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Raimondas Rumšas „Tour de France”
prizininkas; 2002 m.
Š. Amerikos lietuvių
lengvosios atletikos
pirmenybės; už
lietuviškojo pasaulio ribų.
2 psl.
Iš kur tiek neapykantos?
- R. Pavilionio klausia
Danutė Bindokienė
vedamajame; Stasė E.
Semėnienė komentuoja
Amerikos žurnalisto
žvilgsnį į Vilnių;
3 psl.

Nepaprastas lietuviško
maisto skonis, spauda
iššaukianti, dukros
laimingos, - atostogų
Lietuvoje įspūdžiais
dalijasi „Draugo”
bendradarbė Dalia.
4 psl.

Kaune palaidotas
poetas Bernardas
Brazdžionis
Kaune trečiadienį palaido
tas garsus lietuvių poetas Ber
nardas Brazdžionis.
Palaikų palydos iš Kauno
Arkikatedros bazilikos į Pet
rašiūnų kapinių panteoną pro
cesijoje ėjo katalikų bažnyčios
hierarchai, įvairių organizaci
jų atstovai, giedojo Kauno cho
rai. Atsisveikinti su poetu į
kapines susirinko tūkstančiai
žmonių.
Prezidentas Valdas Adam
kus prie poeto kapo duobės sa
kė, kad „Bernardo Brazdžio
nio žodis jungė ir jungs viso
pasaulio lietuvius į tautos bro
liją”. „Jis skleidė ir skleis tė
vynės meilę kaip tvirčiausią
šios brolijos ryšį. Jis kvietė ir
kvies mus ‘į naują vieškelį, į
naują buitį’, jis ragino ir ra
gins drąsiai kurti savo tautos
istoriją”, sakė prezidentas.
Nukelta į 6 psl.

Lietuvos ambasada
Paryžiuje rūpinasi
suimtos dviratininko
žmonos likimu

Naftos verslo sukčių byloje
apklaustas buvęs ministras

Jūros šventės pradžia tradiciškai paskelbta miesto vėliavos pakėlimu.

Klaipėda švenčia 750-ąji miesto
įkūrimo gimtadienį

Klaipėda, rugpjūčio 1 d.
(BNS) — Klaipėdoje ketvirta
dienį prasidėjo Miesto įkūrimo
Paryžius, rugpjūčio 1 d. 750 jubiliejaus ir Jūros šven
(BNS) — Kitą savaitę gali būti tės renginiai, truksiantys ke
Mes iš Leliūnų parapijos. svarstoma galimybė paleisti iš turias dienas. Šventės dieno
kalėjimo dviratininko Raimon mis centrinėse miesto aikš
5 psl.
do Rumšo žmoną Editą už pa tėse, gatvėse, skveruose, sena
sižadėjimą neišvykti iš Pran miestyje, paplūdimiuose ir
cūzijos, pranešė Lietuvos am pietinėje miesto dalyje bus su
Paroda „Latvija grįžta
basadorė Prancūzijoje Asta rengta apie 130 renginių, ku
į laisvąjį pasaulį”.
Skaisgirytė-Liauškienė, ket riuose, kaip manoma, daly
6 psl.
virtadienį Bonneville miesto
vaus apie pusė milijono sve
kalėjime susitikusi su nuo sa
čių.
vaitės pradžios kalinama E.
Ketvirtadienį buvo atidaryta
* Vokietijoje vykstančia Rumšiene, kuri kaltinama ne
dalis rekonstruotuos miesto
me Europos vandens spor teisėtu medikamentų gabeni
piliavietės.
to šakų čempionate lietuvis mu bei dopingo platinimu.
Vienas seniausių Lietuvos
Darius Grigalionis 50 m rung
Prieš šį susitikimą ambasa miestų buvo įkurtas 1252 me
ties finale distanciją įveikė dorė kalbėjosi su E. Rumšietais rugpjūčio 1 dieną, Kuršo
per 25.67 sekundės ir užėmė nės bylą tiriančiu tardytoju
vyskupui ir Livonijos ordinui
5-tąją vietą.
bei prokuroru.
sudarius sutartį dėl Memel* Lietuvos beisbolo rink
Nukelta į 6 psl.
burgo
pilies ir miesto statybos.
tinė Švedijoje vykstančiame
Piliavietėje
Klaipėdos meras
Europos B grupės čempionate
Rimantas
Taraškevičius,
griau
antrosiose rungtynėse trečia
dint
pabūklų
salvėms,
pakėlė
dienį patyrė netikėtumą — 7:8
miesto vėliavą ir paskelbė
pralaimėjusi Airijos koman
gimtadienio šventės pradžią.
dai.
Prieš 750 metų Kryžiuočių
* Trečiadienį Kaune Lie
ordino
pastatytą ir ketvirta
tuvos jaunimo (iki 20 metų)
dienį
visuomenei
vėl atvertą
rinktinė 87:85 po pratęsimo
pilies
atidarymą
pasveikino
Vo
įveikė bendraamžius iš Italijos
kiečių
ordino
magistras
Bru

ir pateko į VI Europos krep
nas Plateris. Jis pasidžiaugė,
šinio čempionato ketvirtfinalį.
kad
pilies muziejus atidarytas
* Tarptautinės sportinių
būtent
toje vietoje, kur prieš
šokių federacijos (IDSF) pa
750
metų
Kryžiuočių ordinas
skelbtoje klasikinių šokių atli
pastatė
medinę
pilį.
kėjų populiarumo lentelėje
Rekonstruota
piliavietės
daugkartiniai Lietuvos čem Lietuvos ambasadorė Prancūzijoje
princo
Fridricho
poterna
(po
pionai Arūnas Bižokas ir Edi Asta Skaisgirytė-Liauškienė prie
žeminė
galerija)
buvo
atidary

ta Daniūtė iš Kauno „Sūku Bonneville teismo rūmų po susitiki
ta
autentišku
17
amžiaus
rakmo
su
E.
Rumšiene.
rio” klubo, surinkę 2,038 taš

Sportas_______

kus, užima III vietą. Į pajė
giausiųjų šimtuką pateko dar
keturios Lietuvos šokėjų po
ros.

Naujausios
žinios
* Lietuvos prezidentas
siūlo ilgalaikes vizas arba

magnetines migracijos korte
les Karaliaučiaus srities gy
ventojams.
* Karaliaučiaus srities
gubernatorius tvirtina, kad

naftos gavyba Baltijos jūroje
dar nepradėta.
* JAV dolerio vertė Lietu
vos bankuose ketvirtadienį

vidutiniškai siekė 3.5242 lito.
* Biržoje didžiausia buvo
„Lietuvos telekomo” akcijų

apyvarta.
* Nesulaukę valstybės pa
ramos pieno gamintojai

grąsina nutraukti pieno supir
kimą.
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS
žinių agentūrų praneSimais)

JAV
JAV prezi
dentas George W. Bush ketvir
tadienį pareiškė esąs „pasi
piktinęs” palestiniečių savižu
džio išpuoliu Izraelyje, per ku
rį žuvo 7 žmonės, įskaitant 5
amerikiečius, tačiau pripažino
vis dar tikįs, jog taika Arti
muosiuose Rytuose yra įmano
ma. „Aš esu toks pat piktas,
koks šiuo metu yra Izraelis”,
tvirtino G. W. Bush. Paklaus
tas, ar jis remia atsakomuo
sius Izraelio karinius veiks
mus į išpuolį Jeruzalės žydų
universiteto kavinėje, jis at
sakė, kad Izraelis turi teisę
gintis, tačiau „visoms susiju
sioms šalims kartoju, kad mes
privalome mintyse turėti tai
kos viziją”.
Vašingtonas.

Buvęs JT ginkluotės tik
rintojų vadovas Richard Butler JAV Senato komitetui pa
reiškė, kad Irako ginkluotės
programa kelia grėsmę, tačiau
tarptautinė bendrija turi su
teikti Saddam Hussein dar
vieną galimybę įsileisti tarp
tautinius ginkluotės tikrinto
jus prieš imdamasi kitų prie
monių. R. Butler teigė, jog
Bagdadas vis dar įgyvendina
biologinių ir cheminių ginklų
programas, o galbūt net priar
tėjo prie atominės bombos su
kūrimo.

JAV perspėjo Maskvą ne
pažeisti Gruzijos suvereniteto
ir teritorinio vientisumo, kai
Rusija, apkaltinusi Tbilisį ag
resija, surengė puolimą prieš
įtariamus čečėnų kovotojus
šios buvusios sovietinės res-

tu.
Apžiūrėti pirmą kartą mies
tiečiams atvertos piliavietės
susirinko didelis būrys lanky
tojų. Juos linksmino riteriai,
piliavietės teritorijoje surengę
kautynes.
Miesto gimtadienio proga
buvo sutvarkytas Grandinių
tiltas, per kurį lankytojai pa
tenka į piliavietės teritoriją,
sutvarkyti takai, Kąrlo bastio
no pylimai.
Fridricho potemoje įrengtoje
muziejaus salėje yra tempe
ratūros, drėgmės ir druskingumo reguliavimo sistema.
Parodoje pristatoma miesto is
torija nuo 13 amžiaus vidurio
iki 17 amžiaus pabaigos. Čia
eksponuojami to laikotarpio
rūbai, dokumentai, patranka
ir unikaliausias piliavietės ar
cheologinių kasinėjimų radi
nys — renesansinis, kaip spė
jama vyskupo ar kito kilmingo
luomo žmogaus auksinis žie
das su brangakmenio akute.
Šis žiedas anksčiau nebuvo
eksponuotas.
Klaipėdos piliavietė yra ben
drovės „Klaipėdos laivų re
montas” teritorijoje, kurioje
statomas kruizinių laivų ter
minalas. Iki 2009 m. bendrovė
bus uždaryta ir teritorija per
duota miestui. Nugriovus įmo
nės pastatus, bus pradėti ar
cheologiniai tyrinėjimai pie
tinėse po žeme esančiose dve
jose piliavietės potemose. Iš jų
likę tik pamatai.
publikos teritorijoje. „Nuolat
palaikėme ryšius su Rusijos
bei Gruzijos vyriausybėmis ir
aiškiai išreiškėme savo nedvi
prasmišką paramą Gruzijos
suverenitetui bei teritoriniam
vientisumui”, sakė JAV Vals
tybės departamento atstovo
spaudai pavaduotojas Phillip
Reeker. Tuo tarpu Maskvos
teigimu, Tbilisis leidžia nuo
šalioje Gruzijos Pankisio tar
pukalnėje įsikūrusiems čečė
nų sukilėliams grįžti atgal į
Rusiją ir puldinėti Rusijos pa
jėgas.

Romando Žiubrio (Elta) nuotr.

Lietuvos ambasada
Berlyne kraustosi į
naują pastatą
Nuo ketvirtadienio Lietuvos
ambasada Vokietijoje dirbs
naujose patalpose.
Pirkti naują pastatą amba
sadai Berlyne vyriausybė nu
sprendė, nes jau liepos 1 d.
baigėsi senųjų atstovybės pa
talpų nuomos sutartis, be to,
nuoma siekė 0.5 mln. litų į
metus.
Naujasis ambasados pasta
tas yra prie pat Vokietijos
Bundestago, už jį Lietuvos vy
riausybė turės sumokėti be
veik 20 mln. litų.
Nukelta į 6 psl.

„Rusų gangsteris”
papirko teisėjus
per žiemos olimpiadą
New York, rugpjūčio 1 d.
(,,Interfax”-BNS) — Italijos
policija JAV prašymu suėmė
išeivį iš buvusios SSRS Alimžan Tochtachunov, kuris įta
riamas mėginęs papirkti kai
kurių dailiojo čiuožimo var
žybų teisėjus žiemos olim
pinėse žaidynėse vasarį Salt
Lake City.
New York’o valstijos pietų
apygardos prokuroras James
Comey pareiškė, jog šis žmo
gus, kaip numanoma, rengė
arba mėgino surengti aukso
medalių mainus tarp Rusijos
ir Prancūzijos olimpiados pori
nio čiuožimo ir šokių ant ledo
varžybose — kad Prancūzijos
teisėja balsuotų už Rusijos
Nukelta į 6 psl.

„nes jų valstybėje yra ir jos pa
sirengusios veikti”. Šį puolimą
nacionalbolševikai
surengė
protestuodami prieš R. Paulo
įstojimą į dešiniąją Liaudies
partiją. Jie mano, kad tuo
kompozitorius „išdavė rusus”.

Tarifa, Ispanija. Ketvirta
dienį Tarifoje, pietinėje Ispa
nijos pakrantėje, kur kasmet
išsilaipina tūkstančiai nelega
lių imigrantų, rasta 13 žuvu
sių žmonių. Kol kas neaišku,
kaip jie mirė, bet policija įta
ria, kad žmonės nuskendo val
timi ar plaustu bandydami
įveikti siaurą, bet klastingą
EUROPA
Gibraltaro sąsiaurį, skiriantį
Ryga. Latvijos Seimo depu Ispaniją nuo Morroco. Oficia
tatas, žymus kompozitorius liais duomenimis, pernai Ispa
Raimundas Paulas, į kurį tre nija deportavo arba neįsileido
čiadienį Jūrmaloje per festiva 44,800 imigrantų.

lio „Naujoji banga” atidarymą
RUSIJA
~
nacionalbolševikas metė tortą,
mano, kad Latvijos visuome
Maskva. Jungtinės Valsti
nei ir saugumo struktūroms jos labai susirūpinusios dėl
reikia atkreipti dėmesį į to plėtojamo Rusijos ir Irano
kias radikalų organizacijas, bendradarbiavimo atominės

Vilnius, rugpjūčio 1 d.
(BNS) — Tiriant bendrovės
„Mažeikių nafta” iššvaistytų
maždaug 120 milijonų litų by
lą, Mažeikių rajono apylinkės
prokuratūra įtariamuoju ap
klausė buvusį Seimo narį ir
ministrą Sigitą Kaktį — „Ma
žeikių naftos” akcijų pardavi
mo amerikiečiams sutarties
signatarą.
Prokuratūros vyriausiasis
prokuroras Jurijus Malininas
sakė, kad S. Kakčiui kaltini
mai nėra pateikti, kuo įtaria
mas buvęs ministras, proku
ratūra nekomentuoja. Pasak
dienraščio „Lietuvos rytas”,
buvęs Seimo narys bei valdy
mo reformų ir savivaldybių
reikalų ministras šioje byloje
yra įtariamas dalyvavęs naf
tos verslo suktybėse.
Bylą tiriantis Mažeikių rajo
no apylinkės prokuroras Ša
rūnas Vaicekavičius dienraš
čiui nesakė, kada buvo areš
tuotas S. Kakčio šeimos turtas
ir kokia jo vertė. Spėjama, kad
iš viso S. Kakčio turto di
džiausią vertę turi prie pušy
no 60 arų sklype Mažeikių
Atžalyno gatvėje esanti S.
Kakčių sodyba.
2000 m. vasarą sužinota,

kad tuometinis valdymo re
formų ir savivaldybių reikalų
ministras, vyriausybės ir JAV
verslovės „Williams Interna
tional” sutarties dėl „Mažeikių
naftos” akcijų pardavimo bei
valdymo signataras savo na
mą už 8,750 litų per mėnesį
mokestį išnuomojo amerikie
čiams iš „Williams”. Namo
nuomos sutartis buvo sudary
ta 3 metams. Seime tai buvo
įvertinta kaip Viešųjų ir pri
vačių interesų derinimo vals
tybinėje tarnyboje įstatymo
pažeidimas.
Dienraščiui prokuroras Š.
Vaicekavičius teigė, kad apie
S. Kakčio, kaip įtariamojo, da
lyvavimą konkrečiose aferose
dar per anksti kalbėti.
Bet prokuroras neslėpė, kad
jau dabar „Mažeikių naftos”
byloje kaltinamųjų yra dau
giau nei skelbiama.
Viešai skelbiami kaltinamie
ji — prancūzų tautybės ben
drovės „Mažeikių nafta” gene
ralinio direktoriaus pavaduo
tojas Patrick Viossat, buvęs jo
pavaduotojas Vilius Gutaravičius, buvęs rinkodaros vady
bininkas Girvydas Liutkus bei
naftos verslu besiverčiantis
vilnietis Leonas Zabulionis.

