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Vilniaus gatves stebi 27 optinės „akys"
Sporto naujienos:
baltiečių š a u d y m o
s p o r t o pirmenybės;
NBA - daug užsieniečių;
a p i e NBA lygos padėtį;
Vilniuje r e n g i a m a
dailiojo čiuožimo šventė;
Virgis Žuromskas
s u k ū r ė šeimą.
2 psl
Kazio Ambrozaičio
vedamasis: ar Lietuvių
fondas g a u s b r a n d o s
diplomą? Lietuvos
p r e z i d e n t a s „XXI
amžiaus" redakcijoje;
šveicarų d o v a n o s
Šiaulių u n i v e r s i t e t o
mokslininkams.
3 psl
Kviečia „Bičiulystė".
4 psl.
Lietuvių fotografijos
parodos p r i z i n i n k a i ;
„Vaiko v a r t a i į mokslą"
būrelio p i e t ū s Lemonte.
6 psl.

Sportas
* Ketvirtąją n e s ė k m ę 5t o s i o s e ULEB E u r o l y g o s
vyrų krepšinio turnyro aštuo
nių komandų B grupės turny
ro rungtynėse patyrė Kauno
„Žalgiris", trečiadienį sve
čiuose 102:106 po pratęsimo
nusileidęs Podgoricos „Budučnost" 'Jugoslavija) krepši
ninkams.

Vilniaus Senamiestyje ir
Geležinkelio stoties prieigose
jau savaitę veikia 27 vaizdo
stebėjimo kamerų sistema.
Vietos kameroms įrengti pa
sirinktos atsižvelgiant į dau
giametę nusikaltimų, teisės
pažeidimų bei turistų labiau
siai lankomų vietų analizę.
Pareigūnų teigimu, tokia
nesaugiausių miesto gatvių
kontrolė ne tik padeda mažin
ti nusikalstamumą, bet ir
drausmina pačius policijos
budėtojus.
„Jau turime pavyzdį, kai
Centriniame stebėjimo pulte
dirbantis pareigūnas privertė
policijos patrulį sudrausminti
viešosios tvarkos pažeidėją —
gatvėje alų geriantį žmogų,
pro kurį policininkas buvo
ramiai praėjęs", ketvirtadienį
pristatydamas naująją sis
temą, pasakojo Vilniaus me
ras Artūras Zuokas.
Vilniaus miesto vyriausio
jo policijos komisaro Eriko
Kaliačiaus teigimu, naujosios
vaizdo kameros jau padėjo iš
aiškinti ir keletą rimtesnių
faktų: nustatytas asmuo, už-

Sostinę stebi (iš kaires) Vilniaus meras Artūras Zuokas, Policijos generalinis komisaras Vytautas Grigaravičius
ir Vilniaus miesto vyriausiasis policijos komisaras Erikas Kaliačius.
Kęstučio Vanago (Eita. nuotr
puolęs žmogų ir atėmęs jo
mobilųjį telefoną, surastas
policijos ieškotas nusikaltėlis,
įvykdęs sunkių nusikaltimų.
Visą miesto stebėjimo pro
jektą, kurio metu bus įrengtos

bausmės dalies bus atleistos ir
galės į laisvę išeiti nėščios mo
terys ir motinos, auginančios
vaikus iki 18 metų ir nuteistos
iki 5 metų. Taip pat nuo neat
liktos bausmės laiko bus atlei
džiami asmenys, pirmą kartą
nuteisti kalėti iki 3 metų:
moterys, vyresni kaip 65 metų
vyrai, I ir II grupių invalidai ir
nepilnamečiai, jeigu jie nebus
įvykdę nusikaltimų, išvardytų
atskirame įstatymo straipsny
je.
Amnestijos įstatymo auto-

Lietuvoje gyvena 2.8 milijono
katalikų
Lietuvoje yra 83.6 proc. ti
kinčių gyventojų, o dauguma
jų save priskiria katalikams.
Pernai atlikto visuotinio
gyventojų surašymo duomeni
mis, tikintiesiems save prisky
rė 83.6 proc. gyventojų, atsa
kė, kad netiki — 8.3 proc., ne
galėjo atsakyti — 8,1 proc. gy
ventojų. Tikinčiųjų daugiau
kaime — čia yra 90.9 proc. ti
kinčiųjų, tuo tarpu miestuose
— 80 proc.
Surašymo metu buvo užre
gistruotos 28 skirtingos tiky

* Arvydo Sabonio „Žal
girio" krepšinio centro val
dyba ketvirtadieni reiškė, jog
naujuoju Kauno „Žalgirio" vy
rų krepšinio komandos trene
riu, „siekiant pagerinti ko
mandos techninį ir -taktinį
rengimą varžyboms", dirbs
Lietuvos rinktinės treneris
Antanas Sireika (nuotr.).
Iki šiol „Šiaulių" krepšinin
kus treniravęs A. Sireika, vy
riausiojo trenerio pareigose
pakeis Algirdą Brazį.
* Lietuvis Raimondas
Rumšas nebus atleistas iš
Italijos „Lampre" dviratinin
kų komandos, kuriai atsto
vaudamas, jis iškovojo III vie
tą prestižinėse dviratininkų
lenktynėse „Tour de France".
Komandos generalinis direk
torius Giuseppe Saronni teigė
palaikąs sportininką ir keti
nantis atnaujinti sutartį.
* Praėjusi savaitgali
dešinės kojos sausgyslę pa
sitempęs Portlando „Trail
Blazers* vidurio puolėjas Ar
vydas Sabonis greičiausiai
praleis artimiausias 4 NBA
sezono rungtynes.

Jaunalietuvių vadas
traukiasi, paremdamas
K. Bobelio
kandidatūrą

dar 27 kameros, planuojama
įgyvendinti iki kitų metų
balandžio. Projektą įgyvendi
na apsaugos ir telekomu
nikacijų bendrovė „Fima",
laimėjusi savivaldybės skelbtą

konkursą. Bendra projekto
vertė — 6.7 mln. litų, kuriuos
savivaldybė „Fimai" ketina
sumokėti per 10 metų.
Visas kamerų filmuojamas
vaizdas
N u k e l t a \ 5 psl.

S e i m a s skelbia amnestiją
V i l n i u s , lapkričio 7 d.
(BNS) — Seimas ketvirtadienį
dabartinės Lietuvos Konstitu
cijos priėmimo 10-mečio proga
paskelbė amnestiją.
Prieš amnestijos įstatymą
balsavęs socialdemokratas Al
fonsas Macaitis teigė, jog vi
suomenė nėra pasiruošusi pri
imti į laisvę išėjusių kalinių,
todėl jie po kelių mėnesių vėl
darys nusikaltimus ir grįš į
kalėjimus.
Amnestijos metu nuo ne
atliktosios laisvės atėmimo

bos. Dauguma — 79 proc. —
Lietuvos gyventojų priskyrė
save katalikams. Tai sudaro
2.752 milijono gyventojų. Iš
viso Lietuvoje yra 3.484 mln.
gyventojų.
Net 93 proc. lenkų, 85
proc. lietuvių ir 47 proc. balta
rusių bei 13 proc. ukrainiečių
save priskyrė katalikų bend
ruomenei. Daugiausia (90-85
proc.) katalikų gyvena Aly
taus, Marijampolės, Telšių ir
Tauragės apskrityse. Mažiau
sia katalikų Nukelta \ 5 psl.

Pasaulio naujienos
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JAV
Vašingtonas. Grasinda
mos Irakui, jog tai paskutinė
proga nusiginkluoti arba
rengtis karui. Jungtinės Vals
tijos pareiškė, jog Jungtinių
Tautų Saugumo Taryba iki
penktadienio turėtų priimti
naują griežtą rezoliuciją dėl
Irako, tačiau Prancūzija ir
Rusija tam dar nepritaria.
Trečiadienį Tarybos nariams
oficialiai buvo pateiktas jau
trečias projektas rezoliucijos
dėl bet kokių Irako turimų
masinio naikinimo ginklų pa
šalinimo. Ketvirtadienį aštuo
nias savaites rengtą projektą
Taryba turėtų svarstyti dar
kartą. Prancūzija ir Rusija
neduoda sutikimo, nepaisant
keleto nuolaidų britų ir ame
rikiečių rengtame tekste, ku
riame Saugumo Tarybai ski
riamas mažas vaidmuo spren

Prezidento
rinkimai

džiant ar prieš Iraką turi būti
panaudota karinė jėga.
Vašingtonas.
Vienas
technologiškai pažangiausių
JAV karinių laivų su ameri
kiečių karių vadovaujama
operatyvine grupe bus dislo
kuotas prie Šiaurės Rytų Af
rikos krantų, kad būtų galima
padaryti galą šiame regione
įsikūrusių įtariamų teroristų
veiklai. Vadovavimo ir valdy
mo laivas „Mount NVhitney" iš
pradžių atliks vadinamosios
Suvienytosios jungtinės So
malio pusiasalio operatyvinės
grupes štabo vaidmenį, pa
reiškė šio naujo dalinio atsto
vas spaudai, jurų pėstininkų
majoras Steve Cox. Vėliau
prie šio dalinio planuojama
prijungti dar maždaug 800
JAV kariškių.
Vašingtonas. Po antra
dienio rinkimų JAV Atstovų
rūmų demokratų vadovas

M a ž e i k i ų nafta*
bylinėjasi su
smulkiaisiais
akcininkais

»»

rius, Teisės ir teisėtvarkos
komiteto pirmininko pava
duotojas liberalas Raimundas
Šukys, remdamasis Kalėjimų
departamento duomenimis,
ankstesniuose
posėdžiuose
sakė, kad į laisvę išeis mažiau
kaip 200 kalinių.
Ragindamas parlamenta
rus pritarti amnestijai, R. Šu
kys ketvirtadienį teigė, jog
taip bus pademonstruotas
„pilietinis ir politinis brandu
mas", o nuteistiesiems bus su
teiktas „tikėjimas ir viltis,
kad jie gali būti visaverčiais
Lietuvos piliečiais".
Teisingumo
ministras
Vytautas Markevičius ketvir
tadienį Seime pareiškė teigia
mai vertinąs paskelbtą am
nestiją ir atmetė kai kurių
parlamentarų
nuogąstavi
mus, jog dėl jos gali padidėti
nusikalstamumas.
Amnestija nebus taikoma
asmenims, nuteistiems už ge
nocidą, įkalintiems iki gyvos
galvos, nuteistiems už tyči
nius nusikaltimus ilgiau negu
15 metų, įvykdžiusiems nusi
kaltimus įkalinimo įstaigose,
pripažintiems itin pavojingais
recidyvistais.
Richard Gephardt ketvirta
dienį paskelbė, kad kitą savaitę
nesieks perrinkimo į šį postą.
Per rinkimus demokratams
nepavyko atsikovoti Atstovų
rūmų, kuriuos jau 8 metai
valdo respublikonai, kontro
lės. Kai kurie aukšto rango
Demokratų partijos nariai
reiškė nepasitenkinimą R.
Gephardt rinkimų kampani
jos strategija ir sakė, kad par
tijai Atstovų rūmuose reikia
naujo vadovo.

EUROPA
Ryga. Latvijos Seimas
ketvirtadienį neeiliniame po
sėdyje be svarstymo patvirti
no „Naujojo laiko" partijos va
dovo Einaro Repšes vyriausy
bė, kuriai teks istorinis užda
vinys vesti Latviją i Europos
Sąjungą (ES) ir NATO. Par
lamento juridinio biuro pir
mininkas Gunaras Kusinis
pareiškė, kad praėjus vienam
mėnesiui po rinkimų sudary
ta E. Repšės vyriausybe —
pirmoji po Latvijos nepriklau
somybes paskelbimo, patvir

Rusijos naftos susivieniji
mo „Jukos" valdomos „Ma
žeikių naftos" skundas, ku
riuo ji apskundė apylinkės
teismo sprendimą pripažinti
negaliojančiais
„Mažeikių
naftos" akcininkų nutarimus,
atvėrusius kelią „Jukos" in
vesticijoms, Šiaulių apygar
dos teisme bus nagrinėjamas
lapkričio 26 dieną.
Mažeikių rajono apylinkės
teismas smulkiųjų akcininkų
iniciatyva rugsėjo 19 d. pripa
žino negaliojančiais vienuoli
ka iš dvylikos balandį „Ma
žeikių naftos" akcininkų pri
imtų sprendimų. Negaliojan
čiu, be kita ko, pripažintas ir
sprendimas padidinti „Mažei
kių naftos" įstatinį kapitalą,
išleidžiant dvi naujas akcijų
emisijas ir suteikiant teisę vi
sas naujas akcijas įsigyti „Ju
kos" antrinei įmonei „Yukos
Finance".
Jei toks pat būtų galutinis
teismo sprendimas, „Mažei
kių naftai" tai grėstų dideliais
finansiniais nuostoliais. IBNS>
tinta be svarstymo.
Bukareštas. Trečiadienį
Rumunijos sostinėje Buka
rešte nežinomiems užpuoli
kams iš pravažiuojančio tam
sios spalvos automobilio me
tus granatą į prestižinę mo
kyklą, buvo sužeisti keturi
vaikai, tarp jų — dvi 13 metų
mergaitės. Dviejų vaikų būklė
sunki. Mokykla yra maždaug
400 metrų nuo prezidento Ion
Iliescu rezidencijos. Išpuolis
įvykdytas tuo metu. kai šim
tai moksleivių ėjo iš Jean Monet mokyklos, kurioje mokosi
aukštų vyriausybės vadovų
vaikai. Vyriausybės pareigū
nus sukrėtė šis išpuolis. Ru
munijoje nėra jokių žinomų
kovotojų grupuočių.

l

RUSIJA
Maskva. Rusijos sostinėje
veikusi ginkluota čečėnų su
kilėliu grupe planavo mažiau
siai keturis teroro aktus iki ir
po įkaitų paėmimo Maskvos
teatro centre, ketvirtadienį
pranešė Maskvos vyriausio
sios vidaus reikalų valdybos

V i l n i u s , lapkričio 7 d.
(BNS) — „Jaunosios Lietu
vos" ir naujųjų tautininkų są
jungos vadovas Seimo narys
Stanislovas Buškevičius nu
s p r e n d ė nedalyvauti prezi
dento rinkimuose ir paremti
politinės partijos „Lietuvos
krikščionys
demokratai"
(LKD) vadovą Kazį Bobelį.
„Vienintelio realus kandi
datas užimti prezidento postą
yra K. Bobelis, atstovaujantis
patriotinėms,
krikščioniš
koms ir tautinėms jėgoms",
sakoma S. Buškevičiaus pa
reiškime. J a m e jaunalietuvis
apkaltino šiuo metu populia
riausią kandidatą į preziden
tus Valdą Adamkų neryžtin
gumu, o Prezidentūrą — int
rigomis.
Jis
tvirtina
surinkęs
25,000 jo kandidatūrą re
miančių rinkėjų parašų, ta
čiau apsisprendė paremti K
Bobelį, m a t y d a m a s „beato
dairišką ir nuožmų K Bobelio
puolimą, inicijuotą jo politinių
oponentų".
K. Bobelis kol kas nėra
užregistruotas kandidatu į
prezidentus, tačiau Vyriausio
ji r i n k i m ų komisija (VRK)
pažymėjo, jog jis surinko
p a k a n k a m a i jo kandidatūra
remiančių rinkėjų parašų. K

Bobelis kandidatu į preziden
tus bus užregistruotas tuo
met, kai įteiks komisijai savo
pajamų ir turto deklaracijos
išrašą.

L i b e r a l a i mato
P r e z i d e n t o rinkimų
į s t a t y m o pažeidimus
Seimo Liberalų frakcijos
seniūnas Eligijus Masiulis
tvirtina, kad kai kurie kandi
datai į prezidento postą, dar
nesulaukę oficialios rinkimų
kampanijos pradžios, pažeidi
nėja Prezidento rinkimų įsta
tymą.
Kol nėra paskelbta rinki
mų agitacijos kampanijos pra
džia, jis pakvietė kandidatus į
prezidentus nusiimti savo
plakatus nuo reklaminių
stendų. E. Masiulis taip pat
apgailestavo, kad Vyriausioji
rinkimų komisija nereaguoja į
tokį įstatymo pažeidimą.

Naujoji sąjunga
s u r i n k o apie 90,000
parašų
Ketvirtadienį Naujosios
sąjungos rinkimų štabo atsto
vai Vyriausiajai rinkimų ko
misijai pristatė dar 16,672 pa
rašus, remiančius partijos
kandidatą prezidento rinki
muose Artūrą Paulauską.
Tokiu būdu VRK yra pateikti
89,392 parašai tų gyventojų,
kurie remia A. Paulausko
kandidatūrą prezidento rinki
muose.

