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Politkaliniai ragina patvirtinti 
įstatymą dėl KGB darbuotojų 

Vilnius, liepos 14 d. (BNS) 
— Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių bendrija paragino 
Seimą patvirtinti prezidento 
Valdo Adamkaus grąžintą 
persvarstyti prieštaringai ver
tinamą įstatymą dėl buvusių 
KGB darbuotojų dabartinės 
veiklos ribojimo. 

Atvirame laiške preziden
tui, Seimui ir visuomenei ben
drija teigia, kad šimtai tūks
tančių žmonių nukentėjo nuo 
sovietų saugumo, o jo darbuo
tojai laisvanoriškai ir sąmo
ningai' „įstojo j šias represines 
organizacijas", siekdami pa
laužti žmonių tautinę bei pi
lietinę sąmonę. 

„Jokie Europos Sąjungos ly
deriai ne tik negali, bet ir ne
turi moralinės teisės ginti šios 
rūšies nusikaltėlių, to nenu
mato ir Lietuvos Konstituci
ja", tvirtinama laiške. 

Bendrija išreiškė apgailes
tavimą, kad prezidentas įver
tino sovietinių represinių 
struktūrų atsakomybę už ge
nocido vykdymą Lietuvoje. 

Trečiadienį neeilinėje sesi
joje Seimo nariai spręs, a r pa
kartotinai priimti prezidento 
V. Adamkaus vetuotą įstaty
mą, ar pritarti Lietuvos vado
vo siūlymui nukelti įstatymo 
įsigaliojimą iki kitų metų. 

Jeigu į prezidento pataisą 
bus atsižvelgta, parlamentas 
taip pat svarstys kitą V. 
Adamkaus siūlymą — pačiam 

Seimui kreiptis į Konstitucinį 
teismą dėl įstatymo nuostatų 
at i t ikimo Konstitucijai. 

Jeigu Seimas pakartotinai 
pri imtų įstatymą ir nepritartų 
prezidento pataisoms, V. 
Adamkus privalės per 3 die
nas įstatymą pasirašyti. 

Konservator iams n e u ž t e k s 
b a l s u atmesti p r e z i d e n t o 

ve to 
LDDP tikisi, kad konserva

toriams neužteks balsų trečia
dienį neeilinėje Seimo sesijoje 
svars tant prezidento Seimui 
grąžintą prieštaringai vertina
mą įstatymą dėl buvusių KGB 
darbuotojų dabartinės veiklos 
ribojimo, antradienį spaudos 
konferencijoje spėjo LDDP 
.frakcijos narys Jus t inas Karo
sas. 

J i s sakė, kad ir kai kurie 
konservatoriai skeptiškai ver
t ina šį Seimo pirmininko Vy
tau to Landsbergio pasiūlytą 
įstatymą, kai kurie yra išvykę 
ir gali nespėti grįžti į neeilinę 
sesiją. Todėl, tikisi J . Karosas, 
valdančiajai partijai gali nepa
vykti surinkti 71 balso, reika
lingo atmesti prezidento drau
dimo. 

Seime yra 67 konservatorių 
frakcijos nariai, neskaitant 
frakcijai nepriklausančio kon
servatorių vado, Seimo pirmi
ninko V. Landsbergio bei 16 
krikščionių demokratų at
stovų. 

Baltarusija grasina 
atsakomosiomis priemonėmis" 

Gamtos neteršiančiais, triukšmo nekeliančiais ir pigią energiją vartojančiais elektromobiliais į šiauriausią Eu
ropos tašką keliaujanti šveicarų grupele neaplenkė ir Lietuvos. Pirmadieni Vilniuje žurnalistams buvo parodyti 
šie elektromobiliai, galintys išvystyti 85 kilometrų per valandą greitį. Jeigu keliautojams pavyks, ši ekspedicija 
gali būti įrašyta į Gineso rekordų knygą. Beje, šveicarus maloniai nustebino lietuvių svetingumas. 

Nuotr.: Šveicarų elektromobiliai Vilniuje. 

Kariuomenę norima apginkluoti 
JAV nepasiteisinusiais ginklais 

Speciali komisija susirūpino 
labdaros panaudojimu 

Vilnius, liepos 14 d. (BNS) 
— Seimo Ekonominių nusikal
timų tyrimo komisija konsta
tavo, jog valstybinės instituci
jos nekontroliuoja gaunamos 
labdaros ir paramos panaudo
jimo tikslingumo. 

Spaudos konferencijoje an
tradienį Ekonominių nusikal
timų tyrimo komisijos patarė
ja Leonarda Kuodienė sakė, 
kad t ikrinant gautos labdaros 
duomenis paaiškėjo, jog Mui
tinės departamento ir Statisti
kos departamento pateikiami 
rodikliai nesutampa. 

L. Kuodienė piktinosi vals
tybės kontrolės veikla, kuri 
per visus 8 nepriklausomybės 

metus patikrino tik 29 lab
darą gavusių organizacijų aps
kaitą, bet nepatikrino lėšų pa
naudojimo tikslingumo. 

L. Kuodienė pastebėjo, kad 
nors Lietuvoje veikia 544 lab
daros organizacijos, tačiau iki 
šiol nėra įsteigta jų priežiūrą 
ir labdaros skirstymo ir pa
naudojimo kontrolę vykdan
čios institucijos. 

Ekonominių nusikaltimų 
tyrimo komisija vyriausybę 
paragino atkreipti dėmesį į šią 
problemą ir įpareigoti atsakin
gas institucijas akyliau prižiū
rėti labdaros skirstymą bei pa
naudojimą. 

Vilnius, liepos 14 d. (BNS) 
— Dalį Lietuvos kariuomenės 
dalinių jau šiemet ketinama 
apginkluoti nepatikimais ir 
jau seniai nebegaminamais 
amerikietiškais automatiniais 
šautuvais M14, teigia laikraš
tis. 

Dienraščio „Respublika" ži
niomis, derybos su JAV dėl 
neįvardinto kiekio šautuvų ei
na į pabaigą, ir jau šiemet au-

— vienas baisiausių dalykų", 
laikraščiui sakė Ginklų fondo 
direktoriaus pavaduotojas 
Vladas Drupas. 

Pasak jo, M14 labai j au t rus 
drėgmei ir temperatūrai, ne
palankiomis sąlygomis dažnai 
užsikerta. Tuo tarpu automa
t a s „Kalašnikov" (AK) šaudo 
„ir pabuvęs vandenyje, ir smė
lyje", teigia specialistas. 

M14 buvo pradėtas gaminti 

Ketinama sugriežtinti pabėgėlio 
statuso suteikimo tvarką 

Vilnius, liepos 14 d. (Elta) 
— Į pabėgėlio statusą Lietu
voje siūloma neleisti kandi-
daduoti užsieniečiamas, kurie 
pabėgo iš savo valstybės dėl jų 
veiklos fašistinės, nacistinės 
ar komunistinės krypties or
ganizacijose, taip pat teroristi
nėse grupėse, veikusiose ar 
veikiančiose prieš teisėtą tos 
valstybės valdžią. 

Tai numatyta įstatymo Dėl 
pabėgėlių Lietuvos Respubli
koje statuso papildymo pro
jekte. Šio dokumento projektą 
parengė Seimo nacionalinio 

* P e r pirmąjį s iu m e t u 
pusmeti pasienio policija nu
statė 492 Lietuvos valstybės 
sienos pažeidimo atvejus: 467 
kartus Lausonoje, 7 — oro 
erdvėje ir 18 kartų vandens 
telkiniuose, pranešė Pasienio 
policijos departamento spau
dos tarnyba. Sausio-liepos mė
nesiais pasieniečiai sulaikė 
3,002 pažeidėjus, 194 nelega
lius migrantus, 74 ieškomus 
asmenis bei 146 transporto 
priemones, į tarus esant jas 
VOgtaS. Eltai 

saugumo komiteto pirminin
kas Algirdas Katkus ir jo na
rys Algimantas Sėjūnas. 

Pasak A. Katkaus, pastarų
jų kelių metų laikotarpyje į 
Lietuvą plūdo nelegalių sienų 
pažeidėjų srautas iš NVS val
stybių. Kadangi kaimyninės 
NVS valstybės nepasirašo ne
legalų grąžinimo sutarčių su 
Lietuva, pabėgėliai yra, jo tei
gimu, viena iš priežasčių, dėl 
kurios Vokietija nesuteikia 
Lietuvai bevizio režimo. 

A. Katkaus duomenimis, 
dalis nelegalių migrantų (at
vykę iŠ Afganistano ir Irako) 
prašo ar jau gavo Lietuvoje 
pabėgėlio statusą. Yra duome
nų, anot jo, kad teismai neat
sižvelgia į įstatymo reikalavi
mus. Vidaus reikalų ministro 
ir Pabėgėlių reikalų tarybos 
išvadas ir suteikia pabėgėlio 
statusą asmenims, kurie jo 
siekia vengdami atsakomybės 
už sąmoningą nusikalstamą 
veiklą prieš teisėtas valstybių 
vyriausybes teroristinio pobū
džio organizacijose ar grupėse. 

A. Katkus tikisi, kad teikia-

tomatai turėtų pasiekti Lietu- JAV 1959 metais, bet jau 1963 
vą. 

Krašto apsaugos viceminis
tras Jonas Kronkaitis, kuris 
įvardijamas kaip vienas šau
tuvų M14 įsigijimo siūlytojų, 
laikraščiui sakė, jog derybose 
kalbama apie „tūkstančius 
vienetų" šių ginklų. 

J. Kronkaitis, 27 metus 
tarnavęs JAV karinėse pajėgo
se, visokeriopai giria M14, 
teigdamas, jog jis pranoksta 
dabar Lietuvos kariuomenėje 
naudojamus rusiškus automa
tus „Kalašnikov". Tačiau Lie
tuvos Ginklų fondo specialis
tai įvertino M14 kaip visiškai 
netinkamą Lietuvos kariuo
menei. „Lietuvos rytinės ir 
vakarinės šalnos šiam ginklui 

(Eltai 

metais gamyba sustabdyta. Po 
3 metų jis buvo išimtas iš pės
tininkų ginkluotės kaip nepa
siteisinęs, ir dabar šiais šau
tuvais ginkluotas tik laivynas, 
teigia laikraštis. ' 

Specialistai tuo tarpu suta
ria, kad vienintelis M14 pra
našumas prieš AK — NATO 
standarto šovinys. 

„Sprendimas apginkluoti 
kariuomenę M14 pateisina
mas nebent politiniais sumeti
mais. Techniniu požiūriu tai 
— didelė nesąmonė", sako V. 
Drupas. 

Minskas , liepos 14 d. ITnter-
fax-BNS) — Minskas gali im
tis atsakomųjų priemonių 
prieš valstybes, kurios pareiš
kė neišduosiančios įvažiavimo 
vizų Baltarusijos oficialiems 
asmenims, pirmadienį pareiš
kė Baltarusijos užsienio reika
lų ministro pavaduotojas Vla-
dimir Gerasimovič. 

Pirmadienį Europos Sąjun
gos Ministrų taryba patvirtino 
sprendimą neišduoti įvažia
vimo į ES valstybių teritoriją 
vizų aukščiausiems Baltarusi
jos pareigūnams, taip pat ir 
prezidentui Aleksandr Luka-
šenko. 

Drauge diplomatas pabrė
žė, kad Baltarusijos valdžia 
pasiryžusi tęsti dialogą, ieš
koti savitarpiškai priimtinų 
variantų, kad būtų suregu
liuota problema, susijusi su 
kai kurių respublikoje akredi
tuotų ambasadorių iškeldi
nimu iš rezidencijos ..Drozdy" 
vyriausybiniame komplekse. 
Tačiau, pasak V. Gerasimovič. 
dialogas diktato ir ultimatu
mų sąlygomis Baltarusijai ne
priimtinas. 

Užsienio reikalų ministro 
pavaduotojo teigimu. Baltaru
sija tebevykdo Vienos konven
cijos nuostatus ir pasiryžusi 
sudaryti diplomatams optima
lias sąlygas, kad jie galėtų eiti 
savo tarnybines pareigas. 

Diplomatas patvirtino, jog 
Minskas pasirengęs apsvars
tyti galimybę kompensuoti tas 
lėšas, kurios buvo išleistos 
pastatų, esančių prezidento 

rezidencijos teritorijoje .,Droz
dy", remontui. 

Respublikos URM taip pat 
pasirengusi atsiprašyti diplo
matinių misijų vadų už komp
lekse remonto darbus atlie
kančios statybos organizacijos 
neapdairumą bei tai. kad ji 
nugriovė JAV ir Prancūzijos 
ambasadų tvoras. 

V. Gerasimovič įsitikinęs, 
kad tai tik nesusipratimas, 
kuriame nereikia ieškoti poli
tines potekstės. J is apgailesta
vo, jog polemika del šios vien 
techninės problemos taip iš
augo ir tapo stipriu atviru po
litiniu spaudimu Baltarusijos 
vyriausybei. 

JAV pr i s i jungs p r i e ES 
paskelbtų sankc i jų 

Vašingtonas, liepos 14 
d. (Reuters-BNS). Pirmadienį 
JAV Valstybės departamentas 
pranešė, kad Baltarusijos pre
zidentui Aleksandr Lukašen-
ko bei jo ministrams nebus iš
duodamos JAV vizos. Tai pro
testo atsakas į JAV ambasa
doriaus iškeldinimą iš „Droz
dy" komplekso Minske. 

Šis sprendimas paskelbtas, 
kai ES nusprendė neišduoti 
vizų Baltarusijos vadovams. 
ES sankcijoms pritarė Bulga
rija, Čekija, Estija, Vengrija, 
Slovakija. Slovėnija ir Rumu
nija. 

„Tikiuosi, kad ir mes grei
tai priimsime analogišką 
sprendimą", sakė Valstybės 
departamento atstovas spau
dai James Rubin. 

Nuo kančių sūnų išgelbėjusiai 
motinai gresia kalėjimas 

Vairuotojams bus privalu 
apsidrausti 

Vilnius, liepos 13 d. (BNS) 
— Vyriausybe trečiadienį 
svarstys įstatymą, kuriam įsi
galiojus visi vairuotojai priva
lės sudaryti civilinės atsako
mybės draudimo sutart is . 

Kaip pranešė vyriausybės 
spaudos tarnyba, įsakymu sie
kiama sureguliuoti žalos, pa
darytos autoavarijos metu tre
tiesiems asmenims ar jų tur
tui, atlyginimo pagrindus ir 
apsaugoti teises bei interesus. 

Anot pranešimo, įsigaliojus 
įsakymui, nukentėjusysis tu
rės daugiau garantijų dėl ža-

Delfinai Baltijos jūroje 
ieško minų 

Klaipėda, liepos 14 d. 
(BNS) — Iš JAV į mokymus 
„Baltic Challenge-98" atskrai
dinti 5 delfinai antradienį pra
dėjo minų paieškas Baltijos 
jūroje. 

Kartu su delfinais paieš
kose dalyvauja minų laivai iš 
Estijos, Lenkijos, Švedijos ir 
JAV bei lietuvių narai. 

Jūroje radęs miną, delfinas 
duoda ženklą laivui ir iš jo nu
sileidę narai sprogmenį nu
kenksmina. 

Iš Kalifornijos San Diego 
atskraidinti delfinai Tacomo, 
Specnaz, Wenachi bei delfines 
Punane ir Sinder Baltijos jū-

mas įstatymo papildymo pro
jektas įpareigos Lietuvos in
stitucijas griežčiau pažvelgti į 
asmenis, ieškančius pabėgėlio 
statuso. „Tuo Lietuvos vals
tybė būtų apsaugota nuo as
menų, pavojingų visuomenės 
saugumui", teigia jis. 

roję minų ieškos iki liepos 19-
osios. Šie delfinai yra pirmieji, 
dalyvaujantys Europoje vyks
tančiuose mokymuose. 

