi, kad ekskursijoje daly
vauja mokinių tėvai, suaugu
sios fakultatyvo mokinės, už
klasinio darbo organizatorė. 

Šventei ruošėmės iš anks

to. Apie lietuvių literatūros 
pradininką Kristijoną Done
laitį mokykloje turiu nemažai 
• medžiagos. Kampelyje paruo
šiu-' 'ekspoziciją apie poetą, 
išleidžiu stendą. Turime ir 
poemą ..Metai" rusų kalba. 

Muziejuje apžiūrėjome eks
ponuojamą medžiagą, pa
stovėjome prie kriptos, nusi
fotografavome su šventės-tal-
kos dalyvais. 

Tolminkiemyje tą dieną 
skambėjo lietuvių kalba, ai
dėjo talkininkų juokas. Ro
dos, kad suvažiavo giminės 
ir seni pažįstami. Klausėmės 
šiauliečių choro atliekamų 
dainų. 

Važiavome į poeto tėviš
kę Lazdynėlius, prie pamink
lo padėjome gėlių, pabendra
vome su vietos lietuviais, pa
sidžiaugėme, kad tvarko ap
linką prie paminklo. Aplan
kėme Gumbinę: 

Tikiuosi, kad į Tolminkie
mį nuvažiuosime ir 2004 -ųjų 
pavasarį, nes tai jubiliejiniai 
K. Donelaičio metai: sukanka 
290 metų nuo poeto gimimo. 

Dėkojame šiauliečiams, 
padovanojusiems mokyklai 
lietuviškų knygų. Ačiū Ma
žosios Lietuvos lietuvių drau
gijai ir Viliui Trumpjonui už 
galimybę pabuvoti Tolmin
kiemyje. Lazdynėliuose ir 
Gumbinėje. 

Emilija Algaudė 
Bukont ienė 

Kraupiškio (Uljanovo) 
vidurinės mokyklos lietuvių 

kalbos fakultatyvo 
mokytoja 

SAULIAI LIŪDI MIRUSIO VADO 
Justinas Šidlauskas, ilga

metis Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinės Čikagoje vadas, 
staiga ištiktas insulto, š.m. 
lapkričio 2 d. mirė Christ 
Community ligoninėje. Oak 
Lawn, IL. Jis buvo taip pat 
Anglijos lietuvių ir Tauragės 
klubų pirmininkas. Velionis 
lapkričio 5 d. buvo pašarvotas 
Andrew J. McGann & Son 
laidotuvių namuose, kur tą 
pačią dieną, 6 vai. vak., įvyko 
visuomeniškas atsisveikini
mas. Garbės sargyboje prio 

karsto pasikeisdami budėjo 
Vytauto Didžiojo rinktinės ir 
jūrų šauliai. Su velioniu orga
nizacijų vardu atsisveikino 
Juozas Bagdžius. Matilda 
Marcinkienė, Algis Regis ir 
Zuzana Juškev ič ienė , pa-
reikšdami užuojautą jo 
žmonai Stepai Š id laus
kienei. 

Ketvirtadienį, lapkričio 6 
d., velionis buvo atlydėtas į 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos bažnyčią, kurioje 10:30 
vai. ryto buvo aukojamos 

gedulinės Mišios už a ta 
Justino Šidlausko sielą kuni
gų — rinktinės kapeliono Jau
niaus Kelpšo ir kun. Rimvydo 
Adomavičiaus. Po Mišių pas
kutinėje kelionėje nulydėtas ir 
po religinių apeigų palaidotas 
Šv. Kazimiero lietuvių kapi
nėse. 

Netikėtai mirusio vado liū
di Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktine, jo žmona, gimines. 
artimieji ir visuomenės dar
buotojai. 

IR Just inas Sidla 



Prezidentūros skandalą tirianti Seimo komisija surengė 
pirmąjį viešą posėdį 

Atke l ta i i 1 psl . 
atsakomybę taip p a t tu r i prisi
imti ir prezidentas, ketvir tadie
nį po par lament inės tyrimo ko
misijos, viešai apklaususios ke
lių miestų ir Generalinio polici
jos komisariato vadovus, teigė 

komisijos pi rmininkas Aloyzas 
Sakalas . 

„Prezidento patarėjai darė 
į taką policijai, naudodamies i 
savo tarnybine padėtimi. Prezi
den tas tu r i atsakyti už savo pa
tarėjų veiksmus", sakė A. Saka

las. 
„Tai neleistina teisinėje val

stybėje. Prezidento patarėjai 
elgiasi, kaip anksčiau elgdavosi 
(Komunistų partijos - BNS) 
Centro komiteto skyrių vedė
jai", piktinosi A. Sakalas. 

Politinis skandalas įtakos valstybės ūkiui kol kas neturi 
Atke l ta i š 1 psL 

G. Nausėda pripažino, kad 
Prez identūros skanda lo į taką 
ūk iu i „šve ln ina" objektyviai 
vyks tan tys te igiami ekonomi
niai reiškiniai. 

Tuo tarpu , pa sak U. Trum
pos, „laikinų saugiklių", tokių 
kaip spar tus ekonomikos augi
mas , ar tėjanti na rys t ė Europos 
Sąjungoje ir NATO, gali neuž
tekti , jei krizė užsi tęstų a rba iš
aiškėtų, kad ji y ra apėmusi ne 
vieną valdžios instituciją. 

M. Starkevičiūtė nemano, 
kad skanda las kaip nors gali 
paveikti užsienio verelininkus. 

„Juos dabar labiau veikia 
kit i aspektai , pavyzdžiui, Lietu
vos stojimo į Europos Sąjungą 
faktas", teigė j i . 

Ilgalaikės perspektyvos po
žiūriu, pasak jos, skandalo įta
k a ekonomikai gali būti teigia
ma , tačiau esan t vienai sąlygai 
— ,jeigu skandalas bus objek
tyviai iš t i r tas ir jeigu kaltieji 
bus nubaus t i . Verslui šio skan

dalo išnagrinėjimas bus labai 
naudingas, nes apsivalys korup
cinė aplinka ir verslininkams 
nebereikės išlaidauti — mokėti 
korupcinių mokesčių", sakė M. 
Starkevičiūtė. 

