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Mons. A. Svarinskas: „Blogio imperija nežuvo
III Tautinės olimpiados 
įspūdžiai, svarstymai; 
Indrė Tijūnėlienė rašo 
apie ASK „Lituanica” 
jaunimo kelionę į Lietuvą.
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Apokaliptinė
mąstysena būdinga 
didelių sukrėtimų 
laikais, - vedamajame 
sako sės. Ona Mikailaitė.

3 psl.

„Bičiulystei” rašo 
skaitytojai; kitokia 
nuomonė apie Lietuvą.

4 psl.

Stasė E. Semėnienė 
stebisi raudonojoje 
Kinijoje pąjutusi 
imperatorių dvasią.

5 psl.

„Vaiko vartai į mokslą” 
remia Kazlų Rūdos 
beglobių vaikų centrą.

6 psl.

Sportas
* Kauno „Žalgirio” gynė

jas Donatas Slanina sutiko 
atstovauti Sevilijos „Caja San 
Fernando” (Ispanija) koman
dai. 25 metų 191 cm ūgio 
krepšininkas pasirašys 1 metų 
sutartį su galimybe ją pratęsti 
dar vienam sezonui. D. Slani
na praėjusį sezoną buvo rezul
tatyviausias „Žalgirio” žaidė
jas.

* „20-25-108 legendinio vi
durio puolėjo iš Lietuvos Ar
vydo Sabonio žaidimo minutės 
yra geriau nei 40 bet kurio ki
to krepšininko rungtyniavimo 
minučių”, pareiškė Madrido 
„Real” klubo treneris Javier 
Imbroda. Paklaustas apie ga
limą A. Sabonio žaidimą ko
mandoje, jis tvirtino, jog vis
kas yra „pradinėje fazėje”.

* Lietuvos sportininkai
Andrejus Zadneprovskis ir Ed
vinas Krungolcas pateko į San 
Franciske (JAV) vykstančio 
pasaulio šiuolaikinės penkia
kovės čempionato finalines 
varžybas.

* V. Lapėno skraidymo 
mokyklos oro uoste pasibai
gė oficialios 13 ojo Europos ak
robatinio skraidymo čempio
nato varžybos. Lietuvos ko
manda nusileido tik Rusijos 
bei Prancūzijos lakūnams ir 
iškovojo bronzos medalios.

* Lietuvos olimpinės rink
tinės 2004 metų olimpinėse 
žaidynėse Atėnuose vadovu 
patvirtintas Kūno koltūros ir 
sporto departamento generali
nis direktorius, LTOK vice
prezidentas Vytas Nėnius.

* „Laisvės radijas” galėtų 
būti Europos senbuvių ir
naujoku jungtimi, teigia Lie
tuvos prezidentas.

* „Lietuva Statoil” ir jos 
profesinė sąjunga pasirašė 
pirmąją kolektyvinę sutartį.

* Lietuvos premjeras ir 
Karaliaučiaus srities guber
natorius aptarė vizų politiką, 
aplinkosaugą, tautinių mažu
mų padėtį.

Į „Draugo” redakcijos klausi
mus atsakė savo viešnagę Či
kagoje Tėvų jėzuitų namuose 
baigiantis buvęs politinis ka
linys ir rezistentas, Lietuvos

Romoje aptartas
Lietuvos ambasados 

pastato sugrąžinimas

Vilnius, liepos 17 d. (Elta) 
— Trečiadienį vakare prezi
dentas Valdas Adamkus, susi
tikęs su Italijos Respublikos 
prezidentu Carlo Azeglio Ciam- 
pi ir premjeru Silvio Berlusco
ni, baigė oficialius susitikimus 
su šios valstybės vadovais.

Pokalbių metu, be kitų te
mų, aptartas ir Lietuvos am
basados pastato Romoje su
grąžinimo klausimas. Lietu
vos ir Italijos prezidentai iš
reiškė viltį, kad ši problema 
bus kaip įmanoma greičiau 
išspręsta Lietuvai palankia 
linkme.

Asmeniškai pasirūpinti bu- 
vusios Lietuvos diplomatinės 
atstovybės pastato Romoje su
grąžinimo klausimu V. Adam
kui pažadėjo Italijos vyriau
sybės vadovas S. Berlusconi.

Graikijoje įsikūrė 
lietuvių bendruomenė

Atėnuose gyvenantys lietu
viai įkūrė Graikijos Lietuvių 
bendruomenę, kuri sieks pro
paguoti lietuvišką kultūrą 
šioje Pietų Europos valstybėje.

Graikijos LB steigiamasis 
susirinkimas vyko Lietuvos 
ambasadoje Graikijoje. Susi
rinkime išrinkta Graikijos LB 
valdyba, kurią šiuo metu su
daro visos septynios bendruo
menės narės. Bendruomenės 
pirmininke išrinkta Inga 
Apostolopoulou. „Artimiausiu 
metu ketiname įsteigti sekma
dieninę mokyklą, nes daugu
ma bendruomenę įkūrusių 
moterų augina mažamečius 
vaikus”, sakė I. Apostolopou
lou. Jos teigimu, bendruomenė 
taip pat ketina aktyviai daly
vauti visuose lietuviškuose 
renginiuose Graikijoje.

Oficialiai įregistruoti Graiki
jos LB ir įsigyti jai patalpas 
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EUROPA

Prancūzuos prezidentas 
Jacąues Chirac paragino Eu
ropos Sąjungą (ES) ir Rusįją 
„pasitelkti visą turtingą vaiz
duotę”, kad Karaliaučiaus pro
blemos sprendimas būtų ras
tas iki lapkritį vyksiančio Ru
sijos ir ES viršūnių susitiki
mo. „Niekas Europos Sąjun
goje neketina laikyti izoliuotų 
milįjono Kaliningrado ir jo sri
ties gyventojų”, pareiškė J. 
Chirac savo vizito į Rusįją lie
pos 19-20 d. išvakarėse. Kaip 
teigė J. Chirac, reikia „rasti 
galimybę suderinti du reikala
vimus: pirma, garantuoti, kad 
būtų laikomasi Konstitucįjoje 
įtvirtinto laisvo Rusįjos pilie
čių judėjimo principo, antra, 
turint galvoje busimąją Lietu
vos ir Lenkįjos narystę ES tai
kyti šioms valstybėms įstaty
mus, kurie galioja kitose ES 
valstybėse narėse”.

Briuselis. JAV valstybės

partizanų kapelionas monsin
joras Alfonsas Svarinskas.

— Kokia Jūsų nuomonė 
apie „Draugą” — vienintelį 
išeivijos dienraštį?

Konservatoriai kaltina 
vyriausybę žlugdant švietimą

Vilnius, liepos 18 d. (Elta) 
— Tėvynės sąjungos (Lietuvos 
konservatorių) frakcija Seime 
„kaip esminių švietimo siste
mos reformos principų griovi
mą” vertina vyriausybės tre
čiadienį priimtą sprendimą 
leisti miestuose ir rajonų cent
ruose esančiose bendrojo lavi
nimo vidurinėse mokyklose ir 
gimnazijose komplektuoti ma
žiau negu tris vienuoliktąsias 
klases arba gimnazijos trečią
sias klases.

Šiuo sprendimu vyriausybė, 
nedalyvaujant švietimo mi
nistrui Algirdui Monkevičiui, 
pakeitė 1999 m. birželio 7 d. 
nutarimą, kurį priėmė tuome
tinio premjero Andriaus Kubi
liaus vadovaujamas ministrų 
kabinetas.

Kaip teigiama Konservato
rių frakcijos pareiškime, kurį 
pasirašė frakcijos seniūnas A.

sekretoriaus padėjėjas politi
kos ir kariniais klausimais 
Lincoln Bloomfield NATO na
rių ambasadoriams Briuselyje 
sakė, kad Vašingtonas planuo
ja plačią technologijų perdavi
mo režimo peržiūrą, tačiau 
konkrečių terminų nepažadė
jo. Griežta JAV eksporto kont
rolė ir technologijų perdavimo 
įstatymai gerokai apsunkino 
JAV ir Europos karinės pra
monės bendrovių galimybes 
rengti net paprasčiausius ben
drus projektus. Kritikai teigia, 
kad pasibaigus šaltąjam karui 
ir europiečiams vis vieningiau 
veikiant gynybos srityje, tokie 
įstatymai tampa atgyvena.

Madridas. Ispanįjos minist
ras pirmininkas Jose Maria 
Aznar ketvirtadiėnį pareiškė, 
kad krizę dėl netoli Morocco 
krantų esančios ginčijamos 
Perechilio salos su Morocco 
bus mėginama spręsti diplo
matiniais kanalais. Tai buvo 
pirmas jo pareiškimas dėl su

ji tik pakeitė formas”
— Labai miela, kad „Drau

gas” jungia išeivįjos lietuvius: 
visi čia rašo ir skaito, sužino 
kas kur vyksta. Dienraštis at
lieka didelį vaidmenį, nes kon

Kubilius, „su nerimu stebime 
vėl prasidedančius nesusipra
timus įgyvendinant švietimo 
sistemos pertvarką”.

Konservatorių teigimu, pa
darytas pakeitimas švietimo 
sistemos pertvarkos organiza
vime, atsisakant vienodo vidu
rinių ir gimnazijų tinklo per
tvarkymo valstybės lygiu, pa
liekant teisę spręsti kiekvie
nai savivaldybei, ar vidurinė 
mokykla, neturinti pakanka
mo mokinių skaičiaus, gali bū
ti nepertvarkoma į pagrindinę 
mokyklą.

„Tai reiškia, kad Lietuvos 
švietimo sistemoje yra įtei
sinamas chaosas, kai šalia pa
grindinių mokyklų ir gimnazi
jų ilgą laiką egzistuos ir vidu
rinės mokyklos. Tai stabdys 
normalių pagrindinių bei iš
grynintų gimnazijų plėtrą bei 
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sidariusios padėties nuo tre
čiadienio, kai Ispanijos pąjė
gos surengė žaibišką karinę 
operaciją, kurios metu suėmė 
negyvenamą Perechilio salą 
užėmusius Morocco kareivius, 
o vėliau perdavė juos Morocco 
valdžios tarnyboms.

Berlynas. Vokietijos kanc
leris Gerhard Schroeder ket
virtadienį pranešė, kad gyny
bos ministras Rudolf Schar- 
ping buvo nušalintas nuo pa
reigų. Ministras buvo atleistas 
kilus skandalui dėl numano
mų lėšų, kurias jis gavo iš vie
nos ryšių su visuomene fir
mos. Šis skandalas, manoma, 
dar labiau sumažino kanclerio 
galimybes laimėti po 2 mėne
sių vyksiančius rinkimus.

JAV
Vašingtonas. Teroristų 

tinklo „ai Qaeda” vadas Osa
ma bin Laden gali boti nebe
gyvas, tačiau jo organizacijos 
likučiai tebekelia pavojų JAV, 
trečiadienį pareiškė FBI kovos 
su terorizmu skyriaus vadovas 
Dale Watson. Jo nuomonė ne
sutampa kitų aukštų FBI pa
reigūnų nuomone. Pastarieji

soliduoja lietuvius už Atlanto. 
Manau, kad „Draugas” laimin
gas dar ir dėl to, kad čia jo 
niekas nepuola. Kiek girdėjau, 
visi stengiasi tik paremti šį

Rusjja peržiūrės 
karines pozicijas, jei 
NATO išsiplės iki jos

sienų
Helsinkis, liepos 18 d. 

(„Reuters”-BNS) — Rusijos gy
nybos ministras Sergej Ivanov 
pareiškė, kad Maskva bus pri
versta peržiūrėti savo karines 
nuostatas, jei, kaip tikimasi, 
kaimyninės Baltijos šalys pri
sijungs prie Vakarų gynybinės 
sąjungos, ketvirtadienį pra
nešė Suomijos dienraštis „Huf- 
vudstadsbladet”.

„Tokiu atveju Rusija bus pri
versta peržiūrėti ne tik savo 
karines pozicijas, bet ir visą 
spektrą tarptautinių santykių, 
tiek bendrus santykius su są
junga, tiek su minėtomis Bal
tijos valstybėmis”, laikraštis 
citavo jo žodžius. •

S. Ivanov nepaaiškino, ko
kie tai galėtų būti konkretūs 
veiksmai.

Lietuva nori tapti 
Jungtiniu Tautų 
Saugumo Tarybos

nare
Lietuva neatsisako tikslų 

siekti Jungtinių Tautų Saugu
mo Tarybos (JT ST) nenuola
tinės narės statuso, tačiau pir
miausia įgyvendins įsijungimo 
į Europos Sąjungą ir NATO 
tikslus bei taps atsakinga re
gioninės politikos „žaidėja”, 
sakė Lietuvos URM Daugia
šalių santykių departamento 
direktorius Rytis Paulauskas. 
Jis komentavo dienraščio 
„Kauno diena” straipsnį apie 
dešimtmečiui atidėtą tikslą 
Lietuvai siekti JT ST nenuola
tinės narės statuso Jungtinių 
Tautų Saugumo Taryboje.

„Šiuo metu Lietuvos priori
tetai — tapti ES ir NATO 
nare, įsitvirtinti jų struktūro
se, tapti jų strategijos dalimi, 
pagaliau, įtvirtinti savo, kaip 
solidžios regioninės politikos 
veikėjos, įdirbį”, sakė diploma- 
fas- Nukelta į.6 psl.
užsiminė, jog O. bin Laden 
greičiausiai liko gyvas, kai 
JAV pajėgos bombardavo Af
ganistane esančias jo slėptu
ves. Vis naujas spėliones apie 
įtariamojo teroristų vado liki
mą greičiausiai pakursto tai, 
jog trūksta jas patvirtinančių 
faktų.

JAV gynybos sekretorius 
Donald Rumsfeld pareikalavo, 
jog Senatas kuo greičiau pa
tvirtintų sutartį su Rusija dėl 
strateginių branduolinių ar
senalų sumažinimo, kad butų 
galima atsikratyti praeities 
palikimo ir sutikti iššūkius 
dabartiniam saugumui. Pen
tagono vadovas pažymėjo, kad 
JAV savo santykiuose su Rusi
ja perėjo nuo tradicinio prie
šiškumo „prie didžiojo bendra
darbiavimo”. Jis pažymėjo, 
kad „Rusįją ir JAV daugiau 
nebėra strateginės priešinin
kės”, todėl dabar susidaro są
lygos, kurioms esant, „kont
roliuoti ginkluotę nėra būti- 
na .

New York’e buvo nutupdy
tas keleivinis lėktuvas, kurį į 
oro uostą atlydėjo du JAV ka
rinių pajėgų naikintuvai, iš jo 
gavus pranešimą apie įtarti

laikraštį, dar neteko girdėti, 
kad kas sakytų, jog reikia jį 
sunaikinti. Taigi šiuo atžvil
giu „Draugui” geriau, nei lie
tuviškai katalikiškai spaudai

Energetikos ūkis, išskyrus 
„Mažeikių naftą”, šiemet 

pelningas

s

Vilnius, liepos 18 d. (BNS) 
— Penkios elektros energeti
kos bendrovės, atskirtos nuo 
bendrovės „Lietuvos energija” 
ir nuo šių metų pradžios pra
dėjusios savarankišką veiklą, 
pirmąjį šių metų pusmetį bai
gė pelningai — visų jų bend
ras pelnas siekia apie 95 mln. 
litų.

Tiek pat pelno pernai tuo 
pat metu uždirbo dar neper
tvarkyta „Lietuvos energija”, 
iranešė ūkio ministras Petras 
'ėsna.
Jo pateiktais pirminiais duo

menimis, Vakarų skirstomieji 
tinklai per šešis mėnesius 
uždirbo apie 15 mln. litų, Rytų 
skirstomieji tinklai — apie 13 
mln., Lietuvos elektrinė — 
apie 9.5 mln., Mažeikių elek
trinė — apie 4.4 mln., „Lie
tuvos energija” — apie 53 mln. 
litų pelno.

„Lietuvos energija” ir Lietu
vos elektrinė pranešė uždir
busios atitinkamai 55 mln. 
litų ikimokestinio ir 9.5 mln. 
litų grynojo pelno.

Ignalinos AE, pasak P. 
Čėsnos, šiemet suskaičiavo 5 
mln. litų pelną, o pernai tuo 
pat metu ji patyrė 22 mln. litų

„Mažeikių nafta”. Mindaugo MilieSkos (Eltai nuotr

nus orlaivio keleivius. Antra
dienio vakarą iš Čikagos skri
dęs keleivis pranešė apie įta
rimą sukėlusius 7 bendrake
leivius, kurie siuntinėjo, vie
nas kitam raštelius ir keitėsi 
vietomis. Lėktuvas „Boeing 
757" su 98 keleiviais saugiai 
nusileido oro uoste praėjus 20 
minučių po to, kai jo pasitikti 
buvo išsiųsti du „F-16” naikin
tuvai. Įtarimą sukėlę asmenys 
pasirodė esą Indijos artistų 
grupės nariai.

Vašingtonas. Pulti Iraką 
planuojama kitų metų pavasa
rį, trečiadienį rašo laikraštis 
„The Washington Times”, 
remdamasis šaltiniais JAV gy
nybos ministerijoje. Planuoja
mo įsiveržimo tikslas — su
naikinti Irako masinio naiki
nimo ginklų — cheminio, bio
loginio ir galbot branduolinio, 
atsargas. Kita dingstis pradėti 
karo veiksmus — sunaikinti 
Bagdado režimo vadą Saddam 
Hussein.
New York. Daugiau kaip 50 

metų nepageidavusi Jungtinių 
Tautų (JT) narystės, Šveica- 
rija pateikė oficialų prašymą 
tapti šios organizacijos nare.

