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\Slame 
numeryje: 
Lietuviai futbolininkai 
nugalėjo „Spartą"; 
nesėkmės lydi Lietuvos 
krepšininkus. 

2 psl. 

Amerikoje siaučia 
sparnuoti teroristai -
tai „West Nile" virusą 
nešiojantys uodai, -
Danutė Bindokienė; 
Lietuvoje prezidentinių 
kandidatu - jau dvylika. 

S psl. 

Atostogas Šatų šeima 
dažniausiai praleidžia 
kelionėse, žinoma, o jos 
gražiausios - po Lietuvą. 

4 psl. 

Hollywoodo naujienos. 
5 psl. 

Dar lietuvio mokslininko 
įspūdžių iš Texas; PLC, 
Lemonte, vyks lietuvių 
respublikonų gegužinė, 
dalyvaus daug valstijos 
valdžios atstovų. 

6 psl. 

\Sportas 
* Lietuvos krepšinio ly

gos (LKL) čempionas Vil
niaus „Lietuvos rytas" tre
čiadienį 49 taškų skirtumu — 
103:54 — sutriuškino trijų 
dienų turnyrą Lietuvos sosti
nėje baigusią ,.Team Cham-
pions" (JAV) vyrų krepšinio 
komandą. Pirmose trijų dienų 
Vilniuje rungtynėse „Team 
Champions" krepšininkai pir
madienį 104:89 įveikė iš sep
tynių Lietuvos krepšinio lygos 
(LKL) klubų sudarytą rinkti
nę, o antradienį 89:110 pralai
mėjo Latvijos krepšinio čem
pionui „Ventspils" klubui. 

* Siaurės Amerikos na
cionalinė ledo ritulio lyga 
(NHL) New York"o ..Rangers" 
klubo žaidėjų lietuvio Dariaus 
Kasparaičio ir čeko Bobbi Ho-
lik sutartis pripažino negalio
jančiomis. NHL vadovus ne
tenkino sutarties punktas, pa
gal kurį ledo ritulininkai turė
tų gauti pinigus net ir nežais-
dami — t. y. streiko metu. 
NHL nuomone tai jau yra žai
dėjų asociacijos kolektyvinės 
sutarties pažeidimas. New 
York'o „Rangers"' klubas dar 
liepos pradžioje įsigijo 29 me
tų D. Kasparaitį ir pasirašė su 
juo 6 metų 25.5 mln. JAV do
lerių sutartį. 

Naujausios 
žinios 

* „Lietuvos dujų" privati
zavimo dokumentai netru
kus bus išsiųsti Rusijos susi
vienijimui ..Gazprom". 

* Archeologai atskleidė 
viduramžių Vilniaus plėtros 
paslaptį. 

* Privalomuoju draudi
mu apdrausta beveik 1 mln. 
transporto priemonių. 

* Seimo pirmininkas ža
da paramą smulkiam ir vidu
tiniam verslui. 

* Dėl valiutų kursų svy
ravimo Baltijos laivų sta
tykla pirmąjį pusmetį patyrė 
200.000 nufMolj 

Lietuvą supa 
didžiausia gaisrų 

grėsmė 
Tebesitęsiant karščių sukel

tai sausrai, trečdalyje Lietu
vos teritorijos vyrauja aukš
čiausio laipsnio gaisringumas, 
ketvirtadienį perspėjo Aplin
kos ministerija. 

Rugpjūtį Lietuvos miškuose 
jau kilo 226 gaisrai, dega dur
pynai. 

Vilniuje dėl apylinkėse de
gančių durpynų jau kelinta 
diena tvyro aitrus smogas. 

Ugnis įvairiose Lietuvos vie
tose iš viso yra apėmusi apie 
120 hektarų durpynų, ir viso
mis išgalėmis dirbantiems ug
niagesiams nepavyksta nuslo
pinti gaisrų. 

Pasak specialistų, ugnis 
durpynams jau padarė neati
taisomos žalos, nes vieno met
ro durpių klodui susidaryti 
reikia tūkstančio metų. 

Aukščiausios — penktos kla
sės — gaisringumas Lietuvoje 
susidarė, nes daugelį dienų 
nelijo, o karščiai siekia 26-30 
C (79-87 F) laipsnių. Kai ku
riuose rajonuose, daugiausia 
Šiaurės Rytų Lietuvoje, jau 40 
dienų, kai neiškrito nė lašo 
lietaus. Spėjama, kad karšti ir 
sausi orai Lietuvoje vyraus 
dar mažiausiai 5-7 dienas. 

Karštis ir sausi orai alina ir 
vandens telkinius. Šiuo metu 
vandens lygis Nemune, Nery
je, Nevėžyje yra arti žemiau
sios per pastaruosius 50 metų 
ribOS- (BNS) 

Vyriausybė raginama 
susigrąžinti kontrolinį 

„Mažeikių naftos" akcijų paketą 

Rugpjūčio 20 dieną pasaulio lietuvių problemas Vyriausybes rūmuose aptarė (iš kaires) premjeras Algirdas Bra
zauskas, Pasaulio Lietuvių Bendruomenes (PLB) atstovas Lietuvoje Gabrielius Žemkalnis, Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamento vadovas Antanas Petrauskas ir PLB Vaidybos pirmininkas Vytautas Kamantas. 

Vladimiro GuieviCiaus Elta • nuotr 

Dievo Motinos paveikslas 
atlaidams grįžta į Šiluvą 

Vilnius-Šiluva, rugpjūčio 
22 d. (Elta) — Į didžiuosius 
Švenčiausiosios Mergelės Ma
rijos gimimo atlaidus Šiluvoje 
keliaus ir stebuklingu laiko
mas paveikslas „Dievo Motina 
su Kūdikiu". 

Didieji Šilinės atlaidai Šilu
voje prasidės rugsėjo pirmąją 
Tautos laisvės dienos minė
jimu. 

Šiluvos Švenčiausiosios Mer-

Gaisrininkams nepavyksta užgesinti 
čiame Rudaminos durpyne 

gaisro, kilusio netoli Vilniaus plytin-
Gedimino Žilinsko <Eltai nuotr 

gėlės Marijos bazilikos alto
riaus paveikslas ^Dievo Moti
na su Kūdikiu", 1786 metais 
vainikuotas Popiežiaus dova
notomis aukso karūnomis, 
nuo pernai metų rudens tiria
mas ir restauruojamas Vil
niuje, Lietuvos dailės muzie
jaus Prano Gudyno restau
ravimo centre. 

Nors arkivyskupui Sigitui 
Tamkevičiui apsilankius šia
me centre buvo žadėta, kad iki 
didžiųjų atlaidų visi restaura
vimo darbai bus baigti, nuo
dugnūs fizikiniai, cheminiai, 
biologiniai ir menotyriniai ty
rimai atskleidė kai kurių ne
tikėtumų ir restauravimo dar
bai užsitęsė. Nustatyta, kad 
šis garsusis paveikslas buvo 
restauruotas ir taisytas bent 
penkis kartus. Rentgenografi-
nis vaizdas rodo ir gana ne
menkus pertapymus, netgi pa
keičiant Marijos galvos ap
dangalo formą. 

Restauraciją, pasak specia
listų, ypač apsunkina tai, kad 
yra ištrupėję ne tik autoriniai, 
bet ir vėlesnių užtapymų dažų 
ir grunto sluoksniai 

Nukelta į 5 psl. 

Futbolo aistruolių 
veiksmai Kaune 

įžeidė Lietuvos žydus 
Lietuvos žydų bendruo

menės (LŽB) pirmininkas Si
monas Alperavičius pasipikti
no lietuvių futbolo aistruolių 
antisemitiniais veiksmais per 
trečiadienį Kaune vykusias 
draugiškas Lietuvos ir Izrae
lio rinktinių varžybas. 

Tuo tarpu Lietuvos futbolo 
federacijos vadovas pareiškė 
neįžvelgiąs tame problemos. 

Per rungtynes, kurias Lietu
vos rinktinė 2:4 pralaimėjo Iz
raelio vienuolikei. lietuviai 
aistruoliai iškėlė plakatą su 
teroristinės palestiniečių orga
nizacijos ,,Hamas" pavadini
mu. Palestinos vėliavą bei 
skandavo nacių šūkį ,,Juden, 
raus!" (žydai. lauk!). 

Lietuvos žydų bendruome
nes pirmininko vertinimu, fut
bolo aistruoliai jau kelintą 
kartą viešai pademonstravo 
antisemitines pažiūras bei ne
pagarbą priešininkų koman
dai. ,.Lietuvai tokie dalykai 
nedaro garbės einant į Euro
pos Sąjungą ir NATO. be to, 
panašūs incidentai jau tampa 
sistema. 

Nukelta į 5 psl. 

Vilnius, rugpjūčio 22 d. 
(BNS) — Vilniuje trečiadienį 
posėdžiavusi opozicinės Tėvy
nės sąjungos (Lietuvos konser
vatorių; taryba paragino vy
riausybę susigrąžinti „Mažei
kių naftos" (MN) kontrolinį 
akcijų paketą bei valdymo tei
sę, o vėliau ieškoti „naudingo 
Vakarg partnerio". 

Šią savaitę JAV bendrovė 
„\\ iiiiarns" pranešė parduo-
sianti savo turimas MN akci
jas ir valdymo teises Rusijos 
bendrovei „Jukos". 

Amerikiečių sprendimas bu
vo netikėtas valstybės vado
vams ir sukėlė jų pasipikti
nimą. 1999 metais amerikie
čių atėjimas j MN buvo sieja
mas su siekiu mažinti Lietu
vos energetikos priklausomu
mą nuo Rytų. 

Konservatoriai pareiškė, jog 

nuo vyriausybės politinės va
lios priklausys, ar ir toliau 
bus siekiama energetinio ne
priklausomumo, suprantamo 
kaip „vienašalės priklauso
mybės nuo Rusijos subjektų 
mažinimas, siekiant ir alter
natyvių šaltinių, ir Vakarų 
kapitalo Lietuvos energeti
koje". 

Pareiškime teigiama, jog 
2001 metais atėjus socialde
mokratų vadovo Algirdo Bra
zausko vyriausybei, buvo su
silpninti saugikliai, kad MN 
akcijos nepatektų į euroatlan-
tinės integracijos kriterijų 
neatitinkančių subjektų ran
kas. Kaip pavyzdys, nurodo
mos 2001 metų rugpjūtį Seimo 
priimtos MN įmonės reorga
nizavimo įstatymo pataisos, 
padariusios išimtį, jog MN ne
taikoma Nukelta į 5 psl. 

Lietuvos naftos rinka atsidurs 
Rusijos firmų įtakoje 

Vilnius, rugpjūčio 22 d. (LR-
BNS) — Rusijos naftos ben
drovei „Jukos" įsitvirtinus naf
tą gabenančioje ir perdirban
čioje „Mažeikių naftoje", Lie
tuvos naftos ir jos produktų 
rinkoje viešpataus rusiškas 
kapitalas, mat didelę degalų 
didmeninės ir mažmeninės 
prekybos rinkos dalį jau yra 
atsiriekęs Rusijos „LUKoil". 

Naftos produktų rinkos da
lyviai mano, kad greičiausiai 
ateityje viską valdys viena 
bendrovė, nes sunkiai įsivaiz
duojama, kad viena Rusijos 
įmonė kontroliuotų naftos per
dirbimą ir gabenimą, o kita — 
naftos produktų prekybą. 

Naftos versle, turinčioms 
naftą ir degalų gamyklas, rei
kia mažmeninės sistemos naf
tos produktams parduoti, o 
naftos produktų prekiauto
jams — pigių degalų, todėl jie 
siekia valdyti gamyklas. 

Todėl naftininkai mano, kad 
^Jukos" ateityje gali įsigyti 
JLUKoil" padalinį Lietuvoje 
„Lukoil Baltija". Kitas varian
tas — Mažeikių naftos perdir

bimo gamykla gali atsidurti 
„LUKoiT rankose, o „Jukos" 
pasiliktų naftos ir jos pro
duktų gabenimo vamzdynus 
bei Būtingės naftos terminalą. 

Be to, „Jukos" taip pat domi
na naftos produktų krovos 
įmonė „Klaipėdos nafta", ku
rią vyriausybė kitąmet ketina 
privatizuoti. 

„Jukos" viceprezidentas Mi-
chail Brudno yra pareiškęs, 
kad bendrovė bus rimta da
lyvė ir Lietuvos mažmeninėje 
naftos produktų rinkoje, bet 
konkrečių planų neatskleidė. 

Dabar „Mažeikių nafta" per 
bendroves „Uotas" ir „Ventus-
nafta" valdo 29 degalines, ku
rios užima iki 12 proc. maž
meninės prekybos rinkos. 

„Lukoil Baltija" vienas iš va
dovų Romas Turlinskas neti
ki, kad bendrovė gali atsidurti 
„Jukos" rankose, greičiau taip 
galėtų atsitikti su Vakarų 
bendrovėmis, kurios turi dega
lines Lietuvoje. Tačiau jis pri
pažino, kad viskas yra perka
ma ir parduodama. 

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

žinių agentūrų pranešimais) 

EUROPA 
Castolovice. Čekijos prezi

dentas Vaclav Havel ketvirta
dienį pradėjo keturių narystės 
Europos Sąjungoje (ES) sie
kiančių Vidurio Europos vals
tybių viršūnių susitikimą, pa
reikšdamas, kad ES plėtra yra 
istorinis iššūkis, gyvybiškai 
svarbus visiems europiečiams. 
Kalbėdamas per bendrą spau
dos konferenciją su Vengrijos 
ir Lenkijos prezidentais bei 
Slovakijos ambasadoriumi 
Prahoje, V. Havel sakė, jog 
..tolesnė ES plėtra atitinka 
vieningos Europos ir vieningo 
pasaulio interesus". Keturios 
valstybės pranešė sutarusios, 
kad numatytas derybų dėl na
rystės ES tvarkaraštis neturi 
būti keičiamas. Be ES narys
tės siekio, ketvertas taip pat 
ketina aptarti šį mėnesį vyku
sių katastrofiškų potvynių Vi
durio Europoje pasekmes. 

Londonas. Naujas JAV 
mokslininkų laimėjimas gali 
panaikinti vienos baisiausių 
terorizmo formų — antibioti
kams atsparaus biologinio 

ginklo panaudojimo — grės
mę, rašoma britų mokslo žur
nale „Nature". Juodligę tyri
nėjantys mokslininkai sugal
vojo gydymo būdą, prie kurio 
juodligės bakterijoms praktiš
kai neįmanoma prisitaikyti. 
Panašūs metodai gali būti tai
komi ir daugelio kitų infekcijų 
atvejais. Kaip žurnale rašo 
New York'o Rockefeller uni
versiteto mokslininkai, jie į 
juodligę panašia liga sergan
čias peles išgydė baltymais, 
kuriuos gamina ligą sukelian
čias bakterijas naikinantys vi
rusai. Gydymas padėjo beveik 
70 proc. pelių, kurioms buvo 
suleista į juodligės sukėlėją 
panašių bakterijų. Paprastai 
šiomis bakterijomis užsikrėtu
sios pelės žūva per 5 valandas. 

JAV 
Crawford, Texas. JAV pre

zidentas George W. Bush tre
čiadienį pažadėjo pasitarti su 
JAV sąjungininkais ir įstaty
mų leidėjais dėl karinių veiks
mų prieš Iraką, tuo stengda
masis nuslopinti gandus, kad 
Vašingtonas ataką pradės la

bai greitai. .,Aš — kantrus 
žmogus. Mes apsvarstysime 
visas galimybes, visas mums 
prieinamas technologijas, di
plomatiją ir žvalgybą", sakė G. 
W. Bush po pusdienį trukusio 
pasitarimo su savo administ
racijos patarėjais valstybinio 
saugumo klausimais. ..Ameri
kos žmonės žino mano nuo
statą — kad režimo pakeiti
mas yra naudingas pasauliui. 
Kaip mes tai pasieksime, yra 
konsultacijų ir svarstymų 
klausimas", pridūrė preziden
tas. 

New York. JAV Manhattan 
apygardos teismas pateikė (už 
akių) oficialius kaltinimus Ru
sijos piliečiui Alimžan Toch
tachunov. kuris rugpjūčio 1 d. 
Amerikos specialiųjų tarnybų 
prašymu buvo suimtas Italijo
je. A. Tochtachunov JAV val
džia kaltina teisėjų papirkimu 
per dailiojo čiuožimo varžybas 
šių metų žiemos olimpiadoje 
Salt Lake City ir reikalauja, 
kad Roma jį išduotų. Iš viso A. 
Tochtachunov pateikti kaltini
mai pagal penkis straipsnius, 
kiekvienas jų numato laisvės 
atėmimo bausme iki 5 metų ir 
baudą iki 250.000 dol. Pats A. 
Tochtachunov kategoriškai at
meta jam pateiktus kaltini
mus. 

Huston. Buvęs bendrovės 
..Enron Corp." finansininkas 
Michael Kopper trečiadienį 
tapo pirmuoju darbuotoju, ku
ris prisipažino vykdęs nusikals
tamą veiklą ir taip prisidėjęs 
prie energijos milžino žlugimo. 
M. Kopper prisipažinimas leis 
kaltintojams pateikti kaltini
mus ir kitiems buvusiems 
bendroves vadovams. M. Kop
per buvo pagrindinis buvusio 
..Enron" vyriausiojo finansi
ninko Andrew Fastovv pava
duotojas ir padėjo viršininkui 
dangstyti ..Enron" su kitomis 
firmomis vykdoma neteisėtą 
bendradarbiavimą, kuris ben
drovei leido nuslėpti skolas, 
dirbtinai padidinti pelno ro
diklius bei pagreitino ..Enron" 
bankrotą. 

