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je — iš krašto išvežtume per 
daug valiutos. Choro vadovybei 
buvo pasakyta: „Karas — 6a pat, 
išvažiuosite, o kaip grįšite?" 

Jūros Dienos šventės proga 
mūsų chorą nuvežė prie Šven
tosios uosto, nes Klaipėdoje j au 
nuo kovo 23 d. šeimininkavo 
Vokietijos Reichas. Iš Švento
sios į namus skirstėmės nus imi
nė, nenujausdami, kad netru
kus, vietoje Amerikos, daly
vausime kitokioje, Lietuvos 
istorinėje šventėje. 

Rugsėjo 1 d. prasidėjo II pa
saulinis karas. Vokietija už
puolė Lenkiją, o rugsėjo 17 d. ir 
Sovietų Sąjunga pasekė j a . 
Pagal tada. dar nežinomą rug
pjūčio 23 dienos dviejų diktato
rių — Stalino ir Hitlerio — 
Europos pasidalinimo paktą 
Sovietų Sąjunga užėmė Len
kijos okupacijoje 19 metų išbu
vusią Lietuvos sostinę Vilnių 
su jo kraštu ir tada „pasiūlė7" jį 
Lietuvai už... bazes trims Rau
donosios armijos divizijoms 
Lietuvoje. Spalio 10 d. Lietuva 
pasirašė sutartį, o spalio 28 d. 
įvyko numatytas Vilniaus su 
kraštu perdavimas Lietuvai. 
Tokia kaina atgauta sostinė. 
Dalyvauti Lietuvos kar iuo
menės Vilniun įžengimo iškil
mėse, Kauno Radiofonas vežė 
universiteto chorą autobusu. 
Du autobusai su užsienio žur
nalistais vyko kartu. Tai buvo 
1939 m. spalio 28 d., šeštadienį. 
Kelionė iš Kauno sekėsi neblo
gai, tik ties ta vieta, kur buvo 
buvusi demarkacijos linija, te

ko išlipti iš autobuso. Mat 19 
metų nenaudojamą vietą — iš
kasą, reikėjo pravažiuoti šalia, 
medžių šakomis išklota, ša
likele. Autobusai klimpo, rei
kėjo šakų po rata is kloti ir, 
šiaip taip prasistūmę pro bu
vusią demarkacijos liniją, va
žiavome toliau. Priartėję prie 
Vilniaus sužinojome, kad dar 
prieš oficialų karių žygį į Vil
nių, Lietuvos dviratininkų kuo
pos kariai užims postus mieste, 
prie pagrindiniu kryžkelių ir 
mūsų trims autobusams rodys 
kelią iki vietos Gedimino prosp., 
ties Ožeškienės (dabar Savival
dybės) aikšte, kad Kauno Ra
diofonas techniškai galėtų pa
ruošti radijo perdavimą visai 
Lietuvai. Pakeliui matėme iš
ėjusių į gatves Vilniaus gyven
tojų būrius. Artėjant prie Ge
dimino prospekto, patekome į 
žmonių minią, mūsų autobusai 
vos vos slinko pirmyn. 

Kauno Radiofonas, prie pat 
Gedimino pr. pasistatęs mikro
foną, perdavė visą, penkias va
landas trukusį, Lietuvos ka
riuomenės žygį į Vilnių. Pra
džioje visi choristai stovėjome 
art i mikrofono, nes buvo prašy
ta kelti ovacijas, jei reikės. Bet 
kur tau, gyventojų minia ir ki
toje prospekto pusėje išrikiuoti 
Vilniaus Lietuvių gimnazijos 
mokiniai kėlė tokias ovacijas, 
kad mums, choristams, nerei
kėjo nė išsižioti — iš nuostabos 
mes tik dairėmės į visas puses. 
Vilniaus krašto lietuvių minia 
Lietuvos kariuomenę pasitiko 

Viktor 05 Uspaskich'as: filmas apie jį ir mes.,. 
Ligi jos Tautkuvienės 
fotoreportažas 

Prisipažinsiu, perskaičiusi „Drau
ge" reklaminj skelbimą, kad 
penktadieni, spalio 22d.. Čikagos 
Jaunimo centre ALTV direktorius 
Arvydas Reneckis demonstruos 
ką tik Lietuvos TV sukurtą, įvairių dis
kusijų sukėlus) filmą ,,Viktoras. 
Geras vaizdelis", suglumau — 
kodėl, kam to reikia? Ar mums, čia 
gyvenantiems, reikia reklaminio 
triuko Uspaskich'o palaikymui? Ne
apsikraudama bereikalingomis 
mintimis, nuvykau j X kavinę, kur 
jau buvo susirinkę kokios trys-
keturios dešimtys žmonių. 

Kai šią laidą sekmadieny rodys 
ALTV, mano rašinys bus jau su
maketuotas. Nežinau, ką paro
dys A. Renecte. j rengnj atvykęs 
net su dviem operatoriais — 
Ryčiu Januška ir 

Nepiršdama savo nuomonės, 
viską, ką žmonės kalbėjo, disku-

Prof Zenonas Rekašius 

tavo po filmo demonstravimo — 
jrašiau j magnetofono juostelę. 
Jums pateikiu netaisytą, nere
daguotą kalbą. Išvadas, manau, 
darysite jūs patys. 
Arvydas Reneckis (AR.) Atsira
do galimybe parodyti apie Vik-

Arvydos Reneckis 

tor'ą Uspaskich'ą filmą. Kas jis 
— verslininkas, mokantis naudo
tis žmonių silpnybėmis, išnaudoti 
psichologinę situaciją, ar — Tro
jos arklys iš Maskvos? Lietuvoje 
apie tai kalbama Manau, kad ga
lime ir čia pasišnekėti ši vakarą. 

Kviečiu profesorių inžinierių Ze
noną Rekašių. 
Zenonas Rekašius (Z .R) . Turė
čiau čia šiandien kalbėti apie tai, 
ką renkasi Lietuvos žmones. Bet 
apie tai nedaug žinau. Stebėjau 
įdomų filmą ir. vietoje, paaiškinęs 

n Kryžiažodis 

prie Garbės vartų į Gedimino 
prospektą, ties Katedra. Nuo
taika ir įspūdis neapsakomas, o 
man, tauragiškiui, dar labiau, 
nes žygiavo pažįstami, 7-tas 
Žemaičių Kunigaikščio Bute-
geidžio pėstininkų pulkas ir 3-
čias dragūnų Geležinio Vilko 
pulkas — abu iš Tauragės. Rai
teliams pasirodžius, kilo dar di
desnės ovacijos. Žygis baigėsi 
j au sutemus. 

Iš ryto, sekmadienį, spalio 29 
d. VDU choras giedojo pirmose 
lietuviškose šventose Mišiose 
Aušros Vartų koplyčioje. 

Pagal Lietuvos Vyriausybės 
labai gerai numatytą planą, vi
sa Vilniaus ir krašto perėmimo 
operacija buvo atlikta tvarkin
gai, per vieną dieną. 

Tos visos iškilmės ir tautos 
džiaugsmas dėl atgautos sosti
nės Vilniaus, pridengė faktiš
kos okupacijos smūgį, kuris 
įvyko spalio mėn., kai naktimis 
buvo įvežamos Sovietų įgulos į 
bazes Naujojoje Vilnioje, Prie
nuose, Alytuje ir Gaižiūnų-
Rūklos poligone prie Jonavos. 
Iš čia Raudonosios armijos tan
kai Kauną okupavo 1940 m. 
birželio 15 d., nelaukdami oku
pacinių dalinių, peržengusių 
Lietuvos Respublikos sieną. 

jums ką nors, atsakęs j jūsų 
klausimus, aš pradėsiu nuo savo 
klausimo (po viso šito nuotaikingo fil
mo)— kiek jūsų rytoj balsuotų už 
Uspaskich'ą? (Keli žmonės pa
kėlė rankas. Jų tarpe — Pranė 
Šlutienė, Vytautas Jarmolavičius 
ir dar vienas žmogus. — L.T) 
Antanas Paužuolis (A.P.). Kad 
jis nieko nepasiūlė. 
Z.R. Čia yra neblogas išeities 
taškas. O ką gi Lietuvos rinkėjui 
pasiūlo, visos kitos tradicinės 
partijos? 
A.P. Kad nieko kito nematėme. 
Z.R. Aš visai neseniai praleidau 
kelias savaites Lietuvoje. Ir su 
politikais, ir su aukštais žmonė
mis, ir televiziją žiūrėjau, ir po 
gatves valkiojausi. Ir nieko nesu
žinojau. Sužinojau tik vieną da
lyką — daug priekaištų Paksui. 
buvusiam prezidentui, dabar iš
mestam, dė! kurio džiaugiuosi, 
kad šita nelaime Lietuva at
sikratė. Daug priekaištų Usoaski-
ch'ui, daugiausiai, kad jis rusas. 

LIETUVA, TĖVYNE MUS! 

Jau tie lietuviai... 
Ironiškas vaizdelis 

Vytautas Visockas 
Jau tie lietuviai... 

