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Šiame
numeryje:
Sportas: lengvoji atletika
Clevelande; Sigito
Krašausko knyga apie
penkiasdešimt sportinės
veiklos metų išeivijoje.
2 psl.

Sės. Ona Mikailaitės
vedamasis - Vėlinės;
naujas puslapis vieno
seniausių Rytų Europos
universitetų - Vilniaus
universiteto istorijoje.

Istoriniai Vatikano rankraščiai — prieinami visiems
Vilnius, spalio 31 d.
(BNS) — Nuo šiol visi norintys
galės naudotis Vatikano bib
lioteka, kuri anksčiau buvo
prieinama tik mokslininkams
ir profesoriams.
Ketvirtadienį pasaulinė
technologijų firma „HewlettPackard” (HP) ir Šventasis
Sostas pranešė apie bendrą
projektą, kuriuo siekiama su
teikti milijonams žmonių gali
mybę internetu naudotis Vati
kano Apaštalų bibliotekos meniniu ir kultūriniu paveldu,

pranešė viešųjų ryšių agen
tūra „A. Jonkus ir partneriai”.
Naujajame Šventojo sosto
svetainės (www.vatican.va/)
skyriuje nuo šiol bus pateikia
mos Vatikano Apaštalų biblio
tekoje saugomų rankraščių
iliustracijos, kurias anksčiau
skaityti galėjo tik mokslinin
kai ir profesoriai.
Vatikano bibliotekos pra
džia siejama su popiežiumi
Mikalojumi V (1447-1455), ku
rio įžymiosios asmeninės ko
lekcijos pagrindu buvo pradė

ta formuoti dabartinė bibliote
ka. 1475 m. popiežius Sikstas
VI bibliotekai suteikė teisinį
statusą.
Vatikano Apaštalų biblio
teka specializuojasi humanita
riniuose moksluose (paleogra
fija, istorija, meno istorija, kla
sikinė literatūra, filologija) ir
yra sukaupusi 1.6 mln. leidi
nių, 8,300 iki 16 amžiaus
spausdintų knygų — inkunabulų (iš jų 65 parašyti ant per
gamento), 150,000 rankraščių,
300,000 monetų bei medalių ir

„Bičiulystė”: mano vyras
čečėnas; daržovės mūsų sveikata; dažniau
pažvelk į veidrodį.
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Dokumentų perdavimo ceremonijoje (iš kairės) Seimo narys Artūras Skardžius, teisingumo ministras Vytautas
Markevičius, vyskupas augziliaras Juozas Tunaitis ir kolonijos direktorius Alvydas Maknickas.
Gedimino Žilinsko (ELTA) nuotr.

mūšis 1320 m. prie Žeimės.

6 psl.

Sportas
* Buvęs Lietuvos vyrų
krepšinio rinktinės bei

Kauno „Žalgirio” komandos
vyriausiasis treneris Vladas
Garastas linkęs manyti, kad
šeštadienį Vilniuje vyksian
čias Lietuvos krepšinio lygos
čempionato rungtynes tarp
„Lietuvos ryto” ir Kauno
„Žalgirio” komandų laimės
kauniečiai. Anot jo, Kauno ko
mandos pirmojo penketo žai
dėjai yra aukštesnio meistriš
kumo nei „Lietuvos ryto”. V.
Garastas pabrėžė, kad didelis
„Žalgirio” pranašumas — pa
jėgūs vidurio puolėjai. „'Lie
tuvos rytas' pastaruoju metu
labai jau lengvai gyvena. Vil
niečiai neturėjo galimybių už
sigrūdinti rimtomis kovomis.
O juk stipresnis tas, kuris
daugiau vargo matęs”, tvirti
no šiemet savo 70-metį at
šventęs garsus krepšinio spe
cialistas.
* JAV NBA čempionato
pirmosiose
rungtynėse

„Portland Trail Blazers” klu
bas trečiadienį namie 102:90
įveikė nugalėtojo vardą gi
nančią „Los Angeles Lakers”
komandą. J didįjį krepšinį ir
Portlando komandą po metų
pertraukos sugrįžęs lietuvis
220 cm ūgio Arvydas Sabonis,
kuriam gruodžio 19 dieną su
kaks 38-eri, per 10 min. pelnė
6 taškus ir atkovojo 7 ka
muolius.
* Pirmąją pergalę NBA
iškovojo Žydrūno Ilgausko

komanda „Cleveland Cava
liers”, svečiuose 98:96 nuga
lėjusi „Los Angeles Clippers”.
Pergalingus du taškus, likus
žaisti 2.8 sek., Clevelando ko
mandai pelnė Lietuvos krep
šininkas.

Naujausios
žinios
* Atsistatydinus savivadybės valdybos nariams, Pa

nevėžiui gresia valdžios krizė.
* „Kauno energija” bai
gė derybas dėl Kauno elekt

rinės pardavimo.

100,000 antspaudų.
HP suteiks Šventajam
Sostui įrangą, reikalingą pa
didinti paslaugos pasiekiamu
mą, apdorojimo ir naudojimosi
greitį bei vaizdo apdorojimo ir
spausdinimo įrenginius Vati
kano bibliotekos fotografijos
laboratorijai, kuri yra atsa
kinga už rankraščių ir straips
nių reprodukciją.
Dėl to tyrinėtojai turės ga
limybę naudotis labai retų ir
vertingų leidinių iliustraci
jomis.

Vilniuje akyliau
ieškoma nelegalių
užsieniečių

3 psl.

Gaisras Šv. Antano
parapijos bažnyčioje:
Palaimintasis Jurgis
Matulaitis išgelbėjo
šventovę nuo visiško
sunaikinimo; Ilgės
šventė ir Gedimino

TEL.: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUCAS.ORG

Dalis Vilniaus kolonijos statinių grąžinami
Bažnyčiai
Vilnius, spalio 31 d. terijos pranešimo, tai daroma
Iš viso Vilniaus arkivysku
(BNS) — Ketvirtadienį Vil atkuriant Katalikų Bažnyčios pijai bus grąžinti trys statiniai
niaus arkivyskupijai buvo grą nuosavybės teisę į anksčiau jai (du pastatai ir dalis tvoros),
žinti jai priklausantys pasta priklausiusį turtą.
esantys Rasų gatvėje.
tai, kuriais iki šiol naudojosi
Atitinkamus dokumentus
Didelę dalį Bažnyčios
Vilniaus 2-osios griežto režimo pasirašė vyskupas Juozas Tu turto po okupacijos prieš dau
pataisos darbų kolonija.
naitis ir teisingumo ministras giau nei pusę amžiaus nusavi
Pasak Teisingumo minis Vytautas Markevičius.
no sovietinė administracija.

„Mažeikių nafta”
šiemet patyrė 173
mln. litų nuostolių
Rusijos naftos milžino
„Jukos” valdomas susivieniji
mas „Mažeikių nafta” per de
vynis šių metų mėnesius pa
gal JAV visuotinai pripažin
tus apskaitos standartus
(GAAP) patyrė 172.8 mln. litų
nuostolių.
Pernai tuo pat metu nuos
toliai buvo 162.3 mln. litų.
Liepos pabaigoje tuometi
niai „Mažeikių naftos” vado
vai (paskirti JAV bendrovės
„Williams”) Nukelta į 5 psl.

Lietuvoje numatomas statybų
augimas
Statybų ir nekilnojamojo
turto specialistai spėja, jog
statybų rinka augs ir kitais
metais, o įtakos tam turės jau
šiemet susiformavusios palan
kesnės bankų kreditavimo są
lygos bei nuo 2003-ųjų sausio
įsigaliosianti mokesčių leng
vata būsto paskolų palūka
noms.
Lietuvos statybininkų aso
ciacijos prezidentas Adakras
Šeštakauskas
dienraščiui
„Verslo žinios” sakė, kad šie
met
statybų
rezultatai

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS
žinių agentūrų pranetimais)

EUROPA
Roma. Pietų Italiją ket
virtadienį sukrėtus stipriam
5.4 taško stiprumo pagal
Richterio skalę žemės drebėji
mui, Kampobaso provincijoje
įgriuvo vaikų darželio stogas.
Per šią nelaimę žuvo 4 vaikai,
o dar maždaug 40 mažamečių
ir jų auklėtojų liko įkalinti po
griuvėsiais, pranešė ugniage
siai. Prieš šį žemės drebėjimą
Sicilijoje, kur šeštadienį pra
sidėjo Etnos ugnikalnio išsi
veržimas, buvo užregistruotas
4.3 taško stiprumo požeminis
smūgis.
Paryžius.
Specialistai
mano, kad per įkaitų išvada
vimo operaciją Maskvos teat
re galėjo būti panaudotos fentanilio ir halotano dujos, ku
rios yra gana dažnai vartoja
mi bendrieji anestetikai. Pa
prastai chirurgijoje šie vaistai
naudojami atskirai, bet kar
tais panaudojami kartu, at

liekant sudėtingas širdies
operacijas. Tačiau pernelyg
didelės šių medžiagų dozės
gali pakenkti kepenų, plaučių
veiklai, sukelti vėmimą, at
imti žmogaus gebėjimą veikti
ir net sukelti mirtį. Rusijos
sveikatos ministro Jurij Ševčenko pareiškimas trečiadie
nį, kad „buvo panaudoti fentanilio dariniai”, bei vokiečių
įkaitų tyrimų rezultatai, pa
rodę halotano pėdsakus, lei
džia spėti, kad toks mišinys
galėjo būti panaudotas. Toks
stipriai veikiantis „kokteilis”
galėjo turėti dvigubą poveikį:
fentanilis iš pradžių apmarin
ti įkaitų ir sprogmenimis
ginkluotų pagrobėjų smegenis,
o halotanas po to atimti jų
sąmonę.
Kopenhaga. Britų aktorė
Vanessa Redgrave ketvirta
dienį pareiškė, kad aukšto če
čėnų pasiuntinio Achmed
Zakajev suėmimas Kopenha
goje buvo įvykdytas dėl politi

nuteikia itin optimistiškai —
vasarą, palyginti su tuo pačiu
praėjusių metų laikotarpiu,
statybos ūgtelėjo 25 proc., o
per metus statybų darbų ap
imtys turėtų išaugti apie 1012 procentų.
Statybų rinka, anot jo, ūg
telėjo dėl to, kad augo Lietu
vos ekonomika, tačiau labiau
siai — kad dėl bankų konku
rencijos sumažėjo paskolų pa
lūkanų normos, tapo palan
kesnės paskolų gavimo sąly
gos,
Nukelta į 5 psl.
nių motyvų. Ji tvirtino, kad A.
Zakajev nebuvo susijęs su
praėjusią savaitę įvykusiu
įkaitų pagrobimu Maskvos
teatre. Trečiadienį A. Zaka
jev, kuris buvo pagrindinis
pranešėjas Pasaulio čečėnų
kongrese, suėmė danų polici
ja, gavusi Rusijos išduotą
arešto orderį, kuriame teigia
ma, kad jis yra susijęs su
kraujo praliejimu pasibaigu
sia įkaitų drama Maskvos
teatre.

RUSIJA
Maskva. Po įkaitų dra
mos Maskvoje Rusijos prezi
dentas Vladimir Putin su
griežtino savo poziciją dėl te
rorizmo, sekdamas JAV vado
vo George W. Bush pavyzdžiu,
tačiau čečėnų separatizmas iš
esmės skiriasi nuo rugsėjo llosios teroro. Kiekvienoje savo
kalboje, kurią sakė po kruvi
nos dramos Maskvoje pabai
gos, V. Putin mėgino sutapa
tinti Rusijos vykdomą karinę
kampaniją Čečėnijoje ir JAV
karą su terorizmu. Rugsėjo
ll-osios išpuolius JAV įvykdė
tarptautinis teroristų tinklas,

Vilnius, spalio 31 d.
(BNS) — Sostinėje pagausė
jus nelegalių migrantų, Vil
niaus miesto Vyriausiojo poli
cijos komisariato (VPK) mig
racijos skyrius sustiprino už
sieniečių neteisėto atvykimo į
Lietuvą ir buvimo joje kont
rolę.
Per 10 šių metų mėnesių
nelegalių migrantų Vilniuje
aptikta keturis kartus dau
giau negu pernai per tą patį
laikotarpį.
Šiemet Vilniaus VPK mig
racijos skyrius įpareigojo iš
vykti iš Lietuvos 239 užsienie
čius, kurių buvimo Lietuvoje
dokumentų galiojimo laikas
buvo pasibaigęs. Dar 53 užsie
niečiai, kurie nelegaliai atvy
ko į Lietuvą, išsiųsti. 115 už
sieniečių apgyvendinta Užsie
niečių registracijos centre Pa
bradėje.
Vilniaus VPK migracijos
skyriaus komisarė inspektorė
Leokadija Sokolova neigė, kad
nelegalių užsieniečių kontro
lės sustiprinimas yra susijęs
su praėjusią savaitę įvykdytu
čečėnų teroro aktu Maskvoje.
Tuo tarpu Lietuvos pasie
niečiams būtent dėl šio teroro
akto nurodyta sustiprinti dė
mesį atvykstantiems iš karo
ir kitokių krizių regionų.
Migracijos skyriaus pa
reigūnai antradienį patikrino
ir kai kuriuos Vilniuje esan
čius kinų restoranus. Restora
ne „Kinų virtuvė” rasti du ten
dirbantys Kinijos piliečiai,
neturėję leidimo laikinai apsi
gyventi Lietuvoje. Restorano
direktorius nubaustas 2,000
litų administracine nuobau
da.

veikiantis keliose valstybėse.
Jkaitus Maskvoje paėmė gru
pė musulmonų ekstremistų,
kuriuos kai kas sieja su „ai
Qaeda”. Tačiau šie užpuolikai
buvo Rusijos piliečiai ir šiuo
atveju nesvarbu, ar jie turėjo
šalininkų užsienyje. Sukilė
liai turėjo vieną pagrindinį
tikslą — Čečėnijos respubli
kos nepriklausomybę, ir vieną
aiškų reikalavimą — kad Ru
sijos pajėgos pasitrauktų iš
Čečėnijos.
Maskvos ligoninėse tebė
ra 184 buvę įkaitai, nukentėję
per teatro, kuriame čečėnų
sukilėliai tris dienas laikė pa
ėmę įkaitais 800 žmonių,
šturmą. 8 iš jų būklė sunki.
Dar tebegydomi 6 vaikai. Kai
kurie buvę įkaitai, kurie
anksčiau buvo išleisti namo,
vėl kreipėsi į ligonines medici
nos pagalbos.
Maskva. JAV prezidentas
George W. Bush lapkričio pa
baigoje atvyks į Rusiją susi
tikti su jos prezidentu Vla
dimir Putin. Šis viršūnių susi
tikimas rengiamas vietoje
praėjusią savaitę Meksikoje
turėjusių įvykti G. W. Bush ir
V. Putin derybų, kurios buvo

.
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Didinamos lėšos JAV prezidento
vizito saugumui užtikrinti
Policijos departamentui
vyriausybė ketina skirti papil
domų lėšų, reikalingų viešajai
tvarkai užtikrinti per galimą
JAV prezidento George W.
Bush vizitą Vilniuje.
Finansų ministerija iš Vy
riausybės rezervo Policijos de
partamentui šiam tikslui siūlo
skirti 250,000 litų, kurie būtų
panaudoti viešajai tvarkai,
žmonių ir eismo saugumui už
tikrinti per lapkričio 22- 23 d.
planuojamą vizitą.
Spalio viduryje vyriausybė
iš Privatizavimo fondo gali
mam G. W. Bush vizitui jau'
skyrė 1.082 mln. litų.
Iš vizitui paruošti jau skir
tų lėšų šiek tiek daugiau nei

500,000 litų teks Vilniaus
savivaldybei, 250,000 — poli
cijai, apie 200,000 — Vadovy
bės apsaugos departamentui,
50,000 — priešgaisrinei ap
saugai.
G. W. Bush atvykimas dar
nėra galutinai patvirtintas,
bet jam rimtai ruošiamasi. Be
Lietuvos prezidento, su JAV
vadovu turėtų susitikti ir
Latvijos bei Estijos preziden
tai. Be kita ko, Vilniuje pla
nuojama galimybė parodyti
JAV prezidentui Lietuvos ka
rius. Lapkričio 23 d. kaip tik
minima Lietuvos kariuomenės
ir visuomenės diena, per kurią
tradiciškai rengiamos iškil
mingos rikiuotės.
(BNS)

Seimo ryšių su Čečėnija grupėje
— didelis pagausėjimas
Vilnius, spalio 31 d.
(BNS) — Į Čečėnijos problemą
dėmesį vėl atkreipusi įkaitų
drama Maskvoje sukėlė skir
tingą Lietuvos parlamentarų
reakciją: antradienį valdan
čiosios Socialdemokratinės
koalicijos frakcijos narys Juo
zas Raistenskis, smerkdamas
įkaitų grobimą, paliko tarp
parlamentinių ryšių su Čečė
nijos Respublika Ičkerija gru
pę, tačiau ketvirtadienį prie
jos prisijungė 8 parlamentarai
iš įvairių frakcijų — ir val
džios, ir opozicijos.
Apie tokį savo sprendimą
Seimo pirmininką Artūrą
Paulauską informavo konser
vatoriai Arvydas Vidžiūnas ir
Rasa Juknevičienė, liberalas
Algirdas Gricius, krikščionis
demokratas Algirdas Saudar

gas, modernusis krikščionis
demokratas Artūras Vazbys,
socialliberalas Kęstutis Skamarakas bei socialdemokratas
Kęstutis Kriščiūnas.
Dabar tarpparlamentinių
ryšių su Čečėnijos Respublika
Ičkerija grupėje yra 19 narių.
Ketvirtadienį grupės pir
mininkas Stanislovas Buške
vičius ir jos narys Petras Gra
žulis laišku kreipėsi į Danijos
ambasadą, apgailestaudami,
jog jos valdžia „pasidavė Ru
sijos spaudimui”, Kopenhagoje
suimdama Maskvos nepripa
žįstamos Čečėnijos vyriausy
bės vicepremjerą Achmed Zakajev, kurį Rusija įtaria prisi
dėjus prie įkaitų grobimo ope
racijos Maskvoje bei kitų tero
ristinių aktų organizavimo. A.
Zakajev
Nukelta į 5 psl.

