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„Amerikietiški namai” - 
paroda Balzeko muziejuj.
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Sportas
* Kauno „Žalgirio” 

krepšininkai trečiadieni 
Malagoje po dramatiškos ko
vos laimėjo vyrų krepšinio 
klubų Eurolygos B grupės tre
čiojo rato rungtynes prieš 
vietos „Unicaja”, komandą 
78:77 ir iškovojo pirmąją per
galę. Pergalingus du taškus 
likus 2.8 sek. iš po krepšio 
pelnė žalgirietis Ed Cota, 
kuris atkovojo kamuolį po kito 
amerikiečio Chris Carrawell 
netaiklaus metimo. Paskuti
nysis ispanų metimas iš aikš
tės vidurio buvo netaiklus.

* Vokietijoje vykusia
me šeštajame pasaulio ka
ratė šotokan federacijos čem
pionate Lietuvos komanda iš
kovojo šešis medalius ir bend
roje įskaitoje iškovojo 6-tąją 
vietą.

* Kaune atidaryta nau
ja dirbtinės dangos futbolo 
aikštė, atitinkanti visus 
FIFA reikalavimus. Vadina
moji „ketvirtosios kartos” 
aikštė yra su elastiniu sluoks
niu bei puikiu apšvietimu ir 
sudaro harmoningą sporto 
kompleksą su šalia esančiu 
futbolo maniežų. Panašios 
aikštės yra įrengtos Vilniuje, 
Klaipėdoje, Alytuje ir Mari
jampolėje.

Naujausios
žinios

* Lietuvos premjeras 
įtikino Europos Komisijos 
atstovą dėl papildomos pa
galbos Ignalinos AE uždary
mui.

t**********
* Snaiperio i*ouoliai 

jau baigėsi, įsitiki ęs JAV 
Maryland valstijos prokuro
ras.

* Viena iš įkaičių, suge
bėjusių pabėgti nuo teatrą 
Maskvoje užgrobusių teroris
tų, sužeista.

* Už įkaitų išlaisvini
mą teroristams siūloma ga
limybė saugiai išvykti iš Ru
sijos.

Dėl įkaitų dramos 
Maskvoje sustiprinta 

Lietuvos sienos 
apsauga

Vilnius, spalio 24 d. 
(BNS) — Reaguodamas į įkai
tų dramą Maskvoje, Valsty
bės sienos apsaugos tarnybos 
(VSAT) vadas Algimantas 
Songaila ketvirtadienį įparei
gojo pasieniečių rinktinių va
dus atidžiau tikrinti įtartinus 
asmenis ir krovinius.

Vykdant pasienio tikrini
mus, pasienio pareigūnams 
nurodyta kreipti ypatingą dė
mesį į asmenis, atvykstančius 
į Lietuvą iš karinių konfliktų 
ar kitų neramių regionų, bei 
galimą sprogmenų, ginklų ar 
kitų pavojingų medžiagų ga
benimą.

A. Songaila taip pat įpa
reigojo skirti padidintą dė
mesį VSAT saugomiems ob
jektams. VSAT, be kita ko, 
saugo Ignalinos atominę elek
trinę.

Čečėnų sukilėliai Mask
vos teatre nuo trečiadienio 
vakaro laiko daugiau nei 700 
įkaitų ir grasina juos nušauti 
arba susprogdinti visą pasta
tą, jei Rusija neišves savo pa
jėgų iš Čečėnijos.

Užsieniečių registracijos 
centre Pabradėje dabar gyve
na 25 čečėnų tautybės vyrai, 
11 moterų ir 17 vaikų, situaci
ja centre rami.

Lietuvos prezidentas, Sei
mo pirmininkas Artūras Pau
lauskas ir Užsienio reikalų 
ministerija pasmerkė teroris
tų išpuolį Maskvoje.

Parlamentarai abejoja K. Bobelio įgaliojimais Seime
Vilnius, spalio 24 d. 

(BNS) — Seimo nariai konser
vatorius Arvydas Vidžiūnas ir 
centristas Gintaras Šileikis 
kreipėsi į Seimo Etikos ir pro
cedūrų komisiją, Vyriausiąją 
rinkimų komisiją (VRK) bei 
Seimo pirmininką Artūrą 
Paulauską prašydami ištirti, 
ar krikščionių demokratų va
dovas Kazys Bobelis gali to
liau eiti Seimo nario pareigas.

„VRK konstatavo, kad Sei
mo narys K. Bobelis kitos vals
tybės pilietybės atsisakė tik 
2002 metų spalio 11 dieną, tai 
reiškia, kad gali būti kvestio
nuojamas jo Seimo nario man
datas”, teigiama parlamenta
rų rašte A. Paulauskui.

Kandidatuodamas į Sei
mą, 2000 metais K. Bobelis sa-

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

žinių agentūrų praneSimais)

RUSIJA
Maskva. Čečėnų sukilė

liai Maskvos teatre ketvirta
dienį laikė apie 700 įkaitų ir 

grasino juos nušauti arba su
sprogdinti visą pastatą, jei Ru
sija neišves savo pajėgų iš Če
čėnijos. Tarp maždaug 40 pa
grobėjų, kurie į teatro pastatą 
įsiveržė trečiadienį vakare, 
yra kaukėtų moterų, kurios 
prie juosmens yra prisirišu- 
sios sprogmenų. Rusijos prezi
dentas Vladimir Puti, kuris 
prieš 3 metus į valdžią atėjo 
žadėdamas pažaboti dešimt
metį trunkantį sukilimą pieti
niame Rusijos pakraštyje ir 
sustiprinti visuomenės saugu
mą, apie įkaitų dramą viešai 
prabilo praėjus daugiau kaip 
15 valandų. Jis pareiškė, kad 
įkaitų paėmimo Maskvoje pla
nas „buvo suformuluotas bū
tent ten, užsienyje”. Drąsus ir 
įžūlus išpuolis, įvykdytas vos

Spalio dvidešimt penktoji — Lietuvos Konstitucijos diena. 1992 metais po ilgos parlamento krizės ir sunkaus de
rinimų maratono buvo parengtas nepriklausomos Lietuvos Respublikos Konstitucijos projektas, kuriam spalio 
25-osios referendume pritarė 1,447,334 rinkėjai, arba 56.76 proc. visų rinkimų teisę turinčių Lietuvos piliečių. 
Pagal naują Pagrindinį valstybės įstatymą Lietuvos vadovu tapo Respublikos prezidentas, pradėjo veikti Kons
titucinis teismas ir nauji bendrosios kompetencijos teismai, reorganizuota prokuratūra, įsteigta Seimo kontrolie
rių įstaiga.

Nuotr.: 1992 m. lapkričio 6-ąją Lietuvos Aukščiausiosios tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis pasirašė 
spalio 25-o8ios referendume priimtą Lietuvos Respublikos Konstituciją. Gedimino Svitojaus ( ELTA) nuotr.

Lietuvos kariai pasirengę 
tarnybai Afganistane

Kąunas, spalio 24 d. 
(BNS) — Vytauto Didžiojo jė
gerių batalione Kaune ketvir
tadienį lankėsi Seimo Nacio
nalinio saugumo ir gynybos 
komiteto narių delegacija, ku
ri susipažino su Lietuvos ka
rių pasirengimu tarptautinei 
operacijai „Tvirta taika” Af
ganistane.

Seimo nariai supažindinti, 
kaip rengiamasi šiai atsakin
gai užduočiai, dalyvavo pasi
rengimo pratybose.

40 Lietuvos karių iš Kau-

vo anketoje nurodė neturįs ki
tos valstybės pilietybės.

Pagal įstatymus Seimo na
riu negali būti renkamas as
muo susijęs priesaika ar pasi
žadėjimu su kita valstybe. 
1998 m. Konstitucinis teismas 
išaiškino, jog tam būtina atsi
sakyti ir turimos kitos valsty
bės pilietybės.

A. Paulauskas pareiškė, 
jog yra pasirengęs teikti Sei
mui nutarimo projektą dėl įga
liojimų panaikinimo, jeigu bus 
įrodyta, jog kai kurie parla
mentarai šiurkščiai pažeidžia 
įstatymus.

Savo ruožtu, A. Vidžiūnas 
ir G. Šileikis ragina Etikos ir 
procedūrų komisijos pirminin
ką Algimantą Salamakiną 
„atlikus tyrimus, pateikti

už 4 kilometrų nuo Krem
liaus, pademonstravo sukilė
lių gebėjimą pervežti didelius 
sprogmenų kiekius pro saugu
mo pajėgas.

Televizija NTV ketvirta
dienį vakare pranešė, kad iš 
teroristų užgrobto Maskvos 
teatro pabėgo dvi merginos. 
Paskutiniais duomenimis, 
teroristų rankose tebėra 40- 
45 Maskvos moksleiviai, ku
rių amžius nuo 12 iki 16 me
tų. Rusijos Federalinės sau
gumo tarnybos (FST) oficialus 

atstovas patvirtino, kad tarp 
Maskvos teatro patalpose už
grobtų įkaitų yra pirmoji au
ka. Jis pranešė, kad, kaip pa
aiškėjo apžiūrėjus kūną, žu
vusiosios krūtinėje yra šauti
nė žaizda, be to, sulaužyti 
rankos pirštai, taip pat para
ku nudeginta ranka. Iš pa
žiūros žuvusiajai „maždaug 
20 metų”. „Asmenybė kol kas 
nenustatyta. Dokumentų au-

no Vytauto Didžiojo jėgerių 
bataliono bei kitų ypatingosios 
paskirties tarnybų, kurios su
daro jungtines Lietuvos spe
cialiųjų operacijų pajėgas 
„Aitvaras”, į tarnybą Afganis
tane išvyks lapkritį. Tikslios 
datos karinė vadovybė saugu
mo sumetimais neskelbia. Lie
tuvos kariai tarnaus pusę me
tų.

Kaip sakė Lauko pajėgų 
vadas, brigados generolas 
Valdas Tutkus, misijai Afga
nistane Nukelta į 5 psl.

Seimui išvadas, o prireikus — 
inicijuoti būtinas Konstituci
jos ir Seimo Statute numaty
tas procedūras”.

Seimo narys gali netekti 
įgaliojimo apkaltos proceso 
tvarka, o taip pat šiurkščiai 
pažeidus Seimo rinkimų įsta
tymą.

Laiške VRK parlamenta
rai apgailestauja, jog komisija 
nebuvo „pakankamai princi
pinga ir stovinti Konstitucijos 
sargyboje”.

Nepaisant to, jog K. Bobe
lis turėtos JAV pilietybės at
sisakė tik spalio 11 dieną, 
VRK nusprendė neatšaukti 
savo spalio 3 dienos sprendimo 
išduoti jam, kaip kandidatui į 
prezidentus, parašų rinkimo 
lapus.

Medikai išneša iš teatro nušautą 
įkaitę.

ka neturėjo”, sakė FST atsto
vas.

Įkaitus Maskvos teatre 
pagrobusių čečėnų vadas 
Movsar Barajev yra čečėnų 
karo vado Arbi Barajev, kurį 
2001 m. birželį nukovė Rusi
jos kareiviai, sūnėnas. Jam 
maždaug 25 metai. Iki šiol M. 
Barajev nėra vadovavęs jokiai 
didelei operacijai prieš Rusi
jos pajėgas.

JAV prezidentas George 
W. Bush pasiūlė Rusijai „bet 
kokią pagalbą, kurią gali 
suteikti JAV”, kad būtų sure
guliuota krizė, kilusi teroris
tams paėmus įkaitus Mask

Vėjo jėgainių statybą 
stabdo Lietuvos 

gyventojai
Vokietijos bendrovė „NEG 

Micon Deutschland”, ketinan
ti įgyvendinti 70 mln. litų vėjo 
jėgainių statybos projektą 
Lietuvoje, susidūrė su pavy
džių gyventojų keliamomis 
problemomis.

Tarp Gargždų ir Vėžaičių 
esančiuose žemės ūkio paskir
ties žemės sklypuose „NEG 
Micon Deutschland”, kuriai 
atstovauja Lietuvos įmonė 
„Vėjo vatas”, iš keturių gy
ventojų išsinuomojo žemę vėjo 
jėgainėms statyti. Bendrovės 
planams pritarė ir Klaipėdos 
rajono taryba bei Klaipėdos 
apskrities viršininko adminis
tracija.

Vokietijos bendrovės ats
tovas Saulius Rukšėnas sakė, 
kad, pasklidus kalboms apie 
nuomos mokesčio dydį, kurį 
gaus tik keturi žemės savi
ninkai, kiti gyventojai taip 
pat pradėjo reikalauti nuomo
tis jų sklypus, rašė skundus 
valdžiai, o galiausiai kreipėsi 
į teismą.

Atsakove teisme tapo ne 
„NEG Micon Deutschland”, o 
Klaipėdos rajono savivaldybė 
ir Klaipėdos apskritis, apkal
tintos viešumo stoka leidžiant 
įgyvendinti vėjo jėgainių sta
tybos projektą.

Dar šių metų gegužę 16 
gyventojų pareikalavo, kad ir 
su jais Nukelta į 5 psl.

voje. G. W. Bush Rusijos pre
zidentui skambino ketvirta
dienį ir pasmerkė teroristų 
veiksmus.

JAV

Vašingtonas. JAV parei
gūnai, kurie jau tris savaites 
ieško Vašingtoną ir jo apylin
kes terorizuojančio snaiperio, 
Ketvirtadienį Marylando vals
tijoje sulaikė du vyrus. Šis 
pranešimas suteikė vilčių, 
kad teisėsaugos pareigūnai 
sustabdys snaiperį, kuris nuo 
spalio 2 d. nušovė 10 žmonių 
ir sunkiai sužeidė dar tris, 
tarp jų — 13 metų berniuką. 
Vyrai buvo pastebėti miegan
tys automobilyje, policijai 
apie juos pranešė pro šalį 
važiavęs vairuotojas. Vienas 
suimtųjų yra buvęs sausumos

Šiame automobilyje ramiai miegojo
įtariamieji.

Prezidento
§9?rinkimai

Prezidento rinkimai — 
, juokdarių paradas”

Socialdemokratas Justi
nas Karosas siūlo sugriežtinti 
reikalavimus kandidatams į 
prezidentus, nes, anot jo, da
bar rinkimai yra tapę Juok
darių paradu” ir menkina pre
zidento institucijos įvaizdį.

„Tai yra grynas spektak
lis, vertas pasijuokimo”, ket
virtadienį Seime vykusioje 
spaudos konferencijoje sakė 
socialdemokratinės koalicijos 
frakcijos narys J. Karosas. 
Dabartinės prezidento rinki
mų kampanijos komiškumą, 
jo nuomone, iliustruoja ir tai, 
kad tarp 20 užsiregistravusių 
kandidatų yra žinomas humo
ro laidos vedėjas Vytautas 
Šerėnas.

Jis taip pat ironiškai ver
tino ir brolių Matulevičių — 
Seimo nario Algimanto Matu
levičiaus ir televizijos žurna
listo Vytauto Matulevičiaus 
—kandidatavimą. „Įdomu, 
kaip balsuos jų tėvai?”, su iro
nija klausė socialdemokratas.

J. Karoso nuomone, tokios 
situacijos ateityje būtų galima 
išvengti sugriežtinus Prezi-

Avarijoje žuvus Kauno miesto tary
bos nariui socialdemokratui Ri
mantui Ruzui, jo vietoje dirbs est
rados dainininkė Nijolė Tallat- 
Kelpšaitė. Miesto Tarybos posėdy
je jai buvo įteiktas Tarybos nario 
pažymėjimas. Socialdemokratų 
frakciją papildžiusi vokalistė prisi
pažino neturinti tokios darbo patir
ties kaip šviesios atminties R. 
Ruzas. „Tačiau nesu iškritusi iš 
medžio — lankiau Tarybos posė
džius, skaitau spaudą. Tikiuosi, 
kad galėsiu įnešti savo indėlį į Ta
rybos darbą”, sakė ji.

pajėgų kareivis John Allen 
Muhammad, taip pat žinomas 
John Allen Williams vardu. 
Abu vyrai yra afroamerikie- 
čiai, vienam jų — maždaug 
40, kitam — 20 metų. Televi
zija pranešė, kad J. A. Mu
hammad tarnavo netoli Ta- 
coma Vašingtono valstijoje. 
Laikraštis „The Baltimore 
Sun” ketvirtadienį rašo, kad 
užuomina, leidusi atpažinti J. 
A. Muhammad buvo gauta 
kažkam paskambinus iš Ta- 
coma rajono.

Vašingtonas. Ginkluoti 
JAV Slaptosios tarnybos 
agentai ketvirtadienį sulaikė į 
Baltųjų rūmų teritoriją įsibro
vusį įtartiną vyrą. Slaptosios 
tarnybos atstovas spaudai 
pranešė, kad juodaodis vyriš
kis Pennsylvania Avenue per
lipo tvorą, ir jį suėmė Slapto
sios tarnybos uniforminio da
linio pareigūnai, po to jį ap
klausė tarnybos agentai.

