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Algimantas Gečys 
vedamajame sako: 
užteks kalbų, imkimės 
darbo, išeivija yra 
pajėgi Valdovų rūmų 
a ts ta tymo pastangas 
paremt i stipriau. 

3ps i . 

„Bičiulystė" pasakoja 
apie skautų stovyklos 
vadovę Rimą Pauliūtę, 
atostogų nuotaikas ir 
duoda patarimų, kaip 
poilsiauti Palangoje. 

4 psl. 

Tęsiame pasakojimą 
apie dr . Kajetoną 
Čeginską iš Švedijos. 

5 psl. 

Yra remiančių JAV LB 
Kultūros tarybos 
iniciatyvą - Frankfurto 
mugės lietuviškos 
knygos skyriuje turėti 
i r išeivių kertelę. 

6 psl. 

[Spartas 

Liutauras Varanavičius 
* Lie tuvos futbolo federa

cijos (LFF) prezidentas Liu
tauras Varanavičius išrinktas 
j UEFA pagalbos programų 
komitetą, kuris skirsto bei 
tvirtina lėšas įvairiems su fut
bolu susijusiems projektams. 
Pasak L. Varanavičiaus, pa
tekti j Assistance Programines 
Committee gana sudėtinga, 
tačiau Lietuvos futbole vykdo
mos reformos neliko nepaste
bėtos UEFA ir pelnė pripaži
nimą. 

* Lie tuvos dvira t in inkė 
Rasa Polikevičiūtė, atsto
vaujanti ,Acca Due O" ko
mandai, trečiadienį užtikrin
tai laimėjo daugiadienių mo
terų dviračių lenktynių ,,La 
Grande Boucle Feminine" (ne
oficialiai vadinamos „Tour de 
France") dešimtąjį ratą. 31 
metų lietuvė 141.2 km nu
važiavo per 3 vai. 54 min. 04 
sek. 42 dviratininkių grupė. 
kurioje buvo ir keturios lietu
vės, nuo pasaulio čempionės 
R. Polikevičiūtės atsiliko 2 
min. 53 sek. 

* I lgamet is Kauno „Žal
girio" krepš in io komandos 
žaidėjas Tomas Masiulis kitą 
sezoną žais Lenkijoje. 26 metų 
205 cm ūgio puolėjas trečia
dienį pasirašo sutarti su Len-
kijos vicečempionu Sopoto 
„Prokom Treti" klubu 

Sunkus klausimas: geriau 
bingo ar bankrotas? 

A u d r o n ė V. Š k i u d a i t ė 
Nuo VYUkes Barre per Haz-

leton. Mahanoy. Shenandoah. 
Gerardville prabėgome tiesiog 
bėgte, nes vijosi vakaras, bet 
įspūdis liko nė kiek ne men
kesnis. Prie Hazleton Šv. Pet
ro ir Povilo bažnyčios, žino
ma, užrakintos, mūsų akys 
užkliuvo už lietuviškos kop
lytėles. Užrašas bylojo, kad ją 
1986 m. pastatė Vyčiai. Kun. 
W Valkavičius rašo, kad para
pija įkurta 1887 m., o 1911 m. 
pastatyta bažnyčia. Skelbime 
buvo parašyta, kad šv. Mišios 
vyksta kiekvieną sekmadieni 
9 vai. Hazletone lietuvio kuni
go nėra. buvusi lietuviška pa
rapija sujungta su lenkų. 

Gražiais, vingiuotais ir siau
rais - dvijuosčiais keliukais, 
vingiuojančiais tarp kalnų, pa
siekiame Mahanoy miestelį. 
Senoviškas, kaubojų laikus 
menantis Mahanoy - gerokai 
aptriušęs, apmiręs. Labai cha
rakteringuose atviruose prie
butėliuose (gonkeliuose) kiek
vieno namelio priekyje, kojas 
iškėlę ant turėklų, baltose 
plastikinėse kėdėse sėdinėja 
senukai. Gatvėse ramu, tylu, 
nemažai namų užkaltais lan
gais, kai kur namo kampas 
apiręs arba apdegęs. Tipiška 
vietove pasibaigus aukso 
amžiui. Dviaukščiai-triaukš-
čiai siauri mediniai namukai 
sustatyti vienas prie kito -
siena į sieną iki kvartalo galo. 

Didingi. Laip katedra, šviesiai pilko akmens Shena.iduaii, !.», Sv. Jurgio 
lietuvių šventovė. Marijos Reinienės nuotr. 

Nukelta į 3 psl. 

Lietuvos maldininkai Marijos šviesai 
atvėrė savo širdis 

Lietuva paminėjo Švenčiau
siosios Mergelės Marijos ėmi
mo į dangų šventę —Žolinę. 

Ypatingos iškilmės ketvirta
dienį vyko Pivašiūnuose — 
gražiame Dzūkijos miestelyje, 
kur ant kalvos rymo kukli 
Švenčiausiosios Mergelės Ma
rijos ėmimo į dangų bažnyčia 
su stebuklais garsėjančiu Die
vo Motinos paveikslu. Prieš 
keturiolika metų Pivašiūnų 
Dievo motina su kūdikėliu Jė
zumi ant rankų buvo vaini
kuota Šventojo Sosto atsiųsto
mis aukso karūnomis, sutei
kiant Nuliūdusiųjų paguodos 

titulą. Tai penktasis Lietuvoje 
Dievo Motinos paveikslas, po
piežiaus valia vainikuotas 
aukso karūnomis. 

Kasmet Pivašiūnuose vyks
ta aštuonių dienų didieji Žo
linės atlaidai. Kiekvieną die
ną meldžiamasi vis kita inten
cija. Rugpjūčio 15-oji — svar
biausia atlaidų diena — šiais 
metais skirta maldai už žem
dirbius. 

Jau nuo pat ryto visus ke
lius į ŠĮ Alytaus rajono mies
telį užtvindė maldininkų au
tomobiliai. Atvyko ir vysku
pai, kunigai, vienuoliai, klie

rikai, taip pat Alytaus apskri
ties ir miesto vadovai, kiti 
garbingi svečiai. Buvo pasvei
kinta Vokietijos Magdeburgo 
vyskupijos aukštų dvasininkų 
delegacija. 

Iškilmingos šv. Mišios buvo 
aukojamos bažnyčios švento
riuje. 

Mišių koncelebracijai vado
vavęs Kaišiadorių vyskupas 
Juozapas Matulaitis, sveikin
damas susirinkusius, sakė: 
„Esame čia, kaip kad nuo se
no priimta švenčiant Žolinę, 
kad dėkotume Viešpačiui ir 

Nukelta į 6 psl. 

Grąž in tuose a r c h y v ų 
mikrof i lmuose — 
senosios L i e t u v o s 

i s tor i ja 
Lietuvos archyvai papilde 

savo fondus Rusijos valstybi
niame senųjų aktų archyve 
esančių dokumentų mikrofil
mais. Mikrofilmai gauti vyk
dant 1999 metų Lietuvos ar
chyvų departamento ir Rusijos 
archyvų federalinės archyvų 
tarnybų.- bendradarbiavimo 
sutarti. 

Buvo gauti svarbių Lietuvos 
isterijos rašytinių šaltinių 
mikrofilmai: Naugardo ir Kije
vo sutrumpintų metraščių Su-
praslio nuorašo Q 6 amžius), 
Jevreinovo metraščio (17 am
ž ius . Kauno miesto magistra
to (1636-1646 metai J, Raseinių 
• Žemaičių) žemės teismo (1673 
mėtau, Raseinių (Žemaičių) 
pilies teismo (1673-1689 me
tai) bei Breslaujos žemės teis
mo 1649-1652 metai) aktų 
knygų kopijos. 

Nors tai yra palyginti vėlyvi 
ankstesnių Rusios (Rusijos) 
bei Lietuvos įvairių metraščių 
sąvadų nuorašai. 

Nukelta į 6 psl. 

A m e r i k o s m o k y k l o j e 
Viln iu je ga l ė s m o k y t i s 

i r l i e t u v i a i 
Tarptautinėje Amerikos mo

kykloje Vilniuje nuo šiol galės 
studijuoti ir lietuviai. 

Vyriausybė patvirtino Lietu
vos ir JAV vyriausybių susita
rimą dėl Tarptautinės Ameri
kos mokyklos Vilniuje teisinio 
statuso. 

Šį susitarimą birželio vidu
ryje pasirašė Užsienio reikalų 
ministerijos sekretorius Da
rius Jurgelevičius ir JAV lai
kinasis reikalų patikėtinis 
Lietuvoje VVilliam F. Davnie. 

Iki šiol mokykloje pradinį, 
pagrindinį ir vidurinį išsilavi
nimą galėjo gauti Lietuvoje 
gyvenančių JAV piliečių vai
kai. Susitarimu siekiama ska
tinti kultūrinius ir mokslo ry
šius tarp Lietuvos ir JAV. 

Tarptautinė Amerikos mo
kykla Vilniuje buvo įkurta 
1993 metais. 2000-2001 moks
lo metais šioje mokykloje mo
kėsi apie 90 mokinių. Mokslas 
čia yra mokamas. <BNS> 

Pasaulio lietuviai skelbia 
paramą Lietuvos narystei 

NATO ir ES 
Viln ius , rugpjūčio 14 d. 

(BNS-Elta; — Suvažiavimą 
Druskininkuose trečiadienį 
užbaigę Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės (PLB) atstovai 
patvirtino paramą Lietuvai 
kelyje į NATO ir Europos 
Sąjungą bei paragino Lietuvos 
valstybes institucijas plėtoti 
etninių lietuvių jaunimo švie
timą „Rytų kraštuose" — po
sovietinėse valstybėse. 

Metinis PLB ir Pasaulio lie
tuvių jaunimo sąjungos 
(PLJS) kraštų valdybų pirmi
ninkų suvažiavimas vyko ke
turias dienas. 

Kaip sakė Tautinių mažu
mų ir išeivijos departamento 
generalinis direktorius Anta
nas Petrauskas, PLB atstovai 
įsipareigojo daryti spaudimą 
savo valstybių vyriausybėms 
dėl Lietuvos priėmimo j NA
TO ir ES. Suvažiavimas pri
ėmė kreipimąsi į NATO vals
tybių vadovus ir ambasado
rius, prašydamas ryžtingai 
remti naujų narių, ypač Lie
tuvos ir kitų Baltijos valsty
bių pakvietimą į sąjungą 2002 

m. Prahoje. Viename nutari
mų PLB atstovai ragina Švie
timo ir mokslo, Kultūros mi
nisterijas, Tautinių mažumų 
ir išeivijos departamentą pa
remti posovietinėse valstybėse 
gyvenančių lietuvaičių litua
nistinį švietimą. 

Tautinių mažumų ir išeivi
jos departamentui padėkota 
už Lietuvoje rengiamas Rytų 
kraštų lietuviško jaunimo sto
vyklas, departamentas para
gintas į šias stovyklas kviesti 
ir Vakarų lietuvišką jaunimą. 

Priimti nutarimai ir dėl ki
tais metais vyksiančių pasau
lio lietuvių Seimo bei Kongre
so, i 

Suvažiavime dalyvavo apie 13 
atstovų iš 28 lietuvių bend
ruomenių ir draugijų {vairio
se valstybėse. 

Prie Druskininkų žaliuosia-
tys penki ąžuolai simbolizuos 
penkis žemynus, kuriuose vei
kia pasaulio lietuvių bendruo
menės. Ąžuoliukus ketvirta
dienį pasodino suvažiavimo 
dalyviai. 

Prezidento rinkimų kampanijos 
ir nebūti gali 

Vi ln ius , rugpjūčio 14 d. 
(BNS) — Tikrosios prezidento 
rinkimų kampanijos šiemet 
gali ir nebūti, nes nemažai 
lems tiesioginiai partijų susi
tarimai, teigia Nuosaikiųjų 
konservatorių sąjungos pirmi
ninkas, buvęs premjeras Gedi
minas Vagnorius. 

J i s mano, kad prieš rinki
mus bus sudaromi įvairūs 
slapti susitarimai tarp kandi
datų į prezidentus, siekiančių 
abipusės naudos. 

„Man formuojasi toks įspū
dis, kad daugumai politinių 
jėgų ir pagrindiniams kandi
datams būtų patogu palikti to
kią situaciją, kokia ji yra — 
kad pagrindiniai šalies parei
gūnai liktų tose pareigose, ku
riose jie yra'', sakė Seimo na
rys. 

Lietuvoje atsirandančiomis 
politinėmis tradicijomis G. 
Vagnorius pavadino politinius 
susitarimus ir išankstinius 

postų pasidalijimus. 
Jis pastebėjo, kad rinkimų 

metu kandidatai, kurie suta
ria, dažnai susipyksta ir vė
liau konkuruoja, tačiau vals
tybei, anot jo, naudinga poli
tikų konkurencija ir tikra rin
kimų kova, nes ji padeda iš
kelti stipresnius ir paskatina 
spręsti vilkinamas problemas. 

„Paprastai sunkiausios pro
blemos greičiausiai sprendžia
si prieš rinkimus", pridūrė 
politikas. 

Kalbėdamas apie savivaldy
bių tarybų rinkimus, G. Vag
norius nepatvirtino galimos 
Nuosaikiųjų konservatorių są
jungos koalicijos su kitomis 
partijomis sudarymo, teigda
mas, jog apie koalicijas bus 
galvojama po savivaldybių ta
rybų rinkimų. Tačiau G. Vag
norius patikino, jog svarstoma 
apie bendradarbiavimą su 
centro dešiniosiomis partijo
mis. 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters. AP. Interfax. ITAR-TASS. BNS 

žinių agentūrų pranešimais) 

EUROPA 

Londonas. JAV neturi kito 
pasirinkimo, tik imtis veiks
mų prieš Irako prezidentą 
Saddam Hussein, ketvirta
dienį BBC radijui sakė Baltų-

l jų rūmų patarėja valstybinio 
saugumo klausimais Condo-
leezza Rice. Tačiau JAV prezi
dentas George W. Bush dar 
nenusprendė, kaip tai padary
ti ir kokiais konkrečiais meto
dais pasinaudoti, pridūrė ji. 
Oficiali JAV politika yra siekti 
Irako „režimo pakeitimo", bet 
pastaruoju metu G. W. Bush 
ir JAV vyriausybės pareigūnai 
stengėsi paneigti, kad netru
kus ketinama pulti šią valsty
be. C. Rice sakė, kad S. Hus
sein prie savo tikslo įsigyti 
masinio naikinimo ginklų pri
artėjęs du kartus arčiau, nei 
mane Vakarai. 

Drezdene, viename Vokieti
jos kulturo.-. perlų, ketvirta
dieni užregistruotas didžiau
sias per ]'•>() metų potvynis, o 

I kaimyninės Čekijos sostinės 
1 gyventojai jau gali lengviau 

atsikvėpti ir įvertinti savo 
miestui padarytą žalą. Potvy
niai nesiliauja ir daugelyje 
kitų Vidurio Europos regionų. 
Per daugiau kaip savaitę trun
kančias liūtis ir potvynius nuo 
Juodosios iki Baltijos jūros 
žuvo mažiausiai 82 žmonės ir 
padaryta milijardų eurų žala. 
Trečiadienį Drezdene potvynio 
vanduo plūdo į istorines aikš
tes ir rūmus, kurių rekonst
rukcija praėjusiame dešimt
metyje po Vokietijos susivieni
jimo buvo tik įsibėgėjusi. Slo
vakijos valdžia paskelbė pavo
jų sostinėje Bratislavoje. 

Ta l inas . Estijos kultūros 
ministre Signe Km ketvirta
dieni pareiškė atsistatydinan
ti dėl informacijos apie tru
kumus valstybiniame ..Kultū
ros kapitalo' fonde, kurio tary
bos pirmininke ji yra Minist
re buvo informuota apie 6"> 
min. kronu ' 1 4.H min. litų I 
t r ū k u m ų fondo sąskaitose, at-
s i radus j del fondo direktoriaus 

Avo Viiolo finansinės veiklos. 
Remdamasi šia informacija, 
ministrė parašė pareiškimą 
saugumo policijai, kuri iškėlė 
baudžiamąją bylą. 

RUSIJA 
Maskva. Baltarusijos prezi

dentas Aleksandr Lukašenka 
per vizitą Maskvoje pabrėžė, 
kad .jokių Rusijos piliečių su
varžymų Baltarusijos teritori
joje negali būti. Kad ir kaip 
klostytųsi padėtis Kaliningra
do srityje, problemų del Bal
tarusijos nekils". ..Rusijos pi
liečiai turi būti tikri, kad bet 
kokiomis sąlygomis Kalinin
grado srities atžvilgiu Balta
rusija visada ir visais klausi
mais bus Rusijos pusėje", pri
dūrė A. Lukašenka. 

Vladivostokas. Kitų metų 
pradžioje JAV prasidės buvu
sio JAV generalinio konsulo 
Vladivostoke Duglas Kent 
teismas. 1998 m. gruodį JAV 
diplomato automobilis dideliu 
greičiu rėžėsi į automobilį ir 
sužalojo 23 metų Aleksandr 
Ka.šin, kuris, patyręs sunkią 
stuburo traumą, visam gyve
nimui tapo invalidu. Del šio 
įvykio buvo iškelta baudžia
moji hvla. kuria tinant. D. 

Kent kaltė buvo įrodyta, ta
čiau diplomatinę neliečiamybę 
turintis amerikietis buvo at
šauktas iš Vladivostoko, o by
la nutraukta. 2000 m. ginti 
nukentėjusiojo A. Kašin stojo 
JAV teisininkai. Per tą laiką, 
sakė advokatai, D. Kent du
kart keitė pavardę. D. Kent 
iki šiol yra Valstybės departa
mento darbuotojas. 

R U S U O S naftos bendrovės 
,,LUKoil" prezidentas Vagit 
Alekperov kontroliuoja 10.38 
proc. bendrovės akcijų, o jo at
lyginimas per metus siekia 1.5 
min. JAV dolerių. 

