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Tėvynėje
* Seattle trečiadienį ofi

cialiai atidarytas Lietuvos , 
garbės konsulatas, kuriam va- ‘ 
dovaus garbės konsulas Vy
tautas Lapatinskas. Ceremo
nijoje dalyvavęs Lietuvos am
basadorius JAV Vygaudas 
Ušackas V. Lapatinskui įteikė 
Lietuvos garbės konsulato iš
kabą. Ambasadorius pažy
mėjo, kad Lietuva nori plėsti 
įvairiapusius ryšius su šiuo 
svarbiu JAV šiaurės vakarų 
verslo, kultūros ir mokslo cen
tru. Pasak jo, garbės konsula
tas ypatingai didelį dėmesį 
turėtų skirti JAV investicijų į 
Lietuvą skatinimui bei rinkų 
lietuviškoms prekėms paieš
kai. Dabar JAV iš viso yra 9 
Lietuvos garbės konsulatai, 
visame pasaulyje veikia 89 
Lietuvos garbės konsulatai.

* Lietuvos ambasadoriui 
Romoje Edminui Bagdonui 
ketvirtadienį Italijos teisėsau
gininkai pranešė, kad Lietu
vos piliečiu prisistatantis, pei
liu ginkluotas vyras grasina 
nušokti nuo varpinės stogo 
Neapolio centrinėje aikštėje, 
kur' išbuvo nuo trečiadienio 
vakaro, tačiau kėlė vienintelį 
reikalavimą — „sujungti jį su 
Lietuvos ambasadoriumi arba 
konsulu”. Atvykus ambasado
riui, pareigūnai perdavė žmo
gui mobiliojo ryšio telefoną. 
„Kalbėjomės rusiškai. Iš pra
džių jis prisistatė Nikolajumi, 
vėliau — Fedia iš Visagino”, 
teigė E. Bagdonas. Visaginie- 
tis pasiteiravo apie orus Lietu
voje, kas šiuo metu yra minis
tras pirmininkas, sužinojo Vi-, 
sagino telefono kodą. Vyras 
teigė, jog Italijoje ilsėjosi ir 
baiminosi būsiąs policininkų 
nušautas. Po pokalbio jis buvo 
įkalbėtas nulipti nuo varpi
nės ir nugabentas į ligoninę.

* „Lietuvos socialdemok
ratų partijos (LSDP) Infor
macijos centras mano, jog sa
vivaldybių rinkimų paanksti- 
nimas 3 mėnesiais atspindi 
daugumos Lietuvos rinkėjų 
nuomonę, leidžia sutaupyti 
daugiau kaip 10 milijonų litų”, 
teigiama LSDP pėreiškime 
spaudai. „Toks yra mūsų įs
pūdis. Apklausos mes nedarė
me”, sakė LSDP Informacijos 
centro vadovas, parlamenta
ras Gediminas Kirkilas. <bns>

* Vyriausybė pritarė pa
tikslintam Pensįjų siste
mos reformos įstatymo pro
jektui, kuriuo siūloma nuo 
2004 metų įvesti privalomąjį 
pensijų draudimą. (R,VŽ,Elta)

* Pagal Švietimo ir mokslo ministerįjos ir Lietuvos 
informacijos technologijų ben
drovės „Sonex grupė” pasi
rašytą susitarimą Lietuvos 
mokykloms bus padovanota 
3,960 vjenetų anglų kalbos 
mokomosios, programos „Eng- 
lish+” už 792,000 litų. (BNS)

* Lietuvos bokso federa
cijos prezidento Remigijaus 
Daškevičiaus nužudymą ti
riantys Vilniaus teisėsaugos 
pareigūnai nėr tris kartus ap
klausė Kauno nusikaltėlių pa
saulio autoritetu vadinamą 
Henriką Daktarą, pravarde 
„Henytė”. H. Daktaras matyt, 
apklaustas tiriant prielaidą, 
jog šiam grįžus iš įkalinimo 
įstaigos į laisvę, prasidėjo nu
sikaltėlių įtakos zonų Kaune 
persidalijimas. Neva išanksti-

„nis „Henytės” sugrįžimas ga
lėjo turėti įtakos R. Daške
vičiaus mirčiai. (KD.Elta)

* Opozicinės Tėvynės są-
jungos-konservatorių frak
cijos narė Rasa Juknevičienė 
ketvirtadienį apkaltino Seimo 
pirmininko pavaduotoją so
cialdemokratą Vytenį Andriu
kaitį, jog šis pakenkė vals
tybės tikslams, lapkričio 27 
dieną liudydamas . Londono 
arbitražo teisme prieš bendro
vę „Mažeikių nafta”, ir pa
ragino jį atsistatydinti iš savo 
posto. „Mano žiniomis, V. An
driukaitis atstovavo ‘Fluor 
Daniel’ ir liudijo prieš ‘Ma
žeikių naftą’, kurioje valstybė 
turi apie 60 proc. akcijų, taigi 
liudijo ir prieš valstybę”, teigė 
R. Juknevičienė. Ji neat
skleidė savo informacijos šal
tinių. (BNS)

* Tautinių mažumų ir iš
eivijos departamentui vado
vavęs Remigijus Motuzas atsi
statydino. Strasbūre įsikūru
sioje nuolatinėje Lietuvos ats
tovybėje prie Europos Tarybos 
jis užims ministro patarėjo pa
reigas ir rūpinsis tautinių ma
žumų bei žmogaus teisių klau
simais. (BNS)

* Lietuvos žydų bendruo
menės pirmininkas Simo
nas Alperavičius interviu 
Ženevoje vokiečių ir prancūzų 
kalbomis leidžiamam žurnalui 
„Shalom” kaip tragediją api
būdino pastaruoju metu pa
didėjusį žydų emigracijos iš 
Lietuvos srautą, sekinantį ir 
be to negausią vietos žydų 
bendruomenę. Anot S. Alpera- 
vidaus, ypač suaktyvėjo į Vo
kietiją išvykstančių Lietuvos 
žydų srautas. „Širdis plyšta, 
kai tenka pasirašinėti pažy
mas bendruomenės nariams, 
išsiruošusiems į Vokietiją. 
Žinoma, negaliu reikalauti, 
kad žmonės liktų, nes supran
tu, jog emigravę, jie susirandą 
gerai pamokamą darbą, tačiau 
kuo toliau — tuo labiau tirp
sta mūsų gretos”, sakė S. Al
peravičius. Dabar Lietuvoje 
belikę vos 5 tūkstančiai žydų.

(BNS)
* Vandžiogala — viena 

atokiausių Kauno rąjono 
seniūnijų. Lapkričio 28 d. ten 
lankėsi Izraelio ambasadorius. 
Jis atvežė Yad Vashem insti
tuto apdovanojimus dviem Pa
saulio tautų teisuolio, vardą 
pelniusiems vandžiogališ- 
kiams: Piotrui Truskovskiui ir 
Anelei Vitkovskai. Jų abiejų, 
išgelbėjusių nuo nacių tris iš 
geto pabėgusius žydų tautybės 
žmones, jau nėra tarp gyvųjų, 
tad apdovanojimus saugos 
Vandžiogalos vidurinė mokyk
la. (KD,Elta)

* Dėl trijų mažeikiškių
nužudymo Generalinė proku
ratūra trečiadienį pareiškė 
kaltinimus su Panevėžio „tul- 
pinių” gauja siejamam Algi
mantui Vertelkai. 40-metis A. 
Vertelka yra trečias suimta
sis, kuriam pareiškiami tokie 
kaltinimai. Dėl Kiesų ir jų vai
ruotojų tyčinio nužudymo kal
tinimai praėjusią savaitę buvo 
pareiškšti su „tulpinių” gauja 
siejamiems 35 metų Virginijui 
Baltušiūi ir 33 metų Sigitui 
Raišeliui. Šiuos kaltinamuo
sius sekmadienį teismas leido 
suimti 3 mėnesiams. A. Ver
telka kol kas yra suimtas 
10-čiai parų. A. Vertelkos ad
vokatas Kęstutis Stungys sa
kė, kad jo ginamasis katego
riškai neigia kaltinimus jam ir 
vadina juos „bylos fabrikavi- 
mu”. (BNS)

Būtingėje išsiliejusi nafta 
skaičiuojama dešimtimis tonų
Vilnius, lapkričio 29 d. 

(BNS) — Aplinkos ministras 
Arūnas Kundrotas teigia, kad 
per avariją Būtingės naftos 
terminale galėjo išsilieti ma
žiausiai 40 tonų, o žala gamtai 
gali siekti iki 3 mln. litų.

Ketvirtadienį A. Kundrotas 
supažindino prezidentą Valdą 
Adamkų su galimomis avari
jos Būtingės naftos terminale 
priežastimis ir pasekmėmis.

Avarija Būtingės* naftos ter
minale įvyko praėjusį penkta
dienį. Iš pradžių buvo skelbia
ma, kad pilant naftą į tank
laivį ir plyšus povandeninei 
žarnai, į Baltijos jūrą išsiliejo 
daugiau kaip 10 tonų naftos.

Būtingės terminalą valdan
čios bendrovės „Mažeikių naf
ta” teigimu, šalinant avarijos 
pasekmes, jūroje buvo surink
ta daugiau kaip 10 tonų naf
tos. Kai kurie specialistai tei
gia, kad dalis teršalų galėjo 
nusėsti į jūros dugną arba su
irti dėl išpurkšto biologinio 
preparato „Simple green” po
veikio.

Aplinkos ministro teigimu, 
paskutiniais duomenimis, ga
lėjo išsilieti daugiau kaip 40 
tonų naftos. A. Kundrotas pa
žymėjo, kad tai — didžiausia 
pastarojo meto avarija. Jo tei
gimu, žala gamtai šiuo metu 
skaičiuojama nuo 2.5 mln. 3 
mln. litų.

Išsiliejus daugiau nei 10 
tonų naftos, aplinkosauginin
kai už kiekvieną išsiliejusios 
naftos toną skiria apie 53,000

litų baudą.
A. Kundroto teigimu, avariją 

lėmė netinkamas terminalo 
naudojimas, įstatymų netobu
lumai ir ne iki galo apibrėžta 
institucijų atsakomybė už 
naudojimą ir avarijos padari
nius.

Ministro teigimu, šiuo metu 
Aplinkos ministerija peržiūri 
įstatymų bazę, ieškodama jos 
trūkumų. Ministras spėjo, kad 
taisant įstatymų spragas, bus 
įvesta daugiau įvairių „nepo
puliarių biurokratinių forma
lumų”.

A. Kundrotas užtikrino, kad 
kitais metais poilsiautojai 
galės ilsėtis Palangos pajū
ryje, nes jūra naftos likučių 
neišmeta į krantą.

Naftos teršalų nepateko ir į 
Latvijos teritorinius vandenis, 
nes, ministro teigimu, vėjas 
teršalus nuo terminalo nešė į 
Lietuvos vandenis. Būtingės 
terminalas yra šiauriniame 
Lietuvos teritorinių vandenų 
pakraštyje, vos už kelių kilo
metrų nuo jūros sienos su Lat
vija.

Pasak prezidento atstovės 
spaudai Violetos Gaižauskai
tės, prezidentas apgailestavo 
dėl Lietuvoje esančios prakti
kos, kad galiojančių teisės 
aktų trūkumai išryškėja tik 
tuomet, kai juos tikrovėje rei
kia vykdyti.

Nuo 1999 metų, kuomet 
buvo pradėtas naudoti termi
nalas, praėjusį penktadienį

Prezidentūroje (iš kairės) Klaipėdos aplinkosaugos departamento direktorius Kęstutis Siliauskas, aplinkos mi
nistras Arūnas Kundrotas ir prezidentas Valdas Adamkus aptarė padėtį po Būtingės nelaimės. Eltos nuotr.

* Latvijos ministras pir
mininkas Andris Bėrzinis
vakar pasiūlė, kad visos trys 
Baltijos valstybės vienu metu 
surengtų referendumus dėl 
stojimo į Europos Sąjungą. Jo 
siūlymu, tokie referendumai 
galėtų įvykti 2003 m. rugpjū
čio 23 dieną, kai Baltijos vals
tybės mini Molotovo-Ribben- 
tropo pakto metines. „Neįma
noma rasti geresnės dienos 
nei ši data”, sakė Latvijos 
premjeras. KD

? Lietuvos ir Baltarusijos 
oro gynybos vadovai Kaune 
įkūrė ryšio kanalą, kuriuo bus 
naudojamasi užtikrinant oro 
erdvės apsaugą Ignalinos ato
minės elektrinės prieigose. 
Buvo pasirašytas Lietuvos 
krašto apsaugos ir Baltarusi
jos gynybos ministerijų keti
nimų protokolas. Juo numato
ma įsteigti ryšių kanalą, tarp 
Kaune įsikūrusio oro erdvės 
stebėjimo centro ir Baltarusi
jos Oro gynybos pajėgų centri
nės vadavietės Minske. Proto
kole pabrėžiama būtinybė 
siekti abiejų valstybių gyny
bos ministerijų susitarimo dėl 
bendradarbiavimo kontroliuo
jant oro erdvę pasienio regio
nuose. (BNS)

* Valstybės saugumo de
partamentas (VSD) kol kas

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, Inter1ax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais)

įvykusi nelaimė yra trečioji.

Juodligės sporos iš Vilniaus 
išsigabentos į JAV

kirto Atlantą.
Padarius penkių JAV amba

sados Vilniuje pašto maišų 
nuoplovas, juodligės sukėlėjas 
buvo aptiktas tik viename 
mėginyje. Vilniuje juodligei 
atpažinti buvo taikyti klasiki
niai metodai, bet jų nepakan
ka, norint nustatyti juodligės 
bakterijų kilmę. „Juodligės 
sukėlėjai gali skirtis savo bio
cheminėmis savybėmis, išski
riamais toksiniais, genetiniais 
pakitimais. Tokius požymius 
gali klasifikuoti tik mokslinė 
laboratorija, Vilniuje mes to
kių galimybių neturime”, sakė 
laboratorijos vedėja Kazimiera 
Rutienė.

Teisė tyrinėti ypač pavo
jingų infekcijų sukėlėjus Vil
niaus mikrobiologijos labora
torijai suteikta tik 2000 me
tais.

Išsiuntus mėgintuvėlį su 
juodligės pasėliu, Vilniuje ne-

Vilnius, lapkričio 29 d. 
(BNS) — Vilniaus visuomenės 
sveikatos centro mikrobiologi
jos laboratorijoje nustatytas 
juodligės sukėlėjas šią savaitę 
pasiekė Jungtines Valstijas.

Kaip ketvirtadienį rašo 
dienraštis „Lietuvos rytas”, 
specialus indas su juodligės 
kultūra iš pradžių buvo nu
vežtas į Rygos oro uostą, o iš 
ten lėktuvu antradienį pris
tatytas į Užkrečiamųjų ligų 
kontrolės ir užkardymo cent
rą Atlantoje.

Nugabenti indą su juodlige 
iš Vilniaus į Atlantą JAV tar
nyboms kainavo apie 1,500 do
lerių.

Vilniaus mikrobiologijos la
boratorijoje juodligės sukėlė
jas buvo nustatytas lapkričio 
1-ąją. Tai — vienintelis Euro
poje žinomas atvejis, kai kartu 
su pašto siunta bioteroristų 
platinama juodligė iš JAV per-

nekelia bylos dėl Vilniaus me
ro Artūro Zuoko pareiškimo 
kai kuriems politikams neva 
šantažavus miesto šilumos 
tinklų nuomos konkursą lai
mėjusią Prancūzijos bendrovę 
„Dalkia” ir spėjamo bandymo 
nuversti merą. Kartu su mero 
pareiškimu gautos medžiagos 
nepakanka iškelti bylai. A. 
Zuokas VSD pateikė garso įra
šą su dviejų asmenų, kurių as
menybės VSD žinomos, pokal
biu. Tačiau VSD pažymi, kad 
garsajuostėje pateiktas ne vi
sas pokalbis, dalis jo yra iš
trinta, dialogas nerišlus. Pa
sak VSD, tokio teksto nepa
kanka teisiškai pagrįsti faktą, 
kad neteisėtomis priemonėmis 
ketinama nuversti Vilniaus 
merą. Perėmusi Vilniaus šilu
mos sistemų valdymą, „Dal
kia” taptų didžiausia šilumos 
tiekėja Lietuvoje. Per 15 metų 
į Vilniaus šilumos ūkį ji žada 
investuoti 430 mln. litų. ibnsi

liko nė vieno šios kultūros pa
vyzdžio. Kartu su juodligės 
mėginiu į Atlantą buvo iš
siųsti dar 3 neatpažintų kul
tūrų mėgintuvėliai.

„Padarius dar vieno JAV 
ambasados pašto nuoplovų 
pasėlį, negalėjome nustatyti, 
kokios jame buvo bakterijos. 
Amerikos specialistai sutiko 
mums padėti”, paaiškino K. 
Rutienė.

Bona. Vokietijoje vykstančiose derybose dėl politinės Afganis
tano ateities Šiaurės sąjunga ketvirtadienį patvirtino, kad gali 
pritarti tarptautinių saugumo pajėgų dislokavimui Afganistane 
kaip daliai plataus pereinamojo laikotarpio plano, kuris bus pa
rengtas Jungtinių Tautų tarpininkaujamose derybose Bonoje. 
Šiaurės sąjungos delegacijos vadovas Yunis Qanuni sakė, kad 
po aktyvių konsultacijų su kitomis afganistaniečių išeivių grupė
mis, per kurias buvo pasiekta tam tikros pažangos, jis dabar kur 
kas labiau įsitikinęs, kad per už uždarų durų vykstančias derybas 
bus pasiektas konkretus susitarimas.

Deli. Sunaikinus teroristų tinklą „ai Qaeda” Afganistane, JAV 
ir jų sąjungininkės pradės „suderintus ir preciziškus veiksmus”, 
siekdamos sunaikinti jo bazes kitose valstybėse, ketvirtadienį pa
reiškė JAV laivyno Ramiojo vandenyno vadovybės vyriausiasis va
das, admirolas Dennis Blair. Trijų dienų vizitą į Indiją surengęs 
D. Blair pareiškė, jog „veiksmai, kuriais reaguojama į jau kilusias 
krizes, tėra tik pradžia”.

Vašingtonas. Afganistano Šiaurės sąjungos pajėgos suėmė ke
lis teroristinės organizacijos ,,al Qaeda” vadovybės atstovus, ket
virtadienį pranešė dienraštis „The Los Angeles Times”, kuris rė
mėsi JAV žvalgybos atstovais. Vienas suimtų įtariamųjų yra Ah
med Omar Abdel-Rahman, sūnus aklo musulmonų dvasininko šei
cho Omar Abdel-Rahman, kuris 1995 m. buvo pripažintas kaltu 
dėl sužlugdyto sąmokslo įvykdyti sprogdinimus prieš kelias įžy
mias New Yorko vietas. Abdel Rahman sekėjai buvo pripažinti 
kaltais dėl 1993 m. įvykdyto World Trade Center sprogdinimo. Ab
del Rahman yra svarbus „ai Qaeda” veikėjas, atsakingas už nau
jokų verbavimą į šią organizaciją.

Roma. Šiaurės Italijos policija suėmė tris atvykėlius iš Šiaurės 
Afrikos, kurie įtariami priklausę organizacijai, susijusiai su Osa
ma bin Laden teroristų tinklu ,al Qaeda”, ketvirtadienį pranešė 
teisėsaugos pareigūnai. Milano prokuratūra pranešė, kad trys su
imtieji yra marokietis, tunisietis ir alžyrietis. Jie yra sulaikyti už 
prekybą sprogmenimis, nuodingomis cheminėmis medžiagomis ir 
padirbtais dokumentais.

Vašingtonas. JAV vyriausybė susitarė už 428 mln. dol. pirkti 
155 mln. skiepų dozių nuo raupų, kad būtų galima paskiepyti vi
sus amerikiečius, paskelbė Sveikatos apsaugos ir socialinio aprū
pinimo departamentas. Pareigūnai nurodė, kad iki 2002 metų pa
baigos planuojama įsigyti 286 mln. skiepų dozių (viena dozė kai
nuotų 2.76 dol.). Tokio kiekio užtektų visiems amerikiečiams nuo 
šios mirtinos ligos apsaugoti. Nuogąstavimai dėl biologinio teroriz
mo vėl privertė atkreipti dėmesį į raupus, kuriuos Pasaulio svei
katos organizacija 1980 metais buvo paskelbusi išnaikintais. JAV 
žmonės nuo raupų nebeskiepijami nuo 1972-ųjų.

Londonas. JAV plūkiasi sū karinėmis operacijomis, o europie
čiai — su užduotimi palaikyti taiką, kai karas pasibaigia. Žinovų 
teigimu, toks Vašingtono primestas „darbo pasidalijimas” Afga
nistane dar kartą parodo, kaip atsilieka Europos gynyba. „Mūsų 
ir vėl laukia juodas darbas, o amerikiečiai užsiima aukštosiomis 
technologijomis”, teigė Londono Ekonomikos mokyklos gynybos ži
novas Christopher Coker. Net Britanija, tvirčiausia ir ištikimiau
sia Vašingtono sąjungininkė, 6,000 karių paskelbė visišką pareng
tį dislokuotis Afganistane tik tam, kad po savaitės sumažintų ir 
atšauktų pavojų.

Kairas. JAV taikos pasiuntinys, Valstybės sekretoriaus pava
duotojas William Burns ketvirtadienį po derybų Kaire su Egipto 
prezidentu Hosni Mubarak sakė, kad ugnies nutraukimas Arti
muosiuose Rytuose būtų „pirmasis žingsnis” palestiniečių val
stybės sukūrimo link. Ugnies nutraukimas sudarytų sąlygas 
„įgyvendinti dviejų taikiai ir saugiai greta gyvenančių valstybių 
—» Izraelio ir Palestinos — atsiradimo idėją”, sakė W. Burns.

Tel Avivas. Izraelio premjeras Ariel Sharon ketvirtadienį atme
tė bet kokią galimybę sutikti su kompromisu dėl jo reikalavimo 7 
dienas prieš derybas su palestiniečiais laikytis visiškos ramybės. 
„Aidint šūviams, mes nesiderėsime. Laikomės savo nuostatos”, sa
kė jis, turėdamas galvoje ne kartą išreikštą reikalavimą, kad pa
lestiniečių vadas Yasser Arafat sustabdytų visus išpuolius prieš 
Izraelio taikinius. Esą tik tada gali prasidėti kokios nors derybos 
dėl paliaubų.

Seulas. Šiaurės Korėja ketvirtadienį pasipiktinusi atmetė Ame
rikos, įtariančios, jog ji turi masinio naikinimo ginklų, raginimus 
atlikti šioje valstybėje ginkluotės patikrinimus. Šiaurės Korėja pa
grasino imtis „būtinų atsakomųjų priemonių”, tačiau jų nesukon
kretino.