New York’o tarptauti
niame John F. Kennedy oro 
uoste JAV federaliniai parei
gūnai trečiadienį sulaikė iš 
Maskvos atskridusį „Aero-

dento rinkimų įstatymą.
Socialdemokratas siūlo di

dinti kandidatų piniginį už
statą iki 20,000 litų bei reika
laujamą rėmėjų parašų skai
čių iki 30,000. Dabar kandida
tai į prezidentus VRK turėjo 
sumokėti 5 vidutinių darbo 
užmokesčių dydžio užstatą, 
kuris yra lygus 5,565 litų, o 
registruojami kandidatais, 
jeigu iki lapkričio 7 d. surinks 
ne mažiau kaip 20,000 juos 
remiančių rinkimų teisę tu
rinčių piliečių parašų.

V. Šustauskas dvejoja 
dėl dalyvavimo 

rinkimuose
Lietuvos laisvės sąjungos 

vadas, parlamentaras Vytau
tas Šustauskas tvirtina su
rinkęs 25.000 balsų, kad būtų 
įregistruotas kandidatu rinki
muose į prezidento postą, ta
čiau neatmeta galimybės pa
sitraukti iš kovos. Daugiausia 
V. Šustausko rėmėjų yra Kau
ne — čia jo kandidatūrai pri
tarė net 18,000 miesto gyven
tojų.

„Noriu įgyti aukštąjį išsi
lavinimą ir tada sieksiu prezi
dento posto”, aiškino parla
mentaras, šiuo metu neaki
vaizdiniu būdu studijuojantis 
vadybą Klaipėdos universi
tete.

Seimo nario teigimu, jam 
kur kas svarbesni rinkimai į 
miesto tarybą. „Aš norėčiau 
vėl dirbti Kauno meru. Dabar 
įgavau patirties, todėl dar ge
riau tvarkyčiau miesto reika
lus”, sakė V. Šustauskas, 
2000-aisiais pusę metų buvęs 
Kauno meru.

Tuo tarpu Kauno miesto 
taryboje apie savo pasitrau
kimą iš Lietuvos laisvės są
jungos (LLS) frakcijos pareiš
kė keturi buvę V. Šustausko 
bendražygiai. LLS frakcijoje 
dirbę Tarybos nariai Kristina 
Bragienė ir Karolis Bruderis 
priimti į Naujosios sąjungos 
(socialliberalų) frakciją. Iš 
frakcijos taip pat pasitraukė 
Gintaras Palaima, kuris prisi
jungė prie Nepriklausomos 
frakcijos. Gintaras Čižikas su
stabdė savo narystę LLS frak
cijoje.

flot” lėktuvą, nes buvo gauta 
pranešimų apie orlaivyje 
esančias radioaktyvias me
džiagas, pranešė BBC. Lėktu
vas „Boeing 767”, kuriuo skri
do 176 keleiviai, buvo palydė
tas į saugią vietą oro uosto te
ritorijoje, orlaivį apieškojo 
FBI agentai bei apklausė vie
ną iš lėktuvo keleivių. Jis bu
vo sulaikytas. Lėktuve ar ke
leivių bagaže radioaktyvių 
medžiagų nebuvo aptikta.

EUROPA

Viena. Šiemet sulėtėjus 
pasaulio ekonomikai, Rytų 
Europos valstybės prieš bend
rą smukimą atsilaikė, teigia 
Vienos lyginamosios ekono
mikos institutas (Wiener Ins- 
titut fuer Internationale Wirt- 
schaftsvergleiche). Išskyrus 
Lenkiją, prasta pasaulio eko
nomikos padėtis Rytų Euro
pos valstybėse nesukėlė ryš
kaus augimo sulėtėjimo, ta
čiau šių valstybių valiutų 
kursų padidėjimas ir inertiš
ka paklausa ES paveikė pra
monės gamybą ir susilpnino 
užsienio prekybą.

http://WWW.DRAUGAS.ORC
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SPORTO APŽVALGA

GAUSUS IR SMAGUS LFK 
„LITUANICOS” POBŪVIS

Savo 52-ją gyvavimo 
sukaktį LFK „Lituanica” 
atžymėjo tradiciniu rudens 
pobūviu, įvykusiu spalio 19 d. 
PL centro didž. salėje, 
Lemonte. Nors tą vakarą, kaip 
paprastai, Čikagoje ir jos 
apylinkėse lietuviškų renginių 
netrūko, apie porą šimtų tau
tiečių atėjo į pabendravimą su 
aktyviai amerikiečių bei 
kitataučių tarpe besirei- 
kiančiais sportininkais.

Vakaro programą pradėjęs 
klubo pirm. A. Glavinskas 
pasveikino visus dalyvius ir 
pakvietė vakarienei. Pasi
stiprinus skaniais valgiais, 
oficialioji dalis buvo tęsiama 
toliau. Vadovaujant I. Žu
kauskienei, įvyko pasižymė
jusių klubo narių pagerbimas.

Pagrindinį prizą, Žukaus
kų šeimos dovaną (prisi
menant anksti mirusį pasi
žymėjusį klubo narį Joną 
Žukauską), gavo buvęs kau
nietis, nuo 1996 m. „Litua
nicos” vyrų komandoje žai
džiantis Danas Smulkys. Už 
įvairią veiklą klubo naudai 
atžymėjimo ženklus gavo Don 
Brandonisio ir Vytautas Viz
girda.

Buvo apdovanota ir 13 
klubo pirmosios komandos 
žaidėjų, kurie per metus daly
vavo. net 26 pirmenybinėse 
rungtynėse. Jie už išlietą 
prakaitą gavo po šimtinę.

Vėliau, per šokių pertrau
ką į sceną suėję šie fut
bolininkai (beje, visi neseniai 
atvykusieji iš Lietuvos) dėkojo 
komandos vadovams A. Gla- 
vinskui ir G. Bielskui už jų 
pastangas bei produktyvų 
darbą, kurio vaisiai aki
vaizdžiai matomi — pirmoji 
vieta geriausiųjų Čikagos ir 
apylinkių vienuolikių grupėje.

Sportininkų vardu kalbėjo 
jų atstovas A. Zuperka, dar 
nelabai seniai įsijungęs į 
„Lituanicos” gretas.

Čia buvo traukiami ir lai
mėjimų bilietėliai, o lai-, 
mingieji gavo įvairias dova
nas, ir tai paįvairino linksmus 
šokius, kuriems su dideliu 
entuziazmu grojo populiarus 
brolių Švabų orkestras.

Pokylio svečių tarpe buvo 
ir atstovų iš tolimų vietų, ir 
garbingų žmonių. Tolimiau
sias svečias buvo 750-metį 
minėsiančios Kražių parapijos 
klebonas kun. A. Budrius. Iš 
Arizonos atvyko beveik prieš 
pusšimtį metų Čikagoje stalo 
teniso kamuoliuką puikiai 
daužęs K. Ripskis. Buvo ir Š. 
Amerikos Lietuvių fizinio auk

lėjimo ir Sporto sąjungos 
pirm. R. Dirvonis ir kt.

Šio pobūvio proga, kaip ir 
anksčiau, „Draugo” spaustu
vėje buvo atspausdintas 32 
psl. leidinys apie klubo metų 
veiklą. Redagavo Ed. Šulaitis, 
apie klubą rašantis nuo pat jo 
įsisteigimo 1951 metais. Šia
me leidinyje sutrauktai ap
žvelgiami pasirodymai pra
ėjusių metų pirmenybėse, 
talpinama klubo narių bei 
rėmėjų sąrašai, yra daug nuo
traukų, na, ir sveikinimų iš 
įvairių organizacijų bei 
pavienių asmenų.

„Lituanicos” 
futbolininkai — vis dar 

be pralaimėjimo

Nelabai lengva buvo 
„Lituanicos” vyrams rungty
niauti kitą dieną po rudeninio 
pobūvio Lemonte. Sekma
dienį, spalio 20 d., jiems 
reikėjo leistis į tolimą kelionę 
— Čikagos šiaurės vakaruose 
esantį Arlington Heights 
miestelį susitikimui su 
„Metropolitan” lygos „major” 
divizijos naujokais — „Soc- 
kers” ekipa. ,

Nors ji pįrmenybinėje 
lentelėje nėra aukštai, bet šios 
komandos jauni vyrai kovojo 
nuo pirmosios iki paskutinės 
minutės su tokiu dideliu en
tuziazmu, kokį retai galima 
pamatyti. Ir tik 23-oje žaidimo 
minutėje nuo tolimos baudos 
linijos įmuštas vienintelis 
rungtynių įvartis atnešė mū
siškiams tris taškus, kurių 
žinoma, galėjo būti daugiau.

Įvartį pasiekė gana gerai 
vartus laikęs Virgis Žuroms- 
kas, kuris ir ankstesnėse 
rungtynėse yra panašiai 
pasižymėjęs. Jis pęr 7 rung
tynes praleido tik 4 įvarčius 
(du įvarčiai į „Lituanicos” var
tus krito juos saugojant kitam 
vartininkui — pirmojo susi
tikimo pirmame kėlinyje).

Pergalę iškovojo šie 
„Lituanicos” komandos žaidė
jai: V. Žuromskas, M. Pa
laima, A. Zinkevičius, L. By
tautas, E. Trinkūnas, N. Puš- 
korius, P. Šmigelskis, J. Ber- 
ruti, T. Mačiulis, R. Jaku
bauskas, D. Smulkys, S. Jab
lonskis, L. Jakovlevas, J. San- 
ches.

Dabar pirmenybių tvar
karaštyje „Lituanicai” yra likę 
du susitikimai — spalio 27 d. 
(prieš „United Serbs”) ir lap
kričio 3 d. (prieš „Eagles”). Jos 
vyks aikštėje prie PL centro, 
Lemonte. Pradžia 2 vai. E. Š.

Jonas Jonaitis — John Unitas, žymiausioji amerikietiškojo futbolo 
žvaigždė.

JONAITIS — NEGĘSTANTI 
SPORTO ŽVAIGŽDĖ

ANTANAS (TONY) MAŽEIKA

John Unitas buvo laiko
mas geriausiu amerikietiško 
futbolo žaidėju, padėjusiu 
išpopuliarinti Amerikoje šią 
sporto šaką visame krašte, 
ypač, kai rungtynės pradėtos 
rodyti televizijoje. Ši nuotrau
ka iš 1970 metų.

Amerikos spauda plačiai 
paminėjo 2002 m. rugsėjo 11 
d. mirusį amerikietiško futbo
lo žvaigždę Joną Jonaitį (Joh- 
nny Unitas). Laidojimo dieną 
4,000 vietų Baltimorės kate
dra buvo perpildyta. Dalyvavo 
žymūs politikai, visuomenės 
veikėjai, sportininkai. Lietu
vių spauda prisiminė tik kro
nikinėse žinutėse. O šis lietu
vių tautos sūnus vertas di
desnio mūsų dėmesio.

Jonas Jonaitis, lietuvių 
imigrantų sūnus, gimė Pitts
burge 1933 m. Gavęs aukšta
jam jnokslui stipendiją, bai
gė Louisville (Kentucky) uni
versitetą. Futbolą žaidė ir į 
visos Amerikos žvaigždes iški
lo, žaisdamas Baltimorės 
„Colts” ir San Diego „Char- 
gers” komandose. Kaip anais 
laikais buvo įprasta, priimant 
pilietybę, tėvų pavardė buvo 
pakeista į Unitas.

Aš, gimęs 7 m. vėliau už 
Jonaitį, apgailestauju, kad 
savo jaunystėje irgi nedaug 
apie jį žinojau. Tada nesu
pratau, kad kitas Amerikos 
lietuvis rašo Amerikos sporto 
istoriją. Kai pradėjau bręsti, 
Lietuva jau buvo okupuota ir 
patriotas tėvas pakreipė 
mane į Lietuvos laisvinimo 
rūpesčius. Kai Jonaitis buvo 
savo populiarumo viršūnėje, 
aš su grupe jaunų Amerikos 
lietuvių 1965 m. organizavau 
masines demonstracijas New 
York Madison Square Garden 
ir Amerikos baltų žygį į Jung
tines Taftas. Aišku, labai do
mėjausi ir sportu, bet beisbo
las tada buvo populiaresnis už 
futbolą ir mano sporto „die

vaitis” buvo beisbolo žaidėjas, 
Amerikos lietuvis Johnny Po- 
ders (Jonas Poderis).

1950-1973 m. laikotarpyje 
Jonaitis išgarsėjo kaip savo 
komandų „ąuarterback” (pa
grindinis komandos žaidėjas, 
vadovaująs puolimui į prieši-. 
ninku vartus). Jo vadovauja
mos komandos įveikė visus iki 
tol pasiektus rekordus ir 
laimėjo daugelį Amerikos bei 
tarptautinių žaidynių per
gales. Sporto žurnalistai jį 
vadino „aikštės generolu”, 
kuris pasiekė visiškos žaidimo 
kontrolės ir tobulo žaidėjo dis
ciplinos. Jo dėka, futbolas 
Amerikoje tapo populiariausia 
sporto šaka.

Jonaičio tėvas — smulkus 
verslininkas Pittsburge, mirė 
jam esant 5 metų. Motina 
viena pati augino 4 vaikus, 
dirbdama du darbus. Tuo me
tu Pittsburge buvo gan didelė 
lietuvių bendruomenė, mat 
buvo neblogi uždarbiai meta
lo pramonėje ir Pennsylvania 
anglių kasyklose. Jonas fut
bolą pradėjo žasti Šv. Justino 
vidurinės mokyklos komando
je ir į save atkreipė kolegijų 
dėmesį. Bet Notre Dame ir 
Indiana universitetai jo ne
priėmė, nes atrodė nepakan
kamai stiprus. Gavęs stipen
diją, pasirinko Louisville. 
Kaip profesionalas futboli
ninkas, savo kaijerą pradėjo 
Pittsburgo „Steelers”, o 1956 
m. pasirašė sutartį su Balti
morės „Colts”.

Buvo ir daugiau lietuvių, 
iškilusių Amerikos sporto 
pasaulyje, kaip Jack Sharkey 
(Juozas Žukauskas), Pranas 
Lubinas, Diek Butkus, Jonas 
Poderis ir kt. Butkus, kaip ir 
Jonaitis, pasiekė aukščiausio 
įvertinimo — pasiekė „Hali of 
Fame” garbės. Bet Jonaitis 
išsiskyrė iš kitų, nes „Sports 
Illustrated” žurnalisto Frank 
Deford žodžiais, buvo nepra

„Metropolitan" futbolo lygos „major" divizijos lentelė (po spalio 20 d. 
rungtynių)

Vieta Vardas rungt.
sk.

taškai įvarčių
sąnt.

1 „Liths-Lituanica” 7 19 15-6
2 „Maroons” 8 13 22-11
3 „Green-White” 8 12 12-13
4 „Lightning” 7 11 18-9
5 „Vikingi?” 7 11 7-10
6 JEagles” 6 10 19-9
7 „United Serbs” 7 10 13-22
8 „Sockers” 7 7 11-15
9 „Schwaben” 8 6 13-21
10 „Kickers” 7 1 7-21

John Unitas (dešinėje), padėjęs išgarsinti amerikietiškąjį futbolą, ypač, 
kai rungtynės buvo pradėtos rodyti per TV. Nuotr. iš 1970 m.

BU

lenkiamas ir tapo Baltimorės 
miesto pasididžiavimu. Jis 
sako: „Unitas net nebuvo va
dinamas ‘ąuarterback“. Jis 
pats sukūrė savo įvaizdį. 
Unitas buvo kažkos („hard- 
scrabble”) lietuvis. Net jei mes 
anksčiau nebūtume sutikę 
lietuvio, mes žinotume, kad 
tas rupūžė yra šaunus ir kie
tas. Ką tik jis darydavo, vis
kas pasikeisdavo. Po šimtas 
pypkių, jis buvo mūsų lietuvis”.

Bill Curry, „Colts” žaidė
jas, prie Jonaičio karsto kal
bėjo: „Net mums, kurie su juo 
kartu ne vienerius metus pra
leidome grumtynėse, nėra 
lengva jį charakterizuoti, ne
paisant jo įgimto kuklumo, 
stoiškos veido išraiškos ir pa
prastumo, jis iš tikro buvo 
didesnis už patį gyvenimą. Jis 
visada kartodavo: ‘Kalbėjimas 
yra pigus reikalas — eikime 
žaisti*... John Unitas buvo 
tikras vyras, tikras laimėto
jas ir tikras Amerikos hero
jus”.

Šiuo metu Baltimorės 
„Ravens” futbolo komanda 
daro pastangas „Ravens” sta
dioną pavadinti John Unitas 
vardu.

Jonas Jonaitis Lietuvos Vyčių 
seime 1960 m. Nevv Haven, CT.

