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Plaukimo pirmenybės 
Cleveland, OH. Lance 
Armstrong vėl laimėjo. 
JAV futbolo r inkt inė — 
„Auksinės taurės" 
laimėtoja. Lietuviai 
plaukimo estafetėje. 
Du žais NBA lygoje. 

2psl. 

Atgaivinkime vasaros 
šventes. Monsinjoras 
V. P. Rūkas. Atkurti 
istorinį teisingumą. 

3psl. 

JAV lietuvių menės 
Lietuvos Valdovu 
rūmuose įruošimo 
galimybės koncepcija. 

4 psl. 

Dviračiu žygis, skir tas 
parlamentinės 
tradicijos kūrėjams 
pagerbti . 

5 psl. 

Nuostabūs įspūdžiai 
iš mašinų parodos. 
„Draugo" šventė. 

6 psl. 

Sportas 
* Nesėkmę p i rmos iose 

UEFA I n t e r t o t o futbolo t a u 
r ė s t u r n y r o pusf inal io r u n g 
t y n ė s e patyrė Vilniaus „Žalgi
rio" komanda. „Žalgirio" futbo
lininkai savo aikštėje 1:2 nu
sileido Kluž „CFR Ecomax" 
(Rumunija) vienuolikei. Įvar
čius nugalėtojams pelnė Cris-
tian Dan ir Adrian Anca. Žalgi
rietis Aleksandras Osipovičius 
75 min. buvo išlyginęs rezulta
tą — 1:1. 

* Trečiąją pe rga lę iš ei
lės Lenki joje v y k s t a n č i a m e 
E u r o p o s j a u n u č i ų m e r g i n ų 
(iki 16 m.) krepšinio A pogrupio 
čempionate iškovojo Lietuvos 
r inktinė. J a u užsitikrinusios 
vietą A pogrupyje ketvirtadienį 
trečiosiose turnyro dėl 9-16 vie
tų G grupės rungtynėse lietu
vaites 70:56 nugalėjo bendra
amžes iš Vengrijos. Lietuvos 
komandoje vėl nesulaikoma bu
vo Gintarė Petronytė, pelniusi 
24 taškus, atkovojusi 14 ka
muolių bei blokavusi net 4 var
žovių metimus. 

* Pasau l io j a u n i m o (iki 
21 m.) k r epš in io čempiona 
tui Argent inoje bes i ruoš ian 
ti Lietuvos rinktinė pergalingai 
pradėjo „Global Gamės" turny
rą. Pirmosiose grupės rungty
nėse Ramūno Butauto auklėti
niai 66:56 nugalėjo Slovėnijos 
koma ncia Rezultatyviausiai 

10 taškų pelnęs Marius 
Prekevičius. 
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Naujausios 
žinios 

P r e z i d e n t a s V. Adam
k u s gau ta pinigini apdova
nojimą skyrė žmonos fondui. 

' Žemes reforma -.ostinė
j e s t r i n g a >1 savivaldybės 
k '.it.--, ako Vilniaus apskri-
'"•- administracija. 

Opozicija Niiil<i aiškin
tis ne žemes ūkio min i s t r e s 
s i u n t i n i o kiajon<-s. 
£ K>tienės titulo gavimo aplin-
k v!>c -

Va l iu tu santykis 
1 USD — 2.863 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

Vilnius, liepos 28 d. (BNS) 
- Kremliaus kontroliuojama 

televizija „Rosija" parodė naują 
valandos trukmės filmą „Miško 
broliai", kuriame remiantis gar
siojo partizanų generolo Jono 
Žemaičio (Vytauto) likimu buvo 
bandoma pateikti plačią tragiš
kų pokarinės Lietuvos gyveni
mo įvykių panoramą. 

Kaip rašo dienraštis „Lie
tuvos rytas", šį filmą sunku api
būdinti kaip vien istorinį doku
mentinį, nes archyvinę medžia

gą, tų laikų amžininkų liudiji 
mus nuolatos perkerta garsaus 
vaidybinio kūrinio „Niekas ne
norėjo mirti" kadrai. 

Anot dienraščio, išplėšti iš 
Vytauto Zalakevičiaus filmo 
konteksto kadrai įgauna net 
priešingą prasmę: iš pradžių ro
domi nesiskutę bei ginkluoti 
„raudonieji" broliai Lokiai auto
matiškai tampa tarsi miško bro
lių įvaizdžiu. 

Rašytojo Vytauto Petkevi
čiaus, J. Žemaičio ryšininkės 

Ninos Rasos Nausėdaites, isto
riko Arvydo Anusausko, publi
cisto Prano Morkaus ir buvusio 
rezistento Jono Čeponio prisi
minimus bei svarstymus ekrane 
tolydžio papildo rusų specialiųjų 
tarnybų istoriko Anatolij Sudo-
platov akcentai. 

Dažnas — ir anoniminis 
diktoriaus tekstas. Pavyzdžiui, 
toks: „1918 metais, padedant 
Sovietų Rusijai, Lietuva gavo 
nepriklausomybę, bet dėl savojo 
silpnumo negalėjo vykdyti ne

priklausomos politikos" 
Supažindinant su Lietuva 

tikrosios istorijos nežinantį žiū
rovą apie Molotov-Ribbentrop 
paktą iš ekrano apie šį doku
mentą tyliu balsu vos sumurma
ma, o kolonistais vadinami pa
tys lietuviai. 

Filme yra ir daugiau nesusi
pratimų. Minėdama didžiojo ku-
nigaikščioVytauto vardą scena
rijaus autorė ir režisierė Lilija 
Vjugina, pastačiusi juostą nie
kam nežinomoje studijoje „Naš 

vzgliad", nuolat rodo Gedimino 
skulptūrą. 

Ypač pabrėžiama rusų isto
riko A. Sudoplatov frazė: „Tai 
tragiškas pilietinio karo Lietu
voje puslapis, kuriame dalyvavo 
sovietų vidaus kariuomenė ir 
sovietų operatyviniai padali
niai". 

Filmas baigiamas Lietuvoje 
liūdnai pagarsėjusio rašytojo V. 
Petkevičiaus rusiškai pasaky
tais žodžiais: „Kare nereikia 
ieškoti didvyrių". 

K a u n o Laisvės a l ė j a m a t u o j a s i n a u j u s d r a b u ž i u s JAV Kongreso 
Kaunas, liepos 28 d. 

(ELTA) — Įsivaizduojamą pa
grindines Kauno pėsčiųjų gat
vės — Laisvės alėjos — būsimą 
„europietiška" veidą kauniečiai 
bei miesto svečiai iki savaitės 
pabaigos gali pamatyti Laisvės 
alėjoje, priešais miesto savival
dybę stovinčioje palapinėje. Čia 
pirmą kartą viešai rodomi ur
banistinių architektūrinių idė
jų konkurso „Laisvės alėja — 
europietiška bendravimo erd
vė" dalyvių pateikti projektai. 
Juos žmonės gali įvertinti ir 
raštu išsakyti savo nuomonę. 

Konkurse dalyvavo penkios 
architektų grupės: dvi lietuvių, 
dvi jungtinės lietuvių ir užsie
niečių bei viena užsieniečių. 
Kaip atnaujinti Laisvės alėją, 
idėjas siūlo architektų grupės 
iš Olandijos, Danijos ir Didžio
sios Britanijos. Tačiau koi kon
kursas nepasibaigęs, projektų 
autoriai „slepiami" po kodais. Parodoje — Kauno Laisves alėjos „europietiškas" veidas. Aiiaus Korol iovo 'ELTA; nuotr. 

Pildosi V. Prudnikovo svajonė V, Landsbergis: pasaulis turėtų 
turėt i l iftą suprasti terorizmo kontekstą 

Vilnius, liepos 28 d. (BNS) 
— Atnaujinta Kultūros minis
terija turėtų pasikeisti neatpa
žįstamai. Dabar čia pats re
monto įkarštis: verčiamos sie
nos, keičiamos grindys ir lan
gai, perdažyti darbuotojų kabi
netai apstatomi naujais bal
dais. Jau rugpjūčio 5 dieną tu
rėtų būti atgabentas ministeri
jos liftas. 

Apie ketinimus keturių 
aukštų ministerijos pastate 
įrengti liftą V. Prudnikovas yra 
užsiminęs dar praėjusių metų 
pabaigoje. Bet visuomenėje ki
lus pasipriešinimui, sumany
mas buvo atidėtas. „Sis liftas 
bus skirtas neįgaliesiems, taip 
pat pasaulinio masto žvaigž
dėms kaip Montserrat Cabal-
lier. Liftas turi būti", paaiškino 
ministras, vis dėlto pridūręs, 
kad ministerijoje žymioji daini
ninkė neapsilankė ne dėl lifto 
nebuvimo. 

Ministerijoje įrenginėjami 
ne tik poilsio kambariai dar
buotojams, bet ir oro vėsintuvai 
bei atskira patalpa vertėjams. 
Baigiama įrengti ir nauja erdvi 
koncertų salė, kurios viduryje, 
pasak V. Prudnikovo, stovės 
baltas rojalis. Čia numatyta su
rengti koncertus ministerijos 
darbuotojams. Suremontuota ir 
konferencijų salė. Jau atnaujin
ti trečias ir ketvirtas ministeri
jos aukštai. 

Po perdažymo atsinaujins 
ir pastato eksterjeras. Baigus 
pagrindinio ministerijos pasta
to remontą bus imamasi soviet
mečiu statyto priestato. Ten at-
sirasiančios didžiulės salės ir 
kitos patalpos, tarp jų — poilsio 
kambariai vairuotojams. 

Praėjusiame šimtmetyje 
statyta ir, anot ministro, nuo 
sovietinių metų remonto nema
čiusi ministerija iki remonto 
buvusi varganos būkles. Tuo 
teko įsitikinti ir žurnalistams 
— apatiniuose remonto dar ne
paliestuose aukštuose aplūžu
sios grindys, gipso lipdiniais 
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Vladimiras Prudnikovas 
Aliaus Koroliovo 'ELTAI nuotr. 

dekoruotos sienos pageltusios, 
baldai dvelkia sovietmečiu. 

Kol vyksta remontas, dar
buotojai glaudžiasi kituose 
aukštuose. Kiekvienas darbuo
tojo kabinetas, anot V. Prudni
kovo, bus skirtingos spalvinės 
gamos, bet dekoracijos išliks 
autentiškos. Ministro kabine
tas dar nebuvo atnaujintas. 

Ministro iniciatyva įrengtos 
iki šiol nenaudotos palėpes pa
talpos su stoglangiais. Čia įsi
kurs ministerijos pareigūnai. 
Atnaujinant patalpas restau
ruojami ir perdažomi gipso lip
diniai, atnaujinamos autentiš
kos koklinės krosnys bei vit
ražai. Ministras įsitikinęs, kad 
nauji langai ir šildymo sistema 
leis taupyti lėšas. 

Po atnaujinimo įėjus į mi
nisteriją, lankytojus pasitiks 
informacijos centras. Čia visi 
galės sužinoti, kokie kultūri
niai renginiai vyksta bet kuria
me šalies kampelyje, turės gali
mybę įsigyti bilietus, pasėdėti 
kavinukėje. 

Lyg ant sparnų skrajoda
mas nuo grąžtų zyzimo ūžian
čioje bei dažais kvepiančioje 
ministerijoje ir žvelgdamas pro 
naujus plastikinius langus į 
sostinės panoramą ministras 
pasidžiaugė, kad nuo šiol Lietu
va turės gražią Kultūros minis
teriją. 

Vilnius, liepos 28 d. (BNS) 
— Gruzijos valdžios ištirti ir 
oficialiai iškelti kaltinimai Ru
sijos karinei žvalgybai (GRU), 
kuri veikia ir kaip teroristinė 
organizacija, neturėtų nieko 
stebinti, teigiama Tėvynes są
jungos pranešime spaudai. 

Dar visai neseniai Katare 
buvo nuteisti iki gyvos galvos 
du Rusijos specialiųjų tarnybų 
agentai, susprogdinę Čečėnijos 
buvusį prezidentą Z. Jandarbi-
jev su sūnumi, o Ukrainos tei
sėsauga tebetiria du pasikėsini
mus į V. Juščenko gyvybę: nuo
dijimą ir sprogdinimą. 

Padėjusieji sprogmenų bū
simojo prezidento rinkimų šta
be yra sulaikyti. 

„Tai vėl kadriniai Rusijos 
'specialistai'. Narsi žurnalistė 
A. Politkovskaja buvo nuodija
ma lėktuve pakeliui į Beslan ir 
tik per stebuklą liko gyva. Če
čėnijos Respublikos teisėto par
lamento pirmininkas A. Alicha-
džijev jau prieš keletą metų, 
kai Rusija pradėjo antrąjį Čečė
nijos karą. buvo pagrobtas savo 
namuose kaime, išgabentas į 
Maskvą ir, be abejo, nukankin
tas. Lavonai dar ir niekinami, 
demonstruojami teroro tikslu, o 
artimiesiems palaidoti negrąži
nami. Visa tai vyko ir Lietu
voje, kuri nuo 1940-1941 m. 
patyrė, ką reiškia 'raudonojo te
roro' sąvoka", aiškino Tėvynės 
sąjungos narys, europarlamen-
taras Vytautas Landsbergis. 

Tėvynės sąjungos išplatin
tame pareiškime taip pat rašo
ma: „Tai valstybinio terorizmo 
stabilus braižas, apie kurį liu
dija Rusijos valdžios atsisaky
mai bendradarbiauti tiek 1941 
m. Rainių žudynių, tiek 1991 
m. Medininkų žudynių bylose. 
Ir Sausio 13-osios kaltininkai, 
vienas net. nuteistas Lietuvos 
teismo, pasprukę pas šeiminin
ką jaučiasi kaip žiurkės užan
tyje. 

Beje. po to rengtų pasikėsi
nimų į Gruzijos prezidentą E 

Sevarnadze organizatorius taip 
pat ramiai gyvena Maskvoje. 

Demokratinis pasaulis tu
rėtų pradėti suprasti šį tarp
tautinio terorizmo kontekstą. 
Dabar tai paskutinis, nors ne
naujas, ginklas sugriauti Va
karų 'kapitalizmą'. Lietuva 
bent jau yra įvardijusi Seimo 
teisiniais aktais ir NKVD-KGB, 
ir GRU. kaip okupuotoje mūsų 
šalyje veikusias nusikalstamas 
organizacijas. 

Kai kurie šių organizacijų 
nariai tebesididžiuoja, net vie
šai, tokia savo praeitimi, liudija 
teismuose vieni kitų naudai, 
bet čia jau Lietuvos valstybės ir 
dabartinės visuomenės proble
ma". 

nariai ragina 
Rusiją at lygint i 

okupacijos 
padarytą žalą 

Vilnius, liepos 28 d. (BNS) 
— Du JAV Kongreso Atstovų 
Rūmų nariai teigia, kad Rusija 
ne tik turi atsiprašyti už Bal
tijos šalių okupaciją, bet ir atly
ginti per ją padarytą žalą. 

Tai interviu Lietuvos televi
zijos žinių laidai „Panorama" 
sakė respublikonai John Shim-
kus ir Thaddeus McCotter. 

„Yra Vokietijos pat i r t is , 
kaip galima kompensuoti karo 
nusikaltimų padarytus nuosto
lius žydų tautai. Po ilgų derybų 
metų sutarta, kaip kompensuo
ti anksčiau užgrobtą turtą ir 
girdėjau, kad žmonės jau sulau
kė kompensacijų", sakė J . 
Shimkus. 

Pažymėjęs, jog viešėdamas 
Baltijos šalyse, jis galėjo įsiti
kinti, kad šios valstybės „pui
kiai įveikė okupacijos padary
tus nuostolius". Kongreso narys 
teigė, kad „daug vilčių teikian
tis dalykas būtų, jei ir sustip
rėjusiai valstybei būtų kompen
suojama privati prarasta nuo
savybė regione, kuris dar nepri
lygsta kitoms Europos valsty
bėms". 

„Jeigu atskiras pilietis ar 
visa valstybė ką nors pavagia, 
logiška, kad tau turi būti grą
žinta ir paprašyta atleidimo. 
Todėl aš laikausi nuomonės, 
kad tai, ko žmonės neteko per 
okupaciją, turi būti grąžinta", 
kalbėjo Kongreso narys Th. Mc
Cotter. 

2000 m. Seimas įpareigojo 
Vyriausybę siekti iš Rusijos at
lyginimo už žalą, kuri siekia 80 
milijardų litų. 