Londonas. Astronomai apskaičiavo sunkiausios mūsų galakti
kos juodosios skylės masę, kuri aukštyn kojomis verčia vyraujan
čią teoriją apie tokių objektų atsiradimą bei-elgesį. Vokietijos Pot
sdamo miesto Astrofizikos instituto ir Europos pietinės observato
rijos Čilėje mokslininkai paskelbė, kad milžiniškos juodosios sky
lės masė yra 14 kartų didesnė už Saulės ir kad ji yra Paukščių Ta
ke už, beveik 40,000 šviesmečių. Vienas šviesmetis yra maždaug 
10 trilijonų kilometrų. „Juodosios skylės” įsiurbia viską, kas yra 
aplink, todėl aptikti jas galima tik pagal jų pakraščiuose vykstan
čius reiškinius. Žvaigždinės kilmės juodųjų skylių — į Saulę pa
našių „mirusių” žvaigždžių liekanų — masė paprastai būna 3-7 
kartus didesnė už Saulės. „Didelė paslaptis, kaip teorija galėtų 
paaiškinti tą 14 kartų už Saulę didesnę masę. Dabartinė teorija to 
negali paaiškinti”, sakė astrofizikas Jochen Greiner.

Ryga. Rygos apygardos prokuratūra ketvirtadienį nusprendė 
patraukti baudžiamojon atsakomybėn už chuliganizmą Daugpilio 
gyventoją Aliną Lebedevą, kuri
per Anglijos princo Charles vi
zitą mėgino sušerti jam per vei
dą gėlėmis. Už tai galima baus
ti laisvės atėmimu iki 2 m., pa
taisos darbais arba bauda.

KALENDORIUS
Lapkričio 30 d.: Andriejus (And

rius), Dovainė, Justina, Linksmuolė, 
Saudargas, Vytartė.

Gruodžio 1 d.: Algminą, Butgei- 
dis, Eligijus, Natalija, Šile.

mailto:DRAUGAS%40EARTHLINK.NET
http://WWW.DRAUGAS.ORG
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SPORTO APŽVALGA

Redaktorė Irena Regienė

ŠALFĄSS VEIKLOS 
TĘSTINUMAS NEBEKELIA 

ABEJONIŲ
Metiniame Šiaurės Ameri

kos Lietuvių fizinio auklėjimo 
ir sporto sąjungos suvažiavi
me, vykusiame 2001 lapkričio 
17 d. Clevelande, stipriai iš
ryškėjo mūsų jaunesnės kar
tos iniciatyva tęsti organiza
cinį darbą ir laikytis tradicijų, 
įsigalėjusių ilgos, daugiau nei 
50-ties metų darbuotės patir
tyje.

ŠALFASS pirmininkui nebe- 
dalyvaujant, vicepirmininkas 
Marijus Gudinskas, pradėda
mas suvažiavimą sveikino da
lyvius ir pristatė centro valdy
bos paskutiniajame posėdyje 
numatytus prezidiumo, man
datų komisijos bei kitus parei
gūnus. Taip, kad priešpietinei 
suvažiavimo eigai pirmininka
vo Mindaugas Leknickas ir 
antrajai Marijus Gudinskas. 
Protokolo sekretorius Arūnas 
Čygas. Mandatų komisija: Al
girdas Bielskus, Elvyra Vodo
palienė ir Algis Gudėnas.

Linkėdami sėkmės, suvažia
vimą sveikino Lietuvos Res
publikos prezidentas bei bu
vęs ŠALFASS-gos pirminin
kas Valdas Adamkus, Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkas Vytautas Kaman- 
tas, Clevelando Lietuvių 
Bendruomenės apylinkės pir
mininkė Melita Nasvytienė, 
Lietuvos Respublikos ambasa
doriaus JAV-se, Vytauto Ušac- 
ko sveikinirųą žodžiu perdavė 
Elvyra Vodopalienė.

Suvažiavimui, pateikta dar
botvarkė, kaip jau įprasta, ir 
šį kartą buvo gausi klausimais 
bei pranešimais. Viskas praei
ta ramiai ir su rimtu dėmesiu.

ŠALFASs-gos visuotinio suvažiavimo Clevelande pertraukos metu minti
mis dalijasi ilgamečiai s-gos darbuotojai Sigitas Krašauskas ir Rimas Dir
vonis. Toliau matomi: Mindaugas Leknickas, Jurgis Vodopalas ir Eugeni
jus Krikščiūnas. Nuotr. Elvyros Vodopalienės

Dalis dalyvių ŠALPAS s-gos visuotiniame metiniame suvažiavime, š.m. lapkričio 17 d. vykusio Cleveland, OH. 
Iš k. sėdi: Mindaugas Leknickas, Brazauskienė, Marijus Gudinskas, Rimas Dirvonis, Elvyra Vodopalienė, Algir
das Bielskus. Stovi —Jurgis Vodopalas, Vytas Apanavičius, Algis Nagevičius, Arūnas Čygas, Algis Gudėnas, Li
nas Balaišis, Vytautas Nasvytis, Rimas Miečius, Kazimieras Deksnys ir Eugenijus Krikščiūnas.

Tai rodo, kad išmokome kalbė
tis ir dirbti. Norisi priminti, 
kad dalyvių tarpe buvome tik 
keli „užsilikę” veteranai (Al
girdas Bielskus, Vytenis Čiur
lionis, Rimantas Dirvonis, El
vyra ir Jurgis Vodopalai, Vy
tautas Nasvytis ir Sigitas 
Krašauskas). Išvada labai tei
giama — jaunesnieji sumaniai 
ir ryžtingai perima darbų tą
są...!

Kalbėta apie 2002-ųjų metų 
varžybinę programą. Daug pa
siūlymų, kur kas turės vykti 
ir pan. Galutinis, tačiau, ka
lendoriaus nustatymas vyks 
kiek vėliau. Kalbėta taip pat 
ir apie III Lietuvos Tautinę 
olimpiadą, kuri vyks Lietuvoje 
— Šiauliuose 2002 birželio 27- 
30 d. Bendra nuomonė, mūsų 
ŠALFASS-gos sportininkai 
ten dalyvaus: krepšinio rink
tinė, lengvaatlečiai ir kas dar 
bus galima to lygio varžyboms 
paruošti.

Penkiasdešimtmečio veiklos 
jubiliejaus proga (žaidynės bei 
minėjimas vyko Toronte 2001 
liepos 4-8 d.), ruošiamo spau
dai leidinio reikalu teko išsa
miau pakalbėti šių eilučių ir 
būsimos knygos autoriui. Kny
gos išspausdinimas, šiuo metu 
jau arti spaustuvės „vartų”... 
Gaila, jos nepavyko išspaus
dinti jubiliejinių žaidynių me
tui Toronte. Kliudymai buvo 
nenumatyti. Knygoje greta lie
tuviškų tekstų, lygiagrečiai 
eina anglų kalba vertimai, ku
riuos kruopščiai ir gera anglų 
kalba paruošė Algimantas 
Krašauskas, taip pat torontie- 
tis. Apimtis knygos arti 350

...

Š. m. lapkričio 17 d. Clevelande vykusiame visuotiniame metiniame suvažiavime dalyvavę praėjusios kadencijos 
ŠALFAS s-gos centro valdybos nariai. Iš k.; Mindaugas Leknickas, Sigitas Krašauskas, Linas Balaišis, Algirdas 
Bielskus, Arūnas Čygas, Marijus Gudinskas, Rimas Miečius ir Eugenijus Krikščiūnas. Trūksta v-bos pirminin
ko Audriaus Šileikos. Nuotr. Elvyros Vodopalienės

puslapių, gausiai iliustruota. 
Chronologiška eiga praeities 
išskirtini įvykiai rikiuojami 
nuo mūsų egzistencijos pra
džios 1947-ųjų Vakarų Vokie
tijoje iki šių dienų Šiaurės 
Amerikoje. Knyga vardinama 
„Penkiasdešimt sportinės 
veiklos metų išeivijoje” — 
„Fifty Years in the Athletic 
Movemen Among the Lithua- 
nians in Exile”.

Suvažiavimui buvo pristaty
ti jau esamieji knygos išleidi
mui rėmėjai, kuriems esame 
dėkingi. Tai, Toronto bei Ha
miltono lietuvių kredito koo
peratyvai, Kanados Lietuvių 
Bendruomenė, Hamiltono 
KLB apylinkė ir privatūs as
menys. Parašyti prašymai 
prašant paramos Kanados 
Lietuvių fondui, taip pat JAV 
Lietuvių fondui. Šio suvažia
vimo metu Clevelando LSK 
„Žaibas” pirmininkas Vidas 
Tatarūnas klubo vardu įteikė 
500 dol. vertės čekį. Visiems 
ačiū. Tik su finansine parama 
bus įmanoma šį sportininkų 
istorinį užmojį įgyvendinti.

Įdomi suvažiavimo darbo
tvarkės dalis buvo ŠALFASS- 
gos naujosios Centro valdybos, 
Garbės Teismo bei Revizijos 
komisijos rinkimai. Nuogąs
tauta gi, kas imsis tų svarbių 
pareigų... Ne vieną, tačiau nu
stebino net dviejų kandidatų 
sąrašų pristatymas rinki
mams į Centro valdybą. Pir
masis iš Čikagos, kurio „archi
tektu” buvo Rimantas Dirvo
nis, veteranas sportininkas, 
darbuotojas, Garbės narys. 
Antrasis iš Toronto, daugu
moje jaunesnės amžiumi gru
pės žmonių, kurios priekyje 
buvo Rimantas Miečius, žino
mas kaipo „Vėjas” sėkmingos 
krepšininkų išvykos į Lietuvą 
1989 metais organizatorius. 
Mandatų komisija, suskaičius 
balsus, skelbė Čikagos sąrašą 
laimėjusį rinkimus. Rezulta
tas 44 balsai prieš 41. Naujo
sios Centro vadybos sudėtis: 
Rimantas Dirvonis, Vaclovas 
Kleiza, Aleksas Lauraitis, dr. 
Donatas Siliūnas, Vytautas 
Ambutas, Vytautas Vaitkus ir 
Algirdas Bielskus (iš Cleve
lando). Pareigomis jie pasi

skirstys pirmajame naujosios 
valdybos posėdyje ir apie tai 
sužinosime vėliau.

Revizijos komisijon išrinkti 
torontiškiai Linas Balaišis, 
Eugenijus Krikščiūnas ir Arū
nas Čygas. Garbės teismas: 
Kazimieras Deksnys (Hamil
tonas), Rimas Miečius (Toron
tas) ir Vytautas Brasauskas 
(Baltimorė).

ŠALFASS-gos Garbės narių 
skaičius didėja... Suvažiavi
mui pristačius, vienbalsiai bu
vo priimtas pasiūlymas dr. Re
migijui Gaškai suteikti Sąjun
gos Garbėe nario titulą. Re
migijus Gaška, chemijos inži
nerijos daktaras, sporto dar
buotojas, žurnalistas, tarptau- 

' tinės klasės krepšinio teisėjas- 
arbitras. Šiaurės Amerikos 
lietuvių krepšinio rinktinės iš
vykoje į Pietų Ameriką 1959 
m. žaidėjas ir išvykos vadovo 
pavaduotojas, taip pat išvy
kos 1964 m. į Australiją va
dovo pavaduotojas. Buvęs 
ŠALFASS-gėfe krepšinio komi
teto vadovas. Nuo 1995 m. gy
vena Lietuvoje. 1996 m. Lietu
vos Tautinio olimpinio komi
teto atašė t26-se olimpinėse 
žaidynėse Atlantoje. Dirbo 
konsultantur Europos Reikalų 
ministerijoje. Nuo 1998 m. 
Lietuvos Respublikos prezi
dento patarėjo referentas 
sporto ir jaunimo klausimais.

Sveikinimai naujam ŠAL- 
FASS-gos Garbės nariui ir 
sėkmės darbe naujiesiems 
ŠALFASS-gęs pareigūnams.

Sigitas Krašauskas

Sigitas Krašauskas, ŠALFAS s-gos CV narys spaudos reikalams, visuoti
niame suvažiavime, Clevelande, praneša apie knygos „Penkiasdešimt 
metų sportinės veiklos išeivijoje” leidimo problemas.

Nuotr. E. Vodopalienės

Tai - Jusu laikraštis

DĖKOJAME

Nuoširdžiai dėkojame mie
liems bendradarbiams: Sigitui 
Krašauskui už ŠALFAS s-gos 
visuotinio metinio suvažiavi
mo aprašymą ir Elvyrai Vo- 
dopalienei už to suvažiavimo 
gausias nuotraukas. Ačiū!

Redakcija

ŠALFAS s-gos visuotiniame suvažiavime, š. m. lapkričio 17 d. vykusiame 
Cleveland, OH, centro valdybos iždo stovį praneša iždininkas Linas Ba
laišis. Sėdi suvažiavimo pirmininkas Marijus Gudinskas.

Nuotr. Elvyros Vodopalienės
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EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
kalbėti angliškai arba lietuviškai. 

4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
Tel. 708-422-8260

KAS NAUJO VOKIETIJOJE?
„Drebėjo” visa Vokietija, 

laukdama jos futbolo rinktinės 
susitikimo su Ukraina Dort- 
munde, kadangi ukrainie
čiams, laimėjus rungtynes vie
no įvarčio skirtumu, vokie
čiams reikėtų atsisveikinti su 
pasaulio pirmenybėmis Korė
joje ir Japonijoje. Nieko ste
bėtino, kad prie televizijos 
aparatų rungtynes stebėjo 18 
mln. žiūrovų, o stadione 
52,000. Aukšta pasekme vo
kiečiai atsilygino už lygiąsias 
Ukrainos sostinėje, laimėdami 
rungtynes 4:1. Dviejų įvarčių 
kaltininku buvo aukštosios 
Vokietijos lygos Bremeno vie
nuolikės gynėjas Skripnik, 
neuždengdamas vokiečio Bal- 
lacko, įkirtusio du įvarčius. Po 
šių rungtynių Ballacko „vertė” 
pakilo iki 80 mln. dol. Tačiau, 
atrodo, kad jis jau pasirašė su
tartį su daugkartiniu Vokieti
jos nfeisteriu „Bayern” klubu, 
iš anksto gaudamas 10 mln. 
dol. „rankpinigių”. Bendrai 
„Bayern” klube žaidžia geriau
si Vokietijos futbolininkai, tad 
treneris Hitzfeld reikalauja, 
kad sudarant prieš lygos rung
tynes žaidėjų sąrašą, iš 18-kos 
futbolininkų pusę jų sudarytų 
vokiečiai. Tuo norima užtik
rinti jaunų vokiečių žaidėjų 
ateitį, paruošiant juos 2006 m. 
pasaulio pirmenybėms Vokie
tijoje. Ateinančių metų pasau
lio pirmenybėse vokiečiai nesi

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 
Valandos pagal susitarimą

♦

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220

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

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija.
300 Barney Dr., Suite A- 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
www.centeriorsurgeryandbreasthealth.com

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Avė., Hickory Hills, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą

tiki pasiekti net aštuntbaig- 
mės.

Tiesa, Ukrainos futbolo 
s-gos pirm. pareigas eina Ge
nadijus Šurkis. Lietuvis ar 
graikas, kadangi Odesą įstei
gė graikai ir joje yra gausus 
graikų telkinys.

Vokietijos aukštoje futbolo 
lygoje pirmavimą iš „Bayern” 
klubo perėmė Leverkusen, į 
trečią vietą pakilo Kaisers- 
lautem. Uodegėlės pabaigoje 
Niurnberg, Kioln, St. Pauli. 
Bavarijos lygoje pirmauja 
Augsburgo „Schwaben”, antro
je lygoje Maine prieš Hanoverį 
ir Bilefeldą. Puikiai žaidžia 
moterys. Paskutinėse atran
kos rungtynėse pasaulio pir
menybėms, vokietės įveikė 
Olandiją 3:0. Po pergalės prieš 
Angliją vokietės iš anksto už
sitikrino lėktuvo bilietus pir
menybėms.

Vokietijos sportas priklauso 
vidaus reikalų ministerijai ir 
jos ministras yra „karštas” 
sporto mėgėjas K. Šily. Pasku
tiniame posėdyje Vokietijos 
sporto plėtotei 2002 m. paskir
ta 191 mln. dol., iš jų apmo
kant geriems sportininkams 
visą išlaikymą.

Ledo ritulio pirmenybėse 
pirmoje vietoje žygiuoja 
Niurnberg, prieš Berlyną ir 
Mannheimą. Vienas teisėjas 
yra lietuvių kilmės Avyžius.

K. Baronas

http://www.centeriorsurgeryandbreasthealth.com


83-IŲ LIETUVOS 
KARIUOMENĖS ĮKŪRIMO 

METINIŲ PROGA
Keletas minčių apie viešnagę Didžiojo Lietuvos 

Etmono Jonušo Radvilos Mokomajame pulke.
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Danutė Bindokienė

Ar įmanomas karas be 
lavonų?

Pernai gegužės mėnesį, sve
čiuojantis Lietuvoje, būnant 
Kaune, paskambino iš Vil
niaus buvęs kolega inžinierius 
iš praeitų laikų Miestų staty
bos projektavimo instituto 
Kauno filiale, o viešnagės me
tu Lietuvos Krašto apsaugos 
ministras Česlovas Stanke
vičius. Jis pasiūlė man, kaip 
svečiui iš Čikagos, plačiau su
sipažinti su Lietuvos kariuo
mene ir kartu dalyvauti Ruk
loje, netoli Jonavos, Didžiojo 
Lietuvos Etmono Jonušo Rad
vilos Mokomojo pulko vėliavos 
įteikimo bei krikštynų iškil
mėse. Aš mielai sutikau. Lau
kiau prie kino teatro „Kaunas” 
Savanorių prospekte. Punk
tualiai 10 vai. ryto prie manęs 
priėjo ministro adjutantas ka
pitonas ir nusivedė į automo
bilį, kuriame jau laukė pats 
ministras, jo žmona Jadvyga 
Stankevičienė ir šoferis. Kad 
nepavėluotume, penkiese grei
tai dūmėm Jonavos link į 
Ruklą, gėrėdamiesi gamta, 
šviežiai apsirengusiais žaliais 
gegužės rūbais, sužaliavusiais 
Aukštaitijos laukais, pakelės 
krūmais ir miškais. Rukloje, 
buvusiame sovietų kariuome
nės kariniame miestelyje, bu
vo gerai įsitaisęs Lietuvių ka
riuomenės pulkas su visa jo 
ūkio dalimi, infrastruktūra. 
Mūsų jau laukė. Sutiko šyp
sodamasis šio pulko šeimi
ninkas, pulko vadas pulkinin
kas Levulis, pasipuošęs šven
tiška lietuviška žalsva unifor
ma, su geltonais akselbantais, 
kariškai atraportuodamas pri- 
šištStė Lietuvos Krašto apsau
gos ministrui. Malonios, ka
riškai žvaliai atrodančios, ža
liomis uniformomis ir žaliom 
beretėm, su žvilgančiomis lei- 
tenančių žvaigždutėmis, jau
nos pulko moterys pakvietė į

Nito*

Kariuomenės šventėje Rukloje karių paradą stebi Lietuvos karinės vadovybės pareigūnai. Iš dešinės pirmasis 
— tuometinis krašto apsaugos ministras Česlovas Stankevičius, antrasis — Lietuvos kariuomenės vadas, briga
dos gen. mjr. Jonas Kronkaitis.

milžinišką, ištemptą nuo lie
taus, palapinę po žydinčiomis 
obelimis ir kriaušėmis, kur 
buvo pastatyti maži staliukai 
su pavasario gėlių puokštė
mis. Pasiūlė pasivaišinti, iš
gerti puoduką kavos ar arba
tos, užkandant kukliąi išdės
tytais sausainiais bei saldai
niais. Mačiau, kaip triūsė eilinis 
kareivėlis, pristatytas prie 
kavinuko, bet, matyt, pirmą
syk, neįpratęs, kažką sugadi
no ir viskas ne taip kaip reikia 
gavosi, taip teko piltis per vir
šų, šeimininkėms atsiprašinė
jant. Palapinėje svečių tarpe 
sutikome Lietuvos Kariuome
nės vadą gen. J. Kronkaitį, bu
vusį vadą gen. Andriuškevi
čių, viceministrą Edmundą Si
monaitį bei kitus svečius.

Mokomojo pulko aikštėje 
prie naujai pastatytų kareivi
nių korpuso nuo lietaus buvo 
įrengta tribūna, nedidelė pa
kyla, apipinta ąžuolo vaini
kais, su priešais išstatytais 
mikrofonais. Iškilmėse dalyva
vo užsienio valstybių kariniai 
atašė atstovai iš Anglijos, Nor
vegijos, Danijos, Belgijos ir ki
tų šalių. Labai malonus, sim
patiškas ir šnekus buvo Dani
jos pulkininkas, su kuriuo vė
liau teko truputį šnektelti. 
Ministro žodžiais, tai jis labai 
daug padėjęs savo patarimais 
ir konsultacijom. Keturkam
pėje didžiulėje aikštėje, apsup
toj kareivinių naujais pasta
tais tarp žaliuojančių beržų, 
su kitais ūkio paskirties na
mais, išsirikiavo visas pulkas, 
maždaug 800 karių maskuoja
mos spalvos, žalsvomis unifor
momis. Jie sustojo kuopomis, 
batalionais, kartu su savo va
dais karininkais. Vadovavo, 
kaip jau minėjau, pulkininkas 
Levulis, vidutinio ūgio, kres
nas, energingas kariškis. Po

Lietuvio kario priesaika Rukloje, pabučiuojant naująją pulko vėliavą.

trumpų sveikinimo kalbų, ku
rias pasakė ministras, kariuo
menės vadas, rajono valdžios 
atstovas ir kiti garbingi as
menys, prasidėjo iškilmių kul
minacija — pulko vėliavos pa
šventinimas ir priesaikos at
naujinimas. Čia vadovavo ka
riuomenės vyriausias kapelio
nas majoras kun. Bulota.

Vėliava labai graži ir įspū
dinga, iš brangios šilkinės me
džiagos, viena pusė raudona, 
kita balta su išsiuvinėtais Ge
dimino stulpais, hetmono 
emblemom. Labai įspūdingai 
atrodė ceremonija, kai ją, su 
blizgančiomis geltono metalo 
dekoratyvinėm, plačiagalvėm 
vinutėm, mažyčiu dailiu plak
tuku prie vėliavos koto prika
linėjo po vieną vinutę visi iš 
eilės, pradedant ministru, ka
riuomenės vadu, pulko vadu, 
batalionų ar kuopų vyresniai
siais, pagaliau pasižymėju
siais eiliniais kariais. Iš Kau
no Vytauto Didžiojo Karo mu
ziejaus atgabenta, iškilmėms 
skirta, senoviška didžiulė pat
ranka, aptarnaujama praš
matniai apsirengusių karių, 
aukštomis plunksnuotomis ke
purėmis, ilgais senoviškais au

liniais batais. Ji tris kartus 
buvo užtaisoma ir šaunama 
pulko garbei už Lietuvą, ka
riuomenę.

