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Šiame 
numeryje: 
Š i a u r ė s Amer ikos 
spo r to organizac i jų 
apžva lga . J a u n ų j ų 
k r e p š i n i n k ų varžybos . 

2psl. 

Nelega lū s im ig ran t a i i r 
d a r b a i . Ne visi s u t a r i a 
dėl p a m i n k l i n ė s lentos . 
Ry tas j a u keič ia nakt į . 

3psl. 

„Bičiulys tė" . 
4 psl. 

„ D r a u g o l ie tuviukai" . 
5 psl. 

A.P.P.L.E. t a lk in inka i 
sugr įžo . R u d u o džiazo 
spa lvomis . „Kalbėkime 
ang l i ška i " . 

6 psl. 

Ką p r i m e n a lapkr ič io 
m ė n u o . Rožių v a k a r a s 
A te i t i n inkų namuose . 
Visų Šventųjų šven tė 
ir Vė l inės . Vaikučių 
l auk i a „Spindulė l i s" . 
Į domios varžy t inės . 

8 psl. 

Sportas 
* L i e t u v o s k r e p š i n i n k a s 

D a r i u s S o n g a i l a , atstovau
jantis JAV..Sacramento Kings" 
komandai, trečiadienį debiuta
vo NBA čempionate. 25 metų 
206 cm ūgio lietuvis per pirmą
sias 2003-2004 metų sezono 
rungtynes namie su Žydrūno 
Ilgausko komanda „Cleveland 
Cavaliers" žaidė 7 min., pelnė 2 
taškus, atkovojo 2 ir perėmė 1 
kamuolį. Trečiadienį „Kings" 
nugalėjo „Cavaliers'" krepšinin
kus 106:92 

* K l a i p ė d o s u n i v e r s i t e t o 
s p o r t i n i ų šokių a n s a m b l i s 
„ Ž u v ė d r a " ketvirtadienį išvy
ko į Lotynų Amerikos šokių an
samblių Europos čempionatą 
Čekijoje. Lapkričio 1 dieną čia 
dėl geriausiosios Europos šokių 
komandos vardo ir aukso meda
lių kovos daugiau nei 20 kolek
tyvų. „Žuvėdros" kolektyvas 
jau ne pirmus metus yra užka
riavęs žiūrovų simpatijas ir šie
met ne kartą rengė koncertus 
ne tik Lietuvos, bet užsienio 
valstybių žiūrovams. Ansam
bliui vadovauja Skaistutė ir 
Romualdas Idzelevičiai. 

Naujausios 
žinios 
L I 

* P r e z i d e n t a s n e i g i a 
k a l t i n i m u s ryš ia i s su t a r p 
t a u t i n i a i s nus ika l t ė l i a i s . 

* Spec ia l ios ios t a r n y b o s 
n e i g i a a t l i e k a n č i o s t y r i m ą 
dėl savivaldybei priklausiusio 
pastato pirkėjų ryšių su teroris
tais. 

* Sov ie tų k a r i u o m e n ė j e 
ž u v u s i ų j a u n u o l i ų tėvai p ra 
šo suteikti nukentėjusių nuo 
okupacijos statusą. 

* L i e t u v a paga l a u g i m o 
k o n k u r e n c i n g u m ą nus i l e i 
dž ia Latvijai ir Estijai, teigia 
Pasaulio ekonomikos forumas. 

* K a l i n t i e m s saus io 13-
sios p e r v e r s m i n i n k a m s — 
graikų komunisto gėles ir lin
kėjimai. 

* Po l i t ika i n e s u t a r i a dė l 
a l k o h o l i o r i n k o s demonopo-
lizavimo 

Apdovanoti iš Irako grįžę Lietuvos kariai 
Viln ius , spalio 29 d. (BNS) 

— Krašto apsaugos sistemos 
lygmens medaliais „Už tarp
tautines misijas" buvo apdova
noti 43 Rukloje dislokuoto Lie
tuvos Didžiojo kunigaikščio Al
girdo mechanizuotojo pėstinin
kų bataliono kariai ir 8 Krašto 
apsaugos savanorių pajėgų lo
gistikos specialistai, dalyvavę 
taikos misijoje Irake. 

Įteikdamas apdovanojimus, 
krašto apsaugos ministras Li
nas Linkevičius dėkojo kariams 
už puikiai atliktą tarnybą. Mi
nistras pabrėžė, kad tai — pel
nyti apdovanojimai už „dera
mai atliktą pareigą viename 
karščiausių pasaulio taškų". 

Lietuvos kariuomenės va
das generolas majoras Jonas 
Kronkait is sakė didžiuojąsis 
savo kariais. Pasak jo, Lietuvos 
kariai misijoje Irake buvo ly
giaverčiai Vakarų valstybių ka
rių bendrininkai. 

Po apdovanojimo ceremoni
jos kariams ir jų šeimų nariams 
buvo pristatyta situacija Irake. 

Apie karių užduotis, gyve
nimo sąlygas ir laisvalaikį pa
pasakojo iš Irako grįžusio būrio 
vadas lei tenantas Edmundas 
Narmontas. J is teigė, kad pui
kiai su patikėtomis užduotimis 
susidoroję lietuviai greitai pel
nė tiek kitų valstybių karių. 

Areštuotas bendrovės „Jukos" 
kontrolinis akcijų paketas 

Lietuvos kariai Irake. 

tiek vietinių gyventojų pagarbą. 
Iš Irako sugrįžęs pirmasis 

Lietuvos karių būrys kartu su 
danais tarnavo Didžiosios Bri
tanijos kontroliuojamame sek
toriuje į šiaurės rytus nuo Bas-
ros miesto. Jie palaikė viešąją 
tvarką, budėjo, saugojo svarbius 
įrenginius ir objektus bei ėjo 
tarnybą kontrolės postuose. 

Logistikos specialistai dirbo 
Talil oro bazėje, 20 kilometrų į 
p ie tus nuo An Nasiryah miesto 
pietryčių I rake. 

J i e ap ta rnavo krovinių 
s r a u t u s , skirstė humani ta r inę 
pagalbą. 

Šiuo m e t u I rake t a r n a u -
jalOO karių iš Lietuvos. 

45 karių būrys iš Birutės 

Krašto apsaugos ministerijos-ELTA nuotr. 

bataliono ta rnauja netoli Al 
Hillah miesto, lenkų bataliono 
sudėtyje. 

Tuo ta rpu 54 karių būrys iš 
Algirdo batal iono yra netoli 
Basros miesto, Danijos batalio
no sudėtyje. 

Dar du karininkai dirba 
koalicijos bendrininkų štabe 
Bagdade. 

Čikagos ir Vi lniaus merai: m i e s t e l ė n ų 
gerovė svarbiau nei p o p u l i z m a s 

Richard Daley 

Vi ln ius , spalio 29 d. (BNS) 
— Amerikoje viešintis Vilniaus 
meras Artūras Zuokas antra
dienį lankėsi vieno didžiausių 
JAV miestų — Čikagos — savi
valdybėje, kur susitiko su šio 
miesto meru Richard Daley. 

Susitikimo metu abu merai 
priėjo bendros nuomonės, kad 
jų darbas reikalauja sudėtingų 

ir ne visada teigiamai vertina
mų sprendimų. 

Kaip pranešė Vilniaus 
miesto savivaldybė, abu merai 
sutiko, kad visuomenė ne vi
suomet lengvai priima ir sup
ranta novatoriškas idėjas, ne
tradicinį mąstymą ir naują po
žiūrį į problemų sprendimą. 

„Politikai negali ir neturi 
žiūrėti į populiarumo reitingus, 
priimdami vieną ar kitą spren
dimą. Tiesiog reikia dirbti. Me
ras privalo priimti sprendimus, 
kartais ir sunkius, bet pateisi
nančius rinkėjų pasitikėjimą", 
sakė R. Daley. 

A. Zuokas į tai atsakė, kad. 
.jei iššūkių nebūtų, mero dar
bas pasidarytų monotoniškas ir 
žmonėms neneštų jokios konk
rečios naudos". 

Bendraudamas su Čikagos 
meru. A. Zuokas itin domėjosi 
kovos su nusikalstamumu pro
gramomis, ypač jaunimo narko
manijos bei smurto prieš mo

ter is u ž k a r d y m e 
Susi t ik imo metu buvo 

a p t a r t a socialinė politika, būsto 
k laus imai , pasidalinta minti
mis apie miesto infrastruktūros 
problemų sprendimą. 

Taip pa t kalbėta apie mies
to žaliųjų plotų svarbą, jų iš
saugojimą ir plėtrą. 

Vilnius-Maskva, spalio 30 
d. (Interfax-BNS) — Rusijos 
generalinė prokuratūra arešta
vo bendrovėms „Yukos Univer-
sal Limited" ir „Hully Enter
prises" priklausančias naftos 
bendrovės „Jukos" paprastąsias 
akcijas, kurios sudaro apytik
riai 53 proc. įstatinio kapitalo. 

„ Jukos" valdo 53.7 proc. 
„Mažeikių naftos" akcijų. 

Šios „Jukos" akcijos saugo
tos depozitinėse sąskaitose in
vesticiniame banke „Trast". 

Akcijų arešto protokole nu
rodyta, jog jos „faktiškai pri

klauso Michail Borisovič Cho-
dorkovskij (jis buvo sulaikytas 
praėjusią savaitę - red.)", ket
virtadienio pavakarę pranešė 
„Trast" atstovas. 

Šio įvykio faktą patvirtinęs 
„Jukos" spaudos sekretorius 
Aleksandr Šadrin pareiškė: 
„Bendroves juristai šį areštą 
laiko grubiausiu Rusijos Fede
racijos Konstitucijos bei bau
džiamojo proceso kodekso pažei
dimu, kadangi šios akcijos juri
diškai priklauso 'Jukos' užsie
nio akcininkams — 

Nuke l t a į 7 psl. 

Politinės represijos lietuviams 
sutrukdė siekti svarbių 

gyvenimo tikslų 

Prezidento aplinka įtariama ryšiais 
su tarptautiniais nusikaltėliais 

LNK žiniomis, dėl šios in
formacijos Seimo pirmininkas 
Artūras Paulauskas ketvirta
dienio vakarą susitiko su prezi
dentu R. Paksu. 

Anot LNK, dėl šios informa
cijos stabdoma ligšiolinio Vals
tybės saugumo departamento 
generalinio direktoriaus Mečio 
Laurinkaus atšaukimo iš pa
reigų procedūra. 

M. Laurinkus ruošėsi vykti 
dirbti ambasadoriumi Ispanijo
je, antradienį Seimui jau buvo 
pristatyta naujojo vadovo Gin
taro Bagdono kandidatūra. 

Vi ln ius , spalio 30 d. (BNS) 
— Lietuvos specialiosios tarny
bos pateikė Seimo vadovybei bei 
frakcijų seniūnams informaciją 
apie prezidento Rolando Pakso 
bei jo patarėjo valstybinio sau
gumo klausimais Remigijaus 
Ačo ryšius su tarptautiniais nu
sikaltėliais, ketvirtadienį pra
nešė televizijos kanalas LNK. 

Prezidentūra pranešimo kol 
kas nekomentavo. 

LNK tarp tokių nusikaltėlių 
minėjo Rusijos nusikalstamo 
pasaulio autoritetą Anzor Ak-
sentjev Kikališvili. 

V i ln ius , spalio 29 d. (BNS; 
— Daugeliui politines represi
jas patyrusių Lietuvos gyvento
jų dvasiniai sukrėtimai su
trukdė pasiekti svarbių jų gy
venimo tikslų, rodo tyrimas. 

Praėjusią savaitę Vilniuje 
vyko tarptaut inė mokslinė kon
ferencija „Sunkių traumų psi
chologija: politinių represijų 
ilgalaikiai padariniai", kurios 
metu buvo pristatyti įvairių 

mokslininkų tyrimai, atlikti Lie
tuvoje ir užsienyje, siekiant iš
tirti, kokias pasekmes tolesniam 
žmogaus gyvenimui sukėlė po
litinės represijos. 

Kaip pranešė Lietuvos gy
ventojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centras (LGGRTC), Lie
tuvoje atlikto tyrimo rezultatai 
parodė, kad politinių represijų 
aukos patyrė dvigubai daugiau 

Nukelta į 7 psl. 

Buvę diplomatai pralaimėjo bylas 
dėl grąžinimo į darbą 

Arturas Zuokas 

V i ln iu s , spalio 30 d. (BNS) 
— Vilniaus apygardos adminis
tracinis te ismas ketvirtadienį 
atmetė trijų buvusių Lietuvos 
diplomatų Sankt Peterburge ir 
Minske skundus dėl atleidimo 
iš darbo. 

Teismas paskelbė, kad bu
vęs Lietuvos generalinis konsu
las Sankt Peterburge Gintaras 

Ronkaitis, šio konsulato vice
konsulas Darius Ryliškis ir am
basados Baltarusijoje antrasis 
sekretorius Ričardas Ramoška 
iš darbo Užsienio reikalų minis
terijoje buvo atleisti pagrįstai. 

Anot teismo sprendimo, 
buvusių diplomatų skundai yra 
nepagrįsti ir jų tenkinti nėra 
pagrindo. Nukelta \ 7 psl . 

Lietuva pasirašė 
bendradarbiavimo 
sutartį su Europolu 

Vilnius, spalio 30 d. (BNS) 
— Vidaus reikalų ministerijoje 
pasirašytas Lietuvos bendra
darbiavimo susitarimas su Eu
ropos policijos biuru — Euro
polu. 

Susitarimą ketvirtadienį 
pasirašė vidaus reikalų minis
tras Virgilijus Bulovas ir Eu
ropos policijos biuro direktorius 
Jorgen Storbeck. 

Kaip sakė Lietuvos krimi
nalinio policijos biuro Tarptau
tinių ryšių tarnybos vyresnysis 
komisaras Laimonas Vasiliaus
kas, minėta sutartis užtikrins 
teisėsaugos pareigūnų bendra
darbiavimą su kolegomis Eu
ropos Sąjungos (ES) valstybėse, 
kol Lietuva taps pilnateise ES 
nare. 

Kitų metų gegužę Europolo 
konvencija bus patvirtinta Sei
me, ir Lietuva taps pilnaverte 
Europolo nare su pareigomis ir 
atsakomybe. 

Nuke l t a \ 7 psl . 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP. Reuters. AP. !ntenax. ITAR-TASS. 8NS 

žinių agentūrų pranešimais) 

EUROPA 
Ženeva . Jungtinės Tautos 

ketvirtadienį paskelbė, jog lai
kinai atšaukia savo darbuoto
jus iš Bagdado konsultacijoms 
dėl saugumo padėties. 

F r a n k f u r t a s . Ketvirta
dienį buvo evakuota didžiausia 
Vokietijoje Frankfurto centrinė 
traukinių stotis, kai telefonu 
paskambinęs asmuo perspėjo 
apie joje padėtą bombą Pasak 
policijos, asmuo kalbėjo su „už
sienietišku akcentu". Buvo nu
t rauktas vietinių, tarpmiesti
nių ir tarptautinių traukinių 
eismas, stotyje veikusios par
duotuvės ir bankai taip pat 
buvo uždaryti. Tačiau sprogi
mas nurodytu laiku neįvyko 

JAV 
V a š i n g t o n a s . JAV Senato 

komitetas žvalgybos reikalams 
trečiadienį įpareigojo Centrines 

žvalgybos valdybą (CIA) iki 
penktadienio vidurdienio pa
teikti šiai komisijai susipažinti 
reikiamus dokumentus, surink
tus prieš karą Irake. Vienu 
pagrindinių JAV ir jos sąjungi
ninkių motyvų nuversti Sad-
dam Hussein režimą tapo duo
menys apie Irake gaminamą 
masinio naikinimo ginklą. 
Tačiau iki šiol nepavyko rast i 
įrodymų, kad toks žmonijai pa
vojingas ginklas iš tiesų buvo 
gaminamas ..Visus dokumen
tus ir pokalbių tvarkaraščius 
mes tikimės gauti iki spalio 31 
dienos 12 valandos", rašoma 
CIA direktoriui George Tenet 
nusiųstame laiške. Jame neuž
simenama apie pasekmes, ku
rios lauktų už šio termino ne
paisymą. 

Los A n g e l e s . Por Pietų 
Kalifornijoje siaučiančius miš
kų ir krūmynų gaisrus žuvo 
vienas ugniagesys, o tūkstan

čiai jo kolegų stengiasi neleisti 
vėjo genamoms liepsnoms su
naikint i istorinių kalnų mieste
lių San Diego apygardoje. Gais
ruose j au žuvo 20 žmonių. 17 
gaisrų siaubia teritoriją nuo 
Los Angeles iki Meksikos, du iš 
jų siaučia už valstybinės sienos. 
Su gaisrais , kurie jau nunioko
jo 242,800 ha plotą, kovoja dau
giau kaip 12,000 ugniagesių iš 
visos Kalifornijos ir kitų vaka
rinių valstijų. 

RUSIJA 
M a s k v a . Kokybinis san

tykių su NATO gerinimas ati
t inka Rusijos valstybinius tiks
lus ir užsienio politikos strate
giją, ketvirtadienį pareiškė Ru
sijos prezidentas Vladimir Pu-
t in , Kremliuje susi t ikęs su 
NATO generaliniu sekretoriu
mi George Robertson 

KINIJA 

virtadienį abi valstybės susita
rė pratęsti šešių valstybių dery
bas dėl Pchenjano branduolinių 
ambicijų. Tačiau Pchenjanas 
pareikalavo, kad derybų metu 
būtų atsižvelgta ne tik į JAV, 
bet ir Šiaurės Korėjos iškeltus 
reikalavimus. Reikalaudamas 
„vienalaikių veiksmų", Pchen
janas a tmeta Vašingtono pa
teiktą reikalavimą Šiaurės Ko
rėjai atsisakyti savo branduo
linės programos dar prieš tai, 
kai JAV suteiks valstybei sau
gumo garanti jas. Kinija taip 
pat pabrėžė, kad Šiaurės Korė
jos ir JAV reikalavimai turėtų 
būti pradėti vykdyti vienu me
tu. Per pirmąjį derybų ratą Bei-
jing rugpjūčio mėnesį JAV. Ki
nija, Japonija, Rusija ir Pietų 
bei Šiaurės Korėjos nesugebėjo 
pasiekti jokio susitarimo ir net
gi nenusta tė antrojo derybų ra
to datos. 

Be i j i ng . Per Kinijos parla
mento pirmininko ir an t ras pa 
gal svarbą pareigas Komunistų 
partijoje užimančio Wu Bang-
guo vizitą Šiaurės Korėjoje ket-

IZRAELIS 
. J e ruza l ė Izraelio premje

rą Ariel Sharon ketvirtadienį 
apklause policijos pareigūnai, 
t ir iantys dvi bylas del korupci

jos skandalo, į kurį įsivėlė du jo 
sūnūs. A. Sharon buvo klausi
nėjamas apie įtarimus, kad jis 
pasinaudojo iš Pietų Afrikos 
Respublikos verslininko Cyril 
Kern gauta 1.5 mln. JAV dole
rių paskola jo 1999 metų kam
panijos dėl vadovavimo deši
niųjų partijai „Likud" įnašams, 
kurie buvo laikomi neteisėtais, 
grąžinti . Policija įtaria, kad 
premjeras žinojo apie šiuos pa
žeidimus, ir nori išsiaiškinti, 
kokiomis sąlygomis jis paėmė 
C. Kern, vadinamo premjero 
„asmeniniu draugu", paskolą. 
A. Sharon sunūs Omri. „Likud" 
parlamentaras, kuris, kaip ma
noma, tarpininkavo gaunant 
šią paskolą, policijos buvo klau
sinėjamas anksčiau šį mėnesį. 
Premjeras sausio mėnesį per 
spaudos konferenciją visus jo 
šeimai metamus kal t inimus 
korupcija pavadino ..niekingu 
šmeižtu", bet pats iki šiol neat
sakinėjo į klausimus apie šį rei
kalą. 

suėmė vieną labiausiai ieško
mų asmenų Pietų Azijoje, kaip 
įtariama, rugpjūčio 5 dieną or
ganizavus savižudžio sprogdin
tojo išpuolį JAV valdomame Ja-
kartos viešbutyje „Marriott". 
Šis vyriškis, vardu Tohir, buvo 
vienas iš dviejų asmenų, sulai
kytų trečiadienį, teigė valstybi
nės policijos vadovas generolas 
Da"i Bachtiar. Pareigūnai pas 
įtariamuosius taip pat aptiko 
sprogstamųjų medžiagų, kurias 
jie ketino panaudoti naujiems 
išpuoliams. 

AFGANISTANAS 

INDONESIA 
J a k a r t a . Indonesia policija 

Kabulas . NATO taikdariš-
kų pajėgų Kabule vadas ketvir
tadienį pareiškė, kad Talibano 
ir „ai Qaeda" kovotojai gali su
rengti naujų išpuolių prieš 
„lengvai pasiekiamus taiki
nius", panašių į šios savaites 
savižudžių sprogdinimą Raudo
nojo Kryžiaus būstinėje Bag
dade Talibano kovotojų likučių 
suaktyvėjimas privertė Jung
tines Tautas paraginti NATO 
išplėsti savo taikdariškų pajėgų 
veiklą už Irako sostines ribų 
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SPORTO APŽVALGA 

ŠIAURĖS AMERIKOS SPORTO 
ORGANIZACIJŲ APŽVALGA 

Jau daug metų teko gir
dėti pavyzdžių, kaip sportas 
yra apjungęs išeivijos lietuvių 
kilmės jaunimą, suteikęs pro
gų jam užmegzti ryšius su 
Lietuva ir jausti pasididžia
vimą savo lietuvių kilme. To
kius teigimus yra daręs tur
būt kiekvienas Lietuvių Bend
ruomenės krašto valdybos 
narys sporto reikalams, ir 
teigimus, kaip minima vėliau, 
yra daręs buvęs Lietuvos pre
zidentas Valdas Adamkus. 
2002 m. išėjo Sigito Krasaus
ko ir Algimato K. Krasausko 
knyga, minint 2001 metais 
švęstą išeivijos lietuvių spor
to veiklos bei klubų 50 metų 
sukaktį ir nuei tus kelius. 
Knyga pavadinta „penkiasde
šimt sportinės veiklos metų 
išeivijoje" (knygos viduryje 
dar pridėta FASK — ŠALFASS 
50 atmintinieji veiklos tarps
niai). Angliškai: „Fifty Years 
in the Athletic Movement 
Among the Lithuanians in 
Exile" 1951—2001 (PEAC — 
LAUNA — 50: Highlights of 
the Lithuanian Athletic Mo
vement in West Germany and 
North America). Knyga para
šyta lietuvių ir anglų kalba, 
tekstą lietuvių kalba parašė 
Toronte gyvenantis daugelio 
sportinių apžvalgų, reportažų 
autorius Sigitas Krasauskas. 
Vertimus anglų kalbon padarė 
jo sūnus. Algimantas K. Kra
sauskas. Šios knygos leidimo 
lėšas rinko ŠALFASS ir įdomu 

" pastebėti, kad knyga išleista 
gan mažu tiražu, tik 700 egz. 
Pamažu šios knygos kopijos 
„atplaukia" iš Kanados į Ame
riką. Kiek teko suprasti, auto
rius net jas aukoja kai ku
riom lituanistinėm mokyklom, 
įskaitant ir Čikagos, kad jau
nieji mokiniai galėtų su ja 
susipažinti. 