Seimo nario Petro Gražulio (kairėje) surengtoje spaudos konferencijoje
„Apie pasaulinį čečėnų kongresą Kopenhagoje” dalyvavo Lietuvos nepri
klausomos valstybės atkūrimo Akto signataras Algirdas Endriukaitis.
Kęstučio Vanago (ELTA) nuotr.

atšauktos dėl įkaitų dramos
Maskvoje.
Maskva. Šiaurės Korėja
turi teisę kurti branduolinį
ginklą ir kitus masinio nai
kinimo ginklus, nes JAV kelia
grėsmę jos suverenitetui, ket
virtadienį pareiškė Maskvoje
Šiaurės Korėjos ambasado
rius, pirmą kartą pateikda
mas šios stalinistinės valsty
bės pasiteisinimą dėl savo
slaptos karinės programos.
„Mes nedviprasmiškai pareiš
kėme JAV prezidento pasiun
tiniui, kad dėl kylančios JAV
branduolinės grėsmės mes tu
rime teisę turėti ne tik bran
duolinius, bet ir dar galinges
nius ginklus, kad galėtume
apginti savo suverenitetą ir
teisę išgyventi”, teigė Šiaurės
Korėjos ambasadorius Rusijo
je Pak Hui Chun.
JAV
Vašingtonas. Didindamos spaudimą Irakui Jungti
nės Valstijos dislokuos savo
bombonešius „B-2 Stealth”
arčiau Persijos įlankos rajono.
Oro pajėgų ,,B2” bombonešių
brigada antradienį pradėjo

ruoštis dislokacijai Indijos
vandenyne Britanijai priklau
sančioje Diego Garsijos saloje
ir Ferfordo oro bazėje, Angli
joje, sakė pulkininkas Doug
Raaberg, pasak kurio, taip
bus padidinta JAV puolamoji
galia. Kiek 1.1 mlrd. JAV do
lerių kainuojančių karo lėktu
vų bus išsiųsta į šias vietas,
pareigūnas nesakė.
Vašingtonas. Dėl dina
miškos automobilių paklausos
JAV ekonomikos metų augi
mas trečiąjį ketvirtį padidėjo
iki 3.1 proc. nuo 1.3 proc. ant
rąjį ketvirtį, pranešė ketvirta
dienį Komercijos departamen
tas. Viliojami beprocentinio fi
nansavimo pasiūlymais, JAV
gyventojai mielai pirko auto
mobilius, ir asmeninis vartoji
mas išaugo 4.2 proc. Tačiau
ekonomikos plėtra nebuvo to
kia didelė, kaip ekonomistai
spėjo, be to, ekspertai įspėja,
kad didžiausios pasaulyje
ekonomikos augimas gali
smuktelėti paskutinius tris
2002 metų mėnesius, o tai
skatina kalbas, kad Federali
nis rezervas kitos savaitės su
sitikime gali sumažinti palū
kanų normas.
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LENGVOJI ATLETIKA CLEVELANDE
2002 metų ŠALFASS jau
nių ir jaunučių lengvosios at
letikos pirmenybės įvyko 2002
m. rugsėjo 14 d., Cuyahoga
Community College, Western
Campus, Parma, Ohio. Var
žybas rengė Clevelando LSK
„Žaibas”. Varžybų vadovas ir
vyriausias
teisėjas buvo
Algirdas Bielskus. Vyr. sekre
torė — Rita Kliorienė, pra
nešėjas — Algis Gudėnas.
Atskirų šakų vyr. teisėjai:
bėgimų'— Vytas Kliorys, star
teris — Petras Taraška, šuolio
į tolį — Danutė JanuškytėTuljak, rutulio — Saulius Venc
lauskas, disko — Simas
Kijauskas, ieties ir beisbolo —
Kęstutis Civinskas. Pakanka
mas skaičius teisėjų ir pagal
binio personalo sudarė sąlygas
sklandžiam varžybų suren
gimui. Šuolis į aukštį nebuvo
įvykdytas, nes trūko priemonių.
Varžybos vyko šiose ber
niukų ir mergaičių klasėse: A
(Young men & women) 1983—
1985 metų gimimo, B (Intermediate) 1986—1987 m., C
(Youth) 1988—1989 m., D
(Midget) 19901991 m., E
(Bantam) 1992—1993 m., F
(PeeWee) 1994 m. gimimo ir
jaunesnių. Šalia to, - atskirai
buvo pažymėti patys jauniausi
„pipirai” 1996 m. gim. ir jau
nesni. Taipogi atskirai pažy
mėti buvo 1989 m. gimę C kla
sės berniukai ir 1991 m. gimu
sios D klasės mergaitės.
Varžybose dalyvavo 39
lengvaatlečiai, visi — LSK
„Žaibo” nariai. Iš jų 26 ber
niukai ir 13 mergaičių. Nega
na to, kad niekas neatvyko iš
kitų vietovių, dar ir nemažai iš
kilesnių LSK „Žaibo” leng
vaatlečių nedalyvavo varžy
bose.
Pasekmės daugiausia bu
vo gana kuklios, tačiau entuziaz
mo dalyviams nestigo. Iš mer
gaičių išskirtinos yra metikė
Vesta Dvareckaitė (17 m.), vi
sapusiška Tiffany Stempužytė

(16 m.) ir ilgesnių nuotolių
bėgikė Nida Hallal (15 m.). Iš
berniukų metiko duomenis
turi Aleksas Venclauskas (15
m.) ir šuolininkas Gintautas
Civinskas (17 m.), kuris reiš
kiasi ir ieties metime. Ber
niukų C klasėje išryškėjo Al
vydas Civinskas (14 m.) ir
Nicholas Hallal (13 m.).
Pagal nusistovėjusią tradi
ciją už geriausią pasekmę
kiekvienoje klasėje buvo skiria
mi žymenys, apskaičiuojant
pagal tarptautines vertinimo
normas (IAAF 1971). Berniu
kams A ir B taškai apskaičiuo
jami pagal vyrų normas, o
kitiems berniukams ir visoms
mergaitėms — pagal moterų.
Pateikiame žymenų gavėjus,
nurodant rungtį, pasekmę ir
taškų skaičių:
Berniukų A — Gintautas
Civinskas, ietis (800 g) 36.51
m G19’-9”) — 437 taškai.
Berniukų B — Aleksas
Venclauskas, rutulys (12 lb.)
10.90 m (35’-91/4”) — 426 t.
Mergaičių A . — Vesta
Dvareckaitė, diskąs 28.82 m.
(9’-6”) _ 52 t.
Mergaičių
B
Tiffany
Stempužytė, šuolis į tolį 4,21
m (13-9.75”)479 t.
Berniukų ,C — Alvydas
Civinskas, ietis (600,g) 30.00
m (98’-5”) — 599 t.,
Mergaičių C — Kristina
Petraitytė — rutulys (6 lb.)
8.17 m (26-91/2”) —- 349 t.
Berniukų D — Joshua
Jonaitis — rutulys (6 lb) 8.30
m (27’-3”) — 358 t.
Mergaičių D — Daina Chmieliauskaitė — į tolį 3.49 m
(ll’-51/2”) — 281,t.'
Berniukų E — Erikas
Venclauskas — rutulys (6 lb.)
7.39 m (24’-3”) — 293 t.
Berniukų F — Nicholas
Tuljak — beisbolas — 30.18 m
(99’_0”)_ m t.
Mergaičių F —. Lina
Kijauskaitė — į tolį 2.51 m
(8-2.75)” — 0 t.
amb.

KNYGA APIE IŠEIVIJOS SPORTĄ
EDVARDAS ŠULAITIS

. Dabar išeivijos lietuviškų
knygų leidyba yra sumažė
jusi iki minimumo. O sportą
liečiančių leidinių čia reikia
su žiburiu ieškoti. Jau praėjo
16 metų, kai Kanadoje buvo
išleista didžiulė knyga, pa
vadinta „Išeivijos lietuvių
sportas” (ją suredagavo Kęs
tutis Čerkeliūnas, Pranas
Mickevičius ir. Sigitas Kra
šauskas).
Dabar torontietis Sigitas
Krašauskas prisistatė su nau
ja knyga, pavadinta „Pen
kiasdešimt sportinės veiklos
metų
išeivijoje”. Tai 326
puslapius turintis didoko for
mato leidinys, kietais virše
liais, gana geros reprezenta
cinės išvaizdos. Jo aplanke
matome dail. Telesforo Va
liaus iliustraciją su „50”
numeriu ir 2001 metų data.
Reikia pasakyti, jog ši
knyga turėjo pasirodyti praė
jusių metų vasarą, kada To
ronte vyko Šiaurės Amerikos
Lietuvių fizinio auklėjimo ir
sporto sąjungos 50-mečiui
skirtos žaidynės ir minėji
mas. Taigi, kaip matome, lei
dinys gerokai pavėlavo ir šio
je knygoje dar yra rašoma apie
tas žaidynes bei patį mi
nėjimą.
Knygos autorius įžangi
niame žodyje teigia: „Knyga,
yra sakoma, geriausia sau-

PENK1ASDEŠ1MT SPORTINĖS
VEIKLOS METŲ IŠEIVIJOJE

LFK „Lituanicos” vyrų komandos žaidėjai klubo pobūvyje spalio 19 d. Pasaulio lietuvių centre, Lemonte.
E. Šulaičio nuotr.

GRAŽI „LITUANICOS” FUTBOLININKŲ PERGALĖ
Kaip antradienio „Draugo”
laidoje trumpai rašyta, „Li
tuanicos” vyrų futbolo koman
da praėjusį sekmadienį sukūlė
serbų futbolininkus net 6-1.
Pirmame kėlinyje pelnyti ke
turi įvarčiai jau buvo užtikrinę
mūsiškiams pergalę. Tačiau
po pertraukos pridėjus dar du
įvarčius, lietuvių laimėjimas
buvo dar labiau įspūdingesnis.
Lietuvių komanda prieš
serbus žaidė tikrai gražiai ir
su dideliu entuziazmu. Gerai,
kad buvo stengiamasi žaidimą
organizuoti per krašto puo
lėjus, ko anksčiau nelabai bū
davo daroma. Puolant aikštės

viduriu anksčiau mūsiškių
žygiai dažniausiai būdavo ne
tiek efektingi ir lietuvių ekipa
paskutiniu metu pelnydavo
mažai įvarčių.
Sekmadienio rungtynėmis
turėjo būti užbaigtas rudens
rato pirmenybinis sezonas.
Tačiau lietuviams yra likęs
dar vienas atidėtas susitiki
mas — prieš lygos ir JAV mė
gėjų taurės laimėtojus —
lenkų „Eagles” futbolininkus.
Kadangi „Eagles” klubo
vadovas — Joe Zyzda yra „Met
ropolitan” lygos prezidentas,
jis šioms rungtynėms paskyrė
ne lapkričio 3 d. (kadangi tai

buvo pirmosios atidėtos rung
tynės), bet lapkričio 10 d., anks
tesnei datai pasirenkant silp-nesnį
varžovą—„major^divizgos naujokus
„Sockers” futbolininkus.
Todėl oficiali paskutinio
pirmenybių susitikimo prieš
„Eagles” data lapkričio 10 d. 2
vai. p.p., aikštėje prie PL cen
tro Lemonte.
„Lituanicos” ekipa su 22
taškais ir 21-7 įvarčių santykiu
aiškiai pirmauja „major” diviz
ijoje. Antroje vietoje eina „Vi
kings” 14 tšk., o trečioje „Eag
les” — su 13 tšk. Tiek pat taš
kų turi ir „Maroons”, tačiau jie
jau yra sužaidę visas rungtynes.
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EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

6818W.ArcherAve.Sta 5^6
Chicaoo, IL 60638

9525 S.79 th Avė., Hickory Hills, IL

Tel. 773-229-9965

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIU UGOS - CHIRURGIJA

Valandos pagal susitarimą

KARDIOLOGAS-ŠIRDIES UGOS

Taip pat tas pats „Met
Tačiau dabar kuomet kričio 7 d., 7 vai. vak. (prie
7722 S. Kedzie Avė.
ropolitan” lygos prezidentas „Eagles” blogai sekasi, jų va šviesų). Kadangi tai bus anks
Chicago, IL 60652
Joe Zyzda pranešė, kad „Li- dovas pagalvojo, kodėl nepa tesnių rungtynių tąsa, tai jose
Kab. tel. 773-471-3300
tuanicai” reikės baigti žaisti bandyti jam palankų varijan- galės rungtyniauti tik futbo
anksčiau šį rudenį Lemonte tą: paskirti sužaisti tas 30 mi lininkai žaidę tame nutrauk ! > ’ EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
įvykusį susitikimą prieš „Vi nučių ir galvoti, jog tokiu būdu tame susitikime. Beje, iki tų ;i;
DANTŲ GYDYTOJAS
kings” komandą.
„Lituanica” praras bent 2 taš varžybų nutraukimo dėl rau-. : , '.riVietuviams sutvarkys dantis už
Jis, kaip žinome, dėl „Vi kus.
i- '
donų kortelių „Vikings” turėjo,/ j,,. prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kings” žaidėjų agresyvios lai
Todėl jis paskyrė tas 30 9, o „Lituanica” 10 futbaT|t
kalbėti angliškai arba lietuviškai.
kysenos buvo nutrauktas likus minučių žaisti ne Lemonte, lininkų aikštėje. Su tiek pat
4847 W. 103 St., Oak. Lavvn, IL
30 min. iki jo pabaigos, esant bet „Maroons” aikštėje — neu žaidėjų turės komandos pa
Tel. 708-422-8260
2-0 lietuvių naudai. Lietu tralioje vietoje Elmwood sirodyti ir lapkričio 7 d. rungviams pagrįstai buvo užskaity Parke, IL. Jos numatytos
ta pergalė ir duoti 3 taškai.
iketvirtadienio vakare lap

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

MARIUS KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS
Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
žarnyno, endokrinologinė ir
laparoskopinė chirurgija.
300 Bamey Dr., Suite A
Joliet, IL 60435
Tel. 815-744-0330;
lietuviškai 815-744-6230
wwwxartedoreurgeryanctxBastbeatth.caTi

„LITUANICOS” POBŪVIO PRISIMINIMAI
Dar atmintyje yra gyvas
52-ųjų LFK. „Lituanicos” me
tinių paminėjimo pokylis, su
rengtas spalio 19 d. PL centro
didžiojoje salėje. Šis renginys
sutraukė gana didelį svečių
būrį, nežiūrint, kad tuo pačiu
laiku vyko ir daugiau lietu
viškų susibūrimų. Atrodo, kad
futbolo mėgėjai bei entuziastai
jau yra taip susigyvenę su
tradiciniais rudens pokyliais,
jog nebenori jų praleisti. Ypa
tingai, kuomet žino, kad fut
bolininkų renginiai visada
būna linksmi bei įdomūs.
Šiame renginyje šalia kitų

svečių teko sutikti ir vieną mokslo įstaigos garbės dakj;j;
ypatingą asmenį — tai dr. taro laipsnį.
,,
Šiaip dr. Romualdas užig
Romualdą Kašiubą. Šis vyras,
kartu su savo žmona Nijole, ma aukštas pareigas Northern i
lankosi i visose „Lituanicos” Illinois universiteto. Jis yra
futbolo rungtynėse, nežiūrint šio universiteto inžinerijos ir
inžinerinės technologijos ko
kur jos bebūtų žaidžiamos.
Nors. dr. R. Kašiuba gyve legijos dekanas. Jis šiame uni
na tolėliau nuo Čikagos — St. versitete yra įsteigęs dvi
Charles, IL, tačiau visur sus stipendijas studentams iš
pėja. Jis net buvo nuvykęs į Lietuvos. Smagu, kad tokie
Kauną,. kuomet ten žaidė žymūs žmonės, kaip dr. R. Ka Nijolė ir dr. Romualdas Kašiubos „Lituanicos” klubo pokylyje Lemonte,
Lietuvos ir Vokietijos rinkti šiuba su žmona Nijole domisi š.m. spalio 19 d.
nės. Ta proga, Kauno Tech ir lietuvių futbolu ir jį pagal
nikos universitetui jis nuvežė galimybes remia. Tik tokių
ir nemaža vertingų knygų, nes asmenų reikėtų gerokai dau
E. Š.
Romualdas yra gavęs iš šios giau!