Lietuvoje — gaisrų p ro t rūk is 

Dega durpynai. 

Vilnius, liepos 28 d. (ELTA) 
— Pastarąją parą ugniagesių 
tarnybos malšino 47 gaisrus. 
Šiauliuose, prie Rekyvos ežero, 
liepsnojo durpinga pieva. Ug
niagesiams šį pavojingą gaisro 
židinį pavyko lokalizuoti ir už
gesinti. 

Kaimuose alinant vasaros 
karščiams vis įsiplieskia gaisrai 
sodybose, daržinėse..sandeliuo
se. 

Nelaimė įsiveržė į Kaišia
dorių rajono Sekonių kaimo gy-

Elto* nuotr 

ventojos Ramutės Kabašins-
kienės namus. Gaisro metu ūki
niame pastate sudegė nemažai 
grūdų, šiaudų, namų apyvokos 
daiktų. Gaisrą sukėlė pažeistos 
krosnių įrengimo ir naudojimo 
taisyklės. 

Kelmės rajono Janapolės 
kaime ugniagesiams nepavyko 
užgesinti degusio Zofijos Kelp
šienės medinio namo 

Arti degančio namo van
dens telkinio nebuvo, jį teko 
vežti beveik kilometrą. 

K. Prunskienės 
siunt inys 

gabentas ne 
d ip loma t in iu 

paštu 
Vilnius, liepos 28 d. (BNS) 

— Valstybės saugumo departa
mentas (VSD) patvirt ino L*ž-
sienio reikalų ministerijos in
formaciją, kad žemės ūkio mi
nistrei Kazimirai Prunskienei 
skirtas siuntinys iš Rusijos į 
Lietuvą buvo a tgaben t a s ne 
diplomatiniu paštu. 

Tai VSD paskelbė ketvirta
dienį, atl ikęs tyrimą dėl galimo 
diplomatinio pašto gabenimo 
taisyklių pažeidimo. 

Pasak VSD praneš imo 
spaudai, vadovaujantis šiomis 
taisyklėmis, jokie pr ivataus po
būdžio s iunt iniai negali būti 
gabenami diplomatiniu paštu. 

„Nus tač ius , kad minėta 
siunta į Lietuvą atgabenta ne 
diplomat iniu paš tu , tyr imas 
baigtas, konstatuojant, kad šio 
pašto gabenimo taisyklės nebu
vo pažeistos", pabrėžiama pra
nešime. 

Valstiečių ir Naujosios de
mokratijos partijų sąjungos va
dovė, žemės ūkio ministrė K. 
Prunskienė šią savaitę apkalti
no Užsienio reikalų ministeriją 
paviešinus iš Rusijos gauto jai 
skirto siuntinio turinį. Pasak 
ministrės, diplomatiniu paštu 
atėjęs siuntinys be jos sutikimo 
buvo pademons t ruo t a s ži-
niasklaidai. 

Tuo t a rpu L'RM tvirt ina, 
kad, atlikus tarnybinį patikri
nimą, nusta tyta , kad siunta iš 
Sankt Peterburgo atvežta ne 
diplomatiniu paš tu , bei neigia 
jai mestus kal t in imus dėl siun
tinio turinio paviešinimo. 

N u k e l t a i 5 ps l . 

N a i k i n t u v o 
pi lo ta i l iko 
p a t e n k i n t i 

V i ln iaus o r o 
uostu 

Vilnius , liepos 28 d. (BNS) 
— NATO oro erdvę virš Baltijos 
šalių saugančio Vokietijos kari
nių oro pajėgų naikintuvo „F-4 
Phantom" įgula liko patenkinta 
Vilniaus oro uostu , jo infra
s t ruktūra bei aptarnaujančiu 
personalu. 

Kaip sakė Vilniaus oro uos
te ketvi r tadienį nusileidusio 
„fantomo"* įgulos narys kapito
nas Harald Budig. iškilus būti
nybei Vilniaus oro uostas galė
tų pakeisti pagrindinį oro erd
vės apsaugos misijos Zoknių 
oro uostą, esantį netoli Šiaulių. 

Iš Zoknių į Vilnių atskridęs 
vienas iš keturių Baltijos oro 
erdvę saugančių „fantomų" iš
bandė oro uosto pakilimo-nusi-
leidimo taką. susitiko su čia 
dirbančiais ugniagesiais, apžiū
rėjo jų tur imą techniką, supa
žindino Vilniaus oro uosto dar
buotojus su kariniu orlaiviu. 

..Mūsų šio dienos tikslas 
buvo nutūpt i Vilniaus oro uoste 
ir įsitikinti, kad avarinio nusi
leidimo atveju oro uosto tarny
bos sugebės aprūpint i degalais, 
taip pat supažindinti oro uosto 
priešgaisrinę tarnybą ir gelbėji
mo tarnybą su veiksmų planu", 
oro uoste surengtoje spaudos 
konferencijoje sakė įgulos va
das kapitonas Ull Paec. 

Anot „fantomo" pilotų, šis 
karinis orlaivis gali išvystyti 
daugiau nei 2.000 kilometrų 
per valandą greitį, o iš pagrin
dinės bazes, Zoknių oro uosto, 
iki šiaurines Estijos sienos nu
lekia per 20 minučių. 

http://WWW.DRAUGAS.ORG
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Sportas Amerikoje 

APŽVALGA 

ŠALFASS praneša 

PLAUKIMO PIRMENYBES 
CLEVELAND 

2005 metų Š. Amerikos Lie
tuvių plaukimo pirmenybės įvy
ko š. m. gegužės 14 d., John 
Carroll universiteto uždarame 
25 jardų baseine, University 
Heights, Ohio. Varžybas vykdė 
Cleveland LSK „Žaibo" plauki
mo sekcija, vadovaujama Pi
lypo Taraškos. Talkininkavo 
ŠALFASS-gos Plaukimo komi
teto narys Algirdas Norkus iš 
Čikagos. Sklandžiai sekretoria
vo Sharon Taraškienė su savo 
talkininkais. 

Pirmenybėse dalyvavo 24 
plaukikai: 11 vyrų 'berniukų) ir 
13 moterų (mergaičių). 19 da
lyvių buvo iš Cleveland apy
linkių, 2 iš Dayton ir 1 iš Cin-
cinnati. Dalyvių gyvenamai vie
tovei pažymėti bus vartojama: 
(Cl) — Cleveland, (Ch) — Či
kagai, (D) — Dayton ir (Cn) — 
Cincinnati. 

Nors ir mažokas dalyvių 
skaičius, tačiau dauguma pa
sekmių buvo geros, ypač vyrų 
ir moterų klasėse. Buvo page
rinti 7 ŠALFASS -gos pirmeny
bių rekordai: 

Algis Aukš tuol i s , 19 metų 
(CL) pagerino 200 jardų laisvu 
stiliumi 1:57.95 min, ir 100 j 
krūtine 1:05.22 min. rekordus 
vyrų klasėj. J is taipogi laimėjo 
100 j laisvu st. (54.81 sek.) ir 
buvo antras 50 j laisvu st. 
(23.42 sek.) 

V e r o n i k a T a r a š k a i t ė , 26 
m. (Cl) pasiekė 3 rekordus, mo
terų senjorių, (25 m. ir vyres
nių) klasėje: 200 j laisvu st. — 
2:12.25 min., 100 j krūtine — 
1:1990 min. ir 200 j kom
pleksiniai — 2:19.67 min. 

D iana N o r k u t ė , 13 m (Ch) 
pagerino 2 rekordus, mergaičių 
13—14 m. klasėje: 100 j 
peteliške — 1:05.18 min. ir 100 
j krūtine — 1:19.74 min. 

T e c h n i š k o s p a s e k m ė s 

Žemiau pateikiame vyrų ir 
moterų atvirtos klasės (abso
liučias) pasekmes, kurios yra 
išvedamos pagal pasiektą lai
ką, nepaisant amžiaus bei 
klasės. Šių klasių pirmų 3-jų 
vietų laimėtojai kiekvienoje 
rungtyje buvo apdovanoti 
ŠALFASS žaidynių medaliais. 

V y r u a t v i r a k lasė 

50 j l a i svu s t i l iumi: 1) 
Kęstutis Aukštuolis, 21 metų, 
(CL) 23.27 sek. 2) Algis 
Aukštuolis. 19 m. (Cl) 23.42 sek 
3) Šarūnas Taučas, 31 m. (Ch) 
24.69 sek. 100 j la isvu st.: 1) 
Algis Aukštuolis 54.81 sek., 2) 
Šarūnas Taučas 55.76 sek., 3) 
Vincas Taraška , 35 m. (Cl) 
1:15.21 min. 200 j laisvu st.: 1) 
Algis Aukštuolis 1:57.95 min. 
(Rekordas), 2) Matthew Dorsh, 
22 m (Cl) 2:03.62 min., 3) 
Pilypas Taraška, 25 m. (Cl) 
2:44.44 min. 100 j n u g a r a : 1) 
Antanas Taraška, 37 m. (Cl) 
1:27.20 min., 2) Vincas Taraška 
1:32.86 min., 3) Tadas Bartkus. 
26 m. (Cl) 1:37.16 min. 100 j 
kru?:n<- 1) Algis Aukštuolis 
1:05.22 min. (Rek), 2) Matthew 
Dorsh 1 17 26 min., 3) Tadas 
Bartkus 1:40.53 mm Mf j p*-
teHMce 1' Matthew Dorsh 
57 79 sek., 2) Kęstutis A a t t 
tuolis 1:02.46 min., 3) PQyp« 
Tara i lų 1 18 08 mm 200 j 
k o m p l e k s i n i a i M : i * : h > J . 

LANCE ARMSTRONG VEL LAIMĖJO 

Dorsh 2:08.94 min., 2) Kęstutis 
Aukštuolis 2:10.82 min., 3) 
Pilypas Taraška 2:37.98 min. 

Moterų a t v i r a k lasė 

50 j l a i svu st.: 1) Diana 
Norkutė, 13 m. (Ch) 27.50 sek., 
2) Adrija Taraškaitė, 13 m. (Cl) 
30.07 sek., 3) Viktorija Taraš
kaitė, 8 m. (Cl) 44.71 sek. 100 j 
la isvu st., 1) Akvilina Vaičai
tytė, 22 m. (Cn) 56.54 sek., 2) 
Diana Norkutė 1:00.25 min., 3) 
Adrija Taraškaitė 1:11.58 min., 
200 j . la isvu st.: 1) Ann Sker-
koski, 22 m. (Cl) 2:12.07 min., 2) 
Veronika Taraškaitė, 26 m., (Cl) 
2:12.25 min. (Rek. senjorių 
moterų klasėje). 100 j n u g a r a : 
1) Akvilina Vaičaitytė 1:05.12 
min., 2) Milda Žilinskaitė, 21 m. 
(D) 1:06.82 min., 3) Ann 
Skerkoski 1:16.62 min. 100 j 
k r ū t i n e . 1) Diana Norkutė 
1:19.74 min. (Rek. merg. 13—14 
m. klasėje), 2) Svetlana Ne-
pocatych, 22 m. (D) 1:19.90 
min., 2) Veronika Taraškaitė 
1:19.90 min. (Rekord. sr. mo
terų kl) . 100 j pe te l i ške : 1) 
Diana Norkutė 1:05.18 min. 
(Rek. merg. 13—14 kalsėje), 2) 
Svetlana Nepocatych 1:10.18 
min., 3) Milda Žilinskaitė 
1:20.39 min. 200 j k o m 
p leks in ia i : 1) Veronika Ta
raškaitė 2:19.67 min. (Rek. sen
jorių moterų klasėje), 2) Svet
lana Nepocatych 2:21.53 min. 3) 
Akvilina Vaičaitytė 2:30.77 
min. Pastaba: 100 j k r ū t i n e 
buvo lygiosios tarp Svetlanos ir 
Veronikos dėl 2-ros vietos. 

Pa sk i rų klas ių 
laimėtojai 

Vyrų ir moterų reguliarios 
(17—24 mėtų) klasės, senjo-
rų/rių (25 m.+) klasės ir mer
gaičių 13—14 m. klasės laimė
tojų pasekmes nesunku atrink
ti iš atviros klasės pasekmių, 
pateiktų aukščiau. Pridedame 
jaunučių klasių laimėtojų pa
sekmes. Įvairiose jaunučių kla
sėse dalyvavo 8 plaukikai, 5 
mergaitės ir 3 berniukai, visi iš 
Cleveland apylinkių: 

Mergaičių 6 m. ir j a u n e s 
nių: Silvija M. Taraškaitė. 5 m. 
— 25 j laisvu st., 36.27 sek. 

Mergafčių 7—8 m.: Vik
torija Taraškaitė, 8 m. — 25 j 
laisvu st. 18.47 sek.; 50 j laisvu 
st 44.71 sek., 100 j kom
pleksiniai 1:54.88 min. Lana 
Iverson, 7 m. — 25 j laisvu st. 
32.08 sek. 

Be rn iukų 7—8 m.: Kovas 
Kijauskas. 7 m. — 25 j laisvu 
st., 33.14 sek., 25 j nugara 31.45 
sek.; 25 j krūtine 31.46 sek. 

Mergaičių 11—12 m.: Ka-
ja Kijauskaitė, 11 m. — 50 j 
laisvu st. 46.14 sek.; 50 j 
peteliške 1:10.53 min. 

B e r n i u k ų 9—10 m.: Ni-
cholas B. Taraška, 10 m — 50 j 
laisvu st. 37.70 sek. 50 j pe
teliške 51.44 sek.; 100 j kom
pleksiniai 1:48.56 min. 

Berniukų 11—12 m: Vytas 
B. Aukštuolis, — 50 j laisvu st. 
41.18 sek.; 50 j nugara 47 01 
sek.; 50 j krūtine 52.15 sek. 

Kitos plaukimo varžybos 
Zl>(:' m Š ArrK-riKoK h a i t H - r i u 
p : r m e n \ l > e s 2 0 0 5 m s p a l i o 8 ei 
H ' i r r : i * . r. n n t K a n a d o j e 

Š A L F A S S 
i n f o r m a c i j a 

Amerikiet is Lance Arm-
strong praėjusį sekmadienį j au 
septintą kar tą buvo apvaini
kuotas ,,Tour de France" dvi
račių lenktynių nugalėtojo lau
rais. Po šios sėkmės 33 metų 
amžiaus tv i r tuol is dvirat i 
ninkas pareiškė, kad tai buvo 
paskutinės jo lenktynės ir da
bar atėjo laikas pailsėti, pabūti 
su šeima (jis t u r i dvynukes 
dukreles ir sūnų). Armstrong 
pareiškimas, be abejo, nudžiu
gino daugelį šių lenktynių da
lyvių, nes t a i atvėrė daugiau 
galimybių laimėti kitiems. 

Lance Armstrong septinta
sis laimėjimas dar nuostabes
nis dėl to, kad 1998 m. j am 
buvo nustatyta smegenų vėžio 
diagnozė ir galimybės pagyti iš 
šios pavojingos ligos nebuvo 

mm s*re ..-:.- .:. 

Lance Armstrong. 

didelės. Visgi t r ims mėnesiams 
praėjus po terapijos, Armstrong 
vėl sėdo ant dviračio ir treni
ravosi nuo 3-5 vai. kasdien. 

Gydytojai tvir t ino, kad jo 
pasveikimas yra t ikras stebuk
las, o Armstrong pirmąsias 
„Thour de France" lenktynes 
laimėjo 1999 metais. 

Ne t ik Lance Armstrong 
„Tour de France" laimėjimai, 
bet ir jo kova prieš vėžį, padarė 
šį atletą vienu žinomiausių 
žmonių pasaulyje, o taip pat 
daug prisidėjo prie lenktynių 
išgarsinimo. „Forbes" žurnalas 
šiemet jį paskelbė 15-uoju iš 
100 įtakingiausių ir žymiausių 
žmonių pasaulyje. Tuo populia
rumu pasinaudodamas, Arm
strong žada paskirti daug lai
ko ir pastangų, renkant lėšas 
vėžio tyrimams, be to, jo per
galė prieš vėžį te ikia vilčių 
ir kitiems, sergantiems šia liga. 

(M.I.) 

JAV VALSTYBINE FUTBOLO RINKTINE 
,AUKSINĖS TAURĖS" LAIMĖTOJA 

Amerikos futbolo, kuris čia 
vadinamas „soccer" vardu rink
tinė nustebino savo gerbėjus ir 
iškovojo „aukso t aurę" , kur i 
vadinasi CONCACAF „Golden 
Cup 2005". Iškopusi į šios tau
rės finalą, JAV r ink t inė čia 
įveikė Panamos futbolininkus, 
kurie gana net ikėtai čia pateko. 

