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Du Viktorai rungtyniauja, kuris valdys Ukrainą
ninko postą, sudarydamas neįtikėti
ną dviejų politikų, kurių konkurenci
nė kova buvo pagrindinė audringo
politinio gyvenimo Ukrainoje tema,
sąjungą.
Skirtingose barikadų pusėse

V Janukovič (k) ir V Juščenko.

Kiev Ukraine News Blog nuotr.

Kijevas, rugpjūčio 3 d. („Reuters"/BNS) — Ukrainos prezidentas
Viktor Juščenko ir jo varžovas Viktor
Janukovič neturi nieko bendra, išskyrus vardus, bet likimas juos nuolat

suveda vieną su kitu.
V Juščenko naktį iš trečiadienio į
ketvirtadienį sukandęs dantis sutiko
teikti Aukščiausiajai Radai V Janukovič kandidatūrą į ministro pirmi

Paskirti n a u j i e j i a m b a s a d o r i a i
Vilnius, rugpjūčio 3 d. (BNS) —
Prezidentas Valdas Adamkus pasira
šė dekretus dėl naujųjų Lietuvos am
basadorių paskyrimo Japonijoje, Iz
raelyje ir Jungtinėje Karalystėje.
Ketvirtadienį V. Adamkus priė
mė naujuosius ambasadorius ir per
davė jiems skiriamuosius raštus, ku
riuos jie įteiks valstybių, kur rezi
duos, vadovams.
Lietuvos ambasadoriumi Japoni
joje nuo rugsėjo 18 dienos skiriamas
dabar Užsienio reikalų ministerijos
Azijos ir Okeanijos šalių skyriui va
dovaujantis Dainius Kamaitis.
D. Kamaitis nuo 1998 iki 2002

metų, būdamas laikinuoju reikalų
patikėtiniu, jau vadovavo Lietuvos
ambasadai Japonijoje, jis moka japo
nų kalbą.
Lietuvos ambasadore Izraelyje
nuo rugpjūčio-2£ dienos taps buvusi
ambasadorė Prancūzijoje, dabar —
URM Personalo departamento direk
torė Asta Skaisgirytė—Liauškienė.
Izraelyje ji pakeis Alfonsą Eidintą,
kuris prieš keletą mėnesių buvo pas
kirtas ambasadoriumi Norvegijoje.
Iš Washington, DC, į Londoną
persikels Vygaudas Ušackas, kuris
ambasadoriaus Didžiojoje Britanijoje
poste pakeis Aurimą Taurantą.

Istoriją siūlo tyrinėti psichiatrams
Vilnius, rugpjūčio 3 d. (BNS) —
Maskvoje įsikūrusi leidykla „Eu
ropa" išleido knygą „Lietuvos tra
gedija: 1941 - 1944. Archyvinių do
kumentų rinkinys apie Lietuvos ko
laborantų nusikaltimus Antrojo pa
saulinio karo metais". Knygoje tvir
tinama, kad rinkinyje pirmą kartą
publikuoti archyviniai dokumentai
apie nacistų „mirties fabrikus" Pa
neriuose ir kitose Lietuvos vietovėse.
Esą dokumentais siekiama at
skleisti, kiek prie to prisidėjo į hitle
rininkų pusę perėję lietuviai.
Knygos pratarmėje rašoma: „Ką
gi tokio vos per vienerius metus nuo
1940 iki 1941-ųjų Lietuvoje spėjo nu
veikti tarybų valdžia, kad užsitarna
vo tokią lietuvių neapykantą, jog atė
jus pirmiesiems vokiečių karei
viams, jie pradėjo kruviną kovą?
Atsakymas akivaizdus. To, kas vyko
Lietuvoje, logiškai paaiškinti neįma-

Iš Kremliaus bokštų toliau sklinda pro
paganda.
noma. Lietuva buvo virtusi mirties
fabriku. Ir aiškintis to priežastis, at
rodo, turi ne istorikai, o psichiatrai ir
psichoanalitikai", — rašoma naujojo
je knygoje.

„Du Viktorai" — savotiška
metafora 47 milijonų gyventojų tu
rinčiai šaliai, kurios daugiausia ukrainietiškai kalbantys Vakarai ver
žiasi į Europą, o rusakalbiai Rytai
yra glaudžiai susiję su Rusija.
Jie buvo skirtingose barikadų
pusėse ir per „oranžinę revoliuciją"
beveik prieš dvejus metus. Valdžiai
lojali rinkimų komisija paskelbė V.
Janukovič, kuris tada buvo ministras
pirmininkas, prezidento rinkimų nu
galėtoju. Tada V. Juščenko sukvietė
tūkstančius žmonių į masines pro
testo akcijas, priversdamas pakeisti
balsavimo rezultatus.
V Janukovič buvo pažemintas,
bet rengėsi atkirčiui. Jo Regionų par-

Buvęs prezidento
patarėjas liko
už durų
Vilnius, rugpjūčio 3 d. (BNS) —
Pas premjerą Gediminą Kirkilą ket
virtadienį pakviestas buvęs prezi
dento patarėjas Darius Gudelis liko
už durų.
Ketvirtadienį ryte į Vyriausybę
atvykęs D. Gudelis sužinojo, kad su
premjeru iš ryto susitikti nepavyks,
mat ministro pirmininko darbotvar
kėje šis susitikimas numatytas vė
liau — 4 valandą po pietų.
D. Gudelis žurnalistams tvirti
no, jog iš ministro pirmininko sekre
toriato gavęs kvietimą atvykti 9 vai.
30 min. ryto.
„Kaip padorus eilinis Lietuvos
pilietis premjero kviečiamas atvy
kau, kaip man pranešė jo sekretoria
tas, 9 valandos 30 minučių ir apie ne
susipratimą turėtų paaiškinti pats
sekretoriatas arba vyriausiasis mi
nistro pirmininko patarėjas Juozas
Bernatonis", — sakė D. Gudelis.
Buvęs prezidento patarėjas leido
suprasti, jog konkrečiai susitikimo
detalės buvo derinamos su premjero
G. Kirkilo vyriausiuoju patarėju J.
Bernatonių.
„Mane šiek tiek stebina vyriau
siojo patarėjo elgesys", — pridūrė D.
Gudelis.
Premjeras G. Kirkilas ketvirta
dienį interviu Žinių radijui pakartojo
neketinantis į savo komandą priimti
iš prezidento patarėjo pareigų atleis
to D. Gudelio.
„Su D. Gudeliu kalbėsime. Ka
dangi esame susitarę susitiksime,
aptarsime,
Nukelta j 6 psl.

tija iškovojo pergalę per parlamento
rinkimus 2006 metų kovą, ir V Juš
čenko nebeliko nieko kita kaip tik
bendradarbiauti su politiniais prieši
ninkais.
V Juščenko — 51-erių metų sto
tingas buvęs Centrinio banko vado
vas, vedęs amerikietę ir linkęs kalbė
ti daugiausia gimtąja ukrainiečių
kalba, siekia, kad Ukraina įstotų į
NATO ir Europos Sąjungą (ES).
Nukelta į 7 psl.

Šiame
numeryje:
•Sporto apžvalga.
•O kuo pateisinti Lietuvos
gyventojus?
•Tą garbę gavome užgimę...
•ALRK Federacijos jaunimo
stovykla prieš 50 metų.
•Amerikiečiai vertina
lietuvį sportininką.
•Lietuvos istorija ir kinas.
•Sporto įvairovės.
•50-oji LFB studijų savaitė
Dainavoje.
•Miesto panorama.
•Iš arti ir toli.
•Čikagoje ir apylinkėse.
Valiutų santykis
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SPORTO

APŽVALGA

R. BERANKIS IŠMĖGINS JĖGAS
„US OPEN" ČEMPIONATE
Lietuvos tenisininkas Ričardas amžiaus žaidėjas pasiekė tokį didelį
Berankis, praėjusią savaitę Italijoje meistriškumą, — pažymėjo A. Ras
pelnęs Europos jaunių (iki 16 metų) lanas. — Tikimės, kad Ričardas atei
teniso čempionato bronzos medalį, tyje įvykdys reikalavimus dalyvauti
rugsėjo pradžioje pirmą kartą daly olimpinėse žaidynėse".
vaus atvirojo JAV teniso čempionato
R. Berankis pakeliui į Europos
(„US Open") jaunių (iki 18 metų) čempionato pusfinalį nugalėjo Veng
varžybose.
rijos, Ispanijos, Italijos ir Olandijos
Iki tol 16-metis tenisininkas žais tenisininkus, o pusfinalio kovos ne
Lietuvos Prezidento taurės ir Vito galėjo baigti dėl nugaros skausmų.
Gerulaičio vardo vyrų teniso tur
„Pasiekimas labai aukštas. Už
nyruose Vilniuje bei atvirajame imti trečiąją vietą Europos čempi
Kanados jaunių čempionate.
onate nėra paprasta. Be to, šiemet
R. Berankis šiemet jau dalyvavo Europos pirmenybėse dalyvavo patys
viename „Grand Slam" serijos tur stipriausi jauniai, — teigė R. Balnyre — atvirajame Australijos čem žekas. — Nugaros skausmai Ričardą
ėmė kamuoti jau ketvirtfinalyje,
pionate.
Kūno kultūros ir sporto departa kuriame pavyko iškovoti pergalę.
mento generalinis direktorius Algir Tačiau pusfinalyje teko pasitraukti.
das Raslanas už puikų pasirodymą Nepasisekė, tačiau džiaugiamės ir
Europos pirmenybėse R. Berankiui ir trečiąja vieta. Teniso specialistų
jo treneriui Remigijui Balžekui ant nuomone, pergalė turėjo būti mūsų
kišenėje".
radieni jteikė Padėkos medalius.
R. Berankis sakė, kad jam buvo
„Tai mažas stebuklas — tokio

Ričardas Berankis

smagu rungtyniauti Italijoje, kur
varžybas stebėjo daug žiūrovų. Te
nisininkas labiausiai liko patenkin
tas savo žaidimu aštuntfinalyje prieš
varžybų šeimininkų atstovą, penk
tąją turnyro raketę Davide Della
Tommasina. Beje, šis mačas truko
tris valandas ir baigėsi jau po vidur
nakčio.
R. Berankis prieš Europos čem
pionatą su Tarptautinės teniso fe
deracijos (ITF) globojama komanda
dalyvavo penkiuose turnyruose Afri
koje. Lietuvis tapo keturių turnyrų

Pasaulio krepšinio čempionato kovos
telefonų ekranuose
Lietuvos krepšinio gerbėjai rug tyje „Krepšinis" kiekvieną dieną yra
pjūčio 19 — rugsėjo 3 dienomis Ja rašomas rinktinės dienoraštis. Čia
ponijoje vyksiančio pasaulio krepši galima sužinoti daug įdomybių iš
nio čempionato kovas galės stebėti ir čempionatui besirengiančių krepši
mobiliojo interneto portale, „Omni ninkų gyvenimo. Dienoraštį jau gali
SurfPort". Telekomunikacijų ben skaityti ir apie krepšininkus dar dau
drovė „Omnitel" susitarė su Tarp giau sužinoti visi portalo lankytojai.
tautine krepšinio federacija (FIBA) ir Pasaulio krepšinio čempionatui skir
dėl specialių reportažų bei „gyvos" toje skiltyje esantis dienoraštis bus
rašomas ir per visas pirmenybes Ja
statistikos pateikimo.
„Omni SurfPort" tapo vieninte ponijoje. Čia yra ir smagios vaizdo
liu Lietuvoje mobiliojo interneto por istorijos iš treniruočių stovyklos, ku
talu, tiesiogiai transliuosiančiu pasau rias galima atsisiųsti į savo mobilųjį
telefoną.
lio krepšinio čempionato rungtynes.
„Mūsų moderniems vartotojams
„Omnitel" kartu su septyniais
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės suteikiame galimybę apie rinktinės
nariais krepšinio naujienas, kurios vyrus sužinoti pirmiesiems ir tiesio
bus pasiekiamos mobiliuoju telefonu giai stebėti rungtynes savo mobilia
kiekvienam „Omnitel" ir „Omnitel jame telefone, kur bebūtų", — teigė
Extra" vartotojui, penktadienį pris „Omnitel" rinkodaros direktorius
tatė neseniai netoli Elektrėnų ati Giedrius Makauskas.
Čempionato metu portale bus pa
darytame „Sostinių golfo klubo"
teikiamos
ir karščiausios naujienos,
aikštyne.
Mobiliojo interneto portalo „Om rungtynių vaizdo klipai, turnyro len
ni SurfPort" (adresu wap.sp.lt) skil telės, nuotraukų galerija, komandų

Golfo varžybose geriausiai sekėsi Lietuvos krepšinio rinktinės puolėjui Dariui
Songailai
T o m o Gaubta (ELTA) n u c t r