Reikia apgailestauti, kad 
Amerikos lietuvių organizaci
jos niekad nepagerbė Ame
rikos sporto žvaigždės Jono 
Jonaičio. Niekas nesikreipė į
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Kalbame lietuviškai
6618 W. Archer Aus. Ste. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965

Valandos pagal susitarimą

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

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.
4847 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 

Tel. 708-422-8260

jį ir. neprašė paramos, kai 
buvo kovojama dėl Lietuvos 
ir kitų Baltijos valstybių 
nepriklausomybės. Jo balsas 
plačiai būtų buvęs išgirstas. 
Jis lietuvių nevengė. Bičiu
liavosi su kitu mano heroju
mi kun. Kazimieru Pūgevi- 
čiumi. Turėjo kontaktų ir su 
Lietuvos Vyčiais. Bet plačiojoje 
Amerikos lietuvių visuo
menėje jis liko nežinomas.

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA

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

Valandos pagal susitarimą
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Jonas Jonaitią.(John 
Unitas) yra negęstantį sporto 
žvaigždė. Šis Amerikos lietu
vis visiems laikams paliks 
Amerikoje labiausiai žinoma 
sporto figūra. Jo ankstyva 
mirtis (mirė 69 metų) 2002 
rugsėjo 11 d., praėjus lygiai 
metams nuo teroristų išpuolio 
New Yorke ir Vašingtone, 
simbolizuoja jo atminimo 
įamžinimą.

TRUMPOS SPORTO ŽINIOS
Lietuvos rankų Ifinkikama 
užtrenktos Amerikos durys

Dar viena Lietuvos spor
tininkų grupė negavo JAV 
vizų. Šį kartą nuskriaustųjų 
tarpe buvo Lietuvos rankų 
lenkikų komanda su pasaulio 
čempione Sandra Bušmaite 
priekyje. Grupės vadovas Alek
sandras Pancerovas aiškina: 
„Pradžioje ambasada reikala
vo įrodymų, kad esame spor
tininkai. Kuomet tai buvo 
padaryta, klausė už kieno pi
nigus važiuojame”. Pancero
vas pažymėjo, jog jis turi 
darbą, du butus ir kitokio tur
to, ko normaliai reikalaujama 
iš išvykstančiųjų, nes norima 
patirti, ar sugrįš atgal. Tačiau 
ir tai negelbėjo: vizą gavo tik 
viena narė, kuri yra iš neįga
liųjų sportininkų tarpo — Ire
na Pezminienė, bet ji viena ne
sutiko vykti į lietuviams sporti
ninkams nelabai svetingą šalį.

Pernai į Dėdės Šamo kraš
tą durys buvo užtrenktos grai
kų-romėnų stiliaus imtyni
ninkams, kurie čia turėjo var
žytis. Tačiau vėliau dėl rug
sėjo 11-sios įvykių šis renginys 
nebuvo surengtas, nors lietu
viai į jį vis tiek nebūtų patekę.

Panašių atsitikimų su Lie
tuvos sportininkais ar kitomis 
grupėmis yra buvę gerokai 
daugiau ir visus tuos atvejus 
čia būtų sunku net išvardinti.

Ilgauskas žaidžia gerai

Clevelando „Cavaliers”

profesionalų krepšinio ekipa, 
kurioje rungtyniauja lietuvių 
milžinas — Žydrūnas Ilgaus- 
kas, draugiškų susitikimų 
cikle spalio 18 d. įveikė „Utah 
Jazz” penketuką 95-91. Žyd
rūnas per 34 žaidimo minutes 
pelnė 30 taškų ir atkovojo 12 
kamuolių. Jis įmetė 12 dvitaš
kių ir visas 6 mestas baudas.

Tačiau lietuvis išgarsėjo 
ne vien tik krepšinio aikštelė
je. Neseniai po visą pasaulį 
buvo pagarsinta žinia apie jo 
vairavimą neblaiviu. Nors jam 
teismas paskyrė palyginus 
nedidelę baudą, NBA lygos 
vadovybė dar pridėjo didesnių 
„margaryčių”. Jis buvo su
spenduotas vienoms regulia
raus sezono rungtynėms ir tu
rės praleisti spalio mėn. 29 d. 
susitikimą su „Orland Magic” 
krepšininkais. Ir jeigu kam 
neaišku, kiek Žydrūno viene- 
rios rungtynės yra vertos, tai pra
nešame — tik 137,000 dole
rių. Argi kuris kitas lietuvis per 
pusvalandį laiko tiek uždir
ba? Jeigu taip — norėtume 
sužinoti.

Kaip žinome, į kitą NBA 
komandą — „Portland Trail 
Blazers” eiles vėl sugrįžo Lie
tuvos krepšinio milžinas — 
Arvydas Sabonis. Tačiau jis 
dar iki šiolei yra tausojamas ir 
nėra pasirodęs nė vieneriose 
draugiškose rungtynėse, panašiai 
kaip ir kitas jo komandos drau
gas, buvęs Chicago „Bulis” 
žaidėjas Scotie Pipen, kuris 
sveiksta po operacijos.

Tačiau ir be jų portlan-

diečiai gerai laikosi: iš 6 rung
tynių turi 5 pergales. Spalio 
18 d. jie nugalėjo Houston 
„Rockets” 87-86.

Čia reikia pasakyti, jog ge
rai užsirekomenduoja ir šie
met į NBA Bostono komandą 
pakviestas, tačiau čia kon
trakto nepasirašęs lietuvis 
Darius Songaila. Šis vyras da
bar rungtyniauja Maskvos 
CSKA klube, kuris jam pa
siūlė daugiau pinigų. Praėju
sią savaitę jo komanda nuga
lėjo Jekaterinburgo krepšinin
kus, jų tarpe ir lietuvį Virgi
nijų Sirvydį, 98-69. Songaila 
buvo rezultatyviausias iš visų 
žaidėjų: jis per 22 žaidimo 
minutes įmetė 16 taškų.

Pirmenybių finalas

Sekmadienį, spalio 20 d. 
Foxboro mieste, MA, buvo 
žaistos JAV futbolo (jis čia, be
je, vadinamas „Soccer” vardu) 
profesionalų lygos — MLS 
finalinės rungtynės. Finalas 
suvedė Nevv England ir Los An
geles ekipas, kurių žaidėjai 
prakaitavo net 113 minučių, 
kol 1-0 rezultatu laimėjo 
„angelų” miesto futbolininkai 

•— „Galaxy” komanda.
Reguliarus laikas baigėsi 

be įvarčių. Jų nebuvo ir pirma
me pratęsime. Tik tada Carlos 
Ruiz įstengė nugalėti Nevv 
England vienuolikės vartinin
ką. Beje, šias rungtynes ste
bėjo rekordinis žiūrovų 
skaičius — 61,316.

Ed. Šulaitis
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L &e8, O™* toikaitaiti
Teisėtas karas?

Įstrigo paauglystėje patir
tas pergyvenimas, neišblęsęs 
ligi šiol. Vienas mokslo draugų 
atsinešė į klasę vakarietišką 
žurnalą su reportažu apie 
septinto dešimtmečio roko 
žvaigždės ir „šoumeno” Alice 
Cooper koncertą Jungtinėse 
Valstijose.

Mums, keturiolikmečiams,
• įpratusiems tada prie juodai 

baltos „Jaunimo gretų” poli
grafijos ir sovietinėje spaudoje 
retų, bet komjaunuolišku nei
gimo entuziazmu persmelktų, 
ideologizuotų informacijų apie 
Vakarų kultūros apraiškas, 
reportažas apie A. Cooper 
koncertą padarė kvapą gniau
žianti įspūdį.

Spalvotos, efektingos nuo
traukos, išspausdintos ant 
plonutėlaičio kreidinio popie
riaus, buvo palydėtos drama
tišku aprašymu: gaudžianti 
daugiatūkstantinė gerbėjų 
minia laukia nesulaukia kon
certo pradžios — praeina 10, 
15, 20 minučių po nustatyto 
koncertui laiko, o A. Cooper — 
kaip nėr, taip nėr; žmonės 
ūžia, piktinasi, garsiai reiškia 
pretenzijas, nepasitenkinimą, 
švilpia... Staiga virš stadiono 
pasirodo sraigtasparnis. 
Pakimba virš scenos, išmeta 
virvines kopėtėles. Nukrei
piami prožektoriai, kibirkš
čiuoja fotoreporterių blykstės. 
Iš helikopterio leidžiasi Alice 
Cooper naro kostiumu...

Minia sprogsta iš džiaugs
mo — • klykia, skeryčiojasi, 
trypia kojomis, arčiau scenos 
stovinčios jautresnės panelės 
trykšta ašaromis ir aiškiai 
nevaldomu troškuliu atidengti 
lengvais vasaros drabužėliais 
pridengtus jaunus biustus: 
sulaukta iš padebesių to, 
kurio taip geista, nelyginant 
gelbėtojo...

Liko atmintyje stambiu 
planu reportaže parodytas 
dainininko veidas: įspūdingai

Lietuvos prez. Valdui Adamkui š.m. rugsėjo mėnesį lankantis Čikagoje ALTo centro valdyba suruošė jam pager
bimą, kuriame dalyvavo įvairių organizacijų atstovai, tarp jų ir Lietuvių Bendruomenės vadovai bei nariai. Prie 
LB stalo — sėdi iš kairės: Birutė Vindašienė, Birutė Vilutienė, Aušrelė Sakalaitė, Birutė Jasaitienė; stųvi: 
Saiomėja Daulienė, Alė Kėželienė, Marįja Remienė.

grimuotas, paryškinantis tą 
piktdžiugišką jėgą, skrodžian
čią reportažo skaitytoją stačiai 
paralyžiuojančiu žvilgsniu — 
maždaug taip žiūri smauglys į 
susirietusią savo auką, bailiai 
cypiančią, bet nevalingai ju
dančią pražiotų nasrų link...

Tokių charakterių ano 
meto tarybinėje aplinkoje ne
pasitaikydavo, todėl paauglys
tėje atsitiktinai patirtas įspū
dis įsikirto ilgam, palikęs at
mintyje gniuždančią aukso 
veršio jėgą įkūnijantį A. Coo
per žvilgsnį.

Kodėl tai prisiminiau šian
dien? Mintimis sugrįžti į 
paauglystės dienas pažadino 
kitas sraigtasparnis, lakiojan
tis kitame laike ir kitose pla
tumose.

Nors prezidento rinkimų 
kampanijoje helikopterį admi
nistruojančio šturmano tiks
las toks pats kaip ir A. Cooper 
— atimt žadą miniažmogiui, 
parodyti takoskyrą tarp akis į 
dangų pakėlusio ir iš nuosta
bos prasižiojusio piliečio žemė
je, bei iš dausų nusileidžiančio 
ir vėl atgal į debesis paimamo 
ekipažo — esama ir esminių 
skirtumų tarp Amerikos 
popverslo banginio ir jaunos, 
vikrios lietuviškos politikos 
lydekaitės.

Iš sunkaus lietuviško ma
lūnsparnio vartančio medžius 
ir keliančio privačių namų sto
gus, išlipa ne roplio odą užsi
tempęs rafinuotas karnavalo 
dabita su lastais ant kojų, bet 
išlavintų manierų, mandagiai 
išauklėtas, tvarkingai ap
sirengęs, gerų akių, sakytum, 
malonus jaunikaitis. Ypatin
gai akys leidžia pajusti skirtu
mus tarp šių dviejų „debesų 
paukščių”, kuriems paryškinti 
čia tiktų išeivijos humoristo 
Leonardo Žitkevičiaus posmai: 
Velniai dainuoja, ūžia, šoka, / 
O angelai tik skristi moka. / Ir 
tyli angelas kuklūs, / O vel-

Illinois Lietuvių respublikonų lygos atstovai, š.m. spalio 18 d. dalyvavę Springfield, III., vykusiame renginyje 
paremti JAV Atstovų rūmų nario John M. Shimkus kandidatūrą naujai kadencijai. Iš kairės: lygos pirmininkas 
Anatolijus Milunas, atstovas John M. Shimkus, Mindaugas Baukus ir Leonas Maskaliūnas. 
Vytauto Jasinevičiaus nuotrauka.

nias rodo stebuklus. / Jis tau 
„dainuoja mielą melą, / Jisai 
vynu paverčia smalą. / Ir 
skrenda angelas kuklus, t O 
velnias pila tau stiklus.

Lietuviško skrendančio 
politikos angelo nuosaikumas 
pastebimas ir jo praktinėje 
raiškoje. Tai galima būtų 
apibendrinti maždaug tokia 
formule: „Ponai ir ponios, aš 
jums keliu problemų? Labai 
atsiprašau...”, — šiuos žo
džius palydint grakščiu skry
bėlės kilsterėjimu, ryžtingu 
apsisukimu 180 laipsnių 
kampu ir pabrėžtinai energin
gu žingsniavimu, nė neatsi
gręžiant.

Esminis didžios sielos 
bruožas — nekliudyti, sten
giantis tačiau bet kuriuo atve
ju išsilaikyti Nr. 1. Kam lipti 
ant nuospaudos, jeigu kitam 
gali tuo apsunkinti gyvenimą, 
o ir pats paskui dėl to turėsi 
problemų? Verčiau nusišalinti 
pačiam: ateis laikas — susi
pras, apmąstys klaidą, pa
matys ką padarę... Galbūt pa
kvies. Jeigu ne tie — tai kiti.

Medžiagos apmąstymams 
šia prasme jau buvo duota ir 
buvusiai LKP aplinkai, ne
mokėjusiai branginti savo 
žmonių, ir konservatoriams, 
arogantiškai besielgusiems su 
savaisiais, ir liberalams, 
siekusiems vien pasinaudoti

talentingesniųjų privalu
mais... Skambutis, tarp kitko 
galėtų būti ir patiems libe
ralams demokratams: reikia 
atsargiai rinkti žodžius, kol 
laikas. Apdovanoti žmonės 
nesimėto, jie reikalingi visur...

Kai ką galbūt spėjo 
suprasti jau ir tie, kurie no
rėtų matyti Vyriausybės rū
mus veiksmingus. Jau du sy
kius buvo pasiūlyta jiems 
apsispręsti: duotos darbo ran
kos. Bet kai talkos tiems žy
giams vykdyti pasirodė tik 
katino priverkta, o kitų pre
tendentų grūstis užimti prem
jero kabinetą užkimšo praė
jimus — atsiprašau — to
kiomis sąlygomis veikti — to
lygu išsižadėti tapatybės ir 
smukti iki supančios aplin
kos...

Tą aplinką gražiai vaiz
duoja Laurynas Bieliauskas, 
žurnalistikos lauke nedaug 
pasireiškęs autorius, bet ga
biai atidengiantis pavojingus 
politikos akivarus. Antra
dienio (spalio 15) „Respub
likos” antraštė — dramatiška: 
„Kas bijo Rolando Pakso?”

Ar yra kas bijo Rolando 
Pakso? Ar gali būti, kad to in
teligentiško žmogaus, rūpes
tingo tėvo ir šeimos globėjo, 
doro piliečio, romių bei ilge
singų akių vyro kas nors 
bijotų?

Gali vieni jį gerbti, kiti — 
atlaidžiau vertinti, tačiau 
niekaip nepatikėčiau, kad R. 
Paksas galėtų sau leisti ne
švarius politinės konkurenci
jos metodus, kuriais imtųsi 
šantažuoti ar gąsdinti savo 
oponentus, skindamasis kelią 
į Prezidentūrą. Stačiai neį
tikėtina. O tačiau L. Bie
liauskas neleidžia abejoti: jo 
bijo ir labai nenori, kad „Ro
landas Paksas aktyviai veiktų 
politikoje”.

Laikraščio koresponden
tas daug ko nepasako, bet lei
džia viską suprasti: to siekia 
politikoje besisukinėjantys 
veikėjai su „kiaulės aku
tėmis”, kurie „vienu iš savo 
gyvenimo tikslų pasirinko 
sunaikinti R. Paksą”.

Brrrrr, kaip baisu! Tas 
eilutes perskaitęs, pasijutau 
beveik saistomas atsistoti 
šalia R. Pakso, nes savo vaiz

duotės virtualioje erdvėje jau 
aiškiai mačiau jį iš visų pusių 
apstotą „politinio elito”, t.y. 
Landsbergio, Brazausko, Bo
belio, Adamkaus, Juršėno, sa
vo mefistofeliškais žvilgsniais, 
atpažįstamais Alice Cooper 
akių žvilgėjime, šaltakrau
jiškai skrodžiančių į uždarą 
politikos erdvę neatsargiai 
įskridusią ezoterinę būtybę...

Perskaičius apie tuos nevi
donus, L. Bieliausko žodžiais, 
UAB „Lietuvos politika” ak
cininkus, kuriems „užteko jė
gų pašalinti politiką (ne
minėsime pavardžių — V. V.) 
iš aukštų pareigų”, pašoko dar 
didesnis apmaudas dėl ne
teisybės. Bet kai straipsnio 
autorius pastebėjo, kad 
„Rolandas Paksas įvedė nau
jus Lietuvos politikos elgsenos 
standartus”, — susimąsčiau. 
Kokie standartai čia turimi 
galvoje? Kai kurie jų, pa
vyzdžiui, politinio korektišku
mo ir neprimetinėjimo savęs 
to nepageidaujantiems, jau 
buvo paminėti šio straipsnio 
pirmoje pusėje. Bet kas dau
giau?

