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Sportas 

* Pirmąjį p ra la imėj imą 
šį sezoną p a t y r ė daugkartinė 
Lietuvos moterų krepšinio čem
pionė Vilniaus „Lietuvos tele-
komo" komanda, Eurolygos 
varžybų trečiajame rate B gru
pėje trečiadienį namie po pra
tęsimo nusileidusi praėjusį se
zoną šiame turnyre III vietą už
ėmusioms Brno „Gambrinus" 
(Čekija) krepšininkėms 80:82. 
Iki trečiadienio vilnietės šį se
zoną buvo laimėjusios visas 16 
rungtynių. 

* Gruodž io mėnesį gali 
bū t i u ž r e g i s t r u o t a s naujas 
Eurolygos rungtynių lankomu
mo rekordas. Maskvos „CSKA" 
kreipėsi į Kauno „Žalgirį" pra
šydama vienai dienai vėliau 
nukelti Eurolygos rungtynes, 
turėjusias įvykti gruodžio 18 
dieną. Maskvos klubo vadovai 
nori surengti įspūdingą Arvydo 
Sabonio 39-ojo gimtadienio 
šventę (gimė 1964 m. gruodžio 
19 dieną). Krepšinio „spektak
lis" turėtų vykti ne „CSKA" 
sporto rūmuose, o Olimpiniuose 
rūmuose, kur gali tilpti apie 
20,000 žiūrovų. 

Naujausios 
žinios 

* Opoz ic i j a s iū lo nu 
b a u s t i P r e z i d e n t ū r ą už 
s k a m b u č i u s į televizijos lai
das. 

* Se imas k laus ia Konst i 
tuc in io Teismo, ar preziden
tas teisėtai suteikė pilietybę sa
vo dosniausiam rėmėjui. 

* V. Š u s t a u s k a s g ina pre 
z identą nuo „melo k a m p a n i 
j o s " žiniasklaidoje 

UNESCO pareigūnai: telkinyje „D-6" gali išsilieti nafta 
V i l n i u s , lapkričio 6 d. 

(BNS) — UNESCO Pasaulio pa
veldo centro žinovai, susipažinę 
su Rusijos planais išgauti naftą 
Baltijos jūroje Kuršių nerijos 
pašonėje, pripažino, jog telkinio 
„D-6" naftos išgavimo platforma 
nėra „nulinio išmetimo", ir t am 
tikras aplinkos teršimas yra ti
kėtinas. 

„Ši darbo grupė turėjo gali
mybę susipažinti su platformos 
darbo specifika ir nusta tė , jog 

šioks toks aplinkos terš imas bū
tų", ketvirtadienį spaudos kon
ferencijoje sakė UNESCO Pa
saulio paveldo centro žinovas 
Bernd von Droste - Hulshoff. 

Sekmadienį į Lietuvą atvy
kę UNESCO Pasaulio paveldo 
centro žinovai B. von Droste-
Hulshoff ir Fumiko Ohinata su
sitikimuose su Lietuvos parei
gūnais ir aplinkosaugos akty
vistais domėjosi Rusijos ketini
mais išgauti naftą Baltijoje. 

Pasak B. von Droste-Huls-
hoff, UNESCO sieks padaryti 
viską, kad Lietuva ir kitos re
giono valstybės gautų reikiamą 
informaciją, kai Rusija pradės 
naftos gavybą telkinyje „D-6", ir 
gavyba at i t iktų visus esamus 
aplinkosaugos reikalavimus. 

„Mes norime būti tikri, kad 
bus paruoštos priemonės, kad 
UNESCO Pasaulio paveldo cen
tro objektas būtų apsaugotas", 
sakė jis. 

Antradienį žinovai aplankė 
Kuršių Nerijos nacionalinį par
ką, vėliau tęsė vizitą Rusijos 
Karal iaučiaus srityje, k u r buvo 
surengta t r i ša lė Lietuvos, Ru
sijos ir UNESCO specialistų dis
kusija. 

Jos me tu aps ike is ta argu
mentais dėl Kurš ių nerijos iš
saugojimo. 

Žinovai, a ts ižvelgdami į pla
nuojamus naftos išgavimo dar
bus, įvertino tarpvals tybinį Lie

tuvos ir Rusijos bendradarbiavi
mą, saugant Kuršių neriją, kuri 
yra į t raukta į UNESCO Pasau
lio paveldo sąrašą. 

„Mūsų t ikslas buvo nusta
tyti, a r buvo įvertintas bendras 
poveikis aplinkai. Mūsų atsaky
mas yra, jog tokio įvertinimo ne
buvo, ir pasiruošimo galimai 
ekologinei avarijai iš Rusijos ir 
Lietuvos pusių nėra", sakė B. 
von Droste-Hulshoff. 

Nukelta į 7 psl. 
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Europos Sąjungos p lė tros pare igūnas gir ia 
Lietuva 

V i l n i u s - F r a n k f u r t a s , lap
kričio 6 d. (Elta) — Europos Ko
misijos (EK) narys, atsakingas 
už ES plėtrą, Giunter Ferhoi-
gen pasidžiaugė Lietuvos pa
žanga, gerai atliktais „namų 
darbais" vykdant įsipareigoji
mus Europos Sąjungai ir pa
reiškė paramą Lietuvos prezi
dentui Rolandui Paksui. 

Ketvirtadienį F rankfur t e 
su darbo vizitu viešintis Lietu
vos prezidentas R. Paksas per 
dalykinius pusryčius susitiko 
su G. Ferhoigen. Susitikime bu
vo paliesta ir padėtis Lietuvoje, 
čia kilęs skandalas dėl galimų 
prezidento N u k e l t a į 7 ps l . 

Būsimoms Europos Sąjungos 
narėms svarbu turėti 

lygias teises ir galimybes 

Prezidentas Rolandas Paksas (kairėje) susitiko su Europos Komisijos na
riu, atsakingu už ES plėtrą. Giunter Ferhoigen. Džojos Barysaitės (ELTA) nuotr 

F r a n k f u r t a s , lapkričio 6 d. 
(BNS) — Lietuvai svarbu, kad 
Europos Sąjungos (ES) Konsti
tucijoje visoms vals tybėms na
rėms bū tų į tvir t intos lygios tei
sės ir gal imybės, nes „ t ik ta ip 
ras ime t i nkamą ba lansą t a rp 
didesnių ir mažesnių , tur t inges
nių ir naujųjų narių". 

Ta i L ie tuvos p r ez iden t a s 
Rolandas P a k s a s sakė ketvir ta
dienį, ska i t ydamas pranešimą 
Vokietijos H e s e n o žemės ir 
F rankfur to mies to kongrese 
apie ES. 

Šiuo me tu Tarpvyriausybi
nėje konferencijoje svarstoma

me ES Konstitucinės sutarties 
projekte numatoma, jog Euro
pos Komisiją nuo 2009 metų su
darys 25 komisarai, tačiau tik 
15 jų turės balso teisę. Tokiai 
nuostatai labiausiai nepritaria 
mažosios valstybės, tarp jų ir 
Lietuva, baimindamosis , kad 
nukentės jų tikslai. 

Pažymėjęs, kad kitąmet pri
imdama 10 naujų narių, ES 
pradeda naują politinę erą, R. 
Paksas pabrėžė, jog svarbu ži
noti, kad Europa pajėgs rasti 
sutar imą t a r p skirtingo ekono
minio ir politinio išsivystymo 
valstybių. Nuke l ta į 7 psl. 

Prezidentūrą sukrėtęs 
skandalas bus tiriamas viešai 
V i l n i u s , lapkričio 6 d. 

(BNS) — Seimas ketvirtadienį 
priėmė Seimo laikinųjų t ynmo 
komisijų įstatymo pataisą, kuri 
leis tokių komisijų posėdžius 
rengti viešai, jeigu juose nebus 
svarstomos valstybės paslaptys. 

Pataisa priimta siekiant už
tikrinti viešumą t ir iant pasta
rosiomis dienomis Prezidentūrą 
sudrebinusį skandalą dėl prezi
dento patarėjų įtartinų ryšių, 
galimo slaptos informacijos nu
tekėjimo ir rinkimų kampanijos 

rėmėjų spaudimo valstybės va
dovui. 

Pataisą dar tur i pasirašyti 
prezidentas Rolandas Paksas. 

Už tai, jog būtų priimta di
desnį parlamentinio tyrimo vie
šumą užtikrinanti pataisa, pa
sisakė dauguma tiek valdančia
jai daugumai , t iek opozicijai 
priklausančių parlamentarų. 

Už ją pasisakė ir valstybės 
vadovo R. Pakso įkurtos Libe
ralų demokratų partijos atsto
vai. 

Gruodį visi paveldėtojai gali tikėtis 
santaupų grąžinimo 

V i l n i u s , lapkričio 6 d. 
(Elta) — Gruodžio mėnesį visi 
paveldėtojai gali t ikėtis , kad 
jiems bus grąžintos prarastos 
rublinės santaupos. Tam reikės 
maždaug 140 mln. litų. 

„Jeigu sugebėsime priva
tizuoti nors vienus skirstomuo
sius t inklus, mes mėginsime 
dar šiemet — gruodžio viduryje 
arba gale atsiskaityti su visais 

paveldėtojais", ketvir tadienį 
vyriausybės valandoje Seime 
sakė finansų minis t rė Dalia 
Grybauskaitė. 

Ateinančių metų biudžete 
rublinių indėlių kompensa
vimui siūloma numatyt i 105 
mln. litų. 

Bendras lėšų poreikis san
taupoms a tkur t i siekia maž
daug 2.06 mlrd. litų. 

„Avia Baltikos" 
veikla j au seniai 

kėlė įtarimų 
kontržvalgybai 
Vil i i ius , lapkričio 6 d. 

(BNS) — Slaptumo sąlygomis 
dirbanti Lietuvos karinė žval
gyba teigia nuo praėjusio de
šimtmečio pabaigos stebinti ko
mercinių ryšių su terorizmą re
miančiomis valstybėmis turin
čią s ra ig tasparn ių remonto 
bendrovę „Avia Baltika". 

Krašto apsaugos ministeri
jos (KAM) ketvirtadienį išplati
no pranešimą. 

Jame teigiama, kad karinę 
žvalgybą ir kontržvalgybą vyk
dantis KAM Antrasis opera
tyvinių tarnybų depar tamentas 
fAOTD) pastaruosius kelerius 
metus įstatymų nusta ty ta tvar
ka pateikdavo kompetent in
goms Lietuvos insti tucijoms 
viešai neskelbtiną informaciją 
apie padėtį strateginės paskir
ties dalių rinkoje, galimybę ar 
bandymus užmegzti ryšius su 
valstybėmis, kurioms taikomos 
tarptaut inės sankcijos. 

N u k e l t a į 7 ps l . 

Premjerą sukrėtė paaiškėję 
nauji „Williams" dokumentai 
V i l n i u s , l apkr ič io 6 d. 

(Elta) — Vyriausybės strategi
nio planavimo komite te , pradė
jus svarstyt i Šventosios uosto 
a ts ta tymo galimybes, paaiškėjo, 
kad Lietuva 1999 metų sutar ty
je yra įsipareigojusi nieko ne
statyti Baltijos pakrantė je , ne
gavusi JAV susivienijimo „Wil-
liams In terna t ional" sutikimo. 

„Suta r t i s perduota 'Jukos' , 
ir Lietuva daba r y r a supančiota 
1999 metų su t a r t imi . Atvirai 
šnekant , aš t ik dabar apie tai 
sužinojau", po Stra teginio pla
navimo komiteto posėdžio ket
virtadienį sakė premjeras Algir
das Brazauskas . 

J i s teigė esąs abs tulbintas 
ir pabrėžė, jog p i rmiaus ia reikia 
panaikint i šiuos su ta r t i e s punk
tus . 

A. B r a z a u s k a s t ik ino j a u 
pavedęs p r a d ė t i de rybas su 
„Mažeikių naftą" valdančia Ru
sijos bendrove „Jukos" dėl šių 
įsipareigojimų, dėl galimo že
mės išpirkimo Šventosios uos
tui bei dėl tolesnių uosto atkūri

mo galimybių. 
„Galima įsivaizduoti, kiek 

Šventojoje kainuoja žemės aras. 
Dabar ten prakt iškai akvatorija 
— dešimt met rų nuo kranto. 
Visa kita išdalinta, išparduota. 
N e s u p r a n t a m a s dalykas, kas 
taip galėjo elgtis", stebėjosi vy
riausybės vadovas. 

A. B razauskas taip pat 
tvir t ina pavedęs išnagrinėti ir 
kitą galimybę — statyti uostą 
Palangoje. 

„Aš pasiūliau kitą galimybę 
išnagrinėti — tokį uostą statyti 
pačioje Palangoje. Mano supra
t imu, tai geriau apsaugotų Pa
langos paplūdimius, jei molai 
išeitų toliau į jūrą. Tačiau tam 
irgi reikės ' Jukos ' sutikimo", 
teigė A. Brazauskas. 

Seimo narys , NATO reikalų 
komisijos pirmininkas Vaclovas 
Stankevičius tikino, kad pagal 
vieną iš sutar t ies punktų, jeigu 
vyriausybė nuspręstų atstatyti 
Šventosios j ū r ų uostą, tai „Wil-
liams" (dabar „Jukos"), 

Nukelta į 7 psl. 

Lietuva ir JAV 
bendrai sėkmingai 

kovoja su 
narkotikų prekyba 

Viln ius , lapkričio 6 d. 
(BNS) — Generalinėje prokura
tūroje apsilankęs JAV ambasa
dorius Vilniuje Stephen Mull 
palankiai įvertino abiejų vals
tybių teisėsaugos pare igūnų 
veiksmus išaiškinant tarptau
tinį narkotikų tinklą. 

Prieš porą mėnesių darbą 
Vilniuje pradėjęs S. Mull pas 
generalinį prokurorą Antaną 
Klimavičių lankėsi su pažinti
niu mandagumo vizitu. 

Susitikime buvo ap ta r t i 
abiejų valstybių teisėsaugos 
institucijų Nuke l t a į 7 ps l . 

Margarita 
Drobiazko ir 

Povilas Vanagas 
nusprendė grįžti į 

didįjį sportą 

Lietuvos šokių ant ledo pora Mar
garita Drobiazko ir Povilas Vana
gas apsisprendė grįžti į didįjį spor
tą. „Mintys apie sugrįžimą sukosi 
jau senokai, tačiau šį rudenį jos su
brendo galutinai. Jėgų dar turime 
daug. Artėja olimpinės žaidynės. 
Tad kodėl gi negrįžti?", ketvirta
dienį sakė P. Vanagas. 

EPA-ELTA nuotr. 

Pasaulio naujienos 
{Remiantis AFP, Reuters. AP. Me^a*. ITAR-TASS. 8NS 

JSnJų agentOry pranešimas) 

EUROPA 
R o m a . Rusijos prezidentas 

Vladimir Putin labai gerai įver
tino Romoje pasibaigusį Rusijos 
ir Europos Sąjungos (ES) viršū
nių susitikimą. „Pi rmiaus ia 
buvo kalbama, kaip praktiškai 
įgyvendinti Sankt Peterburge 
pasiektus sus i ta r imus kur t i 
bendrą Europos erdvę — eko
nominę, kultūrinę, vidaus ir iš
orės saugumo", sakė Rusijos 
prezidentas. J is pažymėjo, kad 
viršūnių susitikimo dalyviai 
„išsamiai gvildeno ES plėtros 
problemą". Be to, Rusijos vado
vas pažadėjo griežtai ir nuosek
liai įvesti tvarką valstybėje, 
įspėdamas, kad „milijardieriai" 
nebandytų „šantažuot i" val
džios per advokatus ir poli
tikus. V. Putin vizitą apkart ino 
nuolatiniai spaudos klausimai 
apie naftos bendrovę „Jukos" ir 
dėl mokesčių nemokėjimo 

suimtą jos vadovą Michail Cho-
dorkovskij. 

Nikos ia . Jei tikėti žemėla
piais, vaizduojamais an t milijo
nų europiečių naudojamų euro 
banknotų, Kipro ir Maltos salas 
pasiglemžė jūra. Tačiau šios abi 
Viduržemio jūros valstybės jau 
kitais metais turėtų tapti Euro
pos Sąjungos narėmis, todėl jos 
pageidauja, kad a n t pinigų 
esantys žemėlapiai būtų patai
syti ir juose atsirastų šios din
gusios salos. 

V a r š u v a . Irake kovotojams 
užpuolus kariškių automobilių 
koloną, žuvo lenkų karininkas. 
Tai — pirmasis Irake žuvęs 
Lenkijos kariškis — 44 metų 
pareigūnas, turėjęs vado laips
nį. 

B e r l y n a s . Kai kurie vokie
čiai mintį visuotinę rinkimų 
teisę suteikti ir vaikams laiko 
visai logiška išeitimi iš susi
klosčiusios padėties. J ie norėtų, 

kad vaikai gautų teisę balsuoti 
ir taip atsvertų sparčiai sens
tančių rinkėjų gretas, kurios 
priešinasi siekiams apkarpyti 
dosnias privilegijas. Sunerimę, 
kad politikai vis labiau paiso į 
pensiją išėjusių rinkėjų reika
lavimų ir nebeskiria dėmesio 
vaikų poreikiams, 47 parla
mento nariai remia idėją su
teikti žmogui balsavimo teisę 
nuo pat gimimo. Šiai minčiai 
pritaria įvairių partijų atstovai. 

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

menė gali atimti iš bendrovės 
„Hal l ibur ton" būsimo Irako 
benzino importo tarp in inko 
vaidmenį, pasigirdus kaltini
mams dėl pernelyg didelės kai
nos, kurios reikalauja JAV ben
drovė už benzino pristatymą į 
karo nualintą Iraką. JAV ka
riuomenės inžinerijos dalinys 
svarsto galimybę perduoti šį 
verslą Gynybos departamento 
energetikos paramos centrui , 
sakė Atstovų rūmų nariai de
mokratai Henry Waxman ir 
John Dingell. Jstatymų leidėjai 

kal t ino JAV naf tos milžinę 
„Halliburton", kad ši už 231.7 
mln. litrų iš Kuwait 'o importuo
to benzino prašo iš vyriausybės 
162.5 mln. dolerių (už 1 galoną 
benzino — 2.65 do l ) . 1995-2000 
m. „Hall iburton" vadovu dirbęs 
JAV viceprezidentas Diek Che-
ney pareiškė neturėjęs jokios 
įtakos tam, kad firma laimėjo 
sutar t i s dalyvaut i I rako atsta
tyme. 

V a š i n g t o n a s . Vienas de
mokratų kand ida tų į preziden
tus Wesley Cla rk ketvirtadienį 
sakė, kad JAV tur i priešintis 
spaudimui grei ta i pas i t raukt i 
iš I rako, ir pa rag ino priimti 
naują A t l an to chart i ją , kur i 
suteiktų impulsą s t ipr int i ben
d rada rb i av imą su Europa 
saugumo srityje. W. Clark pa
tarė JAV paski r t i sąjungininkų 
vyriausiąjį įgal iot inį , kur i s 
vadovautų I rako a t s t a tymui , o 
ka r inės operacijos vykdymą 
perduoti NATO pajėgoms, ku
rioms vadovautų JAV. „Visų 
pirma Amerika tu r i atsisakyti 
okupacijos ir vals tybės atstaty
mo monopolio. T u o m e t mes 

turėsime suformuoti tinkamas 
jungtines pajėgas kovoti ir lai
mėti partizaninį karą", sakė jis. 
Dauguma iš aštuonių W. Clark 
varžovų tapt i oficialiu Demok
ratų partijos kandidatu į prezi
dento postą mano, kad JAV pa
jėgos turi likti Irake, kol bus 
įvesta tvarka ir valstybės kont
rolę galės perimti nauja vyriau
sybė. 

Vaš ing tonas . JAV kariš
kių vadovybė netrukus nurodys 
tūks tančiams Valstybinės gvar
dijos ir rezervo karių rengtis 
tarnybai I r ake nuo kitų metų 
pradžios, trečiadienį Kongresui 
pranešė Pentagono generolas 
Peter Pace. Rezervininkai ir 
Valstybinės gvardijos nariai 
šiuo metu remia JAV regulia
riosios kariuomenės junginius 
Irake, Afganistane ir kitose pa
saulio vietose, todėl ima jaustis 
pajėgumų stoka. Be to, kai ku
rių nereguliariosios tarnybos 
karių šeimos reiškia susirūpi
nimą dėl m e t u s trunkančios 
dislokacijos Irake, nes tai trik
do jų gyvenimą. 

V a š i n g t o n a s . JAV gyny

bos sekretorius Donald Rums-
feld trečiadienį pasirašė įsaky
mus kitais metais pradėti keisti 
Irake dislokuotas pajėgas. Pa
gal šį planą į Iraką kar tu su re
guliariosios kariuomenės ka
riais, rezervininkais ir Valsty
binės gvardijos nar ia is grįš 
JAV jūrų pėstininkai. 

Sea t t le . Sunkvežimių da
žymu vertęsis 54 metų Gary 
Ridgway trečiadienį pripažino 
nužudęs 48 moteris, daugiausia 
— nepilnametes prostitutes ir 
iš namų pabėgusias merginas, 
taip užsitarnaudamas siaubin
gą didžiausio Amerikos istorijo
je „žudiko maniako" vardą. 