FIFTY YEARS IN THE ATHLETIC MOVEMENT
AMONG THE UTHUANlANS IN EX1LE

SKOTAS KJUŠAėSKAS

gykla, kuri užregistruotą gy
venimo patirtį išlaiko atečiai. Sekant praeitį, gyveni
mo pulsas sustiprintas palik
ta patirtimi, duoda galimybių
mažiau klysti ir greičiau, ge
resniu keliu kopti užmojų
viršūnėn...”
Leidinio turinys gana
margas: jis sulipdytas iš ats
kirų fragmentų. Įdėta rašinių
anksčiau spausdintų perio
dikoje, yra daug aprašymų
apie labai nevienodos reikš
mės įvykius. Kaip atrodo,
,autorius daugiau žinojo apie
Kanadoje vykusį sportinį
gyvenimą, tai jis jį čia dau
giau ir aprašė. Nemaža vietos

pašvęsta Kanadoje viešėju va vertimo forma išverstas
siems Lietuvos sporto vado tekstas. Kai kur angliško teksto
vams ar jų komandoms pami net yra daugiau negu lietuviško.
Nežinia, kodėl kai kurie
nėti. Nėra paslaptis, kad Ame
rikoje jų lankėsi gerokai dau reportažinio pobūdžio raši
giau ir gal žymesnių, tačiau jų niai atrodė tokie svarbūs, kad
knygoje nerandame. Tačiau juos nuo pradžios iki galo rei
žinant, jog knygos rėmėjai, kėjo versti anglų kalbon. Sun
kurie sudėjo daugiau negu ku žinoti, kiek ne lietuvių šią
10,000 dolerių yra iš Kanados, knygą skaitys, o jeigu ir skai
tai šį pasirinkimą galima su tytų, jiems turbūt užtektų
sutrumpintų angliškų versijų
prasti.
knygos gale.
Knyga dviejomis kalbomis
Autorius savo žodyje, šalia
Nors ši knyga yra gana kitų dalykų, taip pat sako:
didelė, tačiau lietuviško teksto „Nerašoma čia sporto klubų
nėra labai daug. Autorius kūrimosi istorijų ar apie buvu
kažkodėl panoro viską iš sius varžybinius įvykius nuo
spausdinti dviejomis (lietuvių sekliai”. Aišku, visko kartoti
ir anglų) kalbomis, lietuviš gal ir nebuvo reikalo. Tik nori
kose knygose tai nėra įprasta. ma atkreipti dėmesį, jog tas
Iki šiol būta atsitikimų, kad pirmasis leidinys, kuris vadi
mūsų knygose angliškai sug nosi „Išeivijos lietuvių spor
laustai nupasakojamos svar tas” (vien tik lietuviškas!),
besnės lietuviško teksto vietos apėmė periodą iki 1984 metų.
arba duodamos santraukos. O kur tie 18 metų, kurie praė
Čia tai padaryta taip: vienas jo nuo to laiko? Tai ilgas tar
puslapis spaudinamas lietu pas, per kurį daug klubų užsi
viškai, o kitas — angliškai, tai darė, įsisteigė naujų. Taip pat
gerokai kliudo sekti knygos juk atėjo nauji sportininkai —
turinį.
į sportininkų šeimą įsijungė
Rašoma, kad vertimas šimtai naujai iš Lietuvos
anglų kalbon yra Algimanto atvykusių jaunuolių. Jiems
K. Krašausko. Daug kur tai irgi knygoje galima buvo rasti
nėra pažodis vertimas, o lais vietos.

Skyrelis apie spaudą
Knygoje skyrelis, pavadin
tas „Spauda ir leidiniai”. Jam,
jeigu gerai suskaičiavau, pa
švęsta 9 psl. lietuviškai ir tiek
pat angliškai, tačiau angliško
teksto daugiau, nes lietuviš
kame prikaišiota ir nuotraukų
su parašais (irgi abiejomis kal
bomis).
Šis skyrius galėjo būti
informacinis, pasitarnaujantis
mūsų sporto istorijai, jeigu
būtų daugiau faktų ir išsames
nės medžiagos. Čia sunku su
žymėti visus pasigęstus daly
kus. Tačiau reikia bent keletą
jų nurodyti.
Yra rašoma, kad dien
raštis „Draugas” Čikagoj, vie
nintelis laikraštis nuo sporti
nės veiklos Šiaurės Amerikoje
(pokario metų) pradžios ir
dabar, savo sporto apžvalgos
puslapyje spausdina aktua
liausias sporto žinias. Čia
suminėti 3 asmenys, kurie il
giausiai skyrių redagavo. Ta
čiau neminima, kada šis sky
rius buvo įsteigtas, kas buvo
jo steigėjai, pirmieji redaktori
ai ir t.t. Ne pro šalį būtų buvę
išvardinti visus šio skyriaus
redaktorius ir jų darbo perio-

LFK „Lituanicos” šių metų pasižymėjęs futbolininkas Danas Smulkys
(kairėje) pokylio PLC metu, Lemonte, gavo Žukauskų šeimos apdovano
jimą. Viduryje — klubo pirm. Albertas Glavinskas ir Irena Žukauskienė.

dus. Tai būtų didelė pagalba
tiems, kurie ateityje rašys iš
samią sporto istoriją (gal Lie
tuvoje?).
Be to, minima, kad sporto
skyrius yra turėję „Tėviškės
žiburiai”, savaitraščiai „Dir
va”, „Darbininkas”, „Nepri
klausoma Lietuva” ir kiti, o
taip pat ir mėnraštis „Pasau
lio lietuvis”. Jeigu „Tėviškės
žiburių” vienas bendradarbis
ir sporto redaktorius yra mi
nimas tai kitų ne. Skaitytojas
taip pat turės paklausti, kas
tie kiti leidiniai. Negi apie
juos nebuvo galimybių su
žinoti ir jų bent redaktorių
pavardes ir pranešti? Taip pat

kurgi dingo Fizinio Auklėjimo
ir Sporto komiteto (FASK),
leistas laikraštis „Sporto žinias”.
Šioje knygoje minimas tik jį
pakeitęs gražusis „Sportas”?
Čia pasitenkinsime tik
šiais keliais mūsų pastebėji
mais. Tačiau šiaip ar taip šis
leidinys vis tiek yra svarbus ir
reikšmingas. Jis galės tarnau
ti tiems, kurie ateityje tyrinės
lietuvių sporto veiklą Ame
rikoje.
Knyga gaunama, kreipian
tis į jos autorių leidėją Sigitą
Krašauską, 32 Pasadena Gardens, Toronto, Ontario M6S
4R5, Canada; tel. 416-7665367. Kaina — 25 dol.
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NAUJAS PUSLAPIS VILNIAUS
UNIVERSITETO ISTORIJOJE?
Spalio 10 dieną pagaliau
įvyko seniausios Lietuvoje
aukštosios mokyklos — Vil
niaus universiteto — rekto
riaus rinkimai. Kiek keista,
kad didieji Lietuvos dienraš-'
čiai labai šykščiai informavo
apie šį įvykį. Atrodo, kad Lie
tuvos žurnalistams, kurių di
džioji dalis yra baigusi būtent
Vilniaus universitetą, šios
aukštosios mokyklos likimas
rūpi nedaug. Bent jau mažiau
nei eilinis ekonominis nusi
kaltimas ar kurio nors nusi
kalstamojo pasaulio „autorite
to” likimo vingis. Kita vertus,
žiūrint į jaunų žmonių eiles,
kurios kiekvieną vasarą nu
sidriekia ties aukštųjų mokyk
lų durimis, rodo, jog aukštasis
išsilavinimas dabartinėje Lie
tuvos visuomenėje įgauna vis
didesnį prestižą.
Aišku, galima būtų spėti,
kad mažas visuomenės dėme
sys, kas vadovaus artimiau
sius penkerius metus Vilniaus
universitetui, rodo, kad mažai
kas tikisi, jog šios institucijos
ateitis priklauso nuo jos vado
vo asmenybės. Pokomunis
tinėje Lietuvoje giliai įsišakni
jęs mitas, kad visos aukštojo
mokslo problemos yra per
menko jo finansavimo proble
mos. Kita vertus, net kelis
metus Vilniaus universitetas
gyvavo be nuolatinio rekto
riaus, ir tarsi nieko neatsitiko.
Skandalingai ilgas tarpuvaldis
nepatraukė visuomenės dė
mesio, nepaisant to, kad se
niausios Lietuvoje aukštosios
mokyklos kasmetinis biudže
tas pakankamai įspūdingas —
dąugiau nei 100 milijonų litų,
jame mokosi net 21,000 stu
dentų, o dėstytojų personalo ir
administracijos — pusantro
tūkstančio. Jei Seimas nebūtų
patvirtinęs naujo universiteto
statuto, kuriame numatyti
griežti rektoriaus rinkimų ter
minai, tarpuvaldis veikiausiai
būtų dar užsitęsęs. Iš esmės
tai būtų reiškę buvusio rekto
riaus, aktyvaus kovotojo prieš
NATO, R. Povilonio įtakos iš
laikymą.
R. Povilonio valdymas Vil
niaus universitete tęsėsi visą
dešimtmetį. Per tą laiką nie
kas nedrįso rimčiau mesti jam
iššūkio, nors būta įvairiausių
konfliktų. Pavyzdžiui, R. Po
vilonis sugebėjo privatizuoti
nemažą universiteto turto
dalį, brangiai savo darbovietei
parduoti asmeninį automobilį,
išrūpinti šiltnamio sąlygas
žmonos vadovaujamam Mote
rų studijų centrui. Universi
tetas nuolat gavo finansavimą
iš valstybės, bet kartu reikala
vo visiškos autonomijos finan
siniuose sandoriuose. Autono-

f
mija, dangstoma akademinės
laisvės skraiste, labai dažnai
panašėjo į rektoriaus monar
chijos kūrimą. Kai R. Povi
lonis kandidatavo į Lietuvos
prezidentus, universitetas aps
kritai buvo virtęs jo rinkimų
štabu, o rinkimų kampanijos
organizavimu rūpinosi univer
siteto reikalų tvarkytojas S.
Sunelaitis. Kuo buvęs rekto
rius labiau įsitraukė į politiką,
tuo mažiau jo rūpesčio teko
akademiniams reikalams.
Deja, situacija nepagerėjo
ir po formalaus R. Povilonio
pasitraukimo. Laikinai rekto
riaus pareigas ėję B. Juodka ir
S. Vengrys jautėsi nesvarumo
būsenoje. Kurį laiką jie labiau
priminė R. Povilonio paval
dinius nei universiteto vado
vus. Tiesa, pastarojo įtaka
universitete palaipsniui silpo.
Veikiausiai dėl to R. Povilonis
rektoriaus rinkimuose rėmė
Matematikos ir informatikos
fakulteto dekaną F. Ivanaus
ką, o ne buvusį bendražygį B.
Juodką. Kiek ironiškai prieš
rinkimus skambėjo Švietimo
ir mokslo komitetui vadovau
jančio buvusio rektoriaus kal
bos apie radikalių permainų
būtinybę universitete. Tiesa,
jo kritiniai argumentai pagrįs
ti, tačiau blogi įpročiai, for
muoti universitete dešimtme
čiais, negali būti išrauti aki
mirksniu. Visgi R. Povilonio
parama F. Ivanauskui (kuris,
kiek žinau, puikiai tvarkosi
savo fakultete) nepadėjo.
Spalio 10 d. 45 iš fiO Senato
narių balsavo už biochemiką,
59 metų profesorių B. Juodką.
Kaip turėtume vertinti to
kį Senato pasirinkimą? Labai
sunku pasakyti, nes abiejų
pretendentų programos buvo
iš esmės, panašios. Abu jie
drąsiai įvardijo skaudžias uni
versiteto problemas: supras
tėjusią studijų kokybę, akade
minės bendruomenės nebuvi
mą, didžiulį atotrūkį tarp stu
dentų ir dėstytojų, apgailėti
nus dėstytojų atlyginimus. B.
Juodka dar atkreipė dėmesį į
pavojingą specializacijų su
smulkėjimą universitete. Šiuo
metu čia yra net 198 specia
lizacijos, dažnu atveju jos kuria
mos ne pagal studentų ar
darbdavių poreikius, o pagal
dėstytojų pomėgius. Abu pre
tendentai sutarė, kad reika
linga administracijos reforma
universitete, taip pat, kad
pastaroji turi būti nuosekli,
apgalvota. Senatas pasiti
kėjimą išreiškė tuo, ką geriau
pažįsta. Veikiausiai toks pa
sirinkimas teisingas, nes,
priešingu atveju, matematikai
būtų netekę veiklaus dekano.
Deja, jo energijos vargu ar
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Po kurio laiko jis sugrįžo,
vedinas jaunu belaisviu (tik
rai nežinau, ar jis buvo uk
rainietis, ar rusas), neseniai
baigusiu medicinos mokslus.
Tas daktaras mane apžiūrėjo
ir abu, nieko nepasakę, išėjo.
Kitą dieną vėl pasirodė tas
pats daktaras, nešinas „špricu”. Ir taip jis mane lankė
kiekvieną dieną. Aš, pa
mačiusi jį ateinantį, labai bijo
jau, nes žinojau, kad jis man
durs. Taip buvau subadyta
nuo tų kasdieninių švirkštų,
kad nebebuvo sveikos vietos
kur bedurti. Dabar būtų
įdomu sužinoti, kokius vaistus
jis man leisdavo.
Vieną dieną mūsų kam
bario gyventojai nutarė mane
pavaišinti. Kas turėjo bulvių,
kas taukų — iškepė bulvinius
blynus. Kai kepė labai skaniai
kvepėjo, o kai man davė val

gyti, ne tiktai negalėjau jų
praryti, bet nė pažiūrėti įjuos.
Matyt, buvau tikras ligonis.
Tai buvo vienintelis kartas,
kada tikrai neturėjau apetito.
Vargais negalais pradėjau
išsikrapštyti iš tos ligos. Orui
sušilus kovo mėnesį, jau laks
čiau po lauką su vaikais.
Pavasariui atėjus, iš ats
kirtojo barako mus visus perkraustė į pagrindinę belaisvių
stovyklą. Visi lietuviai gyve
nome viename barake, keliu
ose kambariuose. Kiek prisi
menu, mūsų kambaryje gyve
no Juozas ir Elena Pąjuodžiai,
Gelgaudienė su vaikais, kurių
Vincukas buvo mano metų,
vyras ir žmona Vilimai, mūsų
šeima — mama su keturiais
vaikais, mamos sesuo teta
Marija, o tėvelį, kaip minėjau,
buvome praradę bekeliauda
mi. Kambaryje prie sienų
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Sės. Ona Mifiailaitė

Vėlinės

Eltos nuotrauka.

