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Lie tuv ia i f u t b o l i n i n k a i 
s k i n a la imėj imus; 
p r i s i m e n a n t a t a P r a n ą 
Gvildį; a u k s o m e d a l i s 
š a u n i a i l i e t u v a i t e i . 

2 psl. 

NATO i š t r a u k ė L i e t u v ą 
i š „p i lkos ios z o n o s " — 
D. B i n d o k i e n ė s 
v e d a m a s i s ; ar 
m o r a l i n ė m s v e r t y b ė m s 
g a l i m a n u s t a t y t i k a i n ą , 
k l a u s i a V. V a l i u š a i t i s . 

3 psl. 

Bič iu ly s t ė j e v i s k o p o 
truput į : ir i s tor i jos , ir 
k a s d i e n y b ė s , ir 
p r a k t i š k ų pa tar imu-

4 psl. 

D r a u g o l i e t u v i u k a m s : 
k v i e č i a m ska i ty t i 
p a s a k ė l e s , i š s p r ę s t i 
ga lvosūk ius ; 
e l e g a n t i š k a m a d ų 
p a r o d a PLC; K a l ė d ų 
p r o g a d o v a n o k i t e 
„Draugą"; C l e v e l a n d e 
sus i rgo ž y m u s s p o r t o 
ve ikė jas . 

6 psl. 

Sportas 
* Trečiadieni sužaistos 

penkiolika 2003 metų Euro
pos vyrų krepšinio čempiona
to atrankos turnyro šeštojo 
rato rungtynių. Pergalę A 
grupėje iškovojo Lietuvos vy
rų krepšinio rinktinė, Roter
dame 88:74 nugalėjusi Olan
dijos rinktinę. Laimėjusi 5 
rungtynes iš 6, Lietuvos rink
tinė grupėje pirmauja. 

* Ketvirtadienį Ignali
noje įvyko Lietuvos tautinio 
olimpinio komiteto išvažiuoja
masis posėdis, kuriame pa
tvirtintas 2003 m. Lietuvos 
olimpinės rinktinės narių, 
kandidatuojančių atstovauti 
Lietuvai 2004 metų Atėnų 
(Graikija) vasaros olimpiado
je, sąrašas. Jame yra 72 indi
vidualių keturiolikos sporto 
šakų atstovai, vyrų (24 spor
tininkai) ir moterų (22) krep
šinio rinktinės bei olimpinė 
(iki 21 metų amžiaus) futbolo 
vienuolikė (24). 

* Buvęs Lietuvos rink
tinės futbolininkas Valdas 
Ivanauskas neslepia ambicijų 
treniruoti Lietuvos rinktinę. 
Vokietijoje gyvenantis V. Iva
nauskas rudens "pradžioje bai
gė Kelno trenerių mokyklą, no 
to stažavosi Olandijoje — 
Amsterdamo ,Ajax" bei „PSV 
Eindhoven" klubuose. 

Naujausios 
žinios 

* Su naujomis narėmis 
NATO nevirs diskusijų klu
bu, teigia Lietuvos vadovas. 

* Amerikiečiai ištesėjo 
savo pažadą, sako Lietuvos 
rezistencijos kovų dalyviai. 

* Socialliberalai atsiri
boja nuo Lietuvos pakvieti
mą į NATO menkinančio frak
cijos Seimo nario R. Pavilio
nio. 

* Ignalinos AE uždary
mo fondas galbūt skirs pi
nigų atliekų tvarkymui. 

* Padaugėjus įvežtinių 
choleros ir karštligių atvejų 
Lietuvoje — nauji reikalavi
mai laivams. 

Lietuva pakviesta į NATO! 
dentas: Amerikai svarbūs NATO rmkvif>t£ i savo &v&k& JAV prezidentas: Amerikai svarbūs 

Baltijos sąjungininkai 
Vilnius, lapkričio 21 d. 

(BNS) — Jungtinėms Valsti
joms svarbūs tokie sąjungi
ninkai kaip Baltijos valsty
bės, pareiškė JAV prezidentas 
George W. Bush jo vizito į Vil
nių išvakarėse rodytame in
terviu. 

„Laisvė neįkainojama ir 
mes sveikiname savo draugus 
lietuvius, įsitraukiančius j 
laisvų tautų broliją", sakė 
JAV vadovas interviu LNK te
levizijai, parodytame trečia
dienio vakarą. 

,Aš sakau pasauliui, kad 
Baltijos valstybės žino, ką 
reiškia gyventi baimėje, netu
rint laisvės. Amerikai ir ki
toms valstybėms svarbu tu
rėti tokius sąjungininkus. 
Laisvė — stiprybės šaltinis, 
tai labai svarbu", sakė G. W. 
Bush. 

Paklaustas, kaip Lietuva 
galės bendradarbiauti su JAV 
tapusi NATO nare, G. W. 
Bush kalbėjo apie naują grės
mę — terorizmą. „Mes buvo
me užpulti ir tebesame puola
mi. Žmonės žalojami už įsiti
kinimus. Valstybės, kurios 
myli laisvę, turi kovoti su 
šiais šaltakraujais žudikais. 
Geriausia tai daryti kartu", 
sakė JAV prezidentas. Todėl, 
pasak jo, NATO mifija yra 
„kovoti už laisvę, ginantis 

JAV prezidentas George W. Bush I kairėje) Prahoje sveikina Lietuvos 
prezidentą Valdą Adamkų su valstybės pakvietimu į NATO. 

nuo tų, kas nori ją sugriauti". 
G. \V. Bush sakė, jog pasi

baigus „šaltajam karui", Rusi
ja pavojaus jau nebekelia, ir 
JAV bei NATO Rusijos nelaiko 
savo priešu. „Iš Prahos aš 
vykstu į Rusiją. Ketinu para
ginti Rusijos žmones nebijoti 
NATO plėtros Rusijos :.ionų 
link. nes tai — taiką ir laisvę 

mylintys žmonės. Jie turi jus 
sveikinti, nes NATO plėtra 
padės Rusijos saugumui", 
sakė JAV vadovas. 

Jis tvirtino pasitikįs Ru
sijos prezidentu Vladimir Pu-
tin, bet žadėjo spausti „kiek
vieną vadovą, kuris šimtu pro
centų netiki laisve". 

Nukelta į 5 psl. 

Lietuvis pristatė JAV 
vadovą jaunimo konferencijoje 

Vilnius, lapkričio 21 d. 
(Elta) — F. yhoje vykusioje At
lanto sutarties jaunimo aso
ciacijos konferencijoje JAV 
prezidentą George W. Bush 
pristatęs Gedrimas Jaglinskas 
susilaukė išskirtinio JAV va
dovo dėmesio. 

Būsimasis Lietuvos kari
ninkas buvo pristatytas G. W. 
Bush prieš oficialiąją dalį. 
JAV prezidentas labai drau
giškai paspaudė G. Jaglinskui 
ranką ir, pakvietęs JAV vals
tybės sekretorių Colin Powel 
bei kitus savo delegacijos na
rius, supažindino. Po to G. W. 
Bush pridūrė, kad jie įsidė
mėtų šį vaikiną iš Lietuvos, 
studijuojantį Amerikos kari

nėje mokykloje. 
G. Jaglinskas šiuo metu 

mokosi JAV karines aukšto
sios mokyklos West Point ket
virtame kurse. 

Lietuvos kariuomenės va
dovybės atstovei spaudai G. 
Jaglinskas telefonu papasako
jo, kad jis jau seniai žinojo, jog 
jam teks kalbėti Atlanto su
tarties jaunimo konferencijoje 
pristatant JAV prezidentą. 
Tačiau ši užduotis ėjo per JAV 
slaptąsias tarnybas, todėl apie 
tai niekas daugiau nežinojo. 
Vaikinas sakė, kad jis pats tu
rėjo parengti trumpą. 1.5 mi
nutės, kalbą ir jautė, jog jam 
parodytas didelis pasitikėji
mas. 

Aplink Vilniuje 
viešėsiantį JAV 

vadovą — geležinis 
apsaugos žiedas 
JAV prezidentui George 

W. Bush šeštadienį sakant 
kalbą Vilniaus Rotušės 
aikštėje, jį keturgubų žiedu 
apsupę saugos asmens sargy
biniai, saugumo agentai, jūrų 
pėstininkai ir policininkai. 

Kaip ketvirtadienį rašo 
dienraštis „Lietuvos rytas", 
pirmąjį apsaugos žiedą suda
rys asmens sargybiniai, kurie 
savo kūnu uždengtų preziden
tą nuo kulkų, antrąjį — jūrų 
pėstininkai, trečiąjį — FBI 
agentai, ketvirtąjį — Lietuvos 
policininkai. 

Besirengiant šiam vizitui, 
dar rugsėjį buvo kruopščiai 
apžiūrėtas viešbutis, kuriame 
nakvos G. W. Bush, senamies
čio stogai, išnagrinėti miesto 
komunikacijų planai. 

Baltųjų rūmų apsaugos 
tarnybos nurodymu buvo iš
naršytos visos šalia esančių 
namų palėpės, vėliau jose bu
vo montuojamos vaizdo kame
ros. Šv. Nikolajaus cerkvės 
Didžiojoje gatvėje bokštas, 
stūksantis tolimajame aikštės 
kampe — patogi vieta snaipe
riui, todėl į jį iškart buvo at
kreiptas dėmesys Cerkvės 
bokšte, ant rotušės bei kitų 
pastatų stogų šeštadienį ryte 
šautuvus Nukelta į 5 psl. 

Politikai ir užsienio valstybių diplomatai 
sveikina Lietuvą 

Vilnius, lapkričio 21 d. 
(BNS) — Lietuvos politikai ir 
užsienio valstybių, diplomatai 
sveikina ketvirtadienį Prahoje 
Šiaurės Atlanto Tarybos pa
skelbtą sprendimą pakviesti 
Lietuvą į NATO. 

„Jaučiu pasididžiavimą, 
kad Lietuva priimta į pačių 
demokratiškiausių ir stip
riausių valstybių aljansą. Taip 

pripažinta, jog Lietuvoje vei
kia rinkos ekonomika ir su
kurta demokratija", sakė Sei
mo pirmininkas Artūras Pau
lauskas, pažymėjęs, jog ..pasi
didžiavimo jausmą keičia at
sakomybės jausmas". 

Ketvirtadieni Seime apsi
lankęs premjeras Algirdas 
Brazauskas dalijosi prisimini
mais, kaip 1994 metais būda

mas tuometiniu prezidentu, 
rašė NATO vadovams prašy
mą priimti Lietuvą į sąjunga 
„Tai yra didelis mūsų valsty
bės ir jos politinės brandos 
įvertinimas", sake premjeras. 

JAV ambasad orius Lietu
voje John Tefft sprendimą del 
NATO plėtros pavadino „tik
rai istoriniu". „Sveikinu Lie
tuvos žmones Nukelta į 5 psl. 

NATO p a k v i e t ė \ savo g r e t a s s e p t y n i a s 
Vidurio i r R y t ų E u r o p o s v a l s t y b e s 

Praha, lapkričio 21 d. 
(Reuters-AFP-BNS) — NATO 
valstybių vadovai ketvirta
dienį Prahoje pritarė didžiau
siai plėtrai per visą šios są
jungos gyvavimo istoriją ir pa
kvietė septynias buvusias ko
munistines Vidurio ir Rytų 
Europos valstybes pradėti pri
sijungimo prie NATO dery
bas. 

2004 metais šioms valsty
bėms tapus visavertėmis NA
TO narėmis, šaltojo karo me
tais gimusi JAV vadovaujama 
sąjunga apims ir dalį buvu
sios Sovietų Sąjungos teritori
jos. 

Pradėdamas dviejų dienų 
viršūnių susitikimą Prahoje, 
NATO generalinis sekretorius 
George Robertson paskelbė, 
kad 19-os valstybių sąjunga 
atveria savo duris Bulgarijai, 
Estijai, Latvijai, Lietuvai, Ru
munijai, Slovakijai ir Slovė
nijai, įtvirtindama saugumą 
nuo Baltijos iki Juodosios jū
rų. 

„Tai lemiamas ir reikš
mingas sprendimas", sakė G. 
Robertson, prieš įvardydamas 
valstybes, kurios kviečiamos 
prisijungti prie NATO. 

Paskelbus kandidačių są
rašą, jis buvo patvirtintas 
NATO valstybių vadovų tyliu 
pritarimu. Generaliniam sek
retoriui paskelbus, kad plėt
rai pritarta, nuaidėjo ploji
mai. 

, Amerika labai patenkin
ta šios dienos sprendimu. (...) 
Priimdami septynias naujas 
nares, mes sustiprinsime ne 
tik savo karinius pajėgumus. 
Mes įkvėpsime naujos dvasios 
šiai didingai demokratinei są
jungai. Manome, kad šios die
nos sprendimas patvirtina 
mūsų įsipareigojimą laisvei ir 
įsipareigojimą Europai, kuri 

vieninga, laisva ir taiki", sakė 
JAV prezidentas George W. 
Bush. 

Prancūzijos prezidentas 
Jacąues Chirac pri:~tą spren
dimą pavadino istoriniu. Di
džiosios Britanijos premjeras 
Tony Blair savo ruožtu sakė, 
kad išsiplėtusi sąjunga taps 
geopolitinio pastovumo pama
tu. 

NATO vadovas G. Robert
son taip pat pabrėžė, kad iki 
26 narių padidėjusi ir iki Ru
sijos sienų išsiplausi sąjunga 
paliks atviras duris kitoms 
kandidatėms iš Balkanų re
giono. 

„Mums tai nepaprasto 
džiugesio ir palengvėjimo die
na...Tai istorinė diena Lat
vijai", sakė šios valstybės pre
zidentė Vairą Vykė-Freiber-
ga. Panašiai džiugią žinią ko
mentavo ir Estijos premjeras 
Siim Kalias: Akivaizdu, tai 
yra nepaprastai svarbi diena 
Estijai, nes pagaliau pačiu pa
lankiausiu būdu buvo api
brėžta mūsų valstybės saugu
mo aplinka. Mes puikiai prisi
mename savo praeitį". 

Prahoje esantis Lietuvos 
prezidentas Valdas Adamkus 

f f FRAT 

George Robertson 

ta proga pasakė, kad „tai didi 
diena Lietuvai". „Tikiu, kad 
ja džiaugiasi visa mūsų tauta. 
Džiaugiuosi ir aš, kad siekis, 
kurį aš išsakiau savo inaugu
racinėje kalboje (1998 metais 
-BNS), išsipildė — dar mano 
kadencijos metu Lietuva pa
kviesta į NATO", sakė V. 
Adamkus. 

„Mes sveikiname šią isto
rinę progą", rašoma komuni
kate, kurį NATO vadovai ofi
cialiai paskelbė ketvirtadienį 
po pietų, pasibaigus Šiaurės 
Atlanto Nukelta į 5 psl. 

North Atlantic Council posėdžio bendras vaizdas. 

Baltijos valstybės jau niekada nepriklausys 
nuo Rusijos 

Tėvynės Sąjungos (Lietu
vos konservatorių) vadovas 
Vytautas Landsbergis, žinią 
apie Lietuvos pakvietimą į 
NATO išgirdęs Paryžiuje, ma
no, jog taip galutinai užbaigta 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
priklausomybė nuo Rusijos. 

Anot V. Landsbergio, pa
kvietimas į NATO pavertė 
Baltijos valstybių okupacijos 
faktą istorija. 

„Ši diena padės Rusijai 
galutinai suvokti, kad mes 
esame suverenios valstybės ir 
turime teisę savarankiškai 
spręsti savo likimą. Daugelis 
su sovietine okupacija susiju

sių faktų dabar taps tik istori
ja", sakė peHtikas Lenkijos 
naujienų agentūrai PAP. 

Parlamentaras taip pat 
pabrėžė, jog ..Lietuvos pakvie
timas į aljansą ne tik padidins 
jos saugumo šr.rantijas. bet ir 
teigiamai pa\eiks Lietuvos 
piliečių jausmus bei menta
litetą". ..Žmones greičiau pa
jus laisvę ir visiškai pamirš 
apie baimę. Ja oamirš ir poli
tikai. Ramiai, be bauginimų, 
be pataikavimu mes galėsime 
tęsti savo valsu ~>ės kūrimą". 