į ' RUSIJA Į 
Maskva. Jeigu revoliucija 

Rusijoje prasidėtų dabar , 42 
proc. jos gyventojų paremtų 
bolševikus arba „kai kur bend
radarbiautų su jais". Pasisteng
tų kaip nors išgyventi šį laiką, 
nedalyvaudami įvykiuose, 27 
proc. apklaustųjų, o 16 proc. iš
vyktų į užsienį. Ir tik kas de
šimtas Rusijos gyventojas būtų 
pasiryžęs kovoti su bolševikais. 

http://WWW.DRAUGAS.ORG


DRAUGAS, 2003 m. lapkričio 7 d., penktadienis 

SPORTO APŽVALGA 

Š. AMERIKOS LIETUVIŲ J A U N I M O 
KREPŠINIO VARŽYBOS 

Dalyvavo 36 k o m a n d o s s u 300 s p o r t i n i n k ų , j ų t a r p e i r 
L i e t u v o s j a u n i m a s 

EDVARDAS ŠULAITIS 

Praėjusį savaitgalį (lapkri
čio 1-2 d.) Čikagos apylinkėse 
buvo pravestos 2003 metų Š. 
Amerikos lietuvių jaunimo 
krepšinio pirmenybės. Jos tu
rėjo įvykti Toronto mieste 
pavasarį, tačiau dėl SARS 
ligos epidemijos buvo atidėtos, 
o vėliau — perkeltos į Čikagą. 

Dalyvių skaičiumi šios 
varžybos buvo pats didžiau
sias šių metų lietuvių spor
tininkų suvažiavimas Čikago
je. Kaip mums sakė žaidynių 
vyriausias organizatorius, dr. 
Donatas Siliūnas, varžybose 
dalyvavo 36 komandos su 300 
jaunųjų sportininkų.Čia rung
tyniavo Čikagos, Detroito, To
ronto jaunieji krepšininkai, o 
viena komanda buvo atvykusi 
net iš Lietuvos — Kretingos 
sporto mokyklos jaunimo ko
manda. 

Pirmenybės, kurios buvo 
pravestos Lyons Township 
H.S.. LaGrange miestelyje, į 
vakarus nuo Čikagos, buvo 
vykdomos 9 klasėse — at
skirose amžiaus kategorijose 
berniukų ir mergaičių grupė
se. Taigi ir laimėtojų buvo 
daug. Reikia pasakyti, jog dau
gumą pirmųjų vietų nusinešė 
Čikagos ASK „Lituanicos" jau
nieji, kurie laimėjo net 7 čem
pionų titulus. 

Kitas dvi pergales į namus 
išsivežė Kanados atstovai — 
Toronto .Aušros" klubo jau
nieji, kurie laimėjo berniukų B 
klasės (1987—1988 metų gi
mimo) ir jaunių E klasės 
(1993—1994 m. gimimo) kla
sėse. Berniukų B klasė, kuri 
subūrė amžiumi vyriausius 
šių pirmenybių žaidėjus, pa
demonstravo patį brandžiau
sią žaidimą. Čia rungtynėse 
dėl pirmosios vietos apdovano
jimų torontiečiai nugalėjo Det
roito „Kovo" jaunuosius 62^10. 
Tolimesnes vietas užėmė dvi 
JLituanicos" komandos. 

To paties amžiaus mergai
čių varžybose pergalę šventė 
„Lituanicos" merginos baig
mėje sunkiai — 31-26 įveiku
sios torontietes. 

Berniukų C klasėje (1989 -
1990 m. gimimo) finalas suve
dė dvi .Lituanicos" komandas 
ir pergalė atiteko ,Xituanicai 
I", kuri nugalėjo šio klubo 
antrąją komandą. Šioje klasė
je nesėkmingai rungtyniavo ir 
kreti ngiečiai. 

Lietuvos a t s t o v a m s 
nepavyko iškovoti n ė 

vienos pe rga lė s 
Kretingos sporto mokyklos 

jaunieji krepšininkai, deja, 
turėjo pasitenkinti paskutine 
— ketvirtąja vieta. Šeštadienį 

jie nusileido „Lituanicai I" 
39-67, „Lituanicai II" — 
44-74 ir „Aušrai" — 37-57. 
Sekmadienio pirmose rung
tynėse kretingiečiai dar kartą 
pralaimėjo „Lituanicai II", o 
tada dėl trečios vietos vėl 
nusileido „Aušrai" 49—51. Šį 
kartą Lietuvos jaunieji atsto
vai jau buvo netoli pergalės, 
tačiau tik paskutinėje minutė
je jų ryžtingumą palaužė, 
amžiumi vyresni ir gerokai 
aukštesni, kanadiečiai. 

Dėl šių penkių pat ir tų 
pralaimėjimų, Kretingos spor
to mokyklos komandos trene
ris Vaclovas Janavičius daug 
nesijaudino. „Mums prisiėjo 
žaisti su dvejais metais vyres
niais varžovais ir todėl laimėti 
buvo neįmanoma. Tačiau mū
sų žaidėjai labai stengėsi ir 
kovojo gerai. Tie pralaimėji
mai jų nepalaužė, nes suprato, 
kad kovoti prieš vyresnius ir 
didesnius žaidėjus yra su
dėtinga. Bet jie vis tiek ne
mažai išmoko ir tas jiems išėjo 
į naudą", — kalbėjo svečių 
treneris. 

Kretingiečių komandoje 
žaidė: Tadas Katauskas, He
roldas Zenkovas, Mindaugas 
Dimgaila, Dainius Žvinklys, 
Arimantas Mikaločius, Auri
mas Paulauskas. Adomas Drun-
gilas, Bronius Vaitkus, Tadas 
Maželis, Kevin Gracholski, 
Arnas Butkevičius. Palydo
vais buvo vienas žaidėjų tėvas 
— Savinijus Katauskas ir 
Elijus Bertužis. 

Jdomu, kad šios mokyklos 
direktorius Regimantas Juška 
su vyresniųjų krepšininkų 
grupe Čikagoje lankėsi pra
ėjusį pavasarį. Šis ryšys su 
Lietuvos pajūrio krepšinin
kais užsimezgė todėl, kad vie
nas dabartinių „Lituanicos" 
jaunųjų trenerių — Stepas 
Žilys, prieš persikeliant gy
venti į Čikagą, kaip tik yra 
dirbęs Kretingos sporto mo
kykloje treneriu. Buvo įdomu 
matyti pirmąsias kretingiečių 
rungtynes, kuriose kaip tik 
pasirodė dabar Žilio treniruo
jama čikagiečių komanda su jo 
buvusios mokyklos auklėti
niais. Tik gaila, jog varžovų 
amžiaus ir ūgio skir tumas 
svečiams iš Lietuvos neleido 
rimčiau pasipriešinti. 

Kiti p i r m e n y b i ų 
la imėto ja i 

Tęsiant šių jaunimo krep
šinio pirmenybių laimėtojų są
rašą, reikia paminėti, jog mer
gaičių C klasėje pirmosiomis 
buvo JLituanica", už savęs pa
likusi „Kovą" ir „Aušrą". Ber
niukų D klasėje komandos 
išsirikiavo taip: 1. „Lituanica 
F , 2. „Lituanica II", 3. 

Stepas Žilys, atvykęs su Kretingos jaunaisiais krepšininkais, įteikia žymenį 
Toronto .Aušros" krepšinio komandos žaidėjui. E. Šulaičio nuotrauka. 

J A U N I E J I L IETUVOS K R E P Š I N I N K A I 
R U N G T Y N I A U J A 

Jauniej i krepšininkai 'priekyje; iš Kretingos su palydovais ir vadovais lapkričio 4 d. apsilankę „Drauge" III eil. 
iš kairės: Savinijus Ka tauskas , Stepas Žilys, dr. Donatas Sil iūnas, Vaclovas Janavičius ir Remigijus Narvilas. 

Jono Kuprio nuotrauka. 

„Kovas", 4. „Aušra". Mergai
čių D klasėje dvi pirmas 
vietas užėmė „Lituanica I" ir 
„Aušra". Jaunių E klasėje 
čempionais tapo „Aušra". Ki
toje E klasės grupėje laimėjo 
„Lituanicos" atstovai, pana
šiai, kaip ir pas pačius jau
niausius, pavadintus „mole
kulėmis" (tai 1995—1996 me
tų gimimo krepšinio entuzias
tai ir entuziastės, nes čia 
komandos buvo mišrios). 

Įdomi s ta t i s t ika 
Per šias pirmenybes iš 

viso buvo sužaistos 63 rung
tynės: 45 šeštadienį, ir 18 —-
sekmadienį. Buvo naudo
jamos net 8 aikštelės viename 
didžiuliame pastate. Vien tik 
rungtynių teisėjams reikėjo 
sumokėti 4,000 dolerių, o 
patalpų nuoma kainavo net 
5,000 dolerių dviems dienoms. 

Beje, pirmenybių atidary
mas įvyko šeštadienį, 8 va
landą ryte, kuomet įžygiavo 
visos dalyvaujančios koman
dos. Tris himnus (JAV, Lie
tuvos ir Kanados) sugiedojo 
Dalia Lietuvninkienė. Daly
vius sveikino ŠALFASS-gos 
pirm. Rimantas Dirvonis, ku
ris perskaitė lietuvių kilmės 
JAV senatoriaus Richard 
Durbin ir Lietuvos ambasado
riaus Vašingtone Vygaudo Ušac-
ko sveikinimus sportininkams. 

Po šeštadienį įvykusių 
varžybų jų dalyviai dalyvavo 
šv. Mišiose Palaimintojo Jur
gio Matulaičio bažnyčioje Le-
monte. O tada vyko sporto 
šventės pobūvis — irgi Pa
saulio lietuvių centre, kuris 
buvo perpildytas sportuojan
čio jaunimo, jų tėvų, trenerių, 
kitų sporto entuziastų. 

Smagu buvo matyti didelį 
būrį jaunųjų krepšininkų 
tėvų, kurie aktyviai stebėjo 
savo atžalų pasirodymus 
krepšinio aikštelėse. Pagarba 
rengėjams — ypač vyr. vado
vui dr. Siliūnui, kuris pašven
tė daug valandų, ruošiant ir 
pravedant šią jaunimo šventę. 

Kretingos sporto mokyklos 
jaunimo krepšinio komanda 
šios savaitės pirmadienį pra
dėjo rungtyniauti su ameri
kiečių komandomis. 

Pirmadienį ji įveikė „Bulis 
Academy" komandą 46-12, 
Lisle, IL, įvykusiose rungty
nėse. 

Antradienį kretingiečiai 
žaidė Oak Lawn, IL, su J. 

Shimkus krepšinio mokyklos 
mokiniais ir jiems nusileido po 
kietos kovos 36-41. 

Trečiadienio vakare jie su
sikibo su „Lituanicos" ben
draamžiais PLC, Lemonto 
krepšinio salėje. Nors ir ilgą 
laiką pirmavę, svečiai buvo 
priversti nusileisti 49-51. 

Ketvirtadienį jie žaidė 
Naperville, IL. E.Š. 

8-SIOS P A S A U L I O LIETUVIU S L I D I N Ė J I M O 
ŽAIDYNĖS 

8-sios Pasaulio lietuvių 
kalnų slidinėjimo žaidynės 
įvyks 2004 metų sausio 7-9 d., 
Alpę d'Huez slidinėjimo ku
rorte, netoli Grenoblio, Pran
cūzijoje. Rengia — Lietuvos 
Kalnų slidinėjimo federacija: 

wvvwJtalnuslidinejirnasJt 
Išvyką į šias žaidynes iš 

Amerikos organizuoja ir infor
macijas suteikia: Gailė Ošla-
paitė. P.O. Box 8247. Green 
Valley Lake, CA 92341, USA. 
Tel. 310-8802-952. EI. paštas: 

gailute@msn.com 
Žaidynių varžybines infor

macijas duoda Algis Šėkas, 
20291 Deervale Lane, Hun-
tington Beach, CA 92646. 
USA. Tel. 714-968-8124. Fax: 
909-277-1082. EI. paštas: 

isekas@octa.net 
Daugiau informacijų pa

teiksime artimoje ateityje. 
Organizacinis komitetas: 

Algimantas Kepežėnas, Tel. + 
370-698-06125: (Lietuvoje), 
informuoja Paulius Augūnas, 
tel. + 370-698-20444 EI. paš
tas: 
paulius.augunas@litagra.lt 

ŠALFASS informacija 
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9525 S.79 th Ave., Hickory Hilte, IL 
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Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NB/IICKAS, MD. 
KABDOJOGAS-SRDES LJOOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

ARAS ŽUOBA, M.D. 
AMU UGOS - CHIRURGIJA 
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. Lavvn, IL 

Tel. 706-422-8260. 

ARTĖJA SUVAŽIAVIMAS 

Dr D Siliūnas 
krepšininkes 

MI. ..Kovo" komandos 
hdvardo .Su.aifac; 

Lietuvos telekomunikacijų bendrovė „Bitė GSM" Šios savaites pirmadienį pratęsė bendradarbiavimo sutartį su 
Lietuvos vyrų krepšinio čempionų klubu Kauno ..Žalgiriu" ir įsipareigojo per artimiausius tris sezonus skirti žal
giriečiams 9,000 litų paramą. Nuotraukoje: „Žalgirio" t reneris A. Sireika, krepšininkas A. Sabonis ir „Bitės 
GSM" gen direktorius D. Masionis, kuriam buvo įteikti marškinėliai su visų žaidėjų autografais. 

S. Venckau* (Elta) nuotr. 

ŠALFASS-gos metinio vi
suotinio suvažiavimo, įvyk
siančio 2003 m. lapkričio 22 
d., šeštadienį, 11 vai. ryto, Lie
tuvių namuose, 877 East 
185th Street, Cleveland, Ohio. 
Tel. 216-531-2131. 

DARBOTVARKĖ 

1. Suvažiavimo atidary
mas. Prezidiumo ir mandatų 
komisijos sudarymas. 

2. Darbotvarkės priėmi
mas. 

3. Sveikinimai žodžiu ir 
raštu. 

4. Praėjusio suvažiavimo 
protokolo skaitymas ir priėmi
mas. 

5. 2004 metų varžybų pro
gramos ir kalendorius. 

6. 53-sios ŠALFASS žai
dynės Clevelande. Praneši
mas. Analizė. 

7. 2003 ŠALFASS jaunu
čių krepšinio pirmenybės 
Čikagoje. Pranešimas. Anali
zė. 

8. Kitos platesnės apim
ties 2003 m. varžybos. Pra
nešimas. Analizė. 

9. VII Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynės 2005 metais 
Lietuvoje. Projektas. Diskusi
jos. 

10. IV Lietuvos tautinė 
olimpiada 2006 metais 
Panevėžyje, Lietuvoje. 

11. VIII Pasaulio lietuvių 
kalnų slidinėjimo žaidynės 
Prancūzijoje, 2004. 

12. ŠALFASS ir Lietuvos 
KKSD kūno kultūros ir sporto 
plėtotės reikalai. 

13. Einamieji reikalai: 
a. Sportinės spaudos rei

kalai. 
b. ŠALFASS-gos komu

nikacija. „Web page" reikalai. 
c. Ryšiai su Lietuvos spor

to institucijomis, organizaci
jomis. 

d. Ryšiai su Lietuvių Bend
ruomene: PLB, Kanados LB, 

JAV LB. 
e. ŠALFASS-gos adminis

traciniai reikalai. 
f. Kiti einamieji reikalai. 
Pietų pertrauka 2:30 -

3:30 vai. p.p. 
14. ŠALFASS-gos Statuto 

pakeitimų pasiūlymai. 
15. Pranešimai žodžiu bei 

raštu: 
a. Centro valdybos: pirmi

ninko, gen. sekretoriaus, iždi
ninko, kitų (jei būtų). 
Diskusijos. 

b. Lietuvių sporto fondo. 
Apyskaita. Diskusijos. 

c. Lietuvių Bendruomenės 
atstovų: PLB, Kanados LB, 
JAV LB. 

d. Sporto apygardų: Kana
dos, Rytų, Vidurinių vakarų. 

e. Sporto šakų ir kitokių 
komitetų (pageidautina raštu, 
lietuvių ar anglų kalba): 
krepšinio, tinklinio, lengvosios 
atletikos, plaukimo, lauko 
teniso, stalo teniso, šaudymo, 
slidinėjimo, šachmatų, kėg-
liavimo, golfo, softbolo, futbolo 
(soccer), rankų lenkimo, kitų. 

f. ŠALFASS-gos Garbės 
teismo. 

g. ŠALFASS-gos Revizijos 
komisijos. 

16. Diskusijos dėl praneši
mų nuo c. iki g. imtinai. 

17. Klausimai ir sumany
mai. 

18. Suvažiavimo uždary
mas. 

P.S. Norintieji darbotvar
kę papildyti, prašomi savo pa
geidavimus pranešti ŠALFASS-
gos centro valdybos pirminin
kui Rimantui Dirvoniui, 20 
Kane Court, Willowbrook, LL 
60527-2263, USA. Tel. ir fak
sas namų: 630-789-0529. Tel. 
darbo: 312-733-7000 Ext. 
6695. Faksas darbo: 312-432-
7104. EI. paštas: 

rdirvoni9@hotmail.com 

ŠALFASS-gos centro 
valdyba 
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NEPAINIOKIT: LEDAI 
VAIKAMS, GĖLĖS — 

TEISINGIEMS! 
JŪRATĖ LAUČIŪTĖ 

Šiandien, deja, paprastų ir 
dorų žmonių pomėgiai ir po
reikiai, atrodo, neberūpi nie
kam. Mažiausiai, man regis, 
jie rūpi žmogaus teisių gynė
jams. Žiūrint ir klausantis, su 
kokiu įkarščiu ir iškalba yra 
ginamos kriminalinių nusikal
tėlių, nesąžiningų, korumpuo-
tų valdininkų, apsimelavusių 
teisėjų, o ne nuo jų nekaltai 
nukentėjusių žmonių teisės, 
imi įtarti, jog į žmogaus teisių 
gynėjų gretas Lietuvoje su
šoko amžinai viską painiojan-
tys manekenai, nesugebėję 
net mafijozais tapti... 

Tiesą sakant, mažai tų lie
tuviškųjų žmogaus teisių gy
nėjų ir tesu mačiusi. Vienu metu 
net buvau ėmusi įtarti , jog 
arba jų Lietuvoje visai nėra, 
arba čia nepažeidinėjamos 
žmogaus teisės. Dėl žmogaus 
teisių ir dabar abejonės ne
išnyko, bet kai tik reikia ginti 
nusikaltėlių, vaikų a r ūkinin
kų skriaudžiamų kiaulių tei
ses, gynėjai kaip iš po žemių 
išdygsta. 

Sakysit, nusikaltėliai ir 
vaikai — irgi žmonės? Na, jei 
jūs žmogumi laikote kiekvieną 
stačiomis vaikščiojantį be
plunksnį ir gaurais iki pat 
akių neapžėlusį padarą, suge
bantį tarti artikuliuotus gar
sus, o iš tų garsų dėlioti žo
džius ir sakinius, tuomet su 
jumis nėra ko ginčytis. Bet jei 
jūs, kaip ir aš, manote, kad 
žmogų žmogumi daro ne kūno 
formos, ne fiziologija, bet dva
sia, dvasingumas, — o dva
singumas, gimsta iš meilės 
artintam, užuojautos kenčian
čiam, nelaimingam ir poreikio 
padėti silpnesniam (Dievo 
sąmoningai nepainioju į ir be 
to painią žmogaus ir jo teisių 
bylą...), — tuomet ir jūs sutik
site, jog nusikaltėliai savo dar
beliais sąmoningai a ts isakė 
dalies ar visų (nelygu nusi
kaltimo sunkumas) teisių va
dintis žmonėmis, o vaikai toli 
gražu ne visi dar įsisavino 
žmogiškumo pradmenis, dar 
nespėjo tapti t ikrais žmo
nėmis. Maža to, tada rimtai 
susimąstysite, kodėl Lietuvoje 
tiek daug nevilties, nusivy
limo, tiek daug savižudybių: 
ar dėl to, kad per mažai teisių 
ir Žmogaus teisių gynėjų, ar 
dėl to, kad nyksta, tiksliau, 
sąmoningai ar nesąmoningai 
naikinamas pareigos ir asme
ninės atsakomybės suprat i 
mas bei reikalavimai. 

Dėl nusikaltėlių, kuriuos 
Lietuvos įstatymai, poįstaty
miniai aktai ir jų (nepaisan
tys teisėjai gina toliau, nei nuo 
jų nukentėjusius piliečius, jau 
ne kartą buvo ir rašyta, ir 
kalbėta. Net ir prezidentas V. 
Adamkus, bebaigdamas savą
ją kadenciją, buvo praregėjęs 

ir pasibaisėjęs susiklosčiusia 
padėtimi. Na, ir kas? Kaip vi
sada: prezidentai „išreiškia 
susirūpinimą", nepritarimą, 
kartais net ir pasmerkia, o 
vykdytojai daro, ką darę. Juos, 
vykdytojus, galima suprasti, 
lygiai kaip ir seimūnus, suku
riančius ir priimančius tokius 
dviprasmiškus įstatymus: ką 
gali žinoti, ką jiems iškrės liki
mas ar sava, nelabai dora 
prigimtis. Galima juk ir pa
tiems teisiamųjų suole atsi
durti. 

Sunkiau yra suvokti ir pa
aiškinti sujudimą dėl vaikų 
teisių, kuris kyla kiekvieną 
kartą, kai tik visuomenėje 
išsikristalizuoja sveika pozici
ja, siekianti apriboti vaikų 
nenorą tapti pilnaverčiais 
žmonėmis. Kaip kitaip, jei ne 
nesveika pagunda žlugdyti 
save kaip žmogų, kaip asme
nybę, galima pavadinti paaug
lių potraukį alkoholiui, ciga
retėms, narkotikams?! Jei jie 
per maži susivokti, jog taip jie 
ne įkyriems suaugusiems „at-
sikeršija", o save naikina ir 
žlugdo, tai tėvų ir visuomenės 
tiesioginė pareiga visomis 
humaniškomis priemonėmis 
sulaikyti juos nuo tokių poel
gių. Tam tinka ir privalomas 
narkotikų vartojimo testavi
mas. Juk niekas nesipiktina 
dėl privalomo bendro svei
katos patikrinimo, dėl privalo
mų fizinio lavinimo pamokų, 
draudimo važinėtis riedučiais 
mokyklos koridoriais, dėl kitų 
taisyklių ir normų, kurios yra 
diegamos mokiniams dėl to. 
kad jos skatina, o ne stabdo 
pilnavertį jų žmogiškosios esy
bės formavimą. 