RUSIJA H 
Rostovas prie Dono. Rusi

jos Jungtinėje federalinių pa
jėgų Šiaurės Kaukaze gru
puotėje įsteigta vado pavaduo
tojo pervežimams pareigybė, 
pranešė Rusijos gynybos mi
nistras Sergej Ivanov. Jis sa
ke, kad šis pareigūnas organi
zuos ir kontroliuos didesnių 
nei 20 kariškių grupių judėji
mą visomis transporto priemo
nėmis. Rugpjūčio 19 d. Čečė
nijoje nukritus sraigtaspar

niui „Mi-26". žuvo 115 žmo
nių. Tuo tarpu vienas Gyny
bos ministerijos pareigūnas 
pareiškė, jog gabenti žmones 
sraigtasparniais ..Mi-26" buvo 
uždrausta dar 1997 m. birželį. 

Maskvoje teisėsaugos ins
titucijų darbuotojai sulaikė 
apie 50 budistų, kurie sosti
nėje ketvirtadienį dalyvavo 
protesto renginyje prieš Rusi
jos valdžios atsisakymą iš
duoti įvažiavimo vizą Tibeto 
dvasiniam vadovui Dalai La
ma. 

Maskva. Teroristas, grasi
nęs susprogdinti automobilį 
su sprogmenimis prie Rusijos 
Federalinės saugumo tarny
bos (FSTi pastato Maskvoje, 
buvo suimtas ,,Kadangi auto
mobilyje gali būti apie 1.5 to
nos sprogmenų. Rusijos FST 
kreipėsi į žurnalistus ir visus 
piliečius, atsitraukti toliau 
nuo policijos užtverto auto
mobilio", pranešė Ryšių su vi
suomene centras. Teroristas, 
ketvirtadienio popietę atvažia
vęs prie FST pastato, pareika
lavo susitikti su prezidentu 
Vladimir Putin. Po 1.5 valan
dos derybų teroristas buvo su
imtas. Išminuotojai jo automo
bilyje rado tik kelis maišus su 
cementu. 

AFGANISTANAS 
Bagramo oro pajėgu ba

zė. JAV kariuomenė ketvirta
dienį pranešė, kad JAV vado
vaujamos koalicijos pajėgos 
pradėjo naują operaciją prieš 
Pietryčių Afganistane esan
čius ,,al Qaeda" kovotojus. Pa
sak kariuomenės atstovo 
spaudai Roger King. šių ope
racijų tikslas esąs ..surasti, 
suimti arba nukauti visus šia
me rajone likusius 'ai Qaeda' 
kovotojus bei jų rėmėjus ir at
imti iš priešo prieglobstį šia
me rajone". 

IRANAS 
Teheranas. Irano naftos 

ministras Bijan Namdar Zan-
geneh interviu ..Hamshahri" 
laikraščiui sake, kad naftos 
kainos nepadidės, jei JAV puls 
Iraką, nes, siekdamos išvengti 
kainų šuolio. Jungtines Valsti
jos panaudos savo naftos iš
teklius. Dar antradienį Mask
voje Sabah ai Ahmad al-Sa-
bah. einantis Kuwait naftos 
ministro pareigas, pareiškė, 
kad Naftą eksportuojančių 
valstybių organizacija (OPEC) 
tikriausiai padidins naftos tie
kimą. JAV ėmusis karinių 
veiksmų prieš Iraką, kuriais 
siekiama nuversti Saddam 
Hussein režimą. 
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SPORTO APŽVALGA 

LIETUVIAI FUTBOLININKAI NUGALĖJO 
„SPARTĄ" 

Sekmadienį Lemonte įvyku
siame tradiciniame „Lituani
cos" futbolo klubo vasaros tur
nyre komandų nebuvo daug — 
iš viso keturios. Tebuvo su
žaistos tik dvejos viso ilgumo 
rungtynės. Pradžioje rungty
niavo klubo veteranų ir rezer
vinė vienuolikės. Čia pergalę 
šventė pirmieji, laimėję 3-0. 

Tada aikštėn išėjo „Litua
nicos" vyrų pagrindinė ekipa 
ir svečiai — čekų „Spartos" vy
rai, kurie rungtyniauja „Met
ropolitan" lygos žemesnėje di
vizijoje. Kaip ir buvo galima 
laukti, pergalę šventė „major" 
divizijos atstovai — „Litua-
01008" futbolininkai, įveikdami 
čekus 4-1. 

Pergalė buvo pelnyta tik 
antrame kėlinyje, nes pirma
sis baigėsi be įvarčių, čekams 
gana dažnai spaudžiant lietu
vių vartus. Pranašumas išryš
kėjo tik po pertraukos, kai 
dviem Laimono Bytauto ir vie
nu Shawn Lesckies bei And
riaus Zinkevičiaus pasižymėji
mai, lietuviai privertė varžo
vus kapituliuoti. 

Ši pergalė daugelio nedžiu
gino, nes komandoje nesimatė 
bent 7 žmonių, kurie anksčiau 
buvo vieni pagrindinių ekipos 
ramsčių. Keli jų turėjo kitus 
įsipareigojimus, o trys, kaip 
teigia klubo pirmininkas Al
bertas Glavinskas, lyg ir soli

darizuodamiesi su iš trenerio 
pareigų pasitraukusiu Gedi
minu Jarmalavičiumi, nelabai 
nori žaisti. 

P i rmenyb ių p r a d ž i a — 
a t i dė t a 

Su nekantrumu buvo lauk
tas rugpjūčio 25-sios sekma
dienis, kuomet turėjo prasi
dėti 2002-2003 pirmenybinių 
metų rudens rato susitikimai 
„Metropolitan" lygoje. Tą sek
madienį mūsiškiai turėjo ko
voti namų aikštėje prie Pasau
lio lietuvių centro Lemonte su 
„Eagles" vienuolike. Tačiau jos 
vadovai pranešė, kad važiuoja 
rungtyniauti į Kanadą ir 
rungtynės atšauktos. Dabar 
„Lituanicos" vadovybė tur i 
daugiau laiko sudaryti tokią 
komandą, kuri nepadarytų gė
dos lietuviams ir nesužlugdy
tų mūsiškių sirgalių jausmų. 
Reikia manyti, jog žaidėjai 
sieks ne savo ambicijų paten
kinimo, bet bendros naudos vi
sai komandai ir lietuviams. 

Dėl „Labor Day" šventės 
rugsėjo 1 d. pirmenybinių 
rungtynių nebus. Jos bus tę
siamos rugsėjo 8 d., kai „Li-
tuanica" važiuos išvykon į El-
gin, IL, susitikti su „Kickers" 
ekipa. Išvykoje bus žaidžiama 
ir rugsėjo 15 d. (prieš „Ma-
roons"). I Lemontą mūsiškiai 

R y t i m o p a k r a š č i o t u r n y r e L i e t u v o s a m b a s a d o r i u s Vaš ing tone V v g a u d a s L'šackas d e š i n ė j e ' k a r t u ?u vyrų A 
i n a n d o s l a i m ė t o j a i s iš Bos tono . 

sugrįš tik rugsėjo 22 d. rung
tynėms prieš „Vikings". 

Iš viso rudens rate „Litua-
nica" sužais 9 rungtynes. Pas
kutinės iš jų numatytos spalio 
27 d. prieš „United Serbs". 

Žaidž ia i r k lubo 
v e t e r a n a i 

Kiek anksčiau savo pirme-
nybinius susitikimus pradėjo 
klubo veteranų vienuolike, 
rungtyniaujanti šeštadieniais. 
Pirmąjį susitikimą ji žaidė 
rugpjūčio 10 d. aikštėje prie 
Pasaulio lietuvių centro. Tada 
mūsiškiai įveikė lenkų „Royal 
Wawel" 4-0. Tačiau kitą šešta
dienį „Lituanicos" veteranai 
išvykoje turėjo nusileisti (2-3) 
„Rams" futbolininkams. 

Kadangi veteranų divizijoje 
rungtyniauja 12 ekipų, tai per 
sezoną jiems reikės kovoti net 
11 kartų. Kaip atrodo, vetera
nai didesnių sunkumų su žai
dėjais neturi ir jų tarpe nėra 
didesnių kivirčų, kurie egzis

tuoja pirmoje klubo koman
doje. Tik žinoma, be reikalo 
veteranų ekipoje rungtyniauja 
keli pirmosios klubo koman
dos futbolininkai, kurie po 

šeštadienio rungtynių nepa
kankamai gali pailsėti prieš 
sekmadienių popietėmis vyks
tančius susitikimus. 

E. Š. 
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„Metropol i tan" lygos „major" divizijos 
2001-2002 m. baigminė lente lė 

1. „Eagles" 
2. „Vikings" 
3. „United Serbs" 
4. „Maroons" 
5. „Green-Wbite„ 
6. „Chicago Kickers" 
7. „Lituanica-Liths" 
8. „Schvvaben" 
9. „Lightning" 
10. „Legovia" 

11 
8 
8 
7 
6 
6 
4 
5 
5 
3 

3 
2 
7 
7 
7 
9 
5 
7 
7 
9 

4 
8 
3 
4 
5 
3 
9 
6 
6 
6 

48-26 
37-18 
42-37 
33-37 
28-27 
30-34 
35-43 
27-36 
19-29 
20-32 

37 
32 
27 
25 
23 
21 
21 
21 
21 
15 

Pas t aba . Visos komandos sužaidė po 18 rungtynių. Po ko
mandų pavadinimų, seka laimėtų rungtynių skaičius, pra
laimėtų rungtynių skaičius, lygiosios, {varčių santykis ir 
taškai. 

Iš „major"' divizijos iškrito „Legovia" (jos vietą užėmė I divizi
jos čempionai — „Sockers"). „Lightning" išsilaikė, nugalėjusi I 
divizijos antros vietos užėmėją — „Centrum Sport" 3-0. 
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SILPNI LIETUVOS KREPŠININKŲ 
PASIRODYMAI 

„KREPŠININKO PRISIMINIMŲ" 
PATIKSLINIMAI 

LIETUVOS MOTERYS KREPŠININKĖS 
PRALAIMI 

Lietuvos vyrų krepšinio 
rinktinė, dalyvavusi keturių 
komandų turnyre Vokietijoje, 
iš trijų rungtynių pasiekė tik 
vieną pergalę ir iškovojo III 
vietą. 

Lietuvos reprezentantai, 
žaisdami gana įvairios sudė
ties, gavo „nemažai pylos" nuo 
Vokietijos (86-72) ir nuo Ju
goslavijos (87-58) komandų. 
Tačiau įveikė Naujosios Zelan
dijos krepšininkus 85-75. 
Čempionais tapo Jugoslavijos 
rinktinė su NBA žvaigždėmis 
— Predragu Stojakovič ir 
Vlade Divač priekyje. Serbai 
tik po dviejų pratęsimų išplėšė 
sunkią — 88-87 pergalę prieš 
vokiečius. Vokietijos ekipoje 
geriausiai pasirodė nauja 
NBA žvaigžde Dirk Novricki. 

Beje, serbai, kaip ir vokie
čiai, turnyre surinko po du 
taškus, nes Jugoslavijos ekipą 
netikėtai nugalėjo Naujosios 
Zelandijos atstovai 81-79. 

Naujosios Zelandijos krepši

ninkai, nors panašiai kaip ir 
vokiečiai bei serbai, buvo ge
riausios sudėties besirengiant 
rugpjūčio 29 d. JAV, Indiana-
polyje, prasidedančioms Pa
saulio krepšinio pirmenybėms, 
Lietuvos ekipos palaužti ne
galėjo. Kaip skelbiama, prieš 
rungtynes jie bandė bent savo 
veiksmais „gąsdinti" lietuvius 
— atliko savotišką ritualą — 
šoko, karingai šūkavo ir moja
vo kumščiais. 

Iš Vokietijos Lietuvos rink
tinė išvyko tiesiai į Ispaniją, 
kur dalyvaus kitame tarptau
tiniame turnyre. Čia pirmame 
susitikime lietuviai egzami
nuos Australijos vyrų pajėgu
mą. Kita varžovų pora bus Is
panija ir Kroatija. Tada lai
mėtojai susikibs dėl pirmosios 
vietos, o pralaimėtojai — dėl 
trečios. 

Sunku tikėtis, kad Lietuvos 
ekipa čia pasirodytų geriau 
negu Vokietijoje. 

ASK . .L i tuan icos" „mainų" k o m a n d o s 15-mecių t r e n e r i a i ' i š k a i r e s 1 G r a c i 
j u s N a u j o k a s , dr. Dona tas S i l i u n a s , Sau l i s Cyvas , Š. M a r č i u l i o n i o k r e p š i 
nio m o k y k l o s ryš in inke Violeta M i n m a v i č i u t e . K ę s t u t i s Am b u t a s i r J o n a s 
M a ž e i k a a t s i sve ik in imo v a k a r e „ Š a r ū n o " v iešbuty je 

I n d r ė s T i j ū n e l i e n ė s n u o t r 

Norėčiau pataisyti klaidas, 
atsiradusias straipsnyje 
„Krepšininko prisiminimai" 
(„Draugas", Nr. 154, 2002 m. 
rugpjūčio 9 d., penkt.). 

Sigita Šimkuviene rašo, kad 
1937 m. iš Amerikos atvyko 
pirmas lietuvis krepšininkas 
Pranas Lubinas. Iš tikrųjų 
Prano Lubino 1937 m. Lietu
voje nebuvo. Jis į Lietuvą at
vyko 1936 m. po Berlyno olim
pinių žaidynių, kur jis atsto
vavo Amerikos krepšinio rink
tinei. P. Lubinas buvo pa
kviestas lietuvių delegacijos, 
kuri stebėjo tuos olimpinius 
žaidimus. Didžiausias jo pa
kvietimo iniciatorius buvo Al
girdas Vokietaitis. P. Lubinas 
Lietuvoje buvo keletą mėnesių 
ir žaidė už Jaunalietuvių spor
to klubą (J.S.O.). Pranas Lubi
nas grįžo atgal į Lietuvą 1939 
m., turėdamas tikslą parengti 
Lietuvos krepšinio rinktinę 
Europos pirmenybėms. Taip 
pat grįžo Feliksas Kriaučiū
nas ir, be jų, dar į Lietuvą iš 
Amerikos atvyko Juozas Jur-
gėla, Vytautas Budriūnas. 
Mykolas Ruzgis pasiliko Lie
tuvoje pasibaigus 1938 m. 
Tautinei olimpiadai. 

Pirmieji Amerikos lietuviai 
krepšininkai, kurie buvo pa
rinkti Konstantino Savicko, 
buvo Feliksas Kriaučiūnas, 
Pranas Talzūnas, prie jų buvo 
prijungtas Juozas Žukas (ku
ris buvo Waterburio Country 
Club lauko teniso profesiona
las), be to, buvo prijungtas 
Latvijos lietuvis Leonas Balt
rūnas ir tėvų Jėzuitų gimnazi
jos auklėtinis Zenonas Pu2i-
nauskas. Šie žaidėjai sudarė 
pagrindinį Lietuvos rinktinės 
penketuką 1937 m. Europos 
pirmenybėse ir tapo Europos 
čempionais. 

Sigita Šimkuvienė, minėda
ma 1939 m. Europos pirmeny

bių valstybių vardus praleido 
Estijos ir Lenkijos valstybes. 

1934 m. aš buvau 13 m. am
žiaus ir negalėjau būti fizinio 
auklėjimo mokytoju Jėzuitų 
gimnazijoje. Mokytojo darbą 
toje gimnazijoje pradėjau 1943 
m., pakeisdamas ten dirbusį 
mokytoją Praną Mažeiką, ku
ris dėl susidėjusių medicinos 
studijų negalėjo toliau tęsti 
šio darbo. 

Mano brolis Algirdas „Šarū
no" ir „Margio" komandose bu
vo geriausias taškų rinkėjas, 
bet jis neturėjo metimo „iš 
kairės", kaip Sigita rašo, bet 
mesdavo dešine ranka sunkiai 
uždengiamu metimu. 

Pirmose rungtynėse 1939 m. 
tarp Lietuvos ir Latvijos, ku
rios buvo vienos iš sunkiausių, 
Lietuva laimėjo vieno taško 
skirtumu. Jose aš nežaidžiau, 
bet sėdėjau susijaudinęs ant 
suolo. Tais metais buvau 7-tos 
klasės mokinys ir nebuvau 
vienas iš svarbiausių rinkti
nės žaidėjų, tačiau esu paten
kintas, kad ir maža dalimi 
prisidėjau prie to istorinio 
sporto įvykio. 

Baigdamas noriu tarti kelis 
žodžius apie straipsnio „Krep
šininko prisiminimai" autorę 
Sigitą Šimkuvienę. Tai jauna, 
energinga, veikli trečios ban
gos lietuvaitė, kuri domisi ir 
rašo apie sportinę ir visuo
meninę veiklą. Mes džiaugia
mės turėdami ją Connecticut 
valstijos padangėje ir linkime 
jai viso geriausio. 

Vy tau tas Norkus 

* Ispanijoje pasibaigusia
me ke tur ių k o m a n d ų vyrų 
krepšinio turnyre III vietą už
ėmė Lietuvos rinktinė, trečia
dienį 80:69 nugalėjusi Kroati
jos komanda. 

Nors Lietuvos moterų krep
šinio rinktinė iškovojo teisę 
žaisti 14-osiose Pasaulio pir
menybėse (jos vyks rugsėjo 14-
25 dienomis Kinijoje) ir tokiu 
būdu nušluostė vyrams nosis, 
tačiau pasiruošimas šioms at
sakingoms varžyboms sekasi 
nekaip. 