(ypač „XXI amžiui”).
— Artėja Lietuvos prezi

dento rinkimai. Kokios Jū
sų nuotaikos, prognozės?

Nukelta į 3 psl.

nuostolių.
Pernai nuostolingai dirbusi 

naftos produktų terminalą 
naudojanti bendrovė „Klaipė
dos nafta” šiemet skaičiuoja 
pelną — pirmąjį ketvirtį ji 
uždirbo apie 41 mln. litų. Per
nai įmonė patyrė 9.6 mln. litų 
nuostolių.

Privatizuojamos bendrovės 
„Lietuvos dujos” pirmojo pus
mečio pelnas gali siekti apie 
40 mln. litų. Pernai tuo pat 
metu „Lietuvos dujų” pelnas 
buvo 25.8 mln. litų.

Pirminiais skaičiavimais nu
matoma, kad JAV bendrovės 
„Williams International” val
domas susivienijimas „Mažei
kių nafta” pirmąjį šių metų 
pusmetį pagal Lietuvos aps
kaitos standartus patyrė apie 
100 mln. litų nuostolių.

Ūkio ministras P. Čėsną pa
brėžė, kad tikslių nuostolių 
įmonė dar nesuskaičiavo. Jis 
pripažino, kad susivienijimo, 
turinčio nemažai paskolų JAV 
doleriais, veiklai įtakos turėjo 
smunkantis dolerio kursas lito 
atžvilgiu.

Per 2001 metus „Mažeikių 
nafta” patyrė 268.7 mln. litų 
nuostolių.

INDIJA
Deli. Indijos prezidento rin

kimus didžiule persvara lai
mėjo raketų programos korė
jas, musulmonas Abdul Ka
lant Jo kandidatūrai priešta
ravo Indijos komunistų parti
ja, bet jo išrinkimą preziden
tu, kurio įgaliojimai iš esmės 
yra reprezentacinio pobodžio, 
buvo galima numatyti, nes sa
vo paramą jam žadėjo valdan
čioji koalicija ir pagrindinės 
opozicinės partijos.

TURKIJA
Ankara. Turkijos premje

ras Bulent Ecevit paragino 
JAV tęsti konsultacijas su An
kara, kuri yra svarbi NATO 
sąjungininkė, jeigu jis ketina 
surengti karinę operacįją 
prieš kaimyninį Iraką. „Ira
kas yra mošų kaimynas. Mes 
su juo palaikome gerus san
tykius. Mes jiems (JAV atsto
vams) pareiškėme, jog tiki
mės, kad jie parodys reikiamą 
atsargumą, kad mes nepatir
tame jokios žalos”, sakė B. 
Ecevit. Panašu, kad šios jo 
pastabos rodo sušvelnėjusią 
Ankaros nuostatą.
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SPORTO APŽVALGA

III TAUTINĖ OLIMPIADA
Įspūdžiai, svarstymai, apdovanojimai

Pasaulio Lietuvių Sporto 
žaidynių nebėra. Taip ir turėjo 
įvykti, juk jos buvo pradėtos 
Toronte ŠALFAS sąjungos nu
tarimu 1978 metais, kai Lietu
va dar tebebuvo okupuota ir 
apie Tautinę olimpiadą nega
lėjo svajoti. Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę, žaidynės tu
rėjo užleisti vietą ar susijungti 
su Tautine olimpiada, kuri bu
vo pradėta 1938 m. Kaune.

Ši III Tautinė olimpiada bu
vo patikėta Šiaulių miestui, jo 
naujai išrinktam merui ir 
sporto vadovui J. Petraičiui. Ir 
įvyko š.m. birželio 28, 29 ir 30 
d. Per 3 dienas didesnio mas
to varžybas suorganizuoti ne
įmanoma. Todėl buvo leista 
dalyvauti tik išrinktiesiems, 
taip vadinamiems profesiona
lams. Nereikia stebėtis, kad iš 
užsienio dalyvių buvo vos 15- 
ka. Lietuvos dalis futbolo, 
krepšinio ar rankinio garsiųjų 
žaidėjų po ilgo ir sunkaus se
zono norėjo ilsėtis. Vilniaus te
nisininkai, nepatekę į Šiau
lius, suruošė savo turnyrą tuo 
pačiu metu. Trūko ir rekla
mos, todėl nenuostabu, kad į 
atidarymą susirinko vos pora 
tūkstančių žiūrovų. Programa 
buvo trumpa ir toli gražu ne
prilygo programoms Kaune ar 
Vilniuje. Prieš programą 
trtūkšmingai grojo amerikie
tiško „rock and roll” muzika, 
ne vieną gal net papiktinusi. 
Olimpiadą atidarė pats valsty
bės prezidentas Valdas Adam
kus. Iš viso trūko sportinio 
entuziazmo ir patriotinės nuo
taikos, kaip praėjusiose olim
piadose ar žaidynėse. Atski
rose varžybose, kurių buvo 18,
žiūrovų kaip ir nebuvo.

Kitą dieną įvyko sporto dar
buotojų forumas. Buvo svars
toma olimpiados ateitis, for
matas, vieta. Užsienio sporto 
darbuotojai vieningai pageida
vo, kad būtų pakeistas forma
tas, kad galėtų dalyvauti dau
giau sportininkų iš užsienio, 
ypač daugiau jaunimo, o taip 
pat ir jaunimo dabar išvyks
tančio iš Lietuvos, su tikslu ar 
viltimis, kad jie kada nors 
grįžtų atgal. Taip pat iškelta 
mintis kviesti PLB-nę prisi

dėti prie organizacinio darbo 
su patarimais ir parama. Bai
giant LTO komiteto preziden
tas A. Poviliūnas apdovanojo 
Olimpiniu Kryžiumi už nuo
pelnus išeivijos ir Lietuvos 
sportui ŠALFAS s-gos pirmi
ninką Rimą Dirvonį ir Vytau
tą Grybauską. O olimpinę vė
liavą pasiūlė perduoti Panevė
žiui 2006 metų Tautinei olim
piadai.

Už poros dienų, prezidento 
V. Adamkaus pageidavimu, 
įvyko pokalbis LTO komitete, 
dalyvaujant jo patarėjui spor
to reikalams R. Gaškai, LTO 
komiteto prezidentui A. Povi
liūnui, jo pavaduotojui V. Zu- 
bemiui, ŠALFAS s-gos pirm. 
R. Dirvoniui ir V. Grybauskui. 
Nestebėtina, kad prezidentas 
rado laiko ir reikalo tuo klau
simu pareikšti savo nuomonę. 
Juk jis yra buvęs ŠALFAS s- 
gos pirmininku, II Pasaulio 
Lietuvių sporto žaidynių Čika
goje org. komiteto pirmininku 
ir išvykos vadovas į IV P.L.S 
žaidynes Lietuvoje. Preziden
tas trumpai ir aiškiai išdėstė 
savo nepasitenkinimą netvar
kingu ir nedrausmingu sporti
ninkų paradu, atidarymo 
programa ir pačiu formatu. 
Jis pabrėžė, kad olimpiada tu
ri būti tęsiama ir supranta, 
kad žaidynės buvo tik perei
namasis laikotarpis. Jam pri
tarė ir tas mintis papildė už
sienio atstovai. LTO komiteto 
prezidentas A. Poviliūnas viso 
org. komiteto vardu prisiėmė 
atsakomybę.

Pagaliau Sporto departa
mentas sukvietė visus prisidė
jusius prie organizacinio dar
bo į „Karolinos” viešbutį. 
Jiems buvo padėkota ir toliau 
diskutuota. Kilo net pasiūly
mas suruošti sporto šventę ki
tą vasarą savaitę prieš Dainų 
šventę. Lyg ir atpildas už ne
labai pasisekusią olimpiadą... 
Tačiau dauguma pasisakė 
prieš.

Baigiant Sporto departa
mento gen. direktorius V. Nė- 
nius apdovanojo Praną Gvildį 
iš New Yorko Olimpiniu Kry
žiumi už ilgametį sportinį dar
bą. V. G.

ASK „Lituanica* „mainų komanda” Vilniuje. Iš kairės: Matas Gyvas, Andrius Ragas, Antanas Senkevičius, To

mas Ambutas, Matas Trilis, Algytis Kasputis, Stepas Mažeika, Antanas Petkus, Alei Shimko — priekyje: 
„Šarūno Marčiulionio* krepšinio mokyklos ryšininkė Violeta. Indrės Tįjūnėlienės nuotrauka.

ASK „LITUANICA” JAUNIMAS LIETUVOJE
Lietuvai vėl išvydus nepri

klausomybės pavasarį, dr. Do
natas Tijūnėlis, kaip ir dauge
lis kitų, stengėsi padėti Lietu
vos įmonėms rasti ryšius su 
Vakarų firmomis. Jam ir jo 
kolegoms pasisekė sujungti jų 
darbovietės Prancūzijos filialą 
su maisto įpakavimo įmonė
mis Lietuvoje. Tokiais reika
lais atvykdamas dr. D. Tijūnė
lis apsistodavo „Šarūno” vieš
butyje.

Būdamas lietuvių tautinio 
sporto krepšinio entuziastas, 
jis apsilankydavo šalia esan
čioje Šarūno Marčiulionio 
krepšinio mokykloje. Vieną 
kartą ir sako direktorei Zitai 
Marčiulionytei: „Ar nebūtų 
vaikinams įdomu parungty
niauti Čikagoje?” (Tokios ge
ros idėjos turbūt kyla, kai 
žmogus ir jo šeima neturi ką 
veikti).

Ta mintis direktorei visai 
patiko, beliko grįžus tik įgy
vendinti lengvai išsprūdusį 
nuoširdų pasiūlymą. Atrodo, 
paprasta — paskambinsi į ke
lias gimnazijas ir susitarsi!

Klydome. Pasirodo, kad Illi
nois valstijoje gimnazijos gero
kai iš anksto suplanuoja 
mokslo metų varžybų skaičių 
ir greitosiomis įsiterpti nepa
sisekė. Tik kokia laimė, kad 
turime krūvą vaikų, žentų ir 
vaikaičių, kurie taip pat netu
ri ką veikti! Ir dar didesnė 
laimė, kad žentas dr. Donatas 
Siliūnas ypatingai domisi 
krepšiniu ir ne tik šiaip domi
si, bet ir pats tebežaidžia ir su 
savo draugais savanoriškai 
pavasario savaitgaliais treni
ruoja apie 200 jaunuolių nuo 4 
iki 18 metų amžiaus!

Taigi yra vienas dalykas tu
rėti gerą sumanymą, o kitas jį 
įgyvendinti, ką ir padarė Do
natas Siliūnas su savo žmona 
Daina ir keturiais vaikučiais,

pasikviesdami į pagalbą drau
gus ir gimines (nes ir jie visi 
tikriausiai neturėjo ką veikti).

D. Siliūnas kreipėsi į įvai
rius sporto klubus ir sėkmin
gai suplanavo 5 varžybas pen
kiolikmečių „marčiulioniukų” 
komandai (apie 18 žmonių) 
dešimties dienų viešnagei Či
kagoje 1999 metų kovo mė
nesį. Išsivystė „mainų” progra
ma. Kitais metais penkiolik
mečiai „Lituanicos” krepšinin
kai vyko į Lietuvą ir buvo 
Marčiulionio mokyklos šefuo
jami, o po to „marčiulioniukai” 
vėl viešėjo Čikagoje.

Pirmoji „lituanikiukų” kelio
nė (2000 metais vyko apie 25 
žmones) buvo tokia sėkminga, 
kad šįmet susidarė apie 80 
norinčių važiuoti, t.y. trys ko
mandos (1986-1987 m. gimi
mo, 1988-1989 m. gimimo, 90 
m. gimimo) bei jų šeimos. Va
žiavo trys kartos — vaikai, tė
veliai ir net seneliai!

Marčiulionio mokykla tiesio
giai rūpinosi „mainų” 1986- 
1987 m. gimimo) komanda. 
Vaikai buvo nemokamai apgy
vendinti ir maitinami mokyk
los bendrabutyje, jų giminės 
gavo nuolaidą „Šarūno” vieš
butyje. Labai nuoširdi, darbšti 
ir rūpestinga mokyklos ry
šininkė Violeta Mirimavičiūtė 
padėjo Dainai Siliūnienei ir vi
sais kitais reikalais — netil
pusius į „Šarūno” viešbutį pa
siūlė apgyvendinti netolima
me „Naujajame Vilniuje”, už
sakė autobusus grupės trans
portui. Gracijus Naujikas rū
pinosi finansais — pranešda
mas Trakų pilyje vykusio 
spektaklio „Graikas Zorba” bi
lietų bei ekskursįjų ir autobu
sų kainas ir iš Dainos gavęs 
pinigus, užmokėjo susidariu
sias išlaidas. Džiugas Nutau- 
tas sudarė varžybų tvarka
raštį. Visi trys (Violeta, Graci-

jus ir Džiugas) ištikimai lydėjo 
mūsų grupes Vilniuje ir Kau
ne. Iškeldama savo ilgą gel
toną skėtį, Violeta buvo kelro
dis ir vaikai greitai ją praminė 
„Mary Poppins”.

Dar būnant namuose Dona
tas ir Daina Siliūnai bei Rena
ta ir Stepas Žiliai pasirūpino, 
kad visoms komandoms būtų 
varžybos ne tik su Vilniaus, 
bet ir su Kauno, Klaipėdos ir 
Palangos komandomis. Ka
dangi kai kurie pirmą kartą 
važiavo į Lietuvą, buvo ir lie
tuviškai nekalbančių, jie pa
rengė ir siūlytiną turizmo 
programą.

Iš anksto buvo susitarta ir 
su restoranais, kad efekty
viau sektųsi aptarnauti iš kar
to užėjusius 45 ar 80 žmonių. 
Iš restoranų elektroniniu paš
tu arba faksu buvo gauti val
giaraščiai, o Dainai juos pa
dauginus ir išdalinus šeimoms 
buvo galima dieną prieš atei
nant restoranams pranešti, 
kas ką valgys ir apie kelintą 
valandą atsirasim. Ši sistema 
veikė su įvairiu pasisekimu, 
nes vis tiek iš karto ateidavo 
didelė grupė žmonių.

Indrė Tijūnėlienė 
Bus daugiau

PAGERBTAS PRANAS GVILDYS
Pagaliau, pagaliau buvo ati

duota tai, kas jau seniai pri
klausė. Pagaliau buvo pagerb
tas vienas iš labiausiai nusi
pelniusių išeivijos sportui. 
Liepos 6 d., Karaliaus Min
daugo karūnavimo šventės 
proga, prezidentas V. Adam
kus apdovanojo Praną Gvildį

Gedimino ordinu. O vakare 
prezidentūroje jis su žmona ir 
visa eile kitų apdovanotų, kar
tu su vyriausybės nariais ir 
užsienio diplomatais dalyvavo 
ištaigingame priėmime.

Apie Praną Gvildį ir jo nuo
pelnus reiktų didžiulio tomo. 
Jo pagrindinė sporto šaka bu

vo stalo tenisas. Jis dominavo 
lietuvių (ir pabaltiečių) stalo 
tenise daugiau negu dešimt
metį, laimėdamas čempiono ti
tulą 11 kartų. 6 kartus iško
vojo kanadiečių tarpe Ontario 
čempiono titulą. O 1958 m. 
laimėjo ir visos Kanados titu
lą. Jis buvo pakviestas atsto
vauti Kanadai tarptautinėse 
varžybose. Ilgus metus jis tre

Pranas Gvildys 1991 m Kaune veda New Yorko .Atletų’ klubą parade per IV sporto žaidynes

niravo Toronto „Vyčio” stalo 
tenisininkus. Jis dar gerai žai
dė krepšinį ir lauko tenisą.

1962 metais persikėlęs į 
New Yorką, jis visas jėgas ir 
energiją atidavė organizaci
niam darbui. Perėmęs 
ŠALFAS s-gos Rytų apygardos 
vadovavo pareigas, jis atgaivi
no pradėjusį merdėti apygar
dos sportinį gyvenimą. Išrink
tas N.Y. „Atletų” klubo pirmi
ninku, iškėlė klubą į pirmau
jančių tarpą ŠALFAS sąjun
goje. Suorganizavo gražius 
sportininkų būrius į III Pa
saulio lietuvių žaidynes Aust
ralijoje ir į IV Lietuvoje. Jo 
puiki krepšinio komanda 
Australįjoje pralaimėjo tik lie
tuvių rinktinei iš Lietuvos. 
Suorganizavo įspūdingą „Atle
tų” klubo 90 m. jubiliejų, regu
liarias treniruotes „Kultūros 
židinyje”. Visais būdais kėlė 
pinigus „Židiniui”.

Daugiau kaip 60 m. jis 
sportavo ir pasišventusiai dir
bo ŠALFAS s-gai, Toronto „Vy
čiui", JAV Rytų sporto apy
gardai ir NY „Atletų” klubui.

Pagarba jam! Ir geresnės 
sveikatos!

V. G.
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EDMUNDAS VENAS, MD„ S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 
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Tel.773-229-9965
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9055 S.Roberts Rd., Hickory 
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MARIUŠ KATIUUŠ, M.D. 
CHIRURGAS
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„LITUANICOS” FUTBOLININKAI IŠLIKO „MAJOR” DIVIZIJOJE
Liepos 14 d. Lemonte įvyku

siose paskutinėse šių pirmeny- 
binių metų Metropolitan” ly
gos rungtynėse „Lituanicos” 
vyrų futbolo ekipa sužaidė ly
giomis — 2-2 su „Green- 
White” klubo vyrais. Šio taško 
mūsiškiams kaip tik užteko 
išsilaikyti geriausiųjų Čikagos 
ir apylinkių komandų grupėje, 
vadinamoje Major” divizijoje.