ir mobiliųjų

nugalėtoju — laimėjo vienerias
vienetų ir trejas dvejetų varžybas. R
Balžekas sakė, kad Afrikoje Ričardu
teko atlaikyti labai didelį krūvį —
jaunasis Lietuvos tenisininkas Ma
roke ir Tunise per penkias savaites
sužaidė net 31 mačą.
R. Balžekas pažymėjo, kad stip
rioji jo auklėtinio pusė — psicholo
ginė ramybė ekstremaliomis situaci
jomis, o labiausiai reikėtų tobulinti
padavimą.
Pats R. Berankis sakė, kad jis
nesistengia kopijuoti jokios teniso
garsenybės. Tenisininko treneris
pridūrė, kad jau atsiranda jaunųjų
teniso žaidėjų, kurie mokosi iš
Ričardo.
R. Berankis 2004 metų spalio
mėnesį laimėjo Europos jaunių
„Masters" turnyrą, o tų pačių metų
gruodžio mėnesį — neoficialų pa
saulio jaunių (iki 14 metų) teniso
čempionatą. 2005 metų neoficialiame
pasaulio jaunių (iki 16 metų) čempi
onate jis pelnė bronzos medalį.
Lietuvos teniso sąjungos (LTS)
prezidentas Liutauras Radzevičius
sakė, kad kitą savaitę Vilniuje
prasidėsiančiame 17-ajame tarptau
tiniame vyrų teniso turnyre Lietuvos
Prezidento taurei laimėti, be R.
Berankio, pagrindinėse varžybose
dar dalyvaus Gvidas Sabeckis, Danielis Lencina ir Mindaugas Čeledinas. Pirmas pagal reitingą bus latvis
Andis Juška. Jis pasaulio reitingų
lentelėje užima 406-ąją vietą.
ELTA
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aprašymai. G. Makauskas sakė, kad
„Omnitel" klientai galbūt turės gali
mybę parsisiųsti ir specialius repor
tažus iš Japonijos apie Lietuvos rink
tinę.
Portalo lankytojų laukia įvairios
su krepšiniu susijusios pramogos —
pyptonai, fono paveikslėliai ir poli
foninės melodijos, kurias galima par
sisiųsti į savo mobilųjį telefoną.
G. Makauskas sakė, kad „Om
nitel" per čempionatą Vilniuje, prie
Baltojo tilto, pastatys didžiulį ek
raną, kuriame bus galima stebėti
tiesiogines rungtynių transliacijas
bei vaizdo įrašus.
Po pristatymo krepšininkai ir
treneriai bei žiniasklaidos atstovai
išbandė jėgas golfo aikštyne toliausio
smūgio varžybose. Daugeliui tai buvo
pirmasis apsilankymas golfo aikš
tyne. Geriausiai sekėsi Dariui Son
gailai. Jo smūgiuotas kamuoliukas
nuskriejo 160 metrų. Antrąją vietą
užėmė treneris Valdemaras Chomi
čius (107,5 m), trečiąją — Kšištofas
Lavrinovičius (107 m). Toliau išsi
rikiavo Linas Kleiza (100 m), trene
ris Gintaras Krapikas (56 m), Darjušas Lavrinovičius (52,5 m) ir Simas
Jasaitis (20 m). Žiniasklaidos grupės
varžybose geriausias rezultatas buvo
143 m.
Už Atlanto rungtyniaujantis D.
Songaila sakė, kad jis golfą yra žaidęs
ne kartą. „Tai labai patraukli sporto
šaka. Norėčiau dažniau žaisti golfą,
tačiau nėra kada — atostogų pasta
raisiais metais turiu labai nedaug",
— sakė D. Songaila.
28 metų 203 cm ūgio puolėjas
neseniai pasirašė penkerių mėtų
sutartį su NBA klubu „VVashington
Wizards". Darius pasidžiaugė, kad
ateinančios vasaros bus ramesnės,
nes nebereikės sukti galvos, kurį
klubą pasirinkti.
ELTA
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MetamsSI20.00 • 1/2 metų $65.00
• 3 mėn.$45.00
Kanadoje ir kitur (USD)
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TĄ GARBĘ G A V O M E
UŽGIMĘ...
ALGIMANTAS ZOLUBAS
Rašinyje „Biznis ir tautybė", ku
rį užtikau 1936 m. liepos 16 d.
Lietuvos šaulių laikraštyje „Trimi
tas", rašytojas Petras Babickas ap
žvelgia tautybės ir verslo santykį.
Rašytojas pastebi, kad parduotuvių
savininkai dažnai šneka ta kalba,
kokia kalba šneka pirkėjas, nes „Biz
nis yra biznis", „Pirma biznis, paskui
malonumai". Nors tokios nuostatos
esą kiek kritikuotinos, tačiau padik
tuotos sveiko proto ir gyvenimo iš
mėgintos. Autorius atkreipia dėmesį
į lietuviškų pavardžių kaitą Ameri
koje. „Januch, Kelia, Wersells, Bertach, Juška, Waitches, Stanley,
Czyz, Schamett ir t.t. mirgėte mirga
lietuviškuose kvartaluose ir pagal jų
prašymą negali suprasti, kurios tau
tos įmonės savininkas ir todėl jis gali
sulaukti ne tik lietuvių klientų. Kita
vertus, Amerikos administracijai ir
publikai lengviau ištarti trumpesnes
pavardes, ypač, kad ten nevartojama
moteriškom pavardėm galūnė „aite",
ar „ienė". Mr. Bertach (ponas B.) ir
Miss Bertach (ponia B.), tai, tiesa,
mūsų ausiai labai keistai skamba,
bet Amerikoj, rodos, būtina, ir turi
me su tuo skaitytis..." Rašytojas
pateikia ir kuriozišką atvejį: „Bene
Detroit man teko skaityti vienintelį
savo rūšies dokumentą — iškabą
prie paprastų įstaigos durų. Joje
buvo aiškiai juodai ant balto parašy
ta: 'Polski liekarz', 'Lietuvis dak
taras', 'Ruskij doktor'. Šita daktarų
'trejybė' buvo vienas asmuo, kuris
nebuvo vienos kurios minėtos tautos
atstovas, o buvo grynas... žydas".
Čia dera pridurti, kad ir auto
riaus sesuo aktorė Uršulė Babickaitė, vaidinusi užsienio teatruose,
buvo iškeitusi savo vardą ir pavardę
į Une Baye. Vardą jai „įpiršo" rašy
tojas Balys Sruoga, o pavardę — pati
susipratusi, nes amerikiečiai, skai
tydami jos pavardę, įvardydavo ją
„katės vaiku" (Baby Cat), kita ver
tus, sudėtingas vardas bei pavardė
aktoriui esąs kliuvinys būti žinomes
nių.
Tačiau, jei paklaustume Mr.
Bertach (Bertašių) ar Mr. Januch
(Jonušą), kokia jų tautybė, neabe
jotinai sulauktume atsakymo —
„lietuvis". Unės Babickaitės ne tik
tautybės, bet ir pilietybės vertinimas
jos pačios prisiminimuose yra
įspūdingas, pamokantis, todėl greta
šio rašinėlio pateikiama ištrauka iš
knygos „Unė Babickaitė-Graičiūnienė, atsiminimai, dienoraštis,
laiškai" (Scena, Vilnius, 2001).
Keisti vardus ar pavardes gali
rastis priežasčių ne vien dėl verslo,
tačiau iškeisti tautybę ar pilietybę
dėl verslo ar kitokių priežasčių —
nepateisinamas reiškinys, laikytinas
didele tautine nuodėme, nes tautybė
yra vertybė, todėl ir vardas bei pa
vardė ir net priesagos „ytė" ar „ienė",
atspindinčios tą vertybę, yra bran
gintinos.
Garbingas Šveicarijos sūnus ir
didis Lietuvos patriotas profesorius
Juozas Eretas-Jakaitis knygoje
„Išeivijos klausimu" (Roma, LKMA,
1974) rašė, kad mažosios tautos ir jų
valstybės nėra tokios silpnos kaip
mažos, o didžiosios tautos ir jų val
stybės nėra tokios galingos kaip
dideles, kad mažųjų valstybių siela

yra laisvė, pagrindas — teisė, o
brangiausias turtas — jų kultūra.
Kultūros plėtotei palankesnes sąly
gas turi mažosios valstybės, nes
didžiųjų siekiai užimti didesnes teri
torijas, organizuoti ir išlaikyti
stipresnę gynybai ar puolimui ka
riuomenę, sudaryti sudėtingą admi
nistracinį aparatą ir valdymą jiems
nepalieka vietos rūpesčiui kultūra;
besiplėsdamos plokštumoje, jos ne
gali pakilti. Kas sukaupta Ermitaže,
Britų muziejuje ar Luvre, labiau at
spindi ne rusų, anglų ar prancūzų
kultūrą, o mažųjų, iš kurių tie kū
riniai buvo gauti, nupirkti ar pa
grobti. Ne didieji, o mažieji pasižymi
moksle, garsėja reikšmingais atradi
mais ir išradimais. Kadangi mūsų
vardai ir pavardės yra taip pat mūsų
kultūros dalis, jas turime branginti,
tausoti.
Globalizmas, kurį be gailesčio
demaskuoja įžymus visuomenės vei
kėjas Vilius Bražėnas politinės pub
licistikos knygoje „Nauja pasaulio
santvarka" (Kaunas, 2000), siekia
„vieno pasaulio" santvarkos, tautų
susiliejimo, taigi ir tautybių išnyki
mo. Autorius juokauja, kad jis
nebūtų prieš tokią santvarką, Jei
Dievas būtų karaliumi". Ir čia pat
priduria, kad skaitęs Malach Martin
pasakojimą apie popiežiaus Jono
Pauliaus II siekius sudvasinti pa
saulį, kad žmonija galėtų atsispirti
prieš materialistinę pabaisą. Esą
popiežius manąs, kad net „didžiau
sia Dievo bausmė būtų balzamas",
palyginti su tuo, kas ištiktų žmoniją,
jei Rytų ar Vakarų materialistai
gautų pasaulinę valdžią. Demok
ratijos privalumų aiškinimas, gar
binant tik „pilietinę" visuomenę, net
neminint jos tautinio susivokimo (iš
tikrųjų demokratijos akiratyje nei
tautos, nei tautybės nėra), labai pa
togus globalistų siekiams visus su
vienodinti, paversti pasaulio pilie
čiais. Turint pasaulio pilietinę visuo
menę, nebeturint Tėvynės, jau gali
ma eiti prie „vieno pasaulio" sant
varkos... Rusų rašytojas Michail
Bulgakov Tėvynės meilę vadino šeš
tuoju jausmu, o vadinamus interna
cionalistus (kosmopolitus), — varg
šais, neturinčiais tokio svarbaus
jausmo žmonėmis. Koks būtų gyve
nimas „vieno pasaulio" santvarkoje
tarp bejausmių materialistų, kur
bendrautų tik biosocialinės būtybės,
ekonominiai veiksniai, o ne Dievo
paveikslai, nesunku įsivaizduoti.
Gal iš nesusivokimo, gal iš kitų
paskatų, Lietuvoje pasigirsta nuos
tata atsisakyti moteriškų pavardžių
priesagų, rodančių santykį su san
tuoka.
Gražiai skamba pavardės Rūta,
Baliukonė, Astra, Lėka ir pan., gal
jos ir geros kaip slapyvardžiai, ta
čiau kitokiais atvejais tikrųjų pa
vardžių neatstoja, žeidžia mūsų tra
dicijų, kultūrinį paveldą. Negerai,
kad Antrosios Lietuvos Respublikos
pasuose neberašoma tautybė, mūsų
svarbi ir brangi kultūrinio paveldo
dalis, kuri, be to, saugo tautinį oru
mą, priešinasi nutautinimui, globalizmo ekspansijai.
Kai Pirmojoje Lietuvos Respub
likoje vyko pavardžių lietuvinimo
vajus, Jonas Aistis pasisakė prieš
tokį dirbtinį lietuvinimą, paveldo
pažeidimą ir tvirtino, kad Basana-

DANUTE BINDOKIENE

O kuo pateisinti
Lietuvos gyventojus?
ietuvos kalbininkai pagaliau
suprato, kad lietuvių kalba
žalojama, teršiama svetimy
bėmis ir apskritai skurdinama. Ir
tai ne tik eilinių valstybės gyvento
jų, bet būtent tų, kurie nuolat yra
„publikos akyse (ir ausyse)" — t.y.
politikų. Beje, dar, matyt, nepriei
ta prie visų kitų kalbos teršėjų,
ypač pramogų pasaulio, kur lietu
vių kalba iš esmės taip „nulietuvinama", kad kartais sunku ir
atpažinti. Čia, be abejo, daugiau
sia įtakos turi anglų kalba: daug
dainininkų ar muzikantų grupių
yra pasivadinę tiesiog angliškais
vardais, o jų atliekamos dainos ar
muzika turi angliškus pavadini
mus. Kadangi per muziką leng
viausia prieiti prie jaunimo, klau
sytojai taip pat savo kalbą (norėda
mi būti „su laiku") pamargina anglicizmais, net kartais nežinodami,
ką tie žodžiai reiškia.
O kodėl kalbininkams nerūpi
visi tie užrašai, parduotuvių, įstai
gų, įmonių pavadinimai tiek Lie
tuvos sostinėje, tiek ir mažesniuo
se miestuose? Einant Vilniaus se
namiesčio gatvėmis ir matant tuos
užrašus, reikia net pagalvoti: ku
rioje šalyje esame.
Bet čia tik pašalinės pasta
bėlės, kur kas svarbiau, kad visgi
pradedama atviromis akimis žvelg
ti į problemą, kol dar nėra per vė
lu, kol dar „ligonis" neguli mirties
patale. Galbūt labiausiai viltį tei
kiantis reiškinys, kad iš tiesų lie
tuvių kalba dar nėra mirtina paliegėlė, yra lankstinukai, išleisti
apie Europos Sąjungos šalis. Lie
tuvos puslapyje parašyta, kad iš
posovietinių valstybių Lietuvoje
daugiausia žmonių, kalbančių sa
va kalba: viešajame gyvenime rusų
kalba beveik išnykusi. (Ne taip
buvo pirmaisiais po nepriklau
somybės paskelbimo metais, kai
Vilniuje nemažai lietuvių atsisakė
kalbėti lietuviškai, net su iš Ame
rikos atvykusiais savo tautiečiais.
Tik pagaliau susigaudę, kad tie
nemoka rusiškai, ryžosi prabilti
gražia lietuvių kalba.)
Valstybinės lietuvių kalbos
inspekcijos viršininko pavaduoto
jas, kalbininkas A. Dambrauskas
tiesiai šviesiai kerta Lietuvos poli

L

tikams, kad jie net nesistengia
taisyklingai lietuviškai kalbėti. Šio
kalbininko teigimu, „žmogus pri
valo pats rūpintis savo kalba, o jei
jis tuo nesirūpina, jam ir piniginės
baudos nepadės". Tai labai kilnus
posakis, bet kartais artimiausias
kelias į žmogaus „atmintį" yra per
kišenę: jeigu už „atminties nusprūdimą nuo kelio" reikia užmo
kėti konkrečia valiuta, tas padeda
pirma pagalvoti, o tik tada liežuvį
pajudinti.
„Deja, kalbėdami netaisyklin
gai, mes jau visi susišnekame, o tai
— labai negerai. Kalba reikia
rūpintis, nes ji yra sena, unikali ir
saugotina", — sakė A. Dambraus
kas. Čia galima pridėti, kad ne tik
susišnekame žodžiais, bet ir raštu,
kai kompiuterinio tarpusavio ben
dravimo amžiuje rašome lietu
viškus žodžius be lietuviško raidy
no. Užsienio lietuvių jaunesniųjų
kartų žmonės tuo labai džiaugiasi,
nes nereikia prisiminti „nosinių,
paukščiukų, taškiukų, brūkš
nelių", kuriais mūsų raidynas iš
siskiria iš kitų kalbų. Be abejo, ši
problema yra aktuali ir tėvynėje, ir
ateityje gramatikos bei lietuvių
kalbos mokytojai turės dar dau
giau bėdos, stengdamiesi išaiškinti
moksleiviams skirtumą tarp „šu
nų" ir „sūnų", kai parašyta tik
„sunu"...
Tarp Lietuvos politikų, žalo
jančių lietuvių kalbą netaisyklin
gais sakiniais, kirčiavimu, links
niais ir taip pat svetimybėmis, A
Dambrauskas ypač užkabina prez.
Valdą Adamkų. Tačiau jis taip pat
turėtų suprasti, iš kur atsiradusios
tos prezidento „kalbos netobuly
bės". Juk V. Adamkus didžiausią
savo gyvenimo dalį praleido Ame
rikoje, tad nelietuviškos aplinkos
bei kalbos įtaka jam paliko jokiais
gerais norais neišdildomas žymes.
Visi mes, užsienio lietuviai, nepai
sant, kiek stengiamės taisyklingai
lietuviškai kalbėti ir kiek brangi
name gimtąją kalbą, turime ang
liškos tarties nuosėdų ir kitų taršalų. Tai neišvengiama ir galbūt
net pateisinama. O kaip dėl kalbos
taršalų galima pateisinti lietuvius,
visą gyvenimą gyvenusius Lietu
voje?

vičiaus pavardė labai lietuviška ir, vardas ispaniškai reiškia Čigonę,
patriarchą pavadinus Basaniumi, jis berniukai, norint apsaugoti nuo
lietuviškesnis tikrai nebebus. Tais Mykolo ir Dovydo neva pasenusių
atvejais, kai surandamos giminės vardų, pakrikštyti Maiklais ir Dei
šaknys, nustatomas pavardės dirbti vidais, sužino, kad jie nepabėgo nuo
nis pakeitimas (sulenkinimas, suvo- Mykolo ir Dovydo. Lietuvių žodynas
kietinimas ar surusinimas), pavar labai turtingas, todėl, kuriant naują
dės atstatymas yra pateisinamas.
vardą, bent lietuvišką šaknį reikėtų
Dėl naujų vardų trūkumo, ypač pasirinkti, vengti, anot Vaižganto,
pastaruoju metu, pasipylė nau Šikfridų ar Perdinandų (Zigfridų ar
jadarų vardų kruša, kurie ne tik Ferdinandų) nelietuviškų vardų.
laužia liežuvį, bet ir rėžia ausį. Ka
Apie tautines nuodėmes, kai
dangi sukurti naują vardą jokių pavardes ir vardus parduodame ar
taisyklių nėra, kas kaip išmano, taip ba dovanojame kitoms tautoms (miš
ir padaro. Kai ūgtelėjusi Vilma rios vedybos), skaudu kalbėti, nes tai
susidomi savo vardo kilme, sužino, — ėjimas į globalizmo smauglio nas
kad tai — Vilniaus ir Maskvos sant rus. Tikras atoveiksmis tokiam ėji
rumpų jungtis arba firmos, Vilniuje mui — nacionalizmas, t.y. tautišku
gaminusios magnetofonus, pavadini mas. Lietuviais turime būt, nes tą
mas, blondinė Gitana sužino, kad jos garbę gavome užgimę.
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ALRK FEDERACIJOS JAUNIMO STOVYKLA
PRIEŠ 50 METŲ
Dainavos stovyklos 50-metį mi
nint, dera sugrįžti prie jos planavi
mo ir kūrimo ištakų. •
Sugrįžti padeda pirmasis infor
macinis leidinys „Jaunimo stovykla
1956—1958", kuriame skaitome:
„susirūpinta, kaip sudaryti mūsų
jaunimui sąlygas, kad vasaros laiką
jis galėtų praleisti grynai lietuviško
j e aplinkoje. Šio tikslo siekiant
ALRK Federacjos kongresuose 1950
m. Pittsburge, 1952 m. Detroite ir
1954 m. Clevelande buvo priimtos
rezoliucijos įkurti jaunimo stovyklą.
ALRK Fed. valdyba, išrinkta
1954 metų kongrese, pradėjo inten
syviai rūpintis, kad priimtos rezoliu
cijos būtų įgyvendintos. 1955 m.
kovo mėnesį buvo paskelbtas Kata
likiškos akcijos fondo vajus, ir čia
surinktos aukos buvo skiriamos sto
vyklos reikalams". Ieškota tinkamos
vietos Cleveland — Detroit — Čika
gos trikampyje. „Federacijos sekreto
rius kun. dr. A. Juška ir jaunimo
direktorius kun. J. Borevičius, SJ,
apžiūrėjo apie 30 vietovių. Daugiau
žadančias vietas dar apžiūrėjo ir
Nekalto Prasidėjimo Marijos sese
rys, tačiau tinkamos vietos tuo metu
nerasta. 1955 m. rudenį Detroite
gyvenanti ponia Helen Rauby aptiko
ūkį prie Manchester, Michigan,
kuris, jos manymu, galėjo tikti jau
nimo stovyklai". Ūkis priklausė
Michigan universitetui. Ūkį apžiū
rėjo ALRK Fed. valdyba, Čikagos,
Cleveland ir Detroit skyrių atstovai
ir visi pripažino, kad vieta tinkama.
„Kad šios tinkamos stovykla
vietės nepraradus, kun. B. Dagilis
savo atsakomybe įmokėjo 300 dol.
rankpinigių. Pirkimo sutartis su
daryta 1955 m. lapkričio 22 d. J ą pa
sirašė pardavėjai — Michigan University atstovai ir pirkėjai: 'Adolfas
Darnusis and Antanas Juška, individually and as agents for Lithuanian American Catholic Federation,
a religious association to be incorporated under the laws of the State of
Michigan'.
Pirkimo kaina buvo 20,000 do
lerių. P a s i r a š a n t 'Land Contract'
sutartį, įmokėta 6,000 dol. Šią sumą
sudarė iš Federacijos valdybos gau

