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Šiame 
numeryje: 
Iš spor to da rbuo to jų 
suvažiavimo. P a s 
„Li tuanicos" 
futbol ininkus. 

2psl. 

D a r vienas S.O.S. 
l ie tuviškoms radi jo 
l a idoms į Europą. 
JAV LB Krašto 
va ldybos pi rm. l a i škas 
Lie tuvos p rez iden tu i . 

3 psl. 

„Bičiulystė". 
4 psl. 

„Draugo l ie tuviukai" . 
5 psl. 

Ekonomis to Adolfo 
Ba l iūno p i rmosioms 
mi r t i e s met inėms. 
Anglų kalbos p a m o k a . 

6 psl. 

Kaip padėti žmogui . 
Kalėdinė mugė PLC. 
Neka i to Pras idė j imo 
šven tė . Fo tomen in inkų 
k ū r y b o s pa roda . 

8 psl. 

as 
* Kitais metais Lietuvoje 

įvyks aštuoni Europos ir pa
saul io čempionatai, kuriose 
rungtyniaus šešių sporto šakų 
atstovai. Net tris čempionatus 
kitais metais rengia ledo rituli
ninkai. Gegužės 20-24 dienomis 
Šiauliuose bus surengtas Euro
pos sambo imtynių (visų am
žiaus grupių) čempionatas. Va
sarą vyks du aviatorių čempio
natai: liepos 22-rugpjūčio 1 die
nomis Kauno apylinkėse pla
nuojamas Europos akrobatinio 
skraidymo čempionatas, o lie
pos 24-rugpjūčio 12 dienomis 
Pociūnuose bus surengtas Eu
ropos sklandymo čempionatas. 
Rudenį vyks du meninės pa
kraipos čempionatai — rugsėjo 
24-26 dienomis Vilniuje įvyks 
pasaulio „fitness" čempionatas, 
spalio 30-ąją irgi Vilniuje vyks 
pasaulio suaugusiųjų klasiki
nių šokių čempionatas. 

Naujausios 
zsmos 

* R. Pakso f inansuotojas 
J. Borisovas te isme pripaži
no , kad jam buvo žadėtas 
prezidento patarėjo postas . 

* Prezidento rėmėjo J. 
Borisovo „laikraštis" spaus
dinamas Latvijoje. 

* Lietuva kitąmet nega
lės pasinaudoti ES lengva
t inėmis sąlygomis kitų metų 
Sūrio eksportui į JAV. 

* Iš neveikiančių įmonių 
siūloma nereikalauti priva
lomojo sveikatos draudimo įmo-
kų. 

* Lietuvoje mažėja kūdi
kių mirtingumas ir abortų 
skaičius, tačiau daugėja nepil
namečių mamų. 

* Šiemet t ik imas i su
rinkti planuotas b iudže to 
pajamas, teigia finansų mi
nistrė. 

* Klaipėdos la isvojoje 
ekonominėje zonoje — pir
moji lietuviško kapitalo investi
cija. 

* Pensijų reformoje 
kitąmet dalyvaus 36.6 proc. 
visų apdraustųjų. 

Lietuvos prezidento vizitas Į JAV atidėtas 
nenustatytam laikui 

Vilnius, gruodžio 4 d. 
(BNS) — Prezidentas Rolandas 
Paksas nusprendė atidėti pla
nuotą oficialų vizitą į Jungtines 
Amerikos Valstijas gruodžio 7-9 
dienomis, ketvirtadienį pranešė 
prezidento spaudos tarnyba. 

JAV ambasados spaudos 
atašė Anthony Pahigian, ko
mentuodamas šią nuostatą, sa
kė, kad „sprendimą, kurį pri
ėmė jūsų prezidentas, mes gerb
sime, apie jį informuosime savo 
vadovybę Vašingtone". 

Atsistatydinti spaudžia
mam prezidentui gresia apkal ta 
po to, kai parlamentinė tyrimo 
komisija šią savaitę pripažino jį 
pažeidžiamu dėl Prezidentūros 
ryšių su abejotinos reputacijos 
asmenimis. 

Atšaukti vizitą į JAV, kur 
R. Paksas turėjo susitikti su 
JAV prezidentu George W. 
Bush, trečiadienio vakarą pa
ragino Seimo pirmininkas Artū
ras Paulauskas ir premjeras 
Algirdas Brazauskas. 

„Situacija keičiasi. Jeigu 
anksčiau aš maniau, jog tai yra 
valstybės pripažinimas, jeigu 
tokios valstybės prezidentas 
priima mūsų valstybės vadovą, 
tai dabar po kelių savaičių ir 
visų pokyčių aš pradėjau smar
kiai abejoti, ar šis vizitas būtų 
naudingas. Labai smarkiai abe
joti", sakė A. Brazauskas. 

„Žinodamas, jog nepavyks 
garbingai pristatyti Lietuvos, jis 
turėtų ryžtingai atsisakyti vyk
ti", sakė A. Paulauskas. 

Opozicinės Liberalų ir cent
ro frakcijos seniūnas Eligijus 
Masiulis taip pat pažymėjo, jog 
„vizitas į JAV būtų buvęs vie
nas iš nesėkmingiausių" Lietu
vos diplomatijos istorijoje. 
„Vizitas būtų vykęs per sukąs
tus dant is . Gerai , kad j is 
neįvyks. Matyt, tik pačiai JAV 
administracijai a ts iuntus sig
nalus, kad vizitas nepageidauja
mas, R. Paksas suprato, kad gali 
rasti uždarytas JAV prezidento 
duris", sakė jis. 

V. Adamkus: Lietuva turi 
apsivalyti i š esmės, kad liktų 

savarankiška 

P r e z i d e n t a s m a n o p a g r į s t a i s u t e i k ę s L i e t u v o s p i l i e t y b ę 
s a v o f i n a n s i n i a m r ė m ė j u i 

Vilnius, gruodžio 4 d. 
(BNS) — Prezidentas Rolandas 
Paksas ketvirtadienį Konstitu
ciniam Teismui (KT) pareiškė 
esąs įsitikinęs, kad dekretas, 
kuriuo šiemet balandžio mėnesį 
suteikė Lietuvos pilietybę dos
niausiam savo rinkimų kampa
nijos finansuotojui Jurijuj. Bo
risovui, nepažeidžia nei įstaty
mų, nei Konstitucijos. 

„Tai, kad vidaus reikalų 
ministras pasirašė šį konkretų 
dekretą, reiškia, kad dekretas 
yra teisėtas ir teisingas", sakė 
prezidentas. 

Nukelta į 7 psl. Prezidentas Rolandas Pakš Konstitucinio Teismo klausimus Tomo Bauro (ELTA) nuotr. 

Vi ln ius , gruodžio 4 d. 
(Elta) — Lietuvą krečiant i kri
zė — ne p ramanytas , o t ik ras ir 
didelis pavojus valstybės sau
gumui ir laisve.i. Kaip t ik dabar 
sp rendž iamas k l a u s i m a s : a r 
lietuvių t au ta išliks savaran
kiška. „Regioninė Lietuvos ly-
derystė jaū p ra ras ta , valstybės 
garbė paniekinta, o Prezidento 
institucija moraliai sužlugdy
ta", kreipimesi į Lietuvos vi
suomenę ketvir tadienį politinę 
padėtį įvertino buvęs preziden
tas Valdas Adamkus . 

„Gerai žinau, ką šiuo metu 
turėtų daryti demokra t inės val
stybės vadovas, ku r i am rūpi sa
vo krašto ateitis ir žmonių gero
vė. Ar taip padarys prezidentas 
Paksas? Nežinau: ta i gali nu
spręsti tik jis pats , remdamas is 
savo sąžine", pažymima kreipi
mesi. 

J ame taip pat re išk iamas pri
tar imas Seimo vadovui ir 
premjerui, raginusiems prezi
dentą Rolandą P a k s ą nedel
siant atsistatydinti . Kaip tei
g iama kre ip imesi , „Lie tuvos 
valstybė negali i lg iau būti 
vieno asmens ambicijų įkaite". 

Prezidento V. A d a m k a u s 
žodžiais, bū t ina i šs ia išk in t i 
visą tiesą ir apsivalyti iš esmės 
— užkirs t i kelią mafijai ir 

Valdas Adamkus 

destruktyviai užsienio specia
liųjų tarnybų veiklai. „Ne ap
nuoginta t iesa šiandien kenkia 
Lietuvai, bet mūsų neryžtingu
mas ir baimė". 

Kreipimesi piktinamasi, 
kad su prezidentu nusifotog
rafavę avan t iū r i s t a i šokdina 
aukštus valstybės pareigūnus, 
generolus, nurodinėja jiems, ką 
be eilės praleisti per sieną, į 
kokį banką dėti įstaigos pinigus 
ir kam skirti valstybės užsaky
mus. 

„Nuo kada Kauno banditai 
ėmė spręsti, kas turėtų būti ge
neraliniu mūsų policijos komi
saru? Nuke l ta į 7 psl. 

Saugumo vadovas: prezidentas žinojo suteikiąs 
pilietybę įtartinam asmeniui 

Vilnius, gruodžio 4 d. 
(BNS) — Valstybės saugumo 
departamento (VSD) vadovas 
Mečys Laurinkus Konstituci
niame Teisme nepaneigė ir ne
patvirtino, kad prezidento rin
kimų kampanijos rėmėjas J. Bo
risovas, siekdamas Lietuvos pi
lietybės, galėjo daryti įtaką pre
zidentui tiesiogiai ar per kitus 
asmenis. 

Per ketvirtadienį surengtą 
apklausą KT nagrinėjamoje by
loje Seimui atstovaujantis par

lamentaras Rimantas Šukys 
VSD vadovo teiravosi, ar buvo 
asmenų. į kuriuos J. Borisovas 
kreipėsi pagalbos arba galimy
bės daryti įtaką prezidentui, 
kad greičiau būtų pasirašytas 
dekretas dėl pilietybės suteiki
mo išimties tvarka. 

„Mes turime plačią opera
tyvinę informaciją. Šiuo metu 
tos dalies, kurios k laus ia te , 
nenoriu komentuoti, nes neno
riu apsirikti. Šita informacijos 
dalis yra pateikta prokuratū

rai", atsakė M. Laurinkus. 
Pasak M. Laurinkaus, šių 

metų kovo 28 dieną apie 9 vai. 
prezidento kanceliarijos dar
buotoja Dangirutė Jankauskie
nė elektroniniu paštu VSD pa
reigūnui, atsakingam už ben
dradarbiavimą su Prezidentūra 
pilietybės suteikimo klausi
mais, atsiuntė prezidento dek
reto projektą dėl pilietybės 
suteikimo išimties tvarka trim 
asmenims. 

Nukelta į 7 psl. 

Krašto apsaugos ministras prašo „netirštinti spalvų" 
dėl grėsmės valstybės saugumui 

Vilnius, gruodžio 4 d. 
i BNS) — Krašto apsaugos mi
nistras Linas Linkevičius pripa
žįsta, jog valstybiniam saugu
mui kilo grėsmė, tačiau ragina 
jos „nesutirštinti", kad nebūtų 
pakenkta integracijai į NATO. 

Krašto apsaugos ministras 
citavo Didžiosios Britanijos vi

suomeninio transliuotojo BBC 
naujienų pranešimą, jog Lietu
va naudojama kaip bazė remti 
teroristus. 

,,Aš pareiškiu, kad Lietuva 
nenaudojama kaip bazė finan
siškai remti teroristus. Lietuva 
nėra ta šalis, kuri tiekia gink
luotę teroristams arba teroris

tus remiančioms šalims", parla
mente ketvirtadienį sakė L. 
Linkevičius. 

Ministras pirmininkas Al
girdas Brazauskas anksčiau 
taip pat pareiškė nuogąstavi
mų, jog užsitęsęs Prezidentūros 
skandalas gali pakenkti tarp
tautiniam valstybės įvaizdžiui. 

J u r i j u s B o r i s o v a s : 
g i n s i u s a v o v a r d ą i r 

p i n i g u s 

Vi ln ius , gruodžio 4 d. 
f Elta) — Prezidentui Konstitu
ciniame Teisme aiškinantis dėl 
prezidento rinkimų kampanijos 
rėmėjo Jurijaus Borisovo pilie
tybės, j is svarstė savo galimy
bes atsiteisti iš Lietuvos valsty
bės moralinius ir materialinius 
nuostolius. 

„Aš ruošiu specialų leidinį 
'Tvarka bus?' ir leidžiu milijo
nines sumas ne šiaip sau, dėl 
politikos — aš savo vardą gi
nu", Konstitucinio Teismo kori
doriuje žurnalistams dėstė J . 
Borisovas. 

J i s pabrėžė nenusikal tęs 
Lietuvos įstatymams nei gau
damas Lietuvos pilietybę, nei 
sudarinėdamas verslo sutar t is . 

„Ruošiu dokumentus Euro
pos Žmogaus Teisių teismui, 
nes kažkas turi man atlyginti 
nuostolius — ir moralinius, ir 
materialinius". 

Nukelta į 7 psl . 

Prokuratūra apklausė advokatą, 
konsultavusį , kaip R. Paksui 

išvengti apkaltos 
Vi ln ius , gruodžio 4 d. 

(BNS) — Generalinėje prokura
tūroje ketvirtadienį buvo ap
k laus tas kaunie t i s advoka tas 
Vytautas Sirvydis. 

Manoma, kad j is yra padė
j ę s parengt i rekomendaci ją , 
kaip prezidentu i š r ink tam tuo
metiniam Seimo nar iui Rolan
dui Paksui išvengti galimos 
apkaltos dėl r inkimų kampani
jos finansavimo tvarkos pažei
dimų. 

Šis dokumentas , s iūlant is 
prezidentui ne laukian t inaugu

racijos atsisakyti Seimo nario 
įgaliojimo ir ta ip išvengti gali
mos apkaltos parlamente, buvo 
r a s t a s per k r a t ą pas Jurijų 
Borisovą. 

Pas prokurorą parodymų 
duoti ėjęs advokatas nenoriai 
bendravo su žurnalistais. 

J is tepasakė, kad atstovau
ja J. Borisovui vienoje byloje ir, 
motyvuodamas advokato prie
saika, išsamiau J . Borisovui tei
kiamų teisinių paslaugų neko
mentavo. 

Nukel ta į 7 psl. 

JAV teisėsaugos įtariamas klaipėdietis 
paleistas į laisvę 

t as klaipėdietis paleistas į lais-Kla ipėda , gruodžio 4 d. 
(Elta) — Klaipėdos apygardos 
teismo sprendimu JAV teisė
saugininkų papi rk inė j imu iš
duodant vizas į t a r iamas ir maž
daug prieš dvi savaites sulaiky-

vę. 
J a vyriškis galės džiaugtis 

tol, kol bus pateiktas prašymas 
dėl jo išdavimo Amerikai. 

Nukelta į 7 psl. 

Pasaulio naujienos 
{Remiantis *FP Reutere, AP, weffax, ITAR-TASS. BNS 

ijršų agertOrų pranešimais) 

EUROPA 
Briuselis. JAV ketvir

tadienį nurodė nenusileisiančios 
dėl Europos Sąjungos (ES) pla
nų įsteigti nepriklausomą kari
nio planavimo struktūrą. 
..Jungtinės Valstijos negali su
tikti su nepriklausomomis ES 
struktūromis, kurios dvejintų 
dabartinius NATO pajėgumus", 
sakė JAV valstybės sekretorius 
Colin Powell NATO užsienio 
ministrų susitikime. Vašingto
nas pritaria „Europos politikai 
užsitikrinti saugumą ir gynybą, 
kuri sustiprintų europiečių ga
limybes imtis priemonių ir būtų 
plėtojama pagal visiško suderi
namumo ir skaidrumo su 
NATO principus". Prieš 6 sa
vaites JAV pasmerkė ES siūly
mą sukurti nepriklausomą ka
rinę organizaciją, panašią į 
NATO, pavadinusi tai didžiau
sia grėsme sąjungos ateičiai 

Tačiau vėliau garsūs vieši JAV 
išsakomi smerkimai nutilo. 

Briuselis. NATO Šiaurės 
Atlanto taryba, posėdžiavusi 
užsienio reikalų ministrų lygiu, 
paragino Gruzijos valdžią ga
rantuoti, kad valstybėje būtų 
surengti laisvi ir sąžiningi par
lamento bei prezidento rinki
mai. Susitikimo dalyviai pasi
sakė už Gruzijos nepriklauso
mybę, suverenitetą ir teritorinį 
vientisumą, sakė esą pasirengę 
plėtoti ryšius su valstybe ,.pa
sitelkus visą bendradarbiavimo 
priemonių arsenalą". 

JAV 
Vaš ingtonas Ketvir ta

dienį JAV prezidentas George 
W. Bush ir Britanijos premje
ras Tony Blair telefonu aptarė 
Europos gynybos planus ir dar 
kartą pareiškė, kad prieštaraus 
bet kokiems veiksmams, kurie 
gali pakenkti NATO Baltųjų 

rūmų atstovas spaudai Scott 
McClellan pabrėžė, jog JAV sie
kia „dinamiškų ir abi šalis įpa
reigojančių NATO ir ES santy
kių, kuriuose nebūtų dvejinimo 
ir priešybių, ir kurie būtų pa
grįsti esminiais NATO ir ES su
sitarimais". Be to, jis pakartojo 
prieš dvi savaites bendrame 
JAV ir Didžiosios Britanijos pa
reiškime, kuris buvo paskelb
tas G. W. Būsh viešint Londo
ne, mintis. Jame Londonas ir 
Vašingtonas išreiškė savo para
mą Europos Sąjungos saugumo 
ir gynybos politikai, padėsian
čiai „padidinti Europos pajėgu
mą ir sukurti gerai koordinuo
tą, konkurencingą ir skaidrią 
sistemą kartu su NATO". Pa
reiškime taip pat buvo pabrė
žiama, kad į NATO įstojus nau
joms narėms, kurios sąjungai 
suteiks didesnių galimybių, jis 
taps „XXI amžiaus pasaulio 
saugumo kertiniu akmeniu". 

V a š i n g t o n a s . Saddam 
Hussein prieš pat JAV įsiverži
mo pradžią iš Irako centrinio 
banko pasiėmė daugiau kaip 1 
mlrd. JAV dolerių, ir dalis tų 

pinigų dabar gali būti naudoja
ma irakiečių pasipriešinimui fi
nansuoti, trečiadienį pranešė 
„ABC News". Cituodama gautą 
laišką, kurį esą parašė Saddam 
Hussein, „ABC Nevvs" nurodė, 
kad 132 mln. dolerių, kuriuos 
paėmė buvęs Irako vadas, trūks
ta. Pasak „ABC News", ranka 
rašytą Saddam Hussein laišką, 
kuriame nurodyta 2003 m. ko
vo 19 d. data, JAV agentai rado 
Irako centriniame banke. 

AFGANISTANAS 

GRUZIJA 
Tbil is is . JAV nusprendė 

skirti Gruzijai 5 mln. dolerių 
„neatidėliotinoms išlaidoms", 
pranešė Tbilisyje su vizitu 
esantis JAV valstybės sekreto
riaus padėjėjas Lynn Pascoe. 
Pasak jo. Gruzijai tradiciškai 
bus skirta 2 mln. dolerių elekt
ros energijai žiemos metu ap
mokėti pagal pagalbos socialiai 
remtinų gyventojų programą 
JAV kasmet skiria Gruzijai 
apie 10 mln. dol., tačiau atsi
žvelgus į susidariusią padėtį 
buvo nuspręsta suteikti papil
domą pagalbą 

Kabulas . JAV gynybos 
sekretorius Donald Rumsfeld 
ketvirtadienį a tmetė būgštavi
mus, jog Talibano kovotojai gali 
sužlugdyti kitų metų r inkimus 
Afganistane, kur prieš tai pasa
loje žuvo Jungt inių Tau tų pro
jekto darbuotojas. Šiaur inėje 
dalyje su vietos karo vadais su
sitikęs ir juos nusiginkluoti ra
ginęs D. Rumsfeld sakė , jog 
NATO galėtų imtis svarbesnio 
vaidmens pokario Afganistane, 
kur NATO atlieka pirmąją savo 
misiją už Europos ribų. Tačiau 
Jungt inės Tautos ir kitos pa
galbą valstybei teikiančios or
ganizacijos abejoja, a r dabar
tinė saugumo padėtis valstybėje 
yra pakankamai gera . kad gali
ma būtų užtikrinti pirmųjų Af
ganistano demokrat inių rinki
mų sklandumą. 

mokiusio nuverstąjį Irako dik
torių naudotis ginklais, pėdsa
kais. Ieškomas asmuo yra Faw-
zi Qahtan, gimęs šiauriniame 
Mosulo mieste. 1985 metais F. 
Qahtan buvo suimtas Didžiojo
je Britanijoje, kur jam buvo pa
teikti kaltinimai dėl vieno ira
kiečių disidento nužudymo. Vė
liau jis buvo paleistas į laisvę, 
mainais į I rake suimtą britą. 

J A P O N I J A 

IRAKAS 
Mosulas. JAV kar ia i ket

virtadienį sekė Saddam Hus
sein slaptosios policijos, vadi
namojo ..mirties būrio", vadovo. 

Tokyo. Japonijos minist
ras pirmininkas Junichira Koi-
zumi ketina sukurt i priešrake-
tinės gynybos sistemą, kuri ga
lėtų apginti valstybę nuo komu
nistinės Šiaurės Korėjos kelia
mos grėsmės. Tokyo drauge su 
JAV kure priešraketinės gyny
bos sistemą (PGS) nuo 1998 
metų, kai Šiaurės Korėja palei
do balistinę raketą, praskrieju
sią virš Japonijos salų. Remian
tis Japonijos Gynybos ministe
rijos planu, valstybė ketina 
išleisti 500 mln. jenų (4.62 mi
lijardų doleriui JAV kuriamai 
dviejų lygių priešraketinei sis
temai įsigyti 
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SPORTO APŽVALGA 

PAS „LITUANICOS" 
FUTBOLININKUS 

Čikagos LFK „Lituanica" 
yra vienintelis, futbolą kul
tivuojantis, lietuvių vienetas 
Šiaurės Amerikoje, ir tai daro 
jau daugiau kaip pusšimtį 
metų. Dar prieš 40 m. čia 
veikė bent 5 lietuvių klubai, 
labiau pasireiškę šioje sporto 
srityje. Iš jų pažymėtinos fut
bolo komandos New York, 
Detroit, Toronto mieste. Jos 
aktyviai pasireikšdavo ir 
amerikiečių tarpe. 

