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Teniso žaidynės 
Clevelande; krepšinis - 
geras šeimos sportas.

2 psl.

Danutė Bindokienė: 
vyresnioji išeivių karta 
dar gyva, neskubėkime 
palaidoti; sunkiai 
besiverčiančios 
pasaulio oro linijos 
moka duoklę Rusijai 
už jos oro erdvę.

3 psl.

„Bičiulystė” atsako 
Povilui Vaičekauskui.

4 psl.

Dar niekada manęs, 
grįžusios iš Lietuvos, 
nepaklausė, kas ten 
gero, - rašo P. Šlu- 
tienė.
5 psl.

* Viešnagę Australijoje 
Lietuvos krepšinio lygos 
čempionė Vilniaus „Lietuvos 
ryto” komanda pradėjo triuš
kinama pergale 140:72 nu
galėję jaunų krepšininkų 
„Waratah Ali Stars” rinktinę.

* Pirmąją pergalę nau
jajame sezone iškovojo 
Kauno „Žalgirio” krepšinin
kai, trečiadienį Klaipėdoje 
draugiškose rungtynėse 96:94 
nugalėję Pruškovo MKS (Len
kija) klubą. Rezultatyviausiai 
nugalėtojų gretose žaidė kan
didatas į krašto puolėjo pozici
ją 31 metų 206 cm ūgio veng
ras Komei David, pelnęs 23 
taškus. „Mes dar toli nuo 
krepšinio ir dar toliau nuo ge
ro krepšinio. Nežaidė visi pa
grindiniai krepšininkai, nes 
komanda dar tik pradeda pa
siruošimą sezonui”, sakė 
„Žalgirio” vyriausiasis trene
ris Algirdas Brazys.

* Italijos dviračių ko
manda „Lampre-Daikin” 
tebėra suspendavusi savo na
rį lietuvį Raimondą Rumšą. 
„Nežinom, kada Raimondas 
galės sugrįžti į lenktynių tra
sas, nes jo žmonos Editos pa
dėtis yra sunki”, teigė „Lamp- 
re-Daikin” atstovas ryšiams 
su visuomene Fernando Cor- 
tinovis.

* Ketvirtadienį Lozano
je (Šveicarįja) posėdžiavęs
tarptautinio olimpinio ko
miteto (TOK) vykdomasis ko
mitetas nusprendė, kad dai
lusis čiuožimas liks olimpinių 
žaidynių programoje. Virš 
dailiojo čiuožimo debesys su
sikaupė po 2002 m. Salt Lake 
City olimpiados teisėjavimo 
skandalų. Kaip pranešė TOK, 
be jokių abejonių liks visos 
dailiojo čiuožimo rungtys — 
sportiniai šokiai, porinis čiuo
žimas bei vyrų ir moterų vie
netų varžybos. Beje, išvakarė
se TOK vadovybė rekomenda
vo iš vasaros olimpinių žaidy
nių programos išbraukti beis
bolą, softbolą ir šiuolaikinės 
penkiakovės varžybas. Vietoj 
šių sporto šakų gali boti 
įtrauktas golfas ir regbis. Be 
olimpinių žaidynių gali likti ir 
graikų-romėnų imtynės bei 
jojimas.

Sausra sekina 
Lietuvos vandens

šulinius
Dėl vyraujančių karštų ir 

sausų orų Lietuvoje mažėja 
gruntinio vandens atsargos, 
tačiau pavojus likti be van
dens gresia tik kastiniais šu
liniais besinaudojantiems gy
ventojams.

Gilesniems požeminio van
dens šaltiniams sausros po
veikis bus menkas, nes Lie
tuva sunaudoja tik dalį pože
minio vandens išteklių, prane
šė Lietuvos geologijos tarnyba 
(LGT).

Geologų vykdomo Požemi
nio vandens valstybinio stebė
jimo duomenimis, numatomi 
požeminio vandens ištekliai 
sudaro 3.2 mln. kubinių metrų 
per parą, tuo tarpu šiuo metu 
suvartojama tik maždaug treč
dalį — 1 mln. kubinių metrų 
per parą. Todėl pavojaus, kad 
gėlo vandens ištekliai Lietuvo
je išseks, nėra.

Tačiau, kaip sakė LGT 
Hidrogeologijos skyriaus ve
dėjo pavaduotoja Janina Gied
raitienė, karšti orai ir kritulių 
trūkumas nėra palankus 
gruntinio vandens mitybai, 
ypač molingo grunto rajo
nuose, kur požeminis vanduo 
yra negiliai ir teka lėčiau.

Vakarų Lietuvoje nuo pa
vasario iki liepos pabaigos 
gruntinio vandens lygis nukri
to nuo 1 iki 2.64 metro, ryti
niuose rajonuose — net iki 
3.16 metro. Todėl vanduo 
nepatenka į negilius, 2-3 met
rų gylio kastinius šulinius.

Po 12 metų poilsio specialios gatvių laistymo mašinos vėl įjungė savo mo
torus, ir galingos vandens čiurkšlės ėmė gaivinti įkaitusį asfaltą. Taip 
ketvirtadienį prie Sereikiškių parko prasidėjo sostinės gatvių plovimas, 
kurį surengė Vilniaus miesto savivaldybė ir uždaroji akcinė bendrovė 
„Philip Morris Lietuva”. Gatvių plovimas — dar viena Vilniaus miesto 
savivaldybės inicijuojamos programos „Dovana Vilniaus bendruomenei” 
dalis. Kęstučio Vanago (ELTA) nuotr.

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

žinių agentūrų praneSimais)

Vašingtonas. Įstrigus pa
saulinei kampanijai atkirsti 
„ai Qaeda” finansavimo šalti
nius, Osama bin Laden tero
ristų tinklas „ai Qaeda” vėl 
turi galimybę gauti dešimtis 
milijonų dolerių nauju įplau
kų, ketvirtadienį pranešė 
„The Washington Post”, rem
damasis Jungtinių Tautų ata
skaita. „Al Qaeda” ir toliau 
gauna lėšas iš O. bin Laden 
paveldėto asmeninio turto, 
taip pat iš investicijų bei lab
daros organizacijoms skirtų 
lėšų, kurios buvo nukreiptos į 
šalį arba iššvaistytos. Šios or
ganizacijos finansiniai rėmėjai 
Siaurės Afrikoje, Artimuo
siuose Rytuose ir Azijoje nau
dojasi mažiausiai 30 mln. dol. 
investicijų, o kai kuriais skai
čiavimais jos siekia net 300 
mln. dol. Ataskaitoje teigia
ma, kad „ai Qaeda” vėl ren
giasi smogti jam parankiu 
laiku.

Pasaulio artojų varžybose Lietuvai bus atstovaujama ketvirtą kartą. Ketvirtadienį Lietuvos artojų delegacija 
išlydėta dalyvauti Pasaulio artojų varžybose Šveicarijoje, vyksiančiose rugsėjo 7-8 dienomis. Lietuvos artojų aso
ciacijos prezidento dr. Alfonso Malinausko teigimu, šiais metais Lietuvai atstovaus

Nuotr.: (Iš kairės) Lietuvos artojų asociacijos prezidentas dr. Alfonsas Malinauskas, žemės ūkio ministras 
Jeronimas Kraujelis bei 2001 Lietuvos artojų varžybų nugalėtojas Arvydas Gansiniauskas ir 2002 metų tokių pat 
varžybų čempionas Rimantas Garuckas. Kęstučio Vanago (Elta) nuotr.

Dėl E. Rumšienės bylos prezidentas 
išsikvietė Prancūzijos diplomatą
Vilnius, rugpjūčio 29 d. 

(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus ketvirtadienį pa
sikvietė Prancūzijos laikinąjį 
reikalų patikėtinį Lietuvoje 
pokalbiui apie Prancūzijoje 
įkalintą lietuvių dviratininko 
Raimondo Rumšo žmoną Edi
tą.

Iš anksto apie V. Adam
kaus ir Prancūzijos laikinojo 
reikalų patikėtinio Olivier

Crawford, Texas. Jung
tinės Valstijos sieks nušalinti 
Irako prezidentą Saddam 
Hussein net jeigu jis leis JT 
specialistams atnaujinti Irako 
masinio naikinimo ginklų pa
jėgumų patikrinimus, trečia
dienį pareiškė vienas JAV ats
tovas. Paklaustas, ar Irako 
prezidentas gali imtis kokių 
nors žingsnių, kad JAV nebe
siektų jo nušalinti, atstovas 
atsakė neigiamai. „Režimo 
pakeitimas yra šios vyriausy
bės politika”, sakė atstovas.

Briuselis. Europa patiria 
vis didesnį spaudimą pareikš
ti nuostatą dėl JAV siekio 
gauti išimtį iš Tarptautinio 
baudžiamojo teismo (TBT) 
teismingumo. Pirmadienį JAV 
Valstybės departamentas pa
reiškė atvirą nepritarimą ES 
ketinimui laikytis bendros 
nuostatos, sprendžiant, ar

Poupard, kuris šiuo metu pa
vaduoja iš Lietuvos išvykusį 
Prancūzijos ambasadorių 
Jean-Bernard Hart, nebuvo 
skelbta.

Kaip sakė šaltiniai Prezi
dentūroje, susitikimą pasiūlė 
pats prezidentas. Pokalbyje 
buvo kalbama apie E. Rum- 
šienę, kuri nuo liepos 28 d. yra 
sulaikyta ir įkalinta Bonne- 
ville miesto kalėjime. Prezi
dentas paprašė atkreipti dė
mesį į susiklosčiusią padėtį ir 
ypač į tai, kad E. Rumšienė 
yra trijų vaikų motina, šiuo 
metu mažamečiai Rumšų vai
kai kartu su tėvu gyvena Ita
lijoje.

Tuo tarpu O. Poupard BNS 
atsisakė komentuoti pokalbio 
su prezidentu turinį, teigda
mas, kad su V. Adkmkum ap
tarė dvišalius santykius, tarp 
kurių — ir Editos Rumšienės 
byla.

Tai ne pirmas O. Poupard 
susitikimas su Lietuvos atsto
vais, kuriame kalbama apie 
įkalintą Lietuvos dviratininko 
žmoną. Rugpjūčio viduryje 
diplomatas susitiko su užsie
nio reikalų ministru Antanu 
Valioniu, Nukelta į 5 psl.

pasirašyti su Vašingtonu su
tartis dėl JAV karių ir parei
gūnų neliečiamybės persekio
jimo dėl karo nusikaltimų at
veju. „Tai akivaizdus išbandy
mas Europos Sąjungos užsie
nio politikos koordinavimui”, 
pareiškė „Human Rights 
Watch” atstovė Lotte Leicht. 
„Jeigu Europos Sąjunga dabar 
susvyruos, patys atkakliausi 
vienašališkos politikos šalinin
kai, esantys Bush administ
racijoje, gaus didelį padrąsi
nimą naujoms užsienio politi
kos iniciatyvoms, kuriose bus 
mestas iššūkis tarptautinei 
teisei”, pridūrė ji.

Stokholmas. Švedijos už
sienio reikalų ministrė Anna 
Lindh trečiadienį atmetė Ru
sijos prezidento Vladimir Pu- 
tin pasiūlymą dėl bevizio reži
mo Rusijos piliečiams, keliau
jantiems į Europos Sąjungos 
valstybes. Rusijai svarbu 
liautis reikalavus bevizio (re
žimo) kaip vienintelio sprendi
mo. Verčiau ji stengtųsi, kad 
vizą botų galima gauti kaip 
įmanoma lengviau”, sakė mi
nistrė.

Hamburgas. Vokietijos 
muitininkai Hamburgo uoste 
sulaikė Izraelio laivą, kuris

Australijos Senato 
vadovas — lietuvių 

draugas
Vilnius, rugpjūčio 28 d. 

(BNS) — Australijos Senato 
Aukštųjų rūmų vadovu trejų 
metų kadencijai išrinktas Lie
tuvos draugas — senatorius 
Paul Calvert.

Kaip pranešė Seimo Ryšių 
su visuomene skyrius, prieš 
porą metų šio senatoriaus pa
siūlymu abeji Australijos par
lamento rūmai — Žemieji ir 
Senatas — paminėjo masinius 
trėmimus iš sovietų okupuotų 
Baltijos valstybių.

Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, P. Calvert drauge su 
Australijos parlamento dele
gacija lankėsi Lietuvoje.

Senatorius nuo Tasmanijos, 
Liberalų partijos narys P. Cal
vert tapo 21-uoju Australijos 
Senato prezidentu.

Lietuvos medikai 
rengiasi tarnybai 

Afganistane
Keturi Lietuvos karo medi

kai toliau rengiasi dalyvavi
mui Jungtinių Tautų taikos 
palaikymo misijoje Afganis
tane. Numatoma, jog lietuviai, 
Čekijos karo lauko ligoninės 
sudėtyje, Nukelta į 5 psl.

kaip įtariama, plukdė karinį 
krovinį. Laivas gabeno gumi
nes detales, kurios gali būti 
panaudotos tankų ir šarvuočių 
vikšrams gaminti. Izraelio 
Gynybos ministerija informa
vo, kad krovinys konfiskuotas, 
Vokietijos muitinės pareigū
nams išsiaiškinus, jog jis ga
benamas į Iraną, o ne į Tailan
dą, kaip buvo nurodoma oficia
liai. Vokietijos pareigūnai nu
rodė Izraeliui, jog krovinį su
laikė gavę žvalgybinės infor
macijos, kad jį ketinama ga
benti į Iraną. Irano užsienio 
reikalų ministerija kategoriš
kai paneigė šiuos įtarimus.

Varšuva. Artėjant Len
kijos vietos rinkimams, kurie 
įvyks spalio 27 d., prarastas 
pozicijas atgauna buvusi ko
munistinė Kairiųjų demokra
tų sąjunga (KDS). Visuomenės 
nuomonės tyrimo agentūros 
apklausa rodo, kad kairiuosius 
remia 30 proc. lenkų.

Johanesburgas. Jungti
nių Tautų (JT) Žemės apsau
gos viršūnių susitikime Joha- 
nesburge politinė atmosfera 
kaista, nes JAV ir Europa lai
kosi skirtingų nuostatų dėl

Kovoje dėl prezidento posto — 
politikos naujokas

Vilnius, rugpjūčio 29 d. 
(BNS) — „Pradedančiu politi
ku” save vadinantis žurna
listas Vytautas Kundrotas ke
tina mėginti laimę Lietuvos 
prezidento rinkimuose, propa
guodamas tautines bei konser
vatyvias nuostatas.

Iki šiol politikoje nesireiškęs 
43 metų V. Kundrotas spau
dos konferencijoje ketvirta
dienį pasidalijo su žurnalis
tais mintimis apie išsilavini
mo svarbą, žemus moksli
ninkų atlyginimus, tautininkų 
partijas.

„Dešiniosios politinės nuos
tatos siejasi su tuo, kad žmo
nės turi būti išsilavinę, kad 
galėtų turėti nuomonę apie 
vertybes, žinoti, kaip jas iš
saugoti, suprasti, kad ver
tybės yra dalykas, dėl kurio 
mes gyvenam, kuriam verta 
aukoti laiką ir išteklius”, sam
protavo kandidatas. Pripaži
nęs, kad jo galimybės laimėti 
rinkimus nėra didelės, rin
kimų komandos dar neturintis 
V. Kundrotas teigė, jog dauge
lis kandidatuoti prezidento 
rinkimuose besiruošiančių po

Kandidato į prezidentus 
skrydžiai neapsiėjo be nuotykiu
Vilnius, rugpjūčio 29 d. 

(BNS) — Kandidatuoti į Lie
tuvos prezidentus siekiančio 
Liberalų demokratų partijos 
pirmininko Rolando Pakso 
sraigtasparnis Alytuje apgadi
no neseniai suremontuotus 
sporto rūmus.

Į susitikimą su Alytaus gy
ventojais antradienio vakarą 
R. Paksą skraidinęs sraigta
sparnis leisdamasis nuplėšė 
ką tik suremontuotą miesto 
sporto rūmų lubų plokštę, o 
aikštėje susirinkusius alytiš
kius „pavaišino” dulkių sūku
riu.

Kandidato į prezidentus rin
kimų štabas savo lėšomis 
ėmėsi tvarkyti apgadintas lu
bas ir pažadėjo suremontuoti 
viską, ką tik užkliudė išsi
nuomotas orlaivis.

R. Pakso sraigtasparnio 
lakūnas dar pirmadienį susi
laukė Civilinės aviacijos sau
ga besirūpinančių pareigūnų 
įspėjimo dėl manevrų Plate

besivystančių valstybių ir ap
linkosaugos. Vašingtono są
jungininkės ragina jį patvir
tinti Kioto protokolą dėl kovos 
su pasaulinio klimato šiltėji
mu, nes JAV labiausiai iš visų 
pasaulio valstybių teršia at
mosferą šiltnamio efektą suke
liančiomis dujomis. Tuo tarpu 
skurdžiausios pasaulio valsty
bės, esančios Afrikoje, Azijoje, 
Lotynų Amerikoje ir Karibuo
se, mano, kad, skyrus joms da
lį milijardo JAV dolerių, kuris 
kasdien atitenka ir taip tur
tingiems Europos bei JAV ūki
ninkams, jos galėtų pragyven
ti pačios ir padidintų bendrąją 
pasaulio gerovę.