Iš visos širdies pritariu ir 
Plungės „Saulės" gimnazijos 
direktoriaus J. Milašiaus są
mojingam ketinimui su slapta 
videokamera nufilmuoti rū
kančius ar svaigalus mokyklos 
teritorijoje vartojančius moks
leivius, o paskui tuos kadrus 
pademonstruoti mylintiems 
tėveliams. 

Mokinio elgesio ir mokyk
los taisyklių pažeidėjus toks 
ketinimas jau privertė sune
rimti, ir, aišku, buvo prisi
mintos mokinių „teisės" į pri
vatų gyvenimą. Na, kad iš
dykaujantys nepilnamečiai 
nežino ar nenori žinoti, jog 
mokykla — toli gražu ne pri
vatus „plotas" privatiems po
reikiams tenkinti, dar galima 
suprasti, bet kad to nežinotų 
suaugę dėdės ir tetos, — tuo 
sunku patikėti. Arba jie siekia 
pigaus populiarumo, arba pa
tys dar ne visai subrendo ir 
neskiria, kas gerai, o kas blo
gai. O štai moksleiviai, primi
nę savo „teises", atrodo, labai 
gerai supranta, kad nieko gero 
jie nesulauks, jei tėveliai suži-

DRAUGAS, 2003 m. lapkričio 7 d., penktadienis 

Danutė Bindokienė 

Politikos vėjų 
nesupaisysi 

Vilniaus universiteto Senato salėje š.m. spalio 23 d. buvo pristatyta Gedimino Ilgūno knyga apie Česlovą Kudabą 
11932-1993;. Vilniaus universiteto profesorių, visuomenės bei kultūros veikėją, 1990 m. kovo 11-osios 
Nepriklausomybės Akto signatarą. Knygos sutiktuvėse dalyvavo ir žodį tarė buvęs Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus. Algirdo Sabaliausko (Elta) nuotr. 

nos, kam atžalos suvartoja 
lengviau a r sunkiau jiems 
tėvų atseikėjamus kišenpini
gius. Matyt, nė vienas iki šiol 
nesigyrė tėveliams traukiąs 
mokykloj dūmą, tuo labiau — 
vartojąs kvaišalus ar alkoholį. 

O kaip seniau dori lietu
viai vadindavo žmones, kurie 
bijo tiesos? Teisingai, bailiais 
ir melagiais. Tai ką, ginsime 
mūsų atžalų teisę meluoti 
savo tėvams ir mokytojams? 
Ginsime jų teisę slapta nuo 
tėvų ir mokytojų žaloti savo 
sveikatą, ardyti savo asmeny
bę?! Kam tada mokykla, kam 
tėvai, jeigu jie nebeturi teisės 
imtis protingų ir paveikių 
priemonių pasipriešinti dar 
nesubrendusią ir neatsparią 
būtybę žlugdančiai ir žudan
čiai visuotinio palaidumo jū
rai, į kurią išsigimsta pareigų, at
sakomybės ir kultūrinių tradi
cijų nevaržomos individo tei
sės? Juk tiek narkotikų priva
lomo testavimo, tiek daliniais 
filmavimo atvejais su rezul
tatais būtų supažindinama ne 
visa visuomenė ar vietos ben
druomenė, ne kiekvienas, kas 
prisimintų savo neva teisę į 
nevaržomą informaciją, o tik 
specialistai ir tie žmonės, 
kurie tiesiogiai atsakingi už 
augančio, būsimo žmogaus 
ateitį. Ar turime teisę varžyti 
jų teisę sąžiningai atlikti savo 
— tėvų. mokytojų, auklėtojų, 
medikų — pareigą, jei visi 
sutariame, kad kvaišalų var
tojimas yra ne vien korek
tiškai ne skatintinas, bet — 
nedviprasmiškai žalingas, 
smerktinas ir draustinas? 

Jei sveikas protas ir saiko 
jausmas ir šį kartą pralaimėtų 
kovoje su vaikų teisių fana
tikais, kviečiu burtis į judė
jimą už savo teises visus vai
ruotojus, kurių „teises į priva
tų gyvenimą" pažeidinėja ke
lių policija, liepdama pūsti į 
„alkotesterius" ir dar paviešin
dama rezultatus visai tautai. 

Judėjimo vadovu galėtų tapti 
nors ir E. Bičkauskas, kaipo 
dažniausiai nukenčiantis nuo 
tokio teisių „pažeidinėjimo". 
Nes kas gali paneigti, kad nuo 
narkotikų apsvaigęs jau
nimėlis kelia didesnę grėsmę 
visuomenės saugumui nei 
išgėrę vairuotojai? 

Kam nors gali pasirodyti, 
kad aš esu arba apsamanojusi 
retrograde, arba nemyliu 
vaikų, jei nepripažįstu jų 
teisių į nevaržomas teises. Nei 
viena, nei kita. Pripažįstu ir 
ginu, kaip mokėdama, vaikų 
teisę į tėvų meilę ir rūpestį, į 
valstybės globą. Labai gaila 
kaimo vaikelių, kuriuos 
ankstų rytą sukrauna kaip 
malkas vieną ant kito (nes 
kitaip ne visi sutilptų...) į va
dinamuosius „geltonuosius 
autobusiukus" ir suvežą į neva 
modernias, neva renovuotas 
mokyklas jau išvargusius, 
neišsimiegojusius, ir dar 
reikalauja, kad jie būtų 
atidūs, susikaupę... 

Piktybiškais vaikų teisių 
pažeidėjais tampa mokytojai, 
kurie tam darbui neturi nei 
pašaukimo, nei žinių, ateina į 
pamokas išgėrę, nepasiruošę... 
Neteko, deja, girdėti, regėti 
nei vajaus prieš tokius moky
tojus, nei kito vajaus, kurį 
vaikų teisių gynėjai būtų 
suruošę dėl vis labiau plin
tančios socialinės neteisybės, 
kai mokytojai nuolaidžiauja ir 
rašo balus ne už žinias, o už 
tėvų socialinę padėtį ir 
„naudingumą" klasei, mokyk
lai ar mokytojui. O neteisybę 
savo atžvilgiu vaikai jaučia 
ypač jautriai. 

Bet labiausia, regis trūks
ta budrios žmogaus teisių 
gynėjų akies, ginant mokinių 
teises nuo pažeidėjų iš jų 
pačių tarpo. 

Jau seniai apsamanojo ir 
apipelijo tie. kurie mano, kad 
vaikai skaudžiausiai nukenčia 
nuo nedorų suaugusių. Mai

nosi laikai, mainosi ir papro
čiai, ir nuo vaikų — bendra
amžių ar vyresnių — mo
ralinio ir fizinio smurto vaikai 
kenčia dabar nė kiek ne ma
žiau, kaip nuo suaugusių. Apie 
tai jau tiek buvo skelbta žinia-
sklaidoje, kad kartoti nebėra 
reikalo. Po teisybei, visais 
laikais mokytojams reikėdavo 
padėti nemaža pastangų, kad 
anaiptol ne meilūs ir gailestin
gi „iš prigimties", kaip mėgsta
ma vaizduoti, pupuliukai, 
neskriaustų, nepravardžiuotų, 
neatstumtų nedrąsesnio, silp
nesnio vaiko, su kalbos ar 
išorės defektu. Naujieji laikai 
suformavo dar vieną „at
stumtųjų" sluoksnį — netur
tingus vaikus. Kas apgins 
juos? Mokytojai ne viską pa
stebi, ne visada ir nori paste
bėti apsiraudojusio mažiaus, 
su kuriuo bendraklasiai atsi
sakė žaisti, nes jis „ubagas", ir 
nuo jo, esą (o gal ir tikrai), 
dvokia... Beje anksčiau į mo
kytojo pareigas, net apmoka
mas, įėjo ne tik mokymas, bet 
ir auklėjimas. Dabar auklėji
mui praktiškai nebeskiriama 
nei lėšų, nei kokių kitų skatin
imo priemonių. Seniai atsisa
kyta pažymio už elgesį. Ir ką 
— tapo mokiniai geresni, jaut
resni, sąžiningesni? Deja, deja... 

Išeina taip, kad iš kurios 
pusės bežiūrėtum, yra kas 
veikti ir vaikų, ir tėvų, ir mo
kytojų teisių gynėjams. Tačiau 
jų darbas bus bergždžias, kaip 
voverės bėgimas ratu, jei jų 
Temidės svarstyklės bus tik su 
vienu — teisių — svareliu. 
Nereikia nė į rinkos visuo
menę eiti, užtenka papras
čiausio turgaus, norint įsiti
kinti, jog pusiausvyrą išlaiko 
tik tos svarstyklės, kurios turi 
du svarelius: teisių ir pareigų. 
Ir jei šiandien dar nėra gali
mybių visko visiems vienodai 
atseikėti, gerai būtų bent jau 
nepainiojus: ledai — vaikams, 
gėlės — teisingiems žmonėms... 

iomis dienomis susitikę jų pralobimo priežastį — pri-
du lietuviai nesiteirauja: vatizacijos metu pasiglemžtas q 

K^/kaip tau sekasi, bet 
klausia: kas nauja Lietuvoje? 
Ar R. Paksas dar neišsi
kraustė iš Prezidentūros? Juk 
visi tebeprisimena, kad jis 
kartą jau atsisakė savo pa
reigų, kai susidūrė su proble
momis. Tiesa, anuomet R. 
Paksas buvo tik premjeras, o 
dabar prezidentas, tad turime 
tikėti jo pareiškimais ir pa
sitikėti, kad nesklandumai 
bus netrukus išspręsti. Vadin
kime tai pirmuoju Lietuvos 
prezidento „ugnies krikštu" — 
iš šių painiavų sėkmingai išsi
narpliojęs, įgaus daugiau pa
tirties, pagarbos tautoje ir 
ateities darbai bus lengvesni. 

Jeigu ne rudeniškos nuo
taikos tėvynėje, mėgstantys 
politikuoti mūsų tautiečiai, 
bent šiapus Atlanto, daugiau 
dėmesio skirtų dar didesnėms 
painiavoms kaimyninėje Rusi
joje. Nors ir Vilnius, ir Krem
lius tvirtina, kad atsiradusios 
problemos nėra politinės, bet 
kaip kitaip būtų galima jas 
pavadinti? Nejaugi vien fi
nansinėmis? O gal eiliniu 
nusikalstamumo tyrimu? 

Taip kalba Rusijos prezi
dentas apie didžiausio „Ju
kos" bendrovės akcininko 
Michail Chodorkovskij suėmi
mą. Argi 2000-aisiais metais 
Vladimir Putin, perėmęs pre
zidento pareigas iš negaluo
jančio ir neveiksmingo Boris 
Jelcin, neprižadėjo savo tautai 
„susitvarkyti" su vadinamai
siais oligarchais? Argi Rusijos 
gyventojai, besigrumdami su 
kasdieniniais nepritekliais, 
nusikalstamumu ir valdymo 
sistemos pasikeitimo painia
vomis, nesidžiaugė tokiu jo 
pažadu? Nors vakariečiai 
(ypač Amerika) daug vilčių 
dėjo į Jelcin, jam priskirdama 
Rusijos demokratėjimo nuo
pelnus, o į buvusį saugumietį 
Putin žiūrėjo su nepasiti
kėjimu, netrukus abejonės vir
to pritarimu. Atrodo, kad Vla
dimir Putin gerai suprato va
karietišką galvoseną ir dėl to 
sugebėjo manipuliuoti tiek 
Vakarų Europos, tiek Vašing
tono politikus. Net jo žiauri 
agresija Čečėnijoje nesusilau
kė aštresnio atgarsio Vaka
ruose. Atrodė daug patogiau 
sutikti su Kremliaus propa
ganda, kad Rusijos ginkluotos 
pajėgos Čečėnijoje tik „me
džioja teroristus". Po 2001 m. 
rugsėjo 11-osios net Vašing
tonas nedrįso Putin veiksmų 
Čečėnijoje sudrausminti, kadan
gi ir Amerika akis akin susi
dūrė su tarptautiniu terorizmu. 

Rusijos prezidentas ne
skubėjo savo pažado vykdyti ir 
„sutvarkyti" turtuolius, pato
giai ignoruodamas pagrindinę 

didžiąsias bendroves bei įmo
nes. Kol tie „oligarchai" nesi
kišo į politiką, galėjo ramiai 
skaičiuoti savo pinigus ir dai
rytis naujų išteklių. Tačiau su 
nepaklusniaisiais Putin buvo 
neatlaidus. Tai gavo pajusti ir 
du milijardieriai (Gusinskij ir 
Berezovskij), kurie, spaudimo 
neišlaikę, saugumo sumeti
mais išvyko iš Rusijos. 

Michail Chodorkovskij at
rodė nepajudinamas ir dėl sa
vo milijardų, ir dėl vadovavi
mo „Jukos" bendrovei. Kol ir 
jis neiškentė, nekyštelėjęs no
sies į Putin teritoriją — t.y. 
Rusijos politiką. Kadangi Dū
mos rinkimai jau čia pat, o ir 
prezidento — ne už kalnų, 
užuominos, kad Chodorkovs
kij į parlamentą įsodins „sa
vo" kandidatus, ko gero, gal
būt ir pats taikysis į preziden
to kėdę, turbūt ir nulėmė 
tolimesnius įvykius. 

Vakarų verslo pasaulyje 
Chodorkovskij suėmimas ( dar 
toks dramatiškas) nubangavo 
plačiais ir neigiamais ratilais. 
Prasidėjo spėliojimai, kad 
visgi Rusijai dar toli gražu iki 
demokratijos, kad, investuo-
tavus į jos verslą ar pramonę, 
gali nutikti, kaip tam obuo-
liautojui su velniu „nei obuo
lių, nei maišo". Į tokias užuo
minas prez. Putin tik patrau
ko pečiais: argi kai kurių 
Amerikos didžiųjų bendrovių 
pastaruoju metu neištiko pa
našus likimas? Jeigu nuken
tėjo „Enron" vadovybė dėl 
sukčiavimų ir nusikalstamos 
veiklos, kodėl ne „Jukos"? 
Tuo tarpu vos spėjo Chodor
kovskij pasitraukti iš „Jukos" 
vadovybės, bendrovė tam 
tikra prasme apsidraudė nuo 
tolimesnių Kremliaus machi
nacijų ir investuotojų pani-
kavimo. „Jukos" vairą atiduo
dama Amerikos piliečiui (tie
sa, gimusiam Rusijoje), Simon 
Kukės. Į Naująją ,.Jukos" 
vadovybę įeina dar vienas 
amerikietis, vyriausias finan
sų departamento direktorius, 
Bruce Misamore. Galbūt dėl to 
„Jukos" akcijos biržoje, smar
kiai kritusios tuoj po Cho
dorkovskij arešto spalio 25 d., 
pamažu pradeda atsigauti. Ir 
čia, lyg yla iš maišo, išlenda 
savotiška ironija. Įdomu, kaip 
Lietuvos politikai, apsidžiau
gę, kai „Williams Interna
tional" atsipalaidavo nuo 
„Mažeikių naftos" dabar 
reaguos į „Jukos", kurios va
dovybę sudaro „amerikonai"? 
Politikos vėjų nesupaisysi — 
jie pučia ir iš rytų. ir iš va
karų, o kartais susisuka sūku
riais ir nukelia net patiems 
gudriausiems politikams ke
pures... 
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Jei duos gerą kyšį, bus ga

lima jų prašymą patenkinti. 
Kyšininkų ir vagių gauja, val
dininkavusi Vilniaus, Kauno 
ir Gardino generalguberna
torių kanceliarijose, vadovau
jama to paties generalguber
natoriaus Kochanovo, kurį su
po jo sūnus, tarnavęs tėvo įs
taigoje, kanceliarijos viršinin
kas Gololobovas ir dar vienas 
aukštas valdininkas Sannoilo-
vas. Jie kaip plėšrūs vilkai tik 
ir dairėsi, kur būtų galima 
valdžios pinigų nugvelbti, ko
kį pasiturintį žmogų apgrobti, 
išspaudus iš jo stambų kyšį. — 
Jeigu kražiečiai suranda pi
nigų bažnyčios remontui, tai 

jie sukrapštys ir mums. Reikia 
tik vikriai ir skaudžiai juos 
paspausti — galvojo šita gauja. 

1891 metais, Kražių sker
dynių išvakarėse, Kražiuose 
buvo telikusios tik devynios 
vienuolės. Kražiškiai rašė pra
šymus palikti neuždarytą baž
nyčią, bet į tai nebuvo atsi
žvelgta. 1893 m. gegužės 4 d. 
vienuolės prievarta buvo išga
bentos į Kauną, o vienuolyno 
trobesius ir bažnyčią buvo nu
tarta nugriauti. Žmonės, prisi
minę Tytuvėnų ir Kęstaičių 
bažnyčių gynimą, nutarė ap
ginti ir šią šventovę. Bažny
čios ginti rinkosi ne tik kražiš
kiai, bet ir gretimų vietovių 

tikintieji, budėjo ir dieną, ir 
naktį, neleisdami kunigams 
išnešti Švč. Sakramento. 

Po taikių vietos gyventojų 
ir caro kazokų susirėmimo 
žuvo 9 šventovės ir Eucharis
tijos gynėjai, apie 50 buvo su
žeista, daugelis nuplakta. Per 
1894 m. teismą kražiškius gy
nė žymiausi Vilniaus ir Ru
sijos advokatai. Šis žiaurus 
įvykis nuskambėjo tarp viso 
pasaulio katalikų. Apie tai ra
šė to meto Prancūzijos. Itali
jos, Anglijos. Vokietijos spau
da. JAV lietuviai rinko aukas 
ir kitais būdais stengėsi padėti 
kražiškiams. Carinei valdžiai 
teko pamažu atleisti religijos 
priespaudos varžtus. 

Taigi baisiausiu prievarti
nės rusifikacijos ir provosla-
vinimo faktu Lietuvos istorijo
je yra laikomas Kražių bene
diktinių vienuolyno bažnyčios 

gynimas, tapęs žinomu visam 
pasauliui ir pavadintas „Kra
žių skerdynių" vardu. 

Šis įvykis plačiai nuskam
bėjęs visame pasaulyje, Kra
žių bažnyčios ir vienuolyno 
gynimas, įgavęs Kražių sker
dynių vardą, tapo simboliu 
ginant katalikų tikėjimą ir 
lietuvybę daugeliui ateinančių 
kartų, ypač svarbiu įvykiu, 
lėmusiu spartesnį tautinės 
savimonės bei moderniosios 
lietuvių tautos formavimąsi. 

XLX a. pabaigoje, tautos 
atgimimo laikotarpiu, Kražių 
1893 m. lapkričio 22 d. įvykiai 
buvo analogiški mūsų kartos 
Lietuvos žmonėms, XX a. pa
baigoje 1990 m. sausio 13 d. 
vaduojantis iš komunistinės 
vergijos ir sovietinio okupa
cinio genocido. 

Kražių vienuolynai ir baž
nyčios formavo miestelio urba

nistinį veidą, o visa Kražių 
istorija, čia vykęs gyvenimas, 
akademinė bei dvasinė veikla 
turėjo ypatingą reikšmę Že
maitijos ir Lietuvos kultūrai, 
dvasiniam gyvenimui. 

XVI-XLX a. Kražiai — Že
maitijos akademinis bei kul
tūrinis centras, anot garsiojo 
vyskupo Motiejaus Valan
čiaus, vieta, „iš kurios sklido 
apšvietimas į Žemaičius", o 
XLX a. pabaigoje, tautos na
cionalinio išsivadavimo epo
choje, kada lietuvius budino 
„Varpas" ir „Aušra", Kražiai 
išgarsėjo pasipriešinimu caro 
valdžios savivalei, kai buvo 
nuspręsta uždaryti ir sunai
kinti didingąją Kražių šven
tovę, todėl ir sovietmečiu 
Kražiai ypatingai akylai buvo 
„globojami" sovietinių okupan
tų ir jų vietinių tarnų. Ap
lankykite Kražius, domėkitės 

ir dalyvaukite mūsų darbuose. 
Paremkite savo idėjomis, geru 
žodžiu, patarimu ar auka. Mums 
tai labai svarbu! Aplankykite 
Kražių parapiją internete: 
www.kraziaLlt nuolat atnauji
namame puslapyje rasite mū
sų darbų, maldos bei visokios 
veiklos aprašymus. Rašykite 
ir siūlykite savo idėjas bei 
mintis. 

Aplankykite ir kitas inter
nete svetaines: 

wwwjnusicasacra.lt 
wwwjnikas. l t 

Čia rasite bendrus mūsų 
projektus — visa kas yra ku
riama, siekiant puoselėti bei 
populiarinti Kražių daugia
sluoksnį kultūrinį palikimą, 
padėti jį pažinti, mokyti juo 
dalintis... Pabaiga 

Kražių 750 m. jubiliejaus iškilmių dalyviai M. Kavaliausko nuotr 

http://www.kraziaLlt
http://wwwjnusicasacra.lt
http://wwwjnikas.lt
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Bičiulystė 
Parengia Ligija Tautkuvienė, 

talkinant sūnui Adomui 

Rašykite mums „Draugo" adresu su nuoroda „Bičiulystei' 
arba P.O. Box 4102, Wheaton, IL 60189 

Lietuvos Dukterų organi- Krutulienė), spalio 25-tą dieną 
zacija, kuri veikia jau 45 - Čikagos Jaunimo .centre sū

rius metus 'pirmininkė Joana rengė vakarienę, iš kurios su

rinktos aukos bus skiriamos 
labdarai. Dukterys remia ne 
tik Lietuvoje esančius ir 

Nr. 108 ei. paštas: biciulyste@aol.com 

ATEITIS NEMAŽIAU SVARBI 
NEI PRAEITIS 

JAV LB aktualumas ir jos tikslai ateičiai 

— jos aktyvesnioji dalis sens
ta ir išeina negrįžtamai; 

• atsirado didelė grupė 
naujų ateivių, kurie dar eko
nomiškai neįsitvirtino; 

• atsirado naujos komu-
nikavimo priemonė kaip in
ternetas, elektroninis paštas, 
geresni automobiliai, keliai ir 
t.t., kuriais dauguma gali 
naudotis; 

• greitos ir prieinamos 
tapo Lietuvos komunikacijos 
priemonės — spauda, radijas 
ir TV, kurių straipsnius ar 
laidas galima skaityti, matyti 
ir girdėti per internetą; 

• išeivijos gyvenimu do
misi ir Lietuvos visuomenė 
bei valdžia ir nori bendrai 
dirbti. 

