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Šiame 
numeryje: 
Didieji lietuvių golfo 
renginiai. Artėja naujas 
pirmenybių sezonas. 
Vilnietis krepšininkas 
žais JAV universitete. 
S. Amerikos gatvės 
krepšinio pirmenybės. 

2 psl. 

Kad nepaskęstume 
tamsybėse. Jokios ribos 
peržengti negalima. 

3 psl. 

Vandos Veličkienės 
prisiminimai. 

4 psl. 

Baltųjų rūmų virtuvėje 
šeimininkaus moteris. 
Ar norite tapti 
burliokais. 

5 psl. 

Suks filmą „Meno 
sėklos". ALT 
transliuoja mums ir 
apie mus. BALFo 
centro įstaiga keičia 
darbo valandas. 

6 psl. 

Lietuva siekia „susigrąžinti protus" į tėvynę 

Sportas 

Naujausios 
žinios 

Vi ln iu s , rugpjūčio 18 d. 
'BNS) — Penkerių metų su
kaktį švenčiantis Užsienio lie
tuvių rėmimo centras planuoja 
ne tik toliau aktyviau skatinti 
kitose šalyse gyvenančius lietu
vius studijuoti Lietuvoje, bet ir 
intensyviau prisidėti prie „pro
tų susigrąžinimo" į tėvynę. 

„Centras, teikiantis mate
rialinę pagalbą į tėvynę grįž
tantiems studijuoti lietuviams, 
planuoja plėsti savo veiklą ir 
pradėti dirbti su kita dalimi lie
tuvių — tais, kurie emigravo 
Nepriklausomos Lietuvos me
tais ir dirba mokslinį darbą 
JAV ar kitose labiau išsivysčiu
siose šalyse", ketvirtadienį 
spaudos konferencijoje arti
miausius planus pristatė Už
sienio Lietuvių rėmimo centro 
direktorius Tomas Žalandaus-
kas. 

Pasak jo. bendradarbiauda
mas su Švietimo ir mokslo mi
nisterija (SMM) centras nuo ki
tų metų rudenio ketina pradėti 
rengti t rumpalaikes stažuotes 
Lietuvoje kitų šalių universite
tuose ar mokslo centruose dir
bant iems lietuvių mokslinin
kams. 

„Lietuvos strateginis inte
resas yra arba tuos žmones, ar
ba bent jau tą patirtį, kurią jie 

* K e t v i r t ą p e r g a l ę šeš to
se u n i v e r s i a d o s T u r k i j o j e 
v y r u k r e p š i n i o t u r n y r o 
r u n g t y n ė s e iškovojo Lietuvos I 
komanda. Nepatekę į ketvirtfi
nalio etapą, lietuviai kovoje del 
IX-XVI vietų 108:69 su
triuškino Kinijos komandą. 16 
taškų nugalėtojams pelnė Man
tas Ruikis, 14 — Paulius Po-
čiuipa, po 11 — Tomas Gaida
mavičius ir Tautvydas Lydeka. 

* I Vi lniuje v y k s t a n č i o 
Vi to G e r u l a i č i o a t m i n i m o 
t a u r ė s ITF se r i jos v y r u te
n i s o t u r n y r o vienetų pusfinalį 
nepavyko iškopti nė vienam iš 
septynių pagrindinėse varžybo
se dalyvavusių Lietuvos tenisi
ninkų. Ketvirtadienį ketvirtfi
nalyje Gvidas Sabeckis 5:7, 2:6 
turėjo pripažinti vokiečio Pat-
rick Knobloch pranašumą ir pa
si t raukė iš tolesnės kovos. 

* T r i s d e š i m t fu tbo lo ais
t r u o l i ų iš B a l t a r u s i j o s b u v o 
a t v e ž t i \ V i l n i a u s m i e s t o 3-
ąjį policijos komisariatą, kur 
pareigūnai jiems surašė proto
kolus del chuliganizmo. Tą va
karą Vilniaus ..Vėtros~ stadio
ne Liepkalnio gatvėje vyko 
draugiškos futbolo rungtynės 
t a rp Lietuvos ir Baltarusijos 
nacionalinių rinktinių. J a s ste
bėjo maždaug 3,000 žiūrovų. Iš 
Baltarusijos savo komandą pa
laikyti atvyko apie 70 aistruo
lių. Prieš rungtynes dalis jų su
kėlė muš tynes su Lietuvos 
sporto ais t ruol iais , s tadiono 
prieigose svaidė petardas. Fut
bolo rungtynes, rezultatu 1:0 
laimėjo Lietuvos komanda. 

I . i i luvnv prc/:d«TsTa--
Va ldas A d a m k u s a t v y k o į 
l k ra i na. 

Minniji ' r e n g i a m a 1 i-
oji Ba l t i j o s j u r o s p a r i a 
m e n t i n r konfi-rtuH-sįa-

. .Bank Aus t r i a ("redit-
a n s t a i t " : i .n-tu\ . i ;-;\<•-. • 
nuo 2007-ųjų pradžios 

Valiutu santykis 
1 USD — 2.811 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

Spaudos konferencijoje — Užsienio lietuvių rėmimo centro darbuotojai ir pagalbininkai. 

įgyja studijuodami ar dirbdami 
užsienyje, susigrąžinti į Lietu
vą. Tai padėtų išlaikyti sociali
nius ir asmeninius ryšius su ki
toje šalyje dirbančiais lietuvių 
mokslininkais", įsitikinęs Už
sienio Lietuvių rėmimo centro 
direktorius T. Žalandauskas. 

Planuojama, kad stažuočių 

metu mokslininkas galėtų Lie
tuvos universitetuose dėstyti 
paskaitas, pasidalinti savo pa
tirtimi su Lietuvos mokslinin
kais ar Lietuvos aukštųjų tech
nologijų įmonėmis. 

T. Žalandauskas teigė, jog 
šiam projektui vykdyti šiuo me
tu rengiama paraiška Europos 

Valdo Kopūs to ;ELTA) nuotr. 

Sąjungos struktūriniams fon
dams. 

Švietimo ir mokslo minis
tras Remigijus Motuzas taip pat 
įsitikinęs, jog trumpų viešnagių 
metu lietuvių mokslininkai ga
lėtų apsižvalgyti, palyginti dar
bo sąlygas Lietuvoje su tos ša
lies, Nuke l t a į 5 psl. 

Šiauliuose 
pasveik intas 

vyriausias 
Lietuvos 
kun igas 

Viln ius , rugpjūčio 18 d. 
(BNS) — Šiauliuose gyvenan
čiam dvasininkui Jonui Povilai
čiui sukako šimtas treji metai. 
Garbingo amžiaus sulaukusio 
šiauliečio sveikinti atvyko ne 
tik giminės, bet ir miesto vado
vai. 

Šiaulių miesto savivaldy
bės administracijos direktorius 
Genadijus Mikšys sako, kad ko 
gero nesuklysiąs pasakydamas, 
kad Jonas Povilaitis — yra vy
riausio amžiaus katalikų kuni
gas ne tik Lietuvoje, bet ir Eu
ropoje. 

Altarista tik prieš pusantrų 
metų nustojo vaikščioti į Šiau
lių katedrą klausyti išpažinčių 
— kunigas pasiguodė, kad da
rosi sunkoka vaikščioti, kojos 
nusilpo, todėl žmones begalįs 
sutikti tik narmiose. Čia Jonas 
Povilaitis pasitiko ir svečius, 
atėjusios jo pasveikinti su gim
tadieniu. Dvasininkas sako, 
kad maloniausia šventės dalis 
— bendravimas su svečiais. 

Jubiliatas sako nepailstas 
pasakoti apie savo gyvenimą — 
gimęs 1902 metais ūkininkų 
šeimoje, Jonukas užaugo vy
riausias iš septynių vaikų. 
Šiandien dvasininkas sako jau 
tada žinojęs, kad bus kunigu — 
mama taip norėjusi, o ir pačiam 
patikę. 

Seminarijoje J. Povilaitis 
klausęs Maironio paskaitų, mo
kytis sekėsi, vėliau supratęs, 
kad pasirinko t inkamą gyveni
mo kelią — rūpinosi tikinčiai
siais, nelaimėms užklupus — ir 
mirusių ar ištremtų brolių ir 
seserų vaikais. Giminių vaikus 
J. Povilaitis globojo iki pilna
metystes, į mokslus jų išleido 
gal dešimtį. 

Senatvėje sako sulaukęs at
lygio — dabar gyvena pas nuo 
tremties niūriu sovietmečiu iš
gelbėtą dukterėčią. Tada mer
gytei buvo vos penkeri metu
kai 

Dabar gydytoja dirbanti 
moteris sako. kad dėdės sveika
ta gera, rūpesčio daug nereikia. 

N u k e l t a į 5 psl. 

Konservator ia i sąskrydi rengia užsienyje 
Vi ln ius , rugpjūčio 18 d. 

i BNS) — Opozicinė Tėvynės są
junga (TS) savaitgalį Lenkijoje. 
Punsko valsčiuje rengia tradi
cinį kasmetinį partijos sąskrydį, 
kuriame tikimasi sulaukti kelių 
tūkstančių dalyvių. 

Tai pirmas kartas, kai Lie
tuvos politinė partija savo sąs
krydį rengia užsienyje. 

„Sprendimą surengti sąs
krydį Punske lėmė ir entuzias
tingas vietos lietuvių pritari
mas", sakė TS pirmininko pir
moji pavaduotoja Rasa Jukne

vičienė. 
Lenkijos lietuvių bendruo

menės duomenimis, prie Lietu
vos sienos esančiame Punsko 
valsčiuje gyvena 4.600 žmonių, 
kurių 80 proc. yra lietuviai. Pa
sak TS pranešimo spaudai, sąs
krydyje ketina dalyvauti apie 
500 Punsko krašte gyvenančių 
lietuvių. 

R. Juknevičienės teigimu, į 
sąskrydį taip pat yra pakviesti 
konservatorių partnerių liberal-
centristų atstovai, partijos rė
mėjai ir bičiuliai. 

Sąskrydis, kurio tema yra 
„Lietuvių festivalis", vyks rug
pjūčio 19-21 dienomis Šilainėje 
įsikūrusiame pramogų ir poilsio 
centre „Pas Albiną". 

Jo metu vyks vakaronės, 
koncertuos Lenkijos lietuviai ir 
Lietuvos atlikėjai, vyks sporto 
varžybos, kitos rungtys, tarp jų 
rankų lenkimo varžybos „Lenk į 
dešinę". 

Tėvynės sąjunga Seime turi 
26 narių frakciją. Apklausų duo
menimis, konservatoriai yra 2 
partija pagal populiarumą. 

Lietuva džiaugiasi gerais santykiais su Kinija 
Viln ius , rugpjūčio 18 d. 

(BNS) — Lietuva džiaugiasi ge
rais tiek dvišaliais, tiek daugia
šaliais santykiais su Kinija ir 
tikisi, kad šalis parems ją tarp
tautinėse organizacijose. 

Tai po ketvirtadienį vyku
sio susitikimo su Vilniuje vie
šinčiu Kinijos užsienio reikalų 
ministru Li Zhaoxing teigė Lie
tuvos diplomatijos vadovas An
tanas Valionis. 

..Abi pusės pripažino, kad 
mūsų santykiai yra geri. part
neriški, prekyba plėtojasi ir au
ga, nors potencialas yra dar la
bai didelis. Politiniai santykiai 
ir parama daugiašalėse organi
zacijose taip pat yra akivaizdi 
— Kinija parėmė Lietuvą ir ji 
pernai rudenį tapo Jungtinių 
Tautų Ekonominės ir sociali
nės tarybos nare. Dabar mes 
kalbėjome ir apie kitas galimy
bes — paremti Lietuvos kandi
datūrą Jungtinių Tautų Žmo
gaus teisių komisijoje", sakė jis. 

Kinijos užsienio reikalų mi
nistras ta ip pat džiaugėsi ge-

i rais abiejų šalių santykiais. 
..Ką aš pasiruošiau pa-

: sakyti, viską pasakė ministras 
j — tai dar kartą įrodo, kad mes 

tiek daug turime bendrų nuo-

Prezidentas Valdas Adamkus (k) susitiko su Lietuvoje viešinčiu Kinijos 
užsienio reikalų ministru Li Zhaoxing. Valdo Kopūsto ELTA) nuou 

monių ir labai sunku surasti, 
kas mus skirtų", sakė Li Zhao-
xing. 

Jis gyrė Lietuvos gamtą ir 
ūkio raidos tempus, sakydamas, 
kad ..pagal žalumo procentą 
Lietuvoje jo yra dvigubai dau
giau nei Kinijoje, o pagal jūsų 
BVP tenkantį kiekvienam gy
ventojui, Lietuvoje jo tenka 5-6 
kartus daugiau nei Kinijoje". 

Prezidentas Valdas Adam

kus susitikime su Li Zhaoxing 
taip pat atkreipė dėmesį į gerus 
ir intensyvius dvišalius santy
kius su Kinija, aktyvų bendra
darbiavimą. 

..Mūsų ekonominiame ben
dradarbiavime dar yra puikių 
galimybių. Kviečiu Kinijos vers
lininkus pasinaudoti vienin
teliu Baltijos jūros neužšąlan
čiu uostu Klaipėdoje", sake Lie
tuvos vadovas. 

M i n i m o s A. Sakalausko žūties metinės 
Viln ius , rugpjūčio 18 d. 

(BNS) — Šį savaitgalį Lietuvoje 
minimos savanorio Artūro Sa
kalausko žūties 14-osios meti
nės. 

Penktadienį ir šeštadienį di
džiosios kunigaikštienės Biru
tės motorizuotojo pėstininkų ba
taliono stadione vyks tradicinis 
futbolo turnvras A. Sakalausko 

taurei laimėti. Turnyrą rengia 
Krašto apsaugos savanorių pa
jėgų kariai, pranešė Krašto ap
saugos ministerija. 

Sekmadienį Alytaus miesto 
Šv. Angelų Sargų bažnyčios 
šventoriuje, prie A. Sakalausko 
kapo. žuvusiojo atminimo pa
gerbti susirinks jo artimieji, 
Krašto apsaugos savanoriai. 

Komisijos p i rmin inkui 
premjeras pasiūlė pasi traukt i 

Viln ius , rugpjūčio 18 d. 
(BNS) — Premjeras Algirdas 
Brazauskas pasiūlė Draudimo 
priežiūros komisijos (DPK) pir
mininkui Edvinui Vasiliui-Va-
siliauskui iki penktadienio ryto 
pateikti atsistatydinimo pareiš
kimą. 

A. Brazauskas DPK vado
vus kaltina laiku neperspėjus 
apie Rusijos kapitalo kontro
liuojamos ne gyvybės draudimo 
;monės ,,INGO Baltic" galimą 
bankrotą, pranešė Vyriausybės 
spaudos tarnyba. 

Pasak Vyriausybės vadovo, 
DPK informaciją apie situaciją 
šalies draudimo rinkoje Vyriau
sybei, kuriai yra atskaitinga, 
turi teikti du kartus per metus. 

E. Vasilis-Vasiliauskas sa
kė, kad jis kol kas dar nėra ap
sisprendęs dėl atsistatydinimo. 

..Man suteikta viena diena 
apmąstymams. Apie savo 
sprendimą pirmiausia pranešiu 
premjerui", teigė E. Vasilis-Va-
siliauskas. 

Vyriausybės spaudos tarny
bos teigimu, jei E. Vasilis-Vasi
liauskas neatsistatydins, prem
jeras, prieš priimdamas spren
dimą, sulauks savo sudarytos 
komisijos išvadų, kurios bus 
paskelbtos rugpjūčio 24 dieną. 

Edvinas Vasilis-Vasiliauskas 
Vladimiro G u l e v i č i a u s (ELTAi nuotr. 

Komisijai vadovauja Fi
nansų ministerijos sekretorė 
Ingrida Šimonytė. 

Vilniaus apygardos teismas 
sprendimą dėl „INGO Baltic" 
bankroto planuoja priimti ket
virtadienį. Realiai ..INGO Bal
tic" apsidraudę kl ientai be 
draudiminės apsaugos gali likti 
rugpjūčio pabaigoje. 

Didžiausia „INGO Baltic" 
akcininke yra Rusijos draudi
mo bendrovė „Ingostrakh", ku
riai priklauso kontrolinis 55.6 
proc. įmonės akcijų paketas. 

A. Brazausko bendražygiams 
— aukšti postai 

Viln ius , rugpjūčio 18 d. 
i BNS; — Socialdemokratų va
dovo Algirdo Brazausko vado
vaujama šalies Vyriausybė to
liau rūpinasi šiltomis vietomis 
partijos bičiuliams. 

