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Šiame 
numeryje: 
Europos balionų 
čempionatas vyko 
Vilniuje. ŠALFASS 
šachmatų pirmenybės. 
„Lituanica" laimėjo. 

2 psl 

Ar įmanoma kovoti su 
fanatikais. Politinės 
nuotaikos Lietuvos 
liaudyje. 

3psl. 

„Bičiulystė". 
4 psl. 

„Draugo lietuviukai" 
puslapis vaikams. 

5 psl. 

Part izano dienoraštis. 
Kažin kiek ten dar 
gyvena lietuvių. 

6 psl. 

Maria Pappas pristatė 
naują Cook apskrities 
iždo programą. Buvę 
Kasselio gimnazijos 
moksleiviai atnaujins 
pažintis. Šiluvos 
atlaidai Čikagoje. 

8 psl. 

Sportas 
* L ie tuvos dvirat in inkė 

Agnė Bagdonavič iūtė trečia
dienį Rusijos sostinėje Mask
voje prasidėjusiame pasaulio 
jaunių (17-18 metų) dviračių 
treko čempionate iškovojo si
dabro medalį. 18-metė lietuvė 
užėmė II vietą 20 km taškų 
lenktynėse. 

* 2004 metų Europos fut
bo lo čempionato a trankos 
r u n g t y n ė m s besirengianti 
Lietuvos rinktinė trečiadienį iš
vykoje pralaimėjo draugiškas 
rungtynes Bulgarijos koman
dai 0:3. 

* L ie tuvos l edo ri tul i 
n in k u i Dariui Kasparaičiui , 
atstovaujančiam NHL klubui 
„Nevv York Rangers", trečiadie
nį atl ikta dešiniojo kelio artro-
skopinė operacija. 30-mečio lie
tuvio reabilitacija t ruks 2 sa
vaites, ir j is galės dalyvauti 
rugsėjo 10 d. prasidėsiančioje 
„Rangers" komandos treniruo
čių stovykloje. 

Naujausios 
žinios 

* Lietuvos žalieji ragina 
prez identą priešintis Rusijos 
planams pumpuoti naftą Balti
joje. 

* Paskelbtas konkursas 
i n t e r n e t o pr ie igoms kaimo 
vietovėse įrengti. 

* Bėgimu n u o Vi lniaus 
ik i Ta l ino bus p a m i n ė t a s 
„Baltijos kelias" ir Juodojo kas
pino diena. 

* Lobiu ieškotojai nioko
ja Rytų Lietuvos pi lkapius . 

Vilniuje pradėjo 
veikti keltuvas į 
Gedimino kalną 
Vilnius , rugpjūčio 21 d. 

(BNS) — Vilniečiai bei miesto 
svečiai nuo šiol galės greitai ir 
patogiai, nepervargdami pa
siekti Gedimino kalno viršūnę 
— ketvirtadienį buvo atidary
tas modernus keltuvas į kalną. 

Valstybinės įmonės „Vil
niaus pilių direkcija" direkto
rius Saulius Andrašūnas sakė, 
kad pirmąsias dvi savaites 
žmonės kel tuvu į Gedimino 
kalną galės pasikelti nemoka
mai . 

Dėl keltuvo bilieto kainos 
dar nėra galutinai apsispręsta. 
Planuojama, kad vaikams pa
sikėlimas į kalną kainuos apie 
litą, suaugusiems svarstoma 
įvesti 2-3 litų mokestį. 

16 žmonių vienu metu ga
linti sutalpinti kabina į kalną 
pakils per vieną minutę. Kelio 
ilgis — 71 metras. 

Vasarį pradėtą statyti kel
tuvą buvo planuota įrengti iki 
liepos 6 dienos, karal iaus Min
daugo karūnavimo 750-ųjų me
tinių jubiliejaus. Tačiau darbai 
užsitęsė dėl archeologinių tyri
nėjimų. Manyta, kad keltuvo 
įrengimo vietoje anksčiau buvo 
atlikti išsamūs archeologiniai 
kasinėjimai, tačiau paaiškėjo, 
kad kasinėta t ik žemės pavir
šiuje. 

Prezidentas pateikė Seimui tvirtinti 
Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą sutartį 

Vilnius, rugpjūčio 21 d. 
(BNS) — Prezidentas Rolandas 
Paksas ketvirtadienį pasirašė 
dekretą, kuriuo pateikė Seimui 
tvirtinti Lietuvos stojimo į Eu
ropos Sąjungą (ES) sutartį. 

Vyriausybė į prezidentą su 
prašymu teikti Seimui patvir
tinti šią sutartį kreipėsi gegužę. 

Balandžio 16 dieną Atėnuo
se 15 ES narių ir 10 stojančiųjų 
valstybių pasirašyta sutart is 
įsigalios, kai jai pritars visų 25 
valstybių parlamentai . Iš ES 
narių sutartį j a u patvirtino 
Danijos ir Vokietijos parlamen
tai, iš stojančiųjų valstybių — 
Kipras, Malta, Čekija ir Lenki

ja. 
Stojimo sutartyje, kurią su

daro apie 5,000 puslapių, at
spindimos Lietuvos — būsimos 
ES narės — teisės ir pareigos, 
v isas derybų su E S tur inys , 
finansinės narystes ES sąlygos, 
konkrečios finansinės paramos 
sumos infrastruktūros ir regio
nų plėtrai, žemės ūkiui , išmokos 
žemdirbiams, žemės ūkio gamy
bos kvotos, pinigai Ignalinos už
darymo pasekmių įveikimui, pe
reinamieji laikotarpiai ir kita. 

Be to, į tekstą yra įtrauktos 
9 Lietuvai svarbios deklaraci
jos: ES paskelbė deklaraciją dėl 
greitesnio nei 7 metai darbo rin

kų atvėrimo Lietuvai, taip pat 
dėl paramos, siekiant, kad Lie
tuva įsijungtų į Šengeno erdvę 
kartu su pirmąja prisijungsian
čiųjų valstybių grupe, bei kitos. 

Sutartyje specialiu protoko
lu yra įteisintas Ignalinos ato
minės elektrinės uždarymo pa
sekmių finansavimas. 

Gegužės 10-11 dienomis vy
kusiame referendume už valsty
bės narystę ES pasisakė dau
giau nei 91 proc. referendume 
dalyvavusių Lietuvos piliečių. 

Sutartį patvir t inus visų ES 
ir stojančiųjų valstybių parla
mentuose, Lietuva ES nare taps 
2004 metų gegužės 1 dieną. 

Atstatydinti konsulai nori teistis 
su ministerija 

Vilnius , rugpjūčio 20 d. 
(BNS) — Vienas iš atstatydintų 
dėl vizų skandalo septynių Lie
tuvos konsulų apskundė teis
mui Užsienio reikalų ministeri
jos sprendimą nut raukt i su juo 
tarnybos sutartį. 

Buvęs generalinio konsula
to Sankt Peterburge vicekonsu
las Darius Ryliškis trečiadienį 
padavė skundą Paslapčių ap
saugos koordinavimo komisijai 
bei prašymą Vilniaus apygardos 
administraciniam teismui pri
pažinti nepagrįstais ir neteisė
tais ministro Antano Valionio 

įsakymus panaikinti jam leidi
mą dirbti su valstybes paslaptį 
sudarančia informacija bei nu
traukti su juo diplomato tarny
bos sutartį . 

Apie tai pranešė atstatydin
to diplomato advokatas Vidas 
Pranas Makauskas. 

D. Ryliškis prašo minėtų 
institucijų panaikinti šiuos UR 
ministro įsakymus ir teigia, kad 
jo prašymas savanoriškai atsi
statydinti buvo išgautas neleis
tinomis priemonėmis ir panau
dojant psichologinį smurtą. 

Nukelta į 7 psl. 

I r a k e p e r p ra tybas 
suže is tas Lietuvos 

k a r y s j auč ia s i gerai 
Vilnius , rugpjūčio 21 d. 

(BNS) — Irake per pratybas ne
sunkiai sužeistas Lietuvos ka
rys jaučiasi gerai ir po savaitės 
ketina grįžti į tarnybą. 

Netoli Basros miesto tarny
bą stabilizavimo misijoje Irake 
at l iekantis Algirdo mechani
zuotojo pėstininkų bataliono 
grandinis Vaidotas Banys pra
tybų metu trečiadienį nesun
kiai susižeidė pilvą. 

Karys susižeidė šaudymo 
pratybų metu — jam užtaisant 
kulkosvaidį, sprogo šovinys. 

Nukelta į 7 psl. 

Nauja žemės vertės nustatymo tvarka 
susilaukė griežtos kritikos 

Vilnius , rugpjūčio 21 d. 
(Elta) — Seimo vicepirmininkas 
Gintaras Steponavičius supeikė 
naują žemės vertės nustatymo 
tvarką, kuri, jo nuomone, sukels 
sumaištį. 

Parengti žemės verčių že
mėlapiai, pagal kuriuos jau šie

met bus skaičiuojami žemės mo
kesčiai, jo nuomone, nepaska
tins rinkos, bet padarys ją dar 
labiau suveltą ir pagrįstą neob
jektyviais reikalavimais. 

Pa r l amen ta ra s pažymėjo, 
kad valdžia tokiu būdu nutarė 
patyliukais atbuline data padi

dinti mokesčius. Jo nuomone, 
nauja žemės vertės nustatymo 
tvarka bus naudinga pačiai val
džiai, žemės perpardavinėto
jams, kurie pigiau galės susi
pirkti valstybinę žemę, nes že
mės ūkio paskirties žemės vertė 
bus mažesnė. Nukelta \ 7 psl. 

Arvydas Sabonis —Kauno „Žalgirio'' klubo akcijų 
savininkas 

Kaunas, rugpjūčio 21 d. 
(BNS) — Sutartį su JAV NBA 
Portlando „Trail Blazers" klu
bu nutraukęs bei grįžti į Kauno 
„Žalgirio" komandą pažadėjęs 
38 metų Arvydas Sabonis taps 
kontrolinio klubo akcijų paketo 
savininku. 

„Noriu informuoti krepši
nio visuomenę, kad nuspren
džiau perleisti man priklausan
čią UAB 'A. Sabonio Žalgirio 
krepšinio centras' akcijų dalį A. 
Saboniui. Šį mano sprendimą 
subrandino laikas ir konkrečios 
pastarojo meto apystovos", klu
bo svetainėje internete teigia 
UAB „A. Sabonio Žalgirio krep
šinio centras" valdybos pirmi
ninkas Mindaugas Plūkas. 

Jo tvirtinimu, profesiona
lus sportas yra pernelyg pri
klausomas nuo finansavimo ir 
konkuruoti dėl reikšmingų per
galių su klubais, kurių biudže
tas kartais yra net 10 kartų di
desnis nei „Žalgirio", yra nepa
prastai sunku. M. Plūkas pri-

Arvydas Sabonis nusprendė grįžti į Lietuvą. Vladimiro Guievičiaus Elta > nuotr. 

pažino, jog pastaraisiais metais 
dėl įvairių priežasčių iš dalies 
sutr ikęs klubo biudžeto sudary
mas. 

Legendiniam Lietuvos 
krepšininkui iki pastarojo meto 
priklausė 15 proc. klubo akcijų, 
o M. Pluko dalis — 42.5 proc. — 
A. Saboniui at i teks už simbo
linę kainą. N u k e l t a į 7 psl . 

Prancūzų aktorės nužudymo byloje 
apklaustas lietuvis 

Vilnius, rugpjūčio 21 d. 
(BNS) — Prancūzų aktorės Ma-
rie Trintignant nužudymo ap
linkybes t ir iantys pareigūnai 
trečiadienį apklausė svarbų liu
dytoją lietuvį. 

„Lietuvos ryto" duomeni
mis, į Lietuvos ir Prancūzijos 
pareigūnų klausimus Vilniaus 
apygardos prokuratūroje atsakė 
vilnietis Andrius Leliuga, dir
bęs su filmo „ Colette" filmavi
mo grupe. 

Režisierės Nadine Trintig

nant asistentu dirbęs 25 metų 
A. Leliuga artimai bendravo su 
jos dukterimi M. Trint ignant ir 
ak torės nužudymu į tar iamu 
Bert rand Cantat . J i s yra pasku
tinis asmuo, bendravęs su M. 
Trint ignant ir B. Can ta t iki t ra
gedija pasibaigusio konflikto. 

Liepos 26 dieną pora 
vakarojo A. Leliugos bute, po to 
sugrįžo į senamiesčio viešbutį 
„Domina Plaza", kurio kam
baryje aktorė buvo sumušta. 

N u k e l t a \ 7 psl . 

A. S a b o n i s r ū p i n s i s 
K a u n o s p o r t o 

a r e n o s s t a t y b a 
Vilnius , rugpjūčio 21 d. 

f Elta; — Premjeras Algirdas 
Brazauskas džiaugiasi krepši
ninko Arvydo Sabonio noru im
tis sporto arenos Kaune, kurio
je tilptų 10,000 žiūrovų, staty
bos sumanymo ir mano, kad 
tokios salės statybą turi finan
suoti ne valstybė, o verslinin
kai. 

„Tikėtis, jog iš valstybės pi
nigų bus pasta tyta sporto are
na Kaune, nėra jokių galimy
bių, todėl protingiausia būtų 
pr i t raukt i pr ivatų kapitalą, 
kaip tai daroma Vilniuje", sakė 
A. Brazauskas , ketvirtadienį 
susitikęs su Kūno kultūros ir 
sporto depar tamento (KKSD) 
generaliniu direktoriumi Vytu 
Nėniumi, krepšininku A. Sa
boniu, Kauno miesto vadovais, 
grupe verslininkų. 

Nuke l ta į 7 psl. 

Pasaulio naujienos 
{Ftemiaj*s AFP, Reutare, AP. irseffe* ITAR-TASS. 8NS 

t*m agentūrų orar-ešimais) 

EUROPA 
Ryga. Latvijos saugumo 

policija drauge su muitine ant
radienio naktį Rygos oro uoste 
sulaikė karinės technikos kro
vinį, skirtą nugabenti į Irano 
sostinę Teheraną. 28 tonas sve
riantis krovinys buvo deklaruo
tas kaip žemės ūkio technika 
už 315,000 latų (maždaug 1.6 
mln. litų), bet per pirminį pa
tikrinimą pastebėta , kad tai 
karinė technika — tankų deta
lės, naktinio matymo prietaisai 
ir ginklų atsargines dalys. Spe
cialistų nuomone, tai „sena Ru
sijos kariuomenės ginkluotė". 

JAV 
J u n g t i n ė s Tautos . JAV 

valstybės sekretorius Colin Po-
well ketvirtadienį sakė, kad 
Vašingtonas svarsto naujos JT 
rezoliucijos dėl Irako galimybę, 
ir pabrėžė, jog toks dokumentas 

turėtų paskatinti kitas valsty
bes „padaryti daugiau" šios ka
ro nualintos valstybės labui. 
Pasak C. Powell, rezoliucija ra
gins šios organizacijos nares 
aktyviau dalyvauti amerikiečių 
vadovaujamos koalicijos Irake 
veikloje. Tačiau, atsakydamas į 
žurnalistų klausimus, jis pa
brėžė, kad nėra būtinybės dal
intis Irako kontrolę, nes tai ne
patinka kai kurioms JT Sau
gumo Tarybos narėms, pavyz
džiui, Prancūzijai, kuri nenori, 
kad jos veiksmams Irake va
dovautų JAV pareigūnai. 

N e w York. J T būstinę 
Bagdade nuniokojo sprogęs 
sunkvežimis „KamAZ", kuria
me buvo apie 454 kg sprogio
sios medžiagos, pranešė JAV 
federalinis tyrimų biuras (FBI). 
Bomba, mirt ininko atvežta 
sunkvežimiu, buvo padaryta iš 
senų minosvaidžių ir artilerijos 
pabūklų sviedinių, rankinių 

granatų ir kitokių sprogmenų, 
paimtų iš Saddam Hussein ka
riuomenės arsenalų. FBI žino
vų nuomone, jie tikriausiai bu
vo pagaminti Sovietų Sąjungo
je. Pasak FBI agentų, visa tai 
buvo padrikai sumesta į „Kam
AZ", kuris, privažiavęs prie tri
jų aukštų viešbučio, sprogo tie
siog po šiame pastate įsikūru
sios JT misijos vadovo Sergio 
Vieira de Mello langais. Nau
jausiais duomenimis, žuvusiųjų 
per šį teroro aktą skaičius pa
siekė 23 žmones, sužeisti dau
giau kaip 100. 

Vaš ing tonas . JAV karinė 
vadovybė mano, kad Amerikos 
karinių pajėgų Irake dydis ati
tinka situaciją regione, trečia
dienį sakė Pentagono vadovas 
Donald Rumsfeld. Gynybos 
sekretorius teigė, jog JAV pajė
goms Irake vadovaujantys ge
nerolai nemato reikalo didinti 
karių skaičiaus. J is teigė, jog jo 
pavaduotojas Paul Wolfowitz 
kalbėjosi su karo vadais vietoje, 
,,ir jie dar kartą išreiškė įsiti
kinimą, jog dabar Irake esančių 
pajėgų skaičius atitinka situa

ciją". JAV karinės vadovybės 
duomenimis, Irake šiuo metu 
yra 139,000 JAV karių. 

Vaš ingtonas . Pasaulio 
bankas (PB) trečiadienį su
stabdė savo darbą Irake po 
sprogimo JT atstovybėje. Tuo 
tarpu Tarptaut inis valiutos 
fondas pranešė, jog išsiųs savo 
darbuotojus, dirbusius JT misi
jos pastate ir nukentėjusius per 
sprogimą, gydytis į kitas vals
tybes, bet neketina sustabdyti 
savo darbo Irake. 

IRAKAS 
Bagdadas. JAV pajėgos 

Irake sulaikė nuversto diktato
riaus Saddam Hussein pusbrolį 
Ali Hassan al-Majid, vadinamą 
„cheminiu Ali", ketvirtadienį 
pranešė CNN. Tačiau televizija 
nepateikė išsamesnių detalių ir 
nenurodė, kur jis buvo sulaiky
tas. Kiek vėliau Floridoje, Tam
pos mieste įsikūrusi JAV cent
rinė vadovybe patvirtino pra
nešimus apie „cheminio Ali" 
suėmimą, tačiau papildomos 
informacijos nesuteikė. A. Has
san al-Majid buvo įrašytas 

penktuoju numeriu Vašingtono 
s u d a r y t a m e 55-ių labiausiai 
ieškomų irakiečių sąraše . 
„Cheminio Ali" pravardę j i s 
gavo 1988 metais, nurodęs pa
naudot i nuodingąsias dujas 
pr ieš kurdų ka imus Š iaurės 
Irake. 

Tikri tas . Netoli į š iaurę 
nuo Bagdado esančio Samaros 
miesto partizanai iki namų pa
sekė vieną irakiečių vertėją ir 
jam į galvą paleido kulką už 
tai , kad jis dirbo JAV okupan
t a m s , ketvi r tadienį p ranešė 
Amerikos kariškiai. Šalia lavo
no žudikai paliko raštelį, ku
r iame pagrasino susidoroti ir 
su kitais irakiečių „kolaboran
tais". „Tai buvo šaltakraujiška 
egzekucija. Visus su mumis 
bendradarb iau janč ius i rakie
čius j ie laiko išdavikais", teigė 
JAV kar iuomenės majoras 
Bryan Luke. Nuo gegužės 1 die
nos, ka i buvo paskelb ta di
džiųjų kovų Irake pabaiga, par
tizanai nukovė 62 JAV karius , 
tačiau jie žudo ir vietinius gy
ventojus, kurie bendradarbiau
ja su šioje valstybėje dislokuo

tais 132,000 Amerikos karei
vių. Ypač didelis pavojus tyko 
vertėjų, kurie dažnai padeda 
JAV kariams gauti žvalgybinės 
informacijos apie buvusio Irako 
diktatoriaus Saddam Hussein 
šalininkus. 

ARTIMIEJI RYTAI 
Gaza, G a z o s Ruožas . 

„Hamas" ir „Islamo jihad'as" 
ketvirtadienį paskelbė apie 
septynių savaičių paliaubų pa
baigą, kai per Izraelio sraigta
sparnio raketų ataką žuvo vie
nos iš šių is lamist inių gru
puočių vadas Ismail Abu Sha-
nab. „Hamas" atstovas taip pat 
įspėjo, kad grupuotė atkeršys 
Izraeliui už Gazos mieste su
rengtą ataką. Islamistų kovoto
jų lyderiai laikinas paliaubas 
paskelbė birželio 29 dieną. Šios 
paliaubos buvo viena iš kerti
nių Jungtinių Valstijų remia
mo taikos „kelio gairių" plano 
sąlygų, nes tik izraeliečiams ir 
palest iniečiams pažabojus 
smurtą, bus įmanoma jau 2005 
metais įkurti Palestinos valsty-
bę. 
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SPORTO APŽVALGA 

VILNIUJE ĮVYKO EUROPOS ORO 
BALIONŲ ČEMPIONATAS 

Liepos 16 d. Vilniuje pasi
baigusio 13-ojo Europos karš
to oro balionų čempionato nu
galėtoju paskelbtas Vokietijos 
pilotas, pasaulio lygio vado
vas, Uvve Schneider, kuris 
galutinėje įskaitoje vos ketu
riais taškais aplenkė puikiai 
čempionato pabaigoje rungty
niavusį vengrą Sandor Vegh. 