Parlamentar-o manymu, 
Lietuvos pakvietimas į NATO 
yra milžiniškas žingsnis į vi

sišką išsilaisvinimą ir nepri
klausomybę. 

..Labai džiaugiuosi, kad 
pasiekėme savo pagrindinį na
cionalinį ir strateginį tikslą. 
Lietuva laimėjo, — kalbėjo V. 
Landsbergis. — Tačiau iki vi
siškos narystės NATO dar 
teks nemažai padirbėti". 

V. Landsbergis pabrėžė, 
jog Lietuva kelyje į NATO ne
buvo vieniša. Stipriausia val
stybės atrama tapo JAV. 
..Džiaugiamės, kad JAV politi
ka šioje srityje buvo nuosekli. 
Daug padėjo ir kaimyninė 
Lenkija", pabrėžė V. Lands
bergis. 

Teatralizuotą protesto renginį priej NATO :r JAV prezidento v.zitą Lietu
voje Vilniaus senamiestyje ketvirtadieni surengė grupele jai.'iimo. save 
įvardijusio radikaliu pacifistų grupe Nuo Rotušės aikštes Didnąja ir Pi
lies gatvėmis i Katedros aikštę buvo tempiamas surūdijusio tanko karto
ninis muliažas, kuname stovėjo, mojavo ir oro bucinius praeivi. ™ siuntė 
..prezidentas" su ausine kepure, veidą prisidengęs iškirptu ' eorge W. 
B u s h p o r t r e t u Odimmn Žilinsko >F.LTA> nuotr 

NATO priešininkas 
piktinasi dėl 

euforijos Lietuvoje 
Vienas referendumo dėl 

Lietuvos narystes NATO ren
gėju Seimo Švietimo, mokslo 
ir kultūros komiteto pirminin
kas Rolandas Pavilionis šai
posi iš Lietuvą apėmusios eu
forijos del valstybės pakvieti
mo į NATO. 

..Aš esu girdėjęs daug tuš
čių žodžių, bet ne tiek daug, 
kiek per šias dienas. Tai kaž
koks kvailių laivas", Seime 
sake R. Pavilionis. 

Parlamentaras tikisi, jog 
pavyks surinkti paraSus su
rengti Lietuvoje referendumą 

Nukelta į 5 psl. 
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LIETUVIŲ FUTBOLININKŲ 
TRIUMFAS 

Jau daugiau negu dešimt
metis praėjo nuo dienų; kada 
„Lituanicos" futbolo komanda 
laimėjo Čikagos ir apylinkių 
geriausias vienuolikes apjun
giantį, „Metropolitan" futbolo 
lygos „major" divizijos čem
pionatą. 

Šiemet lietuviai žengė 
tvirtą žingsnį, laimėdami pir
mąją vietą panašių pirmeny
bių pirmame rate. Jeigu pa
vyks išsilaikyti toje pozicijoje 
pirmenybių pavasario sezone, 
„Lituanicos" vyrai vėl pakar
tos šį didžiulį laimėjimą. 

Kaip iš čia spausdinamos 
pirmenybinės lentelės matyti, 
„Lituanica" pirmauja net 6 
taškų persvara prieš antroje ir 
trečioje vietoje stovinčias 
lenkų komandas „Eagles" ir 
„Lightning". Tai yra gana 
tvirta pozicija, nors pavasario 
rate reikės vėl sužaisti 9 rung
tynes, kurių metu visko gali 
būti. Todėl bet koks atsipalai
davimas kitame rate gali būt 
mūsiškiams pražūtingas ir 
kainuoti jau ranka pasiekia
mą čempionų titulą. 

Čia reikia iškelti vieną 
nelemtą problemą, su kuria 
susiduria mūsų futbolininkai. 
Tai „Metropolitan" lygos va
dovybės (konkrečiai jos prezi
dento) nelemtos išdaigos, ku
rios dažniausiai nukreiptos 
prieš mūsiškius. O tokie da
lykai tęsiasi jau ne pirmus 
metus. 

Apie vėliausiąją jų jau 
buvome trumpai užsiminę. 
Tai rugsėjo 22 d. Lemonte žaistų 
rungtynių prieš „Vikings" ko
mandą (jos teisėjo buvo nu
trauktos, pripažįstant mūsiš
kiams 2-0 pergalę) atvejis. 
Kuomet „Metropolitan" lygos 
prezidentas (jis vadovauja ir 
lenkų „Eagles" klubui) pama
tė, jog „Lituanica" rudens 
rate laimi I vietą, sugalvojo 
tas rungtynes pabaigti (tokio 
dalyko niekad anksčiau nėra 
buvę). Buvo bandyta tokį „pa
baigimą" turėti ketvirtadienio 
vakare prie šviesų, bet paga
liau tai padaryta lapkričio 17 
d. kažkodėl „neutralioje" aikš
tėje Cicero. 

Negana to, tą „pabaigimą" 
„Vikings" komanda turėjo 
žaisti devyniese (nes du jų žai
dėjai buvo išvaryti iš aikštės). 
Tačiau čia minimas asmuo 
kažkodėl „Vikings" komandai 

leido žaisti dešimtyje, nors 
bent porą šimtų žiūrovų Le
monte mate jų žaidėjams tei
sėjo parodytas dvi raudonas 
korteles. 

„Lituanicos" vadovas Alber
tas Glavinskas dėl tokio ša
liškumo lapkričio 17 d. rung
tynėse neprotestavo, nes, 
kaip jis sako. norėjo, kad būtų 
vieną kartą užbaigtos ir šiaip 
jau labai ilgai užsitęsusios 
rudens rato pirmenybės. O. be 
to, jis tikėjosi, jog per 30 minu
čių varžovai nepajėgs rezulta
to išlyginti. Gerai, kad taip ir 
neatsitiko, nes. kaip žino-me. 
mūsiškiai vietoje 2-0, rung
tynes laimėjo 4-1. 

Tačiau A. Glavinskas pa
reiškė, jog šį bei kitus lygos 
prezidento nesuprantamus 
veiksmus bandys iškelti ne
trukus įvyksiančiame lygos 
komandų atstovų susirinkime. 
Kaip jis girdėjo, ir kitos ko
mandos turi priekaištų dėl 
lygos vadovų keistų spren
dimų. O tie sprendimai visada 
turi duoti naudos lenkų ko
mandoms. 

Tačiau, kaip ten bebūtų, 
reikia džiaugtis gražiais 
„Lituanicos" laimėjimais, ku
rie lietuvių vardą išgarsina 
amerikiečių bei kitataučių 
tarpe labiau negu bet kurie 
kiti sportininkai Čikagoje. 0 
tas jau nemažas dalykas, 
žinant, kad Čikagoje gyvena 
žymiai gausesnių savo fut
bolininkais tautybių! 

Ed. ŠulaitU 

AUKOS „LITUANICOS" 
FUTBOLININKAMS 

Labai smagu, kad LFK 
„Lituanica" vis susilaukia 
daugiau entuziastų — rėmėjų. 
Kai kurie neužmiršta savo 
jausmus išreikšti ir pinigi
nėmis aukomis. 

Paskutiniu metu tokių 
tarpe buvo Remigijus And-
ruška, paaukojęs 200 dol., 
šimtinę atsiuntė „Transpak" 
bendrovės vadovas Romas 
Pūkštys, o Juozas Ališauskas 
klubo veiklą parėmė 50 dol. 
auka. 

Nereikia aiškinti, jog tokie 
konkretūs futbolo mėgėjų 
veiksmai džiugina klubo 
vadovybę ir duoda daugiau 
entuziazmo toliau reikštis. 

Čikagos „Metropolitan" futbolo („soccer") lygos „major" 
divizijos rudens rato baigminė pirmenybių lentelė 

1. „Liths"-„Lituanica" 
2. „Eagles" 
3. „Lightningl 
4. „Maroons" 
5. „Green-White" 
6. „Vikings" 
7. „Sockers" 
8. „United Serbs" 
9. „Schwaben" 
10. „Kickers" 

Pastaba: (iš eilės) — 
sužaistų rungtynių skaičius 

— 9 — 23— 25-10 
— 9 — 17— 25-11 
— 9 — 17— 22-10 
— 9 — 13— 22-12 
— 9 — 12— 12-17 
— 9— 12— 9-14 
— 9 — 10— 14-18 
— 9— 10— 15-30 
— 9— 9— 17-24 
— 9 — 2— 11-26 

vieta, komandos pavadinimas, 
, taškai, įvarčių santykis. 

D a l i a Medžiaušytė . Nuotrauka Jono Kuprio 

DALIA MEDŽIAUŠYTĖ - JĖGA 
GROŽIO OAZĖJE 

TRUMPAI. 

* Lietuvos moterų ir vyrų 
krepšinio rinktinės pradėjo 
2003 metų Europos čempio
natų pusfinalio varžybų antro
jo rato kovas „Jei komandoje 
būtų visos geriausios žaidėjos, 
nedvejodamas pasakyčiau, 
kad tikrai pateksime į finalini 

turnyrą. Dabar turime tam 
tikrų problemų, tačiau esu op
timistas", teigė moterų rink
tinės vyriausiasis treneris Vy-
das Gedvilas. „Mūsų tikslas — 
Atėnų olimpiada, tačiau svar
bios kiekvienos rungtynės. Ne
galima atsipalaiduoti, nes 
klaidos gali būti lemtingos", 
pabrėžė vyrų ekipos strategas 
Amanas Sireika. (KD. Eltai 

Rankų lenkimo kovos 
būdas daugelyje pasaulio vals
tybių žinomas nuo seno. Ran
kas lankstė, kovojo, ne tik vi
duramžiais, bet ir faraonų lai
kais. Manoma, kad populia
riausias jis buvo tarp jūreivių 
ir kalniečių. Tačiau niekas ne
paneigs, kad daugelio pasau
lio šalių žmonės, šventinių 
turnyrų metu. rengdavo ran
kų lenkimo varžybas, kurių 
metu išsiaiškindavo stipriau
sius. Tokiu būdu atrinkdavo 
karius. 

Rankų lenkimas - kova 
rankomis susikabinus prie 
stalo stovint arba sėdint. 
Rankų lenkimas .Armvvrest-
ling" (vert. iš anglų kalbos 
„rankų kova"), kaip sporto ša
ka buvo pripažinta prieš 30 
metų. Tam turėjo didelės įta
kos amerikiečių tolimųjų reisų 
vairuotojai. Vienas Amerikos 
žurnalistas ir šios sporto ša
kos gerbėjas, Bill Soberanes, 
sumanė surengti oficialų ran
kų lenkimo turnyrą. Tam pri
tarė JAV vairuotojų profsą
jungos. Turnyre dalyvavo 
labai daug sportininkų, kas 
parodė, jog ši sporto šaka vis 
populiarėja. 

1967 metais. Indijoje, buvo 
įkurta Pasaulio rankų lenki
mo federacija 'World Arm-
vvrestling Federation). kurios 
prezidentu buvo amerikietis 
Bob O Lyri. 

Europoje rankų lenkimo 
sportą kultivuoja daugelis vals
tybių. Pirmoji, pasirodžiusi 
pasaulinėje arenoje - Didžioji 
Britanija. 1982 metais, DB 
dalyvavo 4-tame Pasaulio 
čempionate JAV. Europos 
,,Armwrestling" federacija 
šiuo metu vienija 30 Europos 
valstybių, kurių tarpe yra 
Lietuva. 

Lietuvoje rankų lenkimo 
pirmosios varžybos buvo suor
ganizuotos 1990 metais. Jos 
vyko prie sėdimų stalų ir buvo 
jeginės. 1996 m. vasario men. 
20 dieną įkurta Lietuvos ran
kų lenkimo sporto federacija 
(L.R.L.S.F.), kurios tikslas -
populiarinti šią sporto šaką 
Lietuvoje, organizuoti varžy
bas, masinius kūno kultūros ir 
sveikatingumo renginius, ug
dyti aukšto meistriškumo 
sportininkus, dalyvauti čem
pionatuose. Federacijos prozi 

dentu buvo išrinktas jos įkūrė
jas Konstantinas Archipovas. 

Šiais metais, JAV vyku
siame 23-ame kasmetiniame 
„World Armwrestling Federa
tion" čempionate, dalyvavo ir 
pergalę iškovojo Dalia Me
džiaušytė. 

Po čempionato, atslūgus 
jauduliui ir emocinei įtampai, 
stipriausių rankų savininkė, 
simpatinga liekna lietuvaitė, 
sutiko pasikalbėti su „Drau
go" žurnaliste. 

- Kaip atsitiko, Dalia, kad 
susidomėjai šia sporto saka? 

- Vaikystėje užsiiminėjau 
daugeliu sporto šakų, tačiau 
labiausiai traukė kovinės. 
Lankiau dziudo treniruotes. 
1990 m. treneris pasiūlė suda
lyvauti rankų lenkimo varžy
bose. Sutikau. Tai buvo pirmo
ji pažintis su rankų lenkimo 
sportu. Kai 1994 m., Švedijoje, 
vyko Pasaulio rankų lenkimo 
čempionatas, dalyvauti vyko 
Laima Jonutienė. Pagalvojau, 
kad reikia vykti kartu, tiesiog 
pasižiūrėti. Buvau sužavėta -
kokia emocionali ši sporto 
šaka. Kuomet grįžau, nu
sprendžiau intensyviai pra
dėti sportuoti būtent rankų 
lenkimo sportą. 

Lietuvoje nuo 1996 m., 
kiekvienais metais rengiami 
rankų lenkimo čempionatai 
„Žemaitijos taurė", „Suval
kijos taurė" ir kt. Dalia Me
džiaušytė - 1996, 1997, 1998, 
1999 ir 2000 metų absoliuti 
čempionė. Taip pat daugkar
tinė Pasaulio čempionatų čem
pionė ir prizininkė. 

Dalia jau dvejus metus 
gyvena Jungtinėse Amerikos 
Valstijose. Amerikoje teko da
lyvauti ne vieneriose rungty
nėse. Praėjusiais metais, New 
Yorke vykusiame čempionate, 
Dalia iškovojo pirmąją vietą. 

- Ar sunkos kelias į Pa
saulio čempionatą, kaip jam 
rengeisi? 

- Treniruojuosi visą laiką. 
Prieš varžybas, keturias die
nas per savaitę, po 3-4 vai. per 
dieną praleidžiu sporto salėje. 
Be treniruočių, fizinis krūvis 
rankoms tenka darbe - ma
sažuojant. Esu labai laiminga, 
kad galiu dirbti pagal spe
cialybę, įsigytą dar Lietuvoje. 

Grožio salone ,,Zazu Salon 
and Dav Spa". Hinsdale, tera

pinį masažą atliekanti Dalia, 
nemėgsta pasakoti savo klien
tams apie laimėjimus ir pasie
kimus. O jų tikrai nemenkas 
aruodas. Visus savo trofėjus 
Dalia laiko namuose, sporto 
klube ir pas tėvelius Klai
pėdoje. 

- Kaip pavyko, Dalia, tau 
abiejų rankų jėgą vienodai 
gerai išlavinti? 

Turiu stiprias abi ran
kas. Vaikystėje dariau viską 
kaire ranka, vėliau dešine. 
Mano tėtis kairiarankis, o 
mama dešiniarankė. Matyt 
paveldėjau iš abiejų po vieną. 

- Kiek Lietuvos sporti
ninkų dalyvavo čempionate? 

- Be manęs, dalyvavo 
Saulius Rakauskas, iškovojęs 
5-tą vietą kairės ir 5-tą de
šinės rankos kovoje, Konstan
tinas Archipovas, Artūras Lu-
kauskis ir jo sūnus Giedrius 
Lukauskis bei Darius Martu-
sevičius. Visi sportininkai gy
vena Amerikoje. Turėjo at
vykti daugiau sportininkų iš 
Lietuvos, bet, dėl nežinomų 
priežasčių JAV vizos jiems 
nebuvo suteiktos. Iš Lietuvos 
į Pasaulio čempionatą oficia
liai buvo kviesti 15 spor
tininkų. Pavyzdžiui Irena 
Perminienė - Lietuvos neįga
liųjų čempionatų absoliuti 
čempionė, Europos ir Pasaulio 
neįgaliųjų čempionė. Labai 
gaila, kad tikrai profesionalūs 
sportininkai nedalyvavo dėl 
biurokratinių kliūčių. 