Maskva . Rusijos liberalų 
demokratų partijos vadas Vla-
dimir Žirinovskij 3,000 JAV 
dol. suma įvertino nuostolius, 
kuriuos patyrė „Delta Air
lines" lėktuve sudužus dėžei jo 
vardu pavadintos degtinės. V. 
Žirinovskij iš New York'o i 
Bostoną vežė dvi dėžes degti
nės „Žirinovskij", skirtos vyk
siančiam susitikimui su rusų 
išeivijos, verslininkų ir miesto 
administracijos vadovais. At
skridus į Bostoną, dėže buvo 
atidaryta dalyvaujant „Delta 
Airlines", oro uosto ir policijos 
darbuotojams. „Visi buteliai 

buvo sudaužyti", apgailestavo 
V. Žirinovskij. Pasak jo. ..po
licijos atstovas neabejoja, kad 
degtinė sunaikinta tyčia" ir 
kad ..ši diversija turi būti kva
lifikuota kaip pasipriešinimas 
Rusijos produkcijos įvežimui \ 
JAV". 

! GRUZIJA ~| 
Tbi l i s is . Gruzija svarsto 

klausimą perkelti laikinai jos 
teritorijoje esančius čečėnų 
pabėgėlius į trečiąją valstybę. 
Pabėgėlių apgyvendinimo ir 
reikalų ministras. Valerij Va-
šakidzė priminė, kad Gruzija 
prieš trejetą metų priėmė be
veik 8,000 pabėgėlių. ..Nepai
sant Jungtinių Tautų ir kai 
kurių valstybių rėmėjų jiems 
teikiamos humanitarinės pa
galbos, Gruzijai iškyla sunku
mų del šiuo metu jos teritori
joje esančių maždaug 4.0OO 
Rusijos piliečių", pažymėjo jis. 

rugpjūčio 26 d.. Šiuo sprendi
mu V. Fox parodė, kad „nedvi
prasmiškai nepripažįsta mir
ties bausmės įvykdymo meksi
kiečiui Javier Suarez Medi
na", kuris buvo nuteistas už 
Texas policininko nužudymą. 
Tiek V. Fox, tiek Europos Są
junga ir Jungtinės Tautos ra
gino Texas pareigūnus pakeis
ti mirties bausmę J. S. Medi
na kalėjimu iki gyvos galvos, 
nes, pažeidžiant Vienos kon
venciją dėl diplomatinio proto
kolo, jam nebuvo leista pasi
tarti su konsulu. 

IRAKAS 

MEXICO 
Mexico City. Mexico prezi

dentas Vicente Fox, protes
tuodamas dėl mirties bausmes 
įvykdymo Mexico piliečiui, at
šaukė savo vizitą i JAV prezi
dento George W. Bush ūkį 
Texas. kuris turėjo įvykti 

Bagdadas . Bet kokia JAV 
karine ataka prieš Iraką pa
smerkta žlugti, trečiadienį pa
reiškė Bagdade viešintis aukš
to rango palestiniečių pareigū
nas Faruq Qaddumi. Jis para
gino visas arabų valstybes 
„įvykdyti savo pareigą" ir pa
remti Iraką bei palestiniečius. 
..Mes (palestiniečiai ir irakie
čiai) kovojame su tuo pačiu 
blogiu. Mes deriname savo 
veiksmus, mėgindami pasi
priešinti JAV ir Didžiosios 
Britanijos agresijai, sake F. 
Oaddumi. 

http://WWW.DRAUGAS
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SPORTO APŽVALGA 

APIE III LIETUVOS TAUTINĘ 
OLIMPIADĄ 

Šių metų birželio 27-30 die
nomis Lietuvoje buvo sureng
tos III Lietuvos tautinės olim
piados varžybos. Dauguma jos 
renginių vyko Šiauliuose, bet 
buvo rungtyniauta ir Vilniuje, 
Kaune, Trakuose, Alytuje. Iš 
viso buvo varžomasi 22 sporto 
šakose. 

Kadangi apie šį sporto įvykį 
didžioji Lietuvos spauda nebe
rašė, nes jame rungtyniavo 
nedaug pajėgių sportininkų, 
išsamesnio aprašymo nega
lėjome duoti. Dabar, kuomet 
plvyko gauti olimpiados pro
graminį leidinį, susilaukti 

'„Sporto" laikraštyje spausdin
tų aprašymų bei pasikalbėti 
su ŠALFASS-gos pirmininku, 
čikagieciu Rimantu Dirvoniu, 
norisi pasidalinti bent t rumpa 
informacija. 

Pirmiausia pažvelkime į 
Olimpiados programinį leidi
nį, kuris pateikia nemažai įdo
mios medžiagos. Jame yra LR 
prezidento Valdo Adamkaus, 
Šiaulių miesto mero Vaclovo 
Volkovo, Lietuvos Tautinio 
olimpinio komiteto prezidento 
Artūro Poviliūno, Kūno kultū
ros ir sporto departamento 
prie LR vyriausybės gen. di
rektoriaus Vyto Nėniaus svei
kinimo žodžiai. 

Du puslapiai (iš 40) yra skir
ti žvilgsniui į Lietuvos taut i
nių olimpiadų ir Pasaulio lie
tuvių sporto žaidynių praeitį. 
Yra rašoma, kad I Lietuvos 
tautinėje olimpiadoje pajė
giausia delegacija buvo iš JAV 
atvykę 27 sportininkai. 

Apie II Lietuvos tautinę 
olimpiadą 1998-siais sakoma, 
kad jos programoje varžėsi ir 
geriausieji užsienio šalių lietu
viai sportininkai, kai kurie iš 
jų tapo nugalėtojais. Pavyz
džiui, lengvaatletis iš JAV To
mas Pūkštys toliausiai nume
tė ietį, o plaukikė iš Kanados 
Rebeka Jotautaitė laimėjo 400 
m plaukimą laisvu stiliumi. 

Taip pat yra skelbiama ir III 
Lietuvos tautinės olimpiados 
darbo grupė. Joje randame 
Australijos lietuvių fizinio 
auklėjimo sąjungos pirm. Ri
mo Mickaus pavardę. Tačiau 
čia nėra paminėtas ŠALFASS-
gos pirm. Rimantas Dirvonis. 
Paaiškėjo, jog pavardė „iškri
to" per neapsižiūrėjimą, R. 
Dirvonio buvo atsiprašyta. 

„Sporto" laikraštyje pasi
rodžiusiame pasikalbėjime R. 
Dirvonis (jis Šiauliuose pralei
do tris dienas) pareiškė 
įdomių dalykų. Vieną ištrauką 
norisi čia pacituoti: „Šiauliuo
se manęs ne vienas klausė, 
kodėl į tautinės olimpiados 
varžybas neatvežiau Amerikos 
lietuvių krepšininkų. Dabar 

sportininkus labai sunku pri
kalbinti. Mes sugalvojome 
naują metodą: prikalbinome į 
Lietuvą vykti mažiukus vai
kus, o paskui juos atvažiuoja 
ir tėvai. Šiemet į Šarūno Mar
čiulionio mokyklą birželio vi
duryje atvažiavo 30 žaidėjų ir 
55 tėvai..." 

Toliau R. Dirvonis aiškino, 
kad anksčiau jis norėjęs suor
ganizuoti vieną gerą komandą 
iš Šiaurės Amerikos ir ją at
sivežti į Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynes. „Bet ją vos 
vos sulipinau — man pačiam 
buvo gėda už tokią komandą. 
Bandžiau ir dabar sudaryti, 
bet gėda prisipažinti, kiek 
žmonių sutiko važiuoti". Pa
baigoje pokalbininkas liūdna 
gaida pareiškė: „Daug ką su
verčiame į pinigus: mokėsite, 
dalyvausime. Suprimityvėjo-
me, štai kas". 

Apie olimpiadą kalbėjo ir 
Šiaulių savivaldybės kultūros 
ir sporto skyriaus vedėjas Kęs
tutis Petraitis. J is sakė: 

„Galiu tiktai pasidžiaugti, 
kad olimpiada Šiauliuose vyko 
be didelių sukrėtimų. Vis dėl
to neišvengėme klaidų. Viena 
jų — keitėme varžybų valan
das, kurios klaidino sportinin
kus, žiūrovus". 

Dėl šios olimpiados savotiš
ko ignoravimo didžiojoje Lie
tuvos spaudoje ir nedalyvavi
mo žymesniųjų užsienio lietu
vių (ir bendrai — didesnio 
sportininkų būrio iš svetur) 
buvo lyg ir pasigirdę balsų, 
kad tokio pobūdžio renginiai 
ateityje nebus rengiami. 

Bet dabar j au pasirodė ži
nios, kad rV olimpiadą nori 
surengti Panevėžys: panevė
žiečiai patys pasisiūlė 2006 m. 
būti jos rengėjais. Yra mini
ma, kad 2010-siais į Lietuvos 
tautinės olimpiados surengi
mą galėtų kandidatuoti ir Aly
tus. Kaip žinome, neseniai šia
me mieste vyko Europos jau
nimo krepšinio pirmenybių 
vieno pogrupio varžybos. Ta 
proga buvo suremontuoti Aly
taus Sporto rūmai ir šis mies
tas žada lygiuotis į Šiaulius 
bei Panevėžį. 

Šią apžvalgėlę norėtųsi baig
ti LR prezidento Valdo Adam
kaus sveikinimo III Lietuvos 
tautinės olimpiados dalyviams 
ir svečiams ištrauka: 

„Džiugu, kad nuo Antikos 
laikų deklaruojama dvasios ir 
kūno darna randa atgarsį 
daugelio šiandienos lietuvių 
gyvenime, kad fizinės pastan
gos ir olimpinis garbės kodek
sas brandina ir tobulina mūsų 
tautą ne tik fiziškai, bet ir 
dvasiškai". 

E d v a r d a s Šula i t i s 

LAUKO TENISO TURNYRAS 

Šarūnui MarCiulioniui suti-
ku.-. bus rengiamas jo vardu 
pa\adintas lauko teniso tur
nyras, į kurį kviečiami daly
vauti įvairaus lygio lietuvių 
kilmės lauko teniso žaidėjai. 
Turnyras vyks 2003 m. rugsė
jo 26-28 d. San Diego mieste. 
Kalifornijoje. Turnyro organi
zatoriai yra San Diego lietu
vių teniso klubas. Tam tikslui 
vra užsakytos aikštes ..The 

Veik lesn ių jų LFK „ L i t u a n i c o s " darbuotojų g r u p e po futbolo r u n g t y n i ų P a s a u l i o l ietuvių cen t ro a ikš tė je L^mon-
t e : J R u d a i t i s . L G l a v i n s k i e n ė . L. J u r a i t i s , A G l a v m s k a s , V. Vizgirda. 

„LITUANICOS" FUTBOLO KLUBO PADANGĖJE 

George E-Barnes Family Ju-
nior Tennis Center 
(u uu.tennissandiego.com). 
Tikimasi dalyvių iš Lietuvos. 

Daugiau detalių bus skelbia
ma vėliau. Platesne informaci
ja kreipiantis į Algį Bačanską 
ei. paštu abacanskasdį'aol.com 
ar tel. 760-723-1076 arba į Al
gį Seką isekas<&(Kta.net ar tel. 
714-968-8124. 

Alg i rdas Šėkas 

„Lituanicos" futbolininkai 
vėl grįžta į žaliąsias aikštes. 
Jau kitą sekmadienį, rugpjū
čio 18 d., visos trys klubo ko
mandos varžysis „Lituanicos" 
vasaros turnyre. Jis prasidės 
1 vai. p.p. Lemonte rungty
nėmis tarp klubo rezervinės 
vienuohkės ir veteranų. 3 va
landą susikibs vyrų pirmoji 
komanda su čekų „Spartos" 
ekipa, šiuo metu pirmenybėse 
rungtyniaujančia žemesnėje 
grupėje negu lietuviai. Tačiau 
savo laiku „Sparta" yra buvusi 
viena stipriausių komandų ne 
tik Čikagos apylinkėse, bet ir 
visoje Amerikoje. 

Po dviejų savaičių, rugpjūčio 
25 d., „Lituanicos" vyrų ekipos 
pradeda 2002-2003 metų pir-
menybinius susitikimus. Lie
tuvių pirmoji komanda labai 
ilgai nusitęsusiose praėjusio 
sezono pirmenybėse iškovojo 
7-ąją vietų iš 10 „Metropoli
tan" lygos „major" divizijos ko
mandų. Žemesnėje vietoje liko 
vokiečių „Schwaben" vienuo-
likė, (aštuntoje), o po jų — 
„Lightning" ir „Legovia". Pas
kutinėje vietoje atsidūrusi 
„Legovia" automatiškai iškrito 
į žemesnę — I diviziją, o 
„Lightning* turėjo peržaisti su 

I divizijos II vietos užėmėja — 
„Centrum Sporf. Laimėjo 
„Lightning* 3-0 rezultatu ir 
užsitikrino išlikimą „major" 
divizijoje. Vietoj „Legovijos" į 
„major" diviziją pateko „Soc-
kers" ekipa. 

Beje, „major" divizijos čem
pionų titulą iškovojo „Eagles" 
ekipa, kuri neseniai laimėjo ir 
JAV mėgėjų taurę — „Ama-
teur Cup". Tai yra geriausia 
lenkų futbolo vienuolikė visoje 
Amerikoje. Prieš ją lietuviai 
kaip t ik turės varžytis naujojo 
sezono pirmame susitikime 
rugpjūčio 25 d. Lemonte. 1 
vai. p.p. rungtyniaus rezervo 
sportininkai, o 3 vai. p. p. — 
pagrindinės sudėtys. Taigi 
mūsiSkių laukia tikrai sunkus 
jėgų išbandymas, ypač žinant, 
jog keli žaidėjai pasitraukė iš 
aktyvaus sporto, o kai kurie 
— neberodo didesnio noro 
žaisti. 

Jau nuo pavasario sezono 
vykstanti-trintis tarp vyrų pir
mosios komandos trenerio Ge
dimino Jarmalavičiaus ir kai 
kurių ekipos žaidėjų privertė 
šį trenerį pasitraukti. Ko
mandą tvarkyti apsiėmė dar 
aktyvus jos žaidėjas Virgis 
Žuromskas, o taip pat ir senie

ji treneriai Gediminas Biels-
kus ir Albertas Glavinskas. 
Tai, žinoma, nėra pati geriau
sia išeitis, bet tuo tarpu kitos 
nesimato. Bus rūpinamasi vy
rų vienuolikei surasti tokį tre
nerį, kuris galėtų sugyventi su 
visais žaidėjais. Bet ar pavyks 
tokį surasti — matysime. 

Šiuo metu delsti nėra kada, 
nes, kaip minėta, naujasis se
zonas prasideda rugpjūčio 25 
d. Rungtyniaujant „major" di
vizijoje reikia ypatingai su
kaupti visas jėgas ir dėmesį į 
rezultatus, visai nebandant 
eikvoti laiką tarpusavio gin
čams. 

Šias žinias ir pastabas no
rėtųsi užbaigti paraginimu šį 
sekmadienį ateiti į lauko fut
bolo turnyrą, vyksiantį aikštė
je prie PL centro, Lemonte. 
Tai bus proga pamatyti visas 
tris „Lituanicos" komandas ir 
iš arčiau susipažinti su jų 
žaidėjais. Kaip visada — bus 
valgių ir gėrimų. Gausesnis 
atsilankymas suteiks klubui 
ne tik moralinę, bet ir mate
rialinę paramą. Tad šį sekma
dienį — visi į PL centro pa
šonėje esančią aikštę! 

E . Š . 

PRISIMINIMUOSE GALIMA RASTI MALONIŲ, IR NE VISAI 
MALONIŲ ĮVYKIŲ BEI ATSITIKIMŲ 

Nors mano sportavimo am
žius jau seniai praėjo, „Drau
go" sporto apžvalgose su malo
numu skaitau įvairius E. Šu-
laičio ir kitų straipsnius, tiek 
apie anų laikų, kaip ir šių die
nų sporto įvykius. 

Pratęs prie posakio, kad Lie
tuva yra didžiojo krepšinio ša
lis, šiek tiek nusivylęs rugpjū
čio 9 d. „Drauge" sužinojau, 
kad neseniai įvykusiose Lietu
voje surengtose Europos jauni
mo (iki 20 metų amžiaus) 
krepšinio pirmenybėse Lietu
vos rinktinė užėmė tik penk

tąją vietą. Taip, nusivylęs. Ta
čiau ir nustebęs, kad į Euro
pos pirmenybes kažkodėl buvo 
pakviesta i r viena Azijos šalis 
— Izraelis. Panašiai kaip 1937 
metais Europos krepšinio pir
menybėse Rygoje dalyvavo ir 
Egiptas, kurio rinktinę lietu
viai nugalėjo nesunkiai: 21:7. 
Nesupratau tuomet, nesu
prantu ir dabar, kodėl Azijos 
sportininkai dalyvauja Euro
pos pirmenybėse. 

Perskaitęs įdomų Sigitos 
Šimkuvienės straipsnį „Krep
šininko prisiminimai", dau

giausiai apie garsų krepšinin
ką Vytautą Norkų, noriu tik 
pridėti, kad 1939 metų Euro
pos krepšinio pirmenybėse 
Kaune, be jos paminėtų pen
kių valstybių, ten kovojo ir Es
tijos, Italijos ir Lenkijos eki
pos, kurias visas Lietuvos 
rinktinė „sudorojo". O vienin
telės tuomet sunkiai laimėtos 
rungtynės, prieš Latviją pa
sekme 37:36, dar ir šiandien 
stovi prieš mano akis. Ačiū už 
prisiminimus. 