Jaunoji ar „vilties" karta, 
jau gimusi Amerikoje, dažnai 
į lietuvybę žiūri formaliai, 
protarpiais pasirodydama bend
ruomenės renginiuose. 

Visa tai įvertinus, logiškai 
iškyla būtinybė pergalvoti 
mūsų bendravimo ir veiklos 
būdus ir ieškoti naujų metodų 
ir priemonių organizuojant 
tolimesnę veiklą. 

Ar reikia antros kultūros, 
meno, kalbos? 

Lietuva jau keturiolikti 
metai gyvuoja kaip laisva vals
tybė, sėkmingai atkūrusi savo 
politinį suverenumą, siekiant 
ekonominio pastovumo. Ji ir 
toliau garsėja savo kultūra, 
menu, sportu. Lietuvos vals
tybinė kalba — lietuvių, ku
ri, nepaisant visų įtakų ir 
bandymų sunaikinti, išlieka 
savita, originali ir toliau besi
vystanti. Veikia lietuvių kal
bos institucijos, atsakingos 
už kalbos taisyklingą varto
jimą ir jos saugojimą nuo sve
timų kalbų įtakos, žargoniz-
mo ir t.t. Emigrantai lietuviai 
išsaugojo lietuvių kalbą Ame
rikoje, ją perdavė vaikams ir 
vaikaičiams, kai kada net su 
savo krašto tarme, to meto 
vaizdingais žodžiais ar išsi
reiškimais. Deja, išliko ir 
daug, šiandien jau atgyve
nusių, nevartotinų žodžių ar 
pasipildė skoliniais. Jau se
niai pribrendęs reikalas pa
gerinti lietuvių kalbos taisyk
lingą vartojimą išeivijoje, nes 
tai aktualu lietuviškiems 
spaudiniams, radijo laidoms, 
interneto pranešimams, mūsų 
vadovų kalboms įvarių rengi
nį metu, lietuviškų mokyklų 
programoms ir t.t. Nepasa
kysiu nieko nauja, tik primin
siu, kad, norint išlikti lietu
viais, privalome kalbėti lie
tuviškai, turime agresyviau 
siekti, jog kalbėjimas lietuviš
kai taptų vienu pagrindiniu 
reikalavimu būti lietuviu. Deja, 
net ir JAV LB tinklalapis ne
seniai apie lietuvybę „kal
bėjo" tik angliškai. Neretai iš 
mūsų visuomenės vadų negir
dime principingai griežtos 
pozicijos šiuo klausimu. Tai 
prisimenama tik nuvykus į 
Lietuvą. 

Taip atsiranda kažkas pa
našaus į dvigubą kalbą, iš to 
kylančią dvigubą kultūrą ir 
t.t. Kadangi visi suprantame, 
jog šito mums visai nereikia, 
tad turime pripažinti, kad 
šios dvi lietuviškos kultūros 
turi susilieti, taip sustiprin
damos viena kitą. 

Dalia Giedri mienė. 

Jau daugiau kaip 50 metų 
gyvuoja ir veikia JAV 
Lietuvių Bendruomenė. 

Nors vienas jos pagrindinių 
kūrėjų prel. Mykolas Krupa
vičius, kaip rašoma Petro Mal-
deikio monografijoje ir buvo 
nusivylęs „kad jo išvestoji į 
lietuvybės išlaikymo veiklą 
Bendruomenė neturėjo kant
rybės laikytis jai pažadėtosios 
darbo bei veiklos srities ir su
sižavėjo politikos aukso ver
šiu", tačiau tai buvo galima 
pateisinti tol, kol reikėjo ko
voti už Lietuvos laisvę, kol 
Lietuvai reikėjo patekti į 
NATO ir Europos Sąjungą. 

Dabar tie tarpsniai jau 
praeiti. Iškelti pagrindiniai 
tikslai pasiekti. Todėl reikėtų 
vėl prisiminti, kuriam tikslui 
buvo sukurta LB. kokia yra 
jos struktūra ir kokie jos tiks
lai išlieka aktualūs ateičiai. 

Bendruomenė buvo su
kurta lietuvybei išlaikyti bei 
ugdyti, puoselėti lietuvišką 
kultūrą. Bendruomenės tiks
las — apimti visus išeivius 
lietuvius, apsaugoti juos nuo 
nutautinančių įtakų, stiprin
ti jų tautinį atsparumą bei 
sąmoningumą. M. Krupavi
čius skelbė, kad „lietuvybė, 
kurią mes norime išlaikyti, 
yra ne kas kita. kaip tautinė 
kultūra su jos vertybėmis: 
kalba, papročiais ir kultūra. 
Tai labai plati sritis ir didelis 
darbas". 

Dabartinė JAV LB 
situacija ir naujovių 

įtaka jai 
Jei dabartinę visuomenę 

palyginsime su 1940—1960 
metų visuomene, pamatysime 
didžiulius pokyčius. Šiandien 
pripažįstamas individo ar 
tautinės grupės savitumas, 
gerbiamas kitoniškumas, in
dividualumas ir t.t. Tai ypač 
jaučiame Amerikoje, kur 
kiekviena tautinė grupė di
džiuojasi savo savitumais. 
Laikui bėgant pasikeitė ir pa
čių lietuvių, gyvenančių JAV, 
situacija: 

• labai smarkiai nyksta 
lietuviškos gretos; 

• daug lietuviškos kilmės 
emigrantų nutausta, o Lie
tuvoje lietuvių mažė's-

• daugelis čia gimusių lie
tuvių šeimose jau nekalba lie
tuviškai arba lietuvių kalbą 
vartoja ribotai, del to nenoriai 
lankosi lietuviškuose rengi
niuose 

• lietuviai gyvena atokiau 
vieni nuo k it M ir yra žymiai 
labiau išsibarstę po įvairias 
valstijas - ners ekonominio 
ar kito tikslo burtis apie 
konkrečią < tą; 

• JAV lietuviškos bend
ruomenes aktyvumas mažėja 

Prie Lietuvos Dukterų laimėjimų stalo (sėdi iš kairės): Emilija Kantienė jau apie dvylika kartų buvusi Lietuvoje, 
aplankiusi ne vieną, Lietuvos Dukterų remiamą^ šeimą, tad įsitikinusi tos paramos reikalingumu, ir Genė 
Migliniene. Pirmuosius loterijos bilietus įsigyja Meno mokyklėlės dėstytojos — Loreta Umbrasienė (dainavimo 
klasė) ir Birutė Matukonienė (baleto klasė). 

paramos reikalingus, jos 
rūpinasi ir čia gyvenančiais. 
Ypač daug jų dėmesio susi
laukia senyvi vieniši žmonės. 
Atsitinka ir taip, kad miru
siųjų palaidojimui nepakanka 
pinigų, tada pagalbon ateina 
Lietuvos Dukterų organizaci
ja, kurios parama būna labai 
svarbi ir savalaikė. Kartais 
tenka sutikti šios organizaci
jos moteris slaugos namuose, 
kur jos surengia šventę gar
bingo amžiaus sulaukusiai ar 
sulaukusiam lietuviui, taip 
pradžiugindamos ne itini 
linksmą ir įdomų vienišos se
natvės gyvenimą. Paprastos 
moterys, savanoriškai auko
jančios savo laisvą laiką šiai 
organizacijai, vertos mūsų 
didžiausios pagarbos ir 
paramos jų prasmingam dar
bui. Gal jos mažai reklamuo
jasi, gal negirdime jų kasdien 
per TV ar lietuvišką radiją su 
prašymu aukoti ir aukoti, 
padidinti turimą nedidelį 
fondą. Gal jos kuklios ir ne 

Meno mokyklėlės moksleiviai švenčia Hallovveen. Iš kairės: Montvydas Demikis — žirafa: Greta Rupeikaitė 
moliūgas; Milda Žiogaitė — burtininkė; Simas Keturakis — gaisrininkas. 

Skirtumai tarp naujos ir 
ankstesnių lietuvių bangų 

Amerikoje 
Kitas svarbus veiksnys — 

naujai atvykstančių iš Lie
tuvos banga. Ji irgi skiriasi 
nuo anksčiau buvusių. Jų išsi
lavinimas, tikslai, ateities pla
nai ir ryšys su Lietuva dažnai 
kitokie, nei pirmosios ar ant
rosios bangos imigrantų. 
Naujai atvykusieji anksčiau 
ar vėliau tampa Lietuvių Bend
ruomenės dalimi, bet jų ryšys 
su bendruomene ar noras da
lyvauti lietuviškuose rengi
niuose dažnai priklauso nuo 
vietovės, ten veikiančios apy
linkės veiklos, o kartais ir nuo 
susidariusios nuostatos. 

Naujoji ateivių banga la
bai nevienalytė ar net margas
palvė. Dalis jos labai vartoto
jiška, kita — išsilavinusi ir 
nusiteikusi humanistiškai. Tarp 
atvykusiųjų yra ir neišsilavi
nusių ar nebaigusių jokio 
aukštesnio mokslo, kurie čia 
ieško tik lengvesnio būdo 
praturtėti. Tačiau tarp jų yra 
ir nemažai norinčių tobulėti. 
Nepamiršdami, kad visi jie 
yra lietuviai, mums turi būti 
svarbi jų sėkminga ateitis, jų 
aktyvus dalyvavimas bend
ruomenėje, o ne klaidžiojimas 
svetimoje šalyje, pasimetimas 
ar net nusikalstama veikla. 
Lietuvių tauta moka didžiuo
tis savimi, bet tam reikalinga 
nemaža veikla, kuri palaikytų 
tautiečių sėkmingą egzis
tavimą ir bendravimą. 

Naujų metodų ir 
priemonių ieškojimas 
Siekiant pagerinti visų 

lietuvių ryšį su bendruomene, 
paskatinti juos išlikti lietu
viais, reiktų daugiau gerano
riškumo ir pagalbos. Tas sėk

mingai vyksta kitose tautose, 
pavyzdžiui žydai, kurie ištie
sia pagalbos ranką, o ne paže
ria bevertę kritiką. Pirmiau
sia tam reikėtų įkurti naujai 
atvykstančių socialinės pa
galbos ir konsultacijos cent
rus. Sėkmingam šių tikslų 
sprendimui reikalingi ir kiti 
papildomi žingsniai. Tai pa
skatintu naujai atvykusius 
susipažinti su Lietuvių Bend
ruomene ir padėtų jiems grei
čiau susiorientuoti svetimoje 
šalyje kur galiojantys dėsniai. 
reikalavimai ir įstatymai iš 
esmės skiriasi nuo egzistuo
jančių Lietuvoje. 

Būtinybė naujai 
sutvarkyti informacija 

Pirmiausia būtina naujai 
sutvarkyti informaciją. Mes 
nežinome nei kiek iš viso 
išeivių ar čia gimusių lietuvių 
yra, nei kiek naujai atvy
kusių. Nėra susistemintas vi
sų mūsų organizacijų tinklas. 
Nykstančiam mūsų įvaizdžiui 
atskirose apylinkėse galima 
tiktai priešpastatyti dar esan
čią nemažą mūsų visumą. 
Tam pagerinti galimi įvairūs 
būdai. Vienas jų — internetas. 
Internetinė erdvė leidžia vis
ką gerai susisteminti ir, ja 
pasinaudojant, vykdyti di
džiąją dalį organizacinės veik
los. Atskirų entuziastų dėka 
atsirado daug internetinių 
puslapių, kurie vykdo kažką 
panašaus. Tačiau nėra apjun
giamosios grandies. Pripažin
dami, kad visų jų veikla yra 
reikalinga, sutikime, jog rei
kia organizuoti visapusišką 
informacijos surinkimą bei 
pasidalijimą. Tam reikia JAV 
LB visos informacijos susis
teminimo, kuris leistų vie
niems su kitais pasidalinti 

pasiekimais, vieniems iš kitų 
pasimokyti pasekti naujais 
sumanymais, pasinaudoti 
naujais metodais ir t.t. 

Organizacinės veiklos 
įvertinimas, trūkumai ir 

pakeitimai 
Dėl sumažėjusio žmonių 

skaičiaus, lietuviški renginiai 
daugelyje apylinkių mažėja 
arba yra mažesnės apim
tiems, tuštėja bažnyčios, vis 
mažiau parapijiečių ateina į 
lietuviškas šv. Mišias. Todėl 
tampa labai svarbu geriau 
organizuoti regioninius arba 
centrinius lietuviškus bei re
liginius renginius, kviečiant 
dalyvius iš kelių apylinkių ar 
apygardų. Deja, dažnai ak
centuojama, kad trūksta žmo
nių aktyvumo, nėra sutin
kančių dirbti parengiamąjį or
ganizacinį darbą. Tačiau kar
tais atrodo, jog organizatoriai 
nenori, kad kas prisidėtų prie 
jų sumanymų, tarsi jie mai
šytų. Kartais eiliniams nariams 
parodžius aktyvumą, patei
kus savus pasiūlymus ar su
manymus, beveik norma tapo 
į juos neatsakyti, užmiršti, 
nevertinti. Atrodo, kad vi
suomeniniame bendravime 
dažnai užmirštame apie „grįž
tamąjį iyšf. 

Jeigu mūsų pagrindiniai 
organizatoriai nesupras, kad 
visuomenės veiklos organiza
vimas yra įvairių žmonių su
gebėjimų ir jų minčių apjungi
mas, o ne savęs pristatymas, 
nebus gausaus dalyvavimo ar 
aktyvesnio prisijungimo prie 
bendruomenės veiklos. Dar 
dažnai mūsų vadovai stengia
si sau prisiimti tiek pareigų, 
kad, tik apie jas sužinojus, 
tampa aišku, jog neįmanoma 
visko aprėpti. Ar mes neuž-

tokios didingos? Tuo tarpu iš 
didesnių labai dažnai 
girdim prašymus, raginimus 
— aukų, aukų... Atsitinka ir 
taip, kad aukotojui pa
prašius paramos vertingo 
projekto įgyvendinimui, au
kų rinkėjai pavirsta į titna
gą, a tsuka prašytojui nuga
rą. Tada ir pasirodo visa tie
sa apie aukotoją — jis tėra 
tik piniginė, iš kurios lau
kiama pinigų, o jų paskirsty
mas j a u nebe jo reikalas, 
kaip toj dainoj: „mažas esi ir 
suprasti nieko negali"... 

Lietuvos Dukterų organi
zacijos veikla man primena 
geruosius samariečius, kurie 
padėjo ir padeda žmonėms 
nesigarsindami, neieškodami 
sau šlovės. Paraginčiau tau
tiečius aktyviau paremti 
Lietuvos Dukterų veiklą, o 
turinčioms daugiau laiko ir 
altruizmo, įsijungti į organi
zacijos veiklą." Tikrai pras
minga veikla. 

Ligija Tautkuvienė 

PATARIMAI 

Visi žinome, kad esame ap
supti įvairiausių bakteri

jų, kurių vienos padeda mums 
gyventi, o kitos mus žudo. Mū
sų namai — ištisa bakterijų 
perykla. Pradėkime nuo dantų 
šepetuko. Kas kiek laiko mes 
jį keičiame? Ar kiekvieną kartą 
po vartojimo praskalaujame 
peroksido skiediniu? Kas kiek kei
čiame kempinėles indams plauti, 
kurias neretai panaudojame 
ir stalų nuvalymui, kur ką tik 
buvo supjaustyta nevirta viš
tiena ar kas nors kita, kai ka
da valome jomis šaldytuvus? 
Tokios kempinės yra didžiulis 
mikroorganizmų fabrikas! Jas 

reikia po kiekvieno vartojimo 
išskalauti chlorakso ir vandens 
mišinyje, keisti kas savaitę. 
Be abejo, ne visi žinome, kad 
tualete nuleisto vandens srovė 
keliauja tik 20 pėdų, t.y. apie 
6 metrus. Mikroorganizmai 
daugiausia dauginasi dideliu 
greičiu. Kiekvieną kartą reikia 
šliūkštelėti chlorakso ir t.t. 

Visus šiuos ir dar daug ki
tų patarimų galite susirasti 
neseniai iš spaudos išėjusioje, 
labai naudingoje knygoje „The 
secret Life of Germs" 

Patarimus rinko ir 
surašė L.T. ir A.T. 

KLAIDŲ ATITAISYMAS 
Praeitame ^i&ulystės" nu- dirba savarankiškai — turi 

savo kompaniją „Five Angels". 
Stato, įrenginėja namus (iš 
vidaus ir išorės), priestatus, 
„dekus", atlieka remonto dar
bus. J am galima paskambinti 

meryje (spalio 31 d.) spausdi
nome straipsnį „Jaunos šei
mos kuriasi Amerikoje^ Pasi
taikė klaidų, už kurias atsi
prašome L. ir M. Keturakių 
šeimos. Šiuo metu Mindaugas te!. 630-669-0809. L.T. 

miršome, kad „Devyni amatai 
— dešimtas badas"? Reiktų 
keisti šią nuostatą ir ieškoti 
daugiau žmonių, kad ir iš nau
jai atvykusiųjų ir patikėti 
jiems pareigas. Norint page
rinti ir suaktyvinti LB veiklą, 
reikia tobulinti mūsų planavi
mą: viešai skelbkime sumany
mus, viešai visų prašykime 
pasiūlymų, papildymų, aptari
mo ir t.t. 

Kaip bebūtų gaila, bet tu
rime pripažinti, kad neretai 
stinga bendradarbiavimo tarp 
apylinkių, apygardų, dar daug 
nenoro derinti renginių laiką 
ir informuoti apie vienoje 
apylinkėje vykstančius rengi
nius šalia esančioms. Nejaugi 
mes vengiame vieni kitų? 

Neseniai teko dalyvauti 
Pasaulinėje lietuvių dainų ir 
šokių šventėje Vilniuje. Drįstu 
teigti, kad galėjo atvykti ir 
didesnis būrys JAV lietuvių. 
Jei mūsų žiniasklaida ir orga
nizatoriai būtų šią dainų 
šventę reklamavę taip, kaip 
buvo daroma su dainininkės 
Urmanos — Urmanavičiūtės 
koncertu, Vilniuje būtų mūsų 
buvę daugiau ir tuo dalyvavi
mu būtume labiau prisidėję 
prie šio svarbaus lietuvybės 
palaikymo renginio, prie 
šimtų kūrybingų menininkų 
dvasios palaikymo, prie tūks
tančių paprastų lietuvių mei
lės mūsų tradicijoms ir me
nui parėmimo. 

Prof., hab. med. mokslu 
d r . Dalia Giedrimienė, 

JAV, Connect icut 

APIE PROF. D. 
GIEDRIMIENĖ 

Prof. Dalia Giedrimienė, 
baigusi Kauno Medicinos uni
versitetą (KMU), dirbo gydy

toja Kauno Universitetinių 
klinikų intensyvios kardio
logijos skyriuje, KMU studen
tams dėstė intensyvią terapi
ją. Paruošė ir apgynė medici
nos mokslų kandidato, o po to 
ir habilituoto medicinos mok
slų daktaro disertaciją kardi
ologijos bei širdies ritmo 
sutrikimų srityje. Skaitė moks
linius pranešimus tarptauti
nėse mokslinėse konferenci
jose. Po vienos iš konferencijų 
JAV, jai buvo pasiūlyta skai
tyti paskaitas, o vėliau ir nuo
latinai dirbti akademinį dar
bą St. Joseph College, Con
necticut. 

Prof. Dalia Giedrimienė 
per 11 metų šiame universi
tete pasiekė „Full Profesor" 
ir „Tenure" pozicijas. Nuo 
1995 m. tęsia mokslinius tyri
mus kardiologijos bei širdies 
ritmo sutrikimų srityje Hart
ford ligoninėje, širdies aritmi
jų centre, septinti metai yra 
Clinical professor University 
of Connecticut School of 
Medicine, kardiologijos depar
tamente. 

Pastaraisiais metais ak
tyviai įsijungė į visuomeninę 
veiklą: tapo JAV moterų moks
linės koalicijos nare, yra kelių 
mokslinių draugijų JAV ir 
Europos nare. Dažnai su moks
liniais pranešimais keliauja 
ne tik po JAV, bet ir į kitas 
pasaulio šalis. Domisi JAV 
LB, aplankė ir susipažino su 
kai kurių LB apylinkių veik
la. Šiais metais buvo išrinkta 
į JAV LB Tarybą, LB XVII 
tarybos sesijos simpoziumui 
„Kas toliau"? parengė iš
spausdintą pranešimą. 

Prof. D. Giedrimienė iš
rinkta į LR Seimo ir JAV LB 
komisiją. 

mailto:biciulyste@aol.com
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Puslapį redaguoja Vitalija Pulokienė 
(11/07/2003 Nr. 48) 

ŠV. ONOS BAŽNYČIA 

Vilniaus gatvėmis lėtai 
judėjo keli vežimai. Juose brė
žiniai, plytų pavyzdžiai, įran
kiai. Ties pilies vartais juos 
sustabdė sargybinis: 

- Kas toks būsi? 
- Meistras Mykolas, val

dovo kvietimu, - atsakė at
vykėlis ir parodė didžiojo ku
nigaikščio Aleksandro pasira
šytą raštą. 

Keleivis buvo nulydėtas į 
menę. Ten sėdėjo pats didysis 
kunigaikštis Aleksandras, 
keli dvariškiai ir vokiečių 
pirklių brolijos vyresnysis. 