Bagdadas. Oficiali Irako 
žiniasklaida ketvirtadienį pa
ragino arabų valstybes per
svarstyti savo santykius su 
JAV, kad būtų sužlugdytas 
Vašingtono rengiamas „są
mokslas” nuversti prezidento 
Saddam Hussein režimą. 
„Amerika — ne toks jau bai
sus baubas, bet nors jai užteko 
karinės galios terorizuoti pa
saulio tautas, ji nepąįėgė nu
kariauti tautos, kuri tiki savo 
teisėmis, turtais ir galimybė

litikų „gyvena šia diena” ir ne
turi pakankamai « nuostatų, 
kurios „pakeltų šalies lygį ir 
vardą”.

Vilniuje leidžiamo žurnalo 
„Mokslo Lietuva” redakcijo
je dirbantis žurnalistas sakė 
esąs pasiryžęs pertvarkyti 
esamą valdžių padalinimą ir 
labiau atskirti prezidento bei 
premjero kompetencijas. Jo 
nuomone, Nukelta į 5 psl.

Vytautas Kundrotas

liuose šeštadienį, sukėlusių 
ten stovyklavusių liberalų su
sirūpinimą. Anot spaudos, 
sraigtasparnio skrydžiai nedi
deliame aukštyje prąjuokino 
vienus stovyklautojus, papik
tino kitus, išgąsdino jų vaikus. 
Liudytojų teigimu, nuo Pla
telių ežero pusės atskridęs
sraigtasparnis gana nedide
liame aukštyje 5-7 minutes 
suko ratus virš stovyklos.

Tuo tarpu Liberalų demok
ratų partįjos atstovas spaudai 
Aidas Petrošius ketvirtadienį 
teigė, kad skrydis Alytuje 
atskleidė sporto rūmų remon
tininkų darbo trūkumus. 
„Maždaug 1.5 metro pločio ir 
20-30 metrų ilgio skardinės 
apdailos juosta turėjo būti 
medvaržčiais prisukta prie 
medinio karkaso. Sraigtaspar
nio sukeltas gūsis nuplėšė 
skardas, nes jos, pasirodo, 
išvis nebuvo pritvirtintos”, 
pasakojo A. Petrošius.

mis”, rašoma spaudoje. Pa
brėždamas, kad „Jungtinės 
Valstijos laiko arabus priešais, 
nenusipelniusiais turtų (tai 
yra naftos), kuriuos Dievas 
jiems suteikė”, vienas laik
raštis ragina arabus neiti į są
jungą su Vašingtonu, kad ap
saugotų savo pačių tikslus.

JAV karinė ataka prieš 
Iraką turėtų „tikrai neigiamą 
poveikį” islamo pasauliui, 
ketvirtadienį įspėjo Pakistano 
prezidentas Pervez Musharraf 
transliuotame interviu BBC 
radjjui. Nors Pakistano vy
riausybė teberemia JAV prezi
dento George W. Bush karą 
prieš terorizmą, „tai nereiš
kia, kad galime pradėti daly
vauti veiksmuose visame pa
saulyje", sakė P. Musharraf.

Maskva. Rusijos katalikų 
bendruomenės vadovybė ste
bisi tuo, kad Rusįjos valdžia 
atsisakė pratęsti vizą kunigui 
Stanislav Krąjniak, kuris me
tus buvo Jaroslavlio katalikų 
parapijos klebonas.

» .
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SPORTO APŽVALGA

TENISO ŽAIDYNĖS CLEVELANDE
2002 metų Š. Amerikos lie

tuvių lauko teniso pirmenybės 
ir II Clevelando LSK „Žaibo” 
kviestinis turnyras įvyko š.m. 
liepos 27-28 d. Euclid Memo- 
rial Park, Euclid, Ohio.

Turnyre dalyvavo 14 vyrų, 
jų tarpe 2 jauniai ir 7 moterys, 
iš kurių 3 mergaitės. Taigi iš 
viso buvo 21 žaidėjas. Pagal 
vietoves, 12 žaidėjų buvo iš 
Clevelando apylinkių, 3 iš To
ronto, Ont., 2 iš Hamiltono, 
Ont., 2 iš Washington, D.C., 
ir po 1 iš Čikagos ir Pitts- 
burgh, PA.

Dėmesio centre buvo vyrų 
vieneto atviros („Open”) var
žybos, kuriose dalyvavo 8 žai
dėjai, burtų keliu padalinti į 
A ir B grupes. Pirmiausia bu
vo žaidžiama grupėse, taškų 
(„Round Robin”) sistema. Po 2 
žaidėjus iš grupių kvalifikavo- 
si į finalinį ratą, kur žaidė vie
no minuso sistema. Išskyrus 
finalą, buvo žaidžiamas vienas 
8 žaidimų setas.

Grupėse žaidėjai pagal lai
mėtų — pralaimėtų žaidimų 
skaičių pasiskirstė taip.
‘ A grupėje: 1) Romualdas 
Tarasevičius (Clevelando „Žai
bas”) 3-0, 2) Kęstutis Jankaus
kas (Washingtono „Vėjas”) 2- 
1), 3) Dainius Šilgalis („Žai
bas") 1-2, 4) Rytas Urbaitis 
{„Žaibas") 0-3.

B grupėje: 1) Šarūnas Sta
nislovaitis (Čikaga) 3-0, 2) Eu
genijus Krikščiūnas (Toronto)
2-1, 3) Dan Rukšėnas (Hamil
tono „Kovas”) 1-2, 4) Andrius 
Vaičiūnas (H. „Kovas”) 0-3.

Finaliniame rate R. Tara
sevičius įveikė E. Krikščiūną
8-3, o Š. Stanislovaitis K Jan
kauską irgi 8-3. Finale R. Ta
rasevičius nugalėjo Š. Stanis- 
lovaitį 6-4; 6-1, laimėdamas' 
pereinamąją taurę ir aukso 
medalį. Rungtynes dėl 3-čios 
vietos — bronzos medalio lai
mėjo E. Krikščiūnas prieš K. 
Jankauską 8-1

Moterų vienete dalyvau
jant 4 žaidėjoms, buvo sužais
tas vienas ratas taškų siste
ma, kur Danutė Miselienė 
(Pittsburgh, PA) įveikusi visas 
varžoves, tapo laimėtoja 3-0. 
Antroje vietoje liko Gražina 
Vamelienė (Cl. „Žaibas”) 2-1,
3-je Virginįja 
(„Žaibas”) 1-2 ir

Motiejūnienė 
4-je Diane 

Krikščiūnienė (Toronto) 0-3. 
Vyru senjorų (45 metų ir

S Amerikos lietuvių lauko teniso turnyro vyrų vieneto (45 metų) klasės 
laimėtojai: Algis Gudėnas (III vieta), Kęstutis Kliorys (I vieta), Jurgis Vo
dopalas (II vieta).

S Amerikos lietuvių lauko teniso turnyro moterų čempionės Euclid Me- 
morial Parke liepos 27 dieną: Danutė Miselienė, Diane KnkSčiūnienė, 
Virginija Motiejūnienė, Gražina Varnelienė

vyresnių) vienete dalyvavo 
4 žaidėjai, kurie pirmiausia 
sužaidė vieną ratą taškų siste
ma, kurio pasekmės buvo: 1) 
Kęstutis Kliorys („Žaibas”) 3- 
0, 2) Jurgis Vodopalas (W. 
„Vėjas”) 2-1, 3) Algis Gudėnas 
(„Žaibas”) 1-2, 4) Eugenijus 
Šilgalis („Žaibas”) 0-3. Dėl 
čempionato rezultatų papildo
mose rungtynėse K. Kliorys 
įveikė J. Vodopalą 7-6; 6-3.

Jaunių vienete (18 metų ir 
jaunesnių) Justinas Slavins
kas („Žaibas”) laimėjo dvejas 
rungtynes prieš Aleksą Sa- 
kenes („Žaibas”) 6-3; 6-3 ir 6- 
0; 6-1. Tik 2 žaidėjai.

Mergaičių (18 metų ir 
jaunesnių) vienete dalyvavo 
3 žaidėjos. Taškų sistema 
žaistose varžybose Casaie Sa- 
kenes („Žaibas”) nugalėjo Ves
tą Dvareckaitę („Žaibas”) 8-5 
ir Larisą Krikščiūnaitę (To
ronto) 8-0, laimėdama pirmą 
vietą. Antrąja liko V. Dvarec
kaitė, įveikusi L. Krikščiūnai
tę 8-0.

Vyrų dvejete buvo 6 poros. 
Žaista vieno minuso sistema. 
Pirmoje pusėje A. Gudėnas-Š. 
Stanislovaitis įveikė D. Ruk- 
šėną-A. Vaičiūną 8-3 ir J. Vo- 
dopalą-K. Jankauską 8-7. Ant
roje pusėje R. Urbaitis-K. 
Kliorys laimėjo prieš E. Šil- 
galį-D. Šilgalį 8-5, tačiau pra
laimėjo prieš E. Krikščiūną-R. 
Tarasevičių 3-8. Finalas liko 
nesužaistas dėl audros, tačiau 
laimėjimas užskaitytas E. 
Krikščiūnui-R. Tarasevičiui be 
žaidimo, kadangi A. Gudėno- 
Š. Stanislovaičio pora negrįžo 
į varžybas po audros.

Mišriame dvejete — 4 po
ros. Pirmoje pusėje V. Motie- 
jūnienė-R. Tarasevičius įveikė 
D. Krikščiūnienę-E. Krikščiū
ną 8-3. Antroje pusėje D. Mi- 
selienė-K. Jankauskas nuga
lėjo G. Vamelienę-J. Vodopa
lą. Finale, labai įtemptose var
žybose, laimėjo D. Miselienė-
K. Jankauskas 9-7.

Moterų dvejete D. Miselie- 
nė-D. Krikščiūnienė įveikė G. 
Vamelienę-V. Motiejūnienę 8-
2. Tik 2 poros.

Turnyras praėjo sklandžiai, 
vadovaujant LSK „Žaibo” lau
ko teniso sekcijos vadovui Al
giui Gudėnui. Malonu paste
bėti, kad tenisininkams entu
ziazmo netrūksta.

Krepšinio turnyre. Iš kairės: Mindaugas Šatkus, Deividas Valentą, Marijus Kovaliukas, Nerijus Geležauskas, 
Edvinas Inkratą - CT pirmoji komanda, turnyro nugalėtojai. Astos Jonutytės nuotr.

Vasara eina į pabaigą, o 
įvairių renginių Connecticut 
valstijoje kaip iš rago gausy
bės. Vienas toks neįprastas — 
tai draugiškas krepšinio tur
nyras, kuriame dalyvavo 7 ko
mandos: 2 moterų ir 5 vyrų 
komandos. Šeštadienį, rugpjū
čio 17 d., į puikią Sacred 
Heart universiteto sporto salę 
(Fairfield, CT) iš pat ryto pra
dėjo rinktis lietuviai krepši
ninkai ir smalsūs žiūrovai. 
Sulaukėme sporto entuziastų 
iš New Yorko „Atleto” klubo, 
Philadelphijos „Aro”, Bostono. 
Na, žinoma, namiškių buvo 
daugiausia, pagal susirinku
siųjų skaičių buvo galima su
daryti net 3 komandas su pul
ku atsarginių žaidėjų, bet nu
tarta, kad užteks dviejų. Taip 
susidarė CT 1-oji jaunimo ko
manda, CT2 — senjorai.

Įdomu, kad šiame turnyre 
vyrų susitikimuose teisėjavo 
merginos krepšininkės, o mer
ginų susitikimuose — vyrai, 

’irmieji varžybas pradėjo
inecticut sportininkai.
JT jaunimo komanda varžė- 
su senjorais ir juos lengvai

„ alėjo rezultatu 48:17.
L f jaunimo komandoje savo 

geru žaidimu išsiskyrė du jau
nuoliai, tai — Mindaugas Kru- 
velis ir Edvinas Inkratą, kuris 
tik prieš mėnesį atvyko su 
tėvais ir seserimi į Waterbury 
ir iškart įsijungė į sportinin
kų gretas. Po to varžėsi dvi 
svečių komandos, tai — New 
Yorko ir Bostono vyrų koman
dos. Bostono vyrai pasirodė 
stipresni ir nesunkiai įveikė 
priešininkus rezultatu 51:40. 
Iš viso vyko net 10 susitikimų 
tarp vyrų komandų. Pačios 
įdomiausios ir atkakliausios 
vyko tarp CT pirmos koman
dos ir Bostono krepšininkų. 
Gražią pergalę iškovojo CT 1- 
oji, rezultatu 64:53. Po visų 
susitikimų paaiškėjo, kad šia
me draugiškame turnyre pa
tys stipriausi — CT 1-oji jau
nimo komanda.

Antrą ir trečią vietas pasida

„Viskas einasi gerai”, - džiaugiasi krepšinip turnyro organizatoriai M. 
Kovaliukas, S. Šimkutė, L. Misevičius. Nuotraukoje trūksta Algirdo Gele- 
žausko. Astos Jonutytės nuotr.

lino Philadelphijos ir Bostono 
komandos, CT senjorai — ket
virti, o penkti liko New Yorko 
krepšininkai. Merginos, kurių 
gretose buvo žymių krepši
ninkių, pasiskirstė į dvi ko
mandas ir visiems pademons
travo gražų žaidimą.

Aišku, smagu nugalėti, būti 
patiems stipriausiems, bet 
šiame turnyre nugalėjo drau
gystė.

Visi, susirinkę į šį turnyrą, o 
jų buvo apie 80, — tai naujai 
atvykę, vadinamieji „trečia- 
bangininkai”. Jo rengėjai-or- 
ganizatoriai — taip pat jauni 
žmonės, kuriems svarbu spor
tas, lietuviškų tradicįjų išsau
gojimas. Turnyrui pradžią da
vė Algirdas Geležauskas, ku
ris dar Philadelphįjoje tarėsi 
su New Yorko „Atleto” atstovu 
Antanu Drulia, kad pažaisti 
krepšinį reikėtų ir vasarą. 
Taip besvarstant buvo nutarta 
pakviesti ir kaimynus — Bos
tono sportininkus ir šalia 
esančių kitų valstįjų krep
šininkus. Tad šis sportininkų 
susitikimas išėjo tarsi gene
ralinė repeticija kitų metų Ry
tinio pakraščio turnyrui. Vie
nas organizatorių — Marijus

Kovaliukas, 1996 metų Euro
pos čempionas, gynęs Lietuvos 
jaunimo rinktinės garbę, šia
me draugiškame turnyre ga
vęs geriausio žaidėjo prizą, 
sakė, kad gerai turėti bendra
minčių, be kurių nebūtų įma- 

' noma suruošti krepšinio šven
tės. Jam talkino Algis Bagdo
nas, Linas Balsys, Waterbury, 
CT, Lietuvos Vyčių preziden
tas. O Laurynas Misevičius ne 
tik padėjo organizuoti, bet bu
vo įsteigęs prizus komandoms 
nugalėtojoms. Jo firma — 
„Baltuos svajonės” pasirūpino 
lietuviškomis dovanomis — 
laimikiais.