Aleksas Vi tkus 
Palos Heights, IL 

BENDRAVIMAS SU VAIKU PADEDA 
SUPRASTI GAMTĄ 

Gamtos pasaulis be galo 
gilus savo judėjimu ir formo
mis. Gamtos grožio jutimas 
— didelis žmogaus kultūrinis 
pasiekimas. Jautrumas gro
žiui tiesiogiai susijęs su žmo
gaus savijauta. Ne veltui toks 
paplitęs asociatyvus gamtos 
vertinimas. 

Mes sakome, kad gamta liū
di, susimąsčiusi, iškilminga, 
džiugi. Gamtos įprasminimas 
menu atskleidžia ne objekty
vią jos esmę, o žmogiškąjį su
vokimą, tam tikrus gamtos ir 
žmogaus tarpusavio ryšius. 

Šeima ir mokykla privalo 
padėti puoselėti vaikui šį jaus
mą. Jis gali sutvirtėti, veikia
mas įvairių psichologinių pas
katų — vidinių išgyvenimų 
arba meno kūrinių, ypač gam
tos. 

Šį jausmą vargu ar galima 
lavinti pasakojimais ir pamo
kymais. Maži vaikai labai ego

centriški ir egoistiški. Jiems 
atrodo, kad visas pasaulis eg
zistuoja tik kaip jų nuosavy
bė. 

Kaip ugdyti vaikų jautrumą 
augalui, paukščiui ir gyvūnui. 
Labai aktualus klausimas. 
Lietuvos mokyklos programoje 
akcentuojama, kad mokykla, 
jos aplinka privalo ugdyti vai
ką dvasiškai, išmokyti vertin
ti aplinką, gamtą. 

Daugel metų dirbdama su 
vaikais pastebėjau, kad ne visi 
suaugusieji pakankamai ver
tina jų pažintinį aktyvumą, 
tiesioginį jų bendravimą su 
gamta, ypač gyvąja, ir suvokia 
tokio bendravimo poveikį vai
ko dvasiniam, emociniam pa
sauliui. 

Be to, vaikus veikia ir tai, 
kaip suaugusieji vertina 
gamtą. Daugelis tėvų jau ne
išlaikę lietuviams būdingo ry
šio su gamta. 

5-7 metų vaikams susiklos
tę jo santykiai su aplinka, 
gamta turi reikšmės dvasinio 
pasaulio formavimuisi, todėl 
itin svarbu nuo pat mažens 
ugdyti ekologinio dorovingu
mo pradmenis. Būtina pra
tinti vaikus gyventi savo ap
linkoje pagal tam tikras doro
vines nuostatas, atkreipti jų 
dėmesį į aplinką, jos įvairo
vę, gamtos reiškinių kitimą 
įvairiais metų laikais. 

Bendraujant su gamta, ap
linka, stiprinamas dvasinis 
pasaulis, ugdomos teigiamos 
emocijos, įtvirtinamos tikro
sios vertybės. 

Tad kviečiu visų lituanisti
nių mokyklų mokytojus, mo
kinius, jų tėvelius būti kuo 
daugiau gamtoje, mokytis ją 
pažinti, mylėti ir saugoti. 

Sigita Š imkuvienė 
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BDMUNDAS VENAS, MD„ S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6018 W. MtmMm. S * 5 M 

TeL79S229-9965 
Valandos pagal susitarimą 

VDASJ.NBACKAS.lvlD. 
KAROOLOGAS-ŠFDES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 
DR. L PETREIK1S 

DANTŲ GYDYTOJA 
9055 S.Roberts Rd., Hickory 

Hills, IL 
1 mylia įvakarus nuo Hariem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills. IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

EUGBC C. DECKER. DOS, PC. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą Pacientą priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
kalbėti angliškai arba lietuviškai 
4647 W. 103 St. Oak. Lawn, IL 

T»L 708-422-8260 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKJU UGOS-CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

JotoUL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviSkai 815-744-8230 

LIETUVOJE NETRŪKSTA DIDELES 
APIMTIES SPORTINIŲ RENGINIŲ 
Šią vasarą, kaip niekada, 

Lietuvoje užderėjo didelės 
apimties sportinių renginių. 
Jau įvyko 2003 metų Europos 
karšto oro balionų čempionato 
kontrolinės varžybos, kuriose 
pasirodė 31 oro balionų ko
manda iš įvairių Europos ša
lių. Buvo rungtyniaujama Vil
niuje ir jos apylinkėse. 

Klaipėdos Žvejų namuose 
įvyko 7-asis pasaulio aerobi
kos čempionatas, kuriame 
varžėsi apie 300 sportininkų 
iš 39 valstybių. Lietuvai atsto
vavo 14 atletų, kurie, deja, 
prizinių vietų nepasiekė. 

Jau buvome minėję apie Eu
ropos jaunių krepšinio čem
pionatą, kuriame Lietuvos 
jaunimo (iki 20 metų) rinktinė 
užėmė 5-ąją vietą iš 12 valsty
binių rinktinių tarpo, nepai
sant, kad lietuviai pirmeny
bėse pasirodė be žinomesnių 
žaidėjų. 

Daug dėmesio sukėlė sekma
dienį Trakuose pasibaigęs pa
saulio jaunių irklavimo čem
pionatas. Apie jį pirmadienio 
„Kauno diena" taip rašo: „Apie 
2,000 užsieniečių (800 sporti-

, ninku) iš 50 valstybių buvo 
akredituoti šiame didžiausia
me šios vasaros tarptautinia
me sporto renginyje Lietuvoje. 
Trakuose startavę devynių 
valčių klasių varžybose mūsų 
šalies atstovai liko be apdo
vanojimų, bet buvo labai arti 
jvT. 

Nors irklavime lietuviai liko 
be medalių, tačiau rodos, dėl 
to ne visi pergyveno. Net ir 
minimas straipsnis Kauno 
dienraštyje buvo pavadintas 
kiek keistokai — „Medalis — 
ne visada pergalės veidrodis". 

Štai dar viena ištrauka iš 
„Kauno dienos" apie šį pasau
lio čempionatą Trakuose: „Pa-

sirodėme patenkinamai, galėjo 
būti ir geriau, — santūriai 
kalbėjo lietuvaičių aštuonvie-
tės treneris Antanas Levickas. 
— Svajojome apie bronzos 
medalius, jie buvo ranka pa
siekiami, bet jų neturime. [...] 
Pritrūko šiek tiek jėgų ir tokio 
aukšto lygio varžybų patir
ties". 

Apie pačias pasaulio jauni
mo irklavimo pirmenybes Tra
kuose Lietuvos irklavimo fe
deracijos vyriausias treneris 
Antanas Čikotas taip kalbėjo: 
„Čempionato išvakarėse nuo
gąstavome, kad galbūt išlei
dome per daug pinigų varžybų 
trasai, įrangai. Tačiau lėšos 
atsipirko ir jų padaugėjo. Tu
rime puikią irklavimo bazę, o 
Lietuvoje palikę nemažai va
liutos užsieniečiai pažadėjo 
vėl noriai dalyvauti panašiose 
regatose. Džiugu, kad pavyko 
susidoroti su pasaulio čem
pionato organizatorių pareigo
mis, o Lietuvos vardas dažnai 
skambėjo garsiausiose visuo
menės informavimo priemo
nėse. Trakuose poilsiavę žmo
nės pamatė ne vieną būsimą 
olimpinį, pasaulio ir Europos 
irklavimo čempioną". 

Reikia pažymėti, jog visos 
šios didesnio ar mažesnio 
masto varžybos, jų surengi
mas pareikalavo milijoninės 
litų sumos, kurią, kaip atrodo, 
Lietuvoje vis dar įstengiama 
surinkti, nors dabar jau įde
dant nemaža pastangų. Tas 
įrodo, kad Lietuvoje sportui 
tebe8kiriama reikiamai dė
mesio. Tai yra didžiulė rekla
ma pačiai Lietuvai ir jos 
žmonėms, žinant, kad sportas 
dabar yra viena iš populia
riausių įvairių tautų tarpusa
vio bendravimo priemonių. 

Ed. Šulait is 

. 
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SUNKUS KLAUSIMAS: GERIAU 
BINGO AR BANKROTAS 

Atkelta iš 1 psl. 
Gatvelė atrodo tarsi tvirtovė. 
Nuo šios vietos labai pasi
keičia miestelių vaizdas - ir 
toliau matysime siauručius 
medinius namelius su tomis 
įspūdingomis. { pačią gatvę 
išeinančiomis verandelėmis, 
kurios labai patogios leisti 
laiką nuobodžiaujantiems 
pensininkams. Sustabdžiu
sios savo mašiną prie Maha-

Mahanoy Šv. Juozapo bažnyčia. 

noy lietuvių Šv. Juozapo baž
nyčios, čia pat užkalbinome 
vienoje iš tokių verandėlių 
sėdint} stambų seną poną ir. 
žinoma, pirmas mūsų klausi
mas buvo; ar ne lietuvis? Po
nas pasakė, kad esąs pusiau 
lietuvis, pusiau slovakas (čia 
visi kiti užkalbinti buvo slova
kai). Lietuviškai nemoka: jo 
žodžiais - lietuviai baigia iš
mirti. Ir jis jau norėtų numir-
feir: Neužilgo prisistatė kitas 
ponas, kuris jau neturėjo lie- -
tuviško kraujo, buvo tik slova
kas. Nors klebonas mons. An-
thony Wassel buvo išvykęs su 
reikalais, bet iš karto supra
tome, kad čia lietuviškas kam
pelis - klebonijos lange stovėjo 
trispalvis ženklas, o mus už
kalbinęs slovakas patvirtino: 
klebonas - tikras lietuvis (su
prask, veiklus lietuvis). Didin
ga, gerai prižiūrima raudonų 
plytų bažnyčia, statyta 1888 
m., kontrastuoja su nors sim
patiškais, baltai padažytais, 
bet menkais gatvės nameliu
kais. Klebonas globoja Šv. 
Teresės seseris, kurios, įsikū
rusios pirmajame klebonijos 
aukšte (ant sienos užrašas, 
kad nuo 1978 m.), adoruoja 
visą parą. Užėjome į jų kop
lytėlę, pasimeldėme ir mes, 
padėkojome Dievui už sėk
mingą, į pabaigą einančią ke
lionę ir už tą gausybę mūsų iš 
kapų prikeltų lietuvių protė
vių dūšelių. 

Pakeliui į Shenandoah - lie
tuvių vadintą Šenadorių -
pastebime dar vieną kitą vei

kiančią kasyklą, šalia jos - ne
seniai iškastos anglies kalve
lę. Bet daugiausia buvo matyti 
jau apleistų lentinių būdelių, 
pastatytų ant įėjimo į anglies 
šachtą angos. Kažkokių buvu
sių įrengimų, ištisų gamyklų 
griaučiai, apžėlę žolėmis seni 
sunkvežimiai, anglies atliekų 
kalnai. Kai jie apžels mišku, 
atrodys kaip natūralūs. 

Išlipusios iš mašinos tolokai 
nuo Shenandoah lietuvių Šv. 
Jurgio bažnyčios (1891) - di
dingos kaip katedros, kurios 
blizgantys metaliniai bokštų 
kryžiai, atrodo, nešė tave į va
karėjantį dangų, vėl šokom 
ieškoti klebono. Iškilmingai 
mus pasveikino Šv. Stanislovo 
bažnyčios varpas: ant gatvių 
susikirtimo stovėjo net ketu
rios bažnyčios - po vieną ant 
kiekvieno kampo. Tuščia ir 
tylu aplinkui, tuščia ir tamsu 
dar neužrakintoje ir mūsų 
bažnyčioje bei zakristijoje. 
Praėjo viena moteriškė, ban
dome bėgti jai pavymui („Kur 
rasti kleboną?"), bet ji skra
džiai žemę prasmenga. Paskui 
taip pat paslaptingai dingsta 
iš akių ir kita. Einame pro 
bažnyčios šoną... ir staiga 
paaiškėja paslaptis: per pir
mojo aukšto (Lietuvoj sakytų 
pusrūsyje, o Amerikoje „beis-
mante") langus matome, kad 
čia žaidžiamas bingo. Įeiname 
ir mes. O ten gyvenimas verda 
pilnu tempu: • šeimininkės 
(tarp jų tuoj randame vieną 
lietuvių kilmės) išsijuosusios 
laksto su gėrimų ir užkandžių 
padėklais, ant durų pakabinta 
trispalvė vėliavėlė. Prave
riame milžiniškos'Bingo salės 
duris. O ten - dūmų kamul?-' 
liuose paskendusių keli šimtai 
įvairaus amžiaus (žinoma, 
daugiau senų) ir įvairios kom
pleksijos moteriškių, palinku
sių prie bingo kortų. (Tai štai 
kodėl tyliame, atrodo, išmirš-
tančiame miestelyje prie baž
nyčios neradome kur pasi
statyti mašinos!) Atkreipėme į 
save visos smalsios salės dė
mesį. Klausiame, kur rasti 
kleboną. Mums nurodo pagy
venusį, nešiojantį peruką, įšo
kusį į trumpikes kelnes, 
vyriškį, vadovaujantį žaidi
mui. Mielas žmogus nuošir
džiai atsiprašinėja, kad negali 
šiuo metu su mumis kalbėti, 
prašo palaukti 50 minučių. 
Tai Šv. Jurgio parapijos klebo
nas Robert J . Potts. (Kaip 
įprasta muitinėj prašyti doku
mento, taip mes pirmiausia 
klausiame, ar jis lietuvis; 
sako, kad lietuvė buvo jo moti
na), bet laukti neturime laiko, 
šešėliai ilgėja, o mes dar ne
žinome, kur nakvosime. Rei
kia išvažiuoti į greitkelį ir ten 
surasti kokį nors pakelės mo

telį. Laikas - mūsų priešas... 
Shenandoah - buvo svarbus 

lietuvių imigrantų centras. 
Čia yra ką tyrinėti. Šv. Jurgio 
bažnyčioje klebonavo garsus 
kunigas Juozapas Antanas 
Karalius. Kaip rašo Bostono 
enciklopedija, į JAV jis atvyko 
1901 m., čia baigė kunigų 
seminariją; kunigavo Šv. Juo
zapo parapijoje Philadelphi-
joje, Coaldade, PA, Miners-
ville, PA, kur pastatė vie
nuolyną ir mokyklą. Shenan
doah (nuo 1930 m.) įsteigė 
parapinę mokyklą. Jo pastan
gomis Pennsylvanijos vals
tybės legislatūra 1935 m. 
pakeitė katalikų Bažnyčiai 
nepalankų 1855 m. įstatymą, 
leidžiantį patikėtiniams val
dyti bažnyčios turtą. Buvo ak
tyvus visuomenės veikėjas, 
įvairių išeivijos organizacijų 
narys, „Kunigų vienybės" pir
mininkas, vienas iš BALFo or
ganizatorių, spaudos (taip pat 
ir „Draugo") bendradarbis. 
Kun. J . A Karalius yra sure
dagavęs daugelį rezoliucijų, 
ginančių Lietuvą, kurių nema
ža yra atspausdinta JAV Kon
greso darbuose. Shenandoah 
kun. A. J. Karalius ir mirė 
1982. spalio 12 d. 

Kol ekipažo vadė bando išsi
derėti iš dabartinio Šv. Jurgio 
parapijos klebono interviu, 
dairausi po salę. Pirmą kartą 
matau tą garsųjį bingo, dėl 
kurio tiek iečių Lietuvos Sei
me buvo sulaužyta. Vieni 
krikščionys demokratai burno
jo prieš azartinius žaidimus, į 
kuriuos buvo įskaitytas ir bin
go, o dr. K. Bobelis tik juokėsi: 
ką, jūs, bingo žaidžia Ameri
kos parapijose! Štai ir aš kitą 
kartą galėsiu paliudyti, kad 
Pennsylvanijos katalikų para
pijose (ir dar lietuviškose) 
žaidžiama bingo. 

Taigi, čia tas pats mano vai
kystės loto! Sėdėdavome va
karais, kada galėdavome pa
gauti tėvą, visi trys vaikai, pa
sikloję lenteles: vienas trauk
davo iš maišelio medinius 

kauliukus, panašius į mažas 
bačkeles su skaičiais, ir šauk
davo jo numer). Kas pirmas 
užklodavo savo lenteles, tas 
būdavo laimėtojas. Labai įdo
mus buvo žaidimas ir malonūs 
prisiminti tie vakarai su tėvu. 
Tikriausiai ir čia taip žaidžia
ma, tik mes, žinoma, nežais-
davom iš pinigų. O tą vakarą 
Šenadoriuje buvo skelbiamas 
1,000 dol. laimėjimas. Del jo, 
žinoma, verta buvo susirinkti 
damoms (buvo ir vienas kitas 
pagyvenęs ponas: kai kurios 
močiutes buvo atsivedusios ta
bako dūmų smoge aprūkyti 
savo anūkus). 

Ką čia dar užfiksavus, kad 
Lietuvoje galėčiau papasako
ti? Štai viename kampe stovi 
lietuviška trispalvė, kitame -
Jungtinių Amerikos Valstijų 
vėliava. Mano bendrakelei
vėms kyla abejonių, ar čia, po 
ta dūmų uždanga, tinka vė
liavos ir ar labai jau moralu, 
kad ir geram tikslui, bažny
čioje rengti azartinius žaidi
mus, bet aš r e tokia griežta -
stengiuosi suprasti ameri
kiečio klebono intencijas. Oho! 
Išlaikyti tokią katedrą reikia 
didelių pinigų! Užtat ji net 
šviečia! Didingai atrodo švie
siai pilko, labai gražaus ak
mens milžiniška Šv. Jurgio 
lietuvių bažnyčia. Žinoma, jei
gu tam žaidimui nevadovautų 
klebonas, žaidėjų būtų ma
žiau. Nieko nepadarysi, biznis 
yra biznis. Tikrai sunkus 
klausimas, kas geriau: ar pa
rapiją uždaryti, kaip jau su 
daugeliu atsitiko, ar gelbėti 
žaidžiant bingo... Gerai, galvo
ju, kad man tokių uždavinių 
nereikia spręsti. Taip pat 
džiaugiausi Lietuvoje, kad ne
buvau Seimo narė ir man ne
reikėjo balsuoti: leisti azarti
nius žaidimus Lietuvoje, ar 
uždrausti. 