Cikagiečiai futbolininkai 
dar vis tebežaidžia ameri
kiečių lygos pirmenybėse, daž
niausiai pačiose stipriausiose 
grupėse. Salės futbolo pir
menybėse lietuvių komanda 
praėjusį pavasarį iškrito iš 
geriausiųjų komandų ir nuo 
2004 m. pradžios rungtyniaus 
žemesnėje divizijoje. 

Lauko futbole lietuviai 

užėmė II vietą stipriausiųjų 
tarpe. Tačiau rudens rate jie 
dažnai pralaimėdavo ir nukri
to į lentelės apačią. 

Norint pataisyti reikalą, 
vyrų pagrindinės komandos 
vadovu vėl pakviestas pasižy
mėjęs treneris Gediminas 
Jarmalavičius. Jis sutiko per
imti komandos vairą, sten
giantis jai grąžinti prarastas 
pozicijas. 

Dabar treniruotės vyksta 
du kartus per savaitę Čikagos 
pietinėje dalyje esančioje salė
je. Nors už vieną treniruotę 
reikia mokėti po 100 dol., ta
čiau kitos išeities nėra, jeigu 
norima kilti aukštyn. 

Salės futbolo pirmenybės 
prasidės 2004 m. sausio pir
mąjį sekmadienį, taigi liko 
nedaug laiko pasiruošti. 

E.Š. 

IS SPORTO DARBUOTOJŲ 
SUVAŽIAVIMO 

Šiaurės Amerikos Lietu
vių fizinio auklėjimo ir sporto 
sąjungos (ŠALFASS) vadovy
bė lapkričio mėnesio pabaigoje 
suvažiavo į Cleveland, OH, 
esančius Lietuvių namus. 
Priešpaskutinį lapkričio šešta
dienį kelios dešimtys akty
viausių sąjungos narių, atsto
vaujančių Kanados ir JAV lie
tuvių sporto klubams, rinkosi 
į istoriškai lietuvių labiausiai 
gyvenamą Cleveland miesto 
centrinį rajoną. 

Oficialią dalį pradėjo 
ŠALFASS-gos centro valdybos 
pirm. Rimantas Dirvonis iš Či
kagos. Jis pasveikino dalyvius 
ir palinkėjo darbingo suvažia
vimo. Taip pat buvo trumpai 
prisimintas. 2002 m. Cleve-
lande vykęs, kasmetinis orga
nizacijos susirinkimas, kurio 
protokolo pagrindiniai punk
tai, pageidaujant suvažiavimo 
dalyviams, perskaityti. ŠAL
FASS-gos vadovas perdavė 
baigusio kadenciją LR prezi
dento, buvusio ŠALFASS 
pirmininko. Valdo Adamkaus 
sveikinimą. Susirinkimo pre
zidiumo nariais tapo ilgame
čiai sąjungos rėmėjai Sigitas 
Krasauskas ir Mindaugas 
Leknickas — iš Toronto (Ka
nada). 

Priimta dienotvarkė, ku
rioje buvo net 18 skirtingų 
klausimų, o pirmiausia svars
toma būsimų metų sporto 
varžybų programa bei kalen
dorius. 

R. Dirvonis keliais žo
džiais papasakojo apie Čika
goje ..Lituanicos" sporto klubo 
surengtas 2003 m. jaunučių 
krepšinio pirmenybes, kuriose 
dalyvavo 30 komandų iš JAV 
ir Kanados. 2004 m. pradžioje 
Prancūzijoje vyks Pasaulio 
lietuvių kalnų slidinėjimo 
varžybos. Taip pat atsirado 
nauja sporto šaka — lenkty
nes kalnų dviračiais. Pirmą
sias varžybas planuoja pra
vesti vienas gausiausių 
ŠALFASS-gos narių — Toron
to ,Aušros" lietuvių sporto 
klubas. 

Daugiausia diskusijų šu
kele, praėjusią vasarą Cleve-
lande vykusių, 53-iųjų sąjun
gos organizuotų žaidynių ver
tinimas ir būsimų 2004 m. pa
vasarį varžybų vietos numaty
mas. Kadangi praėjusį geguži 
vykusiose varžybose po ilges
nes pertraukos gan gausiai 
dalyvavo Rytų pakraščio ko-

A k i m i r k a iš L F K „ L i t u a m c o s " m e t i n i o p o b ū v i o š .m. l a p k r i č i o 2 5 d. I š ka i res : L e o n a s J u r a i t i s . La im; 
G l a v i n s k i e n ė , A l b e r t a s G l a v i n s k a s , A n n M a r y J u r a i t i s , I n g r i d a A m b r a z i e n ė , A r t ū r a s S t r o k o v a s . 
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DAR APIE Š. MARČIULIONIO KVIESTINĮ 
TENISO TURNYRĄ 

mandos, pasiūlyta būsimas 
žaidynes rengti JAV Šiaurės 
rytuose. Galbūt pavyktų su
ruošti krepšinio ir tinklinio 
varžybas Connecticut valstijo
je, o stalo teniso ir šachmatų 
— New Yorke. Klausimas pa
liekamas baigti svarstyti abie
jų Rytų pakraščio lietuviškų 
sporto klubų valdyboms. 

Detroit ,,Kovo" atstovai 
sutiko rengti vyresnių kaip 35 
metų amžiaus vyrų krepšinio 
pirmenybes, kurios vyks 2004 
m. balandžio mėn. ŠALFASS 
centro valdybos gen. sekreto
rius Algirdas Bielskus pri
minė apie kai kurių klubų 
metinės registracijos mokesčio 
vėlavimą, tuo pačiu prašy
damas prisidėti prie išeivijos 
sportinio judėjimo. 

Buvo patvirtinti kandida
tai į organizacijos garbės na
rius. Tai — Toronto „Aušros" 
sporto klubo įkūrėjas vysk. 
Paulius Baltakis. OFM, ir 
žinoma sporto darbuotoja Ka
lifornijoje, dabar VVashington, 
DC, Elvyra Šikšniūtė Vodopa-
lienė. 

2003 m. iškiliausiu dar
buotoju pasiūlytas čikagietis 
dr. Donatas Siliūnas, vienas 
ŠALFASS-gos valdybos narių 
ir ASK .Lituanicos" veikėjų 
(suvažiavime nedalyvavęs). 

Beje, į šį suvažiavimą iš 
Čikagos, išskyrus pirmininką, 
nebuvo atvažiavęs nei vienas 
valdybos narys. Vienas jų, 
Vaclovas Kleiza, jau praėjusį 
pavasarį pranešė, jog, nema
tydamas valdyboje bent kiek 
darbingesnės nuotaikos, pasi
traukia iš vadovybės. Tai žino
ma, labai liūdnos naujienos 
sportu besidominčiai mūsų 
visuomenei, o taip pat toks va
dovybės neveiksmingumas 
nieko gero nežada sportuo
jančiam jaunimui. 

Reikia manyti, kad žmo
nės, kuriems buvo patikėtas 
ŠALFASS-gos likimas, susi
pras ir vėl bus atgaivintas pla
tus lietuvių sportinis judėji
mas, kokį matėme prieš 40 
metų. Ypač dabar, kai turime 
gausų būrį sportininkų, dar 
neseniai atvykusių iš Lietu
vos, sąlygos ir galimybės yra 
nemažos. 

Šį pranešimą ruošiant, 
naudotasi ŠALFASS-gos Rytų 
sporto apygardos vadovo Lau
ryno Misevičiaus informacija 

Edvardas Šulait is 

Šarūno Marčiulionio kvies
tinis teniso turnyras įvyko š. 
m. rugsėjo 26,27 ir 28 d. San 
Diego Barnes sporto centre. Šį 
turnyrą suorganizavo San 
Diego Lietuvių teniso klubas 
„Aras". Renginys tapo tarp
tautiniu įvykiu, kada sulau
kėme svečių ir žaidėjų iš 
Lietuvos, Kanados ir 15 JAV 
miestų. Ypatingai džiaugė
mės sulaukę 6 žaidėjus iš Vil
niaus ir 9 iš Kauno, kurie 
parsivežė 14 laimėtų trofėjų. 
Susilaukėm žaidėjų iš tolimo 
Toronto. New York, Pennsyl-
vania, Maryland ir Florida. 
Neatsiliko Ohio, Illinois, Utah 
ir Arizona. Didžiausias žai
dėjų skaičius buvo iš Califor-
nia. Iš viso dalyvavo 55 ta
lentingi ir energingi žaidėjai. 

Penktadienį, rugsėjo 26 d. 
ryte, po ūkanotu dangum 
pamatėm pirmas turnyro var
žybas. Gal žaidėjai daugiau 
negu žiūrovai stengėsi įžvelg
ti vienas kito teniso sugebė
jimus ir patyrimus. Žaidėjų 
amžius — nuo 20+iki 70+. 
Jaunieji žaidėjai pasižymėjo 
ne tik savo talentu, bet jėga 
ir energija. Vyresnieji žaidėjai 
efektingai apsigynė, vartoda
mi savo įgudusią strategiją ir 
stilių. Čia daugumas mūsų 
pirmą kartą pamatėm Šarūną 
Marčiulionį teniso aikštėje. 
Didžiavomės ir džiaugėmės jo 
gabumais. Penktadienio va
kare sporto centro salėje įvy
ko susipažinimo vakaras. Vi
siems buvo proga geriau susi
pažinti, pasisvečiuoti. Prie 
užkandžių stalo prisidėjo ir 
„Aras", ir San Diego LB 
apylinkės valdyba. 

Šeštadienio rytas vėl mig
lotas, bet žaidimai jau dau
giau intensyvūs, jau didesnė 
konkurencija, čia jau atkrito 
pirmieji pralaimėtojai. Daug 
dėmesio patraukė ,,exhibition 
game". kur žaidė Lietuvos 
JAV ambasadorius Vygaudas 
Ušackas ir Šarūnas Marčiu
lionis prieš .Aras" klubo 
žaidėjus Algį Seką ir Edward 
Grinių. Diplomatiniais išskai
čiavimais, šį žaidimą laimėjo 
A. Sekas ir E. Grinius. Dienos 

ir žaidimų bėgyje, jau for
mavosi tas mažas ratelis, 
kuris rytojaus dieną kovos už 
pirmąsias vietas. 

Šeštadienio vakare Hyatt 
Islandia viešbučio pagrindinė
je salėje įvyko iškilmingas, 
tradicinis San Diego lietuvių 
„Rudens balius". Susilaukta 
daug gražių svečių iš San Die
go, Los Angeles, Santa Moni-
ca ir Orange County apylin
kių. San Diego LB apylinkės 
valdyba, kartu su „Aras" te
niso klubu, rūpinosi šio rengi
nio pasisekimu. Daugiausia 
prisidėjusi savo darbu ir talen
tu, tai Maria „Dusia" Naujo-
kaitytė-Burggren. Ji ne tik 
rūpinosi visomis vakaronės 
detalėmis, bet ir konkuravo 
teniso žaidynėse. Jos meniš
kai sukurtos puokštės puošė 
visus stalus ir stebino svečius. 
Puokštės padarytos iš įvairių 
džiovintų ir gyvų Kaliforni
jos gėlių. Jose dominavo pa-

. bronzuota stažia teniso rake
tė, kurioje iš įstrigusio ka
muoliuko krito spalvingų gė
lių žiedai. Teko išgirsti ir pa
sidžiaugti dar kitu „Dusios" 
talentu, jai pravedant šio 
vakaro programą ir pristatant 
garbės svečius. 

Trumpus sveikinimo žo
džius tarė Lietuvos JAV am
basadorius Vygaudas Ušac
kas ir šio turnyro garbės me
cenatas Šarūnas Marčiulio
nis. Padėkos žodį tarė „Aras" 
teniso klubo pirmininkas 
Algis Bačanskas ir San Diego 
apylinkės pirmininkas Sau
lius Lisauskas. 

Pakėlus tostą už Lietuvos 
krepšinio rinktinės laimėjimą 
Europos pirmenybėse, amba
sadorius Vygaudas Ušackas 
įteikė Lietuvos krepšinio 
komandos marškinėlius Al
giui Bačanskui. Neatsiliko ir 
turnyro dalyviai, kurių vardu 
Sarah Veliuona įteikė Algiui 
ir Vaivai Bačanskams padė
kos laišką ir žymenį. Vakaro
nė pasižymėjo svečių gausu
mu, gražia aplinka ir gera 
linksma, nuotaika. 

Sekmadienio rytas vėl 
miglotas. Kad ir po pokylio. 

S a n Diego, ("A. r u o š t a m e t e n i s o t u r n y r e š .m. rugsė jo 2 6 , 2 7 i r 2 8 d , 
m i š r a u s d v e j e t o l a i m ė t o j a i Iš k a i r e s : II v i e t ą l a i m ė j ę s P e t r a s G r i g a i t i s i r 
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visi rinkosi paskutinei kovai 
už prizinę vietą, už turnyro 
pirmenybę. Čia puolimai jau 
agresyvūs, kirčiai pajėgūs. 
Čia vietos šio sporto „mėgė
jams" jau nėra. Dėl būties 
žaidė pasiryžę, patyrę, stiprūs 
atletai. Ypatingai ir pavy
dėtinai stipriai pasirodė visi 
žaidėjai iš Lietuvos. Gerai pa
sirodė ir išeivijos žaidėjai, 
ypač Ina Sekas iš Los Ange
les, laimėdama pirmą vietą 
moterų vienete, kartu su Da
lia Grigaitis, pirmą vietą mo
terų dvejete, ir pirmą vietą 
su Edward Grinius mišriame 
dvejete. Vanda Vebeliūnienė 
iš Long Island. NY, irgi 
pasižymėjo, laimėdama antrą 
vietą moterų vienete ir trečią 
vietą moterų dvejete su Dalila 
Fryer. Didelis lauko teniso 
entuziastas Jurgis Vodopa-
las iš Floridos laimėjo trečią 
vietą vyrų veteranų grupėje. 
Šarūnas Marčiulionis su 
Marium Kukėnu iš Vilniaus 
baigė antroj vietoj vyrų dve
jete (neriboto amžiaus). 

Savaitgalis prabėgo taip 
greitai, bet paliko tiek daug 
gražių prisiminimų. Daugu
ma turnyro dalyvių iš Lietu
vos buvo apsistoję pas vie
tinius San Diego lietuvius. 
Čia susidarė naujos draugys
tės, čia dar vienas, mielas 
junginys su tėvyne. 

Nuoširdi padėka Lietuvos 
JAV ambasadoriui Vygaudui 
Ušackui už dalyvavimą šiame 
turnyre. Ambasadorius jau 
ne pirmą kartą svečiuojasi 
pas San Diego lietuvius. San 
Diego miesto mero pakvies
tas, 2001 m. birželio 25 d., 
ambasadorius V. Ušackas 
dalyvavo čia vykstančioje Bio 
— Tech konferencijoje, kurio
je dalyvavo 1,500 registruotų 
delegatų, atstovaudami 44 
pasaulio tautoms. Tą amba
sadoriaus vizitą plačiai apra
šė „San Diego Union Tribū
ne". Iš šio turnyro ambasado
rius skrido į Los Angeles su
sitikimams su atstovais iš 
„U. S. Department of Com-
merce" ir „International 
Trade Commission". 

Nuoširdi padėka ir šio 
turnyro garbės mecenatui 
Šarūnui Marčiulioniui. Jis ne 
tik pagerbė turnyrą, duoda
mas jam savo vardą, bet ir 
aktyviai jame dalyvaudamas. 
Šarūno Marčiulionio sporto 
laimėjimų sąrašas labai ilgas, 
tiek Lietuvoje, tiek Ameri
koje. Gal ne visi prisimena, 
kad Šarūnas buvo pats pir
mas iš Lietuvos, kuris žaidė 
JAV NBA rinktinėse, pra-
skindamas taką kitiems Lie
tuvos krepšininkams. Per Ša
rūno pastangas 1991 m. Ame
rikos ..Grateful Dead" supro
jektavo ir padovanojo unifor
mas Lietuvos krepšinio rink
tinei. Jo gyvenimas ir toliau 
sukasi aplink sportą, jo nau
jai atidarytame sporto centre 
Vilniuje, jo suorganizuotose 
Lietuvių krepšininkų sąjun
goje ir Šiaurės Europos krep
šinio sąjungoje. Bet turbūt ne 
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visi žino, kad Šarūno pirmas 
sportas buvo tenisas, kurį jis 
pradėjo žaisti, būdamas 6 m. 
amžiaus. 

Šio turnyro ruošos darbai 
prasidėjo jau prieš metus. 
Jais rūpinosi ..Aras" teniso 
klubo valdyba, kurią sudaro 
Algis Bačanskas, Algis Sekas 
ir Šarūnas Landys. Sukurtas 
„Aras" tinklalapis. Suieško
tas ir užsakytas tinkamas 
sporto centras. Pakviesti 
svečiai. 

Kartu su San Diego LB 
apylinke suplanuotas poky
lis. Viskam reikėjo laiko. Vis
kam reikėjo pagalbinių ran
kų. Daugiausia viskuo rūpi
nosi ir darbavosi: Viva ir Al
gis Bačanskai. jų dukra su 
žentu, jų sunūs su marčia, ir 
visi jų anūkai. Mes juos su
tikom anksti ryte prie kavos. 
Mes juos stebėjom, bekovo
jant teniso aikštėse. Jie rū
pinosi teisingai pažymėti žai
dėjų taškų skaičių. Kas die

ną jie rūpinosi vaišių stalu: 
ar užteks sulčių ir vandens, ar 
yra obuolių, apelsinų ir 
bananų. Kas dieną jie pirmi 
atvažiavo ir paskutiniais iš
važiuodavo. Nepaisant ilgų 
dienų nuovargio, jie visi daly
vavo pokylyje. Nuoširdžiai 
dėkojame visai Bačanskų 
šeimai už jų pastangas ir 
paaukotas valandas šio teniso 
turnyro pasisekimui. 

Ypatinga padėka visiems 
San Diego lietuviams, kurie 
atidarė ne tik savo širdį, bet 
ir savo namus, priimdami 
svečius iš Lietuvos. Nuošir
džiai dėkojame visiems, iš 
arti ir toli. dalyvavusiems šio 
turnyro renginiuose. Buvo 
malonu susitikti ir paben
drauti su tiek daug mielų 
tautiečių iš tėvynės Lietuvos, 
iš Kanados bei plačios Ameri
kos. Lauksime jūsų visų su
grįžtant vėl į San Diego. 

Giedrė Milašienė 
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APSILEIDIMAS 
ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Bažnyčiose prasidedant Mi
šioms, tikintieji balsiai ištaria: 
„Prisipažįstu visagaliam Die
vui ir jums, broliai ir seserys, 
kad labai nusidėjau mintimis, 
žodžiais, darbais ir apsileidi
mais. Esu kaltas..." Nors ap
sileidimai paminimi ketvirtai
siais, tačiau dažniausiai jie 
yra blogų minčių, žodžių ir 
darbų šaltinis. Apsileidimas 
laikytinas dviguba nuodėme, 
nes per apsileidimą nepadaro
mas geras darbas ir užuot jo 
užleidžiamą vieta blogai min
čiai, žodžiui ar darbui. Visur, 
kur tarpsta blogis, kur skver
biasi bloga mintis, tariamas 
piktas žodis ar daromas nedo
ras darbas, greta tūno apsilei
dimas tų, kurie galėjo blogį 
sustabdyti. Apsileidimas, kaip 
pasyvumo, vangumo išraiška, 
nepasižymi aktyvumu, spal
vingumu ar kitokiomis aiškiai 
matomomis savybėmis, todėl 
jį ir pastebėti ne visuomet 
lengva, juolab, kad apsileidi
mas dažnai prilyginamas abe
jingumui, o pastarąjį nesun
ku pateisinti banaliuku „ne 
mano kiaulės, ne mano pupos", 
arba įmantresniu atsikalbė-
jimu, pateisinti objektyviomis 
ir subjektyviomis priežastimis. 