Ant stalo buvo patiesti 
naujos bažnyčios brėžiniai. 
Šv. Onos bažnyčia turėjo būti 
statoma vietoje Aukštutinėje 
pilyje buvusios brolijos baž
nyčios. Projektas patiko vi
siems, tokios bažnyčios sos
tinėje dar nebuvo. Tuo metu 
madingo gotikos stiliaus, ma
žutė ir kartu erdvi, langų 
smailėmis ir lengvais bokšte
liais šaunanti į mėlyną dangų... 

Valdovui ypač patiko or
namentas bažnyčios priekyje. 
Jis kažkuo priminė jo gimi
nės emblemą - Gediminaičių 
stulpus. 

Jau kitą dieną prasidėjo 
darbai. Naujos šventovės sta
tyba mieste buvo didžiulis 
įvykis, dominęs mėgėjus pa
spoksoti ir davęs didelių paja
mų įvairiems amatininkams. 
Iš aplinkinių valdovo dvarų 
atvyko daugybė valstiečių. Jie 
dirbo juodžiausius darbus. 
Pasakojama, kad kiekvieną 
plytą prieš, mūrijant patikrin
davo, ar gerai pagaminta. 
Skiedinį iš kalkių ir smėlio 
ruošdavo labai kruopščiai, 
pridėdami pelenų ar net 
kiaušinių baltymų. Dailidės 

KRISTUS KARALIUS PASAULIO RELIGIJOS 

rentė pastolius, akmentašiai 
ruošė akmenis. Savo dirbtu
vėse staliai, auksakaliai, 
skulptoriai ir tapytojai dirbo 
altorius, pjovė lentas ir stogo 
perdangas. Stikliai gamino 
švininius rėmelius ir liejo 
stiklus langų vitražams. 

Darbo turėjo daugybė 
žmonių, nes statybai pinigų 
skyrė valdovas. Tokia didelė 
statyba - tikras džiaugsmas 
viduramžių miestui. 

Šv. Onos bažnyčios 
s ta tybos me ta i 1495 - 1500 

Kristaus Karaliaus šventę 
švenčiame trečią lapkričio 
sekmadienį. Šia švente bai
giame liturginius metus. 
Lapkričio pabaigoje vėl 
prasideda Adventas. 

Kristus atėjo sukurti Die
vo karalystę. Jis dėl to gyve
no, dėl to mirė ir prisikėlė. 
Kristus nugalėjo visokį blogį. 
Kur Kristus valdo žmonių 
širdis - ten yra meilė, ramybė 
ir taika. Ten yra Dievo kara
lystė. Prisikėlęs Kristus yra 
dangaus ir žemės valdovas. 

Kristus Karalius vaizduo
jamas su karališka karūna ir 
su Dievo žodžio knyga, nes jis 
pats yra Dievo žodis. 

O Kristau, pasaulio valdove, 
Ir žemės, ir aukšto dangaus, 
TOM amžiais ir meilę, ir šlovę 
Varpai šudyse mūsų gaus. 

Kaip pavasario žydinčio 
šventėj 

Žydi Kristaus šviesi vėliava. 
Su Tavim eina tautos gyventi, 
Su Tavim eis visa Lietuva. 

Graikiškos raidės alfa ir 
omega reiškia pradžią ir pa
baigą: Kristus yra visos Dievo 
kūrybos pradžia ir pabaiga. 

Mums lietuviams Kris
taus Karaliaus šventė yra 
labai brangi. Tą dieną gie
dame poeto Bernardo Braz
džionio sukurtą giesmę „O 
Kristau, pasaulio valdove". 
Norime, kad Kristus būtų 
mūsų širdžių karalius ir kad 
Jis būtų Lietuvos ir visų 
tautų karalius. 

LAPKRIČIO 10-OJI 
PASAULINĖ JAUNIMO 

DIENA 

Lietuvoje šią dieną tradi
ciškai mini įvairių parapijų 
jaunimas. Pavyzdžiui Vil
niaus arkivyskupijos jaunimo 
diena vyksta kas 2 metai. Tą 
dieną jaunimas nuo 14 metų 
atvažiuoja į renginį, kad 
kartu švęstų savo tikėjimą ir 
jaunystę. Tokiuose dideliuose 
jaunimo susitikimuose galima 
susipažinti su įdomiais žmo
nėmis, jaunimo organizaci
jomis bei judėjimais. Yra sie
kiama sutelkti jaunimą tikėji
mo ir bendrystės išgyvenimui, 
ugdyti atsakingą, veiklų ir 
iniciatyvų jauną žmogų, ska
tinti jį savanoriškai veiklai, 
skleisti entuziazmo bei tole
rancijos idėjas, stiprinti ry
šius ir bendravimą tarp įvai
rių tautybių jaunimo. Jau
nimo dienos renginiai ypatin
gai populiarūs tikinčiojo jau
nimo tarpe. 

********** ************* ********************* ***************************#**##******************************* 

MAŽIEJI SKAITOVAI 
Gintarė 

Banai tytė-Ivaškienė 

Prozininkė gimė Kaune. 
1944 m. su tėvais atvyko į Vo
kietiją, lankė lietuvių gimna
ziją. Nuo 1951 m. gyvena JAV. 
Aktyvi ateitininkė, rašo spau
doje, vaikų laikraštyje ,JĄdutė". 
„Ateities" redakcijoje vedė 
jaunųjų moksleivių skyrių. 

Paaugliams parašė istori
nę nuotykių apysaką „Bal
tasis stumbras" (1966 m.) Joje 
Mindaugo laikų pagoniškos 
Lietuvos fone piešiami pano
raminiai Lietuvos vaizdai. 
Ošia neįžengiamos girios. Die
vas Praamžis ir deivė Vaiva 
globoja romuvą, kurioje am
žinąją ugnį kursto vaidilutė 
Raminta. Miškuose užmas
kuotas buveines įsirengę pa
salūnai kalavijuočiai. Išdavi
kas Avaras jiems padeda pa
grobti kaimyninių pilių vai
kus Varpūnę, Rintą ir Gend-
rutį. Medžioklės metu pasi
klydęs rikio sūnus Audrys 
juos aptinka įkalintus rūsyje, 
išvaduoja ir paslepia šventojo
je Vaivoros romuvoje. Čia ir 
užverda įnirtingas mūšis su 
kalavijuočiais, kuriuos atveda 
išdavikas Avaras... 

Labai įdomi apysaka, at
kurianti šių dienų skaitytojų 

k\\v^ 

ryšius su gilia senove, protė
vių dvasia, laimėjo JAV Lie
tuvių Bendruomenės jaunimo 
literatūros konkurso premiją. 

Bal tas is s t u m b r a s 
( i š t rauka) 

Tą dieną, pavakare, Aud
rio uoslė pagauna dūmų kva
pą. Viltis, kad gal vienišas 
medžiotojas kūrena laužą, ir 
baimė, kad gal girios gaisras, 
paskatina Audrį įsliuogti į 

aukštą uosį ištirti. Kiek į 
šiaurę pro medžius kyla ra
mus, siauras dūmų stulpelis. 

- Jei tai būtų gaisras, da
mai draikytųsi plačiu ruožu. 
Čia bus laužo dūmai. Jei pa
skubėsiu, turėčiau dar prieš 
sutemstant ten atsirasti. 

Nė pats nepajunta kaip 
vėl atsiduria ant žemės. Atro
do, jog Draugužis užuodžia 
dūmus, nes nervingai trūkčio
ja šnervėmis. Dabar abu spar

čiai leidosi dūmų link. Berniu
kas vikriai šokinėja per grio
vius ir vėtrų išverstus me
džius. Nebesidairo ir į mėly
nes, kurių čia dar daug sirpsta 

Audrys galvoja, kad ten 
tikriausiai vyrai, išsiųsti jo 
ieškoti. Bet Draugužis, visuo
met bėgdavęs priešakyje, šį 
kartą nedrąsiai cimpina iš 
paskos. Berniukas atsisukda
mas net keletą kartų nekan
triai subara jį. 

Jiedu apsiriko. Pradeda 
temti, o dar vis nieko nepri
eina. Dar blogiau - vėjas pra
deda pūsti iš priešingos pusės, 
ir dūmų jau neužuodžia. Aud
rys pyksta ant Draugužio, kad 
šis taip lėtai eina, ir jį subara: 
„Per tave niekad negalėsiu iš 
girios išeiti!" 

Visai sutemsta. Nebegali
ma greitai eiti: reikia nuo
latos saugotis šaknų ir parvir
tusių medžių. Laimei, kad 
šviesi naktis, mėnesiena, nors 
protarpiais ir debesuota. 
Kartais kyšteli mėnulis savo 
kaktą iš po debesų, ir Audrys 
gali apžvelgti apylinkę. Drau
gužio akys tamsoje gerai ma
to. Nebeužuosdamas dūmų jis 
eina drąsiau Audrio priekyje.... 

**** 
Kas nutiko toliau Audriui 

ir Draugužiui, sužinosite per
skaitę šią apysaką, kur dra
matiški kovų ir nuotykių vaiz
dai sužadins fantaziją ir 
sukels pasididžiavimo pro
tėvių narsa emocijas. 

K Ę S T U T I S 

Kilnus, taurus, narsus 
Kęstutis, 

Pavojų Lietuvai pajutęs, 
Nuo priešų ginti jos 

skubėjo, 
Savos gyvybės negailėjo. 

Viktoras Šimaitis 

VI a. pr. Kristų tolimojoje 
Indijoje atsirado pirmoji di
džioji religija - Budizmas. 

Mėnulio pilnaties dieną 
balandžio - gegužės mėnesį 
Kapilavastoje (dabartiniame 
Nepale) gimė princas, vėliau 
tapęs vienu didžiausių visų 
laikų Mokytoju. Tai buvo Sid-
harta Gautama, karalius, ku
ris žinomas kaip Buddha (pra
budęs, apšviestas - tas, kuria
me prabudo Aukštasis Protas, 
suvokė tikrąją būties prigimtį). 

*** 
Po penkių amžių Pales

tinoje Jėzus pradėjo skelbti 
krikščioniškas idėjas. 

Dievas pasiuntė Marijai į 
Nazaretą Galilėjoje angelą 
Gabrielių, kad pasakytų, jog ji 
pelnė Dievo malonę ir jai gims 
Dievo Sūnus. Jėzus gimė Bet
liejuje, Judėjoje. Jėzus buvo 
nepaprastas vaikas, apdova
notas aukštesne išmintimi. 
Dvylikos metų amžiaus Jis 
suprato, kad Jam skirta dirbti 
Savo Dangiškojo Tėvo darbą — 
vesti žmones į aukštesnį dva
sinį gyvenimą. 

*** 
VII a. Arabijos pusiasalyje 

Mahometas pradėjo skelbti 
islamo tikėjimą. 

„Nėra kito Dievo, tik Ala
chas, o Mahomedas yra Jo 
Pranašas" - taip teigia musul
monai, Islamo tikėjimo išpaži
nėjai. Alachas yra Kūrėjas, 

ir visų būtybių Palaikytojas 
Globėjas, Teisėjas ir Atlygin

tojas. Alachas valdo visą 
Visatą, teigia musulmonai. 

Šventosios knygos 
Krikščionys turi - Šventąją Bibliją. 

Islamo šventoji knyga - Koranas. 
Budistų - Tripitaka 

UŽDUOTIS 

Įrašykite reikiamus žodžius rodyklių nurodytomis kryptimis: 

1. Budizmo pradininkas. 
2. Žemynas, kuriame atsirado didžiosios religijos. 
3. Islamo šventoji knyga. 
4. Krikščionių šventoji knyga. 
5. Krikščionių dievo vardas. 
6. Musulmonų dievo vardas. 
7. Miestas, kuriame įsikūrusi Popiežiaus valstybė. 
8. Islamo pradininkas. 
9. Jėzaus motinos vardas. 

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

SAPNU KNYGELĖS 
Visaip sukame savo galve

les ryte, norėdami išsiaiškinti: 
ką gi reiškė tas keistas šios 
nakties sapnas? 

Kadangi smalsu, tai tuoj 
pat atsirasdavo žmonių galin
čių išaiškinti sapno prasmę. 
Buvo leidžiamos knygos mil
žiniškais tiražais, iliustruotos 
ir neiliustruotos, leidžiamos 
po kelis sykius daugelyje vie
tų, kartais net pralenkdamos 
geriausių lietuviškų knygų 
tiražus. 

Sapnininkai buvo lyg epi
demija. Jie gulėjo šalia mal
daknygės ir kalendoriaus, ap
čiupinėti ir suskaityti. Juos 
žmonės laikydavo prie lovos, 
po pagalve, kad vos pabudę 
galėtų išsiaiškinti, ką sapna
vę. O iš šios, „gerai einančios" 
prekės pelnėsi įvairiausi 
verteivos. 

Sapnų reikšmes jau mė
ginta spėlioti senovėje. Jų aiš
kinimo knygelės kildinamos 

dar iš II a. m. e. ir siejamos su 
senovės Egipto raštais. 

Sapnininkai lietuvių kalba 
greičiausiai bus atėję per vo
kiečių ir lenkų sapnų „aiškin
tojus". Dažniausiai juose aiš
kinama, kad viskas surašyta 
iš senovės egiptiečių raštų. 
Tai daroma norint pakelti pre
kės vertę. Vienintelis lietuviš
kas dalykas tose gausiose sap
nų knygelėse - tai legenda apie 
Gedimino sapną. Visa kita skolin
ta iš kitų kalbų ir variantų. 

Lietuviški sapnininkai, vos 
jiems pasirodžius, susilaukė 
pašaipios kritikos. 1894 m. 
„Varpe" atsiliepta į vieną sap
nininką. Autorius sako kartą 
irgi sapnavęs lyg ir auksą, bet 
pabudęs aukso vietoje radęs... 
mėšlo krūvelę. Štai kaip. 

Kylant žmonių kultūrai ir 
išsimokslinimui, sapnininkų 
paklausa ėmė smukti. Šian
dien sapnų knygelės yra tik 
savotiška įdomybė. 

PASIJUOKIME 
Pasakyk, Taduk, kam 

žmogui reikalingas liežuvis? 
Tadukas tyli. 
— Na, drąsiai, drąsiai! 
- Apsilaižyti, - atrėžia 

Tadukas. 

- Koks žmogus drąsiausias? 
- Plikis! 

- Kodėl? 
- Jam niekada iš baimės 

plaukai nesišiaušia. 

Miesto gatvėse mažas 
vaikas pardavinėja laikraš
čius. Vienas ponas jo klausia: 

- Kiek tau metų, berniuk? 
- Dešimt. 
- O ar seniai pardavinėji 

laikraščius? 
— Nuo jaunų dienų. 
*** 
- Taduk, kada jautiesi 

laimingiausias? 
- Kai gavęs dvejetą 

negaunu lupti. 

Spalvinga Kaukių dienos švente praėjo, palikusi pilnus maišus saldainių, šokoladų ir kitokiu ..iškaulytų" 
skanėstų. Lietuviukai, rodos, irgi džiaugiasi šia, Lietuvoje ne taipjau populiaria švente. Jonas Preisaitis, Lukas 
Senavaitis, Justas Martinkus ir Deividas Pulokas. Vitalijos Pulokienės nuotr. 
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OMAHOS SVEČIAI 
V a i v a Vėbra i tė 

Rugsėjo 12-14 d. Omahoje, 
NE, vyko JAV LB XVII Ta
rybos pirmoji sesija, kur buvo 
išrinktas Krašto valdybos pir
mininkas. Šias pareigas tre
jus metus eis Vaiva Vėbraitė-
Gust iš New Haven apylinkės, 
Connecticut valstijos. Šią veiklią 
ir talentingą lietuvaitę pažįs
ta ir JAV, ir Lietuvos lietuviai. J i 
yra ne kartą buvusi JAV LB 
Tarybos nare, netgi prezidiu
mo nare, o Lietuvoje nuo 
atgimimo pradžios dalyvavo 
APPLE - mokytojų tobulini
mosi programoje, yra tą orga
nizaciją sukūrusi ir ja i pra
džioje vadovavusi. Tokiu būdu 
ji tapo pastebėta Lietuvoje ir 
pakviesta viceministre Švieti
mo ministerijoje. Plačiau apie 
viską paprašėme papasakoti 
pačią Vaivą Vėbraitę-Gust. 

- Sveikiname grįžusią į 
JAV LB Tarybą ir gavusią ab
soliučios Tarybos narių dau
gumos pasitikėjimą, renkant 
Jus Krašto valdybos pirmi
ninke. 

- Pastaraisiais metais nuo 
LB buvau kiek nutolusi tie
siogine prasme, nes dirbau Lie
tuvoje. Iš Lietuvos grįžau 
2001 m. pabaigoje ir vėl įsi
jungiau į lietuvišką darbą 
savo apylinkėje, įsijungiau į 
savo seną šokių grupę. 

- Kaip vadovė ar šokėja? 
- Pusiau vadovė. Turim ir 

kitą vadovę. Mūsų grupė labai 
demokratiška, jai priklauso 
netgi tie, kurie jau nebekalba 
lietuviškai, 3-4 kartos lietu
viai, bei naujai atvykstantys 
iš Lietuvos. Aš visuomet 
padėdavau išmokti šokius, 
kadangi galėdavau lietuviškai 
perskaityt; šokių aprašymus. 
Kitos mūsų vadovės vardas 
jau nebe lietuviškas — Nancy 
Powers. Ji yra mūsų šokių 
grupės organizatorė ir širdis. 

Vaiva Vėbraitė. 

- Prašytume plačiau 
papasakoti apie save. 

- Gimiau New Havene, 
buvau išvykusi studijuoti į 
Massachusetts valstiją, pas
kui grįžau. Auginau šeimą turiu 
4 vaikus. Man ši apylinkė yra 
labai jauki, nedidelė. Grįžau 
iš Lietuvos, norėdama dau
giau laisvo laiko praleisti su 
šeima. Kai išvykau į Lietuvą, 
mano vaikai dar buvo moks
leiviai, o dabar jau vienas po 
kito išeina iš namų: vyriau
siam 22-eji, jis šiais metais 
baigė universitetą. O dvyniai 
- berniukas ir mergaitė - šie
met įstojo į Northwestern uni
versitetą Evanstone, tai bus či-
kagiečiai, kas man yra didelė 
staigmena. Niekada neturė
jau progos daugiau laiko pra
leisti Čikagoje, o dabar juos 
teks dažnai lankyti. Jie abu 
nusprendė važiuoti į North-
western, nors buvo prisiekę 
nesirinkti vieno universiteto. 
Po tiek gyvenimo kartu, sakė, 
reikia išsiskirti. Bet, pasirodo, 
dvynių ryšys yra toks stiprus, 
kad jie užsinorėjo to paties ir 
galų gale sutarė važiuoti kar
tu. O jaunylis Sirvydas - de
šimtokas. Jis lanko mūsų kai
mo gimnaziją, bet irgi nori pa
kelt sparnus - DO Kalėdų 

grįžti į Lietuvą, į tą pačią gim
naziją, kurią jis lankė, kai gy
veno su manimi. Dar nežinau, 
ar jam leisti, ar neleisti. Ten 
jis gyventų su mano giminaičiais. 

- Tai Jus į Lietuva buvot 
išsi vežusi ir vaikus? 

- Taip, juk aš Lietuvoje 
praleidau 4 metus. B e vaikų 
niekaip nebūčiau galėjusi iš
gyventi. Bet išvažiuodavau ne 
su visais — vienas atvažiuoda
vo, pagyvendavo, grįždavo pas 
tėvą. Nei aš, nei tėvelis ne
norėjome būti be jų. Vienu me
tu Lietuvoje buvo keli vaikai, 
po to apsikeitėm. Man atrodo, 
kad toks mokymasis dviejose 
valstybėse vaikus sutvirtino 
kaip asmenybes. Padėjo jiems 
tapti savarankiškais, padėjo 
surasti savo tapatybę. 

- Kaip tik yra proga apsi
stoti prie Lietuvos švietimo 
sistemos. Ką Jūs, atėjusi į Švie
timo ministeriją radote ir ką 
matote šiandien? 