tos aukos (2,500 dol.) ir privačių as
menų paskolos: H. Rauby ir O. Stan
kus, Detroit, Mich., dr. P. Kisielius ir
J. Lieponis, Chicago, IL, — visi po
1,000 dol. Likusi suma, 14,000 dol.
pagal sutartį turėjo būti išmokėta
per 10 metų su 5 proc. palūkanomis.
1956 m. rugsėjo mėnesį iš ALRK
Susivienijimo buvo gauta 13,400 dol.
paskola, kurią reikia grąžinti per 15
metų su 4 proc. palūkanomis. Pasi
skolintoji suma buvo sumokėta Mi
chigan universitetui, o stovyklos
įkeitimas
(mortgage)
pervestas
ALRK Susivienijimui.
Ryšium su ūkio pirkimu 1955 m.
gruodžio 30 d. ALRK Federacija bu
vo inkorporuota Michigan valstijoje.
Inkorporacijos aktą pasirašė kun. B.
Dagilis, B. Polikaitis ir J. Mikaila.
Akte, kaip atsakingi Federacijos Ta
rybos nariai, buvo pažymėti A. Da
rnusis, prel. I. Albavičius ir kun. A.
Juška".
Trumpindamas leidinio tekstus,
priminsiu, kad jau 1955.12.03 Fe
deracijos valdyba nutarė sudaryti
jaunimo stovyklos globos organizaci
ją. Globos komitetų pirmininkais
buvo: Čikagoje — P. Kisielius, Cle
veland — S. Laniauskas, Detroit —
Br. Polikaitis, New York — kun. V.
Dabušis, Grand Rapids — Anelė
Lukoševičiūtė.
Laikinąją Jaunimo stovyklos
valdybą sudarė: Adolfas Darnusis —
pirmininkas, Jurgis Mikaila — vice
pirmininkas, Leonas Bajorūnas —
sekretorius, Vladas Bublys — iž
dininkas, Bronius Polikaitis — Glo
bos komitetų pirmininkas.
Stovyklą administruoti buvo
numatytos Nekalto Prasidėjimo Ma
rijos seserys iš Putnam, Connecticut. N u t a r t a jų vienuolyno nuosa
vybėn perleisti 20-30 akrų žemės
sklypą, kad ten galėtų įsikurti vie
nuolijos skyrius. (Neįvykęs planas,
tačiau seselės daugelį metų adminis
travo stovyklą, rengė mergaičių
stovyklas).
1956—1958 m. leidinyje randa
me, kad Jaunimo stovyklos direkto
rių tarybą sudaro:
Narių rėmėjų („šimtininkų")
rinkti direktoriai: kun. Viktoras Da-
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Dainavoje stovyklaujant, visi keliai veda

mušis, Bronius Polikaitis, Jurgis
Mikaila, Vladas Bublys, Leonas Ba
jorūnas, Faustina Manelienė, Vik
toras Naudžius.
Organizacijų skirtieji direkto
riai: ALRKF Dvasios vado paskirtas
ir Detroit arkivyskupo patvirtintas
dvasios vadas, Nekaltai Pradėtosios
Marijos seserų vienuolyno atstovė,
kun. Mykolas Kundrotas, Dievo Ap
vaizdos parapijos klebonas, Detroit,
Mich., Adolfas Darnusis, ALRKF
atstovas, Pranas Zaranka, Ateiti
ninkų Federacijos atstovas. ALRK
Moterų sąjunga, Lietuvos Vyčiai,
LRK Susivienijimas Amerikoje yra
raštu pakviesti skirti po vieną ats
tovą į Jaunimo stovyklos tarybą.
Stovyklos Statybos komitetas: J.
Mikaila — pirm., E. Alkevičius, L.
Bajorūnas, kun. B. Dagilis, J.
Dunčia, J. Valukonis. Koresponden
tai Jaunimo stovyklos reikalais:
Alps Astašaitis, Stasys Garliauskas,
Vladas Ramojus ir Pranas Zaranka.
Apie Jaunimo stovyklą rašiau
daugiausia „Darbininke" ir „Ateity
je". Vien tik 1956 m. net 8 straip
snelius su skambiom antraštėm:
„Dėmesys jaunimo stovyklai", „Gra
žu po Viešpaties dangum", „Buvom
lietuviškoj žemėj — Katalikų Fe
deracijos stovykloj", „Vandens ir
aukso gyslos stovykloje", „Griūva
ALRK Federacijos ąžuolai".
Paskutinę antraštę taip gvilde
nau: „Neišsigąskit. Nemirė nei L.
Šimutis, nei A. Darnusis nuo sosto
nenuvirto. Rašau apie ąžuolus —
medžius ALRKF stovykloje prie

Detroit.
Rugpjūčio 26 d. buvo
pašventinti salės — virtu
vės p a s t a t a i , išaugę iki
lubų. Pirmą kartą sto
vyklavietės dirvonėlį 'nu
trypė' arti 100 automobi
lių iš Detroit, Cleveland,
Čikagos ir Putnam. Visas
kalbas galima sutraukti į
sesers Paulės mintį: 'Rei
kia džiaugtis, kad jau
nimui padėti pradedam ne
vien gražiais žodžiais, bet
ir darbais'.
O t ų darbų per šią
vasarą atlikta gana daug:
kelias, elektros linija,
vandentiekis, salės — vir
tuvės p a s t a t a s ir ežerėlis.
Ežerėlis, buvęs di
džiausia mįslė, sutvarky
tas puikiausiai. Išvalytas
pakraščių dumblas, smė
liu išpiltos pakrantės, pa
naikinti kai kurie kemsy
nai. Ežero sutvarkymas
kainavo 3,000 dol.
O k u r ąžuolai? Taigi
išaugo salės pastatas, bet
pro jo langus tesimato dir
vonai, liepynas, kadugiai,
obelėlės. Nebuvo k u r akiai
sušlapti, — ežerioką den
gė ne geležinė, bet ža
lialapė uždanga. Ąžuo
liukai, drebulės, ievos,
obelys ir slyvos buvo taip
susipynusios, dargi vy
nuogienojų
virkščiomis
suraizgytos, kad ten jau
nebe tik žmogus, bet ir
uodas neturėjo k u r pra
lįsti. Tikra d a u k a n t i š k a
giria!
i Lietuvą
Na, ir pamojom kir
vius, patraukėm pjūklus
du š e š t a d i e n i u s Jono Degučio
vadovaujami. P r a k i r t o m langą į
'vandenyną', tik rinktinius medžius
palikdami, juos pagenėdami. Tokių
medžių genėjimo darbų stovykloje
visada bus, todėl būtų gerai, kad kuo
daugiau vyrų šeštadieniais atvyktų
su kirviais ir pjūklais".
Straipsnyje d a r apgailestauju,
kad, būdamas studentų ateitininkų
stovykloje prie Baltimore, išgirdau
kitų miestų nuomones, kad stovykla
tai tik Detroit reikalas. Siūlau, kad
Boston į vykstančiame ALRK Fed.
Jubiliejiniame kongrese stovyklos
klausimas būtų ypatingai pabrėž
tas.
Straipsnį baigiau: „Pradžia gra
ži, bet d a r daug reikia, kad stovyklo
je galėtume ugdyti ąžuolus — tvirtus
lietuvybės ir katalikybės darbuoto
j u s ateičiai!"
T a r t u m credo skamba pirmajam
leidiny dr. Adolfo Damušio rašytas
vedamasis:
„Jaunimo stovykla yra lietuvy
bės tvirtovė ir krikščioniškojo auk
lėjimo ugdytoja. J i skirta visam lie
t u v i š k a m j a u n i m u i , jo pilnutinio
c h a r a k t e r i o ugdymui, jo aukštų
polėkių ir veiklumo nukreipimui ide
alistine linkme. Kuriant šį jaunimo
židinį, vadovautasi pagrindiniu mo
tyvu, kad lietuvių tauta šių laikų
likiminėje kovoje yra pasiryžusi ne
tik išsilaikyti, bet ir ryžtingai kovoti
už geresnį ir šviesesnį pasaulį".
Pr. Zaranka
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AMERIKIEČIAI GERAI VERTINA LIETUVĮ SPORTININKĄ
Futbolininkas J. Jurevičius „Sports lllustrated" žurnalo puslapiuose
mandos vyrai. Tos svajonės dar la
biau sustiprėjo, kai jis pateko į Lake
Amerikietiškojo futbolo žaidėjas Catholic High School, o vėliau į Penn
Joe Jurevičius vėl pakliuvo į JAV State universiteto futbolo rinktines.
Straipsnyje nurodoma, kad
prestižinio sporto žurnalo „Sports
lllustrated" („SI") puslapius, kuriuo Jurevičius yra vienas iš nedaugelio
se per ilgametę savo sporto karjerą, žaidėjų Amerikoje, kuris per 9 profe
pradedant žaidimu Penn State uni sionalaus žaidimo metus atstovavo
versitete, jis „svečiavosi" jau ne net 3 komandoms, rungtyniavu
sioms „Super Bowl", ir vieną kartą
vieną kartą.
Nepaisant to, kad Joe nėra tokio tapo pasaulio čempionu.
Šis 1974 m. gruodžio 23 d.
lygio žaidėjas, kaip prieš jį buvę
mūsų tautiečiai — Johnny Unitas Cleveland lietuvių šeimoje gimęs
(Jonaitis) ar Diek Butkus, tačiau jo vyras jau 1998 m. buvo pakviestas
žaisti 25-uoju numeriu į New York
pasiekimai nėra eiliniai.
Liepos 17 d. „SI" numeryje išs „Giants" klubą antrame rate. Iš šio
pausdintas ilgas Richard Hoffer klubo jis perėjo į „Tampęs" klubą, su
rašinys, pavadinąs „Home, Where kuriuo 2003 m. laimėjo čempionatą,
His Heart Is". Jame rašoma, jog Joe nors tada turėjo žaisti su skaudančia
Jurevičius bus patenkintas turė širdimi — jo naujagimis sūnus
damas galimybę žaisti, stebint jo Michael gimė su defektais ir mirė
šeimos ir draugų būriui, pamėgtoje išgyvenęs tik 10 savaičių. Paminima
Cleveland „Brovvns" komandoje. ir trečioji Jurevičiaus komanda —
Straipsnis gausiai iliustruotas nuo Seattle „Seahawks", su kuria jo kon
traktas baigėsi kovo mėnesį. Tada jis
traukomis.
Jame aprašoma sportininko sulaukė pakvietimo įsijungti į savo
vaikystė, kuomet jis su savo tėvu gimtojo miesto — Cleveland ekipą,
svajojo apie žaidimą Lakeland apie kurią Joe visą laiką svajojo.
Žurnale iškeliamas mūsiškio
Community College aikštyne, ku
riame treniruodavosi „Browns" ko didelis lietuviškas nusiteikimas,

EDVARDAS SULAITIS

Prie Swellendam vėl prasideda vynuogių
laukai, ir tęsiasi iki pat Robertson ir net Worcester.
Swellendam miestelyje įdomus Drostdy muziejus,
kuriame rodomas tipiško mažo 17 amžiaus olandų
įkurto ir valdomo miesto gyvenimas. Tai buvo gerai
žinoma VOC bendrovė (Vereenigte Oosindische
Compagne), šias apylinkes valdžiusi nuo 1652 iki
1795 m. Senuose dokumentuose matyti, kaip,
metams bėgant, keitėsi miestelio valdytojo titulas:
Erste, Hemrat, Landdrosten, Magistrat, Burgermeister, Chairman ir pagaliau Mayor.
Pietų Afrikos pietuose
štai matyti ir garsusis Cape Tovvn, vienas
didžiausių Pietų Afrikos gyventojų centrų.
Pačiame mieste, kuris suspaustas tarp aplinkinių
kalnų, gyvena apie 3 mln., o jo priemiesčiuose yra
dar apie 2,4 mln. žmonių. Statistika rodo, kad apie
pusė gyventojų yra maišytos rasės, 27 proc. juodųjų
ir tik kas ketvirtas yra baltas. Kalbos atžvilgiu
pusė Cape Tovvn, kuris Afrikaans kalba vadinasi
Kaapstad, gyventojai savo namų kalba vadina Afri
kaans, o kita pusė kalba angliškai, nors dauguma
jų moka ir Afrikaans.
n
Dauguma žmonių, ypač tie, kurie nėra buvę
Pietų Afrikoje, Cape Tovvn miestą sutapatina su
labiausiai į pietus išsikišusiu Afrikos kontinento
smaigaliu, dažnai lietuviškai vadinamu Gerosios
Vilties iškyšuliu ar ragu (Cape of Good Hope). Bet
taip nėra. Pats iškyšulys yra maždaug 25 mylios į
pietus nuo miesto. Mėgstama sakyti, kad ten su
siduria Indijos ir Atlanto vandenynas, nors geog
rafai tą liniją nukelia net apie 170 mylių į rytus,
kur Afrikos žemynas pasiekia savo patį pietinį
tašką, apie 25 mylios toliau \ pietus net nuo Gero
sios Vilties Rago. Tai patikrinti galite tik turėdami
gana smulkų Pietų Afrikos žemėlapį.
Miestą įkūrė olandai išeiviai 1652 m. nepa
prastai dailiame slėnyje, kurį supa gana aukšti
kalnai. Iš pradžių miestas neturėjo vardo, tik buvo
žinomas kaip De Kaapsche Vlek (Rago kaimas). Po
to — Kaapstad, kurį anglai 1804 m. perkrikštijo į
Cape Tovvn. Į pietus nuo miesto yra didingas Table
kalnas, kurį supa Devil's Head ir Lion's Head
kalnagūbriai. Vakaruose tyso Signal Hill keteros.
Gamtos sąlygos labai dėkingos vietiniams ir turis
tams: švelnus kaip Viduržemio jūros klimatas, šilta
ir sausa vasara, kartais siekianti iki 80°F. ir vėsi,
bet nešalta bei drėgna žiema.
Miestas didžiuojasi savo puikiu uostu ir įvai
riausių šakų pramone, pvz., laivų statyba, che
mikalų, trąšų, cemento ir kitokių pramonės dir
binių gamyba. Ak, vos neužmiršau pasakyti, kad
čia išsivystė ir didžiulė deimantų apdirbimo pra-
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jo sūnaus kapo), minimas Lietuvių
klubas bei jo lietuviškų papročių
laikymasis.
Straipsnyje rašoma, kad šiemet
jis pirmą kartą, būdamas suaugęs
žmogus, yra numatęs švęsti „Kūčias"
(taip ir parašyta žurnale) kartu su
savo šeima. „Kalėdų išvakarių šven
tė, su patiekalais vien tiek iš žuvies,
yra pats svarbiausias įvykis lietuvių
bendruomenėje", — apie Kūčias
paaiškinama rašinyje.
Dabar J. Jurevičius, vis dar liū
dintis dėl mirusio sūnelio, turi 2 me
tukų dukrelę Caroline, kurią augina
su žmona Meagan.
Palinkėkime šiam lietuviškai
nusiteikusiam sportininkui geros
kloties „Browns" klubo gretose!
Galbūt jis padės Cleveland ko
mandai patekti į „Super Bowl" finalą
ir net jį laimėti. Tai būtų didelis
džiaugsmas Cleveland lietuviams,
kurie J. Jurevičių pažįsta nuo jaunų
dienų, kuomet jis lankydavosi Lie
tuvių klube ir žaisdavo su savo tau
tiečiais. Smagu, kad jo lietuviška
joe Jurevičius
dvasia neišblėso iki šių dienų ir jis ją
minimas ant jo rankos ištatuiruotas nuoširdžiai demonstruoja. Garbė
Vytis (beje, Vytis yra ir ant mirusio jam!