Turnyro dalyviai vakare bu
vo sukviesti į Waterbury esan
tį Lietuvių Vyčių klubą, ten 
visų laukė užkandžiai, šaltas 
alus. Vakaronės metu koman
dos buvo apdovanotos, salėje 
buvo pagerbtos sesutės dvynės 
Rita ir Evelina Breivaitės, ku
rios šventė savo gimtadienį. 
Joms ir turnyrui buvo sudai
nuota „Ilgiausių metų”. Apie 
Lietuvą dažnai sakoma: gimi
nių kraštas, o šis mūsų Con
necticut draugiškas krepšinio 
turnyras, drąsiai galiu teigti, 
— šeimyninis. Vien pasižiū
rėjus į varžybų protokolus gali 
suskaičiuoti, kiek šeimos na
rių dalyvavo šiose varžybose. 
Skaitytojų įdomumui paban
dysiu išvardinti visas šeimas. 
CT dviejose komandose žaidė 
net trys Eidukaičiai: Vytautas 
ir du jo sūnūs Arvydas ir Arū
nai, jų mama Onutė, tikėsi
mės, kad kitais metais drąsiai 
išeis į aikštelę, nes prieš pat 
rungtynes laisvai bėgiojo su 
kamuoliu po aikštelę. Visada 
jau įprasta matyti Algirdą Ge- 
ležauską su dukra Vaiva ir 
sūnumi Nerįjumi. Nerijus ge
rai žaidžia amerikietišką fut
bolą, gina savo universiteto 
komandos garbę, o taip pat ge
rai jaučiasi ir krepšinio aikš
telėje; Rimas Samis su vyres
niuoju sūnumi Mariumi; bro
liai Evaldas ir Arnoldas Gied- 
rimai, Algis Bagdonas su 
sūnumi Giedriumi, kuris pui
kiai atliko sekretoriato parei
gas
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EDMUNDAS VIŽINAS, MD„ S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai
0918 W. Archer Asu. Sk. 5 kO 

Chicago, IL 60638 
Tel.773-229-9965

Valandos pagal susitarimą

V1DASJ.NBAICKAS,MD.
KAFDOLOGAS-SFDES uoos

7722 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300
—dr/lpeVreims—

DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd„ Hickory 

Hills, IL
1 mylia i vakarus nuo Hadam Avė. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS-CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220

Tai čia tiek apie saviškius. 
Bostono krepšininkų gretose 
buvo du broliai: Renaldas ir 
Andrius Mieliauskai, pastara
sis vadovavo bostoniškiams. 
New Yorko komandoje — visa 
Antano Drulios šeimyna: duk
tė Laura, sūnus Airis, žmona 
Dalia — turnyro fotografė. Na, 
ir iš toliausiai atvykusios Phi
ladelphijos komandos: Dau
mantas Matulis su savo asme
niniu treneriu, pačiu jauniau
siu turnyro dalyviu — 3 metų 
sūnumi Eimantu, kuris spėjo 
varžybų metu pamiegoti čia 
pat salėje, savo lovelėje. Mer
ginų komandose kovojo dvi 
seserys Evelina ir Rita Brei
vaitės iš Longailan, kartu at
vykęs jų brolis Mindaugas 
talkino kitose komandose. Va
karonės metu visi smagiai šo
ko, dainavo lietuvių liaudies 
dainas, vaišinosi užkandžiais, 
kurių priruošė moterys, vado
vaujamos Erinos Balsienės. Ir, 
aišku, buvo kalbėta apie nau
jus susitikimus, naujas rung
tynes. Greitu laiku CT sporto 
entuziastai, susibūrę į klubą, 
vėl pakvies visus neabejingus 
sportui, lietuvybei, joe tradi
cįjų išlaikymui, į šeimyninį 
turnyrą. Džiugu, kad jaunoji 
karta vis aktyviau įsitraukia į 
LB veiklą.

Sigita Šimkutė

* Premjero Algirdo Bra
zausko kabinete apsvarsty
ta galimybė pateikti paraišką 
2007 m. surengti Europos vy
rų krepšinio čenlpionatą Lie
tuvoje. Apie tokį pasiūlymą 
premjerą informavo FIBA- 
Europe vykdomojo komiteto 
narys Šarūnas Marčiulionis. 
Jei šiai idėjai būtų pritarta, 
Vilniuje reikėtų pastatyti to
kių varžybų reikalavimus ati
tinkančią sporto salę.

|R, Bitai

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S.79 th Avė., Hickory Hills. IL

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą

EUGENE C. DECKER, DD6,-"RČ.
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui

kalbėti angliškai arba lietuviškai
4647 W. 109 81, Oek. Lmm, IL 

Tel 706-422-8260

marius Katilius, m.d.
CHIRURGAS

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

ląparoskopinė chirurgija
300 Bamey Dr., Suite A 

Joliet 1L6Č436 
Tel. 816-744-0330; 

HetuvHkai 818-744-8230 
mNMoeetonugoyantaeaalmMusm

4JTUAN1COS”
KREPŠINIO KLUBO 

NARIŲ REGISTRACIJA

A. S. K. „Lituanicos” krep
šinio klubas kviečia visus tė
vus registruoti savo vaikus 
ateinančiam 2002-2003 m. se
zonui.

Visi vaikai, gimę tarp 1984 
ir 1997 metų yra kviečiami 
dalyvauti. Registracija vyks 
rugsėjo 7 d., šeštadienį, nuo 9 
val.r. iki 11 val.r. Pasaulio lie
tuvių centre Lemonte. Treni
ruotės vyks šeštadieniais ir 
sekmadieniais. Treniruotės 
prasidės sausio pradžioje ir tę
sis iki pavasario sporto šven
tės. Galutinė treniruočių in
formacija bus siunčiama vi
siems, kurie yra užsiregist
ravę iš anksto. Sporto šventės 
vieta bus nustatyta lapkričio 
pabaigoje.

Šių metų mokesčiai: mole
kulės (gimę 1997-1995 m.) - 
prieš spalio 1 d. 75 dol., po 
spalio 1 d. 90 dol.; jaunių A-E 
(gimę 1994-1984 m.) — prieš 
spalio 1 d. 90 dol., po spalio 1 
d. — 110 dol. Šeimai su trimis 
ir daugiau vaikų prieš spalio 1 
d. 260 dol., po spalio 1 d. — 
275 dol.

Papildomą informacįją rasi
te mūsų interneto adresu 
www.lituanica.org arba skam
bindami Donatui Siliūnui tel. 
630-852-3204.

• U Vilniaus „Žalgirio” 
fatbolo komandos trenerio 
pareigų pasitraukė Kęstutis 
Latoža ir jo asistentas Ro
mualdas Lavrinavičius. „Žal
girio" klubo prezidento Janušo 
Lopučio teigimu, treneris buvo 
priverstas palikti poetą po 
įvykusio komandos enairinki- 
mo, kuriame ftitbolininkai pa
reiškė nepasitenkinimą K 
Latožos treniruočių metodika, 
požiūriu į žaidėjus.

♦

administracijaOdraugas.org
redakcija9draugas.org
rastineOdraugas.org
skelbimaiOdraugas.org
http://www.lituanica.org
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TAS BEGĖDIŠKAS 

GOBŠUMAS

STASYS SURANTAS

DRAUGAS, 2002 m. rugpjūčio 30 d., penktadienis

■ Jau apie 30 metų visos Eu
ropos oro linuos moka dideles 
duokles Rusijai už skrydžius 
per Sibirą į, Tolimuosius Ry-

... tus, Pavyzdžiui, kiekvieną 
kartą, kada Vokietįjos „Luft
hansa” lėktuvas iš Frankfurto 
ar kitur skrenda tiesiai į To- 
kyo, „Aeroflot”, Rusuos vals
tybinė oro linija, už kelionę į 
abi puses gauna apie 30,000 
dolerių. Keleiviai nežino, kad 
dalis jų bilieto kainos tenka 
„Aeroflotui” už leidimą skristi 
per Sibirą be sustojimo Mask
voje. „Aeroflot” pranešė, 2001 
metais gavęs 42 mln. dol. pel
no, bet per, tą patį laiką už
sienio oro linįjos už Sibiro per- 
skridimus išmokėjo rusams 
apie 250 mln. Be šių duoklių 
„Aeroflot” pernai būtų turėjęs 
labai didelius (daugiau kaip 
200 mln. dol.) nuostolius. Tas 
susitarimas — palikimas iš 
komunistinės Rusijos praei
ties — tęsiasi jau apie 30 me-

~tų"ir per tą laiką Europos ir 
Azijos oro linįjos jau išmokėjo 
rusams apie 5 milijardus (bi
lijonus) dolerių.

Niekur kitur pasaulyje nėra 
tokio, reikalavimo, kad varžo- 

. vės oro linįjos turėtų stipriai 
- remti savo konkurentą —
~ „Aeroflot”. Rusijos spaudimas 

Europos oro linijoms aiškiai 
rodo, kokia tuščia yra prezi
dento V. Putin kalba ir Rusi
jos noras prisijungti prie Pa
saulinės prekybos organizaci

jos 1WTO), ir taip pat parodo, 
kaip sunkiai dingsta sovietų

' laikų įpročiai.
Europos oro linijos jau se

niai bando numesti tą jungą, 
bęt^rusai derasi su kiekviena 
■ylfstyba atskirai ir užsispyru-- 
siai nenusileidžia. Vieną kartą 
buvo net sarkastiškai pagrą- 
sinta: „Jeigu atimsite šituos 
mums svarbius mokėjimus, 
tai gal paimkite ir mūsų geras 
raketas"...

‘ V.*. Niekur kitur pasaulyje nera- 
' šile, kad oro linįjos ar kitos 
bendrovės būtų verčiamos 
šelpti savo varžovus. Pasau
linės teisės žinovai sako, kad 
tokių perskridimų duoklių rei
kalavimas yra 1941 metų In
ternacionalinio oro tranzito 
susitarimo laužymas. Šis susi
tarimas aiškiai uždraudžia 
mokestį už tautos teritorijos 
perskridimus (The Right of 
Transit). Šį susitarimą Rusija 
pasirašė tik 1970 m., kai pra
dėjo imti duokles.M « • » »

; J( Reikalaudama duoklių, Ru
sįja,, išnaudoja savo didžiulę 
geografinę teritoriją. Dabar

,., greičiausias ir tiesiausias ke-
, lias į Tolimuosius Rytus yra

■■ per Sibirą. Prieš 1970-uoSius 
metus visos Europos linįjos 
turėjo skristi per Anchorage,

Alaska, arba „šilko keliu” (Šilk 
Route) per Artimuosius Rytus 
į Indiją. Apie 1970 m. santy
kiai tarp Sovietų Sąjungos ir 
Vakarų šiek tiek pagerėjo, ir 
Maskva pradėjo leisti Europos 
ir Azįjos lėktuvams skristi per 
Sibirą, bet su sustojimu Mask
voje. Tas susitarimas buvo 
naudingas abiems pusėms. 
Vakarai sutrumpino kelionę 
mažiausiai 8 valandom, kas 
labai sumažino išlaidas, o so
vietai išsiderėjo aukštas duok
les. .

Susitarimas tęsėsi iki 1985 
metų ir nors buvo sovietams 
labai pelningas, bet „Aeroflo- 
tui” šiek tiek padidino konku
renciją. Tada apie 1980 metus 
atsirado pirmieji taip vadina
mi „Ultra” ilgų distancijų lėk
tuvai, kaip „Boeing 747-400”, 
kurie galėjo perskristi visą 
SSRS be kuro papildymo 
Maskvoje. Skridimo laikas oro 
linįjoms yra labai brangus. 
Pavyzdžiui, valdyti tokius lėk
tuvus, kaip „Boeing 747-400” 
arba „Airbus”, kainuoja dau
giau kaip 8,000 dolerių per va
landą.

Staiga „Aeroflot” atsidūrė vi
siškai naujoje situacijoje, nes 
galėjo prarasti daug keleivių 
ir mokesčių iš varžovų, jei jie 
aplenktų Maskvą. Atrodė, kad 
jie praras daug biznio su 
„Lufthansa”, „Japan Airlines”, 
„KLM” ir kitais konkurentais. 
Keletą metų sovietai reikala
vo, kad Maskva niekad nebo
tų aplenkiama. Užsienio oro 
linijos labai nenorom su tuo 
sutiko, bet visą laiką reikala
vo tiesioginių skrydžių, ir ta 
situacija tęsėsi iki 1985 m. 
j Tada rusai-augalvojo „naųįą” 
sprendimą. Už taip vadina
mas duokles, kurias jie vadina 
„prekybos susitarimais” (com- 
mercial agreements) tarp oro 
linijų, jie sutiko panaikinti tą 
nereikalingą sustojimą Mask
voje. Tas „prekybinis susitari
mas” veikia nuo 1985 metų ir 
laikas nuo laiko rusai pakelia 
kainas.

JAV oro linijos, kurios nau
doja kitus oro kelius, nemoka 
„Aeroflotui” duoklių, nors Ru
sija ir čia bandė pasinaudoti. 
Atsiradus naujoms pasauli
nėms oro linijų sąjungoms, 
Rusija reikalavo iš Amerikos 
linijų perskridimo duoklių už 
tas vietas, kurias jie rezervuo
davo savo klientams Europos 
ir Azijos linįjose. Tas mokestis 
būtų padvigubinęs duokles, 
kurias jau mokėjo Europos ir 
Azijos linijos, todėl JAV oro li
nįjos tai atmetė.

Per paskutinį dešimtmetį 
„Aeroflot” už surinktus pini
gus išsinuomojo nemažai „Air
bus” ir „Boeing” lėktuvų, su
mažino bilietų kainas, pageri-

Lietuvos Vyčių seime, vykusiame š.m. rugpjūčio 1-3 d. Čikagoje, Garbės laipsniu buvo apdovanotas 82 kuopos 
dvasios vadas prel. Ignas Urbonas (Lemont, III.) ir 19 kuopos ilgametis narys, uolus ilgametis darbuotojas Wil- 
liam Kokčius (Pittsburgh, Penn.). Nuotraukoje iš kairės: Edward ir Anelė Pociai, prel. I Urbonas, Anne 
Kokčius, W. Kokčius ir Jean Walkauskas.

no maistą, sėdynes ir daug ki
tų dalykų, taip pat duoda lėšų 
visai Rusijos oro sistemai val
dyti. Apie bet kokius pasiūly
mus panaikinti ar pakeisti tas 
duokles rusai nenori net gir
dėti, kartoja tą savo nuolatinį 
„niet” ir sako, kad be tų mo
kesčių „Aeroflot” būtų sunai
kintas.

Visos Europos ir Amerikos 
oro linįjos šiuo metu neturi 
pelno ir sunkiai verčiasi. Eu
ropos oro linįjų nepasitenkini
mas auga ir, atrodo, turės būti 
pasikeitimų. Rusai elgiasi 
kaip viduramžių feodalai 
(„medieval feudal landlords”), 
kurie savo nuožiūra apmokes
tindavo keleivius, sako Karl- 
Heinz Neumester, Europos 
oro linijų, generalinis sekre
torius.

Derybos, ko gero, bus sun
kios. Jau šių metų gegužės 
mėnesį ES (Europos Sąjungos) 
vadovas pareikalavo, kad 
problema būtų išspręsta dar 
šiais metais. Yra ženklų, kad 
rusai darys pakeitimų, ir pir
mą kartą visos Europos oro li
nijos kalbės vienu balsu. Rusi
ja nori būti priimta į Pasauli
nę prekybos organizaciją 
(WT0), o tokių perskridimų 
duoklių rinkimas aiškiai pa
žeidžia laisvus prekybos prin
cipus. Derybos prasidėjo liepos 
mėnesio pabaigoje. Gal derybi
ninkai ras kokį laikiną susita
rimą, nes Rusija nori pagalbos 
modernizuojant savo pasenu
sią susisiekimo sistemą.

Faktai apie šį begėdišką Ru- 
sįjos gobšumą, verčia tik ste
bėtis. Ironija, kad valstybė, 
kuri taip kietai reikalauja 
duoklių tik už perskridimą 
per jos teritorįją, reikalauja 
laisvo bevizio tranzito per Lie
tuvą į savo kolonįją — Kara
liaučiaus sritį?

Parengta pagal „The Wall 
Street Journal” 2002.07.01

ARADNYKŲ MOKYTOJŲ IŠMINTIS

Aradnykų mokyklos mokyto
ja, pasistačiusi Vitą (vardas 
redakcijos pakeistas), šeštos 
klasės mokinį, besiruošiantį 
mokytis Seinų gimnazijos lie
tuviškoje klasėje, klausia kla
sės draugų: „Vaikai, ar norit, 
kad jūsų draugas eitų mokytis 
į lietuvišką gimnazijos klasę?” 
„Ne!” — vienbalsiai šaukia 
klasės draugai. Vitas nurau
dęs atsisėda į suolą.

Tokia scena šioje mokykloje 
yra normali.

Pernai, besibaigiant moks
lo metams, tos pačios mokyk
los jaunesnės klasės mokinu
kas tos pačios mokytojos bu
vo nuolat gąsdinamas, kad pa
baigai mokslo metų gaus vie
netą iš tikybos, nes nemoka

POPIEŽIUS NEKELIAUS l 
FILIPINUS

Vatikanas rugp„ūčio 26 d. 
paskelbė, kad popiežius Jonas 
Paulius II po pagrečiui vyku
sių ilgų ir varginančių kelio
nių į Kanadą, Gvatemalą ir 
Meksiką bei Lenkiją atsisako 
keliauti į Filipinus, kaip buvo 
anksčiau numatyta. Pagrin
dinė priežastis — popiežiaus 
sveikata.

PELNINGAS „VERSLAS”
Iš įvairįų legalių lošimo 

vietų, ypač „plaukiojančių ca- 
sino” Illinois valstija jau savo 
iždą papildė daugiau kaip vie
nu milijardu dolerių. Kad kai 
kurie žmonės tose lošimo vie
tose praranda paskutinius 
centus, niekam, atrodo, nerūpi 
— tik skaičiuojami pinigai, 
gaunami iš lošimo namų, 
laivų ir įvairių loterijų...

GRESIA DIDESNĖS 
BAUSMĖS

Illinois valstijos gubernato
rius praėjusią savaitę savo

lenkiškų poterių. Nepakako 
mokinio ir jo tėvų paaiškini
mų, kad vaikas meldžiasi lie
tuviškai, lanko lietuviškas mi
šias ir nemato reikalo tų pačių 
maldų mokytis lenkiškai. Juk 
Dievas supranta visas pasau
lio kalbas. Deja, mokytoja 
kiekvieną kartą per tikybos 
pamoką nepamiršdavo pasi
statyti vaiką ir klausti, ar 
jau išmoko melstis lenkiškai.