Buvęs premjeras stato
konkurentą „Mažeikių naftai”
Vilnius, rugpjūčio 1 d.
(BNS) — Buvęs Lietuvos
premjeras, susivienijimo GEA
konsultantas ir firmos „GEA
PT Baltic” prezidentas Adolfas
Šleževičius ėmėsi naftos ga
myklos statybos Maskvos sri
tyje.
Rusijos sostinės vyriausybei
pavaldžios institucijos šią in
vesticiją laiko didžiausia Lie
tuvos investicija Rusijoje. A.
Šleževičius Osetijoje išgarsėjo
kaip alkoholio gamyklos staty
tojas, o Rusijoje — naftos, rašo
dienraštis „Verslo žinios”.
„Tai bus didžiausias Lietu
vos projektas, susijęs su aukš
tosiomis technologijomis, di
džiulėmis gamybos apimtimis
ir naujomis darbo vietomis”,
sakė Maskvos užsienio ekono
minių ryšių ministerijos kon
sultantas Lev Stražnikov.
Dienraščio duomenimis, in
vesticijos į šį projektą gali
siekti 100-200 mln. JAV dole
rių.
Gamyklai statyti žemė gali

būti nuomojama 43 metams
arba išperkama. „Mes inves
tuotojui pasiūlėme keletą va
riantų, kurie dabar svarstomi.
Maskvos srities vyriausybė
siekia investuotojams žemę
parduoti”, teigė L. Stražnikov.
„Mes turime keletą naftotie
kių, kurie eina per teritoriją ir
galėtų aprūpinti naujai sta
tomą gamyklą”.
Pasak jo, šios gamyklos pro
dukcija galės būti tiekiama ir
į Rusiją, ir į užsienį, pa
vyzdžiui, į Lietuvą — ten, kur
bus naudingiausia. Prie Mask
vos bus perkeliama Kanadoje
įsigyta naftos perdirbimo įmo
nė. Skaičiuojama, kad jos
pajėgumai turėtų būti 4 kar
tus mažesni nei Lietuvos naf
tos perdirbimo susivienijimo
„Mažeikių nafta”, kurio pro
jektinis pajėgumas — 12 mln.
tonų perdirbtos naftos per me
tus. Projektavimo darbai atlie
kami Vilniuje, o statybininkai
pasamdyti iš Ukrainos.

energetikos srityje, ketvirta
dienį Maskvoje pareiškė JAV
energetikos ministras Spencer
Abraham. Kaip teigė JAV am
basadorius Rusijoje Alexander
Vershbovv, „mes susirūpinę,
kad Iranas gauna Rusijos pa
galbos dar ir cheminių, biolo
ginių ginklų, ir įprastinės
ginkluotės srityje”.

ARTIMIEJI RYTAI

Rusija laukia viešos Euro
pos Sąjungai (ES) pirminin
kaujančios Danijos valdžios
pareigūnų reakcijos į neseniai
vietos laikraštyje „JyllandsPosten” paskelbtą redakcijos
straipsnį. Jame pažymima, jog
būtent „rusai sukūrė Kalinin
grado
problemą
Europai,
anksčiau klestėjusį prūsišką
Karaliaučių paversdami nuo
šaliu banditų lizdu”. Kaip vie
nas iš galimų problemos
sprendimo variantų rusams
siūloma „išsinešdinti į Rusiją,
o sritį perduoti ES, kur ją ben
drai valdytų Lenkija, Lietuva
ir galbūt Vokietija”.

Palestiniečių vadas Yas
ser Arafat įspėjo, kad ateinan
čių metų sausį planuojami pa
lestiniečių rinkimai bus ati
dėti, jeigu Izraelis tęs Palesti
nos savivaldos teritorijų oku
paciją, ketvirtadienį pranešė
Londone leidžiamas arabų
dienraštis „Asharų al-Awsat”.
Paklaustas, kas gali tapti jo
įpėdiniu, senyvo amžiaus Y.
Arafat atsakė, jog pagal Kons
tituciją Palestinos išsivadavi
mo organizacijos prezidento
poste jį turi pakeisti šios orga
nizacijos generalinis sekreto
rius Abu Mazen.
Gaza, Gazos Ruožas. Ra
dikalios palestiniečių gru
puotės „Hamas” karinis spar
nas ketvirtadienį pagrasino
nužudyti 100 izraeliečių už
bet kokią naują ataką prieš
kurį nors jų vadą, kuri būtų
panaši į praėjusios savaitės
antskrydį Gazos mieste.
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SPORTO

APŽVALGA

2002 M. Š. AMERIKOS LIETUVIŲ
LENGVOSIOS ATLETIKOS PIRMENYBĖS
2002 metų Š. Amerikos Lie
tuvių lengvosios atletikos pir
menybės įvyks 2002 m. rug
sėjo 14 d., šeštadienį, Cuyaho
ga Community College, Western Campus, 11000 West
Pleasant Valley Rd., Parma,
Ohio. Vykdo — Clevelando
LSK „Žaibas”. Šios varžybos
vyks pažymint 50 metų jubi
liejų nuo pirmųjų Š.A.L. leng
vosios atletikos pirmenybių,
įvykusių 1952 metais Cleve
lande.
Varžybos vyks šiose klasėse:
vyrų (20-34 metų imtinai),
moterų (17-34 m.), jaunių A
(17-19 m.), jaunių ir mergaičių
B (15-16 m.), berniukų ir mer
gaičių C (13-14 m.), D. (11-12
m.), E (9-10 m.) ir F (8 m. ir
jaunesnių); vyrų ir moterų
„Submasters” (35-39 m.) ir vi
sų klasių „Masters” — (40-44
m.), 45-49 m.) ir t.t. kas 5 me
tai.
Prieauglio klasifikacija —
pagal dalyvio amžių 2002 m.
gruodžio 31 d. „Submasters” ir
„Masters” — pagal dalyvio
amžių varžybų dieną.
Varžybų pradžia suaugu
siems ir jaunimui A ir B — 12
vai., registracija nuo 11 v.r.
Varžybų pradžia klasėms
C, D, E ir F — 2 vai. p.p., re-

gistracija — nuo 1 vai. p.p.
Tvarkaraštis gali būti pa
tikslintas po išankstinės re
gistracijos.
Išankstinė registracija —
iki 2002 m. rugsėjo 3 d. im
tinai, adresu: Algirdas Biels
kus, 3000 Hadden Rd., Euclid,
OH 44117-2122, USA. Tel.
216-486-0889. Faksas 216481-6064. E-mail:

Vyts VPAcct.com
Galutinis varžybų tvarka
raštis bus nustatytas po iš
ankstinės registracijos. Re
gistracija bus priimama ir
varžybų dieną vietoje.
Klubai ir pavieniai lengva
atlečiai kviečiami šiose varžy
bose gausiai dalyvauti. Pla
tesnė informacija, kreipiantis
į A. Bielskų.
ŠALFASS-gos centro
valdyba
TENISO PIRMENYBĖS
ATŠAUKTOS

2002 m. Š. Amerikos baltiečių lauko teniso pirmenybės,
numatytos š.m. rugpjūčio 1718 d., Columbos, Ohio, yra at
šauktos dėl susidėjusių nepa
lankių aplinkybių. Taip mums
pranešė varžybų rengėjai lat
viai.
amb.

Lietuvio dviratininko Rai
mondo Rumšo pavardė dabar
gali būti gretinama šalia
krepšininko Arvydo Sabonio.
Taip mano „Eurosport” tele
vizijos komentatorius po to,
kai lietuvis R. Rumšas iško
vojo trečiąją vietą prestižinė
se „Tour de France” dviračių
lenktynėse, kurios tęsėsi tris
savaites ir baigėsi sekmadienį
Paryžiuje. „Dabar už Rumšą
garsesnis yra tik Sabonis”, —
kalbėjo anksčiau minėtas pra
nešėjas.
Reikia pažymėti, jog pirmą
kartą šiose pasaulyje pres
tižiškiausiose lenktynėse da
lyvaujantis lietuvis prieš star
tą buvo užsibrėžęs sunkiai
įvykdomą užduotį — pateki
mą į dešimtuką. Tačiau kai
lenktynių preliude jis buvo
trečiuoju, vėliau nors ir „nu
kritęs” kiek žemiau, pradėjo
galvoti apie prizinę vietą.
Lietuvis, galima sakyti, jau
užsitikrino prizinę vietą šeš
tadienio 19-me etape — 50ties kilometrų atskiro starto
lenktynėse, kai užėmė II vie
tą (tuoj pat po nugalėtojo
amerikiečio Lance Armstrong). Pirmoje tų lenktynių
dalyje R. Rumšas net lenkė
jau ketvirtąjį kartą šias lenk
tynes laimėjusį amerikietį.
Tačiau, kaip rašo „Chicago
Tribūne” dienraščio korespon
dentas, vėliau sugedo lietuvio
dviračio vairas ir ši nelaimė
privertė R. Rumšą šiek tiek
atsilikti.
Paskutiniame
— 20-ame
etape sekmadienį R. Rumšas
vėl kovojo pakiliai, jam net
buvo proga lenktynes baigti

iškovojant antrąją vietą. Ta leisti milijonus dolerių savo
čiau sportininkas, deja, ne dviračių komandos išlaikymui.
Reikia pasakyti, kad R. Rum
galėjo prisivyti ispano Joseba Beloki, nuo kurio atsiliko šas startuoja Italijos „Lamtik viena minute. Galutinėje pre-Daikin” klube, kuris mū
įskaitoje amerikietis tris sa siškiui moka gana gerą atly
vaites užsitęsusiose lenkty ginimą, iš kurio Raimondas
nėse užtruko 82 valandas 5 turi išlaikyti žmoną ir tris
minutes ir 12 sekundžių. Is vaikus.
Šį R. Rumšo laimėjimą
panas nuo jo atsiliko 7 min.
„Tour
de France” lenktynėse
ir 17 sek., o lietuvį nuo nuga
gerokai
pritemdė po visą pa
lėtojo skyrė 8 minutės ir 17
sekundžių. Beje, ketvirtoje saulį apskriejusi žinia (ji
vietoje likęs kolumbietis San- Amerikoje paskelbta liepos 30
tiago Botero atsiliko gerokai d. laikraščiuose), kad lietuvio
lenktynininko žmona Edita
daugiau —13 min. 10 sek.
Apie lietuvį R. Rumšą pla buvo sulaikyta, kai grįždama
čiai rašė viso pasaulio spau Italijon iš Prancūzijos bandė
da. Valstybėse, kuriose dvira pravežti didelį kiekį neaiš
čių sportas yra populiarus, kaus pobūdžio preparatų —
lietuvį vadino šių lenktynių manoma, sportininkams ne
„atradimu”, labai puikiu spor leistinų vaistų. Kaip skelbia
tininku. Gaila, kad Ameri ma, lietuvė patalpinta arešti
koje dviračiai nėra dėmesio nėm Pats R. Rumšas Italijon
centre. Net ketvirtą kartą grįžęs lėktuvu, apie tai su
„Tour de France” lenktynių žinojo gerokai vėliau, jau pa
laimėtojas nelaikomas JAV siekęs namus. Lenktynių me
sporto herojumi. Dėl to labai tu R. Rumšas buvo ne kartą
apgailestauja Čikagos „Sun- tikrintas dėl neleistinų vais
Times” dienraščio sporto ko tų naudojimo ir jo kraujyje
mentatorius Jay Mariotti savo nieko neleistino nebuvo rasta.
apžvalgoje. Jo nuomone, L. Tik teigiama, kad paskutinio
Armstrong jau ne pirmus me jo tyrimo rezultatai dar neži
tus turėtų būti skelbiamas nomi.
Yra spėjama, kad toks neti
geriausiuoju JAV metų sporti
kėtai geras lietuvio pasirody
ninku.
Beje, Armstrong atstovavo mas sumaišė kortas lenkty
„US Postai Service” koman nių rengėjams, kuriems „kaž
dai, kurioje, šalia kitų ne taip kokio nežinomo lietuvio” lai
stiprių amerikiečių atstova mėjimas nebuvo priimtinas.
vo ir kitataučiai — jų tarpe Tad buvo daroma viskas, kad
ispanas Roberto Hemandez, šį lietuvį sportininką sukom
galutinėje įskaitoje likęs de promituoti arba net iš jo atim
vintuoju. Reikia tik stebėtis, ti laimėtą medalį.
Apie tai dar bus rašoma.
kad amerikiečių pašto įstai
ga, kuri sakosi negalinti su Apie tai rašysime ir mes.
Ed. Šulaitis
vesti galo su galu, sugeba iš

>.ve^

19 metų amžiaus darbuotojas.
Niekas nežino, kada jis į
šokoladą įkrito ir kiek ilgai
jame buvo. Hatfield valsčiaus
policija įvykį tiria.

ISTORINĖ NUOTRAUKA

Nuotraukoje — 1937 metais Rygos geležinkelio stotyje Kėdainių gimnazi
jos mokiniai palydi Europos krepšinio čempionus, grįžtančius Lietuvon.
Nuotraukos viduryje stovi Feliksas Kriaučiūnas, P. Talzūnas ir Zenonas
Pulinauskas. Šalia F. Kriaučiūno stovi Vytautas Kutkus, kuris tuo laiku
buvo gimnazijos sporto klubo pirmininkas.
Nuotraukos autorius - mokytojas Antąhas Keblys

ČIKAGA IR APYLINKĖS:
už lietuviško pasaulio ribų
ŽUVO SKAUTAS
Amerikiečių skautų stovyk
loje, netoli Oshkosh, Wis.,
įvyko nelaimė, kai kilusi au
dra ant palapinės užvertė
medį. Žuvo 11 metų amžiaus
skautas iš Eik Grove Village,
IL, kitas berniukas buvo
sužeistas. Tuo metu stovykla
vo 28 „Boy Scout Troop 495"
skautai iš Eik Grove Village.

NEATSISAKO MOKESČIO
PAKĖLIMO
Dar ne taip seniai dabarti
nis Illinois gubernatorius
George Ryan garsiai aiškino,
kad iš esmės valstijai apmoka
mi greitkeliai (toli roads) ne
reikalingi ir visi mokesčiai
turėtų būti panaikinti. Tik
rovė iš tokių gubernatoriaus
pažadų tik pasišaipė, nes ne
trukus pradėta kalbėti, kad
mokesčiai ne tik nebus panai
kinti, bet pakelti iki dolerio ir
aukščiau (dabar yra 40 centų).
Vairuotojams, ypač sunkve
žimių, stipriai pasipriešinus
kalbos apie mokesčių pakė
limą nutilo (šįmet vyks guber
natoriaus rinkimai, tai erzinti
balsuotojus pavojinga), bet da
bar vėl sakoma, kad mokesčių
pakėlimas galimas, tik mažes
nis, negu anksčiau žadėtasis
— galbūt iki 75 centų.
KETINO NUŽUDYTI
KARDINOLĄ IR POPIEŽIŲ
Vienas 42 m. amžiaus va
karinės Čikagos miesto dalies
vyras praėjusios savaitės tre
čiadienį pasibeldė į Čikagos
arkidiecezijos kardinolo Fran
cis George namų duris ir pa
prašė audiencijos. Kai jam
buvo pasakyta, kad kardino
las tuo metu išvykęs į Torontą
dalyvauti Pasaulio jaunimo
dienose, vyras pradėjo kriti
kuoti popiežių ir kardinolą
dėl per švelnaus elgesio su
nusikaltusiais kunigais, saky
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damas, kad, progai pasitai
kius, popiežių ir kardinolą
nužudysiąs. Vyras buvo areš
tuotas i¥ dabar tikrinamas
psichiatrinėje ligoninėje.

IŠGELBĖJO MOTERĮ
Pirmadienio naktį Lockport
(Čikagos priemiestis) apylin
kėje, Archer Avė ir maždaug
prie 147 g-vės, įvyko šiurpi
automobilio avarija. Vairuoto
jos Linda Davis mašina atsi
trenkė į pakelės užrašą, nu
slydo nuo kelio ir užsidegė.
Laimė, kad netoli tos vietos
gyvenęs Rich Egan išgirdo
trenksmą ir nubėgo pasižiū
rėti, kas atsitiko. Pamatęs de
gantį automobilį ir be sąmo
nės vairuotoją, atplėšė duris
ir moterį ištempė laukan. Jam
padėjo ir kitas vyriškis, at
skubėjęs į nelaimės vietą.
Nors gelbėtojas Egan skau
džiai apdegė abi rankas, bet
džiaugiasi, galėjęs išgelbėti
moters gyvybę.
TRAGEDIJA
GREITKELYJE
Sekmadienio naktį Stevenson greitkelyje, netoli Summit
miestelio, įvyko tragedija, kai
čikagietis vairuotojas Vicente
Cortez, kuris net neturėjo vai
ravimo teisių, labai greitai
važiuodamas priešinga greit
kelio puse, atsimušė į tris ki
tus automobilius. Jis ne tik
pats žuvo, bet ir kai kurie, ki
tose mašinose buvę, vairuoto
jai bei keleiviai. Manoma, kad
Cortez ne ta greitkelio puse
nuvažiavo apie 9 mylias, kol
pagaliau įvyko nelaimė.

Ir iš kitų JAV-jų
PRIGĖRĖ ŠOKOLADO
KATILE
Saldainių gamykloje, Hat
field, Penn., šokolado tirpini
mo
katile,
talpinančiame
1,200 galionų, rastas negyvas

ATRASTAS BRANGUS
PAVEIKSLAS
Viename New York miesto
muziejuje liepos pradžioje
buvo atrastas Michelangelo
piešinys, vertinamas 10 mili
jonų dolerių. Paveikslas, ku
riame švelniai gelsvame po
pieriuje juoda kreida, teptuku
ir tamsiomis linijomis vaiz
duojama žvakidė, yra apie 500
metų senumo, labai gerai
išsilaikęs. Renesanso meno
žinovai patvirtino paveikslo
autentiškumą. Paveikslas bu
vo įpakuotas dėžėje su ne
žinomo dailininko pieštais
šviestuvais.