- Ką žadi veikti ateityje, 
kokie planai sporte ir gyve
nime? 

- Varžybose šiemet nebe-
dalyvausiu. O ir negaliu visur 
suspėti. Kiekviena valstija 
Amerikoje rengia turnyrus. 
Tiesiog perdegčiau, jei visur 
norėčiau suspėti. Dabar noriu 
pailsėti. Niekur nevažiuosiu -
tiesiog ilsėsiuos. 

- Ką labiausiai mėgsti 
veikti laisvalaikiu? 

- Miegoti... Ypatingai po 
varžybų, kai atslūgsta įtam
pa, atrodo miegočiau kelias 
paras! 

Mėgstu skaityti ir klau
sytis simfoninės muzikos - tai 
dvasinis penas. Dar ir dabar 
skamba ausyse „Ready...go", 
reiškiantis akimirksnį, skiriantį 
nuo pergalės arba pralaimėji
mo. Stengiuosi įtempti klau
są, ir... Tai trunka sekundę, 
bet nuo to, rodos, priklauso 
tavo likimas. Beje, kol tai 
įvyksta, tarp varžovų užsi
mezga tikra psichologinė ko
va. Du teisėjai žiūri ar rankų 
pozicija tobulai teisinga. Čia 
svarbi kiekvieno raumenėlio 
padėtis - tavo pečiai, rankos 
padėjimo kampas, riešas, 
nykštys... Tai kainuoja daug 
nervinių pastangų. Įeini į 
kontaktą su varžovu ir dar ko
vai neprasidėjus - jauti nuo
vargį. 

Dalia dėkinga už pagalbą 
ir moralinį palaikymą visiems 
žmonėms ir šio sporto gerbė
jams, atvykusiems į rung
tynes. Taip pat tiems, kurie 
parėmė finansiškai: 

Dr. J. Adomavičius -
1,000 dol., Vytenis Lietuv
ninkas - 50 dol., Frank 
Zapolis - 25 dol., „Transpak" 
R. Pūkštys - 100 dol., 
„Lietuvėlė" - 50 dol., Lina 
Poškus -100 dol., Algis Žukas 
- 20 dol., Kovas - 20 dol., 
,.Antano kampas" - 10 dol., 
„Lithuania Plaza" - 50 dol., 
Urbono baras - 5 dol. 

Už organizacinę pagalbą 
Dalia labai dėkinga D. So-
kienei ir G. Lukauskienei. 

Dalia Medžiaušytė, Pa
saulio rankų lenkimo čem
pionė, paklausta ar turi slap
tų svajonių atsakė, kad žino
ma turi, bet telieka jos slap
tos. 

Atsisveikindama Dalia 
švelniai paspaudė ranką ir 
nusišypsojo - „niekada stip
riai nespaudžiu!" 
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EDMUNDAS VTŽINAS, MD., S.C. 
VIDAUS LIGLJ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
8918W.Ajch«rAm9*,5*6 

C N C M O , IL 60638 
Tol.773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTVJ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NBKCKAS, MD. 
KAfOOLDGAS-ŠffOES UG06 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

EUGENE C. DECKEa DOS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
kalbėt angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 St, Oafc. Lawn, IL 

T*. 706-422-6260 

ARAS ŽUOBA, M.D. 
AKJU UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

JoHet.lL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 

NETEKOME PRANO GVILDŽIO 
Po ilgos ir sunkios ligos, 

lapkričio 13 d., New Yorke mi
rė Pranas Gvildys, sulaukęs 
73 m. amžiaus. Nuliūdusi liko 
jo žmona Ina, 4 vaikai ir 5 
anūkai. Liūdi visa ŠALFASS-
ga ir visi išeivijos lietuvių 
sportininkai. 

Liūdi, nes Pranas buvo 
gerai žinomas iškilus sporti
ninkas, puikus treneris ir 
energingas organizatorius. 

Jis 10 metų žaidė Toronto 
„Vyčio" krepšinio komandoje, 
su kuria 1953 m. laimėjo 
ŠALFASS pirmenybėse I vie
tą. Jis puikiai žaidė ir lauko 
tenisą, tačiau jo pagrindinė 
sporto šaka buvo stalo tenisas. 
Daugiau negu 10 metų Pranas 
dominavo išeivijos stalo teni
se, 11 kartų laimėdamas čem
piono titulą. 6 kartus laimėjo 
Ontario kanadiečių pirmeny
bes, o 1958 m. ir visos Kana
dos čempiono titulą. Tada bu
vo pakviestas atstovauti Kanadai 
tarptautinėse varžybose. 

Kaip treneris, jis ilgus me
tus dirbo su jaunais „Vyčio" 
klubo stalo tenisininkais ir 
išugdė tokias pažibas, kaip se
seris Nešukaitytes, Sabaliaus
kaitę, Plučaitę, Kleviną ir ki
tus. Vien Violeta Nešukaitytė 
pasipuošė 10 kartų Kanados ir 
4 kartus Amerikos moterų 
čempionės titulais. 

1962 metais jis persikėlė į 
New Yorką. Čia visas savo jė
gas ir energiją atidavė organi

zaciniam darbui. Paskirtas 
Rytų apygardos sporto va
dovu, tuoj atgaivino pradėjusį 
merdėti apygardos sportinį 
judėjimą. Pagyvėjo ir kitų 
miestų tos apygardos klubai. 
Perėmęs NY „Atletų" klubą į 
savo rankas, iškėlė jį į geri
ausiųjų tarpą ŠALFASS-goje. 
Į III Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynes Australijoje ir į IV 
Lietuvoje jis nuvežė beveik po 
šimtinę gražiai uniformuotų 
sportininkų. Suorganizavo įs
pūdingą „Atletų" klubo 90 m. 
jubiliejų, visokiais būdais rė
mė ir rinko pinigus Kultūros 
židiniui. 

Jis daugiau kaip 50 metų 
sportavo ir pasišventusiai dir
bo ŠALFASS-gai, Rytų sporto 
apygardai, Toronto „Vyčio" ir 
NY „Atletų" klubams. ŠALFASS-
ga jį pagerbė garbės nario titu
lu, jo at l iktus darbus ir 
pasiektus laimėjimus įvertino 
Amerikos Lietuvių Bendruo
menės Krašto valdyba ir jos 
pirmininkas Algimantas Ge
čys. Jo rekomendacijos dėka, 
Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus pereitą vasarą Pra
ną Gvildį apdovanojo Gedimi
no ordino medaliu, o Sporto 
departamento direktorius Vy
tas Nėnius jam įteikė olimpinę 
žvaigždę. 

O prie to viso Pranas buvo 
taurus ir labai geros širdies 
žmogus, mylėjo savo šeimą, 
jaunimą ir Lietuvą. V. G. 

Kalbėjosi VitaUja 
Pulokienė 

* Kaune įkurtas pirmasis 
lažybų punktas. Valstybinė 
lošimų priežiūros komisija 
kauniečių lažybų reglamentą 
patvirtino praėjusią savaitę. 
Leidimą organizuoti lažybas 
„Top sport" gavo dar birželio 
mėnesį. (KD. Elta) 

* Algirdo Brazio Kauno 
„Žalgirio" komandoje nebe
bus. Naujasis Kauno koman

dos vyriausiasis treneris Anta
nas Sireika nepanoro, kad 
Brazys liktų komandoje: „Nu
tariau Brazio į komandą ne
kviesti. Neturiu prieš jį nieko 
asmeniško, sutariame gerai, 
tačiau jam likus komandoje 
galimi neigiami aspektai". 

(L2. Elta) 

Tai - Jū sų laikraštis 
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KAI ŽINOMA KAINA, BET 
NESUPRANTAMA VERTĖ 

L i e t u v o s p r e z i d e n t o r i n k i m ų k a m p a n i j o s rūpesč ia i 

VIDMANTAS VALIUŠAITIS 

„Jeigu jums brangus jūsų 
geras vardas, turėkite reikalų 
tik su oriais žmonėmis, nes 
geriau būti vienam, negu su
tapti su kvaila kompanija", — 
yra pastebėjęs Amerikos re
voliucinės kariuomenes vadas 
ir pirmasis JAV prezidentas 
George Washington, savo 
kraš to reikalus ir garbę kėlęs 
aukščiau asmeninių interesų 
ir tai įrodęs savo gyvenimu. 

Lietuvoje yra daug ma
nančių priešingai: kvailių 
kompanija yra naudinga, nes 
savo bukagalvišku impulsyvu
mu kvailių minia, nelyginant 
pabaidytų avinų banda, gali 
būt i užleidžiamą sut rypt i 
kiekvieną, kuris kaip nors. 
kuo nors, kada nors pasirodo 
neparankus stambiausiam tos 
nutrūkusios galvijų kaimenės 
individui. 

Pakurstyti aistras draugi
joje, kurioje sauvalė yra laiko
ma laisve, įžūlumas — prin
cipingumu ir drąsa , suk tu
mas, cinizmas, savanaudišku
mas, nežabota begėdyste — 
gyvenimo norma ir šiuolai
kiškumo įrodymu, nėra sun
ku. Išdavystės dažniausiai at
liekamos ne iš anksto j as ap
galvojus, o dėl silpno būdo 
žmonių, lengvai tampančių 
bet kokios pagundos vergais. 

Praėjusią savaitę atsitiko 
du įvykiai, pažymėję naują ir 
ligi šiol negirdėtą Lietuvos 
visuomeninio gyvenimo nor
mų įsisavinimo gairę. Tie įvy
kiai, nors gana skirtingi so
cialiniu pobūdžiu, savo esme 
ir dorovine prigimtimi — ly
giaverčiai. Turiu galvoje tie
sioginę lytinio akto transliaci
ją per televiziją paauglių audi

torijai ir garsų atsikrenkštimą 
bei stiprų tolimą spjūvį į Pre
zidentūrą. 

Kitaip tar iant , buvo pa
demonstruota veikli sutelkti
nė pastanga nuimti visuome
nei paskut inius dorovinius 
apribojimus, kurie ją galutinai 
atpalaiduotų nuo atsakomy
bės ir atimtų gebėjimą suvokti 
savo buvimo prasmę kitaip, 
nei tai duota auginamai avinų 
kaimenei. 

Nemanau, kad tie du atsi
tikimai nėra tarpusavyje susi
ję. Aišku, bergždžia būtų ieš
koti tiesioginių sąsajų tarp pa
grindinių šios visuomeninės 
dramos veikėjų — pagarsėju
sios vaikų laidų vedėjos na
cionalinėje televizijoje, komer
ciniu kanalu davusios seksua
linės pedagogikos pamokų pri
augančiai kartai tiesioginiame 
eteryje, ir malūnsparnių sri
ties eksperto, sovietų paliktos 
aviacijos gamyklos viršininko, 
be jokių įrodymų apkaltinusio 
korupcija Lietuvos kariuo
menės karininką tuo metu, 
kai Krašto apsaugos ministras 
pasirašė su tar t į dėl ame
rikiečių priešlėktuvinės gyny
bos raketų JStinger" įsigijimo, 
o prezidentas Valdas Adam
kus rengiasi viršūnių susiti
kimui Prahoje. 

Šiuos du skandalingus įvy
kius sieja gabaus administra
toriaus išmoningai ruošiamas 
prezidento rinkimų kampani
jos sklaidos laukas: su vilk
duobėmis lengvatikiams, aki
varais nutrūktgalviams, cirko 
arenomis vėjavaikiams, „akva
riumais" norintiems pasirodyti... 
i I Dvidešimtmetė „akvariu

mo" žuvelė, galimas daiktas, 
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Danutė Bindokienė 

1994 m. birželio 6 d. Rygoje su JAV prez Bill Clinton susit 
Guntis Ulmanis, JAV prez. Bill Cliatoa, L i e t a m Pr< ' 

k" Ki.tii'js v.ilstvdij vadovai (iš kairės): Latvijos prez. 
Algirdas Brazauskas ir Estijos prez I>enart Meri. 

V. Gulevičiaus I Eltai nuotr. 

1990 m. gruodžio 10 d. Baltuosiuose rūmuose su JAV prezidentu George 
Bush apie 40 minučių kalbėjosi Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos — 
Atkuriamojo Seimo pirm. Vytautas l^andsbergis. 

Rolando Baryso (Elta) nuotr. 

buvo nepajėgi suvokti ką daro 
ir įvertinti pasekmes, kurias 
turės pasitikti pati, išėjusi iš 
stiklinio narvo, ir su kuriomis 
turės gyventi visuomenė, bu
vusi jos ištvirkimo liudininke. 
Nepaisant to, Žurnalistų eti
kos inspektorius jau subūrė 
ekspertų komisiją, kuri padės 
susivokti ir priminti atsako
mybę galbūt ne tiek šiam suk
laidintam žmogui ijam pir
miausia reikėtų psichologinės 
pagalbos), kiek jos globėjams 
ir išnaudotojams iš komer
cinės televizijos. 

Tuo tarpu antruoju atveju, 
iššūkio mastu nenusileidžian
čiu pirmajam, — stulbinantis 
neveiksmingumas. Generalinė 
prokuratūra, kurios pareiga 
būtų nedelsiant reaguoti ir 
kelti baudžiamąją bylą dėl 
viešai paskelbtos informacijos 
apie stambaus kyšio paėmimą, 
o jai nepasitvirtinus — kelti 
bylą už šmeižtą, laikosi tyliai. 
Tarsi nieko nevyktų, tarsi ste
bėtų, kaip niekur nieko, krep
šinio rungtynes prie televizo
riaus ir palaikytų vieną klubą, 
dar tik neseniai tos pačios 
prokuratūros krėstą žurnalis
tams įbauginti ir savo pro
fesiniam nepajėgumui liudyti. 

Mąstančiam žmogui ši
toks, precedento neturint is , 
aviacijos bendrovės vadovo 
žingsnis — svaidytis fan
tastiškais kaltinimais be jokių 
duomenų ir siūlytis kitam pre
tendentui į prezidentus su 
nelygstama finansine talka — 
yra smūgis pirmiausiai paties 
Rolando Pakso prestižui ir jo, 
kaip asmens, patikimumui. 

Ką galima galvoti apie są
jungą politiko, siekiančio tapti 
suverenios valstybės vadovu, 
su bendrove, kuri buvo mini
ma tarptautinį skandalą su-
kėlusioje istorijoje, kai JAV 
specialiosios tarnybos nustatė, 
kad kariniai sraigtasparniai ir 
naikintuvų detalės iš Rusijos į 
šalis, kurios gali būti susiju
sios su tarptautiniu teroriz
mu, buvo gabenamos per 

Lietuvą? 
Paskelbti reklaminį skel

bimą laikraštyje, siūlant mili
joną tiems, kurie pateiks neva 
„neginčijamų įrodymų" minė
tiems ryš iams pagrįsti, yra 
aiškiai nepakankamas pagrin
das pasitikėjimui atkurti. 

Geru vardu suinteresuota 
bendrovė turė tų elgtis kaip tik 
priešingai — ne reklaminėmis 
akcijomis eksponuoti savo 
„nekaltybę", puldinėjant vals
tybines institucijas bei žars
tant is užuominomis Vakarų 
šalių adresu , o pasirūpinti 
neginčijamais įrodymais, jei 
tokių yra, bendrovės skaidru
mui pagrįsti ir patikimumui 
tarptautinėje bendrijoje atkurti. 

Sovietinio karinio kom
plekso veikla yra palikusi 
plačiai žinomą istorinį šleifą, 
kurio neįmanoma panaikinti 
propagandinėmis kampani
jomis. Bendrovės geras var
das, a išku, y ra jos pačios 
rūpestis. Tuo tarpu Lietuvos 
prest ižas, mūsų valstybės 
pat ikimumas bei saugumas, 
nuo to tiesiogiai priklausanti 
jos žmonių gerovė, jau yra visų 
valstybės sąmoningų piliečių 
atsakomybės klausimas. 

