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Šiame
numeryje:
Lietuvos
krepšinin
kės skina laimėjimus Ki
nijoje; prisimenant išei
vijos krepšininkų kelio
nę į Lietuvą 1967 m.;
ŠALFASS ruošia visuo
tinį narių suvažiavimą
2 psl.

Vytautas Bieliauskas
vedamąjame
primena
pensininkų įnašą į vi
suomeninę veiklą; V.
Volertas — žvilgsnis į
Lietuvos politiką
3 psl.

„Bičiulystė” tebeatostogauja su naujaisiais
lietuviais imigrantais,
keliaujančiais po pa
saulį
4 psl.

Lemontas susilaukė
teatro; Maironio mo
kykla pradėjo naujus
mokslo metus; artinasi
spalis — BALFo mėnuo
6 psl.

Sportas
* Kinijoje vykstančio
XTV pasaulio moterų krep
šinio čempionato aštuntfinalyje Lietuvos krepšinio rink
tinė ketvirtadienį 63:60 nu
galėjo Kubos rinktinę bei še
šių komandų F grupėje užima
V vietą. Po šios pergalės Lie
tuvos krepšininkės išsaugojo
galimybę grupėje užimti ket
virtąją vietą bei patekti į pa
saulio čempionato ketvirtfi
nalį.
* Vilniuje įpusėjusiame
Europos moterų šimtalan
gių šaškių čempionate po pen
kių ratų ketvirtąją vietą tarp
40 dalyvių išsaugojo Eglė Jan
kauskaitė, surinkusi septynis
taškus iš dešimt galimų.

Naujausios
žinios
* Lietuvos kariai daly
vaus vienose didžiausių
NATO organizuojamų praty
bų „Cooperative Key 2002”.
* „Mažeikių nafta” po
3-5 metų dirbs pelningai,
teigia „Jukos”.
* Vilnius sklaido Mask
vos nerimą dėl Įprastinių
ginkluotojų pajėgų sutarties.
* Sausra galutinai atsi
traukia, tikina Aplinkos
ministerija.
* Bažnyčia liko AIDS
konferencįjos Vilniuje nuo
šalyje, nes nori kitaip kovoti
su liga.
* Prezidento posto keti
na siekti buvęs bulvarinio
laikraščio „Europa” leidėjas
Jaroslavas Banevičius.
* Seime kilo įtarimų,
jog prisidengus embriono
apsaugos įstatymu siekiama
uždrausti abortus.
* Dirigentas Saulius
Sondeckis „laiko pauzę”
dėl ankstesnių grasinimų ne
koncertuoti Lietuvoje.
* Norvegija perduos
Lietuvai priešlėktuvinę gy
nybos sistemą.
* Socialinę paramą siū
loma teikti atsižvelgiant į jos
gavėjų turimą turtą.
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„Williams” pardavė „Mažeikių naftos ”
akcijas Rusijos bendrovei „Jukos”
Vilnius, rugsėjo 19 d.
(BNS) — JAV bendrovė ./Mi
liams International” ir Ru
sijos naftos milžinas „Jukos”
ketvirtadienį Vilniuje pasira
šė sutartis dėl „Mažeikių naf
tos” akcijų ir valdymo perda
vimo „Jukos”.
„Jukos” antrinė įmonė
„Yukos Finance” už 85 mln.
JAV dolerių įsigijo 26.85 proc.
susivienijimo „Mažeikių naf
ta” akcijų bei jo valdymo tei
ses. Vien už akcijas, biržos
duomenimis, „Jukos” sumo
kėjo 75 mln. JAV dol. bei dar
10 mln. dolerių — vadinamojo
„prestižo” mokesčio.
Dokumentus
pasirašė
„Williams International” vyk
domasis direktorius ir „Ma
žeikių naftos” valdybos pirmi
ninkas Randy Majors, „Jukos
RM” viceprezidentas Michail
Brudno ir „Jukos” vyriausia
sis finansininkas Bruce Misa
more.
Į „Williams” sąskaitą „Ju
kos” ketvirtadienį pervedė
taip pat 75 mln. JAV dolerių
— tokiu būdu Rusijos susi
vienijimas perėmė „Williams”
suteiktą paskolą „Mažeikių
naftai”.

Akmenės rajone
atrastas viduramžių
kapinynas
Kultūros paveldo centro
archeologijos paveldo institu
to archeologai Akmenės rajo
no Kairiškių kaime, tarp
Tryškių ir Viekšnių, išaiškino
senąsias kapines ir kapinyną.
Prieš dvejus metus senie
nų rinkėjas Alfredas Bučas
maždaug toje vietoje, bulvių
lauke, buvo radęs įmovinį kir
vį, ietigalį, dviejų vytų ant
kaklių lankelius ir vytinę apy
rankę.
Kaip informavo Kultūros
paveldo centras, archeologai
patikrino šią informaciją ir
žvalgydami radimvietę Vir
vyčios upės dešiniajame kran
te, į pietryčius nuo senųjų ka
pinių, aptiko dar vieną tokį
pat kirvį, ietigalį, masyvios
Nukelta į 5 psl.

Gerai nusiteikę sutarties pasirašytojai (iš kairės) „Jukos” vyriausiasis finansininkas Bruce Misamore, viceprezi
dentas Michail Brudno ir „Williams International” vykdantysis direktorius Randy Majors.
Kęstučio Vanago (ELTA) nuotr.

„Jukos” nuo šiol valdys
53.7 proc. „Mažeikių naftos”
akcijų, vyriausybė — 40.66
procento.
„Mažeikių naftos”
akcininkų sprendimai dėl
„Jukos” — neteisėti
Mažeikių rajono apylinkės
teismas ketvirtadienį pripaži

Energetikoje vyriausybė vykdys
naudingą Lietuvai politiką
Vilnius, rugsėjo 19 d.
(BNS) — „Dėl Rusijos kapita
lo dalyvavimo baiminamasi be
reikalo. Kapitalas geras ten,
kur gerai ekonomikai”, sakė
Algirdas Brazauskas, ketvir
tadienį kalbėdamas per vy
riausybės valandą Seime.
Jis priminė, kad Lietuva,
tarpininkaujant Rusijos ener
getikos bendrovės „Jedinaja
energetičeskaja sistema Rosiji” (JESR) antrinei įmonei „In
ter RAO JES”, šiemet ekspor
tuos apie 5 mlrd. kWh elektros
energijos. „Valstybė turi dide
lę naudą ir didelį pelną iš to”,
tvirtino A. Brazauskas.
Premjeras
fantazijomis
pavadino spaudos pranešimus
apie tai, kad Rusija nusitaikė į
Lietuvos elektros ūkį. Anot jo,

Pasaulio naujienos

1

(Remiantis AFP. Reuters. AP lntflrtax. ITAR-TASS. BNS
zffitų agentory pfanewnai8j

JAV
Vašingtonas. JAV prezi
dentas George W. Bush ket
virtadienį pranešė prašysiąs
Kongresą pritarti galimam
kariniam smūgiui prieš Iraką
ir įspėjo Jungtinių Tautų (JT)
Saugumo Tarybą greičiau
spręsti Bagdado problemą,
nes priešingu atveju jos iirikis
Vašingtonas. G. W. Bush sa
kė, kad jo parengtas nutarimo
projektas ketvirtadienį bus
perduotas Kongresui, o šiame
dokumente įstatymų leidėjų
prašoma pritarti karinės jė
gos prieš Bagdadą panaudoji
mui, jei tai bus būtina. JT
Saugumo Tarybos narėms
nesutariant dėl to, ar reikia
priimti naują nutarimą dėl
Irako, G. W. Bush nusprendė
atvirai išdėstyti savo reikalai
vintus.
Vašingtonas. Tarptauti
niai ginklų tikrintojai gali
lengvai nustatyti, ar Irakas
turi masinio naikinimo gin
klų, ketvirtadienį pareiškė

t

no negaliojančiais „Mažeikių
naftos” akcininkų sprendimus,
kuriais buvo atvertas kelias
„Jukos” investicijoms, patvir
tino smulkiųjų akcininkų, val
dančių mažiau nei 1 proc.
„Mažeikių naftos” akcijų ir
pateikusių teismui ieškinį,
interesams atstovaujanti ad
vokatė Ramunė Dulevičienė.

Rusijos gynybos ministras
Sergej Ivanov. Kaip Pentago
ne teigė į susitikimą su JAV
gynybos sekretoriumi Donald
Rumsfeld atvykęs S. Ivanov,
Rusija visada pasisakė už be
sąlygiškus tarptautinius pa
tikrinimus Irake. Tačiau Ru
sijos gynybos ministras neko
mentavo, kodėl Maskva prie
šinasi naujam JT nutarimui
dėl Irako.
Vašingtonas. JAV prezi
dentas George W. Bush ket
virtadienį griežtai pasmerkė
Izraelį sukrėtusius naujau
sius palestiniečių savižudžių
išpuolius. „Aš noriu pareikšti
mūsų užuojautą gyvybes Iz
raelyje praradusių žmonių
artimiesiems”, sakė G. W.
Bush. Tel Avivo centre ketvir
tadienį palestiniečių savižu
džiui susprogdinus bombą au
tobuse, žuvo penki žmonės,
pats teroristas ir dar 60 žmo
nių buvo sužeisti. Per 2 metus
trunkantį palestiniečių suki
limą jau žuvo 2,507 žmonės,
įskaitant paskutines aukas.

„Teismas paskelbė, kad vie
nuolika iš dvylikos balandžio
mėnesį vykusiame ‘Mažeikių
naftos’ akcininkų susirinkime
priimtų sprendimų ,yra pripa
žinti negaliojančiais”, teigė ji.
Anot jos, teismas pripaži
no, kad sprendimas padidinti
„Mažeikių naftos” įstatinį
kapitalą,
Nukelta į 5 psl.

Lietuvos įmonės
investuos
į biodyzelino gamybą

aukštos įtampos elektros per
davimo linijos į Lenkiją staty
bos klausimas „net nedisku
tuojamas”.
Pasak spaudos, Rusijos
energetikus domina Kruonio
hidroakumuliacinė elektrinė,
elektros linijos į Lenkiją bei li
nijos iš Karaliaučiaus į Lietu
vą statyba.
Pasak dienraščio „Lietu
vos rytas”, JESR norėtų daly
vauti statant elektros perdavi
mo liniją iš Lietuvos į Lenkiją,
ji taip pat galėtų finansuoti
statybą, garantuoti elektros
tiekimą per šią liniją, kai ne
beveiks Ignalinos AE pirmasis
reaktorius. Be to, Rusijos
energetikos monopolija ketina
tartis dėl Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės nuomos.

Lietuvos bendrovė „Rap
sodą” Mažeikių rajone pra
dėjo statyti modernią biodyze
lino gamyklą, į kurią planuo
jama investuoti apie 17-18
mln. litų.
„Rapsoilos” direktorius
Gintautas Šmaižys sakė, kad
planuojamos investicijos į
biodyzelino gamyklą turėtų
atsipirkti per 5-6 metus, o
produkcijos gamyba bus pra
dėta 2003 metų sausio-va
sario mėnesį.
Mažeikių rajono bendrovė
planuoja per metus perdirbti
30,000 tonų rapsų, o biodyzeliną parduoti vidaus rinkoje.
Pasak G. Šmaižio, „Rapsoila”
jau pradėjo iš ūkininkų su
pirkti rapsų derlių.
Nukelta į 5 psl.

EUROPA

perimti vienas iš Rusijos naf
tos pramonės milžinų —
„LUKoil”, „Jukos” arba vals
tybinė Rusijos naftotiekių
valdytoja „Transneft”.
Berlynas.
Vokietijoje,
kur rinkėjų dėmesiui nukry
pus į potvynius bei galimus
karo veiksmus Irake, kanc
leris Gerhard Schroeder suge
bėjo atgauti dėl valstybės eko
nomikos problemų sumažėju
sį populiarumą, visuotinių
rinkimų kovos baigtis gali pa
aiškėti tik paskutinę akimir
ką, rodo naujausių visuome
nės apklausų rezultatai. G.
Schroeder vadovaujamus so
cialdemokratus remia 40
proc. apklaustųjų, o Edmund
Stoiber konservatorius — 38
proc.
Varšuva. Lenkijos Užsie
nio reikalų ministerįjos atsto
vas spaudai Boguslaw Majewski pareiškė, jog Lenkija
susipažino su Europos Komi
sijos (EK) parengtu dokumen
tu dėl Rusijos piliečių judėji
mo iš Karaliaučiaus srities į
pagrindinę Rusijos dalį ir
atgal. „Jis bus nuodugniai
išnagrinėtas, tačiau jau dabar
galima tvirtinti, kad tai ne
Lenkijos problema, todėl gali-

Bratislava. Slovakijoje
savaitgalį vyksiantys parla
mento rinkimai jau dabar lai
komi svarbiausiais per trum
pą valstybės nepriklausomy
bės laikotarpį, nes jie gali nu
lemti, ar neseniai tvyrojusi
įtampa tarp Bratislavos ir
NATO bei Europos Sąjungos
(ES) bus galutinai palaidota ir
prasidės nauja bendradarbia
vimo era. Žinodamos apie po
litinį susiskaldymą ir nesibai
giančias ekonomikos proble
mas, Jungtinės Vaistuos ir ES
nors nežymiai, tačiau atkak
liai rinkėjams aiškino, jog jų
tikslus atitiktų vyriausybė,
kuri įkvėptų ES pasitikėjimą
ir įsipareigotų įvykdyti politi
nes, ekonomines bei sociali
nes reformas. Šiuos būgštavi
mus kelia susirūpinimas gali
mu buvusio premjero Vladi
mir Mečiar, kuris vykdė na
cionalistinę ir autoritarinę po
litiką, galimu grįžimu į val
džią.
Ryga. Rusijos spaudos
tvirtinimu, pagrindinį Būtin
gės terminalo konkurentą —
Ventspilio naftos terminalą —
dar iki šių metų pabaigos gali

Pareigūnai derina galimą JAV
prezidento vizitą Lietuvoje
Vilnius, rugsėjo 19 d. (LRBNS) — Nors apie JAV prezi
dento George W. Bush vizitą į
Lietuvą kol kas kalbama tik
kaip apie teorinę galimybę,
amerikiečiai jau pradėjo žval
gyti Vilnių.
Kaip rašo „Lietuvos ry
tas”, antradiehį Vilniaus oro
uoste nusileido JAV karinių
oro pajėgų lėktuvas „Boeing
757”, kuriuo atskrido kelios
dešimtys amerikiečių, vadina
moji ankstyvojo pasirengimo
prezidento vizitui grupė.
Atvykėlius domino galimy
bės garantuoti JAV vadovo
saugumą Vilniuje, gatvių pla
nai, ryšio priemonės. Grupė
techninių tarnybų darbuotojų
buvo užlipę ant kelių Vilniaus
Senamiesčio pastatų ir išban
dė palydovinio ryšio signalo
stiprumą.
Grupė, kuri yra atsakinga
už tai, kaip bus nušviestas G.
W. Bush vizitas, darbo centru

pasirinko Šiuolaikinio meno
centrą, kuriame pernai vyko
NATO Parlamentinės Asamb
lėjos sesija.
Palydovinio ryšio ir prog
raminės įrangos specialistai
keliose Lietuvos televizijose
aptarė galimybes transliuoti
pranešimus apie G. W. Bush
vizitą.
JAV prezidento palydą
Vilniuje sudarytų apie 1,000
žmonių, vien tik žiniasklaidos
ir TV transliacijos grupėje tu
rėtų būti apie 200 žmonių.
Su ankstyvojo pasirengi
mo grupe į Vilnių atvyko ir
JAV slaptųjų tarnybų agentai,
kurie su Lietuvos pareigūnais
aptarė kai kurias planuojamo
vizito detales.
Manoma, kad JAV prezi
dentas galėtų atvykti į Lie
tuvą iš karto po lapkričio 2122 d. Prahoje vyksiančio NA
TO valstybių vadovų susitiki
mo.