- Man atrodo, kad yra 
labai daug pokyčių. Aš radau 
labai kokybišką švietimo sis
temą Lietuvoje, labai gerai pa
rengtus mokytojus ir moki
nius, kurių pasiekimai buvo 
įvertinti tarptautinėse olim
piadose visur pasaulyje. Dau
geliu aspektų švietimo siste
ma veikė nepriekaištingai, ta
čiau kai kur ji buvo senstanti 
- pvz., labai sparčiai savo ma
terialine būkle. Nebuvo moder
nių mokymo priemonių, pas
tatai buvo nudėvėti. Jie buvo 
pastatyti pagal sovietinį mo
delį (buvo labai didelis šilu
mos pralaidumas). Viso vals
tybės biudžeto, skirto švietimo 
sistemai, užteko tiktai moky
tojų atlyginimams, šildymui 
bei kitiems komunaliniams 
patarnavimams. Vadovėliams, 
mokymo priemonėms lėšų ne
belikdavo. Ir mokytojų tobu
linimui taip pat. Buvo galima 
jausti, kad sistema, nors dar ir 
gerai veikia, bet ji j a u nebesi
veja ateities, kaip kitos Eu
ropos švietimo sistemos. Buvo 

reikalingi sistemingi pokyčiai, 
kurie sukėlė didelį šurmulį. 
Žmonės klausdavo: kada jūs 
pagaliau baigsit su tomis re
formomis, nes žmonės jautė 
tam tikrą netikrumą. O beveik 
visi turi nuomonę apie švie
timą, kaip Lietuvoje, taip ir 
Amerikoje, kadangi beveik 
kiekvienas yra susijęs su šia 
sistema - arba pats yra moky
tojas, arba vaikai moksleiviai 
ar studentai, arba mokytojai 
yra tėvai, seneliai, dėdės ir t.t. 
Visuotinė nuomonė buvo: ko
dėl jūs keičiat dalyką, kuris 
yra visai neblogas? Bet dabar, 
kai pažiūri iš šalies, man atro
do, kad daugelis tų skaus
mingų pasikeitimų jau yra 
įvykę ir tikrai galim didžiuo
tis, kad mums pasisekė iš es
mės persilaužti. Reformos vy
ko nuosekliai, nepaisant to, 
kad keitėsi valdžios. Ir aš pati 
dirbau prie keletos skirtingų 
partijų skirtų ministrų pir
mininkų. Iš pradžių žmonės 
ateidavo su savo šūkiais, kad 
švietime kažkas negerai, bet 
kai jie įsigilindavo ir pamaty
davo ilgalaikę trajektoriją, jie 
pasakydavo: dabar aš supran
tu, kodėl yra reikalingi šie ar 
kiti žingsniai. Žingsnis po 
žingsnio mums pasisekė mo
dernizuoti švietimo sistemą. 
Dar ne viskas padaryta, pvz., 
dar nesutvarkyti mokytojų 
atlyginimai (jie apmokami 
pagal valandinę sistemą, o 
mes norėtume pereiti prie eta
tinio apmokėjimo, kad moky
tojas gautų už visą atliktą 
darbą). Kitas dalykas - moki
nių pasiekimai yra dideli, bet 
mes atrandame, kad, nors vai
kai labai gerai atlieka, pvz., 
aritmetines užduotis, palygi
nus su bendraamžiais užsie
nyje, bet jie, deja, nelabai ge
rai atlieka tas užduotis, kurios 
reikalauja probleminio mąsty
mo toje pačioje matematikos 
srityje. Mums norisi tam tik
rais atžvilgiais pastiprinti jų 
gebėjimą priimti sava

rankiškus sprendimus. Vis 
dėlto mums kada nors reikės 
pasirinkti - ar svarbiau labai 
didelis ir visuotinis žinių ba
gažas, ar branduolys žinių ir 
gebėjimas mąstyti bei gebė
jimas etiškai rinktis atsidūrus 
problemiškoje situacijoje, nes 
modernus pasaulis pateikia 
vis daugiau ir daugiau pasi
rinkimų. Sovietinėje Lietuvoje 
tokių dilemų nebuvo arba jos 
buvo visiškai kitokios negu 
šiandien. 

- Norėtųsi stabtelti prie 
APPLE organizacijos. 

- Tai organizacija, su ku
ria aš esu labai susijusi. Kartu 
su Jūrate Stirbiene iš Phi-
ladelphijos buvome steigėjos. 
Daug metų buvau pirmininkė. 
Ta organizacija atvedė mane į 
Lietuvą. Bendraudama su mo
kytojais įvairiose vietovėse, 
susipažinau su Lietuvos švie
timo sistema. Man atrodo, kad 
tai labai geras būdas ben
drauti. APPLE jau gyvuoja 13 
metų, bet, man atrodo, kad ši 
organizacija dar nėra atlikusi 
savo uždavinio. Šiuo metu 
APPLE pirmininkė yra Irena 
Ross iš Kanados, Toronto apy
linkių. Ateinančią vasarą kur
sų tema bus - komunikaciniai 
įgūdžiai. Tai yra mokymasis, 
kaip galėtų truputį kitaip bend
rauti mokytojai su mokiniais, 
mokiniai tarpusavyje, mokyto
jai su tėvais ar su mokyklos 
vadovybe. Čia yra sėkmingo 
darbo pagrindas. Sėkmė prik
lauso nuo gero darbo klimato. 
Mes norėtume, kad Lietuvos 
mokyklos būtų ne tik efek
tyvios, bet ir džiaugsmingos. 
Bendravimo tema, manau, yra 
labai t inkama šiam laikui. 
APPLE sulaukia didelio ir 
Amerikos visuomenės, ne tik 
lietuvių išeivių pritarimo. Mes 
esame tars i bendravimo, 
susikalbėjimo tarp Lietuvos ir 
Amerikos tiltas. 

Dėkojame už pokalbį. 
Kalbėjbsi 

Audronė V. Škiudaitė 

LIETUVOS VYČIŲ 3 KUOPAI — 90 
Lietuvos Vyčių 3 kuopa centro valdybos pirmininke. Ir 

NE TA KOJA IS LOVOS IŠLIPUS 

Šiandien, spa
lio 22-osios 

rytą, Vilnius 
budo. padeng
tas žiemos 
skraiste — mus 
pasiekė pir
masis šio se
zono sniegas... 
N u o s t a b u s 
reginys — 
raudonieji senamiesčio stogai 
padengti puriu baltu sniego 
apvalkalu. Gamta mėgsta iš
daigas. Žinoma, sniegas nepa
liaujamai greitai t irpsta, vos 
pasiekęs žemę, bet nors akimir
kai jis sugeba praskaidrinti tą 
begalinį rudens pilkumą, nors 
trumpam savo baltumu uždažo 
tai, kas juoda, purvina... 

Atsikėliau nūnai ankst i , 
ėmiausi įprastos rutinos, bet 
jau iš ryto pajutau, kad, kaip 
žmonės sako, ne ta koja išli
pau iš lovos: viskas krito į akis, 
erzino... Ėjau šalikele, o mane 
pravažiuojanti arba greičiau 
pralekianti mašina negailes
tingai aptėškė purvu. Gedimi
no prospektu, prasi lenkiant 
su jaunuolių grupele, pasib
jaurėjimą sukėlė viešas vieno 
jų atsikrenkštimas ir savo sei
lės „nučiurškimas" ant šaligat
vio. Paniurę veidai, neman
dagumas... viskas, atrodo, la
biau nei bet kurią kitą dieną 
erzino... Žinau, kad tai buvau 
aš, kad ta diena nesiskyrė nuo 
kitų 364 dienų. Norėjosi, atsi
stojus gatvės viduryje, rėkti, 
šaukti, kad pagaliau viskas 
sustotų. To nedariau, tiesiog 
parėjau namo ir ramiai pradė
jau mąstyti. 

Antrą kartą gyvenime 
patiriu, kaip psichologai vadi
na „kultūrinį šoką". Tai labai 
natūralus reiškinys, kurį kiek
vienas išgyvename, patekę į 
kitokią kultūrą, visuomenę. 
Tai buvo lengvai paaiškinama 

ir suprantama, kai atvykau į 
Ameriką — lietuvaitė svetima
me krašte, bet dabar esu Lie
tuvoje — lietuvaitė Lietuvoje. 
Gerai atsimenu mamos kažka
da išsakytą mintį: „Ievuže, 
taip, tu esi lietuvė, bet tu jau 
ne Lietuvos moteris". Tada il
gai galvojau ir mąsčiau, ką bū
tent mama norėjo tuo pasaky
ti. Atrodo, kad pradedu suprasti. 

Kuo skiriasi viena visuo
menė nuo kitos, šiuo atveju, 
lietuvių nuo amerikiečių? Pla
ti tema, bet šiandien apsisto
siu ties kasdienybe — taip 
dažnai žmonės, į ją įsisukę, 
jau nepastebim, kaip gyve
nam, ką darom, nebesusimąs-
tom, kodėl tai darom. Kas
dienybė tuo pačiu susideda iš 
vienokių ar kitokių normų, 
standartų. Tai apie juos šian
dien plačiau... 

Žmonių profesinis bendra
vimas. Rugsėjo mėnesį man 
teko šiek tiek artimiau susi
pažinti su vienos regioninės 
savivaldybės darbu, vėliau, 
pradėjus gyventi Vilniuje, vis 
dažniau teko bendrauti ir su 
kitais valstybės tarnautojais, 
neoficialiai stebėti jų darbą. 
Yra būtina pabrėžti, kad kiek
vienas pareigūnas — nesvar
bu, kokios žemos ar aukštos 
kvalifikacijos — prieš žmogų, 
atėjusį informacijos, jaučiasi 
be galo aukštas ir svarbus. Čia 
vėl prisimenu mano vieno gero 
draugo iš Filadelfijos pasaky
tus žodžius: „Prisimink, kad 
Lietuvoje visi yra prezidentai". 
Tiesa, turiu pabrėžti, kad dar 
egzistuoja ta stebuklinga piliulė, 
vadinama „užsieniečiu", kai 
durys greičiau pradeda vars-
tytis, kai žmonės tampa pa
slaugūs, malonūs. Bet tai taip 
pat tik iki tam tikro laipsnio 
veikia — kažkur tas stebuklas 
ima ir išblėsta — ir vėl, atrodo, 
kad aplink vien prezidentai, 

kurių, neduok Dieve, papra
šysi paslaugos ar paprasčiau
siai padaryti tai, kas jam/jai 
priklauso. Būtų neteisinga iš 
mano pusės absoliutinti, nes, 
kaip lietus iš giedro dangaus, 
kartais sutinki malonų, pas
laugų valstybės tarnautoją, 
kuris ne tik profesionaliai ir 
laiku padarys tai, kas j am 
priklauso, bet taip pat palydės 
tave su šypsena. Bet tai nėra 
norma ar savaime supranta
mas dalykas. 

Antra vertus, pastebėjau 
be galo svarų hierarchinį pa
reigų pasiskirstymą ir jų lai
kymąsi, darbuotojams ben
draujant tarpusavyje. Je i 
Amerikoje jau dažniau ir daž
niau stengiamasi diegti dar
buotojų lygiavertiškumo idėją, 
darbą komandoje, tai Lietu
voje, ypač valstybinėse organi
zacijose, dar labai svarbu tiks
liai žinoti, kas yra „virš" tavęs 
ir kas „po". Tai labai akivaiz
džiai atsispindi bet kokio susi
rinkimo metu, kai vadovas sė
di arba prieš visus dalyvius, 
arba net visai kitoje plotmėje 
— ant pakilimo, ar panašiai. 
Kalbėdami visi žiūri ir kalba 
aukščiausio rango atstovui, 
nesvarbu, kad ne jis sušaukė 
susirinkimą ar nėra tos srities 
specialistas. 

Ir, kalbant apie susirin
kimus, čia jų esmė ir struktū
ra liko visiškai neaiški. Visų pir
ma, prieš susirinkimą nebūna 
pateikta jokios tikslios infor
macijos, apie ką jis bus ir ko
dėl. Prabilus apie susirinkimo 
tvarkaraštį, nutarimus ir visa 
kita, visi kraipo galvas ir klau
sia, kam to reikia. Na, o kai pa
galiau įvyksta susirinkimas, 
tai man jis labiausiai panašėjo 
į balaganą — kiekvienas šne
ka, kiek nori ir ką nori, neatro
dė, kad kas nors klausytųsi, 
ka kalba kitas atstovas, o pusė 

dalyvių tarpusavyje šneku
čiuojasi, kodėl jie iš viso buvo 
pakviesti. Nutarimai? Kokie 
nutarimai? Prisipažinsiu, kad, 
talkininkavusi kaip vertėja 
viename tokių susirinkimų, 
buvau visai pasimetusi, ir kai 
manęs paklausė, kas vyksta, 
neturėjau atsakymo: supratau 
žmonių pasakytus žodžius, bet 
jų tarpusavio sąryšio niekaip 
negalėjau atrasti. Išėjusi su 
savo bendraminčiu garsiai dis
kutavau, kaip čia žmonės su
geba laikytis kažkokios tvar
kos ir disciplinos, kaip yra 
pasiekiamas vieningumas, re
zultatai, ar tai iš viso vyksta? 
Turbūt, kad vyksta, juk rezul
tatų — geresnių ar blogesnių 
— vis dėlto yra. 

Ir dar, balso kėlimas ar 
tiesiog šaukimas, atrodo, yra 
natūralus dalykas visur — 
pradedant šeimoje, parduotu
vėje iki oficialaus susirinkimo. 
Prisipažinsiu, man užteko tų 
kelių susirinkimų arba dar 
vadinamų pasitarimais, kad 
susidaryčiau įspūdį. Drįstu 
abejoti, ar galėčiau po tokio 
susirinkimo produktyviai dirbti 
visą likusią dienos dalį, o žmo
nės, atrodo, tai priima ganėti
nai šaltai, ramiai. Galiu pasa
kyti tik viena — stiprūs žmo
nės. 

Žmonės nepasitiki vienas 
kitu, meluoja, sukčiauja. Gai
la, bet vogimas vis dar yra na
tūralus dalykas. Tai net jau 
nebeįeina į vogimo sąvoką — 
visi žino, kad tai vyksta ir kaip 
tai vyksta, ir labai dažnas yra 
ir pats į tai įsivėlęs. Tai iš da
lies yra paaiškinama mažais 
atlyginimais ir nepritekliumi, 
bet ar pateisinama? 

Būtų galima teigti, kad tai 
vyksta tik provincijoje, kad 
pagrindinėse valstybės insti
tucijose viso to nėra. Deja... 
Diskutuodama šiuo klausimu 

spalio 12 d. atšventė 90-uosius 
gyvavimo metus, tarnaujant 
Dievui ir tėvynei. 

Norime skaitytojams trum
pai papasakoti kuopos istoriją. 
Lietuvos Vyčių 3 kuopa, vei
kianti Philadelphia, PA, buvo 

šiais metais naujoji centro 
valdybos pirmininke išrinkta 
Agnės Mickunas. 1996 m. ir 
2003 m. kuopa suorganizavo 
narių ir draugų dvi ekskursi
jas Lietuvon. Paskutiniuosius 
18 metų kuopa suorganizavo 

įkurta 1913 m. balandžio mė- ir suruošė tradicines Kūčias 
nesį. Tuomet kuopa turėjo 55 Šv. Jurgio parapijoje. Kuopa 
narius ir susirinkimai vyko aktyviai remia LV organizaci-

su čionykščiais, dažnai su
laukiu atkirčio, kad Vilniuje 
kitaip, kad to jau seniai ne
bėra. Norėčiau tuo tikėti, bet, 
visų pirma, Vilnius nėra Lie
tuva, o pati jau esu patyrusi, 
kad ir sostinėje vyksta tokie 
pat dalykai, galbūt šiek tiek 
daugiau rafinuoti ir geriau pa
slėpti nuo praeivio akies, bet 
tokie pat purvini. Be to, Vil
niuje jau vis daugiau ir dau
giau rasime privačių įstaigų, 
kurios dirba pagal vakarie
tiškus reikalavimus ir standar
tus. Kada jie ateis į valstybi
nes įstaigas ir, svarbiausia, taps 
savaime suprantamais bei pri
imtinais plačiajai visuomenei? 

Suprantu, kad šis mano 
rašinys šiek tiek juodokas, gal 
kiek per daug, nes, kaip sakiau, 
šiandien aš pati „iš lovos išli
pau ne ta koja". Nėra viskas 
juoda ir purvina, bet kad to 
purvo dar yra ganėtinai daug, 
to niekas nenuneigs. Jei taip 
sakytų svetimas, gal ir pati 
užsirūstinčiau, bet, manau, 
kad mums patiems reikia pri
pažinti ir mumyse esančias 
blogybes, nes pripažinimas — 
jau žingsnis į priekį. Kodėl vi
sa tai pasakoju? Ogi tam. kad 
kitą kartą, prieš skubėdami 
kritikuoti gyvenimą Ameri
koje ir tos šalies žmones, pri
simintume, kad tvarką reikia 
daryti nuo savo kiemo. Labai 
dažnai naujai atvykę lietuviai 
nepasitenkinimą reiškia „ne
tikromis amerikietiškomis šyp
senomis" a r panašiais daly
kais. Žinot, man atrodo, prie 
šypsenų daug lengviau prisi
taikyti ir priprasti, nei prie 
nuolatinio išsisukinėjimo, žmonių 
nemandagumo ir paprasčiau
sio nepadorumo, jau virtusio 
standartu. Nenoriu apsiprasti 
ir priprasti prie to... 

kas dvi savaites. Grupė buvo 
aktyvi. Kuopos dramos sam
būris suruošdavo pelno sie
kiančius renginius-balius, vai
dinimus ir įvairias programas. 
Pelnas buvo skiriamas Šv. 
Vinco vaikų našlaičių na
mams paremti. Aukos taip pat 
buvo skiriamos 1919—1920 
m. padėti suorganizuoti lietu
vių kariuomenę. LV istorijos 
puslapiuose minima, kad reiš
kėsi ir jaunųjų vyčiukų grupė. 
1928—1941 m. kuopa buvo 
neveikli, o 1941 m. gruodžio 7 
d. (Pearl Harbor diena) 3 
kuopa buvo perorganizuota. Iš 
30 naujai prisirašiusių narių 
netrukus visi jaunesnieji vyrai 
buvo pašaukti tarnauti ka
riuomenėje, o merginos — ap
saugos darbams. Tada buvo 
atidaryta narystė gimnazis
tams. Buvo suorganizuota krep
šinio komanda, dramos klu
bas, tautinių šokių grupė ir 
choras „Viltis". Vyčiukai reiš
kėsi aktyviai 12-15 metų. Per 
visą laiką kuopa organizavo ir 
dalyvavo įvairiuose festivaliuose, 
mugėse, parodose. 3 kuo-pa 
šeimininkavo keliuose ra
jono/apygardos, suvažiavimuo
se, centro valdybos suvažiavi
muose, posėdžiuose ir net 5 
metiniuose visuotiniuose na
rių suvažiavimuose/seimuose. 
Šiuo laiku kuopa turi 70 na
rių. Daugelį metų kuopoje 
veikė aktyvus -.-„Lietuvos rei
kalų." komitetas, kuris parašė 
per 500^-1,000 laiškų senato
riams ir Kongreso pareigū
nams, prašant pritarti Lietuvos 
pastangoms atgauti nepriklauso
mybę. Kelios delegacijos buvo 
organizuotos važiuoti į Harris-
burg, PA, kai valstijos guber
natoriai pasirašė įvairias prok-

jos padalinius ir Lietuvių 
muzikos salėje draugiją bei 
Kultūros centrą. 

Kuopos padėkos šv. Mišios 
buvo atnašaujamos Šv. Jurgio 
bažnyčioje, aukotose prelato 
dr. Juozo Anderlonio. Kuopos 
nariai organizuotai dalyvavo 
šv. Mišiose. Dalyvavo ir keli 
centro valdybos nariai. Savo 
pamoksle prelatas dr. Ander-
lonis apibūdino kuopos istori
ją, LV organizacijos įtaką ir 
pagalbą Lietuvos žmonėms. 
Ypač minėjo „Pagalba Lie
tuvai" padalinio nuostabųjį 
darbą siunčiant vaistus ir me
dikamentus 92 talpintuvuose, 
kurių vertė siekė daugiau kaip 
72 milijonai JAV dol. (per pas
kutiniuosius 13 metų). Aukas 
prie altoriaus nešė centro 
valdybos pirmininkė Agnės 
Mickunas, Gintaro apygardos 
pirmininkė Diane Drumstas ir 
kuopos pirmininkė Irene Oza-
lis. Padėkos Mišios baigtos Lie
tuvos Vyčių himno ir „America 
the Beautiful" giedojimu. 

Po Mišių kuopos nariai, 
centro valdybos dalyviai, 
draugai ir pažįstami, daugiau 
kaip 50 žmonių, susirinko La 
Padella restorane kuopos 
šventei, programai ir pietums. 
Irene Ozalis sveikino atsilan
kiusius paminėti kuopos 90 
gyvavimo metų. Prelatas dr. J. 
Anderlonis sveikino dalyvius 
ir kuopos narius. „Prisimin
kime amžinybėn iškeliavu
sius kuopos narius, ypač kun. 
Wassel ir Helen Shields. 
Turime būti stiprūs ir vienin
gi, laikytis svarbiausių organi
zacijos pagrindų — tarnauti 
Dievui ir tėvynei", tarė prela
tas. LV organizacijoje yra ke
turi padaliniai: „Pagalba Lie-

lamacijas. Kuopa uoliai rėmė tuvai", Šv. Kazimiero gildija, 
Šv. Antano parapiją Kaune LV fondas ir naujas Šiluvos 
net tik dvasiškai, bet ir mate- Mergelės fondas. 
rialiai. Nuo 1948 m. daug na
rių buvo išrinkti į centro val
dybą. Kai buvo formuojamas 
Gintaro rajonas/apygarda, 3 
kuopa aktyviai įsijungė ir 
buvo veikli. 3 kuopa gali di
džiuotis, kad organizacijos is
torijoje dvi kadencijas, 1963— 
1965 m., Helen Shields, pir-

Lietuvos Vyčių organizaci
ja turbūt yra viena iš seniau
sių, jei net seniausia, aktyviai 
veikianti Amerikos lietuvių 
organizacija išeivijoje. Kai ši 
organizacija įsikūrė, padėjo ir 
rėmė pirmuosius ir antruosius 
emigrantus iš Lietuvos. Ir dar 
dabar remia trečiosios bangos 

moji moteris, buvo išrinkta lietuvius. Nukelta į 7 psl. 

l o v a V o z b u t a i t ė Pirmasis sniegas Vilniuje. A. Sabaliausko Elta . 



UNESCO pareigūnai: telkinyje „D-6" gali išsilieti nafta 
Atkelta iš 1 psl. 

Jis pažymėjo, jog trišalės 
diskusijos metu dalyvavę Rusi
jos ir Lietuvos Kuršių nerijos 
valstybinių parkų direktoriai 
pažymėjo, jog jiems trūksta in
formacijos, kaip elgtis, įvykus 
naftos išsiliejimui. 

Pasak UNESCO atstovo, 
rusai galvoja tik apie saugumą 
Rusijos pusėje, bet ne apie visos 
Kuršių nerijos ir Baltijos jūros 

saugumą. „Jei išsipiltų nafta, 
poveikis būtų visai Kuršių neri
jai, o ne tik Rusijos pusei", pa
brėžė B. von Droste-Hulshoff. 

