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Kaina 50 c. 

Pennsy 1 van i j os 
l ie tuvia i š v e n t ė 
J o n i n e s ; L ie tuvos 
solistai Connec t i cu t ; 
Da inavos m e t i n ė 
šventė . 

2psl. 

Visų p i r š t a i į save 
r iest i ; p a m ą s t y m a i ap ie 
i s tor ines pa ra l e l e s ir 
t r a jek tor i j as . 

3psl. 

Dainavos s tovyklavie tė 
y ra visų l i e tuv ių tu r t a s ; 
PLB Švie t imo komisijos 
raš in ių k o n k u r s a s . 

4 psl. 

Didieji L ie tuvos 
mil i jonier ia i . 

5 psl. 

Įdomu p a v a r t y t i 
senus „ D r a u g o " 
pus l ap ius : ką r a šė 
1924 me ta i s ; Romuvos 
t ea t ro spek tak l i s ; 
va sa ros savai tga l ių 
r eng in i a i . 

6 psl. 

Sportas 
* Thai land'o sost inėje 

Bangkok'e vykstančiame 12-
ajame pasaulio bokso mėgėjų 
čempionate iš Lietuvos atstovų 
pirmąsias kovas laimėjo kau
niečiai Marius Narkevičius 
(svorio kategorija iki 57 kg) ir 
Vitalijus Subačius (iki 91 kg) 
bei vilnietis Jaroslavas Jakšto 
(per 91 kg). 

* Torunėje (Lenkija) 
tęsiasi IX tarptautinis „Bella 
Cup" jaunių teniso turnyras, 
kurio prizų fondą sudaro 
25,000 dolerių. Atrankos varžy
bų antrajame rate 17-metė vil
nietė Lina Stančiūtė antradieni 
iškopė į pagrindinį turnyrą. 

* Trečiadieni Vilniuje. T. 
Vrublevskio g. 6, duris at
vėrė Lietuvos olimpiečių aso
ciacijos (LOA) būstinė, kuri įsi
kūrė šalia ankstesnių Lietuvos 
tautinio olimpinio komiteto 
patalpų — buvusiame ,,5 žiedų' 
restorane. 

* Kauno krepšinio klu
bas „Žalgiris", planuodamas 
naują 2003-2004 metų sezoną, 
jau žino, kad Europos krepšinio 
lygų sąjungos (ULEB) Euroly-
gos turnyre Lietuvos čempio
nams teks susitikti su ypač pa
jėgiais varžovais, todėl prireiks 
didesnių investicijų, norint su
burti galingą komandą. Praėju
sį sezoną „Žalgiris" planavo 8 
mln. 615,000 litų pajamų ir 9 
mln. 147,316 litų išlaidų. Ma
noma, jog 2003--2004 metais 
klubo biudžete turėtų būti maž
daug 12 milijonų. Pasak „Žal
girio" vadovų, iki šiol tegauta 
mažiau nei pusė šiemet pri
klausančios sumos. 

Naujausios 
žinios 

* Lietuva užmezgė diplo
matinius santykius su Re-
publica Democratica de Sao To
me e Principe valstybe 

* Kaune steigiama Reli
gijos studijų kolegija. 

* Vyriausybė nepriėmė 
sprendimo dėl minimalios mė
nesio algos padidinimo 

Lietuva finansiškai rems 
Vasario 16-osios gimnaziją 
Vilnius, liepos 9 d. (BNS; 

— Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamento vadovas Antanas 
Petrauskas išeivijos atstovams 
trečiadienį pareiškė, jog Lietu
va ir toliau finansiškai rems 
prieš daugiau kaip 50 metų Vo
kietijoje įkurtą Vasario 16-osios 
gimnaziją. 

„Mūsų departamentas darė 
viską ir toliau stengsis padaryti 
viską, kad ta mokykla toliau bū
tų iš Lietuvos biudžeto remia
ma, ne tik per mūsų departa
mentą, bet ir per visas kitas ga
limas suinteresuotas valsty
bines institucijas", Seimo rū
muose vykstančiame Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės (PLB) 
Seimo posėdyje sakė A. Pet
rauskas. 

J is pripažino, jog pastarai
siais metais Lietuvoje kilo dis

kusija, ar verta remti Vasario 
16-osios gimnaziją, ar ne geriau 
ją uždaryti, o užsienio lietuvių 
vaikus mokyti Lietuvoje. De
partamentas tokiam sprendi
mui nepritarė. 

„Vasario 16-osios gimnazija 
turi senas tradicijas, sukaupusi 
didelę patirtį, turi didelį archy
vą, ten mokytis vyksta lietuvių 
vaikai iš viso pasaulio, taip pat 
ir iš Lietuvos. Gimnazijos užda
rymas, mūsų nuomone, turėtų 
neigiamos įtakos l ietuviams, 
gyvenantiems įvairiuose kraš
tuose", pažymėjo A. Petrauskas. 

Departamento Užsienio lie
tuvių skyriaus vedėja Vida 
Bagdonavičienė sakė, jog šių 
metų biudžete Vasario 16-osios 
gimnazijai paremti sk i r ta 
200,000 litų. 

Nukelta į 5 psl. 

Pasaul io Lietuvių Bendruomenes (PLB/ 11-tojo Seimo at idaryme kalba Lietuvos prezidentas Rolandai Paksas. 
Prezidiume — (iš kairės) Vilniaus arkivyskupas metropolitas, kardinolas Audrys Juozas Bačkis, PLB pirminin
kas Vy tau t a s Kaman tas . Lietuvos Seimo vadovas Artūras Paulauskas ir Seimo narys, buvęs Aukščiausiosios 
Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkas prof. Vytautas Landsbergis. Žilvino Beliausko nuotr. 

Maskvos meras 
pažadėjo pastatyti 
lietuviams naują 

mokyklą 
Vilnius, liepos 9 d. (BNS) 

— Maskvos meras Jurij Lužkov 
pažadėjo skirti lėšų naujo lietu
viškos mokyklos pastato staty
bai Rusijos sostinėje, PLB Sei
mo nariams pranešė Tautinių 
mažumų ir išeivijos departa
mento vadovas Antanas Pet
rauskas. 

„J. Lužkovo pažadas pasta
tyti naują mokyklą duotas Vil
niaus merui Artūrui Zuokui ir 
kitiems valstybės vyrams", pa
žymėjo jis. 

Dabartinį seną lietuviškos 
mokyklos „Šaltinėlis" pastatą 
Maskvoje, pasak A. Petrausko, 
ketinama nugriauti, suteikiant 
mokyklai laikinas patalpas ki
toje vietoje. 

Nukelta į 5 psl. 

Atominė energetika pajėgi 
konkuruoti su kitais energijos 

perdirbinio būdais 

Jonas Gylys 
Vilnius, liepos 9 d. (BNSi 

— Pirminiai skaičiavimai rodo, 
kad atominė elektrinė Lietuvo
je bus pajėgi konkuruoti su or
ganinį kurą deginančiomis 
elektrinėmis, sako darbo gru
pės, rengiančios branduolinės 
energetikos tęstinumo galimy
bių Lietuvoje tyrimą vadovas, 
Lietuvos branduolinės ener

getikos asociacijos pirmininkas 
Jonas Gylys. 

Prezidentui Rolandui Pak-
sui trečiadienį buvo pristatytas 
tyrimas, kurį nuo pavasario at
lieka Lietuvos ir Europos Są
jungos mokslininkai, ekonomis
tai, energetikai. 

J. Gylys sakė, kad pirmieji 
rezultatai šiek tiek skiriasi nuo 
Lietuvos energetikos strategijo
je pateiktų skaičiavimų. „Preli
minarūs rezultatai rodo, kad 
atominė elektrinė, netgi nauja 
atominė elektrinė Lietuvos są
lygomis yra visiškai konkuren
cinga, gali konkuruoti su orga
ninį kurą deginančiomis elekt
rinėmis", sakė J. Gylys. 

Pasak jo. atominės jėgainės 
elektros energijos savikaina 
prilygsta ir yra net šiek tiek 
mažesnė nei šiluminių elektri
nių. 

Nukelta į 5 ps l . 

P r i d ė t i n ė s v e r t ė s 
m o k e s t į 

u ž s i e n i e č i a m s g a l ė s 
g r ą ž i n t i i r t a r p i n i n k a i 

Vi ln ius , liepos 9 d. (BNS) 
— Siekiant operatyviau grąžin
t i p r i dė t i nė s ver tės mokestį 
(PVM) užsieniečiams oro uos
tuose ir ki tuose sienos perėjimo 
punktuose , vyriausybė trečia
dienį p a k e i t ė n u t a r i m ą dėl 
PVM grąžinimo užsienio asme
nims. 

Bus le idžiama grąžint i 
PVM užsienio keleiviams ne tik 
pačioms prekybos įmonėms, 
kuriose jie pirko prekes, bet ir 
t a rp in inkams, su kuriais minė
tos įmonės yra sudariusios su
ta r t i s dėl PVM grąžinimo. 

Tarpininkai galės gražinti 
PVM užsienio keleiviams už 
prekes , kurių vertė ( įskai tant 
PVM) yra didesnė nei 300 litų. 
PVM sumą keleiviams tarpi
ninkai galės grąžinti grynai
siais pinigais, išrašydami čekį 
ar pervesdami į keleivio nuro
dytą sąskaitą. 

Karo prievolės klausimas — Lietuvos politiku 
rankose 

Vilnius, liepos 9 d. (BNS) 
— Kokios kariuomenes — profe
sionalios ar šauktinių — reikia 
Lietuvai, turi nuspręsti politi
kai, teigia Krašto apsaugos mi
nisterijos (KAM) sekretorius 
Povilas Malakauskas 

Jis komentavo Latvijos vy
riausybės antradieni priimtą 
sprendimą pritarti atsisakymui 
būtinosios karinės tamvbos ir 

pereiti prie profesionalios ka
riuomenės. Visgi, pasak P. Mala
kausko, pastebima, kad valsty
bės atsisako šauktinių pagrindu 
renkamos kariuomenės bei per
eina prie profesionalios. 

Anot pareigūno, tai daroma 
dėl keletos priežasčių, iš kurių 
esminės — Europoje pasikeitus 
geopolitinei situacijai, pastebi
mi kariuomenių mažėjimo reiš

kiniai , kar ia i tur i vykdyti aukš
tesnio technologijų lygio užduo
tis, t a ip pa t didėja kar iuomenės 
parengt ies lygis, kuris reikalau
ja, kad NATO pajėgos būtų pa
siruošusios vykdyti kovines už
duotis per kelias dienas. 

Be to, kaip dar vieną prie
žastį pereiti prie profesionalios 
kar iuomenės , P. Malakauskas 
minėjo, Nuke l ta į 5 psl . 

2004 meta i s keis is JAV vizos gavimo tvarka 
Vilnius , liepos 9 d. (BNS) 

— Nuo kitų metų pradžios no
rintys keliauti į JAV ir gauti 
šios valstybės vizą turės pateik
ti ne tik būtinus dokumentus, 
bet ir pirštų atspaudus. 

Kaip rašo dienraštis „Res
publika", JAV Tėvynės apsau
gos depa r t amen tas Kongreso 
nurodymu kuria ir diegia naują 
elektroninę sistemą „US-Visit", 
kuri kaups ir skirstys informa
ciją apie atvykėlius. 

„Ši sistema — tai naujas 
žingsnis, s iekiant tobulinti 
Amerikos sienų apsaugą. 99 

proc. atvykusiųjų bus palinkėta 
geros dienos. Sustabdžius tą 
vieną procentą pavojingų asme
nų, bus apsaugoti visi likusieji 
JAV piliečiai, legalūs gyventojai 
ir svečiai iš užsienio, nepasikar
tos Rugsėjo 11-osios tragedija", 
sakė JAV ambasados Vilniuje 
konsule Rūta Elvikis. 

Lietuva ir kitos valstybės, 
kurių piliečiams įvažiuojant į 
JAV būtinos vizos, privalės apie 
keliautojus sukaupti t ikslius 
duomenis ir dar prieš j iems 
a tvyks tan t pateikti at i t inka
moms Amerikos tarnyboms. 

JAV ambasados įvairiose 
valstybėse turės perduoti nuko
pijuotus asmens dokumentus, 
fotografiją ir pirštų atspaudus. 
Gauti duomenys bus lyginami 
su nepageidaujamų asmenų, 
kurie dėl tam tikrų priežasčių 
— ryšių su teroristais, krimina
linių nusikaltimų, pasibaigusio 
galiojimo vizų — neįleidžiami į 
JAV. 

Europoje daktiloskopija 
(pirštų atspaudų rinkimas, tyri
mas) taikoma tik nelegalių imig
rantų ir prieglobsčio prašančių
jų registrui. Nukelta į 5 psl. 

JAV k a r i n ė s p a g a l b o s lėšos — 
L ie tuvos k a r i u o m e n ė s au tomobi l i ams 

Vilnius, liepos 9 d. (BNS) 
— Lietuvos kariuomenė už šie
met JAV suteiktą karinę para
mą įsigis beveik 70 galingų ir 
pravažių visureigių „Humvee". 

Kaip sakė pirkimams 
vadovaujanti Krašto apsaugos 
ministerijos (KAM) sekretorė 
Jū ra tė Raguckienė, birželio 30 
d. KAM ir JAV atstovų pasira
šyti susitarimai numato, kad 
pagal Užsienio ginkluotųjų pa
jėgų finansavimo programą Lie
tuva šiemet gaus 12 mln. dole
rių vertės paramą. 

Lietuva dar spėjo pasirašyti 
kar inės paramos sutar t i s su 
JAV iki liepos 1 dienos, kai JAV 
įšaldė karinės pagalbos progra
mas Lietuvai ir penkioms būsi
mosioms NATO narėms bei Ko
lumbijai, kurios nesutiko įsipa
reigoti neperduoti Tarptaut i

niam baudžiamajam teismui 
JAV piliečių. 

1 mln. dol. paramos bus iš
leista Lietuvos tarptautinių mi
sijų logistiniam aprūpinimui. 
Už maždaug 11 mln. dol. JAV 
Lietuvai pateiks 69 įvairių rū
šių visureigius „Humvee", ku
rių civiliniame pasaulyje žinomi 
..Hummer" pavadinimu. 