Melancholiškas ruduo parke...

būtų pakakę išsprogdinti
snsikanpūsias negeroves.
Veikiausiai teisūs tie,
kurie sako, kad seniausio
Lietuvoje universiteto gyveni
me vargu ar bus esminių per
mainų. Šiandien docentas į
rankas gauna kiek daugiau
nei 1,100 litų, dėstytojas asis
tentas — apie 600 litų.
Atsižvelgiant, kiek laiko ir
energijos dėstytojas yra inves
tavęs į savo profesiją, tokie
atlyginimai yra juokingi.
Dauguma dėstytojų priversti
ieškotis papildomų uždarbio
šaltinių. Nesant normaliai
kreditavimo sistemai, studen
tai taip pat priversti dirbti
nekvalifikuotus darbus. Taigi
susidaro kvaila situacija: dės
tytojai apsimeta, kad dėsto,
studentai apsimeta, kad mo
kosi, o iš tiesų visų mintys su
kasi,
užsibirbti pragy
venimui. Kitas dalykas, tie,
kam yra tekę turėti reikalų su
universiteto administracija,
patyrė jos nelankstumą ir
biurokratizmą. Šioje srityje
reformos verkiant reikalin
gos. Tačiau ar naujasis rekto
rius ryšis būtinoms refor
moms, kurios prieš jį gali nu
teikti prie dabartinės situaci
jos pripratusią profesūrą bei
administraciją? Spėju, kad
veikiausiai bus pasitenkinta
smulkiomis reformomis ir
bandymu pramušti daugiau
lėšų iš biudžeto. Deja, kol uni
versitete neprasidės tikros
permainos, įrodyti politikams
dotacijų didinimo būtinybę
bns nelengva. Tiesa, galbūt
pernelyg nuvertinu naujojo
rektoriaus galimybes, galbūt
2002 metų spalio 10 diena
taps naujojo universiteto
gyvenimo puslapio pradžia.
Labai to ■ norėtųsi, nes
akademija yra vienas iš
stiprios valstybės pamatų.
Andrius Navickas

stovėjo dviaukštės lovos, vi
duryje kambario — stalas su
kėdėmis. Prie durų buvo ge
ležinė krosnis, kuria naudojosi
viso kambario gyventojai. Iš
bendros virtuvės eidavome
parsinešti valgio. Geriausiai
prisimenu manų kruopų su
razinomis sriubą, truputį pa
saldytą ir pabaltintą. Jeigu tos
sriubos likdavo, galėdavome
eiti pakartoti. Belaisviai buvo
tokie mandagūs, kad pirma
leisdavo moteris ir vaikus, o
kas likdavo, patys eidavo
pakartoti tos sriubos davinį.
Sesuo Regina taip buvo nusil
pusi, kad iš lovos nebeišlipo,
bet tos sriubos nevalgė. Ne
žinau kodėl, bet ta sriuba ją
nupurtydavo. Šalia stovyklos
duodamo maisto, mudu su bro
liu gaudavome vokiškas mais
to korteles. Nuėję į Sontros
miestelio parduotuvę, už tas
korteles parsinešdavome duo
nos, sviesto, pieno, kiaušinių
ir cukraus.
Vieną dieną kaimynystėje
gyvenantys ūkininkai atvažia
vo į stovyklą pasižiūrėti dar

LIETUVOS KAIMYNAI
E. RINGUS

Susisiekimo klausimas
tarp Rusijos ir Kaliningrado
srities rūpi daugeliui, nes įsto
jimas į NATO ir Europos Są
jungą artėja. Lietuvai šis
klausimas ypač svarbus, ir
rasti sprendimą be kompli
kacijų nėra lengva. Kaimynas
už rytinės sienos vėl bus ne
Baltarusija, bet Rusija, ekonomiai ryšiai su rytiniu kaimynu
augs, priklausomumas energi
jos šaltiniams didės. Per Vil
nių į Rusijos platybes ir pa
grindinius miestus — Maskvą
bei St. Peterburgą — vėl eis
dvi sausumos 1 magistralės.
Netolimoje ateityje prisidės
trečia — Baltijos magistralė.
Be geležinkelio, vieškelių
ir oro susisiekimo dar yra
viena priemonė —Baltijos jū
ra. Šis kelias buvo diskutuo
tas paskutinėje Rusijos apsau
gos ministro S. Ivanov kelio
nėje į Karaliaučių. Kalinin
grado sritis, kaip karinė bazė,
dabartinei Rusijai nėra tiek
svarbi, nepaisant, kad Mask
va prarado uostus: Rygą ir
Taliną. Todėl srities karinio
uosto administravimas ati
duotas transporto ministeri
jai. Iš tolimųjų rytų uostų į
Kaliningradą bus perplukdyti
keltai, galintys talpinti po 240
asmenų ir 120 mašinų. Ke
lionė tarp Kaliningrado ir Pe
terburgo užtruks 32 valandas.
Tokiu būdu keliautojai galės
pasirinkti keliauti oru, žeme
ir jūra. Pasirinkimas priklansys nuo kainų. Kaliningra
diečiams tas labai svarbu, nes
šios srities ekonominis lygis
yra žemiausias buvusioje są
jungoje. Šiuo metu maršrutas
geležinkeliu kainuoja 1,400
rublių, užsitęsia 20 vai., skry
dis 1,40 vai. ir kainuoja 1,2003,000
rublių. Gubernatorius pra

neša, kad kasmet geležinkelį
naudojo 960,000, mašinomis
važiavo 560,000, lėktuvais
skrido 105,000 asmenų.
Baltarusijos įsijungimas į
Rusįją kiek sulėtėjo. Balta
rusijos prezidentas A. Luka
šenka spaudos vadinamas
„batkatėvas”, nepatenkintas
kai kuriomis Putin sąlygomis.
Ląbiausiai jam nepatinka fak
tas, kad, pranykus Balta-rusijai, nereikės prezidento. Maža
to, Baltarusįja bus su-skaldyta į septynias provincijas ir
provincijų vadovai pra-rars
savo pozicijas, kitaip sa-kant,
visas
aparatas išslys
iš
Lukašenkos rankų. Abu prezidėntai tačiau nutarė, kad bent
dėl formalumo, turi būti pra
vestas referendumas abiejose
šalyse, kur gyventojai galės
pareikšti savo nuomonę:
„šjungtis ar ne”. Putin nori
pravesti referendumą kiek ga
lima anksčiau, Lukašenka
nori palaukti porą metų.
Latviai stengiasi perkelti
radijo stotį „Laisvą Europą” iš
Prahos į Rygą. Atrodo, kad
patalpos Prahoje nėra pakan
kamos, pridėjus laidas į Ar
timuosius Rytus. Toks žings
nis iškels dar didesnį Mask
vos nepasitenkinimą prieš
latvius, nes eis laidos čečėnų
kalba.
Ukrainiečių opozicija jau
praėjusią vasarą bandė pra
vesti referendumą, klausdama
piliečių: „ar nereikalauti pre
zidento atsistatydinimo”? Šis
žingsnis opozicijai nepavyko.
Todėl pradedant rugsėjo 5 die
na, pradėtas organizuoti masi
nis judėjimas prieš preziden
tą su šūkiu: „Kelkis, Ukrai
na!”.
Nukelta į 5 psl.

bininkų. Sesutes Janiną ir ausis gydė tas pats daktaras,
Reginą išsivežė vienas ūki kuris anksčiau gydė mane.
ninkas iš artimiausio kaime Broliui taip pagydė, kad jam
lio, esančio stovyklos pakalnė daugiau nebeskaudėjo ausų.
je. Tai buvo tikras išganymas Jis ir dabar tą daktarą prisi
joms, nes jų šeimininkė buvo mena, ir giria. Sako, kad jį
labai gera. Jos dirbo namų išgelbėjo nuo ausų skaudėji
ruošos darbus ir už tai gavo mo.
Vyresnieji, nepatekę dirbti
gardžiai pavalgyti, minkštuo
se pūkų pataluose išsimiegoti. pas ūkininkus, turėjo eiti į
Kai mama nueidavo jų švino, vario ir kitų metalų
aplankyti, visada grįždavo su kasyklas. Jų padėtis buvo
lauktuvėmis. Kai sesutės atei sunkesnė: turėjo toli nueiti į
davo sekmadieniais į stovyklą, darbą ir grįžti • į namus.
šeimininkė visada įdėdavo Geresnio maisto nedavė, tik
mokėjo pinigais. Kai kurie
mums lauktuvių — pyrago.
Kartą vienas ūkininkas labai nusilpo, pradėjo sirgti,
atvyko brolio Viktoro pa nebegalėjo pavaikščioti. Vie
žiūrėti. Šis sėdėjo ant lovos su nas jaunas vyrukas taip susir
užrišta skaudančia ausimi. go, kad ir po karo amerikiečiai
Brolis tada labai menkai jį paėmę į ligoninę nebeišgydė
atrodė — didelės akys, pasi — jis mirė.
Prisimenu, viena mūsų
šiaušę plaukučiai, perkreipta
surišta galva, jis atrodė, kaip kambario gyventoja, Elena
toje dainoje „žvirblelis naba Pajuodienė, grįždama iš ka
gėlis, visas negalėjo”. Ūki syklų, parsinešė šunienos mė
ninkas pasižiūrėjo į jį, numojo sos. Pasiruošusi, pasitaisė ir
ranka ir išėjo. Tikriausiai pasidėjo ant stalo valgyti. Ilgai
pamanė — toks iš jo ten dar sėdėjo, žiūrėjo į, savo pa
bininkas, bus daugiau bėdos, tiekalą, svarstė — valgyti ar
negu naudos. Vėliau brolio nevalgyti! Sakė mėsa yra

Mes, lietuviai, lyg ir per
šokam Visų Šventųjų šventę,
skubėdami švęsti Vėlines.
Vėlinės dvelkia kažkokia se
novine mistika, surišta su
rudenine gamtos melancholi
ja, kuri labai miela lietuvio
širdžiai. Vėlinėse suartėja du
skirtingi pasauliai — Šiapus
ir Anapus — gyvieji susitinka
su mirusiais.
Lietuvoje Vėlinių dieną vi
sa tauta, nešina gėlėmis, vai
nikais, žvakutėmis, pajuda
kapinių link. Net 50 metų
sovietų vykdomo religijos
varžymo neišdildė lietuvių
širdyse ilgesio pagerbti savo
mirusius. Tie papročiai išliko
gyvi ir išeivijoje.
Etnologai mums aiškina,
jog lietuviai šventė Vėlines
nuo labai senų, prieš
krikščioniškų laikų. Žem
dirbių tauta, nuvežusi derlių,
susirinkdavo padėkoti protė
viams, .su jais pabūti, juos
pavaišinti ir drauge su jais
puotauti. Mat buvo tikima, jog
senolių vėlės pasilieka arti
savo buvusių gyvenviečių arba
pereina į medžius.
Ši senovinė mirusiųjų pa
gerbimo diena nebuvo liūdesio
šventė. Senų laikų lietuviai
mirusius laidodavo giraitėse
ar medžiais apaugusiose
kalvelėse, be jokių akmeninių
antkapių. Ant vyro kapo pa
sodindavo beržą arba ąžuolą,
ant moters kapo moterišką
medį — liepą ar pušį.
Krikščionybei atėjus, užtruko
lietuvius prijaukinti prie pa
rapijinių kapinių. Ir tai jie
buvo linkę kapus paženklinti
mediniais kryžiais ar kitais
medžio drožiniais. Posovie
tinėje Lietuvoje įsigalėjo kapų
puošimo rungtyniavimas —
kas pastatys puošnesnį pa
minklą, kas gražiau kapą iš
puoš. Ir išeivijoje tokios kon
kurencijos pasitaiko.
Krikščionybė užtvirtino
jau ankstesnį lietuvio tikė
jimą, kad jis gali bendrauti su
savo mirusiais, kad jie rei
kalingi gyvųjų pagalbos, o gy
vieji reikalingi mirusiųjų glo
bos. Būdingiausias lietuvių
tautosakos apie mirusius
bruožas, kad jie sugrįžta, kad
jie
tebesirūpina
gyvųjų
artimųjų reikalais, jų likimu,
kad gali teigiamai paveikti jų
gyvenimą, duoti gerą derlių.
Mirusiųjų baimės senovės lie
tuviai neturėjo. Jie buvo per
sunkti gilia pagarba savo
mirusiems, kaip, pavyzdžiui,
kiniečiai ir keltai.
Krikščioniškasis Vėlinių
šventimas atsirado palyginti
vėlai, daugmaž pirmojo krikš

čionybės tūkstantmečio pa
baigoje Mišparų už mirusius
giedojimą paskirtą dieną
įvedė benediktinų Kliuny
vienuolyno abatas šv. Odilas.
Bet iš tikrųjų mirusieji buvo
gerbiami nuo pat krikščiony
bės pradžios. Kristaus kapas
ir jo mirties vieta buvo laikomi
didelėje pagarboje. Katakom
bose Romos krikščionys, laido
davo savo mirusius, pažen
klindami jų poilsio vietą ir,
juos melsdami, prašydavo jų
užtarimo. Iš šių kapų papuoši
mo kilo krikščioniškasis me
nas. Katakombose rastas pir
masis Kristaus atvaizdas —
Gerojo Ganytojo paveikslas.
Krikščionys tikėjo, jog mi
rusieji —ypač galvas paguldę
dėl Kristaus — gali užtarti
gyvuosius ir jų užtarimas
galingas pas Dievą. Gyvieji
taip pat privalo melstis už
mirusius, kad jie būtų greičiau
išlaisvinti iš skaistyklos.
Vėliau teologai tai pavadino
„šventųjų bendravimu” — abi
pusis gyvųjų ir mirusių ryšys
nenutrūksta.
Šv. .Augustinas dažnai
sakydavo, jog šiame pasaulyje
žmogus negali rasti ramybės:
ją nuolat sudrumsčia pasaulio
audros, piktoji dvasia ir ne
rimstanti žmogaus širdis.
Tikroji ramybė ateina tik
amžinybėje, kur niekas jau
dvasios nevargina, ji ilsisi
Dieve. Todėl ir meldžiamės už
mirusius: „Amžinąjį atilsį
duok mirusiems, Viešpatie!”
Lietuviams kapinės nėra
baugi vieta, bet grožio, ramy
bės, dvasinės atgaivos vieta,
kur galima atitrūkti nuo kas
dienos skubos ir susimąstyti.
Ir šįmet, lankydami bei puoš
dami savo mirusiųjų kapus,
neužmirškime už juos pasi
melsti, užprašyti šv, Mišias.
Mes, katalikai, esam laimingi,
kad galim tokiu būdu padėti
savo mirusiems. Mūsų širdis
gaivina viltis, jog jų gyveni
mas atbaigtas dieviškoje švie
soje ir ramybėje, kur jie mūsų
laukia. Tuo ir pirmieji krikš
čionys skirdavosi nuo pagonių,
nes krikščioniškose laidotu
vėse nebūdavo beviltiško rau
dojimo, paskendimo netekties
skausme, o rimtis, susikaupi
mas, viltis, malda. Pasaulis,
kad ir kažin kaip besisteng
damas, mirties nusikratyti
negali. Visos religijos žmogui
primena Anapus pasaulį.
Mums, krikščionims ir kata
likams, tą Anapus pąsaulį
nušviečia prisikėlusio Kris
taus šviesa. Todėl ir Vėlinės
mums turi būti ne liūdesio, o
vilties šventė.