Tačiau lietuvių komandos 
pasirodymas sekmadienį buvo 
gana vidutiniškas. Buvo gali
ma pąjusti, kad daugumas 
žaidėjų yra praradę sportinę 
formą ir bent pirmame kėli
nyje nerodė didesnio noro ak
tyviau pasireikšti. Taip pat 
jautėsi ir susižaidimo stoka, 
kadangi gana daug vyrų dėl 
laiko trūkumo bei kitokių 
priežasčių nebelanko treniruo
čių.

Todėl nieko nuostabaus, kad 
pirmame kėlinyje varžovai 
pirmieji pelnė įvartį. Antrojo 
pradžioje jie rezultatą padidi
no iki 2-0 savo naudai. Tuo
met, kaip atrodė, lietuvių eki
pos vyrai lyg atgimė, nes ne
norėjo pralaimėti, o parodė, 
kad jie nėra iš kelmo spirti.

Pirmąjį įvartį iš tolimesnės 
distancijos pelnė R. Jakubaus
kas. Tada mūsiškiai turėjo ir 
daugiau progų, kurių vieną 
Puškorius sugebėjo paversti 
įvarčiu. Išlyginus pasekmę, 
lietuviai panoro pelnyti per
galę ir surengė kelias pavojin
gas atakas. Priešpaskutinėje 
minutėje turėjo galimybę pel
nyti tris taškus, tačiau labai 
stiprų smogį nuo savų vartų 
nukumščiavo neblogai „Green- 
White” vienuolikės vartus gy
nęs vartininkas.

Žinoma, pergalė „Lituanicą” 
būtų pakėlusi dar vienu ar

dviems laipteliais aukščiau. 
Galutinės pirmenybinės len
telės negauta, tačiau „Lituani- 
ca” su 21 tašku užims 7-tą ar 
8-tą vietą. Paskutinėje vietoje 
liko lenkų „Legovia”, o prieš-

Virgiu Žuromsku nusprendė 
pasilikti Amerikoje.

Gytis atvyko Čikagon ir čia 
su „Lituanicos” klubo valdybos 
narių pagalba galėjo įsikurti. 
Netrukus sportininkas (o taip

paskutinėje — 9-oje taip pat pat ir V. Žuromskas) pradėjo 
lenkų klubas — Jjghtning". rungtyniauti klubo pagrindi-
Šio klubo futbolininkai dėl iš
likimo „major” divizijoje liepos 
27 dieną žais rungtynes su 
žemesnės užėmėju — „Cent
ram Sport” ' klubu. Pirmąją 
vietą jau užsitikrino trečioji 
lenkų komanda — „Eagles”, 
kuri sekmadienį „sukūlė” 
„Schwaben” net 8-1. Antrai
siais liko „Vikings”, o trečiai
siais — „United Serbs”.

Atsisveikinta su 
G. Kavaliausku

Po sekmadienį, liepos 14 d., 
įvykusių pirmenybinių rung
tynių prieš „Green-White” įvy
ko ilgamečio „Lituanicos” fut
bolo klubo vyrų komandos žai
dėjo Gyčio Kavaliausko pager
bimas. Šis 11 metų pirmoje 
futbolo ekipoje rungtyniaujan
tis futbolininkas nusprendė 
baigti aktyvaus žaidėjo kar
jerą ir daugiau laiko skirti 
šeimai bei kitiems reikalams.

G. Kavaliauskui pažymėji
mo ženklą įteikė klubo pirmi
ninkas Albertas Glavinskas, 
taręs ir trumpą padėkos žodį. 
Kiti klubo žaidėjai bei publika 
šiam vyrui irgi dėkojo plojimu.

Reikia pažymėti, kad Gytis 
buvo vienas iš pareigingiausių 
ir geriausių žaidėjų. Jis Ame
rikon atvyko su Vilniaus „Žal
girio” (praktiškai Lietuvos 
jaunių rinktinės) komanda. 
Sužaidus rungtynes Čikagoje 
ir kitur, bebūnant Floridoje, 
kartu su komandos draugu

nėję komandoje. Gytis sėk
mingai baigė St. Xavier uni
versitetą ir dirba finansų sri
tyje. Yra garsiosios finansų 
bendrovės „Solomon Smith 
Bamey”, įsikūrusios Čikagos 
miesto centre, konsultantas, 
tvarko ir Draugo fondo finan
sinius reikalus.

Studįjuodamas universitete, 
Gytis visą laiką buvo ir tos 
mokslo įstaigos futbolo rink
tinės narys. Komandos drau
gai jį vertina kaip draugišką 
ir sumanų vyrą su kuriuo yra 
lengva bendrauti.

Visi pasigesime Gyčio atei
tyje. Galimas daiktas, kad jį 
dar matysime klubo veteranų 
futbolo ekipos eilėse. T .inirimo 
jam kuo geriausios sėkmės 
ateityje!

Rungtynės — įamžintos 
filmąjuostėje

Paskutinės šio sezono rung
tynės, įvykusios praėjusį sek
madienį aikštėje prie PLC Le
monte, buvo įamžintos vaiz- 
dajuoatėįe. Tą darbą atliko ži
nomas Čikagos lietuvių veik
los filmuotojas Aleksandras 
Plėnys.

Buvo įamžintos ne vien tik 
pačios rungtynės, bet ir pasi
kalbėjimai su kai kuriais žai
dėjais bei svečiais, o taip pat 
ir G. Kavaliausko pagerbimas.

Šią video juostą ateityje ga
lės įsigyti mūsų fbtbolo mė- 
rt)“- E. Š.
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PAKEITĖ
Atkelta iš 1 psl.

— Jau trečią kartą rinksime 
prezidentą, bet rimtų rinkimų 
iki šiol, manau, kad nebuvo. 
Šįkart beveik visi kandidatai 
— buvę partijų instruktoriai, 
sekretoriai ir KGB agentai. 
Turėtų bent sąžinės, politinės 
atsakomybės ir nors nelįstų, 
kur nereikia. Bet ne — jie tik 
juokiasi iš mūsų!

Yra pora ir geresnių kandi
datų, bet jie labai neišpopu
liarinti. Pavyzdžiui, konserva
torius Andrius Kubilius. Jis 
save laiko intelektualu, su 
liaudimi nesusitinka. Bijau, 
kad už jį mažai kas balsuos... 
Kitas jaunas, teikiantis vilčių 
kandidatas yra Rimantas Da
gys, atstovaujantis partijai 
„Socialdemokratija 2000”.

Kiek girdėjau apie jo asmeninį 
gyvenimą, atrodo, jog yra rim
tas vyras. Gal kada jis to so
cializmo nusikratys ir bus vi
siškai padorus politinis veikė
jas. O dėl priklausymo vienai 
ar kitai partįjai — tai ne pag
rindinis klausimas. Kai mes 
lageryje buvome, niekas ne
klausė apie partijas, o klausė, 
ar KGB parsiduosi, ar ne. Na, 
ir dabar tas pats. Minėti vyrai 
gal kada nors ateityje taps 
prezidentais, bet šįmet rinki
mų jie tikrai nelaimės. Dr. K. 
Bobelis apskritai neišlaiko 
kritikos. Tikiuosi, kad Valdas 
Adamkus vėl kandidatuos, ir 
nors jis nėra idealus preziden- 
tas, -bet bus geriau, negu kai
rieji. Mūsiškiai dešinieji ma
no, kad pirmame ture kiekvie
nas eis už savo partiją, o ant
rame — visi dešinieji apsi- 

jVfįgg.už -V. Adamkų. Bet ar 
bus tas antras turas, ar mes 
neprakišime? Apskritai artė
jantys prezidento rinkimai 
nieko gero nežada, ir, manau, 
kad Kalėdos bus liūdnos...

— Kaip vertinate dabar
tines Lietuvos dešiniųjų 
politines pąjėgas?

— Tai kad dešiniųjų Lietu
voje apskritai beveik neliko. 
Buvo konservatoriai ir krikš
čionys demokratai, o dabar su
skaldytos abi partijos. Birželio 
16 d. įvyko Lietuvos krikščio
niškosios demokratijos parti
jos (LKDP) atkūrimas. Duok 
Dieve, kad šiai partijai pa
vyktų sujungtų visus krikščio
nis demokratus (o jų buvo apie
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FORMAS”
11,000). Būtų gera, kad šitą 
partiją, kas gali, paremtų. Vi
sa bėda, kad artėjant rinki
mams dešinieji neturi pinigų 
pravesti rinkiminę kampaniją 
— pasisamdyti spaudą, tele- 
vizįją ir kt. O kitos partijos 
turi pinigų ir perka dovanas 
bei dalina liaudžiai: sriubos 
koncentratus, alų ir pan. Deja, 
Lietuvoje šitie metodai dar 
veikia... Blogio imperija, kurią 
paskelbė prez. R. Reagan, ne
žuvo — ji tik pakeitė formas. 
Ji buvo atvira, o dabar yra ra
finuota ir užmaskuota. Taigi, 
kiekvieno padoraus lietuvio ir 
kataliko pareiga yra su blogio 
imperįja kovoti, kokiom for
mom ji besireikštų — ir savo 
širdy, ir aplinkoj. Todėl ir ka
talikams, ir lietuviams reikėtų 
labiau tarpusavyje jungtis, 
aiškintis gyvenimo reiškinius. 
O nekovoti — lygu išdavystei. 
Dievo ir Tėvynės.

— O kokia forma šian
dien ta kova turėtų vykti? 
Turbūt neraginate griebtis 
ginklų?

— Viena iš didžiausių blogy
bių Lietuvoje yra tai, jog daug 
kas nesupranta, kad mes da
bar kovojame ne ginklais, o 
ideologija. O jei neturėsime 
spaudos — ideologinės kovos 
nebus. Tuo tarpu mes, Lietu
vos katalikai, turime labai ne
daug periodinių leidinių. Yra 
katalikiški žurnalai: „Sando
ra”, „Artuma”, „Židinys”. Ta
čiau jie yra siauram ratui, in
teligentams. O populiariau
sias katalikiškas periodinis 
leidinys — tai dukart per sa
vaitę išeinantis laikraštis 
„XXI amžius”. Tai yra tęsinys 
prieš karą ėjusio prel. Pruns- 
kio (kuris dabar yra prie mir
ties) redaguoto laikraščio „XX 
amžius”. Sis laikraštis išeina 
palyginus mažu tiražu: trečia
dieniais — apie 3,500, penkta
dieniais — apie 6,000 egzemp
liorių, o gera būtų, jei tas 
skaičius siektų 20,000-30,000. 
Tačiau „XXI amžius” vis tiek 
turi tam tikros įtakos: duoda 
gerų katalikiškų, taip pat ir 
politinių žinių, politinių apy
braižų, rašoma apie tai, kas 
dabar labiausiai skauda — 
apie Čečėnįją, Lietuvos laisvės 
kovas, partizanus ir t.t. Dėl to 
laikraštis yra daugelio ne
mėgstamas, daug kas prieš jį 
nusistatę (net kioskuose pla-

Žemaitkiemyje (Ukmergės raj.), šventinant paminklinį akmenį 1945-1948 m. už nepriklausomybę žuvusiems 
atminti, kalba mons. Alfonsas Svarinskas. 1998 m.
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tintojai jį padeda apačioje, kad 
niekas nematytų, pasiteisin
dami, kad „niekas nepirko”).

Visų lietuvių katalikų — 
taip pat ir išeivijoje — pareiga 
būtų palaikyti šį laikraštį: pa
remti jį tiesioginėmis aukomis 
arba užsakyti artimiesiems 
Lietuvoje, o geriausia — ir vie
na, ir kita. Taip pat kviečiame 
paremti ir dar du laikraščius 
— „Valstiečių laikraštį” bei 
„Lietuvos aidą”. „Valstiečių 
laikraštis” turi vieną didžiau
sių tiražų Lietuvoje (apie 
78,000). Jame savo skiltį turi 
ir krikščionys demokratai. Tai 
labai naudingas laikraštis kai
mo žmonėms — daug prakti
nių patarimų, rašinių jiems 
aktualiomis temomis. Tad jį 
reikėtų užsakyti savo provin
cijoje gyvenantiems artimie
siems. Na, o „Lietuvos aidas” 
dabar yra visiškai nusteken
tas — pirktas, pardavinėtas... 
Tačiau dabartinis redaktorius 
talpina visus mūsų, krikščio
nių demokratų, straipsnius. 
Be to, visą pusmetį buvo pub
likuojami geri straipsniai apie 
komunizmą. Tad, manau, kad 
šį laikraštį reikia paremti, nes 
kol kas geresnio neturime.

— Minėjote, kad kuo 
greičiau norite grįžti atgal 
į Lietuvą, nes ten laukia 
nebaigti darbai. Papasako
kite apie juos.

— Stengiamės įamžinti už 
Lietuvos laisvę žuvusių parti
zanų atminimą. Vienas tokių 
darbų — Didžiosios kovos apy
gardos (8-O8ios) partizanų par
kas. Jį įkūrėme prieš penketų 
metų Ukmergės, Panevėžio 
autostrados šeštajame kilo
metre Utenos link. Jo teritori

ja — apie 60 hektarų Per par
ką eina plentas Zarasai-Kau- 
nas bei teka Šventosios upė, į 
kurią iš vienos pusės įteka 
Mūša, o iš kitos — Siesartis. 
Tai labai graži vieta. Yra ke
turi tvenkiniai, auga jaunas 
miškas. Norėjome pastatyti 
paminklą, tačiau neturėjome 
lėšų brangiam, tad sukūrėme 
Kryžiaus kelią — 14 didelių 
ąžuolinių kryžių. Tai Kristaus 
ir Lietuvos partizanų kančios 
priminimas: 12 kryžių skirta 
dvylikai apygardos batalionų, 
13-asis — žuvusiems apygar
dos vadams ir paskutinis, 14- 
asis bus Prisikėlimo kryžius. 
Viskas jau paruošta, bereikia 
pastatyti estradą ir siurblinę. 
(Tikiucsi, kad Čikagos lietu
viai rudenį šį parką galės pa
matyti Amerikos lietuvių tele
vizijos programoje, mat esame 
susitarę, kad Arvydas Renec- 
kis atvyks filmuoti. Beje, 
ALTV vadovui esu labai dė
kingas už man skirtą visą va
landą eterių!). Norėjome parką 
jau šįmet pašventinti, bet tur
būt neišeis — iškasus vieną 
tvenkinį liko dvi krūvos že
mių. Deja, mūsų sunkvežimiai 
seni ir nemodernūs — vis dar 
varomi benzinu, o jo nėra... 
Tad nors kalėdoti ir sunku (vi
sada geriau duoti, negu pra
šyti), norėčiau paprašyti išei
vijos lietuvių pagalbos. Gal 
kas galėtų mus paremti? Gal 
kieno giminės buvo partiza
nai, žuvo už tėvynės laisvę. 
Dabar jau pinigų daug nebe
reiks — manau, jei gaučiau 
kokią 20,000 litų, tai galėčiau 
visas „skyles užkamšyti”. Tuo
met galėtumėme padaryti res
publikinės reikšmės parką bei

pastatyti vardinę atminimo 
lentą su visų žuvusių šios apy
gardos, kuri apima dalį Uk
mergės, Kauno, Vilniaus ir vi
są Kaišiadorių apskritį, parti
zanų pavardėmis.

Be to, esu numatęs dar du 
paminklus — Kryžkalnyje ir 
ties Vidukle. Pirmasis būtų 
Kęstučio apygardos, apėmu- 
sios dalį Tauragės, Jurbarko, 
Kelmės ir Raseinių apskričių, 
memorialas (surinkta apie 
2,000 žuvusiųjų pavardžių). 
Vietoje vadinamosios „karei
vių mergos”, kuri dabar atsi
dūrė Grūto parke, iškiltų apie 
17 metrų aukščio koplyčia su 
kryžiumi. Ta vieta yra di
delėje kryžkelėje (Šiauliai-Til- 
žė ir Klaipėda-Kaunas), apie 
20-ies n trų aukštuma, tad 
paminklas būtų iš labai toli 
matomas. Aplink bus apsodin
ta kalnų pušaitėmis — jų jau 
apie 2,000 pasodinta. 0 kitas 
projektas — tai būtų Kristaus 
kančios kelias, kuriam esu nu
matęs vietą ties Vidukle esan
čiame apvažiavime, kuris jun
gia žemaičių plentą ir auto
stradą Vilnius-Klaipėda. Pla
nuojame padaryti 14 stočių: 
per vidurį — Kristaus kančios 
simbolį, o aplinkui — 14 temų 
iš Lietuvos ir bažnyčios istori
jos, kad žmonės atėję pasi
melsti susipažintų ir su Lietu
vos istorija. Man labai patinka 
Lurdas, tad kartais pagalvoju, 
o gal susitarti su prancūzais, 
kad jie mums nukopijuotų? 
Tačiau lietuviai menininkai 
ambicingi, sako, mes patys su
kursime.

Nukelta į 5 psl.
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Sės. Ona Mikailaitė

Apokalipsė mūsų laikais
Pastaruoju laiku, ypač po 

rugsėjo U-tos įvykių, Ameri
koje išpopuliarėjo apokalipti- 
nė literatūra bei įvairūs spė
liojimai apie pasaulio pabaigą. 
Ir posovietinėje Lietuvoje 
žmonės labai gaudo visokias 
pranašystes bei pranašus.