Pro tribūną pražygiavo dar
niomis gretomis Didžiojo Lie
tuvos Etmono Jonušo Radvilos 
mokomasis pulkas. Jame pir
mus tris mėnesius šauktiniai 
praeina bazinį kario parengi
mo kursą. Šauktinius čia ruo
šia instruktoriai, kurie specia
liai buvo apmokyti Didžiosios 
Britanijos jūros pėstininkų 
stovyklose. Malonu buvo gir
dėti, kad šioj pražygiuojančioj 
Lietuvos kariuomenėj jau nei 
kvapo nebebuvo sovietinio pa
likimo karininkų ir visiems 
lietuviams tarnavusiems Rau
donojoj armijoj gerai pažįsta
mo „Diedovščinos” gyvenimo 
būdo, kai seni kareiviai muš
davo, tyčiodavosi iš naujokų, 
juos kankino versdami nuolat 
dirbti pačius sunkiausius dar
bus. Dabar pulko vadas sakė: 
auklėjam patriotiškai, ugdy
dami demokratiškai pagal 
NATO standartus.

Po parado teko apžiūrėti, 
irgi NATO standartus atitin
kančius, naujai pastatytus, 
modemiškai įrengtus keturių 
aukštų, neskaitant rūsio pa
talpų, kareivinių korpusus, 
nudažytus žaliai. Viduje vis
kas švaru, erdvu, kambariai 
išdėstyti ir pritaikyti kariuo
menei, šiuolaikiniai, moder
niški. Pas budėtojus — kom
piuteriai, karininkų patalpose 
— kompiuteriai. Patogios ka
reiviškos lovos, moderniškai 
įrengtos sporto salės, jose pil
na sporto staklių-mašinų, vi
sokio inventoriaus. Nepamirš
ta karių buitiniai reikalai, tai 
džiovinimo kambariai — džio
vyklos, didžiulės drabužių 
skalbimo mašinos, prausyklos 
su dušais. Patogios, mokymui 
skirtos, auditorijos, biblioteka, 
skaitykla. Toks vienas korpu
sas pastatyti ir įrengti kainuo

ja 5 milijonus. Gražiai sutvar
kyta išorinė aplinka, žalia ve
ja, apželdinimas. Viskas tie
siog miške, pušyne.

Valgiau su kareiviais moder
niškoj švarioj valgykloj, kur 
reikėjo viską pačiam pasitar
nauti. Valgiai išdėstyti, gali 
pasirinkti mėsiškus, ar žuvies 
valgius, įvairių rūšių salotos, 
daržovės ir kt. priedai. Val
gyklą tvarko žaliom unifor
mom moterys, pulko persona
las, tos srities kvalifikuotos 
maisto specialistės.

Aplamai susipažinimas su 
Ruklos Didžiojo Lietuvos Et
mono Jonušo Radvilos moko
muoju pulku, paliko malonų 
įspūdį. Tikrai daug padaryta 
pažangos po Kovo 11-tosios 
nepriklausomybės atstatymo 
ir galima drąsiai teigti, jog 
Lietuvos traukinys tikrai va
žiuoja bėgiais NATO link.

Povilas Vaičekauskas

* Lapkritį sumažėjo gy
ventojų, remiančių Lietuvos 
siekį įstoti į Europos Sąjungą, 
bet daugiau nei pusė žmonių 
tebėra narystės šalininkai. 
Viešosios nuomonės tyrimo 
centro „Vilmorus” atliktos ap
klausos duomenimis, jei dabar 
vyktų referendumas, už Lietu
vos narystę balsuotų 50.9 
proc. apklaustųjų. (LR, Eita)

* Lietuvos ambasadorius
Graikijoje Dainius Junevi
čius įteikė skiriamuosius raš
tus Graikijos prezidentui Kon- 
stantin Stefanopulu. Graikijos 
prezidentas ir Lietuvos amba
sadorius aptarė dvišalį bend
radarbiavimą politikos, ekono
mikos, turizmo ir kultūros sri
tyse, Graikijos paramą Lietu
vos integraciniams siekiams. 
D. Junevičius, iki tol buvęs 
URM generaliniu inspektoriu
mi, Graikijoje pakeitė Vid
mantą Povilionį. ibnsi

Žodis mirtis daugeliui suke
lia siaubą, liūdesį, tad, sten
giamasi ieškoti pakaitalų, ku
rie kažkaip „sušvelnintų” 
mirties paskutinį tašką, iš- 
stumiantį žmogų iš gyvųjų pa
saulio. Galime tai pastebėti ir 
lietuviškoje periodikoje spaus
dinamose užuojautose, nekro
loguose, kai apie mirusiuosius 
sakoma, kad jie „išėjo į Am
žinybę, iškeliavo į Amžiuosius 
namus, amžinai užmerkė 
akis” ir kitaip, kad tik nerei
kėtų panaudoti žodžio mirė.

Mirtis — kiekvieno gyvo or
ganizmo likimas, pabaiga, 
kaip gimimas yra pradžia. 
Tai, ypač didmiesčiuose, kur 
kone kasdien susiduriama su 
smurto veiksmais, pasibai
giančiais mirtimi, jau per 
daug nesukrečia. Net maža
mečiai vaikai (ir ypač jaunuo
liai), užliūliuoti, atbukinti 
žiaurių vaizdų televizorių ek
ranuose ir video žaidimuose, į 
žmogaus mirtį žiūri abejingai, 
be ypatingo jausmo ar gai
lesčio.

Visa tai pasikeičia, kai su
siduriama su dideliu žuvusių
jų skaičiumi, kaip pastarųjų 
kelių metų bėgyje yra atsitikę 
Amerikoje — pradedant val
diško pastato išsprogdinimu 
Oklahoma City, Colorado gim
nazijoje moksleivių įvykdyto
mis žudynėmis, baigiant New 
Yorko Prekybos centro sugrio
vimu ir pasikėsinimu į Penta
goną Vašingtone. O dabar virš 
viso krašto suplevėsavo šmėk
liški baimės sparnai, nes pad
idėjo galimybė, kad vis dau
giau amerikiečių karinių pa
jėgų siunčiant į Afganistaną, 
netrukus jie iš ten pradės 
grįžti uždaruose karstuose. 
Apie tai krašto gyventojus vie
name pranešime neseniai per
spėjo ir Valstybės sekretorius.

Bet ar tokie perspėjimai 
sumažins tėvo, motinos, brolio 
sesers, žmonos, vaikų skaus
mą, jeigu tolimoje šalyje žus 
jiems artimas asmuo? Ar 
apskritai amerikiečiai, kurie 
taip stipriai šiuo metu remia 
savo prezidento nutarimą ko
voti su teroristais Afganis
tane, nepakeis nuomonę, ne
pradės reikalauti, kad karas 
būtų nedelsiant baigtas? Kas 
atsimename karinio konflikto 
laikus Vietname, prisimena
me ir priešiškas karui demon
stracijas, net kruvinas šiau
šės, kurios pasireiškė kone 
kiekvienoje JAV vietovėje.

Tačiau ar gali būti karas be 
lavonų? Galbūt istorija žino 
tik vieną tokį atvejį — tai Ju
goslavijos puolimo metu, kai 
visas „darbas” buvo atliktas iš

lėktuvų ir nežuvo nei vienas 
amerikietis karys. Žinoma, 
niekas neskaičiuoja vadinamų 
priešų aukų, nepaisant, ar tai 
civiliai, ar karinis personalas.

Panaši padėtis dabar, be 
abejo, yra ir Afganistane, nors 
Amerikos žiniasklaidoje labai 
atsargiai, tiesiog galais pirš
tų, vaikščiojama apie bet ko
kius civilių aukų skaičius, ta
rytum nuolat sprogstančios 
bombos krinta tik ant priešų 
pozicijų, o griuvėsiais paver
čiami miesto kvartalai kaž
kokiu magišku būdu buvo iš
tuštinti dar prieš bombardavi
mus. Tik labai retais atvejais 
talibų vadovybė nusiskun
džia, kad žuvo arba buvo 
sužeista tiek ir tiek vaikų, 
senių, moterų... Iš dalies tur
būt tokia šykšti informacija 
dėl to, kad jau pirmieji bom
bardavimai sunaikino stip
riuosius komunikacijos tink
lus, galinčius perteikti žinias 
ti užsienį, o Amerikos vyriau
sybė šį kartą griežtai kontro
liuoja informaciją, perduoda
mą iš karinių veiksmų Afga
nistane. Tuo, pasak Valstybės 
sekretoriaus ir kitų aukštų 
pareigūnų, siekiama apsaugo
ti Amerikos interesus bei 
ginkluotas pajėgas, kovojan
čias tame krašte.

Visgi tokie tvirtinimai ir 
kalnuoto, primenančio Mėnu
lio ar kurios kitos negyvena
mos planetos paviršių, Afga
nistano kraštovaizdžiai, kaip 
tik ir sudaro įspūdį, kad jokia 
gyvybė nuo bombų nenuken
čia, išskyrus, žinoma, talibų 
įsitvirtinimus. Tai maždaug 
tas pats, prie ko Amerikos gy
ventojai pripratinti televizi
jos, filmų ir video žaidimų: 
netikras skausmas, netikras 
kraujas, netikri žmonės, kurie 
sunaikinami įvairiais ginklais 
ir būdais...

Kad karas Afganistane eina 
gera linkme, girdime kasdien. 
Tuo abejoti neverta, nes ta
libų tvirtovės — arba jų val
dyti miestai — be ypatingų 
pastangų atsiduria šiauriečių 
sąjungininkų rankose ir tary
tum atgyja, netrukus grįžta į 
normalesnį, be visų griežtų 
draudimų bei pavojų, gyve
nimą. Atrodo, kad afganai pa
tenkinti, išsivadavę iš fana
tikų valdžios ir net stengiasi, 
pagal Jungtinių Tautų pagei
davimus, sudaryti koalicinę 
vyriausybę. Visgi į Afganis
taną išsikėlė keli tūkstančiai 
amerikiečių marinų ir dar 
žadama daugiau. Tad kaip ga
lime tikėti, kad šis-karas ap
sieis be aukų? Tai, deja, 
neišvengiama tikrovė...

GYVENIMAS BE TĖVYNĖS
Iš vokiečių kareivio Heinricho Rossmano — 

lietuvių partizano „Povo” dienoraščio

HEINRICHAS ROSSMANAS
Nr.12 prje
durų mus pasitiko šeimininko duktė ir pakvietė į kam
barį. Visi buvo pavargę ir griuvo miegoti — kas į lo
vas, kas į šiaudus ant grindų. Kai išsimiegojome ir nu- 
siprausėme, prasidėjo pobūvis. Į jį atėjo iš anksto pa
kviestos merginos. Aš grojau akordeonu, Vėjas stovėjo 
šalia manęs. Jis griežtai laikėsi senų lietuvių kari
ninkų papročių. Prieš pobūvį įvyko rytinis susirinki
mas, kuriame sugiedojome bažnytinę giesmę „Marija, 
Marija” ir lietuvių.nacionalinį himną. Sargybiniai bu
vo šeimininko vaikai, kurie atėjusiems kaimynams ir 
kitiems civiliams sakė, kad namuose nieko nėra. Va
kare, kai muzika tapo garsesnė, į namus sugužėjo vie
tos jaunimas. Vėjas visus įspėjo, kad būtų tylūs, prie
šingu atveju bus nubausti. Dainavome, šokome, gėrė
me. Man ir Žvirbliui tai buvo pati laimingiausia parti
zaninio gyvenimo diena.

1947 m. lapkričio 3-oji. Šeimininkams pasakę, kad 
tikriausiai keletą dienų negrįšime, nes šiandien „Lie
tuvaitėje” visų mūsų dalinio partizanų susirinkimas, 
išėjome. Visi atėjo su išvalytais šautuvais, automatais 
ir kulkosvaidžiais. „Lietuvaitėje” pasiskirstėme į dvi 
grupes ir persikraustėme į „Gintarą”. Čia buvo mer

ginų, ir mes pradėjome su jomis šokti. Paskui Vėjas vi
sus partizanus pakvietė į kambarį ir pareiškė, kad 
linksmoji dalis baigėsi, prasideda ypatingas metas. 
Liepę susirinkusiems civiliams tylėti, palikome ūki
ninko namus, kuriuos praminėme „Gintaru”, ir, dviem 
grupėm persikėlę per upę, pagrindiniu kaimo keliu pa
traukėme per laukus, ūkininkų kiemus. Patamsyje 
priėjome mus laukusio „Dainavos” dalinio sargybinį. 
Įėjome į namą ir pasisveikinome dar su penkiais par
tizanais. Atsisėdome už gausiai padengto stalo. Daina
vome, šokome, žaidėme, paskiau ėjome toliau. Auštant 
priėjome ūkininko vienkiemį, kur visi sugulė ilsėtis. 
Ūkininko namas virto kareivinėmis.

Lapkričio 7-oji, vakaras. Visuose Lietuvos miestuose 
— rusų ir komunistų revoliucijos šventė. Mes, partiza
nai, norime pasisvečiuoti pas juos mieste ir sudrumsti 
jų šventę. Vėjas dar kambaryje davė paskutinius nu
rodymus ir viską paaiškino. Pirmasis būrys, vadovau
jamas Žilvičio, gavo užduotį užpulti milicijos pastatą, 
Vėjo vadovaujamas antrasis būrys — užimti valdžios 
pastatą ir, jei bus galima, paštą. Slaptažodį žinojome 
ir pagrindiniu keliu patraukėme į miestą. Jeigu kar
tais būtų sužeistųjų, iš paskos važiavo du vežimai su 
šiaudais. Priėjome Jiezną, patikrinome, parengėme 
šaudymui ginklus. Praėjome pro pirmuosius namus, 
pasiekėme pagrindinę gatvę ir išsiskyrėme. Kairėje, 
kur nuėjo pirmasis būrys, supoškėjo šūviai, kurie da
rėsi vis dažnesni. Priėjome prie valdžios pastato. Vėjas 
ir aš prie kampo likome sargyboje. Prie kito kampo 
sargybą ėjo taip pat du, o likusieji peršoko aptvarą

priešais namą, išdaužė langą ir įsigavo į vidų. Po kelių 
minučių jie iššoko atgal į gatvę, ir pro langą buvo ma
tyti plykstelėjusi liepsna. Komunistų valdžios namas 
turi sudegti. Mieste kilo panika. Šaudymas vis stip
rėjo. Pro paskirus namus ir daržus nuėjome į kitą 
miesto pusę, kur buvo pirmasis būrys, ir norėjome jam 
padėti, bet tapo aišku, kad tamsoje nieko neišeis, ir 
mes nuėjome per miestą sutartoje vietoje laukti pirmo
jo būrio. Spręsdamas pagal šaudymą, maniau, kad pir
majame būryje bus nukautų, bet jie, kaip ir mes, grįžo 
sveiki ir gyvi. Pirmasis būrys mieste nušovė du mūsų 
priešus. Kaip vėliau sužinojome, buvo nukauti du 
aukšto rango milicijos karininkai ir du rusų enkave
distai. Grįžome atgal, priėjome Memelio paupį ir pa
ruošta didele valtimi visi persikėlėme į kitą krantą. 
Ūkininko namuose suvalgę naktipiečius, visi įsikū
rėme įvairiose vietose šioje upės pusėje, nes žinojome, 
kad anoje pusėje rusai dabar keletą dienų mūsų ieš
kos. Kai po kelių dienų grįžome pas savo šeimininkus 
ir viską papasakojome, jie jau žinojo ir be mūsų, nes 
apie šį įvykį Jiezne, ypač kaime, kalbėjo visi žmonės. 
Jie džįaugėsi ir juokėsi, kad mes mieste komunistams 
iškrėtėme piktą pokštą. Vėl ėmėme vaikščioti po na
mus ir rinkti pinigus, vilną, mėsą.

1947 m. lapkričio 17-oji. Nuo praėjusios nakties mes 
— vėl Anupro svečiai. Jis po pietų išėjo pas savo mer
giną, o aš ir Žvirblis sėdime vieni bunkeryje. Parėjęs 
Anupras pranešė liūdną žinią: šiąnakt žuvo Vėjas ir 
Žilvitis. Atsitiko taip. Jie keturiese nuėjo pas vieną 
ūkininką netoli Jiezno. Mes ant jo neturėjome akies,

nes, ką nors sužinojęs apie partizanus, pranešdavo 
mieste milicijai. Kaip vėliau paaiškėjo, jis net turėjo 
ginklą — kaip bausmę už blogą nusiteikimą ir klastin
gą darbą. Vėjas norėjo paimti iš jo partizanams kiaulę. 
Jie priėjo prie valstiečio namo, ir, kaip visada, šuo pra
nešė, kad kažkas eina. Duris atvėrė šeimininko duktė 
ir kai tik sužinojo, kas eina, suriko: „Banditai!” Supoš
kėjo šūviai. Vėjas žuvo nuo pirmojo šūvio, Žilvitis buvo 
sunkiai sužeistas, o kiti du pabėgo. Partizanus nušovė 
ūkininkas su savo sūnumi. Vėjas ir Žilvitis rytą buvo 
išvežti į miestą. Žilvitį nuvęžė į ligoninę Kaune, kur jis 
kitą dieną mirė.

Šeštadienis. 1947 m. lapkričio 19-ąją įėjome į savo 
būstą. Keldamiesi per upę vos nenuskendome. Miegoti 
daržinėje po šienu pasidarė šalta. Šeimininkas su šei
mininke tai matė, todėl ėmėme namuose kasti slėptu
vę. Vakare, kai neužeidavo kaimynai, griebdavomės 
darbo. Patalpa su dvejomis durimis. Išardėme kampą 
ir pradėjome rausti slėptuvę. Žvirblis tampė žemes, o 
aš kasiau. Mums padėjo šeimininkas ir jo sūnus Pra
nas. Visai prašvitus į šią vietą prie sienos vėl statyda
vome’ skalbinių dėžę, o kampe, kaip visada, stovėdavo 
kauptukai ir kastuvai. Jei dieną užeidavo kaimynas, 
jis net neįtardavo, kad po kojomis buvo partizanų slėp
tuvė.

1947 m. gruodžio 20-oji. Kas dar buvo slėptuvėje ne
baigta, padarėme dabar. Svarbiausia buvo įėjimas. 
Virtuvėje tarp didelės akmeninės krosnies ir sienos 
iškasėme angą ir po siena padarėme įėjimą į mūsų 
būstą. (B.d.)
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PAVYDAS
Pavydą ir jo padarinius sun

kiai išgyvenu. Noriu ir aš per 
jūsų „Bičiulystę” papasakoti 
dalelę savo gyvenimo, kur pa
vydas „sugrojo” pirmu smuiku 
ir išskyrė su geriausia vaikys
tės, jaunystės drauge...

Prieš ketvertą metų mano 
draugė, jau pragyvenusi me
tus Amerikoje, užpildė mums 
kelioms, likusioms Lietuvoje, 
draugėms anketas „žaliajai” 
kortelei. Ji pildė ir sau. Mes 
visos džiaugėmės jos gerano
riškumu ir juokavome, kad su
darysime (aišku, jei laimėsi
me!) savo būrelį Amerikoje, 
kur ir vėl galėsime švęsti šei
mos, vardadienių, gimtadienių 
ar religines šventes kartu, 
kaip ir prieš dešimt ar pen
ketą metų Lietuvoje.

Dievas buvo mielaširdingas 
man vienai... Kai atvykome 
Amerikon, mano geriausiai 
draugei, mums pasirodė, kaž
kas nutraukė nuoširdaus 
bendravimo stygą. Naujai at
vykusiam sunkiausia yra pra
džia, kai nieko nežinai, kai įsi
vaizduoji vienaip, o gaunasi 
kitaip. Kiekvienas mūsų 
žingsnis nepatikdavo mano 
draugei ir jos vyrui. Atrodė, 
kad jie ne tik nenori nuošir
džiai padėti, dar ir trukdo. 
Kur tik besikreiptumėme, jei 
sužinojome iš kitų — barnis, 
pyktis. Tuoj išgirsdavai: „Tu 
durna, tu nieko nežinai, klau
syk mūsų”. Metus laiko mūsų 
gyvenimas su geriausia drau
ge (ji priėmė į savo nuomoja
mą butą, už kurį mokėjome, 
kaip paaiškėjo vėliau, netgi 
daugiau nei pusę, nors turėjo
me užimamo ploto mažiau), 
buvo panašus į iškreiptos ir 
nenuoširdžios šypsenos gyve
nimą.

Po pusantrų metų sunkaus, 
varginančio darbo, susitaupė
me, kad galėjome įmokėti pir
mąjį įnašą savo nuosavam na
mui. Kai kraustėmės, tai 
draugė su vyru tą c ieną ilgai 
dirbo, kaip niekad, kad ne
reikėtų mums padėti. Dar po 
metų jie pasiūlė mums išsi
skirti ir apsivesti mano vyrui 
su ja, o man su jos vyru — 
taip mes padėtumėme jiems 
tapti legaliais ir atsimokėtu
me už savo „žaliąją” kortelę. 
Nes tik jos dėka — ir tai tikra 
tiesa, — esame Amerikoje. At
sisakėme, nes mūsų šeimoje 
tvyranti ramybė, santaika ne
siderino su tokiais draugės 
planais. Dabar matomės retai 
ir bendraujame nenuoširdžiai. 
Kartą jai išsprūdo: „Geriau 
būčiau tau nepildžiusi anke
tos, dabar būtum Lietuvoje ir 
mes vėl būtume geriausios 
draugės. Juk tu nė piršto ne- 
pridėjai, kad laimėtumei. Da
bar naudojiesi teikiamomis 
lengvatomis ir paslaugomis, o 
mes, kaip vargome, taip vargs
tame. Dėl to man širdį skau
da”.

Mes esame labai dėkingi sa
vo draugei. Jei ne ji, šiandien 
dviem bedarbiais Lietuvoje 
būtų daugiau. Daugiau ir 
problemų su vaikų mokslais. 
Mūsų vyriausioji labai gerai 
mokosi kolegijoje, gauna be
veik nemokamą mokslą. Tuo 
tarpu jų sūnus irgi mokosi ko
legijoje, bet moka tarptautinio 
studento kainą už mokslą, ku
ri yra penkis kartus didesnė, 
nei mums. Uždirbdami gana

gerus pinigus — mano vyras 
dirba elektriku, o aš prižiūriu 
senus žmones, padedame Lie
tuvoje likusiems artimiesiems, 
kuriems reikia tos pagalbos.

Šią vasarą buvome Lietuvo
je. Kaip rašė „Bičiulystėje” 
moteris, tikrai kaime ar ma
žesniame miestelyje padėtis 
yra apverktinai liūdna. Mano 
tėvai po to, kai išskalbia skal
binius, tą vandenį iš mašinos 
supila į vonią arba kibirus ir 
naudoja, kaip nupylimo van
denį tualete. Kelios kitos 
draugės, kurioms nusiunčiau 
švenčių proga mažas dova
nėles, supratau, kad buvo ne
patenkintos — per mažai! Kai 
nuvykome į draugų sidabri
nes vestuves ir padovanojome 
penkiasdešimt dolerių (200 li
tų!), tiesiai šviesiai buvo pasa
kyta: „Mažai. Matai, kokie 
skūpūs!” Ir dar daug kitų to
kių negerų dalykų yra Lietu
voje, kurią, kaip ir mano drau
gę Amerikoje, graužia pavy
das.