Lenkijos Seimo vadovas žada
paramą Lietuvai kelyje į NATO
Vilnius, rugsėjo 19 d.
Lenkijos Seimo vadovas
(BNS) — Su pirmuoju oficialiu taip pat gyrė Lietuvos valdžios
vizitu Lietuvoje viešintis veiksmus sudarant sąlygas
Lenkijos Seimo pirmininkas Lietuvos lenkams plėtoti savo
Marek Borowski ketvirtadienį kultūrą ir švietimą.
Lietuvos Seime pasakė kalbą,
Pažymėjęs, jog Lietuvos ir
kurioje džiaugėsi gerais abiejų Lenkijos
istorija
nebuvo
valstybių santykiais, Lietuvos „vienspalvė”, jis džiaugėsi, jog
lenkų padėtimi, žadėjo para abiem valstybėms pavyko
mą kelyje į NATO ir ragino „įveikti istorijos palikimą”.
derinti veiksmus jungiantis į „Reikia abipusio palankumo
Europos Sąjungą.
ir pasitikėjimo, nes tik tuomet
„Lenkija nuolat rėmė ir galime laimėti”, sakė Lenkijos
remia Lietuvos narystės NA parlamento vadovas.
TO siekius. Rėmėme Lietuvą
Tuo tarpu po apsilankymo
kaip kaimynę, strateginę ben Seime vykusiame susitikime
drininkę ir artimą bičiulę. su užsienio reikalų ministru
Prahoje mūsų nuostata bus Antanu Valioniu M. Borovvski
aiški: Lietuva turi būti priim buvo priminta, jog kai kurių
ta į Šiaurės Atlanto sąjungą Lenkijos humanitarinių orga
kaip galima greičiau”, sakė M. nizacijų, nesusipažinusių su
Borowski, pasiūlęs pasidalinti tikra situacija Lietuvoje,
Lenkijos buvimo NATO patir veiksmai neprisideda prie
timi. Lenkija NATO nare tapo abiejų valstybių santykių stip
1999 metais.
rinimo.
M. Borowski taip pat gyrė
Labdaros
organizacija
Lietuvos ekonomiką, pažymė „Lenkijos humanitarinė akci
jęs, jog kalba kaip buvęs fi ja” jau kelintus metus iš eilės
nansų ministras. „Lenkija su Lenkijoje renka aukas esą ba
pavydu žiūri į tuos pasieki daujantiems lenkų mokslei
mus”, teigė jis.
viams Lietuvoje.
ma toliau tęsti pradėtą darbą
dėl vizų įvedimo Rusijos pilie
čiams nuo 2003 metų liepos 1
dienos”.

RUSIJA
Rusijos gynybos mi
nistras Sergej Ivanov pareiš
kė, kad Maskvos nejaudina
planai tęsti NATO plėtrą.
„Jeigu kas nors mano, kad
mus gąsdina vienos ar kitos
valstybės įstojimas į sąjungą,
tai jis labai klysta”, sakė jis
Vašingtone. „Mus jaudina tik
vienas teisinis aspektas, susi
jęs su NATO plėtra — įstoji
mas į sąjungą Baltįjos valsty
bių, kurios nėra pasirašiusios
Įprastinių ginkluotųjų pajėgų
Europoje sutarties”, sakė S.
Ivanov. „Jeigu Baltijos vals
tybės neprisijungs prie šio do
kumento, gali atsirasti teisinė
‘juodoji skylė’, kuri kels grės
mę regiono pastovumui”, sa
kė S. Ivanov.
Karaliaučius. Baltįjos
jūra plaukioja JAV karinio jū
rų laivyno krovininiai keltai,
teigia Karaliaučiaus laikraš
tis „Straž Baltiji”. Pasak laik
raščio, laivai priklauso Maritime Prepositioning Ship

Sųuadron One, kuris gali sau
goti jūrų pėstininkų ekspedi
cinės brigados sunkiąją gink
luotę, karinę techniką bei materialinių-techninių išteklių
atsargas 30 dienų. Laikraščio
žiniomis, Atlanto vandenyno
regione JAV dislokavo ekspe
dicinę jūrų pėstininkų divi
ziją, kurią sudaro dvi ekspe
dicinės jūrų pėstininkų briga
dos. Vieną brigadą paprastai
sudaro maždaug 16,000 ka
rių, 60 sunkiųjų tankų, 50
amfibinių šarvuočių^ 30 sau
sumos šarvuočių, šimtai arti
lerinių ir kitų pabūklų, taip
pat sraigtasparniai ir lėktu
vai.
Maskva. Nesėkme baigė
si pirmasis bandymas išlais
vinti „LUKoil” bendrovės vi
ceprezidentą Sergej Kukura.
Pagrobėjai, kurių rankose yra
didžiausios Rusijos naftos
bendrovės vyriausiasis finan
sininkas, negali suteikti pa
kankamų garantijų, jog sumo
kėjus išpirką, įkaitas liks gy
vas ir bus paleistas. „LUKoil”
viceprezidentas buvo pagrob
tas rugsėjo 12 d. pakeliui į
darbą. Pagrobėjai už įkaito
išpirką paprašė 3 mln. dolerių
ir 3 mln. eurų.
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2002 m. METINIS VISUOTINIS
ŠALFASS SUVAŽIAVIMAS
Metinis visuotinis 2002
m. ŠALFASS suvažiavimas
įvyks 2002 m. lapkričio 16 d.,.
šeštadienį, Cleveland Lietuvių
namuose, 877 East 185th
Street, Cleveland, Ohio; tele
fonas — 216-531-2131.
Suvažiavimo pradžia —
11:00 vai. ryto.
Pagal ŠALFASS statutą,
suvažiavime sprendžiamuoju
balsu dalyvauja sporto klubų
rinktieji atstovai, sporto klubų
pirmininkai ar jų įgaliotiniai,
ŠALFASS rinktieji bei skir
tieji pareigūnai ir ŠALFASS
garbės nariai.
Patariamuoju balsu kvie
čiami dalyvauti sporto dar
buotojai, fizinio auklėjimo mo
kytojai, sporto veteranai, lie
tuviškų organizacijų bei spau
dos atstovai ir visi, lietuvių
sportiniu judėjimu besido

mintieji, asmenys.
Smulkios
informacijos
pranešamos sporto klubams ir
ŠALFASS pareigūnams. Or
ganizacijos ir asmenys norin
tieji gauti smulkesnių infor
macijų ar pateikti pasiūlymų,
prašomi kreiptis į ŠALFASS
centro valdybos pirmininką
Rimantą Dirvonį, 20 Kane
Court, Willowbrook, IL 605142263, USA. Tel. 630-789-0529.
Faksas: 312-432-7104. E-mail:
rdirvorris@hotmail.com
Sporto klubai, ŠALFASS
pareigūnai ir sporto darbuoto
jai prašomi visu rimtumu at
sižvelgti į mūsų sportinio gy
venimo gyvybinius reikalus ir
pasistengti suvažiavime gau
siai dalyvauti.

JAV
Kanadoje ir kitur (U.S.)

Metams
$100.00
$115.00

•

1/2 metų
$60.00
$65.00

3 mėn.
$38.00
$45 00

$45 00
$50.00

$33 00
$38.00

Tik šeštadienio laida:
JAV
Kanadoje ir kitur (US.)

$60.00
$65.00

Užsakant į Lietuvą:
Oro paštu
$500.00
Reguliariu paštu
$100.00
Tik šeštadienio laida oro paštu
$160.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu
$55.00

Vaizdas iš Amerikos lietuvių krepšininkų rungtynių Druskininkuose 1967 m. vasarą. Čia matomi šio susi
tikimo dalyviai pertraukos metu - treneris R. Dirvonis, žaidėjas A. Galinaitis ir kiti svečiai iš Amerikos.
Rungtynių vietose visada būdavo užrašai, sveikinantys Amerikos lietuvius.
Nuotrauka iš Edvardo Šulaičio archyvo.

ISTORINĖ LIETUVIŲ KREPŠININKŲ IŠVYKA Į TĖVYNĘ
EDVARDAS ŠULAITIS

pusės todėl, kad nepaisant kai
kurių to meto išeivijos lietu
viams vadovaujančių organi
zacijų bei jų vadovų priešiško
nusistatymo, ji buvo įvykdy
ta. Antra vertus — buvo ste
ŠALFASS centro
buklas, kad Lietuvos komu
valdyba
nistinė valdžia išeivijos lietu
vius sportininkus praleido per
tankią ,“,Geležinę užkardą”.,
2002 Š. AMERIKOS BALTIEČIŲ IR
Vien tik tas faktas, kad iš
LIETUVIŲ PLAUKYMO PIRMENYBĖS
laisvojo pasaulio į pavergtą
2002 m. Š. A. Baltiečių cijų pirmenybės bus išvestos iš
Lietuvą nuvykę sportininkai
plaukimo pirmenybės įvyks baltiečių varžybų pasekmių.
galėjo žaisti su uniforma, ant
Dalyvių išankstinė regis
2002 m. spalio 26 d., šešta
kurios buvo žodžiai „Ameri
dienį, McMurchy Pool, 247 tracija iki 2002 m. spalio 13 d.
kos lietuviai” ir Gedimino
McMurchy Avė., Brampton, imtinai, adresu: Modris K.
stulpai, jau daug pasako. Šios
Ont., Canada. Rengia — Bal Lorbergs, 73 North Heights
išvykos dienomis visi Lietuvos
tiečių sporto federacijos plau Rd., Etobicoke, Ont. M9B 2T7,
gyventojai sužinojo (apie išvy
kimo sekcija. Baseinas yra 25 Canada. Tel.416-626-7262. Eką plačiai rašė tenykštė spau
metrų, 6 linijų. Varžybų vado mail: Modris KL@hnsn.com
da, informavo radijas) apie
Lietuvių
dalyvavimą
vas — Modris K. Lorbergs.
išeivijos lietuvius teigiama
Registracija ir apšilimas koordinuoja Mrs. Catherine
prasme, kas iki to laiko ten
— 3 vai. p.p. Varžybos vyks Jotautas, 35 Cumberland
buvo slepiama arba būdavo
Brampton, Ont., Canada. Tel.
tuoj po registracijos.
informuojama priešingai.
Varžybos vyks šiose kla 905-457-7664. Fax: 905-457-5932.
Tą viešai pareiškė Ame
sėse: vyrų ir moterų (17-24 m. E-mail: Caromire @AOL.com
rikoje Lietuvos prezidentu ti
Papildomi ryšiai lietu
imtinai); senjorų vyrų ir mo
tuluojamas Lietuvos Aukš
viams:
Algirdas Bielskus, tel.
terų (25 m. ir vyresnių); ber
čiausiosios tarybos pirmi
niukų ir mergaičių — 15-16 216-486-0889; Algis Norkus,
ninkas Vytautas Landsbergis,
m.; 13-14 m.; 11-12 m.; 9-10 tel. 630-466-4661; Arvydas
kalbėdamas didžiuliam savo
m.; 7-8 m.; ir 6 metų ir jaunesnių. Barzdukas, tel. 703-560-1410;
tautiečių būriui 1991 m.
Platesnę informaciją gau
Programa apima visus sti
gegužės 12 d. Maria mokyklos
lius. Šuolių į vandenį nebus. na sporto klubai bei žinomi
salėje. Po daugelio metų
Amžiaus klasifikacija — pagal plaukikai.
išeivijos lietuviai galėjo iš
Lietuviai plaukikai skati
dalyvio amžių varžybų dieną.
girsti visą tiesą apie šios
Dalyvauti kviečiami visi nami šiose varžybose kuo gau
išvykos rengėjų bei dalyvių
lietuvių, latvių ir estų plau siau dalyvauti.
teigiamą efektą Lietuvos
ŠALFASS centro
kikai.
žmonėms. Jis pareiškė, kad
valdyba
Lietuvių metrinių distanšioje išvykoje dalyvavusieji
vilkintys švarkais su
LIETUVOS MOTERYS PASAULIO PIRMENYBĖSE KINIJOJE vyrai,
Gedimino stulpais ant krūti
Krepšininkės pateko į antrąjį etapą
nių, buvo pirmosiomis kregž
dėmis, atnešusiomis laisvės
EDVARDAS ŠULAITIS
viltį iš Vakarų, ir tokiu būdu
Tačiau sekmadienį Lietu- Japonija, Senegalas, Taiva
Lietuvos moterų krepšinio
žmones pavergtoje tėvynėje
dvasiškai stiprino.
rinktinė rugsėjo 14 d. Kinijoje vos rinktinė patyrė skaudų nis, Tunisas, kurios išsiaiški
prasidėjusiose 14-osiose Pa pralaimėjimą (61-97) prieš no 13-16 vietų užėmėjas.
Išvykos dalyviai
Antrame rate lietuvaitės
saulio krepšinio pirmenybėse, Rusijos rinktinę. Rusės, ku
1967
m. rugpjūčio 15 d. į
savo grupėje pelniusios vieną rios yra pasaulio ir Europos trečiadienį žaidžia su pran
okupuotą
Lietuvą išvyko de
vicečempionės, buvo nesulai cūzėmis, ketvirtadienį — su
pergalę, pateko į antrąjį etapą.
šimt
įvairiausių
grasinimų ne
Lietuvės
krepšininkės, komos. Šių rungtynių pradžio kubietėmis, o penktadienį —
pabūgusių
krepšininkų
ir 5
su korėjietėmis.
treniruojamos Vydo Gedvilo ir je lietuvaitės pirmavo 4-2, 5-4,
palydovai,
štai
krepšinio
Turime mažai vilčių, kad
Algirdo Paulausko, jau pirma tačiau netrukus rusės įgijo 6
komandos sudėtis: Alfonsas
me susitikime, „sugriebė” lai taškų persvarą, kuri vis Lietuvos atstovės patektų į
Galinaitis, Romualdas Gudas,
mėjimą. Mūsiškės C grupėje didėjo. 36 taškų pralaimėji pirmąjį ketvertuką ir turėtų
įveikė Taivanio ekipą 92-80 ir mas buvo kiek netikėtai galimybę varžytis ketvirtfi Jurgis Jankauskas, Jonas
Kaunas, Antanas Saputavinalyje. Lietuvaitėms norint
užsitikrino galimybę žaisti to didelis, bet, galima sakyti,
čius, Romas Miknaitis, Valte
tai pasiekti, reikėtų bent
limesniame etape, net vėliau daug nestebinantis.
ris Jensenas, Aloyzas Razutis,
Daugiausia taškų lietuvių
poros pergalių. Beje, antrame
dviejose rungtynėse triuški
nančiai pralaimėjusios prieš naudai pelnė L. Brazdeikytė etape įskaitomos ir pirmojo Antanas Jankauskas, Pranas
Miniotas.
(14), A. Abromaitė ir I. Mar- etapo pasekmės.
ruses ir amerikietes.
Šeši pirmieji žaidėjai buvo
Štai komandų lentelė
Lietuvos rinktinė, kovo čauskaitė (po 10).
čikagiečiai,
panašiai kaip ir jų
prieš
pradedant
antrąjį
etapą.
Dar
didesnis
(57
taškų
dama su Taivanio krepši
treneris,
vienas
šios išvykos
skirtumu)
pralaimėjimas
Lie
ninkėmis, žaidė atkakliai ir
organizatorių
Rimas
Dirvonis,
E
grupė
tuvos
atstovių
laukė
trečiame
ryžtingai. Pirmąjį ketvirtį jos
kuris,
beje,
iki
šios
dienos
yra
susitikime.
Čia
mūsiškės
„kri
baigė 26-18 savo naudai ir to
aktyvus
Š.
Amerikos
lietuvių
3
3
256-164
1. Australija
liau pirmavo. Tik antrojo kė to” prieš JAV rinktinę, suda
tarpe (jis yra ASK „Lituani
2. Brazilija 3 3 264-200
linio pradžioje varžovės, iš ei rytą iš geriausiųjų WNBA pro
cos”
ir Š. Amerikos lietuvių
3 2 255-191
3. Ispanija
les pataikiusios keletą tritaš fesionalų lygos krepšininkių.
sporto
sąjungos valdybos
3 2 226-213
4. Kinija
kių, sugebėjo priartėti 50-51. Tad amerikiečių pergalė 105pirmininkas).
5. Jugoslavija 3 1 234-224
Po to lietuvaitės susigrąžino 48 nebuvo labai stebinanti,
Išvykos
vadovu
buvo
6. Argentina 3 1 182-247
iniciatyvą ir išėjo priekin 71- nors mūsiškės tikėjosi šiek
„Šviesos-Santaros”
federacijos
59. Likus iki susitikimo pabai tiek geresnio rezultato.
veikėjas Raimundas Mieželis,
Kadangi Lietuva savo gru
F grupė
gos trims minutėms, rezultatų
dabart.nis Lietuvos preziden
pėje užėmė III vietą (iš 4
lenta rodė 81-75 rezultatą.
to Valdo Adamkaus pagrindi
3 3 277-139
1. JAV
Lietuvos komandai po 17 komandų) tai ji pateko į to
nis patarėjas.
2. Prancūzija 3 3 313-176
taškų pelnė Agnė Abromaitytė limesnį etapą — F grupę, ku
Amerikos lietuviai krepši
3. Pietų Korėja 3 2 282-231
ir Lina Brazdeikytė. Sandros rioje varžysis 6 ekipos, lygiai
ninkai rungtyniavo Vilniuje,
3 2 232-199
4. Rusija
Valužytės ir Irenos Baranaus kaip ir E grupėje.
Trakuose ir Druskininkuose.
3 1 222-235
Iš varžybų po pirmojo rato
5. Kuba
kaitės sąskaitoje — po 16 tšk.,
Iš užsienio atvykę sportinin
3
1
201-282
turėjo
pasitraukti
4
ekipos:
6.
Lietuva
o Ivetos Marčauskaitės — 15.
Vienas labiausiai išeivijos,
lietuvių tarpe nuskambėjusių
sportinių įvykių per praėjusį
penkiasdešimtmetį buvo JAV
lietuvių turistinė krepšinio iš
vyka į tada okupuotą Lietuvą.
Kelionė buvo daugiau vertina
ma ne tiek sportine, kiek
politine prasme.
Kiek prieš ją ir po jos
buvo rašyta, kiek kalbėta,
kiek ji sukėlė visokių aistrų,
turbūt sunku būtų įsivaiz
duoti dabar, kuomet į šį įvykį
jau galir/ia žiūrėti iš laiko per
spektyvos. Taigi bent trumpai
į jį pažvelkime, nes norime ar
ne, jo negalime ištrinti iš
išeivijos bei pačios Lietuvos
žmonių gyvenimo istorijos,
kadangi ši išvyka paliko
didžiulius pėdsakus.
Turiu sukaupęs šimtus
puslapių
įvairios
doku
mentinės medžiagos šios
išvykos
klausimu. Šimtai
iškarpų iš įvairios išeivijos ir
tų dienų Lietuvos spaudos
taip pat padeda
ją aki
vaizdžiai prisiminti. Tuo
reikalu teko rašyti gal šimtinę
straipsnių, informacinių raši
nių prieš išvyką, jos metu ar
kiek vėliau. Visa tai leidžia
kalbėti šį įvykį išstudijavusio
žmogaus žvilgsniu.
Visų pirma reikia pasa
kyti, kad ši išvyka buvo tam
tikras stebuklas: iš vienos

kai iš penkių tėvynėje turėtų
susitikimų laimėjo du — prieš
Vilniaus „Žalgirį” ir sostinės
studentų rinktinę. Du kartus
buvo pralaimėta prieš Kauno
„Žalgirį” (reprezentacinę ko
mandą) ir Vilniaus „Statybą”.
Kauno „Žalgiriui”
tuo
metu vadovavo jau legendiniu
treneriu tapęs Vytautas Bim
ba, neseniai iškeliavęs am
žinybėn. Prieš kelis mėnesius
iš spaudos išėjusioje jį pa
žyminčioje knygoje — „Vytau
tas Bimba” apie išvyką jis taip
sako: „Jaučiu didelę pagarbą
mūsų užjūrio tautiečiams E.
Šulaičiui ir R. Dirvoniui bei
kitiems Amerikos lietuviams,
kurių iniciatyva įvyko šis
susitikimas. Šie garbūs žmo
nės konkrečiai, praktiškai
veikdami per sportą, per krep
šinį, norėjo palaikyti artimes
nius ryšius su tėvų žeme. Jie
teisingai suprato, kad bet ku
rioje pasaulio šalyje gyvenan
tys lietuviai turėtų bendrauti
su lietuviais, gyvenančiais už
geležinės uždangos. Argi mes,
savo protėvių žemėje likusieji,
esame nors kiek kalti dėl šio
apmaudaus išsiskyrimo?...”