Į Kaune vykstantį pasiruo-
šiamąjį turnyrą mūsiškės pa
sikvietė vienas iš stipriausiųjų 
pasaulio komandų atstoves: 
Rusijos, Jugoslavijos ir Aust
ralijos sportininkes. Praėjusį 
penktadienį lietuvaitės turėjo 
nusileisti Jugoslavijos rinkti
nei 97-73, o antrąją varžybų 
dieną Lietuvos atstoves 90-60 
rezultatu sutriuškino Rusijos 
ekipa. 

Rungtynėse prieš serbes Lie
tuvai daugiausia taškų pelnė 

JAV vidurinę mokyklą baigusi 
ir vėliau už Illinois universite
to komandą žaidusi aukštaūgė 
Iveta Marčauskaitė, kuri su
metė 25 taškus. Nuo šio ru
dens į Lietuvos „Telekomo" 
profesionalių žaidėjų eiles per
einanti jauna krepšininkė, 
rungtynėse prieš ruses pelny
dama 21 tašką, vėl buvo rezul
tatyviausia komandoje. 

Sekmadienį vėlai vakare lie
tuvaitės pralaimėjo ir prieš 
Sidnėjaus olimpiados sidabro 
laimėtojas — australes. Mū
siškės buvo priverstos pasi
duoti 33 taškų skirtumu — 
52-85. Pažymėtina, jog jau 10-
ją minutę tolimosios viešnios 
vedė 27-9. Kuomet prieš per
trauką nesunkią traumą gavo 
I. Marčauskaitė ir paliko aikš
telę, buvo aišku, jog Lietuvos 

rinktinė turės skaudžiai pra
laimėti. Tad aikštelėje dau
giau laiko galėjo praleisti jau
nosios žaidėjos. 

Pirmosios vietos taurė Kau
ne atiteko Rusijai, kuri įveikė 
serbes net 89-62. Jos turi dau
giausia vilčių tapti pasaulio 
čempionėmis, nors kelią gali 
pastoti amerikietės. 

Ed. Šu la i t i s 

* Lie tuvos moterų k r e p 
š in io r i nk t inė prieš pasaulio 
čempionatą Kinijoje stiprybės 
ir susikaupimo ieško maldoje. 
Vietoje rytinių pratybų Drus
kininkų treniruočių stovykloje 
trylika krepšininkių ir trene
riai nuvyko į Liškiavos baž
nyčią. Čia aukotos šv. Mišios 
už rinktinę. (LR, Elta) 
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PREZIDENTO RINIKIMAI: PROBLEMOS IR 
PROGNOZĖS (2) 

49-oji E u r o p o s l ie tuviškųjų s tudi jų savai tė 
VIDMANTAS VALIUSAITIS 

prezidentinių rin- herojaus vardas — V.V.) vadi Trečioji 
kimų problema — nedidelės 
pasirinkimo galimybes. „Tai 
sakau atvirai", — savo paskai
toje Europos lietuviškųjų stu
dijų savaitėje Kretingoje (rug
pjūčio 5 d.) kalbėjo prezidento 
patarėjas Darius Kuolys, tu
rėdamas galvoje savo kandi
datūras jau iškėlusius prezi
dentus. 

O jų yra 12: Kazys Bobelis, 
Andrius Kubilius, Rimantas 
Dagys, Juozas Petraitis, Kazi
miera Prunskienė, Rolandas 
Paksas, Vytautas Šustauskas, 
Eugenijus Gentvilas, Algirdas 
Pilvelis, Kazimieras Uoka, Al
gimantas Matulevičius. 

„Kalbantis su žmonėmis, be
sidominčiais politika, dauge
liui jų kyla esminis klausimas: 
už ką balsuoti?" — retoriškai 
klausė prezidento patarėjas. 
Gruodžio 22-oji artėja, tačiau 
pasirinkimo rūpestis ne vie
nam politikos stebėtojui lieka 
aktualus. 

Tarp „šokėjų" i r po l i t ikų 
be k o m a n d o s 

Kalbėtojas citavo vieną Mi
lano Kunderos romano herojų, 
rafinuotą intelektualą, gyve
nantį izoliuotai, lindintį biblio
tekoje ir retsykiais išeinantį į 
kavinę pafilosofuoti. Jis šitaip 
samprotauja apie šiandieninę 
politiką: „Visi nūdienos politi
kai turi šokėjo bruožų, o visi 
šokėjai — kišasi į politiką. 
Tačiau dėl to m oirėtume jų 
painioti. Šokėjas skiriasi nuo 
paprasto politiko tuo, kad 
trokšta ne valdžios, bet gar
bės. Jis nesiekia primesti pa
sauliui vienos ar kitos socia
linės sistemos. Jam tai visiš
kai nerūpi, tik trokšta užka
riauti sceną ir atskleisti savo
jo aš spindesį. Kad užkariau
tum sceną, turi nuo jos nu
stumti kitus. Tam būtina spe
ciali kovos taktika. Šokėjo ko
vą Pontevenas (M. Kunderos 

na moraliniu dziudo. Šokėjas 
meta pirštinę visam pasauliui, 
kiekvienam, kas įstengia pasi
rodyti už jį malonesnis, drą
sesnis, garbingesnis, nuošir
desnis, labiau pasiryžęs auko
tis, stipresnis. Jis išnaudoja 
visus būdus, leidžiančius pa
stūmėti žmogų į moraliai ne
palankesnę situaciją". 

„Šis ciniškas kalbėjimas 
apie Europos politikus daug 
kuo gali būti pravartus ir kal
bant apie Lietuvos politinę si
tuaciją", — sakė Darius Kuo
lys. J is pastebėjo, kad ir Lie
tuvoje yra daug „politinių šo
kėjų", kurie negalvoja apie 
valdžią. Yra politikų, turėju
sių arba turinčių valdžią ir ne
labai žinančiųjų. ką su ta 
valdžia daryti. 

Į prezidento postą savo kan
didatūras iškėlusius asmenis 
pranešėjas perskyrė į dvi gru
pes. Viena grupė, tai „politi
niai šokėjai" — be programų, 
be idėjų. Kita grupė — politi
kai be komandų, be galimybių 
laimėti. 

J a u n i , be t ga l imybės 
r ibo tos 

Kalbėdamas apie konkrečius 
asmenis, D. Kuolys išryškino 
tam tikrą Andriaus Kubiliaus 
dramatizmą, kurį apibūdino 
kaip stiprų, rimtą politiką, 
iškilusį pastaraisiais metais. 
Tai politikas, kuris, kalbėtojo 
žodžiais turi idėjų, turi prog
ramų, tas idėjas akumuliuoja, 
skelbia, yra principingas, bet 
neturi jokių perspektyvų lai
mėti". 

D. Kuolio tvirtinimu, And
rius Kubilius yra pakankamai 
vienišas net ir savo partijoje. 
Konservatorių partija, prele
gento nuomone, nekalba atvi
rai apie savo problemas, bet 
kaip galima iš daugelio ženklų 
suprasti, ji jų turi: sudaryta iš 
žmonių ypač provincijoje, ku

rie yra dori patriotai, iš tik
rųjų tėvynę mylintys ir jai 
gero linkintys piliečiai, tačiau 
modernios Lietuvos idėjos, 
rinkos ekonomikos dalykai, at
vira politinė sistema, atvira 
visuomenė ir panašūs dalykai 
jiems yra gana tolimi. Kitas 
dalykas — visuomenės para
ma. Plačios komandos proble
ma šiuo atveju irgi egzistuoja 
ir laimėjimo galimybės, kaip 
rodo sociologinės apklausos, 
irgi yra labai menkos. 

Gana kebli ir Artūro Pau
lausko situacija. Būdams Sei
mo pirmininku, jis turėjo ga
limybę parodyti ką gali. Kaip 
žmogus, D. Kuolio žodžiais, 
Jis tikrai pilnas gerų norų ir 
nemažai pasiekęs". Bent jau 
tuo laipsniu, kai į rinkimus 
važiavo su autobusais, ragin
damas atimti pinigus iš krašto 
apsaugos biudžeto ir išdalyti 
juos švietimui, iki valstybiškai 
mąstančio ir bendrą valstybės 
strateginį kursą palaikančio 
politiko. Bet jis neturi savo ko
mandos. Kita vertus — neturi 
ideologijos, neturi idėjų. A. 
Paulausko situaciją D. Kuolys 
įvardijo kaip tam tikrą prob
lemą politiko, kuris subtiliai 
balansuoja minėtos politiko ir 
šokėjo ribos. 

Artūro Paulausko pažeidžia
ma sritis — Seimo darbo ko
kybė. Iš jo, kaip profesiona
laus teisininko, galima buvo 
laukti stipresnio darbo Seime. 
Balansuodamas ant to politi-
ko-šokėjo lyno, jis, anot kal
bėtojo, apleido Seimo darbą, 
įstatymų leidimo kokybė ne 
pagerėjo, o suprastėjo. A. Pau
lausko vienintelė viltis — kaip 
ir praėjusiuose rinkimuose, 
Algirdo Brazausko parama. 

Dėl šios paramos Artūras 
Paulauskas dabar pasiryžęs 
nemaža paaukoti — partijos 
savarankiškumą, ideologinį 
veidą, tam tikrą prisiimtą re
formatoriaus vaidmenį. Net ir 

atskilęs nuo liberalų koalici
jos, Artūras Paulauskas vis 
dėlto išlaikė bendroje socialde
mokratų ir socialliberalų koa
licijoje tam tikrą reformato
riaus įvaizdį, ar bent stengiasi 
jį išlaikyti. Pastaraisiais mė
nesiais šis įvaizdis, D. Kuolio 
nuomone, labai sparčiai auko
jamas, aukojama taip pat ir 
politiko tapatybė. 

A Brazauskas — 
pat ikr in ta pol i t inė figūra 
Jeigu kandidatuotų Algirdas 

Brazauskas, jis būtų rimčiau
sias kandidatas — toks jis 
buvo 1992, toks būtų buvęs ir 
1997, jei būtų kandidatavęs. 
Tai, pasak D. Kuolio, rimta, 
patikima, politikos ir istorijos 
išbandyta figūra. 

Bet yra ir problemų. Viena 
jų — partijos kolegų spėjamas 
jo paties ne per didžiausias 
noras. Kita — A. Brazausko 
dabartinė pozicija. Būdamas 
prezidentu, jis nuolat kalbėjo, 
kad jam stinga galių, jis nori 
gelbėti valstybę kaip premje
ras. Taigi, dabar jis tą galimy
bę gavo. Bėgimas iš pareigų į 
kurias jis ėjo ir kurios, jo su
pratimu, gali labiausiai padėti 
valstybei, atrodytų nesupran
tamas, nelogiškas. 

Kita vertus, A. Brazauskui 
iškėlus savo kandidatūrą, gali 
kilti papildomų vidinių val
dančiosios daugumos proble
mų. Naujojo vado valdančioji 
dauguma neturi, senieji so
cialdemokratai dar nėra iki 
galo susigyvenę su LDDP po 
susijungimo, naujų ambicingų 
vadovų iškilimas grėstų tiek 
vyriausybės, tiek valdančios 
daugumos pastovumui. A. 
Brazauskas tai supranta ir ne 
kartą tai yra pabrėžęs. 

Ir dar viena problema. So
ciologinės apklausos rodo, 
kad, jeigu Algirdas Brazaus
kas rinkimuose eitų prieš Val
dą Adamkų — rinkimus jis 
praloštų. Tai vienas iš naujų 
ženklų, rodančių tam tikrus 
pokyčius, įvykusius Lietuvos 
politiniame ir socialiniame gy
venime per pastaruosius pen
ketą metų. 

Skaudžią sukaktį prisimenant: 1939 m. rugpjūčio 23 d. pasirašytas Ribbentropo-Molotovo paktas, nulėmęs tra
gišką Lietuvos ateitį bent pusšimčiui metų. Archyvinėse nuotraukose šio gėdingo pakto pasirašymo vaizdai. 
Kairėje: Molotovas (sėdi), Ribbentropas. Stalinas; dešinėje —Molotovas. Ribbentropas. Hitleris. 

Argumentai „už" ir 
„p r i e š" V. Adamkų 

Kalbėdamas apie Valdo 
Adamkaus kandidatavimo ga
limybes, Darius Kuolys citavo 
vieno politologo pastebėjimą. 
esą V. Adamkų apsispręsti 
privers jo patarėjai, kurie šiuo 
metu niekur kitur negali at
rasti darbo ir neturi kito už
davinio, kaip įkalbėti prezi
dentą kandidatuoti... 

Šią nuomonę D. Kuolys va
dino politinio spektaklio kon
stravimo priemone ir sakė, 
kad prezidento patarėjai lai
kosi nuostatos, kad apsispręs
ti turi pats Valdas Adamkus 
niekieno neįtakojamas, sava
rankiškai, o apie priimtą 
sprendimą — pranešti savo 
komandai. Komanda dirbs 
taip, kaip nutars prezidentas. 

Tačiau V. Adamkus, pasak 
D. Kuolio, vis dėlto yra įtako
jamas. Daugelis žmonių ir or
ganizacijų kreipiasi laiškais, 
telefonų skambučiais. Argu
mentai už V. Adamkaus kan
didatavimą išsakomi tokie: 
nėra pasirinkimo, tai, kas bu
vo daryta per penkerius jo 
prezidentavimo metus, yra 
reikalinga tęsti, išsaugoti tam 
tikrą vakarietišką Lietuvos 
raidos kryptį. Kai kas, anot 
prezidento patarėjo, nuomo
nes reiškia net ultimatyviai, 
esą V. Adamkus, grįžęs į Lie
tuvą, dabar jau neturįs mora
linės teisės pasitraukti. 

D. Kuolio nuomone, tai ar
gumentai, į kuriuos dera įsi
klausyti. Kita vertus, niekas 
negali atimti iš žmogaus tei
sės apsispręsti, sveriant ne 
vien politinius, bet ir gyveni
miškus motyvus. O vienas jų, 
kaip pastebi kai kurie politolo
gai ir politikai, — rizikingas 
amžius. Bet kuriuo atveju 
sprendimą turės padaryti pats 
V. Adamkus. 

Sociologiniai duomenys 
palankūs V. Adamkui 

Savo paskaitos prognozių 
dalį Darius Kuolys pailiustra
vo nuomonių tyrimo agentū
ros „Vilmorus" duomenimis, 
kuriuos ji surinko liepos mė
nesį. 

Jeigu kandidatuotų visi 12 
minėtų kandidatų ir dar Ar
tūras Paulauskas, Algirdas 
Brazauskas ir Valdas Adam
kus, tai pirmą rinkimų ratą 
laimėtų V. Adamkus, surinkęs 
21 nuoš. Antras liktų A Bra
zauskas su 18 proc, trečiasis 
K. Bobelis — 13 proc. ir ket
virtasis A. Paulauskas — 8 
proc. Toliau ženkliai atsilikę 
rikiuojasi R. Paksas ir kt. Nei 
Eugenijus Gentvilas, nei And
rius Kubilius į vadovų gretas 
nepatenka. 

Jeigu nekandidatuoja V. 
Adamkus, pirmųjų rinkimų 
ratą surinkęs 21 proc. balsų 
laimi Algirdas Brazauskas. 

Nukelta į 5 psl. 
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Danutė Bindokienė 

Amerikoje siaučia 
sparnuoti teroristai 

Po peniai rugsėjo 11-osios 
teroristiniu išpuolių ne kartą 
iš Baltųjų rūmų girdėjome 
perspėjimu?, kad Amerikai 
gresia nauji puolimai, galbūt 
dar baisesni, kaip pernai New 
Yorke ir Vašingtone. Gyvento
jai ir valdžios pareigūnai ragi
nami nuolat budėti, pasiruošti 
netikėtumams. Ir ruošiamasi. 
Šią savaitę Čikagos meras 
Riehard M. Daley su pasiten
kinimu tvirtino, kad miestas 
yra tiek saugus, kiek tai da
bartinėmis sąlygomis įmano
ma. Tokie oficialių asmenų pa
sisakymai apramina eilinius 
gyventojus, kurie dažnai jau
čiasi nepakankamai informuo
jami ir net manipuliuojami. 

Tačiau šios vasaros pabai
goje Amerikoje pradėjo siau
tėti kitokio pobūdžio teroristai 
— maži, bet visgi pavojingi. 
Karštomis Į r drėgnomis vasa
ros dienomis, ypač vakarais ir 
naktimis, neatsargų šilta-
kraujį puola uodai. Savo zirzi
mu ir niežulį sukeliančiu 
..kandžiojimu", jie ne vienam 
sugadina malonų vasaros va
karą (net ir dieną; gamtoje. 
Tačiau per pastaruosius trejus 
metus uodo įkandimas žada 
daug daugiau: pavojingą ligą 
ir net mirti. 

Šiemet vadinamasis ..uodų 
sezonas" jau atnešė daugiau 
kaip 170 susirgimų ir keletą 
mirčių. Susirgimai pasireiškė 
maždaug 15-oje valstijų (o gal 
ir daugiau, nes kasdien vis 
nauji paskelbiami). Daugiau
sia jų — Louisiana valstijoje, 
kuri turi ir šiltesnį, drėgnesnį 
klimatą, ir daug daugiau van
denų uodų perykloms. 