G. Nausėdos teigimu, skan
dalas didžiausią įtaką padarys 
t iems užsienio verslininkams, 
kurie su Lietuva, joje vykstan
čiais reiškiniais bei ekonomika 
yra susipažinę t ik paviršutiniš
kai. 

R E I K A L I N G I V A L D O V Ų R Ū M Ų S T A T Y T O J A I DRAUGAS. 2003 m. lapkričio 14 d., penk tad ien i s 

Prezidento patarėjų a ts is tatydinimas — tik pradžia 
A t k e l t a i š 1 ps l . 
Rosvaldas Gorbačiovas, patarė
j a vidaus politikos klausimais 
Dalia Kutrai tė-Giedrai t ienė bei 
Ekonomikos ir socialinės poli
tikos grupės vadovas Jonas Ra
gauskas . 

Patarėjas užsienio politikos 
klausimais Alvydas Medalins-
kas ir Prezidentūros Teisės de
par tamento vadovė Ona Buišie-
nė ats is tatydinimo pare iškimus 
prezidentui įteikė ketvirtadienį. 

Šiuo metu nuo pareigų nu
ša l in tas patarėjas nacionalinio 
saugumo klausimais Remigijus 
Acas ketvirtadienį po pietų tele
fonu žurna l i s t ams teigė, kad 
„per žmogų" perdavęs atsistaty
dinimo pareiškimą prezidentui 
ir tikisi, kad šis jį patenkins. 

O. Buišienė sakė, kad prezi
dento patarėjų atsistatydinimo 
pareiškimai yra asmeninės at
sakomybės akta i , prezidentas 
j iems neliepęs jų rašyti . 

R. Gorbačiovas ir A. Me-
dalinskas patvirtino, kad neke
t ina dirbti naujojoje prezidento 
komandoje. 

Jų Prezidentūroje nebebus 
nuo pirmadienio. 

Ketvirtadienį prezidentas 
patenkino keturių savo patarėjų 
atsistatydinimo prašymus. 

Iš darbo Prezidentūroje at
leisti R. Ačas, R. Gorbačiovas, 
A. Medalinskas bei J. Ragaus
kas. 

A t k e l t a iš 3 psl . 
2. Pasaulio Lietuvių Bend

ruomenės, atskirų kraštų ben
druomenių, kitų išeivijos ins
titucijų bei privačių asmenų 
indėlis į Rūmų atstatymą ir 
ekspozicijų sukūrimą bus 
įvardintas Rūmų rytų korpuso 
pirmojo aukšto reprezentaci
nėje salėje esančiose Garbės 
lentose, kuriose planuojama 
paskelbt i Rūmų a t s t a tymo 
mecena tus (institucijas ir 
asmenis) . Rūmų a t k ū r i m ą 
mecenavę asmenys ir inst i tu
cijos bus nurodomas visose 
publikacijose (įvairūs leidi
niai, svetainės internete ir pan.) 

Manytume, kad išdėsty
tais principais remiantis bus 
ne t ik sparčiai a t k u r i a m a s 
valstybės simbolis, bet ir t in

kamai pagerbti ir į ve r t i n t i 
Valdovų rūmų a tkūr imo ini
ciatoriai ir rėmėjai. 

Nėra abejonės, kad a t s t a 
tyti Valdovų rūmai bus kul 
tūros, švietimo ir r ep rezen
tacijos cent ras bei va l s ty 
bingumo muziejus Lietuvoje. 
Rūmai bus ir didelė puošmena 
mūsų sostinei. Valdovų r ū m a i 
neš ir ekonominę naudą, čia 
lankant is užsienio t u r i s t a m s 
ir m u m s suvaž iuo jan t iš 
tolimų kraštų. Rūmai s t ipr ins 
patriotinius j ausmus j auna ja i 
kar ta i ir kels pasididžiavimą 
Lietuvos didinga p r a e i t i m i . 
Rūmų statytojo čekį rašyki te : 
Lith. Amer. Comm. Valdovų 
rūmai ir siųskite — Valdovų 
rūmai , 5600 So. C l a r e m o n t 
Ave., Chicago, IL 60636-1039 . 

Lietuvos intelektualai ragina prezidentą 
garbingai atsistatydinti 

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

vardas, pavardė 

adresas 

miestas, valstija, zip 

telefono numeris 

A t k e l t a i š 1 psl . 
Kreipimesi be užuo lankų 

teigiama, kad prezidentas ne
įstengia a t i t inkamai reaguoti į 
susiklosčiusią padėtį . 

„Daug kas bū tų pasikeitę, 
jei J ū s , užuot tapat inęs is su įta
riamais rėmėjais bei patarėjais 
ir metęs - ka l t in imus instituci
joms, kurios tiesiog vykdo savo 

pareigą, bū tumėt iškar t pradė
jęs ryžtingai bendradarbiauti ti
r i an t nusižengimus etikai ir ga
l imus įs tatymų pažeidimus", sa
vo pilietinę nuostatą dėsto vi
suomenės veikėjai. 

Kreipimąsi j au pasirašė ra
šytoja J u r g a Ivanauskai tė , filo
sofas Leonidas Donskis. istori
kai Edvardas Gudavičius ir Al-

Į tėvynę grąžo tarnybą Afganistane baigęs Lietuvos kar iu būrys 
A t k e l t a i š 1 p s l . 

„Jeigu kar iuomenė nori tu
rėt i specialiąsias pajėgas a r ma
no j a s tur in t i , da r reikia, kad tai 
p r ipaž in tų specialiųjų pajėgų 
bendruomenė", s a k ė brigados 

generolas, pridūręs, jog tokį pri
pažinimą Lietuvos kar ia i įgijo 
gera i užs i rekomendavę ta rp
taut inėje operacijoje Afganista
ne. 