Tokios mintys kyla, pra
einant pro akmeninę plokštę 
Lukiškių aikštės kamputyje, 
kurioje iškaltas kryželis ir 
įrašas: „šioje aikštėje bus įam
žintas Nežinomo partizano ir 
kovotojo dėl Lietuvos laisvės 
atminimas. 1995 m. gegužės 
20 d." Sugretinu tą akmenuką 
su staiga iškilusiais Vilniaus 
dangoraižiais kitame Neries 
krante, kitais naujais statiniais, 
puošniais namų fasadais miesto 
centre, prabangiu prieglobsčiu 
automobiliams požemiuose ir 
klausiu: kam šis akmeninis 
paminklas, apsileidimui, abe
jingumui ar patyčiai iš Lais
vės kovų? Atsakymą randu 
vienintelį: pirmosios Respub
likos sermėgiams apsileidimas 
buvo svetimas, jie buvo tikri 
dvasios milžinai, todėl Laisvės 
kovas įamžino Laisvės angelu. 
Nežinomo kareivio kapu. Lais
vės varpu Kaune (Vilnius bu
vo lenkų okupuotas). Antro
sios Respublikos milijonierius 
ženklino aplaidumas, dvasinis 

skurdas, todėl jau keturiolikti 
metai Lukiškių aikštė pamin
klo nesulaukia. Dar Atgimimo 
priešaušrio dainius ir daini
ninkas Vytautas Babravičius 
priekaištavo: „Pas mūsų bro
lius latvius pačioj svarbiausioj 
ieloj (gatvėje) stovi Madona 
tris žvaigždes iškėlus". Deja, 
Simas (Babravičius) dainuoti 
liovėsi, tačiau po Iljičiaus pa
sitraukimo iš Lukiškių aikš
tės, prabilta apie aikštės pa
skirtį, apie tėvynės, laisvės, 
kovų įamžinimą. Atakų bala-
ganiniams renginiams bei ver
slui aikštėje akivaizdoje, 1999 
m. vasario 11 d. Seimas pri
ėmė nutarimą (VIII-I070). 
Deja, jį pamiršo Vyriausybė, 
Vilniaus miesto taryba, matyt, 
pamiršo ir pats Seimas, todėl 
jį „prikeliu" ištisai: 

„Lietuvos Respublikos Sei
mas, 

atsižvelgdamas į Lietuvos 
sostinėje Vilniuje esančios 
didžiausios Lukiškių aikštės 
istorinę ir urbanistinę reikš
mę bei aplinką, taip pat jos 
numatomą valstybinę funkci
ją, pritardamas Vyriausybės 
1997 m. gegužės 23 d. nutari
mo apibrėžtam tikslui — prieš 
aikštę esantį pastatą Gedi
mino pr. 40 (buvusieji NKVD. 
Gestapo ir KGB rūmai) ateity
je visiškai perduoti mokslinio 
centro ir muziejinei .šviečia
majai paskirčiai ir sukurti ja
me Lietuvos laisvės kovų 
memorialą, 

primindamas jau esančius 
Lukiškių aikštėje kovų už 
laisvę memorialinius akcentus 
— 1863-1864 m. sukilėlių eg
zekucijų atminimo lentą ir ak
menį Lietuvos ginkluotojo pa
sipriešinimo (nežinomo kario) 
būsimam paminklui, 

numatydamas, kad visoje 
didelėje aikštėje turi atsirasti 
ne tik memorialinė, bet ir 
rekreacinė bei piliečių bendra
vimo zona, per Aukų g. ateity
je susieta su Pamėnkalniu 
(Taurakalniu) bei jo perspek
tyvine kultūrine funkcija, 

nutaria: 
1 straipsnis 
Lukiškių aikštė Vilniuje 

formuojama kaip pagrindinė 
reprezentacinė Lietuvos vals-
tvbės aikštė su laisvės kovu 

DRAUGAS, 2003 m. gruodžio 5 d., penktadienis 

Danutė Bindokienė 

ALTo suvažiavime, vykusiame Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje, Čikagoje, š.m. lapkričio 8 d., dalyvių regis
tracijos stalas. Iš kairės: Kazė Požamiukiene, Jūratė Jankūniene, Nerijus Šmerauskas ir Sigutė Žemaitienė. 

Jono Kuprio nuo t rauka 

memorialiniais akcentais. 
2 straipsnis 
Lukiškių aikštė Vilniuje, 

kaip istoriškai susiformavusi 
vientisa urbanistinė erdvė, 
turi atlikti valstybinę repre
zentacinę ir kartu visuome
ninę funkciją. Projektiniai 
sprendimai turi apimti ir su
derinti šias abi funkcijas — 
įkomponuoti pastatą Gedi
mino pr. 40 ir Aukų gatvę bei 
įvertinti Pamėnkalnio (Tau-
rakalnio) urbanistinių spren
dimų perspektyvą. 

3 straipsnis 
1. Pasiūlyti Vyriausybei ir 

Vilniaus miesto tarybai orga
nizuoti Lukiškių aikštės plėt
ros koncepcijos parengimą, 
aikštės projektavimą ir pro
jekto įgyvendinimą. 

2. Pasiūlyti Vyriausybei 
sudaryti projektų vertinimo 
komisiją, patvirtinti projektų 
vertinimo taisykles ir projek
tinę užduotį. 

3. Pasiūlyti Vyriausybei pa
rengti Lukiškių aikštės pro
jektą, supažindinti su juo Sei
mą ir patvirtinti 1999 metais. 

Lietuvos Respublikos Sei
mo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis". 

Po ilgos tylos 2003.10.08 
pasirodė Vilniaus mero pot
varkis (Nr. OIA-53-267) „Dėl 
istorinės raidos įprasminimo 
Vilniaus mieste priemonių 
plano parengimo ir jo įgyven
dinimo priežiūros komisijos 
sudarymo". Potvarkyje išvar
dinta trylika komisijos narių, 
tačiau nei istorinė raida, nei 
terminai neapibrėžti. o 
Lukiškių aikštė išvis nemini
ma. Taigi, komisija galės 

ALTo suvažiavime lapkričio 8 d. visuomenininkes aptaria ateit ies planus. 
Iš kairės: Sigute Žemaitienė. ALTo fondo pirm. Matilda Marcinkienė ir 
Irena Dirdiene. Jono Kuprio nuotr. 

filosofuoti, tūpčioti apie kokią 
atkastą senovinę geležėlę ar 
diskutuoti dėl senos ar naujos 
gatvės pavadinimo, ir „veik
los" potvarkio dvasioje regi
mybė bus užtikrinta, apsilei
dimas užmaskuotas. 

Būčiau neteisus sakyda
mas, kad Lukiškių aikštė nie
kam nerūpi, nes į ją ne tik 
gviešėsi, bet ir brovėsi balaga-
ninių renginių meistrai, verslo 
atstovai, o ir dabar pasigirsta, 
kad būtų gera ten įrengti vai
kučiams čiuožyklą, karuseles 
ar... alubarius. Gal aplaidumą 
verslininkų aktyvumas nu
svers ir delsimas padiktuos 
kitokią „istorinę" raidą? 

Kai komisijos sudarinė

jamos ne konkrečiam darbui, 
konkursui, vertinimui, o ab
strakčiai veiklai, dažniausiai 
pamirštamos ir pačios komisi
jos kartu su intencija, kuriai 
buvo sudarytos. 

Lukiškių aikštė Vilniuje 
turi vaidinti valstybę repre
zentuojantį vaidmenį, jai turi 
būti parodytas išskirtinis, 
ypatingas dėmesys. Visuome
nė savo nuomonę yra išsakiu
si; jos lūkestis įrašytas akme
nyje aikštės kertelėje. Tene-
pavirsta jis neištesėtu pažadu, 
paminklu apsileidimui, nes jei 
ir labai gailėsimės, prisipažin-
sime kalti esą, kam dėl laisvės 
nusviro galva, neatleis. Neat
leis Lietuva. 

JAV LB KRAŠTO VALDYBOS PIRMININKO LAIŠKAS LIETUVOS PREZIDENTUI 
Didžiai gerbiamas Pone 

Prezidente. 
Jungtinėse Amerikos Vals

tijose gyvenantys lietuviai in
tensyviai seka Lietuvos įvy
kius ir jautriai išgyvena da
bartiniu metu vykstančius po
litinio gyvenimo sukrėtimus. 
Padėjusi lietuvių tautai jos 
siekyje atstatyti prarastą ne
priklausomybę, išeivija vieni
josi su Lietuvos žmonėmis da-
lindamasi patirtimi, gebėji
mais, ištekliais. Prieš maž

daug metus talkinusi Lietuvai 
integruotis į tarptautinę NATO 
struktūrą, išeivija su rūpesčiu 
stebi vykstantį tautos susi
priešinimą ir užsienio žinia-
sklaidoje pasireiškiantį Lietu
vos įvaizdžio menkinimą. Bai
minamės, kad per trylika ne
priklausomybės metų stiprin
ti Lietuvos valstybingumo pa
matai, bus gerokai apardyti 
skandalą sukėlusių politinių 
įvykių. 

Pone Prezidente. JAV 

Lietuvių Bendruomenės vardu 
kreipiuosi į Jus su prašymu 
atidėti vėlesniam laikui Jūsų 
š.m. gruodžio 7-9 d. planuoja
mą viešnagę į JAV-es. Prašy
mą grindžiu šiais motyvais: 

1. Išsprendus Lietuvos Pre
zidentūrą užgriuvusias proble
mas, pasimatymas su JAV pre
zidentu George W. Bush galės 
būti labiau dalykiškas, viso
keriopai naudingesnis Lietu
vos valstybės interesams; 

2. Dabartiniu metu Lietu

vos prezidento atvykimas į 
JAV-es, Amerikos bei užsienio 
žiniasklaidai tik suteiks progą 
dar plačiau iškelti ir išpūsti 
Lietuvą užgriuvusias politines 
problemas, neigiamoje šviesoje 
pristatant Lietuvą ir jos poli
tinio gyvenimo vadovus; 

3. Prisibijome, kad, neiš
sprendus susidariusios politi
nės situacijos Lietuvoje, Jūsų 
vizitas į JAV-es galimai iš
šauks išeivijos veiksmus, pa
žeidžiančius Lietuvos prezi

dento posto orumą. 
Pone Prezidente, maloniai 

prašau atsižvelgti į Jums JAV 
Lietuvių Bendruomenės var
du pateikiamą pageidavimą. 
Viliamės, kad bendromis pas
tangomis artimu laiku Lietu
voje bus pasiektas taikus ir 
teisingas problemų sprendi
mas. 

A l g i m a n t a s S. G e č y s 
JAV LB Krašto valdybos 

pirmininkas 

Veikime šiandien, kad 
rytoj netektų gailėtis 

Pastarieji įvykiai Lietu
voje akivaizdžiai paro
dė, kad lietuvių tautai 

dar labai reikalinga tiksli, 
nešališka, nuosekli informaci
ja, kurios vietinė žiniasklaida, 
per daug įtakojama pašalinių 
srovių, ne visuomet suteikia. 

O tokią informaciją kas
dien oro bangomis į Lietuvą 
siunčia „Laisvosios Europos" 
radijas (Radio Free Europe) ir 
kiek rečiau, bet taip pat, nors 
kiek rečiau girdimas, 
„Amerikos balsas" (Voice of 
America). Kad „Laisvosios 
Europos" radijo laidų tęsimui 
JAV vyriausybė atsisakė skir
ti lėšų, žinojome jau seniai. 
Pradžioje daug mūsų tautie
čių, kurie yra Amerikos pi
liečiai, kreipėsi į savo atstovus 
Vašingtone, prašydami bal
suoti prieš laidų nutraukimą 
— juk, palyginti su milžiniš
komis pinigų sumomis, kurias 
JAV skiria kitiems, ne visuo
met jau taip svarbiems, reika
lams, apie 9 mln. dolerių vals
tybės į bankrotą nebūtų įvarę, 
o neseniai iš sovietų imperijos 

! išsilaisvinusioms tautoms bū
tų suteikę progą dar kurį laiką 
„lankyti demokratijos pamo-

| kas", geriau suprasti pasi
keitimus, vykstančius ir užsie
nyje, ir savoje valstybėje. 

Deja, pirmosioms pastan
goms nepavykus, mūsiškiai 
tarytum nuleido rankas — vis 
tiek neįmanoma pakeisti... 
Antra vertus, daugelis visgi 
mano, kad Lietuva (ir kitos 
Rytų bei Vidurio Europos vals
tybės) jau tvirtai stovi ant 
laisvės kelio ir galbūt tų laidų 
apskritai nereikia... 

Tokia galvosena yra nepa
prastai klaidinga ir net pavo
jinga. Tai parodo ir sumaištis, 
šiuo metu vykstanti Lietuvoje. 
Patys aukščiausi valstybės 
pareigūnai, gera žmonių valia 
įsodinti į valdžios vietas, yra 
įklimpę ne tik į korupcijos 
pelkes, kuriose vargiai pavyks 
atrasti kūlgrindą, bet ir į dar 
pavojingesnius, tautos saugu
mui grėsmingus, įvykius. 

Lietuvos žiniasklaida šiuo 
metu išgyvena tikrą dar-
bymetę. Nuolat skleidžiamos 
sensacingos „naujienos", nuo
lat atrandama vis naujų fak
tų, įrodymų, užuominų, atšau
kimų ir patvirtinimų. Nors 
žmonės, be abejo, tais praneši
mais labai domisi, bet juk 
nelengva susigaudyti visame 
tame informacijos aptplūdyje 
ir atnarplioti siūlo galą. kuris 
nuvestų į tikslios, teisingos, 
nešališkos žiniasklaidos bazę. 

Tokia bazė ir yra „Lais
vosios Europos" radijas, bet, 
paskiausiomis žiniomis iš Pra

hos, šių laidų darbuotojams 
pasakyta susipakuoti ir 
išsikraustyti iki gruodžio 31d. 

Tiesa, tai kol kas nebuvo 
oficialiai paskelbta, nes Bal
tųjų rūmų ir Kongreso dery
bininkai stengiasi tyliai, nežy
miai paramos „Laisvosios Eu
ropos" radijo laidoms nutrau
kimą prakišti pro Atstovų rū
mų narius ir senatorius, kurie 
(galbūt ir lietuvių, Amerikos 
piliečių įtaigoti) yra tam prie
šingi. Kaip iš patikimų šalti
nių žinoma, ne vienas senato
rius ar Kongreso narys, pa
klaustas apie. „Laisvosios 
Europos" radijo laidų užda
rymą, prisipažino nieko apie 
tai nežinąs... 

Taigi, atėjo laikas priminti 
— dar kartą. Tačiau šiuo metu 
turime ir labai rimtą ir svar
bią priežastį. 

Kad Vašingtonas atidžiai 
stebi Baltijos valstybių, o ypač 
Lietuvos žingsnius vakarie
tiškos demokratijos keliu, 
mums visiems aišku (tai įrodo 
ir JAV prezidento apsilanky
mas Vilniuje). Kad Amerikai 
rūpi vis auganti Rusijos įtaka 
pasaulyje, ypač Europoje ir juo 
labiau buvusiose sovietų oku
puotose valstybėse, turbūt 
niekam nėra paslaptis. Mask
va pasistengia savo įtaką 
plėsti korupcija, pinigais, 
radijo ir televizijos laidomis 
bei kitais, gal labiau subtiliais 
būdais. Lietuva šioms įtakoms 
imuniteto neturi. Tai ir dabar 
akivaizdžiai matome. 

Tad gyvybiškai svarbu, 
kad „Amerikos balso" ir 
„Laisvosios Europos" radijo 
laidos būtų transliuojamos 
dar bent vienus metus, bc::r 
kol visa ši nemaloni maišai::-
išsilygins. Svarbu, kad Lietu
vos žmonės matytų tikrąją 
medalio pusę. kad suprastų, 
kokie pavojai ir kokios įtakos 
gresia demokratijai jų valsty
bėje, ir apskritai pasaulio tai
kai. 

Susiraskime savo atstovų 
Kongrese, Senate telefonus, 
adresus, siųskime skubias 
telegramas, elektroninius laiš
kus ir eilinius, skambinkime į 
jų įstaigas, prašydami nenu
traukti „Laisvosios Europos" 
radijo ir ..Amerikos balso" 
laidų dar bent 2004 metus. 
Paaiškinkime atsiradusią pa
dėtį Lietuvoje ir žmonių 
pasimetimą; tvirtinkime, kaip 
svarbi tiksli, nešališka infor
macija, kurią teikia ,.LER" ir 
..AB", ypač šiuo pasimetimo ir 
rūpesčių metu. Paskubėkime, 
rytoj bus per vėlu! Tai akcija, 
kurią lietuviai. Amerikos 
piliečiai gali ir turi atlikti, jei 
jiems svarbi Lietuvos laisvė. 

DAR KARTĄ SUGRĮŽUS 
JUOZAS KONČIUS 

Nr.18 

Tais laikais turistai dar 
nebuvo jos labai užkimšę, ne
buvo tiek triukšmo, kaip da
bar paskutiniu laiku, kaip ži
niasklaida apie šią poilsiavie
tę atsiliepia. Šį kartą tad ir 
panūdome pailsėti Nidoje. Ne-
apsivylėme. Su Neringa Liolė 
neblogai susipažinus parinko 
mums „Jūratės" vasarvietę — 
vieną pagrindinių Nidoje. 

Jūratės viešbutis ne visai 
naujas, statytas kiek ankstė
liau, dar sovietmečiu — ne
prabangus, bet erdvus ir pato
gus. Aplinka nuostabi: iš vie
nos pusės, netoliese už pagrin
dimo Neringos kelio, saulėje 
raibuliuoja mėlynuojančios 
marios, o iš kitos — pušynas ir 
smėlio takas, kuris veda prie 
Baltijos. Pušyno grožį sunku 

ir aprašyti, reikėtų pačiam po 
jį pavaikštinėti, pakvėpuoti jo 
tyru. plaučius gaivinančiu, 
oru ir paklausyti ramaus 
tylaus pušų ošimo. 

Nidą radome dar turistais 
neperpildytą, neatrodo, kad 
čia jų ir trūktų. Daugiausia tai 
vyresnio amžiaus vokiečiai, 
atvažiavę pasigrožėti Neringa. 
Kai kurie jų tikriausiai kilę iš 
šio krašto. Prie „Jūratės" kas 
rytą matydavome po keletą 
didelių turistinių autobusų iš 
Vokietijos. 

Tarp Kuršių marių ir 
pagrindinio kelio stovi viena
aukščiai, nendrėm dengti 
namukai, tokie, kokius čia 
statė čiabuviai nuo neatme
namų laikų; beveik visi ap
kalti rusvai dažytomis len

tomis, o medines langinės ir 
pastogių lentos nudažytos 
tamsiai mėlyna spalva, ta pa
čia papuošti ir virš čiukuro iš 
lentų išpjovineti žirgeliai. 
Daugelis šių namų šeimi
ninkų verčiasi turizmu: nuo
moja kambarius, kai kurie 
namo verandoje, ar kiemelyje 
kviečia pas save pasivaišinti 
lietuviškais gardumynais, pa
pietauti, pavakarieniauti. Pa
tiekalų sąrašai pateikti net 
keturiom kalbom: lietuvių, 
anglų, vokiečių ir rusų. Jau
nos padavėjos, kai kurios net 
pasipuošusios etnografiniais 
šio krašto parėdais, valgia
raštį sugeba paaiškinti keliom 
kalbomis. Maisto pasirinki
mas gausus, patiekalai ska
niai pagaminti, kainos litais 
visai pakenčiamos — išsikel
tus dolerius, gan pigios. Už
sisakęs bet kurį patiekalą, pa
valgysi skaniai, sočiai, ne
brangiai ir nepersivalgysi. Iš 

gėrimų — vyrauja „Švyturio" 
ir „Kalnapilio" alus, bet gali
ma pasirinkti ir duoninės gi
ros, ką mačiau ne vieną da
rant, apstu vaisvandenių bei 
eoca colos. 

Palei vandenį veda platus, 
plytelėmis grįstas takas pasi
vaikščiojimui; dalis tako juos
tos atskirta dviratininkams. 
kad lengviau butų atskirti: 
ant tako yra balta spalva 
išdažytas dviratis. Tačiau šiuo 
taku vienas kitas laksto daug 
greičiau negu reikėtų, net ir 
maži vaikai. Prie vandens yra 
nemažai vaikštinėjantiems 
suolelių, ant kurių galima pa
ilsėti, ar pasigerėti marių 
vaizdais. Čia irgi visur švaru, 
tvarkinga. Kitoje kelio pusėje, 
palei pušyną pristatyta ne
mažai mūrinių, raudonom čer
pėm dengtų, namų. Čia yra 
prekyvietės, aptarnavimo įs
taigos, o prie pat pušyno — 
privatūs gyvenamieji namai. 

didesniuose išnuomoja ir kam- mis negu Kaune ar Vilniuj, vieną vakarą netikėtai už-
barius. Daug kur matyti skel- Turizmui savivaldybė, atrodo, klupo lietus su perkūnija, bet 
bimai su pasiūla — „išnuomo- čia skiria nemažai lėšų ir dė- ir tai suskubome grįžti į savo 
jami kambariai". Palei kelią mesio, tad ir verslas vyksta kambarį sausi, perkūnui tran-
ant stalų matyti daug išdės- gan sėkmingai. kantis dar kažkur kitame 
tytų įvairių suvenyrų, gintaro Mums pasisekė — Nidoje marių pakrašty. 
dirbinių — pigesni lietos dienos, tik Bus daugiau 

Juozas Konrni'- Nidoje 
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Bičiulystė 
Parengia Ligija Tautkuvienė, 

talkinant sūnui Adomui 

Rašykite mums „Draugo"adresu su nuoroda „Bičiulystei" 
„ arba P.O. Box 4102, Wheaton, IL 60189 

ei. paštas: biciulyste@aol.com 

G E R A NAUJIENA 
BIČIULYSTĖS" SKAITYTOJAMS! « 

Nuo Naujųjų metų „Bi
č iu lys tė" tampa trečiadie-
ninio „Draugo" priedu, kurį 
Jūs, mielieji skaitytojai, ga
lėsite užsiprenumeruoti atski
rai. Kaip ir anksčiau, „Bičiu
lystė" pasakos apie trečiosios 
bangos lietuvių gyvenimą, 
kalbins senuosius lietuvius, 
mėgins padėti, patarti įvai
riais gyvenimo klausimais. 
Spausdinsime Jūsų laiškus. 
Atnaujinsime pažinčių klubą 
„Zodiakas", tad jau dabar pil
dykite anketą ir siųskite 
mums aukščiau nurodytu ad
resu. 

Redakcijos kolektyvas, ku
rį sudaro profesionalūs žurna
listai, stengsis, kad keturi 
puslapiai Jums būtų įdomūs ir 
naudingi. Iš viso su „Draugu", 
jūs gausite 10 didelių puslapių 
arba 20 mažesnių (kaip pvz., 
„Amerikos lietuvio" formatas) 
puslapių. Savaime supranta
ma, kad nežymiai keisis ir 
prenumeratos kaina. Vienas 

leidimas kainuos 0,75 dol. 
Prenumerata priimama: 

JAV — pusei metų — 20 
dol. (26 nr.), metams — 40 dol. 
(52 nr.). 

Į Kanadą — pusei metų — 
34 dol., metams — 68 dol. 