Be visureigių, Lietuvą pa
sieks 8 jiems skirtos priekabos 
ir 5 „Humvee" sunkvežimiai su 
uždengtu kėbulu. J projekto kai
ną į t rauktas atsarginių dalių ir 
remonto įrankių tiekimas, per
sonalo mokymas. 

Pagal Užsienio ginkluotųjų 
pajėgų finansavimo, Tarptauti
nio karių mokymo ir kitas prog
ramas Lietuva iš JAV per 1997-
2002 metus gavo apie 50 mln. 
dolerių. 

„Mažeikių nafta" 
pradeda statyti 

naujas talpyklas 
Būtingėje 

Vilnius, liepos 9 d. (BNS) 
— Rusijos naftos susivienijimo 
„Jukos" valdoma bendrovė 
„Mažeikių nafta" pradeda dvie
jų naujų naftos talpyklų Būtin
gės terminale statybą. 

18.5 mln. eurų (63.9 mln. 
Lt) vertės projektą numatoma 
{gyvendinti iki metų pabaigos. 

Pasak „Mažeikių naftos" 
komunikacijos vadovo Gied
riaus Karsoko, bus statomos 
talpyklos, kurių kiekvienos tal
pa bus 52,000 kubinių metrų. 
Dabar Būtingės terminale yra 
trys tokios talpyklos. „Naujų 
talpyklų reikėtų ir nedidinant 
terminalo pajėgumų. Jų reikia 
ritmingesniam Būtingės termi
nalo darbui", sakė G. Karsokas. 

Nukelta j 5 psl. 

Pasaulio naujienos 
{ftemiančs AFP. Reuters. AP, lnter?8x. iTAR-TASS. BNS 

Sraų agentūrų pranešimais} 

JAV 
Vašingtonas JAV pradėjo 

karą Irake ne dėl naujų įrody
mų apie jo turimus masinio 
naikinimo ginklus, trečiadienį 
pareiškė JAV gynybos sekreto
rius Donald Rumsfeld „Mes 
ėmėmės veiksmų, nes pama
tėme įrodymus naujoje šviesoje, 
žvelgdami pro rugsėjo 11 dieną 
įgytos mūsų patirties prizmę", 
sakė jis Senato pakomitečio po
sėdyje. Pasak D. Rumsfeld, 
sprendimą pradėti karą priėmė 
ne Vašingtonas — tokį kelią pa
sirinko Irako diktatorius Sad-
dam Hussein. 

JAV prezidentas George 
W. Bush trečiadienį sakė esąs 
„visiškai įsitikinęs" savo spren
dimo pradėti karą su Iraku tei
singumu, nors Baltieji rūmai 
pripažino, kad prezidentas kly
do, teigdamas, kad Saddam 
Hussein ketino įsigyti urano 

Apie Irako pastangas įsigyti 
urano G W. Bush pareiškė sau
sio 28 d., skaitydamas Kong
rese pranešimą apie padėtį val
stybėje. Šiais teigimais buvo 
remiamasi vėliau pradedant 
karą su Saddam Hussein reži
mu. Tačiau Pietų Afrikos Res
publikoje (PAR) viešintis JAV 
prezidentas išsisuko nuo atsa
kymo į klausimus apie šį oficia
lų Baltųjų rūmų pripažinimą. 
„Manau, neabejojama, jog Sad
dam Hussein kėlė grėsmę tai
kai pasaulyje ir, mano nuomo
ne, nėra abejonių, kad Jungti
nės Valstijos su savo sąjun
gininkėmis pasielgė teisingai, 
nušalindamos jį nuo valdžios", 
sakė G. W Bush Pretorijuje, 
per bendrą spaudos konferenci
ją su PAR prezidentu Thabo 
Mbeki. 

Vašingtonas. JAV kariš
kiai suėmė išformuotos Irako 
žvalgybos pareigūną Ahmad 

Khalil Ibrahim Samir al-Ani, 
kuris , ka ip teigiama, likus vos 
keletui mėnesių iki 2001 metų 
rugsėjo 11 dienos teroristinių 
a takų, buvo susitikęs su šiuos 
išpuolius įvykdžiusios grupės 
vadu Mohammedu Atta. Cent
rinė žvalgybos valdyba ir Fede
ralinis tyr imų biuras negalėjo 
patvi r t in t i , kad šis susi t ikimas 
t ikrai įvyko. 

V a š i n g t o n a s . JAV vicepre
zidentas Richard Cheney ant
radienį sėkmingai baigė dar 
vieną kasmetinį medicinos pa
t ikr inimą ir grižo į darbą. Pa
t i k r i n i m a s parodė, jog R. 
Cheney 2001 m. birželį įstaty
tas kardiodefibriliatorius nor
mal iam širdies darbo r i tmui re
guliuoti veikia gerai, nors j is 
dar nė kar to nebuvo įsijungęs. 

pokalbių gali būti klausomasi. 
Praėjusį šeštadienį Maskvoje. 
Tušino aerodrome vykusio roko 
koncerto metu susisprogdinus 
dviem mirtininkėms, kaip ma
noma, čečėnėms, žuvo 16 žmo
nių, t a rp jų — ir pačios savižu
dės, dar maždaug 60 žmonių 
buvo sužeista. Teisėsauginin
kai mano, kad šie sprogdinimai 
buvo derinami mobiliojo ryšio 
telefonais ir dabar siekiama iš
aiškinti jų organizatorius Mo
biliojo ryšio firmos Maskvoje 
aptarnauja apie 10 mln. abo
nentų. 

PIETŲ KORĖJA 

IRANAS 

Seulas . Šiaurės Korėja ne
seniai perdirbo kai kuriuos iš 
maždaug 8.000 turimų panau
dotų branduolinio kuro strypų 
ir išbandė įrenginius, naudoja
mus branduoliniam sprogimui 
sukelti. Pietų Korėjos valsty
bine žvalgybos tarnyba parla
mento komitetui pranešė, kad 
Šiaurės Korėja Jongdukdonge, 
esančiame maždaug 40 km į 
šiaurės vakarus nuo Jongbjono, 
mažiausia; 70 kartų išbandė 
įrenginius, kuriuos galima pa
naudoti branduoliniam sprogi
mui sukelti. 

R U S I J A 
M a s k v a . Rusijos Vidaus 

reikalų ministerijos ir Federa
linės saugumo tarnybos (FST) 
nurodymu nuo liepos 8 dienos 
vienai pa ra i i š jungtas visų 
maskviečių telefonų skambučių 
kodavimo rež imas ir visų 

T e h e r a n a s . Iranas trečia
dienį paneigė žiniasklaidos 
praneš imus , kad valstybėje 
buvo suimtas Kuwait'e gimęs 
„ai Qaeda" atstovas spaudai 
Sulaiman Abu Ghaith. Iranas 
teigia sulaikęs kelis įtariamus 
,,al Qaeda" narius, tačiau atsi
sako juos įvardyti. Irano teigi
mu, praėjusiais metais teisė
sauga sulaikė ir deportavo dau
giau negu 500 į tariamų „ai 
Qaeda" narių. 

ARTIMIEJI RYTAI 1 

Ramala , Vakarų Kran
tas . Palestinos autonomijos 
premjeras Mahmud Abbas gra
sina atsistatydinti ir pasitrauk
ti iš aukščiausiosios politinės 
tarybos, priešindamasis organi
zacijos „Fatah", kuriai jis pri
klauso, spaudimui. Vidaus kri
zė kilo, kai M Abbas nepavyko 
įtikinti Izraelio paleisti j laisvę 
tūkstančius kalinių palestinie

čių. Tai būtų padėję įgyvendin
ti parengtą JAV padedant tai
kaus sureguliavimo „kelio gai
rių" planą. JAV nusprendė 
remti nuosaikų Palestinos va
dovą ir ketina suteikti tiesio
ginę pagalbą Palestinos admi
nistracijai, o tai yra atsitrauki
mas nuo tradicinės jų politikos, 
sako šaltiniai JAV prezidento 
administracijoje ir Kongrese. 

| IRAKAS Į 
Bagdadas. JAV vadovau

jamos pajėgos suėmė dar du 
žmones. įtrauktus į Vašingtono 
labiausiai ieškomų irakiečių są
rašą, trečiadieni pranešė JAV 
kariškiai. Antradienį buvo su
imtas Saddam Hussein režimo 
laikais vidaus reikalų ministro 
pareigas ėjęs Mahmud Dhiyab 
Al-Ahmad. Be to, Bagdade pa
sidavė aukšto rango partijos 
„Baath" bei Revoliucinės vado
vybės tarybos narys Mizban 
Khadr Al Hadi. Centrinės JAV 
vadovybės duomenimis, šiuo 
metu sulaikyti iš viso 34 ieškoti 
aukšto rango buvusio Irako re
žimo pareigūnai. 

http://WWW.DRAUGAS.ORG
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
VAKARŲ PENNSYLVANIJOJE 

ŠVENČIAME JONINES 
Naktis buvo šv. Jono, 
Naktis pasakų, gražių, 
Laužai degė visais šonais, 
Linksma buvo ir smagu. 

Pittsburgho lietuvių „Count
ry" klube šios liaudies dainos 
aidai skamba ir laužai lieps
noja paeiliui jau kelinti metai. 
„Jonines", tą tradicine iš am
žių glūdumos pergalingai žen
giančią šventę, čia iškilmingai 
švenčia Pittsburgho ir apy
linkių išeiviai lietuviai. Kaip 
teigia istorikai, ši šventė Lie
tuvoje jungia net pagonybę su 
krikščionybe. Laiko ištakose 
minint metų ilgiausią dieną ir 
trumpiausią naktį, lietuviai 
šventę vadino „Rasos švente". 
Vėliau, kadangi tai sutapo su 
priimtu kalendoriniu laiku, ši 
pavasario jaunystės šventė 
tapo „Joninėmis". Jos metu vi
soje Lietuvoje vyksta žmonių 
sueigos-festivaliai. Atminti
nose istorinėse vietose, daž
niausiai ant piliakalnių ir kitų 
kalvų, dega laužai. Traškantis 
laužas, energingai besiver
žianti liepsnos šviesa savo 
įnirtingu virpesiu žadina su
sirinkusius pavasariškai ryž
tingai žengti pirmyn su pas
tangomis, kad rytdiena būtų 
prasmingesnė, pažangesnė, 
visiems geresnė ir laisva. Net 
okupacijos laikais, nepaisant 
„šepečių" ir „kuolelių" uolu
mo, buldozeriškai stūmusių 

Lietuvos kultūrą į komu
nizmą, Joninės buvo švenčia
mos pakiliai, su nenutrūksta
mu tikėjimu šviesesne ateiti
mi. Tiesa, kai kur jaunimas 
uždegdavo senas padangas, 
parodyti, kad jų smilkstantys 
juodi dūmai juodina aplinką, 
kaip socializmo idėjos nuodija 
žmonių gyvenimą. Labai gera, 
kad tai jau viskas praeityje. 
Juolab, kad Joninių esmė Lie
tuvoje Seimo 2003 metais pri
imtais įstatymais įtvirtinta 
valstybine švente. Šį įstaty-
mininkų žingsnį pirmieji svei
kino Jonavos Jonės ir Jonai. 
Joninių ateities prasmingumą 
ir laisvę labai sustiprino ir 
prezidento J. W. Bush žodžiai 
pasakyti Vilniuje: ..Kas užpuls 
Lietuvą, tas užpuls Ameriką". 

Lietuvio išeivio Pitts-
burghe. kaip ir kitose vietose 
svetur, nepalieka tėvynės ilge
sys. Norisi nors trumpam pa
būti ten, pagyventi tėvynės 
tradicijomis. Tas tradicijas 
puoselėdami. Jonines pakiliai 
švenčia ir Pittsburgho lietuviai 
savo klube. Pažymėtina, jog 
čia nuolatos palaikomos geros 
sąlygos Joninių laužams lieps
noti. „Country" klubas yra 
kalnuotoje Pennsylvanijos da
lyje. 18 mylių nuo Pittsburgho. 
Kadangi už kalnus gražesni 
tik kalnai, tai 66 akrus uži
manti „Country" klubo terito
rija, yra tarytum skirta iškil-

Vaka rų P e n n s y l v a n i j o s l i e t u v i a i , k u r i e budė jo p e r v i s ą J o n i n i ų nak t į . V y t a u t o Miše l io n u o t r . 

mingoms šventėms švęsti. Čia 
patogu iškylauti, panaudojant 
įvairias šventines priemones 
ir kurti laužus nepažeidžiant 
aplinkos reikalavimų. Terito
rija nuolat rūpinasi Pitts
burgho Lietuvių klubo valdy
bos nariai. Jų pastangomis 
organizuojamos talkos mede
lių sodinimui ir kitiems tvar
kymo darbams. Todėl čia, ša
lia vietinių augalų, auga ir 
beržai, savo baltais kamienais 
ir šnarančiom skarotom ša
kom primena Lietuvą. Teri
toriją puošia ir ąžuolas, kuris, 
kaip teigia istorija, išdygęs 
tais pat metais, kai Kolumbas 
išsilaipino Amerikoje. Šian
dien ąžuolo kamieną įstengia 
apglėbti ištiesę rankas tik 3 
vyrai. Ir nors šis ąžuolas išdy
go ir užaugo Amerikoje, sto
vint prie jo lietuviui, jis pri
mena ąžuolą iš Kauno Ąžuoly
no. „Country" klubo žalią teri
toriją šeimininkiškai papildo 
ir kompleksas pastatų su 

V a k a r ų P e n n s y l v a n i j o s l i e t uv iu j a u n i m a s - Jon inėse V y t a u t o Miše l io nuotr 

reikiama įranga, pritaikyta 
iškylavimui -saulėtomis die
nomis, o taip pat kai lyja lie
tus. Šiemet Joninių šventei 
pastatai šventiškai atnaujin
ti. Pažymėtina, jog vienas 
pastatų yra istoriškai įsimin
tinas. Jame prieš istorinį savo 
skrydį per Atlantą nakvojo 
lakūnai didvyriai Steponas 
Darius ir Stasys Girėnas. Šie
met per Jonines minėjome šio 
žygdarbio 70 metų jubiliejų. 
Taip pat sveikinome du lietu
vius lakūnus, kartojančius 
Atlanto nugalėtojų žygį šie
met. 