Visos tautos kaip tau
tos... Ir j ką mes nusi-
davėme? Supykusi ma
no mama sakydavo: 
„ I r j ką šitas vaikas nu
sidavė!" Dabar neretai 
pasakoma, kad lietuvis 
lietuviui — tikras lietu
vis. Tačiau tai dar būtų pusė bė
dos. Blogiausia, kad jis ir kitoms 
tautoms — lietuvis, t.y. kaip koks 
vilkas. Per pastarąją savaitę aš pa
tyriau tiek to lietuviško vilkišku-
mo, kad negaliu tylėti, juo la
biau, jog talžydamas savuosius 
niekuo nerizikuoji. Nei tavimi koks 
VSD arba STT susidomės, nei 
žurnalistų etikos komisija... Sa
vus talžyti sveika. Beveik kaip 
gerti alų, pasakytų Rygiškių Jo
nas. 

Jums reikia faktų? O argi ne 
vilkiškumas, kai lietuviai visa 
gerkle šaukia: bauskite mirtimi, 
šaudykite, j elektros kėdę sodin
kite arba kitaip žudykite užkie
tėjusius žudikus! Ir šitaip šūkau
jama ne kur nors Tolimuosiuose 
ar Artimuosiuose Rytuose, ne 
kokioje Afrikoje, o pačiame pa
čiame Europos centre, neseniai 
geranoriškai priimtame j Europos 
Sąjungą! Negana to, kad žudikas 
praliejo, pavyzdžiui, septynių ne
kaltų žmonių (greičiausiai — lie
tuvių) kraują, jiems to negana, jie 
dar ir jo kraujo trokšta! Proku
rorai, teisėjai, žmogaus teisių gy
nėjai pakraupę stovi, kiti sėdi te
levizoriaus ekrano kairėje, o ek
rano dešinė atakuoja, o dešinę 
vis remia ir remia kraugeriški 
skambučiai: reikalaujame žudikų 
kraujo! Iš 3619 paskambinusiųjų 
tik 158 žudikų kraujo nereikala
vo, jiems gana ir nekaltų aukų 
kraujo. Pirmieji niekaip negali su
prasti, kad žudikas nekaltas, kal
tas auklėjimas, kaltas skurdas, 
kalti tėvai (alkoholikai ir narko
manai), kad niekas netun teisės 
atimti žmogaus gyvybės. Išsky
rus... žudiką9 

Gerai, kad mūsų prezidentai, 
seimūnai ir teisėjai nepaiso už
kietėjusių žudikų kraujo ištroš
kusios tautos valios ir nesielgia 
kaip kokie amerikonai, nesodina 
žmonių j elektros kėdę. o visą gy
venimą juos rengia, maitina, 
atimdami kąsnj iš žudikų aukų 
vaikų. Gerai, nes kitaip, kaip mes 
atrodytume civilizuotos Europos 

Nukelta j 2 psl 

akyse! Gana vien to, 
kad mūsų kalėjimai 
niekaip neatitinka tos 
civilizuotosios Europos 
kalėjimų standartų, 
kad juose tik šiek tiek 
geriau, negu kokiuose 
senelių ar vaikų na
muose. Turėtų būti ne 

šiek tiek, o gerokai, nes dabar 
lietuvaičiai veržte veržiasi j Šve
dijos kalėjimus. Jeigu padėtis iš 
esmės nepasikeis, mūsų kalėji
mai gali likti tušti. 

Kažkaip negerai kalbu... Čia 
tas atvejis, kai absoliuti tautos 
dauguma negerai kalba. Retai 
taip būna, bet pasitaiko. Šiuo at
veju gerai bent tai, kad lietuviai 
žudikų neskirso j tautybes, kitaip 
sakant — nediskriminuoja tauti
nių mažumų. Žudikams lietu
viams lietuviai nėra atlaidesni, 
negu žydams, rusams, lenkams. 
Nors... Kitas galėtų paklausti: o 
vis dėlto, kai mirties bausmės 
nebuvote sustabdę, ką sušau-
dėte? Žydą! 

Nereikia teisintis 
Na, žydams mes esame ypa

tingai nusidėję, ką čia kalbėti. Ne 
veltui pasaulyje pagarsėjome 
kaip žydšaudžių tauta. Dar Ge
dimino laikais juos pasikvietėme, 
visokiomis lengvatomis suvilio
jome, o paskui, po kelių šimtme
čių, ėmėme šaudyti. Nereikia tei
sintis, esą, ne mes šaudėme, 
esą, mes patys buvome šaudo
mi, tremiami, net per tų pačių žy
dų malonę. Niekas šitų mūsų pa
siteisinimų nepaiso ir negirdi. 
Kaip ir pasakojimų, kad lietuviai, 
mirtinai rizikuodami, slėpė, maiti
no, globojo žydus, augino jų vai
kus. Paskutinė tokia televizijos 
laida, primenanti kvapą gniau
žiantį dokumentinj filmą, irgi buvo 
transliuojama pastarąją savaitę, 
bet pasaulis jos juk nematė.Daug 
kas pasaulyje yra girdėjęs tik 
tiek, kad karo metais lietuviams 
krepšininkams. laimėjusiems 
prieš krepšininkus vokiečius, už 
pergalę buvo leista sušaudyti, 
berods, po dešimt) žydų. (Ar rei
kia pridurti, kad tai bjaurus 
šmeižtas?) Dar žino. kad slepia
me žydšaudžius, vilkiname jų 
bylas. 

Dabar lietuviai net galvažudžių 
nešaudo, dabar jie kitaip rodo vil
kišką savo veidą - nenori grąžinti 

Nukelta j 3 psl 
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EK33EH 
ČLKL pradėjo 2004/05 metg sezoną 

BHBBBI 
Viktor'as Uspaskich'as, filmas apie jį ir mes... 

NuotraukoĮe: daiis sportininky, išsirikiavę po parccio 

Šeštadieni, spalio 23 d. Lemon-
to Park District salėje buvo iškil
mingai atidarytas naujasis Čikagos 
lietuvių krepšinio lygos (ČLKL) 
čempionatas. Kai parade išsirikia
vo 14 vyrų krepšinio komandų (9 
jaunimo ir 5 veteranų), sakyk, ką 
nesakęs apie trečiabangius, kad 
jie girtuokliai, kad tokie ir anokie 
— sporte girtuokliaudamas ilgai 
neišsilaikysi. Malonu, kai sportuo
ja, varžosi ne tik trečiabangiai, bet 
kartu, po krepšiu rungiasi ir išeivi
jos jaunimas, veteranai. NaTo įnešti 
rėmėjų reklaminiai skydai, tik pa
tvirtina, kad krepšinis — mūsų tikėji
mas ir meilė, ir pasitikėjimas. Jei 
verslininkai remia — krepšinis gy
vuos! J atidarymo šventę susirinkę 
žiūrovai užpildė visas tribūnas. 

Jau antri metai Meno mokyk
lėlės dainorėliai ir šokėjėlės daly
vauja atidarymo programoje. L.T. 

Pirmoji varžybų diena 
Ji prasidėjo gražia ir įspūdinga 

praėjusių metų II vietos laimėtojų 
pergete-pneš praėjusių metų čem
pionus — Alytaus komandą — 
54:49. Pirmą kartą čempionate da
lyvaujanti Šiaulų komanda, ne
sunkiai jveikė „Rambyną" — 58:37. 
„Aukštaitija" nugalėjo ..Stumbrą" 
— 58:43. 

Senjorų grupėje „Lituanicos" 
(antrabangių vaikai) jveikė „Lo
kius" — 55:31. „Lituanicos" ko
mandoje žaidė ir vienas didžiau
sių išeivijos krepšinio entuziastų, 
organizatorių. ČLKL ir „Lituani
cos" klubo prezidentas, naujosios 

sporto salės Lemonte statybos 
iniciatorius dr. Donatas Siliūnas. 

Paskutinėse dienos varžybose 
„Aukštaitijos" senjorai nugalėjo 
„Švyturf — 41:32. 

Algirdas Vitkauskas 

VoržybŲ momentas. 

Aurimas Matulevičius, 
treneris, CIKL vadovą: 

žaidei as, 

juotrcukoie. Meno mokyklėles damo 
Visos nuotraukos Ligijos Tautkuvienės 

Karsokienė. 

Atkelta iš 1 psl. 
kad iš Sibiro. Daug priekaištų 
Prunskienei. Bet nieko pozyty-
vaus. Ir klausimas, kuris visą 
laiką kartojasi — kodėl tas Us-
paskich'as toks populiarus? 
Prieš tai buvo toks pats Paksas. 