J Europą / Lietuvą — pusei 
metų — 42 dol., metams — 80 
dol. 

Priimame reklamą. As
meniniai skelbimai priimami 
nemokamai. Juos galima siųs
ti elektroniniu paštu 

BICIULYSTE@AOL.COM 
arba 

BIČIULYSTĖ® 
DRAUGAS.ORG 

arba faksu: 773-585-8284 
arba tel. pirmadieniais ir 
penktadieniais nuo 9 iki 3 v.v. 

Prenumerata priimama 
„Draugo" administracijoje. Jūs 
galite paskambinti teL 773-
585-9500 ir per visuomeninius 
platintojus. 

PAŽINČIŲ KLUBAS „ZODIAKAS" 
ANKETA 

Išsikirpk ir išsiųsk. Įdėk voką su savo adresu. 

Norėdami padėti vienišiems, atnaujiname pažinčių klubą. Tai 
darome nesavanaudiškai, be užmokesčio. Užpildykite anketą ir 
siųskite mums nurodytais adresais. Galite ir elektroniniu paštu. 

1. Amžius ūgis kitos savybės 
2. Socialinis statusas: išsiskyręs (-usi) 
Nevedęs netekėjusi našlys (-ė) 
Vaikai. 
3. Socialinė padėtis: apsirūpinęs (-usi) _ 
neapsirūpinęs (-usi) gyvenamuoju plotu 

4. Išsilavinimas 
5. Darbas (kūrybinis, fizinis, aptarnavimo sfera). 
6. Pomėgiai 

7.Tikslai - rimtai draugystei, laisvalaikiui praleisti, 
bendravimui 

8. Jūsų adresas ir telefono Nr. 

9. Skelbimo tekstas. 

Jūsų vardas, telefono Nr., adresas, kurį norite paskelbti 

ŽINIOS IŠ LOS ANGELES 
Gruodžio 6 d., šeštadienį, 1 

v. p.p. Los Angeles Dramos 
sambūris kviečia visus — su
augusius ir mažus — į kalė
dinio spektaklio vaikams prem
jerą — Ramutes Skučaitės 
pjesę „Žaislų paradas". Re
žisuoja Edita Kliučinskaitė, 
dailininkas — Sigitas Šniras, 
muziką sukūrė Viktoras Ra
lys, kostiumų dailininkė — 
Aušra Matulevičiene. Po spek
taklio — vakarone, kurioje 
Kalėdų senelis da'!..s dova
neles, bus daug šokių ir žai
dimų. Viskas rengiama Šv. 
Kazimiero parapijos salėje 
(3855 Evans St.. Los Angeles). 

Gruodžio 6 d., šeštadie
nį, nuo 2-6 v.v. Los Angeles 
Lietuvių Bendruomene rengia 
kalėdinę mugę Šv. Kazimiero 
parapijos kieme (2718 St. 
George St., Î os Angeles, CA), 
kurioje bus galima įsigyti su
venyrų, liaudies meno dirbi
nių, muzikos įrašų, paragauti 
lietuviškų patiekalų. 

Gruodžio 7 d„ sekmadienį. 
12:30 v. p.p. Lietuvių fronto 

bičiuliai rengia literatūrinę 
popietę. Dalyvaus Lietuvos 
Rašytojų sąjungos, Kauno 
skyriaus pirmininkas poetas 
rašytojas Petras Palilionis. 
Los Angeles poetai rašytojai 
— Karolis Milkovaitis, Alė Rū
ta ir Pranas Visvydas. Lite
ratūrinėje popietėje bus prisi
mintas praeitais metais išėjęs 
Anapilin poetas Bernardas 
Brazdžionis. 310-458-0027. 
Renginys vyks parapijos salėje. 

Gruodžio 14 d, sekmadie
n į 10:30 v.r. aukojamos Mi
šios skiriamos vaikams, jauni
mui ir jaunoms šeimoms. No
rėdami, kad kuo daugiau jau
nų šeimų bendrai glaustųsi 
prie Dievo stalo Jaunų šeimų 
šv. *Mišioms rengti Organi
zacinis komitetas kviečia 
visus kuo gausiau atvykti bend
rai pasimelsti, pasiklausyti 
jaunimui skirto pamokslo, pa
bendrauti ir pasivaišinti. Vai
šėms siūloma atsinešti užkan
dėlių patiems, tikimasi, jog tai 

Antradienį, gruodžio 2 d. 
Lemonte PLC, posėdžiavo 
Šiaurės Amerikos tautinių šo
kių instituto taryba. Čikagiš-
kė Nijolė Pupienė (pirminin
kė), Aldona Zander (vicepir
mininkė) atvykusi iš Kanados, 
iš Detroito atvykusi Viktorija 
Viskontienė ir vietinės Rasa 
Poskočimienė bei Reda Pliū-
rienė. 

Nijolės Pupienės žodžiais 
tariant, tai tėra eilinis tarybos 
posėdis su eiliniais klausi
mais. Taryba renkasi du kar
tus per metus aptarti svar
biausius pagrindinius ir eina
muosius klausimus. Šįkart bu
vo svarstoma artėjančios išei
vijos šokių šventės pranešėjo 
kandidatūra, kiti klausimai. 

Pasidomėjau kokiame sto
vyje Šokių šventės reikalai. 
Rasa Poskočimienė, šios šven
tės meno vadovė, pasidžiaugė, 
kad jau gauti pranešimai, jog 
nori atvykti lietuvių tautinių 
šokių grupės iš Švedijos (!), 
Lenkijos. Iš Brazilijos norėtų 
atvykti net dvi grupės, tačiau 
šiandien jos neturi dar kelio
nei susirinkę lėšų, o bilietai 
nėra pigūs. Atsikūrė naujai 
buvusios šokių grupės, gal 
tiksliau, išlaikomas jos pava
dinimas, o vadovai, dalyviai, 
jau kiti. Susikūrė ir naujos. 
Smagu, kad naujos bangos 
lietuviai vis daugiau įsijungia 
į jų veiklą. Kai kur net patys 
padeda įkurti tokias grupes. 
Štai Mineapolio, MN grupę 

• 

„Vėjava" pradėjo kurti iš 
Lietuvos atvykusi mergina, o 
jos darbą tęsia vietinė lietuvė 
Kristina Cood. O Floridos ve
teranai iš „Audros" šiais me
tais atvyksta kartu su vaikų-
anūkų šokių grupe. Puiku! 

Visas paruošiamasis šokių 
šventės darbas jau pabaigtas. 
Dabar, jei atsiras pataisymų, 
pakeitimų, jie bus išsiuntinė
jami paštu. Jei vadovams ar 
dalyviams kiltų kokie klausi
mai, jie visada gali kreiptis į 
Rasą Poskočimienę. Jos elek
troninio pašto adresas: 
sokiusvente@hotmail.com 

Atsiranda ir kita bėda, aiš
ku tik šokių šventės atveju, 
kad labai daug vaikų išvyksta 
visai vasarai Lietuvon. Iš 
vienos pusės tai labai šaunu 
— nenutrūksta ryšys, kalba 
pagerėja, o iš kitos pusės ir 
gaila, kad nedalyvaus tik kas 
ketveri metai rengiamoje 
šventėje, kad nepajaus to viso 
jaudulio, kai kažkur Ameri
koje susirinks tūkstančiai tau
tiečių ir vienu metu, taip kaip 
Lietuvoje, susikabins ranko
mis, suks ratelius ar šoks pol
ką... Ir tada atsimeni nuosta
bius poeto Justino Marcinke
vičiaus žodžius: „Kol mano 
rankoje tavo ranka, o tavo 
rankoje jo ranka, tada mes 
esame stiprūs..." Bet gyveni
mas diktuoja savas sąlygas, 
tėvai, išsiųsdami vaikus visu 
mėnesiu anksčiau Lietuvon, 
sutaupo nemažai, ne taip leng-

vai čia uždirbamų pinigų, visą 
mėnesį ilgiau vaikai tampa 
šimtaprocentiniais lietuviais. 
Toks mūsų gyvenimas. 

Nemažai diskusijų sukėlė 
neseniai per ABC TV — lap
kričio 7 d. rodytas filmas 
„Married to the Kellys", kuria
me lietuviškais tautiniais rū
bais aprengti jauni žmonės pa
rodyti ne iš geriausios pusės. 
Buvo daugiau šaržo, nei ko
kios meilės ar pagarbos ma
žytei mūsų tautai . Kartais 
man atrodo, kad esame lyg žir
nis prie kelio — kas nori, tas 
trypia. Tad mano klausimas 
— kokia instituto veikėjų 
reakcija? Nijolė Pupienė ban
do sakyti, kad čia Amerika, 
kad Los Angeles „Spindulio" 
vadovė ir šokėjai čia niekuo 
dėti ir pan. Mudvi su Reda 
Pliūriene vienos nuomonės — 
jei taip būtų parodyta žydų 
tauta, tai seniai būtų tas fil
mas nuimtas ir uždraustas. 
Nes jie moka kovoti už savo 
tautos garbę, gal ir ne visada 
teisingai, bet pasaulis žino — 
būk atsargus vaizduodamas 
šitą tautą. O mes ką, lietu
vaičiai — ką padarysi, Ame
rika... Dėkui Dievui, taip gal
vojame ne visi. Atsirado žmo
nių, kurie parašė laiškus į 
filmą transliavusią TV stotį. 
Žinoma, jie niekuo dėti. Bet, 
kartais ir lašas po lašo šį bei tą 
pratašo... 

Ligija Tautkuvienė 

CHARLES LINDBERGH PASLAPTIS 
ĮMINTA 

&&JK 
• • • NAUJIENA — MIUZIKLAS! 

Miuziklas? Meno mokyk
lėlės kieme? Neįtikėtina, — 
pasakys kažkuris žmogus. 
Kodėl ne?! Kai prieš keletą 
metų gabi mergaitė Jus tė , 
lankiusi mokyklėlės dainavi
mo ir baleto klasę, paliko mus 
ir išėjo savo mokyklon, nes 
ten buvo ruošiamas vaikų 
miuziklas, pradėjau galvoti, 
kad mūsų vaikams, atvyku
siems iš Lietuvos, reikia ieš
koti kažko panašaus. Neapra
šinėsiu to ieškojimų kelio, tik 
pasakysiu, kad ir mes turime 
naują projektą — pastatyti 
miuziklą vaikams! 

Kauno Valstybinis aka
deminis dramos teatras šių 
metų sezoną atidarė premjera 
vaikams, kurioje dalyvavo 
aktoriai, 80 mokyklėlės „Ma
no teatras" moksleivių (jauniau
siam buvo tik dveji su tru
pučiu...), vaikų tėvai, berniu
kų choras „Varpelis", atlikęs 
pagrindinę vokalinę, akom
panuojančiojo solistams, rolę. 
Jaunas kompozitorius Raigar
das Tautkus (Amerikos lietu
viams pažįstamas iš Kara
liaus Mindaugo 750-ųjų me
tinių minėjimo, kuriame daly
vavo kartu su aktoriumi E. 
Stanciku), scenarijaus autorė 
ir režisierė aktorė Inesa Pa
liulytė sukūrė įspūdingą miu
ziklą „Laisvės alėja — Sek
madienis". 

Kai po. gana ilgoką laiką 
užtrukusio, susirašinėjimo su 
komp. R. Tautkum, gavau jo 
pritarimą, jog ir mes galime 
mėginti pastatyti šį spektaklį 
(trukmė apie viena valanda 

laiko), supažindinau su šiuo 
planu mūsų dėstytojas — 
Loretą Umbrasienę. Jūratę 
Grabliauskienę, Birutę Ku-
gaudienę. Visos su džiaugsmu 
priėmė šį planą. Po truputį 
pradėjome dirbti. Tačiau, mo
kyklą lankančių vaikų aiškiai 
mums nepakanka. Todėl nu
sprendėme po Naujųjų metų 
skelbti moksleiviams papil
domą priėmimą į vokalinę, 
baleto klasę. Kviečiame visus 
vaikus, turinčius noro vaidin
ti, dainuoti ir šokti scenoje, 
įsijungti į akciją „Miuziklas"! 
Pirmasis priėmimas įvyks jau 
Naujaisiais metais, sausio 6-
tą dieną (antradienį) nuo 
6-7:30 v.v., Lemonte, PLC, o 
Čikagos Jaunimo centre sau* 
sio 10 d. (šeštadienį), nuo 

1:15-2:30 v. p.p. 
Meno mokyklėlėje veikia 

dailės klasė. Esame numatę ir 
būsimuosius dailininkus 
įtraukti į miuziklo scenografi
jos darbus. Po Naujųjų metų 
priimsime naujus moksleivius 
į dailės skyrių tiek Lemonte, 
tiek Čikagoje (Čikagos Jau
nimo centro patalpose vei
kiančioje mokykloje galime 
priimti moksleivius į antrą 
pamoką — nuo 2 v. p.p.) 

Fortepijono dėstytoja, pia
nistė Aušra Stonienė laukia 
moksleivių ketvirtadieniais 
Lemonte. PLC ir šeštadieniais 
Čikagoje JC. Smulkesnė infor
macija tel. 630-620-9904, 
vakarais. 

Ligija Tautkuvienė 

© - ' y 
KONKURSAS ŽAIDIMAS 

Iš saulėtos Floridos at
skriejo kun. Eugenijaus Ge
rulio laiškas. Jis rašo: ,,Dr. 
Juozas Meškauskas mus visus 
perspėja, esą mes rūpinamės 
savo plaučiais, širdimi, inks
tais, kepenimis, bet nesirū
piname smegenimis". Jis ra
šo: „Smegenys, kaip ir raume
nys, jei jų nenaudojame — jos 
nyksta" (..Draugas" Nr. 198, 

•.ip*- er.izia tradicija 
V. D. 

2003.10.11). •'* f' 
Kun. E. Gerulis sudarė ke- < 

lėtą konkursinių užduočių "— 
smegenų miklintojų. Jis* rašo: 
..Mes mylime savo gražią lie
tuvių kalbą, todėl rupinamts, 
kad tiek jaunimas, tiek vyres
ni žmonės turėtų' kuo platesnį' 
lietuvių kaJBoš žodyrtą". Juk' 
smegenų darbas reikalingas 
visiems! . JJ • 

— 1 w * ' * -• 
Pirmoj t rfduotis 

Konkursas susideda iš 
penkių užduočių. Šiandien 
spausdiname pirmąją užduotį. 
Atsakymus siųsti nurodytu 
..Bičiulystės" adresu. Kiekvie
nos dalies nugalėtojus skelb
simo, o t rys , atsiuntę greičiau
siai teisingus atsakymus, bus 
apdovanoti. Sėkmės! L.T. 

JAV armijos pilotas Char
les Lindbergh (1902—1974), 
gimęs Detroite, Michigan vals
tijoje — pirmasis aviacijos 
istorijoje, vienas be nusileidi
mo per 33.5 valandas perskri
do Atlantą iš New York į 
Paryžių. Charles buvo vedęs 
ir su žmona Anne Morrovv Lind
bergh turėjo šešetą vaikų. 
Vienas jo sūnus Charles Jr. 
(1930—1932) buvo pagrobtas 
ir nužudytas. Jo pagrobėjas 
Bruno Hauptman buvo nu
teistas ir jam įvykdyta egze
kucija. Šitas įvykis teisinėje 
sistemoje įgavo „Lindbergo 
Akto" pavadinimą. 1950 
metais parašė knygą „The 
Spirit of St. Lois", už ką buvo 
apdovanotas Puhtzer premija. 

Berlyne ką tik pasibaigė 
trijų vokiečių genetikos tyri
mai, kuriais įrodyta, kad 
Amerikos aviatorius Charles 
Lindbergh buvo jų tėvas, gy
venęs veik du dešimtmečius 
dvigubą slaptą gyvenimą. 

Anton Schvvenk. žurnalis
tų konsultantas Vokietijoje, 
teigė, kad DNA tyrimas buvo 
atliekamas Miuncheno (Mu-
nich) universitete ir 99.9 pro
cento įrodė, kad Dyrk ir David 
Hesshaimer bei jų sesuo Ast-
rid Bouteuil yra Lindbergh 
vaikai. Tai puikiausias mo
mentas jų gyvenime, todėl, 
kad dabar jie turi priklauso
mybės jausmus. 

Ch. Lindbergh pradėjo ro
maną su Miuncheno skrybėlių 
gamintoja Brigitte Hesshai
mer 1957 metais, kai jam bu
vo 55, o jai 32. Jie susilaukė 
trijų vaikų: Dyrk, 45 m., 
Astrid, 43 m. ir David, 36 m. 

Daug keliaujantis, Lind
bergh praleido po tris kartus 
per metus nuo penkių iki 14 
dienų su šeima Miunchene iki 
tol, kol jis 1974 metais mirė. 
Lindbergh ir Brigitte Hesshai
mer draugystę nuo vaikų slė
pė ir vaikai žinojo apie juos 
lankantį žmogų, kaip apie 
„Mr. Careu Kent". 

Vokiečiai ilgai nė neįtarė 
tikros tiesos apie paslaptin
gąjį lankytoją. Jie apibūdino 
jį, kaip mylintį vyrą, kuris 
skyrė jiems nemažai laiko ir 
energijos, įkūrė palikimo fon

dą ir padėjo 
n u s i p i r k t i 
namą. 

Vokiečiai 
pirmieji at
vėrė paslaptį 
r u g p j ū t y j e , 
porai metų 
praėjus nuo 
motinos mir
ties, pažadė
ję jai išlaikyti tylą. Sakė, kad 
jie tik ieškojo archyvų ir 
neturi jokių planų dėl 
Lindbergh turto ar prisiteisti 
teises į jį. Jų ieškojimai buvo 
sutikti ledine tyla JAV 
Lindbergh šeimoje. Tik avia-
toriaus anūkas Morgan Lind
bergh pirmasis sutiko suar
tėti, sakydamas, kad jie labai 
„paprasti" žmonės, kuriuos jis 
pirmiausia pamatė atsiųstoje 
nuotraukoje. Jis buvo pirmas 
ir vienintelis sutikęs atlikti 
DNA tyrimą, todėl buvo labai 
šiltai sutiktas trijų vokiečių 
Europoje. Bet kiti šeimos nariai 
priešinosi, nedalyvavo, bai
mindamiesi apie tėvų praeitį. 

Giminaičiai planuoja susi
tikti ateinančiais metais JAV. 
Vokiečiai niekada nepagalvo
jo, kad jie yra Lindbergh vai
kai. Tai tėra tik laimingos is
torijos pradžia. Astrid Bou
teuil sakė, kad ji atrado tiesą 
apie jos tėvą 1980-ųjų pra
džioje, kada surado šūsnis 
Lindbergh laiškų motinai ir 
straipsnį apie jį. Dėl to pykosi 
su motina, kuri norėjo išlai
kyti paslaptį. Charles Lind
bergh 1927-ųjų metų popu
liarumas, kai jis pradėjo sim
patizuoti naciams ir priėmė 
apdovanojimą nuo Luftwaffe 
vado Hermann Gering, labai 
sumažėjo. Vėliau jis buvo 
reabilituotas ir prisimenamas 
bei pagerbiamas iki jo mirties. 
Jei tikėti jo biografu A. Scott 
Berg, Lindbergh santuoka 
sušlubavo, kai 1950 metais 
prasidėjo romanas. Schwenk 
sakė, kad apie dvigubą 
Lindbergh gyvenimą ir meilės 
istoriją yra suplanuota knyga 
bei televizijos dokumentinė 
laida. 

Pagal įvairią žiniasklaidą 
parengė L.T. ir A. T. 

NIEKO NEĮVYKO! 

Parašykite 20 žodžių, kurie baigiasi galūne „uo", pvz.. šuo, sesuo ir 1.1. 

Mus pasiekė elektroninio 
pašto žinutės, kuriose jauni 
žmonės apgailestauja, kad 
Willowbrook „Bunkeris" užda
romas, nes lietuviai ir vėl 
susimušė ir primušė... 

— Nieko neįvyko, — at
sako garsios šokių salės Wil-
lowbrook miestelyje savininkė 
Birutė Jodvalienė, į mano 
klausimą: „Kas gi ten įvyko 
praeitą savaitgalį?". 

— Lietuvių susirenka apie 
tris šimtus, policininkų visada 
turime šešetą. Kai susirenka 
juodaodžiai šokėjai, o jų būna 
apie pusantro tūkstančio, 
policininkų nebūna. Gal mes 
tokia tauta, gal tai sovietinio 
auklėjimo palikimas? — gar
siai mąsto Birutė. — „Bunke
ris" uždaromas eiliniam, iš 
anksčiau suplanuotam, re
montui. Sutvarkysime ir vėl 
atidarysime. 

Taigi, eilinį kartą „niekas 
neįvyko", nes lietuvaičių muš
tynės, matyt, tapo neatsieja
ma renginių dalimi. Eilinį 
kartą pamoralizuoti — ne
gražu, nepadoru, juk taip tik 
paniekiname lietuvio vardą ir 
1.1., būtų tas pats, kaip nu
sikosėti į vandenį. Juk yra da
lis jaunų žmonių, kuriems ar 
Lietuva, ar Amerika visai ne
svarbu, nes jų ego — tik jie 
patys, kieti kumščiai, skustas 
pakaušis ir kam „į snukį už
važiuoti?!" Ar ne apie tokius 
žmones primena sovietine dai
na: ..moj adres m dom. m 
ulica. moj adres — Sovietskij 
sojuz!" — „Mano .įdrosas -

nei namas, nei gatvė, mano 
adresas — Sovietų Sąjunga!" 
Nei tėvynės, nei moralės. 