Vilniuje atkuriamas prieš 100 metų
b u v ę s amatininkų miestelis
Vilniaus Maironio ir Aukš to ir šv. Kazimiero gatvėmis.
taičių gatvių sankryžoje prasi
Be to, į amatininkų mies
dėjo parengiamieji darbai, telį planuojama atvežti ar
siekiant atkurti 19 amžiuje - cheologinius radinius iš sos
20 amžiaus pradžioje šioje vie tinės Gedimino prospekto —
toje buvusį amatininkų mies krosnį ir sienos gabalą.
telį.
Kaip sakė viešosios įstai
D a r šiemet planuojama gos „Senamiesčio atnaujinimo
baigti sutvarkyti teritoriją ša agentūra" vyriausias ekono
lia Kūdrų parko, kuriame ir mistas Algimantas Paulavi
bus atkurtas miestelis, žuvų čius, artėjančią Kaziuko mugę
turgus bei gyvenamieji namai. jau planuojama rengti ama
Būsima Kūdrų gatvė, kuri tininkų miestelyje. „Būsimo
šioje vietoje egzistavo j a u nuo kvartalo teritorija bus sutvar
17 amžiaus, prasidės nuo ne kyta kitais metais, todėl Ka
didelio pėsčiųjų tilto per Vil ziuko mugė jau bus surengta
nios upę Aukštaičių gatvėje, čia. Amatininkų miestelyje
kirs Maironio gatvę ir kils į numatoma vystyti medžio ap
Nukelta į 5 psl.
kalną, kur susijungs su Bokš dirbimo,
pareigūnai. Spalio 19-23 d.
atlikti operatyviniai ir paieš
kų bei tardyminiai veiksmai,
siekiant atskleisti automobi
lio susprogdinimo prie „Mc
Donald's" restorano spalio 19
d. aplinkybes, sukaustė tero
ristų grupuotės veiksmus ir
privertė jos narius atsisakyti
planuojamų teroro aktų. Per
tą laikotarpi teisėsaugininkai
išaiškino 34 nusikaltimus, su
sijusius su neteisėta ginklų ir
sprogmenų prekyba, konfis
kavo 13 ginklų, daug šaudme
nų ir sprogmenų, 8 sprogdini
mo įrenginius. Už įvairius nu
sikaltimus buvo sulaikyti 55
žmones, daugiausia — išeiviai
iš Šiaurės Kaukazo regiono.
Maskva. Rusijos pietuose
esančiame Krasnodaro krašte
ligoninėse ketvirtadienį gydo
mi j a u 775 žmones. Rusijos
vyriausiasis sanitarijos gydy
tojas Genadij Oniščenka pra
nešė, kad gydvtojai patvirtino
dizenterijos diagnozę. Pieno
kombinato Kropotkino mieste
produkcija laikoma dizenteri
jos protrūkio priežastimi. Me
dikai daro papildomus ir

maisto produktų, ir geriamojo
vandens šaltinių tyrimus.

KINIJA
Beijing. Kinija ketvirta
dienį pareiškė, kad JAV pa
teiktame pataisytame JT re
zoliucijos projekte Irako klau
simu buvo atsižvelgta į kai
kuriuos Saugumo Tarybos
(ST) narių būgštavimus, ta
čiau atsisakė pareikšti, ar ji
balsuos už šį projektą.

INDONEZIJA
Jakarta. Indonezijos poli
cija pranešė apklausiami vy
rą, kuris, kaip įtariama, gali
būti išpuolio Bali saloje vyk
dytojas. „Jo vardas M Rozi
arba Amrozi, jis turi daug sla
pyvardžių. Jis prisipažino dėl
savo veiksmų Bali", sakė vals
tybines policijos viršininkas
D'ai Bachtiar. Jis patvirtino,
kad Amrozi priklausė auto
mobilis ..Mitsubishi", kuris
spalio 12 d. sprogo prie nakti
nio klubo „Sąri". Per sprogi
mus žuvo daugiau kaip 190
žmonių.

DRAUGAS
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SPORTO

APŽVALGA

BALTIEČIŲ ŠAUDYMO SPORTO
PIRMENYBĖS
2002 metų Š. Amerikos
Baltiečių stendinio (skrendan
čių taikinių — „Trap") šaudy
mo sporto pirmenybės įvyko
š.m. rugsėjo 7 d. Kanados lat
vių šaudykloje „Berzaine", Ontario. Kanadoje. Varžybas
vykdė Kanados estai. Lietuvių
dalyvavimą koordinavo ŠALFASS
šaudymo sporto vadovas Ka
zys Deksnys.
Varžybose dalyvavo 18
šaulių: 9 lietuviai. 6 latviai ir
3 estai. Lietuvių komandą su
darė: A. Šimkevičius, A. Svilas, K. Deksnys, R. Lukošius.
V. Svilas. V. Verbickas, E.
Macijauskas, A. Mackevičius
— visi Hamiltono LMŽK
„Giedraitis" nariai ir J. Šostakas — Detroito LSK „Kovas"
narys.
Pateikiame visų rungčių
pirmų 3-jų vietų laimėtojus.
nurodant pataikymų skaičių.
Lietuviai pažymėti (Li), lat
viai — (La).
16 jardų rungtis I 100
taikinių): 1) G. Loja (La) 98, 2)
A. Šimkevičius (Li) 94, 3) V.
Krauklis (La) 92.
Išlyginamieji jardai (Handicap — 50 taikinių): 1) R. Lu
košius
(Li) 46, 2)
E.
Macijauskas (Li) 45, 3) A.

Šimkevičius (Li) 44.
Dupletai (50 taikinių): 1.
A. Šimkevičius (Li) 43, 2) A.
Svilas Oi) 41,3) G. Loja (La) 40.
Komandines 16 jardų rung
ties pasekmės buvo išvestos iš
individualinių varžybų imant
kiekvienos tautybes geriausią
sušaudžiusių 5 šaulių pasek
mių sumą: 1) Lietuviai — 444,
2) Latviai — 434, 3) Estai —
345. Lietuvių komandą su
darė: A. Šimkevičius 94, A.
Svilas 89, J. Šostakas 85 ir R.
Lukošius 84. Estams turint
tik 3 šaulius, buvo duota 2 vi
durkio pozicijos.
Geriausių šaulių — čem
pionu tapo Antanas Šimke
vičius, per visas tris rungtis
įvykdęs 181 pataikymą iš 200
galimų.
2002 m. baltiečių kulkinio
šaudymo pirmenybės smul
kaus (.22) kalibro šautuvais,
turėjusios įvykti rugsėjo 14 d.,
liko neįvykdytos, nes rengė
jams estams nepavyko suorgani
zuoti. Taipogi buvo nesuorga
nizuotos pistoletų šaudymo
pirmenybės, kurios turėjo
įvykti rugsėjo 2 1 d . Gaila!
Mūsų šaulių veikla yra
užgirtina. Tenka jiems palin
kėti sėkmės ir ištvermės! amb

ŠALFASS-gos Metinio visuotinio suvažiavimo, įvykstančio
2002 m. lapkričio 16 d., Šeštadienį, 11 vai. ryto, Lietuvių
namuose, 877 East 185th Street, Cleveland, Ohio.
Tel. 216-531-2131

DARBOTVARKĖ
1. Suvažiavimo atidary
mas.
2. Prezidiumo ir mandatų
komisijos sudarymas.
3. Darbotvarkės priėmi
mas.
4. Sveikinimai žodžiu ir
raštu.
5. Praėjusio suvažiavimo
protokolo skaitymas ir priėmi
mas.
6. 2003 metų varžybinės
programos ir kalendorius.
7.
2002
ŠALFASS
jaunučių krepšinio pirmeny
bės. Pranešimas. Analize.
8. 52-sios ŠALFASS žai
dynes Čikagoje. Pranešimas.
Analizė.
9. Lietuvos sporto žai
dynės 2003 metais, skirtos
Lietuvos karaliaus Mindaugo
karūnavimo 750-sioms meti
nėms paminėti. Diskusijos.
10.
ŠALFASS-gos
ir
Lietuvos KKSD kūno kultūros
ir sporto plėtotės programa.
Diskusijos.
11. IV Lietuvos tautine
olimpiada 2006 metais. Pane
vėžyje, Lietuvoje.
12. Einamieji reikalai:
a) Sportines spaudos rei
kalai. Leidinys — „Penkias
dešimt sportines veiklos metų
išeivijoje".
b ' ŠALFASS-gos komu
nikacija. „VVeb page" reikalai.
c Bendravimas su • Lie
tuvos sporto institucijomis.
d) Bendravimas su Lie
tuviu Bendruomene: PLB.
Kanados LB. JAV LB
e) ŠALFASS-gos adminis
traciniai reikalai, apygardos,
sporto šakų ir kitokie komite
tai, atskaitomybe, registraci
ja, nuostatai, etc.
f) Kiti einamieji reikalai.
Pietų pertrauka 2:30-3:30

vai. p.p.
13. ŠALFASS-gos Statuto
pakeitimų pasiūlymai.
14. Pranešimai žodžiu bei
raštu:
a) Centro valdybos pirmi
ninko, gen. sekretoriaus, iždi
ninko, kitų 'jei būtų). Disku
sijos.
b) Lietuvių sporto fondo.
Apyskaita. Diskusijos.
c) Lietuvių Bendruomenės
atstovų: PLB. JAV LB, Kana
dos LB.
d) Sporto apygardų: Kana
dos, Rytų, Vid. Vakarų.
e) Sporto šakų ir kitokių
komitetų (pageidautina r a š 
tu): krepšinio, tinklinio, leng
vosios atletikos, plaukimo,
lauko teniso, stalo teniso, šau
dymo sporto,
slidinėjimo,
šachmatų, kėgliavimo. golfo,
softbolo/beisbolo, futbolo <socceri. ledo ritulio, raketbolo.
rankų lenkimo, kitų.
f) ŠALFASS-gos Garbes
teismo.
g) ŠALFASS-gos Revizijos
komisijos.
15. Diskusijos del prane
šimų nuo c) iki g) imtinai.
16. Klausimai ir sumany
mai.
17. Suvažiavimo uždary
mas.
Norintieji darbotvarkę pa
pildyti, prašomi savo pagei
davimus pranešti ŠALFASSgos centro valdybos pirmi
ninkui Rimantui Dirvoniui, 20
Kane Court, Willowbrook, IL
60514-2263. l'SA. Tel. &
Faksas namų: 630-789-0529.
Tel. darbo: 312-733-7000 Ext.
6695. Faksas darbo: 312-4327104. E-mail:
rdinon i^hotmail. com
ŠALFASS-gos centro
valdyba
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S p a l i o 8 d. L i e t u v o s d v i r a t i n i n k a s T o m a s V a i t k u i Belgijoje iškovojo pirmąjį m e d a l į Lietuvos d e l e g a c i j a i , l a i m ė j ę s
p a s a u l i o d v i r a č i ų s p o r t o č e m p i o n a t o j a u n i m o iki 2 3 rrO atskiro s t a r t o l e n k t y n e s . I š k a i r e s : A l e k s a n d r a s
B e s p a l o v a s ' R u s i j a ) . T o m a s V a i t k u s ir Sergio P a u l i n h o (Portugalija).
Eito* n u o t r .

DAUG UŽSIENIEČIŲ NBA LYGOJE
Kai 1989 m. rudenį stip
riausioje pasaulyje — NBA pro
fesionalų krepšinio lygoje —
pradėjo žaisti, žurnalistikos
mokslus baigęs lietuvis krep
šininkas iš Vilniaus — Šarū
nas Marčiulionis, jis buvo pir
masis žaidėjas iš R. Europos,
nors iš kitų kraštų čia jų jau
buvo apie dešimt.
Paskutiniais metais iŠ už
sienio šalių krepšininkų čia la
bai paaugo. Jeigu pernai NBA
eilėse matėme 52 krepši
ninkus, tai šį rudenį jų čia už
derėjo 67. Dabar Lietuvą su
dviems žaidėjais (Saboniu ir
Ilgausku) j a u gerokai lenkia
kai kurios kitos valstybės. Šie

met daugiausia krepšininkų myninės Lenkijos. Tuo tarpu
čia priskaičiuojama iš Jugosla iš kitų kaimyninių kraštų —
vijos — net 8. Antroje vietoje Latvijos, Estijos ir Baltaru
eina Kroatija ir Kanada — su ke sijos krepšininkų NBA lygoje
turiais. Po tris žaidėjus NBA dar nėra.
lygoje randame iš Argentinos,
Atrodo, kad kitais metais
Kinijos, Nigerijos ir Slovėnijos.
lietuvių krepšininkų skaičius
Įdomu, kad iš Rusijos čia NBA lygoje gali paaugti bent
užtinkame tik vieną krep vienu žaidėju. Yra daug vilčių,
šininką (Andrėj Kirilenko). ta kad čia pradės žaisti, šiemet į
čiau Ukraina turi du žaidėjus NBA pakviestas, JAV univer
(S. Medvedenko ir V. Pota- sitetą baigęs, Lietuvos krep
penko). Vokietija NBA sąraše šinio rinktinės žaidėjas Darius
yra įrašiusi vieną asmenį Dirk Songaila. Tačiau jis, nesulau
Novvicki, tačiau jis dabar yra kęs pelningesnio pasiūlymo iš
geriausias visoje lygoje iš už Bostono klubo, laikinai atsto
sieniečių žaidėjų tarpo. Paga vauja daugiau pinigų mokan
liau vienas žaidėjas (C. Try- čiai Maskvos komandai.
banski) atsirado iš mūsų kai
Ed. Šulaitia

APIE NBA LYGOS PADĖTĮ
Arvydas Sabonis pasitempė
kojos sausgyslę
Abu Lietuvos profesionalai
krepšininkai, žaidžiantys NBA
lygoje, jau įsijungė į pirmenybinius susitikimus, kurie pra
sidėjo spalio pabaigoje. Jdomu
buvo matyti po metų pertrau
kos pasirodžiusį Arvydą Sa
bonį Portland „Trail Blazers"
komandoje.
Pirmas susitikimas portlandiečius suvedė su dabar
tiniais NBA čempionais Los
Angeles „Lakers". Šį Jėgų
išbandymą" laimėjo Sabonio
komanda, o lietuvis, čia žaidęs
tik 10 minučių, sugebėjo pel
nyti 6 taškus. Beje, šias rung
tynes rodė televizija visoje
Amerikoje.
Tačiau liūdnesnis vaizdas
buvo per kitas dvejas rungty

nes, kuomet Sabonio komanda
dideliais rezultatais prakišo
Sacramento ir Denver koman •
doms. Jeigu nusileidimas
prieš Sacramento išvykoje dar
yra suprantamas, tai sunkiai
pateisinamas prapylimas aiš
kiems „autsaideriams" —
Denver penketukui. Ketvir
tame susitikime portlandiečiai, rungtyniaujant be Sabo
nio, patyrė trečiąjį raalaimėjimą.
Žaidžiant prieš Denverį,
nesėkme ištiko mūsų milžiną
Sabonį, kuriam, vos tik pasi
rodžius aikštelėje antrojo kė
linio pradžioje, buvo sužeista
dešinioji koja — stipriai
patempta sausgyslė. Jis turėjo
būti išvestas į persirengimo
kambarį. Atrodo, kad sužeidi
mas nėra didelis ir mūsiškis
po vienų ar dvejų praleistų
rungtynių vėl galės sugrįžti į

aikštelę.
Geriau sekasi Žydrūnui
Ilgauskui, kuris žaidžia gana
ilgai (daugiau negu 40 minu
čių per rungtynes) ir pelno
nemažai taškų. Tačiau ir jo
komanda per trejas rungtynes
pelnė tik vieną pergalę. Žydrū
nas savo komandoje būna
vienu geriausiųjų taškų me
džiotojų, nors jo pataikymo
procentas nėra labai didelis.
Tačiau gerai, kad pralai
mėtose rungtynėse išvykoje
prieš Phoenix „Sun" komandą
(74-78) lietuvis įmetė ne vien
tik 17 taškų, bet atkovojo net
22 kamuolius, kas yra jo rekor
das per jo visą NBA karjerą.
Beje, čia reikia pažymėti,
jog Žydrūnas yra 27 metų
amžiaus, o Arvydas gruodžio
19 d. švęs savo 38-jį gimta
dienį.
E.Š.

PASIRODYS DAILIOJO ČIUOŽIMO ŽVAIGŽDĖS
Gruodžio mėnesį Vilniaus
ledo rūmuose rengiamame
dailiojo čiuožimo žvaigždžių
projekte „Ledo žvaigždės"
dalyvaus olimpiniai, pasaulio
ir Europos čempionai bei ket
verių
olimpinių
žaidynių
dalyviai mūsų čiuožėjai Mar
garita Drobiazko ir Povilas
Vanagas, kurie yra ir vieni šio
renginio organizatoriai.
Lietuvos dailiojo čiuožimo
gerbėjai gruodžio 11 ir 12 d.
galės išvysti Aleksejaus Urmanovo. Marijos Butyrskajos,
Marijos Petrovos ir Alekse
j a u s Tichonovo. Albenos Denkovos ir Maksimo Stavijskio,
Radkos Kovarikovos ir Rene
Novotnio bei Gabriel Monier
pasirodymus. Savo programas
taip pat demonstruos presti
žinių pasaulio ledo pramo
ginių renginių dalyvė Irina
Gregorian bei akrobatai ir ko
mikai ant ledo Armėnas
Sakianas ir Akopas Manukianas.
Beje, renginyje dalyvaus
ir pajėgiausi Lietuvos solistai
— Gintarė Vostrecovaitė, To
mas Katukevičius bei Aidas
Rėklys. Numatytas ir Aurimo
Radišausko debiutas su nau-

Povilas V a n a g a s ir M a r g a r i t a D r o b i a z k o . K V a n a g o f E l t a ) n u o t r .

jąja partnere amerikiete Clover Zatz.
Tituluočiausias
pirmą
kartą Lietuvoje rengiamo pro
jekto dalyvis bus A. Urmanovas Šis Rusijos čiuožėjas
1994 metais tapo olimpiniu
čempionu, 1997 metais —
Europos čempionu, o 2000
metais — pasaulio profesiona
lų pirmenybių nugalėtoju.
Anot P. Vanago, A. Urmanovas yra kviečiamas į visus
didžiausius ledo renginius.
2000 m. pasaulio ir

Europos čempionatų bronzos
medalių
laimėtojai.
M.
Drobiazko ir P. Vanagas. Vil
niuje žada pademonstruoti 3-4
savo šokius. P. Vanagas teigė,
kad Lietuvos publika galės
išvysti ir jų naująjį šokį „Rytų
sapnai", kurį yra matę tik
Prancūzijos dailiojo čiuožimo
gerbėjai.
Beje. lapkričio 12 dieną M.
Drobiazko ir P. Vanagas išvyk
sta i pasirodymus Japonijoje.
Eltos infbr.