ŠALFASS, tai Šiaurės 
Amerikos Lietuvių fizinio auk
lėjimo ir sporto sąjunga, anks
čiau pavadinta FASK, Fizinio 
auklėjimo ir sporto komitetas. 
, Autoriaus žodyje" keli trum
pi teiginiai sudomina skaityto
ją. Pvz., primenama: „Kny
ga, yra sakoma, geriausia 
saugykla, kuri užregistruotą 
gyvenimo patirtį išlaiko atei
čiai". Minima, kad šioje kny
goje ,.kai kas ir daugiau pri
simintina, užrašoma, kai ko 
dar nebūta skelbto". 

Tuomet, kai knyga buvo 
ruošiama spaudai, Valdas 
Adamkus dar buvo Lietuvos 
prezidentas. Jis parašė pra
tarmę, prisimindamas išeivi
jos sporto entuziastų ir dar
buotojų suvažiavimą 1947 m. 
Augsburge, Vokietijoje. Jo žo
džiais, „viskas" tuo ir prasidė
jo. Jis rašo: „Taigi, sportinio 
judėjimo, švenčiančio 50 metų 
jubiliejų, įnašas į tautiškumo 
ir valstybingumo įdėjų iškėli
mą — neabejotinai svarbus. 
Džiugu, kad pirminių ŠAL
FASS įvardintų tikslų — iš
laikyti lietuvybę — laikomasi 
ir šiandien. Nuoširdžiai linkė
čiau, kad šis judėjimas dar 
ilgai gyvuotų, vedamas tų pa
čių gairių". 

Knygoje 326 puslapiai. Ji 
moksliškai išdėstyta — pra
dedant pratarme, padėkos žo
džiais, padėka leidinio rėmė
jams, {domiausia dalis, žino
ma, tai pats knygos turinys ir 
istorinės nuotraukos su pa
aiškinimais. Pabaigoje — 
2001 m. ŠALFASS vadovybės 
sąrašai ir dar, kas kiekvie

nam rimto veikalo autoriui 
pareiga, panaudotų litera
tūros šaltinių sąrašas bei 
santrumpos. Aplanko viršelio 
menas — Telesforo Valiaus. 

Išeivijos sporto žinovai 
turės peržiūrėti knygos turinį 
ir tikslingumą. Ką galima 
knygoje matyt, tai perspaus
dintus S. Krasausko įvairių 
laikmečių straipsnius, kurie 
pasirodė Kanadoje leidžiamo 
savaitraščio „Tėviškės žibu
riai" puslapiuose. Vadinasi, 
įvykiai užfiksuoti tuo metu, 
kai jie įvyko. Kitur matyti 
ŠALFASS klubų rungtynių 
rezultatai, žaidžiant prieš 
Australijos lietuvių krepšinio 
rinktines a r prieš Lietuvos 
rinktines. Aprašomos Šiaurės 
Amerikos rinktinių ir klubų 
išvykos į Pietų Ameriką, Aus
traliją, Lietuvą. Tai įrodo, kad 
Šiaurės Amerikos lietuvių 
sporto klubai ne vien lošė tik 
vieni prieš kitus. Aprašomas 
krepšinis, lauko tenisas, spau
da ir leidiniai. Aprašomi kai 
kurie Lietuvos sportininkų 
laimėjimai, kaip, pvz., Šarūno 
Marčiulionio krepšinio mo
kykla ir su negalia Lietuvos 
sportininkai specialioje olim
piadoje 1997 m. 

Kas norėtų šią knygą 
panaudoti moksliniam darbui, 
turėtų gerokai ją pavartyti ir 
su ja susipažinti. Nors turi
nys daug ką nurodo, gal šiek 
tiek sunkiau būtų rasti, kiek 
kartų ir kur yra paminėti įvai
rių JAV ar Kanados miestų 
sporto klubai ar individai, 
vadovai ar veikėjai. Sunku 
greitai būtų sužinoti, kur vei
kė moterų komandos įvairiuo
se sportuose, pvz., tinklinis, ir 
kokį vaidmenį moterų koman
dos bei veikla turėjo dides
niam veiklos fone. (Pavarčius 
knygą, matyti 90 psl. minimos 
Toronto moterų krepšinio 
komandos, gal yra ir kitų 
paminėjimų kitur). Moksli
nėms knygoms tokios rūšies 
indeksas (sąrašai pagal auto
rius, tema ir knygų puslapių 
pažymėjimai, kur jie minimi) 
tokioms paieškoms daug pade
da. Tačiau, taip pat reikia 
prisiminti, kad autorius, apsi-
brėždamas savo tikslus, rašė, 
kad šioje knygoje „nerašoma 
čia sporto klubų kūrimosi 
istorijų ar apie buvusius var-
žybinius įvykius nuosekliai. 
Tai buvo atlikta 'Išeivijos lie
tuvių sportas' — 1986 leidiny
je". Vadinasi, asmuo, kuris 
nori išsamiau sužinoti lietuvių 
išeivijos sporto veiklos kelią, 
tikriausiai turėtų prie rankos 
turėti ne vien šią knygą, bet 
ir kitas knygas, minėtas lite
ratūros sąraše. 

Vis vien reikia teigti, kad 
Sigito Krasausko ir Algi
manto K. Krasausko paruošta 
knyga užpildo ypatingą išeivi
jos gyvenimo dokumentavimo 
nišą. Jinai dokumentuoja Šiau
rės Amerikos (per ŠALFASS) 
lietuvių sportininkų, veikėjų 
ir entuziastų dalyvavimą 
svarbiuose istoriniuose me
tuose po Antrojo pasaulinio 
karo, kai Lietuva prarado sa
vo laisvę, kai su ja reikėjo 
palaikyti ryšius okupantų 
priežiūroje, ir kai Lietuva vėl 
atgavo savo nepriklausomybę. 
Knyga užfiksuoja, kaip jauni 
žmones sukūrė sportinės or
ganizacijos struktūras, kaip 
lengvai galėjo porsilieti ir įsi
jungti vien Į savo naujų gy
venamų šalių sporto veiklą. 

DRAUGAS 

San Diego sporto klubo „Aras" ir Šarūno Marčiulionio suruoštame teniso tu rnyre š.m. rugsėjo 26. 27 ir 28 d. Iš 
kairės: Kastytis Latvys, Dalia M. Stankaitiene, Jurgi ta Gurevičienė, Jo lanta Latvienė, Šarūnas Marčiulionis, 
Eglė Kulbokienė, Audrius Kulbokas, Romas Urbonas, Vytas Balčiūnas. Elvyros Vodopalienės nuotr. 

San Diego lietuvių sportfl klubo „Aras" ir Š. Marčiulionio ruoštame teniso turnyre rugsėjo 26, 27, 28 d. dalis 
moterų teniso žaidėjų. Iš kairės sėdi: Dalila Fryer, Dalia Grigaitis; stovi: Diane Krikščiūnas, Ina Sekas, Vanda 
Vebeliunienė, Giedrė M. Naujokaitytė-Berggren, Milda Landienė, Dalia M. Stankait iene. E.Vodopalienės nuotr. 

PRALAIMĖJO PER NESUSIPRATIMĄ 
Praėjusį sekmadienį „Li-

tuanicos" pirmoji vienuolikė 
baigė rudens rato pasirodymą 
„Metropolitan" futbolo lygos 
„major" divizijoje. Šį kartą 
likimas jai iškrėtė šposą — dėl 
nežinia kieno kaltės įvyko 
didžiulis nesusipratimas. 

Paprastai pradžioje rung
tyniauja rezervinės komandos, 
o po jų — pagrindinės sudėtys. 
Tačiau šį kartą, nuvykus į 
numatytą aikštę Buffalo Gro-
ve, IL, miestelyje, sužinota, 
kad 12 vai. turi žaisti pirmoji 
komanda, o po to — rezervai. 

Tokiu būdu mūsiškių re
zervinei reikėjo stoti kovon 
prieš lentelės I vietoje stovin
čius „Polonia" komandos 
pagrindinius vyrus. Čia, aiš
ku, vilties geriau pasirodyti 

nebuvo. 
Pirmame kėlinyje gauti 3 

įvarčiai, o antrame — irgi tiek 
pat, nepaisant, kad po per
traukos aikštėn jau buvo 
išėjęs vienas kitas „Lituani-
cos" pirmosios komandos 
žaidėjas. Netrukus susirinko 
ir likusieji futbolininkai, ta
čiau jie turėjo grįžti namo, net 
nepersirengę aeiformomis. 

Klubo vadovas Albertas 
Glavinskas dėl to labai išgy
vena ir kaltina lygos vadovą, 
kad be reikalo reikėjo atiduoti 
3 taškus. „Mes būtume lai
mėję rungtynes, jeigu ne šis 
pakeitimas tvarkaraštyje", — 
sakė A. Glavinskas. 

Tai buvo paskutinis žaidi
mo sekmadienis „Lituanicos" 
vyrams. Jie dabar iš 9 rung

tynių turi 5 taškus, tiek pat, 
kaip ,,Green-White", kuriai 
dar yra likęs vienas susitiki
mas. 

Pirmoje lentelės vietoje 
stovi „Polonia", kuri po 8 
rungtynių turi 16 taškų, o 
antroje — „Vikings" su 14 
taškų iš tiek pat rungtynių. 
Trečioje — „Schvvaben" — 13 
taškų iš 7 susitikimų. 

Kitų praėjusio sekmadie
nio „major" divizijos rungty
nių pasekmes: „United Serbs" 
— „Maroons" 5-1, „Sockers" 
— „Lightning" 1-1. 

Pirmoje divizijoje jau su
žaisti visi susitikimai. Čia pir
mauja iš „major" divizijos pa
vasarį iškritusi „Kickers" 
komanda su 23 taškais. 

E.Š. 
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LTV IR "AUDIMAS" - MOKSLEIVIŲ KREPŠINIO 
LYGOS RĖMĖJAI 

Lietuvoje gyvenantis sporti
ninkas ar istorikas tokios 
knygos negalėtų parašyti iš 
įvykių dalyvių perspektyvos, 
kaip padarė šie autoriai. 

Pridedant anglišką teks
tą, autoriai pasitarnauja ir 
tiems, kuriems sunku ar neį
manoma lietuviškai skaityti. 
Vienoje bibliotekų duomenų 
bazėje, pavadintoje „VVorld — 
Cat", kol kas matyti, jog tik 
Kanados nacionalinė bibliote
ka (National Library of Ca-
nada) užregistravo, kad turi 
šios knygos egzempliorių. Rei
kia tikėtis, kad kopijų atsiras 
ir kitose bibliotekose Šiaurės 
Amerikoje bei Europoje, įskai
tant Lietuvą. Pvz., būtų gerai, 
jeigu egzempliorius atsirastų 
„Sport Information Resource 
Centre" (SIRC) Ottavva, 
Kanadoje, ar Kanados bei 
JAV universitetų bibliote
kose. Jei autorius teigia, kad 
knyga yra saugykla, tai bib
liotekos yra saugyklų užtik-
rintojos. 

Ramunė Kubiliūtė 

2003-2004 metų sezono 
Lietuvos moksleivių krepšinio 
lygos (MKL) rėmėjais tapo 
Lietuvos televizija (LTV) ir 
akcinė bendrovė "Audimas". 
MKL direktorius Darius Sar-
kanas ketvirtadienį bendra
darbiavimo sutartis pasirašė 
su Lietuvos nacionalinio radi
jo ir televizijos (LRT) genera
liniu direktoriumi Kęstučiu 
Petrauskiu ir AB "Audimas" 
pardavimų direktoriumi Ar
vydu Povilaičiu. 

D. Sarkanas atkreipė dė
mesį, kad ir moksleiviai krep
šinį žaidžia įspūdingai - nere
tai pasitaiko suaugusiųjų krep
šiniui nenusileidžiančių mo
mentų. MKL direktorius pa
sidžiaugė, kad per LTV įspū
dingas akimirkas pamatys ir 
įsidėmės daug platesnė audi

torija, o ne tik sporto salėje 
tuo metu esantys aistruoliai. 

K. Petrauskis savo ruožtu 
pažadėjo, kad dės visas pa
stangas kuo plačiau pristatyti 
moksleivių žaidimą. "Televi
zijos dėmesys lygai ne tik ska
tins moksleivius kuo geriau 
žaisti, sieksime atkreipti tėvų, 
mokytojų bei kitų jaunam 
žmogui įtaką darančiųjų dė
mesį į jaunimo užimtumo ska
tinimo formas". - teigė LRT 
vadovas. 

LTV tapo informacine MKL 
rėmėja, o "Audimas" lygai 
tieks oficialią jos aprangą bei 
krepšinio kamuolius. 

Trečiajame MKL sezone iš 
viso dalyvaus per 900 ko
mandų, kuriose žaidžia per 11 
tūkst. jaunųjų krepšininkų iš 
visos Lietuvos. ELTA 
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Tel. 773-229-9965 
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DR. JOVITA KERELIS 
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VIDASJ.NEMICKAS,M.D. 
KARDOLOGAS-SlRDES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St., 
Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708-423-5155. 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
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219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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. 

ČIKAGOJE RENGIAMOS DIDELĖS 
JAUNŲJŲ KREPŠININKŲ VARŽYBOS 

EDVARDAS ŠULAITTS 

Iš kaires LRT generalinis direktorius Kęstutis Petrauskis, MKL direkto
rius DartuB Sarkanas ir AB "Audimas" pardavimų direktorius Arvydas 
Povilaitis Sauliaus Venckaus. (ELTA) nuotr 

Lapkričio 1-2 d. Čikagoje 
įvyks vienas didesniųjų Či
kagos lietuvių šių metų sporto 
renginių. Tai 2003-jų metų 
ŠALFASS-gos jaunučių krep
šinio varžybos. Jos turėjo būti 
pravestos pavasarį Toronto 
mieste, Kanadoje. Tačiau dėl 
SARS ligos epidemijos buvo 
atidėtos, o po to jas buvo nu
spręsta pravesti kitoje vietoje 
— Čikagoje. 

Kaip mums pranešė šių 
didelių varžybų vyriausias 
rengėjas — dr. Donatas Siliū-
nas, į varžybas atvyksta 40 
komandų iš Toronto .Aušros", 
Detroito „Kovo", Čikagos ASK 
„Lituanicos" ir Lietuvos. Iš 
viso laukiama apie 350 jau
nųjų krepšinio entuziastų nuo 
7 iki 16 metų. Čia bus varžo
masi berniukų, mergaičių ir 
mišriose grupėse. 

Varžybų atidarymas bus 
šeštadienį (lapkričio 1 d.) 8 
vai. ryto La Grange miestelyje 
esančios gimnazijos — Lyons 
Township HS patalpose — 100 
S. Brainard Ave. Šiame pasta
te esančiose salėse bus rung
tyniaujama nuo 9 iki 4 vai. po 
pietų. Sekmadienį rungtynės 
prasidės irgi 9 valandą ir bus 
žaidžiama iki 3 vai. po pietų. 
Sekmadienio popietę vyks 
baigminiai susitikimai. 

Žiūrovų dėmesį turėtų 
traukti iš Kretingos atvyks
tanti krepšinio komanda, 
kuriai vadovauja treneris 
Vaclovas Janavičius. Tai 
7-8 skyriaus mokiniai, 
kurie yra gerai pasirodę 
savo amžiaus komandų pir
menybėse. 

Apie svečius iš Lietuvos 

Lietuvos jaunieji į Čikagą 
atvyko jau šį ketvirtadienį. Jie 

savaitgalį žais Šiaurės 
Amerikos lietuvių pirmeny
bėse, o nuo pirmadienio pra
dės žaidimus ir su amerikiečių 
bei lietuvių komandomis įvai
riose salėse. Pirmąjį pasi
rodymą jaunieji Lietuvos 
atstovai turės pirmadienį, lap
kričio 3 d., 7:30 vai. vak. 
„Bul's Academy" pastate, Lis-
le, IL su amerikiečių jaunimo 
komanda. Antradienį kretin-
giečiai rungtyniaus 4:30 vai. 
p.p. Park District pas ta te , 
Oak Lawn, IL, trečiadienį jie 
susikibs su „Lituanica" Pa
saulio lietuvių centre, Lemon-
te, 6:30 vai. vak., o ketvirta
dienį 8 vai. vak. Napperville, 
IL, su tenykščiais jaunaisiais 
krepšininkais. 

Penktadienio vakare Kre
tingos jaunieji galės atsipūsti 
ir stebėti Čikagos „Bulis" — 
Philadelphijos NBA lygos pro
fesionalų rungtynes United 
Center salėje. Lietuvos jau
nieji krepšininkai į namus 
pajudės sekmadienį, lapkričio 
9 dieną. 

Daugiau apie iš Lietuvos 
atvykstančiuosius jaunuosius 
krepšininkus informuosime 
vėliau. Pateiksime ir atvyku
siųjų sąrašą. 

O dabar — tik bendro 
pobūdžio informacija apie kito 
savaitgalio krepšinio varžybas 
ir Lietuvos jaunųjų krep
šininkų vizitą Čikagoje. Paro
dykime jiems tinkamą dėmesį! 

Jaunuosius svečius iš 
Lietuvos globoja ASK „Li
tuanicos" vadovybės nar iai . 
Čia dar reikia pridėti, kad šių 
didžiųjų žaidynių proga, šeš
tadienio vakare, lapkričio 1 d., 
PLC yra ruošiamas sporti
ninkų pobūvis. Į jį vietas gali
ma rezervuoti, skambinant 
Dainai Siliūnienei 630-652-
3204. 

mailto:administracija@draugas.org
mailto:redakcija@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org


Kokie graudūs žodžiai ne
pasimetusiu lietuvio lau

kia truputėlį tolėliau šiame 
rašiny... Liūdna ir pikta. 
Liūdna, bet tame yra daug 
teisybės. Pikta, jei partiš
kume įžiūrima tikrovė. 

Lietuvos sociologas štai ką 
rašo: „Kas šiandien yra Lie
tuva? Nors ir skaudu, privalo
me pripažinti: nedidelė, ne
pakankamai išplėtotos pra
monės šalis, labiau agrarinė 
negu civilizuota. Trokšta pa
kilti iš skurdo, tačiau intelek
to atžvilgiu archaiška, sukaus
tyta neefektyvių švietimo, 
sveikatos apsaugos, socialinio 
aprūpinimo sistemų" (Riman
tas Skeivys, JEuropietiškieji 
lietuvių kultūros akiračiai"; 
„Dienovidis", 2003, nr. 2-3). 

O man privačiame laiške 
vienas Amerikos universiteto 
profesorius prirašė: „S.O.S., 
Lietuva merdi... Liūdna, bai
su, graudu, žiauru, beviltiška" 
(Privatus laiškas, 2003.0725). 

Štai ir turime gedulingą 
giesmelę: ilsėkis ramybėje miela 
Lietuvėle. Tavęs niekas ne
myli, tave išpardavė didieji 
bankų ir įmonių vagys, besi-
slapstą užsienyje, ir tie, kurie 
dar šiandien ten plūduriuoja 
tarp Klaipėdos ir Alytaus. Ta
vo syvus siurbia ir mažesni 
apgavikai, vagią iš savivaldy
bių ir iš ministerijų. Kentėk, 
archaiška Lietuva, tavo laikai 
yra sunkūs. 

Tokie aitriai kartūs teore-

AR NAKTĮ JAU PAKEIS RYTAS? 

tiku ir emocingai suvargusių 
žmonių žodžiai. Nemalonus ir 
Kauno studentės, jau pusę 
studijų baigusios, čia tarnaite 
uždarbiauti atvykusios, galvo
jimas: „Kai užsidirbsiu, pirmiau
sia apžiūrėsiu New Yorko nak
tinius klubus, juos palyginsiu 
kauniškiais. Mes turime gerų". 

Mergaitei tik naktiniai 
klubai rūpi. O kaip palyginus 
Kauno ir New Yorko operas, 
kaip su muziejais, bibliote
komis, meno parodomis, išsi
mokslinusi lietuvaite? Ir jūs, 
gerbiami sociologai, ar svarbu, 
kad Lietuva nedidelė? Tik ne
didelę galima išpuošti, aukštai 
iškelti. Ką bloga randate Lie
tuvos agragariškame bruože? 
Ar tai ne stovis, lengviausiai 
pasiduodąs kultūrai? Ir jūs, 
mano bičiuliai profesoriai, 
pavojus regėdami, nepasiduo
kite ir nešaukite S.O.S., bet 
raginkite tautą atbusti, ra
ginkite ją pirmyn. Žinoma, pir
myn ne į kokias partines aukš
tumas, bet į pagalbą Lietuvai. 

Žinoma, po tokio bestiališ-
ko komunizmo siautėjimo tau
toje liko invalidumo žymių. Juk 
Maskvai padėjo ir ne vienas 
lietuvis, ypač tokie partiniai 
keistuoliai, parsidavėliai, kaip 
Antanas Sniečkus. O apie juos 
su smilkylais vaikščiojo ir A. 

VYTAUTAS VOLERTAS 

Venclova, ir S. Nėris, ir P. 
Cvirka, ir K. Korsakas. Ir 
daug kitų kultūrininkų, nors 
ne pačios raudoniausios klasės 
maršalkų. Ir šiandien Lietuvo
je, net aukščiausiose vietose, 
gyvenimą dar rikiuoja buvę 
siaubingos eros vaidilos, nors kai 
kurie stengiasi nesukti ir savo 
pareigas vykusiai atlikti. Juk 
žino, kad istorija tik prityla 
laikinai. Ji nieko nepamiršta, 
nebyle netapą ir atgal nepasuka. 