Žaidė ir Skandinavijoje
Čia norisi užfiksuoti ir
kitą tomis dienomis mažiau
akcentuotą faktą. Grįždami iš
tėvynės, krepšininkai lankėsi
Skandinavijoje, kur sužaidė
trejas rungtynes.
Pradžioje
buvo sustota
Helsinkyje, kur du kartus rung
tyniauta su Europos krepšinio
pirmenybėms besiruošiančia
Suomijos rinktine (pralaimėta
73-80 ir 74-78). Tada nuskri
dus į Švediją, Stokholme susi
tikta su viena pajėgiausių šve
dų komandų „Alviks” (ji įveik
ta 94-73).
Taigi visos išvykos metu
buvo sužaistos 8 rungtynės ir
pelnytos 3 pergalės. Amerikos
lietuvių krepšinio komandos
treneris R. Dirvonis tada tei
gė, jog žinant visus ekipos
komplektavimo sunkumus,
rezultatais liko patenkintas.
Beje, krepšinio išvykos
dalyviai į namus sugrįžo 1967
m. rugsėjo 5 d. Ir jau kitą die
ną buvo surengtas jų pager
bimo vakaras, kuriame daly
vavo apie 150 išvykos rėmėjų.
Plačiau pareiškimus išvykos
reikalu ten skaitė R. Mieželis
ir R. Dirvonis, o programai vadodavo vienas organizatorių
dr. Tomas Remeikis.
Netrukus po to išvykos rė
mėjams išsiuntinėtuose padė
kos laiškuose jos rengėjai taip
pasakė: „Lietuvio ryšiai su lie
tuviu yra pagrindinis laidas,
užtikrinęs mūsų tautos gyvy
bingesnę egzistenčiją išeivijoje
ir Lietuvoje. Tad
drąsiai
pareiškiame, kad laikome šią
turistinę krepšinio išvyką pil
nai atsiekusią savo užsibrėžtą
tikslą...”

$250.00
$55.00
$85.00

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
Administratorius - Valentinas Krumplis
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymų, kų nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo.
Siunčiant prašome pasilikti kopiją.
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administraclja@draugas.org

redakcija@draugas.org
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EDMUNDAS VIŽ1NAS, MD., S.C.

VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai

6018 W. Archer Avė. Sts. 5 Ir 6
Chicago, IL 60638

Tel. 773-229-9965

Valandos pagal susitarimą

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

7722 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300
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

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79 th Avė., Hickory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220
MARIUS KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS
Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
žarnyno, endokrinologinė ir
laparoskopinė chirurgija.

300 Bamey Dr., Suite A
Joliet, IL 60435
Tel. 815-744-0330;
lietuviškai 815-744-8230
www.oertBrkxauigeryandbrBaslheallh.ccim

„LITUANICOS” FUTBOLININKŲ
PERGALĖ PRIEŠ „MAROONS”
Rugsėjo 15 d. iš Elmvvood
Parko „Lituanicos” futbolo
vienuolikė parsivežė antrąją
pergalę (žaistos dvejos rung
tynės). Sekmadienio popietėje
įvykęs susitikimas su „Maroons” vyrais laimėtas 4-2
pasekme ir vėl iškovoti trys
taškai „Metropolitan” futbolo
lygos „major” divizijos koman
dų tarpe.
Reikia pažymėti, jog jau
per penkias pirmąsias šių
rungtynių minutes Edvino
Trinkūno ir Virgio Žuromsko
įvarčiais lietuviai vedė 2-0.
Tačiau 15-tą minutę mūsiškių
vartininkas „užsidirbo” baudi
nį, kurį italų komanda išnau
dojo. 40-ąją minutę jie stipriu
smūgiu iš tolo įstengė išlyginti 2-2.
Po pertraukos žaidimas
suintensyvėjo, nes abi koman
dos siekė pergalės. Lietuviai
parodė daugiau ryžto bei
valios. Jie nesuglebo prieš
„Maroons” futbolininkų fizine
jėga paremtą žaidimą ir at
sakė tuo pačiu. Tai davė pa
stebimus vaisius: Linas Ja
kovlevas iš arti persvėrė re
zultatą 3-2, o rungtynių pa
baigoje užtikrinamąjį įvartį

pridėjo tas pats E. Trinkūnas,
kuris pirmą kartą pasižymėjo
5-ąją minutę.
Po šio susitikimo pirmenybinėje lentelėje pirmauja
lietuviai, nes kitos komandos
pralaimėjusios ar sužaidusios
lygiomis, yra praradusios ma
žiausiai po du taškus. Varžy
bas lygiomis sekmadienį baigė
6 komandos, jų tarpe ir lygos
čempionai „Eagles” (prieš
„Lightining”) bei vicečempio
nai „Vikings” (prieš „GreenWhite”).
Pažymėtina, jog seniai yra
buvę, kad po pirmųjų dviejų
susitikimų „Lituanica” turėtų
6 taškus. Tai, žinoma, puiki
pradžia, duodanti daugiau en
tuziazmo ir pasiryžimo ateičiai,
Atrodo, kad komandoje vėl
atstatyta stabilesnė atmosfera ir
žaidėjų tarpe dingsta trintis,
kuri kažkodėl buvo įsiliepsno
jusi komandai vadovaujant
ankstesniam treneriui. Lietu
viai sirgaliai ir vėl buvo atsi
nešę trispalvę ir žaidimo me
tu kartais šaukė „Lie-tu-va,
Lie-tu-va”. Duok Dieve, kad
tokia nuotaika tęstųsi visą
laiką!

SEKMADIENĮ LEMONTE — PRIEŠ „VIKINGS”
Po dvejų rungtynių ir tiek
pat pergalių išvykose „Litua
nicos” vyrų vienuolikės grįž
ta į namus — Lemontą. Šį
sekmadienį lietuviai susitiks
su lygos vicečempionais —
„Vikings” ekipa, kuri, kaip
žinome, yra labai galinga. Čia
mūsiškiai bandys atsigriebti

už didžiulį pralaimėjimą (0-8),
įvykusį pavasario sezoną,
kuomet buvęs treneris nesu
gebėjo suburti tvirtesnės ko
mandos ir todėl mūsiškiai bu
vo žiauriai nubausti. Rung
tynių pradžia — 3 vai. p p.,
rezervinės sudėtys rungty
niaus 1 vai. p. p.

„LITUANICOS” FUTBOLO KLUBO POKYLIS
FK „Lituanicos” metinis
pokylis, 52-asis iš eilės, jau ne
per toliausiai. Vengiant susi
kirtimo su Čikagos Lietuvių
operos ruošiamu pokyliu Jau
nimo centre, klubas savo ren
ginį paankstino maždaug mė
nesiu, taigi jis įvyks spalio 19
d. Pasaulio lietuvių centre,
Lemonte.

Šokiams gros visų mėgia
mas brolių Švabų orkestras.
Bus vaišės, vakarienė, vyks
įvairūs užsiėmimai.
Vietas reikia užsisakyti
jau dabar, skambinant Lai
mos Glavinskienės telefonu —
630-323-6302. Visi kviečiami
ir laukiami!
I

DRAUGAS, 2002 m. rugsėjo 20 d., penktadienis

LIETUVA ŠIMTMEČIO
PRADŽIOJE — KITOS AKYS

'

iš Maskvos puslapių speku
liacijos apie „neteisėtą” Klai
pėdos krašto nepriklausomybę
Lietuvai. Štai „Horizontuose”
(2002, nr. 29) rašo Darius
Vilimas:
„Rašyti apie rusus be emo
cijų visada yra sunku. Tei
giamą požiūrį į šią tautą dažnai
išblaško tradiciškai didžiavals
tybinė kaimynų valdžios pozi
cija. Norą būti nešališku iš
blaško provokaciniai verkšle
nimai apie rusakalbių (koks
naujadaras) skausmą už Ru
sijos ribų ar melagingos pasa
kos apie nuo amžių rusiškas
žemes (o jos dažniausiai yra
ten, kur tik nors kartą buvo
įžengęs rusiško kareivio ba
tas). Kita vertus, skirkime ir
rusus kaip tautą nuo oficialio
sios Kremliaus politikos. Pa
lyginimas čia dažnai būna ne
Rusijos valdžios naudai. O ir
rusų liaudis dažnai pasiduoda
valdžios kurstymo kampani
joms. Ar pamenate, jog ir šian
dien didelė dalis Rusijos gy
ventojų didžiausiu savo vals
tybės priešu laiko Baltijos
šalis?
Rusijos valstybės politika
Lietuvos atžvilgiu visada buvo
dvilypė. Rusų tautos istorijos
priešaušryje, kai XIV-XV a. iš
dalies buvusių Kijevo Rusios
žemių formavosi Maskvos
Didžioji Kunigaikštija, Lietu
vos valstybė tapo savotiška
atsvara, padėjusia rusų pro
tėviams išlaikyti savo tautinę
tapatybę kovoje su totoriais.
Tiesa, ne visos buvusios Ki
jevo Rusios dalys susivienijo
apie Maskvą, dalis vakarinių
ir pietinių jos žemių pateko į,
Lietuvos, o vėliau ir į Lenkijos
valstybės orbitą. Šio istorinio
virsmo rezultatas — balta
rusių ir ukrainiečių tautos”.
Tautų istorinis ir geografi
nis artimumas yra nepanei
giamas. Bet joks Gemell ne
gali paneigti Lietuvai rusų pa
darytos žalos, prie carų ją lai
kant be rašto, prie bolševikų
ją žudant šimtais tūkstančių.
Rusas yra žmogus, kaip ir kiti
žmonės, bet Rusija lieka pavo
jinga Lietuvos kaimynė. Šitai
patvirtina istorija ir šiandie
na. Kai eis laikas, šios nuo
taikos, Dieve duok, keisis, bet
šiandien visi rusofilai lietuviai
nėra tikrai patikimi, nors jie į
Lietuvą veltui pompuotų Ru
sijos naftą. Reikia ilgai laukti,
ilgai stebėti ir tik tada Rusiją
pamilti, jei šis kaimynas,
demokratijon linkstąs, bus
vertas šiltų emocijų. Šiandien
jis mums kol kas yra labai
neaiškus.
Per Gemell straipsnį ke
liaukime tolyn. Štai ką ten
randame:
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Papilvio kaime.(prie Jūrės
stoties gyvenvietės, Kazlų
Rūdos savivaldybė) tradicinėje
stovyklavimo vietoje, erdviose
kareiviškose palapinėse Mari
jampolės šaulių rinktinės vado
A. Sagatausko iniciatyva buvo
įsikūrusi Marijampolės aps
krities jaunųjų šaulių stovykla
(viršininkas A. Bakaitis). Sto
vykla veikė savaitę nuo rug
pjūčio 5 d. Jaunieji šauliai
suskirstyti būriais. Būriams
vadovauja Krašto apsaugos
savanorių pajėgų (KASP) ka
riškiai.
Jie
organizuoja
jaunųjų šaulių žygius, rikiuo
tės pratimus, kliūčių ruožo
įveikimo, šaudymo ir kitokias
varžybas, supažindina su
įvairiais ginklais ir pan.
Dalyviams patinka griežta
kariška drausmė, jie tarsi
pasijunta tikrais kareiviais.
Liepos 6 vai. pagal pro
gramą buvo numatytas daly
vių pėsčiųjų žygis prie parti
zanų paminklų Kazlų Rūdoje
(nuotolis 8 km). Žygyje dalyva
vo visi būriai su savo vadais
(per šimtą dalyvių), vyriausias
— KAJT karys su 12 metų
stažu Arūnas Jankauskas.
Palydovu ir lektoriumi buvo
šių eilučių autorius.
Pirmasis sustojimas —

maudymosi vieta
Čečetų
kaime prie Pilvės. Toliau siau
ru tilteliu jaunieji šauliai
perėjo Pilvę, kirto geležinkelį
ir miško keliais pasiekė Kazlų
Rūdą. Trumpas sustojimas
prie skulptoriaus Juliaus
Narušio akmenines Sibiro
madonos — įspūdingo paminklo
tremtinių atminimui prie
Kazlų Rūdos geležinkelio
stoties. Jaunuoliai išklausė
pasakojimą apie paminklo
sukūrimą, atidengimo aplin
kybes (1989 m.), Kazlų Rūdos
Sąjūdžio rėmimo grupės (jos
iniciatyva buvo pastatytas pa
minklas) veiklą, apžiūrėjo čia
pat stovintį galingą 1918 metų
Nepriklausomybės ąžuolą ir
kiek toliau — 1990-ųjų Ne
priklausomybės atkūrimo ąžuo
lėlį (abu turi atminimo akme
nis su atinkamais įrašais).
Po to aplankytas objektas
— sepytinių Tauro apygardos
Žalgirio rinktinės Sakalų
būrio partizanų palaikų atkasimo vieta miške netoli Kazlų
Rūdos naujųjų kapinių. Vieta
įamžinta kryžiumi (daili
ninkas V. Aputis) ir iš akmenų
išdėliotu Vyčio kryžiumi bei
Gedimino stulpais. Čia jau
nieji šauliai išgirsta palaikų
suradimo (1991 m.), atkasimo

ir iškilmingo palaidojimo
Kazlų Rūdos naujosiose kapi
nėse istoriją.
Miško keliais jaunieji šau
liai pasiekė Kazlų Rūdos nau
jąsias kapines, išklausė pa
sakojimą
apie
partizanų
memorialą (įspūdingas kry
žius, paminklas Tauro apygar
dos partizanams, du pamink
lai partizanams perlaidotiems
1991 ir 1993 metais.
Algimantas Lelešius
Kazlų Rūdos šaulių būrys
* Masinėje Napoleono
karių kapavietėje Vilniuje
archeologai aptiko netikėtą ra
dinį — tris 18 amžiaus Pran
cūzijos auksines monetas.
Kaip sakė archeologinių ty
rimų vadovas Albinas Kunce
vičius, tyrėjams šios monetos
buvo didelė staigmena. „Lie
tuvoje auksinių monetų ne
taip dažnai randama. Tai
mums buvo netikėta, galvo
jom, kad kareiviai jokių mo
netų neturės, juk jie mirė nuo
bado ir šalčio, be to, juos
galėjo ‘apšvarinti’ ir laido
jant”, sakė A. Kuncevičius. Pa
sak archeologo, rastos prancū
ziškos auksinės monetos dar
kitaip yra vadinamos „Liudvi
ko pinigėliais”.
(BNS)