Antiteroristinėje operacijoje 

„Tvirta taika" dalyvavo j au ant
ras Lietuvos kariuomenės eliti
nio padalinio eskadronas. Ka
riai atliko tas pačias užduotis 
kaip ir kitų koalicijos valstybių 
pajėgos. 

lyte, politologas Lauras Bieli
nis, žurnalų „Akiračiai" ir „Kul
tūros barai" bei savaitraščio 
„Literatūra ir menas" vyriau- j 
šieji redaktoriai Liūtas Mockū-
nas, Bronys Savukynas ir Kor-
nelijus Platelis bei dešimtys ki 
tų žinomų visuomenėje žmonių 

Dienraštis „Draugas" spausdinamas modernioje, savoje spaustuvėje. Lietuvių 
tarpe nėra kitos modernesnes spaustuves visoje Amerikoje. „Draugo" spaus
tuve spausdina lietuviškas knygas, žurnaius, laikraščius, programas, pakvie
timus, plakatus, bilietus, reklamines brošiūras, vokus su adresais, paruošia 

oficialių laiškų popierių su siuntėjo, organizacijų adresais, pasirinktais šūkiais. 
Nedaug yra spaudos darbų, kurių dienraščio „Draugo" spaustuve negalėtų 

atlikti. Kiekvienas spaudos darbas, duotas „Draugo" spaustuvei, yra parama 
dienraščiui. „Draugas" turi atlikti daug papildomų spaudos darbų, kad galėtų 

išsilaikyti ir daryti pažangą. 
Kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus bei kitų lietuviškų draugijų 

vadovybę pasinaudoti „Draugo" spaustuves patarnavimu. Atvykite bent 
pasiteiraus kainu ir sužinoti, ką mūsų spaustuve gali Jums suteikti. 

Remkite „Draugą", kuris palaiko lietuvių kultūrinį gyvenimą išeivijoje — 
duokite spaudos darbus „Draugo" spaustuvei. 

Juk „Draugas" stengiasi aprašyti visus renginius ir organizacijas, todėl nėra 
kito tokio, išeiviją jungenčic, veiksnio: kaip ..Draugas". 

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės: 
Valentinas Krumplis 

DRAUGAS 4545 W. 63 Street; Chicago, IL 60629 
TeL 773-585-9500; Fax: 773-585-8284 

Preinjeras nenori kalbėti apie prezidento moralinį autori tetą 
Premjeras Alg i rdas Bra

zauskas ketvir tadienį ats isakė 
ver t in t i p rez iden to Rolando 
Pakso moralinį autor i te tą vi
suomenėje bei palinkėjo Seimui 
priimti t inkamiaus ius sprendi
mus, kai nagrinės par lament i 

nės komisijos išvadas. 
„Prezidento R. Pakso mora

linio autori teto klausimas labai 
sudėt ingas ir pavojingas man 
ka ip premjerui. Į šį klausimą 
nenorėčiau dabar atsakinėti ' ' , 
ketvir tadienį Seime vyriausy

bės valandos metu sakė A. Bra-
zauskas. Jis ragino Seimo na- l 
rius būti kantriems ir palaukti ] 
parlamentinės komisijos rezul- j 
ta tų bei pabrėžė, kad „būtent j 
Seimas turės spręsti dėl komisi- j 
jos išvadų". (BNS) i 

* T e i s i n i n k a i k r i t i k u o j a 
p a r l a m e n t i n ę k o m i s i j ą per 
plačiais užmojais ir kėsinimusi 
pažeis t i valdžių padal i j imo 
principą. Teis in inkų te igimu, 
Seimo laikinoji komisija, sukur
t a ištirti Prezidentūrą sukrėtu
sio skandalo apl inkybes, per
žengia politinio tyr imo ribas ir 
bando vykdyti ikiteisminį tyri
mą, kurį gali atl ikti t ik įgaliotos 
valstybės institucijos. 

(KD-R-Elta) 
* „ I n f o r m a c i j a a p i e pri

v a č i u s a s m e n i s g a l i m a rink
ti tik įs tatymų nus t a ty t a tvarka 
ir numaty ta i s atvejais. Seimo 
nariai tokių teisių neturi" , tvir
t ina advokatė Liudvika Meš-
kauskai tė Pasak Žmogaus tei
sių centro direktorės Tomos Bir-
montienės, komisija negali pa
keisti teismo ir už imt i jo vietą 
J i ta ip pa t ne turė tų konkuruoti 
su prokura tūra ir vykdyti iki
teisminio tyrimo. Valdžių pada
lijimas valstybėje tu r i būti aiš
kus . Teisininkai perspėja, kad 
teisinis įver t in imas , kurį pa
teiks teisėsaugos institucijos ir 
teismas, gali ir neat i t ik t i politi
kų lūkesčių. Tuo t a rpu parla
mentara i ketina taisyti Seimo 
laikinųjų tyrimo komisijų įsta
tymą ir įtvirtinti laikinųjų ko-
misijy viršenybę pr ieš k i tas ins
titucijas, vykdančias lygiagre
čius tyr imus. (KD-Elta) 

* P r e z i d e n t a s R o l a n d a s 

P a k s a s n u s p r e n d ė n e s k i r t i 
a d v o k a t o Grigorijaus Leonovo 
Vilniaus I apylinkės teismo tei
sėju. Taip prezidentas nuspren
dė susipažinęs su specialiųjų 
tarnybų sur inkta medžiaga, ku
rioje teigiama, kad G. Leonovas 
galėjo žadėti daryti į taką teisėjų 
s p r e n d i m a m s su imto Kauno 
tarybos nario Enriko Daktaro 
byloje. (LR-R-Elta) 

* L i e t u v a i į s to jus į E u r o 
p o s Są jungą , „ p a b r a n g ę " j o s 
j ū r i n i n k a i ne teks darbo. 
Lietuvos jū r in inkų sąjungos 
(LJS) pirmininko Petro Bekėžos 
manymu, be Lietuvos vyriausy
bės pagalbos šios problemos 
nebus galima išspręsti . Pasak 
jo, Lietuvos socialinės apsaugos 
ir darbo ministerija, tarpinin
kaujant Užsienio reikalų minis
terijai, turė tų užmegzti ryšį su 
Norvegijos socialinės apsaugos 
ministerija ir bandyti spręsti šį 
klausimą, kadangi apie 3,000 
Lietuvos jūrininkų dirba Norve
gijos laivuose. Su kai kuriais 
l ietuviais jūr ininkais su tar tys 
pasirašomos tik iki kitų metų 
gegužės 1 d., dalis jų yra gavę 
įspėjimus, kad vėlesniam laikui 
s u t a r t y s nebus pas i rašomos. 
Taigi didžioji dalis Lietuvos jū
rininkų Norvegijoje p ra ras dar
bą. Iški ls didžiulė socialinė 
problema, kurią tektų spręsti 
Lietuvos valstybei. Dvišalio val
stybių susitarimo pakaktų šiai 

problemai išspręsti. (Elta) 
* Darbo u ž m o k e s t i s Lie

t u v o j e k i t ąme t a u g s spa r 
č i aus ia i ne tik Europoje, bet ir 
visame pasaulyje. Rinkos tyri
mų ir konsultacijų bendrovė 
„Mercer" spėja, kad darbo už
mokestis Lietuvoje kitąmet vi
dutiniškai padidės 6.1 proc., o 
infliacija sudarys 1 proc., todėl 
darbo užmokesčio padidėjimas ! 
(atėmus infliaciją) čia sieks 5.1 
proc. (VŽ-Elta) 