Nepasuksi atgal laiko rato, 
nepasuksi ir įvykių atgal. Ne
gi dabar mes turime dėl pavy
do sakyti sau: „Ach, geriau bū
tume tos kortos nelaimėję, o 
draugus išsilaikę”. Gal mes to
se aplinkybėse ir tikrus drau
gus išsiaiškinome?

Bet rašau ir sakau savo 
draugei — kodėl mes negali
me džiaugtis kartu? Ką pada
rysi, kad visiems „žalių” korte
lių neužtenka. Ačiū, kad pada
rei šį gerą darbelį mano šei
mai. Atsilankykite pas mus 
bet kada — esate laukiami. 
Išlikime draugais, nepavydė- 
kime vieni kitiems, nes pavy
das jau žudo mūsų geriausius 
jausmus.

Z.D., Čikaga

PRADĖKIME NUO 
SAVĘS

Pavydas, pavydas! Neseniai 
ir Br. Nainys parašė, kad tik 
pavydas privertė K. Keblį pa
rašyti neigiamą laišką apie jį. 
Pasitaiko ne vienas tokių pa
čiame „Drauge”? Tokių smulk
meniškų, pavydulingų laiškų 
atsiranda beveik tik iš Čika
gos. Kai laikraštis keliauja 
per „platų pasaulį”, kaip skel
biama, žmonės galėtų, užuot 
puolę rašyti laikraštin, pakelti 
telefono ragelį, susukti nu
merį ir pasakyti žmogui savo 
priekaištus, nuomonę. Ne, 
tuoj parašome laikraštin ir 
stengiamės paniekinti vienas 
kitą. Ir taip iš seno tas vyksta. 
Pavydas, kad kitas daugiau 
išprusęs, kad kitas gali nuo
monę išreikšti. Buvodamas 
įvairiuose renginiuose, dažnai 
girdžiu, kad' „mums tai ne
priimtina” ar „mums nepatin
ka”, ar „mes taip nepratę”. 
Reikia nepavydėti, kad naujai 
atvykę turi kitokią nuomonę, 
moka ją išreikšti ir reiškia. Jie 
ir dainas dainuoja kitokias, 
šios dienos. Tą, ką dainuoja 
Lietuva. Ką gali padaryti, jei 
jie Lietuvoje nuėjo vienu ke
liu, o mes čia išsaugojome iš
sivežtą supratimą, kas yra lie
tuviška, kas ne. Bet ar visada 
esame teisūs?

Nepriklausoma Lietuva te
buvo 22 metus. Kalbos atžvil
giu, kas žino, kokią kalbą mes 
išsivežėme. Buvome po rusais, 
po lenkais. Atvykusių į Ame

M.K. Čiurlionis. Zodiakas.„Šaulys”.

riką žmonių kalboje visokių 
svetimų žodžių buvo — „čaini- 
kas, viedras, čierka, bonkė, 
petelnė”. Argi nevartojame jų 
čia? Mano giminaitė iš Lietu
vos vis švelniai pataiso mane 
ir sako — virdulys, kibiras, 
taurelė, butelis, keptuvė. Ne- 
įprantu ir vėl savo varau. Kar
tais ji nusijuokia ir sako, kad 
diedukas užsispyręs. O aš gi 
neatsimenu. Įprotis.

Nepavydėkime atvykusiems, 
o paremkite ir pastumkime 
pirmyn. Iš atvykusiųjų tik pa
tys pažangiausieji išlaikys lie
tuviškumą per įvairias mo
kyklas, meninius vienetus, vi
suomenišką veikimą. Tegul 
dainuoja savo mėgstamas dai
nas, kad tik lietuviškai. Ar šo
ka savo mėgstamus šokius, 
muzikuoja. Džiaukimės, nepa
vydėkime. Kai mes irgi buvo
me jauni, argi tik su lietuviais 
šokome? Bėgiojome šokti vi
sur. Dalis nubėgo ir ten pasili
ko. Daugelis atvykusių iš Lie
tuvos nenori tik su tautiniu 
rūbu vaikščioti, tautinį šokį 
šokti ar vaikščioti į susirinki
mus. Šiaurinės pusės naujai 
atvykusieji visai kitaip gyvena 
— kaip Lietuvoje. Išlaiko tra
dicijas, puošiasi, baliukus ren
gia. Jie lietuviai ir tiek. O čia, 
Čikagoje ar Lemonte — mala
si, malasi — tas tą pasakė, o 
tas kitką parašė. Nusiramin
kime ir eikime kartu su naujai 
atvykusiais, kartais jiems 
kelią užleisdami, nes jie jau
nesni, vikresni. Aplenkia mus. 
Patarkime, padėkime, nenie
kinkime, neskubėkime tuoj už 
plunksnos ir pilam purvą. 
Tada ir jie daugiau gerbs mus 
ir patarimų kreipsis. Ir mes S. R., IL

Sportinių šokių kolektyvas „Žuvėdra” lapkričio 24 d. dalyvavęs Vokietijos mieste Bremerhaven surengtame pa
saulio Lotynų Amerikos šokių ansamblių čempionate ir išsikovojęs sidabro medalius. „Žuvėdrą” aplenkė tik 
čempionato šeimininkai, „TSG Bremerhafen" kolektyvo šokėjai. EPA-Elta nuotr.

galėsime būti naudingi, jei tik 
nepavydėsime vieni kitiems.

Nepasirašau, nes užplaks 
liežuviais, kam pataikauju 
naujiems. Nepataikauju, bet 
nuomonę išreiškiu. Ne tik ma
no vieno. Dauguma taip galvo
ja, tik parašyti sunku. Sėkmės 
„Bičiulystei”. Esi; svarbi, švie
žia ir įdomi! Laukiu ir skai
tau.

Vytautas S., IL 

IŠ LAIŠKU

(...) Jei Marijampolėje žmo
gus pasistatė didesnį namą 
nei kitas — pavydas užverda 
iškart, — tuoj skundai, apkal
bos: savininkas ir vagis, ir 
mafijozas, ir... (.VJĮ Jei kaimy
nas nusipirko geresnę mašiną, 
tai su prastesnės mašinos sa
vininku, kad ir kaimynu, ne
besisveikina, mat, turtinges
nis. Tada, tas neturtėlis ir pa
leidžia liežuvį. Pakanka tik 
kokiai moteriai gražiau ar 
brangiau apsirengti, pusė Ma
rijampolės suūžią, — iš kur, 
kaip tokius pinigus užsidirbo? 
.Aha, buvo ilgam dingusi iš 
akiračio, tai gal huvo išvykusi 
į užsienius. O jau ten, tai vis
kas aišku, ko buvo išvykusi...
(•••) h

Tas pavydas, apkalbos, jaut
resnių žmonių gyvenimą taip 
apkartina, kad nesinori nei į 
žmones išeiti, nei Marijampo
lėje gyventi. Ir taip ten sunku 
— pagal nedarbą — Marijam
polė yra antra po Šiaulių. Ge
riau jau Amerikoje seniems 
žmonėms puodelius panešioti 
ir pavyduolių „draugų” nema
tyti.

ZODIAKAS

ŠAULYS
Šaulys arba Sagittarius — 

devintasis Zodiako ženklas, 
atitinka paskutinį rudens mė
nesį. Saulė pereina šį ženklą 
lapkričio 22 d. - gruodžio 20 d. 
Čia Jupiterio namai, Merkuri
jus, Mėnulis ir Saulė jau nuo 
helenistinės astrologijos laikų 
yra jam priskirti globėjai, o in
dų astrologijoje — Jupiteris, 
Marsas ir Saulė. Šaulys yra 
ugnies ženklas, vyriškos gimi
nės, įteigiamas ir judrus ženk
las. Jo pavadinimas ir atvaiz-
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Tęsinys: pradžia buvo spalio 5 d. „Bičiulystėje”.

Pasakoja Lilita
Tą patį galima pasakyti apie 

įvairias importuotas sultis, 
uogienes, konservus. Darosi 
aišku, kad importuojama tai, 
kas užsienyje pigiausia, o tai 
reiškia — ir prasčiausia. Be
veik tas pats ir drabužių bei 
avalynės parduotuvėse. Gali 
gauti infarktą, kai pamatai, 
jog tokios pačios kokybės dra
bužiai ar batai, kurių gali 
nusipirkti „Wal-Mart” ar 
„Payless Shoes” parduotuvė
se, čia kainuoja keturis pen
kis kartus brangiau nei Ame
rikoje. Apstulbstu pamačiusi, 
kad geresni bateliai kainuoja 
daugiau negu 300 litų. Kad ta 
brangioji avalynė vargiai at
laiko vieną sezoną, patvirtino 
ne viena mano pažįstama.

Ne paslaptis, juk esame 
skaitę įr girdėję, kad išsivys
čiusios stiprios valstybės į at
silikusius trečiojo pasaulio 
kraštus eksportuoja prasčiau
sią ir pigiausią, specialiai to
kiems kraštams gamintą pro
dukciją.

Užtat padėvėtų drabužių 
rinka klesti. Užrašai „Pigūs 
rūbai” ir panašūs puošia 
miestų ir miestelių gatves, 
aikštes ir turgavietėse padė
vėti drabužiai tiesiog sukloti 
ant grindinio. Pasidairius po 
juos, vaizdelis liūdnokas: dra
bužiai, avalynė prasti, bet 
žmonės, ačiū Dievui, randa 
kažką tuose skudurynuose, 
patys apsirengia ir vaikus ap
rengia.

Ilgai nebuvus Lietuvoje ir 
lankantis žmonių susibūrimo 
vietose — parduotuvėse, tur
guose, masinėse šventėse ir 
kitur — iškart krenta į akis 
mūsų, lietuvių, nemandagu
mas, nekultūringumas, nepa
garba šalia esančiam žmogui. 
Nors ir kaip bebūtų liūdna, 
„ačiū”, „prašau”, „atsiprašau” 
pas mus, deja, ne mada. Tave 
pastums, užklius, bet burnos 
žodžiui „atsiprašau” nepra-

das aiškiai kilęs iš Babilonijos 
kentauro, nes vaizduojamas 
su sparnais ir lanku, kokie 
anksčiau buvo randami ant 
babiloniškų sienų akmenų 
(kudurru). Šaulys tai ženklas, 
apdovanojantis optimizmu hei 
išmintimi. Šaulys skatina di
desnį domėjimąsi moralės, re
ligijos klausimais, ieškoti au
toritetų. Itin pradeda traukti 
tolimos kelionės, bendravimas 
su užsieniečiais, siekiant pa
žinti naujas kultūras, religi
jas.

vers. Nepraleis tavęs ir pro 
duris, o jei tu praleisi, „ačiū” 
neišgirsi. Parduotuvėje eilėje 
prie kasos pilietis už nugaros 
pastums tavo prekių krepšį 
ir atsistos taip arti tavęs, nors 
žmonės eilėje tik keli. Matyt, 
mumyse dar gyvas tas tarybi
nis sukibusių eilių prie iš
mesto deficito sindromas, kad 
ir šiandien negalime norma
liai, nesibraudami į žmogaus 
asmeninę erdvę stovėti eilu
tėje, nors deficito seniai ir 
nebėra. Tokiose situacijose 
prisipažįstu sau, kad man 
mielesnis tegu ir vadinamasis 
saldus ir kartais dirbtinis 
amerikietiškas mandagumas, 
negu „marmuriniai” tautiečių 
veidai ir kietai suspaustos lū
pos. Panašiai ir gatvėje. Žmo
nės nežiūri vienas kitam į 
akis, o pro šalį arba sau po 
kojomis.

Teko apsilankyti ir pas dak
tarus. Klaipėdos III poliklini
koje ėmė kraują iš venos. Įėjus 
į kabinetą iš karto padvelkia 
aštriu šviežio kraujo kvapu. 
Medicinos seselės labai sku
ba, užveržia guminę žarną 
aukščiau alkūnės ir ima di
delį švirkštą su didele adata. 
Su labai mažu gabalėliu spi
rite kiek suvilgytos vatos se
selė brūkšteli per mano alkū
nės linkį ir duria adata. Iš
traukusi ją, su labai mažyčiu 
gabalėliu vatos užspaudžia 
žaizdą — viskas taupoma pa
ciento sąskaita. Išeinu iš to 
kabineto ir jaučiu, kad man 
be galo silpna, o kartu ir 
liūdna, kad viskas tik taip. 
Beje, seselė kažką padarė blo
gai (skubos darbas!) — net ir 
trejetui mėnesių praėjus, vis 
maudžia tą visą ranką, ji 
greit pavargsta. Bet, kaip na
miškiai vis primena, aš “turiu 
nepamiršti, kokioj šaly gyve
nu, ir ieškoti pagalbos, aiš
kintis, kas padaryta negerai, 
niekur neisiu.

Kad žmogus Lietuvoje dar 
yra niekas, galima patirti be
veik kiekviename žingsnyje. 
Kretingos gėlių parduotuvėje 
pardavėjos nesutinka padary
ti puokštės iš pirkėjo atsineš
tų gėlių, jeigu neperki iš jų, 
nors norimų gėlių jos ir netu
ri.

Pašto darbuotoja piktai įsa
ko atplėšti į JAV siųsti pa
ruoštą siuntinėlį, nors aš ir 
sakau, kad siunčiu mažą do
vanėlę, keletą šokoladukų. Ji 
negalinti pasitikėti, jai reikia 
patikrinti, pažiūrėti, o gal 
narkotinių medžiagų įdėjau.
„ Į muzikos mokyklą nepriima 
gabios, itin gerą klausą turin
čios mergaitės, nes ji mažo 
ūgio! Prisimenu, kaip JAV 
per televiziją konstatavo vaiko 
ir tėvų teisių pažeidimo at
vejį, kai apkūnesnės mergai
tės nebuvo norima priimti į 
baleto klasę. O pas mus — 
nieko. Čia tokiu atveju vai
kui padėti gali tik patys tėvai, 
jei jie išgali duoti nemažus 
kyšius mokyklos vadovams ar 
net mokytojams. O mokslas 
tose mokyklose ir taip jau

brangus, tad ne vienas gabus 
vaikas lieka už „borto”, ir nie
kam, išskyrus tėvus ir pačius 
vaikus, galvos dėl to neskau
da.

Po laidotuvių, išsiskirsčius 
žmonėms, artimieji apšlaksto 
dažais ant kapo sudėtas gėlių 
puokštes ir vainikus. Kad 
pikta ranka nepavogtų ir tur
guje neparduotų...

Galiu vardinti ir daugiau to
kių pavyzdžių, kurie skaudi
na, kelia neviltį ir liūdesį. De
ja, tai yra šiandieninio gyve
nimo tikrovė, sunkiai suvokia
ma tiems, kurie Lietuvoje ne
gyvena. Turistai, įvairūs už
sienio svečiai iš tikrųjų mato 
gražesnes mūsų miestų cen
trines gatves, puošnias parduo
tuves, gerus viešbučius, gra
žiai apsirengusius žmones, 
daug tegu ir senų markių au
tomobilių. Viena mano draugė 
išsako, ko gero, ne vieno pa
sąmonėje glūdinčią tiesą: rei
kia džiaugtis, kad pas mus 
nėra kokių karinių veiksmų, 
šaudymų, teroristinių išpuo
lių, kad dar galime normaliai 
vaikščioti gatvėmis, nors so
cialinio saugumo beveik nėra, 
ir eilinio žmogaus- niekas ne
gina. Mamos tėviškėje vidury 
baltos dienos apiplėšiama, su
mušama kaimo pakrašty, 
vienkiemyje, gyvenanti senu
tė, o iš rajono centro atvykę 
policininkai tegali pasakyti, 
tik tiek, kad jie neturi nei 
priemonių, nei benzino, kad 
galėtų pasekti nusikaltėlių 
pėdsakais ir ką nors išaiškinti. 
Taip viskas ir palieka. Ne to
kie nusikaltimai neišaiškina
mi, o čia tik viena išgąsdinta 
ir apdaužyta senutė.

Apsilankius pas kitus arti
mus giminaičius, pensinin
kus, gyvenančius mažame 
miestelyje, įsikalbėjus ir pa
klausus, kodėl vietoj plūkti
nės aslos prieangyje jie neįsį; 
deda grindų, išgirsti atsaky
mą, kad laikai tokie, jog ge
riau nieko neturėti, kad bloga 
akis nepamatytų. O ir vaka
re sutemus anksti gesinama 
šviesa, kad chuliganai langų 
neišdaužytų ar šiaip kokie ne
kviesti svečiai, pamatę šviesą 
languose, neužeitų. Rajono 
centrų, miestelių, šalutinės 
gatvės vakarais tamsut tam- 
sutėlės, nors į akį durk — 
puikiausios sąlygos patamsių 
gaivalui veistis ir plėšikauti.

Čia prisimenu, kaip, būda
ma Amerikoje, per radįjo stu
diją „R” girdėjau vieną po
karinės lietuvių išeivių kar
tos poną, vos neverkiantį, pa
sakojantį, kad jis, net ir norė
damas., negali grįžti ir gyven
ti dabartinėje Lietuvoje, nes 
jokia gyvenimo sritis šiuo 
metu nėra patikima, stabili ir 
saugi. Ir iš tikrųjų — nepirksi, 
net ir galėdamas, geresnės 
mašinos, nes neturėsi ramy
bės: ją pavogs, apiplėš ar net 
kelyje atims. Nesaugu laiky
ti pinigus banke — prapuls, 
ir tu nieko negausi. Ligoni
nėje tave „nugydys”, ir tu tei
sybės nerasi. Nors įstatymai, 
visi apdraudimai kuo puikiau
si, teisingiausi ir gražiai kny
gose surašyti. Tik kas jų lai
kosi šiandien?!

Štai „Darbo teisės” įstaty
muose juodu ant balto išdės
tyta, kad, darbuotojai laiku 
nesumokėjus darbo užmokes
čio ir atostoginių pinigų, turi 
būti mokami delspinigiai, o 
darbuotojas gali tiek dienų 
prasitęsti atostogas, už kiek 
laiko jam nebuvo sumokėta. 
Lietuvos mokytojai iki nau
jųjų mokslo metų pradžios ne
gali gauti visų jiems priklau
sančių pinigų už praėjusiuo
sius metus ir atostogas. Ir jo
kių delspinigių. Ne veltui 
vieno universiteto dėstytoja 
net per radiją atvirai prisipa
žino skatinanti savo studen
tus ruoštis ir išvažiuoti iš Lie
tuvos, nes jaunam žmogui 
šiandien nėra jokių perspek
tyvų. Bus daugiau
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Bičiulystė
APIE LIETUVĄ, APIE AMERIKĄ

Kartą kažkuriame mūsų 
Philadelphijos lietuvių susibū
rime vietinė lietuvė man gal
va mostelėjo į vieną merginą 
ir pasakė: „Jūs visi važiuojate 
į Ameriką, o šita mergina, 
amerikietė, atvirkščiai, nuva
žiavo į Lietuvą. Nuvažiavo, 
pabuvo, išmoko kalbos, dabar 
kalba lietuviškai, dalyvauja 
lietuvių veikloje”. Nuo to kar
to renginiuose vis atkreipda
vau dėmesį į tą merginą. Rim
ta, kukli, iŠ pažiūros neišsis
kirianti iš bendraamžių, bet ir 
kažkuo ypatinga, patraukian
ti.

Jane Cox.

Šiandien kalbamės su ja — 
apie Lietuvą ir apie Ameriką.

— Gal galėtum trumpai 
papasakoti apie save. Kas 
tavo šeimą sieja su Lietu
va?

— Vadinuosi Jane (Jane) 
Cox. Man 26-eri. Mano prose
neliai abu kilę iš Žemaitijos: 
prosenėltš1' Jocis nuo Vainuto, 
jo žmona, mergautine pavarde 
Gedvilaitė, nuo Plungės (ir 
šiandien jų palikuonys, mūsų 
giminės, ten gyvena, taip pat 
Telšių rajone, Tvėruose). Žino
me, kad Amerikoje prosenelis 
Jocis priklausė Lietuvos Vy
čių organizacijai, žinom, kad 
apie 1907-uosius jis dirbo 
LMHA. Iš to sprendžiam, jog 
Jocių šeima buvo aktyvi lietu
viškoje veikloje. Galbūt jie 
priklausė ir kitoms lietuviš
koms organizacijoms, bet mes 
apie tai nežinome, — greit bė
gantis laikas spėjo nusinešti 
daug faktų į užmarštį... Iš ma
mos pusės esu ketvirtos kar
tos Amerikos lietuvė. Mano 
proseneliai, mamos seneliai, į 
Ameriką atvyko 1891-aisiais. 
Mano tėtis — tikras amerikie
tis. Šeimoje visą laiką kalbė
jomės tik angliškai. O Lietu
vos vardas šeimoje buvo mi
nimas dažnai. Žinojom, kad 
yra tokia šalis, žinojom, kad 
esame lietuviai. Aišku, supra
timas apie Lietuvą ir apie 
mūsų pačių „lietuviškumą” 
buvo labai miglotas. „Lietu
va”, „lietuvis” mums buvo 
prasmingi žodžiai, tačiau jų 
tikroji prasmė nebuvo aiški.

— Kas paskatino nuvykti 
į Lietuvą?

— Būdama dvylikos metų 
pradėjau mokytis lietuvių kal
bos — lankyti lietuvišką šeš
tadieninę mokyklą. Mūsų visa 
šeima įsijungė į lietuvių ben
druomenės veiklą: tėtis, sesuo 
ir aš ėmėme šokti lietuvių 
liaudies šokių ansamblyje 
„Žilvinas”, o mama akompa
nuoti akordeonu. Tada ir pa
jutau, jog man reikia ne tik 
tos veiklos, ne tik lietuvių kal
bos — man reikėjo pagaliau 
pamatyti tą kraštą. Jūratė 
Stirbienė, mano mokytoja, pa
dėjo man išvykti. Tai ji suor
ganizavo pasikeitimo studen
tais programą — pasistengė, 
jog du mėnesius gyvenčiau 
Vilniuje, lietuvių šeimoje, ir 
lankyčiau Salomėjos Nėries 
vidurinę mokyklą. Tai buvo

1991-aisiais. Taip jau atsitiko, 
kad tie metai mano šeimai’ 
buvo jubiliejiniai — Amerikos 
žemyne šimtieji. Tai buvo me
tai, kada aš, ketvirtosios kar
tos Amerikos lietuvė, pirmoji 
iš visos giminės po šimto metų 
įkėliau koją į prosenelių gim
tąją Lietuvą. Aišku, Lietuva 
to nežinojo, ji gyveno savo gy
venimą. Tomis dienomis, kai 
nuskridau, buvo neseniai pasi
baigęs Maskvos pučas.

— Kokios nuotaikos buvo 
Lietuvoje?