Pubhshed daily exc*pt Sundays and Mondays. legal Hohdays. the Tuesdays
following Monday observance of legal Hohdays as well as Dec 26th and Jan
2nd by t h e Lithuanian ("athohc Press Society. 4545 W. 63rd Streei. Chicago,
IL 60629-5589
Penodical class postage paid a t Chicago. IL and additional mailing offices.
Subscnption Rates: $100 00 Foreign c o u n t n e s $115
Postmaster Send address changes to Draugas - 4545 W 63rd Street.
Chicago. IL 60629-5589
Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už prenumeratą nesiunčianie Prie
pavardes ir adreso, siųsdami laikrašti pažymime, iki kada prenumerata
galioja.
D r a u g o p r e n u m e r a t a y r a m o k a m a iš a n k s t o
3 men
1/2 metų
Metams
$38.00
$60.00
$100 00
JAV
$45.00
$65 00
$115.00
Kanadoje ir kitur (U5.)
Tik i e i t a d i e n i o laida:
$33 00
$45 00
$60 00
JAV
$38 00
$50 00
$65 00
Kanadoje ir kitur (US.>
U ž s a k a n t į Lietuvą;
$250 00
$500.00
Oro paštu
$55 00
$100.00
Reguliariu paštu
Tik šeštadienio laida oro paštu
$85 00
$160.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu
$55.00
Vyriausia redaktore - D a n u t ė B i n d o k i e n ė
Administratorius - V a l e n t i n a s Krumplis
Moderatorius - k u n . V i k t o r a s R i m š e l i s
• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais nedirba
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00. šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą, ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra Nenaudotų straipsnių nesaugo
Siunčiant prašome pasilikti kopiją.
El-paštas:
administracijaddrauga8.org
redakcija9draugas.org
rasti ne@draugas.org
skelbimaiddraugas.org

BDMUNDAS VT21NAS. M D , S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Am Sh. 5IT6
Chicago. IL 60638

Tel.773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

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

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

ARAS 2LIOBA, M.D.
VIDASJ.NBAICKAS,M£>.
AKJUUGOS-CHRURGUA
KAPOCLOGflS-SPOES UGOS 219 N. Hammes Avenue
7722 S. Kedzie Ave.
Joliet, IL 60435
Chicago, IL 60652
Tel. 815-741-3220
Kab. tel. 773-471-3300
EUGENE C. DECKER DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kalbėti angliškai arba lietuviškai.
4847 W. 103 St. Oak. Lmm, IL
Tel. 708422-8260

MARIUS KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS
Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
žarnyno, endokrinologinė ir
laparoskopinė chirurgija.
300 Bamey Dr., SuKs A
Jotot.lL 60436
Tel. 815-744-0330;
lietuviškai 815-744-8230

APIE FUTBOLININKĄ VIRGĮ ŽUROMSKĄ
Kurie seka Čikagos „Lituanicos" futbolo komandos
pasirodymus, negalėjo nepa
stebėti Virgio Žuromsko, joje
žaidžiančio jau nuo 1991-jų
metų. Visai neseniai jis žengė
naują žingsnį savo asmeniš
kame gyvenime — sukūrė šei
mą su lenkų kilmės amerikie
te Bernadeta. „Lituanicos" ko
mandos ir kai kurie klubo va
dovybės nariai, dalyvavusieji
vestuvėse, jam linkėjo kuo ge
riausių vedybinių metų. Prie
šių linkėjimų jungiamės ir mes.
Virgis — šiuo metu vienas
geriausiųjų „Lituanicos" ko
mandos žaidėjų, pernai išrink
tas „naudingiausiuoju" fut
bolininku, galintis užimti bet
kokią poziciją (šiemet mes jį
matėme ir vartuose). Jis savo
vaikystę ir jaunystę praleido
Kaune, su futbolu susipa
žinęs, būdamas 8 m. amžiaus.
Pradžioje žaidė Sporto
mokykloje. Sulaukęs 14 m.
amžiaus, Virgis įstojo į Kauno
34-ją vid. mokyklą, nes joje
buvo sudaryta specializuota
futbolininkų klasė. Dar vė
liau, j a u daugiau patyrimo jo
pamėgtoje sporto šakoje įga
vęs, Virgis buvo perkeltas į
Vilnių ir lankė sporto mokyk
lą-internatą, kur mokėsi ge
riausieji Lietuvos sportininkai
— ne vien tik futbolo srityje.
Užbaigęs vid. mokyklą, Vir
gis buvo pakviestas į pagrindi
nę Lietuvos futbolo komandą
— Vilniaus „Žalgirį". Kadangi
po Lietuvos nepriklausomybės
atgavimo vyresnieji žaidėjai
jau pradėjo išvažinėti į už
sienį, jaunasis Virgis galėjo jo
je įsitvirtinti. Jo komanda ne
trukus tapo Lietuvos čempionu.
1991 m. vasario mėnesį
žalgiriečiai kaip tik gavo pa
siūlymą atvykti Amerikon ir
čia parungtyniauti. 18 m. am
žiaus jaunuoliui tai buvo ne
paprastas dalykas, nes Ame
rika tada buvo sunkiai įsivaiz
duojamas kraštas.
Komanda, be kitų vietų, rungtyniavo ir Čikagoje, susitikda

ma ir su „Lituanicos" vienuolike, kurioje jau žaidė anks
čiau iš Lietuvos atvykusių žai
dėjų. Su jais pasikalbėjęs, Vir
gis kartu su kitu komandos drau
gu Gyčiu Kavaliausku nutarė
pasilikti Dėdės Šamo žemėje.
Tą lemtingą žygį jiedu pa
darė būdami Floridoje, kur
„Žalgiris'', prieš grįžtant į Lie
tuvą, rungtyniavo. Jie tik pa
liko atsisveikinimo laiškelį
treneriui ir daugiau į viešbutį
negrįžo. Išėjo be jokių doku
mentų, nes pasus turėjo pa
siėmęs treneris.
Tačiau Virgis ir jo draugas
Gytis Amerikoje neprapuolė.
Greitai sugrįžo į Čikagą, kur
jiems daugiausia pradžioje pa
dėjo vienas „Lituanicos" vado
vų — Gediminas Bielskus,
pora metų suteikęs jiems pa
stogę ir aprūpinimą.
Pradžioje teko sunkiai
dirbti prie statybų ir laisva
laikiu mokytis anglų kalbos.
Žaidžiant „Lituanicos" koman
doje, šiuos jaunuolius greitai
pastebėjo kitų komandų tre
neriai, kurie jiems žadėjo ge
ras sąlygas. Bet jie liko ištiki
mi „Lituanicai", nepaisant,
kad lietuviai aukso kalnų ne
galėjo duoti.
Po poros metų jie pradėjo
lankyti St. Xavier universi
tetą, kurio futbolo rinktinėje
abu lietuviai žaidė. Čia ypa
tingai pasižymėjo Virgis, kuris
buvo išrinktas geriausiuoju
lygos žaidėju ir, pagal įmuštų
įvarčių skaičių — antruoju
visoje Amerikoje.
Virgio ir Gyčio dėka, „Li
tuanicos" komanda savotiškai
atgimė ir tapo viena geres
niųjų Čikagoje. O jie, užbaigę
universitetą, dabar turi geras
tarnybas finansų srityje. Beje,
G. Kavaliauskas, po 11 metų
žaidimo „Lituanicoje", šių me
tų vasarą jau apleido koman
dą, o Virgis dar vis nestokoja
entuziazmo. Reikia manyti, jog jį
dar ilgai matysime dėvint
„Lituanicos" klubo spalvas!
Ed. Šulaitia

DRAUGAS, 2002 m. lapkričio 8 d., penktadienis

LIETUVOS RESPUBLIKOS
PREZIDENTAS „XXI AMŽIUJE"

Valdas Adamkus

Spalio 28 dieną Lietuvos
Respublikos prezidentas Val
das Adamkus praleido Kaune.
Prezidento dienotvarkė buvo
išties turininga ir plati. V.
Adamkus aplankė Technolo
gijos ir Vytauto Didžiojo uni
versitetus, k u r bendravo su
profesūra ir studentais, ap
žiūrėjo naujus VDU Katalikų
teologijos fakulteto rūmus,
dalyvavo K a u n o politologų
klubo surengtame susitikime
su studentų ir jaunimo orga
nizacijų
vadovais,
buvo
užsukęs į Architektų namus,
kur įsikūręs jo rinkimų šta
bas — ten kalbėjosi su ar
chitektais. Lankydamasis Kau
ne, Valdas Adamkus Kaune
susitiko su Kauno arkivys
kupu metropolitu Sigitu Tamkevičiumi, kurį pasveikino
artėjančio gimtadienio (lap
kričio 7 dieną) proga. Prezi
dentas pietavo kartu su arki
vyskupu. Pietų metu užsimezgusiame pokalbyje V. Adam
kus ir arkivyskupas S. Tam
kevičius a p t a r ė Lietuvos kai
mo perspektyvas integracijos
į ES procese. Arkivyskupas S.
Tamkevičius valstybės vado
vui taip p a t užsiminė apie
įstatymų bazės ribojamą ka
talikiškų mokyklų plėtrą.
Nemažai dėmesio buvo skirta
ir Prisikėlimo bažnyčios at
statymo problemoms. V. Adam
kus pažadėjo savo paramą,
siekiant, kad ši ne tik Kauno,
bet ir visos Lietuvos, šventovė
pagaliau būtų atstatyta. Jis
pritarė, jog ši šventovė yra ne
mažesnis p a m i n k l a s , kaip
sostinėje atstatomi Valdovų
rūmai.
Po pietų Kauno arkivys
kupijos kurijoje Lietuvos Res
publikos prezidentas, lydimas
arkivyskupo S. Tamkevičiaus,
VDU Katalikų teologijos fa
kulteto dekano mons. dr. Vy
tauto Stepono Vaičiūno, prezi
dento patarėjo Raimundo
Mieželio ir padėjėjo socialinės
politikos klausimais Juozo
Ruzgio, apsilankė laikraščio
„XXI amžius" redakcijoje.
J a u redakcijos prieigose,

kiemelyje, Lietuvos preziden
tą ir jį lydinčiuosius pasitiko
etnografinio jaunimo ansam
blio „Atžalynas" (vadovė Te
resėlė Vamagirienė) skambi
daina, poezijos posmas, gėlių
puokšte, leidyklos „Naujasis
amžius" direktorė
Livija
Šiugždienė, laikraščio vyr. re
daktorius Edvardas Šiugžda
ir kiti redakcijos darbuotojai.
Apžiūrėjęs redakcijos patal
p a s , pasikalbėjęs su stilis
tėmis, korektorėmis, make
tuotojais, techniniu laikraščio
personalu, Lietuvos preziden
tas buvo pakviestas į redakto
riaus kabinetą. Prie stalo su
sėdo prezidentas V. Adamkus,
arkivyskupas S. Tamkevičius,
mons. V. S. Vaičiūnas, prezi
dento patarėjas R. Mieželis,
padėjėjas J. Ruzgys, direktorė
L. Šiugždienė, redaktorius E.
Šiugžda. Pokalbyje buvo pa
liestos aktualios Lietuvos žiniasklaidos problemos, kultū
ros klausimai. Atskirai buvo
paminėtas tautos didvyris Ro
mas Kalanta, jo aukos paminklo
problemos. Besikalbant šiais
klausimais, prezidentas at
kreipė dėmesį į tai, kad dau
gelį neigiamų reiškinių, esan
čių roūsų visuomenėje, vis dar
veikia 50 metų trukęs krašto
sovietinimas ir su juo susiju
sios mąstymo tendencijos.
Pasibaigus pokalbiui, šalies
vadovas pasirašė ant „Aidų"
leidykloje išleistų knygų „Lie
tuva prie Adamkaus" (dedi
kacijos prezidentui), palinkė
jimus redakcijai ir leidėjams
užrašė ant portretinės nuo
traukos.
Iš redaktoriaus kabineto
Lietuvos prezidentas buvo pa
lydėtas į gretimą kambarį,
kur jam buvo pristatyti re
dakcijoje besidarbuojantys žur
nalistai. Jis maloniai sutiko
nusifotografuoti su žurnalis
tais. Redakcijos kolektyvo
vardu Almai ir Valdui Adamkams buvo padovanota žino
mos lietuvių tapytojos Sofijos
Valiukaitės-Juknienės 1959aisiais lieta akvarelė „Rūkas",
archyvinis 1939-ųjų gruodžio
mėnesio pabaigos laikraščio
„XX amžius" numeris, šių me
tų trečiasis žurnalo „Naujoji
Romuva" numeris, leidyklos
„Naujasis amžius" išleistos
knygos ir keli „XXI amžiaus"
paskutiniai numeriai, padėkota
už apsilankymą.
„Ilgiausių metų linkime,
likti prezidentu linkime, Die
vo palaimos prašome", — taip
dainavo „Atžalynas" ir redak
cijos darbuotojai, išlydėdami
Lietuvos prezidentą, o ketu
riolikmetė Eglė Raudytė, įtei
kusi V. Adamkui gėles ir pre
zidento pabučiuota labai rim
tai pažadėjo mėnesį nesi
prausti...
Kazimieras Vikonis

IRAKAS — IS KUR,
KADA IR KAIP?
A L E K S A S VITKUS
Nr.3
Deja, j o prastai organi sausį priartėjo prie dabartinės
zuoti beduinai ir kijokie ara Gazos pietinių
pakraščių.
bai, be anglų pagalbos nieko Vokiečių karininkų veda
svarbaus nenuveikė. Su jais miems turkų daliniams vyku
bendravęs, anglas T. E. Law- siai besipriešinant, pasistumti
rence, pagarsėjęs kaip „Law- likusias 75 mylias iki Jeru
rence of Arabia", irgi niekuo zalės užtruko beveik metai. J
ypatingu nepasižymėjo. Suki šventąjį miestą anglų gen. Sir
limas prasidėjo Mecca mieste, Edmund Allenby vedami, da
bet sukilėliai nepasiekė, nei liniai tejžengė tik 1917.12.09.
už maždaug 300 mylių esantį Mėgindamas kaip nors kuo
Medinos miestą, kur stovėjo greičiau sugniuždyti Otomanų
stipri turkų įgula.
pasipriešinimą, Allenby stū
Norėdami apsaugoti Egip mėsi toliau, ir 1918 metų pa
tą, anglai iš ten pradėjo žygį į vasarį užėmė buvusios TransPalestiną. Išstūmę Otomanų jordanijos (dabartinio Jor
imperijos dalinius iš jų nese dano) sostinę Amman. Rot tą
niai ir t r u m p a m laikui užimto pat I pavasari, prasidėjusi Va
Sinai pusiasalio, jie 1917 motų karų fronte smarki vokiečių

Kazys Ambnrzau

Ar Lietuvių
brandos

Šiaulių universiteto Technologijos fakulteto dekanas Vidas Lauruška (iš kairės), Socialinių mokslų fakulteto
dekanas Teodoras Tamošiūnas ir Šiaulių un-to rektorius prof. Vincas Laurutis prie surastosios senosios Lietuvos
studentų vėliavos.