* Vi ln iaus u n i v e r s i t e t o 
bo t an ikos sodas b u s į t r a u k 
t a s į Vilniaus turizmo žemėla- j 
pius, o pats sodas — pritaikytas | 
lankytojams. Šiuo metu sodas 
tarnauja mokslinėms reik
mėms. Manoma, kad jį pertvar- j 
kius, čia per metus apsilankytų j 
apie 100,000 žmonių. Vilniaus j 
universiteto botanikos sodas i 
buvo įkurtas daugiau nei prieš j 
200 metų, 1974 metais j is per- j 
keltas į Kairėnus. (LR-Elta) 

* Vyr iausybė n u s p r e n d ė 
į t r a u k t i U ž u t r a k i o d v a r ą į j 
išperkamų objektų sąrašą. Dėl j 
nuosavybės teisių atkūrimo į j 
Kultūros ministeriją kreipėsi 
JAV gyvenančio Lietuvos pilie- j 
tybę 1999 m. įgijusio Juozo (Ju- | 
zefo) Tiškevičiaus įgaliota Lie- Į 
tuvos advokatų kontora. J . Tiš
kevičiaus advokato Felikso Už
pelkio teigimu, dvaro paveldėto
ju yra ir kiti Juozapo Tiškevi
čiaus vaikai. (BNS) 

JMDEFEHD5NT 
RLMTO&S 

Peter Paulius ir Casmera 
Staszak 

(buvęs savininkas Paulius 
OF O.UHOIS r*C. Hardware) 

praneša, jog atidarė naują nekilnojamojo turto 
agentūrą 

9901 S. VVestern Ave., Suite 204, Chicago, IL 60643 
Tel. 773-239-9600 

Kviečiame visus kaimynus apsilankyti mūsų, naujose patalpose. 

% 

? I 

Marguett Parko namų savininkams patarnaujame jau 50 metu 

SIŪLO DARBA 

Reikia darbuotojo TIK 
SAVAITGALIAIS, kuris moka 

dažyti, cemento, stogų. ..dryvvall" bei 
visus statybos darbus. 

Kreiptis: First Rate Real F.state. 
773-767-2400. Aušra Padalino. 

Reikalingi mūrininkai i r 
pagalbiniai darbininkai. 

Tel. 630-305-0022. 
fax 630-637-9557. 

DĖMESIO! DĖMESIO! 

Neseniai atvykote, ieškote da rbo 

ar bu to , tačiau skelbtis laikraštyje 

brangia i kainuoja? Ne bėda. 

DRAUGAS jusu skelbimą išspaus

dins nemokamai Tereikia paskam

b in t i te l . 77? S8S 9500 ar užsukt i į 

DRAUCO administraci ja adresu 

4545 VV. 61 St., Chicago. IL 60629. 

IŠNUOMOJA 

Reikalingas asmuo darbui raštinėje. 
Kalbėti angliškai, turėti kompiuterio 
pagrindus ir legalius dokumentus. 

Reziume siųsti faksu: 773-585-8284 
arba paštu: Draugas iraštinė). 4545 

W. 63 Str.. Chicago, IU 60629. 

PASLAUGOS 

Ši ldymas 
Šaldymas 

6656 S. Kedzie Chicago, L 60629 
Prekyba Instalavimas, aptarnavimas 

— Licensed — Bonded— Insured 

O a k Lavvn i š n u o m o j a m a s 
4 mieg. n a m a s . 
Arti mokvklos. 

Tel . 708-289-8577; 
708-423-4761. 

YVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 

butai. I mieg.— $607: 
2 mieg. — $682. 

Tel. 630-910-0644. .lana. 

A f A 
ELENA BURLEyiČIENĖ 

BACEVIČIŪTĖ 
Mirė 2003 m. lapkričio 11 d., Šv. Antano ligoninėje 

Michigan City, Indiana, sulaukusi 82 metų. 
Gimė Lietuvoje, Šakių apskrityje, Sintautų valse., 

Vaitiekupių kaime. Karo audrai siaučiant, 1944 m. su 
visa šeima pas i t raukė iš Lietuvos. Gyveno Vokietijoje 
D.P. stovykloje Dielingen / D. 1949 m. atvažiavo į Ame
riką, apsistojo Čikagoje. Išėjus \ pensiją, persikėlė gy
venti į New Buffalo, ten ir gyveno. 

Nuliūdę liko: brolis Jonas Bacevičius, gyvenantis 
Čikagoje ir jo sūnus Jonas Bacevičius, J r . bei jo šeima, 
sesuo Dana Petkūnienė su vyru Viktoru, dukterėčios 
Virginija Eigelienė su vyru Rimantu ir Dana Petkū-
naitė, mirusios sesers Petronėlės Augustait ienės duk tė 
Dana Eddy su vyru Markus, mirusio sūnėno Ju l i aus 
Augustaičio vaikai Aras ir Laimutė bei kiti giminės Lie
tuvoje ir Amerikoje. 

Velionė bus pašarvota penktadienį, lapkričio 14 d. 
nuo 3 v. p.p. iki 8 vai. v. Brady-Gill laidojimo namų kop
lyčioje, 2929 W. 87th St., Evergreen Park, IL. Laido
tuvės įvyks šeštadienį, lapkričio 15 d. 9 vai.r. Brady-
Gill laidojimo namų koplyčioje, iš kur a.a. Elena bus pa
lydėta į Svč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, k u r 
9:30 vai. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių ve
lionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

N u l i ū d ę a r t i m i e j i . 