Taip pat pirmą kartą į Eu
ropą atplaukė amerikiečių lai-
vas-ligoninė ..Comfort". 300 
metrų ilgio laivas netilpo į 
uostą ir stovi doriniame jūrų 
uoste. Laivas-lisoninė gali pri
imti iki 1,000 pacientų kas
dien, joje yra 12 operacinių, 
sraigtasparnių nusileidimo 
aikštelė. 

„Baltic Chaiienge" pratybos 
prasidėjo liep<» 10 d. jūroje, 
tačiau oficialus at idarymas 
vyks liepos 16-ąją. Atidaryme 
dalyvaus Bai; jos valstybių 
prezidentai, E u-opos valstybių 
ministrai, aukšti kariškiai. 

Lietuvos ir JAV rengiamose 
pratybose daly-aus apie 5.000 
kariškių iš 11 Luropos valsty
bių, JAV bei Baltijos bataliono 
BALBAT taip pat 24 orlai
viai. 15 laivų. 

los atlyginimo, be to, atlygina
ma, nes tai garantuos draudi
mo bendrovės. 

Transporto priemonių savi
ninkų ir valdytojų civilinės at
sakomybės privalomojo drau
dimo taip pat nutatyta įsteigti 
Lietuvos motorinio biuro iždą, 
kuris garantuotų žalos atlygi
nimą net tais atvejais, kai dėl 
nuostolių bus kaltas tokios 
draudimo sutart ies nesudaręs 
vairuotojas a r jis bus nežino
mas. 

Seimui priėmus įstatymą, 
vyriausybė patvirtins civili
nės atsakomybės privalomojo 
draudimo taisykles, pilną šio 
draudimo įmoką, draudimo 
sumas pagal atskiras žalos 
rūšis bei tipinę draudimo liu
dijimo formą. — proga. a m 

Aplinkos inspektoriai griežčiau 
kontroliuos grybautojus 

Vilnius, liepos 1 1 d . (BNS) troliuoti, ar gyventojai nepa-

Viinius, liepos 14 d. (BNSi 
— Vilniaus miesto prokura
tūra iškėlė baudžiamąją byla 
vilnietei gydytojai Živilei Sla
vinskienei, liepos 2 d. suleidu
siai mirtiną vaistų dozę savo 
nepagydomai sergančiam sū
nui Šarūnui Slavinskui, kurį 
daugiau nei pusę metų medi
kai gydė nuo sunkių nudegi
mų, patirtų po nesėkmingo 
bandymo susideginti apsipy-
lus benzinu. 

Moteris bandė ir pati nusi
žudyti, tačiau medikai jos gy
vybę išgelbėjo. 

„Lietuvos rytas" rašo, kad 
baudžiamoji byla buvo iškelta 
praėjus penkioms dienoms po 

* L ie tuvos p r ez iden t a s 
Valdas Adamkus pasveikino 
Prancūzijos prezidentą Jac-
ques Cirac valstybinės šventės 
— Bastilijos paėmimo dienos 

— Lietuvos miškuose šiemet 
užderėjus gausiam grybų der
liui, aplinkos ministras Algis 
Čaplikas nurodė efektyviau 
kontroliuoti valgomųjų grybų 
rinkimą, pardavimą ir supir
kimą. 

Siekdamas užtikrinti val
gomųjų grybų ištekliu miš
kuose naudojimą, ministras 
kiek pakeitė anksčiau galioju
sias grybavimo Lietuvos miš
kuose taisykles. Dabar dides
nė atsakomybe tenka regionų 
ir rajonų aplinkos apsaugos 
departamentams, agentO-
ronih, miškų urėdiji-.us bei 
valstybinių parkų adminins-
tracijoms. 

Šios institucijos turės kon-

žeidžia taisyklių grybaudami, 
parduodami ir supirkdami 
grybus. 

Kaip ir anksčiau, grybauti 
žmones gali Lietuvos miškuo
se, išskyrus rezervatų ir orni-
tologinių draustinių miškus. 
Pastaruosiuose miškuose 
draudžiama grybauti nuo ba
landžio 1 iki rugsėjo 1 dienos 
Be savininko leidimo taip pat 
neleidžiama grybauti pri
vačiuose miškuose, esančiuo
se arčiau kaip 100 metrų nuo 
miško savininko sodybos. 

Leidžiama rinkti visų. i§s-
kynu į Lietuvi,.- Raudonąją 
knygą įrašytų rūšių grybus, 
taip pat ribojamas baravykų 
ir voveraičių rinkimas. 

įvykio. 
Bylą tiriantis prokuroras 

Romas Tukleris dienraščiui 
teigė, jog baudžiamasis kodek
sas vienareikšmiškai numato, 
kad kaltinamoji gali būti 
baudžiama laisvės atėmimu 
nuo 10 iki 20 metų. 

Paklaustas, ar gali būti šio
je byloje lengvinančių aplinky
bių, prokuroras sakė, kad tai 
paaiškės tik ištyrus visą bylos 
medžiagą. 

Po mėginimo susideginti. 
19-mečiui Š. Slavinskui medi
kai amputavo rankas ties dil
bių viduriu, pašalino sudegusį 
kaktikaulį. Pasak medikų, 
jaunuolio veidas buvo visiškai 
išdegęs, o sveikos odos buvo li
kę tik ant pėdų ir nugaros. Ta
čiau Š. Slavinskas buvo są
moningas, su juo buvo galima 
bendrauti. 

..Raudonojo kryžiaus" ligo
ninėje jaunuoliui buvo atliktos 
7 operacijos. Vis dėlto žaizdos 
negijo. ir jaunuolis kentėjo di
delius skausmus. Prie ligonio 
nuolat budėjo jo motina, kuri 
pati yra medikė. 

Atsisveikinimo laiške, skir
tame artimiesiems, motina 
rašė, jog toks poelgis yra ben
dras sūnaus ir motinos spren
dimas. 

Dabar 2. Slavinskiene gydo
ma Vilniaus miesto psichikos 
sveikatos centre, dėl sunkios 
moters būkles pareigūnai jos 
dar neapklausė. 

KALENDORIUS 
Liepos 15 d.: Šv. Bona

ventūras, vyskupas. Bažnyčios 
mokvtojas (1221-1274): Donal-
das, Žvingile. Gerimantas, 
Girkantas. 

Liepos 16 d. Marija. Leo
nora, Vitalijus. Dundutis. 

mailto:DRAUGAS@EARTHLINK.NET
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DRAUGAS, trečiadienis, 1998 m. liepos 15 d. 

SKAUTYBĖS 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

VIII TAUTINĖS STOVYKLOS 
VIRŠININKĖ PRIMENA 

LSS Tarybos Pirmijos pir
mininke ir VIII Tautines sto
vyklos viršininkė v.s. Birute 
Banaitiene pakartotinai kvie
čia visus LSS narius ir nares 
dalyvauti VIII Tautinėje sto
vykloje, š.m. rugpjūčio 8-20 d. 
vyksiančioje BSA Treasure 
Valley Scout Reservation, 
Paxton, MA. 

Iki šiol dalyvauti pilnai už
siregistravo 460 brolių ir se
sių. Visi kiti prašomi nedel
siant registruotis. Registraci
jos lapai ir stovyklos mokestis 
siunčiamas VIII TS iždininkei 
v.s. Irenai Markevičienei, 17 
Agate Ave., NVorcester, MA 
01604, tel. (508) 799-5469. 
Čekiai rašomi: Lithuanian 
Scouts Association. Visos kai

nos yra JAV (USA) doleriais. 
Mokant kita valiuta, prašoma 
siųsti pakankamą sumą iškei
timui į USA dolerius, kad ne
būtų trūkumo. 

Taip pat primenama, kad 
vadovai ir vadovės stovyklon 
atvyksta šeštadienį, rugpjūčio 
8 d. Stovyklautojai atvyksta 
sekmadieni, rugpjūčio 9 d. Jei 
kurie stovyklautojai jau turi 
padare kelionių rezervacijas 
rugpjūčio 8 dienai, jie jau šeš

tadienį stovykloje bus malo
niai priimti. 

Taip pat primenama, kad 
visiems stovyklautojams, at
vykusiems lėktuvu ar trauki
niu į Bostoną. Worcester, Pro-
vidence ir Hartfordą bus pa
rūpinta transportacija į sto
vyklavietę. Jei jums bus reika
linga minima transportacija 
prašoma iš anksto apie savo 
atvykimo planus pranešti VIII 
TS transportacijos komitetui: 
Bostone — ps. Glorijai Adom-
kaitienei, Atlanto raj. LSS at
stovei, tel. (617) 696-5936, 
arba v.s Vytui Dilbai, Atlanto 
raj atstovui, tel. (617) 268-
0487. Atvykstantieji į Wor-
ces te r , MA; P r o v i d e n c e , RI; 
Har t ford , CT. kreipiasi į At
lanto raj. vadą v.s. fil. Bronių 
Narą tel. (508) 845-6325. 

Padėkite stovyklos vadovy
bei jų nelengvame pasiruoši
mo darbe laiku registruoda-
miesi. suteikdami ir pasirū
pindami reikalinga informaci
ja. Kad viskas sklandžiai vyk
tų — priklauso nuo kiekvieno 
dalyvio. Tad nedelsiant su
kruskim, nepalikdami nieko 
paskutinei minutei. 

IR 

VIII-TOS TAUTINĖS STOVYKLOS DIENŲ 
TEMOS 

TOS TS DIENA 
Draugaujam, dalinamės 
rugpjūčio 15 d. 80 METU 

LSS JUBILIEJAUS DIENA 
Džiaugiamės, didžiuojamės 
Paradas 
Bendras laužas 
rugpjūčio 16 d. — SUKAK

TUVIŲ DIENA 
Meldžiamės, švenčiam 
šv. Mišios 
Iškilmingos sueigos 
rugpjūčio 17 d. — ŠEŠTOS 

TS DIENA 
Dainuojam,šokam 
rugpjūčio 18 d. — SEPTIN

TOS TS DIENA 
Rodom, darom 
rugpjūčio 19 d. — SKAU

TYBĖS SIEKIŲ DIENA 
Pasižadam, prisiekiam 
Bendras laužas 
rugpjūčio 20 d. STOVYK

LOS TVARKYMO DIENA 
Tvarkomės, atsisveikinam 
Stovyklos uždarymas 
rugpjūčio 21 d. — 

IŠVYKIMO DIENA 
Keliaujam namo 

Rugpjūčio 9 d., — ATVY
KIMO DIENA 

Atvykstam 
Pamaldos 
Stovyklos atidarymas 
rugpjūčio 10 d., — PIR

MOS TS DIENA 
Įsirengiam. puošiamės 
Bendras susipažinimo lau

žas 
rugpjūčio 11 d., — AN

TROS TS DIENA 
Dirbam, padedam 
rugpjūčio 12 d. — 

TREČIOS TS DIENA 
Tarnaujam, mokomės 
rugpjūčio 13 d. — KET

VIRTOS TS DIENA 
Žaidžiam, vaidinam 
rugpjūčio 14 d. — PENK-

..Aušros Vartų"/ . ,Kernavės" tunto „Dubysos" draugoves naujos paukštytes po Įžodžio t a rp savo vadovių. Iš k. — 
komendaante si. Alicija Stankevičiūtė, paukštytės —Patricija Kirvaityte, Simona Markevičiūte, S a n d r a Bada-
rai te ir d raug in inke t.n. s i .Onute Utz. 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY 
Published daily except Sundays and Mondays. legal Holidays, the Tuesdays 
follovving Monday obaervance of legal Holidays as well as Dec. 26th and Jan 
2nd by the Lithuanian Catholic Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, 
IL 60629-5589. 
Periodical class postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices. 
Subscription Rates. $95.00. Foreign countries $110. 
Poatmaster: Send address changes to Draugas - 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629-5589. 
Maž inan t pašto išlaidas, pakvi tavimai u t gautas prenumeratas 
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš jo 
mokesti, pažymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata yra mokama i i anksto. 
Metams 1/2 metų 3 men. 

JAV $95.00 $55.00 ' $35.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $110.00 $60.00 $40.00 
Kanadoje (Kanados dol.) $160.00 $86.00 $58 00 
Tik šeštadienio laida: 
JAV $55.00 $40.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $60.00 $45 00 
Kanadoje (Kanados dol.) $86.00 $65.00 
Užsakant į Lietuvą: 
(Aircargo) $100.00 $55.00 
Tik šeštadienio laida $55.00 
Užsakant į užsienį oro paštu $500 00 $25000 
Tik šeštadienio laida $160.00 $85.00 

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė 
Administratorius - Valentinas Krumplis 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 

* Administracija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
* Redakcija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:00. šeštadieniais nedirba. 
* Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą ką nors skelbti. 
* Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo 
Prašome siunčiant pasilikti kopiją. 

$30.00 
$35.00 
$50.00 

LSS 1998 M. VIII TAUTINE 
STOVYKLA 
BENDRA TVARKA 

VIII Tautinė stovykla 1998 
m. rugpjūčio 8 d. iki rugpjūčio 
20 d. vyks BSA Treasure Val
ley Scout Reservation Camp, 
394 Pleasantvale Road, Rut-
land, MA, (10 mylių nuo 
Worcester, MA). Telef: (508) 
886-6693. 

Vadovai atvyksta šeštadienį, 
rugpjūčio 8 d. StoVyklautojai 
atvyksta sekmadienį, rugpjū
čio 9 d. Stovyklos atidarymas 
9 d. vakare. 

Svečių lankymasis, iškilmių 
savaitgalį — rugpjūčio 15 ir 
16 d. 

TS uždarymas — rugpjūčio 
20 d., ketvirtadienio vakare. 

Stovykloje dalyvauja LSS 
nariai,-ės, pareigūnai ir kvies
ti svečiai. 

Visi privalo būti: 
a. Registruoti pas stovyklos 

iždininkę. 
b. LSS nariai susimokėję na-

rio-ės mokestį. 
Palapines atsiveža visi vie

netai. Priedinių palapinių rei
kalais prašoma kreiptis į VIII 
TS ūkio viršininką j . s . Gintarą 
Čepą, (617 472-4956. 

Maistui gaminti veiks viena 
virtuvė — dvi pamainos. 

Krautuvėlėje bus galima nu
sipirkti vaisvandenių, ledų, 
skautiškų VIII TS ženklų, 
suvenyrų ir veiks paštas. 

Automobiliai bus statomi 
nurodytoje vietoje ir stovyk
loje nebus leidžiama važinėti. 
Atvykusių stovyklautojų in
ventorius ir kiti daiktai bus 
pristatyti nuo vartų į sto
vyklą. Prie kiekvieno daikto 
reikia pritvirtinti žemiau nu
rodytos spalvos bagažo korte-
lę: 

Brolijos — raudona 
Seserijos — geltona 
A.S.S. — mėlyna 
TS Vadijos ir bendrijos — 

žalia 
Maudymosi apsaugą paruoš 

ir tvarkys",.BSA Waterfront 
Director" ir registruoti sar
gai. Bus maudomasi nustaty
ta tvarka, vienetų vadovų, ir 
vandens sargų priežiūroje. 

Pirmoji pagalba veiks visą 
laiką stovyklos ambulatori
joje ir turės ryšį su artimiau
sia ligoninė. 

Stovykloje ir jos apylinkėse 
DRAUDŽIAMA: 

a. naudotis ar turėti alko-
holinius gėrimus, narkotikus, 
(fire erackers), šaunamus 
ginklus ir p&n. 