Nenuostabu, kad Seinų vals
čiaus mokykloje, taikant to
kius darbo metodus, vėliau 
viršaitis neturi pagrindo pla
nuoti lietuviškos gimnazijos 
klases. Matyt, mano, kad vai
kai pakankamai prigąsdinti ir 
lietuviškos klasės tikrai nesi- 
rinks. „AuSra”, 2002 m. Nr. 11

parašu įteisino įstatymą, pa
gal kurį sukčių ar kitų išnau
dotojų, siekiančių pasipelnyti 
iš vyresnio amžiaus ar neį
galių asmenų, laukia daug di
desnės ir griežtesnės baus
mės: iki 30 metų kalėjimo 
(priklausomai nuo padarytos 
žalos). Anksčiau aukščiausia 
bausmė būdavo 14 metų lais
vės atėmimo.

ATSIKRATĖ ŠĖTONO
Vienoje North Dakota vals

tijos vietovėje vietinės gimna
zijos vadovybė vienbalsiai nu
tarė atsisakyti „Satans” (šėto
nai) vardo, nes daug tėvų 
prieš jį protestavo, nenorė
dami, kad jų vaikai būtų 
vadinami „šėtoniukais”. Gim
nazija dabar ieško naujo pa
vadinimo. Verta pažymėti, 
kad vietovės vardas yra ,,De- 
vils Lake”...

DAUG KALINIŲ
JAV kalėjimuose šiuo metu

bausmes atlieka 6.6 mln. kali
nių. Tai sudaro 1 iš 32 suau
gusių asmenų. Nuo 2001 m. jų 
skaičius padidėjo 2.3 proc.

VSi karta dar gyva: 
neskubėkime palaidoti
Nepaisant, kaip nuoširdžiai 

mėginama užlyginti tikrus ar 
tariamus sprūdžius tarp per 
pastaruosius 12 metų iš Lietu
vos j JAV atvykstančių tau
tiečių ir čia jau pusšimtį metų 
gyvenančių, vis atsiranda „ne
susikalbėjimų”. Tai ne naujų
jų imigrantų kaltė, ir ne anks
čiau čia atvykusių, o tik skir
tumai, per išsiskyrimo dešimt
mečius išaugę į gerokai su- 
rambėjusį medį, kurį palenkti 
sunkoka arba net neįmanoma.

Bet ar iš tikrųjų reikia lenk
ti? Kodėl nepažvelgti atlaidžiu 
žvilgsniu į savo tautietį ir pri
imti jį tokį, koks yra? Iš kur 
tas noras visus „suvienodinti” 
— kad tapatiškai mąstytų, 
jaustų, žavėtųsi tomis pačio
mis vertybėmis ir sielotųsi 
tais pačiais rūpesčiais?

Žinoma, tai būtų ideali iš
eitis, bet šioje planetoje „idea
lių išeičių” retai pasitaiko. Ne
daug jų atsirado ir anuomet, 
kai po II pasaulinio karo į šį 
kraštą atplaukė dešimtys 
tūkstančių lietuvių iš pabėgė
lių stovyklų Vokietijoje.

Neatvyko jie į „tautinę dy
kumą”: čia vyko judrus, gyvas
tingas ir įvairus kultūrinis, 
politinis, visuomeninis gyveni
mas. Tačiau kone nuo pat 
pradžios išsivystė tam tikra 
antipatija — arba, tiksliau 
sakant, nepasitikėjimas tarp 
JAV-se įsikūrusiųjų ir iš Euro
pos atvykusiųjų tautiečių. Ne 
paslaptis, kad tam tikra at
vykėlių dalis į pirmosios ban- 

. gos imigrantus bei jų palikuo
nis žvelgė tarytum iš aukšto: 
jų kalba senoviška, veikla 
„primityvi”, daugiausia „pa
rapijinė”, išsilavinimas men
kesnis, o, be to, jie pernelyg 
tvirtai įsikibę į dolerio skver
nus ir banko knygelę laiko 
„literatūros viršūne”.

Senieji imigrantai, kurių 
tarpe buvo nemažai pasaulį 
matančių pro rausvus komu
nizmo akinius, taip pat nela
bai palankiai žiūrėjo į at
vykėlius, kaltindami juos ne
būtais nusikaltimais, priver
tusiais pabėgti iš tėvynės, kad 
neužsipelnytų „liaudies val
džios bausmės”...

Nors buvo gražių bendra- 
darbavimo pavyzdžių, nors 
daugelio pastangos mėgino vi
sus nesutarimus ar tarpusavio 
nepasitikėjimus išlyginti, tik
rai plataus kelio, kuriuo abie
jų bangų lietuviai galėtų vie
ningai keliauti ir dirbti pa
vergtos tėvynės gerovei, taip 
ir nepavyko nutiesti.

Tik kažkodėl antrabangi- 
ninkai anuos laikus patogiai 
pamiršo ir „istorijos pasikar
tojimą” laiko visai nauju daly

Danutė Bindokienė

ku. Retas linkęs pripažinti, 
kad trečiabangių elgesys ir 
priekaištai anksčiau atvyku 
siems beveik tiksliai atspindi 
praeitį...

Nėra abejonės, kad skir
tumą tarp vyresniųjų kartų 
neįmanoma pašalinti (abi
pusėmis pastangomis ir gerais 
norais galima tik sušvelninti). 
Skirtingos kultūros — Rytų ir 
Vakarų — suformavo musų, 
gyvenusių Amerikoje, ir jų, gy
venusių sovietų okupuotoje 
Lietuvoje, pasaulėjautą bei 
pasaulėžiūrą. Išugdė ir tam 
tikrą tarpusavio nepasitikė
jimą. Didžioji dalis užsienio 
lietuvių tautiečius tėvynėje 
laikė komunistais, komuniz
mui palankiais arba bent pri
sitaikėliais. Tuo tarpu sovie
tinė propaganda tikino, kad 
visi lietuviai, atsidūrę karo 
metu svetimuose kraštuose, 
buvo „karo nusikaltėliai”. 
'Nors tvirtinama, kad retas to
kiais teigimais tikėjo, bet pa
sąmonėje jie vis tiek pasėjo 
abejonių sėkleles...

Užsienio lietuviai penkias
dešimt metų gyveno tėvynės 
ilgesiu, neapykanta okupantui 
ir troškimu kaip nors padėti 
Lietuvai atgauti laisvę. Tai 
buvo pagrindinis tikslas ir sie
kis — lietuvio, gyvenančio 
Amerikoje — misija, padėjusi 
išlikti lietuviu. Ši misija buvo 
skiepijama ir jaunosioms kar
toms — per lietuviškas mo
kyklas, organizacijas, liaudies 
dainas, tautinius šokius.

Tai kas, kad ne vigos dai
nos aidėjo „naujoviška” muzi
ka ir žodžiais; tai kas, kad kai 
kurie tautinių šokių žingsniai 
(ar tautiniai drabužiai) kiek 
prasilenkė su autentiškumu. 
Tautinių šokių ar dainų šven
čių dalyviai tų netikslumų tar
si nepastebėjo —jie šarvo entu
ziazmu ir savanorišku įsijun
gimu išlygino visus trūkumus. 
Tai nebuvo profesionalai ir į 
profesionalumą nepretendavo. 
Repeticijoms jie skirdavo lais
valaikį, susidariusias išlaidas 
padengdavo iš savo kišenės, o 
tautiniai drabužiai buvo tokie, 
kokius čia galėjo įsigyti.

Gal lietuviškos šeštadieni
nės mokyklos nelabai tobulai 
išmokė lietuvių kalbos, bet jos 
mokiniams įskiepijo Lietuvos 
meilę. Nors buvęs lit. mokyk
los mokinys, jau suaugęs, ne
labai tiksliai ištaria lietuviš
kus žodžius ar suderina links
nių galūnes sakinyje, bet jis 
sielojasi Lietuvos likimu ir 
daugelis darbuojasi jos žmo
nių gerovei. O ir mūsų vyres
nioji karta dar veikli: nenu
rašykime jos į nuostolius!

LIETUVAITE KELIAUTOJA 
PRIEŠ 100 METŲ

ALEKSAS VITKUS
Nr.5 Julė tai vaizdžiai aprašo: „Kokie čia typai, kokie

, parėdai! Rytiečiai su vakarų gyventojais, civilizuoti su 
pirmbuviais susimaišę atrodė lyg koks tarptautinis ba 
žaras. Čia būrys juodbruvių sartų, skaidriais apvalka-

- lais ir atlapotomis krūtinėmis; ten siauraakis kirgizas 
>• su smailiai apvalia kepure, joja ant arklio ar asilo, au
ti sisodinęs užpakalyje pačią su vaikais; arba ten Bucha-

ros žydė, apsidangsčiusi pagal čiabuvių nešenę. Kitos 
moterys užsilaidžiusios veidus tankiomis juodų ašutų 
gotomis. Kalbų mišinys irgi primena Babelio kuoro

~ laikus. Rusiškų žodžių atbalsis, tik retai užkliudo au-
^8”,.

kaip su lietuviais?
. „Pagal vietinio klebono pasakojimą, Turkestane yra

, nemaža ir mus tautiečių. Vieni užsilikę po (25 metų) 
t kareiviavimo, kiti valdininkai, pramonininkai, tarnai, 
r dauguma su pačiomis lenkėmis, — porina Julė ir su
- skausmu prideda. — Taip, čia gyvena lietuvis nuo Pa

nevėžio, topografas. Atvažiavo tik ką po jungtuvių su
.. lietuve dvarininke. Abu puikiai moka lietuviškai, bet
....tarp,savęs net priimdami lietuvius svečius, pasimiršę, 

kalba lenkiškai. Vaikai, žinoma, bus tikri lenkučiai.

Geriausiai savo kalbą užlaikė lietuviai kareiviai. 
Jiems buvo įvestos ir dadečkinėa pamaldos, bet dėl en- 
dekų (lenkų nacionalistų — A.V.) triukšmo ir šventos 
bažnyčioje ramybės klebonas jas turėjo sustabdyti”.

Nematė lietuvių keliauninkės nei savo tolesnėje! 
kelionėje link Kaspijos jūros rytinio pakraščio uosto 
Krasnovodsko. Iš Taškento, Bucharos, Chivos, pro pie
tinius išdžiūvusio Aralo ežero pakraščius jos pri
važiavo prie Kaspijos jūros, iš kur laivu persikėlė į 
nafta dvokiantį miestą Baku. Iš čia jau netoli Kaukazo 
kalnu grandinė, ir Gruzįjos sostinė Tiflisas (dabar Tbi
lisi). Čia pat gyvena ir kelios tautos: armėnai, osetinai, 
azerbaidžaniečiai, abchazai, čečėnai ir kiti. Yra ir. 
persų, totorių, kurdų ir dar kitokių. Iš jų turbūt patys 
gabiausi prekyboje yra armėnai. Net ir žydų patarlė 
sako: „Jei nori apgauti graiką, pasiųsk du žydus, no
rint gi apgauti armėną, reikia dviejų graikų”.

Tifliso tautų margumyne tuo laiku buvo gal apie tris 
ar keturis tūkstančius lietuvių. Visi eidavo į vietinę 
vokišką katalikų bažnyčią, bet kažkodėl niekad ne
prisirengė išreikalauti nei lietuviškų pamaldų, nei pa
mokslų. Čia kadaise gyveno ir inžinierius Vilkutaitis, 
parašęs gerai lietuviams žinomą „Amerika pirtyje". 
Tiflise Didžiojo karo metu baigė karo mokyklą ir bu
simasis Lietuvos generolas, kariuomenės vadas Stasys 
Raštikis. Apie jo to meto veiklą galimu ■kaityti jo pa- 
ties „Kovose dėl Lietuvos” atsiminimų pirmąjame to
me.

Beveik vienmetis Pranaitytei mūsų garsus rašytojas 
Vienuolis-Žukauskas, gyvenęs Kaukaze keliolika me
tų, vaizdingai aprašęs Gruzįjos Kariškąjį kelią ir visą 
kalnuotąją to krašto gamtą, lietuvių literatūroje 
žinomas savo jau mūsų vaikystėje skaityta ir sukre
čiančia šiurpia apysaka „Užkeiktieji vienuoliai” bei 
kitomis, atitiko ir Julės įspūdžiams. Gamta abu buvo 
sužavėti, bet Julė dar nusiskundžia, kad „Tiflise lietu
viui sunku apsivesti. Ten daug merginų atvyksta iš 
Lietuvos, bet į saviškius jos nenorinčios nei žiūrėt. 
Joms tik rusai kareiviai ir ponaičiai tepatinka”. Ar 
nebūna panašiai ir šiais laikais ir Amerikoje?

Toliau Pranaitytė aiškina kodėl. „Seniau, esą, ke
liom pasisekę ištekėti už didelių ponų. Nuo tų metų 
merginos iš Lietuvos ėmusios plaukte plaukti į Kauka
zo sostinę. Bet dabar ponai jau nebe toki, esą, kvaili: 
jie išmoko atskirti tikras panaites nuo prastų darbi
ninkių, tad jų neimą”. Taip Julei nupiešė lietuvis Tifli
so kareivis mūsų tenykščias šviesiaplaukes. Kaip iš 
tik-rųjų buvo, autorė palieka spręsti skaitytojui.

Keliautojos, pasiekusios Vladikavkazą (reiškia — 
valdyk Kaukazą), apsisprendė, kad vakacįjų (atostogų) 
laikas jau baigėsi, ir nusprendė traukti „namų” link. 
Iš Kaukazo, pro Rostovą, prie Azovo jūros, jos pamatė 
Lietuvą, net ir Ameriką (!) primenančias saulėgrąžas: 
„Saulėgraižų sėmens Rusijoje turi tokią pat reikšmę, 
kaip amerikiečiams žemriešučiai. Poilsio valandoje, 
rusas kaimietis ar miesto darbininkas ne ką viršaus

prasimanys, kaip aižymą saulėgrąžų sėklų”. / .
Pasiekusi Maskvą, Julė prisimena, kad 4 baltas 

šventojo rusų miesto sienas daužėsi Keistučio^ Vytau
to ir kitų mus valdovų kardai”. Ji ir čia tuojau prisime
na, kad Maskvos universiteto studentas Jonas Basa
navičius Rumencevo muziejuje sėmė medžiagą savo 
patriotiškiems veikalams, kuriais ilgainiui įbrėžė savo 
neužmirštamą vardą Lietuvos literatūroje ir istorijoje.

Su širdgėla Julė primena, kad „čionykščiai lietuviai 
inteligentai arba visai nevedę, arba apsipačiavę su 
gudėmis, lenkėmis ar kitokiomis svetimtautiemis. Kiti 
ne tik rusę vedę, bet ir vaikus rusais užauginę, ir pa
tys 'pamiršo* lietuviškai kalbėti”. Ji toliau aimanuoja. 
„Lietuviškuose vakaruose Maskvoje svečiai daugiau
siai kalbasi ne lietuviškai, tad sunku atspėti ar tai tik
ri pašaliečiai, ar asimiliavęs! lietuviai su savo šeimy
nomis”.

Iš Maskvos jaunosios keliautojos grįžo į Petro Di
džiojo miestą — Peterburgą. Kadangi buvo jau atos
togų metas, Dvasiškos akademijos lietuviai profesoriai 
abi moteris įleido į jų kambarius ir apvedžiojo po visas 
jų patalpas. Julei buvo ypatingai įdomu praeiti pro 
klases, kur kadaise mokėsi vysk. Antanas Baranaus
kas, Petras Kraučiūnas, Adomas Jakštas, Maironis ir 
kiti, su kurių vardais rišasi mūsų tautinio atgimimo 
istorįja.

Bus daugiau
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nijos, nei Asirų, nei Romos, 
nei Graikų? Ir kažin iš vis, ar 
tik jos nedingo ir nebuvo su
naikintos kaip tik dėl to, kad 
skelbė stabmeldystę, o ne 
orientavosi į tikrąjį Dievą? 
Kam įdomi Šį problema, siū
lyčiau susipažinti su „Sent to 
Earth, God and the Return of 
Ancient Disasters” knyga, pa
rašyta Michael H. Brown, 
2000 m., Library of Congress, 
Number 00-135495, išleista 
Quenship Publishing P.O. Box 
220, Coleta, CA 93116, 800- 
647-9882, 805-692-0043, Fax 
805-967-5843. Taip pat 
siūlyčiau susipažinti, kad ir 
su mūsiškės Lietuviškosios 
Enciklopedijos I tomu, psl. 
324 ir 325, kur pažymima, 
kad Astrologija, jau XVII am
žiuje buvo visiškai diskredi
tuota ir išbraukta iš mokslo 
disciplinų, nors savo laiku pa
laikydama amžiais keltą susi
domėjimą dangaus reiškiniais 
mokslo istorijoje vis dėlto su
vaidino teigiamą vaidmenį, 
nes padėjo išaiškinti nemaža 
įvairių astronominių faktų.