Kaip atrodytų Lietuva, 
gavusi kvietimą į NATO, sėk
mingai baigusi derybas dėl 
prisijungimo prie Europos 
Sąjungos ir išsirinkusi prezi
dentu žmogų, kurio rinkimų 
kampanija būtų apmokėta 
pelnu sandorių, dėl kurių 
pasipiktinusi tarptautinė ben
drija? 

R. Paksui „dosni auka" 
gali virsti girnapuse, žygiui į 
Prezidentūrą naudinga tiek 
pat, kiek ir tų rėmėjų patikė
tas rus iškas malūnsparnis , 
politiko „kompetencijai" pa
brėžti. Bet taip būtų. jei rin
kimų rezultatus lemtų mąs
tantys rinkėjai. 

Tuo tarpu lakūnų ir jų 
š turmanų atliekamos rinkimi
nės aeronautikos figūros liudi
ja, kad žengta į tą konkuren
cinės kovos tarpsnį, kai su 

priemonėmis nebesiskaitoma 
ir sver iama ciniškai: kas 
naudingiau — mažumos mąs
tančiųjų balsai, a r mažiau 
mąstančios ir manipuliacijoms 
neatsparios minios nuotaikos? 

Apie cinikus sakoma, kad 
tai žmonės, žinantys visa ko 
kainą, bet nežinantys vertės. Į 
šią auditoriją ir nutaikytas 
minėtos propagandinės akci
jos smaigalys: provokuoti, 
kelti triukšmą ir sumaištį, ti
kintis tokiu būdu prisišaukti 
daugiau statistų prie stiklinio 
narvo — šįsyk ne lytinio, bet 
politinio „akvariumo". Tai 
vienintelė galimybė pralenkti 
konkurentą, kai jis pranašes
nis, ir visų pirma — doroviniu 
atžvilgiu. 

Kaina, už kurią parsidavė 
paika raudonplaukė, neskel
biama. Tačiau vargu ar esa
ma pinigų, kuriais galima ap
mokėti skausmą motinos, li
kusios su savo pergyvenimais 
pasibaigus televizijos seansui. 

Kaina, už kurią siūloma 
parsiduoti vienam iš kandi
datų, yra parodyta laikraščių 
skelbimuose. Atrodo, pasiūly
mas pri imtas: kandidatas į 
prezidentus j au padėkojo 
malūnsparnių ekspertui J . 
Borisovui už paramą j o skel
biamoms idėjoms" ir pažadėjo 
„tvarką Lietuvoje įvesti". 

Tokie įvykiai — r imtas 
ženklas, kad Lietuvos rinkimų 
kampanijoje, vykstančioje na
rystės NATO išvakarėse, bus 
be skrupulų naudojamos iš 
sovietinio karinio arsenalo 
perimtos kovos priemonės. 

Prezidentas turi ir dau
giau patarėjų. Vadinasi , ir 
jiems laikas pasiraitoti kelnes, 
purvo upių bus daugiau. Per 
jas turbūt teks bristi ir pačiam 
prezidentui. Lietuvos piliečių 
pasirinkimo vertė priklausys 
nuo jų pačių etinės brandos. 
Prezidento G. VVashington 
patirtis yra pamokanti: ver
čiau likti vienam, negu patirti 
išduotos motinos dalią. 

valiusaitifl@tiotmail.com 

Kai pilkoji zona nušvis 
naujomis varsomis 

„Mes nesame iabai paten
kinti NATO plėtra, bet visgi 
sup ran t ame , kad kiekviena 
valstybė turi neginčijamą tei
sę užtikrinti savo saugumą". 
— taip ,,New York T imes" 
dienrašt is lapkričio 20 d. 
laidoje cituoja Rusijos amba
sadoriaus Lietuvai Jur i Zu-
bakov pasisakymą apie pa
siruošimą N / T O vi ršūnių 
suvažiavime Prahoje pakviesti 
narėmis kandidatėmis 7 Rytų 
ir Vidurio Europos valstybes. 
Labai panašiai kalbėjo ir pa
sakėčios lape. nepas iekus i 
vynuogių... 

Daugiau kaip dvylika me
tų Lietuva ir kitos nepriklau
somos Baltijos valstybes puo
selėjo viltį, kad vieną dieną 
NATO durys joms bus atidary
tos. Bet vien vilties nepakako. 
Reikėjo visų pirma įtikinti sa
vuosius, kad atsigręžtų į Va
karus ir nebesidairytų atga
lios — į Rytus; reikėjo pasi
ryžimo, lėšų ir kantrybės; rei
kėjo, kaip tam lašui po lašo, 
nudilinti ir vakariečių abejin
gumą. O už vis labiausiai rei
kėjo, kad Rusija pakeistų savo 
griežtą nus is ta tymą pr ieš 
NATO plėtrą. Tiek prez. Vla-
dimir Putin, tiek kiti rusai 
dar gerai prisiminė, kur iuo 
tikslu bu^o įkurta ši sąjunga. 
Nors Maskva, kai jai patogu, 
tv i r t ina , kad demokra t i ška 
Rusija nieko bendra neturint i 
su sovietine praeitimi, bet iš 
esmės — ir vėl, kada jai pato
gu — elgiasi t a ry tum Sovietų 
Sąjunga ir Rusija yra viena ir 
ta pati valstybė. 

Buvo nesunku pastebėti , 
kad ne Bulgarijos, Rumunijos. 
Slovakijos ir Slovėnijos, net ne 
Latvijos ir Estijos, na rys tė 
NATO yra dygiausia rakšt is 
po Kremliaus nagu, bet kaip 
tik Lietuva. To nusis ta tymo 
Vladimir Putin niekuomet per 
giliai neslėpė. Pilkiausia vieta 
„pilkojoje zonoje" tarp Vakarų 
ir Rytų Europos buvo Lietuva. 
Tai ne pirmas (tikėkimės, kad 
paskutinis) kar tas , kai Lietu
vą istorijos slinktis įstūmė į 
tokią nedėkingą rolę. kai jai 
teko būti užtvara tarp Rytų ir 
Vakarų. Galbūt visa tai lietu
vių tauta užgrūdino ir paruošė 
šiam įvykiui. Galbūt, kai Lie
tuva taps lygiateise NATO na
re, ta „pilkoji zona" jau galės 
sužėrėti ryškiomis varsomis ir 
išsiskleisti tvir tos vakar ie 
tiškos demokratijos žiedais. 

Ne vienas užsienio lietuvis 
šiandien tebeturi kalnus j a u 
gelstančių amerikietiškų laik
raščių ir žurnalų iškarpų iš 
1989. 1990. 1991 m., kai Lie
tuvoje vyko didžiosios permai
nos ir visa tauta vienbalsiai 

pas isakė už nepriklausomybę. 
Kiek palankių žodžių anuomet 
buvo prirašyta, koks visuoti
n i s p r i t a r imas buvo jaučia
m a s , net t a d a . kai Vašing
tonas laikėsi atsargiai ir del
sė , nes i ryždamas pr ipaž in t i 
Lietuvos nepriklausomybę. Ir 
užsienio l ietuviams teko savo 
įnašą at iduoti , kol pagal iau 
Lie tuvos nepr ik lausomybe 
buvo pripažinta . 

N u r i m u s įs is iūbavusia i 
Sąjūdžio veiklai, iš Lietuvos 
išvedus Rusijos kar iuomenę, 
žinios apie mūsų tau tą pa
sikei tė , dažnai nuaidėdamos 
net kr i t ika a r pašaipa: kai 
Lietuvos gyventojai preziden
tu išsirinko buvusį komunis tų 
partijos sekretorių; kai nuolat 
keitėsi vyriausybė; kai mūsų 
tautiečių, gausiai pasipylusių 
po užsienio kraš tus , elgesys 
prasilenkdavo su įstatymais.. . 

Nedaug teigiamų nuomo
nių pasigirsdavo ir Lietuvai 
besiruošiant naryste i NATO 
ar Europos Sąjungai. Šiuo at
veju kur kas aukščiau ver t inta 
Estija, o apie Lietuvą pasisa
kyta , kad ji apskr i ta i „atsili
kusi visose srityse". Tik pasta
ruoju metu žinių tonas pra
dėjo keistis: s ta iga Lietuva vėl 
buvo pasta tyta an t aukš tesnes 
pakopos ir už ki tas Baltijos 
t a u t a s . Tad nereikia stebėtis , 
kad ne tik neabejojamą Lietu
vos — ir kitų šešių valstybių 
— pakviet imu į NATO. bet ne
gai l ima gerų žodžių apie Lie
tuvos pas i ruoš imą ir suge
bėjimą užimti net vadovaujan
čią vietą t a r p ki tų būs imų 
kandidačių. 

Vėl lasiojame s t ra ipsn ius 
iš amerikiečių spaudos , vėl 
gaudome žinias televizijoje ir 
i šgyvename tą patį a t sargų 
dž iaugsmą, kur į pa ty r ėme 
pr ieš daug iau kaip dvylika 
metų, kai mūsų t au ta turėjo 
vieną ir vienintelį t ikslą: 
laisvės siekį. 

Nebijokime pasilepinti tuo 
džiaugsmu, nes netrukus vėl rei
kės grįžti į kasdienybę, kaip 
buvo grįžta po 1990 kovo 11-
osios. NATO viršūnių nutar i 
mas Prahoje ar JAV preziden
to vizitas Vilniuje tos realy
bės nepakeis. Vienu rašiklio 
brūkštelėjimu nebus nubrauk
ti visi Lietuvos gyventojų var
gai ir rūpesčiai, juo labiau. 
kad po mėnesio vyks r inkimai, 
o priešr inkiminės agitacijos ir 
užgaulus žodžiai, skraidantys 
t a r p kandidatų , uždengs kraš
tą kaip t iršta migla. Tačiau, 
nepa i san t , kas atsi t iks. Lietu
va j a u niekados negrįš atgal į 
t a „pilkąją zoną", net jeigu 
pražydė j imo turės ilgiau 
pa lauk t i . 

VIENA DIENA PENSININKO 
GYVENIME 
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Oro prognozėje — prog
nozuojama vėsaus vėjo gūsiai. 
Gali kilti ir škvalų bet šie ne
prognozuojami". Kad juos kur 
perkūnai! 

. H y v e e ' 
Pasibaigus „Panoramai" 

mane žmona išsiuntė į maisto 
krautuvę parvežti pieno, ba
nanų ir dar kai ko. Kaip vi
suomet, įspėjo per ilgai ne
užtrukti, tik nepasakė kodėl. 
Prieš sėdant į savo seną, bet 
patikimą Toyota, kažkoks kip
šiukas pakuždėjo į ausį kartu 
pasi imti „Europe" degtukų 
dėžutę, kurioje gal niekad ne
buvo degtukų. Vietoje jų toje 
dėžutėje yra įtaisytas toks už
sukamas mechanizmas. Ją 

pakėlus nuo stalo, kyla gana 
garsus tarškėjimas bei spur
dėjimas. Prieš daug metų man 
ją padovanojo žmonos brolis, 
parvežęs bene iš Vokietijos, 
prieš tai, žinomąją sėkmingai 
išbandęs ant savo svainio — 
manęs. Po to ir man daug au
kų — smalsuolių pavyko 
.apstatyti". Krautuvė pava
dinta HY-VEE. Ji yra gal ir už 
pusmylės nuo namų — kartais 
ir pėsti nueinam. Vos pro du
ris įėjus, pro šalį skubantis 
tarnautojas mane pasveikino 
su „hi", o aš j am atsakiau su 
„vee". kuo jis buvo keistai nu
stebintas ir vos nesustojo vie
toje, bet, nieko nesakęs, tik 
plačiai nusišypsojęs, nudūmė 
tolyn. Matyt, nerado žodžių. Iš 

viso, tą dieną buvau neblogai 
— gana šelmiškai nusiteikęs. 
Pirmas sustojimas buvo prie 
fotografijos skyriaus, kur turė
jau palikti filmą išaiškinimui. 
Pirmąja auka tapo to skyriaus 
patarnautoja Bev, kurią gerai 
pažinau, nes nemažai fotogra
fuoju. Jai aptarnaujant kitą 
klientą, pamažu užsukau 
dėžutę ir padėjau ant stalo. 
Bepildant voką mano filmui, ji 
tuojau susidomėjo „Europe" 
dėžute. Nemeluodamas jai 
paaiškinau, kad tai Europoje 
gamintas daiktas, neturįs sau 
lygaus šiame krašte . Ilgai 
netrukus dėžutė buvo jos ran
koje. Staiga pasigirdo dėžutės 
čerškėjimas, moters bežadis 
nustebimas, po kurio pasigirdo 
panikos apimtas garsas. Vos 
spėjau pagauti oru skriejančią 
„degtukų" dėžutę... Net susigė
dau už tokį pirmo balandžio 
pokštą ir atsiprašiau. O Be-
verly, jau nus i raminus , su 
šypsena veide pažadėjo mane 

„nužudyti". Po to patraukiau 
link krautuvės kavinės, kur ti
kėjausi rasti kiekvieną dieną' 
čia pusryčiaujančių tautiečių. 
Paprastai jie pradeda rinktis 
tuojau po „Panoramos" žinių 
ir susiburia nuo keleto iki kelio
likos vyrų. Kartais įsimaišo ir 
žmonos bei vaikaičiai. Kartą 
mačiau senelį net su trimis 
vaikaičiais begurkšnojant „ka
puciną". Nieko nelaukdamas, 
ėmiausi darbo su savo „Euro
pe". Kol visi susirinko, man 
pavyko bene keturis tautiečius 
— pensininkus įkalbėti pakelti 
tą „degtukų" dėžutę. Tai, žino
ma, sukėlė daug skanaus 
juoko iš šalies žiūrintiems. Kai 
kurie pasisiūlė vėliau atėju
sius patys ta dėžute prigauti. 
Jau aprašyta Bev, atėjus už-
kandžiams, paprašė paskolinti 
ją savo bendradarbius pagąs
dinti. Ir jai pavyko porą tokių 
surasti, o savo ketinimą mane 
nužudyti jau buvo pamiršus 

Pagrindinis čia aprašomų 

tautiečių tikslas yra pasidalin
ti dienos aktualijomis ir pas
kutinėmis žiniomis iš tėvynės. 
Labai populiaru, susidėjus po 
dolerį, pabandyti laimę valsti
jų loterijose. Laimikį, jei kada 
nors laimi didesnę sumą. žino
ma, pasidalina lygiomis, bet 
tai labai re tas atvejis. Kai 
kurie pasigiria išlošę šimtais 
kitoje upes pusėje, kitoje vals
tijoje, kur didesnio masto loši
mai įstatymais leidžiami. O 
tie. kurie šimtus dolerių ten 
palieka, visiškai tyli. Nemaža 
šių susitikimų laiko dalis 
praleidžiama vienas kito per 
„dantį traukimu", ypač tų. 
kurie tą dieną ten nedalyvau
ja. Pripasakojama apie juos 
būtų ir nebūtų dalykų, iš sau
jos vežimą prikrauna. Pavyz
džiui, girdėjau kartą pasako
j imą apie vieną tautiet į — 
„lakūną", kurs. karo metu vo
kiečių „Luftvvaffe" tarnauda 
mas ir priešo lėktuvų apsup
tas, savo Mossershnuta nuo

gęs į atbulini bėgį, pasprukda
vo iš tokių t <pavydėtinų pa
dėčių. Jau seniai tas gudruolis 
šiame lietuviu telkinyje nebe
gyvena, bet pasakos apie jo 
„didvyriškus" atsitikimus išli
ko iki šių dien-: Tas pats žmo
gus man pači.1 m kartą siūle 
pabandyti gau* labai lengvą 
darbą pašto įstaigoje, kur sau 
duoną iiežuv;a uždirbčiau: 
viskas ką reiktų darytų, tai 
sėdėti pro spc .alią skylute 
iškišus liežuvį, kad pašto 
klientai galėtų pavilgyti žen
klelį. Daug tokią panaš ių 
„atsitikimų" iš ši-, pensininkų 
čia galima išgirs; Ir tai labai 
gerai. nes. kaip ~akoma. juo
kas yra geriausias vaistas ir jo 
pagalba pailginan as žmogaus 
gyvenimas. Tad . epas lap t i s . 
kad daugumas jų au pradėję 
devinto dešimtmečo amžių ir 
dar visiškai gerai laikosi. 