Daug ko negalėjau prisi
minti. Šį tą tačiau iš atmin
ties susigrąžinau. Prisiminiau 
vieno Vyriausybės vadovo vi
zitą į Rusiją, kurio metu aukš
tas rusų „činauninkas” Lie
tuvos ministrui pirmininkui 
oficialios ceremonijos metu 
ant galvos užmaukšlino karei
višką tautinę „furažką”. Rei
kia šiek tiek pažintį rusų folk
lorą, kad suprastum simbolinę 
tokio akto reikšmę. Negalėjau 
atsiminti to lietuviško minist
ro pavardės, tik pagalvojau, 
kad nei vieno tų L. Bieliausko 
minėtų „seniai politikoje 
besisukinėjančių” veikėjų su 
„kiaulės akutėmis” joks rusas 
turbūt nebūtų išdrįsęs nei už 
sagos vedžioti, nei pavožti po 
kareivišku kaušu.

Kitas įvykis, pors aišku ne 
to masto, kaip A. Cooper 
nužengimas iš dangaus ant 
scenos akvanauto kostiumu, iš 
atminties irgi neišdilo. Ge
diminą Vagnorių valdybos pir
mininko poste pakeitęs naujas 
konservatorių vadas (R. 
Paksas), tuokart buvo šlovės 
viršūnėje ir sakė prakalbą 
partijos konferencijoje Kaune.

JAV Vyskupų konferenci
jos pirmininkas vysk. Wilton 
Gregory prieš mėnesį (IX. 18 
d.) visų vyskupų vardu pa
siuntė JAV prezidentui Geor
ge W. Bush laišką, prašyda
mas permąstyti karo prieš 
Iraką teisėtumą bei reika
lingumą. Prezidentas yra pa
siruošęs pasinaudoti puolimo 
pirmenybe („preemptive Stri
ke”) ir pakartotinai vadina 
Iraką „atskalūne valstybe” 
(rogue nation). Savo laiške 
vysk. Gregory sako, jog, JAV 
vyskupų nuomone, karinės jė
gos naudojimas šiuo atvęju ne
siderina su griežtomis teisėto 
karo normomis, kurias skelbia 
katalikų moralės mokslas...”

Rūpestį kelia neatsižvelgi
mas į tradicinius teisėto karo 
kriterijus. Karas pateisina
mas, jei laikomasi šių dėsnių: 
teisėtas autoritetas jį skelbia, 
yra reali galimybė laimėti, 
laikomasi proporcionalumo 
dėsnio, civiliai apsaugomi nuo 
naikinimo. Baigdamas savo 
argumentus, vyskupas apelia
vo į prezidento sąžinę: „Pa
garbiai raginame jus žengti 
žingsnį atgal nuo karo prara
jos ir vesti pasaulį vieningai 
kurti atsaką į Irako grasi
nimus, kuris atitiktų tradi
cinės (būtent — krikščio
niškos) moralės apribojimus 
karinės jėgos naudojimui”.

Jau ' daugiau kaip pu
santro tūkstančio metų teolo
gai svarsto, kokiomis sąly
gomis valstybės gali teisėtai 
panaudoti karinę jėgą. Teisėto 
karo tradicija siekia Šv. Au
gustino, Hipono (Afrikoje) 
vyskupo, laikus ketvirtame 
amžiuje, kuomet barbarai įsi
drąsino pulti Romos imperiją. 
Minėtas normas nustatė pats 
šv. Augustinas.

Vatikano užsienio reikalų 
ministras, arkivyskupas Jean 
Louis Tauran italų laikraščiui 
„Avvenire” rugsėjo mėnesį 
duotame pasikalbėjime pa
reiškė, jog turime būti atsar
gūs, nesupainioti teisingumo 
su kerštavimu, kad masės 
žmonių nebūtų priverstos mo
kėti kainą už saujelę asmenų, 
kurie yra atsakingi už tero
ristų išpuolius.

Prezidento George W.

Buvo tada, rodos, 1999-ieji ir 
jis citavo garsų britų torį: 
„Vyras, kuriam nėra tris
dešimties, ir jis nėra liberalas, 
— neturi širdies. Bet vyras, 
kuriam per keturiasdešimt, ir 
jis ne konservatorius, — 
negali būti laikomas protin
gu”. Tada auditorija jam 
audringai plojo...

Dabar priekaištavau sau: 
juk rengė po to spaudos kon
ferenciją, o nepasidomėjau, 
kiek jam metų? (R. Paksas 
gimęs 1956 m.) Tačiau
kiekvienu atveju Lauryno 
Bieliausko rašinio — šiaip jau 
patrauklaus kūrinio — dra-

Bush kalba, kuomet jis metė 
iššūkį, „Arba esate su mumis, 
arba prieš mus...”, labai suer
zino europiečius, nes, jų au
sims, tokia absoliutinė retori
ka prieš daugiau kaip 50 metų 
yra įvėlusi Europą ir visą 
pasaulį'į karo audrų sūkurį. 
Vyresnio amžiaus europiečiai 
prisimena, ką žmonėms ir 
miestams padaro karas, o 
jaunesnieji, nors ir neprisime
na II pasaulinio karo, yra 
nusistatę prieš bet kokią agre
siją. Amerikiečiai reaguoja į 
Europą savitai: jiems atrodo, 
jog Europa kalba vieningu 
balsu tik tuomet, kai prieši
nasi Amerikos politikai, ypač 
Vidurinių Rytų kraštuose, o 
šiuo atveju — Irako atžvilgiu.

' Prezidentas Bush, atrodo, 
atkreipė dėmesį į vyskupų 
laišką, nes rūpinosi gauti JAV 
Kongreso pritarimą žygiui 
prieš Iraką ir dabar rūpinasi 
laimėti Jungtinių Tautų re- 
zoliucįją, duodančią JAV teisę 
naudoti karinę jėgą, jeigu Ira
kas prasižengs ar trukdys gin
klų inspektoriams atlikti pa
vestą darbą. Kai kurie prezi
dento patarėjai jį ragino ne
paisyti Kongreso ir Jungtinių 
Tautų, bet, laimei prez. Bush 
jų nepaklausė.

Amerika turi realią gali
mybę laimėti karą prieš Iraką, 
tačiau daugelis žinovų bei ka
riuomenės vadų įspėja, kad 
dabartinis karas nebūtų toks, 
kurį vedė prezidento tėvas 
George Bush Kuwaite 1991 m. 
Ši ko.va bus labai pavojinga ir 
sunki, nes Saddam Hussein 
dabar daug geriau pasiruošęs. 
Jis nesijaučia suvaržytas jo
kių moralinių dėsnių, net mu
sulmoniškų. Ir karą laimėjus, 
JAV negalės tyliai pasitrauk
ti. Teks daryti tvarką sugriau
toje ir nuniokotoje valstybėje 
(kaip, pvz., Afganistane), nors 
Irako ir aplinkinių Vidurinių 
Rytų valstybių padėtis daug 
sudėtingesnė.

Jokie arabų kraštai nepri
taria Irako puolimui ir nežada 
jo remti. Šie musulmoniški 
kraštai nenori JAV siūlomos 
demokratijos. Amerikai gresia 
rimtas pavojus pasauliui paro
dyti, kad tarytum nori kurti 
„Amerikos imperiją”.

mutizmas, atseit, „skraidantis 
angelas” sėja baimę, taiksto- 
masi jį sumedžioti, į straipsnio 
pabaigą kažkaip atlėgo.

Iš visko sprendžiant, la
biau panašu, kad politikos 
lauke jis sklando tyliai, ne
pastebimai, niekam nekliudy
damas ir nesudarydamas 
kamščių kitiems eismo daly
viams, nepaisant, kad jo rusiš
kas malūnsparnis kelia daug 
triukšmo ir rūpesčių nusileidi
mo aikštelių aplinkiniams 
gyventojams bei mechanikos 
mėgėjams, susirenkantiems iš 
arti pamatyti skraidančią pra
garo mašiną.

BĖGIMAS IŠ LIETUVOS
SAULĖ K. JAUTOKAITĖ

Nr.2
Pasiekus Marienvverder 

miestelį, netoli, Dancigo 
(dabartinio Gdansko), vokie
čiai mus paėmė į visišką glo
bą. Čia jie supirko pabėgėlių 
turtą — gyvąjį ir negyvąjį 
inventorių: arklius, karves, 
vežimus, pakinktus. Už visą 
tai sumokėjo markėmis. Pa
likome tiktai su daiktais, ku
riuos galėjome panešti savo 
lagaminuose. Šitoje vietoje 
(Marienvverder) praleidome 
visą lapkričio mėnesį. Daug 
žmonių gyvenome viename 
dideliame pastate, buvusiame

medžiotojų klube. Kadangi 
mes čia praleidome ilgesnį 
laiką, todėl užsiliko daugiau 
įspūdžių. Didžiausia mums 
pramoga buvo ta, kai kiek
vieną ankstyvą rytą, vokiečių 
kareiviai rikiuote žygiuodavo į 
pratimus, dainuodami kariš
kas maršo dainas. Vos išgirdę 
juos atmarširuojančius, tuoj 
bėgdavome pasitikti ir žiūrė
davome, kol jie išnykdavo.

Čia mums gyvenant, vo
kiečiai rūpinosi kasdienine 
mūsų duona. Kiekvieną dieną 
jie atvažiuodavo su maistu ir

mums jį padalindavo. Gerai 
neprisimenu, ką jie mums 
duodavo pietums ir vaka
rienei, bet prisimenu, ką duo
davo pusryčiams. Labai gar
džiai valgydavome baltą duo
ną, apteptą sviestu ir uogiene, 
užsigerdami saldžiu pienu. 
Čia mano sesuo Regina susir
go keista liga — ji vis miego
davo ir miegodavo. Atėjo pora 
gailestingųjų seselių su baltais 
chalatais (o gal ir daktarės?), 
apžiūrėjusios ją išėjo, paliku
sios „pacientę” toliau tęsti savo 
miego ligą. Kartu su mumis 
gyveno ir kitataučių. Šalia 
mūsų gyveno rusai ar uk
rainiečiai, nes kalbėjo slavų 
kalba. Gerai prisimenu jų mo
teris, nes jos viešai, natūraliai 
maitindavo kūdikius. Matyt,

šis vaizdas padarė man didelį 
įspūdį, nes ir dabar aiškus 
atmintyje.

Iš Marienvverder savo 
kelionę tęsėme traukiniu. 
Keliavome, kaip šių dienų 
grupinės kelionės, kur tik 
gidas vedė, ten mes, kaip avių 
būrys, iš paskos sekėme. 
Skirtumas buvo tik toks, kad 
nevežė gražių miesto įžymybių 
parodyti, bet vežė ten, kur dar 
traukinys galėjo pravažiuoti, 
kur dar jo netrukdė fronto lini
ja. Mūsų traukinys pajudėjo 
link Dancigo. Po kelių dienų 
atsidūrėme £rie pat Baltijos 
jūros pakrančių, mažame 
uosto miestelyje Gottenhaven 
(dabar Gdyne). Pabuvojus kurį 
laiką traukinyje, mūsų kelio
nės vadovas mus nuvedė į

didelę stovyklą. Šios stovyklos 
mediniai barakai labai liūdnąi 
atrodė. Lapkričio mėnesį nuo 
nuolatinio lietaus, darganų, 
drėgmės, visur buvo tiktai 
purvas. Atrodė, kad šis žemės 
kampelis niekada saulės 
šviesos nematė. Šioje sle
giančioje stovykloje pralei
dome kokias tris dienas ir nak
tis. Gerai mus pirtyje išmau
dė, gerai pavalgydino. Vaikai 
gavome apsčiai pieno. Pabė
gėlių turėjo būti labai daug. 
Didelis ilgas kambarys buvo 
pristatytas arti sustumtų dvi
aukščių lovų. Aš miegojau 
apatinėje lovoje su broliu 
Viktoru, o viršutinėje gulėjo 
viena lietuvė moteris. Mes su 
broliu sugalvojome iškrėsti 
viršuje gulinčiai pokštą. At

sirėmę iš apačios kojomis į jos 
čiužinį, gerai ją pasupome. 
Žinoma, už šitą šposą gavome 
daug barti, o mums buvo daug 
juoko.

Vieną kartą, mums su
grįžus į baraką, nežinau iš 
kur, brolis papasakojo mamai, 
kaip vokietis norėjo jį išsivesti 
nežinia kur. Jis sakė, kad į 
baraką įėjo vokiečių kareivis, 
pamatė jį gulintį lovoje. 
Kareivis jam sakęs: ,Ąuf ste- 
hen, bitte” (Prašau atsistoti). 
Brolis atsikėlė. Tada vokietis 
paklausė, „Wie alt bis du” 
(kiek metų turi). Kai brolis 
atsakė esąs 14 metų, vokietis 
dar apžiūrėjo jį, sumurmėjo 
„Zu klein” (per mažas), numojo 
ranka ir išėjo, mat, tada brolis 
buvo smulkaus sudėjimo ir

žemo ūgio.
Po trijų parų, gavę 

įsakymą susidėti mantą, to
liau tęsėme mums nežinomą 
maršrutą. Po ganą trumpo va
žiavimo traukinys atvežė į 
netoliese esančią kitą, dar di
desnę stovyklą prie Rosenberg 
miestelio. Šis nedidelis mies
telis buvo ne per toliausia nuo 
Dancigo. Stovykla buvo gausi 
ne tiktai mediniais barakais, 
bet ir įvairiausių tautybių 
pabėgėliais. Rosenberge pagy
venome beveik visą gruodžio 
mėnesį. Sulaukėme sniego ir 
šalčių. Gyvenimas vyko sto
vykline tvarka. Kartas nuo 
karto vesdavo į pirtį ne tiktai 
išmaudyti, bet ir gerai iškai
tinti rūbus.

Bus daugiau
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PIRMOJI LIETUVIŠKA 
KNYGA AMERIKOJE

Kunigas, rašytojas, visuo
menės veikėjas Jonas Žilius 
(Žilinskas), gyvenęs 1870- 
1932 metais — spalvinga as
menybė. Jam tenka neeilinis 
vaidmuo, įamžinant Amerikos 
lietuvių imigrantų gyvenimą. 
Nuo 1892 m. gyvendamas 
Amerikoje, PA, čia ir įšventin
tas į kunigus (1894 m.), dirbo 
lietuvių parapijose: Mt. Car- 
nel, Plymouth, PA, o .1904 
metais — Boston, Mass. Bū
damas kunigu, jis nesitenki
no vien darbu parapijose, 
aktyviai jungėsi į visuo
meninę veiklą. Buvo viena 
pirmųjų „Lietuvių Susivie
nijimo Amerikoje” (1894- 
1898) pirmininkų. Leido leid
inį „Tėvynė”, kurį pats ir 
redagavo. Kai 1900 m. 
pasaulis rengėsi pasaulinei 
parodai Paryžiuje, Jonas Ži
lius, iškėlęs sumanymą daly
vauti šioje parodoje, buvo 
išrinktas parodai organizuoti 
komiteto pirmininku.

Manoma, kad platesnė 
lietuvių emigracija į Ameriką 
prasidėjo apie 1868 m. Kai 
buvo rengiamasi keturiasde
šimtmečiui, Jonas Žilius ke
letą kartų kreipėsi į lietuviš
kus telkinius, prašydamas 
statistinių žinių, kurias no
rėjo panaudoti keturias
dešimtmečio iškilmėms.

Daug svarbių darbų Lie
tuvai ir lietuviams nuveikė 
kun. Jonas Žilius, tačiau vie
nas svarbiausių jo rūpesčių 
buvo Lietuvos nepriklauso
mybė, jos pripažinimas ir 
įtvirtinimas. Ta mintimi, 
drauge su inž. Tomu Naruše
vičiumi, parengė istorinį Lie
tuvos žemėlapį bei knygą, 
skirtą Lietuvos buvusiai di
dybei ir nepriklausomybei. 
1918 m. gegužės 3 d. kartu su 
minėtu inž. T. Naruševičiumi, 
vadovavo lietuvių delegacijai 
pas prezidentą T.W. Wilson, 
su prašymu pripažinti Lie
tuvos nepriklausomybę. Ne
paprastos energijos, atsidavęs 
lietuviškiems reikalams, ku
nigas puikiai valdė plunksną, 
tad daug rašė savo paties 
redaguojamoje „Tėvynėje”, 
spausdinosi „Vienybėje”, iš
leido nemažai įvairiausių lei
dinių. Viena svarbesnių jo 
knygų, išleista 1899 metais 
Plymouth, yra „Lietuviai 
Amerikoje” (175 psl.), o dar 
svarbesnė, tiesiog vertybė 
lietuviškos spaudos istorijai, 
yra 36 puslapių knyga „Su
skaitą arba statistika visų 
lietuviškų knygų, atspaustų 
Amerikoje nuo pradžios lietu
viškos Amerikon emigracijos 
iki 1900 metų” (Plymouth, 
1900 m.) Minint lietuviškos 
knygos 450-metį, Lietuvoje 
buvo išleista „Pirmoji Ame
rikos lietuviška knyga” 
(„Mintis” Vilnius, 1997 ), 
kurioje daug vietos skirta My
kolui Tvarauskui. Spausdi
name parengtą pagal šią ir ki
tas knygas trumpą san
trauką apie pirmąją lietuviš
kąją knygą Amerikoje. Išsa
mesnė medžiaga išspausdinta 
Edvino Giedrimo, jau dešimt 
metų JAV gyvenančio, CT, 
parengtame internetiniame 
puslapyje www.LithuaNet 
(„Pirmoji lietuviška knyga 
Amerikoje”). L.T.