Šiaip gi Jūsų parinkta me
džiaga gana įdomi, intriguo
janti, verčianti susimąstyti ir 
dėl to reiškiu Jums įvertinimą 
ir pagarbą.

Povilas Vaičekauskas

dyti. Žemė už lango, bet bul
vių nepasisodins. Atrodo, kad 
lietuvis — nebe lietuvis, nes 
neberūpi tėviškė, šeima, tra
dicijos, kalba. Kažkas baisaus! 
Kai perskaitau, kaip jaunimas 
plėšikauja užsienyje, nebega
liu girtis lietuvės vardu.

Ada M., 
mokytoja, Šiauliai

L. TAUTKUVIENEI, 
„BIČIULYSTĖS”
REDAKTOREI

Susidomėjęs perskaičiau 
2002 m. sausio 11 d. „Drauge” 
skyriuje „Bičiulystėje” patal
pintą straipsnį apie Astrolo
giją, kuris sukėlė keletą min
čių, kuriomis norėčiau pasida
linti.

Nieko nėra pasaulyje svar
biau kaip Dievas. Straipsnyje 
po Astrologuos sparnu minimi 
reiškiniai tėra būrimas iš dan
gaus reiškinių, pagrįstų se
niau paplitusiu įstikinimu, 
kad žvaigždės ir planetos vei
kia paskirų asmenų, visuome
nės ir valstybių likimą. Kam 
mums, žengiantiems į XXI 
amžių, orientuotis į Astrolo
giją, kuri egzistavo 2500 metų 
prieš Kristaus gimimą, į tų 
civilizacijų praeitį, kurių jau 
nebėra, nei Egipto, nei Babilo-

ĮVAIRENYBĖS
šių valstybės teisėsaugos ins
titucijų iki šiol dirba mėgėjai. 
Dar prieš bankų ir kitų finan
sinių bylų skaidymą į dalis ir 
vilkinimą iki senaties termino 
buvo garsios valstybės nusi
kaltimų bylos, kai į teisiamųjų 
suolą sėdo vos keli karšinčiai, 
o, tarkim, Sausio 13-osios ide
ologas ir vienas organizatorių 
V. Švedas už piniginį užstatą 
buvo paleistas iš areštinės. Ar 
tai atsitiko vien dėl neprofe
sionalumo?

**• Svarbiausias idealaus
vyro bruožas — intelektas. 
Vertingiausias idealaus vyro 
bruožas Rusįjos moterims yra 
intelektas. Tai rodo apklausa, 
kurią surengė Rusįjos mokslų 
akademijos ir Nepriklausomo 
socialinių ir nacionalinių prob
lemų instituto ekspertai, ap
klausę 1,406 šalies moteris. 
Per tyrimą paaiškėjo, jog, ren
kantis gyvenimo draugą, vyrų 
intelektas svarbiausias 36,7 
proc. apklaustųjų. Antroje viė-

toje — fizinė jėga ir sveikata 
(36 proc.), trečioje vietoje — 
sugebėjimas užtikrinti gerovę 
(34,1 proc.), ketvirtoje — ža
lingų įpročių nebuvimas, 
penktoje — pasitikėjimas savi
mi (23,1 proc.), šeštoje — iš
tikimybė ir meilė (21,9 proc.), 
septintoje — humoro jausmas 
(17,6 proc.). Seksualumą idea
laus vyro privalumu laiko 17 
proc. apklaustųjų (aštuntoji 
vieta). Toliau eina patraukli 
išvaizda (15,7 procento), geru
mai (13,4 proc.), meilė vai
kams (12,7 proc.), ūkiškumas 
(9 proc.), lengvas būdas (6,1 
proc.) ir galiausiai tvirtas cha
rakteris (5,3 proc.). Į klausimą 
apie asmeninę laimę kas 
penkta Rusijos gyventoja at
sakė, kad ją jau pasiekė, kitos 
kol kas laukia vyro, verto 
„tikros meilės”. Apie 27 proc. 
moterų, kurioms meilė ne itin 
sekasi, įsitikinusios, kad joms 
dar pasiseks, o 17 proc. į pasak 
sociologų, „laukia princo, pa- 
sikliaudamos likimu”.

••• Lietuvoje įvaikintinų
vaikų sąrašuose yra 305 vai
kai, o norą įvaikinti yra pa
reiškę 138 Lietuvos piliečiai. 
Šiais metais Lietuvos piliečiai 
įvaikino 50 vaikų, dar dėl 40 
vaikų pradėtos įvaikinimo 
procedūros. Įvaikinti Lietuvos 
vaikų užsienyje laukia dau
giau kaip 250 šeimų. Šiais 
metais užsienio piliečiai įvai
kino 39 vaikus, dar dėl 40
pradėtos įvaikinimo procedū
ros.

*•* Nusikaltusiems vai
kams skirtuose namuose yra 
apie 130 vaikų, apie 4,500 vai
kų gyvena specialiose interna
tinėse mokyklose.

*** STT kurta Vakarų pa
vyzdžiu, globojama preziden
to, tapo jo pasididžiavimu. Ta
čiau paaiškėjo, kad čia dirba 
vos keli profesionalai. Dar 
skandalingesnis yra prokura
tūros neprofesionalumas. Dvy
lika nepriklausomybės metų, 
dvi aukštosios teisės mokyklos 
ir filialai, o vienoje svarbiau-
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(...) Mano reikalai nekokie. 
Atostogų direkcija neišleido, 
privertė pavaduoti budinčiuo- 
sius. Taigi sėdžiu „hole” kiau
rą parą ir bendrauju su mo
kesčių inspėkcijos darbuoto
jais bei apsaugos policija. La
bai bukas darbas. Bijau, kad 
mane nebūtų apgavę ir visam 
laikui čia patupdę, nors su
tarėm tik porai mėnesių. Bus 
matyt. Buvo konkursas, aš iš
kovojau užsakymus, dabar jie 
ateina, bet juos vykdyti ati
duoda kitiems, nes aš, atseit, 
užimta.

Nijolė N., Vilnius

(...) mes dar vis atostogau
jame 24 dienas metuose. Kaip 
smagu! Nuvažiavau pas drau
gę, kuri jau penktus metus 
ūkininkauja. Kai išėjo iš mo
kyklos (nesusidarė klasės, rei
kėjo važinėti toliau į didesnę 
mokyklą, tad nutarė geriau 
likti namie ir daugiau skirti 
laiko ūkiui), labai atsigavo. 
Būna daug ore. Visos bėdos 
(jei pameni, jai išoperavo vė
žinį auglį) lyg ir praeina. Šių 
metų karščiai labai alino, gali 
ne tik kad neturėti pelno, gali 
būti ir nuostolių. Karvių ke
letą laiko, tai savo rūgpienio, 
grietinės pakanka. Ir sviestą 
sumuša,- bet sako, kad neapsi
moka. Geriau pirkti gatavą — 
taip jėgų ir laiko sutaupo. Jų 
ūkiui trūksta nuosavos techni
kos. Kiek čia arkliuku, ranko
mis padarysi. Žemės tai daug 
— dar giminės iš Amerikos 
savo dalies atsisakė, tad žeme 
jie turtingi. Bet iš kur pinigų 
technikai? Padėti, padirbėti 
atvažiuoja giminės, draugai iš 
Kauno, bet nejučia žiūri — ką 
įdės, kuo pavaišins. Tas tam 
išeina... Man patinka padėti.
Vykdama pas juos nuvežiau 
gal tris kepalus duonos, ska
numynų. Džiaugiuosi, kad esu 
tyrame ore, o ryte geriu švie
žią pieną.

Smagu kaime. Grėbiau šie
ną, suvežėm. Išravėjau visą 
namų daržą. Nugarą net pas
kaudo. Netoli upė — pavaka
riais pasimaudome. Bijom nu
tolti nuo namų, nes, kaip ži
nai, nėra saugu. Bijo palikti 
vieną vyrą namie, bijo pati 
pasilikti. Nesėdėsi gi troboje 
užsirakinęs: vyksta judėjimas
— kiaules laikas šerti, reikia 
eiti į tvartą, paukščius lesinti 
ir t.t. Aplinkui labai gražu — 
miškas, pievos, upė. Kaip sako 
mano draugė, kad ir nuosavas 
miškas, bet neskalsus jis. 
Prieš keletą metų gretimame 
miškelyje surado nužudytų 
žmonių kūnus, ji bijo ir pagal
voti apie grybavimą ar uoga
vimą. Kai senieji gyveno čia, 
tai ir prasimaitindavo iš miš
ko — uogos, grybai... Miškas 
buvo jos tėvų namai. Dabar 
galėtų prisidurti iš miško, bai
su nutolt, baisu palikt namus. 
Gyvena lyg ir laisvėje, bet tuo 
pačiu, kaip narve.

Kad sumažintų nedarbą, gal 
girdėjai, siūlo išleisti anksčiau 
į pensiją. Tegul juos bala. 
Žmogus pilnas jėgų, vaikai jau 
užaugę, savarankiški, o tave 
ima ir nurašo. Prasigers visai 
tauta. Ką gi veiks?! Pensuos
— ašarinės, gero maisto ne- 
įpirks, nusilps, daug pagerti 
negalės, bus — sriubt ir bubt. 
Kiek žinau Amerikoje kaip tik 
tokio amžiaus žmonės dirba.

Va, giminaitis rašė, kad jam 
70, o darbdavys vis kviečia pa
dirbėti. Jis inžinierius, tad 
jam visai paprasta atlikti su
dėtingą darbą, kurį visą gyve
nimą dirbo. Jis rašo: „Kol jau
nas išmoks, aš jau būsiu tris 
kartus viską padaręs. Manimi 
bosas pasitiki, žinoma, kad 
patyrimas ir sąžiningumas vi
sada su mumis”. O Lietuvoje 
jau 55 ir pensijon?! Juk aš tu
riu visą bagažą patyrimo, man 
dar dirbti ir dirbti. Tiek stipri 
pasijaučiau kaime. Grįšiu na
mo, grįšiu į nežinią — ką su- 
mąstys parlamentarai. Ne, aš 
nenoriu pensijon, nenoriu, kad 
mane nurašytų, nenoriu būti 
sendinama anksčiau nei pati 
pasensiu. Tada ir parlamenta
rai turi eiti pensijon!

Draugės vyras sako, kad jis 
priims dirbti padienius tik už 
duonos kąsnį ir nakvynės 
kampą — pats sunkiai ver
čiasi. Iš gailesčio. Tai einame 
atgal į „buožių” ir samdinių 
valstybę? Kam mes siekėme 
mokslo, dirbome sąžiningai, 
jei ryt galima pasakyti — ne, 
nebereikia. Gal nebereikia 
valdininkįjai naujų brangių 
prestižinių limuzinų, dešimčių 
patarėjų, padėjėjų, kelionių 
užsienin, prabangių ambasa
dų ir aibės konsulatų. Jie žada 
sau pasikelti atlyginimus kie
no sąskaita? Mūsų, busimųjų 
jaunų pensininkų! Štai ėmiau 
ir vėl prirašiau...

Vasara baigiasi, nors dar 
karšta, nors jau ir lyja. Ar no
rėčiau visą laiką gyventi kai
me? Sunku pasakyti, miesto 
žmogų vargina tie visi nepato
gumai, nuo kurių seniai atpra- 
tome. O kaimas, kaip ir prieš 
šimtą metų. Dažnai pagalvoju, 
reiktų mūsų parlamentarus 
savaitei uždaryti į tokį kaimą, 
gal ir kaimo reikalai page-

Joana Šeškuvienė 
iš Kauno

Neskubėk grįžti į Lietuvą, 
nes gyvename tarsi prisvilin
tos košės katile. Nežinau, kaip 
tvarkosi viršūnės, bet viskas 
išeina kaip kreivų veidrodžių 
karalystėje. Rodos, įstatymai 
demokratiški, kalbos teisingai 
skamba. Pasižiūri — viskas 
išvirkščia. Kovoja už demokra- 
tiją —nespėja iš kalėjimų iš
leidinėti žmogžudžių ir vagių. 
Liaupsina teisinę valstybę — 
klesti korupcija, niekinamos 
žmonių teisės, negrąžinami 
indėliai, į bankrotą atvedamos 
pelningos įmonės ir t.t. Apie 
paprasto žmogelio likimą nė
ra ko nė kalbėti. Visą netei
sybės purvą sumeta ant mū
sų nugarų. Aš tebesu patrio
te, bet garantuoju, kad ši gė
lelė baigia nuvysti. Tie pratur
tėję kasdien įgyja vis daugiau 
gangsterinių savybių. Suku 
galvą, kodėl tokie grobuoniš
ki? Rodos, toje TSRS negalėjo 
tokių šaknelių prisiauginti. 
Žinoma, kai kuriems žmo
nėms vagiliavimas buvo nor
ma, o neveiklumas — gyveni
mo pagrindas. Dabar iškrito 
kita pinigo pusė. Pamatė už
jūrių blizgesį ir apsirgo gob
šumo nepagydoma liga. Sito- 
kiens nieko nebereiškia žmo
nių skurdas, ašaros. Antra 
vertus, auga nauja atmaina — 
valstybės erkės: nedirba, vai
kus „gamina” ir gyvena šel- 
piami, piršto nepajudindami 
savo atžalėlių purvui nugram

ATSAKYMAS P.
Astrologija, kaip rašo en

ciklopedijos, labai senas moks
las nemoksiąs. Astrologijos 
mokslas vystėsi lygiagrečiai 
su astronomija, net buvo 
ankstyvesnis nei astronomija 
arba ėjo greta ir buvo prakti
kuojamas senovėje: dar prieš
istoriniais laikais Babilonijoje 
ir Asirįjoje chaldėjai buvo nu
statę astrologijos sistemą 
(2500 metų prieš Kristų). Ast
rologija vaidino svarbų vaid
menį valstybės gyvenime — 
neatsiklausus astrologų, nebu
vo galima daryti jokių svar
besnių žygių. Senovės žyniai 
puikiai išmanė dangaus kūnų 
judėjimą ir panaudodavo tas 
žinias savo įtakai sustiprinti. 
Ne vienas faraonas buvo žynių 
perspėjamas apie saulės užte
mimus ir t.t.

Yra išlikusi gausi astrolo
ginė literatūra. Domėjimasis 
astrologija niekada nenutrū
ko, nepaisant, kad jau 17 a. 
viršenybę įgijo astronomįja. 
Gal žinoma, gal ne, kad pir
mieji astronomai buvo žyniai? 
Pavyzdžiui, asiriečių zikuratai 
buvo kartu ir observatorijos. 
Tačiau ir astronomijos moks
las ilgai buvo nepripažįsta
mas: Mikolaj Kopernik (1473- 
1543); Giordano Bruno (1548- 
1600) sudegintas ant laužo- 
eretikas; Galilei Gąlileo (1564- 
1642) atskirtas nuo Bažnyčios 
— buvo pirmieji garsūs astro
nomai, kurių teorija, atradi
mai tiems laikams buvo per 
ankstyvi. Pagalvokime, jei da
bar teigtume, kad Žemė nesi
suka... Daugiau nei prieš pen
kis amžius teiginys, kad Žemė 
sukasi, buvo apskelbtas ero
tizmu. Gyvenimas ir astrono
mijos mokslas įnešė korektū
ras — šiandien Vatikane yra 
astronomo tarnyba.

Jei tvirtiname, kad visas pa
saulis yra sukurtas Dievo ir 
nieko nėra „svarbiau pasau
lyje, kaip Dievas”, turime ne
pamiršti, kad tiek Gėris, tiek 
Blogis, taip pat iš Dievo ma
lonės. Tikime į pomirtinį gyve
nimą, pragarą, skaistyklą, ro
jų. Ar turime atsakymą, ku
riam mokslui priklauso 
žvaigždė, parodžiusi kelią 
Trims karaliams į kūtelę, kur 
gimė Kristus?!

Nedrįsčiau su pasitenkini
mu tvirtinti, kaip Jūs, kad 
„kam mums žengiantiems į 
XXI amžių orientuotis į astro
logiją (•••)» Jei Jau nebėra nei 
Egipto, nei Babilonijos, nei

VAIČEKAUSKUI
Asirų, nei Romos, nei Grai
kų?” Šis kategoriškas tvirtini
mas, gal reikalavimas, man 
pasako kitą mintį — koks bū
tų neturtingas pasaulis, jei 
nebūtų išlikusios Egipto pi
ramidės su painiais labirin
tais, jei nieko nežinotumėme 
apie Graikuos Olimpo dievus 
ir neperskaitytumėme Homero 
„Iliados” ar „Odisėjos”. Taip 
sužinome, kad Graikijoje, 
prieš pradedant karą, buvo at
siklausiama Delfų orakulo 
žynės ir pranašės Pirįjos. Gar
susis vokiečių prekybininkas 
H. Schliemann paauglystėje 
perskaitęs Homero kūrinius, 
įtikėjo, kad aprašyti įvykiai 
tikri. Gerokai praturtėjęs, jis 
nutarė savo turtą paaukoti 
Trojos, Mikėnų vartų ieškoji
mams, taip vaizdžiai aprašy
tais Homero. Ir atrado! Ar ne
buvo verta kasinėti, ieškoti, 
atradus parodyti pasauliui tą 
stebuklą — antikinį grožį, 
arba stabmeldžių kultūrą... 
Būtent H. Schliemann atrasti 
karalių kapai patvirtina Ho
mero žodžius, kad Mikėnų bū
ta „gausiauksių”... Ar nesiža
vime Milošo (gr. Melos) Vene
ra (560-550 metų prieš Kristų) 
antikos skulptūros stebuklu?