Kaip rašo dienraštis „Lietu
vos rytas", praėjusios kadenci
jos Seimo narys socialdemo
kratas Jonas Budrevičius, ne
patekęs į šios kadencijos parla
mentą, trečiadienį vykusiame 
Vyriausybės posėdyje buvo pa
skirtas Turto banko valdybos 
pirmininku. 

Senas A. Brazausko bendra
žygis 60 metų J. Budrevičius 
šiame poste ketveriems metams 
pakeis kadenciją pabaigusį Ste
poną Jurną. 

Turto banke J. Budrevičius 
buvo įdarbintas iš karto po jam 
nesėkmingų Seimo rinkimų — 
buvęs parlamentaras iki šiol 
dirbo Aktyvų valdymo departa
mento direktoriaus pavaduoto
ju. 

„Lietuvos ryto" paklaustas, 
ar jo skyrime negalima įžvelgti 
partinės protekcijos požymii;, 
socialdemokratas tvirtino jų ne
matąs. 

,,Ne, neįžvelgiu. Kaip aš ga
liu įžvelgti. J u k tai — ne valsty
bės tarnyba, o darbas pagal su
tartį", dienraščiui sakė J. Bud
revičius. 

Būdamas Seimo Ekonomi
kos komiteto nariu, J. Budrevi
čius buvo įsipainiojęs į galimo 
viešųjų ir privačių interesų kon
flikto skandalą. 

Nors tuo metu parlamenta
rui priklausė kelios degalinės, 
komiteto posėdžiuose jis nenu
sišalino nuo klausimų, kurie 
tiesiogiai siejosi su jo verslu, 
svarstymo. 

Kaip rašo d ienraš t i s , J . 
Budrevičius — ne pirmasis so
cialdemokratas, nepa tekęs į 
šios kadencijos Seimą, tačiau 
suradęs prieglobstį po partijos 
vadovo vadovaujamos Vyriausy
bės sparnu. 

Buvęs Seimo Valstybės val
dymo ir savivaldybių komiteto 
pirmininkas Petras Papovas po 
jam nesėkmingai pasibaiguskį 
rinkimų tapo Vyriausybės kan
celiarijai priklausančios viešo
sios įstaigos Vertimų, dokumen
tacijos ir informacijos centro di
rektoriumi. 

Vėl pagrasinta susprogdin t i 
Vilniaus oro uostą 

1991-ųjų sausio įvykių liudi
ninkai, buvę bendražygiai. 

A. Sakalauskas gimė 1963 
m. spalio 22 dieną Alytuje. 1991 
m. sausį, kai Sovietų Sąjunga 
karine jėga bandė nuversti Lie
tuvos v.iidžią. jis tapo kanu sa-
vanoriu. A. Sakalauskas žuvo 
1991 m rugpjūčio 21 d. ginda
mas Aukščiausiąją Tarybą. 

Vi lnius , rugpjūčio 18 d. 
(BNS) — Pagrasinus susprog
dinti tarptautinį Vilniaus oro 
uostą, ketvirtadienio rytą iš ke
leivių laukimo salės buvo eva
kuoti žmonės. 

Kaip pranešė Bendrasis pa
galbos centras, bendruoju pa
galbos telefono numeriu 112 pa
skambinęs asmuo pranešė, kad 
Vilniaus oro uosto išvykimo sa
lėje padėta bomba, kitose oro 
uosto vietose — dar trys sprog
menys. 

Pirmas sprogmuo, pasak 
skambinusiojo, turėjo sprogti 6 
valandą 10 minučių ryto. 

Anot skambinusiojo, jei <i 
vai. 10 min. pakils lėktuvas, 
sprogmenys bus susprogdinti. 

Gavus tokį pranešimą. į įvy
kio vietą atvyko specialiosios 
tarnybos, iš keleivių išvykimo 
salės buvo evakuoti žmo:. 

Iki 8 vai. 30 min. baigta 
kruopšti oro uosto ir jo prieigų 

apžiūra, jokių sprogmenų ne
rasta, oro uostas tęsia įprastinį 
darbą. 

Mariumi prisistatęs mela
gingo pranešimo autorius teigė, 
kad jis yra oro uosto darbuoto
jas, neseniai atleistas iš darbo, 
ir turįs ypatingos informacijos 
apie slapta rengiamas dhrei 
jas. 

Tai jau ne pirmas karta-
vasarą, kai grasinama susprog
dinti Vilniaus oro uostą. 

Liepos pabaigoje Vilniaus 
rajono gyventojas. 25 metų A. L. 
grasino susprogdinti Vilniaus 
oro uosto atvykimo ir išvykimo 
sales. 

Į įvykio vietą buvo įsk 
tos specialiosios tarnybos, 
čiaii pareigūnai oro uosto patal
pose nieko įtartina nerado, ta
čiau grasintoją sulaikė 

Del grasinančio skambučio 
lėktuvų skrydžiai atšaukti ne
buvo, žmones neevakuoti. 

http://WWW.DRAUGAS.ORG
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DIDIEJI LIETUVIŲ 
GOLFO RENGINIAI 

ŠALFASS-gos metinis turnyras 
Š. Amerikoje gyvenantys 

lietuviai golfo entuziastai jau 
ruošiasi didžiausiam savo golfo 
turnyrui šiame krašte. O jis 
vadinasi Š. Amerikos Lietuvių 
fizinio auklėjimo ir sporto są
jungos (ŠALFASSi rinktinės 
pirmenybėmis, kurios bus pra
vestos netoli Čikagos esančio 
miestelio. Oak Forest. „The 
George Dunne National Golf 
aikštyne. Jo data — rugsėjo 3-4 
dienos (Labor Day šventės 
savaitgalį). 

Bus varžomasi įvairiose 
vyrų grupėse (iš viso šešiose), o 
moterys ir jauniai rungtyniaus 
dviejose klasėse. Registracijos 
mokestis individualiose ir ko
mandinėse varžybose — 40 dol. 
Nors registracijos da ta buvo 
nurodyta rugpjūčio 3 d., tačiau 
nespėjusieji tai padaryti , be 
abejo, dar bus priimti ir po jos. 

Šias pirmenybes praveda 
Čikagos Lietuvių golfo klubas 

(ČLGK). Turnyro vadovas Steve 
Balta (tel. 708-532-5940). In
formacijas teikia ČLGK prezi
dentas Tomas Vaitkus (tel. 
630-243-8763). 

Rugsėjo 2 d. bus galima 
pasipraktikuoti, o tos dienos 
vakare, 7 vai., Holiday Inn 
viešbučio (Tinley Park, IL) Hos-
pitality Suite, įvyks suvažia
vusių golfininkų registracija. 
Šeštadienį ir sekmadienį žai
dimų pradžia — 7 vai. ryto. Po 
pirmenybių, sekmadienį, 7 vai. 
v., tame pačiame viešbutyje (jis 
yra dvi mylios nuo golfo aikš
tyno) bus vakaronė su žaidynių 
nugalėtojų pagerbimu. 

Daugiau informacijų šių 
pirmenybių reikalu galima rasti 
ČLGK internetiniame puslapy
je, adresu — wrww.clgk.org 

Tikimasi, kad šiose pirme
nybėse dalyvaus daugiau negu 
100 golfininkų iš įvairių JAV ir 
Kanados vietovių. 

Lietuvių fondo Golfo diena 
Nebetoli ir tradicinė Lie

tuvių fondo Golfo diena, jau 
vienuoliktoji iš eilės. Ši golfo 
pramoga buvo pradėta didelio 
LF valdybos ir tarybos darbuo
tojo Stasio Baro. kuris buvo ne 
tik geras solistas, bet ir didelis 
golfo entuziastas 

Dabar šio renginio vyriau
siu organizatoriumi yra kiek 
jaunesnis LF valdybos ir tary
bos narys Vytas Vaitkus, kuris 
irgi neblogai žaidžia golfą. Jo 
žmona Aldona ir sūnus Tomas 
yra tikri šios sporto šakos spe
cialistai. 

Ši LF golfo pramoga, kuri 
yra skirta ir naujų narių Lie
tuvių fondui pritraukimui, 
įvyks rugsėjo 18 d. Old Oak 
Country Club aikštyne. 14200 
So. Parker Rd., Homer Glen. IL. 
To sekmadienio ryte bus pra
dėti žaidimai, o pavakare bus 
vaišės ir dovanų įteikimo iš
kilmės. Užsakymus golfui ir 

vakarienei priima Vytas ir 
Aldona Vaitkai (tel. 630-243-
8178, ei. paštas — vytasav@ 
comcast.net). Taip pat Arvy
das ir Rita Karai (tel. 630-584-
0158. ei. paštas akaras@sbc-
global.net). 

Taigi, lietuviai golfo mėgė
jai turės gerą progą ne tik 
pažaisti, bet ir tarpusavyje 
pabendrauti, nes, ypač pirma
me renginyje, laukiama nema
žai žaidėjų ir iš tolimesnių 
vietovių. O golfas tarp Š. 
Amerikos ir konkrečiai — Či
kagos bei apylinkių lietuvių vis 
populiarėja. Yra laukiami ir 
šios sporto šakos entuziastai iš 
„trečiabangininkų" tarpo. 

Anksčiau LF ruošiamos 
golfo žaidynės Čikagoje būdavo 
labai populiarios ir gausios 
dalyviais. Jų vadovas — V. 
Vaitkus tikisi, kad ir šiemet jos 
sulauks daug golfo entuziastų. 

Edvardas Šulaitis 

PREZIDENTO TAURĖ 
Vilniuje. Sereikiškių parko 

teniso aikštyne, pasibaigusio 
16-ojo tarptautinio vyrų teniso 
turnyro Lietuvos prezidento 
taurei laimėti nugalėtoju tapo 
norvegas Stian Boretti. 629-ąją 
vietą pasaulio reitinge užiman
tis 23 metų Norvegijos tenisi
ninkas finale 7:5, 6:4 įveikė 
480-ąją pasaulio raketę 24 me
tų prancūzą Trystan Meniane. 

Nugalėtojui taurę įteikė 
prezidentas Valdas Adamkus. 

Turnyro, kurio generalinis 
rėmėjas — „Carlsberg", prizų 
fondą sudarė 10,000 JAV do
lerių. S. Boretti už pergalę 
atiteko 1,300 dolerių ir 12 
Teniso profesionalų asociacijos 
(ATP) reitingo taškų. 

Prezidento taurės laimėto
jas pažymėjo, kad jam patinka 
žaisti Vilniuje. „Čia ir kortai 
geri, ir varžybų organizacija 
aukšto lygio". — tvirtino ne 
pirmą kartą Lietuvos sostinėje 
žaidęs S. Boretti. 

Pirmasis Prezidento taurės 
teniso turnyras buvo surengtas 

R. Leleivytei — 
pasaulio 
jaunių 

čempionato 
bronza 

Lietuvos dviratininkė Rasa 
Leleivytė pasaulio jaunių (17-
18 metų) dviračių plento čempi
onate Austrijoje pelnė bronzos 
medalį. 17-metė lietuvė trečia 
finišavo grupinėse lenktynėse. 

Nugalėjo Danijos atstovė 
Mie Bekker Lacota, 70 km 
nuvažiavusi per 1 vai. 56 min. 

R. Leleivytė prieš mėnesį 
Maskvoje vykusiame Europos 
čempionate iSūvo ketvirta. 

(ELTA) 

*\ ". .-.. R v £< OS I t \ r V NKUI 

K IH-troit VII a t v y k o s p o r t o ir I i c t u v i u bi n t l n i o m c n t ' s veikėjas 
Als»is R u g i e n i u s , n e p r a l e i d o p r o g o s s tebė t i Š A m e r i k o s jauniu 
k r e p š i n i o p i r m e n y h >s p r i e m i e s t y j e La G r a n g e , II., vyku
s ias š ios v a s a r o s p r adž io j e 1 d. b u l a i č i o nuot r . 

P r e z i d e n t o t a u r ė — Norvegi jos t e n i s i n i n k u i S. Bore t t i . 
T o m o Č e r n i š e v o (ELTA) nuotr . 

1931 metais , vėliau varžybos parke prasidėjo antrasis tarp-
dar vyko 1932, 1933 ir 1938 tautinis teniso turnyras, skirtas 
metais, o tradicija buvo atgai- visų laikų geriausio lietuvių 
vintą 1994 metais. tenisininko Vito Gerulaičio 

Šeštadienį Sereikiškių atminimui. (ELTA) 

V. Janušaitis — 
pasaulinių 
studentų 
žaidynių 

vicečempionas 
Lietuvos plaukikas Vytau

tas Janušait is Turkijoje vyks
tančiose pasaulinėse studentų 
vasaros žaidynėse (universia
doje) iškovojo sidabro medalį. 
23 metų kaunietis antras fi
nišavo 200 m plaukimo kom
pleksiniu būdu finale. 

V. J anuša i t i s distancija 
įveikė per 2 min. 0.98 sek. Jis 
nuo nugalėtojo amerikiečio Eric 
Shan teau atsiliko 0.85 sek. 
Trečias finišavo kinas Tao Zhao 
— 2 min. 1.29 sek. (ELTA) 
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JAV 
Kanadoje ir kitur (USD) 
T ik š e š t a d i e n i o laida: 
JAV 
Kanadoje ir kitur (L'SD! 
U ž s a k a n t į Lietuvą: 
Oro paštu 
Reguliariu paštu 
Tik šeštadienio laida oro paštu 

S190.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

$68.00 
Vyriausia redaktorė - D a n u t ė Bindokienė 

redakc i ja@draugas .o rg 
Administratorius - V y t a s P a š k u s 

admin i s t rac i j a@draugas .o rg 
Moderatorius - kun . V i k t o r a s Rimšel is 

• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00. šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 
El-paštas: ras t ine@draugas .org 

skelbimai@draugas .org 

Metams 
$120.00 
$135.00 

$70.00 
$80.00 

$600.00 
$120.00 

1/2 metų 
$65.00 
$70.00 

$53.00 
$70.00 

$300.00 
$66.00 

3 men. 
$45.00 
$60.00 

$35.00 
$40.00 

$100.00 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ. GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS -ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago. IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dvira t in inkė R. Leleivytė — pasau
lio j a u n i ų č e m p i o n a t o p r i z i n i n k ė . 

T o m o G a u b i o ( E L T A ) nuo t r . 

EUGENE C. DECKER DOS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Uetuvams sutva!l<ys dantis už pnenama nainą 
Susitarimui Kabei: anrjisKai arba ietuv&kai. 

4647 W. 103 St., Oak. U w n , IL 
55 E. VVashingtori, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel . 708-422-8260. 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRIDALLAS PRUNSKIS, MD 

MAUNAKV. RANA, MD 
Illinois Pain institute 

Nugaros, sprando, gaivos, sąnarių. 
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
BkGrcrve: 847-718-1212 

www.illinoispain.com 

„DRAUGO" 
SKELBIMU SKYRIUS 
TEL 773-585 9500 

FUTBOLAS ČIKAGOJE 

EDMUNDAS VTŽINAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagai susitarimą 

Artėja naujas p i rmenybių sezonas 
S. AMERIKOS LIETUVIŲ GATVES 

KREPŠINIO PIRMENYBĖS 
Vasaros mėnesiais apie Či

kagos LFK „Lituanicos" futbo
lininkų veiklą mažai buvo rašo
ma, kadangi žinių buvo mažai. 
Tačiau patys futbolininkai ne
turėjo laiko ilsėtis, jie išsi
skirstę po naujai suburtos 
Čikagos lietuvių futbolo lygos 
komandas, dar ir dabar kiek
vieną savaitgalį žaidžia. O 
vieną savaitgalį 7 klubo žaidė
jai buvo nuvykę į Washington. 
DC, kur padėjo Lietuvos amba
sados sudarytai komandai lai
mėti visų ambasadų taurę (apie 
tai rašė ir didžioji Washington 
spauda). 

Tačiau karštai vasarai 
einant į pabaigą, klubo vadovy
bė turi daug rūpesčių ir prob
lemų dėl rudens sezono. „Met
ropolitan" lygos 2005-2006 m. 
pirmenybių pradžia jau čia pat. 
Pirmosios rungtynės bus žai
džiamos paskutinį rugpjūčio 
sekmadienį (rugpjūčio 28 d.). 
„Lituanica" tą dieną turės vykti 
į Buffalo Grove, IL, esantį 
,,Schwaben Center" aikštyną 
susitikti su „Polonia" vienuo-
like (ji ne taip seniai pasibaigu
siose praėjusių metų pirmeny
bių lentelėje yra 6-oje vietojo, o 
„Lituanica" čia buvo keliais 
laipteliais aukščiau — 4-je). 