Antanas P., pavyzdžiui , 
j ra beveik isitikin< s, kad jo 
viduriuose po vieni - operaci

jos yra palikęs kažkoks įran
k is , nes dažna i pilvą dur ia 
ka ip peiliais. Tuo aš linkęs ti
kėt i , nes prieš daugelį metų 
p a d a r y t o s t rūk io operacijos 
pėdsakus nuolatos jaučiu toje 
vietoje — lyg kažkoks nerei
kal ingas objektas ten tūnotų. 
J u k ir dak ta ra i gali suklysti — 
nėra tobuli. Labai įdomi Juozo 
V. golgota. Tai tas pats karys, 
k u r i s iš savisaugos dal inių 
buvo nus iųs tas į rytų frontą, 
daugiau kaip metus praleido 
prie Ilmenio ežero ir nuo uodų 
įkandimu sunkiai susirgo šil
t ine. Latvijos ligoninėje j am 
jau rodėsi tuneliai į kitą pa
saulį, bet latvė sesele jį iš-
t i aukus i iš jų pačiu laiku. Juo
zas iki šios dienos tiki, kad tai 
angelo sargo būta O Juozas A. 
man papasakojo apie bombar
davimą Hanau mieste. Vokie
tijoje, kur jį vos ne be žado 
draugai iš t raukė iš po griu
vėsių. 

H'i- daujfiau 

mailto:valiusaitifl@tiotmail.com


DRAUGAS, 2002 m. lapkričio 22 d . penktadienis 

Bičiulystė 
Parengia Ligija Ta-itkuviene, 

talkinant sūnui Adomui 

Rašvkite mums ,.Draugo" adresu su nuoroda ..Bičiulvstei' 
arba P.O. Box 4102. Wheaton. IL 60189 

Xr-62 ei. paštas: biciulyste@acl.com 

VYTAUTO DIDŽIOJO DUKRA 
PALAIDOTA KREMLIUJE 

Maloniai sutikus Juozui 
Veronkevičiui (Lietuvos isto
rijos laikraščio „Voruta* įstei
gėjas ir vyriausiasis redakto
rius) spausdiname sutrumpin
tą str. iš žurnalo ^Mokslas ir 
gyvenimas'' (1986 m. birželis, 
Nr. 6, 26-27 p.) Autoriai Juo
zas Vercinkevičius ir Tatjana 
Panova, mokslininkė iš Mask
vos, i 

Apie sudėtingus ir prieš
taringus Maskvos ir Lietuvos 
kunigaikščių dinastinius san
tykius XIV-XV amžiuje, dau
giausia sužinome iš rusų met
raščių. Voskresensko metraš
tis skelbia, kad 1391 m. sausio 
9 dieną Maskvoje buvo su
rengtos iškilmingos kuni
gaikščio Vasilijaus I. Maskvos 
didžiojo kunigaikščio Dmitri-
jaus Doniečio sūnaus, sutuok
tuves. Rašytiniai šaltiniai ne
daug ką pasako apie Lietuvos 
kunigaikštytę Sofiją. Vasili
jaus I žmoną. Yra žinomas jos 
testamentas; be to. ji minima 
metraščiuose bei sūnaus Va
silijaus II Tamsiojo ir anūko 
Jurijaus dokumentuose. Todėl 
įdomūs bet kokie faktai apie 
šią Maskvos kunigaikštienę. 
Maskvos Kremliaus muziejuje 
saugomi Sofijos Vytautaitės 
sarkofagą? ir įkapes. 

Sofija Vytautaitė — vie-. 
ninteiė didžiojo'Lietuvos kuni
gaikščio Vytauto duktė — 
greičiausiai gimusi Trakuose 
apie 1371 metus iš pirmosios 
santuokos su Ona Sudiman-
taite. Rašytiniai šaltiniai jos 
vardą pirmą kartą mini 1389 
metais. Tada buvo susitarta 
dėl Sofijos Vytautaitės suža
dėtuvių su kunigaikščiu Va
silijumi, Dmitrijaus Doniečio 
sūnumi. Pastarasis, pabėgęs 
iš Aukso ordos, per Valakiją. 
Podolę atkeliavo į Volynę, 
kurią tuomet valdė Vytautas. 
Šios sužadėtuvės buvo trak
tuojamos įvairiai: vieni tvirti
no, esą Vytautas privertė Va
silijų paskelbti sužadėtuves 
politiniais sumetimais, kiti 
atvirkščiai, kad Vytauto pus
broliai lietuvių kunigaikščiai 
Jogaila ir Skirgaila trukdė 
jam sudaryti šias sužadėtu
ves. Skųsdamasis. Vytautas 
rašė Kryžiuočių ordinui: _Tu-
rėjaus mergaitę, savo dukrelę, 
ir ant jos neturėjau savo va
lios, kad būčiau galėjęs ati
duoti ją kam norėdamas, o 
prašė mane labai. Jie draudė 
man ir privertė mane, kad aš 
jos neišleisčiau 'už vyro), bijo
dami, kad per ją neįsigyčiau 
draugų". 

Lietuvos istorikas Ignas 
Jonynas mano, kad Sofijos ir 
Vasilijaus I sužadėtuvės buvo 
sudarytos grynai politiniais 
sumetimais. Vasilijus I, 1389 
m. po tėvo mirties tapęs Mask
vos didžiuoju kunigaikščiu, 
1390 m. rudeni pasiuntė ba
jorus \ Marienburgą pas Vy
tautą. Vytauto giminaitis Al-
šėnų kunigaikštis Jonas ir 
Maskvos bajorai per Dancigą 
iki Rygos laivu, o iš ten per 
Pskovą ir Novgorodą nuvežė 
Sofiją Vytautaitę į Maskvą. 
Metraštininkų liudijimu, 1390 
m. gruodžio 1 d. būsimoji 
kunigaikštiene buvo sutikta 
labai iškilmingai: metropoli-
• is K:prv»f*~ ir kiti aukšti 
dvasiškiai išėjo UŽ minto tar
tų su kryžiais pasitikti ir pa-
-vi • i.-••••: -,•.'. busimąją kuni-
I;,IIK-: K r.v I.'.'U ;n .sausio 9 d. 
-11 į-' -."«- iv, ko Sofijos ir 

Vasilijaus sutuoktuvės. 
Sofijai ir Vasilijui I gimė 

penki sūnūs ir keturios duk
ros. Dauguma jų mirė maži. 
kiti — jau paaugę. Gyvi liko 
Vasilijus, vėliau tapęs di
džiuoju Maskvos kunigaikš
čiu, ir Anastasija. kuri mirė 
1470 metais. 

XV a. pirmoje pusėje Mask
vos kunigaikštystę nuolat 
puldinėjo totoriai, spaudė ją ir 
Lietuvos Didžioji kunigaikš
tystė. Sofijai Vytautaitei teko 
patirti daug negandų. 1425 m. 
mirė jos vyras — didysis kuni
gaikštis Vasilijus I, ir ji liko su 
dešimtmečiu sūnumi Vasiliju
mi II. Istoriko Igno Jonyno 
teigimu, „Maskvoje susidūrė 
du politiniu principu: senasis, 
pagal kurį didžiojo kuni
gaikščio titulas turėjo tekti 
vyriausiajam giminės broliui, 
ir naujam mirusio kunigaikš
čio broliui, ir naujasis, kurio 
sostas turėjo tekti vyriausia
jam didžiojo kunigaikščio 
sūnui" (Jonynas I. Istorijos 
baruose. — V.. 1984, p. 90.. 
Todėl po vyro mirties Sofija 
kreipėsi į bajorus, dvasinin
kus, kad jie paremtų Vasili
jaus II teises į sostą. XV a. 
ketvirtąjį ir penktąjį dešimt
metį Maskvos kunigaikštystė
je vyko aršios vidaus kovos. Jų 
metu Sofija Vytautaitė visaip 
padėjo savo sūnui kovoti dėl 
didžiojo kunigaikščio sosto. 
Toje kovoje Vasilijus II neteko 
akių (jos buvo išdurtos, dėl to 
jis pramintas Tamsiuoju;, 
kalėjo, tačiau liko didžiuoju 
kunigaikščiu. Žinoma, ne be 
motinos pagalbos. Sofija Vy
tautaitė mirė 1453 m. birželio 
13 d., turėdama 82 metus ir 
buvo palaidota Dangun žengi
mo moterų vienuolyno cerkvė
je. Šis Maskvos Kremliaus 
vienuolynas nuo 1407 m. buvo 
didžiųjų kunigaikštienių ir 
carienių laidojimo vieta iki 
XVIII a. vidurio. Sofija Vy
tautaitė — trečioji didžiųjų 
kunigaikščių šeimos atstovė, 
palaidota Dangun žengimo 
cerkvėje. Jos kapas buvo pa
čioje garbingiausioje vietoje — 
prie pietinės sienos, šalia vie
nuolyno įkūrėjos didžiosios 
kunigaikštienes Jevdokijos. 
Prieš mirtį Sofija buvo tapusi 
vienuole ir gavusi Sinklitikijos 
vardą. 

Dangun žengimo vienuoly
nas su cerkve Maskvos Krem
liuje stovėjo iki XX a. trečiojo 
dešimtmečio. 1929 m. jie 
išardyti, o buvę tenai palaikai 
perkelti į Ark angelo soborą. 
Sofijos Vytautaitės sarkofa
gas, pagamintas iš baltojo 
klintinio akmens monolito, 
gerai išsilaikęs, į viršų platė
jančios trapecijos formos su 
apvalia viršūne. Sarkofago 
ilgis 192 cm. plotis ties gal-
vapečiais — 63 cm, ties kojo
mis — 34 cm Viršuje yra 5 cm 
aukščio vadinamoji akmeninė 
pagalvėlė, tolygiai besilei
džianti prie dugno. Sienelės iš 
vidaus gerai nušlifuotos. Pras
čiau aptašytas dugnas — 
aiškiai matyti tašymo pėd
sakai. Jdomu, kad sarkofago 
dangtis padarytas iš dviejų 
dalių ir pakartoja jo formą. 
Viršutines dalies ilgis 142 cm, 
o apatine- — 50 cm. Dangtis 
12 cm platesnis už patį 
sarkofagą Viršutinėje jo daly
je yra užrašas du žodžiai dvie
jose eili:-ese: „Sofija inoka" 
(„Sofija vienuole"), atliktas 

Sofija Vytautaitė. 

įbrėžimo technika. Tai vienas 
seniausių viduramžių Rusios 
žinomas epitafijas, o jų išliko 
labai mažai, trumpos — prak
tiškai tik palaidotojo vardas. 
Sofijos užrašo raidės artimos 
XV a. antrosios pusės greit-
raščiui. Sarkofago forma įdo
mi tuo. kad panaši į žmogaus 
kūną — dėl to ir vadinama 
antropoidinė. Tokio tipo balto
jo akmens sarkofagai tais 
laikais nebuvo paplitę, ir 
Maskvoje XFv-XV a. aptin
kami tik didžiųjų kunigaikš
čių kriptose. Apraše, kuris 
buvo rašomas 1929 m. atiden
giant Dangun žengimo vie
nuolyno kriptas, apie Sofijos 
Vytautaitės įkapes paminėta 
nedaug. Jos skeletas buvęs 
susuptas drobule. Audinys 
nenurodytas, tačiau greičiau
siai tai damastas — tokios 
medžiagos rasta ir kituose 
-kapuose. Ant kojų išlikę odi
niai šarvojimo bateliai. 

Sofijos Vytautaitės sar
kofage rastas nedidelis puode
lio formos ritualinis indas, 
padengtas geltona glazūra. 
Perkeliant palaikus iš vien
uolyno į Arkangelo soborą, 
rasta ir daugiau tokių indų, 
labai panašios formos. Sofijos 
Vytautaitės sarkofago rituali
nis indas — iš raudonojo 
molio; jo sienelių paviršius 
lengvai banguotas, kaklelis 
atlenkto vainiko formos. J to
kius ritualinius indus būdavo 
supilamas alyvmedžio alie
jaus ir vyno mišinys, likęs nuo 
gedulingo mirusio apraudoji
mo. Tokių ar panašių indų kol 
kas nerasta kituose vidur
amžių Rusios miestų kapuose. 
išskyrus Maskvos laidojimo 
teritorijoje: kilmingos di
duomenės bei eiliniuose ir 
pagaliau masiniuose XTV-XV 
a. kapuose. Deja. patys se
niausi Dangun žengimo vie
nuolyno kapai (prie jų pri
skiriamas ir Sofijos Vytau
taitės kapas) labiausiai nu
kentėję nuo laiko — juose 
mažai kas likę. Tačiau ir tie 
negausūs liudijimai fonuose, 
teikia vertingų žinių apie 
viduramžių materialinę kul
tūrą. Tiek kol kas galima pa
sakyti apie Sofijos Vytautai
tės kapą Maskvos Kremliuje. 

***. Pastaba. Naujausioje Ed
varde Gudavičiaus knygoje .Lietu
vos istorija* (V.. 1999), Sofija įvar
dijama kaip Zofija. Dimitrijus — 
Demetrijus. Vasilijus — Razilius 

LT. 

ĮVAIRENYBĖS 
• Spalį, lapkritį (Ameri

koje) gėlininkai sodina tulpių, 
hiacintų ir narcizų svogūnus. 
Padarius tai per vėlai, gėlės 
žiemą gali sušalti. Dar geras 
laikas pasodinti medžių savo 
vaikams ar vaikaičiams. Anks
čiau žmonės mėgdavo tai da
ryti, o dabartiniais laikais ši 
tradicija primiršta. 

• , Jgnobelio" premija - ap
dovanojimas arba Nobelio pre
mijos parodija - suteikiamas 
už mokslo laimėjimus, kurių „ne
galima arba neverta pakar
toti". Konkurso rengėjai tei
gia, kas toks apdovanojimas 
turi garsinti originalumą bei 
išradingumą ir skatinti do
mėjimąsi mokslu. 1991 m. 
humoristinio žurnalo „Neįti
kėtinų tyrinėjimų analai" įs
teigtos premijos pavadinimas 
susijęs su anglų kalbos žodžiu 
„ignoble" - ,,nekilrningas". {do
mu ir tai, kad daugelis laurea
tų vertina šią premiją, o ap
dovanojimo ceremonijoje, vyks
tančioje Harvard universitete, 
dalyvauja ir tikrosios Nobelio 
premijos laureatai. Šiais me
tais „Ignobelio" premija pa
skirta 10 mokslinių projektų. 

•„Ignobelio" premija taip 
pat buvo paskirta už tarpdis
ciplininius tyrinėjimus. Ją 
gavo Kari Kruzhelnicki iš Sid
nėjaus universiteto už tai, 
kad išsamiai ištyrė pūkelius, 
kurie kaupiasi bamboje, ir nu
statė, kokiais atvejais jie ren
kasi, kokia jų spalva ir kiek jų 
būna. Chemijos srityje apdo
vanotas mokslininkas iš Illi
nois valstijos, pagaminęs sta
lą iš įvairiausių Mendelejevo 
periodines lentelės elementų. 
Britas ekologas Charles Pax-
ton iš Šv. Andriejaus univer
siteto Didžiojoje Britanijoje, 
biologijos premiją pelnė įro
dęs, jog stručiai jaučia stiprų 
seksualinį potraukį žmonėms. 
Matematikos srityje įvertinti 
du indų mokslininkai, sugal
voję naują metodą dramblio 
kūno paviršiaus plotui ap
skaičiuoti. Literatūros premi
ja įvertinti du amerikiečiai, 
parašę mokslinį darbą ..Apie 
nereikalingų pabraukinėjimų 
knygoje įtaką teksto supra
timui". Premiją už ypatingą 
indėli \ biologinių rūšių har
moningų santykių palaikymą 
gavo grupė japonų moks
lininkų, sukūrusių įtaisą, ku
ris išverčia šuns lojimą \ žmo
nių kalbą. Higienos sntyje ap
dovanotas Eduardo Segura iš 
Ispanijos, kuris išrado skal-
byklę katėms ir šunims. Eko
nomikos - 28 kompanijos pa-

JAUNIEJI 
Tik prisilietimo 
Degančios širdies plakimo 
Siūbuojančios varpinės be varpo 
Riksmas į dausas 
Bejėgis Nemuno troškimas 
Pagirdyti jūrą 
Išsiliejo iš krantų. 
Nesuprantamas mąstymo būdas 
Visi basi maži ir dideli 
Pabėgo skylančiu ledu 
Toliau į vakarus 
Be gėdos ir drabužio 
Apsidangstę knygos lapais 
Ir žodžiu 
Visi lyg susitarę brenda 
Per laukus 
Ir girdisi tik basų pėdų choras, 
Atsimušantis į horizonto 
Liniją. 
Kur jūs mintys vėjo 
Broliai. 
Galbūt sušalę ledo 
Gabale, kartu su užmirštais 
Plėšrūnais, neatrastomis žemėmis 
Ir užmirštomis dainomis 
Kur jūsų praeitis, ateitis, 
Broliai, seserys, vaikai 
Prisiminimų virpantis šešėlis 
Nudraskė gyjančias žaizdas 
I r nerimo vanduo 
Nudegina kaip gėda 
Nutyla vėjo broliai vidury 
Nakties, sustoja, užsikloja 
Sniego patalais ir sapno 
Spinduliu per užpustytą 
Vieškelį sugrįžta... 