Eas t Rutherford mies te , NJ , 
įvykusiose baigminėse rung
tynėse praėjusį sekmadienį ame
rikiečiai sužaidė lygiomis, o, 
m u š a n t baudinius , laimėjo 
3:1. 

JAV r inkt inė t a u r ę buvo 
laimėjusi 1991 bei 2002 metais. 
Per laikotarpį nuo 1991 m. 

taurė 4 kar tus at i teko Mek
sikai, o vieną kar tą — Kanadai. 
Tačiau ši amerikiečių pergalė 
nesusilaukė Čikagos didžiosios 
spaudos dėmesio, pvz. „Chicago 
Sun-Times" d ienraš t i s šiam 
neeiliniam laimėjimui skyrė tik 
11 eilučių. 

E .Š . 

Įvairios sporto žinios 

KIEK LIETUVIŲ ŽAIS „CAVALIERS" KOMANDOJE? 
Kaip r a šoma Cleveland, 

OH, leidžiamame dienraštyje 
„The Plain Dealer" (liepos 19 
d.), yra galimybių, kad su Cle
veland „Caval ie rs" krepšinio 
komandoje šįmet pradės žaisti 
net trys lietuviai: Žydrūnas II-
gauskas, kur is jau sėkmingai 
šioje komandoje žaidė nuo 1996 
m., Martynas Andriuškevičius 
ir Šarūnas Jasikevičius, nors 
dėl pastarojo yra nemažai abe

jon ių . 
Jeigu taip įvyktų, ta i būtų 

pirmas kartas , kai toje pačioje 
NBA krepšinio lygos komando
je būtų trys lietuviai. Ž. Ilgaus-
kas, pasibaigus š.m. krepšinio 
sezonui, n e k a r t ą užsiminė, kad 
norėtų paiikti „Caval iers" ir 
laimę pabandyti kurioje kitoje 
NBA komandoje (ir, žinoma, 
gauti daugiau pinigų). Tačiau, 
atrodo, nuomonę pake i t ė ir 

greičiausiai pasiliks su savąja 
komanda. Beje, visi trys lietu
viai yra kauniečiai. „Cavaliers" 
vadina Ilgauską ir Andriuš
kevičių „dvyniais Baltijos bokš
tais" (Baltic twin towers), nes 
jie abu yra 7 pėdų 2 colių aukš
čio. Cleveland, OH, lietuviai 
nekantriai laukia „derybų" pa
baigos ir tikisi, kad „Cavaliers" 
komandoje iš 14 žaidėjų bus 
trys lietuviai. (M.I.) 

LIETUVIAI PLAUKIMO ESTAFETĖJE 
Lietuvos vyrų 4x100 metrų 

laisvo stiliaus plaukimo esta
fetės r inkt inė FINA (Pasau
linės plaukimo federacijos* pa
saulio plaukimo pirmenybėse, 
vykusiose Montreal (Canadai 
atplaukė ketvirtoje vietoje. Tik 
JAV, Kanados ir Australijos es

tafetės buvo greitesnės. Lietu
vos rinktinė, kurią sudarė Pau
lius Viktcravičius. Vy tau t a s 
Janušai t i s . Saulius Binevičius 
ir Rolandas Gimbutis, a tplaukė 
3 min. 17,89 sek. laiku ir tik 
4.12 sek. atsiliko nuo pirmoje 
vietoje atplaukusios Amerikos 

komandos. 
Baigminėje atkarpoje Rolan

das Gimbutis, kuris mokosi ir tre
niruojasi University of Califor-
nia, Berkley, pasiekė 48,78 sek. 
pasekmę. Rungties baigmėje lie
tuviai pralenkė Švediją, Vokie
tiją, Rusiją ir Olandiją. (M.I.) 

LIETUVOS KLUBŲ RINKTINE NUGALĖJO 
Lietuvos vyrų krepšinio 

klubų r inkt inė , vadovaujama 
trenerio Valdemaro Chomi
čiaus, Pekine vyks tanč iame 
Bronislavo Stankovičiaus tau
rės turnyre iškovojo antrąją 
pergalę, nugalėjusi Jono Kaz
lausko t reni ruojamą Kinijos 
komandą 68:66 (17:18, 20:14, 

15:9, 16:25). 
Daugiausia t a škų mūsiš 

kiams pelnė Martynas Andriu
kaitis — 17, Simonas Serapinas 
— 11 ir Tomas Kuzminskas — 
10. 

Kinijos r inkt inė žaidė be 
savo geriausio žaidėjo Yao 
Ming. Lietuvos krepšininkai po 

dviejų kėlinių pirmavo 37:32, o 
po trečiojo įgijo 11 taškų per
svarą — 52:41. Rungtynių 
pabaigoje šeimininkams buvo 
pavykę išlyginti rezultatą, o 
pergalę mūsiškiams išplėšė M. 
Andriukaitis, atlikęs du baudos 
metimus. 

(Elta) 

FUTBOLAS 

ČIKAGOS LIETUVIŲ FUTBOLO LYGOS PIRMENYBES 
Praėjusį šeštadienį, liepos 

23 d., nepaisant karšto ir tvan
kaus oro, prie Pasaulio lietuvių 
centro, Lemont, buvo žaidžia
mas paskutinis Lietuvių futbolo 
lygos (ČLFL) r a t a s . Pirmoje 
vietoje buvusi ^Alytaus" koman
da, pralaimėjusi savo susit i
kimą, šią poziciją turėjo užleisti 
„Vilniaus" komandai , kuri su 18 

taškų laimėjo reguliarųjį sezo
ną. Po jos liko „Alytus" — 17, 
„Švyturys — 13 taškų. Toliau 
komandos išsirikiavo taip: „Ca-
pela" 12, „Minija" — 7, „Šiau
liai" — 5. „Lietuvėlė" — 4 ir pas
kut inėje vietoje „Panevėžys", 
pajėgęs tik du ka r tus sužaisti 
lygiomis ir surinkęs 2 taškus . 

Liepos 30 d., nuo 3 vai. po 

pietų prasidės atkrentamosios 
varžybos, kur susitiks pirma 
vieta su paskutine, antra su 
priešpaskutine ir t.t. Futbolo 
mėgėjai yra kviečiami šiose 
rungtynėse dalyvauti , nes, iš
simėtę po įvairias komandas, 
rungtyniauja ir geriausieji JLi-
tuanicos" reprezentacinės vie-
nuolikės žaidėjai. E. Š. 

» METROPOLITAN' LYGOS ČEMPIONAI 
FUTBOLININKAI 

// SOCKERS" 

Pagaliau buvo sužaistos 
paskutinės atidėtos „Metropo
litan" futbolo lygos 2004—2005 
metų „major" lygos pirmenybių 
rungtynės, po kurių paaiškėjo 
čempionai ir kitos prizinės 
vietos Čempionu titulu pasi
puošė .Sorkers" komanda, ati
dėtose rune tvnese sveiku?! 
_Schw,ih«Ti~ 4 1 _Schwah<T," 
ivginmis 0:O sužaidė paskutini 
nusitikima su .E.iL'les" vifnuo-
Hkf Svabai dviejose mngtvnpsp 
laimeji tik 1 tašką ir liko trečio

je vietoje. Antroje — „Light-
mng", o „Lituanicos" vyrams 
atiteko ketvirtoji vieta. Lietuvių 
tašku skaičius — 27. Po mū
siškių likoė „United Serbs", „Po-
lonia", _Eagles", _Maroons", JLe-
govia" ir paskutinėje — „Vi-
kincp" surinkusi tik 14 tašku 

Paskutinėje - dešimtoje — 
vietoje iiku^i „Vjkings" viemio-
iike kita sezoną tu rės žaisti 
Žemesnėje g rupė je . O JOS v i e t a 
užims iš ĮOS atkeliavusi „Tar-
novia" Priešpaskutinėje vietoje 

esanti „Legovia" turėjo per
žaisti su žemesnės grupes 
antrąja komanda — „Green-
-White" 4:2 rezultatu laimėjo 
.Legovia" ir apgynė teisę išlikti 
stipriausiųjų tarpe. 

Pažymėtina, jog būsimąjį 
sezoną, kuris prasidės rugpjū
čio mėnesio paskutini sekma
dieni, .major" divizijoje iš de
šimties komandų penkios bus 
lenkiškos, nes .Tarnovia" irgi 
turi lenkų žaidėjų dauguma 

E .* . 
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MES JAIS DIDŽIUOJAMĖS 

DU ŽYMIEJI LIETUVIAI 
ŽAIS NBA LYGOJE 

Šalia dviejų lietuvių, kurie 
iki šiol žaidė NBA lygoje — 
Žydrūno Ilgausko ir Dariaus 
Songailos, šioje geriausioje pa
saulyje krepšinio lygoje jau 
tikrai matysime dar du mūsų 
tautiečius — vienus geriausių 
Europos žaidėjus: Šarūną Jasi-
kevičių ir Arvydą Macijauską. 
Reikia priminti, jog Šarūnas 
neseniai buvo išrinktas krep
šininku Nr. 1 Europoje, o Ar
vydas — trečiuoju. Sutartį jau 
pasirašė ir NBA naujokų biržon 
pakviestas Linas Kleiza, kuris 
žais Denver „Nuggets" koman
doje. 

Jeigu Macijauskas jau kiek 
anksčiau buvo sutaręs atsto
vauti New Orleans „Hornets" 
klubui, ta i jo draugas Jasi
kevičius ilgai neapsisprendė, 
kurią komandą pasirinkti, nes 
jo agentas ieškojo geriausio 
pasiūlymo iš trijų klubų — 
Cleveland, Utah ir Indiana. 
Kaip pranešė Šarūno agentas 
Dong Neudstadt , daugiausia 
pinigų pasiryžo atseikėti In
diana „Pacers" klubo vadovybė, 
kuri lietuviui pažadėjo 3 metų 
sutartį su 12 milijonų dolerių. 
Tačiau kol kas ši komanda 
lietuviui dar negarantuoja žai
dėjo pozicijos startiniame pen
ketuke, kaip buvo siūlęs Utah 
.Jazz" klubas, kurio siūlyta 
alga buvo mažesnė. Bet yra ga-
Hmvhe. jog „Pacers" komandoje, 
kur pagrindiniu žaidėju yra 
•Jamaal Tinsley, vis besiskun
džiantis skausmais bei negala
vimais nebežais ir bus galimy
be mūsiškiui greitai perimti jo 
vietą O šiaip .Pacers" komanda 
yra gana pajėgi ir tun vilčių 
kovoti dėl apdovanojimu 

Macijausko sutarta suma 
nėra skelbiama, nors sakoma. 

kad jam pasiūlytas dvejų metų 
kontraktas su teise dar pratęsti 
vieneriems metams. Arvydas 
jau buvo asmeniškai atvykęs į 
New Orleans ir kalbėjosi su 
vadovybe bei žurnalistais, ku
riuos mokė kaip ištarti gana 
nelengvą jo pavardę. J is , kaip 
žinome, prižadėjo žaisti Lie
tuvos rinktinėje, kuri rugsėjo 
mėnesį Serbijoje ir Juodkal
nijoje turės ginti Europos čem
pionų vardą. Tuo tarpu Šarūnas 
jau gerokai anksčiau pareiškė, 
jog jis yra labai pavargęs ir nori 
pailsėti. Atrodo, kad šio krep
šininko galvoje dabar vienin
telis tikslas — kaip išplėšti kuo 
daugiau pinigų iš amerikiečių 
klubų. 

Konkrečių sutarčių su savo 
numatytais klubais šie krep
šininkai dar nėra pasirašę, nes 
dar neatėjo tam laikas. Ti
kimasi, jog šią savaitę ar kitos 
pradžioje bus galima tai pa
daryti. 

Yra galimybė, jog šiemet 
įvairiuose NBA klubuose galė
sime matyti net 6 lietuvius 
krepšininkus. Be aukščiau mi
nėtų, tikimasi, kad su 
„Cavaliers" klubu sutartį pasi
rašys ir Martynas Andriuš
kevičius, kurį ši Cleveland 
komanda šiemet pakvietė šių 
metų naujokų biržoje. 

Kaip žinome, 1989 m. 
rudenį į NBA lygą pateko pir
masis lietuvis Šarūnas Mar
čiulionis, kuris atidarė duris 
Lietuvos žaidėjams į šią pres
tižinę pasaulio profesionalų 
krepšinio lygą. Vėliau joje žais
davo po 2 lietuvius, tik šį ru
denį, po 16 metų nuo tų at
mintinu dienų, gal susilauk
sime net 6 mūsiškių. 

E. Šula i t i s 
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MONSINJORAS VYTAUTAS PRANCIŠKUS RŪKAS 
VYTAUTAS VISOCKAS 

Tai, kad apie monsinjorą 
Vytautą Pranciškų Rūką bus 
išleista knyga, sužinojau iš 
„Vorutos" leidėjo ir redaktoriaus 
Juozo Vercinkevičiaus; tada, kai 
jis mus, kelis Vytautų klubo 
narius, atvykusius į 80-ąjį mon
sinjoro jubiliejų, fotografavo 
Trakų bažnyčios fone; kukliu 
pienių vainiku padabintas, ju
biliatas atsistojo prie 1999 m. 
pastatyto Ipolito Užkurnio 
koplytstulpio, o mes — šalia jo. 
Mums labai malonu, kad ta 
nuotrauka atsidūrė ne tik mūsų 
albumuose, bet ir vertingoje 
knygoje „Monsinjoras Vytautas 
Pranciškus Rūkas" (Voruta, 
Trakai. 2005. Sudarytojas Juo
zas Vercinkevičius). 

O šią knygą pamačiau 
liepos 16 dieną irgi Trakuose, 
kai šventėme Žalgirio mūšio 
595-ąsias metines. Dar daugiau: 
ją gavau iš paties monsinjoro 
rankų, jaukiame vikariate Bi
rutės" gatvėje, šalia bažnyčios ir 
ežero, su jo paties čia pat už
rašytu autografu. Buvo jau 
vėlus vakaras, ką tik buvome 
grįžę iš Senųjų Trakų, kur 
Vilniaus Vytautai monsinjorui 
Vytautui Rūkui, ilgamečiui 
Trakų Šv. Mergelės Marijos 
apsilankymo bažnyčios, Vytauto 
Didžojo statytos 1409 m., kle
bonui įteikė Tautinės stiprybės 
xaštą už tautiškumo puoselė
jimą ir dvasinę Vytautų globą. 

Anaiptol ne tik apie Vy
tautų globėją Vytautą Pran
ciškų Rūką. apie jo gyvenimą ir 
didžiai prasmingą veiklą at
spindinčią knygą — šis trumpas 
rašinėlis. 

Prisipažinsiu, kai š.m. ge
gužės 8 d. su keliais Vytautais 
vykome į monsinjoro 80-mečio 
Jubiliejų, tikrai nesitikėjome, 
kad į bažnyčią, kurioje jubi
liatas aukojo šv. Mišias, susi
rinks tiek daug žmonių, bus tiek 
daug gražių sveikinimų ir 
linkėjimų. Šito nesitikėjo ir pats 
jubiliatas. Kai minėtą vakarą 
grįžome iš Senųjų Trakų, jis 
pats apie tai kalbėjo. Šį pa
vasarį Vytautas Pranciškus 
Rūkas „už ypatingus nuopelnus 
Lietuvos valstybei ir Trakų 
kraštui" tapo Trakų rajono gar
bės piliečiu; ta proga kardinolas 
Audrys Juozas Bačkis dėkojo 
Dievui už jo „gražų ir kilnų 
kunigo gyvenimą". 