$250.00
$55.00

$85.00
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VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Avb. Sts. 5 ir 6
Chicago, IL 60638

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79 th Avė., Hickory Hills, IL

Valandos pagal susitarimą

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

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

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

Tel. 773-229-9965

7722 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471 r3300
DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd., Hickory
Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė.
Tel. (708) 598-4055

„LITUANICA” ORGANIZUOJA
FUTBOLO TURNYRĄ
Kaip ir kiekvieną vasarą, bus pranešta vėliau.
taip ir šiemet, LFK „Lituani
Kadangi iki šio turnyro jau
ca” ruošia futbolo turnyrą. At likusios tik kelios savaitės,
simename laikus, kuomet to reikia pradėti šiam renginiui
kie vasaros turnyrai sutrauk ruoštis dabar — tiek žai
davo daug komandų, o dar dėjams, tiek ir žiūrovams.
E. Š.
daugiau žiūrovų.
Dabar klubo būstinei per
sikėlus į Lemontą ir naudo
* Kaune jau prasidėjo
jantis aikšte prie Pasaulio lie moderniausios
Lietuvoje
tuvių centro Lemonte vaizdas futbolo aikštės statybos dar
pasikeitė. Gerai, kad pastarai bai. Jie bus baigti rudenį, kai
siais metais pagausėjo žiūro Lietuvoje vyks Europos futbo
vų iš „trečiosios bangos” tar lo čempionato atrankos rung
po, tai vėl tokie turnyrai yra tynės tarp Lietuvos ir Vokieti
gausiau stebimi.
jos rinktinių. Greta Lietuvos
Turnyras numatytas rug kūno kultūros akademijos
pjūčio 18 d., sekmadienį, savo lengvosios atletikos ii' futbolo
namų aikštėje/Lemonte. Daly maniežo Kaune ketinama ati
vaus visos trys klubo koman daryti dirbtine danga užklotą
dos: pirmoji, rezervinė, o taip 112 metrų ilgio ir 73 metrų
pat ir veteranų. Yra pakvies pločio futbolo aikštę. Projekto
tos ekipos ir iš kitų klubų. sąmata — apie 1 mln. 690,000
Dar laukiama jų sutikimo. litų. Šią sumą skyrė Tarptau
Apie tikslų komandų skaičių tinė futbolo federacija.

DRAUGAS
(USPS-161000)

RAIMONDAS RUMŠAS — „TOUR DE FRANCE” PRIZININKAS

Valandos pagal susitarimą

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA

Lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kalbėti angliškai arba lietuviškai.
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL
Tel. 708-422-8260

MARIUS KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS
Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
žarnyno, endokrinologinė ir
laparoskopinė chirurgija.

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

300 Bamey Dr., Suite A
Joliet, IL 60435
Tel. 815-744-0330;
lietuviškai 815-744-8230

Tel. 815-741-3220

www.centerfbreuigefyantfcreasthealth.com

nėse 1933 m. kalta auksinė 20
dol. JAV moneta parduota už
beveik pusaštunto mln. dole
rių, kuriuos pasidalino JAV
pinigų kalykla ir Londono
(Anglija) numizmatikos versli
ninkas Stephen Fenton.
Šios monetos atsiradimas ir
po to vykę tąsymaisi po teis
mus turbūt verti rašytojo
plunksnos. Čia tik trumpai tą
istoriją paminėsime.
1792 m. buvo nutarta, kad
visos JAV monetos turi būti
pažymėtos erelio atvaizdu, bet
auksinės, kurios didesniu kie
kiu buvo kalamos tik 1850 m.,
kai Kalifornijoje atrastos auk
so gyslos, turėjo dvigubą erelį,
nes kainavo dvigubai dau
giau. Prez. Theodore Roose
velt 1907 m. pasikvietė skulp
torių Augustus Saint-Gaudeans ir pasiūlė sukurti mo
netoms kitą modelį. Pagal
skulptoriaus pavardę, aukso
monetos buvo pradėtos vadin
ti „saints”. 1933 m. prez.
Franklin D. Roosevelt įsakė
visas 1993 m. „saints” mone
tas sunaikinti, išskyrus dvi,
kurios buvo paskirtos Smithsonian institutui.
Visgi atsitiko, kad 9 mone
tos su dvigubu ereliu (tikima,
kad darbuotojo buvo pavogtos
iš pinigų kalyklos) rinkoje
pasirodė 1940 m. ir 1950-aisiais.
Jas valstybės apsaugos depar
tamentas konfiskavo ir sutirpdė. Tačiau dar ne visai
ištirtu būdu buvo suteiktas
leidimas vienos monetos eks
portui į Egiptą. Ji buvo skirta
karaliaus Farouk kolekcijai.
Kol Valstybės departamentas
apsižiūrėjo, moneta jau buvo
atsidūrusi Egipte... 1954 m.
karalių Farouk pašalinus nuo
sosto, jo numizmatikos rinki
nys parduotas iš varžytinių,
Michelangelo „Žvakidė”.
bet jame jau nebuvo JAV mo
netos — ji kažkur „pranyko”.
AUKSINĖS MONETOS
Iš „pogrindžio” iškilo 1995 m.,,
ODISĖJA
Šiomis dienomis Manhat kai vienas anglas mėgino mo
tan, NY, įvykusiose varžyti- netą parduoti New Yorke,

1933 m. auksinė moneta.

prašydamas pusantro mln.
dol. Nors tai dar ne visa dvi
gubo erelio aukso monetos
odisėja, pakanka paminėti,
kad ji tik per - plauką dar
kartą išvengė sunaikinimo
Pasaulio verslo centre, kai,
vos aštuonis mėnesius prieš
pernai metų rugsėjo 11 d., mo
neta buvo pervežta iš Vals
tybės
iždo
departamento,
esančio tame centre.
Istorija pasibaigė prieš pat
minėtas varžytines, kai JAV
pinigų kalykla oficialiai mo
netą paskelbė vieninteliu, su
dvigubo erelio atvaizdu auten
tišku išlikusiu, auksiniu pini
gu, JAV vyriausybės išleistu
1933 m. Tas monetą įteisino ir
ji galėjo būti parduota.

NESIDŽIAUGĖ
Nepaisant nelabai patrauk
lios išvaizdos ir fantastinių
apysakų rašytojų sukurto nei
giamo įvaizdžio, daug žmonių
kalmarus (squid) laiko ska
nėstu ir moka nemažai pinigų
restoranuose ar parduotuvėse
už šį patiekalą. Tačiau turbūt
niekas nesidžiaugė, kai liepos
pabaigoje La Jolla (California)
paplūdimyje staiga vanduo
išmetė tūkstančius negyvų
arba pusgyvių kalmarų —
kai kurie buvo iki 2 pėdų il
gio. Paplūdimio valytojai su
rinko apie 12 tonų tų ne
prašytų svečių. Manoma, kad
kalmarai buvo išplauti ant
kranto, besivydami mažas žu
veles, kuriomis jie minta.
I

LIETUVA, MANO TĖVYNE
Amerikos laikraštininko žvilgsnis i Vilnių

STASĖ E. SEMĖNIENĖ

„Lietuva! Mano tėvynė! Tu
esi kaip sveikata”. Šiais
žodžiais citavo Adomą Micke
vičių amerikietis žurnalistas
Thomas Swick dienraštyje
„Chicago Tribūne” (birželio 16
d., sekmadieniniame kelionių
skyriuje) savo straipsnyje
„Into the heart of Vilnius”
Antrinėje antraštėje „Bąsketball, poets and wreaths under
the summer light”.
Širdis apsalo, skaitant kita
taučio pozityvias mintis apie
mums taip brangų Vilnių! Jis
sugebėjo pastebėti, įvertinti ir
netgi perduoti patiems vieti
niams vilniečiams jųjų sos
tinės grožį. Atrodo, jog susi
pažinęs su lietuvių poetais,
galbūt net užgriebęs ir šiek
tiek lietuvių literatūros, jis
mėgina pabrėžti, kas charak
teringa.
Gan įspūdingai nuskambėjo
jo palyginimas, jog jis surado
Aušros Vartus, kaip kas nors
kad būtų atsidūręs prie Xanadu (tai idiliška, egzotiška ar
prabangi vieta Kinijoje; pagal
Samuel T. Coleridge poemą:
„Xanadu (Xanadoje) Kublay
Khan paskelbė didingą pa
sigėrėtiną sostinę” (1798 m.)
S. E. S.). Jis žinojo, kaip bran
gi šioji vieta buvo (ir yra!) lie
tuviams, garbinama per dau
giau nei trejetą šimtmečių.
Smagu buvo skaityti, kaip
Lietuvos verslininkai išmoko
sutikti turistus bei juos tinka
mai pagerbti. T. Swick pasa
koja atvykęs į „elegantišką
geltonai baltą pastatą su lau
ko restoranu ir stikliniu stogu
‘atrium’ Pilies gatvėje” (visi
pavadinimai jo rašomi lietu
viškai: Rotušės aikštė, Skar
gos .kiemas, Vokiečių gatvė,
„Seno kiemo užeiga” ir kt.),
Susižavėjęs Šv. Onos baž
nyčia ir apibūdinęs ją, išskir
tinai puiki, gotiška, - „aštuo
niukė” - iš plytų, jis susimąs
to, prisiminęs skaitęs Tomo

Venclovos apybraižą (essay),
kurioje poetas rašė: „Savo gy
venimo blogiausiomis dieno
mis aš nužygiuodavau tiesiai į
Skargos kiemą, mažytę aikš
telę priešais Šv. Oną ar Šv.
Teresę, stovėdavau ten ir tik
žiūrėdavau, ir tai man visados
padėdavo!”
Sutiktas vilnietis Artūras
supažindino svečią su Vilniu
mi nakties metu, užvedė jį ant
Gedimino kalno, kur jis ste
bėjo šen bei ten bekūnius
bokštų smaigalius, perduriančius mėnulio apšviestą
tamsiai mėlyną dangų. Čia jis
išgirdo ir Gedimino sapno le
gendą. Artūras papasakojo
amerikiečiui, jog lietuviai
žaidžia krepšinį žiemą-vasarą,
pridurdamas: „Mes netikėjo
me, kad mūsų komanda galėjo
beveik
nugalėti
‘Dream
Team’!”
T. Swick prisiminė ir kitą
poetą - Czeslaw Milosz, kuris
sykį išsireiškė, jog Vilniuje net
ir debesys yra barokiniai. O
didmiestis, anot koresponden
to, turėjo pasakos privalumų
(teigiamybių) ir ne vien tiktai
dėl to, kad kiekvieną kartą
pažvelgęs aukštyn, jis rasdavo
jo pastebėjimą labai teisingą.
(„Aš pradėjau žerti kompli
mentus vietiniams apie jų de
besis”, rašė jis, „tikėdamas,
jog nors jie ir palaikytų mane
keistuoliu, bet gal galėčiau
juos pažadinti kažkam, ką jie
seniai nutarė laikyti savaime
suprantamu dalyku”.) Vil
niaus kiemus jis vadina lau
kais (jo žodžiais tariant, Vil
nius turi erdviausius, ramiau
sius kiemus pasaulyje).

Gilus lietuviškas pasididžia
vimas užplūdo, išgirdus jau
nuolės Živilės patriotišką pa
reiškimą, amerikiečiui už
klausus apie nepriklausomy
bės atkūrimą. Ji pasakė 1991
m. sausio 13 d., kai 14 didvy

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centro direktorius Žilvinas Beliauskas ir komisijos narė Dalia Puškorienė diskutuoja centro reikalus
kovo 22 d. LR Seime.
Algio Rugieniaus nuotrauka
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Tas lyg ir buvo besižiojąs ką sa
kyti, bet Navikas sulaikė:
— Nesakyk. Be reikalo nereikia ir taip jau pikto
šuns erzinti. Va, kad taip galėtum pasakyti, kad ta
pušis mum tas pats kaip kryžius ant tėvų kapo, kad
gal ir jis pats namie turi kieno kapą su paminklu. Ar
jis verstų?
Pagarduvietis valandėlę galvojo, rinkosi galvoje žo
džius. Jis net žinojo, kad ir Naviko tėvui išėjus į
šešiasdešimt trečiųjų metų sukilimą, motina jį atsives
davo prie pušies melstis. Kad tėvo neužmuštų, kad
gyvą ir sveiką Dievas namo parvestų ir rusai kur nors
neišvarytų ar pagavę nepakartų. Ir tėvas grįžo, ir ru
sai nenubaudė. Rinkdamas žodžius purtė galvą: žino
jo, kad tokių žodžių niekada nesurinks, tai atsisuko į
vokietį, tiesiai pažiūrėjo į vieną akį ir pasakė:
— Tu mums ne dievas. Tu mums tik vokietis. Dievas
mums čia, — parodė ranka į koplytėlę. — Nekirsim.
— Ką? Nekirsti? Jūs... Jūs, — ir nebesurasdamas
lietuviškų žodžių ėmė rėkti vokiškai. Ir greitai. Taip
greitai, kad ir Pagarduvietis jau beveik nė vieno žo
džio nebegalėjo suprasti.
— Ką jis dabar rėkia? — paklausė vis dar tebešypsodamas Palys.
— Kad ir aš dabar toks pat gudrus kaip ir tu.
Eigulys apmetė visus viena akim, nusikvatojo, nu