Pažiūrėkime, ar jis iš tikrųjų 
toks populiarus? Paskutiniuose rin
kimuose (pirmame rate) j Seimą 
balsavo 46 nuošimčiai balsavi
mo teisę turinčių žmonių. Iš jų 
beveik 20 nuošimčių pasisako už 
Darbo partiją. Reiškia, iš visų, 
balsavimo teisę turinčių Lietuvos 
piliečių, daug mažiau, nei 14 nuo
šimčių, pasisakė už Uspaskich'o 
partijos kandidatus. 32 nuošimči
ai pasisakė už visų kitų partijų 
kandidatus. 0 54 nuošimčiai iš 
viso nematė prasmės pasisakyti 
už bet ką — rinkimuose nedaly
vavo. Kai taip skaičius sudedi — 
14 nuošimčių nerodo jokio popu
liarumo. Mano išvada — visos ki
tos partijos yra stebėtinai nepopu
liarios. Tai klausimas — kodėl? 
Todėl, mano nuomone, šitie rinki
mai problemų neišspręs. Reikia 
pradėti nagrinėti — kas kaltas, 
kad Lietuva atėjo iki tokios pa
dėties, kokioje ji yra dabar? Taip 
pat keletas pastebėjimų: Lietuva 
per 14 Nepriklausomybės metų 
turi daug teigiamo. Nėra dides
nės vertybės tautai už Nepri
klausomybę. Tačiau Nepriklau
somybė neapsaugo nuo klaidų. 
0 klaidų yra padarytų. Reikia apie jas 
kalbėti ir taisyti. Viena klaida, kurią 
reikia taisyti (kaip tik dėl to žmonės 
balsuoja už Paksą, už Uspas-
kich'ą) — Lietuvoje yra įsigyve
nęs nebaudžiamumas. Paplitusi 
korupcija, yra narkomanija, alko
holizmas. Labai retai kada užtik
si, kad už tas negeroves būtų 
kas nuteistas. Priešingai. Saky
kime, yra toks reiškinys, kai pilie
tis, turintis generolo iaipsnj, buvo 
atsakingas už valstybinės sie
nos apsaugą, su neaiškios repu
tacijos moteriške, naktimis laiką 
leisdamas, pažadėjo jos mafio-
zinius draugužius praleisti pro 
sieną, jų netikrindamas. Ką ir pa
darė, jkliuvo j bėdą. Buvo paša
lintas iš tarnybos. Šiuo metu jis 
padavė valstybę j teismą, kad jo 
pašalinimas iš pareigų, yra per 
griežtas nubaudimas. Aš nežinau 
kitos valstybės pasaulyje, kur pa
šalinimas už netinkamą pareigų 
ėjimą yra bausmė. To aš nepa
jėgiu suprasti, kai teismai iš viso 
sprendžia tokius dalykus. Tai pir
mas atvejis. Antras dalykas — la
bai išplitęs alkoholizmas. Jeigu 
mes, išeivijoje, anksčiau, sovie
tiniais laikais, kaltindavome, kad 
sovietai girdo mūsų tautą, nes 
nugirdytą tautą lengviau valdyti, 
tai šiandien, gerbiamieji, būkime 
sąžininigi ir prisipažinkime, kad 
niekada lietuvių tauta nebuvo 
taip girdoma, kaip girdoma ji yra 
šiandien. Niekada, per jokias 
okupacijas ugniagesiams iš Ne-

TĖVYNES ILGESYS (2) 
J . Aldonytė-Kalniūnienė 

Daug šaunių ir visuomenei 
naudingų asmenybių čia sura
šyti nebeįmanoma, tačiau, kal
bant apie Vilniaus Vytauto Di
džiojo gimnaziją, tenka pri
pažinti jos milžinišką reikšmę 
Lietuvos kul tūros ir laisvės 
raidai. Neantraeilės reikšmės 
turėjo ir nepralenkiami tauto
sakos posmai su gražiausiomis 
kūrybinės mūsų liaudies tradi
cijomis: mįslės, patarlės, prie
žodžiai. Įvairiais gyvenimo lai
kotarpiais tautosaka savotiš
kai veikė lietuvio caharakterį, 
galvoseną. 

Intelektualioji tautos dalis 
atsidūrė vakaruose Čia visu vie
nodas įnašas į mūsų tautos 
lobyną — ir tie, kurie žuvo su 
priešu nelygioje partizaninėje 
kovoje už laisve, ir ištremtieji į 
Sibirą, ir tie, kurie pasitraukė į 
Vakarus Visi vienodai mylėjo tė
vyne... Tai kuri 'auka svaresne0 

— Visos svarbios, nes jos kovojo 
už laisve. Šiandien mes visiems 
lenkiame galvas, nes jau 14 m., 
kai džiaugiamės laisve. 

Dar neišseko svarbiausioji 
versmė — prabėgusių dienų, 
ypač vaikystės ir jaunystės 
įspūdžių prisiminimai. Tai at
sispindi Birutės B. ilgesinguo
se laiškuose iš Los Angeles. 
Pagal Birute buvo tai, kas su 
motinos pienu įsismelkė: kū-
dikystės-vaikystės gimtųjų na
mų žemės kvapas, gamtos gro
žis, vėjai, perkūnijos ir lietūs, 
vaikystės sapnų naktys, pa
vasariais pulsuojantys šalti
niai, kaitrios vasaros dienos 
kvapnia šienapjūte, brandžia 
rugiapjūte, nepakartojamu žy
dinčių pievų kilimu. Graži ta 
mūsų tėvynė. Net įžymus dai-
lininkass K. Čiurlionis garsus 
ir visas spalvas kruopščiai rin
ko iš gimtųjų šilų. girių ošimo, 
gėlėtų pievų žydėjimo... Graži 
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Rytis Januška. 

ries nereikėdavo traukti girtų 
vienudikamečių. Rugsėjo 1 d. Lie
tuvoje yra didelė šventė, moks
leivių šventė — mokslo metų pra
džia. Klaipėdoje, rugsėjo 1d„ va
kare visos gatvės buvo nugultos 
girtų moksleivių. Policija ėjo kon
troliuoti j visus barus, žiūrėti, kad 
alkoholio nepardavinėtų nepil-
namečiarns klientams... 

Lietuvos valstybės Seimas ne
seniai kraštui padovanojo do
vaną — leidimą degalinėse par
davinėti vyną, alų, degtinę. Kad 
šoferis, įsipylęs degalų, galėtų ir 
pats pasipildyti. 

Pakalbėkime dar apie vieną da
lyką, kuris labai skaudžiai palie
čia Lietuvą, ypač neturtinguosius 
jos sluoksnius. Korupciją. Kas 
mane labiau jaudina — kai teis
mas išleidžia įstatymus, kuriuo
se yra landos, pro kurias lengvai 
gali pravažiuoti korupcijos sunk
vežimiai. Labai gerai žinome, kas 
atsitiko su asmeninės nuosavy
bės sugrąžinimo įstatymu, kuriuo 
pasinaudojo žemėtvarkininkai ir 
Seimo pareigūnai. (...). Tokie 
įstatymai man kvepia korupcija 
net Čikagoje būnant, ir dėl to ne
kaltas Uspaskich'as. 

Prieš kokius metus buvo pa
daryta apklausa i toje apklausoje, 
buvo žmonių, kurie pasisakė, kad 
jie sovietrneciu gyveno geriau. Da
bar Lietuvoje paplitęs aiškinimas, 
kad tie, kurie galvoja balsuoti už 
Uspaskich'ą, tai daro todėl, kad 
juos kankina sovietinio laikotar
pio ilgesys. Man atrodo, kad ši
toks aiškinimas yra visai absur
diškas. Yra žmonių, kurie gyvena 
blogiau. Dalis — dėl savo kaltės, 
dalis — ne dėl savo kaltės. Jei jie 
teisybę pasisako, kad sovietmečiu 
gyveno geriau, tai dėl to prie
kaištauti neverta. Daugybė prie
žasčių — anksčiau buvo 15 metų 
jaunesni, dabar gali turėti svei
katos problemų. Anksčiau turėjo 
darbą, dabar jo neturi. Sąžiningai 
prisipažįsta, kad gyveno geriau. 
Bet iš to negalima daryti išva
dos, kad jis norėtų, jog grįžtų bol
ševikinė santvarka. Jei žmogus 
jūsų prašo duonos, reiškia jis nori 
valgyti. Tai nereiškia, kad jis ilgisi 
komunizmo ar sovietinės tvar
kos. Reikia turėti logikos, darant 
išvadas iš apklausų. 
Pranė Šlutienė. (Pr.Š.) Darbo 
partija yra gimimo stadijoje. Ar ne 
šitas vaikas ir yra tas, kuris bus 
prieš tą visą nomenklatūrą, kuri 

— rudeniniais auksiniais lapų 
tonais ir ilgesinga rudens gėle, 
skrendančia gervių virtine, ap
šerkšnijusiomis baltomis žie
momis, rogių vėže snieguota
me, užpustytame take, su 
Užgavėnių skambančiais žvan
gučiais ir daugeliu nuostabių 
gamtos apraiškų ir išdaigų, * 
kurios atsikartoja tik sapne... 