mėsa, nesvarbu kokio gyvulio.
Bet tie svarstymai nieko nepa
dėjo, niekaip nepasiryžo valgio
praryti, ir visą patiekalą iš
metė lauk.
Einant karui prie pabai
gos, mūsų maistas vis eidavo
blogyn. Mus civilius išleisdavo
išeiti už stovyklos ribų. Daug
kas eidavo pas ūkininkus ir
parsinešdavo iš jų kiaušinių,
kiti bulvių, treti duonos. Vieną
dieną aš su broliu išėjome
laimės išmėginti. Nepasiekus
pirmo ūkininko, mus užpuolė
didelis šuo. Atsikratę šuns,
ėjome toliau. Beeinant per
laukus, mus užpuolė skren
dantis lėktuvas — naikintu
vas. Nežinau kieno tas lėktu
vas buvo — vokiečių ar
amerikiečių, jis pradėjo į mus
šaudyti, mes vos spėjome pa
lįsti po stovinčiu laukuose ūki
ninko vežimu. Lėktuvui nu
skridus, nutilus, mudu kuo
greičiausiai skubėjome par
bėgti į stovyklą — namus.
Mūsų iškyla buvo be jokios
naudos. Grįžome be jokio
laimikio ir dar labai išgąsdinti

šuns ir lėktuvo.
Be mūsų stovyklos komen
danto, kuris atvykdavo kas
dien į stovyklą jos patikrinti,
dar aukštą vietą stovykloje užė
mė vienas čekas. Jis dėvėjo
civilinius rūbus ir buvo labai
geras mums — lietuviams.
Nežinau kur jis gaudavo, bet
vis kartas nuo karto mus
sušelpdavo maistu. Greitai
įbėgęs į mūsų kambarį, ant
stalo padėdavo tai sūrio gaba
lą, tai duonos, tai sviesto ir,
nieko nesakęs, greitai dingda
vo.
Šioje belaisvių stovykloje
buvo ilgiausias apsistojimas
vienoje vietoje. Čia išgyveno
me maždaug nuo vasario pra
džios iki gegužės mėnesio.
Pagaliau sulaukėme ame
rikiečių. Tas istorinis įvykis
atsitiko per pačias Velykas,
balandžio 4 dieną. Anksti rytą
viena gyventoja iš kito kam
bario, verkdama įbėgusi, liepė
greitai eiti į stovyklos aikštę.
Mes dar nesupratome, kas
atsitiko.
Bus daugiau

4

kartų riebesnė už tuną. Ne
baisu, jei mėsa pasilepinsi
kartą per savaitę, tik rinkis
liesesnės mėsos išpjovas (jau
tienos filė, jautienos nugari
nės pjausnį) ir venk riebes
niųjų (pvz., šonkauliukų).

DRAUGAS, 2002 m. lapkričio 1 d., penktadienis
LAIŠKAS IŠ AMERIKOS
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RAŠOME „BIČIULYSTEI”
Lapkričio 1-ąją Kopenha
goje numatytas ES viršūnių
susitikimas, matyt, nesulauks
Putin, nes Danijos valdžia
neuždraudė spalio 28-29 d.
rengti „Pasaulinį čečėnų kon
gresą”, kurio dalyviai yra
Movladi Udugov ir kiti Če
čėnijos respublikos Ičkerija
prezidento Aslan Mashadov
atstovai. Rusijos VRM minist
ro pavaduotojas Valerij Loscinin, pakvietęs Danijos pasiun
tinį Maskvoje Lars Vissing,
pagrasino, kad ši „provokaci
nė antirusinė akcija, kurią lei
džia rengti Danijos valdžia,
turės tiesiogiai neigiamą po
veikį abipusiam šalių bend
radarbiavimui, sumažins Ru
sijos - Danijos galimybes
rengti susitikimą aukščiausia
me lygyje. Danijos vyriausy
bės aplaidumas tik parodo,
kas ji solidarizuojasi su če
čėnų tororistais, o tai prieš
tarauja JT rezoliucijoms”.
Rusija, matyt, pamiršo,
kad, pagal Danijos konstituci
ją, šioje šalyje gali būti ren
giami įvairūs renginiai, taip
pat čečėnų kongresas, tad jo
uždrausti nėra teises.
*** Čečėnai, užėmę teatro
salę, stambiu planu filmavo
įkaitus, patys save ir visa, kas
vyksta. Moteris, čečėnams pri
sistačiusi profesionale žurna
liste, pasisiūlė padaryti repor
tažą, tardama: Noriu, kad
žmonės sužinotų, kas realiai
vyksta salėje”. Čečėnų kovoto
jai atidavė jai mėgėjišką ka
merą. Moteris pakvietė iš sa
lės žilstelėjusį vyriškį atlikti
operatorius (filmuotojo) darbą.
Ji sėdėjo scenoje ir kalbino
pirmosiose eilėse sėdinčiuo
sius, klausdama, ko jiems
trūksta, ką jie norėtų pa
sakyti, kad sužinotų žmonės.
Po to šią motęrį užgrobėjai
paleido. Žmogus, perteikęs
tardytojams tokią informaciją,
sakė girdėjęs, kaip moteriai
paliekant salę, ji buvo pa
klausta, ar nufilmuotą me
džiagą turi su savimi. Jis taip
pat kalbėjo ir apie TV laidas,
kurias matė jau būdamas ligo
ninėje. Pamatęs keletą laidų
apie šį įvykį, buvo nustebin
tas, kad nematė ne vieno vaiz
do iš to, kas buvo nufilmuota.
Peršasi išvada, kad, arba
juostelė buvo atimta ir nutar
ta jos nerodyti, arba ji ne
pateko iki teisingumo organų.
Manoma, kad galėjo būti ir
dvi juostelės. Kita įkaitė tvir
tina, kad, paleidus dujas, už
grobėjai turėjo susprogdinti
bombas (jei jos buvo tikros) ir
laiko tai stebuklu, kad to
neįvyko.
Tai, kad Rusija slepia,
koks tikslus skaičius žuvo nuo
dujų, kur dingo per septynias
dešimt žmonių, kurių pa
vardžių neskelbia oficialūs
šaltiniai ir kokios rūšies dujos
buvo paleistos, kad net gydy
tojai negalėjo padėti apsi
nuodijusiems, tik patvirtina,
jog Rusijai nieko nėra neį
manoma, siekiant tikslo. Nu
traukdama karą Čečėnijoje,
Rusija būtų pademonstravusi
gerą valią. Deja, nafta, didžiarusiškas .imperializmas ir
komunizmo palikimas šian
dien skaičiuoja aukas, kurių
galėjo nebūti. Jau nekalbant
apie čečėnų tautos genocidą.
Ne veltui, suprasdamas savo
kaltę, Putin žaidžia kitaip —

Kas širdy brangiausia, tu juk nežinai,
Man tik mylimiausia — vien šeima, tikrai.
Aš savy nešioju netgi tris širdis:
Dukrą, sūnų, vyrą — tai mana viltis.

Dar yra brangiausia man ir Lietuva.
Ji toli nuo mūsų — tai kita bėda...
Kada pamatysiu jus visus kartu...
Jau prabėgo metai, dar du už kalnų:..
Pavargau nuo visko, trūksta tik „žalių“,
O Tėvynėj mūsų nėra tiek darbų!
Nevažiuotų šeimos iš savo šalies,
Bet nemato ir neturi kitos išeities...

nevyksta į Kopenhagą.
(Nepriklausomi žinių šaltiniai).
L. T.

*****
Mano vyras — čečėnas.
Susituokėme dar gerokai prieš
nepriklausomybės atstatymą.
Esame skirtingos religijos. Ta
čiau niekad nei jis man, nei aš
jam nesiūlėme pereiti į jo ar
mano tikėjimą. Religija ne
trukdo sugyventi dviems, vie
nas kitą mylintiems, žmo
nėms. Turime du vaikus. Ma
niau, kad iškils problema, kai
reikės juos krikštyti, nes ma
no tėvai, giliai religingi žmo
nės, būtų labai sielvartavę,
jei nepakrikštytume. Mano
vyras, apsišvietęs žmogus sa
kė man, kad jos šeima gyvena
žmonos tėvų žemėje ir jam pri
valu gerbti priimtus nusista
tymus. Mums neteko smarkiai
susipykti, būdamas staigus,
greitai priimantis spren
dimus, kartais ir svarstytinus,
po kiek laiko sugebantis, su
pratęs, kad klydo ar tiesiog
daryti taip, kaip turėtų būti
geriau. Mes, lietuviai, jam
esame įdomūs žmonės — per
lėti, per ramūs. Bet, kaip jis
sako, lietuvės moterys labai
panašios į čečėnų moteris. Iš
jo sužinojau labai daug apie
Čečėniją, jos žmonių didvyriš
kumą, kovą prieš totorių —
mongolų, caro ir rusų pries
paudą. Ši tauta visą laiką ko
vojanti. Bet ji nėra tamsi, neapsišvietusi, kaip dabar ban
doma teigti per visus Rusijos,
neretai lietuviškos spaudos,
kanalus, kad tik pažemintų,
sumenkintų. Aš pati susido
mėjau Islamu, Koranu. Įdo
mu, kad visos religijos turi to
kių pačių savybių kupiną ge
rąjį Dievą — ar tai Allachas,
ar Viešpats, ar Buda. Niekada
nepriimsiu kito tikėjimo, neįžeisiu savo tėvų. Mano vaikai
— katalikai, susipažino su
Islamo religija. Jų laisvas
pasirinkimas — Dievas yra
vienas. Jis neturįs nei rasės,
nei tautybės.
Beje, prasidėjus 1999 m.
Rusijos provokacijai Dages
tane (apkaltinti čečėnai!) vyro
sesuo su vaikais apsigyveno
Lietuvoje, o jos vyras žuvo
prieš keletą metų — nušovė
rusų kareiviai. Norėčiau, kad
skaitytojai žinotų, jog čečėnai,
kurie gyvena Lietuvoje ir yra
piliečiai, sąžiningai tarnauja
Lietuvai. Kai kurie dirba va
dovaujantį darbą. Mano vyras
kalba lietuviškai. Kartais
vaikai pajuokauja, kad tėtis
kalba su čečėniškais priesko
niais. Įdomi tautos istorija.
Tik prieš dvylika metų buvo
nutrauktas rusinimas Čečė
nijoje. Jie išgyveno panašiai tą
patį, ką ir lietuviai, kai 1864
metais buvo uždrausti lietu
viški rašmenys. Tik čečėnų
inteligentijos dėka, čečėnų
kalba, kaip lygiateisė, sugrįžo
mokyklon. Mano vaikai iš
moko čečėnų kalbą. Tai dau
giau pagarba tėvui. Tiesa, kai
nori ką susitarti, kad mama
nesuprastų, tarpusavyje susi
šnabžda čečėniškai. Aš, su
prantu, bet kalbėti lyg ir ne
išeina. Musulmonų religija lei
džia turėti keturias žmonas.
Esu vienintelė. Nugyvenome
šešiolika metų kartu, išliko
meilė, pagarba, supratimas,
pasitikėjimas. Kovojantis če
čėnas už šalies laisvę, kovoja

Susitikę mes, lietuviai, kalbam irjuokaujam,
Šokam ir dainuojam, su visais bendraujam.
Dirbam plušam kiek tik galim, kad pasiekę tikslą,
Į namus sugrįžę, pamirštume viską.
Vaikai, prisiminkit, mokslas — tai svarbu!
Jūs pradžiugint galit pažymiu puikiu.
Ir uošviai geriausi, myliu jus labai,
Jūs vaikus prižiūrit, auklėjat kantriai.

Kaip norėčiau vėliai būti Lietuvoj,
Draugus susitikti ir pabūti krūvoj...
Dar sveikatos noriu palinkėt visiems,
Ištvermės, ramybės, laimės didelės!
Ateity bus visko, tik palaukt turi...
Mes gyvensim puikiai mylimoj šaly!
Ašarų pakalnės bus, aš tikrai žinau,
Bet tai bus iš džiaugsmo, kad jau sugrįžau...

O kol kas tikėtis reikia: viskas bus gerai!
Dieve, duok stiprybės, prašau nuoširdžiai,
Nugalėti ilgesį, neprarast vilties,
Kad lengviau gyventi būtų mums dėl ateities...

Ruduo įpusėjo. Tavo vei
delis dar turi vasaros saulės,
vėjo, vaisių ar daržovių pėd
sakus — šviežumo, skaistumo.
Tačiau, rudeniui pasibaigus,
ateis žiema, anksčiau tems,
anksčiau
baigsis
diena.
Nepamiršk ir neatsisakyk
malonumo pasidaryt makiažą.
Neatsisakyk malonumo puoš
niai apsirengti. Kad ir retsy
kiais. Mylėk save ir neatsi
sakyk malonumo skaniai pa
valgyti. Neatsisakyk įdomios
malonios draugijos. Jei ne
gali eiti su draugu ar vyru,
gal jo neturi — drąsiai eik
viena. Gyveni vieną kartą,
tad gyvenk ir sau. Ypač, jei
vaikai jau užaugę ir savai rankiški. O jei ir nesava
rankiški, pratink juos, kad
taptų tokiais, nes jie ilgiausiai
mėgsta lepintis mamos sterb
lėje, tuo pačiu ją išnaudoda. mi...
Dažniau pažvelk į save
veidrodyje! Saugok savo plau
kus: netampyk šaknų — kai
džiovini plaukus, nešukuok.
Gali pradėti plikti, nes taip
pešami plaukai neatsistato.
Plaukus šukuok minkštu še
pečiui Nerūkyk! Rūkalių odai

trūksta deguonies, ilgainiui ji
pagelsta ir suglemba. Žinok,
nesvarbu, kiek tau metų —jei
mesi rūkyti, per kelis mėne
sius suglebusi oda atsigaus!
Nesiraukyk! Net jei turi judrų
veidą ar esi pamaiva, nustok
rodžiusi grimasas. Jei nuolat
raukysi antakius ar kaktą,
neilgai
trukus neatsiginsi
raukšlių.
Ilgaamžiškumui padės vi
taminų kokteilis: vitaminai C
ir E. Drauge su kasdieniais
polivitaminais nepamiršk ir
šių antioksidantų derinio. Jie
neutralizuoja kraujyje lais
vuosius radikalus, kurie didi
na vėžio ir širdies veiklos
sutrikinfų riziką.
Nepamiršk, kad dirbančių
moterų cholesterolio kiekis,
kraujospūdis bei svoris mažes
nis nei namų šeimininkių.
Įtampos greitai išgaruoja,
kai ant kelių gyvas padaras,
pvz.: murkia katinas. Ir ne tik
jie. Naminių gyvūnų mėgėjų
kraujospūdis mažesnis nei jų
nelaikančių. Be to, ir choles
terolio jų kraujyje mažiau.
Nepamiršk, kad liesa jau
tiena yra 2,5 karto riebesnė
už vištieną, be odelės ir 15

Grožio procedūros sku
bančiai moteriai:
• Rytais valyti veidą
šveičiamuoju kremu ar valo
mąja žele.
• Paskui tepti drėkina
muoju ir akių kremu.
• Paskutinis etapas —
dekoratyvioji kosmetika.
• Vakarais kruopščiai
nuvalyti valomąja žele, pagei
dautina su jūros dumbliais.
• Patepti naktiniu kremu.

Jei per 10 sekundžių švei
čiamuoju kremu nuvalai vei
dą, o po to per 5 sek. paden
gi jį drėkinamuoju, vadinasi
esi puiki savo veido žinovė,
o tavo pirštai jau pakanka
mai įgudę. Dekoratyviosioms
priemonėms -galima skirti
nuo 3-4 iki 10 min.
Makiažas gali paslėpti
nuovargį, gali paslėpti defek
tus. Tobulas makiažas ne
pastebimas. Pats geriausias
— natūralus. Jei moteriai kas
nors pasako komplimentą dėl
gražiai nupiešto veido, verta
susimąstyti.
C

AR ŽINAI, KAD...