Per 21 užduotį, kurią rei
kėjo atlikti pilotams, U. 
Schneider surinko 16,913 taš
kų, o S. Vegh — 16,909. Eu
ropos pirmenybėse jau seniai 
vyko tokia permaininga kova, 
kurioje prireikė ne tik „foto-
finišo". Po paskutiniosios už
duoties suskaičiavus prelimi
narinius rezultatus, į čempio
nato titulą pretendavo veng
ras, turėjęs keliasdešimties 
taškų persvarą, tačiau varžy
bų teisėjai gavo vieno pilotų 
prisipažinimą, kad jis skry
džio metu lietė žemę ir turi 
būti nubaustas. Po tokio „ma
nevro" pasikeitė bendras pi
lotų rezultatų įvertinimas 

paskutinėje užduotyje, ir į pir
mąją vietą pakilo U. Schneider. 

Trečioji vieta atiteko, ilgai 
čempionate pirmavusiam, bel
gui Jan Timmers, surinku
siam 15,765 taškus. 

Sėkmingai čempionatą 
baigė ir geriausias iš trijų 
Lietuvos pilotų, „Lietuvos avia
linijų" orlaivio „Boing-767" la
kūnas Valerijus Machnorylo
vas, kuris surinko 15,192 taš
kus ir užėmė ketvirtąją vietą. 
Iki medalio jam pritrūko 573 
taškų. 

Į dešimtuką pateko ir ki
tas Lietuvos pilotas, Rimas 
Kostiuškevitius, surinkęs 14,644 
taškus ir užėmęs devintąją 
vietą, o trečiasis iš mūsiškių, 
Gintautas Mockaitis, finišavo 
23-ias — 12,773 taškus. Iš viso 
rungtyniavo 68 balionai. 

Liepos 15 d. ryte vykę 
skrydžiai tapo paskutiniais 
įskaitiniais, nes penktadienio 
vakaro ir šeštadienio ryto skry
džiai buvo atšaukti dėl stip
raus vėjo. Kai kurie pilotai 

mėgino bent simboliškai pa
kilti šalia Baltojo tilto, tačiau 
pernelyg stiprus vėjas neleido 
to padaryti. 

Šeštadienį „Reval Hotel 
Lietuva" viešbutyje, kuris 
buvo tapęs čempionato cen
tru, surengtame oficialiame 
Europos pirmenybių uždary
me jų direktorius Cornelis 
van Helden paskelbė galu
tinius čempionato rezultatus. 
Čempionato prizininkai apdo
vanoti medaliais, o U. Schnei
der įteikta speciali Europos 
čempiono taurė. Taip pat ap
dovanoti į pirmąjį dešimtuką 
patekę ir šventėje dalyvavę 
pilotai. 

Čempionato rengėjų var
du Lietuvos aeroklubo preziden
tas Stasys Murza perdavė Eu
ropos čempionato vėliavą Deb
receno miesto, kuriame vyks 
kitas čempionatas, vicemerui. 

„Manau, kad čempionatas 
tikrai buvo sėkmingas, dėl jo 
organizavimo negavome jokių 
protestų, — teigė S. Murza 
žurnalistams. — Orai irgi bu
vo pakankamai geri, leidę 
surengti užtektinai skrydžių". 

Teigiamai lietuvių pas
tangas rengiant čempionatą įver
tino ir Tarptautinės aeronauti
kos federacijos (FAI) atstovai 
bei čempionato direktorius. 

Skrydžių metu užfiksuo
tas vienintelis incidentas — 
Rusijos baliono įgula netoli 
Maišiagalos kliudė elektros 
perdavimo liniją ir ją truputį 
apgadino. Šiuos nuostolius 
padengs čempionato rėmėja 
— draudimo bendrovė „BTA 
draudimas". (Elta) 

VJJJ^TU 

Mindaugas Timinskas (Nr. 10). Eltos nuotr. 

M. TIMINSKAS LIEKA „ŽALGIRIO' 
KOMANDOJE 

Kauno ..Žalgirio" krepšinio 
klubas pasirašė naują viene
rių metų sutartį su savo kapi
tonu Mindaugu Timinsku. 

Anot „Žalgirio" klubo, su 
29 metų 200 cm ūgio puolėju 
dėl 2003-2004 metų sezono 
buvo susitarta, pasibaigus 
praėjusiam sezonui, o pasku
tinės sutarties detalės buvo 
suderintos pastarosiomis die
nomis. 

Praėjusiame sezone M. 
Timinskas Eurolygos varžy-

2003 metų Š. Amerikos 
Lietuvių šachmatų pirmeny
bes įvyko birželio 28 d.. Dievo 
Motinos lietuvių parapijos 
patalpose, Cleveland, Ohio. 
Varžybas vykdo Cleveland 
LSK „Žaibo" šachmatų sekcija, 
vadovaujama Vytauto Nasvy-
čio. Originaliai šis turnyras 
turėjo būti vykdomas 53-jų 
ŠALFASS-gos žaidynių metu, 
š.m. gegužes 10-11 d. Cle-
velande, tačiau dėl susikryžia
vimo su kitomis sporto ša
komis, buvo atidėtas vėles
niam laikui, tikintis didesnio 
dalyvių skaičiaus, tačiau lū
kesčiai neišsipildė, nes dalyva
vo tik 5 žaidėjai, visi iš 

bose sužaidė 8 rungtynes, per 
kurias pelnė 76 taškus (vid. — 
9.5) ir atkovojo 44 kamuolius 
(vid. — 5.5). Lietuvos krep
šinio lygos čempionate „Žal
girio" kapitonas per 35 rung
tynes surino 429 taškus (vid. 
— 12.3) ir sugriebė 217 ka
muolių (vid. — 6.2). 

M. Timinskas „Žalgiryje" 
žais trečią sezoną. Jis Kauno 
komandoje yra rungtyniavęs 
ir 1999—2000 metų sezone. 

(Elta) 

Europos karšto oro balionų čempionato nugalėtojai (iš kairėse vengras 
Sandor Vegh, Vokietijos pilotas Uwe Schneider ir belgas Jan Timmers. 

Tomo Bauro (Elta) nuotr. 

„LITUANICOS" FUTBOLININKAI 
LAIMĖJO 

„Lituanicos" klubo vyrų 
pirmoji vienuolikė ketvirtadie
nio vakare, rugpjūčio 14 d., 
žaidė kontrolines runtynes 
prieš St. Xavier universiteto 
futbolo rinktinę. Mūsų vyrai, 
kurie ruošiasi naujam sezonui 
„Metropolitan" lygos „major" 
divizijoje, čia pelnė 3—2 per
galę. Lietuvių naudai įvarčius 
įmušė Nidijus Puškorius pir
mame kėlinyje (jis baigėsi 
1-0), o antrame dar du pridėjo 

Linas Jakovlevas. 11 m. bau
dinio neišnaudojo Virgis Žu-
romskas, kuris anksčiau kaip 
tik yra žaidęs šio universiteto 
komandoje. 

Lietuvių komandos vartus 
neblogai gynė naujas varti
ninkas Ričardas Balta, kuris, 
reikia tikėtis, išspręs jau se
niai lietuvių komandą per
sekiojančią vartininko prob
lemą. Šis 25 metų amžiaus 
vyras kaip tik pasirodė tuo 

laiku, kada „Lituanicos" vie-
nuolikei reikia paspirties, no
rint įsitvirtinti „major" divi
zijoje, kur konkurencija yra 
gana aštri. Kaip teigė klubo 
vadovas Albertas Glavinskas, 
dabar vyrų pirmojoje koman
doje vyrauja gana gera atmos
fera ir ji turėtų neblogai 
užsirekomenduoti pirmeny
bėse, kurios prasideda jau šį 
sekmadienį. 

PIRMENYBIŲ PRADŽIAI — ,,GREEN-WHITE' 
Iš „Metropolitan" lygos 

vadovybės gauta žinia, jog 
naujas 2003—2004 metų pir
menybių sezonas prasideda 
jau šį sekmadienį, rugpjūčio 
24 d., kaip anksčiau buvo 
planuota, o tik vėliau — ši 
pradžia buvo pakibusi ore. Jau 
eilę metų pirmenybių tvar
karaštyje pirmieji susitikimai 
būdavo skelbiami paskutinį 
rugpjūčio sekmadienį, tačiau 
niekada tą sekmadienį nebū
davo žaidžiama, nes vis iškil
davo vienokios ar kitokios 
problemos. 

Pirmąsias pirmenybių 
rungtynes „Lituanica" žais 
namų aikštėje — prie PL cent
ro Lemonte, 3 vai. p.p. Mū
siškių varžovas „Green-White" 
vienuolikė, kuri vasaros pra

džioje pasibaigusiame sezone 
pirmenybinėje lentelėje liko 9-
oje vietoje ir dėl išlikimo 
„major" divizijoje turėjo per
žaisti su I divizijos antros 
vietos užėmėja — lenkų „Le-
govia", kurią įveikė 4-0. 

Kaip atrodo, „Green-
White" savo eiles papildė nau
jais ir stipriais žaidėjais, nes 
vien tik išsilaikyti „major" 
divizijoje su eiliniais futbo
lininkais yra sunku. O ką jau 
bekalbėti, jeigu norima iš
kovoti prizinę vietą. „Litua
nicos" vyrai, kaip žinome, tapo 
„major" lygos vicečempionais, 
tačiau ši vieta dar nesako, jog 
ji ir šiemet gali pretenduoti į 
tokią aukštą vietą. Žinome, 
kad „major" divizijoje taškų 
niekas dykai nedalina — juos 

2003 Š A L F A S S - G O S Š A C H M A T Ų P I R M E N Y B E S 
Clevelando. Vis tiek yra vilties 
kibirkštėlė, kadangi žaidėjų 
amžius buvo gana jaunas. 

Esant mažam dalyvių 
skaičiui, buvo žaidžiama kiek
vienas su kiekvienu po du žai
dimus, sutrumpintu laiku (30 
minučių), skaitant vieną taš
ką už laimėtą žaidimą ir 1/2 
taško už lygiąsias. 

Turnyro laimėtoju tapo 
Kęstutis Dvareckas, 46 metų, 
laimėjęs visas partijas, su
rinkdamas 8 taškus iš 8 gali
mų. Antroje vietoje liko Vytau
tas Nasvytis, 69 m., su 5 t. 
Trečią / ketvirtą vietas dalijosi 
Pilypas Taraška, 23 m. ir Ta

das Bartkus, 23 m., surinkę po 
3 t. Penktuoju liko Vincas Ta
raška 33 m. su 1 t. Laimėtojui 
teko dr. Algirdo Nasvyčio at
minimo pereinamoji taurė, 
įsteigta 1982 metais, 2002 me
tų laimėtoja buvo Eglė Mor-
kūnaitė iš San Francisco, Cal. 
Šalia to, pirmų 3-jų vietų lai
mėtojai buvo apdovanoti 
ŠALFASS-gos metinių žaidy
nių medaliais ir kukliomis 
piniginėmis premijomis. Žai
dynių medalį suprojektavo 
dail. Vytautas Raulinaitis 
1958 metais, 20 metų sukak
ties proga nuo I Lietuvos Tau
tines olimpiados 1938 metais 
Kaune. 

Kęstutis Dvareckas atvyko 
pastoviam apsigyvenimui iš 
Lietuvos į JAV prieš 7 metus 
ir apsistojo Cleveland. Ohio. 
Lietuvoje reiškėsi, kaip akty
vus šachmatininkas, dalyvau
damas įvairiuose turnyruose. 
Gyveno Jonavoje. Š. Amerikos 
lietuvių šachmatų veikloje pir
mą kartą pasirodė 1999 me
tais, laimėdamas 2-ą vietą 
1999 m. ŠALFASS-gos pir
menybėse Clevelande. Kęstu
tis yra pasišovęs ateityje 
aktyviau reikštis lietuvių 
šachmatininkų judėjime. 

Nepaisant nedidelio daly
vių skaičiaus, varžybos praėjo 
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reikės iškovoti sunkiu darbu ir 
prakaitu. Tačiau priklausys, 
kaip vyrai stengsis ir dirbs, o 
tada, žinoma, ir rezultatai bus 
geresni. 

Šį sekmadienį nuo 1 vai. 
po pietų varžysis rezervinės 
vienuolikės. Kaip paprastai, 
bus maisto ir gėrimų. Taip pat 
čia futbolo sirgaliai turės 
progą susitikti savo draugus 
bei pažįstamus, o po rung
tynių — pabendrauti ir su fut
bolininkais. Reikia manyti, 
kad šiltas ir gražus sekma
dienio oras į aikštę prie PL 
centro Lemonte įvilios ne 
vieną šimtinę žiūrovų, kurie 
galės pasidžiaugti saviškių 
pasirodymu. 

E.Š. 

gerai ir buvo pravestos sklan
džiai. Padėka priklauso Dievo 
Motinos parapijai ir jos kle
bonui kun. Gediminui Kijaus-
kui, SJ, už leidimą veltui nau
dotis patalpomis ir už nuola
tinę sportinių reikalų globą. 

Yra gana gausu aktyvių 
lietuvių šachmatininkų Š. 
Amerikoje, tačiau apgailes
tautina, kad jų dalyvavimas 
lietuviškoje sportinėje veikloje 
per mažas. Linkėtina šachma
tininkams stipriau suorga
nizuoti ir savo veiklą lietu
viškoje plotmėje pagyvinti. 

ŠALFASS informacija 

ŠALFASS-gos pirm Rimas Dirvonis (kairėje) kalbasi su Palangos jaunių 
krepšinio komandos treneriu Regimantu J u š k a ir jo žmona Sinega. Šalia 
— žurn. Edvardas Šulaitis. 

R. Kartavičiaus nuotr. 

RIMAS DIRVONIS LANKĖSI 
LIETUVOJE 

Š. Amerikos Lietuvių fi
zinio auklėjimo ir sporto są
jungos (ŠALFASS) pirm. Ri
mas Dirvonis, daugiau negu 
mėnesį laiko praleidęs Lie
tuvoje, sugrįžo atgal į Či
kagą. 

Jis ten aktyviai dalyvavo 
Pasaulio lietuvių dainų šven
tėje (šoko tautinius šokius 
pagyvenusių žmonių grupėje), 
o taip pat stebėjo šventės 
proga surengtas sporto žai
dynes, kalbėjosi su Lietuvos 
sporto pareigūnais. 

R. Dirvonis sakė. kad buvo 
susitikęs ir su pačiu Lietuvos 
kūno kultūros ir sporto 
departamento prezidentu 
Vytautu Nėniumi, su kuriuo 

aptarė Lietuvos tautinės 
olimpiados ir Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynių klausimus. 

Kaip žinome, kita Lietuvių 
tautinė olimpiada yra nu
matyta Panevėžyje. Buvo iš
kilusi mintis ten pat surengti 
ir Pasaulio lietuvių sporto žai
dynes. 

R. Dirvonio nuomone. 
PLSŽ reikėtų ruošti didžiuo
siuose miestuose — Vilniuje, 
ar Kaune, jų nejungiant su 
kitomis sporto varžybomis ar 
šiaip kitais dideliais rengi
niais. Lietuvos sporto pareigū
nai žadėjo į šiuos Š. Amerikos 
lietuvių pageidavimus atsi
žvelgti. 

E.Š. 

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą 
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POLITINES NUOTAIKOS 
LIETUVOS LIAUDYJE 

STASĖ E. SEMĖNIENĖ 

Anksčiau lankant Lietuvą, 
dažnai tekdavo girdėti nostal
giškų atsiliepimų apie sovietų 
okupacijos metų „gerą gyveni
mą": kapeikom važinėdavo po 
miestą, kapeikom įeidavo į ki
no teatrą, operos ir teatro lan
kymas buvo pigus, keliaudavo 
po Gruziją, Afganistaną bei 
kitus okupuotus kraštus. Nė 
puse žodeliu neužsimindavo 
apie laisvės neturėjimą: žo
džio, rašto, veiklos bei asme
niškos. Nuo Vakarų kultūros 
bei XX a. pažangos buvo už
trenkti „geležine uždanga": 
galėjo tik, kaip užsklęstas gy
vulėlis, klampoti po savo gar
delį, jei nebuvo ištremti toli-
mon svetimom šalton šalin. 

Pasikeitė laikai XXI am
žiuje. Šiuo metu, viešint Lie
tuvoje, visiškai nebesigirdėjo 
anų nostalgiškų atodūsių. Net 
užklausti, kaip palygintų da
bartinį gyvenimą su anų lai
kų, duodavo gerą vaizdą. Tada 
nebuvo nič nieko, todėl, ir tu
rėdami lėšų, negalėjome nie
ko gauti — nusipirkti. Dabar 
tėvynėje visko pilna, ko tik šir
dis trokšta, lentynos lūžta gė
rybėmis, bet pinigų — striuka. 

Viena vilnietė pavaizdavo 
anų laikų — sovietiško „ro
jaus" gyvenimo nuotrupą. Vie
nas komunistas, restorane pa
valgęs, persižegnojo. Tuo tar
pu, restoranan įžengęs, kitas 
komunistas tai pamatė ir pra
nešė politrukui. Tas. pasišau
kęs pirmąjį komunistą, ka
mantinėjo ir barė, kam jis per
sižegnojo. Kaltinamasis aiški
nosi— 'palietęs dešine ranka 
kaktą): „Mąstau; (ranką pri
dėjęs prie kūrinės): Kad jau 
pavalgiau; (ranka palietęs 
kairį petį): Pasą turiu; (ranką 

pridėjęs prie dešinio peties): 
Partijos bilietą turiu; (sudėjęs 
rankas lyg maldai): Dabar 
galiu eiti!" 

Dar daug lietuvių šneka 
apie prof. Vytautą Landsbergį. 
Ir ne visuomet teigiamai. Vie
nas vilnietis, gimęs Sibire 
tremtinių šeimoje, savo pa
ties išsireiškimu, „eina tik už 
save", turįs gerą darbą ir pui
kiai įsitaisęs, tvirtino, jog V. 
Landsbergiui reikėjo pasielgti 
pagal posakį: „Mauras padarė 
ir išėjo!" Tai ir dabar jis sto
vėtų ant pjedestalo. 

Kaunietė medicinos dakta
rė Gražina kedeno savo tautai 
didžiai nusipelnusį V. Lands
bergį už visokias tariamas jo 
„nuodėmes": privatizaciją ir 
1.1. Kitame kambary esanti jos 
pusseserė Elytė, karšta V. 
Landsbergio gerbėja (kaip ir 
pridera), tai girdėdama, čia 
rašančiai davė skirtingą — 
visiškai priešingą, ataskaitą: 

„Apie V. Landsbergį gali
ma kalbėti ir kalbėti, rašyti ir 
rašyti. Nuo 1988 m. (Sąjūdžio 
ir nepriklausomybės laikotar
pis) yra dvi labiausiai išsiski
riančios asmenybės — Lands
bergis ir Brazauskas. Lietu
vos Nepriklausomybės sąjūdis 
savo vadovu išsirinko Lands
bergį, o Brazauskas atstovau
ja komunis tams ir kitiems 
sovietiškai mąstantiems. 

Skleidžiama neigiama nuo
monė apie Landsbergį — tai 
komunistų kerštas žmogui, 
sugebėjusiam Lietuvą pasukti 
į Vakarus, ir tuo sužlugdžiu-
siam Maskvos parankinio pla
nus. A. Brazauskas pasisakė 
už: 1. autonomiją Sovietų Są
jungos sudėtyje — Lietuva ne-
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Danutė Bindokienė 

Ar įmanoma kovoti su 
fanatikais? 

Los Angeles „Spindulio" ansamblio šokėjai, dalyvavę „Šokių dienoje", vykusioje Žalgirio stadione, Vilniuje, š.m. 
liepos 5 d. Iš kaires I eil.: Liudas Deveikis, Auksė Stockutė, Kasandra Adams, Darija Varnaite, Erikas Dudor, 
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sugebės savarankiškai tvar
kytis, nes ekonomiškai labai 
priklausoma nuo Sovietų Są
jungos; 2. sovietų kariuome
nės palikimą Lietuvoje — ap
saugos nuo Lenkijos užpuo
limų. Jei būtų laimėję bra-
zauskininkai, gyventume šian
dieną kaip Baltarusijoje arba 
Kaliningrado srityje, o Bra
zauskas būtų šalies valdovas 
iki gyvos galvos (kaip buvo 
įprasta sovietiniame bloke). 

