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Iš sporto pasaulio. 
2psl. 

Labiausiai t rūksta 
talkininku. Lietuvių ir 
žydų tautiškumo 
šaknų ieškant. 

3psL 

„Bičiulystė". 
4 psl. 

„Draugo lietuviukai". 
5 psl. 

Gyvenimas šalia 
geležinkelio. Pavardė 
kartais kyla iš žmogaus 
išvaizdos. 

6 psl. 

Modernaus šokio 
festivalis. 

7 psl. 

Naujas Dariaus ir 
Girėno posto vadovas. 
Maironio lit. mokyklos 
mokiniai apie liną. 
Skelbia vajų Valdovų 
rūmų paramai. 

8 psl. 

Sportas 
* K a u n o „Žalg i r io" vy rų 

k r e p š i n i o k o m a n d o s gydy
tojas Robertas Narkus vidurio 
puolėjui Arvydui Saboniui davė 
leidimą rungtyniauti. Jeigu ne
atsitiks nieko nenumatyta, 38 
metų 220 cm ūgio krepšininkas 
aikštėje turėtų pasirodyti per 
šeštadienį Alytuje vyksiančią 
Lietuvos krepšinio lygos dviko
vą su „Alita" Gimtojo A. Sabo
nio miesto Kauno sirgaliai ge
riausią visų laikų krepšininką 
turėtų išvysti per „Žalgirio" 
rungtynes su Kėdainių „Ne
vėžiu", kurios vyks Sporto halė
je sekmadienį. 

* A l y t a u s „Alitos" k r e p 
š i n i n k a i p r a d ė j o FIBA — 
Europa lygos krepšinio turny
rą. Lietuvos krepšinio lygos 
bronzos medalių laimėtojams 
nepasisekė: Kazanėje (Rusija) 
dideliu skirtumu 60-99 nusilei
do vietos „Uniks" komandai. 

* L i e t u v o s bokso federa
cija (LBF) n u o šiol savo gre
tose t u r ė s ir oficialiai įteisin
tus boksininkus profesionalus. 
Skirtingai nei kitose valstybė
se, LBF stengiasi suvienyti mė
gėjų, profesionalų bei moterų 
boksą, ketvirtadienį Kūno kul
tūros ir sporto departamente 
(KKSD) sakė LBF prezidentas 
Vladas Laurinavičius. Praėju
sią savaite jis dalyvavo Mask
voje vykusiame pasaulio bokso 
profesionalų organizacijos — 
World Boxing Council (WBO 
— 41-ame kongrese. 

Naujausios 
žinios 

* P a l a n g o s p a p l ū d i m i a i 
b u s r i m č i a u b a n d o m i gelbėti 
pavasarį. 

* S e i m a s n e p r i t a r ė siūly
mui p a n a i k i n t i kadenciją bai
gusių prezidentų teise į val
dišką bustą. 

* B r i t u t e i smas a t m e t ė 
p a b ė g ė l i ų iš L ie tuvos ieš
kinį d i l neva per prasto namo. 

* į s i sko l in imai ES vals
tybių ins t i tuc i joms Lietuvo
je bus išieškomi pagal lietuviš
ką tvarką. 

Jonas Paulius II mini 25-ąsias 
popiežiavimo metines 

V a t i k a n a s , spalio 16 d. 
(AFP-BNS) — Metų naštos ir li
gų prislėgtas Jonas Paulius II 
ketvirtadienį paminėjo 25-ąsias 
savo popiežiavimo metines, o 
pasaulis prisiminė jo nuopelnus 
ir bandė nuspėti ateitį. 

Popiežius, kuris šią sukaktį 
mini su kardinolais ir vyskupais 
iš viso pasaulio, dieną pradėjo 
pas i rašydamas svarbų doku
mentą dėl vyskupų vaidmens. 

Pagrindinis ketvirtadienio 

renginys — šv. Mišios po atviru 
dangumi , kur ios buvo auko
jamos pavakarę , maždaug tuo 
metu, kai Jonas Paulius II 1978 
metų spalio 16-ąją pasirodė 
pasauliui kaip naujasis popie
žius. J i s tapo pirmuoju ne italų 
tautybės Šventuoju Tėvu per 
455 metus . 

Beveik visi Italijos laikraš
čiai ketvirtadienį skyrė specia
lius s t ra ipsn ius žmogui, kurį 
daugelis italų laiko įsūnytu tau

tos vaiku. 
„Sto Hat. sto liat, linkime 

gyventi dar 100 metų", skelbė 
Romos dienraščio „Ii Tempo" 
a n t r a š t e , kurioje panaudotas 
lenkiškas gimtadienio palinkėji
mas. 

Vatikano laikraštis ,,L'Os-
servatore Romano' tai pavadino 
..Istorijos milžino popiežiavi
mu'', o šiam apibūdinimui pri
tarė kardinolai, atvykę į Romą 
švęsti kar tu su popiežiumi. 

„Manau, kad jis įeis (į isto
riją) kaip Jonas Paulius Didy
sis", šią savaitę žinių agentūrai 
„Reuters" sakė JAV kardinolas 
Theodore McCarrick. 

Tuo tarpu visoje Lenkijoje 
ketvirtadienį tuo pačiu metu, 
kai 1978-ųjų spalio 16-ąją Kro
kuvos arkivyskupas Karo! Woj-
tyla buvo išr inktas Katalikų 
Bažnyčios vadovu, jo garbei 
skambėjo bažnyčių varpai. 

N u k e l t a į 7 psl. Popiežius Jonas Paulius II 

V a š i n g t o n a s s i ū l o s t ipr in t i d ia logą 
s u Ba l t i jo s i r S i a u r ė s v a l s t y b ė m i s 

Vaš ing tonas -Vi ln ius , spa
lio 16 d. (BNS) — Kaip pranešė 
Lietuvos Užsienio reikalų mi
nisterija (URM), trečiadienį Va
šingtone John Hopkins univer
siteto Pažangiųjų tarptautinių 
studijų mokykloje buvo oficia
liai pristatytas projektas „En-
hanced Partnership in Northern 
Europe", E-PINE („Sustiprintas 
bendradarbiavimas Šiaurės Eu
ropoje"). 

Šiuo nauju JAV vyriausybės 
projektu siekiama pagerinti ak
tyvų bendradarbiavimą su Lie
tuva bei dar septyniomis Šiau

rės ir Baltijos valstybėmis, įtvir
t inant jose saugumo ir pastovu
mo zoną, panaudojant šių vals
tybių patirtį kaimyninių regio
nų plėtrai bei demokratizacijos 
juose reiškiniams. 

Naują idėją pristačiusi JAV 
Valstybės sekretoriaus padėjėja 
Europos ir Eurazijos klausimais 
Heather Conley pabrėžė, kad 
JAV ir Š iaurės Europą sieja 
bendri tikslai bei vertybės. Anot 
jos, JAV siekia bendradarbiauti 
su savo draugais ir išplėsti sėk
mingą šių valstybių patirtį už 
naujų NATO bei ES ribų. 

Lietuvos URM pranešimu, 
sėkmingą valstybių bendradar
biavimą liudija 1997 meta i s 
paskelbtos Šiaurės Europos 
idėjos ir 1998 metais Lietuvos, 
Latvijos, Estijos bei JAV prezi
dentų pasirašytos JAV ir Bal
tijos valstybių bendradarbiavi
mo chartijos tikslų įgyvendini
mas, visų pirma, įsijungimas į 
euroatlantines struktūras. 

E-PINE oficialaus paskelbi
mo iškilmėse taip pat dalyvavo 
du buvę JAV ambasadoriai Lie
tuvoje Keith Smith ir J o h n 
Tefft. 

Lietuvoje galutinai uždrausta 
mirties bausmė 

Vilnius , spalio 16 d. (BNS) 
— Seimas ketvirtadienį patvir
tino Žmogaus teisių ir pagrindi
nių laisvių apsaugos konvenci
jos 13-ąjį protokolą dėl mirties 
bausmės panaikinimo visais at
vejais. 

Protokolą patvirtinusios 
valstybės įsipareigoja uždrausti 
mirties bausmę ne tik taikos, 
bet ir karo atveju. 

Lietuva mirties bausmę tai
kos metu panaikino 1998 metų 
pabaigoje, Konstituciniam Teis
mui nusprendus, jog Baudžia
majame kodekse numatyta to
kia bausmė prieštarauja Kons

titucijai. 1999 metais Lietuva 
pasirašė Europos žmogaus tei
sių ir pagrindinių laisvių apsau
gos konvencijos 6 protokolą dėl 
mirties bausmės panaikinimo. 

Tačiau protokolo dalyvėms 
buvo palikta teisė įstatymuose 
numatyt i mirties bausmę už 
veiksmus karo arba neišvengia
mo pavojaus kilti karui metu. 

Žmogaus teisių ir pagrin
dinių laisvių konvencijos 13-
asis protokolas pateiktas pasi
rašyti 2002 m. gegužę Vilniuje 
vykusios Europos Tarybos Mi
nistrų Komiteto 110-osios sesi
jos metu. 

Lietuva — UNESCO 
pasaulio paveldo 

komiteto narė 
Vi ln ius , spalio 16 d. (BNS) 

— Narystė UNESCO Pasaulio 
paveldo komitete atveria Lie
tuvai naujas galimybes pasau
liniu mastu atstovauti Lietuvos 
gamtos ir kultūros paveldui, 
da lyvaut i procese pr i imant 
naujus objektus į Pasaulio pa
veldo sąrašą bei įgyvendinant 
Pasaulio paveldo konvenciją. 

Taip Lietuvos narys tės 
prestižiniame komitete reikš
mę įvertino kultūros ministrė 
Roma Žakaitienė. 

Sprendimas dėl Lietuvos 
įtraukimo N u k e l t a į 7 ps l . 

Lietuva neįs i le ido be 
tranzito dokumentų 

vykusios Rusijos 
karių komandos 
Vilnius , spalio 15 d. (BNS) 

— Kaip pranešė Lietuvos tele
vizijos Naujienų tarnyba, tran
zitu į Karaliaučiaus sritį per 
Baltarusiją vykę keturi kariai, 
ginkluoti automatais ir pistole
tu, nebuvo įleisti į Lietuvą, nes 
neturėjo būtinų tranzito doku
mentų. 

Vienas pateikė Rusijos už
sienio pasą be Lietuvos vizos, 
dar trys — tik karinius pažy
mėjimus. 

Pagal šiemet įsigaliojusią 
tranzito tvarką, dėl kurios susi
tarė Lietuva, Rusija ir Europos 
Sąjunga, kariškiai gali vykti 
tranzitu per Lietuvos teritoriją 
kaip ir visi Rusijos piliečiai, t 
y. su pasais, tranzitinėmis vi
zomis arba supapras t in ta i s 
tranzito geležinkeliu dokumen
tais. 

Rusijos karių grupei vado
vavęs puskarininkis teigė neži
nojęs apie naująją t ranzito 
tvarką ir tik vykdęs įsakymus 

Pabradėje — pirmieji atkurtosios 
Lietuvos artilerijos šūviai 

T e t t I V O Į e KAM ELTA n u o t r . 

P a b r a d ė , spalio 15 d. (El
ta) — Pabradės centriniame po
ligone rengiamose Artilerijos 
bataliono kovinio šaudymo pra
tybose paleisti pirmieji lietuvių 
artilerininkų šūviai Lietuvos 
teritorijoje. 

Trečiadienio parodomąsias 
šaudymo pratybas stebėjo ka
riuomenės vadovybė, svečiai iš 
Danijos. 

Pirmąjį simbolinį šūvį iš 
senovinės patrankos iššovė 
Vytauto Didžiojo karo muzie
jaus karo istorijos klubo nariai. 

Apmokymuose kariai tobu
lino tik vieną šaudymo pratimą 
— šūvius aukšta trajektorija 
iki 4 kilometrų atstumu. Pra
tybose dalyvavo per 100 artile
rininkų, buvo šaudoma iš 6 pa
būklų. 

Iki šių pratybų bataliono 
kariai šaudyti artilerijos pa
būklais mokėsi Danijoje. Bū
tent šios valstybės sumanymu 
perduoti Lietuvai perginkluoja
mo danų artilerijos batalionu 
ginkluotę. Nuke l t a į 7 psl. 

Atsisakiusius žemės ūkio veiklos 
ūkininkus rems valstybė 

Vi ln iu s , spalio 16 d. (Elta) 
— Pagal kaimo plėtros progra
mą vyresnio amžiaus valstybės 
ūkininkams, ateinančiais me
tais nutarusiems nutraukti že
mės ūkio veiklą ir perleidu
siems žemę, gamybos pastatus 
ir produkcijos gamybos kvotas 
jaunesniems, numatoma valsty
bės parama. 

Toks kaimo plėtros planas 
bus finansuojamas iš Europos 
žemės ūkio orientavimo ir ga
rantijų fondo garantijų dalies 

bei vals tybės biudžeto: ES 
indėlis n u m a t o m a s 80 p r o c , 
Lietuvos finansavimo dalis — 
20 proc. 

Vyriausybė jau pr i tarė 
Kaimo plėtros 2004-2006 me
ta is plano pagrindinėms nuo
statoms. 

Žemės ūkio ministerija šį 
planą, kurį derina ir su socia
liniais bendrininkais, parengs 
ir suderins su Europos Bendrijų 
Komisija iki šių metų pabaigos. 

N u k e l t a \ 7 ps l . 

Pensijų skaičiuoklė slysta 
iš valdžios rankų 

Vi ln ius , spalio 16 d. (BNS) 
— Rinkos dalyvių nekart kri
t ikuota oficiali pensijų skai
čiuoklė sulaukė konkurento. 

Draudimo brokerio bend
rovės „Balto Link" antrinė įmo
nė „Balto Link sprendimai" į 
savo interneto svetainę įdėjo sa
vo parengtą pensijų skaičiuok
lę. 

Pagal įs tatymus, pensijų 

kaupimo bendrovės savo veiklo
je turi teisę naudoti tik Socia
linės apsaugos ir darbo ministe
rijos patvir t in tą skaičiuoklę, 
todėl „Balto Link sprendimų" 
sukurta skaičiuoklė sukėlė mi
nisterijai susirūpinimą. 

Tiesa, uždraust i skelbti 
skaičiuoklę ministerija negali. 
Ji gali tik mėginti užtikrinti. 

N u k e l t a į 7 ps l . 

Pasaulio naujienos 
{Remiantis AFP. Reuters, AP. inJeila*. ITAR-TASS. BNS 

žinių agentūrų pranešimais) 

EUROPA 
V a t i k a n a s . Ketvirtadienį 

pasaulio politiniai ir religiniai 
vadovai 25-ųjų Jono Pauliaus II 
popiežiavimo metinių proga 
siuntė linkėjimus, aukojo mi
šias ir meldėsi už pasiligojusio 
popiežiaus sveikatą. Pasaulyje 
ne mažiau gerbiamas Tibeto 
dvasinis vadovas Dalai Lama 
Paryžiuje sakė: „Jeigu būtų 
daugiau tokių žmonių, kurie, 
kaip jis, remtų taikos siekį, pa
saulyje viskas klostytųsi kur 
kas geriau". Sveikinimas at
skriejo ir iš Pasaulinės bažny
čių tarybos, kuriai priklauso 
300 krikščioniškų konfesijų, iš
skyrus Romos Katalikų Bažny
čią. Ši Ženevoje įsikūrusi orga
nizacija už ilgą popiežiaus tar
nystę dėkojo „mūsų visų Vieš
pačiui ir Išganytojui Jėzui Kris
tui". 

Roma. Keli Italijos oro uos

tai , įskai tant Romą ir Milaną, 
neužt ikr ina reikiamo saugumo 
ir t inkamos bombų paieškos. 
pažymima Italijos valstybines 
aviacijos agentūros ataskaitoje. 
Saugumo priemones išbandyti 
ket inę aviacijos agentūros tik
rintojai rugpjūčio mėnesį įėjo į 
maždaug 10 Italijos oro uostų, 
nešini netikromis bombomis ir 
su peiliais bagaže. 

JAV 
J u n g t i n ė s T a u t o s . 15 na

rių Jungt in ių Tautų (-IT) Sau
gumo Taryba ketvirtadienį 
vienbalsiai priėmė naują rezo
liuciją dėl Irako ateities. Sis 
balsavimas labai svarbus Jung
t inėms Valstijoms, kurios tiki
si, kad J T parama paskatins 
t a rp tau t inę bendriją labiau pa
remti Irako okupaciją Pagrin
dinės Irako karo priešininkes 
Rusija. Vokietija ir Prancūzija 
l ikus kelioms valandoms iki 

balsavimo dei pataisyto rezoliu-
projekto, kuris yra jau ket

virtas nuo rugsėjo pradžios, pa
reiškė, kad pritars dokumentui 
su tam tikromis išlygomis. Si
rija buvo paskutine valstybė, li
kus mažiau nei valandai, apsi
sprendusi balsuoti už šią rezo
liuciją JAV parengta rezoliuci
j a numato išplėsti tarptautinę 
paramą JAV okupacinėms pa
jėgoms Irake ir sukurti daugia-
valstybinę koaliciją, turinčią JT 
įgaliojimą. Šia rezoliucijos for
muluote siekiama įtikinti vals
tybes, kurios nenori tapti oku
pacinių pajėgų dalimi, atsiųsti 
savo karių. Joje taip pat numa
tyta, kad Irako valdančioji ta
ryba iki gruodžio 15 dienos tu
rės nurodyti terminus, iki kada 
turi būti priimta konstitucija ir 
surengti rinkimai. 

Vaš ing tonas . JAV Valsty
binio saugumo departamentas 
paragino policiją ir oro linijų 
bendroves imtis papildomų 
saugumo priemonių po to. kai 
gavo „daug pranešimų" apie 
galimus naujus teroristų išpuo
lius prieš tokius lengvus taiki

nius", kaip viešbučiai, ketvirta
dienį pranešė laikraštis ..The 
Washington Post". Teigiama, 
jog teroristai gali bandyti pa 
naudoti cheminius, bakteriolo
ginius arba radioaktyvius gin
klus JAV arba prieš amerikie
čių objektus užsienyje. 

V a š i n g t o n a s . JAV teisė
saugos pareigūnai suėmė vieną 
JAV gyventoją ir jo sūnų, ku
riems pateikti kaltinimai tarpi
ninkavus sudarant neteisėtus 
ginklų prekybos sandėrius su 
Iraku, tarp jų — dėl šešių 
šarvuotų patrulinių laivų buvu
sio prezidento Saddam Hussein 
vyriausybei. 69 metų nuolatinis 
JAV gyventojas Sabri Yakou, 
kuris tvirtina tur įs Didžiosios 
Britanijos pilietybę, ir jo 49 me
tų sūnus Regard Yakou suimti 
dėl numanomos neteisėtos san
dėrių schemos, kuri buvo pra
dėta 2000-ųjų lapkritį ir nu
traukta anksčiau šiais metais 

New York'e keltui „And-
rew J. Barberi" trečiadienį įsi-
rėžus į krantinę, žuvo mažiau
siai 10 žmonių ir buvo sužeista 
daug kitų keleivių; kai kurie jų 

neteko galūnių arba norėdami 
išvengti smūgio šoko į ledini 
vandenį. New York'o meras Mi-
chael Bloomberg sake. kad ne
laimės priežastis kol kas neži
noma, tačiau nurodoma, kad 
tuo metu vėjo gūsių greitis sie
kė 20 metrų per sekundę. 

ŠIAURĖS KORĖJA 
S e u l a s . Šiaurės Korėja pa

sirengusi parodyti branduolinę 
atgrasinimo priemonę „tinka
mu laiku", kad būtų nutrauktos 
diskusijos dėl jos branduolinio 
statuso, pranešė ketvirtadienį 
Šiaurės Korėjos informacijos 
agentūra KCNA, remdamasi 
valstybės Užsienio reikalų mi
nisterija. Branduolinė krizė Ko
rėjos pusiasalyje kilo 2002 me
tų pabaigoje, kai Šiaurės Korė
ja paskelbė atnaujinanti bran
duolinių objektų darbą ir pasi
traukianti iš Branduolinio gin
klo neplatinimo sutarties 

KINIJA 
Bei j ing . Pirmasis Kinijos 

kosmonautas, kuris atrodė tru
putį sutrikęs dėl kilusios su

maišties, ketvirtadienį užbai
gęs istorinį skrydį kosmose, grį
žo į Žemę, kur buvo sutiktas 
kaip didvyris. 38 metų naikin
tuvų lakūnas Yang Liwei, kuris 
užaugo skurdž iame Kinijos 
šiaurės rytų regione, su įteikto
mis gėlėmis ant kėdės buvo nu
neštas prie laukiančių medikų 
sveikatai patikrinti. 

I Į 

{ MALAYSIA Į 
Pu t r a j aya . Maiaysia prem

jeras Mahathir Mohamad ket
virtadienį musulmoniškų vals
tybių viršūnių susitikime, pata
rė musulmonams pradėti nau
dotis smegenimis, o ne raume
nimis savo susipriešinime su 
Izraeliu. Pasak jo, tai — vienin
tele galimybė pakeisti istorijos 
eigą, kuri jau 50 metų vyksta 
ne islamo valstybių naudai M 
Mohamad, žinomas savo at
virumu, pareiškė kad žydai turi 
gerus ryšius su JAV, todėl jų 
įtaka kur kas didesnė negu bu
tų kitu atveju. „Koranas sako 
mums, jog, kai priešas ieško 
taikos, mes turime reaguoti tei
giamai", sakė jis. 

http://WWW.DRAUCAS.ORC
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SPORTO APŽVALGA 

PASIRENGUSIOS NAUJAM SEZONUI 
Geriausia Lietuvos moterų 

krepšinio komanda - Vilniaus 
„Lietuvos telekomas" - rungty
nėmis Lietuvos moterų krep
šinio lygoje (LMKL) penkta
dienį su Kauno „Laisve" ir 
šeštadienį su Klaipėdos „Lem-
minkainen" pradeda oficialųjį 
savo sezoną. 

Kadangi Lietuvoje vilnie
tės neturi sau lygių varžovių 
jau nuo 1999 metų, tai šiemet 
komandai keliamas uždavinys 
iškovoti kuo daugiau pergalių 
Eurolygoje. Vilniaus ekipoje 
jau ne pirmą sezoną žaidžia 
visos geriausios Lietuvoje 
rungtyniaujančios žaidėjos, o 
prieš naująjį sezoną komandą 
papildė ir viena geriausių Eu
ropos krepšininkių laikoma 
Jurgita Štreimikytė-Virbic
kienė. 