Nesilaikantys stovyklos 
tvarkos, vadovybės nutarimu 
bus šalinami iš stovyklos, 
pranešant jų tėvams. Mokes
tis nebus grąžinamas. 

Visi stovyklautojai privalo 
LAIKYTIS nustatytos tvar-
kos.VYKDYTI vadovybės nu
rodymus ir NEAPLEISTI sto
vyklos be vadovybės žinios. 
Kiekvienas dalyvis,-ė prašo
mas PRISIDĖTI prie stovyk
los pasisekimo: 

a. Mandagiai elgtis savųjų 
ir kitataučių tarpe. 

b Ypatingai globoti atvyku
sius iš kitų kontinentų. 

c. Savo tarpe stovykloje 
KALBĖTI LIETUVIŠKAI 

d. Kitas pastovykles lankyti 
tik nustatytu laiku. 

Stovyklaujame BSA stovyk
lavietėje, todėl stenkimės: 

a. Išlaikyti ir palikti sto
vyklavietę švarią ir tvar
kingą. 

b. Nesužaloti gamtos. 
c. Griežtai laikykimės ap

saugos ir tvarkos taisyklių. 
»d. Palikime stovyklavietę 

taip, kad vėl būtume laukia
mi svečiai. 

Budėkime! Ad Meliorem! 
v.s. Birutė Banaitienė 
VIII Tautinės stovyklos 

viršininkė 

SIETUVIEČIU IŠKYLA 

„Sietuvos" skautininkių ir 
vyr. skaučių draugovės iškyla 
šeštadienį, liepos 25 d., vyks 
Ateitininkų namų sode. Pra
džia 12 vai. Visos sietuvietės 
ir jų šeimos kviečiamos daly
vauti. Apie dalyvavimą prašo
ma iki liepos 18 d. pranešti se
sei Kirkuvienei, tel. 708-598-
0683. Dalyvaukime visos! 

BRAZILIJOS SKAUTAI 
STOVYKLAUJA 

LSS „Palangos" vietininki-
jos skautai ir skautės Š.m. lie
pos 12-19 d. stovyklauja „Li
tuanikoje". Stovyklauti buvo 
kviečiami ir neskautaujantys 
lietuvių kilmės berniukai ir 
mergaitės. Vietininkijai vado
vauja v.s. Eugenija Bace
vičienė. 
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,,Dubysos" draugoves pauk-štyt^s parodoje p n e savo kurinių Iš k Vanes-
sa RufSch, Živile Badarai te , Viktorija Biskytf, Lisa Barta.šiute ir Simona 
Marcinkevičiūte. 

„Lituanicos" tunto „Perkūno" draugovės „St ipr ių ryklių" skilties dailinin
kai prie savo kūrinių. Iš. k. — Linas Aleks iūnas , J o n u k a s Vaičikonis ir 
Paul ius Tr imakas . 

SKAUTIŠKI RENGINIAI 
Čikagoje 

Liepos 25 d.— „Sietuvos" 
vyr. skaučių ir skautininkių 
draugovės gegužinė Ateitinin
kų namų sode. Lemonte. 

RAKĖ DŪZGIA SKAUTIŠKAS 
„VABZDYNAS" 

Čikagos skautų ir skaučių ir jų jaunosios atžalėlės. Oras 

| / 0 < l / l ' l 

v . •..•.!..' 

, * k . . - . . I 

•1 - , i ' ! ! . : . i • . • • • • : ! . : . i > i j » ! '. i : i n i , . . ! ;' i i n i ' 

I- k Iraugininkas senj. skautas vytis si Ri 
1.1- H irtašius, Audrius V>k- mus ir tuntini ika 

•i-:*»» l''-rkuno" draugoves 11.-1111 n • i' vilkiukai su 
Gecevičius. vilkiukai Oreg Ruesoh. Algis Kaz-
'".: ;>•• Kic .!'•' •. • 1 h iapet ta . 

Rako stovyklavietėje Custer, 
Michigan, šią savaitę stovyk
lauja arti 160 jaunesniųjų 
skautų ir skaučių, jų vadovų 
ir vadovių. Stovyklaujama tre
jose pastovyklėse: Brolijos pa-
stovyklėje daugiau negu 40 
vilkiukų, bebrų ir jų vadovų; 
Seserijos — arti 40 paukšty
čių, ūdryčių ir jų rūpestingų 
vadovių, o Jaunųjų šeimų pas-
tovyklėje, vadovaujamoje Do
nato ir Rasos Ramanauskų su
sibūrė 70 asmenų — tėveliai 

puikus — dieną 80, o naktį 
maždaug 60 laipsnių tempe
ratūra. Stovyklautojų nuotai
ka pakili. Stovyklautojai svei
kina visus Čikagoje likusius 
brolius, seses, tėvelius ir drau
gus. Stovykla baigsis šešta
dienį, liepos 18 dieną. O ką jie 
veikė, kaip stovyklavo ir išky
lavo, stovyklai pasibaigus 
šiame puslapyje pareigingai 
atskleis pastabusis v.s. Anta
nas Paužuolis. 

Širšė 

Spal io 3 d. — Akademinio 
Skautų sąjūdžio Čikagos sky
riaus metinė šventė Willow-
brook pokylių salėje, Willow 
Springs, IL. 

Lapkrič io 15 d. — Lietu
vos Skautų organizacijos 
įs ikūrimo,, gyvavimo ir veik
los 80 metų sukakties minėji
mas Jaunimo centre. Pradžia 
2 vai. p.p. Rengia Čikagos 
Skautininkių draugovė ir Ren
gimo komitetas. 

STOVYKLOS 

Rugpjūčio 2-8 d. — vienos 
savaitės stovykla „Romuvoje" 
jaunesniems skautams,-ėms ir 
vyresniems, kurie negalės 
vykti į Tautinę stovyklą Pax-
ton, MA. 

Rugpjūč io 8-21 d. — Aš
tuntoji Tautinė stovykla JAV 
— Paxton. MA. 

EDMUNDAS VONAS, M.D., &£ 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kabame lietuviškai 
6187 S.Archer Ave. (prie Austin) 

TeL 773-565-7755 
Valandos papai susitarimą 

DR. PETRAS V.KISIEUUS 
INKSTU. POSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
172 SchHter St, Elmhurst, IL 60126 

630-941-2609 
Valandos pagal susitarimą 

ARASŽUOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS. O.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E Ogden Ave.. Suite 310 

Naperville. IL 60563 
TeL (630) 527-0090 
3825 Highland Ave.. 
ToweM,Suite3C 

Downers Grove, IL 60515 
Tel. (630) 4350120 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd, Hickory Hils. IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hickory Hite, IL 
Tel. (708)598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Nortmvestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą Kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel. 708-422-8260 

DR. V.J. VASAITIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817W.83St,Burt>ank,IL 
Tel. 708-423-6114 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773471-3300 

DR. A.B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ-AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. Tel. 708-422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pumad. 3v.p.p.-7v.v., antr. 12:30-3v.p.p. 
trec. uždaryta, kstvirt. 1 3v.p.p 
penktad. ir Jeitad. 9v.r.-12v.p.p. 

NUOLĖ STANKEV1ČIOTE, M!3" 
Board Certrfied, Intemal Medicine 

Valandos jūsų patogumui 
Hory CroM ProtesstonaJ Pavilion 

3 1 South 
UtrnjarrtnPtazaattC^lfomiaAve 

Chicago, IL 60629 
Tel. 773471-7879 

RUTH JŪRATĖ NESAVAS-
BARSKY, M.D. 

Barsky Dermatotogical Associates 
Dermatologijos ligų, odos vėžio 

specialybė 
Kosmetinė chirurgija 

• Raukšlės • Saulės dėmes 

120 Oak Brook Center Mali #318 
Oak Brook, IL 60523 

M 630-571-2630 
Kalbame lietuviškai 

IMHMI 



„LITUANICA" VĖL RUOŠIASI 
SKRYDŽIUI 

Kpt 

Šiandien, liepos 15 d. suei
na lygiai 65 metai, kai lakūnai 
Steponas Darius ir Stasys 
Girėnas savo sunkiu, kuro 
pripiltu Bellanca CH-300 Pa-
cemaker lėktuvu, pakrikštytu 
„Lituanicos" vardu, išskrido iš 
New Yorko atgal i savo tėvyne 
Lietuvą. Jų skrydis buvo 
paaukotas jaunajai Lietuvai. 

Keletą niutų prieš ju istorini 
skrydį Darius pats stovėjo 
tarp laukiančių minių Pary
žiaus Le Bourget oro uoste ir 
matė savo akimis, kai pats 
pirmasis Atlanto nugalėtojas 
Charles Lindbergh nusileido 
su savo lėktuvu „Spirit of St. 
Louis". Nuo to laiko Atlantą 
perskrido tik maža saujelė 
lakūnų. Darius 1932 m. paga
liau nusipirko Bellanca Pace-
maker lėktuvą ir pradėjo jį 
kartu su Girėnu ruošti trans
atlantiniam skrydžiui. 

1933 metais liepos 15 d. 6:35 
vai. ryte ..Lituanica" pakilo iš 
Floyd Benett oro uosto, Long 
Island saloje, Nevv York. Lie
pos 17 d. 12:36 valandą ryte, 
Berlyno laiku. Dariaus ir 
Girėno kelione tragiškai pasi
baigė. Centrinėje Europoje 
tuo metu buvo audringas oras 
ir po 37 valandų. 11 min. Li-
tuanicos sparnai atsitrenkė į 
pušį Soldino miškelyje, ry
tinėje Vokietijoje I dabartinėje 
Lenkijoje). Iki šios dienos nie
kas tiksliai nežino tikros Li-
tuanicos avarijos priežasties. 
Kiti spėliojo, kad vokiečiai 
Dariaus ir Girėno lėktuvą 
nušovė, bet tyrinėjimuose ne
rasta jokios kulkų žymės. O 
gal lėktuvas turėjo nusileisti 
dėl mechaniškų priežasčių ar 
dėl nepalankaus oro skry
džiui? Jų žygis tragiškai bai
gėsi. Lituanica niekada ne-

Dr. ARŪNAS BANIONIS 

mate Lietuvos. 
Po 65 metų transatlantiniai 

skrydžiai — tai nieko naujo. 
Beveik kiekvienas žmogus 
gali laisvai lipti į lėktuvą ir 
skristi per Atlantą. J a u ne
maža drąsių lietuvių lakūnų 
grupe yra perskridusi Atlantą 
su mažesniais lėktuvais pa
minėti Dariaus ir Girėno 
skrydžiui. Pirmiausias buvo 
JAV Karinių oro pajėgų pik. 
Įeit. Feliksas Vaitkus, kuris 
su Lockheed gamybos Vega, 
pakrikštyta „Lituanica II", 
1935 metais nuskrido iš Nevv 
Yorko iki Airijos. 60-mecio 
Lituanicos skrydžio garbei 
lakūnai E. Skušnys ir mjr. J . 
Jukn ius . savo kukliomis lė
šomis pirktu Piper gamybos 
„Cherokee" lėktuvu perskrido 
Atlantą ir nusileido Kauno 
oro uoste. Tuo pačiu metu inž. 
lakūnai Vladas Kensgaila ir 
Edmundas Jasiūnas su „Li
tuanicos" kopija simboliškai 
užbaigė Dariaus ir Girėno 
skrydį nuo Soldino iki Kauno. 
Atsiranda klausimas: kaip 
būtų tiksliausiai atkurt i Da
riaus ir Girėno žygį? 

Mažo Oregon valstijos mies
telio sandėlyje buvo atras tas 
Bellanca CH-300 Pacemaker 
konstrukcijos lėktuvas, kuris 
mažai skiriasi nuo originalios 
^Lituanicos". Lituanicos staty
bos serijos numeris (šeriai 
number) buvo 137, o šio 
lėktuvo numeris yra 133. To
kio tipo lėktuvų yra penki tik 
likę pavyzdžiai visame pasau
lyje. Šį lėktuvą surado ir nusi
pirko lietuvis lakūnas Jul ius 
Sakas . J is yra patyręs 747 
lėktuvų kapitonas lakūnas ir 
pastoviai skraido su North-
vvcst oro linijomis. Jo svajonė 
ir noras yra remontuoti šį 

Marienburgo pilies detalė. Tai buvusi stipriausia kryžiuočių pilis, kurioje planuotas ne vienas žygis į Lietuva, 
kurioje daug kartų lankęsis Vytautas Didysis — kaip svečias ir kaip įkaitas. Pilis dabar tiksliai restauruota. 

Nuotr. Viktoro Kučo 

lėktuvą, paversti jį naujuoju nicai" jau yra paskir tas 
„Lituanica" ir skristi į Kauną N688E („R" Restricted — ribo-
2003 metais, Dariaus ir 
Girėno 70 metų skrydžio su
kakties proga. Jau buvo pra
vesti pokalbiai apie šio 
būsimo transatlantinio skry
džio įgulą su akrobatinio pilo
tažo bei Europos čempijonu 
Jurgiu Kairiu bei Vilniaus 
meru lakūnu Rolandu Paksu, 
kai kpt. Sakas buvo apsilan
kęs Vilniuje. Kapitonas Sakas 
nori, kad šis lėktuvas būtų pa
verstas į naująją „Lituanica", 
bet oficialus lėktuvo vardas 
dar yra neparinktas. Dariaus 
ir Girėno, „Lituanica" lėktuvo 
registracijos numeris buvo 
NR 688E. Šis numeris buvo 
aiškiai uždažytas ant „Litua
nicos" sparnų. Kapitonas Sa
kas padavė prašymą Pederali-
nei Aviacijos Administracijai 
(FAA), kad jis galėtų šį nu
merį naudoti ant naujosios 
„Lituanicos". Naujajai „Litua-

At kurto Uari;ius ir Gi lėktuvo ..Lituanica" modelis. Nuotr. Edward Baranausko 

tas — paskyrimas daugiau ne
vartojamas). Po šito skrydžio 
lėktuvas sugrįžtų atgal į Ame
riką ir aplankytų didesnius 
lietuvių telkinius, panaš ia i , 
kaip Darius ir Girėnas p lana
vo vykdyti po savo t ransa t lan
tinio skrydžio. Po šitų skry
džių šis lėktuvas būtų padova
notas Lietuvai. Kapitonas Sa
kas tikisi, kad ši naujoji 
„Lituanica" bus „skrendanti 
istorijos pamoka" Lietuvos 
jaunimui, aviacijos pramo
nėms ir visiems lietuviams. 

Norintys prisijungti pr ie 
naujosios Lituanicos projekto 
ir kurie turi daugiau k lau
simų, gali susisiekti su kapi
tonu Saku, kuris gyvena neto
li Seattle miesto, Washington 
valstijoje. Daugiau sužinoti 
apie „Lituanicos projektą" ga
lima pasižiūrint kpt. Sako pa
ruoštą „tinklo puslapį". Pus la 
pio adresas: www.travelnet-
co.com/lituanica/index.html. 
Ten rasite daugiau informaci
jos bei lėktuvo nuotraukų. Su
sisiekti su kapitonu Saku ga
lima šiais metodais: elektro
niniu paštu — jay@travelnet-
co. com 

Laišku adresas: Ju l i u s V. 
Sakas. 10978 NE Hwy 104, 
Suite 105, Kingston, WA 
98346; tel. (nemokomas) 1-
800-223-8082, faksas: 1-360-
297-8082. 