Sveikatos apsaugos įstaigos 
šios vasaros susirgimus jau 
vadina epidemija: vadinama
sis „West Nile" virusas per 
trejus metus išsiplėtė labai 
greitai ir toli. Pirmą kartą 
užkrėtimai pastebėti New 
York mieste 1999 m. (užre
gistruoti 62 susirgimai ir 7 
mirtys;, tad eiliniam žmogui 
kyla klausimas: kaip virusas 
čia atsirado ir išplito jau be
veik pusėje Amerikos, juk uo
das taip toli negali nuskristi... 

„West Nile" virusas pir
miausia rastas 1937 m. Ugan
doje. Vidurio rytų Afrikoje ir 
kai kuriose pietinėse Europos 
valstybėse jis gerai žinomas ir 
dažnai virsta pavojinga epi
demija. Viruso „veiklos ciklas" 
yra iš uodo į paukštį, iš 
paukščio vėl į uodą, tuomet į 

nugaišta. Tačiau žmogus nuo 
negyvo paukščiu ' a rba -nuo ki
to sergančio asmens; užsi
krėsti negali. Ne kiekvienas 
uodas savyje nešiojasi ..West 
Nile" virusus, ne kiekvienas, 
virusu užsikrėtusio uodo įgel
tas, žmogus suserga, o daugu
mas užkrėstųjų jaučia tik eili
nio lengvo gripo simptomus ir 
nereikia medicininės pagal
bos. Pavojingiau yra silpnos 
sveikatos, vyresnio amžiaus 
arba mažiems vaikams — jie 
gali gauti smegenų uždegimą 
ir net mirti. 

Tačiau į panikos glėbį pulti 
nereikia. Paprastos apsisaugo
jimo priemones padės išvengti 
uodų įkandimo. Kiekvienoje 
valstijoje sveikatos apsaugos 
darbuotojai taip pat stengiasi 
sumažinti pavojų — tam tik
rais chemikalais purškiami 
tvenkiniai, pelkės, aukšta žole 
ir kitos vietos, kur gali veistis 
uodai. Kanda t ik uodų pa
telės, nes joms reikia kraujo, 
kad išsivystytų kiaušinėliai, 
kuriuos deda į negilų, ramų 
vandenį ar kitas šlapias vie
tas. Todėl uodai labiausiai 
kimba prieš lietų. Trunka 3 
paras, kol iš kiaušinėlių iš
sirita maži vikšreliai, o maž
daug dar po savaitės — jau 
pradeda skrajoti nauja uodų 
karta.) Žmones taip pat ragi
nami apsidairyti savo aplin
koje, kad nebūtų stovinčio 
vandens senose padangose, 
stiklo šukėse, paukščių mau
dyklose, vazonuose ir pan. Pa
tariama nelaikyti ilgt>s,žolės ir 
aukštų piktžolių, nuo kurių il
gai nenudžiūsta rasa ar lie
taus lašai. Uodas — ne liūtas, 
nuo jo apsiginti nesunku, ypač 
jei asmenys, kuriems užsi
krėtimas ..West Nile" virusu 
yra pavojingiausias, pasisau
gos, apsipurkš prieš uodus 
skirtais purškalais, kuriuose 
yra „deet" chemikalo (jis 
žmogui nekenkia) ir be reikalo 
vakare nesimaišys ten, kur 
daugiausia uodų. Jeigu visi 
..teroristai" Amerikoje būtų 
tik uodo didumo ir pavojingu
mo, valstybei nereikėtų iš
leisti milijardus dolerių nuo jų 
apsisaugoti. Žinoma, uodų pla
tinamas virusas šiame kraš te 
dar palyginti naujas dalykas, 
tai žmonės pernelyg daug dėl 
jo baiminasi, bet jau paskelb
ta, kad išrasti vaistai prieš šio 
viruso sukeltas negeroves. J ie , 
kartu su „cheminiais ginklais" 
ir išmintingu apsisaugojimu, 

kitą gyvį arba žmogų. Paukš- _ be abejo, padės mums ir su 
čiai. daugiausia varnos, už- šiuo pavojumi apsiprasti , su
krėstos „West Nile" virusu sigyventi. O ka kita galime da-
taip pat suserga, nemažai jų ryti? 

PASKUTINIS 
ATSISVEIKINIMAS 

VINCAS ŠALČIŪNAS 
Nr.6 

Sienos ir skliautai išpuošti gipsinėmis dekoracijomis ir 
freskomis. Sienų nišose stovi kelių Lietuvos valdovų 
statulos. Ši koplyčia ilgai liks atmintyje, ypatingai 
tiems, kurie pirmą kartą ją mato. Patekome ir į arki
katedros požemius. Buvome supažindinti su Mindaugo 
statytos katedros pamatų ir 14-to šimtm. laidojimo 
kriptų liekanomis. Požemio saugyklose, po Šv. Kazi
miero koplyčios grindimis, mums parodė istorinių Lie
tuvos asmenybių karstus, kuriuose ilsisi karaliaus Žy
gimanto Augusto, jo žmonų Elzbietos ir Barboros Rad
vilaitės palaikai. 

Pasiekiame didoką, stambiomis plytomis grįstą, 
Daukanto aikštę, kurios vieną šoną sudaro Lietuvos 
prezidento įstaigos būstinė. Šių dviaukščių rūmų cent
rinės dalies viršuje yra didžiulis Vyčio ženklas ir pre
zidentinė vėliava, kuri buvo nuleista, nes prezidentas 
išvykęs. Plačiau mus supažindino su Vilniaus univer
sitetu. Jis veikia nuo 1579 metų. Vėlinu buvo perstaty
tas ir praplėstas. Universiteto rajone yra keletas stu
dentams skirtų kiemelių. Kiek pailsėję gražiame Sar
bievijaus kiemelyje, perėjome j Didįjį 'Skargos) kiemą. 
kur] iš trijų pusių supa t r iaukščiai pa s t a t a i su arkado
mis, O iš ketvirtos puses - Šv. .Jnnų ' umversMetoi 

bažnyčia su atskirai stovinčiu varpinės bokštu. Sovie
tai ją buvo pavertę sandėliu, vėliau muziejumi. 1991 
m. ji buvo grąžinta tikintiesiems ir pilnai atstatyta. 
Bažnyčios šonuose yra kelios puošnios koplyčios. Dar 
sustojame prie Signatarų namų, kur 1918 m. buvo pa
sirašytas ir iš balkono paskelbtas Nepriklausomybės 
aktas. 

Po pietų turistai nužygiavo iki Šv. Onos ir Bernar
dinų bažnyčių. Jiems — kaip kadaise Napoleonui — 
didelį įspūdį darė Šv. Onos gotika, pati gražiausia Lie
tuvoje. Jie dar susikaupė prie Aušros Vartų Dievo Mo
tinos stebuklingojo paveikslo, kuris pro atvirą langą 
buvo ryškiai matomas. Pati koplyčia, apkalta medi
niais pastoliais, buvo dažoma. Dalija dar supažindino 
su didingais Filharmonijos rūmais, Šv. Kazimiero baž
nyčia ir klasikinio stiliaus buvusia miesto rotuše (da
bar Menininkų rūmai). Rotušės aikštėje miestas pa
puošia didžiule kalėdinę eglutę. Po to dar nuvykome 
pamatyti Vilnių iš TV bokšto. 

Televizijos bokštas, statytas 1980 m. Karoliniškėse, 
yra 1069,55 pėdų aukščio (aukštesnis už Eifelio bokš
tą!). Jis žinomas ir tuo, kad 1991 m. sausio 13 d. prie 
jo žuvo 14 beginklių žmonių, kai jie bandė ginti bokštą 
savo krūtinėmis nuo sovietų tankų. Jų atminimui da
bar bokšte yra įrengtas muziejėlis su visų žuvusių 
portretais ir aprašymais. Iš judamos platformos gali
ma puikiai matyti ne t.;k Vilniaus priemiesčius, bet ir 
beveik visą miestą. 

Užeiti į «ieciinuno kaina, ypač lipti | bokštą, trys iš 
mu>ij ats'.s-tke Aš, iš v,vj -vri.ijsias. negalėjau pra

leisti progos miestą iš arčiau matyti. Nelengva buvo 
eiti brukuotu taku, o kopti į bokštą siaurais suktais 
laipteliais — dar sunkiau. Puiki miesto panorama bu
vo atpildas už ryžtą. Dalija dar papasakojo apie liūdną 
likimą Trijų kryžių, kuriuos sovietai susprogdino ir 
užkasė. Jų vietoje dabar pastatyti nauji. Ir vėl jie nuo 
kalno šviečia visam Vilniui! Kinkos drebėjo, kai bokšto 
laipteliais reikėjo lipti žemyn. Gerai, kad padėjo viena 
iš turisčių. Kalno apačioje pasižadėjau daugiau niekad 
į jį nekopti. 

Kitą rytą vykstame į Trakus. Ten jau buvusiam vis 
tiek malonu dar kartą atsilankyti senojoje sostinėje, o 
dar nebuvusiam — džiaugsmas. Su ta dvasia važiuo
jame pro Trakus, Vytauto bažnyčią, karaimų namus 
iki pat Galvės ežero. Vandenyje daug visokių laivų, 
valčių, kojomis varomų plaustų. Jie išnuomojami. Sa
loje raudonuoja pilies bokštai, o ežero pakraštį užėmę 
prekeivių stalai, apkrauti suvenyrais. Medinis tiltas 
atveda iki pilies kiemo. Visa aplinka, tartum nukelia 
turistą kelis šimtmečius atgal. Už geležinių vartų kyla 
pilies rūmai ir laiptai į kunigaikščių namus! Bet juose 
tik jų portretai, šarvai, ginklai ir muziejus, pilnas liau
dies buities rodinių. Kiemo pastate yra kitas muziejus, 
vaizduojantis bajorijos ir dvarininkijos ištaigingą gy
venimo būdą. Čia išstatytas jų valgomasis, miegama
sis, indai, vazos, porceliano puošmenys ir t.t. 

Ta diena po pietų buvo skirta turistų nuožiūrai. 
Kodėl neapžiūrėti Gedimino prospekto0 Gal kur ras
čiau klasikinės lietuviškos muzikos ar operų įrašų 
kompaktinėse plokštelėse0 Žinodavau tokią parduotu

vę vakariniame prospekto gale, netoli Neries. Dėl to 
aš, Onutė ir Nijolė pradėjome savo „apžiūrą" nuo Sei
mo rūmų Nepriklausomybės aikštėje. J ie dabar kur 
kas gražesni, nei prieš 10 metų, kai dar buvo cementi
nių barikadų ir spygliuotų tvorų apsupti (tik nežymi 
barikadų dalis liko liudyti Sausio 13-sios pučą). Ir tas 
itin sudėtingas fontanas tarp Seimo rūmų ir Naciona
linės Mažvydo bibliotekos atrodo aukščiau t rykšta . 
Gedimino prospekte automobiliai, autobusai ir t ram
vajai kovoja dėl erdvės, nes abipusiai pastatyti auto
mobiliai prospektą gerokai siaurina. Aukšti, Šviesūs 
namai ir biznio įstaigos teikia modernaus didmiesčio 
vaizdą. 

Muzikos parduotuvių lentynos lūžta nuo pramoginės 
ar šokių muzikos įrašų gausos, bet ne klasikinės. Ne
radau ir video kasečių su lietuviškų operų ar lietuvių 
kompozitorių kūrinių įrašais. Trumpai atsako — nega
mina! Įsigijau Noreikos ir Urmanavičiatės arijų CD, 
bet jie dainuoja tik kelias lietuviškai. Knygyne pasitei
ravau apie „JAV lietuviai" leidinį. Pirmą tomą tur i , 
bet apie antrąjį dar negirdėję. Nieko gero neradęs tu
rėsiu grįžti į namus be „kultūros"! 

Lukiškių aikštėje daugybę suoliukų apsėdę seni ir 
jauni gėrisi saulėta diena. Jos centre, kur stovėjo bron
zinis Leninas, nei pjedestalo, nei pamato neliko. Prie 
takų pasodinti gėlynai jau pradeda žydėti. Kitoje pros
pekto pusėje stovi piramidės formos iš lauko akmenų 
sudėtas paminklas. Prie jo švenčių metu vyksta iš
kilmės KGB aukoms pagerbti. 

bus daugiau 
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ATOSTOGOS 
„Atostogų" tema susilaukė susi

domėjimo. Žmonės skambino, raže, 
pati kalbinau — pasakojo {spū
džius iš paskutinių atostogų. 

Milda Šatienė jau daugiau 
kaip dvidešimt metų gyvena 
Amerikoje. Ji iš tų, kurias 
Amerikon išsivežė jaunikiai... 
Laikas bėga greitai. Šiandien 
Viktoro ir Mildos Šatų šei
moje du suaugę vaikai — dvi
dešimt dvejų Tomas ir dvide
šimties Dalia. Pirmą kartą 
Lietuvon Milda vyko 1985 
metais, kai Tomui buvo pen
keri, o Daliai — treji. Ką la
biausiai iš pirmos keliones at
simena vaikai? Pirmą kartą 
susitiko su seneliu (močiute 
jau buvo apsilankiusi Ameri
koje), karalių pilis — Gedimi
no Vilniuje ir Vytauto Tra
kuose, na, dar Maskvos Krem
liaus raudoną žvaigždę... A, 
tie vaikai, jiems raudona spal
va, kaip ir seniems, įsimena
ma labiausiai. 

Atostogas Šatų šeima daž
niausiai praleidžia keliauda
ma. Šių metų kelionė Lietu
von sutapo su Mildos mamos 
Marijos Bendinskienes, buvu
sios Panevėžio ketvirtosios 
vidurinės mokyklos pradinių 
klasių mokytojos, 90-mečiu. 
Tad visa šeima ir vyro tėvas 
Aleksas dalyvavo iškilmėse. 
Kad būtų mažiau vargo, jubi
liejų atšventė Antakalnio ka
vinėje-restorane „Trys puše
lės". Maloni aplinka — daug 
žalumos ir gėlynų, ne tik vi
duje, bet ir lauke, prisidėjo 
prie mamai skirtos šventės. 
Aukšta aptarnavimo kultūra, 
nepaprastai skanus maistas, 
prieinama kaina, tad galima 
drąsiai reklamuoti šią kavinę, 
— tvirtina vyresnieji Šatai. 
Buvo labai smagu, kai susiti
ko su giminėmis, artimaisiais, 
vos ne po visą Lietuvą išsi
barsčiusiais. 

— Kad ir po kelių metų su 
sitikti buvo nepaprastai įdo
mu. Mes išdainavome mažiau
siai penkiasdešimt suvalkie
čių, aukštaičių, dzūkų dainų. 
Vyro tėvas buvo labai laimin
gas, galėjęs padeklamuoti sa
vo kūrybos eilėraščius. Gera 
susitikti brolį, seserį su šei
momis. Mūsų vaikai seniai 
susidraugavę, nors su amžiu
mi jie keičiasi, keičiasi polin
kiai, poreikiai, bet bendrauti 
nėra sunku, — prisimena Mil
da. 

Į mano klausimą, kaip išsi
laiko mama, ar pakanka pen
sijos, Milda sako, kad padeda 
visi vaikai, o finansiškai ten
ka paremti iš Amerikos... 
Šiaip iš pensijos pragyventi, 
susimokėti patarnavimus, re
montuoti butą būtų labai ir la
ba' sunku. Giminės gyvena 
įvairiai. Vieni — mieste, kiti, 
atgavę žemes, stengiasi ūki
ninkauti. Blogiausia, kad kai
mas laba ; prasigėręs. Skaudu, 
kai matai jauną svirduliuo
jančią moterį ir jos neprižiū
rėtus vaikus. Deja, tokių teko 
matyti ne vieną. Pakelėse pa
simato dar sovietiniais laikais 
statytos fermos, kurios dabar 
boluoja išplėštais langais, ap
griuvusiomis sienomis. Liūd
na. 

Atšventę mamos jubiliejų. 
Šatų šeima patraukė kelionėn 
po Lietuvą, kurios pradžia — 
Vilniuje. Muziejai, naujai at
kasti senojo miesto statinių 
pamatai, naujalietuvių rajo-

nas Baltupiuose, kuriame pri
statyta prabangių įvairiausių 
pilaičių, kad ir Amerikoje ne 
kiekvienas tokią „įK4stu" Pa
sistatyti. Vilnius kaskart gra
žėja. Daug smulkių vakarie
tiškų kavinių, yra ir milžiniš
kų parduotuvių, kaip ir nau
jausioji „Akropolis", su gar
siuoju „Akvariumu", kuriame 
dabar vyksta „Realybės" šou, 
čiuožykla. Atrodo, kad veikia 
per naktį. Yra trys restoranai 
su skirtingų kraštų virtu
vėmis: meksikiečių, gal kartu 
ir lietuvių, italų, kiniečių. Ar 
brangu? Visokio maisto gali 
užsisakyti — pigesnio, bran
gesnio. Pavakariais restora
nuose pakankamai daug žmo
nių. 

Apsilankėme Druskininkuo
se ir netoliese esančiame 
Grūto parke. Druskininkų 
centras sutvarkytas. Pilna už
sieniečių, daugiausia vyresnio 
amžiaus, girdisi kita kalba. 
Vasaros metu iš Tel Avivo į 
Lietuvą yra oro linija. Drus
kininkų ramybė, pušynai, mi
neraliniai vandenys, gydyk
los, pigus pragyvenimas ir ap
tarnavimas, traukia tuos žmo
nes, kurių gimtoji vieta gal 
buvo Lietuva, gal buvusi 
SSRS... 

Aplankiusi Kauną, šeima 
patraukė panemuniais, link 
Klaipėdos. Pakeliui — Vilkija, 
Veliuona, Panemunės, Raudo
nės pilys. Labai patiko gražiai 
restauruotas Klaipėdos sena
miestis. Būtinai apsilankė bu
vusio čikagiečio Aido Palu
binsko užeigoje „Kurpiai". 