Diskusijos metu visų trijų 
šalių atstovai nutarė, jog šių 
metų gruodį Vilniuje bus su
rengtas Rusijos ir Lietuvos 
tarpvyriausybinės komisijos su
sitikimas, kurio metu bus svars
toma galima sutartis dėl dviša
lių veiksmų naftos išsiliejimo 

atveju bei stebėjimo sistema. 
„Mes informuosime 

UNESCO Pasaulio paveldo cen
trą apie tai, kaip yra įgyvendi
nami susitarimai", sakė specia
listas. 

Jis patvirtino, jog naftos 
gavyba Baltijos jūros telkinyje 
„D-6" neturi prasidėti tol, kol 
neatliktas bendras Lietuvos ir 
Rusijos poveikio aplinkai įver
tinimas. 

Europos Sąjungos plėtros pareigūnas giria Lietuvą 
Atkelta i š 1 psl. 
R. Pakso aplinkos žmonių ryšių 
su nusikalstamomis struktūro
mis. 

„Išklausęs prezidento R. 
Pakso žodžius, komisaras G. 
Ferhoigen pasakė: 'Aš remiu 
jus, ir tikiuosi, kad jūs atsilai
kysite' ", perteikė pokalbio deta
les Lietuvos vadovo patarėjas 
Alvydas Medalinskas. 

Susitikime su prezidentu G. 
Ferhoigen pareiškė asmeniškai 
remias Lietuvos pastangas dėl 
tarptautinių projektų. 

Anot A. Medalinsko, EK ko
misaras pažadėjęs, kad šie svar
būs Baltijos regionui ir visai 
Europai transporto, energetikos 
projektai bus ne tik ES pirminių 
tikslų sąraše, bet ir įgyvendina
mi. 

Pasak A. Medalinsko, EK 
komisaras su pritarimu sutiko 
Lietuvos siūlymus į ES „Nau
jųjų kaimynų" projektą įtraukti 
ir Pietų Kaukazo valstybes. 

G. Ferhoigen pažymėjo, kad 
rengiama ES strategija dėl 
„Naujųjų kaimynų", numato
mos konkrečios priemonės jai 
įgyvendinti ir Lietuva galės pa
dėti įgyvendinti šią strategiją. 

IMPROVIZACIJŲ SKANUMYNAS DŽIAZO 
MĖGĖJAMS 

Busimoms Europos Sąjungos narėms svarbu turėt i 
lygias teises ir galimybes 

Atkelta iš 1 psl. 
Prieš R. Pakso vizitą į 
Vokietiją — kritiškos 

pastabos vokiečiu spaudoje 
Vokietija atvykstantį Lietu

vos prezidentą Rolandą Paksą 
pasitinka kritiškais straipsniais 
spaudoje. 

Vienas įtakingiausių Vokie
tijos dienraščių „Frankfurter 
Allgemeine Zeitung" trečiadienį 
skyrė straipsnį skandalui dėl 
įtariamų Lietuvos prezidentū
ros ryšių su užsienio nusikaltė

liais. 
Straipsnyje, be kita ko, ra

šoma, kad Lietuvos parlamen
tarai prakalbo apie prezidento 
Rolando Pakso atsistatydinimą. 

Dienraščio teigimu, R. 
Paksą remia premjeras Algir
das Brazauskas. 

Apžvelgdamas skandalo ap
linkybes, dienraštis pažymi, jog 
priekaištai neteisėtu ginklų 
eksportu Lietuvai stojant į ES ir 
NATO buvo ne kartą tikrinti, 
tačiau tikrinimai daugiausia 

rėmėsi gandais, o ne įrodymais. 
Tačiau Lietuvoje „akivaiz

džiai" dideliais kiekiais padir
binėjami pinigai, rašo laikraš
tis, cituodamas Europolą, kurio 
žiniomis, Europoje dėl padirbtų 
pinigų „daugiausia" suimami 
Lietuvos piliečiai. 

Dienraštis pastebi „padi
dėjusį" Lietuvos piliečių nusi
kalstamumą Vakarų ir Šiaurės 
Europoje ir tai, kad iki šiol ne
pakankamai gerai saugoma 
Lietuvos siena su Baltarusija. 

Premjerą sukrė tė paaiškėję nauji „Williams" dokumentai 

Atkelta iš 1 psl. 
kaip „Mažeikių naftos" valdyto
ja, turi teisę panorėjusi tapti šio 
uosto valdytoja. 

Strateginio planavimo ko
miteto nariai pritarė, kad šis 
uostas būtų atstatomas. Pasta
čius naujus molus ir pagilinus 
įplaukos kanalą, uoste galėtų 
stovėti pramoginiai ir sporti
niai, taip pat Karinių jūrų pajė
gų, gelbėjimo tarnybų ir Būtin
gės naftos terminalą aptarnau
jantys laivai. 

Atstačius šį uostą, būtų 
įvykdytas Europos Sąjungos rei
kalavimas, kad Baltijos ir Šiau
rės jūrų valstybės sudarytų ga
limybe pramoginiams laivams 
pasislėpti audrų metu kas 50 

pakrantės kilometrų atstumu. 

Premjeras į tar iamas 
bandymu nukreipt i dėmesį 

nuo Prezidentūros skandalo 

Tėvynės sąjunga mano, kad 
nauji „atradimai" 1999 metais 
su „Williams" pasirašytoje su
tartyje reiškia bandymą nu
kreipti dėmesį nuo pastarųjų 
dienų skandalo dėl galimų Pre
zidento aplinkos ryšių su tarp
tautinėmis nusikalstamomis 
struktūromis. 

„Esmė ta, kad nei Švento
sios uosto statybos, nei jo valdy
mo reikalų nereikia derinti su 
'Mažeikių naftos' valdytoju, jei į 
būsimo uosto teritoriją neįeis 

Būtingės terminalas. Akivaiz
du, kad jei išties būtų sumanyta 
atstatyti uostą šalia Būtingės, 
nei jo statyba, nei būsima veik
la negali trukdyti Būtingės ter
minalo darbui", teigiama Tėvy
nės sąjungos išplatintame pra
nešime. 

„Savaime suprantama, to
kie dalykai turi būti derinami 
su 'Mažeikių naftos' vadovybe", 
teigiama pranešime. 

Konservatorių nuomone, jei 
premjerui šie įsipareigojimai 
atrodo labai rimti, jis juos iš su
tarties galėjo išmesti 2002 me
tais, kai „Mažeikių naftos" val
dymą perėmė rusai, ir vyriausy
bė su „Jukos" iš naujo pasirašė 
visas sutartis. 

„Avia Baltikos" veikla j au seniai kėlė įtarimu 
kontržvalgybai 

Atkelta iš 1 psl. 
Anot pranešimo, prie Kauno 

įsikūrusios bendrovės „Avia 
Baltika" veikla departamentas 
pradėjo domėtis 1998 metų pa
baigoje, o 1999 metų pavasarį 
generaliniam prokurorui buvo 
nusiųsta medžiaga dėl „Avia 
Baltika" veiklos. 

KAM teigimu, tuo metu ga
lioje teisės aktai AOTD nesu
teikė galimybės pradėti bau
džiamąją bylą. 

Teisės atlikti ikiteisminį ty
rimą karinei žvalgybai nesutei
kia ir neseniai įsigaliojęs Bau

džiamojo proceso kodeksas. To
dėl surinkta medžiaga visais at
vejais būdavo ir yra perduoda
ma atitinkamoms teisėsaugos 
institucijoms. 

Kaip ir daugelyje demokra
tinių valstybių Lietuvos karinė 
kontržvalgyba negali ir neturi 
vykdyti ikiteisminio tyrimo. 

Anot pranešimo, 1999 metų 
liepos - 2002 metų vasario mė
nesį apie „Avia Baltika" veiklą 
buvo informuoti generalinis 
prokuroras, Seimo Nacionalinio 
saugumo ir gynybos komiteto 
pirmininkas, Prezidentūra. 

KAM teigimu, visuose 
AOTD raštuose valstybės insti
tucijoms ir vadovams buvo pa
brėžiama, kad uždarosios akci
nės bendrovės „Avia Baltika" 
vykdoma veikla gali turėti 
neigiamų pasekmių Lietuvos 
įvaizdžiui bei autoritetui užsie
nyje. 

Bendrovės ,Avia Baltika" 
prezidentas Jurijus Borisovas 
per praėjusius prezidento rinki
mus buvo dosniausias kandida
to Rolando Pakso rėmėjas, jo 
kampanijai paaukojęs 1.2 mln. 
litų. 

Lietuva i r JAV bendrai sėkmingai kovoja su 
narkotiku prekyba 

Atkelta iš 1 psl. 
darbo ir bendradarbiavimo rei
kalai, ypač bendros pastangos 
prieš organizuotą nusikalsta
mumą, keitimasis operatyvinio 
darbo informacija, prokurorų 
mokymo metodika ir praktika. 

Balandį per bendrą tarp
tautinę JAV ir Lietuvos parei
gūnų operaciją buvo sulaikyti 
įtariamieji dėl netikrų pinigų ir 
narkotikų platinimo. 

Vienas įtariamųjų — Kauno 
miesto tarybos narys Enrikas 
Daktaras. įtariamieji buvo su
laikyti ir Lietuvoje, ir JAV. 

Spalį policija Vilniaus cent

re sulaikė Interpolo kanalais 
ieškota JAV pilietį 32 metų 
Joseph Patrick Ryan, kuris, 
JAV teisėsaugos institucijų duo
menimis, yra vienos iš JAV vei
kiančių organizuotų nusikalsta
mų grupuočių vadas. Ši gru
puotė užsiima sintetinių narko
tikų kontrabanda į JAV bei jų 
platinimu. 

Užsienietį Lietuvos policija 
sulaikė prašant JAV teisėsau
gos struktūroms, kovojančioms 
su neteisėta narkotikų apyvar
ta. 

A Klimavičius ypač pabrėžė 
gerus ryšius su JAV Teisingumo 

departamento pareigūnais, sėk
mingai vykdomus teisinės pa
galbos prašymus, mokymo prog
ramas. 

2002 metais iš JAV į Lietu
vą buvo išsiųsti 6 teisinės pagal
bos prašymai, vienas iš jų dėl 
ekstradicijos. 

Lietuvos generalinė proku
ratūra tokių prašymų į JAV iš
siuntė 40, tris iš jų — ekstradi
cijos (nusikaltėlių išdavimo). 

Pasak Generalinės proku
ratūros atstovo spaudai Vid
manto Putelio, visi šie prašymai 
amerikiečių buvo operatyviai 
patenkinti. 

Spalio 25 dieną baigėsi 
„Kaunas Jazz" rudens kon

certų ciklas, kurį su didžiau
siu pasisekimu spalio viduryje 
pradėjo bosinės gitaros virtuo
zo iš JAV Victor Baily grupė 
bei džiazroko gerbėjų dievai
čiais vadinama grupė iš 
Islandijos „Mezzoforte". 

^Caunas Jazz" - rengėjai 
šiuos koncertus sumanė kaip 
egzaminą publikai. Ji pati 
turėjo įrodyti, kad klausytis 
džiazo jai neužtenka vien 
pavasario festivalių. 

J au po pirmųjų dviejų 
koncertų, per kuriuos džiazo 
gerbėjai užpildė vos ne tūks
tantinę Vytauto Didžiojo uni
versiteto salę, paaiškėjo, kad 
festivalio meno vadovui Jonui 
Jučui bei jo komandai teks 
tesėti pažadus - ateityje ir ru
denį rengti mažuosius „Kau
nas Jazz" maratonus. 

Pirmieji du JKaunas Jazz-
Ruduo" vakarai buvo skirti 
laiko patikrintus džiazo stilius 
mėgstančiai publikai. O spalio 
25-osios koncertas intrigavo 
netikėtumais, skirtingų muzi
kos žanrų sąskambiais. Ją at
liko tarptautinė komanda, at
stovaujanti net keturioms vals
tybėms: Lietuvai, Vokietijai, 
Norvegijai ir Švedijai. „Kau
nas Jazz" scenoje improvizavo 
Vokietijoje gyvenantis lietuvių 
violončelininkas Vytautas 
Sondeckis, kompiuterinės eros 
džiazo muzikinę garbę ginan
tis bosininkas ir violončeli
ninkas Lars Danielsson. Taip 
pat projekte dalyvavo Lie
tuvos kamerinis orkestras. 
Tik jam šįkart dirigavo ne pro
fesorius Saulius Sondeckis, o 

klasikinės ir džiazo muzikos 
tiltus pasaulyje tiesiantis jo 
sūnus V. Sondeckis. 

Violončelininkas V. Son
deckis, klasikinės muzikos 
scenose pasirodęs su Jose Car-
rerasu, Raimundu Katiliumi, 
Davidu Geringu, Petru Ge
niušu, sukaupė didžiulę pa
tirtį dalyvaudamas projektuo
se ir su džiazo muzikantais. 

Lyriką ir „groovy" savo 
kūryboje derinančio bosinin-
ko, kompozitoriaus L. Da
nielsson, grojančio dviguba 
bosine, elektrine bosine gita
romis bei violončele, tempera
mentui būdingas aštrumas ir 
spalvingumas. Nors grupėje 
„Lars Danielsson Quartet" 
groja tokios džiazo įžymybės 
kaip Milės Davis, Bob Stens-
son, legendinis būgnininkas 
Jon Christensen, bosininkas 
L. Danielsson kūrybinių atra
dimų siekė bendradarbiau
damas su simfoniniu orkestru 
ir bigbendu. 

Rudeninio džiazo projekto 
idėjinis vadas - pianistas, 
kompozitorius ir prodiuseris 
B. Wesseltoft. Šis muzikantas 
jau yra pasirodęs „Kaunas 
Jazz", nors jam artimesnė 
eksperimento dvasia ir klu
binės kultūros bei džiazo 
sankryža. Sąsajomis su klasi
kine muzika atlikėjas kol kas 
dar nėra pagarsėjęs, tačiau 
naujas madas džiazo scenoje 
diktuojantis pianistas pasau
linę šlovę pelnosi kompiute
rinės eros žmogaus subrandin
tomis idėjomis. 

Milda Zinevičiūtė 
Kaunas 

LIETUVOS VYČIAI.. 
Atkelta iš 6 psl. 
Kuopos ri£ualų komiteto 

pirmininkė Aušra Maknys 
įteikė 4-to laipsnio pakėlimo 
žymenį ir medalį birželio 12 d. 
mirusios narės Julie Kowrak 
dukrai ir anūkei. 

Baigdama programą orga
nizacijos centro valdybos pir
mininkė Agnės Mickunas su
pažindino kuopos narius ir 

• • ĮVA IRUS" 

* Moteris ieško darbo prižiūrėti 
senus žmones, tvarkyti namus ir 
gyventi kartu. Siūlyti įvairius va
riantus. Tel. 773-615-8197. 
* 42 m . vyras be žalingų įpročių, 
turintis patirtį ir rekomendacijas, 
ieško darbo prižiūrėti senus žmo
nes. Tel. 815-505-6483, skam
binti nuo 3 v.v. iki 8 v.v. 
* Moteris ieško darbo prižiūrėti 
žmones. Galiu pakeisti savaitga
liais arba išleisti atostogų. Tel. 
773-988-3091. 
* Moteris ieško darbo šeštadie
niais iki pietų. Tel. 708-220-3202, 
palikti žinutę. 
* Reikalingas CDL vairuotojas. 
Jeigu Jūs turite daugiau nei 
vienų metų patirtį Amerikoje, tu-

I rite gerus vairavimo " rekordus", 
! prašau skambinti tel. 630-514-9659. 

Slaugos paslaugos 

svečius su dalyvaujančiais 
centro valdybos nariais, pa
dėkojo visiems už gausų daly
vavimą kuopos 90-ties gyvavi
mo metų šventėje. 

Šventė baigta prelato dr. 
J. Anderlonio malda ir visų 
dalyvių sugiedotu Tautos 
himnu. 

Reg ina Juškai tė-
Švobienė 

SIŪLO DARBĄ 

Femail caregiver needed for elderly 
woman in private home in Glenview. 
Come-go or iive in. Mušt be fluent in 

English. Have medica] education. expe-
rience, work permit and driver"s iicense. 

Comfort Keepers 847-215-8103. 

Live-in Nanny in Glencoe. 6 days 
$540. Mušt speak English. U.S. 
references and experience with 

newboms. 
847-331-3304. Five Diamond 

Agency for Nanies. 

Reikalingi mūrininkai ir 

pagalbiniai darbininkai . 

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

IŠNUOMOJA 

Priimsiu gyventi seną žmogų su 
maitinimu ir visa priežiūra. 
Arba išnuomojame. Atskira 

vonia, tualetas. įėjimas. 
Tel. 630-670-8336: 

708-430-3983. 

Oak Lawn išnuomojamas 
4 mieg. namas. 
Arti mokyklos. 

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

PASLAUGOS 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kedae Chbago. 8.60629 
Prekyba, instaiavimas, aptama/tras 

— Licensed — Bonded— Insured 

77 i 778 4007 
77J 531-1833 

YVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 

butai. 1 mieg.— $607: 
2 mieg. — S682. 

Tel. 630-910-0644. Janą. 
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STEFANIJOS KAUNELIENĖS NETEKUS 

Vos tik po trijų mėnesių ir 
dviejų dienų po vyro Igno 
Kaunelio mirties (birželio 3 
d.), Stefaniją Kaunelienę rug
sėjo 5 d. Mirties Angelas pa
siėmė į Viešpaties karalystę. 
Šv. Antano lietuvių parapija 
Detroite neteko pareigingos ir 
aktyvios narės, kuri dvide
šimt dvejus metus giedojo 
bažnytiniame chore, dainavo 
parapijos moterų vokaliniame 
vienete ir apie chorinę veiklą 
rašė „Drauge", „Trimite" ir 
„Muzikos žiniose". Eilę metų 
mokytojavo lituanistinėje šeš
tadieninėje mokykloje, pri
klausė kariškos, tautinės ir 
kultūrinės minties organiza
cijoms, darbavosi jų valdybo
se. Turėdama viešo kalbėjimo 
dovaną, pravedė daug įvairių 
sukakčių, religinių ir tautinių 
minėjimų akademijas, prisi
dėjo prie lietuvių kambario 
įrengimo Wayne State univer
sitete, tarptautinėse mugėse 
įrengdavo lietuvių tautodailės 
skyrių, skleidė žinias ameri
kiečių tarpe apie Lietuvos ne
priklausomybės laikotarpį ir 
Sovietų Rusijos okupaciją. Il
gą laiką buvo žurnalo „Tri
mito" Detroito skyriaus re
daktore. Už aktyvią veiklą 
1994 m. pelnė Tarptautinio 
instituto apdovanojimą. Šv. 
Antano parapija ir Detroito 
visuomenė liūdi ir užjaučia li
kusią šeimą: dukrą Rūtą, sū
nus Saulių, Algį ir Vytautą 
bei jų šeimas, seserį Eleną ir 
brolius Romą ir Eduardą. 

Stefanija Kronaitė gimė 
1915 m. gruodžio 27 d. Sibire. 
Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, Kronų šeima sugrįžo 
į Kauną ir įsijungė į Lietuvos 
gyvenimo eigą. Stefanija augo 
aštuonių vaikų šeimoje, kurioje 
dvi sesutės mirė kūdikystėje. 
1934 m. Stefanija baigė 
„Aušros" gimnaziją Kaune ir 
po to studijavo istoriją Vytau
to Didžiojo universitete, įsigy-
dama istorijos mokslo diplomą. 

1943 m. Kronų šeima ap
leido Lietuvą ir saugesniam 
gyvenimui apsistojo Wiesba-
dene, Vokietijoje. Maždaug po 
metų čia suvažiavo daug lie
tuvių, pasitraukusių iš Lie
tuvos, kurie buvo apgyvendin
ti pabėgėlių stovyklose. Ste
fanija susipažino su Ignu 
Kauneliu ir 1945 m. jie buvo 
sutuokti katalikų bažnyčioje 
Wiesbadene. Stovykloje susi
laukė pirmagimio sūnaus 
Sauliaus. 

Stefanija Kaunelienė. 

1949 m. Kauneliai emi
gravo į JAV ir pastoviam 
gyvenimui apsistojo Detroite. 
Vyras Ignas pradžioje dirbo 
Fordo automobilių pramonėje 
ir kiek vėliau perėjo į General 
Motors Cadillac fabriką, kur 
iki pensijos dirbo elektriku. 
Užaugino ir į aukštuosius 
mokslus išleido keturis vai
kus, skirdama daug laiko ir 
darbo šeimos reikalams, įpras
mindama savo poilsio valan
das visuomeninei ir kultū
rinei veiklai, atlikdama daug 
reikšmingų darbų Detroito 
telkinio gyvenime. 

Už velionės sielą rožinis 
buvo kalbamas rugsėjo 7 d. Po 
rožinio laidotuvių direktorė 
Jolanda Zaparackienė prave
dė atsisveikinimo akademiją, 
iškeldama biografines žinias 
ir jautriai paliesdama velio
nės nueitą šios žemės kelią, 
jos pasiaukojimą šeimai ir 
daug dirbusiai tautos labui. 
Baigdama akademiją direk
torė pareiškė, kad mes visi 
išlydime Stefaniją Kaunelienę 
su gailesčiu ir brangiais prisi
minimais ir meldžiame Aukš
čiausiąjį duoti Jai ramų poilsį. 

Rugsėjo 8 d. už velionės 
sielą gedulingas Mišias auko
jo Šv. Antano lietuvių parapi
jos Detroite klebonas kun. 
Alfonsas Babonas, vargonavo 
ir „Reąuiem" Mišias giedojo šį 
nekrologą rašantis. Kapinėse, 
atliekant liturgines apeigas, 
karstas buvo apdengtas tau
tine vėliava, kuri po apeigų 
įteikta vyriausiam sūnui 
Sauliui. Šią įsimintiną pagar
bą velionei parodė išeivijos 
Šaulių sąjungos vadas My
kolas Abarius, asistuojant 
Matui Baukiui. Palaidota ša
lia savo vyro Igno Šv. Kapo 
kapinėse. Southfield, Michigan. 