Vokiečių kancleris Otto
von Bismarck, norėdamas pa
brėžti svarbą žmonių, tarnau
jančių valstybei, nutarė su
daryti sąlygas, kad tie, kurie
bus ilgai išdirbę, būtų aprū
pinti finansiškai ir galėtų pa
togiai gyventi „ramybėje” (vok.
„Im Ruhestand”). Šią gražią
idėją vykdydamas, jis ne
norėjo per daug nuskriausti
savo valstybės. Dėl tojo nuro
dymu buvo pravesti statisti
niai tyrinėjimai, pagal kuriuos
nustatyta, kad tuomet Vokie
tijoje tik labai mažas procen
tas žmonių gyveno ilgiau kaip
65 metus. Remdamasis šiais
duomenimis Bismarck nutarė
įvesti pensiją (reguliarų pi
nigų mokėjimą) kiekvienam,
sulaukusiam 65 metų. Tokiu
būdu Vokietija pirmoji pa
saulyje 1889 m. įvedė senatvės
pensiją; ją vėliau pasekė An
glija ir kitos Europos valsty
bės, o dar vėliau ir JAV. Šian
dien beveik visur yra priimta,
kad žmonės, sulaukę 65 m.,
turi teisę pasitraukti į pensiją,
kas reiškia, kad jie gali pa
sirinkti sau norimą gyvenimo
būdą: jie gali dirbti ar ne
dirbti, jie gali atostogauti, ke
liauti ir „džiaugtis gyvenimu”.
Žvelgiant į dabartinę si
tuaciją, galima pastebėti, kad
tarp JAV gyvenančių lietuvių
brandaus amžiaus pensininkų
skaičius vis didėja. Bet mūsų
pensininkai, nors ir pasi
traukia iš savo darbo, vis dėlto
lietuviškoje veikloje pasilieka.
Laikui bėgant, JAV Lietuvių
Bendruomenėje, kuri buvo
sukurta čia atvykusios „antro
sios bangos”, jau kuris laikas
atsiranda vis daugiau pensi
ninkų, kurie, dar tebeturėda
mi gerą sveikatą, perima
lietuviškos veiklos vadova
vimą. Jie turi daugiau laiko ir
gali dirbti savanoriškai, nes
jie jau yra susikūrę- pakan
kamą pragyvenimą ir daugiau
pajamų ieškoti nereikia. Gra
žu, kad žmonės savo patirtį,
laiką ir dažnai net savo lėšas
su malonumu skiria savąjai
bendruomenei bei Lietuvai.
Bet, žvelgiant į mūsų si
tuaciją arčiau, šis gražus pen
sininkų pasireiškimas, turėtų
mums sukelti ne tik džiaugs
mą, bet ir tam tikrą susirūpi
nimą. Pažvelkime į mūsų
vadovų eiles ir pamatysime,
kad daugumas lietuviškų
organizacijų ir įstaigų yra
pensininkų rankose. Bran
daus amžiaus žmonės vado
vauja PLB, JAV LB, Lietuvių
fondui, Tautos fondui, politi
nėms organizacijoms, spaudai
ir t.t. Čia mes turime daug
„žilų galvų ir šviesių protų”,
bet deja, tenka pasigesti jau
nimo. Kai mūsų pensininkai

myn veda tiesiog į restoraną.
Žengiu ten. Patalpa didelė,
arkiniais langais, parketinėm
grindim. Matyti, kad kadaise
čia vykdavo prašmatnios puo
tos, ant parketo sukosi grakš
čios poros.
Šiandien staliukai taip pat
aptiesti baltom staltiesėm, iš
dėliotos popierinės servetėlės,
bet restoranas tuščias — nė
vieno lankytojo. Prieblanda. Ji
šiek tiek prislopina įspūdį, ku
rį palieka, kaip atrodo, jau
daugelį metų vandeniu plau
namos parketo grindys, pąjuodusios ir supleišėjusios, nepri
dengtos net ir paprasčiausiu
taku.
Kitame restorano gale pro
atlapas duris matyti baras.
Kišu galvą ten. Randu du vy
rus prie staliuko, pasistačiu
sius butelį. Paaiškėja, kad čia
pats „choziąjnas” su barmenu
skanauja konjaką.

pia laukti, nors nei vieno sve
čio aplink nematyti.
Laukti tačiau ilgai neteko,
už kelių minučių atėjo ir pats
nusivedė aprodyti kambarių.
Patogumai tomis sąly
gomis atrodė visai pakenčia
mi: kambarys pakankamai
erdvus, lovos plačios, yra tua
letas, dušas, net televizorius.
Bet svarbiausia — nesįjautė
kvapo, kuris išvarė mus iš Ra
sytės.
Tiesa, dušas įrengtas tua
leto patalpoje, praplatinus ją,
matyt, kažkokios sieninės spintos
sąskaita, tad vietos skiriamajai sienelei ar bent užtraukia
mai širmai nebuvo: prausian
tis vanduo liejosi po visą pa
talpą. Bet vis dėlto, įvertinus,
ką jau buvome matę kitur, tai
buvo neabejotinas patogumas.
Ir kaina prieinama — 750
rublių, t.y. maždaug 100 litų.

barį imu, pasiteiravau kur
apsimokėti.
„Tiesiog man”, — atsakė
šeimininkas. Demonstruoda
mas abejonių nekeliantį pasitikėjmą, pridūrė: „Bet pirmiau
įsikurkite”, — ir apsisukęs
nusileido atgal į restoraną.
Netrukus treninguotas,
apsauginio išvaizdos vaiki

nukas, mūvintis kaučiukinėmis paplūdimio šlepetėmis,
atnešė švarią patalynę, rankš
luosčius ir be žodžių viską pa
dėjo ant lovos.
Pasiklojome. Patiesalai,
rankšluosčiai, pagalvių užval
kalai buvo išplauti, bet skir
tingo audinio, raštų ir spalvų.
Iš trečio aukšto, kur buvo

Vilniaus senamiestyje.

„Lietuva, deja, kol kas per
daug tokių artimų draugų ir
bičiulių neturi. Čia, atvirkš
čiai, tam tikra propaganda ir
literatūra, daugiausia susieta
su kai kuriais ne per tolimos
praeities įvykiais, neišskyrus
kai kuriuos dabartinio Lietu
vos gyvenimo neigiamus inci
dentus, piešia gana daug ką
gana tamsiom spalvom, kas
kenkia krašto įvaizdžiui tarp
tautinėje plotmėje ir kai kur
irgi neigiamai atsiliepia inves
tavimo Sąlygoms. Tai didelis
minusas, nuo kurio visiškai
atsipalaiduoti kol kas nepa
sisekė. Girdėjau net nuo
monių, kad visa tai turėtų būti

Bernardo NaruAio nuotrauka.

ir kažkaip susieta su Lietuvos
naryste Europos Sąjungoje bei
NATO”.
Taigi: Lietuva bedraugė,
propaganda apie kai kuriuos
ne per tolimos praeities įvy
kius Lietuvą piešia tamsiom
spalvom, visa tai turėtų būti
susieta (žinoma, neigiamai) su
Lietuvos naryste ES ir NATO.
Pagal Gemell, tai labai juoda
ir beveik tamsu. O kas tie „ne
per tolimos praeities” įvykiai,
taip piktai Lietuvą piešią? Ar
jie baisesni už netolimos
praeities įvykius Vokietijoje?
Ar tai nėra pasaulio žydijos
neteisingai Lietuvai mestų
kaltinimų šešėlis? Ar Gemell

nežino, kas nusprendė, kas
vykdė, kas vertė vykdyti tuos
nelemtus įvykius? Ar Gemell
nepažįsta istorinės ir „ne per
tolimos praeities” Lietuvos
požiūrio į žydus? Ar pasi
metėlio Zuroff grubus ir ne
teisingas elgesys įtikino ir
straipsnio logiškai galvojantį
Gemell? O gal gąsdinimais
siekiama meilės ir pagarbos.
Meilė nepasiekiama baugini
mais, prekybine nauda, įkyru
mu. Meilė yra geros kaimynys
tės, abišalės pagarbos ir
abišalės pagalbos vaisius. Tik
ne išdavystės, parsidavimo ar
akiplėšiško elgesio padarinys.

ŽYGIAVO PRIE PARTIZANŲ PAMINKLŲ

Atvaizdas liudija kažkada
buvus čia išpuoselėtą aplinką:
pastatas dailiai išdažytas, ap
link gėlynai, gatvė priešais
viešbutį — lygi ir tiesi kaip
strėlė, akmenimis dailiai iš
grįsta, šaligatviai erdvūs, jau
nų liepaičių alėja nusodinti.
Nuotraukoje — ištaiginga
Turėjo būti prabangus vieš
praeitis
butis turtingiems vokiečių
Priimamajame — nė gyvos biurgeriams...
dvasios. Vestibiulis šaltas, ne
Administruoja tiesiog
jaukus — grindys cementinės,
nuo baro
be jokio patiesalo, kažkur
Betyrinėjant senovinę
palubėje žiba spinksulė, pu
siau prieblanda. Ant sienos nuotrauką, pro tarnybines du
pakabinta išdidinta prieš ris vestibiulin įėjo žmogus,
karinio vokiško atviruko kopi šiek tiek dėmėtu pagalbinio
ja, vaizduojanti tą patį pas personalo apdaru.
Pasiteiravau ar esama čia
tatą prieš maždaug 70 metų:
„Ostseebadeort Cranz. Hotel kokios registratūros, norėčiau
„Koenigin Luisą”. (Baltijos gauti nakvynę. „Šeimininkas
Tualete — dušas
jūros kurortas Krantas. kažkur restorane”, — atsako
Justi, kad abu jau smagūs.
Viešbutis „Karalienė Liuiza”, man ir eina savo keliais.
vok.)
Iš vestibiulio laipteliai že Paaiškinu kokiu reikalu, lie
Nakčiai prisiglaudėme krante
Pagaliau privažiavome
viešbutį „Karalieva Liuiza”
(Karalienė Liuiza, rus.). Pas
tatas senoviškas, XIX a. pa
baigos statybos, aptvertas
aukšta kalto metalo tvora.

Vytautas Bieliauskas

Pensininkai

VYTAUTAS VOLERTAS
Dvi lygiagretės: kažkas,
matyt, užspyrė rūpestingą re
daktorę D. Bindokienę talpinti
„Drauge”, rugpjūčio 27 d.
numery, straipsnį „Lietuva ir
pasaulis naujo šimtmečio
pradžioje”, kaip ir prez. V.
Adamkų, gerą Lietuvos va
dovą, privertė įsteigti blogą
„tarptautinę komisiją”, lei
džiančią viso pasaulio žydams
(gal net už Lietuvos pinigus)
knisinėtis po archyvus, o jų
žinias dažnai savaip ir Lie
tuvos nenaudai interpretuoti.
Bindokienę, kaip redaktorę,
nuomonių laisvės principai
pateisina.
Minėtas „Draugo” straips
nis, tame numeryje pagrindi
nis, yra kol kas nežinomo
autoriaus Nicholas Gemell,
visai geras darbo vaisiais, bet
apgaulingas Lietuvos reikalų
požiūriu. Redakcija nepažy
mėjo (kaip esti rimtuose
amerikiečių laikraščiuose),
kas tasai Nicholas Gemell yra.
Tačiau šis jo straipsnis
pasirodė kaip tik tuo metu,
kai Rusijos bendrovės už
slopino „Mažeikių naftą”, kai
amerikiečiai, dolerio adoraci
jos tobuli dalyviai, apsimelavo
ir apgavo Lietuvos vyriausybę.
Pagrindinį investatorių, ame
rikietį, Lietuvoje pakeisti rusu
yra didelis kai kurių sluoksnių
sukrėtimas. Todėl net Anglijos
senas lordas, vienas „Jukos”
vadovų Rusijoje ieškąs pelno,
atvyko Lietuvon ir vyriausy
bei glostė šiandieninę politiką.
Rusija gera, jau demokratiš
ka, jau švelni lyg avinėlio vil
nos. Taip ir Gemell, gal abipusiu
susitarimu, savo straipsny
kalba.
Kalba ekonominiais žo
džiais, bet apie politiką neuž
simena, išskyrus pastabas,
kad „...naujoji Rusija — tai jau
ne sovietinė”. Taigi gimė Lie
tuvos draugas, stiprus, gau
sus, todėl jam reikia paklusti,
nes šis kaimynas, iš priešo
tapęs bičiuliu, turi daug naf
tos. Naujas šimtmetis, nauji
draugai? Nėra jie tikri drau
gai, tik naudos makleriai. Štai
po Maskvos pučo Rusijos Fe
deracija (kaip SSRS teisių
perėmėja) pripažino Lietuvos
sienų vientisumą ir nereiškė
absoliučiai jokių pretenzijų
dėl Lietuvos žemių. Tai buvo
patvirtinta Maskvoje 1992
rugpjūčio aštuntą Jelcino ir
Landsbergio parašais. Sunku
net įsivaizduoti, kad demokra
tine save laikanti valstybė,
kaip skelbiasi Rusija, kartą
pasirašiusi tarptautinį susi
tarimą, jį anuliuotų
ir
reikalautų svetimos teritori
jos.
Bet reikalauja. Neišnyksta

3

Kambarinis —
treninguotas ir
guminėmis šlepetėmis
Pasakiau jam, kad kam

Architektilros paminklas Nidoje

A. Armono nuotr

per metų metus savanoriškai
dirbo ir dirba lietuvišką dar
bą, jaunieji, turėdami kurti
savo ir savo šeimų gyvenimą,
daug laiko lietuviškiems rei
kalams duoti negali. Be to, jie
mato, kad vyresnieji gerai dir
ba ir daugeliu atvejų net jaučiasi
nepakeičiami, jaunesnieji ne
nori jiems „į kelią paeiti”, tad
lieka pasyviais stebėtojais.
Visgi ne vienas mūsų pense
ninku, įskaitant taip pat ir
šias eilutes rašantįjį, gyvena
me gražų amžių ant „pasis
kolinto laiko”: mūsų eilės ma
žėja ir jėgos silpnėja. Kur bus
mūsų ateitis, jei nebus jaunų
žmonių, pasiruošusių mus
pakeisti? Dabar į JAV yra
atvykusi „trečioji banga”, su
sidedanti iš jaunų, gabių ir uo
lių lietuvių, jiems yra labai
svarbu ekonomiškai įsikurti,
be to, jiems yra gana sunku
tarp mūsų sau vietą rasti. Jie
gal ir galėtų į lietuvišką veiklą
įsijungti, bet retai kuris tai
gali daryti vien tik savanoriš
kais pagrindais. Taip pat yra
didelis skaičius mūsų vaikų ir
vaikaičių, jau čia gimusių,
kurie taip pat sunkiai randa
būdų į lietuvišką veiklą patek
ti. Šiems dažnai yra sunku
mų su lietuvių kalbos vartoji
mu, ir jie jaučiasi nepatogiai,
kai laikomi „lietuviškais gra
fomanais”. /
Įdomu konstatuoti, kad
pensininkai valdo ne tik išei
vijos organizacijas ir įstaigas,
bet kažkas panašaus vyksta ir
Lietuvoje. Ar neįdomu, kad
dabar du pagrindiniai kandi
datai į LR prezidentus yra
brandaus amžiaus individai,
brandaus amžiaus yra ir LR
ministras pirmininkas; kai
kurie Seimo nariai jau taip
pat galėtų vadintis pen
sininkais. Taigi, atrodo, jau
nimui įsijungti į vadovavimą
nėra lengva ir Lietuvoje. O gal
ir tai prisideda prie daugelio
jaunesniųjų emigracijos į už
sienius, kur jiems yra daugiau
galimybių į vadovų eiles
įžengti? Be jaunimo mums į
ateitį reikia žvelgti su dideliu
nerimu, nes, gyvendami praei
timi, ateities nesukursime.
Netrukus (šio mėn. 20-21 d.)
įvyksta Vašingtone JAV LB
Tarybos sesija. Ten bus svars
toma daug svarbių klausimų.
Bet ar nereikėtų JAV LB Ta
rybai rimtai pažvelgti į mūsų
ateitį ir bent sudaryti komisiją
šį reikalą studijuoti ir pa
ruošti pasiūlymus kitai sesi
jai. Pati JAV LB Taryba yra
taip pat tvirta žmonėmis bran
daus amžiaus ir gilių protų;
gal reiktų rasti būdų ir į ją
įtraukti daugiau Jaunų veidų
ir žalių rankų”?
mūsų kambarys, nusileidau į

restoraną. Tebebuvo tuščias,
be lankytojų. Tik prie baro, su
konjako stiklu rankoje, šeimi
ninkas tęsė savo pokalbį su
barmenu.

Šimto litų pakako

Pasiteiravau, ar galiu
mokėti litais. Jis reikšmingai
linktelėjo galva, įkišo ranką į
užpakalinę savo kelnių kišenę
ir ištraukė išjos storoką pun
delį perpus perlenktų bank
notų. Buvo stambios rusiškų
rublių ir Amerikos dolerių ku
piūros. Nežinau kodėl savo ki
šenės turinį jis man pade
monstravo.
Savojoje aš aiškiai tiek ne
turėjau. Duodamas 100 litų bank
notą dar pasitikrinau: „Užteks?”
Jis mąsliai pakėlė akis i
lubas. Buvo matyti, kad
mintyse atlieka aritmetinius
veiksmus ir stengiasi susi
grąžinti blaivų mąstymą
„Dvidešimt aštuoni dole
riai”, — lyg sau, lyg man pra
tarė ir čia pat pridūrė: „Tai
pakankama”
Bus daugiau
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ĮDOMU ŽINOTI
Astronomai apskaičiavo
sunkiausios mūsų galaktikos
juodosios skylės masę, kuri
aukštyn kojomis verčia vyrau
jančią teoriją apie tokių objek
tų atsiradimą bei elgesį.
Vokietijos Potsdamo astrofizi
kos instituto ir Pietų Europos
observatorijos Čilėje moks
lininkai paskelbė, kad milži
niškos juodosios skylės masė
yra 14 kartų didesnė už Sau
lės ir kad ji yra Paukščių Take
už beveik 40,000 šviesmečių.
Žvaigždinės kilmės juodųjų
skylių — į Saulę panašių
mirusių žvaigždžių liekanų —
masė paprastai būna 3-7 kar
tus didesnė už Saulės.