rių žuvo prie TV bokšto, kur ir
jos tėvai buvo, turėjusi 11
metų. Lūžtančiu balsu ji jaus
mingai apgailestavo, kad ne
buvo vyresnė ir negalėjo kartu
su tėvais dalyvauti tame isto
riniame įvykyje. Ji pridėjo, jog
jos tėvas nebuvo religingas,
bet tą dieną, kai paskelbė, jog
Katedra bus vėl grąžinta ka
talikams kaip bažnyčia, jis
verkė.
T. Swick nepagailėjo prak
tiškų žinių: kaip nuvykti į Vil
nių, kur apsistoti („Artis”
„perfect” - viešbutis miesto
centre, patogūs kambariai,
spalvota TV su programomis
iš Lenkijos, Rusijos, Vokieti
jos, Prancūzijos, Anglijos ir,
savaime aišku, Lietuvos, pui
kūs pusryčiai, - su kambariu
nemokami, - draugiškas pa
tarnavimas). Pamini ir Shakespeare viešbutį, irgi senamies
ty, kur daugiau atmosferos,
bet britiškos, ne lietuviškos.
Maistas jam buvo „nuostabi
staigmena”: šviežių daržovių
gausa, šaltibarščiai - „didin
giausia iš visų pasaulio sriu
bų”, patiko bulviniai blynai,
cepelinai (nors sunkoki), gry
bai buvo jam „superb”. Pasi
gardžiuodamas išvardijo bufe
to stiliaus pusryčius: tarp
daugybės patiekalų - ir
„lašiša bei puikiausi maži bly
neliai”.
Jis pažymi, jog gintaro par
duodama daugiau rūšių nei
bulvių, o tautodailė pardavi
mui - ,,excellent”, ypač medžio
raižiniai.
Jis paberia visą eilę „mušt
see”: Gedimino kalną, Šv.
Onos bažnyčią, Arkikatedrą,
Aušros Vartus, Vilniaus uni
versitetą, TV bokštą, Genocido
aukų muziejų...
Visiškai priešingai atsi
mušė ir kartų graudulį sukėlė
kai kurių vilniečių neigiamy
bių apie Lietuvą pabėrimas. Ir
tai ne amerikiečio nuomonė, o
pačių
lietuvių
(„prastas
paukštis, kuris teršia savo
lizdą!”) verkšlenimas kita
taučiui (ir dar svečiui). Štai
„mandrapypkis
studiozas”,
kalbąs „perfect” angliškai,
pasiruošęs su draugais pra
leisti atostogas užsieny: Grai
kijoj, Ispanijoj, Italijoj, Ams
terdame, nes „ten marijuana
legali” (oho, kiek studentų
galėjo keliauti užsienin atos
togų. „anais senais gerais lai
kais” Lietuvoje?!), burnojo
prieš Lietuvos santvarką ir
pasisakė nebalsavęs, nors
prieš pusmetį jautė kitaip (ir
tai mūsų pasididžiavimas Lietuvos ateitis - jos inteli
gentija?!).
Kita neigiama Lietuvos
„ambasadorė” Agnė bare dai
navo rusiškai ir jai pritarė
pusė klientūros. Kai labai
nustebęs žurnalistas užsi
minė, jog jis tikėjosi, kad lietu
viai turės daugiau pykčio bei
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pasisako, jog tai Lietuvos nie
kinimas. Ir vėl pakartotinai
paleidžia Lietuvos blogybių ti
______Danutė Bindokienė
radą, lyg ardydamos seną
megztinį! Ar mes išnešame
viešumon savo šeimos nepri
teklius, nepasisekimus, visas
Paskaičius „Lietuvos ryte” genys kalbomis apie saugumą,
blogybes? Esame patys savo išspausdintus Rolando Pavi milžiniškas investicijas, nuo
gyvenimo kalviai! O tos lionio komentarus (2002 m. latinį terorizmo pavojų ir apie
„didvyrės” bijo net savo pavar liepos 30 d.), darosi liūdna. Ne stebuklingą ūkio, mokslo, mo
dę pasirašyti. Pasislėpusios, pikta, tik liūdna. Iš kur šiame, derniausių technologijų su
kaip bailios pelytės po šluota, rodos, turinčiame pasižymėti klestėjimą...”
mauroja pikto vilko balsu!
inteligentiškumu,
asmenyje
Tik kažkodėl Pavilionis ne
Adomas Mickevičius, cari susikaupę tiek neapykantos užsimena Maskvos, kuri dėjo
nės valdžios ištremtas iš Vil Vakarams ir pagiežos saviems nemažai pastangų, kad bent
niaus į Paryžių (ir tai pasauli tautiečiams, kurie tiki, kad kojelę įkeltų į NATO vežėčias,
nio masto vienas gražiausių narystė NATO ar Europos be abejo, ateityje tikėdamasi
pasaulio didmiesčių!) savo su Sąjungoje Lietuvai svarbi? Ar ten įbrukti ir savo uodegėlę —
kurtame „Ponas Tadas” nos tai jo asmeniška nuomonė, ar kaip ta pasakos laputė. Rusi
talgiškai rašė: „Lietuva! Mano įtaigojama „iš šalies”? Jeigu jos prezidentas atvirai džiau
tėvynė! Tu esi kaip sveikata. dėl kažkokių priežasčių jis gėsi, kai Briuselyje visų devy
Kaip tave reikia branginti; pats yra nusistatęs prieš arti niolikos NATO valstybių va
vien tik tas pamato, kurs ta mesnius Lietuvos ryšius su dai jam leido atsistoti savo
vęs neteko”. Šventi žodžiai!
Vakarų Europa ir JAV, tai tarpe. Tiesa, dar ant kiek
Ir tai tapo testamentu galėtume pajusti net užuo žemesnės pakopos, bet vis tiek
tiems, kurie II Pasaulinio jautą, bet jeigu... Apie tai net bendroje draugėje.
karo metu raudonojo maro šiurpu pagalvoti.
O dėl terorizmo pavojaus,
buvo išblokšti pabėgėliais. Iš
Prisimename jį ir iš univer
dėl
naftos ir dujų? Nejaugi
namų jie išsinešė tėvų giliai sitetinės veiklos, ir iš straips
nafta
ir dujos Lietuvai bus tin
įskiepytą tautinį jausmą, ku nių, kuriais jis smaigė užsie
kamos,
jeigu tekės tik iš Rytų?
ris pražydo įvairiausiais žie nio lietuvius bei apskritai va
Nejaugi
visus tuos mėnesius
dais mokyklose, mokytojų- kariečius. Bet tai buvo aną
auklėtojų vėliau buvo puo dien, o dabar juk jis Seime (ir anksčiau) R. Pavilionis bu
selėjamas bei ugdomas, uni rūpinasi savo krašto švietimo, vo išvykęs kažkur į kitą pla
versitete jau brandinamas ir mokslo ir kultūros reikalais, netą ir visai nenutuokia, ko
davė derlingą vaisių įvairių ir, kaip matome, politika, pa kia pavojinga šiuo metu pa
korporacijų
(ateitininkų, siryžęs stovėti sargyboje, kad į dėtis pasaulyje? Nereikia Lie
skautų, tautininkų, varpi valdžią (ypač prezidentūrą) tuvos lyginti su Airija, kuri
ninkų...); į gyvenimą jie išėjo vėl kažkaip neįsispraustų ne „neskiria nei cento NATO ir
nuoširdžiais patriotais - tėvy pageidaujami asmenys (su niekaip nenori tapti jos nare”.
Jeigu Europos žemėlapyje Lie
nės bei tautos mylėtojais, Lie prask — vakariečiai).
tuvai padedančiais, už ją ko
Minėtuose komentaruose R. tuva būtų ten, kur yra Airija,
vojančiais, jos laisvės bei ne Pavilionis stengiasi — ir labai ir mums nereikėtų rūpintis.
priklausomybės siekiančiais! gražbyliškai — įtikinti savo
Vasarai slenkant pabaigon
Todėl, savaime suprantama, tautiečius, kad palankumas ir artėjant NATO viršūnių su
bet koks Lietuvos vardo nie narystei NATO reiškia tiesiog sitikimui, kurio metu gali būti
kinimas atsimuša skaudžiu bukaprotiškumą (straipsnio sprendžiamas Lietuvos na
dūriu širdin (juk mūsų broliai pavadinimas: „Išsiaiškinkime, rystės klausimas, ta tema
jaunas gyvybes paaukojo 1941 kam iš tikrųjų Lietuvoje gausėja diskusijos Amerikos
m., siekdami laisvos Lietu trūksta išminties”). Autorius spaudoje ir apskritai žinia
vos!).
tvirtina, kad referendumas sklaidoje. Kadangi daug kartų
Taigi tokie lengvabūdiški dėl NATO yra būtinas, o jo re tvirtinta, kad Lietuvai gali
burnojimai prieš Lietuvą tik zultatai parodys tikrąją Lietu mybės dabar yra itin palan
tai primena Xanthippe, graikų vos piliečių nuomonę — ir ne kios, kai kurios įtakingos tau
filosofo Sokrato žmoną, gyve tą pačią, kurią skelbia žinia- tinės grupės JAV Senate ir
nusią V a. prieš Kristų. Jos sklaida arba nuolat kartoja Kongrese pradėjo daug gar
nemalonus, priekabus bei bar- politikai (su prezidentu Adam siau reikšti nuomones, kad lie
ningas būdas pavertė jos kum priešakyje), galvotrūk tuviai savo tautos istorijoje
vardą „Ksantipė” - tarptauti čiais patys besiveržiantys ir visgi turi Juodų dėmių”, ku
niu terminu, reiškiančiu „vai Lietuvą tempiantys į Vakarus. rios gali sudaryti kliūtis NA
dingą moterį”, furiją (lietu
R. Pavilionis NATO net pa TO narystei. Tiek JAV lietu
viškai gražiau skamba „kirs lygina su komunizmu, cituo viai, tiek pati Lietuva tokias
tukas”). Panašiai kaip Quis- damas tai, ką Vilniaus univer neigiamas nuomones stengiasi
ling „įamžino” savo vardą - sitete, be abejo, studentams išblaškyti. Bet pastebima ir
kolaborantas - išdavikas!
kartojo sovietų laikais: „Tik kita „veiklos prieš narystę
Vysk. Vincentas Brizgys roji pasaulio istorija prasideda kryptis” — pačioje Lietuvoje.
spaudoje prašė niekad neat nuo 1917 m., o visas pasaulis Tai parodo ir tokie įtakingų
stumti net ir tų lietuvių, kurie taps laisvas, saugus ir laimin žmonių komentarai Lietuvos
nebekalba lietuviškai, bet gas tik tuomet, kai visame pa spaudoje, ir reikalavimai ruoš
didžiuojasi lietuviais esą, Lie saulyje nugalės komunizmas... ti referendumą. Viena vertus,
tuvą garsina, jai padeda ir Todėl jokių kitų argumentų. svarbu pasauliui įrodyti, kad
prisideda savo darbu bei Pirmyn į visuotinę komuniz Lietuva
netinka narystei
lėšomis prie jos gerovės! Jie mo, atsiprašau, NATO per NATO dėl Antrojo pasaulinio
teikia kur kas daugiau naudos galę...”
karo metu buvusių problemų
Lietuvai, negu tie, kurie tobu
Jeigu Lietuva š.m. lapkričio su žydais, o kita vertus — kad
lai kalba, skaito ir rašo lietu mėnesį bus pakviesta į NATO, iš esmės lietuvių tauta gali ir
viškai, bet niekina savo tė ji atsidurs „Ten, kur nafta, be tos narystės apsieiti, tik jai
vynę pasaulio akyse! Tuo jie dujos ir ginklai, ten, kur glo stengiamasi įkalti į galvą, kad
tik skriaudžia savo tėvynę, balūs interesai, apie referen „be NATO nėra saugios atei
žemina savo tautą ir daro dumus ne tik nekalbama, bet ties”. Žinoma, jeigu būtų pra
gėdą visiems lietuviams, kur ir draudžiama kalbėti. Ten pa vestas referendumas, paaiš
jie bebūtų!
prasčiausiai plaunamos sme kėtų visai kita nuomonė...
ir užsimojo vėl. Ten pat stovėjęs Valių Jonas pagavo sprūdęs durklas nulėkė anapus vyrų ir įkrito į sniegą.
už lazdyno ir ėmė sukti jį iš eigulio rankų. Kelis aki Jį paėmė Budiečiukas ir atnešęs padavė Navikui.
— Tiesiai man pro ausį prašvilpė, — smagiai pasi
mirksnius juodu tampėsi. Eigulys kažin ką šūkavo, o
Jonas nenustojo kartu su visais giedojęs. Jis apsuko gyrė ir staiga nutilo: pamatė prie kelmo rankas į šalis
lazdyną kaip malūno sparną ir suvijo eigulio rankas. atmetusį eigulį.
Visi kiti irgi tylėjo. Praėjo kiek laiko, kol visiems
Tuo metu visi giedojo „Dievas viduje jo nebus pajudin
ėmė
pasiekti sąmonę, kas čia ką tik atsitiko.
tas”. Giedodamas „pajudintas”, Jonas truktelėjo laz
— Sviedinys pradėjo, o Ponas Dievas pabaigė, — pir
dyną, eigulys viena ranka lazdyną paleido, griebė iš
pašonės durtuvą ir kirto Jonui per galvą. Jonas palei mas nutraukė tylą Bložė.
— Kas dabar bus!? — kažin kuris tylokai pasakė,
do lazdyną, žengtelėjo atbulas ir susmuko į sniegą. Ei
gulys užsimojo mušti parvirtusį, bet Palys griebė jį už bet tyloje jo balsas pasiekė visus ir atsargesnieji, paju
apykaklės, atgalia ranka bloškė atbulą ir pribėgo prie tę baimę, ėmė trauktis į šalį.
— Palaukite vyrai, taip negalima palikti, — be
Jono. Kairiame smilkiny buvo atsivėpęs balsvas ran
išnykstančius sulaikė Navikas.
das su raudona kraujo rasa.
— O kodėl ne? Aš piršto neprikišau, — atsiliepė
— Tuoj pašaukite Stankų, — pasakė nepakeldamas
akių nuo Jono, paskui paėmė kaip vaiką ant rankų. — nueiti pasirengęs Pagarduvietis.
— Neprikišai. Visi matėm, kad neprikišai. Ir gerai.
Pašaukit pas Stabulienę, — dar pasakė ir nuėjo pa
Bet dabar reikia žiūrėti, kad neprikištum dar ir lie
miške.
žuvio. O ir dėl to neprikišimo gal ne visai taip yra. Ku
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ris šokom ją kirsti? Juk nė vienas. Net ir liepiamas
Toliau esantieji net nematė, kas šioje pusėje pušies pjūklą gal tik iš baimės būtumėm ėmę. Ne visi gynėm,
atsitiko. Jie net giesmės iš karto nenutraukė. Net ir bet visi stovėjom su tais, kurie gynė. Va, Pagarduvie
arti stovį tematė, kaip Palys atgalia ranka numetė vo tis nebijojo burnos atverti. Nė vienas nežinom kaip yra
kietį. Visi puolė žiūrėti, ką eigulys padarė Jonui. Tik Jonui. Gal ir jis jau galvą padėjo, bet jis buvo pirmas
kai Palys nuėjo su Jonu, visi atsisuko į eigulį. Jis kaip iš mūsų visų, kuris pakėlė ranką už savo. Ir paskum
krito aukštielninkas, taip ir tebegulėjo sprandą ant Palys. Tiesiai vidury giesmės, kurią visi su ta pačia
aštrios kelmo briaunos pasidėjęs. Galvą užvertęs vie mintim giedojom, tai kaip dabar galėtum sakyti, kad
na akim žiūrėjo į pilką žiemos dangų, kiti paskui sakė, neprikišom. Juk kai giedojome, ne vienam gerklė neT
kad žiūrėjo tiesiai į pušies viršūnę. Kazys Bložė tvirti buvo užšalusi. Juk nebuvo nė vienam? Tai ir matot.
no, kad žiūrėjo į koplytėlę ir kad ne Palys, bet pats Po Nežinau, ar bus gerai, bet aš pasakysiu, kaip viskas
nas Dievas jį Palio ranka nubaudęs. Iš rankos iš atsitiko.
Bus daugiau

pagiežos rusams, ji tik nu
traukė, kad Vilniuje jie yra ar
timi su rusais (???).
„Artis” viešbučio bufetininkas, kuris atrodė kaip krep
šininkas, prisipažino, jog ne
norėtų vėl sugrįžti į Sovietų
Sąjungą: raudonos vėliavos,
rubliai,
gatvėse
kalbama
rusiškai (tik tiek? O kur
laisvės netekimas, išvežimai,
žmogaus teisių sutrypimas ir
t.t.?!). Bet jis „ilgėjosi” (pined)
dingusio gyvenimo standarto.
Ir paliejo skundų srovę: guo
dėsi galėjęs keliauti po Gru
ziją, Afganistaną (juk tai ta
pati
sovietija;
tik
tiek
bolševikai ir teleido skraidyti
pavergtam piliečiui - po savo
narvą!), St. Peterburg už 2 ka
peikas išgerdavo arbatos (ir
vėl matuojama skrandžiu?!).
O dabar neturi pinigų ke
lionėms. Į jo dejones įsiterpė
kasininkė su pastaba, jog ji
buvusi Lenkijoje.
- Viščiukas - ne paukštis,
Lenkija - ne užsienis, - kaip
moko posakis, - atkirto jai ai
manuojantis pesimistas. Tuo
met jis toliau dejavo norįs būti
žmogumi, dabar jis nesąs
„human”: dirba dvi pamainas,
neturi pinigų, jokio visuomeni
nio gyvenimo.
Amerikietis tik murmtelėjo
(mumbled) apie viltį sulaukti
geresnių laikų, o verkšlentojas
pasišaipė:
- Viltis - kvailių motina!
- Bet motina myli savo vai
kus! - atsiliepė besišypsanti
padavėja.
Tuo ir užbaigė savo repor
tažą Thomas Swick.
Baigus skaityti, teko giliai
susimąstyti ir skaudžiai ap
gailestauti. Kaip mes, lietu
viai, dar vis nemokame įver
tinti bei išnaudoti kitataučių
rodomo palankumo. Būtinai
turime patys įberti saują
karčių pipirų ar stiprių
garstyčių, kad tik pagadinus
mums paruoštą gardėsį!
Žavimės kūrybingos bei dar
bo našumu pasižyminčios žur
nalistės Audronės V. Škiu
daitės (Girininkienės) nuos
tabiais, faktais paremtais, po
zityviais straipsniais, džiu
gina jos tvirtas nusistatymas
- neburnoti prieš Lietuvą! (O
juk ji iš Lietuvos, žino, mato ir
išgyvena, kas ten dedasi!) Ją
tai labai liūdina ir ji teigia, jog
nėra taip jau ten blogai, kaip
juodai tepliojama. Tėvynėje
dar niekas badu nemiršta!!
Labai skaudžiai atsirūgsta,
kai „Bičiulystėje” kažkokios
Lolita ar Kristina papila visą
srautą pamazgų apie Lietuvą
savo sarkastiškai pavadin
tuose rašiniuose „Lietuva,
tėvyne mūsų”... Išvardijusios
vien tik neigiamybes tėvynėje,
nemato ar nenori matyti ten
jokios prošvaistėlės, nė men
kiausios švieselės tunelio
gale... Netgi piktinasi, jei kas

metė skerspjovę, ištraukė kirvį iš čia pat stovinčio Valentinuko, paėjo į šoną, pasirinko ilgą, geros lazdos
storumo lazdyną ir ėmė kirsti.
— Tokią kalbą tai ir aš suprantu, — pasakė Valentinukas ir pasitraukė toliau už kitų. — Pasidarys lazdą
ir ims šventinti. Bet manęs nepagaus.
— Tegu tik pamėgina nors užsimoti, — tyliai su
murmėjo Palys.
— Pašnios, ir ką tu? — į šalį traukdamasis praniumėjo ir Pagarduvietis.
— Tėkšiu į tą pačią pušį, kad įsmegs ir pasiliks, kaip
apaštalas bažnyčios altoriuje. Pavasarį musės ir tą
paskutinę akį išburbs.
Bet eigulys lazdos nesikirto. Nukirtęs lazdyną pa
žiūrėjo į koplytėlę ir ėmė kirviu braukti lazdyno ša
keles.
Navikas, sumetęs, ką vokietis žada daryti, nusiėmė
kepurę ir pradėjo giedoti „Dievas mūsų gelbėtojas ir
tvirtybė”. Tuoj vienas po kito ėmė pagauti Naviko
gaidą. Pirma vyresnieji, paskum ir jaunesnieji, ir plati
pilna graudumo giesmė užtvino skynimą.
Eigulys nuleidęs kirvį atsisuko į giedančius, kelis
akimirksnius pastovėjo, lyg nebesumesdamas ką dary
ti, paskum priėjo prie kelmo, dar žvilgtelėjo į kop
lytėlę, pasidėjo ant kelmo lazdyną, nukirto viršūnę,
numetė kirvį, o pats su lazdynu priėjo prie pušies. At
rodė, kad vyrų giesmė net sustiprėjo. Eigulys dar
kartą peržvelgė vyrų būrį, į abi rankas paėmė lazdyną
ir ėmė stumdyti koplytėlę. Ji buvo tvirtai pritaisyta —
nejudėjo. Tada užėjo iš šono ir drožė, koplytėlė paliko
kaip buvusi. Vokietis kažin ką pasakė, gal nusikeikė,