Tas kunigo gyvenimas frag
mentiškai atsispindi minėtoje 
knygoje: dokumentuose (2001 
m. jis už nuopelnus Lietuvai 
apdovanotas Didžiojo Lietuvos 
Kunigaikščio Gedimino 5-ojc 
laipsnio ordinu), įvairiom pro
gom pasakytuose pamoksluose, 
Trakų bažnyčios istoriniuose 
tyrinėjimuose, atliktų darbų 
paminėjimuose, interviu spau
dai, fotografijose... Nuo 1966 
metų (tais metais kunigas V. 
Rūkas buvo perkeltas į Trakus) 
jo pastangomis suremontuoti 
parapijos namai, bažnyčios vi
dus ir išorė, pastatyti ir pa
šventinti Švč. M. Mergelės jau
nimo namai '• padėjo Vokietijos 
šalpos organizacija „Renovabis". 
Rheinės Švč. M. Mergeles para
pija, jaunimas ir savivaldybė. 
Olandijos Borne miesto gyven
tojai). Jaunimo namų vertė — 
apie 400,000 litų. Tai ne tik jau
nimo, bet ir visos parapijos na
mai. Kaip rašoma knygoje, „čia 
vyksta choro repeticijos, ruošia
mi jaunavedžiai santuokos sa
kramentui, vyksta repeticijos 
vaikams ir jaunimui". Klebonas 
V. Rūkas pasirūpino ir Senųjų 
Trakų bažnyčia. Joje taip pat 
buvo atliktas nemažas remon
tas. Jo pastangomis atnaujintas 
vikariatas, kuriame monsinjo
ras dabar ir gyvena. Atskirai 
būtų galima pasakoti apie 
bažnyčioje esančių bažnytinio 
meno kūrinių restauravimą: 
„Vytauto", „Šv. Petro". „Jono 
evangelisto". „Šv. Povilo", A p 
reiškimo", „Kristaus palaido
jimo", „Saliamono teismo". „Šv. 
Jackaus", „Šv. Vincento"... 

Knygoje monsinjorą mato
me nuotraukose prie įvairių jo 
rūpesčiu ir pastangomis pas
tatytų arba pašventintų skulp
tūrų šalia bažnyčios, šalia para
pijos namu, kitose Trakų vie
tose, Kernavėje. Štai jis šventi
na Vytauto Didžiojo koplyt
stulpį Trakų Galvės ežero salo
je, štai — šalia Dievo Motinos 
Mergelės Marijos skulptūros 
prie parapijos namo Birutės gat
vėje. 2003 m. monsinjoras V. Rū
kas pašventino ir prof. Antano 
Kmieliausko paminklą Didžia
jam Lietuvos kunigaikščiui Alek
sandrui Vytautui Kernavėje. 

„Dirbdamas Trakų parapi
jos administratoriumi, klebonu, 
Trakų dekanu. Senųjų Trakų 
parapijos administratoriumi. 
J ū s visada rūpinotės ne tik 

bažnyčių remontu, bet ir iš
saugojote Lietuvos kul tūra i ne
įkainojamos vertės Trakų baž
nyčios aukso lobius, kur ie yra 
eksponuojami parodoje 'Krikš
čionybė Lietuvos mene'" , — 
rašoma Trakų rajono savivaldy
bės jubil iejiniame sveikinime 
monsinjorui V. Rūkui. Omenyje 
tur ima Trakų Švč. M. Marijos 
Apsilankymo bažnyčios dvi auk
sinės Švč. Marijos ir dvi kūdi
kėlio Jėzaus karūnos. XV a. kry
žiaus (pacifikato) reverso dalis, 
brangakmeniais puošta mons
trancija, auksiniai votai. t au rė . 

Monsinjoras V. Rūkas prisi
mena: „Pradėjęs dirbt i Tra
kuose, sus i rūpinau bažnyčios 
remontu, nes po karo iš esmes ji 
nebuvo remontuota. 1975 me
tais liepos 18 dieną gavau lei
dimą sudėti grindis... Baigiant 
dėti vidurinėje navoje grindis, 
atvažiavo mano buvęs klebonas 
Algirdas Gutauskas ( tada buvo 
Aušros Vartų klebonas) . J i s 
pasakė, kad dabar būtų laikas 
iškasti bažnyčios brangenybes.. . 

Bažnyčioje grindis klojo du 
labai stropūs, sąžiningi ir tikin
tys darbininkai, mano parapi
jiečiai — Zigmas Markevičius ir 
Vincas Orintas. Tada aš juos 
prisaikdinau apie tai niekam 
nepasakoti, iš jų priėmiau prie
saiką, jie pasižadėjo apie tai 
niekam nesakyti. Kunigas Al
girdas Gutauskas nurodė vietą 
— netoli sakyklos. Pradėjome 
ieškoti ir suradome". 

Nuo 1975-ųjų iki Jubil ie
jinių 2000 Šventųjų metų, kai 
Vilniuje buvo at idaryta paroda 
„Krikščionybė Lietuvos mene", 
skirta Lietuvos karal iaus Min
daugo krikšto bei karūnavimo 
750 metų sukakčiai , aukso 
brangenybės vėl buvo paslėptos, 
tik šį kartą jau ne žemėje. 

Suremontavo, pas ta tė , iš
saugojo... Tai, žinoma, daug. tai 
— reikšminga gražaus ir kil
naus kunigo gyvenimo dalis. 
Tačiau ne vien dėl to š.m. ge
gužės 6 d. Trakų bažnyčioje 
monsinjoro V. Rūko aukojamose 
šv. Mišiose dalyvavo, drauge su 
juo meldėsi tiek daug žmonių. 
Kas bent kiek yra su juo paben
dravęs, kas bent kiek jį pažįsta, 
puikiai žino, jog ne vien dėl to... 
'Tėve mūsų' maldoje kasdien 
sakome: Teateinie Tavo kara
lystė". Turime ne tik kalbėti, bet 
ir kurti Dievo karalystę laisvoje 
Tėvynėje, o ji juk yra tiesos, 

meilės ir teisingumo karalystė... 
Per tuos keliolika metų tikriau
siai kiekvienas įsitikinome, kad 
neužtenka pakeisti santvarką, 
pavadinti vienu ar kitu vardu 
partiją, pakeis t i savo išorinį 
apdarą, priklausyti vienai parti
jai arba pabėgti iš vienos į kitą, 
o reikia keistis mums patiems ir 
pradėti naujomis akimis žvelgti 
į dabartį bei ateitį". 

Tai gal dėl šių viltingų, 
skatinančių žodžių mes jį my
lime? O gal dėl šių? „Gyvenimo 
nepaliaujamoje srovėje kiek
vieno žmogaus gyvenimas yra 
trumpa banga t a rp praeities ir 
ateities, y ra maža liepsnelė 
didžiajame žmonijos kultūros 
ugniakure. Kaip dega ši kul
tūros ugnis, kiek skaisti ir tyra 
jos šviesa, pareina nuo žmogaus 
kūrybinės valios, nuo jo darbų ir 
gyvenimo... Mūsų žmogiškosios 
savybės gražiausia i išsisklei
džia tik savo tautoje, todėl joks 
sąmoningas žmogus negali pa
neigti savo tautybės, nepraras
damas savo žmogiško kilnumo, 
nepažeisdamas amžinų dorovės 
dėsnių ir neišjungdamas iš 
kultūros vertybių kūrimo ir 
tikrojo gyvenimo, kuris sudaro 
žmogaus vertę ir jo prasmę 
pasaulyje". 

Taip ir dėl šių, ir dėl dauge
lio kitų įvairiom progom pa
sakytų žodžių mes džiaugiamės, 
kad, ir sulaukęs garbaus am
žiaus, monsinjoras žvalus, 
energingas, gali patarti, pamo
kyti, paguosti, suteikti vilties... 

Daug yra protingų, didelės 
erudicijos žmonių (taip pat ir 
kunigų), tačiau ne su kiekvienu 
taip paprasta ir lengva ben
drauti, kaip su monsinjoru V. 
Rūku. Vilniaus Vytautai šitą ne 
kartą esame patyrę. Ir jo na
muose, ir įvairiuose renginiuo-

' se. „Visur jis prisimenamas su 
didžiausia meile ir dėkingumu... 
Kita vertus, Trakuose nėra la
biau apšmeižto, kaip parapijos 
klebonas. To nepaisant, V. P . 
Rūkas metų metus kantriai 
dirbo, plušo, ir viskas — tė
vynei, Dievo garbei" t a ip 2000 
m. yra pasakęs Semeliškių kle
bonas Romualdas Šalčiūnas). 

Knyga „Monsinjoras Vytau
tas Pranciškus Rūkas" — apie 
kunigą, pasak Trakų karaimų 
bendruomenes, daug metų dos
niai dalinanti tikėjimą ir ge
rumą, apie jo nelengvą gyveni
mą ir atliktus darbus. 

VILTIES DĖMUO SVARBESNIS ATKURTI 
ISTORINĮ TEISINGUMĄ 

EDMUNDAS SIMANAITIS 

Praėjusiame XX amžiuje 
Lietuva patyrė penkias okupaci
jas: imperinės Rusijos, kaize
rinės Vokietijos, Sovietų Sąjun
gos, nacistinės Vokietijos ir 
pasikartojusią sovietų. Tai du 
amžiaus trečdaliai. Pasak tra
giškai žuvusio profesoriaus Vy
tauto Kubiliaus „tai buvo di
džiausias tautos moralinis iš
bandymas tamsos ir nevilties 
lauke." 

Viskas prasidėjo, kaip žino

ma, Stalin ir Hitler suokalbiu 
1939 metų rugpjūtį, kai buvo 
pasirašyti slaptieji protokolai su 
vėlesniais patikslinimais ir 
buvo pasidalytos Rytų Europos 
nepriklausomų valstybių teri
torijos. Tada ir buvo suplanuota 
Antrojo pasaulinio karo pra
džia. Faktai yra atkaklūs. Juos 
galima neigti, galima neminėti, 
galima dar ką nors. bet neį
manoma jų nuginčyti Juos gali
ma tik kitaip traktuoti. 

1939 rugsėjį Vermacht ir 
Raudonoji armija įsiveržė į 

Lenkiją ir okupavo ją tiksliai 
pagal agresijos suokalbį. O jau 
1939 rugsėjo 22 d. Lietuvos 
Brastoje (Brest Litovsk) buvo 
surengtas pirmasis Antrojo pa
saulinio karo pergales paradas , 
kuris šių metų gegužės 8, nei 9 
dienomis nebuvo minimas. 

Pr iminsiu , kad vokiečių 
tankų kariuomenės generolas 
Heinz Guderian ir sovietų vie
nas tankų kariuomenės vadų 
kombngas Semion Moisejevič 
Krivošejin pr iėmė tą paradą. 
Tai buvo bendros pergalės pa

radas šiame kare. 
1939 metų lapkritį - antra

sis suokalbio aktas. Tada Sovietų 
Sąjunga užpuolė Suomiją. Jos 
nukariaut i nepavyko dėl did
vyriško tautos pasipriešinimo. 

1940 metų birželį okupuota. 
vėliau aneksuota. Lietuva, Lat
vija ir Estija. 

Užgrobtose teritorijose, tai 
jokia naujiena, buvo vykdoma in
tensyvi, aktyvi imperinė kolo
nijinė politika: smurtas, repre
sijos, genocido akcijos. 

Nuke l t a į 4 ps l . 

DANUTE BINDOKIENE 

Atgaivinkime vasaros šventes 
- | " T^ai po II pasaulinio karo į šį kraštą at-
L ^ vyko tūkstančiai lietuvių, pirmą kartą 

„1_ ^ j i e m s teko susipažinti su vietinių tau
tiečių vasaros pramoga, vadinama „pikniku". 
Didesniuose miestuose, ypač Čikagoje, lietuviai 
turėjo savo mėgstamas susibūrimų vietas, ku
rių savininkai buvo taip pat daugiausia lietu
viai. Kone kiekvieną sekmadienį kuri nors orga
nizacija, parapija, draugija, sambūris ruošė 
savo „pikniką" ir kvietė visus tautiečius atvyk
ti, pasilinksminti, pabendrauti. 

Kaip ir dabar mūsų organizacijų ruošiamos 
vasaros šventės, „piknikai" buvo skirti surinkti 
lėšų kuriam geram tikslui, arba tiesiog pa
pildyti rengėjų kasą. Susirinkusi publika ne tik 
vaišindavosi ir bendraudavo, bet pasidžiaugda
vo menine programa, ir pasilinksmindavo, gro
jant šauniam orkestrui. Tai buvo gera proga 
jaunimui susipažinti, vyresniesiems pailsėti po 
savaitės darbų, pasidalinti nuomonėmis. 

Neseniai atvykusius „senieji" taip pat 
kviesdavosi į „piknikus". Nors pradžioje į šią 
naują visuomeninio bendravimo formą nau
jakuriai žiūrėjo gan skeptiškai, ilgainiui įsis
magino: į „piknikus" vykdavo susitikti senų 
pažįstamų iš Vokietijos stovyklų ar Lietuvos, o 
jaunimas — pasidairyti galimų draugysčių. 

„Piknikų" klestėjimo metas buvo 50-ašis, 
60-asis praėjusio šimtmečio dešimtmetis, po to 
viskas pamažu pradėjo blėsti. Didžioji dalis 
lietuviškų „daržų" (kaip tokios susibūrimo 
vietos buvo vadinamos, pvz., „Vytauto daržas", 
„Bučo daržas" ir pan.) buvo parduoti vis besi
plečiančioms priemiesčių gyvenvietėms, seno
sios organizacijos, ruošusios „piknikus", išre
tėjo. Kurį laiką dar buvo populiarios lit. mokyk
lų šventės gamtoje, kuriose mokiniai atlikdavo 
programą, o tėvai ir šiaip svečiai maloniai pra
leisdavo laiką. 

Tai nereiškia, kad „piknikų" mada jau pa
laidota. Dabar ruošiamos „gegužinės" — tokiu 
pat tikslu, tik dažnai jų programa susideda iš 
„valgymo, gėrimo ir loterijos". Truputį nelogiš

ka liepos, rugpjūčio mėnesio pobūvį gamtoje 
vadinti „gegužine", bet visgi geriau negu „pik
nikas", gimęs iš amerikietiškojo „picnic". Kodėl 
šių pramogų nepavadinti vasaros šventėmis9 

Žinoma, tam jau reikia dviejų žodžių, o šiais 
laikais visi vis „taupo laiką", vis skuba, tad 
mieliau pasinaudoja vienu žodžiu, kad ir 
nelabai tinkamu. 

Džiugu matyti, jog naujausieji lietuviai imi
grantai taip pat pradėjo ruošti vasaros šventes 
gamtoje. Dažniausiai tai Joninės — su visais 
lietuviškais papročiais ir tradicijomis. Šiose 
šventėse stengiamasi, kad malonius užsiė
mimus turėtų ir vaikai (pačių anksčiausiųjų 
imigrantų „piknikuose" beveik išimtinai daly
vaudavo suaugusieji), o tai t ikrai sveikintinas 
užmojis, nes, užsibaigus mokslo metams lit. 
mokyklose ir nedalyvaujant vasaros stovyklose, 
ta i vienintelė proga l ietuviukams susitikti 
draugų, su jais pažaisti, pabendrauti, o jeigu jie 
dar įjungiami į lietuviškus žaidimus, dainas, 
ratelius, nauda keliskart didesnė. 

Kaip pavadinsi — nepagadinsi: „piknikais", 
gegužinėmis, vasaros šventėmis, ar dar kitaip, 
visgi verta į šiuos pobūvius nežiūrėti „iš aukš
to", tarytum tai kažkaip žemesnio lygio veikla. 
O tą „lygį" rengėjai galėtų „paaukštinti", jei 
nepaliktų susirinkusiųjų be tikslo slampinėti 
pakrūmėmis arba tik savo artimųjų būreliuose 
užsisklęsti. Būtų prasminga suburti bendrais 
žaidimais, tautiniais ar liaudiškais šokiais, 
įtraukti į bendrą dainą ir, žinoma, paruošti, 
nors ir kuklią, programą, kuri patrauktų lanky
tojus. Ir būtina pasirūpinti, kad vaikams ši 
šventė butų įdomi. Rugpjūčio pabaigoje šįmet ir 
„Draugas", jau sulaukęs 96 metų amžiaus, 
ruošia dar vieną vasaros šventę. Iš anksto į ją 
kviečiame Čikagos ir apylinkių tautiečius, o 
visais „priedais" mes pasirūpinsime. Vasaros 
šventes, organizacijų ar sambūrių išvykas į 
gamtą verta atgaivinti ir puoselėti, nes tai tik
rai malonus būdas suburti ir jaunus, ir mažus, 
ir vyresniuosius į glaudų lietuvišką būrį-

VIENO GYVENIMO FRAGMENTAS 
BRONIUS ŽALYS 
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Šalmas papuoštas balta „N" raide. Apsiavę su-
šniūruotais batais. Ant kelnių galų uždėti pilki 
getrai. Beveik visi durtuvų vietoje nešioja norve
giškus peilius. Šautuvai labai panašūs į rusiškus. 