Jautriai Birutė aprašo, kad 
jos ilgesys tėvynei, tėveliams, 
artimiesiems ir draugams yra 
begalinis. J i primena, kai su 
tėveliu pavasarį patraukdavo 
į saulės apšviestą pamiškę, 
kur oriai siūbavo gerą amžių 
turintys baltaliemeniai beržai, 
rinkti sulos. Tėvelis glėbesčiavo 
jų kamienus, džiaugdavosi 
ūgtelėjusia viršūne ir šakomis. 
J i s , kažkodėl delsdamas, 
kalbėjosi su jais neilūpomis, bet 
širdimi, lyg apgailestaudamas, 
lyg atsiprašinėdamas, kad gręš 
jo kamieną sulai rinkti. Mes 
tyliai stebėjome, kaip atidžiai 
gręžė skylutę, įstate latakėli ir 
sula pasipylė į indą. atrodė, lyg 

Robertas Monkevičius, 
valdo Lietuvą 15 metų?! Ar dar 
ne visiems atsibodo? Darbo par
tija — nauja partija, nėra jokių ko
alicijų. Kitos partijos dabar graib
sto, kaip kad jiems būtų geriau. Ir 
niekas nevyksta.Ar nemanai, kad 
šita Darbo partija sutrukdys ir iš
naikins visų kitų koalicijas? 
Z.R. Aš labai norėčiau, kad taip 
būtų, kaip Jūs aiškinate, bet nesu 
toks optimistas. Ir dėl labai pa
prastos priežasties — stebuklų 
politikoje nėra. Ateina nauja Dar
bo partija, kuri neturi absoliučiai 
jokios patirties politikoje. Ji darys 
nemažiau klaidų, negu kiti kad 
padarė, gal net daugiau. 
Antras dalykas, aš nematau pas 

Uspaskich'ą didelio idealizmo. 
Jis, beje, yra labai gudrus. Bet 
gudrus yra savais interesais. Ma
nau, kad Uspaskich'as labai su
sidomėjo politika ir naujos parti
jos kūrimu, valdymu, kad įeiti į 
valdžią. Kadangi Lietuva tapo ES 
nare ir dabar į Lietuvą ateina di
deli ES pinigai. Man atrodo, kad 
čia nėra jokie Rusijos interesai, 
nieko, man atrodo, kad Uspas
kich'as nori būti geroje padėtyje, 
kad šitais pinigais pasinaudoti. 
Jolanta Česonienė (J.Č.). Šiuo 
metu, kuri Lietuvos partija labiau
siai patyrusi politikoje? 
Z.R. Save laikau liberalu, kai nu
važiuoju į Lietuvą, aš, deja, nelai
kau savęs liberalu, nes jie Lietu-

beržas verktų, sula priminė jo 
ašaras. Mes klausėme, ar jam 
neskauda? Ar mes nesam 
medžio skriaudikai? Tėvelis 
aiškino, sula nebūtų tokia 
gaivinanti, jeigu jam skaudėtų. 
Ne, j am neskauda ir mes ne
same jo skriaudikai. J is gera
noriškai mus girdo savo sula, 
imdamas syvus iš žemės, kaip 
motina girdo savo pienu nau
jagimį... Tik nevalia jo skriaus
ti, naikinti, laužyti, žaloti, o 
išgręžtą skylutę reikia rūpes
tingai užkalti, kad be reikalo 
netekėtų sultys. Sužinojome, 
kad beržas nuostabus, neap
sakomo gėrio medis, jis gydo 
sergančius, palengvina jų kan
čias, grąžina prarastas jėgas, 
pagreitina gijimą, padeda at
gauti fizinę ir dvasinę pusiau
svyrą. Priėję prie ąžuolo, 
apglebėm jo kamieną rankomis 
ir jautėm, kaip jo kamienu ir 
šakomis tarsi pulsuoja ąžuo
linė jo širdis Mums buvo gera 
prisiglaudus prie jo. Tačiau 
tėtis pastebėjo, kad šis Lietuvos 

voje yra labai skirtingi. Tada sa
kydavau, kad esu centristas. Bet 
vėl nelaimė — centristai susijun
gė su liberalais. Reikėjo apsis
pręsti, už ką balsuoti. Buvo sun
ku. Aš jums pasakysiu už ką bal
savau, nors Amerikoje nėra mada 
prisipažinti — už ką balsuoji. Per 
apkaltos procedūrą mano nuo
monė labai pagerėjo apie Seimo 
pirmininką Paulauską. Todėl bal
savau už paulauskininkus. 
Pr.Š. Andrius Kubilius — konser
vatorius ir aš mačiau Lietuvoje, 
kad jie labai griežtai pasisakė 
kas bus premjeru. Viskas turės 
būti išspręsta prezidente Adam
kaus — kas bus premjeras. Tai 
labai sunkus uždavinys. Kai kas 
ten mano, kad Lietuva jau yra 
demokratiškas kraštas. Kaip Jūs 
manote, kokio sprendimo galima 
laukti? Ar Prezidentas turės pa
tvirtinti Brazauską, ar bus ponas 
Viktoras? 
Z.R. Man truputį teko kalbėti su 
Prezidentu, man atrodo, kad jis 
turi daug galimybių, toli gražu ne 
vieną. Ir, turbūt, paaiškės po sek
madienio. Prieš tai kalbėti — bū
tų daug spekuliacijos. Nenorė
čiau atsakyti į jį. 
Vytautas Vepštas. Dar kartą no
rėčiau išgirsti paties nuomonę dėl 
Darbe partijos, apie Uspaskich'ą 
asmeniškai. Ar jis tikrai yra, ar gali 
būti tas, vadinamas, Maskvos 
Trojos arklys, ar ne? 
Z.R. Aš nemačiau niekur, absoliu
čiai niekur, bet kokio įrodymo, 
kad jis dirbtų Maskvai. Bet kokio 
įrodymo nemačiau. Tik spėlio
nės. Neįmanoma įrodyti neįma
nomų dalykų. Gal būt, jis yra, bet 
tai kaip įrodysi? Jei tų faktų nė
ra? Vienas faktas, kad atvažiavo į 
Lietuvą, susikrovė lyderio kapita
lą — nieko neįrodo. Kita vertus, jis 
yra labai apsukrus. Stebėjome fil
mą matėme — jis prieš publiką moka 
elgtis ir moka ją patraukti. Jis turi 
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Vaidos umsmonas. 

laukų ir girių galiūnas ne vi
siems palankus, tik palankus 
stipriems. Jis jiems yra energi
jos donoras, iš jo stiprus žmo
gus gauna daug jėgų, tačiau 
silpnų nemėgsta. Tai mes, tė
veli, esam stiprūs, nes jį apka
binus mums, labai gera. Po to
kios pažinties su ąžuolu, mes, 
vaikai, dažnai lenktyniauda-

Monika Juikytė. 

mi, bėgdavome prie ąžuolo, 
kuris mus stiprindavo ir gau
siai ap-dovanodavo savo vaisi
ais — gi-lėmis. Godžiai ger
davome iš jų pagamintą kavą, 
užbaltintą šviežiu pieneliu. 

Tėvelis gilino mūsų pažinimo 
žinias visoje aplinkoje. 
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Jau tie lietuviai... 
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arba kompensuoti išnaikintų žy
dų turto, per daugelį amžių su
kaupto: maldos ir kitokių namų, 
bibliotekų, mokyklų, žemės skly
pų, kapinių... Negalutiniais žydų 
pateiktais duomenimis, ant mūsų 
sąžinės — apie 1600 objektų. 
Net iškilūs politikai visaip išsisu
kinėja nuo teisybės ir atsakomy
bės: „Lietuvos valstybė dėl savo 
įsipareigojimų pirmiausia turi at
siskaityti su čia gyvenančiais 
savo piliečiais — kompensuoti 
nuvertėjusius indėlius, nacionali
zuotą turtą ir t.t. Su žydų ben
druomene šiuo klausimu reikia 
ieškoti kompromiso, nes nuo 
1940 metų jai priklausiusio turto 
palikuonys dažniausiai gyvena 
ne Lietuvoje", — sako Kęstutis 
Glaveckas. „Lietuvoje nesinorė
tų matyti skirtingų įstatymų, tai
komų žydams ar lietuviams ir ru
sams, musulmonams ar katali
kams. Būtų gerai, kad vienas js
tatymas galėtų reguliuoti turto 
grąžinimą visoms bendruome
nėms", — tokia Andriaus Kubi
liaus nuomonė. 

įstatymus reikia apeiti 
Lietuviai, nors ir pripažįsta, kad 

20-ojo amžiaus žydų tragedija — 
ypatinga, išskirtinė, tačiau vis ne
taktiškai prikiša, kad ir jie buvo 
masiškai naikinami, kaip ir kitos 
nacių ir bolševikų okupuotos tau
tos, taigi, esą, kreipiatės ne tuo 
adresu. Žydai norėtų, kad dabar 
nuo 1995-ųjų galiojantis įstaty
mas dėl religinių bendruomenių 
nuosavybės teisių atkūrimo būtų 
pataisytas, nes juo pasinaudojo 
visos Lietuvoje veikiančios religi
nės bendruomenės, išskyrus žy
dus ir karaimus. Tačiau įstatymai 

juk tam ir kuriami, kad juos, kaip 
ne vietoje pastatytus stulpus, bū
tų galima apeiti. Juo labiau, jeigu 
toks svarbus reikalas — lietuvių 
kailiu išpirkti didžiųjų valstybių 
Lietuvos žydams padarytas kal
tes. Anksčiau ar vėliau būsime 
prispausti prie sienos, kaip „Vei
de" rašo Rytas Staselis, savo 
straipsnį „Lietuvėle, pasipurtyk 
— grąžink žydams turtą!" pailius
travęs atitinkamais Kauno ir Vil
niaus gatvių vaizdais. 