Bičiulystė
Parengia Ligija Tautkuvienė,
talkinant sūnui Adomui
Rašykite mums ,,Draugo” adresu su nuoroda „Bičiulystei”
arba P.O. Box 4102, Wheaton, IL 60189
N*-53
ei. paštas: biciulyste@aol.com

ATOSTOGOS
Tęsinys
r tos aikštės labai gra
žios — didelės erdvės
uždari kiemai, į kuriuos
patenkama pro aplinkinių
namų nišas, o į jas veda siau
ros gatvelės. Vidinės kiemo
sienos puoštos sienų tapyba,
jas pagyvina per visus aukš
tus einantys balkonai. Pir
muose aukštuose— krautu
vėlės ir kavinės, kuriose visa
da pilna žmonių.
Salamanka — universite
tinis miestas, tad visur daug
jaunimo. Dalis universiteto
pastatų — gotikinio stiliaus,
su labai gražiais smulkiais
akmens raižiniais, uždaro tipo
kiemeliais. Katedra gotikinė,
didžiulė, įspūdinga.
Visi trys minėti miesteliai
yra įtraukti į pasaulinį
istorinių objektų lobyną.
Vakare buvo planuota
vakarienė — aštuntą vai. Gal
vojau, ateis gal pusė grupės,
nes labai vėlyva vakarienė,
bet susirinko visi — ame
rikiečiai nepratę vėjais paleist
to, už ką sumokėta.
Rytojaus rytą važiavom į
Portugaliją. Sienos tarp vals
tybių nėra, nors yra buvęs
pasienio postas ir „šlagbau
mas”, bet musų nei išlydėti,
nei pasitikti niekas nepriėjo,
ir jokių antspaudų į pasus
neįdėjo. Europos Sąjungoje
sienos ištirpusios. Portuga
lijoj beveik visą laiką lynojo,
nors orai buvo šiltoki. Pake
lėse krito į akis vynuogynai,
alyvmedžių sodai, kamščio
medžių giraitės, nuo kurių
kamienų kas septyneri metai
nupjaunama žievė, iš kurios
daromi kamščiai vyno bu
teliams (mes buvom sustoję
tokioje giraitėje, tai ir aš
gabaliuką žievės parsivežiau),
ir gausybė gandrų — jų lizdai
buvo medžiuose, seno pastato
bokšte, bažnyčios bokšte, ar
stulpo viršuje. Tokios gandrų
gausybės nebuvom matę.
Mūsų pirmasis sustojimas
Portugalijoje buvo Fatima.
Aplankėm šventąją vietą,
kurioje amžiaus pradžioje
trims piemenėliams pasirodė
Dievo Motina. Ten pastatyta
graži koplyčia po stogu, joje
yra Dievo Motinos statulėlė. Ji

I

stovi apsireiškimo vietoje.
Netoliese yra bazilika, kurios
dviejose koplyčiose palaidoti
piemenėliai — berniukas ir
mergaitė, mirę vaikystėje.
Trečioji, iki šiol gyva, dabar
yra vienuolė, ir šalia esančiam
muziejuje yra jos fotografijų.
Priešais baziliką ir koplyčią —
didžiulė aikštė, kurioje apeigų
metu gali sutilpti žmonių mi
nia. Vieta įspūdinga net ir lie
tingą dieną. Šiaip pats mies
telis labai komercinis — vien
tik krautuvėlės, pigūs suve
nyrai, ypač su religine atribu
tika ir religiniais vaizdais.
Toliau vykome į Lisaboną.
Vakare buvo papildomai siūlo
mi pietūs, kuriuos mes iškei
tėm į pasivaikščiojimą po
miestą. Pasinaudojom metro,
aplankėm didžiausią, ar bent
jau vieną didžiausių, Kolumbo
vardo prekybos centrų Eu
ropoje. Tie žodžiai „didžiau
sias, seniausias, geriausias”
turbūt dažniausiai sakomi tu
ristams ir, kadangi patikrint
negali — tai tuo ir tiki. Bet tas
centras tikrai didžiulis. Tik ta
daugybė krautuvių ir prekių
— lygiai kaip ir kitur pasauly
je. Nieko vietinio skonio ar sti
liaus, prekės „tarptautinės”.
Tos pačios greito maisto val
gyklos, kaip ir bet kur kitur.
Tik keletas originalių resto
ranėlių, kur mes pavalgėm. Ir
padavėjai kalbėjo angliškai!
Ne taip, kaip Ispanijoje.
Kava Ispanijoje ir Portu
galijoj reikalauja atskiro pa
minėjimo. Kaip ir vynas. Kava
yra labai labai labai stipri.
Teko prašyti pieno. O pieno
ten pila tiek pat, kiek kavos, ir
nešaltą, o karštą. Labai jau
skanu. Visur paragavome vie
tinio, pagal vietoves, vyno.
Mat prieš išvažiuojant per
internetą užsisakiau visokios
literatūros apie tas vietoves ir
miestus, kuriuose planavom
lankytis. Tad žinojom, ką kur
būtina pamatyti, ką kur reikia
paragauti. Ir kaip vadinasi kai
kurie patiekalai bei gėrimai.
Keistoka buvo Lisabonoje
matyti
tokius
kioskelius
gatvėje, kuriuose gali nusi
pirkti vyno. Tiesa, alų ir vyną
čia parduoda net McDonald
valgyklose. Ispanijoje — tik

Rota ir Vytenis Kuncos prie Belem bokite Lisabonoje

***

Marokas.

alų. Portugalai, matyt labiau
ištroškę...
Kitą dieną buvo ekskursija
po miestą su vietine gide.
Aprodė senamiestį su siau
rutėm gatvelėm (daugumai
gražių pastatų reikalingas
remontas), ir pagrindinius
architektūrinius paminklus —
Belem bokštą prie Tagus upės,
iš kur portugalų jūrininkai
išplaukdavo tolimoms kelio
nėms ir naujų žemių atradi
mams. Aplankėm Jeronimo
vienuolyną, kuriame be viso
kių kitokių grožybių (gotika!)
yra ir Vaško de Gamos antka
pinis paminklas. Miestas gra
žus, bet .daug pastatų, ypač
senamiestyje, reikia remon
tuoti ir restauruoti. Šalis ne
tokia turtinga, kaip Ispanija,
vyriausybės
dažnai
keis
davosi, klesti korupcija.
Po ekskursuos buvo siūlo
ma papildoma išvyka į ku
rortines pakrantes ir' žuvies
pietūs. Deja, tą dieną irgi ly
nojo. Tie, kurie nevažiavo,
tarp jų ir mes, likome mieste.
Mes nuėjome į karietų ir į
meno muziejų. Labai norėjau
nueiti į vieną privatų meno
muziejų, kurį įkūrė armėnų
kilmės turtuolis, atsidėko
damas Portugalijai už suteik
tą politinį prieglobstį. Tame
muziejuje yra daug pasaulinio
garso šedevrų, tačiau mu
ziejus buvo uždarytas rekons
trukcijai. Toliau važiavome
link Sevilijos. Portugalijoj dar
sustojome Elvas miestelyje,
kuriame yra veikiantis 1617
amž. akviadukas. Labai di-\
delis ir gražus. Sieną į Ispa
niją kirtom taip pat nepastebi
mai — jokio įspūdžio. Sevilija
— pats gražiausias mūsų
kelionės metu aplankytas
miestas. Tai tikras miestasmuziejus. Su didžia praeitimi.
Sevilįja suvaidino didelį vaid
menį atrandant naujas žemes.
Atvykom pavakary, bet vos tik
paskirstė kambarius, mes tuoj
pat ištrūkom pasivaikščioti po
senamiestį, iki kurio buvo apie
10 min. ėjimo. Mieste daug
palmių — labai jau egzotiškai
atrodo senoji architektūra pal
mių ir dar žydinčių apelsin
medžių fone! Sevilijoj apelsin
medžiai ne tik žydėjo, bet buvo
ir vaisių. Įdomu, kai miestuo
se ant medžių auga valgomi
vaisiai!
Ekskursijos po miestą me
tu mums parodė barokinį pas
tatą, kuriame dabar yra uni
versitetas, anksčiau fai buvo
tabako fabrikas, kuriame
dirbo tokios merginos, kaip
Karmen. Pravažiavom, o vė
liau, eidami pasivaikščioti
krantine, praėjom pro pastatą,

kuriame vyksta korida. Gana
gražus pastatas, spalvingomis
sienomis, apskritos formos.
Tarp kitko sužinojome, kad
portugalai bulių neužmuša,
kaip ispanai, ir nesižavi gy
vūnų mirtimi. Koks gi skirtu
mas — vis tiek vargšai su
žeisti gyvūnai keliauja į sker
dyklą.
Sevilijoje labai akivaizdus
musulmonų ir katalikų kultū
rų susimaišymas. Mes aplan
kėm katedrą, kurioje yra Ko
lumbo antkapines paminklas,
senuosius rūmus-tvirtovę (Alcazar), kuriuose vyrauja musul
moniškoji architęktūra, Mari
jos Luizos parką, — tai sodas
su daugybe fontanėlių ir ba
seinėlių. Ir palmės, palmės,
palmės.
Katedra —milžiniška!
Didžiausia gotikinė bažnyčia
pasaulyje. Žmonių buvo daug.
Turistų gausu visame mieste.
Aplink katedrą '.— nuostabi
aikštė, aplinkinės gatvelės ir
namai — kaip atskiri kultūros
paminklai. Dauguma namų
puošia giminių herbai. Labai
daug
aikščių,
paminklų,
fontanų, lauko kavinukių,
žmonės labai gražiai ap
sirengę (mes buvome sekma
dienį — tai šventadienis, baž
nyčios diena). Matosi, kad
vaikštinėja po miestą šeimo
mis — su vaikais, kurie irgi
gražiai aprengti. Labai skir
tingai nuo Amerikos, kur vis
tik pagrindinis rūbas — džin
sai, sportiniai batai, ir kur
vyrauja „nerūpestingas” sti
lius, kuris labai dažnai reiškia
ne tiek nerūpestingumą, kiek
apsileidimą. Mes džinsų ir
Sportinių batų savo bagaže
neturėjom (tai buvo mano
sąlyga dar prieš vykstant į
kelionę — vis tik į Europą
važiuojam!).
Oras buvo puikus, gal 18
laipsnių šilumos, dangus
žydras žydras. Žodžiu, viskas
prisidėjo prie to puikaus įs
pūdžio, kurį mums paliko Se
vilija. Vakare buvo organizuo
ta išvyka pavakarieniauti ir
pamatyti flamenco šokio pro
gramą. Vakarienė su vynu,
maisto — per daug, kaip įp
rasta. Po vakarienės buvome
pakviesti į gretimą kambarį
salytę su scena, parteriu ir
mažu balkonėliu žiūrovams,
labai puikia programa. Skai
čiau dar prieš kelionę, kad fla
menco reikia žiūrėti Sevilįjoj
— čia jį geriausiai šoka. Paliko
labai didelį įspūdį, tik gaila,
kad neleido filmuoti. Progra
mos metu gali užsisakyti vyno
ar kito gaivaus gėrimo. Tikra
andalūziška pramoga! Ryto
jaus dieną jau kėlėmės keltu į

Maroke esantis Marakesh
miestas pasaulio istorijoje gali
būti minimas kaip vieta, ku
rioje pavyko iš aklavietės iš
traukti derybas dėl pasaulinio
klimato atšilimo problemos
sprendimo. Čia tarptautinėje
konferencijoje po audringų
debatų pasirašytas susitari
mas, atveriantis kelią pradėti
įgyvendinti vadinamąjį Kioto
protokolą dėl pasaulinio atšili
mo. Jungtinių Tautų sureng
toje konferencijoje dalyvavę
160 valstybių aplinkos apsau
gos ir energetikos ministrai
apėjo dėl šiemet JAV pareikš
to nepritarimo iškilusią kliūtį
— jie įtikino Rusijos bei
Japonijos atstovus pradėti
1997 metais pasirašyto Kioto
protokolo ratifikavimo pro
cesą. Pasak Rusijos delegaci
jos Marakesh klimato konfe
rencijoje vadovo Aleksandr
Bedrickij, pasiektas susitari
mas atveria Maskvai kelius
ratifikuoti Kioto protokolą.
Ratifikavimui
pritarė
ir

Maroką. Afrika ten visai
nepanaši į Afriką, kokią gali
ma įsivaizduoti iš matytų
filmų. Ji žaliuojanti. Jokių
smėlynų. Jie kažkur giliau
žemyne, Maroke užima apie
60-70 proc. teritorijos. Bent
jau mums taip sakė vietinis gi
das, argi patikrinsi? Mes jokių
smėlynų nematėm. Persikė
lėm pirmiausia į Ceutą —
Ispanijos teritoriją Afrikos
žemėje. Bet užtat siena su
Maroku čia jau buvo tikra.
Pasų kontrolė, antspaudai,
eilės ir pan. Mes sėdėjome
autobuse, mūsų pasus su
tvarkė grupės direktorė. Bet
Maroko pasienietis atėjo į
autobusą visiems pažiūrėti į
akis — ar tikrai ten mes
esame paso nuotraukoje!
Maroke — tvarka ne
tvarkoje. Pasienio punktas
daugiau primena šiukšlyną.
Labai netvarkinga, nešvaru.
Daug einančių per sieną pre
kiautojų: Ispanįjoj nupirko —
Maroke parduos. Jie paperka
policininkus — akivaizdžiai
duoda kyšius. O mes viską
matom pro autobuso langus!
Labai daug moterų, kurios
tempia didžiulius maišus ir
kaip vėliau sužinojom, mo
terys yra pagrindinės dar
bininkės. Užsienio bendrovių
steigiamose gamyklose dau
giausia dirba moterys, vyrai gi
— prekiautojai. Bet visur, kur
prekyba — vyrai, ir dažniau
siai jie parduoda rankų darbo
dirbinius, kurie padaryti mo
terų rankomis. Nėra įprasta,
kad vyrai ką nors paremon
tuotų ar pataisytų, todėl mies
tuose, kuriuos — aplankėm —
tvarkos, švaros, remonto labai
jau reikėtų. Bet užtat vien
vyrai sėdi arbatinėse, gatvėse
— nė vienos moters.
Taigi, pasienyje — tikrai
malonaus vaizdo nėra. Nors
gamta, toliau važiuojant, graži
— žaluma, kalvos, avytės
ganosi. Pastatai tiek užmies
tyje, tiek miestuose — baltos