Milijonai amerikiečių su 
aistringu susidomėjimu ryte 
ryja romanų seriją, sukurtą 
evangelikų pastoriaus Tim La- 
Haye su rašytojo Jerry Jen- 
kins pagalba. Tų romanų jau 
išleista dešimtmilįjoniniais ti
ražais. Šiose intriguojančiose 
knygose vaizdingai pasakoja
ma apie Kristaus ir Antikristo 
kovas šių dienų pasaulyje bei 
aiškinami ženklai, nurodantys 
biblinės apokalipsės pasireiš
kimus.

„Apokalipsė” — graikų kal
bos žodis, kuris reiškia uždan
gos praskleidimą, t.y. slaptų 
dalykų atidengimą. Daugelis 
įvairių krikščioniškų sektų 
atstovų mano, jog esame apo- 
kaliptiniame amžiuje ir kad 
nūdienio pasaulio įvykių už
danga gali būti praskleista ti
kėjimo akimis reginčiam žmo
gui. Kaskart vis ryškėja, jog 
Dievas ir piktoji dvasia — 
Gėris ir Blogis — veda žūtbū
tinę kovą pasaulio arenoje: ko
vojama dėl žmonijos ateities ir 
ta kova nuspręs galutinį žmo
nijos likimą — pražūtį ar iš
sigelbėjimą.

Tokia mąstysena nėra nau
ja: ji pasireiškė jau pirmajame 
amžiuje po Kristaus. Pirmieji 
krikščionys — mažas ir aršiai 
persekiojamas būrys žmonių 
— aistringai tikėjo, jog jų kan
čios greit pasibaigs Antruoju 
Kristaus atėjimu, kuomet vi
sas pasaulis norom nenorom 
praregės Gėrio bei Blogio tik
rovę ir turės pripažinti Kristų 
savo galybėje, nors nesugebėjo 
jo atpažinti po nuolankumo ir 
žiaurios mirties priedanga. 
Seniausias Antrojo atėjimo 
apibūdinimas, semiantis iš 
turtingo Senojo Testamento 
įvaizdžių lobyno, randamas 
pačiame pirmame Naujojo 
Testamento rašte — šv. Pau
liaus laiške tesalonikiečiams, 
parašytame 50-51 m.

Susijaudinusiems ir būgš
taujantiems tesalonikiečiams 

• Paulius kalba taip: „Ir tatai 
jums sakome Viešpaties žo

džiais, jog mes, gyvieji, išli
kusieji iki Viešpaties atėjimo, 
nepralenksime užmigusiųjų. 
O pats Viešpats, nuskambėjus 
paliepimui, arkangelo balsui 
ir Dievo trimitui, nužengs iš 
dangaus. Tuomet pirmiausia 
prisikels tie, kurie mirę, susi
vieniję su Kristumi, paskui 
mes, gyvieji, išlikusieji, kartu 
su jais būsime pagauti oran, 
debesysna, pasitikti Viešpa
ties ir taip visuomet pasiliksi
me su Viešpačiu” (1 Tęs 4, 15- 
17). Krikščionims tesalonikie
čiams, mat, rūpėjo, kas nutiks 
jų brangiems įnirusiems, kai 
Kristus pasirodys savo garbė
je.

Pastoriaus LaHayes sukurti 
romanai remiasi kaip tik šių 
šv. Pauliaus žodžių raidišku 
interpretavimu. Pats šv. Pau
lius tačiau vėlyvesniuose savo 
raštuose jau vadovavosi kita 
mąstysena: antrasis Kristaus 
atėjimas, pasaulio pabaiga ir 
su ja surišti apokaliptiniai 
įvykiai, kada nors ateis, bet 
nebūtinai tuojau pat. Tuo tar
pu krikščionių užduotis tvirtai 
laikytis Kristaus ir jo mokymo 
pasaulio bei piktosios dvasios 
sukeltų audrų sūkuryje.

Apokaliptinė mąstysena bū
dinga didelių sukrėtimų lai
kais, tačiau Katalikų Bažny
čia jau 2000 metų moko, jog 
pasaulio pabaiga, Antikristo 
siautėjimai ir Antrasis Kris
taus atėjimas neturi tapti 
smalsavimo, nuogąstavimo ar 
betikslio blaškymosi priežasti
mi. Visais amžiais Bažnyčia 
buvusi atsargi su Antikristo 
titulo pritaikymu istoriniams 
asmenims: pirmojo krikščio
niško amžiaus pabaigoje žiau
rusis imperatorius Neronas 
buvo vadinamas Antikristu, o 
mūsų laikais Hitleris ir Stali
nas apdovanoti tuo vardu. Es
minis Kristaus Antrojo atėji
mo dėsnis yra tas, kad, anot 
paties Kristaus, niekas negali 
žinoti, kada ateis pasaulio pa
baiga, kada Kristus apsireiš
kia visa savo garbe ir Gėrio su 
Blogiu kova bus galutinai lai
mėta. Tai yra dangiškojo Tėvo 
paslaptis.

Gėrio ir Blogio kova vyksta 
nuolat: ji vyksta viešoje pa
saulio įvykių arenoje ir slap
toje žmogaus širdies gelmėje.
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Gerai, kad
šimtasiūlės taip pasiūtos, jog gali abi puses nešioti.
Išsivertėm ir nesimato. Atsirado nauju humorisčių, 
išėjo į darbą su numeriais. Vėl kaip vakar, šiandien 
šitas į karcerį. Juokinga ir graudi komedįja. Grotų nie
kas nenuiminėjo, duris rakino po senovei ir tas ža
dėtasis įsakymas nesirodė. Režimas po truputį aštrėjo. 
Konvojai darėsi vis įžūlesni, žiauresni. Vienas konvo
jus ukrainietis kartais pašnekindavo mus ir sakėsi, 
kad ir jo tėvas buvęs politinis kalinys, miręs kažkur 
šiaurės lageriuose. Jis mums papasakojo, kad jiems 
kareivinėse skaitė naują nutarimą, bet kitokį negu 
mums. Jiems nurodyta kalinius ypač saugoti ir nedvi
prasmiškai pažadėję, kad jeigu kuris nušaus bėgantį 
ar bandantį bėgti kalinį, tas gaus tris mėnesius atos
togų ir premįją. Tik būtina nušauti bėgantį. Tas karei
vukas patarė mums būti labai atsargioms, nes esą 
konvojai tariasi daryti provokacijas. Ilgai laukti nete
ko. Sužinojome, kad vyrus jau apšaudė. Nušovė du ka
linius darbo zonose. Kareivių manevras buvo toks: su
sitaria iš anksto trise: vienas stovi bokštelyje, o kiti du 
slankioja kur nors netoliese. Bokštelyje esantis nu
žiūri kur arčiau dirbantį kalinį, jį nušauna, o anie du 
čiumpa ir užmeta nušautąjį ant zapretnos tvoros. Štai 
jums ir bėgantis kalinys. Iškviečia iš kareivinių komi
siją, ši nufotografuoja ar nufilmuoja, parašo protokolą 
ir viskas gerai. Ir laisvieji pasidarė kažkokie atsarges
ni ar nepasitikintys, ypač meistrai. Jau ir laiškus iš
siųsti imdavo labai nenoriai. Net ir tie, kurie anksčiau 
pluoštais siųsdavo. Tokia tragedįja ir mūsų brigadoje 
buvo. Pagyvenusi moteris Adelė per pietų pertrauką, 
kol mes kas snaudėme, kas duonos žiauberę graužė- 
me, nuėjo išsiskalbti Skarelės. Vandens čiaupas buvo 
visai netoli. Už kokių dešimties metrų draudžiamoji 
vielų tvora. Netoli konvojaus bokštelis. Kai išgirdome

šūvį ir išbėgom, Adelė jau buvo užmesta ant vielų, o 
du konvojai stovėjo šalia su atstatytais į mus šautuvų 
durtuvais.

Visi šie dalykai dėjosi 1954 m. Vyrai pradėjo protes
tuoti prieš tokius konvojų išpuolius, bet niekas ne
kreipė dėmesio, atrodė, jog taip ir turi būti. 1954 m. 
gegužės pradžioje išseko žmonių jėgos, trūko kantry
bė, ėmė vyrai kalbėti apie sukilimą. Pakęsti vis įžū
lesnius išpuolius buvo nepakeliama. Tegu sušaudo vi
sus arba duoda gyventi — nutarė kaliniai. Mes, mote
rys, kentėme, nors gerkles laidėme, šaukėme viršinin
kams, kad taip neįmanoma nei dirbti, nei gyventi. 
Mums su atlaidžia šypsenėle atsakydavo, kad mes čia 
tam ir esame, jog iš mūsų tyčiotųsi. Mums vyrai per
mesdavo laiškučius ir vis užsimindavo apie artėjantį 
streiką. Režimas dabar jau nesiskyrė nuo smurto. 
Laukėme, kas bus. Ir sulaukėme...

Keturiasdešimt dienų po juoda vėliava. 1954 m. 
gegužės 16 buvo sekmadienis. Vakare pamatėme mū
sų zonoje vyrus. Tai ir buvo sukilimo pradžia. Keletas 
aktyvesnių pasitarę suorganizavo daugiau kalinių ir 
pasakė, kad eina moterų aplankyti. Norinčių pasima
tyti su tautietėmis atsirado pulkas. Vyrai kaip niekur 
nieko perlipo mūro sieną, skiriančią mūsų lagpunktus, 
ir pasklido po moterų zoną. Prieš tai buvo susitarę 
rinktis po poros valandų prie trečio barako ir laukti 
valdžios. Prisimenu, buvo keista ir truputį pikta. 
Laksto po barakus ir ieško tautiečių. Greitai nusirami
nome, sužinoję, kad tikslas visai kitas. Išžvalgyti mū
sų zoną. šitai žinojo nedaugelis. Žinoti barakų išdės
tymą ir viską, kas gali praversti ateičiai. Didesnė vyrų 
dalis ir buvo nusiteikusi tik pasimatyti su tautietėmis.

Po poros valandų visi rinkosi prie trečio barako, kur 
buvo numatę laukti puolimo. Puolimo nebuvo. Nebuvo 
ir vakarinio patikrinimo. Prižiūrėtojai nesirodė. Bara
kai liko nerakinti, todėl ir mes. moterys, visos buvome 
lauke ir laukėme, kas bus. Auštant prisistatė visa tri
jų zonų viršininkija. Čekistai ėmė gražbyliauti. Atseit 
jie puikiai suprantą kalinius, ypač vyrus. Pasilinksmi

note, dabar užteks, eikite į darbą, o vakare patys ga
lėsite nusiimti grotas. Mūro sienoje tuoj pat padarys 
vartelius, kad sekmadieniais galėtume susitikti. Kas 
nuo jų priklausys, viską padarys, na, o bylos peržiū
rimos, bet mes privalą suprasti, koks tai milžiniškas 
darbas. Patikėjome. Vyrai išėjo į savo lagpunktą, mes 
ruošėmės į darbą. Tikėjomės vakare rasti sienoje var
telius, tegul rakinamus, tegul nors švenčių proga ati
daromus. Tad išėjome su pakilia nuotaika, — štai ir 
pasiekėme nors truputėlį. Dirbome. Vakare eidamos iš 
darbo sutikome kolonas mergaičių, vedamų į naktinę 
pamainą. Jos šaukia, kad nieko žadėto nėra, o prie 
vartų net kojas nuauna krėsdami. Konvojai siunta. Tą 
gegužės 17 vakarą, matyt, vyrus irgi įsiutino tokia 
apgaulė, tad nutarė veikti. Norėdami išvengti aukų, 
trečio lagpunkto vyrai išsikasė po tvora griovį ir taip 
prašliaužė į antrą lagpunktą. Dabar visi į moterų zo
ną. Čia reikėjo pereiti dvi tvoras — į ūkio kiemą ir iš 
ten į moterų zoną. Antrą vyrų zoną skyrė geležiniai 
vartai, nors užrakinti, bet vyrams ne kliūtis. Juos 
greit įveikė. Ūkio kiemas — nedidelė teritorija tarp 
antro ir pirmo lagpunktų, atitverta tvoromis. Vadinosi 
ūkio kiemu todėl, kad ten buvo visi ūkio pastatai: 
skalbykla, siuvykla, kalvė, kepykla, stalių ir šaltkal
vių dirbtuvės. Čia buvo visi lagerių, kareivinių ir net 
gyvenvietės sandėliai, produktų saugyklos, čia kaip 
niai daug ką gamindavo ir laisviesiems gyventojams. 
Ten gegužės 17-os vakarą sustatė grandine kareivius 
su šautuvais, o bokšteliuose kulkosvaidžius. Vyrai nu
tarė ugnies linįją pereiti. Kareiviai vis Šaukė nesiar
tinti, žadėjo šauti, bet vyrai ėjo artyn ir taip pat šau
kė: „Mes jus pulsime, kelis mus nušausite, bet mes jus 
nuginkluosime!” Tada kareivius atšaukė. Liko atvira 
ugnis iš bokštelių ties mūro siena į pirmą zoną. Buvo 
aišku, kad iš bokštelių šaudys, bet kaliniai nesustojo. 
Nešini išimtais geležiniais vartais, suradę geležinę 
sįją, artėjo prie mūro sienos. Sargybiniai iš bokštelio 
šaudė, bet kulkos, atsimušę į tuos geležinius vartus, 
nuslysdavo nieko nekliudę. Kitas bokštelis buvo prie

šingoje pusėje, kiek toliau, bet nuo jo žmones dengė 
stovintys sandėliai. Metaline sįja kaliniai laužė mūrą, 
ir siena neatlaikiusi griuvo. O kai pro išlaužą vyrai 
pasipylė į moterų zoną, kur buvo pilna moterų, kulko
svaidžiai nutilo. Nors labai ryžtingai veikė kaliniai, 
bet nebuvo tikro organizuotumo. O gal taip ir turėjo 
būti, nes kova prieš didelę jėgą visada sunki. Mūsų 
laisvei dar trūko aukų. Taigi sukilimas prasidėjo, visi 
degė nerimu ir patyčioms turėjo būti galas.

Buvo trumpai aptarta nepasiduoti ir reikalauti ko
misuos iš Maskvos. Kad mūsų lengvai neišblaškytų, 
nutarėm visi išeiti iš barakų ir laukti tarp ketvirto ir 
penkto, nes čia buvo ir septintas, moterų didžiabaus- 
mių, katorgininkių barakas. Nutarta: moterys dengs 
vyrus, nes manėme, kad į moteris nešaudys. Naivu 
buvo taip manyti...

Po pusiaunakčio, jau auštant gegužės aštuonioliktai, 
į moterų zoną įriedėjo trys priešgaisrinės mašinos su 
vandeniu. Už jų — kareiviai su šautuvais ir karinin
kai, atkišę pistoletus. Į mūsų žmones leido vandens 
sroves. Jos buvo tokios skaudžios ir stiprios, kad sun
ku išsilaikyti ant kojų, net rūbus plėšia, tad priekinės 
spaudėmfes į minią, kitos vėl lenda priekint. Nadia 
išlindo į priekį (ji buvo stipri ir geriau už mus atlaikė 
srovę) ir ėmė grūmoti gaisrininkams, vadindama juos 
parazitais. Tada vienas iš kareivių šovė į Nadią. Mo
terys sukliko, o Nadia šaukia: „Babenki, ne bojtesj, iz 
cholostovo streliąjut!’ Čia pat vėl pasigirdo šūvis, ir 
Nadios ranka apsipylė krauju. Po to šūvio ėmė pokšėti 
ir prie kitų barakų. Į žmones šaudė karininkai! Karei
viai sumišo, nes jie tikrai buvo ginkluoti cholostymi, o 
kaliniai krito sužeisti ir aimanavo. Kilo sąmyšis. Kaž
kas iš vyrų kalinių sukomandavo slėptis barakuose. 
Grūstis, o įsiutę karininkai pleškino. Vieni peršauti 
spėjo įbėgti į barakus, kitus tempė moterys, draugai. 
Barakus apstojo kareiviai, o tuos, kurie liko toliau nuo 
barakų, atskyrė ir šaudė. Šaudė daugiausia į vyrus, 
bet buvo sužeistų ir moterų. Drąsiajai Nadiai dar kar
tą peršovė šoną. (B.d )

Į
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Bičiulystė
Parengia Ligija Tautkuvienė, 

talkinant sūnui Adomui

Pašykite mums „Draugo” adresu su nuoroda „Bičiulystei” 
arba P O Box 4102, Wheaton IL 60189 

ei. paštas: biciulyste@aol.com

B. BRAZDŽIONIUI 
išėjus

„Lietuviu tauta neteko didelio poeto, kurio pavardę 
didžiosiomis raidėmis reikėtų įrašyti šalia* Kristijono 
Donelaičio, Vinco Mykolaičio-Putino, Henriko Radaus
ko, Salomėjos Nėries ir kitų garsiu pavardžių. Antra, 
nutrūko ir ilgametė mūsų draugystė”. K. Bradūnas 
(„Lietuvos rytas”, 2002.07.13).

4^-4” 4” 4* 4” 4” 4* 4” 4* 4* 4* 4* 4*

RAŠOME „BIČIULYSTEI”
„Šiandien aš laisvas žmogus 

— turiu mašiną, galiu nuva
žiuoti kur reikia, ko Lietuvoje 
niekada neįstengčiau padary
ti” (iš skaitytojo atsiliepimo 
2002.07.05 „Bičiulystėje”). Pa
skaitai ir pašiurpsti. Tik tiek, 
pasirodo, žmogui reikia iki 
laisvės pojūčio. Mašinos. Gar
bė Dievui, kad tie, kurie tą at
mintiną sausio naktį stovėjo ir 
žuvo prie Vilniaus televizijos 
bokšto, niekada šito neper- 
skaitys ir nesužinos, kad po 
dvylikos nepriklausomybės 
metų lietuviui laisvė — tai 
pluoštelis „žalių” kišenėje ir 
blizganti metalo dėžė — maši
na. Dar džiaugsmas, kad laiku 
išnešei kailį iš Lietuvos. Jei iš 
tikrųjų taip, tai kyla klausi
mas: kuo gi lietuvis skiriasi 
nuo kriuksinčio sotaus parše
lio, kuriam, jei tik yra pakan
kamai ėdalo ir purvo, tas pats, 
kokiame jis garde?