Dėl Lietuvos pražūties ne
nuogąstauju, nors egzistuojan
čias problemas reikia matyti ir 
nebandyti jų nuslėpti. Štai 
viena jų: „Negaluojantis kai
mas su savo sudarkyta kultū
ra yra paliktas ryti monopoli
joms ir dvasiniam nykimui" (dr. R. 
Grigas, „Draugas", 2003.0722). O 
kas tą kaimą pavojuje paliko? 
Viena po kitos buvusios vy
riausybės, vienas po kito pre
zidentas. Taigi: kaltės yra ne 
tik senose, raudonose, bet ir nau
jose administracijose. Senieji 
tyčiomis kaimą suniekino, kad 
jame neatgimtų tautos sveika
tingumas, kaip buvo XTX am
žiuje. O daug naujųjų, sava
naudiškumo ant pečių pagul
dytų, plėšė ir plėšė, plėšia ir plėš, 
kol, žinoma, ant kojų pastovės. 

Praeity kažkodėl visos 
reikšmingesnės bylos, turėju

sios svarstyti didelius išnau
dojimus, stambias vagystes ir 
stambius papirkinėjimus, baig
davosi įsisenėjimo formule. 
Pvz., EBSW byla Kauno apy
gardos teisme. Dingo bankai ir 
šimtai milijonų, staigiai pasi
pylė dešimtys naujų turčių ir 
tūkstančiai išsiurbtų varguo
lių. Bet įsisenėjimas — palai
ma teismams ir plėšriesiems 
sukčiams. Kai kam įstatymai 
buvo palankūs, kai kam nebu
vo jokių įstatymų. Laimingieji 
ir nelaimingieji. O gal sukčiai 
Lietuvoje yra laikomi teisiais? 

Manykime, kad dabar bus 
kitaip. Juk naujasis Lietuvos 
prezidentas prieš rinkimus 
žadėjo: „Padarysiu tvarką". 
Tai gal jis jau daro tvarką? 
Sučiupti trys korumpuoti tei
sėjai. (Teisėjai, ne kokie nors 
policininkėliai; teisėjai, kurių 
algos dešimteriopai praaugo jų 
pareigas.) Išvaryti septyni 
diplomatai, specializavęsi kon
trabandos amatuose. Be to, 
Lietuvos gyventojų galvose 
ūžia klausimas: kodėl vieni iki 
šiol negalėjo atgauti savo tėvų 
žemės, o kiti, ypač valdinin
kai, gavo kažkodėl sklypus 
geriausiose vietose? Tai bent 
įdomus tango, šokamas ant 
svetimos žemelės. Tai bent 
valstybinė žemėtvarka. 

Šie klausimai apie teis
mus, diplomatiją ir žemėt
varką, iškilo šiomis dienomis 
ir iškilo staiga. Ar tai „pada
rysiu tvarką" pasekmės? Gali 
būti. Buvo kalbama, kad pre
zidentas Lietuvoje mažai ką 
gali, kad jo priešrinkiminiai 
pažadai yra beverčiai. Bet 
prezidentas turi teisę kalbėti, 
jis gali daug ką priminti sei-
mūnams, vyriausybei, gali de
rėtis su premjeru ir Seimo pir
mininku. Kalba taip pat turi 
reikšmės, ypač kai ji yra apie 
kažkieno nevykdomas ar krei
vai vykdomas pareigas. Žodžius 
daug kas girdi, net ir Lietuvos 
pagoniški dievukai teisėjai. 

Tai gal šie juodų ir gėdin
gų laikų atidengimai yra vyk
domi naujo prezidento valia? 
Paksas nebuvo mano pasirin
kimas. Juk politiniais žong-
lieriais pasitikėjimas, ypač 
kai tuos žonglierius remia ne
aiškios kilmės pinigai, yra sli
dus. Tačiau dabar, kai Lie
tuva vedama „tvarkos" krypti
mi, nuomonę reikia keisti, jei 
tvarka iš tikrųjų yra naujo 
prezidento kelias. 

Ar teisėjų, diplomatų, že
mėtvarkininkų įtariami prieš-
įstatyminiai prasižengimai 
vėl bus skirti įsisenėjimui? Ar 
vagys vėl ves derybas ir mai
nus su policija bei tardytojais? 
Tada prezidento pažadai būtų 
niekingi, o Lietuvos ateitis — 
tamsi. Tačiau šia tamsa neti
kime ir kitą kartąją paneigsime. 

NE VISI SUTARIA DĖL PAMINKLINES LENTOS 
Neseniai Vilniaus meras 

Artūras Zuokas pasiūlė įam
žinti JAV prezidento George 
W. Bush vizito į Lietuvą atmi
nimą — ant miesto Rotušės 
pritvirtinti paminklinę lentą 
su prezidento žodžiais: „Lietu
vos priešai yra ir Amerikos 
priešai". Toks pasiūlymas su
kėlė nemažai diskusijų. 

Taip jau Lietuvoje klosto
si, kad dažniausiai diskutuoja
ma ne apie mintį, o apie žmo
nes, kurie ją paskelbia. Gin
čijantis, ar reikalinga tokia 
paminklinė lenta, nuomonės 
labiausiai skyrėsi tarp žmo
nių, turinčių skirtingą požiūrį 
į du asmenis — Zuoką ir Bush. 
Tiesa, buvo bandžiusių klaus
ti, ar JAV prezidento vizitas 
buvo istorinis, svarbus ir ar prieš j į 
sekę įvykiai nusipelno tokio 
monumentalaus įamžinimo. 

Filosofas ir vilnietis Bro
nius Genzelis sako, kad pa
minklinė lenta negali būti 
skirta žodžiams atminti, pa
minklai skiriami įvykiams. 

B. Genzelis: 
— Lentos juk ne tam, kas 

ką pasakė. Paskui gali tie žo
džiai keistis. Ir nieko nereiš
kiantys, jie ypatingai gražūs 
tik pasakyti. Paminklinės 
lentos — tai koks nors įvykis 
turėjo įvykti. Na, sakysime, 
kokia nors institucija ten po
sėdžiavo, kuri turėjo lemiamos 

įtakos tolimesniems Lietuvos 
įvykiams, arba, sakysim, koks 
nors žymus to meto kultūros 
veikėjas, arba, kaip, sakysim, 
Laisvės lygos buvo organizuo
tas mitingas prie Vidaus rei
kalų ministerijos, — čia tas irtas 
įvyko. Tokia proga, nes dabar, 
jeigu mes pasidairysime kitur, 
tarkim, po kokį nors Paryžių, 
tai matysime įvykiams lentų 
ne t i ek^aža i prikabinėta. Tai 
ne sovietinis reliktas... 

Tačiau Artūras Zuokas ma
no, jog paminklinė lenta su prez. 
Bush žodžiais yra simbolinė, 
bent jau dėl kelių istorinių 
priežasčių. 

A. Zuokas: 
— Tai šiuo atveju, bent jau 

aš įsivaizduoju, mes pažymi
me, būtent ir pagerbiame 
svarbų istorinį vizitą, tai yra, 
pirmas vizitas į Lietuvą JAV 
prezidento. Antra, pati frazė, 
kuri buvo ištara, yra labai 
stipri. Tam tikra prasme tai 
yra ir Amerikos įsipareigoji
mas. Visi prisimenam, ką 
mūsų tėvai ar seneliai galvojo 
1940-1949 metais, kada po 
karo mūsų partizanai tikėjosi 
tam tikrų veiksmų iš JAV pu
sės. Taigi kažkuria prasme, 
galbūt tų vilčių, kurios tuo me
tu buvo labai svarbios daugu
mai mūsų valstybės žmonių, 
šiandien štai oficialus pasaky
mas, kad taip turėtų būti. Na, 

ir trečia, ir turizmo prasme 
irgi yra svarbus veiksnys. Ir, 
be abejo, žiniasklaidos dėme
sys, kuris taip pat galėtų vie
šinti arba platinti didesnį ži
nojimą apie Vilniaus miestą kaip 
Lietuvos Respublikos sostinę. 

Miesto vicemeras Kęstutis 
Masiulis ragina, prieš įren
giant tokią paminklinę lentą, 
pasitarti su visuomene ir ap
svarstyti, ar išties gyventojai 
mano, kad ji reikalinga, ir ar 
tokia lenta bus žmonių natū
raliai priimta. Zuokas sako, 
kad tai jau padaryta. 

— Taip, sprendimas yra, 
ir lenta bus. Norint tai pada
ryti, t.y. projektą įgyvendinti 
iki lapkričio 23-iosios dienos 
— yra ne tiek jau daug laiko. 
Tačiau buvo diskutuota ir kal
bėta apie tokią idėją ir su po
litologais, Seimo politikais ir 
taip pat su politikos temomis 
rašančiais žurnalistais bei vi
suomenės kultūros atstovais. 
Faktiškai tik po bendrų nuomo
nių susirinkimo buvo apsispręsta 
šitą idėją pristatyti viešai. 

Tuo tarpu meno žmonės 
pastebi ir kitą problemą. Sa
vaitraščio „7 meno dienos" redak
torius Linas Vildžiūnas sako, 
kad, tarkime, visos vietos, ku
riose lankėsi šv. Tėvas, buvo 
padabintos atminimo lentomis, 
todėl lenta su JAV prezidento 
žodžiais galėtų būti, tačiau 

Vilniuje, kaip ir daugelyje 
kitų šalies miestų, paminklai, 
statomi seniai gyvenusiems 
politikams. Šie paminklai 
lieka svetimi žmonėms. 

L. Vildžiūnas: 
— O tas valstybinis proce

sas, aš nekalbu apie meriją, 
šita dirbtinė Vilniaus lituani-
zacija, tai man atrodo, tikrai 
labai nepagrįsta istoriškai. 
Galų gale Vilnius yra svarbus 
ir įdomus tuo, kad jisai visą 
laiką buvo daugelio kultūrų 
miestu. Multikultūriškumas 
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Danutė Bindokienė] 

Praėjusią vasarą Lituanistikos tyrimo ir studijų centrą Čikagoje aplankę 
— Šiaulių universiteto docentas, studijų prorektorius dr. Juozas Pabrėža 
(kairėje) ir LR Užsienio reikalų ministerijos patarėjas išeivijos klausi
mams dr. Rimantas Morkvėnas. Viduryje — LTSC pirmininkas prof. dr. 
Jonas Račkauskas. 

— tikroji miesto istorija — pir
miausia ir turi būti atspindė
ta. Ir kiekvienam vilniečiui ji 
turėtų priminti unikalų šito 
miesto pobūdį. O ne koks nors 
gen. Žemaitis prie Krašto ap
saugos ministerijos arba mūsų 
šitie kunigaikščiai. 

Meras žada, kad greitai pa
minklai gali įgauti daugiau žmo
giškų bruožų, ir vardijo Užu
pio menininkų iniciatyvas. 

Sigitas Babilius 
Laisvosios Europos radijas 

Tik tegul dirba, juk jie 
niekam netrukdo... 

Besibaigiant spaliui, JAV 
valstybės teisėsauga 
areštavo per 250 nele

galių imigrantų, dirbančių 
didžiojo Wal-Mart prekybos 
tinklo parduotuvių valytojais. 
Po to šio krašto žiniasklaidoje 
pasirodė daug pasipiktinimo, 
kad Amerikos bendrovės sam
do nelegalius imigrantus, kai 
galėtų tas darbo vietas už
pildyti vietiniai gyventojai. 
Tačiau niekur' nebuvo pažy
mėta, kad „vietiniai gyvento
jai" tokių prastų, su mažais 
atlyginimais darbų iš tolo kra
tosi, todėl atsiradusią tuštu
mą reikia užpildyti sutin
kančiais dirbti ir sunkiai, ir už 
mažus atlyginimus. 

Tai iš esmės yra žmonių 
išnaudojimas, nes nelegalūs 
imigrantai negali pasiskųsti, 
jeigu jiems užkraunami patys 
nemaloniausi darbai ir siūlo
mi menki atlyginimai. Ne vien 
bendrovės, samdančios tuos 
darbininkus, pasinaudoja jų 
nesaugia padėtimi. Paprastai 
darbus nelegaliems imigran
tams parūpina įvairios agen
tūros. Jos tam tikrą dalį dar
buotojo atlyginimo pasilieka 
sau, be to, žmogus turi mokėti 
nemažą sumą ir už darbo su
radimą. 

Nelegalūs imigrantai, dau
giausia iš Meksikos, o pasta
ruoju metu ir iš Rytų Europos, 
ne tik valo įstaigas, parduo
tuves bei kitus pastatus, bet 
taip pat dirba žemės ūkyje, 
ypač nuimant derlių. Šių dar
buotojų neapsaugo jokios uni
jos ar kitos organizacijos, todėl 
darbdaviai nepasirūpina svei
katos apdrauda, patys nusta
to atlyginimą ir darbo valan
das. Kadangi žmonėms reikia 
pinigų (daugelis didžiąją dalį 
algos siunčia giminėms į tė
vynę), jie sutinka su visomis 
sąlygomis, nes bijo būti depor
tuoti. 

Tačiau bijo nukentėti ir 
darbdaviai, kurie samdo nele
galius imigrantus. Ypač po 
2001 m. rugsėjo 11 d. Ameri
koje į kitataučius, nelegaliai 
patekusius į šį kraštą, žiūrima 
su įtarimu. Imigracijos įstaty
mų dabar tvirčiau laikomasi, 
tad nelegalūs imigrantai, kri
tę valdžiai į akis. deportuoja
mi. 

VVal-Mart bendrovė laiko
ma viena didžiausių (jeigu ne 
pati didžiausia). JAV-se ji turi 
per 3,000 parduotuvių, kas
met darančių apyvartą už 
maždaug 245 milijardus dol. 
Parduotuvės samdo per vieną 
mln. darbuotojų. Valytojai, pap
rastai dirbantys naktį, sudaro 

| jau visai atskirą darbuotojų 

klasę, į kurią nesunkiai įsi
rikiavo ir nelegalūs imigran
tai. Padarius kratą 60 parduo
tuvių, esančių 21-oje valstijo
je, rastieji nelegalūs darbuoto
jai bus išsiųsti į savo gimtuo
sius kraštus. 

Nereikia stebėtis, kad 
VVal-Mart vadovybė teisinasi 
nieko nežinojusi apie šių valy
tojų legalų ar nelegalų statu
są. Valytojai samdomi per ati
tinkamas agentūras, legalumo 
netikrinant. Svarbu, kad dar
bas tinkamai atl iekamas. 
VVal-Mart stengiasi atsiriboti 
nuo atsakomybės, nes už nele
galių imigrantų samdymą gre
sia nemažos piniginės baudos: 
už kiekvieną asmenį reikėtų 
sumokėti 10,000 dol. Kadangi 
areštuota 250 valytojų, o dar 
tikimasi surasti papildomus 
300, bendrovei visas šis rei
kalas kainuotų daugiau kaip 3 
mln. dolerių. Tačiau dar skau
džiau negu piniginė bauda 
būtų „žala geram VVal-Mart 
vardui", nes jau dabar prie
kaištaujama, kad ši bendrovė 
sugriovusi ir eilinių amerikie
čių, ir federalinės valdžios, 
pasitikėjimą. 

Ar visa tai neatrodo audra 
vandens šaukšte? Kad šiame 
krašte yra tūkstančių tūks
tančiai nelegalių imigrantų, 
niekas neneigia. Kad didžioji 
dalis dirba, niekam į akis ne
krenta, gerbia įstatymus, taip 
pat nenaujiena. Jeigu jų ne
būtų, ne vienoje gyvenimo sri
tyje atsirastų nemažų spragų, 
kurias būtų sunku užpildyti. 
Retas žmogus paliktų savo tė
vynę, šeimą, artimuosius ir 
leistųsi į nežinią, kur jo niekas 
nelaukia, kur nesupranta kal
bos, nežino papročių ir gyveni
mo būdo, jeigu savoje šalyje 
būtų lengviau pragyventi. Ar
gi galima tuos žmones kaltin
ti, jeigu, nesulaukdami, kai į 
geresnį gyvenimą vartai at
sivers legaliai, pamėgina įlįsti 
pro plyšius tvoroje? Žinome, 
kad ir daug lietuvių randa ta
kelius bei kelius, kuriais pa
tenka į Ameriką nelegaliai. 
Kai kurie čia pasilieka, kiti il
gainiui grįžta namo, bet visi 
stengiasi kaip nors įsikabinti į 
darbą, pragyventi, prakusti, 
svarbiausia — paremti savuo
sius Lietuvoje. Niekas iš es
mės jų negaudo, nepersekioja, 
jeigu patys dėl kokios prie
žasties valdžiai į akis ne
krenta arba kas nepakiša lie
žuvio. Be abejo, ir VVal-Mart 
valytojus kažkas apskundė, o 
ši operacija laikinai sudarys 
sunkumų ir kitiems nele-
galams, kol viskas vėl bus 
užmiršta. 

KAS APVERKS JŲ DALIĄ.. 

Nr. 37 
Sibiro tremties atminimui 

VINCAS ADOMĖNAS 

Duobė buvo iškasta, rei
kėjo tiktai nuvežti ir užkasti. 
Viliojo dvi papildomos laisvos 
dienos, todėl sutikau. 

Nuvedė į arklidę, kur jau 
laukė toks pat savanoris. Tuo 
metu lavonus į kapus vežioda
vo jau arkliu. Mudu jį pa
kinkėme į plačias roges ir, vie
no apsauginio lydimi, nuva
žiavome prie lavoninės. 

Tai buvo nedidelis namelis 
vienomis durimis ir dviem 
langais. Patalpos viduryje sto
vėjo platus žemas stalas 
skrodimams, tačiau lageryje 
apsieidavo be šios procedūros. 
Stiprus sargybinio smūgis į 
galvą metaliniu kūju išvaduo
davo mediką nuo bereikalin
gos gaišaties. 

Ant grindų gulėjo penki 
nuogi lavonai. Liesi, sudžiūvę 
kaip mumijos, jie kėlė gailestį 

ir siaubą. Susikaupę pasto
vėjome — taip pasiruošėme 
suteikti šiems kankiniams 
paskutinę paslaugą. 

Mirusiems prie dešinės ko
jos nykščio buvo pririštos 
lentelės, ant jų cheminiu pieš
tuku užrašyta pavardė, var
das, tėvavardis, gimimo me
tai, straipsniai, pagal kuriuos 
buvo nuteistas, bausmės lai
kas, bausmės pabaigos data. 
Tai turėjo reikšti, kad ir mirę 
jie priklauso lageriui iki baus
mės laiko pabaigos. Apie zeko 
mirtį artimiesiems nepraneš
davo, į paklausimus neatsaki
nėdavo. Žmogus dingdavo 
kaip į vandenį, nepalikdamas 
jokių pėdsakų. 

Pradėjome lavonus kelti į 
roges. Paėmėme pirmą iš 
eilės, aš už galvos, jis už kojų, 
ir paguldėme. Toliau antrą, 

trečią... Kokie jie buvo leng
vučiai! 

Priėjau prie ketvirtojo. 
Norėdamas pakelti už pečių, 
pasilenkiau ties juo ir dirstelė
jau į veidą. O Dieve! Pagul
džiau atgal, priėjau prie kojų 
ir perskaičiau „dokumentą". 
Taip, tai buvo kapitonas Sta
ras... 

Nebuvau jo matęs nuo ta
da, kai paguldė į ligoninę. 
Neišgelbėjo jo nuo mirties nei į 
rūkalus mainoma duona, nei 
ypatingasis patiekalas... 

Vargšas kapitonas! Kaip 
mažai apie jį žinojau... Tiktai 
tiek, kad jau penkeri metai 
buvo našlys, pats augino be 
motinos likusią dukterį — 
vienintelį artimą žmogų, pas 
kurį norėjo sugrįžti. Kai jį 
suėmė, mergaitė buvo vos dvy
likos metų. Nuo arešto dienos 
negavo jokios žinios apie ją, 
vien mintimis būdavo drauge. 
Tik dėl jos taip stengėsi iš
gyventi, metė rūkyti, grūmėsi 
dėl duonos kąsnio. Tikriausiai 

ir mirė tardamas dukters var-
dą... 

— Pažįstamas? — pažadi
no mane iš sustingimo pori
ninkas. 

— Draugas... — atsakiau 
tyliai, tarsi bijodamas su
drumsti kapitono poilsį. 

Pakėliau jį atsargiai, kaip 
galėdamas švelniau, ir rū
pestingai paguldžiau rogių vi
duryje. Žmogus su kuriuo atli
kome šias laidojimo apeigas, 
atsiliepė į mano nuotaiką ir 
taip pat ramiai nuleido ant 
rogių jo kojas. Šitaip mes 
išreiškėme paskutinę pagarbą 
kapitono palaikams. 

Įkėlėme į roges paskutinį 
lavoną, įmetėme penkis apta
šytus kuolelius, ant kurių bu
vo prikaltos lentelės su užra
šais, ir nuėjome paskui roges, 
vieninteliai šios liūdnos laido
tuvių procesijos dalyviai. Dar 
stabtelėjome prie vartų, sargy
binis metaliniu kūju sukneži
no mirusiųjų galvas... 

Sekdamas paskui roges. 

prisiminiau kapitono pasako
jimą, kad jį įvardijo šnipu ir 
nuteisė dešimčiai metų vien už 
tai, jog. tarnaudamas pasienio 
dalinyje, kartais pasikalbėda
vo, kaip ir nepriklausomais lai
kais, su anos pusės kariškiais. 

Į duobę nuleidome pirma 
kitus keturis, o ant viršaus pa
guldėme kapitoną. Gulėjo jie, 
oda aptraukti griaučiai, nuo
gutėliai, sustingę, mažyčiai — 
svetimoje žemėje, duobėje... 

Įbedžiau kastuvą į suša
lusią žemę. tačiau neišdrįsau 
jos berti. Rodės, mesdamas 
grumstus tiesiai ant šių su
stingusių kūnų, juos įskaudin
siu. 

— Reikėtų bent eglišakiais 
pridengti... — tariau. 

Apsauginis pažvelgė į 
mane ir paklausė: 

— Pirmą kartą laidoji? 
Linktelėjau. 
— Matyt. Suspėsi čia visus 

apdangstyti! — nepatenkintas 
burbtelėjo. 

— Vienas šitų jo drautias. 

— paaiškino antrasis duob
kasys. 

— Gerai. Tik greičiau, šal
ta stovėti. 

Lagerio kapinės buvo ant 
aukštos kalvos. Vienas jų šlai
tas, nuo lagerio pusės, buvo 
nuožulnus. Juo ėjo kelelis, 
kuriuo mirusieji čia atkeliau
davo. Antrasis, nuo pačio kal
vos viršaus, stačiai krito į apa
čioje tekantį upelį, tą patį, iš 
kurio vežėme vandenį. Nuo 
kalno viršūnės matėsi toli 
nutįsęs žalias taigos kilimas, 
išmargintas baltais apsnigtų 
laukų plotais. 