Pirmoji lietuviška knyga 
— Martyno Mažvydo „Kate

kizmas” — išspausdinta 1547 
m. Prūsijos Karaliaučiuje. 
Pirmą kartą lietuviškas žodis 
Anglijoje buvo atspausdintas 
1660 m., Vokietijoje — 1729 
m., Lenkijoje — 1781 m., Lat
vijoje — 1803 m., Prancūzijoje 
— 1835 m., Rusijoje — 1837 
m., Čekijoje — 1856 m. 1863 
metais sukilimui nepavykus 
laimėti, daugelis jo dalyvių 
skubėjo emigruoti, kad ne
būtų ištremti Sibiran. Taip
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Martyno Mažvydo giesmyno I dalis 
(1566 m.).

rašytą ir spausdintą lietuviš
ką žodį po visą pasaulį pa
skleidė buvę sukilėliai ir emi
grantai (po sukilimo 1864 
metais lietuviška spauda, raš
menys uždraudžiami. Draudi
mas galiojo 40 metų.) Dau
giausia emigravo iš paprūsėje 
esančių Užnemunės (Suval
kijos) vietovių. Tais metais 
prasidėjo masinė lietuvių 
emigracija į Ameriką. Jų tar
pe ir sukilimo dalyvis Myko
las Tvarauskas.

Mykolas Tvarauskas — 
pirmasis Amerikos lietuvių 
rašytojas, švietėjas ir spaudos 
leidėjas, gimė 1844 m. gruo
džio 16 d. Augustavo gub. 
Kalvarijos paviete. Įvairiuose 
šaltiniuose pateikiama skir
tinga informacija apie jo tau
tybę — lietuvis/lenkas. Iki 
1863 m. sukilimo M. Tva
rauskas mokytojavo Užne
munėje. Jis aktyviai įsijungė 
į sukilimą ir mūšiuose su ca
ro kariuomene buvo sužeistas 
(peršautas). 1863 m. pabaigo
je, po pralaimėjimo, M. Tva
rauskas kartu su kitais suki
limo dalyviais buvo privers
tas slėptis miškuose kol ga
liausiai pasitraukė į Rytprū
sius ( Mažąją Lietuvą), o iš 
ten per Vakarų Europą 1866 
m. — į Ameriką. Beveik 2 me
tus Nevv York apylinkėse tar
navo pas ūkininkus arba dir
bo atsitiktinius darbus. 1868 
m. M. Tvarauskas, kartu su 
pirmaisiais Lietuvos išeiviais 
atkeliavo į Pennsylvania, 
Shamokin miestelį. Čia jis 
tikėjosi gauti darbą anglių 
kasyklose arba prie geležin
kelio tiesimo. Šis miestelis 
buvo vienas pirmųjų lietu
viškų naujokynų. Vienas 
šalia kito gyveno daugiausia 
Lietuvos kaimų ar bažnyt
kaimių išeiviai, dažniausiai 
beraščiai ar mažaraščiai, 
tradiciškai tikintys. „Dar iki 
1879 metų Šimokai (Shamo
kin — L.T.) užima vis žymią, 
bene tik vieną iš pirmųjų vie
tų tarp lietuviškųjų Amerikos 
kolonijų. Minėtuose metuose

Mikas Tvarauskas uždėjo čia 
pirmą Amerikos lietuvišką 
spaustuvę ir išleido laikraštį, 
po vardu „Lietuviška gazieta” 
(J. Žilius. „Lietuviai Ameri
koje”. Plymouth, 1899 m., 23 
p.) M. Tvarauskas, mokėjęs 
rašyti, skaityti lenkiškai bei 
lietuviškai, po sunkaus darbo 
anglių kasyklose atsišaukime: 
„Mieli brolej”, rašė, kad jis 
„nesėdėjęs dykas, nesivalkio- 
jęs gatvėmis, o ėmęsis dru- 
kuoti knygas”. Gyvendamas 
vienas, neišlaidžiai ir sutau
pęs pinigų, jis 1873-1874 m. 
įsteigė spaustuvę, ketinda
mas „isz miajles broliszkos” 
leisti lietuviškas knygas. 
Greitai „per save išmoko 
raidžių rinkėjo („zecerio”) ir 
kitų spaudos darbų. Tai buvo 
pirma lietuviška spaustuvė 
Amerikoje. Šiuo metu nėra 
tiksliai aišku, koks buvo pats 
pirmasis lietuviškas spaus
dintas žodis Amerikoje. 1874 
m. balandžio 30 d. Shenan- 
doah buvo išspausdinta gies
mė „Wieszpaties sawo szau- 
kiuosi”. Paaiškėjus, kad ši 
„Giesmė” yra perspaudas iš 
„Kantičkų” knygų, pirmai
siais perspausdintojais galėjo 
būti kun. A. Strupinskas arba 
vienuolis A. Zeytzas (Zaicas).

Vienas svarbiausių M. 
Tvarausko — spaustuvininko 
ir leidėjo tikslų, buvo pakelti 
Amerikos lietuvių prestižą 
Lietuvos žmonių akyse: „Ar 
ne gražu būtų, kad isz Ame- 
rykos siųstume savi giminėms 
arba pažįstamiems knygas į 
Lietuwą?”.... svvetimo ziame 
turėjome tikrą czistaj lietu- 
wyszką drukarnią”.

1874 m. M. Tvarauskas, 
paskatintas ir paragintas 
Shamokin kunigų J. Juške
vičiaus ir P. Končiaus, paskel
bė ketinantis leisti laikraštį. 
Tačiau nors „broliai lenkai 
jau senai leidžia keletą laik
raščių”, į jo kvietimą mažai 
kas atsiliepė, „nes žmonės 
buvo tamsūs”. Nepavykus 
laikraščio sumanymui, 1874 
m. M. Tvarauskas pasiskelbė 
ir ėmėsi rengti spaudai kny
gą: anglų-lietuvių ir lietuvių- 
anglų — kalbų žodyną. Nors 
iš prenumeratorių ir buvo 
surinkta pinigų, tačiau dėl 
popieriaus, įrengimų, darbo 
patyrimo stygiaus tais metais 
žodyno neišleido. Pradžią JAV 
Lietuvių Bendruomenės kny
gai davė M. Tvarausko pa
rengtas ir išspausdintas mi
nėtas žodynas, kuris buvo pa
rengtas jo spaustuvėje, Sha
mokin miestelyje, PA 1875 m. 
išspausdintas Tlumoczius 
arba sloumikas angielckaj — 
lietuwyszkas ir lietuwyszkaj 
— angielckas dėl grejto ir 
langivo iszmokimo asznekos 
angielckos. Su uivogomys ir 
apraszimu kozno žodžio kajp 
rejk isztart sudėtas per 
Mikola Tumraucka. Izdawy- 
mas pirmas. Žodyne buvo 
159 numeruoti puslapiai. 
Daugiau kaip 70 m. apie 
žodyną nieko nežinota ir tik 
spėliota. Todėl dažniausiai 
rašyta, kad šis žodynas buvęs 
arba nebaigtas spausdinti, 
arba išspausdintas ir žuvęs 
per spaustuvės gaisrą. 1930 
m. Kauno universiteto bib
liotekai pavyko gauti žodyno 
egzempliorių, kuris, atsitik
tinumo dėka, rastas Lietu
voje, Užnemunėje, vienų na
mų pastogėje. Žodynas išleis
tas 1875 m. ir yra pirma lie
tuviška knyga išspausdinta 
Amerikoje. V. Biržiškos aptik
tas defektuotas egzempliorius 
iki šiol yra vienintelis ir dabar 
yra saugomas Vilniaus uni
versiteto bibliotekoje. Netru
kus po žodyno pasirodymo 
1875 m. buvo išspausdintas at
sišaukimas „Mieli brolej”, 
kuriame buvo rašoma apie iš
leistą žodyną („slovvnikus”) ir 
nurodoma jo kaina (1 doleris).

„Asz pyrmas atėjau pas
jus,

Tlumoczidamas angielc- 
kus žodžius.

Slobnas ir siviatymas, 
byle tyktaj?

Norėtumėt milet mane 
gieraj.

Koznam isz jus miely 
brolej,

Sluzisu, o sluzisu jjatolej,
Kol ne iszmoksyt iszties,
Mane wysa ant pomie- 

ties”.
Tokiomis rimuotomis ei

lėmis į savo skaitytojus krei
pėsi pirmoji lietuviška knyga 
Amerikoje. Ji buvo parengta 
„dėl grejto ir lengwo iszmoki
mo sznekos angielckos”. M. 
Tvarauskas žadėjo „mieliems 
broliams” ateiviams, kad 
knygelė tarnaus ne tik kaip 
pirmas žodynas, bet dar dau
giau — ir kaip jiems skirtas 
anglų kalbos pradžiamokslis, 
galintis atstoti „tlumočių”, 
arba vertėją. M. Tvarauskas 
knygelės pratarmėje, pava
dintoje „Prokalba” aptaria jos 
reikalingumą skaitytojui. 
Buvęs mokytojas gerai su
vokė, kad skaitytojams labai 
svarbu yra išmokti sunkiau
sio dalyko — anglų kalbos 
tarties „kozna žodį wyroznaj 
isztars”. Kadangi M. Tva
rauskas ypač pabrėžė, kad 
kituose žodynuose „izguldi- 
mo apie vvyrozna isztarima 
žodžio ne razzyte” matyt 
„Tlumoscius arba slownikas” 
buvo pirmoji knyga, kurioje 
lietuviškai buvo pateikti 
anglų kalbos tarties paaiški
nimai. O šalia anglų kalbos 
buvo pateikiama ir jų tarimo 
lietuviška transkripcija. Kaip 
žinia, tuo laikotarpiu lietuvių 
kalba ir Užnemunėje (Suval
kijoje), ir išeivijoje, buvo iš
stumta iš viešojo gyvenimo. 
Visur vyravo lenkų kalba ir 
lenkiška dvasia. Matyt, neat
sitiktinai sutinkame tiek 
daug sulenkintų lietuviškų 
pavardžių. Todėl M. Tvaraus
ko darbą parašyti ir išspaus
dinti praktinio pobūdžio lietu
višką knygelę galima vertin
ti kaip pirmą ir drąsų žingsnį 
palaikant lietuvių kalbą ir 
lietuvybę tarp Amerikoje besi
kuriančių išeivių. Knygelės 
lietuvių kalbos sintaksė, sa
kinių struktūra yra labai sve
tima šiandieniniams skaityto
jams. Pats M. Tvarauskas mo

I Lietuvos statuto Dzialinskio nuorašo ornamentika (1563 m.).

TAUTOS, GYVENANČIOS SU MUMIS AR ŠALIA MUSU
Paskutiniai Europos stab

meldžiai lietuviai buvo pakrikštyti 
XIV amžiaus pabaigoje. Manoma, 
kad apie 70 proc. iš 3,5 mln. Lie
tuvos gyventojų laiko save Romos 
katalikais. Kitos didžiausios reli
ginės bendruomenės yra: sta
čiatikiai (apie 180,000 narių), šen- . 
tikiai (apie 50,000), liuteronai (apie 
30,000) ir evangelikai reformatai 
(11,000). Musulmonų ir žydų bend
ruomenės turi po 5,000 narių, 
graikų katalikų bendruomenė — 
900. Žydų ortodoksų grupė „Cha- 
bad Lubavitch" išlaiko mokyklą, 
visuomenini centrą ir košerinio 
maisto valgyklą Vilniuje. Karai-, 
mai, kurių bendruomenės, be Lie
tuvos, gyvuoja vos keliose kitose 
pasaulio šalyse, turi dvejus maldos 
namus Vilniuje ir Trakuose. Ka
raimų, kurie įsikūrė Lietuvoje XIV 
amžiaus pabaigoje, dabar yra maž
daug 250. Iš viso Lietuvoje yra 
užregistruotoą 923 tradicinės ir 
176 netradicinį bendrijos ir ben
druomenės. Apie 18 proc. Lietuvos 
gyventojų nesieja savęs su jokia

kėsi, dirbo svetimoje kalbinėje 
aplinkoje ir tai, matyt, nulė
mė, tokią nelietuvišką kons
trukciją.

1875 m. spaustuvėje įvyko 
gaisras, per kurį sudegė .dau
guma žodyno ir atsišaukimo 
tiražo. Po šios nelaimės M. 
Tvarauskas grįžo į New York, 
Brookleen. Pradžioje čia jis 
įsidarbino skardos ir vario 
dirbtuvėse Maspeth. Po pus
antrų metų, paremtas Šv. 
Kazimiero draugijos M. Tva
rauskas Niujorke, Brukline 
vėl įsteigia spaustuvę. Iš pra
džių ten spausdinama smulki 
produkcija.

1879 m. rugpjūčio 16 d. 
M. Tvarauskas išleidžia pir
mąjį Amerikos lietuvių laik
raštį „Gazieta lietuwiszka”. 
Spėjama, kad jo tiražas buvo 
200-250 egzempliorių, iš jų 
132 prenumeratoriai. Leisda
mas laikraštį M. Tvarauskas 
buvo jo redaktorius, autorius, 
spaustuvininkas, leidėjas, pre
numeratos rinkėjas ir ekspe
ditorius. Pirmojo numerio 
įžangoje M. Tvarauskas eiliuo
tuose tekstuose džiaugėsi lie
tuvišku laikraščiu, prilygin
damas jį saulės tekėjimui, 
„gudrybei ir šviesybei”, kurios 
nebuvo nei regėję, nei turėję 
senoliai.

XX a. pradžioje M. 
Tvarauskas turėjo didelę šei
mą — šešis vaikus: keturias 
dukras — Jadvygą, Veroniką, 
Prancišką ir Aldoną ir du sū
nus — Izidorių ir Mykolą. Jo 
mirtis 1921 m. rugpjūčio 8 d. 
Brukline liko viešiau nepaste
bėta. Palaidotas Long Island, 
NY. >fC sf; Sfc

Būtų miela, jei kas nors iš 
lietuvių, gyvenančių Long Is- 
land ar netoli, pasidomėtų ir 
aplankytų šio žymaus lietu
vio kapą, nufotografuotų ir 
atsiųstų nuotrauką „Bičiu
lystei”. Tikiu, visa lietuviškoji 
bendruomenė būtų dėkinga. 
Beje, W. Wo.lkovich-Valka- 
vičiaus „Lithuanian Religiuos 
Life in America” Mykolas 
Tvarauskas įvardijamas kaip 
Michael Tvarowski (Tva
rauskas). Jei ieškosite kapo, 
turėkite tai galvoje.