Romas Kiemelis, IL

* * *
Iš tiesų, kodėl imigrantai 

neplūsta į socialistinę Kiniją, 
Šiaurės Korėją, Kubą, Vietna
mą? Kodėl visus, kaip muses 
prie medaus, traukia Jung
tinės Valstijos. Vienas atsaky
mas būtų — patiklios tos mu
sės ir nelabai išmintingos. Pa
tiki propaganda apie pieno 
upes, medaus krantus. Susi- 
vilioja galimybe įsigyti naują 
mašiną, gyventi. Būti žmogu
mi, „amerikonu”. Kita vertus, 
gal jos, tos musės, ne tokios ir 
kvailos. Iš Lietuvėlės krašto, 
sparčiai virstančio trečiojo pa
saulio šalimi, traukia į „pir
mojo pasaulio” šalį. Jei ne me
daus krantus suras, tai bent 
ką nors. Vis kaip nors prasi
maitins. Su laiku, žiūrėk, ir 
„žmogumi” pataps, tikru, pa
reigingu vartotoju.

Arvydas Žemaitis, CA

SKIRTINGOS
NUOMONĖS

PRATURTINA AKIRATI

Reikia tik džiaugtis, kad at
vykusi iš Lietuvos Ligija Taut
kuvienė savo iniciatyva ir pa
siryžimu išeivijos dienraštyje 
įsteigė „Bičiulystės” skyrių, 
kuris suteikia progą plačiau 
pažinti skirtumus tarp antro
sios ir trečiosios bangos lietu
vių ateivių Amerikoje.

Malonu, kad trečiosios ban
gos lietuviai pareiškia daug ir 
įdomių nuomonių. Malonu, 
kad šios dvi bangos suartės ir 
vieną dieną naujai atvykusieji 
perims visą lietuvybės išlaiky
mą Amerikoje. Tačiau trečios 
bangos lietuvių tarpe atvyksta 
tautiečių iš Lietuvos, kurie iš
augę komunistinėje sistemoje 
savo Jiomo sovieticus" nuomo
nę nori „įpiršti” Amerikos lie
tuviams.

„Bičiulystėje" (birželio 7 d.) 
buvo išspausdintas Alfos My- 
kolėno laiškas, už kurį norisi 
jam pasakyti ’bravo’, kuriame

jis kritikuoja Petrą Kairelį, 
nes jis rašo viena, o daro kita 
(„Bičiulystė”, 2002 m. gegužės 
17 d.). Cituoju:

„P. Kairelis, atvykęs iš Lie
tuvos į Čikagą, nustatė, kad 
čia bloga santvarka. Prie so
vietų paprastai žmogus be lei
dimo niekur negalėjo išvažiuo
ti. Nesuprantu, ko jis čia sė
di?! Juk dar yra Kuba, Kinija 
ir Šiaurės Korėja, kur yra „ge- 
ra” santvarka. Ypač Šiaurės 
Korėjoje, ko jis ten nevažiuo
ja?” Šiais žodžiais A. Mykolė- 
nas baigia faktais — moty
vuotą atsakymą.

Vytautas Šeštokas, 
Los Angeles, CA 
»**

Vyraujanti nuomonė yra 
tokia: kapitalizmas — gerai, 
socializmas — didžiausias blo
gis. Yra ir kitaip manančių. 
Štai citata iš H. Caldicott, žy
mios gydytojos, mokslininkės 
pacifistės, nominuotos Nobelio 
premijai, knygos: „Lankyda
masi Kuboje 1979-aisiais, su
žinojau, jog prieš revoliuciją 
didžioji kubiečių dalis buvo 
pavergti, neraštingumas buvo 
visuotinis, daugiau kaip 70 
procentų gyventojų sirgo ane
mija, tuberkulioze ir parazi
tinėmis žarnyno ligomis. Sto
jus komunizmui, kas be ko, 
nebuvo išvengta politinių rep
resijų, žmogaus teisių pažeidi
mų, tačiau iš esmės, žmonės 
buvo išlaisvinti iš priespau
dos. Jau po kelerių metų po 
revoliucįjos dauguma suaugu
siųjų buvo raštingi, visi vaikai 
lankė mokyklas, buvo įsteig
tos moterų konsultacjjos, įves
ta privaloma kūdikio besilau
kiančių moterų priežiūra. Kū
dikių ir gimdyvių mirtingu
mas ženkliai sumažėjo ir tapo 
vienu mažiausių pasaulyje. 
Buvo įvestas visuotinis nemo
kamas gydymas, išaugo gyve
nimo lygis. Man mano apsi
lankymas Kuboje paliko ge
riausius įspūdžius, nors galio
jo Jungtinių Valstijų draudi
mas Kubai eksportuoti cukrų 
ir importuoti medikamentus, 
įrengimus ir kitas būtinas 
prekes. Nežiūrint draudimų, 
Kuba aiškiai pademonstravo, 
kad maža, izoliuota, galingo 
kaimyno spaudžiama šalis yra 
pąjėgi pagerinti savo žmonių 
gyvenimą”.

Cituoju toliau: „Supranta
ma, Jungtinės Valstįjos negali 
leisti Kubai tapti sektinu pa
vyzdžiu kitoms Centrinės ar 
Pietų Amerikos šalims, tuo la
biau atkirsti stambias JAV 
kapitalo korporacijas nuo da
bar jų kontroliuojamų pigių 
darbo jėgos rinkų ir panaikin
ti priėjimą prie gamtos ištek
lių. Jungtinės Valstįjos už
merkia akis prieš skurstan
čiųjų populiacįjas Lotynų 
Amerikos šalyse, nes prie
spauda tose šalyse leidžia tur
tėti stambiosioms tarpnacio
nalinėms JAV korporacįjoms. 
Šiandien dauguma Lotynų

Europos Centro parke netoli Vilniaus.

LIETUVA, TĖVYNE MŪSŲ... 
KELIONĖ

Ar vežėte dovanų giminėms? 
Ar žmonės žiūri į Jus, kaip į 
„Auksinę kiaulę” (pagal Br. 
Juodelį), ar priima normaliai, 
kaip tėvynainį iš kitos šalies? 
Ar norėtumėte dabar gyventi 
Lietuvoje?

Štai tokius klausimus patei
kiau Aloyzui Vaičiui, neseniai 
apsilankiusiam Lietuvoje.

Aloyzas Vaičius:
„Beveik pusę metų galvojau, 

ar važiuoti, ar verta save kaž
kaip sargdyti. Mano Tėvynė 
— ar leisti niekinti, ar leisti 
Lietuvos budelius garbinti, 
ginčytis, ar, liežuvį prikandus, 
tylėti. Bet meilė n mo gimta
jam kraštui nugalėjo. Nu
sprendžiau dar kartą apsilan
kyti, dar kartą savo kojomis 
vaikystės takus apvaikščioti. 
Matai, dar šis senis sug'eba be 
lazdos vaikščioti! Kai lėktuvas 
nusileido Amsterdame, sura
dau vietą, iš kur Lietuvos oro 
linįjų lėktuvas nuneš mane į 
tą pirmą pavasarį... Daug 
daug pavasarių praėjo nuo tos 
lemtingos dienos, kada mano 
kelionė prasidėjo ir tada aš 
buvau vos 16-kos metų. O da
bar senis dar kartą, pavasarį,

Eimuntaa Jankauskas yra mano sesers Reginos sūnus. Jis yra vienas iš 
tų lietuvių, kurie ne tik rūpinasi savo pinigine, bet rūpinasi ir tautiečiu, 
kad jis turėtų gerą darbą. Jo darbininkai gauna gerą atlyginimą kiek

vieną mėnesį. „Klaipėdos baldų” produkcįja parduodama visame pasau
lyje, „IKEA” parduotuvėse lietuviškiem baldam skirta 20 proc. apyvar
tos. „Klaipėdos baldai* moka konkuruoti ir gerai uždirbti. Jie visai atnau
jino fabriką iš savo pelno. Visos mašinos naujos, o kur baldai gaminami, 
tai tas pastatas suremontuotas. Tik administracijos pastatu dar senu, iš 

„gerųjų” laikų. Galvojama ir jį atnaujinti.

šią vasarą lietuviškų Klaipėdos baldų rasite „Crate & Barrel” parduo
tuvėse.

Nuotraukos ir tekstai po jomis Aloyzo Vaičiaus.

Amerikos šalių (jos visos ka
pitalistinės — A.S.) socialiniu 
požiūriu yra panašioje situaci
joje kaip ikikomunistinė Ku
ba. Ten stebėtinas skurdas, 
nepakankama mityba, neraš
tingumas, ligos”.**

Tad kuo tikėti?)
Adomas Snarskis, NY 

**Helen Caldicott. If You 
Love This Planet. WW Norton 
& Co, New York, 1992, 120-
121 psl.

•••
(...) Mane šiais metais 

persekioja nesėkmės: gegužės 
mėnesį iš rūsio pavogė du ge
rus dviračius. Po keletos sa
vaičių pavogė automobilį „Au
di 100”, 1992 m. Kad jį atgau
ti, teko 50 procentų vertės ap

sugrįžta ieškoti vaikystės pa
vasarių. Visi norai, visi pla
nai, visos svąjonės kažkaip 
būna išdarkytos, ir pasiduoti 
gyvenimo vėjui nešti ten, kur 
man reikia. Po trijų savaičių 
sugrįžau „NAMO” į St. Louis 
parką. Sugrįžtu pilnas gerų 
jausmų apie gerą mano Tė
vynės rytojų. Net ir sovietinio 
rojaus garbintojai mažiau vai
toja, daugiau patys savimi 
rūpinasi, per darbą kurdami 
savo buitį, nebeturi laiko bu
vusiame „rajuje” gėrybių ieš
koti. Ir net Seime (lyg paskuti
nis atodūsis) kažkaip nebe- 
ieškoma to, kas jau seniai su
griuvo.

* * *

Kaune gatvės pilnos maši
nų, retkarčiais pamatai „Žigu
li”. Vienas mano giminių mė
nesius bandė seną „Žiguli” at
gaivinti, bet ponai tikrinimo 
vietoje nedavė pažymėjimo, 
nors ir paminėjo, kad Bra
zauskas ir jis kadaise mokėsi 
toje pačioje klasėje. Vienas iš 
mano giminių, pensininkas, 
suremontavo savo butą ir, at

mokėti banditams. Esu tru
putį sugniuždytas materialiai. 
Bet tai ne pati didžiausia bė
da. Mašiną pavogė iš mūsų 
namų kiemo apie pusę septy
nių vakaro, šviesoje, prieš 
buto langusllll Įsivaizduoji, po 
to paskambina ir pasiteirauja, 
ar ne jums dingo automobi
lis... Ir pasiūlo sąlygas. Tad 
teko perprasti visą šio mecha
nizmo esmę ir spręsti proble
mą. Tiesioginis akivaizdus re
ketas viduryje baltos dienos. 
Policįja degradavo, pildo tik 
popierius ir sega į bylas. Ma
šinų vogimo, nuvarymo situa
cija tapo visai nevaldoma, ka
dangi už mašinos nuvarymą 
banditas gali gauti tik iki tre
jų metų (...)

Jonas Papievis, Kaunas

rodo, pasiekė buržujaus lygį. 
Kaunas dar nesugeba savęs 
papuošti — Laisvės alėjos pas
tatai tik apačioje apdažyti, 
nauji langai įdėti. Aukščiau 
išlikę — lyg sovietinių pasie
kimų tarybinis paminklas — 
apgriuvę, murzini. Anksti rytą 
Laisvės alėjoje žmonės parda
vinėja, žmonės perka, žmonės 
geria kavą, valgo pusryčius ar 
priešpiečius. Aš beveik visą 
Kauną išvažinėjau troleibusu.
Jo nereikia ilgai laukti, ir man 
tai buvo pigu — 60 centų. Turi 
turėti bilietą, nes kontroliuoja 
dažnai. Aš, kaip senis, ban
džiau važiuoti už 30 centų. 
Tai — pensininkų bilietai. Bet 
man teko sumokėti baudą 20 
litų. Matai, aš neturiu pensi
ninko pažymėjimo. Širvintų 
gatvė, kur mano sesuo gyve
na, prieš penkerius metus bu
vo lyg subombarduota, o da
bar nauja, bet... pamiršo šali
gatvius. Aleksoto ir Žaliakal
nio funikulierius važinėja, vie
šos išvietės — tualetai nauji, 
švarūs, bet kainuoja 40 cen
tų. Kai kur daugiau ar ma
žiau. Aš esu pripratęs, kad 
Vilniaus bažnyčiose visos len
tos bei kita informacįja lenkų 
kalba, bet kad Kauno kated
roje reikia vertėjo, kad išvers
tų iš lenkų kalbos, .tai labai- 
liūdna. Net ir ubagės lenkiš
kai tarp -savęs kalbasi. Dauge
lio krautuvių, valgyklų, kurios 
buvo prieš penkerius metus, 
nebėra. Yra naujos, geresnės, 
gražesnės ir gal pigesnės. Nu
ėjau į maisto krautuvę, kuri 
vadinasi „IKI”, suradau šioje 
tvarkingoje krautuvėje dešrų 
rojų. Ai-ja-jai! Parsinešiau du 
didelius maišus, ir mano se
suo paklausė, ką aš darysiu. 
Sakiau — valgysiu. Ji ėmė 
juoktis — Aloyzai, pamiršai 
duonos. Reiks eiti pirkti „Mo
čiutės” duonos.

Man kažkaip metų laikai su
simaišė. Lietuvoje jau seniai 
bijūnai žydėjo. Man buvo 
karštos vasaros dienos, buvo 
skanaus maisto, nereikėjo oro 
vėsintuvo. Vakarais maloniai 
atvėsta. Daug vaikščiojau po 
Kauną naktį. Ir žmonės vaikš
čiojo. Aš nejaučiau jokios bai
mės, niekas manęs neužka
bino, niekas neprašė išmaldos. 
Vilniuje, po koncerto ar spek
taklio, vaikščiojome po sena
miestį. Kaip gražu, kaip malo
nu, jaučiausi saugus, kaip kad 
namie su mylimais. Vilniuje 
stato daug gražių pastatų, net 
vienas stiklinis dangoraižis 
pastatytas. Daug gražių vieš
bučių, restoranų.

* * *

Lietuvoje yra dvi Lietuvos. 
Viena, kuri dirba, ihokosi, ku
ri kuria gražią Lietuvą savo 
vaikams. Dirba ūkiuose, augi
na daržoves, vaisius, tvenki
niuose augina žuvis. Mokosi iš 
visur ir apie viską — kas geri
na gamtą, kas padeda žmogui, 
dirbančiam laukuose. Supran
ta, kad senoviškas ūkis pasili
ko praeityje. Turguje randi po
midorų iš Ispanįjos. Žaliakal
nio turguje jie kainuoja 3,5 Lt 
kilogramas. Lietuviški pomi
dorai — 7.5 Lt. Lietuviškas 
pomidoras primena vaikystę 
— toks minkštas ir sultingas. 
Ispaniškas primena nusipirk
tą „Kroger” ar „AP", padarytas 
fabrike, nuskinamas dar ža
lias, keliauja ilgai, ne saulėje, 
bet tamsoje, be skonio ir mano 
seniems dantims neįkanda
mas. Lietuvoje lietuvis neuž
terštoje žemėje augina. Lietu
vis gabus, darbštus, protingas 
ir. sąžiningas. Tai man sakė 
norvegas skrendant iš Vil
niaus Lietuvos oro linįjų lėk
tuve, valgant pusryčius. Jam 
labai patiko lietuviška dešra 
(aha, ne aš vienas!) ir lietuviš- 

• kas pomidoras. Vėliau, skren
dant iš Amsterdamo namo į 
Mineapolį, šalia sėdėjo jauna 
ir graži kanadietė. Ji grįžo irgi 
namo, pasimokiusi Klaipėdos

mokykloje. Jai labai patiko 
Lietuva, lietuviai, lietuviška 
duona, lietuviškos daržovės 
(pomidorai), keptos bulvės, ce
pelinai, kugelis, blynai su 
grietine, „Močiutės” duona. O 
jau „Švyturio” alus- skabiau
sias visame jaunos Kana
dietės pasaulyje! Na, bet deš
ros, dešros mėgėjui, tai tikras 
rojus. Ji man pasakojo, kad 
daug valgė, bet per tuos šešis 
mėnesius nė nepastorėjo. Ji 
galvoja, kad visas maistas yra 
šviežias, užaugintas be jokių 
chemikalų, tuojau valgomas. 
Maiste nėra jokių priedų, kad 
jis nesugęstų. Matai, yra gra
ži, stebuklinga Lietuva. Ne tik 
man, bet ir tam norvegui, ir 
kanadietei. Matai tą antrą 
Lietuvą kažkaip supuvusią, 
paskendusią degtinėje, vaito
jančią, nesugebančią savęs pa
gerbti, bet ieškančią kaltinin
ko, kam savus vargus užkelti. 
Tik žino: „neduoda”, „man re
ikia”... Ta Lietuva — ubagė — 
gyvena sovietinio rojaus prisi
minimais. Bet ta Lietuva yra 
maža, sena, atsilikusi nuo 
„Stebuklingos Lietuvos”. Mū
sų jaunimas yra Lietuva.