Smagu, jog į 2002 metų 
Joninių šventę atvyko svečiai 
lietuviai iš New Jersey ir iš 
Clevelando. Niudžersiečiai 
pasidalino šventėje savo 
mintimis, o klivlendiečiai — 
menine programėle. Šiais. 
2003 metais Jonines šventė
me gausiame svečių būryje. 
Dalyvaujančių skaičių iš
reikšti prireikė nemažo tri
ženklio skaičiaus. Jau nuo 
pusdienio į šventę riedėjo ma
šinos. Jas pasitiko išlygintos 
žalios klubo teritorijos vejos. 
Įvažiavimo alėją iš abiejų 
pusių puošė lietuviškų vėlia
vėlių eilės, savo plazdenimu 
sveikino atvykstančius. Šven
tė prasidėjo stebint Pitts
burgho lietuvių klubo tauti
nių šokių būrelio „Neris", va
dovaujamo Connie Zatek. šo
kių programa. Šoko vaikų, su
augusių ir mišrios grupės. 
Skambėjo muzika ir trankūs 
šokiai: „Suk, suk ratelį", „Žio
gelis", „Suktinis" ir kt. Atrodė, 
jog šokančių linksma nuo
taika skiriama ne tik šių me
tų Joninių šventei, bet ir yra 
ryžtinga generalinė repeticija 
būsimai Amerikos lietuvių šo
kių šventei Čikagoje atei
nančiais metais. Stebint me
ninius pasirodymus, užkan
džiaujant prie valgiais turtin
gų stalų, besidalinant įspū
džiais apie sočias ir ne visai 
sočias dienas tėvynėje, o taip 
pat įvairias laiko kilpas išeivi-

LIETUVOS OPEROS DAINININKŲ PASIRODYMAS CONNECTICUTE 
Gražią birželio 14 dienos 

popietę Waterbury į Šv. Juo
zapo Lietuvių mokyklą rin
kosi žmones iš visos valstijos. 
Ši mokykla kadaise buvo vie
na didži l ip t i iku 

kyklų visoje Amerikoje. Dau
giau kaip 10 metu čia nebe
skamba lietuvių vaikų balsai. 
Tik lapkričio mėnesį, atsikū
ręs Connecticuto lietuvių spor
to klubas sukvietė sporto mė

gėjus. Ir mokyklos patalpose 
suskambo lietuviška šnekta. 
Čia tris kartus per savaitę 
vyksta krepšinio, stalo teniso 
treniruotės, susirenka apie 40 
ir daugiau sporto entuziastų. 

At l i kė ja i inkai -1 Le i ta i tc i r V P r u d n i k o v a s . 
A. Dz iko n u o t r 

Bet šį sekmadienį lietuviai 
rinkosi ne į krepšinio treni
ruotes, o paklausyti operos 
solistų, atvykusių iš Lietu
vos. Tai pirmas kultūrinis 
renginys, suruoštas šio spor
to klubo. Į svečius atvyko 
solistai mezzosopranas Judita 
Leitaitė. baritonas Eduardas 
Kaniava ir bosas Vladimiras 
Prudnikovas. Solistams akom
panavo pianistė Nijole Ralytė 
— Prudnikovienė. Solistų pa
rengtoje programoje skambėjo 
populiarių operų, operečių iš
traukos, lietuvių liaudies ir 
kitų tautų kūriniai. Susi
rinkusieji, kurių buvo dau
giau negu 200 nuoširdžiai dė
kojo dainininkams už puikų 
koncertą. Nepaisant antroje 
dalyje iškilusių problemų su 
garso aparatūra, dainininkai 
parodė visą savo išmonę ir 
koncertas tikrai pasiseko. 
Per pertrauką ir po koncer
to norintys galėjo vaišintis 
užkandžiais, gaivintis lietu
višku alumi ir kitais gėrimais. 

Sigita Šimkuvienė 
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JAV 
Kanadoje ir kitur (CS.) 
Tik š e š t a d i e n i o l a ida : 
JAV 
Kanadoje ir kitur (US.) 
U ž s a k a n t i L ie tuvą : 
Oro paštu 
Reguliariu paštu 
Tik šeštadienio laida oro paštu 

$160.00 
štadienio laida reguliariu paštu 

$55.00 
Vyriausia redaktore - D a n u t ė B i n d o k i e n ė 
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• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00. šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 
El-paštas: admin i s t r ac i j a@draugas .o rg 
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Metams 
$100.00 
$115.00 

$60.00 
$65.00 

$500.00 
$100.00 

1/2 metų 
$60.00 
$65.00 

$45.00 
$50.00 

$250.00 
$55.00 

3 men. 
$38.00 
$45.00 

$33.00 
$38.00 

$85.00 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

V a k a r ų P e n n s y l v a n i j o s L i e t u v i ų 
s!xiyb<» 50 m e t u s e n u m o ą ž u o l a s , 
p a v a d i n t a s L i t u a m c o s v a r d u . 

V y t a u t o Mišel io n u o t r . 

joje. šventės dalyvius pradėjo 
gaubti ir vakaro prieblanda. 
Tos trumpiausios metų nak
ties sutemos, tai ne žiemos 
ilga ir juoda naktis, bet tik 
priminimas, jog tolesnis Jo
ninių paminėjimas prasmin
gesnis prie liepsnojančio lau
žo. Prie jo visi ir patraukia. 
Čia pitsburgiečių dainorėlių 
Vytauto Mišelio. Jurgio Ben-
doraičio. Vytauto Mickaus, 
Ligitos Grinienės ir Valdo 
Griniaus vedini, visi šven
čiantieji dainuoja tradicines 
tautines dainas (dainų tekstai 
buvo atspausdinti ir išdalinti 
visiems šventėje dalyvavu
siems). Prie laužo padainuota 
dainos: ..Lauželis", „Nusileido 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St., 
Oak Lawn. IL 60453 
Tel. 708-423-5155. 

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

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

VDASJ.NEMICKAS.M.D. 
KAFDOLOGAS-ŠIFOES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. te!. 773-471-3300 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Susitarimui kalbėti 

angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 

Tel. 708-422-8260. Jei reikalinga 
pagalba po darbo valandų, skambinti 

„pager" numeriu 708-644-0074. 

saulužė", „Aras", „Du broliu
kai". „Mažam kambarėly" ir 
kt„ iš viso 26 dainos. Pits
burgiečių dainorėlius keitė 
Clevelando dainorėliai, savo 
dainų repertuaru dar daugiau 
papuošdami šventę. Dainuo
jant ir gėrintis laužo atš
vaitais, greitai atėjo ir 12-toji 
nakties valanda. O tada, atsi
tvėrę nuo raganų ir velnių, vi
soje 66 akrų teritorijoje šokom 
ieškoti paparčio žiedo. Žino

ma, kaip ir visur ir visada, to 
žiedo surasti nepavyko. Taigi, 
paieškoję paparčio žiedo ir 
užtraukę: 

...Kieno vardą aš išpjoviau 
Ant žilvičio paupy 
ištiesėme palapines, kad 

pailsėję laiku sutiktume kitos 
dienos tekančią saulę, tikėda
mi jog jos šviesa prasmingai 
apšvies mūsų kelius. 

Juozas Rudzianskas 

fe* *• * ' . . ^ . is r^#¥? 

„Baltieji mmai" Dainavoje. 

DAINAVOS METINE ŠVENTE 
Šiais metais Dainavos jau

nimo stovyklos tradicinė me
tine šventė įvyks liepos 20 d., 
sekmadienį, Dainavos stovyk
loje, Manchester. MI. Šiais 
metais nepavyko gauti kunigo, 
kuris galėtų iš ryto aukoti šv. 
Mišias, tačiau Dainavos direk
torių tarybos dvasios vadas 
kun. Alfonsas Babonas aukos 
Šv. Mišias šventes svečiams 4 
vai. po pietų. Taigi visi kvie
čiami ir raginami šiose 
Mišiose dalyvauti. 

Apie 11:90 v.r. Dainavos 
svetaine atvers savo vaišingas 
duris ir sutiks visus Dainavos 
svečius su skaniu ir įvairiu 

maistu, tinkančiu patenkinti 
jaunimo ir vyresnio amžiaus 
svečių skonį. Bus skanaus ku
gelio ir įvairaus kitokio mais
to. Netruks ir kavos su pyra
gais, šaltų gėrimų ir ledų. 
Šiais metais tradicinės loteri
jos — laimės šulinio — nebus. 
Bet vyks nauja, vertingų ir 
brangių dovanų loterija, ku
rioje visi svečiai galės išban
dyti savo laimę. 

Pirmą valandą po pietų 
įvyks Dainavos jaunimo sto
vyklos remejų metinis suva
žiavimas Baltuosiuose rūmuo
se. Suvažiavime išgirsite ta
rybos narių pranešimus, revi

zijos komisijos pranešimą ir 
pasisakymus apie einamuo
sius reikalus ir ateities pla
nus. 

Kaip ir kiekvienais metais, 
bus proga pasimaudyti Spyg
lio ežere, sutikti rečiau mato
mus pažįstamus, atnaujinti 
senas pažintis ir pabendrauti 
su draugais. Tad kviečiame 
visus Detroito. Windsoro bei 
apylinkių lietuvius dalyvauti 
šioje šventėje ir savo dalyvavi
mu, aukomis paremti mums 
taip brangią, mielą, reikalingą 
jaunimo stovyklą ir jos tal
kininkų pastangas atnaujinti 
Dainavą. V. P. 

mailto:administracija@draugas.org
mailto:redakcija@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org


Laiškai iš Lietuvos 

L PAMĄSTYMAI APIE LIETUVIŲ 
ISTORINES PARALELES IR 

TRAJEKTORIJAS 
ROMUALDAS GRIGAS 

Europos krikščioniškojo 
pasaulio ir Vakarų civilizaci
jos pripažintai Lietuvos vals
tybei — 750 metų! Įspūdinga, 
fanfarų verta sukaktis. Bet ji 
verste verčia ir gilesniems ap
mąstymams bei apibendrini
mams. 

Mindaugo karūnavimas 
tada įteisino mažiausiai dvi
gubai didesnę, negu šiandien 
turime, Lietuvą, apjungusią 
baltų — lietuvių etnines že
mes į teritorinę valstybę. Tas 
istorinis žingsnis suteikė šan
są lietuviams tapti ir išlikti 
viena iškiliausių Europos tau
tų ir valstybių. Ir ne vien savo 
teritorijos dydžiu ar gyventojų 
skaičiumi. Šis žingsnis sutei
kė lietuviams galimybę iš kitų 
išsiskirti savo unikalesne kul
tūra, susiformavusia baltų ir 
Vakarų krikščioniškosios kul
tūrų sintezės pagrindu, galė
jusia praturtinti Europos civi
lizaciją. 

Tokiais netapome. Istori
jos pasiūlytoji galimybė gan 
greit subliūško... O šiandien 
priversti net susimąstyti: kiek 
dar dešimtmečių mes, lietu
viai, išsilaikysime kaip tauti
nė bendruomenė? Dėl viso to 
galėtume pakaltinti ir patį... Min
daugą. Kodėl? Už skubėjimą. 

Drastiškomis priemonė
mis vos spėjęs apjungti lietu
viškąsias teritorijas, jis jau po 
poros-trejeto metų nuskubėjo 
apsikrikštyti (formaliai ap
krikštydamas ir lietuvių gen
tis). Nuskubėjo gauti kara
liaus karūnos ir Šventosios 
Romos Imperijos (tuometinės 
Europos Sąjungos prototipo) 
pripažinimo. Betgi centrali
zuota, vieno valdovo valdoma, 
valstybė faktiškai buvo dar tik 
iliuzija! Dar buvo neįsitvirti
nusi bent kiek patvaresnė to
kios valstybės tvarkymosi, jos 
socialinės ir politinės organi
zacijos tradicija. Krikšto pri
ėmimas tada pasitarnavo pui
kiausiu pretekstu naujųjų vals-
čionių akyse karūnuotą Min
daugą apkaltinti dar ir tėvų 
bei protėvių praktikuotos kul
tūros bei tikėjimo išdavyste. Ir 
ramiausiai jį nugalabyti... Su 
tuo žingsniu buvo „nugalaby
tas" ne tik „ėjimas" į krikš
čioniškąją Europos tautų ben
driją. Faktiškai jau tada buvo 
palaidota ir galimybė tapti 
viena labiausiai etniškai su
telktų Europos tautų — tai 
yra palaidojant galimybę išlik
ti stambia, savo unikalesniais 
kultūros bruožais išsiski

riančia, valstybe. 
Aš daug mąstau apie nūdie

ninį Lietuvos politinių struk
tūrų skubėjimą „įšokti į Euro
pos traukinį". Tik nepagal
vokite, kad esu euroskeptikas. 
Man, kaip sociologui, aiškus ir 
neginčytinas 'yra toks apsis
prendimas. Bet aš nesupran
tu, kodėl tos politinės jėgos, lė
musios istorinį pasirinkimą, 
tokį mažą, gal tik trečiaeilį 
dėmesį skiria gerokai patrūni
jusiai vidinei visuomenės ir 
valstybes konstrukcijai tvarkyti 

Ar tokia elgsena neprime
na tos pačios, kaip ir Min
daugo metais trajektorijos?.. 

Taigi... Ar mums ir toliau 
paradiškai didžiuotis kaip 
povams, pūstis tuo neabejoti
nai iškiliu faktu — valstybės 
įkūrimo sukaktimi? O gal bū
tų šiandien neprošal, būtent 
šiandien, priimant mus į Eu
ropos Sąjungą, nuodugniau 
„inventorizuoti" ir save? Įvai
riausiais savianalizės rakur
sais pasižvalgyti po tą istorinį, 
kultūrinį kontekstą, nulėmusį 
mūsų kaip tautos būvį? Po jo 
prieštaringas trajektorijas? Po 
tas trajektorijas, kurios pa
aiškintų ne tik mūsų kaip tau
tos nueitą kelią, bet ir duotų 
mus pačius blaivinanti supra
timą, kodėl ta mūsų tauta, it 
kokia šagrenės oda, vos ne spar
tėjančiai menkėja, traukiasi? 