Japonįjos delegacįjos atstovai,
kadangi Washington atstovų
sprendimas ratifikuoti doku
mentą įgijo ypatingos svarbos
įgyvendinant
tarptautinės
bendruos pastangas. Išskyrus
Europos Sąjungos valstybes,
iki šiol nė viena kita pasaulio
šalis tvirtai nebuvo pareiškusi
apie savo ketinimus artimiau
siu metu ratifikuoti Kioto pro
tokolą. Kioto protokolas įpa:,
reigoja ekonomiškai galin
giausias ir daugiausia stam
besnių pramonės įmonių tu
rinčias pasaulio valstybes su
mažinti išmetamų į Žemės at
mosferą dųjų, kurios sukelia
vadinamąjį šiltnamio efektą,
kiekį. „Šiltnamio dujos” skati
na pasaulinio klimato atšilimą
Mokslininkai yra apskai
čiavę, kad nuo 1990-ųjų iki
2012 metų pasaulio klimatas
gali atšilti net 5 procentais.
Kioto protokolo svarstymas
užtruko net ketverius metus.
Didžiausias pavojus Kioto
susitarimui buvo kilęs kovo
mėnesį, kai Jungtinės Valsti
jos pareiškė, kad nesirengia
dalyvauti jo įgyvendinime, nes
tai pakenks šalies ekonomikai.
Klimato
konferencijos
Marakesh metu Washington
dar kartą patvirtino, kad
nesirengia grįžti prie Kioto
protokolo svarstymo. Valsty
bės sekretoriaus pavaduotoja
Paula Dobriansky pareiškė,
kad JAV ieško kitokių būdų
klimato pasikeitimo proble
moms spręsti.
Praėjusią savaitę Rusija
ratifikavo Kioto susitarimų
protokolą, nepaisant, kad tai
sukels dar didesnių sunkumų
šalies ekonomikai.
Degantys miškai, neužge
sę vulkanai prisideda prie kliJJL

spalvos, kaip ir Ispanijos
pietuose, nes vasaros labai
karštos.
Sustojome Tetouan mies
te, kuris anksčiau buvo ispanų
Maroko sostinė. Ten perėjom
per gatveles iki aikštės su
sultono rūmais. Gražūs, balti
rūmai, bet sultonas ten
negyvena, ir kažin ar kada
gyveno. Jis turi, atrodo, šešio
lika rūmų. Nusifotografa
vome, traukiame toliau. Žmo
nių gatvėse nemažai. Moterys
apsirengusios įvairiai — dalis
tradiciniais ilgais rūbais,
dengtais veidais, bet nemažai
ir europietiškai, merginos net
su džinsais. Žodžiu, skver
biasi čia nauji vėjai. Marokas
atviras permainoms, ateina
užsienio kapitalas, bet apskri
tai kraštas nėra turtingas,
nėra tvarkingas, gatvės pre
keiviai labai įkyrūs, nors tai
yra jų gyvenimo bodas.
Nakvojome Tangier mies
te. Čia irgi vienintelėje vietoje
kelionės metu reikėjo pildyti
viešbučio korteles — su vardu,
pavarde, adresais, paso nu
meriu, ir t.t. Baisūs biuro
kratai. Vakare ir valgėme
viešbučio restorane su visa
grupe. Gėrimai buvo brangūs.
Vakare išėjome pasivaikščioti.
O kitą dieną — ekskursija po
miestą. Senamiestyje labai
siaurutės gatvelės.
Daug
krautuvėlių. Vyrai apsirengę
tokiais ilgais apsiaustais, su
smailėjančiais galais šlepetėm
— kaip iš pasakų. Apsiaustai
dažnai su gobtuvais —
naudingi nuo dykumų vėjų,
nors čia jų nebuvo. Nei dyku
mų, nei vėjų. Siaurose gatve
lėse kai kur kvepia šlapimu.
Taigi, vyrai čia tikri slunkiai.
Mūsų vietinis vadovas irgi
buvo apsirengęs tradiciniu
rūbu ir, atrodė, didelis savo
krašto patriotas. Mus vedė į
Maroko amatų ir meno mo
kyklą, kurioje mokosi netur
tingi gaoesni vaikai. Tie, ku
riuos mes matėm, labai

mato atšilimo.
* **
Brazilija giriasi aukso gry
nuoliais. Braziluos centrinis
bankas rengiasi kreiptis į
Guinnesso pasaulio rekordų
knygos leidėjus, kad į knygą
būtų įtrauktas ir šaliai prik
lausantis 60,8 kg aukso gry
nuolis, kuris, brazilų nuomo
ne, yra didžiausias pasaulyje.
Aukso grynuolis yra Braziluos
aukso atsargų dalis. Šiuo me
tu jis eksponuojamas Centri
nio banko vertybinių popierių
muziejuje. Muziejaus kurato
rius Joeltonas Omellas pažy
mėjo, jog šalies geologijos
mokslų instituto mokslininkai
per metus trukusį tyrimą įro
dė, kad šis aukso grynuolis iš
tikrųjų yra sunkiausias pa
saulyje. Beje, be didžiausio pa
saulyje aukso grynuolio, Bra
zilijai priklauso ir antras, ir
trečias didžiausieji. Šie gry
nuoliai sveria atitinkamai
40,5 kg ir 33,5 kg.
***
Ką vėlų rudenį ir žiemą
veikia kurmiai? Nemiega, tik
rausia savo tunelius giliau,
mat ir sliekai žiemą būna gi
liau. Sodininkai trokšta atsi
kratyti kurmių, tvirtinama,
jog šie gyvūnai sudoroja daug
grambuolių vikšrų ir kitokių
kenkėjų, be to, tai pelėdų ir ki
tokių plėšriųjų paukščių mais
tas, taigi gamtoje reikalingi ir
kurmiai.
♦ **
Nuo sausio pirmosios Illi
nois valst. už 0.8 promiles al
koholio, rasto vairuotojo krau
jyje, policįja galės atimti auto
mobilį ir parduoti aukcione.

rūpestingai mokėsi kopijuoti
rytietiškus ornamentus. Po to
aplankėm kooperatyvą, kuria
me galima buvo įsigyti rankų
darbo kilimų, keramikos, odos,
vario dirbinių. Kilimai labai
spalvingi, visokių formų ir
dydžių. Reikia labai derėtis, ta
proga mus iš anksto perspėjo
ir Manuela, ir vietinis gidas.
Mūsų grupėje beveik kiekvie
nas ką nors pirko, nes kitos
progos ką nors įsigyti nebuvo
— mūsų praktiškai nepaliko'
vienų Maroke, nors sakė, kad
šiaip yra saugu. Buvo kas
pirko ir kilimus, nes jų per
siuntimas buvo garantuotas.
Kaip ten bebūtų, visi guodėmėa, kad, jei ir permokėjom,
tai tie pinigai eina šeimų
išlaikymui; na, ir, žinoma, vy
rų arbatos gėrimui arbatinėse.
Su vienu tų vyrų įsikalbėjom
— puikiai kalba angliškai,
moka prancūziškai, o mokslo
neragavęs, taigi, prekyba
išmoko žmogų prisitaikyti.
Maroko šiaurinėje dalyje,
kurioje mes buvome, matyti
dideli kontrastai turtine pras
me, vienur lūšnos, kitur už
didelių sienų — prabangūs rū
mai. Kai kur namus nusipirkę
garsūs užsieniečiai — vietos
gražios, pragyvenimas pigus,
ir egzotika!
Tiesa, Maroke mus vaišino
beduinų arbata — tai stipri
mėtų arbata, labai saldi, bet
skani.
Kėlėmės keltu atgal. Labai
gražu plaukti palei žalios Afri
kos krantus! Kelionė atgal
Gibraltaro sąsiauriu truko
apie 2,5 valandos, ilgiau nei
pirmyn, nes grįžom iš kito
miesto. Siauriausia Gibraltaro
sąsiaurio dalis — 18 km.
Labai gražiai atrodė Gibral
taras, vadinamas „The Rock in
Gibraltar” arba „The Rock
Fortress”, į kurį buvo planuota
papildoma ekskursįja — tai
anglų zona nuo 1704 m.
Bus daugiau

I

□

* Seimas ketvirtadienį
ypatingos skubos tvarka
priėmė nutarimą dėl keturių
(NBudatantu „Uttum ryto* (LR), „LMtuvoo taniu* (Lt). .RMpubiifcoo* IR),
Lietuvos karo medikų pasiun
„Kauno dUnoa* (KDK „Klaiptdoa* (K), „ValatyMs tanių* (VŽ) dianraMų, BNS
ir Eito# inform*cįjo<ni»)
timo į Afganistaną dalyvauti
Jungtinių Tautų vadovauja
„Williams” pardavė „Mažeikių naftos ”
moje taikos palaikymo opera
akcijas Rusijos bendrovei „Jukos”
cijoje. Lietuvos karo medikai
operacijoje dalyvaus čekų karo
Atkelta iš 1 psl. išleidžiant jog negaliojančiomis būtų pri
lauko ligoninės sudėtyje. Iš 30
dvi akcijų emisijas ir sutei pažintos ir „Mažeikių naftos”
savanorių atrinkti keturi karo
kiant teisę visas naujai išleis akcijų pasirašymo sutartys.
medikai šiai operacijai tris
Pasak teisininko, teismui
tas akcijas įsigyti Rusijos naf
mėnesius ruošėsi Čekįjoje.
tos susivienijimo „Jukos” ant pripažinus, jog akcijų pasi
Seimas taip pat po pateikimo
rinei įmonei „Yukos Finance”, rašymo sutartys buvo neteisė
yra
pritaręs ir kitam nutarimo
tos, „Mažeikių nafta” turėtų
yra neteisėtas.
projektui,
kuriame numatoma
Advokatų kontoros „Baub grąžinti iš „Jukos” už akcijas
pusmečiui
pasiųsti į Afganis
lys ir partneriai” advokatas gautus pinigus.
taną
iki
40-ties
Lietuvos karių
Tačiau premjero patarė
Evaldas Rapolas sakė, kad
būrį,
kuris
dalyvautų
JAV
teismo sprendimas dar nėra jas, teisininkas Saulius Spėvadovaujamoje
antiteroristi
įsiteisėjęs, todėl gali būti, kad čius mano, būtų sunku įsivaiz
nėje operacijoje „Tvirta taika”.
jis bus apskųstas aukštesnės duoti atgalinį veiksmą — su
* Seimo opozicinės libe
tartys
jau
pasirašytos,
„Ju
instancijos teismui. E. Rapolo
ralų
frakcįjos atstovai krei
kos”
sumokėti
pinigai
jau
nau
teigimu, įsiteisėjus teismo
pėsi
į Vyriausiąją tarnybinę
dojami
gamyklos
moderniza
sprendimui, smulkieji akci
etikos
komisiją bei parlamen
ninkai galėtų prašyti teismo, vimui.
tinę etikos ir procedūrų komi
Lietuvos įmonės investuos
siją prašydami išsiaiškinti, ar
į biodyzelino gamybą
vidaus reikalų ministras Juo
zas Bernatonis nenusižengia
Atkelta iš 1 psl.
Biodyze metus pagaminti apie 2,000
Viešųjų
ir privačių interesų
tonų
biodyzelino
iš
rapsų.
lino gamykloje, kurioje mon
derinimo
įstatymui ir valsty
Tuo
tarpu
didžiausias
Lie
tuojama įranga atvežta iš už
bės
politiko
etikos principams
tuvoje
degtinės
gamintojas
sienio, dirbs apie 12-14 žmo
vienu
metu
vadovaudamas
„Stumbras”
baigia
pertvarkos
nių. Biodyzeliną iš rapsų ga
ministerijai
ir
dirbdamas
Lie
darbus
Šilutės
gamykloje
ir
mins ir Telšių rajone įsikūręs
tuvos
socialdemokratų
parti
planuoja
netrukus
joje
pradėti
žemės ūkio kooperatyvas
jos rinkimų štabe. (LR, LŽ, Eite)
„Telšių bioenergija”, dabar iš grūdų gaminti dehidratuotą
* Kandidato į preziden
bandantis taisyti pavasarį etanolį. Jis būtų naudojamas
tus
Rolando Pakso rinkimų
kaip degalų priedas. Per parą
gaisro sugadintą įrangą.
štabas
Panevėžyje pateko į
Vienas įmonės vadovų „Stumbras” planuoja paga
dviprasmę
padėtį: rugsėjo 17
Vytautas Barsteiga teigė, jog minti 3,000 dekalitrų (dal)
d.
jis
įsikūrė
kavinėje, kurią iš
„šiemet biodyzelino tikrai etanolio, nuo 2004-ųjų — po
teatro
nuomojasi
„tulpinių”
nepagaminsime. Gaminsime 6,000 dal.
nusikalstamos
gaujos
vado
Žemės ūkio informacijos ir
tiktai aliejų, nes kooperatyvo
Virginijaus
Baltušio,
kuris
nariai teužaugino apie 50 hek kaimo verslo centro duomeni
šiuo metu yra suimtas, valdo
mis, 2002 metais Lietuvoje
tarų rapsų”.
ma bendrovė. Liberalų demo
Pasak Žemės ūkio, „Telšių deklaruota apie 57,000 hekta
kratų partijos atstovai aiški
(BNS)
bioenergija” planuoja per rų rapsų pasėlių.
nasi pavėluotai sužinoję, kas
Akmenės rajone atrastas viduramžių
yra tikrieji kavinės šeimi
kapinynas
ninkai.
(LR, Elta)
Atkelta iš 1 psl.
rankogali- turėtų būti gerai išsilaikęs,
* Lietuvos bankas rugsė
nės apyrankės ir kryžinio kadangi žemės paviršiuje nėra jo 19 dienai nustatė tokius
smeigtuko dalis. Mokslininkų suardytų liekanų.
lito ir užsienio valiutų santy
Pasitvirtinus archeologų
teigimu, senieji radiniai yra
kius: 1 euras — 3.4528 lito, 1
spėjimams, Akmenės rajone JAV doleris — 3.5499 lito.
išlikę nuo VI - XIII amžių.
Pasak archeologo Bro tai būtų vienintelis iki šiol
* Alkoholiniais gėrimais
(Elta)
niaus Dakanio, kapinynas rastas kapinynas.
bus galima prekiauti dega
„Langas į ateitį atidarė 8 viešuosius
linėse bei kaimo parduotuvių
nespecializuotuose skyriuose.
interneto centrus
Tai
patvirtino vyriausybė,
Lietuvos bendrovių „Omni- bei
kaimų bendruomenės,
tel”, „Lietuvos telekomas”, seniūnijos. Ypač joms interne
„Hansa — LTB”, Vilniaus ban to centras tampa svarbiu in
ko, JSonex” bei „Alna” sąjunga formacijos, žinių, kultūros
„Langas į ateitį” šiuo metu jau centru. Mūsų įrengti interneto
NEKILNOJAMASIS TURTAS
yra atidaręs 8 viešuosius in centrai tampa pagrindu ir vie
terneto centrus, kuriuose visi tos savivaldai veikti informa
norintieji gali naudotis inter cinės visuomenės plėtros sri
GREIT PARDUODA
netu nemokamai. Planuojama, tyje”, sakė „Langas į ateitį”
Landmark
jog iki metų pabaigos Lietu direktorė L. Križinauskienė.
properties
voje bus įrengti 65 viešieji in
Bus. 773-2296761
Šių metų gegužę sukurta
terneto centrai 54 vietovėse.
Res. 706425-7160
Po du iš jau veikiančių inter sąjunga „Langas į ateitį” sie
Mofal 7736906006
neto centrų yra Alytuje ir Pa kia skatinti interneto naudo
Pager 6300144330
nevėžyje, po vieną — Varėno jimą ir taip kelti gyventojų
RIMAS STANKUS
je, Seirijuose, Kėdainiuose ir gyvenimo lygį, valstybės kon
•
Čikagoje
ar priemiesčiuose
Viečiūnuose, teigiama viešųjų kurencingumą pasaulyje. Da
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
ryšių bendrovės „DDB&Co.- bar Lietuvoje internetu nau
• Nuosavybių įkainavimas veltui
Katkevičius” penktadienį iš dojasi 14 proc. jos gyventojų, o
• Tarpininkaujame gaunant
paskolą
platintame pranešime spau Europoje — beveik 40 proc.
• Pensininkams nuolaida
žmonių. Sąjungos įkūrėjai vi
dai.
„Mus gerokai nustebino toks liasi, kad suteikus galimybę
didelis šalies gyventojų noras gyventojams nemokamai nar
naudotis internetu. Per labai šyti po internetą ir taip gilinti
New Vision
trumpą laiką sulaukėme di kompiuterines žinias, per 3
Bus.: 708-361-0800
džiulio dėmesio ir paraiškų metus pavyks pasiekti Eu
Vtfce M* 73854-7820
Sąjungos
interneto
srauto. Labai aktyvios ir dide ropos
Fax: 708-361-9618
(BNS)
lių miestų, ir mažų miestelių skverbties vidurkį.

Trumpai apie viską

DANUTĖ

Klaipėdos uosto ateitį nubrėš japonai

Vilnius, rugsėjo 6 d. (BNS)
— Susisiekimo ministerįjai ir
Klaipėdos uosto direkcijai pa
prašius pagalbos, uosto gali
mybes bei perspektyvas nau
joje studijoje ketina pateikti
Japonįjos tarptautinio bendra
darbiavimo agentūra JICA.
Nemokamos pagalbos ir ty
rimų japonų specialistų grupė
imsis pasirašiusi sutartį su
Susisiekimo ministerįja ir
maždaug po 16 mėnesių darbo
pateiks uosto plėtros gaires iki
2025 metų, penktadienį rašo
dienraštis „Verslo žinios”.
Pasak Susisiekimo ministe
rįjos sekretorės Liudmilos
Lomakinos, ministerįja į Japo
nįjos vyriausybę kreipėsi prieš
2 metus prašydama techninės
pagalbos programos lėšomis
atlikti Klaipėdos uosto plėtros

studįją, o artimiausiu metu
tikimasi pasirašyti sutartį su
JICA. „Mums tai labai nau
dingas bendradarbiavimas,
nes Japonįja — senas tradici
jas turinti jūrinė valstybė, liko
tik suderinti paskutinius
klausimus su vyriausybe dėl
šio projekto įgyvendinimo”,
sakė ji.

MAYER

Jei norite parduoti ar pirkti namas
mieste arpriemiesčiuose, kreipkitės
i DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir
sąžiningai patarnauja nuo 1986 m.
Nuosavybių įkainavimas veltui.

Tai - Jūsą laikraštis
THI LITHUANIAN ĮNORIO WIO< OAUT

.