Sustojus užsirūkyti, sargybinis tuojau susi
rūpinęs prieina ir gana ramiu tonu norvegiškai 
šūkteli „arbeider!" — dirbk: Mūsiškiai dirba taip 
kaip visada, tik iš anksto nutaria — popiet nebe
dirbsime' O vokiečiai taip dirba, lyg kas jiems 
nuolat į uodegą botagu kirstu. Grįžtant į stovyk
lą, girdėjau, kaip vienas iš jų sakė: „Netikėjau, 
kad belaisvio dienos tokios karčios; tik šiandien 
pajutau ką reiškia būti belaisviu!" 

Nutarta — padaryta! J darbą neisime! I ir III 
kuopų lietuviai jau nuo užvakar už stovyklos ribų 
dirbti nebeina. Nuėjau tuo reikalu pasitarti su 
globos karininku. Pas jį randu dar vieną vyruką 
iš 30/XI bataliono. Ir jie vakar oficialiai pareiškė 
kuopos vadui, kad už stovyklos ribų nebedirbsią. 
Čia pat paduoda man jų įteikto rašto nuorašą. 
Globos karininkas liepė šį raštą atitinkamai per
rašyti ir įteikti kuopos vadui, ką aš po pusvalan
džio ir padariau. Mūsų vieton į darbą buvo pa
siųsti vokiečiai, o pas mane atėjęs mus darban 
skirstęs viršila Hiller manęs atsiprašė, kad jis 
mūsų nusistatymo nežinojęs ir 1.1. Kuopos vadas 
tik šįryt aukštai pakeltu tonu pareiškė, kad šian
dien lietuviai palieką stovykloje, bet rytoj turėsią 
dirbti drauge su vokiečiais, ten kur jie bus skiriami. 

Turbūt ryšium su rusų išvežimu, iš stovyklos 
negalima išeiti mažesnei kaip 6 vyrų grupei, nes 
prieš išvažiuojant rusai f buvę belaisviai) tiek įsi
drąsino, kad pavienius vokiečius nutvėrę apkulia 
ir iš jų atima laikrodžius, žiedus bei kitus ver
tingesnius dalykus. 

Įsakyta atiduoti į raštinę turimas vokiškas 
markes. Šiandien mums algą už gegužės mėnesį 
išmokėjo kredito ženklais — „ostmarkėm". 

Vakar popiet atšventėm petrines-povilines. 
nes du geriausi draugai — Petras ir Paulius — 
mus pasikvietė padėti švęsti jų vardadienį. Al
koholiniai gėrimai jau kuris laikas uždrausta ger
ti, tad susirinkom miške: Petras Papreckas. Pau
lius (vok). Tadas Bytautas, Karolis, Juozas ir aš. 
Išgėrėm 4 litrus konjako; netrūko konservų, sal
dainių ir cigarečių, nes Paulius yra II kuopos san
dėlio vyr. galva, o jis nešykštus... Aš niekad daug 
negeriu, už tai po 2 valandų du iš mūsų tarpo 
buvo „negyvi", 2 puskvailiai, tad mums su Petru 
buvo nemažai vargo, kol „mirusiuosius" par-
gabenom į stovyklą. 

Liepos 2 d. 
Vis tik mus šįryt į darbą išvarė. Vėl pr ie . 

šiukšlių. Tik šįryt nebebuvo norvegų sargybinių. 
Uoste stovi vienas transportlaivis su iškeltomis 
norvegų ir tarybine vėliavomis — juo šiandien iš 
Rognan apylinkių išvežama apie 1,000 rusų. Tai 
maža dalelė tų 70,000. kuriuos čia buvo atvežę 
vokiečiai prie Mo-i-Rana — Narvik geležinkelio 
ruožo statybos darbų. Sklinda kalbos, kad Bodo į 
laivus susodintų rusų didelis skaičius išbėgęs į 
kalnus, nes nenori grįžti į Tarybų Sąjungą; grei
čiausiai tai „perbėgėliai", stoję į vokiečių kariuo
menės dalinius ar kitaip kaip prisidėję prie 
„Naujosios Europos" kūrimo, kaip ir mes. Juk tie, 
kurie prisidėjo, tai tik todėl, kad išvengtų bado 
mirties belaisvių stovyklose. 

Popiet buvau užėjęs pas globos karininką 
pasikalbėti vienu kitu mūsų kuopos (II) vyrus 
liečiančiu klausimu. Radau jį bevalgantį. Pasiro
dė jam Sodeikos nupirktą norvegiškos duonos 
kepaliuką ir 1/2 kg margarino. 

— Su 1/6 kepaliuko netoli tenueisi! —juokau
ja. 

Matau, kad jis, atsiriekęs duonos riekę, ją 
pasideda už savo nugaros. 

— Nebijokite, nesuvalgysiu! — šypteliu. 
— Žinau... Bet mano pasiuntinys nebeatneš 

man mano duonos normos, pamatęs, kad aš dar 
turiu. Pas juos žinai... Be to. mainai draudžiami 
— praneš. 

Pavalgęs pats viską krausto į spintelę. 
— Kai stovi ant stalo, tai neiškenti ir vėl pra

dedi valgyti! — paaiškina. 
Negeriau ir su kai kuriais kuopos vokiečiais, 

ypač kurie ne tokie apsukrus ' Kepaliukas -.̂  
vaitei, o ir ta duona labai menkos kokybes' Ma
čiau senuką, grandinį Reinschauer, gulintį tuose 
pačiuose naruose kaip ir aš. tik apačioj, nuėjusį 
prie arklidės ir berenkantį iš dėžės supelėjusius 
duonos gabalus, kurie iš maisto sandelio išmesti 
arkliams šerti. Vėliau jis tą duoną kaitino ant 
krosnies ir valgė. Ir ne jį vieną mačiau. Duonos 
plutų niekas nebemėto ant žemės. Keli. kūne turi 
dirbtinius dantis, plutas smulkiai supjausto, mir
ko pora valandų kavoje ir valgo. Gaila tų vargšų 
velnių, juk tik jau ne jie sukėlė karą, o dabar turi 
kęsti visi — kaltieji ir nekaltieji' 

Liepos 3 d. 
Drauge su keliais vokiečiais buvau paskirtas 

sunešti iš I kuopos rajono pora vežimų karčių. 
Bus daug iau . 
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VILTIES DĖMUO SVARBESNIS ATKURTI 
ISTORINI TEISINGUMĄ 

Atkelta iš 3 psl. 

Apie tai dabar nekalbėsiu. Abu 
režimai grindė genocido politiką 
pseudomokslinėmis ideologi
jomis, ir tai yra pasibaisėtina. 
Mes šiandien to pamiršti netu
rime teisės. 

Vokietijos naciai vykdė savo 
nusikals tamą politiką, rem
damiesi rasiniais kriterijais -
naikino žydus, čigonus. Sovie-
tijos komunistai - pagal „kla
sinį" požymį, nevengdami ir 
rasinio. Totaliai buvo ištremti 
Krymo totoriai, kalmukai, ka-
račajai, balkarai , čečėnai ir 
ingušai. Šiandien ši atmintina 
diena yra platesnio skambesio. 
Mes negalime pamiršti ir kitų 
t au tų praradimų. 1941-1953 
metais , kaip rodo s ta t is t ika , 
buvo surengti 35 t rėmimai , 
iš tremta apie 130 tūkstančių 
gyventojų. Mūsų t au t a i ta i 
didelis ir skaudus nuostolis. 

1941 metų birželį susirėmė 
buvę suokalbininkai - Vokietija 
ir Sovietų Sąjunga. Tačiau tarp
tautinė teisė vieno okupacinio 
režimo pakeitimo kitu nelaiko 
išvadavimu. Rusų okupacija 
buvo pakeista nacių okupacija, 
ir mes šiandien turime tai pri
pažinti kaip liūdną faktą. 

Drįsčiau priminti dar vieną 
skaudų mūsų istorijos atvejį, 
kada demoralizuota šalies vado
vybė nepajėgė priimti mažiau
sios blogybės sprendimo. Buvo 
pasitraukta neinformavus tau
tos apie skleidžiamą demagogi
ją, šantažą grasinant kar ine 
jėga ir nebuvo padaryta tai, kas 
buvo būtina. O būt ina buvo 
padaryti štai ką: kad būsimoji 
okupacija neliktų nepažymėta 
agresijos aktu, kad būtų sukur
ta minimali egzilinė (tremties) 
vyriausybė. Beje, kruvinojo 
sausio dienomis, - tą mes visi 
puikiai pamename, ši klaida 
nebuvo pakartota. Tai rodo, kad 
buvo pasimokyta iš klaidos. 

Negalime pamiršti ir to, kas 
įvyko birželio 21 dieną pra
sidėjus vokiečių-sovietų karui. 
Kitą dieną įsiliepsnojo sukili
mas ir buvo paskelbta, kad 
atkuriama Lietuvos nepriklau
somybė. Laikydamiesi suokal
bio, naciai jos nepripažino. 

Partizaninis karas, trukęs 
dešimtį metų, įrodė kad atgauti 
ir apginti nepriklausomybę vien 
savo jėgomis bandoma, bet neį
manoma. Atlanto chartijos tei
giniai ilgą laiką palaikė kovoto
jų dvasią, kuri palengva silpo. 
Ta viltis dingo. Šis faktas šian
dien skamba kaip skaudus pasi
didžiavimas. Kovose žuvo ir ge
nocido akcijose buvo sunaikinta 

JAV LIETUVIŲ MENĖS LIETUVOS VALDOVŲ RŪMUOSE 
[RUOŠIMO KONCEPCIJA 

Antrosios Respublikos pirma
jame dešimtmetyje gimusių vy
rų karta. 

Turime pr is imint i ir tą 
faktą, kad Lietuvos gyventojai, 
vyrai, buvo priversti kariauti ir 
vieno, ir ki to okupanto ka
riuomenės daliniuose, nes 
abiejose Rytų fronto pusėse 
stovėjo armijos tų šalių, kurios 
buvo okupavusios Lietuvą ir 
sutartinai neigė jos teisę atkur
ti nepriklausomybę. Tačiau 
didžiuma Lietuvos žmonių nie
kada neprarado Antrosios Res
publikos metais išugdytos pilie
tinės savimonės, kur i visa jėga 
subangavo Atgimimo periodu. 

Tarptautinės teisės eksper
to Daliaus Žalimo nuomone, 
nepaisant Rusijos valdžios ats
tovų ir jų teisininkų tvirtinimo, 
esą Lietuva 1940 metais nebuvo 
okupuota, dokumentai liudija, 
kad sovietų veiksmus reikia 
vertinti ka ip agresiją, nes 
įsiveržimas į kitą šalį ginkluo
tomis pajėgomis ir yra agresija. 

Taigi sovietų okupacijos 
metinių minėj imas, atsižvel
giant į dabar t inę geopolitinę 
padėtį, suponuoja aiškų impe
ratyvą. Kreipdamasis į Seimo 
narius, drįstu teigti, kad Sei
mas turėtų išreikšti savo pozici
ją dėl Rusijos oficialių parei
gūnų pareiškimų ir nuomonių 
apie Lietuvos okupaciją bei jos 
metu padarytos žalos atlygi
nimą. Manau, kad tokiam 
žingsniui ragina Europos Par
lamento ir Jungtinių Amerikos 
Valstijų Kongreso rezoliucijos, 
kuriomis smerkiamos nusikals
tamos nacionalsocializmo ir 
komunizmo ideologijos. Nerea
guoti į j a s adekvačiai, mano 
nuomone, būtų klaida. Tai 
jomis vadovaujantis buvo daro
mi siaubingi karo nusikaitimai 
ir nusikaltimai žmoniškumui 
(genocidas). 

Tokiu būdu Seimas paro
dytų pagarbą totalitarinių re
žimų aukoms, kovotojams prieš 
raudonąjį ir rudąjį totalita
rizmą, o Lietuvos kariai savano
riai, laisvės kovų dalyviai, poli
tiniai kaliniai, tremtiniai, nu
kentėjusieji nuo okupacinių 
režimų tokį sprendimą sveikin
tų ir palaikytų. 

Jie viliasi, kad garbusis 
Seimas sukaups pakankamai 
politinės valios tokiam žings
niui. Visi mes Aukščiausiojo 
valia tur ime vieną Tėvynę, 
kurios vardas - LIETUVA. Tai 
įpareigoja Vilties dėmeniui 
suteikti p i rmumą - Teisin
gumas turi būti atkurtas. 

Dr. Donatas Siliui 
prie ,,l.ituanicos" 

t^HB 
r kairėje) ir seminaristas i ūkas i aniauskas 
ten ' i sukurto dr. R. Povilaičio, Šiaulių 

• M IS1 EJtM:•(«" kelione i Lietuvą. 
Indrės Tijunėlienės ntiotr. 

I. Bendros ios nuos t a to s 

Atstatomi Lietuvos Valdovų 
rūmai yra mūsų tautos il
gaamžio valstybingumo svar
biausiasis simbolis, kuris visų 
lietuvių, nepriklausomai nuo to, 
kur jie begyventų, pilietinėje 
sąmonėje išliko kaip reikšmin
gas ir nenuginčijamas Lietuvos 
valstybės gyvavimo faktas. 
Lietuvos Valdovų rūmų ats
tatymą aktyviais darbais, gau
siomis lėšomis remia ir Ame
rikos lietuviai, tačiau būtų labai 
prasminga, kad į Lietuvos 
Valdovų rūmų atstatymą akty
viau įsijungtų ir kitų kraštų 
lietuviai. 

Niekada nelikę nuošalyje, 
kituose kraštuose gyvenę lietu
viai laisvos Lietuvos viziją 
nešiojo giliai savo širdyse ir 
aktyviai prisidėjo prie Lietuvos 
valstybingumo atgaivinimo ir 
atkūrimo tiek 1918, tiek 1990 
m. Priklausydami savai tautai 
ir išlikę gyva tautos dalimi tada, 
kai Lietuva buvo" ištrinta iš 
pasaulio žemėlapių, užsienio 
lietuviai rūpinosi savo tėvyne, 
lietuvių tautos išsaugojimu, 
stengėsi palaikyti Lietuvos vals
tybės tęstinumą, dėjo dideles 
pastangas reprezentuoti Lietu
vą pasaulyje, rūpinosi jos 
laisvinimu, kėlė valstybės ne
priklausomybės atgaivinimo 
idėją ir aktyviai veikė vardan to 
tikslo. Plačiai organizavo pa
ramą okupacijoje skurstantiems 
ir Sibiro tremtyje besikanki
nantiems Lietuvos žmonėms. 

Dabar, kai Lietuva laisva ir 
nepriklausoma valstybė, už
sienio ir ypač Amerikos lietuviai 
savo veiklą nukreipė Lietuvos 
ats ta tymui: aktyviai talkina 
įvairiems projektams, atstatant 
Lietuvos ūkį, ekonomiką, ka
riuomenę, aktyviai dalyvauja ir 
kitose valstybės atgaivinimo 
programose, noriai prisideda 
atkuriant okupantų sunaikintą 
kultūros ir istorijos palikimą. 
Amerikos lietuvius ypač su
domino Lietuvos Valdovų rūmų 
atstatymo idėja ir jie energingai 
ėmėsi ją remti jau nuo pat šios 
idėjos atsiradimo. Tam tikslui 
Amerikos lietuviai JAV įkūrė 
Valdovų rūmų paramos ko
mitetą, veikiantį po JAV Lie
tuvių bendruomenės skėčiu. 
Komiteto tikslas — pagalba 
Lietuvos Valdovų rūmų atstaty
mo paramos fondui, užsienyje 
organizuojant ir telkiant lėšas 
rūmų atstatymui Vilniuje. 

1. Užmojis užsienyje telkti 
lėšas Valdovų rūmų atstatymui 
ir jomis finansuoti konkrečius 
atstatymo darbus — ekspozicijų 
įruošimą, vertingų istorinių 
eksponatų ir meno vertybių 
įsigijimą — pagimdė sumany
mą: Valdovų rūmų istorinėje 
erdvėje įruošti menę, kuri 
atspindėtų Amerikos lietuvių 
istorija, pasakojančią apie JAV 
lietuvių emigrantų pastangas 
išlaikyti Lietuvos valstybės 
tęstinumą bei atstatyti pra
rastąjį Lietuvos valstybingumą, 
papasakotų apie pasiaukojamą 
lietuvių emigrantų veiklą ir 
kovą už savosios tautos dva
sinių bei materialinių vertybių 
išsaugojimą. Šios idėjos atsi
radimą paskatino ir Lietuvos 
vyriausybės ketinimas atsta
tomų Valdovų rūmų erdvėje 
surasti nišą, kurioje ir pasaulio 
lietuvių veikla būtų plačiau pa
rodyta. 