Du kartus klausiausi šb straipsnio 
sukeltos diskusijos televizijos lai
doje, žinau kai kurių mano pa
žįstamų reakciją, labai panašią į 
aukščiau išdėstytas ironiškas 
mintis. Ta ironija — iš nevilties, iš 
supratimo, kad žydų ir mūsų jė
gos nelygios, iš nuojautos, kad 
Lietuvos valdžia jau kapituliuoja, 
patyliukais elgiasi taip, kaip kal
ba galimas Darbo partijos part
neris jau naujajame Seime so
cialdemokratas Gediminas Kirki
las: „Nors privataus turto restitu
cijos klausimas Lietuvoje iš es
mės jau baigtas, dar būtų galima 
svarstyti galimybę prie jo su
grįžti". Ar nesakiau: nepatogų įs
tatymą reikia tyliai, be triukšmo 
pakeisti. Viktor'as Uspaskich'as 
pasako dar daugiau: žydų bend
ruomenei jis linki savo turto pa
sižvalgyti „ne tik aplink Arkika
tedros aikštę Vilniuje, bet ir pro
vincijoje". 

O „agresyvieji" lietuviai šią 
skaudžią ir sudėtingą problemą 
mato kiek kitaip, kaip ir mirties 
bausmės problemą. Ar tai antise
mitizmas? 

„O kas dar gali būti atsakingas?' 
Štai televizijos žiūrovas laidoje 

dalyvaujančių žydų klausia: „Ko
dėl jūs dovanojate sinagogas 
mažuose miesteliuose, Žemaiti

joje atsisakote išlikusio kultūrinio 
turto, o Vilniuje ir Kaune tiesiog 
mušatės dėl ginčytino žemės 
plotelio? Labai gerbiu žydus, nu
kentėjusius nuo karo, tačiau ne 
mes, lietuviai, iš jūsų viską at-
ėmėme". Kur čia kokia pikta va
lia, kur čia antisemitizmas? Lie
tuvius į neviltį varo, kai kuriuos -
ne juokais piktina atsakymas į 
klausimą, ar Lietuvos vyriausybė 
yra atsakinga už žydų turtą Lie
tuvoje, tame tarpe ir tą, kuris nė
ra išlikęs? ,,0 kas dar gali būti at
sakingas?" Taip, esą, minėto 
straipsnio autoriui R. Staseliui 
neseniai yra atsakęs JAV žydų 
tarptautinių ryšių departamento 
direktorius Andrew Baker. Silpna, 
nuolanki Lietuvos valdžia su tuo 
gal ir sutiks, tačiau eiliniai pilie
čiai — niekada. Ir ne tik eiliniai: 
„Manau, kad iš tiesų negalima 
grįžti prie derybų stalo, nes yra 
spaudimo situacija. Nepriklau
somai nuo to, ponas A. Baker ar 
koks kitas ponas tai daro. Veikia 
mūsų institucijos, ir mes jų turime 
nuosekliai laikytis. Tuo labiau, 
kad žydų turto, kaip bendruome
ninio, pamatas yra labai specifi
nis — toros nuostatos. Jeigu mes 
savo Konstitucijoje pradėsime 
tvarkytis pagal toros normas, tai 
nesusipratimų bus žymiai dau
giau, negu jų buvo tvarkantis 
vien pagal pilietinės sutarties pa
grindu sukauptą turtą" (Kovo 11-
osios Akto signataras Romual
das Ozolas). 

Reikėtų pasimokyti iš žydų 
O dėl turto atsisakymo provin

cijoje, apie kurį kalbėjo televizijos 
žiūrovas, tai žydai susigriebė pa
darę klaidą, dabar taip elgtis jie 
neketina. Štai ką sako LŽB pir
mininko pavaduotojas Josifas Pa-
rasonis: ,,lš tiesų, žydų bendruo-
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menė neturėjo aiškios pozicijos. 
Prieš šešerius-aštuonerius me
tus į tokius dalykus nebuvo tei
singai reaguojama, yra net raš
tiškų atsisakymų žydų turto. Da
bar pozicija pasikeitusi". Jis ma
no, kad jokio nuėjusio traukinio 
būt negali, kiekvieną traukinį galima 
susigrąžinti; padaryta politinių 
klaidų, kurias reikia ištaisyti. Pi
lietybės įstatymas, esą, palan
kiausias lietuviams, jis diskrimi
nuoja tautines mažumas, todėl 
neišvengiamai bus koreguoja
mas. Jo tautietis, Lietuvos žydų 
jaunimo ir studentų sąjungos pir
mininkas Simonas Gurevičius 
piktinasi R. Staselio straipsniu, 
ypač jo pavadinimu, esą kolegos 
studentai jam akis bado. „Aš 
klausiu jaunojo žydo: o kas gi tu
rės pasipurtyti? Mes visi! Vals
tybė pinigų neturi, valstybė esa
me mes. Mes turėsime pasipur
tyti, ir jokios potekstės čia nėra" 
(R. Staselis). 

Argi aš nesakiau: jau tie lietu
viai... Lietuvoje jie nori gyventi 
kaip namie. Negerai. | aukščiau 
pacituotą konservatoriaus A. Ku
biliaus pastabą ponas Baker 
būtent taip ir reagavo: tai nėra 
gerai, žydų turto grąžinimo rei
kalas labai užsitęstų. Šitaip ne
galima. Tautininkas G. Songaila 
ragina nepasiduoti, Lietuva 
esanti NATO narė. Jis klausia: 
„Kam ketinama atiduoti išlikusį ir 
neišlikusį žydų turtą? Konkre
tiems žmonėms, kurių ryšys su 
tuo turtu bus tik vienintelis — kad 
jie yra žydų tautybės. Tai ar čia 
ne kiršinimas? Čia elementariau
sias godumas. Lipimas valstybei 
ant sprando". 

Ant palinkusio medžio visos 
ožkos lipa. Atsitiesti reikėtų pa
simokyti iš žydų. 

ĮESUBBEiEnngEB 

Įstrtigusi Houston'e (2) 
Audronė Matutis 

Tik pasikalbėjusi su Lina tele
fonu, iškart nžinojau, kaip re
aguoti. Kiek pasvarsčiusi, pa
sikonsultavusi su keletu draugų, 
nutariau, kad Lina tikrai atsidūrė 
nepavydėtinoje padėtyje, ir jai 
būtinai reikia pagalbos. Taigi, nu
vykau į oro uostą ir parsivežiau 
Liną į savo namus. Mūsų šeimo
je ji praleido keletą dienų. Lina 
buvo puikus svečias. Be to, ji bu
vo ne šiaip sau eilinė studentė, o 
jau spėjusi pasižymėti įvairiais 
gabumais — atliko keletos sa
vaičių internatūrą USA Baltic 
Foundation, dar du mėnesius dir
bo demokratei Carolyn Maloney, 
JAV kongreso New Von^o 14-osios 
rinkiminės apygardos atstovei. 
Dirbdama internatūroje pas 
Maloney, Lina padėjo rinkti ir 
analizuoti apklausų duomenis, 
lankėsi kongreso sesijose, pri
sidėjo prie darbų jstatymdavys-
tės srityje, taip pat vedžiojo lan
kytojų grupes po Kapitolijaus pa
statą. Ji įsitikinusi, kad interna
tūra padėjo praplėsti politinių 
mokslų žinias ir patirtį. 

Su savo vyru Gražučiu buvome 
suplanavę kelionę pas draugus į 
Austin miestą. Mat jų sūnus tu
rėjo žaisti nacionaliniame tin
klinio klubų turnyre, o po to Gra-
žučiui reikėjo išskristi į Michi-
gan'o valstiją — dirbti lietuvių 
skautų stovykloje. Todėl mums 
rūpėjo — ką daryti su Lina liku
sias dvi savaites? Išeitį surado
me neįtikėtinai greitai. Jurga 
Miakonkich (violončelininkė, ne
seniai įgijusi muzikos magistro 
laipsnį University of Houston, 
Moores School of Music) malo
niai sutiko apgyvendinti ir paglo

boti Liną, kol mes su Gražučiu 
būsime išvykoje. 

Mūsų su Jurga pastangomis, 
Lina turėjo galimybę pamatyti 
įvairiausias Houston'o miesto gy
venimo puses. Su manim ji lan
kėsi Curriculum Innovation Cen-
ter — (Houston Community kole
gijos sudedamoji dalis), įsikū
rusiame Town and Country teri
torijoje, kur aš dirbu konsultante 
kolegijos profesūrai. (Audronė 
Matutis konsultuoja dėstytojus, 
kaip paruošti ir optimaliausiai pa
naudoti įvainas kompiuterių pro
gramas, sudarant mokomuosius 
kursus ir egzaminų užduotis stu
dentams — neakivaizdininkams. 
t.y. studijuojantiems online — 
intemeto pagalba — Z.M.). 

Linai tpasitaike proga aplankyti 
George Ranch ir Brazos Bend 
State Park'ą, kur mes abi vaikš
čiojome, ieškodamos krokodilų. 
Ne, mes jų taip ir nepamatėme 
— jie slėpėsi nuo saulės, nes 
atviroje vietoje buvo per karšta. 

Lina, kartu su Jurga, pamatė 
Hermann Park'o lankytinas vie
tas. Pasivažinėjo aplink parką 
traukinu Metro Rail, dviračiais, 
aplankė Museum District kvarta
lo muziejus, vidurmiesčio įdomy
bes, praleido dieną prie Conroe 
ežero ir Galveston saloje. 