Dabar yra iškilusi beda 
dėl aikštės, kurioje mūsiškiai 
galėtų žaisti „namų" rungtynes. 
Iki šiolei naudotą aikštę žada
ma lyginti ir maždaug metus 

ŠI SAVAITGALĮ 
LIETUVIU FUTB 

Šį savaitgalį, šeštadienį ir 
sekmadienį bus žaidžiamos 
Čikagos Lietuvių futbolo lygos 
pusfinaliai ir finalas. Pusfina
liuose šeštadienį 5 vai. p.p. 
rungtyniaus Kretingos „Minija" 
su Vilniumi, o nuo 6 vai. varžy
sis .Švyturys" ir „Lietuvėle" 

nebus galima joje rungtyniauti. 
Kaip futbolo sirgaliai galėjo 
matyti , ši aikštė buvo nelabai 
t i n k a m a žaidimui ir klubo 
vadovybė dėl jos iš lygos 
vadovybės gaudavo pastabų. 

Klubo pirmininkas Albertas 
Glavinskas ir vicepirmininkas 
Gediminas Bielskus dabar 
laužo galvas, kur rasti aikštę 
lygos rungtynėms, kuri atitiktų 
visus reikalavimus. Yra galvoja
ma apie Lemont amerikiečių, 
kelių kolegijų ar net Marąuette 
Pa rk a ikš tes . Tas k laus imas 
turėtų būti išspręstas iki rug
pjūčio 21 dienos. 

Ruoš iamas klubo 55-rių 
m e t u sukakties pokyl i s 

J a u suplanuotas metinis 
klubo pokylis, kur iame bus 
paminėta 55-oji klubo gyvavimo 
sukaktis . J is įvyks lapkričio 19 
dieną (šeštadienį) PL centro 
didžiojoje salėje Lemont. Kaip 
žinome, LFK „Lituanica" yra 
pats seniausias Čikagos lietu
viu sporto vienetas, net 55-rius 
metus aktyviai besireiškiantis 
t a rp amerikiečių ir kitataučių. 

Gaila, kad šis klubas ne
susilaukia reikiamos finansinės 
paramos iŠ sporto mėgėjų bei 
mūsų lietuvišką veiklą remian
čių įstaigų. Tačiau ir sunkiai 
besiversdamas jis dar vis išlieka 
įvairių tautybių pagrindais su
darytų komandų aukščiausios 

— PASKUTINĖS 
OLO VARŽYBOS 

Sekmadienį 12 valandą bus 
rungtyniaujama dėl trečios vie
tos, o pusfinalių laimėtojai susi
t iks finale dėl svarbiausiojo 
apdovanojimo. Po šių varžybų 
bus laimėtojų atžymejimas ir 
pagerbimas, muzika 

E. Š. 

lygos pirmame ketvertuke. O 
tas yra gana geras pasiekimas. 

Reikia manyti, kad šį pa
vasarį įsisteigusi Čikagos lietu
vių futbolo lyga su savo pir
menybėmis turės teigiamos 
reikšmės ir „Lituanicos" repre
zentacinės komandos veiklai. 
Antrosios ir trečiosis kartos 
žmonių bendravimas turėtų 
atnešti dar geresnius vaisius. 

Edvardas Šulaitis 

Šeštadienį, rugpjūčio 13 d. 
prie Willowbrook koncertų salės 
buvo surengtos I Šiaurės Ame
rikos lietuvių gatvės krepšinio 3 
prieš 3 pirmenybės, kurios su
t raukė net 29 komandas. Buvo 
rungtyniaujama trijose grupė
se. Mišrių komandų grupėje 
finale „Žalgiris" įveikė „Olimpą" 
15:11, mėgėjų grupėje Šiaulių 
„Žaliakalnis" 16:8 pranoko „Li
tuanica", o profesionalų tarpe 
„Kretinga" laimėjo prieš „Bokš
tų" komandą. 

Gaila, kad lietus kelis kar
tus pertraukė šias varžybas, o 
vieną kartą — reikėjo padaryti 
ilgą pertrauką ir žaisti slidžioje 
aikštėje. Gerai, kad susižeidimų 
nebūta. Be to, vyko ir tritaškių 
metimo konkursas. Čia pirmą 
vietą ir piniginį prizą laimėjo 
pats jauniausias — tik 12 metų 
amžiaus krepšininkas Modes
tas Masilionis, už savęs palikęs 
gerokai vyresnius ir daugiau 
patyrimo turinčius dalyvius. 

E . Š . 

VILNIETIS KREPŠININKAS ŽAIS JAV UNIVERSITETE 
Netrukus savo duris atvers 

JAV kolegijos ir universitetai. 
Juose vėl pamatysime būrį 
Lietuvos jaunuolių, kurie c iane 
tik studijuos, bet ir žais krep
šinį. Vienas jų, kuris debiutuos 
JAV studentų krepšinio lygos 
NCAA I diviziono pirmenybėse, 
yra buvęs Vilniaus ..Minties" 
gimnazijos mokinys Tomas 
Pranciliauskas. 

Šis. Vilniuje 10 klasių 
baigęs, jaunuolis dvejus metus 
mokėsi Amerikoje — Virginia 
valstijoje esančioje Washing-
hams akademijoje, kurią baigė 
praėjusį pavasarį- Kadangi jis 
buvo vienas iš savo „Trojans" 
komandos pirmųjų žaidėjų ir 
vienas geresniųjų krepšininkų 
visoje valstijoje. Tomas gavo 
pasiūlymą studijuoti daugelyje 
aukštųjų mokyklų šiame kraš
te. Vienas iš tokių buvo nelabai 
toli nuo jo gyvenamosios vietos 
įsikūręs garsusis Georgetnwn 
universitetas. Tačiau jaunuolis 
pasirinko kitoje JAV pusėje 
esančios — California valstijos. 
Pepperdine aukštojo mokslo 
instituciją. 

Šis universitetas yrj t. 
Ii Malibu miesto, kuriame savo 
butus yra įsigijusios kai kurios 
garsiosios NBA lygos ir filmų 
žvaigždes, nes tai labai saugus 

rajonas. Taip pat jam labai 
patiko, kad šio universiteto (jis 
yra tarp 25 geriausių aukštoji 
mokslo įstaiga visoje Ameri
koje) krepšinio rinktinės vyr. 
treneris yra NBA profesionalų 
lygoje žaidęs Paul Wesphal. Šis 
vyras rungtyniavo toje pačioje 
pozicijoje kaip ir Tomas. Todėl 
krepšininkas tikisi, kad treneris 
jį gerai supras ir jam padės. 

Lietuvis įmetė daugiau 
negu tūkstantį tašku 

Tomas tapo tik trečiuoju 
„Trojans" žaidėju, kuris šiai 
komandai pelnė tūkstantį arba 
daugiau taškų (tą ribą lietuvis 
peržengė 2005 m. vasario 8 d.). 
Ta proga jis buvo apdovanotas 
specialiu kamuoliu, ant kurio 
buvo užrašytas jo vardas, pa
varde, pasiekimo pobūdis ir 
data. 

Tomas yra gavęs visokių 
žymenų, apie JĮ teigiamai rašė 
didieji JAV dienraščiai. Kuo
met jis prieš vasaros pradžia 
grįžo atostogoms į tėvų namus 
Vilniuje, paaiškėjo, kad jo par
sivežti trofėjai jau netelpa į 
lentynas. Tomas didžiuojasi tuo 
straipsni iš JAV spaudos, ku
riame yra nuotrauka Lietuvos 
vėliavos fone, o ten pat pridė

tame Europos žemėlapyje pažy
mėta, kur yra Washinghams 
mokyklos krepšinio žaidėjo tė
vynė. 

T. Pranciliauskas gimė 
1986 m. gegužes 19 d. Jo ūgis 
— 6 pėdos 4 coliai (195 cm), uni
versiteto komandoje žais atko-
vojančiu gynėju. Jis tikisi, kad 
pirmą sezoną aikštėje praleis 
po 15—20 minučių. „Kaip pir
makursiui, tai yra labai daug. 
Stengsiuos greitai tobulėti", — 
patikino jaunasis lietuvis. 

Šis NCAA studentų lygoje 
debiutuojantis lietuvis ateityje 
nelabai norėtų žaisti NBA lygo
je, jis mieliau rinktųsi Europą. 
Beje, apie mūsiškį gana daug 
galima rasti internetiniuose 
puslapiuose, kur yra paskelbta 
daug medžiagos apie Tomo su
gebėjimus bei pasižymėjimus 
krepšinio aikštelėse. 

Tikimės apie jį dar daugiau 
išgirsti. O ateinantį pavasarį 
turbūt apie jį jau tikrai daug 
žinosime iš amerikiečių spau
dos, ypač Los Angeles apylin
kėse. 

Linkime šiam jaunam krep
šininkui kuo geriausios sėkmės 
debiutuojant JAV studentų pir
menybėse. 

Ed. Šulait is 

• 
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JOKIOS RIBOS PERŽENGTI NEGALIMA 
VYTAUTAS VISOCKAS 

Vyksta konfliktas tarp Len
kijos ir Baltarusijos. Lenkijos 
santykiai su Rusija pastaruoju 
metu irgi ne patys geriausi. 
Apie šį diplomatinį karą mUsų 
žiniaskJaidoje informacijos pa
kanka. Tačiau iš anksto gali 
pasakyti, kas šiuo klausimu 
rašoma arba bus sakoma. A. 
Lukašenka užsimojo prieš lenkų 
tautinę mažumą Baltarusijoje. 
„Dabar tai yra vienintelė bent 
šiek tiek savarankiška jėga, ga
linti perimti sunaikintos ir be
jėgės opozicijos funkcijas. Taigi, 
ėmęsis kampanijos prieš Bal
tarusijos lenkų sąjungą, A. Lu
kašenka režimas naikina bet 
kokią oranžinės revoliucijos ga
limybę" (Nerijus Kaučikas, „Vei
das"). Tautinė mažuma — opo
zicijos vaidmenyje? 

Ar iš tiesų reikalai klostosi 
tik taip, kaip viešai kalbama? 
Apie Europos Sąjungą, apie 
kaimynę, s trateginę partnerę 
Lenkiją — tik gerai? Lietuvoje 
irgi yra lenkų tautinė mažuma. 
Žinau, kad būtent lietuviai jos 
gyvenamosiose vietose iki šiol 
kartais jaučiasi kaip nepagei
daujama tautinė mažuma. Ta
čiau prisilietimas prie šios te
mos Lietuvoje jau senokai laiko
mas politinio neišprusimo žen
klu. Kai stojome į Europos Są
jungą, euroskeptikams nelei
dome nė išsižioti. Gal dabar jau 
galima leisti? J u k ir tada dauge
lis šį dalinės nepriklausomybės 
atsisakymą supratome kaip ma
žesnę, neišvengiamą blogybę... 

Neseniai šiomis aktualiomis 
temomis kalbėjausi su Nepri
klausomybės Akto signataru, 
Nacionalinės centro partijos 
pirmininku Romualdu Ozolu. 
Pateikiu kai kurias jo mintis. 

Pasak R. Ozolo, pastarieji 
įvykiai, susiję su lenkų ben
druomene Baltarusijoje, ir kon
fliktas tarp Baltarusijos ir Len
kijos, viena vertus, bei Rusijos 
ir Lenkijos — kita vertus, yra 
labai rimti įvykiai, kurie verčia 
galvoti apie naują Lietuvos 
tarptautinę situaciją, kurią są
lygoja Lietuvos buvimas Euro
pos Sąjungoje ir Lietuvos ban
dymas veikti pasaulio politikos 
kontekste. Tie pastarieji įvy
kiai, R. Ozolo manymu, aiškiai 
rodo, kam yra sukurta ES ir 
kodėl Jungtinės Valstijos skep
tiškai žiūri į ES. Jų skepticiz
mas — ne tik dėl ES bandymų 
sukurti savo ginkluotąsias pajė
gas: ir dėl pretenzijų tapti su
pervalstybe, taip ketinant su
menkinti JAV vaidmenį arba, jų 
žlugimo atveju, jas net pakeisti. 
Apie tai dabar yra pastoviai 
kalbama ryšium su dolerio krize. 

Kas ryškėja iš to Lenkijos ir 
Baltarusijos konflikto, kur Len
kija yra vienareikšmiškai re
miama Prancūzijos, o su išly
gomis — ir visos ES. Tai reiškia, 
kad Lenkija, toli žiūrėdama į ES 
plėtrą, ruošiasi savo naujai 
situacijai. 

Kaip žinoma. Vakarų Len
kija yra priklausiusi Vokietijai. 
Dar socialistinės Lenkijos lai
kais nemaža vokiečių jau važia
vo į Lenkiją, už savo pinigus ra
gino lenkus prižiūrėti kažkada 
paliktus namus, lenkus padary
dami tarsi kokiais vietininkais 
šitoje Lenkijai priskirtoje teri
torijoje, kūną. beje, V. Churchill 
laikė priskir ta neteisėtai ir 
neteisingai, kaip Stalino užma
čią, kaip galimybę pjudyti Euro
pos tautas, kas, atrodo, ir pil
dosi. 

Susikūrus ES, perimti bet 
kokią teritoriją, nuperkant ją 
kaip nuosavybę, kliūčių nebe
liko. Net jeigu nacionaliniai 
įstatymai tą teritoriją dar sau
go, per statytinius arba perpar
davinėtojus tas , kuris turi pini
gų, gali perimti viską. Tas pro
cesas labai giliai ir sparčiai vyks
ta Vakarų Lenkijoje. R. Ozolas 
daro išvadą, kad vokiečiai per-

iminėja šią teritoriją į savo 
rankas per finansinę ekspansi
ją. Lenkija susirūpinus, ką jai 
daryti šioje situacijoje? Pasi
priešinti vokiečiams galimybių 
nedaug. Užtat visą dėmesį ji su
teikė į teritorijas, kurios anks
čiau priklausė Lenkijai. Ne vel
tui nacionalistiniai Lenkijos 
sluoksniai didžiosios Lenkijos 
idėją vėl kelia kaip Lenkijos 
plėtros idėją. 

Pernai, šįmet R. Ozolui tekę 
keliauti per Vakarų Baltarusiją, 
Vakarų Ukrainą. Jis pastebėjęs, 
kad per bažnyčias šių teritorijų 
dvasinė kontrolė lenkų jau pe
rimta. Bažnyčiose pamaldos 
vyksta lenkiškai, giesmynai, 
maldaknygės — visi lenkiški. 
Bažnyčios restauruojamos, re
konstruojamos. Vienuolynai — 
iš esmės lenkiški, nes lenkai 
skiria labai daug pinigų šiai 
veiklai. Lukašenka, atrodo, pa
kankamai gerai išstudijavo šią 
padėtį, nes tokie drastiški 
veiksmai, kurių jis imasi, negali 
būti daromi vien dėl to, kad 
išrenkamas jam nepatikęs len
kų bendruomenės vadas. Taigi, 
rožinės ir oranžinės revoliucijos, 
kurias, kaip sakoma, yra inspi
ravęs G. Soros, tarsi veikdamas 
JAV naudai, šiuo atveju jau yra 
panaudojamos ES didesniųjų 
valstybių interesų tenkinimui. 
Lenkijos pozicija čia yra ypatin
gai aiški. Šiandien Ukrainoj, 
atlėgstant oranžinės revoliuci
jos euforijai ir ryškėjant sunku
mams, kurių negali išspręsti 
jokia revoliucija, prieštaravimai 
tarp ukrainiečių ir lenkų, kaip 
nacionaliniai prieštaravimai, 
gilėja. 

Jeigu ateis metas, mano R. 
Ozolas, kai iš Vakarą Lenkijos 
— buvusių Vokietijos teritorijų 
— savininkai pradės varyti ten 
dabar gyvenančius lenkus, jie 
kažkur turės dingti. Lenkija, 
kaip didvalstybė. ruošiasi šitam 
vidiniam virsmui, rengdama 
galimą rezervą savo būsimie
siems benamiams. 

Lenkijos ekspansija į Va
karų Ukrainą ir Vakarų Balta
rusiją, tvirtina R. Ozolas, šian
dien jau vyksta. Jeigu Ukraina 
kol kas oficialiai, vyriausybės 
lygmeniu, šitam nesipriešina, 
tai Baltarusija — priešinasi. O 
mes? O mes turime vadovautis 
savo, lietuviškaisiais, intere
sais. Kokie jie? 

Šitame kontekste visiškai 
nutylima, kad ir Rytų Lietuvoje 
yra lenkų mažuma, kurios in
tegralumas anaiptol neviena
reikšmis. Visokių Lietuvoje gy
vena lenkų, ne visi jie mano. 
kad čia gyventi gera. Kad taip 
yra, neseniai pademonstravo ir 
TV Polonia, transliavusi laidą 
apie žygį į Aušros vartus. Lai
doje buvo aiškiai sakoma, kad 
Stalinas atėmė iš jų, iš lenkų, 
šitas nuo amžių lenkams pri
klausiusias žemes. Vilnių, kad 
lenkai ir Lenkija šito niekada 
neužmiršo ir neužmirš. Armija 

Krajova buvo jau beveik suta
rusi su generolu Černia-
chovskij, kad šitos žemės pri
klausysiančios Lenkijai, ir kar
tu su rusais veikė šitoje teritori
joje. Bet planą įgyvendinti iki 
galo sukliudė Stalinas. 