Laidot. direkt . Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600, 
www. petkusfuneralhomes. com 

Af A 
LEONIDAI KAZĖNIENEI 

KIRKUTEI 
m i r u s , n u o š i r d ž i ą u ž u o j a u t ą r e i š k i a m e b r a n g i a i 
n a r e i i r d r a u g e i R A M U N E I , v y r u i G E D I M I N U I , 
s ū n u i K Ę S T U Č I U I s u ž m o n a I R E N A , b r o l i u i 
L I U D U I s u ž m o n a I R E N A , v y r o s e s e r i a i I R E 
N A I L i e t u v o j e , k i t i e m s g i m i n ė m s bei a r t i m i e 
s i e m s A m e r i k o j e i r L ie tuvo je i r k a r t u l i ū d i m e . 

Union Pier lietuvių draugija 

A t A 
JUOZUI DAMUŠIUI 

i š k e l i a v u s A m ž i n y b ė n , n u o š i r d ž i a i u ž j a u č i a m e j o 
ž m o n ą M O N I K Ą , s ū n ų V A I D I L Ą - J U O Z Ą s u j o 
ž m o n a K R I S T I N A i r v i s u s a r t i m u o s i u s . 

Juozas ir Rėdą Ardžiai 
Gediminas ir Vida Bučmiai 

Dr. Algimantas ir Romutė Čepuliai 
Birutė Čyvienė 

Marija Mikonienė 
Petras ir Jadvyga Klioriai 

Vacys ir Ona Rociūnai 
Jonas ir Birutė Vasariai 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

Qr* j« . 21 Pro-Team 
Bus.: 708-361-0800 
Voks Vfc* 77^854-7820 
Fax: 708-361-9618 
E-mail: 
d.i.mayer® worldnet.att .net 

DANA ŠČERBAITĖ MAYER 
Jei norite parduoti ar pirkti namus 

mieste arpriemiesčiuose. kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

GREIT PARDUODA 
-g į -— Landmark 
----*•* properties 

Bus. 773-229-8761 
Res. 708-425-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-314-4330 

RIMAS STANKUS 
•Čika goję ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant 
paskolą 
• Pensininkams nuolaida 

7737784007 
773S31 1835 

STATE FARM INSURANCE 
A U M M U O ) \ w n „ SVEJKATt 6 

IR (.TV YRĖS DRMDBM& 
Agentas Frank Zapolis ir Oft. M j r . 

Aukse S. Kane kalba lietuviškai. 
KRANK ZAPOUS 

3208 1/2 VVest 95th Street 
Tel. 708-424-8654:773-581-8654 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
A N D L O A N A S S O O A T I O N O F C H I C A G O 

22 i 2 Wes* Ccrmak Road. Ctocago, IL 60608 
(773) 847-7747 

Stepben M. Oksas , PreSidcnt 

Patarnaujum Čikaga* ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 95 Metus. 

http://worldnet.att.net


DRAUGAS, 2003 m. lapkričio 14 d., penktadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE* 

PAGERBKIME SAVO 
KULTŪRININKUS 

JAV Lietuvių Bendruome
nėje niekada netrūko kūrybin
gų žmonių ir juos pagerbsime 
jau dvidešimt pirmąjį kartą. 
Tie mūsų šviesuoliai, kurie rū
pinasi dvasine kultūra, užde
ga tautiečius meile scenai, 
meile savo krašto papročiams, 
meile kalbai, meile lietuviškai 
spaudai, meile tautiniam šo
kiui, meile muzikai ir meile 
pačiam gyvenimui. Tad atvy
kime lapkričio 15 d., šeštadie
nį, 6 v.v., į PLC, Lemont, Lie

tuvių dailės muziejų pagerbti 
mūsų kultūrininkų. Visų lau
kia gera nuotaika. Aukšto me
ninio lygio programą atliks 
pianistas Aidas ir smuikinin
kas Dainius Puodžiukai iš Bos
tono. Bus ir vaišės. Premijų 
šventė pirmą kartą vyks Le-
monte. Tikime, kad ji bus sėk
minga ir susilauks daug da
lyvių. Kviečiame visus apylin
kės tautiečius, rjendmomeninin-
kus, Lietuvių fondo narius at
vykti į šį neeilinį vakarą. 

Čikagos lietuvių pensi
ninkų sąjungos metinis susi
rinkimas vyks lapkričio 20 d., 
ketvirtadienį, 1 v.p.p., Šaulių 
namuose: 2417 W. 43 str. 
Kviečiame visus narius gau
siai dalyvauti. 

Tllinois lietuvių respubli
konų lyga buvo atžymėta spe
cialia rezoliucija lapkričio 7 d. 
Ulinois respublikonų partijos 
centrinio komiteto posėdyje, 
įvykusiame Bloomington, Il
linois. Rezoliucijoje sakoma: 
„Nutariame, kad mes, Illinois 
respublikonų partijos centro 
komitetas, pripažįstame Il
linois lietuvių amerikiečių 
respublikonų lygos gerai at
liekamą darbą ir sveikiname 
kaip svarbią Illinois respubli
konų partijos dalį. Raginame 
ir toliau tęsti veiklą verbuo
jant, informuojant ir ugdant 
vadovus respublikonų parti-
jai". 

Jaunimo centro tradicinė 
vakarienė vyks gruodžio 7 d., 
sekmadienį, didžiojoje salėje. 
3 v.v. bus atnašaujamos iškil
mingos šv. Mišios už gyvus ir 
mirusius JC narius ir va
dovus. Mišiose giedos solistai 
Margarita ir Vaclovas Mom-
kai. 4 v.v. bus trumpa akade
mija ir meninė programa, ku
rią atliks solistė Nijolė Peni-
kaitė, fortepijonu gros Mani-
girdas Motekaitis. Po to bus 
vakarienė ir laimingųjų bilie
tėlių traukimas. Prašome už
sisakyti stalus bei atskiras 
vietas skambinant Mildai Ša
tienei tel. 708-409-0216 arba 
Anelei Pocienei tel. 708-636-
6837. Savo dalyvavimu pa-
remsime šį lietuvišką veiklos 
centrą. 