Štai rytinėje pakrantėje 
lietuviai sumušė lietuvį. Jau
nuolį, panorusi nutraukti 
beprasmiškas muštynes, su
mušė kiti, tokie patys jauni 
lietuviai. Tik vieni gimę Lie
tuvoje, tie kurie mušėsi, o tas, 
kuris bandė nutraukti, gimęs 
Amerikoje. Visų šaknys iš Lie
tuvos. Kodėl tas mūsų jauni
mas toks žiaurus? Ar Lietu
voje, anais, sovietiniais lai
kais, buvo tiek muštynių? 
Beprasmiškų, muštynių dėl 
muštynių?! Ne bokso ar, dabar 
madingo, kikbokso ringe, bet 
čia pat, gal net tavo panosėje. 
Tikriausiai buvo, gal ne tiek 
daug. Mano jaunystės laikais, 
dėkui Dievui, nebuvo kvai-
šalų, arba apie juos mes nieko 
nežinojome, nebuvo tiek daug 
geriančių. Dabar, pinigus už
dirbantieji, neturėdami jokios 
kultūros pagrindo, leidžia die
nas ir vakarus mirkdami res
toranuose, ten tirpdydami 
dažnai sunkiai uždirbtus pini
gus. Ar jie žino kiek daug gali
ma pamatyti toje pačioje Či
kagoje, ar jie žino kur kokie 
teatrai, koncertų salės. Ar bu
vo nuvykę prie Niagaros 
krioklio ar Didžiojo kanjono, 
ar, ar ir 1.1. Nejaugi būti lietu
viu, vadinasi, reikia nusi
skusti plaukus, prisigerti ir 
susimušti9! Ar tik tokia mūsų 
jaunimo vizitine kortelė'' Kas 
atsakvs9 

L. T. 

mailto:biciulyste@aol.com
mailto:BICIULYSTE@AOL.COM
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mailto:sokiusvente@hotmail.com
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GRUODIS 

Pagal iau pas ibaig ia ru 
dens lietūs, purvynai . Žemė 
s t i n g s t a nuo šalčio, d a r o s i 
k ie ta , grubi. Kiekvienas 
grumstel is sukietėjęs, ba lu tės 
apt rauktos ledu. Kaimo ke
liai, išklampoti rudens pur
vynų metu, dabar grumstuot i 
nelygūs, krato važiuojant, ra
tai šokinėja, nelygiai sukas i . 
Tokia šalčio sus t i ngdy ta , 
g rumstuota žeme vad inama 
g ruodu . Iš čia ir gruodžio 
mėnesio pavadinimas. 

ILGI Ž I E M O S 
V A K A R A I L I E T U V O J E 

O ar žinote, vaikai , ką 
žmonės darydavo ilgais žie
mos vakarais? 

Žiemos ir rudens vakara i s 
buvo rengiamos v a k a r o n ė s . 
Žmonės vakaroti susi r inkda
vo iš eilės visose vieno ka imo 
valstiečių sodybose. Moterys 
atsinešdavo verpimą, mezgi
mą, ausdavo juostas , plėšyda
vo plunksnas; vyrai vydavo 
virves, taisydavo pak ink tus , 
drožinėdavo įvairius medžio 
drožinius ir pan. Senesnieji 
pasakodavo pasakas , minda
vo mįsles, j aun imas dainuo
davo. Tokiose vaka ronėse bu
vo ku r i ama tur t inga tau tosa
ka, k raunami t au tos lobiai , 
k u r i e išliko ir mūsų laikais. 

M Į S L Ė S 

Balta drobulė visą pasaul į 
užgulė. (sniegas) 

*** 
Be kirvio, be grąžto tiltą 

pas ta to . (šaltis) 
*** 
Galva nesiekia žemės , 

kojomis stogą remia. 
(ledo varvekliai) 

Žmonės sako: „ P e r s i g a n 
d o , k a i p ž i e m a p a v a s a r i o ! " . 
Kaip galvojate, vaikai, ką tai 
reiškia? Parašykite ir a t s iųs 
kite „Draugo" l ie tuviukams. 
Lauksiu jūsų laiškučių. 

A T E I N A Ž I E M A 

Praslinko ruduo , ir mes su 
n e k a n t r u m u l a u k i a m e žie
mos. Žiemą apsnigs laukai , 
keliai ir miškai. Gražu miške, 
kai eglių šakas slegia sniegas, 
lyg norėdamas j a s pri lenkti 
prie žemės ir apkloti bal tu 
žiemos apklotu. Lyg kokių ne
matomų rankų padary t i suša
lusių upių veidrodžia i vin-
giuojasi, nelyginant didžiuliai 
žalčiai baltose žiemos pievose. 

Žiemą saulė pakyla ne
aukštai ir vėl grei tai slepiasi. 
Todėl dienos b ū n a t rumpos , o 
naktys - ilgos. P a p ū t u s šiau
rės vėjams, Lietuvoje atslen
ka šal tas oras nuo Arkt ies 
vandenyno, o p a p ū t u s rytų 
vėjams, - iš tolimosios Azijos. 
Tuomet dienos būna saulėtos, 
giedros, bet ša l tos . Sniegas 
akinančia i sp indi saulėje , 
girgžda po kojomis. 

Vakarų ir p i e tvaka r ių 
vėjai a tneša šiltesnį orą nuo 
Atlanto vandenyno. Dangus 
apsiniaukia, t i r š t i žemi de
besys ilgam paslepia saulę. 
P ras ideda a t lydys . Sniegas , 
patyžta, nuo stogų pakimba ' 
ilgi varvekl ia i . Kiemuose 
skardena įraudę vaikai - j ie 
lipdo senius b e s m e g e n i u s , 
stato sniego pilis. 

Kartais būna st iprių pū
gų. K a u k d a m a s vėjas neša 
sniegą, suverčia dideles pus
nis. Užpusto kel ius . Sunku 
tuomet miško žvėre l i ams 
sus i ras t i mais to . J i e glau
džiasi arčiau sodybų, laukia 
žmogaus pagalbos. 

ŽIEMA 

Vėjeli, vėjeli, nepūsk! 
Upeli, miegok, nepabusk! 
Ilsėkis, žemele, balta 
Sidabro žvaigždėm apsnigta: 
Graži karalienė žiema 
Ateina sapnus nešdama! 

VTiktoras Šimaitis 

MARIJOS NEKALTAS 
PRASIDĖJIMAS 

Gruodžio 8 dieną visa Ka
tal ikų Bažnyčia švenčia Ma
rijos Neka l to P ras idė j imo 
šventę. Tą dieną žmonės e ina 
į bažnyčią dėkoti Dievui už 
Mariją. Neka l t a s Pras idė j i 
mas reiškia, kad nuo pirmo 
savo gyvenimo momento Ma
rija buvo be jokios nuodėmės . 
Tai buvo Dievo dovana ja i , 
nes Dievas ją pasi r inko būti 
J ė z a u s Motina. 

MARIJAI 

Sveika Marija, 
Pilna malonės! 
Su tavim Dievas 
ir geri žmonės. 

Esi palaiminta, 
Šventa Mergele. 
Prieš Jėzų Kristų. 
Klaupiant ant kelių. 

Kunigas Stasys Yla 

VIDINIS PASAULIS 
Pažindami savo vertybes 

- kas kiekvienam svarbu, -
j aun i žmonės tai viešai paro
do, p a m a t o kitų vidinį pa
saulį, gerbia kitų nuos ta tas , 
džiaugiasi bendrais in teresa is 
ir ugdo bendravimą su ki tais . 

Tai nėra labai pap ras t a . 
Vidinis pasaul is nere ta i būna 
labai pažeidžiamas ir užda
ras . Tam, kad i šmoktume pa
žinti save ir ki tus, t u r i m e la
vintis , at l ikt i sielovados pra
t imus . 

Šta i v i e n a s t o k i ų 
u ž s i ė m i m ų : 

1. Kiekvienas va ikas gau
na po spalvotą pieštuką ir po 
didelį popieriaus lapą, kurį 
padalija per pusę, o kiekvie
noje pusėje nubraižo t r i s lan
gel ius . Savo vardo n i e k a s 
neužrašo . 

2. Kairė je pusėje esan
čiuose langeliuose kiekvienas 
per 10 min. nupiešia (nebūti
nai meniškai) : 

- kuo savo bendruomenė
je (mieste, aplinkoje) labai 
didžiuojasi; 

- ką norėtų savo aplinkoje 
patobulinti; 

— kokius pokyčius norėtų 
matyti pasaulyje ateinančiais 
metais. 

3. Asmeniniai lapai suka
binami ir sudedami skiltimis 
- vyksta pagoda. 

4. Visi iš eilės apžiūri pie
šinius ir per 10 min. išsirenka 
tuos, kurie labiausiai pa t inka . 
Taip sudaro žaidėjų porą 
(jeigu nori, gali būti t rys) . 

5. Per 10 min. žaidėjas sa
vo lapo dešinėje, trijuose lan
geliuose nupiešia simbolius, 
kurie išreikštų, ką j is supra to 
apie savo poros vertybes ir 
nuostatas. 

6. Vedėjas kviečia kelis 
savanorius, kad šie paaiškin
tų savo piešinius ir pasakytų, 
ką jie suprato, įžvelgė ben
drame darbe. 

Kiekvienas vaikas tampa 
pilnaverčiu visuomenės nariu, 
per ugdymą, dalyvavimą vi
suomeniniame gyvenime, kul
tūros supratimą. Įsisavinant 
šiuos socialinius pagrindus, 
vertybes, tikėjimus, taisykles 
ir idealus, vyksta vaiko as
menybės formavimasis ir jo 
elgesio reguliavimas. 

PATARLĖS, 
PRIEŽODŽIAI, 

POSAKIAI 

K a s p a t s g e r a s , t a s i r 
k i t ų n e n i e k i n a . 

K a s p a č i a m n e m a l o n u , 
n ė k i t a m n e l i n k ė k . 

K a s n u s i d ė j o , b i j o i r 
v ė j o . 

K a s n o r i m u š t i , r a n d a 
i r l a z d ą . 

K a s p e r d a u g , t a i n e 
s v e i k a . 

K a s p i g i a k a i n a p e l n y 
t a , l e n g v a r a n k a p r a ž u d y 
t a . 

K a s p i rmesn i s , ta s grei
t e s n i s . 

K a s p y k s t a , t a s n e t e i 
s u s . 

K a s p r i e k o p r i t a m p a , 
t o k s i r p a t s p a t a m p a . 

K a s s a u b l o g a s , t a s i r 
k i t a m n e g e r a s . 

K a s š i rdy je , t a s i r lū 
p o s e . 

K a s t a r p k i t ų a s i l o i e š 
k o , p a t s a s i l a s l i e k a . 

Kas tepa, ta s ir važiuoja. 

Parengta pagal 
J. Mingirdo knygą 

„Patarlės, priežodžiai, posakiai" 

KAS DOVANOJAMA 
KALĖDŲ PROGA? 
Dovanot i ka lėdines do

v a n a s popul iaru visame pa
saulyje, tač iau kiekviena šalis 
tu r i savo tradici jas ir požiūrį į 
ta i , ką reikėtų dovanoti. 

A m e r i k o j e svarbiausia, 
kad dovana bū tų gražiai įpa
kuo ta ir pas lėp ta po eglute. 
Dažna i dovanojami angeliu
kai (eglutei papuošt i arba val
gomi), drabužia i su kalėdine 
simbolika, kepami imbieriniai 
namel ia i . 

J a p o n i j o j e vaikams daž
niaus ia i dovanojami pinigai. 
S u m a p r i k l a u s o nuo tėvų 
finansinės padėt ies . Iš daiktų 
dažniaus ia i dovanojami dra
bužiai ir žaislai . Kai kur puo
š iamos ir eglu tės . 

V o k i e t i j o j e visi labiau
siai džiaugiasi radę po eglute 
dovanotojo savos gamybos do
vaną. Antroje vietoje - gera 
k n y g a , t rečioje - specialus 
čekis dovanoms nusipirkti. 

P r a n c ū z i j o j e dovanoja
mos labai įvairios dovanos. 
Bet popul iar iausios yra šoko
ladas , pinigai, knygos, žaislai 
ir vynas . 

********** *************** 

PETRONĖLĖ 
ORINTAITĖ 

( 1 9 0 5 - 1 9 9 9 ) 

P r o z i n i n k ė , poe tė g imė 
Liepalotuose (dab. Šakių ra
jonas). Baigė Vilkaviškio gim
naziją. V D U s tudi javo l i tu
anistiką, p r a n c ū z ų ir anglų 
l i teratūrą, pedagogiką. 1949 
m. išvyko į JAV. 

Ypač g a u s i P e t r o n ė l ė s 
Or in ta i t ė s k ū r y b a v a i k a m s , 
pas i rašyta Balės Vaivorytės, 
Voverytės, Vovera i tės slapy
vardž ia i s . Rašy to jos apsa 
kymų s iuže tų r a ida lėta, bet 
pasako j imui g y v u m o te ik ia 
ekspresyvi, va izd inga kalba, 
puikiai i š re i šk ian t i vaiko bū
senas ir pasau l io matymą. Jos 
meninės r a i š k o s p r iemonės , 

* • * * * * * * * * * + * * * * + + * * * 

ypač palyginimai , metaforos 
e s t e t i z u o t o s p a g a l v a i k ų 
suvokimo gal imybes . 

S i m a s G e d i m i n o p i l y 
( i š t r auka) 

Užėjo l ie tūs . P i la ka ip iš 
maišo . Kel in ta d iena be per
t r a u k o s . Išsyk d a r vaikiščia i 
mėgino plūsčioti po ba l a s , kel
n a i t e s a u k š č i a u ke l ių a t s i 
rai toję , pas i t e šken t i p i lnuose 
grioveliuose. Bet k i a u r a i per
m i r k ę ir d r ebu l i o p a k r ė s t i , 
t u r i pa r t ėkš t i į vidų. O ką čia 
ve iks i : p r i s p a u s k nosį p r i e 
lango st iklo ir žiopsok į lie
t a u s s r u o g a s , į s t r i ž a i ore 
b e s i d r a i k a n č i a s , į s t a m b i u s 
b u r b u l u s balose, į p ro ta rp ia i s 
p l i sk inant į žaibą... 

O ir m a m a užgynė : 
— Kol nus tos , ane i v ienas į 

l auką — š iukš tu ! 
Kad iš dyko la iko nesus i 

g u n d y t ų vėl v i enas n u o ki to 
nud ing t i k i eman , a t n e š ė di-
de l iaus ią krepšį bulvių. Ap
d a l i n o į r a n k i a i s : k l i b i a i s , 
b u k p e i l i a i s , s e n o m i s gelež
t ėmi s - da rbuok i tės ! 

- Didžkukul ių v i r s im, — 
p a g u n d o m a m a . - Tai ir pa tys 
p r ipus i t e ben t dviem dienom. 
Pasp i rg ins iu sviestu. . . 

Taip i r s u t u p i a ap l i nk 

krepš į , k a s a n t mažos kė-
dytės , kas a n t kaladės sės-
telėjęs. I r n u n y r a nosys į bul
ves - t ik bečeža žievės, 
šva rp l i a i s pe i l i a i s atidres-
kiamos, akys išskrodžiamos. 

Lyg nuobodoka. J a u čia nė 
P i l iukas , t a s didysis išdaigų 
generolas , negal i gavėniškos 
nuota ikos pa ta isy t i . Kaip be
s u k t u m ar sk i au te rę beries-
tum, vis t iek t a s krepšys -
a ruodas ne krepšys - reiks 
suskųs t i . 

Vyteliui tuoj ir pilvelį ima 
skaudėt i iš susigraužimo. Pi
l iukas t rūkčioja nosį nepa
t enk in t a s ir apa t i nę lūpą at-
korina - matyt , kad piktas. 

- Simuti , pasek ką nors, -
meldžia Rožytė. 

- O ką? - abejingai atsilie
pia brolis. 

- Vis tiek. Tu moki. 
- Pasaką a r t ikrą dalyką? 

- lyg svars to S i m a s . 
- Žinoma, kad tikrą, -

kreivai šypteli Pil ius galvo
damas , kad n ieko gudraus tas 
Simas neišregs. 

O Simas - labai savotiškas... 
***** 

Kokias va ikai , vienas kitą 
p rab laškydami istorijas pasa
koja, sužinosi te perskaitę šį 
apsakymą . L i n k i u įdomaus 
skai tymo! 

***************** t * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ************************#*********#******* *************** 

Emilija Rašinskaitč*. 5 skyrius 
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A R T Ė J A Š V . K A L Ė D O S 

Lapkričio 8 d. Čikagos li
tuanis t inėje mokykloje prasi
dėjo ,JCalėdinio atviruko" kon
kursas . K o n k u r s e dalyvauja 
visų skyrių ir k las ių mokiniai . 
Kurdami va ikuč ia i s tengiasi 
atspindėti šv. Kalėdų nuotai
kas. Vieni piešia švent iškai 
papuoštus n a m u s , kit i kalė
dines eg lu tes , bažnyčias , do
vanomis nešinus senelius, snie
go senius besmegen ius ir t .t . 

Sunku tokioje kūrybinėje 
gausoje i š r ink t i nugalėtojus . 
Visi darbel ia i g r a ž ū s ir p ras 
mingi. Sva rbu j u k , kad kiek
vienas v a i k a s bū tų pas tebė tas 
ir į ve r t i n t a s . O a r tė janč ios 
Kalėdos, k i e k v i e n a m atse ikės 
laimės akimirkų, nedidelių ste
buklų ir svajonių išsipildymo! 

Dabar s p a u s d i n a m e kele
tą lituanistinės mokyklos moks
leivių darbel ių , o konkursu i 
pasibaigus paske lbs ime nuga
lėtojus ir i š s p a u s d i n s i m e gra
žiausias a t v i r u t e s . L ink ime 
visiems v a i k u č i a m s kūrybinės 
sėkmės. 

• * * * * * * * # * * * * " * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ************* 

Marius Ginčas, 6 skyrius. 
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VIENERIŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS 

A t A 
EKONOMISTAS 

ADOLFAS BALIŪNAS 
1908.VI.17 - 2002.XII.8 

Mirties met inių proga, prašome draugus , b e n d r a d a r 
bius ir pažįstamus, pr is imint i a.a. Adolfą maldoje . 

A lg i s B a l i ū n a s 
Gražina Ba l iūna i t ė -Aus t in 

Adolfas Baliūnas 

Ištraukos iš profesoriaus 
Juozo Meškausko straipsnio: 

Prieš Pirmąjį pasaulinį 
karą, Lietuvai esant rusų 
okupuotai, nemažai lietuvių 
dėl įvairių priežasčių negalėjo 
dirbti savo tėvynėje ar buvo 
ištremti ir priversti ieškoti 
darbo Rusijos plotuose. Baliū-
nų šeima buvo ištremta ir gy
veno Gruzijoje, Chashuri 
miestelyje. Kaukaze. Adolfas 
Baliūnas gimė 1908 m. birže
lio 17 d. Pradžios mokslą jis 
išėjo Gruzijos mokyklose, kur 
dėstomoji kalba buvo gruzinų 
ir rusų. 1921 metais visa 
šeima grįžo į Lietuvą ir apsi
gyveno Kaune. Šeima buvo 
septynių asmenų ir sunkokai 
vertėsi. Adolfas, būdamas 
keturiolikos metų. pats pradė
jo uždarbiauti. Iš pradžių jis 
dirbo Ūkio banke pasiuntiniu, 
o vėliau Ekonominėje karių 
bendrovėje. Dieną dirbdamas, 
vakarais lankė Lietuvos mo
kytojų profesinės sąjungos 
gimnaziją ir ją baigė 1927 
metais visais penketukais. 
Tais pačiais metais įstojo į 
Lietuvos universiteto Teisių 
ir ekonomijos fakulteto eko
nomijos skyrių. Ekonomijos 
mokslus baigė 1933 metais ir 
gavo diplomuoto ekonomisto 
vardą ir diplomą. Lietuvos 
universitetas Kaune, vėliau 
Vytauto Didžiojo universite

tas, buvo autonominė įstaiga, 
kurioje, universiteto vadovy
bei globojant, galėjo kurtis 
įvairios profesinės ir ideolo
ginės organizacijos, ir studen
tai galėjo jose dalyvauti ir 
ruoštis aktyviam gyvenimui. 

Adolfas Baliūnas nuo pat 
jaunystės dienų domėjosi or
ganizaciniu gyvenimu. Dar 
būdamas trečioje gimnazijos 
klasėje jis dalyvavo esperanti
ninkų organizacijoje ir raši
nėjo į esperantininkų leidžia
mą laikraštį ..Litova Stela". 
Būdamas tik keturiolikos me
tų, 1922 metais buvo pasiųs
tas į pasaulinį esperantininkų 
kongresą Viennoje, Austrijoje, 
Lietuvos delegato pavaduoto
ju atstovauti Lietuvos espe
rantininkams. 

Pradėjęs studijuoti uni
versitete, Adolfas Baliūnas 
tuojau įstojo į Studentų tei
sininkų ir ekonomistų draugi
ją ir antrais studijų metais 
jau tapo tos draugijos pir
mininku. Kartu su teisę studi
juojančiu Baliu Širvinsku 
suorganizuoja Studentų fa-
kultetinių draugijų sąjungą, 
kuri buvo aktyvi ir studentų 
gyvenime reikšminga. Įvairių 
sąjungų, draugijų, korporaci
jų ir kitokiais vardais pasi
vadinusių organizacijų uni
versitete buvo apie 90. Visa 
studentija turėjo Studentų 
atstovybę, kuri buvo studentų 

renkama ir buvo reikšminga, 
nes turėjo glaudų ryšį su uni
versiteto ir fakultetų vadovy
bėmis, sprendžiant studentų ir 
jų organizacijų reikalus. 
Studentų gyvenime Adolfas 
Baliūnas buvo labai aktyvus. 
Fakultetinių draugijų sąjun
gos sąraše jis buvo išrinktas į 
Studentų atstovybę ir tapo Už
sienio reikalų komisijos pirmi
ninku. Tos komisijos uždavi
nys buvo palaikyti ryšius su 
įvairių užsienio kraštų studen
tija. Tai buvo lyg ir analogija 
valstybės užsienio reikalų 
ministerijai. 