* Generalinės prokura
tūros ir Valstybės kontrolės 
koordinacinė grupė t irs Lietu
vos komercinių bankų krizės 
priežastis bei paskolų, su
teiktų su valstybės garant i ja , 
išdavimo teisėtumą. Bendrą 
įsakymą dėl tokios grupės su
darymo penktadienį pas i rašė 
generalinis prokuroras Kazys 
Pėdnyčia ir valstybės kontro
lierius Vidas Kundrotas. 'Eitai 

Žalgirio mūšio. įvykusio 1410 m. 
liepos 15 d. ir sutriuškinusio 
kryžiuočių ordino galybę, pamin
klas mūšio laukuose Pačiame 
viršuje matyti lietuvių Vytis, sutei
kiant svarba Vytauto Didžiojo ka
riuomenei ir jų vado strategijai, 
nulėmusiai mūšio eigą. 

Nuotr. Viktoro Kučo 

Danutė Bindokienė 

Tegul laimėjimas 
stiprina, nesėkmė 

neatbaido! 
Vargiai rastume lietuvį, ne

girdėjusį Dariaus ir Girėno 
vardo. Jų drąsus, tiesiog pra
muštgalviškas noras primity
viu (žinoma, pagal anų laikų 
s tandar tus — visai moderniu' 
lėktuvuku leistis į kelionę, 
kur beveik niekas dar nebuvo 
ryžęsis keliauti, uždega nuo
tykius mėgstančių vaizduotę, 
romantikus pripildo susižavė
j imu, o „naujų pasaulių" ieš
kotojams duoda pavyzdį, ką 
galima pasiekti, jeigu iš tikro 
stengiamasi... 

Šiandien, liepos 15 d., lygiai 
prieš 65 metus, jie iš Nevv 
Yorko oro uosto pakilo lemtin
gajam skrydžiui, palikę testa
mentą, kurio pirmieji žodžiai 
nusako to didžiojo pasiryžimo 
tikslą: „Tau. Jaunoji Lietu
va'" Nors žygis baigėsi tra
giškai, jo reikšmė nesumen-
kėja, o galbūt kaip tik padi
dėja, nes ją sutvirtina dviejų 
jaunų lietuvių patriotų gy
vybės auka. 

Jeigu kam teko būti Kaune 
Karo muziejuje ir matyti 
sudužusią ,.Lituanica" — Da
riaus ir Girėno lėktuvo lieka
nas, tikrai galėjo suprasti, 
kiek reikėjo drąsos ta „ši-
puline ir medžiagine skrai
dančia mašina", be reikiamų 
instrumentų ir kitų būtinų 
navigacijos įrankių skristi ke
lis tūkstančius mylių per 
vandenyną. Kai kurie mūsų 
tautiečiai, skrisdami į Lietuvą 
milžiniškais moderniais kelei
viniais lėktuvais, skundžiasi 
skrydžio ilgiu, kelionės nepa
togumais ir galbūt nesijaučia 
per daug saugiai. Kokia t rum
pa 8 valandų kelionė atrodo 
prieš 37 vai. ir 11 minučių, 
kurias ..Lituanica" praleido 
ore, nuskridusi 3,984 mylias 
(arba 6,411 km; kai „Litua
nica" nukrito Vokietijoje, iki 
Kauno dar buvo likę 650 km). 
Tiesa, Dariui ir Girėnui nepa
vyko pirmiesiems perskristi 
Atlanto, bet „Lituanica" buvo 
pirmoji, vežusi į Europą laiš
kus „oro paštu". Deja, juos 
reikėjo išimti iš sudužusios 
„Lituanicos" ir į Kauną nu
skraidinti vokiečių lėktuvu. 

Skaitėme, kad Nevv Yorko 
Lietuvių Bendruomenė ruošė 
šio Dariaus ir Girėno žygio 
paminėjimą. St. Petersburgo. 
FL, lietuviai taip pat kukliai 
sekmadienį tą skrydi pa
minės, galbūt dar kai kur. bet 
ypač pasigendame didesnio 
renginio Čikagoje, o juk čia ir 
paminklas mūsų narsiesiems 
lakūnams tebestovi „apleistas 
ir vienas" — jeigu pasisavin
sime Maironio žodžius, kaž
kada rašytus apie Trakų pilį 

(ji dabar tikrai puikiai restau
ruota, tad ir eilėraštis jau 
nebeturi tos liūdnos prasmės). 
Kai užsienio lietuviai, ypač 
čikagiečiai, tiek dolerių suau
koja paminklų Lietuvoje at
naujinimui ar naujų pastaty
mui, geda, kad vienintelis 
tikrų lietuvių garbei visoje 
Amerikoje esantis paminklas 
nesusilaukia dėmesio. O juk 
kadaise (dar ne tiek seniai) 
čia vykdavo įspūdingi minė
jimai, su paradais, muzika, 
prakalbomis ir didelėmis žmo
nių miniomis... Mes ieškome 
kažko kažkur, o nematome 
vertybių, kurias baigiame pra
rasti savo aplinkoje. 

Neminėkime Dariaus ir Gi
rėno žuvimo sukakties — tai 
dvelkia pralaimėjimu. Prisi
minkime jų skrydžio pradžios, 
liepos 15 d., datą, kai mažoji, 
trapioji „Lituanica" pakilo ko
voti su nepaprastu nuotoliu, 
audromis, vandenynu ir dau
gelio skeptikų neįžvalgumu, o 
jos lakūnų ryžto didžiausias 
variklis buvo tėvynės Lietu
vos meilė. 

Liepos 15 d. būtina prisi
minti dar vieną lietuvių lai
mėjimo sukaktį, senesnę, sie
kiančią 1410 metus. Daugelis 
žino ir tos datos svarbą — tai 
Žalgirio mūšio, visiems lai
kams palaidojusio kryžiuočių 
ordino galybę, sukaktis, svar
bos atžvilgiu galbūt lyginti
na su Sovietų Sąjungos žlu
gimu — juk čia ta ip pat daug 
įtakos turėjo lietuviai, reika
lavę savo tėvynei laisvės po 
ilgų dešimtmečių okupacijos. 

Žalgirio mūšio triumfas ir 
Vytauto Didžiojo rolė kažko
dėl visuomet yra pastumiama 
į antrinę plotmę. Lietuva net 
buvo pasirinkusi švęsti Tau
tos šventę, susijusią ne su 
Vytauto Didžiojo laimėjimu, o 
pralaimėjimu: rugsėjo 8-oji 
buvo paskirta Vytauto vaini
kavimui Lietuvos karaliumi ir 
visalaikiam atsiskyrimui nuo 
Lenkijos, bet dėl priešiškai 
nusistačiusių Lietuvos sąjun
gininkų machinacijų iškilmės 
neįvyko. Žalgirio mūšis yra 
istorinis faktas. Kaip karalius 
Mindaugas „susitvarkė" su 
kalavijuočiais, taip Vytautas 
Didysis sudavė mirštamąjį 
smūgį kryžiuočiams. Vien dėl 
to, kad kariuomenė buvo jung
tinė su lenkais, vien dėl to, 
kad ir jo pusbrolis Jogaila da
lyvavo kautynėse, o po to 
lenkų istorikai j am ant galvos 
sukrovė visus „laurų vainik
us", bent mes neturėtume pa
miršti, kaip iš tikrųjų buvo. 
kas mūšį nulėmė. 

Nr.9 

MEILUTA 
Romano i š t r a u k a 

VYTAUTAS VOLERTAS 
Tęsinys 

— Vizą nusipirko... 
— Tėškė keturis šimtus dolerių ir nusipirko. 
— Kada nusipirko? Šiandien? 
— Aš neklausiau, o jis nesakė. 
— Taigi ne tik viza. O kaip su lėktuvu? Rytoj išva

žiuoja, tai ir bilietą turi'' 
— Matyt. Gal jau seniai rengėsi, bet tylėjo, Kai 

viską susitvarko, tada pranešė. 
— Koks velnias jaunuolius į Ameriką traukia... 
— Ir aš nesuprantu. Gražiai paklausiau, kas gi 

tave. vaikeli, iš namų varo? Jis taip pat gražiai pa
aiškino: mama. iš namų manęs niekas nevaro, tik aš 
nenoriu visą gyvenimą likti toks skurdžius, kaip tu ir 
tėvas esate. Aiškinau, kad mes nesam skurdžiai. Ir 
šitą butą turime, ir pensija yra duonai nusipirkti, o jis 
savo ir savo — toks čia butas, tokia duona, nei bran
gaus automobilio, nei nieko... Aiškinau jam, kad iš 
tuščio pradėjom gyvenimą kurtis, kad vis dėlto šį tą 
užsikrapštem. tada jis šoko į akis — koks užsikrapš-
tymas9 Draugu tėvai didelius namus pasistatė, fabri
kus įsigijo, brangiais automobiliais dūzgia, o mes lyg 

sušalę arklio gniužulai sukamės eketėje ir nieko ne
matome! Surikau ir aš, nutilk, parše, nespėjai nuo 
žemės pasistiebti, o su mama kaip su kokia kalbi! Jis 
trenkė durimis ir išbėgo šaukdamas, skurskite ir 
džiaukitės, aš Cokio gyvenimo nenoriu! 

— Kokį šėtoną užsiauginome! — Meiluta pašoko ir 
tėškė kumščiu į sieną. — Šitaip su motina kalbėti, 
tėvų neklausyti! Laukan, laukan! Tegul niekados ne
grįžta! Nereikia mums tokių vaikų, tegul eina nors į 
peklą! 

— Ar pablūdai, senas daikte? — žmonos akys pro 
miltuotus antakius žibėjo kaip juodos liepsnos. — 
Kaip tu su mama kalbėjai, kai ji prašė, kad užtartum 
jos pusbrolį, vagonan įbruktą? Ar neišvadinai jos da
vatka, kuri komunizmo kelio nesupranta? Ar nemokei 
apie naujus laikus, kuriuose seniai neturi balso, nes 
neišmano socializmo? Tai kiek tu apie Ameriką žinai, 
visą amžių ją keikęs? Savo vaikų prakeikti negali, kai 
pats nebuvai už juos geresnis. Darei, kas tau patiko, 
tai kodėl sūnų šėtonu vadini, kai jis nori eiti savo ke
liu? Geriau, kad į Ameriką važiuoja, negu kalėjiman 
eitų. Dabar jauni žmonės, net geri, lengvai virsta vagi
mis ir kitokiais žulikais. 

Šėtonas sūnus išvažiavo. Duktė gąsdindavo, skė-
ryčiodavosi, bet sėdėjo namie pas vyrą. O tas slapukas 
purptelėjo ir nėra. Porą dienų abu Meilutos plėšėsi 
vienas kitam akis ir vis negalėjo išsiaiškinti, kur tas 
viesulas ėmė pinigų. Pirko vizą, tai ir kažkokius netik
rus popierius turėjo nusipirkti. O lėktuvas? Kaip už jį 

susimokėjo? Ar tik nebus rankų susitepęs? Jei ateitų 
policija ieškoti? Geriau, kad paspruko, kad jo nėra. 
kad kažkur pasauly gyvas slampinėja. 

Gyvas? Kai šitaip netvarkingai namus palieka, 
niekas negali pasakyti, gyvas ar jau negyvas. O kur 
Amerikoje dėsis be kalbos ir be pažįstamų? Aklas kaip 
šikšnosparnis vidurdieny. Kai Meilutai reikėjo prie 
Maskvos a r apie Leningradą kokiam užkampy pasi
maišyti, j is vikriai graibėsi rusiškai ir turėjo partijos 
užvėją, O sūnui , amerikoniškai net mažo žodelio ne
žinančiam? Nesupranta Meiluta to krašto, nesusigau
do, kaip j ame įsitaiso kiekvienas žioplys. Bet gerai 
žino, kad ten balti pjauna juodus, juodi smaugia bal
tus, kad visi gatvių pakraščiai yra nustoti alkanų be
darbių, kad kapitalistai pjovė ir užpjovė Sovietų Są
jungą. Tokios žinios buvo partijoje ir tokios žinios buvo 
teisingos. 

Gerai, kad jis tada Kibirkščiui neišsitarė apie 
sūnų. Ką dabar sakytų? Prižadėjo, kad pagalbininkų 
susiras, ta i ir susiras. Paieškos, bet susiras. Jei tada 
sūnų būtų paminėjęs? Ką dabar Kibirkščiui sakytų9 

Kad pagalbininkas į Ameriką išdūmė? Koks tada tė
vas? 

Štai Tutkus . Tvirtas pensininkas, su rusais korto
mis lošia... Jį pasikalbins. 

Pasikalbino ir Tutkus sutiko Vėl Meiluta pas Ki-
birkšį, vėl viską apšneka — jie ateis sutemus prie 
statybinių medžiagų dirbtuvių, ras pakrautą sunk
vežimį ir vairuotoją, Meiluta su Tutkum turės pistole

tus, lydės krovinį į Baltarusiją. Jei pasimaišytų koks 
niekadėjas ar niekadėjai, — pykšt, pykšt! Klius ar 
neklius, palydovai liks gyvi ar neliks, visai nesvarbu. 
Meiluta tylėjo, bet jam buvo svarbu, kad jis liktų gy
vas. Dėl Tutkaus — kaip išeis, lai taip išeina. O Ki
birkštis spaude: sunkvežimis su prekėmis turi nu
riedėti ten kur skirta. 

Tai kur skirta? 
Baltarusijoje įsikūrė nauja bendrove, reikia patai

kyti į tą bendrovę. Kur jinai yra. tiksliai žinoti nerei
kia. Bet sunkvežimio šioje vietoje — Kibirkštis gerai 
nupasakojo — lauks ta pati drauge, kuri čia prieš kiek 
metų viešėjo ir kuriai Kibirkštis buvo suruošęs didelį 
priėmimą. Ar Meiluta prisimena gudę bobą, kuri 
išgeria daugiau už tris vyrus? 

Aišku. Meiluta prisiminė. Tai ta su riebaluotom 
dėmėm ant balto sijono. Kibirkščiui šios savo prisimi
nimo paslapties neišdavė, bet gerai žinojo, kad draugę 
gudę atpažins ir be balto sijono ir be Kibirkščio pirštų 
nuospaudų ant jo. 

Taip ir ištraukė jie su pirmu sunkvežimiu Baltaru-
sijon. Ištraukė per Varėną. Tada per miškus, per Čep
kelių rezervatą, per Rudnią. Vis kreivodami ir klimp
dami, kol pasiekė Katros kaimą. Iš Vilniaus kelias to
limas, bet juk \ tą pusę siuntė direktorius Kibirkštis. 
Toje pusėje, matyt, laikėsi bendrove, kuriai šįkart vežė 
marmuro plokštes. 

(Bus daugiau1 
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ISTORIŠKO JUBILIEJAUS 
IŠVAKARĖSE 

AURELI JA M. BALAŠAITTENĖ 

Š.m. liepos 15-16 dienomis 
sukanka 65 metai nuo isto
riško Dariaus ir Girėno trans
atlantinio skrydžio ir tų Lietu
vos sakalų tragiško žuvimo. 
1933 metų liepos 15 dienos va
kare jiedu pakilo primityviu, 
bet su didele meile ir pasi
šventinu paruoštu, lėktuvu, 
kuriame nebuvo jokių naviga
cijos instrumentų nei radijo, 
tik kompasas ir žemėlapis. Ry
tojaus dienos naktį „Lituani
ca" nukrito Soldino miškelyje, 
užmušdama abu lakūnus. Tuo 
tarpu Kauno oro uoste buvo 
susirinkusi didžiulė minia jų 
pasitikti su orkestru ir ovaci
jomis. Deja, liepos auksiniu 
dangumi atskrido juodu kaspi
nu perrištas vokiškas lėktuvas 
su Dariaus ir Girėno lavo
nais... Tai buvo giliausio liū-
deso diena visoje Lietuvoje. 