Vilniuje yra ir Armijos Kra-
jovos žmonių, ir lenkų, kurie 
niekada neužmiršta, kad Auš
ros vartai — vienas Lenkijos 
dvasios simbolių. Pasak R. Ozo
lo, Nacionalinė centro partija 
pateikė Lietuvos Užsienio rei
kalų ministerijai paklausimą, 
ar ji reaguos į šį aiškiai teri
torines pretenzijas reiškiantį 
lenkų televizijos išpuolį. J u k 
Polonia, kurios kontekste veikia 
TV Polonia, yra valstybės finan
suojama organizacija, todėl vals
tybė yra atsakinga už tai, ko
kios idėjos ten yra skelbiamos. 
Dar daugiau, lenkai jau perima, 
atrodo, ir štai tokius KGB prak
tikuotus veikimo metodus. An
tai vienas anglų laikraštis pa
skelbė nuotrauką iš Vilniaus, 
kur jaunas santechnikas siūlosi 
dirbti. Šitą santechniką pagar
sino ir prancūzai, paskelbdami, 
kad jis ne lietuvis, o lenkas, nes 
Lietuva maža, efekto nedaro, o 
Lenkija didelė, visiems pran
cūzams žinoma. Šituo santech
niku buvo gąsdinami Prancū
zijos piliečiai: atvažiuos štai 
tokie, ir jūs patys darbo ne
gausite — va ką jums reiškia ES 
Konstitucija. Tas gražaus, ryž
tingo, kvalifikuoto santechniko 
įvaizdis taip paveikė prancūzų 
sąmonę, kad jie balsavo prieš 
ES Konstituciją; jis buvo vienas 
iš faktorių, prisidėjusių prie 
Konstitucijos referendumo pra
laimėjimo. Bet įdomiausia — 
santechnikas iš Vilniaus veikia 
kaip Lenkijo*>santechnikas. 

Mažas netikslumas, tei
giantis, kad Vilnius yra Len
kijos miestas, Europos Sąjun
goje smegenis p launa milijo
nams žmonių. Lenkijos euros
keptikai juokais ir rimtai tam 
santechnikui, kaip labai daug 
nuveikusiam Lenkijos naudai, 
žada pastatyti paminklą. 

Atrodytų — niekučiai, kol 
kas jie yra pradinėje stadijoje. 
R. Ozolas mano. kad. jeigu mes 
tų niekučių nepastebėsime, 
jeigu neduosime reikiamo at
kirčio, jie bus plėtojami toliau ir 
vis grubesnėmis formomis. R. 
Ozolas retoriškai klausia: kodėl, 
pavyzdžiui. Lenkijos preziden
tas, atvykęs į Vilnių, kiekvieną 
kartą turi nusilenkti Pilsudskio 
širdžiai ir jo motinai, o prie J. 
Basanavičiaus kapo nunešama 
tik kokia gėlytė. Jeigu jau bi
čiuliškai bendraujame, tai Len
kijos prezidentas pirmiausia 
tegul nusilenkia prie 1920-ųjų 
metų lietuvių savanorių kapų. 
tada tegul lenkiasi Pilsudskio 
motinai. Tik šitaip gali būti bi
čiuliškai, kaimyniškai elgiama
si, mano R. Ozolas. 

Kai mūsų valdžia nepaiso, 
nepastebi šitokių, atrodytų. 

menkų dalykų, ji tarsi sutinka, 
kad lenkų nacionalistų preten
zijos yra teisėtos. Kada paskui 
pasakysime, kad tai j au yra 
riba, kurios peržengti negali
ma? Jokios ribos peržengti 
negalima, teigia R. Ozolas. Lie
tuva tu rė tų aiškiai pasakyti, 
kad demokratija ir nacionaliz
mas — nesuderinami. O, kal
bant apie Lenkijos ir Baltaru
sijos konfliktą, jeigu per lenkų 
bendruomenę į savarankišką 
valstybę eksportuojama revoliu
cija, prisidengus demokratizaci
ja ir ES parama, jeigu šitaip 
sprendžiami nacionalistiniai ir 
nacionaliniai tikslai, reaguoti į 
juos turė tumėm labai diferenci
juotai, pasakydami, kas už ko ir 
kur stovi. 

R. Ozolas mano, kad Lie
tuvos užsienio politika, rem-
dama vadinamąją demokrati
zaciją Baltarusijoje, jau pradeda 
diskredituotis, kad mes veikia
me prieš save. Jis klausia: kada 
ateis m e t a s , kai pasakysime 
stop, ponai lenkai, jūs jau per
žengiate mūsų ribas? 

Nepriklausomybės akto sig
na taras mano, kad Lietuva pri
valo bū t i lojali Jungt inėms 
Valstijoms, jeigu ES vadovybės 
ir JAV požiūriai nesutampa. 
NATO yra svarbiausias mūsų 
nepriklausomybės garantas, o 
NATO — tai, visų pirma, JAV. 
Tik per NATO ir ne per ką nors 
kitą mes būsime nepriklausomi, 
nes NATO, kad ilgainiui ir kis
damas, tapdamas daugiau tai
kos prižiūrėtoju, o ne Vakarų 
civilizacijos militarinės gynybos 
instrumentu, bus užkarda nuo 
bet kur ių Vakarų civilizaciją 
galinčių ištikti negandų. ES ir 
toliau liks spekuliantų suorga
nizuota sąjunga realizuoti toms 
ir turto, ir teritorinėms preten
zijoms, nerealizuotoms Antrojo 
pasaulinio karo pabaigoje. Re
vanšistinių siekių ES kuo to
liau, tuo bus daugiau — ne per 
mili taristinę, o per finansinę 
ekspansiją; štai todėl mes turė
tumėm, visų pirma, žiūrėti to, 
kas gali būti konsoliduojama 
kaip užsienio politika kartu su 
Jungt inėmis Valstijomis. Dar 
vienas labai stiprus momentas: 
niekada Vidurio Europa (nuo 
Suomijos iki Graikijos, su Bal
tarusija ir Ukraina; nebus ta
pati Vakarų Europai; nebus ta
pati ir Rytų Europai, kuria R. 
Ozolas laiko Rusiją iki Uralo. 
Vidurio Europa niekada nebus 
tapati nei vienai, nei kitai pusei, 
todėl mes negalime būti besąly
giški Briuselio, kaip Vakarų 
Europos, politikos vykdytojai. 
Mes tur ime turėti tam tikrą 
savarankiškumą. 

Ši tam kontekste Lenkijos 
konfliktas su Ukraina ir Bal
tarusija labai komplikuoja tą 
mūsų galimą bendrą veikimą 
Vidurio Europoje. Bet, tiesą 
sakant, didysis ES mokėtojas 
Vokietija jį inicijuoja... 
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Kad nepaskęstume tamsybėse 

Sutemus įsijungiame šviesą; norėdami 
pailsėti, klausomės muzikos, stebime TV 
programas; pasiilgę draugų, sėdame prie 

kompiuterio ir rašome jiems elektroninį laiš
ką... Tai atliekame kažkaip automatiškai, 
pripratę prie šios kasdienybės reiškinių. Tik, 
j iems sutrikus, suprantame, kiek nepatogumų 
ir painiavų atsiranda. O tai dažniausiai pa
sitaiko dėl elektros srovės netekimo. Šėlstanti 
audra, per didelis vartojimo krūvis, natūralus 
ar tyčiniai veiksmai elektros tiekimo bei per
siuntimo punktuose įstumia visus į „tamsos 
gadynę". Tuomet nekantriai laukiame, kada vėl 
pasirodys šviesa ir pykstame, jei per ilgai 
užsitęsia elektros įjungimo procesas. 

Sunku net įsivaizduoti, kas atsitiktų, jei 
elektros tiekimas sutriktų platesniu mastu ir 
ilgesniam laikui. Ar teko kuomet būti parduo
tuvėje, kai staiga užgęsta šviesos, sustoja visi 
kompiuteriai ir užsidaro visos kasos? Parda
vėjai, nežinodami prekių kainų (viskas juk 
automatizuota), negali patarnauti pirkėjams — 
pastarieji turi palikti krautuvę tuščiomis 
rankomis. Bankai neišduoda pinigų, neiškeičia 
čekių, nepriima mokamų sąskaitų. Kai kur net 
iš pastatų neįmanoma išeiti, nes durys veikia 
automatiškai — elektros pagalba. Gyvenimas, 
ypač miestuose, nukreipiamas į visai kitus 
bėgius... 

Prieš dvejus metus (2003 m. rugpjūčio 14 d.) 
didžioji Amerikos šiaurės rytų ir Kanados dalis 
pateko būtent į tokią pavojingą situaciją: 
netikėtai dingo elektra. Visuotinės sumaišties 
metu pirmoji mintis — teroristų išpuolis! Juk ar 
gali būti nuostolingesnis, daugiau gyvenimo 
sričių apimantis įvykis, kaip visiškas elektros 
srovės netekimas? Žmonės įstrigo dangorai
žiuose tarp aukštų sustingusiuose liftuose, 
požeminiai traukiniai sustojo tamsiuose tune
liuose, biržų salėse nutilo akcijas perkančių bei 
parduodančių šūkavimai ir banknotų čežėji
mas, centų skambėjimas bankuose... Skersgat

viuose „užsimerkė" šviesos, paversdamos Nevv 
York ir kitų didmiesčių susisiekimą siaubingu 
sapnu... 

Kai pagaliau ištirta, kad visgi ne teroristai 
kalti del elektros sutrikimo, atitinkamos val
džios įstaigos ir energijos tiekimo bendrovės 
prižadėjo ne tik problemą pašalinti, bet taip 
viską sutvarkyti, kad niekuomet nereikėtų 
patirti tokių nepatogumų. 

Eilinis pilietis drįstų manyti, kad per dve
jus metus tikrai padaryta daug pažangos ir da
bar visa mūsų elektroninė bei elektrine įranga 
saugi nuo bet kokių staigmenų. Deja, taip ne
įvyko: numatyti pagerinimai ir pataisymai įstri
go nebūties klampynėse — ir del biurokratų ne
rangumo, ir del milžiniškų lėšų, kurios reikalin
gos jiems atlikti. Atrodo, kad vel vadovaujamasi 
patogiu amerikietiškų posakiu: „Kol nesugedo, 
kam taisyti?" Kai kas net mano, kad būtų ge
riau, jei anuometinį elektros tiekimo sutrikimą 
galėtų suversti ant teroristų galvos. Visuotinis 
žmonių pasipiktinimas būtų gera paskata imtis 
apsaugos priemonių, kad ateityje tai nepasikar
totų. Dabar, kaip skelbiama žiniasklaidoje, 
Amerikos (ir, žinoma, iš dalies Kanados, kuri 
sujungta tuo pačiu elektros tiekimo tinklu) 
svarbieji perjungimo bei reguliavimo mazgai ir 
juos valdantys kompiuteriai yra ne tik lengvai 
prieinami, bet kiekvienas besidomintis gali 
nesunkiai gauti medžiagos, kur jie yra įruošti, 
kurių paskirtis yra svarbiausia ir pan. Ne
reikėtų daug pastangų blogos valios žmonėms 
ar priešams, kad jie, norėdami sudrumsti ramų 
kasdienybės ežero paviršių, įmestų į jį tero
ristinį akmenį (ar kelis). Sutrikęs elektros 
veikimas paralyžiuotų visą kraštą, sukeltų pa
niką ir galbūt pareikalautų net gyvybės aukų. 
Reikia tikėtis, kad net rukus Vašingtonas 
atsikratys neveiklumo virusais, mažiau rūpin
sis užsienio problemomis ir daugiau dėmesio 
kreips į „kovą su teroristais" savo valstybėje. 
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Onutės Damaitės Helding nuotr. 

Pasiutusiai gero liežuvio, gražus ir pagal jo paties 
pasipasakojimus, snapsą mėgstąs vyrukas. 
Jakubenas pasivaikščioti nemėgsta, tad jo išva
dinti negaliu. 

Spalio 14 d. 
Sekmadienis. Popiet buvome su Alfa išėję į 

prie stovyklos esanti kalną, neaukštą, bet labai 
statų. Bandėme ką nors sukurti laikraštėliui. 
Tarp kitko, Kondrotas neblogai eiliuoja, ypač 
patriotinėmis temomis. 

Stovykloje įvyko orinio ir krepšinio rungtynės 
tarp lietuvių ir estų. Lietuviai laimėjo abejas 
rungtynes. 

Prieš kelias dienas susipažinau su vyr. klasių 
moksleive-norvegaite Marija. Vakar vėl ją ma
čiau miestelio kine. Ji buvo su, kažkokia pagyve
nusia ponia ir man nebuvo progos prieiti ir su ja 
pasikalbėti. O ji — labai graži mergaitė' 

Kuris laikas, kaip nueinu į stovyklos ligoninę 
aplankyti kitos Marijos — latvės, latvių išmestos 
iš jų bendruomenės, kaip buv. vokiečių meilužės. 
Ji — pasakojasi — visą laiką dirbusi fronto teatre 
kaip balerina. Su ja kartais pasikalbame labai 
rimtai, tik man nepatinka, kai ji vaizduojasi, kad 
ji dar gali vyrus lankstyti ant pirštuko — jai ne 
mažiau 40 metų! Vieną sykį ji man rodė savo, dar 
labai grakščią, koją, kurią ji kažkada buvo niks
telėjusi. Ir rengdamasi ji nėra per daug kukli, 
nors aš, senu „džentelmeno" papratimu, nusigrę-
žiu į sieną. Stovykloje pilna pigios „meilės" — po 
šokių barakuose pilnos lovos norvegių mergų, o 
aš net nesugebėjau nueiti į šokius ir nors kartą 
pašokti! Esu žioplys, aiškus dalykas! 

Neseniai įvykęs lietuvių susirinkimas nu
baudė nesilaikančius bendros tvarkos ir sodų 
vagišius bunkeriu ir išėjimo suvaržymu. 

Spal io 26 d. 
J au užvakar buvo pranešta, kad netrukus 

išvyksime į Vokietiją. Tą pačią dieną nuo 16 vai. 
buvo suvaržytas judėjimas — nebeleidžiama 
išeiti į miestą, kad nesužinotų apie mūsų 
išvykimą rusai. Mūsų buvimo Svelvik metu įvyko 
pora incidentų, kurie priskiriami NKVD agen
tams, ar tai tiesa — kitas reikalas. Tą dieną, lyg 
atsisveikindami su Norvegija, lig pat vakaro 
drauge su Vytautu J. prasitrankėme po rudenė
jančius kalnus miestelio apylinkėse, net nusi-
skynėme pora vinkšnos lapų šios dienos prisimi
nimui (savo akintą lapą dar ir dabar turiu, nors 
jau jis gerokai aptrupejęs1 

Vakar vakare (10.25) pranešė, kad išvyksta

me iš Svelvik. Kur ir kaip — nežinia. Komendan
tas tepranešė. kad plauksime į sąjungininkų zoną 
Vokietijoje. Tą patį vakarą įvyko lietuvių vyrų 
choro (60 žmonių! koncertas Svelvik visuomenei, 
kurio pelnas ėjo norvegų Raudonajam kryžiui. 
Koncertas praėjo su nepaprastu pasisekimu. 

J laivą pasikrauna beveik visa Svelvik DP 
stovykla. Sykiu su mumis plaukia ir kelios nor
vegės, kurias spėjo apsivesti 3 lietuviai, 1 latvis ir 
keli lenkai. 

Į laivą sunešamos nebespėtos išdalinti Rau
donojo kryžiaus dovanos — 5 kilogramų paketai. 
Vakar spec. l ietuviams norvegų Raudonasis 
kryžius davė didesnį kiekį cigarečių ir muilo. 
Cigaretes išdalinus, visiems teko jų po 110 vie
netų. 

14:40 vai. pajudame iš uosto. Minia žmonių 
pakrantėje moja rankomis ir skarelėmis. Kiti 
bėga krantine paskui išplaukiantį laivą. Choras 
dainuoja dainą po dainos. Gražu ir graudu' Vel 
pirmyn į nežinomą likimą. Sudie, Svelvik, sudie 
Norvegija!.. Tas pats sudie, kaip jį kažkada 
sakėme Hoenes. sakėme Narvik. Sudie, gražioji 
Vikingų žeme! 