Kas šiandien galėtų pasaky
ti ar tvirtinti, į kokį tikrąjį 
Dievą orientavosi prieš 2500 
metų Graikuos ir Babilonijos 
piliečiai? Juk Dievas yra tik 
vienas...

Istorinių Sodomos ir Gomo- 
ros taip pat ieško mokslinin
kai, tyrinėtojai, norėdami su
prasti, atrasti Žemės istorijos 
tarpsnį. Įtikima, kad atrastas 
Sinajaus kalnas. Net Atlanti
da, dėl kurios taip intensyviai 
mokslininkai ginčijasi, atrodo, 
egzistavo ir viliamasi surasti 
jos pėdsakus. Amerikos moks
lininkai pasišovė ieškoti No
jaus Arkos, lyg ir surado laivo 
griaučius Juodojoje jūroje.

Kažin ar senovės lietuviai 
rėmėsi astronomįja ar astrolo
gija, sėdami, sodindami per 
jauną ar pilną mėnulį? Lietu
vių tautosakoje daug užkal
bėjimų, būrimų, pranašavimų 
artimų astrologijai. Ir dėl to 
niekas nesuka galvos, nei 
šaukia — nuimti, sunaikinti, 
uždrausti, nerašyti. Paimkite 
vieno žymiausio nepriklauso
mos Lietuvos mokslininko 
(šiandien jis, tikriausiai, būtų 
įvardijamas etnologu) Jono 
Balio darbus „Lietuvių tauto
sakos lobynas” I-II t. (Bloo-

mington, Indiana, 1951 m.), 
pavartykite ir pamatysite, kad 
mūsų protėviai tikėjo į Mėnu
lį', Saulę, žvaigždes. Kiek daug 
užrašyta pastebėjimų — jei 
pirmą pavasario dieną dangus 
apsiniaukęs, tai... ir t. t. O 
užkalbėjimai? Be abejo, pasa
kysite, pagonybė. O gal lietu
viška astrologija? Ar Jūs ma
note, kad reikėjo uždrausti, 
neleisti rinkti užkalbėjimų, 
užkeikimų ir t.t. Kai klau
somės etnologo Liberto Klim
kos pasakojimų (ačiū studijai 
R) apie užkeikimus, palygini
mus, dangaus kūnų poveikį 
žmonėms, argi neatveriame 
sau naują pasaulį?

Zodiako ženklus pripažįs
tančios Rytų šalys nėra nei 
blogesnės, nei geresnės. Egzis
tuoja daug religijų pasaulyje, 
kurios netrukdo žmonėms būti 
drauge, draugauti. Net ir Isla
mas, atsiradęs vėliau nei 
krikščionybė, skelbia tą pačią 
artimo meilę. Tik fanatikai 
iškreipė paties Islamo prasmę, 
kaip ir bolševikai komunizmo. 
Šiandieninis Jūsų kvietimas 
nespausdinti Zodiako, nerašy
ti to ar ano, man primena ne
seniai nuverstos santvarkos 
šauklius — neleisti, neskaity
ti! Jie skelbė, kad religija — 
liaudies opiumas.

Pažangaus ir atsiliekančio 
pasaulio šalių laikraščiai, žur
nalai spausdina Rytų astro
logų išmintį — Zodiakų reikš
mę žmogaus gyvenime, visai 
nekviesdami jais sekti ar va
dovautis (kaip ir patarlės, ku
rių dažnai būna ir „Draugo” 
puslapiuose). Kiekvienas žmo
gus pats nusistato požiūrį į 
aiškiaregystes, būrimus, pra
našystes. Kas iš to, jei už- 
drausite — žmonėms visada 
draudžiamas vaisus buvo ska
nus — Adomas, Ieva ir Rojaus 
obuolys...

Kažin, ar Jums žinoma, kad 
JAV duoda įvairių užduočių

890 parapsichologų ir tam 
kasmet išleidžia 80 milijonų 
dolerių? Neįmatau pavojaus ir 
katalikybei — juk per pasau
lio pažinimą mes atsirenkame 
patys save. Daugiau šypsoki
mės, mažiau pykime — žmo
nės vis tiek skaitys, domėsis. 
O kodėl ne „Bičiulystėje”?!

Ligįja Tautkuvienė

Iš Jono Balio „Lietuvių 
tautosakos lobynas”

Kaip labai liaudis tiki į už
kalbėjimus, rodo šitoks pasa
kojimas, kurį užrašiau iš A. 
Kamzurienės, 59 m. a., kilu
sios iš Žąsinų km., Ariogalos 
par., atvažiavusios į Ameriką 
1908 m. ir dabar gyvenančios 
Columbus, Ohio:

„Vienas pas mumis buvo ku
nigas, tai jis labai pykdavo už 
tuos burtininkus. Tai jis, bū
davo ant bažnyčios vis barda- 
vosi. Nagi jis turėjo eržilą. 
Kaip reikia važiuoti, ir kas čia 
jam pasidarė, išsisuko koją po 
visam. Jisai taip bardavo baž
nyčioje, kad belyvina [—tiki] į 
burtininkus. Dabar pats kuni
gas siunčia purmoniuką ar 
gaspadorių, kad ateitų jam už
kalbėt tą eržilo koją. Burtinin
kas sako: — Ne, aš, jam neisiu 
kalbėt, jis barasi bažnyčioje, 
kaip aš galiu pernešti... Nagi 
ką darys, jis [kunigas] pats 
važiavo. — Prabočyk, — sako, 
— ką aš šnekėjau, mano baž
nyčioj, darbas tą šnekėt, ateik 
ir daryk. Tas atėjo, jis nieko 
nedarė, paėmė siūlų raištą, 
užsuko pora mazgelių, tam er
žilui ant kojos [užrišo], eržilas 
atsistojo ir vėl važiuoja. Jis 
žinojo [kas reikia daryt]. Tas 
yra ne melas, ale tą padaryda
vo. Tas nebuvo tokie dideli 
burtai, ale jis žinojo. Nelabai 
toli da ir nuo mūsų buvo, Ario-

Lietuviškos Užgavėnių kaukės. 
Viena dažniausiai sutinkamų temų 
— velniai — juo baisesnės ir juo- 
kingesnės, tuo geriau. Šis paprotys 
neišnykęs iki mūsų laikų; Užga
vėnių eitynėse ar pasilinksmini
muose visuomet rasime „velnių”.

galos parapijoj. Tai klebonas 
vis bardavos, kad žmonės įtiki 
į burtininkus. Jau jam taip 
pasitaikė, kad jis pats turėjo 
įtikėti ir tą žmogų prašyti”.

Reikia pastebėti, kad pana: 
šus atsitikimas pasakojamas 
ne tik Ariogalos parapijoj, bet 
ir daugely kitų krašto vietų. 
Žinoma, tai tik žmonių šneka 
ir tautosakininkai tokiems 
„tikriems atsitikimams” neti
ki. Vis dėlto jie įdomūs ir rodo, 
kad mūsų žmonės taip tvirtai 
tikėjo burtininkų galia užkal
bėti, jog ir kunigų barimas 
nepadėjo: žiūrėkit, štai kas at
sitiko vienam kunigui, kaip 
jam reikėjo nusižeminti atsi
tikus reikalui.

Burtų ir užkalbėjimų tauto
saka turi nemaža priešininkų. 
Barasi kunigai už prasižen
gimą pirmam Dievo įsakymui 
beturėti svetimų dievų. Užtat 
burtininkai savo užkalbėji
muose nuolatos mini Jėzų ir 
Mariją, žegnojasi ir poteriau
ja, norėdami parodyti, kad jie 
veikia ne velnio, bet Dievo ga
lybės padedami ir čia nieko 
blogo nėra. Senesniuose už
kalbėjimuose tos šventųjų ar
mijos nėra. Kartais ir iš tik
rųjų velnias šaukiamasi pa
galbon, bet jis paprastai ap
gaunamas: kai jau jo nebe
reikia, tai nuvejamas (ž. Nr. 
552). Niekina burtus ir vadi
nami pažangieji, kaip tamsu- 

. mo ir atsilikimo reiškinį. Liau
dis daug nepaiso nei vienų, 
nei kitų. Tuo labiau nepaiso jų 
tautosakininkai, kurie liau
dies magijoje ir burtuose ran
da labai įdomių duomenų tau
tos psichologijai ir kultūros 
istorijai tyrinėti. Laikydamie
si gryno racionalizmo, daug ką 
turėtume išbraukti. Bet ar tuo 
bodu daug laimėtume, tai jau 
kitas klausimas. Mums turi 
būti įdomu viską pažinti, ką 
mūsų liaudis turėjo ir mėgo.

(n t p. 15-16)



Trumpai apie viską

Lietuvos medikai rengiasi tarnybai 
Afganistane

Atkelta iš 1 psl.
sužeistuosius Afga

nistane gydys jau nuo spalio 
vidurio.

Šių metų birželį du gydyto
jai bei du jaunesniojo persona
lo atstovai išvyko į paren
giamąsias pratybas Čekijoje.
Trumpam sugrįžę atostogų, 
keturi Lietuvos karo medikai 
rugsėjo viduryje važiuos į 
čekįją tęsti mokymų. Spalio 
15 d. planuojamas išvykimas į 
Afganistaną. Keturi Lietuvos 
kariai ten praleis pusę metų, 
po to juos turėtų keisti ketu
rių Lietuvos karo medikų ko-

Kovoje dėl prezidento posto 
politikos naujokas

Atkelta iš 1 psl.
politiniame gyve

nime svaresnį vaidmenį tu
rėtų atlikti Tautininkų parti
ja, kuri pirmosios nepriklauso
mybės metais buvo valdanti, o 
dabar — visai neįtakinga.

Prieš 20 metų Vilniaus uni
versiteto Istorijos fakultetą 
baigęs V. Kundrotas yra pa
rašęs kelias knygas, straips
nių įvairiuose laikraščiuose 
bei žurnale „Mokslas ir gyve
nimas”. 2001 metais išspaus
dintą knygą „Minties horizon
tai” autorius vadina „paraiška 
pretendavimui į prezidentus”.

Apie savo ketinimus kandi
datuoti į prezidentus taip pat 
yra paskelbę arba partijų jau 
buvo iškelti Lietuvos liberalų 
sąjungos pirmininkas Eugeni
jus Gentvilas, partijos nere
miamas Seimo liberalų frakci
jos narys Algimantas Matule
vičius, jo brolis žurnalistas 
Vytautas Matulevičius, Lietu
vos laisvės sąjungos vadas

KAS BLOGAI LIETUVOJ.
Dažnai, kai grįžtu iš Lietu

vos, žmonės klausia, kas blo
gai Lietuvoje? Dar nesu buvu
si paklausta, kas gero Lietu
voje? Įdomu, kodėl toks pesi
mistiškas mąstymas, ar žmo
nės pasąmonėje nori, kad būtų 
blogai? Mano atsakymas pa
prastai yra toks pat. Kada 
paskutinį kartą jūs buvote 
Lietuvoje? Tai seniai, prieš 9 
metus. O kiek esate buvę? Vie
no arba dviejų kartų užteko. 
Paprastai panašūs atsakymai.

Pirmą kartą penkias dienas 
buvau 1983 m. Tokiam laikui 
tegalėjome gauti sovietiškas 
vizas, jeigu apskritai gauda- 
vom. Turėjome važiuoti, kur 
vežė. Nuo to laiko jau 34-tas 
kartas. Kas mane ten traukia? 
Lietuva. Ten lietuviškai šne
ka, ten šlama žalias medžių 
miškas, aplinka europietiška, 
mandagumas ir pagarba, pa
rodyta apsirengimu, ko nema
tai niekur Amerikoje. Ne
vaikšto nutukę, apsileidę žmo
nės, su nukrypusiais sporti
niais batais. Gal Lietuvoje ne 
tiejs daug turi, bet, ką turi, 
gražiai reprezentuoja. Aiškiai 
matyti, kad žmonėms rūpi, 
kaip jie atrodo. Taip ir turi 
būti. Niekur nesu mačiusi tiek 
daug gražaus jaunimo. Jeigu 
savim nesirūpinsi, nelauk 
kito. Jei savęs nemylėsi, tavęs 
nemylės.

Lietuvoje didžiausiuose mies
tuose išdygo gan greitai pre
kybos ir pramogų centrai. Vil
niuje yra centro sostinė „Akro
polis”. Prekybos centras ne
turi lygaus, net drįstu sakyti, 
Amerikoje. JAV miestuose yra 
didelių „Shopping” centrų, bet 
ne tokių, kaip „Akropolis”.

„Akropolio Ledas” yra ge
riausia ledo aikštelė Lietuvo
je, po stogu, tame pačiame 
pastate. Veikia pačiūžų nuo
ma, figūrinės ir ledo ritulio

manda.
Tai bus jau antroji bendra 

Čekįjos ir Lietuvos karo me
dikų misįja. Pirmą kartą Lie
tuvos karo medikai dalyvavo 
NATO vadovaujamoje huma
nitarinėje operacijoje Albani
joje „Allied Harbour” 1999 
metais. Keturis mėnesius tru
kęs bendras dalyvavimas mi
sijoje abiejų pusių buvo įver
tintas kaip sėkmingas. 10 lie
tuvių Albanijoje parodė aukš
tą profesionalumo lygį, ir bū
tent dėl to nuspręsta vėl pa
kviesti lietuvius į čekų karo 
medikų gretas. (Elta)

Seimo narys Vytautas Šus
tauskas, Centro sąjungos pir
mininkas parlamentaras Kęs
tutis Glaveckas, krikščionių 
demokratų vadovas Seimo 
narys Kazys Bobelis, Liberalų 
demokratų partijos vadovas 
Seimo narys Rolandas Paksas, 
Valstiečių ir Naujosios demok
ratuos partijų sąjungos va
dovė Seimo narė Kazimiera 
Prunskienė, vienas iš konser
vatorių vadovų Seimo narys 
Andrius Kubilius, partijos 
„Socialdemokratija 2000” va
dovas Rimantas Dagys, nacio- 
naldemokratų vadovas Kazi
mieras Uoka, Reformų par
tijos vadovas Algirdas Pilvelis 
bei teisininkas Juozas Pet
raitis.

* Lietuvos ir Islandijos 
premjerai Algirdas Brazaus
kas ir David Oddsson pasirašė 
dvišalę investicijų skatinimo 
ir apsaugos sutartį, kuri, kaip 
tikimasi, paskatins dvišalių 
ekonominių ryšių plėtrą. <bns>

pačiūžos vyrams, moterims ir 
vaikams. Yra čiuožimo mokyk
la, „Ledo” nuoma ryte 3 lt, nuo 
4 v. p.p. 7 lt.

Yra visokiausių vaikams 
konkursų, koncertų ir daugy
bė pasakų personažų. O krau
tuvių gausybė: rūbų, galante
rijos, dovanų, knygų, indų, 
buitinės technikos, muzikos, 
kompiuterių, sporto ir dau
gybė kitų. Veikia 8 kino salės. 
Veikia vaistinė, optika, net 
sekso reikmenų skyrius.

„Hyper Maxima” yra tame 
pačiame pastate, kur gali nu
sipirkti ne tik buitinės techni
kos, bet ir įvairiausio aukštos 
kokybės maisto, veikia kuli- 
narija, prekės vaikams, žais
lai, įdomūs kepsniai, mėsa, 
duonos konditerija ir dar dau
giau.

Šitą pastatą sunkiai apžiū
rėsi per vieną dieną. Buvome 
nuvažiavę pirmą dieną, centrą 
oficialiai atidarė prezidento 
žmona Alma Adamkienė. Dalį 
tos dienos pelno savininkai 
skyrė jos fondui. Apsipirkome. 
Veikia apie 50 mokėjimo pul
tų, bet vis tiek reikėjo laukti 
28 minutes iki priėjau susi
mokėti. Visuose buvo eilės. 
Keletą kartų apsilankiau ir vi
sada radau pilna žmonių, ar 
jie perka, negaliu pasakyti, 
dauguma atvyksta tik pasi
žiūrėti, kaip ir čia.