Tačiau pirmuosius rinki
mus laimėjo Sąjūdis. Kitaip ir 
būti negalėjo, nes tuo metu be 
didesnės rizikos jau buvo ga
lima mesti iššūkį Sovietų Są
jungai. Tik Landsbergio, jo 
komandos ir išeivijos lietuvių 
pastangomis 1990.03. — 
1991.0S. pavyko atsilaikyti 
prieš Sovietų Sąjungos karinį 
ir ekonominį spaudimą — ke
leto mėnesių ekonominę blo
kadą, karinius veiksmus prieš 
pasienio postus, valstybinių 
pastatų užgrobimus. 1991.01.13 
žudynes Vilniuje prie Televi
zijos bokšto, jaunuolių gaudy
mą į sovietų kariuomenę, ne
buvo sustabdytas Nepriklau
somybės deklaracijos veiki
mas, pučo Maskvoje pasek
mės. Tuo metu buvo priimti 
pagrindiniai įstatymai, užtik
rinantys Lietuvos nepriklau
somybę, orientaciją į Vakarus 
ir rinkos ekonomiką, susitarta 
su Rusija dėl jos kariuomenės 
išvedimo. 

To negali atleisti komu
nistai ir kiti sovietikai, todėl 
ir skleidžia įvairius prasima
nymus apie prof. V. Lands
bergį. Bet tuo tik patvirtina 
(patys to nenorėdami), kad V. 
Landsbergis buvo ir yra svar
biausias žmogus, o Lietuva da

bar yra laisva. 

Populiariausias kaltini
mas — Landsbergis išardė ir 
išvogė kolūkius. Turima galvo
je privatizacijos procesą kai
me. Taip, buvo priimti įstaty
mai, numatantys ir kitus ūki
ninkavimo būdus — asmeni
nius ūkius ir kooperatyvus. 
Daugelis kolūkių iš karto pa
sinaikino, nes žmonės iš jų iš
stojo ir pradėjo patys ūki
ninkauti. Kiti kolūkiai ban
krutavo, nes neatlaikė konku
rencijos. Kad kolūkiai buvo 
išvogti, tai teisybė, bet čia 
daugiausia pasidarbavo kolū
kių vadovai — komunistai 
<kaip toje patarlėje: pats mu
ša — pats rėkia)". 

Toji pati dr. Gražina netu
rėjo gerų žodžių nei Algirdui 
Brazauskui. Ji pliekė jį, ne
slėpdama savo pasipiktinimo: 
„Tai žmogus be jokios mora
lės. Paliko sergančią (šizofre-
nikę, dabar jau išsigydžiusią) 
žmoną, kuri tik po 3 metų su
žinojo, jog jos vyras su ja per
siskyrė (jai visai nenuvo
kiant). Brazauskas daug metų 
draugavo su svetima žmona. 
Dabar vedė moterį, kuri 'bufe-
tavo', o su savo plačiom pažin
tim bei kombinacijom, savo 
naują žmoną padarė buv. 
viešbučio 'Draugystė', dabar 
'Crowne Plaza' savininke. O 
pats apsirūpino ir savo dvi 
dukteris jau seniai gerokai 
aprūpino turtais. Šiuo metu 
krašte padarė daug ekonomi
nių klaidų. Brazausko 'reitin
gas' (kaip pati pasakorė išsi
reiškė) — įvertinimas nusmu
ko ir jau jo nebėra nė dešim
tuke — paliko vienuoliktoje 
vietoje". 

Daug pasigėrėjimo žodžių 
išgirdome iš vilniečių ir kau
niečių apie buvusį prez. Valdą 
Adamkų. Visi kalbantieji 
pasigyrė balsavę už jį ir dos
niai krovė ąžuolo vainiką ant 
jo galvos: jis iškėlė Lietuvą, jis 
suteikė jai įtakingą (presti
žinę) vietą tarp kitų kultū
ringų Vakarų valstybių. Mo
kėdamas kelias svetimas kal
bas bei pasižymįs orumu, o 
taipgi turįs pažinčių užsienyje, 
V. Adamkus puikiausiai atsto
vavo savo tautai. Jo dėka Lie
tuva pasiekė NATO, Europos 
Sąjungą ir JAV prez. George 
W. Bush viešnagę su ypatingu 
pažadu: „Lietuvos priešas — 
Amerikos priešas!" 

Keista, piliečių išrinktas 
prezidentas Rolandas Paksas 
nei Lietuvos sostinėje, nei bu
vusioje laikinoje sostinėje nėra 
populiarus. Nei vieno svaraus 
ar teigiamo žodžio nepasisekė 
išgauti jo adresu. Visi pašne
kovai tik numodavo ranka: ..R. 
Paksas per jaunas, neprityręs, 
nepastovus, karjeristas!". Esą, 
prieš rinkimus skraidė po visą 
Lietuvą su šūkiu: ..Tvarka 
Lietuvai!" O ką jis daro da
bar? Jis pats tą tvarką ardo. 
Kai jis kartu su Brazausku 
susikuždėjo ir abu panorėjo 
bei nutarė atsikratyti nepagei
daujamu jiems abiems poli
tiku, tik visų piliečių masinis 
pasipriešinimas privertė juos 
atsisakyti savo plano. Populia
rusis asmuo buvo paliktas 
savo vietoje piliečių protesto 
dėka. Tuo parodyta, jog demo
kratija Lietuvoje gyvuoja! 

Tai tokios nuomonės šiuo 
metu skraido laisvos Lietuvos 
padangėje! 

Du sprogimai. Ežerai kraujo. 
Krūvos griuvėsių. Upeliai aša
rų. Ir pasipiktinimas, ir dar 
stipriau suliepsnojęs neapy
kantos laužas, ir kerštas... 
Taip ir pirmyn rieda fanatikų 
stumiamas vežimas, neatsi
žvelgiant nei į jo įsibėgėjimo 
pasekmes, nei į priemones, ku
riomis jo variklis kurstomas. 

Ar įmanoma kovoti su fa
natikais? Ar įmanoma jų pik
tus darbus sutramdyti? Juo 
labiau, kai jie peržengia bet 
kokias logikos ribas ir dau
giausia žalos padaro ne vadi
namam priešui, o saviesiems. 

Prieš pora dienų vėl sugriau
dėjo du sprogimai: vienas Je
ruzalėje, antrasis Bagdade. 
Abudu smurto veiksmai turi 
daug panašumų. Juos atliko 
fanatikai-savižudžiai. Šis „ko
vos" būdas jau kelinti metai 
plačiai vartojamas palestinie
čių, mėginant žydus išvyti iš 
okupuotų žemių ir įkurti ne
priklausomą Palestinos vals
tybę. Arba bent taip tvirtina 
Hamas ir kitų teroristinių 
grupių vadai, nestokodami 
žmonių, pasiruošusių atiduoti 
gyvybę (ir tuo pačiu laimėti 
rojų) už savo įsitikinimus. Šie 
pasiryžėliai patys tampa gink
lais, kai, atsiradę nustatytoje 
vietoje, įjungia sprogmenų 
jungiklį, patys žūdami ir su 
savimi į mirtį nusinešdami 
aplink esančius. 

Užsienis į tą nesiliaujantį 
konfliktą žiūri dvejopai: vieni 
atsistoja Izraelio pusėje —juk 
patys palestiniečiai teroristi
niais išpuoliais iššaukia žydų 
atkirčius. Kiti tvirtai užtaria 
palestiniečius, kurie tik siekia 
atgauti tai, kas jiems teisėtai 
priklauso. Kadangi kitais bū
dais teisybės rasti neįmano
ma, neturint tiek išteklių, gin
klų ir užtarėjų užsienyje (ypač 
JAV), kaip turi Izraelis, be
lieka tik pasalūniška kova, 
stengiantis padaryti priešui 
kiek galima daugiau nuostolių 
ir atkreipti pasaulio akis į šiai 
tautai daromą skriaudą. 

Tačiau pastaruoju metu 
nelengva sugraibyti simpatijų 
palestiniečiams. Pakeitę Yas-
sar Arafat nauju vadovu, ku
ris, atrodo, greičiau linkęs su 
Izraeliu sėsti prie derybų sta
lo, priėmę Vašingtono siūlytus 
planus, vedančius į pastovią 
taiką (beveik su visomis pales
tiniečių pageidaujamomis leng
vatomis), sulaukę dar sunkiau 
įsigytų Izraelio nuolaidų, sabo
tažo ir smurto veiksmais ardo 
bet kokias galimybes pasiekti 
tai, ko labiausiai trokšta. 

Nekaltų civilių žudymas 

net ir garbingiausius kovos 
tikslus paverčia tik eiline 
žmogžudyste, o kovotojus, pa
sipuošusius kilniais šūkiais — 
žudikais, nepaisant, kas jie 
yra, kurioje valstybėje veikia. 
Tad šį kartą neįmanoma pa
teisinti palestiniečio teroristo, 
susisprogdinusio Jeruzalės 
gatve važiuojančiame auto
buse, nužudant 18 ir sužei-
džiant kur kas daugiau. Nors 
Hamas organizacijos teroris
tus šį kartą griežtai pasmerkė 
naujasis palestiniečių vadas 
Mahmoud Abbas, bet Izraelis 
jau ruošiasi atkirčiui, tvirtin
damas, kad vien žodžiais fa
natikų nesustabdys. Ar po šito 
išpuolio bus įmanoma toliau 
derėtis, žengti JAV prez. 
George W. Bush nurodytu 
keliu į taiką ir palestiniečių 
valstybės sukūrimą? Bet grei
čiausiai Hamas organizacija 
taikos ir nesiekia. Jie kariauja 
dėl paties kariavimo... 

Nedaug skiriasi padėtis ir 
Bagdade, kur beveik tuo pačiu 
metu irakietis susprogdino 
Jungtinių Tautų pastatą. Žu
vo jis pats ir apie 20 žmonių — 
jų tarpe aukštas JT pareigū
nas Sergio Vieira de Mello, 
atvykęs į Iraką, kaip spe
cialus JT generalinio sekreto
riaus įgaliotinis. Žuvo ir dau
giau tarptautinio korpuso na
rių, atvykusių padėti irakie
čiams atsigauti po karo. Nėra 
abejonės, kad ši bomba buvo 
taikyta ne amerikiečiams, o 
kaip tik Jungtinių Tautų as
menims, galbūt norint atgra
sinti kitus, kad nevyktų į Ira
ką. Apskritai Irake smurto 
veiksmai tiek prieš JAV ka
rius, tiek prieš irakiečius, de
dančius pastangas kurti demo
kratiją ant Saddam Hussein 
diktatūros griuvėsių, siekia tą 
procesą sukliudyti. 

Vašingtonas jau tvirtina, 
kad truks mėnesių mėnesiai 
kol pagaliau Irake padėtis 
bent kiek nusistovės ir gyveni
mas pasuks normalesne vaga. 
Nors, be abejo, fanatikai nuo
lat ieškos naujų taikinių ir 
nedelsiant griaus, kas kitų 
statoma. Tuomet tas procesas 
užtruks dar ilgiau. Viena 
šviesesnė prošvaistė: kai kurie 
irakiečiai jau pradeda piktin
tis fanatikų veikla. Jie nori ra
mybės, taikos, normalaus gy
venimo sau ir savo šeimoms. 
Galbūt šis posūkis bus veiks
mingas. Jeigu į darbą įsijungs 
daug rankų, o į budrumą — 
daug akių, fanatikams bus 
sunkiau pasirinkti taikinius ir 
atlikti savo „darbą". 

IS ATLANTO VANDENYNO 
Į RAMŲJĮ 

ALEKSAS VITKUS 
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Kiek pagalvojus, staiga 
nušvitus kaimynė sako: „Nie
kad nežinojau, kad taip lengva 
perversti tuos laipsnius. 28°C 
tai yra 82°F, tik sukeisk skait
menis. Reiškia, jei būtų mū
siškai 32°F, tai reikštų 23°C, 
ar ne?" Nedrįsau nieko atsa
kyti, atsistojau ir pasitrau
kiau. O čia pat stovinti žmona 
tik kratė galvą. 

Negudresnis ir aš kartais 
atrodžiau. Prieina kartą prie 
manęs solidus vyras, prade
dame kalbėti, ir jis pasisako 
buvęs oro linijos PANAM pilo
tu. Man pasigirdo, mat šiek 
tiek (kiti sako — gerokai) ne
prigirdžiu, kad jis yra Panama 
kanalo pilotas, tai juokais ir 
užklausiau: „Ar nebijojai tame 
kanale kada įors nuskęsti?" 
Atsistojo, pažiūrėjo į mane ir 

nuėjo. 
Mums sakė, kad vadovai 

suskaičiavę laive keleivių net 
iš 26 kraštų. Sutikau vieną 
tokį keistą žmogų ir, žinoma, 
kalbinu angliškai. Nesupran
ta. Mėginu vokiškai, prancū
ziškai, itališkai, net rusiškai, 
bet jis krato galvą, sakydamas 
vieną gerai išmoktą sakinį: „I 
speak no language". 

Mes panašiai darydavome 
Indijoje ir kituose kraštuose, 
kur, norėdami atsikratyti įky
riai besisiūlančių vietinių gi
dų, vaizduodavome, kad su
prantame tik vieną kalbą, ir 
tarp savęs kalbėdavome lietu
viškai. Pabandęs kelias vaka
riečių kalbas ir negavęs iš 
mūsų jokio protingo atsaky
mo, mus pagaliau palikdavo. 
Keistų kartais pasitaikydavo 

pasikalbėjimų. Kalbu sujaunu 
vyru. gal kokių 40 metų. Su
žinojęs, kad jis dar nevedęs, 
sakau, kad „You should settle 
down, and start a long term 
commitment". O jis irgi ne
pėsčias. „Jūs žinote, ką tai 
reiškia 'settle down'? Pažiūrė
kit į žodyną. Tai reiškia 'go down". 
Žodyne commitment' reiškia 
'consignment to a mental insti-
tution' ". Ir ką jam pasakysi? 

Mūsų Holland Americ jūrų 
bendrovė prasidėjo 1871 me
tais, kai jos pirmas laivas. 82 
metrų ilgumo, „ss Rotterdam" 
su 294 keleiviais išplaukė į 
New Yorką. Bendrovei sekėsi. 
ir ji pervežė tūkstančius emi
grantų iš Europos į Ameriką. 
Šiandien dauguma jos laivų 
vežioja turistus po beveik 
visus pasaulio kraštus. 

Praplaukėme Zihuatanejo, 
Ixtapa ir Puerto Vallarta pa
krantes, bet krantų beveik ne
matėm, nes plaukėme ne ma
žiau kaip 7 mylias nuo kranto 
atstumu. Kodėl? Pasirodo, 
kadangi laive beveik visą laiką 

vykdavo azartiniai Las Vegas 
tipo lošimai, kažkoks įstaty
mas reikalavo, kad laivas ne-
priartėtų arčiau prie kranto. 
Ar kad neužkrėstų vietinių 
gyventojų azartu? Ak, tie poli
tikai, įstatymų kūrėjai. Ne be 
reikalo vienas keleivis ir 
pasakė: „Politikus taip, kaip ir 
vystyklus, reikia kuo dažniau 
keisti". Ar ne teisybė? 

Priplaukėme patį pietinį 
Kalifornijos pusiasalio tašką ir 
sustojome Cabo San Lucas 
uoste. Mus pasitiko tiesiai iš 
vandens dramatiškai kyšan
čios negyvenamos uolos. Pra
plaukus jas pasimatė ir kitas 
miestelis. San Jose del Cabo. 
Abu miestelius Meksikos turizmo 
vadovai vykusiai pavadino Los 
Cabos (iškyšuliai). Šis nepa
prastai ilgas, bet siauras pusi
asalis prasideda ne daugiau 
kaip 200 mylių į pietus nuo 
Los Angeles ir tęsiasi apie 
1,000 mylių iki pat Los Cabos. 
Meksikoje jį vadina Baja Ca-
lifornia (žemutinė Kalifornija). 
Mūsų gidas Armando aiškino. 

kad daug meksikonų iš Mek
sikos galvoja, kad šis pusia
salis, turbūt dėl jo vardo Ka
lifornija, nėra Meksikos dalis, 
o priklauso Amerikai. Pvz.. jo 
brolis, gyvenąs kažkur pagrin
diniame Meksikos žemyne, jo 
kviečiamas aplankyti apgai
lestavo, kad negalįs, nes netu
rįs vizos į Ameriką! Armando 
pavardė yra visiškai nemeksi-
koniška — Collins. ir jis tvirti
no, kad šiame pasaulyje il
giausiame pusiasalyje galima 
atrasti daug meksikonų su pa
vardėmis Greene, Taylor. Smith 
ir pan. Pasirodo, kad prieš ke
lis šimtus metų anglų piratai, 
čia radę tokį malonų klimatą, 
pradėjo apsigyventi, vedė vie
tines indėnes ir paliko savo 
angliškas pavardes būsimoms 
kartoms. 

Vietinė istorija prasideda 
piratais, kurie, pasislėpę tarp 
daugybės įlankų ir uolų, už
puldavo ispanų laivus — ga
benančius prisiplėštus turtus į 
Ispaniją. Vėliau atvyko dau
giau ispanų,- atsirado ir mi

sionieriai. Netrukus vietiniai 
gyventojai pradėjo išmirti nuo 
jiems neįprastų, iš Europos 
atvežtų ligų. Kraštą beveik vi
si pamiršo iki po II pasaulinio 
karo, kai atsirado keleiviniai 
privatūs lėktuvai, kuriais tur
tingieji amerikiečiai, Bing 
Crosby. John Wayne ir kiti, čia 
rado gerą vietą žvejoti stam
bioms jūrų žuvims. Pro čia 
plaukia ir būriai banginių, kai 
patinai ir patelės grįžta iš 
Alaskos į šiltesnius vandenis 
-usiporuoti. Aplankėme labai 
įdomų „Cacti Mundo". ekolo
ginį kaktusų sodą, ir negalė
jome atsistebėti, kiek ten buvo 
'750 rūšių) iš viso pasaulio 
privežtų visokiausių formų, 
dydžių ir atspalvių kaktusų. 
Sustojome trumpam ir vieti
niame stiklo dirbinių fabrike, 
kur darbininkai išpučia įvai
riausių formų figūrėles, inde
lius, gėles ir kt. Nustebome, 
kad ir čia. fabrike, stovėjo stik
lines su prilipdytom kortelėm 
..Tips". Sako, juk čia Meksika. 
Abu miesteliai ekonomiškai 

priklauso nuo žemyne esančio 
milijoninio miesto ir svarbaus 
uosto Matzatlan, kurį galima 
pasiekti keltu per Cortez įlan
ką. 

Kitas sustojimas bus jau 
Amerikoje, Los Angeles, bet 
iki ten nuplaukti užtruks dvi 
paras. Laive gyvas judėjimas. 
Kadangi nemažai keleivių ren
gėsi ten išlipti, laivo vadovybė 
surengė nereikalingų daiktų 
išpardavimą. Kas buvo nusi
pirkęs ką nors toliau jau ne
bereikalingo, kaip, pvz., metro 
ar daugiau platumo meksi-
konišką sombrero, ir norėjo ja 
atsikratyti, turėjo progą. Ant 
durų betgi kabojo perspėjimas: 
„Used clothing. shoes or spou-
ses not accepted". 

Gerą vienos dienos gabalą 
praleidome klausydami geolo
go paskaitų apie žemės dre
bėjimus ir kas juos sukelia, 
taip vadinamus „faults". Ame
rikos žemyne žymiausia tokia 
vieta yra Kalifornijoje, ir vadi
nama San Andreas fault. 

Bus daugiau 
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Bičiulystė 
Parengia Ligija Tautkuvienė, 

talkinant sūnui Adomui 

Rašykite mums „Draugo" adresu su nuoroda „Bičiulystei" 
N „ arba P.O. 1 4102, Wheaton, IL 60189 

' ei. paa^s: biciulyste@aol.com 

SVEIKINAME SVEIKINAME 
SVEIKINAME 

Gera Lietuvos vaikams, 
kai iš už jūrų marių 

atsiranda kokia gera teta ar 
dėdė, kurie jiems skiria savo 
atliekamas lėšas, nupirk-
dama ekskursiją po gimtąjį 
kraštą. O kas iš mūsų ne
mėgsta keliauti? Šiais laikais, 
kai ne kiekvienas gali nu
sipirkti geresnį duonos kąsnį, 
tai tokia, tartum iš dangaus 
nukritusi, kelionė po Lietuvą, 
Musninkų vidurinės mokyk
los moksleiviams buvo labai 
maloni dovana. Jau antri 
metai, kai Marijos Remienės 
paaukotais pinigais mokyklos 
geriausieji moksleiviai ke

liauja po Lietuvą. Praeitais 
metais dviem autobusais 
nuvyko į Neringą, o šiais 
metais aplankė Kryžių kal
ną. Moksleiviai nusifotogra
favo atminčiai ir atsiuntė 
savo bičiulei nuotrauką, kurią 
mielai spausdiname. 