Užverčiau dienoraščio lapus ir tik mintimis 
klystu į seniai prabėgusias dienas Norvegijoje. 
Mūsų, ten buvusių lietuvių grupė, buvo labai 
gerai susigyvenusi ir tai jautėsi vyrų bendradar
biavime vienų su kitais. Tai pastebėjo ir pa
šaliečiai, dar ilgai mus vadinę „norvegais", nes 
kur „norvegai" kibo, ten jautėsi organizacija ir 
vienybė. 

Nors į šį kraštą patekę lietuviai buvo iš
sklaidyti po įvairias Norvegijos provincijas 
(Trondheim. Langaan, Elven ir kt.), net iki 
speigračio ir už jo, bet ryšys daugiau ar mažiau 
buvo palaikomas tarp visų Norvegijos lietuvių — 
ar per globos karininkus (kurių Br. Gečiauskas 
globojo šiauriečius, kpt. Petrasf?) Ruseckas — 
pietiečius), ar bent jau asmeniškais laiškais. 
Šiaurėje lietuvių buvo apie 130. pietuose 300 ar 
400 vyrų. Kaip vėliau, pasibaigus karui, paaiš
kėjo. Pietų Norvegijos lietuviai net turėjo ryšį su 
norvegų pogrindžiu, leido slaptą, hektografuotą 
laikraštėlį, kurio išėjo keli numeriai i .Tėvynės 
balsas"). Kas buvo ryšininkai su norvegais — 
nežinau, prie slapto laikraštėlio dirbo A. Vilainis 
ir A Štreimikis, bet jų buvo ir daugiau. Šiau
riečių pasididžiavimas buvo B Pakšto vadovauja
mas 60 vyrų choras. 

Bus d a u g i a u . 
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sovietų armija okupavo Lietuvą. 
Į Tryškių miestelį ta ip pat 
a t s ikraus tė kar iškia i su šei
momis. Jie buvo apgyvendinti 
pas žmones, nebuvo atsiklausta, 
ar sutinka juos priimti. Pas mus 
kariškiai nebuvo apgyvendinti. 
Jie apsistojo pas kaimynus Jo
nušą, Smilgius, Burkus, Jagmi
nus ir kitus. Karininkų žmonos 
ir vaikai buvo blogai apsirengę, 
dėvėjo kartūno sukneles, sijo
nus, avėjo veltiniais, vyžomis ir 
vatinkomis, kur ias vadindavo 
šimtasiūlėmis. Mano mama mo
kėjo rusiškai kalbėti , todėl 
senesnės moteriškės ateidavo 
paplepėti ir pas mus. Karininkų 
žmonos vaikščiodavo po miestelį 
su naktiniais marškiniais, pirk
tais Lietuvoje, jos galvojo, kad 
tai yra išeiginės suknelės. Ma
tėme, koks buvo jų atsilikimas. 

Tryškius supa rusiški kai
mai: Bobulinos, Savarinos ir 
kiti. Juose gyvena lietuviai kar
tu su rusų tautybės žmonėmis. 
Po Lietuvos okupacijos jie pasi
juto šeimininkais. Kartą nuėjau 
į miestelio centrą, datos neprisi
menu, bet buvo pradžioje oku
pacijos, pamačiau iš pietų pu
sės, Stoties gatve atžygiuojant 
būrį žmonių. J ie nešė plakatus, 
viename jų pavaizduoda Antano 
Smetonos karikatūra. Joje ma
tėsi, kai buvęs prezidentas, pa
siraitęs kelnes, per upelį brenda 
iš Lietuvos į užsienį. Kituose 
plakatuose sveikino tarybų val
džią. Šioje eisenoje buvo daugu
ma rusai, žydai ir tik keli lietu
viai. 

Greit pasirodė ir Tryškių 
naujoji valdžia. Valsčiaus viršai
čiu, komsorgu prisistatė beraš
tis, vos lietuviškai kalbantis Šif-
risas Feivelis. Sau sekretorium 
paskyrė komunistą lietuvi Joną 
Zableckį, kuris vykdė nurody
mus, darė sąrašus nubuožini-
mui, areštams ir tremčiai. Se
niūnu buvo išrinktas beraštis 
St. Bakanas. Buvę prijaučiantys 
bolševikų valdžiai Jonušas 
Stasys, Imelis Aleksas, Krauza 
norėjo, bet nepateko į valdžią. 

Mokykloje buvo įkurta pio
nierių organizacija. Mes juo
kėmės iš brolio Apolinaro, šeše
rių metų vaiko, kuris norėjo 
būti pionieriumi. Jam sakėme, 
eik tu įsirašyti į šią organizaciją 
— gausi kelnes. Prisimenu, kaip 
Šaulių salėje pionieriai šventė 
Naujus metus. Salės viduryje 

buvo papuošta didelė eglė, buvo 
vaikų ir keli pionieriai. Dar ir 
dabar tebe-stovi vaizdas akyse, 
kaip mergaitės dainuoja plačiai 
pražiotomis burnomis. Pio
nieriai gavo po saldainį, vieną 
parsinešė ir brolis tačiau, kelnių 
negavo. 

Žemė buvo nacionalizuota. 
Sudaryta komisija iš beraščių 
komunistų, sekretoriavo Juozas 
Zableckis, ją dalino norintie
siems miestiečiams. Mama liepė 
tėčiui eiti i valsčių ir prasvti 

žemes, taip jis gavo 1 ha žemės 
iš O. Daukšaitės valdų. Tėtis 
parėjo namo, nešinas dokumen
tu, kuriame užrašyta, kiek buvo 
paskirta žemės. Mama pama
čiusi, kad ten parašytas 1 ha, 
pradėjo murmėt i , sakydama, 
kodėl neprašei daugiau. Jis 
atsakė, kad apdirbk tik tą, kur 
turi. užteks tau. Gautoje žemėje 
auginome rugius, miežius, ga
nėme ir karvę. 

1941 metais birželio mėnesį 
prasidėjo karas. Kaip tik tuo 
momentu aš buvau parduotuvė
je. Pajutę pavojų, žydai išėjo į 
gatvę, būriavosi ir kažką kal
bėjosi, matėsi veiduose išgąstis 
ir baime. Greit ir aš parbėgau į 
namus, norėjau pranešti nau
jieną. Tėtis buvo iškviestas į 
gaisrininkų būstinę. Mes vaikai 
su mama išėjome į Leilėnų 
kaimą pas Gaižauskus. Priešais 
mus gyveno milicijos virši
ninkas, buvęs mūrininkas Gau-
ronskis su šeima, dvi dukros, 
išėjusios į lauką, stojo ant laip
tų, su pašaipa nužiūrėjo mus ir 
paklausė, kur panelės išvažiuo
jate. Gauronskis nespėjo išbėg
ti, sukilėliai jį po velėna pakišo. 

Antra mūsų sustojimo vieta 
buvo Sukončių kaime pas gi
mines Žukauskus, jie turėjo 
išsikasę didelį apkasą, kuriame 
slėpėmės kelios šeimos. Vieną 
dieną su ginklais atbėgo rusų 
kareiviai, suradę apkasą, išvarė 
visus žmones, išrikiavo ir rėkė, 
kad iš šios vietos jie buvo apšau
domi. Jie buvo labai įsiutę. 
Mama rusiškai aiškino, kad iš 
čia tikrai niekas negalėjo šau
dyti. Tada įlindę du kareiviai 
apžiūrėjo apkasą, viską iškratė, 
kas buvo apkase, bet įtartino 
nieko nerado. Per plauką išli
kome gyvi. Gali būti. kad šaudė 
iš Galminų kiemo. Prisimenu, 
kai mes ėjome pas Žukauskus, 
pasukome per rugių lauką, čia 
mus apspito kareiviai ir pirštais 
rodė į burną, supratome, kad 
nori valgyti. Bet ir mes nieko 
gero neturėjome. Mama atidavė 
kareiviams cukraus maišelį. 
Pamačiau, kaip subėgo į krū
velę, pilstėsi cukrų į saujas ir 
laižė jį. Matėsi aplink išmėtytų 
sūrių žuvų likučiai, kuriomis 
maitinosi rusu kareiviai. Apran
ga pasibaisėtina, branavikai, 
juosta apvyniotos blauzdos. 

Greit pasirodė vokiečiai. 
Prasidėjo vokiečių okupacija, 
trukusi trejus su puse metų. 
Sugrįžę iš Sukončių, radome 
sudegusį gyvenamąjį namą ir 
ūkinius pas ta tus , išliko tik 
kalvė. Tėtis kiek paremontavo 
kalvę ir susikraustėme į ten 
gyventi. Taip pat sudegė Šaulių 
salė, Markuso namai ir visi 
namai rinkoje. Jonušo name 
įsikūrė laikinas vokiečių armi
jos štabas ir naujoji Lietuvos 
policija, kuriuos vadino bal
taraiščiais, nes ant rankovės 
nešiojo baltą raištį. 

Vokiečiu okupacijos metais 

mokiausi Telšių gimnazijoje. 
Tikrasis pastatas buvo paimtas 
ligoninei, todėl mokėmės kuni
gų seminarijos patalpose, j a s 
vadinome katakombomis. Iki 
Telšių iš mūsų namų buvo 25 
kilometrai. Per atostogas į na
mus ir atgal eidavome pėsčio
mis, kartais važiuodavome ir 
traukiniu. Į kariškus traukinius 
civilių žmonių neįleisdavo, todėl 
mes iš kitos pusės traukinio 
sulipdavome ant laiptelių ir taip 
važiuodavom. Kartą, važiuojant 
iš namų į Telšius, pastebėjo mus 
ant laiptelių traukinio paly
dovas — kariškis, jis susivarė 
mus į vagoną ir Telšių ge
ležinkelio stotyje išlaipinęs nu
sivarė į geležinkelio policijos 
kambarį. Liepė visoms mokėti 
baudą po 25 markes. Kitos 
draugės pradėjo ginčytis, o aš, 
kiek palaukusi, ištiesiau 20 
markių ir pasakiau, kad dau
giau neturiu, jam, matyt, manęs 
pagailo, neėmęs pinigų, mane 
išleido. Kitos draugės dar ilgai 
ginčijosi, nenorėjo mokėti, ta
čiau jos turėjo susimokėti. 

Tuo laiku buvo sunku su 
maisto produktais, įvestos mais
to kortelės, mes, mokiniai, taip 
pat gaudavome korteles. Vasa
ros atostogų metu. kad nepra
pultų ant kortelės nurodyti pro
duktai, aš su broliu ryte išėjau 
parsinešti duonos kepaliuko. 
Grįždami namo. buvome labai 
pavargę ir išalkę, todėl atsisė
dome prie Pavirvytės dvaro 
pailsėti, čia mudu suvalgėme 
daugiau nei pusę kepalo. Duona 
buvo rūgštoka, šlapia su di
delėmis skylėmis viduje nuo 
mielių, bet valgėme pasigar
džiuodami. 

Vokiečių^okupacijos metais 
buvo persekiojami jiems prie
šiškai nusiteikę žmonės. Atsi
tiktinai, man iš parduotuvės 
pareinant namo, iš S. Daukanto 
gatvelės du ginkluoti balta
raiščiai varė du vyrus ir moterį. 
Įėjus i Lazdynų Pelėdos gatvę 
liepė jiems susikabinti. Turbūt 
jie buvo komunistai. Žmonės 
buvo gaudomi ir vežami dar
bams į Vokietiją, mes dar buvo
me per jauni tokiems darbams, 

1941 metais birželio mėnesį 
rusams išbėgus iš Telšių, Rai
nių miškely buvo rasta daug 
žiauriai nukankintų. Telšių 
kalėjime kalintų, mokinių, stu
dentų — lietuvių patriotų. Tas 
žudynes įvykdė rusai, komu
nistai lietuviai pagelbėjo... 
Telšių kareivinėse, vokiečiams 
dalyvaujant, buvo suorganizuo
ta paroda komunistų žiauru
mams parodyti. Šią parodą 
aplankiau ir aš. Prie įėjimo į 
parodą buvo ant stalo padėta 
didžiulė knyga. Joje lankytojai 
rašė atsiminimus, pasiūlymus, 
užuojautą, pasižadėjimus. 

Salėse ant sienų buvo daug 
paveikslų — nuotraukų su nu
žudytų lavonais. Vitrinose eks
ponavo žudymui naudotus įran

kius, drabužius, buvo ir kostiu
mas su įtaisytais elektros lai
dais. Juo apvilkę kalinį, įjung
davo elektrą. Kankinimas pra
dėtas kalėjime. Kad negirdėtų 
šauksmų, buvo pajungti galingi 
motorai, j ie skleisdavo didelį 
garsą. Kankinius pirmiausia 
pažabodavo vielomis ar juos
tomis, o po to sumuštus varyda
vo į sunkvežimius, jie buvo 
vežami į Rainių miškelį. Šioms 
žudynėms vadovavo Raslanas, 
buvęs komunistų saugumo vir
šininkas. Pasakojama, kad žy
dai rankomis turėjo atkast i 
duobę, išimtus lavonus nuplau
ti. Iš mūsų klasės mokinė Te-
nisonaitė buvo nuvaryta plauti 
kruvinų kalėjimo sienų ir grin
dų, manoma, kad jos tėvai daly
vavo šioje egzekucijoje, jie buvo 
komunistai. 

Priartėjus frontui, 1944 
metų rudenį pagal upes krantus 
buvo kasami įtvirtinimai tankų 
sulaikymui. Žmonės buvo varo
mi dirbti, bet man neteko kasti 
apkasų, nes su mano kūma 
Daukantiene gyvenantis tuo
laikinis policijos viršininkas 
Budinąs per mano kūmą pra
nešdavo, kada gaudys žmones 
apkasams kasti. Tada aš slėp
davausi rūsyje, tačiau vieną 
kartą užklupo netikėtai; anksti 
ryte buvome tik atsikėlę, atėjo 
kareiviai, išvarę visus į gatvę, 
liepė eiti į miestelio aikštę. Čia 
visus surikiavo po keturis , 
moteris su mažais vaikais palei
do namo. Sudarė sąrašus, jiems 
padėjo panelės, kurios buvo 
vertėjos. Man pasisekė, į sąra
šus nepakliuvau. Po to visi žy
giavome į Naumiestį prie upės. 
Atėjus į vietą, pradėjo dalinti 
kastuvus. Jų pri trūko. Tada 
tuos, kurie negavome kastuvų, 
paleido namo atsinešti jų. Liepė 
grįžti, bet aš negrįžau. Pasku
tinę dieną, kur buvo ir mano 
sesuo Genė. apkasų darbinin
kus apšaudė lėktuvai. Vokiečiai 
bandė sulaikyti visus dirbusius, 
norėjo sugaudyti ir toliau vežti 
prie tų pačių darbų, bet lietu
viai visi išlakstė. Lenkų be
laisviai buvo saugomi, todėl jie 
ir nebandė sprukti. 

Mes su tėčiu išėjome į Mal
denių kaimą pas Zaveckus, 
mama pasiliko laukti sesers 
Genės, kol grįš iš darbų. Prie
šais mūsų namus, prie vokiečių 
būstinės stovėjo du arkliai su 
ratais. Mama paprašė vokiečių 
juos atiduoti. Ratams trūko 
vieno tekinio, kuris nukritęs, 
gulėjo ant žemės. Vokiečių ka
reivis padėjo patvarkyti vežimą 
ir atidavė mamai. Greit, būdami 
pas Zaveckus, sulaukėme ir 
mamos su Gene, ji atsivežė dra
bužių ir lašinių didelę paltį. Ją 
pasiėmė iš buvusio policininko 
Gluodenio slėptuvės. Mat, va
žiuojant mama pamatė , kad 
būrelis žmonių kažko krapštosi 
prie slėptuvės. Ten buvo suneš
ta drabužių ir kitas turtas, buvo 
ir mėsos, tai Gluodenio paslėp
tas turtas. 

Kai mes su tėčiu atvykome 
pas Zaveckus. radome pasiruo
šusius juos trauktis į vakarus. 
Stovėjo pakinkytas vežimas, 
pakrautas maisto produktų ir 
drabužių. Brolis pradėjo prašyti 
tėčio, kad ir mes kartu važiuo
tume, bet jis pasakė, kur mes 
vieni dingsime, o dar neturime 
ir maisto atsargų. Zaveckai 
išvažiavo, bet toli ir jie nenu
važiavo, todėl grįžo atgal ir rusų 
buvo išvežti į Sibirą. Pas Za
veckus ilgai neužsibuvome, ro
dos, pernakvojom tik vieną nak
tį. Zaveckų kumečiai pradėjo 
sakyti, jog užėję rusai gali pa
galvoti, kad mes esam savi
ninkai ir sušaudys mus. Kume
čiai nenorėjo, kad pašalinių 
akys matytų, kaip jie vilko šei
mininkų paliktą turtą. Vėliau 
mes visi nukeliavom į Birgiliške 
pas Lipnį, sodyba buvo nuo
šalioje vietoje, apsupta miškų. 