««»

^Vilnius — gražus, ypač se
namiestis. Daugelis miesto 
vietų labai gražiai atstatyta, o 
tas 50-ties metų apleidimas 
kažkur pradingo. Miestas la
bai gyvas, pilnas gražiai apsi
rengusių žmonių. Matyti daug 
autobusų iš Vokietįjos, Lenki
jos, Prancūzuos. Net ir iš Itali
jos. 1997 metų rudenį buvau

Vilniuje. Tada dar mažai kas 
buvo pasikeitę nuo 1990 metų 
rudens, kada vaikščiojau Ge
dimino gatvės tamsąje. Tada 
lempos buvo chuliganų su
daužytos ir parkan prie Gedi
mino pilies net nenorėjai eiti 
— buvo taip tamsu. O dabar, 
gegužyje, vaikščiojome po Vil
nių nakties metu, nebuvo 
ubagų, chuliganai nebandė ap
vogti. Daug gražių valgyklų, 
kavinių ir tų mažiukių krau
tuvėlių, kur galėjai atsisėsti, 
išgerti kavos ar arbatos. Aš 
gęriau arbatą, kuri buvo ska
ni, kava drumzlina, karti. 
Man tokia kava nepatinka. 
Man ir Prancūzįjoje kava ne
patinka. 1997 metais užėjau į 
Užupio gatvę. Tada tas pasta
tas, kur šalia Vilnelės tilto, 
buvo apšepęs, apgriuvęs. Ir 
1941 metais buvo apleistas, 
apgriuvęs, nors jame buvo 
vaikų namai, kiuriuose, kai 
mano tėtė mirė, aš neilgai gy
venau. Gegužyje buvo sunku 
surasti, sunku atpažinti — da
bar tas pastatas kaip rūmai! 
Lenkams nerūpėjo, galbūt, 
jautė, kad Vilnius jiems nieka
da nepriklausė. Tik Vilniaus 
bažnyčiose nesįjauti, kad esi 
Lietuvoje, dar lyg vaiko atsim
inimuose girdi, kad Dievas ne
moka lietuviškai. Nežinau, gal 
kitais kartais, atrodė, mažiau 
lenkiškai girdėjau. O gaL ne
paisiau... Nuėjus į bet kokią 
bažnyčią Vilniuje, kažkas sug
niaužia mano širdį — liūdna, 
kad mano Dievas dar neiš
moko lietuviškai...

Bus daugiau

BIČIULYSTĖ
globoja

vui įiittrttia, diuu uievi

kantis Čikagoje,* prisijungia 
prie palaikančiųjų pristatyti 
kun. V. Valkavičių Lietuvos 
Nacionalinei premijai. Jis pri
simena, kad kun. V. Valkavi- 
čiaus parapija buvo pirmoji jo 
aplankyta parapija Amerikoje, 
kai 1989 metais buvo ištrem
tas iš buvusios SSSR. Tąsyk 
parapijiečiai surinko 500 dole
rių aukų ir padovanojo mon
sinjorui. Suprasdamas kun. V. 
Valkavičiaus darbų svarbą, 
mons. A. Svarinskas tuos do
lerius paaukojo būsimų knygų 
spausdinimui.

L.T.

Edvinas Giedrimas (CT) 
praneša: „Į kunigo V. Valka- 
vičiaus knygos T>ithuanian 
Religious Life in America’ ” 
pristatymą Lietuvos Naciona
linei premijai, jau įsijungė 
prof. dr. A. Avižienis (buvęs 
VDU rektorius), praeitų metų 
Nacionalinės premijos laurea
tas kun. A. Rubšys, istorijos 
profesorius S. Sužiedėlis, kun.
K. Ambrasas, JAV* LB pirm.
A. Gečys, vicepirm. dr. R. 
Kriaučiūnas, prof. V. Liule- 
vičius, prof. dr. K. Trimakas.

Papildau: monsinjoras A. 
Svarinskas, šiuo metu besilan-
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*** Rusijoje populiarios 

TR humoristinės televizijos 
laidos „Pats sau režisierius” 
rengėjai pateikė savo žiūro
vams 31-rių metų panevėžie
čio R. Purono filmuoto siužeto 
versiją: baltai apsirengusi 
nuotaka maitina tvenkinyje 
plaukiojančią gulbę. Šiuolaiki
nė mergina šventvagiškai pla
nuoja sulaužyti santuokos 
tradicijas ir nebenešti gėlių prie 
amžinosios ugnies memorialo. 
Šios jaunosios mintys nežmo
niškai užgauna gulbės patrio
tinius jausmus. Supykęs 
paukštis čiumpa nuotaką už 
sįjono, šoka iš tvenkinio ir ima 
ją talžyti sparnais. Tuo pat 
metu gulbė dar ir piktai bam
ba, varydama jaunuosius prie 
memorialo.

Tokia parodyta panevėžiečio 
nufilmuota komiška situacija 
surinko daugiausiai žiūrovų 
balsų. Geriausio savaitės siu
žeto laimėtojui Maskvoje, tie
sioginėje laidoje Ostankine, 
buvo įteiktas kompiuteris ir 
skaitmenipė vaizdo kamera 
„Samsung

••* Praėjusiais metais t 
Varėnos rąjono savivaldybės 
vaikų teisių apsaugos tarny
bos probleminių šeimų įskaitą 
buvo įtraukta 41 nauja šeima, 
kuriose tėvai girtauja ir pras
tai rūpinasi savo vaikais. Da
bar Varėnos rąjone yra 278 to
kios šeimos, o jose auga 772 
nepilnamečiai.

*** 50 nuo nemigos ken
čiančių pacientų buvo pa
prašyti skirtingomis naktimis 
išbandyti skirtingus užmigimo 
metodus ir nustatyti, kuris 
greičiausiai veikia. Viena 
žmonių grupė prieš užmig
dama prisimindavo ramias ir 
atpalaiduojančias scenas, pa
vyzdžiui, krioklį ar malonius 
atostogų įvykius. Antroji gru
pė mėgino užmigti skaičiuo
dama avis, o trečioji taikė 
savo pačių techniką. Rezulta
tai parodė, kad tie, kurie įsi
vaizduodavo raminančias sce
nas, vidutiniškai užmigdavo 
20 minučių anksčiau nei tomis 
naktimis, kai šio metodo ne
taikydavo. Tuo tarpu „avių 
skaičiuotojams” ir trečiosios 
grupės pacientams, kad nu
grimztų į sapnus, per bandy
mus reikėdavo net daugiau 
laiko nei kitomis naktimis 
„Skaičiuoti avis yra papras
čiausiai per .daug žemiška, 
kad būtų efektyviai išstumti 
rūpesčiai”, — sakė moksli
ninkė iš Oksfordo universiteto 
Allison Harvey („New Scien- 
tist”).

••• Azerbaidžane gimęs 
ir Rusijoje ilgai dirbęs vio
lončelistas M. Rostropovičius 
dabar gyvena Vakaruose. Ne- 
i seniai Anglijoje, Buchingham 
rūmuose buvo iškilmingai at
švęstas 75-rių metų jubiliejus. 
Jis yra Vilniaus garbės pilie
tis.

I
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IMPERATORIŲ DVASIA 
RAUDONOJOJE KINIJOJE

STASĖ E. SEMĖNIENĖ
Pasiekti Kiniją ir XXI a. 

nėra taip jau lengva, ranka 
pamojus. Iš Čikagos Korean 
Air lėktuvu (prikimštu kaip 
silkių statinė, su 261 kelei
viu), skridę 13,5 vai., pa
siekėm Seoul (tariasi Sol) 
Korėjoje. Už 2 vai. turėjome 
skristi China Air linįja į Beįj- 
ing (kiniečiai ir amerikiečiai 
taria Beižing) dar vieną va
landą. Lėktuve patarnavimas 
puikiausias, maistas geras 
(maitino lašiša), tačiau 
O’Hare palikome 1 vai. 20 
min. pavėlavę (tai nuolatinė 
čia „giesmė”), todėl Seoul beli
ko vos 20 min. pakeisti lėktu
vą. Vien tiktai korėjiečių nuos
tabaus pasišventimo dėka pa
gavome lėktuvą „už uodegos”, 
bet mūsų lagaminai atropojo 
tik... už paros!

Kinija viliojo nuo gimnazijos 
laikų, kai amerikiečių rašytoja 
Pearl Buck nuostabiai realiai 
pavaizdavo ją savo knygose. 

"Ypač įsmigo atmintin roma
nas „Geroji žemė” (1931 m. 
laimėjęs Pulitzer Prize). Pra
leidusi daug metų Kinįjoje, 
būdama mokytoja ir misio
nierė, ji buvo apdovanota 
Nobelio literatūros premija 
1938 m. Visam gyvenimui 
įstrigo jos aprašytas vaizdas: 
kinietė, sunkiai dirbdama lau
kuose, pagimdė kūdikį, padėjo 
jį griovin ir toliau tęsė savo 
vergišką darbą. Buck atvėrė 
moters ištvermę, pareigin
gumą ir ryžtą. O dabar Kini
joje sužinojome (iš vyrų lūpų!), 
kodėl moterys sodina ryžius, 
nes jos daug... kantresnės už 
vyrus!

Pagaliau Beijing: Apgyven
dino (15 asmenų iš 7 JAV 
valstijų amerikiečių grupę) 
Tianlun Dynasty Hotel - 5 
žvaigždučių viešbutyje miesto 
centre, didingame senovės ki
niečių rūmų stiliaus pastate. 
Elegantiškas, puošnus bei pra
bangus, įvairiaspalvio marmu

AMŽINYBĖN IŠĖJO
Ona Akmenskaitė-Žilevi- 

čienė-Zilius, sulaukusi 89 m., 
mirė š. m. gegužės 24 d. Jack- 
son, Michigan, krikšto dukros 
Rūtos ir Arūno Udrių namuose.

Ona gimė 1912 m. spalio 1 
d. Viekšniuose, Juozo ir Kazi- 
mieros Filipavičiūtės Akmens- 
kių šeimoje. Mokėsi Kaune, 
Šiluvoje, Kelmėje ir 1933 m. 
baigė Tauragės Mokytojų se- 
minariją. Mokytojauti neteko, 
nes 1934 m. sukūrė šeimą su 
Lietuvos Valstybės kontrolės 
revizorium Danielium Žilevi
čium. Gyveno Kaune, vėliau 
Vilniuje. Augino dukrą Juditą 
ir sūnų Tadą.

Sunkiais karo metais dėl 
maisto trūkumo Ona su ma
žamečiais vaikais prisiglaudė 
tėviškėje-Tytuvėnuose. 1944 
m. liepos 26 d., Radviliškiui 
jau degant, paskutiniu trauki
niu, ji su vaikais ir seserim 
Elena Akmenskaite pasitrau
kė į vakarus. Buvo numatyta, 
kad ir vyras paliks Vilnių, bet 
pakeliui raudonieji atkirto ir 
turėjo grįžti. Danielius mirė 
1963 m.

Vokietijoje Ona ir vaikai gy
veno DP stovyklose. 1949 m. 
pasiekė JAV. Čia gyveno 
Brooklyn, Woodhaven, Rich
mond Hill ir iki pensįjos dirbo 
Chase Manhattan banke NY.

Žaliųjų kalnų valstįjoje- 
Vermonte pirko žemės ir 1978 
m. persikėlė gyventi į nuosavą 
namą, kurį suplanavo ir pa
statė sūnus Tadas.

Žemaitiško stiliaus namas 
stovi labai gražioje vietoje, 
tarp istorinių Craistbury ir 
Craftsbury Common mieste
lių. Netoli gyvena dukra ir 
sūnus, kurių nuolat buvo lan
koma ir prižiūrima.

24 m. gyvendama kalnuose,

ro raštuotos grindys ir didingi 
sietynai vestibiulyje, didžiau
sia Azįjoje ir Pacifice „Plaza”
3-iame aukšte harmoningai 
jungė modernišką architektū
rą su tradiciniu menu. 
Užvažiavęs stikliniu keltuvu 
(Lietuvoje sako „liftu”), tuoj 
išvysi kriokuojantį fontaną: 
šilkiniai vonios purslai tyliai 
čiuožia žemyn iš stiklinių lubų 
(66 pėdų aukščio) į fontaną, 
krisdami iš jo srovėmis vėl 
žemyn. Gausybė žinomų me
niškų statulų bei vakarie
tiškos dekoracįjos, gėlių bei 
dekoratyvinių medžių įvairu
mas šiame „atriume” tartum 
užbaigė didingą nutapytą pa
veikslą. Prabangūs kambariai 
- paskutinių technologinio- 
intemeto patarnavimų. Čia - 
seifas, 3-čias telefonas vonios 
kambaryje, chalatas (baltas, 
frotinis), šlepetės, dantims 
šepetėliai bei pasta, įvairūs 
kosmetiniai priedai, plaukams 
džiovintuvas, mini-bar, ant 
stalo - vaisiai ir t.t. Viešbu
tyje daug restoranų (ir euro
pietiškų), pora naktinių klu
bų, vandens baseinas, 408 
kambariai, meno galerįja, par
duotuvės, lauko kavinė ir 
daug kitokių salių bei pato
gumų. O durininkai - jauni ir 
gražūs raudona uniforma, lyg 
admirolai, draugiškiausi bei 
paslaugiausi. Tik visa bėda - 
vartojom nebylių kalbą - net 
viešbučiuose menkas anglų ■ 
kalbos žinojimas. Keista, jog 
viešbučio prausykloje unifor
muota moteris parodo muilą, 
atsuka vandenį, paduoda po
pierinį rankšluostį ar palei
džia automatinį džiovintuvą ir 
visai nelaukia... arbatpinigių. 
Toks patarnavimas visuose 
Kinijos viešbučiuose ir resto
ranuose. Gidė paaiškino, jog 
nei tokioms patarnautojoms, 
nei taksistams arbatpinigiai 
nedalinami. O taksi turbūt pa
sauly pigiausi: už amerikie-

aktyviai dalyvavo „Our Lady 
of Fatima” parapijoje ir „La- 
dies Union in Craftsbury Com
mon” organizacijoje. Turėjo 
daug draugų, buvo visų mėgs
tama ir visi pažino Oną. Ypa
tingai pagarsėjo savo meni
niais gabumais: Velykų mar
gučiais, popierinėmis snaigė
mis ir kitais rankdarbiais. 
Paskutiniu metu gamino labai 
daug rožinių ir siųsdavo į mi
sijų kraštus ir į Kretingą. Su
sirinkimuose ir privačiai su
pažindindavo dalyvius su Lie
tuvos istorija, kai kurių žmo
nių biografijom, menu, val
giais ir papročiais. Labai mėgo 
gėles, augino aplink namą ir 
puošdavo bažnytėlę.

Dukra Judita Zilius-Clow 
Vermonte pagarsėjo savo alie
jaus ir vandens dažų paveiks
lais, dalyvauja parodose. Jos 
du paveikslai pateko į jubilie
jinį JSncyclopedia of Living 
Artists” leidinį.

Sūnus Tadas savo meniškus 
gabumus nukreipė į namų 
planavimą ir statybą. Daug jo 
sukurtų patogių ir gražių na
mų puošia Vermont valstiją.

Nutarus Onos name daryti 
remontą, ji trims mėnesiams 
išvyko pas Rūtą ir Arūną 
Udrius į Jackson, Mich. Jų 
priežiūroje neteko nuobo
džiauti. Kiek liga leido, (cuk
raligė ir širdies angina) ji da
lyvavo Jackson ir Detroite pa
maldose. Lankė Dainavą ir 
pažįstamus lietuvius.

Gegužės 26 d. buvo pasi
ruošusi grįžti namo į Ver- 
montą. Tačiau, nežinomi 
mums Viešpaties keliai — 24 
d. rytą 6 vai. iškeliavo kitu ke
liu, kuriuo nebegrįžtama. Mi
rė sąmonėje, ramiai, nesiskųs
dama skausmu, tarp Rūtos,

Shanhaiguan praėjimas.

tišką dolerį dievaži kaip toli 
nuveža.

Beįjing - modernus, švarus 
didmiestis. Oras, kaip Wiscon- 
sin, jokių palmių (kurių pilna 
nuskridus į Kinijos pietus). 
Lyg kunkuliuojantis katilas, 
žmonių - okeanai, judėjimas - 
potvynio bangos. O turistų 
gausumas! Lietuvoje pasakytų 
- mašina prie mašinos. Šitokį 
turistų antplūdį teko patirti 
tiktai Prahoje, laisvoje Čeki
joje. Grupės didžiulės - 45-50 
asmenų. Mažiausia lydima 
(escorted) grupelė yra 15 as
menų.

Beijing alsuoja 13 mln. gy
ventojų (tiek pat, kaip Sadat 
laikais Kaire, kurin suplaukė 
beveik visas Egiptas), o dvi
račių - 10 mln. legaliai įre
gistruotų, o kiek neregistruo
tų? (Gidė, pakėlusi į dangų 
akis, tik kraipė be jokio atsa
kymo.) Dviratininkai masėmis 
zujo šalia mašinų, kaip akro
batai cirko virve (tuo tarpu 
vėliau aplankytame Bang- 
koke, Thailand, dviračiai 
gatvėse uždrausti, bet moto
ciklų - gausu). O dviračių 
„parkavimas” - pervažose 
(apačioje po kelių ir greitkelių 
„tiltais”), kur jų ištisi blokai 
atrodo kaip metalo lavoninės. 
Tačiau visame tame šurmuly 
Beijing - tylusis didmiestis 
(mašinų signalai uždrausti, ko 
nesilaiko kiti Kinuos did
miesčiai). Niekur neteko ma
tyti benamių ir sutikome vie
nintelę elgetą - senutę prie

Arūno ir jų sūnaus Vyčio, ku
ris spėjo pasiekti namus, grįž
damas iš Dalias, kur studijuo
ja, su juo kalbėjo prieš pat 
mirtį. Jiems besimeldžiant, 
paliko mus. Labai pasigenda
me mylimos Onos, nes tai bu
vo asmuo, apie kurią sukosi 
mažos giminės ratas.
, Paliko liūdinčius: dukrą Ju
ditą ir jos vyrą Ken (St. Johns- 
buty, VT); sūnų Tadą ir jo 
žmoną Jane (Hyde Park, VT); 
tris anūkus: Rainą, Zachary ir 
Elise; vieną proanūką, Adil.