Tuščioje gatvėje „pro mus 
vikriai šmurkštelėjo ilgas se
niokas su lazdele ir trispalves 
spalvomis nudažyta vasarine 
sportine kepuraite. Kur jau 

Vakaro šešėliai dengia Gerardviile 
lietuvių bažnyčios bokštą. 

mes neužkalbinsime Senda-
riuje žmogaus su trispalve! 
Tik. bėda, prašalaitis labai 
skuba (.čia pat pranyksta bin
go salės duryse>, ir mes ne
sužinome, ar ta jo kepuraitė 
atsitiktinai atsidūrė ant gal
vos, ar jis taip demonstruoja 
savo lietuvišką kilmę. 

Gerardviile - angliakasių 
miestelyje klebono jau buvo 
nebepatogu ir ieškoti, vėlu. o 
ir bažnyčios nuotraukos išėjo 
šiaip sau - medžiai ant sienų, 
gatvių grindinio mete tokius 
ilgus šešėlius, kad vaizdas 
atrodo murzinas. Ir šis mieste
lis nežydėjo, bet ir Šv. Vincen
to Pauliečio bažnyčia (statyta 
1907 m.) atrodė švari ir rū
pestingai prižiūrėta. Keistas 
dalykas - miesteliai atrodo 
skurdžiai, o bažnyčios turtin
gos. Ir JAV LB Socialinių rei
kalų tarybos pirmininke Bi
rutė Jasaitienė sako. kad jos 
vaikų komitetų rėmėjai iš 
Pennsylvanijos yra dosnūs. 

Valandą pavažiavus už Ge
rardviile, pasikeitė peizažas: 
pašviesėjo pakelės uolos. Vadi
nasi, baigėsi anglingų uolienų 
rajonas. Mums, JAV LB Kul
tūros tarybos ekspedicijos 
„Lietuvių pėdsakai Ameri
koje" dalyvėms, šios vietovės 
staiga pasidarė nebeįdomios. 
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Algimantai Gečys 

Valdovų rūmai — užteks 
kalbų, imkimės darbo 

Pabandėme įsiterpti į Shenandoah miestelio pensui,:ikų gyvenimą \ Marij<>> Reinienės nuotraukos 

Skriste praskrido dveji me
tai nuo Vilniuje vykusiame 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės X seime priimtos rezoliuci
jos, pritariančios Vilniaus 
miesto Žemutines pilies — 
Lietuvos Valdovų rūmų — at
statymui. Per tuos dvejus me
tus išlieta daug rašalo Lietu
vos ir išeivijos spaudoje, aps
čiai pasikeista įvairiomis nuo
monėmis. Būta minčiai nepri
tariančių, abejojančių galimy
be atstatyti autentiškus Val
dovų rūmus. Kiti geranoriškai 
rūmų atstatymą laikė nepatei
sinama prabanga nepriklau
somybę atstačiusiai, tačiau 
ekonominiu požiūriu sunku
mus išgyvenančiai, Lietuvos 
valstybei. Vienu metu atrodė, 
kad rūmų atstatymas virs po
litiniu futbolu partijų ir ga
limų prezidentinių kandidatų 
arenoje. Prireikė laiko savo 
tarpe išsiaiškinti, Maskvos ar
chyvuose surasti senuosius pi
lies planus, vieni kitiems ci
tuoti Evangeliją apie svarbą 
remti vargšus ir... vargšų bu
vimą visais laikais. 

Vyresnieji prisiminėme išei
vijoje vykusią diskusiją, kai 
Washington, D.C. esančioje 
JAV Marijos šventovėje statė
me Šiluvos Marijai dedikuotą 
koplyčią, o Vatikane, Šv. Petro 
bazilikos rūsyje, koplyčią Lie
tuvos kankiniams, šiandieną 
abiem koplyčiomis, pastatyto
mis išeivijos aukomis, Lietu
vai dar esant pavergtai, išei
vija gali vertai didžiuotis. Dėl 
jų statybos turėtos abejonės 
išsisklaidė kaip dūmas. Jomis 
grožisi visi, didžiuojasi kiek
vienas apsilankęs lietuvis. 

Kai Valdovų rūmų atstaty
mą spaudos skiltyse diskuta
vome, Lietuvos žmonės dešim
timis tūkstančių mynė takus 
apžiūrėti Žemutinės pilies rū
mų archeologinių iškasenų, 
aplankyti vietą, kur buvo ku
riama Lietuvos istorija. Pro 
naujai pastatytus karališko
sios pilies vartus stūmėsi šei
mos, ekskursuoj antys moki
niai, Vilnių lankantys provin
cijos miestų bei kaimų gyven
tojai. Nors ir išgyvendami trū
kumus, savo auka, dažnai pri
lygstančia „našlės skatikui", 
tūkstančiai balsavo už Valdo
vų rūmų atstatymą. Ir štai 
š.m. gegužės 10 dieną Valdovų 
rūmų atstatymas oficialiai bu
vo pradėtas. Iki 2009 metų, 
kada bus švenčiama 1000 me
tų sukaktis nuo Lietuvos var
do istoriniuose šaltiniuose pa
minėjimo, užsimota Valdovų 
rūmų atstatymą užbaigti. 

Vyresnieji prisimena tarpu
kario nepriklausomoje Lietu

voje vykdytą Prisikėlimo baž
nyčios Kaune statybą. Pana
šiai, kaip vidura.užių žmogus 
statė didingus į dangų besi
veržiančių šventovių bokštus, 
taip to meto lietuviai, kur jie 
begyventų, rėme Prisikėlimo 
bažnyčios statybą, simbolizuo
jančią Kristui ir nepriklauso
mam gyvenimui prisikeliančią 
Lietuvą. Šiais iaikais pradėtas 
Valdovų rūmų atstatymas turi 
panašumą. Jis siekia iškelti 
istorinį Lietuvos valstybingu
mą, bandytą iškraipyti bei pa
neigti carų, sovietinės ir visų 
kitų okupacijų metais. 

Maloniai nuteikia „Draugo" 
leidėjų sprendimas laimėtąją 
dr. Juozo Kazicko premiją, 
skirta už Valdovų rūmų idėjos 
puoselėjimą, paaukoti rūmų 
atstatymui. Žinome išeivijos 
lietuviškosios periodines spau
dos vargus! Vertiname paski
rų išeivijoje gyvenančiu tau
tiečių skirtas aukas, gražiu 
pavyzdžiu laikome Rocheste-
rio lietuvių pastangas organi
zuoti Valdovų rūmų atstaty
mui paramą plačiu mastu. 
Sveikintina ir įsidėmėtina 
sėkminga neseniai iš Lietuvos 
atvykusiųjų iniciatyva Vienos 
pokylio Lemonte ruošos pelną 
skirti Valdovų rūmų atstaty
mui. To tačiau neužtenka. 
Išeivija yra pajėgi Valdovų rū
mų atstatymo pastangas pa
remti kur kas stipriau. 

Š.m. rugsėjo 20-22 d. Wa-
shington, D.C., vyks JAV Lie
tuvių Bendruomeiiės_XVI ta
rybos trečioji sesijiu.Norisi ti
kėti, kad šioje sesijoje bus pa
ruošta rezoliucija, skatinanti 
imtis pastangų JAV-ų ribose 
visuomeninių/tautinių organi
zacijų bei sambūrių pagrindu 
sudaryti platų komitetą ir 
rinkti lėšas Valdovų rūmų at
statymui. Į tokį komiteto su
darymą nereiktų žiūrėti, kaip 
į dar vieną „išmaldą" Lietuvai, 
o kaip į suteikimą galimybės 
išeivijai dalyvauti nepriklau
somos Lietuvos atstatyme, 
..plytą dedant an t plytos". 

Būkime sau atviri — Val
dovų rūmus atstatyti išeivija 
nėra pajėgi. Tai Įvykdyti galės 
tik Lietuva. Tačiau taip, kaip 
šiuo metu jaučiame pareigą 
išeivijoje darbuotis Lietuvos 
pakvietimui į NATO, taip tu
rime siekti būti ir Valdovų 
rūmų atstatyme dalyvaujan
čios tautos dalimi. Tai būtina 
mūsų tautiniam sąmoningu
mui stiprinti, lietuviškomis 
išugdyti išeivijoje bręstančias 
jaunąsias kartas. Taigi, už
teks kalbų, stokime į talką 
Lietuvai! 

PUŠIS 
JURGIS JANKUS 

Nr.14 
Jonas ne ką tesuprato, bet kai Stabulienė persakė, 

nebeiškentė ir pravėrė burną. 
— Reikia skubėti. Eigulys vis: JLos, los, los!" 
Gefreiteris iš to net garsiai nusijuokė. 
— Tegu sau Jos, los", o tu iš lengva. Ar skauda? — 

palietė pirštu raištį. 
— Sūnus? — atsisuko į Stabulienę ir toji net nemirk

telėjusi patvirtino. 
— Negerai, — vėl pasakė ir ėmė kažin ką pasakoti. 

Vokiškai. Ir greitai. Pasakojo, rodė rankomis, čiuožė 
batais asla, trypė, kėlė rankas aukštyn, lyg virstų 
aukštielninkas, balino akis, merkėsi. Nuo to šūkavimo 
ir trypimo Jonui net negera ėmė darytis. Susigriebė ir 
jis. Nustojo smarkavęs ir ėmė Stabulienei pusiau len
kiškai, pusiau kitaip pasakoti, kaip nuo kalno pasly
dęs krito, kaip paskum be sąmones gulėjo. Ne taip 
sau, bet ligoninėje. Tuoj ėmė įtikinėti, kad čia tokiam 
ligoniui ne vieta. Reikia daktaro. Vokiečio daktaro. Jis 
vakare, parvedęs belaisvius } barakus, atlėks su savo 
sarčiais ir nuveš Stabulienė ilgai aiškino, kad dakta
ras jau buvo ir kad vėl ateis, kad liepė gulėti, nesikel
ti, nejudėti Jonui atrodė, kad juodu ir susišneka, ir 
vėl nesusišneka. Vokietis jau ir kelis lietuviškus žo
džius išmokęs, bet Jonui būtų geriau, kad jie nustotų 

šnekėję ir nuo lovos toliau su savo marmalynėm pasi
trauktų. 

Verutė pamato, kad pradeda raukytis ir paklausia: 
— Skauda? 
— Labai. Daugiausia nuo jų rėkavimo. 
Ji pasako motinai, ta pasiveda vokietį toliau. Jis vis 

tiek tvirtina, kad vakare atvažiuos, atsiveš porą vyrų 
padėti. Verutė irgi galės važiuoti, palaikys brolio gal
vą. Paskum jis ją atgal parveš. Stabulienė vis nesutin
ka. Ji ir pati nori, kad jis greičiau išeitų. Paima nuo 
suolo galo ryšuliuką ir paduoda. Paduodama sako, 
kad duona belaisviams, o gabaliukas kumpio ir du 
kiaušiniai jam. 

— Duona, kumpe —ja, kiaušinai — ne. 
Atsiriša ryšuliuką. Kumpį ir duoną įsideda į maiš-

gah, kun atėjęs buvo ant suolo pasidėjęs, o kiaušinius 
pasiėmęs pasidairo, lyg ieškodamas vietos kur padėti. 
Kiaušinius padeda ant palangės, atsidaro kampinę 
spintelę, pasiima peilį, peilio smaigaliu prakala kiau
šinio galą, užspaudžia pirštu, apvertęs prakala kitą, 
pakelia prie lūpų ir išgeria. Išgėręs pasigardžiuoda
mas delnu perbraukia per krutinę. 

— Tikras šeškas, — nusipurto Stabulienė. 
Nusipurto ir Verute. Vokietis juokiasi, perbraukia 

ranka Verutei per veidą, paima Verutę už rankos, 
prisiveda prie lango, rodo, kaip reikia pramušti kiau
šinio galus ir siūlo išgerti. Mergaitė purtydamasi trau
kiasi atbula, o jis juokiasi, vėl pagauna už rankos ir 
kiša kiaušinį prie veido. Verute purto galvą, nusisuka 

į šoną, tai vokietis, kiek pasitampęs, išgeria ir kitą 
kiaušinį. Abu žiuri į vienas kitą ir juokiasi. Paskum jis 
vėl perbraukia jai per veidą, kažin ką vokiškai pasako, 
užsimeta savo maišgalį ant peties ir rengiasi eiti. 

— Užsimesk skarą ir išleisk. — motina paragina 
Verutę, bet toji išlydi kaip stovi. 

— Sušalsi, — perspėja motina, bet Verutė net galvos 
į jos pusę nepasuka. 

— Ačiū Dievui, išsitrenkė. Geras žmogus, bet kad to 
supratimo trūksta, — priėjo prie lovos Stabulienė ir 
palietė ranka veidą. — Kad ir karštokas. Kad tik įkir
timas neįsisėtritų. Ar netvinkčioja? 

— Ne, tik maudžia. Pirma tikrai buvo pradėję erzin
ti. Dabar geriau. O gal ir gerai būtų, jeigu pas daktarą 
nuvežtų. Daktaras vis tiek daktaras. 

— Jonuti, ar tau galvutėje negerai? Tiesiai žvėriui į 
nasrus. 

Jonas irgi krūptelėjo. Jam valandžiukei iš galvos 
buvo išėję, kad vokiečiai visi iš vieno. Tas dabar taip 
šneka, kad dar nežino, kaip viskas prasidėjo. Daktarui 
nepasakysi, kad taip prakirto pušies viršūne Gal ei
gulys visiem pasakė, kad viena jau nudėjo. Kiti grei
čiausiai jam ir tepasakė, kad Jonas kaput. Eiguliui to 
ir tereikėjo. Jis dabar tikriausiai dar pasiutesr.is ir vi 
šiems graso durtuvu. 

Stabulienė triūsia apie krosnį, o Verute negrįžta 
Jam jau pirma nepatiko, kai gefreiteris nuo jos nenu
leido akių, dar labiau, kai ėmė veidą glostyti ir už ran
kos vedžioti Ir per galvos gręžimą krutinėję ome suk

tis graužulys, sunkus toks, kokio dar nebuvo taip 
skaudžiai patyręs. 

— Tetule. — pašaukė. 
Stabulienė metė ką dirbusi ir atlėkė prie lovos. 
— Ar negerai kas? 
— Kodėl Verutė negrįžta? Ar nuėjo kur9 

— Kur ji eis. Tai kvailutė! Sušals kaip varlė, pas
kum sargdyk! 

Nubėgo prie lango. 
— Tai kvailikė! Netikėtum. Tas šneka, kaip malū

nas, skėtojasi, o ji susirietusi, rankas susibrukusi 
klauso, lyg ką suprastų. Verute! — pabeldė į langą. — 
Ko dabar ten stipsti? Vokiečiui kas. Šiltai apsirengęs, 
o ta, lyg mirties ieškotų, — bardamosi ėmė rengtis. — 
Bėgsiu karvutę pamilžti. Nenorėjau, kol tas čia mar
ma. Aną sykį atsinešiau pamilžusi, tai beveik visą iš
rijo. Nelaukė net kol iškošiu. Užsivertė tiesiai iš milž
tuvės. Niekada nežiūri, liks tau, ar ne. 

Tarpdury susidūrė su Verute, apibarė, kad tokiam 
ore šaldosi ir išskubėjo. Verutė pasipurtė, lyg norėda
ma nusipurtyti šaltį ir atėjo prie lovos 

— Išvargino tas vokietgalis, bet negali paimti šluo
tos. Išvarysi, supyks ir ką žinai, ką toks gali padaryti. 
Verčiau pakęsti ir dantis parodyti, bet pykti nėra už 
ka Nelenda, neieško, ką galėtų atimti, užtat žmonės 
ir taip duoda. Juk girdėti, kad ne tik pats valgo, bet ir 
beiai.sviams parneša. 

Šnekėdama prisėdo ant lovos krašto ir suima Jono 
Karštus . i-.uas savo šaltomis rankomis. Nukelta į 5 psl. 
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ATOSTOGOS 
Tėvų k r a š t e j auč iuos i ka ip n a m i e 

Ne vieno ir ne dviejų tėvų 
didžiausia svajone, kad vaikai 
sektųjų pėdomis, kad perimtų 
jų puoselėtą darbą ar visuo
meninius įsipareigojimus. 
Turbūt ne tiek daug tėvų. ku
rie gali pasakyti — taip, mano 
vaikai pasirinko mano kelią. 
Retai. Dr. Algis ir Vija Pau-
liai, ilgus metus nenuilstamai 
dirbą su jūros skautais, šiais 
metais, gal pirmą kartą po tie
kos organizuotų ir joms vado
vautų stovyklų, žygių, stovyk
los vairą patikėjo dukrai Ri
mai. Jai Rima rengėsi visus 
praeitus mokslo metus — at
kakliai važinėjo į Čikagos Jau
nimo centrą, kur, po pamokų 
lituanistinėje mokykloje ar 
paskaitų Pedagoginiame litua
nistikos institute, rinkosi įvai
raus amžiaus jūrų skautų tun
to „Lituanica" nariai. Kartu su 
Michael Shehan, Dhugai Bed-
ford. Darium Nausėda, Ado
mu Tautkumi ir kitais vyres-

kys ispanų kalbos), jau senas 
jūrų skautas. Jis man padėjo 
— skaitė paskaitą apie orien
taciją lauke: kaip, nuėjus to
liau nuo stovyklavietės, susi
rasti tą vietą, kurioje apsi
stojo. Mokė suprasti kompasą, 
žemėlapį. Po to. kai viską rei
kėjo daryti praktiškai, niekas 
nepasiklydo, visi susirado. 
Brolis Algis daugiausia pats 
remontavo laivus ir mokė jau
nimėlį, kaip pašalinti atsira
dusius gedimus. Padėjo ir Da
rius Nausėda, Jasmina Pum
putytė, sesutė Vilija ir kiti. 