Aidas Palubinskas savo užeigoje 

— Lankėmės pietų laiku. 
Salėje mes nebuvome vienin
teliai lankytojai. Labai jaukiai 
susitvarkęs. Vakarais .Aidas 
kviečia muzikines grupes, ku
rios paįvairina programą, pri
traukia lankytojus. Verčiasi 
neblogai. Jūrų muziejaus ak
variume, pažiūrėję įdomybių 
su jūros liūtais, patraukėme 
Palangon. Čia matėme įdomų 
„Keistuolių" teatro (bene vie
nas iš šio teatro globėjų — Ai
das Palubinskas) spektaklį, — 
pasakoja Milda. 

Palangoje šeima pabuvojo 
trumpai — tik tris su puse 
dienos. Jei Vilniuje buvo labai 
karšta, tai po kelių dienų Pa
langoje lijo. Tik vieną dieną 
teko pasimaudyti jūroje. Gy
veno išsinuomotame bute per 
tris aukštus. Keturiems para 
kainavo 220 litų. Geroje vie
toje — penkios minutės kelio 
nuo centro — Vanagupes gat
vėje. Vaikams paliko įspūdį 
Gintaro muziejaus ekspozici
ja. Vakarais jaunimėlis buvo 
nukeliavęs į barus. Baimes. 

Dalia. Milda, Viktoras ir Tomas Šatai Paryžiaus Eifelio bokšto papėdėje. 

kad kas atsitiks neturėjo, iki 
vėlumos neužsibūdavo. 

Iš Palangos per Žemaitiją 
patraukė Aukštaitijos link. 
Apsilankę netoli Kretingos 
esančioje Orvidų sodyboje-
muziejuje po atviru dangumi, 
primenančios pagonybę, 
krikščionybę... Nieko tokio 
panašaus nėra visoje Euro
poje. Tai unikalus muziejus, 
kurį sovietiniai komunistų ir 
ateistų vadai visokiais būdais 
naikino. Netgi fiziškai — jis 
buvo ardomas traktoriumi. 
Kaip dabar laikosi Orvidų 
muziejus? 

— Valstybė jų neremia arba 
remia labai mažai, tad išsiver
čia, rinkdami įėjimo mokestį 
— du litai. Ten vaikščioda
mas, jautiesi apgaubtas kaž
kokio paslaptingumo... Iš ten 
vykome į Kryžių kalną, o pa
keliui apžiūrėjome Mosėdyje 
gydytojo Intos sukurtą akme
nų muziejų po atvir dangu
mi, apsilankėme, kažkada vie
ninteliame, garsiajame Šedu
vos malūne. 

Mano uošvis atsiskyrė nuo 
mūsų ir keliavo savo keliais, 
turėdamas tikslą kuo daugiau 
aplankyti giminių. Jį savo 
mašina vežiojo brolio duktė 
ten, kur senasis norėjo. Klau
si kuria kalba vaikai kalbėjo? 
Lietuviškai, bet tarpusavyje, 
ką čia slėpti, daugiausia kal
bėjo angliškai. Man atrodo, 
daugėja vidutiniškai gyvenan
čių žmonių. Kad Lietuvoje 
vien tik skurdžiai arba tur
tuoliai — negalėčiau tvirtinti. 
Yra pasiturinčių. Vilniaus 
centre varguolių, ubagaujan
čių ištiesta ranka, nematėme, 
girdėjome, kad jiems tai už
drausta. Sujaudino Kaune, 
kai viena labai švariai apsi
rengusi senutė priėjo prie 
mūsų mašinos ir ištiesusi ran
ką prašė išmaldos... Sakė — 
vaistams nuo širdies. Su-
krapštėme, ką turėjome — du 
litus, daugiau neturėjome iš
sikeitė. Gavus išmaldą, išsi
traukė rožinį, pradėjo melstis, 
garsiai sakydama: „Padėk 
jiems, Viešpatie", ir pravir
ko... 

— Ar tavo aplinkos žmonės 
žiūrėjo į tave, jau daugelį me
tu gyvenančią Amerikoje, 
kaip į „auksinę kaulę"? Ar visi 
dejuoja ir nori išgauti dole
rių? 

— Ne, nepasitaikė. Man pa
tiko, kai jie sakė, kad ir po 
dvidešimties metų aš kalbu be 
jokio akcento (įsitikinusi, kad 
tie, kurie nori kalbėti su ak
centu, tai gali daryti tik ir 
mėnesį pabuvoję svetur). Suti
kau daug senų draugų klube 
„Po zodiaku", maloniai pralei
dome laika, atrodė, kad išsi
skyrę nebuvome. Kaip gyvena 

specialistai? Tie, kuriuos susi
tikau, prisitaikė, pakeitė dar
bo kryptį. Fizikas dirba moks
lininkų laikraščio redaktoriu
mi. Kaip mokslininkas, jis 
Amerikoje gyventų geriau. 
Keletas pažįstamų dėsto 
Skandinavijos kraštuose arba 
dirba kūrybinį darbą, kiti pa
silieka Skandinavijoje ilgiau. 
Nelygu kokią sutartį sudaro. 

— Taip sakant, vyksta protų 
nutekėjimas iš Lietuvos. 

— Taip jau yra. Žmonės 
nori gyventi šiandien. Klausi, 
kas labiausiai patiko vaikams 
Lietuvoje? Viskas patiko. Jie 
turėjo progos plaukti baida
rėmis Lakajų ežerais. Buvo la
bai laimingi, juk jie — jūrų 

skautai. Maistas Lietuvoje la
bai skanus ir yra iš ko pasi
rinkti. Mane sudomino sūriai, 
kai kuriuos ir čia Čikagoje jau 
gali nusipirkti. Aišku, pasi
rinkimas labai didelis. Balti 
sūriai, rūkyti, su kmynais, 
česnakais ir t.t. Atkreipiau 
dėmesį į etiketes. Nustebau, 
kad visi lydyti, brandinti sū
riai yra su chemikalais. Eti
ketėse viskas surašyta. Net ir 
maistiniai dažai. Klausiau 
pardavėjos, ar turi natūra
laus, be chemikalų, sūrio. J i 
sako, kad visi natūralūs . Ro
dau etiketę — ji nežino! Paga
liau pasiūlė iš Olandijos im
portuotą didelį sūrį, kuris 
laikomas pačiu natūraliausiu 
„Maximos" parduotuvėje. 

Jau penktą kartą Lietuvon 
atsilankęs, Tomas neblogai 
kalba lietuviškai, nors litua
nistinėje mokykloje mokytis 
didelio noro nerodė. Kaip jis 
sako, Lietuva padeda jo kalbai 
— visi ten kalba lietuviškai! 
Jam patiko lietuvaitės — be
veik visos gražios. Susipaži
nęs, bet adresais nesikeitęs, 
nes dabar turi draugę Ameri
koje. 

Apie skirtingą pragyvenimo 
lygi byloja ir Vilniaus oro uos
te sutikta didelė grupė, apie 
10-13 metų amžiaus Lietuvos 
vaikų, kurie su keliais palydo-
viais traukė Graikijon susipa
žinti su istoriniais paminklais. 

Atostogų pabaigai — šešios 
dienos Paryžiuje. Tarp Vil
niaus ir Paryžiaus savaiminis 
skirtumas — net negali lygin
ti tik truputį daugiau nei pu
sę milijono turinčio miesto su 
milijonine Europos įžymybe. 
Paryžius nepaprastai švarus. 
Visur šiukšlių dėžės su plast
masiniais maišais, kurie taip 
ir prašosi įdėti šiukšlę. Vasa
ros metu Paryžius ištuštėja — 
gyventojai išvyksta poilsio į 
pietinėje šalies dalyje ar va
karinėse pakrantėse išsimė-

*>*J 
ZODIAKAS 
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Šiuolaikinis mokslas seniai 
įrodė, kad Žemė, Saulė, kitos 
planetos ir žvaigždės turi skir
tingo įvairumo magnetinius 
laukus, kurie veikia žmogaus 
lauką ir jo sveikata. Kad 
žvaigždės valdo likimą ir svei
katą žmonės tikėjo nuo seno. 
Medicininė astrologija atsira
do dar senovės Babilone. 

Tradiciškai Mergelė (šešta
sis Zodiako ženklas) laikoma 
stipriausiu ženklu, nes rūpi
nasi higiena ir sveikata. Mer
gelės ženklo atstovams būdin
gos Šios ligos: virškinimo su
trikimai, pilvo ertmės uždegi
mai, žarnyno nepraeinamu
mas, diegliai, apendicitas, iš
varža. Serganti Mergelė būna 
labai nerami, savo įkyrumu 
dažnai erzina ne tik aplinki
nius, bet ir gydytojus. Po šiuo 
ženklu gimusiems žmonėms 
reikia labai rūpintis maistu, 
protingai badauti, rūpintis 
žarnyno svarinimu ir nervinės 
sistemos stiprinimu. Reikia 
vengti įtarinėjimų, priekabu
mo, kritiškumo, smulkmeniš
kumo ir kuo šilčiau bendrauti 
su aplinkiniais Rugpjūčio pa
baiga — geras laikas tarnybos 
reikalams tvarkyti, ieškoti 
naujos darbo v,etos, pasirašyti 
darbo sutartį. Rugsėjis Merge
lei nebus lengvas, ypač mėne
sio pradžioje. Nenusiminkite, 
jau pirmos dekados pabaigoje 
išryškės, kad einate teisingu 
keliu ir viduryje mėnesio bei į 
pabaigą galite pasiekti gerų 
rezultatų, gali atsirasti gera 
proga užmojimus įgyvendinti. 
Būkite taupus antros dekados 
pradžioje, išlaikykite rimtį 
mėnesio pabaigoje. Galimi ne
tikėti nauji susitikimai, ypa
tingos pažintys. Susitikite su 
mylimu žmogumi ar pasi-

čiusius nedidelius kaimelius. 
Tuo metu Paryžių, tarsi ban
guojanti jūra, užplūsta turis
tai. Gali išgirsti šimtus skir
tingų kalbų. Muziejuose pilna 
lankytojų. Versalyje, Luvre 
žmonės išstovi po keletą va
landų eilėse. Nuostabiai iš
karpytos pievos, gėlynai, lei
džia nuvargusiam turistui pa
ganyti akis ir atsikvėpti. Mo-
na Liza, žmonių susikurtame 
įvaizdyje, žymiai didesnė, kol 
nepamatai nedidelį, labai 
griežtai saugomą paveikslą. 
Įspūdį palieka Rodeno muzie
jus ir šalia esantis skulptūrų 
parkas, Notre Dame de Pari 
(Paryžiaus Dievo Motinos) ka
tedra, Sacre Socur didinga 
bažnyčia, nuo kurios laiptų 
atsiveria puiki Paryžiaus pa
norama, D'Orsey imprerio-
nistų muziejus, Pere-Lachaise 
kapinės Montmartre, kur am
žinam poilsiui atgulę Pran
cūzijos įžymybės... Ar gali bū
ti Paryžiuje ir nepaplaukioti 
Sena, po garsiaisiais tiltais? 
Kitaip nepajusti miesto pulso, 
nesusipažinti su tradicijomis, 
istorija. Milda visiems, dar tik 
besiruošiantiems apsilankyti 
Paryžiuje, pataria apžiūrėti 
naktinį Paryžių. Tam yra ir 
specialus turistinis turas „Pa
ryžius naktį". Įspūdis nepa
kartojamas. 

Šeima buvo apsistojusi va
dinamame „Šeimos" viešbuty

je, kur kaina vienai nakčiai 
150 dolerių. Du atskiri kam
bariai. J kainą įėjo tik pus
ryčiai su daugybe įvairiausių 
prancūziškų bandelių. 

— Klausi, ar galima paly
ginti Lietuvos ir Prancūzijos 
maistą? Nenusveria nė vienas 
į savo pusę — sakyčiau, vieno
dai teigiamai. Maistas labai 
įvairus. Restoranuose geras, 
kartais ir išradingas, aptar
navimas. Pavyzdžiui, Fondiu 
restoranas Montmartre. Kai 
atsisėdi prie stalo, atneša po 
vaikišką buteliuką raudono 
vyno su čiulptuku, kurio ne
numausi, taip turi gerti. Yra 
tokių vietų, kur žmonės, kai 
baigia valgyti, nebegali pa
prastai išeiti — atsiranda 
užkarda — kėde ir tada visi 
turi lipti per stalą. Tai suke
lia ne tik gardaus juoko, bet 
retsykiais ir nepatogumų, 
ypač jaunoms panelėms su 
mini sijonukais. Vaikai lankė
si naktiniame kabarete. Ten 
niekas netikrina, kiek tau 
metų. 

Pasakoti būtų galima ilgai, 
ilgai. Nesudėsi visko į kelis 
puslapius, o pagrindinis vasa
ros atostogų, skirtų kelio
nėms, prisiminimas išlieka fo-
toalbumuose, vaizdajuostėse 
išlaikančiuose prisiminimus 
ilgiau, nei žmogaus atmintis. 

Ligija Tautkuvienė 
Tomo Šato nuotr 

kalbėkite telefonu. Nupirkite 
ką nors vertinga savo vai
kams. 

„2002 metams dangiškąjį po
veikį darys ugningasis Marsais 
ir didingasis Jupiteris, jie 
duos pradžią ilgam taikos lai
kotarpiui". Tokią išvadą priėjo 
prancūzų specialistai, studi
juojantys Nostradamo prana
šystes. XVI amžiuje Prancūzi
jos pietuose gyvenęs aiškiare
gys paliko didžiulį ir mįslių 
kupiną veikalą „Centurijos", 
grindžiamą astrologiniais ste
bėjimais. Jo paveldo aiškin
tojai Prancūzijoje mano, kad 
2002-ieji prasidės po ugnin
guoju Marso ženklu, ir laiko 
tai aktyvios šiuolaikinio pa
saulio kovos su tarptautiniu 
terorizmu tąsa. Jie neatmeta 
galimybės, kad bus krizinių si
tuacijų, taip pat ir pasaulio 
ekonomikoje. 2002-ųjų liepą, 
kaip pranašauja Nostrada-
mas, Marsas ir Jupiteris „su
sitiks" Vėžio žvaigždyne, ir už
sispyręs Marsas užleis kelią 
savo vainikuotajam varžovui. 
Todėl Žemė atsidurs teigiamos 
Jupiterio energijos zonoje. Tai 
leis nutraukti karus bei kon
fliktus. Ekonomika taip pat 
sulauks svarbių ir pozityvių 
sprendimų, grindžiamų tiks
liais skaičiavimais ir pasiti
kėjimu savo jėgomis. Antrojoje 
metų pusėje sustiprės pasau
lio politikos lyderių pozicijos. 
Jų pastangų dėka Žemėje įsi
viešpataus ilga taika ir ra
mybė. Rugpjūčio 17-ąją Jupi
teris iškeliavo iš Liūto ir įėjo į 
Mergelės ženklą... 

*** Mergelės ženklo žmo
nėms tinka dėvėti geltonų, 
tamsiai raudonų, rudų tonų 
drabužius, vengtini šalti at
spalviai. Parengė L. T. 

Jauna Lietuva. Aloyzo Vaičiaus nuotrauka. 

LIETUVOS VAIKAI 
Kaune šiais metais elegetau-

jančių vaikų srautai padidėjo 
kone tris kartus. Laisvės alėja 
tampa ne tik pėsčiųjų, bet ir 
elgetų zona. Ypač šią vasarą 
8-11 metų nepilnamečiai, ro
dos, rado neblogą „verslo" sritį 
— prašyti pinigų iš kavinių ir 
restoranų lankytojų. Vargšus 
vaidinantys, vaikai gailiai 
prašo išmaldos iš Laisvės alė
joje įsikūrusių kavinių ir barų 
klientų, o surinktus pinigus 
dažniausiai atiduoda prasigė
rusiems tėvams ar išleidžia 
miesto kavinėse ir parduotu
vėse. Tokie vaikai paprastai 
dėvi ne itin prastus drabužius, 
tačiau pasakoja neįtikinančias 
istorijas apie sunkią buitį, ser
gančius tėvus ir nežmonišką 
norą valgyti. Elgetaujantys 
vaikai erzina ne tik maitini
mo įstaigų klientus, kavinių 
vadovus, bet ir į Kauną atvy
kusius užsieniečius. Kaip tei
gia „Kauno dienos" žurnalis
tai, iš toliau nepastebimai ste
bėję vaikus, dauguma elgetau
jančių vaikų išmaldos pinigus 
pasidalija su kitais vaikais, 
kurie laukia netoliese ir įdė
miai stebi, kaip sekasi „bend
radarbiui". Kai surenkama pa
kankamai pinigų, jie tuoj pat, 
netoliese esančiame kioske
lyje, išleidžiami — perkami 
saldumynai ir niekučiai. 

Šių elgetaujančių vai
kų nebegali sutramdyti net 
kavinių savininkai, kurie per 
tokius prašeivas praranda 
klientus. Vaikai nekreipia jo
kio dėmesio į kavinių šeimi
ninkų ir darbuotojų perspėji

mus, o neretai ir iškoneveikia 
įvairiais žodžiais. Kavinių sa
vininkai negali atsistebėti, iš 
kur maži berniukai išmoksta 
tiek daug nešvankybių. Jei 
jiems ką nors pasako pada
vėjos, ne t grasina sumušti. 
Manoma, jei situacija nesi
keis, kavinių lankytojų srau
tai iš centrinės miesto gatvės 
persikels į atokesnes vietas, 
nes tik ten po darbo dienos pa
vargę žmonės galės atsipalai
duoti. 