Kaip juose gimė mintis pa
siryžti t am nepaprastam skry
džiui? Ir Dariaus, ir Girėno 
gyvenimas buvo labai pana
šūs. Jiedu abu gimė Lietuvoje 
1896 metais. Stepono Dariaus 
tėvas buvo Jonas Jucevičius 
— Darašius, kuriam mirus, 
Dariaus motina ištekėjo už 
Degučio. Ilgainiui Steponas 
pasivadino Juciumi, vėliau, 
atvykęs į Ameriką, savo pa
vardę pakeitė į Darašių, o 
1917 metais, kilus minčiai 
skristi per Atlantą į Lietuvą, 
nutarė pasivadinti lietuviš
kiau skambančiu Dariumi. 

Stasys Girėnas buvo Juozo 
Girskio šešiolikos vaikų jau
niausias sūnus. Jo tėvai ir 
dauguma brolių bei seserų 
mirė, j am dar būnant vaiku. 
Prieš pat Pirmąjį pasaulinį 
karą, likimo vedami, Darius ir 
Stasys imigravo į Ameriką ir 
apsigyveno Čikagoje. Stasys iš 
pradžių pakeitė savo pavardę 
į Girch, sekdamas lietuvių 
imigrantų pavyzdžiu, tačiau 
prieš skrydį į Kauną jis pasi
vadino Girėnu. 

Prasidėjus Pirmam pasau
liniam karui, Darius tarnavo 
Prancūzijoje su Amerikos ar
tilerijos batalionu, buvo su
žeistas, apnuodytas vokiečių 
naudotomis dujomis. Apdova
notas medaliu už drąsą. Karui 
pasibaigus, grįžo į Lietuvą, 
išmoko skraidyti ir tapo kari
nio lėktuvo pilotu. Jis vedė, 
sulaukė dukros Nijolės, o 1927 
metais nutarė grįžti į Ame
riką, bet žmona atsisakė ir 
liko Lietuvoje. Pakeliui į Ame
riką jis turėjo sustoti Pary
žiuje kaip tik tuo metu, kai 
jame nusileido transatlantinio 
skrydžio herojus Charles Lind-
bergh. Tai buvo momentas, 
kuris Darių įkvėpė išgarsinti 
Lietuvos vardą skrydžiu per 
Atlantą. Tuo tarpu Stasys Gi
rėnas, atitarnavęs kariuome
nėje kaip karo bazės lėktuvų 
mechanikas, mokėsi skraidyti 
ir įsigijo komercinio piloto lei
dimą. Girėnas Darių pirmą 
kartą susitiko Čikagoje, jam 
grižus iš Paryžiaus. Dariui 
pasiūlius mintį skristi per At
lantą, jai entuziastiškai pri
tarė Girėnas. Sukaupę savo 
kuklias santaupas, jiedu nu
pirko vartotą šešių vietų lėk
tuvą Bellanca. Jam buvo rei
kalingas pagrindinis remon
tas, bet stigo pinigų. Amonkos 
lietuvių tarpe pasklidus gan
dui apie numatytą skrydį, iki 
1932 metų organizacijos ir pa
vieniai asmenys paaukojo per 
4.200 dolerių, kas buvo ne
lengva, nes tuo metu Ameri
koje sia-jtė nedarbas. Pavyko 
įsigyti naują variklį, stipresnę 
nusileidimo įrangą, kuro tan
kus, naujas padangas, patobu
linti lėktuvo sparnus. Deja, 
navigaciniams įrankiams ne
buvo lėšų, (radijui ar valdo
mam propeleriui). To nepai

sant, Darius ir Girėnas 
pasiryžo skristi per Atlantą, 
pasitikėdami savo patirt imi ir 
ryžtu. Galutinai pakrautas 
lėktuvas svėrė 8.300 svarų, 
tačiau jame nebuvo nei pa
rašiutų, nei gelbėjimosi ratų 
a r kitų apsaugos priemonių, 
kad neperkrautų lėktuvo, tu
rinčio sunkų kuro kiekį. Be to, 
reikėjo lėktuvui duoti t inkamą 
vardą, nes jis tik buvo pažy
mėtas numeriu NR688E, ku
rio raidė „R" reiškė 'restric-
ted', tuo skraidymo leidimą 
apribojant tik pilotais. Po dau
gelio lėktuvo vardo siūlymų, 
apsistota ties „Lituanica", kurį 
pasiūlė čikagietis Antanas 
Vaivada. 1933 m. balandžio 30 
dieną Dievo Apvaizdos baž
nyčioje „Lituanicos" krikšto 
proga kun. I. Albavičius auko
jo iškilmingas Mišias, giedant 
Lietuvos Vyčių „Dainos" cho
rui, bet, kilus lietui, krikšto 
ceremonija buvo nukelta į ge
gužės 6 dieną. Čikagos oro-
uoste prelatas Krušas „Litua-
nica" pašventino, o Dariaus 
motina į propelerį sudaužė bu
telį šampano. 

Kitą rytą lakūnai nusileido 
Newark, NJ., kur juos pasiti
ko oro uosto direktorius, ži-
niasklaidos atstovai, j ie buvo 
pagerbti pokyliu, o New Yorko 
miesto administracija juodu 
priėmė kaip garbingus svečius 
ir veltui parūpino viešbutį. 
Deja, beveik iki vasaros vidu
rio reikėjo laukti leidimo 
skristi per Atlantą, o lakūnai 
nedrįso be leidimo leistis į ke
lionę, kurios nuotolis ta rp 
New Yorko ir Kauno yra 4,466 
mylios. Jiedu tikėjosi Kauną 
pasiekti per 40 valandų, pasi
tikėjo kuro kiekiu, lėktuvo 
ištverme ir savo patirtimi. 
Pagaliau liepos 15 dienos va
kare, pasikrovę lėktuvą geria
mu vandeniu, kava, užkanda, 
vaisiais, įrankiais ir net pašto 

maišu, buvo pasiruošę pakilti, 
nors iš Paryžiaus atėjo tele
grama su įspėjimu, kad Euro
poje siaučia audros, o mete
orologai aiškino lakūnams, 
kad, jei jie skris 100 iki 125 
mylių greičiu, pateks į audrą, 
prieš pasiekdami Kauną. Ne
paisant perspėjimo, jiedu pa
kilo su laimingo skrydžio vilti
mi, taip pat pasaulyje pirmieji 
nešini oro pašto siuntą. 

„Lituanicos" pakilimą stebė
ję, jaudinosi, kai lėktuvas, 
riedėdamas artinosi prie skry
džio tako galo, kol pagaliau 
vos dešimties metrų nuotolyje 
pakilo į viršų ir pamažu kilo 
aukštyn. Deja, i ž 37 valandų 
ir 11 minučių „Lituanica" su
dužo Soldino miškelyje. 

Kur tos katastrofos priežas
tis? Liepos 16 dienos vakare 
„Lituanica" buvo pastebėta 
šiaurės rytų Vokietijoje, nes ji 

CLASSIFIED GUIDE 

Dariaus-Girėno paminklo šventinimo iškilmės 1935 m. liepos 28 d. Marąuette parke. Dalyvavo 
apie 15,000 žmonių. 

Nuotr. Angelės Simutienės 

buvo lengvai matoma dėl savo 
ryškiai oranžinės spalvos. 
Lėktuvui ar t inant is prie Len
kijos sienos, kilo stiprus viesu
las. Kad išvengtų katastrofos, 
jiedu keitė kryptį. Po vidur
nakčio „Lituanica" buvo pa
stebėta žemai skrendanti virš 
koncentracijos lagerio, apie 
120 mylių į šiaurės rytus nuo 
Berlyno. Skrisdami ta pačia 
kryptimi toliau, jie prisiartino 
prie Soldino. Spėliojama, kad. 
pama tę pamiškėje pievą, nu
tarė nusileisti ir palaukti, kol 
praeis audra . Leisdamiesi že
myn, nubraukė medžių vir
šūnes apie 200 pėdų nuo ka
tastrofos vietos. Vienas ūki
ninkas vėliau tvirtino, gir
dėjęs skrendant lėktuvą ir 
didelį trenksmą. Rytojaus rytą 
„Lituanicos" likučius rado mo
terys, r inkdamos žemuoges ir 
grybus. Dariaus kūnas gulėjo 
šalia lėktuvo, o Girėno kūnas 
liko piloto kajutėje. Dar žibėjo 
baterijinė lemputė, o laikrodis 
sustojo 36 minutes po vidur
nakčio. Vokiečių kariškiai at
vyko saugoti katastrofos vie
tos, k a d apgintų nuo plėši
kavimo ir suvenyrų gaudytojų. 
Pagal iau „Lituanicos" likučiai, 

TARP MŪSŲ KALBANT 
JIE ŽUVO, O MES DAR VIS GYVENAME 
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S. Danu? ir S. Girėnai. 

1933 ra. iiepos 17 d. Kauno 
oro uoste susirinkusi tūkstan
tinė žmonių rriir.'a. tarst nu
jausdama artėjančią nelaimę, 
dainavo apie šakalėlį, kuris 
atmušė sparnelius į sausą egle
lę. Anot liaudies posakio, dai
navo, dainavo Į ir išdainavo. 
Sparnuoti lietuviai Darius ir 
Girėnas žuvo ' ' Soldino gi
raitėje, tuometinėje Vokietijos 
giraitėje. Jų sužaloti kūnai, pa
guldyti karstuose, vėliau buvo 
atskraidinti į Kauną. 

linta. Nors vėliau Chicago 
Park District teikėsi paminklą 
nuvalyti ir aikštelę aptvarkyti, 
tačiau nedėkingų oro sąlygų 
ardomam paminklui nebuvo 
parodyta t inkamo dėmesio. O 
jis prašėsi ir tebesiprašo dera
mo dėmesio bei atnaujinimo. 
Park District, kuris rūpinasi 
visais jų žinioje esančiais pa
minklais, laukė ir tebelaukia 
lietuvių visuomenės paramos. 

Pirmiausiai apie paminklo 
atnaujinimo reikalingumą bu
vo pakalbėta Amerikos Lietu
vių radijo laidose ir parašyta 
„Draugo" dienraščio pusla
piuose. Paskui atsiliepė JAV 
lietuvių inžinierių ir archi
tektų sąjunga. Sąjungos valdy
ba paruošė paminklo atnauji
nimo planą ir jį įteikė Chicago 
Park District vadovybei. Taip
gi buvo sudarytas paminklo at
naujinimo komitetas ir banke 
atidaryta einamoji sąskaita. 
Deja, iki šiol nesulaukta dides
nio atgarsio. 

Anądien, vienas pažįstamas Amerikos lietuvių pastango 
lakūnų lavonai, jų asmeniniai mįS ; Čikagoje. Marąuette Par- tautietis, kalbėdamas apie pa-
daikteliai ir pašto maišas ke, žuvusiųjų atminimui buvo minklo likimą, pasakė, kad 

pastatytas didirfgas pamink
las. Juo didžiavosi savi, gerbė 
svetimi. Ilgainiir, deja, šis pa
minklas tapo neklaužadų tai
kiniu. Jis buvo ištepliotas, iš-
bjaurotas, o paminklą supanti 
aikštelė priteršta, prišiukš-

buvo atgabent i į Kauną Vokie
tijos vyriausybės parėdymu, o 
Lietuvos paštas adresatams 
pr is ta tė pirmuosius oro pašto 
laiškus. 

Prasidėjo spėliojir. i dėl ka
tastrofos priežasties. Specia
listai tvirtino, kad tai įvyko 
dėl mechanizmo sugedimo ar 
gal buvo pakrikęs aukščio ma
tuoklis. Taip pat tai galėjo 
įvykti del audros ir pilotų nuo
vargio, nors pradėjo sklisti 
gandai , kad vokiečiai pašovę 
lėktuvą. Tą griežtai paneigė 
skrodėjai ir balzamuotojai. ofi
cialiais laiškais informuoda
mi Lietuvos vyriausybę, kad 
lakūnų kūnuose nerasta šo
vinių žaizdų. 

Lietuva tų kilnių sakalų 
vardą įamžino, jiems statyda
ma paminklus , jų vardais pa
vadindama gatves, aikštes, til
tus , mokyklas. Kauno Karo 
muziejuje po stiklu yra ne
papras ta i puikiai ats tatyta 

„Lituanica". išdėstyti Dariaus 
bei Girėno asmeninių doku
mentų likučiai, o legendari-
niame Puntuko akmenyje 
iškalti Dariaus ir Girėno vei
dai. 1993 metais Lietuvos 
Bankas išleido dešimties litų 
banknotą, kurio vienoje pusėje 
yra Dariaus ir Girėno, o kitoje 
pusėje „Lituanicos" nuotrau
kos. Reikia tikėtis, kad tą 65 
metų istorinio skrydžio su
kaktį iškilmingai paminės ir 
Lietuva, ir visi plačiajame pa
saulyje gyvenantys lietuviai. 
Tas dviejų Lietuvos sakalų 
transatlantinis skrydis Lie
tuvą amžiams įrašė į pasau
linės aviacijos istorijos lapus. 

Karmėlavos oro uoste, liepos 2 d mimnčiame 10 metų sukakt). publika galėjo apžiūrėti Karimi) oro pajėgu nai
kintuvą Nuotr Eltos 

gerų norų negana. Be abejo, 
tai yra teisybė. Yra manan
čių, kad paminklą vertėtų iš
kelti į kurią kitą, gausiau lie
tuvių gyvenamą vietovę. Ten
ka priminti, kad vieta negali 
būti keičiama. Be to, jiems 
reikėtų priminti galimas pa
minklo išardymo, pervežimo 
ir perstatymo išlaidas. Paga
liau reikėtų rimtai pagalvoti 
ir apie paminklo paskirtį. Juk 
jis privalo ne tik saviems, bet 
ir svetimiems byloti apie lie
tuvių ryžtą ir pasišventimą. 
Na, jeigu atsirastų perkėlimo 
galimybių, tai rašantysis 
siūlytų jį iškelti į patį miesto 
centrą. 

Pone Dieve, jau spėjo pra
bėgti 65-keri metai nuo tra
giško skrydžio. Šiomis dieno
mis vienur kitur yra rengiami 
šiokie tokie Dariaus ir Girėno 
skrydžio, jų žūties paminėji
mai. Mūsų gyvenamajame 
mieste, kurį vadiname pasau
lio lietuvių sostine, atrodo, 
niekas neplanuoja reikšmin
gesnio paminėjimo. Kitados 
Čikagoje Dariaus ir Girėno 
skryd*io sukaktimis pasirū
pindavo Amerikos legiono 
Dariaus ir Girėno posto vado
vybe. Iškilmėse būdavo sako
mos prakalbos, dedami vaini
kai ir t. t. Prie paminklo 
susirinkdavo tūkstančiai žmo
nių. Bėgant metams, daug 
kas pasikeitė. Gerokai pra
tuštėjo lietuviškasis Mar
ąuette Parkas, o Dariaus ir 
Girėno postas jau rūpinasi 
savo pastato pardavimu. Vis 
dėlto reikėtų sukrusti, pasi
temti ir teigiamai išspręsti 
paminklo atnaujinimo klau
simą. Šio klausimo sprendi
mui reikalinga vieninga čia-
gimių. vėliau ir vėliausiai į šį 
kraštą atvykusių lietuvių tal
ka bei parama. 

Petras Petrut is 

ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO 
ELEKTROS 

ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMCmi0.hUVMU,SVEKMWr 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapoks ir Off. Mgr. Aukse 
S. Kans kalba lietuviškai. 

FRANK 2APOLIS 
32081/2 Weet 95th Street 

Tsi (706) 4244654 
(773) 581-8654 

STASYS CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plyteles; "skSngs", 

"soHits". "decks', "gutters*, plokšti 
ir "shingte" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
, S.Benets, te/. 630-241-1912.. 