SIŪLO IŠNUOMOTI

* Po rudeninio lietaus pa
kilo vandens lygis daugelyje
per vasaros karščius nuseku
sių Lietuvos upių ir ežerų.
Aplinkos ministerįjos (AM)
Vandens išteklių departamen
to duomenimis, 5 centimetrais
vandens lygis pakilo Nemune
ties Druskininkais, 4 centi
metrais — Merkyje ties Puvo
čiais, 1-2 centimetrais — vi
sose trejose Neries vandens
matavimo stotyse, 1 centimet
ru — Nevėžyje ties Panevėžiu,
Jūroje ties Taurage, Minijoje
ties Kartena, Bartuvoje ties
Skuodu, Tauragno ir Toto
riškių ežeruose, taip pat Kau
no mariose.
(Elta)
* Muitinės kriminalinė
tarnyba, pasitelkusi narus,
žada tikrinti, ar laivai iš Klai
pėdos uosto neišveža kontra
bandinių prekių. Klaipėdos
valstybinio jūrų uosto direkci
jos uosto kapitono tarnyba
kategoriškai nesutinka su to
kiu muitinės sumanymu ir
tvirtina, kad taip diskredituo
jamas Klaipėdos uosto vardas.
„Niekur pasaulyje negirdėjau
tokios praktikos, sumanymas
yra nekompetentingų asmenų
išsigalvojimas”, tvirtino uosto
kapitono pąvaduotojas Ričar
das Lučka.
(Vž, Elta)
* Skandalingai pagar
sėjęs Kauno politikas ir Sei
mo narys Vytautas Šustaus
kas per kelerius metus turėjo
net 21 transporto priemonę, o
vien šiais olėtais pardavė tris.
Kauno apskrities mokesčių in
spekcijoje šiuo metu atlieka
mas tyrimas, kurio tikslas —
išsiaiškinti, ar politikas su
mokėjo mokesčius. Pagal įsta
tymus per metus be jokių
mokesčių žitaogus gali parduo
ti vieną transporto priemonę.
„Kauno dienai” V. Šustauskas
sakė, kad automobiliai „nukri
to iš dangaus”. Vėliau politi
kas žurnalistams aiškino, kad
transporto priemonės atiduo
tos giminaičiams. „Jos buvo
tiesiog nurašytos. Kai formi
nome sutartis, jų kaina buvo
vos 5 litai”, sakė parlamenta
ras.
(KD, BNS)

* Ryšių reguliavimo tar
nyba surašė administracinio
teisės pažeidimo protokolą fik
suoto ryšio monopolį turinčio
„Lietuvos telekomo” vadovui
Tapio Paarma dėl neteisėto
skambučių iš fiksuotojo į mo
biliojo ryšio tinklus kainų pa
didinimo nuo šių metų rugsėjo
pradžios. Administracinio tei
sės pažeidimo protokolo me
džiaga per tris dienas bus per
duota teismui.
(BNS)
* Kazlų Rūdos specialio
sios internatinės mokyklos
muzikos mokytoja kelias savo
mokines įkalbinėjo važiuoti
padirbėti į užsienį. Visoms
nežymų protinį atsilikimą tu
rinčioms mergaitėms pavyko
išvengti grėsusios sekso vergi
jos, 24 metų muzikos mokyto
jai Gitanai Kriščiūnaitei gre
sia baudžiamoji atsakomybė
už kėsinimąsi įtraukti į pros
tituciją kelias savo mokines.
* Vilniaus apygardos teis
mas ketvirtadienį pradėjo
iš esmės nagrinėti trįjų Pa
nevėžio nusikalstamos „tulpi
nių” gaujos narių bylą, kurioje
jiems pareikšti kaltinimai dėl
trįjų tyčinių nužudymų, ne
teisėto laisvės atėmimo, ne
teisėto ginklų laikymo ir ki
tų sunkių nusikaltimų. Prieš
teismą stojo 38 metų Sigitas
Novikovas, 35 metų Dainius
Skačkauskas *ir 23 metų Dona
tas Fedčas. Prokurorui pers
kaičius kaltinamąją išvadą,
S.Novikovas ir D. Skačkaus
kas visiškai pripažino savo
kaltę dėl jiems inkriminuo
jamų nusikaltimų. D. Fedčas
kaltę neigė. D. Skačkauską,
kuris sutiko bendradarbiauti
su teisėsaugos pareigūnais,
tiriant bendrų nusikaltimus, į
teismo salę atlydėjo automa
tais ginkluoti Greitojo reaga
vimo rinktinės „Aras” pa
reigūnai. Teisiamasis veidą
slėpė po kauke, ją kilstelėjo
• iki kaktos tik teisėjams pra
dėjus nustatyti asmenybes.
Buvo matyti, kad jis užsidėjęs
tamsius akinius ir prisiklija
vęs dirbtinę barzdą ir ūsus.
(BNS)

SKELBIMAI
SIŪLO DARBĄ
Reikalingi langų plovėjai.

Renkame 50 grupių, po 1, 2 ar 3
asmenis (vyrai ir moterys). Turite
turėti savo automobilį ir susikalbėti
angliškai. Darbas nuo pirmadienio
iki šeštadienio. Atlyginimas $80$150 į dieną. Atlyginama kiekvieną
dieną. Atvažiuokite šiandien,
pradėkite dirbti rytoj. Blue Sky
Window Cleaning, Ine., 2752
Maple Avė, Downers Grove, IL
60515. 1/2 mylios į rytus nuo 355

ĮVAIRUS

A tS

24FH8,7DAYS
779631-1833
312-371-1837

FREE ESTIMATE
ApšMymo Ir šaldymo sistemų
vtsapuslikae aptarnavimas Ir
Vandens Šildytuvai
Kaminai
Gariniai 'boileriai
Ceni
antrinėi Saldymo sistema

ELEKTROS

Įdarbinimo biuras siūk)

Geras atlyginimas.
Būtinas anglų kalbos
žinojimas.
2921 N. Milwaukee.
Tel. 773-278-0660.
Reikalingi darbuotojai par
duotuvių valymui TN ir IN

Liūdinti šeima.
Laidotuvių direktorius Donald M. Petkus, tel: 800-994-7600,
arba www.petkusfuneralhomes.com

AatA.
JUSTINA KUŠELIAUSKASBARAKAUSKAITĖ
Mirė 2002 m. rugsėjo 18 d., Floridoje.
Gimė Lietuvoje 1903 m. Į Ameriką atvyko 1949 m.
Gyveno Brighton Parko apylinkėje, vėliau Golden
Beach, FL.
Giliame liūdesyje liko: dukros Marija Barzda ir Re
gina Cemarka su vyru Vytautu bei anūkas dr. Vidman
tas Cemarka su žmona Marija; sūnus Vidmantas Kušeliauskas su žmona Beverly ir anūkai Vidas, Samanta
ir Chris; sūnus Kazimieras Kušeliauskas; sūnus Anta
nas Kušeliauskas su žmona Lilija, anūkė Violeta Stri
kas su vyru Algiu, anūkas Antanas Kušeliauskas su
žmona Zita bei daug proanūkų.
A.a. Justina priklausė Šaulių organizacijai ir buvo
labai aktyvi Brighton Parko bažnyčios rėmėja.
Velionė bus pašarvota penktadienį, rugsėjo 20 d.
nuo 3 v. p.p. iki 9 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuo
se (12401 S. Archer Avė., Lemont, IL 60439, arti Derby
Rd.). Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugsėjo 21 d. Iš Pet
kus laidojimo namų 9:30 v.r. a.a Justina bus atlydėta į
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kur 10
vai. ryto bus aukojamos gedulingos šv. Mišios. Po šv.
Mišių velionė bus palydėta į Šv. Kazimiero lietuvių ka
pines.
Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose laidotuvėse.
Vietoj gėlių prašome aukoti Lietuvos našlaičiams.

Liūdinti šeima

Laidotuvių direktorius Donald M. Petkus, tel: 800-994-7600

draudimo
skambink man

FRANK

Dirbu užmiestyje. Dirbu gre
itai, garantuotai ir sąžiningai.

ZAPOLIS

773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

Liaudies medicinos gydytojas
OLEH CHEREDNYK.
Diagnostika ir gydymas liaudies
medicinos metodais.

Tel. 847-635-0353;
847-507-4074 (mob.)

valstijose. Pageidautina vyrai.
Atlyginimas nuo
$1,500 iki $1,800.

Tel. 615-554-3161.

AUIUMOHUDMMLSVaKATTSR

Window Washers Needed!

Agentas Frank Zapolis įr Off. Mgr.

40,000 per year. We need 100 crews.
No exp. necessary. Will train. Mušt
have valid driver's license and transporiation. Mušt be fluent in English.
L.A. McMahon Window Wasning.
Chicago and Milwaukee area.

Auksė S. Kane kalba lietuviškai.

Tel. 800-820-6155.

k
k
Staiga mirė 2002 m. rugsėjo 14 dieną.
Giliame liūdesyje liko: žmona Jūra, sūnus Andrius,
motina Stasė Gvazdinskienė; brolis Povilas su žmona
Loreta ir vaikais Ingrida bei Aleksu; tetos Monika Tritt
su šeima ir Teofilė Miškauskienė; svainė Elena Z. Car
ter, svainis Kazys Jonaitis bei kiti giminės Lietuvoje ir
Amerikoje.
Velionis bus pašarvotas sekmadienį, rugsėjo 22 d.
nuo 3 v. p.p. iki 8 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuo
se (12401 S. Archer. Avė., Lemont, IL 60439, arti Derby
Rd.). Laidotuvės įvyks pirmadienį, rugsėjo 23 d. Iš Pet
kus laidojimo namų 9:30 v.r., a.a. Darius bus palydėtas
į Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, ku
rioje 10 vai. ryto bus aukojamos gedulingos šv. Mišios.
Po šv. Mišių velionis bus palydėtas į Šv. Kazimiero lie
tuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame draugus, gimines ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Vietoj gėlių prašome aukoti „Saulutei” arba šv. Mi
šioms.

Dėl
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI.
Turiu Čikagos miesto leidimą.

sugyvenimu.

AatA.
DARIUS GVIDAS
(GVAZDINSKAS)

arba www.petkusfuneralhomes.com

greitkelio, Maple ir Walnut gatvių
kampe. Tel. 630-515-8706

darbą amerikiečių šeimose
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CYVySmKAIIIMAS

FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th Street
Tel. 708-424-8654; 773-581-8654

3208 1/2 West 95th
Street >
Tel. 708-424-8654
773-581-8654
AUTOMOBILIO, NAMU.
SVEIKATOS IR GYVYBĖS
DRAUDIMAS
Likę a good neighbor, State Farm is there.®

Farm Insurance Companies • Home Offices: Bloomington, Illinois

Oak Lawn išnuomojamas 4

JICA parengtinio tyrimo
grupės vadovas Eįji Naruse ti
kino, kad JICA pasirašius su
tartį su Lietuvos vyriausybe
dėl visos apimties Klaipėdos
uosto plėtros studįjos po 3
mėnesių imsis darbų. Japonų
specialistai domėjosi ir Šven
tosios uosto perspektyvomis,
todėl būsimoji studįja grei
čiausiai apims ir šio uosto
plėtros perspektyvas.

kambarių. 2 mieg. butas su šiluma
Yra šaldytuvas ir dujinė viryklė.
Šalia teniso kort&i ir baseinas.
First Rate Real Estate, 773-7672400, Aušra Padalino.

Ieškoma auklė/ūkvedė
Lake Forest rąjone.
Skambinti
tel. 847-295-0405,
po 6 v.v.

Brighton Park išnuomojamas 2

Part Ome accountant/bookkeeper

mieg. butas 1 ar 2 vyresnio amžiaus

reikalingas visuomeninio pobūdžio
lietuviškai organizacijai Čikagoje,
galįs naudoti lietuvių ir anglų kalbas.

įmonėms Naujas kilimas, šaldytuvas
dujinė viryklė. Nerūkyti ir be
gyvulėlių. Tel. 773-624-1542.

turįs kompiuterį ir susisiekimo
priemonę. Kompensacija pagal susi

708-485 4961, palikti žinutes.

tarimą Tel. 773-275-4222

Narnami Paskolos, Apdraustos Sąskaitos

Mutual Federal Savings
and loan association of chicago
2212 WestCcrmak Road, Chicago, IL 60608
(773) 847-7747
Stephen M Oksas, Prefident
Potamaujem Čikagos Ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 95 Metus.

I

B
I

6

DRAUGAS, 2002 m. rugsėjo 20 d., penktadienis

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Atšaukiamas Lituanistikos
tyrimo ir studijų centro spalio
20 d. Jaunimo centre planuo
tas solistės Giedrės Zeicaitės
ir pianistės dr. Ramintos
Lampsatytės koncertas. Prie
žastis - netikėtas sol. G. Zei
caitės susirgimas.

fjf art! ir toli
„TRYS MYLIMOS” CLEVELANDE!
Čikagoje veikiantis „Žalt
vykslės” teatras rugsėjo 29 d.,
sekmadienį.
4 val.v. Dievo
Motinos parapijos auditorijoje
parodys Žemaitės komediją
„Trys mylimos” Clevelando
Lietuvių Bendruomenės ren
giamose Lietuvių dienose. Visi
Clevelando ir apylinkių lietu
viai kviečiami!

JoAnne Akalaitis, anksty
vesnių lietuvių ateivių atžala,
prancūzų dramaturgo Jean
Racine (1639-1699) veikalu
„Phedre” rugsėjo 14 d. pradėjo
Čikagos Court teatro,(5535 S.
Ellis Avenue) 48*ąjį sezoną.
Kaip žinia, Phedre (liet. Fe
drą) yra graikų padavimų he
rojė. JoAnne Akalaitis anks
čiau Court teatre yra sėkmin
gai pastačiusi ^.Ipagenia Cycle” ir „Penai Colony” veikalus.
Jos statomi dramos veikalai
pasižymi originalumu ir išra
dingumu. Čiagimė JoAnne
Akalaitis prieš keletą metų
pirmą kartą lankėsi Lietuvoje
ir sugrįžo pilna geriausių įs
pūdžių.
„Phedre”
veikalo
spektakliai Court teatre tęsis
iki spalio 6 d. Informacija tel.
773-735-4472.

2002 in. rugsėjo 15 d, „Žaltvykslės" aktoriai po spektaklio Detroite. Iš
kairės: Gintautas Beržinskas, Giedrė Griškėnaitė-Gillespie, Viktoras Jašinskas, režisierė Ilona Čiapaitė, Violeta Drupaitė-Cole, Neringa PrUselaitytė.

LEMONTAS SULAUKĖ TEATRO
PLC kultūrinės veiklos sezono pradžia

sime jūsų su dabartinius lai
kus vaizduojančia komedija. O
jeigu neturite komedijų, tai va
knyga, kurioje devynios dra
mos, — pagal režisierę Iloną ’
Čiapaitę, dovanodama mirusio
rašytojo Vytauto Alanto kny- >
gą, dėkodama už gražų spek
taklį, kalbėjo jo žmona Irena
Alantienė.
Tai turbūt pasisekė, aiškino
abi išvyka patenkintos mano
kalbintos žaltvykslietės, nes
pipirų, bent tenai, niekas ne
dalino. Tačiau vargo buvo.
Blogiausia, kad šeštadieniais
visi dirbame, todėl į Detroitą
važiavome naktį, kitiems vi
siškai neteko miegoti. Aišku,
tai atsiliepė ir pačiam vaidini
mui. Šalia to, turėjome ir vie
ną naują aktorių, pakaitalą
dokumentų tvarkyti staiga į
Lietuvą išvykusiam premjeros
dalyviui. Dėl to ir nervų įtam
pa padidėjo, bet pirmokas pa
sirodė gabus ir egzaminą išlai
kė.
„Aš niekada nesakau, kad
jau viskas gerai , — atsakė
režisierė Ilona Čiapaitė, pa
klausta, ar savo vaidintojais
buvo patenkinta. į— Aš noriu
vis geriau ir geriau, tačiau ir
iš Čikagos premjeros, ir iš iš
vykos Detroite jaučiu, kad lie
tuviškam reikalui visgi ką
nors gero darom. O tai jau
paskata ir ūpas dirbti toliau.
Ir taip pat labai malonu, kad
ir tarp antrabangių nesijau
čiame svetimi. Tokiomis nuo
taikomis važiuojame į Lemontą”.
„Trijų mylimų” spektaklis
Lemonte įvyks PLC Lietuvių
fondo salėje rugsėjo 22 d., sek
madienį, 12:30 vai. dienos lai
ku. Tuojau po šv. Mišių. Pa
maldos baigiasi 12 vai., tad
lankytojams bus laiko ir įpras
tiniam puodukui kavos.