Lietuvos partizanai. 

Čia, nematydami didelių mušiu, 
vėl pamatėme pamiške trau
kiančius rusų kareivių būrius. 

Prasl inkus frontui, sugrį
žome į namus, apsigyvenome 
išlikusioje kalvėje. Dabar buvo 
sudegę ir kaimyno Jonušo tro
besiai, nesugebėjo jų išsaugoti, 
kaip pirmąjį kartą karo pradžio
je. Dabar jau priešais mus, bu
vusiame Jonušo name, įsikūrė 
NKVD su savo stribais ir milicija. 

Vėliau formuojamas stribų 
būrys. Stojo jauni vyrai tingi
niai, komunistai , valkatos ir 
keli, kurie nenorėjo eiti į kariuo
menę. Norėjo lengvesnio ir gero 
uždarbio. Tai mažo išsilavinimo 
kaimo žmonės. Prisimenu šiuos: 
Daujotai broliai, broliai Leo-
navičiai, Buknys, Mockus Pra
nas. Margis. Kiburys Zigmas, 
Kiburys Juozas, Šauklys, Kle-
manskis, Balčiūnas Bolis, Dat-
kauskis, Sutkus Juozas. Šlapi
kas, Daukšas Jonas. Rancovas, 
Prekeris, Opulskis. Nastys Sta
nislovas, Bulošovas iš Bobu-
lynos, broliai Bortelji, jų buvo ir 
daugiau. Stribams vadovavo 
Svetikas, jis nušovė ir mūsų 
giminaitį Gedvilą Antaną, kuris 
slapstėsi nuo kariuomenės. 

Milicijoj dirbo Zelbai. Ba
kanas. Borteliai, Sergejus, Ar
kadijus ir Mykolas, milicijai 
vadovavo Jurėnas. Stribai vyk
davo į pasalas prie kaimuose 
esančių sodybų, laukdavo pasi
rodant miškuose besislapstan
čių žmonių, kuriuos vadino ban
ditais . Tryškiečiai kartu su 
Raudėnų stribais dalyvavo 
Švendrių kaime sodybų sude
ginime. Jie darydavo kratas. 
ieškodavo vadinamų banditų, 
žmones juokdavosi, kad ieško jų 
net stalčiuose. Dažnai dienomis, 
susirinkę su šautuvais, mar
širuodavo gatvėmis, traukdami 
savo pamėgtą dainą, pavadini
mo neatsimenu. Naktimis eida
vo miestelyje sargybą, matyt 
bijodavo partizanų pasirodymo. 
Saugodavo gatvę prie būstinės, 
kada vykdavo suimtų žmonių 
tardymai, kankinimai, o tardy
davo beveik kiekviena naktį. 

Kartą aš buvau namuose ir 
girdėjau, kaip naktį buvo tardo
mas suimtas žmogus, kas jis — 
nežinau. Suimtieji tardymo 
metu buvo mušami, stribai 
mušdavo ir rėkdavo rusiškai: 
„kur banditai"? Šauksmas mūsų 
namelyje buvo aiškiai girdimas, 
nes j is buvo prieš tą tamsų 
stribyną. Vieną naktį tardymo 
metu aš negalėjau užmigti, 
užsikimšau ausis pirštais ir 
pakišau galvą po pagalve, bet 
vis tiek buvo girdimi mušamųjų 
žmonių šauksmai. Stribas 
Rancovas parodė mamai bizū
ną, kuriuo mušdavo tardomuo
sius, jis buvo panašus į trosą, 
supintas iš vielų. Suimtieji buvo 
laikomi Jonušo Stasio rūsyje. 
sumūrytame iš didelių akmenų, 
neturėjo langų, tik stoge buvo 
nedidelis kaminas — ventiliato
rius. Tokiame rūsyje buvo 
tamsu, šalta ir drėgna, dažnai 
būdavo vandens 

Rūsį. vadinamą kalėjimu, 
saugojo po du stribus Atrodo, iš 
jo niekas negalėjo pabėgti. Bet 
man pasakojo kaimyno duktė 
Brone, kad miškuose buvo su
gautas vienas partizanų tval 

gas. Jis tame rūsyje buvo 
išlaikytas apie savaitę. Tardyti 
vesdavo kiekvieną naktį, 
sumuštą parvesdavo atgal, jis 
buvo jaunas, nekalbėjo, tardyto
jai nesužinojo net jo pavardės. 
Ir vieną naktį jis dingo, spėja
ma, kad per buvusį ventilia
torių. Ji sakė, kaip galėjo iš jo 
išlįsti per tokią mažą angą, tai 
paslaptis. O gal jis buvo išleis
tas stribų už pinigus? Galėjo 
būti ir taip. Pabėgėlio ryte 
ieškojo visur, išardytas visas 
daržas apie rūsį, kaimyniniai 
kiemai, bet niekur nerado, 
matyt jo pėdos buvo atšalusios. 
Taip pat ji matė, kaip vieną 
naktį atbėgo keli stribai ir iš 
rūsio išvilko jau nebegyvą žmo
gų, jis buvo įmestas prie Sut-
kevičiaus į krūmus. Tai buvo 
Kairys iš Raudėnų. Namiškiai 
sužinoję išsivežė tą pačią naktį į 
namus. Buvo ir daug gerų žmo
nių, kurie pranešdavo artimie
siems, kur numesti nukankinti 
ir užmušti partizanai ar parti
zanų globėjai, ar visai niekur 
neprisidėję žmonės. 

Parvežtus jau negyvus par
t izanus pamesdavo miestelio 
aikštėje arba prie savo būstinės 
kieme. Gulėjo prie šulinio nu
mestas partizano Janavičiaus 
kūnas, mačiau jį ir aš. nes iš 
stribyno šulinio nešdavome van
denį. Kartą stribai pasakojo, 
kaip stribas Opulskis medine 
šautuvo buože daužė jau negyvą 
Janavičiaus lavoną. Ten pames
tas buvo ir mūsų giminaičio 
Gedvilo Antano lavonas. Žmo
nės jį apžiūrinėjo, mat, nežino
ma buvo jo pravardė. Liepė ir 
mano tėčiui atpažinti jį, bet 

-akė nežino, kas toks šis 
žmogus. 

Vienos „operacijos" (parti
zanų medžioklių! metu stribų 
susirinko labai daug. Kai stribai 
kar tu su kareiviais šukavo 
Birbeliškės miškus. įvyko su
sišaudymas. Buvo parvežti šeši 
partizanų lavonai: 3 vyTai ir 3 
moterys. Jie buvo pamesti stri
byno kieme, vėliau juos išnie
kintus ir apnuogintus poromis 
susodino prie tvoros ties Pui
doko sodyba, priešais mūsų 
namą. Kai išeidavai pro duris, 
viskas matėsi, vakare mes bijo
jom išeiti iš trobos. Po kelių 
dienų jų neliko, buvo užkasti lyg 
tai prie žydkapių. 

Kartu buvo parvežtas su
žeistas stribas Daukšas Jonas, 
žuvo ir vienas rusų kareivis. Per 
kitus susirėmimus žuvo stribas 
Leonavičius. Pasakojo žmones. 
kad miestelio aikštėje taip pat 
buvo pamesti išniekinti partiza
nai, tarp jų buvusi viena apnuo
ginta rr iš jų nemačiau 

Saugume stribu dirbo ir 
Nutautas. jis su savo buriu api-
plešdavo kaimo žmones, neva 
ta i ieško banditu, partizanų. 
Išvykose žuvo jo žmona Gru
šaite iš I.eilenų kaimo Karta 
pas mus užėjo Balčiūnas Bolis. 
jis buvo dažnas lankytojas. Gal 
turėjo užduotis šnipinėti, norėta 
ką nors jiems reikiamo sužinoti. 
Aš papasakojau apie Rainių 
kankinius, apie vokiečiu suor
ganizuotą parodą kareivinėse, 
pasakiau, kad aš pati lankiausi 
Šioje parodoje ir nuotraukose 
prie lavonų mačiau tryškieti 

žydą. Po kelių dienų į saugumo 
būstinę pas viršininką Zaidi-
novą buvo iškviestas mano tė
tis. J am pasakė ir įspėjo žiūrėti, 
kad: „Tegul tavo vaikai mažiau 
mato ir mažiau šneka", ta i 
Zaidinovo žodžiai. Daugiau aš 
nieko nebepasakodavau ir įėjus 
stribams, nieko nešnekėjau. 

Stribai ne vien žudė parti
zanus, vogė ir apiplėšinėjo, bet 
dalyvavo ir žmonių trėmime. J ie 
saugodavo, kad išvežamieji ne
pabėgtų, leisdavo pasiimti ma
žai maisto, kad j iems liktų dau
giau. Likusį tur tą po ištrėmimo 
suveždavo į dvarą, gyvulius 
dalindavosi. Paskiau, kas likda
vo nuo jų, daiktus pardavinėda
vo už labai mažą kainą ar butelį 
samagono. 

Iki 1949 metų mokiausi 
gimnazijoje Telšiuose, gyvenau 
kartu su mokinėmis name prie 
kapinių. Mūsų klasėje buvo 
turtingesnė mokinė, kuri egzis
tavo vežamų žmonių sąrašuose. 
Ir Augutė Jagminai tė tada gy
veno su manim. Pranešė buvęs 
klasėje komjaunuolis Kazragis, 
kad naktį vaikščios po namus ir 
ieškos besislapstančių nuo veži
mo žmonių. Mes gyvenome ne
registruotos, todėl galėjo pa
laikyti pabėgusiomis nuo veži
mo. Mes. prisimenu, keturios tą 
naktį nemiegojome namuose . 
Tas pats Kazragis mus nuvedė į 
kapines pasislėpti, radome prie 
tako nedidelę koplytėlę, ji buvo 
tuščia. Joje tilpome tik sėdomis. 
Kai mes sulindome į koplytėlę. 
Kazragis uždarė duris ir už
rėmė iš lauko akmeniu , nes 
durys neužsidarė. Taip naktį 
išbuvome kapinėse. Ryte su
grįžom, bet niekas neieškojo 
mūsų. Taip pat prisimenu, kada 
norėjo suimti Telšių vyskupą 
Borisevičių. Pagal į s ta tymą 
(KGB, pasižymėjusi žiaurumu, 
įstatymų nepaisė), bažnyčioje jo 
areštuoti negalėjo, todėl jis visą 
laiką būdavo bažnyčioje, ka r tu 
su juo būdavo ir žmonių per 
naktį Būdavo kar tu su manim 
ir Augutė Jagminai tė . Naktį , 
kai pasidarė šalta, sulindom į 
klausyklą. Čia buvo šilčiau, nes 
radom patiestus kilimėlius. Ma
čiau, kaip komunis ta i ir jų 
pagalbininkai vaikščiojo po baž
nyčią, laipiojo į antrąjį aukštą ir 
visi buvo su kepurėmis. Vys
kupas visą laiką meldėsi prie 
al toriaus. Nežinau kaip. bet 
vėliau jį suėmė, matyt, komu
nistai nesilaikė įstatymų. 

Nuo 1949 metų pradėjau 
dirbti Degimų kaimo mokykloje 
apie 10 kilometrų nuo namų, 
nuo 1951 metų tęsiau mokslą 2 
metus Šiaulių mokytojų insti
tute. Nuo 1953 metų dirbau 
Lazdijų vidurinėje mokykloje. 
Po dvejų metų dirbau Vilkijos 
rajone ir tik 1959 metais grįžau 
į Tryškius. Per visą tą laiką tik 
atostogų metu parvažiuodavau 
namo. O kai išvykau į Lazdijus 
1953 metais. Tryškiuose buvau 
retas svečias. Nuo 1959 metų 
svarbesnių įvykių nebebuvo. 
Gyvenimas žygiavo tolyn, 
mums galvoti neleido ir ne
reikėjo, viskas būdavo nuro
doma iš viršaus 

Spaudai paruošė 
Algis Virvyt is 



Pasaulio naujienos 
(fiemtantis AFP, Rauters. AP, lntertax. ITAR-TASS. BNS 

žtntij agentūrų pranešimais) 

EUROPA 

RYGA 
Latvijos ministras pirmi

ninkas Aigars Raivytis mano, 
kad kai kurie pareigūnai, praė
jusio amžiaus paskutiniojo de
šimtmečio viduryje vedę dery
bas su Rusija dėl sienos sutar
ties, lengvabūdiškai žiūrėjo į sa
vo darbą arba gal net turėjo pik
tų kėslų. Valstybės kanceliarija 
konstatavo, kad derybų su Ru
sija dėl sienos sutarties darbo 
grupė nesilaikė valstybės išduo
to mandato, nes jai buvo patikė
ti techniniai , o ne politiniai 
klausimai. Sutarties projekte 
kalbama apie dviejų valstybių 
teritoriją, o tai jau ne techninis 
klausimas. Pavasarį numatytas 
Latvijos ir Rusijos sienos sutar
ties pasirašymas žlugo, kai Lat
vija vienašališkai priėmė aiški
namąją deklaraciją. 

LONDONAS 
Londono policijos viršinin

kas vis garsiau raginamas atsis
tatydint i dėl incidento, kurio 
metu pareigūnai per klaidą nu
šovė sprogdintoju palaikytą bra
zilą, nes paaiškėjo, kad komisa
ras bandė sustabdyti tyrimą. 
J ean Charles de Menezes šali
ninkai sakė, kad Londono polici
jos komisaras Ian Blair turi pa
sitraukti , jeigu sąmoningai me
lavo apie incidentą, kai tvyrant 
įtampai po sostinėje įvykdytų 
teroro aktų metropoliteno stoty
je buvo nušautas niekuo dėtas 
27 metų elektrikas. Negana to, 
laikraštis ,,The Daily Mirror" 
pranešė, kad už įtariamojo seki
mą atsakingas aukšto rango pa
reigūnas įsakė savo vyrams pri
statyti J. Ch. de Menezes gyvą. 

KOELN 
l Vokietiją pirmojo užsienio 

vizito atvykęs popiežius Bene
diktas XVI teigė, jog džiaugiasi 
būdamas savo gimtojoje šalyje. 
kur susitiks su šimtais tūkstan
čių entuziastingai nusiteikusių 
j aunų katalikų. „Esu dėkingas 
Dievui, kuris leido man savo 
sielovadines keliones už Italijos 
ribų pradėti vizitu į savo gimti

nę", sakė jis. „Sveikas sugrįžęs 
namo, sveikas sugrįžęs į Vokie
tiją", pasveikino popiežių šalies 
prezidentas Horst Koehler. Be
nediktas XVI Koeln mieste pra
leis keturias dienas. Sekmadie
nį katalikų Pasaulio jaunimo 
dienos renginius jis užbaigs mi-
šiomis po atviru dangumi. 

PARYŽIUS 
Europos Komisija (EK) 

svarsto galimybę internete 
skelbti , juodąjį sąrašą", kuria
me būtų nurodytos oro bendro
vės ir lėktuvai, kuriems Euro
pos Sąjungos (ES) valstybėse 
narėse yra taikomi draudimai 
arba apribojimai. Apie šią gali
mybę ES transporto komisaras 
Jacąues Barrot prabilo ne
trukus po lėktuvo, kuriame bu
vo 152 prancūzai, nelaimės Ve
nesueloje. Per šią lėktuvo katas
trofą žuvo daugiausia prancūzų 
per visą komercinės aviacijos is
toriją. 

CRAVVFORD 
Visose JAV trečiadienį pro

testavo Irako karo priešininkai, 
kurie, reikšdami paramą šiame 
kare sūnaus netekusiai ir prie 
JAV prezidento poilsiavietes 
stovyklaujančiai Cindy She-
ehan, degino žvakes, dainavo ir 
skandavo. C. Sheehan ragina 
JAV prezidentą George W. Bush 
išvesti amerikiečių karius iš 
Irako, kur prieš metus žuvo jos 
sūnus. Ji patraukė karo prieši
ninkus, kurie nuo rugpjūčio 6 
dienos, kai prasidėjo jos akcija, 
plūsta į 705 gyventojus turintį 
Crawford, kur G. W. Bush mė
nesį atostogauja. Liberalios or
ganizacijos „MoveOn.org", 
..True Majority" ir „Democracy 
for America" visose 50-yje vals
tijų organizavo 1.627 protesto 
akcijas — „budėjimus už Cindy 
Sheehan". 