Regina Kromelienė

DARŽOVĖS — MUSŲ SVEIKATA
ir už šeimos stiprumą. Tai
jiems labai svarbu. Nepap
rasta pagarba motinai, tė
vams. Iš šeimos valgiaraščio
išnyko kiauliena, gyvulinės
kilmės riebalai. Daug daržo
vių,, aliejaus. Miltiniai patie
kalai, kai kurie primena
mūsų abriedukus, jautiena,
sultiniai. Pradėjome žymiai
sveikiau maitintis. Įdomiau
sia, kad mano tėvams tiko
mūsų maistas, kurį gaminti
išmokau iš savo vyro sesers.
Čečėnai — nuoširdūs, garbės,
labai išdidūs žmonės. Pana
šiai kaip ir mes, lietuviai.
Mūsų šeimoje prisiglaudė dar
dviejų žuvusių vyro artimųjų
vaikai. Kai žinai, kad šie
vaikai nebeturi nei motinos,
nei tėvo, nei savo žemės,
norisi jiems meilės duoti daug
daugiau, nei saviesiems. Nėra
lengva, bet šilumos mūsų na
muose visiems pakanka. Jei
karas tęsis ir toliau, tai Čečė
nijoje tuoj nebeliks čečėnų —
juos visus baigia išžudyti.
Vyksta tikras genocidas. Su
naikinus ir vėl pavergus čečė
nus, Rusija atsisuks į kitas
tautas. Jau šiandien, gerai
įsižiūrėkime, kas vyksta
Lietuvoje — nafta, elektra,
dujos, kieno rankose? Rin
kimai artėja. Kokius pažadus
ir vėl žarstys „liaudies išrink
tieji”, laikinai atsiminę, kam
turi tarnauti. Dieve, globok
Lietuvą, globok Čečėniją! Ar
jie musulmonai, ar liuteronai,
ar budistai — žmonės, kurie
tiki ir meldžiasi vienam Die
vui. Kas, jei ne jis, dar begali
juos globoti?
Rašydama jums, noriu pa
dėkoti savo giminėms, kurie
padėjo prisiglausti Amerikoje,
padėjo susirasti laikiną dar
bą. Kalėdoms grįžtu namo.
Jums visiems — taikos, ramy
bės ir artėjančio švenčių
džiaugsmo.
Danutė M.

Morkos. Harvard univer
siteto specialistai įrodė, kad
moterims, kurios penkis kar
tus per savaitę valgė morkų,
insulto rizika sumažėjo 68
proc.! Viena morka per dieną
du kartus sumažina plaučių
vėžio riziką, net jeigu žmogus
anksčiau rūkė. Be to, nustaty
ta, kad morkos mažina „blogo
jo” cholesterolio kiekį kraujy
je. Daugelis mokslininkų jas
laiko tikru sveikatos ir jau
nystės eliksyru. Beta-karoti
nas, kurio gausu morkose,
svarbus sveikatai. Medikai
teigia, kad širdies ligomis ser
gančių žmonių kraujyje betakarotino paprastai būna per
mažai. Beta-karotinas saugo
akis nuo įvairių senatvinių
ligų. Vienoje vidutinio dydžio
morkoje yra maždaus 6 mg
beta-karotino. Dar daugiau jo
turi morkų sultys (stiklinėje
— apie 24 mg). Nepamirški
me, kad vien grynos morkų
sultys neišskiria beta-karotino.
Prieš vartojant sultis ar tarkuo
tas morkas, reiktų įpilti grie
tinėlės ar ištirpdyto sviesto.
Česnakas. Česnakas kovo
ja su virusais įr bakterijomis,
mažina cholesterolio kiekį,
neleidžia susidaryti trom
bams, reguliuoja kraujo spau
dimą, mažina vėžio riziką.
Česnako skiltelėje moksli
ninkai jau „surado” daugiau
kaip 400 įvairių vertingų me
džiagų, tarp jų — beveik visus
žinomus antioksidantus. Iki
šiol nėra ištirta iki galo,
kurios iš tų medžiagų naudin
giausios sveikatai. Kad čes
nakas turėtų teigiamą poveikį
sveikatai, jo reikėtų valgyti
kasdien. Tiesa, po nedaug —

užtenka dviejų trijų skiltelių.
Dėl nemalonaus jo kvapo Ang
lijoje kurį laiką buvo reikalau
jama, kad žmonės, kurie juos
valgė, tik praėjus keturioms
valandoms gali naudotis vie
šuoju transportu. Laikai kei
čiasi ir jau šiandien galima įsi
gyti česnako, kol kas vieninte
lio iš šio sąrašo, sudėto į
tabletes, kapsules, miltelius.
Na, o mėgstantiems gryną čes
naką, patariama pavalgius
išgerti šilto pieno puodelį ir
taip sumažinti sklindantį
aštrų kvapą.
Svogūnai. Česnakui arti
miausias yra svogūnas. Jį ge
riausia valgyti šviežią. Kad
sumažinti specifinį kvapą, ga
lima supjausčius nuplikyti
verdančiu vandeniu, trumpam
pamarinuoti. Svogūnas turi
daug panašių į česnaką savy
bių: mažina vėžio, ypač
skrandžio, riziką, skystina
kraują, tuo pačiu trukdo
susidaryti trombams, didina
„gerojo” cholesterolio kiekį.
Raudonos spalvos svogūnų
roputės yra vertesnės nei bal
tos. Jose gerokai daugiau
kvarcetino — reto antioksi
danto, kuris mažina kancero
geninių medžiagų veiklumą,
turi uždegimus malšinančių ir
bakterijas naikinančių savy
bių.
Špinatai. Tai tikros an
tioksidantų „saugyklos”, la
biausiai vertinami dėl antiok
sidanto liuteino, kuris prilygs
ta beta-karotinui.. Manoma,
kad špinatai gali apsaugoti
nuo ligų, kurias sukelia suak
tyvėję laisvieji radikalai:
vėžio, širdies ligų, padidėjusio
kraujo spaudimo, insulto, ka
taraktos. Per dieną pakanka
suvalgyti stiklinę šviežių su
pjaustytų špinatų arba pusę
stiklinės troškintų.
Pomidorai. Neseniai Vo
kietijos mokslininkai pomi
doruose rado likopeno — an
tioksidanto, kuris su laisvai
siais radikalais kovoja net
veiksmingiau už beta-karoti
ną! Su maistu pakankamai
likopeno galima gauti tik iš
pomidorų ir arbūzų. Kitose
daržovėse bei vaisiuose jo yra
nedaug. Kaitinamas likopenas
nežūsta. Pomidorų sultys ir
pomidorų
padažai
(visų

pamėgti „ketchup” ir kt.) —
puikus šio antioksidanto šalti
nis. Yra duomenų, kad pa
gyvenę žmonės, kurių kraujyje
netrūksta likopeno, ilgiau
išlieka fiziškai ir protiškai
darbingi, sumažėja tulžies bei
gimdos kaklelio vėžio rizika.
35 proc. JAV gyventojų turi
padidintą kraujospūdį. Pomi
dorai padeda sureguliuoti
kraujospūdį, sumažina jį.
Naujausi mokslininkų tyrimai
patvirtino, jog pomidorus val
gantys žmonės sensta lėčiau.
Avokado. Avokados turi
daug gliutationo — „liekninančio” antioksidanto, kuris
trukdo organizmui pasisavinti
su maistu gaunamus riebalus,
nors pats yra laikomas gana
kaloringu ir riebiu vaisiumi.
Tačiau avokadose esantys
riebalai — tai „gerosios” mononesočiosios riebalinės rūgš
tys. Valgant avokado „blogojo”
cholesterolio kraujyje sumažė
ja greičiau nei laikantis spe
cialios mažai riebalų turinčios
dietos.
Burokėliai. Daugiausia jo
do, daug retų mineralinių
medžiagų turinti daržovė,
kuri gerina medžiagų apy
kaitą, skatina kraujo gamybą.
Burokėliuose esanti geležis
yra susijungusi su organiniais
junginiais, todėl organizmas
ją gerai pasisavina. Ypač
vertingos burokėlių sultys,
kuriose, medikų nuomone,
esantis betainas didina ats
parumą vėžiui. Burokėlių sul
čių skoniui „skaninti” siūloma
jas maišyti su obuolių, morkų
ar kitų vaisių sultimis.
Salierai. Juose vertingų me
džiagų mažiau nei išvardin
tose daržovėse, dažniausiai
vartojami kaip prieskonis. Sa
lierai ramina nervus, skatina
šlapimo išsiskyrimą (prieš
menstruacijas organizmas lin
kęs kaupti skysčius), padeda
esant skausmingoms mėne
sinėms — gausiau valgomi iki
jų atsiradimo.
Pagal užsienio ir Lietuvos
spaudą parengė A T., L.T.

♦♦♦ Japonijos sukurtas
robotas, kuris netolimoje atei
tyje galės atimti darbą iš ban
ko apsaugininkų ir grobį iš plė
šikų. Apsaugos sistemas ku
rianti bendrovė „Secom” pa
reiškė, jog mechaninis inkasa
torius gali savarankiškai per
vežti materialines vertybes ir
apsaugoti jas nuo nusikal
tėlių. Išvaizda robotas prime
na didelę metalinę dėžę su vikš
rais. „Technikos stebuklas”
yra 140 centimetrų aukščio,
120 centimetrų ilgio ir 87
centimetrų pločio. Jis sveria
380 kilogramų. Lygiu pavir
šiumi robotas juda žmogaus
greičiu ir net gali įveikti laip
tus. Robote įrengta talpa bran
genybių saugojimui, taip pat
daugybė daviklių, kurių pa
galba jis orientuojasi erdvėje
ir seka paskui savo šeimi-ninką — inkasatorių — žmogų,
kurį jis atpažįsta „iš veido”
per nedideles televizijos ka
meras. Jei robotas atsiliks
nuo šeimininko, jis balsu pa
prašys jo eiti lėčiau ir jį vysis.
Užpuolimo atveju robotas at
pažįsta neeilinę situaciją ir
paleidžia dūmų užsklandą.
Pašaliniam žmogui bandant
prisiartinti, robotas užmes ant
jo tinklą ir „nuginkluos” ga
linga elektros iškrova. Roboto
inkasatoriaus kūrimas bend
rovei atsiėjo kelis šimtus tūk
stančių dolerių. Šiuo metu ro
botas jau įžengė į galutinį
bandymų tarpsnį, pagal kurio
rezultatus mašina bus pato
bulinta, o netrukusi tikriau
siai jau ateinančiais metais,
bus pradėta ir masinė robotų
gamyba.
**• Spalio 9-14 d. Vokie
tijos miestuose vyko Lietuvos
kultūros dienų renginiai. Vo
kietijos mieste Miunchene
rašytojų Renatos Šerelytės ir
Jurgio Kunčino kūrybos skai
tymais prasidėjo Lietuvos kul
tūros dienos „Centras yra
Rytuose”. Miuncheno kultū
ros centre „Kunstverein” atida
ryta viena žymiausių šiuo
laikinių Lietuvos videomenininkų Deimanto Narkevi
čiaus kino ir videomeno kūri
nių paroda. Vokietijos žiūro
vams buvo pristatytas 2001
m. tarptautinėje Venecijos
bienalėje rodytas dokumenti
nis etiudas apie Lietuvos elek
trinę „Lietuvos energija” ir
visai naujas, pirmą kartą pla
čiajai publikai rodomas D.
Narkevičiaus filmas „Kaimietis”.

n

Trumpai apie viską
(Naudojantis „Lietuvos ryto" (LR). „Lietuvos tintų" (LŽ1, „Respublikos** (R),
„Kauno dienos" (KD), „Klaipėdos” (K) „Valstybės žinių" (VŽ) dienraSdų, BNS
ir Eltos informacijomis)

* Seimas pritarė strategi
niam Lietuvos vystymo
planui, palaimino projektą,

lyginti su kitais miestais, čia
turgūs užima nemažą rinkos
dalį.
(KD, Elta)

numatanti Kauno ir Vilniaus
susiliejimą. Sąvoka „dipolis”
Lietuvoje netolimoje ateityje
ketinama vadinti hibridą, su
kurtą iš Vilniaus ir Kauno
miestų. Sėkmingai įgyvendi
nus šį projektą, turėtų atsiras
ti urbanistinis vienetas, galin
tis kandidatuoti į „Euro City”
statusą bei didesnį investuo
tojų prielankumą. „Miestai,
kuriuos skiria 100 kilometrų,
Vakaruose jau seniai daug
kur traktuojami kaip vienas
administracinis centras. Su
kūrus Vilniaus ir Kauno me
tropoliją, ji būtų atsvara to
kiems milijoniniams miestams
kaip Ryga ar Minskas, turėtų
žymiai platesnes galimybes
dalyvauti įvairiose Europos
Sąjungos programose, preten
duoti į investicinius projektus
ir t.t.”, sakė kauniečių į Seimą
deleguotas Klemensas Rim
šelis.
(KD, Elta)

* Tremtiniai, politiniai
kaliniai, rezistencijos kovų
dalyviai, sausio 13-ąją nu

* Augant vidaus rinkai,
vartojimas
didžiuosiuose
miestuose džiugina prekybi

ninkus. Stebinanti kauniečių
perkamoji galia privertė di
džiuosius prekybos tinklus
suklusti ir pagreitinti parduo
tuvių plėtrą mieste. Prekybos
tinklų atstovai tvirtina, jog
nišų plėstis Kaune pakanka,
todėl greitai prasidės statybos.
Bendrovė „VP Market” renka
si sklypą „Hyper Maximai”,
statomame Vytėnų prekybos
centre atsidarys „Hyper Rimi”
parduotuvė, plečiasi „Iki” tink
las, nemiega ir vietiniai mies
to tinklai. Tačiau prekybos
tinklų vadovams nerimą kelia
turgų pėpuliarumas tarp kau
niečių. Pasak jų, Kaune turga
vietės yra populiariausios, pa

kentėję asmenys, černobyliečiai, karo veteranai, nuken
tėjusieji sovietinėje armijoje,
narkomanai, prostitutės, pre
kybos moterimis aukos, grįžę
iš įkalinimo įstaigų — tai as
menys, kurių problemomis
rūpinasi Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos Nu
kentėjusių ir socialinės rizikos
asmenų skyrius. Pasak sky
riaus vedėjo Vyto Miliausko,
šiuo metu vykdomos 4 progra
mos, kurios apima pagalbos
bei paramos teikimą minė
toms asmenų grupėms. Visai
nauja sritis, kurioje pradėta
dirbti šiais metais — parama
prekybos moterimis aukoms.
Prekybos žmonėmis ir prosti
tucijos kontrolės bei prevenci
jos 2002-2004 m. programai
įgyvendinti
šiemet skirta
90,000 litų.
(KD, Eito)

* Jonavos rąjone esan
čiame Londono kaime lan

kėsi Didžiosios Britanijos am
basadorius Lietuvoje Jeremy
Hills. Jis atidengė kelrodį į šią
vietovę. Britų ambasadorių į
ceremoniją pakvietė Dumsių
seniūnijos, kurioje yra nedide
lis Londono kaimas, seniūnas
Edmundas Mulokas. Dumsių
seniūnijoje, be Londono kai
mo, dar yra Šveicarijos ir Pa
ryžiaus kaimai. Pastarajam
jau pagamintas kelrodis, jis
bus pakabintas, kai į ceremo
niją galės atvykti Prancūzijos
ambasadorius. Šiais metais vy
kusioje Šveicarijos kaimo šven
tėje dalyvavo ir Šveicarijos
garbės konsulas Lietuvoje Bru
no Kasparas.
(KD, LR, Elta)
* Premjeras Algirdas Bra
zauskas kreipėsi į Pasaulio

bę bei paramą mokslui, su
teikė Garbės daktaro vardą
Bronislovui Lubiui. (KD, Elta)
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* Trys Šiaurės Lietuvos
prekybos sistemos — šiau