GREIT PARDUODA 

*5J5| RE/MAX 
^ R E A L T O R S 

(773) 586 5959 
(708)425-7160 

RIMAS L.STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

RIVERDALE AUTOMOTIVE 
Padėsime parduoti, suremontuoti arba 

pigiai nupirkti automobili mūsų aikštelėje 
arba auto-varžytinėse Padėsime persiųsti 
automobili, motociklą ar komercinę siunta 
į Lietuvą. Reikalingas skardininkas 

M » » f l | 

Parduodu naują, 
apšildomą ligonio lovą ir 

elektrinį „scooter" 
už $1,500. Skambinti: 

tel. 773-523-8939. 

SIUNTINIŲ PERSIUNTIMAS 
IR PRISTATYMAS \ NAUMUS 

SIUNČIAME 
MR C ARGO 

LAIVU 

Pinigų 
persiuntimas, 
amerikietiški maisto' 
komplektai per 2 sav. 

, ,.\ n' (••ar.ija _'.,!t K M I I ;I tci''oia:S 
800-775-7363 • 773-434-7919 
888-615-2148 • 216-481-0011 
914-258-5133 • 813-367 5663 
412-381-6281 • 716-223-2617 

Lietuvos Respublikos karinių jūrų pajėgų laivas 
V Ė T R A 

Šių metų liepos 23-26 dienomis, seniausias JAV karo laivas 
U.S.S. Constitution švęs savo 200-ju metu jubiliejų. J šią 
švente organizatoriai sukvietė laivus iš daugelio pasaulio šalių, 
taip pat ir iŠ Lietuvos. Ši šventė vyks Bostone, ir į ją atplaukia 
Lietuvos karo laivyno laivas VĖTRA. 

Kelionė per Atlantą, bei dalyvavimas šventėje taps 
istoriniu įvykiu, nes pirmą kartą Lietuvos karo laivas viešės 

Amerikos uoste. 
Lietuvos Karo Laivyno vadas kontra-admirolas Raimundas 

Baltuška kviečia Amerikos lietuvius kartu su Lietuvos 
jūrininkais atšvęsti šią švente ir istorini įvyki. Kviečiame Jus, 
Jūsų vaikus, šeimas ir draugus aplankyti „Vėtrą" uoste (Black 
Falcon Terminai, So. Boston) liepos 24 ar 25 d., nuo 1 p.p. iki 4 
p.p. Ypač kviečiame dalyvauti jų Priėmime, kuris (vyks liepos 
24 d., 7:30 v.v. Lietuvių Piliečių klube., 368 W. Broadway, So. 
Boston, MA, trečio aukšto salėje. Tai yra vienkartinė proga. 
Taip pat kviečiame pasirašyti šios istorinės šventės programos 
knygutėje. „Sponsoriams", kurie pasirašys, bus specialus 
(V.I.P.) priėmimas „Vėtros" laive. 

Bostono Lietuviu Organizacijų 
„Vėtros" Priėmimo Komitetas 

Gintaras Čepas 57 Edgemere Road, Quincy, MA 02169 
TeL 617-472-4956 (n.); 330-8104 (d.) 

„Vagos" knygų salone liepos 10 d. pristatytas naujas specializuotas 
žurnalas „Lithuanian Foreign Policy Revievv" („Lietuvos užsienio politi
kos apžvalga"). Su ką tik išleistu žurnalu jo vyriausias redaktorius Vy
tautas Žalys. Nuotr Eltos 

Birželio 30 d. Andrius Ruzas laimėjo 11 tautines olimpiados jojimo 
varžybas Vilniuje. Vingio parke Nuotr Elton 



Antrosios pasaulio lietuvių dainų šventės, vykusios pirmosiomis liepos dienomis Vilniuje, dalyviai. 
Nuotr. Eltos 

DAINŲ DIENA 
Palyginus su šokėjais mes, 

dainininkai, turėjome leng
vesnį gyvenimą ir daugiau 
laisvo laiko. Dalis mūsų at
skridome į Vilnių pirmadienį, 
o pirmoji repeticija įvyko tik 
ketvirtadienį, liepos 3 d. 

Į Mokslų akademijos salę 
buvome pakviesti visi užsienio 
lietuvių chorai. Su daina, na
miniais sūriais ir alumi mus 
pasitiko Mokslo akademijos 
choristai. Sveikinimo žodį tarė 
Dainų dienos dirigentas, Mu
zikos akademijos profesorius 
Povilas Gylys. Režisierė — 
chorų tvarkytoja Aurelija An-
driejauskaitė pristatė Dainų 
šventėje dalyvaujančius užsie
nio lietuvių chorus. Iš viso jų-
25. Daugiausia chorų, kurie 
atsiuntė savo atstovus, buvo iš 
JAV-10. Australija sudarė 
jungtinį chorą iš 5 chorų at
stovų. Kanadai atstovavo du 
chorai — Aušros vartų parapi
jos choras iš Hamiltono ir To
ronto jungtinis choras. Iš Ru
sijos atvyko net 3 chorai. Po 
vieną chorą atsiuntė Argenti
na (.Atmintis"), Didžioji Brita
nija („Gimtinė"), Vokietija 
(Vasario 16-sios gimnazijos 
choras). Lenkija („Dzūkija") ir 
Ukraina („Viltis"). Repeticijoje 
jautėmės puikiai, nes ją 
pravedė Darius Polikaitis, su 
kuriuo Čikagos choristai re
petavome jau nuo gegužės mė
nesio. Tik dainą „Viena šeima 
— viena tauta" dirigavo jos 
muzikos kompozitorė Rita 
Kliorienė. Darius, negailėda
mas nei laiko, nei energijos, 
paruošė kasetes su atskirų 
balsų partijomis. Galėjome re
petuoti net važiuodami 
mašina. Dainos viena už kitą 
gražesnės ir tokios artimos 
širdžiai, kad nejučiom mintys 
nukeliaudavo paskui žodžius. 
Dainuoji sau įsijautęs „kur 
bėga Šešupė, kur Nemunas 
teka..." kol čaižus signalas 

primena, kad esi Cicero gatvės 
spūstyje, o ne gražiojoje Lie
tuvėlėje ir kad ne Birutės dai
na čia skamba... Įdėto darbo 
rezultatus pajutome jau pir
moje repeticijoje. Čikagieciai 
gerai mokėjome visas dainas. 
Tuo tarpu girdėjome nusi
skundimų iš kitų choristų, 
kad tą dainą jie labai mažai 
repetavo, o tos, žiūrėk,, ir vi
sai nesimokė. Po repeticijos 
visi chorus ruošusieji vadovai 
buvo pakviesti į sceną ir ap
dovanoti atminimo medaliais, 
knygelėmis apie Dainų šventę. 
Jiems buvo įteikti ir pakvieti
mai į susitikimą su preziden
tu. 

Repeticijai pasibaigus, auto
busais grįžome į savo vieš
bučius ar bendrabučius, kur 
laukė sotūs pietūs ir daug 
laisvo laiko: kita repeticija nu
matyta tik šeštadienį, liepos 4 
d. Renginių Vilniuje šiomis 
dienomis tiek, kad nebežinai, 
ką rinktis.. Dainų šventės kon
certai paskendo daugybėje 
Mindaugo karūnavimo dienai 
ir Valstybės atkūrimo 80-čiui 
skirtų renginių jūroje. Dar 
vienas jubiliejus — Vinco Ku
dirkos Tautiškos giesmės 100-
tis. Ta proga vienetų vado
vams bei šventės organizato
riams buvo įteikti specialūs 
medaliai su dviem giesmės 
taktais. 

Pirmoji repeticija Vingio 
parko estradoje prasidėjo niū
rokai. Autobusais, lengvomis 
mašinomis ir pėsčiomis per 
parką estrados link plūdo 
žmonės. Susirinkom minios 
žmonių, o kur eiti, ką daryti 
— nežinom. Darius Polikaitis 
mums paaiškino, kad užsienio 
lietuvių chorams paskirtos 
pirmosios centrinės tribūnos 
eilės. Rado savo vietas ir kiti 
chorai. Kadangi repeticija pra
sidėjo nuo jungtinių chorų re
pertuaro, tribūnose turėjome 

tilpti visi chorai — mišrūs, 
vyrų moterų ir jaunimo — su
sispaudę, susigrūdę, bet kaip, 
ne pagal balsus, sustoję. O dar 
lietus prasidėjo, per išskleis
tus lietsargius nematom diri
gento. Ką darysi, juk ir Č. Sas
nausko dainoje, Maironio žo
džiais, yra tokia eilutė „Mes 
tavo per amžius suvargę vai
kai". Nors ir tokiom sąlygom 
— traukiame iš širdies namie 
paruoštas dainas. Juk ir ant 
dirigento lyja. Ir, atrodo, gam
ta pasidavė. Skambant S. So
deikos dainai B. Brazdžionio 
žodžiais „Šiaurės pašvaistė", 
tuoj po eilutės „Lietuva, žemės 
žodis -švenčiausias, Lietuva, 
žemės laimė šviesi", dangus 
prašvito, pasirodė saulutė ir 
daugiau nebelijo iki repeticijos 
pabaigos. Daina keitė dainą, 
dirigentai dirigentus. Vis lau
kėme pakyloj pasirodant Da
riaus Polikaičio, bet taip ir 
nesulaukėm. Darius šiemet 
dirigavo jungtiniam jaunimo 
chorui, atliekant dainą „Lie
tuva — dainų šalis". Kai es
tradoje likome tik mišrūs cho
rai, visai atsigavome. Pra
dėjome jausti dainavimo mil
žiniškame chore malonumą, 
akys pamatė žalią parko grožį. 
Parkas 15-16 amž. priklausė 
Radvilom. Vėliau jėzuitai jį 
perdarė, sutvarkė. 18 amž. 
parkas jau vysk. Masalskio 
nuosavybė, po to Potockų ir 
Zubovų. Per 1812 m. karą par
kas labai nukentėjo. Jį nusi
pirko caras Aleksandias I. 
Vėliau parkas atiteko Vilniaus 
universitetui. 1920 m. cia 
įkurtas Botanikos sodas. Es
trada, kurioje telpa 30,000 at
likėjų, pastatyta 1960 m. 
Šiemet dainų šventėje daly
vauja netoli 15,000 choristų. 

Vakare vieni ėjome į ansam
blių vakarą Kalnų parke, kiti į 
šokių dienos generalinę repe-
ciją „Žalgirio" stadione. Cho
ristų generalinė repeticija sek
madienį beveik sutapo su 
šokių dienos koncertu. 

Seimo pirm Vytautas Landsbergis Antrosios pasaulio lietuvių šventes atidaryme Vilniaus Simono Daukanto 
aikštėje liepos 3 d. Nuotr Eltos 

Sekmadienį, liepos 5 d. Vin
gio parke atsiradome 7:30 
ryte. Oras buvo puikus visą 
dieną. Repetavome chorų įėji
mą į estradą. Estradoje nebe-
sįjautėme pasimetę. Pakartoję 
mišrių chorų programą, bu
vome laisvi, kol repetavo kiti 
chorai. Aplink estradą ir žiū
rovų veją gausybė prekybi
ninkų siūlė užkąsti, atsigai
vinti gėrimais, apsipirkti. Tu
rėjome laiko pasikalbėti, pa
bendrauti su choristais, atvy
kusiais iš kitų kraštų ir 
miestų. Mūsų rūpestingoji va
dovė Inga norinčius pakvietė 
parvažiuoti autobusu į ben
drabutį papietauti. Po per
traukos iki 3:00 p.p. repeta
vome jungtinių chorų reper
tuarą. Vėl dvi valandos lais
vos, o 5:30 p.p. prasidėjo ge
neralinė repeticija. 

Ir štai išaušo Dainų diena. 
Visi susirūpinę žvalgomės į 
dangų. 2 vai. p.p. autobusas 
paima šventės dalyvius, esan
čius Kultūros darbuotojų tobu
linimosi centro bendrabutyje. 
Su mumis važiuoja ir Dainų 
dienos meno vadovas Petras 
Bingelis bei kiti dirigentai. 
Kaip visuomet, užsukame į 
„Lietuvos" viešbutį pasiimti 
Čikagos „Vyčių" ir New Yorko 
„Putino" choristų. Gedimino 
aikštėje išlipame ir einame ri
kiuotis į užsienio atstovams 
skirtą L. Stuokos-Gucevičiaus 
gatvę. Eisenoje dalyvauja visi 
Dainų šventės dalyviai. Kiek
vienas vienetas gavo paruoštą 
medinę, kryžiaus formos em
blemą su valstybės, miesto ir 
vieneto pavadinimu.- Nors bu
vome tik trys, tokį atpažintiną 
ženklą gavome ir mes, Operos 
choro daininkes. Kvietėme A. 
Seniūną mums padėti, bet jis 
nešė „Vyčių" užrašą. Teko 
pačioms nešti savo „kryžių". 
Gal valanda praėjo, kol ir 
mūsų kolona pajudėjo. Abipus 
Gedimino prospekto žmonės 
entuziastingai plojo, sveikino 
mus, įteikinėjo gėlių puokštes. 
Girdėjome šūkius „Sveika Či
kaga", „Ačiū, kad atvykote" ir 
pan. Ir mes negalėjome likti 
abejingi — visą, daugiau kaip 
3 kilometrų kebą šypsojomės, 
mojavome rankomis. „Daina
vos" choras traukė liaudies 
dainas, šokėjai skandavo svei
kinimus Lietuvai. Žmonių 
nuoširdumas mus šildė ir su
teikė energijos. Nepajutome, 
kaip atsidūrėme prie Vingio 
parko estrados. Saulutė taip 
pat maloniai šypsojosi. Bet tik 
iki šventės pradžios. Kai tik 
išsirikiavome įėjimui į sceną, 
prapliupo lietus. Šventė vis 
tiek prasidėjo. Žiūrovai pa
sislėpė po skėčiais. Pirmoje 
eilėje sėdėjo prezidentas V. 
Adamkus, V. Landsbergis, A. 
Brazauskas. Jokių specialių, 
apsaugotų nuo lietaus, vietų 
valdžios atstovams neparuoš
ta. Dainų šventėje visi lygūs. 
Dainų dienos atidarymo ce
remonijai einant į pabaigą, lie
tus aprimo ir prieš choristus 
atsivėrė nepakartojamas vaiz
das: danguje sužibo nepapras
to grožio ir ryškumo vaivo
rykštė. Lyg atkartodama 
estrados stogo formą, ji sime
trišku lanku apglėbė žiūrovus. 
Visas milžiniškas choras ne1 

ištvėrė ir pradėjo sutartinai 
šaukti „Vaivorykštė, vaivo
rykštė". Tik tada žmonės apsi
suko ir išvydo tą gamtos ste
buklą. Pradėjo ryškėti ir an
troji vaivorykštė — ne toks 
dažnas gamtos reiškinys. 