Jeigu atsibodo paprasta 
kiauliena, vištiena arba jau
tiena, nuvažiuokite arba tegul 
kas nuveža į „Hyper Rimi”, kur 
galėsite pavaišinti savo sve
čius įsigiję egzotiškos žvė
rienos ar paukštienos: kroko
dilų, stručių, gazelių, antilo
pių, tauriųjų elnių, kengūrų, 
zebrų, bizonų mėsos. Kaina 
nuo 5,39 lt. už 90 g kengūros 
mėsos iki strutienos filė, 1 kg 
66,99 lt. Dar gausite nemoka
mai receptus, kaip paruošti

Lietuvoje nesiliaujant karščiams, pajūrio kurortai sulaukia rekordinio poilsiautojų skaičiaus. Žolinės švenčių 
metu, kai poilsiauti buvo galima net keturias dienas, tūkstančiai žmonių plūdo prie jūros.

Nuotr.: Palangos paplūdimyje. Eltos nuotr

* ,,’Williams’ sprendi
mas išeiti ir parduoti savo 
akcijas etikos požiūriu yra 
nelabai geras, bet praktiškai 
tai yra išeitis, ir manau, kad 
su ‘Jukos’ prieisime bendras 
išvadas ir įmonė pradės dirbti 
pelningai”, mano premjeras 
Algirdas Brazauskas.

* „Lietuviu darbštumas 
— didžiulis pliusas ir vienas 
pagrindinių garantų, kad atei
tyje, ‘Mažeikių naftos’ finansi
nė ir gamybinė veikla gerės, ir 
‘Jukos’ darys viską, kas nuo 
jos priklauso, kad atskleistų 
šios įmonės potencialą”, suti

Dėl E. Rumšienės bylos prezidentas 
išsikvietė Prancūzijos diplomatą

Atkelta iš 1 psl.
kuris po susitikimo

teigė, kad Prancūzijos teismo 
sprendimas laikyti kalėjime 
lietuvių dviratininko žmoną 
Editą kenkia Lietuvos ir Pran
cūzijos santykiams. „Tai, ką 
mes kasdien išgirstame per ra
diją, televiziją, tai, kas for
muojasi Lietuvos žmonių są
monėje, jokiu būdu nepagerina

Vienoje Vilniaus apylinkėje patys tėvai nutarė paruošti vaikučiams
žaidimo aikštelę.

gurmanų maistą.
Vilniaus festivalis, kurio di

delis rėmėjas buvo „Williams- 
Lietuva”, davė progą lietuvai
čiams lankyti koncertus ne
mokamai. Kviesti nepaprastai 
aukšto lygio užsieniečiai artis
tai pripildė sales, universiteto 
aikštes ir teatrus. Įdomus bu
vo čigonų muzikos koncertas 
pusantros valandos, atminti
nai atliktas smuikininko iš 
Suomįjos kartu su savo akom
panuojančiu pianistu rusų 
teatro salėje, kur anksčiau 
buvo Vilniaus operos rūmai.

Rotušėje antrą kartą buvau 
pakviesta į prof. muziko V. 
Grybausko pianino aštuo- 
nioms rankoms, kur, su savo 
nepaprastai išlavintomis stu
dentėmis atliko įdomų kon
certą.

Muzikos akademijoje įvyko 
tarptautinis kamerinės muzi
kos festivalis. Visos savaitės 
festivalyje dalyvavo geriausi 
kamerinės muzikos dalyviai iš 
įvairių Europos kraštų. Malo
nu matyti, kad dar didelis jau
nimo susidomėjimas ir noras 
dalyvauti muzikos pasaulyje.

Koks festivalis be Dikailan- 
do iš Amerikos? Koncertas die
nos metu, deginant karštai

kęs duoti „Respublikai” inter
viu, sakė „Jukos” viceprezi
dentas Michail Brudno. (R, 
Elta)

* Valstiečiu ir Naujosios 
demokratijos partijų sąjun
gos (VNDPS) kandidate į pre
zidentus iškelta parlamentarė 
Kazimiera Prunskienė teigia, 
jog premjero Algirdo Brazaus
ko atsisakymas dalyvauti pre
zidento rinkimuose padidintų 
jos galimybes laimėti. „Didžio
ji dalis A. Brazauskui palan
kių rinkėjų yra palankūs ir 
man. Mano galimybės tuomet 
padidėtų”, sakė K. Prunskie-

Prancūzijos įvaizdžio bei Pran
cūzijos ir Lietuvos santykių”, 
pabrėžė A. Valionis.

Šių metų prestižinių dau
giadienių lenktynių „Tour de 
France” III vietos prizininko 
Raimondo Rumšo žmona yra 
įkalinta Bonneville kalėjime 
dėl kaltinimų draudžiamų do
pingo preparatų gabenimu ir 
platinimu.

Pranės Šlutienės nuotrauka

saulei, neatbaidė lankytojų, 
kurie perpildė Mokytojų namų 
kiemą. Numalšinti troškuliui 
galėjai nusipirkti alaus ir už
kandėlių.

Vakarą gali užbaigti „Lokio” 
kavinės sodelyje, kur sienos 
yra apaugusios vijokliais. Gali 
išgerti žalios arbatos, vyno, 
užkąsti lietuviškų užkandžių 
ir pasiklausyti birbynės bei gi
taros muzikos garsų, pašokti.

Čia tik trumpas aprašymas 
apie Lietuvą, ypač Vilnių. Lie
tuvoje gali tiek daug pamaty
ti, buvo tiek daug įvairių kon
certų. Pamiršau paminėti liau
dies muzikos Kanklių ansamb
lių, net iš kaimyninių kraštų, 
kur koncertai buvo atlikti et
nografiniu stiliumi.

Pranė Šlutienė

* Estuos medžio apdirbi-, 
mo bendrovė „Sylvester”,
ieškanti Lietuvoje vietos lent
pjūvei statyti, įsigijo bankru
tavusios Alytaus bendrovės 
„Silunga” patalpas. „Šilunga” 
buvo didžiausia Lietuvos 
lentpjūvė, pagamindavusi iki 
180,000 kubinių metrų lentų 
per metus, tačiau bankrutavo 
2001 m. kovo mėnesį. (Vž. Eita)

nė. A. Brazauskas dar nėra pa
skelbęs, jog nekandidatuos į 
prezidentus, tačiau socialde
mokratų gretose tuo neabejo
jama. (BNS)

* Nors nei prezidentas 
Valdas Adamkus, nei prem
jeras Algirdas Brazauskas dar 
nėra paskelbę, ar dalyvaus 
prezidento rinkimuose, jie yra 
populiariausi būsimi kandida
tai Lietuvos didmiesčiuose, ro
do gyventojų apklausa. Už V. 
Adamkų balsuotų 20.8 proc. 
apklaustųjų, už A. Brazauską 
— 18.2 proc..

* Portlando „Trail Bla
zers” krepšinio klubo žai
dėjai neslepia džiaugsmo, kad 
kitą sezoną buvęs jų komandos 
draugas vėl bus legendinis 
Lietuvos krepšininkas Arvy
das Sabonis. Kol kas Sabonio 
ir „Trail Blazers” sutartis dar 
nepasirašyta, tačiau tai turėtų 
būti padaryta per keletą arti
miausių dienų. Pats vidurio 
puolėjas praėjusią savaitę tvir
tino, kad sutartis jau suderin
ta, tetrūksta jo parašo. (LŽ, 
Elta)
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Kauno elektrinės privatizavimo 
konkursą laimėjo „Gazprom”

Vilnius, rugpjūčio 29 d. 
(BNS) — Prieš 30 metų pasta
tytos Kauno termofikacinės 
elektrinės privatizavimo kon
kurso nugalėtoju ketvirtadienį 
patvirtintas Rusijos bendrovės 
„Gazprom” vadovaujamas su
sivienijimas. Tokį sprendimą 
balsų dauguma priėmė Kauno 
miesto savivaldybės — di
džiausios „Kauno energijos” 
akcininkės (85.21 proc.) — ta
ryba.

„Gazprom” vadovaujamą su
sivienijimą dar sudaro Lietu
vos įmonė „Dujotekana” ir 
JAV įmonė „Clement Power 
Venture”.

Jei derybos su šiuo susivie
nijimu bus nesėkmingos, bus 
deramasi su antrosios vietos 
laimėtoju Suomijos bendrove 
„Fortum Power and Heat Oy”.

„Kauno energijos” valdybos 
pirmininkas ir elektrinės par
davimo konkurso darbo gru
pės vadovas Ramūnas Garba- 
ravičius sakė, kad oficialios 
derybos dėl elektrinės pirki
mo-pardavimo sutarties pra
sidės tik po akcininkų susirin

• A. t A.
GYČIUI BARZDUKUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai VIDAI, 
sūnums GYČIUI, DANIUI, VIDUI su šeimomis, 
broliui ARVYDUI ir jo šeimai, seseriai AUŠRAI, 
giminėms ir artimiesiems.
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AUTOMOBILIO, NAMŲ, 
SVEIKATOS IR GYVYBĖS 

DRAUDIMAS

kimo, tačiau jau dabar bus 
pradėta tikslinti pozicijas.

„Gazprom” vadovaujamas su
sivienijimas už Kauno elektri
nę pasiūlė 116.5 mln. litų ir 
įsipareigojo investuoti dau 
giau nei 400 mln. litų, „For
tum” — atitinkamai 115 mln. 
litų ir apie 125 mln. litų (dar 
apie 100 mln. litų jis žada in
vestuoti į einamuosius remon
to darbus).

„Gazprom” už 80 proc. par
duodamos energijos (tiek 
„Kauno energija” įsipareigoja 
nupirkti) siūlo nustatyti 6.23 
cento už kilovatvalandę (kWh) 
kainą ir 5 metus jos nedidinti, 
o likusiai daliai - 5.9 cento. Jo 
konkurentas nustatė 6.20 cen
to kainą visai parduodamai 
šilumos energijai, tačiau ji 
padidėtų pabrangus dujoms. 
Be to, „Gazprom” ketina dau
giau skirti lėšų elektrinės 
plėtrai — numatoma moder
nizuoti elektrinę ir padidinti 
jos pajėgumus, kad elektros 
energiją galima būtų tiekti ir 
Karaliaučiui.

NEKILNOJAMASIS TURTAS

GREIT PARDUODA
Landmark 
properties

Bus. 773-229-8761 
FteS. 708-425-7160 
MoU 7735900205 
Pager 630-3144330

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

New Vision 
Bus.: 708-36I-0800 

Vore M* 7738547X3)

Fax: 708-361-9618
DANUTĖ
MAYER

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės 
į DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 
sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui.

SIŪLO DARBĄ

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

Atlyginimas nuo 
$1,500 iki $1,800 

Tel. 615-554-3161.

Window VVashers Needed! 
40,000 per year. We need 100 crews. 
Noexp. necessary. Will train. Mušt 

have valid driver’s license and trans- 
portation. Mušt be fluent in English 
L.A. McMahon Window VVasning.

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

Parduodamas pastovus pakeiti
mas savaitgaliais. Reikia kalbėti 

angliškai ir vairuoti 
Darbas Elgin nuo rugsėjo 6 d. 

Tel. 773-7448999 (palikti žinutę)

I
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i

ALTAS KVIEČIA l 
NATO

KONFERENCIJAS
Amerikos Lietuvių Taryba 

praneša, kad yra ruošiama 
daug valstybinių konferencijų 
ryšium su jos iniciatyva 
įtraukti platesnius visuome
nės sluoksnius į NATO plėtros 
akciją. Šiuo metu yra numaty
tos konferencijos Tennessee. 
Georgia ir Noth Carolina vals 
tijose.

Konferencijos vyks šiomis 
dienomis: rugsėjo 12 dieną 
Charlotte, North Carolina; 
rugsėjo 13 dieną - Atlanta, 
Georgia; rugsėjo 14 dieną - 
Knoxville, Tennessee.

Konferencijoje dalyvaus AL- 
To išlaikomos JBANC įstaigos 
darbuotojai iš Vašingtono. Šia 
proga yra numatyta išleisti at
naujintą NATO plėtros akcijos 
-vadovą. Norintys dalyvauti ar 
pakviesti savo gimines bei 
pažįstamus į šias konferenci
jas, gali kreiptis į ALTo centro 
įstaigą Čikagoje: Amerikos 
Lietuvių Taryba, 6500 S. Pu
laski Rd., Chicago, IL 60629; 
tel. 773-735-6677; faksas 773- 
735-3946; ei. paštas:

ALTcenter@aol. com

773-585-9500
//Draugo" rėmėjai

Irena Truskunas iš Glen- 
dora, CA, „Draugo” iždą pa
pildė 50 dol. auka. Nuoširdus 
jums ačiū!

Irena Raulinaitienė iš 
Glendale, CA, atsilygindama 
„Draugo” pokylio prizų bilietė
lius, atsiuntė 40 dol. auką. La
bai jums dėkojame!

Anelė Pocienė, Jaunimo 
centro moterų klubo pirmi
ninkė, savo klubui į „Draugo” 
pokylį užsakė 10 vietų ir klu
bo narės jau atsiskaitė už bi
lietus. Dėkojame! Iki pasi
matymo „Sabre Room” salėje 
rugsėjo 29 d.!

Teodora Zailskas, gyve
nanti Cicero, IL, pratęsdama 
prenumeratą, „Draugui” pa
aukojo 50 dol. Esame labai 
dėkingi!

Veronika M. Neumann, iš
Barrington, IL, „Draugo” iždą 
papildė 50 dol. auka. Tariame 
nuoširdų ačiū!

Aušrelė Sakalaitė, gyve
nanti Lemont, IL, pratęsdama 
prenumeratą, dar pridėjo 50 
dol. auką. Labai jums dėkoja
me!

,,Draugo" knygynėlyje

Nauja, labai reikalinga 
knyga „Draugo” lentynoje — 
Onutės Garbštienės „Heli in 
Ice”. Nors knygų iš siaubingo
jo Lietuvos genocido laikotar
pio turime nemažai, tačiau šis 
nežmoniškumu sau lygaus ne
turintis mūsų istorijos laiko
tarpis per mažai aprašytas 
anglų kalba, kuri jau virto 
tarptautine.

Lietuva, deja, ne taip, kaip 
kai kurios tautos, vis dar ne- 
užtektinai kalba apie sovietų 
okupacijos patirtus trėmimus 
bei sibirines koncentracijos 
stovyklas, todėl kiekviena 
knyga apie tai anglų kalba 
sveikintinas reiškinys. Ypač 
tokia, kaip šis Onutės Garbš
tienės dienoraštis (1942-1956). 
Tai jaunos moters ir motinos 
gyvenimas komunizmo sukur
tame pragare, kurio klaiku
ma prašoka Dantės fantaziją.

Onutės dienoraštis— žiau
rios kasdienybės graudus ka
lendorius, tačiau apšviestas 
taurios, ištvermingos dvasios 
šviesa. Tai doro, tauraus as
mens gyvenimas nežmoniško
mis sąlygomis. Onutė viltinga 
neviltyje ir humaniška nu- 
žmogėjusioje aplinkoje. Ko
munistinio režimo nepatyru

Iškiliosios lietuvės mo
ters žymuo spalio 5 d., šešta
dienį, šv. Kazimiero seselių 
vienuolyne bus įteiktas seselei 
Elenai Rūtai Ivanauskaitei. 
11 val.r. - šv. Mišios, po to bus 
pietūs ir 1 vai. p.p. — seselės 
Elenos pagerbimas. Norėdami 
užsisakyti bilietus, rašykite: 
Sister Mary Velliere, Our La- 
dy of Sorrows Convent, 261 
Thatcher St., Brockton, MA 
02302 arba skambinkite Vero
nikai Bižinkauskaitei tel. 508- 
586-0650.

Emilija Pakštienė, gyve
nanti Čikagoje, IL, atsiuntė 50 
dol. auką, skirtą paremti a.a. 
rašytojo Jurgio Jankaus už
baigtos knygos „Pušis” išleidi
mą su tokiu prierašu: „Skaity
dama Jankaus raštus randu 
daug šeduvietiškų išsireiški
mų. Gal jis ir gyveno kur nors 
netoli Šeduvos”. Aukas galima 
siųsti Lithuanian Writere As
sociation vardu, c/o Stasys 
Džiugas, 5729 Edge Lake Dr., 
Oak Lawn, IL 60453-4509.

Santaros-Šviesos 49-tame 
suvažiavime Algimantas Va- 
lantiejus, filosofas, Klaipėdos 
universiteto profesorius, kal
bės apie intelektines ir socia
lines reflektyvumo sąlygas 
šiandienos Lietuvoje.

Ofelija Barškėtytė-Vai
nienė kalbės apie investiciją 
Lietuvoje — norus ir galimy
bes Santaros-Šviesos 49-tame 

suvažiavime.

Gyvenate Čikagos šiaurė
je ar jos šiaurinėse apy
linkėse? Turite moksleivių 
vaikų, kuriuos norėtumėte 
leisti į lietuvišką mokyklėlę? 
Visus (tėvelius, mokytojus ir 
rėmėjus), susidomėjusius lie
tuviškos mokyklėlės steigimu 
Čikagos šiauryje, kviečiame į 
susirinkimą-pasitarimą š. m. 
rugsėjo 8 d., sekmadienį, 1 
val.p.p. Libertyville Civic Cen
ter, 935 West Church Street, 
Libertyville, IL. Informacija 
skambinant Ingridai Špokie
nei tel. 815-334-1970 arba Ra
munei Bružinskienei tel. 847- 
263-9308. Kviečia JAV LB 
Waukegan/Lake County apy
linkės valdyba.