„Bičiulystė" mielai spaus
dina ir apie kitus išeivijos lie
tuvius, kurie teikia bičiulišką 
paramą savo gimtųjų vietų 
jaunimėliui — Lietuvos atei
čiai. Ypač tokia parama labai 
svarbi kaimo vaikams. Rašy
kite. Lauksime. L.T. 

ZODIAKAS 
MERGELĖ 

rugpjūčio 23 — rugsėjo 22 
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Kunigą William Vincą Wolkowich — Valkavičių su 
Garbės daktaro vardu 

Negali nepasidžiaugti, 
negali nesidalinti to

kia puikia žinia, kai įdėtos 
pastangos nenueina veltui. 
Trečiosios bangos lietuvių ini
ciatyva, palaikant išeivijos 
mokslo ir visuomenės veikė
jams, buvo prašoma, įrodinė
jama (jau nuo praeitų metų), 
kad kunigo V. Valkavičiaus 
nuopelanai (parengė ir išleido 
tritomį „Lithuanian Religious 
Life in America"), verti Lie
tuvos Nacionalinės premijos, 
vertas ir jis pats Garbės dak
taro vardo. Dabar norisi tik 
pasidžiaugti, kad esame jėga, 

kai suprantame vieni kitus. 
Birželio 25 d. VDU senatas 
vienbalsiai nutarė suteikti 
Garbės daktaro vardą ku
nigui William Vincui Wol-
kowich — Valkavičiui. Nuo
širdžiausiai sveikiname su 
šiuo garbingu apdovanojimu. 
Tėvynė įvertino! 

Nuoširdžiai dėkojame vi
siems, palaikiusiems šį siūly
mą. Sveikinu Edviną Giedri-
mą, iš Connecticut valstijos už 
iniciatyvą, džiaugiuosi, kad 
turėjau laimės darbais prisi
dėti siekiant šio įvertinimo. 

Ligija Tautkuvienė Nuotraukose — Musninkų vidurinės mokyklos moksleiviai Kryžių kalne. 

TURININGAS DARBAS ČIKAGOJE 
Čikagos lituanistikos tyri

mų centre tris mėnesius ir sa
vaitę įtemptai dirbęs Vilniaus 
Pedagoginio universiteto Vi
suotinės istorijos katedros ve
dėjas, profesorius dr. Juozas 
Skirius, išvyko Lietuvon. 

L.T. Sovietiniais laikais 
Lietuvoje veikė tik vienas 
Vilniaus universitetas, kuria
me ir aš įgijau žurnalistės spe
cialybę, o šiandien jau pen
kiolika universitetų. Ar ne per 
daug mūsų mažam kraštui? 

J.S. Olandijoje kiekvienas 
miestelis turi po aukštąją mo
kyklą. Pas mus, pereinamaja
me laikotarpyje, turi būti vis
ko, vėliau, išaiškės ar tikrai 
visi universitetai reikalingi. 
Jei kalbėti apie pedagoginius 
universitetus, tai kiek jų ir 
kiek specialybių reikia — apie 
tai turi galvoti ir valdžia, nes 
jos rankose yra pinigai, liki
mai. Gal ji nedrįsta, tai čia 
kitas dalykas... 

L.T. Šiuo metu Lietuvoje 
nėra privačių universitetų. 
Kokia jų perspektyva? 

J.S. Tokie gali atsirasti. 
Kol kas mūsų verslininkai dar 
nemato, gal nesupranta mece
navimo reikšmės, bet kai at
siras stiprūs mecenatai, atsi
ras ir privatūs universitetai. 
Manyčiau, kad kol kas dar 
tam Lietuva nepribrendusi. 
Na, ir mūsų jaunimo klaidin
ga nuostata — jei reikia už 
mokslą mokėti Lietuvoje, tai 
aš geriau važiuosiu užsienin 
ir mokėsiu, nes ten paruošimo 
lygis aukštesnis. Iš esmės tai 
tik mitas. 

L.T. Nuomonė apie geres
nį profesinį parengimą yra 
gana dirbtina, nes nė viena 
pusė neturi geros informaci
jos. Štai 1960 metais Cle-
veland laikraštis „The Plan 
Dealer" išspausdino savo ko
respondento pusmetį gyvenu
sio SSRS. pastebėjimus iš mo
kyklų. Jis aiškiai ir nedvip
rasmiškai pareiškė, kad SSRS 
mokymo, žinių lygis labai 
aukštas. Na, o po to, kai buvo 
pasiųstas pirmasis Žemės 
palydovas, pirmasis žmogus į 
kosmosą, JAV pradėta stip
rinti fizikos, matematikos ir 
chemijos žinias vidurinėse 
mokyklose, kas ne visur ir ne 
itin sekėsi, nes čia vyraujan
tis dalykas — tik neperkrauti 
moksleivių! Nežinau ką gali
ma pasakyti apie mokymo 
lygi, jei praėjusiais metais 
apie 50 procentų Čikagos gim
nazini mokytoja neišlaikė 

Dr. Juozas Skirius. 

profesinio žinių patikrinimo 
(testo)... Tiesa, universitetinis 
mokymas yra pakankamai 
aukštas. Vėlgi, priklausomai 
nuo universitetų lygio. Bet tai 
jau kita tema. 

LT. Ar universiteto dės
tytojas, docentas, profesorius 
gerai atlyginamas? 

J.S. Sveikas dalykas būtų, 
jei valstybė rastų normalius 
atlyginimus, sumažintų be
galę specializacijų srautų, ta
da dėstytojai nelakstytų dėl 
papildomo uždarbio. Aš pats 
turiu pusę etato Teisės uni
versitete, kur dėstau Lietuvos 
teisės istoriją. Manau, kad 
labai dideli dėstytojų krūviai, 
yra viena iš blogybių, kalbant 
apie jų mokslinę kvalifikaciją. 
Dėstytojai priversti turėti iki 
1,400 vai. per dešimt darbo 
mėnesių universitete. Iki 35 
vai. per savaitę. Tai milži
niškas krūvis. Europos ir JAV 
universitetų profesūra turi 6, 
o pas mus — iki 20 savaitinių 
valandų paskaitinio darbo. 
Praktiškai žmogus neturi lai
ko kada prisėsti, apgalvoti ir 
parengti kokį mokslinį straips
nį. Tarkim, docentui (JAV do
centas suprantamas kaip aso
cijuotas profesorius) reikia 
per penkerius metus pa
skelbti du straipsnius moks
liniuose, prestižiniuose leidi
niuose. Tai būtina, nes jį po 
penkerių metų turi perates-
tuoti naujam penkerių metų 
laikotarpiui. Kita nemaža 
problema yra finansavimas, 
kuris nuolat mažėja, vyksta 
etatų mažinimas, bet dėsto
mų dalykų krūviai nemažėja. 
Sumažinus etatus, padidėja krū
viai likusiems darbuotojams. 

LT. Lietuvos universite
tuose bėdų vis netrūksta... Pa
pasakokite ką nuveikėte per 
ŠĮ atvykimo laikotarpį į JAV0 

J.S. Surinkta medžiaga 
studijai apie Julių Bielskį, 

buvusį Lietuvos finansinį įga
liotinį, konsulą, Lietuvos gar
bės konsulą, suorganizavusį 
pirmąjį Lietuvos konsulatą 
JAV. Julius Bielskis — nepri : 
klausomos Lietuvos istorijos 
dalis. Sugrįžus namo beliks ap
šlifuoti, suredaguoti ir parengti 
spaudai. Neseniai grįžau iš Put-
nam. Dirbau keletą savaičių 
ALKA (Amerikos Lietuvių ka
talikų archyvas). Ten — ne
išsenkami mūsų praeities lo
biai tyrinėtojams. Aptvarkiau 
du fondus — Lietuvos genera
linio konsulato New York (do
mina archyvas iki 1945 metų) 
ir Amerikos lietuvių Romos 
katalikų federacijos veikla iki 
1960 metų. Tai buvo. tur būt, 
pati stipriausia lietuviška or
ganizacija. 

L.T. Kokiame stovyje 
archyvas? 

J.S. Reikia pagirti tokį 
žmogų, kaip ALKA direktorius 
Juozas Rygelis. kuris, ne
būdamas specialistu, taip kruopš
čiai viską tvarko. Archyvinė 
medžiaga tvarkingai sudėlio
ta, aprišta, apklijuota, bet la
bai paviršutiniškai aprašyta. 
Juozas Rygelis, kuriam jau 
84 metai, tikisi, kad kas nors 
iš JAV nuvyks į Lietuvą, pra
moks daugiau lietuvių kalbos, 
archyvininko darbo ir sugrįžęs 
sukataloguos visą sukauptą 
medžiagą. Archyvui trūksta 
finansavimo. 

L.T. Ar ne geriau išsiųsti į 
Lietuvą? 

J.S. I Lietuvą? Nėra viena
reikšmiško atsakymo. Perkėli
mas susijęs su didelėmis išlai
domis. Jei LB nesugeba susi
tvarkyti, tada reikia išsiųsti. 
Bet išeivijos archyvais domisi 
labai ribota Lietuvos moks
lininkų grupė. Reiktų, kad 
Lietuvių fondas savo paskirtį 
daugiau nukreiptų į vietinius 
poreikius. Lietuva išsivadavo 
ir ji pati susitvarkys savo rei
kalus. Nors malonu, kai stu
dentai gauna stipendijas, ypač 
jei jos susijusios su išeivijos 
reikalais. 

L.T. Kas padengė kelionės 
kaštus į Ameriką? 

J.S. Lituanistikos tyrimų 
centrą* turi projektus, jie kviečia 
žmonos tiems projektams 
įgyvendinti, perka bilietą. 

L.T. Jūs — istorikas, kny
ga apie Julių Bielskų jau de
šimtoji. Istorikas konkrečiai 
žino kiek ir kaip giliai reikia 
užčiuopti, nagrinėti pasirinktą 
asmenybę. Istorikų darbuose 
mažiau „paplaukiojimo". 

mažiau interpretacijų, nei 
įvairiausių žmonių, kurie tik 
atvykę Amerikon, pradeda 
tyrimus, biografijų rašymus ir 
t.t. Aš išvis buvusių didelių 
komunistų veikėjų ar saugu
miečių per patrankos šūvį 
neprileisčiau nei prie ar
chyvų, nei prie jokio padores
nio išeivijos žmogaus. Mano 
supratimu, jie suteptomis 
rankomis liečia kito žmogaus 
gyvenimą, kurį, tegul ir netie
siogiai, padėjo suluošinti, tar
naudami komunistiniam reži
mui... Kokia jūsų nuomonė? 

J.S. Visaip yra. Pavyz
džiui, J. Aničas (buvęs Lietu
vos KP skyriaus vedėjas, ateizmo 
propaguotojas, tikinčiųjų per
sekiotojas — LT.), dabar rašo 
apie tautininkus ir jų judė
jimą, kuriuos anksčiau nieki
no. Juk iš esmės jis neturi pil
nos kompetencijos. Daro dar
bus be jokios analizės. Bet da
ro! Ryškių pavyzdžių turime, 
kai žurnalistai, kaip Laimo
nas Tapinas, Tomas Sakalaus
kas parašė puikias knygas. Bū
na ir paviršutiniškumo, galų 
gale, juk popierius viską iš
kenčia... Toks. tarkim, prastes
nis darbas, paskatina profe
sionalus įsijungti į diskusiją, 
paruošti solidesnį atsakymą. 
Kartais gali būti iš to ir tam 
tikros naudos — jeigu vienu ar 
kitu klausimu rašo, tai savo
tiškai praveria duris kitiems. 

L.T. Na, o kaip kolegos, ar 
domisi nuveiktu darbu, ar kas 
paklausia — kaip sekėsi, bro
lau? 

J.S. Jau nuo pirmo posė
džio viskas aišku — antroji 
posėdžio dalis ir yra pasakoji
mas kaip man sekėsi, ką nu
veikiau, ką galiu patarti ki
tiems. Žinau kiekvieno savo 
darbuotojo profesinius intere
sus ir galiu pasakyti ar verta 
ieškoti galimybių pasidarbuoti 
Amerikoje. 

L.T. Apsilankėte keliuose 
išeivijos, mūsų bangos žmo
nių, rengtuose renginiuose. 
Kokį įspūdį jie paliko jums? 

J.S. Pirmiausia, labai džiu
gu, kad yra tokie renginiai, 
kurių metu. tarsi specialioje 
vietoje, gali susibėgti senieji 
ir naujieji lietuviai. Vertinu 
visus renginius, nes geriau 
vieną kartą padaryti, nei šim
tą kartų kalbėti. Renginiai 
gali tobulėti. Reikia tik dėkoti 
ir skatinti, kurie tuo užsiima. 
Antras momentas, ką labai 
teigiamai įvertinu, tai dypukų 
ir šiandieninių lietuvių tar-

m/L 

pusavio santykis. Prieš pen
ketą metų patebėjau tam 
tikrus barjerus, kai senieji 
lietuviai žiūri įtartinai į naujai 
atvykusius. Yra kurie žvelgia į 
mus nuoširdžiai. Nereikia 
pamiršti, kad dalis atvy
kusiųjų — ne pati geriausia 
žmonių grupė, neretas ir 
nukenčia nuo jų. Labai gaila, 
kad išvyksta jauni žmonės iš 
Lietuvos, bet nieko negalima 
padaryti — toks gyvenimas. 
Svarbu, kad atvykusieji ne
prarastų lietuviškų šaknų. 
Pastebėjau, kad maži vaikai 
tarpusavyje bendrauja anglų 
kalba ir širdyje tapo neramu. 

L.T. Meno mokyklėlėje 
kovojame, prašome, kad vai
kai atvykę į Jaunimo centrą 
ar PLC, suprastų, jog tai lie
tuvių buveinė, skirta lietu
viams. Dauguma naujai atvy
kusių turi galimybę visai va
sarai išsiųsti vaikus Lietuvon 
ir tada tas „suamerikonėji-
mas" praeina labai greitai. 

J.S. Lietuvybės kelias čia 
ne rožėmis klotas. Tokioje kos
mopolitinėje erdvėje ją išlai
kyti — didelis ir šventas dar
bas. Išeivija savo sukauptus 
materialinius išteklius turėtų 
daugiau skirti čia, Amerikos 
lietuvių kultūrinei veiklai, nes 
tik per kultūrą, sportą ir išliks 
lietuvybė. Niekam jokie susi
rinkimai, kalbos, kalbelės se
niai nepatrauklu. 

L.T. Truputį apie save — 
iš kur jūs kilęs? Turite šeimą. 
Ar jie sutinka, kad tiek daug 
laiko skiriate savo pomėgiui — 
istorijai, kiek laiko lieka šei
mai? 

J.S. Kilimo iš Šiaulių ra
jono Gruzdžių miestelio. Ir 
pats nežinau žemaitis ar 
aukštaitis. Gruzdžiai lyg ir ne 
Žemaitija. Nuo devynerių me
tų gyvenau Kuršėnuose. Tėvai 
— aukštaičiai. Žmona kilusi 
nuo Dzūkijos. Auginame du 
sūnus — 16 ir 11 metų. Visos 
vasaros skirtos šeimai. Daž
niausiai keliaujame po Lietu
vą. Kai aš dirbu, tai vaikai sa
ko — ir vėl tėvas su popie
riais... Bet, kai mato. kad sė
džiu prie stalo — duoda ramy
bę. Ar domisi ką veikiu? Kai 
parnešu knygą — varto... 

L.T. Pačios geriausios sėk
mės darbuose ir gerų pasku
tinių vasaros akimirkų Lietu
voje. Lauksime naujausios 
knygos. 

Ligija Tautkuvienė 

Mergelė — šeštasis Zodia
ko ženklas. Mergeles ženkle 
gimę žmonės yra paslaugūs, 
mėgstantys padėti. Mergelės 
žmonės yra Merkurijaus pla
netos įtakoje ir, kaip teigia Ro
mos antikos mitologija, Mer
kurijus ilgai nenusėdi toje pa
čioje vietoje. Mergelė — ener
gija, protas ir grožis. Astro
logai tvirtina, kad žmogaus, 
gimusio po šiuo ženklu, visa
da laukia atsinaujinimas ar 
net permainos. Bet viskas ho
rizontalioje linijoje, nes gyve
nimą labai kartins pavyduo
liai. Nesėkmės persekios vos 
ne visą gyvenimą ir reikės įro
dinėti savo įtakingumą, rei
kalingumą. Mergelės žmonės 
— protingi, galintys daug pa
daryti. Nors jie moka gerai 
bendrauti, kartais yra ironiš
ki, kartais žiaurūs. Mėgsta 
švarą, tvarką, turi gerą skonį 
ir patinka, kai kas nors tai 
pripažįsta. 

Mergelės atrama — Žemė, 
ir daugelis Mergelės žmonių 
yra tarsi Žemės druska. Po 
šiuo ženklu gimę yra me
niškos natūros žmonės. Kar
tais jų jausmai išsiveržia ir 
tada jie suranda būdą ne
varžomai išreikšti savo jaus
mus, pranešti pasauliui, kas 
jie ir kuo tiki. Yra dienų, kai 
Mergelė pasako garsiai ką 
seniai norėjo, bet vis neras
davo tinkamų žodžių. 

Mergelės akmenys — jas
pis, sardoniksas, chrizolitas. 

Mineralai: lazuritas, bal
tasis safyras (katės akis), roži
nis kvarcas, agatas, kalnų 
krištolas, jaspis, malachitas, 
sidabrinis topazas. Talisma
nai: žadeitas, nefritas, serdo-
kas. žvaigždinis safyras, dei
mantas. Sėkmę moksle ir dar
buose neš nefritas, jaspis. Nef
ritas tau bus geras, jei esi per
nelyg konservatyvi, užsispy

rusi, sieki žinių ir neatsilieki 
nuo intelektualinio progreso. 
Apie žmogų, kuriam sekasi, 
Kinijoje sakydavo: „Gimė su 
jaspių burnoje". Padeda kon
centruoti dėmesį, vysto intui
ciją, prideda atkaklumo. Geri
na atmintį, šalina nuovargį. 

Jei vis lauki išsvajotosios 
meilės — nešiokis lazuritą ar 
žvaigždinį safyrą. Lazuritas 
aukso įtvare dovanoja žemiš
ką meilę, paremtą ištikimybe. 
Šis akmuo ne tik padeda 
susirasti širdies draugą, bet 
ir skatina pabaigti pradėtus 
darbus, nebijoti naujovių. 
Žvaigždinis safyras — galin
gas meilės ir vilties talisma
nas. Tai tyrų, nekaltų mergi
nų akmuo, saugantis nuo klai
dų ir padedantis atrasti savo 
vienintelį. Norėdama prisivi
lioti mylimąjį, senovėje mer
gina pagirdydavo jį iš taurės, 
papuoštos safyru. Šis akmuo 
suteiks pasitikėjimo savimi, 
drąsos. 

RAŠOME 

Brangieji akmenys nuo se
no naudojami įvairiems kul
tams. Fizinės ypatybės (laidu
mas elektrai, magnetinės sa
vybės) suteikia j iems gydo
mųjų galių, tad jau žiloje seno
vėje brangieji akmenys buvo 
taikomi ligų profilaktikai ir 
gydymui. Gydantis brangak
meniais galima nešioti iš jų 
pagamintus papuošalus arba 
uždėti juos ant skaudamų vie
tų. Kiekvieną akmenį, kuriuo 
gydomasi, prieš seansą reikia 
„įkrauti" palaikant saulės 
spinduliuose, o paskui „iš
krauti" po tekančiu vandeniu. 
Nefritas padeda sergantiems 
inkstų ligomis. 

Pagal įvairią literatūrą 
L.T. 
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BARAKUDOS TEMOMIS 

Nė nesitikėjau, kad trum
pa žinutė apie dainininko A. 
Motūzos '„Bičiulystė" Nr. 94, 
rugpjūčio 8 d.) stulbinančią 
meilę „milijonierei" iš Čika
gos, sukels didelį susidomė
jimą, naujų istorijų, atsivėri
mų, net skausmo išliejimo 
bangą. Neskubėkime smerkti 
ar teisti, juk ir galime nusi
šypsoti, prisiminę Aleksandrą 
Puškiną ir jo Greminą iš 
„Jevgenijaus Onegino" — 
„Meilei visi amžiai paklus
nūs..." 

Kartais žmonėms reikia 
išsikalbėti. Vėl atnaujiname 
mūsų skyrelį „Mažos istorijos. 
Pasikalbėkime". Rašykite, iš
sipasakokite, jei palengvės — 
būsime laimingi, kad galėjome 
kuo nors padėti. 

LT. 

Eilutės iš laiškų... 