Tvoros nebuvo. Kapus žy
mėjo tik žemi kuoleliai su pri
kaltomis lentelėmis, kuriose 
buvo surašyti vien lagerio ad
ministracijai suprantami šif
rai — raide ir skaičius. Ir ma
žyčiai kauburėliai. Senesni 
kapai jau buvo susmegę, susi
lyginę su žemes paviršiumi ar 
net įdubę. Užteks ištraukti 
kuolelius, šis plotas apsi-
sagstys jaunutėmis eglaitė

mis, ir jau niekas nežinos, kad 
miškas auga ant kankinių 
kaulų. 

Svetimo, atšiauraus krašto 
eglių šakos savo dygiais spyg
liais tarsi žaliomis įkapėmis 
užklojo dar vieno lietuvio pa
laikus. Pagal seną mūsų tradi
ciją užbėriau saują žemių, o 
paskui jau vertėme gurvolius, 
kurie drauge su mano ašaro
mis krito ant kūnų. Vienon 
duobėn su kapitonu atgulė du 
ukrainiečiai, vienas rusas ir 
vienas estas. Patys tikrieji 
brolių kapai... 

Supylėme kauburį. Nukir
tau berželį, padariau iš jo gru
bų dviejų sukryžiuotų pagalių 
— kančios ir išsivadavimo 
simbolį ir įsmeigiau jį į žemę. 
Ibedėme atsivežtuosius penkis 
kuolelius su lagerinių burtų 
formulėmis. Uždėjau ant kau
burėlio likusius eglišakius ir 
atsiklaupęs ėmiau melstis. Čia 
palaidojau ne vien savo tautie
tį, bet ir žlugusias jo viltis. 

Nukel ta \ 7 psl. 
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MOTERŲ PAMĄSTYMAI APIE 
GYVENIMĄ, SENATVĘ 

"domią temą užgavote, mie
loji. Dešimti metai naš lau-

. j u . S e n s t u , nes maž iau 
vairuoju, j a u tik iki parduotu
vės . M a n o kar tos žmonės 
baigia iškeliauti į ten, iš kur 
nebegr įž tama. Vieną po kitos 
Dievul is pas i šaukia mano 
drauges . Man — aš tuonias
deš imt sep tyner i . Nesenia i 
pardav iau namą ir nusipirkau 
nedidelį , ka ip jūs vad ina te , 
butelį. Arčiau savo jaunė lės , 
kad ga lėč iau dažniau pasi
matyt i ir ja i būtų lengviau, 
nere ikės lakstyt i pas mane . 

M a n pa t inka jūsų vedama 
„Bičiulystė", nes kitoks tonas, 
k i toks vė jas . Man p a t i n k a , 
kad j u m i s pasitiki žmonės ir 
gali a tv i r iau pasipasakoti apie 
save. o j ū s neišduodate mūsų 
„mokslintoms" moterims, ku
rių sma l sumo nosis tokia, kaip 
Pinokio (lietuviškai vadinda
vome „Bura t inu" — L.T.), 
ne išduodate tų, kurie jumis 
pasi t iki . Aš — papras ta mo
teris , galvoju — ar man svar
bu, kas parašė , daug svarbiau, 
ką parašė . O toms ..bobelėms"' 
t ik p a d u o k vardą — tuoj 
pamazgomis apipils. 

Ė m i a u ir pagalvojau — 
gyventi beliko nedaug, o savo 
istorijos nus ineš t i į k a p u s 
nenorėčiau, lygiai kaip neno
rėčiau, kad mano vardą pa-

- ga r s in tumė te . Pasakysiu t ik 
tiek. kad buvome čia labai vi
sokie: ir skyrėmes, ir vedėmės 
a r tekėjome ne po vieną kar tą . 
Brolis su broliu turto nepasi
dalijo, susipyko, susitikę nesi-
sveikino. žmona paliko vyrą ir 
jo brolį paviliojo, laidotuvėse 
motinų neprileido prie s ū n a u s 
ar duk te r s ir 1.1. Visko čia pas 
mus buvo. tik jau visi apseno 
ir pr imiršo, nes Alzheimeris a r 
kokia ki ta liga mus aplanko. 
Tai d a b a r save vos ne ange
l iukais įsivaizduoja. Na, jei 
kam visai nepavyko ištekėti , 
tai nuo tokių, jau nusenusių 
panų. t ik bėki, padus pasi
pustęs , tokios piktos jos tapo. 
Gal tokios ir buvo. kad joks 
vyras neėmė. 

Kažin kodėl ryžausi čia 
pas ipasakot i? Kad (domų ir 
sunkų gyvenimą nugyvenau. 
Kai rusai artėjo, su tr imis vai
kais nuo Klaipėdos krašto, iš 
Ši lutės , kėlėmės Nemunu ki
ton pusėn , bėgom Vokietijon. 

Iki Šilutės ir karvę, ir arklį 
t empėmės , o ki ton pusėn 
Nemuno su gyvuliais nebeper-
sikėlėm. Važiavome Vokieti
jon t raukiniu. Vagone vaikai 
buvo po suolu sulindę, nes vie
tos visiems nepakako. Pajuo
dę, nevalgę, negėrę... Mažyliui 
buvo tik ketveri. Ką jis apie tą 
karą suprato. Nuo šilto už-
pečkio, gero srėbalo į tokią ne
žinią. Vokietijoje ver tėmės, 
kaip galėjome. Pastojau nuo 
savo vyro. Pamečiau, per sun
kiai dirbau. Daug kraujo ne
tekau. Vokietis, pamatęs ma
ne tokią nubalusią, liepė eiti 
namo. Pradėjom gauti geres
nius paketus . Cigarečių gau
davome. Dėkui Dievui, kad 
vyras ne rūkė , tai išsikeis-
davome. Šokoladą liepė man 
valgyti. Ilgai negalėjau atsi
gauti . Visi galvojo, kad mirsiu. 
Dirbti negalėjau. O vyras jau 
stovyklose nerimo, tokių pačių 
nerimstančių buvo visur, tad 
j a m draugys tę sus i ras t i su 
kokia moterimi buvo papras
ta , ypač kai žmona ligonis. 

Amerikoje, nors ir sunkius 
darbus teko dirbti — buvome 
mažai mokyti, nuo ūkio, tad ir 
darbų rinktis nebuvo iš ko — 
ką siūlė, tą ir dirbome. Po 
t ruput į mano sveikata gerėjo. 
Pradžioje nuomavome, Vėliau 
galvojome, kad kokį namelį 
bū tų gerai t u r ė t i . Kaip ne 
kaip, juk atskiroje savo kaimo 
troboje užaugome. Kai jau 
maniausi , kad kitais metais 
pirksime, nė nesi taręs mano 
vyras nusipirko motociklą. Jis 
visada mylėjo save ir, nusis
pjovęs į vaikus , padarė , ką 
norėjo. Verkiau ir verkiau, o 
j is lakstė motociklu... Išsisky
rėme. Net rukus sut ikau savo 
būsimą antrą vyrą. Kiek pa
draugavę, apsivedėme. Buvo 
geras mano vaikams. Negėrė, 
nerūkė. Nebuvo ir turt ingas, 
bet bendromis jėgomis ir san
taupomis įsigijome maža 
nameliuką. Vyresnioji dukra 
jau buvo išėjusi iš namų. tad 
vietos pakako. Neilgai pagy
venome, nes j is , pasirodė, tu
rėjo ligą, tik nesakė. Kartais 
pagalvoju, gal nežinojo. Pen
ker ius metus gyvenome ra
miai, nesipykdami ir nesibar-
dami . J i s n e s u p r a t o lietu
viškai, nors per laiką išmoko 
nemažai žodžių, todėl susi

kalbėdavome namuose angliš
kai. Tai ir man padėjo geriau 
išmokti tą kalbą. Klaipėdos 
kraš te visi mokėjo vokiškai 
kalbėt i , todėl man nebuvo 
sunku, dar ir po Vokietijos, 
anglų kalbą išmokti . Su 
antruoju vyru turėjau gerą ir 
įdomų gyvenimą. J i s mėgo 
susiėj imus, mėgo pašokt i . 
Buvo galima gyventi, bet ir, 
ka ip sakoma, Dievui reikia 
gerų žmonių. Pasiėmė mano 
žmogų pas save . Po t re jų 
metų našlystės sut ikau kitą 
našlį , su kur iuo buvome 
pažįstami da r nuo Vokietijos 
laikų. Jo žmona j a u buvo 
keletą metų mirusi. Taip ir 
susiėjome. Gyventi buvo ne
sunku — daug turėjom ar
timų pažįstamų, bendros kal
bos. Jis turėjo šiokį tokį vers
lą, ir aš j a m padėjau. J i s 
neturėjo vaikų, mano buvo 
j a u suaugę. Dvi dukros iš
tekėjusios už amerikiečių, o 
sūnus , ko gero, tėvo pėdomis 
einantis, neturėjo pastovaus 
darbo, mėgo bastyt is , buvo 
patekęs kalėjimam Paskut i 
nysis mano vyras buvo mano 
saulėlydžio meilė. Buvo labai 
a t i dus , išsiilgęs švelnumo. 
Labai mudu gražiai susidrau
gavę buvome. Tik viena man 
nepatiko — daug rūkė. Nelei
dau rūkyti namuose , kad 
nepasmirstų kambariai . Tai, 
kai j au baigėme versliuką, 
būdavo išeina laukan, atsisė
da ant laiptų ir t raukia dūmą 
po dūmo. Nerūkydavo tik kai 
miegodavo. Taip ir prisirūkė. 
J a u Lietuva buvo laisva ir ža
dėjome ten nukeliauti . Kūrė
me planus, kai vieną gražią 
dieną tuos mūsų planus per
kūnas — vėžys tceokė. Pame-
nu. kaip riedėjo iš jo akių 
ašaros, kai kalbėjo, kad nori 
gyventi , kad nori Lietuvą 
pamatyti , tėvų kapus aplan
kyti , brolį su t ik t i . Ką gal i 
sakyti, kai prieš tai dešimt
metį kalbėjai, prašei , kad 
mestų rūkyti . Sakydavo — 
prašyk ko nors kito, lengves
nio, tik ne to. Tada dar neži
nojome, kad specialių medžia
gų deda į tabaką, jog žmonės 
nemestų rūkyt i , kad bū tų 
daugiau pr ik lausomi . Ka i 
laidojau, galvojau, kad laidoju 
savo gyvenimą. Bet štai d a r 
gyvenu, nors mano gyvenimas 
j au man pačiai nebeįdomus. 
Jei kojos būtų sveikesnės, da r 
būtų linksmiau. Dabar, ką čia 
kalbėti. Todėl ir sakau, kad 
nori nenori, bet sensti , nepa
sispardysi, nors širdies kerte
lėje mintis tokia kirba, o, kad 
Dievulis duotų dar sveikatė
lės, tai dar pagyvenčiau, š t a i 
tokia mano istorija, kur ią 
j ums išdėjau. J a u nebesida-
žysi pavytusių skruostų, žilų 
plaukų. Kad kvailai neatro
dyčiau. O toms. kurioms d a r 
ne ruduo ir ne žiema širdy, tik 
sveikatėlės linkiu. 

O n u t ė s R. pasakojimą 
užrašė Ligi ja T a u t k u v i e n ė 

VIOLETA URMANA DAINUOS LOS ANGELES 
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Mūsų garsioji t a u t i e t e 
V i o l e t a l ' r m a n a lapkričio 
28. 29 ir 36 d. dūmuos Los 
Angeles W.i!t Disnej Concort 
Hali. N e p a t e k u s į ar del ki
tokių priežasčių nedalyvavę 
Cicero mkstetgje Morton gim
nazijos koncertu salėjo su
reng tame koncerte, turi pro
gą nuvykti Kalifornijon ir 
pas ik lausy t i da in in inkes . 
Programoje: Rkhard VVagner 

operos ,,Parsifal" II veiksmas 
ir Adagio iš Gustav Mahler 
Simfonijos Nr. 10. Bilietų kai
na, lyginant su mūsiške, ne
daug ką brangesnė, tik vos ne 
dvigubai (nuo 35 iki 120 dol.K 
Neteko būti Walt Disney kon
certų salėje, reikia manyti , 
bus p rabangesne . Diriguos 
Pierre Boulez. 

Kompozitorius ir dirigen
tas Pierre Boulez — vienas 
ryškiausių ir į takingiausių 
praėjusio šimtmečio simfo
ninio orkestro dirigentų. Gi
mė 1925 m., pradėjo kurti 
1940 m. Boulez specializuoja
si dvidešimto amžiaus muzi
kos atlikime. J au 1970 m. 
pakviečiamas diriguoti RRC 
ir Niujorko filharmonijos sim
foniniams orkest rams. Vėliau 
sumažinęs d i r igento kruv] 
jkuria Akustines muzikos ty
rimų ir koordinacijos insti

tutą, kuriam jis vadovauja 
iki 1991 metų. Boulez ar t imai 
bendradarbiauja su Amerikos 
ir Europos orkest ra is , buvo 
1995 metais pagrindinis kvies
tinis dirigentas Čikagos. Lon
dono simfoniniams orkes
t rams. Su Vokietijos Gram-
mophon korporacija pastoviai 
daro įrašus, kurie yra gavę net 
24 Grammy premijas. Pamėg
ti kompozitoriai — Arnold 
Srhoonborg. Igor Stravinsky, 
Bella Bartok ir Pina Bausch. 
Tokio aukšto lygio dir igentas 
diriguos tėvynainei Violetai 
U m a r a i , o kartu su ja dainuos 
tenoras Thomas Moser ir 
baritonas VVillard White. Pri
ta rs moterų choras. Pateikia
me ir adresą bei telefoną, ku
riuo galima užsisakyti bilie
tus: 111 S. Grand Avenue. 
Los Angeles. CA tel. 323- 850-
2000 L.T. 

Meno mokyklėles moksleiviai švenčia Halloween. Baleto klasės (dest. Birute Kugaudiene) moksleives iš kaires: 
princesė Viktorija Kull>okaite. princese Maitana Žagaitė, pelenė Brigita Gerulskytė, juodoji burtininke Gerda 
Kugaudaitė. princesė Silvija Kulbokaite. princese Monika Keturakyte, mėlynoji fėja Monika Jurešiūte. 

MINTYS 
S u r i n k t a iš rašytojo J o n o 

M a č i u k e v i č i a u s p a s i s a k y m ų 
lietuvių spaudoje . 

V y r a s save la imingu gali 
laikyti tuomet , jei gyven ime 
mylėjo t r i s moter is — mot iną . 
žmoną ir dukter į . 

*** 
N e g a l v o j a n t i s ir neana l i 

zuojant is žmogus p a p r a s t a i ti
ki tuo, kuom nori tikėti, plepalais 

gatvėje, nes tai tenkina jo pykčio 
ir pavydo nuos ta tą tam, kuris 
y ra už jį mokytesnis , kuris iš
min t ingas , k u r i s gabus . Pyks
ta , nes visą gyvenimą tingėjo, 
neturėjo valios mokytis ir siekti 
geresnio gyvenimo darbu ir 
žinfomis. J a m nepapras t a i 
gaila savęs neišprususio. 

Tai kyla iš žmogaus silpnu
mo. J i s y ra pametęs a tspir t ies 
tašką, vidinę tvarką savyje. 
Sav imi n e p a s i t i k i n t i s ieško 
atramos išorėje. Prasmės šaltinį 

iškelia kažkur kitur ir paskui 
bėga jo ieškoti. Centro savyje 
p a m e t i m a s išduoda savęs la
v in imo stoką. Suskilti ir bėgti 
pasku i svetimą srautą nesun
ku, bet neperspektyvu. 

S u n k i a u , bet naudingiau 
la ikyt is savo širdies ir stip
r int i ją impulsais iš išorės. 
Nieko nežeminant. Nei savęs, 
nei k i tų . Žmogus turėtų būti 
v ien t i sas , bet atviras pasau
liui. Vert inga tik abipusiai 
d inamiška apykaita. 

EILUTĖS IŠ LAIŠKŲ 
Po Violetos Urmanos pui

kaus pasirodymo Čikagos lie
tuviams, išgirdome absurdiš
ką priekaištą dėl nepadai
nuotos Aldonos arijos... Nejau 
nepakako Dalios arijos? J u k 
nebuvome kviesti į lietuvišką 
operų vakarą. Ka ip nebūtų 
gaila, mūsų kompozitorių su
kurtos operos d a r neskamba 
pasaulyje, o A. Ponchielli „I 
Lituani" taip pat nesilygiuoja 
į garsiausias. Gal tik mums 
lietuviams ji aktual i . Jos ne
gali nė palyginti su garsiausia 
šio kompozitoriaus opera ,,La 
Gioeonda". Beje, prieš de
šimtmetį teko skaityti gana 
neigiamą Vytauto Marijo-
šiaus, įvardinto „di r igentų 
dirigentu", komentarą apie „I 
Lituani" pas ta tymą Čikagos 
lietuvių operoje. Ar etiška nu
statyti reper tuarą tokio lygio 
dainininkei pasilikim sau. Jos 
iš širdies sudainuota liaudies 
daina „Ulijona" tiksliai atl ie
pe mūsų j ausmams . 

J ū r a t ė S t a n k e v i č i e n ė . 
Čikaga 

P.S. Reklaminiame inter
netu puslapyje skaitome: „Li-
tuanian mezzosoprano VIO
LETA URMANA.. ." (Ar to 
nepakanka?! — L.T.) 

+0 
JAUNOS ŠEIMOS KURIASI AMERIKOJE >ww 

Ke t u r a k i ų še imyna: Min
d a u g a s , Lina , d u k r a Mo

n ika — atvyko iš Kauno , o sū
n u s S imonas j a u gimė Ame
rikoje. Taigi , Simonui — ket
vir t i . Ketver i meta i , kai šei
m y n ė l ė k u r i a s i , t v i r t i n a s i 
Čikagoje. Lietuvoje Mindau 
gas , profesinėje mokykloje įgi
j ę s s t a l i aus specialybę, b a n d ė 
v e r s t i s ba ldų g a m y b a . S u 
brol iu į kū rė b^ldų f ab r ikg , 
k u r i a m e dirbo apie 20 žmo
nių. G a m i n o įva i r iaus ius bal
d u s v i r t u v ė m s , m iegamojo 
komplek tus , prekiavo medžio 
apd i rb imo s tak lėmis . Be t Lie
tuvoje nelabai klestėjo p reky
ba, o j a u n i e m s v i sada nor is i 
s iekt i gyventi ge r iau . 

L ina , baigusi v idu r inę mo
kyklą, s tud i javo soc i a l in ius 
mokslus Pedagoginiame univer
s i te te ir dirbo K a u n o ..Vers
mės" vidurinėje mokykloje, kur 
moksleivius mokė anglų kalbos. 

A m e r i k a j a u n a i š e i m a i 
buvo lyg toji pasakų , gal sva
jon ių ša l i s , kur io je g y v e n a 
la imingiaus i žmonės . Vos su-
d u r i a n t galą su galu. ta pa
sakų šal is t a m p a siekiu — ten 
ta i t i k ra i gal ima gyvent i ! Ži
noma , nebuvo čia tos p a s a k ų 
lydekos, kur ia i į sak ius ir m a n 
p a n o r ė j u s , pildosi sva jonės . 

Keturakių šeima. Iš kairės: Monika, Lina, Mindaugas ir Simonas. 

Monika Keturakyte Meno mo 
kvkloles baleto klases moksleive 

Buvo rizika, kai j auni žmonės 
viską p a s t a t ė an t kortos — o 
gal. . . K a r t a i s v iskas klojasi 
gerai , o k a r t a i s žmogui tenka 
pereiti ilgoką ir sunkų kelią, 
kur is t ikra i ne rožėmis nu
klotas . Kaip sako Lina, atvy
kome į nežinią — nežinojome, 
kas mus pas i t iks , kur nak
vosim ir k a s bus toliau... 

P r adž i a nebuvo lengva. 
Ke tu rak ius pr iėmė pas save 
še ima , kur i nuomojo vieno 
miegamojo butą, tačiau gyven
ti ka r tu buvo sunku, nes toje 
šeimoje augo t rys maži vaikai , 
t ad vietos nebuvo daug . 
Neilgai t r u k u s Mindaugas 
sus i rado da rbą statybose ir po 
kiek laiko še ima nuomavo at
skirą butelį . į kurį Lina at
sivežė Amerikoje gimusį sūnų 
Simą. Monika buvo pa l ik ta 
Lietuvoje, tad kiek Linos aša
rų išlieta, kiek nemigo naktų 
praleistų, žino tik tos mamos, 
kurių situacija buvo a r yra pa
naši . Daba r Monika j au ant r i 
metai gyvena Amerikoje. J i 
lanko amer ik ie t i šką mokyklą. 
0 Meno mokyklėlėje mokosi šokti. 

Laikas nestovi vietoje ir, 
tik pažvelgus a tgal , pamata i , 
kiek jau nuve ik ta a r kiek nu
eita gyvenimo keliu. Lina iš
mėgino ne vieną naują „profe
sija" — 10 men. dirbo padavė
ja , valymo servisą buvo įsi
kūrus i , k u r i a m e dirbo ir pat i 
su pagalbin inke . Bet atsibodo 
vargti su chemikala is , nuo jų 
skaudėjo r a n k ų odą. Galiau
siai dirbo advokato įstaigoje, 
kur i s užs i ima neki lnojamo 

tu r to dokumentų įforminimu. 
Sužinojo daug įdomios ir 
naudingos informacijos. Kaip 
teigia Lina — namų pardavėjo 
profesija įdomi ir pelninga. 
Sugalvojo ir pati pasimokyti 
namų pardavėjo amato. Kaip 
tarė , t a ip ir darė. Nebuvo leng
va. Neiš la ikė egzaminų, ėjo 
mokytis iš naujo. Juk mokėsi 
sau. Pagaliau egzaminus, iš 
kelinto karto išlaikiusi, pra
dėjo dirbt i namų pardavėja. 
Kas gero šiame darbe? Labai 
daug! Gali dalį laiko dirbti 
namuose . Be to. tenka ben
drau t i daugiau su žmonėmis ir 
ta ip vis daugiau pažįsti Ame
riką bei jos žmones. Mindau
gas irgi turi pastovų darbą — 
remontuoja namus tiek iš vi
daus , t iek iš išorės. Prieš sep
t y n e r i u s metus sus ikūrus i 
še ima, šiandien, gyvendama 
Amerikoje, jaučiasi gerai. 

— Ar būtute vykę Ame
rikon, jei Lietuvoje galėtumėte 
gyventi nors vidutiniškai9 

— Be abejo. ne. 
— Ar dar vadini Ameriką 

svajonių šalimi? — klausiu Linos. 
— Žinoma. Cia matau savo 

vaikų ateitį. Čia galima iš
gyvent i . Svarbiausia surasti 
savo nišą tame gyvenime. 