L. T.

Brangieji „Bičiulystės” re
daktoriai, dėkinga už temą 
apie kitų tautybių žmones, 
kurie gyvename kartu, po 
vienu Lietuvos dangumi. Esu 
karaimė, kilusi nuo Trakų. 
Tėvai turėjo galimybę vai
kams parinkti rusų ar lietuvių 
mokyklą. Parinko lietuvių, nes 
senelis sakė, kad prieš daugel 
metų Vytautas Didysis 
karaimus atsikvietė Lietuvon, 
savo tėvonijon į Trakus, ir 
karaimai, gerbdami lietuvius, 
turi mokytis kalbėti jų kalba. 
Vilniaus universitete studi
javau ekonomiką kartu su 
lietuviais. Lietuvių kalba man 
yra lyg ir gimtoji. Mano vyras 
— būtent, jūsų minimų „pere- 
selencų”, atvykusių čia gyven
ti jau 19 a., kurių gausu Rytų 
Aukštaitijoje, palikuonis. Pa
vardė jo rusiška, bet abiejų 
sulietuvintos galūnėje. Mūsų 
sūnus, kuriam davėme Alek
sandro vardą, nuo 1991 metų, 
po sausio įvykių, kai reikėjo 
pildyti kokius dokumentus, 
skiltyje tautybė, rašė ir rašo 
lietuvis. Karaimės ir ruso

ZODIAKAS
Skorpionas (spalio 23-lapkričio 22)

Marsas įėjo į Svarstykles, 
kuriomis judės iki gruodžio 1 
d. Mėnulis Liūto ženkle. Saulė 
Svarstyklių ženkle. Merku
rijus grįžta į Svarstyklių ženk
lą, kuriame bus iki spalio 31 
d. Kai Merkurijus šiame ženk
le, bendraujant tampa svarbu 
geros manieros, diplomatišku
mas. Tai sunkokas laikas 
linkusiems tik save girdėti, tik 
save vertinti. Aktyvėja ben
dradarbiavimas, taip -pat 
teisybės aiškinimasis. Geras 
metas įvairiems susitari
mams, taip pat bylinėtis. Kils 
didelė pagunda pasiduoti pui
kybei, pagyroms, tuščiažo
džiauti. Geriausiu atveju, tai 
skatins didesnį poreikį bend
radarbiauti, siekti sąjungos, 
labiau orientuotis į partne
rius, sutuoktinį, blogiausiu — 
imama ieškoti ne tik partne
rių, bet ir priešų, o kas ieško, 
tas ir randa. Vis dėlto šiokių 
tokių nemalonumų galite ti
kėtis iš partnerių, konkurentų 
ar pareigūnų. Galbūt suži
nosite, kad artimas žmogus 
jau nebėra jums artimas arba 
nebenori toks būti. Skorpiono 
ženklo pradžioje neskubėkite 
imtis naujų darbų — bus ma
žai prasmės. Geras metas poli
tikams, aktoriams, meninin
kams. Labai sėkmingi gali 
būti įvairūs renginiai: madų, 
reklamos. Puikus metas 
įvairiausiems pristatymams, 
mugėms, šventėms, madų di
zaineriams, fotografams, vai
kų psichologams. Kai Mėnu
lis Liūto ženkle, žmonės la
biau linkę išlaidauti nei kaup
ti. Daiktai, įsigyti šiuo metu, 
bus prašmatnūs, vertingi ir 
ilgaamžiai, tačiau kartais 
nepraktiški, retai naudojami. 
Bus jautrį širdis, nugara, 
Saulės rezginys. Geriau šių 
sričių nevarginti, neoperuoti. 
Galima sėkmingai gydyti akis, 
nervų sistemą, blauzdas, 
sausgysles.

Žmonos traukia pasipui
kuoti, parodyti savo taurumą, 
dosnumą. Daug linksmybių, 
vyrauja noras džiaugtis, il
sėtis būti įvertintam ir pa
gerbtam. Svarbu pajusti savo 

AR ŽINAI, KAD...
*** Po tris mėnesius trukusio

eksperimento Britanijos mokslo pa
žangos asociacija iš dešimties tūk
stančių anekdotų internete iš
rinko (eksperimentas užtruko tris 
mėnesius) juokingiausią pasaulyje 
anekdotą. Iš šimto tūkstančių 
žmonių (daugiau nei iš 70-ties 
šalių) už šį anekdotą balsavo net 
47 proc.

„Žymus detektyvas Sherlock 
Holms ir jo padėjėjas daktaras 
Watson žygyje pasistato palapinę. 
Vidury nakties Holms prižadina

sūnus lietuvis! Nei juokinga, 
nei graudu. Po sausio 13-osios, 
kai žuvo artimas, beveik vien
metis, kaimynas, su kuriuo 
Aleksandrui neteko draugau
ti, bet, jo teigimu, kai iš ap
linkinių namų susieidavo jau
nimas tinklinio pažaisti ar 
kokį kamuolį paspardyti, jie 
buvo susitikę, jis visai sulietu
vino rusišką pavardę, atsi
klausęs tėvo ar tai jo neįžeis. 
Aleksandras yra šimtaprocen
tinis lietuvis. Manau, kad 
tokių yra labai daug, kaip ir 
lietuvių sulenkėjusių ar 
surusėjusių. Kadangi visi na
muose kalbame lietuviškai, tai 
kas mes esame? Niekada 
nekėlėme šito klausimo.

Amerikoje, tarpe lietuvių 
niekas nekreipia į mus dėme
sio, niekas neklausia, kokios 
tautybės esame. Sūnus, gy
venantis NewYorke, susirado 
lietuvaitę ir sukūrė šeimą. 
Kas yra mano anūkė? Gal 
išskaičiuoti, kaip Amerikoje 
mėgstama: ketvirtis airio, 
aštunta dalis žydo ir t.t. Ne, 
jauni tėvai yra lietuviai ir

svarumą, įtakingumą, pabūti 
„liūtu-karaliumi”. Meilės ro
manas, prasidėjęs šiomis die
nomis, truks ilgai — jausmas 
bus gilus.

Jūs jau pasirengėte ką 
nors keisti... Neskubėkite, 
nors jūsų instinktai kažką 
kužda jums. Neklausykite 
gandų ar paskalų, jų niekad 
netruks. Neturite laiko iliuzi
joms. Tai daugiau nepriklau
somos akcijos, nei panašu į po
litiką. Kiti neseks jūsų pė
domis šiandien, bet kas žino? 
Gal rytoj jie bus pasirengę 
jums tarnauti. Mėnesio pa
baiga — ramesnė, tikresnė, 
ypač Skorpiono meilės gyve
nime.

Šio ženklo atstovų svei
kata stipri ir jie turi slaptus 
jos atstatymo rezervus. Skor
pionas įtakoja apatinę pilvo 
dalį, reprodukcinius organus, 
šlapimo pūslę ir tiesiąją žar
ną. Šio ženklo žmonėms bū
dingi gana sunkūs negalavi
mai: hepatitas, šlapimo pūslės 
veiklos sutrikimai, išvarža, 
lytinių organų pažeidimai, 
venerinės ligos, hemarojus. 
Skorpionas tarsi traukia lai
kas nuo laiko kylančias epi
demijas ir infekcines ligas. 
Būdas apsisaugoti nuo ligų 
— izoliacija epidemijos metu. 
Reikėtų vengti žmonių per 
daug besirūpinančių Skorpio
no sveikatos būkle. Pagrin
dinė ligų profilaktika — nuo
saikumas visame kame. Rei
kėtų išmokti atleisti ir užjausti, 
vengti įtarumo ir pavydo.

Liaudies išmintis

Jeigu eglės aplipusios kon- 
korėžiais — lauk šaltos 
žiemos. Jeigu spalio mėnesį 
nuo ąžuolo ir beržo riūkrėhta 
visi lapai, bus lengvi metai; 
jeigu ne visi — lauk sunkios 
žiemos. Jeigu medžiai lapus 
ima mesti vėlai •— bus ilga ir 
sunki žiema. Jeigu lapai nuo
medžių ant žemės nukrenta 
atvirkščiąja puse-— kiti metai 
derlingi. Pirmasis sniegas iš
krenta keturiasdešimt dienų 
iki žiemos pradžios. ,

Watson ir klausia:
— Watson, pažiūrėk į žvaigž

des ir pasakyk, kokią išvadą gali 
padaryti?

Watson atsako:
— Aš matau milijoną žvaigž

džių, ir jei bent kelios iš tų milijo
nų žvaigždžių turi planetas, 
tikėtina, kad tarp tų planetų yra 
panašių į žemę, kuriose taip pat yra 
gyvybė...

— Watson, — tu idiotas, kaž
kas pavogė mūsų palapinę....”

Parengė L.T.

anūkėlė Amerikos lietuvė. Bet 
yra žmonių, kurie nenori su
gyventi su kitataučiais, nenori 
pripažinti jų lygiaverčiais 
Lietuvos piliečiais. Žinau, kad 
jie, jei Švedijoje vietoje žuvu
siojo būtų buvęs mano vyras, 
būtų pavadinę „kacapu” 
(ruskis — žargonas — L. T.) ir 
pasidžiaugę, kad dar vienu 
mažiau beliko...

Gyvename JAV, bet 
Lietuvos reikalai mums yra 
svarbūs, nes ji — mūsų 
tėvynė. Mes jaučiamės ly
giateisiai jos piliečiai. Spau
doje pasirodantys tokie pasi
sakymai, yra iš tos pusės, ku
riai visada reikia kitus paže
minti, nors šiuo požiūriu į 
kitus žmones, jie žemina tik 
save. Tai mažai išsilavinusių 
žmonių požiūris. Amerika tą 
seniai suprato ir rasizmui 
pasakė „Ne”.

Marįja S., Čikaga

mailto:biciulyste%40aol.com
http://www.LithuaNet


Trumpai apie viską
(Naudojantis „Lietuvos ryto* (LR), „Lietuvos Jinių" (LŽ), „Raspublikos" (R), 
„Kauno dienos* (KD), „Klaipėdos" IK) „Valstybės rimų" (VŽ) dienraleių, BNS 
ir Eltos informacijomis!

Lietuvos kariai pasirengę 
tarnybai Afganistane

Atkelta iš 1 psl. vadovauja 
JAV, bet Lietuvos kariai sa
varankiškai vykdys paskirtas 
užduotis, turės savo unifor
mas. Lietuvos dalinys bus pa
dalintas į dvi dalis ir dislokuo
tas prie Kandaharo ir Bah- 
ramo miestų.

Pasak jo, Lietuvos kariai 
misijai už JAV skirtas lėšas 
įsigijo naktinio stebėjimo įran
gos, lazerinių tolimačių, spe
cialias radijo ryšio priemones. 
Lietuvos Krašto apsaugos 
ministerija savo ruožtu misijai

Vėjo jėgainių statybą stabdo gyventojai
Atkelta iš 1 psl. būtų suda
rytos žemės nuomos sutartys, 
nes neva jų žemė patenka į vė
jo jėgainių’ apsaugines ir gar
sines zonas.

Pasak S. Rukšėno, žmonės 
staiga sugalvojo, kad dėl vėjo 
jėgainių jie patirs žalą, todėl 
pradėjo reikalauti maždaug 
150,000-200,000 litų kompen
sacijų.

* Vytauto Didžiojo uni
versiteto Katalikų teologi
jos fakultetas įsikūrė restau
ruotuose rūmuose. Gimnazijos 
gatvėje trejus metus triušę 
statybininkai įteikė raktus 
visu grožiu sušvitusių rūmų 
šeimininkams. Pastatynas yra 
vienas pačių gražiausių Kau
ne. Pagrindiniuose rūmuose 
įrengta universiteto Didžioji 
aula — viena gražiausių salių 
Lietuvoje. Prie šių rūmų 
iškilusiame priestate įrengta 
šiuolaikiška Didžioji VDU au
ditorija. (KD, Eite)

* Mokėjimo kortelių skai
čius Lietuvoje per metus 
išaugo beveik du kartus ir 
spalio 1-ąją pasiekė 1.4 mln., o

Ir vėl ruduo, pranašaujan
tis atsėlinančią žiemą. Gam
toje, kas gyvas, nujaučia, kad 
reikės atsparumo ją iškęsti, 
nesušalti, kaip nors pramisti 
ir sulaukti šviesaus pavasario, 
kai viskas atgyja, kai ir kąs
nelis, ir grūdelis lengvai 
surandamas. Tokia mūsų 
gyvoji gamta. Na, o kaip žmo
gus — tas išmintingas, viską 
numatantis, iš kitų išmoks
tantis gyventi, Juodai dienai” 
susitaupyti, kad iškęstų žvar
bią žiemą jis ir visa šeima?

Deja, žmonių gyvenime 
yra kitaip: darbo, taigi ir 
duonos, gali nebūti ne tik 
žiemą, bet ir ištisus metus; 
ligos neaplenkia nei seno, nei 
jauno, o jei esi vienišas, nie
kam „nei galvoj”? Daug, labai 
daug tų bedalių šiame mar
game pasaulyje, kur tiek ap
link išsipuošusių praeivių, 
tiek aukštų dangoraižių su 
plačiais, apšviestais ląngais, ir 
už jų gyvena žmonės, kuriems, 
atrodo, tik .gulbės pieno” trūks
ta...

Ir vis dėlto tokių tik — 
maža dalelė. Dauguma — 
vargetos. Kokia nelaimė bea- 
plankytų žmogų, šalia visada 
turi būti ir viena ar dvi 
jautrios širdys; atjaučiančios, 
pagelbstinčios. Jei viena ar dvi 
nesugeba iš vargo ištraukti, 
jos susiburia į sambūrius ir 
aprėpia daugiau. t

Mūsų spaudoje matant 
ilgus sąrašus aukotojų, re
miančių kurį nors kilnų tikslą 
— džiugu, kad tie, kurių aruo
dai ne tušti, nepamiršta šalia 
savęs esančio varguolio. O jis 
dar juk ir savas, tautietis, ne
svarbu, kur begyvenantis: čia, 
tėvynėje ar tolimiausiame 
pasaulio krašte.

Nemaža mūsuose labdaros 
organizacijų įsteigta (ir vis dar

skyrė 2 mln. litų.
V. Tutkaus teigimu, dar 

tebevyksta karių atranka į šią 
misiją. Norą joje dalyvauti 
pareiškė apie 300 karių.

Į užduotį bus siunčiami tik 
savanoriai, jiems bus moka
mas maždaug 1,000 JAV do
lerių atlyginimas. Mirties at
veju kario šeima gautų kom
pensaciją, prilygstančią pini
gų sumai, kurią karys uždirb
tų per 10 metų, gaudamas 
paskutinio atlyginimo dydžio 
darbo užmokestį.

Žmonės taip pat nesutiko, 
kad jiems būtų nupirkti skly
pai kitose vietose.

Vėjo jėgainių statybos pro
jektas, kurį ketinama baigti 
kitų metų balandį, turėtų at
sipirkti per 14 metų. {rengi
nius pastatys kranų bendrovė 
iš Vokietijos, o jėgaines nau
dos ir aptarnaus Lietuvos spe
cialistai.

jų devynių mėnesių apyvarta 
viršijo 5 mlrd. litų. (BNS)

* Lietuviškos lazerinės 
sistemos eksportuojamos į 
išsivysčiusias pasaulio vals
tybes. Aukščiausio lygio Vil
niaus universiteto profesūros 
parengti lazerinės fizikos spe
cialistai išgraibstomi užsienio 
universitetų. Likusieji Fizikos 
fakulteto Kvantinės elektroni
kos katedroje papildomai už
sidirba aukštųjų technologijų 
įmonėse ir gimtinėje verčiasi 
ne blogiau už kolegas užsie
nyje. Šiuo metu Lietuvoje vei
kia apie dešimt lazerinių tech
nologijų mokslo gamybos įmo
nių, kurių metinė apyvarta 
yra per 50 mln. litų. (R, Eite)

NE VIEN SAU GYVENAME
steigiama). Visos jos kilnius 
šalpos darbus dirba. Viena jų 
— Lietuvos Dukterys, kurias 
ne per seniausiai „Draugo” 
dienraščio vedamajame St. 
Semėnienė „neapdainuotomis 
didžiadvasėmis” pavadino. Šis 
malonus epitetas draugijos 
nares labai nudžiugino. Jos 
dėkingos visiems, kas jas geru 
žodžiu pamini, nes, tiesą 
sakant, ši draugija tiesiog 
nesugeba garsintis. Ją pra
džiugina tik faktai, kai už 
suteiktą paramą ateina 
nuoširdi pasveikusiojo padė
ka, kai sušelptojo akyse ir 
namuose tampa šviesiau, kai 
kažkur vaikelis ima lengviau 
alsuoti... Ta nuotaika slinda iš 
atsiųstų laiškų, kur dažnai 
rašoma: „Teatlygina jums Die
vas”!

Prieš keletą metų Lie
tuvoje veikiančio „Kaimo vai
ko fondo” pirmininkė Regina 
Švobienė po apsilankymo pas 
mus, taip rašė: „Apie šią (Lie
tuvos Dukterų) organizaciją 
nieko nežinojau, vis tik jos 
pavadinimas man pasirodė 
neįprastai šiltas ir keliantis 
pasitikėjimą. Ir ką gi, iki šiol 
mūsų tolimosios sesės mus yra 
parėmusios 23,200 dol. suma!”

Lietuvos Dukterų draugija 
prisideda prie neįgaliųjų gydy
mo, sudėtingas operacijas ap
mokant (Detroito skyriaus 
globojami ir gydomi akli dvy
nukai iš Lietuvos, septynme- 
čiui šiauliečiui berniukui, ser
gančiam reta liga, kaulų čiul
pų persodinimui) — tai tik 
vėliausieji šalpos darbai.

Draugijos šūkis — „Pa
galbi ranka vargstančiam”. Ši 
ranka per 43 veiklos metus 
toli siekė ir maža kibirkštėlė, 
anuomet šviesaus atminimo 
dr. kun. Felikso Gurecko įžieb
ta, virto skaidria liepsna. Ji

Lukiškių kaliniai gamins inkilus ir lesyklėles Vilniaus sparnuočiams — 
tai numato susitarimas, kurį trečiadienį pasirašė Vilniaus miesto meras 
Arturas Zuokas ir Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo vadovybė.