— Kasdien įvykdavo kažkas 
labai svarbaus. Savo akimis 
mačiau, kaip Vilniaus centre 
nuo pjedestalo nuėmė Lenino 
statulą. Šeima, kurios na
muose buvau apsistojusi, bu
vo labai aktyvi — jie visi vi
sur dalyvavo, gyven>tų dienų 
Lietuvos ritmu. Iš jų sužino
jau apie 1991-ųjų sausį. Duk
ros, mano amžiaus mergaitės, 
pasakojo, kad tomis lemiamo
mis dienomis jos, grįžusios iš 
mokyklos, paruošdavo arbatos 
ir termosuose veždavo ją prie 
TVR komiteto arba prie Aukš
čiausiosios tarybos ten budin
tiems žmonėms. Kartais ir 
pačios praleisdavo ten visą 
naktį. Tai buvo labai įdomu, 
labai jaudinantis laikas.

— Ar gali prisiminti, ko
kie buvo tavo įspūdžiai — 
ką jautei, klausydamasi tų 
pasakojimų?

— Man sunku surasti žodžių 
tam išreikšti. Be galo jaudino 
žmonių pasakojimai, jaudino 
tai, ką pati patyriau ir ma
čiau. O mačiau žmones, kurie 
žinojo savo istoriją. Jie be ga
lo rimtai ją priėmė. Jie dėl 
jos išgyveno, tikriau, tomis 
dienomis jie tuo tik ir gyveno
— savo istorija. Žmonės jau- • 
tesi labai atsakingi už savo 
krašto likimą, supratau jų 
jausmus, kad gali ir turi keis-* 
ti ir savo krašto istoriją. Jie 
tą darė. Mačiau, koks stiprus 
jų pasišventimas, pasiryži
mas ir pareigos bei atsakomy
bės jausmas. Tai buvo įspū
dinga.
. — O kaip, tavo nuomone, 
yra Amerikoje?

— Kiek žinau ir patyriau, 
amerikiečiai nelabai domisi 
savo istorija, ir dažnas jos ne
žino. Nežino, kokie žmonės 
krito kovose už valstybės lais
vę. Šiandien Amerikoje retas 
mano (retas susimąsto), kad 
galima kovoti su priespauda, 
žmonės netiki, kad žmonių 
pastangomis galima pakeisti 
istoriją ir visą politinę siste
mą. Iš savo patirties jau ži
nau, kad tas jausmas — tikėji
mas, kad gali keisti istoriją,
— yra prasmingas ir veiks
mingas. Lietuva, maža šalis, 
buvo pavergta didžiulio kai
myno, tačiau žmonės tikėjo, 
kad savo pastangų dėka jie 
gali tą situaciją pakeisti. Taip 
ir įvyko — sistema buvo pa
keista, didžiulė Sovietų Sąjun
ga subyrėjo. Žinoma, buvo ir 
kitų žlugimo priežasčių, bet 
koks buvo svarbus nepajudi
namas Lietuvos žmonių ryžtas 
ir tikėjimas, kad „Mes galim!” 
Amerikoje mes turim nema
žai problemų, kaip skurdas, 
benamiai ir kt., ir norėtųsi, 
kad amerikietiškoji visuomenė 
būtų humaniškesnė. Deja, 
Amerikos žmonės linkę many
ti, kad taip buvo, yra ir bus, ir 
nieko čia nepadarysi. Tokia 
yra nuostata. Pakeitus nuos
tatą, galima būtų daugiau nu
veikti, bet...

—O Lietuva? Kaip ją įsi
vaizdavai ir kokią ją pa
matei? »
- Sunku atsakyti vienu žo

džiu. Iš vienos pusės, šiek tiek 
žinojau apie protėvių šalį —

Jano Cox (pirmoji iš dešinės — priekyje) Vilniuje

fe .

vaikystėje klausiausi močiutės 
pasakojimų apie Lietuvą. Lie
tuvos dvelksmas visada buvo 
su mumis, todėl augau ir už
augau, jausdamasi ne visiškai 
amerikietė ir ne visiškai Ame
rikoje. Kita vertus, apie Lie
tuvą aš nieko nežinojau — 
nežinojau, kokia ta tikra, rea
li Lietuva. Buvo labai smalsu 
nuvažiuoti. Važiuoti į Lietuvą 
man buvo lyg kelionė į slė
piningą pasaulį, kuris visada 
buvo dalis manęs, bet nerea
lus, neapčiuopiamas. Keliauti 
į Lietuvą man buvo atrasti 
dar nepažįstamą save.

— Ar atradai?
—Taip. Tačiau kartu supra

tau, kiek daug manyje ameri
kietės. Pavyzdžiui, pirmą kar
tą nuvažiavusi, labai pasige
dau McDonalds restoranų ir 
didelių reklaminių lentų pa
kelėse (šiandien jau bijau, kad 
jie gali „su&merikonėti”, t.y. 
sugadinti Lietuvos vaizdą). 
Pasigedau karšto vandens, pa
togumų. Žinoma, tai smulk
menos.

— Kas patiko Lietuvoje? 
— Žmoniškesnis, lėtesnis

gyvenimo tempas. Amerikoje 
žmonės sukasi kaip voverės 
rate. Jie neturi laiko domėtis 
literatūra, menu, istorija. Jie 
neturi to ryšio su žeme ir gam
ta, kokį turi lietuviai. Ar ne 
tie dalykai (menas, gamta) ir 
daro žmogų žmogumi? Man la
bai patiko Lietuvoj. Su šeima, 
kurioje gyvenau, nukeliavome 
į kaimą, į jų tėvų mirties me
tines. Susirinko visa giminė. 
Susėdo prie vieno stalo. Prisi
minė, gražiai paminėjo miru
siuosius. Po to sode visi kar
tu rinkom obuolius, kartu dai
navom liaudies dainas... Buvo 
labai gera. Būtent ten, toje 
kaimo sodyboje, patyriau, kad 
Lietuvoje yra prasmingas ry
šys žmonių su jų išėjusiais, 
yra ryšys su žeme. Yra gyvas 
ryšys su savo tautos praeitim, 
su krašto istorija. Žmones sie
ja jų istorija, jų žemė, jų dai
nos... Iš to ir plaukė tas geru
mas. Man pasirodė, kad ta są
saja yra kažkas nepalyginti gi
lesnio, prasmingesnio ir ver
tesnio negu kasdieninis bėgi
mas su kliūtimis — nėrimasis 
iš kailio, stengiantis užsidirb
ti kuo daugiau pinigų, kas, iš 
esmės, yra Amerikos credo.

— O kaip Amerikoje?
— Didžioji dauguma žmo

nių Amerikoje neturi tų ryšių 
— žmonės yra paskiri „laisvi” 
individai, kiekvienas sau pa
saulio centras. Jų filosofija — 
„daryk pinigus”. Pinigų dary
mas yra jų gyvenimo prasmė. 
Tai ir kelias pabėgti nuo be
prasmybės. Retas žmogus (ne 
formaliai) priklauso kokiai 
nors bendruomenei. Ką mes 
turime Amerikoje, tai didžiu
lius prekybos centrus — „mo
lus” (malls). Žmonės eina ten 
pirkti rūbų, nusiperka, apsi
rengia — ir tampa tuo, kuo 
jie nori. Bet tik išvaizda, ne vi

dumi. Man susidarė įspūdis, 
kad Lietuvoje žmonės vaka
rais verčiau eis pasivaikščioti, 
negu žiūrės televizorių. Jie 
verčiau praleis laiką su kitu 
žmogum, negu prie ekrano. 
Tai lietuviškosios kultūros 
dalis, ir man tas labai patiko. 
Ir dar. Mačiau, kad Vilniuje 
po bet kokio minėjimo, tegul 
oficialaus, vyksta dainos ir šo
kiai. Žiūrėdama į dainuojan
čius ir šokančius žmones, ma
čiau, kaip jiems svarbu dai
nuoti tas dainas ir šokti tuos 
šokius. Daina ir šokis — svar
bi jų dvasinio gyvenimo da
lis.

— Lietuvos žmonės. Ko
kie jie?

— Iš pradžių buvo keista: 
eini Vilniaus senamiesčiu, ir 
žmonės atrodo šalti, nepastebi 
tavęs ar ignoruoja. Bet tai tik 
pirmas įspūdis — kol nesusi- 
pažįsti. Iš tiesų lietuviai labai 
šilti, labai linkę padėti. Pa
vyzdžiui, pirmosios kelionės į 
Lietuvą metu mes užėjome į 
dailės parduotuvę nusipirkti 
tautinių rūbų. Mus aptarna
vusios merginos buvo labai 
mielos. Nežinau, kaip atsitiko, 
bet per tas keliolika minučių, 
kurias praleidome parduotu
vėje, susidraugavome. Nuo to 
karto kasmet apsikeičiame 
šventiniais atvirukais, pasi- 
matome, kai būnu Lietuvoje. 
Ten turiu ir giminių, ir drau
gų. Visi be galo mieli, visi nori 
mane pamatyti. Kartais ten
ka jiems sumeluoti, kad Lie
tuvoje būsiu trumpiau, negu 
iš tiesų būnu, kitaip neturė
čiau galimybės pasivaikščioti 
viena. Matau, kad pasimatyti, 
pabūti su žmogumi lietuviui 
yra svarbus dalykas; tam, kad 
tą padarytų, visa kita atideda
ma į šalį. Tai puiku. Kai visą 
laiką gyveni vienoje šalyje, 
tau ima atrodyti, kad viskas 
ir turėtų būti taip, kaip yra. 
Tačiau, kai nuvažiuoji į kitą 
pasaulio kraštą ir pamatai, 
kaip žmonės ten gyvena, su
pranti, jog kai kas ir tavo 
šaly galėtų būti kitaip. Lietu
vos žmonės atiduoda daugiau 
savęs kitam ir tuo pačiu patys 
tikisi ir gauna daugiau iš kitų. 
Lietuvoje ryšys tarp žmonių 
yra žymiai artimesnis, glau
desnis negu jis yra Amerikoje. 
Aš norėčiau, kad ir Amerikoje 
šiuo atžvilgiu būtų kitaip. 
Žmonėms būtina rūpintis vie
nas kitu — taip, kaip įprasta 
Lietuvoje. Lietuvos žmonės 
yra mažiau sumaterialėję ne
gu Amerikos. Amerika gyvena 
kitomis vertybėmis, todėl čia 
ne visada lengva surasti tikrų 
draugų.

— Kaip dažnai nuvažiuo
ji į Lietuvą? Ką planuoji 
ateičiai?

— Lietuvoje apsilankau kar
tą per ketverius metus. Lietu
viškai kalbu vis geriau ir no
riu patobulinti kalbą. Ateityje, 
kai turėsiu šeimą — vyrą ir 
vaikų, nusivešiu juos į Lietu-

AUTOMOBILIS
* Nepaisant praėjusį rudenį 

gamintojų pateiktos informa
cijos, kad šiemet dauguma pa
dangų brangs, tos kalbos taip 
ir liko kalbomis. Nors patys 
padangų gamintojai šiek tiek 
pabrangino savo gaminius, 
Lietuvoje verslininkai tiesiog 
atsisakė pirkti brangesnes pa
dangas ir išsiderėjo palankias 
kainas. Taip pat nėra jokių 
pokyčių, nustatančių žieminių 
padangų naudojimą. Prieš po
rą metų vairuotojus gąsdinu
sios kalbos apie dygliuotų pa
dangų uždraudimą — jau ne
beįdomios. To daryti šiemet 
nesiruošiama.

* Šalies automobilių versli
ninkai vis drąsiau siūlo naują 
paslaugą — ilgalaikę automo
bilių nuomą. „Ši paslauga la
bai populiari daugelyje Euro
pos šalių, — sakė neseniai ati
daryto automobilių prekybos 
centro ’Automodus’ direkto
rius Gintautas Bliuvas — Lie
tuvoje apie jos privalumus dar 
buvo mažai žinoma, tačiau 
manau, kad ja naudosis ne
mažai bendrovių. Nelengva 
automobilį įsigyti, o dar sun
kiau jį parduoti bei juo rūpin
tis. Bendrovės, išsinuomoju
sios automobilį, atsikrato visų 
nereikalingų rūpesčių ir su
taupo nemažai pinigų”.

* Nors naujų automobilių 
pardavimas Lietuvoje didėja, 
tačiau pagal šį rodiklį pavyti 
Latviją, o juo labiau Estiją — 
nelietuvių jėgoms. Lietuvoje 
per dešimt šių metų mėnesių 
parduota 6,302 lengvieji auto
mobiliai (iš jų šalyje liko 
5,939), Latvijoje — 6,420 auto
mobilių, o Estijoje — 11,127 
automobiliai. Estijoje spalį bu
vo nupirktos 1,277 naujos 
lengvosios mašinos, Latvijoje
— 684, Lietuvoje — 658.

* Prancūzijos automobilių 
gamintojai triumfavo Europos 
metų automobilio rinkimuose. 
Geriausiu 2002 metų automo
biliu Europoje pripažintas 
prancūziškas „Peugeot 307”. 
Antroji vieta skirta kitam 
Prancūzijos automobiliui „Re
nault Lagūna”. Trečiojoje vie
toje liko itališkas „FIAT Stilo”. 
Tai praėjusį antradienį pa
skelbė Europos „Metų automo
bilio 2002” komisija, į kurią 
įeina 55 įvairių šalių žurna
listai.

* Lietuvos žiedinių lenkty
nių čempionas „Formulės Bal
tic” klasėje 24 metų kaunietis 
Ramūnas Čapkauskas teigia: 
„Norėčiau, kad ir mane trasoje 
kas nors aplenktų. Konkuren
cijos nebijau, ji tik padeda 
lenktynininkui tobulėti”. Vie
nu perspektyviausių Lietuvos 
lenktynininkų laikomas R. 
Čapkauskas, kuriam didžiausi 
optimistai prognozavo net vie
tą „Formulės-I” komandoje, 
sakė šiek tiek praradęs stimu
lą dalyvauti Lietuvos čempio-

, nate.
* Suomiai skausmingai, bet 

ramiai, išgyvena, kad žymiau
sias jų sportininkas Miką 
Hakkinen nusprendė metams 
pasitraukti iš „Formulės-I” 
lenktynių trasos. „Gerų atos
togų, Miką”, — linki Suomijos 
laikraščių antraštės dukart 
„Formulės-I” pasaulio čempio
nui M. Hakkinen. Ar jis dar 
sugrįš į trasą? Jei ne, Suomija 
kitais metais praras abu svar
biausius savo šalies simbolius
— M. Hakkinen ir valstybinę,

vą, tegul pamato, kad, be ame
rikietiškojo, yra dar ir kitas 
gyvenimo būdas. Noriu, kad 
jie išgirstų žmonių gyvai dai
nuojamas lietuvių liaudies 
dainas, ne tik sklindančias iš 
grotuvo. Noriu, kad mano ar
timieji Lietuvoje atrastų save 
(kaip atradau aš).

Ačiū už pokalbį.
Kalbėjosi

Dalia Kairiūkštienė
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valiutą, kurią pakeis euras. 
Visą šių metų „Formulės-I” 
lenktynių sezoną buvo spėlio
jama, kodėl sėkmė apleido du
kart pasaulio čempioną? Buvo 
kaltinami techniniai „McLa
ren” bolido trūkumai, kalba
ma apie neseniai gimusio sū
naus Hugo ir žmonos Erjos 
įtaką jo kovingumui. „Baimė 
yra svarbiausias dalykas. Visą 
sezoną nepajėgiau vairuoti bo
lido taip drąsiai kaip anks
čiau. Nelaimingas įvykis Mel
burno trasoje padarė man di
desnę įtaką negu galėjau tikė
tis”, — prisipažino 36 metų 
lenktynininkas.

* „Pirmieji trys bandymai 
įveikti mirties kilpą nepavyko 
tik todėl, kad automobilis ne
buvo tinkamai parengtas”, — 
įsitikinęs 27 metų kaunietis 
Sigitas Karažas, kuriam šį 
triuką pavyko atlikti prieš ke
letą savaičių Panevėžyje vyku
sio renginio metu. Automobi
liu „Mazda 121” S. Karažas 
įveikė 9,2 metro skersmens 
mirties kilpą ir pretenduoja 
pakliūti į pasaulio Guinnesso 
rekordų knygą. Kiek anksčiau 
nustebinti pasaulį mėgino vil
nietis Jurijus Risnovskis, kau
nietis Vytis Indziulas ir Drus
kininkų gyventojas Vytautas 
Žarnauskas. Jiems nepavyko. 
25 metų kaskadininkas J. Ris
novskis buvo pirmasis, paban
dęs automobiliu įveikti mir
ties kilpą. Nors jam tai pa
daryti nepavyko, Jurijus ne
manoj kad treji metai sunkaus 
darbo nuėjo perniek.

* Automobilių vagysčių mas
tai Lietuvoje įgauna vis dides
nį pagreitį. Vien per aštuonis 
šių metų mėnesius Lietuvoje 
užregistruota per 3,600 tokių 
vagysčių. Manoma, kad šie
met automobilių vagysčių 
skaičius gali būti pats di
džiausias per pastaruosius de
šimt metų. Automobilių vagių 
sostine drąsiai galima laikyti 
Kauną. Šiemet iki spalio vidu
rio Kaune pagrobta net 1,050 
automobilių, arba 207 dau
giau nei praeitais metais. 
Daugiausia pavagiama Vili
jampolės mikrorajone. Beje, 
šiame rajone gyveno garsieji, 
ne kartą teisti Daktarai.

* Neseniai per Vokietijos te
leviziją RTL2 buvo parodytas 
filmas apie automobilių vagys
tes, kuriam žinias žurnalistai 
jau senokai kaupė. Jie susi
darė įspūdį, jog teisinė aplin
ka Lietuvoje yra ypač palanki 
automobilių vagims. Taip tei
gia šio filmo redaktorius A. 
Pilipauskas, kuris jau dešimt 
metų bendradarbiauja su po
puliariausia Vokietijos visuo
menine televizija ARD1. „Vo
kietijoje kasdien pavagiama 
maždaug 180 automobilių — 
tai sudaro daugiau kaip 
66,000 automobilių per metus. 
Tūkstančiai jų po to išvežami į 
Rytų Europą”, — tokiais sta
tistiniais duomenimis pradeda 
pasakojimą televizijos žurna
listai. Veiksmo vieta persike
lia į Frankfurtą prie Oderio. 
Šiame pasienio su Lenkija 
mieste Vokietijos policininkai 
dažniausiai ieško vogtų auto
mobilių. Ir suranda — kasmet 
apie šimtą, vidutiniškai po au-, 
tomobilį kas trys dienos. Pa
rodomas ir automobilių turgus 
Lietuvoje. Būtent čia, teigia
ma, Vokietijoje pavogti auto
mobiliai parduodami Rusijon.

„Neretai automobilio variklio 
ir važiuoklės numeriai būna 
suklastoti”, — komentuoja 
vaizdą balsas už kadro. „Dau
guma Vakarų Europos šalyse 
pavogtų automobilių keliauja į 
Vidurio ir Rytų Europos vals
tybes arba per jas pasiekia net 
Vidurinę Aziją”, — sako Fe
deralinės tyrimų tarnybos ats
tovas Max Peter Ratzel. „Fe
deralinė tyrimų tarnyba tei
gia, kad pirmiausia vogti auto
mobiliai atgabenami į Lietu
vą. Todėl mes nusprendėme 
apsilankyti šioje Baltijos ša
lyje”, — aiškina žurnalistai. 
Kol kamera rodo minią Vil
niaus senamiestyje, balsas už 
kadro aiškina, kad „Lietuvoje 
komunistinį gyvenimo būdą 
keičia vakarietiškas, todėl ir 
automobilių vagysčių nuolat 
daugėja”. Žiūrovai sužino, kad 
Vilniuje gyvena 600,000 žmo
nių, o uždarbis tesiekia 250 
eurų per mėnesį. Kadangi 
daugeliui šių pinigų neužten
ka, auga nusikalstamumas. 
Žiūrovams pademonstruoja
mas visraktis, kurį naudoja 
Lietuvos vagys. Juo atrakina
mos, bet ir sugadinamos visos 
spynos.

Stebėdamas automobilį raki
nantį jo savininką, vagis gali 
skeneriu per atstumą sužinoti 
automobilio signalizacijos ko
dą. „Po to telieka sužinoti, kur 
gyvena automobilio savinin
kas, ir netrukus jis galės ati
daryti mašiną iš vidaus”, — 
palinguoja galva komisaras 
inspektorius T. Andrejevskis. 
Pagal turimą informaciją au
tomobiliai dažniausiai vagia
mi Vokietijoje, Belgijoje ir vis 
dažniau — Prancūzijoje. Daž
niausiai automobiliai parduo
dami toliau — rusams ir uk
rainiečiams. Vokietijos žurna
listai daro išvadą: Lietuva; tau 
po vogtų automobilių tranzito 
šalimi.

Laidos rengėjai pabrėžė, kad 
prieš dvejus metus tuomečio 
Seimo pirmininko Vytauto 
Landsbergio iniciatyva buvo 
priimtas įstatymas, pagal kurį 
automobilio pagrobimas, jeigu 
jo vertė neviršija 250 minima
lių gyvenimo lygių, nebelaiko
mas sunkiu nusikaltimu. Tai 
sudarytų apie 32,000 litų. „Vi
si mažiau kainuojantys auto
mobiliai gali būti vagiami ne
bijant griežtos bausmės”, — 
kalbėjo A. Pilipauskas. Sugrį
žę į Vokietiją, filmo autoriai 
Esene, kur yra didžiausias 
Europos privatus automobilių 
turgus, pabendravo su polici
jos komisaru Alexander 
Stang. Buvo kalbama apie tai, 
kad ir Vokietijoje galima nusi
pirkti vogtą automobilį. „Apti
kome, kad vienas ’Audi’, kurį 
jauna šeima ruošėsi parduoti, 
prieš metus buvo pavogtas. 
Bet lietuvis, kuris automobilį 
pavogė ir pardavė tai šeimai, 
buvo išteisintas, nes nusikalti
mas teismui pasirodė per 
menkas”, — gūžtelėjo pečiais 
A. Stang.

Žurnalistams pavyko aptikti 
keleto nusikaltimų pėdsakus, 
kurie kerta Lietuvos sieną ir 
gali būti susiję su užsienio 
draudimo kompanijų veikla. 
Šie žurnalistiniai tyrimai bus 
pateikti kitame, jau pradėta
me rengti, reportaže, kuris 
bus rodomas per televiziją 
RTL2. Manoma, kad pirmąjį 
filmą pamatė mažiausiai 15 
milijonų žmonių.
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MAŽO MIESTELIO DIDELĖ 
ISTORIJA

Į vakarus nuo Čikagos, 88 
greitkelio ir 53 kelio sankry
žoje, 20,000 gyventojų Lisle 
miestelio abiejose kelio pusėse 
daug metų auga ir plečiasi ža
vus, privatus Morton Arbo- 
retum parkas. Dažnai iš Či
kagos visa šeima ten traukda
vome, žydint narcizam, neuž- 
miršdavom atbildėti ir rudenį, 
medžių viršūnėse įsiplieskus 
įvairių spektrų spalvom. Bū
davo taip žavu. Mūsų jaunime 
tada atgydavo indėniška dva
sia, žolėje gimdavo ir krisdavo 
narsūs „kaubojai”, ar kur nors 
nuo kalvelės kulvirsčiais ris
davosi besijuokianti jaunystė.