— Tarkim parduodi namą. 
Kieno pusėje esi: kliento, per
kanč io , ar kliento parduo
dančio namą° 

— Visada esu savo kliento 
pusėje. Jei jis derasi, turiu jam 
padėt i . Je i pamatau defektus 
— tu r iu pasakyti. Man svar
bu, kad žmones patartų vienas 

kitam kreiptis į mane. Jei aš jiems 
nepadėsiu, nepadės ir jie man . 

— Kai gimė Simas , ar ga
vai kokią paramą iš valdžios? 

— O taip. Tur ime „Public 
aide". Iki suėjo Simui dveji 
metai, maistą gavome nemo
kamai. Gydymas ir kūdikiui, 
ir motinai, iki j am suėjo dveji 
metai, irgi nemokamai. Tai 
didele pa rama ką t ik atvyku
siai šeimai. 

— Ar visada namie kal
bate lietuviškai? 

— Stengiamės. Bet būna ir 
dainų, ir kitokio teksto , kur is 
nesusijęs su lietuvių kalba. 
Tada pasikalbame angliškai. 
Galų gale mes čia gyvename. 
Esame šitoje visuomenėje, tad 
turime ir prisitaikyti prie jos. 
Vaikai t a rpusavy je kalbasi 
lietuviškai. Vyro virš ininkas 
— slovakas. Jis patar ia kal
bėti tik angliškai. 

— Bet, jei atvedei Moniką į 
Meno mokyklėlę, vadinasi , 
nori. kad mergaitė būtų t a rp 
lietuvių ir kalbėtų lietuviškai? 

— Žinoma. 
Lina Ke tu rak ienė dirba 

„Coldwellbanker" namų par
davimo agentūroje ir, jei kas 
sugalvosite pirkt i namą a r 
butą (condo). ieškokite Linos 
Keturakienės (Amerikoje — 
Keturakis) , ji p ažada sąži
ningą patarnavimą. 

IJnaK@ooldwenhankerxom 
Tel. 630-915-9551. Jstaiga įsi
kūrusi 8 East Hinsdale Ave., 
Hindsdale, IL 60521 . netoli 
geležinkelio. 

Ligi ja T a u t k u v i e n ė 

mailto:biciulyste@aol.com
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LAPKRITIS 

Lapkričio mėnesio pava
dinimas surištas su lapų 
kritimu ir šalčių pradžia. Tai 
gilaus rudens mėnuo. Lap
kričio oras dažniausiai šaltas, 
šlapias, visur purvynai. Retai 
saulutė bepasirodo. Naktys 
ypač tamsios, tinkamos vaka
ronėms, baisioms pasakoms 
sekti. 

Lapkričio mėnesio ypatin
gos dienos: Visų Šventųjų, 
Vėlinės i r Padėkos diena. 

VĖLINES 

Žvakės ant kapų liepsnoja, 
žvaigždėse kapai visi. 
Lūpos virpančios kartoja 
amžinąjį atilsį. 

Vėlinės vašku pakvipo, 
žėri ugnys debesy. 
Kryžiai stiebės, kryžiai krypo 
amžinajam atilsy. 

Ant kapų baltuoja gėlės, 
gėlėmis tamsa šviesi. 
Per maldas pasiekia vėlės 
amžinąjį atilsį. 

Aš meldžiuos už vėlę brolio, 
maldoje matau aš jį 
erdvėje kažkokio tolio. 
Amžinąjį atilsį! 

Vėle, vėle, artimoji, 
pasakyki, kur esi? 
Ar džiaugsmuos, ar tu 

vaitoji ? 
Amžinąjį atilsį! 

Liūdesys ir maldos pynės, 
krito ašara gausi. 
Gieda kunigas ir minios 
amžinąjį atilsį. 

Matas Grigonis 

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

VISI ŠVENTIEJI 

Lapkričio 1 diena - mi
rusiųjų pagerbino diena, baž
nyčiose meldžiamasi už miru
sius. Lietuvoje nuo seniausių 
laikų žinomos Vėlinės (lapkri
čio 2 diena), kai prisimena
mos artimų žmonių vėlės, 
lankomi prieš tai gražiai sutvar
kyti kapai, uždegamos žvakutės. 

Visi šventieji, Vėlinės -
susikaupimo, rimties, apmąs
tymų dienos. Taip pat labai 
gražus paprotys uždegti žva
kutę ant kapų, kurių jau 
niekas nelanko. 

VĖLINĖS 

Lietuvių tauta nuo se
niausių senovės laikų tikėjo į 
pomirtinį gyvenimą. Mirusių
jų vėlės dausose ar danguje 
gyveno panašiai, kaip gyvieji. 
Todėl mirusiems į kapą įdėda
vo jų kasdieninio gyvenimo 
apyvokos daiktus, papuoša
lus, ginklus. Ta senovinė mi
rusiųjų šventė buvo perkelta į 
Vėlines, kurios taip pat yra 
lapkričio pradžioje - lapkričio 2 d. 

Žmonės žinojo ir tikėjo, 
kad Vėlinėse reikia melstis už 
visus mirusiuosius, ne tik už 
savo artimuosius. Ypač už 
tuos, kurių jau niekas neprisi
mena. Vėlinėse buvo stengia
masi nueiti į bažnyčią kiek 
galima daugiau kartų. Buvo 
tikima, kad kiekvieną kartą 
aplankius bažnyčią, sukal
bėjus poterius arba uždegus 
žvakelę, iš skaistyklos išlais
vinama viena vėlė. 

Lietuvoje jokiu būdu 
negalima linksmintis, rengti 
balių, pobūvių ar šokių. Buvo 
vengiama net dainuoti, juo
kauti ir kaip kitaip links
mintis, nes visus metus būsi 

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

MIRUSIOS KNYGOS, ARBA 
PRANAŠYSTĖS" 

.MIKALDOS LIETUVIŠKI PINIGAI 

Kas nesmalsauja ir ne
trokšta sužinoti savo ateities? 
Nuo senų senovės buvo spėlio
jami žmonių likimai, prana
šaujama ateitis. Orakulai, 
žyniai, burtininkės vertėsi to
kiais aiškinimais ir būrimais, 
kurie nuo senovės buvo renka
mi ir užrašomi į knygas. Ka
daise Lietuvoje buvo labai po
puliarios „pranašavimų" kny
gelės, bet jos palengva mirė, 
numarintos mokslinių ir mokslo 
fantastikos knygų apie ateitį. 
Bet seni žmonės dar mena 
vadinamąsias ..pranašysčių"' 
knygas, iš kurių populiariau
sia buvo ..Mikaldos pranašys
tės". 

Mikalda lietuviams buvo 
pristatyta kaip „Karalienė iš 
Sabos". Mikaldos pavadinimas 
kilo iš Senojo testamento kny
goje minimos Šebos karalystės 
valdovės Mikaldos. valdžiu
sios XI a. pab. - X a. pra. m. e., 
vardo. Kartą ši moteriškė nu
keliavusi į Palestina pas iš
minčių Saliamoną. Lankyda
masi pas tą karalių Mikalda 
jam pranašavusi, kokia ateitis 
laukia žmonijos ir pasaulio. 
Jos pranašystės buvusios su
dėtos į 9 knygas. Tik po tūks
tančio metų kita moteriške 
Sibilė, vadinama Kumaniete, 
perdavusi Mikaldos knygas 
paskutiniajam Romos impera
toriui. Bet ne visas, o tiktai 
tris. nes kitas ji sudeginusi... 

Pagal šią versiją atrodytų, 
kad Mikaldos ..pranašavimų" 
knygos turi būti labai senos. 
Bet iš tikrųjų jos palyginti 
netolimo laiko - XIX a. vidurio 
- anoniminių autorių kūrinys. 
Vienas jo variantų, sukurtas 
Vakarų Europoje, lietuviškai 
pasirodė 1880 m. Amerikoje. 
Paskui, peršokos Atlantą, bu
vo leidžiamas Tilžėje, vėliau 

Šiauliuose ir kituose Lietuvos 
miestuose. Nestigo „Mi
kaldos" leidėjų, o ir skaitytojų, 
norinčių atspėti ateitį iš tos 
..Sabos karalienės" išminties. 

Pagal Mikalda. pasaulį 
valdo piktoji jėga. Todėl žemė
je ir viešpataujančios visokios 
blogybės: karai, epidemijos, 
suktybės, niekšystės. O ka
dangi Mikaldos knyga surašy
ta XIX a. viduryje, tai ydos pa
imtos iš tų laikų visuomenės 
gyvenimo. 

Žmonijos už jos nusidėji
mus, pasak Mikaldos. lau
kianti baisi bausmė. Atei
sianti pasaulio pabaiga ir su 
paskutinio teismo diena. Dvy
lika ženklų pranašaują tą pa
saulio pabaigą. Ji ateisianti, 
pranašauja Mikalda. kai 
„vaikai 14 metų ves pačias", 
kai „veselijos ir pokyliai" bū
sią keliami gavėnioje, kai 
„žolę pjaunant didelis sniegas 
iškris", ir 1.1. Bet arčiausiai 
„svieto pabaiga" bus, kai 
..žmonės dyvinai vilkės" (keis
tai, neįprastai rengsis). Jeigu 
spręstume iš apsirengimo ma
dos, tai „svieto pabaiga" čia 
pat. 

Ką besakysi. „Mikaldos 
pranašystės" išburta perspek
tyva ne kokia. Bet ji ne šiaip 
sau įdomybės dėlei sukurta. 
Dievo bausmėmis ir rūstybe 
tos „pranašystės" norėjo įbau
ginti žmogų, pakirsti jo pa
sitikėjimą savo jėgomis. 

Mūsų laikais, suklestėjus 
mokslui, ateities numatymas 
grindžiamas mokslų duomeni
mis ir dosniais. Nors. iki šiol 
tebegyvuoja „pranašystės" -
ateities spėjimai (chiromanti
ja, horoskopai ir panašiai). 

Parengta pagal 
Genovaitės Raguotienės knygą 

„Šimtas knygos mįslių". 

Senų senovėje pinigų ne
buvo. Žmonės keisdavo vieną 
daiktą į kitą. Paskui pinigus 
atstojo akmens, kaulo ar metalo 
įnagiai, gintaras, papuošalai. 

Pinigų kaldinimo data pir
mą kartą monetose pasirodė 
Žygimanto Senojo laikais. 
Steponas Batoras įsakė mone
tose mušdinti Lietuvos ir Len
kijos herbus. Vėliau Lietuvoje 
ėjo lenkiški pinigai, paskui 
rusiški ir lenkiški, o XIX a. - Ru
sijos caro rubliai ir kapeikos. 

Savus pinigus - litą ir 
centą - atsikūrusi Lietuva 
įvedė tik 1922 m. spalio 1 
dieną. 

1936 m. Kaune įsteigta 
valstybinė monetų kalykla 
gamino monetas iki sovietinės 
okupacijos (1940 m.). 

sikė. Antroje pusėje pavaiz
duota Palūšės Šv. Juozapo 
bažnyčia. 

2 litai - Motiejus Valan
čius (1801 - 1875), vyskupas, 
žadinęs tautinį aktyvumą, ti
kėjimą, blaivybę, rašytojas. Ant
roje pusėje - Trakų salos pilis. 

5 litai - Jonas Jablonskis 
(1860 - 1930), iškilus Lietu
vos kalbininkas, kalbos vado
vėlių autorius. 

10 litų - Steponas Darius 
ir Stasys Girėnas 1933 m. ,J_i-
tuanica" skrido iš New Yorko į 
Kauną. Žuvo Soldine, Lenkijoje. 

20 litų - Maironis (Jonas 
Mačiulis 1862 - 1932), kuni
gas, poetas romantikas, kėlęs 
tautą nepriklausomybei. 

50 litų - Jonas Basana
vičius (1851 - 1927), 1918 m. 

1945 m. kovo 25 d. litas buvo 
uždraustas Lietuvoje ir liko 
Sovietų Sąjungos rubliai, 
kapeikos ir červoncai. 

Atkūrus Lietuvos neprik
lausomybe, kurį laiką buvo nau
dojami rubliai. Paskui nutar
ta išleisti laikinuosius pini
gus ..vagnorelius". 1993 m. sugrą
žinti lietuviški litai ir centai. 

1 l i tas - Žemaitė (1845-
1921). lietuvių rašytoja, kla-

Nepriklausomybės akto sig
na taras , Lietuvos patriar
chas, mokslininkas, politikas. 

100 litų - Simonas Dau
kantas (1793 - 1864), parengė 
ir išleido žodynų, lietuvių tau
tosakos rinkinių, parašė pir
mąją Lietuvos istoriją lietuvių 
kalba. 

200 litų - Vydūnas (1868 
- 1953), filosofas, kultūros 
veikėjas, rašytojas. 

nelaimingas. 
Šiaurės Amerikoje popu

liari Kaukių diena taip pat 
turi šaknis Vėlinių papročiuo
se, nežiūrint, kad tai daroma 
spalio 31 d. Persirengę įvai
riais, o ypač baisiais, drabu
žiais vaikai ir suaugusieji, 
primena iš skaistyklos išleis
tas vėles, prašinėjančias maldų. 
Čia persirengėliai reikalauja 
pinigėlių, saldainių ar kitokių 
dovanėlių. Už nedavimą žada 
keršyti, kaip ir vėlės keršyda
vo neskiriantiems už jas 
maldų Vėlinių laiku. 

PADĖKOS DIENA 

Viena iš gražiausių šven
čių šiame krašte yra Padėkos 
diena. Ją švenčia visi. 

Padėkojus geram Dievui 
už artimuosius, namus ir visas 
kitas gėrybes, vakare visa šeima 
susėda iškilmingai vakarienei. 

Lietuvoje panašios pras
mės šventė būdavo Rugia
pjūtės pabaigtuvės. 

Gyvenimas ir visos gėry
bės duodamos mums iš dosnių 
Dievo rankų. Tad didžiuo-
kimės ir visad dėkokime Jam. 

LIETUVIŠKOS MOKYKLOS ČIKAGOJE 

Čikagoje ir apylinkėse tu
rime 4 lietuviškas mokyklas. 
Dvi iš jų labai gausios moki
nukais, kitos dvi - Kovo 11-
osios ir Gedimino - galima sa
kyti privataus tipo ir turi ne
daug vaikų. Pažvelkime į vy
raujančius skirtumus ir pa
našumus. 

Visų pirma tikslas yra vie
nas, taurus, garbingas ir kil
nus - mokyti mūsų vaikus 
lietuvių kalbos, lietuviškų 
tradicijų, supažindinti su lie
tuvių istorija ir auklėti jau
nąją kartą lietuvybės dvasia. 
Didžiosios mokyklos turi 300-
400 vaikų, tačiau, Lemonto 
Maironio lituanistinė mokykla 
šiek tiek skiriasi nuo Čikagos 
lituanistinės mokyklos. Pasta
rojoje lietuvių kalba ne viešnia 
vaikų namuose ar draugų tar
pe. Vaikai mokykloje bendrau
ja lietuviškai ir tik lietuviškai. 
Kas kita Lemonto mokykloje. 
Bandau įsivaizduoti, kaip 
tiems vaikams sunku mokytis 
tokią seną ir gramatiškai su
dėtingą kalbą. Dažniausia vie
nas iš vaikučių tėvų lietuvių 

kilmes, tačiau kartais ir abu 
tėvai lietuviai, bet namuose 
bendraujama angliškai! Įsi
vaizduoju, jei man reikėtų mo
kytis kiniečių kalbos tik dėl to, 
kad taip kalbėjo mano sene
liai, ir niekas dabar ta kalba 
nekalba, būtų sunku. Lanko 
tą mokyklą Antanai. Jonai, 
Aušrinės ir Rūtos, tačiau kar
tais tai viskas, ką jie gali 
pasakyti lietuviškai. 

Mažose mokyklose, kiek
vienam vaikui atskiras dėme
sys, su kiekvienu individualiai 
dirbama, kiekvienam pasi
reikšti leidžiama. Mokymo 
metodika visoms lietuviškoms 
mokykloms yra bendra, nus
tatyta Švietimo ministerijos, 
tačiau kaip ji išdėstoma pri
klauso nuo mokytojos išradin
gumo ir pedagoginės patirties. 

Labai džiugu, kad lietuvių 
vaikučiai turi galimybę mo
kytis ir kiekviena pedagogų 
iniciatyva. įkurti mokyklą ir 
mokyti vaikus lietuvių kalbos, 
yra sveikintina, gerbtina ir 
remtina. 

Vitalija Pulokienė 

Lemonto Maironio lituanistinės mokyklos 6 skyriaus moksleiviai, mokytoja Giedre Savukynienė. 
Vitalijos Pulokienės nuotr . 

JONAS 
BASANAVIČIUS -

LIETUVIU TAUTOS 
ŽADINTOJAS 

1851 m. lapkričio mėn. 23 
dieną, Vilkaviškio apskrityje 
gimė berniukas. Gimė pus
gyvis. Su dideliu vargu pavy
ko kūdikėlį atgaivinti. Tėvai 
tai laikė stebuklu ir pasiža
dėjo leisti sūnų į kunigus. Kas 
tada galėjo pagalvoti, kad 
silpnutis Jonukas nugyvens 
75 metus ir taps ne kurios 
parapijos, o visos lietuvių tau
tos dvasios žadintoju, mūsų 
tautinio atgimimo tėvu! 

Jonas Basanavičius didžią 
savo gyvenimo dalį praleido 
ne Lietuvoje. Mokėsi Mask
voje, kur baigė medicinos 
mokslus ir išvyko į Bulgariją. 
Vėliau vyko tobulintis j Pra
hą. Tik 1905 m. J. Basana
vičius sugrįžo į Lietuvą. Kaip 
jis pats sakė, pirmų pirmiau
sia atskubėjo į Vilnių ir ap
lankė Gedimino kalną. Grįžęs 
į Lietuvą Basanavičius pasi
nėrė į visuomeninius reika
lus. Jo iniciatyva buvo j kurta 
Lietuvių mokslo draugija. 

Jonas Basanavičius. 
Basanavičius daug dirbo, kad 
būtų paskelbta Lietuvos ne
priklausomybė. Kiek reikėjo 
tam ruoštis! O istorinę 1918-
jų metų vasario 16-ją jis pats 
pirmininkavo Tarybos posė
džiui, skaitė Lietuvos valsty
bės atkūrimo dokumentą. 

J. Basanavičius visomis iš
galėmis stengėsi išlaikyti lie
tuvybę rusinamoje Lietuvoje, 
daug dirbo, kad pažintų savo 
tautos praeitį, jos dvasią, tvir
tybės šaltinį. Po kruopele su
rankiotas žinias surašė moks
lo veikaluose, tautosakos rin
kiniuose: ..Lietuviškos pasa
kos", ..Ožkabalių dainos". ..Iš gy
venimo vėlių bei velnių", l ie tu
viškos pasakos įvairios". 

PATARLES, 
PRIEŽODŽIAI, 

POSAKIAI 

Teisingam ir D ievas 
padeda . 

Te i s ingumas i š aukš t i 
na t au tas (žmones). 

Teisybė — galybė. 
Teisybė — g e r i a u s i a s 

gynėjas. 
Teisybė — k i l n i a u s i a 

dorybė . 
Teisybę į akis pasakys i 

- priešą įsigysi. 
Teisybė ir dieną ieško

ma su žiburiu. 
Teisybė ir d o r y b ė 

auksu neįkainojama. 
Teisybė nebijo ne i 

pajuokos, nei paniekos . 
Teisybė ramiai šypsos, 

kai neteisybė piktai kvato
ja . 

Teisybė pragyvena ne
teisybę. 

Parengta pagal J. Mmgirdo 
knyga ..Patarles, priežodžiai. 

posakiai" 
3 

O c? 

s 
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Tai bent laimikis' Karolis Rumsevičius iš Ohicago Ridgc. atsiuntė „Draugo 
Pasirodo žveje laimikis buvo milžiniška varle ' 

lietuviukam- atlikta n/duot) 
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A.P.P.L.E. TALKININKAI 
SUGRĮŽO 

JULIUS VEBLAITIS 

Praėjusių vasarą jau try
liktą kartą Lietuvos pe
dagogai rinkosi į APPLE, 

savanorių teikiamus kursus 
įvairiuose krašto miestuose ir 
miesteliuose. Laikas skuba 
tiesiog šuoliais, o, regis, visa 
tai prasidėjo dar taip nese
niai, kai keletas pasiryžusių 
entuziastų 1990 metais tarėsi 
ir planavo, kaip galėtų padėti 
prisikėlusios Lietuvos švieti
mui. Nors Lietuva jau buvo 
paskelbusi nepriklausomybę, 
tačiau krašto miestuose dar 
vis slampinėjo okupacinės ka
riuomenės būriai. Klaipėdoj, 
Kaune ir kitur jų kariai su 
tankais dar aikštėse budėjo ir 
tebesaugojo Lenino stabus. 

T r u p u t i s istorijos 
Yra gerai žinoma, kad so

vietų galybė laikėsi ant molio 
kojų. Ji sugebėjo tiek metų 
išsilaikyti tik todėl, kad jos 
viešpačiai vykdė teroro, prie
vartos ir smurto monopolio 
jėgą. Tačiau, dramatiškiems 
to meto perestroikos įvykiams 
įsibėgėjus, okupaciniai varžtai 
keitėsi ir, tom žnyplėm kiek 
atsileidus, visa sistema beveik 
žaibiškai pradėjo trupėti, kol 
visai subyrėjo. Lietuva buvo 
pirmoji sovietų okupuota 
šalis, drąsiai paskelbusi savo 
nepriklausomybę. Kremliaus 
statytas generalgubernatorius 
N. Mitkin su savo „gauleiteri
ais" bematant išdundėjo į 
plačiąją tėvynę... 

Tuometinis jaunas Lietu
vos švietimo ministras Darius 
Kuolys, lankydamasis Ameri
koje, pritarė Amerikos lietuvių 
talkos minčiai. Taip 1990 m. 
buvo įkurta A.P.P.L.E. (Ame
rican Professional Partners-
hip for Lithuanian Education) 
bendrija, kuri per 13 metų kas
met telkė Amerikos mokyto
jus ir universitetų profesorius 
į talką Lietuvos švietimui. 

Bendrijos pirmąja direk
tore buvo Vaiva Vėbraitė, 
dėsčiusi istoriją Sacred Heart 
ir biologiją Yale universitetuo
se. Jos padėjėja buvo Jūratė 
Krokytė-Stirbienė, specialio
sios pedagogikos žinovė. Ir 
taip vėlų vasaros vakarą, kai 
mes iš Rygos oro uosto auto
busu atvežti, atsiradome Vil
niaus Pedagoginiame raidos 
institute, tapome kone sen
sacija, nes buvome pirmieji, 
lyg botume atvykę iš kaž
kokio keisto pasaulio. 