Kaip įdomu, pagalvojau, to
kių dalykų mes, sovietinių lai
kų turistai, išmokdavome vyk
dami į įvairiausius turistinius 
žygius. Ypač, jei norėdavai 
gauti ženkliuką „Turist SSSR" 
— 80 kilometrų reikėdavo nu
keliauti pėstute. Aišku, ne iš
kart, per keletą žygių. Ne vel
tui mano tėtis, buvęs žemės 
skautas, sakydavo, kad tie so-

^JZJZ) 

Baltos burės plazda... Rima Pauiiūte. 

niais ar jaunesniais pagalbi
ninkais, mokė jaunimėlį įvai
rių, taip reikalingų jūros 
skautams, užduočių. 

Ir štai atostogų metas. Jų 
didesnę dalį Rima skyrė sto
vyklos pasirengimui ir pačiai 
stovyklai. Rimai Pauliūtei — 
dvidešimt ketveri. Jūrų skau
tė, jūrų skautų stovyklos va
dovė Muskegon. Michigan. Tai 
jau antroji stovykla, kuriai va
dovauja Rima (pirmoji buvo 
prieš keletą metų Floridoje) ir 
tuo pačiu pirmoji, kur ji buvo 
pati vyriausioji vadovė. 

Žinau, kad Rima jau senokai 
norėjo savarankiškai dirbti su 
jūros skautais bebriukais, no
rėjo parengti tokią stovyklos 
programą, kurioje skautams, 
skautukams būdu įdomu, 
linksma ir tuo pačiu — nau
dinga. Jūros skautai turėjo iš
mokti suprasti laivo mecha
nizmus, išmokti valdyti laivą, 
susiorientuoti sausumoje ir 
vandenyje ir dar daug daug 
visokių užsiėmimų, kurių bū
sima mokytoja sumanė ne 
vieną 

Jau po stovyklos užklausiau 
Rimos — kaip pavyko susi
tvarkyti, juk apie trisdešimt 
vaikų dalyvavo toje stovykloje' 
Ar visi planai įgyvendinti? 

— Buvo smagu. Visi sunkiai 
dirbo, taisė laivus, mokėsi, lai
kė egzaminus. Turėjau pagal
bininku. Mano pusbrolis Mi
chael Shehan. kuris baigė 
West Point universitetą ir nuo 
rudens dirbs mokytoju Crane 
gimnazijoje (moksleivius mo-

vietiniai turistai, komjaunuo
liai beveik viską „nusirašinė
ja*' nuo skautų, tik prideda ki
tą ideologiją... 

Buriavimas, takelažas, su
dėti ar išskleisti bures, pag
rindinės laivų dalys. Svarbus 
dalyKas yra kelio taisyklės 
vandenyje. Visa tai aiškino, 
mokė jauni vadovai trisdešim
čiai skautų. Be abejo, vaikų 
saugumui, sveikatai, stovyklo
je buvo ir aštuoni suaugusieji. 

— Ar nepavargai? 
— Labai nepavargau, gal tik 

šiek tiek. Vaikai buvo geri, o 
kai vaikai geri, tada ir stovyk
la gera. Gamtoje visi norime 
daugiau valgyti. Galime 
džiaugtis, kad alkanų nebuvo. 
Maistą kasdien gaminomės 
patys. Buvo penkios grupės, 
pagal laivus. Turėjome du di
desnius laivus, o kiti — ma
žesni. Kasryt buvo užsiėmi
mai. Tie, kurie plaukia dides
niais laivais, mokėsi laivo da
lių, o mažesnių laivų skautai 
mokėsi kelio taisyklių. Dešimt 
dienų stovykloje prabėgo labai 
greitai ir netgi pritrūko laiko. 
Vaikai turėjo ne tik daug viso
kių įsipareigojimų, jie turėjo ir 
nemažai laisvės. Kiekvieną 
vakarą kūrėme laužus, daina
vome įvairiausias dainas, pri
tariant Dhugai gitarai. Nu
sprendėme kitais metais orga
nizuoti ilgesnę — dviejų sa
vaičių stovyklą. Jau baigus su
komplektuoti laivų įgulas ir 
stovyklautojų skaičių, po 
straipsnelio JDrange" („Dėme
sio trečiabanginink.; vai

kams"), pasipylė nemažai 
skambučių. Kai kurie naujo
kai spėjo ir į stovyklą išsi
rengti. Ir tai iš dalies gerai, 
tik gaila, kad jie neturėjo lai
ko taip pasiruošti, kaip buvo 
pasiruošę lankiusieji užsiėmi
mus visus mokslo metus. Tie, 
kurie sužinojo per vėlai ir ne
spėjo, pažadėjo, rudenį įsilieti 
į mūsų gretas. 

— Stovyklautojų didesnę da
lį sudarė trečiosios bangos lie
tuvių atžalos, tad kyla natū
ralus klausimas — kokia kal
ba kalbėjote stovykloje? 

— Abiem. Maišėme. Nes bu
vo tokių, kurie nemoka lietu
vių kalbos ir tokių, kurie nela
bai gerai kalba angliškai. 

Rimos visuomeniniai darbai 
neliko neįvertinti — jai buvo 
suteiktas skautiškas gintarės 
laipsnis. Paskutinę stovyklos 
dieną Rima davė gintarių įžo
dį ir jai mama Vija Paulienė 
— „Nerijos" tunto globėja, Vi
durio Amerikos seserijos ir 
brolijos vadė, užrišo tamsiai 
mėlyną kaklaryšį su ginta
rėliu. 

Rima sako, kad yra paten
kinta šios vasaros atostogo
mis, nors jos ir nebuvo tokios 
kaip praėjusiais metais. Susi
domiu — kokios? 

— Kitokios. Pernai, kartu su 
drauge Jeniffer buvome iš
vykę Europon ir užsiliko m 
Lietuvoje daugiau nei keturis 
mėnesius! Vos ne pusę metų! 

Merginos keliavo, apžiūrėjo 
Vilnių, Klaipėdą, Tauragę, 
Šiaulius. Ilgesniam laikui nu
tūpė Klaipėdoje. Ten talkino 
jūrų vilko, buvusio čikagiečio 
advokato Aido Palubinsko 
užeigoje „Kurpiai". Klaipėdos 
kasmetinei Jūros šventei mer
ginos pasisiūlė surengti hava-
jietišką, egzotišką vakarą. 

— Suprojektavome meniu 
lankstinuką — nuspalvinome 
pietietiškomis ryškiomis spal
vomis, padavėjams sukūrėme 
naujas uniformas, suradom 
gėlių, padarėme havajietiškas 
girliandas ir net muziką sura
dom havajietišką. Visiems 
lankytojams labai buvo įdo
mu, nes nauja, kitaip. Aidas 
buvo labai mums dėkingas už 
išradingumą! 

— Aidas gimė, užaugo, 
mokslus baigė Amerikoje. Da
bar jau keletą metų gyvena 
Lietuvoje. Tvirtini, kad jis gy
vena labai gerai. Įdomu, ar 
galėtų geriau gyventi Ameri
koje nei taip, kaip dabar Lie
tuvoje? 

— Aidas su žmona labai 
gražiai tvarkosi. Ar Amerikoje 
jis galėtų taip gyventi? Kažin, 
gal ne. Ten Lietuvoje viskas 
kitaip. Gyvenimas žymiai ra
mesnis ir problemų mažiau. 

Lietuvoje dirbti Rima neturi 
teisės, nes dar nesutvarkyti 
pilietybės reikalai, kuriems 
trunka laiko. Nuvykusios bir
želio mėnesį merginos žadėjo 
išbūti metus, tačiau nelemti 
rugsėjo ll-osios įvykiai pašau
kė namo — juk tik namuose 

Pavasarį rir A ir V Paulių na
muose buvo rt'ngiami pirmosios pa-
.-.ūbos ? "įteikimo užsiėmimai. 
.•K,i it.r. buvo mokomi atlikti dirb
tini kvi-pHV'.Tiia nukentėjusiam. 
Vrcmnioja.-i neseniai iš Lietuvos 
•:\\: v kes Julius Sidabras 

visi vaikai jaučiasi saugiau
siai... 

Rima įsimylėjusi Lietuvą. 

Visų pirma todėl, kad žmonės 
labai šilti, geranoriški. Antra 
— maistas. Ir vėl maistas?! 

— Taip, — sako Rima, — 
maistas Lietuvoje nuostabus. 
Kai jau apsigyvenome Klai
pėdoje, tai pradžioje mes viską 
pirkdavome ,^taximoje", o ne
trukus išmokome nueiti pės
čiomis į turgų, ir tai buvo pats 
didžiausias malonumas ten 
apsipirkti. Galima sakyti, kad 
ėjimas į turgų tapo vos ne kas-
rytiniu ritualu. Koks maistas 
patiko? Daržovės, vaisiai, rau
ginti kopūstai su karka (pati
ko labiausiai), šaltibarščiai. 
Patiko ir čeburekai. 

— Kažin ar žinai, kad tai ne 
lietuviškas maistas, tik lietu
viai jau seniai seniai gamina 
šį pietinių kraštų tautų, dau
gumoje totorių, patiekalą, sa
vo forma primenantį didelį 
koldūną, tik išvirtą rieba
luose? 

To Runa nežino, nes nieka
da neklausė ir niekas nepa
sakė. Pradžioje turėjo mašiną, 
vėliau, perpratusios sistemą 
važinėjo maršrutiniu taksi ar 
autobusu. Rima žavisi Lietu
vos gėlėmis, puokštėmis, ku
rių ne tik gaudavo dovanų (de
ja, ne taip dažnai...), bet ir 
pirkdavo pati sau. 

— Jei negalėjai dirbti, ar tė
vai sušelpė kelionei, — klau
siu provokuodama Rimą — ir 
kaip ten išsivertėte su pini
gais? 

— Ne, ne, man tėvai nedavė 
nė vieno cento. Prieš vyks
tant Lietuvon tuos pinigus 
užsidirbau pati. Mokytojavau 
Permanent Art substitute tea-
cher (pavaduojančia mokyto
ja). Kai pagrindinė mokytoja 
išėjo atostogų — aš gavau jos 
atlyginimą — per dieną 140 
dolerių. Turėjau draudimą, 
išeigines. Susitaupiau ir galė
jau vykti! Prieš dvejus metus 
tėvai nupirko butą Klaipėdoje, 
tad mums nereikėjo mokėti už 
jo nuomą. Bet mokėjome visas 
sąskaitas už telefoną, elektrą 
ir t.t. Lietuvoje galėjau dirbti 
vertėja, bet va, neturėjau dar
bo leidinio! 

— Na, o kaip tavo lietuvių 
kalba, juk jauti žodžių truku
mą ir t.t. 

— O, lietuvių kalba labai 
poetiška! Tą supratau, kai nu
vykau Lietuvon ir pradėjome 
kalbėtis — pusės žodžių ne
žinojau. Kokia ta mano lietu
vių kalba Amerikoje — buiti
nė. Gyvenimas Lietuvoje labai 
praturtino mano žodyną... 
Mes apvažinėjome ne tik dide
lius miestus, bet ir daug smul
kių miestelių, pamatėme daug 
daug įvairių žmonių. Jei ne tie 
nelemti rugsėjo l l-osios įvy
kiai, būčiau pagyvenusi ilgiau 
Lietuvoje. Man patiko Lietu
voje, ir aš vėl važiuosiu ten. 
Ne tik atostogauti. Dirbti. Aš 
noriu ten gyventi! Tėvų krašte 
jaučiuosi kaip namuose. 

— O kaip tavo draugei Jenif
fer Lietuva? 

— Ji liko sužavėta. Jai išvis 
patinka lietuviai. Štai ir į 
skautų stovyklą ji vyko — pa
dėjo man suorganizuoti lauko 
virtuvę. Jos kulinarinės žinios 
pravertė gaminusiems maistą. 

— Koks išskirtinis Lietuvos 
lietuvio bruožas? 

— Visi iki vieno myli Lie
tuvą ir didžiuojasi, kad yra 
lietuviai. Jei jie ir nori vykti į 
Ameriką, tai tik todėl, kad yra 
sunkoka padėtis Lietuvoje su 
darbais, pragyvenimu. Bet vi
si, iš mano sutiktų jaunų žmo
nių, tvirtino, kad užsidirbę 
tuoj pat lėktų namo Jie visą 
laiką mane įtikinėjo, kad Lie
tuva pats geriausias kraštas , 
kuriame norėtų gyventi. Kad 
Lietuvoje pats geriausias 
maistas, geriausi aktoriai, 
geriausi restoranai ar kavinės 
ir t.t. Žodžiu, viskas yra ge
riausio, tai Lietuvoje. 

— Ar susiradai naujų drau-

N'ustrauka a tminimui — 2002 metų stovyklautojai su uniforminiais marškinėliais. Dešinėje iš krašto pirmas 
stori stovyklos globėjas ir Rimos pagalbininkas Viktoras Garbonkus. 

Kaip viena šeima: jvs. dr. Algis Paulius, jb Darius Nausėda, jb Dhugai Bedford, gvv Rima Pauh- tė , jb Michael 
Shehan, jb Adomas Tautkus, jb Algis Paulius, jvs Violeta Paulienė. 

gų, ar niekas neprisipažino 
meilėje, ar niekas nepasiūlė 
ištekėti? 

— Sutikau labai daug pui
kių draugų su kūnais ir dabar 
palaikome ryšį. Ne t, meilėje 
niekas neprisipažino — gal aš 
neturėjau tam laiko, nes visur 
plavinėjau, ieškojau kokio dar
bo. Ne, tikrai nebuvo laiko. Iš
tekėti irgi niekas nepasiūlė, 
net ir pinigų nesiūlė, kad iš
tekėčiau, kaip kartais pasitai
ko. Turbūt mano draugų tarpe., 
buvo kitoks jaunimas. 

Rima, diplomuota bakalau
re, šiais metais pradės studi
jas magistro laipsniui DeKalb 
universitete. Pasirinko ne
lengvą specialybe— darbas su 
neįgaliais vaikais (disable 
children). Manau, kad tokia 
specialybė moko žmogų būti 
atidesniu, kūrybingesnių, jau
tresniu. Na, o dabar, po atos
togų, stovyklų, Rima ruošiasi 
mokytojauti Elgin miestelio 
gimnazijoje, kur dirbs su ne
įgaliais vaikais (Special lear-

ning disable). Beliko persi
kraustyti į naują butą ir pasi
rengti brolio. Algio dvidešimt 
pirmajam gimtadieniui — Ri

ma šios šventės sumanytoja ir 
organizatore. Netrukus baig
sis atostogos, visi kibs į kny
gas ar pradės, tęs darbus. Jū
rų skautai ir vėl rinksis į Jau
nimo centrą, vėl mokysis tokių 
pačių ar kitokių buriavimo 
paslapčių ir vėl svajos apie 
vandenis, kurie teška nebūti
nai iš sidabro šulinių, apie 
vėją, kuris išpučia bures ir ne
ša laivą tolyn... Puiku, kai jau
ni' žmonės atostogas leidžia 
prasmingai. Kai atostogos sie
jamos su Lietuva ar lietuvis? 
kais reikalais, nejučia džiau
giesi, kad Tėvynės šaknys, 
kaip to seno ąžuolo, vis dar 
tvirtos. 

^W0 
*** Neseniai žurnalas „Food 

& Wine" paskelbė geriausius 
Amerikos ir pasaulio miestus 
keliautojams. Vienas iš tokių 
miestų, kur galima greitai ir 
skaniai pavalgyti, yra Aspen, 
Colorado. Antroje vietoje — 
Me%iphis, Tennessee (šiais 
metais mieste atidaryti aštuo
ni nauji restoranai). Trečioje 
vietoje — New York, Brook-
lyn. Čia siūloma Smith gatvė, 
kurioje daug gerų restoranė
lių, o išskirtinė vieta tenka 
Tribeca, kur galima suvalgyti 
skanios picos gabalėlį ir išsi
nešti daug maisto produktų 
namo. Ketvirtoje vietoje — 
Londonas, Anglija ir penktoje 
vietoje — Roma, Italija. Ke
liaukime! 

*** Jei keliaujate mašina, 
pasirūpinkite jos saugumu — 
nakčiai palikite apmokamoje, 
saugioje aikštelėje. Nepalikite 
nerakinamos ir be signalizaci
jos bet kokiu paros metu. Ypač 
pajūryje. Palangos policija įsi
tikinusi, kad atvykę poilsiauti 
prie juros, žmones taupo pini
gus ir savo mašinas nakčiai 
palieka ne mokamose auto
mobilių stovėjimo aikštelėse, 
bet gatvėse ir namų kiemuose 
Palangos centrinėse eatves-<\ 
kur be jokios priežiūros palie
kamos išrikiuotos kilometri
nes mašinų virtines, vagys 
jaučiasi kaip automobilių mu-

Trys dr. A.''i£V: Paulių atžalos. 
Nuotr.: iš kai tas — Rima Pauliūtė, 
Algis Pauliu8,-''kurį sveikiname su 
artėjančiu gimtadieniu (rugpjūčio 
24-ąją sueina 21-eri metai) ir jau
niausioji aštuoniolikmetė Vilija. Vi
si studentai. 