Iš kur tiek neapykantos

S

4

DRAUGAS, 2002 m. rugpjūčio 2 d., penktadienis

LIETUVA, TĖVYNE MUSŲ...
ATOSTOGOS

Bičiulystė

Kai kasmet vasaros atosto ir pyksta, kai atvykusieji iš Nors ir gerai gyvena, bet viską
goms trečiosios bangos lietu anapus Atlanto, daug ko nesu skaičiuoja. Net telefono pokal
vaičiai plūsta nemunais Lietu pranta ar nesugeba pamatyti bius ir mokesčius už juos. Turi
von, kai kurie išeivijos žmonės taip, kaip norėtų gyvenantieji septyniolikos metų dukrą ir
Parengia Ligija Tautkuvienė,
su geru pavydu nuryja seilę ir Lietuvoje.
talkinant sūnui Adomui
keturiolikmetį sūnų. Ieško pa
pasidžiaugia, jog šiandieniniai
— O man atrodo, kad jie, ties pigiausio varianto telefo
Rašykite mums „Draugo” adresu su nuoroda „Bičiulystei”
atvykėliai turi tokią galimybę kaip ir mes, pripranta prie nui išlaikyti. Štai perkamas
arba P.O. Box 4102, Wheaton, IL 60189
—
pastoviai išlaikyti ryšį, ne pagerėjimų — uždirbi geriau paketas už 30 litų, kuris turi
Nr. 46.
ei. paštas: biciulyste@aol.com
atitrūkti nuo tėvynės, savo — daugiau išleidi, plačiau gy ribotą minučių skaičių. Vai
šaknų. Atvykusiems Lietuvon, veni, — sako Dalia ir tęsia to kams leidžiama skambinti po
vaikams yra puikiausia proga liau, — noriu nuraminti pa du kartus per dieną ir kalbėti
atgaivinti kalbą, ryšius tarp nevėžiečius: Panevėžyje mes ne ilgiau, kaip 1-2 minutes. O
senelių, giminių. Lietuvoje jie jautėmės saugiai, kaip ir visur tuose namuose nieko netrūks
jaučiasi lygiateisiais, auga ir kitur. Dienos metu verda gy ta, jie išvažinėję visą Europą.
TAI TAIP PAPRASTA
bręsta vis labiau įsisąmonin venimas, o vakarais neklajo- Na, gal todėl taip taupo, kad
dami, kad Lietuva mūsų tėvy jome, vakarojome namuose. išmokytų vaikus taupyti.
NELABAI AIŠKI
Laikas nuo laiko vis pasi
nė, kurios neiškelsi į jokį ge Jei dukros norėdavo nueiti į
ANKETA
— Mano mamai visą laiką
girsta nepatenkintųjų balsai
„Bičiulystėje” spausdinamais
Siunčiu jums anketą, kurią resnį ar patogesnį gyvenimą. kokį koncertą ar kiną — jas gerai — turi duonos ir gerai.
straipsniais. Įdomiausia, kad radau internete. Ar apie ją bu Taip ilgainiui atsiranda su nuveždavome ir parsivežda- Šaunus žmogus. Gyvena tau
tie nepatenkintieji patys „Bi vo kalbama, kad atsiuntė at pratimas, noras padėti savie vome — kam be reikalo rizi piai, nors mes padedame ir no
kuoti?
rime, kad jai nieko netrūktų.
čiulystei” nerašo, neišreiškia sakymus per 400 žmonių? Ar siems gyventi geriau...
Draugai gyvena visaip. Pri Bet ji nemoka gyventi kitaip,
savo nepasitenkinimo priežas ši anketa buvo skirta suartėti
***
klauso, ką daro. Štai viena — šypsosi Dalia.
čių raštu. Keli nepatenkintieji „dypukams” ir mums, „taiybuSu
Dalia
Badariene
susi

Per atostogas visada norisi
draugė, iš profesijos matema
vis prieina prie manęs, rašan kams”? Anketa labai ilga,
tarėme,
dar
prieš
jai
išvyks

kuo
daugiau aplankyti gimi
tikė,
visą
laiką
pradirbusi
čiosios, ir meta: „Ko tu rašai?” moksliška, toli nuo mūsų, at
tant
atostogauti
Lietuvon,
jog
naičių,
draugų ir visada priskaičiavimo centre, bijo ką
(Su veido išraiška — „Kaip tu vykusių neseniai iš Lietuvos,
grįžusi
papasakos,
palygins,
trūkstama
laiko. Šeima la
nors keisti savo gyvenime (kai
drįsti!”), arba dar geriau: gyvenimo realijų, tikslų.
„Kam reikalinga tavo tiesa?”
Klausimas visiems: ar mes, kokia Lietuva buvo prieš dve jai tik keturiasdešimt!), nes biausiai buvo pasiilgusi Palan
Visiems nepatenkintiesiems suartėdami (gal nutoldami?) jus metus (kai paskutinį kartą nedideliame mieste, kaip Pa gos, Baltijos jūros. Birželyje
— tiems, kurie prieina, ir kalbėsimės anglų kalba, ar tas lankėsi) ir kokia ji dabar. Ar nevėžys, sunku rasti darbą, o Palangoje pakankamai ramu,
tiems, kurie neprieina, — sa mūsų suartėjimas naudoja keičiasi? Kaip gyvena draugai. beieškodamas ir tą seną gali nėra perpildyta poilsiautojais.
kau: neskaitykite. Jei jus pik mas tik mokslo darbui „pada Svarbiausia — koks, išgar prarasti. Gyvena vidutiniš Šeima apsigyveno labai pato
tina „Bičiulystėje” spausdina ryti”? Jei to rengto seminaro sėjęs nusikaltimais, gimtasis kai. Mažai ką sau leidžia. Jos gioje vietoje — centrinėje Vy
dukra — geriausia dukros tauto gatvėje. Kambarys su
mi straipsniai, neskaitykite ar kokio mokymo kaip suar Panevėžys šiandien?
Dalia
sako,
kad
Lietuvos
Kristinos draugė. Mergaitėms balkonu, atskira virtuvėle, vo
jų. Net neatsiverskite „Bičiu tėti, tikslas buvo, kad kuo
gatvėse
daug
gražiai
ir
sko

susirašinėjant, tėvai jau bėda- nia. Viena naktis kainavo 50
lystės”. Aš irgi viso „Draugo” daugiau suvažiuotų lietuvių,
ningai
apsirengusių
žmonių.
voja, kad neišsimoka interneto litų. Pietūs keturiems praban
neskaitau. Perverčiu, bet ne tai tokia anketa turėjo būti
giuose restoranuose „Marceskaitau geros dalies puslapių, išspausdinta visuose laikraš Tokių, kaip Amerikoje, su nu paslaugų...
Kita Dalios draugė — Lilija liukės klėtis” ar „Pas Juoza
tų, kurie, kaip patyriau, man čiuose ir lietuvių kalba. Gal dribusiomis kelnėmis ar tre
neįdomūs. Suprantu, kad, jei rengėjai tokio tikslo neturėjo, ningais aptemptų storų kojų na Pūrienė, dirba Panevėžio pą”, į kuriuos įėjo užsakomieji
tuos puslapius spausdina, jie tik susikvietė patogius žmo Lietuvoje nematė. Lietuva kei susivienijime „Linas”, finansų patiekalai, kaip kiaulienos
įdomūs kitiems skaitytojams. nes? Kodėl „Bičiulystės” ir čiasi tik į teigiamą pusę. Pos direktore. Įdomu, kad susivie pjausnys, vėdarai, cepelinai
Todėl tyliai sau sėdžiu ir net „Amerikos lietuvio” puslapiuo linkiai gal ir nėra labai ryš nijimas gamina puikų lininį bei gėrimai — sultys, minera
minties neturiu reikalauti pri se nebuvo spausdinama ši an kūs, bet kai po dvejų metų audinį, kuris eksportuojamas į linis vanduo (vyras dar išgėrė
pertraukos atvyksti gimtinėn, daugelį pasaulio šalių, tame alaus bokalą ir gavo krepšelį
taikyti mano reikmėms tą ar keta?
Skaitau dabar dalyvavusių pamatai, kad keliuose suma tarpe ir į Ameriką. Čia iš šio priedų — duonos su česnaku,
kitą „Draugo” rubriką. Piktina
ar neįdomu — neskaitai. Tai jų aprašymus, kurių pradžia žėjo „džonkų”, pagausėjo ge audinio siuvami įvairūs kos kiaulės ausyčių) šeimai kaina
vienoda ir nesuprantu — ar resnių ir visai gerų mašinų. tiumai ar kostiumėliai, marš vo 70 litų. Taip buvo visur.
taip paprasta.
Dalia Kairiūkštienė, vėl iš naujo Ameriką atradi- Tai tam tikras pragyvenimo kiniai ir t.t. Iš tokios natū Palangoje pilna užsieniečių. Iš
Philadelphia nėjame? Visi siūlomi receptai lygio rodiklis. Keliuose, kad ir ralaus pluošto medžiagos pa savo pažįstamų ar draugų, gy
bendravimui pasenę — Čika automagistralėje į Klaipėdą, siūti kostiumėliai kainuoja venančių Lietuvoje, nesutiko
APIE DRAKONUS
goje viskas vyksta normaliai, pilna puikių, mielų kavinukių arti pusantro šimto dolerių. nieko, bet iš JAV gal net
Manau, kad šis atsiliepimas žmonės jau seniai atsirinkę ir su skaniai pagamintais už Deja, šie gaminiai neturi jokio šešias šeimas. Palangoje daug
į „Lietuvos ryto” straipsnį, bendrauja su kuo nori, vyksta kandėliais ar net pietumis. ženklo, kad audinys pagamin jaukių kavinių. Kavos puode
skelbtą internete, dėmesio gegužinės, jaunimo festivaliai, Apie kainas — jos pigiau gry tas Panevėžyje ar kur kitur lis — 2 Lt., šašlykų porcija —
vertas: „Ilgai dirbau muitinėje futbolo varžybos. Man tas ran bų. Dalia mano, kad žmonės Lietuvoje. Panevėžiečiai nėra 8 Lt.
Kai visi piktinasi Basanair puikiai išmanau visą sis kų lenkimo sportas — ne spor gyvena geriau, bet jie dejuoja įsitikinę, kad jie gamina ge
tas.
Bet
jei
yra
norinčiųjų
—
temą. Kas yra kyšis? Kyšis —
tai paprasčiausias pirkimo- čia viskas gali egzistuoti, jei
pardavimo sandoris. Tik šia turi laiko ir pinigų. Man ne
me sandoryje pardavimo ob įdomu varžybos, skelbiamos
jektas yra įstatymas. Kas tave pasaulio čempionatais, kai da
verčia duoti kyšį? Niekad ne lyvauja kelių valstijų dalyviai.
duos kyšio žmogui, kuriam Nėra masiškumo rankų lanks
nėra už ką jį duoti. Niekad ne tymo Įdubę ,Aidas”. Gal netu
gausi kyšio iš žmogaus, kuris ri tokio tikslo? Laukėme Joni
važiuoja sąžiningai, neveža nių, laukėme daugiau geguži
kontrabandos, nepažeidinėja nių, atrodo, kad naujiesiems
įstatymų. Moka kyšį tik tie, lietuviams Lemonto sodelis
kuriems apsimoka jį mokėti. uždraustas, o Jaunimo centre
Tai gal problema ne muitinin — vasaros metu nėr ką veikti,
kuose ir pasieniečiuose, o kaž žalumos per mažai. Į „Draugo”
kur kitur? Mačiau visokių są gegužinę užderės — bus at
žiningų, kurie rašė straips rakcionų ir gal šalto alaus.
nius, maišė su purvais muiti Taip žmonės ir bendrauja. Ar
ninkus ir pasieniečius, kol pa turim tiek laiko visokiems su
tys neatėjo dirbti į tas struk sirinkimams, gal. Karjera be
tūras. Čia, kaip toje kiniečių sirūpinantys gal stos mums
pasakoje 'Drakonas’ nugalėtas atstovauti, bet tam reikalui
— šlovė drakonui!’ ”
tada reiktų sušaukti kokį
Ko gero, panašiai būtų gali naujųjų lietuvių „pikniką” ir
ma pasakyti ir apie valdžios ten išsirinkti tuos, kuriuos jau
žinome kaip veikiančius asme
vyrus.
Paskutines kapčiaus bulves tetulytei Marijai Mazgelienei padeda perrinkti iš kairės pusės: Živilė, tėtis Vytas,
pusseserė Viktorija. Šalia tetulytės jos ištikimiausias draugas — šunelis Č.
Ir dar kelios mintys ta pačia nis, kurie bendram reikalui ką
tema. Sovietinėje valstybėje nors nuveikę iš sporto, bet ne
žmogaus godumui buvo uždė sporto verslo pasaulio, mokslo,
riausią lininį audinį, tačiau . vičiaus gatvėje iš restoranėlių
tas apynasris. Galėjai turėti meno ir kitur. Inžinierių, mo
kokybė išgaunama gera. Pas sklindančios muzikos keliamu
tik tiek ir tik tokių dalykų. kytojų, netgi medikų, čia turi
toviai plečiama rinka. Štai ir triukšmu, Dalia tvirtina, kad
Na, koks spekuliantas ar so me labai daug. Galėtų „Bičiu
vietinis valdininkas galėjo tu lystė” sukviesti būrin, iš anks retų tapti mūsų ryšininku. dabar, neseniai draugė grįžo tokio didelio triukšmo lyg ir
rėti daugiau ir geriau. Bet to skelbdama datą, kad būtu Galėtų atsirasti ir internetinio iš Čilės, kur užmezgė naujus neišgirdusi, sklinda ta muzika
į gatvę ir tiek. Sklinda rusiš
skirtumas nebuvo didelis, jis me laisvi, ir apšnekėti, ko pašto susirašinėtojų draugija. prekybinius ryšius.
Yra
Panevėžyje
ir
dar
vienas
kos
dainos, pasigirsta lietu
nebuvo pribloškiantis. Kapita mums reikia, ar mums išvis Tikiuosi, kad išspausdinsite
kitas
fabrikėlis
ar
susivieniji

viškos
sentimentaliais teks
lizmas žmogų „išlaisvino” — reikia susiburti, ar gerai kaip pasiūlymus. Pažiūrėkim, kaip
mas,
kurie
gamina
aprangą
iš
tais,
o
vyresniosios damos
dabar gali griebti tiek, kiek yra. Bandžiau pasidomėti ar žmonės atsilieps. Viešai. Ma
lininio
audinio.
klausosi
ir
dūsauja apie pra
gali, kiek įstengi. Valdžios vy tas „Krantas” dar egzistuoja, no pasiūlymas, kad tie, kurie
ėjusį
pavasarį...
rai nekvaili, jie nesnaudžia. visi tik juokiasi ir sako, tiek turi internetą, gali rašyti per
— Gaila, — sako Dalia, —
Vilnius — tikras vakarie
Vienus „drakonus” keičia kiti, jis egzistavo, kad vadovai internetą. Gal geriausiai „Bi kad tie rūbai nemadingi, ga
toks ir skirtumas... Moralės maisto ir gėrimų bizniuką pa čiulystei”?
mintojai labai atsilieka nuo tiškas miestas. Apsilankyta
normų saistomi, žmonės retai sidarytų. Laikas būtų į su
Tomas Gerulaitis, IL mados srovių. Pavyzdžiui, aš prie būsimų Valdovų rūmų —
tampa galingais, retai sukau sibūrimo reikalą įsijungti dau
sau nieko negalėjau išsirinkti, ten visą laiką vyksta judėji
mas. Daug naujų pastatų, yra
Redaktorės
prierašas.
Anketos
pia daug turto bet kurioje giau naujųjų lietuvių inteli
nors nesu ultramodemiška.
neperspausdinu
—
nesu
jos
autorė
šalyje. Savo sąžiningu darbu gentijai. Mes žinome, kaip gy
Kita Dalios draugė — vi net stiklinis dangoraižis. Nau
ir
ji
nebuvo
atsiųsta
„Bičiulystei
”
.
jo daug nesukaupsi. Nebent venome, žinome, ko norime ir
daus ligų, šeimos daktarė turi jasis Akropolis” — pramogų
Visi, kurie nori, kaip ir iki šiol, gali
turėtum dešimtį, šimtą, tūks ką galime čia padaryti ir kaip rašyti „Bičiulystei” elektroniniu savo privatų kabinetą. Gyvena ir apsipirkimo centras. Štai
tantį, dešimt tūkstančių tau prisidėti prie tų gerų, anks paštu, adresas spausdinamas vir normaliai. Dar kita — labai parduotuvėje „Maxima” yra
difbančių žmonių. Ar visą čiau atvykusiųjų žmonių per šuje. Nuo skaitytojų pasiūlymų ir gerai. Jos namas labai šiuo per penkiasdešimt kasų. Pilna
tautą.
kelias kartas, tradicijų tęsimo. pritarimo priklausys ar „Bičiulystė” laikiškas. Vyras — verslinin žmonių. Paskaičiau, kaip
Romas Kojelis „Bičiulystė” galėtų ar net tu- taps siūloma ryšininke. L.T.
kas, o ji — namų šeimininkė. Aloyzas Vaičius visą maišą

RAŠOME „BIČIULYSTEI”

„Lino” gaminys — lininių rožių krepšelis. Tai rankų darbo kūrinys, skir
tas šioje įmonėje apsilankiusiems svečiams.