*** Netrukus — rugsėjo pir
moji, kuri pakvies moksleivius 
pradėti ar tęsti mokslo metus. 
Jau dabar žinoma, kad 20,000 
problematiškų vaikų, iš nedar
nių ar alkoholikų šeimų, mo
kyklos nelankys. Tai būsimieji 
potencialūs nusikaltėliai, ku
rių išlaikymas guls ant mo
kesčių mokėtojų pečių. Tiesa, 
kaimo mokyklose, manoma, 
kad nubyrėjimo nebus jau 
vien todėl, jog vaikai kasdien 
nemokamai gaus šiltus pietus. 

*** Šiais mokslo metais Lie
tuvos mokyklose pagausės 
kompiuterių. Jei praeitais 
mokslo metais vienas kompiu
teris tekdavo apytikriai 70-
čiai moksleivių, tai šiais me
tais vienas kompiuteris teks 
40-čiai, o kai kuriose mokyk
lose ir 20-čiai moksleivių. Vi
sos mokyklos ir darželiai turės 
mažiausiai vieną kompiuterį. 
— teigia švietimo ministras A. 
Monkevičius. 

Parengta pagal įvairią žinia-
sklaidą. L.T. 

mailto:biciulyste@aoi.com


* L i e t u v o s p r e z i d e n t a s 
V a l d a s A d a m k u s ir bendro
vės . .Jukos" prezidentas Mi-
chail Chodorkovskij ketvir ta
dienį telefonu kalbėjosi apie 
Lietuvos naftos ūkio padėtį ir 
ap ta rė susivienijimo ..Mažei
kių nafta" perspektyvas , ta
čiau pokalbio detales visuome
nei neatskleidžiamos. ..Pokal
bis buvo dalykiškas ir konst
ruktyvus , jo detalių nesu įga
liota komentuoti" , sake prezi
dento ats tove spaudai Violeta 
Gaizau>kaite. BNS> 

* V a l s t y b ė s s a u g u m o d e 
p a r t a m e n t o (VSD) g e n e r a 
l i n i s d i r e k t o r i u s Mečys Lau
r inkus trečiadienį buvo susit i
kęs su amerikiečių bendrovės 
„Williams Internat ional" di
rektor iumi ir „Mažeikių naf
tos" valdybos pi rmininku Ran-
dy Majors. Saugumo vadovas 
bandė jį į t ikinti , kad s t ra tegi
nio investuotojo pas i t rauki 
mas iš Lietuvos — smūgis 
vals tybiniams in teresams. M. 
Laur inkus patvir t ino, jog buvo 
susi t ikęs su R. Majors, bet at
sisakė pa te ik t i bet kokius ko
men ta ru s . Nieko nekomenta
vo ir pa t s R. Majors. „Yra 
pr iežast is , kodėl toks pokalbis 
įvyko", sakė „Williams" ats to
vas spauda i Dar ius Šilas. Tuo 
t a rpu VSD vadovas per savo 
atstovą spauda i dienraščiui 
„Respublika" tvir t ino, kad ko
mercinių sutarč ių kontrolė y ra 
ne VSD re ikalas . (LR, BNS) 

* S e i m o V a l s t i e č i ų i r N a u 
j o s i o s d e m o k r a t i j o s f r a k c i 
j o s s e n i ū n ė Kazimiera Pruns
kienė teigia, k a d Lietuvos vy
r iausybė tu rė tų išpirkti pusę 
JAV bendrovės „Williams In
te rna t iona l" Rusijos susivieni
j imui „Jukos" parduodamų 
bendrovės „Mažeikių nafta" 
akcijų. J i pareiškė, jog ben
drovės „Williams" pasi t rauki
m a s iš Lietuvos nėra „didelė 
nelaimė", nes susidariusią si

tuaciją Lietuva dabar gali ra
cionaliai išnaudoti susigrą
žindama didesniąją dalį „Ma
žeikių naftos" akcijų. K. 
Prunskienės manymu, net ir 
visų 26.85 proc. „VVilliams" ak
cijų nupi rk imas , „Jukos" nesu
teiks teisės perimti „Mažeikių 
naftos" valdymą. tBNSs 

* N u o š i ų m e t ų rugsė jo , 
t ė v a i i š l e i s m a ž i a u p i n i g ų 
savo vaikų vadovėliams, nes 
valstybė t a m skiria daugiau 
lėšų. Šiemet Švietimo aprū
pinimo centras pirko vado
vėlius už 5.38 mln. litų. Nuo 
2004 m. vadovėlius rinksis ir 
pirks pačios mokyklos, minis
terija p i rk ime nedalyvaus. 

* Š i e m e t nauj ie j i m o k s l o 
m e t a i V i l n i a u s m o k y k l o s e 
prasidės rugsėjo 2 dieną, pir
madienį. Tokį sprendimą pri
ėmė Vilniaus savivaldybe, at
sižvelgdama į tai. kad rugsėjo 
1-ąją. sekmadienį, daugeliui 
vilniečių gali būti nepatogu 
grįžti iš savaitgalį planuojamų 
išvykų. BNS' 

;: S e i m o v a l d y b a i p a t e i k 
t a s S e i m o k a n c e l i a r i j o s 
darbo grupės parengtas nau
jas Seimo rūmų vidaus tvar
kos reglamentas , kuriame, be 
kita ko, par lamento lankyto
jams keliami ir aprangos rei
kalavimai. Pasak reglamento 
projekto, asmenys, esantys 
Seimo rūmuose, privalo ..vil
kėti tva rk ingus drabužius, tin
kamus oficialiai darbo aplin
kai". . .Turime omeny, kad dra
bužiai negali būti iššaukian
tys ar , pavyzdžiui, tokie, su 
kuriais e inama į paplūdimį", 
sakė vienas iš reglamentą pa
rengusios darbo grupės narių. 

* N e p a i s y d a m a s Ryš ių r e 
g u l i a v i m o t a r n y b o s d r a u 
d i m o didinti skambučių iš fik
suotojo į mobiliojo ryšio tink
lus ka inas , ,.Lietuvos teleko-
mas" neats isako ketinimų nuo 
rugsėjo 1 d. 1.5 karto padidin

ti šių .-kambucių ka inas , pa
reiškė ..Lietuvos tek-komo" 
generalinis direktor ius Tap io 
Paarma. BNS. 

* Ž e m ė s ū k i o m i n i s t e r i j a 
p a t e i k ė S e i m u i Žemes refor
mos įs tatymo pa ta i sas , kur io
se siūloma, mirus Kovo 11-
osios ak to s i g n a t a r a m s , su
teikti teisę jų s u t u o k t i n i a m s 
arba vaikams įsigyti ne var
žytinių būdu žemės sk lypus 
namo statybai . Iš 124 s i g n a t a 
rų šeši j a u yra mirę. .BNS> 

* V y r i a u s y b ė p r i t a r ė n a u 
j a i v a l s t y b i n i ų į m o n i ų va
dovų at lyginimų n u s t a t y m o 
tvarkai . Vadovo a t lyg in imas 
negales būti didesnis nei įmo
nės darbuotojo vidut inis šešių 
mėnesių darbo užmokes t i s . 
Pagal f inansinius rodikl ius 
kasmet iš naujo nus ta tomi va
dovų at lyginimai gali s u m a 
žėti, valstybinių bendrovių va
dovai t ikina, kad kvalifikuoti 
direktoriai pereis di rbt i į pri
vačias įmones. 'LŽ. Eltaj 

* V a s a r o s k a r š č i a i i r j u o s 
l y d ė j u s i o s l i ū t y s va rg ino 
mažmeninės prekybos t i n k l u s 
— parduo tuvėse d ingdavo 
elektra, j a s s ėmė l iū tys . P re 
kybininkai tv i r t ina , k a d iš sa
vo kišenės t eks p a d e n g t i š iuos 
nuostolius. (Vž, Elta) 

Vyriausybė raginama susigrąžinti kontrolinį 
„Mažeikiu naftos" akcijų paketą 

DRAUGAS. 2002 m. rugpjūčio 23 d., p e n k t a d i e n i -

Dėl 
d r a u d i m o 

s k a m b i n k m a n 

FRANK 
ZAPOLIS 

3208 1/2 West 95 th 
S t r e e t 

T e l . 708-424-8654 
773-581-8654 

AUTOMOBILIO, NAMU, 
SVEIKATOS IR GYVYBĖS 

DRAUDIMAS 

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

SIŪLO DARBĄ 

VVORKING SUPERVISORS VVANTED 
IMMEDIATELY 

Lead Rough Carpenter 
Lead Trim Carpenter 

Lead Plumber 
Lead Electrician 

R e n o v a t i o n a n d c u s t o m h o m e b u i l d e r needs English 
s p e a k i n g lead s u p e r v i s o r s . E m p l o y e e m u š t s p e a k 
Engl i sh , L i t h u a n i a n a n d Russ ian . You vvill have layout 
ski l ls , c r e w m a n a g e m e n t & c r e w b u i l d i n g abil i ty and 
e x p e r i e n c e wi th c u s t o m e r c a r e . You will have experi-
e n c e in cus tom h o m e s a n d c u s t o m add i t i ons . You wil! 
h a v e b l u e p r i n t r e a d i n g abi l i ty , a l so you will know how 
to p u t t o g e t h e r m a t e r i a l l is ts for da i ly work loads . You 
vvill ovvn all you r ovvn hand- too l s , w e will supply all 
p o w e r a n d air- tools . You muš t p r o v i d e y o u r own t r ans -
p o r t a t i o n . ExceUent hou r ly vvage ava i l ab le plūs t ravel 
c x p c n s e a n d i n s u r a n c e for t h e r i g h t c a n d i d a t e . This is 
a l o n g - t r r m pos i t ion . 

Call: 312 735 4586 for an inlervievv 

Atkel ta iš 1 psl. 
Nacional in io saugu

mo p a g r i n d ų į s ta tymo nuosta
t a d r a u d ž i a n t i perduot i aprū
pinimą ene rge t in i a i s ištekliais 
„šalių, iš ku r ių šie ištekliai 
t i ek iami , sub jek tų kontrolei". 

Tač iau t u o m e t už minė tas 
p a t a i s a s ba l savo ir visi devyni 
Tėvynės sąjungos-konserva-
tor ių frakcijos Se ime nariai . 

N e p a i s a n t p r i imtų pa ta i sų , 
k o n s e r v a t o r i ų te ig imu, MN 
t e b e t a i k o m o s ki tos Nacional i 
nio s a u g u m o pagr indų nuos ta 
tos , k u r i o m i s vyr iausybė įpa
re igo jama ne le i s t i „pavojingos 
visos ūkio šakos pr ik lauso
mybės n u o vienos kur ios ša
lies a r b a ša l ių grupės ' ' . 

Dievo Motinos paveikslas 
atlaidams grįžta i Šiluvą 

Konservator ių te igimu, pa
gal 1999 metų vyr iausybės ir 
„Williams" pas i rašy tą sutar t į 
JAV bendrovė negali perleisti 
valdymo te isės „be MN įmo
nės , tai y r a , visų akcininkų, 
k u r lemiamą balsą t u r i vy
riausybė, sprendimo". „Taigi 
Lietuvos vyr iausybė gali ap
gin t i savo in te resus : a tgau t i ir 
t u rė t i kontrolinį MN akcijų 
paketą bei valdymo teisę", pa
žymima pare i šk ime . 

Vyriausybės a t s i sakymą iš
pirkt i akcijas konservatoriai 
ver t intų ka ip „nusigręžimą 
nuo visuotinai s u t a r t ų nacio
nal inės poli t ikos principų ir 
įsipareigojimų Lietuvos Res
publikos užs ienio politikos tęs
t inumui" . 

A tke l t a iš 1 psl. T a d kiek
v i e n a m e r e s t a u r u o j a m a m e t a 
pybos lopinėlyje t e n k a a tpa 
žinti ir a t s k i r t i įvair ių laiko
t a r p i ų d a ž ų s luoksn ius , i š 
s a u g a n t sen iaus ią , paveiks lo 
a u t o r i a u s t apybą . 

Ši luvos pave iks lą r e s t a u r u o 
j a aukšč iaus ios ios kategori jos 
t apybos r e s t a u r a t o r ė J a n i n a 
Bi lot ienė. B e ki tų r e ikšmingų 

Futbolo aistruolių veiksniai Kaune 
įžeidė Lietuvos žydus 

Atkelta iš 1 psl. 
Futbolo federacija ir 

visuomene tu rė tų gr iežčiau į 
tai reaguoti*', sakė S. Alpera-
vičius. 

Tačiau Lietuvos futbolo fe
deracijos prezidentas L iu tau 
ras Varanavičius pa re i škė , 
kad neišgirdo jokių pretenzi jų 
iš Izraelio komandos vadovų ir 
a tmetė LŽB pi rmin inko pr ie
kaiš tus . „Čia yra v ieno žmo
gaus, kur is pasiskelbė, jog a t s 
tovauja visai žydų b e n d r u o m e 
nei, problema", sakė L. Vara 
navičius. 

Lietuvos futbolas k a r t ą j a u 
patyrė nuobaudas dėl a i s t ruo-

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

lių an t i s emi t i n ių išpuolių. Po 
žydus įžeidžiančių šūkių pe r 
p raė jus i a i s meta i s Vilniuje vy
kus i a s Vi ln iaus „Žalgirio" ir 
Tel Avivo „Makab i " r u n g t y n e s 
Europos futbolo asociacijų są
j u n g a ( U E F A ; ..Žalgirio'" k lu
bui s k y r ė 10,000 Šveicarijos 
frankų (ap ie 24,000 litų) bau 
dą. L i e tuvos futbolo federaci
jos vadovybė del įvykio t u o m e t 
a t s i p r a š ė žydų bend ruomenės . 

Š i eme t ba landį viešoji į s ta i 
ga „Krepš in io a r ena" a t s ip ra 
šė LŽB už g rupės j a u n u o l i ų 
s k a n d u o t u s an t i semi t in ius šū
k ius pe r Vilniuje kovo pabai 
goje vykus i a s R. Saportos t a u 
rės r u n g t y n e s . 

PASLAUGOS 

darbų, j i y ra r e s t au ravus i ir 
Vilniaus Aušros Var tų Dievo 
Motinos paveikslą. 

Šilinės a t la ida is ir stebuk
lingu Dievo Motinos paveikslu 
Šiluvos mies te l i s garsė ja nuo 
seniausių laikų. Šiluvoje yra 
įvykęs anksč i aus i a i Europoje 
žinomas Švenčiausiosios Mer
gelės Marijos apsireiškimas. 
Šiluva — v iena iš penkių 
vietų Europoje , k u r Marijos 
pasirodymą Bažnyčia y ra ofi
cialiai p r ipaž inus i . 

Bizantiško s t i l iaus Dievo 
Motinos pave iks las Šiluvos 
bažnyčioje į Didįjį a l tor ių buvo 
įs ta tytas 1629 meta i s . Kara
l iaučiaus a u k s a k a l y s Laury
n a s Hofmanas 1674 metais 
paveikslą padengė aptaisu. 

Šiuo m e t u paveikslo aptai
sas jau v is i ška i res tauruotas . 
O paveikslas JDievo Motina su 
Kūdikiu" v is i škai konservuo
t a s ir iš dal ies res tauruotas į 
Šiluvos bazil ikos altorių su
grįš t ik la ik ina i . Po didžiųjų 
at la idų j i s vėl ke l i aus atgal į 
Vilnių. Paveiks lo restauracijos 
darbus n u m a t o m a visiškai už
baigti ik i k i tų me tų gegužės 
mėnesio. 

SIŪLO DARBĄ 

C5erih-Ji>£. ra 
New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
Voioe MA 773*4-783) 
Fax: 708-361-9618 

D A N U T Ė 
M A Y E R 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės 
i DANUTĘ MAYKR Profesionaliai ir 
sa/iningai patarnauja nuo 1986 m. 

Nuosavybių įkainavimas veltui. 

A & 5 24HRS.7DAYS 
773631-1833 

773-617-6768 
FREE ESTIMATE 

Apšildymo ir šaldymo sistemų 
visapusiškas aptarnavimas ir 

instaliacija 
Vandens šildytuvai 
Kaminai. 
Gariniai boileriai 
Centrine saidvmo sistema 

Ligonio priežiūros darbas. 
Pageidautina patirtis su ligoninės 

aparatais arba noras išmokti. 
Gyvenimas šeimoje, privatus 

kambarys. New Orleans. 
Louisiana. priemiestyje. 
Kazvs Varnas. 143 Kue 

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

GREIT PARDUODA 
Landmark 

*•* properties • 
Bus. 773-2296761 
Ros. 706425-7160 
Moti 7736900205 
Pager 630314-4330 f V L 

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

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI . 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiestyje. Dirbu gre
itai, garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
K L A U D I J l S PUMPUTIS 

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

Atlyginimas nuo 
S 1.500 iki $1.800. 

Tel. 615-554-3161. 

MJHM0M M\ NAVl̂ SVEKATOKR 
C A M WS DRALTKVUS 

Acentas Krank Zapolts ir Ott Mcrr 
Auksė S K.me kalba lietuviškai 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

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

Des Plaines salonui 
reikalinga kirpėja-stilistė. 

turinti licenciją. Tu privalai už
dirbti tiek. kiek esi verta. Geras 
atlyginimas, premija, klientūra, 

apmokamos atostogos, apmokymas, 
vadovavimo aalimvbcs. 
Tel. 847-317-1382. 

Anglų kalba privaloma. 