ŽMONES IR ZVERYS
ALEKSAS VITKUS
Nr. 13
monė. Gal už tai čia įsikūrė ir nemažas skaičius
Lietuvos piliečių, daugiausia žydų. Pirmosios
nepriklausomybės laikais čia kurį laiką veikė net
Lietuvos konsulatas.
Vos pasiekėme miestą, kai oro pranešimai
pradėjo pranašauti vakare labai stiprius vėjus.
Kadangi dar buvo šiek tiek laiko ir dienos šviesos,
kol to stipraus vėjo dar nesijautė, nuskubėjome prie
Table kalno keltuvo. Tai 3,400 pėdų aukščio
kalnas, su tokia plokščia viršūne, kad jį ir vadina
paprastai stalu. Į kalną mus užvežė greitas, 65
keleivius talpinantis keltuvas. Jis yra apskritas,
pakabintas prie lyno tik su vienu kabliu, kylant jis
sukasi apie savo ašį, kas kylančiam jame keleiviui
duoda puikią progą pasižvalgyti į visas puses ir
taip pamatyti po kojomis visą platųjį miestą.
žvažiavus į viršų, nustebome, kad nors kal
nas iš apačios atrodo kaip rūsti negyvenama
uola, jame auga šimtai įvairiausių augalų ir gėlių,
žinoma, ir visur esanti protea. Kur jos nerasi Pietų
Afrikoje? Pasigėrėjus miesto vaizdais ir pasi
vaikščiojus, netrukus pamatėme ir tokį žvėriuką,
kurį vietiniai vadina Dassie. Tai apie pusę metro
ilgumo padarėlis, panašus į kraliką, nors zoologai
tvirtina, kad anatomiškai jis labiausiai giminingas
drambliui (ir tikėk tiems zoologams!). Man jo nosy
tė buvo labiau panaši \ australiškos koalos. Mėgsta
bendrauti su žmonėmis, nors mus perspėjo jų ne
šerti, nes jie skaudžiai kanda. Virš mūsų galvų su
kiojosi juodieji ereliai, ieškodami sau vakarienei tų
pačių, mūsų jau pamėgtų, Dassies.
Staiga užėjo debesis, ir miestas tarytum pra
puolė. Vietiniai nusijuokė, sakydami, kad čia tai
įprasta: „Table kalnas užsimetė sau miego ant
klodę". Pasijutome stovį debesyje, vėjas pakilo, po
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minutės pasigirdo pavojaus sirena, ir mes tekini
nubėgom atgal prie keltuvo. Skubėjom leistis že
myn, nes artėjo dar stipresni vėjai. Leidžiantis že
myn, nepadėjo nei prie keltuvo prikabinti vandens
pilni bakai, kurie padeda kabinai sumažinti siū
bavimą. Deja, pastebėjau kaip vienas iš keleivių
autobuse įrengtame vos ne mikroskopinio dydžio
tualete bandė pasikeisti kelnes. „Menkas malonu
mas", — pagalvojau, — „bet gerai, kad ne man".
P i e t ų Afrika apskritai, o kartu ir Cape Tovvn,
yra žinomi, kaip visame pasaulyje per
gyvenantys daugiausia žaibų išlydžių ir po to girdi
mo griaustinio, ką jau buvau anksčiau girdėjęs, kai
kurį laiką dar dirbau apsaugos nuo žaibų tyrinėji
mo srityje, kas čia Pietų Afrikoje tikrai pasitvirtino.
Gerai, kad buvo jau pats laikas sustoti viešbu
tyje, kur praleisime keturias naktis. Tokiam gra
žiam miestui ir jo apylinkėm — tik keturios naktys,
kas reiškia tik tris dienas apžiūros. Manau, kad jau
atspėsite, koks viešbučio pavadinimas: „Protea
Hotel President". Gerai, kad iš kambario matėme
Atlanto įlanką ir Lion's Head kalną. Kaip ir visur,
kambariuose yra seifai pinigams ir dokumentams,
tik gaila, kad tų pinigų jau nebedaug beliko, o aš,
kaip tyčia, namuose palikau savo ATM kortelę.
Europiečiai paprastai galvoja, kad kultūra tai
jų teritorija, o čia Cape Tovvn pastebėjau daugiau
muziejų ir meno galerijų negu bet kokiame kitame
mūsų lankytame Europos mieste. Gaila tik, kad to
laiko vis per maža, tai daug kur tik nosį galėjome
įkišti. Praleidom valandą kitą tik Iziko vardo Pietų
Afrikos muziejuje ir planetariume. Daug galerijų
taip pat vadinamos Iziko vardu, bet nespėjau su
žinoti, ką tas vardas reiškia.
Viena mūsų bendrakeleivių, Marilyn Liebowitz, kuri save mėgo vadinti Mary from Maryland,
atpažino mus iš pavardės kaip lietuvius, ir po to
papasakojo, kaip jos duktė rimtai draugavo su jau
nu lietuviu ir kaip jiems draugystė iširo. Marilyn
žydė, iš to lietuvio buvo išmokusi net keliolika lie
tuviškų žodžių. Besišnekučiuojant ji papasakojo
mums tokį žydų (o jų Cape Tovvn nemažai) juoką:
Viena poniutė, nusipirkusi namą prie gražios
Atlanto pakrantės, vis skundėsi policijai, kad pro lan
gą ji mato besideginančius nudistus. Jai nuramin
ti, miesto valdžia išmūrijo ilgą sieną, uždarydama
jai vaizdą į vandenyną. Moteris vėl skundžiasi, kad
nieko nebemato, o policininkas pataria: „Pasistatyk
kėdę, lipk ant stalo, ir matysi". O ką ji 'Aš ir anksčiau
taip darydavau, ką dabar daryti?'" Baigėme pokal
bį, kalbėdami apie senatvę, kai ji, jau gerokai pa
gyvenusi moteriškė, atsiduso ir tarė: „Žinot, kartais
aš pagalvoju, kad turėti Alzheimer's irgi turi savo pri
valumų. Kasdien sutinki vis naujų žmonių".
Bus daugiau.
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Lietuvos krepšinio rinktinė —
„Federacijų supertaurės" nugalėtoja

Premjeras G. Kirkilas sveikina jaunuosius krepšininkus.
Vilnius, rugpjūčio 3 d. (ELTA)
— Pasaulio čempionatui besirengian
ti Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė
laimėjo Vilniuje, „Siemens" arenoje,
vykusį „Federacijų supertaurės" tur
nyrą. Lietuviai trečiosiose rungty
nėse trečiadieni 77:61 nugalėjo Ru
sijos komandą.
Visas trejas rungtynes laimėju
siai Lietuvos komandai trečiadieni 14
taškų pelnė Linas Kleiza, 13 — Darjušas Lavrinovičius, po 11 — Darius
Songaila ir Kšištofas Lavrinovičius.

Eltos nuotr.

Per varžybų pertrauką ministras
pirmininkas Gediminas Kirkilas bei
Kūno kultūros ir sporto departamen
to generalinis direktorius Algirdas
Raslanas Lietuvos jaunių (iki 18 me
tų) vaikinų krepšinio rinktinei, Euro
pos pirmenybėse Graikijoje iškovoju
siai sidabrą, jteikė medalius „Už nuo
pelnus Lietuvos sportui". G. Kirkilas
jauniesiems krepšininkams palinkėjo
tapti 2011 metų Europos vyrų krep
šinio čempionato, kuris įvyks Lietu
voje, „auksiniais berniukais".

Palangos p a d a n g ė — pilotų siaubas
Vilnius, rugpjūčio 3 d. (BNS) —
Palangoje leidžiami fejerverkai kelia
pavojų žemai skrendantiems lėktu
vams.
Pasak dienraščio „Lietuvos ry
tas", praėjusi šeštadienį Palangos oro
uoste besileidžiantis lėktuvas apie 10
vai. vakaro rytinėje kurorto dalyje
pateko i fejerverkų šaudymo zoną.
Orlaivio pilotai, mėgindami išvengti
ugnies pliūpsnių, buvo priversti stai
giai manevruoti.
Tą patį vakarą su fejerverkais
vos nesusidūrė i Dublin skristi paki
lęs orlaivis. Vos praskridus tiltą už
lėktuvo uodegos pasipylė iš paplūdi
mio šaudomi fejerverkai.
Apie šiuos šaudymus švenčių
rengėjai nebuvo informavę Palangos
skrydžių valdymo centro.
„Fejerverkai kurorte buvo pleš
kinami visą šeštadienį. Todėl apie ga
limus netikėtumus skrydžių vadovai
buvo Įspėję visas tą dieną per kurortą
skraidžiusias orlaivių įgulas", — pa
sakojo centro direktorius Albinas
Balčiūnas.
Skrydžių valdymo centro vadovo

teigimu, į dangų šaudomi fejerverkai
lėktuvams kelia rimtą pavojų.
Besileidžiantys ar kylantys orlai
viai virš Palangos centro skrenda 200
metrų aukštyje. Ties Vanagupe besi
leidžiančių orlaivių skrydžio aukštis
sumažėja iki 100 metrų.
Tuo tarpu fejerverkai iššaunami
į 200—300 metrų aukštį.
„Ar įsivaizduojate, kas būtų, jei į
lėktuvo sparną ar degalų baką patai
kytų fejerverko užtaisas? Orlaivio va
riklius sugadintų į turbinas galinčios
patekti ore esančios fejerverko at
plaišos", — apie pavojų įspėjo A. Bal
čiūnas.
Specialistas teigė nesąs nusi
teikęs prieš fejerverkus. Bet šaudymo
laikas neturi sutapti su skrydžiais.
A. Balčiūnas pirmadienį kurorto
savivaldybės paprašė, kad išduodant
leidimus šaudyti fejerverkus būtų
reikalaujama tai derinti ne tik su ug
niagesiais, bet ir Skrydžių valdymo
centru.
Tačiau paaiškėjo, kad apie šešta
dienį kurorte šaudytus fejerverkus
savivaldybėje niekas nežinojo.

Lenkai gaus premjero patarėjo postą
Vilnius, rugpjūčio 3 d. (BNS) — klausimais postą.
Nors oficialiai Lenkų rinkimų
Lietuvos lenkų rinkimų akcijos
(LLRA) parlamentarai palieka Vals akcija kandidato į šį postą dar neskel
tiečių liaudininkų frakciją Seime, ta bia, neoficialiomis žiniomis, bus siū
čiau pati partija lieka valdančiojoje lomas dabar Vilniaus rajono savival
dybėje mero patarėju dirbantis Ta
koalicijoje.
„Sutarėme, kad mes liekame deušas Andžejevskis.
Valstiečių liaudininkų ir LLRA
koalicijoje, toliau bendradarbiausi
me, Seime mes paliekam Valstiečių konfliktas kilo dėl viceministrų pos
liaudininkų frakciją, kadangi nesu tų. Valstiečiai liaudininkai žadėjo len
laukėm atsiprašymo dėl jų nekorek kų atstovams atiduoti vieną iš trijų
tiškų ir nesąžiningų veiksmų. Seime valstiečių liaudininkų valdomų mi
dirbsime kaip nefrakcijonuoti Seimo nisterijų viceministro postą.
Tačiau savaitgalį vykusioje parti
nariai", — po susitikimo su premjeru
Gediminu Kirkilu ketvirtadienį sakė jos taryboje, valstiečiai liaudininkai
LLRA pirmininkas Valdemaras To- patvirtino savus kandidatus į visus
viceministrų postus, lenkų atstovams
maševskis.
Pasitraukę iš Valstiečių liaudi žadėdami viceministro postą kom
ninkų frakcijos, LLRA nariai neten pensuoti kitais politinio pasitikėjimo
ka galimybės deleguoti savo atstovą į postais.
viceministrus, tačiau už pasilikimą
Lenkų atstovai jau yra gavę Vil
valdančiojoje koalicijoje jie gauna niaus apskrities viršininko pavaduo
premjero patarėjo tautinių mažumų tojo postą.

Trakuose griaunami istoriniai pastatai
Vilnius, rugpjūčio 3 d. (BNS) —
Trakų rajono savivaldybei neteisėtai
išdavus leidimą, Trakuose nugriau
tas 18—ojo amžiaus pastatas, kuris
buvo įrašytas į Kultūros vertybių re
gistrą.
Kaip informavo Kultūros pavel
do departamentas, kapitalinio re
monto leidimas buvo išduotas netei
sėtai, nes Trakų rajono savivaldybė
negavo Kultūros paveldo departa
mento sutikimo. Minėtojo pastato re
monto darbų projektas nebuvo derin
tas su Kultūros paveldo departamenĮ tu.
Neteisėtų veiksmų ėmėsi ir sta
tybos rangovas: gavęs statybos leidi
mą tik kapitaliniam remontui atlikti,
medinės architektūros pastatą nu
griovė iki pamatų.

18 amžiuje statytame pastate il
gą laiką veikė karaimų kalbos ir tiky
bos mokykla.
Kultūros paveldo departamentas,
rugpjūčio 1-ąją nusiuntė oficialų raš
tą Trakų rajono savivaldybės admi
nistracijai, kad ji atšauktų išduotą
statybos leidimą bei sustabdė tvarko
muosius statybos darbus.
Trakų rajono architektūros sky
riaus vedėja Audronė Kapočienė tei
gė, jog Kultūros paveldo departamen
to oficialaus rašto Trakų rajono savi
valdybė nėra gavusi.
„Jokio Kultūros paveldo depar
tamento rašto nesu gavusi. Trakų sa
vivaldybės administracijos direkto
rius Leonardas Kamila įsakė mums
situacijos nekomentuoti", — sakė ar
chitektūros skyriaus vedėja.

„Mažeikių nafta pasirengusi dirbti
visu pajėgumu
Vilnius, rugpjūčio 3 d. (BNS) —
Žaliavos vamzdynu vis dar negau
nančio susivienijimo „Mažeikių naf
ta" vadovai užtikrino, kad Mažeikių
naftos perdirbimo gamykla gali veik
ti visu pajėgumu, gaudama naftą tik
per Būtingės terminalą.
„Mažeikių naftos" generatinis di
rektorius Paul Nelson English pripa
žino, kad tai turės įtakos įmonės pel
ningumui, tačiau kartu tvirtino, kad
nepaisant to, šiemet „Mažeikių naf
tos" pelnas bus didelis.
„Manau, kad bendrovės rezulta
tai šiais metais bus labai geri", — tei
gė „Mažeikių naftos" valdybos pir

mininkas Nerijus Eidukevičius.
„'Mažeikių nafta' turi strategiją
ir planą, kuris jau įgyvendinamas, ir
mes tęsime įmonės veiklą, galbūt šiek
tiek sumažinsime apimtis kuriam lai
kui, tačiau Įmonė veiks nenutrūksta
mai", — po susitikimo su ūkio minis
tru Vytu Navicku sakė R N. English.
V Navickas teigė, kad šį mėnesį
numatoma atsigabenti naftos aštuo
niais tanklaiviais — tai užtikrins nor
malų gamyklos pajėgumą.
Pasak R N. English, neturėtų bū
ti susirūpinimo dėl naftos produktų
tiekimo Lietuvos ir Baltijos rinkoms,
tai neturės įtakos ir degalų kainoms.

Buvęs prezidento patarėjas liko už durų
* Eidama 95-uosius metus
trečiadieni Kaune mirė L i e t u v o s
teniso l e g e n d a V e r o n i k a S č i u kauskaitė. Būdama 16 metų V Sčiukauskaitė tapo Lietuvos teniso čem
pione, o vėliau ši titulą apgynė dar 15
metų iš eiles. Be toji 16 kartų laimėjo
Lietuvos moterų dvejetų pirmenybes
ir 13 kartų tapo šalies čempione miš
raus dvejetų varžybose. Pirmojoje
tautinėje olimpiadoje V Sčiukauskaitė iškovojo du aukso bei vieną si
dabro medalius. Karo metais pasi
traukusi į Vokietiją V Ščiukauskaitė
persikėlė į JAV, kur laimėjusi keletą
turnyrų tapo garsaus teniso klubo
„Forest Hils" nare.
* NBA vadovybe p a t e i k ė ke-

lėtą p a k e i t i m ų pagrindinėse tai
s y k l ė s e ir j i e Įsigalios j a u
2006 2007 m e t ų sezone. Pats pa
grindinis pakeitimas susijęs su at
krintamosiomis varžybomis. Nuo
naujojo sezono keturios pajėgiausios
kiekvienos konferencijos komandos
bus suskirstytos pagal pergalių ir
pralaimėjimų procento rodiklį. Tai
daroma dėl to, kad dvi pajėgiausios
konferencijų komandos tarpusavy
susitiktų tik konferencijų finale ir
nepasikartotų praėjusio sezono aki
brokštas, kai dvi geriausios konferenciio> Komandos suMtiko jau konfe
rencijos pusfinalyje. Taip pat NBA
vadovvbe nusprendė Mitrumpmt:
minučių pertraukėliu skaičių

Atkelta iš 1 psl.
išklausysiu jo planus. Galbūt kažkuo
ir bus galima padėti, bet kol kas į ko
mandą įtraukti jo neplanuoju", — sa
kė G. Kirkilas.
Liberalų ir centro
sąjunga
(LiCS), narystę kurioje D. Gudelis su
stabdė pradėjęs dirbti prezidento pa
tarėju, paneigė gandus, esą D. Gudelį
premjero patarėjo poste siekia „įtai
syti" partija.
LiCS išplatino pareiškimą, kuria
me atmetamos „bet kokias insinua
cijos, prielaidos ar spėjimai, neva tarp
koalicijos partneriu buvo ar yra susi
tarimas buvusi prezidento patarėja
I) Gudeli priimti ministro pirminin
ko patarėju".