(...) Negaliu neatsiliepti į 
„Barakudą". Taip tiko daini
ninkui tas pavadinimas. Kas 
atvyksta koncertuoti, o kas 
turtingų „našlių" kišenių kraus
tyti. Kai perskaičiau „Lietu
vos ryte" spausdintus pasi
gyrimus, kad už 10 milijonų 
statys koncertų salę, man at
rodo, būtų geriau, jei senelių 
prieglaudą pirmiau pasista
tytų, nes kandidatė jau yra 
(...) 

(...) Trijų dienų pažinties 
pakanka, kad vyras apsvaigtų 
nuo milijonų? Kad moterys 
svaigsta — nieko naujo (Nico-
le Smith — buvusi striptizo 
šokėja, sėkmingai apsukusi 
galvą multimilijonieriui), bet 
vyrai? Tiesa, yra ir vyrų parsi
davinėjančių už pinigus. Ko aš 

čia stebiuosi, juk vyrų stripti
zas jau seniai nieko nebeste
bina (...) 

(...) Jau geriau Motūza bū
tų pasilikęs gyventi su jauna
marte kokioje Floridoje, kur 
visi seneliai gyvena, o ne Lie
tuvon svieto juokinti patrau
kęs. Kaip jis galės koncertuoti 
— nebijos, kad nušvilps?! (...) 

*** 
(...) Kai atvykome Ameri

kon, Motūzos jaunoji buvo 
vyresnė už mane. Man septy
niasdešimt. Tai kiek jai? 

(...) Reikėjo pasidaryti viso 
kūno plastinę operaciją ir 
pasijauninti penkiolika metų 
— vis būtų mažesnis skirtu
mas. Dabar net 20 metų vy
resnė. Jau tikra mamutė. 
Mačiau koncertuojančią Alą 
Pugačiovą, tai negalėjau atpa
žinti kokia jaunikle tapo po 
plastinių operacijų. Tarp jos 
ir jos vyro Filipo Kirkorovo, 
kažkoks panašus metų skir
tumas kaip ir šių naujųjų 
jaunųjų... (...) 

(...) Pasakysiu tik tiek, kad 
kiekvienas galvoja gyventi su 
saule, kiekvienas galvoja, kad 
yra pats talentingiausias ir 
pan. Kiek žinau apie Motuzą, 
tai jis visą gyvenimą ieškojo 
lemtingos moters, galinčios jį 
išlaikyti. Jei iki šiol buvo 
mažai ką dominantis restora
nų muzikantas, dainininkas, 
kompozitorius, tai dabar jo 
vertė pakilo — visiem bus 
įdomu pamatyti tokį „žymų" 
žmogų ir dar scenoje, o šalia 
jo, dabar nė kiek ne mažiau 
pagarsėjusią išrinktąją. (...) 

mailto:biciulyste@aol.com
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Puslapį redaguoja Vitalija Pulokienė 
(08/22/2003 Nr.37) 

KOVO 11-OSIOS 
LITUANISTINĖ 

MOKYKLA 

Net vasarą Kovo 11-osios 
lituanistinės mokyklos moki
niai aplanko pamėgtą mokyk
lą ir mokytoją Violetą Pakal
niškienę. Mokyklos įkūrėjos, 
mokytojos Violetos skatinami 
vaikučiai eiles kuria. Ne
nuostabu, juk įkvėpėja pati 
poetė, neseniai išleidusi poe
zijos rinkinį vaikams „Mažojo 
Pasakoriaus kraitelė". 

m klasės mokinė Maitana 
Žagaitė sukūrė eilėraštukus 
„Atia vasarėle" ir „Bėgsiu vėl 
į mokyklą". Paskaitykime! 

SKUBĖKITE 
SKAITYTI PASAKAS! 

„Draugo" knygynėlis, vai
kučiai, gavo labai gražių pa
sakų knygelių iš Lietuvos. Tai 
visiems gerai žinomos pasa
kaitės - „Joniukas ir Gre-
tutė", Trys paršiukai", „Pele
nė", .Snieguole ir septyni nykš
tukai", „Raudonkepuraitė"... 

Šios pasakos - su lipdu
kais! 

Labai gražiai apipavida
lintos, į lietuvių kalbą išvers
tos, leidyklos „Trys nykštu
kai" išleistos knygelės patiks 
ikimokyklinio ir jaunesnio 
mokyklinio amžiaus vaiku
čiams. Skubėkite įsigyti ir 
skaitykite pasakas! 

PATARLĖS, 
PRIEŽODŽIAI, 

POSAKIAI 

Geras žodis geru darbu 
tampa. 

Geras žodis vertesnis už 
auksą. 

Iš dainos žodžio neišmesi. 
Išmintingam ir žodžio 

pakanka 
Minkštas žodis prie 

širdies limpa, kietas - kimba. 
Moki žodį — žinai kelią. 
Pasakyta - žodžio nei 

pridėt, nei atimt. 
Paspringo gaidžiukas 

(žodis) gerklėje. 
Sausi žodžiai klausomi 

nuobodžiai. 
Sausi žodžiai sprangus. 
Sukasi žodis ant galo 

liežuvio. 

Parengta pagal J. Mingirdo 
knygą „Patarlės, priežodžiai. 

posakiai" 

ATIA VASARĖLE 

Vasarėle tu puiki, 
Bet jau pievom išeini. 
Žaisti buvo man smagu, 
Bet tave jau palieku. 

Geltoną moliūgą išbučiavau, 
Jau rudenėlio pradedu laukt. 
Noriu aš bėgti greičiau į 

mokyklą 
Bėgu rugsėjo aš pasitikti. 

BĖGSIU VĖL Į 
MOKYKLĄ 

Barbės prašo - dar pabūk 
ir princesės liūdnos žiūri. 
Į mokyklą aš skubu, 
ten sutiksiu draugų būrį. 

Vasarėlė dar karšta 
ir griaustinis griaudžia. 
Bėgsiu į mokyklą vėl, 
raideles ganysiu. 

SEKU SEKU PASAKĄ.-

Pirmosios knygelės, ku
rias vaikai pradeda skaityti 
yra pasakos. Pasakos - tai 
magiškos, išgalvotos arba legen
domis perpintos istorijos. Jose 
vaizduojamas stilizuotas 
pasaulis, paliečiama melo ir 
tiesos, meilės ir neapykantos, 
gėrio, grožio supratimo ir 
skaudžių išgyvenimų prob
lematika. Pasakų būna ir la
bai linksmų bei pamokančių. 
Ypatingai gražios lietuvių 
liaudies pasakos, perduoda
mos iš kartos į kartą. Pasakų 
veikėjai dėl savo ydų ar gerų 
savybių įvairiais magiškais 
būdais patenka į despotų vieš
patijas, patiria sunkius iš
bandymus, kovoja su išpui
kėliais, savimylomis arba bu
kapročiais rūmų šeiminin
kais. Laimei, dažniausiai pa
sakos baigiasi laimingai. 

16-metė Amber Sloan, 
Leslie iš Michigan valstijos 
atsiuntė savo pačios sukurtą 
pasaką. Paskaitykite! 

MATIJOŠIAUS LOKIO 
IR J O DRAUGO 
SAULĖGRĄŽA 

Gražią dieną, Matijošius 
lokys nori turėti saulėgrąžą 
sode. Jis ir klausia savo drau
go, ar gali jam padėti. Mati-
jošiaus draugas Kiaulytis gal
voja, jog tai labai gera mintis 
ir jie pradeda darbą naujame 
sode. Mažasis Kiaulytis kasa 
skylę purve gražiai saulė
grąžai sodinti. Matijošius 
lokys duoda Kiaulyčiui saulė
grąžos sėklą ir jis meta ją į 
angą. Tada Matijošius lokys 
uždengia sėklą purvu. Kiauly
tis gausiai palaisto. Šilta 
saulutė šviečia ir saulėgrąža 
sparčiai auga. Matijošius lo
kys ir Kiaulytis labai linksmi. 
Jie laisto gėlę ir ji auga labai 
aukšta. Matijošius lokys ir jo 
mažasis bičiulis Kiaulytis juo
kiasi ir smagiai leidžia laiką 
sode. 

Paraše Amber Sloan, Leslie, 
Michignn, 16 metų. btai taip pasakos autorė nupiešė savo pasakos herojus - lokį Matijošių ir jo bičiulį Kiaulytį. 

******** ******************* ********************* 

ŠYPSENOS 

Biologijos mokytoja klausia: 
- Kuo minta ežiai? 
- Kaktusais, atsakė mokinė. 

Vaikai, kaip vadinasi žmo
gus, kuris kalba ir kalba, ne
kreipdamas dėmesio į tai, kad 
jo niekas neklauso. 

Jonukas kelia ranką. 
- Tai mokytojas, sako Jo

nukas. 
*** 

- Mama. aš apsispren
džiau. Noriu mokytis muzi
kos. - pareiškė Martynas. 

- Labai gerai. Tai kokį 
instrumentą pasirinksi? 

- Magnetofoną! 
*** 
- Onute, išnešk skalbinius 

ir padžiauk ant saulės. 
Po valandėlės parėjusi 

namo su skalbiniais. Onutė sako: 
- Mama. gal gali pati pasi-

džiauti, aš saulės negaliu pasiekti. 

KAIP KABLELIS 
KARALIŲ.- NUŽUDĖ! 

Apie skyrybos klaidas 
Brangiausiai atsiėjusi sky

rybos klaida padaryta JAV 
1962 m. Sudarant programą 
skaičiavimo mašinai, buvo 
praleistas trumputis brūkš
nelis - defisas. Dėl šio brūkš
nelio kosminę raketą, starta
vusią į Venerą, teko susprog
dinti. Mažutėlė klaida kaina
vo 18 milijonų dolerių. Bet ją 
vėliau galima buvo atitaisyti. 
O įvyksta ir nebeatitaisomų 
dalykų. Ir vis, rodos, dėl 
smulkmenų. 

XVI amžiuje Anglijoje ka
raliavo Eduardas II. Jis. sako
ma, nugyvenęs kraštą ir užsi
traukęs didikų ir net savo 
žmonos Izabelės neapykantą. 

Nuvertę karalių nuo sosto 
ir uždarę jį į pilį, kalėjimo pri
žiūrėtojai gavo laišką. Tas 
laiškas buvo parašytas be 
skyrybos ženklų: „Eduardą 
užmušti nedrįskite bijoti nau
dinga". Karaliaus likimas pri
klausė nuo to. kaip bus per
skaitytas tas laiškas. Tiksliau 
nuo to, po kurio žodžio bus 
padėtas... kablelis. 

Pilies sargai padarė taip, 
kaip norėtų karalienė. Kara
lių ir, sakoma, nužudęs... kab
lelis. 

KAIMO S O D Y B O J E 

Apie korektūras 
Su korektūra (corrigere -

lotyniškai taisyti; corrector -
taisytojas) susiduriame kone 
nuo pirmos klasės. Pirmieji 
rašinių korektoriai - mokyto
jai. Mokytojas nubraukia ne
teisingai parašytą žodį ir 
užrašo paraštėje teisingą. 
Taip ir knygų korektoriai. 

Daugelis žymių pasaulio 
rašytojų ir autorių dažniau
siai patys skaitė ir taisė 
kūrinių korektūras. Autorių 
korektūros turi didelę reikš
mę. Iš jų aiškėja rašytojų dar
bo ir kūrybos paslaptys. 

Šiais laikais laikraščių ir 
knygų korektoriai taip pat 
reikalingi, kaip redaktoriai ar 
surinkėjai. 

O vienas suomių laik
raštis sąmoningai kiekviena
me numeryje palieka klaidų, 
esą yra skaitytojų, kurie mėgsta 
ieškoti klaidų. „Tegu sau ran
da tai, ko ieško", rašo redakcija. 

Parengta pagal Genovaitės 
Raguotienės knygą „Šimtas 

knygos mįslių". 

************************* 

LIETUVOS 
KLIMATAS 

Lietuvoje per metus pasi
keičia keturi metų laikai: pa
vasaris, vasarą, ruduo ir žiema. 

Klimatas būna jūrinis ir 
žemyninis. Pavyzdžiui, Klai
pėdos uostas neužšąla, žiemos 
čia nešaltos ir drėgnos, vasa
ros vėsios, toks klimatas yra 
jūrinis. Kai pietvakarių vėjas 
iš Atlanto atneša drėgnus 
orus, visoje Lietuvoje būna jū
rinis klimatas. 

Žemyninis klimatas vy
rauja Rytų ir Pietų Lietuvoje. 
Cia žiemos šaltesnės, o va
saros karštesnės. Šaltus orus 
atpučia šiaurys vėjas. 

Lietuvoje pakanka ir lie
taus, ir sniego, ir šlapbribos. 
Per metus iškrinta 732 mm 
kritulių. Dalis jų nuteka į že
mesnes vietas, upes, ežerus, 
susigeria į dirvą. Per metus 
nuo dirvos išgaruoja apie 455 
mm kritulių. Todėl Lietuvoje 
dažnas drėgmės perteklius. 

Saulėtų dienų daugiausia 
pasitaiko Nidoje ir Klaipė
doje. 

Žodynėlis: 
Klimatas - kasmet 

pasikartojantys orai. 

********** ************************* 

JEI NEBŪTU KALBOS - NEBŪTU IR LIETUVOS 

Perskaitykite, vaikučiai, šaradas ir atspėję įrašykite žodžius. 

Pirmas žodis - oras. 
O pridėjus raidę v, 
Kas išeina? - - -

Vanduo užverda -
Tuoj atsirandu! — - - -
O raidę tik nubrauk -
Ir aš skrendu. — - -

Iš manęs duonelę kepa, 
Man purena dirvą. R 
O pridėjus vieną raidę, 
Va - sparneliai virpa! D 

Rainute Skučaite 

BALTU SUSIFORMAVIMAS 
Archeologai pagal radi

nius nustatė, kad į dabartinę 
Lietuvos teritoriją iš Azijos ir 
Europos atkeliavo nauja žmo
nių grupė - indoeuropiečiai. 
Tai buvo 3-iame tūkstantme
tyje prieš Kristų. 

Indoeuropiečiai begyven
dami supanašėjo su vieti
nėmis giminėmis, perėmė vie
ni kitų verslus ir kalbą. Šitaip 
susiformavo aisčiai. Nuo XTX 
a. vidurio juos vadina baltais. 
Tai tiesioginiai lietuvių ir 
latvių protėviai. Jie augino 
gyvulius ir dirbo žemę. 

Gimines, gyvenvietes, vie
ną šeimą nuo kitos skyrė upės, 
pelkės, girios, ir jos mažai 
galėjo bendrauti . Per ilgą 
laiką susidarė kalbos, papro

čių, drabužių, papuošalų skir
tumai, pradėjo formuotis gentys. 

Visos žinomos baltų gen
tys susiformavo iki V amžiaus. 
Jos kariaudavo tarpusavyje, 
dažnai puldinėjo svetimas žemes. 

Dabartinės Lietuvos teri
torijoje gyveno dalis kuršių, 
žemaičiai, aukštaičiai, lietu
viai ir sėliai. Iš jų susiformavo 
lietuvių tauta. 

Latvijos teritorijoje gyve
no kita dalis kuršių, žiemga
liai, latgaliai. Iš jų susiforma
vo latvių tauta. 

Žodynėlis: 
Gentis - žmonių grupė, 

kurią sieja bendra teritorija, 
kalba, papročiai ir tikėjimas. 

Vasara jau artėja į pabai
gą. Po atostogų vaikučiai grįž
ta namo is įvairiausių pasaulio 
vietų, ir, žinoma, iš Lietuvos. 
Daugelis atostogavo pas mo

čiutes kaimo sodybose, kiti 
prie jūros ar miestuose. 

Kiek patirties ir naujų įs
pūdžių parsiveža kiekvienas 
vaikas Kiek džiaugsmo aki

mirkų ir prisiminimų. Tie, ku
rie gyveno kaime, ne tik baltą 
pienelį gėrė, bet, turbūt, ir 
karvutę pamelžti išmoko! 

Pažiūrėkime. Štai čia ma

tome kaimo sodybą, o dešinėje 
pusėje gyvūnėlius. Užduotis 
tokia: nuspalvinkite paveiks
lėlį ir atspėkite, kas gyvena kaimo 
sodyboje? Iškirpkite gyvūnė

lius ir priklijuokite ten, kur jų 
vieta. 

Kai atliksite darbelį, įdėki
te į voką ir atsiųskite .Draugo" lie
tuviukams. Lauksiu laiškučių. 
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PARTIZANO DIENORAŠTIS 
Lionginas Baliukevičius 

„Partizano Dzūko dieno
raštis", 1948 m. birželio 23 d. 
— 1949 m. birželio 6 d. 
Lietuvos gyventojų genocido 
ir rezistencijos tyrimo cen
tras, Vilnius, 2002. Kietais 
viršeliais, 188 puslapių. Kai
na 11 litų (be persiuntimo). 

Šioje knygoje spausdina
mas buvusio Dainavos apy
gardos partizano Liongino 
Baliukevičiaus-Dzūko dieno
raštis penkiasdešimt metų 
išgulėjęs buvusiame KGB ar
chyve Vilniuje. Knygos metri
koje sakoma, kad dienoraštyje 
iškyla tragiška idealisto as
menybė, drįstanti tiesiai pa
žvelgti į pasaulį ir save. „Au
toriaus pasaulėžiūra, troški
mai ir siekiai atsiskleidžia 
negailestingos partizanų ko
vos fone. Iš kasdienybės kon
teksto išsirutulioja ir nuodug
nesni apibendrinimai esmi
niais tautos ir valstybės išliki
mo klausimais" (psl. 188). 
Knygą parengė Algis Kašėta; 
dailininkas — Romas Dubonis. 

Įžanginiame A. Kašėtos 
straipsnyje sužinome, kad 
Lionginas Baliukevičius gimė 
1925 m. sausio 1 d. Alytuje. 
Ten tėvai Baliukevičiai įkūrė 
baldų dirbtuvę, kuri tapo pa
grindiniu šeimos pajamų šal
tiniu. Darbšti šeima gyveno 
pasiturinčiai, net turėjo savo 
automobilį. 1934 m. Liongi
nas pradėjo lankyti Alytaus 
valstybinę gimnaziją. Jis buvo 
judrus, labai mėgo sportą, mė
go kariškus žaidimus, akty
viai dalyvavo gimnazijos šau
lių ir skautų veikloje. Baigęs 
gimnaziją, 1943 m. Lionginas 
įstojo į Kauno universiteto 
medicinos fakultetą, kur stu
dijavo vienerius metus. Lion
ginas buvo vienas iš tūkstan
čių jaunų vyrų, kuris atsiliepė 
į gen. Povilo Plechavičiaus 
kvietimą stoti į Vietinę rinkti
nę. „Iš tėvynės apsaugos bū
rių nieko neišėjo. Mes visi ti
kėjom, kad tėvynę ginti gali
ma ir su šlykščia vokiška uni
forma. Bet vokiečiai nuo ko
munistų daug kuo nesiskyrė. 
Mus apgavo ir išnaudojo...", 
su nuoskauda vėliau prisimi
nė Lionginas. Jis buvo išvež
tas į Čekoslovakiją vokiečių 
aerodromų apsaugai. 1945 m. 
gegužės 15 d., kaip vokiečių 
kariuomenės eilinis, pateko 

rusų nelaisvėn. 1946 m. 
vasaros pabaigoje fiziškai iš
sekęs pagaliau grįžo į gimtinę. 

Lietuvoje L. Baliukevičius 
greitai įsitraukė į ginkluotą 
pasipriešinimą sovietiniams 
okupantams. Jis įsiliejo į par
tizanų gretas naujame gink
luotojo pogrindžio kovų eta
pe. Jau buvo praėjęs laikas, 
kai gausūs partizanų būriai 
drąsiai puldinėjo valsčių cen
truose įsikūrusią sovietų 
administraciją. Tokia veikimo 
taktika buvo atnešusi didelius 
nuostolius. Alytaus apskrityje 
iki 1946 m. jau buvo žuvę apie 
400 kovotojų. Nuo 1946 m. 
pavasario Dzūkijos partiza
nams pavyko susivienyti ir 
įkurti Dainavos apygardą. 
Apygardos teritorija apėmė 
dabartinius Alytaus, Lazdijų. 
Varėnos rajonus bei greta 
esančių Marijampolės, Prie
nų, Trakų ir Šalčininkų rajo
nų dalį. 

1946 m. rugsėjo 1-ąją L. 
Baliukevičius buvo priimtas į 
Dainavos apygardos Dzūkų 
rinktinės Geležinio Vilko gru
pę eiliniu kovotoju. 1947 m. 
rugpjūtyje žuvus Dainavos 
apygardos vadui, rugsėjo mėn. 
24-25 d. Dzūkas kartu su 
kitais kovinių junginių vadais 
naujuoju apygardos vadu iš
rinko A. Ramanauską-Vana
gą. Pastarasis kreipėsi į Gele
žinio Vilko grupės vadą. kad 
šis leistų paimti Dzūką į nau
jai kuriamą apygardos štabą. 
L. Baliukevičius paskiriamas 
apygardos vado Vanago adju
tantu, o netrukus ir spaudos 
bei propagandos skyriaus vir
šininku. 