IEŠKO D A R B O 
P A R D U O D A 

VVindcm \Vashers Neededl 
40.000 per >ear. We need 100 ereu-s. 
No exp. ne'eessary. VVill tram Mušt 
have \alid drivcr's lieense and trans-
portation V1ust be fluent in English. 
L.A McMahon VVmdovv VVasfiing. 

Chicaco and Miluaukee area. 
tel . 800-820-6155. 

Oak I.awn, arti ligoninės, 
bažnyčios ir mokyklos, parduo

damas 3 miegamųjų. 1-1/2 vonios 
..splu-level'". visas plytinis namas 
Kietmed/io bli/ąančios grindys 
Daug vietos pasidėjimui. gražus 

kiemas Kaina SI99.000 
Tel. 708-423-9111. 

pg. 312-707-6120. kviesti Astą. 

6 0 m e t ų m o t e r i s i e š k o 

d a r b o . 

T e l . 6 3 0 - 7 3 7 - 0 3 5 0 , 

J a n i n a . 

Part time accountant/hookeeper 
needed for busmess projeet in Lithua-
nu. Mušt be protieient m quieken/quick-
books and familiar \Mth exel bilmcual 
in Knghsh/l.ithuanian. Send resumes 
to pmarks(g tandemdevelopers.com 
orfax 312-245-9745. 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
A N D L O A N A S S O C I A T I O N O F C H I C A G O 

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

Stephen M Oksas , Preffident 

Patamaujam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 95 Metus. 
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SCENOJE 
IR 

EKRANE 

HOLLYVVOODO NAUJIENOS 
„FOREST GUMP" 

Atrodo, kad didžiausia žmo
nijos problema — net inkamai 
pasir inktas gyvenimo kelias. 
Vieniems, didelio da rbš tumo 
ir pasiryžimo dėka . pavyksta 
pasiekti savu numaty tą tikslą: 
kitiems gyvenimas virsta pra
garu, nes jie sėdėdami laukia 
kažkokių stebuklų, kurie la
bai retai įvyksta. Tačiau dar 
kitiems viskas tiesiog na tū ra 
liai gera i einasi be jokių di
desnių pastangų. Tokį cha
rakterį išvysto v ienas geriau
sių Hollyvvood filmų reži
sierių — Robert Zemeckis sa
vo filme ..Forrest Gump'". 

Pagrindinę rolę filme atlie
ka Tom Hanks, ku r i s ir vėliau 
mielai sutiko dirbti ki tuose 
šio puikaus filmų kūrėjo pro
jektuose. 

Pirmuosiuose filmo kad
ruose Forrest Gump (Tom 
Hanks), belaukdamas autobu
so, nepažįs tamiems žmonėms 
pasakoja įdomiausias savo gy
venimo akimirkas . J i s gimė ir 
j aunys tę praleido Alabama 
valstijoje. Protiniu atžvilgiu 
jis kiek skyrėsi nuo kitų, nes 
Dievas jį čia nedaug apdova
nojo. Forrest turėjo daug 
sunkumų, kad sus i ta ikytų su 
savo nelengva dalia , tač iau jo 
didžiausia parama ir įkvėpi
mas buvo m a m a (Sally 
Fields). Nepaisant kliūčių, vy
rui v iskas klostėsi k u r kas 
sėkmingiau, negu jis tikėjosi 
— su tokiais t rūkumai s žmo
gus būna geresnis ir neprieš
taraujant is . J u o labiau: For
rest norėjo ir stengėsi viską 
padaryti geriau už ki tus . 

Nuo p a t mokyklos laikų jis 
susipažino su puikia mergina, 
kurią vėliau t ikrai pamilo. 
Deja. tos merginos gyvenimas 
taip gerai nesusiklostė . Be
klaidžiodama po Ameriką ir 
ieškodama geresnio, lengves
nio gyvenimo, j i visai susi

maišė, pradėjo var tot i narkoti
kus , v ienu t a r p u net galvojo 
apie savižudybę. Tuo t a rpu 
Forrest . nors ir n e t u r ė d a m a s 
tikros savo gyvenimo kon
trolės, pasiekia ne t ikė ta i ge
rus r ezu l t a tus , t ik j i s vis pri
vers tas bėgti ir bėgti . Ne nuo 
savo likimo, bet nuo netei
sybes, melo. blogų žmonių. 
Čia filmo au to r ius pabrėžia , 
kad nereikia dary t i neapgal
votų veiksmų, kai ger iau juos 
palikti ir kuo tol iau pasi
t r auk t i . 

. .Forrest G u m p " buvo vie
nas sėkmingiaus ių ir populia
riausių filmų. Nors d a b a r j a u 
retai už t i nkamas kino teat 
ruose, bet nemaž iau populia
rus ir video juos tose , ku r i a s 
žmonės perka a rba išsinuo-
muoja. Režisierius vykusiai 
palygina dviejų veikėjų gyve
nimą: merginos, ku r i iš esmės 
yra tiesiog tobula , ne tu r i 
jokių kliūčių ir v is tiek nuei
na šunkeliais; G u m p yra su 
prot inėmis negal iomis, bet pa
siekia labai d a u g . 

Esame m a t ę daug populia
rių filmų, k u r šaudomasi ir 
žudomasi. Išėję iš tea t ro po to
kio filmo, j auč iamės prislėgti , 
o kai k a s net nori pasekti fil
mo veikėjų pavyzdžiu. Po fil
mo . ,Forrest Gump" gal ime la
biau supras t i žmones, tap t i 
geresnia is ir a t l a idesn ia i s ki
t iems, gal ir sau. Nesus i 
pažinę su tokio tipo indivi
dais, ka r t a i s nežinome, ka ip 
su ja is elgtis, tą filmo veikėjas 
ir nori paa i šk in t i . 

F i lmas m a n tikrai su te ikė 
didesnį supra t imą, norą š iems 
žmonėms padėt i . J u k kiekvie
noj šeimoj gali pasi ta ikyt i 
neįgaliųjų. Lietuvoje t ik ra i 
yra nemažai tokio likimo as
menų ir nedaug kas nori 
j iems padėti , supras t i . 

R o l a n d a s Ž u k a u s k a s 

PREZIDENTO RINKIMAI... 
Atkelta iš 3 psl. 
Antras lieka K Bobelis — 18 
proc., trečias A. Pau lauskas — 
9 proc., ke tv i r tas A. Kubilius 
— 8 proc. Šiuo atveju dalis V. 
Adamkaus balsų a t i t enka A. 
Kubiliui, bet ne t ir tuomet jis 
netur i jokių galimybių lai
mėti. 

Jeigu nekandidatuoja nei V. 
Adamkus, nei A. Brazauskas 
— rinkimų pirmąjį r a tą laimi 
Kazys Bobelis — 21 proc., ant
ras A. Paulauskas — 15 proc., 
R. Paksas l ieka trečias — be
veik 10 proc., A. Kubilius vis 
tiek lieka ketvir tas — 8 proc. 

Jeigu j an t rą ratą išeina V. 
Adamkus ir A. Brazauskas , 
r inkimus laimi V. Adamkus , 
surinkęs 47 proc. balsų, A. 
Brazauskui at i tektų 34 proc. 
Štai t a s politinio ir visuomeni
nio gyvenimo nuotaikų pasi
keitimo ženklas, kurio prieš 
penketą metų dar sunku buvo 
t ikėtis ir įsivaizduoti. 

Je igu V. Adamkus į antrąjį 
ratą išeina prieš A. Paulaus
ką, ne inant į r inkimus A. Bra
zauskui, V. Adamkus gauna 
56 proc., A. Pau lauskas — 25 
proc. 

Je igu V. Adamkus an t r ame 
rate eina prieš K. Bobelį, j is 
gauna 50 proc., K. Bobelis 29 
proc. 

Je igu neina nei V. Adamkus, 
nei A. Brazauskas, an t rame 
rinkimų rate grumiasi K. Bo
belis su A. Pau lausku ir čia K. 

Bobelis įveikia A. P a u l a u s k ą 
— 43 proc. už K. Bobelį ir 32 
proc. už A. Paulauską . 

Paskai tos pabaigoje, D. Kuo
lys pate ikė d a r pora dėmesio 
vertų skaičių į klausimą, a r 
tu rė tų A. Brazauskas daly
vau t i prezidento r inkimuose , 
45 proc. gyventojų, a t s a k ė 
„taip", 46 proc. „ne". V. Adam
kaus atveju į tą pat į k laus imą 
52 proc. a t s akė „taip", 37 proc. 
— „ne". Tai rodo, k a d dalis 
visuomenės norėtų permainų , 
naujų vadų — 37 proc. žmonių 
sako „ne" V. A d a m k a u s kandi
datavimui , 46 proc. — „ne" A. 
Brazausko kand ida tav imui . 
Taigi, apie 40 proc. Lietuvos 
žmonių norė tų permainų ir 
naujesnių vadovų. „Bet tai t ik 
40 proc." — pabrėžė D. Kuo
lys. 

Ir d a r vienas įdomus vert ini
mas: beveik 60 proc. žmonių 
įsit ikinę, kad po prezidento 
r inkimų tu rė tų ats inauj int i ir 
Lietuvos vyriausybė. 

* V i l n i a u s D i d ž i o j o S e i m o 
s u š a u k i m o 100 m e t ų j u b i 
l i e ju i paminėt i Seimo valdyba 
nusprendė siūlyti Lietuvos 
banku i 2005 metais išleisti 
proginę monetą. Nuo 1993 me
tų Lietuvos monetų kalykloje 
jau nuka ld in ta daugiau ka ip 
30 proginių monetų. (LA, Elta) 

http://bellsouth.net
file:///Vashers
file:///alid
http://tandemdevelopers.com


DKAL'tiAS, 2002 m. rugpjūčio 23 d . penktadienis 

ČIKAGOJE IR APYL1SKĖSE 

Ketvirtadienį, rugpjūčio 
•JA d., 1.45 vai.r. savo namuo
se Clevelande vėžio ligos pa
kirstas mirė Gytis Barzdukas. 
Velionis buvo lietuvių kalbos 
mokytojo ir Lietuvių Bendruo
menės Amerikoje vieno kūrėjų 
ir pirmojo pirmininko Stasio 
Barzduko ir Albinos Barzdu-
kienes sūnus. Arvydo ir Auš
ros Babickienes brolis. Nuliū
dę liko žmona Vida. sūnūs Gy
tis, Danius ir Vidas, daug gi
minių. Po Prisikėlimo Mišių 
Dievo Motinos parapijos baž
nyčioje velionis bus laidojamas 
pirmadienį, rugpjūčio 26 d.. 
Clevelande. 

Lietuvių fondo 8-sios me
tinės Golfo žaidynės vyks 
rugsėjo 22 d., sekmadienį. Old 
Oak Country club. Orland 
Park. IL. Suinteresuoti golfo 
žaidėjai kviečiami jau iš anks
to registruotis, kreipiantis į 
Vytą ir Aldoną Vaitkus tel. 
630-243-8178. 

Vėlyva vasaros gegužinę 
rengia Lietuvių verslo taryba 
(Lithuanian Business Coun-
cill Gegužine vyks rugpjūčio 
25 d., sekmadienį, nuo 1 vai. 
p.p. iki 5 vai.p.p. Ateitininkų 
namuose 112690 Archer Ave.. 
Lemont. IL). Bus proga pasi
vaišinti skaniais valgiais ir 
pasikalbėti su bendraminčiais, 
sužinoti apie Lietuvos prezi
dento V. Adamkaus dele
gacijos vizitą JAV". Daugiau 
informacijos skambinant In
drei tel. 312-337-6293 arba 
rašant internetu 
indrele@voyager.net 

ILLINOIS LIETUVIŲ 
RESPUBLIKONU 

GEGUŽINĖ 

Illinois lietuviai respubliko
nai kviečia į metinę gegužinę 
rugpjūčio 25 d., sekmadienį, 
Pasaulio lietuvių centro sode
lyje. Pradžia - 12 vai. Bus 
skanūs lietuviški pietūs, baras 
su įvairiais gėrimais ir ..Kal
napilio" alučiu, turtingas „lai
mes šulinys" ir Broniaus-Mūro 
orkestras. 

Tarp svečių dalyvaus kandi
datas į gubernatorius Jim 
Ryan. valstijos senatoriai Kirk 
Dillard ir Christine Radogno. 
valstijos atstovai Patty Bel-
lock. Anne Zickus ir Eileen 
Lyon. Taip pat dalyvaus dide
lis lietuvių draugas, buvęs 
Kongreso atstovas ir sekreto
rius Veteranų reikalams Ed-
ward Dervvinski. 

Atvykstantys svečiai senato
riai ir atstovai buvo Illinois 
Senate ir Atstovų rūmuose su
rengtos rezoliucijos, remian
čios Lietuvos įstojimą į NATO. 
sponsoriai. Lietuviai respubli
konai kviečia jus ne tik gra
žiai praleisti vasaros popietę, 
bet ir susipažinti su atvyks
tančiais svečiais. 

Draugo fondas gavo prane 
Šimą iš advokatų įstaigos, kad 
a.a. Casimir Toliušis, Drau
go fondo narys, testamentu 
paliko 2,000 dolerių Draugo 
fondui. Didžioji jo palikimo 
dalis yra paskirta jo giminėms 
Lietuvoje. 

Meno mokyklėlė skelbia 
naujųjų mokslo metų pradžią. 
Atidarymas, trumpa menine 
programa ir registracija vyks 
ketvirtadieni, rugsėjo 5 d.. 
6:30 vai.v. Lemonte. Pasaulio 
lietuvių centre. Čikagos sky
riuje (Jaunimo centro patalpo
se1 registracija rengiama rug
sėjo 7 d., šeštadienį, nuo 10 
vai.r. Smulkesnė informacija 
tel. 630-620-9904. 

Prizas - bilietai į „Man
go" koncertą dar neatsiimti 
po „Draugo" gegužines loteri
jos. Šio laimingo bilieto Nr. 
294726 savininkas kviečiamas 
savo prizą kuo greičiau atsiim
ti, nes koncertas - ne už kal
nų. 

Pedagoginis lituanistikos 
institutas Jaunimo centre. 
Čikagoje, pradeda naujus 
mokslo metus. Registracija 
vyks rugsėjo 7 d., šeštadienį. 
nuo 9 vai.r. Kviečiame visus, 
baigusius aukštesniąją litua
nistinę mokyklą ir neseniai at
vykusius iš Lietuvos, studijuo
ti dieniniame ir neakivaizdi
niame skyriuose. Amerikiečių 
universitetai ir kolegijos už-
skaito gautus kreditus. Smul
kesnė informacija skambinant 
į PLI tel. 773-434-4545 arba 
Mildai tel. 708-409-0216. 

Vincas Urbaitis, gyvenan
tis Cleveland, OH, dar pavasa
rio vajuje Draugo fondui dova
nojo 32 „Prudential" akcijas 
(1,000 dolerių vertės). Ona Ur-
baitienė yra Draugo fondo na
rė su 300 dol. įnašais. Akcijos 
ir įnašai, pervesti \ DF inves
tavimus, sudaro 1,300 dol. 
sumą, kuri Vincą ir Oną Ur-
baičius pakelia j Draugo gar
bės narius. Labai dėkojame 
už paramą Draugo fondui ir 
sveikiname naujus DF garbės 
narius. 

Informacinė radijo laida 
„Studija R", dabar transliuo
jama nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 4 iki 5 
vai.p.p. Čikagos laiku, norėtų 
pakeisti transliacijos laiką į 
rytinį - nuo 8 iki 9 vai.r. Šio
mis dienomis paskelbta ap
klausa - ar būtų toks laikas 
patogesnis Illinois, Indiana. 
Michigan. Wisconsin, Iovva 
valstijų lietuviams0 Malonėki
te paskambinti i ..Studijos R" 
redakciją ir pasakyti savo 
nuomonę tel. 708-386-1556. 
Signalas būtų dvigubai stip
resnis už dabartinį ir pasiektų 
daugiau klausytojų. Praneški
te kuo greičiau! 

Nijolė ir dr. Jonas Dėdi
nai, gyvenantys Parrich, FL, 
atsiuntė 120 dol. auką, skirtą 
paremti a.a. rašytojo Jurgio 
Jankaus užbaigtos knygos 
„Pušis" išleidimą su tokiu 
prierašu: „Siunčiu auką. Gal
voju, kad 'Pušis' tai bus gal ir 
svarbiausi jo gyvenimo ap
mąstymai. Linkiu sėkmes ir 
laukiame greito knygos išlei
dimo". Aukas galima siųsti 
Lithuanian Writers Associa-
tion vardu, c/o Stasys Džiu
gas, 5729 Edge Lake Dr., Oak 
Lawn, IL 60453-4509. 

Čikagos lituanistinė mo
kykla laukia savo mokinių 
rugsėjo 7 dieną. Kviečiame at
vykti visus, kurie nori geriau 
išmokti savo šalies kalbą, ži
noti jos istoriją, geografiją. 
Priimami vaikučiai nuo 3 me
tukų i kiškių darželis' iki 15 
metų 'dešimta klase1. Mokslo 
metų atidarymas - 8:30 vai.r., 
po to vyks registracija. Jauni
mo centro adresas - 5620 S. 
Claremont Ave. Jeigu turite 
klausimų del registracijos, 
prašome kreiptis į Laimą Apa-
navičienę tel. 708-361-5545. 
Čikagos lituanistinei mokyk
lai reikalingi lietuvių kalbos ir 
tautinių šokių mokytojai. 
Prašome kreiptis į mokyklos 
direktorę Jūratę Dovilienę tel. 
630-832-6331. 