ŠVEICARŲ DOVANOS ŠIAULIŲ
UNIVERSITETO MOKSLININKAMS
Šiaulių universiteto (ŠU)
mokslininkų,
vadovaujamų
rektoriaus prof. Vinco Lau
ručio, nuvykusių į Šveicarijos
Fribourg universitetą daly
vauti Rytų bei Centrinės
Europos centro rengiamoje
kasmetinėje
konferencijoje,
laukė dvi malonios staig
menos. Kelionės tikslas —
aplankyti
universitetinius
technologinius parkus, pasira
šyti Socrates/Erasmus bend
radarbiavimo programą, pagal
kurią 5 ŠU studentai ir 2
dėstytojai vienam semestrui
išvyks į Fribourg universitetą.
Viešnagės metu rektoriui prof.
V. Lauručiui buvo įteikta
„Swiss Baltic Net Prize", 5,000
Šveicarijos frankų premija už
ypatingus nuopelnus, gerinant
tarpusavio supratimą t a r p
trijų Baltijos valstybių ir Švei
carijos.
Šveicarijoje esantis Gebert
Ruf fondas, kuris rūpinasi
užmegzti ir plėtoti ryšius
mokslo srityje tarp Šveicarijos
ir trijų Baltijos valstybių, įs
teigė minėtą premiją. Fondas
15 procentų lėšų skiria šiems
ryšiams tarp valstybių gerinti.
Pirmasis tokios premijos lau
reatas buvo A. Oplatka, ku
riam premija buvo skirta už
knygą apie Estijos prezidentą
Lenart Meri.
Tačiau, pasak ŠU rekto
riaus V. Lauručio, jam ir visai
šiauliečių grupei daug malo
nesnė buvo antroji staigmena.
Jiems netikėtai buvo parodyta
Lietuvos studentų sąjungos
Fribourg universitete vėliava.
Sąjunga buvo įkurta 1922
metais. Tuo metu apie 20 moks
lininkų iš Lietuvos šiame uni
versitete baigė daktaro studi
jas. Lietuvių studentų gerai
išsilaikiusi vėliava buvo rasta
archyvuose. Rusams okupavus
Lietuvą, studentai iš Lietuvos
į Šveicariją studijuoti nebevyko, o vėliava buvo saugo

Taigi pirmieji Šiaulių uni
versiteto studentai, po sutar
ties pasirašymo nuvykę mo
kytis į Šveicariją, tarsi atkurs
ir Lietuvos studentų sąjungą.
Šiaulių universiteto prof.
V. Lauručio
pasakojimas
paskatino atidžiau pasižval
gyti po Čikagos Lituanistikos
tyrimo ir studijų centro ar
chyvus, ir pasidomėti apie
lietuvius Šveicarijoje.
Šveicarijos Fribourg uni
versitetas įkurtas 1889 m. Čia
nuo pat įsikūrimo pradžios
buvo kviečiama profesūra iš
įvairių pasaulio valstybių.
Taigi ir studentai vyko
mokytis iš Vokietijos, Pran
cūzijos, Italijos. Nebuvo išim
tis ir Lietuva. Vienu metu čia
mokėsi apie 150 studentų iš
Lietuvos. „Lietuvių enciklope
dijoje", išleistoje Bostone, mi
nima, kad pirmas lietuvis,
1835 m. atvykęs mokytis į
Fribourg universitetą, buvęs
kunigas Juozas Stankevičius.
Beje, kaip ir daugelis kitų,
bijojusių Rusijos valdžios
persekiojimų, J. Stankevičius
studijavo, prisidengęs Montvid Camille slapyvardžiu.
Tarp pirmųjų studentų dar
minimi Juozapas Petrulis, Jo
nas Kusenas, Moša Helmanas.
Iki 1936 metų net 30
Fribourg studijavusių studen
tų apgynė daktaro disertacijas
teologijos, filosofijos, gamtos ir
matematikos mokslų, teisės ir
ekonomikos mokslų fakulte
tuose.
Vėliau Fribourg disertaci
jas apgynė ir garsieji Lietuvos
vyrai: I. Tamošaitis, V. My
kolaitis, S. Šalkauskis, K.
Ambrozaitis.
Šiauliečiams
parodyta
lietuvių studentų vėliava,
matyt, sietina su spaudoje
minima Fribourg akademine
lietuvių draugija „Lituania",
kuri iš pradžių labiau rūpinosi

ofenzyva, privertė į ten sku
biai perkelti visą Allenby
60,000 vyrų kariuomenę. Dar
prieš karui baigiantis, anglų
daliniai buvo Beirute, Damas
ke ir Aleppo, pačioj? Sirijos
šiaurėje, netoli dabartinės
Turkijos sienos.
Baigiantis karui. Otoma
nų imperija buvo praradusi
jau beveik visas arabų žemes.
Prancūzija „globojo" Maroką ir
Tunisą, o Alžyrą bandė laikyti
kaip dalį tikrosios Prancū
zijos. Italai užėmė Libiją, o
Egipte šeimininkavo anglai. To
liau rytuose vyravo taip pat
anglai, ir tik Sirijoje bei Libane
prancūzai reiškė savo pretenzijas.
Kai Pirmasis pasaulinis
karas pagaliau baigėsi, kariš
ka anglų Bagdado okupacija
jau buvo nusitęsusi pusantrų
motų Britanijos politikai Lon
done tikėjosi, kad šis kraštas,
kur jau buvo nujaučiama tu
rint didžiulius naftos šal

tinius, liks jų tiesiogėje val
džioje ar bent kokia nors
forma jų įtakoje. Pats kraštas,
kurį vakariečiai buvo pripratę
vadinti Mezopotamija, įvairių
arabų tautelių tarpe buvo va
dinamas Iraku. Tai buvo viena
labiausiai atsilikusių tik ką
sugriuvusios Otomanų imperi
jos provincijų.
Londonas ieškojo sprendi
mo. Tos didžiulės teritorijos
(170,000 kv mylių — kaip
Kalifornija) laikinas valdyto
jas, Britų Indijos pulk. Arnold
Wilson savo pranešime taip
apibūdino situaciją: „Pagrin
dinė problema yra ta, kad mu
sulmonų šiitai nepasiduos
daugumą turintiems suni
tams Kurdai nenorės būti val
domi arabų Jtakingi Bagdado
verslininkai žydai ieškos savo
teisių Iš Turkijos \ šiaurini
miestą
Mosul
pasitraukę
krikščionys tikėsis anglų
paramos 75 proc. gyventojų

ma.

Pirmojo pasaulinio karo be
laisviais, atsidūrusiais Vo
kietijoje ir Austrijoje.
Spauda mini ir kitą Ciu
riche veikusią lietuvių studen
tų
draugiją
„Draugyste
Lietuviszkos
Jaunuomenės
Friburge" (1899 ), kurios na
riai buvo J. Montvidas, J.
Petrulis, K. S. Daugirda.
Vėliau ši draugija supaprasti
no savo pavadinimą ir pasi
vadino „Rūta". „Rūta" taupė
lietuvišką spaudą, telkė po
Europą išsibarsčiusius lietu
vius studentus. 1915 metais
„Rūta" vėl pakeitė pavadinimą
į „Lituania". Ta proga buvo
pašventinta draugijos vėliava.
Ar tik nebus prie šios vėliavos
ir nusifotografavę svečiai iš
Šiaulių universiteto?
Žinoma, kad po Antrojo
pasaulinio karo Šveicarija
priglaudė kelis šimtus lietuvių
tremtinių, kurių daugelis vė
liau išvažinėjo į užjūrio kraš
tus. Vėliau apie 100 lietuvių li
ko, daugiausia Ciuriche ir
Berne. Berne buvo apsistojęs
ir Šveicarijos Lietuvių Bend
ruomenės pirmininkas dr. A.
Gerutis. Turėjo lietuviai čia ir
savo laikraštį. 1951 metų
vasario 8 dieną pasirodė „Švei
carijos lietuvių žinios", ėję 3-4
kartus per metus (redaktorius
dr. A. Gerutis).
Iš žymesnių Šveicarijos
lietuvių „Pasaulio Lietuvių Ži
nynas" (1953 m.) mini dr. prof.
J. Eretą, dailininką Joną Mac
kevičių, Vasario 16-osios Akto
signatarą kun., prel., prof. K.
Šaulį, kuris ėjo ir Lietuvos
ministro Šveicarijoje pareigas.
Taigi ryšiai su Šveicarija ir
jos universitetais atsinaujino.
Šiaulių ir Fribourg univer
sitetų bendravimas, matyt,
ateityje padės atskleisti dar ne
vieną netikėtą abiejų valsty
bių sąsają.
Dr. Stasys Tumėnas
Šiaulių universitetas

yra gentys, tautelės, kurios
niekada nebuvo išvysčiusios
tradicijos klausyti bet kokios
valdžios". Ką daryti? Kaip
elgtis?
Senovėje toje pačioje teri
torijoje Asirija plėtėsi į va
karus, rytus ir šiaurę. Babi
lonija — į pietus. O 1919 m.
arabų politikai, veikėjai ir
šiaip įvairūs intrigantai nesu
tarė, ką daryti, išskyrus vieną
bendrą mintį — nekęsti anglų.
Vyko nereti anglų karininkų
užmušinėjimai. Labiausiai ara
bų buvo nesuprantama, kad
Sirijoje jau seniai buvo pran
cūzų įsteigta arabų valdoma
administracija, tuo tarpu Ira
ke nebuvo prieita jokio spren
dimo. Po kraštą siautė gink
luotų arabų gaujos, plėsdamos
ir vietinius, ir žudydamos
anglus, skelbiančios Anglijai
šventąjį karą.
Bus daugiau

->

fondas gaus
diplomą?