MONS. A. SVARINSKAS: „BLOGIO IMPERIJA NEŽUVO.
Atkelta iš 3 psl.

Tad, kai atliksiu šiuos dar
bus, galėsiu kaip Šv. Simeo
nas sakyti: „Viskas, dabar at
leiski, Viešpatie, savo tarną 
ramybėje”. Tačiau reikia, kad 
ne ai vienas statyčiau, o visa 
tauta tai darytų.

— Argi be Jūsų niekas 
Lietuvoje nesirūpina parti
zanų atminimo įamžini
mu?

— Yra atvejų, kai patys par
tizanai kuria muziejus, sten
giasi palikti atminimą. Tačiau 
jie dažniausiai neturi pinigų. 
Vienas i* tokių yra Andrius 
Dručkus, kuris Obeliuose

autobuso. O vienok gidė prisi
pažino, jog ir vienų, ir kitų 
esama apsčiai.

Būdinga, jog šią kelionę po 
komunistinį kraštą pradėjome 
(gidų su pasididžiavimu pasa
kojimais) imperatorių dinasti
jomis ir baigėme... imperato
riškomis žiniomis.

Kinijos pirmaujantis bei pa
grindinis patrauklumas yra 
Didžioji siena (the Great 
Wall). Tik užmesk akį į ją ir 
regėsi dramatiškiausią vaizdą 
pasaulyje. Tiesiog būtų neįti
kėtina, jeigu žiūrovas nebūtų 
apimtas pagarbaus susižavė
jimo bei nustebimo iš pat pir
mo žvilgsnio, susidūręs su šia 
žmogaus rankų sukurta nuos
tabia struktūra. Lyg kokia 
pilkšva gyvatė ar šviesus sli
dinėjimo takas, kyląs į padan
gę stačiu kalnu... o juo kopia 
mažyčiai, it musytės, turistai.

Sienos statyba prasidėjo 7 a. 
prieš Kristų. Pratęsiant bei 
pakeičiant ją, statyba nusitęsė 
iki 16 a. po Kristaus. Siena 
buvo pastatyta sulaikyti bei 
apsiginti nuo karingų grobikų 
iš šiaurės, tačiau ji buvo pra
tęsta į rytus 4,000 mylių. Im
peratorius Qin sujungė senos 
sienos dalis, kad sukurtų šį 
šedevrą. Ir taip šioji siena, be
sitęsianti iš rytų į vakarus, su
kasi per kalnus, lygumas ir 
dykumas daugybe vingių, 
aprėpdama iš viso 5,600 kilo
metrų.

Amerikietis astronautas 
Neil Armstrong (.Apollo”) yra

Dukterėčią Rūtą ir Arūną Ud
rius, jų vaikus: Darių ir jo 
žmoną Zitą, Baltiją, Almį ir 
Vytį. Dukterėčią Astrą ir jos 
vyrą Kęstutį Bilerius; sūnėną 
Luką Gintarą Ruzgą; seserį 
Eleną Akmenskaitę-Ruzgienę; 
Lietuvoje seserį Juzefą Ak- 
menskaitę ir kitus gimines.

Ona buvo gerai pasiruošusi 
paskutinei kelionei ir viskas 
yra vykdoma pagal jos norą. Iš 
Jackson krematoriumo pa
laikai persiųsti į Craftsbury 
Common M. R. Davis laidoji

įsteigė muziejų. Jis prašė 
kreiptis į išeivijos lietuvius su 
prašymu padovanoti medžia
gos, eksponatų jo muziejui. Šis 
vyras rengia parodas, minėji
mus, ekspedicijas, renka me
džiagą, tačiau neturi nei kopi
javimo aparato, nei filmavimo 
kameros, kitų muziejui būtinų 
reikmenų, negauna jokios fi
nansinės paramos iš valsty
bės. O jo ekspozicijoje yra retų 
eksponatų, pavyzdžiui, Vytau
to apygardos Lokio rinktinės 
štabo medžiaga. Gal yra kraš
tiečių ar šiaip Lietuvos pra
eičiai ir ateičiai neabejingų 
žmonių, kas galėtų šį muziejų

Narnami Paikoloi, Apdranitog Sy kaitos
Mutual Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 Weat Cermsk Road, Chicago, IL 60608 
(773)847-7747 

Stephen M. Okzas, Pretident

pasakęs, kad Didžioji siena 
yra viena iš dviejų statybos 
projektų žemėje, kurie gerai, 
aiškiai matomi iš erdvės. 
1987 m. Jungtinės Tautos pa
skelbė Didžiąją sieną vienu 
pasaulio kultūros palikimo ob
jektų. Įspūdingoji siena nuo 
amžių buvo Kinijos simbolis.

Pažvelgus nuo sienos 
žemyn, spontaniškai išsprūs
ta: „O, mano Dieve!” (taip 
aukštai ir didingai iškilusi). 
Apačioje - gražus sodas, ap
karpytais krūmais bei mede
liais, lyg tai būtų už Londono 
esančio Hampton Court pilies 
sodo - labirinto (maze) repli
ka. Prie sienos glaudžiasi per
sikų ir slyvų žiedai - dangiš
kas grožis!

O aplinkui - Babelio bokš
tas: įvairiausių kalbų mišrai
nė, skirtingų tautų mišinys. 
Daug sutikta (ir pasikalbėta) 
turistų iš įvairiausių Vokieti
jos, Australijos, Olanduos, 
Japonijos, Nigerijos... miestų. 
Tik niekur pasauly net neuž- 
uosi nė vieno ruso...

Gidė berte išbėrė 7 pasaulio 
stebuklus (wonders) (tokia - 
jos eilė): Taj Mahal Indįjoje, 
Gizos piramidė Egipte, Di
džioji siena Kinijoje, Pisa pa
linkęs bokštas Italijoje, Stone- 
henge Didžiojoje Britanijoje, 
Ankora šventykla Bangkoke, 
Thailand, ir Ankora šventykla 
Kombodijoje.

Ar tai tikslu? Vargiai! Kaž
kaip nesinori tikėti, kad būtų 
taip sumaišyti senovės vidu
ramžių bei renesanso šedevrai 
- „stebuklai”. O senovės 7 pa
saulio stebuklai: Gizos pirami
dės, Aleksandrijos švyturys, 
Babylon kabantieji sodai, Dia
nos šventykla Ephesus (Turki
joje), Halicamassus mauzolie
jus, Rhodes (Graikijos sala) 
milžinas (kolosas), Olimpijos 
Zeus statula (Graikijoje) - 
šiuo metu visi yra pranykę, 
išskyrus Gizos piramides.

O štai „pasismaguriavimui” 
kinietiškas humoras: „Geriau 
būk paukščio snapu, negu 
karvės pasturgaliu!”

mo namus. Laidotuvių šv. 
Mišios ir apeigos bus Crafts
bury „Our Lady of Fatima” 
bažnyčioje. Amžino poilsio 
vietą ji išsirinko Craftsbury- 
Common kapinėse. Ant jos pa
laikų bus užpilta Lietuvos že
mė nuo tėvų kapų Tytuvė
nuose.

Nors toli nuo tėvynės, bet ta 
pati motina žemė priėmė Lie
tuvos dukrą.

Ilsėkis ramybėje, mylimoji 
Ona.

J.E.

paremti? Reikėtų kreiptis į 
mane arba rašyti adresu: An
drius Dručkus, Vytauto 18, 
Obeliai, Muziejus, Rokiškio 
raj., Lietuva. Manau, žmonės, 
kurie dirba tokius darbus, yra 
dori ir juos reikėtų paremti.

— Dėkojame už pokalbį 
ir linkime Dievo palaimos 
Jūsų darbuose.

Red.: Monsj. A. Svarinskas į 
Lietuvą išvyksta šį sekmadie
nį, liepos 21 d. Iki tol su juo 
susisiekti galima tel.: 773-737- 
8400.

Kalbėjosi
Vaiva Ragauskaitė
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A. t A.
ONAI KENTNERYTEI-KAŠELIENEI

mirus, liūdime ir reiškiame gilią užuojautą dukrai 
ALBINAI RAMANAUSKIENEI, žentui LIUDUI RA
MANAUSKUI ir visiems giminėms bei artimiesiems.

Jaunimo centro taryba, valdyba, 
pagalbinis moterų komitetas ir visas Jaunimo centras

A. t A.
ONAI KIRVAITIENEI

pabaigus šią žemišką kelionę, vyrui JONUI, dukrai 
DAINAI su ROB, giminėms, draugams ir artimiesiems 
reiškiame gilią užuojautą bei drauge liūdime.

Salomėja Smaižienė 
Gailutė ir Tadas Palioniai su šeimomis

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

2002 m. liepos 19 d. sueina vieneri metai, kai atsiskyrė 
iš šio pasaulio mūsų brangus 

Tėvelis, Senelis, Prosenelis, Uošvis ir Dėde

A. t A.
KAZYS GRICIUS

„Jo brangus balsas ir šiandien vis mums girdisi ir Jo 
meilė smarkiai dega mūsų širdyse.”
Šeima prašo prisiminti a.a. Kazį Gricių savo maldose. 
Šv. Mišios bus atnašaujamos Lietuvoje ir Orlando, 
Florida.

Liūdinti šeima ir giminės

SKELBIMAI
PASLAUGOS

ELEKTROS ■ 
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI.
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai.

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUTOMOraJO NAMU SVEIKATOS
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai.

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

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

a a j 24HRS.7DAYS
773631-1833

773-617-6768
FREE ESTIMATE 

Apšildymo ir šaldymo sistemų 
visapusiškas aptarnavimas ir

Vandens šildytuvai 
Kaminai,

gariniai boileriai 
antrinė šaldymo sistema

SIŪLO DARBA

Reikalingas žmogui, galintis remon

tuoti namus ir butus: lubas, grindis, 
sienas ir santechniką. Privalo turėti 2 

metų sienų špakliavimo patirtį.
Atlyginimas $10 į vai.

Tel. 773-719-4142, Paulius.

Looking for English speaking
live-in, Mon- Fri, Winnetka.

Responsibilities housekeeping, 
children 15 and 12 years and 

small dog. Tel. 312-649-5391.

Help Wanted:
Alexandria Massage 

$10-11 per hour 
Call: 312-213-9684.

NEKILNOJAMASIS TURTĄS

New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
Vore M* 773854-7820 
Fax: 708-361-9618

DANUTĖ
MAYER

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės į 

DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 
sąžiningai patarnauja nuo 19X6 m 

Nuosavybių įkainavimas veltui

GREIT PARDUODA
r Landmark

properties —-----

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

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

NORI IŠSINUOMOTI

Ieškau kambario 
prie šeimos su 

maitinimu.
Tel. 773-472-1249.

Office manager assistant.
Computer literate, active and 
organized person welcome. 

English and SS reųuired.
Call 708-924-1431.

Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir IN 

valstijose. Pageidautina vyrai 
Atlyginimas nuo 

$1.500 iki $1,800 
Tel. 615-554-3161.

VVindovv VVashers Needed!
40,000 per year. We need 100 crews
No exp. necessary. VVill train. Muši 

have valid driver's license and trans 
portation Mušt be fluent in English 
L A. McMahon VVindovv VVasning 

Chicago and Milwaukee area 
Tel. 800-820-6155.

1 )
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

„Draugo” gegužinės lai
mikių stalą papildė Rima 
Polikaitytė iš Lemont, Iza
belė Stončienė iš Lockport 
ir Ofelia Barškėtytė-Vai
nienė iš Hinsdale. Dėkojame 
ir primename, jog iki geguži
nės beliko vos daugiau kaip 
savaitė. Visas likusias dienas 
lauksime jūsų suvenyrų, pa
veikslų ir kitų gražių dovanė
lių!

Meno mokyklėlės daini
ninkai, šokėjai, dalyvavę II 
JAV lietuvių jaunųjų atlikėjų 
festivalyje, dalyvaus ir „Drau
go” gegužinės meninėje prog
ramoje. Gaila, kad dalis moks
leivių negalės dalyvauti, nes 
atostogauja Lietuvoje. 
GELBĖKIME KATALIKIŠKĄ

LAIKRAŠTĮ
Kunigai prel. I. Urbonas, 

mons. A. Svarinskas, kun. A. 
Paliokas, SJ, kun. J. Kelpšas, 
kun. Ž. Kulpys, kun. V. Sa
dauskas, kun. R. Adomavi
čius, kun. V. Mikolaitis, kun. 
dr. R. Gudelis, kun. prof. dr. 
K. A. Trimakas, kun. V. Rim
šelis, MIC, kun. K. J. Ambra
sas, SJ, kun. S. Anužis pa
skelbė pareiškimą, kuriame 
kviečiama gelbėti „XXI am
žiaus” laikrašti Kaune. Visas 
tekstas spausdinamas „Drau
go” liepos 16 d. laidoje.

Trys Pedagoginio lituanistikos instituto mecenatės birželio 1 d. iš institu
to gavo garbės diplomus už ilgametę ir nuoširdžią paramą šiai mokslo įs
taigai. Iš kairės: Jūratė Variakojienė, Zuzana Juškevičienė ir Virginija 
Paulienė. Zigmo Degučio nuotr.

Trumpai apie viską

* Lietuvos archyvų de
partamentui perduoti pir
mosios nepriklausomybės me
tų diplomato, Vasario 16-osios 
Nepriklausomybės akto signa
taro Petro Klimo sukaupti 
dokumentai. Tai — dvi Lietu
vos diplomatinės atstovybės 
Prancūzijoje 1935-1940 metų 
prašymų išduoti ar pratęsti 
pasus registracijos knygos ir 
nuotraukos, bei parengiamoji 
medžiaga diplomato rašytai 
knygai „Mūsų senovės bruo
žai”. P. Klimas (1891-1969) 
nuo 1925 iki 1940 metų dirbo 
Lietuvos diplomatu Prancūzi
joje, taip pat buvo akredituo
tas Lietuvos atstovas Belgi
joje, Luzemburge, Ispanijoje ir 
Portugalijoje. Visus dokumen
tus išsaugojo ir Lietuvai per
davė diplomato sūnus Petras 
Klimas. (BNS)

* Lietuvos hidroenergeti- 
kos specialistai perspėja, jog 
aplinkos ministro išleistas 
draudimas statyti naujas upių 
užtvankas žuvų migracijos ke
liuose visiškai sustabdytų 
naujų hidroelektrinių statybą. 
Kaip teigė Hidroenergetikų 
draugijos (HED) pirmininkas, 
Lietuvos žemės ūkio universi
teto dėstytojas Petras Punys, 
aplinkos ministro paruošto įsa
kymo projekto priede įrašytos 
net 146 Lietuvos upės, ant 
kurių draudžiama statyti už- 
tvanas P. Punys pabrėžė, jog 
būtina maksimaliai išnaudoti

Linksmą vasaros' geguži
nę rugpjūčio 4 d., sekmadienį,
1 vai.p.p. ruošia Beverly 
Shores, IN, Lietuvių klubas. 
Ten, Lituanicos parko medžių 
prieglobstyje, ant ilgų stalų 
bus išdėstyta daug namie ga
minto maisto, po vienu ąžuolu 
bus išrikiuoti gaivūs gėrimai, 
o po kitu — stalas lūš nuo ge
rų ir įdomių „laimės šuli
nio” laimikių. Taigi skirkite 
rugpjūčio 4 d. popietę šiems 
malonumams. Lauksime!

Lithuanian Mercy Lift 
metinį pokylį.„Ateities šypse
nos” ruošia lapkričio 23 d. 
Pokylis vyks Westin Michigan 
Avenue viešbutyje, 900 N. Mi
chigan Avė.

Union Pier Lietuvių 
draugija kviečia visus į gegu
žinę rugpjūčio 3 d„ šeštadienį, 
5 val.p.p. (Michigano laiku). 
Atsiveskite draugų ir svečių, 
maloniai pabendraukite ir 
skaniai pavalgykite gražioje 
vietoje - „Gintaro” vasarvie
tės pakrantėje. Veiks baras ir 
„laimės šulinys”. Laukiame 
visų!

Zita Juškienė iš Huntley, 
IL, paštu atsiuntė labai dai
lias megztas servetėles virtu
vei, kurias bus galima išlošti 
per „Draugo” gegužinę. Ačiū 
už dėmesį ir paramą!