Amerikos lietuvių gydyto
jų sąjungos valdyba maloniai 
kviečia gydytojus stomatolo
gus, farmacininkus ir kitus 
medicinos darbuotojus atvyk
ti į susirinkimą, kuris vyks 
lapkričio 22 d., šeštadienį, Či
kagoje, Jaunimo centro kavi
nėje. Dr. Arimantas Dum
čius, kardiologas, Lietuvių 
fondo dr. A. Razmos vardo 
medicinos mokslo premijos 
laureatas, Kauno medicinos 
universiteto prorektorius, 
skaitys paskaitą. Susirinki
mo pradžia 5 v.v. 

Kun. Antanas Gražulis, 
SJ, lapkričio 16 d., 1 v.p.p., šv. 
Mišias aukos Šv. Onos baž
nyčioje Beverly Shores, IN, ir 
apylinkių lietuviams. 

Visi, mėgstantys liaudies 
dainas, šokius ir žaidimus, 
kviečiami į folkloro vakaronę 
Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje lapkričio 15 d., šeš
tadienį, nuo 6 iki 9 v.v. Va
karą ves folkloro klubas „Kū-
mužėliai", jiems talkins kai
mo kapela „Sodžius", ansamblis 
„Gabija" ir kt. muzikantai. 
Muziejaus adresas: 6500 S. 
Pulaski Rd., Čikaga. Tele
fonas pasiteiravimui: 773-
582-6500. 

Marąuette Parko Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje lapkričio 
15 d., šeštadienį, 5 vai. Mi
šiose giedos Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos choras. 
Kviečiami ir Švč. M. Marijos 
Nekaltojo Prasidėjimo, Šv. 
Antano parapijų ir Palaimin
tojo Jurgio Matulaičio misijos 
chorai. Jau antri metai, pra
šant šv. Cecilijos, giesminin
kų ir muzikų globėjos, užtari
mo, šv. Mišiose melsimės už 
gyvus ir mirusius choristus, 
chorų vadovus ir jų šeimas. 
Tikimės visų aktyvaus daly
vavimo. 

„JAV LB penki dešimt
mečiai" knygos sutiktuvės 
vyks lapkričio 30 d., 3 v.p.p., 
Jaunimo centro kavinėje. 
Pagrindinis kalbėtojas - prof. 
Vytautas Bieliauskas. 

„Puota jūros dugne", tra
dicinis jūrų skautininkų,-ių 
vakaras, šeštadienį, lapkričio 
15 d., vyks PLC, Lietuvių 
fondo salėje, Lemonte. 6:30 
v.v. - pasisvečiavimas, 7:30 
v.v. - vakarienė; 9 v.v. - šo
kiai. Visi kviečiami maloniai 
praleisti vakarą ir paremti 
lietuvišką jaunimo veiklą. 
Apie dalyvavimą būtina pra
nešti iš anksto Teresei Mei-
luvienei tel. 630-655-0468. 

Čikagos ramovėnai, talki
nami birutiečių ir šaulių, ren
gia 85 m. Lietuvos kariuo
menės atkūrimo sukakties 
paminėjimą lapkričio 23 d., 
sekmadienį. Šaulių namuose. 

Minėjimas prasidės 9:45 v.r., 
pakeliant vėliavas prie Lais
vės kovų paminklo Jaunimo 
centro sodelyje. Iškilmingos 
pamaldos vyks 10 vai. Tėvų 
jėzuitų koplyčioje. Jas aukos 
ir pamokslą sakys kun. An
tanas Gražulis, SJ, giedos so
listai Margarita ir Vaclovas 
Momkai, vargonuojant muz. 
Manigirdui Motekaičiui. Po 
pamaldų - apeigos prie Lais
vės kovų paminklo, pager
biant kovotojus ir žuvusius 
ginant Lietuvos laisvę. Mi
nėjimas Šaulių salėje pra
sidės 12 v. Pagrindinis kalbė
tojas - garbės konsulas Vaclo
vas Kleiza, meninę dalį atliks 
Algimantas Barniškis. Kvie
čiame organizacijas atsinešti 
vėliavas, o visuomenę gausiai 
dalyvauti. Po oficialios minėji
mo dalies - užkandžiai ir ka
vutė. 

Lapkričio 16 d., po sekma
dienio šv. Mišių, Švč. M. Ma
rijos Nekaltojo Prasidėjimo 
parapijos salėje vyks konfe
rencija „Sekmadienio Eucha
ristijos šventimas". Teologijos 
doktorantė ses. Ramutė Bud-
vytytė skaitys pranešimą apie 
naujus liturginius pakeitimus 
Eucharistijos šventime Čika
gos arkivyskupijoje. 

Pasaulio lietuvių centro 
Kalėdinė mugė 2003 m. gruo
džio 6-7 d. Lemonte 9 v.r.-
3v.p.p. Stalus prekiavimui 
užsisakyti kreipiantis į Al
doną Palekienę tel. 708-448-
7436. Maloniai kviečia PLC 
Renginių komitetas. 

Pasaulio lietuvių centras 
kviečia į madų parodą „Ru
dens simfonija", kuri įvyks 
PLC. Lemonte, didžiojoje sa
lėje, lapkričio 16 d., 12 v. p.p. 
Bus pietūs, paroda, loterija. 
Dėl vietų skambinti Žibutei 
Pranskevičienei tel. 630-257-
0153; Dainai Siliūnienei tel. 
630-852-3204. 

Lapkričio 16 d., sekmadie
nį, nuo 1 iki 4 v.v., Marijos 
gimnazijoje - atvirų durų die
na. Jeigu turite klausimų, 
prašome skambinti Bridget 
Vvhitehouse, Recruitment As-
sistant at 773-925-8686 ext. 114. 

Lietuvių operos metinis 
pokylis jau visai arti. Jis vyks 
Jaunimo centro didžiojoje sa
lėje lapkričio 22 d., šeštadienį. 
Jei dar nespėjote apsirūpinti 
pokylio bilietais, vakaro va
dovas Jurgis Vidžiūnas dėl 
stalų bei atskirų vietų kviečia 
kreiptis į jį tel. 773-767-5609. 
Jūsų lauks gerai paruošta 
Lietuvių operos choro meninė 
programa, puiki Lithuanian 
Plaza Bakery&Deli vakarie
nė, šokiams gros smagi Ar
vydo Pilibaičio ir jo grupės šo
kių muzika, o vėliau bus trau
kiami ir laimingieji Lietuvių 
operos vajaus bilietai. Jei dar 
nesugrąžinote loterijos bilietų 
šaknelių, malonėkite nebedel-
siant jas grąžinti ir įsijungti į 
laimėtojų ratą. 