* Ieškodama naftos Kintų
botaniniame
draustinyje

A. t. A.
RIMANTAS JUOZAS
SABATAITIS

liškės „Tau” ir „Kubas” bei
mažeikiškė „Grūstė”, valdan
čios per 30 parduotuvių, pasi
rašė bendradarbiavimo sutartį
ir vienija jėgas konkuruoti su
didžiaisiais prekybos tinklais.
Veikdamos kartu bendrovės
tikisi sumažinti išlaidas, iš
tiekėjų ir gamintojų išsiderėti
didesnių nuolaidų. Konku
rentų nuomone, pasiekti visus
tikslus bendrovėms bus sudė
tinga, nors pripažįsta, kad tai
pažangus būdas konkuruoti.
(VŽ, Eito)

* Kauno technologijos
universitetas, įvertindamas

bendrovė „Minijos nafta” su
kėlė gamtininkų pasipiktini
mą. Jie teigia, kad naftininkai
nepaisė draudimo ir per sau
gomas Kuršių marių pakran
tės pievas pasivažinėję sun
kiąja technika išnaikino retų
augalų buveinę.
(LŽ, Elta)
* Gintaro luitą, vadinamą
Saulės akmeniu, iš Gintaro

muziejaus pagrobė keturi ar
šeši Klaipėdos apskrities gy
ventojai. Taip mano šį nusi
kaltimą tiriantys pareigūnai.
Jau žinoma, jog daugelis nusi
kaltimo įrankių dalių buvo
pirktos Klaipėdoje esančioje
parduotuvėje „Mūsų namas”.

savo buvusio auklėtinio ir
banką su prašymu įvertinti dėstytojo pastangas įtvirti
(LR, Elta)
žinių ekonomikos būklę Lietu nant Lietuvos nepriklausomy
voje. Metų pabaigoje bus pa
Lietuvoje numatomas statybų augimas
teiktos išvados bei rekomen
dacijos. Dar nepaskelbus eks Atkelta iš 1 psl. valstybė pa subrangovais sostinėje.
Vilniaus banko atstovo tei
pertų studijos žinoma, kad rėmė būsto paskolų teikimą,
kompensuodama
dalį
palūka

gimu,
tikrovė tokia, kad ap
Lietuva žinių ekonomikos sri
nų
gyventojams,
įrašytiems
į
skritai bet koks kreditavimas,
tyje užima vieną paskutinių
eiles
savivaldybėse.
kartu
ir būsto paskolų, iš es
vietų tarp Europos Sąjungos
A.
Šeštakausko
teigimu,
mės
vyksta
dviejuose didžiuo
valstybių kandidačių. Jau
kitais
metais
statybos
ir
toliau
siuose
miestuose.
aišku, kad ekspertai pirmiau
Pasak Statybos industrijos
sia siūlys reformuoti švietimą, augs, nors minėtų valstybės
kompensacijų
jau
atsisakyta.
asociacijos
viceprezidento Vy
mokslą ir studijas. Lietuvos
Nuo 2003 m. sausio 1 die tauto Čapliko, statybvį investi
nos įsigaliosiančiame Gyven cijų rinkos padėtis šiuo metu
Seimo ryšių su Čečėnija grupėje — didelis
tojų pajamų mokesčių įstaty yra chaotiška — statybininkai
pagausėjimas
me numatyta neapmokestinti dažnai nežino, ką jie statys
Atkelta iš 1 psl. dalyvavo šią parlamentaras Vytautas Lan palūkanų už paimtą iš banko kitais metais, nes investicijos
savaitę Danijos sostinėje vy dsbergis bei du buvę parla paskolą gyvenamajam būstui yra nelabai nuspėjamos.
kusiame Pasauliniame čečėnų mentarai — Rytas Kupčinskas statyti arba jam įsigyti, taip
Nekilnojamojo turto vysty
pat
palūkanos
už
gyvenamojo
kongrese, sukėlusiame Dani ir Algirdas Endriukaitis.
mo bendrovės „Hanner” val
jos ir Rusijos santykių krizę.
Oficialusis Vilnius laiko būsto finansinę nuomą. Tiesa, dybos pirmininkas Arvydas
Šiame kongrese taip pat nepriklausomybės siekiančią neapmokestinamoji suma ne Avulis sakė, kad šiuo metu dėl
dalyvavo ir Lietuvos opozici Čečėniją Rusijos dalimi, bet turi viršyti 25 proc. gyventojo rinkos padėties verslą kol kas
geriau vystyti Rygoje negu
nės Tėvynės sąjungos (Lietu ragina taikiomis priemonėmis pajamų.
Tačiau Lietuvos statybi Kaune ar Klaipėdoje.
vos konservatorių.) vadovas, spręsti jos problemą.
ninkų asociacijos prezidentas
Nekilnojamojo turto spe
,Mažeikių nafta” šiemet patyfrė 173 mln. litų
tikino, kad spartūs augimo cialistai teigia, jog netrukus
nuostolių
tempai pastebimi tik sostinė Lietuvoje bus pradėti statyti
Atkelta iš 1 psl. teigė, jog, smukusios naftos perdirbimo
je. Šiek tiek aktyvėja statybos stambūs buities prekių, dra
nepaisant patirtų nuostolių, maržos.
Klaipėdoje ir Kaune, tačiau bužių, avalynės prekybos cen
antrąjį ketvirtį susivienijimas
53.7 proc. „Mažeikių naf regionų statybininkai tebegy trai, nes šių objektų trūksta.
dirbo efektyviau nei mėtų pra tos” akcijų priklauso Rusijos
vena Rusijos krizės patirtą Ūžsienio investicijas paska
džioje. Šių metų susivienijimo bendrovei „Jukos”, 40.66 proc.
nuosmukį. Nebent jiems pa tins ir Lietuvos narystė NATO
veiklai, anot jų, įtakos turi — valstybei.
(BNS)
vyksta gauti rangą arba tapti bei Europos Sąjungoje.

LIETUVOS KAIMYNAI
Atkelta iš 3 psl.
Dabartinis prezidentas L.
Kučma kaltinamas korupcija,
nesugebėjimu ištraukti Ukrai
nos iš sunkios ekonominės pa
dėties, bendradarbiavimu su
Maskva, nesugebėjimu bendra
darbiauti su Vakarais, anti

universitetų vadovai prastą
studijų kokybę teisina lėšų
trūkumu.
(LŽ, Elta)

demokratišku krašto valdy
mu. Daugelį stebėtojų nerami
na faktas, kad opoziciją su
daro socialistai, komunistai.
„Naša Ukraina” partija su bū
simu kandidatu į prezidentus
Juscenko kol kas laikosi neu
traliai. Tuo tarpu Kučmos ša

lininkai įspėja Ukrainos pilie
čius apie pilietinio karo gali
mybę.
Žirinovskij, Dūmos vicepir
mininkas pasiūlė Rusijos par
lamentui diskutuoti klausimą:
ar nepravesti rytinėje Ukrai
noje referendumą prisijungti

prie Rusijos, kaip daro Bal pavyzdys Lietuvoje ir Latvi
tarusija?
joje. Gen. Salikasvili, gruzino
Nemažą sensaciją sukėlė sūnus, gimė Varšuvoje 1936
Gruzijos parlamento pasiūly m. 1958 jis įstojo į Amerikos
mas pakviesti buvusį Ame kariuomenę, baigė savo tarny
rikos generalinio štabo virši bą 1997 m. Po karo su Iraku
ninką gen. J. Salikasvili kan generolas pasižymėjo pagalba
didatuoti į prezidentus. Parla kurdams, bandžiusiems nu
mentarą, matyt, paskatino versti S. Hussein.
ĮVAIRUS

BALSUOKITE TIK UŽ RESPUBLIKONUS

Dėl

draudimo
skambink man

ILLINOIS VALSTIIOS BALSUOTOIAI ATKREIPKITE DĖMESĮ f

VISI DEMOKRATŲ KANDIDATAI | VALSTIJOS PAREIGŪNUS
GYVENA ČIKAGOS MIESTO RIBOSE

Mirė 2002 m. spalio 23 d., sulaukęs 65 metų.
Gimė Lietuvoje, Raudonėje.
Giliame liūdesy liko: žmona Atena, sūnus Kristijo
nas, duktė Elena, anūkas Leonas, sesuo Birutė ir duk
terėčia Katryna, teta Viktorija, pusseserės Joana-Danutė ir Dominyka su šeima bei kiti giminės ir draugai
Lietuvoje.
Velionio pageidavimu palaikai bus sudeginti ir pa
laidoti Lietuvoje. Atsisveikinimas su a.a. Rimantu
įvyks šeštadienį, lapkričio 2 d. nuo 9 iki 10 vai. ryto
Marąuette Parko laidojimo namų koplyčioje, kurioje 10
vai. ryto įvyks religinės apeigos.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti.
Nuliūdę artimieji.

Laid. direkt. Donald M. Petkus, tel.: 1-800-994-7600,
www .petkusfuneralhomes .com

T

•

A. t A.
ANTANAS ŽEMAITIS
Mirė 2002 m. spalio 30 d., Bloomfield, MI, sulaukęs
57 metų.
Giliai nuliūdę liko: žmona Sherry; sesuo Aldona
Bielskienė su vyru Mindaugu ir vaikais Živile, Algirdu,
Gediminu, Indre ir Kaziuku; įsvainė Debbie su vaikais
Alex ir Evan; teta Veronika Barščiauskienė bei kiti gi
minės ir pažįstami.
Velionis buvo sūnus a.a. dr. Jono ir a.a. Onos Že
maičių, ir brolis a.a. Jono.
A.a. Antanas buvo pašarvotas ketvirtadienį, spalio
31 d.. Pamaldos bus atlaikytos penktadienį, lapkričio 1
d. 12 vai. Auburn Crematory, Royal Oak, MI.
Prašome prisiminti velionį savo maldose.
Nuliūdę artimieji

A. f A.
ZOSEI TĖVELIENEI
tragiškai mirus Lietuvoje, jos broliui ZIGMUI
GRYBINUI ir jo žmonai VIRGINIJAI reiškiame
didžią užuojautą, kartu paliekame maldoje.

Marija Vaitkienė ir
dukros Gražina ir Živilė su šeimomis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

SIŪLO IŠNUOMOTI

GREIT PARDUODA

Išnuomojamas 2 mieg
..basement” įrengtas butas
vyresnio amžiaus žmonėms
Archer ir Pulaski rajone.

Landmark
properties gg
Bus. 773-229-8761
Res. 700-425-7160
Mobil 773-5000205
Pager 630-3144330

FRANK

ZAPOLIS

Tel. 773-218-4351.
SIŪLO DARBĄ

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

Oeinrtu^l

3208 1/2 West 95th
Street
TeL 708-424-8654
773-581-8654

Likę a good neighbor, State Farm is there.®
l’arm Insurance Companies • Home Offices: Bloomington, Illinois

NELEISKIME ČIKAGOS DEMOKRATŲ MAŠINAI PASIGLEMŽTI
IR ILLINOIS VALSTIJOS KONTROLĘ
LAPKRIČIO 5 DIENA
BALSUOKIME UŽ RESPUBLIKONUS
BALSUOKIME ui PATYRUSIUS ASMENIS, O NE UŽ TUŠČIUS PAŽADUS

3UTOM0BIIJQ NAMŲ, SVEIKATOS IR
GYVYBESI IRAU MMAS
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr.
Auksė S. Kane kalba lietuviškai.

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

A & 5

24HRS.7DAYS

773-531-1833
312-371-1837

ILLINOIS LIETUVIŲ RESPUBLIKONŲ LYGA
Paid for by I ithuanian American Republi<an League of Illinois. A copy of our report filed vvith the State
Board of Elections is (or will be) available for purchase from the State Board of Elections, Springfiekį Illinois.

FREE ESTIMATE
’
Apšildymo Ir šaldymo sistemų
visapusiškas aptarnavimas ir
instaliacija

Vandens šildytuvai
Kaminai,
Gariniai boileriai
Centrinė šaldymo sistema

i'S-i.j

New Vision
Bus.: 708-361-0800
Voice Mat 7738547820
Fax: 708-361-9618

AUTOMOBILIO, NAMŲ,
SVEIKATOS IR GYVYBĖS
DRAUDIMAS

5

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

Atlyginimas nuo
$1.500 iki $1,800.

Tel. 901-218-7481.
\Vindow VVashers Needed!
40.000 per year. We need 1 (X) crews.
Noexp. necėssary. Will train. Mušt
have valid driver's license and trans
portation. Mušt be fluent in English.
L.A.'McMahon Window Washing.
Chicago and Milvvaukee area.

tel. 800-820-6155.

PASLAUGOS

DANUTĖ
MAYER

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

DRAUGAS
THE LITHUANIAN VVORLD WIOE OAILV

ELEKTROS
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI.
Turiu Čikagos miesto leidimą.

Dirbu užmiestyje. Dirbu gre
itai, garantuotai ir sąžiningai.

773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos

Mutual Federal Savings
and loan association of Chicago

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
(773) 847-7747
Stephen M. Oksas, President
Patamaujam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 95 Metus,

i)
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE}
Dainuojanti
„Dainava”
darniai dainuos dailias
dainas... Sekmadienį, lapk

ričio 3 d., 12:30 vai. p.p., Pa
saulio lietuvių centro didžio
joje salėje. Koncerto rengėjai
žada ne vien dvasiai, bet ir
kūnui peno: bus pietūs (vis
kas už tą pačią nedidelę kai
ną). Publikai ypatingų įsipa
reigojimų nereikia, tik atsi
lankyti ir pasidžiaugti.
Meno
pamokėlės vai
kams. (nuo 8 m. amžiaus) vyks

Lapkričio 2 d., šeštadie
ni, 12 vai., Pedagoginiame
lituanistikos institute (Jau
nimo centre, Čikagoje) bus
paskaita, tema — „Tarmės
Lietuvoje ir jų perspektyvos”.
Paskaitą skaitys Šiaulių uni
versiteto lietuvių kalbos di
daktikos katedros dr. Stasys
Tumėnas. Kviečiami ne tik
buvusieji instituto studentai,
bet visi, besidomintys lietuvių
kalba dalyvauti. Po paskaitos
— kavutė.

Kviečiama talka: šeštadie
nį, lapkričio 2 d., 9 vai. ryto
bus vėl kraunama „Saulutės”,
Lietuvos vaikų globos būrelio
siunta į Lietuvą. PLC rūsyje,
prie Lietuvių fondo (sporto)
salės, yra apie 700 dėžių. Ren
kamės Pasaulio lietuvių cent
ro Lemonte žemutinėje maši
nų aikštelėje 8:45 v.r. „Saulu
tė” dėkoja visiems galintiems
padėti sunešti siuntinius į talAmerikos Lietuvių Tary pintuvą.
Dėl informacijos
bos 62-asis suvažiavimas skambinti Ramintai Marcherruošiamas lapkričio 9 d. Bal tienei (630) 243-9488.
zeko lietuvių kultūros muzie
Šv. Kazimiero kongrega
jaus patalpose, 6500 S. Pulas
cijos
seserys maloniai visus
ki Rd., Chicago, IL. Registraci
jos pradžia - 8:30 val.r. Su kviečia dalyvauti šv. Mišiose
važiavimo metu bus pristato ir pasimelsti, kad kongregaci
ma metinės veiklos apžvalga jos įsteigėja Motina Marija
ir tolimesnio darbo dėl tėvy Kaupaitė būtų paskelbta pa
nės Lietuvos planai. Amerikos laimintąja. Mišios bus šį šeš
Lietuvių Taryba dabar jungia tadienį, lapkričio 2 d., 9:30
15 centrinių Amerikos lietu vai. ryto, seselių motiniškame
vių organizacijų. Daugiau in name, 2601 West Marąuette
formacijos ALTo būstinėje tel. Road, Chicago. Mišias aukos
kunigas Wes Benak, OSA, au773-735-6677.
gustijonas, Šv. Ritos aukštes
Lietuvos Vyčių Vidurio niosios mokyklos (St. Rita
Amerikos apygardos Mišios High School assistant princi
už mirusius vyčius bus auko pai) direktoriaus pavaduoto
jamos lapkričio 10 d., sekma jas.
dienį, 12:15 vai. p.p. Švč. M.
JAV LB Čikagos Pietva
Marijos Gimimo parapijos
bažnyčioje, Marąuette Parke. karių apylinkės valdyba kvie
Mišias aukos kun. Antanas čia visus į cepelinų pietus.
Zakarauskas. Visi Lietuvos Lapkričio 10 d., sekmadienį,
Vyčiai ir jų draugai prašomi po 10:30 v.r. šv. Mišių ateikite
dalyvauti Mišiose ir prisimin į Švč. Mergelės Marijos Gimi
ti savo mirusiuosius. Po Mišių mo (Marąuette Parke) parapi
bus pietūs „Seklyčioje”. Vietą jos salę pavalgyti skanių cepe
pietums reikia užsisakyti, linų.
skambinant Julie Zakarka tel.
708-425-5015.
„Rudens simfonija” — tai
ne koncertas, o madų paro
Kalėdinė mugė Pasaulio da, rengiama PLC Lemonte
lietuvių centre, Lemonte, lapkričio 17 d., 12:30 vai. p.p.
gruodžio 7 ir 8 d., nuo 9 vai. r. Bus
demonstruojamos
iki 3 vai. p.p. Norintieji pre gražiausios ir naujausios ru
kiauti, stalus gali užsisakyti dens bei žiemos sezono ma
pas Aldoną Palekienę tel. 708- dos. Stalus ar vietas reikia
448-7436, o norintiems nusi užsisakyti iš anksto. Telefo
pirkti gražių kalėdinių do nai: 630-257-0153 ir 630-852vanų, pabendrauti, skaniai 3204.
pavalgyti, jokių „rezervacijų”
nereikia — tik ateikite!