NAUJIEJI MOKSLO METAI
LEMONTE
Po vasaros atostogų duris
vėl atveria lituanistinės mo
kyklos. Rugsėjo 7 d. naujieji
mokslo metai prasidėjo di
džiausioje lituanistinėje mo
kykloje už Lietuvos ribų —
Maironio mokykloje Lemonte.
Šiemet ją lankys 425 moki
niai, o dėstys joje per 50 mo
kytojų ir padėjėjų.
Pirmoji mokslo metų diena
klasėse prabėgo susipažįstant
tarpusavyje ir su naujomis'
mokytojomis, žaidžiant darže
lyje ir pradinėse klasėse, ra
šant rašinėlį aukštesniojoje
mokykloje.
Nepamirštama
mokiniams priminti mokyklos
taisykles ir elgesio reikalavi
mus.
Iškilmingame mokyklos ati
daryme direktorė Audronė Elvikienė pabrėžė lietuvių isto
rijos, kalbos ir kultūros svar
bą. Mokykloje įgytą žinių tur
tą mokiniai gali panaudoti dir
bant Lietuvos labui.
Tenka pasidžiaugti, kad šis
atsigręžimas į Lietuvą jau
vyksta — Maironio mokyklos
mokinės Žibutė Šaulytė, Aud
rė Kapačinskaitė ir Vida Mikalčiūtė šią vasarą dirbo sava
norėmis „Vaiko vartų į moks
lą” remiamuose centruose Lie
tuvoje (žr. „Draugas”, 2002
rugsėjo 6 d.).
Direktorė taip pat paminėjo,
kad šiais mokslo metais mo
kykloje specialiais renginiais
bus paminėti didysis lietuvių
poetas Bernardas Brazdžionis
bei Mindaugo karūnavimo
750-metis.
Švietimo tarybos vardu kal
bėjęs Juozas Polikaitis primi
nė himno žodžius apie didvy
rius ir didvyrių žemę. Praėjo
laikai, kai didvyriai gynė Lie
tuvą su ginklu rankose. Šių

„Tad laukiame Jūsų Lemon- giai, nes, gerbdamas žiūrovus,
te. Tikiu - kvies ir kiti lietu noriu leisti jiems patiems visa
viški telkiniai...” — rašiau tai sužinoti spektaklio metu,
DETROIT, MI
Vytauto Didžiojo šauliu „Draugo” šeštadienio priede o ne būti įtaigautiems iš anks
rinktinė ruošia linksmą ge po labai pavykusios Žemaitės to, tik visgi noriu pasakyti,
BALFO PRANEŠIMAS
gužinę, kuri vyks šį sekmadie „Trijų mylimų” premjeros bir kad- atvykusieji vaidinimo pa
nį, rugsėjo 22 d., 12 vai. Šau želio 9-tą Čikagoje, Jaunimo sižiūrėti tikrai nenusivils.
Artėjant spaliui — BALFo
lių namuose, 2417 W. 43rd centre. Ir visos pranašystės
Kaip pasisekė Detroite, tam
tradiciniam aukų rinkimo mė
Street.
Bus
įvairaus
maisto,
savo
teiginiui sustiprinti klau
išsipildė. Neseniai JAV LB
nesiui — Detroito skyriaus
veiks baras, „laimės šulinys”, Kultūros tarybos pastangomis siu iš ten grįžusią žaltvyksvaldyba maloniai kviečia visus
gros ir dainuos Algimantas įsteigta ir globojama „Žalt lietę, „mylimąją” Petronėlę
BALFo narius ir rėmėjus
Barniškis. Visi kviečiami ir vykslė” jau turi tris kvietimus. vaidinančią Violetą Drupaitę.
įteikti savo metinę auka BAL
laukiami.
Praėjusį sekmadienį „Tris my „Jie mus labai gražiai sutiko,
Fo rinkėjams įprasta tvarka
limas” rodė Detroito lietuvių priėmė, dėkojo. Ir labai gaila,
prie lietuviškųjų parapijų sek
Ar žinote, kad prof. Vy visuomenei, rugsėjo 29 d. va kad dėl laiko stykos neteko
madieniais arba pasiųsti ją
tautui
Lansbergiui
yra žiuos į Klevelandą, o šį sekma artimiau pabendrauti”, — pa
paštu skyriaus iždininkui Vla
įteiktas ir šaulių apdovanoji dienį, rugsėjo 22 d., Žemaitės sakoja Violeta. Nprs žiūrovai
dui Staškui, 10037 Hazelton
mas? 1991 m. Lietuvos šaulių piešti devynioliktojo amžiaus buvo vyresnio amžiaus žmo
Redford, MI 48239-1427, ra
sąjunga jį apdovanojo Šaulių kaimiečiai, įasmeninti „Žalt nės, beje, jų buvo nemažai,
šant čekius United Lithua
žvaigždės ordinu, o 1995 m. V. vykslės” penkiuose aktoriuose jaunimo tarp jų nesimatė, bet
nian
Relief
Fund
arba
Landsbergis tapo Vokietijos — du vyrai, trys merginos — kartu su mama atėjusi mums
BALFas vardu.
šaulių Šv. Sebastijono ordino
juokins Lemonto apylinkių lie padėkoti 5 metukų mergytė
Vladas Staškus
kavalieriumi. Su šiuo garbin tuvius. Nepasakosiu čia ko džiaugėsi scenoje mačiusi gra
Sekretorius-iždininkas
gu svečiu iš Lietuvos „Drau medijos turinio, nebandysiu žią pasaką. „Parodėte mums,
go” pokylyje kviečiami susitik
NUKELIAMAS
supažindinti nė su aktoriais, kaip komedijosi devyniolikto
ti visi skautai ir skautės, kitų
Bronius Nainys
ATEITININKŲ
iš kurių keturi — trečiaban- amžiaus kaimas, o dabar lauklietuviškų draugijų ir organi
SUSIRINKIMAS
zacijų atstovai. Bilietus į po
dieniniuose
susirinkimuose Adamkumi, kurį Chicago Ath
Detroito sendraugių ateiti kylį dar galite įsigyti „Drau-1
CICERO KALBĖTA APIE DU
daug
aktyvumo
rodanti Aldo letic Association pastate su
ninkų skyriaus visuotinis su go” administracijoje. Šventė
PREZIDENTUS
i
na
Zailskaitė.
rengė Amerikos Lietuvių Ta
sirinkimas, turėjęs įvykti rug vyks rugsėjo 29 d., sekmadie
Diskusijose
buvo
prisiminta
ryba ir Lietuvos generalinis
sėjo mėn. 29 d., dėl tą dieną nį, „Sabre Room” (8900 W.
Rugsėjo 15 d. po šv. Mišių tys žurnalistų — spaudos, ra
konsulatas
Čikagoje.
ir
beveik
10
metų
Cicero
mies
vyksiančios Dievo Apvaizdos 95th Street, Hickory Hills). Šv. Antano parapijos bažny dijo, televizijos atstovų bei dau
to
aukščiausiame
poste
išbu
Dr. P. Kisielius apgailesta
parapijos gegužinės yra nuke Pradžia - 5 val.p.p. (pabend čioje (Mišias laikė kun. Jau giau negu šimtinė suintere
liamas į lapkričio mėn. 10 d. ravimas), 6 val.v. - vakarienė, nius Kelpšas) į tradicinę kavutę suotų žmonių, taip pat ir šių vusi lietuvių kilmės B. Loren- vo, kad tautiečiams liko ne
11:45 vai. (tuoj po mišių Dievo po to šokiai, kuriems gros Al susirinkę tautiečiai, kaip pa eilučių autorius). Gana ne Maltese, kuri federalinio teis daug laiko pabendrauti su da
gimantas Barniškis. Kviečia prastai, aptarė aktualijas.
Apvaizdos parapijos klasėse).
lauktai miesto valdybos nariai mo buvo pripažinta kalta už bar perrinkimui apsisprendu
Skyriaus valdyba me atvykti!
Išgėrę kavos ir pasivaišinę prezidentu išsirinko dar nese milijonų dolerių išeikvojimą ir siu buvusiu čikagiečiu, nes la
pyragu, vadovaujant pokalbio niai į valdybą įeinantį meksi dabar laukia bausmės pasky bai ilgai kalbėjo amerikietis.
Beje, reikia priminti, kad šie
moderatoriui dr. Petrui Kisie kiečių kilmės asmenį, aplen rimo.
SU BILDUŠAIS ČIKAGOJE SUSITIKUS
Programos
vedėjas
dr.
P.
Ki
pagerbimo
pietūs buvo skirti
liui, tautiečiai daugiausia lai kiant kitus didelį stažą turin
Laima ir Leonas Bildušai, patinka. Kitas sūnus Linas ko pašventė diskusijoms apie čius žmones. Tai susirinkimo sielius kalbėjo apie susitikimą 10-ties metų sukakčiai nuo
gyvenantys Tyler, Texas vals taip pat yra vedęs, augina šei du prezidentus: naujai
pa dalyviams sukėlė nemažą nu su Lietuvos prezidentu Valdu JAV Gamtos apsaugos agen
tijoje, buvo išvykę į ilgą kelio mą, dirba pagal savo profesiją skirtąjį Cicero miesto prezi sistebėjimą, nors buvo aišku,
nę. Pradžioje aplankė sūnų vienoje elektros bendrovėje Il dentą Ramiro Gonzalez ir Lie jog R. Gonzalez turi daugiau
Rimą ir jo šeimą, gyvenančius linois valstijoje. Dukra Indrė tuvos prezidentą Valdą Adam- galimybių laimėti ateinantį
Aliaskoje. Grįždami į namus, dirba A ir M (Tyler Texas)
i
pavasarį numatytus specia
buvo apsistoję jo brolio Vytau universiteto augalų tyrimo la
iedu vyrai kaip tik tą pačią lius rinkimus, kuriuose jam
to Bildušo šeimoje prie Auro boratorijoje, augina šeimą, o dieną (rugsėjo 10-ąją) buvo reikės susikibti su demokratų
ros, Illinois valstijoje. Viešė jos vyras dr. Pembeton tame dėmesio centre. Pirmasis pa partijos atstovu — irgi meksi
dami visą savaitę, Bildušai tu pačiame universitete profesio- teko į Cicero miesto preziden kiečiu J. Moreno.
rėjo gerą progą aplankyti bu riauja.
to postą, o antrasis to antra
M. Baukus pažymėjo, jog jis
vusius draugus, gyvenančius
Leonas Bildušas iš profesijos dienio popietę bendravo su lie tuoj pat susitiko su naujai pa
Čikagoje ir jos apylinkėse.
yra chemikas. Jam teko dirb tuviais per jo garbei surengtą skirtu Cicero miesto preziden
Bildušai daug metų gyveno ti vyresniuoju ir vyriausiuoju pobūvį Čikagos centre.
tu ir jį pasveikino, o šis pa
Čikagoje, buvo veiklūs kultū laboratorijų tyrimų chemiku.
Apie naująjį Cicero miesto žadėjo artimai bendradarbiau
rininkai, Lietuvių operos vete Jis turi keliolika JAV patentų. prezidentą R. Gonzalez, Mek ti su lietuviais.
ranai. Kol operos nebuvo, Leo Šiuo metu jau išėjęs į poilsį. sikoje gimusį 35 metų am
Naujojo Cicero miesto prezi
nas aktyviai dalyvavo Vyrų Su žmona Laima įsigijo nuosa žiaus vyrą plačiai kalbėjo LB dento reikalu taip pat kiek
chore. Jis buvo iš pirmųjų ini vybę arčiau dukros Indrės šei Cicero apylinkės pirmininkas daugiau kalbėjo ir senosios lie
ciatorių choro narių, kurie tu mos Tyler, Texas valstijoje, ir Mindaugas Baukus, palaikan tuvių emigrantų kartos ats
rėjo idėją įsteigti Lietuvių ope ten tikisi praleisti antrą gra tis artimus ryšius su miesto tovas Robert Lukštą, kuris
rą Čikagoje. Toji idėja, remia žią gyvenimo dalį. Tyler mies vadovybe.
nors mažai mokėdamas savo
ma kitų, greit prigijo ir atsira telis — nedidelis, čia gyvena
Kalbėtojas nupasakojo rug tėvų kalbą, stengiasi su mūsų
do gražus kolektyvas (šiais 85,000 gyventojų, graži aplin sėjo 10 vakarą įvykusio miesto tautiečiais palaikyti glaudų
metais Lietuvių opera 46-ąjį ka. Vietovė dar kitaip vadina valdybos susirinkimo detales ryšį. Be to, šiuo klausimu pla Kun. Jaunius Kelpšas su Stefa Kisieliene Cicero lietuvių sekmadieninėje
savo sezoną pastatė „Lucia Di ma Amerikos rožių sostine, (susirinkime dalyvavo dešim čiau pasisakė šiuose sekma„kavutėje". Kunigas pavaduoja Lietuvon išvykusį kun. dr. Kęstutį Trima
Lammermoor” 3 veiksmų ope nes per Tyler yra kasmet pa
kų
E. Šulaičio nuotr.
rą).
siunčiama 50 proc. visos Ame
Abu Bildušai, dalyvaudami rikos supakuotų rožių.
daugelį metų operų pastaty
Rugpjūčio 25 d. Sofijos Džiumuose bei visuomeniniame gienės iniciatyva jos namuose
veikime, užaugino ir gražią Oak Lawn, IL, buvo suruoš
šeimą — dukrą Indrę ir sū tas jaukus pabendravimas Bilnus Rimą bei Liną. Rimas, dušų atsilankymo proga, daly
baigęš mokslus, tarnavo JAV vaujant solistei Danai Stankariuomenės aviacijoje Alias kaitytei, Aldonai Stropienei ir
koje. Kadangi jis moka lietu kitiems. Kadangi iniciatorė
vių kalbą, vadovybė 6 mėne ir visi kiti yra buvę operos na
siams jį komandiravo į Lietu riai, todėl gražūs praeities
vą padėti Lietuvos kariuome prisiminimai sudarė to pobū
nei. Atlikęs tarnybinę sutartį, vio programos temą. Pabaigo
Rimas grįžo į privatų gyveni je Bildušams palinkėta lai
mą, dirba mašinų prekyboje mingai grįžti į namus, o atei
— darbų viršininku. Vedęs, tyje, atsiradus progai, vėl ap
augina tris sūnus. Grįžo vėl silankyti.
Cicero lietuvių veikėjai Aldona Zailskaitė, dr. Petras Kisielius, Robert
Iš ankstesnio Cicero lietuvių susibūrimo Kalba Jonė Bobinienė
gyventi į Aliaską, nes jam ten
St. Dž. (Bobl Lukštą per sekmadieninį lietuvių susiėjimą.
i
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Lemonto Maironio lituanistinės
mokyklos direktorė Audronė Elvikienė.
R. Kuncienės nuotr.

dienų didvyrių ginklas — kny
ga, raštas, mokslas. Tad šio
mis dienomis didvyriai yra vi
si, kurie savo žiniomis ir dar
bais siekia Lietuvos gerovės,
dirba jos naudai.
Su didele atsakomybe kiek
vienas dirbam kaip galim —
vieni mokydami, kiti atveždami savo atžalas mokytis, o jau
niausieji — siekdami įgyti kuo
daugiau žinių ir naudos litua
nistinėje mokykloje. Ir tegu
mus lydi sėkmė šioje visus vie
nijančioje veikloje!
Šiais mokslo metais Mairo
nio lituanistinėje mokykloje
vėl tęs veiklą mokytojos Gra
žinos Sturonienės vadovauja
mas istorijos būrelis „Geleži
nis vilkas”. Į jį kviečiami visi
buvę nariai ir naujieji aukš
tesniosios mokyklos mokslei
viai. Laukiame visų, kurie
ypatingai domisi Lietuvos
šiandieniniu gyvenimu ir pa
siekimais. Laukiami visi, ku
rie kartą per mėnesį yra pa
siryžę į mokyklą atvykti anks
čiau už kitus — būrelio susi
rinkimai prasideda 8 valandą!
Rūta Kuncienė
tūros bendravimo projektų su
Pabaltijo regionu paminėti.
Rašant apie
prezidentus,
reikia paminėti ir labiau vie
tos lietuvius bei parapiją lie
čiančius reikalus. Rugsėjo 26
d. (nuo 5:30 vai. v.) Šv. Antano
parapįjos bažnyčioje kun. J.
Kelpšas klausys išpažinčių. O
po to 6 vai. v. bus aukojamos
šv. Mišios lietuvių kalba. Beje,
kun. J. Kelpšas, kuris sėkmin
gai darbuojasi Švč. Mergelės
Marijos Nekalto Prasidėjimo
parapijoje Brighton Parke,
kun. dr. Kęstučiui Trimakui
išvykus dėstyti į Lietuvą, iki
gruodžio mėnesio pradžios
talkins Cicero lietuvių sielova
dos darbe.
Nemažas Cicero lietuvių rū
pestis yra noras į lietuviškas
pamaldas sekmadieniais (jos
prasideda 9 vai. ryto) pri
traukti kuo daugiau žmonių.
Spalio mėnesį vėl bus skai
čiuojami pamaldose dalyvau
jantys parapijiečiai, tad šis
klausimas yra labai aktualus.
Lietuviškose pamaldose Šv.
Antano parapijos bažnyčioje,
senųjų ateivių pastatytoje
prieš 76 metus, ypač raginami
dalyvauti naujai į šį kraštą
atvykę tautiečiai.
Ed. Šulaitis

„Draugo" rėmėjai
First Personai Bank dar*
buotai atsilygino už „Draugo”
pokylio viso stalo bilietus. Ta
riame nuoširdų ačiū ir ragina
me kitus Svečius, užsisakiu
sius stalus ar vietas, ilgai Be
trukti ir atsiliepti!
Vitas Bernadisius, gyve
nantis Orland Park, IL, atsily
gindamas už „Draugo” pokylio
laimėjimų bilietėlius, pridėjo
50 dol. auką. Dėkojame už pa
ramą!

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