„Kaip LiCS derybininkas dėl val
dančiosios koalicijos suformavimo,
galiu tvirtai pareikšti, kad nebuvo,
nėra ir nebus jokių tarppartinių susi
tarimų dėl ministro pirmininko ko
mandos formavimo. Pasirinkti pata
rėjus yra asmeninė premjero preroga
tyva", — pranešime cituojamas LiCS
frakcijos seniūnas Algis Čaplikas.
Prezidentas Valdas Adamkus tre
čiadienį pasirašė potvarkį, kuriuo iš
pareigu atleido dvejus metus jam tal
kinusį patarėją D. Gudelį. Paklaus
tas, koks įrašas dėl atleidimo yra jo
darbo Knygelėje. 1). Gude!:-; teigė
knvge'fs dar nematęs I '/kuli.-iuose
teigiama, kad pre/.identas I). Gudei}
atleido praradęs pasitikėjimą
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFR Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)

Du Viktorai rungtyniauja, kuris valdys Ukrainą
Atkelta iš 1 psl.
56 metų šiurkštoko būdo V Janukovič, kilęs iš Ukrainos anglių ga
vybos centro Donecko šalies rytuose,
nori išsaugoti tradicinius ryšius su
Rusija.
Ne itin mokantis sakyti viešas
kalbas ir kalbėti ukrainietiškai, V Janukovič reikalauja s u s t i p r i n t i re
gionų administracijų statusą — ypač
tų sričių, kur daugumą sudaro rusa
kalbiai gyventojai.
V. Juščenko buvo mėginta nu
nuodyti dioksinais, kurie sudarkė jo
veidą prieš pat ,,oranžinę revoliuci
ją". Prezidento nuomone, tai —jo po
litinių priešininkų rankų darbas.
Pritrūko ryžtingumo
Pergalingai atėjęs į prezidento
postą po revoliucijos Įvykių Y Juščen
ko pažadėjo pertvarkyti Ukrainą, iš
naikinti korupciją ir vesti šalį į Eu
ropą. Prezidentas pareiškė, kad pa
siryžęs net paaukoti save, jeigu tai
padės tautai.
Tačiau vėliau valstybės vadovas
nuvylė daugeli savo šalininkų.
Šalies ekonomikos plėtra ėmė
strigti. Po kelis mėnesius trukusių
rietenų Y Juščenko 2005 metų rugpjūtj atleido iš premjero posto pag
rindinę savo sąjungininkę per „oran
žinę revoliuciją" Julija Tymošenko.
Per šiais metais vykusius rinkimus
prezidentą remianti partija „Mūsų
Ukraina" finišą pasiekė tik trečioji.
Kritikų nuomone, keturis mėne
sius po Rados išrinkimo t r u n k a n t i s
politinis paralyžius ir neaiškumas ro
do, kad prezidentui trūksta ryžtingu
mo.
Kartą j a u b u v o p r e m j e r u
V. Janukovič buvo premjeru
2002—2004 metais, kai valstybei va
dovavo Leonid Kučma. Tuo laiku ša

lies ekonomika sparčiai augo, bet
premjeras buvo apkaltintas abejoti
nais ryšiais su stambiojo verslo kla
nais. Tai patvirtinančių ar panei
giančių dokumentų dabar neįma
noma gauti.
Po pralaimėjimo 2004 metais V
Janukovič užsitikrino daugybės
šalininkų paramą ir nusisamdę poli
tinių konsultantų iš Vakarų, kad jie
padėtų jam tapti patrauklesniu tele
vizijos ekranuose.
Regionų partija gavo daugumą
vietų pagal parlamento rinkimų re
zultatus, o jos vadovas, stengdamasis
pelnyti „oranžinių" simpatijas, nese
niai pareiškė, kad 2004 metų Įvykiai
buvo naudingi šaliai, o jis pats yra
laisvės ir demokratijos šalininkas.
Universalo idėja
Kaip pranešama, Ukrainos prezi
dentas V. Juščenko ir keturi iš penkių
Aukščiausiosios Rados frakcijų vado
vai suderino ginčijamas nuostatas
Nacionalinės vienybės susitarime,
kuriame išdėstyti pagrindiniai vidaus
ir užsienio politikos principai.
Praėjusią savaitę V Juščenko pa
siūlė visoms penkioms politinėms
jėgoms, kurios per parlamento rinki
mus 2006 metų kovą pateko Į Aukš
čiausiąją Radą, pasirašyti dokumentą
— vadinamąjį universalą, kad būtų
galima surasti kompromisinę išeitį iš
užsitęsusios krizės ir sudaryti vy
riausybę.
Regionų partijos. Socialistų par
tijos ir Komunistų partijos, sudariu
sių daugumą parlamente ir iškėlusių
į ministro pirmininko postą Viktor
Janukovič, atstovai, taip pat prezi
dentą remiantis susivienijimas „Mū
sų Ukraina" pareiškė pasiryžimą to
bulinti „universalo" tekstą. Tuo tar
pu Julija Tymošenko blokas pareiškė,
kad nepasirašys susitarimo su savo
politiniais oponentais.

Islamiškasis pasaulis svarsto savo
vaidmenį Libane
Kuala Lumpur, rugpjūčio 3 d.
(„Reuters'VBNS) — Islamiškojo pa
saulio vadovai ketvirtadieni parei
kalavo tuoj pat nutraukti Izraelio
atakas Libane bei Gazos ruože ir
svarstė galimybes įtraukti musulmo
niškų šalių pajėgas Į būsimą taikos
palaikymo operaciją.
Suprasdami savo šalių gyventojų
nerimą ir priblokšti aukų musulmo
niškuose Libano pietuose skaičiaus,
Islamo Konferencijos Organizacijos
(IKO) nariai, tarp jų Irano preziden
tas Mahmoud Ahmadinejad, susirin
ko Į neeilinę sesiją, surengtą daugiau
kaip trys savaitės nuo krizės pra
džios.
„Privalome pademonstruoti pasi
rengimą skirti pajėgų taikos palaiky
mo operacijoms po Jungtinių Tautų
vėliava. Malaizija pasirengusi tai pa
daryti", — sakoma Malaizijos premje
ro ir šios konferencijos šeimininko
Abdullah Ahmado Badawi kalboje.
Apibendrindama daugelio musul
moniškajame pasaulyje nusivylimą,
Bangladešo premjere Khaleda Zia ki
tiems IKO nariams pareiškė: „Klau
simas, kuris gah iškilti, v ra toks ko

dėl šio susitikimo nebuvo galima su
šaukti anksčiau?"
Per minimą konfliktą Libane jau
žuvo mažiausiai 643 žmonės, dau
giausia — civiliai gyventojai; taip pat
žuvo 56 izraeliečiai.
Tarp kitų Malaizijoje vykstančios
konferencijos dalyvių yra Indonezijos
— daugiausiai gyventojų turinčios
musulmoniškos valstybės — prezi
dentas, Turkijos premjeras, Pakis
tano ir Egipto atstovai.
Tačiau gyvybės šiai konferencijai
turėtų suteikti charizmatiškasis M.
Ahmadinejad ir jo griežta pozicija dėl
Izraelio, kurią viešai remia Irano
aukščiausiasis dvasinis vadovas.
M. Ahmadinejad. kuris ragino
ištrinti Izraelį iš žemėlapi'), atvyko
prieš pat įžanginę sesiją ir kol kas at
sisakė ką nors komentuot;.
IKO vadovams susitinkant už už
darų durų, šios organizacijos diplo
matai sakė. jog šiuo metu platinamu
komunikato prou-ktu hus sii'kiarr.a.
kad musulmonu ..mHvnuo»iu> du
rnus" kontroliuotu -JT -Jame taip pat
raginama atlikti tyrimą dv\ palimu
Izraelio karo nusikaltimu

EUROPA
LONDONAS
Izraelis nori, kad Pietų Libane
būtų dislokuota apie 15,000 užsienio
karių, kurie padėtų užbaigti kovą su
„Hezbollah", ketvirtadienį išspaus
dintuose interviu teigė Izraelio mi
nistras pirmininkas Ehud Olmert. 23
dieną trunkantis konfliktas gali pasi
baigti, kai tik Jungtinių Tautų (JT)
Saugumo Taryba suteiks įgaliojimus
tokioms pajėgoms, sakė jis. Izraelio
vadovas taip pat gynė savo šalies kru
viną kampaniją prieš šiitų partizanų
grupuotę „Hezbollah", per kurią žu
vo šimtai civilių gyventojų.
FRANKFURTAS
Europos centrinis bankas (ECB)
ketvirtadienį, kaip ir buvo progno
zuota, padidino bazines palūkanų
normas ketvirčiu procentinio punkto
nuo 2.75 proc. iki 3 procentų. Prieš
tai paskutinį kartą normos buvo pa
keistos birželio 8 dieną — tuomet
normos buvo padidintos taip pat 25
baziniais punktais — nuo 2.5 proc.
iki 2.75 procento. Kai kurie analiti
kai spėjo, kad ketvirtadienį ECB pa
didins normas iš karto puse procenti
nio punkto.
VARŠUVA
Aleksandr Szczyglo paskirtas
Lenkijos prezidento kanceliarijos va
dovu, pranešė kanceliarijos atstovas
Marcin Rosolovvski. A. Szczyglo šia
me poste pakeitė Andrzej Urbanski,
kuris atsistatydino dar birželį. A.
Szczyglo pavaduotoju paskirtas laiki
nai kanceliarijos viršininko pareigas
ėjęs Robert Draba. 1963 metais gi
męs A. Szczyglo, partijos „Įstatymas
ir teisingumas" narys, teisininkas,
studijavo teisę ir viešąjį administra
vimą JAV; Kazimierz Marcinkiewicz
ir Jaroslaw Kaczynski vyriausybėse
jis buvo gynybos viceministras.
MINSKAS
Baltarusijos užsienio reikalų mi
nisterija nagrinėja situaciją, susijusią
su šios šalies, kurią valdo autoritari
nis prezidentas Aleksandr Lukašen
ka, diplomato paskelbimu nepagei

daujamu asmeniu ir jo išsiuntimu iš
Rygos. „Apie tokį Latvijos sprendimą
mes informuoti ir jį nagrinėjame", —
pareiškė Baltarusijos užsienio politi
kos žinybos vadovas Andrėj Popov.
Minskas nekomentuoja, ar Baltaru
sijos diplomato išsiuntimas iš Latvi
jos nėra atsakymas į kratą Latvijos
ambasados darbuotojo Reims Smits
bute Minske.

JAV
JUNGTINĖS TAUTOS
Jungtinių Tautų (JT) nuolatinės
Saugumo Tarybos narės trečiadienį
intensyviai derėjosi Libano karinės
krizės klausimu ir, pasak ambasa
dorių, netrukus turėtų būti parengta
rezoliucija dėl galimo susitarimo.
„Dirbame labai gerai. Priartėjome,
gerokai priartėjome", — teigė Pran
cūzijos ambasadorius Jungtinėse
Tautose Jean-Marc de la Sablier.
Prancūzija ir Jungtinės Valstijos ne
sutaria, ar iki pasiunčiant į konflikto
zoną tarptautines pajėgas, tarp Izra
elio ir partizaninės grupuotės „Hez
bollah" turėtų būti pasiektas politi
nis susitarimas.

RUSIJA
MASKVA
Naftos kainoms kopiant į rekor
dines aukštumas, darbo užmokestis
Rusijoje auga, tačiau skirtumas tarp
turtingiausių ir skurdžiausių šalies
gyventojų pajamų toliau didėja. Ru
sijos federalinės statistikos tarnybos
duomenimis, dešimtadaliui pačių
vargingiausiųjų tenkanti visų šalies
gyventojų pajamų dalis pirmąjį pus
metį, palyginti su tuo pačiu 2005-ųjų
laikotarpiu, nepakito ir siekė 2.0
proc, tuo tarpu tokiai pat daliai la
biausiai pasiturinčiųjų — padidėjo
nuo 29.6 iki 29.9 procento.

AZIJA
KABULAS
Afganistanas planuoja saugumo
sumetimais išsiųsti iš šalies šimtus iš
Pietų Korėjos atvykusių krikščionių
— tokie planai rengiami islamo dva
sininkams pareikalavus juos išsiųsti,
nes jie esą bando skleisti krikščiony
bę. Vyriausybė kol kas nieko oficia
liai nekomentavo.

1-800-775-SEND
www.atlanticexpresscorp.com

Oceat
Krovimu gabenimas
laivu i visas oasauiio šaJis
Krov niu gabenimas
iėktuvu i visas pasaulio ŠaJis.
•
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Automobiliu oirV.imas be
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**£.-*
Kroviniu oer/eiimas
visoje Amerikoje.

Small Packaaes

Trucking
Smulkiu siuntiniu siuntimas bei
pristatymas i namus Lietuvoje. Latvijoje.
Estijoje. Baltarusijoje bei Ukrainoje.
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L I E T U V O S ISTORIJA IR K I N A S
1ADVYGA GODUNAVICIENE
„Iškilmės Vytauto Didžiojo me
tams paminėti". Kaunas, 1930 m.
Režisierius V. Braziulevičius, opera
toriai F. Dunajevas ir I. Goršeinas.
„Vlado Putvinskio laidotuvės
1929 m. Kaunas — Kelmė".
„Šaulių sąjungos 20- mečio šven
tė Kaune", 1939 m., operatorius F.
Dunajevas.
Tai trijų neilgų dokumentinių
kino filmų, sukurtų Lietuvoje prieš
II pasaulinį karą, pavadinimai,
autorių pavardės, kurias nedaug kas
yra girdėjęs. O j u k žmonės dirbo,
buvo Lietuvos kino dokumentikos
pradininkai. O kai ekrane (dažniau
siai dar nebyliame) sušvinta šių
filmų kardai — neatsistebi, koks
iškalbingas šis istorijos įvykius
įamžinantis menas ir kiek daug apie
tų dienų gyvenimą Lietuvoje galima
sužinoti per keliolika minučių.
Pasirodo, kad V. Braziulevičius buvo
pulkininkas, sumanęs, kad tokie fil
mai reikalingi istorijai ir kažkokiu
būdu suradęs lėšų šiam tikslui
įgyvendinti. Abu minimi operatoriai
— nelietuviai, atvykę iš kitų šalių ir
turėję reikiamą aparatūrą.
Tikriausiai paklaustumėte, kur
tuos ir panašius kitus filmus galima
pamatyti? Dažniausiai jie vienokiais
ar kitokiais keliais patenka į Lie
tuvos centrinio valstybinio archyvo
vaizdo ir garso poskyrį, kur saugomi,
kaip istorijos liudytojai. Bet prieš tai
jie kažkieno surandami, kartais
prikeliami iš nežinios, kaip ir trys
čia paminėti filmai. Juos archyvui
perdavė Obelių visuomeninio istori
jos muziejaus vedėjas Andrius Dručkus, kuriam kažkas, pasitraukda
mas iš Lietuvos, paliko saugoti ke

lias metalines dėžutes su kino juos
tomis. Kadangi po karo niekas neat
sišaukė, tai A. Dručkus pasidomėjo,
kas'ten tose surūdijusiose dėžutėse.
Pamatęs, kad tai kino juosta, supra
to, jog svarbu jos nesugadinti, ir
kreipėsi į specialistus. Pasižiūrėjo
žmonės ir apstulbo iš netikėtumo,
koks tai brangus istorinis radinys.
Beje, A. Dručkus išsaugojo ne tik tai,
bet ir pokario partizanų Vytauto
apygardos, Lokio rinktinės archyvą.
Padėdavo keli kunigai, o šeimoje
apie archyvą žinojo tik sesuo. Apie
tai A. Dručkus pasakojo į filmų per
žiūrą Lietuvos nacionaliniame mu
ziejuje susirinkusiems žiūrovams.
Su archyvu seniai bendradar
biaujantis, žinomas šių dienų kino
dokumentikos kūrėjas Algirdas Tar
vydas sumanė tuos kino lobius paro
dyti Lietuvos nacionalinio muziejaus
tradiciniuose ketvirtadienio vaka
ruose, kurie šių metų pirmąjį pus
metį skiriami kino dokumentikai.
Pirmasis vakaras priminė gar
siąją
lietuvę-archeologę
Mariją
Gimbutienę, ta proga parodant bene
šešetą metų kurtą kanadiečių filmą
„Ženklai pralenkia laiką" („Signs
Out of Time"), kuriame pasakojama
apie šią garsią mokslininkę. Vakarą
vedė pats Algirdas Tarvydas, filmo
tekstą į lietuvių kalbą vertė žurna
listė Kornelija Jankauskaitė, keletą
metų gyvenusi Marijos Gimbutienės
namuose. Dabar Kornelija baigia
rašyti knygą apie tą laiką ir žmones.
Filmo scenariste Starchawk ir
režisierė D. Read lankėsi Lietuvoje,
norėdamos išsiaiškinti, kur glūdi
Marijos Gimbutienės Europos kultū
rų tyrinėjimo šaknys, kokioje dirvoje
jos augo. Scenariste, kaip pasakoja
su ja bendravęs ir nemažai epizodų