Balzeko Lietuvių kultūros
muziejuje. Dailininkė Irena
Šaparnienė dėstys piešimo ir
tapybos pagrindus, kompozi
ciją, šešėlių ir spalvų suvo
kimą, rankdarbius. Registruo
ti
vaikus
ir
daugiau
informacijų gauti galima tele
fonu 773-582-6500. Muziejaus
adresas: 6500 S. Pulaski Rd.,
Chicago, IL.

Kun. Jonas Kuzinskas,
Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinių direktorius, sekma

dienį, lapkričio 3 d., 12:30 vai.
p.p. praves religinę dalį tradi
cinių Vėlinių iškilmių, vyk
siančių Šv. Kazimiero ka
pinėse prie Steigėjų pamink
lo. Ta proga kalbės visuome
nininkas Algis Regis, bus už
degta Vėlinių žvakė ir visi
mūsų tautos mirusieji pager
biami vainiko padėjimu, visų
šių apeigų dalyvių giedama
giesme ir Tautos himnu. Prie
paminklo garbės sargyboje da
lyvaus uniformuoti šauliai ir
ramovėnai. Visuomenė kvie
čiama tęsti mūsų tautinę ir re
liginę gyvųjų ir mirusiųjų ben
dravimo tradiciją gausiu dalyvavavimu šiame bendruome
niškame mirusiųjų prisimini
me, o vėliau individualiai ap
lankant savo artimųjų ir drau
gų kapus.
Prezidento Valdo Adam
kaus Rėmėjų komitetas

ruošia šaunų pokylį š.m. lapk
ričio 27 d., 7 vai. vak., Willowbrook didžiojoje salėje. Nors
rengėjai dar prašo neskelbti,
bet sužinojome, kad programą
atliks vienas populiariausių
Lietuvos muzikos žvaigždžių.
Pokylio pelnas skiriamas V.
Adamkaus rinkiminei kampa
nijai paremti. Vietas užsisa
kyti galima jau dabar, skam
binant Willowbrook telefonu:
708-839-1000.
Jaunimo centro 45-as su
kaktuvinis pokylis ruošia

mas gruodžio 1 d., sekmadie
nį, centro didžiojoje salėje.
Mišios t. jėzuitų koplyčioje už
gyvus ir mirusius JC narius
bus 3 vai. p.p., giedos solistai
Vaclovas ir Margarita Mom
kai. Po to akademija ir me
ninė programa, kurią atliks
„Dainavos” ansamblio vyrų
vienetas, vadovaujamas muz.
Dariaus Polikaičio. Skanią
vakarienę
paruoš
Rita
Šakenienė; bus laimėjimai.
Vieta užsisakyti, skambinant
į JC raštinę — 773-778-7500,
arba Mildai — 708-409-0216.
Ką „Draugas” darytų be
geraširdžių skaitytojų —

savo nuolatinių geradarių,
kurie įvairiomis progomis, o
kartais ir visai be jokios pro
gos, paremia dienraštį dides
ne ar mažesne auka. Dė
kojame po 50 dolerių atsiuntusiems savo rėmėjams:
Filomenai M. Vilutienei

(Frankfort, IL);
Rimui ir Jūratei Damaus
kams (VVoodridge, IL);
George Petkus (Burbank,

IL).

Čikagos moksleivių atei
tininkų kuopa kviečia visus

lietuvius į Kūčių šventę, ku
rią ruošia sekmadienį, gruo
džio 22 d., 1 vai. p.p. Jaunimo
centre. Registruotis pas Oną
Daugirdienę tel. 630-325-3277
arba elektroniniu paštu:
odaugirdas@hotmail.com
J ir V. Kirvelaičiai, gyve

nantys Homer Glen, IL, at
siuntė 25 dol. auką, skirtą pa
remti a.a. rašytojo Jurgio Jan
kaus užbaigtos knygos „Pušis”
išleidimą. Aukas galima siųsti
Lithuanian Writers Associa
tion vardu, c/o Stasys Džiu
gas, 5729 Edge Lake Dr., Oak
Lawn, IL 60453-4509.
Aktorė Audrė BudrytėNakienė ir rašytoj.«s-režisierius Kęstutis Nakas at
liks įdomią savo kūrybos pro
gramą literatūros vakare „Pa
vasaris rudenj”, lapkričio 15
d., penktadienį, 7 vai. vak.,
Jaunimo centro Čiurlionio ga
lerijoje.
Lietuvių
rašytojų
draugija prašo tautiečius gau
siai dalyvauti renginyje, nes
jame
pasirodys
daugiausia
jaunieji mūsų kūrėjai.

Scranton, PA, lietuvių katalikų Šv. .Juozapo parapijos kapinės. Priekyje
paminklas su užrašu: Chmieliauskiutė.
Marijos Reinienės nuotr.

GAISRAS CICERO ŠV. ANTANO
BAŽNYČIOJE

Po gaisro Šv. Antano parapijos bažnyčioje, Cicero, nepagarbiai ant ša
ligatvio sumesti palaimintojo Jurgio Matulaičio relikvijų likučiai.
Jono Kuprio nuotrauka.

Pereitą sekmadienį, spalio
27 dienos ankstyvą rytą, Cicero Šv. Antano bažnyčioje įvyko
gaisras ir sudegė prie šoninio
altoriaus stovėjus'os, palai
mintojo Jurgio MatiJaičio re
likvijos ir jo įrėmintas atvaiz
das. Gaisras buvo nemažas,
bet šalia relikvijų mažai ką
palietė, tik išdegino virš relik
vijų aukštą sienos ruožą, o ša
limais stovinčią Šv. Antano
statulą ir meksikiečių papuoš
tą įnirusiems prisiminti stalelį
vos pasvilino.
Kai lietuviai rinkosi į Mišias
tą sekmadienio rytą, oras, net
ant bažnyčios laiptų stipriai
dvokė dūmais; bet buvo sunku
tikėti, kad galėjo bažnyčioje
kilti gaisras, o dar sunkiau su
vokti, kad sudegtų brangaus
Palaimintojo relikvijos. Pa
mokslo metu parapijos klebo
nas, kun. James Kastigar,
prabilo į lietuvius paaiškinti,
kas nutiko. Penktą valandą
ryto jį pažadino skambantis
aliarmas ir, įėjęs į bažnyčią,
pamatė liepsnas. Kol ugniage
siai atvyko, pats klebonas kar
tu su kun. Bill Zimmer su
gebėjo užgesinti gaisrą. Matyt,
gaisras buvo nemažas, nes,
pasak klebono, sunaudojo tris
didelius gaisrui gesinti chemi
nius cilindrus. Klebonas to
liau pasakojo, kad neaišku,
kaip ugnis užsiliepsnojo, nes
dar laukia gaisrininkų paaiš
kinimo. Jis įtaria, kad turbūt

gaisro priežastis buvo ne vie
toje palikta žvakė. Klebonas
keliskart užtikrino, kad visos
bažnyčios durys buvo užrakin
tos ir kad anksti rytą baž
nyčioje nieko nebuvo.
Savo kalboje pastebimai kle
bonas nei sykio neištarė Palai
mintojo vardo, nei neišreiškė
jokio gailesčio, relikvijų nete
kus. O jų netektis Cicero lietu
vius sukrėtė. Palaimintasis
Jurgis Matulaitis turi didelę
reikšmę Šv. Antano parapijai,
nes 1926 metais, per savo
apaštalinį vizitą JAV-ėse, ar
kivyskupas Matulaitis pa
šventino naujai pastatytą Sv.
Antano bažnyčią.

Pal. Jurgio Matulaičio relikvijos, sudegusios praėjusio sekmadienio naktį
Šv. Antano parapijos bažnyčioje, neaiškios kilmės gaisro metu.
Jono Kuprio nuotrauka

Sudegusios relikvijos buvo
palaimintojo Jurgio Matulai
čio vyskupo kepuraitė ir apy
kaklė. Abi buvo ilgesniam lai
kui paskolintos Sv. Antano
parapijai — kepuraitė gauta
iš Nekalto Prasidėjimo seserų,
o apykaklė iš tėvų marijonų.
Po Mišių būrelis lietuvių per
žiūrėjo degėsius, kurie buvo
išnešti į lauką, bandydami at
skirti sudegintus relikvijų ga
balėlius nuo pelenų. Nors
gaisras beveik viską sunaiki
no, kai kurios dalelytės buvo
atpažintos — tos buvo atskir
tos ir saugiai laikomos. Bus
tariamasi su tėvais marijonais
ir seselėmis apie šių gabalėlių
grąžinimą ir tolimesnį likimą.
Vida Kuprytė

ILGĖS ŠVENTĖ IR GEDIMINO MUŠIS
„PAGAL ŽEIMĘ”
Senų, retų leidinių kolekci
ninkas Valentinas Krumplis
atkreipė dėmesį į 1983 m.
Čikagoje Lietuvių istorijos
draugijos išleistą „Lietuvių
tautos praeitis” VII tomąknygą 1-4 (25-28), skirtą pa
minėti „Aušros” šimto metų
sukakčiai. 313 psl. pateikia
mas chronologinis XI-XV a.
Lietuvos
istorinių
įvykių
sąrašas („Kronologinis suraszas atsitikimu buvusiu Kauno
redyboje”, paimtas iš „Kovienskaja pamiatnaja knižka
za 1861 god”), perspausdintas
iš 1885 m. „Aušros” 10-11 nr.
Pasakojime apie 1320 m.
Gedimino mūšį su kryžiuo
čiais yra minima Ilgės (dabar
Vėlinių) šventė:
„Henrikas Plocke, marszalas Prusu riteriu, turėdamas
2000 kareiviu susimušė su
Gediminu pagal Žeimę, ir bū
damas paveiktas pradėjo su
savaiseis bėgti. Pakliuvęs į
ankszczią vietą tarp balų ir
ežero Beržulio tapė sumusztas
į juodą dumblą, pats galvą
padėdamas drauge su 29 puikiauseis savo ritereis. Atlikusiejie kareivei tapė iszmuszti
visi ar per vejanezius juos Lie
tuvius, ar per prastus žmones,
arba nuo bado ir szalczio galą
sav gavo. Nei vienas kalavijininkas nepaliko Lietuvoje.
Ant atsiminimo to atsitikimo
tapė įtaisita šventė vardu
Ilgės, kurią žmonės szventė
iki paskutinei valandai stab

meldystės”.
Lietuvių enciklopedija, iš
leista sovietiniais, 1966 m.,
apie Ilges taip rašo:
„Ilgės - senovės lietuvių ru
dens šventė, skirta pagerbti
mirusiesiems. Ilges mini dau
gelis XVI-XVIII a. autorių.
Jos buvo švenčiamos spalio
pabaigoje-lapkričio pradžioje
kapinėse. Vėliau, ėmus krikš
čionių dvasininkams senuo
sius Ilgės papročius persekio
ti, jas pradėta švęsti slaptai
namuose ir kapinėse. Į šventę,
kuri trukdavo apie 2 savaites,
susirinkdavo visos apylinkės
gyventojai; už tariamąją lau
kų ir gyvulių globą dievui
Žemėpačiui buvo aukojami gy
vuliai. Iš aukai užmuštų gyvu
lių buvo ruošiamos vaišės, į
jas
kviečiamos
mirusiųjų
vėlės, kurioms po stalu buvo
numetama po kąsnelį įvairių
valgių ir nuliejama alaus.
Šventės metu merginos atlikdavusios specialias apeigas
dievo Vaižganto garbei, pra
šydamos, kad jis augintų ilgus
linus. Krikščionybės įtakoje
Ilges imta vadinti vėlinėmis,
paminėklais. Lietuvos šiaurės
rytuose, Latvijoje ir Baltarusi
joje iki pat XIX a. pab. išliko
prietaringas mirusiųjų maiti
nimo vėlinių dieną paprotys:
ant kapų buvo dedama trupu
tis valgio ir gėrimo vėlėms pa
sivaišinti”. (Remtasi S. Dau
kanto, M. Katkaus ir L. Juce
vičiaus raštais).
Parengė A. V. Š.

Sudegusios pal. Jurgio Matulaičio relikvijos, išmestos ant šaligatvio prie
Šv. Antano bažnyčios. Jas apžiūri vietiniai lietuviai — Olimpija ir Min
daugas Baukai.
Jono Kuprio nuotrauka.

Lapkričio 3 d., 12:30 vai.
p.p., Lietuvių fondo salėje

Bronius ir Antosė Žemai
čiai (Matteson, IL) parodė

(Pasaulio lietuvių centre) ruo
šiamas „Dainavos” ansamblio
koncertas, o po jo — pabendra
vimo pietūs. Visi kviečiami.

savo pasitenkinimą 2003 metų
„Draugo” kalendoriumi, at
siųsdami 40 dolerių auką.
Ačiū jiems!

• Karaliaučiaus krašto
lietuviškų mokyklų para
mai per Mažosios Lietuvos

• Amerikos Lietuvių ra
dijas, vad. Anatolijus Šlutas

lietuvių draugiją Čikagoje au
kojo: $300 — Tauragės lietu
vių klubas Čikagoje. $100 —
Rita Švarcas, Arvidas Trump
jonas, Audre Veitas. $50 —
Frank Baldauskas, Algirdas
Dapkus, Victoria Karaitis, Ge
novaitė Kaufmanas, Jonas Rejeris, Ema Žobrienė. $25 —
Algirdas Čepėnas, Algimantas
ir Virginija Gureckas, Romas
Jagminas, Bronius ir Aurelija
Polikaičiai, Jonas ir Irena
Smalstys, Jonas Vasys, Česlo
vas Žilionis. $20 — Bruno
Juodelis, Emilija Pakštienė.
$10 — Aldona Venckunas.
Dėkojame visiems rėmėjams.
„Karaliaučiaus krašto lie
tuvybei”, 1394 Middleburg
Ct., Naperville, IL 605407011.

-kiekvieną sekmadienį 7 v.r.
per WCEV 14.50 AM. Tel.
773-847-4903, adresas: 4459
S.Francisco, Chicago, IL
60632.
• Lietuvių fondui vajaus

proga aukojo: $500 Ramunė
Ambrozaitis, po $200 Algirdas
ir Regina Osčiai, Aleksas ir
dr. Danguolė Vitkai, po $100
Arūnas ir Irena Draugeliai,
dr. Roman ir Gražina Kaunai,
Monika Lembertienė, Vitalis
J. Lembertas, Richard ir Živi
lė Reikeniai. Nuoširdžiai dė
kojame ir prašome siųsti au
kas ir įsigyti bilietus lapkri
čio 9 d. LF šventei Fondo raš
tinėje
14911 127th St., Le
mont, IL 60439, tel. (630)
257-1616. Už 100 dol. auką

galima gauti bilietą nemoka
mai.