Nuotr.: Vilniaus meras A. Zuokas apžiūri kalinių pagamintus inkilus, 
(ElU-BNS)

* Kuo didesnis miestas, 
tuo savanaudiškesni jo po
litikai. Tokią išvadą galima 
daryti, sužinojus, kokias kom
pensacijas už darbą Taryboje 
sau išsimoka didžiųjų savival
dybių tarybų nariai. Pirmauja 
vilniečiai, kurie antroje vietoje 
esančius kauniečius lenkia 
daugiau nei dvigubai. Pernai 
Vilniaus miesto tarybos na
riams už posėdžiuose sugaištą 
laiką buvo išmokėta 365,525 
Lt, o kolegoms kauniečiams - 
139,541 Lt. (KD, Elta)

* Konstitucinis Teismas 
nutarė, kad žurnalistų teisė 
išsaugoti informacijos šaltinio 
paslaptį prieštarauja Pagrin
diniam šalies įstatymui. Kons
titucijos sergėtojai pareiškė, 
kad demokratinėje ir teisinėje 
valstybėje tiktai teismas gali 
kiekvienu konkrečiu atveju 
spręsti, ar turi būti atskleista 
informacijos šaltinio paslaptis.

* Norvegija pradėjo ma
žinti apribojimus valsty
bėje dirbti užsieniečiams. Iki 
šių metų sausio Lietuvos pilie
tis, įvažiavęs į Norvegiją kaip 
turistas, neturėjo teisės net 
ieškoti darbo. Norvegai žada 
atkelti vartus darbo ieško
tojams. (LR, Elta)

paramos pavidalu mūsų tau
tiečiams dar vis tebežėri.

Yra betgi dar ir pilka kas
dienybė: aplankymai slaugos 
namuose ar nuosavuose būs
tuose, nusiskundimų išklausy
mas, suraminimas, kartais 
išeinant su neišrišamu klau
simu: „ką daryti?”

Čikagoje ir jos apylinkėje 
25 seniūnijoms priklausančios 
sesės visada sugeba parodyti 
moteriškos širdies šilumą. To
kia veikla gražiai klesti ir sky
riuose, veikiančiuose Melrose 
Park, IL, Detroit, MI, Juno 
Beach, FL, St. Petersburg, FL, 
Los Angeles, CA, Seattle, WA.

Nuosavi „Nameliai” Čika
goje, į kuriuos suplaukia pa
galbos prašymai, kur atne
šamos aukos, narių mokestis, 
o kartą į metus čia sunešamos 
dovanėlės „Rudens pokylio” 
laimėjimams, įsigyjami bilie
tai. Tai čia — 2735 W. 71 St., 
tel. — 773-925-3211 — kau
piamas tas metų derliaus 
aruodas, iš kurio bus suteikta 
pagalba jos reikalingiems. 
Raštinė atdara kasdien (išs
kyrus pirmadienius) nuo 10 
iki 2 vai. popiet.

Lietuvos Dukterys labai 
laukia naujų narių, ypač iš 
neseniai atvykusių tarpo: 
reikia užvaduotojų, veiklos tę
sėjų.

Sofija Jelionienė

* Moterų ir vyrų lygių 
galimybių kontrolieriaus 
tarnyba jau kelis mėnesius 
tiria skundus dėl kariškių ga
limybių išeiti vaiko priežiūros 
atostogų. Teiginiai apie mo
tinų kariškių diskriminaciją 
paakino kontrolierę Aušrinę 
Burneikienę pradėti dar vieną 
tyrimą. (LR, Elta)

* Būrys Lietuvos medikų
rugpjūčio pabaigoje kelia
vo į Japonijoje vykusį Pasau
linį psichiatrų kongresą. Kai 
kurie medikai į kelionę vyko 
kartu su šeimos nariais, o ke
lionės išlaidas jiems apmokėjo 
farmacinė bendrovė „Eli Lil
ly”. Manoma, kad taip farma
cininkai atsidėkoja gydyto
jams už išrašomus jų firmos 
medikamentus. „Kai prašome 
sumažinti vaistų kainas, jie 
nesutinka, tačiau pinigų me
dikų ir jų šeimų kelionėms vi
sada atsiranda”, teigė Sveika
tos apsaugos ministerijos sek
retorius Eduardas Bartke
vičius. (Lž, Elta)

* Ūkio ministerija siūlo
Vyriausybei nutraukti prieš 
trejus metus pasirašytą su
tartį su bendrovės „Lietuvos 
energija” reorganizavimo ir 
privatizavimo patarėju — Ka
nados banko „CIBC World 
Markets” vadovaujamu susi
vienijimu. (BNS)

* Bankrutuojančios Kau
no įmonės „Dirbtinis pluoš
tas” vadovybės pastangos su
mažinti skolų naštą kol kas 
liko be rezultato. Kauno mies
to taryba nesutiko su įmonės 
siūlymu padengti dalį skolos

Dėl
draudimo 

skambink man

FRANK
ZAPOLIS

,„ good neighbor, State Farm is there.® 
arai Insurance Companies • Home Offices: Bloomington, Illinois

3208 1/2 West 95th 
Street

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

AUTOMOBILIO, NAMU,
SVEIKATOS IR GYVYBĖS 

DRAUDIMAS
I

SIŪLO DARBĄ SIŪLO IŠNUOMOTI

fAIM

Įdarbinimo biuras siūlo 
darbą amerikiečių šeimose 

su gyvenimu.
Geras atlyginimas.

Būtinas anglų kalbos 
žinojimas.

2921 N. Milvvaukee. 
Tek 773-278-0660.

VVindow VVashers Needed!
40,000 per year. We need 100 crevvs.
No exp. necessary. Will train. Mušt 

have valid driver’s license and trans
portation. Mušt be fluent in English. 
L.A. McMahon Windovv Wasning. 

Chicago and Milvvaukee area. 
Tel. 800-820-6155.

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

Atlyginimas nuo 
$1,500 iki $1,800.

Tel. 901-218-7481.

už bendrovės akcijas. Kauno 
apygardos teismo patvirtinti 
kreditoriniai reikalavimai 
šiuo metu yra 291.4 mln. Lt. 
Savivaldybės biudžetui „Dirb
tinis pluoštas” yra skolingas 
beveik 1.8 mln. Lt. Bendrovė 
taip pat skolinga „Sodrai”, Vil
niaus bankui, kitiems kredi
toriams. (KD, Elta)

Prezidento Valdo 
Adamkaus rinkimų štabas 
informavo, kad kol kas prezi
dento rinkimų kampanijai au
koja tik nedidelės įmonės bei 
pavieniai fiziniai asmenys. 
„Rinkimų sąskaitoje dar nėra 
nė 100 tūkst. litų. Manome, 
kad bendra išlaidų suma gali 
būti apie vieną milijoną litų”, 
teigė štabo atstovas spaudai 
Ramūnas Mačius. (KD, Elta)

* Iki rinkimų likus vos 60
dienų, partijos ir pavieniai 
kandidatai vis aktyviau žval
gosi rėmėjų, galinčių finan
siškai paremti kampaniją. 
Prognozuojama, kad rinkimų 
kampanijai gali būti išleista 
apie 10 milijonų litų. Tai be
veik dvigubai daugiau nei per 
paskutinius Seimo rinkimus, 
kai politinės partijos oficialiai 
deklaravo išleidusios 5,126 
mln. litų. (KD, Elta)

* Estijoje sparčiai popu
liarėja lietuviški ir latviški 
pieno produktai, nes jų ko
kybė ne prastesnė nei estiškų, 
o kaina mažesnė. Kaip rašo 
Estijos spauda, Lietuvoje už 
pieną žemdirbiams mokama 
perpus mažiau nei Estijoje, 
todėl lietuviški produktai yra 
tokie pigūs, kad juos parduoti 
užsienyje, nepaisant didelių 
transportavimo išlaidų, yra 
pelninga. (BNS)

* Didžiausių dalį trans
porto ir kelionių paslaugų 
tarp Europos Sąjungos kandi
dačių užsienyje parduoda Lie
tuva ir Malta, o aktyviausiai 
paslaugomis prekiaujančia su 
Europos Sąjunga šalimi pri
pažįstama Estija. (VŽ, Elta)

Išnuomojamas kambarys 
moteriai

Oak Lawn rajone. 
Tel. 773-502-1181.

Išnuomojamas 2 mieg. butas 
„basement” 2 vyresnio 

amžiaus moterims Archer ir 
Pulaski rajone.

Tel. 773-218-4351.
■■■■ A ■

Išnuomojamas 1 miegamojo 
butas Bolingbrooke.

Yra baseinas, sporto salė, teniso 
kortai. Šalia 55 greitkelio.

Tel. 773-531-0324.

Apartment available February 1
Deluxe two bedroom. Washer, 

dryer, dishvvasher and Utilities are 
all included in this beautiful, quiet

family run. Oak Lavvn building. 
Call for shovving. 708-952-9590.
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PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A, t A.
ALEKSANDRAS ADOMAS 

BROEL-PLATERIS
Mano mylimas vyras mirė 1997 m. spalio 14 d. Wa- 

shingtone. 1998 m. spalio 2 d. parvežtas į gimtąją 
Švėkšną. Po gedulingų Šv. Mišių jo karstas padėtas 
Švėkšnos bažnyčios kriptoje. Ten jis ilsisi Amžinoje Ra
mybėje, bet yra išlikęs gyvas savo artimųjų širdyse.

Mirties sukakties proga šv. Mišios bus atnašauja
mos Švėkšnos ir Washingtono Epiphany bažnyčiose.

Prašau gimines, draugus ir pažįstamus pasimelsti 
už jo sielą.

Laima Broel-Platerienė

• SKELBIMAI •

A. t A.
LEONUI RAZGAIČIUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą broliui PRA
NUI RAZGAIČIUI ir jo šeimai, aktyviems Atei
ties klubo nariams. Kartu liūdi

Clevelando ateitininkai

Mirus JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto val
dybos visuomeninių reikalų tarybos pirmininkui, 
Amerikos lietuvių tarybos atstovui Vašingtone ir 
Jungtinio Baltijos šalių komiteto Amerikoje di
rektorių tarybos pirmininkui

A. f A.
ALGIRDUI RIMUI,

nuoširdžiai užjaučiame šeimą, artimuosius ir 
visą lietuvių bendruomenę.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugoto 
ministerijos vadovybė

NEKILNOJAMASIS TURTAS

[H

New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
Vtie .Mai: 773-854-7X20 
Fax: 708-361-9618

DANUTĖ
MAYER

Jei norite parduoti ar piikti namus 
mieste arpriemiesčiuose, kreipkitės 
į DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 
sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 

Nuosavybių įkainavimas veltui.

PARDUODA

LEMONT
Cross from Lithuanian World 

Center. Beautiful tovvnhome. 3 
y.old. 3 br.. 2 1/2 bths. Deck. 

2 c. garage. In $280‘s.
LEMONT

Near Lithuanian World center. 
8 y. old brk. home. 1/4 acre.
4 br, 3 1/2 bths. 3 c. garage. 

Fin. bsmt. deck. Possession at 
closing. Beautifull.

Realty Executives — 
Janina 630-243-9500.

IEŠKO IŠSINUOMOTI

Ieškau kambario prie 
šeimos ir su maitinimu. 

Tel. 773-472-1249.

(VAIRUS

Liaudies medicinos gydytojas 
OLEH CHEREDNYK. 

Diagnostika ir gydymas liaudies 
medicinos metodais.
Tel. 847-635-0353; 

847-507-4074 (mob.)

GREIT PARDUODA
jn, Landmark 
praaiou properties
Bus. 773-229-0761 
Res. 706425-7160 
Mobil 773-590-0205 
Paper 6303144330

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

PASLAUGOS

ELEKTROS
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI.
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu gre

itai, garantuotai ir sąžiningai.

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

A & 5
MOLArrareci

24KRS, 7 DAYS 
773-531-1833 

312-371-1837

FREE ESTIMATE 
Apšildymo ir šaldymo sistemų 
visapusiškas aptarnavimas ir 

Instaliacija
Vandens šildytuvai 
Kaminai,
Gariniai boileriai 
Centrine šaldymo sistema

AUK AK Mill * į NAMUSM3kAn)NIK 
GYVYBES 1JRAIJOMAS 

Agenlas Krank Zapolis ir Oft Mgr. 
Auksė S Kane kalba lietuviukui.

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

Tel. 708-424-8654 773-581-8654
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
KIEKVIENO KRAŠTO LIETUVIAI YRA KITOKIE

Spalio 25 d., penktadienį,
7:30 vai. vakare, Jaunimo cen
tro kavinėje (5620 S. Clare
mont Avė) Amerikos Lietuvių 
inžinierių ir architektų sąjun
gos (ALIAS) Čikagos skyrius 
organizuoja rudens susirin- 
kimą-paskaitą apie labai kon
troversiškai vertinamą, 1941 
metų birželio mėnesio suki
limą. Paskaitą skaitys svečias 
iš Cleveland, OH, dr. Augusti
nas Idzelis. Kviečiame visus, 
kam rūpi mūsų tėvynės isto
rinė tiesa. Po paskaitos — hu
moristinis video filmas ir pa
bendravimas. Mašinos bus 
saugomos.

Prez. Valdo Adamkaus 
rėmimo komitetas Padėkos 
dienos išvakarėse, lapkričio 
27 d., trečiadienį, 7 vai. va
kare, ruošia pokylį Willow- 
brook didžiojoje salėje. Bus ne 
tik pietūs, bet programą atliks 
vienas iškiliausių Lietuvos 
dainininkų — populiarus tiek 
jaunimo, tiek vyresniųjų tar
pe. Užsakymai priimami 
tel. 708-839-1000.

Albina Košelytė-Rama-
nauskienė, gyvenanti Oak 
Lawn, IL, lietuviškų organiza
cijų darbuotoja, atsiuntė 50 
dol. čekį su tokiu laiškučiu: 
„Siunčiu auką a.a. Jurgio Jan
kaus užbaigtos knygos ‘Pušis’ 
leidimą paremti. Jurgis Jan
kus buvo mano mokytojas gy
venant Vokietijoje”. Aukas ga
lima siųsti Lithuanian Wri- 
ters Association vardu, c/o 
Stasys Džiugas, 5729 Edge 
Lake Dr., Oak Lawn, IL 
60453-4509.

22-asis Ateities akademi
nis savaitgalis prasidės šeš
tadienį, spalio 26 d., 10:45 v. 
r. Ateitininkų namuose, Le
mont, IL, su literatūros dak
tarės Julijos Šukytės paskaita 
„Laiškai iš Vilniaus, prisimini
mai iš Sibiro: rankraščiai, ar
chyvai ir literatūra”. Čikagos 
ir apylinkių lietuvių visuome
nė kviečiama dalyvauti savait
galyje, kuris tęsis iki sekma
dienio, spalio 27 d.

Šakiečių klubo gegužinė
vyks spalio 27 d., sekmadienį, 
12 vai. Šaulių namuose, 2417 
W. 43rd„ Chicago, IL. Gros Al
gimanto Barniškio orkestras, 
bus skanaus lietuviško mais
to, veiks „laimės šulinys”. Visi 
kviečiami!

Už Čikagos skyriaus mi
rusius ramovėnus šv. Mi
šios bus aukojamos lapkričio 2 
d., šeštadienį, 5 vai. vak., Jė
zuitų koplyčioje. Ramovėnai, 
jų šeimos nariai, birutietės, 
šauliai ir visuomenė kviečia
ma dalyvauti. Bus apsauga 
mašinoms.

„Dainavos” ansamblis Maria gimnazijos scenoje koncerto metu Jono Kuprio nuotrauka

Nepamirškite, kad šio sek
madienio, renginiai (o jų 
Čikagoje ir apylinkėse labai 
daug) jau vyks rudens laiku: 
šeštadienio naktį, spalio 26 d., 
laikrodžius reikia atsukti 
viena valanda atgal.

Ateitininku šalpos fondo 
metinė vakarienė vyks š. m. 
spalio 26 d., šeštadienį, Ateiti
ninkų namuose, Lemonte. 6 
val.v. - pabendravimas, 7 vai. 
v. - vakarienė ir programa. 
Fondo taryba ir valdyba malo
niai kviečia visus dalyvauti. 
Bilietų užsakymus priima Ra
minta ir Raimundas Lapšiai 
tel. 847-459-3787.

31-osios kasmetinės Lie
tuviu fotografijos parodos 
atidarymas vyks spalio 25 d., 
penktadienį, 7:30 val.v. Čiur
lionio galerijoje, Jaunimo 
centre (5600 S. Claremont 
Avė.). Parodos tema - „Senat
vė, žiema, naktis”. Šia tema 
užbaigiame prieš trejus metus 
pradėtą parodų ciklą apie 
žmogaus amžiaus etapus - 
kūdikystę, jaunystę, brandą, o 
dabar - senatvę. Lauksime vi
sų parodos atidaryme. Parodą 
rengia Budrio lietuvių fotoar
chyvas.

Lietuviu fondas kviečia
jus atvykti į Lietuvių fondo 
40-mečio proga Lemonte, Lie
tuvių Dailės muziejuje, ren
giamą Prano Domšaičio kūri
nių parodą, kur bus rodomi 
dar nematyti paveikslai (tapy
ba, grafika ir piešiniai). Paro
dos atidarymas - 2002 m. spa
lio 26 d., 6 vai. v. Paroda veiks 
iki lapkričio 24 d.