Visų trijų Baltijos valsty
bių — Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos mokslininkai, kultū
rininkai, profesionalai ir poli
tikai nuo pat tų valstybių įsi
kūrimo jautė bendradarbiavi
mo ir glaudesnių ryšių tarp tų 
valstybių reikalą. Dr. Kazys 
Grinius 1923 metais Lietuvos 
Seime kėlė Baltijos valstybių 
sąjungos klausimą. Apie tai 
buvo kalbama ir rašoma, bet 
konkrečiai prie to neprieita, 
ypač dėl Lietuvos ir Lenkijos 
aštrių tarpusavio santykių, į 
kuriuos Estija ir Latvija ne
norėjo veltis. O Lenkija kaž
kaip į Baltijos valstybių tarpu
savio ryšius pretendavo. Balti
jos šalių studentija, mažiau į 
politinius santykius kreipda
ma dėmesio ir Lenkiją izoliuo
dama, o įtraukdama Suomiją, 
sudarė keturių valstybių stu
dentų sąjungą — Suomijos, 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos, 
SELL vadinama. Adolfas Ba
liūnas buvo vienas iš svarbiau
sių tos sąjungos iniciatorių, 
organizatorių, kūrėjų, dalyvių 
ir vadų. Jo pastangomis pradė
tas visų tų šalių studentijos 
labai darnus ir gražus ben
dradarbiavimas. Visų tų vals
tybių universitetuose paeiliui 
vykdavo studentų konferenci
jos. 1932 metais tokia konfe
rencija Adolfo Baliūno pastan
gomis buvo suorganizuota 
Kaune. 1933 metais tokia kon
ferencija vyko Rygoje, ir Adol
fas Baliūnas su savo organi
zuota delegacija atstovavo 
Lietuvos studentijai. Lietuvos 
delegacija buvo priimta Latvi
jos prezidento ir Rygos univer
siteto rektoriaus. Baltijos vals
tybių studentų sąjunga SELL 
labai gražiai savo tarpe ben
dradarbiavo, ir tai buvo Adolfo 
Baliūno nuopelnas. Ta sąjun
ga suprato Baltijos valstybių 
geografinę padėtį ir jų kultū
rinio, mokslinio, ekonominio 
bei politinio bendradarbiavi
mo reikalą, kai tuo tarpu to 
meto tų kraštų politikai prie to 
dar nebuvo priėję. 

Baigęs universitetą ir ga
vęs ekonomisto diplomą, Adol
fas Baliūnas buvo pašauktas 
atlikti karinę prievolę Karo 
mokyklos aspirantų kursuose, 
kuriuos per metus baigė ir 
gavo leitenanto laipsnį. Kurį 
laiką tarnavo kariuomenėje, 
dirbo Ginklavimo valdyboje ir 
buvo pasiųstas į Prancūziją 
ginklų užsakymo ir priėmimo 
reikalais. Tapęs ekonomistu, 
Adolfas Baliūnas tuojau pra
dėjo rūpintis ekonominiais 
Lietuvos reikalais. Jis pamatė, 
kad pramonė, prekyba ir iš 
dalies finansai yra ne lietuvių 
rankose. Lietuviai Lietuvoje 
sudarė apie 85 proc. visų 

gyventojų, apie 15 proc. buvo 
kitataučių. Tuo tarpu preky
bos, pramonės ir finansų lietu
vių rankose buvo tik apie 20 
proc. Šitai situacijai įtakos 
padaryti buvo įsteigta Lietu
vių prekybininkų, pramoni
ninkų ir amatininkų sąjunga. 
Adolfas Baliūnas nuo pat są
jungos įsteigimo aktyviai įsi
jungė į darbą, buvo išrinktas 
sąjungos generaliniu sekreto
riumi ir leidžiamo laikraščio 
„Verslas" redakcijos nariu. Pra
dėti verstis prekyba reikėjo 
išsimokslinusių prekybininkų. 
Profesorius Jonas Šimkus 
įsteigė dvejų metų Prekybos 
kursus. Adolfas Baliūnas buvo 
pakviestas į tuos kursus mo
kytoju ir dėstė Lietuvos ūkio 
kursą. Verslas ir tie kursai 
padėjo ruoštis prekybinin
kams, ir jau po keleto metų 
apie 50 proc. visos prekybos 
buvo lietuvių rankose. Čia 
Adolfas Baliūnas yra daug 
prisidėjęs. Oliver VVendell Hol-
mes yra pasakęs: „Gyvenimas 
yra veikla ir kančia, ir yra 
reikalaujama, kad žmogus da
lyvautų veikloje ir kančioje, 
kad nebūtų teisiamas negy
venusiu". Adolfas Baliūnas 
Lietuvos ekonominiame gy
venime negyvenusiu tikrai 
nebus teisiamas. 

1939 metais Lietuvai atga
vus Vilnių, Adolfas Baliūnas 
persikelia gyventi į Vilnių ir 
yra paskiriamas Vilniaus 
miesto savivaldybės sekreto
riumi, jam tenka perimti Vil
niaus miesto savivaldybės 
apie 400 tarnautojų. Jam teko 
eiti Vilniaus miesto vyriausio 
inspektoriaus ir Lombardo di
rektoriaus pareigas. Visos pa
reigos tuo metu buvo atsakin
gos ir, nesvarbu, kaip jos vadi
nosi, buvo gana komplikuotos. 
Be to, Adolfas Baliūnas buvo 
išrinktas Vilniaus universiteto 
Ekonomijos fakulteto vyriau
siuoju asistentu ir dėstė įmo
nės ekonomijos kursą. Taip 
buvo ruoštasi, toliau ruošia
masi ir jau dirbama mokslo ir 
visuomenės laukuose savo 
tėvynėje ir savo tėvynės labui. 

Adolfas Baliūnas su savo 
šeima, kaip ir daugelis kitų 
lietuvių, turėjo pasitraukti iš 
savo tėvynės, kurioje jis buvo 
pradėjęs labai gražiai ir sėk
mingai dirbti. Pasitraukus iš 
Lietuvos 1944 metų vasarą, 
Baliūnų šeima apsigyveno 
Austrijoje, Bregenze mieste. 
Karui pasibaigus 1945 metų 
pavasarį ir prancūzų kariuo
menei užėmus Voralberg teri
toriją, ten buvo įsteigta 
įstaiga, vadinama Service de 
Persons Deplacee du Voral
berg, ir Adolfas Baliūnas buvo 
paskirtas tos įstaigos gene
raliniu sekretoriumi, kuriam 
teko rūpintis visų pabėgėlių 
reikalais. Taip pat jis buvo 
Lietuvos Raudonojo kryžiaus 
įgaliotiniu ir BALFo atstovu 
Austrijoje. Tas pareigas jis ėjo 
iki išvykimo į Jungtines 
Amerikos Valstybes. 

Kadangi Adolfo Baliūno 
žmona dr. Ona Juškevičiūtė 
gimusi Amerikoje ir turėjo 
JAV pilietybę. Baliūnų šeima 
galėjo išvykti į Ameriką 
anksčiau negu kiti išvietinti 
asmenys. Jie į JAV atvyko 
1947 m. birželio 2 d. ir apsi
gyveno Čikagoje. Pradžia labai 

sunki. Adolfas Baliūnas gavo 
darbą kepykloje. Vėliau pra
dėjo dirbti žinomų lietuvių vi
suomenės veikėjų ir pramo
nininkų Antano ir Marijos 
Rudžių bendrovėje Rockwell 
Engineering Co. ir joje tvarkė 
atskaitomybės reikalus. 1953 
metais buvo pakviestas į 
Midland Savings and Loan 
Association buhalteriu. Ka
dangi jis gerai suprato ir žino
jo finansinių įstaigų užda
vinius ir tvarkymą, tai greit 
tapo tos įstaigos sekretorium, 
direktorium ir pagaliau vice
prezidentu. Jam atėjus dirbti, 
ta įstaiga turėjo 400,000 dole
rių kapitalą. Adolfas Baliūnas 
ten dirbo iki 1965 metų; jam iš 
ten išeinant, tos įstaigos kapi
talas siekė daugiau negu 
dešimt milijonų dolerių. Nuo 
1965 iki 1982 metų Adolfas 
Baliūnas dirbo Brenzų banke, 
eidamas viceprezidento pa
reigas, kol 1982 metais išėjo į 
pensiją. Einant tas pareigas, 
jam teko aktyviai dalyvauti 
bankų taupymo ir skolinimo 
įstaigų suvažiavimuose, pasi
tarimuose ir posėdžiuose. 

Kiekviename žmoguje eg
zistuoja du principai, gal ge
riau du impulsai: turėti ap
saugą (lyg ir olą, kur galėtum 
pasislėpti nuo pavojų) ir sku
bėti dalyvauti pasaulio greit
kelio judėjime, kurin įsijungus 
bėgama, ieškoma ir dalyvauja
ma pasaulio įvykiuose. Visose 
institucijose, kuriose jis dirbo, 
Adolfas Baliūnas jautėsi sau
giai ir pozityviai, nes jis bėgti 
pasaulio greitkeliu buvo gerai 
pasiruošęs. Adolfas Baliūnas 
buvo aktyvus žmogus. Jis ge
rai pažino Lietuvos studentiją, 
inteligentiją ir visuomenę. 
Amerikoje jis tuoj pat įstojo į 
Lithuanian Chamber of Com-
merce of Illinois organizaciją, 
nuo pat pradžių aktyviu nariu, 
vėliau išrenkamas sekretoriu
mi, viceprezidentu ir preziden
tu. Buvo jis ir garbės direkto
riumi. Šitoje organizacijoje jis 
dirbo nuo 1947 metų. Taip pat 
jis dalyvavo Lietuvių profe
sorių draugijos veikloje. Buvo 
vienas iš Amerikos lietuvių 
instituto steigėjų ir ilgą laiką 
buvo instituto tarybos pirmi
ninku. 

Adolfas Baliūnas, atvykęs 
į Ameriką, pajuto visai skir
tingą ekonominį socialinį gy
venimą. Amerikos ekonominė 
socialinė sistema labai skiriasi 
nuo Europos ir buvusios ne
priklausomos Lietuvos siste
mos. Ekonominę socialinę sis
temą Amerikoje jis apibūdina 
taip: „JAV yra aukštojo kapi
talistinio ūkio sistemos kraš
tas, kuriame visas ekonominis 
gyvenimas remiasi individua
lių, laisvų įmonių veikla, pa
grįsta pelno siekimu". Toliau 
jis sako: „šioji ūkio sistema 
pagimdė ir išugdė savitą Ame
rikos žmonių tipą. Amerikietis 
yra savarankiškas, pasitikin
tis tik savo jėgomis, iš nieko 
pagalbos nesitikintis, bet kar
tu ir niekieno globos nenorin
tis. Amerikietis kuria savo ge
rovę pats. Jis dirba, kombinuo
ja, bizniauja, žinodamas, kad 
jo gerovė priklauso tik nuo jo 
paties pastangų. Būdinga, kad 
amerikietis mažiausiai tikisi 
savo ekonominėje veikloje pa
ramos iš valstybės valdžios. 

Todėl viso ūkio tvarkymas pa
vedamas privačiai iniciatyviai, 
atskirų individų rizikai. Juk 
nuostabu, kad net tokios viešo
sios susisiekimo priemonės 
kaip telefonas, telegrafas, ge
ležinkeliai yra privačių kom
panijų rankose. Ši laisvųjų 
įmonių sistema, pagrįsta 
atskirų individų konkurencija 
ir varžytinėmis", 

Adolfas Baliūnas susipaži
nęs su ta sistema ir su tos sis
temos išauklėtu žmogumi įsi
jungė į seniau atvykusių lietu
vių dirbančių pramonėje ir 
biznyje organizacijų ir atskirų 
žmonių veiklą. Jis ruošė kon
ferencijas, skaitė paskaitas, 
dalyvavo privačiuose pobū
viuose ir pasitarimuose ir la
bai daug jiems padėjo. Jam pa
dedant lietuvių pramonės ir 
biznio įstaigos žymiai su
stiprėjo. 

Jam politinė ir ekonominė 
situacija Lietuvoje buvo labai 
gerai žinoma. Ekonominėje 
srityje jis dirbo labai aktyviai 
ir sėkmingai, bet, kiek man 
žinoma, politinėje veikloje jis 
aktyviai nedalyvavo. Čia, Ame
rikoje, savo veikla jis pasi
reiškė ir politinėje srityje. Bet 
čia jo politinei veiklai buvo 
kitas pagrindas. Jam čia rū
pėjo lietuvių, ne kokios nors 
partijos reikalai. Jo pastan
gomis buvo suorganizuota 
lietuvių verslui remti savaitė: 
Lithuanian Business Promo-
tion Week. Jis stengėsi, kad 
daugiau lietuvių būtų išrinkta 
į politines pozicijas. Jis žodžiu 
ir straipsniais rėmė John B. 
Brenzos kandidatūrą rinki
muose į Čikagos apskrities 
iždininko vietą. Taip pat rėmė 
Antano Olio kandidatūrą į Či
kagos Sanitarinio distrikto ve
dėjo vietą. Jis buvo nariu An
tano Rudžio suorganizuoto ko
miteto, remiančio lietuviams 
labai palankaus Paul H. Doug-
las kandidatūrą į JAV senatą. 
Adolfas Baliūnas labai akty
viai rėmė ir daug dirbo žodžiu 
ir raštu John F. Kennedy pre
zidentiniuose rinkimuose. Vi
sa Adolfo Baliūno politinė 
veikla buvo idealistinių, de
mokratinių nuotaikų vedama, 
o taip pat ir lietuviškų tau
tinių motyvų. 

Adolfas Baliūnas buvo 
rimtai pasiruošęs savo eko
nomijos žinias panaudoti Lie
tuvos ekonominiam progresui 
horizontaliai. Pradėjęs dirbti 
universitete, jis ruošėsi tas 
žinias ir problemų supratimą 
plėsti ir tobulinti vertikaliai. 
Pasaulio įvykiai tas galimybes 
atėmė ir jo veiklą pakeitė. Jis 
atsidūrė visai naujose sąly
gose, bet nesužlugo. Remda
masis savo kultūriniais ir 
humanistiniais rezervais, taip 
pat ekonominių žinių lobynu, 
jis pradėjo augti horizontaliai 
ir vertikaliai ir savo srityje 
tapo dideliu eruditu. 

Adolfas Baliūnas visoms 
toms idėjoms yra gerai pasi
ruošęs ir ta kryptimi dirbo, 
nes jo gyvenimo eiga vertė jį 
darytis universaliu. Jis taip 
pat buvo universalus savo 
žodžiu ir savo raštais. „Naujo
joje Romuvoje" jis yra išspaus
dinęs studiją „Vado principai". 
Tautos ūkyje — platų straip
snį „Finansų mobilizacija". 
Atskirais leidiniais yra išlei

dęs: „Lietuviai ir ekonominė 
veikla", „Čikagos vadovas", „The 
People's Republic of Ameri
ca". Jis yra rašęs laikraščiuo
se ir žurnaluose: „Naujoji Ro
muva", „Mūsų žinynas", „Kar
das", „Karys", „Tautos ūkis", 
„Naujienos", „Sandara", „Drau
gas", „Tėviškės žiburiai", „Gar
sas". 

Apie Adolfą Baliūną gali
ma būtų daug rašyti, bet 
laikraštyje tai neįmanoma. Jis 
yra parašęs knygą „Mano atsi
minimai ir straipsniai", kuri 
sudaro 130 psl. ir yra išspaus
dinta Lituanistikos Tyrimo ir 
Studijų centre Čikagoje 1998 
m. Kas nori su Adolfu Baliūnų 
susipažinti ir sužinoti jo bio
grafiją ir nuveiktus darbus, 
patartina tą knygą įsigyti ir 
perskaityti. Ji yra labai įdomi, 
joje yra pramonininkams, biz
nieriams ir profesionalams, 
daug naujų idėjų ir patarimų, 
kurie ir dabar lietuviams gali 
būti labai naudingi. Pavyz
džiu, puslapyje 104 jis rašo: 
„Noriu pasiūlyti prie Pasau
linės Lietuvių Bendruomenės 
Centro valdybos sudaryti eko
nominį skyrių, kuris rinktų 
anksčiau minėtas žinias ir, 
kur reikia, gal net tarpi
ninkautų padedant kai ku
riuose lietuvių gyvenamuose 
kraštuose įkurti lietuvių vers
lo įmones, pritraukiant kapi
talą iš JAV. Lietuvių ekono
minis bendradarbiavimas pa
saulinės lietuvių bendruome
nės ribose yra visai galimas, 
prasmingas ir labai reikalingas". 

Apie lietuvių įsijungimą į 
pramonę ir biznį jis rašo psl. 
102: „Mums atrodo, kad lietu
vybės išlaikymas Amerikoje 
labai daug priklauso nuo mū
sų tautiečių ekonominio pajė
gumo, nuo to kiek mes turė
sime finansiškai pajėgių ir su
sipratusių lietuvių. Juk bet 
kuris tautinis ar kultūrinis 
darbas yra įmanomas ten, kur 
yra finansiškai pajėgių žmo
nių šį darbą paremti". 

Apie pramonės ir prekybos 
reikšmę psl. 106 jis rašo: „Lie
tuvių biznierių Chicagoje paly
ginamai yra daug mažiau kaip 
kitų tautybių žmonių. Palygi
nant Chicagoje gyvenančių 
lietuvių skaičių — biznierių 
lietuvių gali būti keletą kartų 
daugiau, nei kad mes turim 
dabar. Tik čia turėtumėm mes 
lietuviai parodyti didesnį soli
darumą ir tautinį susipratimą. 
Mums labai trūksta paprasto 
supratimo, kad savas tautietis 
biznierius gali lygiai gerai 
patarnauti, kaip ir kitatautis. 
Todėl mes turėtumėm ugdyti 
savyje didesnį solidarumo 
jausmą ir kur tiktai galime 
visuomet naudotis savo tau
tiečių biznierių ar profesiona
lų, patarnavimais. Čia būtų 
naudos ne tik atskiriems as
menims, bet ir visai mūsų 
lietuvių bendruomenei. Pavyz
džiui, jei mes tik pirktumem 
kasdieniniam gyvenimui rei
kalingus reikmenis savųjų 
tautiečių krautuvėse — tai tas 
per metus sudarytų daugiau 
kaip 300 milijonų dolerių 
sumą". 

Adolfas ir Ona Baliūnai 
išaugino gražią šeimą, kurią 
sudaro: dantų gydytojų Graži
na Baliūnaitė-Austin ir sūnus 
advokatas Algis Baliūnas. 

4 % * KALBĖKIME ANGLIŠKAI 

Paruošia Aušrelė Sakalai ti 

Fifth lesson (fift leson). 
— Penkta pamoka. 

Using public transpor-
tation (jūzing publik tren-
sporteišian) — Naudojant 
viešąjį susisiekimą. 

I want to go shopping 
downtown. (Ai uant tū gou 
šaping dauntaun). Aš noriu 
važiuoti t miesto centrą ap
sipirkti 

It's very far. Are you 
going to drive your car? 

(Its very far. Ar jū going tū 
draiv jūr kar0). Tai labai toli. Ar 
važiuosite savo automobiliu? 

No, the traffic down-
town is too heavy, it's too 
dangerous. I wil l take a 
taxi. (Nou, the trefik daun-
taun iz tū hevy, its tū 
deindžeras. Ai uil teik a tęksi). 
Ne, mašinų judėjimas miesto 
centre yra per didelis, tai per 
daug pavojinga. Aš pasinaudo
siu taksi 

Going by taxi is very 
expensive (Going bai tęksi iz 
veri ekspensiv). — Važiuoti 
taksi yra labai brangu. 

In that case , I will go by 
bus (In thet keis, ai uil gou 
bai bas). Tuo atveju aš važiuo
siu autobusu. 

Do you have a bus sche-
dule that I can use? (Dū jū 
hev a bas skedžel thet ai ken 
jūz?). Ar jūs turite autobusų 
tvarkaraštį, kuriuo galėčiau 
pasinaudoti? 

No, but they should 
have some at the bus sta-
tion. (Nou, bat they šud hev 
sam et tha bas steišion). — 

Ne, bet jie turėtų turėti auto
busų stotyje. 

Where is the bus sta-
tion? (Uer iz tha bas stei-
šion?) — Kur yra autobusų 
stotis? 

Just a couple blocks 
from here, on the right side 
of the street. (Džast a kapl 
blaks from hyr, on tha rait 
said of tha stryt) — Tik pora 
blokų nuo čia, dešinėje gatves 
pusėje. 

Good luck shopping. I 
will see you tonight. (Gud 
lak šoping. Ai uil sy jū tunait i 
— Sėkmes apsiperkant, pasi
matysime šį vakarą 

pasauli Paroda buvo suruošta Lietuviu 
G. 

dienu Cleveland, OH, 
Kijauskien^s nuotr 



V. A d a m k u s : L i e t u v a t u r i aps iva ly t i iš esmės , k a d l i k tu 
s a v a r a n k i š k a 

Atke l t a iš 1 ps l . 
Nuo kada slapti mūsų vals

tybės dokumentai pradėjo pa
tekti į nusikaltėlių rankas? Ko
dėl tokius skandal ingus daly
kus pastebėjo tik vienas Valsty
bės saugumo d e p a r t a m e n t a s ? 
Kodėl to nematė visos kitos mū
sų tarnybos? Kodėl kai kurios iš 
jų šiandien tokios sutrikusios?". 

Pasak V. Adamkaus , jei nu
sikaltėliai būtų telefonu grasinę 
susidoroti su Rusijos a r Jung
tinių Amerikos Valstijų saugu
mo vadovu, jie j a u būtų suimti. 
Savo ruožtu t iems, kur ie grasi
no susidoroti su VSD generali

niu direktoriumi Mečiu Laurin
kumi, iki šiol neiškeltos bylos. 

„Štai kuo skiriasi save ger
bianti ir ginanti valstybė nuo 
valstybės, kuri savęs gerbti ir 
ginti nesugeba", pažymima 
kreipimesi. 