Nuotraukos Laimos Paradą ir 
Adomo Tautkaus 

ĮVAIRENYBĖS 

gėje. Tuo tarpu mokamos ir 
saugomos automobilių aikšte
lės yra pustuštės. Šiemet iš 
tokių aikštelių nebuvo pavog
ta nė vieno automobilio. Poli
cininkų teigimu, ankstesniais 
metais vagis kurorto gatvėse 
baidė mokestį už stovėjimą 
rinkę kontrolieriai. Mokamose 
gatvėse stovėdavo nedaug au
tomobilių. Prie jų besisukio-
jantys asmenys krisdavo į 
akis. Dar anksčiau, kai įvažia
vimas į miestą būdavo su lei
dimais, gatvėse dažniau pa
truliuodavo policija, kuri tik
rindavo, ar įvažiavę automo
biliai turi leidimus. Pernai 
birželio ir liepos mėnesiais bu
vo pavogti tik 29 automobiliai. 
Tuo tarpu šių metų birželio 
mėnesį kurorte dingo 14 maši
nų. Liepos mėnesį pavogta 34 
mašinos, iš jų Palangos kri
minalistai surado 12. Bendra 
vertė — daugiau kaip 800,000 
litų. Tiek mašinų per vieną 
vasaros mėnesį Palangoje dar 
nebuvo pavogta nė vieneriais 
metais. labiausiai kurorte yra 
vagiami ketvirtos laidos 
„Volksvvagen GolF automobi
liai. Vagis ypač vilioja maši
nos su užsienio registracijos 
numeriais. Iš liepos mėnesį 
p;i\ ifrl'j 34 automobilių aš
tuoni priklausė Vokietijos pi
liečiams, du — baltarusiams. 
Po vieną mašiną neteko iš 

* * * 
Norintys įsijungti į jūros 

skautų būrį, skambinkite dr. 
Algiui Pauliui, visų reikalų 
koordinatoriui, į namus: tei. 
(630)584-5E27. 

Ligija Tautkuvienė 

Norvegijos ir Rusijos atvykę 
poilsiautojai. 

*** Liepos 16-ąją Palangoje 
1988 metais pagaminto auto
mobilio „Mercedes-Benz 200" 
netekusiam vilniečiui sutikus 
bendradarbiauti su pareigū
nais, Palangos kriminalistai 
Klaipėdoje sulaikė išpirkos at
vykusius atsiimti automobilių 
vagių tarpininkus. Vienas jų 
— 37 metų vilnietis Ričardas 
Matulis — dirba vyresniuoju 
policininku Valstybės sienos 
apsaugos tarnybos Vilniaus 
rinktinės Medininkų užkardo
je. Toliau tiriant pinigų prie
vartavimo bylą buvo sulaiky
tas 800 dolerių išpirką gavęs 
žinomas automobilių vagis 37 
metų klaipėdietis Raimondas 
Kirkickas. Būkite atsargūs, 
būkite budrūs... 

PATARIMAI vykstantiems 
atostogauti į Lietuvą: norintie
ji aplankyti Vilniaus Kristupo 
vasaros festivalį 2002, infor
maciją galima susirasti inter
nete: 
http//www.kristupofestivaliai.lt 

*** Informaciją apie rengi
nius ir koncertus gauti trum
posiomis žinutėmis (SMS) mo
biliuoju telefonu Nr. (8-699) 7 
77 88. Išsamesnė informacija: 
http://www.inrema.lt 

Pagal įvairią žiniasklaidą 
parengė L.T. 

mailto:biciuiyste@aol.com
http://www.kristupofestivaliai.lt
http://www.inrema.lt


DR. KAJETONAS J. 
ČEGINSKAS, KOKĮ JĮ 

PAŽINOJAU 
VIDMANTAS VALIUSATTIS 

Pabaiga. Pradžia 2002.08.15 
Po antisemitinio išpuolio 

prieš žydų kapus Kaune, 
„Kauno laiko" vedamajame 
„Su kuo mes?" dr. Čeginskas 
retoriškai klausia: 

„kurioje pusėje mes stovime: 
su tais, kurie varto antkapius 
ir niekina mirusiųjų atmi
nimą, ženklus ir prasmenis, ar 
su tais, kuriems toks elgesys 
atrodo per daug žemas, nesu
derinamas su žmogaus orumu 
ir nepakenčiamas civilizuotoje 
visuomenėje? 

Stovime pastarųjų gretose ir 
norėtume, kad tokių botų kiek 
galima daugiau ir kad jie mū
sų visuomenėje batų geriau 
matomi ir veiksmingesni, ne
gu nedorėliai. 

Mes visa širdim nenorim, 
kad naujoji nepriklausoma 
Lietuva taptų lietuvių ir žydų 
santykių kapinėmis. Turime 
rasti savyje jėgų sukliudyti 
aklų griaunamųjų emocijų 
prasiveržimą. Belieka pasida
ryti išvadas ir veikti, kad botų 
sutramdytas ne tik netramdo
mas gaivalas, politiniai chuli
ganai, bet ir juos išnaudojan
tys nedoros politikos žaidėjai, 
besišildantys rankas prie tau
tinės nesantaikos laužo". 

Akiratyje — Lietuva 
Europoje 

Dr. Kajetono J. Čeginsko 
talka „Kauno laikui" nesiribo-
jo vien vedamaisiais. Mokė
damas daugelį Europos kalbų, 
jis skaitė angliškus, vokiškus, 
švediškus, prancūziškus laik
raščius, rinko žinias, aktua
lias Lietuvai, ir rašė straips
nius daugiausia integracijos į 
Europos Sąjungą temomis. 
Tai buvo kitas mūsų laikraš
čio „arkliukas", patraukęs išsi
lavinusių skaitytojų dėmesį, 
nes tuo metu dauguma Lietu
vos spaudos maža vietos te
skyrė euroatlantinėa integra
cijos temomis. 

Senuoju Augustino Liepos 
pseudonimu pasirašyti „Kau
no laiko" straipsniai ir šian
dien galėtų būti skaitomi su 
:uo pačiu įdomumu, nes te
bėra aktualūs, turiningi, infor
matyvūs. Štai bent keleto jų 
antraštės: „Europą jungia 
bendros vertybes", 1994.11.15; 
„Bendros europiečių vertybės", 
1994.11.25; „Budapešto kryž
kelė: ESBP tarp bejėgiškumo 
ir naujo vaidmens", 1994.12. 
20; „Europos vertybių poky
čiai", 1995.01.06; „Europos 
vertybės ir pašaukimas. Apie 
žemyno atsakomybę šiandie
niniame pasaulyje", 1995.01. 
31; „Maastrichto sutartis ir 
taika. Prancūzijos prezidento 
Fr. Mitterando politinio testa
mento mintys", 1995.02.10; 
„Suomija ir Europa. Paavo T. 
Lipponeno mintys", 1995.03. 
28; „Europos Sąjunga ir subsi-
diarumo principas", 1995.05. 
02. 

Užtikęs Lietuvai aktualių 
straipsnių Vakarų spaudoje, 
dr. K. J. Čeginskas rasdavo 
laiko juos išversti į lietuvių 
kalbą ar parengti jų santrau
kas. Tarp svarbesniųjų minė
tini „Atsikratyti sovietinės 
mąstysenos. Įsidėmėtinas 
amerikiečio apžvalgininko P. 
Goble'o perspėjimas", 1994.11. 
15; „Išėjimas iš komunizmo 
truks tiek pat, kiek tesėsi 
komunizmo sistema (Zb. Brze-
zinskis)", 1994.11.22; JBstyos 
ūkio šuolis į Vakarus. Ko tiki
masi iš prisijungimo prie Eu
ropos Sąjungos", 1994.11.26; 
„įstatymas okupantų bendra
darbiams Estijoje", 1996.01. 
27; Ulla Gudmundson, „Euro
pos bendrosios politikos sie
kis", 1995.02.21; Eile Wiesel, 
„Ar pasaulinis pasimokė i i 

HolokaustoT, 
1995.05.12. 

1995.05.09; 

Pirmojo puslapio 
redaktorius 

Ruošiant laikraštį, dr. Kaje
tonas J. Čeginskas buvo atsa
kingas už pirmojo puslapio ži
nias. Čia mes irgi bandėme 
eiti iiek tiek „prieš srovę", ne
gu buvo įprasta Lietuvoje. Pir
mieji Lietuvos laikraičių pus
lapiai dažniausiai mirga skan
daliukais, įvairių aferų, krimi
nalinių nuotykių aprašymais 
bei sensacingomis nuotrauko
mis. Sąmoningai siekėme dis
tancijos nuo susitapatinimo su 
šitokia perspektyva, į pirmąjį 
puslapį iškeldami vidaus ir 
tarptautines politikos žinias, 
reikšmingas valstybes gyveni
mo raidai. 

Dr. K. J. Čeginskas čia buvo 
nepamainomas. Įdėmiai sek
damas srautą Eltos ir BNS 
pranešimų, juos trumpinda
mas ir kompiliuodamas, j is 
sudėliodavo įspūdingą infor
macinę mozaiką, labai aiškiai 
rodančią, kas yra visuotinai 
reikšminga ir neatsiejama nuo 
daugumos krašto visuomenės. 

Gerai pamenu, kai ruošiant 
dar tik antrąjį atkurto „Kauno 
laiko" numerį, i i ryto atėjęs į 
redakcyą jau radau dr. Če
ginską prie kompiuterio su
kauptu veidu. 

„Vyksta rimti dalykai", — 
taupiai pratarė, tiesdamas 
man pluoštą pranešimų apie 
geležinkelio tilto per Bražuo
lės upelį susprogdinimą. Tai 
atsitiko bolševikų revoliucijos^ 
metinių proga — lapkričio 7 d. 

„Kas ir kodėl susprogdino 
geležinkelio tiltą prie Vievio?" 
— buvo pagrindinė 1994 m. 
lapkričio 8 d. „Kauno laiko" 
pirmojo puslapio žinia, suda
ryta iš keleto naujienų agen
tūrų pranešimų. Tuojau po jos 
dr. Čeginskas sudėjo tokias 
dienos informacijas: „Rusijos 
komunistai trokšta antrosios 
socialistinės revoliucijos", 
„Spalio revoliucijos metinės 
Ukrainoje", „Grasinimas su
sprogdinti Latvįjos Aukščiau
siojo ir Rygos teismų pasta
tus", „Rusijos valstybė tvirtai 
gina savo piliečius", „Uolūs 
Estįjos pasieniečiai". Puslapio 
apačioje — Cicerono citata: 
„Svarbiau yra apgalvotai veik
ti, negu protingai mąstyti". 

Apie šį teroristinį išpuolį 
pranešė ir kiti laikraščiai, bet 
ši žinia kitur paskendo nely
giavertės informacijos sraute 
tolimesniuose puslapiuose, ne
išryškinta tuo mastu, kuriuo 
ši provokacija metė iššūkį Lie
tuvos valstybei. Tuo tarpu 
apie „Kauno laiko" pirmojo 
puslapio žinių redaktoriaus 
orientaciją bei nuovoką i į tą 
pasako faktas, kad net po aš
tuonerių metų šis nusikalti
mas tebėra neišaiškintas, už
sakovai ir vykdytojai tebėra 
neatskleisti, ir slepiasi, grei
čiausia, ne Lietuvoje. 

Su pagarba autor iams 
ir kalbai 

Dr. K. J. Čeginskas buvo la
bai dėmesingas laikraščio au
toriams, puikus redaktorius ir 
stilistas. Per jo rankas perėję 
kitų autorių parašyti straips
niai stačiai atgydavo, įgauda
vo aiškumo, dalykiškumo, ap
žvelgiamumo. Kaip redakto
rius, jis dirbo labai rūpestin
gai, kruopščiai, išmaningai. 
Kartais, atrodytų, beviltiškus 
straipsnius, kuriuose bodavo 
maža racionalaus grūdo, j is 
sugebėdavo deramai sutrum
pinti, išmesti nereikšmingas 
dalis ir pasikartojimus, su

skirstyti tekstą taikliomis tar
pinėmis ir pateikti spaudai 
jau kaip visai padorų rašinį. 

„Reikia gerbti autorių ir jo 
įdėtą darbą", — sakydavo dr. 
Čeginskas, nors jis pats, per 
tą laiką, sugaištą redaguojant 
neprofesionalių autorių raši
nius, neabejotinai būtų para
šęs ir aiškiau, ir giliau. 

Buvo išskirtinai atidus kal
bos kultūros dalykams. Vienu 
metu buvo įsivedės „Kalbos 
kertelę", kurioje trumpai ap
tardavo kalbos dalykus lie
čiančius klausimus. Jį gerokai 
erzino lietuvių kalboje įsiga
lėjęs besaikis didžiųjų raidžių 
vartojimas. Su tuo jis bandė 
kovoti, formaliai nusižengda
mas dabartinės lietuvių kal
bos rašybos taisyklių reikala
vimams, tačiau išreikšdamas 
tuo savo aiškias socialines 
nuostatas. 

Kaip „Varpo" redaktorius 

Ir kaip Žmogus ip žmogus dr. Kajeto
nas J. Čeginskas buvo labai 
malonus, šiltas, draugiškas vi
siems redakcijos darbuoto
jams. Kartu — kuklus, pa
prastas, sakytum, veik nepa
stebimas, tačiau ištvermingas, 
darbštus ir labai efektyvus 
štabo narys. Redakcijos pasi
tarimų metu kalbėdavo ne
daug, bet jo žodis visuomet 
būdavo įžvalgus, išmintingas, 
mobilizuojantis. 

Straipsnius rašydavo na
muose, redakcijoje daugiausia 
skaitydavo agentūrų praneši
mus, rengė žinias, redagavo 
kitų autorių straipsnius. 

Keletą kartų esu jį aplankęs 
Perkūno alėjoje — kambaryje, 
kurį jam, kaip vizituojančiam 
dėstytojui, laikinai buvo sutei
kęs universitetas. Mane giliai 
paveikė vaizdas, kurį išvydau 
peržengęs to kambario slenks
tį. 

1994-1996 metų žiema buvo 
šalta, o butų aprūpinimas ši
luma nebuvo sklandus iš da
lies dėl neefektyvios sovietinės 
šilumos tiekimo sistemos, iš 
dalies dėl miglotų santykių su 
Rytais, negaunant iš jų pa
kankamai energetinių ištek
lių. Daugelis butų tuo metu 
buvo nepakankamai šildomi, 
taupant kuro atsargas. 

Jau buvo tamsu, kai gurgž
dančio sniego takeliu priėjau 
namą, kuriame gyveno dr. Če
ginskas, ir pažvelgiau į jo lan
gą. Matėsi, kad dega stalinė 
lempa, prie jos palinkęs žmo
gaus siluetas. Buto šeiminin
kė atidarė duris. Čeginsko 
kambaryje oro temperatūra 
galėjo būti apie 10-12 laipsnių 
Celsijaus. Susisupęs į storą 
pledą, užsimovęs vilnones 
pirštuotas pirštines prakirp
tais pirštų galais, kad galėtų 
sučiupinėti rašiklį, kambario 
gyventojas sėdėjo prie stalo ir 
rašė straipsnį „Kauno laikui". 
Tas vaizdas man priminė iš 
literatūros istorijos žinomą 
paveikslą, kuriame prie sping
sulės yra pavaizduotas „Var
po* redaktorius XDX a. pabai
goje. 

Jam nieko tada apie tai ne
sakiau, bet man giliai per
smelkė širdį: nejau šitokio po
tencialo intelektualas, palikęs 
savo šiltus ir patogius namus 
Uppsaloje, ir sulaukęs am
žiaus, kada žilas plaukas jau 
natūraliai kelia pagarbą, ne
galėtų būti Lietuvai naudin
gesnis, nei sugrubusiomis ran
komis šaltyje rašyti straips
nius į 3-4 tūkstančių egzeplio-
rių tiražo laikraštėlį ar skaity
ti epizodinius kursus universi
tete? 

Buvo didžia i vert inamas 
bendradarbių 

Intensyviai ir produktyviai 
darbavęsis „Kauno laike* nuo 
pat jo atkūrimo pradžios, dr. 
K, J. Čeginskas 1995 m. kovo 
mėnesį gavo telegramą i i Tali
no. Žmona pranešė grįžtanti 
Svedįjon, nes pajutusi ligos 
simptomų. Kvietė grįžti namo 

ir JI. 
Su dr. Kajetonu teko atsi

sveikinti. 
Buvo aišku, kad lieka neuž

taisoma spraga —jį pavaduoti 
tuo mastu, kuriuo jis buvo 
naudingas kuriant laikraščio 
veidą, nebuvo kam: tokio po
tencialo žmonių paprasčiau
siai nebuvo. 

Tarsi nujausdamas artėjantį 
savo atsitraukimą, dr. K. J. 
Čeginskas rūpinosi ugdytis 
sau pamainą. Jis pastebėjo re
dakcijoje pradedantį jauną 
žurnalistą Audrių Stonį, šian
dien jau žinomą filmų ir tele
vizijos programų kūrėją, ir su 
juo drauge keletą mėnesių 
rengė pirmąjį laikraščio pus
lapį. A. Stonys sėkmingai 
perėmė pirmojo puslapio re
daktoriaus pareigas, tačiau ki
tais atžvilgiais dr. Čeginsko 
netektis, aišku, liko nekom
pensuojama. 

Atsisveikinant su dr. K J. 
Čeginsku redakcijos bendra
darbiai taip atsiliepė apie savo 
vyresnįjį kolegą: 

„Tai žmogus, sugebantis su
derinti savyje vakarietišką ra
cionalumą, intelektą su rytie
tišku romumu, harmoningu 
būviu pasaulyje. Jis man buvo 
Draugas ir Mokytojas. Kolek
tyvo šviesiosios dvasios įsikū
nijimas". (Audrius Stonys) 

„Tai šviesulys mūsų neleng
vame darbe — gilių minčių, 
puikus patarėjas, paprastas, 
kuklus, didelis lietuvių kalbos 
puoselėtojas, kultūrininkas. 
Jei Lietuva tokių žmonių dau
giau turėtų — ji klestėtų". 
(Silvija Alkovikienė) 

„Niekada giliau nesidomėjau 
politika, bet jei dar metus su 
daktaru pabendraučiau, tur
būt įsimylėčiau ją. Tai aukšto 
lygmens sielos žmogus. Žavi 
bendravimo etika, kuri yra 
tikra, neapsimestinė. Dakta
rui Kajetonui linkiu stiprios 

sveikatos. Visu kitu šis žmo
gus turtingas". (Rasa Domi
nsite) 

Nėra ką ir pridurti prie to, 
ką apie savo darbo kolegą pa
sakė bendradarbiai. Iš tiesų 
tai vakarietiško akiračio ir 
takto, rytų filosofinės išmin
ties ir kartu lietuviškos šir
dies žmogus. 