Pogrindžio spaudą parti
zanai laikė esminiu ginklu 
prieš sovietų spaudos melą. 

„Partizanai tikėjo tarptautine 
teise ir moralia politika. Jie, 
kaip ir daugelis Lietuvos 
žmonių 'dienomis skaičiuoda
vo, kada karas kils' " (psl. 14). 

1949 m. gegužės 19 d. apy
gardos vadų posėdyje Dzūkas 
vienbalsiai išrinktas Dainavos 
apygardos vadu... 1950 m. 
birželio 24-osios naktis Dzū
kui buvo lemtinga. Antrą va
landą nakties, nužudęs priėji
mą prie bunkerio saugojusį 
partizaną, išdavikas atvedė 
MGB operatyvinę grupę prie 
apygardos vadovybės bunke
rio. Netikėtai užklupti, žuvo 
bunkeryje buvę partizanai, 
kurių tarpe buvo ir Dainavos 
apygardos vadas Dzūkas. 

1950 m. gruodžio 4 d. par
tizanų vadovybės nutarimu 
Dainavos apygardos vado 
Dzūko nuopelnai po mirties 
buvo įvertinti aukščiausiu 
partizano apdovanojimu — I 
laipsnio Laisvės Kovos Kry
žiumi su kardais. 1998 m. ge
gužės 19 d. Lietuvos Respub
likos prezidento dekretu jam 
suteiktas pulkininko laipsnis 
ir Vyčio Kryžiaus pirmojo 
laipsnio ordinas. Žūties vietoje 
2000 m. pastatytas atminimo 
ženklas. 

Pirmą kartą dienoraštis 
buvo išspausdintas 1993 m. 
žurnale „Laisvės kovų archy
vas". Leidėjai, būdami įsitiki
nę, kad šis dokumentas bus 
reikšmingas indėlis tiriant 
pokario ginkluotojo pasiprie
šinimo istoriją, išdrįso nusi
žengti autoriaus valiai — ne
skelbti dienoraščio viešai. Vė
liausias leidinys, čia aptaria
ma knyga, papildytas Baliu
kevičiaus šeimos bei autoriaus 
bendražygių nuotraukomis — 
iš viso 110. Detaliau iššifruoti 
tekste minimi partizanų sla
pyvardžiai, nurodyti jų gimi
mo ir žūties metai ir vietos. 

Knyga susideda iš jau mi
nėto Algio Kašėtos įžanginio 
straipsnio, Dzūko dienoraščio 
(užimančio 155 puslapius), 
asmenvardžių rodyklių ir die
noraščio santraukų anglų ir 
vokiečių kalbomis. 

Dienoraščio pačioje pra
džioje aiškiai sakoma, kad „Šis 
dienoraštis jokiu būdu nėra 
skirtas viešumai. Aš rašiau jį 
tik sau. Tuo atveju, jeigu aš 
žūčiau, dienoraštį prašau per
duoti mano mielam broliui 
Kostui. Visų kitų, kuriems bus 
lemta gyventi ir rasti šį dieno
raštį, aš prašau jo neskaityti, 
bet sunaikinti. Tai bus mano 
paskutinis pageidavimas" (psl. 

21). 
„Jeigu radėjas bus sulau

kęs taip labai trokštos mūsų 
brangios Tėvynės laisvės, tada 
aš jam iš Anapus siunčiu 
karščiausius sveikinimus. O 
jeigu mūsų Lietuvai būtų skir
ta vergijai tęstis, tad lai jis 
nepabūgsta sunkios savo da
lios, bet priešingai, aš jam lin
kiu galingos dvasinės stipry
bės. Partizanas su Dievu Dzū
kas" (psl. 21). 

Dienoraštyje iš viso yra 69 
datuoti įrašymai. Per pirmuo
sius devynis mėnesius įrašy
mų skaičius svyravo nuo vieno 
iki aštuonių kas mėnesį, vidu
tiniškai apie keturis. Tik 1949 
m. kovo mėnuo buvo ypač pro-
duktingas — iš viso padaryta 
net trylika įrašų. Tą mėnesį 
taip pat keletas įrašų buvo 
ypač ilgi, siekę iki trylikos 
knygos puslapių (pvz., kovo 13 
d.). Kovo 24, 27 ir 28 dienomis 
taip pat skirta bent po keturis 
knygos puslapius. „Dienoraš
tyje iškyla tragiška idealisto 
asmenybė, drįstanti tiesiai pa
žvelgti į pasaulį ir save. Šiame 
sielos veidrodyje atsispindi 
slapčiausios autoriaus mintys, 
abejonės ir viltys. Jo pasau
lėžiūra, troškimai ir siekiai 
atsiskleidžia negailestingos 
kovos fone. Rašydamas L. Ba
liukevičius dažnai grįžta į pra
eitį: šviesius vaikystės atsi
minimus, išgyvenimus belais
vių stovyklose, pirmuosius 
partizanavimo metus... Karš
tas patriotizmas ir neapykan
ta okupantui netrukdo kri
tiškai pažvelgti į prieškario 
Lietuvą, parodyti politikų 
trumparegiškumą, tarpusavio 
politines rietenas, pseudopa-
triotizmą ir bailią valdžios 
vyrų laikyseną kritiniu valsty
bei momentu", įžanginiame 
straipsnyje teigia Algis Kašėta 
(psl. 19). 

Susipažinimui su pačiu 
dienoraščio stiliumi, pateikia
me keletą tipiškų ištraukų. 
1948 m. lapkričio 12 d.: „Bun
keryje ir lauke visiškai ty-
lu.Visi miega, o aš, kaip pap
rastai, su savo kančia ir min
timis vienišas budžiu. Iš 
Londono kažkoks komentato
rius šaltai ir išmintingai dėsto 
apie Rūro pramonės likimą. 
Ach, tie angliškieji politikai! 
Jie kalba ir kalba, perka ir 
parduoda viską, ištisas tautas. 
O, kad jie mažiau kalbėtų ar 
būtų kalbėję, galbūt šiandien 
kitaip būtų" (psl. 61). 

1948 m. gruodžio 25 d. 
„Kūčias valgėm pas Baurą. 

Mes buvome aštuoniese... 
Sukalbėjome maldą, sugiedo
jome himną ir pradėjome val
gyti. Po kelių valandų vėl 
grįžom į savo 'bazes'" (psl. 65). 

1949 m. sausio 9 d. „Prieš 
kelias dienas žuvo Banadas, 
Žvalgas ir Klevas. Pastarieji 
du buvo neseni partizanai... 
Pasakoja, kad visi trys prieš 
nusišaudami sulaužė ginklus, 
supjaustė batus ir drabužius. 
Man asmeniškai labiausiai 
gaila Banado. Visada kažkodėl 
labiau gaila seno partizano" 
(psl. 73). 

1949 m. kovo 13 d. „An
tai... nutarėme kuo skubiau 
išleisti biuletenį, skirtą spe
cialiai inteligentijai. Tai turėjo 
lyg ir būti mūsų pirmutinis ir 
atviresnis pasirodymas spau-
dos-propagandos srityje su 
savo organizacijos tikslais, 
idėjomis ir 1.1. Biuletenyje 
turėjo būti paliesti įvairūs 
nesklandumai, pasitaikę par
tizanų gyvenime ir taip dažnai 
klaidiną mūsų žmones, įvairūs 
gandai ir pan." (psl. 89). 

1949 m. gegužės 22 d. Ap
rašomi apygardos vado rinki
mai, kur buvo išrinktas Dzū
kas. „Taigi dabar aš pustrečio 
šimtų gyvų ir apie tūkstančio 
žuvusių partizanų vadas, gy
vųjų ir žuvusiųjų Valdovas'... 
Nuo manęs pareis visas apy
gardos veikimas, ant manęs guls 
visa atsakomybė, ir, jeigu at
siras kaltinimai, tai man gal
būt jų bus šimtai" (psl. 161). 

1949 m. gegužės 26 d.: 
„Bunkerį iškasėme ir užmas
kavome. Žemes pavyko iš
sklaidyti gerai, ir nematyti jo
kio palikimo. Bunkerį maska
vome sausais pernykščiais 
lapais ir eglių spygliais. Vakar 
lijo, ir mes, naudodamiesi lie
tum, pasodinome miško gėlių 
ir žalumynų. Ant paties bun
kerio užmetėm kelis senus kel
mus ir lazdynų krūmus" (psl. 
164). 

Pats paskutinis įrašas yra 
iš 1949 m. birželio 6 dienos: 
„Šiandien baigiau skaityti 
Tolstojaus 'Prisikėlimą' ir 
apysaką 'Kaukaze'. Koks pui
kus rašytojas ir kokios geros, 
malonios jo knygos! Autoriaus 
jau seniai nėra gyvo, o jo kny
gos liks gyvos amžinai..." (psl. 
175). 

Tą patį norėtume pasakyti 
apie Liongino Baliukevičiaus 
dienoraštį. Autoriaus jau se
niai nėra gyvo, bet jo meilė ir 
pasiaukojimas Lietuvai liks 
šviesiu pavyzdžiu amžinai. 

Romualdas Kriaučiūnas 

TARP MŪSŲ KALBANT 
KAŽIN, KIEK DABAR TENAI 

BEGYVENA MŪSIŠKIŲ? 

Gyvenim0-~~:_ 

„Gyvenimo sūkuriuose" — 
taip vadinasi neseniai Lietu
voje išspausdinta autobio
grafinė apybraiža apie Aus
tralijoje gyvenantį sporto vei
kėją ir sporto žurnalistą An
taną Laukaitį, kurio rašinius 
anksčiau buvo galima matyti 
ir „Draugo" dienraštyje. 

Tiems, kurie apie šį vyrą 
nėra nieko arba mažai girdėję, 
reikia pasakyti, jog jis yra 
gimęs 1926 m. Leipalingyje, 
Seinų apskrityje. 1943 m. 
baigęs Kauno 4-ją gimnaziją. 
Rusams artinantis prie Lie
tuvos, kaip ir daugumasjo 
likimo draugų, pasitraukė j 
Vokietiją ir iš ten 1949-siais 
pajudėjo į Australiją, kur visą 
laiką ir gyvena. Jis. vos tik 
atvykęs į Australiją, įsijungė į 
sportinę veiklą, kurioje ir da
bar dar darbuojasi. Jis buvo 
Sidnėjaus „Kovo" sporto klu
bo vienas iš steigėjų ir jo pir
mininkų. Vėliau vadovavo 
Australijos lietuvių sporto są
jungai. Kuomet 2000 m. Aus
tralijoje vyko olimpinės žai
dynės, jis buvo pakviestas 
Lietuvos olimpiniu atašė jose. 
Redagavo Australijoje lei
džiamos „Mūsų pastogės" 
savaitraščio sporto skyrių. 

ANTANAS LAUKAITIS „GYVENIMO SŪKURIUOSE" 
ir išleido kitų lei-Paruošė 

dinių. 
Tai tik trumpi jo biografi

jos ir veiklos bruožai. Jo dar
bai ir pasireiškimai yra tokie 
dideli ir svarūs, kad ir į kelis 
puslapius jų nesurašysi. 

Ne veltui Lietuvos prezi
dentas apie šį vyrą yra taip 
išsireiškęs (tos mintys telpa 
knygos pradžioje): „Kai iš
girstu Antano pavardę, man 
pirmiausia kyla asociacijos su 
tolimąja Australija. Antanas 
Laukaitis ir Australijos jauni
mas neatskiriami, tai — tarsi 
sinonimai". Beje, iš prezidento 
rankų A. Laukaitis 2001 m. 
yra gavęs Lietuvos Didžiojo 
kunigaikščio Gedimino 5-ojo 
laipsnio ordiną ir iš to įvykio 
nuotrauką irgi matome kny
gos pirmuosiuose puslapiuose. 

Knyga turi 192 puslapius, 
yra gražiai išleista (leidykla 
„Homo liber", Laisvės pr. 81-

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
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20, Vilniuje), gausiai ilius
truota puikiomis nuotrau
komis, kurių dauguma yra 
spalvotos. 

Reikia pasakyti, jog A. 
Laukaitis vasaras daugumoje 
praleisdavo Lietuvoje, kur 
irgi domėdavosi sportiniu 
gyvenimu. Jį ten bent porą 
kartų yra tekę sutikti ir šių 
eilučių autoriui. Jis su Aus
tralijos sportininkų delegaci
jomis yra viešėjęs Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynėse To
ronto mieste ir Čikagoje, kur 
su šiuo vyru irgi yra tekę ben
drauti ir pažinti jo didelį 
entuziazmą sportui. 

Paskutiniame knygos vir
šelio puslapyje skaitome to
kius Lietuvos gen. garbės 
konsulo Australijoje Viktoro 
Šliterio žodžius: 

,Antano Laukaičio gyve
nimo atsiminimai — tai lietu
vių pokario emigrantų atsi
minimai, ir tai yra didžioji 
pokario emigrantų istorijos 
dalis. Skaitydamas šią knygą 
kiekvienas emigrantas vėl 
išgyvens ir savo patirtus 
įspūdžius. Linkiu, ypač mūsų 
jaunimui, perskaityti šią 
knygą, nes tai yra jų tėvų 
istorija". 

Taigi, kaip matome, šis 
leidinys yra platesnės reikš
mės ir yra įdomus ne vien tik 
sporto aistruoliams. Jį turėtų 

perskaityti visi mūsų tautiečiai. 
Šią įdomią knygą sudarė 

ir spaudai paruošė žinoma 
sporto žurnalistė, Vilniuje 
išeinančio „Sporto" laikraščio 
red. Marytė Marcinkevičiūtė. 
Beje, jos išleidimą parėmė 
Kūno kultūros ir sporto 
departamentas prie Lietuvos 
vyriausybės, LTOK-tas, Lie
tuvos kultūros ir sporto rėmi
mo fondas. 

Edvardas Šulaitis 

Kitados daug lietuvių gy
veno Bridgeporto apylinkėje. 
Anais laikais daugelis lietuvių 
gyvendavo ne per toli nuo savo 
darboviečių. Bridgeporte gyve
nusių lietuvių dauguma už
darbiavo netoliese veikusiose 
gyvulių skerdyklose. Čionai 
dirbusieji lietuviai atkreipė 
rašytojo Sinclair Lewis dė
mesį. Rašytojas 1919 m. su
kūrė romaną „The Jungle". 
Šioje knygoje apstu lietuviškų 
vardų ir pavardžių, o taip pat 
darboviečių ir jų privataus 
gyvenimo aprašymų. 

Kadaise Bridgeportas bu
vo vadinamas lietuvių ateivių 
sostine. Tačiau lietuviai gyve
no ir dirbo ne vien tik sostine 
vadintos apylinkės ribose. 
Tais laikais nemažai lietuvių 
gyveno gerokai toliau nuo 
Bridgeporto esančioje PuU
man apylinkėje. Pullmane 
„nutūpę", lietuviai kone išim
tinai dirbo George Pullman 
įsteigtose geležinkelio vagonų 
dirbtuvėse. Didelė dalis lietu
vių buvo susispietę West 
Pullmane, vakarinėje apylin
kės dalyje. Ankstyvieji lietu
viai imigrantai buvo itin pa
mėgę organizacinį veikimą. 
Vajau 1905 m. West Pullman 
apylinkėje buvo įsteigta „Drau
gystė Broliškos Pašalpos At
radimo Šv. Kryžiaus". Šios 
organizacijos įstatuose buvo 
įrašyta: „Į šią draugystę gali 
būti priimamas kiekvienas 
Rymo katalikų tikėjimo, pri
žadantis išpildyti šios drau
gystės tiesas, taipgi nepri
gulintis nė į jokias draugystes 
priešingai mūsų katalikiškai 
bažnyčiai". 

Tais pačiais 1905 m. West 
Pullmane buvo įsteigta „Bro
liškos Pašalpos Atradimo 
Draugystė", o vėliau ir kitos 
lietuvių organizacijos. 1913 
m., daugiausia VVest Pullman 
apylinkėje gyvenusių lietuvių 
pastangomis buvo įkurta Šv. 
Petro ir Povilo parapija, 12259 
S. Emerald Ave. O 1959 m. 
buvo pašventinta naujai pas
tatyta Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčia prie Halsted ir 125-
tos gatvės kampo. Kažin, kas 
dabar joje šeimininkauja? 

George Pullman buvo iš
radingas pramonininkas. Jo 
sumanymu, netoli darbovietės 
buvo pastatyti darbininkams 
gyvenamieji namai. Be to, jis 
įsteigė darbininkų vaikams 
mokyklą. Taipgi buvo įsteig
tas bankas, viešbutis, bibliote
ka ir kt. Anais laikais jo 
vadovaujamoje įmonėje dirbo 
20 tautybių darbininkų. Jų 
tarpe buvo nemažai lietuvių. 

George Pullman mirė 1897 
m. Illinois Aukščiausiojo teis
mo sprendimu buvo pripažin
ta, kad Pullman įmonėje ir 
gyvenvietėje veikusios nuos
tatos nesiderino su oficialiais 

įstatymais. Pullman palikuo
nys buvo priversti parduoti jų 
administruojamas nuosavy
bes. Ilgainiui buvo nutraukta 
vagonų gamyba. Aptilo ir gana 
gyvai pulsavęs apylinkės gy
venimas. 

Prabėgus ilgokam laiko 
tarpui, Illinois valdžia nu
pirko Pullman įsteigtą Flo-
rance viešbutį, kitus gretimus 
pastatus ir ėmėsi apylinkės 
atstatymo darbo. 

1998 metų pabaigoje Pull
man apylinkės istorijon buvo 
dar kartą įrašyta lietuviška 
pavardė. Anthony Busch (Ant-
hony Buzinskas), 45 metų am
žiaus čiagimis, „išmetęs" kele
tą butelių alaus, sumanė pa
degti Pullmano pagrindinį 
pastatą. Išsiplėtęs gaisras pa
lietė gretimus pastatus. Lietu
vių kilmės Busch-Buzinskas 
prisipažino kaltu. Netrukus 
paaiškėjo, jog kaltininkas bu
vo protiniai pakrikęs, tad pri
pažinta, jog jis negali būti 
atsakingas už savo veiksmus. 

George Pullman palikimas 
ir visa jo vardu pavadinta 
apylinkė dar nėra užmiršta ar 
nurašyta į nuostolius. Dar vis 
veikia „Pullman Civic Orga-
nization", „Pullman Historic 
Foundation" ir kiti organi
zaciniai vienetai. Pullman 
apylinkė tebelaikoma istori
nės svarbos vietove. Teigiama, 
kad kiekvienais metais ją 
aplanko apie 100,000 turistų. 

Neseniai Pullman apylin
kė vėl nuskambėjo Čikagos 
žimasklaidoje. Šiuo kartu dė
mesio centre atsidūrė juodo
sios rasės dvasininko ambicin
ga užgaida pastatyti milži
nišką pastatą, kuriame tilptų 
maldos namai, sporto salės ir 
kt. Statybos biudžetas siekia 
42 milijonus dolerių. Kaip 
tyčia, statybai buvo parinktas 
netoli Pullman apylinkės cen
tro esantis tuščias žemės skly
pas. Baltosios rasės gyventojai 
reiškia nepasitenkinimą. Jie 
baiminasi galimu triukšmu, 
tarša ir pavojų keliančiu 
judėjimu. Juodieji teisinasi ir 
primeta baltiesiems rasizmą. 
Tuo tarpu nežinia, kuo baigsis 
susidarę nuomonių skirtumai. 

Reikėtų dar pridurti, kad 
anksčiau gyvai besireiškusi 
„Pullman Historic Foun
dation" garsinosi istorinio mu
ziejaus įsteigimo reikalingu
mu. Tikriausiai jame netrūktų 
vietos ir Pullman įmonėse 
dirbusių, ir čia pat gyvenusių, 
tautinių grupių veiklai, neiš
skiriant ir lietuvių, atitin
kamo apibūdinimo ir, kaip 
sakoma — įamžinimo. Regis, 
kad kažkam iš mūsų derėtų 
susirūpinti ir deramai pasi
reikšti. 

Petras Petrutis 

Liepos 6 d Vingio parke vykusioje Pasaulio lietuvių dainų šventėje — žiūrovų marios 
Jono Urbono nuotrauka 



Arvydas Sabonis 
Atke l t a i š 1 psl . 

M. Pluko teigimu, „nepai
sant visų nepalankių aplinky
bių, ir artėjančiam sezonui ko
mandoje pavyko išlaikyti per
nykštį branduolį", o A. Sabonio 
sugrįžimą į „Žalgirį" M. Plūkas 
pavadino „neeiliniu įvykiu ne 
tik Kaunui, bet ir visam Euro
pos krepšiniui". 