Oficialus komandos pris
tatymas surengtas trečiadienį 
vakare Vilniaus klube ,,Mam-
bo club". Jo metu komandą 
pasveikino Lietuvos krepšinio 
vadovai Vladas Garastas ir Al
gimantas Pavilonis bei buvęs 
„Lietuvos telekomo" generali
nis direktorius Tapijas Parma 

(Tapio Paarma), daug padėjęs 
krepšininkėms. 

Vakaro metu nebuvo pa
mirštos ir „Lietuvos telekomo" 
pirmtakės, legendinės „Ki
birkšties" komandos žaidėjos. 
Komandos pristatymą vaini
kavo tortas, kurį dalijo pačios 
krepšininkės. 

Sostinės klubas ir toliau 
sieks, kad į Eurolygos rung
tynes „Lietuvos ryto" arenoje 
susirinktų daugiau žiūrovų. 
Siekiant juos privilioti, „Lie
tuvos telekomo" sporto klubas 
ir UAB „Žibintas" įsteigė 
prizą - motorolerį „Peugeot", 
kuris sezono pabaigoje atiteks 
vienam iš žiūrovų. 

Eurolygos sezoną „Lietu
vos telekomas" pradės kitą 
trečiadienį rungtynėmis na
muose su Valansjeno ,,US 
Orchy" (Prancūzija). 

Eurolygos B grupėje dar žais 
Brno „Gambrinus" (Čekija), 
Parmos „Lavezzini Basket" 
(Italija), Gdynės „Lotos WBW 
Clima" (Lenkija), Pečo „MiZo-
Pecsi VSK" (Vengrija), Valen
sijos „Ros Casares" (Ispanija) ir 
Samaros „VBM-SGAU" (Rusija). 

Dviratininkais Viktoras Kubilius. 

KELIAUJANTIS VYRAS 
Siuo rašiniu noriu papa

sakoti apie vieno žmogaus po
mėgį. Viktoras Kubilius, lie
tuvis nuo Kybartų, savo po
mėgiu garsinantis lietuvių 
tautos vardą Amerikoje. Su 
juo pati nebuvau susitikusi — 
jis visada kelionėse, bet apie jį 
papasakojo giminaitė Danutė 
Grajauskienė, Hartford Lietu
vių Bendruomenės apylinkės 
pirmininkė. Jis tik pereitą sa
vaitę grįžo iš Šiaurės ašigalio, 
kuriame lankėsi dviračiu su 
savo bendražygiais, įveik
damas 9,000 mylių. 

Savo keliones Viktoras 
Kubilius pradėjo būdamas 12 
metų. Antrojo pasaulinio karo 
metu, kai su šeima turėjo pa
likti Lietuvą, jis su šeima nu-

.Lietuvos telekomo" krepšininkės - pasirengusios naujajam sezonui. Algirdo Sabaliausko (ELTA) nuotr. 

EILINIS „LITUANICOS" FUTBOLININKU PRALAIMĖJIMAS 
Lygiai prieš metus laiko, 

kuomet JLituanicos" futboli
ninkai buvo nepatyrę nė vie
nos nesėkmės, komandos ger
bėjai dažnai klausdavo: kokia 
pasekme mūsiškiai laimėjo? 
Dabar gi klausimai gerokai 
pakito ir girdime: kokiu rezul
tatu jie pralaimėjo? 

Nenuostabu, kad ir praėju
sį sekmadienį „Lithuanicos" 
vyrai, dar prieš rungtynių pra
džią beveik žinojo, kad pralai
mės, tik reikėjo atlikti forma
lumą, po kurio sužinotas ir pra
laimėjimo dydis, o jis buvo nie
ko gero nežadantis 1-5. Tai 
buvo pats didžiausias šį sezo
ną ir penktasis per 7 rung
tynes. 

Ir čia galima dar pridėti, 
jog pernai rudens rate po 7 
ratų mūsiškiai jau turėjo 19 
taškų, tai šiemet tik 4 (viena 
pergalė ir lygiosios). Kadangi 
praėjusį sekmadienį irgi 4 
taškus turėjusi „Green-White" 
komanda lygiomis (3-3) suko-
vojo su ..Sockers". tai mūsiš
kiai jau vieni įsitvirtino ,ma-
jor" divizijos pirmenybinės 
lentelės uodegoje. 

Nors praėjusio sekmadie

nio popietė buvo šilta ir graži 
(termometras rodė apie 70 
laipsnių F, tačiau mažai mūsų 
futbolo entuziastų ryžosi toli
mai kelionei į Yorkville mies
telyje esantį lenkų aikštyną, 
kurį naudoja Jightning" vienuo-
likė. Čia net 3 aikštės buvo pil
nos futbolininkų, o vienoje jų 
žaidė ir „Lituanicos" vyrai. 

Jeigu prieš metus laiko čia 
2-1 pergalę šventė mūsiškiai, 
tai šiemet lenkai su kaupu at
silygino. Ir tik rungtynių pra
džioje, kuomet lietuviai kelis 
kartus gana pavojingai pagra
sino varžovams, o viena tokia 
ataka baigėsi Lino Jakovlevo 
pelnytu įvarčiu, gal kas iš mū
sų komandos gerbėjų, pagalvo
jo — „o gal?" Tačiau mūsiškių 
gražios viltys tuoj pradėjo 
dužti. Jau po keturių minučių 
dėl šiurkščios vartininko klai
dos lenkai išlygino. Po kiek 
laiko jie persvėrė 2-1. Trum
pai prieš kėlinio pabaigą JLi
tuanicos" vartininkas, kuris 
šiaip demonstruoja meistriš
kumą, dar kartą padarė pra-
džiamokslišką klaidą ir jau 
3-1 lenkų naudai. 

Po pertraukos mūsiškiai 

žingsniavo 250 mylių nuo Lie
tuvos iki Vokietijos. „Rusai 
grįžo į Lietuvą, mes bandėme 
bėgti, bet vokiečiai buvo atė
mę mūsų arklius, tad turėjome 
viską susidėti į vežimaitį ir patys jį 
traukti", prisimena Viktoras. 

Kubilių šeima galėjo grįžti 
į Lietuvą po karo, bet jie ne
norėjo gyventi, valdomi komu
nistų. Penkerius metus, kaip 
ir daugelis lietuvių šeimų, 
gyveno DP stovykloje Vokie
tijoje, valdomoje anglų. 1949 
m. jo šeima imigravo į JAV ir 
apsistojo pas girninaitius Hart
forde. Po dvejų metų Viktoras 
buvo pašauktas į JAV armiją, 
tapo šios valstybės piliečiu. 
Kai vyko Korėjos karas, Vik
toras Kubilius buvo išsiųstas 
tarnauti į Fort Braga, North 
Carolina specialioje saugumo 
tarnyboje, nes buvo gabus 
kalboms, mokėjo anglų, vo-

. kiečių, rusų ir lietuvių kalbas. 
Po karinės tarnybos 1951 

metais, gabus lietuvis pradėjo 
studijuoti elektroniką. Kai 
1965 m. United Technologies pa
samdė V. Kubilių, jis su šeima 
persikėlė į Vernong. Šeimoje 
užaugo penki vaikai, jie visi mėgs
ta aktyvų gyvenimo būdą. 

Laisvalaikiu Viktoras Kubi
lius pradėjo bėgioti. Jis, atvy
kęs į Jungtines Valstijas, bu
vo sužavėtas kalnais. Kai persi
kraustė į Myrtle Beach, pradė
jo bėgioti paplūdimiu, vaikš
čioti ilgas distancijas ir mė
gautis pramoginiais šokiais. 

V. Kubilius savo keliones 

dar labiau nuvargo, ypatingai 
gynimas nesistengė (atrodė 
dėl „kvapo" trūkumo) ginti sa
vo vartus. Lenkai tuo pasinau
dojo ir 10-je antrojo kėlinio mi
nutėje jie ženklino 4—1, o 20-je 
pridėjo ir penktąjį. 

Nuskambėjus teisėjo baig
miniam švilpukui, „Lituani-
cos" žaidėjai ėjo galvas nulei
dę, nes džiūgauti šį kartą 
tikrai nebuvo ko. Pasiteiravus 
kelių, kodėl taip atsitiko? — 
buvo gautas atsakymas — ne
atėjo net 5 pagrindiniai žaidė
jai, todėl teko rungtyniauti be 
pakaitų. O ir tie, kurie pasiro
dė aikštėje, nebuvo tokio kalibro, 
kad galėtų atsispirti prieš tvir
tas komandas. 

Rudens sezone jau beliko 
tik dvejos rungtynės (prieš 
„Schvvaben", kuri sekmadienį 
įveikė čempionus „Eagles" 
2-1) ir naujokus — JPolonijos" 
komandą (ji sekmadienį sukū
lė „Maroons" irgi tokiu pačiu 
rezultatu). Sekmadienį perga
lę pelnę ir išliko pirmoje vieto
je „Vikings" komanda, kuri 
šventė 2-1 pergalę prieš 
„United Serbs". 

E.Š. 
„LITUANICOS" FUTBOLININKŲ POKYLIS 

Kaip jau buvo ne kartą pokylis-pobūvis. Čia bus ap
skelbta, spalio 25 d. (šeštadie- dovanoti pasižymėję spor-
nį) PL centro didžiojoje salėje tininkai, sporto darbuotojai, 
yra rengiamas tradicinis, ru- Bus vakarienė, šokiai (gros 
deninis LFK „Lituanicos" Švabų orkestras) bei kiti 

Įvairumai. 
Registruotis reikia iš 

anksto, pranešant Laimai Gla-
vinskienei tel. 630-323-6302. 

Amerikoje pradėjo, būdamas 65 
metų, praėjus penkeriems me
tams, kai išėjo į pensiją. 1996 
metais Viktoras Kubilius nu
keliavo 2,158 mylias nuo Georgia 
iki Maine Appalachian Trail 
(Apalačių keliu). 1998 m. bu
vęs Vernon gyventojas įveikė 
2,650 mylių Pacific Crest 
Trail, kuris tęsiasi nuo Mek
sikos iki Kanados. 

Praeitą balandį Viktoras 
įstojo į klubą „Triple Crown 
Club", kai įveikė 3,000 mylių 
Continental Diride Trail, 
kuris eina per Rocky kalnus. 

„Triple Crown Club" turi 
tiktai 40 narių, iš kurių tik 32 
yra amerikiečiai. Antrasis pa
gal amžių šio klubo narys, 63 
metų. O seniausias šio klubo 
narys yra Viktoras Kubilius, 
kuriam 72 metai. 

„Kai žmogus kartą paban
do ilgą distancinį vaikščioji
mą, tai jis tampa priklausan
čiu nuo jo, — sako Kubilius, 
kurio pravardė 'Tėvelis'. — 
Tai visai kitoks gyvenimo sti
lius. Žmogus supranta, kad 
gyvenimas yra paprastas, ap
dovanojantis ir malonus. Jei 
lyja ar sninga, tai patinka kai 
kuriems žmonėms". 

Nekantriai laukiu susiti
kimo su šiuo žmogumi, jis ža
da viešėti Connecticut pas sa
vo sūnų. Manau, kad jis mielai 
papasakos apie žygį į Šiaurės 
ašigalį ir naujas planuojamas 
keliones. 

Sigita Šimkuvienė 

8-OSIOS PASAULIO LIETUVIU SLIDINĖJIMO 
ŽAIDYNĖS 

8-osios Pasaulio lietuvių 
kalnų slidinėjimo žaidynės 
įvyks 2004 metų sausio 7-9 
d., Alpę dHuez slidinėjimo ku
rorte, netoli Grenoblio, Pran
cūzija. Rengia — Lietuvos 
Kalnų slidinėjimo federacija. 
Website: 

www.kamuslidinejnxia8.lt 
Išvyką \ šias žaidynes iš 

Amerikos organizuoja ir in
formacijas suteikia: Gailė Oš-
lapaitė, P.O. Box 8247, Green 

Valley Lake, CA 92341, USA. 
Tel.: 310-880-2952. EI. paštas: 
gailute@msri.com 

Žaidynių varžybines in
formacijas duoda Algis Šė
kas, 20291 Deervaie Lane, 
Huntington Beach, CA 92646, 
USA. Tel.: 714-968-8124. Fax: 
909-277-1082. EI. paštas: 
isekas@octa.net. 

Daugiau informacijų pa
teiksime artimoje ateityje. 

ŠALFASS informacija 

ČIKAGOS MARATONAS 

DRAUGAS 

Praėjusį sekmadienį, spa
lio 12 d., Čikagos La Salle 
banko maratono bėgimui buvo 
užsiregistravę 40,000 dalyvių 
kone iš viso pasaulio. Lenkty
nėse dalyvavo 33,155 bėgikai, 
o jas sėkmingai pabaigė 32,412. 

Vyrų klasėje trys pirmo
sios vietos teko Kenijos bėgi
kams. Pirmąją vietą užėmė 

Evans Rutto, atbėgdamas pa
saulio rekordiniu laiku — 
2:05.50. Moterų klasėje pirmo
ji atbėgo Rusijos atstovė 
Svetlana Zakharova. Laikas 
— 2:23.07. Varžybose daly
vavusi Latvijos ilgųjų nuotolių 
bėgikė Jelena Prokupcuka 
užėmė trečiąją vietą. Jos 
laikas — 2:24.53. P.P. 

ŠĮ SEKMADIENĮ LEMONTE PRIEŠ „SCHWABEN" 
Sekmadienį, spalio 19 d. 

lietuvių laukia paskutinės šio 
sezono rungtynės namuose — 
Lemonte. Varžovas — dabar 
stipriai pasirodanti „Schvva
ben" vienuolikė. Rungtynių 
pradžia 2 vai. Atrodo, kad „Li-
tuanicai" jau pats laikas su
mobilizuoti visus turimus žai
dėjus, jeigu norima pabėgti iš 
pirmenybinės lentelės dugno. 
Šį sekmadienį turėtų pasiro
dyti keli nauji, pajėgūs žaidė
jai, kurių tarpe jau gal vos 

prieš kelias dienas atvykęs 
buvęs Lietuvos rinktinės 
žaidėjas A. Žutautas. 

Taigi tam tikrų vilčių per
galės pasiekimui yra. Ypatin
gai žinant, kad tai bus pas
kutinės rungtynės rudens rate 
namuose, futbolininkai steng
sis reabilituotis savos pub
likos akivaizdoje. 

Rudens ratas baigsis spa
lio 26 d. susitikimu su „Po-
lonia" Schwaben aikštyne 
Buffalo Grove, IL. E. Š. 
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DR. JOVITA KERELIS 
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DR. TOMAS ZUBINAS 
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4560 W. 103rd. St., 
Oak Lawn, IL 60453 
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EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Susitarimui kalbėti 

angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 

Tel. 708-422-8260. 

PASAULIO JAUNIŲ SPORTINIŲ ŠOKIŲ 
ČEMPIONATE VILNIUJE VARŽYSIS 37 

ŠALIŲ ATSTOVAI 
Šeštadienį Vilniaus sporto pat LSŠF viceprezidentas. Jis 

rūmuose įvyksiančiame pa
saulio jaunių sportinių šokių 
Lotynų Amerikos šokių čem
pionate varžysis 62 poros iš 37 
šalių. Lietuvai čempionate at
stovaus šių metų šalies čempio
nai, Vilniaus „Dileksos" klubo 
šokėjai Vytis Duknauskas ir 
Rūta Bagdonaitė bei vicečem
pionai, sostinės „Ratuto" klu
bo atstovai Mantas Vaškelis ir 
Alina Gaidamavičiūtė. 

Varžybose dalyvaus dar 
viena lietuviška pora - Nata-
nas Rosicanas ir Andra Vaidi
laitė, tačiau atstovaus Kana
dai, kur pastaruoju metu gyvena, 
o šiemet laimėjo šalies čempio
natą. 

„Lietuva jau turi keturis 
pasaulio jaunimo ir jaunimo 
čempionus, tačiau šie titulai 
iškovoti klasikinėje programo
je, todėl tikimės laimėjimų ir 
Lotynų Amerikos šokiuose", -
sakė trečiadienį surengtame 
čempionato pristatyme Lietu
vos sportinių šokių federacijos 
(LSŠF) prezidentas Gintaras 
Skorupskas. 

Jo teigimu, susidomėjimas 
čempionatu yra didelis, todėl į 
Vilnių atvyks daug daugiau 
svečių negu planuota. Dėl to 
organizatoriams netgi teko 
rasti didesnį viešbutį. 

LSŠF viceprezidento Čes
lovo Norvaišos teigimu, čempio
nato favoritėmis reikėtų laiky
ti Latvijos, Rusijos, Lenkijos, 
Ukrainos ir Kanados poras. 

Jis pasakojo, jog, siekiant 
teisės rengti čempionatą, tikė
tasi, kad Lietuvai jame atsto
vaus A. Vaidilaitė ir Domas 
Daukšas, bet, šokėjos tėvams 
emigravus į Kanadą, pora 
iširo. Šioje šalyje šokėja sura
do naują partnerį - N. Rosi-
caną, kurio tėvas yra... taip 

vadovauja bendrai Lietuvos ir 
Kanados įmonei „Internatio
nal Display Works" (IDW), 
kuri visą Vakarų Europą ap
rūpina manekenais. Beje, jei 
ši pora šiemet nebūtų dalyva
vusi Kanados čempionate, ji 
būtų galėjusi atstovauti Lie
tuvai - tokios liberalios šokių 
„pilietybės" taisyklės. 

Čempionato globėja - Lie
tuvos Respublikos Prezidento 
žmona Laima Paksienė, ku
rios vadovaujamas fondas 
įsteigė dvi taures nugalėto
jams. Antrosios vietos laimė
tojus apdovanos Kūno kultū
ros ir sporto departamentas, o 
trečiosios vietos prizininkai 
gaus Lietuvos tautinio olimpi
nio komiteto (LTOK) prizus. 

„Visada norėjau šokti, ta
čiau jaunystėje mano pasi
rinkta sporto šaka buvo krep
šinis", - sakė L. Paksienė, pri
sipažinusi, jog dabar lanko šo
kių kursus ir mokosi Lotynų 
Amerikos šokių. 

V. Duknauskas ir R. Bag
donaitė tik šių metų pradžioje 
ėmė šokti kartu. Šiuo metu jie 
gyvena ir tobulina savo meis
triškumą Romoje, vadovauja
mi garsių praeityje šokėjų Mi-
riamo Zvijseno ir Geiri Bakės 
(Geiri Bakke). 

M. Vaškelį ir A. Gaida
mavičiūtę jau aštuntus metus 
treniruoja Aušrelė ir Virgini
jus Visockai. 

Č. Norvaišos nuomone, pir
moji pora turi galimybių pa
tekti į finalo šešetą, o su ant
rąja didesnės viltys siejamos 
ateityje. 

Kvalifikacinės varžybos 
šeštadienį prasidės 13 vai. Jo
se paaiškės 24 poros, kurios 
nuo 19 vai. rungtyniaus va
karinėje programoje. 

http://www.kamuslidinejnxia8.lt
mailto:gailute@msri.com
mailto:isekas@octa.net
mailto:administracija@draugas.org
mailto:redakcija@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org


LIETUVIŲ TAUTIŠKUMO 
ŠAKNYS: JU DABARTIES 

GALIOS IR NEGALIOS (III) 
PROF. HABIL. DR. ROMUALDAS GRIGAS 

Lietuvių ir žydų paralelės 

Prieš tai išspausdintame 
mūsų straipsnyje, skirtame 
šiam ciklui, išdrįsome pažvelgti į 
Katalikų Bažnyčios, kaip 
Lietuvoje dominuojančios kon
fesijos, vaidmenį. Tas vaid
muo grynai iš žmogaus dva
sinio gyvenimo. Šiame pasa
kojime užsiminsiu dar vieną 
mūsų, t.y. lietuvių dvasingu
mo ir. suprantama, lietuvybės 
šaltinį— gamtą... 

Grafas Konstantinas Tiš
kevičius, etnografas ir isto
rikas, XIX a. viduryje mus — 
lietuvius, taikliai ir gražiai 
pavadino gamtameldžiais. Se
novės lietuvių tikėjimas išties 
buvo unikalus ir turtingas. Jis 
aiškino didžiąsias Gamtos ir 
Kosmoso paslaptis ir žmogaus 
vietą tų paslapčių sistemoje. 
Prisiminkime, kad ir baltiš
kąjį senovės lietuvių Kosmoso 
ir Gyvybės medį. ciklinį laiko 
aiškinimą (priklausiusį nuo 
metų kaitos) ir su tuo susijusį 
didelį skaičių kalendorinių 
švenčių. Jos buvo švenčiamos 
ne šiaip (kaip šiandien, pa
sakytume — vulgariai, lėbau
jant), bet išgyvenant vidinį 
sielos džiaugsmą ir tuo išgy
venimu dalinantis su kitais. 

Pagaliau, prisiminkime ir 
lietuviškuosius papročius bei 
tradicijas, kurios susakralin-
davo (padarydavo šventu) 
žemdirbio darbą laukuose ir 
duonos kepimą namuose; pri
siminkime visą mūsų liaudies 
dainyną — viskas buvo per
sunkta subtilia Gamtos pajau
ta. Tarsi visa žmogaus esybė 
buvo susiliejusi su aplink 
tįsančia gamta —jo tikraisiais 
namais. Poetas ir mokslinin
kas Vytautas Naraškevičius 
(reikalingų žmonių iki šiol 
nepastebėtas!) atliko žygdar
bį. Surinkęs liaudies dainas 
pagal metų kaitą ir žmogaus 
gyvenimo ciklus ir jas kūry

biškai apdorojęs, 2000-siais 
metais spaudoje paskelbė 
unikalų kūrinį, pavadinęs jį 
lietuvių tautos lyriniu vals
tiečių šeimos epu. Tai savo 
dvasios grožiu stulbinantis, 
organišką žmogaus ryšį su 
gamta įrodantis kūrinys. 

Jeigu žvelgsime ir iš 
platesnių pozicijų, aptiksime, 
kad visa mūsų klasikinė lite
ratūra, proza ir ypač poezija, 
yra persunkta organiškomis 
žmogaus ir gamtos sąsajomis. 
O vėlesnioji, pagimdyta mies
to, neretai atrodo kaip žmo
gaus, atsistojusio prieš veid
rodį, kraipymasis, manie
ringas kitų mėgdžiojimas, ne
beturintis dvasią gaivinančio, 
ją pakylėjančio užtaiso. 

Tiesa, ir šiandien mes dar 
tebeturime poetų, kompozi
torių ir tapytojų, kaip antai: 
Sigitą Gedą ir Marcelijų Mar
tinaitį (poetai), Bronių Kuta
vičių ir Feliksą Bajorą (kom
pozitoriai), Stasį Jusionį ir ne
seniai mirusį Algimantą Šva
žą (tapytojai) ir kitus. Jų iški
lumu ir talentu niekas nedrįs
ta suabejoti — jų visų kūrybo
je tebedominuoja lietuvių 
„gamtameldystės" elementai. 