Mišrių chorų pasirodymą 
pradėjome J. Dambrausko 
„Malda už tėvynę". Manau, 
niekad nebuvome atlikę jos 
taip nuoširdžiai. Tikėjome, 
kad Viešpats išgirs mūsų bal
sus, išklausys mūsų malda
vimų. Mes taip norėjome, kad 
šventė pavyktų... Be keleto 
pakrapnojimų, lietaus dau
giau nebuvo. Dainų šventė 
įsisiūbavo. J. Naujalio „Dainų 
dainelė" Maironio žodžiais ir 
S. Sodeikos „Šiaurės paš

vaistė" (V. Jakubėno muzikine 
redakcija, B. Brazdžionio 
eilės) rūpesčio nekėlė. Jaudi
nomės prieš dainą „Žemaičių 
plentas" (žodžiai M. Marti
naičio). Po pirmos repeticijos 
atsirado nuomonių, kad ši 
chorams per sunki ir gali su
gadinti visą pasirodymą. Nei 
dirigentas,nei choristai ne
norėjome su tuo sutikti ir pa
siduoti. Tai tikrai nelengva 
daina dermės ir ritmo 
atžvilgiu. Antroje repeticijoje 
jai skyrėme daugiau laiko. 
Neskambėjo ir skudučių parti
ja. Buvo rasta išeitis — sku
dutininkai atskirti nuo orkes
tro ir pastatyti ant pakylos 
šalia kartu dainavusios so
listės R. Maciūtės. Ir mūsų 
pastangos pasiteisino. Įveikė
me ir kitą, kiek lengvesnį, bar
jerą — J. Tamulaičio iš
plėtotą liaudies dainą „Buvo 
dūda Vilniuj". Tai iš pažiūros 
lengva, vaikiška dainelė, bet 
reikalinga atidumo, dainuo
jant daug kartų pasikarto
jančias monotoniškas frazes. 
Ne visi vadovai, ruošusieji 
chorus, skyrė jai pakankamai 
dėmesio. Nors ir ne visai pre
ciziškai, „Dūdą" atlikome ne
blogai. Po šių dainų buvo A. 
Raudonikio „Jūra" (V. Bložės 
žodž.) — labai melodinga ir 
skambi daina. Ją atlikome 
lengvai ir su pasitikėjimu. Ir 
su pasiūbavimais. Jautėmės 
laimingi ir norėjome pratęsti 
tą malonumą. Nelaukdami 
žiūrovų reakcijos, patys cho
ristai pradėjo skanduoti;" pa-
kartot, pakartot. „Dirigentui 
teko paklusti, ir Vingio parke 
vėl subangavo Baltijos jūra. 

Tuo mišrių chorų pasiro
dymas baigėsi. Estradą užlei-
dome moterų ir vyrų chorams. 
Po to su smagia programa 
pasirodė pučiamieji orkestrai. 
O kai estradą užpildė jaunimo 
chorai, prasidėjo nenumatyti 
dalykai — ko ne kiekviena 
daina, pačių choristų reikala
vimu, buvo kartojama. 

Po ilgesnės, negu tikėjomės, 
pertraukos vėl išsirikiavome 
estradoje baigiamajam jungti
nių chorų pasirodymui. Jauni
mas vėl norėjo dainų kartoji
mo. Teko jų entuziazmą slo
pinti ir, užuot „pakartot". 
skambėjo galingas „ačiū" at
liktos dainos dirigentui. Virš 
programos, tremtinių choro 
pageidavimu, dainavome „Leis
kit į tėvynę". To įsisiūba
vusiam chorui dar neužteko ir 
estradą sudrebimo „Ant kalno 
mūrai". 

Bet viskas turi pabaigą. Už
geso ir dainų šventės ugnis. 
Ketveriems metams — iki 
2002-jų 

Aurelija Dobrovolskienė 
Vilnius 

• Tinginiavimas gali atrody
ti patrauklus, bet darbas duo
da pasitenkinimą. 

Anna Frank 

DRAUGAS, trečiadienis, 1998 m. liepos 15 d. 

A.tA. 
KAZYS SEKMAKAS 

Pranešame, kad po trumpos, sunkios ligos, 1998 m. liepos 
9 d., 7:30 vai. ryto mirė inžinierius, chemikas, išradėjas, 
Kauno technologijos universiteto Garbės Daktaras Kazys 
Sekmakas. 

Mirė Lietuvoje, sulaukęs 78 metų. 
Gimė Kaune. Išgyveno Amerikoje 49 metus. 
Gyveno Michiana, Michigan ir St. Pete Beach, FL. 
Dideliame liūdesyje pasiliko žmona Birutė Adomavičiūte, 

duktė Rita su vyru Myron Bezdicek, sūnus Viktoras su žmona 
Phaedra ir anūkas Aleksandras. 

Lietuvoje liko giminės: brolio duktė Irena Petruševičiene 
su vyru Gintu, sesers vaikai - Ina Kalinauskiene su šeima, 
Vytas»Matulionis ir Gražina Medonienė su šeima. 

Amerikoje liko giminės: žmonos Birutės seserys - Eugenija 
Blinstrubienė su šeima ir Antanina Rejeriene su šeima. 

Velionis buvo brolis a.a. Zigmo, Stepo ir Jadvygos. 
Priklausė Amerikos Lietuvių Architektų ir Inžinierių 

sąjungai, St. Petersburg lietuvių klubui ir Society for Coat-
ings Technology. 

Velionis pašarvotas liepos 17 d., penktadienį nuo 3 iki 9 
v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. 
(arti Derby Rd.). 

Laidotuvės įvyks liepos 18 d., šeštadienį. Iš laidojimo namų 
9:30 vai. ryto bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misijos 
bažnyčią. 

Po šv. Mišių 10 vai. ryto velionis bus palaidotas Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti Lithuanian Mercy Lift. 
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, vaikai ir visi giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald M.Petkus, tel. 1-800-994-7600. 

'A.fA. 
MYKOLAS LUBARTAS 

Gyveno Čikagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1998 m. liepos 14 d., 6:30 vai. ryto, sulaukęs 82 metų. 
Gimė Lietuvoje, Tauragės apskrityje, Vainuto kaime. 

Amerikoje išgyveno 33 m. 
Nuliūdę liko: žmona Lydia Sandovaitė, sūnus Helmut 

Lubert, marti Irena; duktė Alma Fetting, žentas Augustas; 
anūkai: Silvia Libner, vyras Wade, Renata Lubert, Augustas 
Fetting, Violeta Loewe, vyras James; proanūkai: Bekki 
Lubert, Wade Libner, Eric Libner, Michael Fetting; sesuo 
Berta Šikšnienė, gyv. Floridoje, sesuo Marta Šimkienė su 
šeima gyvena Lietuvoje. 

Priklausė Lietuvių Šaulių sąjungai. 
Velionis pašarvotas liepos 16 d., ketvirtadienį nuo 3 iki 8 

v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 
Religinės apeigos 7 vai. vakaro. 

Laidotuvės įvyks liepos 17 d., penktadienį 9 vai. ryto bus 
atlydėtas į Lietuvių Evangelikų liuteronų „Tėviškės" 
parapijos bažnyčią, 6641 S. Troy Ave. Po religinių apeigų 
velionis bus palaidotas Tautinėse lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, sūnus, duktė, anūkai, proanūkai, 
seserys ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald M.Petkus, tel. 1-800-994-7600. 

* Biržai. Sekminių išvaka
rėse bendrai maldai ir giesmei 
Biržų bažnyčioje rinkosi deka
nato bažnyčių chorai. Kun. S. 
Kazėno iniciatyva įvykusioje 
šventėje dalyvavo Biržų. N. 
Radviliškio, Geidžiūnų, Pa
biržės, Suostų bažnyčių ir 

Žvejotgalos bei Medžiūnų ko
plyčių choristai. Biržų bažny
čioje taip pat buvo atidaryta 
sakralinio meno paroda, jos 
autorius — biržietis, Kateche
tikos aukštesniosios mokyklos 
bažnytinio meno dėstytojas V. 
Jažauskas. 

Dainų šventes choru-eisena liepos 6 d. Vilniuje N'uotr Viktoro Kučo 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE\ 

Sigutė Žemaitienė, Ona 
Kirvaitis, Elena Majaus-
kienė jau atsiliepė į prašymą 
padovanoti laimikių ..Draugo" 
šventei gamtoje. O viena ma
loni tautietė, atnešusi tikrai 
vertingus du liaudies meno 
kūrybos pavyzdžius, prašė 
savo pavardės neskelbti. Jos 
kuklumas pagirtinas, bet už 
dovanas esame labai dėkingi. 
Jeigu kas galėtų padauginti 
laimikių skaičių, kad rug
pjūčio 2 d. rengiamoje šven
tėje būtų daugiau laimingų bi
lietų, labai prašome atnešti į 
„Draugo" administraciją dar
bo valandomis. Tuo pačiu — 
jau iš anksto — maloniai 
kviečiame dalyvauti mūsų 
pobūvyje, kuris vyks pavėsin
game t. marijonų vienuolyno 
sode, prie „Draugo" patalpų, 
Čikagoje. 

Pedagogas J o n a s Kava
liūnas Mokytojų studijų die
nose skaitys paskaitą apie 
skaitymo ir rašymo metodus, 
kaip pristatoma jo išleistoje 
naujoje knygoje (II dalis). Pas
kaita bus šeštadienį, liepos 25 
d., po pietų, Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte. 

Adv. Vytenis Lietuvnin
kas, Chicago, IL, atnaujinda
mas dienraštį „Draugą" dar 
vieniems metams, parėmė jo 
leidybą 100 dol. auka. Labai 
ačiū! 

Roma Chandler, Mem-
phis, IN, parėmė „Draugą" 
dosnia 100 dol. auka, kurią 
prijungė prie metinio prenu
meratos mokesčio, kad vienin
telis užsienio lietuvių dien
raštis dar vienus metus 
lankytų jos namus. Širdingai 
dėkojame! 

Čikagos sveikatingumo 
įstaigos džiaugiasi, kad 
mieste labai sumažėjo susir
gimai tuberkulioze. Pernai 
užregistruoti tik 599 nauji su
sirgimai — 15 proc. mažiau, 
negu 1996 metais, o net 25 
proc. mažiau kaip 1993. 

Marąuette Parko apylin
kėje, iš tikrųjų visai netoli 
viena kitos, veikė dvi katali
kiškos pradžios mokyklos: 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos ir St. Adrian parapijos. 
Šių mokslo metų pabaigoje St. 
Adrian mokykla, veikusi 69 
metus, uždarė duris visam 
laikui. Apie mokyklos užda
rymą tėvams jau buvo pra
nešta š.m. sausio mėnesį. Ti
kima, kad daugumas mokinių 
šį rudenį naujus mokslo me
tus pradės Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos mokykloje. 

Čikagos ugniagesių vady
ba šios vasaros pradžioje 
užbaigė „ankstyvo pavojaus 
sirenų" sistemą, kad būtų ga
lima kiek galint anksčiau 
perspėti miesto gyventojus 
apie gresiantį pavojų — pvz., 
audros ar tornado atveju. 
Čikagos ribose išdėstyta 115 
naujų sirenų, kainavusių dau
giau kaip 2 milijonus dolerių. 
Tos sirenos periodiškai bus 
išbandomos, tad su jų kauki
mu susipažins visi miesto gy
ventojai. 

Maksiminas Karaška. 
Fredericksburg, VA, siųsda
mas „Draugo" prenumeratos 
mokestį, pridėjo 105 dol. 
auką, kuri labai įvertinama. 
Esame dėkingi! 

Pažaislio muzikos festiva
lio vaizdajuostė bus rodo
ma Jaunimo centro kavinėje šį 
sekmadienį, liepos 19 d., 12:15 
vai. p.p. Visi kviečiami. 

š ansam 
fcs&ssįM* ,xms$m tmmmm 

kvietimo tarybos pirm Regina Kučiene sveikina Pedagoginio lit. institu
to Čikagoje absolventu.- birželio 13 d Jaunimo centre mokslo metų 
u2baigtuvr4 proga. Šaiia (kairėje) iškilmių vadovė j ui alė Jankauskaitė. 

Nors ši vasara nepa
sižymi lietingumu, tad ir 
uodų problema kol kas nedi
delė, bet Čikagos sveikatingu
mo įstaigos ragina gyventojus 
imtis atsakomybės už uodų 
peryklas savo aplinkoje (uodai 
ne tik sudaro nemalonumo no
rintiems pailsėti lauke ir atsi
gauti nuo karščių, ypač va
kare, bet taip pat platina kai 
kurias pavojingas ligas). Ka
dangi uodai veisiasi sto
vinčiame vandenyje, pataria
ma bent kartą per savaitę 
pakeisti vandenį paukščiams 
atsigerti paliktuose induose, 
nepalikti kieme ar už garažo 
senų padangų, butelių, ki
birų, stiklainių ar bet kokių 
daiktų, kuriuose gali stovėti 
vanduo, laikyti žolę. trumpai 
nupjautą, nereikalingas pikt
žoles išravėtas, kad uodai ne
turėtų patogios vietos slėptis, 
patikrinti durų ir langų sie
tus, ar juose nėra plyšių, pa
galiau, ilgiau vakare lauke 
būnant, vartoti atitinkamus 
purškalus, apsaugančius nuo 
uodų. 

Mėgstantiems šokti Čika
gos miestas suteikia progą 
maloniai pasilinksminti atvi
rame ore, o svarbiausia — tas 
malonumas nieko nekainuoja! 
Kiekvieną ketvirtadienio, 
penktadienio ir šeštadienio 
vakarą nuo 7:30 iki 9:30 
(pradedant liepos 9 d., iki 
rugsėjo 20 d.), o taip pat kiek
vieną sekmadienio popietę, 
nuo 3 iki 5 vai. p.p., Grand-
parke, Čikagos paežeryje, 
groja vis kitas orkestras — 
nuo modernios iki tradicinės 
šokių muzikos. Nebūtina 
šokti — galima tik pasėdėti, 
muzikos pasiklausyti. Beje, 
duodamos ir šokių pamokos 
(šiokiadieniais nuo 6 iki 7 vai. 
v.), sekmadieniais, nuo 2 iki 3 
vai. p.p. 

Našlių, našliukų ir pavie
nių klubo smagi gegužinė 
įvyks liepos 19 d. Vytauto 
Didžiojo Šiaulių salėje, 2417 
W. 43rd. Str., Chicago. Bus 
gardaus maisto, gėrimo ir 
gera muzika. Pradžia 12 vai. 
Valdyba kviečia dalyvauti ir 
smagiai laiką praleisti. 

Lietuvos Respublikos ge
neralinis konsulatas Čika
goje liepos 17 d., 7 vai. vak. 
visuomenę kviečia į susiti
kimą su LR Seimo delegacija 
Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejaus patalpose. Susiti
kime dalyvaus LR Seimo na
riai: Jonas Dagys, Roma Do
vydėnienė, Juozapas A. Ka
tilius, Jurgis Razma, Liudvi
kas Sabutis, Jonas Šimėnas, 
Birutė T. Visokavičienė, Irena 
Šiaulienė. Gintaras Šileikis ir 
Rimantas Vaitkus. Po susiti
kimo — vaišės. 

• Parduodame lėktuvo 
bilietus j Lietuvą ir kitus pa-

ADVOKATA8 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
643* S.PulMki M., Chicago, H. «K29 

(1II N. j hautt nuo Balaeko muiK^ut) 
TeL 773-582-4500 

14325 S Bell M., Lockport.IL 60*41 
TeL 708-301-*»« 

Valanda* pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitia 
Civilinės ir kriminalinei bylos 

6247 SJledzie Avemie 
Chicago, IL 60*39 
TeL 773-776-8700 

Ton free 34 hr. 888-770-6742 
Darbo rsJ. nuo 9 v.r. iki 7 v v. 

3a*Ud 9v.r. iki 1 T.p p 

ADVOKATAS 

Vytenis L i e t u v n i n k a s 

4536 W 63thStraat 
Chicaco, IL 60639 

(Skersai fatvts nuo .Draugo') 
TeL 773-1844)100 

Valandos pacsJ susitarimą 

šaulio kraštus geriausiomis kai
nomis. Skambinkite First Class 
TraveL teL 847-392-6320. 

(sk.) 
• Lemonte TRANSPAK 

įstaigos naujos darbo vai., šeštd. 
9-1 v.p.p., sekmd. 9-1 v.p.p. Tel. 
1-630-257-0497. 