Išgyvename laiką, kada pyrimu bei darbu toji idėja
nemažai išeivijos lietuvių or buvo įgyvendinta. Teko tada
ganizacijų užsidaro, arba pa organizatoriams dėti pastan
tylomis dingsta. Tenka vertin gų paveikti Lietuvių Bendruo
ti kiekviena visuomeninę or menes vadovybę (S. Barzduką,
ganizaciją, rodančią gyvastį ir A. Nasvytį, J. Puziną), kad LB
entuziazmą veiklai. Džiau užsimotą savo fondo steigimą
giamės ilgu Lietuvos Vyčių or sustabdytų ir visi kartu orga
ganizacijos amžiumi. Vertina nizuotų Lietuvių fondą. Nau
me L. K. Spaudos draugiją, iš jos idėjos ugnis neužgeso, nes
tesėjusią leisti dienraštį JDrau- ji buvo energingai ir pastoviai
gą" jau per 90 m. Plačiausios kurstoma. Organizatoriai milijo
apimties organizacijos JAV ninį fondą statė ant plačios
Lietuvių Bendruomenes nyks bazės ir idealistiniu pagrindu.
tančių apylinkių skaičius jau JAV LB talka buvo didelė ir
viršija naujai susikuriančias. pagal susitarimą. Jau suorga
Po Lietuvos nepriklausomybės nizavus pirmąjį šimtą narių,
atgavimo, išeivijos lietuvių po gimė ir visuomenės pasitikėji
litinės organizacijos vos juda. mas, kuris vėliau kas metai
Mažesnės apimties visuome augo. atnešdamas daug pali
ninių, profesinių, ideologinių kimų. Lietuvių fonde atsirado
ir kitų organizacijų su men net keliasdešimt fondelių su
kais iždais dar yra daug, lai aukotojų pageidavimais. Kiek
kas nuo laiko apie jas iš viena didesne organizacija
girstame spaudoje. Apie išeivi tiek yra visuomenės vertina
jos kultūros puoselėjimui svar ma, kiek ji tai visuomenei duo
bias Lietuvių rašytojų ir Žur da. Ką duoda Lietuvių fondas?
Per savo palyginti jauną
nalistų sąjungas spaudoje iš
girstame, kai jos pasiima Lie veiklos amžių, LF lietuvišką
tuvių fondo skirtas metines kultūrą parėmė 10 milijonų
premijas. Šalpos organizaci dolerių. Jau treti metai iš eiles
jos, ypač vaikų globos ir jų visų LF taryba pelno skirstymui
priekyje stovintis BALFas, dar paveda vieną milijoną doi. Sa
lia to, savo sukakties metais
patenkinamai veikia.
Palyginimo dėlei, pami ruošia koncertus, globoja me
nėtinos visuomenines-iinar.- ną. Kultūros ugaymui paska
sinės organizacijos, savo ižde tinti, LF pasiūlė LB skirti pre
laikančios per milijoną dole mijas rašytojams, menininkams
rių. L. K. susivienijimas per ir kt. Nepriklausomybę atga
daugelį metų surinko mili vus, LF paskyrė Lietuvos kul
jonines sumas, kurias sudėjo tūriniams reikalams paremti
nuoširdūs nariai ne tik del vieną milijoną dolerių. Užtru
mažo gyvybės apdraudimo, ko net vienuolika metų. ir tik
bet paremiant ir kitus tos or šiemet paskutinis gavėjas
ganizacijos darbus, pvz., šal (Čiurlionio muziejus) atsiėmė
pą, net mokyklų ir bažnyčių paskirtą paramą. Tai liudija,
statybą. Leido laikraštį „Gar kaip LF kruopščiai tikrina,
są". Šiais metais toji organi kad 7,000 LF narių sudėtos
zacija savo milijoninį iždą aukos nenubyrėtų pro šalį ir
nunešė Slovakų kat. Moterų patektų tam, kam paskirta. '
LF tarybos ir valdybos na
susivienijimui. Tokiu būdu
riai
aukoja savo laiką ir ke
nuvylė daugelį idealistų na
lionės
išlaidas, yra tik du ap
rių, netekome lietuviškų rei
kalų rėmėjo. Apgailėtina, kad mokami asmenys, kurie veda
tie du susivienijimai (SLA ir raštvedybą. LF taryba reaguo
LKS) nesusijungė į vieną. Kita ja į laiko reikalavimus, tobuli
panaši organizacija SLA (Su na įstatus ir juos keičia su
sivienijimas lietuvių Ame JAV LB sutikimu. Pasiūliusrikoje) su 3 mln. atsargos kapi tobulesnį tarybos narių rinki
talu draudimo reikalams dar mo būdą — tiesioginį balsavi
vegetuoja, leidžia laikraštį mą, kilo visuomenėje reakcija,
„Tėvynę", retkarčiais paremia nes gal jo ir nesuprato. Lietu
kultūrinius bei visuomeninius viškos kultūros ugdymo paska
įvykius. LDS (Lietuvių dar tinimui, LF taryba n u t a r ė
bininkų susivienijimas) dar skirti 25,000 dol. premiją, pa
vegetuoja, leidžia laikraštį vadintą JDr. Antano Razmos
„Tiesą", savo veiklą suprasti vardo Lietuvių fondo premija".
no iki socialinių-pramoginių Metiniame LF narių suvažiavi
pobūvių. Spaudoje nematome, me toji premija didesnio en
tuziazmo nesukėlė, tačiau jau
ką jie remia šalia draudimo.
tokios dvi mokslo premijos —
Tautos fondas spaudoje
švietimui ir muzikai buvo sėk
dažniausiai matomas. Atsar
mingai paskirtos. Kitam LF
ginį kapitalą sumažino apie 2
metiniam suvažiavimui bus
mln.. bet garsėja dosniu de
pristatytas planas trečiajai
mokratizacijos Lietuvoje parė
premijai, šį kartą mokslinei
mimu, remia Lietuvos spaudą,
medicinai. Suvažiavimo daly
švietimą Lietuvoje ir istorines
viai turės progos pasisakyti,
rezistencijos studijas. Turi to
ar ir toliau pageidautina to
kį pat atleidimą nuo fed. mo
kias premijas skirti. Suvažia
kesčiu, kaip ir Lietuvių fondas.
vime numatoma pristatyti ir
Visus tuos čia paminėtus
naujai peržiūrėtus LF įstatus,
milijoninius fondus aiškiai
labiau suderintus su Illinois
pralenkia Lietuvių fondas, ku
įstatymų reikalavimais.
ris sulaukė tik 40 metų ju
biliejaus. Lietuviškoji išeivija
LF sumažino visuomenes
Amerikos istorijoje kito tokio piniginių rinkliavų rūpesčius,
visuomeninio-finansinio fon daugeliui kultūriniu organi
do, per tą laiką sukaupusio ar zacijų padėjo išsilaikyti, pa
ti 15 milijonų, niekada ne rėmė spaudą, šimtams stu
turėjo. Vienas asmuo milijo dentų suteikė galimybę studi
ninio fondo nėra sukūręs. Ju juoti. Pageidautina, kad Lie
biliejaus proga tenka priminti, tuvoje būtu įsteigta ir LF ats
kad buvo surastas būrelis tovybe, nes ten šelpiami stu
asmenų, kurie susitelkė apie dentai, mokytojai, kiti kul
dr. Antano Razmos iškeltą tūriniai projektai. Pageidau
idėją: sutelkti milijoną nelieči tina, kad šio jubiliejaus proga
amo kapitalo, iš kurio gauna lietuviškoji visuomene Lietu
mos palūkanos butu skinamos viu fondui suteiktų brandos
lietuviškai kultūrai remti ir diplomą, jau išrašytą aukso
lietuvyboi išlaikyti Nors pa raidėmis. Linkėtina Lietuvių
našių minčių spaudoje buvo fondui ir toliau nenuslysti nuo
iškelta ir anksčiau, tačiau tik pirminių pamatų, sekti išeivi
dr. A. Razmos ir jo kolegų pra jos kultūros vyksmą, jos po
dinio steigėjų būrelio užsis reikius ir toliau juos remti.
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mirė taip ir nesulaukusi tos
kompensacijos. Testamentui
įsigaliojus 1977 metais, Vida
Šie žmones įsirašė į Lie nininkas Dainius Sverdiolas, ligentų šeima. Gimė dukra. savo išpera". Mano dukra smu
Bočiene, tapusi paveldėtoja, tuvos istoriją. Jie gyveno a r J u o z a s E r e t a s — moks Davėme jai Gintarės vardą. ko vis žemyn, tapo alkoholike.
viltingai patiki valdžios pa gyvena kartu su mumis. Tai lininkas. Archeologas Luchta Kai jai ejo penkiolikti prasi Po kiek laiko, išsiskyrus su
žadais atgausianti kompen rusai, lenkai, žydai, totoriai, nas vienas pirmųjų įsigilinęs į dėjo Sąjūdis. Gintarė buvo buvusiuoju vyru, susitiko ki
saciją. Tuo tikėdama, neturė karaimai. Kai kurie jų" įvardija Kernavės istoriją, ten pradė kaip pašėlusi — leke į visokius tą žmogų, vyresnį už save, pa
dama darbo, kabindamasi už save lietuviais. Kai kurių mo jęs kasinėti, atradęs, pirmąją budėjimus prie Aukščiausio kilusį iš alkoholizmo liūno.
Parengia Ligija
Tautkuviene,
talkinant sūnui Adomui
gyvenimo, paima paskolą iš tinos lietuves.
kūlgrindą. Daug. labai daug sios tarybos, mitingus. Tėvas Tikėjausi, kad jis padės Gin
privataus asmens...
Arturas Kornyšovas — vie kitataučių, gyvenančių Lietu anksčiau visiems gyręsis, kad tarei atsistoti ant kojų. Pra
Rašvkite mums ..Draugo" adresu su nuoroda ..Bičiulvstei'
Liko skola, skolintojui irgi nas žymiausių Lietuvos krep voje dirbo, dirba ir dirbs dar jo žmona rusė (tokios mišrios džioje lyg taip ir buvo. Kai ji
arba P.O. Box 4102, Wheaton. IL 60189
reikalingi
pinigai. Jam tar šininkų. Sergejus Jovaiša — bus, garsinančius Lietuvą, pa arba internacionalines šeimos laukėsi vaikelio, meldžiau
Nr.60
ei paštas: biaulyste@aoi.com
nauja teismai, teismų ansto- ilgametis „Žalgirio" koman dedančius Lietuvai. Tai tau buvo labai populiarios, nerei Dievo, gal viskas bus gerai.
liai. Varžytinės neišvengia dos krepšininkas, buvusi žvaigž tos, kurios gyvena kartu su kėjo ne partijon stoti ir taip buvo Deja, mergytė gimė labai silp
L.T. aišku, kad žmogus vedęs rusę nutė, reikėjo ypatingos priežiū
mos. Ko gero liks Vida Bo dė. Į Lietuvos meno istoriją mumis arba šalia.
ar ištekėjusi už ruso — savas, ros, kurios Gintarė nesugebė
čiene su trimis vaikais be pas Viačeslavas Ganelinas įėjo ne
patikimas), dabar, jei koks jo duoti. Jsikišo mano šeima,
toges. Tad ji nuo gegužės tik miuziklu
„Baltaragio
Ach. Lietuva.
tėvyne tos pasakos pupa —vis ne
mėnesio, palapinę pasis malūnas" (Lietuvos kino stu
mūsų. žirgus pagirdžiusi Juo gana, vis per mažai, ypač
Kai tik perskaičiau „Bičiu mano žodis nepatikdavo, tuoj visi, pradedant garbaus am
tačiusi prie LR Seimo rūmų, dija, baletmeisteris Adomas lystėje" apie rusus ir tautas atkirsdavo: „Ką tu čia, kaca- žiaus mama, brolio, sesers šei
dojoje jūroje, iki Maskvos tiems, kurie prie lovio pirmi.
tampa kaip gyva žaizda Gineitis. Jis yra ir lietuviško gyvenančias Lietuvoje, iškart pe, žinai". Tai buvo skaudus mos, stengėsi padėti. Iš ligo
sienų atjojusi, totorių — mon Seimo kontrolieriai teigia:
seimunams, kurie tik suka
pramoginio šokio „Rylio" au sumojau parašyti. Tik gal ne smūgis. Dažnai pravirkdavau ninės, kurioje bandėme gydyti
golų pergalingus žygius į
„Yra pagrindo manyti, kad
akis nuo moters problemų, torius), bet ir džiazo trio va patiks mano rašymas, nes aš — tik tiek po septyniolikos Gintarę, ji pabėgdavo. Nema
Europą sustabdžiusi, vokiečių vyresniosios inžinierės veiks
šūsnimis atsirašineja, stumdo dovas, kuriame ilgus m e t u s pati esu rusė, patyrusi iš lietu metų vedybinio gyvenimo ga čiau jokios prošvaistės, jokių re
kryžiuočių deginta, grobta, muose yra nusikaltimo vals
nuo vieno prie kito. O spren grojo kartu tokie žymūs muzi vio nuoskaudą. Istorija labai lėjau išgirsti? Bandymas su zultatų nuo mūsų visų deda
Rusijos caru. sulenkėjusių
tybės tarnybai
požymių".
laikyti dukrą nuo naktinių mų pastangų. Kai paskambin
lietuvių, lenkų bajorų perda Taigi, tik požymiai... O kaip dimo nėra. Jei interpretuoti kantai, kaip Molokojedovas. paprasta.
lakstymų,
budėjimų, pasibaig davau, girdėdavau kaltinimus
linta, tremta Sibiran, žudyta, tam paprastam Lietuvos žmo Seimo kontrolierių žodžius, Čekasinas. Tarasovas.
Mano tėvai — iš jūsų mini
davo
tuo,
kad ji atsikirtusi: dėl sugriautos jaunystės ir t.t.
būtų galima teigti, kad „yra
nenužudyta, iškovojusi, pra geliui, nuo valdininkų biuro
Šiuolaikinio Lietuvos šokio mų „pereselencų", kurie po
Tuo tarpu, būdama čia, ga
„Ką
tu
čia
supranti apie Lie
pagrindo
manyti,
jog
Vidos
radusi ir atkūrusi nepriklau kratijos, nesąžiningumo, siun
panoramos neįmanoma įsi karo buvo perkelti Lietuvon,
lėjau
padėti visiems, ką ir
tuvos
reikalus,
kacape",
trenk
Bočienes
byloje
yra
nusikalti
somybę, kaip gi gyveni šian tinėjimo nuo ainošiaus pas
vaizduoti be Jurijaus Smori perteikti patyrimą, pakelti
dariau.
Tapau nelegali. Ilgai
davo
durimis
ir
išlėkdavo.
mo žmogiškumui požymių..."
dien, skęstanti korupcijos, kaipošių, besikabinančiam už
gino. Jis gimė 1955 m e t a i s nusmukusį Lietuvos ūkį. Ma
niui,
susiradau
žmogų, už ku
reketo liūne?
Jei moteris atgautų kom rugpjūčio
gyvenimo nors ir skustuvo
26 dieną K a u n e , ma — technikė, tėvas — mili Prasidėjo kažkoks košmaras,
Ar gali imti ir paprastai ašme-nimis. kaip jam šian
pensaciją, netektų gyventi
1974 metais baigė M. K. Čiur cijos kapitonas. Gimiau Lie kartą, sulaukusi paryčiais grįž rio ištekėjau. Ištekėjau dėl do
atsakyti — Lietuvoje gyveni dien Lietuvoje?
palapinėje prie Seimo, nebūtų
lionio meno mokyklos chore tuvoje. Brolis ir sesuo — taip tančios, pajautau, kad išgėru kumentų, sumokėjau jam ne
mas gerėja, gražėja, nes
palikti vieni vaikai. Tik dėl ografijos skyrių ir iki 1994 m. pat. Mūsų tėvas, nėra ką slėp si, kažkokia apsivėlusi. Sutri mažą sumą pinigų. Kai atėjo
Paskaitai
tokius
ar
9
nusipelnėme gyventi geriau '. panašius
žurnalistų „atra vyriausybes nerangumo, sve šoko Lietuvos valstybiniame ti, buvo mėgėjas pagerti, tad kusi sakiau: „Vaikeli, ką čia galimybė vykti Lietuvon, man
Kai kam norisi matyti tik dimus" ir sutinki, jog tvirtini
timo skausmo nematymo, au operos ir baleto teatre. 1987 tėvai, pagyvenę apie dešimt dabar susigalvojai. Sustok, be drebėjo širdis — ką aš pa
šiltėjančią Lietuvą ir šilte- mas, kad Lietuvoje žmones
sų užsikimšimo, tik dėl abe m. baigė Peterburgo muzikos metų. išsiskyrė. Toliau mama tavęs apsieis visas šitas judė matysiu. Ir iš tiesų neveltui
jančią ..Bičiulystę", pasi labiausiai pasitiki spauda, jingumo eiliniam žmogeliui akademijos baleto režisūros vargo pati viena, nes tėvas iš jimas". Vėl buvo man prikišta gėriau raminamuosius. Mano
kinkius aukso karietą, su bažnyčia, turi daug tiesos. Kai
kyla tokie drastiški sprendi skyrių ir jau gerą dešimtmetį važiavo atgal į Rusiją. Alimen mano tautybė — ruskė. Perspė dukra — alkoholikė. Namai iš
doleriais kišenėje apjoti per esi įvarytas į kampą, kai
mai...
donkichotiškai bando" a t n a u  tų nebuvo lengva išieškoti: tė j a u tėvą, kad mergaitė pradėjo puikiai sutvarkyto buto, pavir
porą savaičių, pasidžiaugti Dievas toli ir negali suskubti
Kas žino kodėl Lietuva jinti, reformuoti klasikinio vas vis keisdavo adresą. Ma vartoti alkoholį. Ką jis? Sumu to lindyne su daug kartų lauž
skaniais restoranų
patie ištiesti konkrečios pagalbos,
įvardijama savižudžių tauta, baleto šarvais apsiginklavusį ma, mano šaunuolė, paaugi šė, nusivedęs į vonią, sutran tomis durimis. Butas kabėjo
kalais, gerėjančiu aptarna suteikdamas daugiau dvasinį
pirmaujanti Europoje savižu profesionalų Lietuvos šokį. nusi vaikus, kibo į mokslus ir kė... Po šio įvykio Gintarė din ant plauko — kad kiek ir būtų
vimu parduotuvėse, kur jau
dybėmis? Ar ne vyriausybė Kaip ir daugelis Lietuvos cho įgijo siuvimo mašinų techno go iš namų savaitei. Vilniuje jau atimtas. Grįžau pačiu lai
nusiraminimą, tada :r klausi
gali išgirsti palinkint ,,have a — kur eiliniam žmogeliui,
kalta nesuteikdama darbo reografų, Smoriginas — išeivis logijos inžinierės diplomą. Gy vyko nenusakomi įvykiai, duk ku. Istoriją galėčiau pasakoti
nice Day". o atsiprašau, dar patekusiam į bėdą beeiti, į ką
vietų, nesugrąžindama tai, iš šokėjų gretų. Talentingas venome neblogai. Turėjome ros negalėjau niekur surasti, ir pasakoti... Kiek kainavo jė
ne. dar ne angliškai, kol kas kreiptis, jei nepriklausomos
kas teisėtai priklauso. Vida aktorius, charakterinių šokių dviejų kambarių butą. Vietos blogiausia, kad ir vyras pra gų ir sveikatos, kad bent ma
(kaip ilgai?! > ir r.e rusiškai, Lietuvos biurokratija, garsėja
Bočiene ne Rolanda Juočienė atlikėjas, turintis subtilų hu nebuvo per daug, bet mus šil dėjo nepareidinėti. Mano pa žąją galėčiau išgelbėti. Ją glo
dar lietuviškai — „geros die tik atsirašinėjimu, pradedant
dė mamos meilė. Išmokome gamintas maistas, nesulauk bos teisėmis augina mano se
ar net ne ministro Zenono moro jausmą.
nos!" — ir paskelbti pasauliui: apačiomis ir baigiant vir Balčyčio sekretorė, ne val
Kostas Smoriginas, Olegas anksti pasirūpinti vieni kitais. damas pareinančiųjų, atvės suo. Mažoji turi daug svei
„Lietuvoje gyvenimas pui šūnėmis? Tada žmogus, kaip
dininke, dirbanti valdiškuose Ditkovskis — talentingi dra Gyvenome Kaune, tad aiškmti davo, vėl buvo šildomas ir t.t. katos problemų, kurios atsi
kus!" Ar taip yra ištiesų, ar
mos aktoriai, d a i n i n i n k a i , nereikia, jog visi prakalbome Sublogau, pajuodau. Gintarė randa, kai motina laukdamasi
tik Lietuvos spauda ieško (ir
Andrius Mamontovas — jo lietuviškai. Mes su broliu bai įšliauždavo į namus, kai nieko kūdikio geria. Suradau kalbą
suranda) ne tik pigių sensaci
pristatinėti nereikia — daini gėme rusų mokyklą, o j a u  nebūdavo. Pasiimdavo jai rei su dukra, padedu jai atsistoti
jų, kasdien skelbdama iš
ninkas, aktorius, rusų dramos niausioji Aliona, susidraugavo kalingus daiktus, persireng ant kojų, pajausti save. Dabar
traukas iš korumpuotos Lie
teatro aktorius Artiomas Ino su kiemo vaikais, pareiškė ei davo ir vėl dingdavo. Metė mo abi esame Amerikoje. Ji lanko
tuvos gyvenimo dienoraščio...
zemcevas, Simfoninio orkestro sianti kartu su Dalyte, Nijole kyklą. Nepilnus ketverius me AA, pradeda susivokti savo
Paskutinėmis žiniomis Lie
dirigentas, pianistas Chaimas ir Tadu į tą pačią mokyklą. tus tęsėsi tas košmaras. Vyras praradimus. Aš dėkoju Dievui
tuvos susisiekimo ministras
Potašinskas, rašytojai Jokū Mama neprieštaravo. Alioną, paliko mus, susiradęs kitą. už ištvermę, kad tokiais mo
Zenonas Balčytis nežino, kaip
bas Skliutauskas, Mykolas k u r i ėmė vadintis Elenute, Teisme bylinėjosi dėl kiekvie mentais nepalūžau, kad sura
ir iš kur, kieno pinigais nely
Sluckis, Markas Zingeris (lan kaimynų vaikai nusivesdavo nos smulkmenos. Skyrybų dau jėgų būti stipresnei už
gus kelias iki jo nuosavo namo
kęsis ir Lemonte), Grigorijus į katedrą, ir taip, mamai nė priežastis — mano tautybė, bėdas. Kalčiausias mano vy
nesutarimai. ras, lietuvis, lemiamu momen
(jau išnuomoto užsieniečiams)
Kanovičius i gaila, rašęs tik nepastebėjus, ji tapo katalike. nacionaliniai
buvo išasfaltuotas per kosrusų kalba), Icchokas Meras, Atėjo laikas pirmajai komuni Dviejų kambarių butą padali tu išdavęs šeimą. Gal ir jam
miškai trumpą laiką. Įdomiai
rašantis tik lietuvių kalba, gy jai. Namuose buvo sąmyšis, no pusiau. Aišku, jis negyve atsisuko antras lazdos galas,
ir paradoksaliai skamba iš
vena Izraelyje. Operos solistas bet viskas susitvarkė, nes kai no tame kambaryje, o mes ne kad sušlubavo sveikata, biznis
valdžios vyro lūpų: „Tuomet
Vladimiras Prudnikovas, sei- mynė Jadvyga padėjo viską iš begalėjome gyventi su dukra nuėjo niekais. Nelinkiu blogo,
miesto merui Artūrui Zuokui
spręsti. Aliona priėjo prie pir viename kambarėlyje. Buvo bet tas blogis, kuris dėka jo
mūnai Medvedevas, Popovas.
pasakiau, jog galiu turėti
Neabejotina, kad pastaruo mosios komunijos ir toliau sunku ir net labai. Gintarei ėjo krito ant mūsų dukters galvos,
problemų, bet jis mane patiki
sius keliolika metų greta Lo uoliai su vaikais lankė baž devyniolikti, kai man pasitai matyt, atsisuko ir prisš jį patį.
\'įda Bočiene. budėdama prie Seimo rūmų. tokiu būdu kovoja už savo tei
Esu dėkinga žmonėms, lie
no, kad aš čia niekuo dėtas". ses.
retos Bartusevičiūtės Nelė Be- nyčią. Tuo tarpu mama buvo kė proga išvykti Amerikon.
ar
tuviams,
kurie padėjo man
Taigi, ne tūkstanti
dešimt
redina buvo pati kūrybingiau k o m u n i s t ų partijos narė... Mokyklon ji daugiau nebėjo,
tūkstančių iš valstybės (gal
namuose. Ji
— eilinis sia ir įspūdingiausia Lietuvos Aliona, jau paaugusi, studija darbo dirbti nenorėjo. Jaučiausi įsikabinti į gyvenimą čia. Dė
manos iš dangaus,
laukia
daugiau mokesčių mokėtojų) žurnalistų pagalbos. Kai irjie Lietuvos žmogus, bedarbis, baleto pažiba. Jos meninė in vo Pedagoginiame institute, kaip pati didžiausia jos gyve koju ir Amerikai, padėjusiai
kišenes kainavęs kelias, šian nebegali ar nenori, ar nespėja
kuriam gyvenimas Lietuvoje dividualybė neatsiejama nuo įgijo mokytojos specialybę, iš nimo blogybė, tad turėjau man neprarast dukters — lie
dien padės padidinti ministro padėti Lietuvos bėdinam
ne rožėmis klotas ir ne pa legenda virstančio jos ir Petro tekėjo už lietuvio, susilaukė išvykti, manydama, kad taip tuvio ir rusės — Gintarės.
pajamas iš nuomojamo na piliečiui, tada žmogus siunčia
auksuotomis karietomis va Skirmanto dueto. Šiuo metu dviejų vaikų ir, kaip toj pa bus geriau mums abiems. Ne
Rasa, buvusi, Raja
mo...
laišką į Amenką. Yra toks žinėtas. Ir prašo ji ne ko nors operos ir baleto teatro baleto sakoj, gerai gyvena. Brolis ve ilgai trukus ištekėjo. Deja, jie
(pavardė redakcijai žinoma)
abu jau buvo įnikę į alkoholį.
Tik žurnalistų dėka vis „Draugas" su „Bičiulyste", neteisėto, sukto apsukto, grupei vadovauja Anželika dė lietuvaitę, turi du vaikus,
Prasidėjo muštynės, triukš
gyvena gerai.
* Pastaba. Iki okupacijos Lie
prašo, kas seniai ir dokumen Choliną.
daugiau ir daugiau paviešina kurie vis dažniau susilaukia
mas
bute,
kuris
iki
tol
buvo
tuvos
ūkis nebuvo nusmukęs! Litas
taliai jai priklauso.
žmonių
mi sukčiavimai, grobimai, iš Lietuvos eilinių
Oskaras Koršunovas — žy
Mano gyvenimas klostėsi
vienas
ramiausių
name.
Kai
buvo
pirmajame
penketuke pagal
Ištvermės Vidai Bočienei, mus dramos teatro režisierius. kiek kitaip. Mokiausi Vilniu
kuriuos užslėpti ar įteisinti prašymų, pagalbos šauksmo.
valiutos stiprumą.
mynai
stengėsi
man
padėti.
Kai Tėvynė lieka kurčia trijų
atkakliai kovojančiai su Vy Foto menininkas Gulievičius, je, sutikau vyresnį už save ke
padeda laipteliu aukščiau
LT.
Tačiau ir jiems pritrūko kant
stovintys valdininkai. „Pasi vaikų motinos problemoms — riausybės abejingumu. Gai Salomonas Sverdiolas — ilga leriais metais inžinierių. Su
lestingas Dievas gal išties pa metis Lietuvos liaudies meno sidraugavome. Apsivedėme. rybės. Vyras, kai paskambin
naudojus tarnybine padėtimi. turi padėti. Bent jau mėginti
galbos ranką. Mums belieka rūmų direktorius, filosofas Atrodo, mūsų šeima, kaip ir davau ir prašydavau paramos,
Valstybinio žemėtvarkos ins padėti.
Istorija visai paprasta. tik viltis, kad ir mes padė Arūnas Sverdiolas. vargo daugelio, buvo normali inte- pasiųsdavo mane „velniop su
tituto vyresnioji inžiniere
Rolanda Juočienė. vaizdin Vida Bočiene — trijų vaikų jome kuo galėjome — pavieši
gose Aukštadvario vietovėse motina, šiais bedarbystės, ne nome...
tuvoje. kad paįvairintume uždengiant. Susmulkintas svogū
Norintys ir galintys padėti
prie ežeru sau susiprojektavo vilties laikais, bando susikur
savo virtuvę, mėgdavome pasi nas trumpam apkepinamas
4 žemės sklypus. Pažeisdama ti kažkokį verslą. Neturė sunkioje situacijoje atsidūru
Daugelis mano draugų
gaminti šašlykus, plovą ir keptuvėje ir sudedamas ant
apie 140 kitų pretendentų, dama pinigų — rizikuoja, už siai moteriai, gali pasiųsti jai
kitokius egzotiškesnius patie apkepintos mėsos, kad ją už
turėjusių prieš ją pirmumo stato butą. su viltimi, kad gal auką šiuo adresu: Vida Bo vis prašo ir prašo plovo recep
to
(jį
dažniausiai
gaminu,
kai
kalus. Kiek gi mes savų, lietu dengtų. Ant viršaus suberiami
čiene,
asmens
kodas
ims
ir
pasiseks.
Kitaip
koks
teisę laisvos žemės fondo
0
turiu
daugiau
svečių).
Nuta
viškų
turime? Cepelinus, ku nuplauti paprasti ryžiai, kad
tikslas rizikuoti
Galų gale 45207060815. Akcinė bendro
žemėje pasirinkti lygiaverčių
riau
siųsti
„Bičiulystei",
kad
ir
gelį — gal... Kiek juos gali val užklotų svogūnus. Užpilama
žemės sklypų vietą interesus, kas geriau — bedarbystė, al vė bankas „Hansą" LTB. Ban
daugiau
trečiosios
bangos
gyti?!
Kristina Salnienė (labai atsargiai, kad nesuar
neteisėtai įrašė save į 4-tą ir kanos vaikų akys ar bandy ko kodas 73000, Sąskaitos
lietuvių
galėtų
pasigaminti
dytų sluoksnių) šilto (geriau
5-tą pretendentų eilę. Aukš mas surasti išeitį. Tačiau, gal Nr.: 100043119354.
I jgija Tautkuvienė namuose šį patiekalą. LieIšeiga: 2-3 svarai kiaulie sia virinto) lengvai pasūdyto
tadvario kadastro
vietoves laimės ar patirties stoka, verslas
nos (pusiau riebi) arba avie vandens, kad apsemtų ryžius
projekto autorė R. Juočienė nepavyksta ir 12,000 litų
nos, 2-3 didelės morkos. 3 di per kelis pirštus į viršų. Troššioje vietoje asmeniniam ar grėsmingai pakyla virš pasi
P.S. Nežinau, kaip kitų
skolinusios
moters
galvos.
delės svogūnų galvos, 1.5 sva kintuvas įdedamas į įkaitintą
valstiečių
ūkiui
suteiktos
seni tėvai pensininkai, bet
ro ryžių (netinka „Instant ri- orkaitę ir plovas troškinamas
žemės neturėjo, jos nenaudojo Išeitis lyg ir atsiranda. Gy
mano be nuolatinės paramos
ce"), aliejaus, prieskonių — pi apie 1 valandą tarp 370-400
ir negalėjo tokios kategorijos veno kartu, globojo iš Sibiro iš Amerikos, gyventų pus
laipsnių. Patikrinti, ar viskas
pirų, baziliko, rosmarino.
žemes palaisvinti pageidau grįžusią tremtinę Stasę Bui- badžiu. Kiek žinau, finansinė
jantiems ją susigrąžinti na- zie* •?, kuri šankiai sirgo parama artimiesiems į Lie
Keptuvėje aliejuje apke išsitroškino. galima tik po
tūra
buvusiems
savinin širdies išemine liga. Stasės tuvą keliauja be perstojo. Ne
piname stambia tarka sutar valandos. Jei ryžiai minkšti ir gia troškinti.
Buizienės turėta nuosavybė, vien šilumai, išgyvenimui....
Plovą galima gaminti ir
kams
R i.iočiene už atlik
kuotas morkas. Sudedame j a s vandens nebėra, tada plovas
tinkamas
valgyti.
Įdėti
į
lėkš
kitokiu
būdu — nieko neke
t'i • v,-,
n ''-rmos žemct- atstatyta Marijampolės rajo
į troškintuvą. Kiauliena arba
tes
taip,
kad
visi
sluoksniai
pinant,
tik sluoksniuotai su
v:,rkn<- •! "His Vik-< uiv.-Tii! no valdybos sprendimu (1995
aviena supjaustoma kubeliais
būtų
paimti
kartu.
Daug
kas,
05 20 pagal valdžios priim
dėti mėsą, morkas, svogūnus,
k.tc*.!-t r-» . ' ' M V I I C
i'K^'ini
ir pakepinama keptuvėje, pri
tu.įstatymus,
priklausė
:r..i» l;'i\•("• mok i m a s :š v;i!stvdedami prieskoniai ir truputis plovui išsitroškinus, supila ke ryžius, prieskonius. Troškini.itgavti pmitiine kompensaci
tx's buidžr'fi l(->u". • -k;t;'<v
druskos Apkepinus sudedame letu šaukštų „ketehupo" ir iš mo būdas tas pats. Gero apeti
ja T.u\a i Sta-'- Bmzifiu*
I tm«kintuvą ant morkų, jas maišo, po to dar 2-3 min. bai to!
H>r ! , . i ! r - 1 - - . p r i u d n i c
Kaip