Užtenka mums tos savi-
plakos! — paprieštaraus man 
skaitytojas. O aš jam atsaky
siu: seklios, niurzglios savi-
plakos — taip, tikrai jos per 
akis. Bet analitinės — ne. Tie 
didieji pasakojimai apie mūsų 
šlovingą praeitį, tas dėmesys 
mūsų iškentėtoms kančioms, 
sutikite, mus visąlaik gal dau
giau svaigino, negu blaivė... 
Taigi, sakau, tokia pozityvų 
veiksmą, jo kryptis nusakanti 
saviplaka praverstų, atneštų 
irgi naudos? Ne vien tos 
sukakties šventinės fanfaros 
ir fejerverkai... 

Reikliajam skaitytojui pir
miausia pasiūlyčiau štai tokį 
sandėrį: nebelieskime plačiau 
šiame pokalbyje bolševikinio-
sovietinio laikotarpio. Manau, 
kad visi mes vienodai vertina
me šį, mus visus ištikusį, so
cialinį marą. Nuolatiniai pra
keiksmai svaidomi tuo pačiu 
adresu, protingesniais mūsų 
nedaro. Gal geriau paieško
kime daugiau tų negatyvių 
trajektorijų, kurios lėmė ir da
bar tebelemia mums visiems 
nepageidaujamą tautos būvį. 
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Visų pirštai į save riesti 
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Vilniuje, Kalnų parke — tradicinis Ansamblių vakaras . Tai vienas iš Trečiosios pasaulio lietuvių dainų šventės 
„Mes" renginių. Renato Nevertricko (Elta) nuotrauka. 

Tų, kurios išsiskiria pastovu
mu ir ilgalaikiu poveikiu. Aš 
įsitikinęs, kad tokia inventori
zacija praverstų, mąstant ne 
tik apie mūsų sėkmingesnį 
integravimąsi Europos Sąjun
goje, bet ir, bene svarbiau — 
mąstant apie vyksmą, vadi
namą globalizacijos vardu. 

Apie paskubėjusį Mindau
gą ir tos skubos pasekmes jau 
pasakiau. Nors savo oponentui 
irgi patvirtinsiu: Lietuva jau 
tada vėlavo. Bet medalis visa
da turi dvi puses. Vardan mū
sų sąmoningumo, lygiagrečiai 
privalu kalbėti ir apie antrąją 
medalio pusę... 

Kitas svarbus dalykas, ku
ris man neduoda ramybės, tai 
vos ne totalinis lietuvių aris
tokratijos (o dabartine kalba 
kalbant pridėčiau — valdan
čiojo sluoksnio, klasės) pra
radimas, jų nutautėjimas. Jos 
atsiribojimas nuo etninės tau
tos ir jos kultūros. Toks atsiri
bojimas tęsėsi šimtmečius. Ir 
tą faktą puikiai žinome visi. 

Štai šitoje vietoje drįstu 
sušukti: kaip nuostabiai at
sikartoja ir šita istorinė „tradi
cija"! Ar galime pasakyti, kad 
šiandieninis vadinamasis eko
nominis, politinis ir net „žinia-
sklaidinis" elitas rūpinasi mū
sų, t.y. lietuvių tautos tęstinu
mu? Aš to pasakyti negalėčiau. 

O aristokratijos „atsiplėši-
mas" nuo etninės tautos (ko 
tokiu mastu nebuvo pas mūsų 
artimiausius kaimynus: len
kus, rusus, vokiečius, skandi
navus) prasidėjo netrukus po 
karaliaus Mindaugo žūties. Ir 
jeigu vienas iš Radvilų — 
Kristupas. Vilniaus vaivada 

— didžiajame Žečpospolitos 
Seime, pagautas rezignacijos, 
šūktelėjo: „mes, lietuviai, kilę 
iš romėnų, iš Palemono gimi
nės...", tai tą teiginį, patikė
kite, jau tada taikė tik sau, tik 
kilmingiesiems. Šiandien, šiek 
tiek sąlygoms pasikeitus, koks 
nors Lietuvos užsienio ar švie
timo ministras į priekaištą, 
kodėl jis, valstybės vyras, de
ramai nesidomi lietuvybe, 
jums atsakytų: „Jūs ką, ne
suprantate, kad lietuvybė — 
atgyvena! Mes skubame tapti 
civilizuotais europiečiais! Pa
saulio piliečiais..." Jie skubina 
ir mus tapti vien politine tau
ta. Ragina mus. lietuvius, ku
rie patys su kiekviena diena 
vis labiau „išsivaikščioja"... Kodėl 
šalia to. mūsų politikai nepa
siūlo kokios nors patvaresnės 
jungiamosios medžiagos"?.. 

Ar ne panašiai elgėsi anų 
laikų mūsų aristokratija? Bet 
jiems, nors iš dalies, mes gali
me atleisti — lietuviai savo 
imperijoje tada sudarė mažu
mą. O čia dar: bendr;- su len
kais konfederacija — Žečpos
polita (iki šiol visuose Europos 
žemėlapiuose klaidingai vadi
nama Lenkija!); bręstantis 
Maskvos baubas, prieš kurį 
reikėjo telkti gudus ir ukrai
niečius, žydus ir vietinius toto
rius... Tik smulkieji bajorai 
(etnografinėje Lietuvoje jų 
būta keliolika tūkstančių šei
mų), ypač Žemaitijos, laikėsi 
etninės tautos. Nors jau XDC a. 
ir jie kalbėjo vien lenkiškai. 
Tiesą pasakius, tie „žemai
tukai" iš savo tarpo išugdė ir 
Jozefą Pilsudskį (jo senelio pa
vardė Giniotis, atrodo gyvenęs 

Pilsūde (!) prie Skaudvilės), ir 
Liucijaną Želigovskį — „maiš
tininką", ir Gabrielių Naruta
vičių — pirmąjį Lenkijos pre
zidentą. 

Man taip ir knieti paklaus
ti mūsų politikų (ką aš, pa
sitaikius progai, ir darau): dėl 
ko, prieš ką taip skubomis, ig
noruojant tarpusavio ryšius, 
telkiami lietuviai? Ir visi kiti į 
politinę valstybę buriami žmo
nės? Kodėl drovimasi lietu
viams —r pagrindiniams mūsų 
krašto šeimininkams, priminti 
jų tautinę savimonę ir patrio
tizmą? Ne tai kad priminti — 
puoselėti!... Kokiu pagrindu 
toks telkimas gali vykti? Vien 
ekonominių interesų? Bet jie 
tik supjudo žmones, juos daro 
agresyvesnius, savanaudiš-
kesnius. Kodėl mūsų politi
kams nė motais net pilietinės 
visuomenės ugdymas? Kodėl 
jie nemąsto apie tą dvasinės 
kultūros užtaisą — tą jungia
mąją medžiagą, kuri būtų pa
jėgi telkti bent į padoresnę krūvą 
šiandien spartėjančiai išsi-
vaikščiojančius ne vien lietu
vių tautinės bendruomenės, ap
skritai — visuomenės segmentus? 

Anų laikų lietuvių aris
tokratai irgi kažkaip panašiai 
elgėsi: per bažnyčias, per mo
kyklas, per modernizaciją ska
tino polonizaciją, kuri tuo me
tu jiems išreiškė didesnį mo
dernumą ir aukštesnį civi
li zuotumą. 

Taip ir kirba kita, piktesnė 
mintis: ar štai taip elgiantis, per-
siėmus politine rr kultūrine 
trumparegyste (sąmoningai ar 
ne), neruošiama dirva Lietuvos 
kolonizacijai? Nukelta į 5 psl. 

Kai į aparato žiotis įkiša
me videojuostą ir esame pas
iruošę pasigėrėti jos turiniu, 
visų pirma ekranėlyje sušvin
ta perspėjimas: „filmą padau
ginti griežtai draudžiama..." 
Toks užrašas kartais verčia 
nusišypsoti — kas žinos, jeigu 
taip ir atsitiktų, kas užsiims 
gaudyti „nusikaltėlius" dėl 
kelių dolerių vertės vaizda
juostės? 

O visgi muzikos įrašų ir 
filmų bei įvairių kitų vaizda
juosčių nelegalus padaugini
mas ir pardavinėjimas yra 
plačiai išvystytas verslas, į juo 
besiverčiančių kišenes kasmet 
sukemšantis milijonus, o pra
mogų pasauliui kainuojantis 
net milijardus dolerių. Išpo
puliarėjus kompiuteriams ir 
vis daugiau besinaudojant in
ternetu, šis „plėšikavimas" 
tiek išplito, kad pagaliau mu
zikos įrašų leidėjai (ir pre
kiautojai) nusprendė ieškoti 
išeities. Tvirtinama, kad vagi
liavimas ilgo grojimo plokšte
lių ir garsiajuosčių pirkimą 
sumažino net 26 proc., nuo 
1999 m. muzikos pramonei 
kainavęs 4.5 milijardo dolerių, 
o filmų gamintojams „interne-
to banditai" nujoję apie 3.5 
milijardo dol. pelno. 

Apskaičiuojama, kad kas
dien iš interneto nusirašoma 
ir nelegaliai platinama iki 
600,000 filmų. Ypač tuo rūpi
nasi Hollywoodas, nes naujau
si filmai, dar nespėję pasiro
dyti kino teatruose, jau „kur
suoja" po kompiuterių vartoto
jų pasaulį, nusinešdami ir pel
ną, ir staigmeną, kurią rekla
momis prieš filmo pasirodymą 
stengiamasi sukurti, kad su
domintų žiūrovus. 

Š.m. birželio 25 d. pirma
sis „gudruolis", nusikopijavęs 
iš interneto filmą „The Hulk", 
atsidūrė teisme. Jeigu bus pri
pažintas kaltu, jam gresia 
treji metai kalėjimo ir iki 
250,000 dol. pabaudos. O tai 
tikrai brangiai kainuojanti 
vaizdajuostė! Tiek muzikos, 
tiek filmų pramogų pasaulis 
tikisi pagaliau atradęs ir JAV 
teisėsaugos pritarimą, ir bū
dą, kaip susekti, jeigu iš inter
neto filmas arba muzikos įra
šas yra nelegaliai paimamas. 
(Ko gero. kompiuterių vartoto
jai ir tas užtvaras sugebės per
šokti.) 

Kai praeityje buvo kalba
ma apie padirbinėtojus, daž
niausiai tas kaltinimas taiky
tas pinigų padirbėjams, tačiau 
šiuo metu, į „globalizacijos 
rėmus" vis stipriau spraudžia
moje mūsų planetoje, padir-
binėtojai savo verslą labai 

išplėtę. Nei viena, ypač popu
liarius ar būtinus gaminius 
gaminanti, bendrovė bei įmo
nė negali būti tikra, kad rin
koje nepasirodys padirbti ir 
daug pigiau pardavinėjami jos 
produktai. Nuo žaislų, iki ba
tų, kvepalų, automobiliams 
dalių, laikrodžių, cigarečių, 
elektronikos, gėrimų ar bet 
kurių kitų daiktų kažkur kaž
kas pardavinėja padirbtus, 
kontrabandos keliais per vals
tybių sienas įvežtus gaminius. 
Ir jiems pirkėjų niekada ne
trūksta. Vienus suvilioja fir
mos pavadinimas, kitus pigi 
kaina (autentiški kai kurių 
firmų gaminiai labai bran
gūs), dar kitus tai, kad kažką 
gali „apmauti". 

Ar pirkėjas, įsigydamas 
nelegaliai padirbtą daiktą, 
tikrai laimi, tai jau kitas rei
kalas. Dažniausiai tie padirb
tieji produktai savo kokybe 
neprilygsta autentiškiems ir 
jiems galima taikyti lietuvišką 
posakį, kad „pigi mėsa — šu
niui". Tačiau kartais, vartoto
jui net nežinant, padirbtas 
daiktas gali būti tikrai pavo
jingas. Ypač vaistai. Kadangi 
kai kurie vaistai šiame krašte 
yra labai brangūs, žmonės 
ieško kelių jų įsigyti pigesne 
kaina. Dažnai tam panaudoja
mas ir internetas. JAV Vaistų 
reguliavimo departamentas 
teigia, kad bent 8 proc. vaistų 
yra padirbti, neturintys tos 
sudėties, kuri padėtų ligoniui. 
Vyresnieji žmonės, kurių pa
jamos ribotos, užsisako vais
tus iš įvairių vietų ir jie atsiun
čiami paštu. Čia dažniausiai ir 
pasitaiko apgavysčių. Ka
dangi internete galima rasti 
etikečių ir įvairių vaistų 
pavyzdžių, padirbinėtojams 
nesunku savo „produktus" 
taip įpakuoti, kad vartotojui 
net į galvą neateina mintis 
apie apgavystę. Pasitaiko to
kių atvejų net vaistinėse, todėl 
patariama visuomet atidžiai 
stebėti, kad vaistai, kuriuos 
perkame, yra tokie pat, kokius 
pirkome anksčiau. Bet koks iš
vaizdos, skonio, užrašo pakei
timas turėtų nedelsiant at
kreipti pirkėjo dėmesį. 

Daugiausia padirbtų ga
minių ateina iš Kinijos, Tai-
vano, Kong Hongo — iki 78 
proc. I šį nelegalų verslą yra 
tvirtai įsikibusi Šiaurės ir 
Pietų Korėja. Pakistanas, net 
kai kurios Pietų Amerikos vals
tybės. .Nors vaistai nesudaro 
didžiausio padirbtų produktų 
sriauto, plūstančio į JAV, bet 
visgi jie gali būti pavojingiausi 
vartotojams. Verta būti ati
diems. 
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Šonuose padarydavo nišas 
— „pečiurkas", pirštinėms ar 
šiaip kam išdžiovinti. Užbaigti 
duonkepę plūkti stengdavosi 
Mėnuliui dylant, — bus ilga
amžė, neskilinės, o į plyšius 
svirpliai neįsimes. Tik ne po 
Saulės laidos, antraip „tara
konų ir kitokio amaro" pri
sirinks. O kaminą užbaigti rei
kia per pilnatį, — šeimininkė 
visados turės iš ko viralą pa
ruošti. 