Buvęs valstybės vadovas, be 
kita ko, priminė, kad prokura
tū ra iki šiol neištyrė „Avia Bal-
tika" veiklos, ir stebėjosi, kad 
žmogui, į tariamam prezidento 
šan tažu bei pa rama teror is
tams, toliau leidžiama šanta
žuoti visuomenę, nebaudžia
mam rengti ir finansuoti šmeiž
to kampanijas. 

„Žiūriu į kai kuriuos mūsų 
pareigūnus, politikus, viešųjų 
ryšių specialistus ir klausiu sa
vęs: ar dar jaučiame ribą, nuo 
kurios prasideda tėvynės išda
vystė? Turime savo valstybėje 
apsivalyti. Nedidelės tautos 
stiprybė — viešumas, skaidrus 
ir sąžiningas politikų ir valsty
bės tarnautojų darbas. Korum-
puoti valdžios žmonės visada 
bus mafijos ir užsienio specia
liųjų tarnybų pažeidžiami. To
kių žmonių valdžioje tur ime at
sisakyti", pažymima V. Adam
kaus kreipimesi. 

P r e z i d e n t a s m a n o p a g r į s t a i s u t e i k ę s Lie tuvos p i l ie tybę 
savo f i nans in i am r ė m ė j u i 

Atke l t a iš 1 p s l . 
Prezidento dekre tus dėl pi

lietybės taip pat tu r i pasirašyti 
vidaus reikalų minis t ras . Šie
met balandį, su te ik iant piliety
bę J. Borisovui, ta i padarė tuo
metinis VR min i s t r a s Juozas 
Bernatonis. 

R. Paksas ta ip pa t sakė, kad 
iš kompetentingų asmenų — 
teisingumo viceministro, gene
ralinio prokuroro pavaduotojo, 
Migracijos depa r t amen to , Už
sienio reikalų ministerijos pa
reigūnų — sudary ta Pilietybės 
komisija rekomendavo j am su
teikti pilietybę J . Borisovui, ku
ris kartą jau buvo jos netekęs, 
gaudamas Rusijos pilietybę. 

„Manau, kad mano išvar
dintų asmenų kompetentingu
mas leidžia pri imti sprendimus. 
Minėtoji komisija rekomendavo 
suteikti Jurijui Borisovui pilie

tybę. Tiek prezidento Valdo 
Adamkaus suteiktas apdovano
jimas, tiek komisijos rekomen
dacijos nekėlė abejonių, kad 
sprendimas suteikti pilietybę 
yra teisingas", sakė R. Paksas . 

Prieš kelerius metus tuome
tinis prezidentas V. Adamkus 
skyrė J . Borisovui valstybinį ap
dovanojimą už nuopelnus plėto
jant Lietuvos aviaciją. 

R. Paksas neigė, kad jo 
sprendimui suteikti J. Borisovui 
pilietybę turėjo įtakos faktas, 
kad šio verslininko bendrovė 
„Avia Baltika" prezidento rinki
mų kampani ja i paaukojo 1.2 
mln. litų. 

Net tr is kartus prezidentas 
buvo perklausiamas, ar, prieš 
pr i imdamas sprendimą dėl pi
lietybės suteikimo, žinojo apie 
J. Borisovo atžvilgiu teisėsau
gininkų taikomus operatyvinius 

veiksmus. „Jokių duomenų, ku
rie galėtų kliudyti, aš nesu ga
vęs", sakė R. Paksas . „Jokių 
kliūčių suteikti pilietybę aš ne
girdėjau. Nenorėčiau kalbėti 
apie informaciją, kuri , nežinau, 
ar yra paviešinta, ar yra išvieši
nama", ant rąkar t paklaus tas , 
sakė prezidentas. „Jokios oficia
lios medžiagos nebuvau gavęs, o 
medžiaga, kuri buvo man pa
teikta, nedavė prielaidų keisti 
sprendimą", t reč iąkar t pa
klaustas to paties, sakė R. Pak
sas. 

Prezidentas teigė negalįs 
atsiminti, ar prie teikimo su
teikti pilietybę J. Borisovui bu
vo pridėtas šio verslininko nuo
pelnų Lietuvai sąrašas. R. Pak
sas taip pat neprisiminė, ar už 
pilietybės suteikimą J . Bori
sovui vienbalsiai pasisakė visi 
Pilietybės komisijos nariai . 

S a u g u m o v a d o v a s : p r e z i d e n t a s žinojo su te ik iąs p i l i e tybę 
į t a r t i n a m a s m e n i u i 

Atke l t a iš 1 p s l . 
Tarp šių asmenų buvo ir J. 

Borisovo pavardė. 
„Po kelių va landų N. Jan

kauskienė p a s k a m b i n o VSD 
pareigūnui ir paprašė išbraukti 
J. Borisovo pavardę ir nuomo
nės apie šį asmenį nepateikti", 
teismui teigė saugumo vadovas, 
pripažinęs, kad toks atvejis ben
draujant su Prezidentūra pilie
tybės klausimais buvo pirmasis 
ir vienintelis. 

VSD pareigūnas darbuoto
jai pasiūlė naują Prezidentūros 
nuostatą patvirt inti raš tu . 

M. Laurinkaus teigimu, tą 
pačią dieną buvo gau ta s Prezi
dento kanceliarijos vadovo raš
tas dėl informacijos pateikimo 
apie asmenis, kandida tuojan
čius gauti Lietuvos pilietybę 

išimties tvarka. 
Šiame rašte J. Borisovo pa

vardės nebuvo. 
VSD generalinis direktorius 

patvirtino, kad operatyvinį tyri
mą J . Borisovo ir jo vadovauja
mos sraigtasparnių bendrovės 
„Avia Baltika" atžvilgiu VSD 
atlieka jau nuo 1998-ųjų metų. 

„Įvairia forma šitie tyrimo 
rezultatai buvo pateikiami vals
tybės vadovams", paliudijo M. 
Laurinkus. 

..Kovo 16 dieną aš papra
šiau operatyvinių darbuotojų 
man paruošti medžiagą, susiju
sią su J . Borisovo veikla. Kovo 
17 dieną šią medžiagą aš pa
teikiau prezidentui. Šitoje me
džiagoje, kaip ir sakiau komisi
joje Seime, buvo įrašai, kurių 
dalį turinio telefoninių pokalbių 

žino ir visuomenė. Taip pat aš 
prezidentą informavau, kad 
toliau tęsim operatyvinį tyrimą 
kompanijos Avia Baltika' at
žvilgiu ir kai bus susikaupus 
pakankamai duomenų, prezi
dentą informuosiu. Tą padariau 
vasarą", liudijo M. Laurinkus. 

Par lamentinės tyr imo ko
misijos turimi duomenys rodo, 
kad dar kelios savaitės prieš Pi
lietybės komisijos posėdį, ku
riame buvo svarstomas J. Bori
sovo klausimas. VSD vadovas 
M. Laurinkus buvo įspėjęs pre
zidentą apie tai . kad J . Borisovo 
pokalbių telefonu klausomasi. 

Komisija pabrėžė. kad 
prezidentas R. Paksas šią infor
maciją perdavė J. Borisovui, tuo 
pačiu paviešindamas valstybės 
paslaptį. 

J u r i j u s Bor i sovas : g ins iu savo v a r d ą ir p in igus 
Atke l ta iš 1 p s l . 

Kokią sumą tikisi prisiteisti 
iš Lietuvos, vers l in inkas sakė 
kol kas nežinąs. Bet, J . Borisovo 
požiūriu, tai nebusią sunku ap
skaičiuoti pagal įmonės pelną ir 
nuostolius, verslo apimtis , apy
vartą bei pagal ta i , kiek visi 
skandalai pakenkė jo autorite
tui. 

J. Borisovo advokatas Ado
mas Liutvinskas užt ikr ino ne
abejojąs, kad J. Borisovo ieški
nys iki Strasbūro teismo tikrai 
pereis per visas Lietuvos teismų 
instancijas. 

J. Borisovas sakė nematąs 
teisinių pažeidimų ir t ame . kad 
šį balandi jam per rekordiškai 
trumpą laiką buvo suteikta Lie
tuvos pilietybė. J i s teigia fak
tiškai niekada jos ir nepraradęs 
— tik dėl Lietuvos įs tatymų for
maliai netekęs po to, kai buvo 
pripažintas Rusijos piliečiu. 

„Aš Lietuvos pilietis nuo 
1991 metų. 2002 metais, kai 
man iškilo būtinybė išspręsti 
keletą verslo reikalų, aš papra
šiau Rusijos prezidento Vladi-
mir Putin suteikti man Rusijos 
pilietybę už nuopelnus Rusijos 
aviacijai Būdamas Rusijoje už
sienietis, aš negalėjau tikėtis 
Rusijoje esančiai savo įmonei 
paramos iš federalinių progra
mų". 

Prieš dvi dienas Generalinė
je prokuratūroje pradėtą ikiteis
minį tyrimą dėl bendrovės 
„Avia Baltika" vykdytų komer
cinių operacijų, kur ių metu 
sraigtasparnių dalys per Rusiją 
buvo tiekiamos terorizmą re
miančioms valstybėms, J. Bori 
šovas jau anksčiau yra pavadi
nęs politine provokacija. 

Ketvirtadienį jis pareiškė 
neįžvelgiąs savo versle jokių 
Lietuvos įstatymų pažeidimų 

JAV te isėsaugos į ta r iamas klaipėdiet is paleistas į laisvę 
Atkel ta iš 1 p s l . 

27 metų klaipėdietis Darius 
Reika JAV pareigūnų prašymu 
buvo sulaikytas prieš dvi sa
vaites Tada te i smas jį leido su
imti 2 mėnesiams. 

Vaikinui buvo pateikti įtari
mai del bendrininkavimo papir-
kinejant pareigūnus 

Įtariama, kad jis dalyvau
davo duodant ir imant kyšius. 

už kur iuos JAV ambasados 
Vilniuje darbuotojas išduodavo 
nukreipimus vizų prašant iems 
lietuviams. 

Tačiau klaipėdiečio suėmi
mą jo advokatas apskundė kaip 
neteisėtą. Apygardos te ismas 
ketvirtadienį šį skundą patenki
no ir pripažino, kad skubos su-
imant klaipėdieti nebuvo. 

Anksčiau teigta, jog JAV pa-

„Ar įstatymo pažeidimas, kad 
Avia Baltika" vertėsi karinių 
detalių tiekimu? Aš einu į Ūkio 
ministeriją, gaunu licenciją, 
tiekimui — ar tai neteisėta?", 
klausimais atsakinėjo J. Boriso
vas. 

Jo žodžiais, tik politikai ži
nojo, kad bendrovė ..Avia 
Baltika" palaiko ryšius su tero
rizmą remiančiomis valsty
bėmis, o pats jis to niekada neži
nojęs. 

„įvardinkite man nors vie
ną teroristų organizaciją, su ku
ria mes palaikytume santykius 
Negalite? Vadinasi, nėra tokios 
organizacijos", aiškino versli
ninkas. 

Rusijos verslo klausimus, J 
Borisovo žodžiais, reikia spręsti 
pagal Rusijos įs tatymus. Todėl 
Lietuvoje pradėtą ikiteismini 
tyrimą jis net pavadino kišimu
si į kitos valstybes reikalus. 

reigunai siekia, kad nusikalti 
mais Lietuvoje į t a r i amas D 
Reika butų teisiamas Amerikn 
je 

Klaipėdos apygardos proku 
raturos atstoves spaudai tei 
gimu, tokia galimybė yra ganė 
tinai tikroviška Tuomet tai bu
tų pirmas kartas, kai Lietuvoje 
nusikaltęs lietuvis butų perduo 
tas JAV teisėsaugai. 

P r o k u r a t ū r a apk lausė advokatą, 
konsu l t avus į , ka ip R. Paksui išvengti 

apka l tos 

DRAUGAS, 2 0 0 3 m. gruodžio 5 d., p e n k t a d i e n i s 

Atkel ta iš 1 p s l . 
Žiniasklaidoje skelbtame 

dokumente „Padėties analizė ir 
galimi negatyvūs jos vystymosi 
scenarijai" šalia „Avia Baltikos" 
vadovo J. Borisovo minima ir 
teisininko V. Sirvydžio pavardė. 

Pažymoje patariama, kaip 
išrinktasis prezidentas galėtų 
išvengti apkal tos , kuri grėsė 
metų pradžioje, opozicinėms 
partijoms paskelbus ketinimus 
ištirti, ar R. Pakso rinkimų 
kampanijos finansavimas buvo 
skaidrus ir teisėtas. 

Nurodyta išeitis — pasiūly
ta kreiptis į Vyriausiąją rin
kimų komisiją (VRK) su prašy
mu pripažinti R. Takso įgalio
jimus par lamente nutrūkus nuo 
tos dienos, kai j am buvo įteiktas 

išrinkto prezidento pažymėji
mas. 

Būtent su tokiu reikalavi
mu R. Paksas į VRK kreipėsi 
vasario 11-ąją, praėjus vos ke
lioms dienoms nuo pažymos pa
rengimo. 

R. Pakso, kaip Seimo nario, 
įgaliojimai komisijos sprendimu 
buvo nutraukti nuo vasario 13 
dienos. 

Nutraukus par lamentaro 
įgaliojimus, galimybės surengti 
apkaltą nebelieka. 

R. Paksas prezidentu buvo 
išrinktas sausio 5 dieną, išrink
tojo prezidento pažymėjimas 
jam įteiktas po savaitės, o vals
tybės vadovu jis prisaikdintas 
vasario 26-ąją. 

Konservatoriai siūlo „tylos moratoriumą" 
prezidento kritikai 

V i l n i u s , gruodžio 4 d. 
t BNS) — Opozicinė Tėvynės 
sąjunga ^TS) ragina politikus ir 
žiniasklaidą paskelbti „tylos 
moratoriumą" prezidento kri
tikai ir leisti jam ramiai ap
svarstyti ir priimti sprendimą 
atsistatydinti. 

„Mes suprantame, kad toks 

apsisprendimas reikalauja 
vyriškumo ir ramaus susikaupi
mo", pažymima konservatorių 
pareiškime. 

Nepaisant Seime gresian
čios apkaltos, prezidentas iki 
šiol teigė neketinąs atsistaty
dinti. 

P r e z i d e n t a s gavo kardinolo i r 
a rk ivyskupo laišką 

V i l n i u s , gruodžio 4 d. 
(BNS) — Prezidentui Rolandui 
Paksui perduotas kardinolo 
Juozo Audrio Bačkio ir arkivys
kupo Sigito Tamkevičiaus laiš
kas, kurio turinvs kol kas neko
mentuojamas. 

Laišką i Prezidentūros 
kanceliariją ketvirtadienį 
atnešė kardinolo referentė 

sesuo Aldona Dalgėdaitė. 

„Čia yra kardinolo Bačkio ir 
arkivyskupo Tamkevičiaus 

laiškas prezidentui. Aš 
įgaliota jį perduoti", žurna
listams sakė A. Dalgėdaitė. 

Sesuo teigė negalinti ko
mentuoti laiško turinio, nes jis 
asmeniškai skirtas prezidentui. 

A. Dalgėdaitė teigė negalin
ti nei patvirtinti, nei paneigti, 
kad laiškas yra politinio turinio. 

Investuotf į nekilnojamąjį tur tą Lietuvoje 
t ebė ra r iz ikinga 

Vilnius , gruodžio 4 d. (BNS) 
— Sparčiai auganti Lietuvos 
nekilnojamojo turto rinka tarp 
narystės Europos Sąjungoje 
siekiančių valstybių pagal 
patrauklumą {vertinta gan san
tūriai — tu rėdama ganėtinai 
aukštą plėtros lauką, Lietuvos, 
kaip ir Latvijos, nekilnojamojo 
turto rinka tebėra rizikinga. 

Tokias išvadas pateikė 
nekilnojamojo turto specialistai 
iš tyrimų bendrovės „Cushman 
& Wakefield Healey & Baker", 
rašo dienraštis „Verslo žinios". 

Kaip patraukliausia nekil
nojamojo tu r to rinka Vidurio 
Europoje ir Baltijos valstybėse 
įvertinta Vengrija. Po jos seka 
Čekija ir Lenkija Estijos nekil-

DEMESiO! DĖMESIO! Neseniai 

atvykote, ieškote darbo ar buto, 

tačiau skelbtis laikraštyje brangiai 

kainuoja? Ne bėda. DRAUGAS 

jūsų skelbimą išspausdins nemoka

mai. Tereikia paskambinti tei. 

773-585-9500 ar užsukti i DRAUGO 

administracąa adresu 4S45 VV. 63 

St, Chicago, n. 60629. 

nojamojo tur to rinka pagal 
patrauklumą yra ketvir ta . 
Lietuvai ir Latvijai tarp trylikos 
įvertintų potencialių ES narių 
atiteko septinta ir devinta 
vietos. Tarp jųdviejų įsispraudė 
Rusija. 

ES kandidatės buvo vertin
tos pagal 13 svertų. Geriausiai 
buvo įvertinta su nekilnojamuo
ju turtu susijusi Estijos teisinė 
sistema. Tačiau tyrimas parodė, 
kad Estijos nuomos su tar tys 
yra nesaugios investuotojams. 
Tiek Lietuva, tiek Latvija pra
noko Estiją pagal nekilnojamojo 
turto rinkos augimo potencialą, 
tačiau Lietuvos ir Latvijos 
nekilnojamojo turto rinkos vis 
dar stokoja pastovumo. 

IŠNUOMOJA 

\ \ o o d r i d g e i šnuomojami 
-2 mieg. naujai suremontuoti 

butai. 1 mieg.— S607; 
2 mieg. — $682. 

Tei. 630-910-0644. J aną . 

Nuo šiol korteles 
skambin imui 

Lietuvą nusipirksite 
„DRAUGE"! 

Išnuomojamas namas su jjara/u. ; 

b!ok.u nuo \1uJwav oro uosto. 
Išnuomojami 2 ir 3 mieg. butai. Visi 
butai \ra prie Mi<lway oro uosto. 
Išnuomojama „studio" studentui. 
šalia Illinois universiteto. 
Oak l.a«n išnuomojamas 2 mieg. butas 
Brighton Park išnuomojamas 1 
kamb. butas 
Kreiptis: Kirst Rate Rcal Kstate. 
773-767-24*). Aušra Padalino. 

„ D r a u g o " ske lb imų 
skyrius 

Tei. 1 - 7 7 5 - 5 8 5 - 9 5 0 0 

Af A 
JADA GIRNIENĖ 
IVAŠKEVIČIŪTĖ 

Mirė 2003 m. gruodžio 4 d., su laukusi 89 metų. 
Gimė Lietuvoje, Tryškiuose. Gyveno Oak Lawn, IL. 
Nul iūdę liko: vyras Vytautas , duk tė Jean i Giedre 

Valaitis, sesuo Aldona Ivaškevičiūtė Lietuvoje, brolis 
Vytau tas Andriulis su dukrom Donna, Dale ir sūnum 
Robert. 

P r ik lausė Lietuvių Bendruomenei ir Tautininkų są
jungai . 

Velionė bus pašarvota penktadienį , gruodžio 5 d. 
nuo 4 v. p.p. iki 8 vai. v. Brady-Gi!l laidojimo namų kop
lyčioje, 2929 W. 87th St., Evergreen Park, IL. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, gruodžio 6 d., 9 vai. r. 
Brady-Gill laidojimo namų koplyčioje, iš kur a.a. J a d a 
bus palydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, 
kur 9:30 vai . r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių 
a.a. J a d a bus palaidota Sv. Kazimiero lietuvių ka
pinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
t a m u s dalyvaut i laidotuvėse. 

N u l i ū d u s i š e i m a 

Laidot. direkt . Donald M. Pe tkus , tei. 800-994-7600, 
www.petkusfuneralhomes.com 

Bukime pažįstami! 
Neseniai atvažiavusiems, norintiems skaityti DRAUGĄ, 
siusime jį 1 mėn. nemokamai. Praneškite savo pavardę, 
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 

f ^ | i « r Dienraščio „DRAUGAS' Datalpose 
4545 W. 63 Str„ Chicago, !L 60629 

TEL: 1-800-772-7624 
Šiaurinėje dalyje — 699 Livley Blvd. Eik Grove Village, IL 60007 

TEL. 1-800-262-3797. 

BALTIA EXPRESS 
PASLAUGOS NEKILNOJAMASIS TURTAS 

STATE FARM INSURANCE 
M'R AtOBB J O NAMU SVLTKVTC )S 

R (IVVYBĖS DR\LI*VIAK 
Aeemas Frank Zapolis ir Oft. Mgr 

Aukse S. Kane kalba lietuviškai 
FRANK Z A POLIS 

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

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kedzie CNcago, IL 60629 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
M, 

Clearmont Ave.) PapuošMte Kalėdų eglutę 
savo rankų darbo šiaudinu
kais! Balzeko lietuvių kultū
ros muziejus kviečia į užsi
ėmimus visus norinčius iš
mokti pasidaryti šiaudinukų 
Kalėdų eglutei. Užsiėmimus 
ves didelę patirtį turinčios Aldona Kaminskienė, ku-
meistrės Albina Savickas ir rianti gintarinius papuošalus 
Irena Karaliūnas. Užsiėmimo dažnai savo kūrinius ekspo-

Amerikos 
lietuvių inžinierių ir architek
tų sąjungos (ALIAS) Čikagos 
skyriaus kalėdiniame susi
rinkime. Visi maloniai kvie
čiami. 

dalyviai turi atsinešti žirkles, 
liniuotę ir pieštuką, o šiaude
lius, siūlus, instrukcijas ga-

nuoja meno centruose Čika
goje. Šiuo metu A. Kamins
kienė, lietuvė dailininkė, da-

lėsite įsigyti muziejaus par- lyvauja Hinsdale Center for 
duotuvėje. Mokami užsiėmi
mai vyks gruodžio 6 d., šešta
dienį, 10-11:30 v. r. ir 12-1:30 
p.p. (Balzeko lietuvių kultūros 
muziejus, 6500 S. Pulaski Rd., 
Čikaga.) Užsiregistruoti ir 
gauti informaciją galima tel. 
773-582-6500. Rėmėjai: Illi
nois Art Council, City Arts, 
ECPC. 