TAUTOS, GYVENANČIOS

Bičiulystė

LIETUVA, TĖVYNE MŪSŲ

PLOVAS

Nt-^f

SU MUMIS ARBA ŠALIA

n

Trumpai ąple viską

0<»u4o«ot» _l*««u»o« ryto" OJU. JUrtuvc. Urnų' OŽ>. .J«e«pnhUko«' 'R'
JUano <Suu»* : KD •. ..KUup»<U- K „Vatetyfats ži»g- ;V2> .l.«mikn,. BNS
ir Eitu* iniunnaajomu •

* Buvusios p r e m j e r ė s Ka komitetui pareikalavo labai
z i m i e r a s P r u n s k i e n ė s ma daug laiko.
(BNS)
n y m u , socialdemokratus vi
* Butų ūkio tarnybos
siškai tenkina dabar esanti ir S a v i v a l d y b ė s socialinių
padėtis, kai prezidentas nėra r e i k a l ų skyriaus darbuotojai
labai aktyvus, nekliudantis sulaukia vis daugiau žmonių
jiems veikti savo nuožiūra. prašymų kompensuoti šildymo
Tačiau ji sakė tvirtai įsiti ir karšto vandens išlaidas.
kinusi, jog, skirtingai nuo so Pernai vargingai gyvenan
cialdemokratų, socialliberalų tiems kauniečiams vien mal
kandidatas Artūras Paulaus koms įsigyti skirta
apie
kas tikrai siekia prezidento 472,000 litų. Per visą šildymo
posto. Todėl rinkimai nebus sezoną vienai šeimai skiriama
formalūs, kaip to kai kas no 9 kubiniai metrai malkų. Per
rėtų, sakė K. Prunskienė.
nai į Savivaldybę kreipėsi šiek
tiek daugiau nei 1,500 varto
(KD, Elta)
* G a n a p a s l a p t i n g a i rin tojų. Daugiau nei 30,000 gy
k i m a m s K a u n e r u o š i a s i iki ventojų šildymo sezono metu
šiol mieste buvusi populiari gavo kompensacijas už karštą
Vytauto Šustausko partija. vandenį. Kaune šildymo sezo
Lietuvos laisvės sąjungos kan no metu socialiai remtiniems
didatai slepiami, o neoficialiai žmonėms kasmet išmokama
teigiama, kad visų kandidatų daugiau nei 6 mln. litų.
likimai — partijos vadovo ran
* Lietuvoje 18,000 vaikų
kose. Lietuvos laisvės sąjun a u g a globos įstaigose. Kūdi
gos vadas V. Šustauskas Sei kių globos namuose — 900
mo restorane gyrėsi, kad i mažylių. Šiaulių apskrities
savo partijos rinkimų sąrašą kūdikių globos namuose šiuo
ketina prisivilioti žinomą Kau metu gyvenantys 77 mažyliai
no verslininką Tautvydą Barš turi abu tėvus ar bent vieną iš
tį. „Ubagų karaliui" prireikė jų. Tačiau nė viena šeima
milijonieriaus.
(LŽ, Elta) valstybei nepadeda auginti
* K l a i p ė d o s m i e s t o tary savo vaikų, nors įstatymai tai
bos Naujosios
sąjungos ir numato.
(LŽ, Elta)
frakcijos pirmininkas Anta
* V i l n i a u s „Žalgirio" fut
nas Bosas atsistatydino iš šių
b
o
l o k l u b e — m a i š t a s . Neo
pareigų ir pareiškė nedalyvau
ficialiomis
žiniomis, daugiau
siąs artėjančiuose savivaldy
nei
du
mėnesius
-atlyginimų
bių tarybų rinkimuose. „Aš
negaunantys
futbolininkai
nesu Naujosios sąjungos parti
jos narys, todėl, prasidėjus šeštadienį atsisakė vykti į
priešrinkiminei kovai, partijai Kauną žaisti A lygos rungty
geriau, kad frakcijai vado nių su „FBK Kaunas". Oficia
vautų jos narys, kuris sieks liai buvo pranešta, kad „Žal
pergalės ir artėjančiuose rin giris" Kaune nepasirodė dėl
kimuose", sakė A. Bosas. Jis autobuso gedimo. Rungtynių
teigia nusprendęs pasitraukti likimas šiandien bus svarsto
iš politikos dėl to, kad treji mas Lietuvos futbolo federaci
metai aktyvaus darbo miesto jos Drausmės komitete.
taryboje ir valdyboje bei vado
* Pirmąjį Vilniuje legalų
vavimas Savivaldybės turto k a z i n o a t i d a r i u s i „Casino
PASLAUGOS

ELEKTROS
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI.
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiestyje. Dirbu gre
itai, garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

Planet" patiria rimtų verslo pajudėti kruvinųjų 1991-ųjų
sunkumų. „Kol veikia visi po sausio įvykių tyrimas. Spalio
grindiniai lošimo namai, tol 31 d. pasieniečiai sulaikė bu
nieko nebus. Negali legalus vusį Rygos OMON darbuotoją,
verslas konkuruoti su pogrin Igorį Gorbanį, kurio kelerius
diniu. Reikia bent suvienodin metus per Interpolą ieškojo
' (R, Elta)
ti baudas, kurias mokame mes Latvija.
ir kurias moka jie. Dabar Vil
* N u s t a t y t a , k a d suk
niuje yra apie 12 nelegalių č i a v i m o s c e n a r i j a i ,
kaip
lošimo namų", sakė „Casino išvilioti iš patiklių aukų kuo
Planet" valdybos pirmininkas, daugiau pinigų už neva ar
vienas iš Jonavos „Achemos" timųjų padarytas autoavari
direktorių Rimantas Rėklaitis. jas, kurpiami ir Marijampolės

* Teisingumo ministeri
L i e t u v o j e g y v e n a 2.8 m i l i j o n o k a t a l i k ų
joje u ž r e g i s t r u o t a n a u j a vi
suomeninė organizacija Lietu A t k e l t a iš 1 psl. yra Vilniaus sų) daugiausia gyvena Klaivos šviesos lyga (LŠL), siek (73 proc.) ir Utenos apskrityse pėdos (8.2 proc.), Vilniaus (8
sianti skleisti „aktyvaus paci- (76 proc.).
proc.) ir Utenos (7.5 proc.j
fizmo" idėjas. Parlamentaras
Antra pagal dydį tikin apskrityse.
Rolandas Pavilionis tikisi, kad čiųjų grupė Lietuvoje yra sta
Be to, Lietuvoje yra 27,100
jo vadovaujama organizacija čiatikiai
(ortodoksai)
— (0.8 proc.) sentikių,' 19,600
„Šviesos lyga" ateityje taps 141,800 gyventojų (4.1 proc.) (0.6 proc.) evangelikų liute
politine partija.
(LŽ, Elta) nurodė, kad išpažįsta šį tikė ronų, 7,100 (0.2 proc.) evange
* P r i e p a t a i s o s d a r b ų ko jimą. Šiai bendruomenei save likų reformatų, 3,500 (0.1
lonijų į s i k ū r u s i o s į m o n ė s ir priskyrė 52 proc. ukrainiečių, proc.) Jehovos liudytojų, 2,900
gamybos padaliniai uždirba 46 proc. rusų ir 32 proc. bal- (0.1 proc.) Musulmonų sunitų.
(BNS)
pelno, tačiau tik dėl pridėtinės tarusių. Stačiatikių (ortodokvertės mokesčio lengvatos.
Vilniuje a t k u r i a m a s prieš 100 m e t ų b u v ę s
Kalėjimų departamento teigi
a m a t i n i n k ų miestelis
mu, nuo 2004 m., kai turėtų
baigtis galioti šio mokesčio A t k e l t a iš 1 psl. kalvystės ir amatininkų miestelyje driekėlengvata, daliai įmonių gresia kitus amatus", pasakojo A. si kanalas, o prie jo stovėjo
bankrotas.
(VŽ, Elta) Paulavičius. Miestelio atstaty odos apdirbėjų malūnas. Mies
* S o s t i n ė j e UAB JBaltic mo parengiamiesiems dar telis sunyko, kai buvo uždary
Optical d i s c " a t i d a r ė n a u j ą bams savivaldybė yra skyrusi tas malūnas, nors paskutiniai
pastatai išsilaikė iki praėjusio
kompaktinių plokštelių ga 1 mln. litų.
amžiaus vidurio.
Maždaug
prieš
100
metų
myklą. J vienintelės Baltijos
valstybėse kompaktinių plokš
V i l n i a u s g a t v e s s t e b i 27 o p t i n ė s „ a k y s *
telių pramoninės gamybos
įmonės • statybą
investuota A t k e l t a i š 1 p s l . policijos Anot jų, tokiam „persigrupaapie 5 mln. litų. Dabar per kompiuteriuose bus saugomas vimui" policija taip pat ruošia
dieną pagaminama
10,000 dvi savaites, ateityje saugoji si.
Pavadinęs vaizdo kamerų
kompaktinių diskų. Šiemet į mo trukmė ilgės.
įdiegimą
istorinės reikšmės
Optinėmis
linijomis
šis
užsienį bus išgabenta 60 proc.
įvykiu,
Policijos
generalinis
vaizdas
perduodamas
į
cent
pagamintų plokštelių.
komisaras
Vytautas
Grigara
rinį stebėjimo pultą Vyriau
* B e v e i k 68 p r o c . m o k i  siajame policijos komisariate, vičius paminėjo vieną iš sau
nių s a v a i t i n i s u g d y m o k r ū  kur prie ekranų budi specia giausių Europos valstybių
vis viršija higienos normas. liai apmokyti pareigūnai. Ka Suomiją — jos teritorijoje
Vidutiniškai XI-XII klasių meros labai jautrios, todėl fil įrengta 2.5 mln. vaizdo kame
moksleiviai visą savaitę užim muoti vaizdą jomis galima ne rų. „Manau, ateis laikas, kai
ti po 8 valandas kasdien, o, at tik dieną, bet ir naktį.
ir mūsų valstybė taps turtin
metus savaitgalius, jų darbo
Pareigūnai spėja, kad nu gesnė, dabartines kameras pa
diena trunka 11 valandų.
sikaltėliai ir teisės pažeidėjai keis nematomos vaizdo stebė
(KD, Elta)
laipsniškai ims trauktis iš tų jimo k a m e r a s , kurių vietas
* P o s ė k m i n g o s L i e t u v o s miesto vietų, kurios kontro bus galima keisti", sakė V.
p a s i e n i e č i ų o p e r a c i j o s gali liuojamos vaizdo kameromis. Grigaravičius.