Duonkepei krosniai iš ug
niakuro atiteko šeimą ar gimi
nę vienijančio židinio įvaizdis. 

Pirmą kartą krosnį užkur
ti turi vyriausioji šeimos 
moteris. Ir ne bet kuo, o skied
romis, likusiomis, tašant pir
mąjį naujos trobos vainiką. 
Pridėdavo daf ir šventintų žo
lelių; šonus iš vidaus pašlaks
tydavo šventintu vandeniu. 

Kaimynai, atėję į įkur
tuves, atsinešdavo duonos ir 
druskos, padėdavo ant priež
dos, tada pabučiuodavo kros
nies „kaktą". Taigi išties ma
nyta, kad šiame pagrindinia
me namų statinyje yra įsi
kūnijusi namų dvasia, kuriai 
privalu įsiteikti. Dar labiau 
tai išryškėja per vestuves, kai 
į šeimą priimamas naujas 
narys. Pirtnaryčiais iš klėties į 
trobą atvesdinta, marti ant 
prieždos turi padėti rankšluostį, o 
kitą užmesti ant žarsteklio. 
Arba užrišti ant jo margas
palvę juostą. 

Ypač pagarbiai su krosni
mi turėdavo apsieiti besilau
kianti moteris — nuo to prik
lausys gimsiančio vaikelio bū
das. Negalima prieš krosnį 
valgyti — kūdikėlis labai sei-
lėsis. Negalima sąšlavų žerti 

ant krosniadangties, — vaikai 
užaugę paliks šeimų nesu
kūrę. Pribuvėja duodavo gim
dyvei išgerti sutrinto ang
liuko, savaime iššokusio iš pa
kurtos' krosnies. Kūdikio pir
mojo maudymo vanduo būda
vo išpilamas pakrosnėn, — ta
da vaikas bus prieraišus na
mams ir apgintas nuo „blogų 
akių". Parvežus po krikšto na
mo, vaiko rankute perbrauk
davo per krosnies kaktą, — 
kad mylėtų gimtuosius na
mus. Kūčių naktį su uždegta 
žvake merginos žvilgteldavo į 
krosnies vidų, — bene pa
matys ten savo likimo ženklus. 
Arba burtams iš po papečkės 
išsitraukdavo vištą. 

Ugnis krosnyje būdavo 
atnaujinama prieš šv. Velykas 
— Didįjį šeštadienį, užliejus 
senąją šventintu vandeniu. 
Pirmąją Velykų dieną nevalia 
lipti ant krosnies, antraip va
sarą kiaulės javus išknaisios. 
Antrąją dieną krosnyje sudegi
nami margučių lukštai, — tai 
ir pašalas greit prapuls. 

Tikėta, kad krosnis esanti 

laikina vėlių buveinė. Todėl 
žarstekliu ar šluotkočiu į jos 
šonus negalima suduoti — 
„vėlelėms kaulelius pamuši". 
Jei malkos degdamos smarkiai 
traška, šnypščia, — reiškia, 
vėlės prašo už jas pasimelsti. 
Negalima kurti krosnies mal
komis, sukirstomis per Adven
tą, — liepsna su didžiausiu 
trenksmu per kaminą išlėks. 
Šiaipjau duonkepę kūrendavo 
alksninėmis ir pušinėmis mal
komis, pridedami dar kiek ber
žinių. Juk kiekviena medžio 
rūšis vis kitokią šilumą sklei
džia... 

Duonos stebuklą — iš rugi
nės tešlos virtimą krosnies 
karštyje kasdieniu maistu — 
globodavusi ugnies dievaitė 
Gabija. Jai vakare šeimininkė 
sukalbėdavo maldelę, užžer-
dama žarijas pelenais ir 
nupiešdama pelenų kryžių — 
tokį užbrauktais galais. Po 
Lietuvos krikšto Gabijos mi
tines funkcijas perėmė šv. 
Agota. Jos dieną, vasario 5-
ąją, pašventinta riekele įgy
janti stebuklingų savybių: 

saugo nuo gaisrų, gyvatės kir
čio ir priešo kulkos. 

Langai — namo akys 

Daug grožio pajautos sudė
davo senoliai į savo trobos 
langų puošybą. Ir tikėtina, 
kad būtent dėl to mitinio su
reikšminimo. Langas aprėmi
namas apviangėmis, suside
dančiomis iš antlangės, pa
langės ir šoninių lentelių. Tos 
visos dalys ornamentuojamos. 
O ir langinės dažnai turi kokių 
nors dekoratyvinių elementų, 
kartais būdavo net ištapomos. 
Neveltui mįslėje apie langą sa
koma: „Margi marginėliai ant 
sienos pakabinti". Antlangės 
dažniausiai būdavo pjaustinė-
jamos tokiais ornamentais: 
centre apskritimas, sudalytas 
į aštuonias skiltis. Lygiai tokie 
puošia verpstę ar kokį kitą 
buities rankandą. Apskritimą 
dažnai gaubia medžio ar kaž
kokio augalo siluetas. Į šonus 
nuo jo nueina tarsi kokios ban
gos. Kartais jos tampa visiškai 
realistiškai pavaizduotais žal

čiais. Kampuose išpjaustomi 
paukščių siluetai, ypač dažnai 
vaizduojamos antelės. Medis ir 
aštuonių dalių apskritimas 
tautodailės tyrinėtojų inter
pretuojamas, kaip pasaulio 
modelio schema. Keturios pa
saulio šalys ir dar keturios 
kryptys į Saulės teką bei laidą 
per saulėgrįžas. Tai ir metų 
ratas, ir erdvės suskirstymas. 
Medis — vertikalioji modelio 
ašis, atspindinti tridalę Visa
tos sąrangą. Tokį modelį su
mąstė tolimi mūsų protėviai, 
pradėdami suvokti ir pažinti 
gamtą, siekdami saugumo jau
senos šiame pasaulyje. 

Žalčiai ir antelės — van
dens gyvūnai: gal todėl jie čia, 
kad pro langą vis žvilgčiojama, 
kada gi nustos įkyrėjęs lietus 
lyti. Net ir karnizo ornamen
tas sudarytas tarsi iš lietaus 
lašų. Antelė, beje, yra likimo 
deivės Laimos įvaizdis. O žal
tys Žilvinas žvejo dukrą Eglę 
išsiviliojo į savo karalystę 
marių dugne. 

Mitiškai mąstant, langas, 
kaip ir trobos slenkstis, yra 

skiriamoji riba tarp jaukaus 
namų pasaulėlio ir to išorinio, 
kuriame pilna pavojų ir pik
tųjų dvasių. Tai aiškėja iš 
tokių papročių bei tikėjimų. 
Kad kūdikis lengviau ateitų į 
šį pasaulį, pribuvėja praverda
vo pirkios langus. O būsimasis 
tėvas, tikėdamasis sulaukti 
būtinai sūnaus, malkas vande
niui šildyti paduodavo pro 
langą, nenešdavo jų pro duris. 
Jeigu toje šeimoje jau būtų 
mirusių kūdikių, naujagimį 
vežant krikštyti, kūmams jį 
paduodavo tik pro langą. Prieš 
tai dar triskart apnešę aplink 
krosnį. Tokiu pat būdu priim
davo ir pakrikštytą, bet pro 
vieną lango pusę ir skersą; sa
kydavo, tada bus namų vai
kas, ne koks valkata. 

XDC a. dar laikytasi pap
ročio, ligonį marinant, atidary
ti visus trobos langus. Jeigu 
namuose pašarvojamas savi
žudis, karstą išnešdavo pro 
langą. Taip elgtasi tariant , 
kad vėlė durų atgal pareiti 
neraątų ir nesivaidentų na
muose. Bus daugiau 
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Kastytis Giedraitis. 

Pasikalbėjimas su Daina
vos jaunimo stovyklos direk
torių tarybos pirmininku Kas
tyčiu Giedraičiu 

— Jaunimo stovyklavimas 
Dainavoje jau pačiame įkarš
tyje. Kas šią vasarą stovykla
vo ir dar stovyklaus? 

— Jau keii metai, kai pra
dedame sezoną kapų puošimo 
(„Memorial") dienos savaitga
lį. Suvažiavo Dainavos rėmė
jai, jauni ir vyresni, padirbėti 
ir pabendrauti golfo aikštėse. 
Suvažiavusiems smagu ir ge
ra su draugais gražioj gamtoj, 
o Dainavai gera. kad būna at
likti kai kurie svarbūs va
saros pasiruošimo darbai ir iš 
registracijos mokesčių lieka 
truputį pelno! Stovyklavo jau
nieji ateitininkai. Detroito ir 
Clevelando skautai. Po to dar 
stovyklaus Ateitininkai sen
draugiai .2003.07.13-2003.07.20), 
moksleiviai ateitininkai 
(2003.07.20 - 2003.08.02), 
Dainavos „Heritage" jauni
mas 'Lietuvių kilmės vaikai) 
(2003.08.03 - 2003.08.10), 
šokių mokytojai '2003.08.10 
-2003.08.17) ir frontininkai 
(2003.08.17 - 2003.08.24). 
Vasaros sezonas baigsis per 
Ateitininkų studijų savaitgalį 
(2003.08.30 - *2003.09.01). 
Tad reikia dar paminėti, kad 
rudenį, spalio mėnesį, savait
galio suvažiavimus planuoja 
skautai, vyčiai ir studentai 
ateitininkai. Kaip matote, 
Dainavos grožiu ir gamta džiau

giasi įvairios lietuvių organi
zacijos! 

— Ar yra atvejų, kada 
būna daugiau grupių, norin
čių stovyklauti, negu turimo 
laiko kalendoriuje? 

— Derinam kiek galim ka
lendorių, kad būtų visiems ge
rai. Žinoma, daug kas norėtų 
stovyklauti tomis pačiomis 
dienomis, ypač liepos mėnesį. 
Tačiau pirmenybė skiriama 
jaunimo organizacijoms — 
jauniesiems ir moksleiviams 
ateitininkams, skautams ir 
„Heritage" jaunimui. Po to 
žiūrim, kaip geriausia įjungti 
ir kitas organizacijas. Kaip 
žinau, nesame atstūmę nei 
vienos grupės ar organizacijos! 

— Kiek paprastai vienu 
metu būna stovyklautojų, kiek 
vadovų? Kiek Dainavoje turi
ma vietų ar lovų? 

— Kai kurios stovyklos 
visų norinčių stovyklautojų 
nepriima, nes neužtenka pa
talpų. Per paskutiniuosius 4 
metus esame pirkę naujų lovų, 
tad barakuose gali stovyklauti 
daugiau kaip 200 asmenų. 
Apie 15-20 proc. stovyklautojų 
yra mokytojai, vadovai ir dar
bininkai. Žinoma, lauke, pala
pinėse, skautai gali ir daugiau 
priimti. Rodos, kiekvienais 
metais po truputį didėja jų sto
vykla — šiais metais jau subū
rė apie 150 stovyklautojų. 
Kaip žinau, šiandien Daina
voje stovyklauja daugiau jau
nimo negu kada nors praeityje! 

— Kada bus Dainavos me
tinė šventė ir ko lauktina? 

— Kaip pastaruoju metu 
priprasta, Dainavos metinė 
šventė įvyks baigiantis Atei
tininkų sendraugių stovyklai, 
sekmadienį, liepos 20 dieną. 
Kviečiu visus pasidžiaugti, 
pabendrauti ir pasivaišinti 
(bus lietuviški pietūs, pyragai, 
kava ir t.t.) gražioje Dainavos 
aplinkoje! 

— Kada bus rėmėjų suva
žiavimas ir kas jame numa
toma svarstyti? 

— Skaniai pavalgius, kvie
sime visus rėmėjus ir susi
domėjusius Dainavos veikla į 
metinį suvažiavimą liepos 20 
d., apie 1 v. p.p. Apibūdinsime 
praėjusių metų veiklą, dabar
tinę finansinę padėtį ir 
ateities užsimojimus/planus. 

Nors šiais metais nenumatau 
kokių nors ypatingų svarsty
mų, nepaprastai įdomu ir 
svarbu išgirsti ir reaguoti į 
rėmėjų nuomones, pasisaky
mus, įvertinimus. 

— Koks yra Dainava besi
sielojančių ftin»i«"gi«« džiaugs
mas? 

— Kai matome perpildytas 
stovyklas — džiaugiamės! Kai 
matome vaikų šypsenas — 
džiaugiamės! Kai stebime jau
nus vadovus dirbant su jau
nesniais vaikais — džiaugia
mės! Kai matome verkiančius 
vaikus, kai jau laikas grįžti į 
namus, džiaugiamės! Tenka 
dažnai pasikalbėti su jaunimu 
apie Dainavą. Visi lygina savo 
praleistas vasaros dienas su 
mokyklos draugų praleistomis 
vasaros dienomis, dėkodami, 
kad yra tokia Dainava. Drau
gai dažnai nuobodžiauja na
muose prie televizoriaus ir 
kompiuterio, vyresni stumdosi 
kur nors „parduotuvių malls" 
ar „video arcades". Tačiau mū
sų jaunimui tenka proga kurti, 
sportuoti, draugauti, dainuoti, 
diskutuoti, plaukti, žuvauti, 
melstis ir t.t. Tuo pačiu, jie 
apsupti didelio būrio gerų, do
rų žmonių! Kai tą stebi ir su
pranti — neįmanoma nesi
džiaugti! 

— Kokie svarbiausi Jūsų 
kadencijose Tarybos atlikti 
darbai? 