Lina supažindino Jurgą su in-
ternautų privalumais, kaip — 
„Instant Messaging" ir „Chat". 
Išbandydama tas naujo-ves, 
Jurga sužinojo, kad viena 
ankstesnių laikų draugė — profe
sionali muzikantė, dabar groja su 
simfoniniu orkestru Kinijoje. 

Pačioje viešnagės pabaigoje, 
Jurga palydėjo Liną į oro uostą. 

Violončelininkė Jurga Miakonkich. Nuotrauka iš asmeninio albumo. 

Tik tada Išvyko iš jo, kai įsitikino, 
kad Lina tikrai įsėdo į lėktuvą ir 
palaukė, kol įsėdo į LOT lėktuvą, 
skrendantį į Kauną (su nusileidi
mais Čikagoje ir Varšuvoje). 
Lina irgi vis dar sunkiai galėjo pa
tikėti, kad jos nuotykis taip 
laimingai baigėsi (mes su Jurga 
— taip pat). 

Šiuo metu Lina Lietuvoje ieško 
darbo. Ji viliasi surasti ką nors. 
turinčio ryšį su Lietuvos naryste 
Europos Sąjungoje. Tai jai su

teiktų galimybę keliauti darbo tik
slais po įvairias Europos šalis ir 
tuo pačiu būti kur nors, netoli Lie
tuvos. Jurga ir aš raginame Liną 
susirasti darbą, kurio reikalais ji 
galėtų laikas nuo laiko pagyventi 
Paryžiuje, o mums abiems su 
Jurga būtų galimybė apsistoti 
pas ją, jei kada nors „įstrigtume" 
Prancūzijoje... 

Vertė Zita Lenkaitė-Masley, TX 

B I R G & M E L T S E R t Vizos Bavarijos 
A T T O R N E Y S 

www.bmlaw.com 
S darbo vizos SJD.U.I 

ir visi SJ imigracijos 

M .. . . klausimai. 
12 metų imigracijos biznyje! 
570 LAKE COOK ROAD, SUITE 318, DEERFIELD. IL 60015 

TELEPHONE 847-444-9000 FAX 847-444-1478 

ADVOKATAS 

USITIKIMAI 

Uspaskich'as... 
Atkelta iš 2 psl. 

tą Dievo dovaną būti populiariu. 
Bronius Jančiukas Sakykite — 
jeigu Viktor'as Uspaskich'as būtų 
ne Uspaskich'as, o koks tai Vik
toras Užpalys, gimęs ne Archan
gelske, o kažkur Marijampolėje, ar 
požiūris Lietuvoje į jį būtų kitoks? 
Z.R. Aišku, kitoks. Mano aplinkos 
žmonių tarpe vyrauja tokia nuomonė, 
kad Kubilius yra daug simpatiš-
kesnis žmogus už Vyt. Landsber
gį, ir ta prasme, jo atėjimas turėjo 
būti labai naudingas konservato-

Adomos Siudika. 

riams. Kita vertus, iškilo abejonių, 
ar Kubilius yra tik simpatiškas žmo
gus, ar jis yra politikoje naudingas? 
Politikoje jis padaręs nedovano
tinų klaidų, kai rėmė du kandida
tus. Tai visiška nesąmonė. Po to 
paliko Adamkų ir išėjo už Auštre-
vkaų. Dabar — Kubilius daro pareiš
kimus, kad Auštrevičiumi negali
ma pasitikėti... Tai koks politikas gali 
šitaip save kritikuoti? Man Kubi
lius, kaip politikas, kelia abejo
nes. 
Pr.Š. Sekmadienį grįžau iš Lietu
vos. Mano namuose buvo minis
tras Dobrovolskis. Kalbėjomės. 
Tą patį vakarą Dobrovolskis daly
vavo TV programoje. Sedejo vie
noje pusėje Dobrovolskis, o kitoje 
— Kubilius. Kubilius šoko ant jo 
— esi Hitleris, žudai Lietuvos vai
kus. Aš pagalvojau, kad jei būčiau 
ten buvus, aš būčiau jį pas... Nieko 
nematau jame simpatiško. Jis nie
ko nežinojo, kodėl tas vaikas iš 
Šilutės mirė. Aš laikau, kad jis nė
ra apsišvietęs. 
L.T. Norėčiau Jūsų paklausti — 
ar žinote, kas yra GRU? Jūs nie
kada nesužinosite ar tarnauja Us
paskich'as GRU (Glavnoje razve-
dovatelnoje upravlenije—Vyriau
sioji žvalgybos valdyba), ar ne. Tai 
labai įslaptinta žvalgybos organi
zacija. Kubilius, tikriausiai, nesi
mokė šitoje organizacijoje, kaip 
patikti pigiai publikai. Gal jis, suklydo 
dėl Auštevciaus? SianrJemnis kandi-
da-tasįJAVprezidsntsJ. Kary— kiek 
kartų nuomonę keičia9 Žmogus 
turi tik dvi kojas, kai arklys suklumpa ir 
keturias turėdamas. Kubilius — 
aukšto intelekto žmogus. 

tvarkytojas jau sėdi kalėjime. Va
dinasi, yra prielaidų galvoti, kad 
tai nėra laimigas Archangelsko ru
sas, dabar atsidūręs Lietuvoje, 
bandantis skambinti fortepijonu 
„svistopiiaską". kuris dabar žada įsi
sukti į Lietuvos politinį gyvenimą. 
Tie nuogąstavimai, galbūt, turi pa
grindą. Juolab, kad dabartiniai 
Lietuvos-Rusijos santykiai — nesu
sipratimai politiniame gyvenime: 
išsiunčiami ambasadoriai iš 
Maskvos, priekaištavimai dėl tran
zito į Karaliaučių, atšaukiamas 
numatytas Putin'o vizitas į Lietu
vą. Kažkas verda, kažkas vyksta. 
Z.R. Man neatrodo ir aš nema
nau, kad Rusija turi kokių ypatin
gų specifinių interesų Lietuvoje, 
kurių ji neturi kitur. Mes labai per
gyvename dėl Mažeikių naftos. 
Tokias rafinerijas turi lenkai, bul
garai, kurie nepergyvena ir pusę 
akcijų jau pardavė tam pačiam 
„Lukoil'ur, ir visai neblogai verčiasi. 
Ekonominiai interesai nebūtinai 
turi būti surišti su geopolitiniais. Jo
kia europinė vaistybė taip neper
gyvena dėl tų rusų imperinių tiks
lų, kaip Lietuva. Man atrodo, kad 
Latvijos, Estijos padėtis žymiai 
blogesnė. Suomija su Rusija eko
nominius ryšius labai sumaniai 
sugebėjo ir dabar sugeba išnau
doti. Kodėl tiems rusams rūpi tik 
Lietuva? Nematau prasmės, kodėl 
rusai turėtų tokį išskirtinį dėmesį 
Lietuvai? 
Vaidas Dinsmonas. Rusija labai 

siekia įteisinti karinį tranzitą per 
Lietuvą. O per ekonominę įtaką 
— naftai, dujoms. Ypač Lietuvoje į 

mais renkasi tokią skirtingą pusę? 
Kas pasikeitė, kodėl taip nusi
vylė? Matomai, kad naudojama 
daug elementų sakyti tai, ką nod 
— panegirika sovietiniams lai
kams. Žmonės nori tai girdėti, nes 
Darbo partija gavo iki 30 procen
tų balsų pirmame ture. Tai daug. 

Čikagoje teko dalyvauti versli
ninkų susitikime su Baltarusijos 
ambasadoriumi, kuris teigė, kad 
Baltarusijoje korupcijos lygis yra 
pats žemiausias pasaulyje. Uspas
kich'as irgi žada pensijas padidin
ti 40 procentų po pirmųjų metų. Ar 
tai ne populizmas, ar^galima juo 
tikėti? Kalbant apie Lietuvos poli
tinę situaciją — visiems norisi ge
resnio gyvenimo. Išrinkti partiją, 
kuri visai neturi patirties, manau, 

Antanas Sereikis. 

kad, kai jie ateis į valdžią, tai po 
pusmečio ar metų mes ir vėl nu
skambėsime pasaulyje. Dabar 
Lietuvoje rinkimus laimi partijos, 

Vytautas Vepštas. 

valdžią atėjus rusui, asmeniniam 
Rusijos valdžios atstovo draugui, 
tikriausiai, būtų gerokai lengviau 
panaikinti vizų režimą, pasiųsti 
karinę techniką. Lygiai taip pat 
Rusija siekia daryti įtaką ir visai Eu
ropa. Todėl Vokietijos vaidžia. pran
cūzai taikstosi su Rusija ir nieka
da neviešins savo tono. nors visi 
žino, kokie dalykai dedasi Rusijoje. 
Čečėnijoje... 
A.R. Mūsų svečias — 22-jų metų 

kurios susikuria specialiai rinki
mams. 

Demokratija Lietuvoje pasiekusi 
tam tikrą etapą. Esant kokiam 
sunkiam laikui, žmonės susėda 
prie vieno stalo ir gali susitarti.Tai 
dabar ir bando daryti kai kurios 
kitos partijos. 

Ponia klausė apie Prezidento 
galimybes dėl ministro pirmi
ninko posto. Vadovaujantis Lie
tuvos Konstitucija respublikos 
Prezidentas neturi tokių svertų 

Nuotr (iš kairės): Algimantas Kezys, Magdalena Stankūnienė, Prane Šlutienė, Halina Molėįienė, Tadas Bukaveckcs, 
Lilija jasaite ir Vytautas Jarmolavičius. 