Su to parko grožiu taip su
augome, kad netoliese nusipir
kome žemės lopą, pasistatėme 
raudonmedžio ir plytų namu
ką, apsodinome jį augmenija, 
o griovio pakrantėje įcemen- 
tavome neaukštą stulpelį ir 
ant jo patupdėm juodą pašto 
dėžutę. Nebuvo ji graži, tačiau 
be galo patogi. Atidarai dang
telį ir, kaip medų, iškopi glėbį 
popierinio miško. Kartą be- 
graibstant, pateko ir Jim 
Ryan, Attorney General laiš
kas, pakeitęs ne tik mūsų, bet 
ir kitų žmonių gyvenimą. O 
šis laikas prasidėjo taip:

„On January 19, 2001, Illi
nois Attorney General Jim 
Ryan and State’s Attorney Jo
seph E. Birkett filed an en- 
forcement action in Du Page 
County Circuit Court against, 
among others, The Lockfor- 
mer Čompany („Lockformer”) 
for alleged violations of Illi
nois environmental laws as a 
result of contamination of 
area groundwater with trich- 
loreothylene. Given the uncer- 
tainty of the current condition 
of the area groundwater, if 
you have a private groundwa- 
ter well and are not already 
using an alternate drinking 
water supply, we suggest that 
you begin doing so immediate- 
ly”.

Lisle miestelis ir neinkor
poruotų gyvenviečių plotai 
nepritrenkia nei ištaigingais 
apsipirkimo centrais, nei var
tais ir būdelėm saugomais ra
jonais, nors Morton Arbore- 
tum pakraščiu ar tolėliau ap
želdintose vietose stūkso se
nesni bei naujesni, stiklo ir 
plytų architektūriniai, šedev
rai. Ten, kur jie šiandien meta 
šešėlį, prieš trisdešimtmetį 
bangų ritmu siūbavo prinokę 
sojos ir kukurūzų laukai. O 
kiek, Dieve mielas, tuose lau
kuose tada buvo grožio ir gy
vybės! Kad ir mūsų kieme. 
Būdavo, saulei tekant, kiemu 
pražygiuodavo iškilmingos fa
zanų poros, ilgom, spalvotom 
uodegom vejoje palikdamos 
sidabrinį taką. O kur dar stir
nos, meškėnai, oposumai ar 
grakščios laputaitės?

Tačiau ties greitkeliu spar
čiai augo Čikagos miesto ko
merciniai tęsiniai, kukurūzų 
šaknis keitė cemento ir gyven
viečių plotai, ir taip mažam 
miestely mirė mažo miestelio 
dvasia. Dygo viešbučiai, ban
kai, restoranai ir 'restoranė
liai, kur tai senos parduotuvės 
zodiakiškais ženklais išmar
gintoj vitrinoj, naivuolius ir 
bestuburius mulkinti atsibas
tė būrėja. Betgi įmanoma už
simerkti būrėjos reklamai, be
veik komercines pasakas tauš- 
kiančiam kilimų pirkliui ara
bui ar skubotai praeiti pro 
česnaku ir raudonėliu (Orego
no) garsiai kalbančią graiko 
Jorgos užkandinę. Kiek toliau 
visus keturis Yackley ir Maple 
Avė. kampus jau seniai yra 
užėmę benediktinų vienuolijos 
institucijos. Vienur, su balta 
grota kieme, stūkso imponuo
jantis vienuolyno pastatas, ki

tur — Benet akademija, Bene- 
dictine universitetas ir St. 
Procopius Abbey. Tai neišpa
sakytos ramybės ir paprastu
mo Dievo namai, kurių sienų 
nevargina gipsiniai barokiški 
angelai ir skliautai nelyja 
aukso spalva. Visa koplyčia 
yra apsupta trijų paprastų 
plytų sienų, ketvirtą palikę 
žibėti stiklu. O kokios čia 
anksčiau būdavo pamaldos! 
Susirinkdavo keturi ar penki 
broliukai ir giedodavo grego- 
rines giesmes, kurių galėjai 
klausyti ir klausyti ar, net ir 
jas pagavęs delnuose, suspau
dęs laikyti. Tačiau paseno be- 
nediktiniai vienuoliai, išsi
skirstė giedoję broliukai, vie
nuolės iškirto vynuogių lauką 
ir jį užsėjo veja. Mažas mieste
lis išaugo iš savo rūbo, pasi
keitė žmonės, su neplevėsuo
jančia kaukolės ir kaulų vėlia
va atskubėjo industrinis prog
resas, o su juo ir per 200, savo 
šulinius turinčių, gyvenviečių 
tragedija.

Lisle šiauriniame pakrašty, 
metalo apdirbimo įrangą ga
minanti Lockformer įmonė yra 
kaltinama šulinių užteršimu 
trichloreothylene (TČE), nors, 
buteliais nukentėjusiem pri- 
statinėdama geriamą vandenį, 
ji atkakliai vis ginasi kaltės. 
Apie šią tragediją daug rašė 
vietiniai laikraščiai, kalbėjo 
blondinė TV pranešė, o šuli
niai kaip buvo, taip ir liko, už
teršti vėžį sukeliančiu tirpalu. 
Lockformer TCE naudojo ne 
tik metalo, bet ir grindų valy
mui, o pats atgabentas tirpa
las būdavo supilamas į aukš
tą, specialų bokštą. Ar bokštas 
pilnas, reikdavo užlipti ir pa
tikrinti, tačiau darbininkam 
būdavo daug greičiau, jei per
pildavo ir galėdavo tirpalo sro
vę matyti, bėgant bokšto šonu. 
Be to, ir bokšto dugnas nebu
vo sandarus, į žemę tris de
šimtmečius vertėsi įvairias li
gas sukeliantis chemikalas ir, 
įsisiurbęs į požeminių šaltinių 
venas, nukeliavo ir ilgalaikiai 
apsigyveno privačių žmonių 
kasdienybėje. Nors siaubingos 
taršos galimybę puikiai žinojo 
Illinois EPĄ (Environmental 
Protection Agency), tačiau gy
ventojų neperspėjo, lyg galvo
dami — nežinok, negalvok ir 
problemos nebus. Politika, ir 
dar kartą politika.

Tik sužinoję, sukruto, su
bruzdo gyventojai, rašė petici
jas, skambino, šaukė susirin
kimus, mėgino organizuotis, 
nes juk tik skaičiuose auga ir 
klesti jėga. Kai kurie rašėm, 
nuo durų iki durų nešiojome 
informacinius lapelius, galvo
dami, kad žmonės supras pa
vojų ne tik sveikatai, bet ir 
nuosavybės gyvavimui, be to, 
bendrai galėsime reikalauti, 
kad Lisle miestelis ar Du Page 
County visiem atvestų vande
nį. Kokia naivi mintis! Viskas 
aprimo, kada gyventojai suži
nojo, jog vamzdžių nutiesimas 
kiekvienai gyvenvietei galėtų 
kainuoti per 20,000 dol., taip 
pat smarkiai pašoktų ir nuo
savybės mokesčiai. Kaina iš 
pagrindų ir padalino apylinkę 
į dvi dalis: vieni šaukėsi 
sprendimo, kiti, kurių šuliniai 
dar nebuvo užteršti, vanden
tiekio nenorėjo ir taip visas 
balsavimo reikalas atsimušė į 
keblią politinę sieną. Provizo
rinis, Lisle miestelio paruoš
tas, balsavimas, maža persva
ra palinko nukentėjusių pu
sėn. Laimingi laukiame van
dentiekio, tačiau Lisle taryba 
(Board) balsavimo nepriėmė, 
nes, jų nuomone, nebalsavo 
kelios gyvenvietės. Viskas ati
dėta iki 2002 metų kovo mėn. 
Ne tik EPĄ nutylėjimas, Bet ir 
miestelio demokratiškai iš-

Tai ne Los Angeles didmiestis, ir ne Lisle, IL, mažas miestelis, o mūsų Vilnius, į kurio rėmus telpa ir žila se- 
novė, ir dvidešimt pirmasis amžius. Gedimino Žilinsko (Elta) nuotrauka.

SUPLIUŠKO „DVIRAČIO...” 
PADANGOS

Spalio viduryje buvau pain
formuotas įsikalti į galvą 
lapkričio 21 dienos, trečia
dienio, datą. Linksmas viene
tas iš Vilniaus vakare Los An
geles parapijos salėje pasiro
dys su savo dioniziškai įvairia 
programa.

Kadangi esu linksmų plau
čių individas, kurį galima pra
juokinti, net iškišus liežuvį 
scenoje, tai šį būsimą renginį 
tuoj pat pasižymėjau „Draugo” 
kalendoriuje, kabančiame prie 
valgomojo stalo. Nutariau ir 
kokią nevairuojančią asmeny
bę pasiimti.

Būsimas įvykis buvo skel
biamas per kelias lietuvių ra
dijo šeštadienines laidas — 
anglišką ir lietuvišką, pabrė
žiant, jog bus reta proga pasi
juokti. Nepaisant įvairių pa
saulio tragizmų ir Lietuvoje 
klestinčios laureato Juozo Er
licko satyros cinizmo, žmo
nėms atlaidžiai pasijuokti 
sveika.

O sekmadienį (lapkr. 18) 
apie tai buvo dalinami ir į au
tomobilius kaišiojami lapiūkš- 
čiai parapijos kieme: „Dėme
sio! Visi kas mėgstate humorą 
ir satyrą, atvykite išgirsti 
mėgstamiausius Lietuvoje te
levizijos 'Dviračio žynios’ daly
vius”. (Čia „y” sąmojo tikslu 
rašoma, pamėgdžiojant tuos 
Lietuvoje netiksliai J” išta
riančius piliečius.) Skelbime 
minimi atskrendančio vieneto 
nariai: Kristina Kazlauskaitė, 
Arūnas Valinskas, Vytautas 
Šerėnas, Gintautas Ruplėnas, 
Naris Mackevičius ir Darius 
Balčiūnas.

Dar rašoma: „Atvykę išgirsi
te jų dainas ir humorą — tik 
kaip jie gali atlikti. Juos gir
dėdama, juokiasi visa Lietuva, 
prisidėkime ir mes. (...) Atsi- 
vežkite ir draugus. Nesigai
lėsite. Po programos susitiki
mas su svečiais prie kavutės”.

rinktų asmenų savotiškas ne
siskaitymas su tragedija ver
čia galvoti, kad tokie dalykai 
gimsta ir klesti ne vien kokioj 
nors „bananų ar grybų” res
publikoj, bet ir čia, garbingoj 
dėdės Šamo žemelėj. Tik vė
liau iš EPĄ atsiųstų brošiūrų 
sužinojome, kad, didžiausiai 
TCE koncentracijai esant ga
ruose, turime maudytis prie 
atvirų durų, veikiant ventilia
toriui, neatidaryti indaplovės, 
kol ji neatvės, nebūtume lau
ke, kur yra išmetami džio
vintuvo garai, negertume ir 
net dantų neplautume užterš
tu vandeniu. TCE dabar gyve
na- ne tik žmonių šuliniuose, 
bet ir minkštinimo ir karšto 
vandens katiluose, neaplenk
damas ir septinio lauko. O iki 
tol ir toliau gyvensime garų 
fobįja ir lauksime, kol šis po
žeminis siaubas nubildės ir į 
kitas virtuves. Ką gali žmo
gelis žinoti?

Liuda Germanienė

Jaukiau ir būti negali. Ren
gėjai: Los Angeles Dramos 
sambūris.

Suprantama, reikėjo šitaip 
raginti. Data gi žiauriai neti
kusi, kadangi Padėkos dienos 
išvakarėse šeimininkių kepa
mi kalakutai nepageidauja, 
kad su jais rungtyniautų Lie
tuvos juokdariai. Ir va, lyg 
pasakoje, įsižeidę šuldu-buldu 
paukščiai iškrėtė Vilniaus ko
mediantams pokštą — jų 
išgirto „Dviračio” padangos 
staiga supliuško.

Atskrido jie į Los Angeles 
visi kaip yienas — girdėjau, 
po dviejų, pelningai sėkmingų 
pasirodymų Čikagoje. Vieneto 
vadovas Valinskas pasiteira
vo, ar čia bus pakankamai žiū
rovų. Atsakyta, jog šiokiadienį 
susirinks gal du šimtai. Ne
žinau, ką tai išgirdę pagalvojo 
Arūnas V./ Suprato: didelio 
uždarbio čia nebus. Trečiadie
nį, gerokai prieš repeticiją, jis 
staiga pasigedo video juostos, 
susijusios Su jų programa. Ma-
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IR TEIKIA VILTIES ATEIČIAI
Lietuvojė muzikinė veikla 

nesustojo ir būna gan gaji, net 
ir vasaros metu. Tuomet ten, 
šalia kitų renginių, vyksta 
įvairių įvairiausi muzikos‘fes
tivaliai. Mane sudomino, kiek 
mažiau žiniasklaidoje paste
bėtas, „Aukštaitijos vargonų 
festivalis”. Tas festivalis įvyko 
ne Vilniuje, Kaune, ar kuria
me kitame didesniame Lietu
vos mieste, bet provincijoje — 
rytiniame Lietuvos pakraštyje 
— Utenoje bei jos rajone 
esančių miestelių bažnyčiose.

Visą didelį festivalio organi
zacinį darbą atliko renginio 
direktorė, meno vadovė Zita 
Lukošiūnienė.

— Utenos vargonų festiva
lis, prieš penketą metų pra
sidėjęs Utenoje, dabar išsiplė
tė ir jau trečią kartą vyksta vi
same Utenos rajone, — laik
raštyje „XXI amžius” paste
bėjo Z. Lukošiūnienė. Festiva
lio koncertai, prasidėję rugsėjo 
14 d., skambėjo Utenos Kris
taus Žengimo į Dangų, Vy
žuonų Šv. Jurgio, Užpalių Švč. 
Trejybės, Sudeikių Svč. Mer
gelės Marijos, Anykščių Šv. 
Mato, Antazavės Dievo Ap
vaizdos ir Zarasų Švč. Mer
gelės Marijos Ėmimo į dangų 
bažnyčiose.

Koncertų programas atlie
kant, dalyvavo žinomi vargo
nininkai: L. Digrys, B. Vasi
liauskas, G. Kviklys, R. Mar- 
cinkutė-Lesier, J. Bunzaitė, 
solistės: J. Leitaitė, J. Jancai- 
tė ir kt.

Aukštaitijos vargonų festi
valį atidarant, rugsėjo 14 d., 
koncertą Utenos muzikos mo
kyklos salėje atliko kamerinis 
orkestras „Archi Vilnensis”. 
Orkestrui vadovauja tarptau
tinių konkursų laureatė Gabi-

tyt, liko Čikagoje. O be jos — 
kaip be oro. Jų natūroje turi
mo sąmojo, pasirodo, nepa
kanka. Didesnė dalis glūdi to
je nelemtoje juostoje. Nutarė 
nevaidinti. Štai tau ir kalaku
tas!

Palikę didžiai susikrimtusią 
K. Kazlauskaitę pas dėdę Gas
parą Kazlauską (į renginį įdė
jusi daug laiko ir rūpesčio), 
šaunuoliai juokdariai tą pačią 
dieną išdūmė į pramogų parką 
„Magic Mountain”, esantį Va- 
lencia miesto pašonėje. Sma
giai pasivažinėti.

Tik pamanykite, kiek vargo 
turėjo rengėjai, trečiadienio 
popietę skambindami po visą 
plačiai išsimėčiusią lietuvių 
apylinkę, kad išgarsintas 
spektaklis neįvyks, kad vilnie
čių „Dviračio žynių” padangos 
supliuško. Įsivaizduoju, kaip 
rūstinosi tie iš toliau, atšau
kimo nesužinoję ir atvairavę 
mašinas perkimštais keliais. 
Čia netinka minėti jų sodraus 
urbanistinio žodyno šiam 
skandalingam „komiškam” 
Niekui apibūdinti.

Pr. Visvydas

ja Lukoševičiūtė. Vargonavo 
iškiliausias Lietuvos vargoni
ninkas prof. Leopoldas Digrys.

Kituose koncertuose dalyva
vo M. K. Čiurlionio menų mo
kyklos styginis orkestras (vad. 
Petras Stepanovas), Vilniaus 
pedagoginio universiteto aka
deminis choras „Avė vita” 
(vad. Kastytis Barisas) ir iš 
Maskvos atvykęs jaunų talen
tų kvintetas (vad. L. Trinko- 
va); fleita, smuikas, klarnetas, 
violončelė ir fortepijonas.

Festivalio metu, rugsėjo 29 
d., Utena šventė savo 740-tą 
gimtadienį. Tą dieną koncertą 
atliko Vilniaus Balio Dvariono 
dešimtmetės muzikos mokyk
los pedagogų kamerinis or
kestras (vad. Petras Kunca) ir 
vargonininkė J. Bunzaitė.

Festivalį uždarant, spalio 14 
d., programą atliko, žinomas 
ir už Lietuvos ribų, Vilniaus 
savivaldybės choras „Jauna 
muzika” (vad. Vaclovas Au
gustinas).

Utenos vargonų festivalio 
vadovė Z. Lukošiūnienė, ne
slėpdama savo pasitenkinimo, 
kalbėjo: „Žiūrovų ir klausytojų 
tikrai netrūksta. Koncertai su
silaukia vis didesnio susido
mėjimo. Gausūs chorai, solis
tai, dirigentai — reti svečiai 
rajonuose, o festivalis suteikia 
unikalią galimybę pamatyti ir 
išgirsti tuos kolektyvus, apie 
kuriuos rašo Lietuvos laik
raščiai, kuriuos rodo televizi
ja..." O festivalis — „...nuėjęs 
penkerių metų gyvavimo ke
lią, kaskart įgauna naujų 
spalvų, prasmių, teikia vilties 
ateičiai. O rudens spalvomis 
žėrinčiai Aukštaitįjai dovanojo 
muzikos skambesį ir dvasinį 
nuskaidrėjimą”.

P. Palys

Paslaugos Nekilnojamasis turtas

GREIT PARDUODAELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUTOMOBOJO. NAMU, SVEIKATOS.
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

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

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 West 95th Street 

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

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

darbus. Variklio kompiuterinis 
patikrinimas. Nuolatiniams klientams 

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

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

S •rasas.
8126 8. Weetem Avė. 

Chicago, IL8O6&2 
24 HRS, 7 DAYS

773-778-8080 (angUtkaJ)

(TONYVANATOLIJUS BACKO
773-617-^68 (lietuviškai ir rusiškai) 

FREE ESTIMATE 
Apšildymo ir šaldymo sistemų 

visapusiškas aptarnavimas 
.ir instaliacija

Parduoda

SŪDYTOS SILKĖS 
IŠ KANADOS!

Užsisakykite šventėms 
jau dabar!

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

Skambinkite: 
708-687-5627. 
Pristatome UPS.

Parduodu automobilį Mercury 
Coucar, 1992 metų, 6 cilindrų, 
93,000 mylių. Kaina $2,000. 
Tel. 773-581-2884 (namų); 

•773-619-3471 (mob.), Vytas.

Tai - Jūsų laikraštis
IJRAIGAS

„DRAUGAS" lietuvybės švyturys ir sargas!

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ". 
„DRAUGĄ" atminkime savo testamente.

Geriausia kalėdinė dovana— 
DRAUGO prenumerata!

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

Kalėdų 
proga 
užsakau 
DRAUGĄ
Siųskite:

Vardas, pavardė_____ ___________________________________ :__

Adresas ___________________________________________________

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

Dovanoja:

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

Adresas ___________________________________________________

Miestas, valstija, zip code _________________________________

RE/MAX
/REALTORS

0FFC.1773) 228 • »7«1 
HOME (70SI 425 - 7160 
MOBIL (7731 590-0205

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

New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
VcfceMtA 775854-7831 
Fax: 708-361-9618

DANUTĖ
MAYER

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

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m.
Nuosavybių įkainavimas veltui.

Siūlo išnuomoti

Išnuomojamas erdvus dviejų 
miegamųjų butas Riverside

raj . Tel. 708-447-6659; 
708-828-5588 (mob.).

Alternative Home care looking
for responsible come-and-go, livc 
in care givers and CNAs. Mušt be 

able to speak, read and ivrite 
English. Mušt drive and be able to 
lift. Refetences and „green card” 

reųuired. Tel. 630-654-6580.
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PRISIMENANT POETĄ NUO 
AŠVOS KRANTŲ

O JUODASAI SERBENTĖLI!
Kaito, sirpo tavo uogos vis juodžiau, 
kaip po tėviškės upelį aš braidžiau..

Ir prisirpusios virpėjo — klausė jos:
— Kas ant žalio lauko vėjo čia atjos? —

Ar žmogus, dienų keleivis iš toli, 
ar tas paukštis, kur dainuoja pašily?

Kėliau tavo žalią šaką ir sakiau:
— Sirpdink uogcčs, serbentėli, patykiau!

Vandenin šakom įgrimzdęs — tu graudus... 
Kelsiu tavo kvapų daigą į sodus.

O pavasarį — kam klausti? — tu meni, 
jau kvepėjai mano sodų želmeny.

Ir dabar, svetur nuklydęs, vis mąstau, 
kaip žydėti,serbentėli, sekas tau...

Ten, kur savo juodas uogas sirpdinai, 
plukdo, mano gyvą kraują ir sapnai.

Adomas Jasas

Tai Adomas Jasas, neišsi- 
garsinęs, tik tris eilėraščių 
knygas teišleidęs, mažokai 
Lietuvoje žinomas, nors 2000- 
siais metais Čikagoje „Drau
go”' išspausdinta jo eilėraščių 
rinktinė „Būk palaimintas” 
gaunama ir Lietuvos knygy
nuose. Tačiau prieškarinėje 
Lietuvoje Jasas plačiai buvo 
žinomas ir mėgstamas akade
minės jaunuomenės: jis tada 
spausdinosi „Jaunojoj Lietu
voj”, ,Akademike” ir kitur. 
1934 m., jau studentaudamas 
ir riidkytojaudamas Kaišiado- 
rysd,’ išleido eilėraščių rinki
nėlį „Širdis žody”. Studentams 
aptariant jį seminare, prof. 
Mykolaitis-Putinas atkreipė 
savo dėmesį į vieną, dar gim- 
nazij.os suole parašytą, šį dvi- 
posmelį:

Nežinai, nežinai, 
iš kur žemėj žiedai: 
atėjai, juos radai, 
ir jų bus dar ilgai, 
o iš kur, — nežinai.

Nors ieškojai ilgai, 
dar savęs neradai. —
Lyg paskendę varpai 
mūs gyvatos pradai: 
vien tiki, — nežinai.
Ir tos eilutės buvo kaip ko

das, kaip gairė tolimesnei jo 
kūrybai: filosofiniai apmąsty
mai apie žmogaus ir Visatos 
būties esmę ir prasmę bet ko
kiose situacijose, bet kokiame 
krašte, bet kokiu laiku. Diapo- 
zonas plačiausias, giliausias ir 
įvairiausias,

nes nuo vygės lig Anapus 
daug vylingų dovanų...