KARIBAI Į 

BOGOTA 
Daugiau kaip šimtas ekva-

doriečių, mėginusių nelegaliai 
emigruoti į JAV, žuvo, kai praė
jusią savaitę Ramiajame vande
nyne nuskendo perkrautas žve
jybinis laivas, kuriuo jie plaukė. 
Prie Kolumbijos krantų nusken-
dusiame laive, kuriuo leistina 
plaukti 15 žmonių, buvo 113 ke
leivių ir įgulos narių. Devyni 
žmonės kelias dienas išgyveno 
plūduriuodami ant plastikinių 
konteinerių ir kitokių nuolaužų, 
ir tik antradienį juos išgelbėjo 
žvejai. Nuo 1999 metų, kai pra
sidėjo ekonominė krizė, iš Ek
vadoro išvyko maždaug 500,000 
gyventojų — maždaug vienas iš 
25. 

AZIJA 

TOKYO 
Likus daugiau nei mėnesiui 

iki „World Expo" pabaigos, pir
mojoje XXI amžiaus pasaulinėje 
parodoje jau apsilankė daugiau 
kaip 15 mln. lankytojų, daugiau 
negu buvo numatyta visam pa
rodos laikotarpiui. Ta proga 
parodos organizatoriai surengė 
specialią šventę, kurios metu iš
dalijo dovanų, įskaitant auto
mobilį su hibridiniu varikliu ir 
apmokėtus viešbučio kamba
rius, už 5 mln. jenų (46.000 JAV 
dolerių). „Expo" įsikūrė parke, 
kuriame parengtos 121 valsty
bės ekspozicijos. Šių metų pa
saulinė paroda skirta aplinkai 
nekenksmingoms technologi
joms. 

ARTIMIEJI RYTAI 

KFAR DAROM 
Izraelio pajėgos ketvirtadie

nį pradėjo pfievarta evakuoti 
žydų naujakurius iš Gazos Ruo
že esančios Kfar Darom gyven
vietės, kuri laikoma griežtosios 
linijos šalininkų bastionu. Gy
venvietėje įsiviešpatavus chao
sui, į armijos autobusus suso
dinti naujakuriai padegė dvi sė
dynes, todėl kareiviams teko 
juos susodinti į kitus autobusus. 
Kareiviai isteriškai raudančius 
naujakurius po vieną velka iš 
namų ir tempia prie autobusų. 

Lietuva siekia „susigrąžinti p r o t u s " i tėvynę 
A t k e l t a iš 1 psl. 
kurioje dirba, ir galbūt apsis
pręsti grįžti. Anot ministro, sie
kiant prisivilioti mokslininkus j 
Lietuvą taip pat įsteigtas Moks
lininkų mobilumo centras. 

Užsienio Lietuvių rėmimo 
centras įsteigtas 2000 metais 
Pasaulio lietuvių bendruomenes 
atstovybės Lietuvoje, Mokslo ir 
studijų departamento prie Švie
timo ir mokslo ministerijos bei 
Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamento iniciatyva. 

Pagrindiniai centro tikslai 
— supažindinti užsienio lietu
vių bendruomenes su studijų 
sąlygomis ir galimybėmis Lietu
voje, skatinti bei užtikrinti fi
nansinę paramą užsienyje gyve
nančių lietuvių studijoms Lietu
vos aukštosiose mokyklose ir 
siekti glaudesnio užsienio lietu
vių bendruomenių ir Lietuvos 
aukštųjų mokyklų bendradar

biavimo. 
Spaudos konferencijoje cen

tro svarbą pabrėžęs Švietimo ir 
mokslo ministras R. Motuzas 
įsitikinęs, jog centro parama 
ypač svarbi etninių Lietuvos že
mių ir kaimyninių valstybių lie
tuviams. 

„Steigdami centrą mes gal
vojome, kaip pritraukti lietu
vius, jei, pavyzdžiui, Punske 
vyksta sparti integracija į lenkų 
kultūrą, jei kartais lietuvių vai
kai "nenori mokytis lietuvių mo
kykloje, kadangi jie auga lenkų 
kultūroje. Kartais girdime pasa
kojimų, jog vaikai net nenori, 
kad tėvai kalbėtų lietuviškai 
viešoje vietoje. O Baltarusijos 
lietuvių mokyklose būsimos stu
dijos Lietuvoje formuojamos 
kaip tikslas, kaip vizija. Ir mes 
pastebėjome, jog nemaža dalis 
studijavusių Lietuvoje čia ir lie
ka", kalbėjo R. Motuzas. 

Pasak jo. nemažai Lietuvoje 
studijas pabaigusių jaunuolių 
dalis grįžta į savo lietuviškas 
bendruomenes ir įsijungia į lie
tuvišką švietėjišką darbą. 

Centro steigimo pradžią pri
siminęs Pasaulio lietuvių ben
druomenės atstovas Lietuvoje 
Gabrielius Žemkalnis pabrėžė, 
jog apie ..protų atitekėjimą" 
centro steigėjai galvojo jau prieš 
penkerius metus. 

Per penkerius metus Užsie
nio Lietuvių rėmimo centras pa
rėmė daugiau nei 200 užsienio 
lietuvių studijas Lietuvos aukš
tosiose mokyklose. Centro duo
menimis, labiausiai studijomis 
Lietuvoje domisi Lenkijoje, Bal
tarusijoje bei Rusijoje gyvenan
tys lietuviai. Centras taip pat 
rėmė studentų iš Latvijos, Uk
rainos. Moldovos. Urugvajaus. 
Estijos ir kitų šalių studijas Lie
tuvoje-. 

Šiauliuose pasveikintas vyriausias Lietuvos kunigas 
A t k e l t a iš 1 psl. 
Senolis dienas leidžia savo kam
baryje — dažniausiai klauso ra
dijo arba meldžiasi. 

J. Povilaitis sako. maldose 
prašąs sveikatos — sau ir arti
miesiems. Globėja sako, kad dė
dė visą gyvenimą labai rūpinosi 
savo sveikata, nerūkė, saikingai 
valgė , o vyną gėrė tik svečiams 

užsukus. Pats ilgaamžis pridu
ria, kad energijos ir gyvybės šal
tinis — tai labai šaltas dušas ir 
šiek tiek sporto. 

Medikė globėja mano. kad 
ilgas amžius — tai likimo do
vana giminei. Ilgaamžių, žino, 
buvę keliose kartose. Gyvi dar ir 
jaunesnieji J. Povilaičio brolis ir 
sesuo. Šviesią atmintį ir gebė-

Šiemet studijas pradės daugiau kaip 22,000 jaunuol iu 

jimą bendrauti šimtametis dė
dė, sako globėja, išsaugojo nuo
lat būdamas tarp žmonių, besi
mokydamas, vis kuo nors besi
domėdamas — neteko jo matyti 
nuobodžiaujančio. 

Jo kambarį puošia retos do
vanos — net keli popiežių pa
laiminimai, atminimo raštai , 
meno dirbiniai. 

K a u n a s , rugpjūčio 18 d. 
(BNS) — Šiemet aukštosiose 
mokyklose studijuoti pradės 
22,156 jaunuoliai. 

Kaip sakė Lietuvos aukš
tųjų mokyklų asociacijos 
(LAMA) bendram priėmimui or
ganizuoti valdybos pirmininko 

pavaduotojas Saulius Raila, šie
met 16 aukštųjų mokyklų pra
šymus studijoms priėmė iš 
33.277 jaunuolių. 

Daugiausia abiturientų rin
kosi socialinių mokslų studijų 
programas — 60.35 proc. stojan
čiųjų. 

Šiemet pirmą kartą prie 
aukštųjų mokyklų bendram 
priėmimui prisijungė ir Vil
niaus kolegija. 

Studijų kokybės centro duo
menimis, šiuo metu šalyje įre
gistruota apie 900 aukštųjų mo
kyklų studijų programų. 

Baltųjų rūmų virtuvei pirmą kartą 
vadovaus Bush nusamdyta moteris 
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Jungtinių Valstijų preziden
to žmona Laura Bush, pastarąjį 
pusmetį ieškojusi žmogaus, 
kuris Baltųjų rūmų valgiaraš
čiui suteiktų lengvumo ir dau
giau amerikietiško stiliaus, pir
mą kartą vyriausiąja virėja 
nusamdė moterį — Filipinuose 
gimusią Cristeta Comerford. 

Išmėginę daugybę restora
nų vyriausiųjų virėjų ir kitų 
kandidatų, panorusių pakeisti 
buvusį virtuvės vadovą Walter 
Scheib, Baltieji rūmai vis tik 
apsistojo ties senbuve C. Co
merford. Ši moteris Baltųjų 
rūmų vyriausiojo virėjo pava
duotoja dirbo nuo 1995 metų. 

C. Comerford specializacija 
— tautinė bei amerikiečių vir
tuvė, tačiau ji išmano ir kla
sikinę prancūzų virtuvę, kurios 
patiekalus puikiai ruošdavo jos 
pirmtakas. 

„Ji gali pagaminti gausybę 
patiekalų, — sakė JAV pirmo
sios ponios atstovė žiniasklaidai 
Susan Whitson. — Tiek ofi
cialiems pietums, tiek asme
niniam valgiaraščiui preziden
tas ir pirmoji ponia renkasi 
sveiką maistą iš daugybės 
šviežių sudedamųjų dalių, ta
čiau jį taip pat gausiai gardina 

aromatiniais priedais". 
Ilgametį Baltųjų rūmų vir

tuvės vadovą W. Scheib, prieš 
tai dirbusį prabangiame „The 
Greenbrier" viešbutyje, pasi
kvietė buvusi pirmoji ponia 
Hillary Clinton. 

Kaip teigė glaudžius ryšius 
su rytiniu rūmų sparnu pa
laikantis prezidento adminis
tracijos pareigūnas, W. Scheib 
iš šio posto pasitraukė, kad 
Laura Bush galėtų sukurti 
pačios pageidaujamą valgia
raštį/Pavardės nenorėjęs skelb
ti pareigūnas taip pat užsiminė, 
jog nesutapo pirmosios ponios ir 
virėjo charakteriai. 

Per bandomuosius pasiro
dymus, kurių metu kandida
tams teko ruošti specialioms 
progoms ir privatiems pietums 
skirtus patiekalus, L. Bush 
tikėjosi rasti jai ir jos vyrui 
artimesnio skonio žmogų. 

Prezidentas George W. 
Bush garsėja kaip sūrainių 
mėgėjas, tačiau abu savo 
sveikata besirūpinantys su
tuoktiniai taip pat mėgsta mek-
sikietiškus patiekalus su leng
vais ir aštriais pagardais. 

Reuters-BNS 

Rusijos raketa iškėlė į kosmosą 
JAV palydovą 

Rusijos nešančioji raketa 
„Sojuz" naktį sėkmingai iškėlė į 
kosmosą amerikiečių telekomu
nikacijų palydovą ,.Galaxy 14". 

Prieš tai dėl techninių prob
lemų startas du kartus buvo 
atidėtas. Naktį į sekmadienį, 
1.28 vai. Vidurio Europos va

saros laiku, raketa pagaliau 
pakilo iš Baikonur kosmodromo 
Kazachstane. 

„Galaxy 14" 15 metų už
tikrins televizijos programų 
perdavimą bei telefono ir inter-
neto ryšį JAV. 

dpa-ELTA 

Tautinio šokio judesy, 
Tėvyne, mums gyva esi! 

Su giliu liūdesiu p ranešame , kad 2005 m. rugpjūčio 
11 d., sulaukusi 89 metų, mirė mūsų mylima Mama, 
Močiutė, Uošvė, Teta 

A t A 
Tautinių šoki tą mokytoja 
JADVYGA MEILIŪNAITĖ 

MATULAITIENĖ 
Gimė Lietuvoje, Joniškėlyje. Baigė .Aušros" mergaičių 

gimnaziją ir aukštuosius Kūno kultūros kursus Kaune. 
1937—1950 m. kūno kul tūros ir tautinių šokių mokytoja 
Pilviškių, Veiverių, Wiesbaden, Kassel ir Schvvaebische-
Gmuend lietuvių gimnazijose. 1950 m. atvyko į JAV, ap
sigyveno Nevv York. 

Per 50 savo gyvenimo metų pašventė lietuvių taut i
niams šokiams. Nuo 1950 m. vadovavo Nevv York taut inių 
šokių grupei, kur i vėliau pavadin ta „Tryptinis". Keletą 
metų vadovavo Lietuvos Vyčių ir „Rūtos" ansamblio gru
pėms. Daug metų mokė Nevv York Maironio li tuanistinėje 
mokykloje, taip pat, mokytojų studijų dienose Dainavos 
stovykloje. Su savo šokėjais dalyvavo įvairiuose tarptaut i 
niuose festivaliuose ir šventėse. Dalyvavo visose išeivijos 
Lietuvių Tautinių šokių šventėse, buvo vyriausia meno 
vadove III šventėje Čikagoje. 1994 m. dalyvavo Tautinių 
šokių šventėje Vilniuje su išeivijos šokėjais. Pr iklausė Lie
tuvių tautinių šokių ins t i tu tu i . 

Giliame liūdesyje liko duk tė Ramutė su vyru Demet-
rios Vounasis, anūka i Jean-Pau l ir Davin; giminių 
Bagdžiūnų, Šileikių, Erčių, Landsbergių šeimos JAV; gi
minės Lietuvoje; šimtai jos buvusių mokinių ir šokėjų. 

Laidotuvės įvyko rugpjūčio 15 d. Atsimainymo baž
nyčioje, Maspeth, NY, i r St . Charles kapinėse. 

Jos šviesiam atminimui , šeima prašo aukoti Lietuvių 
Tautinių šokių inst i tutui a rba Lietuvos Našlaičių globos 
komitetui ir prisiminti velionę maldose. 

L i ū d i n t i š e ima i r a r t i m i e j i 

Lokiai gali nuplaukti 
neįtikėtinus atstumus 

Turistams siūloma pabūti burliokais 

Mokslininkai aptiko žymė
tąjį poliarinį lokį, per dieną 
nuniaukusi mažiausiai 74 km 
— o galbūt net iki 100 km. 

Tai pirmasis į t ikinamas 
įrodymas, kad meškos gali 
įveikti vandeniu tokius didžiu
lius atstumus. Jos dažnai per 

metus nuklysta per tūkstančius 
kilometrų, ieškodamos grobio, 
pavvzdžiui, ruonių. Nutinka ir 
tokių beveik anekdotinių at
vejų, kai beieškodami grobio 
lokiai nukeliauja į tolimas salas 
ar kitapus plačių įlankų. 

Reuters-ELTA 

SKELBIMAI 
NEKILNOJAMASIS TURTAS 

P r o - T e a r o 

Bus.: 708-361 -08W 
VaceM* 773*54-7X3 
Fax:708-361-9618 

E-mail: 
d.i.mayer@ worldnet.att.net 
DANA ŠČERBAITĖ MAYER 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste arpriermesčiuose. kreipkitės Į 
DANUTĘ MAYER Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavvbių įkainavimas veltui. 

GREIT PARDUODA 

Jaroslavlio sr i t ies Uglič 
miesto turizmo organizatoriai 
sugalvojo naują poilsio formą — 
siūlo norintiems pabūt i bur
liokais — vilkti laivą, pranešė 
Uglič municipalinio susivieniji
mo administracijos ku l tū ros 
skyriaus viršininkė Tat jana 
Zarova. 

„Persirengę lininiais marš
kiniais, įsispyrę auta is apmu
turiuotomis kojomis į vyžas, 
turistai gali tapti laivavilkiais, 
prieš tai susiderėję su pirkliu ir 
pasirašę darbo sutart į bei su
kūrę į save panašių vargetų 
artele/, — sakė administracijos 
atstovė. 

Paskui skiriamas einanty

sis priekyje, dirbant iej i už 
duonos kąsnį, uolieji — tie, 
kurie ragina p i rmuosius , ir 
buhalteris. Po bendrų pietų, per 
kuriuos galima paragaut i ru
siškos v i r tuvės pat iekalų ir 
gurkštelti pagal senovinį recep
tą išvirto sva igaus midaus , 
savanoriai įsikinko į jungą ir 
leidžiasi į kelią. 

Tam tikslui buvo nupirkta 
320 tonų talpos naftos barža, 
kurią ir t eks vilkti Volga. 
Pr ik lausomai nuo burliokų 
skaičiaus, vandens pripilama 
nuo 200 iki 300 tonų. patikslino 
T. Zarova. Iš viso artele sukaria 
apie 3 kilometrus. 

ELTA 

-a-MKS 
First Landrnark Rea i ty 

3us. 
Res. 