Z.R. Aš apie GRU labai gerai ži
nau, nes Vilniuje mano byla yra. 
kurią pats mačiau. Ta byla išliku
si. Apie ją buvo rašyta ..Lietuvos 
aide" įdomiu pavadinimu ..Pro
fesorius KGB" (Z.R. supainiojo 
KGB su GRU — L.T.) Aš tuo me
tu dar nebuvau profesoriumi. Tai 
tiek.. Šiaip apie konspiracijų teori
ją aš nelabai tikiu. 
A.R. Kas tas Uspaskich'as — ru
sas kuriam sėkminga sekasi vers
las9 Dujų pramone Rusijoje — antra 
po naftos ir ne bet kam atiduoda
mas j rankas kranelis, kuns šildo 
visą kraštą. Jo asmeninis butas 
yra Kremliaus prieigose, o vienas 
geriausių draugų — valdo dujas. 
Tai politine pozicija, nes naftos 

teisininkas iš Lietuvos, gal vienin
telis į šį susitikimą atvykęs auto
busu. Jis šiuo metu stažuoja pas 
adv. Rimantą Domanskį — Ado
mas Siudika. 
A.S. Man kilo minčių, pažiūrėjus 
tą filmą. Pirmiausiai, kad tas fil
mas buvo parodytas dieną po rin
kimų turo. Tai agitacine kampanija 
antrajam rinkimų turui. Kodėl 
žmones renkasi partiją, kuri savo 
rinkiminiame klipe gina sovietinius 
laikus9 Kodėl, nepraėjus ne metams 
nuo narystės ES. renkamės tokią 
skirtingą barikadų pusę9 Jei prisi
minti ES jkūrimą 1953 m . tai toji 
sąjunga buvo kuriama atsverti 
SSSR. Kode! susivieniję žmones 
balsavo už ES. o 2004 m nnki-

kitą žmogų pasiūlyti, nei Seime 
susidariusi dauguma pasiūlys. 
Antanas Sereikis. Kaip Lietuvos 
jaunimas reaguoja j darbo parti
ją? Ar tiki ja 9 

A.S. Jaunimas nėra abejingas, 
jis puikiai supranta, kas yra po
pulizmas 
Monika Januškytė Uspask)ch'as 
važinėjo po kaimus, kalbėjo su 
žmonėmis ir JIS jiems patiko Kam 
nepatinka rodomas dėmesys? K. "n 
atrodo, kad šitokia partija laimi 
tada. kai kitos partijos pešasi tar
pusavyje. O ten. kur du pešasi. 
laimi trečias. 

Pagyvensime, pamatysime. . 

http://www.bmlaw.com
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TAUMS PASKOLOS NEKILNOJAMAM 

MORTGAGE. INC IfliCTBffiTiT?! 

>JAMAM TURTUI I I 

SfflitiHU'HHflglH'HMiiĮ'Hliil'M 
Giedrius Memenąs 
NEKILNOJAMO TURTO PASKOLŲ BROKERIS 

(708) 899-2244 
-Nerodote pajamų, nemokate mokesčių? 
-Neturite pinigų pradiniam įnašui? 
-Silpna kredito istorija? 

Skambinki te 
jau dabar! 
^ i » < 

1011 State Street, Suite 100 
Lemont, IL 60439 

T E L : (630)257-6676 
FAX : (630)257-6856 

MUMS NIEKO NĖRA NE|MANOMO! Į H J H M H 
liltnots ResKSefltiai Mortoagc LJBMN • B B r a B H H ^ 

PRO AUTO 
MIDWAY 4823 WEST 63rd STREET 

Padangos „Tune Ups" 

Variklių pakeitimas Stabdžiai 

Transmisi jos ir sankabos 

Elektros ir v i r in imo darbą. 

Brakes | Tune Ups | Tires 
Engine Replacement 

Transmission | Clutcti 
Dash Comumn Repair 

Electrical Work Į VVIding 

773-582-4197 
Savininkas 

MIKE APKE (APKAUSKAS) 

r e a l e s t a t e 
4851 W. Oakton, 
Skokie. !L 60077 

Vytautas Sruoga 
' S A L E S A S S O C U I E " 

Nekilnojamo turto purtomas, pardavimas 
Nemokama konsultacija 

.773983 4544 
Ofisas 847 673 9500 

18476739501 

BurrRkjge, 
Clarendon Hife 
Darien. Hinsdale. 
LaGtange, OakBrook, 
V\te!mcnt, 
•/Vestern Springs, 
VVoodridge. 
Willowbrook. 

J ū r a t ė Zubinas 
k o n s u l t a n t ė , real tor 

„Aš surasiu 
Jūsų svajonių 

namą!" 
LVba vakariniuose 

priemiesauose. 
8 E. Hinsdale Ave. 

Hinsdale, IL 60521 

COLDVVELL 
BANKER 

( 6 3 0 ) 9 1 5 - 2 9 0 0 
www Coidwe;IBankefonHne com/JurateZuCmas! 

Pats laikas 
užsiprenumeruoti 

Bičiulystę! 
Pigiau grybų! 

pusei metų - $20, metams - $40 
Užsiprenumeruodami mūsų 

laikraštį — palaikote lietuvišką 
spaudą! 

1. Rašykite čekį: ..Draugas" 
2. Pažymėkite „Bičiulystė" 
3. Siųskite adresu: 

4545 W 63Rd Street. 
Chicago, IL. 60629 

4. Skaitykite ir džiaukitės mūsų 
nuostabiu laikraščiu! 

Kalendorius 
§ V a r d a d i e n i a i 

spal io 2 6 d . — 
lapkr ič io 2 d . 

Antradienis , spalio 26 d. 
Evaristas, Liaudginas, Mingin-
tė, Vita. 

Trečiadienis, snalio 27 d 
Frumenlas, Kamėjos, Sabina, 
lautnafe, Vincentas (Vincas). 

Ketvirtadienis, spalio 28 d. 
Almanė, Gaudrimas, Skirman
tas, Simonas (Simas), Tadas. 

P e n k t a d i e n i s , spalio 29 d. 
ErmeHnda, Gelgaudas, Narci
zas, Iblvydė, Violeta, 

Šeš tad ien i s , spalio 8© d. 
Darata, Edmundas, Skirgaila, 
Skirvydė. 

Sekmad ien i s , spalio 31 d. 
Alfonsas, Liucilė, Mąstvilas, 
Tonvile, Visgaatas, Volfgangas. 

P i r m a d i e n i s , lapkričio 1 d. 
Audrius. Milvyde, Žygaudas. 

An t rad ien i s , lapkričio 2 d. 
Gedardaa. Gedvile, Valentinas 
Valys), Viskantas. 

Kalendorius 

» JAV UETUVig JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ FESTIVALIS 
įVYKS RUDENj — LAPKRIČIO 14 d, ČIKAGOJE, 

JAUNIMO CENTRE 
Festivali rengia: 
JAV LB KULTŪROS TARYBA ir MENO MOKYKLĖLĖ. 

Kviečiame dalyvauti lietuvišką jaunimėlį nuo 3,5 m. iki 30 m. am
žiaus. Smulkesnė informacija bus spausdinama „BIČIULYSTĖJE" ir 
k t liet. laikraščiuose. 

Festivalyje žada dalyvauti jaunieji smuikininkai iš Lietuvos ir Kanados. 
Kviečiame prekybininkus, verslininkus, pavienius aukotojus tapti š io 
festivalio rėmėjais, mecenatais. Paremdami festivalį, Jus paremiate 
lietuvybės ateitį išeivijoje. Aukos bus nurašomos nuo rrrakesčjų. Če
kius rašyti; American-Uthuanian Comrnunrty. Sitįsti: P.O.BOX 4102, 

į vVheaton, !L, 60189. 

Lietuviškos ir europiet iškos 

MAISTO PREKĖS 
Gardus karšti ir Salti patiekalai. 
Ypatingi maisto paketai išsinešimui į gamtų. 
Priimami uįsatcymai {vairioms progoms. 

Lemonto 
mieste J * | Darbo savait— galiais 
VAIN s~ S i laikas: 9»r-8vvl 8vr-5w 

Gardžiausias alus iš Lietuvos. 
Visur ieškokite tik Kalnapilio! 

VIRŠ 

KALNŲ 

CANAIST 630 257 6020 

_ Čia ga lė jo b ū t i J - <~ia g u s ų 
reklam 

skelbimas 

lmporters& Distr̂ KJtors cjf f ^ ^ i i p i ^ a n d HnpcNnect Beers 
% (773) 278-4848 

P A R D U O D A M A . Alytaus mieste parduodamos 70 kvadrati

nių metrų patalpos, tinkančios komercijai. Pačiame miesto centre. 

Vilniaus gatvėje Skambinti tel.:708-955-8568. 

r e k l a m a . ^ ^ ^ 
skelbimas ^fM 
773-585-9500 M ^ f 

Sėk m e aulio čempionate! 

b i c i u l y s t e @ d r a u g a s . o r 

DATOS 
S p a l i o m ė n u o 
2 7 - o j i — Vy tau to D i 

d ž i o j o m i r t i e s d i ena . 
31-ąją — a t š a u k i a m a s 

v a s a r o s l a i k a s . 
L a p k r i č i o mėnuo 

1-oj i — Visų šven tų j ų 
ir m i r u s i ų j ų d i ena . 