SKELBIMAI

S k a u d ž i o s n e t e k t i e s prislėgtas m ū s ų seses AL
D O N Ą i r L I N Ą , m y l i m a m Vyrui i r T ė v u i

SIŪLO DARBA
Window VVashers Needed!
40.000 per year. We need 100 crevvs.
No exp. necessary. Will train. Mušt
have vaiid driver"s license and transportation. Mušt be fluent in English
L.A. McMahon Window NV'aslTing.
Chicago and Milvvaukee area.
Tel. 800-820-6155.

ĮVAIRUS

Reikalingi darbuotojai par
duotuvių valymui TN ir IN
valstijose. Pageidautina vyrai.
Atlyginimas nuo
$1.500 iki $1.800.
Tel. 901-218-7481.
NEKILNOJAMASIS TURTAS

GREIT PARDUODA

Del
draudimo
skambink man

:»-i

Landmark
properties

Bus. 773-22M7B1
Res. 706425-7160
MoM 773€9O€B06
Pager 630314-4330

FRANK
ZAPOLIS

griežtojo režimo pataisos dar
bų kolonijoje. Šiuos nusikalti
mus tiriantys Žaliakalnio kri
minalistai Marijampolės griež
tojo režimo pataisos darbų ko
lonijoje rado mobiliojo ryšio
telefoną su kortele, iš kurio
skambinta, o taip pat užrašų
knygutę, kurioje aptikti naktį
Kaune sulaikytų
spėjamų
bendrų telefonai. Kratos metu
iš kalinių paimta ir daugiau
telefonų.
(KD, Eiu,

A. t A.
ANTANUI RAUCHUI

būrelis

m

3208 1/2 West 95th
Street
Tel. 708-424-8654
773-581-8654
AUTOMOBILIO, NAMŲ,
SVEIKATOS IR GYVYBĖS
DRAUDIMAS
Likę a good ne^ghbor, S t a t e Farm is there.®
• rarm Insurance Companies • Home Offices: Bloomington. Illinois
AITOrVtWjriN/\MLSM*AT<KR
GYVYKSDRATJOVUS;
Agentas Frank Zapolis ir Off Mgr.
Aukse S Kane kalba lietuviukai
FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th Street
Tel. 708-424-8654; 773-581-8654

Aa

s

24HRS,7DAYS
773631-1833
312-371-1837
FREE EST1MATE

Apiidymo ir itdymo rtfmų
vtMpuMkMflfrivncvfcnMIr
Vandens Šildytuvai
Kaminai,
Ganniai boileriai
Centnne saldymo sistema

N e w Vision
Bus.: 708-361-0800
V<ioeVfc* 773*4-783)
Fax: 708-361-9618

DANUTĖ
MAYER

Jei nonte parduoti ar pirkti namus
mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės
1 DANUTĘ MAYER Profesionaliai ir
sąžiningai patarnauja nuo 1986 m
Nuosavybių Įkainavimas veltui.

IEŠKO

GIMINIV

• I e š k a u s a v o t ė v e l i o An
t a n o Ząjausko brolių gimi
nių. Tėvelio broliai Dominy
kas, Pranciškus ir Kazimieras
Zajauskai, gimę Lietuvoje apie
1866 metus, gyveno Kelmės
apskr., Vaiguvos valsč., Kujokų kaime, po karo išvyko gy
venti į JAV. Artimųjų ieško
Antano Ząjausko duktė Bronė
Ząjauskaitė-Sarulienė. Mano
adresas: Mackevičiaus 25-8,
5470 Kelmė. Lietuva.
90

MMHMntt|

M V I m i
THE LITHUANtAN W O * l O - W I O C DAILY

1<§I* 1* 77JSS5

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOC1ATION O F C H I C A G O
22l2WestCcrmakRoad, Chicago, IL 60608
(773) 847-7747
Stephen M. Oksas, President
Potarnaujam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 9$ Metus.

9S00

Mūsų mylima seselė mirė 2002 m. lapkričio 6 d., Šv.
Kazimiero seselių motiniškame name, 2601 W. Marąuette Rd., Chicago, IL, sulaukusi 91 metų.
Į vienuolyną įstojo iš Visų Šventųjų parapijos, Roseland, IL. Vienuolyno įžaduose išgyveno 73 metus.
Nuliūdę liko: Šv. Kazimiero seserys, dukterėčia
Barbara ir Michael Wezner su šeima; svainė Margaret
Chepul Martin ir šeima; daug dukterėčių ir sūnėnų, jų
šeimos bei kiti giminės ir pažįstami.
Velionė pašarvota Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601
W. Marąuette Road, Chicago, IL, penktadienį, lapkričio
8 d. nuo 1 vai. p.p. iki 7 v.v. Mišparai mirusiems penk
tadienį, 7 v. v. Laidotuvių šv. Mišios šeštadienį, lap
kričio 9 d. 9:30 vai. ryto Šv. Kazimiero seserų vienuoly
no koplyčioje.
Po šv. Mišių sesuo M. Salome bus palaidota Šv.
Kazimiero lietuvių kapinėse.
Prašome dalyvauti laidotuvių Mišiose ir pasimelsti
už seselės sielą.
Šv. K a z i m i e r o s e s e r y s ir a r t i m i e j i
Laidotuvių direktorius Lack Brothers

A. t A.
JUOZAS CIBAS
Mirė 2002 m. lapkričio 6 d. sulaukęs 82 metų.
Gimė Lietuvoje, Gudėniškių kaime, Utenos rajone
1920 m. liepos 18 dieną.
Nuliūdę liko: žmona Sofija, sūnus Robertas, dukra
Aušra su vyru George ir anūkais George bei Michael;
dukra Ramunė su vyru Rolandu ir anūke Rasa bei kiti
giminės Amerikoje ir Lietuvoje.
A.a. Juozas buvo ilgametis „Dainavos" ansamblio
narys, priklausė Union Pier lietuvių draugijai.
Velionis bus pašarvotas penktadienį, lapkričio 8 d.
nkuo 3 iki 9 valandos vakaro Petkus Lemont laidojimo
namuose (12401 S. Archer Ave., Lemont, IL 60439, arti
Derby Rd.). Laidotuvės įvyks šeštadienį, lapkričio 9 d.
9:30 vai. ryte Petkus Lemont laidojimo namų kop
lyčioje, iš k u r a.a. Juozas bus palydėtas į Pal. Jurgio
Matulaičio misijos bažnyčią, kur 10 vai. ryto bus auko
jamos gedulingos Mišios. Po šv. Mišių velionis bus pa
lydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Laid. direk. Donald M. Petkus, tel. 1-800-994-7600,
www.petkusfunerlhoms.com

„Verpstės"

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

A. t A.
SESUO M. SALOME
CHEPUL (CEPULIONIS)
Buvusi sesuo Pauline

Nuliūdę artimieji.

t a i p n e t i k ė t a i A m ž i n y b ė n išėjus, n u o š i r d ž i a u s i a i
u ž j a u č i a m e i r l i ū d i m e kartu s u j ų a r t i m a i s i a i s —
V I D A i r Š A R Ū N U RIMAIS, R E G I N A i r ALGIR
D U D A P K A I S , NATALIJA i r J O N U VAZNEL I A I S bei k i t a i s giminaičiais A m e r i k o j e ir L i e t u 
voje.
Skaučių

DRAUGAS. 2002 m. lapkričio 8 d., penktadienis

• I e š k a u savo s e n ų d r a u 
gų, b u v u s i u d e t r o i t i š k i ų Albinos ir Jono Vyšniauskų ir
jos sesers. Taip pat ieškau Al
donos ir Alfos Ponelių, kurie
apsigyveno šiaurinėje Florido
je prie ežero, artimiausias
miestas nuo jų - už 35 mylių.
Prie to ežero gyvena daug lie
tuvių. Prieš kurį laiką „Drau
gas" buvo aprašęs šią mažą
lietuvių grupę ir jos įsikūrimą.
Draugų ieško Sonė Jaskulis.
Mano adresas: 427 Campbell*
Ave., Kalamazoo, MI 49006;
tel. 616-342-8931.
• I e š k o m e giminiu* k u r i e
gyveno Amerikoje - M. Simokat (27 S. Munre Teris,
Darchester, Mass., 02122);
Agotos Kairaitis (26 W. Dakota, Detroit, MI 48203). Taip
pat ieškome Eniušės Jonaitytės-Kromienės ir Jono Kromo bei jų vaikų Emos Kromaitės-Vanagaitienės, Mėtos
Vanagaitės-Tautkuvienės
ir
Editos
Tautkutės-Jakaitienės. Norėtume sužinoti, ar gi
minės dar gyvena Amerikoje.
Rašykite Ligitui Jakaičiui,
Klaipėdos 116-31, Panevėžys,
Lt-5304, Lietuva.

PADĖKA
A. t A.
VINCAS BAZIS
(BAZILIAUSKAS)
Mirė 2002 m. rugsėjo 23 d. Palaidotas Šv. Kazimie
ro lietuvių kapinėse rugsėjo 28 d. Sunku rasti tinkamus
žodžius padėkoti visiems palydėjusiems a.a. Vincą į am
žino poilsio vietą.
Nuoširdžiai dėkojame kleb. kun. J. Kuzinskui ir
kun. R. Adomavičiui už maldas koplyčioje, Juozui Polikaičiui už tokį gražų atsisveikinimo pravedimą, taipogi,
Danguolei Ilginytei, Birutei Jasaitienei ir Broniui Juo
deliui už atsisveikinimo žodžius.
Esame ypatingai dėkingi kun. R. Adomavičiui, solis
tei Praurimei Ragienei ir Algimantui Barniškiui už
giesmes koplyčioje.
Nuoširdžiai dėkojame kleb. kun. J. Kuzinskui už
gedulingas šv. Mišias, už tokį jautrų ir prasmingą pa
mokslą, bei palydėjimą į kapines, taip pat dėkojame
kun. R. Adomavičiui, kun. G. Lengvinui, kun. A. Puchenski ir klierikui G. Jankūnui už atnašautas šv.
Mišias.
Didelis ačiū „Dainavos" ansambliui ir dirigentui Da
riui Polikaičiui už giesmes per šv. Mišias ir sol. Prauri
mei Ragienei už pabaigos giesmę „Anapus saulės".
Taip pat labai ačiū visiems už gėles ir aukas Lietu
vos našlaičių globai. Dėkui visiems, kurie užprašė šv.
Mišias, novenas ir tebesimeldžia už a.a. Vinco sielą.
Dėkojame karsto nešėjams: A. Kazlauskui, dr. L. Ra
gui, J. Polikaičiui, T. Mitkui, A. Urbai ir S. Nitsche.
Ačiū visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems,
kurie buvo su mumis šiose liūdesio dienose ir bandė jas
mums palengvinti.
N u l i ū d ę artimieji

DRAUGAS, 2002 m. lapkričio 8 d., penktadienis

ČIKAGOJE

IR

LB L e m o n t o a p y l i n k ė s
S o c i a l i n i u reikalų skyrius
lapkričio 13 d., trečiadienį,
ruošia išvyką į muzikinj vai
dinimą ..Sunday in the park
with George", kuris vyksta
..Chicago
Shakespeare
on
Navy Pier Theatre". Autobu
sas nuo PL centro išvyks
10:45 vai. ryte. grįš apie 4:30
vai. p.p. Užsakymai priima
mi telefonais; 630-243-0791
ir 708-346-0756.

APYLINKĖSE
R a s t a s L i e t u v o s Respub
l i k o s piliečio p a s a s išduo
t a s Rūtai Š a u č i ū n i e n e i . Tei
rautis Lietuvos generaliniame
konsulate Čikagoje, telefonu
312-397-0382.
A m e r i k o s L i e t u v i ų tau
t i n ė s s ą j u n g o s darbe konfe
rencija įvyks š.m. lapkričio 1617 d. Balzeko muziejuje. Gin
taro salėje. Lapkričio 15 d., 7
vai. vakare, pabendravimas.
Lapkričio 16 d. 9:30 vai. ryto,
prasidės registracija konfe
rencijos atidarymas 10 vai. ry
te. Lapkričio 17 d., 10 vai. ry
te, Jėzuitų koplyčioje šv. Mi
šios. 10:30 vai. r. — Tautinio
kultūros fondo suvažiavimas.
12 vai. — Vilties draugijos su
važiavimas. Visi kviečiami da
lyvauti.

RUDENS DERLIAUS PIETUS
Ruduo — derliaus ėmimo
metas. Tai laikas, kai galime
visi kartu pasidžiaugti tuo.
kuo praturtėjome, ką nuvei
kėme, kito žmogaus, ypač vai
ko, gyvenimui palengvinti, kai
jam reikalinga parama, atjau
ta, meilė. Gražiu „auksinio ru
dens" vardu pavadinome „Vai
ko vartai į mokslą" organizaci
jos renginį, skirtą mūsų bi
čiuliams ir rėmėjams bei orga
nizacijos veiklai paremti.
Trumpai pristatom mūsų or
ganizacijos veiklą nuo įsikūri
mo pradžios tiems, kurie ne
turėjo progos tuo domėtis.
„Vaiko vartai į mokslą" bū
relis susikūrė Čikagoje 1998
m., siekiant rūpintis asocialių,
problematiškų šeimų vaikais,
nelankančiais mokyklos. Iš
mažo būrelio „Vaiko vartai į
mokslą" išaugo į organizaciją.
Susikūrė penki nauji skyriai
Cleveland, Detroit, Nevv York.
Philadelphia ir \Vashington
miestuose. Tai įrodo esamos
problemos aktualumą ir reika
lingumą imtis veiklos.
„Vaiko vartai į mokslą" pri
pažinta JAV, kaip savarankiš
ka, pelno nesiekianti, regis
truota Illinois valstijoje. Orga
nizacijos siekiai ir uždaviniai:
1. Rūpintis, kad remiamų
centrų vaikai Lietuvoje lan
kytų mokyklas.
2. Remti: a. apleistų rizikos
grupės šeimų vaikus; b. skirti
lėšų šių vaikų maitinimui; c.
teikti reikalingas mokslo prie
mones; d. aprūpinti vaikus bū
tina apranga; e. skirti lėšų
buitinėms, sporto ir užsiėmi
mų priemonėms.
3. Raginti Amerikos lietu
vius ir ypač jaunimą savano-