Linas Umbrasas 

ZODIAKAS 

sidalijo premiją už „matema
tinės menamųjų skaičių teori
jos taikymą verslo srityje". 

Medicinos - Chris Mc-
Manus iš Londono universite
to įrodė, kad vyrus vaizduo
jančių antikinių skulptūrų 
kairioji sėklidė yra didesnė 
(kaip žinoma, gamtoje yra 
kaip tik atvirkščiai). Ir galiau
siai „Ignobelio" fizikos premi
ja buvo paskirta Arndo Leike 
iš Miuncheno universiteto, 
įrodžiusiam, kad puta alaus 
bokale nusėda pagal ekspo
nentę (laipsnio rodiklį). Kartu 
su vienu Nobelio premijos lau
reatu jis patraukė į artimiau
sią aludę patikrinti teoriją 
praktikoje. 

Parengė A. T. 

MINTYS 

Nieko nėra pasaulyje sun
kesnio, kaip tiesumas ir nieko 
nėra lengvesnio, kaip meili
kavimas. Jei tiesume bent 
viena šimtoji gaidelės dalis 
bus melaginga, tuojau bus di
sonansas, o įkandin jo — skan
dalas. O meilikavimas, jeigu 
melagingos net visos gaidos 
ligi paskutinės, tai ir tada jis 
malonus ir jo klausoma su 
pasitenkinimu. Kad ir koks 
būtų grubus meilikavimas, 
būtinai bent pusė jo atrodys 
teisybė. Ir visiems išprusimo 
laipsniams, visiems visuome
nės sluoksniams vienodai Net 
vestalę galima išvesti iš kelio 
meilikavimu. O jau apie pa
prastus žmones nėra ko nė 
kalbėti... 

Fiodoras Dostojevskis 

*** vestalė - senovės Romoje 
- deivės Vestos vaidilutė, pada
riusi netekėjimo ir skaistybės 
įžadus. 

PATARIMAI 
Artėja šv. Kalėdos, Nau

jieji metai. Viso pasaulio žmo
nės, jei tik išgali, perka savo 
artimiesiems, draugams šven
tines dovanas. Amerikiečiai 
praėjusiais metais šių švenčių 
proga išleido daugiau nei 200 
mlr. dolerių. Paskaičiuota, 
kad vidutiniškai vieno žmo
gaus išlaidos siekė 650 dolerių! 

Ką pataria finansų eks
pertai bosimiesiems šventi
nių dovanų pirkėjams? 

1. susidaryk tikslų planą, 
kiek pinigų gali išleisti, kam 
turi nupirkti dovanas; 

2. nepamiršk, kad su šio
mis šventėmis baigiasi ir kre
ditinių kortelių mėnuo. Gerai 

pagalvok, ar galėsi visas kor
teles padengti (didžiausios 
sumos, procentai atsiranda 
kaip tik po Naujųjų metų); 

3. nepirk jokių dovanų iš 
anksto, nepaisantį kad tai 
padaryti dabar lengviau — 
išlauk, kada prieš pat šventes 
prasideda išpardavimai, nu-
kainavimai; 

4. nebijok derėtis su par
davėjais — kiekvienas iš jų 
turi teisę kainą nuleisti. Galų 
gale gali išsiderėti nemoka
mą siuntimą; 

5. nekeliauk didžiausio 
eismo valandomis! 

Į „Bičiulystę" kreipėsi 
moteris, gyvenanti Brighton 
Parke, kurios vyras, palikęs 
šeimą (moteris ir mažą vai
ką), sugrįžo Lietuvon. Kaip 
gauti pašalpą vaikui išlaikyti? 

Konsultavomės su JAV 
LB Socialinių reikalų tary
bos pirmininke Birute Jasai
tiene. Ji atsakė: „Jei moteris 
legali, gali kreiptis į Brighton 
Parke esančią 'Sočiai Securi-
ty* įstaigą". 

Parengė A.T., L.T. 

TRUMPAI.. 
ATMETĖ JAUNAMEČIŲ 

VEDYBAS 

Rusijos Dūma šių metų 
rudenį priėmė įstatymą, pa
gal kurį legalus vedybų am
žius Rusijoje būtų sumažina
mas nuo 16 iki 14 metų, ta
čiau įstatymo nepatvirtino 
senatas, pasisakęs 134 bal
sais prieš ir tik 4 už. Mo
tyvuojama, kad toks įstaty
mas sudarytų pavojų jau-
namečių mergaičių išnaudo
jimui ir padidintų „lytinio 
turizmo verslą". 

SUMAŽĖJO RUSIJOJE, 
PADAUGĖJO MASKVOJE 

Šį mėnesį Maskvos meras 
Juri M. Lužkov paskelbė, kad 
Maskvoje jau gyvena 10.4 
mln. gyventojų. Nuo 1989 m. 
gyventojų skaičius padidėjo 

• 17 proc. Tvirtinama, kad toks 
pagausėjimas yra dėl žmonių 
migracijos į sostinę ii mažų 
provincijos miestelių, ypač 
Sibire ir Tolimuose Rytuose. 
Dabar Rusijoje yra 143 mln. 
gyventojų, 1989 m. surašymo 
duomenimis, jų buvę 147 mi
lijonai. 

Šaulys 
lapkričio 22—gruodžio 21 

Šaulys išsivaduoja nuo 
nepageidaujamų minčių, tik 
būdamas visą laiką užsiėmęs. 
Tai geriau nei nieko neveikti. 
Visą laiką stenkitės šypsotis, 
nors kartais ir negalite pa
bėgti nuo realybės. Labai 
svarbu iki Naujųjų metų su
simokėti visas skolas (jei tai 
įmanoma'). Pasižiūrėti, ar ga
lite už viską sumokėti, prieš 
ką pirkdamas nauja, apsižiū
rėkite, kad nebūtų per daug 
išlaidų. Šaulio jausmai pasi
reiškia tokia jėga, kad aplin
kiniai nejuokais išsigąsta. 

Paprastai Šaulys išsiski
ria puikia sveikata, tačiau 
neretai dėl savo negalavimų 
būna pats kaltas. Del to, kad 
Šaulys „komanduoja" dube
niui, klubams, sėdmenims, 
apatiniams stuburo slankste
liams ir organams, kurių 
funkcija yra valyti kraują. Šio 
ženklo žmonėms būdingos 
nervų ir kraujo apykaitos sis
temos ligos, klubų, judėjimo 
ataksijos ligos, išijos, reuma
tizmas, respiratoriniai susir
gimai (bronchitas, problemos 
su plaučiais), kepenų surie-
bėjimas. Efektyvus Šaulio 
gydymas labiausiai priklauso 
nuo jo santykių su gydytoju, 
pasitikėjimas juo — svarbiau
sia sąlyga pasveikti. Šaulys 
turėtų vengti nervinių sukrė
timų, pervargimo, persivalgy
mo (ypač saldžiu, riebiu mais
tu), piktnaudžiavimo alkoho
liu ir neieškoti nuotykių (ga
limos traumos). Reikėtų svei
kai gyventi ir taktiškai elgtis 
su žmonėmis. 

Patartina daugiau išlaiky
ti privatumo savo asmeni
niuose reikaluose — nesipasa-
koti! Ypač gruodžio 1-2 d. Jei 
norite kam ką papasakoti, žiū
rėkite, kad mėnulis nebūtų 
Skorpione. Intuicija ir jaus
mai ne visada geri patarėjai. 
Pasvarstykite ar ne geriau 
tuos reikalus atidėti 8-9 die
nai. Jūsų artistiniai sugebėji
mai padės 10-11 d. ir 22-23 
taip pat. Tas dienas pa
aukokite piešimui, tapymui 
(gal dažymui?!), skulptoriaus 
darbams (tinka ir akmen
tašio...), tiesiog skirkite jas 
savo pomėgiams, sportui, kad 
pailsėtų protas. Ilsėkitės, bet 
trumpai. L. T. 

TOLERANTIŠKOS MINTYS 

Š. m. rugsėjo 27 d. 
„Bičiulystėje" buvo išspaus
dinta Romo Kojelio pasirašyta 
„Tokie ir skirtumai". 

R. Kojelis gerai informuo
tas, galintis pasisakyti apie 
Amerikos ir Lietuvos gyveni
mo skirtumus, nes jis gyveno 
ten ir čia. Tad jo mintys yra 
realios, atitinka tikrovei. Ga
liu tai patvirtinti, antrosios 
bangos lietuvis, gyvenantis 
šiame krašte nuo 1950 metų. 

Esu gerai susipažinęs su 
išeivijos ir Lietuvos dienraš
čių spauda. Iš pasiekiančių 
informacijų galiu tik pritarti 
R. Kojeliui, tvirtinančiam, jog 
dalies jaunimo ir subrendu
sių žmonių nuomonė yra to
kia: šiandien tėvynėje — pra
garas, o Amerikoje — rojus. 
Deja, Lietuvos lietuviai labai 
klysta. Tai pakartosiu R. Ko
jelio mintis: „Ir čia, ir ten pi
nigas yra didelis dalykas. Tik 
pinigai daro žmogų laisvą. Ir 
čia, ir ten didžiulė socialinė 
nelygybė. Bet Amerikoje, kad 
ir iš juodo darbo, kurį čia 
dirba didžioji dauguma nau
jųjų lietuvių, žmonės gali 
pragyventi. 

Jei patenki į bėdą ir 
neturi pinigų, tai ir čia, ir ten 
eini į skylę". 

Pabaigai lietuviška patar
lė: „Ten gerai kur mūsų nėra". 

Vytautas Ssitokas 
Los Angeles 

mailto:biciulyste@acl.com


N A T O p a k v i e t ė \ s a v o g r e t a s s e p t y n i a s V i d u r i o 
i r R y t u E u r o p o s v a l s t y b e s 

A tke l t a i š 1 ps l . tarybos 
(North Atlantic Council) po
sėdžiui. Komunikate pabrė
žiama, kad „pakviestosios val
stybės pademonstravo savo 
pasišventimą Vašingtono su
tarties pagrindiniams princi
pams ir vertybėms". 

„Mes nedelsdami pradesi-

galėtume pasirašyti įstojimo 
protokolus iki 2003 metų kovo 
pabaigos", rašoma komunika
te. 

Diplomatinių šalt inių tei
gimu, ketvirtadienį Lietuvos 
ir kitų pakviestųjų valstybių 
delegacijos j au gali gau t i G. 
Robertson formalius pakvieti
mo laiškus. me prisijungimo procesą, kad 

J A V p r e z i d e n t a s : A m e r i k a i s v a r b ū s 
B a l t i j o s s ą j u n g i n i n k a i 

Atkel ta iš 1 psl . 
„Ir toliau taip elgsimės dėl 

žodžio laisvės, Čečėnijos, dėl 
tų dalykų, kurie rodo mūsų 
ištikimybę laisvei. Tai darau 
draugiškai, nes t ikiu, kad 
rezultatų pasiekti galima ben
dradarbiaujant", sakė G. W, 
Bush. 

Paklaustas, kodėl vienin
telė pasaulio supervalstybė 
skiria daug dėmesio mažai 

Lietuvai, JAV vadovas tikino, 
jog kiekviena va l s tybė yra 
„svarbi ir neįkainojama". 
„Štai kodėl niekada nepripaži-
nome sovietų valdžios Baltijos 
valstybėse. Vadinome Lietuvą 
nepriklausoma visus tuos me
tus . Dabar galime pasakyt i : 
Lietuva yra nepriklausoma ir 
laisva amžiams. Tai — mūsų 
įsipareigojimas", pabrėžė G. 
W. Bush. 

P o l i t i k a i i r u ž s i e n i o v a l s t y b i ų d i p l o m a t a i 
s v e i k i n a L i e t u v ą 

Atkel ta iš 1 psl . su šia didele 
sėkme, jie dirbo labai sunkiai. 
Manau, kad tai labai labai 
svarbu", sakė ambasadorius. 

Lietuvos liberalų sąjungos 
pirmininkas Eugenijus Gent
vilas teigė, kad kvietimas pri
sijungti prie demokratijos ir 
laisvos ekonomikos bei pagar
bos žmogui tradicijas labiau
siai išvysčiusių pasaulio vals
tybių ženklina naujo ir ypatin
go Lietuvos istorijos e tapo 
pradžią. 

Opozicinės Tėvynės sąjun
gos (Lietuvos konservatorių) 
frakcijos ir partijos nariai Lie
tuvos pakvietimą į NATO lais
tė šampanu Seime. 

Seimo restorane įrengta
me ekrane tiesioginę t r ans 
liaciją iš Prahos viršūnių susi
tikimo stebėję kel iasdešimt 
konservatorių partijos ir frak
cijos narių, jų padėjėjų, rezis
tentų, politkalinių ir t r em

tinių organizacijų atstovų pa
kėlė šampano taures nuskam
bėjus pakvietimui į NATO. 

„Ėjome, ėjome ir pagaliau 
atėjome. Šios minutės svarba 
negali būti perver t in ta , ir 
džiaugsmo negali bū t i per 
daug", skambant pakiliai mu
zikai, sakė Tėvynės sąjungos -
konservatorių frakcijos Seime 
seniūnas Andrius Kubilius. 

„Ši šventė įpareigoja mus 
tolesniam darbui . Pakv ie t i 
mas — tai tik kelio pradžia. 
Mes tur ime išlaikyti tą tempą, 
t u r ime išlaikyti įs ipareigo
jimus", pažymėjo jis. 

Lietuva da r turės pasira
šyti stojimo į NATO sutar t į ir 
sulaukti jos patvir t inimo NA
TO valstybių par lamentuose. 

G. Kirkilas Lietuvos pa
kvietimą į NATO lygino su 
Kovo 11-osios Nepr ik lauso
mybės a tkūr imo a k t o paskel-. 
bimu. ' -

SIŪLO IŠNUOMOTI 

A p l i n k V i l n i u j e 
v i e š ė s i a n t į J A V v a d o v ą 

— g e l e ž i n i s a p s a u g o s 
ž i e d a s 

A t k e l t a iš 1 p s l . įsikurs ke
liolika JAV ginkluotųjų pa
jėgų snaiperių. 

Lietuvos sostinei tikriau
siai bus padaryta viena išim
tis: nereikės užvirinti kanali
zacijos šulinių dangčių. 

Per G. W. Bush vizitą pa
dėti kolegoms į sostinę atvyks 
viešosios policijos mobiliųjų 
kuopų pareigūnų iš visų Lie
tuvos apskričių. 

N A T O p r i e š i n i n k a s 
p i k t i n a s i d ė l 

e u f o r i j o s L i e t u v o j e 
A t k e l t a i š 1 psl. dėl na

rystes NATO. Kai kurie šio 
referendumo rengėjai nesle
pia, jog tikisi neigiamo atsa
kymo. J i s teigė, jog referendu
mo rengėjams parašus sekasi 
rinkti „labai gerai", tačiau at
sisakė atskleisti , kiek yra su
rinkta parašų. 

Referendumui surengti 
reikia ne mažiau kaip 300.000 
parašų. 