dešrų nusipirko („Bičiulystė”
Nr. 44) patvirtinu — nepa
prastas skonis
lietuviško
maisto. Ypač rūkytų gaminių.
O pasirinkimas! Gerokai di
desnis ir įvairesnis nei Ameri
koje. Sūriai, sūreliai! Grieti
nės pasirinkimas — nuo rie
biausios iki liesiausios. Štai
„Dvaro” grietinė — 40 proc.
riebumo. „Grietinė iš užlietų
Nemuno pievų” jau žymiai liesesnė. 200 gr. kaina — 1,5 Lt.
Sviesto 250 gr — 2 Lt. Pie
niškos dešrelės skaniausios iš
Klaipėdos mėsos kombinato.
Kaina — 15 Lt. Salotos buvo
tokios šviežios, kad jomis už
kvipo visas namas. Vadinasi,
be chemikalų.
Vykstant Lietuvon, kiekvie
nas vežame lauktuves, o jas
perkant, labai pravertė Lelitos
iš Klaipėdos patarimai, prieš
kiek laiko išspausdinti „Bičiu
lystėje”. Šampūnai, vitaminai,
aspirinas. Lietuvoje irgi per
kam kažką, ką vežamės atga
lios. Daugiausia tai būna vais
tai, kurių kaina nepalygina
mai mažesnė nei čia. Pirkau
antibiotikus. Austriškas am
picilinas 10 tbl., gražiame įpa
kavime — 4,5 Lt. Kaip visa
da, atvykę Lietuvon nepra
leidžiame progos pasikonsul
tuoti su gydytojais. Prieš de
šimt metų vyras darbe susi
mušė kelią ir jam buvo nusta
tytas kelio menisko trūkimas.
Kaune nuvykome pasikonsul
tuoti pas dr. Vitkų. Kelio nuo
trauka kainavo 20 Lt. Konsul
tacija privačiame kabinete —
80 Lt. Išrašyti vaistai, gauna
mi tam tikroje vaistinėje —
200 Lt. Gavome tik pusę vais
tų dozės (1,5 mėn.), daugiau
neturėjo. Vaistai — itališki,
skirti kremzlės atstatymui.
Sužinojome ir pritrenkiančią
naujieną, kad kažkada nusta
tyta diagnozė — trūkęs me
niskas, nepasitvirtino. Tebuvo
tik sužalotas, o iš čia pasek
mės — skausmas.
— Kas labiausiai nepatiko?
— Spauda. Dar nespėji nusi
leisti Vilniaus oro uoste, kai,
pasiskaitęs lietuviškos spau
dos, kurios pilna lėktuve, jau
sužinai, kad kažkas nužudy
tas, papjautas ar pasikoręs.
Svetimas, tik vykstantis Lie
tuvon, ką galvoja? Žmogžu
džių šalis? Man atrodę, kad
laikraščiai tik laukia sensa
cijų, o ir žmonės jų ištroškę.
Štai .Akistata”. Kažkuo pana
ši į buvusius leidinius „Socia
listinė teisė” ar „Liaudies sar
gyboje”. Išperkama labai grei
tai.
Dvi Badarų dukros dešimt
metė Sandra ir penkioliktuo
sius einanti Živilė, labai lai
mingos, kad turi galimybę
kasmet pagyventi Lietuvoje.
Močiutė gyvena nuosavame
name — visi gatvėje pažįs
tami, tad pilna draugų.
— Kuo svarbi kelionė Lietu
von, kuo svarbu, kad mergai
tės kasmet atostogauja Lietu
voje, juk kelionė nėra pigi?
— Visų pirma, mes visą
laiką taupome tai kelionei.
Namuose valgome tradicinį
lietuvišką maistą, kurį gami
name patys. Tai sutaupo dalį
pinigų. Pasilikdamos vasarą
namuose, mergaitės neturėtų

ką veikti. Tik vyriausioji, aš
tuoniolikmetė Kirstina pasili
ko Amerikoje — reikia užsi
dirbti (dirba Balzeko muzie
juje). Lietuvoje — saugu, gi
minės, artimieji, draugai. Man
labai svarbu, kad jos ten ne
tik bendrauja su giminėmis,
jos lanko mirusiųjų artimųjų
kapus, pasodina gėlytes, jas
prižiūri. Taip mes ugdome at
minties, pagarbos jausmą
išėjusiems. Labai svarbu, kad
jos Lietuvoje jaučia meilę ir
meile atsimoka artimiesiems.
Argi važiuotų, jei viso šito
nebūtų? Dar nespėjus išvykti
iš Amerikos, jaunylė Sandra
jau užsisakė kitiems metams
kelionę Lietuvon. Jos lanko
Meno mokyklėlės choreografi
jos skyrių ir, jei susidarytų
šokėjų grupė, norinčių daly
vauti Lietuvos dainų šventėje,
būtų pirmosios. Lietuva, kaip
gimti namai. Tai pats svar
biausias dalykas, kas mus,
tėvus, labai džiugina.
Mano dukros nesibodi kai
miško gyvenimo, jis joms įdo
mus. Štai Vyto teta Marija
Mazgelienė gyvena Dzūkijos
Lynežerio kaimo vienkiemyje.
Kai mes ją aplankėme, padė
jome ištraukti iš kapčiaus pas
kutines nuo žiemos užsiliku
sias bulves. Tetulytė jau nebe
jauna — 75-rių, bet dar žvali.
Visą vasarą basom ir tekinom.
Ar grybaut, ar uogaut.
— Tai gal ne veltui sako
ma, kad jei ne grybai ir ne uo
gos — dzūkų mergos būtų
nuogos?..
— Tikrai taip. Eina grybauti
į mišką. Grybai dygsta net
kieme. Karvės nebelaiko. Kai
buvo jaunesnė, laikė. Viso kai
mo karves žmonės ganydavo
paeiliui. Sugindavo jas miš
kan, nes pievų veik nėra —
raistai, miškai. Dabar, likus
viena, — vyras mirė, sūnus
žuvo, — jau nebegali karvių
sužiūrėti, tad ir nebelaiko.
Klausėm, ar nebijo gyventi
vienkiemyje. Tai ji atsako —
gyva žemėn nesulįsi... Lyneže
rio kaimas priklauso Čepkelių
raisto rezervatui, čia netoli ir
Zervynos. Kartais susieina
moterėlės iš etnografinio an
samblio ir kad uždainuos
liūdnas, lyriškas dianas...
Prieš porą metų Dalia, vie
šėdama pas tetulytę, pasikvie
tė jas į svečius. Moterėlės
atėjo, pasipuošusios ir daina
vo, dainavo. Dalia net dviejų
valandų vaizdajuostę prirašė.
Ar pasiilgus dukrų? Žinoma,
kasdien ar kas antrą dieną vis
pasikalba. Štai susijaudinusi
močiutė sako, kad Sandros ne
gali iš vandens ištraukti —
man mama leido ir viskas! Ir
Dalia skambina, aiškinasi
apie tuos leidimus, kol išgau
na pažadą iš jaunylės — klau
sys močiutės.
Smagu, kai žinai, kad mer
gaičių atostogos prasmingos,
kad jos keliauja, pažįsta ir pa
milsta vis daugiau ir vis la
biau Lietuvą. Lietuva ne tik
tėvų ar senelių šalis, Lietuva
— tėvynė.
Ligija Tautkuvienė

SEKMADIENIS PRO MANO LANGĄ

„MES IŠ LELIŪNŲ PARAPIJOS”
PRANAS ZARANKA

Tokia antrašte birželio mė
nesį Vilniuje pasirodė 424 psl.
knyga, su meniška Leliūnų
bažnyčios nuotrauka kietame
aplanke. Per 80 asmeninių ir
grupinių nuotraukų. Mintis
knygą išleisti kilo 1998 m. va
sarą per uteniškių kraštiečių
klubo „Indraja” susibūrimą.
Projekto organizatorius ir
knygos sudarytojas — poetas
Algimantas Baltakis, jam tal
kino redakcinė komisija ir daugiau
nei 60 autorių. Knygos leidimą
parėmė Kultūros ministerija,
Utenos rajono savivaldybė ir
pora leliūniškių Amerikoje.
Tiražas — 520 egz.
Leliūnai, tai nedidelis mies
telis prie Kaunas-Zarasai
plento, 12 km į vakarus nuo
Utenos. Savo amžiumi Leliū
nai negali girtis. Pirmoji kata
likų medinė bažnyčia pastaty
ta 1698 m., o 1788 m. persta
tyta. Tada Leliūnai dar pri
klausė Vyžuonų parapijai.
1849 m. jau gyvavusi Leliūnų
parapija prijungta prie Žemai
čių vyskupijos. 1906 m. dalis
parapijos kaimų buvo priskirti
Pakalniams. Nuo tų metų pa
rapijos teritorija tebėra ta pa
ti. Ji nepriklausomos Lietuvos
laikais beveik sutapo su vals
čiaus ribomis. Po karo admi
nistracinė teritorija buvo kai
taliojama ir dažnai, ir kvailai.
Pvz., dar ir dabar kai kurie
kaimai, esą nuo Leliūnų į
šiaurę, priklauso arba Skie
monių, arba Anykščių seniū
nijoms. Apie tai knygoje prasi
taria ir agronomas habil. dr.
Algirdas Banys: „Manome,
kad buvusių Trumbatiškio ir
Velykūnų seniūnijų gyveni
mas pagerėtų netoli Leliūnų
esančius kaimus perdavus Le
liūnų seniūnijai. Argi norma
lu, kad Spraguičio, Pilviškių,
Balteniškių ir kitų kaimų gy
ventojai per Leliūnus turi va
žiuoti į Skiemonis? Kai ku
riems „Draugo” skaitytojams
gal jau nebeaiški seniūnijos
sąvoka. Seniūnija dabar atsto
ja valsčių. Seniūnas — viršai
tį. Leliūnų seniūnija dabar
nusitęsia beveik iki Utenos
miesto, bet vakaruose baigiasi
ties pačiais Leliūnais ir net
užlenda už jų. Man visada at
rodė, kad toks administracinis
padalinimas buvo komunistų
darytas sąmoningai, norint
suskaldyti tikinčiųjų bend
ruomenę. „Mes iš Leliūnų pa
rapijos” žemėlapyje nurodo
mos parapijos, ne seniūnijos
ribos.
Knyga turi tris skyrius:
I. „Leliūnai XX amžiuje”,
čia telpa ir istorinės, ir kai
kurių asmenų biografinės ži
nios, „Kaip leliūniškiai šne
ka”, po to keli straipsniai „Iš
laisvės kovų ir tremties archy
vo” ir politinių kalinių, parti
zanų ir tremtinių sąrašai ir

„Leliūniškiai svetur”.
II. „Mūzų malūnas Leliū
nuose” skyriuje randame ir
muzikus, ir muzikologę, foto
grafą, dailininką, gobelenų
meistrę, architektą, gaidų lei
dėją, rašytojus, poetus. Posky
ryje „Apie mus rašo” keli
straipsneliai iš dienraščių
apie Leliūnų keramikos mu
ziejų.
III. „Kaimai ir jų žmonės”.
Kruopščiai sudaryta kaimų ir
jų gyventojų lentelės su skai
čiais iš surašymų 1942, 1959,
1970, 1989 ir 2000-taisiais
metais. Kitur parodyti 1940 ir
1999 m. šeimų skaičiau Iki
1940 m. okupacijos parapijoje
gyveno 869 šeimos, per 3,000
gyventojų. 1999 m. buvo 582
šeimos, 1,357 gyventojai. 46
gyvenvietės tuščios. Seniūnė
Lina Petronienė pateikia se
niūnijos plotą — 14,4 kv. km.
2001.01.13 gyveno 2,997 žmonės.
Leliūnų miestelyje 165 na
muose įsikūręs 551 gyvento
jas. 18 autorių rašo apie gim
tinius kaimus, viena apie dvy
lika ištuštėjusių kaimų.
„Prieduose” įdomios Eleono
ros Zarankaitės sudarytos
prieškarinių seniūnijų lente
lės su šeimų skaičiumi 1940 ir
1991 m. ir gyventojų skaičiu
mi 1999. Kita lentelė rodo
prieškarines šeimas ir jų že
mių plotus. Knyga užsibaigia
sąrašu mokinių baigusių Le
liūnų vidurinę mokyklą nuo
1958 iki 2001 metų.
Buvau užsimojęs rašyti pla
čią knygos apžvalgą, bet pra
puoliau vardų ir vietovardžių
jūroj, ir pabijojau, kad skaity
tojai išsigąs ilgo rašinio. Noriu
tik paminėti poskyrį „Leliūniečiai svetur”.
„Neprigijęs svetimoj žemėj”
— Vytauto Veteikio apie mu
ziką Juozą Strolią jau anks
čiau
„Varpų”
almanache
spausdintas straipsnis. Įdomi
charakteristika. Apie tai, kaip
J. Strolią sužalojo klebono
šuo, rašo Ona Gedminienė.
Vytauto Augustino „Palydi
masis žodis” nuotraukų albu
mui „Lithuania” perfotogra
fuotas ir sumažintas.
Rašo: „Ypatingo dėmesio
verti du V. Augustino nuo
traukų albumai, išleisti Ame
rikoje — ’Our Country Li
thuania’ — (1951) ir ’Lithuania’
(1955). Supažindiname su pas
tarojo albumo palydimuoju žo
džiu (jo faksimile), kupinu
nostalgijos, padedančiu geriau
suvokti, ką mūsų išeivijai
reiškė Vytauto Augustino nuo
traukos”.
Pranas Zaranka skyrelyje
„Bogotos profesorius, pasiraši
nėjęs Leliūno slapyvardžiu”
pateikia enciklopedines žinias
apie brolio Juozo Zarankos
mokslus, pridėdamas, kad jis
1973 m. kovo mėnesio 21 d.

Amerikos Lietuvių Televizija, Ine.
Lithuanian American TV, Ine.
14911 127th Street, Lemont, IL 60439
Phone: 708-839-9022 Fax: 708-839-9070 E-mail: altv@attbi.com

ALTV programos rodomos per Čikagos WFBT 23 kanalą ketvirta
dieniais ir sekmadieniais nuo 7 iki 8 vai. vakaro. Čia galite matyti
žinias iš Lietuvos, pasakojimus apie lietuvius Amerikoje, filmus,
koncertus. Programose reklamuojasi daugelis lietuviškų verslų,
skelbiamas lietuviškų rengininių kalendorius.

ALTV paslaugos:
• Vaizdajuosčių perrašymas iš europinės sistemos į amerikietišką ir
atvirkščiai, visokie formatai, DVD
• Dokumentų, laiškų, anketų notarizuoti vertimai, vertimai žodžiu
• Anglų kalbos pamokos

Liuveno katalikų universitete
apgynė doktoratą. Paminėti ir
kiti užsienio leliūniečiai: vie
nuolė Grigaliūnaitė, Julius ir
Alvydas Bulotos, Juozas Pet
ronis, Vytautas Gutauskas,
Jonas Matukas, Kazys Liegus,
Bronius Liskus, Strazdaitė,
„Ulpukas” Kaufman, Faustas
Strolia. Prisiminti ir Leliūnų
vikarai: prel. Paulius Jatulis,
kun. Kazimieras Kuzminskas,
kun. Antanas Treška. Apie
save rašydamas Pranas pasa
koja apie Vokietijos stovyklų,
kuriose jis gyveno, kultūrinę
veiklą, mokyklas, tiek pat ir
apie Detroite atliktus darbus,
nepamiršdamas nė paskutiniausio Dievo Apvaizdos baž
nyčios giesmyno „Giedokime
Viešpačiui”.
Genovaitė Šnurova džiau
giasi Povilo Karoso dovanoto
mis Leliūnų bibliotekai 465
knygomis, tarp kurių ir visi 39
„Lietuvių Enciklopedijos” to
mai. Povilas dažnai lankąs
Lietuvą ir „lietuviškai kalba
taip, tarsi iš Leliūnų niekada
niekur nė nebuvo išvažiavęs”.
Įdomūs ir didžiaverčiai yra
pirmasis ir trečiasis skyriai,
kur sukaupta tiek daug me
džiagos apie Leliūnų parapijos
kaimus, jų gyventojus. Supa
žindinsiu tik su Leliūnų para
pijos istorija. Ją teikia Balys
Juodzevičius, Utenos krašto
tyros muziejaus direktorius ir
klebonas kun. Kostas Balsys,
kuris yra ir Pakalnių parapi
jos klebonu. Minimas kan. An
tanas Masaitis, į Leliūnus at
keltas 1899 m. ir 1901-1908
m. pastatydinęs dabartinę
mūrinę, eklektinio stiliaus
bažnyčią. Joje maišyti gotiški,
romantiški ir to laiko moder
nūs pradai. Ypač gražūs trys
gotinio stiliaus altoriai ir sa
kykla. Kanauninkas mirė
1938.11. 23. Jo vieton buvo at
keltas kun. Jonas Gudonis. Po
karo Leliūnuose kunigavo: An
tanas Mažeika, Antanas Baltrukėnas, Vladas Varanavi
čius, Antanas Uogintas, Pet
ras Senulis, Petras Adomonis,
Henrikas Bernotavičius, Eu
genijus Starolenka. Iš jų tik
du paskutinieji gyvi, o dabar
tinis klebonas K. Balsys Le
liūnuose jau dešimt metų.
Kompozitoriaus Juozo Karoso
prisiminimuose, randame, kad
senojoje Leliūnų bažnytėlėje
vargoninkavo Targonskis, po
jo Kazimieras Treinys, tada
Juozas Gutauskas (Vytauto
Gutausko tėvas), Jurgis Balta
kis, Pranas Sližys, Bronius
Sližys, Bronius Šiaučiulis, Pe
tras Zamaliauskas. Dabartinis
vargonininkas Stasys Šakėnas
bažnyčiai tarnauja jau 60 me
tų! Knygoje randi gerų atsilie
pimų apie Leliūnų vargonus,
vargonininkus ir chorus.
Uteniškių kraštiečių klubo