„Esu tikras, kad Arvydas 
sugebės padėti komandai ne tik 
aikštelėje, bet ir už jos ribų. Ne
matau t inkamesnio žmogaus, 

-Kauno „Žalgirio" klubo 
kuriam galėčiau patikėt i savo 
akcijas ir funkcijas", sakoma M. 
Pluko pareiškime. 

Beje, 35 proc. „Žalgirio" klu
bo akcijų priklauso Kauno mies
to savivaldybei, 5 proc. — Kau
no rajono savivaldybei, 2.5 proc. 
— viešajai įmonei „Kauno „Žal
girio" rėmėjas". 

Pasak spaudos, pasi t raukus 
M. Plūkui, klubo akcininku vėl 
gali tapt i versl ininkas Šabtajus 
Kalmanovičius. 

Turėjęs dalį „Žalgirio" akci-

akcijų savininkas 
jų anksčiau, vėliau dėl konfliktų 
su kitais Kauno komandos va
dovais Š. Kalmanovičius pasi
t raukė. 

„Tai mano komanda ir ją 
myliu. Niekuomet neremsiu ki
tos vyrų krepšinio ekipos", šiuo 
metu FIBA Eurolygos nugalėto
jos Jekaterinburgo UGMK (Ru
sija) moterų krepšinio koman
dos rėmėjo Š. Kalmanovičiaus 
žodžius apie „Žalgirį" cituoja 
dienraštis „Lietuvos rytas". 

A. Sabonis rūpinsis Kauno sporto arenos s tatyba 
Atke l t a iš 1 psl. 

Pasak vyriausybės vadovo, 
valstybė galėtų investuoti ne
bent į infrastruktūrą, galėtų pa
dėti išsiaiškinti, ar tokiam pro
jektui gali būti panaudotos ES 
struktūrinių fondų lėšos. 

Naujoji Kauno sporto arena 
turėtų iškilti Baršausko gatvė
je. 

Premjeras parag ino akty
viai projekto įgyvendinimui ir 
salės statybai ta lkint i Kauno 
miesto savivaldybę, versli

ninkus. A. Brazauskas pareiškė 
tikįs, kad A. Sabonio tapimas 
„Žalgirio" savininku padės vie
nai seniausių krepšinio ko
mandų Europoje išbristi iš fi
nansinių nesėkmių liūno ir to
liau garsinti Lietuvą. 

Atstatydinti konsulai no r i teistis su ministerija 
Atke l t a iš 1 psl. 

Nepatvirtintomis žiniomis, 
panašius skundus ir prašymus 
padavė ir kai kurie kiti atstaty
dinti diplomatai — buvęs URM 
Konsulinio departamento direk
torius Gediminas Šiaudvytis bei 
Generalinio konsulato Sankt 
Peterburge generalinis konsu
las Gintaras Ronkaitis. 

Septyni konsuliniai parei
gūnai buvo priversti atsistaty
dinti liepos mėnesį, kaip teigia 
URM vadovybė — paaiškėjus, 
kad jie ėmė neteisėtą atlygini
mą už tarpininkavimą turizmo 
firmoms gaunan t Lietuvos vi
zas. 

Kad būtų išvengta panašių 
nusižengimų, vyriausybė trečia

dienį sudarė darbo grupę, kuri 
turi pateikti patobulintų teisės 
aktų, susijusių su vizų išdavimo 
tvarka, projektus. 

Valstybės saugumo depar
t amen to surinktą medžiagą 
apie į tar iamus diplomatų pra
sižengimus tiria Generalinė 
prokuratūra . 

Irake per pratybas sužeistas Lietuvos karys jaučiasi gerai 
Atke l t a i š 1 psl. dienį jį ket ina aplankyti būrio 

Padalinyje atl iekamas ne- vadas . Apie ka r io sveikatos 
laimingo atsitikimo tyrimas. būklę informuoti jo tėvai. 

Tai jau an t r a s atvejis, kai 
misijoje I r ake nukenčia Lie-

Karys šiuo metu yra britų 
karo ligoninėje Basroje, penkta-

tuvos karys. Prieš mėnesį ava
rijoje nukentėjo Lietuvos didžio
jo kunigaikščio Algirdo būrio ei
linis — jam lūžo raktikaulis, i r 
karys buvo grąžintas į Lietuvą. 

Nauja žemės vertės nustatymo tvarka susilaukė griežtos kritikos 
Atke l t a i š 1 psl. 

Pasak Seimo vicepirminin
ko, liberalcentristo G. Stepona
vičiaus, nauja žemės vertės nu
statymo tvarka yra nenaudinga 
tiems, kurie turės mokėti di
delius mokesčius — didžiajai 
daliai namų valdų ir sodų bend
rijų sklypų savininkų. 

Par lamentaras spėja, kad 
mokesčių našta gali būti nepa
keliama, ypač pensininkams. 

Kitas Seimo narys, social
liberalas Vytautas Kvietkaus-
kas teigė, jog „toks mokestis ga
lėtų būt i skaičiuojamas nuo 

2004 metų ir ne ta ip drastiškai 
padidintas keliasdešimt kartų". 

V. Kvietkausko nuomone, 
jeigu centrinė valdžia nuspren
džia šitokiu būdu padidinti mo
kesčius, ji tu r i galvoti, kaip išly
ginti socialinius padarinius. 

„Vyriausybės nutar ime turi 
būti įvardintos žemės mokesčio 
lengvatos, kurios bus taikomos 
socialiai j au t r i oms gyventojų 
grupėms, ir ne savivaldybių biu
džeto sąskaita, kaip dabar nu
matyta, o centrinio biudžeto są
skaita", sakė j is . 

Lietuvos sodininkų draugi-

Prancuzu aktorės nužudymo byloje apklaustas lietuvis 
Atke l t a iš 1 psl . 

Pasak dienraščio, teisėsau
gininkai siekia išsiaiškinti , 
koks buvo A. Leliugos vaidmuo 
lemtingą naktį, kai buvo su
mušta M. Trintignant. 

Dienraščio „Kauno diena" 
duomenimis, prancūzai tą va

karą ne tik gėrė alkoholinius gė
rimus, bet ir vartojo narkotikus. 
Tvirt inama, kad narkotikų įsi
gijimo epizode t am tikras vaid
muo tenka ir liudytojui A. Leliu-
gai. 

BNS teigimu, ketvirtadienį 
B. Canta t į tar imus dėl nužudy-

* P a r l a m e n t o opoz ic i j a 
s u k r i t i k a v o Seimo kance l i a 
r i jos sprendimą įsigyti 15 pra
bangių ,.BMW" automobilių. 
Seimas nusprendė juos įsigyti 
ilgalaikės išperkamosios nuo
mos būdu. Kanceliarijos vadovų 
teigimu, naujų mašinų reikia 
šio mėnesio pabaigoje Lietuvos 
pajūryje vyksiančio Šiaurės ir 
Baltijos valstybių parlamentų 
pirmininkų susitikimo daly
viams vežioti. Seimas nepaskel
bė opoziciją suerzinusių auto
mobilių nuomos konkurso. Tuo 
tarpu visi prabangūs automobi
liai — jau Seimo garaže. Šiemet 
jų nuomai bus skirta 280,000 
litų. Iš viso per daugiau kaip 3 
metus „BMW 520" ir „BMVV 
530" nuomai parlamentas išleis 
per 1.6 mln. litų. (LR-R-Elta) 

* S e i m o n a r į V y t a u t ą 
Landsbe rg į p a p i k t i n o spau
doje pasirodęs Šiaulių krašto 
žemdirbių laiškas prezidentui, 
kur iame prašoma nubaus t i 
nesėkmingo „Mažeikių naftos" 
privatizavimo kaltininkus. Savo 
pavardę radęs tarp kitų minimų 
kaltininkų, politikas pareiškė, 
kad straipsnis — užsakomasis, 
ir kreipėsi į teismą. Buvęs Sei
mo pirmininkas prašo paneigti 
išspausdintą informaciją apie jo 
vaidmenį privat^uojant bend
rovę „Mažeikių nafta" bei siekia 
prisiteisti 10,000 litų moralinei 
žalai atlyginti. Teismas bylos 
nagrinėjimą atidėjo iki spalio 
mėnesio. (LŽ-Elta) 

* Į t a r i m a i dėl p i k t n a u 

d ž i a v i m o t a r n y b a g a r s i o j e 
„ ž e m i ų " b y l o j e pateikti dar 
vienam asmeniui — Klaipėdos 
Pajūrio regioninio parko direk
toriui Arvydui Urbiui, kuris sa
vo kaltę neigė. Nuo rugsėjo 1-
osios A. Urbis atleidžiamas iš 
parko direktoriaus pareigų, jis 
sakė pas i t raukiąs savo noru dėl 
pašlijusios sveikatos. 

(K-LŽ-Elta) 
* Ž lugo p l a n a i d a r š i eme t 

ša l i a K a u n o , Domeikavos gy
venvietėje, a n t aukšto Neries 
šlaito įrengti 5.6 hektaro ploto 
poilsio parką. Projektas turėjo 
galimybių gaut i apie 800,000 
litų paramą iš Europos Sąjun
gos PHARE fondo, tačiau Kau
no rajono savivaldybė nesutiko 
garantuoti , kad skirs 150,000 
litų. Domeikavos seniūnas Arū
nas Kar lonas paaiškino, kad 
prieš porą metų projektas PHA
RE programos mažųjų projektų 
konkurse laimėjo 33,727 eurų 
finansavimą. Už iš PHARE gau
tas lėšas parengta parko staty
bai pradėt i reikal inga doku
mentacija, techninis projektas. 
Seniūnas ieškos būdų, kaip šį 
projektą įgyvendinti. (KD-Elta) 

* P a g a l Ū k i o min i s t e r i j o s 
į s t e i g t o s viešosios įstaigos Lie
tuvos verslo paramos agentūros 
atliktą tyrimą, Lietuvai įstojus į 
ES, iš Kinijos importuojami dvi
račiai t u r ė tų pabrangti maž
daug 42 proc., televizoriai — 35 
p roc , avalynė — maždaug 7 
proc. Importas iš Rusijos vidu
t iniškai t u r ė tų pabrangti 1.8 

jos pirmininkas Vladas Butke
vičius sakė. kad, įvedus naują 
žemės vertės nustatymo tvarką, 
nukentės sodininkai, daugelis 
jų yra pensinio amžiaus, invali
dai. „Kur jiems dėtis, nes ne vi
si galės susimokėti padidėjusį 
žemės mokestį0", klausė jis. 

J i s pridūrė, kad žmonės sa
vo lėšomis, aukodami laiką, pa
gerino nederlingos žemės koky
bę, o dabar turės nukentėti. 

Sodininkų draugijos pir
mininko duomenimis, Lietuvoje 
yra 220,000 sodininkų. 

mo Vilniuje pareiškė ir Prancū
zijos teisėsaugos pareigūnai. 

Aktorė M. Trintignant, ta ip 
ir neatsigavusi iš komos po sun
kaus smegenų sužalojimo, rug
pjūčio 1-osios rytą mirė Pary
žiaus ligoninėje. 

proc., iš JAV — 14.8 proc., J a 
ponijos — 8.9 proc. (LŽ-Elta) 

* P r a d ė t a s tvarkyti v i e 
n a s l a b i a u s i a i apleistų sos
tinės Pasakų parkas prie Vil
niaus mokytojų namų. Vilniaus 
dailės akademijos studentai šiai 
laisvalaikio vietai sukūrė pen
kias naujas ąžuolines skulptū
ras. Sostinės valdžia įsipareigo
jo suremontuoti parko laiptus, 
atnaujinti šviestuvus ir suolus, 
bus įrengti penki nauji t aka i 
pėstiesiems. Sostinės savivaldy
bė Pasakų parko pertvarkai 
skyrė 12,000 litų, todėl dal į 
tvarkymo darbų dėl lėšų sty
giaus teks atidėti kitiems me
tams. (LR-Elta) 

* K a u n o 2-osios kl iniki
n ė s l i g o n i n ė s chirurgai iš 50-
mečio vyro pilvo ištraukė plau
kų džiovintuvą. Pats nelaimėlis 
teigia girtavęs kelias dienas ir 
nieko neatsimenantis. Jį opera
vęs chirurgas Pranas Jonaus-
kas sake, kad paciento gyvybei 
pavojus negresia. Medikai infor
mavo apie i j įvykį policiją, ta
čiau nelaimėlis pareigūnų pa
galbos atsisakė teigdamas, kad 
niekam neturi jokių pretenzijų. 
Pasak dr. P. Jonausko, jis prisi
menąs ir daugiau panašių ope
racijų, tačiau visais atvejais 
tvir t inta, kad svetimkūnis pa
teko į pilvą netyčia. Retas prisi
pažįsta tapęs prievartos auka . 
Patyrusio chirurgo pastebėjimu, 
vyrai dažniau negu moterys pa
tenka į tokias kuriozines si tua
cijas. (KD-Elta) 

PADĖKA 
A t A 

SOFIJA JONYNIENĖ 
Mūsų mylima mamytė, močiutė ir dėdienė mirė 

2003 m. gegužės 20 d. ir buvo palaidota gegužės 24 d. 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Širdingai dėkojame giminėms, d raugams , pažįsta
miems, kolegoms mokytojams, buvusiems mokiniams, 
kurie prisiminė a t a Sofiją Jonynienę, pareiškė užuo
jautą asmeniškai, laiškais, per spaudą ir pagerbė ją 
savo dalyvavimu jos šermenyse ir laidotuvėse. Dė
kojame visiems už gražias gėles, už užprašytas šv. 
Mišias, už aukas velionės atminimui. 

Labai dėkojame a t a Sofijos Jonynienės kolegoms ir 
buvusiems mokiniams, kurie ta ip gražiai apibūdino jos 
pasiaukojimą savo mokiniams ir jos nuopelnus lituanis
t iniam švietimui atsisveikinimo metu: pedagogams Jo
nui Kavaliūnui ir Stasei Petersonienei, buvusioms mo
kinėms ir klasės auklėtinėms H a n a u gimnazijoje 
Marijai Remienei i r Janinai Mikutai t ienei , buvusiam 
Brighton Parko lituanistinės mokyklos mokiniui Vikto
rui Kelmeliui, Brighton Parko LB apylinkės pirminin
kei Salomėjai Daulienei. 

Dėkojame kun . Vaidotui Labašauskui už maldas 
koplyčioje ir paguodos žodžius. Ypatingai didelis ačiū 
kun . Vytautui Memėnui, atą Sofijos Jonynienės klasės 
auklėtiniui iš H a n a u gimnazijos, už gedulingų šv. Mišių 
atnašavimą, jaudinant į pamokslą apie velionės pasi
šventimą šeimai ir švietimui, ir už maldas kapinėse. 

Dėkojame Daliai Fanelli, a t a Sofijos Jonynienės 
Brighton Parko lituanistinės mokyklos mokinei, už ne
papras ta i gražų giedojimą gedulingų šv. Mišių metu. 
Nuoširdus ačiū muz. Faustui Stroliai, ku r i s daugelį me
tų buvo Brighton Parko lituanistinės mokyklos dainavi
mo mokytojas, už puikų vargonavimą per gedulingas 
šv. Mišias. Dėkojame šv. Mišių t a rnau to jams Vytui Bal
čiūnui ir Nicholas Fanelli. Dėkojame kars to nešėjams 
— anūkui Dariui Juškai , sūnėnams Vytui Jonynui, Vy
liui Jonynui ir Algiui Jonynui, ir mieliems draugams 
Eugeniui Balčiūnui ir Steponui Juška i . 

Labai esame dėkingi laidotuvių direktoriui Gerald 
Daimid, kuris su stropumu ir a t jauta sutvarkė visus 
laidojimo reikalus. 

Nors pergyvenome neapsakomą skausmą, netekę 
mūsų brangios mamytės, močiutės ir dėdienės, bet Jūsų 
užuojauta ir nuoširdumas labai tą skausmą palengvino 
ir už tai mes būsime Jums visada dėkingi. 

L i ū d i n t i š e i m a 
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IŠNUOMOJA 

I šnuomojamas po remonto 

2 miegamųjų butas Benvyne. 

Tel . 708-717-1300. 

VVoodridge išnuomojami 
-2 mieg. naujai suremontuoti 

butai. 1 mieg.— $607: 
2 mieg. — $682. 

Tel. 630-910-0644. Janą. 

SLAUGOS PASLAUGOS 

Išnuomojamas 1 miegamojo 
butas 63 ir Kolmar gatvių 

sankryžoje. 
$550 + ..security deposit". 

Tel. 773-284-0100. 

Rimta šeima priims i savo namą 
1-2 žmones su maitinimu ir 

visapusiška priežiūra. 
Nebrangiai. Geros sąlygos. 

Tel. 708-430-3983; 708-250-9176. 

ĮVAIRUS 

* Reikalinga auklė 9 mėn. 
berniukui nuo rugsėjo mėn. 
VVoodridge raj. Darbas nuo pir
madienio iki ketvirtadienio. Atly
ginimas S 3.5/val. Tel. 630-624-
9032, palikti žinutę. 
* Vyras ir moteris ieško darbo 
šeimose su gyvenimu. Gali pri
žiūrėti ir žmones, ir namus, ir 
aplinką už $ 300-S 400 j savaitę. 
Tel. 773-581-7374. 
" Moteris, gyvenanti Floridoje, 
ieško darbo pagyvenusių žmonių 
ar ligonių priežiūroje. Tel. 561-
351-6375. 
* Mergina gali pastoviai pakeisti 
darbo dienomis. Tel. 630-688-
3306. 
* 32 m. medikė moteris, ieško 
darbo žmonių priežiūroje savait
galiais. Žalia korta, anglų kalba, 
automobilis. Tel. 773-807-7900. 
* 50 m. moteris ieško darbo 
žmonių priežiūroje. Galiu pirkti. 
Tel. 630-745-7292. 
* Moteris perka darbą ofiso valy
muose. Tel. 708-220-3202, palik
ti žinutę. 

PASLAUGOS 

DRAUDIMO PASLAUGOS 

STATE FARM INSURANCE 
ALTOMOBiJa NAMU, SVEKATO8 

R GYVYBĖS DRAUMvRS 
Agentas Frank Zapolis ir Off. Msr 

Aukse S. Kane kalba lietuviškai. 
FRANK ZAPOLIS 

3208 1/2 VVest 95th Street 
Tel. 708-424-8654.773-581-8654 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

O**̂  
Pro-Team 
Bus.: 708-361-0800 
VofeMai: 773854-7820 
Fax: 708-361-9618 

K-mail: 
d.i.mayer@worldnet.att.net 
DANA ŠČERBAITĖ MATUI 

Jei nonte parduoti ar pirkti namus 
mieste arpnemiesčiuose. kreipkitės Į 
DANUTĘ MAYF.R. Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

A & 5 24 HRS, 7 DAYS 
773631-1833 

312-371-1837 
FREE ESTIMATE 

Apšildymo ir Saldymo sistemų 
visapusiškas aptarnavimas ir 

instaliacija 
Vandens šildytuvai 
Kaminai, 
Gariniai boilenai 
Centrine šaldymo sistema 

GREIT PARDUODA 

a, Landmark 
properties įįh& 

Bus. 773-229-8761 
Res. 708-^25-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-314-4330 

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

A t A 
STEFANIJA BARMUS 

BUZAITĖ 
Mirė 2003 m. rugpjūčio 20 d., su laukusi 83 metus . 
Gimė Lietuvoje. Gyveno Chicago, IL, paskut inius 

du me tus Elgin, IL. 
Nul iūdę liko: d u k t ė Živilė Sabin su vyru Robert, 

d u k t ė Dal ia Zikas su vyru Stasiu; anūka i Stefanie ir 
E r i k Sabin; sesuo E lena Kelečius su vyru Tony, dukte
rėčia Aušrelė Izokaitis su vyru Rimu bei Nijolė Stakau-
k a s su šeimomis. 

A. a. Stefanija b u s pašarvo ta penktadienį , rugpjūčio 
22 d. nuo 5 iki 8 vai . v. Pe tkus Lemont laidojimo namų 
koplyčioje, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL 60439 
(ar t i Derby Rd.). Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugpjūčio 
23 d. 10:30 vai. r. P e t k u s Lemont laidojimo n a m ų ko
plyčioje, iš k u r velionė bus palydėta į Pal . Jurg io Matu
laičio misijos bažnyčią, kurioje 11 vai . r. bus aukojamos 
gedulingos Mišios. Po šv. Mišių a.a. Stefanija bus palai
do ta Šv. Kazimiero l ietuvių kapinėse . 

Maloniai kviečiame gimines, d raugus ir pažįs tamus 
dalyvaut i šiose laidotuvėse. 

Vietoj gėlių prašome aukoti „Vaikų viltis" a rba Alz-
he imers Foundat ion. 