Tuo aš tenorėjau pasakyti, 
kad mūsų kultūrą ir net mūsų 
antropologinius bruožus iki 
vėlyviausių istorinių laikų be
ne labiausiai įtakojo, veikė 
gamta, o ne sintetinis, t.y. nuo 
gamtos, nuo žemės atplėštas, 
miestų gyvenimas. 

Tačiau pilnesnio aiškumo 
dėlei, žvelgdami štai iš tokio 
taško, pabandykime lietuvį 
sugretinti su žydu. 

Sakoma, kad žydai — kny
gų tauta. Ir iš tikrųjų, jos dva-,. 
sią ugdė. jos vidinį gyvybin
gumą ir atsparumą išorinėms 
grėsmėms palaikė visų pirma 
Šventosios knygos: Tamachas, 
Talmudas, Tora ir kitos, suda
rančios ištisą kelių dešimčių 
knygų biblioteką. Jose iš-
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Danutė Bindokienė 

Lietuvos ambasadorius Vygaudui Ušackui lankantis Los Angeles. CA, buvo sudarytos progos susitikti su mies to 
savivaldybės bei JAV verslo pareigūnais. Nuotraukoje — vieno susitikimo Foreign Trade Association pietuose 
metu. Iš kaires: Romas Nelsas. amb. V. Ušackas, Torrance Chamber of Commerce prez. Guy Fox, Angelė Nels ienė 
ir Foreign Trade Association prez. Barry Powell. 

dėstyta žydų gyvenimo istori
ja, sumišusi su žmogaus bū
ties filosofija ir aiškia religine 
doktrina. Žydo iniciatyvumą 
ir verslingumą palaike tose 
knygose išdėstyti teiginiai bei 
reikalavimai, jų skrupulingas 
laikymasis: filosofiniai-bui-
tiniai kanonai, bet būtinai 
kolektyviniai palinkėjimai 
paisyti bendruomeninio suta
rimo, padedantys individui 
tapti savarankiška, nuoseklia, 
savo tikslų siekiančia asme
nybe. Anot įžymaus vokiečių 
filosofo G. Hėgelio, žydai yra 
išgryninę dvasinį veiklųjį 
pradą ir tą jie padarė būtent 
atsiribodami nuo gamtos, nuo 
žemės, išsivaduodami nuo jos 
skatinamo jusliškumo ir prie
raišumo. Žydai, -kirtingai 
nuo lietuvių, jau nuo seno 
gamtai priskiria tik antrinį, 
išvestinį pavidalą, vaidmenį, 
o dvasiai, t.y. Dievui — pir
minį ir absoliutinį. Būti žydu 
— reiškė gyventi savitą, iš 
kitų i išsiskiriantį, gyvenimo 
būdą i.kuris iitvakų tarpe 
buvo įgavęs chasidizmo pavi
dalą: socialinio teisingumo 
siekį, Dievo buvimo visur su
pratimą ir maldos dėka žmo
gaus tiesioginį su juo kontak
tą). Kur benukeliautų. kur 
beįsikurtų žydas, jis visur su 

Užsienio lietuvių kultūrinė ir visuomenine veikla daugiausia remiasi geranor- - tlka 
veikla nebotu įmanoma V. Petruškevičiaus nuotraukoje — ansamblis ..Sodžius" iš I 

savimi „gabenosi" ne tik anų 
knygų įkvepiamą dvasią, bet 
ir išugdomą gyvenimo būdą — 
t.y. nepriklausomai nuo teri
torinio išsibarstymo vidiniais 
įsipareigojimais, bet vaikais 
susaistomą bendruomeniškumą. 

Valstiečių tautai — lietu
viams kokie nors amatai, o 
ypač prekyba, atrodė nepriim
tini vien jau dėl to, kad žmogų 
išstumdavo iš jam įprastos, jo 
dvasią gaivinusios etnokul
tūros, kurioje, anot K. Tiškevi
čiaus, dominavo „gamtamel-
dystė", tarsi savaime įtvirti
nusi dar ir dorovinį pasaulio 
suvokimą. 

Negaliu šiuo atveju susi
laikyti nepacitavęs vienos 
žydų sociologės teiginių. Anot 
Sholmo A. Sharin, iki pat šių 
laikų žydų šeima labai puo
selėjo tautos tradicijas ir re
ligiją bei rūpinosi jas diegti 
augančioms kartoms. Ji įsiti
kinusi tuo, kad judaizmas išli
ko, o žydų gyvenimas neprara
do savo kolorito pirmiausia dėl 
šeimos. Ir dėį to, kad šioje tau
toje į šeimą žiūrima ne kaip į 
atskirą, savarankišką vienetą, 
bet kaip į neatskiriamą žydų 
visuomenės dalį. Ji mano, kad 
tik po šeimos žydai gali būti 
dėkingi sinagogai ar mokyk
lai. 

Deja, deja... Mes tokių 
liaupsių lietuviškai šeimai ir 
jos tradicijai nebesurastume, 
nes, kaip jau visą laiką čia 
kalbame — ne toks mūsų 

• os dvasinio gyvenimo 
pamatas. 

Taigi, apibendrindami ga
lėtume pasakyti: lietuviai nuo 
seno buvo gamtos vaikai, o žy
dai — civilizacijos. Tas esmi
nis skirtumas sudarė (ir tebe
sudaro) tarpusavio nesusipra
timų (ir kataklizmų) pagrin
dą. Tas skirtumas lėmė, kad, 
kintant lietuvio santykiui su 
gamta, kito ir jo etninis lietu
viškumas, jo dvasinis pasau
lis. Civilizacijos procesas žydo 
taip nepaveikė, nes jo žydišku
mo pagrindą sudarė religinės 
ir filosofinės (amžinosios) pa

žiūros. Turtingas lietuvių 
dvasinės kultūros lobynas bu
vo išbarstytas per kelis šimt
mečius, ir ypač pastaraisiais 
dešimtmečiais, neturėjus (ir 
šiandien neturint) normalių 
galimybių priimti ir palaips
niui adaptuotis urbanistinėje, 
o dabar dar ir globali zuotoje 
civilizacijoje. 

Skaitytojas, manau, ir 
pats pastebėjo: štai taip api
būdindamas tiek lietuvį, tiek 
ir žydą, aš nupiešiau jau is
torijon nukeliavusius jų port
retus... Bet gal ir ne visai. 
Antai, žinome: liko žydų fun
damentalistai, kaip nepajudi
namas jų tautos branduolys. 
Tegu lietuviai nors krašteliu 
pabando panašiai elgtis — bus 
jų pačių apšaukti atsilikėliais, 
„urviniais", vos ne ekstremis
tais. Mano užsimintas Vytau
to Naraškevičiaus kūrinys — 
žygdarbis kaip tik dėl tokių 
priežasčių taip ir liko „niekie
no" nepastebėtas. 

Bet dar kartelį grįžkime 
prie žydo... Liko jo elgsenos, 
orientuotos į praktiką ir re
miamos aiškiu, bet nebyliu 
tarpusavio sutarimu, tradici
ja! Liko intuityvus, žinoma 
civilizacijos ir kovos už būvį 
transformuotas įprotis, kuris, 
anot rabi Šneur-Zalman iš 
Lydos, gali būti apibūdintas 
kaip iš protėvių paveldėtas 
įprotis „būti tarpine ir jun
giančiąja grandimi tarp Kū
rėjo ir Kūrybos". Tokia tradici
ja globalizacijos įsiūbuoja
mame pasaulyje tik sustiprina 
tautos galias ir jos perspekty
vas... 

O mes. lietuviai0 Vienovės 
su įgimta vietove ir gamta 
išsivežti negalėjome. Tik stip
riai socializuotus „įvidintus" 
prisiminimus. Bet išgyveni
mai, anot G. Hėgelio, priklau
so jusliniam pasauliui, kuris 
labai nepatvarus. Ko gero. jau 
su antrąja karta išsisklaido 
pakeitus gyvenamąją vietą... 

Tačiau tokia minorine 
gaidele aš visai ir nesiruošiu 
užbaigti šio ciklo pokalbių. 

Darbų daug, o 
talkininkų mažai 

Sią savaitę vienas ilgiau
siai savo pareigas, kaip 
Katalikų Bažnyčios gal

va Žemėje, ėjęs popiežius, Jo
nas Paulius II, švenčia 25 
metų popiežiavimo sukaktį. 
Romoje ta proga vyksta daug 
iškilmių, iš viso pasaulio su
važiavo daug svečių — ir 
dvasininkų, ir pasauliečių. 
Tarp kitų iškilmių, popiežius 
paskelbs palaimintąja Motiną 
Teresę iš Kalkutos. Nepai
sant, kad praėjo vos septyneri 
metai po Motinos Teresės mir
ties, niekas neabejoja, kad ji 
turi būti įrašyta ne tik į pa
laimintųjų, bet ir į šventųjų ei
les. Šalia paties popiežiaus, 
Motina Teresė yra labiausiai 
žinoma ir gerbiama tiek kata
likų, tiek ir nekatalikų, liudi
jančių jos nuostabius labdaros 
darbus, pasiaukojimą, tarna
vimą kitiems, net patiems var
gingiausiems ir visuomenės 
atstumtiesiems. Šiandien jos 
įsteigti vargšų globos centrai 
yra daugelyje valstybių ir vis 
plečiasi. Per savo gyvenimą 
Motina Teresė įsteigė 594 cen
trus, o šiuo metu jų skaičius 
paaugo iki 710. 

Apie Motinos Teresės do
rybes ir gerus darbus daug 
rašyta, kalbėta, ir būtų galima 
kita tiek prirašyti. Tačiau pats 
svarbiausias jos gyvenimo 
bruožas buvo tarnavimas ki
t iems, neieškant sau jokio 
užmokesčio, jokios naudos. 

Jeigu šiuo kilniu pavyz
džiu sektume, šiandien ir lie
tuvių visuomenėje išnyktų 
problemos, kurias daugiausia 
sudaro talkininkų stoka. Apie 
kiekvieną lietuvišką organi
zaciją, kiekvieną būtiną atlik
ti darbą ar svarbų užmojį ga
lėtume pasakyti: darbo daug, 
bet talkininkų maža (arba jų 
visai nėra). Tai iš esmės ne
reiškia, kad nėra žmonių, ku
rie neturėtų ir laiko, ir gali
mybių prie tų visuomeninių 
darbų prisidėti. Tačiau mūsų 
žmonės prisidėti bei padėti 
nenori. Net labai prašomi, 
kratosi bet kokio įsipareigoji
mo, kuris iš jų pareikalautų 
kruopelytės laiko ar pastangų. 

Daugelis, užsidarę savo 
pasauliukuose, leidžia bepras
mes dienas, apsikasę nereikš
mingais reikalais ir reikaliu
kais, iš kurmiarausių statyda
mi kalnus, nuolat kritikuoda
mi tuos, kurie ryžtasi įsijungti 
į visuomeninę veiklą. Ar tai 
būtų kultūriniai , labdaros, 
švietimo, ar bendruomeniniai 
reikalai, juos dažniausiai at
lieka vis tie patys asmenys, o 
didžioji, neveiklioji, neinančio
ji ir nesijungiančioji dauguma 
kažkur vegetuoja, nepajudin

dama nei piršto, nors, pagal 
savo profesinį ar asmeninį pa
siruošimą, turi sukaupusi 
daug dvasinių lobių, kuriais 
galėtų su kitais pasidalinti. 

Kai tie darbštuoliai pasi
šventėliai ilgainiui (arba ne
tikėtai) iš savo savanoriškai 
užsikrautų pareigų turi pasi
traukti, jiems rasti pakaitalų 
beveik neįmanoma. Šiais lai
kais neįmanoma prikalbinti, 
kad kas kandidatuotų į orga
nizacijos valdybą, į Lietuvių 
Bendruomenės tarybas (juo 
labiau sutiktų joms vadovau
ti), įeitų į svarbaus renginio 
ruošos komitetą, įsijungtų į 
lietuviškos parapijos veiklą, 
sutiktų net pastovėti prie sa
lės durų ir surinkti publikos 
bilietus... Gerai dar, jeigu var
gais negalais prišnekinama 
atvykti į kurį renginį... Tiems 
apatiškiems mūsų tautie
čiams viskas neįdomu: koncer
tai, pokyliai, lietuviška spau
da, radijo laidos. O kas jiems 
įdomu? Ką gi veikia per dienų 
dienas, kad vis skundžiasi lai
ko stoka, kad negali jo nei mi
nutėlę paaukoti savo tautie
čiams, savo kultūrai. Nejaugi 
visa tai, kuo anksčiau rūpi
nosi, domėjosi, jau nebeaktua
lu? Nejaugi beliko tik leisti be
prasmiškas dienas ir laukti, 
kol suskambės gedulingi var
pai, skelbiantys, kad dar vie
nas tautietis iškeliavo amži
nybėn? 

Jaunesnes kartas dar ga
lėtume pateisinti: joms rūpi šei
ma, namai, darbai. O kaip su 
vyresniaisiais, neseniai ar 
kiek anksčiau išėjusiais į pen
siją? Jeigu sveikata leidžia, 
kodėl nepasidalinti savo patir
timi su kitais, kodėl nepri
sidėti konkrečiu darbu? Kaip 
malonu, kad į BALFo centro 
patalpas dar vis susirenka 
būrelis darbštuolių — pakuo
ja, tvarko, išsiunčia labdaros 
siuntinius. Kaip gera matyti, 
kad „Saulutei" įvairius dar
bus padeda atlikti talkininkai; 
kad kažkas suruošia pietus, 
koncertą, laimėjimų stalą, ki
tą renginį, kurio pelnas skiria
mas labdarai ar savų organi
zacijų veiklos paramai. Bet 
talkos reikia ir lietuviškoms 
mokykloms, ir centrams, ir ar
chyvams, ir įvairioms įstai
goms. Kiek kartų girdime, kad 
ta ar kita institucija merdi, 
nerasdama talkininkų, bet ne
įstengdama pasisamdyti dar
bininkų, nes trūksta lėšų. Tad 
paimkime pavyzdį iš Motinos 
Teresės ir junkimės į bendrus 
darbus, parodykime meilę ar
timui. O kas gali būti artimes
ni, kaip savi tautiečiai? 

KAS APVERKS JŲ DALIĄ... 
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l k laisvę as noriu, 
Fedia... — atsakė niūriai. 

— Visi norime. Ir niekas 
tavęs neišskirs. Bet jeigu tu 
tampi atamanu, ir atsakomy
bę jausk. Iš tavęs, brolau, dau
giau ir reikalaujama bus. Ar 
ne teisybę sakau? 

— Teisybę... 
— Tai ir gerai! Baigsim. 

vyručiai! — pasiūlė, ir jie. dar 
sulošė porą partijų, išsiskyrė. 

Po savaitėlės Paša iškil
mingai pakvietė Fiodorą Pet-
rovičių į vaišes. 

Pastaruoju metu jų santy
kiai regimai pakito. Seniau, 
būdavo, eina priešpriešiais, 
mato vienas kitą. bet pa
sisveikinti neskuba, laukia, 
kad antrasis pirmas linkte
lėtų. Tiktai beveik susidūrę 
kaktomušom. abudu svkiu 

burbteli pasisveikinimą, min
tyse plūsdami save už neištu-
rėjimą, o varžovą — už iš
didumą. Kad labiau suartėtų, 
nebuvo nė kalbos. O dabar 
Fiodoras uoliai sveikindavosi 
pirmasis. 

Fiodoras atėjo vienas, ta
čiau du jo parankiniai. Ivanas 
ir Griša. budėjo kitoje to 
paties barako sekcijoje, kart
kartėm užmesdami akį ir ten. 
kur vyko vaišės. 

Atamanas buvo įsikūręs 
kiek kitaip negu Fiodoras. Čia 
irgi buvo atatvara. tik ne prie 
durų. o pačiame sekcijos gale. 
Ten stovėjo tikra lova! Ar 
maža lageryje meistrų? 

Keturios vietos šalimais 
priklausė jo šestiorkoms — du 
apačioje, du viršuje, o dar du 
— už pertvaros. 

Paša dar jaunas, komi 
nesirūpino. Nors miegojo ir 
lovoje, bet guolis — kaip visu. 
gal tik labiau sujauktas: mat 
atamanas leido jame kone du 
trečdalius paros. Čia buvo ir jo 
migis, ir atamano sostas: cia 
jis teisdavo nusikaltusius ben
drijos narius, čia spręsda 
ginčus. 

Atamanas — vidutinio 
ūgio. tamsaus lyg čigono veido. 
Plaukai beveik juodi, garbano
ti — puošmena, kuriai išsau
goti reik aža pastangų. 
Šiuo metu jis naudojosi medi
cinos paslauga: sveikatos sky
riaus gydytojas uz gerą kyšį 
išrašo pažymą, kad jo galva 
buvusi sunkiai sutrenkta ir 
dėl padidėjusio jautrumo jos 
plikai kirpti negalima. Nosis 
daili, beveik tiesi, lupos storos. 
gašlios. Rudos akys svaido 
energijos ir nežabotos aistros 
kibirkštis. Tai stiprus, atletiš
kas patmas. ambicingas, 
mėgstąs pataikavimus, leng

vai paperkamas mokančių 
paglostyti paplaukiui. Impul
syvus, amžinai įsimylėjęs, 
jeigu ne realią, tai bent įsivaiz
duojamą moterį, jos nuogą 
kūną. — tai neišnykstantis iš 
jo sąmonės vaizdinys. Pasiu
tusiai geros nuomonės apie 
savo išvaizdą — tikras povas, 
tik lagery neturintis prieš ką 
pasididžiuoti savo spalvin
gomis plunksnomis. 

— Sveikas, Fedia, sveikas' 
— linksmai pasveikino svečią, 
atsakydamas j pastarojo labi-
nimą. — Nors kartą aplankei 
mane' Gyvename net per du 
barakus, tai retai ir matomės, 
— bėrė rodydamas savo gra
žius, baltus dantis. — Sėskis. 
Sėskis, brolau. Sėsk kur pato
giau, nesivaržyk, — kalbėjo 
vyresniojo tonu. 

Na. ir vaišės buvo! Minkš
tučius šiltus lietinius, susuk
tus vamzdeliu, ėmė rankomis, 
kišo į spirgintų lašinių dažinį. 
grūdo į burnas, taukai per 

smakrus varvėjo... Dar buvo 
silkių, elnienos maltinių su 
bulvėmis ir saldžių sausainių. 
O gėrė ne tik degtinės, bet ir 
vyno — viskas taip. kaip rei
kalavo atamano rangas ir oru
mas. 

Kai įkaito ir taip karšta 
Pašos galva, jis mostelėjo savo 
šestiorkoms. kad dingtų, duo
damas suprasti, jog priartėjo 
laikas rimtam pokalbiui. 

— Tai štai. Fedia. aš noriu 
tavęs paklausti. — pradėjo 
iškilmingu tonu. 

— Klausk. 
— Tu pasakyk man atvi

rai: pyksti ant manės ar ne? 
Fiodoras pasižiūrėjo į jį ir 

atsake: 
— Berods tavo karves ne-

nuėde mano pievos. 
— Tu jau suki aplinkui. O 

aš noriu, kad tiesiai atsaky
tum. Tai tu ir atsakyk: pyksti 
ar nepyksti'.' 

— Ne. . 
— Taip... — pratarė ata

manas, aiškiai nepatenkintas 
tokiu trumpu atsakymu. — 
Žinai, nutariau išvaduoti mū
sų bendriją... — pradėjo gar
siai, bet susigriebęs nutilo, ap
sidairė ir jau tyliau paklausė: 
— Tu neišduosi manęs? 

— Aš? — pasipiktino Fio
doras. — Kuo tu mane laikai9 

— Gerai, gerai... Jeigu 
nepasitikėčiau, nebūčiau kvie
tęs. Bet. Fedia. niekam apie 
tai nė žodžio! 

— Suprantama! 
— Žiūrėk... —jis nutilo už

miršęs, ką norėjo pasakyti. 
Prisiminęs tarė: — Argi mums 
lageryje sėdėti. Fedia? Nei 
bobų. nei degtines, nei tos pla
tumos... — Čia jis mostelėjo 
ranka norėdamas parodyti, 
kiek daug erdvės jam reikia, ir 
numetė nuo spinteles dubenėlį 
su dažinio likučiu. Dubenėlis 
barškėdamas nulėkė ant grin
dų ir apsivožė. Tas likutis dau
giau buvo neprieinama sva
jonė. 

— Teisingai, visiškai tei
singai! — pritarė Fiodoras, 
matydamas, kad bendrai pasi
darbavo — užduotį įvykdė ne
blogai, kad jo paties, Fiodoro, 
sumanyta buvo teisingai. 

— Tu pritari? 
— Paša. brangusis, iš visos 

širdies! Duok ranką! 
— Ne! Jeigu taip. — pasi

bučiuokime! 
Jis apkabino Fiodorą, pri

kišo prie veido drėgnas apy
girtes lūpas. Pasibučiavo. 

— O, taip! Dabar mūsų 
draugystė sutvirtinta. Ar ne, 
Fedia? 

— Amžinai, Paša. 
— Puikus tu vyras, matau. 

Eisime išvien. Gerai, tas 
gerai... Išvesim broliją į laisvę, 
Fedia. Sutinki? 

— Ne visai. 
Pavlas pažvelgė į jį apy-

salsvėmis. nustebusiomis aki
mis. 

Nesutinki? 
Bus daugiau 
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JAUNŲJŲ ISTORIKŲ 
KONKURSAS 

Lietuvos Karalystės 750 
metų jubiliejaus dienomis 

Vilniuje buvo susumuoti JAV 
Lietuvių Bendruomenės Kul
tūros tarybos ir Lietuvos 
istorijos laikraščio „Voruta" 
skelbto jaunųjų is tor ikų 
da rbų konkurso rezu l ta ta i . 
Kultūros tarybos pirmininkės 
Marijos Remienės ir „Voru
tos" redaktor iaus Juozo — 
R a i m u n d o Vercinkevičiaus 
sumanymas , sėkmingai įvei
kęs pirmąjį išbandymą, atei
tyje galėtų išaugti į tradicinį 
renginį, į kurį įs i trauktų dau
giau jaunųjų istorikų ne tik 
Lietuvoje, bet ir išeivijoje. 

Konkurso mecenatas dr . 
Jonas Adomavičius t ikrai gali 
pasidžiaugti , kad parėmė ge
rą sumanymą, į kurį atsiliepę 
istorikai pr is ta tė įdomius ir 
i šsamius rašinius. 