— Pirmininko pareigose 
esu septintus metus. Nors daž
nai nesimato, daug ką esame 
atlikę taisydami ir tobulinda
mi Dainavos „infrastruktūrą". 
Stovykla dažnai jau „rodo" 
savo 47 metų amžių! Dėjome 
naujus stogus, naujas kanali
zacijos sistemas, rengėme 
naujas išvietes, statėme nau
jus kryžius, skulptūras, įren
gėme naują sporto aikštę ir 
atlikome daug įvairių, mažes
nių darbų. Nors daug rūpi
namės Dainavos „infrastruk
tūra", daugiau didžiuojuos, 
kad esame sukūrę jausmą ir 
dvasią, kad Dainava yra visų 
lietuvių, ypač viso jaunimo 
stovyklavietė! Per paskutinius 
kelerius metus Dainavoje sto
vyklavo arba rengė savaitgalio 
suvažiavimus ateitininkai, 
skautai, „Heritage" jaunimas, 
Lituanistinių mokyklų moky

tojai, šokių mokytojai, fron
tininkai, PLB, Detroito Dievo 
Apvaizdos lietuvių parapija ir 
kiti . Kviečiame visus, pri-
glaudžiame visus, norime vi
siems sudaryti sąlygas pasi
džiaugti gamtoje ir „atsipūsti" 
nuo kasdieninių įtempimų! 

— Koks šiuo metu yra 
didžiausias rūpestis? 

— Turbūt kaip visur kitur, 
daugiausia rūpi finansinis iš
silaikymas. Esame dėkingi, 
kad vis atsiranda žmonių, ku
rie įvertina Dainavą ir priside
da aukomis. Esame nepapras
tai dėkingi Lietuvių fondui, 
kuris supranta Dainavos pras
mę ir pozityviai atsiliepia į 
mūsų prašymus padėti finan
siškai. Kaip minėjau, Dai
navai jau 47 metai. Kiekvie
nais metais atsiranda naujų 
projektų. Be to, atrodo, kad 
kiekvienais metais Michigan 
valstija „prigriebia" mus su 
naujais reikalavimais. Viskam 
reikia lėšų. Stovyklaujančių 
grupių sumokėtos nuomos 
maždaug padengia „kasdie
nines" išlaidas. Tačiau, be Lie
tuvių fondo ir mecenatų aukų 
būtų neįmanoma atlikti di
desnių „infrastruktūros" taisy
mo ir tobulinimo darbų. 

— Kas sudaro direktorių 
tarybą? 

— Direktorių taryboje yra 
12 narių. Reikia pasidžiaugti, 
kad Dainavos darbus ir rū
pesčius palengvina tarybos na
rių gražus bendradarbiavimas 
ir sugyvenimas. Tarybos na
riai visi aktyviai reiškėsi arba 
dar reiškiasi įvairiose kitose 
organizacijose — skautų, atei
tininkų, PLB ir kitų. Tarybą 
sudaro — kun. Alfonsas Ba-
bonas (dvasios vadas), Kasty
tis Giedraitis (pirmininkas), 
Marius Kasniūnas (vicepir
mininkas), Vytas Petrulis (iž
dininkas), dr. Marius Laniaus-
kas (sekretorius), dr. Živilė 
Vaitkienė (korespondentė), dr. 
Vytenis Darnusis, dr. Eligijus 
Leiis, Bronius Polikaitis, Gin
taras Gaška, dr. Kastytis Kar
velis ir dr. Audrius Polikaitis. 

— Kada bus kiti rinkimai? 
— Išrinktų tarybos direk

torių kadencija tęsiasi trejus 
metus. Kiti rinkimai vyks 
2005 metais. 

— Pernai įvykusioje JAV 

LB Krašto valdybos rengtoje 
darbo konferencijoje dauguma 
dalyvių buvo „trečiabangiai" ir 
pirmą kartą Dainavoje. Dau
gelis jų buvo sužavėti stovyk
los grožiu ir jos paskirtimi. 
Kiek aktyvūs „trečiabangiai'' 
stovyklavime, vadovavime, 
stovyklos ūkiniuose darbuose? 

— Kiekvienais metais ma
tyti daugiau ir daugiau „tre-
čiabangių" vaikų Dainavoje. 
Manau, kad tai prisideda prie 
programos įvairumo ir įdomu
mo! Po truputį ir tėvai jungiasi 
į stovyklų rengimo darbus. O 
dėl ūkinių darbų — esame 
sudarę sąlygas nemažam 
skaičiui „trečiabangių" žmonių 
padirbėti, užsidirbti ir Dai
nava pasidžiaugti! 

— Už trejeto metų, 2006 
metais, Dainava švęs savo 
gyvavimo auksinę sukaktį. Ar 
jau apie tai galvojama? Kaip 
tai bus paminėta? 

— Taip, jau buvo kalbėta 
per tarybos posėdį, bet dar 
nėra paruošto plano. Manau, 
kad pasibaigus stovyklavimo 
sezonui, vėl grįšime prie te
mos. Būtų įdomu taip pat iš
girsti kitų nuomonių per 
Dainavos metinį suvažiavimą. 

— Reikia manyti, kad bus 
leidžiamas sukaktuvinis lei
dinys. Ar jis tikrai numato
mas? 

— Taip, norime išleisti. Ta 
tema esu kalbėjęs su dviem 
asmenim. Kviečiau apsiimti 
redagavimo pareigas, bet at
sisakė. Esu optimistas ir esu 
tikras, kad rasime sugebantį 
asmenį tam nelengvam bet 
ypatingai vertingam darbui! 

— Kadaise sklandė siūly
mas Dainavos jaunimo stovyk
loje įrengti lietuvių tautos 
istorijos kelelį. Po stovyklos 
rajoną būtų išdėstyta bent tu
zinas lietuvių tautai svarbius, 
brangius ar iškilius įvykius 
simbolizuojančių ženklų. Prie 
tokių įvykių rikiuotina Min
daugo karūnavimas, Žalgirio 
mūšis, šv. Kazimieras, spau
dos draudimas ir knygnešiai, 
emigracija -į užjūrius, nepri
klausomybės paskelbimas 
1918 m., partizanai, trėmimai, 
Lietuvių Bažnyčios kronika, 
1990 m. kovo 11 d., 1991 m. 
sausio 13 d. ir t.t. Sudarytas 
projekto komitetas parinktų 

minėtinus įvykius, jų apipavi
dalinimą, pasirūpintų lėšų su
kėlimu. Kiekviena stovyklau
janti grupė galėtų būti vienos 
ar keleto istorinių stočių 
mecenate. Vietos turėtų būti 
ir pavieniams mecenatams, 
norintiems prisiminti brangų 
asmenį ar kokį įvykį. Kokia 
galimybė šį ar panašų projek
tą pradėti ir užbaigti iki 2006-
ųjų metų? 

— Tunu prisipažinti, kad 
man ta mintis, idėja nauja. 
Kiek man teko dirbti Dai
navos taryboje nuo 1990 m., ta 
tema nebuvo kalbėta ar disku
tuota. Įdomi mintis, tačiau, 
įgyvendinant tokį projektą, 
reikėtų gerai apgalvoti, kaip 
tie „vaizdiniai" būtų ilgesnį 
laiką prižiūrimi ir išlaikomi. 
Iškelsiu tą mintį per kitą tary
bos posėdį. 

— Pabaigai malonėkite 
skaitytojams prisistatyti. Nuo 
kada Jūsų ryšys su Dainava 
prasidėjo? Nuo kada esate di
rektorių tarybos pirmininku? 
Jūsų profesįja, šeima, visuo
meninė veikla, dar kas? 

— Nenoriu prisipažinti, 
bet, atrodo, kad aš trim metais 
vyresnis už Dainavą. Užaugau 
ir mokiausi Clevelande, Ohio. 
Baigiau 12 Vysk. Valančiaus 
lituanistinės mokyklos skyrių, 
gastroliavau per Šiaurės Ame
riką, Pietų Ameriką ir Europą 
su tautinių šokių grupe 
„Grandinėlė", buvau aktyvus 
skautas, skautas vytis ir 
paskautininkas. Skautauda-
mas stovyklavimo dienas dau
giausia leidau Pymatuning 
stovyklavietėje, Pennsylva-
nijoje, ir VVasagoje. Kanadoje. 
Tad nors kelis kartus buvau 
Dainavoje, neturiu jokių Dai
navos vaikystės prisiminimų. 

Baigiau matematikos ir 
kompiuterių mokslus Cleve-
land State University ir tada, 
1975 m., persikėliau gyventi ir 
dirbti Ann Arbor, Michigan. 
Įsijungęs į Detroito lietuvių 
veiklą, dažniau pradėjau lan
kyti Dainavą, nors pradžioje 
be „oficialių" pareigų. 1983 m. 
vedžiau Ritą Neverauskaitę ir 
šiandien auginame 17 m. 
Andrių, 15 m. Danių, 12 m. 
Rimą ir 9 m. Miką. Rita yra 
Detroito Ateitininkų jaunučių 
globėja, moko „Žiburio" litu
anistinėje mokykloje, vargo

nuoja ir gieda Dievo Apvaiz
dos bažnyčioje. Apart mokyk
los užsiėmimų, visi vaikai taip 
pat įsijungę į Detroito lietu
višką veiklą per lituanistinę 
mokyklą, tautinius šokius, 
ateitininkus, skautus ir sportą. 

1990 m. buvau pakviestas 
kandidatuoti į Dainavos tary
bą, buvau išrinktas ir baigiau 
dvi kadencijas kaip tarybos 
narys. Tada 1996 m., prade
dant 3 kadenciją (nenaudojam 
Amerikos politinių gairių, ku
rios riboja kadenciją), buvau 
išrinktas tarybos pirmininku. 
Dabar jau trečia kadencija esu 
pirmininkas. Tie trylika metų 
labai greitai praėjo, nes dar
bas teikia daug pasitenkinimo! 

Be Dainavos veiklos, daug 
metų dirbau ir dabar dirbu 
Dievo Apvaizdos parapijos ta
ryboje, vieną kadenciją buvau 
jos pirmininku. Dirbau „Žibu
rio" lituanistinės mokyklos 
tėvų komitete ir prisidedu, 
kiek galiu, talkininkaudamas 
Detroito skautams ir atei
tininkams. 

Duonai užsitarnauti dirbu 
„Managing Director" pareigo
se aukštos technologijos bend
rovėje Perceptron, Plymouth. 
Michigan. Klientams prista-
tom kompiuterius, elektroni
ką, „lazerio" apšvietimo prie
mones ir kitą aparatūrą, kad 
galėtų matuoti ir analizuoti 
savo pagamintų dalių dimen
sijas ir kokybę. Reikia pami
nėti, kad Dainava žinoma ma
no bendrovėje, nes prieš kelis 
metus išnuomavau Dainavą 
savo bendrovės gegužinei! 

— Ar mūsų pokalbio už
sklandai turėtumėte dar ką 
pasakyti? 

— Dėkingas už progą pa
pasakoti apie Dainavą! Gal ne 
visi žinojo, kas ta Dainava 
šiandien — tikiu gal dabar 
truputį aiškiau. Esu įsitiki
nęs, kad Dainava yra mūsų, 
lietuvių, ypač jaunimo, turtas. 
Mūsų taryba pasiryžusi ją 
išlaikyti ir perduoti kitai kar
tai, kad dar ilgai išliktų ir 
sudarytų galimybes mūsų jau
nimui augti. bręsti, ir 
puoselė'; geras vertybes! 

Dėkojame Kastyčiui Gied
raičiui už žinias apie Dainavos 
jaunimo stovyklos reikalus. 

Kalbėjosi Romualdas 
Kriaučiūnas 

PLB ŠVIETIMO KOMISIJOS 2003 M. RAŠINIŲ KONKURSAS 
„Jaunoji Lietuva! Tavo 

dvasios įkvėpti, mes sten
giamės pasirinktą uždavinį 
įvykdyti. Mūsų pasisekimas 
tegu sustiprina Tavo dvasią ir 
pasitikėjimą savo jėgomis ir 
gabumais... Lituanikos lai
mėjimas tegu stiprina jaunųjų 
Lietuvos sūnų dvasią ir įkve
pia juos naujiems žygiams..." 

Tokiais testamento žo
džiais prieš septyniasdešimt 
metų į visus lietuvius kreipėsi 
lakūnai — didvyriai Steponas 
Darius ir Stasys Girėnas. 

„Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės Švietimo komisijos 
rašinių konkurso tikslas ir 
esmė yra sudominti vaikus, 
gyvenančius už Lietuvos ribų, 
rašymu. įtraukti juos į lietu
višką gyvenimą, išmokyti vai
kus domėtis lietuvių literatū
ra, Lietuvos istorija, padėti 
vaikams atsiverti ir papasa
koti apie save, išreikšti savo 
nuomonę, susiejant su pasi
rinkta tema...", — šiais žo
džiais PLB ŠK pirmininkė 
Regina Kučienė kreipėsi į 
mokytojus, kviesdama lietu
viukus dalyvauti PLB ŠK 
rašinių konkurse. 

Sulėkė laiškai su rašiniais 
iš viso pasaulio. Buvo sulauk
ta net 118 rašinių iš Balta
rusijos (Pelesos vidurines mo
kyklos ir Rimdžiūnų vidurinės 
mokyklos); Lenkijos (Punsko 
gimnazijos, Punsko Licėjaus, 
Punsko pagrindines mokyk
los. Navmykų): Vokietijos (Va

sario 16-osios gimnazijos); 
Estijos; Vilniaus („Lietuvių 
namų"); Karaliaučiaus srities 
bei Maskvos lietuviškų mo
kyklų. Visiems,šiems šimtui 
aštuoniolika vaikų — mažie
siems lietuviškojo žodžio skel
bėjams kelią rodė dvidešimt 
septyni nenuilstantys mokyto
jai: D. Beliūnienė, Z. Dai
nienė, V. Vaitulionytė, A. Če-
sonienė, E. Degutienė, L. Gas-
peravičiūtė, B. Vaičiulienė, D. 
Komičiūtė, N. Grigutienė, A. 
Sidarienė. E. Meikienė. B. 
Lipšienė, E. Kaukinas, R. Unt, 
D. Kviklienė, N. Gimbutienė, 
S. Rumbaitienė. L. Jurevi
čiūtė, J. Glinkis. A. Burstei-
kienė, V. Vasiliauskienė, I. Ša
palienė, A. Nikolajevą, E. Bu
kontienė, V. Dilkienė, D. Dub-
novienė, R. Mališauskienė. Šie 
mokytojai kvietė vaikus skris
ti į nežinomą pasaulį, būti 
išradėjais ir mokslininkais, 
rašytojais ir istorikais. Visi 
vaikai yra svajokliai, bet sude
rinti svajones su realybe ne 
kiekvienas sugeba. Štai čia į 
pagalbą ir atskuba Žynys — 
Mokytojas. 