Tėvo pėdomis — 
jauniausioji dukra 

Išvykdamas į Švediją nujau
tė, kad žmonos liga gali būti 
rimta, tad apie grįžimo pers
pektyvas vengė aiškiau kal
bėti. 

Tačiau ryšys laiškais pasili
ko. Dr. Čeginskas siuntė 
straipsnius iš Uppsalos ir do
mėjosi laikraščio leidybos rei
kalais: „Būtų gera, kad kas 
nors užkištų mano paliktą 
spragą. Siunčiu trečią rašinė
lį, vildamasis bent tuo gyve
nimą palengvinti. Apie grįži
mą negalvoju, nes turiu daug 
rūpesčių dėl žmonos sveika
tos". (1995.04.10 laiškas) 

Tie rūpesčiai pasirodė besą 
didesni, negu galėjome nu
jausti iš tolo. Jau birželio mė
nesį Ebba Čeginskienė mirė. 
Lsašhsj iš Uppsalos kuriam 
laikui nutrūko. 

Dar po metų nutrūko ir 
mūsų didelėmis pastangomis 
kurto laikraščio gyvybes pul
sas. 

Dr. K. J. Čeginskui taip ir 
nebeteko sugrįžti į Lietuvą, 
kad savo patirtį ir sugebėji
mus panaudotų atsikuriančios 
šalies gerovei. Tai padarė jo 
jauniausioji dukra Viktorija, 
išėjusi mokslus Švedijoje ir 
Vokietijoje, o studijas neseniai 
baigusi Anglijoje. Ir Vaka
ruose gyvendama, ji išmoko 
taip pat ir abiejų tėvų gim
tąsias kalbas — lietuvių ir 
estų. 2000-2001 metais ji dir
bo ir gyveno Kaune. 
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PASLAUGOS 

Del 
draudimo 

skambink man 

FRANK 
ZAPOLIS 

3208 1/2 West 95th 
Street 

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

AUTOMOBILIO, NAMŲ, 
SVEIKATOS IR GYVYBĖS 

DRAUDIMAS 

Likę a good neighbor, State Farm is there.® 
?arm Insurance Companies • Home Offices: Bloomington. Illinois 

A. t A. 
PETRAS KAZAKEVIČIUS 

Mirė 2002 m. rugpjūčio 9 d., atostogaudama:- Lietuvoje. 
Gimė Kėdainiuose. Gyveno Omaha. NE. 52 metus. 
Laidotuvės įvyks 2002 m. rugpjūčio 16 d.. Omaha, NE. 

Liūdi šeima ir draugai 

A. t A. 
RŪTA KRISTINA JUODVALKYTĖ 

Mirė 2002 m. rugpjūčio 13 d., sunkios ligos palaužta, 
sulaukusi 47 metų. 
Nuliūdę liko: duktė Gabriele, brolis Alvydas, įbrolis 
Simas Dmukauskas, teta Stefanija Mikaliukienė, teta 
Stasė Petraitienė Lietuvoje, pusbroliai, pusseserės, kiti 
giminės bei draugai Amerikoje ir Lietuvoje. 
Atsisveikinimas įvyks šeštadienį, rugpjūčio 17 d.. 12 v.. 
Schmaedeke laidojimo namuose, 10701 S. Harlem, 
Worth, IL. Tel. 708-448-6000. 

Nuliūdę artimieji ir giminės 

A. t A. 
Dr. JUOZUI PETRIKUI 

Baigus šią žemišką kelionę, reiškiame giliausią užuo
jautą dukrai MARGARITAI. NARBUTŲ šeimai, vi
siems giminėms ir artimiesiems Amerikoje bei Lietu
voje. Kartu liūdime ir dalinamės netektimi brangaus 
asmens. 

Lilė Bložienė 
Elena ir Viktoras Čeičiai 
Angelą Dirkienė 
Antanas Gudonis 
Vilius Juška 
Bronė ir Albertas Kremeriai 
Loreta Kynienė 
„Bay Islands" kaimynai 
So. Pasadena, Florida 

Roma ir Viktoras Masčiai 
Jonas Maurukas 
Maryte Miklienė 

Gražina Pauliukoniene 
Elena ir Thomas Pertikai 

Dana ir Jurgis Švedai 

NEKILNOJAMASIS TURTAS SIŪLO DARBĄ 

GREIT PARDUODA 
i=r Landmark 
J S i g properties 

BUB. 773229-8761 
Ras. 70*425-7180 
Mot* 7736KHB06 
Pagar 6303144330 

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

Ligonio priežiūros darbas . 
Pageidautina patirtis su ligonine 

aparatais arba noras išmokti 
Gyvenimas šeimoje, privatus 

kambarys Nen Orleans. 
Louisiana. priemiestyje. 
Ka/vs Varnas. 143 "Rue 

Ksplanade. Slidell, LA 70461. 
Varnas® bellsouth.net 

Reikalingi darbuotojai par 
duotuvių valymui TN ir IN 
valstijose. Pageidautina vvrai. 

Ath ginimas nuo 
S 1.500 iki $1300. 

T e l . 615-554-3161. 

H 

New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
Voks MsA 773*54-7820 
Fax: 708-361-9618 

DANUTĖ 
MAYER 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės 
Į DANUTĘ MAYER Profesionalui 
sąžiningai patarnauja nuo 

Nuosavybių įkainavimas 
19X6 m 
veltui 

\Vjndov* VVashers Needed! 
40.000 per yem We need loo csews 
No exp. •m.juan. vVill train Mušt 

have valid dnver's license and trans-
portation. Mus! be tluent m linclish. 
LA. NKMahon WmdW Wasfiing. 

Chicaco and Miivvaukee are.i 
Tel. 800-820-6155. 

Kitos paslaugos 

ALTTAlCJBBJ(^VvML..S\HKVnMk 
(,TvYlffM)R\UllMVS 

-\centas Hrank Zapohs ir Ott \\:r 
Aukso S K.ine k.ilba lietuviškai 

FRANK / \ P ( ) I IS 
3208 1/2 West '>5th Street 

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

PUŠIS 
JURGIS JANKUS 

Atkelta iš 3 psl. 

— Gerai? — kiek palaukusi 
šnibžda ir šypsosi. 

Jos akys tokios didelės, pil
nos šilumos ir rūpesčio. 

Kai ją motina barė ir kai ji 
pati šnekėjo apie gefreiterį, 
jam galva buvo pilna negerų 
žodžių, kuriuos turėjo pasaky
ti jai, bet kai šaltais delnais 
suėmė jo veidą ir, tokiom gra
žiom akim žiūrėdama, pa
klausė, ar nuo to palietimo 
jam gera, visi žodžiai ėmė 
grimsti užmarštin ir jis tega
lėjo atsakyti: 

— Labai, — kryptelėjęs pa
lietė lūpų krašteliu jai ranką 
ir dar paprašė. — Laikyk taip 
ilgai. 

Ji ir laikė, ir šnekėjo. 
— Tu nepyk nei ant jo, nei 

ant manęs, kad jam dantis pa
rodau. Tie dantys man nieko 
neatsieina. O jis, juk žinai, su 
Tvaroniene sulipęs. Ir ne taip 
sau. Mokosi lietuviškai. Aną 
dieną mamai sakė, kad po 
karo pas ją ir pasiliks. Savo 
Mozūrijoj irgi ne ką turįs. 
Buvo vedęs, bet nė metų nepa
gyvenę. Žmona, pirmą kūdikį 
gimdydama, mirusi. Dirbęs 
pas šaltkalvį. Amatą gerai 
mokąs. Tik įrankius parsi
vestas, ir viskas. Salė galė
sianti žiūrėti žemę, kaip žiū
rėjusi. Jis jau spėjęs pama
tyti, kad tą ji tikrai moka, o jis 
moka savo. Net negirdėjęs, 
kad čia kur nors arti būtų 
koks šaltkalvis. Abu savo iš
manymus krūvon sudėję, ga
lėsią geriau gyventi už visus 
kitus. 

Jonas klausėsi, ką Verutė 
pasakojo ir juto, kaip pradeda 
imti negalia, bet tokia, kurioje 
norėtų nuskęsti ir nebeiškilti. 
Kartais mato ją pačią, taip 
ryškiai akys į akis, ir vėl ji 
slyste kažin kur nuslysta. Ją 
tebemato, bet kitur, anapus 
tvinstančio rūko, girdi jos šne
kėjimą, kartais nubėgantį, nu
bėgantį tolyn ir staiga grįž
tantį atgal kartu su akimis ir 
veidu. Nori pakelti ranką ir 
pirštus panerti jai į plaukus, 
bet saldus tingumas neleidžia 
rankai net pajudėti. Verutė ir
gi mato, kad Joną ima snau
dulys, kad vokai paslepia akis, 
mėgina prasiverti, bet vėl tuoj 
užkrenta. Ji vis dar pasakoja, 
dar šneka, bet vis tylyn ir ty-
lyn, pagaliau ir visai nutyla 
tik delnų nuo veido dar neke
lia. 

Pabaiga 

A & S 
- • • ^ ^ T * * * * * 

24 HRS. 7 DAYS 
773631-1833 

773-617-6768 

FREE ESTIMATE 
Apšildymo ir šaldymo sistemų 
visapusiškas aptarnavimas ir 

instaliacija 
Vandens šildytuvai 
Kaminai. 
Gariniai boileriai 
Centrine šaldymo sistema 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI. 
Turu 
DM 
i t a i . 

Kl. 

Čikagos miesto lcii 
n užmiestyje Dirbu 

illTKĮ 

ga-
garantuotai ir sąžiningai 

773-779-3313 
MDI.Il Sl'l Mfl lTS 

I > ^ « 

http://bellsouth.net
file:///Vjndov*
file://-/centas
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Dr. A n t a n a s ir Aldona 
Lipsk ia i atsiuntė 100 dol. au
ką JAV LB Kultūros tarybai 
lietuvių išeivių knygų ekspozi
cijai Frankfurto knygų mugėje 
paremti. Dr. Antanas Lipskis, 
dailininkas ir poetas, yra ke
lių poezijos knygų autorius. 
LB Kultūros taryba už dosnią 
auką nuoširdžiai dėkoja. Tarp
tautinėje knygų mugėje atsi
lankys šimtai tūkstančių kny
gų mylėtojų ir leidėjų. 

P i a n i s t ė d r . Aldona Nau-
d ž i u v i e n ė ir rašytojas Vy
t a u t a s Vole r t a s Lietuviškų 
studijų savaitėje Dainavoje 
dalyvaus baigiamojo koncerto, 
kuris vyks šeštadienį, rugpjū
čio 24 d., vakare, programoje. 

V y t a u t o Didžiojo šaulių 
r i n k t i n ė ruošia gegužinę rug
pjūčio 25 d., sekmadienj. Šau
lių namuose '2417 VV. 43 Str.). 
Pradžia - 12 vai. Pelnas ski
riamas Lietuvos šaulių sąjun
gos žurnalui ,.Trimitas" pa
remti. Bus skanių lietuviškų 
valgių, gausių laimėjimų, 
veiks .,laimės šulinys", o šo
kiams gros ir visus linksmins 
Arūnas Augustaitis. Visi šau
liai ir lietuviškoji visuomenė 
kviečiama atsilankyti ir pa
remti žurnalą. 

B i r b y n i n i n k a s Vytautas 
Ze len is , pritariant ..Tėviškės" 
liaudiškos muzikos kapelai, 
gros ..Draugo" rudens pokylio 
meninėje programoje. Pokylį 
ruošiame rugpjūčio 29 d. 
„Sabre Room" (8900 VVest 
95th Street, Hickory Hills). 
Užsisakykite bilietus ir būti
nai atvvkite! 

SŠ€di*imai 

773-585-9500 
• A m e r i k o s Lietuvių ra

d i jas , vad. Anatolijus Siutas -
kiekvieną sekmadienį 7 v.r . 
p e r WCEV 14.50 AM. Te l . 
773-847-4903, adresas: 4459 
S.Francisco, Chicago, IL 60632. 

Šį sekmadienį, rugpjūč io 
18 d., nuo 12 vai. iki 6 val.v. 
Ateitininkų namų sodelyje 
(12690 Archer Ave., Lemont. 
IL 60439 ALTo Čikagos sky
rius ruošia tradicinę gegužinę. 
Gros Ąžuolas Stelmokas, bus 
skanaus maisto, atgaivos ba
ras, veiks „laimės šulinys". 
Maloniai praleiskite sekma
dienį su draugais gamtoje! 

Švč . M. Marijos Nekalto 
Pras idėj imo parapi ja rug
pjūčio 17-18 d. prie 44 gatves 
ir S. California kampo rengia 
vasaros festivalį. Šeštadienį 
šventė vyks nuo 5:30 val.v. iki 
11:30 val.r., skambės muzika, 
vyks šokiai po žvaigždėtu dan
gumi (jeigu lis - salėje). Bus 
karšto, šalto maisto, veiks ba
ras, „laimės šulinys", mažie
siems bus balionų, ledų. atgai
vos. Sekmadienį lietuviškos 
šv. Mišios bus aukojamos 
10:30 val.r., lietuviški pietūs -
tuoj po Mišių iki 4 vai.p.p. (ka
vos bus visą laiką nuo 8:30 
val.r. iki 4 vai.p.p.). Vyks susi
tikimas su svečiu vyskupu 
Juozu Žemaičiu, programą at
liks kun. Juozas Lukšas. Di
džiosios loterijos bilietų trau
kimas - 4 val.p.p. Parapijos 
lietuviai kviečiami į talką prie 
įvairių darbų. Skambinti Ma
rijai Kinčienei tel. 773-927-
4990 arba Salomėjai Daulie-
nei tel. 773-847-4855. 

Kviečiame visus d a r kar
tą pabendrau t i su kun . Al
g i r d u Lukšu rugpjūčio 25 d, 
sekmadienį, po 10:30 val.r šv. 
Mišių Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos salėje. Kun. Algir
das Lukšas organizuoja dai
nuojamosios poezijos koncer
tą, norėdamas atsidėkoti už 
rūpestį ir šilumą, kurią jis pa
tiria būdamas šioje parapijoje. 
Koncerto metu bus galima pa
sivaišinti lietuviškais balan
dėliais, kava, pyragėliais. Ma
loniai kviečiame visus atvykti 
į mūsų parapijos salę. 

A. MAMONTOVO KONCERTO 
METU - NAKTINIS ORO BALIONŲ 

PARADAS 

magus ALIAS Čikagos skyriaus gegužines dalyvių būrys svetingoje RudaiCių-Marchertų sodyboje 

ALIAS GEGUŽINĖS ATGARSIAI 
Š. m. liepos 21 d., sekmadie

nį, jau iš pat ryto į jaukią, sko
ningomis lauko gėlių puokštė
mis papuoštą Rudaičių-Mar-
chertų sodybą, esančią prie 
pat Michigan ežero. Michiano-
je, rinkosi svečiai. Amerikos 
lietuvių inžinierių ir archi
tektų sąjungos 'AL1AS> Čika
gos skyriaus pirmininkas Teo
doras Rudaitis su žmona Ri-
tone jau nuo penktadienio čia 
plušėjo, kad pasiruoštų sek
madieniniam žmonių antplū
džiui. Svetingi šeimininkai 
Raminta ir Algirdas Marcher-
tai jau penktus metus iš eilės 
Čikagos skyriui čia leidžia or
ganizuoti tradicines geguži
nes. Ir ne tik leidžia, bet ir pa
tys daug prisideda prie sklan
džios jcs eigos. 

Diena pasitaikė viena iš 

karščiausių šią vasarą, bet 
žmonių susirinko rekordinis 
skaičius. Nors ir nematėme 
kai kurių nuolatinių mūsų 
renginių lankytojų, aiškiai pa
būgusių oro prognozių. Ir be 
reikalo. Michianoje nebuvo nei 
nepakeliamai karšta, nei 
tvanku. O dar pašonėje ežeras 
su gaivinančiu, pakankamai 
vėsiu tokiai dienai vandeniu. 
Atsirado net entuziastų pasi
rinkti mėlynių netoliese esan
čiame ūkyje! 

Kaip visuomet, vešioje sody
bos svetainėje, laukė stalas, 
nukrautas vaišėmis, kava ir 
gaivūs gėrimai. Tai, ko ir rei
kia po ilgos kelionės iš Čika
gos ar trumpesnės iš Beverly 
Shores. Nors šiemet vietoje 
{prastų 6 valdybos narių ge
gužinę, susiklosčius aplinky

bėms, ruošė tik trys žmonės, 
svečiams nieko netrūko. Kaip 
kasmet, skaniais, savo paruoš
tais patiekalais stalą praturti
no Raminta Marchertienė ir 
Ritonė Rudaitienė. Bet pagrin
diniais rūpesčiais dėl maisto 
pasidalino valdybos nariai -
Birutė Mickevičienė, Aurelija 
Dobrovolskienė ir Teodoras 
Rudaitis. Dešreles kepė „eta
tinis" savanoris Juozas Naujo
kas. Beklegėdami, besimaudy-
dami, besivaišindami, besišne
kučiuodami ar net dainuoda
mi, nepastebėjome, kaip atėjo 
laikas grįžti namolio. Jau be
sileidžiant saulutei, dar kartą 
panirome į gaivias ežero ban
gas ir - sudie, Michiana! 

Ačiū už maloniai ir smagiai 
praleistas valandas! 

Aurelija Dobrovolskienė 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
MUTUAL FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION OF C H I C A G O 

L I N D I * 

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608 
(773) 847-7747 

Stephen M. Oksas, President 

Patarnaujam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 95 Metus, 

Pirmasis šiais metais And
riaus Mamontovo pasirody
mas Vilniuje įvyko rugpjūčio 
1 dieną. Andrius Mamontovas 
yra pagrindinė kelių dienų 
trukmės renginio, kuriuo pri
statomas kitais metais Lietu
vos sostinėje vyksiantis oro 
balionų čempionatas, žvaigž
dė. 