2-oj i — Mirusiųjų a tm i 
n i m o ( V ė l i n i ų ) d iena . 

LIAUDIES 
IŠMINTIS 

J© lyja kelias dienas iš eilės — 
atšals. J© lyja prieš vėją — požymis, 
kad netrukus atšals. 

Kurioje dangaus pusėje matas ryš
kesnės žvaigždės, iš tos pusės ne
trukus kils stiprus vėjas. 

Sakoma, kad spalio šalnos ir trijų 
dienų nevertos. 

Jei dangus giedras — labai 
nesidžiaukite, nes netrukus orai gali 
pabjurti. 

Lapkritis nuo seno vadinamas 
žemos vartais. 

Krv7ia> O , J ū r a t e n e m a r i o j i . 

Sudarytojas Alg imantas 
Šaduik is (Vilnius). 
Žodžių įrašymo pradžia — 
patys šiauriausi laukeliai. 
1 Statinys plaukti ar per(si) -
kelti per vandenis. 2. Laivo 
krovinys pusiausvyrai palai
kyti. 3. Neries dukrele (Dzū
kijos upelis, maitinamas Tra

kų ežero vandeniu). 4 Žaliųjų ežerų landšaftiniam 
draustiniui priklausantis ežeras. 5 Nemuno deltos šaka. 
tekanti uetuvos - Kaliningrado srities siena. 6. Ežeras Traku 
rajone (dar žinomas Žydiškių ežero vardu). 7. Lengvas vasaros 
apavas. 8 Lietuvos dalis Nemuno kairiajame krante 9 
Ežeringosios Aukštaitijos rajono centras 10. Subarto-
nių miške (Varėnos rajone) tyvuliuojantis ežeras. 11 
Didžiagalvė, didžiaakė, rusva, dryžuota verslinė žuvis 
(jūrų vilkas). 12. Atlantinės silkes porūšis, pnsitaikęs 
gyventi Baltijos jūroje. 13. Vieta aplink ežerą 14. Senas 
žvejų kaimas Aukštaitijos nacionaliniame parke (iki 
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U»iJi¥W PATARIMAI 

Jei rytais gersite obuolių acto. 
praskiesto su vandeniu, rizika 
susirgti peršalimo ligomis su
mažės. 

Sergantiems reumatu, pataria
ma maudytis karšto vandens vo
nioje, j kurią įberkite beržo la-pų. 

Jei skauda galvą — pauosry-
kite tarkuotų krienų, sumaišytų 
su actu. 

PASTEBĖJIMAI 
Jei sūnus į motinq, o dukra pa

naši j tevq — šeima bus laiminga 

Kai kate letenėle prausiasi — 

laukite svečiu 

XVII amž pabaigos vadintas Antadnnge). 15. Laivas, kur
suojantis nuolatiniu maršrutu 16. Nedidelis ežerėlis 
Švenčionių rajone, j šiaurę nuo Pabradės. 17. Rūdninkų 
žuvininkystes ūkio centrinė gyvenviete prie Merkio upes ir 
Papio kanalo 18. Klaipėdos šiaurinė dalis Baltijos pa
krantėje 19. Nedidelis jvykis ar atsitikimas, kartais ne
reikšmingas 20 Smulki Baltijos jūros žuvelė, vartojama 
konservams. 21. F3rėjimas prie būklės, priešingos buvu
siai. 22. Ežeras Anykščių rajone ir to paties pavadinimo 
landšaftinis draustinis. 23. Skėtinių šeimos laukinis ir kul
tūrinis prieskoninis, vaistinis augalas. 24. Lašišinių šei
mos šlakuota gėlavandenė žuvis, neršianti ant žvirgždėto 
dugno, ikrus užkasdama. 25. Chininmedžio žievėtas alko-
loidas. 26. Kuršių nerijos (dviejų kilometrų ilgio šiaurine 
dalis), esanti į šiaurę nuo Smiltynės. 27 Ežeras Švenčio
nių rajone. 1967 metais paskelbtas vandens paukščių 
draustiniu 28 Žemas su ąsomis kubiliukas. 29 Ežeras Molėtų 
rajone (to paties pavadinimo pelkėje) — vandens paukščių 
draustinis. 30. Mažiausias Lietuvos administracinis teritori
nis vienetas (jvestas 1940 metų pabaigoje). 31. Tiesia-
sparmų būrio narys 32. Aukštaitijos miestas, per kurį teka 
Laukupė. 33. Eglės šaka. 34 Karpinių šeimos plati ir 

plokščia, karti, lėtai tekančių upių ir 
ežerų žuvis 35 Rūgtis — paprastai ant 
takų, pakelėse, dykvietėse, daržuose 
augantis pašarinis ir vaistinis auga
las 36. Gyvenviete Marijampolės ra
jone (netoli plento į Prienus). įsikūrusi 
prie Yglos ežero. 37 Nedidelis šakotas 
lapuotas pievų ir krūmų augalas 38. 
Upė, įtekanti į pelkėtą Amalvo ežerą. 
39 Ežeras Ignalinos rajone, prie kelio j 
Švenčionėlius 40 Bebrų darbo ..hidro
techninis statinys". 41. Sroves atsi
šakojimas, tekantis priešinga kryptimi 
42 Vietove Nemuno dešiniajame krante, 
netoli Veliuonos, kurioje gimė ir augo so
vietmečiu išgarsėjęs rašytojas. 43 Ne-
užšalanti, atsivėrusi vieta upėje ar ežere 
44 Landšaftinis draustinis Šilutės rajone. 
Nemuno dešiniajame krante, į pietry
čius nuo Pagėgių. 

ATSAKYMAI (8): 
..Tau. Birute". 

1 Šerkšnas. 
2. Kaparas. 
3 Kastytis. 
4. „ZMis". 
5. Mišparai. 
6. Vainutas. 
7 Zalvans. 
8. Kamienas. 
9 Jaunutis 
10. Šilingas 
11. Bdrtes 
i2Pavetas. 
13 Račiūnas. 
14. Purpuras. 
15. Pudingas. 
16.Gafonas 
17Vapufe. 

18 Pagrris. 
19 Salieras, 
20. Kadrilis. 
21. Pavilnys 
22 Maldutis 
23 Mairūnas. 
24. Kirminas 
25.Mkjdotas 
26.DebUas 
27KeJmutis 
28M£kns. 
29. MSūnas. 
30. Krikštą 
31 Krikštas 
32 Nektaras 

Nuotr.: daugkartiniai Lietuvos klasikinių šokių čempionai, 
pasaulio. Europos čempionatų prizininkai, Kauno ,.Sūku
rio" šokėjai — Edita Daniūte ir Arūnas Bižokas. Treneriai 
Jūratė Ir Česlovas Norvaišos. 

Spalio 30 d. Vilniuje rengiamas Klasikinių (standartinių) sportinių 
šokių pasaulio čempiontas. Apie jį mums pranešė Jūratė ir Česlovas 
Norvaišos: „Varžybos vyks naujoje SIEMENS arenoje, Vilniuje. Tai 
— pirmasis renginys šioje salėje ir kartu oficialus jos atidarymas, pašventini
mas. Dalyvaus 71 šokėjų pora iš 34 pasaulio valstybių (iš visų konti
nentų, išskyrus Afriką — neturi pinigų). Atvyks šalių pirmosios ir antro
sios poros. Lietuvai atstovaus Arūnas Bižokas ir Edita Daniūtė (nuotr.) 
.Donatas Vėželis — Lina Chatkevičiūtė (Kauno „Sūkurys"). Čempio
natas turi aukščiausią reitingo klasę. Galvojame, kad Bižokas — 
Daniūtė kovos dėl pasaulio čempionų titulo. Bus gerai, jei taps vice
čempionais — tokio titulo dar neturi. Jie yra 2003 m. pasaulio čempi
onato bronzos medalininkai. Pagrindiniai varžovai — italai. Vėželis — 
Chatkevičiūtė turėtų kovoti dėl pusfinalio. Norėtume, kad patektų į 
dešimtuką ir būtų kuo arčiau finalo. Teisėjauja 9 teisėjai iš įvairių šalių: 
Japonijos, Suomijos Rusijos, Vokietijos, Italijos, Anglijos ir kt. Iš JAV 
— Glen Wais ir Jūratė Norvaišiene iš Lietuvos. 

Mes ir Lietuvos Sportinių šokių federacija esame to renginio orga
nizatoriai. Režisierius — Arnoldas Riekumas. Direktorius — Virginijus 
Visockas, j čempionatą atvyksta tarptautines šokių federacijios prezi
diumas su prezidentu Rudoif Bauman iš Šveicanjos. Renginio globė
ja — p. Alma Adamkienė, org. komiteto pirmininkas Vytas Nėnius — 
sporto departamento prie Lietuvos Vyriausybės generalinis direkto
rius. Pagrindinis rėmėjas — Lietuvos Respublikos Vyriausybe Kauno 
valdžia nepadėjo niekuo, nors dvi Kauno poros atstovauja Lietuvai. 

mailto:biciulyste@draugas.or