Sekmadienio rytas Lietuvo
je. Sėdžiu prie atviro virtuvės
lango su kavos puoduku. Kaip
gera žinoti, kad šiandien ne
reikia niekur skubėti. Iki ma
no pasirinktų Mišių dar yra
trys valandos. Žmonės eina į
bažnyčią, kuri yra skersai gat
vę nuo mano antro aukšto bu
to lango. Eina moterys ir vy
rai, daugiausia pagyvenę,
tvarkingiau apsirengę negu
sekmadienio rytą Amerikoje.
Prie bažnyčios durų sėdi du el
getos: senyva moteris ant savo
nešiojamos kėdutės ir kokių
50 metų nuskuręs vyras. Kai
kuriuos atmenu iš pereitų me
tų. Vyras sėdi ant šaligatvio
grindinio, atsirėmęs į bažny
čios mūrinę sieną ir susitrau
kia lyg kūdikis. Gal nesveikas,
pamanau sau. Šiek tiek toliau
sėdi du jauni vaikinai, gal ko
kių 16-18 metų, apie 5 žings
niai nuo vienas kito. Abu sėdi
ištiesę ranką išmaldai. Vienas
sėdi tiesiai, o kitas prisišliejęs
prie sienos ir galvą priglaudęs
prie mūro. Net graudu žiū
rėti...
Pasibaigė Mišios ir žmonės
pasipylė iš bažnyčios. Atrodo,
nėra pertraukų tarp Mišių,
nes jau kiti, kaip Lietuvoje
įprasta grūdasi į vidų. Dabar
eina šeimos su mažais vaikais,
gimnazistų amžiaus jaunuo
liai. Atsirado dar viena elge
taujanti moteris prie bažny
čios durų. Ji gerokai jaunesnė
už pirmąją. Ir ją pamenu iš
pereitų metų, net ir jos gėlėtą
sijoną. Po kurio laiko vyras,
kuris ten pat sėdėjo susirietęs,
pakilo, išsitiesė ir kažkur sku
biais žingsniais nuėjo. O aš
maniau, kad vargšas nelai
mingas ligonis. Jo vietą tuojau
užėmė jaunoji moteris. Dabar
sėdi dvi moterys, atrodo, visai
įsitaisę saugiai savose vietose.
Kartais einantys į bažnyčią
žmonės pasilenkia prie jų ir
įmeta į metalinius puodelius

smulkų pinigėlį. Po keletos
minučių grįžta ten anksčiau
sėdėjęs vyras. Kalbasi su jau
nąja moterimi. Suprantu iš jo
judesių, kad jis nepatenkin
tas, jog ši jauniklė užėmė jo
turėtą vietą. Jaunoji moteris
atsistoja ir pradeda su vyriš
kiu bartis. Abu skeryčiojasi
rankomis. Prie jaunosios mo
ters prisideda kita, ten sėdė
jusi. Senoji, su rožančių ran
koje, taip pat vyrą bara. Visgi
moterys laimi kovą. Čia jų vie
ta, o pralaimėjęs vyriškis greitasi žingsniais nužygiuoja to
lyn. Vėl ramu. Moterys tarp
savęs kalbasi ir senosios laiko
mas rožančius pakyla į viršų
sujos daromais mostais pokal
bio metu. Jos tikisi, kad išei
dami iš bažnyčios, žmonės vėl
sužvangins jų rankose laiko
mus metalinius puodelius.
Dabar mano dėmesys nu
krypsta į du jaunuolius, kurių
viehas tikrai apgailėtinai atro
do, su priglaustu veidu prie
mūro sienos. Ateina kita pa
maina žmonių į kitas Mišias.
Praeinantys dažnai pasilenkia
prie dviejų jaunuolių ir įmeta
abiems po pinigėlį. Kartais
pasilenkę prie jų dar ir kažką
pasako. Ir vėl tylu, iki Mišių
pabaigos. Kai jau vieni išėjo, o
kiti suėjo į bažnyčią, du jau
nuoliai atsistoja ir pasišokinė
dami dingsta tarp pastatų.
Gal nubėgo suskaičiuoti savo
kelių valandų „uždarbio”? Ka
žin kokiems tikslams žmonių
suaukoti pinigėliai nueina,
pereina per galvą mintis. Bet
ne man tuo rūpintis. Gaila,
kad tie du jaunuoliai jau „pro
fesionalai” toje srityje. Tik
riausiai daug metų jie liks
šiame „darbe”. Kai jau įpran
tama, neatrodo blogas ir šis
„darbas”. O visgi norėtųsi, kad
jis būtų kitoks, kad jis būtų fi
zine jėga ar protu pasiektas,
ypač šios priaugančios kartos.

„Indraja” prezidentas Arvy
das Šaltenis paraiškoje LR
Kultūros ministerijai rašo:
„Knygos sudarytojams pavyko
surinkti vertingos, autentiš
kos medžiagos apie Leliūnų
krašto istoriją, kurioje lyg ma
žame vandens laše atsispindi
visos Lietuvos dramatiška is
torija. Tai tartum savotiškas
atsisveikinimas su XX amžiu
mi, nusilenkimas tėviškei”.

liūniškių savo kraštą myli,
nes jų pasisakymuos ataidi
rašytojo Vytauto Račicko ma
mos atodūsis: „Leliūnuos vi
sad būdavo šilčiau”...
Knygos sutikimo iškilmės
įvyko Leliūnuose birželio 29
d., išvakarėse didžiųjų šv. Pet
ro ir Pauliaus atlaidų, kurie
dabar keliami į sekmadienį.
Senosios mokyklos salėje ne
tilpo žmonės, išparduota visos
knygos (prenumeratorių tebu
vo 69). Daug kas stebisi, kad
toks mažas miestelis turi to
kią puikią knygą.

Gražiai surinkta, įdomiai su
daryta, dar gražiau išleista
knyga. Smagu, kad tiek le

šį sekmadienį, rugpjūčio 4 d., siūlome žiūrėti Lietuvos televizijos
laidą „Laiko ženklai”. Joje bus pasakojama apie pokario lietuvių
išeivių kartos indėlį į Lietuvos laisvės bylą. Taip pat kviečiame pasi
juokti kartu su populiariausia Lietuvos humoristine laida „Dviračio
Žynios”. Na, o vaikų laukia smagiosios „Tele-Bim-Bam” dainelės.

Pranešimas: Dėl ALTV teikiamų paslaugų skambinkite po rugsėjo 6 d.
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Dr. JURGIS HIGINAS VOLODKA
Mirė 2002 m. liepos 23 d., Largo, FL, kur gyveno nuo
1984 m. Nuo 1949 iki 1984 metų gyveno Čikagoje, dirb
damas gydytojo darbą.
Velionis gimė 1922 m. kovo 12 d. Kaune. Nuo 1940 iki
1943 metų studijavo Vilniaus universiteto medicinos
fakultete, 1948 m. medicinos studijas baigė Ludwig
Maximilians universitete Muenchen, Vokietijoje.
Velionis buvo aktyvus 1941 m. pasipriešinimo Lietuvos
okupantams dalyvis. 1955 - 1957 m. tarnavo JAV
laivyne gydytoju, kapitono laipsniu.
Priklausė Amerikos lietuvių gydytojų sąjungai, St.
Petersburg, FL, lietuvių klubui, buvo dosnus Vytauto
Didžiojo universiteto Kaune studentų šelpėjas.
Velionis palaidotas Largo, FL.
Liūdesyje liko a.a. brolio Česlovo vaikai Rūta, Algis ir
Liudas Volodkai su šeimomis, a.a. sesers Gabrielės
Korzonienės duktė Liuda Gevienė su šeima ir sūnus
Raimundas Korzonas su šeima bei artimi draugai.

Nuliūdę artimieji

Mylimam broliui

A. f A.

JONUI UTARAI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame ilgalaikį Brighton Parko
namų savininkų draugijos pirmininką VIKTORĄ
UTARĄ ir artimuosius.

Brighton Parko namų savininkų draugijos valdyba
ir nariai

Netekus brolio

A. f A.
ALGIO NAVICKO
Nerijos tunto tuntininkei, j.ps. DANUTEI NAVICKAS
ir tunto pavaduotojai j. ps. ALDONAI WEIR reiškiame
giliausią užuojautą. Kartu liūdime su visa NAVICKŲ
šeima bei artimaisiais.

Nerijos tunto jūrų skautės

a.k.

A. t A.
VYTAUTUI RIPSKIUI
mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai ZOFIJAI,
dukrai ir sūnui su šeimomis bei visiems giminėms ir
artimiesiems.

Juzė Ančiulienė
Dana Eičinienė

•SKELBIMAIPASLAUGOS

Dėl
draudimo
skambink man

NEKILNOJAMASIS TURTAS

ELEKTROS

ĮVEDIMAI-PATAISYMAI.

FRANK

ZAPOLIS

Turiu Čikagos miesto leidimą.
New Vision

Dirbu užmiestyje. Dirbu gre
itai, garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

A

f, f

aPfSSZSSo

24HRS, 7 DAYS
773531-1833
773-617-6768

Bus.: 708-361-0800
Vcice Mail: 773-854-7820
Fax: 708-361-9618

DANUTĖ
MAYER

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

FREE ESTIMATE

3208 1/2 West 95th
Street
Tel. 708-424-8654
773-581-8654
AUTOMOBILIO, NAMŲ,
SVEIKATOS IR GYVYBĖS
DRAUDIMAS

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

ALTV laukia žiūrovų pasiūlymų, patarimų, reklamų, skelbimų ir
paramos. Skambinkite: 708-839-9022 arba 708-785-8080.
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Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos

Mutual Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
(773) 847-7747
Stephen M. Oksas, Preeident

ALI V pasilieka teisę keisti programų turini k siužetų rodymo laiką.

Patarnaujam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 95 Metus.

Apšildymo ir šaldymo sistemų
visapusiškas aptarnavimas ir
instaliacija

Vandens šildytuvai
Kaminai,
Gariniai boileriai
Centrinė šaldymo sistema

SIŪLO DARBĄ

Help Wanted:
Alexandria Massage
$10-11 per hour
Call: 312-213-9684.
Reikalingi darbuotojai par
duotuvių valymui TN ir IN
valstijose. Pageidautina vyrai.

Atlyginimas nuo
$1,500 iki $1,800.

Tel. 615-554-3161.
VVindovv VVashers Needed!

40,000 per year. We need 100 crevvs.
No exp. necessary. Will train. Mušt
have valid driver’s license and transportation. Mušt be fluent in English.
L.A. McMahon VVindovv Washing.
Chicago and Milvvaukee area. "

Tel. 800-820-6155.

GREIT PARDUODA
Landmark
[~Ąg|iiaiiagĮ properties
Bus. 773-229-8761
Res. 703425-7160
Mobil 773590-0205
Pager 630-314-4330

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

IŠNUOMOJAMA
Netoli Midway, vyresnio
amžiaus 2 moterims išnuomo
jamas 2 miegamųjų butas —

įrengtas „basement” . Visas
paslaugas apmoka šeimininkas.
Tel. 773-218-4351.

7
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4 ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE,
Vytauto Didžiojo šaulių
rinktinė rugpjūčio 4 d., sek

madienį, 12 vai. Šaulių na
muose (2417 W. 43rd Str.)
ruošia gegužinę. Gros Arūnas
Augustaitis, veiks baras, „lai
mės šulinys”, bus įvairaus
maisto. Visi kviečiami pasi
linksminti ir pailsėti.
Jim Ryan, kandidatas į Illi
nois gubernatoriaus vietą, at
silankys JAV LB Vidurio va
karų apygardos apylinkių ge
gužinėje rugpjūčio 11 d., sek
madienį, 12 vai. Pasaulio lie
tuvių centro sode, Lemonte.
Visuomenė kviečiama atvykti.
Venesuelos lietuvių drau
gijos gegužinė rugpjūčio 11

d. Šaulių namuose neįvyks dėl
tam tikrų priežasčių. Data bus
paskelbta vėliau.

Naujos
chiropraktikos
klinikos atidarymas vyks

rugpjūčio 10 d., šeštadienį,
nuo 11 val.r. iki 3 val.p.p.
Health Connection Chiropractic & Rehab Clinic (1000 S.
Meno mokyklėlė 2002- State Str., Suite 201, Lock-'
2003 mokslo metams kviečia port, IL 60441; tel. 815-834dirbti ne visą laiką (part timeU^ 9075). Atvykę į atidarymą, su
dailės, dainavimo (chorve tiksite lietuvę daktarę, kuri
džius), dramos, kanklių, smui
suteiks patarimų apie sveika
ko, birbynės specialistus, tu
rinčius darbo patirtį su vai tą, išklausys svečių. Konsulta
cijos - nemokamos. Klinikoje
kais. Skambinkite tel. 630taip pat dirba dvi „Thera620-9904 (vakarais).
peutic Massage” specialistės.
JAV LB Waukegan/Lake
Atidarymo
dalyviams nemoka
County apylinkės metinė
mai galės būti atliktas trum
gegužinė vyks rugpjūčio 18
d., sekmadienį, Half Day Fo pas masažas. Bus ir užkan
rest Preserve Parke, A pavė džių. Naujosios klinikos spe
sinėje, Halfday, IL. Gegužinės cializacija - manualinė ir fi
zinė terapija, nugaros, kaklo
pradžia - 12 vai.
Židinio pamaldos, rožinis ir sąnarių gydymas, sporto
ir šv. Mišios vyks šį šeštadie traumos, galvos skausmai, mi
nį, rugpjūčio 3 d., 4 val.p.p. grenos, artritas. Čia teikiami
Tėvų jėzuitų koplyčioje, Čika patarimai apie dietą ir vitami
goje. Kviečiame ir prašome at nus, alergijas. Visi kviečiami į
atidarymą!
nešti gėlių.

„LATVIJA GRĮŽTA Į LAISVĄJĮ PASAULĮ"
Taip pavadinta paroda buvo
pristatyta Čikagos Daley Cen
ter aikštėje liepos 18 d. vidur
dienį. Pristatymo garbės pre
zidiume iš lietuvių dalyvavo
Lietuvos konsulas Čikagoje
Giedrius
Apuokas,
ALTo
pirm. Saulius Kuprys, JAV
LB Vidurio vakarų apygardos
pirm. Birutė Vindašienė.
Pagrindinis kalbėtojas buvo
Naums Lifsics, Latvijos žydas.
Jis pasakojo apie 1941 m. bir

želio 14 d. vykusius išvežimus
į Sibirą. Jis pats buvo išvežtas
tuomet ir vėliau dar antrą
kartą. Jo tėvas buvo savanoris
kuriant Latviją 1918 metais.
Parodą „Latvija grįžta į lais
vąjį pasaulį” pristatė Latvijos
ambasadorius Aivis Ropis. Žo
dį tarė ir kiti latvių bendruo
menės vadovai. Taip pat daly
vavo estų atstovai.
Parodoje fotografijomis ir
trumpais paaiškinimais buvo

pasakojama apie rusų ir vo
kiečių okupantų vykdomus iš
vežimus ir trečdalio Latvijos
gyventojų naikinimą. Čia taip
pat buvo pateikta Latvijos is
torijos ir nepriklausomybės at
statymo istorinė medžiaga.
Parodą paruošė Latvijos
Okupacijos muziejus. Ji vežio
jama po įvairias šalis, rodoma
pasaulio didmiesčiuose ir jau
yra buvusi JAV Kongreso pa
talpose.

Parodos „Latvija grįžta į laisvąjį pasaulį” pristatyme. Apie 1940 metų Birželio trėmimus kalba Naums Lifsics
Dešinėje - ALTo pirmininkas Saulius Kuprys.