Marija Remienė, viešėda
ma vasarą Vilniuje, dalyvavo 
Lietuvių Kata l ikų Mokslo 
Akademijos salėje vykusiame 
konkurso dalyvių apdovano
jime. Geriausiu buvo pripažin
tas Lietuvos istorijos insti tuto 
darbuotojo Tomo Baranausko 
da rbas „Kur buvo karūnuotas 
Mindaugas" ( „Voruta". Nr . 13 
535). Tomas j a u seniai pa
t r aukė • istorija besidomintį 
skaitytoją savo drąsiu, savitu 
minčių dėstymu, plačiu šal
tinių panaudojimu ir drąsiu 
jų aiškinimu. J is nuolat ieško 
ir iškelia naujas versijas, j as 
pagrindžia. Jo konkursinį ra
šinį, kaip beje, jo visus ki tus 
s t ra ipsnius , yra įdomu skai
tyti ne tik istorikams, bet ir 
t au tos istorija bei kul tūra 
besidominčiam skaitytojui. 

Pažymėtas buvo ir Kauno 
Vytauto Didžiojo universiteto 
Humani ta r in ių mokslų fakul
teto istorijos katedros trečio 
kurso s tudento Vytauto J a n 
kausko darbas „Krikščionybė 
kara l iaus Mindaugo aplinko
je 1253—1263 metais". Pa
ska t in tas Molėtų rajono Gied

raičių A. Jaroševičiaus vidur i 
nės mokyklos 10 klasės mo
kinys Vytenis J ak imav ič ius . 
J o konkursinis da rbas „Min
daugas ir jo re ikšmė Lietuvos 
istorijoje", sudomino istoriniu 
mąs tymu, faktų ir s ta t is t ikos 
duomenų panaudo j imu , iš
vadomis. Rašinys teikia vilčių, 
kad Vytenio vardą ma tys ime 
atei t ies istorikų leidiniuose. 
Jauniausiąj į konkurso dalyvį 
į Vilniuje vykusį da lyvių 
apdovanojimą atlydėjo tėve
lis. Tai buvo t ikrai j aud inan t i s 
įvykis jaunuolio gyvenime! 

Dar vienas pažymėtas dar
bas — „ M i n d a u g a s ir jo 
re ikšmė Lietuvos istorijoje", 
kurį pr is ta tė Kauno Vytau to 
Didžiojo universi teto s tuden tė 
Dovilė Norbutai tė . 

Konkurso d a l y v i a m s , 
kurių rašiniai buvo pažymėt i , 
Marija Remienė į teikė kon
kurso mecenato dr. Jono Ado
mavič iaus premi jas . Savo 
sveikinimo kalboje j i pal in
kėjo, kad p i rmas i s j a u n ų j ų 
istorikų konkursas t ebūna 
gera tolesnio moksleivių i r 
s tudentų domėjimosi Lietu
vos istorija pradžia. Būdami 
mažos tau tos dalimi, ko gero, 
tur ime domėtis savo protė
viais, valstybės iš takomis ir 
jos istorija. Ne kiekvienas gali 
būti dosnus mecenatas , ne 
kiekvienam gali p°8sisekti su
rengti prasmingą renginį, ne 
kiekvienas gali parašyt i dėme
sio vertą rašinį. Bet kai viena 
graži mint is suvienija mus po 
savo spa rnu — gal ima nuveik
ti didelius darbus . Istorija 
yra ne tik praeit is , ne vien t ik 
vakarykš tė diena. J ą ku r i ame 
mes, ku r i ame šiandien — da
lyvaudami, pa remdami , glo
bodami . Tik t a ip ga l ime 
įprasminti save. Ir t ik įpras
min tus mūsų darbus minės 
ateit ies kar tos . 

Rū ta Kuncienė 
Vert inimo komisijos n a r ė 

* » 

PEDAGOGINIS LITUANISTIKOS 
INSTITUTAS 

Ruduo sukvietė norinčius 
tęst i lituanistikos studi

jas į Pedagoginį lituanistikos 
inst i tutą, įsikūrusį Čikagos 
J a u n i m o centre. Šiais mokslo 
me ta i s ins t i tu tas pasipildė 
p i r m a k u r s i a i s , pasipildė ir 
naujais dėstytojais. Bičiuliško 
Amerikos lietuvių ir Lietuvos 
l ie tuvių bendradarb iav imo 
rezul ta te buvo skelbtas isto
rijos pažinimo, nagrinėjimo, 
ver t inimo konkursas — „Ka
ra l i aus Mindaugo 750-sios 
ka rūnav imo metinės". Tarpe 
ve r t in imo komisijos nar ių 
buvo ir nauja instituto istori
jos disciplinos dėstytoja, is
torikė Rūta Kuncienė. 

Pedagoginiame lituanisti
kos ins t i tu te daugumą stu
den tų sudaro j a u n i m a s iš 
trečiosios bangos šeimų. Trys 
s t u d e n t a i : Algis Bielskus, 
Aušra Bužėnai tė ir Vaiva 
Bučmytė — išeivių jaunosios 
atžalos. Dieniniame skyriuje 
studijuoti visada lengviau — 
išklausius dėstytojų paskai tas 
lengviau įsiminti , lengviau 
atsiskaityt i . Deja, ne visi gali 
mokytis dieniniame skyriuje. 

kur is , beje, dirba tik šeštadie
nia is . T u r i m e ir neak iva iz 
diniu būdu s tudi juojančių. 
Šiems s tuden tams išsiunčia
ma rekomenduojama l i te ra
tū ra ir j ie tur i savarank iška i 
parengt i užduot is — a t s i 
skaityti raš tu . Siūlydami s tu
den tams temas , norime, kad 
j ie daugiau pažintų Lietuvos 
praeitį ir dabart į . Kai kur ias 
t e m a s s t u d e n t a i pa r eng ia 
išsamiai ir a tsakingai . Geres
nius , įdomesnius s p a u s d i 
name „Bičiulystėje". Siūlome 
ska i ty to jams sus ipaž in t i su 
ant ro kurso s tudentės Vaivos 
Bučmytės iš Cleveland, kur i 
mokosi neakivaizdiniu būdu, 
p i rmame kurse istorijos disci
plinai parengtu darbu (dėst. 
Ligija Tau tkuv ienė ) ap ie 
prelato Mykolo Krupavičiaus 
vykdytą žemės reformą. Būtų 
gerai, jei šiandieniai se imūnai 
prieš pradedami žemės daly
bas, parceliavimą, prichvati-
zavimą, būtų pasigilinę į šią 
reformą. Daug pamokanč io 
rastų joje. <& L.T. 

Vaiva Bučmytė 

Varg ingose ša lyse dažna i 
nedide lė pr ivi legi juotų žmo
nių k lasė t u r i labai d a u g tu r 
to, o d a u g u m a žmonių s k u r s 
t a . T a i p b u v o i r L ie tuvoje 
p r ieš t a r p u k a r i o n e p r i k l a u 
somybės l a iku vykdytą žemės 
reformą. Pag r ind in i s tos re
formos sup lanuo to jas ir vyk
dytojas buvo p re l a t a s Myko
las Krupavičius. J is ne vienas, ir 
t i k r i aus i a i n e p i rmu t in i s , iš
kėlė ž e m ė s reformos mint į . 
Žemės reformos projektą d a r 
pr ieš Pirmąjį pasaul in į ka rą 
buvo p a r u o š ę s Albinas Rim
ka. Nuo 1918 m. A. R i m k a ir 
M. Krupav ič iu s ke ler ius me
t u s d r a u g e dirbo žemės ko
misijoje r e f o r m a i p a r e n g t i . 
Tač iau M. Krupavič ius grei t 
p e r ė m ė v a d o v a v i m ą ir t a ip 
ene rg inga i , kruopščia i ir sėk
minga i p l a n a v o , p r i s t a t ė i r 
vykdė , kad , ka ip rašo P e t r a s 
Malde ik i s , i r „daugelio d a b a r 
g y v e n a n č i ų l i e tuv ių s u p r a 
t imu , v i sa žemės reforma — 
tai t ik Krupavič ius" . 

P re l . M. Krupavič ius tėvų 
n a m u o s e n u o l a t girdėjo tėvų 
ir senel ių pasako j imus , ka ip 
s u n k u buvo gyventi baudžia
voj, i r s u b r e n d o n e m ė g d a m a s 
d v a r i n i n k ų — savanaudž ių . 
Nuo j a u n y s t ė s dienų j i s m a n ė , 
kad L ie tuvo je re ik ia per
sk i r s ty t i ž emę , bet t a i bus 
į m a n o m a p a d a r y t i t ik ta i išsi
l a i s v i n u s iš r u s ų va ldž ios 
j ungo . J i s ne vieninte l is ta ip 
galvojo: po Nepr ik lausomybės 
pa ske lb imo visos Lie tuvos po
l i t inės p a r t i j o s su t i ko , kad 
r e ik ia p e r t v a r k y t i d i rbamos 
žemės nuosavybę ir kad rei
kės a t i m t i žemės iš dva r i 
n inkų . B e t ne visos part i jos 
su t iko , k a i p šią užduotį įvyk
dyti — k iek žemės pal ik t i , 
k a ip už a t i m t ą žemę atsi ly
g in t i i r k a i p a t i m t ą žemę 
i šsk i r s ty t i nauj iems savinin
k a m s . Reikėjo nusp ręs t i , a r 
n u s a v i n t a žemė bus a t iduo ta 
n a u j i e m s s a v i n i n k a m s , a r 
t a p s va l s tybės nuosavybe , iš
n u o mo ta m a ž a ž e m i a m s ir be
ž e m i a m s . Visi žinojo, kad ta i 
labai d idel is da rbas ; todėl A. 
R i m k a s iū lė reformą vykdyt i 
pe r ke l io l ika me tų , be t M. 
Krupav ič iu s re ikalavo ją baig
ti pe r ke le r ius me tus . 

P r i e š da rbo pradžią rei
kėjo projektą pr i s ta ty t i Stei
g i ama jam Se imui ir gau t i jo 
p r i t a r imą . M. Krupavič ius ir 
A. R i m k a bendromis jėgomis 
pa ruošė šį p r i s ta tymą. Nors 
d a u g u m a part i jų m a n ė , kad 
re ik ia žemės reformos, Stei
g i a m a j a m e Se ime šis projek
t a s s u l a u k ė ilgų diskusijų ir 
n e s u t a r i m ų . Žydų ir social
d e m o k r a t ų par t i jų a t s t o v a i 
a p k a l t i n o M. Krupavičių ant i 
s emi t i zmu , nes žemės refor
mos pro jekte buvo n u m a t y t a , 
kad k a s žemės nedi rba , jos 
n e g a u s , o žydai žemės nedir
bo. M. Krupav ič ius išsi teisino, 
kad šis p u n k t a s nė ra ant i 
s e m i t i š k a s , nes j i s l iesiąs lie
t u v i u s d a u g i a u nei žydus . 
P r e l a t a s buvo krikščionis de
m o k r a t a s , savo part i jos pa
l a ikomas . Kitos parti jos ban
dė j a m k l i udy t i k i ekv iena 
proga kelt i savo p rogramas . 

Be t M. Krupavičius sėkmin
ga i gynė savo projektą ir a t rė 
m ė kitų partijų pr iekaiš tavi
m u s , siūlomas pa ta isas . J a m 
reikėjo apginti visą projektą 
i r t uos principus, kur ia i s 
pagrįstas — panaikinti socialinę 
ne te isybę , kurti tv i r tą valsty
b ė s pagrindą, paša l in t i po
pierizmą, valstybėje kelti do
rumą , nes skurdas kelia nusi
kaltimų skaičių. Reikėjo paga
l iau nu t a r t i , ar mokėt i dvari
n i n k a m s už nusavintą žemę. 
Krupavič ius stipriai pasisakė 
už atlyginimą, iškėlė punktą, 
k a i p kitos šalys reaguotų į 
a t ė m i m ą be atlyginimo. 

1922 m. vasario 15 d. že
m ė s reformos įs ta tymas t r e 
čiuoju skaitymu buvo priim
t a s . Visi krikščioniškojo bloko 
ir v ienas nepartinis atstovas 
u ž j į " balsavo; socialdemo
k r a t a i balsavo prieš, o valstie
čių l iaudininkų ir žydų ats to
va i susi laikė nuo balsavimo. 

Tuoj po to įs tatymo pri
ė m i m o M. Krupavičius, pa 
s k i r t a s žemės ūkio ministru, 
pradėjo žemės reformos vyk
dymo darbą. Pirmiausia buvo 
i š d a l i n t i labiausia i apleist i 
ūkiai. Pirmoji žemė buvo atiduo
t a t i ems mažažemiams ir be
žemiams , kurių tėvų žemės po 
1861 m. buvo a t imtos ir a t i 
duotos dvarams. P o to, žemė, 
buvo paskir ta ka r iams , kovo
ju s i ems už Lietuvą; toliau — 
dva rų darbininkams, mažaže
m i a m s ir dvaro nuomin in 
k a m s , kurie nuomojo mažiau 
nei 50 ha. Savanoriams kariams 
žemė buvo duota be išsimo-
kėjimo, visi kiti turėjo išsimo
kė t i per 36 metus . Dešimtį 
m ė t ų po žemės paskyrimo ne 
buvo gal ima jos nuomoti a r 
pa rduot i . Pagaliau, iki 8 h a 
žemės buvo numaty ta paskir
t i ka imų amat in inkams, įs tai
gų tarnautojams, mokslo įstai
goms, kultūros reikalams, li
gon inėms ir kitoms įstaigoms. 

Gavę žemės, buvę maža
žemiai i r bežemiai labai grei t 
į s ikūrė ir gerai tą žemę išnau
dojo. Lietuvos ekonomistų ir 
ūk io žinovų buvo p ranašau t a , 
k a d M. Krupavičiaus reforma 
visa i sugriaus Lietuvos žemės 
ūkį, k a d kaimų padal in imas 
baigsis katastrofa. O M. Kru
pavič iaus dėka, reformos re 
zu l t a ta i buvo labai geri. Be
veik vieninteliai nepa tenkin t i 
liko dvarininkai, kur ie neteko 
dal ies savo turtų. J ie skun
dėsi Tautų sąjungai ir Vat i 
k a n u i , bet nieko nelaimėjo. 
Steigiamajame Seime M. Kru
pavičius gynė visas reformos 
fazes pas i t ikr indamas, ar visi 
a r g u m e n t a i ir reforma sut in
k a su krikščioniškaisiais pr in
cipais . Krikščionis-demokra-
t a s prel . M. Krupavičius, vyk
d a n t žemės reformą, vadova
vosi krikščionių teologijos t ie
somis nuo pradžios iki pabaigos. 

M. Krupavič iaus žemės 
reformos pasekmės visą Lie
tuvą pakėlė iš vargingumo, 
pa ta i sė socialinius santykius 
i r sust ipr ino lietuvybę. Net ir 
žmonės , kurie buvo labiausiai 
pr ieš iški šiai reformai, pvz. 
bolševikai ir jų atstovai, po 
visko pripažino, kad M. Kru
pavičius labai sustiprino Lie
tuvą. Viena priežastis, kodėl 
Krupav ič iu i t a i p pas isekė , 
buvo ta i , kaip j is tvarkė šią 
reformą. J is dirbo greitai, la
bai atsidėjęs visam projektui, 
sėkmingai darbininkams skirstė 
pa re igas ir griežtai, bet n e 
rūsčiai , juos t raktavo. Buvo 
efektyvus ir teisingas žemės 
da l in imo procesas, bet nieka
da nebuvo atsiribota nuo pagar
bos kiekvienam asmeniui, ar tai 
bū tų dvarininkas, a r bežemis. 

Prel . M. Krupavičius buvo 
pavad in tas „Žemės ūkio kul
tū ros pionierium" ne vien dėl 
savo žemės ūkio reformos, bet 
dėl visos žemės ūkio kultūros 

pakėlimo. Jo dėka buvo įkur
tos devynios žemės ūkio mo
kyklos ir 58 žemės ūkio kursai 
bei klasės, ir išleista 29 kny
gos ū k i n i n k a m s šviesti bei 
savaitraštis t a m pačiam tik
slui. Atsidarė daug gyvulių 
kergimo punktų, pieno per
dirbimo bendrovių, javų valy
mo, vaisių džiovinimo, linų 
apdirbimo punktų , pieninių, 
pastatyti du elevatoriai. Iki 
M. Krupavič iaus reformos 
tokių punktų Lietuvoje nebu
vo. Per ke tver ius m e t u s 
(1923—1926 m.) naujaku
riams ūkin inkams šelpti buvo 
išleista bei i šda l in ta apie 
16,000,000 litų. Krikščionių-
demokratų vyriausybė įsteigė 
Žemės ūkio banką, kur iame 
buvo 15 milijonų kapitalas. 

Prel . M. Krupavičius buvo 
kuklus žmogus, sakydavo, 
kad žemės ūkio reforma buvo 
visos tautos projektas, kuriam jis 
turėjo garbę vadovaut i . 
Pagrindinis t iks las — pakelti 
Lietuvoje žemės ūkį. Jo paties 
žodžiais: „Vis svajojau, kaip 
sutvarkysiu kaimo gyvenimą, 
kaip baigsim kaimuose pur
vus ir smarves, kaip iš tolo 
raudonuos lietuviškas kaimas..." 

Vaiva Bučmytė 

ŠALTINIAI 

Maldeikis Petras, „Mykolas 
Krupavičius", Chicago, IL, 1975. 

Lietuvių Enciklopedija XTH, 
236-239 psl., Boston, MA, 1958. 
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Nijolė Bogutailė-

PIANINO 
PAMOKOS 

Nuoširdžiai dėkojame pianistei, pedagogei Nijolei Bogutaitei — 
Dėdinienei, padovanojusiai Meno mokyklėlei šešis leidinius fortepi
jonui, išspausdintus Lietuvoje ir ten turinčius didelį pasisekimą. Tai 
didelė dovana po truputį pasipildančiai mokyklėlės bibliotekai. 
Fortepijono disciplinos mokytojai, norintys susipažinti ar įsigyti, kai 
kuriuos šių leidinukų gali rasti „Draugo" knygyne, jei kokių iš matomų 
nuotraukoje knygyne nėra — Meno mokyklėlė paskolins pasidaryti 
kopijas. 

--_ y LT. 

Dvi Meno mokyklėlės muzikos skyriaus dėstytojos Jūratė 
Crabliauskienė ir Loreta Umbrasienė, kartu su muzikos mokytoja 
Jolanta Baniene atliks trumpą menine programa „Draugo" pokylyje. 
Mokslo metų pabaigoje susikūręs kvartetas, dalyvaujant mokyklėlės 
moksleivių tėveliui Dainiui Kugaudai, dainavo „joninių", „Draugo" 
gegužinėse. Šį kartą moterys dainuos be Dainiaus, kuris dėl didelio 
užimtumo negali dalyvauti repeticijose. LT. 
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(Tęsinys) 
Kažkada „ugniniu" gėrimu 

Amerikos užkariautojai — ko
lonizatoriai nugirdė ir pražudė 
pagrindinius Amerikos gyven
tojus indėnus — didesnioji jų 
dalis nuo „ugninio" vandens 
priklausomumo nusigėrė, il
gainiui išsigimė genties žmo
gaus genai... 

Dvidešimtojo amžiaus žmo
nių rykštė — alkoholizmas, 
toliau tęsia savo juodą darbą 
ir šiame amžiuje. Alkoholiz
mui lengviau pasiduoda ne
turtingi žmonės, neatlaikyda
mi sunkesnių gyvenimo situa
cijų, kaip nedarbo, savo gyve
namojo būsto neturėjimo, sky
rybų ir dar daug ir daug įvairiau
sių priežasčių, kurių tarpe yra 
ir paveldėjimas, paverčia (ne 
visada silpnesnį) žmogų alko
holiku. Alkoholizmo problema 
nesvetima tokiam tur t ingam 
kraštui, kaip Amerika. JAV 
nustatyta, kad net 30 procen
tų paauglių pradeda gerti j au 
vidurinėje mokykloje... Alko
holizmu, narkomanija serga 
didesnė dalis džiazo muzikan
tų. Didžiosios Hoolyvvood'o 
žvaigždės viena po kitos, nors 
gana slaptai, gydosi nuo šių 
nuodėmių. Vieniems pavyksta 
atsikratyti, k i tus sunkiau iš
traukti iš to baisaus liūno. Ne
turtinga našlai tė iš Ukrainos, 
olimpinė dailiojo čiuožimo 
čempionė Oksana Bayul apsi
gyveno Amerikoje, praturtėjo 
ir vis dažniau ir dažniau kilno
jo taurelę. 1977 metais gir ta 
mergina vidury nakties lėkė 
100 mylių per valandą, nesu
valdė „Mercedes", trenkėsi į 
medžius ir tik per stebuklą iš
liko gyva. Merginai buvo tik 
devyniolika, o jos galvoje — 12 
siūlių. Buvusi olimpinė čem
pionė vienoje iš Oprah laidų 
mėgino savo pomėgį išgerti pa
aiškinti: „žinote, mes, rusai , 
geriame stiklinėmis" tuo lyg 
pasakydama viską — kodėl, 
kaip, ir dėl ko... Tuo tarpu 
mokslininkai t i r ia ir ta iko 
įvairiausius tes tus , ieškodami 
kelio kaip efektyviau išgydyti 
arba išmokyti atsisakyti šito 
skysto žmogaus priešo, kuris, 
deja, neretai virsta alkoholine 

ALKOHOLIZMAS 
psichoze, kar ta is įvardijama 
„baltąja karštine". 

ik\ 

„Azijietiška* sindromas? 
Praei ta is metais „Reuters" 

žinių agentūra paskelbė įdo
mius tyr imų rezultatus. P r ieš 
nuv i r sdamas po stalu, r u s a s 
gali išgerti 10 kar tų daugiau 
už vidutinį europietį. 

Daba r tai — moksl iškai 
įrodytas faktas. Rusijos T a u t ų 
draugys tės universiteto moks
l ininkai nus ta tė , jog šį „išskir
tinį" sugebėjimą nulemia vadi
namas i s azijietiškas genas, ir 
t a i jokiu būdu nebyloja ap ie 
puikią geriančiojo sveikatą. J 
kraują patekęs alkoholis suke
lia reiškinį, kurį mokslininkai 
vadina euforizuojančiu efektu. 
Tačiau malonus alkoholio po
veikis baigiasi, kai, ve ikiamas 
fermentų, jis pavirsta s t ipr ia is 
n u o d a i s — ace ta ldehidu , o 
vėliau, veikiamas jau kitų fer
mentų , — nekenksmingu i r 
ne t ka r ta i s naudingu ace ta tu . 