Prie Neries slėnio šalia 
skulptūros „Kregždės" vyku
siame koncerte Andrius Ma
montovas grojo kar tu su jau
na, perspektyvia ir daug sim
patijų pelniusia grupe „Saulės 
kliošas". Muzikantai atliko 
dainą „Saulės miestas" ir ke
lis kūrinius iš naujausio An
driaus Mamontovo albumo 
„O, meile!". Renginio kulmi
nacija tapo šio pasirodymo 
metu įvykęs šventinės ugnies 
salvės ir naktinis oro balionų 
paradas. 

1995 metais Andriaus Ma
montovo įrašytas svajingas 
instrumentinis kūrinys „At
sisveikinimas aerouoste" yra 
šiam čempionatui skir ta mu
zikinė tema, kur i panaudo
ta renginio reklaminiuose įra
šuose ir skambėjo renginio 
metu vykstant nakt in iam oro 
balionų paradui. 

Pirmą kartą koncertui at
virame ore buvo pasirinkta 
vieta prie Nacionalinės gale
rijos, šalia skulptūros „Kregž
dės". Renginio metu veikė lau
ko kavinė, apsilankiusieji ga
lėjo patogiai grožėtis oro ba
lionų skrydžiais nuo pagrin
dinės starto vietos prie Bal
tojo tilto. 

Šis koncertas yra sudėtinė 
liepos 31-rugpjūčio 3 dienomis 
Lietuvoje vykusių oro balionų 
varžybų programos dalis. Šios 
varžybos pristato 2003 metais 
Vilniuje organizuojamą Euro
pos karšto oro balionų čem
pionatą. Abi šias sporto šven
tes rengia viešoji įstaiga, 
„Oreivystės centras" kartu s u 

„Lietuvos aeroklubu" bei Vil
niaus miesto savivaldybe. 

Geru apšilimu prieš rugsėjo 
1-osios pasirodymą Andriui 
Mamontovui tapo praėjusią 
savaitę Palangos klube „Ana
pilis" vykęs solo koncertas. 
Visi bilietai į šį koncertą bu
vo parduoti iš anksto, renginio 
metu prie klubo lauke būria
vosi antra tiek Andriaus Ma
montovo gerbėjų kiek ir 
„Anapilio" viduje. 

Šio koncerto metu skambėjo 
dainos iš naujausio Andriaus 
albumo „O, meile!", taip pat 
ir senesni kūriniai. Koncertą 
Andrius Mamontovas pradėjo 
daina, kurią sukūrė praėjusią 
savaitę, naktį, koncerto išva
karėse. „Negalėjau užmigti 
ir parašiau dainą", — pradė
damas savo pasirodymą pasa
kė atlikėjas ir sugrojo naujau
sią savo kūrinį. 

Bene didžiausios sėkmės 
koncerto metu sulaukė nau
joji Andriaus Mamontovo dai
na „Moteris", kuri sėkmingai 
įsitvirtino „Radiocentro", „M-
1", „Laluna" ir kitų radijo sto
čių populiariausių kūrinių są
rašuose. Nors ši daina Palan
goje skambėjo koncerto vidu
ryje, publika į kūrinį reagavo 
taip entuziastingai, kad atli
kėjui teko dainą pakartoti dar 
kartą. 

Artimiausi Andriaus Ma
montovo koncertai vyks rug
pjūčio 17 d. Palangoje (klube 
„Anapilis") ir rugsėjo 5 d. 
Kaune (klube „Los Patran
kos"). 

Keli išskirtiniai akustiniai 
Andriaus Mamontovo pasiro
dymai planuojami šį rudenį. 
Lapkričio mėnesį numatomi 
Andriaus Mamontovo koncer
ta i JAV (Čikagoje, New Yorke, 
Los Angeles). Koncertų turas 
per Lietuvą planuojamas va
sario mėnesį. 

V.S. 

* Žol inę ke tv i r tad ienį 
š v e n t ė Lenki jos Punsko 
l ie tuv ių bendruomenė . 
Šventės proga Punske buvo 
aukojamos šv. Mišios lietuvių 
ir lenkų kalbomis, surengta 
Tautodailės mugė miestelio 
bažnyčios aikštėje, kur vėliau 
koncertavo folkloro kapelos iš 
Lietuvos. Taip pat buvo atida
ryta žemės ūkio paroda, šven
tinami Žolinės vainikai. Nuo 
bažnyčios aikštės iki Punios 
ežero žygiavo šventinė eisena, 
buvo pašventintas paminkli
nis akmuo prie senųjų katali
ku kapinių, pasirodė Punsko 
krašto ansambliai. 

* Lie tuvoje sparčiai ple
čiasi mokė j imo kortelių 
r i n k a ir atlyginimus gyvento
jams via dažniau išmoka įvai
rių bankų bankomatai. Tačiau 
sutrikus pinigų gryninimo 
procedūrai, pinigai gali atsi
durti ne kišenėje, o bankoma-
to nelaisvoje Pasak bankinin
kų, tai nėra dažnas reiškinys, 
bet niekas nuo nelaimių nėra 
apsaugotas (LŽ, Elta) 

" Del didel ių liūčių Euro
poje Užsienio reikalų mi
nisterija pataria Lietuvos pi
liečiams bent kelioms dienoms 
atsisakyti kelionių į Vokietijos 
Saksonijos žemę bei Bavarijos 
sritį palei Dunojaus ir Ino 
ipc- Tit k Saksonijoje, tiek 

Bavarijoje apsemta didžioji 
dalis federalinių ir krašto ke
lių, paralyžiuotas ir geležin
kelio eismas. Pirmadienį Pra
hoje ir dar šešiuose kraštuose 
buvo paskelbta nepaprastoji 
padėtis, kuri galios iki rug
pjūčio 22 d. BNS i 

* Lietuvos l ibera lų są
j ungos (LLS) vadovas Eu
genijus Gentvilas teigia neat
sisakysiąs prezidentinių ambi
cijų ir sieksiąs pergalės vals
tybės vadovo nnkimuose. Jis 
surengė spaudos konferenciją, 
reaguodamas i žmiasklaidoje 
ir politikos kuluaruose sklan
dančius gandus, esą jis atsisa
kys kandidatuoti į prezidento 
postą dabartinio prezidento 
Valdo Adamkaus naudai. 'BNS 

* Vilniaus ra jono apylin
kės p roku ra tū ros pareigū
nai ketina pateikti kaltinimus 
UAB ..Tavilta" atstovams del 
kovo mėnesį apleistame žvyro 
karjere užkastų 5 tonų pase
nusių pesticidų. Šios nuodin
gos medžiagos buvo užkastos 
vos už 3 km nuo sostinės, nors 
turėjo būti išvežtos ir sudegin
tos Rusijoje. 'R. Eltai 

* Nuo ki tų m e t ų l iepos 1 
d. Lietuvoje įsigalios dar vie
na privalomojo draudimo rū
šis: savo civilinę atsakomybę 
bus priversti drausti statybi
ninkai ir projektuotojai. Dėl 
privalomojo draudimo statybų 
kainos išaugs maždaug 0.5 
proc. (KD, Elta, 

* „Panevėžio ' tulpinių' 
nusikaltėl iu gauja buvo taip 
gerai apsiginklavusi, kad būtu 
galėjusi susikauti net su regu
liariosios kariuomenes dali
niu", sakė aukštas teisėsaugos 
pareigūnas. Pastaraisiais me
tais Panevėžio apylinkėse iš 
slėptuvių ištraukta per 30 
įvairiausių modelių kovinių 
ginklų, begale sprogmenų ir 
kitokiu nusikaltimo jrankių. 

t.2. Elt.i 

* Nuosaikiųjų konserva
torių sąjunga rag ina vy
riausybę nebūti pasyvia žlun
gančio žemės ūkio stebėtoja ir 
imtis Europos Sąjungoje (ES) 
taikomų žemės ūkio reguliavi
mo metodų. Sąjungos pirmi
ninkas Gediminas Vagnorius 
teigė, jog sumažėjusios pieno 
ir mėsos supirkimo kainos ke
lia didžiulį pavojų Lietuvai, ir 
pabrėžė, kad žemės ūkio pro
dukcijos kvotos ir lėšos. įsto
jus į ES. bus nustatomos pa
gal tuo metu esantį gamybos 
lygį. BNS 

* Seimo kont ro l ie rė Leo
n a r d a Kuodienė paprašė 
Generalinį prokurorą Antaną 
Klimavičių nustatyti, ar nėra 
nusikalstamos veiklos Vil
niaus kraujo centre, gaminant 
kraujo preparatus. Liepos 
pradžioje Seimo kontrolierių 
įstaigos vadovė L. Kuodienė 
gavo buvusio Kraujo centro 
Kraujo preparatų skyriaus ve
dėjo Vidmanto Navicko skun
dą, kuriame teigiama, neva 
centro vadovybė, vengdama 
didesnių piniginių sąnaudų, 
aplaidžiai tikrina donorų 
kraują, ar jis neužkrėstas 
ŽIV, sifiliu, įvairių rūšių he
patitu, ir, ilgai nelaukdama, 
gamina iš jo įvairius prepara
tus. V. Navickas tikino, jog iš 
sifiliu bei įvairių rūšių hepa
titu užkrėsto kraujo pagamin
ti preparatai jau gana seniai 
platinami įvairiose Lietuvos 
ligoninėse. (BNS) 

* Panevėž io p r o k u r o r o 
G in t au to Sereikos nužudy
mą užsakė policijos ieškotas 
panevėžietis. Tai — 37 metų 
Valdas Blinkevičius (gim. 
1965 m.), pravarde „Blinkė". 
Jis dar gegužę buvo suimtas 
dėl kito nusikaltimo. Iš viso jis 
gali būti susijęs mažiausiai su 
3 žmogžudystėmis. (LR. R, Elta) 

* Šiuo metu Lietuvoje 
pr iva t izav imui pareng t i 
2,949 valstybei ir savivaldy
bėms priklausantys objektai, 
kurių bendra vertė — 2.017 
mlrd. litų. Valstybes turto fon
do sudarytame privatizuoja
mų objektų sąraše yra 39 vals
tybes kontroliuojamos įmonės, 
o valstybei ir savivaldybėms 
priklausančių akcijų nominali 
ar kito turto likutinė vertė — 
beveik 1.291 mlrd. litų. BNS 

* Sta t i s t in ia i duomenys 
rodo , k a d Lietuvoje vyrau
j a smulkūs ūkininkų ūkiai, 
nesugebantys garantuoti efek
tyvios gamybos. Tai ypač ryš
ku ne itin palankiose ūkinin
kauti vietovėse. 2001 metais 
vidutinis ūkininkų ūkio dydis 
buvo apie 17 ha. (LŽ, Elta) 

• Nuo birželio p radž ios 
Vilniuje veikiantį vienintelį 
Baltijos valstybėse „autokiną" 
„FU jau aplankė daugiau 
kaip 1,700 automobilių. „Au-
tokiną" per dieną aplanko vi
dutiniškai 40-45 automobiliai. 

(BNSi 

* Sostinės ši lumos ūk į 
valdant i Prancūzi jos ben
drovės „Dalkia" antrinė ben
drovė „Vilniaus energija" ki
tais metais žada pasiūlyti vi
siškai naują paslaugą — cen
tralizuotai tiekiamą šaltį. 
Bendrovė tikisi, jog ši paslau
ga vasarą bus įdomi ne tik 
daugiabučių namų gyvento
jams, bet ir įstaigoms. Šaltis 
tiekiamas dviem būdais: ra
diatoriais arba per oro vamz
džius. (LŽ. Elta) 

* R e m d a m a s i s s enov in iu 
paproč iu , kad Žolinę reikia 
švęsti su draugais ir giminė
mis, Lietuvos liaudies buities 
muziejus Rumšiškėse surengė 
šventę visiems, besidomin
tiems tradicijomis ir papro
čiais. Muziejaus teritorijoje 
buvo aukojamos šv. Mišios, 
vykc žolynų, javų, daržovių, 
obuolių, duonos šventinimas, 
Žolinės puokščių paroda. Sve
čiai buvo supažindinti su gė
lių, žolynų gydomosiomis ir 
kitokiomis savybėmis, vyko 
kermošius, Alovės folklorinio 
ansamblio „Susiedai" koncer
tas ir gegužinė. (Elta) 

* Lie tuvos k a r a l i a u s Min
d a u g o k a r ū n a v i m o 750 me
tų jubiliejaus minėjimo rengi
nių programą papildys sporto 
žaidynės, nusprendė vyriausy
bė, kuri visą šventės progra
mą patvirtino pernai rudenį. 
Vienintelio savo karaliaus 
Mindaugo karūnavimo meti
nes Lietuva minės 2003 m. lie
pos 6-ąją. Sporto žaidynės 
vyks sporto klubuose, kolekty
vuose, rajonuose, miestuose, 
zonose, apskrityse, jose daly
vaus moksleiviai, studentai, 
dirbantieji ir neįgalūs žmonės, 
ta ip pat užsienio valstybių lie
tuviai. 'BNS' 

Lietuvos maldininkai Marijos šviesai 
atvėrė savo širdis 

Atkelta iš 1 psl. 
mūsų dangiškajai Motinai 
Marijai už nuolatines mums 
teikiamas malones, ypač už 
Viešpaties mums dovanojamą 
pasaulio grožį ir turtingumą, 
gerą orą, tyrą vandenį ir šva
rią Lietuvos žemę". Vyskupas 
kvietė maldomis prašyti Vieš
paties palaimos mūsų lau
kams, kurie užaugina gausų 
derlių, ir žemdirbiams, kurie, 
negailėdami savo jėgų, kas
dien nuoširdžiai triūsia, kad 
ant mūsų kasdieninio stalo 
būtų užtektinai duonos. 

„Minėdami savo dangiškąją 
Motiną Mariją, kuklią, skais
čią ir savęs išsižadėjusią, pra
šykime, kad Marijos pavyz
džiu ir mūsų širdys būtų ty
ros, nuolankios, kupinos iš
minties, kad sugebėtume tin
kamai naudotis Viešpaties 
mums teikiamomis gėrybė
mis", kalbėjo vyskupas. 

Atverti Marijos šviesai savo 

širdis ragino sakydamas pa
mokslą ir Pivašiūnų svečias 
— Telšių vyskupas Jonas Bo
ruta. „Marija, savo gyvenimo 
pavyzdžiu mus moko, kaip 
spręsti vienas ar kitas, kar
tais sunkias ir skaudžias pro
blemas. Dievo Motina Marija 
yra pirmoji mūsų tikėjimo mo
kytoja, rodanti, kaip mes tu
rime suvokti Dievo paslaptis, 
sakanti, kad šias paslaptis 
mes turime priimti širdimi ir 
su meile. Jeigu yra meilė šir
dyje, meilė Dievui, meilė arti
mui, tai tikėjimo paslaptys", 
pabrėžė vyskupas J. Boruta. 

Šių metų Žolinė į Pivašiūnų 
istoriją įeis ir kaip naujųjų 
parapijos Senelių globos na
mų pašventinimo diena. Įgy
vendinta didžioji Pivašiūnų 
klebono Vinco Baublio svajonė 
— globojamus vienišus sene
lius iš kuklios laikinos pasto
gės perkelti į gražiai įrengtus 
Globos namus. (Eita) 

Archyvams gražintuose mikrofilmuose — 
senosios Lietuvos istorija 

Atkelta iš 1 psl. 
juose atsispin

di seniausi ir svarbiausi Lietu
vos vidaus ir užsienio politikos 
istorijos momentai. 

Supraslio nuoraše pateikia
mos žinios apie įvairių Rusios 
žemių ir kunigaikštysčių — 
Kijevo, Naugardo, Maskvos ir 
kitų, Lietuvos bei kaimyninių 
kraštų vidaus gyvenimą ir tar
pusavio santykius 10-16 am
žiuje. Jame kalbama apie Ki
jevo Didžiojo kunigaikščio 
Vladimiro Pirmojo žygį prieš 
jotvingius 983 metais, apie 
Rusios Didžiojo kunigaikščio 
Mstislavo Vladimirovičiaus 
žygį į Lietuvą 1131 metais, 
apie totorių įsiveržimą į Ru
sios žemes 13-14 amžiuje. 

Dokumentuose metraštinin
kai informuoja apie Lietuvos 
valdovų Gedimino, Algirdo, 
Jogailos, Vytauto, Kazimiero, 
Aleksandro, Žygimanto Senojo 
bei Žygimanto Augusto valdy
mą, vidaus kovas Rusijoje ir 
Lietuvoje, Lietuvos santykius 
su Naugardu, Maskva, Smo
lensku, totoriais ir kitais. 

Jevreinovo metraštis nurodo 
svarbius Lietuvos istorijos 
faktus. Jame pateikti duome
nys apie Lietuvos Didžiųjų ku
nigaikščių valdymą, jų vidaus 
ir užsienio politiką iki 16 am
žiaus vidurio. 

Minėtose teismų knygose 
užregistruotos įvairių asmenų 
žemės valdų, namų pirkimo-
pardavimo, dovanojimo bei už
statymo sutartys, pateikiami 
turėto kilnojamo ir nekilnoja
mo turto inventoriai, testa
mentai ir kita. 

Besidomintys krašto ekono
mikos, demografijos, Šeimų is
torija dokumentuose čia ras 
surinktus 17 amžiaus padū
mės (nuo ūkio) ir pagalvės 
(nuo galvos) mokesčių iš Že
maitijos kunigaikštystės gy
ventojų registrus. 

Dokumentų mikrofilmai bus 
saugomi Lietuvos valstybės is
torijos archyve. Juos atitinka
mai sutvarkius, dokumentai 
bus prieinami visiems tyrinė
tojams, kurie domisi 
Lietuvos istorija 

senąja 
BNS 

• 