II. JAV l ie tuviu m e n ė s 
idėja, j o s pore ik i s i r 
pagr ind in is t i k s l a s 

JAV lietuvių menės atstato
muose Lietuvos Valdovų rūmuo
se įkūrimo idėja kilo jau JAV 
lietuviams aktyviai įsijungus į 
rūmų atstatymo vajų, po to, kai 
rūmų atstatymo iniciatoriai 
2001 m Valdovų rūmų atkūri
mo koncepcijoje užsiminė apie 

galimas patalpas Pasaulio lietu
vių bendruomenei. Vėliau šią 
Valdovų rūmų atkūrimo kon
cepciją 2001 m. priėmė ir pa
tvirt ino Lietuvos vyriausybė 
atskiru nutar imu. Nutar imą 
Nr. 1235 tų pačių metų spalio 
17 d. pasirašė ministras pir
mininkas Algirdas Brazauskas, 
švietimo ir mokslo ministras 
Algirdas Monkevičius. Nutari
me, kuris įsigaliojo nuo 
2001.10.25, paskelbus jį „Vals
tybės žiniose" („Valstybės ži
nios", 2001, nr. 90-3167), tos 
patvirtintos koncepcijos punk
tas nr. 10 skelbia: „Atkurtuose 
Valdovų rūmuose numatoma 
įrengti valstybės reprezentaci
jos, muziejinių ekspozicijų, 
švietiejiškų kultūros renginių, 
istorinės atminties zonas, per
duoti jų patalpas Žemutinės 
pilies katedros lobynui ekspo
nuoti, Pasaulio lietuvių ben
druomenės veiklai, Lietuvos 
nacionalinės kultūros įstaigos 
'Valdovų rūmai ' veiklai orga
nizuoti". Taigi toks vyriausybės 
nutarimas davė mintį apie JAV 
lietuvių menės įkūrimą Valdovų 
rūmuose. 

Sumanymas atstatyti JAV 
lietuvių surinktomis ir suauko
tomis lėšomis konkrečių Val
dovų rūmų menę, įruošiant JAV 
lietuvių veiklai skirtą ekspozici
ją, kilo neatsitiktinai. 

2. Šiuo metu Lietuvoje nėra 
nei vienos, net ir fragmentiškos 
ekspozicijos, kuri nors menkai 
atspindėtų JAV lietuvių emi
grantų materialinį ir kultūrinį 
palikimą, jų gyvenimo ypatu
mus, supažindintų Lietuvos 
visuomenę su užsienio lietuvių 
indėliu į bendrą mūsų tautos ir 
valstybės istorijos vystymąsi. 
Neišsamus visos lietuvių tautos 
palikimo pristatymas Lietuvoje 
rodo, kad mūsų visuomenei 
trūksta svarbios grandies visai 
mūsų istorijai ir valstybingumo 
esmei pažinti ir ją bent kiek 
geriau bei išsamiau suprasti. 
Taigi, Valdovų rūmų paramos 
komiteto JAV pageidavimas ir 
išreikštas noras — atstatomuo
se Valdovų rūmuose įkurti JAV 
lietuvių menę, y ra natūralus 
poreikis JAV lietuvių dvasinį ir 
kultūrinį palikimą įjungti į ben
drą mūsų tautos ir valstybės 
istoriją. 

Besižvalgant į pasaulio 
muziejų naudojamą praktiką ir 
patyrimą, stebint, kaip jie pri
traukia rėmėjus įvairių projek
tų įgyvendinimui, ir kaip muzie
jai panaudoja rėmėjų bei auko
tojų siūlomą paramą, atsižvel
gia į pasiūlymus ir pageida
vimus, matome, kad toks ben
dradarbiavimas paprastai duo
da gerus abipusius rezultatus. 
Vaikščiojant po garsiausius pa
saulio muziejus, galerijas gali
me pastebėti, kad tuose muzie
juose gausu menių, salių ir eks
pozicijų, kur ias savo lėšomis 
įrengė atskiri geradariai ar net 
jų grupės. Taip galėtų būti ir Lie
tuvos Valdovų rūmų atstatyme. 

Siekdami įrengti JAV lietu
vių menę Valdovų rūmuose, 
Amerikos lietuviai nori už
pildyti tam t ikras spragas 
Lietuvos valstybės tęstinumo 
istorijoje. Šios menės įkūrėjų 
pagrindinis tikslas — atskleisti 
ir parodyti Lietuvos žmonėms, 
kad Amerikos lietuviai, ir 
apskritai užsienio lietuviai, 
niekada nebuvo atitolę nuo savo 
gimtosios žemės, savo kilmės 
šaknų, o taip pat artimiau su
pažindinti lietuvius tėvynėje su 
JAV lietuvių gyvenimo pasieki
mais, istorija, apie kurią šian
dien Lietuvoje dar labai mažai 
žinoma. Norėtume įkurdami šią 
menę parodyti, kaip į Ameriką 
atvykusieji lietuviai sugebėjo 
išsaugoti savosios valstybės 
tęstinumo ir nepriklausomybės 
idėją, kaip jie gyvenimui prikėlė 
valstybinius simbolius, kūrė 
organizacijas, kovojančias už 

Atstatomi Valdovų rūmai 2005 m. vasarą Vilniuje. 

Lietuvos laisvę, kaip jie gimto
sios kalbos draudimo metais 
spausdino ir į Lietuvą siuntė 
knygas, kaip rinko aukas ir rė
mė Lietuvos valstybės atkūri
mą. Trumpai tariant, norime 
parodyti, kaip Amerikos lietu
viai stengėsi išgelbėti tai, ką 
taip negailestingai Lietuvoje 
naikino visų laikų okupacijos. 

3. Taigi JAV lietuvių istorija 
yra svarbi mūsų bendrosios 
Lietuvos istorijos dalis, kurios 
šiandien, einant į demokratinę 
visuomenę, jau nevalia igno
ruoti ar patogiai pamiršti. L'ž-
sienio lietuvių istorija yra ta 
istorinė tąsa, kuri po Lietuvos 
valstybės padalijimų paruošė 
kelius ir dirvą prarasto valsty
bingumo atgaivinimui. Atkur
toje Valdovų rūmų erdvėje, 
įruošiant JAV lietuvių menę„ 
joje pateiktoji medžiaga turėtų 
atspindėti svarbiausiuosius už
sienio lietuvių gyvenimo ir veik
los e tapus , parodyti didelį 
užsienio lietuvių siekį atkurti 
laisvę Tėvynėje, išsaugotą meilę 
Lietuvai, mokėjimą saugoti savo 
tautinę tapatybę, kalbą, papro
čius ir tradicijas, valstybinius 
simbolius, žadinti savimonę ir 
pilietiškumą. 

III. JAV l ie tuvių m e n ė s 
a p i p a v i d a l i n i m a s , 

p r i s t a t y m a s i r ekspozici ja 

JAV lietuvių menėje įrengta 
ekspozicija turėtų atspindėti 
XIX ir XX a. JAV lietuvių indėlį 
į mūsų valstybingumo istoriją, 
tradicijas, politinę ir kultūrinę 
veiklą, JAV lietuvių pastangas 
įtvirtinant nepriklausomos Lie
tuvos valstybingumą, nuolatinę 
paramą atgaivinant nuniokotą 
ir sunaikintą ekonomiką, žemes 
ūkį, kultūrą ir kitas valstybės 
gyvenimo sritis. Todėl būsima 
ekspozicija t rumpai pris tatys 
visų lietuvių bangų gyvenančių 
JAV istoriją, trumpai apžvelgs 
priežastis, privertusias lietu
vius pasitraukti iš savojo kraš

to. Kiek galima plačiau pris
tatysime JAV lietuvių religinių, 
visuomeninių, savišalpos, kari
nių, politinių draugijų ir organi
zacijų veiklą, jų naudotą atribu
tiką ir simboliką, vėliavas, ženk
lelius, pasižymėjimo ženklus, 
atminimo — sukaktuvinius — 
taut inius medalius bei kitą 
įspūdingą medžiagą, atspin
dinčią JAV lietuvių materia
linės ir dvasinės kultūros ne
įkainojamą palikimą. Ekspo
ziciją paįvairins autent iškos 
fotonuotraukos, kiti svarbūs ir 
įdomūs dokumentai, užfiksavę 
reikšmingus JAV lietuvių gy
venimo momentus ar svarbes
niuosius įvykius. Galbūt pagrin
diniu ekspozicijos akcentu taps 
svarbiausioje menės vietoje pas
tatytas ar pakabintas naujai 
pagamintas „Laisvės .varpas", 
kuriame aukso raidėmis bus 
iškalti žodžiai: 

O, skambink per amžius 
Vaikams Lietuvos, 
Kad laisvės nevertas. 
Kas negina jos! 
4. Pagal 1919 metų JAV 

lietuvių sumanymą, „Laisvės 
varpas" turėjo būti įkeltas 
Gedimino bokšte Vilniuje, bet, 
lenkams užėmus Lietuvos sos
tinę, Amerikos lietuvių dovana 
nukeliavo į laikinąją sostinę 
Kauną. Tačiau mes nesiūlome 
.nusavinti" Kaune esančio, 1922 
metais įkelto „Laisvės varpo", 
nes tai jau Kauno miesto isto
rinė relikvija. Vilniui ir atsta
tomiems Lietuvos Valdovų rū
mams mes padovanosime kitą, 
naujai pagamintą „Laisvės var-

Ekspoziciją ruošdami, steng
simės panaudoti j au tur imą 
užsienio palikimą ir sukauptą 
istorinę medžiagą, ta ip pat 
kviesime atskirus Lietuvos mu
ziejus, pvz., Kauno Čiurlionio 
dailės muziejų, Mažvydo bib
lioteką, Nacionalinį muziejų. 
Dailės muziejų (jei sutiks), ir 
kitus, o taip pat JAV esančius 
ALKą. Balzeko lietuviu kul-

Valentino Ramonio nuotr. 

tūros muziejų. Pasaulio lietuvių 
archyvą bendradarbiauti , įruo
šiant JAV lietuvių menę Lie
tuvos Valdovų rūmų istorinėje 
erdvėje. Konsultuosimės su 
istorikais, muziejininkais, ar
chitektais ir ki tais specialistais 
bei žinovais tiek Lietuvoje, tiek 
užsienyje. Ekspozicija bus ruo
š iama pas i te lkus naujausią 
šiuolaikinę įrangą ir naujausias 
technologijas, sudarančias tin
kamą aplinką menėje saugo
mam užsienio lietuvių istorijos 
bei kultūros palikimui ir šiuo
laikiškai patrauklią bei infor
matyvią erdvę žiūrovams. 

IV. F i n a n s a v i m a s 

Panaudosime JAV surink
tas ir suaukotas lėšas bei aukas. 
Menės įruošimo kaina paaiškės 
paruošus detalų ekspozicijos ir 
įrangos planą. Iki šiol surinktų 
JAV lėšų menės įrangai ne
užteks. Lėšas stengsimės rinkti 
ir toliau iš pavienių asmenų ir 
ypač iš JAV lietuvių organizaci
jų, kurių ekspozicijos bus Val
dovų rūmų Amerikos Lietuvių 
menėje. Čekius reikia rašyti: 
„Lithuanian American Com-
munity Valdovų rūmai" ir 
siųsti: VALDOVU RŪMAI, 5600 
So. Claremont Ave., Chicago, IL 
60636-1039, USA. 

V. Į g y v e n d i n i m a s 

5. Suburt i komisiją iš is
torikų, architektų, muziejinin
kų ir kt . specialistų bei JAV 
lietuvių paveldo žinovų, kuri 
paruoš detalų JAV LB menės ir 
pageidaujamos ekspozicijos 
įrengimo projektą. 

Ši JAV Lietuvių menės 
įrengimo koncepcija yra tik 
pirminiai apmatai , kurie, ren
giant konkrečios menės projek
tą, gali būti ir toliau diskutuoja
mi, t iks l inami , papildomi, o, 
reikalui esant , ir keičiami. 

V a l d o v ų r ū m ų p a r a m o s 
J A V k o m i t e t a s 

i'aldovų rūmų kami Valentino Ramonio nuotrauka. 



Pasaulio naujienos 
CRetruarais AFP, Rautas, AP, imertax, (TAR-TASS. BNS 

imių agemSfų pranešimais) 

EUROPA 

LONDONAS 
Britų policija ketvirtadienį 

Londono pietuose suėmė devy
nis vyrus, siejamus su praėju
sios savaitės mėginimais sosti
nės metropoliteno traukiniuose 
ir autobuse susprogdinti bom
bas. Manoma, kad tarp šių su
laikytųjų nėra tų trijų sprogdin
tojų, kurie po nepavykusio lie
pos 21-osios mėginimo įvykdyti 
išpuolius vis dar slapstosi. 
Sostinės policija pranešė, kad 
įtariamieji, kurie buvo areštuoti 
pagal antiteroristinius įstaty
mus, buvo nuvežti į centrinę 
nuovadą apklausti. 

Airijos respublikos armija 
(IRA) pranešė, kad oficialiai įsa
kė ketvirtadienį nuo 4 vai. po 
pietų nutraukti ginkluotą kovą 
prieš Didžiosios Britanijos val
dymą Šiaurės Airijoje. Kovotojų 
grupuotė pareiškė, kad ji nu
trauks visą kruviną veiklą ir 
sieks savo tikslų politiniu keliu. 
Šio IRA pareiškimo buvo lau
kiama nuo balandžio mėnesio, 
kai IRA politinės sąjungininkės 
„Sinn Fein" politikai kreipėsi į 
IRA ragindami visiems laikams 
atsisakyti ginkluotos kovos su 
britų valdžia. 

VARŠUVA 
Autokratiškam Baltarusijos 

prezidento Aleksandr Lukašen
ka režimui pradėjus persekioti 
šioje šalyje gyvenančią lenkų 
mažumą ir taip dar labiau pa
aštrinus įtemptus Lenkijos ir 
Baltarusijos santykius, buvo 
nuspręsta iš Minsko atšaukti 
ambasadorių, pranešė Lenkijos 
užsienio reikalų ministras 
Adam Rotfeld. Per artimiausias 
kelias dienas dabar Lenkijoje 
atostogaujančio ambasadoriaus 
pareigas eis Andrzej Olborski, 

tačiau netrukus, Minskui rei
kalaujant, jis turės išvykti iš 
Baltarusijos. Baltarusijos ir 
Lenkijos santykiai ėmė šlyti, 
kai Minskas paskelbė, jog nepri
pažįsta Lenkų sąjungos Balta
rusijoje vadovybės, išrinktos šių 
metų kovą, ir apkaltino Varšu
vą, kad ji, pasinaudodama len
kų nacionaline mažuma, mėgi
na destabilizuoti padėtį šalyje. 

SOFIA 
Bulgarijos Socialistų partija 

pripažino nesugebėjusi sufor
muoti mažumos vyriausybės, 
nes parlamentas per balsavimą 
dėl pasitikėjimo atmetė jos pa
siūlytą ministrų kabinetą. Pa
gal šalies konstituciją, preziden
tas šį mandatą turi perduoti an
trajai pagal dydį politinei gru
pei parlamente — buvusių Bul
garijos monarchų palikuonio 
karaliaus Simeon II nacionali
niam judėjimui. Buvusio mo
narcho partija, mėgindama su
formuoti savo pačios vyriau
sybę, kreipsis į visas ki tas parti
jas, įskaitant socialistus ir tur
kų Judėjimą už teises ir laisves. 

taršos problemas, atsižvelgiant 
į ekonomikos plėtotę". 

HOUSTON 
Erdvėlaivis „Discovery" 

ketvirtadienį susijungė *i Tarp
tautine kosmoso stotimi (TKS), 
bet prieš tai NASA paskelbė pri-
stabdanti visus daugkart inio 
naudojimo laivų skrydžius, kad 
nepasikartotų „Columbia" ne
laimė. Du kosminiai milžinai, 
daugiau kaip po 100 tonų ma
ses, susijungė švelniai trinktelė
dami vienas į kitą — tuo metu 
erdvėlaivį „Discovery" vairavo 
jo kapitonė Eileen Collins. NA
SA sprendimas atidėti kitus 
skrydžius kiek aptemdė susi
jungimo džiaugsmą. NASA tei
gia, kad „Discovery" starto vaiz
do įraše matomos „skraidan
čios" nuolaužos per daug pana
šios į tas, dėl kurių katastrofą 
patyrė erdvėlaivis „Columbia". 