Tač iau „azijietiškas ge 
nas", kurį mokslininkai ap t iko 
dviejų trečdalių Rusijos gyven
tojų organizme, programuoja 
dešimt kartų didesnį p i rmo
sios fermentų grupės aktyvu
mą. Vadinasi , tokį geną tu r in 
t i s žmogus apgirs ta d e š i m t 
ka r tų lėčiau, nei įprasta, ir 
nuolat jaučia norą išgerti d a r 
t au re l ę . Tuo ta rpu kraujyje 
deš imt kar tų greičiau formuo
jas i nuodai , sukeliantys sun 
kias pagirias, o vėliau — kepe
nų cirozę ir panašias l igas . 
Š i and ien , Rusijos sve ika tos 
apsaugos ministerijos Mask
vos psichiatrijos tyrimų insti
tu to duomenimis, pagal alko
holio suvartojimą Rusija uži
ma vieną pirmųjų vietų pa
saulyje. Daugiau kaip 80 pro
centų rusų „alkoholio meniu" 
sudaro gėrimai, kurių s t ipru
mas ne mažesnis kaip 40 laip
snių. Be to, daugiau kaip 30 
procentų mirčių Rusijoje t ie
siogiai a r netiesiogiai susiju
sios su alkoholiu. 

„Azijietiškasis s indromas" 
— kada pakeliama išgerti d a u 
giau nei vidutinis europiet is , 
s u t i n k a m a s pas 2/3 Rusijos 

žmonių. Vienas iš simptomų, 
kurį jaučia tokie žmonės — 
visą laiką norisi išgerti dau
giau, atrodo, kad vis nepakanka. 

Lietuvoje kasmet daugėja 
sergančiųjų a lkohol ine psi
choze bei mirš tančių jų nuo 
alkoholio. Valstybinio psichi
kos sveikatos centro (VPSC) 
duomenimis, per 2001 metus 
medicinos įstaigose buvo už
registruoti 783 nauji alkoho
line psichoze — sunk iaus i a 
alkoholizmo komplikacija — ser
gantys ligoniai. 2000 metais 
tokių ligonių buvo mažiau — 
764. 

Specialistai ner imauja , jog 
pagal pre l iminar ius sergamu
mo alkoholine psichoze 2002 
metais duomenis, didėjimo ten
dencija išlieka. Kasmet nuo 
alkoholinės psichozės gydoma 
vis daug iau pac ien tų . 2001 
metais psichozė gydyta 2,129 
pacientams, 2000 meta is — 
2.065 pacientams. Alkoholinės 
psichozės gydymas valstybei 
kainuoja brangiai . Už vieno 
paciento gydymo kursą ligo
ninėje reikia mokėti 1,260 litų. 
2000 metais sergančiųjų alko
holizmu Lietuvoje buvo 63,7 
tūkstančio, 2001-aisiais alko
holikų padaugėjo iki 63.9 tūk
stančio. Dalis sergančiųjų al
koholizmu miršta, dalis išvyksta 
iš Lietuvos, o dalis pasveiksta 
ir y ra išbraukiami iš sergan
čiųjų įskaitos. Naujų alkoho
lizmo atvejų kasmet užregis
t ruojama vis daugiau ir jau ar
tė jama prie 2,000 susirgusiųjų 
per metus . Medikai ner imau
ja , jog mi r š t amumas nuo alko
holio vartojimo per pastaruo
sius dvejus metus irgi padidėjo. 

2000 metais dėl alkoholio 
vartojimo mirė 893 gyventojai, 
2001 meta is — 1,032, nors 
realiai sergančiųjų alkoholiz
mu yra ku r kas daugiau . Vyrų, 
mirusių nuo alkoholio vartoji
mo, yra tr igubai daugiau nei 
moterų. Sergančiųjų alkoho
line p r ik l ausomybe t r i s k a r t 
daugiau yra miestuose nei Lie
tuvos kaimuose. (Bus daugiau) 

Pagal įvairią žiniasklaidą 
parengė Ligija Tautkuvienė 

mailto:biciulyste@aol.com
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APIE ŽUVIS AKV 

Susipažinkime, vaikai, su Žu^ 
Lietuvos žuvimis. privali 

Jų yra daugybė - vienos jų lyginti 
vadinamos nykstančiomis ir minuči 
įtrauktos į Lietuvos Raudo- per sa\ 
nąją knygą, kitos rūšys saugo- Au; 
mos Berno konvencijos sutar- net ir į 
ties. Štai keletas pačių žino- te a r 
miausių: džiarm 

mimus 
Lydeka 

Lydeka yra pailga, pilkai 
žalsvos spalvos žuvis. Ji pri- I ^ 
klauso prie pačių rajausių pasakž 
plėšriųjų žuvų. Turi stiprius t a i n e 

ir aštrius dantis, kurie nudilę sius. I 
pakeičiami naujais. Savo dan- Siau al 
tis lydeka keičia apie 10 kartų Au 
per metus. ta sele 

karoso 
Lydeka minta kitomis se> P1 

žuvimis, bet taip pat puola t ikrai 
varles ir paukščiukus. Užau- *ac* Pa 

ga iki 3 pėdų ilgumo ir 50 -70 žuvelė 
svarų svorio. hniuos 

joje. K 
Lietuvoje lydeka yra viena žuvele 

skaniausių žuvų. Amerikoje vėliau 
taip pat ayra lydekų, tik jos naujų 
čia užauga dar didesnės. jungė 

mis p 
Mįslė: dešimi 

keisči< 
Vikri mergaitė, sidabro formų 

suknaitė. Kas? tęsiasi 
Vi 

skiriai 
grupei 
pakūn 
mos ai 
kūnės 

***** žuvim 
paplit 

Karosas f o r m o 

Tai plati, plona, gelsvos " 
spalvos žuvis. Yra karosų ir 
blizgančios, auksiniai gelto-
nos spalvos, bet jie daugiausia v e » e -
laikomi akvariumuose. tars i 

smari 
Karosas gyvena ramiuose Sav0^ 

vandenyse: ežeruose, tvenki- a k v s • 
niuose ir ramiai tekančiose v i n l ū 
upėse. Maitinasi karosas sidabi 
smulkia dugno gyvūnija ir 
augmenija. Tai labai ištver- »»* 
minga žuvis. 

Ungurys 

ka ra' 
šalta^ 
auksi 
čiasi 
vandt 
puiki 
niuosi 

Ungurys yra ilga, tamsiai 
žalsvos spalvos žuvis, panaši į 
gyvatę Gali ilgai išbūti be 
vandens. Ungurys į Lietuvos » 
upes ir upelius atplaukia tik . . . 
paatostogauti, o šiaip gyvena o m s 
Atlanto vandenyne. Ungurys 

i u • J * M- i sausa 
yra labai gudri žuvis. Minta - . 
mažomis žuvytėmis, vėžiais. .. *• 
Ungurys - riebi žuvis. Jis daž
niausiai valgomas rūkytas. Jo * 
mėsa skani, bet gan brangi. 
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D Ė M E S I O ! K O N K 1 

Atsiųskite, vaikai, savo laimikių m 
nugalėtoją - žveją, pagavusį 

Lauksiu jūsų laišk 

„Draugo" lietuviui 
4646 West 63rd Si 

Cbicago, II 606: 

"mEPuv 
VRIUMO ŽUVYS 

4 auginimas turi daug 
nų. Rūpintis jomis pa-
engva - tereikia kelių 
i kasdien ir valandos 
litę. 
inti žuvis gali bet kas, 
rvenantis mažame bu-
įame, kuriame drau-

laikyti kitokius na-
gyvūnus. 

Auksinė žuvelė 

užduokite, vaikai, kad 
apie auksinę žuvytę, 

ašytojo vaizduotės vai-
apasakosiu jums dau-
ie auksinę žuvelę. 
:sinė žuvelė yra išves-
ciniu būdu iš paprasto 
kurių Lietuvos ežeruo-

iduose, tvenkiniuose 
netrūksta . Manoma, 
ios pirmosios auksinės 
buvo laikomos krišto-

i induose senovės Kini-
nų simpatija auksinei 

užsikrėtė japonai, o 
selekcinį maratoną ir 

brmų išvedinėjimą įsi-
r Korėja. Mūsų dieno-
įsaulyje yra išvestos 
/s pačių įvairiausių ir 
ašių auksinių žuvelių 

o selekciniai darbai 
ir toliau. 
os auksinės žuvelės 
ios į dvi pagrindines 
- ilgakūnes ir trum-

;s. Ilgakūnes yra laiko-
sparesnėmis, o trumpa-
atvirkščiai, lepesnėmis 
s. Šiuo metu labiausiai 
šios auksinių žuvelių 
yra šios: 

indens akys" 

impakūnė auksinė žu-
£uvies akių maišeliai 
užpildyti vandeniu, 

ai nukarę, dėl to žuvis 
savadinimą „vandens 
Jų yra daugybės spal-
formų - oranžinės, 

nės, rudos... 

iūtagalvė" 

impakūnė auksinė žu-
didele ir masyvia išau-
galvos. Japonijoje se-

nkai labiausiai vertina 
ios spalvos žuvis, ta-
a ir kitų atspalvių, 
ksinės žuvelės daugelį 
terio bruožų paveldėjo 
DSO. Jos yra dugninės 
todėl joms labai patin
sti gruntą. Karosas yra 
indėnė žuvis, todėl ir 
ė žuvelė geriausiai jau-
:ambario temperatūros 
lyje. Vasarą šios žuvys 
usiai gyvena tvenki-
, tačiau esant žemai tem-
rai tampa neaktyvios, 
ksinės žuvytės yra vi-
ir maistui neišrankios, 

inka tiek gyvas, tiek ir 
i pašaras. Žuvyčių savi-
vandens cheminė sudė-
elės reikšmės neturi. 

PELY GYVENA 

dėka arba lydys, 
sišiaušęs ešerys, 
>gurys ir vėgėlė, 
bras, ūdra ir varlė, 
daugiau čia pamatysit, 

tys sau pasiskaitysit. 

Viktona Šim*iti» 

IRSAS! 

atraukas. Išrinksime 
idžiausią žuvį. 
įčių adresu: 

i m i 
*et, 
9 

SPAL 
Ši diena, • 

žmonėms, turi 
mo sutrikimų, 
visiems tiems, 
ru, be atlygio, : 
gio saugumo 
tokias dienas. 

Kodėl ši di 
Baltosios laz 
Todėl, kad jūs į 
žmogų, einantį 
dėle rankoje, ki 
nintelė vedlė, i 
dėlė vadinam* 
dėle. Ji suteiki 
varankiškumo, 
čio nors minim, 
somybę nuo re 
neregys - jau 
suomenei ir art 

BRAILIO 

XIX a. prad 
artilerijos karii 
je sugalvojo na 
- taškų sistem; 
žymima 12 t 
sudarė popierii 
kilūs taškai, 
pirštais. Tokį r. 
vo skaityti ir ii 

Šiuo išradi 
jo L. Brailis. 1 
tekęs regėjimo, 
ryžiaus aklųjų 
pęs jo dėstytoji 
gas muzikalus 
m. patobulino m 

Jo raštą s 
sistema. Įvaii 
mas šiuos taši 
visas abėcėlės 
bos ženklus, s 
das. Iškilusis, 
raštas paplit 
šaulyje. 

Pirmoji ki 
dinta L. Brail 
ma, buvo Pran 
pasirodžiusi I 
m. Nuo tada 
pasaulio kalbc 
akliesiems ki 
čiai, žurnalai, 
aklieji dėkingi 
šviesą. 

ŽVE 
RELIC 

Prisikėlęs 
niams liepė ke 
kur žadėjo vėl 
šį laikotarpį r 
išgyventi nem 
jiems vis dar b 
tikėtis, ką dar 
damas veiklus 
žvejybos, mat. 
Jis dar nežin 
„žmonių žvejį 
žvejoti jam 
sekėsi, išskyn 
ilgai žvejoję r 
Pasirodęs Jėzi 
kartą užmest 
sykį jie kone 
gausybės. Ši 5 
ba buvo būsin 
bolis ir pranaš 
taps žmonių 
laimikis bus g 

lUKRū 
IO 15-OJI - PASAULINE BALTOSIO 
raikai, skirta 
ntiems regėji-

neregiams ir 
kurie savo no-
dekdami nere

organizuoja 

ena vadinama 
dėlės diena? 
jalite pamatyti 
gatve su laz-

įri jam yra vie
ši neregių laz-
i Baltąja laz-
a neregiui sa-

garantuojan-
alią nepriklau-
ginčiųjų. Toks 

ne našta vi-
imiesiems. 

RAŠTAS 

žioje prancūzų 
įinkas Š. Barb-
ują rašto būdą 
į (įprasta raidė 
aškų). Tekstą 
aje įspausti iš-

apčiuopiami 
aštą galima bu-
imsoje. 
mu pasinaudo-
[rejų metų ne-
jis mokėsi Pa-
institute. Ta-

i, labai išradin-
L. Brailis 1829 
inėtą raidyną, 
udarė 6 taškų 
•iai išdėstyda-
kus, jis užrašė 
raides, skyry-

kaičius ir gai-
arba Brailio, 

a visame pa-

ivga, išspaus-
io taškų siste-
cūzijos istorija, 
kryžiuje 1837 

įvairiausiomis 
•mis leidžiamos 
lygos, laikraš-

Viso pasaulio 
L. Brailiui už 

JYBA 
JIJOJE 

Jėzus moki-
liauti į Galilėją, 
pasirodyti. Per 

nokiniams teko 
aža abejonių ir 
uvo neaišku, ko 
yti? Petras, bū-
žmogus, ėmėsi 

ją gerai išmanė. 
ojo, kaip tapti 
i", tačiau ežere 
visai neblogai 
iš tą naktį, kai 
įieko nepagavo. 
as paragino dar 
i tinklus. Ir šį 
plyšo nuo žuvų 
sėkminga žvejy-
ios misijos sim-
ystė - apaštalai 

žvejais, o jų 
ausus. 

Brailio raštas lietuvišk 
abėcėlei pritaikytas 1927 n 
o po dvejų metų pasirodė 
pirmoji knyga - J. Biiiūi 
„Liūdna pasaka", vėlu 
Žemaitės kūriniai. Brail 
raštą lietuviškai abėcėlei pi 
taikė vienas iš Lietuv 
aklųjų sąjungos ir institu 
įkūrėjų P. Daunys. 

Šiuo metu Lietuvoje ka 
met pasirodo 50 grožinė 
politinės ir kitokios lit 
ratūros kūrinių. 

Brailio rašto knygos 
storo popieriaus, didelio fc 
mato. Iškilusis (taškų) rast 
neleidžia popieriaus lapar 
susispausti, todėl šios knyg 
labai storos. Rašto ženki 
žymiai didesni už raides. 

***************************** 
AR ŽINOTE, KAD... 

Lietuvoje atsiranda < 
naujų kelio ženklų. Vienas 
tokių yra informacinis žer 
las, nurodantis žvejybos vie 

Šv. Petras 

Žvejybos viet< 

MEŠKERIOTOJO 
LAIMIKIS 

Sujungę taškus, vaikuč: 
sužinosite, kokia „žuvis" už 
bo jaunajam meškeriotoj 
Atlikę užduotį iškirpkite 
laikraščio ir atsiųskite 
redakciją, adresu: 

„Draugo" lietuviukams 
4545 West 63rd Street, 
Cbicago, II 60629. 
Lauksiu jūsų laiškučių 

DRA 

i LAZDELES DIENA 

sumų 
noma 
j e jų ; 

T 
jami 
nybų 
žmog 
sitik< 
ištvei 

gus 
mote 
deda 

i Brailio raštą aklieji gali 
, skaityti palyginus labai grei- į į l "i 
r tai (iki 100 žodžių per mi-
3 nutę). Aklieji skaito pirštų 
x galais. Tie, kurie netekę 
D rankų, Brailio raštą išmoksta šikall 

skaityti viršutine lūpa. CTIUV 
„Knygos man — džiaugs- akluc 

mas. Gyvenimas tada šviesės- g 
nis", - tai vieno aklojo žodžiai. luoši 
Iš tiesų knygos jiems tarsi vedli; 
sugrąžina šviesą. c«į . 

y 

SŪNYS VEDLIAI 
(GUIDE DOGS) 

s 

Amei 
zistu 
mis 
čios : 
liems 

s grin<: 
s Aklieji šiais laikais gali s a u&' 
* jaustis žymiai laisviau ir r*1111! 

saugiau negu prieš daugelį m o ^ 
metų, jie gali keliauti ir 
gyventi pilnavertį gyvenimą ^»*** 
todėl, kad jiems padeda jų 
draugai - šunys vedliai. 

Turbūt žinote, vaikai, kad 
šuo - seniausias naminis 
gyvulys. Tai rodo akmens 
amžiaus archeologiniai radi
niai. Manoma, kad dabartinio 
šuns protėviai leidosi prijau
kinami žmogaus todėl, kad 
lengviau pramistų. Šuo pa
mažu tiek prisirišo prie žmo
gaus, kad tapo jo draugu ir 
pagalbininku medžioklėje, 
būsto ir daiktų sargu. Šunys 
yra kelių rūšių: tarnybiniai, 
sportiniai tarnybiniai, deko
ratyviniai ir medžiokliniai 
šunys. O veislių neįmanoma 

******************************************** 

AR ŽINOTE, VA 
Kada pradėta spausdinti nis" 

| s lietuvių periodika vaikams? vaikž 
Lietuvių periodikos vai- Pried 

t_ kams kukli pradžia buvo pa- ketui 
*• daryta 1905 m. J .Lietuvių laik- leidii 

raščio" skyrių vaikams pra- A 
dėjo rašyti P. Mašiotas, vėliau pirm 
žymus vaikų rašytojas, ir dar 1909 
vienas kitas. Tačiau tie kūriniai X 
retai pasirodydavo spaudoje. pasi§ 

1905 m. buvo nuspręsta, laikr 
kad reikia steigti vaikams tojai.' 
skirtus priedus prie kitų lietu- jiems 
viškų laikraščių. Tačiž 

1906 metais Seinuose ėjęs odik< 
katalikiškas laikraštis „Šalti- XX a 

V"/ 

• 

143-

\L^ >*ų 
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• 
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Puslapį redaguoja Vitali, 
(10/17 

ėti, nei aprašyti. Ma-
kad šiuo metu pasauly-
ra apie 400. 

rnybiniai šunys naudo-
laugelyje specialių tar-

Dėl įgimtų savybių, 
LUS supratimo, nepa-
imo svetimais, dėl 
nės, drąsos ir kitų savy-
arias turi išugdyti žmo-
er sistemingas treni-
, tarnybiniai šunys pa-
>asieniečiams, seka nu-
:lius, ieško dingusių po 
šiais žmonių ir vedžioja 
dus. 

nys, vedžiojantys ak-
s, vadinami šunimis 
is. Šie šunys yra specia-
pmokyti būti vedliais, 
koje jau nuo 1942 m. eg-
ja mokyklos, specialio-
>rogramomis apmokan-
unis vedlius padėti ak-
žmonėms gatvėje. Pa-
nis uždavinys - ap-
ti nuo netikėtų nelai-
\ atsitikimų ir padėti 
ii namuose ir gatvėje. 

AR GALITE 
KAI 

Aklieji turėt 
interr 

Nacionalini( 
lųjų instituto k 
meninė biblioi 
atvers naujas 
silpnariagiams 

Pilnai įdiegi 
gėjimo negalią 
nės galės gauti 
maciją ir tuo pa 
žmonės visame 

Regėjimo ne 
žmonės galės n 
daug 120 tūkst 
raščių ir žur 
svarbiausia bib 
tinė dalis yra , 
mų portalas" (C 
very Portal) - p 
las pasaulyje a 
naregiams vaik 
vira erdvė, ku 
negalią turintis 
lės bendrauti s 
koje. Portalą su 
dalys: NKAI bil 
alūs žaidimai, 
sritis ir naujien 

Aklieji daly 
ir šokių į 

Liepos mėr 
Pasaulio lietuv: 
kių šventėje „3 
devyni aklųjų 
sąjungos men 
Daugiausia - 1 
vai - atstovavę 
rui, kiti tautin 
liaudiškoms ka 
ir chorinei muz 

************ 

KAI? 
Dradėjo leisti Lietuvos 
ns priedą - „Šaltinėlį". 
s buvo sąsiuvinio dydžio, 
ų puslapių ir ėjo atskiru 
IU. 

nerikos lietuvių vaikams 
sis specialų priedą įkūrė 
n. laikraštis ,JJraugas". 
X a. pabaigoje jau buvo 
rdę balsų, kad lietuviški 
ščiai susirūpintų skaity-
vaikais ir spausdintų 

kuo daugiau kūrinėlių, 
i lietuviška vaikų peri-
praktiškai pradėta kurti 
pradžioj. 

PASIJUOK] 

- Mama, ps 
nį parašyti. 

- Kokia ten 
- Kaip aš p: 

- Tėte, kur 
- Paklausk 

ką žino kur ka 
dėta. 

*# 
- Tėti, tu 

jei aš tau suta 
lerius? 

- Supranta: 
- Atsimen 

duoti man 5 d 
savaitę negaus 
mio? Tai štai, gal 

- Jonuk, 
daiktavardį „vi 

- Višta, ' 
vištą, su višta.. 

- O šauksn 
vištą pašauktu 

- Put, put, 

- Jonuk, a 
pasivaikščioti, 
kieme? 