Margumynai
JAV senatoriai Estijoje rungtyniavo,
katras daugiau išgers degtinės
Būsimų prezidento
rinkimų
Jungtinėse Valstijose favoritai —
Hillary Clinton ir John McCain rung
tyniavo Estijoje, katras daugiau
išgers degtinės.
Jas surengti pasiūlė New York
valstijai atstovaujanti senatorė de
mokratė H. Clinton.
Laikraštis „The New York Ti
mes" šeštadienį pranešė, kad H.
Clinton per penkių senatorių vizitą į
Estiją 2004 metais nustebino visus
delegacijos dalyvius, pasiūliusi pa
rungtyniauti, kaip esą Įprasta Bal
tijos šalyse, „kas ką pergers".
Laikraščio duomenimis, delegaci
jos vadovas Arizonai atstovaujantis
respublikonas J. McCain mielai suti
ko su šiuo siūlymu.
Vėliau J. McCain pareiškė savo
kolegoms iš Respublikonų partijos,
kad H. Clinton „yra saviškė".
Laikraštis pažymi, kad varžybų

dalyviai negali tiksliai atsakyti į
klausimą, kas ir kiek tąkart išgėrė.
H. Clinton sekretorė spaudai ne
panoro daugiau papasakoti apie
Estijoje vykusias varžybas.
„Tai turi likti Estijoje", - pabrėžė
ji.
BNS
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Čikagoje ar priemiesčiuose
Greitas ir sąžiningas patarnavimas
Nuosavybių įkainavimas veltui
Tarpininkaujame gaunant paskolą
Pensininkams nuolaida

nufilmavęs Algirdas Tarvydas, ypač
domino senieji lietuvių pasakojimai
apie laukus, laumes, deives, vėles ir
daug ką kitą. Be šių dalykų, sakyda
vo ji, neįmanoma suvokti M. Gim
butienės knygos „Europos dievai ir
deivės" (1974 m.) teiginių, dėl kurių
nemažai diskutuota, ginčytasi mok
slo pasaulyje. Beje, filmas sukurtas
ne mokslininkų, o San Francisco
moterų grupės, priklausančios Dei
vės religijos bažnyčiai, 1975 m. įre
gistruotai JAV, pastangomis. O sce
nariste dargi yra šios bažnyčios
dvasininke. Filmas būtų pasirodęs
žymiai anksčiau, bet sutrukdė Ma
rijos Gimbutienės liga ir mirtis, teko
ieškoti kitų sprendimų, kalbinti ke
letą JAV mokslininkų, pažinojusių
kolegę ar besidominčių jos darbais.
O buvo norėta viską išgirsti iš pačios
archeologės lūpų...
Paklaustas, ar filme liko jo fil
muotų gražių vietovių, riedulių, ka
pinaičių ir kt., Algirdas Tarvydas at
sako, kad liko nedaug, bet j a m
kiekvienas epizodas apie mokslinin
kę — aukso vertės, nes ir pats yra
sukūręs dokumentinius filmus šia
tema. Tai — „Marija AlseikaitėGimbutienė" ir „Atsisveikinimas su
Marija Gimbutiene" (1993). Tais
metais mokslininkė buvo atvykusi į
Lietuvą redaguoti čia leidžiamos
knygos apie senąją Europos kultūrą.
Tai jos paskutinis pasimatymas su
taip mylėta tėvyne.
Kanadiečių s u k u r t a s filmas,
kurį žiūrovai matė Lietuvos nacio
naliniame muziejuje, buvo sutiktas
labai nuoširdžiai, kaip tarptautinis
paminklas garsiai mūsų tautietei.
Kitas vakaras priminė j a u minė
tus nepriklausomos Lietuvos filmus,
kurie jaudino kiekvieną žiūrovą. Kur
dabar pamatytum kaip Kaune vyko
Vytauto Didžiojo metų iškilmės,
kaip žygiavo paradas, kalbėjo už
sienio svečiai, valstybės vadovai,
dainavo chorai, diriguojant pačiam
Juozui Naujaliui, kokius rūbus dė
vėjo ponios... Susidomėjo žiūrovai ir
šaulių sąjungos įkūrėjo Vlado Put
vinskio laidotuvėmis 1929 metų ko
vą, vykusiomis Kaune bei Kelmėje.
Žmonių, valstybės pareigūnų būriai

SKELBIMAI

ėjo nusilenkti šaulių vadui. Velionis
buvo p a š a r v o t a s Šaulių sąjungos
rūmuose, n e š a m a s į Įgulos bažnyčią
ir išvežtas laidoti į Kelmę, kur netoli
esančiame Graužikų dvare gyveno
šeima. Filmuotojai palydėjo karstą į
traukinį, o vėliau į Kelmę nuvažiavę
d a r pridėjo nemažai gražių miestelio
vaizdų, kapines, paminklus ir kt.
Trečias filmas apie šaulių sąjungos
2 0 - m e t į 1939 m. Tada būta ir sporto
varžybų, ir dainų bei šokių, ir
s u p r a n t a m a — iškilmių, kalbų apie
rytojų, kuris, deja, bebuvo visai liūd
n a s , d a u g u m a i tiesiog tragiškas, nes
puikiai žinome, kas laukė buvusių
š a u l i ų , bolševikų okupacijai pra
sidėjus.
Ž i ū r ė d a m a s tokius filmuotus
epizodus, negali nesididžiuoti tuo
b r a n g i u kiekvienam lietuviui prieš
k a r i n ė s nepriklausomybės laikotar
piu, jo žmonėmis, patriotine ugnele,
švietusią kelyje. Tos mintys tiesiog
išspaudžia ašarą ir primena, kokia
šiurpi buvo krašto okupacija, užtve
rusi t a u t a i kelią į prasidėjusią pa
žangą. Tokie filmai turi neįkainoja
mą vertę. Apie tai kalbėta po per
žiūros. Pokalbiams temų netrūko ir
po filmo „Dievo paukšteliai" peržiū
ros. Šią juostą apie lietuvių pabė
gėlių gyvenimą Vokietijos ir Aust
ralijos perkeltųjų asmenų stovyklose
1944—1950 m. parodė patys visą tai
išgyvenę Julija ir Rimantas Gruo
džiai. P a m a t ę s šiuos vaizdus, geriau
suvoki, kad šiems žmonėms prara
dus tėvynę, buvo lemta patirti daug
vargo, nors Vokietija ir ne Sibiro
taiga.
Iki metų vidurio kino dokumen
tikos žiūrovų laukia dar keli muzie
j a u s v a k a r a i . Vienas jų primins, kas
spėta nufilmuoti apie Lietuvos karo
aviacijos pradžią ir istoriją iki 1940
metų. Tai operatoriaus Juozo Miežlaiškio filmavimai. Dar vienas kino
v a k a r a s p r i m i n s neseniai mirusį
garsų Lietuvos etnokultūros tyrinė
toją Norbertą Vėlių. Bus rodomas
Algirdo Tarvydo naujas filmas „Nor
b e r t a s Vėlius. Čia ir Ten", kalbama
apie Norberto Vėliaus ir Gintaro
Beresnevičiaus knygą „Lietuvių mi
tologija" (trečias tomas).

• SKELBIMAI

• SKELBIMAI

SIŪLO DARBĄ

PASLAUGOS

Darbui reikalingi dažytojai
su darbo patirtimi ir žmogus,
mokantis (vairius darbus.
Būtina turėti mašiną. Pageidautina,
kad kalbėtų rusiškai.
Tel. 8 4 7 - 9 8 0 - 7 8 8 7 .

STATE FARM
INSURANCE
AUTOMOBILIO,
NAMŲ, SVEIKATOS IR
GYVYBĖS DRAUDIMAS

STATYBINEI KORPORACIJAI,
nuostabioje Hilton Head saloje
(Pietų Karolina), reikalingi
darbuotojai dirbti statybose.
Mes garantuojame darbą visus metus,
gerą atlyginimą, atostogų ir ligos
apmokėjimą, lietuvišką kolektyvą bei
vežiojimą j darbo vietą.

Tel: (843) 298-0826

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai)
Orf. Mgr. Auksė S. Kane.
Vilma Jarulienė,
Virginija Smuikaitienė
kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th St.,
Evergreen Park, IL 60805
Tel. 708-424-8654:773-581-8654

N a m a m s P a s k o l o s , Apdraudos Sąskaitos

M U T U A L F E D E R A L SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

t=j
LE*JDER

Patarnaujant

2212 West C e r m a k Road, C h i c a g o , IL 6 0 6 0 8
( 7 7 3 ) 847-7747
S t e p h e n M . Oksas,
President

Čikagos ir Apylinkių

Lietuviams

Daugiau Kaip 100 Metų.

Cia v i e t a Jūsų
skelbimui!
Skelbimų
tel.

skyriaus

1-773-SSS-9SOO
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Stuburo ir skausmo ligos I

Įvairios sporto žinios

JONAS V . P R U N S K I S , M D
TERRI DALIAS PRUNSK1S, M D
M A U N A K V . RAIMA, M D

Europos vicečempionai parvežė medalius
į Lietuvą
Sekmadienį j Vilnių sugrįžo kas jis svarbiausias mano karjeroje,
Europos jaunių (iki 18 metų) krep šitą vasarą prisiminsiu ilgai, — sakė į
šinio čempionato sidabro medalius simbolinį geriausių Europos pir
iškovojusi Lietuvos vaikinų rinktinė. menybių žaidėjų penketą patekęs
Jaunieji krepšininkai turėjo sug Lietuvos rinktinės gynėjas Martynas
rįžti į Lietuvą penktadienį, tačiau dėl Gecevičius. — Mes neturėjome tiek
žvaigždžių, kiek kitos komandos. Gal
lėktuvo gedimo kelionę teko atidėti.
„Namo važiavome net tris die dėl to mūsų nelaikė favoritais.
nas. Matote, kaip nelengvai ateina Žaidėme komandinį krepšinį ir todėl
medaliai, — oro uoste vykusioje spau mums pasisekė".
dos konferencijoje juokavo rinktinės
Pasak Lietuvos jaunių rinktinės
vyriausiasis treneris Rūtenis Pau lyderio, pirmosiose rungtynėse su
lauskas. — Po rungtynių buvo nu prancūzais žaidėjai turėjo daugiau
liūdę, tačiau sugrįžę čia pamatėme, jėgų ir labai norėjo nugalėti.
kad esame ne pralaimėjusieji, o lai
„Labai norėjome laimėti, nes visą
mėtojai. Sužaidėme aštuonerias laiką jiems pralaimėdavome. Ant
rungtynes, iš kurių septynerias lai rajame mače pritrūko jėgų, kadangi
mėjome, vadinasi, turime talento ir jie žaidžia labai atletišką krepšinį,
įdėjome pakankamai darbo".
panašesnį į amerikiečių", — kalbėjo
R. Paulauskas teigė, kad pergalė M. Gecevičius.
jam atnešė daug džiaugsmo, ir vylėsi,
Paklaustas apie ateities planus,
jog krepšininkai ateityje žais stip 18-metis krepšininkas, teigė dar vie
riose komandose bei galės atstovauti neriems metams liksiąs Vilniaus
Lietuvos rinktinei.
„Sakalų" ekipoje. Pasak M. Gecevi„Šis čempionatas man buvo pir čiaus, NBA jo nevilioja, nes europiemosios tokios rimtos varžybos. tiškas krepšinis priimtinesnis nei
ELTA
Medalio niekada nepamiršiu, nes kol amerikietiškas.

Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Elgin: 8 4 7 - 2 8 9 - 8 8 2 2
McHenry: 815-363-9595
Eik Grove: 847-718-1212
vwvw.Illinoispain.com

Vidaus ligos

Širdies ir kraujagyslių
ligos
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDKXOGAS-ŠIRDIES UGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300

Dantų gydytojai
DR. J O V I T A KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79 t h Ave., Hickory Hills, IL

EDMUNDAS VIŽNAS, M.D., S.C
VIDAUS LIG GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6
Chicago. IL 60638

Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

Akių ligų specialistai
ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą
EUGENE C DECKER DOS, P.C
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už prieinama kainą.
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai.

4647 W. 103 S I , Oak. Lavvn, IL
55 E. VVashington, Suite 2401,
Chicago, IL

Tel. 708-422-8260.

SKELBIMŲ SKYRIAUS
TEL 773-585-9500

„DRAUGAS" informuoja, „DRAUGAS" formuoja;
„DRAUGAS": išeivijos ir Lietuvos jungtis;
„DRAUGAS" lietuvybės švyturys ir sargas!
Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ"!
www.draugas.org

S. Jasikevičius lieka „Pacers" ekipoje
Šiaurės Amerikos Nacionalinės
krepšinio asociacijos (NBA) „Indiana
Pacers" klube rungtyniaujantis lietu
vis Šarūnas Jasikevičius lieka ko
mandoje, praneša laikraštis „The
Boston Globė".
Komandos prezidentas Donnie
Walsh ši sprendimą priėmė po to, kai

ekipą paliko įžaidėjas Anthony John
son, kuris nuo šiol rungtyniaus
„Dalias Mavericks".
„Nemanau, kad Š. Jasikevičius
praėjusiame sezone parodė viską, ką
sugeba. Jam nebuvo lengva priprasti
prie NBA žaidimo stiliaus", —
pareiškė klubo prezidentas.
ELTA

DVEJOS LIETUVIŲ GOLFO VARŽYBOS
Europos vicečempione — Lietuvos jaunių krepšinio rinktinė.

ELTA nuotr.