Trylikos metų eigoje kei
tėsi ir bendrijos vadovybė, nes 
tam pačiam žmogui kasmet 
tiek darbų atlikti būtų vargiai 
įmanoma. Kai Vaiva Vėbrai
tė buvo pakviesta į Švietimo ir 
mokslo ministeriją vicemi-
nistrės pareigom, A.P.P.L.E. 
vadovybę iš jos perėmė Gitą 
Kupčinskaitė, po jos Emilija 
Sakadolskienė, vėliau dr. Phi-
bp Taylor, o praėjusią vasarą nuo-
širdžiai ir sumaniai vadovavo 
dr. Katie Dunlap iš Chapel 
Hill, NC, universiteto. 2004 me
tais A.P.P.L.E. vairą perims 
prof. Irena Ross iš Toronto. 

Kas buvo dėstoma 
Paprastai kasmet į Lietu

vą vyksta apie 75 dėstytojus. 
Šią vasarą, matyt, del ekono
minių priežasčių, skaičius bu
vo sumažintas iki 56. nes pa
gal sutarti Švietimo minis
terija dėstytojams teikia mai
tinimą ir aprūpina nakvyne. 

Suprantama, kad tėvai yra 
pirmieji savo vaikų mokytojai. 
Tačiau vėliau mokykla vis dėlto 
vaidina pirminį vaidmenį ug
dydama ir ruošdama juos prak
tiškam gyvenimui. A.P.P.L.E. 
tikslas yra padėti Lietuvos 
mokytojams pagerinti savo 
sugebėjimus, rengiant moks
leivius efektyviai dalyvauti 

šiuolaikinėje rinkos ekonomi
koj. Kartu su amerikiečiais šią 
vasarą dirbo ir Lietuvos įvairių 
disciplinų specialistai. Buvo dės
tomi šių sričių kursai: adminis
travimas, informatika (kompiu
terių mokslas), anglų kalba, 
bibliotekininkystė, matemati
ka, parama mokiniui, tikyba 
ir etika, regioninės progra
mos, gimtoji kalba, pradinių 
klasių ir socialinio darbo 
srautai ir agronomija. 

Administravimo kursuose 
buvo gvildenami klausimai: 
kokią įtaką mokyklos politika 
daro moksleiviams, adminis
tracijai ir kitiems tokios poli
tikos vykdytojams, pvz., mo
kyklinis amžius, mokymo pro
gramos, švietimui skirtos lė
šos, moksleivių drausmė ir t.t. 
Lektoriai buvo: dr. Barbara 
Henriąues, Audra Skukaus-
kaitė, ir dr. Philip Taylor. 

Informatika 
Šiandien kompiuteris ne

atpažįstamai pakeitė socialinį 
švietimo kontekstą. Programa 
buvo skirta administratoriams, 
norintiems išmokti naudotis 
tvarkaraščių sudarymo pro
grama „Mimosa" ir „Microsoft 
Office" mokyklos administra
vime. 

Kita programa buvo kom
piuterių pritaikymas mokyk
loje. Klausytojai čia turėjo ga
limybę gauti papildomų ži
nių apie išklotinių duomenų 
bazes ir tinklapio kūrimo pro
gramas. Lektoriai buvo Aman
da Muliolienė, technologijų koor
dinatorė ir dėstytoja (dabar 
pensijoje), dirbus Lakewood, 
Ohio, Šv. Augustino akademi
joje. Taip pat Sarah Paliulis, 
Data Skills koordinatorė, Uni-
versity of North Carolina at 
Chapel Hill. Rasa Alabur-
dienė, informatikos mokytoja 
iš Prienų, ir Vilija Taranavi-
čiūtė, informatikos dėstytoja 
iš Zapiškio. 

Antrosios programos tema 
buvo: kompiuterių pritaiky
mas mokykloje, kurioje daly
vavo 12 informatikos moky
tojų. Trečioji programa buvo 
skirta direktorių pavaduoto
jams, neturintiems kompiu
terinio raštingumo įgūdžių. 
Lektoriai čia buvo Jolanta 
Daugirdienė, vyr. metodinin
kė, ir Valdemaras Jasiūnas, 
Trakų Vytauto Didžiojo gim
nazijos konsultantas. 

P rad inės klasės 
Tema buvo: bendros už

duotys, skatinančios matema
tikos, skaitymo ir dailės mo
kymąsi 1-5 klasėse. Čia buvo 
analizuojamas visuomenės ir 
kultūros vaidmuo, perduodant 
žinias iš kartos į kartą, na
grinėjant mokymo metodus, 
kurie palengvina bendravimą 
ir gerina mikroklimatą mo
kykloje. Klausytojai ruošė pro
jektus, pavadintus „Pasidaryk 
ir neškis", kuriais jie galės 
naudoti per visus mokslo me
tus. Lektoriai buvo: Linda 
Dodge iš Hamilton Cutler, 
Mass, mokyklos ir sesuo Lo
reta Hoag. vaikų, gyvenančių 
itin sunkiomis sąlygomis, reli
ginio ugdymo koordinatorė iš 
Utica, NY, bei meno direktorė 
Roark Center Troy, NY, ir 
Vida Anton, skaitymo specia
listė, Howell, NJ. Antrosios 
programos tema buvo: kaip 
sudaryti sąlygas mokytis ir 
bendradarbiauti. Čia buvo dis
kutuojama, kad mokytojų ir 
tėvų tarpusavio pagarba ir 
bendravimas tampa mokinio 
sėkmės faktoriumi. Lektoriai 
buvo: Nancy Henssen, San 
Diego, Calif. universiteto mo
kymo klinikos dėstytoja, Ka-
ren Fetter Stockton ir Sacra-
mento universiteto Nacionali
nės vertinimo sistemos pro
jekto direktore. 

Anglų kalba kaip pir
moji užsienio kalba. Tema: 
kaip pritaikyti keturis komu
nikacijų įgūdžių tipus pa
mokoje. Dalyvavo anglų kal
bos mokytojai iš pradinių ir 
vidurinių mokyklų. Norint 
geriau išmokti šią kalbą, 
mokiniai turi įsigyti pasi
tikėjimą, o jų klausymo, kal
bėjimo, skaitymo ir rašymo 
įgūdžiai turi atitikti pasieki
mo standartą. 

Klausytojai gavo pakan
kamai daug medžiagos, ku
rią galima kūrybiškai panau
doti klasėse. Lektoriai buvo: 
Irena Ross, George Brown 
College, Toronto; Sharon Lo-
rinskas, Community High 
School,. Carbondale, IL, Eglė 
Šleinotienė, Valstybinių kal
bų centro direktorė Vilniuje; 
Roma Valiukienė, anksčiau 
buvusi Taikos korpuso, Toefl 
projekto vadovė Vilniuje. 

Istorija 
Programoje dalyvavo 25 

istorijos mokytojai. Buvo dės
toma, kaip mokiniams geriau 
išaiškinti dabar vykstančias 
permainas ir buvusias anks
tesnių epochų jėgas. Buvo na
grinėjamos specialiai tam 
parinktų istorinių epochų in
terpretacijos, įrodančios svar
bą rūpestingai pasverti isto
rinius faktus. Buvo nagrinė
jamos ir šiandien lietuviam 
aktualios temos. Tarp jų: Lie
tuvos konstitucijos klausi
mai, moterų traktavimas, taip 
pat NATO ir Europos Sąjun
gos svarba, globalizacija, 
AIDS ligos. Dėstytojai buvo: 
Virginija Bergen ir Edward 
Eagles iš Washington, DC, ir 
dr. Judith Sadaitis, School of 
Holy Child, Rye, New York. 

Integracija 
Tema: kaip prieiti nuo 

geranoriškumo prie priklau
symo jausmo. Kurse dalyvavo 
25 mokytojai, administrato
riai, gydytojai, psichologai ir 
mokyklų socialiniai darbuoto
jai. Naudodamiesi klausimais 
ir vertinimo skalėmis, klau
sytojai, dėstytojų patariami, 
nustatė sąlygas, įgalinančias 
įtraukti specialiųjų poreikių 
vaikus į bendrąją švietimo 
programą. Dėstytojai buvo: 
dr. Michael Termini, Cook 
Center, New York; Katherine 
Simic, New York Center of 
Learning& Development. 

Gimtoji kalba 
Pirmoji programa nagri

nėjo temą: socialinio konteks
to reikšmė, mokant akademi
nio ir kūrybinio rašymo. Kursai 
buvo skirti 25 mokytojams, 
norintiems patobulinti savo 
žiniais bei metodus, mokant 
įvairius rašymo stilius. Buvo 
analizuojama, kaip skirtingų 
grupių vadovai rašytine kal
ba išreiškia bendras verty
bes. Praktinių užsiėmimų me
tu buvo mokoma, kaip kurt 
įvaizdžius, rašant poeziją, 
kaip padėti mokiniui, atsiver
ti, kaip taikyti Vydūno švie
tėjiškus metodus, kaip sieti 
asmeninę patirtį .su visuoti
ne patirtimi. Dėstytojai: dr. 
Mary Nelson. Tampa, Florida; 
Nina Orechwa, Bowling Green, 
Ohio, dr. Jūratė Sucylaitė, 
darbo terapijos specialistė Kau
no Psichiatrinėje ligoninėj; dr. 
Philip Dickinson, Ohio State 
universitetas, ir Julie Leit-
nick. Delavvare Schools, Ohio. 

Bibliotekininkystė 
Mokyklos bibliotekos kū

rimas ir jai vadovavimas. 
Buvo 25 klausytojai. Buvo aiš
kinama, kaip bendrauti su 
mokytojais, kad užtikrintų 
mokinių gebėjimą, kaip nau
dotis biblioteka, jiems pri
einama informacija Lietuvoj 
ir internete; kaip mokiniai 
gali išmokti informacinio raš
tingumo ir kaip juo pasinau
doti. Buvo aptariamas turtin
gas Lietuvos literatūros pa
veldas ir kaip juo pasidalinti 

RUDUO DŽIAZO SPALVOMIS 

A.P.P.L.E. vadovybes tęst inumas. Sėdi dabart inė vadovė (2003-2004! 
Irena Ross; stovi iš kairės: Vaiva Vėbraite, būsimoji vadove 2004-2005, dr. 
Katherine Dunlap, buvusi vadovė 2002-2003 m., dr. Phil Taylor. buvęs 
vadovas 2001-2002 m. 

su mokiniais. Lektoriai: prof. 
Blanche Woolls, San Jose uni
versitetas, dr. Barbara Imm-
roth, Texas universitetas. 

Matemat ika 
Tema: nuo klasės iki 

darbo vietos matematika gali 
būti maloni. Dalyvavo 25 pa
grindinių ir vidurinių mokyk
lų mokytojai. Seminaro tiks
las buvo pasiūlyti kuo dau
giau praktinių patarimų, kaip 
įvertinti matematikos sąvo
kas malonioje ir skatinančioj 
aplinkoj, naudojant žaidimus. 
Buvo aiškinama, kaip pritai
kyti žaidimus aritmetikos, al
gebros, geometrijos ir trigo
nometrijos pamokose. Dėsty
toja: Beverly Taylor, Orlando. 
Florida. 

P a r a m a mokiniui 
„Sėkmingo mokymosi" ko

mandų sudarymas skatina 
geresnį mokymąsi pamokoje. 
Čia dalyvavo 25 mokytojai, 
administracijos atstovai, so
cialiniai darbuotojai ir psi
chologai. Klausytojai sužino
jo, kaip galima pagerinti at
mosferą mokykloje, tėvų daly
vavimą ugdymo procese ir 
geresnių rezultatų pasiekimą. 
Buvo nurodyta, kaip nustatyti 
mokinių reikalingos pagalbos 
pobūdį, kaip atpažinti moky
mosi sunkumus, suvaldyti 
chuliganiškus ir agresyvius 
mokinių poelgius. Dėstytojai 
buvo: dr. Joann Hammer, 
National University, CA; dr. 
Jackie Allen. Kalifornijos Švie
timo departamentas ir 
mokinių programos biuras. 

Tikyba ir etika. Diskutuo
ta apie kultūrą ir ugdymo pro
cesas. 25 tikybos ir etikos mo
kytojai diskutavo, kaip vertin
ti tikrąsias vertybes ir kokią 
dvasinę įtaką daro žiniasklai-
da. Atsižvelgiant į socialinės 
patirties ir tikėjimo tarpu
savio ryšį, buvo aptarti žalin
gi polinkiai, savižudybės ir 
depresijos problemos. Dėsty
tojai: sesuo dr. Jeanette Luci-
nio, Katalikų teologijos są
junga, Chicago, IL; kun. dr. 
James Halstead, DePaul uni
versitetas, sesuo Cathleen 
Campbell, Dominican univer
sitetas, River Forest. IL. 

Socialinis darbas JŠeima 
klasėje". Dalyvavo 25 mokyto
jai ir vaikų rūpybos mokyklų 
darbuotojai. Buvo aiškinama, 
kaip įvairios įtampos išeikvo
ja vaiko energiją, kaip pavei
kia sunkios ir netinkamos 
socialinės sąlygos, fizinė liga 
arba proto negalia. Buvo mo
koma, kaip atrasti stipriąsias 
vaiko savybes pozityviu 
drausmės palaikymo metodu 
ir kaip mokykla galėtų tapti 
jaukia vieta, kur šeima visuomet 
laukiama ir šiltai priimama. 
Antroje programoje buvo aiš
kinama tema: ką reikia žinoti 
apie savižudybes bei kitas 
netektis ir kaip suteikti tam 
pagalbą. Buvo aptariama ri

zika, kurią patiria vaikai ir 
suaugusieji savižudybės, sky
rybų, netikėtos mirties ir t.t. 
akivaizdoje. Buvo aiškinamos 
prevencinės strategijos ir pro
fesinė pagalba. Dėstytojai: dr. 
Kim Strom Gothfie, dr. Georg 
M. Goottfried. dr. Jack M. 
Richman, dr. Katherine Un-
lap ir Mara Servaites, visi iš 
Chapel Hill universiteto, NC. 

Žemės ūkio kursa i vyko 
Žemaitijos kolegijoje Rietave. 
Dėstytojai buvo: dr. James J. 
Connors. The Ohio State 
University; Jim Brousseau, 
Milan Hight' School. Millan. j 
Mich.; Sage Morse. Pinellas 
County School, Florida. 

Vaikų stovykloj ..Viltis" 
Šventojoje, prie Baltijos jūros, 
vyko kursai ir įvairūs už
siėmimai, skirti paaugliams ir 
jaunuoliams, sergantiems proto 
negalia. Dalyvavo 40 neįga
liųjų ir jų šeimų narrų, taip 
pat 20 savanorių — padėjėju 
ir 20 specialiųjų pedagogų. 
Dana Migaliova buvo „Vil
ties" stovyklos vadovė. Buvo 
atrinktos ir formuojamos trys 
grupės, po 6-7 jaunuolius, jų 
tarpe autistų, sergančių komp
leksine negalia, ir turinčių 
protinio atsilikimo bei elgesio 
sutrikimų. Programos direk
torius buvo Vitas Underys iš 
Michigan valstijos, Myra 
Goodvvin dirbo su autistais, 
Katie Hoyle ruošė muzikos ir 
dramos būrelius, Ilona Lau
čienė atliko programos admi
nistratorės pareigas. Su jais 
dirbo ir Lietuvos specialistai: 
Augienė, Viiūnienė ir Rasa 
L'levičiūtė. Taip pat dvi ver
tėjos: Vilma Juozapavičiūtė ir 
Vilhelma Kaktiene. Jaunuoliai 
gana sėkmingai pasirodė žai
dimuose ir atliko ištraukas iš 
vaidmimo .Jūrate ir Kastytis'". 

Vadovė dr. Dunlap sakė, 
kad iš 56 dėstytojų AP.P.L.E. 
programoje šiemet 9 dalyva
vo pirmą kartą, o kiti 47 jau 
yra dirbę Lietuvoje keletą va
sarų ar daugiau. Buvo tikrai 
malonu, kad dabar jau turime 
ir vietinių lietuvių pedagogų, 
dirbančių kartu su A.P.P.L.E. 
lektoriais. Pvz.. iš pasirenka
mųjų paskaitų, pusė jų vyko 
lietuviškai, be vertėjų pagal
bos. A.P.P.L.E. palaiko ryšius 
su Švietimo ir mokslo bei 
Žemės ūkio ministerijomis ir 
visuomet atsižvelgia į jų po
reikių svarbą. A.P.P.L.E. jau 
pasirašė sutartį 2004 m. va
saros kursams ir pradeda 
telkti įvairių disciplinų spe
cialistus. A.P.P.L.E. remiasi 
šūkiu. kad. naudojant komu
nikacinių ryšių teoriją, yra 
kuriama geresne švietimo 
visuomenė. 

Mūsų nusivylimas šj kar
tą buvo tik tai. kad Europoj, 
taigi ir Lietuvoj, dolerio kur
sas yra gerokai nukritęs, net 
26 proc.. kaip buvo anksčiau. 
Todėl, norint atlikti savo tikslą 
2004 metais, teks labiau su
veržti savo finansinius diržus. 

Kauno džiazo festivalis, jau 
trylika pavasarių sukėlęs 

miestą ant kojų, šiemet savo 
publiką pakvietė dar ir trims 
rudeniškiems pasimatymams. 

Festivalio rengėjai su nuo
latiniais rėmėjais nutarė džia
zo mėgėjams padovanoti kon
certų ciklą „Kaunas Jazz 
Ruduo". 

Pasak Kauno džiazo festi
valio meno vadovo Jono Jučo. 
tokį renginį paskatino ir pub
lika, ir muzikantai. Anot fes
tivalio „Kaunas Jazz" inicia
torių, džiazo aistruoliai nekart 
prašė koncertus rengti ne tik 
pavasarį, bet ir rudenį bei 
žiemą. 

„Kodėl gi ne? — juokėsi 
festivalio „Kaunas Jazz" meno 
vadovas Jonas Jučas. — Pa
vasario laukti dar taip ilgai, 
o gerų koncertų niekada ne per 
daug. Kaunui reikia pašėlti". 

Patenkinti šiuos pageida
vimus nebuvo sunku,nes yra 
daug Kauno džiazo festivalio 
dalyvių, norinčių čia sugrįžti 
ir vėl koncertuoti klausyto
jams, kurie garsėja ypatingu 
džiazo muzikos imlumu ir 
pelnė „džiazuomenės" vardą. 

Spalio 15, 16 d. Vytauto 
Didžiojo universiteto salėje 
susirinkę klausytojai susitiko 
su amerikiečiu bosistu Victor 
Bailey. islandų grupe ..Mez-
zoforte". 

Jau seniai buvo ketinama 
dar kartą pasikviesti 1996 
metais „Kaunas Jazz" labai 
sėkmingai pasirodžiusią Is
landijos muzikantų grupę 
„Mezzoforte". Instrumentinę 
..jazz — funk" stiliaus muzi

ką kurianti ir atliekanti gru
pė į rudeninį Kauną užsuko 
tarp koncertų Taline bei Bra
tislavoje. 

Nuo 1983-iųjų į pasaulio 
džiazo areną išėjusi islandų 
grupė jau yra išleidusi 8 al
bumus. Nors kartas nuo kar
to grupėje keičiasi atlikėjai, 
muzikantų meistriškumas yra 
žinomas nuo Šiaurės Europos 
iki Pietryčių Azijos. 

Amerikietis Victor Bailey 
vadinamas vienu populiariau
sių mūsų laikų bosinės gita
ros meistrų. Gimęs garsių mu
zikantų šeimoje, jis augo ap
suptas gausybės didžiųjų Fila
delfijos muzikantų. Pirmasis 
jo albumas „Bottom's Up", 
pasirodęs 1989-aisiais, tapo bo
sinės gitaros klasika ir spe
cialistų yra laikomas vienu 
svarbiausių albumų, kokius 
kada nors yra išleidęs bosis-
tas. 

Koncertų ciklą spalio 25-
ąją pratęsė džiazo pranašu ti
tuluojamas norvegas Bugge 
Wesseltoft. Prieš metus festi
valyje jau dalyvavęs pianistas, 
kompozitorius ir prodiuseris 
B. VVesseltoft surengė kon
certą, kurio metu buvo pri
statytas tarptautinis projektas 
kartu su švedų bosistu Lars 
Danielsson ir lietuvių violon
čelininku Vytautu Sondeckiu. 
{domiausia, ko gero, tai, kad 
elektroninei muzikai, groja
mai „džiazo pranašo" B. VVes
seltoft, pritarė ne tik bosistas 
bei violončelininkas, bet ir 
Lietuvos kamerinis orkestras. 

Milda Zinevič iū tė 
Kaunas 

KALBĖKIME ANGLIŠKAI 

Paruošia Aušrelė Sakaiaitė 

APIE SEIMĄ 
Second lesson 'second 

leson) — Antra pamoka. 

Talking about relatives 
'toking abaut relativs) — 
Kalbame apie gimines. 

Are you marr ied? (ar jū 
meryd?) — Ar Jūs vedęs0 

(Pastaba: šis klausimas 
taip pat gali būti pritaikytas ir 
moterims — Ar Jūs ištekė
jusi?) 

Yes, I am marr ied . (jes, 
ai em meryd) — Taip., aš esu 
vedęs. 

Do you and your wife 
have chi ldren? I dū jū end jūr 
uaif hev čildren?) — Ar Jūs su 
žmona turite vaikų9 

Yes, my wife and I have 
a son and a daughter . (jes, 
mai uaif end ai hev a san and 
a doter) — Taip. mano žmona 
ir aš turime sūnų ir dukrą. 

How old a re your chil
dren? (hau old ar jur čildren?) 
— Koks Jūsų vaikų amžius? 

My son is tvventy one 
and my d a u g h t e r is eigh-
teen. (mai san iz tuenty uon 
end mai doter iz eityn) — 

Mano sūnus yra dvidešimt 
vienerių, o mano dukra yra 
aštuoniolikos. 

Do you have o the r re la
t ives in the Uni ted S ta tes? 
(dū jū hev ader relativs in da 
Junaited Steits?) — Ar Jus 
turite kitų giminių Jungtinėse 
Valstijose? 

Yes, my wife's and my 
pa ren t s , b ro the r s , s i s t e r s , 
aun t s , and uncles also l ive 
here . (jes, mai uaifs end mai 
perents. braders. sisters, ents 
end ankls olsou liv hyr) — 
Taip, mano žmonos ir mano 
tėvai, broliai, seserys, tetos ir 
dėdės taip pat čia gyvena. 