Lapkričio 23 d., 1:30 v. 
p.p., Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos salėje ruošiami 
šventiniai pietūs. Vyks loteri
ja, galėsite laimėti 500, 200 ir 
tris po 100 dol. Bilietai šven
tiniams pietums parduodami 
klebonijoje. Siūlome pasikviesti 
savo gimines, draugus ir užsi
sakyti stalus (po 10 žmonių). 
Susitiksite su draugais ir pa
žįstamais, gerai praleisite lai
ką. Sėkmės loterijoje, tikimės 
pasimatyti šventinių pietų 
metu. 

VILNIAUS MERO VIZITAS JAV 
Lietuvos sostinės meras 

Artūras Zuokas su žmona 
Agne šių metų spalio 26-31 d. 
su oficialiu vizitu lankėsi 
JAV, kur dalyvavo susitiki
muose su aukštais JAV pa
reigūnais bei Amerikos lietu
vių atstovais Čikagoje, New 
Yorke ir Vašingtone. 

Čikagoje Artūrui Zuokui 
buvo įteiktas Balzeko lietuvių 
kultūros muziejaus „Metų 
žmogaus" apdovanojimas. 
Pasak muziejaus prezidento 
ir steigėjo Stanley Balzeko, 
Jr., šis, jau 37-asis, kasmeti
nis apdovanojimas yra teikia
mas lietuviams, Lietuvai bei 
visai • žmonijai nusipelniu
siems asmenims. Šiuo žyme
niu yra apdovanoti Valdas 
Adamkus (1984), dr. John 
Lubicky (1993), kun. Antanas 
Saulaitis, SJ (1998), dr. 
Antanas Razma (2000), Da
nutė" Bindokienė (2001), Bi
rutė Jasaitienė (2002) ir dau
gelis kitų. Merui Artūrui 
Zuokui „Metų žmogaus" ap
dovanojimas suteiktas už 
nuopelnus Vilniaus miestui ir 
jo gyventojams. 

Vizito Čikagoje metu Vil
niaus meras taip pat susitiko 
su Čikagos miesto meru Ri
chard Daley. Šį susitikimą or
ganizavo Čikagos miestų-se-
serų komitetas ir jo pirmi
ninkas Stanley Balzekas, J r . 
Vilnius ir Čikaga, žinia, „gi-
miniuojasi" jau nuo 1993 
metų. Be to, Artūras Zuokas 
su žmona Agne lankėsi 
Pasaulio lietuvių centre Le
monte, kur dalyvavo šv. 
Mišiose, bei lietuvos vaikų 
globos būrelio „Saulutė" su
rengtuose „Vargdienių pie
tuose". 

Išvykęs į New Yorką Vil-

SKELBIMAI 

niaus meras susitiko su Gu-
ggenheimo muziejaus direkto
riumi, su kuriuo aptarė gali
mybes įsteigti Guggenheimo 
muziejaus filialą Vilniuje. Na, 
o Vašingtone Artūras Zuokas 
susitiko su JAV Atstovų rū
mų nariais — Energetikos ir 
komercijos komiteto nariu 
John Shimkus, Europos pa
komitečio pirmininku Doug 
Bereuter ir Biudžeto komiteto 
nariu Harold E. Ford, JAV 
prezidento patarėjo pavaduo
toju Berry Jackson. Šiuose 
susitikimuose Artūras Zuokas 
dalyvavo jau kaip Libe-
ralų-Centro sąjungos pirmi
ninkas, o ne kaip sostinės me
ras. Info. Vilniaus meras Artūras Zuokas lankosi pas Čikagos merą Richard Daley 

2003 m. spalio 28 d. 

Balzeko lietuvių kul tūros muziejaus surengtas „Metų žmogaus" pokylis Peninsula viešbučio pokylių salėje 
Čikagos centre 1993 m. spalio 26 d. Iš kairės: Vengrijos garbės konsule Čikagoje Karma Koskenalusta, Vilniaus 
meras Artūras Zuokas, Agnė Zuokiene, Balzeko lietuvių kultūros muziejaus steigėjas ir prezidentas bei Lietuvos 
Respublikos garbės konsulas Palm Beach, Floridoje. Stanley Balzekas, J r . , Balzeko lietuvių kultūros muziejaus 
direktorė Sigita Balzekienė. Lietuvos Respublikos ambasadorius JAV ir Meksikoje Vygaudas Ušackas, Lietuvos 
Respublikos generalinis konsulas Čikagoje Arvydas Daunoravičius. Balzeko lietuvių kultūros muziejaus direk
torius Stanley Balzekas, III. 

POEZIJOS PAVASARIS RUDENĮ -
NAUJU VĖJU METAS 

„Poezijos pavasaris ru
denį" sukvietė įvairius kūrė
jus. Mažai žinomus ir jau pa
žįstamus. Tradiciškai -daly
vaus Kornelijus Jazbutis, Ju
lija Švabaitė-Gylienė, Violeta 
Pakalniškienė, neseniai išlei
dusi pirmą poezijos rinktinę 
vaikams „Mažojo Pasako
riaus kraitelė", Vilimas Za
blockis iš Minnesota, Vainis 
Aleksa su sūnaus akompanuo
jama muzika. Pirmą kartą 
savo eiles skaitys fotome
nininkas Algimantas Kezys ir 
jau žinomas poetų tarpe kun. 
Rimvydas Adomavičius. Pro
zoje reikšis Ona Matuizaitė ir 
Audra Kubiliūtė—Daulienė. 

Be to, išvysite meninio 
šokio, muzikos ir teatrines 
apraiškas, paliksiančias artu
mos ir poetinio liūdesio jaus
mą. 

Lapkričio 29 d., šeštadie
nį, 5 v.v. Jaunimo centro ka
vinėje visi mielai laukiami. 