Lietuvos žolės riedulininkės — Europos
B diviziono čempionato nugalėtojos
Šeštadienį Vilniuje pasibaigusio
Europos jaunimo (iki 21 metų)
merginų žolės riedulio B diviziono
čempionato nugalėtoja tapo Lietuvos
rinktinė. Ji finale po baudinių serijos
4:1 įveikė Belgijos komandą.
Po 70 min. kovos ir po pratęsimo
rezultatas buvo lygus 1:1. Pirmąjį
įvartį 23—iąją min. įmušė belgė
Claire Huvelle. 45- ąją min. rezultatą

išlygino Donata Dildaitė.
Baudinių serijoje pasižymėjo
Lietuvos rinktinės vartininkė Arūnė
Paulavičiūtė. Ji atrėmė pirmuosius
du baudinius.
Rungtynėse dėl trečiosios vietos
Rusijos rinktinė 4:0 (2:0) nugalėjo
Lenkijos atstoves.
Lietuvos ir Belgijos komandos
iškopė į A divizioną.
ELTA

Jau artėja dvejos didesnio pobū
džio lietuvių golfo varžybos, kurios
kviečia visus golfo entuziastus iš
JAV ir Kanados.
Pirmosios iš jų — ŠALFASS gol
fo turnyras. Jis šiemet rengiamas
Kanadoje (pernai vyko Čikagos apy
linkėse) rugsėjo 2-3 d. Royal Ontario
Golf Club aikštyne prie Toronto.
Registruotis galima pas turnyro
vadovą Darių Marijošių, #506, 75
King St. East, 5A4G5 Mississauga,
Ont. LSA 495.
Rengėjai tikisi ir gausaus čikagiečių golfo žaidėjų dalyvavimo. Ta
čiau, kiek teko girdėti, iš čia nedaug

kas ruošiasi ten vykti dėl didelių iš
laidų.
Taip pat jau artėja ir metinis
Lietuvių fondo golfo turnyras. Jis or
ganizuojamas toje pačioje vietoje
kaip ir pernai — Čikagos apylinkėse.
Jo vyriausiu vadovu paskirtas Ma
rius Kasniūnas, pakeitęs ankstes
niuosius žmones, kurie ilgus metus
buvo šių turnyrų organizatoriai.
Reikia paminėti, kad vienas iš
Lietuvių fondo golfo turnyrų suma
nytojų ir aktyvių dalyvių buvo nese
niai amžinybėn iškeliavęs a.a. Sta
sys Baras.
Parengė Ed. šulaitis

SPORTO ŽURNALAS „TRENERIS"

i'i're.i;f^

KLTA

: '

Lietuvoje leidžiama nemažai
sportui skirtų specialių leidinių.
Tarp jų nepaskutinę vietą užima
žurnalas „Treneris", kuris leidžia
mas jau nuo 1996 metų.
Neseniai gavome šio žurnalo du
pirmuosius 2006 metų numerius.
Abu po 48 puslapius, juose nemažai
medžiagos, įdomios ne vien tik tre
neriams.
Žurnale rašo įvairių sričių spe
cialistai, kurių žiniomis vargu ar
būtų galima suabejoti. Pagrindiniai
autoriai — Lietuvos sporto mokslo
tarybos pirmininkas, profesorius,
habil. dr. Kęstas Miškinis, psicho
logė iš Vilniaus — olimpinio sporto
centro Lina Vaisetaitė, Lietuvos Kū
no kultūros akademijos profesorius,

habil. dr Antanas Skarbalius (jis
taip pat yra ir Lietuvos vyrų ranki
nio rinktinės vyr. treneris), Vilniaus
universiteto docentas Remigijus
Naužemys, Lietuvos sporto federaci
jų sąjungos darbuotojas dr. Rimgau
das Lukauskas, psichologė Aistė Že
maitytė, Olimpinės rinktinės gydy
tojas Raimundas Graičius ir kiti.
Straipsniai iliustruoti piešiniais,
brėžiniais, lentelėmis, nurodyta re
komenduojama literatūra.
„Trenerio" vyr. redaktorius yra
Evaldas Skyrius iš Kūno kultūros ir
sporto departamento.
Redakcijos adresas: Žemaitės g.
6, 51 kamb., LT-03117 Vilnius, Lie
tuva.
Ed. Šulaitis
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50-TOjl LFB STUDIJŲ SAVAITE
DAINAVOJE
Jubiliejinė Lietuvių Fronto bi tautas Bieliauskas — „Asmuo šių
čiulių (LFB) studijų ir poilsio savaitė dienų visuomenėje"; adv. dr. Žibutė
šiemet vėl įvyks Dainavos stovyk Brinkienė — „Tautinių ir krikščio
lavietėje, Michigan valstijoje, rug niškų vertybių stiprinimas Lietuvo
pjūčio 20-26 d. Savaitės programos je"; Liuda Rugienienė — „PLB seimo
temos skiriamos Lietuvos ir išeivijos Lietuvoje įspūdžiai".
veiklos aktualijoms. Rugpjūčio 20 d.,
Šeštadienį, rugpjūčio 26 d., prof.
sekmadienį, vakare įvyks savaitės Kęstutis Skrupskelis skaitys pra
dalyvių susipažinimo vakaronė.
nešimą „Tradicinių, tautinių ir
Pirmadienis ir antradienis skir moralinių vertybių kaita išeivijoje ir
tas įvairiems LFB ir Į .laisvę fondo Lietuvoje", o dr. Kazys Ambrozaitis
posėdžiams. Antradienio v a k a r ą — „Į laisvę fondo jubiliejinė apžvalapie organizuojamus šalpos d a r b u s ga".
Lietuvoje kalbės dr. Rožė Šomkaitė.
Kiekvieną vakarą įvyksiančiose
Trečiadienį, rugpjūčio 23 d., vakaronėse bus taip pat įdomių
įvyks LFB sąjūdžio suvažiavimas, pranešimų bei diskusijų įvairiais
kuriame bus svarstomos veiklos klausimais. Kadangi ši LFB savaitė
pasikeitimų galimybės. Suvažiavimo Amerikoje y r a 50-toji, bus taip pat
moderatorius — Vytautas Volertas. prisimenami ir kiti jubiliejai: 65 m.
Pranešimus skaitys: prof. dr. V. nuo rezistencijos Lietuvoje pradžios,
Bieliauskas, dr. K. Skrupskelis, dr. 45 m. nuo Į laisvę fondo įsteigimo, 50
K. Ambrozaitis, A. Raulinaitis, V. m. nuo Dainavos stovyklavietės įkū
Vitkauskas.
rimo ir kt.
Ketvirtadienį, rugpjūčio 24 d.,
Šioje savaitėje kviečiami daly
Vidmantas Vitkauskas, Garliavos vauti ne tik LFB nariai, bet ir visi,
gimnazijos direktorius, kalbės apie kuriems ši veikla įdomi. Norintieji
visuomeninį organizacijų s p e k t r ą savaitėje dalyvauti ir užsisakyti
Lietuvoje. Dr. Augustinas Idzelis kambarius prašomi registruotis pas
skaitys paskaitą: „Temidė be svars Joną Urboną adresu: 1418 W. Elmtyklių Lietuvoje".
wood Ave., Clavvson, MI 48017.
Penktadienį, rugpjūčio 25 d. bus Telefonas: 248-435-0209.
skaitomos paskaitos: prof. dr. Vy
Juozas B a u ž y s

J o h n G. R ū t e n i s iš W a y n e s v i l l e , NC, ne tik pratęsė „Draugo"
prenumeratą, bet kartu a t s i u n t ė ir 50 dol. auką. Labai ačiū.
„Linkiu nepavargti ir darbuotis toliau", — rašo Walter Barkauskas
iš Point P l e a s a n t , N J , siųsdamas prenumeratos mokestį, 50 dol. auką
„Draugui" ir visiems gražius linkėjimus. Nuoširdus ačiū už viską.
Prof. R o n a l d E. ir A l d o n a M. Walker, Wilmette, IL, parėmė
„Draugo" leidybą dosnia 200 dol. auką. Širdingai dėkojame.
„Sėkmės visiems 'Draugo' darbuotojams!" — linki Leokadija Pačkauskas iš Leland, NC, atsilyginusi ne tik už savo prenumeratą, bet
taip pat už Richard Pačkausko, ir dar pridėjusi 60 dol. auką „Draugui".
Dėkui už linkėjimus, p r e n u m e r a t a s ir auką. Tik tokių dosnių skaitytojų
dėka „Draugas" tikisi dar ilgai gyvuoti.

„JAV LB V i d u r i o v a k a r ų a p y g a r d o s v a l d y b o s nutarimu skiria
me 50 dol. auką paremti dienraštį 'Draugą'. Sėkmės Jūsų darbuose", —
rašo vadybos ižd. Genovaitė Treinienė. Esame dėkingi! Jeigu visos LB
apylinkės (arba bent apygardos) j a u s t ų pareigą nedidele auka paremti
„Draugą", jo finansiniai s u n k u m a i netrukus užsibaigtų.
V y t a u t a s J a n u l a i t i s , gyv. Oak Lawn,IL, pratęsė „Draugo" prenu
meratą ir dartu su mokesčiu pridėjo 50 dol. auką. Nuoširdus dėkui.
Algirdas A. B a n y s , B l o o m f i e l d Hills, MI, atsilygindamas už
„Draugo" prenumeratą, k a r t u a t s i u n t ė 50 dol. auką. Širdingai dėkojame.
P a u l i u s Gylys, O l y m p i a , WA, visuomet pasižymi dosnumu. Dė
kojame jam už 50 dol. auką „Draugui".
A l f o n s a s P a r g a u s k a s , O r l a n d Park, IL, atsilygindamas už
„Draugo" prenumeratą, parėmė dienraštį 80 dol. auka. Šio mūsų skaity
tojo dosnumas labai įvertinamas. Dėkojame.
J a d v y g a M e l n i k a s iš P h i l a d e l p h i a , PA, parėmė „Draugo" leidybą
50 dol. auka. Ačiū.
Anelė Apeikis, gyv. Los A n g e l e s , CA, pratęsdama „Draugo" pre
numeratą, kartu atsiuntė 80 dol. auką. Labai ačiū!
J o h n T a m u l i s iš J o l i e t , IL, parėmė „Draugo" leidybą 50 dol. auka.
Dėkui!
\

J o h n Motiejūnas, gyv. C h i c a g o , IL, kartu su prenumeratos mo
kesčiu atsiuntė dosnią 80 dol. auką „Draugui". Esame dėkingi.

Šiemetinėje Sendraugių ateitininku šeimų stovykloje, medžio šakos vėl
pasipuošė „lietuviškais obuoliukais".
Indrės Tijūnėlienės nuotr.

Įdomi knyga apie
Beverly Shores lietuvius
EDVARDAS SULAITIS
Netoli nuo Čikagos įsikūręs ne
didelis Beverly Shores, IN lietuvių
telkinys yra dėkingas Vilniaus uni
versiteto docentui Remigijui Naužemiui už parašytą knygą apie šios
vietovės lietuvius.
Jo parašyta knyga vadinasi —
„Beverly Shores lietuviai prie Mi
čigano ežero" ir išleista 2005 m. Vil
niuje. Ji neseniai pasiekė Amerikos
kraštus ir jau yra prieinama dides
niam skaitytojų būriui.
Knyga gana stambi, 326 pus
lapių, gausiai iliustruota (nemažai
spalvotų nuotraukų), kietais virše
liais, spauda gera, aiški. Medžiaga
knygai buvo surinkta trijų jos auto
r i a u s — R. Naužemio viešnagių
Amerikoje metu (199&—1997, 2000,
2002 metais). Dalį laiko autorius
praleido tarp Beverly Shores lietu
vių.
Daug biografijų
Didesnę knygos dalį sudaro
biografinės apybraižos (kai kurios
gana ilgos) apie šioje vietovėje gyve
nančius tautiečius. Jos čia sudėliotos
pagal aprašomųjų žmonių amžių.
Todėl pirma vieta atiteko šimtamečiui dr. Juozui Meškauskui.
Toliau aprašomi: Balys Klovas, Jo
nas Kavaliūnas, Vytautas Kasniūnas, Jonas J u r k ū n a s , Kazimieras
F>ocius, dr. Kazys Ambrozaitis, a.a.

Zenonas Puzinauskas ir dar daugelis
kitų jaunesnių mūsų tautiečių, nors
dauguma iš jų jau taip pat sulaukę
pensinio amžiaus.
Taip pat čia galima pasiskaityti
apie daugiau negu porą dešimčių
tautiečių, kurie aprašyti glausčiau.
Tai daugiausia asmenys, su kuriais
knygos autorius neturėjo progos ben
d r a u t i ar nerado juos liečiančios
medžiagos.
K n y g o s s a n t r a u k a — angliškai
Šios knygos s a n t r a u k a yra anglų
kalba (vertėjas Antanas Kundrotas).
Knygą redagavo doc. dr. Jonas
Šukys, dailininkas — Rimantas Tumasonis. Spausdino
„Standartų
spaustuvė" Vilniuje.
Kadangi šis leidinys yra isto
rinio pobūdžio, tai jo medžiaga buvo
apsvarstyta ir pritarta knygos išlei
dimui Vilniaus universiteto Istorijos
fakulteto Naujosios istorijos kate
droje. Prie knygos išleidimo prisidėjo
ir Vilniaus universiteto rektorius,
akad. Benediktas Juodka.
Šią knygą peržiūrėjo ir rekomandavo išleisti doc. dr. Algis Kas
peravičius, kunigas ir visuomenės
veikėjas Antanas Saulaitis ir prof.
hab. dr. Henrikas Šadžius.
Būtų gerai, kad ir kiti lietuvių
telkiniai susilauktų panašaus lei
dinio. Tada tikrai būtų ilgiems lai
kams įamžintos lietuvių apgyventos
vietoves JAV.
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T a u r i a m lietuviui

Maloningasis Dievas 2006 metų rugpjūčio 2 d. į Amži
nuosius Namus, sulaukusį 76 metų amžiaus, pasišaukė

AtA
STASIUI BIRUČIUI

AtA
JONĄ BARTMINĄ

amžinybėn iškeliavus, dalinamės skausmu ir liūdime
su jo brolių ALGIRDO ir JURGIO šeimomis bei vi
sais giminėmis.
Vytautas ir Joana Grybauskai

Margumynai
Malaizijoje uždrausta vadinti vaikus
skaičiais
Malaizijos valdžia paskelbė są
rašą vardų, kurių nuo šiol nere
komenduoja tėvams duoti savo vai
kams. | ši sąrašą įtraukti tokie šo
kiruojantys ar keisti vardai kaip
Hitleris, Dvokiantis Šuo ir 007, rašo
ma BBC naujienų svetainėje.
Sąrašas sudarytas smarkiai pa
daugėjus piliečių prašymų pakeisti jų
vardus, gautus po gimimo, į mažiau
egzotiškus.
Prieš uždraudžiant kai kuriuos
vardus pareigūnai nuodugniai pa
sitarė su įvairių religinių konfesijų,
tarp jų musulmonų, krikščionių, hinduistų, budistų ir daoistų, hierarchais.
Nuo seno kai kuriose Malaizijos

religinėse bendruomenėse įprasta
duoti vaikams neįprastus vardus, nes
tikima, kad jie padės nubaidyti pik
tąsias dvasias.
Tačiau dabar Malaizijos gyvento
jams teks atsisakyti pavadinti savo
vaikus vardais, kurie išvertus reiškia
Dvokianti Galva ar Beprotis.
Be to, nuo šiol draudžiama duoti
vaikams vaisių, gyvūnų, vabzdžių,
vaivorykštės spalvų, karalių titulų ir
japoniškų automobilių vardus.
Uždrausti ir skaičiai. Taigi filmų
apie legendinį agentą Džeims Bond
mėgėjų sūnums daugiau nebegrės
gauti vardą 007.
BNS

Policininkai Didžiojoje Britanijoje
vogė saldainius
Didžiosios Britanijos policija
sulaikė du savo kolegas, kurie įtaria
mi iš policijos darbuotojams skirtos
saldumynų parduotuvės vogę sal
dainius.
Pareigūnai pradėjo tyrimą, kai
saldumynų parduotuvėje Heilšamo
policijos nuovadoje Pietų Anglijoje
buvo pasigesta „nemažo kiekio pre
kių", pranešė Sasekso policija.
Šią parduotuvę prižiūri patys
policininkai, kurie pinigus už saldai
nius ir gėrimus palieka skardinėje
dėžutėje.
Du sulaikyti, o vėliau už užstatą
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paleisti policininkai laikinai buvo
nušalinti nuo darbo. Kol vyksta sal
dainių vagystės tyrimas, atsakingų
pareigų neleidžiama vykdyti dar
keliems policijos darbuotojams.
„Mums labai svarbus mūsų per
sonalo padorumas, ir kai nustatome
tokias problemas kaip ši, iš karto
imamės greitų ir ryžtingų spren
dimų", — sakė vyriausiasis inspekto
rius Tony Blaker.
Kad nenukentėtų policijos dar
bas, nušalintus pareigūnus pakeitė
kiti policininkai.
BNS

Jonas gimė 1929 m. spalio 31 d. Urvinių kaime, Tauragės
apskrityje. Karo audros šeimą nubloškė \ Vokietiją. Iš ten jis
emigravo į Angliją, vėliau į Aliaską, kur dirbo anglių kasyklose,
į Vancouver, Kanadą. 1963 metais jis atvyko į Čikagą, kur vedė
Ellą Plieniūte. Viešpats laimino šeimą sūnaus Edvardo gimimu.
Velionis buvo Ziono Lietuvių Liuteronų parapijos narys, il
gametis jos Tarybos narys ir seniūnas.
A. a. Jonas bus pašarvotas Kosary laidojimo koplyčioje 9837
S. Kedzie Ave., Evergreen Park, IL, tel. 708-499-3223 penkta
dienį, rugpjūčio 4 d., nuo 3 vai. p.p. iki 9 vai. vakaro.
Velionis bus laidojamas iš Ziono Lietuvių Liuteronų
bažnyčios 9000 S. Menard Ave., Oak Lawn, IL 60453, tel. 708422-1433 šeštadienį, rugpjūčio 5 d., k u r lankymas prasidės 9
vai. ryto, o laidotuvių pamaldos 10 vai. ryto, po kurių a.a. Jonas
bus palydėtas į Betanijos kapines Justice, IL, kur lauks
Viešpatyje savo prisikėlimo valandos.
Liko liūdesyje: žmona Ella, sūnus Edvardas su žmona Yolanda, kiti giminės ir artimieji Čikagos apylinkėse, Kanadoje,
Anglijoje, Naujojoje Zelandijoje, Lietuvoje.