„Norėdami atsidėkoti už
skelbimus ir pranešimus apie
Cicero LB veikią, siunčiame
"Draugui" 100 dol. auką". —
rašo mums Cicero LB pirmi
ninkas Mindaugas Baukus.
Nors ..Draugas'" mielai patar
nauja
mūsų
visuomenei,
skelbdamas jos renginius bei
Dienos išvyką a u t o b u s u į
kitą informaciją, visgi labai United Centre lapkričio 22 d.,
smagu, kai gauname padėką penktadienį, ruošia vyresnių
ir dar su taip reikalinga para jų lietuvių centras Čikagoje.
ma. Labai ačiū!
Matysime naujausią ir įdomią
..Ringling Bros. Barnum &
Baiiey"
cirko programą. Iš
Visi k v i e č i a m i į Sv. Šei
;
vyksime
nuo ..Seklyčios" 9
m o s Viloje Holy Family Vil
vai.
r.,
sugrįšime
1:30 vai. po
ią) rengiamą kalėdinę mugę:
piet.
„Seklyčioje"
pietūs
su nuo
šį šeštadienį, lapkričio 9 d.,
laida
'
kuponu».
Daugiau
in
nuo 9 vai. r. iki 2 vai. p.p.
Svečių laukia daugybė staig formacijos teikiama telefonu
menų ir įdomybių: gražūs 773-476-2655.
rankdarbiai, eglutės papuo
Č i k a g o s L i e t u v i ų pensi
šalai, laimėjimai, varžytines,
n i n k ų sąjungos metinis na
lietuviškų patiekalų pietūs,
rių susirinkimas kviečiamas
net ir Kalėdų senelis mažie
lapkričio 14 d., ketvirtadienį.
siems, prižadėjęs atvykti 11
1 vai. popiet. Šaulių namuose,
vai. ryte. Mugė vyks senojoje
2417 YV. 43rd. gatve. Valdyba
Viloje: 12375 M c Č a r t h y R d .
kviečia visus narius gausiai
Atvykite, nesigailėsite!
dalyvauti.
A n t a n a s T e r l e c k a s , so
A m e r i k o s L i e t u v i ų gydy vietmečio rezistencijos veikė
tojų s ą j u n g a ir ŠALFASS jas, politinis kalinys. LR prez.
kviečia visus slidinėtojus į sli Valdo Adamkaus apdovanotas
dinėjimo išvyką Park City, III įaipsnio Vyčio Kryžiumi,
Utah. 2003 m. kovo 22-29 d. prižadėjo dalyvauti Amerikos
Išvykos metu vyks gydytojų Lietuvių tarybos 62-ojo suva
seminaras ir slidinėjimo var žiavimo išvakarių pobūvyje
žybos. Registruotis pas Gailę lapkričio 8 d.. 7 vai. vak.. Bal
Ošlapaitę. ..Gandras Travel". zeko Lietuvių kultūros muzie
tel. 310-880-2952: e-pašto ad juje. 6500 S. Pulaski Rd.. Chi
resas: gailute@msn.com
cago.
Ar n o r i t e a t s i p a l a i d u o t i
PL c e n t r o didžiojoje sa
po
į t e m p t o s s a v a i t ė s dar
lėje, L e m o n t e , l a p k r i č i o 17
bo?
Pasižiūrėkite smagų fil
d., 12:30 vai. p.p.. vyks ru
mą
su
lietuvaite aktore Rūta
dens ir žiemos sezono madų
Kilmonyte-Lee.
Ji
vaidina
paroda. Šiemetinė parodos te
ma: ,.Einame į svečius". Sta muzikinėje kino komedijoje
lus ar vietas reikia užsisakyti ..Seven Brides for Seven
pas Žibutę — 630-257-0153 brothers" < Septynios nuotakos
septyniems broliams). Vyriau
arba Dainą — 630-852-3204.
sias iš 7 brolių atvyksta į
Ž u r n . Vladas
B u t ė n a s miestelį ieškoti žmonos ir ...
mirė 1993 m. lapkričio 7 randa ją dar tą pačią dieną!
dieną. Sv. Mišios už jo sielą Jaunamartės nuostabai, jos
devintųjų
mirties
metinių vyro namuose gyvena dar 6
proga bus aukojamos t. jė nevedę broliai. Kadangi jiems
zuitų koplyčioje. 5620 S. Cla- ne taip lengvai pasitaikė rasti
remont. Chicago. sekmadienį, nuotakas, nutarta jas pagrob
lapkričio 10 d.. 10 vai. r. ti. Filmas šį vakarą, penkta
Šeima kviečia visus. žurn. V. dienį, lapkričio 8 d.. 7:30 vai.
kultūros
Butėną pažinusius, dalyvauti Balzeko Lietuvių
muziejuje.
6500
S.
Pulaski.
Mišiose arba prisiminti jį mal
Chicago.
įėjimas
nemokamas.
doje.

„ K a n k l i ų " a n s a m b l i s ke
liauja po pasaulį, atlikda
mas lietuvišką muziką, gar
sindamas mūsų senąją kultū
rą, tautos kūrybą.
Lapkričio 9 d. ..Kanklės"
atkeliauja į Ameriką. Pirma
sis kolektyvo koncertas vyks
Nevv Britain. Šv. Andriejaus
parapijos salėje, kur bus pa
minėtas JAV LB 50-ties metų
jubiliejus.
Čikagoje ..Kanklės'" koncer
tuos lapkričio 24 d., sekma
dienį, 12:30 vai. p.p.. PLC. Le
monte. Lietuvių fondo salėje.
Visi kviečiami ir laukiami,
nes tai vienintelis koncertas
Čikagoje ir apylinkėje. Lanky
tojų patogumui bilietai bus
platinami Lemonte. po šv. Mi
šių.
A t A Algirdo Rimo šeimai
p a g e i d a u j a n t . Tautos fonde
-teigiamas Algio R i m o Švie
t i m o fondas. Aukas prašo
siųsti šiuo adresu: Lithuanian
National Foundation. Inc. Al
gio Rimo fondas. 351 Highland Blvd.. Brooklyn. NY
11207-1910. Tax exempt nr.
51—0172223.

riškam darbui su centru vai
kais Lietuvoje.
Šių idėjų
įgyvendinimui
„Vaiko vartai \ mokslą" suor
ganizavo „Rudens derliaus
pietus" spalio 27 d. Pasaulio
lietuvių centre Lemonte.
Pietų dalyvius, svečius, ge
radarius tautiečius pasveikino
ir padėkojo už atvykimą,
"Y.V.I.M." renginių vedėja Ritonė Rudaitier.e. pabrėždama,
kad kiekvienas savo dalyvavi
mu paremia ne tik materia
liai, bet ir moraliai mūsų veiklą
tėvynėje. Ar gali žmogų su
graudinti daugiau kas, nei
apskuręs, nuo šalčio ir alkio
drebantis, išstumtas į gatvę
vaikas. Ne dėl savo kaltės jie
auga be šeimos šilumos, be
tinkamos tėvų globos ir mei
lės. Be auklėjimo, be mokyk
los, be motinos meilės, jie atei
tyje gali tapti didžiule našta
valstybei. Todėl jais rūpintis
reikia mums jau dabar. Gy
vendami šiame turtingame
krašte, mes galime ir turime
pasidalinti visu tuo, kad mūsų
remiamų centrų vaikai Lietu
voje galėtų lankyti mokyklas,
būtų pamaitinti ir aprengti,
turėtų
reikalingas mokslo
priemones, išsiugdytų geriau
sius asmenybės bruožus. Vai
kai mūsų tautos ateitis ir di
džiausias turtas, užbaigė savo
pasisakymą Ritonė Rudaitienė.
Didžiulį indėlį „V.V.I.M" or
ganizacijai įnešė poetė Julija
Švabaitė-Gylienė. Poetė išlei
do šiais metais naują savo
poezijos knygelę „Kur šią nak
tį nakvosi?" Tai eilės apie vai
kus, su kuriais šiuo metu Lie
tuvoje dirba mūsų veiklos
koordinatorės Rita Venclovie
nė ir Aldona Kamantienė. Šią
savo eilėraščių knygelę, kurią
jautriai iliustravo dailininkė
Veronika Švabienė, poetė ski
ria „V.V.I.M." veiklai paremti.
Lėšos už parduotas knygeles
pervedamos į mūsų organiza
cijos fondą.
poezijos rinkinys 'Kur šią
naktį nakvosi?', tai apie varg
šus, apleistus, Vilniaus gatvė
je besišlaistančius, išmaldos
prašančius vaikus. Jų sielos
tyrumas ir nekalti žvilgsniai
ieško žmogaus šypsenos, užuo
jautos, paguodos... Jie neturi,
prie ko prisiglausti..." — rašė

SEKMADIENĮ — S\
RUNG'
Šį sekmadienį, lapkričio 10
d., 2 vai., aikštėje prie PL
centro, Lemonte, įvyks vienos
svarbiausiųjų rudens sezono
futbolo rungtynių.
„Lituanicos" vyrų komanda,
kuri pirmauja „Metropolitan"
lygos „major" divizijoje, žais
paskutines rudens rato pirm
nybių runsrtynes. Lietuvių
varžovas — dabartiniai lygos
čempionai ir JAV mėgėjų

D o n a t a s J a n u t a , Oakland.
CA, pareme dienraštį auką dos
nia 100 dol. auka. Nuoširdžiai
dėkojame!
Maria
ir
Augustinas
P r a n c k e v i č i a i . Chicago. IL,
taip susižavėjo naujuoju. 2003
metų. ..Draugo" kalendoriu
mi, kad atsiuntė 200 dol.
auką! Ir kaip nesidžiaugsime,
ir kaip nedėkosime tokiems
dosniems geradariams? Ačiū'
L i e t u v i ų fondo v a l d y b a
p r a n e š a , kad Valstybinio Vil
niaus kvarteto koncertas bus
tik L F pokylio d a l y v i a m s .
Koncertas vyks Lietuvių fon
do salėje, PLC, šeštadienį,
lapkričio 9 d.. 5:30 vai. vak.
Koncertui prasidėjus, pavėla
vusieji į salę nebus įleidžiami.
Po koncerto visi dalyviai rink
sis į didžiąją PLC salę poky
liui. Pabendravimas 6:30 v.v.,
vakarienė — 7 vai. vak. Į po
kylį jau visos vietos užpildvtos.

•JAV LB Vidurio vakaru apygardos suvažiavime Pasaulio lietuvių centre. lemonte. buvo pagerbti ilgamečiai
šios apygardos apylinkių pirmininkai. Iš kaires: East Chicago. IN, apylinkes pirm Birute Vilutiene. Brighton
Park apylinkes pinu Salomėja Dauliene. Vidurio vakarų apygardos pirm Birute Vindašienė. Cicero apylinkes
pirm Mindaugas Baukus

..Rudens derliaus" pietuose laisvų vietų visoje salėje nebuvo
apie šią knygelę Virginija Pap
lauskienė. „Tai ištisas dialo
gas — varguolių dėmesio
šauksmas į savo skriaudas, į
pasaulio neteisybę, skausmą
ir siaubą", — savo atsiliepime
apie poetės Julijos ŠvabaitėsGylienės poezijos rinkinį rašė
Violeta Kelertienė. Deja, poetė
negalėjo dalyvauti „Rudens
derliaus pietuose", nes tuo
metu buvo Kanadoje. Ji pa
prašė Audrę Budrytę paskai
tyti eilėraščių iš šio poezijos
rinkinio.
Prasmingumo ir iki ašarų
jausmingumo renginiui sutei
kė Audrė Budrytė, perskai
čiusi keletą ištraukų iš J. Švabaitės poezijos rinkinio.
„Kas tave išvarė
ant pliko grindinio
sudriskusiu švarkeliu,
išbalusiu veidu,
randu ant kaktos,
šuneliu, vos gyvu šalia;
...Kur šią naktį nakvosi?"
Išklausę A. Budrytės skai
tomų eilėraščių, pietus pradė
jome Palaimintojo Jurgio Ma
tulaičio misijos kapeliono kun.
Algirdo Palioko sukalbėta
malda. Po to visų žvilgsniai
nukrypo į gražiai ir skoningai,
rudeniškais tonais papuoštus
stalus. Ant kiekvieno stalo,
kiekvienam dalyviui buvo
skirtas naujai išleistas lanks
tinukas apie „V.V.I.M." orga
nizaciją su gausiomis iliustra
cijomis. Maloniai visus nuste
bino jauni, vikrūs ir gražūs
patarnautojai prie stalų. Tai
Čikagos moksleiviai ateitinin
kai ir jų organizatoriai: Ma
rius Polikaitis bei Liudas
Landsbergis, „Spindulio" tau
tinių šokių šokėjai ir jų orga
nizatorius Vytas Pabedinskas.

ARBIOS FUTBOLO
•TYNĖS
taurės laimėtojai — lenkų
„Eagles" futbolininkai.
Oro pranešėjai sekmadienį
žada šiltą ir malonų orą, todėl
lietuviai žiūrovai, kurie šie
met gausiai lankydavo mūsiš
kių rungtynes, reikia manyti
ir šį kartą nebus abejingi.
Ypač žinant, jog sekmadienį
moralinės
paramos
tikrai
reikės!
E.Š.

„V.V.I.M." dėkoja jiems vi
siems už puikų patarnavimą
ir vp.iC pietų šeimininkei Al
donai Šoliūnienei už skaniai
pagamintus valgius.
Pietų dalyviams buvo pa
teikta loterija — staigmena,
susidedanti iš kepinių ir sal
dumynų, kuriuos pagamino
„V.V.I.M." narės: tris „skruz
dėlynus" iškepė ses. Laimutė,
„Grybų" krepšelį — B. Pabe-dinskienė ir kt.
Svarbiausia šioje popietėje
buvo tai, kad salė buvo pil
nutėlė bičiulių ir žmonių, ku
rie ne vien tik duona sotūs,
bet supranta ir paremia mūsų
organizacijos siekius, idėjos
svarbą.
„Vaiko vartai į mokslą" val
dyba ir nariai dėkoja visiems,
kurie dalyvavo „Rudens der
liaus pietuose", tuo paremda-

Regino> l'acilfckienės . :>.;:':uik.a
mi Lietuvos vaikus.
Ypatinga padėka Lietuvių
fondui, jau trečią kartą pasky
rusiam 10,000 dol. paramą.
Kai Floridoje užsidarė Miami
Lietuvių klubas, dalį savo san
taupų jie paskyrė Lietuvių
fondui ir pageidavo, kad LF
savo nuožiūra šiuos pinigus
skirtų organizacijų veiklai su
Lietuvos vaikais. Todėl dėko
jame Lietuvių fondui, kad tų
lėšų dalį skyrė mūsų organiza
cijai.
Dėkojame Indiana Žuvinin
kystės ir medžiotojų klubui už
400 dol. auką. Dėkojame vi
siems aukojusiems. Norin
tiems remti mūsų veiklą au
kas prašome siųsti šiuo adre
su: „Child's Gate to Learning",
P.O. BOX 381, Downers Grove, IL 60515.
Alina Bičkienė

PAAIŠKĖJO LIETUVIŲ
FOTOGRAFIJOS PARODOS
PRIZININKAI
Lapkričio 3 d. vakare baigė
si 31-ji kasmetinė Lietuvių fo
tografijos paroda, kurios ati
darymas įvyko spalio 25 d.
„Čiurlionio" galerijoje Čikago
je. Ši paroda sutraukė rekor
dinį fotografų skaičių (170),
iš kurių 136 dalyvavo vyres
niųjų grupėje. Kaip ir anks
čiau, taip ir šį kartą, daugu
mas dalyvių buvo Lietuvoje
gyvenantieji fotografai ar foto
entuziastai.
Parodoje išstatytieji darbai
buvo premijuojami Budrio lie
tuvių fotoarchyvo fondo (jos
pirmininkė dr. Milda Bud
rienė) paskirtomis piniginė
mis premijomis. Geriausias fo
tografijas rinko parodos lan
kytojai (o jų buvo labai daug),
kurie gautuose lapeliuose tu
rėjo pažymėti jiems labiausiai
patikusius darbus.
Paskutinę parodos dieną
(lapkričio 3 d.) balsų skaičia
vimo komisija (Milda Narganavičienė, Alvydas Pakarklis,
Laima Zavitauskienė)
pa
skelbė laimėtojus. Pagal balsų
daugumą vyresniųjų grupėje
laimėtojai išsirikiavo taip:
1 vieta — Irena Giedraitienė
(Panevėžys), Ramūnas Danisevičius (Lietuva).

2 vieta — Aldona Kamins
kienė (Čikaga). 3 vieta — Jū
ratė Tamošiūnienė (Vilnius).
Garbės pažymėjimai: Geor
gijus Stoliarov (Vilnius) ir Sta
nislovas Bagdonavičius.
J a u n e s n i ų j ų grupėje
1 vieta: — Marius Spitrys
(Palos Hills, IL). 2 vieta —
Asta Balčiūnaitė (Kaunas). 3
vieta — Anastazija Stoliarova
(Vilnius).
Garbės pažvmėiimas: Kristi
na Chadkevičiūtė (Kaunas).
Premijų dydis — vyresniųjų
grupėje nuo 75 iki 150 dol.
(šiemet, kaip matome, yra du
pirmosios premijos laimėtojai,
kuriems teks po 150 dol.), jau
nesniųjų grupėje — nuo 25 iki
75 dolerių.
Premijų įteikimas (bent Či
kagoje ar apylinkėse gyvenan
tiems) įvyks per Algimanto
Kezio rengiamas fotografijų
varžytines lapkričio 15 d., 7:30
vai. vak., „Čiurlionio" galeri
joje.
Ten pat bus galima įsigyti ir
jau spausdinamą parodos ka
talogą (78 puslapių apimties),
kurį suredagavo A. Kezys.
E d . Šulaitis

SUdbimai
• Karaliaučiaus k r a š t o
lietuvišku mokyklų p a r a 
m a i per Mažosios Lietuvos
lietuvių draugiją Čikagoje au
kojo: $100 - Laima Ardickiene. Adele Sakai ier.e. $50
kun. Alfonsas Babonas, Liu
das ir Rūta Šmulkščiai. Al^is
Dūda. $25 — kun. Valdas
Aušra. Walter ir Anelė Bar
kauskas, Rimantas ir Dalia
Bitėnai. $10 — Kazys ir
Ix)uise Bačanskai. Dėkojame
visiems rėmėjams. „Kara
liaučiaus k r a š t o lietuvy
bei", 1394 M i d d l e b u r g Ct.,
Naperville, IL 60540-7011.

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais (mokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747.

Fotoparodu Čikagoje ilgametis ruošėjas Algimantas K>-/\- ir ..( .urlionio"
galerijos direktorius Algis -Janusas
K Sulaiėio nuotr