- Ne. ma 
džiau būti na 
tėčiui ruošti m; 

C5><3 -s 

4*4 

5 

ja Pulokienė 
72003 Nr.45) 

PATIKĖTI, 

i ką veikti 
iete! 
3 Kanados Ak-
uriama skait-
:ekų sistema 
galimybes ir 

žmonėms. 
as sistemą, Te
turintys žmo-
tą pačią infor-
čiu metu, kaip 
pasaulyje. 
:galią turintys 
audotis maž-
:. knygų, laik-
nalų. Tačiau 
liotekos sudė-
,Vaikų atradi-
hildren Disco-
irmasis porta-
kiiems ir silp-
ams. Tai - at-
rioje regėjimo 
jaunimas ga-

;augioje aplin-
darys keturios 
)lioteka, virtu-
komunikacinė 
ų skyrius. 

ravo Dainų 
Šventėje 
įesį vykusioje 
ių dainų ir šo-
Vles" dalyvavo 
ir silpnaregių 
o kolektyvai. 
:eturi kolekty-
> folkloro žan-
iams šokiams, 
imo kapeloms 
ikai. 

tdėk man raši-

įa? 
adedu mamai. 
* 
yra Balkanai? 
mamos, ji vis-

s virtuvėje su-

* 
džiaugtumeis, 

tupyčiau 5 do-

ma, sūnau, 
i, tu žadėjai, 
slerius, jei per 
iu blogo pažy-
i man jų neduoti. 

išlinksniuok 
šta". 
vištos, vištai, 

lininkas? Kaip 
m? 
put!.. 

r tu nesiruoši 
pažaisti 

ma. Nuspren-
mie ir padėti 
an pamokas. 
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GYVENIMAS SALIA 
GELEŽINKELIO 

Save laikau grynakrauja 
šiauliete, nors mano gimtinė 
buvo 7—tame kilometre nuo 
Šiaulių miesto, šalia gele
žinkelio, į Šilėnų pusę, Margių 
kaime. Nuo Zoknių oro uosto 
ją- skyrė tik geležinkelis. Kai
mas priklausė Šiaulių Šv. 
Jurgio bažnyčios parapijai. 
Visi margiečių vaikučiai čia 
krikštyti. Pradžios mokyklą 

^jie, lankė Aleksandrijos dvare, 
už 5 km. Mamos vis perspėda-

' ' "vo Savo mokinukus, kad, 
pereidami geležinkelį, pasi
saugotų traukinių. Mano at

mintyje po traukiniais žuvo 
šeši mūsų kaimo gyventojai. 
Tik šie liūdni faktai vaikučių 
negąsdino. Iš arti rankutėmis 
modavo traukinio keleiviams, 
žiūrintiems per vagonų lan
gus. Slapta gal pavydėdavo 
prabangiai keliaujantiems. 

Mano tėvų sodyba buvo 
apie 300 metrų nuo geležinke
lio. Iki jo — dirbami laukai. 
Traukinius aiškiai matėme. 
Įdomu, kai jie prasilenkdavo. 
Mums - vaikams - atrodyda
vo, kad traukinys pertrūko: 
vieni vagonai nurieda į vieną, 

bažnyčia. Jono Rimkaus (Elta) nuotr. 

kiti - į kitą pusę. Visi buvome 
pripratę prie jų dundėjimo. 
Net nepažvelgę į tą pusę, at-
spėdavome, kada pravažiuoja 
prekinis, kada keleivinis trau
kinys. Atmintinai žinojome 
keleivinių traukinių tvarka
raščius. Net laikrodžio nerei
kėjo. 

Menu, kai piemenaujant 
rudenį išvarydavome bandą į 
ražienas šalia geležinkelio. 
Čia nuo žvyruoto pagelžkelio 
prisirinkdavome spalvotų ak
menėlių. Jais išsidažydavome 
veidus, rankas, basas kojas ir 
tarp apsodintų šalia gele
žinkelio eglučių žaisdavome 
indėnais. Dažnai, pridėję au
sis prie bėgių, klausydavomės, 
ar neatvažiuoja dar nemato
mas traukinys. Radę vielos 
galą, suraitydavome raidę, ar 
kitą figūrėlę, ir, padėję ant 
bėgių, nekantriai laukdavome 
traukinio. Jo ratai gražiai 
vielą suplodavo. Nedidelį 
akmenėlį sumaldavo į baltus 
miltelius. Dar mėgdavome 
pasiklausyti medinių telegrafo 
stulpų ūžimo. Gudresnis pie
menukas gražiai pameluoda
vo, „išgirdęs" svarbių pas
lapčių. Tikrai, stulpai keistai 
gaudė. Dabar betoniniai stul
pai šalia geležinkelio yra nebylūs. 

Smagu būdavo sekmadie
niais tarp bėgių žingsniuoti į 
bažnyčią. Įsivaizduodavome 
einą grindimis: nei gilaus 
sniego žiemą, nei pavasariško, 
ar rudens purvo, tik malonus 
medis po kojomis. Pakraščių 
žvyruotas takas tokių privalu
mų neturėjo. Tiesa, pagelžke-
lyje būdavo išmintas takelis. 
Juo vasaros metu galėjo vaikš
čioti basomis. Su mama eida
mi, apsiaudavome tik prie 
Žydkapių pervažos (dabartinė 
Rėkyvos gatvė). Nuo jos suk
davome į Dubijos gatvę. To
liau geležinkelyje baigėsi visi 
takeliai. Stovėjo ženklas: 
„vaikščioti draudžiama". 

Dubijos gatvės dešinėje 
pusėje, „tupėjo" prasti medi
niai namukai. Pati gatvė -
duobėta, purvina. Net vasarą 
kai kur visai neišdžiūdavo. 
Negelbėjo šalia iškastas grio
vys. Jis skyrė gatvę nuo pla

čiau žmonių praminto tako, 
kuris atstojo šaligatvį. Ak
menimis grįsta gatvė su ce
mentiniu šaligatviu buvo tik 
prie pat geležinkelio stoties. 

Paaugusi aš toliau mokiau
si Šiauliuose. Tada geležin
kelio takeliais važiuodavau 
jau dviračiu. Pamenu, vieną 
sekmadienį po pamaldų Dubi
jos gatve važiavau namo. Pasi
vijau iš bažnyčios einančias 
moterėles. Jos, smagiai klegė
damos, neišgirdo mano skam
bučio. Nė nepajutau, kai mano 
dviratis įsipainiojo į jų ilgus 
sijonus. Jos išsigandusios su
kliko, o aš atsidūriau griovyje. 
Laimė - ten nebuvo vandens. 
Greitai pakilau ir perkrypusiu 
dvjračio vairu vos vos įveikiau 
Dubijos gatvę. Tiktai prie žyd
kapių išdrįsau pasitaisyti dvi
ratį, apsičiupinėti mėlynes, 
pažvelgti atgal. Moterėlių ne
buvo matyti. Man parūpo, 
kaip smūgį atlaikė jų sijonai? 
- Nors užaugau šalia 

geležinkelio, bet pirmą kartą 
traukiniu važiavau tik 14 me
tų, vadinamais vokiečių lai
kais. Tada Zokniuose sparčiai 
plėtėsi karinis oro uostas. 
Daug žmonių čia įsidarbino iš 
Radviliškio, Šilėnų ir mūsų 
apylinkės. Darbininkų pato
gumui nemokamai paleistas 
dviejų vagonų traukinukas, 
vietinių vadinamas „dirzina". 
Jis trumpai stabteldavo prie 
kiekvienos didesnės pervažos. 
Tokia buvo Margiuose, ties 
geležinkeliečio Kosto Degučio 
geležinkelietiško namelio. 
Menu, dar nepriklausomybės 
laikais Degutis gaudavo 
nemažą algą. Jis pirmas kai
me įsigijo radiją. Nubėgda
vome pas jį pasižiūrėti 
„kalbančios dėžutės". 

Kartą „dirzina" grįžau iš 
Šiaulių ir nepastebėjau, kada 
ji sumažino greitį. Teko šokti 
iš beįsibėgėjančios. Žinoma, 
skaudžiai žnegtelėjau ant 
akmenų. Vtea laimė, kad su
riestas kojas vagono ratai ne
lietė, kad aplink nebuvo pažįs
tamų žmonių ir tėveliams 
niekas nepasakė. Keletą dienų 
tyliai glostinėjau skaudančius 
šonus. 

Šiaulių mergaičių gimnazija 1915 m. 

Nemokamu traukiniu teko 
pasivažinėti ir vėliau. Įsimin
tinas liko 1948 metų ruduo. 
Tada už didžiosios tėvynės 
„išdavimą" buvau areštuota. 
Po dviejų savaičių žiaurių 
tardymų Šiaulių saugumas 
naktį mane atvežė į geležinke
lio stotį, įlaipino į keleivinį 
vagoną. Mano palydovai -
vienas kariškis, kitas civilis, 
įsakė lipti į viršutinę lentyną 
ir, nusisukus į sieną, tyliai 
gulėti. Patys atsisėdo po lenty
na apačioje. Vagono lango 
kraštelis siekė mano lentyną. 
Nors buvo tamsu, vis tiek per 
jį stebėjau man uždraustą 
laisvę... Traukiniui pajudėjus, 
suratau. kad veža į Radvi
liškio pusę. Vadinasi prava
žiuosiu savo tėviškę... Atidžiai 
stebėjau kiekvieną žiburėlį. 
Pagaliau atsekiau savąjį. Be 
galo suspaudė širdį... 

Kas iš savųjų šią vėlyvą 
naktį sėdi prie lempos? Ką 
veikia? Gal mamytė už mane 
karštai meldžiasi? Namiškiai 
apie mane nieko nežino. Ne
numano, kad lydima sargy
binių, pravažiuoju pro gimtuo

sius namučius. Gal paskutinį 
kartą matau jų žiburėlį? 
Karštos ašaros temdė akis. 
Kad neišduočiau savo aima
nos, įsikandau į švarkelio at
lapą. Nežinau, kiek verkiau. 
Išvargusi nuo kelių tardymuo
se praleistų nemigo naktų, 
pagaliau užmigau. Kai pabu
dau, traukinys stovėjo. Mano 
sargybos apačioje nebuvo. 
Blanki vagono lemputė ap
švietė tik snaudžiančius kelei
vius. Už lango plyšelio tamsu. 
Kilo mintis pabėgti. Tik neaiš
ku, ar čia dar Lietuva? Jei 
nebe? Kas mane priglaus be 
dokumentėlio, be pinigo, plo
nais drabužiais, kuriuose net 
sagos nėra (jas saugumas iš-
pjaustoj? Svarbiausia, nežino
jau, kiek mano miegota. 
Tuščias skrandis gurgė. Tik 
senokai jis toks. Alkis - ištiki
mas kalinių draugas. Žaibu 
skriejo mintys. Jeigu nušaus 
mane bėgančią? Gyventa tik 
devyniolika metų... Nieko gero 
gyvenime dar nepadariau. 
Norėjau šokti nuo lentynos, 
tik kojos nutirpusios nepaklu
so, visi kauleliai suskaudo. 

užtinusios akys užsimerkė. 
Nepajudėjau iš vietos... 

Į Lietuvą grįžau tik po 
aštuonerių metų. Tas pats 
geležinkelis, ta pati, perdažy
ta, stotis... Tiktai gimtinėje 
radau svetimus žmones. Su
kūrenti ne tik tvartai, dar
žinės, bet ir tvoros. Užuot dir
bamų laukų augo krūmai ir 
jauni berželiai. Vieną apsi
kabinusi, balsu pravirkau... 

Priglaudė mane Šiauliuose 
sesutė, sėkmingai pabėgusi 
nuo trėmimo. Vėliau ištekė
jau. Po 6 metų sulaukėme val
diško buto Draugystės pros
pekte, šalia geležinkelio sto
ties. Ji per buto langą gerai 
matyti. Girdėti ir traukinių 
dundėjimas. Tik jis, kaip ir 
vaikystėje, man netrukdo. Vėl 
turiu dviratį. Dubijos gatve 
jau važiuoju iki pat Zoknių 
pervažos lygiu dviračių taku. 
Užuot Margių kaimo liko tik 
trumpa Margių gatvė. 

Keičiasi laikai, aplinka ir 
žmonės. Esu jau senutė su 
jaunystės prisiminimais iš 
pagelžkelio... 

Marija Rimkienė 

PAVARDĖ KARTAIS RODO, KAIP ŽMOGUS ATRODO 
f 
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TAIP Į LIETUVĄ IR NENUVYKO 
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L 

ANTANAS KLIMAS 

Visose kalbose yra daug 
pavardžių, kurios reiškia, arba 
.kadaise reiškė, žmogus būdą. 
išvaizdą. įvaizdį. Žinoma, pa
vardė. Didžiulis dabar jau ne
reiškia, kad taip vadinamas 
žrriogu< yra didelis, aukštas, 
.milžinas. Kadaise tai yra 

,buvusi pravardė, tikrai gal tai-
jįoma stambiam aukšto ūgio 
žmogui, bet vėliau ta pravardė 
tapo paveldima pavarde. 
Lkfrovoje yra 94 šeimos su 
pavarde Didžiulis. 
" ' Antra vertus, net 529 šei
mos turi pavardę Mažeika. 
Aišku, kad kai kurie Mažeikai 
(arba Mažeikos) dabar yra 
aukšti, stambūs žmonės. 
„ _Š/ioj*e grupėje daugiausia 

yra'Balčiūnų — 999 šeimos: 
Juodžių yra gerokai mažiau: 
tik 205. 

Mes ..Drauge'" jau rašėme 
apie pavardes, paimtas iš 
gyvūnijos ir augalijos. 

Šį karta iš Lietuvių pavar
džių žodyno — surašysime tas 
lietuvių pavardes, kurios kilu
sios iš kadaise vartotų 
pravardžių, padarytų pagal 
žmogaus būdą. išvaizdą. 

" įvaizdį, charakteristikas. 
• 

Pavardės iš žmogaus 
išvaizdos, įvaizdžio, bodo 

(Skaičius skliausteliuose 
rodo. kiek šeimų turi tą 
pavardę) 
^[įhftjčola '12). Abuoja '7), 
5|ftySJ7). Aleliūnas (85). Aša
ka (22). Augaitis (47). Augąs 
(24), Augutis (79), Auga (25); 

Bakanas (69), Balbata (7), 

Balčys (21), Balčiūnas (999), 
Balčius (176). Balnanosis (21), 
Balsys (254), Baltaduonis 
(100), Baltakis (16), Baltakys 
(60), Baltaragis (18), Baltutis 
(82), Barzda (110), Barzdukas 
(3), Byla (46), Biliūnas (82), 
Birbalas (29). Blizginis (6), 
Bradūnas (20), Brinkis (17), 
Brūzga (25). Bruzgulis (26), 
Budrys (359), Budrumas (29), 
Budrius (83), Bukys (32), 
Bumblys (48), Bumbulis (49), 
Buožis (14), Burba (269); 

Dainys (73) Dainius (35), 
Dargis < 190). Daukša (162), 
Daukšas (175), Didžiulis (94), 
Dikinis (15). Drabulis (6), 
Drąseika (12), Draugelis (74), 
Driskius (12). Drukteinis (49), 
Druktenis (27), Drūktenis (3), 
Drungys (3). Druskinis (20), 
Druskis (40), Druskius (5), 
Dulkė (65), Dumblys (6), 
Dundulis (49). Dvylys (17); 

Eimutis (37); 
Gagis (4). Gailis (16), 

Gailiūnas (138), Gailius (234), 
Gailiušis (40), Gaivenis (12), 
Gaučys (36). Gundutis (24), 
Gaurys (16), Gerulis (157), 
Giedra (68), Giedraitis (283), 
Giedrys (105), Gražys (118), 
Gražutis (61), Gražulis (2), 
Greičius (116), Gudas (129), 
Guga (7), Gunka (2), Guobys 
(72). Guogis (25), Gurklys (46). 
Gurkšnys (25), Guzas (19); 

Ilgakojis (.3), Ilginis (48), 
Ilgūnas (43); 

Juodeika (18), Juodeikis 
(58), Juodelė (35), Juodelis 
(62), Juodis (205). Juodka (81), 
Juodsnukis (56), Juodvalkis 
(72), Juodviršis (41); Kablys 
(16), Kairys (699), Kartys (2), 
Kaulinis (31), Kedys (33), 

Keršis (135), Keturakis (72), 
Kezys (8), Kiaulys (20), 
Kiaušas (52), Kiaušinis (27), 
Kibirkštis (17), Kindziulis (1), 
Kirvelis (16), Kojelė (7) Kojelis 
(41), Košys (17), Kreivėnas 
(26), Kreivys (38) Krinkelis 
(44). Kulnys (11), Kumpys 
(11), Kuodis (95), Kuodys (76), 
Kuprys (142), Kvakšys (5); 

Lankelis (29), Lapas (24), 
Lapšys (21), Lašinys (3), 
Lazdinis (15), Ligeika (30), 
Lygnugaris (39), Lindžius 
(20), Lingis (41), Lingys (65), 
Linkus (60), Lukša (120), 
Lukšas (152); 

Maigys (24). Maldžius (35), 
Margis (95), Mažeika (529), 
Maželis (75), Mažiulis (2), 
Mekas (16), Miknius (60); 

Nagys (20), Nainys (33), 
Naudžius (37), Naujokaitis 
(95), Naujokas (505), Nešu-
kaitis (15), Niūniava (32), 
Noreika (347), Norkus (474); 

Pagalys (27), Pakulis (48), 
Pakulnis (22), Palaima (79), 
Paukštelis (14), Paukštis (50), 
Pelenis (31), Perkūnas (16), 
Pikčiūnas (25), Pikčius (6), 
Pikturna (42), Plepąs (9), 
Plepys (25), Plėšikas (2), Plikis 
(12), Plioplys (43), Pliuškys 
(39), Plokštis (5), Plokštys 
(50), Pokšys (1), Puipas (2), 
Pūkys (66), Purvys (10), 
Puskepalis (11), Putna (38); 

Raguotis (7). Raila (165), 
Raišys (12), Raižys (12), 
Ramūnas (1), Randis (47), 
Raudonis (88), Randonius (55), 
Raugalas (43), Raugas (23), 
Reketys (3), Rimkus (830), 
Rimša (185), Rudis (64), Rudys 
(212), Rudokas (134), Rusteika 
(116); 

Sarpalius (26), Seilius (39), 
Siaurys (14), Skeltys (7), 
Skėrys (82), Skiedra (3), 
Skilandis (11), Skilvys (1), 
Skliutas (25), Skridulis (33), 
Skruja (26), Slapšys (41), 
Smilgis (44), Spurgana (9), 
Sriubas (47), Stungaitis (56), 
Staugas (21), Stimburys (34), 
Storpirštis (30), Strikulis (33), 
Striukas (12), Stuknys (10), 
Suodis (2), Svilas (26); 

Šakalys (120), Šakelė (3), 
Šepetys (36), Šerkšnas (159), 
Šilkinis (10), Šipulys (7), 
Šiugžda (46), Šiugždinis (41), 
Šūkis (79), Šukys (416); 

Tyla (80). Tylius (3), Tys-
liava (21), Treinys (29), Trum-
pulis (5); 

Vabalas (56), Vaišnys (34), 
Verksnys (15); Zaunius (2), 
Zizas (51), Žagarius (7), Žalys 
(154), Želvys (190), Žiemyra 
(11), Žigas (74), Žygas (28), Ži
lionis (29), Žilys (153). Žilius 
(148). 

Kaip galėjo atrodyti žmo
gus, kuris kadaise buvo pra
vardžiuojamas Bakanu,sunku 
dabar pasakyti. Gal buvo kaip 
nors susirietęs, gal su didele 
kupra, ar apskritai sumitęs ir 
storas. 

Kriukelis, matyt, buvęs 
labai plonas ir sulinkęs, o 
Rimkus gal buvęs labai rimtas 
ir ramus žmogus. O kaip 
galėjo atrodyti Vabalas? 

Šiaip ar taip, tokios rūšies 
pravardžių-pavardžiu galėjo 
būti daug daugiau. Daug jų 
vėliau buvo pakeistos kito
kiomis pavardėmis. 

Kai kurie kalbininkai ma
no, kad ir patys seniausieji lie
tuvių vardai (vėliau virtę 

pavardėmis) yra senovėje 
buvusios pavardės iš būdo 
išvaizdos, įvaizdžio. 

Pastabos. 

1. Mes čia iš LPŽ (J ir II 
tomų) išrinkome tik pačias 
aiškiausias pavardes, kilusias 
iš žmogaus būdo savybių, bei 
ypatybių. Tarkim, šalia Dai
nys ir Dainius rasime ir Dai-
noravičius. Ar reikėtų ir Dai-
noravičių čia priskaityti? Čia 
mes to nepadarėme. 

2. Kaip matyti iš skaičių 
skliausteliuose, tokias pavar
des Lietuvoje turi 17, 446 
šeimos. Kelis kartus daugiau, 
negu pavardžių iš gyvūnijos 
bei augalijos. 

3. Kaip jau minėjome 
anksčiau, yra labai galimas 
dalykas, kad ir patys senieji 
baltų (ir senovės lietuvių) vad. 
sudėtiniai vardai, padaryti iš 
dviejų šaknų, yra buvę 
pravardės žmogaus būdui 
nusakyti. Pvz., Mindaugas: 
minti / minėti / manyti + 
daug- t.y. žmogus, kuris daug 
galvoja, mintija. 

Arba Vytautas": vyti / eiti / 
sekti + tauta — gal tas, kuris 
eina su tauta, tautos sūnus ir 
pan. 

4. Kai kurios čia minimos 
pavardės, gal priklausytų 
kitai grupei. Tarkim. Gudas, 
Gudelis, Gudeliūnas ir pan. 
Sunku pasakyti. Yra ir dau
giau panašių pavardžių: 
Latvis, Švedas, Mozūras ir 
pan. Gal tokius reikėtų išskir
ti į atskira grupę. 

Mane sudomino žurnale 
„Muzikos žinios" (Nr. 254) iš
spausdintas neilgas, paimtas 
iš Pittsburg, PA, leidžiamo lei
dinėlio „Lithuanian Citizen 
Society Nevvsletter", rašinėlis. 
Jame rašoma apie lietuviškos 
kilmės operos dainininkę Ca-
rol Vaness-Visnauskaitę. Pa
žvelgus į jos kilmę ir muzi
kinę veiklą, straipsnelis už
baigiamas sakiniu: „Jos noras 
yra nuvykti į Lietuvą ir ten 
padainuoti". 

Su aukštai pasaulyje iški
lusia operos dainininke, sop
ranu Carol Vaness, išgirdus 
apie jos lietuvišką kilmę, maž
daug 1991 m., po jos dainų 
rečitalio Alice Tully Hali, 
Lincoln Center, jos pasveikin
ti į „Green Room" nuskubėjo 
fotomenininkas Vytautas Ma
želis ir Renata Alinskienė. 
Jiems užklausus, ar galima 
tikėti išgirstais gandais apie 
jos lietuvišką kilmę, ja ne tik 
neišsigynė, bet dar patvirtino 
ir keliais lietuviškais žo
džiais. 

Vėliau, muz. Vytautui 
Stroliai parūpinus lietuviškų 
gaidų, jos Carol ir buvo įteik
tos. 

1993 m. minėtoje, pri
pildytoje salėje (1,200 vietų), 
įvykusio Carol Vaness reči
talio (atliko Mozart, Rossini, 
Poulenc, Griffes ir Meyerbeer 
kūrinius), klausėsi ir nemažas 
lietuvių būrelis, su dr. Juozu 
Kazicku priešakyje. 