Viktorijos Kašubaitės- 
Matrangos vienos dienos pa- 
roda-paskaita „Amerikos na
mai” ruošiama sekmadienį, 
lapkričio 3 d., 2 vai. p.p., Bal
zeko Lietuvių kultūros muzie
juje, 6500 S. Pulaski Rd., Chi
cago.

Lietuviu opera primena,
kad metinis vajaus pokylis jau 
nebe už kalnų, o jo metu įvyks 
ir laimingųjų bilietų trauki
mas. Tad, jei dar nespėjote su
grąžinti loterijos bilietų šak
nelių, pasistenkite jas nedel
siant grąžinti. Paremdami 
„Kaukių baliaus” operos pa
statymą, jūs taip pat galėsite 
tapti ir vienu iš loterijos lai
mingųjų. O jeigu valdybos 
laiškas nebūtų jūsų pasiekęs, 
auką Lietuvių operai prašome 
siųsti: Lithuanian Opera,
3222 W. 66th Place, Chicago, 
IL 60629. „Federal Tax ID” 
numeris yra 36-2935678. Sta
lus dešimčiai asmenų ar atski- 
rūš bilietus į pokylį prašome 
užsisakyti skambinant vakaro 
vadovui Jurgiui Vidžiūnui tel. 
773-767-5609.

Dr. Vitalija Stravinskienė (viduryje) Illinois universitete su doktorante 
Dalia Cidzikaitė ir prof. Giedrium Subačium. Aušrelės Sakalaitės nuotr.

KUR GIRIA ŽALIUOJA
Jau 57-neri metai kaip Lie-‘ 

tuvių Meno ansamblis „Daina
va” dainuoja, gieda ir puose
lėja lietuvišką dainą. Nenuils
tamai, be pertraukos, ansamb
lis yra atlikęs daugybę kon
certų, pasirodymų bei liaudiš
kų pastatymų ne tiktai Čika
goje, bet ir už jos ribų. Daug 
ansamblio narių dalyvavo 
abiejose Pasaulio lietuvių dai
nų šventėse Lietuvoje.

Prieš daugelį metų ansamb
lis išleido keletą plokštelių, o 
pastaruoju laiku yra paruošęs 
suvenyrinius įrašus iš savo 
koncertų. Tačiau tos juostelės, 
ar kompaktinės plokštelės, ne
buvo platinamos plačiai visuo
menei.

Šiais metais „Dainavos” an
samblis atkakliai ruošėsi, re
petavo ir su dideliu pasidi
džiavimu, po daugiau nei tris
dešimt metų pertraukos, pra
neša, kad išleido naują lietu
viškų dainų įrašą, kurį pa
rėmė Lietuvių fondas. Visos 
parinktos dainos yra lietuvių 
kompozitorių, gyvenančių Lie
tuvoje ar išeivijoje.

Šiuo metu ansamblyje daly
vauja penkiasdešimt daininin
kų iš įvairių kartų. Ansamblio 
sudėtyje, šalia anksčiau atvy
kusiųjų ir trečios generacijos 
dainininkų, yra gražus naujai 
atvykusiųjų būrys. Ansamblis 
yra padidėjęs ir kokybiškai 
sustiprėjęs. Drįstame teigti, 
kad dabartinis ansamblis yra 
stipriausias paskutiniųjų 20 
metų laikotarpyje. Dariaus 
Polikaičio talentingose lanko
se choras yra stiprus, gerai 
paruoštas, balsai išlyginti. Re
peticijų metu ne tiktai daina
vimo partijas mokomės, bet 
taip pat atliekame balsų lavi
nimo bei žodžių interpretaci
jos pratybas, siekiant, kad at
liekamos muzikos pristatymas 
būtų kaip galint aukštesnio ly
gio. Be lietuvių kompozitorių 
muzikos, ansamblis atlieka ir

sunkius klasikinius kūrinius.
Šalia įvairių kitų įsipareigo

jimų, ansamblis uoliai repeta
vo, ruošėsi Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte, ir vyko į 
Grace Episcopal bažnyčią, Či
kagos miesto šiaurinėje da
lyje, kur buvo atliekamos įra
šymo sesijos. Įrašo pavadini
mas — „Kur giria žaliuoja”. 
Gal kyla klausimas, kodėl toje 
bažnyčioje? Atsakymas labai 
paprastas. Profesionalūs įrašų 
darymo inžinieriai rekomen
davo šią vietą dėl jos akusti
kos. Šioje bažnyčioje garsas 
skamba geriau negu įrašymo 
studijose. Bažnyčia yra jau 
šimto metų senumo su me
dinėm grindim ir išgaubtom 
medinėm lubom. Gan dažnai 
joje įrašus ruošia pasaulinio 
masto dainininkai (tad, kodėl 
ne „Dainavos” ansamblis).

Ansamblio narių manymu, 
įrašas yra aukštos kokybės. 
Dainos yra įvairios — links
mos, melancholiškos, tautiš
kos. Ansamblis džiaugiasi, 
kad po trisdešimt metų per
traukos vėl gali skleisti lietu
višką dainą plačiajai visuome
nei įrašų forma.

Šių metų lapkričio 3 d. Pa
saulio lietuvių centro renginių 
komitetas, su energinga pir
mininke B. Nainiene, ruošia 
įrašo „Kur giria žaliuoja” pri
statymą lietuvių visuomenei. 
Pristatymas bus po 11 vai. šv. 
Mišių Pasaulio lietuvių centro 
Fondo salėje. Ta proga „Dai
navos” ansamblis atliks prog
ramą — dainuos kai kurias, 
įraše randamas, dainas. Tai 
yra puiki proga pasiklausyti 
atjaunėjusio ir stipraus „Dai
navos” ansamblio, įsigyti šį 
naujai išleistą įrašą, o po to 
skaniai papietauti ir pasida
linti įrašo pristatymo įspū
džiais.

Visi yra nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti! d.ilg.

JAV šiuo metu lankosi ir 
„Draugo” redakcijoje viešėjo 
Lietuvos istorijos instituto, 
įsikūrusio Vilniuje, mokslinė 
bendradarbė dr. Vitalija 
Stravinskienė, kuri rengia 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės istoriją. Viešnia sutiko 
atsakyti į keletą klausimų 
apie savo darbą ir apie save.

- Plačiau supažindinkite 
„Draugo” skaitytojus su 
savo kelionės į JAV tiks
lais.
- Atvykau Pasaulio Lietuvių 

Bendruomenės kvietimu pa
dirbėti archyvuose ir surinkti 
medžiagą knygai. Tęsiu Kau
no Vytauto Didžiojo universi
teto doktoranto (dabar jau is
torijos daktaro) Lino Salduko 
pradėtą darbą. Medžiaga tiks
linama, galvojama, kad iki 
kitų metų vasarą vyksiančio 
PLB seimo Vilniuje knyga 
turėtų pasirodyti. Tai turėtų 
būti nemažos apimties iliust
ruotas leidinys, skirtas pla
čiam visuomenės ratui, litua
nistinėms mokykloms ir šiaip 
besidomintiems. Chronologiš
kai laikotarpis apims nuo 
1944 m. (pateikiant PLB 
priešistorę) iki 2000 m. Trum
pai apibūdinant knygos kon
cepciją: kaip lietuviai pasklido 
po pasaulio šalis ir kaip susi
darė pati PLB organizacija, 
kaip vystėsi jos veikla. Esu 
knygos vyriausioji redaktorė, 
o talkininkų turiu visuose 
kraštuose, kurių šiuo metu į 
PLB įeina per 30. Man apsi
lankyti visur neįmanoma, 
todėl aš betarpiškai bendrauju 
su lietuviškų telkinių atsto
vais, kurie man siunčia me
džiagą, pataria, nukreipia, pa
deda įvertinti svarbiausius 
veiklos momentus. JAV me
džiagą rinksiu Lemonte vei
kiančiame PLB archyve, pri
vačiame PLB valdybos pirmi
ninko Vytauto Kamanto ar
chyve Grand Rapids, MI. Taip 
pat norėčiau padirbėti Jauni
mo centre, Čikagoje, veikian
čiame Lituanistikos mokslinio 
tyrimo centre.

DOSNUS LIETUVOS PREKYBOS RŪMAI
Lietuvos Prekybos rūmai 

šiais metais spalio 20 d. su
rengė savo metinį pokylį Wil- 
lowbrook Ballroom salėje. Po
kylis buvo surengtas ne tik 
smagiai praleisti laiką, bet tuo 
pačiu metu buvo apdovanota 
— paremta 15 lietuviškų orga
nizacijų.

Pakviestos ir nemažomis su
momis paremtos organizaci
jos: BALFas, pirm. Maria Ru
dienė; „Margutis II” radįjo 
programa, pirmininkė Birutė 
Jasaitienė; Lietuvių opera, 
pirm. Vacys Momkus; Jauni
mo centras, pirm. Vacys Mom
kus; Amerikos Lietuvių televi
zija, pirm. Arvydas Reneckis; 
ALTas, pirm. Saulius Kuprys; 
Lithuanian Heritage Maga
zine, leidėjas Vai Ramonis; 
laikraštis „Lietuvių balsas”, 
redaktorius Vytautas Radžius; 
Lietuvos Vyčių tautinė šokių 
grupė, pirm. Frank Zapolis; 
Čikagos Lituanistinė mokyk
la, direktorė Jūratė Dovilienė; 
Čikagos Lietuvių jūros skau
tai, dr. Algis Paulius; Lithua
nian Mercy Lift organizacija, 
dr. Leonidas Ragas; Čikagos 
Lietuvių moterų klubas, pirm. 
Irene Buckbinder; Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejus, 
Stasys Balzekas, Jr.; ir Plun
gės vaikų namai, Lietuvoje 
per Vincą Samašką.

__ Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos
Mutual Federal Savings

andloan associationof Chicago
2212 We»t Cermak Road, Chicago, IL 60608 

(773) 847-7747 
Stephen M. Oksas, Prefident

Patarnaujant Čikagos Ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 95 Metus.

- Jau gana giliai esate 
įbridusi į šią medžiagą, kas 
Jus labiausiai domina, ste
bina?

- Įdomūs daugelis dalykų. 
Kiekvienas kraštas, kur įsi
kūrė lietuviai, turi savitumų. 
Kiekvienas telkinys skiriasi 
savo veikla, veiklos tradicijo
mis. Vienoje vietoje lietuviai 
įsikūrė kaip pionieriai, neras
dami anksčiau atvykusių, ki
tur įsiliejo į buvusią bend
ruomenę ir buvo globojami. 
Susipažindama su kiekvienu 
kraštu, randi daug įdomių 
žmonių. Didžiausia bend
ruomenė, žinoma, yra JAV, 
Kanadoje. Keletas didesnių 
yra Europoje: Didžiosios Bri
tanijos, Vokietįjos. Įdomios 
bendruomenės įsikūrė Pietų 
Amerikoje. Jų ir veikla tru
putį skiriasi, nes skiriasi veik
los sąlygos. Po Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo į 
PLB šeimą įsiliejo ir Rytų 
kraštų lietuviai. Nors jų istori
ja siekia tik kiek daugiau 
negu dešimtmetį, ten taip pat 
yra įdomių dalykų. Visa tai 
man, kaip tyrinėtojui ir žmo
gui, yra be galo įdomu.
- Ar Rytų lietuviai anks

čiau, Sovietų Sąjungos eg
zistavimo metais, bandė 
kaip nors jungtis?
- Jie to negalėjo daryti, nes 

nebuvo tam sąlygų. Kaip mes 
dabar sakome - organizacinė, 
spaudos, kultūrinė, visuome
ninė veikla nebuvo įmanoma, 
nes Sovietų Sąjungos politika 
buvo - visus suniveliuoti ir su
kurti vadinamą sovietinį žmo
gų pagal vieną mastelį. Tau
tinė veikla buvo draudžiama. 
Kiek kitokios sąlygos buvo 
SSRS įtakos zonoje buvusiose 
valstybėse - Lenkijoje, Vengri
joje. Ten buvo truputį lais
vesnės sąlygos. Šalies vado
vybė labiau atsižvelgė į savo 
žmonių interesus ir draugijos 
veikė. Pavyzdys - viena iš ak
tyvių bendruomenių, turinčių 
tradicijas, yra Lenkijos Lietu
vių Bendruomenė. Jau 1956 
m. ten lietuviai įsteigė visuo-

Vakarą pradėjo ir jį vedė 
Evelyna Oželienė, Lietuvos 
Prekybos rūmų vicepirminin
kė. Visus sveikino rūmų prezi
dentas Stanley Balzekas III. 
Po labai turtingos ir skanios 
vakarienės dalyviai klausėsi 
muzikinės programos, kurią 
atliko ansamblis „Gabija”, va
dovaujamas Genės Razumie- 
nės. Ansamblio dalyviai Gied
rė Aleksytė, Aušra Bužėnaitė, 
Milda Razumaitė, Algirdas 
Razumas, Algirdas Jakutavi
čius ir Genė Razumienė sku
dučiais, kanklėmis ir daina 
linksmino pokylio svečius.

Po programos pakviestų lie
tuviškų organizacijų atsto
vams pirm. Stanley Balzekas 
III ir kasininkas Vincas Sa- 
maška įteikė paramos aukas.

„Margutis II” radijo progra
ma buvo apdovanota 500 dol., 
už ką mes, Margučio taryba, 
valdyba ir darbuotojai, dėko
jam. Tikime, kad ir kitos orga
nizacijos yra dėkingos Lietu
vos Prekybos rūmams — Li
thuanian Chamber of Com
merce of America už taip rei
kalingą pagalbą. Reikia 
džiaugtis, kad turtingos orga
nizacijos mato reikalą ir dali
nasi doleriais su tomis orga
nizacijomis, kurioms yra rei
kalinga parama.

Birutė Jasaitienė

meninę-kultūrinę draugiją, 
veikusią Punske, Seinų kraš
te. Veikė mokyklų tinklas, 
buvo leidžiama spauda. To So
vietų Sąjungos viduje gyvenu
sios tautos daryti negalėjo. Ir 
tik subyrėjus SSRS ir atkūrus 
Lietuvos valstybę, tiems kraš
tams buvo galima organizuo
tis ir veikti.

- Malonėkite prisistatyti.
- Istorijos magistrantūrą 

esu baigusi Vilniaus pedago
giniame universitete. Diserta
cijos tema buvo „Lenkijos Lie
tuvių Bendruomenė. 1944- 
2000” (ją apgyniau šių metų 
vasarą). Esu kilusi iš Gied
raičių, Molėtų rąjone, - istori
nių Giedraičių, kur vyko le
miami Lenkįjos ir Lietuvos 
kariuomenių mūšiai 1920 m. 
Dirbu Lietuvos Istorijos insti
tute, kurio viena iš temų yra 
ir šis mano darbas - PLB isto
rija.
- Kas dar įdomaus šiuo 

metu nagrinėjama Istorijos 
institute?
- Istorijos institutas yra 

mokslo tiriamoji įstaiga, joje 
veikia keli skyriai: archeologi
jos, archeografijos, Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės 
(abiejų tautų respublikos sky
rius), XX amžiaus istorijos 
skyrius. Istorikai tyrinėja pa
gal savo sritis, skelbia darbus, 
rengia konferencijas, kur pri
stato savo naujausius tyri
mus, dalyvauja tarptauti
niuose projektuose. Ypač pa
garsėjo XX amžiaus istorijos 
skyrius, kadangi tyrinėjamas 
genocidas, tautinių mažumų 
problemos, sudėtinga II Pa
saulinio karo problematika.
- Kokią vėliausią sensa

ciją Jūsų kolegos yra pa
skelbę?
- Instituto archeologai daly

vauja Gedimino prospekto Vil
niuje rekonstrukcijoje, /įCen gal 
ir yra didžiausių atradimų.

Dėkojame už pokalbį ir 
linkime svarių atradimų.

Kalbėjosi 
Audronė V. Škiudaitė.

,Amber by Mažukna” —
gintaro dirbinių iš Lietuvos 
paroda. „Donald E. Stevens 
Convention Center”, 9300 Wil- 
liams Str., Rosemont, IL. Pa
roda vyks spalio 24-28 d. Vi
sas penkias dienas atidaryta 
nuo 9:30 vai. r. iki 5:30 vai. 
popiet. Lietuvių stendo nu
meris: 5436-5437. Apžiūrėję 
parodą ir susipažinę su jau
nais lietuviais, energingai be- 
siskinančiais kelius į pasauli
nę papuošalų rinką, mėgėjai 
galės gintarinių papuošalų ir 
įsigyti.

Jadvyga Gedrimienė, gyv. 
Hamilton, Ont. Canada, Drau
go fondo rudens vajų parėmė 
su 100 dolerių prie ankstyves
nių 100 dol. įnašų. Už paramą 
Draugo fondui labai dėkojame.

Skelbimai
„Draugo" skelbimų 

skyrius
Tel. 1773 585 9500

• Amerikos Lietuvių ra
dijas, vad. Anatolįjus Šlutas 
-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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