PLB Švietimo komisijos 
rašinių konkurso mecenatai 
yra Raimundas Grigaliūnas, 
Lietuvių tautinės kultūros 
fondas ir PLB Švietimo komi
sija. Piniginėmis premijomis 
bus apdovanoti daugiau nei 45 
vaikų rašiniai. Džiugu, kai 
pastebimas kiekvienas suge
bėjimas, įvertinama elementa

riausia pastanga, išvystomas 
pareigingumas ir atsakomybė 
už ištartą žodį, parašytą saki
nį, išsakytą svajonę. Be mece
natų ir rėmėjų tokia galimybė 
neegzistuotų. 

„Per žodį — į pasaulį" — 
šiemetinės rašinių konkurso 
knygos pavadinimas. Vertini
mo komisijos narės: Regina 
Kučienė, Alicija Brazaitienė, 
Vida Brazaitytė, Aldona Rau-
chienė, Renata Butauskienė ir 
Laima Apanavičienė turėjo 
pasitelkti į pagalbą ne tik 
poną laiką, bet ir panelę kant
rybę. Perskaityti 118 rašinių, 
aptarti, įvertinti ir atsiminti 
įdomiausias rašinių vietas nė
ra taip paprasta! 

2002-2003 metų rašinių 
konkurso sąlygos ir taisyklės 
buvo truputėlį pakeistos ir 
sugriežtintos, tuo buvo tiki
masi sulaukti geresnių rezul
tatų. Pradžioje buvo nutarta 
premijuoti rašinius trijose 
grupėse pagal amžių (10-12 
metų, 13-15 rnetų^ 16-19 me
tų), tačiau iš Pelesos sulaukus 
nemažo šūsnio rašinių, vie
ningai buvo nuspręsta sudary
ti ketvirtąją grupę ir pavadin
ti „Pelesos žiburiukai". Temos 
pirmajai amžiaus grupei: 
„Garbingos pilies praeitis", 
„Mano mėgstamiausias lietu
vių rašytojas, rašantis vai
kams", „Mano vardo istorija" 
ne tik reikalavo sesers fantazi
jos minčių, bet ir kvietėsi ma
mos tikrovės pagalbos. Kiek 

daug faktų ir įdomių legendų 
buvo išlieta popieriaus lape 
apie Lietuvos pilis. Trakų, 
Vilniaus, Ragainės ir kitos 
pilys kėlėsi visa savo didybe ir 
paslaptingumu. Nedaugelis 
iki šiol buvo susimąstęs apie 
savo vardo kilmę. Prisėdus 
teko išsiaiškinti savo vardo 
prasmę, jo atsiradimo ir gavi
mo istoriją. Kristina, Vida, 
Raimundas, Alicija, Jolanta, 
Tomas, Rasa, Gabija, Saulė, 
Dovilė ir kiti* vardai kilo pa
dangėn savo gražiausiomis 
spalvomis ir atsiradimo istori
jomis. Rasa Pečiulytė iš Puns
ko rašo: „Mano vardas lietu
viškas, seniau šiuo vardu buvo 
išreiškiamas aušrinės pasiro
dymas... Rasa — tai mažas 
ankstyvo ryto lašelis, o aš gi
miau ryte... Turbūt todėl savo 
mamai buvau panaši į tylų, 
skaidrų aušrinės perliuką. 
Jeigu man šį vardą išrinko 
mylimiausi pasaulyje žmonės 
— tėveliai, tai kaip man gali 
nepatikti mano vardas?!.." 

Antroje amžiaus grupėje 
(13-15 metų) jau dominavo 
viešnia svajonė, jai talkininka
vo princas sapnas, nebuvo ap
sieita ir be išdykusio broliuko 
melo. „Knygos turi nemato
mas dureles", „Norėčiau būti 
drugeliu" ir „Ką man reiškia 
Dariaus ir Girėno vardai?" 
Temos tarytum prašė vaikus 
skristi kartu su drugeliu ir 
išgyventi visus pojūčius sva
jonėse. Močiutė pasaka kvietė 

būtinai žvilgterėti, kas yra už 
tų paslaptingų, nematomų 
knygos durelių, o Lietuvos did
vyriai Darius ir Girėnas mokė 
ryžto, tvirtybės ir pasiaukoji
mo. 

Ir į dangų, leisk pakilti, 
Paskrajoti tarp žvaigždžių, 
Saulės spinduliu pavirsti, 
Margaspalviu drugeliu. 

Tegul pasakos keliauja 
Nuo tavęs ligi manęs, 
Tegul grožis karaliauja, 
Burtų galią tepratęs. 

Leisk svajonėse pamilti 
Tylą, muziką, garsus, 
Leisk nuskristi už upelio, 
Susitikti su laukais. 

Jeronimas Laucius 

Trečioji amžiaus grupė 
(16-19 metų) rašė „Mindaugo 
karūnavimas", „Ar Lietuvai 
verta priklausyti NATO?", 
„Karalienės Mortos vaidmuo 
Lietuvos valstybės suvieniji
me" temomis. Vyriausieji kon
kurso dalyviai pateikė daug 
faktų, pasidalino gausybe 
minčių, pateikė keletą pasiū
lymų, analizavo praeitį ir, 
aišku, bendradarbiavo su ma
ma tikrove; Juk tikrovės ne
gali matyti, ji — viskas ir visa, 
kur pažvelgsi. Kažkada buvo
me didžioji Europos valstybė. 
Kai Lietuva XV a. valdė teri
torijas nuo Baltijos iki Juo
dosios jūros, gal tik Šventoji 
Romos imperija buvo didesnė 

Europoje. Kiekvi<no miesto, 
miestelio, kaimo istorijoje, 
tarsi kokiame deimanto laše
lyje, atsispindi viso krašto 
istorija ar atskiri jos epizodai. 

Ketvirtoji rašinių konkur
so grupė — „Pelesos žiburiu
kai" rašė šiomis temomis: 
„Mane gerumo išmokė...", „Pa
sauli, noriu būti išgirstas ir 
suprastas!", „Per žodį — į pa
saulį", „Gražu mūsų Lietuvė
lėje". 

Mes visi esame lemties 
rankose. Reikia sugebėti pa-

M m DĖMESIO! 
nesenai JKvyMOtc; KmoceoarDo ar 

buto, tačiau dtcfttb laflcraftyje bran
giai kainuota? Ne Ma% DRAUGAS psų 

TcreBda pajuaniiiiio 
Mt 773-M5-9500 m mM IDRAUCO 

lrau4S45W«St.. 
CMcago, 160629. 

keisti baimę viltimi ir tikėti, 
kad kiekvieneri metai — tai 
tarsi medis su nauja iaja. nau
jomis šakomis, naujais lapais... 

Kiekvienas naujas rašinys 
ar šviesus žodis, — tai dar 
vienas pakylėjimas aukštyn, 
dar vienas skrydis į šviesią 
ateitį, dar viena galimybė 
paskelbti lietuvišką žodį! 
Palikime pėdsaką istorijoje... 

Renata Butauskienė 
PLB Švietimo konisijos 

nare 

PASLAUGOS 

IŠNUOMOJA 

Išnuomojamas naujai dekoruotas. 
modernus 2 mieg. butas su virtuves 

įranga, oro vėsintuvu, vyresnio 
amžiaus žmonėms (kaina su nuolaidai. 

66 PI. ir Marųuette Rd. 
Tel. 708-656-6599 

SIŪLO DARBA 

Pilnos darbo dienos darbas 
su gyvenimu, 

įvairiose valstijose. 
Tel. 630-330-9471 

STATE FARM INSl RANTE 
ALTOMOm JU NAVIL; SVEKATIJfS 

K GYVYBĖS nRAlfflVlAS 
Aeentas Krank Zapolis ir Ot't'. Mer 

Aukse S, Kane kalba lietuviškai 
FRANK ZAPOLIS 

3208 1/2 VVest 95th Street 
Tel. 708-424-8654:773-581-8654 

TAISOMK 
SKALBIMO MAŠINAS. 

ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO 
SISTEMAS. VIRYKLAS. ORO 

VĖSINTUVUS. 
H. DECKYS 

TEL. 773-585-6624. 

Medžio darbai, elektra. 
santechnika, grindys, dažymas... 
Aukšta darbų kokybė, žemos 

kainos 
ŽILVINAS am*m 
VENCIUS Zlfc 
contractor CONSTRUCT l o N 

312-388-8088; 
312-493-8088 
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Atkelta i š 1 psl. 

Tokią pat sumą, pasak jos, 
p lanuojama skir t i ir ki ta is 
metais. 

1999 metais gimnazijai su
teiktas Vokietijos privačios mo
kyklos s ta tusas . Dalį gimnazijai 

kraš tas . 
2001 metais Hiutenfelde 

veikianti Vasario 16-osios gim
nazija paminėjo savo įkūrimo 
50-metį. Gimnaziją įsteigė Vo
kietijos Lietuvių Bendruomenės 
valdyba, pirmininkaujama Pra
no Zundės. 

Nuo jos įkūrimo gimnaziją 
lankė daugiau kaip 2,000 mo
kinių iš įvairių pasaulio valsty
bių, daugiausia Šiaurės ir Pietų 
Amerikos, Vokietijos. 

Pas tara is ia is meta is apie 
trečdalį gimnazistų sudaro 
moksleiviai iš Lietuvos. re ikiamų lėšų skiria Heseno 

Maskvos meras pažadėjo pastatyti lietuviams nauja mokyklą 
Atkelta i š l psl. 

Mokyklą lanko Maskvoje 
gyvenančių lietuvių išeivių, taip 
pat Lietuvos ambasados dar
buotojų vaikai. 

A. Pet rauskas taip pat pra

nešė, jog bus skirta lėšų Rygos 
lietuvių mokyklos remontui. Jo 
teigimu per pastaruosius 5-7 
metus buvo pastatytos dvi lietu
viškos mokyklos Baltarusijoje, 
dabar deramasi dėl lietuviškų 

švietimo įstaigų steigimo Kara
liaučiuje ir Sovetske. 

Dabar užsienyje veikia apie 
20 bendrojo lavinimo lietuvių 
mokyklų, daugiausia Lenkijoje 
ir Baltarusijoje. 

A t o m i n ė e ų e r g e t i k a g a l i k o n k u r u o t i s u k i t a i s e n e r g i j o s p e r d i r b i m o b ū d a i s 
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Atkelta i š 1 psl. 
„Kai mes pateiksime savo 

skaičiavimų rezultatus, politikų 
uždavinys bus pasirinkti bran
duolinį ar nebranduolinį varian
tą", sakė J . Gylys. 

Jo teigimu, studijos rengėjai 
ketina peržiūrėti visas galimy
bes, ka ip plėtoti branduolinę 
energet iką Lietuvoje — pra
dedant vakaruose laikomų ne
patikimais branduolinių RMBK 
tipo reaktorių keitimo į vakarie
t iško — „verdančio" — tipo 
reaktorius, paliekant tas pačias 
tu rb inas , k i tus įrengimus ir 

maksimaliai išnaudojant esamą 
techniką. 

J. Gylio manymu, jei butų 
nuspręsta pertvarkyti Ignalinos 
a tominę elektrinę (IAE), tai 
būtų galima atlikti lygiagrečiai 
su pirmojo bloko uždarymu iki 
2005-ųjų pradžios. 

Pagal Ignalinos AE atl iktus 
skaičiavimus, J. Gylio teigimu, 
pertvarkos kaina prilygtų vieno 
reaktoriaus kainai ir nesiektų 
0.5 mlrd. JAV dolerių, o naujo 
branduolinio reaktoriaus staty
ba po 15-20 metų kainuotų 5-6 
kar tus brangiau. 

J. Gylio teigimu, įvairūs 
skaičiavimai rodo, kad ne t rukus 
po to, kai bus uždarytas IAE 
antrasis blokas, elektros energi
jos Lietuvai ims stigti. Anot jo, 
įvertinus socialines išlaidas ir 
tai, ką praras Lietuvos biudže
tas, uždarius IAE vienos kilo
vatvalandės (kWh) e lektros 
energijos savikaina išaugs iki 
daugiau nei 11 centų. 

Stodama į Europos Sąjungą 
Lietuva įsipareigojo iki 2005-
ųjų uždaryti pirmąjį IAE bloką, 
o iki 2009-ųjų — antrąjį, jei ES 
skirs būtiną finansavimą. 

2 0 0 4 m e t a i s k e i s i s J A V v i z o s g a v i m o t v a r k a 
Atkel ta i š 1 psl. 

JAV šie duomenys renkami, 
t i k r inan t teisėtos imigracijos 
siekiančius asmenis, taip pat 
keliautojų srautus per Meksikos 
sieną. Dabar ši tvarka galios vi
siems atvykėliams. 

Praėjusiais metais JAV sie
ną kirto beveik 28 mln. atvykė
lių su laikinosiomis vizomis, iš 

jų 10 mln. — europiečiai. 
Lietuvoje pernai 11,000 

žmonių išduotos JAV vizos. 
Sistema „US-Visit" JAV 

kainavo 380 mln. dolerių. Kon
sule teigė kol kas neturinti ži
nių, ar nesikeis prašymo išduoti 
vizą mokestis, kuris šiuo metu 
yra 100 dolerių. 

R. Elvikis sakė abejojanti, 

K a r o p r i e v o l ė s k l a u s i m a s — L i e t u v o s p o l i t i k ų r a n k o s e 
Atkelta i š 1 psl. 
kad „tos operacijos, kuriose da
lyvauja kariai , dažnai būna ne 
tik taikos palaikymo, bet kovi
nės operacijos". „Dėl visų šių 

ar Lietuva ar t imiausiu metu 
galėtų patekti į bevizio režimo 
su JAV sąrašą. 