Po koncerto, visiems nu
skubėjus į „Green Room", jai 
buvo įteikta puokštė gėlių su 
visų koncerte dalyvavusių lie

tuvių parašais, garsaus 
Lietuvos fotomenininko Anta
no Sutkaus fotografijų albu
mas „Daina Lietuvai" ir su
giedota „Ilgiausių metų". Ca
rol tokio pagerbimo nesiti
kėjo, buvo sujaudinta, džiau
gėsi ir dėkojo. Užklausta, ar ji 
nenorėtų aplankyti Lietuvos 
ir ten pakoncertuoti, atsakė, 
kad tai padaryti jai būtų 
didelis malonumas. Kreipėsi į 
dr. J. Kazicką, paprašė jo 
vizitinės kortelės, žadėjo jam 
paskambinti ir plačiau tuo 
reikalu pasikalbėti. Ji savo 
pažadą tesėjo. Buvo kalbėtasi 
ir planuota. 

Tuo metu Lietuvos prezi
dentui Algirdui Brazauskui 
atvykus į New Yorką. kur jis 
dalyvavo Jungtinių Tautų 
48je sesijoje, su juo susitikęs, 
dr. J. Kazickas painformavo 
apie operos dainininkę Carol 
Vaness. 

Prezidentas A. Brazaus
kas, jai paskambinęs asmeniš
kai pakvietė atvykti į Lietuvą. 
Carol Vaness kvietimą su 
džiaugsmu priėmė. Vėliau, 
tarpininkaujant dr. J. Kazic
kui, buvo sutartas ir į Lietuvą 
atvykimo laikas — 1994 m. 
birželio viduryje. 

Deja, aukštai iškilusi ope
ros dainininkė, pagrindinius, 
įvairiuose pasaulio teatrų ope
rose soprano vaidmenis 
atliekanti, daugybę muzikos 
įrašų padariusi, Carol Vaness 
į Lietuvą nenuvyko. Taip ir 
nepavyko sužinoti, kokios 
priežastys bei kliūtys jai 
kelius į Lietuvą pastojo. 

P. Palys 



t 

J o n a s P a u l i u s I I m i n i 2 5 - ą s i a s p o p i e ž i a v i m o m e t i n e s 

A t k e l t a iš 1 psl . 
Jonas Paulius II savo tėvy

nėje yra labiausiai gerbiamas ir 
populiariausias XX amžiaus 
tautos sūnus. 

Ar V a t i k a n a s galvoja apie 
pop iež i aus įpėdinį? 

Įvykius Šventajame Soste 
s tebint is pasaulis neabejoja, 
kad vykstantis kardinolų susi
rinkimas, patinka jiems tai ar 
ne, sukviestas paskirti dabarti
nio popiežiaus įpėdinį. 

Tokioms kalboms peno davė 
pats popiežius, kitą savaitę šau
kiantis šiaipjau retai kviečiamą 
„Bažnyčios princų" konsistoriją. 
Dviejų dienų susirinkimo kul
minacija taps oficialus 31 naujo 
kardinolo, kurį popiežius pa
skyrė tik praėjusį mėnesį, ing-
resas. 

Tad nieko keista, jog ne
mąžta spėlionių, kas galėtų 
tapt i tinkamiausiu kandidatu į 
Šventuosius Tėvus. 

Ziniasklaida į dienos šviesą 

vieną po kito t raukia vardus tų, 
kurie laikomi „papabiliais", t.y. 
galinčiais tapti popiežiumi. 

Tarp italų dvasininkų nu
mylėtiniais laikomi 69 metų Mi
lano arkivyskupas kardinolas 
Dionigi Tet tamanzi . 61 metų 
Venecijos kardinolas Angelo 
Scola, 69 metų hierarchas iš Ge
nujos Tarcisio Bertone, 76 metų 
Vatikano valstybės sekretorius 
Angelo Sodano ir 69 metų Va
tikano Vyskupų kongregacijos 
vadovas Giovanni Battista Re. 

Be to, kurijos reikalų žino
vai tarp galimų kandidatų daž
nai mini 74 metų Kolumbijos 
kardinolą Dario Cas tn l lona 
Hoyosa, kuris vadovauja Vati
kano Dvasininkijos kongregaci
jai, ir Hondūre dirbantį 61 metų 
Tegusigalpos arkivyskupą Os-
car Andrės Rodriguez Maradia-
ga. 

Prabilus apie galimus po
piežiaus įpėdinius, pasigirsta ir 
Argentinos hierarcho, 66 metų 
Buenos Airių arkivyskupo Jorge 
Mario Bergoglio bei 69 metų 

Brazilijos Sao Paulo arkivys
kupo Claudio Hummeso pavar
dės. 

Afrikos žemynas, kur iame 
Katalikų Bažnyčiai tenka kovo
ti su islamu ir konkuruojančio
mis sektomis, taip pat turi stip
rų kandidatą — 71 metų Nigeri
jos kardinolą Franciso Arinze, 
kuris Vatikane vadovauja Die
viškosios pagarbos ir sakramen
tų kongregacijai. 

Mažai galimybių tur in t i s , 
tačiau dažnai minimas yra ir 
palyginti jaunas Vienos arki
vyskupas Christoph Schoen-
born. kuriam — 58-eri. 

Tačiau tie, kas Vat ikano 
įvykius stebi ne pirmus metus, 
žino, kad nieko konkretaus ne
bus nuspręsta iki pat paskuti
nio balsavimo — Karol Wojtyla, 
kadaise vadovavęs Krokuvos ar
kivyskupijai, taip pat nebuvo 
ta rp pirmaujančiųjų kandidatų. 

Tačiau būtent jis per trečiąjį 
balsavimo ratą 1978 metais bu
vo išrinktas naujuoju Apaštalų 
Sosto įpėdiniu. 

MODERNAUS ŠOKIO FESTIVALIS D R A U G A S , 2003 m . spa l io 17 d., penktadienis 

Lietuvos — UNESCO pasaulio paveldo komiteto narė 
A t k e l t a iš 1 psl . 
į komiteto veiklą priimtas slap
tu balsavimu trečiadienį per 
UNESCO generalinės konferen
cijos sesiją Paryžiuje. 

Iš viso Komiteto posėdyje 
balsavo 162 Pasaulio paveldo 
konvenciją patvirtinusios vals
tybės. 

Už Lietuvą savo balsus ati
davė 82 valstybių atstovai. 

Po I ir II atrankos ratų, kar
tu su Lietuva narystės komitete 
siekė Japonija, Norvegija, Olan
dija, Naujoji Zelandija, Slova
kija, Turkija, Čilė ir Beninas. 

Lietuvos atstovais Pasaulio 
paveldo komitete yra numatyta 
skirt i kultūros žinovą Arūną 
Bėkštą bei gamtos paveldo ži
novą Gediminą Rasčių. 

Pasaulio paveldo komitetas 

yra a tsakingas už Pasaulio 
paveldo konvencijos įgyvendini
mą ir turi sprendžiamą balsą 
dėl objektų į traukimo į Pasaulio 
paveldo sąrašą. 

Jis tiria į sąrašą įtrauktų 
objektų būklę ir įpareigoja daly
vaujančias valstybes imtis prie
monių, jei objektai neatitinka 
reikalavimų. 

Komitetas taip pat atsakin
gas skiriant lėšas iš Pasaulio 
paveldo fondo tiems objektams, 
kuriems reikalinga rekonstruk
cija ar restauracija, objektams, 
kuriems iškyla pavojus, taip pat 
techninei pagalbai ir moky
mams, pristatymo ir mokomajai 
veiklai. 

Šio komiteto veikloje daly
vauja 21 valstybės atstovai, ren
kami 6 metų kadencijai. 

Komiteto sudėtis atnaujina
ma trečdaliu kiekvienos 
UNESCO generalinės konferen
cijos m e t u . 

2001 metais į UNESCO 
Žmonijos žodinio ir nemateria
laus paveldo šedevrų sąrašą bu
vo į t raukta Lietuvos kryždir-
bystės tradicija. Du Lietuvos 
objektai — istorinis Vilniaus 
senamiestis ir Kuršių nerija — 
1994 ir 2000 metais į traukti į 
UNESCO Pasaulio materialaus 
paveldo sąrašą. 

Kultūros ministerija jau yra 
pateikusi prašymą į šį sąrašą 
į t r auk t i Valstybinį Kernavės 
kultūrinį rezervatą. Šiuo metu 
taip pat rengiami dokumentai 
pateikti prašymą dėl Trakų is
torinio nacionalinio parko įtrau
kimo. 

P a b r a d ė j e — p i r m i e j i a t k u r t o s i o s L i e t u v o s a r t i l e r i j o s š ū v i a i 

A t k e l t a iš 1 psl. 
techniką ir nemažą šaudmenų 
kiekį paskatino 2000 metais 
pradėti įgyvendinti artilerijos 
bataliono kūrimo projektą. 

Nuo 2004 metų batalionas 

veiks Nuolat inės parengt ies 
brigadoje ir bus pasirengęs vyk
dyti užduotis ka r tu su NATO 
pajėgomis. Kitais metais bata
lione bus pradėti rengti ir priva
lomosios pradinės karo tarny-

P e n s i j ų s k a i č i u o k l ė s l y s t a i š v a l d ž i o s r a n k ų 
A t k e l t a iš 1 psl . 
kad j a nebūtų oficialiai naudoja
masi, ketvirtadienį rašo dien
rašt is „Lietuvos rytas". 

„Sudarant pensijų kaupimo 
sutart is , galima naudotis tik ofi
cialia skaičiuokle. Jokių alter
natyvų negali būti. Ir jeigu pen
sijų bendrovėms atstovaujanti 
brokerio įmonė 'Balto Link' nau
dojasi alternatyvia skaičiuokle, 
pasekmės gali būti labai liūd
nos", sakė Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos sekretorė 

Audronė Morkūnienė. 
Tuo tarpu „Balto Link" sa

ko nenaudojanti kitos skai
čiuoklės. „Ji skelbiama inter
nete, ir tai tėra dar vienas infor
macijos šaltinis, padedantis ap
sispręsti", teigė „Balto Link" 
projektų vadovė Lina Balčiū
nienė. 

Tačiau Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerija planuoja 
kreiptis į Valstybinę draudimo 
priežiūros tarnybą dėl „Balto 
Link" patikrinimo. 

A t s i s a k i u s i u s ž e m ė s ū k i o v e i k l o s ū k i n i n k a s r e m s v a l s t y b ė 

A tke l t a iš 1 psl. 
Beje, nusprendę pasinaudo

ti tokia parama ūkininkai nega
lės pardavinėti produkcijos iš 
savo ūkio, tačiau galės jame 
tvarkytis savo reikmėms. 

Žemės ūkio ministro Jero
nimo Kraujelio teigimu, paramą 
galės gauti ūkininkai, sulaukę 
55 metų ir vyresni, tačiau dar 
negauną senatvės pensijos, jei
gu verčiasi žemės ūkio veikla ne 
t rumpiau kaip 10 metų, ne 
mažiau kaip 4 metus deklaruoja 
pasėlius ir gyvulius, ūkininkau
ja ne mažesniame kaip 1 hekta
ro žemės ūkio naudmenų ūkyje, 
turi minimalų 15 metų valsty
binio socialinio pensijų draudi
mo stažą senatvės pensijai gau
ti. 

Smulkaus pieno ūkio savi
ninkas galės gaut i paramą, 
jeigu ūkininkauja ne trumpiau 
kaip 10 metų ir pastaruosius 
dvejus metus tiekia pieną rin
kai, yra nuo 55 iki 70 metų am
žiaus, turi iki 5 melžiamų kar
vių, įregistruotų Gyvulių regist
re bei individualią pieno gamy
bos kvotą. 

Pasitraukęs iš prekinės že
mės ūkio gamybos ūkininkas iki 
sulauks pensinio amžiaus, gaus 
apie 4,500 litų per metus, o ūki
ninkui pradėjus gauti pensiją, 
kompensacinė išmoka mažina
ma ūkininkui mokamos valsty
binės socialinio draudimo senat
vės pensijos suma. 

Pagal kaimo plėtros 2004-
2006 metais planą parama 

* Seimo ke t in ima i pini
g a i s įve r t in t i Nepr ik lauso
m y b e s Akto s i g n a t a r ų nuo
p e l n u s užgavo kovotojus už 
Lietuvos laisvę ir buvusius Są
jūdžio žmones. Pagal pateiktą 
pirminį siūlymą, buvo numaty
ta galimybė mokėti šešių mini
malių mėnesio atlyginimų 
(MMA, dabar vienas MMA yra 

lygus 450 litų) dydžio valstybinę 
signataro rentą. Signatarų įsta
tymo projektas buvo svarstomas 
Seimo Socialinių reikalų ir dar
bo komitete, taip pat — Žmo
gaus teisių komitete ir abu ko
mitetai projektui iš esmės prita
rė. Tačiau Seimo Socialinių rei
kalų ir darbo komiteto vadovas 
socialdemokratas Algirdas 

Sysas teigė, jog siūloma projek
tą tobulinti. Trečiadienį Signa
tarų įstatymo projektą svarstęs 
Seimo Žmogaus teisių komite
tas siūlė kompromisinį variantą 
— valstybinė signatarų renta 
neturėtų būti didesnė nei 60 
procentų dabartinės Lietuvos 
parlamentaro algos. 

(LR-Elta) 

Asmeninis kiekvieno žmo
gaus santykis su laiku ir 

buvo pagrindinė nuoroda į Kau
ne vykusio tryliktojo t a rp tau
tinio modernaus šokio festi
valio tematiką. Šis festivalis 
— vienas svarbiausių Kauno 
renginių. Į festivalį atvažiuoja 
garsios, pasaulyje pripažintos 
ir žinomos t rupės bei šokėjai. 
Šiemet j a m e dalyvavo atl ikė
jai iš Japonijos, Austrijos, Uk
rainos, Suomijos, Estijos, Len
kijos, Vokietijos, Serbijos, 
Juodkalnijos ir, sup ran tama , 
Lietuvos. Visų festivalio daly
vių biografijose — daug svar
bių pasirodymų ta rp tau t in iuo
se, p r ipaž in tuose renginiuo
se. Į Kauną atvykusios estų ir 
suomių trupės laikomos garsiau
sios savo šalyse, Silezijos šo
kio t e a t r a s , p r i s t a t ę s savo 
spektaklį „Rasos naktis" , — 
pirmoji profesionali šiuolaiki
nio tea t ro t rupė Lenkijoje. 

Publiką kažkuo nustebint i 
j au sunku. Pasaul i s dabar vis
ko matęs , todėl šiųmetinio fes
t ivalio t iks las buvo ne su
krėst i , o parodyti kokybišką 
šokį. Įvairius stil ius, išraiškos 
priemones — ta i , kas nauja ir 
įdomu vyks ta š iandieninio 
modernaus šokio gyvenime. 

Lie tuva i XIII t a r p t a u t i 
niame modernaus šokio festi
valyje atstovavo t ik du kolek
tyvai: „Aura" ir Vyčio J a n 
kausko šokio t rupė . 

Festivalio šeimininkai — 
Kauno šokio t e a t r a s „Aura" 
p r i s t a t ė premjerą „Aseptinė 
zona, a rba lietuviškos sutar
t inės". Tai šokio spektakl is 
apie visuomenę, žmogų, lais
vę. Mes visi žinome, kas tai 
yra laisvė, bet a r visi ją jau

čiame? Ar pasiekiame ją pe r 
savo vidinius barjerus, išorės 
s lenksčius, nesus tabdomą lai
ko tėkmę? 

Šokėjas, choreografas, bu
vęs Sovietų Sąjungos „break 
dance" čempionas, Vytis J a n 
k a u s k a s la ikomas vienu įdo
miaus ių ir p r o d u k t y v i a u s i ų 
Lie tuvos š iuola ikinio šokio 
kūrėjų. J i s festivalyje p r i s t a t ė 
duetinį darbą „Nuskendęs slė
nis" su pagr indine t rupės šo
kėja Giedre Kirklyte. Ši kom
pozicija, „Auros" premjera i r 
aus t rų JLaroąue dance Com-
pany" pradėjo festivalį K a u n o 
dramos tea t ro didžiojoje sce
noje. Nuotaikos, praei t ies pr i
s iminimų atkar toj imai , me ta 
foriškos kelionės laiko ir erd
vės t r auk in ia i s , lūkesčiai i r 
p r i s im in ima i — ki to m e n o 
kūrinio motyve, šokyje... 

J a p o n a s Tanno Ken' ichi , 
ko gero, buvo or iginal iausias 
festivalio svečias . Savo n e 
įpras ta is , ekscentr iškais solo 
spek t ak l i a i s j i s j a u s u k ė l ė 
nemažai t r iukšmo pasau l inėse 
scenose. Japonas šoka neįpras
tose erdvėse: t raukin io vago
n e , „McDonald" r e s t o r a n e . 
Kar ta i s j is šoka nuogas. Kau 
ne Tanno parodė solo spek tak
lį „Panko egzekucija". J i s buvo 
v ien in te l i s šokėjas , k u r i a m 
grojo gyva muzika. 

XIII modernaus šokio fes
tivalį užbaigė gars iaus ia es tų 
t r u p ė „Fine 5", pa rodž ius i 
spek tak l į „Du t r a u k i n i a i " . 
J a m e — J i s ir J i , sus i t inkan
tys , p ras i l enk ian tys , išs iski
r i a n t y s lyg amžinose la iko 
pinklėse.. . 

Milda Zinevičiūtė 
K a u n a s 

bos kariai . Visiškai suformuotas 
artilerijos batalionas dydžiu pri
lygs standartiniam pėstininkų 
batalionui. Jį sudarys štabas, 
štabo ir aprūpinimo baterija ir 
t rys baterijos. 

Privačiuose fonduose pensi
jas norinčių kaupti gyventojų 
ak tyvumas greitai viršys So
cialinės apsaugos ir darbo mi
nisterijos spėliones. 

Iki trečiadienio „Sodra" j au 
buvo įregistravusi 66,300 pensi
jų kaupimo sutarčių. Ministeri
ja spėjo, kad šįmet pensijų kau
pimo sutar t is sudarys apie 
70,000 gyventojų. 

Tuo tarpu rinkos dalyviai ti
kisi iki lapkričio 30 dienos pasi
rašyti per 200,000 sutarčių. 

A f A 
VYTAUTUI ŽILINSKUI 

mirus, jo brolį dr. ELEUTERIJŲ ŽILINSKĄ su 
žmona BIRUTE ir dukra LEDA, nuoširdžiausiai 
užjaučiame ir kartu liūdime. 

Jonas, Joana, Rima, Loreta ir 
Povilas Krutuliai 

IŠNUOMOJA SIŪLO DARBA 

Skubiai išnuomojamas ! mieg. butas 
vakaruose (Dcmners Grove) vyresnio 
amžiaus vyrui ar moteriai už $550 + 

..deposit". Jei sutiktų prižiūrėti berniuką 
po pietų, kaina per pusę mažesnė. 

Skambinti rvtais tel. 630-964-5965. 

Reikalingi mūrininkai ir 
pagalbiniai darbininkai . 

Tel. 630-305-0022, 
fax 630-637-9557. 

numatyta ir už ūkininkavimą 
mažiau palankiose ūkininkauti 
vietovėse ir vietovėse su aplin
kosaugos apribojimais, žemės 
ūkio paskirties žemės apželdini
mą mišku. 

Numatoma visiškai kom
pensuot i miško įveisimo bei 
priežiūros 5 metų išlaidas. 

Miško įveisimo išmoka, 
priklausomai nuo to, kokį pro
centą sudaro lapuočiai, bus nuo 
3,400 iki 5,200 litų už hektarą. 
Miško priežiūros išmoka me
tams sudarys nuo 700 iki 1,000 
litų už hektarą. 

Be to, 20 metų bus kompen
suojamos negaunamos pajamos 
už tai , kad pakeista žemės pa
skirt is ir nebegaminama žemės 
ūkio produkcija. 

Woodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 

butai. ! mieg.— $607; 
2 mieg. — S682. 

Tel. 630-910-0644. Janą. 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

PASLAUGOS 

Šildymas 
Šaldymas 

6656 & Kedzie CNcago, L 60629 
Prekyba, instalavimas. aptarnavimas 

— Licensed — Bonded— Insured 

7 7 3 - 7 7 8 4 0 0 7 
773-5J1 1833 

Pro-Team 
Bus.: 708-361-0800 
VoioeVfc* 773354-7820 
Fax: 708-361-9618 

E-mail: 
d.i.mayer@worldnet.att.net 
DANA ŠČERBAITĖ M A Y E R 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste arpnemiesčiuose. kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavvbių įkainavimas veltui. 

STATE FARM INSURANCE 
ALTOMOra JQ FHMJ SVT1KATOS 

R (SVYRĖS DRAIMVIAS 
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 

Auksė S. Kane kalba lietuviškai. 
FRANK Z A P O U S 

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

emmat mmam IHHMM 
atvykote. Ieškote darbo ar buto 

tadau skdbtb laikraštyje brangiai 

kainuoja7 Ne bėda. DRAIKAS 

jūsų skefokna Kspausdiro 

nemokamai. Tereikia paskambinti 

M. 773-585-9500 ar užsukti i 

DRAUGO 

admintstradja adresu 4545 VV 63 

St, Chkago K. 60629. 

GREIT PARDUODA 
-m. .. L a n d m a r k 
—-'***•: properties 

Bus. 773-229-8761 
Res. 708-425-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-314-4330 

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

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
2003 m. spal io 19 d. sueina 10 m e t ų nuo 

A t A 
VYTAUTO VARDŽIO 

mirt ies . Šv. Mišios už a.a. Vytautą bus aukojamos spa
lio 22 d., 10 vai . ryto, Tėvų Marijonų koplyčioje, 6336 S. 
Kilbourn Ave., Chicago, IL. 

Prašome g imines ir draugus kartu pasimelst i . 

Šeima 

Vilties nešėjai suluošintiems Lietuvos vaikams, 
Lietuvos Partizanų globėjai, ryškiajai LB veikė
jai, dienraščio „Draugas" leidybos vadovybės il
gametei dalyvei 

A t A 
BIRUTEI JASAITIENEI 

Amžinybėn iškeliavus, reiškiame nuoširdžią 
užuojautą jos dukroms JŪRATEI ir AUŠRAI, 
sūnui ALGIUI bei jų šeimoms ir kitiems jos gi
minėms. 

Stefa ir Petras Kisieliai bei 
Jolitos ir Petro Vytenio seimo* 

Miela Teodora, tu išskridai, kaip paukštu ii 
mūsų tarpo, turėdama dar daug energijos ir pa
siryžimo siekiams. 

A t A 
dr. TEODORAI ŽADEIKYTEI 

TAMULIENEI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą vyrui JONUI, 
dukrai dr. RITAI SHEA su šeima ir visai gimi
nei. 

dr. Marija Žemaitiene 
dr. J. ir A. Vytuviai 

dr. Regina Saldaitis-Čiurliene 
dr. Dana Saldaitit 

A t A 
SOFIJAI VAŠKELYTEI 

SALIENEI 

mirus, dukrai RIMAI su vyru PHILIP, anūkei 
LAIMAI, brolienei PRIMAI ir visiems artimie
siems, reiškiame giliausią užuojautą. 