Daugiau nei 60 proc. Lie
tuvos visuomenės, taip pat vi
sos į takingiausios Lietuvos 
politinės partijos — tiek val
džios, tiek ir opozicijos, remia 
narystę NATO. 

„Aš nuosekliai laikausi 
pozicijos, jog Lietuva turi eiti 
kitu keliu — ne militarizaci-
jos. o kūrybos. Gal mūsų poli
tikai a t s i tokės ir pamatys, 
kur veda šalį, kol Lietuvos 
stojimo su ta r t i s bus ratifikuo
jama NATO valstybėse", pa
žymėjo R. Pavilionis. Švieti
mo, mokslo ir kultūros komi
teto p i rmininkas „absurdu" 
vadina sprendimą skirti kraš
to apsaugai 2 proc. bendrojo 
vidaus produkto. 

64 St. ir Central apylinkėje. 
ramioje vietoje išnuomojamas 
erdvus 2 mieg. namas. $700 į 
men First Rate Real Estate, 

773-767-2400, Aušra Padalino. 

Išnuomojamas 2 mieg. butas 
nerūkantiems, be gyvuliukų 1 ar 2 

vyresnio amžiaus žmonėms. 
Tel. 773-376-6051, skambinti po 

6 v.v. 
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Likę a good neighbor. 
ate Farm Insurance Companies « 

3208 1/2 Wes t 9 5 t h 
S t r e e t 

Te l . 708-424-8654 
773-581-8654 

AUTOMOBILIO, NAMŲ, 
SVEIKATOS IR GYVYBĖS 

DRAUDIMAS 

State Farm is there.® 
Home Offices: Bloomington. Illinois 

4 m. C 2*HRS.7DAYS 
« « ^ 773631-1833 

312-371-1837 
FREE ESTIMATE 

Apšildymo Ir Saldymo sistemų 
visapusiškas aptarnavimas ir 

instaliacija 
Vandens šildytuvai 
Kaminai. 
Gariniai boileriai 
Centrinė šaldymo sistema 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI. 
Turiu Čikagos miesto leidimą 
Dirbu užmiestyje. Dirbu gre
itai, garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

* 

O a k L a w n išnuomojamas 
kambarys moteriai. 

Labai geras susisiekimas. 
Tel . 773-502-1181. 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

GREIT PARDUODA 
Landmark 

• a « properties 

Bus. 773-229-8761 
RBB. 708-425-7160 
MoM 773-680-0205 
Pagsr 630314*4330 

RIMAS STANKUS 
• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžininga1- patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant 
paskolą 
• Pensininkams nuolaida 

£B: 

Nevv Vision 
Bus.: 708-361-0800 
Vate Ms* 773*3.7820 
Fax: 708-361-%18 

D A N U T Ė 
M A Y E R 

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

Nuosavybių įkainavimas veltui. 

Al TOVIM X),NAMLSv1KATOSK 
GYV YFFS M M M 

Aeentav hrank Zapolis ir Off. Mcr. 
AuksėS Kane kalba lietus iškat 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

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

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
MUTUAL FEDERAL SAVINGS 

AND L O A N A S S O C I A T I O N O F C H 1 C A G O 

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

Stephen M . Oksas, President 

Patarnaujami Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 95 Metus. 

* Iš d i e n r a š č i o „L ie tuvos 
ž i n i o s " g e n e r a l i n i o d i r e k 
t o r i a u s pareigų atleidžiamas 
prieš du mėnesius konkursą 
laimėjęs Robertas Simaška. Jo 
pareigas perims bendrovę val
dančios „Achemos"- grupės ko
munikacijos direktorius Kip
ra s Mažeika. Pasak K. Ma
žeikos, vadovo atleidimas susi
j ęs su visų „Achemos" grupės 
įmonių restruktūrizacija. Be 
to, svarstoma galimybė iš viso 
panaikinti generalinio direk
toriaus pareigybę dienraštyje. 
„Lietuvos žiniose" per pusę 
metų pasikeitė j au t rys vy
riausieji redaktoriai ir buvo at
leisti du bendrovės generali
niai direktoriai. (BNS) 

* Se imo r e s t o r a n e b r ę s t a 
r e v o l i u c i n ė s i tuac i ja . Parla
mentarai nepatenkinti patie
kalų kokybe, aptarnavimo 
kultūra ir tempu. Bendrovės 
„Greminta", aptarnaujančios 
Seimo restoraną ir valgyklą, 
direktorė Vidmantą Žižienė 
teigia, jog neįmanoma sude
rinti išrankių Seimo narių rei
kalavimų valgyti ne tik ska
niai, bet ir greitai bei pigiai. 

(R, Elta) 
* Gars io j i „ M a t i n i n k ų " 

k o r p o r a c i j a , v a d o v a u j a m a 
ne mažiau garsaus prezidento 
Kęstučio Kristinaičio, valdžiai 
nuolaidžiaujant daug nuveikė 
gindama savo klano interesus. 
Kone detektyvinės tapo istori
jos, kuriose suinteresuoti „Ma
tininkų" korporacijos parei
gūnai klastojo dokumentus, 
pažeidė žemės reformos teisės 
aktus, pamynė tikrųjų žemės 
savininkų interesus ir pikt
naudžiavo tarnyba. „Matinin
kų" projektuotojai arba inži
nieriai žemėtvarkininkai vie
toj vieno projektuodavo du 
sklypus. Vieną — grąžinamos 
žemės savininkui, kitą — 
nežinia kam. (LŽ, Elta) 

* L i e t u v o s laisvės są
j u n g o s (LLS) k a n d i d a t ų 
s ą r a š a i į savivaldybių tary
bas pribloškė nemažai rin
kėjų. LLS į savo sąrašą Kauno 
miesto taryboje dešimtuoju 
numeriu įrašė su nusikalsta
mu pasauliu siejamo Henriko 
Daktaro sūnų 20-metį Enriką 
Daktarą. E. Daktaras mano, 
kad tėvo biografija neturės 
neigiamos įtakos jo dalyvavi
mui rinkimuose. (LR, Elta) 

* V a l d a n č i o s i o s socialde
m o k r a t ų par tą jos vadovybė 
gali rekomenduoti savo kandi
datui į prezidento postą Vyte
niui Andriukaičiui nebedaly-
vaut i prezidento rinkimuose. 
V. Andriukaičio pasirodymu 
rinkimų kampanijoje nepaten
kintas pats premjeras ir parti
jos vadovas Algirdas Brazaus
kas . (R, Elta) 

* V a l s t y b ė p a d e n g s t i k la
b a i n e d i d e l ę dal į k a n d i 
d a t ų į prezidentus rinkimų 
kampanijos išlaidų. Pasak Vy
riausiosios rinkimų komisijos 
(VRK) pirmininko Zenono Vai-
gausko, ta i siejama su vals
tybės finansinėmis galimybė
mis. Kadangi įregistruota 17 
oficialių kandidatų į preziden
tus , bendros išlaidos šiems 
t ikslams sieks 85,000 litų. 
Manoma, kad agitacijai šie
met bus išleista ne mažiau 
kaip 10 mm. litų. Oficiali rin
kimų kampanija prasideda šį 
penktadienį. (KD, Elta) 

* L i e t u v o s siekį į s to t i į 
E u r o p o s Są jungą (ES) lap
kritį remia didžiausias gyven
tojų skaičius per visą rengimo
si narystei laikotarpį. Kaip 
pranešė Europos komitetas, 
naujausios sociologinės ap
klausos rezultatai rodo, jog jei 
vyktų referendumas, už Lietu
vos narystę E S balsuotų 61.8 
proc. apklaustųjų. Spalį tokią 
nuostatą palaikė 54.5 proc. gy
ventojų. (BNS) 

DRAUGAS, 2002 m. lapkričio 22 d., penktadienis 

N e t i k ė t a i , n e l a u k t a i , t r a g i š k a i s k a u d ž i a i i šė jus 

A. t A. 
SAULIUI PALIONIO, 

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 ž m o n ą S O L V E I G Ą , 
s ū n u s J U S T I N Ą i r V I L I Ų be i m o t i n ą Lie tuvoje 
i r a r t i m u o s i u s . 

Ligija, Stanislovas, Jurga, Adomas Tautkai 

A t A 
MARCIJONAIRAŠIMIENEI 

m i r u s , r e i š k i a m e gilią u ž u o j a u t ą v y r u i B O L E S 
L O V U I , d u k r o m s A G N E I , B R I G I T A I i r C E C I L I 
J A I , a n ū k a m s K A R I N A I , V Y T A U T U I , K Ę S T U 
Č I U I su ž m o n a K A T R I N A , p r o a n ū k ė m s M E L -
L I S S A I i r K A R I S S A I . 

Brazdžių šeima 

PARDUODA 

SŪDYTOS SILKES 
IŠ KANADOS! 

Užsisakykite šventėms 
jau d a b a r ! 

20 svarų s ta t inai tė — 
$35. 

8 svarų s tat inai tė — $21. 
Skambinki te : 
708-687-5627. 

Tai - Jūsų laikraštis 

DRAUGAS 
MUAN'AM « 0 * t O * i O f D* 

SIŪLO DARBA 

Window VVashers Needed! 
40.000 per year We need 100 crews 
No exp necessary. Will train Mušt 
have valid Jnver's license arui trans-
portation. Mušt be fluent įn Enclish. 
LA. McMahon NVindovv \Vashing. 

Chicago and \1ilwaukee area 
Tel. 800-820-6155. 

F.l RO-AMERICAN CLUB 
reikalingos merginos ir moterys: 

modeliai, šokėjos, masažistės 
Uždarbis $350 ir daugiau Į dieną. 

Tel. 847-31 2-1426: 847-312-
1532. Kviesti Maiką. 

Reikalingi limuzinų 
vairuotojai, turintys 

Chicago Schaufers licence. 

Tel. 847-902-8000. 

Reikalingi darbuotojai par
duotuvių valymui TN ir IN 
valstijose. P.iceidautina vyrai 

Atlyginimas nuo 
SI 300 iki S1.S00 

Tel. 401-218-7481. 

2002 m. lapkričio 20 d. prie savo namų staigiai ir 
netikėtai mirė 

A. t A. 
SAULIUS PALIONIS 

Gimė 1959 m. Lietuvoje, iš Sibiro tremties sugrį-
žusiųjų šeimoje. 

Velionis, baigės Vilniaus Muzikos akademiją, pra
dėjo dirbti Šiaulių Pedagoginiame universitete. Ten 
įkūrė, spėjusią pagarsėt i , liaudiškos muzikos kaimo 
kapelą „Gaulė". Su j a buvo atvykęs į JAV, kur ir gyveno 
nuo 1990 m. Mokėsi ir baigė St. Joseph kolegiją iš litur
gijos ir sakralinės muzikos (specializacija vargonai) ma
gistro laipsniu. Dirbo keliose Čikagos katalikų bažny
čiose. Pastaruoju metu dirbo North Lake miestelio St. 
John Vianney bažnyčioje muzikos direktoriumi. 

A a. Saulius talkino lietuvių bažnyčiose. Sužinoję, 
kad sekmadienio šv. Mišias aukojančiam kun. J. Palio
kui reikia padėjėjų, nuo rugsėjo mėnesio laisva valia 
atskubėjo į Palaimintojo J . Matulaičio misijos bažnyčią 
Lemonte, kur giedojo ka r tu su vargonuojančia žmona 
Solveiga. 

Nuliūdę liko: žmona Solveiga, sūnūs Just inas ir Vi
lius, motina gyvenanti Lietuvoje, artimieji Lietuvoje ir 
Amerikoje. 

Velionis pašarvotas Knoll Crest laidotuvių namuose 
(1500 Meyers, Lombard, IL, tel. 630-932-1500). 

Lankymas penktadienį, lapkričio 22 d. nuo 3 v. p.p. 
iki 9 v. v. Laidotuvių šv. Mišios aukojamos šeštadienį, 
10 v.r., St. John Vianney bažnyčioje. Laidotuvės 11 v.r. 

N u l i ū d u s i š e i m a 

A. t A. 
SESUO M. MARIS 

SIMPOKAITIS, SSC 
Mūsų mylima seselė mirė 2002 m. lapkričio 21d. Šv. 

Kazimiero seselių motiniškame name, 2601 W. Mar-
ąuette Rd., Chicago, IL, sulaukusi 90 metų. 

Į vienuolyną įstojo iš Šv. Petro parapijos, South Bos
ton, MA. 

Vienuolyno įžaduose išgyveno 68 metus. 
Nuliūdę liko: Šv. Kazimiero seserys. 
Velionė pašarvota penktadienį, lapkričio 22 d. nuo 3 

v. p.p iki 7 v.v. Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601W. Mar-
ąuette Road, Chicago, IL. Mišparai mirusiems penkta
dienį 7 v.v. Laidotuvių šv. Mišios šeštadienį, lapkričio 
23 d. 9:30 v. ryto Šv. Kazimiero seserų vienuolyno ko
plyčioje. 

Šeštadienį po šv. Mišių a.a. sesuo M. Maris bus pa
laidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Prašome dalyvauti laidotuvių Mišiose ir pasimelsti 
už seselės sielą. 

Šv. Kaz imie ro se se rys 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600, 
www.petkusfuneralhome8.com 

PADĖKA 
A. t A. 

ANTANAS URBONAS 
mirė 2002 m. rugsėjo 30 d., sulaukęs 85 metų. Palaido
tas spalio 4 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Neįmanoma ras t i t inkamų žodžių išreikšti padėką 
visiems, palydėjusiems a.a. Antaną į Amžino Poilsio 
vietą. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. Jauniui Kelpšui už mal
das koplyčioje, už prasmingą pamokslą bei palydėjimą į 
kapines, o klierikui už tarpininkavimą kun. J. Kelpšui. 
Ačiū kleb. kun . Thomas R. Koys ne tik už maldas, bet 
prieš mirštant maldas ir paskutinį patepimą a.a. Anta
nui esant ligoninėje. 

Esame dėkingi Algimantui Barniškiui ir solistei Ni
jolei Grinčiūtei už giesmes bažnyčioje. 

Esame labai dėkingi Salomėjai Dainienei už išsamų 
pranešimą per atsisveikinimą ir dukrai Teresei Daniels 
už prakalbą apie velionio praeitį gyvenant Lietuvoje, 
Vokietijoje ir Amerikoje. Pabaigoje sūnus Edvardas 
nuoširdžiai padėkojo susirinkusiems. Žmona Vanda pa
dėkojo vis-.ems už atsilankymą. 

Dėkojame karsto nešėjams: Povilui Juodvalkiui, 
James Daniels, Vytautui Šilui, Elegijui Kaminskui. 
Laurence Milkowski ir Edvardui Urbonui. 

Dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias, atnešė gė
les, kurie tebe8imeldžia už i .a. Antano sielą. 

Ačiū giminėms, draugams ir pažįstamiems, kurie 
buvo su mumis šiose liūdesio dienose ir bandė mums 
palengvint: Ačiū rašytojai Nijolei Užubalienei už tarpi
ninkavimą užuojautos pranešime — bičiuliai. 

Nul iūdus i še ima 

„DRAUGĄ" atminkime savo testamento 

file:///Vashing
file:///1ilwaukee
http://www.petkusfuneralhome8.com
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PAJAUUO UfrlUvių CSMKO 

MADU PARODA 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

PRISTATYTA MADŲ KOLEKCIJA -
ELEGANCIJOS APRAIŠKA 

Sekmadienį. Pasaul io lietu
vių centre, vyko tradicinė 
madų paroda . . E i n a m e \ 
sveč iu s " Gausiai sus i r inku
sias viešnias pasveikino madų 
koordinatore Brone Nainiene. 
Kasmetines madų parodos, 
PLC. vyksta jau ne vienerius 
metus , tapusios gražia tradici
ja susir inkti , savęs parodyti, 
kitų pasižiūrėti , o ir naujų 
drabužių kolekcijų įsigyti. Pa
rodos metu skambėjo lietu
viška muzika. Broniaus Mūro 
vadovaujama grupe l inksmino 
svečius. 