Julia ir Jonas Kučinskai, 
gyvenantys Sunny Išles 
Beach, FL, atsiuntė 50 dol. 
auką, skirtą paremti a.a. ra
šytojo Jurgio Jankaus užbaig
tos knygos „Pušis" išleidimą. 
Aukas galima siųsti Lithua
nian Writers Association var
du, c/o Stasys Džiugas, 5729 
Edge Lake Dr., Oak Lawn, IL 
60453-4509. 

Meno mokyklėlei 2002-
2003 mokslo metams reika
lingi dailės dainavimo (chor
vedžiai-, dramos, kanklių, 
smuiko, birbynės specialistai, 
turintys darbo patirtį su vai
kais. Dirbti - ne visą laiką 
ipart time". Skambinkite tel. 
630-620-9904. 

Rugpjūčio 25 d„ ši sek
madienį, Pulaski Woods. 
Grove 2 Forest Preserve Dis-
trict. Palos Hills. rengiama ge
gužinė vasarai palydėti. Čia 
galėsite pasivaišinti šaltu alu
mi, užkąsti karštais šašlykais 
bei lietuviškais cepelinais, su
trypti lietuvišką polką, pasi
šokti diskotekoje. Mažieji ge
gužinės lankytojai galės leisti 
laiką „Jump Tank" žaidime. 
Vyks loterija ir įvairūs žaidi
mai. Pradžia - 10 vai.r. Gegu
žinę rengia ir finansuoja 
..Foresight Business Consul
ting Inc." ir ,.Show Time En-
tertainment". Smulkesnė in
formacija tel. 708-267-1527. 

Klaidos atitaisymas. 
..Draugo" rugpjūčio 20 d. lai
doje. 6 psl. straipsnyje ..Vie
nas neramus žmogus ir didele 
jo akcija" turėtų būti: ..Illi
nois lietuvių respublikonų pir
mininkas Anatolijus Milunas". 
Atsiprašome. Redakcija 

Jim Ryan, respublikonų kandidatas \ Illinois gubernatoriaus postą rudens rinkimuose, maloniai prieme Illinois 
Respublikonu lygos pakvietimą dalyvauti S. m. rugpjūčio 25 d gegužinėje Pasaulio lietuvių centro sodelyje Nu
matoma turėti ir daugiau žymių valstijos politikų. Gera proga lietuviams pasirodyti esant aktyviems Amerikos 
politiniame gyvenime. Nuotraukoje - Jim Ryan. jo žmona Marie ir lietuviai respublikonai, rugpjūčio 14 d daly
vavę Illinois State Fair Spnngfielde Gubernatoriaus dienos renginyje Iš kaires Mindaugas Raukus. Anatolijus 
Milunas. Jim Ryan. Marie Ryan. Pranas Jurkus ir Leonas Maskaliūnas. Vytauto Jasinevičiaus nuotr 

mailto:indrele@voyager.net


PABENDRAVIMO 
PIETŪS 

Palaimintojo Jurgio Matu
laičio misija kviečia visus pra
leisti malonia popietę Lemon-
te. Pasaulio lietuvių centro 
didžiojoje salėje, s. m. spalio 6 
d. 12 vai. 

Pietus gamins Aldona Šoliū-
niene. gros Broniaus Mūro or
kestras. Stalus ar vietas užsi
sakykite skambindami Baniu-
tei Kronienei ;el. 630-968-
0184. 

5sž5a35 
Tradic in is , j au 24-asis Či

kagos džiazo fest ivalis šiais 
metais bus trumpesnis ir tęsis 
nuo ketvirtadienio iki sekma
dienio, rugpjūčiu 29-rugsėjo 1 
dienos. Festivalio koncertai 
vyks trijose Grant Parko sce
nose. Ketvirtadienį ir penkta
dienį muzikantai gros nuo 4 
vai.p.p. iki 9:30 val.v., o šešta
dienį ir sekmadienį - nuo 11 
vai.r. iki 9:30 val.v. Šįkart 
daug dėmesio bus skiriama is
torinėms džiazo figūroms -
Ahmal Jamal, Chico Hamil-
ton. Phil Woods. Mal Waldron, 
Shorter ir Von Freeman. Džia
zo mėgėjai prieš vakarinius 
koncertus ketvirtadieni ir 
penktadienį gali užsukti į Či
kagos kultūros centrą (Chica-
go Cultural Center; 78 E. Wa-
shington Str.), kur nuo 12:15 
vai.p.p. muzikantai pasirodys 
Claudia Cassidy Theatre salė
je, o ketvirtadienį - ir 4:30 
vai.p.p. Preston Bradley salė
je. Daugiau informacijos tel. 
312-744-3370 arba internete 
wuw.cityofchicago.org I 
specialevents 

Draugo knygynėlyje 

Knygoje „Tau tos fondas", 
išleistoje 2002 m. „Draugo" 
spaustuvėje, surinkta istorinė, 
bibliografinė medžiaga, kuri 
plačiai pasakoja apie VLIKo 
atsiradimą, jo veikėjus, apie 
VLIKo veiklą Lietuvoje, Vo
kietijoje. Amerikoje, Lietuvių 
Chartos paskelbimą, Tautos 
fondo įkūrimą ir veiklą, Tau
tos fondo paramą VLIKui ir 
1.1. Spausdinami Tautos fondo 
įstatai, minimi didžiojo New 
Yorko Tautos fondo darbuoto
jai, spausdinamas Tautos fon
do rėmėjų vardynas, rašoma 
apie įgaliotinius ir atstovybes, 
metinius susirinkimus, di
džiuosius darbus. 480 psl. 
knygos kietais viršeliais kaina 
- 35 dol., persiuntimo mokes
tis - 3.95 dol. (Illinois gyven
tojai dar prideda 8.75 proc. 
mokesčių). 

„Draugo" rėmėjai 
P r a n a s ir Žibutė P r a n c -

kevičiai , gyvenantys Lemont, 
IL, atsilygindami už „Draugo" 
pokylio laimėjimų bilietėlius, 
atsiuntė 40 dol. auką. Esame 
labai dėkingi! 

Vakarų Pennsy lvan i jo s 
Lietuvių pi l iečių d raug i j a 
(Lithuanian Citizens' Society 
of VVestern Pennsylvania), 
prasitęsdama „Draugo" pre
numeratą, mūsų iždą praturti
no 100 dol. auka. Tariame 
nuoširdų ačiū! 

Sofija J e l i o n i e n ė , gyve
nanti Danen, IL. atsilyginda
ma už „Draugo" pokylio prizų 
bilietėlius, pridėjo 40 dol. 
auka. Ačiū už paramą! 

• Amerikos Lietuvių ra
dijas, vad. Anatolijus Siutas -
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
per WCEV 14.50 AM. Tel . 
773-847-4903, adresas: 4459 
S.Francisco, Chicago, IL 60632 

KALENDORIUS" 
Rugpjūčio 23 d.: Šv Rože Limie-

te; Baumilas. Gilius. Girmantas. 
Liudyte. Pilypas. Tautgailė Juodojo 
kaspino diena Lietuvoje. 

Rugpjūčio 24 d.: Alicija. Audro
nis. Baltramiejus (Baltrus), Michali
na, Mykole, Rasuole. Viešvilas. 

TARP MŪSŲ KALBANT 
VILNIEČIO MOKSLININKO ĮSPŪDŽIAI 

TEXAS VALSTIJOJE 
„Draugo" dienraštyje kele

tą kartų buvo rašyta apie lie
tuvininkus, kurie prieš maž
daug pusantro šimto metų 
atvykę į Ameriką, įsikūrė 
Texas valstijoje, netoli York-
town miestelio. 

Dr. Vytis Čiubrinskas (an
tropologas), Fulbright stipen
dininkas, Lituanistikos tyrimo 
ir studijų centro kvietimu, ne
seniai lankės Texas valstijoje 
ir atliko ten gyvenusių lietu
vininkų bei jų palikuonių pir
minį tyrinėjimo projektą. Pra
ėjusią savaitę šiame dienraš
tyje buvo pradėtas pasikal
bėjimas su dr. V. Čiubrinsku. 
Štai pasikalbėjimo pabaiga. 

— Gerbiamasis, sakykite, 
koks yra jūsų atliktos eks
pedicijos „grobis?™. 

— Grobis, sakyčiau, gana 
geras, nes lauko tyrinėjimuose 
arba ekspedicijoje išbuvau vi
sas tris dienas. Ir tos dienos 
prabėgo kaip pusvalandis, ka
dangi nebuvo laiko nei atsi
kvėpti, nei telefonu paskam
binti, nei normaliai užkąsti. 
Dėl to rezultatai yra džiugi
nantys. Yra padaryta antka
pių paminklų atspaudų, įvai
rių dokumentų ir ankstyvųjų 
ateivių (lietuvininkų) rašytų 
laiškų kopijų. Vieni laiškai 
buvo rašyti iš Yorktown, Gal-
veston ar Houston, o kiti iš 
Šilutės, Juodkrantės, Klaipė
dos, Karaliaučiaus. 

— Reikėtų sakyti, jog 
tuometiniai išeiviai (lietu
vininkai) buvo gana raštin
gi žmonės? 

— Taip. Jie buvo labai raš
tingi ir jų kalba buvo nepa
prastai graži. Jų kalboje ma
žai germanizmų. Tai mane la
bai nustebino. Kita, kaip Jūs 
sakote, grobio dalis, yra dide
lė vaizdinė. Padariau daugiau 
300 fotonuotraukų, kuriose 
daugiausia atsispindi lietuvi
ninkų kapinės, bažnyčios, so
dybos, gyvenamoji aplinka. 

Taipgi padariau unikalių 
daiktų nuotraukų. Pavyzdžiui, 
verpimo ratelis, atsivežtas iš 
Mažosios Lietuvos. Dabar tas 
ratelis eina iš rankų į rankas, 
iš kartos į kartą. Taipgi dau
gybė perfotografuotos doku
mentikos, įvairių senų nuot
raukų. Be to, turėjau pasikal
bėjimų. Klausinėjau apie jų 
lietuviškumą, jų giminės isto
riją, ką jie atsimena iš savo 
senelių ir prosenelių? Jie la
bai vertina savo lietuvišką 
kilmę. 

— Mūsų knygose, mūsų 
mokyklų vadovėliuose tei
giama, kad pirmieji atei
viai iš Lietuvos kūrėsi 
Pennsylvanijoje ir dau
giausia dirbo anglių kasyk
lose. Dabar aiškėja, kad 
ateiviai i š Mažosios Lietu
vos atvyko dar anksčiau. 
Sakykite, ar įmanoma tuo 
sudominti atitinkamas Lie
tuvos institucijas? 

— Ne tik įmanoma, bet aš 
jaučiu pareigą, tai padaryti. 
Tačiau gali kilti klausimas, o 
kur jų veikla, bažnyčios, mo
kyklos? Į šį klausimą atsakyti 
nebūtų lengva. Tačiau yra ki
tokių lietuvybės įrodymų. 
Kaip antai, lietuviškai rašyti 
laiškai, lietuviškos maldakny
gės, verpimo ratelis, žuvims 
gaudyti tinklas, daugybė 
rankdarbių. Aš manyčiau, kad 
mes turėtume šie tiek pako
reguoti savo knygas ir vadovė
lius. Žinia, reikia skubėti, rei
kia tęsti pradėtą darbą, pra
dėtus pasikalbėjimus apie jų 
promočiutes, prosenelius ir t.t. 

— Aš manyčiau, jog šian
dien galima drąsiai sakyti, 
kad Jūsų aplankyti žmo
nės yra tikrai mūsiškiai, 
nors j ie težino vieną kitą 
l ietuvišką žodį. Ar ne? 

— Aš tikrai sutikčiau su 

Jūsų pasakymu, jog taip ga
lima teigti. Aš dar norėčiau 
pridurti, kad tie žmonės, at
vykę iš kaizerio valdytos Vo
kietijos pakraščio, buvo liute
ronai ir daugiausia dvikalbiai. 
Iš daugelio duomenų matyti, 
jog jie buvo labai raštingi ir 
energingi. Jie atsivežė savo 
daiktų, kaip verpimo ratelį, 
žuvims gaudyti tinklą ir kt. 
Atsivežė savo nagingumą, su
manymų tvirtybę. Jie ėmėsi 
ne tik ūkininkavimo, bet ir 
verslo. Atrodo, kad jie kurį 
laiko tarpą jautėsi lietuviais, 
šnekėjo lietuviškai. Jų pali
kuoniai labai didžiuojasi sa
vo kilme ir savo giminaičių su
sitikimuose (suvažiavimuose) 
visada pabrėžia savo lietuviš
ką kilmę. Taipgi reikia pasa
kyti, kad juose didėja susido
mėjimas nuvykti į Lietuvą ir 
surasti savo protėvių tėviškes, 
sodybas. Tai mane džiugina. 
Jie laikytini 100 proc. lietu
viais, arba, geriau pasakius, 
lietuvininkais. 

Maria Kirlicks Gelszus, kilusi iš 
Kirlicken, Šilutės apylinkės, 1857 
m. atvykdama į JAV, atsivežė ver
pimo ratelį. Nuotraukoje - dabar
tinė ratelio paveldėtoja, proanūkė 
Myrtle Schlichting. 

V. Čiubrinsko nuotr. 
— J ų dauguma atvyko iš 

Heydekrug apylinkių. Ka
žin, ar jiems yra žinoma, 
kad Heydekrug yra Šilutė? 

— Taip. Jiems yra žinoma. 
Ir kaip anksčiau sakiau, yra 
norinčių ten nuvažiuoti. Tai 
labai džiugina, kaip džiugina 
faktas, kad yra pastatytas 
žymeklis, kuriame įamžinta 
jų lietuviškoji praeitis. Jie 
stengias pabrėžti, kad Hey
dekrug nėra Vokietijoje ar Ry
tų Prūsijoje, bet Lietuvoje. 
Įdomu, kad jų lietuviškumas 
atsispindi ir laikraščių nekrolo
guose, kad tas ir tas buvo gi
męs, ne kur kitur, bet Lietu
voje. 

— Man atrodo, kad jie sa
vo dvasia yra lietuviškes-
ni už kai kuriuos kitus, 
JAV gyvenančius, mūsų 
tautiečius, nors j ie ir ne
kalba lietuviškai. 

— Pritariu Jūsų žodžiams. 
— Ar Jūs, sugrįžęs į Lie

tuvą, teiksitės pakartoti, 
tai, ką dabar man pasako
jate? 

— Žinoma. Aš pasistengsiu, 
kiek tik įmanoma, parekla
muoti šį unikalų faktą. Aš 

Texas valstijoje gyvenę lietuvinin
kai melsdavosi iš lietuviškų mal
daknygių ir skaitydavo Tilžėje lie
tuvių kalba išleistas religines kny
gas. Nuotraukoje - vienos religines 
knygos titulinis puslapis. 

V. Čiubrinsko nuotr. 
t ikrai nenorėčiau nuošalyje 
palikti pradėto projekto ir jį, 
jei bus įmanoma, tęsti toliau. 

— Na, o kuo mes, Ameri
k o s l ietuviai , galėtume pri
s idėt i pr i e tol imesnio tyri
nėj imo? 

— Labai geras klausimas. 
Iš tikrųjų žinodamas, kokia 
yra plati Amerikos lietuvybė 
ir kiek daug yra Amerikos lie
tuvių kilmės žmonių, o, kita 
vertus, nedaug veiklių žmo
nių, aš nedrįsčiau tiksliau 
prognozuoti. Gal, sakau, rei
kėtų viltis trečiosios lietuvių 
ateivių bangos geranorišku
mu. Galbūt atsiras žmonių 
kaip Gedrimas, Reneckis ir ki
ti. Be abejo, LTSC dirbantieji 
t ikriausiai inicijuos tolimesnį 
tyrinėjimą. O apskritai, tai ma
nyčiau, kad pirmiausia reikė
tų, kiek įmanoma skubiau su
grįžti į vietą ir daryti pasi
kalbėjimus su tais, kurie gali 
nusinešti į nežinią daugybę la
bai vertingos informacijos. Pa
minklai ir dokumentai gali 
dar t ruput į palaukti, bet žmo
nės ir laikas nelaukia. 

— V i sas Jūsų parvežtas 
turtas , kurį anksčiau pa
v a d i n a u grobiu, dabar yra 
l a i k o m a s Čikagoje veikian
č iame Lituanist ikos tyrimo 
ir studijų centro archyve. 

— Tikrai taip. Aš, viską su
tvarkęs ir pasikalbėjęs su 
centro vyriausiu vadovu dr. 
Jonu Račkausku, perdaviau 
archyvo vadovei Skirmantei 
Miglinienei. Taigi, galima sa
kyti, dabar jau egzistuoja ats
kiras Texas lietuvių fondas. 

— Gal dar ką galėtumėte 
pridurt i? 

— Aš manau, kad būtina 
pasakyti , jog tenykščių lietu
vių kilmės žmonių protėviai 
dalyvavo Pilietinio karo ei
goje. Tai yra pažymėta ir ma
no anksčiau minėtame žy
meklyje. Taipgi norėčiau iš
reikšti padėką ir pagarbą 
man talkininkavusiems asme
nis. Ypatingai Patsy Hand, 
Beverly Bruns, Alvin Stan-
chos ir kitiems. 

— Ač iū už gausią infor
maciją. Ačiū už pasikalbė
j imą. Linkime geriaus ios 
s ė k m ė s ir tariame iki malo
n a u s p a s i m a t y m o . Kalbėjosi 

Petras Petrut is 

Alvin St;»ncho> ir Patsv Hand. Texas gyvenus ių 
it-, ir.n didznioiasi savo lietuviška kilme 

r t u v i m n k u palikuoniai, 
V. ("'iubrinsko nuotr 
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