Jei per amžių nepavysim — 
alps pavargusi širdis, 
tai pasauliui pasakysim: 
laimė — Dievo paslaptis.
Jo poezijos gimtinė —

Švėkšnos „Saulės” gimnazija, 
o jis pats gimė Amerikoje, 
East St. Louis, prie Missisipės 
1908 m. sausio 28 d., bet ne
trukus, dar prieš pirmąjį pa
saulinį karą, tėvai parsigabe
no Adomuką Lietuvon — Že
maitijon į Kerbedžių kaimą 
(Kvėdarnos valst.) prie Ašvos 
upės (senovinėj lietuvių kalboj 
„ašva” reiškė kumelė), kurią 
savo dainose dažnai minės 
(„Kaip sugrįžti, kur Ramaulė / 
daubon į Ašvą vinguriuos?”). 
Čia jo tikroji tėviškė, čia pra
bėgo jo vaikystė piemenau
jant, motinos pamokytam be
skaitant „Palangos Juzę”, Vie
nužio „Dainas”, okupantų vo
kiečių leidžiamą „Dabartį” ir 
vėliau iš Amerikos giminių at
siunčiamas „Naujienas”, „Ke
leivį”, „Telegramą”.

Gimnazijon įstojo 1924 m., 
universitetan — 1931 m. Dėl 
nepriteklių, tėvo ligų ir mir
ties, trumpam studijas buvo 
pertraukęs, dirbo ūky tėviškė
je ir kartu pasiruošė egzami
nams pradinės mokyklos mo

kytojo cenzui gauti. Taigi buvo 
studentas ir mokytojas.

Ketverius metus teko kartu 
su juo .mokytojauti Kaišiado
rių gimnazijoj. Susidraugavo
me. Jis buvo be galo geras 
žmogus. Darbštus, sąžiningas, 
mokytojų ir mokinių mylimas, 
gerbiamas. Kas kelinta diena 
važinėdavo traukiniu Kaunan 
paskaitų klausyti, egzaminų 
laikyti. Visur suspėdavo. Per- 
gyvenom nuostabius įvykius
— Vilnius „tapo mūsų, o mes 
rusų”, per Kaišiadoris viens 
po kito dundėjo traukiniai, 
prikimšti verkiančių, vaitojan
čių tremiamųjų. Jei ne pra
sidėjęs karas, būtume ir mudu 
antroje bangoje išdundėję — į 
sąrašą buvom įtraukti... Prie 
vokiečių sugalvojome keltis 
mokytoj aut arčiau savo tėviš
kių, kur būtų sočiai duonos ir 
lašinių. Ir 1943 m. jis nusi
dangino į savąją Švėkšną. Bet 
neilgam — artėjo frontas, ar
tėjo raudonoji pabaisa. Kaip 
buvo galima ramiai jos laukti!

„Baimės apimtas, žvarbų 
1944 m. spalio 9 d. vakarą, pa
sikinkęs į išklerusį vežimuką 
iš draugo paskolintą kuiną, su 
nėščia žmona ir mažamete 
dukra pasitraukiau iš Tėvynės 
į nežinią — nesvetingą ir dar 
kariaujančią Vokietiją...”, — 
rašė jis man laiške ir vėliau 
knygoje. Klaikus buvo suma
nymas dar klaikesnė pati ke
lionė: jau Šilutėje rado kelyje 
susikimšusias vežimų kolonas 
ir pakelėj lavonų. Toliau vyrų 
rinkimas apkasams kasti, pa
bėgimai, darbai pas malūni
ninką fabrike, kelionės sausa
kimšuose vagonuose, dukrelės 
gimimas, vėl apkasų kasti, bet 
pasiekta Vakarų Vokietija, 
kur jau organizavosi lietuvių 
pabėgėlių stovyklos, net mo
kyklos, spauda. Jasai atsidūrė 
Liubeko stovyklose, kur, o lai
mė, poetas-mokytojas galėjo 
mokytojauti lietuviškoje gim
nazijoje.

Matėsi, kad ta „baimė” neil
gam: stovyklos pradėjo tuštėti
— kas į Ameriką, kas į Aust
raliją. Jasas Amerikoje gimęs
— tai ir jos pilietis, galįs leng
vai grįžti savo gimtinėn. Bet 
ne — pasirodo jis ne „dipu

kas”, o Amerikos „išeivis” ir 
negauna iš DP kelionei pašal
pos, turi skolintis pinigų iš 
Amerikos banko.

Amerikon atvyko 1948 m. 
sausio mėn. Apsistojo pas 
kun. V. Slavyną, prieš karą 
dirbusį Kaišiadorių gimnazi
joje anglų kalbos mokytoju, 
kuris dar pasirūpino Jaso at
vykimu ir įsikurdinimu.

Darbo gavo Čikagoje gele
žies fabrike, vėliau duonos ke
pykloje, paskui vėl plieno lie
jykloje 2 metus, kaip jis rašė, 
dainuodamas:

Pliene,
kietasai pliene, 
tave kaip vandenį pilu, 
kad auksu pirkčiau būtį 
ar laimę vienadienę,
Kad ir taip dainuodamas,

jis, kaip poetas, nesudegė, 
pavargęs prie žaizdro, 
prie raustančių katilų...

netapo antruoju Lietuvos Ja
nonių, „profesiniu” proletarų 
poetu. Laisvalaikiu dar ben
dradarbiavo „Naujienų” dien
raštyje, vėliau savaitraštyje 
„Dirvoje”. Su visa šeima — 
dviem dukrelėm ir žmona — 
dalyvavo visuomeniniame, 
kultūriniame ir politiniame 
lietuvių gyvenime, sielojosi tė
vynės Lietuvos reikalais.

Amerikoj gerokai pasikeičia 
jo poezijos tematika, idėjos. Ji 
tartum labiau „surimtėjusi”, 
arčiau realaus gyvenimo, ma
žiau joje abstraktaus filosofa
vimo. Joje daugiau dramatiz
mo, sielvarto. Poetas dažniau 
griebiasi satyros, pašaipos. 
Savo paskutinėje knygoje jis į 
atskirą skyrių surenka eilė
raščius, amerikiniam gyveni
mui — .Auksinio smėlio ty
ruose, skirtus tiems, kurie 
„ieškodami aukso, prarado šir
dį”... Jis žvelgia į įvairių pro
fesijų žmones: į artistą, kuris 
„nešąs pudruotą širdį į ekra
ną”, diplomatą, kurs „kvailas 
asilu prajoja”. Štai tautinė 
Amerikos situacija:

štai mes stovim po žydinčia 
akacija,

pavargę nuo laisvės, nuo
velnio prabangos;

aš — tik lietuvis, o tujen — 
ir generacija,

kurios —• kaip vėją šakėm — 
niekas nenudaigos...

Čia daug publicistikos, afo
rizmų. Gražesni eilėraščiai ki
tuose knygos skyriuose, ypač 
„Genties šauksmas”.

...ir žmogus su dievais dėl
gyvenimo kovės.

(O audrų nugalėtas... jiems 
statė šventoves!)

ir krinta sunkūs lietaus
lašai ant antkapių

granito. —
Kai tu gimei — jau tavo

džiaugsmas buvo miręs,
kai tu gimei —jau

chrizantemos vyto...

Tai atmink, kad Nemune 
ašaros skalaująs, 
kad jo kranto ramune 
žydi brolių kraujas!

eisiu išeisiu į tolimą kelią... 
Eisiu —gal laimė pro ilgesį

tvykstelės;
eisiu —juk gluosnis ir

tūždamas želia.
Galima verti ir verti ant siū

lo šiuos Ašvos dugno skaidrius 
akmenėlius. Gal išeitų koks 
rožančius margais karoliu
kais, kurį jo dukrelės — Lilija 
ir Birutė — nuneštų ant tėvų

Adomas JP, Jasas

PALAMINTAS
EILĖRAŠČIAI 

H laida

I^AIŠKAI IR NUOMONES
LIETUVOS VYČIAI —

KNIGHTS OF LITHUANIA

Lietuvos Vyčiai susideda iš 
daugiausia JAV gimusių, ku
rie palaiko Lietuvos papro
čius, tradicijas ir didžiuojasi 
savo protėvių kultūra. Anglų 
kalba išleidžia mėnesinį žur
nalą „Vytis — The Knight”, 
per 3,000 egz. tiražu. Ši orga
nizacija buvo įkurta 1913 me
tais ir pasižymi gausia vargšų 
šalpa Lietuvoje, ypač religi
nėm institucijom, įsisūnijo 17 
seminarijos studentų Šv. Juo
zapo seminarijoje Vilniuje, 
vaistų ir kitų medicinos reik
menų persiuntimu, net už 68 
milijonus dol., ir taip pat re
mia lietuviškas mokyklas. 
Kasmet rengia Lietuvos Vyčių 
suvažiavimus - konvencijas 
(2002 m., 89-tas suvažiavi
mas numatytas Chicago, IL), į 
kuriuos atvyksta atstovai iš 
JAV. Lietuvos Vyčiai turi per 
50 kuopų įvairiose JAV vie
tovėse. Visos kuopos veikia 
savarankiškai. Dabartinis Lie
tuvos Vyčių pirmininkas yra 
Robert A. Martin, Jr.

Š.m., rugpjūčio 2-5 d., suva
žiavime (88-toje konvencijoje), 
kuris įvyko Lake Buena Vista, 
Floridoje, buvo priimta rezo- 
liucįja paskelbti informaciją 
visam pasauliui apie Švč. 
Mergelės Marijos apsireiški
mą Šiluvoje, šiuč metu Lietu
vos Vyčiai ruošia šį ypatingai 
reikšmingą projektą — įam
žinti Šiluvos Svč. Mergelės 
Marijos apsireiškimą (1608 
m.) — įdedant į interneto 
„website” anglų įtalba toje pat 
vietoje, kur yra kiti apsi
reiškimai (Liurdo — 1858 m., 
Fatimos — 1917 m. ir kiti). 
Pagal kun. Stasio Ylos knygą, 
parašytą 1953,. metais, Švč. 
Mergelės Marijos apsireiški
mas Šiluvoje bvĮyo pirmas Eu
ropoje, o pasaulyje laikomas 
antroje vietoje. Pirmasis Švč. 
Mergelės Marijos apsireiški
mas pripažintas Guadalupe, 
Meksikoje (1581 m.) žiūrėkite 
į internetą:

www.theworkofgod.org/ 
Aparitns/Aparitns.htm. Šioje 
vietoje, .Apparitions of Our 
Lady”, išvardijami Guada
lupe, Lourdes, Fatima ir kiti 
Švč. Mergelės apsireiškimai ir 
sprendimai Katalikų Bažny
čios Vatikane. Šiluva turėtų 
būti čia išvardinta po Guada
lupe (1531 m.) antroje vietoje.

Šio reikšmingo projekto pa
ruošime dalyvauja pasižymė
jusios Lietuvos Vyčių veikėjos 
— Loretta Stukas, Elinor Šiu
žąs, Evelyn Oželis ir kt. 2002 
metais pasaulio katalikai (ku
rių yra per vieną milijardą) 
bus supažindinti su Šiluvos 
apsireiškimu. Šiuo metu inter
nete galima su didelėmis pa
stangomis surasti šiek tiek 
anksčiau pateiktos informaci
jos apie Šiluvą, bet reikia 
žinoti Šiluvos vardą, kitokiu 
atveju labai sunku surasti. 
Kai Šiluvos apsireiškimas at
siras Švč. Mergelės Marijos

kapo paminklo... Ach, kokia 
kvaila ir tuščia užėjo svajonė, 
prisiminus, kai Adomas, bū
damas atvykęs Lietuvon, pa
statė paminklą su užrašu:

Už Viešpaties maldą,
Už tėviškės dainą... 

ir jo knygon įdėtos autobiogra
fijos pabaigą, lyg testamentą:

„Gimiau prie Missisipės, au
gau ir brendau Lietuvoje prie 
Ašvos, o numirti atrodo, teks 
prie Mičigano su paskutiniuo
ju linkėjimu Lietuvai:

Tenai, kur mano kraujo rytą 
berželių vygėj sūpavai, 
tegu vis skamba laisvės

dainos,
nors lūžtų vėtrose klevai!
Mirė 2000 m. gruodžio 15- 

ąją.
Rapolas Šaltenis

apsireiškimų „website”, pag
rindiniam Katalikų Bažnyčios 
sąraše, su kuriuo bus sujung
ta (cross-referenced) visa kita 
informacija apie Šiluvą, tai su
kels didelį susidomėjimą pa
saulio katalikų sluoksniuose 
ir tada tikriausiai padidės 
maldinipkų kelionės iš svetur 
į Lietuvą! Ypač Europos kata- 
likai-maldininkai norės aplan
kyti tą pirmą Švč. Mergelės 
apsireiškimo vietovę Europo
je!

Greitu laiku sukaks 400 m. 
(2008 m.) nuo Šiluvos apsi
reiškimo. Kažin, ar tam įvy
kiui kitos JAV lietuvių reli
ginės organizacijos ruošiasi? 
Tam tikslui iš pradžių reika
lingi lankstinukai svetimomis 
kalbomis ir vaizdajuostė apie 
šį apsireiškimą, atlaidus bei 
kita informacija, bent anglų 
kalba, o vėliau ir kitomis kal
bomis.

Lietuvos Vyčiai atliks pavyz
dingą darbą, papildydami do
kumentuotą informaciją inter
nete apie Šiluvos šventovę ir 
garsindami Lietuvą pasauli
niu mastu! Lietuvos Vyčiai at
lieka šventą darbą... Parem
kime jų organizaciją ir paska- 
tinkim mūsų, tik angliškai 
kalbantį, jaunimą įstoti į jų 
gretas. Lietuvos Vyčiai už tai 
tars „Vyrišką ačiū”.

Pagarbiai,
Algis Liepinaitis

Chicago, IL

PREZIDENTAS ADAMKUS
— PASKUTINĖ VILTIS

Rašau Jums, nes Jūs esate 
.mūsų paskutinė viltis. Jūs 
esate, be abejo, girdėjęs, kad 
New Yorko lietuviams gresia 
likti, visiškai be patalpų lietu
viškai veiklai. Tėvai pranciš
konai ketina parduoti Kultū
ros židinį, kurį New Yorko vi
suomenė iš dalies finansavo, 
paaukodama apie 600,000 dol. 
Bylos vyksta jau keletą metų.

New Yorko visuomenė nie
kada nebuvo gausi nei ypatin
gai turtinga ir surinkti tiek pi
nigų — apie 2-3,000,000 dol., 
kad atpirktų patalpas iš pran
ciškonų, žmonės jau nebepa
jėgs. Naujai atvykę, kurių yra 
tarp 4-5,000, dar nėra finan
siškai užtenkamai tvirti, kad 
prisidėtų. Taigi aš, kaip Lietu
vių Bendruomenės New Yorko 
apygardos pirmininkė, krei
piuosi į Jus, kad kaip nors 
išgelbėtumėte Kultūros židinį.

New Yorkas yra ypatingai 
svarbus miestas, galėtume net 
sakyti, kad tai yra pasaulio 
centras, ir kad lietuviai jame 
neturėtų jokių tinkamų pa
talpų yra net nepatogu prisi
pažinti. Neturime, kur rengti 
Vasario 16-tos šventę, neturi
me, kur sportuoti, neturėsime 
kambarių Maironio mokyklai 
ir t.t. Po 50 metų imigracijos 
esame priversti vėl nuomoti iš 
svetimų arba eiti į bažnyčios 
rūsius, kurie nėra tinkami 
svarbesniems parengimams ir 
veiklai. Naujai atvykę trokšta 
susirinkti, pabendrauti su sa
vais, ir nėra kur. Centras juos 
jungdavo, o jie yra lietuvybės 
išlaikymo Amerikoje ateitis. 
Centras yra didelis, puiki salė, 
penki pastatai, kuriuose yra 
spaustuvė, meno galerija, pri
žiūrėtojo patalpos, Religinės 
šalpos ir Tautos fondo įstai
gos. Vienuolyne yra 22 miega
mieji kambariai. Šis centras

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos

Mutual Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

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

Stephen M. Oksas, President
Patarnaujam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 95 Metus.
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Šiluvos Dievo Motinos koplyčios altorius, pastatytas ant to akmens, ant 
kurio Marija pasirodė piemenims XVII amžiaus pradžioje.

galėtų būti puikus prekybos 
centras, sporto kompleksas 
net ir bendrabutis. Jis pats 
išsilaiko iš pajamų. Taigi būtų 
puiki investicija Lietuvos val
džiai. Padėtis dar ne bevil
tiška, bet reikia skubiai šį 
klausimą spręsti. New Yorkas 
yra pažeistas miestas, bet pra
radimas Kultūros židinio New 
Yorko lietuvių visuomenei bus 
labai didelė tragedija.

Dr. Giedrė Kumpikaitė 
JAV LB New York 

apygardos pirmininkė

AŠ PRIEKAIŠTAUJU

Jūratė Stankevičienė lap
kričio 16-tos dienos „Draugo” 
„Bičiulystės” skyriuje „Pavy
das”, išsireiškė: „Ar atsiras 
daug priekaištaujančių, kad 
pavydas — lietuvių nacionali
nis būdo bruožas?”

Aš priekaištauju tokiam iš

PADĖKA 
A. t A.

GRASILIJA MEILUVIENĖ
Mirė 2001 m. lapkričio 8 d. Palaidota Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse, Čikagoje.

Širdingai dėkojame visiems, kurie pareiškė mums 
užuojautą, atsiuntė gėles, dalyvavo laidotuvėse, aukojo 
šv. Mišioms ir labdarai. Aukos šeimos nuožiūra buvo 
persiųstos „Vaiko vartai į mokslą”, „Lietuvos vaikų 
vilties” ir „Saulutės” labdaros organizacijoms.

Nuoširdi padėka kunigui Jauniui Kelpšai už maldas 
koplyčioje, bažnyčioje, kapinėse ir A. Barniškiui už 
giesmes šv. Mišių metu.

Dėkojame Brighton Parko Lietuvių Bendruomenės 
atstovei Salomėjai Daulienei už atsisveikinimą su a.a. 
Grasilija koplyčioje ir kapinėse. Dėkojame Katalikių 
Moterų sąjungos narėms už sukalbėtą rožinį.

Taip pat esame dėkingi Gaidas-Daimid laidotuvių 
direktoriui už rūpestingą patarnavimą.

Liūdinti šeima ir artimieji

sireiškimui.
Koks čia primetimas, jog tai 

lietuvių — nacionalinis bū
das? Argi jau taip? Lietuvą su
daro tauta, o ne nacija. Mes 
nieko bendra neturime1 str na
ciais; pavydas, tai sena žmo
nijos blogybė, besitęsianti per 
amžius. Net krikščionybė ne
pajėgia šios blogybės įveikti; 
sakoma, jog tai esanti kova už 
būvį.

Neužgiriu pavydūtibVimo 
praktikos, nes ji kenksminga 
ir pavyduoliui, bet pabrėžiu ir 
prieštarauju J.S. nekorektiš
kam išsireiškimui apie mano 
tautą.

Agutė Tiškuvienė 
Lemont, IL

• Ir naujų kelių netiesiantys 
vaikai, turėtų tėvų šunkeliais 
nevažinėti.

http://www.theworkofgod.org/
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Dr. Vytautas Edvardas 
Jatulis mirė po sunkios ligos 
lapkričio 28 d., trečiadienį, 
ryte. Laidotuvių šv. Mišios 
vyks šį šeštadienį, gruodžio 1 
d., 10 vai.r Šv. Onos bažnyčio
je, Beverly Shores, Indiana. 
Mišias aukos dr. kun. John B. 
Barasinski, parapijos klebo
nas.

Gruodžio 2-9 d. Tūkstant
mečio Madona atvyks į Mar
ąuette Parką, į Maria aukštes
niosios mokyklos (6727 S. Ca-‘ 
lifornia) kiemą. Visi norintys 
gali čia apsilankyti ir pasi
melsti.

Vytauto Didžiojo Šaulių 
rinktinė gruodžio 9 d., sek
madienį, 2 val.p.p. Šaulių na
muose (2417 W. 43rd Str.) 
ruošia lietuviškas tradicines 
Kūčias. Visi kviečiami atsilan
kyti.

Mažosios Lietuvos Tau
tinės tarybos 1918 metais 
Tilžėje paskelbto Akto 83- 
sios' sukakties minėjimas šį
sekmadienį, gruodžio 2 d., 2 
vai. p.p. vyks Šaulių namuo
se, Čikagoje. Minėjimą ruošia 
Mažosios Lietuvos Rezistenci
nis sąjūdis. Programoje — iš
kilmingoji dalis su vėliavų 
įnešimu, invokacija, himnais 
ir paskaita. Meninėje dalyje 
— „Spindulio” tautinių šokių 
šokėjai. Po programos — ka
vutė ir pabendravimas. Vi
suomenė maloniai kviečiama 
dalyvauti. Pagerbkime Maž. 
Lietuvos veikėjus, kovotojus ir 
kultūrininkus, siekusius to 
krašto įjungimo į nepriklauso
mos Lietuvos valstybę ir pa
remkime pastangas vykdyti jų 
testamento įpareigojimą.

Šv. Kazimiero kongrega
cijos seserys maloniai visus 
kviečia dalyvauti šv. Mišiose 
ir pasimelsti, kad kongregaci
jos įsteigėja Motina Marįja 
Kaupaitė būtų paskelbta pa
laimintąja. Mišios bus šį šeš
tadienį, gruodžio 1 d., 9:30 
val.r. seselių motiniškajame 
name, 2601 West Marąuette 
Road, Chicago. Mišias aukos 
kunigas Robert Tuzik, kuris 
dirba Čikagos vyskupijos Šv. 
Liturgijos kabinete.

Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos salėje (6820 S. 
Washtenaw) šį sekmadienį, 
gruodžio 2 d., po 10:30 val.r. 
šv. Mišių vyks programa, bus 
kavutė, o taip pat ir trumpas 
apylinkės veiklos pristatymas. 
Po to vyks diskusijos apylin
kės reikalais, susėdus mažais 
rateliais. Čia bus labai gera 
proga naujai atvykusiems ir 
apylinkės „veteranams” pasi
kalbėti, pasidalinti bendrais 
rūpesčiais, o, svarbiausia, ar
čiau susipažinti. Visi laukia
mi.

Liaudies menininkas iš 
Lietuvos gamina dailius me
dinius šachmatus, kurių rinki
niai - vienetiniai, juos turi 
Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus ir premjeras Algir
das Brazauskas. Šiuos nepa
prastus šachmatus apžiūrėti, 
o gal ir įsigyti galėsite „Drau
go” krautuvėlėje trečiadienį, 
gruodžio 5 d., nuo 9 val.r. iki 4 
val.p.p. Bus trys medinių 
šachmatų rinkiniai, vieni iš jų 
papuošti gintarais.