Gediminas Balukas 
Elena Carter 

Arnoldas Gruiny* 
Jūra GvidieM 
Irena Kairyti 

Meri Sugintieni 

Bukime pažįstami! 
Neseniai atvažiavusiems, norintiems skaityti DRAUGĄ, siųsimt | 
1 mėn. nemokamai. Praneškite savo pavarde, vardą, adresą ir 
telefono numerį raštu (DRAUGAS, 4545 W. 63 S t , Chicago, H 
60629) arba telefonu 773-585-9500. Būkime paiįstami! (JAV) 

vardas, pavardė 

adresas 

miestas, valstija, zip 

telefono numeris 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOC1ATION OF CHICAGO 

f.mnamm 

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

Stcpfaen M Oksas . Prefident 

Patarnaujam ČUcago* ir Apyitnkią Lietuviam? Daugiau Kaip 95 Mttms. 

mailto:d.i.mayer@worldnet.att.net


DRAUGAS, 2003 spalio 17 d., penktadienis 

APYLINKĖSE 
LINELI, LINELI, LAIKAS TAU 

ŽYDĖTI... 

Lietuviška įstaiga Mid
land Federal Savings and 
Loan Association per prezi
dentą Paul Žogas į „Draugo" 
pokylį užsakė visą stalą ir jau 
atsiskaitė. Pokylis vyks Mar-
tiniąue pokylių salėje, 2500 
W. 95th St., Evergreen Park, 
IL, spalio 19 d., sekmadienį. 
Pradžia 6 v.v. - kokteiliai, 7 
v.v. - vakarienė; 8 v.v. — šo
kiai. Bilietus galima užsisa
kyti „Drauge" tel. 773-585-
9500 ir atsiimti prieš pokylį 
prie įėjimo. Kaina 45 dol. Dar 
bus galima įsigyti ir loterijos 
bilietėlių. 

Su malonumu ir dėkin
gumu pranešame, kad visą 
stalą į ..Draugo" pokylį užsi
sakė ir jau atsiskaitė šie mū
sų rėmėjai: 

kun. Algirdas Patinkąs, SJ, 
Teodoras Rudaitis, 
Viktoras Utara, 
Lietuvių fondas, 
First Personai Bank. 

Pasaulio lietuvių centras 
kviečia į madų parodą „Ru
dens simfonija", kuri įvyks 
PLC, Lemonte, didžiojoje sa
lėje, lapkričio 16 d., 12 v. p.p. 
Bus pietūs, paroda, loterija. 
Dėl vietų užsakymo skambin
ti Žibutei Pranskevičienei tel. 
630-257-0153; Dainai Siliū-
nienei tel. 630-852-3204. 

Gedimino lituanistinė mo
kykla, veikianti Čikagos šiau
riniuose priemiesčiuose, ati
daro naują ikimokyklinio am
žiaus (4-5 m.) vaikučių klasę. 
Taip pat ieško mokytojų. Su
domino? Prašome skambinti 
tel. 847-740-081. 

Nuo spalio 18 d. iki 28 d. 
Švč. Mergelės Marijos Nekal
tojo Prasidėjimo bažnyčioje 
Brighton Parke viešės Tūkstant
mečio Madonos statula. Va
karais, 6 v.p.p., lietuviškomis 
giesmėmis ir maldomis esame 
kviečiami pagarbinti Dangiš
kąją Motiną. Kviečiame lietu
viškas parapijos organizacijas 
dalyvauti. 

Spalio 24, 25, 26 d. Bal-
zeko Lietuvių kultūros muzie
juje veiks lietuvių filatelistų 
draugijos ..Lietuva" LITH-
PEX XXIX paroda, skirta 
Mindaugo karūnavimo pir
muoju Lietuvos karaliumi 
750-ųjų m. sukakčiai. Visi, 
besidomintieji lietuviškais 
pašto ženklais, jų istorija, 
kviečiami į parodą. Ypač ma
loniai kviečiame lietuviškąjį 
jaunimą, mokinius, studen
tus, kurie galbūt pasidairę į 
įspūdingus ir kruopščiai su
rinktus lietuviškų pašto žen
klų, monetų, pinigų, medalių 
rinkinius, vėliau ir patys pra
dės domėtis lietuviškų verty
bių kolekcionavimu. Įėjimas 
nemodamas. 

A. A. Gražina Žygaitė-Sa-
kevičienė apleido šį pasaulį 
2003 m. spalio 16 d. Gyveno 
Little Rock, Arkansas. Bus 
laidojama iš Švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčios Čikagoje. 
Daugiau informacijos bus pa
skelbta vėliau. 

Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikų federacija primena, 
kad spalio mėnesį Čikagos 
arkivyskupijoje skaičiuojami 
Mišių dalyviai. Nuo parapijie
čių aktyvumo priklausys lie
tuviškų parapijų likimas. Tad 
sekmadieniais kuo gausiau 
atvykime į lietuviškas Mišias. 

Vytautas Vidugiris, gyv., 
R. Palos Verdes, CA, Draugo 
fondo pirmojo laipsnio garbės 
narys , jubiliejiniam rudens 
vajui a t s iuntė 500 dol.. 
pasiekdamas 5,000 dol. įnašų 
sumą. Visuose vajuose daly
vaujančiam su stambesne pa
rama DF mecenatui — tris 
kar tus valio! 

Labdaros pietūs „Varg
dienių puota" vyks spalio 26 
d., 12:30 vai. p.p., (po 11 v. šv. 
Mišių), Pasaulio lietuvių cen
tre, Lemonte, IL, didžiojoje 
salėje. Vietas užsisakyti krei
piantis į Aušrą Šaulienę, 271 
Coe Rd., Clarendon Hills, IL, 
60514, tel. 630-323-6974. Vi
sus maloniai kviečia „Saulu
tė", Lietuvos vaikų globos 
būrelis. Bilietus iš anksto ga
lima įsigyti sekmadienį, spa
lio 19 d., po 9 ir 11 vai. Mišių 
Pal. J . Matulaičio misijoje. 

JAV LB Lemonto apy
linkės valdyba nutarė pa
skelbti aukų rinkimo Valdovų 
rūmų atstatymui vajų Lemon
to apylinkės LB nar iams. 
Kviečiame mūsų apylinkėje 
gyvenančius lietuvius jungtis 
į šį vajų su bet kokia auka. 
Lemonto apylinkė yra pati di
džiausia lietuvių apylinkė, 
tad mūsų parama šiam kil
niam tikslui butų labai didelė. 
Priimsime ir būsime dėkingi 
už bet kokią auką. svarbu, 
kad J ū s įsiliesite į šį procesą. 
Visas surinktas aukas persiu
sime Valdovų rūmų atstaty
mo komitetui. Aukas galima 
nurašyti nuo JAV federalinių 
mokesčių. Lemonte kiekvieną 
sekmadienį, prieš ir po šv. 
Mišių, aukas priiminės mūsų 
iždininkas Eugenijus Rtasiu-
lis. Galima aukas siųsti paš
tu: Lithuanian American Co-
mmunity, 14911 127th Str. 
Lemont, IL 60439. Tikimės, 
kad mūsų aukos paspartins 
šių rūmų statybą. 

Šokite su Maironio litu
anistine mokykla XII Tauti
nių šokių šventėje. Anketą 
ras i te mokyklos raštinėje. 
Maironis Jūsų laukia! 

Pažinimas, istorija, tradi
cijos... Smalsios vaikų akys 
klaidžioja po surengtą paro
dėlę. Žiūrinėja, klega, klau-si-
nėja, domisi. Mokytojos Astos 
Alinkevičienės iniciatyva Le
monto Maironio lituanistinės 
mokyklos penktokai surengė 
labai lietuvišką, tradicinę pa
rodėlę, tema „Lietuviškas linas". 

Mokytoja Asta papasakojo 
vaikams apie linų augintojų 
darbus ir papročius. Ką reiš-

m 

kia lietuviui linas? 
Kai pavasario giesminin

kas, vyturys, žadina žemelę iš 
miego, artojai išeina į laukus, 
į linų sėją, nes pirmutinis ar
tojo darbas - linų sėja. Vyrai, 
pasėję linus, užmiršta juos, 
kol patiems prireikia pakulų 
virvėms vyti. O mergelės eida
vo linų lankyti - išlygindavo 
dirvą, išravėdavo piktžoles, 
pelenais pabarstydavo. Žinote 
kodėl? Kad linai gražūs iš-

Lemonto Maironio lituanistinės mokyklos septintokai prie surengtos parodėlės. 

Mokytoja Asta Alinkevičienė (dešinėje), suorganizavusi parodėlę „Lietu
viškas linas", ir Rūta Biskytė. Vitalįos Pulokienės nuotr. 

augtų, kad dailus pluoštas 
būtų, kad išaustų daug gražių 
drobių, kad sukrautų kraitį. 

Nė vienas augalas ne
iškenčia tiek daug kančių, 
kiek linas. Tačiau nė vienas 
augalas nesuteikia tiek daug 
naudos, grožio ir laimės. Verp
davo močiutės siūlus iš linų ir 
pasakas sekdavo, kad nuobo

du nebūtų. O išaustus audek
lus perduodavo iš kartos į 
kartą. Štai mažieji lietuviukai 
ir atnešė iš namų austas lini
nes staltiesėles, rankšluostė
lius ar servetėles. Parodėlėje 
galėjai matyti ir verpimo stak
leles, ir kitų dirbinėlių bei 
suvenyrų. Paklausti, iš kur 
juos gavo, vienbalsiai atsakė: 

čia mano močiutės. 
Jau nuo senų senovės lie

tuviai, norėdami pagerbti 
žmogų, apdovanodavo jį gra
žiai išaustu lininiu rankšluos
čiu. Malonu žinoti, kad vaikai 
gyvena ten, kur namuose 
saugomos lietuviškos relikvi
jos ir išlaikomos tradicijos. 

Vitalija Pulokienė 

Metinis LFK „Lituanicos" 
rudens balius (53-sis) šiemet 
įvyks spalio 25 d. PLC, Le
monte. didžiojoje salėje. Gros 
broliai Švabai. Registruotis 
skambinant Laimai Glavins-
kienei tel. 630-323-6302. 

Po vasaros atostogų Jau
nimo centro Moterų klubas 
grįžta prie darbų. Visi gerai 
supranta, kad Jaunimo cen
tras yra lietuvybės išlaikymo 
švyturys. Pirmas JCMK kvie
timas - spalio 26 d., sekma
dienį, tuojau po 10 v. r. šv. Mi
šių - į Jaunimo centro kavinę. 
Būsite pavaišinti skaniau
siais mieliniais blynais su 
obuoliene ir turėsite galimybę 
pabendrauti su draugais ir tė
vu Antanu Gražuliu, SJ. kuris 
laukia mūsų paramos. 

Patiks l inimas 
Spalio 14 d. „Draugo" 

straipsnyje „LR generalinis 
konsulas Arvydas Daunora-
vičius 'Seklyčioje'" rašoma, 
kad Lietuvos generaliniam 
konsulatui Čikagoje per jo 80 
gyvavimo metų „vadovavo 8 
asmenys, vieni ilgiau, kiti 
trumpiau. Pirmieji šeši buvo 
garbės konsulai, o nuo 1998 
m. konsulatui vadovauja kar
jeros konsulai". Pirmieji ke
turi konsulai: P. Žadeikis, dr. 
A. Kalvaitis, dr. M. Bagdonas 
ir dr. P. Daužvardis buvo kar
jeros konsulai, o kiti du: J. 
Daužvardienė ir V. Kleiza bu
vo garbės generaliniai konsu
lai. Nuo 1998 m. vasario 1 d. 
konsulatui vadovavo karjeros 
gen. konsulas G. Apuokas, o 
nuo š. m. liepos 1 d. jį pakeitė 
karjeros generalinis konsulas 
A. Daunoravičius. 

MARQUETTE PARKO NAMŲ SAVININKŲ 
SUSIRINKIMAS 

Nors lietuvių savininkų 
nebėra daug, bet likusieji 
nenuleidžia rankų ir neieško 
„žalių laukų". Gyvenantieji 
šioje apylinkėje yra susibūrę į 
Marąuette Parko namų sa
vininkų organizaciją, kuri 
veikia daugiau kaip 50 metų. 
Pagal naujas taisykles šiai or
ganizacijai gali priklausyti 
taip pat ir lietuviai, kurie šioje 
apylinkėje nuomoja butus ir 
priklauso parapijai. Šios orga
nizacijos pirmininkė yra veikli 
visuomenininke Vida Sake-
vičiūtė. Valdyba posėdžiauia 
kiekvieno mėnesio trečią 
penktadienį, 6:30 vai. vakare. 

2003 m. rugsėjo mėn. 19 d. 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos salėje vyko antrasis 
šio sezono susirinkimas. Su
sirinkimą vedė organizacijos 
pirmininkė Vida Sakevičiūtė. 
Buvo pagerbta mirusi Birutė 
Jasaitienė, narė ir nuoširdi 
talkininkė. Stasė Rudokienė 
perskaitė praėjusio susirinki
mo protokolą. 

A. Paužuolis pateikė žinių 
apie Lietuvoje taikomus mui
tus iš Amerikos siunčiamiems 
siuntiniams. Lietuvos valsty
bės muitinė birželio mėn. išlei
do naujas ir gana griežtas 
apmuitinimo taisykles. Siun
tinys negali būti didesnis negu 

61 svaras vienam asmeniui. 
Už svorio perviršį imamas 
muitas. Be to, siunčiant rūbus, 
jie turi būti išvalyti ir pateik
tas lydraštis, nurodant, koks 
buvo naudotas chemikalas bei 
valymo įstaigos parašas. Siun
čiant į šalpos organizacijas, 
tokias kaip „Caritas", kata
likų bažnyčioms, yra lengviau, 
bet jos turi gauti iš Vyriau
sybės įstaigų pažymėjimus, 
kad gauti daiktai bus išdalinti 
reikalingiems asmenims. Ir 
šios įstaigos negali priimti 
siuntiniu, adresuotu individu
aliems asmenims, kitokiu 
atveju jos turės mokėti muitą. 
Asmenys, gauną siuntinius, 
turi atvažiuoti jų atsiimti į 
Klaipėdą, Kauną, Palangą, 
Šiaulius ir Vilnių. Atsižvel
giant į minėtas taisykles, 
siųsti siuntinius nebeapsimo
ka, nes į Lietuvą atvežama la
bai daug padėvėtų rūbų ir par
duodama už labai prieinamą 
kainą, todėl geriau giminėms 
siųsti pinigus. 

Vykstantieji į Lietuvą gali 
vežtis 10,000 litų, likusius 
reikia muitinėje deklaruoti. 
Taip norima išvengti pinigų 
„plovimo". 

Kitą pranešimą padarė 
visuomenininkas Algis Regis. 
Jis kalbėjo apie Šv. Kazimiero 

lietuvių kapinių 100 metų 
minėjimą. Šventę rengė Lietu
vių Bendruomenės atstovas 
Algis Regis ir Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinių sklypų sa
vininkų valdybos nariai, 
kviečiant lietuvių visuomenę. 
Į šį minėjimą atsilankė Čika
gos kardinolas Francies Geor
ge ir kapinių dvasinis direkto
rius kun. Jonas Kuzinskas, 
šauliai ir daug visuomenės na
rių. A. Regis iškėlė buvusius 
nesusipratimus su vyskupija 
dėl laidojimo būdo ir užrašų 
ant Daminklu. Jam tuo reikalu 
teko vykti net į Vatikaną. Ir 
tik Vatikanui įsikišus, šis 
reikalas buvo išspręstas tei
giamai. A. Regis pabrėžė, kad 
šios lietuvių kapinės mūsų 
tautiečiams yra dalis Lietuvos 
žemės ir jie nori laidoti savo 
artimuosius pagal Lietuvoje 
nusistovėjusius papročius. 

Pasidalinta informacija, 
kokie įvykiai pastaruoju metu 
vyko: pagerbtas į pensiją iš
einantis vysk. J. Gorman; gu
bernatorius Blagojevich pasi
rašė įstatymą, kad įstaigos, 
duodančios paskolas namų 
pirkimui, pirkėjams išaiškintų 
visas išlaidas, kurios susi
darys be paskolos mokėjimo. 
Šiuo įstatymu norima išvengti 
nemalonumų, kuriuos pirkė-

BARTKUS VADOVAUS 
DARIAUS-GIRĖNO VETERANŲ 

POSTUI 

Spalio 5 <! Jaunimo centre Lituanistikos ty r imo ir studijų cent ras buvo surengęs Arvvdo ir Neles f'altinu kon-
rer'.i Jono Tamulajčio nuotraukoje rengėjai , atlikėjai ir ta lkininkai J aun imo centro kavinėje po koncerto. 

Algimantas Bartkus buvo 
neseniai išrinktas American 
Legion veteranų Dariaus-Girėno 
posto #271 komendantu 
2003-2004 metams. Parda
vus seną būstinę Brighton 
Park rajone, postas yra laiki
nai prisiglaudęs Balzekas 
Museum of Lithuanian Cultu-
re patalpose, 6500 S. Pulaski 
Ave., Chicago, IL. 

Bartkus gimė 1943 m. Kė
dainiuose ir po metų su tėvais 
pasitraukė nuo sovietų „iš
laisvinimo" į Vokietiją. Atvy
ko į Čikagą 1949 m. Čia baigė 
gimnaziją, bet vėliau studija
vo Kansas State universitete. 

Vietnamo karo metu (19-
66-1967 m.), tarnavo JAV ar
mijoje, Fort Monroe, Virginia 
bazėje. Dirbo kompiuterių su
pirkimo skyriuje ir pats vie
nas buvo atsakingas už jo da
linio 250,000 dol. metinį 
biudžetą. Turėjo seržanto (SP-5) 
laipsnį. Apdovanotas „Army 
Good Conduct" ir „National 
Defense Service" medaliais. 

Grįžęs iš kariuomenės ii-
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tuo tarpu). Gyvena su savo 
mama, kurią rūpestingai glo
boja. 

* * * 
Tuo pačiu metu Vic Pa-

naras buvo išrinktas Da
riaus-Girėno posto komen
danto pavaduotoju (senior 
vice commander). O buvęs 
posto komendantas, Al Gali-
naitis, tapo „senior vice com
mander" American Legion 4th 
District, kuris apima 14 postų 
Čikagos pietvakariuose. 

R. John Rapšys 
Post Historian 

IEŠKO GIMINIŲ 

Algimantas Bartkus 

gesnį laiką dirbo University of 
Chicago, kaip kompiuterių 
sistemų projektuotojas. Nuo 
1988 m. — savininkas Plaza 
Pub tavernos, prie 69-tos ir 
Maplewood gatvių, Marąuette 
Parke. Yra didelis kovotojas 
už šio rajono gerovę, kitų net 
vadinamas „Mr. 69th Street". 
Taip pat uolus meškeriotojas 
ir golfininkas. 

Bartkus užaugino du sū
nus: Albertą (vedęs) ir Ri-
mą-Anthony (viengungis... 

jas patiria turėdamas mažai 
pinigų. 

Vasaros metu prie Da
riaus ir Girėno paminklo vyko 
koncertas ir didžiuma klausy
tojų buvo lietuviai. Cook vals
čiaus iždininkė Maria Pa-
ppas buvo surengusi priėmi
mą savo raštinėje lietuviams, 
latviams ir estams, kurie at
liko tautines programas. 
Lietuvių buvo daugiausiai ir 
jie pasirodė geriausiai. Dau
geliui organizacijų buvo įteik
ti atžymėjimo už visuomeninę 
veiklą diplomai. 

Rugsėjo 27 d. buvo su
rengta išvyka, pavadinta 
„Kelionė dėl laisvės" į New 
Yorką ir Vašingtoną, DC, tu
rint tikslą prašyti Amerikos 
vyriausybės, kad suteiktų 
amnestiją nelegaliai gyvenan
tiems žmonėms. Buvo vyksta
ma iš visų Amerikos valstijų. 
Tokiais renginiais turėtų su
sidomėtų ir lietuviai. 

Spalio 12 d., tuojau po 
10,30 v. r. šv. Mišių, Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
salėje (6820 So. Washtenaw), 
Namų savininkų organizacija 
rengė pietus visuomenei, nes 
buvo norima surinkti lėšų 
vaizdajuostei anglų kalba 
apie Pažaislio vienuolyną iš
leisti. 

Antanas Paužuolis 

Ieškau ką nors žinančių 
apie Gaisrių šeimą arba 
žinančių, kur yra jų kapai. 
Tikiuosi, kad yra palikuonių. 
Mano senelio sesuo Antanina 
Gaisrienė-Švilpaitė, Juozo 
duktė, buvo gimusi 1890 m. 
Šakių rajone, netoli Gelgau
diškio. Į Ameriką atvyko prieš 
I Pasaulinį karą. Vienintelia
me giminę pasiekusiame laiš
ke ji rašė, kad ištekėjo už Gaisrio 
ir gyvena Čikagoje. I laiškus 
daugiau nebeatsakė. Esu jos 
brolio Prano anūkė Albina Sa-
kalienė (Švilpaitė). Prašyčiau 
paskambinti 847-526-9890. 

Tai - Jūsų laikraštis 

D R A U G A S 

SKELBIMAI 
• Amerikos Lietuvių radi
jas, vad. Anatolijus Siutas kiek
vieną sekmadienį 7 vai. r. per 
VVCEV 14.50 AM. Tel. 773-847-
4903, adresas: 4459 S. Francisco, 
Chicago. IL 60632. (sk) 

• Karaliaučiaus krašto 
lietuviškų mokyklų paramai 
per Mažosios Lietuvos lietu
vių draugiją Čikagoje aukojo: 
$100 Vytas V. Miceika (Select 
Wines & Liq.): $50 Antanas 
Osteika, Bronė Šimkus; $30 
Viktoras Makiejus; $25 Au-
relia Balasaitis, William Buri-
mauskas, Algis Garolis, Ida 
Kasparaitienė, Leonas Petro
nis, Henrikas ir Stefanija 
Stasas, Algimantas ir Dalia 
Urbutis; $20 Irene Krupaus-
kas, Pranas Michelevičius, 
Martynas ir Astrida Paupe-
rai, Maria Stanaitis; $15 Ge
diminas Biskis; $10 kun. dr. 
Eugenius Gerulis, Sofija Kle
vas. Dėkojame visiems rėmė
jams. „Karaliaučiaus krašto 
lietuvybei'', 1394 Middleburg 
Ct., Naperville, IL 60540-
7011. 