KANADA 

JAV 

WASHINGTON, DC 
JAV ir Australija atskirai 

šalia Kyoto protokolo paskelbė 
paktą, kurio tikslas — kovoti su 
pasauliniu atšilimu. Tuo tarpu 
kritikai nurodo, kad šioje sutar
tyje nėra užsibrėžtų tikslų, ir ji 
trukdys jau esamoms sutart ims 
mažinti kenksmingų medžiagų 
išmetimą į atmosferą, pirmiau
sia — Kyoto protokolui. JAV, 
Australijai, Kinijai, Japonijai ir 
Pietų Korėjai tenka beveik pusė 
pasaulio gyventojų ir išmetamų 
medžiagų, sukeliančių pasauli
nį atšilimą. Bendrame jų pa
reiškime teigiama, kad naujo 
pakto tikslas — „siekti išspręsti 
energijos, klimato pokyčių ir oro 

OTTAWA 
Maždaug 450 Uzbekijos gy

ventojų, pabėgusių iš šalies 
2005 m. gegužę, kai buvo nuslo
pintas sukilimas Andižan, bus 
apgyvendinti Kanadoje, JAV ir 
kitose šalyse, pranešė Kanados 
imigracijos ministerijos atsto
vas. Daugiau kaip 400 žmonių 
paliko Uzbekistano teritoriją, 
kai šalies valdžia sušaudė pro
testo demonstraciją Andižan. 

ARTIMIEJI RYTAI 

BAGHDAD 
Pietinėje Baghdad dalyje 

sukilėliams susprogdinus trau
kinio naftos cisterną, kilo mil
žiniškas gaisras. Apie nukentė
jusius žmones pranešimų kol 
kas nėra. Visame regiono sosti
nės Dura raįone buvo matyti 
rūkstantvs juodi dūmai. 

K. Prunskienės siuntinys gabentas ne diplomatiniu paštu 
Atkelta iš 1 psl . 

Sank t Peterburge įsikū
rusių Tarptautinių asmenybių 
rūmų siuntinyje buvo ministrės 
šeimai skirti ordinai, pažymėji
mai ir kitos regalijos. Neseniai 
ši organizacija K. Prunskienei 
įteikė apdovanojimą „Tarptau
tinė garbė" bei jai ir jos šeimos 
nariams suteikė kunigaikščių 
titulus. 

Kilus skandalui dėl žemės 
ūkio ministrei skirto siuntinio, 

juo susidomėjo ir prezidentas 
Valdas Adamkus, ir parlamenti
nis Užsienio reikalų komitetas 
(URK). 

Kaip sakė šalies vadovo pa
tarėjas Edminas Bagdonas, in
formuotas, kad ministrei skir
tas siuntinys į Lietuvą buvo at
gabentas ne diplomatiniu paš
tu, o kaip privati siunta, prezi
dentas V. Adamkus yra įsitiki
nęs, kad Lietuvos diplomatinė 
tarnyba dirba gerai, o diploma

tinis paštas yra saugus. 
Užsienio reikalų komiteto 

pirmininkas Jus t inas Karosas 
sakė, kad nors L'RM ir paneigė 
kaltinimus .,nutekinus" diplo
matinio pašto siuntą, komitetas 
„šią istoriją išsiaiškins iki galo". 

Komiteto posėdis, į kurį 
URM atstovai kviečiami paaiš
kinti, kokiais keliais K. Pruns
kienei adresuotas siuntinys pa
teko į žiniasklaidą, bus šaukia
mas rugpjūčio pabaigoje. 

„Gazeta Wyborcza": Baltarusi ja „baudž ia Lietuva 
Vilnius, liepos 28 d. (ELTA) 

— Baltarusija nori pasistatyti 
uostą Kaliningrade. Preziden
tas Aleksandr Lukašenka nesle
pia, jog tai turi būti „bausmė" 
Lietuvai už jos priešiškumą 
Baltarusijai, rašo ketvirtadienio 
numeryje Lenkijos dienraštis 
„Gazeta Wyborcza". 

A Lukašenka tai aiškiai pa
sakė per susitikimą su minis
trais ir aukštais valdininkais, 
grįžęs iš Maskvos, kur jis lan
kėsi prieš kelias dienas. Apie šį 
susitikimą išsamiai informavo 

Baltarusijos televizija. 
Prieigos prie jūros neturinti 

Baltarusija dabar eksportuoja 
savo prekes į Vakarus daugiau
sia per Baltijos šalių, Rusijos ir 
Ukrainos uostus. Oficialiais 
duomenimis, per metus šitaip 
išgabenama 17 milijonų tonų 
prekių, kurių didelė dalis tenka 
Klaipėdos uostui. Baltarusiai 
jame turi savo krantinę. 

Bet prieš kelias dienas 
Minskas paskelbė ketinąs pa
sistatyti krantinę Kaliningrado 
uoste. „Kaip galime naudotis 

mums priešiškos valstybės pa
slaugomis?", klausė A. Lukašen
ka savo ministrų. „Negana to, 
kad jie mums nedraugiški, bet 
dar ir uždirba mūsų sąskaita. 
Net 30 procentų Lietuvos biu
džeto įplaukų gaunama iš Klai
pėdos uosto. Pažiūrėsime, kaip 
jie elgsis, kai nebegaus mūsų pi
nigų", sakė jis. 

Kaip rašo „Gazeta Wybor-
cza", A. Lukašenka klysta, ka
dangi Klaipėdos uostas nėra di
džiausias mokesčių mokėtojas 
Lietuvoje. 

Užsienyje dirbantiems tautiečiams valdžia bus pasiekiama ranka 
Vilnius, liepos 28 d. (BNS) 

— Elektroninės valdžios projek
tų kūrėjai žada, kad per du me
tus gyventojai galės internetu 
ne tik deklaruoti pajamas, bet ir 
užpildyti anketas dėl asmens 
tapatybę patvirtinančių doku
mentų, vairuotojų pažymėjimų 
išdavimo. 

„Netrukus bus baigta kurti 
ir pradės veikti elektroninė pa
žymų apie teistumą išdavimo 
sistema. Suinteresuotiems as
menims nebereikės stovėti eilė
se ir šitaip bus sumažinta biu
rokratija", per susitikimą su 
žurnalistais sakė vidaus reikalų 
ministras Gintaras Furmanavi-
f „ , c 

Skubiai teistumo pažymų 
-.Ada v, m o procedūras perkelti į 
intemf*! DA katino dažnai gau

nama informacija iš Lietuvos 
atstovybių Europos šalyse, į ku
rias yra išvykę nemažai lietu
vių. 

Norėdami legaliai įsidarbin
ti jie darbdaviui turi pateikti to
kias pažymas. Susirašinėjimas 
paštu trunka ilgai, o iš užsienio 
šalių tautiečiams vykti į pažy
mas išduodantį Vidaus reikalų 
ministerijos (VRM) Informati
kos ir ryšių departamentą ne
patogu. Vienas pirmųjų apie su
sidariusią situaciją G. Furma-
navičių informavo Lietuvos am
basadorius Ispanijoje Mečys 
Laurinkus. 

Pažymų išdavimas — tai 
viena iš daugelio paslaugų, ku
rią ketinama jau netrukus pra
dėti teikti internetu. 

Vidaus reikalų ministerija 

(VRM), dalyvaujanti elektroni
nės valdžios kūrime bei atsa
kinga už elektroninės erdvės 
saugumą, šiemet užsakė visuo
menės nuomonės tyrimą. Dau
giausiai gyventojų internete no
ri rasti informacijos apie me
diciną, socialines garantijas ir 
darbą. 

Pagal anksčiau kurtas elek
troninės valdžios įgyvendinimo 
strategijas daugelis paslaugų 
jau turėtų būti teikiamos. Ta
čiau VRM sekretorius, kuruo
jantis elektroninės valdžios kū
rimo veiklą, Vaidotas Abraitis 
sakė. jog ne visos strategijos yra 
parengtos t inkamai. 

Per 2004-2006 m. elektroni
nės valdžios plėtrai planuojama 
skirti 217 mln. litų Europos Są
jungos bei Lietuvos lėšų. 

PIRMOSIOS NAUJOJO 
POPIEŽIAUS DIENOS 

Praėjus dviem mėnesiams 
nuo kardinolo Joseph Ratzin-
ger išrinkimo popiežiumi, 
Vatikano laikraštyje „L'Osser-
vatore Romano" buvo pateiktas 
pirmųjų naujojo popiežiaus 
dienų apibūdinimas. Vedama
jame straipsnyje teigiama, jog 
pirmieji du Benedikto XVI 
tarnybos mėnesiai buvo „kon
centruotas bei reiklus kvieti
mas" žmonijai. Popiežius keliąs 
tiesos „be nuolaidų" iššūkį. Jo 
raginimai apeliuoja į intelektą, 
jo mokymas reikalauja ne tik 
priėmimo širdimi, bet ir suvoki
mo protu. 

Vatikano laikraštyje ne
dviprasmiškai atmetami kalti
nimai, jog popiežius savo iš
taromis gyvybės apsaugos nau
dai prieš bioetikos referendumą 
Italijoje neleistinai įsikišo į poli

tiką. Tik seniai atgyvenęs lai-
cizmas galįs gyvybės apsaugos 
reikalavimus laikyti neleistinu 
kišimusi. Bažnyčios skelbimo 
užduotis apimanti ir pareigą 
rodyti žmonėms tiesą apie juos 

• pačius. Tikrasis Petro tarnybos 
požymis esąs ne absoliuti val
džia, bet užduotis tarnauti . 

Pirmąkart straipsnyje lygi
namas Jono Pauliaus II ir jo 
įpėdinio popiežiavimo stilius. 
Rašoma: „Jei per beveik 27 pon
tifikato metus išmokome žvelgti 
į popiežių Wojtylą kaip į uolų 
bei nenuilstantį 'pasaulio kle
boną', tai per abu pirmuosius 
Benedikto XVI Petro tarnybos 
mėnesius ėmėme popiežiuje 
Ratzingeryje įžiūrėti jautrų ir 
dėmesingą tiesos ir vilties 
ištroškusios Dievo tautos spiri
tus rector". BŽ 

GRINDIS IŠPLAUS 
ROBOTAS 

JAV bendrovė, viena pir
mųjų pagaminusių dulkių 
siurblį robotą, tvirtina, kad jau 
lapkritį parduotuvėse pasirodys 
dar vienas šeimininkių pagal
bininkas - robotas, plaunantis 
grindis. 

Barlington, Massachusetts 
valstijoje, įsikūrusi „Robot" 
bendrovė gamina robotus tiek 
karinėms, tiek namų ūkio reik
mėms. Jos sukurtas „Roomba" 
dulkių siurblys - tai disko for
mos nedidelė mašinytė, kuri 
pati važinėja po kambarius ir 
siurbia nešvarumus. 

Grindų šluota robotas, savo 
forma ir išore pr imenant i 
„Roomba" siurblį, automatiškai 
valo kieto paviršiaus grindis. 
Vienu žygiu ji sušluoja nuo 
grindų visas stambias šiukšles, 
paskui užpurškia valomojo 

skysčio. Tada pagrindinė šluota 
šveičia grindis. Paskui medinis 
valytuvas su gumos sluoksniu 
surenka visus nešvarumus. 
Grindys nusausinamos, robotui 
paskutinį kartą važiuojant per 
kambarį. Šie robotai valo 
plytelių, PVC plokščių ir me
dines grindis. Šiaip jau sava
rankišką šluotą teks nuolat 
pripildyti valomojo skysčio, kurį 
gamina „Clorox". 

„Paplitus šioms šluotoms 
robotams 'Scooba', žmonėms 
nebereikės paprastų šluotų ir 
kibirų", - teigia bendrovės 
direktorius Colin Angle. Pasak 
gamintojos, nuo 2002 metų, kai 
parduotuvėse pasirodė pirmieji 
robotai dulkių siurbliai „Room
ba", jų parduota 1,2 mln. 25 
šalyse. 

(Elta) 

SKELBIMAI 
NEKILNOJAMASIS TURTAS 

P r o - T e a m 

Bus.: 708-361-0800 
Voioe\M:773#i4-7820 
Fax: 708-361-% 18 
E-mail: 
d.i.mayer@worldnet.att.net 
DANA Š Č E R B A I T Ė M A Y E R 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės į 
DANUTE MAYER Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavvbių įkainavimas veltui. 

GREi" PARDUODA 

-a First L a n d m a r k Real ty 

Bus. 
Res. 

773-590-0205 
708-425-7160 

RIMAS 
STANKUS 

• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patamavrnas 
• Nuosavybių Įkainavimas vel tui 
• Tarpininkaujame gaunant paskola 
• Pensininkams nuolaida 

NAUJA G Ė R I M Ų P A R D U O T U V E 

Angel's Spirtis 
1000 E. 3 1 s t Street 
La Grange Park, IL 60526 

PIRM.-TREČ nuo 11 v.r. — 8 v.v. 
KETV.-ŠEŠT. nuo 10 v.r. — 9 v.v. 
SEKM. nuo 12 v.p.p. — 6 v.v. 

TOMAS ŽUKAUSKAS 
7 0 8 - 4 8 2 - 4 0 1 9 
angelsspiritsSsbcglobaLnet 

Skelbimų skyriaus 
tel. 1-773-585-9500 

PASLAUGOS 

IŠNUOMOJA 

STATE FARM 
INSURANCE 

Al TOMOBILIO. 
NAMŲ. SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Off Mgr Aukse S Kane. 
Vilma Jaruliene. 
Virginija Smuikaitiene 
kalba lietuviškai 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St.. 

Evergreen Park. II. 60805 
Tel. 708-424-8654.773-581-8654 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— S670-S710; 

2 mieg. — S770-S810. 
Tel. 630-910-0644, Janą. 
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Dviračių žygis, 
skirtas parlamentinės tradicijos 

kūrėjams pagerbti 
Š.m. liepos 29 d. Signatarų 

namuose (Pilies g. 26, Vilniuje) 
11 vai. prasidėjo Lietuvos krikš
čionių demokratų žygis dvira
čiais per Lietuvą, t ruksiant is 
iki rugpjūčio 12 d. 

2005 meta i — Lietuvai 
re ikšmingų sukakčių metai : 
minime Nepriklausomybės at
kūrimo kovo 11d . 15-ąsias me
t ines; Lietuvos kar iuomenės 
a tkūr imo 15-ąsias met ines , 
Steigiamojo Seimo suvažiavimo 
85-metį, Didžiojo Vilniaus Sei
mo 100-metį. LR Seimas 2005-
uosius metus paskelbė: „Didžio
jo Vilniaus Seimo ir parlamen
tinės tradicijos metais". 

1920 m. gegužės 15 d. Stei
giamojo Seimo suvažiavime 
didžiausią frakciją sudarė 
krikščionių demokratų bloko 
frakcija, vienijusi 59 atstovus iš 
112 išrinktų visų tautos ats
tovų. Šiemet minime šių iškilių 
krikščionių demokratų, Stei
giamojo Seimo atstovų garbias 
sukaktis: 120-ąsias Vlado Jur-
gučio gimimo met ines , 120-
ąsias Mykolo J. Krupavičiaus 
(Žemės reformos autoriaus) gi
mimo metines, 120-ąsias Alek
sandro Stulginskio gimimo 
metines, 125-ąsias Antano Tu
mėno gimimo metines. 

Dviračių žygio šūkis ir 
moto: „Semiuosi iš praei t ies 
stiprybės, kad kurčiau ateities 
Lietuvą!" 

Žygio metu aplankomose 
vietovėse bus organizuojami 
įvairūs renginiai, sukakčių pa
minėjimai , akademinės pas
kai tos, re ikšmingų vietovių 
aplankymai; bus renkami šalies 

gyventojų parašai, kreipiantis j 
LR Seimo narius su prašymu 
savo veikloje didesnį dėmesį 
skirti moralios politikos princi
pams bei laikytis atsakomybės. 
Surinkti parašai bus perduoti 
LR Seimo pirmininkui Artūrui 
Paulauskui. 

Žygio dalyviai per dvi 
savai tes turė tų numint i per 
1,200 km. Pirmąsias šešias 
dienas dvirat ininkai važiuos 
kar tu , o Kėdainių rajone, Dot
nuvoje, kur valdant krikščio
n ims demokra tams 1924 m. 
buVo įsteigta Dotnuvos žemės 
ūkio akademija, žygio dalyviai 
pasidalins į dvi grupes: vieni 
pasuks Žemaitijos pusėn, kiti — 
Aukštaitijos, o prieš paskutinę 
žygio dieną susitiks Vepriuose 
ir kartu rugpjūčio 12 d. grįš į 
Vilnių. 