N u l i ū d u s i š e i m a 

Laidot direkt. Donald M. Pe tkus , tel.: 800-994-7600, 
www. petkusfuneralhomes.com 

Su l iūdesiu p ranešame , kad šį pasaul į paliko mūsų 
myl ima m a m a , močiutė ir promočiutė 

A t A 
dantų gydytoja 

BRONĖ KIZLAUSKIENĖ 
KAVALIAUSKAITĖ 

Mirė 2003 m. rugpjūčio 18 d., su laukus 94 metų. 
Gimė Pabiržės parapijoje, Biržų apskrityje. Baigus 

odontologijos studijas, Bronė sukūrė šeimą su a.a. inž. 
J u o z u Kizlausku ir gyveno Kaune iki an t rą kar tą bol
ševikams užp lūs tan t Lietuvą, 1944 meta is . 

Nul iūdę liko: s ū n u s An tanas su žmona Diana, 
duk tė Giedrė Končienė su vyru Juozu , a n ū k a s Andrius 
Kazlauskas su žmona Jessica, anūkė Dalia Fel tman su 
vyru Terry, anūkės Rūta Saliklienė su vyru Edmondu, 
j ų dukros Sigita i r I n a ir a n ū k ė Mar i a Bereckis su vyru 
Har ry . Lietuvoje liko brolis An tanas Kavaliauskas ir 
ki t i giminės. 

Velionė pr iklausė Lietuvių dan tų gydytojų sąjungai, 
Ate i t in inkams, „Giedros" korporacijai ir ki toms lietu
viškoms organizacijoms. 

Velionė bus pašarvota penktadienį , rugpjūčio 22 d., 
nuo 3 v. p.p. iki 9 vai . vakaro Pe tkus Lemont laidojimo 
namuose , 12401 Archer Avenue, Lemont, IL 60439. Lai
dotuvės įvyks šeštadienį, rugpjūčio 23 d., 9:30 vai. ryto 
iš laidojimo n a m ų velionė bus palydėta į Palaimintojo 
Jurg io Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 vai. bus 
aukojamos gedulingos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė 
bus palydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines . 

Vietoje gėlių prašome aukoti Lietuvių operai, arba 
„Lietuvos Vaikų viltis", o velionę prisiminti savo mal
dose. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, d raugus ir pažįsta
m u s dalyvauti šiose laidotuvėse. 

N u l i ū d u s i š e i m a 

Laidot direkt. Donald M. Pe tkus . Tel. 800-994-7600, 
www.petkusfuneralhomes.com 

Būkime pažįstami! 
Neseniai atvažiavusiems, norintiems skaityti DRAUGĄ, siusime jį 
1 mėn. nemokamai. Praneškite savo pavarde., vardą, adresą ir 
telefono numerį raštu (DRAUGAS. 4545 W. 63 St.. Chicago, IL 
60629) arba telefonu 773-585-9500 Būkime pažįstami! (JAV) 

vardas, pavardė 

adresas 

miestas, valstija, zip 

telefono numeris 

dtinortgaqe \ \ t a S K e W v S 
Loan Consultant 

• Namų finansavimas visoje Amerikoje 
• Labai prieinamos sąlygos 
• Greitas ir tobulas patarnavimas 

• Skambinkite man šiandien: 

N e m o k a m a i : (888)-733-9O70 
vytas.keblys@citigroup.com 

mailto:d.i.mayer@worldnet.att.net
http://petkusfuneralhomes.com
http://www.petkusfuneralhomes.com
file:////taS
mailto:vytas.keblys@citigroup.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Tūkstantmetę Švč. M. 
Mariją lietuviškai pagerbti 
maloniai visus Čikagos ir prie
miesčių lietuvius kviečia 
Šventos Širdies parapijos kle
bonas kun. Ričardas M. Homa 
ir vadovybė. Čia vystosi įdomi 
tradicija, kai 7:30 v. vakare 
kalbamas šv. Rožinis vis kita 
kalba: rugpjūčio 24 d. -
airiškai, 25 d. - ispaniškai, 26 
d. - lenkiškai, 27 d. - lietu
viškai, 28 d. - korėjietiškai, 29 
d. - vokiškai. 30 d. -
prancūziškai, 31 d. - filipinie-
tiškai, rugsėjo 1 d. - ispa
niškai ir portugališkai, 2 d . -
kroatiškai, 3 d. - indiškai ir 
kinietiškai, 4 d. - itališkai, 5 
d. - angliškai. Šventos Širdies 
parapijos adresas 8245 West 
111 gatve, Palos Hills, IL, 
60465; tel 708-974-3336. Lie
tuviai kviečiami gausiai daly
vauti, nes šv. Rožinis bus kal
bamas lauke. Giedos Lietuvos 
Vyčių choras. Vyrai prašomi 
užsirišti austus kaklaraiščius, 
o moterys - dėvėti tautinius 
rūbus arba užsirišti tautines 
juostas. 

Šiluvos Marijos šventė 
vyks rugsėjo 14 d., sekma
dienį, Nekaltai Pradėtosios 
Marijos šventovėje, Putnam, 
Connecticut. Šventę ves vie
nuolyno kapelionas kun. Vy
tautas Gedvainis. Dienos pro
grama: 10 v. r. - registracija, 
klausomos išpažintys. 11 v. r. 
- šv. Mišios ir homilija. 12 v. -
pietūs. 1:30 v.p.p. - konferen
cija, procesija ir rožinio malda 
vienuolyno sodyboje, palai
minimas Švč. Sakramentu. 
Norintys dalyvauti praneša 
iki rugsėjo 8 d. tel. 860-928-
7955. Visi kviečiami. 

A.S.K. „Lituanicos" krep
šinio klube norintys dalyvau
ti rudens krepšinio sezone bus 
registruojami rugsėjo 6 d. 
PLC. Lemonte. 9-11 v. r. 
Šiemet ŠALFASS jaunių spor
to šventė Čikagoje vyks lap
kričio 1-2 d. Registravimas 
žiemos sezonui vyks gruodžio 
mėn. Jeigu turite klausimų, 
galite skambinti Donatui 
Siliūnui 630-852-3204. 

Susidomėjimas Kasselio 
lietuvių gimnazijos buvusių 
mokinių bei mokytojų suva-
žiavimu-pobūviu kasdien auga 
Apie jį paskelbus „Draugo" 
dienraštyje, iniciatorių telefo
nai vis skamba ir daug kas 
teiraujasi ar registruojasi 
jame dalyvauti. Čia norima 
priminti, kad suvažiavimas-
pobūvis vyks rugsėjo mėn 20 
d. Klass restorane, 5734 W. 
Cermak KJ. cicero, IL. 
Neužsiregistravusius rengėjai 
kviečia skambinti Olimpijai 
Baukienei (Jelmokaitei) 708-
863-9849, Ritonei Rudaitienei 
(Tonkūnaitei) 630-257-6451. 
arba Edvardui Šufaičiui 708-
652-6825. 

Santaros-Šviesos 50-aja-
me suvažiavime PLB Litua
nistikos katedros Illinojaus 
universitete magistrantas Vla
das Krivickas skaitys pa
skaitą „Moderni savivoka Jur
gio Kunčino prozoje". 

Brighton Parko Švč. M. 
Marijos Nekaltojo Prasidė
jimo parapija šį savaitgalį, 
rugpjūčio 23-24 d., rengia va
saros šventę (block party). 
Šventė bus pradedama šv. 
Mišiomis šeštadienį, 4:30 vai. 
p.p. Po to bus galima paska
nauti lietuviškų ir meksikie-
tiškų valgių, išbandyti laimę 
prie laimikių stalo, atsigaivin
ti prie baro, o nuo 9 iki 12 v. 
vakaro - šokiai ir žaidimai, 
grojant įvairiai muzikai. 

Sekmadienį, kaip paprastai, 
šv. Mišios - 10 v. r. Po to vėl 
vyks laimikių traukimas, 
žaidimai; pietūs - 12 v. Veiks 
baras, bus muzikos, vyks 
šokiai. Didžiosios loterijos bi
lietai bus traukiami 3 v. p.p. 
Visi Čikagos lietuviai kviečia
mi atvykti ir paremti šią lietu
vių parapiją. Brighton Parko 
apylinkės LB valdyba laukia 
kuo daugiau svečių. Gerai 
nepažįstantiems salės prane
šame, kad lietuviška muzika 
gros mažojoje salėje, 4420 S. 
Fairfield Ave. 

Švč. Mergelės Marijos Ne
kaltojo Prasidėjimo bažny
čioje Brighton Parke rug
pjūčio 9 d. buvo pakrikštytas 
Justas Balynas. Sveikiname 
laimingus tėvelius Giedrių ir 
Lorą, o mažajam krikščioniui 
linkime gausios Dievo ma
lonės. Praėjusį šeštadienį šioje 
bažnyčioje sumainė aukso 
žiedus ir prisiekė amžinai 
mylėti Algis Bimskis ir Te
resė Tamošiūnaitė. Sveiki
name ir linkime gražaus gyve
nimo, liudijant dievišką meilę. 

Kun. dr. Arvydas Žygas 
lankysis savo gimtinėje - Šv. 
Antano parapijoje. Cicero, IL. 
Šį sekmadienį, rugpjūčio 24 
d., po 9 vai. lietuviškų šv. 
Mišių, parapijos salėje jis 
kalbės tema „Dabartinis dva
sinis ir kultūrinis gyvenimas 
Lietuvoje". Šv. Antano bažny
čios adresas: 1501 S. 50th 
Ave. Kviečiami visi apylinkių 
lietuviai. 

Illinois lietuviai respubli
konai kviečia į metinę 
gegužinę rugpjūčio 24 d., sek
madienį. 12 v.p.p.. Pasaulio 
lietuvių centro sodelyje. Bus 
lietuviški pietūs, baras, tur
tingas iaimės šulinys. Antano 
Andrekaus muzika ir įdomūs 
svečiai. Kviečiame praleisti 
besibaigiančios vasaros popie
tę gamtoje su savo draugais ir 
lietuviais respublikonais. Visi 
laukiami. 

Rengiama spalvota Viole
tos Urmanos koncerto pro
grama. Norintys pasveikinti 
solistę gali skambinti tel. 708-
562-1448 Marijai Remienei. 
Sveikinimus siųsti iki rugpjū
čio 27 d. 

Jaunimo centre (5600 S. 
Claremont Av.. Chicago, IL. 
60636-1039) rugpjūčio 23 d. 
(šeštadienį) 8:30 v.v. vyks 
šokių vakaras „Kam jau 30 ir 
vyresniems". Kviečiame visus, 
poromis ir po vieną, našlius ir 
našlytes, smagiai praleisti 
vakarą. Linksmins Artūras 
Blažukas. Veiks baras. Atvy
kite. 

Gen. T. Daukanto Jūrų 
šaulių kuopos gegužinė 
vyks Ateitininkų namuose, 
12690 South Archer Ave. 
rugpjūčio 24 d., sekmadienį. 
Pradžia 12:00 vai. Bus ska
naus maisto, gaivinančių 
gėrimų, veiks loterija. Svečius 
linksmins A. Barniškio orkest
ras. Kviečiame gausiai daly
vauti. 

Šv. Kazimiero seserys 
rugpjūčio 23 d., šeštadienį, 
švenčia 96-ąsias Seserų kazi-
mieriečių vienuolijos įkūrimo 
Scranton, Pennsylvania, me
tines. Šventė prasidės eucha
ristine liturgija 9:30 vai. r. 
Seselių kazimieriečių Moti
niškojo namo koplyčioje, 2601 
W. Marąuette Road, Chicago. 
Mišias aukos kun. Thomas 
Mcčarthy, OSA. Šv. Ritos 
gimnazijos prezidentas. Po šv. 
Mišių bus kavutė ir muzika, 
loterija, laimėjimų traukimas 
ir naminės duonos bei pyragų 
pardavimas. Pelnas skiriamas 
sergančių seselių priežiūrai. 
Seselės maloniai kviečia visus 
dalyvauti. 

Čikagos lietuvių operos 
pasilinksminimas organi
zuojamas rugpjūčio 24 d. 11 
vai. r. Jaunimo centro ka
vinėje: meninė programa, mu
zika, šokiai, baras, šašlykai ir 
kiti užkandžiai. loterija. 
Kviečiame ir didelius, ir 
mažus! 

Augsburgo gimnazijos 
1948 m. laidos mokiniai 
ateinantį savaitgalį, rugpjūčio 
24 d., Čikagoje švenčia 55 
metų gimnazijos sukaktį ir 
kviečia visus buvusius moks
leivius atvykti į Pasaulio lie
tuvių centrą Lemonte, po sek
madieninių 11 vai. šv. Mišių 
ateiti į pagrindinę salę prie 
kavutės. Manome, jog bus 
malonu vėl pasimatyti ir pa
bendrauti su buvusiais augs-
burgiečiais. Dėl informacijos 
skambinti Algiui Giedraičiui 
216-481-8205 arba Albinui 
Kurkuliui 312-337-1194. 

SKELBIMAI 
• Amerikos lietuvių ra

dijas, vad. Anatolijus Siutas 
— kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
per WCEV 14.50 AM. Tel. 
773-847-4903, adresas 4459 
S. Francisco, Chicago, IL 60632. 

t'nt-š 41 metus Čikagoje vykęs Kasselio Vokietija lietuviu gimnazijos mokiniu ir mokytojų suvažiavimas buvo. 
sutraukęs daug dalyvių V. Noreikos nuotraukoje momentas iš suvažiavimo-pobuvio 

MARIA PAP 
NAU 

Rugpjūčio 20 dieną, Cook 
County Treasurer's Office, 
County pastate, Čikagoje vyko 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
etninių bendruomenių susi
tikimas. Cook County iždinin
kės Maria Pappas kvietimu 
susirinko šių etninių grupių 
nusipelnę veikėjai, meno ko
lektyvai, folkloriniai ansamb
liai ir spaudos atstovai. 

Šventinės ceremonijos metu 
Cook County iždininkė pris
tatė naują Cook County pro
gramą ir paslaugas. Temos: 
Kas yra nuosavybės mokesčiai 
(Property Taxes)? Kaip juos 
susigrąžinti? PIN (Property 
Index Number) - mokėjimo 
numeris, skiriamas kiekvie
nam nekilnojamojo turto savi
ninkui. Kodėl šis PIN svar
bus? Kaip užpildyti anketą, 
atleidžiančią nuo mokesčių 
mokėjimo? Kaip ^ namų savi
ninkai, turintys namą arba 
butą (iki 7 kambarių) gali su
taupyti iki 500 dol. mokes
čiams mokamų pinigų per me
tus? Pensinio amžiaus as
menų taupymo programa -
galimybė sutaupyti 250 dol. 
mokesčių per metus, ir iki 750 
dol. esant nekilnojamojo turto 
savininkais. 

Ši programa yra prieinama 
kiekvienam gyventojui. Cook 
County Treasurer's Office in
formuos kiekvieną, paskambi
nusį telefonu: 312-443-5100, 
ir atsakys į visus laiškus, 
atsiųstus elektroniniu paštu: 
info@cookcountytreasurer.com. 
Daugiau informacijos apie 
mokesčių susigrąžinimą galite 
gauti Cook County Treasu
rer's Office tiklalapyje. Maria 
Pappas perskaitė sąrašą pa
vardžių, tai yra asmenų, ku
riems buvo grąžinti permo
kėti mokesčių pinigai. 

Kaip kiekvienas renginys, 
Cook County vykęs susitiki
mas pradėtas malda. Dalyva
vo Latvių baptistų bažnyčios 
kunigas Olgerts Cakars, ku
nigas Jaunius Kelpšas, palai
minęs susirinkusiuosius, kun. 
Rimvydas Adomavičius ir Pir
mosios estų evangelikų liute
ronų bažnyčios kunigas Ar-
nold Talisu. 

Kalbėjusius bendruomenių 
veikėjus bei apdovanotuosius 
asmenis pristatė Pat Michals-
ki, Cook County iždininkės 
Maria Pappas pavaduotoja. Po 
naujosios Cook County pro
gramos bei paslaugų pristaty
mo Maria Pappas įteikė pa
dėkos raštus nusipelniusiems 
etninių bendruomenių veikė
jams bei organizacijų atsto
vams. Renginyje dalyvavo Lie
tuvos generalinis konsulas 
Čikagoje Arvydas Daunora-
vičius, padėkojęs už kvietimą 
ir taręs padėkos žodį visiems 
susirinkusiems. Apdovanoji
mus gavo Regina Narušienė -
JAV LB Tarybos pirmininkė, 
Birutė Jasaitienė - JAV LB 
Socialinių reikalų tarybos pir
mininkė. Algimantas Kezys -
lietuvių meno „Galerijos" va
dovas, Joe Kulys - organizaci
jos „Joninės" vadovas. Vin
centas Samaška ir kitos, svar
bų darbą lietuvių bendruome
nei ir Lietuvai atliekančios or
ganizacijos. 

Maria Pappas pažymėjo, jog 
žmonės niekada nepamirš is
torijos, kuomet lietuviai, lat
viai, estai stengėsi išsikovoti 
ir išsaugoti nepriklausomybę. 
Po Antrojo pasaulinio karo, 
100.000 pabaltijiečių migravo, 
gelbėdamiesi nuo sovietų rep
resijų, nuo primetamų taisyk
lių. Šis „pamirštas karas" 
amžiams sustiprino lietuvių, 
latvių, estų tautinę dvasią. 
Laisvės ir nepriklausomybės 
dvasią, kurią šiandien mini
me ir švenčiame. 

Baltijos šalių folkloriniai 
ansambliai ir šokių grupės 
pritariamai tęsė Maria Pap
pas pasakytus žodžius, atlik-

mailto:info@cookcountytreasurer.com
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Priekyje stovi iš kaires,: Pat Michalski. Cook County iždininkes Maria Pappas padėjėja, ir Cook County 
iždininke M a n a Pappas. 

Padėkos raštą gavo Lietuvos vaikų globos būrelio . .Saulutė" vadovė Indre Tijūnėlienė. Iš kairės: Pat Michalski. 
Indre Tijūnėlienė, Šaulienė ir Maria Pappas. 

L'ž lietuviškų tradicijų puoselėjimą padėkos raš tas įteiktas organizacijos ..Jonines" prezidentui Joe Kuliu 
kaires: Arvydas Daunoravicius. Pat Michalski. kun. Rimvydas Adomavičius. Joe Kulys ir Maria Pappas 

Visos nuotraukos Vitalijos Pulokienės 

dami meninę-kultūrinę pro
gramą. Lietuvių pasirodymą 
pradėjo Ligijos Tautkuvienės 
vadovaujamos Meno mokyk
lėlės pora, atlikusi lietuvišką 
smagų liaudies šokį. Genės 
R a z u m i e n ė s v a d o v a u j a m ą 
kanklių ansamblį ..Gabija" 
jau įprasta matyti įvairiuose, 
ne tik kultūriniuose, rengi
niuose. Skudučių ir kanklių 
muzika - tai tikroji lietuviška 
dvasia. Dainavo lietuvių cho
ras, įkurtas 1916 m., vadovau
jamas Almos Preisaitienės. 
Paskutinę dainą, skirtą Lietu
vai, drąsiai traukė visi susi
rinkusieji, pritarė kun. Rim
vydas Adomavičius. kun. 
Jaunius Kelpšas. Amerikos 
lietuvių televizijos vadovas 
Arvydas Reneckis ir kiti. 

Estų folklorinis ansamblis 
,,Tuuletargat", vadovaujamas 
Andrės Peekna. atliko kelias 
liaudies dainas. Ginta Zvilius, 
sopranas, dainavo latvių liau
dies dainą, o kitą, visų nuos
tabai, pradėjo - lietuviškai. 
Harijs Uzans, populiarus lat
vių dainininkas, gitara pritar
damas, padainavo kelias ge
rai latviams žinomas dainas. 

Trumpa, gražiai organizuota 
meninė programėlė puikiai 
perteikė etninių bendruome
nių tautinę dvasią. 

Kaip sako. o po šitokios dai
nos... Gardžiais patiekalais ir 
saldumynais nukloti stalai 
subūrė pasišnekučiuoti tarpu
savyje. 

Cook County Treasurer Ma
ria Pappas padėkojo pagrin
diniams rėmėjams: Baltic Ba-
kery. Costco. Healthy Food 
Lituanian Restaurant. Ypa
tingai tiems, kurie prisidėjo 
prie šio renginio ruošos ir gar
sinimo: 312 Chicago Restau
rant. Allegro Hotel, John An-
kus. Balzekas Museum. Dean 
Diamond, dienraštis „Drau
gas", Marilyn Fitzpatrick, Ray 
Griskelis, Robert Kaminskas, 
Indrė Tijūnėlienė, Karilė 
Vaitkutė. Frank Zapolis. 

Naudingas informacija, kul
tūriniu pasikeitimu ir paben
dravimu renginys parodė gerą 
pavyzdį bei nusiteikimą atei
tyje bendradarbiauti, keičian
tis informacija mokslo, komer
cijos bei meno srityse. 

Vitalija Pulokienė 

Vincentui Samaškai įteiktas 
padėkos raštas 

Tai - Jusu laikraštis 

DRAUGAS 