It muš t be very n ice for 
you to have so many family 
m e m b e r s l iv ing h e r e . (it 
mušt by very nais to hev so 
meny femily members living 
hyr> — Jums turi būti labai 
malonu, kad tiek daug šeimos 
narių čia gyvena. 

Yes, it is very nice. We 
are never lonely. (jes, it iz 
very nais. Uy ar never lonly) 
— Taip, labai malonu. Mes 
niekada nesame vieniši. 



Areštuotas bendrovės „Jukos" kontrolinis akcijų paketas 
Atke l ta iš 1 psl. 
'Yukos Universal Limited' ir 
'Hully Enterprises'. Kaip žinia, 
šių dviejų bendrovių dalininkai 
yra privačių akcininkų grupė, 
kurių dauguma nieko bendro su 
M. Chodorkovskij neturi". 

Rusijos generalinės proku
ra tūros oficialus atstovas pa
tvir t ino šių „Jukos" akcijų areš
tą, kur is , pasak jo, atliktas re
mian t i s Rusijos baudžiamojo 
kodekso 115 straipsniu, siekiant 
už t ik r in t i galimą turto kon
fiskavimą. 

.Areštuota 1 mlrd. 141 mln. 

403,296 Kipre registruotai ben
drovei 'Halley Enterprises' pri
klausančios akcijos ir 49 mln. 
478,440 akcijų, kurias valdo 
Meno saloje registruota bendro
vė *Yukos Universal Limited'. 
Areštas uždėtas atitinkamoms 
sąskaitoms banke 'Trast' ", 
pranešė prokuratūros atstovas. 

Anot jo, abi šios bendrovės 
yra Gibraltare registruotos fir
mos „Group MENATEP Limi
ted" antrinės įmonės. 

„59.5 proc. 'Group MENA
TEP Limited' akcijų priklauso 
M. Chodorkovskij", pridūrė Ru

sijos generalinės prokuratūros 
atstovas. 

Lietuvos prezidentas Rolan
das Paksas ketvirtadienį pa
reiškė kol kas nenorintis vertin
ti Rusijos generalinės proku
ra tū ros sprendimo areštuoti 
naftos bendrovės „Jukos" akci
jas . 

„Prezidentas kol kas susi
laiko nuo komentarų", sakė pre
zidento atstovas spaudai Ros-
valdas Gorbačiovas. „Mes sten
giamės gauti daugiau informa
cijos apie tai, kas įvyko", pridū
rė jis. 

Buvę diplomatai pralaimėjo bylas dėl grąžinimo į darbą 
teismo sprendimą apskųsti t ams buvo paaiškinta, kad Vals-
Lietuvos vyriausiajam admi- tybės saugumo departamentas 
nistraciniam teismui. Tai jie gali (VSD) surinko medžiagą, kuri 

Atke l ta iš 1 psl. 
Teismo buvę diplomatai 

prašė juos grąžinti į ankstesnes 
pareigas ir priteisti pinigines 
kompensacijas už priverst inę 
pravaikštą. 

Po liepą kilusio skandalo 
dėl neteisėto Lietuvos vizų iš
davimo darbą URM paliko sep
tyni diplomatai, kurie patys pa
rašė prašymus atleisti juos iš 
tarnybos. Užsienio reikalų mi
n is t ras šiuos prašymus patenki
no. Tačiau vėliau diplomatai pa
reiškė, kad parašyti atsistatydi
nimo pareiškimus juos privertė 
ministras , naudodamas psicho
loginį smurtą. 

Iš septynių atsistatydinusių 
diplomatų penki kreipėsi į teis
mą, tačiau jie visi pralaimėjo 
bylas dėl grąžinimo į darbą. 

Be minėtų trijų diplomatų, 
kur ių skundus teismas a tmetė 
ketvirtadienį, dar du skundai — 
buvusio URM Konsulinio depar
tamento direktoriaus Gedimino 
Šiaudvyčio ir ambasados Balta
rusijoje patarėjo Lino Valentu-
kevičiaus — buvo atmesti pra
ėjusį penktadienį. 

Į teismą nesikreipė buvęs 
Lietuvos konsulas Sovetske 
Saul ius Turskis ir Lietuvos am
basados Rusijoje antrasis sekre
torius Semionas Dančenka. 

Ketvirtadienį paskelbus 
teismo sprendimą, R. Ramoška 
ir D. Rykiškis teigė ketinantys 

padaryti per 14 dienų nuo nu
tarties paskelbimo. 

URM interesams teisme 
atstovavęs advokatas Virgilijus 
Kaupas ketvirtadienį sakė, kad 
teismo priimti sprendimai mi
nisteriją tenkina. 

„Manau, kad teismas išgir
do pateiktus Užsienio reikalų 
ministerijos argumentus, taip 
pat pareiškėjų argumentus ir 
pripažino, kad ministras nedarė 
psichologinio spaudimo ar įta
kos", teigė advokatas. 

V. Kaupas sakė, kad, jei Vy
riausiajam administraciniam 
teismui bus pateikti skundai, 
teismas galės vertinti tik jau by
loje surinktus įrodymus, nes pa
teikti naujų įrodymų nagrinė
jant bylą apeliacinėje instanci
joje iš esmės įstatymai nelei
džia. 

„Nematau galimybės (at
leistiems diplomatams - BNS) 
tęsti diplomatinio darbo po to
kio teismo sprendimo", pabrėžė 
V. Kaupas. 

Skelbdamas nutartis, teis
mas teigė nenustatęs, kad diplo
matams būtų buvę grasinta, 
taip pat pabrėžė, jog priekaištai 
dėl jų darbo buvo pareikšti tei
siškai priimtina forma. 

Pasak UR ministro Antano 
Valionio, pokalbiuose diploma-

įrodo jų pažeidžiamumą. 
Minis t ras yra užsiminęs, 

kad konsuliniai pareigūnai tu
rėjo „neformalių partnerių", įta
riamų ryšiais „su kai kurių val
stybių slaptosiomis tarnybo
mis", tačiau, motyvuodamas 
medžiagos slaptumu, išsamiau 
to nekomentavo. 

Teismo sprendime rašoma, 
kad UR ministerijai VSD pa
teikė medžiagą, įrodančią, kad 
diplomatai dėl neigiamų asme
ninių ir dalykinių savybių pra
rado galimybę dirbti su valsty
bės paslaptimis. Pareigūnai su
sekė diplomatų netarnybinius 
ryšius su Lietuvos ir užsienio 
šalių piliečiais. 

VSD ir URM pradėjus tyri
mą, paaiškėjo, kad septyni Ru
sijoje ir Baltarusijoje dirbę Lie
tuvos konsulai, pažeisdami 
URM patvirtintas instrukcijas, 
nepagr įs ta i yra išdavę apie 
40,000 Lietuvos vizų. 

Spaudos duomenimis, Ru
sijos ir Baltarusijos turizmo fir
mos internete siūlydavo įsigyti 
daugkartines Lietuvos vizas už 
100 JAV dolerių (apie 300 litų). 
Spėjama, kad pusę šios sumos 
turizmo kompanijos pasilikdavo 
už darbą, o likusi suma, kaip 
įtariama, būdavo perduodama 
konsulams. 

Politinės represijos lietuviams sutrukdė siekti svarbiu gyvenimo tikslų 

Atkel ta iš 1 psl. 
sunkių žeidžiančių įvykių, nei 
represijų neišgyvenę asmenys. 
83 proc. nukentėjusių žmonių 
moraliniai sukrėtimai sutrukdė 
pasiekti svarbių tikslų, j iems 
būdingi košmariški sapnai, pri
siminimų protrūkiai, nesuval
domas verksmas, pažeminimo 
jausmas , depresija, liūdesys, sa
vižudybės bandymai. 

Tyrimo metu buvo ap
klausti 1,354 žmonės, kurių am
žiaus vidurkis — 73 metai. 

Iki šiol ne tik Lietuvoje, bet 
ir visoje Rytų Europoje nebuvo 
bandoma atlikti išsamesnių 
tyrimų ilgalaikių psichologinių 
t r aumų, patirtų dėl politinių 
represijų, srityje. 

Vienos iš konferencijos or
ganizatorių profesorės Danutės 
Gailienės teigimu, traumuojan
tys įvykiai žmonėms gali sukelti 
sunkių psichologinių ir psicho
patologinių padarinių. 

Anot jos, kai kuriems nu
kentėjusiems jie tęsiasi net visą 
gyvenimą. 

Be to, tyrimas parodė, kad 
daug baisiau už vadinamąsias 
natūralias t raumas — gamtines 
ar technologines katastrofas, 
veikia kitų žmonių sukeltos 
traumos — smurtas, persekioji
mai ar politinės represijos. 

Konferenciją organizavo 
LGGRTC ka r tu su Vilniaus 
universiteto psichologais, o joje 
dar dalyvavo mokslininkai iš 
Vokietijos, Norvegijos, Kanados 
bei Latvijos. 

Ne mažiau kaip 456,000 
Lietuvos žmonių tapo sovietinio 
teroro aukomis, patyrė vienokią 
ar kitokią prievartą. 

Iš jų apie 350,000 buvo 
įkalinta, išvežta į tremtį ir so
vietinius lagerius ar nužudyta 
Lietuvoje, apie 500,000 dėl vyk
dyto teroro, karo sąlygų ar oku
pantų sprendimų turėjo palikti 

Lietuvą. 
93 proc. politinių kalinių ir 

96 proc. tremtinių buvo lietuvių 
tautybės asmenys. 

Daugiau nei 70 proc. ištrem
tųjų buvo moterys ir vaikai iki 
16 metų. 

Žinoma, kad beveik 30 proc. 
ištremtųjų mirė dėl nepakelia
mų gyvenimo sąlygų. 

Po karo 10 metų vykusio 
ginkluoto pasipriešinimo metu 
žuvo apie 22,000 partizanų, jų 
ryšininkų ir rėmėjų. 

Visi jų šeimų nariai papras
tai neišvengė trėmimo ar sovie
tinių lagerių. 

Daugiau nei 50,000 žmonių 
buvo suimti, kankinti ir kalinti. 

Nacistinė diktatūra fiziškai 
sunaikino 245,000 žmonių, iš jų 
— apie 200,000 žydų. 

Dėl nacių ir sovietinės oku
pacijos Lietuvos gyventojų 
nuostoliai siekia 33 proc. bendro 
1940 m. gyventojų skaičiaus. 

Lietuva pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Europolu 
Atkelta iš 1 psl. 

Europolas yra ES policijos 
organizacija, įsteigta, siekiant 
užtikrinti valstybių narių bend
radarbiavimą, vykdant nusi
kalstamumo užkardymą bei ko

vojant su tarptautiniu organi
zuotu nusikalstamumu. 

J o būst inė yra Hagoje, 
Olandijoje. 

Šiuo metu Europolui pri
klauso 15 valstybių. 

Po grybingo rudens epidemiologai baiminasi apsinuodijimų 
Grybingas ruduo gali su

kelti botulizmo protrūkį, jeigu 
žmonės nepaisys epidemiologų 
perspėjimų ir pernelyg drąsiai 
vaišinsis stiklainiuose marinuo
tais grybais. 

Tokių būgštavimų Užkre
čiamųjų ligų profilaktikos ir 
kontrolės centro (ULPKC) spe
cialistams kelia signalas iš Ig
nalinos rajono Rimšės seniūni
jos, kur botulizmu jau susirgo 
75 metų Nagėnų kaimo gyven
toja 

Kaip sakė ULPKC Žarnyno 
infekcijų ir parazitozių epide
miologinės priežiūros sekto

riaus vedėja Galina Zagrebne-
vienė, botulizmu susergama pa
lyginti retai, šis atvejis — tik 
trečiasis, Lietuvoje užregistruo
tas nuo metų pradžios. 

Botulotoksiną — vieną stip
riausių pasaulyje nuodų — iš
skiria konservuojamuose pro
duktuose likusios botulizmo 
sporos. 

Žmogui suvalgius šiomis 
sporomis užkrėsto maisto, toksi
nas iš virškinamojo trakto pa
tenka į kraują ir labai apnuodi
ja visą organizmą, pažeidžia 
įvairius organus — ypač centri
nę nervų sistemą. Laiku nesu-

Lietuva — antroji Baltijos 
valstybė, pasirašiusi tokį susi
tarimą, prieš dvejus metus mi
nėtą sutartį pasirašė Estijos po
licija. 

te ikus pagalbos, ligonis gali 
mirti. 

Todėl G. Zagrebnevienė pa
taria šeimininkėms nors 10 mi
nučių pakaitinti stiklainiuose 
marinuotus grybus — tokiu at
veju toksinas suskyla. Dar ge
riau — iš viso atsisakyti grybų 
konservavimo marinuojant stik
lainiuose. 

„Kai kurios šeimininkės įsi
gudrina į šiuos konservus dar 
pripilti ir aliejaus, kad negestų. 
Orgonoleptiškai toks mais tas 
atrodo nepakitęs, tačiau sąlygos 
botulizmo sporoms daugintis — 
idealios", sako ji. 

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

AtA 
DR. ALBINA 

PRUNSKIENĖ 

m i r ė 1998 m. l a p k r i č i o 7 d i e n ą 

J a u praėjo penker i metai nuo tos saulėtos rudens 
dienos, kai Dievas pas i šaukė mūsų brangią mamą, močiutę. 

Prisiminkime Jos šviesią asmenybę, Jos geraširdišku
mą, ypatingai Jos pasišventimą padėti Lietuvos našlai
čiams. 

Šv. Mišios už a.a Albiną bus aukojamos sekmadienį, 
lapkričio 2 d. 9 vai . ryto, Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
misijoje, Lemonte. 

Prašome pris iminti mūsų Mamą savo maldose. 

N u l i ū d ę d u k t e r y s : T e r e s ė Kaz lausk ienė 
M a r i a P r u n s k i s 

s ū n u s J o n a s P r u n s k i s ir jų š e imos 

AtA 
DANUTĖ TAUTVILAITĖ 

GALE 
Po sunkios ligos mirė 2003 m. spalio 27 d. 
Gimė Kaune. Į Ameriką atvyko prieš 53 metus. Pas

kutiniu laiku gyveno Westhampton, Long Island, anksčiau 
Sands Point, LI, NY. 

Nuliūdę liko: vyras Algis Julius, sūnus Algis Viktoras, 
svainė Elena Jurgela, pusbrolio Donato Tijūnėlio ir pus
seserės Laimos Žliobienės bei Sidrių šeimos. Velionė buvo 
pusseserė Mindaugo, a. a. Visvaldo ir Edvilo Masiulių, 
Giedros Šalčiūtės Sidrienės, Almaus Šalčiaus, Tado Mic
kaus ir Klevos Rūtos Vidžiūnienės. 

A.a. Danutė pašarvota ketvirtadienį, spalio 30 d. nuo 2 
vai. p.p. Follett&Werner laidotuvių namuose, 60 Mill Rd., 
Westhampton Beach, LI. Spalio 31 d.10 vai. r. velionė bus 
išlydėta į Immaculate Conception bažnyčią. 

Šeima pageidauja vietoje gėlių aukoti „Saulutei" ar 
kitai lietuvių labdarai. 

DRAUGAS, 2003 m . s p a l i o 3 1 d., p e n k t a d i e n i s 

Mūsų nariui 
AfA 

fil. v.s. VYTENIUI STATKUI 
Amžinybėn išėjus, jo žmoną SOFIJĄ, dukrą 
GIEDRĘ, sūnų NARIMANTĄ ir jų šeimas, nuo
širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

A.S.S. Čikagos skyriaus filisteriai 

Peter Paulius ir Casmera 
Staszak 

(buvęs savininkas Paulius 
Hardvvare) 

praneša, jog atidarė naują nekilnojamojo turto 
agentūrą 

INDSPSNDENT 
REALTORS 

% 

i 9901 S. VVestem Ave., Suite 204, Chicago, IL 60643 
Te». 773-239-9600 » j 

Kviečiame visus kaimynus apsilankyti mūsų naujose patalpose. ft\_/ 

Marguett Parko namų savininkams patarnaujame |au 50 metų. 

IŠNUOMOJA PARDUODA 

Išnuomojamas 2 mieg. butas 73 St. ir 
K«teie A ve. Kainu $550. + i men ..securi-

ly dcpoMt" (šiluma, vanduo, dujos įeina į 
kainų). Yra skalbimo masina. 

Išnuomojamas 1 mieg. butas (įskaiiani 
visus patarnavimus). Kaina S550. 

Tel. 773-254-4322. 

Lietuvoje. Šakių rajone, parduoda
mi du, 56 ha ir 41 ha, d i rbamos 
žemės sklypai. Pasiūlymus siųsti 

adresu Ravmond Gotautas. P O Box 
100754. Fort VVorth, TX, 761X5. 
Voko kampe rašykite „žemė". 

Išnuomojamas 2 mieg. butas 
Bridgeporte. Kaina $500 + 
„security deposit" už 1 mėn. 

Tel. 773-254-4322. 

IŠNUOMOJA 

PASLAUGOS 

Šildymas 
Šaldymas 

6566 S. Kedae Chicago, IL 60629 
Pnltyta, rstafeurnas. aptarnavimas 

• Licensed — Bonded— Insured 

77J 778 4007 
77J 5J1 1833 

Oak Lawn išnuomojamas 
4 mieg. namas. 
Arti mokyklos. 

Tel. 708-289-8577: 
708-423-4761. 

VYoodridge išnuomojami 
-2 mieg. naujai suremontuoti 

butai. 1 mieg.— S607; 
2 mieg. — S682. 

Tel. 630-910-0644. Janą. 

LABAI N U O Š I R D I PADĖKA 

Labiausiai šiuo metu Aidoautės paveikslas visą laiką 
tebestovi mano akyse. Jos išsekęs veidas, kūnas ir didelės 

akys, tiesiai žiūrinčios į mane... 

* * 
ą f 

Širdingai dėkoju v i s i ems , pa lydė jus iems 

A^A 
ALDONĄ ANTANINĄ LEKIENĘ 

į Amžinybės kelionės vietą. 
Pi rmiausia nuoš i rdž iaus ia p a d ė k a VDŠR š a u l i a m s , j ų 
vadui Jus t inu i ir Stefai Š i d l a u s k a m s , vėl iavų nešė jams ir 
bendrai visiems š a u l i a m s i r š au l ėms . Y p a t i n g a padėka 
g imina ič iams A s t a i , G i n t u i , Ka ro l iu i , A n d r i u i S i t -
kauskams . Astutė d a u g k a r t ų s laugė ir padėjo ligonei. 
Didelė padėka Ona i Norvi l iene i ir jos s ū n u m s Vytau tu i , 
Algimantui , Kęstučiui , j o s a n ū k u i Kovui. Ypa t inga i nuošir
di padėka Leonui Vencku i ir dukre le i Elytei Izokait ienei , 
a tvykusiems iš Mich igan . Tokia to l ima kel ionė. 
Trūks ta man žodžių v i s i ems nuoš i rdž iaus ia i padėkot i . 
Tegu J u m s v i s i ems a t l y g i n a g e r a s i s D i e v a s už J ū s ų 
paaukotą laiką ir a u k a s Šv. Miš ioms. 
Su pagarba ir n u o š i r d u m u dėkoju kun . Rimvydui Adoma
vičiui už Šv. Miš ias , p a m a l d a s bažnyčioje, kapuose bei 
koplyčioje ir už labai j a u d i n a n t į g ražų pamokslą , lankymą, 
ligoninėje ir s u t e i k u s i a m p a s k u t i n i u s s a k r a m e n t u s . Taip 
pat kun. Jonas K u z i n s k a s ir k u n . Vi tas Mikolai t is l ankė 
ligoninėje ir teikė s a k r a m e n t ą . Ligita Urbon ienė nuošir
džiai ją prižiūrėjo ir slaugė. Visiems visiems nuoširdus ačiū. 

L i ū d i n t i s v y r a s J u o z a s i r k i t i g i m i n a i č i a i 

K A S A P V E R K S . . . 

A t k e l t a iš 3 p s l . 
Čia, tolimoje Š i a u r ė s že

mėje, supyl iau kapą , k u r i o 
n iekas n e r a s ir n i e k a s n e 
lankys. Niekada.. . 

Apsauginis paragino baigti. 
P a b a i g a 

Kas apverks jų dal ią? Kas 
t a s raudas išgirs? T ū k s t a n č i a i 
mūsų brolių ir sese rų ne su -

likę grjžo 5 g imtąją žemę , 
amžino įšalo Sibire . 

J ų a t m i n i m a s privalo ne
gesti , ka ip t a amžinoji ugnis 
Lietuvos la isvės a u k u r e . ' 

Sibire likę jų kau la i tegu 
ske lb ia l a i sva j am p a s a u l i u i 
apie baisųjį žmogaus nužmo
ginimą kruvinojo komunizmo 
rankomis . 

P a r u o š ė B r . J u o d e l i s 

SIŪLO DARBĄ 

Caregiver job for live in 
position in VVisconsin. Good 

pay: mušt have valid work per-
mit; S.S.; D.L. and experience. 

Call 262-657-8044. 

Femail caregiver needed for tlderly 
Moman in pr iša lę home in Glenviesv. 
Come-co or lis o in Vfust be f!uem in 

l:.nplish Karve mcdical educaiion. « p e -
nence. vvork permn and dnver's licensc. 

Comfort Keepers 847-215-81*3. 

CNAs, HHAs, Companions: 
we are lookmg for experienced 
and enthusiastic caregivers who 

are interested in vvorking on live-
in cases. Driver"s license and car 
preferred. Benefits offered. Vfust 

speak English and have vvork 
authori/ation papers. Please call 

Beth at 312-739-9144. 

Reikalingi mūr in inkai ir 
pagalbiniai darbininkai . 

Tel. 630-305-0022. 
f a \ 630-637-9557. 

NEKILNOJAMASIS T U R T A S 

Gzrtury— 

Pro-Team 
Bus.: 708-361-0800 
VfreNtft77«s>l-7X2rt 
Fax: 708-361-9618 
E-mail: 
d.i.mayerC'i »orldnet.att.net 
DANA ŠČERBAJTK MAYKR 

Jei norite parduoti M pirkti namas 
mieste arpriemiesčtuose. kreipkitės i 
DANl TF. MAYKR Profesionalui ii 

sa/iningai patarnauja nuo !°So m. 
Nuosa\ \biu Įkain.oimas \eitui 

G R E I T P A R D U O D A 
H, Landmark 

properties H 

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

RIMAS STANKUS 
• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• (ireit.Ls u- sąžiningas pat imavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant 
paskola 
• Pensininkams nuolaida 

STATE FARM INSURANCE 
ALTOMTOM JU NAY1L. SV KDCVIT K 

R GTVMfe DRAl JDEV1AS 
Agentas Krank Zapolis ir Ot'f. Msr 
Aukse S Karte kalba lietuviškai" 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

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

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCiATION fif CHICAGO 

2212 West Ccrmak Road. ChKago. IL 60608 
(773)S47-7747 

Stcphen M Oksas. PreTidcr,! 