Liaudies menininko iš Lietuvos išdrožtų medinių šachmatų rinkiniai kai
nuoja nuo 300 iki 500 dol.

Pasaulio lietuvių centras 
ir Amerikos Lietuvių tele
vizija kviečia jus sutikti Nau
juosius metus PLC didžiojoje 
salėje. Bus linksma programa, 
skani vakarienė ir gera muzi
ka. Pradžia - 8 val.r. (pabend
ravimas), vakarienė - 9 val.v. 
Bilietus užsisakykite skam- < 
bindami į PLC tel. 630-257- 
8787 arba į LTV tel. 630-257- 
9777.

Algis Regis, Mažosios Lie
tuvos Rezistencinio sąjūdžio 
pirmininkas, šį penktadienį, 
gruodžio 30 dieną, 8 v.v. kal
bės „Margučio II” radijo pro
gramoje.

Jaunimas nori pasidalin
ti Kalėdų džiaugsmu su ne
laimingaisiais. Hartfordo 
skautės per savo vadovę Deb- 
bie Tileikienę išsiuntė rūbų ir 
batų siuntą „Vaiko vartų į 
mokslą” organizacijos remia
miems vaikučiams Kazlų Rū
doje. Lipniūno moksleivių 
ateitininkų kuopa Čikagoje 
per Živilę Bielskutę išsiuntė 
kalėdines dovanėles kiekvie
nam „Vilties angelo” dienos 
centro * vaikui Vilniuje. Tai 
graži pamoka jaunimui, kaip 
galima dalintis dovanomis su 
mažiau turinčiais.

Nijolė Nausėdienė, gyve
nanti Homer Glen, IL, atsily
gindama už kalėdines atviru
tes, „Draugą” remia 50 dol. 
auka. Nuoširdžiausiai dėkoja
me!

Jaunimo centro 44-ųjų 
veiklos metų sukaktį kartu 
kviečiame atšvęsti gruodžio 2 
d., sekmadienį. Šv. Mišios už 
gyvus ir mirusius rėmėjus tė
vų jėzuitų koplyčioje vyks 3 
val.p.p. Giesmes giedos Mar
garita ir Vaclovas Momkai. 
Trumpa akademija, programa, 
vakarienė - 4 val.p.p. Progra
mą atliks Dalia Fanelli ir Ma
nigirdas Motekaitis. Bus ver
tingų piniginių laimėjimų. Dar 
galima užsisakyti vietas 
skambinant tel. 708-409-0216 
arba 708-636-6837.

REKOLEKCIJOS

Dvasinio susitelkimo (reko
lekcijų) metu tėvų jėzuitų kop
lyčioje (2345 W. 56th; tel. 773- 
737-8400) išpažinčių bus klau
soma prieš šv. Mišias ir po jų. 
Susitelkimas prasideda šį šeš
tadienį, gruodžio 1 d., 4 val.p. 
p. Kalbėsime rožinį. Sekma
dienį, gruodžio 2 d., 10 val.r. - 
šv. Mišios. Dvasinio susitelki
mo tąsa - gruodžio 15-16 d., 
kai atvyks svečias iš Lietuvos 
(šeštadienį, gruodžio 15 d., šv. 
Mišios - 4 val.p.p., sekmadie
nį, gruodžio 16 d., - 10 val.r.).

Beverly Shores Šv. Onos 
Kopų parapijoje (St. Ann of 
the Dunes, Beverly Shores, 
IN; tel. 219-879-7565) vienos 
dienos dvasinis susitelkimas 
bus gruodžio 16 d. 1 val.p.p. - 
vyks šv. Mišios. Gali atvykti 
svečias kunigas iš Lietuvos.

Gruodžio 8-10 d. - šeštadie
nį, sekmadienį ir pirmadienį, 
- dvasinis susitelkimas vyks 
Pal. Jurgio Matulaičio misi
joje, Lemonte. Daugiau žinių 
teiraukitės tel. 630-257-5613 
ar atsiverskite misijos leidžia
mą kassavaitinį žiniaraštį.

Tėvai jėzuitai

Malda už mirusiuosius. Čikagos lituanistinės mokyklos mokiniai prie 
Jaunimo centro - Aušra Bužėnaitė ir kun. Kazimieras Ambrasas, SJ.

Giedrės Elekšytės nuotr.

VĖLINĖS
Rašo Čikagos lituanistinės mokyklos mokiniai. Jų 

mintis paruošė Jolanta Banienė, ČLM atstovė spaudai.
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KAS YRA VĖLINĖS?

Knygose rašo, kad Vėlinės 
— tai senovinė mirusiųjų pa
minėjimo šventė. Tačiau lietu
viams tai yra daug daugiau. 
Vėlinės yra šventė, per kurią 
visi lietuviai prisimena tuos, 
kurie mirė ir kuriuos jie my
lėjo. Tą dieną visa Lietuva 
meldžiasi ir važiuoja į kapi
nes. Visi prieina prie tų kapų, 
kurie jiems primena mirusius 
tėvus, brolius ir seses. Jie už
dega žvakę, kuri simbolizuoja 
mirusiųjų sielą. Tačiau lietu
viai žino, kad Vėlinėse reikia 
melstis už visus mirusiuosius, 
už savo artimuosius ir gimi
nes. Ypač už tuos, kurių jau 
niekas nebeprisimena. Per Vė
lines žmonės stengiasi padėti 
žvakelę ir sukalbėti maldą už 
mirusį, kurio kapas buvo pa
mirštas, neapšviestas. Vėlinės 
sujungia visus lietuvius, kokie 
jie bebūtų, kurie prarado gimi
nę arba mylimą žmogų, ir vi
sus, kurie prisimena Lietuvos 
didvyrius.

Živilė Badaraitė 

VĖLINĖS

Nuo pat senovės Lietuvoje 
buvo ir yra minimos Vėlinės. 
Tą dieną visi žmonės eina į 
kapines, lanko artimųjų ka
pus, uždega žvakutes, prisi
mena mirusius artimuosius. 
Kapus puošia balti, geltoni 
chrizantemų žiedai. Švelniai 
blaškomos vėjo dega žvakučių 
liepsnelės. Tai mirusiųjų at
minimo diena.

Adomas Steigvila

Gruodžio 8 d., šeštadienį,
Jaunimo centro (5600 S. Cle- 
remont Avė.) mažojoje salėje 
vyks Šiaurės Amerikos Lietu
vių rankų lenkimo pirme
nybės. Tai - 50-ųjų jubiliejinių 
ŠALFAS sąjungos žaidynių 
dalis. Šia proga visiems rankų 
lenkimo važybų nugalėtojams 
ir prizininkams bus įteikti 
medaliai. Kviečiame norinčius 
išbandyti jėgas vyrus ir mote
ris. Varžyboms teisėjaus ir 
patirtimi pasidalins stipriausi 
lietuvių rankų lenkikai. Dvi
kovos visada emocionalios tiek 
dalyviams, tiek žiūrovams. 
Ateikite, nenusivilsite. Ateiki
te su draugais. Neturite? At
rasite juos čia! Dalyvių svėri- 
mas ir registracija - 2-3:30 
val.p.p., varžybų pradžia - 4 
val.p.p. Informacija tel. 773- 
581-6771. Varžybas rengia 
rankų lenkimo sporto klubas 
„Aidas”.

Auris Jarašūnas, gyvenan
tis Santa Monica, CA, atsily
gindamas už kalėdines atviru
tes, „Draugui” aukoja 50 dol. 
Esame labai dėkingi!

9 SKYRIUS
(mokyt. Hedvina Dainienė) 

VĖLINĖS

Vėlinės yra labai svarbi 
šventė mano šeimoje. Vėlinės 
būna lapkričio 1-ąją dieną. 
Per Vėlines mano šeima visa
da eina į bažnyčią pasimelsti 
už savuosius mirusius. Po 
bažnyčios visi eina į kapines ir 
jas gražiai ąutvarko. Visi už
dega žvakes ant savo miru
siųjų kapų, pasimeldžia už 
mirusiuosius. Iš kapinių visi 
grįžta namo, dar kartą pasi
meldžia, pavalgo ir eina mie
goti.

Gytis Stanevičius
Kai aš buvau maža, aš atsi

menu, kai mano tėvai, močiu
tė ir promočiutė bei mano te
ta, dėdė ir pusbroliai eidavo
me aplankyti mano senelio 
kapo. Aš labai įsiminiau tokią 
dieną — Vėlinių dieną. Man 
labai patikdavo, kai mano my
limi žmonės susirinkdavo kar
tu prisiminti mano mirusio 
senelio. Ant senelio kapo už
degtos žvakių liepsnelės labai 
gražiai atsispindėdavo Trakų 
ežero vandenyje ir mūsų na
mų languose. Susirinkę prie 
senelio kapo, mes prisiminda
vome, pasimelsdavome už jį. 
Paskui mes visi grįždavome 
namo. Mano močiutė paruoš
davo visokio skanaus maisto. 
Visų mėgstamiausias patieka
las — grybai su silke. Kol visi 
suaugusieji šnekėdavosi prie 
stalo, aš su pusbroliais išdy
kaudavau kitame kambaryje. 
Taigi, nors Vėlinių diena ir la
bai liūdna, man ji labai pati
ko. Aš jos laukdavau kiekvie
nais metais.

Vytautė Žukauskaitė

Artėjančių švenčių proga 
pasveikinkite savo artimuo
sius, gimines, pažįstamus pa
čiu patogiausiu ir greičiausiu 
būdu — per Draugą”. Ne
reikės gavėjams rūpintis, kas 
dar voke „slypi”, nereikės 
siuntėjams ieškoti adresų, 
ženkliukų ir sugalvoti, ką 
kiekvienam įrašyti. Atsiųskite 
sveikinimo tekstą „Draugo” 
administracijai kartu su 15 
dol. auka (su džiaugsmu pri
imamos ir didesnės aukos...) 
ir visas darbas baigtas! Ad
ministracija primena, kad 
sveikinimų nesiųstumėte 
faksu, internetu ar telefo
nu — būtina paštu (su če
kiu) arba asmeniškai, už
ėjus į administraciją. Šven
tės ateis greičiau, negu ti
kimės, tad paskubėkite!

Skelbimai
• Amerikos Lietuvių ra

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

CICERO LIETUVIŲ VARGAI IR 
DŽIAUGSMAI

Cicero lietuvių telkiniui šie 
metai nėra eiliniai: prieš 90 
metų čia buvo pastatytas pas
tatas, kuriame 1911 m. gruo
džio 25 d. atlaikytos pirmosios 
šv. Mišios lietuvių kalba. Šis 
pastatas yra Šv. Antano para
pijos buvusios pradžios mo
kyklos namo pirmasis aukš
tas (dabartinė parapijos salė), 
kur buvo meldžiamasi iki 
1925 metų, kuomet buvo pa
šventinta gražioji Šv. Antano 
lietuvių parapijos bažnyčia 
(beje, tą 1925 m. birželio 13 d. 
atliko arkivyskupas Jurgis 
Matulaitis).

Nepaisant, kad lietuviai yra 
Šv. Antano parapijos statyto
jai ir ilgamečiai jos šeiminin
kai, dabartinio tos parapijos 
klebono kun. Jim Kastigar 
pastangomis mūsiškiai yra ta
pę tik kampininkais. Jau nuo 
praėjusių metų pavasario iš 
lietuvių buvo atimta lietuviš
ka Suma ir lietuviškoms pa
maldoms sekmadieniais duota 
9 valanda.

Reikia pasakyti, kad ne vien 
tik dėl ankstyvo pamaldų lai
ko lietuviai turi bėdų: jiems 
neduodama salė didesniems 
susirinkimams, o sekmadienių 
bendravimus tenka rengti 
mažame kambarėlyje, kur gali 
susėsti tik dalis pamaldų lan
kytojų. Negana to, parapijos 
biuletenio pirmame puslapyje 
naudojamos tik dvi kalbos 
(anglų ir ispanų), panašiai yra 
ir su užrašais ant parapijos 
pastatų.

Tačiau likusieji $v. Antano 
parapijiečiai lietuviai dar lan
kosi į lietuviškas šv. Mišias, 
nors daugeliui ir labai nepa
togiu, ankstyvu laiku. O taip

PRASIDEDA AMERIKOS STUDENTŲ 
KREPŠINIO PIRMENYBĖS

Lapkričio antroje pusėje 
prasideda Amerikos universi
tetų ir kolegijų rinktinių krep
šinio pirmenybės. Vien tik 
NCAA pirmame divizione žai
džia 326 komandos, kurios yra 
suskirstytos į 31 lygą.

Lietuvius sirgalius labiau
siai domina stipriausioje — 
.Atlantic Coast” lygoje žai
džiantis ir Wake Forest uni
versitetui atstovaujantis Lie
tuvos rinktinės žaidėjas Darius 
Songaila. Šis vyras pateko į 
savo lygos (arba kaip Ameri
koje vadinama — konferenci
jos) pirmąjį penketuką. Jis vi
sos Amerikos geriausiųjų žai
dėjų tarpe, sunkiojo puolėjo 
pozicijoje įrašytas 12 vietoje.

Šiemet į Wake Forest rinkti
nę atėjo dar vienas naujokas 
— lietuvis Vytas Danielius, 
kuris yra tik vienu coliu že
mesnis negu D. Songaila. Juos 
buvo galima pamatyti lapkri
čio 16 d., kai visoje Amerikoje 
per teleVizįją rodytą susiti
kimą laimėjo Wake Forest, 76- 
71 rezultatu įveikęs Arkansas 
universitetą varžovų aikštelė
je. Mūsiškis D. Songaila buvo 
vienas geriausiųjų savo ko
mandoje — pelnęs 15 taškų ir 
nuėmęs 10 kamuolių. Šiose 
rungtynėse dažnai skambėjo 
lietuviškos pavardės ir rung
tynių komentatorių atsiliepi
mai apie lietuvius krepšinin
kus, ypač pažymint, kad D. 
Songaila gerai pasirodė olim
piadoje Australįjoje, kuomet 
Lietuva žaidė prieš Amerikos 
rinktinę.

Beje, šie metai yra paskuti
niai D. Songailos metai uni
versitete ir tikimasi, kad krep
šininkas bus pakviestas tiesiai 
į NBA profesionalų eiles. Jei
gu tai įvyktų, tai jis būtų pir
masis lietuvis, atėjęs iš uni
versiteto į šią stipriausiąją pa
saulyje profesionalų lygą.

„Sporting News” sporto sa
vaitraštis yra išleidęs studen
tų krepšinio leidinį 2001-2002 
metų sezonui, kuriame yra

pat — po jų — ateina į sekma
dieninius pabendravimus pa
rapijos pastate.

Lapkričio 25 d. per Kristaus 
Karaliaus šventę lietuviškas 
pamaldas atlaikė svečias kun. 
Jaunius Kelpšas, kuris pava
duoja Lietuvon išvykusį kun. 
dr. Kęstutį Trimaką. Ilgesnį 
laiką bendraudamas su Cice
ro lietuviais, kun. J. Kelpšas 
jau spėjo ir čia susilaukti ge
ro įvertinimo kaip ir kitose 
parapijose, kur tik jam yra 
prisiėję tarnauti. Šio dvasi
ninko pamokslai yra visada 
gyvenimiški ir pamokantys, 
dvelkią paprastumu ir aišku
mu.

Po šv. Mišių, susirinkus ka
vutei, ciceriečiai pratęsė ben
dravimą. Čia ilgametis parapi
jos narys Aleksas Šatas 
padeklamavo eilėraštį (poeto 
B. Brazdžionio) apie Kristų 
Karalių. Į tėvynę ilgesnėms 
atostogoms išvykstanti akto
rė Irena Leonavičiūtė paskaitė 
nežinomo autoriaus iš Lietu
vos patriotinio turinio kūri
nių.

Programai vadovaujant nuo
latiniam tokių sekmadieninių 
susitikimų vedėjui dr. Petrui 
Kisieliui buvo pakalbėta apie 
lietuvių parapijiečių vargus, 
kurie atsirado klebonauti pra
dėjus anksčiau minėtam ku
nigui. Dr. P. Kisieliaus žo
džiais, šis klebonas įžeidinėja 
lietuvius ir kiršina lietuvius 
su meksikiečiais. Tokiu būdu 
dabar ir meksikiečiams jis yra 
nepageidauj amas.

Buvo pranešta, kad prieš 
savaitę buvo meksikiečių ti
kinčiųjų susirinkimas, kuria
me dalyvavo ir 8 lietuviai.

apžvelgiamos visos JAV I di
vizionų komandos. Čia ma
tome ir nemaža lietuviškų pa
vardžių. Tai — žaidėjai iš Lie
tuvos, Amerikoje gimusių lie
tuvių kilmės krepšininkų čia 
beveik nematome. Todėl kyla 
klausimas — kodėl taip yra: 
kodėl Amerikoje gimusieji lie
tuviukai yra nepajėgūs patek
ti į geresniųjų Amerikos uni
versitetų ar kolegijų rinkti
nes?

E. Šulaitis

DAR APIE KAUNO
KREPŠININKES

AMERIKOJE
Jau buvome rašę apie Lietu

vos Kūno kultūros akademijos 
„Kauno” vardu Amerikoje 
žaidusią krepšinio komandą, 
kuri nuo lapkričio 1 iki lap
kričio 12 dienos žaidė 9 rung
tynes krepšinio gimtinėje — 
Amerikoje. Iš jų kaunietės du 
kartus žaidė ir Čikagoje. Pir
mą susitikimą prieš Loyola 
universitetą jos pralaimėjo 17 
taškų skirtumu, o antrąjį irgi 
panašiai — atsiliko 16 taškų.

Kauno komandą teko asme
niškai matyti tose paskutinėse 
Čikagoje ir bendrai Amerikoje 
rungtynėse prieš „Chicago 
State” universiteto rinktinę. 
Lietuvaitės buvo išvargintos 
ilgos kelionės po JAV vidurio 
valstijas, ilgus nuotolius įvei
kiant autobusu: dažnai po 7 
valandų kelionės einant tie
siai į aikšteles rungtyniauti.

Tad, žinoma, buvo sunku 
tikėtis geresnių pasirodymų ir 
daug laimėjimų. Kaunietėms 
pergalės skonį teko patirti tik 
vieną kartą iš 9 susitikimų, 
laimint prieš Western Illinois 
rinktinę Macomb, IL, 63-55. 
Komandos vadovė Laima Sta- 
lygienė pasakojo, kad net trys 
žaidėjos patyrė traumas ir 
daugumą rungtynių teko žais
ti tik su pora pakaitų. Be to, 
čia buvo žaidžiama mažesniu 
kamuoliu, žaidimo taisyklės

Čia buvo reikalaujama, kad į 
parapiją būt sugrąžintas kun. 
M. A. Mercado, kurį laiką pa
vadavęs kun. J. Kastigar.

Šv. Antano lietuvių parapi
jos komiteto narys adv. Sau
lius Kuprys pažymėjo, kad 
jam pavyko susitarti (gruo
džio 3 d. 11 vai. ryto) dėl pa
simatymo su Čikagos arkivys
kupu kardinolu George. Šiame 
pokalbyje turėtų būti kalba
ma apie lietuvių problemas jų 
įsteigtoje Šv. Antano parapi
joje. Beje, S. Kuprys priklauso 
Čikagos arkivyskupijos etni
nių grupių komitetui, kuris 
kas 3 mėnesiai renkasi posė
džiams.

Keli kalbėtojai atkreipė 
dėmesį į „Draugo” dienraštyje 
spausdintą vysk. J. Žemaičio 
laišką kun. J. Kelpšui, sakant 
kad reikėtų tuo reikalu pada
ryti bendrą Cicero lietuvių ti
kinčiųjų pareiškimą. Be to, 
buvo duota mintis, kad reikė
tų prašyti Lietuvos vyskupų 
dėl kun. J. Kelpšo ilgesnio pa
likimo Čikagoje, nes jis čia yra 
labai reikalingas.

Marija Remienė kvietė atei
ti į Broniaus Nainio knygos 
„Lietuvai ir lietuvybei” prista
tymą, įvyksiantį gruodžio 1 
d. 7 vai. v. PL centro Lietuvių 
dailės muziejaus patalpose. 
Dr. P. Kisielius dar pridėjo, 
kad šioje knygoje yra aptaria
mi tautos ir valstybės santy
kiai, kas turėtų būti supran
tama kiekvienam lietuviui.

Be to, šiame susirinkime 
savo mintimis pasidalino Al
dona Zailskaitė, Stefa Kisie
lienė, Stasys Bernatavičius, 
Mindaugas Baukus, Eleonora 
Radvilienė bei kiti tautiečiai. 
Jų dauguma kalbėjo viltingai 
ir išsakė mintis, kad Cicero 
lietuvių telkinys dar ilgai gy
vuos. Ed. Šulaitis

buvo kiek kitokios negu Lietu
voje, o teisėjų švilpukai 'kar
tais labai įtartini. Žaidėjas 
slėgė laiko pasikeitimas, skir
tingas maistas, nuovargis ir 
kitos neįprastos sąlygos. Va
dovės nuomone, žaidžiant na
muose, daugiau negu pusę 
rungtynių lietuvaitės būtų lai
mėjusios.

Urbanoje rungtyniaujant 
prieš Illinois universiteto rink
tinę teko kovoti prieš šios 
rinktinės pagrindinę žaidėją, 
buvusią šiaulietę — Ivetą 
Marčauskaitę, kuri savo ko
mandai sumėtė daugiausiai — 
11 taškų. Lietuvių žiūrovų at
silankė tik Omahoje, kur žais
ta prieš vietos Creighton uni
versitetą. Čikagoje lietuvių atė
jo tik į antras rungtynes, nes 
jau buvo spėta pranešti, ka
dangi tai informavo Čikagoje 
gyvenantis kaunietės Lauros 
Godliauskaitės giminaitis. O 
kitu atveju — niekas ir į šias 
rungtynes nebūtų atėjęs, vien 
tik dėl nežinojimo.

Dar blogiau atsitiko su Aly
taus .Alitos” vyrų krepšinio 
komanda, kuri Amerikoje žai
dė „Lithuania-Alita” vardu. 
Šis kolektyvas (jis savo vieš
nagės Dėdės Šamo žemėje me
tu irgi iš 9 susitikimų pelnė 
tik vieną pergalę) rungtyniavo 
Čikagos pašonėje — Evans- 
tone įsikūrusiame Northwes- 
tem universitete ir jo rinkti
nei pralaimėjo 47-70. Tačiau 
kadangi alytiečiai Čikagoje 
žaidė tik vienerias rungtynes, 
tai apie jų pasirodymą čia su
žinojome iš amerikiečių spau
dos, jau jiems išvykus varžytis 
kitur.

Keista, kad Lietuvos koman
dų, kurios rengiasi vykti į 
Ameriką, vadovai neinformuoja 
muoja mūsų sporto vadovybės 
arba spaudos. Tad į jų žaidžia
mas rungtynes šiame konti
nente susirinktų nemažas bū
rys lietuvių žiūrovų, kaip kad 
būdavo ankstesniais metais. 
Tikimės, kad ateinančiais me
tais nebus tylima.

Ed. Šulaitis