773-590-0205 
708-425-7160 

RIMAS 
STANKUJ 

• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant paskola 
• Pensininkams nuolaida 

PARDUODA SIŪLO DARBĄ 

House Sale 
' SET-NEVV TIRES (R15S) 
ERIDCES 
AUTOMATIC DISVVASHERS 
MICROVVAVES 
LOTS OF FURNITURE 
E v e r y t h i n g m u š t g o 
Call G a r r y 7 0 8 - 2 2 9 - 2 1 0 5 

IŠNUOMOJA 

CNAs HHAs 
LIVE-IN 

Seeking experienced and dedicated 
caregivers for LIVE-IN cases 2~years 

experience in a home care sett ing 
required Top pay, paid vocation, nice 
homes and wi l l scbedule around your 
childcare needs. Driver's license and 

car preferred. EOE. Please call 

8 4 7 - 4 0 5 - 0 2 0 1 
SeniorBridge 

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

2 mieg. -S770-S810. 
1 mėnuo nemokamai. 

Tel. 630-'M 0-0644. Janą. 

PASLAUGOS 

Reikalingi vairuotojai ir 
d a r b u o t o j a i B o z e m a n , M o n t a n a . 

Graži vietovė ir geras atlyginimas 
Apmokysime t inkamus kandidatus. 
Mergar.thaier Transfer & Storage 

8 0 0 - 8 5 1 5 7 4 9 

Krovniu gabenimas 
lėktuvu j visas pasaut'O šalis 

Air Freighi 
Automobiliu pirkimai oei 
smnt rr-as ; visas pasaulio saits 

Kroviniu pervedimas 
visoje Amerikoje 

Trucking 

S— . kiu siuntinių siuntimas bei 
p-isiarynas i namus Lietuvoje. Latv.ioje 
Estijoje. Baltarusijoje bei Jkraiooie 

STATE FARM 
INSl RAM I 

U T O M O B I U O . 
\ \ M l . SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 
Mgr Aukse S Kane. 

Vilma jaruliene. 
Virginija Smuik.ittienc 
kalba lietuviškai 

FR\NK ZAPOUS 
<:08 1/2 VVest 95th St.. 

Fvergreen Park. II 60805 
Tel. 70X-424-SA54.77.̂ 58I->W.54 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

L I N D C R 

2212 West Ccrmak Road. Chicago, TL 60608 
747 

Stephcn M. Oksas. President 
Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 100 Melų. 

http://�MoveOn.org
http://worldnet.att.net
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

ČIKAGOS LIETUVIŲ PENSININKŲ 
sąjungos gegužinė įvyks rug
pjūčio 28 d., sekmadienį, 12 
v.p.p. Šaulių namuose: 2417 W. 
43 gatvė. Skambės A. Barniškio 
muzika. Bus skanus maistas, 
veiks baras. Kviečiami visi gau
siai dalyvauti ir linksmai pra
leisti sekmadienio popietę. 

ŠILUVOS ATLAIDAI - ŠVČ. MER-
gelės Marijos Gimimo parapijo
je prasidės ketvirtadienį, rug
sėjo 8 d. Nuoširdžiai kviečiame 
bendrai maldai, pagerbiant Ši
luvos Mariją. Siūlome įsigyti 
spalvingas (geltona, žalia, rau
dona) apyrankes, an t kurių 
užrašyta „Šiluvos Marija mels
ki už mus". Auka už apyrankę 3 
dol., jas galima įsigyti klebonijo
je darbo laiku. Taip pa t visus 
kviečiame dalyvauti Šiluvos 
atlaidų procesijoje, kur i įvyks 
sekmadienį, rugsėjo 11 d., po 
10:30 v.r. šv. Mišių, kuriose 
turėsime garbingą svečią vys
kupą Gustavo Garsia-Siller. 
Pranešame, kad nuo šių metų 
rugsėjo 1 d., Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijoje darbuosis 
vikaras, atvykęs iš Lietuvos, 
kun. Dr. Arvydas Žygas. 

„SAULUTĖS", LIETUVOS VAIKŲ 
globos būrelio susirinkimas bus 
penktadienį, rugpjūčio 26 d., 3 
v.p.p. Indrės Tijūnėlienės na
muose, 414 Freehauf St., Le-
mont, IL- 60439, tel. 630-243-
7275 arba 630-243-6435. Lau
kiami visi, norintys padėti var
gingai gyvenantiems vaikams 
bei studentams Lietuvoje. 

RUGPJŪČIO 28 D. VISI KVIEČIAMI 
apsilankyti Amerikos lietuvių 

inžinierių ir architektų sąjun
gos (ALIAS) Čikagos skyriaus 
ruošiamoje gegužinėje. Jau de
vynerius metus ji vyksta Mi-
chianoje, MI, svetingoje Mar-
chertų-Rudaičių sodyboje. Pra
džia 11 v.r. Smulkesnė informa
cija tel. 630-257-6451. 

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS, 
East Chicago apylinkės valdyba 
ruošia tradicinę gegužinę, kuri 
įvyks rugpjūčio 28 d., 1 v.p.p. 
gražioje A. ir B. Vilučių gyven
vietėje, 1143 Southview Dr., 
Shererville, IN. Bus loterija. 
Kviečiami visi lietuviai prie 
skanaus maisto bei įvairių 
gėrimų smagiai praleisti laiką. 

KUN. ANTANAS GRAŽULIS, S), 
aukos šv. Mišias rugpjūčio 21 
d., 1 v.p.p. Beverly Shores baž
nyčioje. Visi kviečiami. 

RUGPJŪČIO 28 D., ŠVČ. M. MA-
rijos Nekalto Prasidėjimo para
pijoje, Brighton Park, po lietu
viškų šv. Mišių bus įdomus 
susitikimas su Lietuvos Seimo 
nariu Petru Gražuliu. Seimo 
narys pasidalins paskutinėmis 
naujienomis iš Lietuvos poli
tinio gyvenimo. Po to bus 
vaišės. Kviečiami visi. 

BALFO CENTRO ĮSTAIGOS 
darbo valandos nuo š.m. rug
pjūčio 22 d. pasikeitė. Įstaiga 
bus at idaryta 4 dienas per 
savaitę, nuo antradienio iki 
penktadienio, nuo 9 v.r. iki 4 
v.p.p. Pirmadieniais uždaryta. 
Įstaigos adresas: 4545 West 
63rd Street, Chicago, IL 60629 
(Draugo pastate). Tel. 773-767-
3401, faksas: 773-767-3402. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500 

„DRAUGO" KNYGYNĖLYJE 

Vytautas Landsbergis 
M. K. Čiurlionis. Time and Content' 

Knyga išleista 1992 m. 
Vilniuje. Tai M. K. Čiurlionio 
gyvenimo ir kūrybos apžvalga. 
Spausdinami Čiurlionio pa
veikslai bei muzikinių kūrinių 
ištraukos. Tai labai įdomi, 
anglų kalba išleista, Vytauto 
Landsbergio knyga apie vieną 
iškiliausių mūsų tautos me
nininkų. 

Knygos kaina 10 dol. pri
dedant 9 proc. užsisakantiems 
IL valstijoje. Knygos persiunti
mo kaina 5 dol.. už kiekvieną pa
pildomą knygą 1 dol. mokestis. 

VVuutas Landsbergis 

M.K.ČIURL10NIS. 

Klemensas jura 
„Monsinjoras" 

Ši knyga apie prelatą Ze
noną Ignatavičių, gyvenusį ir 
dirbusį Brazilijos lietuvių ben
druomenėje. 

Kunigas, kanauninkas, pre
latas, visuomenininkas ir visų 
draugas, Z. Ignatavičius buvo 
pavyzdys visai mūsų tautai, 
šviesiausias krikščioniškojo pa
saulio apaštalas. Kuklus kas
dieniniame gyvenime, vis mė
tomas ir mėtomas tarp Brazi
lijos ir Romos, j is įrėžė gilią 
vagą ypač Rio de Janeiro lietu
vių suskydusioje kolonijoje, 
įžangos žodyje šios knygos 
autorius rašo: ,.Vykdydamas 
brangaus bičiulio Zenono valią, 
stengiausi, kiek tik mano silp
nos jėgos leido, tolimos pra
eities dienų ižgyventus baisu
mus perkelti j šios kuklios kny
gos puslapius. Savo pažadą, lyg 
ir įsipareigojimą, dar kartą 
patvirtinau, aplankydamas, 
dabar jau apleistą, siaurą ir 
niūrų Rio Katedros kambarėlį, 
kuriame dar jaučiau šalia savęs 
Jo artumą... Užmerkiau akis, 
lyg laukdamas - staiga išgirsti 
Mielojo Monsinjoro švelniai 
malonų balsą... Ieškojau tik 

, , BALT IJOS FI 
„M 

Filmų gamybos kompanija 
„Baltijos filmų grupė" pradeda 
kurti dokumentinį filmą apie 
vieną garsiausių lietuvių išeivi
jos dailininkų - vitražistą ir 
tapytoją Albiną Elskų. Valan
dos trukmės videojuostoje pla
nuojama įamžinti JAV baž
nyčias puošiančius A. Elskaus 
vitražus ir atskleisti savitą me
nininko asmenybę. 

Drauge su filmo „Meno 
sėklos" idėjos autore, žinoma 

KOHSIHttfttf. 

dvasinio kontakto, gerai žino
damas, kad jo kūnas ramiai po 
visų ilgų vasarų ilsisi Amži
name mieste - Romoje, Campo 
Verano kapinyne". 

Knygos kaina 10 dol. pride
dant 9 proc. užsisakantiems IL 
valstijoje. Knygos persiuntimo 
kaina 5 dol., už kiekvieną pa
pildomą knygą 1 dol. mokestis. 

„Draugo" knygynėlio adre
sas: 4545 West 63rd Street, 
Chicago, IL 60629. Telefonas 
pasiteiravimui 773-585-9500. 

Parengia 
Vitalija Si re ik is 

Amerikos lietuvių kultūros vei
kėja Beatriče Kleizaite-Vasaris 
ir operatoriumi Algimantu Mi-
kutėnu filmo režisierius Gytis 
Lukšas išvyko į JAV. Iki 
rugsėjo antrosios bus filmuoja
ma New York, Xew Jersey ir 
Maine valstijoje, k u r dabar 
gyvena menininkas . 

Filmavimo grupės laukia 
intensyvus darbas . Kaip sakė 
filmo režisierius - „darbo daug, 
o dienų mažai". 

A. Elskaus darbas. 

IEŠKO GIMINIŲ 
Aurelija Malinauskienė prašo pagalbos gauti žinių apie gimi

naičio Petro Malinausko mirties datą bei vietą. Pet ras Mali
nauskas (Peter Malinovskis), Motiejaus, gimė 1872 m. gegužės 1 
d., Šiaulių apskrityje, Pakruojo valsčiuje. Poškiečių kaime. XX a. I 
pusėje gyveno ir dirbo JAV, Florida. Paskutinį kartą iš Lietuvos, 
t.y. Radviliškio valsčiaus, Aukštelkų kaimo apylinkių pasi traukė 
sovietams antrą kartą okupavus Lietuvą. Mirė XX a. 7 dešimt
metyje, JAV. 

Aurelija Malinauskienė, „Aušros" muziejus, Aušros ai. 47, LT 
- 76301, Šiauliai, Lietuva. Tel. 370-615-39425, faksas 370-41-
526933. 

Eglė Juodvalkį, ir Magdalena B. Stankūnienė - dvi cikagietės, vasarą 
susitikusios Lietuvoje, Paežerių dvare. K. Inkratos nuotr. 



.MAl" JAV SUKS FILMĄ 
ENO SĖKLOS / / 

Grįžę iš JAV filmo kūrėjai 
vitražisto talento ištakų ieškos 
Lietuvoje - filmuos Kaune, kur 
gyveno menininko šeima, Že
maitijos kaime, kur jis praleis
davo vasaras . 

Main valstijoje gyvenantis 
78 metų A. Elskus yra pa
saulinio garso vitražistas, 102 
metus gyvuojančios Amerikos 
vi tražo asociacijos (Stained 
Glass Association of America) 
garbės narys , pelnęs prestižinį 
šios organizacijos apdovano
j imą už viso gyvenimo pa
siekimus. 

Dai l ininkas gimė Kaune, 
Antrojo pasaulinio karo metais 
studijavo Kauno taikomosios ir 
dekoratyvinės dailės institute. 
Pasi t raukęs į Vokietiją, Darmš-
tato aukštojoje technikos mo
kykloje studijavo architektūrą, 
Fraiburge - tapybą. Nuo 1949 
metų gyvendamas Jungtinėse 
Amerikos Valstijose, Čikagoje 
mokėsi vitražo studijoje, vėliau 
dirbo George Durhan vitražo 
studijoje New York, dar vėliau 
tapo laisvuoju menininku. 

1973-1992 metais meninin
kas dėstė Fordham universitete 
ir Parsons dizaino mokykloje, 
New York. Vadovavo New York 
lietuvių dailininkų sąjungai, 
surengė autorines parodas 
įvairiose Amerikos valstijose, 
Vat ikano muziejuje Romoje, 
parašė knygą „Piešimo ant 
stiklo menas". 

A. Elskus sukūrė daugiau 
kaip šimtą monumentalių sak
ralinės dailės darbų - vitražų ir 

Albinas Elskus. 

mozaikų. New York Šv. Kot
rynos Sienietės ir Kristaus 
apreiškimo, Washington Švč. 
Mergelės Marijos Nekaltojo 
Prasidėjimo bažnyčiose, Liu
teronų bažnyčioje Staten Is-
land, Rockefeller universitete, 
Dangaus Vartų kapinių mau
zoliejuje New Jersey valstijoje 
ir daugelį kitų. Pasak dailė
tyrininkų, nuostabių spalvų A. 
Elskaus vitražai yra laisvos 
kompozicijos, figūros neskaido
mos švino juostų, primenančios 
tapytas. 

Daugiau kaip 100,000 Lt 
kainuosiančios dokumentinės 
videojuostos premjera numa
toma kitąmet. 

Pagal ELTA parengė 
Vitalija S ire ikis A. Elskaus vitražo fragmentas. 

A, fjisKaus Knygos , 
stiklo menas" viršelis. 

Piešimo ant A. Elskus pasirašo savo knygoje. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TELEVIZIJA 

TRANSLIUOJA MUMS 
IR APIE MUS! 

Neseniai dešimtmetį at
šventusi Amerikos lietuvių te
levizija, rugpjūčio 2 d. pradėjo 
t ransl iuot i lietuviškas laidas 
tris ka r tus per savaitę - antra
dieniais, ketvirtadieniais ir 
sekmadieniais nuo 7 v.v. iki 8 
v.v. 48-uoju kanalu. Laidos kar
tojamos antradieniais, ketvir
tadienia is ir penktadieniais 
nuo 1:30 v.p.p. iki 2:30 v.p.p. 

Visą šį mėnesį, antradie
niais, Amerikos lietuvių tele
vizija rodo geriausias, per 
dešimt metų sukurtas, laidas. 
Jose ir pokalbiai su įdomiais 
žmonėmis - menininkais, mu
zikantais, rašytojais, ir lietuvių 
gyvenimo išeivijoje kasdienybė 
bei šventės. Galima teigti, kad 
tai išeivijos lietuvių ,,aukso 
fondai", kuriuose įamžinta do
kumentinė medžiaga iš Ameri
kos lietuvių gyvenimo ir veiklos. 

O nuo rugsėjo iki spalio, 

Skelbimas n 

• Amerikos lietuvių radi
jas, vad. Anatolijus Siutas — 
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
per WCEV 14.50 AM Tel. 
773-847-4903, adresas 4459 
S. Francjsco, Chicago. IL 60632. 

antradieniais, Amerikos lietu
vių televizija rodys Andriaus 
Tapino filmus apie Amerikos 
lietuvius. Argi jums neįdomu, 
kaip mūsų, išeivijos lietuvių 
gyvenimą vaizduoja režisierius, 
vos kelis mėnesius pabuvęs 
Amerikoje? Išties smalsu. Tad, 
kviečiame visus žiūrėti doku
mentinį filmą apie Amerikos 
lietuvius Andriaus Tapino 
akimis. 

ALTV turi dar vieną gerą 
naujieną - nuo rugsėjo 1 dienos 
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Amerikos lietuvių televiziją 
matys ir tie, kurie turi savo 
namuose kabelinę televiziją. 
Tik reikia turėti „Digital Box". 
T.y. dėžutė, kurią turi visi, 
žiūrintys kanalus, praside
dančius nuo 100-ojo kanalo į 
viršų: 101, 102... Beje. jei netu
rite „Digital Box". tai galite ją 
nusipirkti. Ji kainuoja tik 3-6 
dolerius per mėnesį. Per ka
belinę televiziją lietuviškos lai
dos bus transliuojamos taip pat 
6 kartus per savaitę. Trans
liuojantis kanalas - 248. 

Vitalija Sireikis 

Nuotraukoje Amerikos lietuvių televizijos įkūrėjas ir vadovas Arvydas 
Reneckis Edvardo Šulaičio nuotr. 