(sk.) 
• Pinigai, siuntiniai, bal

dai, automobiliai. TRANS
PAK, 4545 W. 63rd Street , 
Chicago, EL 60629. Tel. 1-773-
838-1050. 

(sk.) 
• Il-oji Pasaulio lietuvių 

dainų Šventė - 1998. Trys 
vaizdajuostės (aukšta kokybė 
garantuota): 1. Ansamblių 
vakaras Kalnų parke, liepos 4 
d. (S vai ) ; 2. Šokių d i ena 
„Žalgirio" stadione, liepos 5 d. (2 
vai.); 3. Dainų diena Vingio 
parke, liepos 6 d. (4 vai.). Jau 
dabar galite užsisakyti pas 
International Historic Films, 
Inc., skambinant tel. 773-927-
2900, raštu arba asmeniškai 
atvykdami į mūsų rastinę 3533 

S. Archer Ave., Chicago, IL 
60609. Vienos vaizdajuostės 
kaina tik $20, arba visų trijų $50 
ir $5 už persiuntimą. Mes pri
imame čekius ir Visa/Mastercard 
kredito korteles. Sav. Pet ras 
Bernotas, 

(sk.) 
• Vaizdajuostės i i Lie

tuvos perrašome į amerikie
tišką sistemą ir atvirkščiai. 
Puiki kokybė, kaina tik $20. 
Amerikos Lietuvių televi
zija, tel. 708-839-8922. 

(sk.) 
• Pažaislio muzikos festi

valis Jaunimo centre! Lie
pos 19 d., sekmadieni, 12:15 
p.p. Jaunimo centro kavinėje 
bus rodomos dvi vaizdajuostės: 
klasikinė muzika su Kauno 
choru, Lietuvos Valstybinio 
simfoninio orkestro palyda; 
styginis kvartetas su sol. Gin
tare Skėryte; Dramos Teatras 
su drama .Barbora Radvilaitė". 
Visi maloniai kviečiami. Jau
nimo centro komitetas. 

(sk.) 

I l k ZvrMGZDUfĖ 
g^jįj* J i ** Įsteigta Lietuvių Mokytojų Sąjungos Čikagos skyriaus Redaguoja J.Plačas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 

Vytauto Didžiojo antspaudai 

MŪSŲ DIDVYRIAI 

Liepos mėn. 15 d. Vytautas 
Didysis su talkininkais su
triuškino kryžiuočių galybę. 
Šis karas prilygsta beveik pa
sauliniam karui, nes kry
žiuočiai surinko savo geriau
sius karius iš visos Europos. 
Vytautui irgi talkino lenkai 
bei kiti draugiškų tautų ka
riai. Pagrindinį Vaidmenį atli
ko lietuviai ir - pilnai užsi
tarnavo pergalę'. Nuo tada 
kryžiuočių pajėgbs buvo silp
nos ir jie nebedrįso užpul
dinėti Lietuvos. 

Taip pat liepos mėn. 15 d., iš 
vieno New Yorko aerodromo 
pakilo JLituanicos" lėktuvu du 
lietuviai lakūnai'— Darius ir 
Girėnas, kurie, sekdami kitų 
pasaulio valstybių garsiųjų 
lakūnų pavyzdžiu, pasiryžo 
nugalėti Atlantą ir Lietuvos 
vardą įrašyti į pasaulio knygą. 
Jie savo žygį atliko, perskrido 
Atlantą. Tik nepasisekė pa
siekti laikinosios Lietuvos 
valstybės sostinės Kauno. Ne
žinomos jėgos pastojo jiems 
kelią. Savo didvyrišką mirtį 
sutiko ne taip toli nuo Lietu
vos sienų. Amžinojo poilsio 
vietą atrado Lietuvoje. 

Tais laikais perskristi At
lantą buvo didelė problema, 
nes lėktuvų technika nepri
lygsta dabartinei. Ir vistik, 
nuskristo kelio ilgumu užėmė 
antrą vietą visų Atlanto 
nugalėtojų tarpe. 

Mums garbė turėti lietuvio 
vardą. Nereikia kreipti daug 
dėmesio į nedidelį išgamų 
skaičių, tokių visur ir visada 
buvo ir ateityje jų bus. Bran
ginkime savo brangiausią 
turtą — lietuvių kalbą ir bū
kime verti mūsų gražios Tė
vynės tėvynainiai. 

Redaktorius 
„ĮDOMIAUSIA" 

VASAROS DIENA 
(Pabaiga) 

Tuo tarpu Marius buvo jau 
seniai pasiekęs krantą ir 
laukė mūsų. Jis pamatė, kad 
mums nesiseka, tai nutarė 
mums padėti. Lengva pasaky
ti, sunku įvykdyti. Jis pradėjo 
bristi per upę prie mūsų. Da
bar suprato, ką tai reiškia. 
Plaukdamas patogiame ka
jake, jam nebuvo tekę kojų 
įkišti į ledinį vandenį. Jam ne
teko lipti per aštrius akmenis 
Bet jis nepaisė visų sunkumų 
ir buvo pasiryžęs savo gimi
naitėms padėti. Jis buvo visai 
netoli mamos ir Vilijos ir buvo 
pasiruošęs griebti už baidarės, 
bet baidarė vėl pradėjo plauk
ti. Marius negalėjo įlipti į bai-

PieSė Danas 

darę ir turėjo bristi per 
aštrius akmenis atgal į kran
tą. 

Aš viską aiškiai mačiau, nes 
sėdėjau ant akmens viduryje 
sraunios upės. „Tu palauk, 
Nomeda, mes atplauksime pas 
tave! Nesirūpink!" — šaukė 
mama. Laukiau, kas bus to
liau. Paplaukusios truputį, Vi
lija ir mama pajėgė sustabdyti 
baidarę. Dabar jos yrėsi prieš 
srovę ir palengva artinosi prie 
manęs. Kai jau buvo visai arti 
prie manęs, srovė pagavo bai
darę ir ją pastūmė tiesiai ant 
manęs. Didžiosios gelbėtojos 
užplaukė tiesiai ant mano 
šlaunų, priplodamos jas prie 
aštraus akmens. Aš surikau. 
Mama ir Vilija išsigando. Su
sijaudinusios jos stūmė baida
rę nuo mano kojų. Išsi
laisvinusi skubėjau įlipti, kad 
baidarė vėl be manęs nenu
plauktų. Beskubėdama, ne ten 
atsisėdau. Dabar Vilijai kliu
džiau vairuoti. Ji susijaudinu
si vis liepė man atsitūpti, nes 
negalėjo matyti, kur baidarė 
plaukia. Bijojo vėl atsitrenkti į 
akmenį. Stengiausi sužalotais 
pirštais, nubruzdintomis ko
joms ir sumaltomis šlaunimis 
susiriesti valties priekyje, kad 
nebebūtų daugiau nuotykių. 
Niekas daugiau nebeįvyko. 
Važiavome namo, man buvo 

labai šalta, nes buvau permir
kusi vandeniu. Rankšluosčiai 
ir drabužiai buvo šlapi, tai 
negalėjau nusidžiovinti ar šil
tai apsivynioti. Visą kelią į na
mus kalbėjome apie nuoty
kius. Marius sakė, kad jis 
sužeidė kojos nykštį, brisda
mas upe prie mūsų. Mama jį 
vadino didvyriu ir gyrė, kad 
buvo pasiryžęs mus gelbėti. 
Vilija ir aš liepiau jam pa
žiūrėti į mano rankų pirštus, 
kurie baisiai atrodė. Klausėm 
jo, kas blogiau —jo nykštis ar 
mano pirštai. O mama vis ne
galėjo užmiršti, kaip ant mano 
šlaunų užplaukė. Galėjom į 
blynus suploti!" kartojo ji. 
Tada pridėjo: „Galvokim iš ge
ros'pusės, Nomeda, dabar tavo 
kojos bus truputį plonesnės!" 

Ir taip prisimindami baisiuo
sius kelionės nuotykius, ar 
mes nusprendėm niekada 
daugiau nebeplaukti sraunio
mis upėmis? Ar nusprendėme 
pasirinkti kokią ramesnę upę, 
ar kokį paprastesnį laiko pra
leidimą? Jokiu būdu! Visi suti
kome, kad būtinai kitą vasarą, 
kaip ir šią, tik šia upe ir vėl 
baidarėmis plauksime. Marius 
nutarė, kad jis geriau plauks 
baidare, o ne kajaku. 

Nomeda Girniūte 
Bostono lit. m-los 8 sk. mo

kinė. 

AIDAS 

Jau pirmykštis žmogus šūk
telėjęs miške, be abejo, pa
stebėjo, kad jo šauksmas ne
trukus atsikartoja. Tačiau in
doeuropiečiai į šį reiškinį, ma
tyt, nekreipė dėmesio, nes 
bendro žodžio šiam reiškiniui 
pavadinti jie neturėjo. Tiesa, 
didžiosiose indoeuropiečių, 
kalbose yra paplitęs tas pats 
aido pavadinimas. Pvz. rusai, 
vokiečiai, prancūzai, anglai 
sako „echo". Tačiau visų šių 
aidų šaltinis yra lotynų kalbos 
žodis echo. O čia jis atėjo iš 
graikų kalbos. Graikų echo 
reiškia ne tik aidą, bet ir pa
prastą triukšmą, garsą. 

Lietuviai aidą susikūrė pa
tys. Veikiausiai tai garsa
žodinės žodis, primenantis 
tam tikrą šauksmą. Latvių 
kalboje mūsų aidą atitinka 
žodis atbalss (plg. lietuvių at
balsis). Tačiau jų didžiojo poe
to Janio Rainio raštuose ran
damas ir žodis a idas . Ka
dangi kituose latvių šalti
niuose tokio žodžio neranda
ma, tai nutarta, kad šį žodį J. 
Rainis bus pasiėmęs iš lietu
vių kalbos. Šią kalbą latvių 
poetas girdėjo jau savo vai
kystėje. Lietuviškai mokėjo jo 
tėvai. J. Rainio raštuose pasi
taiko ir daugiau skolinių iš lie
tuvių kalbos. 

Na o patį romantiškiausią 
aido pavadinimą galbūt turė
jo senovės skandinavai: Jų 
dvergsmal, pažodžiui išver
tus, reiškia nykštukų kalba. 
Dabartinėje kalboje ir jie var
toja eko. 

Algirdas Sabal iauskas 

AIDO LEGENDA 

Senovės graikai buvo sukūrę 
gražią legendą apie aidą. Jei 
įdomu žinoti, štai ji: 

Kartą gyveno graži ir miela 
nimfa Echo, kuri turėjo vieną-
ydą, labai daug kalbėjo. Deivė 
Hera ją nubaudė. Jai neleido 
nieko sakyti, kol ji nepakartos 
savo lūpomis ištartus ir iš
girstus žodžius. 

Vieną dieną ji pamatė gražų 
jaunuolį Narcizijų. Ji į jį 
įsimylėjo, bet jis jos nepamilo. 
Echo labai pergyveno ir jo 
ilgėjosi. Ji palengva silpnėjo, 
nyko, kol iš jos nieko nebeliko, 
tik jos balsas, kurį girdėdavo 
iš jos lūpų ir žodžiai pasikar
todavo. Taip atsirado aidas. 

Kas savo tavorą (prekę) 
peikia, tą iš turgaus varo. 

— Seneli, kas prie dangaus 
žvaigždes prisiuvo? 

— Maži rudens voreliai plo
nais voratinklių siūleliais. 

— O kaip jie užkopė iki dan
gaus? 

— Mėnulio spindulių kopė
čiomis. 

— O aš ar galėčiau užkopti? 
— Užmerk, Juozuli, akeles 

— ir užkopsi. 
Leonardas Gutauskas 

Laisvajame pasaulyje išeina 
nemažai lietuviškų laikraščių, 
žurnalų, knygų ir kitokių lei
dinių. Jie lietuvių dvasios pe
nas ir visų lietuvių bendras 
ryšys bei tautinio sąmonin
gumo išraiška ir įrodymas. 

Lietuvių laikraščiai išsilaiko 
iš prenumeratos ir aukų. Lie
tuvių knyga išleidžiama, jei ji 
lietuvių perkama, jei jai iš
leisti atsiranda mecenatų. 

Mūsų spauda 

PAGALVOKITE NR. 7 
ATSAKYMAI 

1. Vokietis G.D. Fahrenheit 
(1686 — 1736) termometrą 
išrado 1714 m. Prancūzas 
R A F . de Reaumur (1683-
1757) išrado 1730 m. Švedas 
A. Celsius (1701-1744) išrado 
1742 m. (E. Brit. 21-1028-
1038, Chicago, 1968). 

2. 1572 Olandija pradėjo 
naudoti karvelius žinių ry
šiams palaikyti. 

3. 1891 m. Vokiečių aviaci
jos inž. O. Lilienthal'is buvo 
pirmasis žmogus, kuris 
sėkmingai sklandytuvu. 

4. Gulbė. 
5. Žiema baigėsi. 
6. Reikia prisiminti garsą, 

kuris eina 1100 pėdų greičiu 
per sekundę atvirame ore ir 
keliauja bangomis, kaip ak
muo įmestas į vandenį. Garso 
bangos eina įvairiomis krypti
mis nuo pagrindo, kaip šviesa 
nuo elektros lemputes. Kai 
garso bangos sutinka kliūtį, 
atsimuša, kaip šviesos spindu
lys nuo veidrodžio ir tą atsi
mušusį garsą mes girdime 
pasikartojant, tai ir bus aidas. 
Ne visos kliūtys sudaro aidą. 
Kai kurios medžiagos sugeria 
garsą ir garsas nebegrįžta at
gal, negauname aido. Tik kieti 
daiktai (siena, akmuo, miškas 
ir kt) sudaro aidą. Kartais gir
dite griaustinį pasikartojantį 
kelis kartus, taip būna kai 
garsas atsimuša į debesis. 
Mūsų ausys pajėgia per se
kundę priimti 10 garso im
pulsų, nesusiliedami į vieną 
ištisinį. Kad gautume aidą, 
garso šaltinis turi būti bene 
17 metrų atstume. Esant ma
žesniam atstumui, atmuštasis 
garsas tik prailgins tiesiog gir
dimąjį, susiliedamas su juo. 
Uždarose patalpose aidas su
stiprina garsą, jei jis tuoj seka 
paskui jį, bet iškreipia garso 
tonus. Tai pastebima baž
nyčiose ir didelėse salėse. 
Esant daugeliui atsimušamų 
paviršių girdimas aidas pasi
kartoja daug kartų. Pvz. 
miške, kalnuose. (Pasiskaityk
ite aido legendą šiame sky
riuje). 

PAGALVOKITE NR. 8 

1.1844 m. siunčiant telegra
fu pirmąją telegramą, kurie 
žodžiai buvo parinkti? 

2.1858 m. atidarant per At
lantą kabelinę komunikaciją, 
kurie pirmieji žodžiai buvo pa
rinkti? 

3 . Žmogui žengiant pirmąjį 
žingsnį ant mėnulio, ar buvo -
prisimintas Dievas? (Atsiuntė 
kun. dr. E. Gerulis) 

4. Be akių, be ausų — aklus 
vedžioja? 

5. Be kirvio, be kirvelio, be 
grąžto, be grąžtelio, be 
medžio, be medelio tiltą padir
bo? 

6. Kurio augalo Lietuvoje 
žiedai kasdien vis kitokie? 

7. (Piešinėliai) Matote nu
pieštus žaidimų įrankius. Jie 
atrodo visi panašūs, bet gerai 
įsižiūrėję, pastebėsite skir
tumų. Kurie numeriai skirtin
gi? 

I 
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