Renglnli

Virgil Smilgys, gyvenantis 
Orland Park, IL, į „Draugo" 
pokylį užsisakė viso stalo bi
lietus ir už juos atsilygino. 
Džiugu, kad dalyvausite mūsų 
šventėje!

Aldona Šmulkštienė iš
Chicago, IL, atsilygindama už 
„Draugo” pokylio laimėjimų 
bilietėlius, atsiuntė 50 dol. 
auką. Ačiū už paramą!

Gabrielė Rockus, gyvenan
ti Oak Park, IL, pratęsdama 
prenumeratą, „Draugui" pa
aukojo 50 dol. Ačiū už dėmesį 
lietuviškai spaudai!

Alei T. Navardauskas, gy
venantis Portage, IN, pratęs
damas prenumeratą, dar pri
dėjo 50 dol. Esame labai dė
kingi!

Juozas Ližaitis, gyvenan
tis Ft. Lauderdale, Fl, pratęs
damas prenumeratą, aukoja 
50 dol. „Draugo” dienraščio 
paramai. Nuoširdžiai dėkoja
me!

Illinois Lietuviu respubli
konu lyga „Draugo” iždą pa
rėmė 100 dol. auka. Ačiū už 
bendradarbiavimą ir dosnu
mą!

„Chicaglo” - taip pavadin
ta jau Šeštoji kasmetinė kultū
rinių rudens renginių ir šven
čių programa vyks įvairiose 
Čikagos vietose - teatruose, 
kultūriniuose centruose, mies
to aikštėse. Nuo rugsėjo mėne
sio apie šios programos rengi
nius galite pasiskaityti inter
nete www.877chicago.com 
arba sužinoti skambinant tel. 
1-877-chicago (1-877-244- 
2246). Tais pačiais adresais 
galite užsisakyti ir specialų 
lankstinuką arba galite kreip
tis į Visitor Information cen
trus, kurie įsikūrę šiais adre
sais: Chicago Water Works 
(163 East Pearson Street; prie 
Michigan Avė.) ir Chicago Cul- 
tural Center (77 East Ran- 
dolph Street) bei „Explore 
Chicago’ kioske (2 Noth State 
Street).

„The September 11 Photo 
Project" - tai didžiulė paro
da, pažymint! pirmąsias tra
giškųjų įvykių New Yorke ir 
Vašingtone metines. Paroda, 
gimusi kaip šių dviejų miestų 
gyventojų atsakas į teroristi
nius išpuolius, eksponuojama 
Harold Washington bibliote
kos centre (400 S. State Str.). 
Daugiau kaip 5,000 rodinių 
surinkta į šį unikalų projektą. 
Bibliotekos pirmajame aukšte 
ir koridoriuose pateikiamos 
daugiau tradicinio meno for
mos, taip pat eksponuojamos 
juodai baltos ir spalvotos fo
tografijos. koliažai, vaizdus 
dažnai lydi tekstai. Paroda 
veiks iki rugsėjo 21 d. Harold 
Washington biblioteka veikia 
pirmadieniais - antradieniais 
nuo 9 val-r. iki 7 val.v., penk
tadieniais ir šeštadieniais - 
nuo 9 val.r. iki 5 val.p.p., sek* 
madieniais - nuo 1 val.p.p. iki 
5 val.p.p. Infbrmacįja tel. 312- 
747-4300.

siam kiekvienas šio dienraš
čio puslapis — praregėjimas 
— kaip galima ilgus metus 
vegetuojant „lediniam praga
re” išlikt kilniu žmogum.

Didelė padėka talentingai 
vertėjai Raimondai Baltuš
kienei, įvedusiai į tarptautinę 
knygų lentyną šią Lietuvai 
taip reikalingą knygą. Padė
ka ir prof. Alfred E. Senn už 
išsamų įvadinį žodį, o taip pat 
knygos leidėjui — Alksninių 
šeimai (autorės brolio vaikai). 
Jie visi pastatė išliekantį pa
minklą, reikalingesnį už ne 
vieną iš plieno ar mūro.

Dabar lieka dar vienas svar
bus uždavinys mums visiems: 
šią knygą naudoti lituanisti
nių mokyklų istorijos klasėse 
ir rast būdų bei galimybių ją 
įvesti į šio krašto bibliotekas, 
o dar svarbiau, į amerikiečių 
mokyklų skaitinių sąrašus.

NJ.
„Heli in Ice’/Onutė Gaibš- 

tienė. Translated and edited by 
Raimonda K. Bartuška. „Eth- 
nos 91” Publisbera, Vilnius, 
1992.

„Draugo" knygynėlyje ši 
knyga kainuoja 13 dol., per
siuntimo mokestis — 3.96 dol. 
(Illinois gyventojai dar pride
da 8.75 proc. mokesčių).

Naudinga

Jei mėgstate dainuoti, at
vykite į pirmąją Lietuvių ope
ros repeticįją, kuri vyks rug
sėjo 6 d., penktadienį, 7:30 
val.v. Jaunimo centre (5620 S. 
Claremont Avė., Chicago).

TAUTOS ŠVENTĖ 
CICERO

Kai sueiname į Čikagoje ir 
jos priemiesčiuose vykstančius 
lietuviškus renginius, pasijun
tame esą mažoj Lietuvėlėj.

Cicero telkinio LB ir ALTo 
skyrių valdybos rugsėjo 8 d., 
sekmadienį, kviečia atvykti ir 
atšvęsti Tautos šventę. 9 val.r. 
Šv. Antano bažnyčioje bus au
kojamos šv. Mišios, tuoj po 
Mišių parapįjos salėje kalbės 
Lietuvos konsulato Čikagoje 
atašė Ramūnas Astrauskas.

Per ilgus metus į šios šven
tės minėjimus rinkdavomės į 
šventoves ir sales su ašaro
mis, maldaudami Dievo Lietu
vai nepriklausomybės. Dievas 
padarė stebuklą, mūsų tauta 
išvaduota iš komunizmo pries
paudos. Štai jau vienuolika 
metų susiburiam Dievui padė
koti. Reikalinga susiburti ir į 
sales, išklausyti paskaitininkų 
pateiktų minčių, kviečiančių 
neišsibarstyti, būti naudin
giems šiam kraštui ir Lietu
vai.

Rengėjai maloniai kviečia šio
je šventėje gausiai dalyvauti. 
Išgirsite labai svarbią ir aktu-! 
alią paskaitą. Prieš paskaitą 
vaišių rengėjos patieks labai! 
neįprastą meniu. Jos užtikri
na, jog tikrai neapvils, paruoš 
taip, kad nepakiltų cholestero
lis ir būtų skanu. Visi kviečia
mi ir laukiami

PAPILDYTI 
ISTORINIAI 
ARCHYVAI

Algis Regis, Amerikos Lietu
vių Bendruomenės Čikagos 
apygardos komiteto pasau
liečių teisėms apsaugoti Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse 
pirmininkas, susirūpino savo 
archyvų išsaugojimu ir perda
vimu Lituanistikos tyrimo ir 
studįjų centrui/Pasaulio lietu
vių archyvui. A Regis, 30 me
tų komiteto pirmininkaa ir 
nuoširdus kovotojas už reli- 
ginės-tautinės vietovės — lie
tuvių kapinių išsaugojimą ir 
tvarkymą, pradeda atiduoti 
per ilgus metus kauptą me
džiagą archyvui.

2003 metų liepos 3 dieną Šv. 
Kazimiero kapinės minės savo 
įsikūrimo 100-ąsias metines. 
LTSC šiam paminėjimui pla
nuoja išleisti istorinį leidinį 
apie Šv. Kazimiero kapines, 
kuriose yra daugiausia pasau
lyje palaidota lietuvių. Norime 
kreiptis į visus lietuvius, gyve
nančius JAV, jei turite me
džiagos ar nuotraukų apie Šv. 
Kazimiero kapines, nelaiky
kite savo namuose, atiduokite 
į Lituanistikos tyrimo ir stu
dįjų centrą Čikagoje. Minint 
kapinių 100-ąsias metines, is
torinė medžiaga tikrai labai

Čikagos miesto Vartotojų 
paslaugų departamentas
(Department of Consumer 
Services) perspėja, kad po ne
seniai praėjusių liūčių čikagie- 
čiai būtų atsargūs naudoda
miesi statybininkų paslaugo
mis. Samdant talkininkus bū
tina patikrinti, ar jie turi li
cenciją ir miesto leidimą, šei
mininkai neturėtų mokėti vi
sos sumos, sutartos už atlik
tus darbus, iš karto, taip pat 
patartina paprašyti rekomen
dacijų. Prieš pasirašant su
tartį, ją reikėtų perskaityti la
bai atidžiai ir užsitikrinti, kad 
visos paslaugų detalės pami
nėtos dokumente iš anksto. 
Jai

Mūsų adresas: 5600 S. Cla 
remont Av., Chicago, IL 
60636, telefonas (773) 434- 
4546, kreiptis į Skirmantę 
Miglinienę — LTSC archyvų 
direktorę. Iš anksto visiems 
dėkojame, kad padėsite neuž 
mirlti svarbaus mūsų istorijos 
puslapio.

Skirmantė Migiinienė

5 /< elltim.ti

gas. patartina išsaugoti pirki
mo čekius, šeimininkas turi 
turėti tikslų samdomų darbi
ninkų bendrovės pavadinimą, 
adresą ir telefoną. Norėdami 
sužinoti, ar jums pasisiūliusi 
bendrovė turi licenciją, skam
binkite tel. 312-744-9400

• Amerikos Lietuviu ra
dijas, vad. Anatolįjus Siutas - 
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
per WCEV 14.60 AM. Tel. 
773-847-4903, adresas: 4459 
S .Francisco, Chicago, IL 60f

kalendorius
Rugpjūčio 30 du Adauktaa, 

AugOna. Feliksas, Gaudencija, Gin
tė, Kintenis

Rugpjūčio 31 du Izabelė, Rai

munda, Raimundas, Vilmantas, Vil-

SAULĖ ŠVIETĖ LIETUVIAMS RESPUBLIKONAMS

Ulinois Lietuvių respublikonų lygos gegužinėje kalbėjo Christina Radogno. Iš kairės: Patricia Bellock, Eileen 
Lyon, Edward Derwinski ir lygos pirmininkas Anatolijus Milunas. Visos nuotraukos - Vytauto Jasinevičiaus

Illinois Lietuvių respubliko
nų lyga tikrai gali džiaugtis 
šių metų rugpjūčio 25 dienos 
pavykusia gegužine. Ne tik 
tuo, kad po praėjusių didelių 
liūčių saulė švietė ir oras buvo 
puikus, bet ir tuo, kad į ge
gužinę atsilankė gausus daly
vių skaičius, jų tarpe — Illi
nois valstijos respublikonų pa
reigūnai.

Tuoj po šv. Mišių prie mais
to palapinės rikiavosi eilės pa
ragauti „Racine” kepyklos pa
ruoštų balandėlių su kugeliu 
ir įvairiais daržovių priedais.
Čia į talką atėjo ir Anis Gri
nius, iš savo daržo atvežęs 
šviežių agurkų ir pomidorų.
Ačiū jam už paramą. O ge
gužinės dalyviai tikrai nega
lėjo skųstis pietų porcijomis, 
kurios galėjo patenkinti ge
riausią apetitą turintį valgy
toją, maistas buvo tikrai ska
niai paruoštas.

Kaip ir kiekvienais metais, 
lietuviai respublikonai tribū
ną išpuošė savo organizacijos 
ir kandidatų plakatais. Kięk 
po pirmos valandos prasidėjo 
trumpa politinė programa. Ly
gos pirmininkas Anatolįjus 
Milunas pasveikino gegužinės 
dalyvius ir išreiškė didelę pa
dėką visoms ir visiems talki
ninkams, kurie dirba prie 
maisto, prie baro ir prie loteri
jos, nes be jų pagalbos nebūtų 
įmanoma gegužinę suruošti.
Taipogi jis kvietė gegužinės 
dalyvius parodyti dėmesio at- 
vykusiems svečiams, kurie 
talkininkauja mūsų reika
lams, tokiems kaip NATO ir 
kt. Supažindinti su atvyku
siais svečiais buvo paprašytas 
senas lietuvių draugas, buvęs 
Kongreso atstovas ir sekreto
rius veteranų reikalams Ed- 
ward Derwinski. Pirmuoju 
kalbėtoju jis pakvietė Du Page 
apskrities prokurorą, kandi
datą į Illinois vaistuos proku
rorus Joe Birkett, kuris savo 
žodyje pabrėžė patirties svar
bą, siekiant valstijos prokuro
ro pareigų, ko jo oponentė ne
turi. Dalyvius trumpai pasvei
kino vaistuos atstovė Anne 
Zickus, kalbėjo Illinois sena
torė Christine Radogno, kuri

Nauji JAV piliečiai, sulaukę sveikinimų iŠ Illinois Lietuvių respublikonų lygos. Ii kairės: dr. Jurgis Januikevi- 
čius, Gintarė Januikevičienė, lygos pirmininkas Anatolįjus Milunas ir Jim Ryan, kandidatas į Illinois guberna
torius

Jim Ryan, kandidatas į Illinois gubernatorius, tarp dviejų lietuvaičių, 
kairės - Elena Račkauskienė, dešinėje - Elena Jasinevičienė.
buvo Illinois Senate priimtos 
rezoliucijos dėl Lietuvos pri
ėmimo į NATO kosponsorė. Il
linois valstijos iždininkė Judy 
Baar Topinka prašė dalyvius 
atkreipti dėmesį į jos žinioje 
esantį neatsišauktą turtą (un- 
claimed property). Pateikus 
savo ar giminių pavardes, ga
lima pasitikrinti, ar banke ne
buvo užmiršta banko sąskaita 
ar koks kitas turtas. Siūlė 
kreiptis į jos įstaigą ar ieškoti 
per internetą. Ji taipogi pąjuo- 
kavo, jog lietuviai respubliko
nai vis dar nesurado jai lietu
vio princo. Illinois valstįjos 
atstovės Patricia Bellock ir Ei
leen Lyon pasidžiaugė, kad jos 
Illinois Atstovų rūmuose galė
jo priimti lietuvių respubliko
nų pasiūlytą rezoliuciją dėl 
Lietuvos priėmimo į NATO.

Buvo malonu pasiklausyti ir 
lietuvių kilmės kandidato į 
Will apskrities šerifus, dabar
tinio šerifo pavaduotojo Paul 
Kaupas. Jis, pasirodo, yra šv. 
Kazimiero seselių steigėjos 
seselės Marijos Kaupaitės gi
minaitis. Illinois valstįjos pro
kuroras, kandidatas į valstįjos 
gubernatorius Jim Ryan kal
bėjo apie savo programą ir 
apie balanso būtinumą išlai
kyti Illinois valstįjos valdžioje. 
Botų netikslu, jei visa valstįja 
turėtų paklusti vien Čikagai.

Svečius trumpai pasveikino 
ir Illinois gubernatoriaus ats
tovė Pat Michalski. Atvykę 
valdžios pareigūnai buvo pa
kviesti pasivaišinti lietuviš
kais patiekalais ir paragauti

„Kalnapilio” alučio. Dalis sve
čių vaikščiojo tarp stalų ir 
bendravo su gegužinės daly
viais, atsakinėjo į klausimus. 
Baigiant politinę programą, 
buvo iškviesti dr. Jurgis ir 
Gintarė Januškevičiai, daug 
metų talkininkavę lygos gegu
žinėse. Kadangi jie abu nese
niai tapo JAV piliečiais, lygos 
vardu jiems paruoštus svei
kinimus buvo paprašytas 
įteikti Illinois valstijos proku
roras Jim Ryan. Savo sveikini
mo žodyje jis prisiminė savo 
senelius, atvykusius iš Itali
jos, kurie džiaugėsi ir didžia
vosi tapę JAV piliečiais.

Tolimesnę programą pratęsė 
Broniaus Mūro orkestras, ku
rio sudėtyje — keturi klaipė
diečiai. Gražios muzikos gar
sai ir dainos patraukė daug 
dalyvių šokiui. Kadangi oras 
buvo nepaprastai gražus, 
daug porų visą popietę sukosi 
šokių aikštelėje. Gal dar ir su 
savotiška nostalgija, kad ši, 
taip laukta, tačiau buvusi to
kia karšta vasara jau artėja į 
pabaigą.

Tarp gegužinės svečių buvo 
malonu matyti Amerikos Lie
tuvių Tarybos pirmininką 
Saulių Kuprį ir net du Lietu
vos garbės konsulus: Stanley 
Balzeką ir Vytautą Lapatins- 
ką iš Seattle, Washington 
valstįjos. Gegužinę reiktų 
laikyti labai pavykusia. Ren
gėjai susilaukė gražių atsilie
pimų iš dalyvių ir kompli
mentų iš atvykusių svečių.

Anatolįjus Milunas
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