Tarybos narys, socialliberalas
Pranas Paškevičius sustabdė
savo narystę partijoje. „Ne
matau perspektyvos toliau
būti šioje partijoje, nes ją
ruošiamasi sujungti su social
demokratais. Apie tai negalvo
jau, kai partiją kūrėme”, teigė
P. Paškevičius.
(KD, Elta)
* Lietuvoje pirmą kartą
užsienio piliečiui iškelta

baudžiamoji byla dėl pinigų
plovimo. Finansinę piramidę
sukūręs vokietis į Lietuvos fi
nansų maklerio įmonę „Alpha
Baltic” investavo 2.5 mln. litų,
gautų nusikalstamu būdu.
(R, Elta)

* Varėnos rajone trečia
dienio vakarą siautęs stip

rus viesulas padarė materiali
nių nuostolių maždaug už
200,000-300,000 litų. Vos 5
minutes Matuizų, Šarkiškių ir
Giraitės kaimuose siautusi
audra nuplėšė maždaug 20 so
dybų stogų, iki pamatų su
griovė vieną ūkinį pastatą, nu
traukė elektros perdavimo li
nijas. „Didžiausios pušys per
laužtos kaip degtukai, vaizdas
pas mus kraupus, tokios vėt
ros rajone dar nebuvo”, pasa
kojo Varėnos rajono meras Vi
das Mikalauskas. Pasak jo,
pagalbos bus kreipiamasi į vy
riausybę, nes gyventojai vargu
ar patys galės susiremontuoti
pastatus.
(BNS)
t

Vilius ir Marytė Kumet,
MUSŲ MAŽAME CICERO MIESTELYJE
gyvenantys Richmont Hills,
„Ir vienas lauke karys, —
Gyvenimas LB Cicero mies kad taip būtų!
NY, „Draugą” parėmė 50 dol.
šiuos
ir kitus uždegančius pre
telio
apylinkėje
vis
dar
žaiža

Gintarė Janus energingai
auka. Labai jums dėkojame!
lato
kun.
A. Svarinsko žodžius
Ignas Budrys iš Lockport, ruoja ir žada neišblėsti, nepai pritartų šiai kandidatūrai,
girdėsime
Cicero”, — kvietė
IL, pratęsdamas prenumera sant kai kurių sukrėtimų, pa nes, jos nuomone, šis turtin
tą, pridėjo 50 dol. auką. Ta rapijiečių iškeliavimo Anapi gas, išsimokslinęs ir protingas visus atvykti susirinkimo pir
liu arba praturtėjusiųjų išsi žmogus gal nepultų prie „vals mininkas Mindąugas Baukus.
riame nuoširdų ačiū!
Ona Strimaitis, gyvenanti kraustymo į patogesnius gy tybės lovio”. Buvo ir priešta Ir tikrai, kun. A. Svarinskas
Putnam, CT, atsilygindama venti rajonus Čikagoje ir apy raujančių balsų, kad jis neturi po savaitės, jau liepos pradžio
už „Draugo” pokylio laimėji linkėse, nepaisant nesėkmių patirties valstybės valdyme. je, laikė šv. Mišias lietuvių Šv.
mų bilietėlius, atsiuntė 40 dol. kovojant dėl Mišių laiko lietu Kas žino? Dejuojama, vis nėra Antano bažnyčioje, o po to su
vių kadaise statytoje Šv. Anta įstatymų, vis jų nepakanka. O sitiko įdomiam pokalbiui su
Esame labai dėkingi!
no bažnyčioje. Nenumaldomas iš tikrųjų, atrodo, kad įstaty parapijiečiais. Jo labdaringai
BALZEKO MUZIEJUJE
laikas kartais pateikia džiugių mais mes jau užsivertę ir juo ir kilniai veiklai Lietuvoje bu
— KULTŪRINIAI
akimirkų, o dažniausiai anaip se skęstame nesusigaudyda- vo suaukota daugiau kaip 400
VASAROS RENGINIAI
tol — daug rūpesčių. Todėl at mi. Argi kiekvienam kruste dolerių.
Toks yra įdomus Cicero
Į nedidukę Balzeko lietuvių kaklieji ciceriečiai kiekvieną lėjimui ir kvėptelėjimui reikia
Šv.
Antano parapijos lietuvių
kultūros muziejaus salę netil sekmadienį po šv. Mišių prie įstatymo? O kur sąžinė, o kur
Irena
po visi susirinkę pasižiūrėti kavos puodelio susirenka ap Dekalogas, pagrindinis žmoni gyvenimas.
Antanina Suveizdienė
filmo „Reminiscenses of a tarti esamų ir vis atsirandan jos įstatymas, kur sveikas pro
tas?
Joumey to Lithuania”. Atėjo čių naujų reikalų.
GRAŽUS PAVYZDYS
Ne per seniai didžiojoje sa
lietuviai ir amerikiečiai —
Įdomiai pasisakė A. ZailsIzabelė Žmuidzinienė ir Rai
pastarieji greičiausiai surea lėje prie bažnyčios buvo Bai kaitė, dabartinį mūsų gyve
mundas
Kiršteinas iš Roches
gavo į žinomo kino kritiko siojo birželio minėjimas. Žur nimą Lietuvoje susiedama su
ter,
NY,
Lietuvių rašytojų
Jonathan Rosenbaum žinutę nalistės A. Škiudaitės prane žydų tautos išvarymo iš Egip
draugijai
atsiuntė
abiejų pasi
100,000 tiražo „Reader” sa šimas ne vienam tautiečiui iš to pasekmėmis ir gailestingais
rašytą
laišką
su
čekiu
ir tokio
vaitraštyje, kuris pristatė šią spaudė ašaras, kaip ir bažny samariečiais. Kai kam atrodo,
juostą kaip geriausią režisie čios choro sudainuotos parti kad Lietuvos bažnyčia turi mis mintimis: „Rašytojui Jur
giui Jankui iškeliavus į Vieš
riaus filmą. „Essential vie- zanų dainos.
būti labiau visuomeniška ir la paties sodus, ročesteriečiai ir
wing” („privaloma pamatyti”),
Netruko prabėgti dar pora biau rūpintis žmonių reika buvę ročesteriečiai jo atmini
— rašė kritikas.
savaičių. Šį kartą — jau kita lais.
mui suaukojo 1,200 dol., kad
Balzeko lietuvių kultūros proga. Birželio 30 d. susirin
Taip pat buvo mėginta teigti velionis ir ten galėtų pailsėti
muziejus į kultūrinius rengi kusiems parapijiečiams pirmi (M. Remienė), kad Amerikos
nius kviečia kiekvieno mėne ninkaujantis uždavė mįslę lietuvių „antroji banga” jau po lietuviška Pušimi”.
Aukojo: 200 dol. dr. Cheryl
sio antrą penktadienį. Štai įminti, kuri gi šiandien diena? paseno, išsisėmė... Tačiau taip
ir Remigijus Vaičys; po 100
rugpjūčio 9 d. 7 v.v. — susiti Saliukė nepasimetė, visi choru nėra. Vyresnieji turi patirtį ir dol. atsiuntė Ona Adomaitie
kimas su žinoma parapsicho- atsakė, kad tai šv. Petro ir Po istorinę atmintį, tiek daug dir nė, Stasys ir Irena Ilgūnai,
loge-bioenergetike
Valerija vilo diena ir mes turim gar bo atstatant Lietuvos nepri Vitolis ir Birutė Litvinai; 50
Šlekiene. Tema — „Sveikata bingą varduvininką — dak klausomybę, taigi tikimės, dol. knygos leidimą parėmė
— jūsų rankose”. Mūsų fizinė tarą Petrą Kisielių. Pabaigus kad šis nuostabus energijos Birutė ir Vytautas Čypai, Vai
gerovė tiesiogiai susijusi su gerus linkėjimus, daktaras šaltinis niekad neišseks, o devutis ir Nijolė Draugeliai,
mūsų psichiniu, dvasiniu gy kukliai padėkojo ir pridūrė, ypač dabar.
Regina Kindrat, Raimundas
venimu. Tad tobulėkime ir kad jo šeimoje palaikomos lie
O. Venclovienė pristatė Vil Kiršteinas, Živilė ir Rimvydas
tapkime laimingesni, atvykę į tuviškos tradicijos, vardų tęsi niaus Gedimino technikos uni Tamošiūnai, Jonas Vaičys,
neįprastą paskaitą Balzeko mas. Jo tėvelis buvo Petras, iš versiteto docentę dr. Nijolę Antanina Žmuidzinaitė, Iza
lietuvių kultūros muziejuje, jo dr. Kisielius gavo Petro var Mykolaitienę. Ji įdomiai pa belė Žmuidzinienė, Simas
esančiame 6500 South Pulaski dą, o jis savo Petro vardą per pasakojo apie savo darbą su Žmuidzinas; 30 dol. atsiuntė
gatvėje Čikagoje. Informacija duoda sūnui...
akademiniu jaunimu, bendra Jūratė Krokytė-Stirbienė; po
tel. 773-582-6500.
Po to kalbos pakrypo į die darbiaujant su kun. vienuoliu 25 dol. paskyrė Ramūnas ir
nos aktualijas. Birutė Zalato A. Saulaičių, SJ, ir sunkumus, Ramunė Bliudnikai, Nijolė
KALENDORIUS
rienė, dažnokai buvojanti Lie atstatant dvasingumą visuo Pierce, Eugenijus ir Regina
Rugpjūčio 2 d.: Angelė, Eusebituvoje, susirūpinusi priminė, menėje.
Vidmantai, po 20 dol. atsiuntė
jus, Guoda, Gustavas, Marija, Taut- kad netrukus prezidento rin
Buvo kalbėta, kad kai kas Algis Druseikis, Bronius ir
valdas, Tugaudas, Varpūnė.
kimai, o kandidatais, žinoma, savanaudiškai teigia, jog rei Juzė Krokiai, Kęstutis ir Jane
Rugpjūčio 3 d.: Augustė, Lengvi
ne, Lidija, Manigirdas, Nikodemas, labai daug kas geidžia būti. kia daug laiko, gal 100 metų, Lapinai, Juozas ir Liucija
Čikagos lietuvių laikraštis kol bus užgydytos visos žaiz Laukaičiai, Mikalina Vidman
Steponas.
„Draugas” paskelbė straips dos. O kas jas gydys, kiek lie tas; po 10 dol. paaukojo Stefa
Skelbimai
nelį apie Australuos lietuvį J. tuvių tuomet gyvens Lietuvoje Bliudnikienė, Janina Nomei• Amerikos Lietuvių ra Petraitį, gana jauną, ener ir ką jie mąstys, jei dabar, po kienė ir Genovaitė Saladžius.
Aukas galima siųsti Lithua
dijas, vad. Anatolijus Siutas - gingą 44 m. vyrą, juristą ir 50-ties metų okupacijos, mes
nian
Writer’s Association var
jau
matome
pasekmes
tautos
verslininką,
sėkmingai
dir

kiekvieną sekmadienį 7 v.r.
du,
c/o
Stasys Džiugas, 5729
atsparumui
ir
blogiui.
O
bul

per WCEV 14.50 AM. Tel. bantį Lietuvoje. Jo rinkiminis
garų
tauta
su
engėjais
kovėsi
Edge
Lake
Dr., Oak Lawn, IL
773-847-4903, adresas: 4459 pažadas — pažaboti korupciją
60453-4509.
S.Francisco, Chicago, IL 60632. ir aprūpinti darbu žmones. O, 500 metų iki pergalės!

* Nesibaigiantys karščiai
Pietų Lietuvos gyventojus

* Kauno vicemeras Arvy
das Garbaravičius buvu

varo į neviltį. Dzūkai prabilo
apie stichinę nelaimę ir pra
dėjo skaičiuoti sausros pada
rytus nuostolius. „Vasara tik
* Seulo olimpinių žaidy rai baigsis. Rugpjūtį orai at
nių čempionas Gintautas vės”, taip karščio ir sausrų
Umaras, prieš keletą metų iškankintus žmones ramina
dirbęs Lietuvos antidopingo Lietuvos hidrometeorologijos
komisijoje, teigia, kad sporti tarnybos specialistai. Pasak jų
ninkus vartoti dopingą verčia karščiais prasidėjęs rugpjūtis
nesąžiningų konkurentų per gali baigtis šalnomis.
Elta
galės ir tikėjimas galimybe
* Per pirmąjį šių metų
likti nenubaustam. Legendi
nis Lietuvos dviratininkas pusmetį į užsienį išvyko
Gintautas Umaras: „Svarbiau 1.68 mln. Lietuvos gyventojų.
Tai 6.3 proc. daugiau nei per
būti vyru nei čempionu”.
(LŽ, Elta)
nai tuo pat metu.
ibns)

siam merui Vytautui Šustaus
kui padovanojo kuprinę su
moksleivio reikmenimis, pasi
šaipydamas iš jo būsimų stu
dijų. „Noriu pasveikinti bu
vusį karalių ir būsimą prezi
dentą su artėjančiais mokslo
metais”, prieš miesto tarybos
posėdį sakė centristas A. Gar
baravičius. 57 metų V. Šus
tauskas šią savaitę tapo Klai
pėdos universiteto studentu.
Jis Socialinių mokslų fakul
tete neakivaizdžiai studijuos
vadybą.
(BNS)

a Trumpai apie viską
* Retėja Kauno socialli
beralų gretos: Kauno miesto

/

Lietuvos ambasada Paryžiuje rūpinasi
suimtos dviratininko žmonos likimu

(suėmimą) į kitą. Ambasadorė
Atkelta iš 1 psl.
sakė, kad kitą savaitę gali bū
A.
Skaisgirytė-Liauškienė ti svarstoma galimybė išleisti
sakė, kad E. Rumšienės kali E. Rumšienę iš kalėjimo už
nimo sąlygos geros. „Man at pasižadėjimą neišvykti iš
rodo, ji yra gerai nusiteikusi”,
Prancūzijos.
sakė diplomatė, pridūrusi,
Šiuo metu E. Rumšienės vy
kad, jos nuomone, dviratinin
ras, trys vaikai ir kiti artimie
ko žmona „labai apsidžiaugė ji yra Italijoje, kur Rumšų šei
mus pamačiusi”. Tai buvo pir ma pastaruoju metu gyvena.
mas Lietuvos pilietės E. Rum
Pasak
A.
Skaisgirytėsšienės susitikimas su Lietuvos Liauškienės, bylą tiriantis
diplomatais. Nuo sekmadie prokuroras ir tardytojas jai
nio, kada ji buvo sulaikyta negalėjo pasakyti, kada ketina
Prancūzijos-Italijos pasienyje, pakviesti R. Rumšą apklausai
pati E. Rumšienė į diplomatus į Prancūziją.
nesikreipė, ir susitikimas su
Italijos sporto naujienų tink
ambasadore vyko Lietuvos lapio „www.datasprot.it” teigi
URM sumanymu.
mu, R. Rumšo advokatas
Pasak ambasadorės, susiti Prancūzijoje Pierre-Louis Pikimuose su Prancūzijos teisin loix sakė, kad per artimiau
gumo pareigūnais buvo kalba sias 48 valandas dviratininkas
ma apie galimybę pakeisti turėtų nuspręsti, ar prisistaty
šiuo metu E. Rųmšienei tai ti įvykį tiriančiai Liono polici
komą kardomąją priemonę jai.

* Trys Baltijos valstybės

rengia prašymą UNESCO
įtraukti jų dainų šventes į
žmonijos kūrybinio palikimo
sąrašą. Latvija tokį prašymą
jau buvo pateikusi anksčiau,
tačiau UNESCO laikinai jo
svarstymą atidėjo. Todėl Lat
vija nusprendė projektą pri
statyti kartu su kitomis į Balti
jos valstybėmis, kad projektas
sulauktų didesnio atgarsio.
Visose trijose valstybėse buvo
sudarytos projekto parengimo
darbo grupės. UNESCO pa
rengimo darbams jau skyrė
20,000 dolerių.
<bns>

„Rusų gangsteris” papirko teisėjus
Eltos nuotr.
per žiemos olimpiadą
Kaune palaidotas poetas
Atkelta iš 1 psl.
diečiams.
Bernardas Brazdžionis
JAV atstovai pareiškė, jog Atkelta iš 1 psl.
porinio čiuožimo šokėjus, o
Rusįjos teisėjas už tai pa ketina prašyti Italįją išduoti
Atsisveikinimo žodį taip pat atstovai, poeto anūkė Dalytė
remtų Prancūzijos porą sporti A Tochtachunov, pravarde tarė Lietuovos rašytojų sąjun Lovett, iš garso įrašo skam
„Taivančik”, kad galėtų jį teis gos pirmininkas Valentinas bėjo paties poeto skaitomos
niuose šokiuose ant ledo.
Už šiuos kaltinimus gresia ti.
Sventickas, Kauno meras eilės.
laisvės atėmimo bausmė iki 5
J. Comey sakė, jog tardyto Giedrius Ašmys, Seimo narys
Poeto amžino poilsio vietą
jai turi daug kaltinamojo po Vytautas Landsbergis, Vytau pašventino Kauno arkivysku
metų.
Salt Lake City Rusijos pora kalbių telefonu įrašų. Iš jų to Didžiojo universiteto, kurio pas Sigitas Tamkevičius.
Jelena Berežnaja ir Anton Si- matyti, jog jis mėgino pakeisti garbės daktaru yra B. Braz
Lietuvių literatūros klasikas
charulidzė tapo porinio čiuoži varžybų rezultatus. Manoma, džionis, rektorius Vytautas mirė liepos 11 d. po sunkios li
mo čempionais, o Prancūzijos jog jis to ėmėsi, siekdamas Kaminskas, įvairių Lietuvos ir gos savo namuose Los Ange
pora — Marina Anissina ir įsiteikti Prancūzuos valdžiai, pasaulio lietuvių organizacijų les, eidamas 96-uosius metus.
Gwendal Peizerat — šokių ant kad jam būtų pratęsta Pran
cūzijos viza. A. Tochtachunov,
ledo.
Lietuvos ambasada Berlyne
Kanados sportininkai, kurie žiniasklaidos vadinamas „rusų
kraustosi į kitą pastatą
tapo antrieji porinio čiuožimo gangsteriu”, ilgai gyveno Pran
varžybose, užprotestavo šiuos cūzijoje, bet buvo priverstas Atkelta iš 1 psl. Dalis stati pirkti pastatas, diplomatų tei
rezultatus, ir, kilus skandalui, palikti šią valstybę.
nio pirkimo išlaidų bus gimu, atsiėjo pigiau nei anks
JAV tardymo institucijos padengta pardavus žemės čiau planuotos statybos, yra
buvo nušalinta teisėja iš
Prancūzijos Marie-Reine Le mano, jog A. Tochtachunov sklypą, kuriame prieš Antrąjį geresnėje vietoje ir puikiai tin
Gougne, kuri esą buvo perne yra vienas aktyvių rusų orga pasaulinį karą stovėjo senoji ka ambasados reikmėms.
lyg palanki rusams. Siekdama nizuoto nusikalstamumo va Lietuvos ambasada.
Lietuvos ambasada Berlyne
išsisukti iš keblios padėties, dų. Interpol’o teigimu, jis yra
Atgavusi šį sklypą, Lietuva buvo subombarduota per są
olimpiados valdžia priėmė susįjęs su narkotikų kontra anksčiau ketino statytis naują jungininkų antskrydžius bai
prieštaringai vertinamą spren banda, šaunamųjų ginklų ir ambasadą, tačiau statybos ne giantis Antrajam pasauliniam
dimą skirti „auksą” ir kana vogtų automobilių pardavimu. buvo pradėtos. Nusižiūrėtas karui.