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad

AtA
FERDINANDAS LIKTORIUS
Mirė 2006 m. birželio 29 d., sulaukęs 83 metų.
Gyveno Fort Lauderdale, Florida.
Gimė Skuode, Lietuvoje.
Nuliūdę liko trys vaikai: sūnus Rimas, duktė Vytė Chillington su šeima, duktė Alvitą Liktorius-Barsky su savo šeima, sep
tyni anūkai: Susann, Christine, Richard, Carolyn, Darius, Dai
va, Daniel, proanūkas Vytas; dukterėčia Regina Knudstrup;
daug artimų giminių Lietuvoje.
A.a. Ferdinandas palaidotas Queen of Heaven Cemetery,
Fort Lauderdale, FL, šalia žmonos a.a. Bronės.

Mūsų mielam kolegai

AtA
JONUI LEVICKUI
Amžinybėn iškeliavus, nuoširdžią užuojautą reiškia
me jo žmonai kolegei IRENAI, Lietuvoje velionio
seserims LIZAI ir ZUZANAI, giminėms bei artimie
siems ir kartu liūdime.
Buvę Pabaltijo universiteto studentai ir
kapelionas Rapolas Krasauskas

Lyg lakios žiežirbos laužą sugrįžtam į Tave nūnai...
(Kun. Vs Stasys Yla)
Mylimam vyrui

AtA
ALGIRDUI PUTRIUI
sugrįžus namo, mūsų mielą sesę ps. IRENĄ PUTRIENĘ su šeima, nuoširdžiai užjaučiame ir liūdime
kartu.
Prisimenant Viii D^inu sverte iiepos 2 d. Čikagoje.
Vytenio Lietuvninko n u c t r

Vyr. sk. Emilijos Platerytės būrelis
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SKĖSE
• Rugpjūčio 13 d., s e k m a d i e n į ,
12 v. p. p. visus ratuotus ir pės
čiuosius, su šeimomis ir be šeimų, su
vaikais ir be vaikų gen. T. Daukanto
jūros šaulių kuopa kviečia atvykti į
pasilinksminimą Ateitininkų ąžuo
lyne, 12690 S. Archer, Lemont, IL.
Bus galima pasiklausyti nuotaikin
gos Augustaičio muzikos, pasivai
šinti gardžiais šašlykais, atsigaivinti
gaiviais gėrimais. Organizuojama
loterija, visų laukia dienos siurpri
zas — Pupų Dėdė iš Lietuvos tikrai
neleis j u m s nuobodžiauti. Daugiau
informacijos galite gauti paskam
binę telefonu: 773-523-7205. Laukia
me atvykstančių!

7452 — A. Leščinskienei arba 773434-6685 — Angelai Lawler.

• R u g p j ū č i o 26-27 d., savaitgalį,
Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL,
vyks Vasaros palydos, kurios pra
sidės šeštadienį, rugpjūčio 26 d., 1 v.
p. p. Šeštadienį veiks mugė, dalyvaus
populiariausios lietuviško maisto
kavinės, įvairiu lietuvišku alumi
vaišins Centro šeimininkai, futbolo
aikštėje vyks finalinės ČLFL rung
tynės. 8 v. v. šventė persikels į nau
juosius Jaunimo rūmus. Čia kon
certuos vietiniai atlikėjai bei svečiai
iš Lietuvos — humoro grupė „Radio
Show". Po koncerto — šokių vakarą
ves Jager DJ's. Sekmadienį, rugpjū
• A L R K Moterų sąjungos 3-ios čio 27 d., po 12 v. šv. Mišių vyks tra
kuopos narės rugpjūčio 15 d., ant dicinė gegužinė su loterija ir šokiais,
radienį, per Švč. M. Marijos Ėmimo į kuriems gros Jonas Domarkas. Va
Dangų šventę, 10 v. r. kviečiamos saros palydų organizatoriai mielai
dalyvauti šv. Mišiose Švč. M. Ma kviečia visus — prekybininkus, vers
rijos Gimimo parapijos bažnyčioje. lininkus ir kitus žmones — norinčius
Po šv. Mišių bus pietūs seklyčioje, dalyvauti šventėje, prekiauti, tapti
po jų — Rimos Sidrienės paskaita rėmėjais ar kitaip prisidėti prie
apie „Opus Dei". Svečiai mielai šventės organizavimo, skubiai skam
laukiami. Norintiems dalyvauti pie binti Pasaulio lietuvių centro tele
tuose, būtina apie tai pranešti iki fonu: 630-257-8787. Visi maloniai
rugpjūčio 7 dienos telefonu 773-582- kviečiami apsilankyti šioje šventėje!
IŠ ARTI IR TOLI...
• P a l a i m i n t o j o Jurgio M a t u l a i  nės ,,Kas surinks mūsų ašaras",
čio popietė ruošiama sekmadienį, skaitė Vytas Krivickas, o trečio skai
rugpjūčio 13 d., Nekaltai Pradėtosios tinio autorė buvo melburniškė Ma
Marijos šventovėje, Putnam, CT. Ši rytė Šidlauskienė, skaitovė — Birutė
popietė bus itin nuostabi, nes spe Kymantienė.
cialiai šiai progai iš Lenkijos kvie
čiama ypatinga pal. Jurgio Matu • P e t r i n ė s . M e l b u r n o lietuvių
laičio gyvenimo ir dvasingumo ži parapijos choras birželio 29 d. šven
novė, prof. Elžbieta Matulevvicz, kuri tė Petrines. Choras gyvuoja nuo
yra įsigijusi dvasingumo teologijos 1962 m. Dabartinis jo vadovas —
doktoratą Varšuvos Kard. Sepono Petras Morkūnas, kuris buvo pasvei
Višinskio universitete. Susipažinusi kintas Petrinių proga. Šiuo metu
su pal. Jurgio Matulaičio raštais chore dalyvauja tik 13 choristų, bet
lenkų kalba, ji taip susižavėjo jo visuomet laukiami nauji nariai.
asmeniu ir dvasia, kad neblogai
pramoko lietuviškai, norėdama ori • S t i p e n d i j a . Tasmanijos univer
ginalia lietuvių kalba skaityti jo raš sitetas, kuris yra ketvirtas senumu
tus. Lietuvoje 2003 m. ji simpoziume visoje Australijoje, kasmet skiria
yra skaičiusi kelias paskaitas apie 5,000 dol. vertės „lietuvišką stipen
palaimintojo arkivyskupo maldą, jo diją". Ši parama tenka geriausiam
dvasingumą ir šventumą, jo tarna ketvirtų metų studentui, rašančiam
vimą Dievui ir Bažnyčiai. Vėliau disertaciją apie Lietuvą arba lietu
Nekaltai Pradėtosios M. Marijos vie vius. Pirmoji stipendija skirta 1996
nuolijos lėšomis buvo išleista šio metais.
simpoziumo knyga: „Palaimintojo
Jurgio Matulaičio dvasios sklaida". • K a n a d a , Montrealis. Pasaulio
Popietės programa prasidės 2 vai. lietuvių jaunimo XII kongreso užbai
p.p. prof. E. Matulewicz paskaita, gimo Mišios buvo aukojamos Aušros
vėliau bus kavutė, pabendravimas, Vartų parapijos šventovėje liepos 9
3:30 vai. Šv. Valanda ir palaimini d. Jaunimas su 15 šalių vėliavų, lydi
mas. Apie savo ir savo artimųjų da mas klebono kun. V. Gedvainio, su
lyvavimą būtina pranešti iki rug ėjo į bažnyčią. Mišių skaitinius skai
tė Sandra Mieliulytė ir Raminta
pjūčio 6 d. tel. 860-928-7955.
Beržinskytė. Po Mišių kongreso da
• A u s t r a l i j a . A d e l a i d ė s ateiti lyviai ir vietiniai lietuviai susirinko
ninkų Pal. Jurgio Matulaičio vardo parapijos salėje pabendrauti.
kuopa birželio 4 d. šventė Šv. Dva
sios atsiuntimo šventę, pradėdami • W a s a g a . Liepos 9 d. „Kretingos"
Mišiomis, kur buvo prisiminti mi stovyklavietėje Vasagoje prasidėjo
rusieji ateitininkai, o Mišių auka lietuvių kilmes, bet lietuviškai nekal
ypatingai praturtinta, muzikui Da bančių, vaikų stovykla. Joje iki lie
pos 22 d. stovyklavo 110 vaikų, o juos
riui Kubiliui grojant smuiku.
prižiūrėjo 30 vadovų. Nuo liepos 23
• M e l b u r n e birželio 18 d. Aust iki rugpjūčio 5 d. Vasagoje vyko lie
ralijos LB Melburno apylinkės buvo tuviškai kalbančių vaikų stovykla.
surengtas Gedulo ir vilties dienos
paminėjimas. Lietuvių namų teatro • Calgary. B i r ž e l i o 3 d. Fish
salėje programa susidėjo iš trijų Creek parke vyko Calgary Vytauto
skaitinių ir Melburno „Dainos sam Didžiojo vardo lietuvių mokyklos
būrio" pasirodymo. Kalbą pasakė LB mokslo metų užbaigtuvės. Pažymė
valdybos pirm. Bronius Zumeris. jimai ir atminimo dovanėlės buvo
Skaitinį iš Armonienės Sibiro prisi įteiktos vienuolikai mokyklą baigu
minimų knygos „Leave your tears in siųjų. (Mokyklą dosniai remia Kana
Moscow" anglų kalba skaitė Danute dos Lietuvių Bendruomene.) Šventė
Levickienė, o tuo metu buvo rodomos je buvo pasveikinti abiturientai, pa
skaidrės iš Sibiro tremties. Antrą dėkota mokytojoms, pasivaišinta ir
skaitinį — Jadvygos Tamašauskie maloniai praleistas laikas gamtoje.

Tautos f o n d o r u o š t o j e spaudos konferencijoje ; įvykusioje š.m. liepos 21 d.
Pasaulio lietuvių centre. Iš kairės: Ligija Tautkuvienė, Stasė Petersonienė,
Povilas Vaičekauskas, Leonas Maskaliūnas, Jūratė Doviiienė, Audronė
Elvikienė, jonas Vainius, Gražina Sturonienė, Juozas Polikaitis, Dalia Kava
liauskienė ir Aldona Šmulkštienė.

Miesto panorama
PIRMAS SUSIRGIMAS
ILLINOIS VALSTIJOJE
" Jau kuris laikas žmonės perspė
jami saugotis uodų (dabar tokie per
spėjimai girdimi kiekvieną vasarą),
nes jie platina vadinamuosius ,,West
Nile" virusus. Į k a n d u s tokiam už
krėstam uodui, virusų įleidžiama ir į
žmogaus kraują. Vieni encifelitu
perserga palyginti n e s u n k i a i , bet
turintieji silpnesnę imuninę sistemą
arba vyresnio a m ž i a u s žmonės ir
maži vaikai gali susirgti labai pavo
jingai, ir net mirti. Illinois valstijos
gyventojų sveikatos apsaugos įstai
gos nuolat tiria uodus ir pasirūpina,
kad būtų naikinamos j ų peryklos.
Pradedant š.m. gegužės 1 d. uodų, sa
vyje nešiojančių šiuos virusus, r a s t a
35 iš 102 Illinois apskričių (county),
įskaitant visas Čikagos rajono aps
kritis. Tvirtinama, kad m a ž d a u g 2 iš
10 žmonių, kuriems įkanda virusais
apsikrėtę uodai, susirgs šia pavojin
ga liga. 2005 m. Illinois valstijoje
susirgo 252 žmonės, 12 jų mirė.
Šios savaitės antradienį p r a n e š 
ta, kad vienas 60 m. amžiaus St.
Clair apskrities v y r a s susirgo encife
litu, bet, atrodo, k a d susirgimas ne
buvo per daug pavojingas ir žmogus
pamažu sveiksta.
AR DOMITĖS BITĖMIS?
Lietuvių t a u t a — bičių gerbėja,
nuo senovės pasižymėjusi bitinin
kyste (yra net bitininkystės muzie
jus), tačiau, gyvendami Amerikoje, ir
dar didmiestyje, r e t a i t u r i m e progos
susipažinti su bitėmis, o jeigu su jo
mis „susiduriame", tai abiem pusėm
tas „susitikimas" b ū n a s k a u d u s . Ta
čiau ši šeštadienį, t a r p 10 v. r. ir 3 vai.
p.p., Garfiled P a r k Observatory (300
N. Central P a r k Ave) galima bus pa
matyti, kaip iš ten esančių avibų ima
mas medus, kaip gyvena ir darbuo
jasi bitelės (publikai jos tikrai n e b u s
pavojingos), net paragauti šviežio me
daus, galbūt tiesiai iš korių. Be to,
bus proga pasiklausyti muzikos, atliekams „Pickin' Bees" (argi ne pui
kus pavadinimas muzikuojantiems
tokio renginio proga) orkestrėlio.
IŠKULTI DAR D V I E J Ų
MAŠINŲ LANGAI

*

Po to, kai neseniai, palyginti
nelabai toli nuo Čikagos, Indiana
valstijoje, pusiau pamišęs septynio
likmetis jaunuolis nuo tilto šaudė į
greitkeliu pravažiuojančius automo
bilius (jis buvo n e t r u k u s policijos su
imtas), vos pervažiavus Illinois vals
tijos siena, maždaug t a r p Hamond ir

Gary (Indiana) jau keletą kartų kaž
kas išdaužė ar iššaudė pravažiuo
jančių automobilių langus. Manoma,
kad į automobilius čia taip pat šaudo
nežinomas asmuo ar asmenys. Vė
liausias incidentas įvyko šios savai
tės pirmadienį, kai žmogus važiavo
Cline Ave (netoli 94-89 greitkelių) ir
į jo mašinos langus atsitrenkė kaž
kokie kieti daiktai. Langai buvo su
aižyti, bet nepramušti. Tas pat atsi
tiko ir kitam žmogui netoli tos pačios
vietos. Kol kas dar neišaiškinta, ar
tai tikrai šaudymai, o gal tik meti
mas į pravažiuojančias mašinas ak
menimis ar kt. kietais daiktais. Visgi
važinėjantys per tas pavojingas apy
linkes (čia daug važiuoja ir lietuvių į
Michgan ar Indiana Dunes) yra la
bai susirūpinę.
KARD. FRANCIS GEORGE
SVEIKSTA
Čikagos arkidiecezijos kardino
las Francis George jau išleistas iš in
tensyvios priežiūros skyriaus Loyola
ligoninėje. Jis po truputį vaikšto, ga
li valgyti, savo kambaryje aukoja
Mišias, kuriose dalyvauja, jeigu tik
gali, ligoninės gydytojai bei kitas
personalas. Nors kai kurie lankyto
jai į ligonio kambarį įleidžiami, bet
gydytojai tvirtina, kad kardinolui
reikalinga ramybė ir poilsis. Vis dėl
to jis su savo artimaisiais pagalbi
ninkais tariasi ir kai kuriais arki
diecezijos reikalais.
PRrVERTĖ IŠVALYTI
SĄVARTYNĄ
Vienas Wauconda valsčiaus (township), Lake apskrities gyventojas pa
kliuvo į aplinkosaugos (EPA) parei
gūnų dėmesį, kadangi jo nuosavybė
je buvo priversta visokiausių šiukš
lių. Tai buvo tikros uodų, žiurkių ir
kitokių kenkėjų peryklos. 80-metis
žmogus atsisakė mokėti 150,000 dol.
pabaudą už aplinkos teršimą ir tvir
tino, kad jis savo nuosavybėje turi
teisę kaupti, ką tik nori, net ją pa
versti sąvartynu. EPA liepos 7 d. se
nukui įsakė daugiau į tą vietą nekelti
kojos, dar kartą viską apžiūrėjo ir
rado senų sulūžusių laivų, padangų,
mašinų, šaldytuvų ir kitokio įvairaus
laužo, kuris sudarė nemažą kalną. Iš
esmės tą „šiukšliakalnį" pastebėjo
Wauconda valsčiaus prižiūrėtojas, kai
skrido straigtasparniu, virš tos vie
tos. Nuosavybės savininkas žada
valsčiaus savivaldybę paduoti į teis
mą, jeigu jo kiemas bus prievarta
išvalytas ir sąvartynas panaikintas,
nes tai pažeidžia jo, JAV konstituci
jos laiduojamas, asmens teises.