Lietuvos hidroenergetinius iš
teklius ant pagrindinių Lietu
vos upių statant mažąsias hi
droelektrines, nes sustabdžius 
Ignalinos atominę elektrinę, 
Lietuva susidurs su energeti
kos problemomis. (BNS)

* Seimo pirmininkas Ar
tūras Paulauskas kritikuoja 
kalinių užimtumą įkalinimo 
įstaigose. Pripažindamas, kad 
ši sistema nebuvo pakanka
mai finansuojama, jis pareiškė 
nemažai priekaištų ir apsilei- 
dusiems įkalinimo įstaigų va
dovams. „Tikrai netenkina to
kia padėtis, kai bendrojo reži
mo kolonijoje dirba kas 4-tas, 
o sustiprintojo režimo koloni
joje — kas 10-tas nuteistasis, 
o visi kiti tik sportuoja, valgo 
ir miega. Dėl to ir kyla didžioji 
dalis problemų”, apsilankęs 
įkalinimo įstaigose, pabrėžė A. 
Paulauskas. (Eita*

* Visagino politikai jau
ėmė sukti galvą, kaip teks 
pervadinti atominę elektrinę, 
kai Ignalinos rajono savival
dybė pareikalaus nebevartoti 
jos pavadinimo. Idėją keisti 
atominės elektrinės pavadi
nimą pateikė Ignalinos rąjono 
taryba, kai buvo sužinota apie 
Visagino miesto ribų išplėti
mą. Visagine prisiminta, kad 
elektrinės statybos pradžioje ji 
buvo vadinama ne Ignalinos, 
kuri yra už 40 kilometrų, o 
Drūkšių — čia pat esančio 
ežero vardu. (LR, Eita)

L aals valalkls
Jei esate įvairių vandens 

žaidimų mėgėjas, Nojaus ar
ka Wisconsin Delis pramogų 
parke turėtų būti vienu jūsų 
vasaros kelionės taškų. Ši pra
mogų vieta, besivadinanti be
ne didžiausiu Amerikos van
dens parku, yra įsirengusi 10 
aukštų čiuožimo takelį, nuo 
kurio viršūnės žemutinis taš
kas pasiekiamas per 5 sekun
des, žemyn galva nėrimo juos
tą, „Juodojo griaustinio” 
krioklį. Šiais metais yra nauja 
pramoga - čiuožimas „The 
Stingray” takeliu, kuriame 
vienu metu galima leistis 
dviese ar trise. Wisconsin 
Delis pramogų parko adresas: 
140 Wisconsin Delis Parkvvay, 
Wisconsin Delis, WI. Parkas 
dirba nuo 9 vai.r. iki 8 val.v. 
(po rugpjūčio 17 d. valandos 
gali keistis). Įėjimas vaikams 
iki 2 metų - nemokamas. In
formacija tel. 608-254-6351 
arba internete

noahsarkwaterpark.com
Norite sugrįžti į praeitį? 

Amish gyvenvietėse - viskas 
kaip senovėje. Indiana valsti
jos Nappanee miestelyje atra
site senovišką ūkį, krautuvė
les ir viešbučius, galėsite pasi
važinėti šieną vežančiais veži
mais, pamatyti teatre rodo
mus vaidinimus, išgirsti eks
kursijos vadovo pasakojimą ir 
jam padedant apžiūrėti visą 
Amish bendruomenės gyven
vietę. Rugpjūčio 8-11 d. šiame 
Nappanee miestelyje vyks 40- 
oji meno dirbinių ir amatų 
mugė. Nuo Čikagos iki Nap
panee - 2 valandos kelio. Va
žiuoti 180-90 greitkeliu į ry
tus, pasukti į 72 išvažiavimą, 
važiuoti į pietus U. S. 31 (U. 
S. 20 Bypass) keliu iki Nap
panee išvažiavimo (S. R. 19), 
tada vėl į pietus iki U. S. 6 ke
lio, sukti į vakarus. Informaci
ja tel. 1-800-800-4942 arba in
ternete www.amishacres.com

Vaisių ir daržovių mugės, 
kurias rengia West Lawn ko
mercijos rūmai (West Lawn 
Chamber of Commerce) ir Či
kagos miestas, vyks prie Re- 
public banko (6501 S. Pulaski 
Rd.) keturis kartus: liepos 21 
d., rugpjūčio 18 d., rugsėjo 22 
d. ir spalio 20 d. Daugiau in
formacijos tel. 773-735-7600.

* Izraelis atsisakė išduoti
Lietuvai 83 metų Nachmaną 
Dušanskį, kuris įtariamas Lie
tuvos piliečių genocidu prieš
kario ir pokario metais. Sos
tinės antrosios apylinkės teis
mas yra leidęs šį asmenį suim
ti, tačiau Izraeliui nesutikus 
bendradarbiauti N. Dušanskio 
byla gali žlugti. (LR, Elta)

* Vilniaus apskrities vir
šininkas Gediminas Pavir- 
žis pripažįsta padarytas klai
das vykdant žemės reformą ir 
apgailestauja dėl pernelyg 
lėtų reformų Vilniaus apskri
tyje. Vertindamas pirmuosius 
savo darbo metus Vilniaus ap
skrities viršininko poste, G. 
Paviržis apgailestavo, kad 
dėl ankstesnės administraci
jos klaidų teismams buvo pa
teikta daugiau kaip 100 
ieškinių atšaukti sprendimus 
dėl žemės grąžinimo. (BNS)

* Visur suspėjantis parla
mentaras, socialdemokratas 
Visvaldas Nekrašas, pažeisda
mas Seimo statutą, ir toliau 
verčiasi medicinos praktika. 
Sugrįžęs į Plungę, kur gyvena 
jo šeima, Seimo narys vie
name rąjono pirminės sveika
tos priežiūros centro kabinetų 
priiminėja ligonius bei jiems 
išrašo receptus. Jis čia dirba 
gydytoju konsultantu. (LR, Elta)

* „Klaipėdos baldų” ben
drovė, šiemet iš esmės au
ganti tik eksporto sąskaita, 
per pirmąjį šių metų pusmetį 
uždirbo 2.56 mln. litų pelno. Iš 
viso šiemet baldų įmonė tikisi 
pasiekti 72.5 mln. litų apy
vartą ir uždirbti 7.5 mln. litų 
ikimokestinio pelno. (Elta)

„Draugo" rimiįal

Elena De Jesus, gyvenanti 
Brooklyn, NY, už „Draugo” 
pokylio laimėjimų knygelę at
siuntė 39 dol. Ačiū už paramą!

Čikagos ir apylinkių Ne
kalto Prasidėjimo M. Mari
jos seselių rėmėjai „Drau
gą” parėmė 25 dol. auka. La
bai jums dėkojame!

Vytautas Andriulis, gyve
nantis St. Petersburg, FL, at
sidėkodamas už „Draugo” po
kylio laimėjimų knygeię, 
mums pridėjo 40 dol. auką. 
Nuoširdžiausiai dėkojame!

Dr. Renata ir Vincas Sta- 
niškiai iš Burr Ridge, IL, už 
„Draugo” pokylio prizų bilietė
lius atsiuntė 40 dol. Esame 
labai dėkingi!

Albinas ir Ona Garunai,
gyvenantys Willowbrook, IL, 
atsilygindami už rudens poky
lio laimėjimų knygelę, paau
kojo 30 dol. Labai jums dėko
jame!

Joana Stoškus iš Palos 
Park, IL, mūsų laikraštį pa
rėmė 40 dol. auka, atsilygin
dama už „Draugo” pokylio pri
zų bilietus. Tariame nuoširdų 
ačiū!

Joseph Mikulis, gyvenan
tis .Westchester, IL, grąžinda
mas „Draugo” rudens pokylio 
laimėjimų šakneles, pridėjo 50 
dol. Dėkojame už paramą!

Nijolė Zdanys iš La 
Grange, IL, atsidėkodama už 
būsimojo pokylio prizų bilietė
lius, „Draugui” atsiuntė 40 
dol. Nuoširdus ačiū!

Juozas Plečkaitis, gyve
nantis Racine, WI, atsilygino 
už „Draugo” pokylio laimėji
mų bilietus ir atsiuntė 40 dol. 
auką. Labai jums dėkojame!

Daiva Kisielius iš Downers 
Grove, IL, atsidėkodama už 
rudens pokylio prizų bilietė
lius, paaukojo 50 dol. Nuošir
dus ačiū!

Irene Kuras, gyvenanti Pa
los Heights, IL, atsilygindama 
už pokylio laimėjimų bilietus, 
atsiuntė 75 dol. Ačiū už dos
nią auką!

KALENDORIUS ~

Liepos 19 d.: Aura, Aurėja, Ga- 
ligantas, Mantigailė, Sakalas.

Liepos 20 d.: Alvydas, Aurelijus, 
Česlovas, Elijas, Jeronimas, Visman
tas.

* Europos Komisija pa
tikslino, kad būsimoms Euro
pos Sąjungos narėms subsi
dijų žemės ūkiui 10 m. laiko
tarpiu bus skirta vidutiniškai 
60 proc., o ne 25 proc. ES vi
durkio, kaip buvo skelbiama 
anksčiau. Mažesnę paramą bū- 
simosioms narėms nei senbu
vėms Komisįja sieja su trečda
liu mažesnėmis naujokių ūki
ninkavimo sąnaudomis.

* Kauno miesto taryba 
pavedė savivaldybės Kūno 
kultūros ir sporto skyriui pa
rengti sprendimo projektą dėl 
Kauno savivaldybės tapimo 
krepšinio klubo „Žalgiris” rė
mėja ir bendrovės „A. Sabonio 
„Žalgirio” krepšinio centras" 
įsteigtos viešosios įmonės 
„Kauno „Žalgirio” rėmėjai” 
akcijų dalininke. Kaip sakė 
Kauno mero pavaduotojas Ge
diminas Budnikas, savivaldy
bės taryba nusprendė paremti 
nelengvus laikus išgyvenantį 
legendinį krepšinio klubą, nes 
jis nusipelnė kuriant gerą 
Kauno įvaizdį. <bns)

* „Lietuviškiems valgiams
trūksta šiuolaikinės rekla
mos ir solidaus pateikimo. 
Pas mus didžkukuliais ir vė
darais mėgaujasi ne tik euro
piečiai, bet ir kinai, japonai. 
Kai kurios į Kauną atvykstan
čios užsienio delegacijos didž
kukulių užsisako iš anksto”, 
tikino dvarą primenantį pas- 
tatyną statančios „Bernelių 
užeigos” savininkas Algirdas 
Mažeika. Medinis dvaras, ku
ris jau pramintas bąjorkiemiu, 
iškilo tarp marių ir greitkelio 
Vilnius-Klaipėda, šalia rytinės 
Kauno ribos. <kd, Eito

Savanorės iš Čikagos - Audrė Kapačinskaitė ir Žibutė Šaulytė greitai 
spėjo susidraugauti su mažyte Ingrida. Marijampolės „Šaltinėlio” vaikų 
centre mergaitės praleido savo atostogas dirbdamos su beglobiais vaikais.

Ritos Venclovienės nuotr.

ATGARSIAI IŠ KAZLŲ RŪDOS
„Vaiko vartų į mokslą” re

miamas beglobių vaikų dienos 
centras Kazlų Rūdoje puikiai 
dirba su „Charakterio ugdy
mo” programa, kuriai vado
vauja dvi pasišventusios sa

Dr. Regina Padleckienė (ketvirta iš kairės) daug pasidarbavo su „Vilties angelo” dienos centro vaikais, kalbėda
masi apie rūkymo žalą sveikatai. Vaikai piešė plakatą „Lietuva be rūkalų”. Ritos Venclovienės nuotr.

* Nesibaigianti sausra ir
įsibėgėjantis grybavimo se
zonas Rusijoje mažina dzūkų 
viltis šią vasarą gerai už
dirbti. „Kol Europoje nepasi
rodė grybai iš Rusįjos, mes 
galėjome daugiau ir lengviau 
uždirbti”, liūdnai kalba gry
bautojai. (LR, Elta)

* Sinoptikai spėja, kad
penktadienį termometro 
stulpelis gali pakilti iki 33 (92 
F) laipsnių, bet vėliau atvės ir 
ateinančios savaitės pirmoji 
pusė bus maloniai šilta. Dėl 
didelių karščių kai kurių res
toranų ir barų Vilniuje savi
ninkai ėmė lankytojus viliot 
savo užeigas tokiais skelbi
mais: „Čia vėsu!”, „Mūsų bare 
— tik 18 laipsnių Celsijaus!”. 
Aukščiausia oro temperatūra 
Lietuvoje buvo užregistruota 
1994 m. liepą, kai karštis Vil
niuje siekė 35 C (95 F), Šven
čionyse — 37 C (99 F) laips
nius. (Elta)

* Krepšininkas Robertas
Javtokas dabar dienas lei
džia tėvų globojamas — gyve
na ir gydosi Šiauliuose. Vaiki
nas sakosi kantriai laukia, 
kol pagaliau vėl galės žaisti 
krepšinį po patirtos traumos 
avarįjoje. „Niekad negalvojau, 
kad nežaisiu. Anksčiau ar vė
liau viskas sugis. Aš tikrai 
esu optimistas”, sako vaiki
nas. (R, Elta)

* Radikalios Laisvės są
jungos vado Vytauto Šus
tausko sukviesti apie 200 kau
niečių ketvirtadienį mitingavo 
prieš Kauno elektrinės priva
tizavimą. Mitingą stebėjęs 
Kauno tarybos narys socialde
mokratas Rimantas Ruzas

vanorės pedagogės Angelė ir 
Onutė. Centrui vadovauja Re
gina Andriušienė, kuri taip 
pat yra ir darželio mokytoja.

Šiuo metu centre yra 25 vai
kai. Čia jie ateina iš socialiai
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žurnalistams rodė tarybos šių 
metų posėdžio protokolą, ku
riame matosi, kad pats V. 
Šustauskas balsavo už tarybos 
sprendimą pavesti bendrovei 
„Kauno energija” organizuoti 
gamybinio filialo „Kauno elek
trinė” pardavimo konkursą. V. 
Šustauskas žurnalistus tikino, 
kad jis asmeniškai tuo klausi
mu nebalsavo, o LLS frakcija 
„kartais palaiko daugumos 
nuomonę”. (BNS)

Konservatoriai 
kaltina vyriausybę 
žlugdant švietimą

Atkelta iš 1 psl.
stiprėjimą, tuo pačiu bus nera
cionaliai naudojami valstybės 
pinigai. Savivaldybės, kurios 
jau yra pertvarkiusios mokyk
lų tinklą pagal iki šiol galioju
sią koncepciją, bus skatina
mos ir verčiamos iš naujo per
žiūrėti jau įgyvendintus 
sprendimus ir atgaivinti jau 
pertvarkomas vidurines mo
kyklas. Tai dar labiau didins 
chaosą ir stabdys visos švieti
mo sistemos bendros pertvar
kos darbus”, teigiama pareiš
kime.

Pareiškimo autorius stebina 
ir tai, kad tokius svarbius 
sprendimus vyriausybė priima 
tuo metu, kai atostogauja už 
šią sritį atsakingas švietimo 
ministras.

„Esminių sprendimų, kei
čiančių Švietimo sistemos ei
gą, priėmimas vien ministro 
pirmininko A. Brazausko ir jo 
patarėjo A. Juozaičio iniciaty
va, kurie yra socialdemokra
tai, sąmoningai ir grubiai ig
noruojant švietimo ministro,

remtinų, labai vargingai gyve
nančių šeimų. Pavalgo, ruošia 
pamokas, siuva, mezga. Vai
kai yra labai kūrybingi, nuo
širdūs ir mandagūs. Jie džiau
giasi, rasdami juos mylinčius 
ir jais besirūpinančius žmones. 
Šį centrą ypač remia New Yor- 
ko „Vaiko vartų” skyrius, ku
riam vadovauja Danutė Bobe- 
lienė. Jų dėka šį centrą pa
siekė jau antra siunta su 
mokslo priemonėmis ir vai
kiškais rūbeliais.

Visiems centrą parėmu- 
siems, vaikai siunčia geriau
sius linkėjimus kartu su šiuo 
eilėraštuku:

Mūsų dienos centro
„Šypsniukas” vardu.

Mes čia kasdien atbėgam
linksmu veideliu.

Čia mes pramogaujam,
kartais išdykaujam

Mokam dirbti ir rimtai, 
siuvam, mezgame gražiai.

„Vaiko vartų” mes programą 
turim vykdyti kaip dera

Čia Onutė suplanuoja, 
darbus mums organizuoja.

Ačiū tariam mes Vedėjai, 
rūpestis jos nemažėja

Kreipiamės į ją kaip mamą, 
daug ko prašom ir mums

gera.
Eilėraštį parašė Irma ir Si

mona, dienos centro mer
gaitės. Šį aprašymą mums at
siuntė Rita Venclovienė, 
šiuo metu dirbanti su vaikais 
Lietuvoje.

socialliberalo, nuomonę, reiš
kia, kad socialliberalų buvi
mas vyriausybėje yra tik for
malus”, teigiama konservato
rių pareiškime.

Lietuva nori tapti
Jungtinių Tautų
Saugumo Tarybos 

nare
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Jo teigimu, šiemet Lietu
vos URM kartu su Jungtinių 
Tautų Vystymo programa ren
gia studiją, kokie gali būti Lie
tuvos uždaviniai ir strategijos 
tikslai daugiašaliuose foru
muose.

„Kauno dienos” teigimu, ofi
cialiai atsisakymas artimiau
siu laiku siekti JT ST nenuo
latinės narės vietos aiškina
mas aktyviu kitų užsienio po
litikos tikslų įgyvendinimu, 
tačiau kartu pripažįstama, 
kad Lietuvos diplomatai nesu
gebėjo užsitikrinti pakanka
mos tarptautinės paramos 
ambicingam tikslui pasiekti.

Graikijoje įsikūrė 
Lietuvių

Bendruomenė 
Atkelta iš 1 psl. 
ketinama rudenį.

Kiekvieno mėnesio pirmą 
pirmadienį Graikuos LB susi
tikimai vyksta Atėnų kavinėje 
„Metropolis". Juose gali daly
vauti visi lietuviai, gyvenan
tys Graikijoje.

Lietuvos ambasados Graiki
joje vyriausiasis specialistas 
Oskaras Večenas sakė, kad 
dabar Graikijoje gyvena keli 
šimtai lietuvių. (BNS)

noahsarkwaterpark.com
http://www.amishacres.com