Vitalija Pulokienė 

LTSC — AGRONOMŲ ARCHYVAS 

Ne taip lengva gyvenime 
atrasti save. Dar sunkiau su
tikti bendraminčių. Bet mes 
susitikome! Tada nedrąsiai 
vienas kitam prisipažinę apie 
kūrybą, dabar garsiai sakome 
- mes irgi mokame kurti, sva
joti, norime reikštis, būti pa
stebėtais ir įvertintais. Poezi
jos knyga „Trečia akis", pri
statyta poezijos vakare, 
lauks jūsų „teismo". Knygos 
autoriai - Vitalija Pulokienė, 
Linas Umbrasas ir Sigita Šu-
laitytė skaitys eiles iš naujos 
poezijos rinktinės. 

įandien. lapkričio 14 d., Čiurlionio galerijoje. Jaunimo centre, atidaroma 
11 Kanados dailininkų meno paroda, k u n tesis iki gruodžio 5 d 

• A m e r i k o s Lietuvių radi
j a s , vad. Anatolijus Siutas kiek
vieną sekmadienį 7 vai. r. per 
VVCEV 14.50 AM. Tel. 773-847-
4903, adresas: 4459 S. Francisco. 
Chicago. IL 60632. (sk ) 

šiaurinėje dalyje 

KALĖDINIUS SIUNTINIUS 

LĖKTUVU PRIIMAME IKI 

GRUODŽIO 5 DIENOS 
Dienraščio „DRAUGAS" patalpose 
4546 W. 63 Str., Chicago, IL 60629 

TEL: 1-800-772-7624 
- 699 Livley Blvd. Eik Grove Village, IL 60007 
TEL. 1-800-262-3797. 

BALTIA EXPRESS 

Lietuvių agronomų sąjun
ga Čikagoje perdavė Lituanis
tikos tyrimo ir studijų centrui 
ilgametės savo veiklos archyvą. 

Kadangi karo išblaškyti ir 
į JAV atvykę lietuviai iš karto 
pradėjo telktis į organizacijas 
pagal įsitikinimus, profesijas, 
ne išimtis buvo ir lietuviai ag
ronomai, 1950 m. liepos 15 d. 
įkūrę Lietuvių agronomų s-gą 
Čikagoje, kurią sudarė apie 
70 narių. Sąjunga vienijo savo 
narius, rūpinosi, kad jie žino
tų, kas naujo vyksta žemės 
ūkyje. Agronomų sąjunga ak
tyviai veikė, per savo gyvavi
mo metus yra surengusi eks
kursijų į Wisconsin univer
siteto žemės ūkio mokyklą, 
mėsinių gyvulių ūkį šiaurės 
Illinois, į Michigan universite
to agronomijos skyrių ir kt. 
agronomams įdomias vietas. 

Jau nuo pat pirmų žings
nių sąjunga siekė populiarinti 
agronomo profesiją, o per savo 
veiklą — ir Lietuvos vardą. 
Vienas iš didesnių Lietuvių 
agronomų sąjungos pasieki
mų — Pasaulinėje gėlių paro
doje International Amphithe-
atre 1959 m. suruoštas lietu
viškas gėlių darželis. Jis buvo 
apdovanotas sidabro medaliu 
— aukščiausia premija mėgė
jų grupėje, kas, be abejo, rodo 
didžiulį Lietuvių agronomų 
draugijos pastangų įvertini
mą, nes darbo buvo įdėta tik
rai daug. Vokietijoje ir JAV 
išleisti agronomų moksliniai 
darbai, disertacijos: J. Šumskio 
(1949), A. Šeštoko (1966), J . 
Mockaičio (1969), B. Povilai
čio (1979), J. Glemžos (1975) ir kt. 

Lietuvių agronomų sąjun
gos veikla nesiribojo vien 
siauru domėjimusi savo sriti
mi. Jų dėka buvo surengta ne
mažai minėjimų ir kultūrinių 
renginių. Štai 1972 m. pa
skelbtas Literatūros kūrinio 
konkursas Lietuvos ūkininkų 
kančioms atminti, 1977 m. iš
leistas Vytauto Alanto roma
nas „Liepkalnio sodyba", ku
riame vaizduojamas nepri

klausomos Lietuvos kaimo 
likimas. 1981 m. panašia te
ma išleista E. Juciūtės knyga 
,Ažuolynėlis, arba Lietuvos 
ūkininko likvidacija". Be abe
jo, kultūrinė veikla apimdavo 
ir kasmetines tradicines ge
gužines su išradinga menine pro
grama. 

Lietuvių agronomų s-ga 
Čikagoje įsteigė stipendijų 
fondą Sibiro tremtiniams 
agronomams pagerbti. 1963 
m. Lietuvių Agronomų sąjun
ga įstojo nare į Lietuvių fondą. 

Didžioji dalis LAS narių 
buvo baigę Žemės ūkio aka
demiją, kuri buvo vienintelė aukš
tojo žemės ūkio mokslo institu
cija Lietuvoje, atlikusi didelį 
vaidmenį žemės ūkio kultū
rai kelti laisvės laikmečiu. 
Taigi LAS Čikagoje 1974 m. 
surengė ŽČA įkūrimo 50 m. 
minėjimą su pokyliu, kur pa
grindinę paskaitą skaitė agr. 
dr. A. Šantaras. Akademijos 
jubiliejus buvo plačiai aprašy
tas lietuviškoje spaudoje. Be 
to, 1979 m. buvo išleista Br. 
Povilaičio knyga „Žemės ūkio 
akademija". 

2002 m. vyko paskutinis 
mirusių agronomų paminėji
mas Tėvų marijonų koplyčio
je. Buvo pasiūlyta likviduoti 
LAS ir LTSC perduoti turimą 
archyvą. Jame sukaupta LAS 
dokumentinė medžiaga nuo 
1950 m. iki 2003 m. Gausiame 
archyve yra veiklos nuotrau
kų, agronomų mokslinių dar
bų aprašymų, nekrologų ir 
biografijų medžiaga, lietuviš
kos ir Amerikos spaudos apie 
lietuvių agronomų sąjungos 
veiklą. 

Dėkojame Indreikams ir 
visiems, taip nuoširdžiai su
tvarkiusiems visą medžiagą, 
tiksliai ir kruopščiai aprašiu
siems nuotraukas ir padariu
siems nekrologų kopijas. Ar
chyvu galės pasinaudoti visi 
besidomintys Agronomų sąju-
gos veikla. 

Kristina Bareikienė 