Persipynė kelios demonst
ruotos kolekcijos — rudens, 
žiemos ir žinoma vakarinių 
drabužių. Nuostabios mode
liuotojos perteikė modelių sa
vitumą ir nuota ikas . Visi 
modeliai skirti moter ims, no
rinčioms išlikti jaunomis, 
žaviomis ir madingomis. Ren
ginyje pr is tatyta H a n s e n ' s 
Vi l la W o m e n ' s B o u t i a u e ko
lekcija. Pirmoje vakaro dalyje 
vyravo rudens sezono mode
liai. Ištaigingi, modernaus 
sti l iaus aksomo pal tai , derinti 
su vilna, atrodo sužavėjo ne 
tik pasaulio madų sostinę -
Paryžių. J aun imu i siūlyti 
t rumpo ir j aunatv iško st i l iaus 
rudeniniai kostiumėliai, o kai
liais dabinti aps iaus ta i - eks
travagantiškoms ponioms. 

Po t rumpos per t raukėles , 
kavutės su sa ldumynais bei 
malonių pašnekesių, an t po
diumo, rodos, prasidėjo ele-
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gancijos r inkimai . Pristatyta 
naujausia skrybėlaičių kolek
cija. Puikiai tarpusavyje de
rantys aksesuara i , sužavėjo 
susir inkusias madų gerbėjas. 

Trečioji dalis - amžinoji kla
sika. Vakarinių drabužių ko
lekciją pristačiusios modeliuo
tojos atrodė kaip fėjos Kalėdų 
naktį. 

Puiki nuotaika ir laikas, 
praleisti malonioje drau
gystėje, ne tik malonumas, bet 
ir kilnus t ikslas. Susirinkusie
ji pasigėrėti naujomis mado
mis, parėmė visiems taip 
svarbų Pasaulio lietuviu 
centrą. 

Vi ta l i j a P u l o k i e n ė 

L ie tuvos k a r i u o m e n ė s 84 
m. į k ū r i m o s u k a k t i s bus 
p a m i n ė t a l a p k r i č i o 24 d.. 
sekmadienį. Saulių namuose. 
Čikagoje. Minėjimą rengia ra-
movėnai ka r tu su birutietėmis 
ir šauliais. Minėjimas prasi
dės vėliavų pakėlimu Jauni
mo centro sodelyje; 10 vai. 
ryto Mišios t. jėzuitų ko
plyčioje. J a s aukos kun. K. 
Ambrasas. SJ. giedos Vilija 
Kerelytė. prie vargonų — 
muz. Manigirdas Motekaitis. 
Po Mišių apeigos prie Laisvės 
kovų paminklo, o pats minė
j imas Šaulių salėje prasidės 
12 vai. Pagrindinis kalbėtojas 
— Algis Regis, meninė dalis 
— Algimanto Barniškio. Po 
minėjimo užkandžiai ir ka
vute . Kviečiama visuomene 
gausiai dalyvauti, organizaci
jos kviečiamos su vėliavomis. 

Dai l . Liuci jos Kryževič ie 
n ė s personalines dailės darbų 
parodos a t idarymas bus šį 
šeštadienį, lapkričio 23 d.. 6 
vai. vak.. Čiurlionio galerijoje. 
Jaunimo centre. Čikagoje. Visi 
maloniai kviečiami atvykti. 

Dail . J a n i n a M o n k u t ė -
M a r k s . Chicago. IL. savo pa
sitenkinimą ..Draugo" 2003 
m. kalendoriumi ir apskritai 
dienraščiu parode, atsiųsda
ma 100 dol. auką. Dėkojame! 

L a p k r i č i o 24 d., sekma
d i e n į , po 10:30 vai. šv. Mišių. 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos salėje ruošiami pietūs, 
kur ių metu bus galima paben
drau t i su neseniai diakono 
šventimus gavusiu Gediminu 
J a n k ū n u ir jį pasveikinti, 
žengus da r vieną žingsnį ar
čiau Dievo altoriaus. Visi para
pijiečiai ir svečiai kviečiami. Iš 
anksto užsisakyti vietų nereikia. 

Modeliuotojo* PLC ruoštoje madų parodoje Vytauto Jas inevič iaus nuotrauka 

E s a m e d ė k i n g i Za ra -
s i šk ių k l u b u i Čikagoje, per 
pirmininką B. Blekj a ts iuntu
siam 50 dol. auką. 

SUNKIAI S U S I R G O 
SPORTO VEIKĖJAS 

ALGIRDAS B I E L S K U S 
Praėjusios savai tės pradžio

je širdies priepuolis ištiko 
ŠALFAS Sąjungos sekretorių 
Algirdą Bielskų, gyvenantį 
Clevelando priemiestyje. J is 
Šiaurės Amerikos lietuvių 
sporto vadovybėje visą laiką 
ejo ir eina sekretor iaus parei
gas, nepaisant , kur iuose mies
tuose centro valdyba įsikuria. 

Dėl šio susirgimo ir netru
kus po to padarytos operaci
jos, buvo at idėtas Sporto są
jungos visuotinis suvažiavi
mas, kuris turėjo įvykti lap
kričio 16 d. Clevelande. Šis 
suvažiavimas dabar nukel tas į 
lapkričio 30 dieną — pagal 
anksčiau numatytą darbotvar-
ke. 

E d . Š u l a i t i s 

• N a m a m s p i r k t i p a s k o 
los duodamos mažais mėnesi
niais jmokeįimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės j 
M u t u a l F e d e r a l Savin jęs , 
2212 West C e r m a k R o a d . 
Tel . (773) 847-7747 

Geriausia kalėdinė dovana 
DRA UGO prenumerata! 

Kalėdų proga užsakykite DRAUGĄ savo 
draugams, vaikams, anūkams, giminėms 
FT rjsžjsta~-;erns (pirmą kartą 
prenumeruojant tik S65.00 ^nsisms JAV) 
Mes nusiųsime gražų 
pranešimą, kad Jūs 
užrxenu meravote 
DRAUGĄ "\nft\r 
]u vardu 

Kalėdų 
proga 
užsakau 
DRAUGĄ 
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Puslapį redaguoja Vitalija Pulokienė 

TARPTAUTINIS FESTIVALIS ŠVČ. M. MARIJOS GIMIMO MOKYKLOJE 
Gausus renginiais savait

galis, rodos neapenke ir ma
žųjų bičiulių. Švč. M. Marijos 
Gimimo (Nativit) BVM> mo
kykla surengė kasmetinį 
Tarptautinį festivalį „Where 
faith. culture and knovvledge 
come together as ine family". 

Katalikišką N'ativity mo
kyklą, esančią Marąuette 
Parke, lanko daugiau kaip 
dvidešimt lietuviukų. Kelios 
vienuoles, lietuvių kilmės, 
gelbsti atvykstantiems iš 
Lietuvos vaikam- apsiprasti 
mokykloje bei anglų kalbą 
pramokti. Daug tautybių vai
kų priskaičiuoja mokykla, 
todėl ir tarptautiniai festiva
liai tapo gražia tradicija. Tarp
tautinis festivalis, reiškia tau
tų draugystę, papročių pažini
mą bei pagarbą kitos tautos 
kultūrai. Taigi renginyje, 
kartu su italais, meksikie
čiais, filipiniečiais, afrikiečiais 
ir amerikiečiais, dalyvavo lie
tuvaičiai. 

Pasipuošę trispalve, tau

tinių drabužių piešinių kolek
cija bei medinėmis klumpė
mis, lietuviai dar turėjo labai 
lietuvišką kugelį. Dėkui ma
mytėms už tai. 

Po pažinties su nacio
naliniais patiekalais, paraga
vę lietuviško kugelio, užsigerę 
lietuviška gira. tėveliai su
gužėjo į salę. Menine progra
ma atspindėjo kiekvienai tau
tai savitus bruožus per šokį ir 
dainą. 

Lietuvaičiai atliko lietu
viškas dainas, akompanuoja
mas choro vadovės, Giedrės 
Nedveckienės. Puikiai pasiro
dė moksleiviai, pritariami tė
velių iš salės, juk gerai žino
mas dainas ..Vijo lizdą pelė
da", ,.Gale lauko kamarėlė", 
žinojo kiekvienas nuo vaikys
tės. 

Didžiuojasi moksleiviai sa
vo mažąja Lietuvėle - tėvelių 
ir senelių gimtine, lietuviškas 
dainas gieda ir gražias tradici
jas tęsia. 

Vitalija Pulokienė 
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Šiais, tais ir anais 

metais 
kada gaidžiai lojo, 
šunes giedojo, 
kiškiai vilkų 
nebijojo, 
už upių upelių, 
už girių girelių ir 

aukštų kalnelių 
gyveno senelis ir 

senelė. 
Juodu mokėjo 
daugybę pasakų: 
ilgų, trumpų, 
gražių, baisių, 
girdėtų ir negirdėtų, 
o štai dabar į knygas 
sudėtų-pasiskaitykim. 

MAŽIEJI SKAITOVAI 
Iš lietuvių liaudies pasakų 

lobyno, mažiems ir suaugu
siems, pasakas parinko ir 

i skaityti paruošė A. Giedrius. 
„Mažosios pasakos" - pir-

! moji knyga, skirta mažie-
i šiems skaitytojams. Čia 
! surinktos lengviausios pasa-
: kos. Tiesa, jose yra „baimių", 

kurios negali, rodos, sukrėsti 
vaiko jausmų, nes tos „bai
mės" nėra pernelyg žiaurios, o 

| pasakų pabaiga beveik visada 
laiminga. 

„Mažųjų pasakose yra ir 
vadinamų ,sunkių' žodžių. 
Neaiškius ir nesuprantamus 
žodžius bei sakinius vaikams 
turėtų paaiškinti vyresnieji. 
Tuos vadinamus .sunkius' 
žodžius nedera iš pasakos iš
mesti ar kitais pakeisti. Ogi 

i vaikui ir reikia savo kalbos 
I žodyną plėsti", sako A. Giedrius. 

„Mažosios pasakos" ir 
„Tėvų pasakos" 

MAŽOSIOS: 
PASAKOS 

„Tėvų pasakos* - antroji 
knyga, skirta jau paaugu-

! šiems vaikams ir net suau
gusiems. Visiems, kam patin
ka savo tautos žmonių sukur
tame svajonių ir fantazijų 
pasaulyje pasižmonėti. 

Pasaka labai brangi mo-

TEVIJ PASAKOS 

Ji žadina vaiko mąstymą, gal
vojimą, leidžia pažinti gėrį ir 
blogį, tikrą ir netikrą gyve
nimą. Be pasakos vaikas ne
gautų jo amžiui reikalingų 
dvasinių polėkių, turinčių 
reikšmės tolesniam jauno 
žmogaus gyvenimui. 

„Abiejuose rinkiniuose 
yra pasakų, jau seniai žinomų 
iš vadovėlių ar kitokių knygų. 
Deja, kai kurios iš jų jau 
nebekartojamos anose kny
gose. O jos labai geros, dėl to 
kartoju jas savo rinkiniuose, 
dar jas palygindamas ar ką 
kitaip nusakydamas, taip pat 
ir patikrindamas iš pirmų šal
tinių" - rašo A. Giedrius. 

Knygelės išleistos JAV 
LB Švietimo tarybos. Šiuos 
pasakų rinkinėlius ir daug 
kitų vaikiškų knygelių galite 
įsigyti „Draugo" knygynėlyje. 

komoji ir auklėjamoji prie
mone šeimoje bei mokykloje. 

Nuotraukoje: tėveliai, padėję vaikams pasirengti šventei ir suruošti lietu
viškas vaišes. Nuotrauka Joe Kolio. 

AR ŽINOJOTE, KAD... 
Tautos charakterį galima 

pažinti iš daugelio dalykų: 
papročių, tradicijų, liaudies 
meno, žodines liaudies kūry
bos; kaip žmonės linksminasi, 
kaip liūdi, kaip elgiasi su 
kitais žmonėmis ir t.t. Tačiau 
tautos bruožai atsispindi ir 
jos neigiamybėse, pvz„ kaip 
žmonės išreiškia pyktį - kaip 
keikiasi. 

Štai keletas lietuviškų 
keiksmų pavyzdžių: 

Po šimts gegučių! 
Tu Šuns kumpi! 
Eik Sunų Sukuot! 
Suk tave devynios! 
Kad tau pilve nerimtų! 
Kad tave vėtros padan

gėm nešiotų! 
Kad tu išdžiutum kaip 

sausas šienelis! 
Jau iš šių kelių pavyzdžių 

matyti, kad lietuviai nebuvo 
pratę mėtytis šlykščiais ir 
žeminančiais žodžiais. Jų 
keiksmai, palyginus su kitų 
tautų keiksmažodžiais, yra 
gana „švarūs" ir „nekalti". 
Beje juose netrūksta sąmo
jaus ir kūrybiškumo. 

Lietuviški mėnesių 
vardai 

Lietuviški mėnesių vardai 
išsiskiria savitumu ir origi
nalumu. Žemdirbių tautos 
mėnesiai pavadinti gamtos 
apraiškų, arba tuo metų laiku 
atliekamų darbų vardais. Tie 
vardai yra būdingi lietuvių 
tautai, Lietuvos gamtai ir 
lietuvio gyvenimo būdui. 

Lietuviški mėnesių vardai 
maždaug atskiriami taip: 

Sausis - niekur nerasime 
atviro vandens, jei sninga, tai 
sniegas smulkus. Lietuvoje 
tuo metų laiku ..sausa", tai ir mė
nuo pavadintas sausio vardu. 

Vasaris. Žmonės vis dau
giau pradeda planuoti va
saros darbus, galvoti apie va
sarą. Nuo to ir pavadinimas 
kildinamas. 

Kovas - pasikeitimo, ko
vos tarp šalčių ir pavasario 
metas. Kovai parskrenda į 
gimtuosius kraštus, pradeda 
poruotis. Todėl kovo pavadini
mas aiškinamas dvejopai: žie
mos kova su pavasariu, ir 
parskridusių kovų vardu. 

Parengta pagal Danutės 
Brazytės - Bindokienės kny
gą „Lietuvių papročiai ir 
tradicijos išeivijoje". 

Kitame „Draugo lietuviu
kų" numeryje tęsime lietuviš
kų mėnesių pavadinirnų kilmę. 

LIETUVIŲ 
TAUTOSAKA 

Gegutė 
Žmonės sako, kad gegutės 

esą negalima šaudyti nei 
medžioti. Gegutė senovėje 
buvusi seselė devynių brolelių 
Kukaičių. Kai viename kare 
žuvo visi broleliai, jų sesuo 
Gegutė, jauna mergelė, gedė
dama savo žuvusių brolelių, 
pavirtusi raiba gegužėle, 
išskrido jų ieškoti į žalias 
gireles. Ieškodama vis šaukė 
juos vardu. Taip nuo to laiko 
šaukia ji kas mielas pava
sarėlis, neturi net laiko savo 
vaikelius žiūrėti, todėl už ją 
juos kiti paukščiai prižiūri. 

ŠĮ KARTĄ MATEMATINIS GALVOSŪKIS 
MOKSLIUKAMS! 

Užduotis: 
Skaičius 1. 2. 3, 4. 5. 6, 7. 

8 paskirstykite taip, kad 
kvadrato kraštinėse esančių 
skaičių sumos būtų lygios. 

Atsakymus siųskite į 
redakciją, adresu 4545 West 
63rd Street, Chicago, IL 
60629. Pirmieji, atsiuntę tei
singą sprendimą, bus pa
skelbti laikraštyje. Sėkmės 
jaunieji bičiuliai 
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Kryžiažodžio „Biblioteka" 

spausdinto praeitame nume 
ryje, klausimų atsakymai: 

1. Popierius 
2. Detektyvas 
3. Diagrama 
4. Kalendorius 
5. Komiksas 
6. Žemėlapis 
7. Kompiuteris 
8. Žurnalas 
9. Skaitvkla 
10. Žodynas 
11. Puslapis 
12. Abėcėle 
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, 13. Straipsnis 
14. Knyga 
15. Sąsiuvinys 
16. Vadovėlis 
17. Biblioteka 
18. Raštas 
19. Raidė 
20. Biblija 
21. Katalogas 
22. Dienraštis 
23. Enciklopedija 

Išsprendę kryžiažodį suži 
nojote vieną svarbią tiesą: 

ŽODIS - RAKTAS. 