Stasys Sližys 

Peter Paulius ir Casmera 
Staszak 

(buvęs savininkas Paulius 
Harcivvare) ft£AlTO*$ 

•T R.UHOIS » C 
praneša, jog atidarė naują nekilnojamojo turto 

agentūrą 

9901 S. VVestern Ave., Suite 204, Chicago, IL 60643 
Tel. 773-239-9600 

Kviečiame visus kaimynus apsilankyti mūsų naujose patalpose 

* 

r» 

Marauett Parko namu savininkams patarnaujame jau 50 metų 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

OnJuiK. 21. 
Pro-Team 
Bus.: 708-361-0800 
ViceVfcA 773*4-7820 
Fax: 708-361-9618 

E-mail: 
d.i.mayer(P' worldnet.att.net 

DANA ŠČERBAITĖ MAYER 
Jei norite parduoti ar pirkti namus 

mieste arpriemiesčiuose. kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavvbiu Įkainavimas veltui. 

STATE FARM INSURANCE 
AUTOvIOraf Jf X NAV1U SVEIKATOS 

K GYVYBĖS DRALDIviAS 
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 

Aukse S Kane kalba lietuviškai. 
FRANK ZAPOLIS 

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

GREIT PARDUODA 
-m-i Landmark 

properties 

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

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

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOClATrON QF Cff lCAGO 

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

Stcphen M Oksas. PrcSident 

Patarnaujttm ČtftagtH ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 95 Metus. 

įSl 

http://worldnet.att.net
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F,R!H .Juodvalkė 

Lapkričio 9-10 d. Čikagos 
kultūros centre, Chicago Cul-
tural Center, 5th Floor, 78 
East Washington Street, Chi
cago. IL 60602, 6 vai. vyks 
Europos literatūros vakarai 
„New European Literature 
2003". Lapkričio 9 d., sekma
dienį, 6 v.v., savo kūrybą skai
tys Eglė Juodvalkė. Lapkričio 
9 d., 2 v. p.p., Italijos kultūros 
centre. Instituto Italiano di 
Cultura. 500 N. Michigan 
Ave.. Suite 1450, bus galima 
susitikti su visais Europos li
teratūros vakarų Čikagos kul
tūros centre dalyviais disku
sijoje, kurią ves literatūros 
kritikas Andrew Patner. 
Kviečiame visus dalyvauti. Įė
jimas nemokamas. 

Marąuette Parko Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje lapkričio 
15 d., šeštadienį, 5 vai. Mi
šiose giedos Švč. M. Marijos 
Gimimo, Švč. M. Marijos Ne
kaltojo Prasidėjimo, Šv. An
tano parapijų ir Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio misijos cho
rai. Jau antri metai, prašant 
šv. Cecilijos, giesmininkų ir 
muzikų globėjos, užtarimo, 
šv. Mišiose melsimės už gyvus 
ir mirusius choristus, chorų 
vadovus ir jų šeimas. Tikimės 
visų aktyvaus dalyvavimo. 

Lietuvių operos metinis 
pokylis jau visai arti. J is vyks 
Jaunimo centro didžiojoje sa
lėje lapkričio 22 d., šeštadie
nį. Jei dar nespėjote apsirū
pinti pokylio bilietais, vakaro 
vadovas Jurgis Vidžiūnas dėl 
stalų bei atskirų vietų kviečia 
kreiptis i jį tel. 773-767-5609. 
Jūsų lauks gerai paruošta 
Lietuvių operos choro meninė 
programa, puiki Lithuanian 
Plaza Bakery&Deli vakarie
nė, šokiams gros smagi Arvy
do Pilibaičio ir jo grupės šokių 
muzika, o vėliau bus traukia
mi ir laimingieji Lietuvių ope
ros vajaus bilietai. Jei dar ne

šinote loterijos bilietų 
šaknelių, malonėkite nebedrl-
siant jas gražinti ir įsijungti į 

Lapkričio 9 d., 12 v., Jau
nimo centre (5620 S. Clare-
mont Ave., Chicago) vyks Pa
nevėžiečių klubo metinis su
sirinkimas. Kviečiame atvyk
ti panevėžiečius ir visus pri
jaučiančius ir įsijungti į šio 
klubo veiklą, puoselėjant lie
tuvybę Čikagoje bei apylin
kėse. Informacija tel. 708-296-
1577. 

Juozas Mikulis, gyv. Wes-
tchester, IL, Draugo fondo 
garbės narys, jubiliejinį vajų 
parėmė 200 dol., pasiekdamas 
3,400 dol. įnašų sumą. Už 
nuolatinę ir didelę paramą 
Draugo fondui nuoširdžiai dė
kojame. 

J . Mažonas, „M-Video" 
studijos direktorius ir režisie
rius, lankosi Čikagoje ir įsi
kūrė Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centre. Jis domisi Či
kagos lietuvių kultūriniu gy
venimu, lankėsi Cicero Šv. 
Antano parapijoje, Pasaulio 
lietuvių centre Lemonte, Či
kagos lituanistinėje mokyklo
je. Susipažįsta su Čikagos 
apylinkėmis, džiaugiasi įdo
miu pokalbiu su „Amerikos 
lietuvio" darbščiu kolektyvu. 
Visus savo įspūdžius stengia
si įamžinti foto ir videojuosto
je. J. Mažonas planuoja daly
vauti ir filmuoti įteikiant Vy
dūno premiją dr. M. Budrie
nei. 

Lapkričio 14 d., penkta
dienį, 7:30.v.v., Čiurlionio ga
lerijoje. Jaunimo centre (5620 
South Claremont Avenue, 
Chicago, IL, 60636), bus ati
daryta Kanados lietuvių dai
lininkų meno paroda, kurioje 
dalyvaus vienuolika dailinin
kų: Kristina Baliunas, Elytė 
Balkytė-Zubis, Rita G. Bulo-
va-Forrest, Andrew Butkevi
čius, Luci Dilkus, Paulius 
Grajauskas, Kris Jurėnas, 
Rima Macikunas, Irma Maka-
riūnaitė, Arvydas Slabosevi-
čius ir Otis Tamašauskas. Mo
dernaus meno parodą rengia 
Kanados lietuvių dailininkų 
draugija. Paroda tęsis iki gruo
džio 7 d. Kanados lietuvių dai
lininkų dr-ja įkurta 2002 m., 
įkūrėja ir parodos organizato
rė - dail. Inga Makariūnaitė. 

Čikagos lituanistinei mo
kyklai reikalingi ikimokykli
nių klasių mokytojai. Skam
binti ČLM direktorei Jūratei 
Dovilienei tel. 630-832-6331. 

Lapkričio 23 d., 1:30 v. 
p.p., Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos salėje ruošiami 
šventiniai pietūs. Vyks lote
rija, galėsite laimėti 500. 200 
ir tris po 100 dol. Bilietai 
šventiniams pietums parduo
dami klebonijoje. Siūlome pa
sikviesti savo gimines, drau
gus ir užsisakyti stalus (po 10 

žmonių). Sėkmės loterijoje, 
tikimės susitikti šventinių 
pietų metu. 

Lapkričio 9 d., po 10:30 
v.ryto šv. Mišių, „Kavutės" 
popietėje Švč. M. Marijos pa
rapijos salėje dalyvaus sve
čias, kun. Remigijus Monstvi-
las, kuris ruošiasi išvykti į 
Lietuvą. Bus galimybė su 
kun. Remigijum pabendrauti. 
Jis dirba pastoracinį darbą 
kariuomenėje, Tauragės ap
skrityje. Visų laukiame para
pijos salėje. 

Jaunimo centro kavinėje 
lapkričio 8 d., šeštadienį, 8:30 
v.v., vyks pasilinksminimas 
žvakių šviesoje. Gros grupė 
„Seni draugai". Jūsų lauks 
baras ir staigmenos. 

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

EUROPIETISKI PRODUKTAI — 
NE EUROPOJE 

JAVLB 
enki 

„JAV LB penki dešimt
mečiai" - Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės istorijos kny
gos - sutiktuvės lapkričio 30 
d., sekmadienį. 3 v.p.p.. Jau
nimo centro kavinėje. Rengia 
JAV LB Kultūros taryba. 

Pasaulio lietuvių centro 
Kalėdinė mugė 2003 m. gruo
džio 6-7 d. Lemonte 9 v.r.-
3v.p.p. Stalus prekiavimui už
sisakyti kreipiantis į Aldoną 
Palekienę tel. 708-448-7436. 
Maloniai kviečia PLC Rengi
nių komitetas. 

Visi, mėgstantys liaudies 
dainas, šokius ir žaidimus, 
kviečiami į folkloro vakaronę 
Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejuje lapkričio 15 d., šešta
dienį, nuo 6 iki 9 v.v. Vakarą 
ves folkloro klubas „Kūmužė-
liai", jiems talkins kaimo ka
pela „Sodžius", ansamblis 
..Gabija" ir kt. muzikantai. 
Visi dalyvaujantys galės ne 
tik klausytis, bet ir patys šok
ti ir dainuoti, o vaikai išmoks 
tradicinių liaudiškų žaidimų. 
Bus vaišės. Įėjimo mokestis 
tik 5 dol.. vaikams iki 10 m. -
nemokamai. Muziejaus ad
resas: 6500 S. Pulaski Rd.. 

Jei užėję į .europietiškų 
prekių parduotuvę „Essence of 
Europe", kuri yra įsikūrusi 
1601 W. Cambell Street, Ar-
lington Heights, tel. 847-259-
2644, paklausite, kokių euro
pietiškų produktų galite nu
sipirkti, koordinatorė Kimber-
ly Murray jums parodys lenty
nas, prikrautas maisto pro
duktų iš Vokietijos, Islandijos, 
Šveicarijos, Norvegijos, Kipro, 
Prancūzijos, Italijos ir kitų 
Europos šalių. Tarp jų labai 
garbingą vietą užima ir mais
to produktai iš Lietuvos. 

— Mes stengiamės patei
sinti savo parduotuvės pava
dinimą, — pasakoja parduotu
vės savininkė Sophia, — todėl 
pas mus rasite prekių beveik 
iš kiekvienos Europos valsty
bės. Mes nenorime būti tokie, 
kaip visi, todėl stengiamės, 
kad produktai pas mus būtų 
įvairesni, nors kartais tikrai 
nelengva rasti ką nors įdo
maus, būdingo vienai ar kitai 
šaliai. 

„Essence of Europe" atsi
darė palyginus neseniai — šių 
metų pavasarį. Parduotuvės 
savininkės Sophia and Mary 
jau seniai puoselėjo svajonę 
atidaryti parduotuvę, kuri 
prekiautų europietiškais 
maisto produktais, nes tokios 
parduotuvės nebuvo aplinki
niuose rajonuose. Sophia su 
maisto produktais dirba jau 
penkiolika metų. Prieš ati
darydama „Essence of Europe" 
ji dirbo vadybininke didelėje 
maisto produktų parduotuvėje 
„Shop and Save". Ilgalaikė 
patirtis bei geros žinios leido 
greit išplėsti parduotuvę, rasti 
tinkamus produktus ir pa

traukti pirkėjus. 
— Kuo mums patinka 

lietuviški maisto produktai? 
— pasakoja viena iš savinin
kių Mary. — Visų pirma savo 
išvaizda — etiketės šiuolai
kinės ir spalvingos, pakuotės 
labai patrauklios, kokybė nė 
kiek ne blogesnė nei iš Vakarų 
Europos šalių atvežtų. Mes 
turime nemaža lietuvių pir
kėjų, todėl buvome labai lai
mingi, gavę produktų iš Lie
tuvos. 

Parduotuvėje „Essence of 
Europe" galima įsigyti mari
nuotų grybų, daržovių šiupi
nių, gydomųjų bei paprastų 
arbatų, traškučių, saldainių 
bei kitokių gėrybių. Ne tik 
lietuviams, bet ir kitų tautų 
atstovams patinka „Saldvos" 
išleidžiami lietuviški priesko
niai, skirti kiaulienai, keps
niui, paukštienai, žuviai, bul
vėms, maltai mėsai ar sriubai 
pagardinti. Prieskonius labai 
gerai įvertino ir parduotuvės 
virėjai, net pradėjo juos var
toti savo virtuvėje. 

Jau senokai lietuviai lau
kė cepelinų mišinio, į kurį įpy
lęs vandens, gali per kelias 
minutes išsivirti karštų cepe
linų. Ir nereikia visą dieną 
skusti, tarkuoti, spausti ar 
maišyti. J au ne viena šei
mininkė mus yra informavusi, 
kad iš mišinio išvirti cepelinai 
niekuo nesiskiria nuo tar
kuotų bulvių, o jei kuri į mi
šinį įtarkuoja 1-2 bulves, tai 
net patyrę ekspertai negali 
matyti skirtumo. Šiandien ce
pelinų mišinio galite nusipirk
ti daugelyje parduotuvių, taip 
pat ir „Essence of Europe". 

Nuo senovės prie cepelinų 

lietuviai pilstydavo girą. 
Gal „Gubernijos" gira ir 

yra kiek brangesnė nei latviš
ka ar rusiška, tačiau jos par
davimas nuolat didėja, nes 
lietuviai moka tinkamai įver
tinti gerą maistą. Gal todėl 
lietuviai perka „Gubernijos" 
girą ne buteliais ar skardi
nėmis, bet dėžėmis, todėl ne 
visada lengva suspėti laiku 
pristatyti girą į parduotuves, 
kad šio pamėgto gėrimo ne
pritrūktų. 

Be lietuviškos „Guber
nijos" giros yra atvežta Drus
kininkuose gaminamos „Me
džiotojų giros", kuri yra be 
cukraus ir tinka tiems, kurie 
linkę numesti svorio arba ven
gia vartoti cukraus. Taip pat 
be cukraus yra ir „Gaivos" mil
teliai, kurių įpylę į vandenį, 
gausite gėrimą su aviečių, cit
rinos, ananasų ar apelsinų 
aromatais. Daug kam patinka 
klaipėdiečių gaminami plony
čiai ir traškūs vafliai, kuriuos 
ir šiaip galima krimsti, ir 
įvairiausius tortus pertepti. 

Kas nemėgsta šokoladinių 
saldainių, gali pasilepinti ka
ramelėmis bei ledinukais 
„Barbarisas", „Persikas", 
„Spanguolės", „Apelsinų-citri-
nų skiltelės" ar „Smiltynė", 
kuri yra su riešutiniu įdaru. 

Yra atvežta lietuviško po
midorų padažo, taip pat iš 
Gruzijos į daugelį šalių nuke
liavusios ir daug kur popu
liaria tapusios „Adjikos", kuri 
yra pagaminta tik iš natūralių 
daržovių. Nemaža pirkėjų 
mums yra pranešę, kad tai 
nuostabus padažas prie mė
sos. Parduotuvėje yra ir įvai
rių sultinių — grybų, vištie
nos, jautienos, burokėlių ar 
daržovių — koncentratų, sau
sų vištienos, grybų bei žirnių 
sriubų. 

Tie, kas vertina sveiką 
maistą, gali nusipirkti lietu
viškų miežinių, kvietinių, 
avižinių, trijų grūdų dribsnių, 
taip pat greito paruošimo 
ryžių ar grikių košių. Taip pat 
pirkėjams galima pasiūlyti ir 
grikių kruopų. 

Parduotuvėje viskas daro
ma pirkėjų patogumui. Kad 
pirkėjams nereikėtų važinėti 
nuo vienos parduotuvės prie 
kitos, „Essence of Europe" turi 
kepyklą, ruošia šviežiai pa
gamintą maistą išsinešimui 
bei pokyliams, turi mėsos, žu
vies, pieno, šaldytų produktų 
skyrius, gali pasigirti gerų 
sūrių bei dešrų asortimentu. 
Didelis dėmesys skiriamas 
natūraliam, be cheminių prie
dų maistui. 

Kada kas beužsuktų į par
duotuvę, visus stebina tvarka 
bei švara, kurią palaikyti rū
pinasi kiekvienas parduotuvės 
darbuotojas. Parduotuvėje yra 
iškabintos nuorodos, pagal 
kurias pirkėjai gali susirasti 
maisto produktų iš kiekvienos 
Europos šalies. 

— Mes nuolat stengiamės 
būti kūrybiškesni nei mūsų 
konkurentai, — sako Kim-
berly, — sugalvoti kažką nau
ja, ko neturi kiti. Žmonės 
sako, kad viena galva gerai, o 
dvi dar geriau. Todėl mes tu
rime pasiūlymų dėžutę, kur 
savo pasiūlymų gali pateikti 
visi, apsilankę pas mus. Mes 
mielai laukiame lietuvių pir
kėjų, kurie yra mūsų geri pir
kėjai, taip pat būsime laimin
gi, sulaukę jų patarimų bei 
pasiūlymų, kurie pagerins 
mūsų parduotuvės darbą pa
čių lietuvių labui. 

Rachel Simpson 
Tel. 847-259-2644 arba 

847-533-0519 

IJ:O" rf-mejai ir aukotojai spalio 19 d buvo susirinkc į Martinkjue pokylių salf švęsti dien-
Marijos Reinienės nuotraukoje: (sėdi iš kaires) Rima Krumplienė, Jonas Krumplys, 

M.'ta Ciafialien*'. Laima Bareikiene. Ona Vencloviene 

Čikaga. Telefonas pasiteira
vimui: 773-582-6500. 

Lapkričio 8 d., šeštadieni, 
7 v.v., Šaulių namuose, 2417 
W 43rd st. Gen. T. Daukanto 
jūrų šaulių kuopa rengia po
kylį paminėti kuopos 40 metų 
sukaktį. Dėl bilietų kreiptis 
tel. 773-523-7205 arba 773-
376-6256. 

JAV LB Lemonto apylinkė 
lapkričio 9 d„ sekmadienį, 12 
v. p.p., PLC didžiojoje salėje 
rengia „Rudens linksmybių" 
pietus. Kviečiame visus daly
vauti šioje linksmoje sekma
dienio popietėje, savo gausiu 
dalyvavimu paremti Lemonto 
LB. Vietas galima užsisakyti 
tel. 708-301-5881. 

Jeigu norite gerai pra
leisti vakarą, lapkričio 16 d., 
sekmadienį, nuo 1 iki 4 v.v., 
ateikite į Marijos gimnazijos 
atvirų durų dieną. Lankytojai 
turės galimybę įsitikinti, kaip 
dinamiškoje aplinkoje, pare
miant tikėjimu, mokykla ruo
šia jaunas merginas ateičiai, 
taip pat galės patys pade
monstruoti meninius suge
bėjimus, pasikalbėti su moky
tojais, kolektyvu ir mokslei
viais, apžiūrėti teritoriją. At
virų durų dienoje pažadėjo da
lyvauti Holy Cross Hospital, 
Marąuette Park saugios kai
mynystės organizacijos, Či
kagos viešosios bibliotekos ir 
Šv. Kazimiero vienuolyno ats
tovai. Jeigu turite klausimų, 
prašome skambinti Bridget 
Whitehouse, Recruitment As-
sistant at 773-925-8686 ext. 
114. 

Lietuvių kultūros asocia
cija ..Joninės, Inc." praneša, 
kad 2004 m. Joninės vyks 
birželio 19 d. Oak Forest par
ke. Joninių šventė prasidės 11 
v. r. ir baigsis 8 v. v. Pasižy
mėkite šią datą savo kalendo
riuose iš anksto! Dainų ir šo
kių ansambliai, muzikantai, 
dainininkai, visi, norintys pa
sireikšti, kviečiami ruoštis. 

Org. komitetas 

ĮDOMUS TĖVYNES SĄJUNGOS R E M E J Ų 
SUSIRINKIMAS 

Tėvynės sąjungos rėmėjų Čikagos skyriaus susirinkimo, 2003 m. spalio 19 d. įvykusio PLC, Lemonte, dalyviai. 
Rimo Gurausko nuotr. 

Jau eilė metų Čikagoje vei
kia Lietuvos Tėvynės sąjungos 
rėmėjų skyrius. Jo narių 
susirinkimas įvyko 2003.10.19 
Pasaulio lietuvių centre, Le
monte, kur buvo išklausytas iš 
Lietuvos neseniai grįžusio 
skyriaus vadovo Leono Mas-
kaliūno platus pranešimas. 

Susirinkimui pirmininka
vo Algirdas Stepaitis, o sekre
toriavo Irena Vilimienė. 

Pranešimas buvo apie 
ūkinę ir politinę padėtį Lie
tuvoje. Tris savaites Lietuvoje 
viešėdamas, L. Maskaliūnas 
turėjo susitikimus su Tėvynės 
sąjungos — konservatorių pir

mininku A. Kubilium ir kitais 
partijos veikėjais. Prie Kon
servatorių partijos įsteigta 
Krikščionių demokratų frakci
ja, kuri sukėlė dr. K. Bobelio 
nepasitenkinimą. Į partiją 
grįžta L. Andrikienė. Prof. 
Vytautas Landsbergis susira
do savo vietą Europos Sąjun
goje. Lietuvoje visi laukia tų 
milijonų iš Europos Sąjungos 
2004 metais. 

Lietuvos politinė padėtis 
yra pastovi. Prezidento R. 
Pakso kelionės į Rytus, bet ne 
į Jungtines Tautas, sukėlė 
spaudos ir žmonių kritiką. Žy
dų 60 m. genocido minėjimas 

ir Izraelio Kneset pirmininko 
kaltinimai lietuvių tautai už 
žydų negelbėjima spaudoje 
iššaukė klausimą: „Ar žydai 
išgelbėjo bent vieną lietuvį 
nuo sovietų deportacijos?" 

Ūkinėje plotmėje Lietuva 
kyla į viršų. Ypač statybose. 
Vilniuje auga 22 aukštų savi
valdybės rūmai, 32 aukštų 
dangoraižis, 10-15 kranų sta
to daugiaaukščius rūmus, 
puikuojasi Pabaltyje didžiau
siu prekybos centru „Akropo
liu". Butai brangsta, maistas 
truputį atpigo. Ekonomika po 
truputį gerėja. 

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