Ant dviračių sėsti ketinan
t is LKD pi rmininkas Valen
t inas Stundys apie būsimą žygį 
teigia: „Šis žygis — ne tik is
torinių asmenybių pagerbimas, 
bet ir reikšminga pilietinė akci
ja, žadinanti Lietuvos žmonių 
atsakomybę už savo valstybės 
raidą". 

Žygio organizaciniai partne
riai: VšJ „Tėvynės sargas", VšJ 
„Pro Patria", asociacija „Už 
Pilietinę visuomenę". Žygį 
parėmė Lituanistikos tradicijų 
ir paveldo įprasminimo komisi
ja , JAV veikiantys Tautos fon
das bei Popiežiaus Leono XIII 
literatūros fondas". 

M i n d a u g a s Lingė 
Žygio vadovas, LKD JS 

pirmininkas 

ISPANU PROTESTAS 
Birželio 18 d. Madride dau

giau kaip pusė milijono (kitais 
duomenimis, daugiau kaip mili
jonas) žmonių dalyvavo demon
stracijoje, kur ia protes tuota 
prieš socialistų vyriausybės 
planus homoseksualų sąjungas 
teisiškai prilyginti santuokai. 
Demonstraciją organizavo Is
panijos šeimos forumas (FEF), 
skėtinė organizacija, vienijanti 
apie 5 tūkst . organizacijų bei 
draugijų. Šią iniciatyva taip pat 
palaikė apie tūkstant is tarptau
tinių organizacijų ir 15 tarptau
tinių federacijų. Protesto de

monstraciją rėmė Ispanijos vys
kupų konferencija, joje tiesio
giai dalyvavo 18 vyskupų, taip 
pat Madrido arkivyskupas kar
dinolas Antonio M. Rouco Va-
rela. Ispanijos vyskupai pirmą
kar t po 22 metų viešai parėmė 
demonstraciją, nukreiptą prieš 
vyriausybės inicijuotą įstatymo 
pakeitimą. Šiuo įstatymu ho
moseksualų poroms būtų su
teikta teisė įvaikinti. „Homo
seksualų santuokos" įstatymas 
Ispanijos parlamente pradėtas 
svarstyti balandžio mėnesį. 

BŽ 

SKELBIMAI 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 

MUTUAL FEDERAL SAVTNGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

t=* 
2212 West Cermak Road, Chicago, rL 60608 

(773) 847-7747 
Stephen M. Oksas, President 

Paiarnaujam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metu. 

I ' 

mailto:d.i.mayer@worldnet.att.net
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
NUOSTABUS ĮSPŪDŽIAMS MAŠINŲ PARADO 

MU 
DR. AUGUSTINAS IDZELIS daly
vaus Lietuviškų studijų savai
tėje Dainavoje ir rugpjūčio 25 d. 
skaitys paskaitą apie istorinę 
1941 m. įvykių Lietuvoje reikš
mę ir taip pat pasidalins savo 
įspūdžiais iš susitikimo bei 
pokalbių su Lietuvos istorikais. 

ŽIDINIO PAMALDOS, ŠV. MIŠIŲ 
auka ir rožinis, yra rengiamos 
šeštadienį, rugpjūčio 6 d., 8 v.r. 
pal. Jurgio Matulaičio misijos 
šventovėje Lemont, IL. Tą dieną 
yra švenčiamas Kristaus atsi
mainymas ant Taboro kalno. 
Visi nuoširdžiai kviečiami pa
maldose dalyvauti. 

LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
insti tutas rengia tautinių šokių 
mokytojų kursus 2005 m. rug
pjūčio 14-18 dienomis Dainavos 
stovyklavietėje, Manchester, 
MI. Kursų programoje kalbė
simės apie ateinančią šokių 
šventę, instituto suvažiavimą ir 
dalinsimės žiniomis apie tau
tinius šokius. Daugiau informa
cijos suteiks Nijolė Pupienė, 
7355 S. Whipple, Chicago, IL 
60629, tel. 773-436-7343. 

RUGPJŪČIO 14 D., SEKMADIENĮ, 
1 v.p.p. Beverly Shores, IN, 
Lituanicos Parke įvyks lietuvių 
klubo gegužinė. Jei norėtumėte 
paaukoti įvairių daiktų loteri
jai, mielai priimsime gegužinės 
vietoje. Bus daug vietos pasis
tatyti ten pat automobilius. Vi
sus nuoširdžiai kviečiame atei
ti, atvažiuoti, atskristi. Lauksime! 

Skelbimas 
į 

• Amer ikos l ie tuvių r ad i 
j a s , vad. Anatolijus Siutas — 
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
per WCEV 14.50 AM. Tel . 
773-847-4903, adresas 4459 
S. Francisco, Chicago, IL 60632. 

AKADEMIKŲ SKAUTŲ (JAV IR 
Kanados) visuotinis suvažiavi
mas įvyks šių metų rugpjūčio 
12-14 dienomis New Glarus, 
Wiscounsin, šveicariškame 
miestelyje. Dalyvauti kviečiami 
visi lygiateisiai ASS nariai ir 
kandidatai , susimokėję 2005 
metų nario mokestį bei jų šeimų 
nariai ir svečiai, kurie domisi 
akademikų veikla. Visi malo
niai kveičiami ir nuoširdžiai 
laukiami. Registracijos formas, 
kar tu su mokesčiu, prašome 
atsiųsti iki liepos 30 d. Regis
tracijos formas ir mokesčio če
kius prašome siųsti adresu: fil. 
Vytenis Kirvelaitis, I Custer, 
Lemont, IL 60439. Daugiau 
informacijos telefonu: 630-853-
5650, Vytenis. 

RUGPJŪČIO 21 D., SEKMADIENI, 
įvyks „Draugo' metinė vasaros 
gegužinė tėvų marijonų sodely
je, Čikagoje. Maloniai prašome 
paaukoti įvairių daiktų loteri
jai , kuriuos galite a tnešt i į 
„Draugo" administraciją. Admi
nistracijos adresas ir darbo 
laikas: 4545 West 63rd Street, 
Chicago, IL, nuo 8:30 v.r. iki 
4:30 v.p.p. Tel. pasiteirauti 773-
585-9500. 

„DRAUGAS" DĖKOJA VISIEMS 
atsiliepusiems į prašymą pa
aukoti „Draugo" gegužinės lo
terijai. Pirmieji aukotojai: 

Viktoras ir Frencis Lapa-
činskas 

Regina Juškaitė 
Eglė Juodvalkė 
Aldona Statis 
Raimundas Grigaliūnas 
Anelė Ramanauskienė 
Elė Juodienė 
B. ir B. Vindašiai 
Šaulių organizacija 
Magdalena Stankūnienė 
Gražina Burneikienė. 

A u t o m o b i l i u 
p a s i r o d y m a i 

Lemont miestelis, Illinois 
valstijoje garsus ne tik tuo, k a d 
jame gyvena daug lietuvių, kad 
yra įsikūręs Pasaulio lietuvių 
centras, ne tik nuostabiu se
namiesčiu, išsidėsčiusiu kalvo
toje vietoje su daugybe baž
nyčių, bet ir visą vasarą vyks
tančiais renginiais - klasiki
nių, ant ikvar inių ir „senų" 
automobilių pasirodymais. 

Kiekvieną trečiadienį, nuo 
4:30 v.p.p. iki 9 v.v. yra uždaro
mos Lemont senamiesčio gat
vės Main Street , S t e p h e n 
Street bei Canal S t ree t . Tą 
vakarą plačiai atveriamos ka
vinių, barų, restoranų, ledainių 
ir galerijų durys, mat lemon-
tiškiai su šeimomis eina pasi
vaikščioti - patys pasižiūrėti ir 
vaikams parodyti automobilių 
parado. O kokių „perliukių" t en 

yra! Tai labai brangūs klasi
kiniai, antikvariniai modeliai, 
j a u seniai nėbegaminami. 
Nuostabi pramoga visai šeimai. 

į d o m ū s m o d e l i a i - l i e tuv io 
l a i sva la ik io u ž s i ė m i m a s 

Akis ganant, staiga užkliu
vo du maži automobil iukai , 
visai nesiderinantys šalia seno
vinių „Buick" modelio milžinų. 
Tiesiog neįsivaizduojama, kaip 
jame gali tilpti žmogus! Be-
žiurinėjant, priėjo tų mašinų 
savininkas ir -pasiūlė atsisėsti 
vidun bei leido nusifotogra
fuoti. Taip pradėjome kalbėtis. 
Pasirodo, tai an t ros kar tos , 
visai gražiai lietuviškai kalban
tis Peter Vaičiūnas iš Lemont, 
kuris maloniai papasakojo apie 
savo pomėgį ' ir aistrą seniems 
automobiliams. 

- Dar būdamas vaiku mė
gau būti savo tėvo įrengtose 

Penssylvania, kažkokioj fermoj, 
o kitą atsivežiau iš Indiana. 

- Dėkoju Jums Peter ir 
linkiu sėkmės. Jūsų automobi
liai tikrai ypatingi. 

Kėbliname toliau. Tarpe 
kitų puikuojasi „Mustang 
Cobra" automobilis - mano vyro 
Giedriaus svajonė. Tarp kitų 
matome įmantriai dažytus 
„Cadillac", „Ford", „Chevro
let", kuriuos apžiūrinėja ir 
maži ir suaugę. Staiga, lyg 
perkūnas iš giedro dangaus 
atsklido garsas, o paskui jį ir... 
„senas krepšas" su tokiu pat 
vairuotoju gerąja prasme. Dar 
tokio seno laužo man gyvenime 
neteko matyti. Tai 1931 metų 
automobilis, kuris ne tik pats 
apšepęs, bet ir visokiais antik
variniais rakandais apkabinė
tas. Įpupsėjęs tarp kitų auto
mobilių, vairuotojas išdidžiai 
išlipo, nuo stogo nusikėlė mil
žinišką lagaminą, išėmė iš jo 

O smalsuoliai tik pyškino fotoa
paratais, negalėdami at i t raukti 
akių nuo antikvarinio fenome
no. 

Jei kas nors dar nebuvo 
Lemont mašinų pasirodymuo
se, patariu apsilankyti. Patir
site gerų emocijų ir, žinoma, 
sužinosite kokiais automobi
liais žmonės važinėjo pr ieš 
dvidešimt, penkiasdešimt ir 
dar daugiau metų. 

Vital i ja S i r e i k i s 

aprsss; 

CLASSIC 
CAR 

PARKING 
ONLY 

4-.30PM-
9:00PW 

Peter V straipsnio autore prie savo 1931 metų „Ford" modelio automobilio. 

Spaudos apžva lga 
Filatelistu draugijos „Lietuva* žurnalas Nr. 2004-1 &2 (233) 
Žurnalo redaktorius Jonas 

Variakojis rašo apie pastaruo
sius du draugijos „Lietuva" 
išleistus žurnalus su spalvotų 
iliustracijų puslapiais. Tas, be 
abejo, pagerino žurnalo bendrą 
išvaizda, tačiau nukentėjo 
draugijos iždas. Tai priežastis 
del kurios numeris vėluoja. 

Šiame numeryje labai iš
samiai aprašomas filatelistų 
draugijos „Lietuva" 2004 me
tais lapkričio mėnesį vykęs 
visuotinis susirinkimas. Taip 
pat skelbiami minėto susirinki
mo pranešimai ir nutarimai. 

Žurnale informacija spaus
dinama dviem kalbom. Norė
tųsi atkreipti dėmesį į žurnale 
įdėtą diplomo faksimilę. Tai 
Lietuvos filatelistų sąjungos 
diplomas, įteiktas Jonui Va-
riakojtti už kolekciją „Žur-
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nalas/Lietuva". Jonas Variako
jis taip pat apdovanotas Paauk
suotu medaliu. 

Leidinyje redaktorius J. 
Variakojis aprašo pastaruoju 

metu Lietuvoje išleistus pašto 
ženklus ir an tspaudus bei pašto 
vokus. 

Dr. Vytau tas Doniela iš 
Sydney pateikia istorinių faktų 
straipsnyje „Vilniaus p a š t a s 
1918-19 ir 1920 metais (I)". Tas 
pats autor ius rašo s t ra ipsnį 
„Užsieniečio rinkėjo nuotykiai 
su angeliukais '", o archi tektas-
dai l in inkas Gediminas Kar
pavičius iš Kauno ušduoda 
skaitytojams k laus imą "Ką 
reiškia Tilop0". Žurnalo pa
baigoje gražiais a p r a š y m a i s 
pagerbti mirusieji filatelistai: 
Eve A. Lukas, Juozas Žygas ir 
Algirdas Ruzgas. 

Žurnalo admin i s t r a to r iu s 
Algirdas Putrius. 1100 Amber 
Drive, Lemont, IL 60439. 

Parengia 
Vi ta l i ja S i r e i k i s 

.Draugo" knygynėlyje 

Andrius Marcinkevičius 
Saulius Kaubrys 

„Lietuvos Stačiatikių Bažnyčia' 

įtikiu Bažnyčios, kurios 
bendruomeninį pagrindą su-
daro rusų tautines mažumos 

:i. istorijai. Nopriklauso-
Lietuvos valstybes dvi-
itmetis Stačiatikių Baž

nyčiai, iki tol gyvavusiai jai 
palankiomis Rusijos imperijos 
valdymo sąlygomis, buvo laiko
tarpis, kupinas sunkių vidiniu 
ir išorinių bandymų, o kartu -
senųjų vertybių perkainavimo 
bei nelengvo prisitaikymo nau
joje politinėje terpėje etapas. 
Tai - gyvenimas kitokius tau
tinius idealus išpažinusioje 
lietuvų visuomenėje bei krašte 
vyravusios Katalikų Bažnyčios 
šešėlyje. Knygos autoriai, pa
siremdami iki šiol mažai skelb 
tais šaltiniais, nagrinėja t ar 
pukario Lietuvos Stačiatikių 
Bažnyčios a tsakus į permai 
ningo Lietuvos valstybei laiko
tarpio iššūkius, apžvelgia sta 

čiatikių parapijų tinklo plėtros 
aplinkybes, anal izuoja Baž
nyčios teisines padėties įtvir
tinimo ir stabilumo siekius, jos 
materialiosios egzistencijos 
peripetijas, dvasininkų ugdymo 
problemas, ta ip pa t Lietuvos 

latikių bendruomenės ki
tėjimo, visuomenines bei orga
nizacinės sklaidos procesą. 

Knygos kaina 10 dol., pri
dedant 9 proc. užs isakant iems 
IL valstijoje Persiuntimo kaina 
3.95 dol. „Draugo" knygynėlio 
adresas: 4545 West 63rd 
Street, Chicago, IL 60629. tel. 
pasiteiravimui 773-585-9500. 

dirbtuvėse. Ten jis remontuo
davo automobilius ir motocik
lus. Vėliau, baigęs mokslus, įsi
darbinau automobilių kom
panijoje, tačiau mane vis žavė
davo pats automobilio surinki
mo procesas. Nusprendžiau pa
bandyti pats „padaryti" auto
mobilį. Nusipirkau kėbulą, pri
taikiau jam variklį, pats pjaus
čiau langus, įrenginėjau vidų, 
dažiau ir 1.1. Visai neblogai 
išėjo. Tada nusipirkau antrą 
kėbulą, trečią... 

Dabar, po daugelio metų, 
turiu pasakyti, kad esu sukons
travęs arti 100 automobilių. 
Šie, 1931 metų „Ford" modelio 
automobiliai yra iš pasku
tiniųjų penkių, kuriuos dar 
tur iu garaže. J a u pasenau, 
daugiau nebetur iu sveikatos 
šiam pomėgiui tęsti. 

- Vienu automobiliu atvy
kote Jūs , o kam skirta antroji 
mašina 9 

- Tai mano žmonos. J i , 
beje, per daug metų tapo 
„senienų" žinovė. J i labai 
mėgsta važinėtis šiais mode
liukais. 

- Iš kur J ū s gaunate kėbu
lus, juk tokie seniai nėbegami
nami? 

- Ieškau jų po visas 
Jungtines Valstijas. Štai šiuos, 
kuriuos matote parodoje pirkau 

senovinį patefoną ir nuėjo nu
sipirkti užkandžių. Aš nuo šio 
vaizdelio vos iš koto neiškritau. „Senojo" automo 

„Senasis" automobilis 

p • y « Parodoje demonstruojami automobiliai. Visos nuotraukos Giedriaus Sireikio. 
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