Pasaulio lietuvių centro 
Kalėdinė mugė 2003 m. 
gruodžio 6-7 d. Lemonte 9 
v.r.-3v.p.p. Stalus prekiavi
mui užsisakyti kreipiantis į 
Aldoną Palekienę tel. 708-448-
7436. Maloniai kviečia PLC 
Renginių komitetas. 

Jaunimo centro tradicinė 
vakarienė vyks gruodžio 7 d., 
sekmadienį, didžiojoje salėje. 

the Arts „Adornments" paro
doje. Paroda veiks iki gruodžio 
13 d. Hinsdale Center for the 
Arts, Katherin Legge Memo-
rial Park, Hinsdale, IL. Dėl 
informacijos skambinti: 
630-887-0203. 

Racine—Kenosha Moterų 
klubas kviečia dalyvauti tra
dicinėse Kūčių šventės iškil
mėse, kurios vyks gruodžio 14 
d. 1 v.p.p. St. Richard of Chi-
chester katalikų parapijos 
salėje, 1509 Grand Ave. Dėl 
smulkesnės informacijos 
skambinkite Marytei Kive-
nienei tel: 262-634-7283, ar
ba e-paštu: mamamaria-
3405@yahoo.com. Laukiame 
visų! 

Jėzuitų koplyčioje (2345 
3 v.p.p. bus atnašaujamos iš- W. 56th St.), antrąjį advento 
kilmingos šv. Mišios už gyvus sekmadienį, gruodžio "7 d. 10 
ir mirusius JC narius ir va
dovus. Mišiose giedos solistai 
Margarita ir Vaclovas Moni
kai. 4 v.p.p. bus trumpa aka
demija ir meninė programa, 
kurioje dalyvaus solistė Nijolė 
Penikaitė, pianistas bei kom
pozitorius Darius Lapinskas. 
Po to bus vakarienė ir lai
mingųjų bilietėlių traukimas. 
Prašome užsisakyti stalus bei 
atskiras vietas skambinant 
Mildai Šatienei tel. 708-409-
0216 arba Anelei Pocienei tel. 
708-636-6837. Savo dalyvavi
mu paremsime šį lietuvišką 
veiklos centrą. 

Gruodžio 8 d. - Švč. 
Mergelės Marijos Nekalto 
Prasidėjimo šventė. Sekma
dienį, gruodžio 7 d. 10 vai. r. 

v.r. bus advento susikaupi
mas, kuriam vadovaus Lietu
vos ir Latvijos jėzuitų provin
cijolas t. Aldonas Gudaitis SJ. 

Vytauto Didžiojo Šaulių 
rinktinė kviečia į lietuviškas 
tradicines Kūčias gruodžio 14 
d. 1 v.p.p. Šaulių namuose, 
(2417 W. 43rd Street, Chi-
cago). Bus lietuviškas Kūčių 
maistas, kalėdinės giesmės. 
Vietas galite užsisakyti pa
skambinę tel.: 773-434-3713, 
arba 773-582-1076. 

Kun. Alfonso Lipniūno -
prez. Stulginskio kuopos su
sirinkimas įvyks šeštadienį, 
gruodžio 13 d. 4:30 v.p.p. 
Renkamės PLC, kur prasidės 
linksmos giesmės, vėliau per-

v.r. kviečia į bendras pamal
das vokiečių, anglų bei lietu
vių kalbomis. Po pamaldų 
Sekmadieninės mokyklėlės 
vaikų „Kalėdinė eglutė" ir 
pietūs parapijos salėje. Visi 
kviečiami dalyvauti. Adresas: 
9000 S. Menard Ave., Oak 
Lown, IL 60453. Tel: 
708-422-1433, e-paštas: 
zionlithlutheran@aol.com. 

Balzeko lietuvių kultūros 
muziejus gruodžio 10 d. kvie
čia į Vilniaus universiteto 
Onkologijos instituto Chirur
ginės klinikos vadovo habil. 
dr. Valerijaus Ostapenko pas
kaitą apie krūties vėžio pre
venciją. Bus teikiamos pri
vačios konsultacijos. Pradžia 
6 v.v. Dėl konsultacijų regist
ruotis pas Pranę Šlutienę tel: 
708-952-0781. 

2003 m. gruodžio 12 d., 
penktadienį 7:30 v.v. M. K. 
Čiurlionio galerijoje, JC ati
daroma fotomenininkų Ro
mualdo Požerskio (Lietuva) ir 
Eugenijaus Butėno (JAV) pa
roda „Rytoj nebus vakar". Pa
rodą rengia Amerikos lietuvių 
meno draugija. Visi mielai 
kviečiami apsilankyti. 

JAV LB Švietimo tarybai 
pageidaujant, išeivijos jauni
mo lietuviškos patriotinės po-e-
zijos konkurso terminas pra
tęsiamas iki 2004 m. sausio 
10 d. Slapyvardžiu pasirašy
tus eilėraščius siųsti vertini
mo komisijos pirmininkei dr. 
Jolitai Kavaliūnaitei, 3332 
Boyne Rd, Barberton, Ohio44203. 

bus iškilmės Švč. M. Marijos sikelsime į Ateitininkų na-
Nekalto Prasidėjimo bažnyčio- mus, kur ruošimės Kūčių 
je Brighton Parke. Šventimui šventei. Kviečiame visus daly-
vadovaus kun. Antanas Gra- vauti. Dėl informacijos kreip-
žulis, SJ. Po Mišių šventiniai 
pietūs ir meninė programa 
parapijos salėje. Kviečiami vi
si esantieji ir buvusieji parapi
jiečiai dalyvauti. Norintieji 
dar suspės dalyvauti ir Jau
nimo centro metinėje vakarie
nėje. 

„Politinė krizė Lietuvoje'' 
- tokia tema kalbės buvęs 
Lietuvos prezidento patarėjas, 
garsus politologas prof. Julius 
Šmulkštys, gruodžio 12 d., 
penktadienį. 7:30 v.v. Jauni
mo centro kavinėje (5620 S. 

tis į mūsų globėją Marių Po-
likaitį, tel.: 630-257-2022. 

Balzeko lietuvių kultūros 
muziejus kviečia į Kalėdų 
renginį vaikams, kuris įvyks 
gruodžio 14 d. Balzeko lietu
vių kultūros muziejuje. Te
atras „Kaukė" parodys vaidi
nimą Biblijiniais motyvais. 
Jūsų laukia daugybė malonių 
netikėtumų. Pradžia 2 v.p.p. 

Ziono lietuvių liuteronų 
bažnyčia, ketvirtą advento 
sekmadienį, gruodžio 21 d.. 10 

„Drauge" veikiančioje 
įdarbinimo agentūroje užsire
gistravo daug žmonių, kurie 
gali, moka ir turi gerų reko
mendacijų prižiūrėti pagyve
nusius žmones bei ligonius. 
Yra žmonių, kurie turi medi-
cinį išsilavinimą. Visus, ku
riems reikia pagalbos, pra
šome kreiptis tel. 773-585-
9500 į Valentiną. 

Ateitininkų Kūčių šventė 
įvyks sekmadienį, gruodžio 21 
d. 1 v.p.p. Jaunimo centre. Re
gistruotis pas Oną Daugir
dienę tel: 630-325-3277. Kū
čių šventės auka: 15 dol. su
augusiems, 10 dol. studen
tams,, moksleiviams ir jau
nučiams, vaikams iki 8 metų 
- nemokamai. Laukiame visų! 

IŠ ARTI IR TOLI 
Los Angeles lietuvių Šv. 

Kazimiero parapijos patal
pose organizuojama Kalėdinė 
mugė. Čia jūs galėsite nusi
pirkti liaudiškų meno dir
binių, suvenyrų, muzikos įra
šų, paragauti lietuviškų pa
tiekalų. Maloniai kviečiame 
visus, norinčius įsigyti kalė
dinių dovanų, kuriomis nuste
binsite ir pradžiuginsite savo 
artimuosius bei draugus! Mu
gė vyks gruodžio 6 d., šešta
dienį, 2-6 vai. p.p. parapijos kie
melyje. Ieškome žmonių, no
rinčių prekiauti savo rankdar
biais, lietuviškomis prekė
mis. Kreiptis į organizatorių 
Robert Medonis tel. 310-951-
9057 arba RMedonis-@mary-
mountpv.edu. Rengėjai - JAV 
LB LA valdyba ir entuziastai. 

„RUDENS 
LINKSMYBIŲ" PIETUS 

Lemonto LB valdyba to
kiu pavadinimu ruošė pietus 
lapkričio 9—tą dieną PLC 
didžiojoje salėje. Tiktai dėl 
tokios staigios ir netikėtos 
mūsų valdybos narės Leoni-
dos Kazėnienės mirties, visas 
linksmybes teko atidėti. Atsa
kėme muziką, atsisakėme 
linksmosios programos da
lies. 

Pietų invokaciją sukalbėjo 
kun. A. Paliokas, SJ. Pirmi
ninkė N. Nausėdienė papra
šė visų atsistojimu ir minutės 
tyla pagerbti mirusią valdy
bos narę Leonidą Kazėnienę. 
Šiuose pietuose dalyvavo sve
čias iš Lietuvos — Kauno me
dicinos universiteto profeso
rius kardiologas A. Dumčius. 
Pirmininkės jis buvo pristaty
tas ir jis pasveikino visus su
sirinkusius, pasidžiaugė va
karykšte premija, kurią jam 
įteikė LF. Padėkojo visiems 
už tokį suteiktą jam pasiti
kėjimą. Po pietų vyko loteri
jos traukimai. Didžiausią lo
terijos laimikį, t.y. didelį 
krepšį su įvairiausiais ska
numynais, laimėjo Br. Nai
nienė. 

Po skanių A. Šoliūnienės 
pietų reikėjo vietoje progra
mos kažką sugalvoti. Sugal-

Dainų ir šokių šventė, subūrusi tūkstantines minias iš įvairių pasaulio miestų, į viena vietą surinko penkias (iš 
aštuonių) gausios Sidrių šeimynos atžalas Nuotraukoje iš kairės: Vija, atvykusi iš Champaign. Saule iš Čikagos. 
Rimas iš Kolorado valstijos. Prie jų vėliau prisijungė sesuo Lina, atskridusi iš Rostono. bei Gaja iš St. I^otiis. Visi 
susitiko Žalgirio stadione, Vilniuje 

vojome pravesti kaip ir žai
dimą: trauksime toliau lote
rijos bilietus ir kam klius, tas 
turės papasakoti kokį nuotykį 
iš savo gyvenimo. O juk nuo
tykių visokiausių visi turime. 
Pradžiai aš pati papasakojau 
kelis nuotykius iš mano šei
mos gyvenimo, nes reikėjo 
padrąsinimui įvesti kitus. Su 
bilietų traukimu nieko ne
išėjo, bet pradėjo atsirasti iš 
salės savanorių, kurie ėmė 
pasakoti anekdotus. Ir tuo 
užsikrėtė kiti, ir taip vienas 
po kito ėmė pasakoti ir labai 
juokingų anekdotų. A. Dum
čius net tris papasakojo iš 
medikų gyvenimo, toliau kal
bėjo dr. J. Valaitis, J. Liuti
kas, dr. M. Biskienė, M. 
Bliujienė pasakė anekdotą ir 
dar priedo padeklamavo gra
žų eilėraštį St. Jagminienė. Ir 
taip buvo visi išjudinti, kad 
patys sau surengėme pro
gramą. Publika gardžiai pasi
juokė ir visi atsipalaidavome 
nuo liūdnų minčių. 

Pabaigoje profesorius A. 
Dumčius „Saulutės" pirmi
ninkei Indrei Tijūnėlienei 
įteikė „Kauno medicinos uni
versiteto klinikos" paskutinį 
leidimą. Savo kalboje jis pa
brėžė, kad sužinojęs, jog šiuo
se pietuose dalyvauja „Sau
lutės" pirmininkė, jis norįs ją 
pagerbti už paramą, kurią 
gavo universitetinės ligoni
nės ortopediniai ir kardiologi
jos skyriai. 

Lemonto LB valdyba, 
ruošdama šiuos pietus, tikė
josi šiek tiek prisidurti sau 
lėšų, tad nesamdė patarnau
tojų. Valdybos nariai patys 
padavinėjo maistą prie stalų, 
pirmą kartą, ignoruodami sa
vo principus, atsisakėme cen
tro indų, tad buvome supirkę 
dirbtinius indus. Dar norė
tųsi pabrėžti, kad per pasku
tinį mūsų posėdį Leonidai 
Kazėnienei buvo pavesta 
pasirūpinti indais, ir ji tai bu
vo atlikusi. Ji buvo atsakin
gas žmogus. Deja, nesus
pėjome jai net padėkoti. Jos 
netektį Lemonto LB valdyba 
skaudžiai išgyvena, kaip ir vi
sa plačioji lietuviška visuo
menė. 

mailto:3405@yahoo.com
mailto:zionlithlutheran@aol.com
http://mountpv.edu


KAIP PADĖTI ŽMOGUI? 
Jėzuitas — kunigas, ben

draujantis su pasauliečiais. 
Jėzuitą sutiksi įvairiuose pa
saulio kraštuose, mokyklose 
ir universitetuose, žiniasklai-
doje, jis užsiima moksliniais 
tyrinėjimais. Jėzui tui rūpi 
dialogas su kitomis religi
jomis ir kultūromis, su visais 
nuoširdžiai ieškančiais tiesos. 
Tačiau tikroji jėzuito misija 
turi senas tradicijas — susi
telkimas dvasiniam gyveni
mui. Tik pasiekęs dvasinio 
gyvenimo tobulumą, jėzuitas 
gali supažindinti ir kitus su 
dvasingumo principais. Kas gi 
tai yra? Ar ne žmogaus gyve
nimo mokykla? 

Mes esame laimingi, kad 
šiais, 2003—2004, mokslo me
tais į Čikagos li tuanistinę 
mokyklą atvyko visų laukia
mas ir gerbiamas naujas mo
kyklos dvasios vadas jėzuitas 
kun. Antanas Gražulis. 1995 
m. kunigas atkūrė Vilniaus 
Jėzuitų gimnaziją, kuriai va
dovavo aštuonerius metus. 
Dirbo tikybos mokytoju ketu
riolika metų, turi ilgametę 
dvasinio auklėjimo patirtį. 
Gerbiamas mokyklos kapelio
nas apie tai maloniai sutiko 
pasidalinti mintimis. 

— Kokia yra dvasinio 
auklėjimo esmė? 

— Dvasingumas turi gi
lias šaknis: Dievas, meilė, 
žmogus. Žmogus turi stengtis 
būti geras, draugingas, o ypač 
svarbus yra jo gerumas, nuo
širdumas. Bendražmogiški 
santykiai, nuolatinis siekis 
tobulinti savo gyvenimą — 
visa tai įeina į žmogaus gyve
nimo esmės sampratą. Lietu
voje netikinčiųjų tėvų vai
kams yra dėstoma etika. Ji re
miasi krikščioniškais pagrin
dais. 

— Pagal kokią programą 
mokote vaikus dvasinio auk
lėjimo pagrindų? 

— Atvažiuodamas į Či
kagą atsivežiau mokomąją li
teratūrą apie dvasinį auklė
jimą skirtingoms amžiaus 
grupėms, kiekvienai klasei. 
Būtinai reikia sudaryti meti
nę programą, įtraukiant dva
sinio auklėjimo, kuris yra 
ypač reikalingas jauno žmo
gaus formavimuisi, pagrin-

Kun. Antanas Gražulis sielovados užsiėmimais lavina jaunąją lietuviukų 
kartą. 

dus. 
— Kaip įsivaizduojate 

krikščioniškos bendruomenės 
kūrimą? 

— Mokyklos kapelionas 
tikrai mažai ką gali padaryti 
vienas. Norėčiau, kad žmonės 
prisijungtų prie bendro darbo. 
Paruošiau anketą su pasiūly
mais, pageidavimais. Būtų ge
rai, kad kiekvienas priklau
sytų kokiai nors veiklai arba 
būreliui. Labai svarbu, kad 
veikloje dalyvautų tėvų ko
mitetas ir mokyklos vadovybė. 

— Kokios problemos Jus 
jaudina šiandien, mokant jau
nimą dvasinio auklėjimo ver
tybių? 

— Vaikai mažai žino, kaip 
dvasinės vertybės yra bran
gios, nors dauguma jų yra kilę 
iš katalikiškų šeimų. Dėkin
gumo laukia visi — tėveliai, 
vaikai ir mokytojai. Vaikai yra 
atviri toms vertybėms, kurios 
yra siūlomos: gerumas, supra
timas, meilė artimui. Labai 
svarbu rūpintis mokytojų ir 
tėvelių sielovada. Turime kal
bėti apie sielą, jos reikšmę 
žmogaus gyvenime. 

— Kokioms moralinėms 
vertybėms skiriate pirmumą? 

— Mano nuomone, pir

miausia reikia padėti žmogui. 
Jeigu žmogus yra nelaimin
gas, vadinasi, kažkas yra ne
tvarkoje. Kiekvienas žmogus 
turi būti patenkintas savo gy
venimu. Reikia padėti žmogui 
būti laimingesniam ir links-
mesniam. 

— Kaip planuojate organi
zuoti šv. Mišias vaikams? 

— Šv. Mišios — dalis sielo
vados darbo už mokyklos ribų. 
Taigi kviečiame ateiti visas 
lietuvių šeimas. Svarbu, kad 
vaikams šv. Mišios būtų labai 
suprantamos. Norėčiau, kad 
giesmelės būtų labai vaikiš
kos, kad Mišios nebūtų ilgos. 
Po šv. Mišių galima vaikams 
ir tėveliams susirinkti į Jau
nimo centro kavinę. Kiekvieną 
sekmadienį yra kitokia evan
gelija, kuri kviečia kiekvieną 
gyventi prasmingai. 

Linkime naujam mokyklos 
kapelionui Antanui Gražuliui 
sėkmės įgyvendinant savo 
lūkesčius, kad visi būtumėme 
širdingesni, jautresni vienas 
kito laimei ir nelaimei, kad 
dvasinės vertybės nesektų. 

Kalbėjosi 
Indrė Bartašiunienė 

ČLM atstovė spaudai 

Loterijai fantus paaukojo: 
Danutė ir Rimas Dirvoniai, 
Gediminas Kazėnas, Lemonto 
LB valdyba. Nijolė Nausė
dienė. Visiems ačiū. Dėkoju 
Lemonto LB valdybos na
riams, kurie dirbo per šiuos 
pietus, dėkoju Genutei Sta-
siulienei, kuri visados daug 
padeda mūsų valdybai. Ge
nutė Razumienė, jau ir nebū
dama valdybos narė. bet visa
dos mums ištiesia pagalbos 
ranką, o taip pat Rita su savo 
sūneliu. Taip, kad mes visa
dos turime savanorių, kurie 
geranoriškai mus paremia. 
Esame dėkingi V. Maceikai, 
kuris su nuolaida mus aprū
pina gėrimais. 

Su šiais pietumis Lemon
to LB valdyba užbaigė šių 
metų renginius. O jų buvo 
palyginus daug: Vasario 16— 
osios pokylis, kitą dieną ruo
šėme Vasario 16—osios mi
nėjimą, kovo mėnesį vyko 
metinis LB narių susirinki
mas su cepelinų pietumis, bir
želio mėnesį rengėme bai
siųjų birželio įvykių pami
nėjimą, birželio mėnesį su-
ruošėme pirmąją mūsų gegu
žinę, kita gegužinė buvo rug
pjūčio mėnesio pabaigoje ir 
dabar, lapkričio 9-tą dieną 
buvo mūsų valdybos pietūs. 
Kitas mūsų renginys ir, ma
nau, pats svarbiausias — 
vasario 16- osios pokylis. 

Tuo pačiu noriu dar pri
minti visiems Lemonto 
apylinkės LB nariams, kad 
tęsiamas Valdovų rūmų vajus 
ir kviečiu visus į jį įsijungti. 
Šiam vajui pradžią jau padarė 

Nijolė Nausėdienė pristatė prof A. Dumčių. 

a.a. Leonidą ir Gediminas 
Kazėnai, įnešdami 1.000 do
lerių. Čia jau padaryta graži 
pradžia, ačiū Gediminui. Visa 
Lemonto LB valdyba taip pat 
jungiasi į šį vajų su mažes
nėmis aukomis. Bet kokia au
ka yra svarbi ir reikalinga. 
Tiktai doleris prie dolerio ir iš 
tokios plačios Lemonto apy
linkės susidarytų nemaža su
ma, kuri būtų didelė pagalba 
Lietuvai. 

Dėkojame visiems daly
vavusiems mūsų pietuose ir 
parėmusiems Lemonto LB 
veiklą. Dėkoju Aldonai Šo-
liūnienei už skanius pietų 
valgius. Ji visados paremia 
Lemont LB. 

Ngolė Nausėdienė 

„DRAUGO" RĖMĖJAI 

Prel. Jonas A. Kučingis, 
Šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos, Los Anegeles, CA, klebo
nas emeritus, jau ne kartą ir 
ne du dosniai parėmė dien
raščio „Draugo" leidybą. Ga
vęs 2004 m. ..Draugo" kalen
dorių, jis atsiuntė 100 dol. 
auką. Reiškiame jam nuošir
džią padėką. 

SKELBIMAI 

• Amerikos Lietuviu radi
jas, vad. Anatolijus Siutas kiek
vieną sekmadienį 7 vai. r. per 
VVCEV 14.50 AM. Tel. 773-847-
4903. adresas: 4459 S. Francisco. 
Chicago. II. 60632. (sk.) 