Patamnujnm Čikaga* ir Apylinkių Lietui-iami Daugiau kaip 95 Sfettts. 

s 
•V, 

file:///eitui
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Sigito Kancevyčiaus nuotr. 

V7SĮ/ŠVEiV2Wt/ 
VAKARAS — PRISIMINIMAS 

..Kai atsiklaupsi prie gėlės, 
Jau nesuspėjusios pražysti, 
Kada vėlus ruduo tylės. 
Klausydamas, kaip ima kristi 

Pirmos snieguoles ant kapu 
Iš begalinio, šalto mėlio... 
•Jau nesušildvsi kvapu 
To švento žemes lopinėlio" 

Kazys Bradūnas 

Yra metuose dienos —jun
giančios du pasau l ius — 
gyvųjų ir mirusiųjų. 

Kasmet lapkričio pirmo
siomis d ienomis sugr įž tame 
prisiglausti prie savosios dva
sinės pr igimties šaknų. Su
grįžtame sus ikaupė , kaip ka
daise sus ikaupė bočiai mels
davosi a r žegnodavo duona. 
Sugrįž tame jų aplankyti , lyg ir 
atsiprašyti už susvetimėjimą. 

Sugrįžtame prisiliesti prie 
didingų paslapčių, taip ste
buklingai m u s valdančių. 

Ši amžinoji sielos t rauka 
veda į gimtine, o vaikystės pri
siminimų nostalgija ir rude
niškas ilgesys parymoti prie 
mylimo žmogaus kapo nelei

džia nur imt i ir čia, svetur , 
taip toli nuo Lietuvos.. . 

Mint imis l a š iname šiltą 
žvakių vašką, pridengtą chri
zantemų bal tuma ir širdimi 
keliaujame namo. . . 

L a p k r i č i o 1-ąją, šeš ta 
d i e n i , 5 vai . vakaro , visi. ne
gal intys aplankyti savo ar t i 
mųjų kapų. laukiami šv. Mi
šiose Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo bažnyčioje Marąuet te 
Parke . 

Kar tu pr is iminsime Am
žinybėn i ške l iavus ius a r t i 
muosius, mintimis pabūsime 
ten, kur prie mažyčio žemės 
kauburėlio susi renka visa šei
ma. 

Po šv. Mišių Visus Šven
tuosius eilėmis ir giesmėmis 
apraudos: kunigas R i m v y d a s 
A d o m a v i č i u s , kun igas Re
mig i jus Mons tv i l a s (iš Lie
tuvos t, J ū r a t ė ir R i m a n t a s 
G r a b l i a u s k a i , D a i v a , V i r 
g i n i j u s ir E i m o n t a s S v a b a i , 
G r a ž v y d a s - J a n u š k e v i č i u s 
r NV-rijus G l e ž e c k a s . 

Lapkričio m ė n u o mums 
pr imena mirus iuos ius , Jė-
zuitų koplyčioje (2345 W. " 
IL 60636. tel. 773-737-8400) 
lapkričio 1-ąją, Visų S 
diena, šeštadienį, 4 vai. p.p.. 
prasideda devyndienis už mi
rusiuosius. Prieš gedulines -
Mišias ka lbamas RožinyS. 0 
po jų - maldos už mirusius 
Lapkričio 2 d. - Vėlinės, iškil 
mingos šv. Mišios, kaip ir vi
sada sekmadieniais , T! 
kurių pabaigoje maldo? 
mūsų. visos l iet iniu tautos ir 
viso pasaul io mirusiuosius . 
Lapkričio 3-7 d. nuo pirma
dienio iki penktadienio šv. 
Mišios 8:45 vai Šeštadienį 
lapkričio 8 d. šv. Mišios 4 
vai. p.p. Devyndienio pabaiga 

lapkričio 9 d., 10 vai. ant
rąjį sekmadienį Amžiną 
duok mirusiems. Viešp 

100 metų Šv. Kazimiero 
Lietuviu kapinių sukaktis yra 
svarbus istorinis įvykis Čika 
gos lietuvių gyvenime F 
kviečiami dalyvaut i Vėlinių 
iškilmėse šį sekmadienį 
vai., prie Steigėjų paminklo. 
Šv. Kazimiero lietuvių > 
nesc. t rumpose, bet įspūdin 
gose susikaupimo 

„JAV LB penki dešimtme
čiai" Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės istori 

gos - sutiktuvės lapkričio 30 
-i., sekmadienį, 3 v.p.p.. J a u 
nimo centro kavinėje. Rengia 
-JAV I.B Kultūros tarvba. 

Čikagos lietuvių suvalkie
čių draugijos me t in i s - r ink i -
minis sus i r ink imas vyks lap
kričio 6 d., ketvir tadienį , 1 v. 
p.p., Šaulių namuose : 2417 W. 
4 3 ga tvė . Kvieč iame v i sus 
nar ius gausia i da lyvaut i . 

E. Remio, PhD, knygos 
„Review of Modern Li thua-
nian G r a m m a r " p i rmas is lei
d imas buvo parduo tas , taigi 
autor ius k a r t u su Li tuanis t i 
kos tyr imo ir studijų cent ru 
leidžia antrąją knygos laidą. 

Šv. Kazimiero kongregaci
jos seserys maloniai kviečia 
visus dalyvaut i šv. Mišiose ir 
pasimelst i , kad kongregacijos 
steigėja Motina Marija Kau
pai tė bū tų paske lb ta palai
mintąja. Mišios vyks šį šeš ta
dienį, lapkričio 1 d., 9:30 v.r., 
seselių m o t i n i š k a m e n a m e , 
2601 Wes t Marąue t t e Road, 
Chicago. Mišias aukos kun. 
Peter Heidenr ich, St. Wal te r 
parapijos klebonas. P ra šome 
dalyvauti . 

Amerikos Lietuvių Tary
bos suvaž iav imas vyks lap
kričio 7-8 d. Balzeko lietuvių 
kul tūros muziejuje. Visuome
nė kviečiama dalyvaut i . No
r intys d a u g i a u informacijos 
gali kre ipt is į ALTo būs t inę 
tel. 773-735-6677. 

Prof. Arimantas Dumčius, 
Kauno Medicinos univers i te to 
Biomedicininių tyr imų inst i 
tu to vadovas, laimėjo 2003 m. 
nedalomą, Lietuvių fondo dr . 
Antano Razmos vardo Moks
linės medicinos 25,000 dol. 
premiją, kuri bus į teikta L F 
t r ad i c in i ame pokylyje lap
kričio 8 d., šeštadienį , Pasau 
lio lietuvių centre , Didžiojoje 
salėje. S ta lus kviečiame užsi
sakyti s k a m b i n a n t į L F raš 
t inę tel. 630-257-1616. 

Lapkričio 8 d., šeštadienį . 
7 v.v., Šaulių namuose . 2417 
W 43rd st . Gen. T. D a u k a n t o 
jū rų šaul ių kuopa rengia ba
lių paminėt i kuopos 40 metų 
sukaktį . J ū s ų laukia s k a n u s 
mais tas , l inksma A. Barnišk io 
muzika ir loterija. Visus ma
loniai kv ieč iame d a l y v a u t i . 
Dėl bilietų kre ip t i s tel . 773-
523-7205 arba 773-376-6256. 

Cicero Šv. Antano lietuvių 
parapijoje veikiančioje ..Sek
madienio kavinėje" šį sekma
dienį, lapkričio 2 d., po 9 v. r. 
šv. Mišių, kalbės inž., žurn . ir 
politikos komenta to r ius Bro
nius Na inys t e m a „Rusijos 
mi l i ja rd ier iaus , ' Jukos ' - 'Ma-
žeikių naftos' bendrovių sa
vininko Michail Chodorkovs-
kij. a reš to poveikis Rusijos-
Lietuvos san tykiams" . 

ŽAVINGAS R O Ž I Ų VAKARAS 
Gal n ė r a didesnio džiaugs

mo ar geresnio atpi ldo negu 
išvyst i , kad iš mažos, gležnos 
s ė k l y t ė s i šauga n a š u s va is 
medis . Sakoma , kad saviems 
t ė v a m s a ts idėkojame patys iš
a u g i n d a m i dorus, gerus vai
k u s . O k iek metų t enka tuos 
da ige l ius sergėti nuo žvarbių 
vėjų, n u o visokių ne t ikė tumų? 

Kok ia pala ima, kai j a u ne 
Lietuvoje gimusios ir augusios 
j a u n o s i o s kar tos jungias i prie 
l i e t u v y b ė s iš la ikymo da rbų , 
p r i s ideda prie pa ramos Lie
t u v a i p a s t a n g ų ! Ačiū tėve
l i ams , mokykloms, organizaci
j o m s — t a i visų darbo vais ius . 

Šeš tad ien į , rugsėjo 14 d., 
po t v a n k i o s , drėgnos savai tės , 
t ikė jomės liūties, o t am va
ka ru i v i r ė planų planai. . . Nida 
ir Michae l Verachter t sugalvo
jo p a r e m t i „Saulutės", Lietu
vos v a i k ų būrelio veiklą, su-
r u o š d a m i vyno ragavimo va
k a r o n ę . Į ta lką įsijungė L a u r a 
L a p š y t ė , D a n a Vaske l i enė , 
D a n a Rugieniūtė , Vilija Gar-
bonk ienė , Rasa McCarthy ir 
D a i n a Si l iūnienė. Vakarone i 
n u m a t ė Ate i t i n inkų n a m u s 
( L e m o n t , IL) . Tai impozan
t i š k a s p a s t a t a s , buvęs tu r t in 
go v iengungio gyvenvietė. 

Buvo išsiuntinėt i elegan
t i šk i p r a n e š i m a i , kv ie t imai , 
s k e l b i a m a .žiniasklaidoje. Ni
dos i r Michael V e r a c h t e r t 
d r a u g a i , d i rbantys vynų fir
mose , pas is iū lė padėti . J ų fir
mos paaukojo visokių vynų, o 
j ie , pas i sk i r s t ę prie trijų s talų, 
a p i b ū d i n o įvairių gė r imų 
k i lmę ir ypatybes ir siūlė ra
gau t i . 

Buvo puikus vaka ras — 
lengvas vėjelis išsklaidė be
s i r e n k a n č i u s debesėl ius i r 

nešė švelnią atgaivą, o naujai 
suremontuot i namai p r iėmė 
svečius lyg į ištaigingą vilą. 
Didžiojoje salėje aukš takoja i 
apvalūs staliukai apsags ty t i 
bal tu tiuliu, papuošti raudonų 
rožių puokštelėmis i r nuba r s 
tyti lapeliais. Palei sieną, a n t 
bal ta staltiese dengto stalo, 
blizgėjo taurės, kiekvienos ko
tel is pažymėtas y p a t i n g u 
kaspinėliu ar ženkliuku, kad 
svečias savąją galėtų a tpažin
t i . Kitose taurelėse mirgėjo 
a n t raudono žiedlapio vande
nyje plaukiančios žvakutės . 

Salone visą vaka rą grojo 
Ryto Vyganto džiazo kvar te 
t a s , aplinką gaubdamas foni
ne muzika, o norintys iš a r 
čiau girdėti ir matyt i muzi
k a n t u s , galėjo pa togia i įs i 
taisyti minkštųjų ba ldų glėby
je . 

Terasą supančiuose k r ū 
muose žybčiojo lempučių aku
t ė s , sukurdamos pasak i šką , 
romantišką pabendravimo a p 
l inką. Ant valgomojo s t a lo 
gu rmanus viliojo įman t rūs už
kandėliai , o kad k a s nors n e 
išeitų tų skanėstų nepa raga 
vęs, juos mandagiai siūlė un i 
formuotos „Bravo" padavėjos. 

Rasa McCarthy ir Da ina 
Si l iūnienė surinko g rupes 
fantų tyliajam a u k c i o n u i . 
Tarp jų buvo žymaus Ame
rikos futbolisto Diek B u t k a u s 
š a lmas , su autografu, j u v e 
lyrės menininkės Vitos Reiny-
tės karolių vėrinėlis, krištolo 
meistro Raimundo Lapšio t a u 
relės, Dainos Pakalniškienės 
dubenėlis salotoms su at i t in
k a m a i s šaukštais , B i ru t ė s 
Jodwal ienės šokių pamokos 
Willowbrook Ballroom salėje, 
pietūs „Greek Islands" ir k i -

„Vyno ragavimo" vakaronėje Ateitininkų namuose Tomas Marchertas su 
mamyte Raminta Marchertiene, kuri rūpinasi „Saulutes" siuntomis į 
Lietuvą. 

„Vyno ragavimo" vakaronės organizatorės Nida Verachtert ir Dana 
Rugieniūtė. 

Dr. Rasa McCarthy ir Daina Siliūnienė, vedusios loteriją ir tyliąsias 
varžybas „Vyno ragavimo" vakaronėje, skirtoje paremti „Saulutės" veik
lą. Indrės Tįttnėlienes nuotraukos. 

tuose restoranuose, pasilepi-
n imas grožio salone bei ats i
gaivinimas chiropraktikės Vi
dos Puodžiūnienės fizinės te
rapijos kabinete ir kt. 

Didžiajai loterijai buvo 
siūloma puokštė įvairių „Gift 
certificates". Rasa McCarthy 
ir Da ina Si l iūnienė s u k ū r ė 
didelę auks inė saulę ant iuodo 
fono. Didžiosios loterijos bilie
ta i buvo bl izgantys sau lės 
spinduliai. Pirkėjo vardas bu
vo ne tik įdė tas į pintinėlę, bet 
ta ip pat užrašytas an t spin
dulio ir prisegtas prie auksi
nės saulės. Vakaronei e inan t 
prie pabaigos, visa saulė buvo 
pilna spindulių! Vakarą vedęs 
garsiakalbio balsu apdovano
tas Vytas Čupl inskas pakvietė 
pianistą Rimantą Vingrą iš
t r a u k t i laimingąjį bil ietą. 
Didžiąją loteriją laimėjo pedi
a t r ė dr. Vija Bublytė. 

Tada įvyko s t a igmena . 
Pa t i Vija buvo išstatyta loteri
ja i , t.y. p ie tūs ir šokių vakaras 
su Vija! Laimingasis paaukojo 
apie 300 dol. už tokį nepa
pras tą fantą! 

Be trijų pagrindinių „dis-

t r ibu to r s" , nuola t in i s l ie tu
viškų renginių rėmėjas Vytas 
Miceika (Select Wines and Li-
quors , Wcodridge, IL) paauko
jo įvairių vynų. Su m a l o n u m u 
prisidėjo Cook County Treasu-
rer Maria Pappas ir Greek 
Is lands Res tauran t (Chicago 
ir Lombard, IL). Didelė padė
ka visiems už vakaronės pasi
sekimą. 

Vakaro puošmena buvo 
gražiai apsirengęs j a u n i m a s , 
gausiai sugūžėjęs iš Čikagos 
miesto centro, įvairių Čikagos 
rajonų bei priemiesčių. Šiuo 
neįprastu būdu buvo s tambia i 
p a r e m t a „Saulu tės" ve ik la , 
še lpiant vargingai gyvenan
čius va ikus bei s t u d e n t u s 
Lietuvoje. Nėra jokių abejo
nių, kad mūsų j a u n i m a s moka 
ir sugeba išradingai ir šiuo
laikiškai suorganizuoti labda
ros renginius. „Saulutė" nuo
širdžiai dėkoja vakaronės ini
ciatoriams ir visiems, su ne-
laimingesniaisiais pas idal inu
s iems savo širdies š i luma. Ir 
aš ten buvau, ir žado ne tekau! 

Indrė Tįjūnėlienė 

,SPINDULELIO" DARŽELIS DAR 
PRIIMA VAIKUČIUS 

„Drauge" lankėsi d r Ar-
noldas Grašnys iš Vvichita. 

as. -Jis visa tolimą kelią 
iki Čikagos važiavo masina. 

.Draugui" ve/c padorano-
įų enciklopedijos' ' 
37 tomus. Dr A. 

skaito „Draugą" ir 
džiaugiasi, kad gauna jį per :{ 

įas. A Grušnys yra fila-
|i o pašto ženklų 

rink ii filatelistų pa
rodoje Balzeko lietuviu kultu-

muziejuje spalio 24-26 d. 

Nuo v a s a r o s pr ie Ziono 
lietuvių l iu te ronų parap i jos 
(9000 S. Menard , Oak Lawn 
IL 60453) veikia vaikų nuo 3 
iki 5 m. daržel is . .Spindulėlis". 
Redakcijoje lankėsi Ziono pa
rapijos klebonas Valdas Aušra 
ir papasakojo, ka ip šiai įs
taigėlei sekasi . 

- Tur ime puikias mokyto
j a s . Pagr indinė mūsų mokyto
j a yra Rū ta D r u k t e i n i e n ė . 
Audronė Survil ienė, šeš tadie
ninės mokyklos mokytoja , 
ateina pagelbėti kelioms va
landoms. Va ikams čia labai 
pat inka, ir j ie su dž iaugsmu 
ateina. Šiuo metu tu r ime 5 
vaikus, todėl ga lė tume jų pri
imti daugiau, iki 20. Noriu pa
sakyti, kad čia nėra religinis 
darželis ir kito tikėjimo žmo
nes tegu nebijo atvesti savo 
vaikų. Tiesiog parapija tur i 
laisvų patalpų ir per parapiją 
galima gauti lengvatų iš val
stybės. Parapija savo va ikus 
religinių dalykų moko sekma
dieninėje mokykloje. Mūsų 
darželio t iks las , kad vaikai 
iš laikytų l ietuvių kalbą ir 

t u r ė t ų ga l imybę l i e tuv i ška i 
b e n d r a u t i . Visi vaikučiai y ra 
iš nau ja i atvykusių šeimų, kai 
k u r i e j a u čia g imę. Gal iu 
p a s a k y t i , kodėl t a s daržel is 
y r a gera i mano vaikui . Mes 
šeimoje ka lbame l ietuviškai , 
bet vyresnys is brolis j a u mo-
k y k l i n u k a s ir mažąjį kalbina 
ang l i ška i . Ir šis sus imaišė , -
k u r i a ka lba kalbėti . J i s t a r i a 
l i e tuv iškus žodžius su angliš
ku a k c e n t u arba pradeda šne
kėt i iš viso angliškai . Darželis 
per 2 mėn. , jaučiam, j a m labai 
padėjo a tgau t i lietuvių kalbą. 
Angl iškai čia vaikai išmoksta 
laba i g re i t a i , l i e tuv i škumą 
iš laikyt i kur kas sunk iau . 

Darželyje mokiname ra i 
de l ių , ska ič iuot i . T o k i a m e 
amžiuje labai svarbu įsisavin
ti s p a l v a s , jų p a v a d i n i m u s . 
V a r t o m e knygeles, j a s paspal-
v i n a m e , įs isaviname žodžius. 
Tai į p ra s t i i k imokyk l inukų 
užs iėmimai . 

Noriu priminti , kad dar 
želis veikia nuo 8 vai . r. iki 5 
vai . v. (jeigu reikia, galime pri
imti n u o 7 v. r. ir pagal a tski 

rą susitarimą vaikelį laikyti 
ilgiau, arba galima lankyti n e 
visas dienas ir maž iau va
landų per dieną). Apyt ikr ia i 
skaičiuojant, viena v a l a n d a 
darželyje kainuoja 3 dol. O 
primenant, kad d i rban t i ems 
tėvams valstybė dalį pinigų 
sugrąžina , tai i š e ina d a r 
mažiau. Be to, per m u s m a ž a s 
pajamas turinčios šeimos gali 
susitvarkyti federalinę p a r a 
mą, - papasakojo V. Aušra , 
kviesdamas kreiptis tel. 708-
422-1433 arba 773-983-6517. 

Parengė A.V. Š. 

NORITE SUTAUPYTI, DALYVAUKITE 
VARŽYTINĖSE 

Tai - Jūsų laikraštis 

DRAUGAS THf •«• U i " W O * l D fVŪf DAH. 

Norėčiau pranešti „Drau
go" skaitytojams, kad Čika
goje ir visoje Amerikoje nuolat 
vyksta varžytinės - aukcio
nai . Šį ka r t ą man į r ankas pa
teko informacija apie varžy
tinėse parduodamus n a m u s , 
kur ie buvo atimti iš žmonių, 
kai šie nesumokėjo mokesčių. 
Tokių n a m ų yra įvair iuose 
Čikagos rajonuose. Art imiau
sias aukcionas vyks lapkričio 
1 d. Ką domina tokių namų 
pirkimas, pradžiai siūlome tik 
nueit i susipažinti , kaip tokie 
aukcionai veikia. Chicago and 
Suburban Property Auction 
vyks Pick-Congress Hotel (520 
So. Michigan Ave., Chicago, 
IL). Je igu norite da lyvau t i 
varžyt inėse, registracija 8 vai . 
rytą, pradinis užstatas 5,000 

dol. banko čekiu. Daugiau in
formacijos dėl šio aukciono ga
lima gauti tel. 847-615-1800. 

Aukcionuose parduodamos ir 
maš inos , ir kiti įva i r iaus i 
da ik ta i . Amerikoje žmogus , 
jeigu nori su taupyt i pinigų 
arba pratur tė t i , žvalgosi po 
aukcionus . Ateityje „ D r a u 
gas" apie būsimus aukcionus 
praneš iš anksto ir papasakos , 
ka ip tokiuose aukc ionuose 
elgtis, ko reikia saugotis ir t .t . 
Aš papasakosiu, kas a ts i t iko 
v ieniems mano d r a u g a m s , 
kurie aukcione pirko žemės. 
Skaitykite „Draugą" ir busi te 
turt ingi arba bent j a u su tau
pysite. 

Valentinas Krumplis 
„Draugo" 

adminis t ra tor ius 

SKELBIMAI 

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

• Lietuvių fondui vajaus 
proga aukojo: po $200 Romas 
Leparskas , Algirdas ir Regina 
Osčiai. Mykolas Vanšauskas : 
$150 Vitalis Švažas: po $100 
Kęstutis ir Dalia Ječiai, Pijus 
P a ž e r ū n a s , Alg imantas ir 
Je lena Remeikos. Nuoširdžiai 

dėkojame ir p rašome s iųst i 
a u k a s ir įsigyti bil ietus lap
kričio 8 d. pokyliui LF rašti
nėje - 14811 127th St., Le
mont, IL 60439, telef. (630) 
257-1616. Už 100 dol. auką 
glima gauti pokyliui bilietą 
nemokamai. 