„Deja, lietuviai jau nuo seno 
į JAV vyksta nelegaliai užsi
dirbti ir gyventi. Mūsų atlikti 
tyrimai rodo, kad per pastaruo
sius dvejus metus apie 50 proc. 
gavusių vizas lietuvių pažeidė 
grįžimo terminą", sakė ji. 

nis krašto apsaugos sistemoje kaip JAV, Didžioji Britanija, 
tarnaujančių ir aktyviojo ka- Kanada. Nyderlandai, Prancū-
riuomenės rezervo karių zija, Belgija, Ispanija, Vengrija, 
skaičius turėtų sumažėt i iki Kitais metais prie profesiona-
17,000. Ruošiamasi, kad prpfe- "*'Iids kariuomenes ketina pereiti 

priežasčių profesionalus karys 
gali geriau atlikti užduotis", tei
gė KAM sekretorius. 

„Lietuvoje taip pat yra ten
dencija eiti link profesionalios 
kariuomenės", sakė P. Mala
kauskas. Pasak jo, tai atspindi 
Seimo birželį priimtas įstaty
mas, numatant i s laipsnišką ka
riuomenės mažinimą ir kitus 
ginkluotųjų pajėgų struktūros 
pakeit imus 2003-2008 metais. 

Iki 2008 metų bendras ribi-

„ M a ž e i k i ų n a f t a " 

Atkelta i š 1 psl. 
„Jukos" ket ina padidinti 

te rminalo pajėgumus nuo 8 
mln. iki 14 mln. tonų per metus. 

Anot G. Karsoko, paprastai 
tanklaivis nafta yra pripildo
mas per parą, o talpyklos vamz
dynu iš Mažeikių nafta pripildo-

sinės karo tarnybos karių 2008 
metais bus iki 8,300, o šaukti-
nių sumažės iki 2.000. Bus ma
žinamas aktyvusis rezervas, ke
t inama pertvarkyti Krašto ap
saugos savanorių pajėgas. 

..Kariuomenė savo dydžiu 
mažės, tačiau profesionalų, nors 
ir nežymiai, daugės", sakė P. 
Malakauskas 

Būtinosios karinės tarnybos 
j au atsisakė arba svarsto šią ga-
limvbe tokios NATO valstvbės. 

Italija ir Čekija. 
Tarp pakviestųjų į NATO 

valstybių būtinoji karinė tarny
ba tebėra Latvijoje, Lietuvoje, 
Estijoje ir Bulgarijoje, jos jau 
atsisakė Slovėnija, Slovakija ir 
Rumunija. 

P. Malakauskas teigė, kad 
NATO valstybės Vokietija ir 
Danija neplanuoja atsisakyti 
būtinosios karinės tarnybos. To 
daryti nežada ir neutraliteto be-
silaikantvs švedai bei suomiai. 

p r a d e d a s t a t y t i n a u j a s t a l p y k l a s B ū t i n g ė j e 

susivienijimas planuoja padi
dinti apyvartą 20 proc. iki 5.609 
mlrd. litų, o jo numatomas pel
nas prieš palūkanas, mokesčius, 
amortizaciją ir nusidėvėjimą 

mos per 3 paras. Esant blogam 
orui ir susidarius tanklaivių ei
lei, tam. kad ji greičiau judėtų, 
būtinos papildomos talpyklos. 

Pasak G. Karsoko, dabar 
terminalas dėl *o dažnai negau
na dalies pajamų. 

Šiemet Lietuvos naftos 

yra 219.4 mln. litų -
didesnis nei pernai. 

32.3 proc. 

• Trumpai apie viską 
.'Naudojantie „Lietuvos ryto" <LR\ ..Lietuvos famų" i ?.', „Respublikos" (&, 
„Kauno dieno*" <KD). „Klaipėdos" 'K I „V^istybės Ainių" . \*2: di#tvrašičių, B?vS 
ir Eltos,informacijomis' 

* Europos Sąjungos ats
tovų Lietuvai pateiktas ES 
Konstitucijos projektas suglu
mino Lietuvos pareigūnus, o la
biausiai — kalbininkus dėl 
prasto vertimo į lietuvių kalbą. 
Pasak Vilniaus universiteto 
Vertimo studijų katedros docen
to Liongino Pažūsio, atrodo, kad 
tai darė Lietuvoje negyvenę 
žmonės. Konstitucijos vertimas 
į l ietuvių ir k i tas Europos 
Sąjungos valstybių kalbas buvo 
patikėtas Luxemburge įsikūru
siam vertimų centrui. Jam ver
timą patikėjo ES viršūnių cen
t ras Briuselyje, kuris paprastai 
verčia ES vidaus dokumentus. 
Briuselio centro direktorė Mar-
garida Lacerda paaiškino, jog 
šiuo metu vertimas koreguoja
mas Vilniuje, prižiūrint Lietu
vos vyriausybei, bet už tuos pa
čius vertimui jau skirtus ES pi
nigus. Pasak buvusio vyriausio
jo vals tybės euroderybininko 
Petro Auštrevičiaus, šį kartą ES 
atstovai nevykusiai pasirinko 
vertėjus. (LR-Elta) 

* S e i m o Etikos ir proce
dūrų k o m i s i j o s akiratyj*-

ats idūrė dar viinas parlamen
taras , nenorėjęs tenkintis tik 
tautos išrinktojo darbu ir turė
jęs papildomų užsiėmimų. Ko
misijos pirmininkas Algimantas 
Salamakinas žada tirti, kaip įs
t a t ymams galėjo nusižengti 
Egidijus Klumby-, tapęs Seimo 
nariu net dvejus metus dirbęs 
privačioje advokatų kontoroje. 

(R-Elta» 
* Tiktai absurdo teatru 

ga l ima pavadint i ta i , kas 
vyksta Kauno miesto taryboje. 
Narkotikų platinimu įtariamas 
jos narys Enrikas Daktaras 
Jaunimo, sporto ir turizmo ko
miteto posėdyje sprendė, ar 
steigti Kaune narkotikų kont
rolės komisiją. E. Daktaras pri
tarė, kad būtų įsteigta tokia ko
misija, tačiau diskusijoje neda
lyvavo. Po posėdžio Enrikas su
sitiko su Seimo nariu Vytautu 
Šustausku. (KD-Elta) 

* Už Panevėžio apygar
dos prokuroro Gintauto Se
reikos nužudymą Šiaulių apy
gardos teisme teisiamam Arū
nui Varnui per teisminius gin
čus Generalinės prokuratūros 

P e r trylikos metų nepr i 
k lausomybės laikotarpį Lietu
va i šaugino nemažai milijo
nier ių . Didieji Lietuvos mili
jon ier ia i y ra p ramonin inka i ir 
p rekybin inka i . Apie vieną iš 
didžiųjų mili jonierių — AB 
„Rokiškio s ū r i s " d i r ek to r ių 
A n t a n ą Trumpą plačiai rašo 
Česlovas Skaržinskas 2003.06.21 
„Valstiečių laikraštyje". 

„Rokiškio sūrio" gaminia i 
ekspor tuojami į JAV ir į k i t a s 
š a l i s . Rokiškio sūr į i r m e s 
miela i valgome Amerikoje. Ro
kiškio pieno perdirbimo ben
drovei nuo 1971 metų vado
vau ja d i rek tor ius , technikos 
moks lų d a k t a r a s , Rokiškio 
rajono garbės pilietis A n t a n a s 
T r u m p a . Š iand ien jo t u r t o 
ve r t ė — apie 27 milijonai litų. 
Įmonės gamybos di rektor iumi 
d i rba jo s ū n u s Dalius T rumpa , 
kur io t u r t o vertė — 4 milijo
n a i l i tų ir šiuo metu j is s t a to 
du 420 kv. m ir 120 kv. m ploto 
n a m u s . Įmonės sekretore — 
padė jė j a d i rba d i r e k t o r i a u s 
ž m o n a Ledina T r u m p i e n ė . 
U tenos filialo vadovas y ra di
r e k t o r i a u s brol is B r o n i u s 
T r u m p a . ' Tur to deklaracijoje 
A. T r u m p a nurodo, kad 1998 
m. įsigijo 843,056 „Rokiškio 
sūr io" akcijas. 167,634 akcijas 
1999 meta i s ir 700 akcijų 2000 
m e t a i s . J i s tur i Vyriausybės 
13,464 obligacijas, 3,013 t au
pymo lakštų ir 11,840 „Lietu
vos te lekomas" akcijų. Šian
dien oficiali „Rokiškio sūr io" 
akci jos ve r t ė — 20 l i tų. o 
biržos ka ina yra apie 34 l i tus . 
A. T r u m p a tur i 21,7 procentų 
visų „R.S." akcijų. Direktor ius 
A. T r u m p a tur i du 520 kv. m 
ir 91 kv. m ploto gyvenamuo
s ius narmis , 76 kv. m sodo na
melį ir 50 kv. m butą. Rokiškio 
m i e s t e ir rajone tu r i 12 
įva i raus dydžio žemės sklypų, 
kur ių bendras plotas — 127 
h e k t a r a i . 

Laukinis kapitalizmas 
„Rokiškio sūrio" AB steigė

ja i 1992 m. vasario 28 d. buvo 
Antanas Trumpa, Aldona Tur-
sienė, Liuksemburgo „Bank of 
Bermuda" bei Europos rekon
strukcijos ir plėtros bankai. 
„Rokiškio sūrio" akcinį kapi
talą sudarė 7,302,000 Lt. iš 
Liuksemburgo, 12,210,000 Lt. 
iš Anglijos ir 27,950,000 Lt. 
savojo kapi ta lo Lietuvoje. 
Dideli investavimai gauna ir 
didelius d iv idendus . Tačiau 
straipsnio au to r ius nurodo 
didelę skriaudą žemdirbiams, 
pieno statytojams, j i ems mo
k a n t už pieną tokias žemas 
kainas, kad nebeapsimoka lai
kyti karvių, ypač maža is kie
kiais. Šiuo metu rokiškėnai 
gauna už aukščiausios rūšies 
pieno kg 27 centus, o už pir
mos rūšies — 24 centus, o 
trečios rūšies — 22 centus . 

Šiaurės rytų Lietuvoje, 
Rokiškio-Zarasų rajonuose 
kalnuotos žemės yra nederlin
gos. Sugriuvus kolūkiams, 
dideli žemės plotai pavirto į 
ganyklas. J o s tinka t ik karvių 
auginimui, pieno ūkiui smul
kių žemdirbių sodybose. Pieno 
pardavimas yra pagr indinis 
ūkininkų gyvenimo šaltinis, 
kurį valstybė turi subsidijuoti 
stambiomis sumomis (po 46 
Lt. už nekontroliuojamą ir po 
344 Lt. už kontroliuojamą 
karvę) iš valstybės iždo. 

— Gyvename tipiško lau
kinio kapitalizmo laikotarpiu, 
— sako straipsnio autor ius . 

— Socia ldemokrata i su 
savo vadu A. Brazausku yra 
tokių nežmoniškų kapital is
t inių kailialupių globėjai ir 
ta lkininkai , — rašo 
„Valstiečių laikraštis". 

Vietoje pieno kainų 
pakėlimo „Rokiškio sūris" 
pasilieka s au labai didelį pel
ną skurdindamas pieno pris
tatytojus ir subsidijomis „mel-
ždamas" Lietuvos iždą. Labai 
keis ta , kad tokį Lietuvos 
žemdirbių išnaudojimą tole
ruoja Lietuvos valdžia. 

Paruošė Br . Juodelis 

Ilgamečiui Tautos fondo įgaliotiniui Bostone 

A t A 
ANTANUI JANUŠKAI 

mirus, žmonai ANICETAI bei visiems giminėms 
ir artimiesiems reiškiame gilią užuojautą. 

Tautos fondas 

Amerikos Lietuvių Televizija, Inc. 
Lithuanian American TV, Inc. 

14911 127th Street, Lemont, IL 60439 
Phone: 708-839-9022 Fax.: 708-839-9070 

E-mail:altv@ attbi.com 

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

ALTV paslaugos: 

•Vaizdajuosčių perrašymas iš europines sistemos į ameri
kietišką ir atvirkščiai, visokie formatai, DVD 
• Dokumentų, laiškų, anketų notarizuoti vertimai, vertimai 
žodžiu 
• Anglų kalbos pamokos 

ALTV laukia žiūrovų pasiūlymų, patarimų, rėkiamų, skel
bimų ir paramos. Skambinkite: 708-839-9022 arba 708-
785-8080. 
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PAMĄSTYMAI APIE ISTORINES PARALELES... 

prokuroras pasiūlė 12 metų ne
laisvės. Tai — didžiausia už ty
činį nužudymą gresianti baus
mė. Bausti A. Varną ne už pro
kuroro, o už piliečio Gintauto 
Sereikos nužudymą teismo pa
prašęs prokuroras šį prašymą 
grindė tuo. jog žudikas nežino
jo, kad jo auka yra valstybines 
pareigas vykdantis pareigūnas. 
Priešingu atveju kaltinamajam 
grėsė laisvės atėmimas nuo 10 
iki 20 metų arba įkalinimas iki 
gyvos galvos. ( LR-Elta) 

* Iš p i k t n a u d ž i a v i m u 
į tar iamų 120 v a l d i n i n k ų 
žemvaldžių sąrašo, kurį sudarė 
Specialiųjų tyrimų tarnyba bei 
vyriausybinė komisija, įvardin
tas pirmas kaltinamasis. Tai — 
Šalčininkų rajono žemėtvarkos 
skyriaus vadovė Regina Sima-
novičienė ir jos vyras, to paties 
skyriaus šaltkalvis Viktoras. Si 
šeima valdo 18 žemės ir miško 
sklypų, kurie užima 83 hekta
rus. Manoma, kad šį turtą gali
ma parduoti daugiau nei už 
vieną milijoną litų Didelė jo 
dalis įgyta neteisėtai. Tuo tar
pu Šalčininkų rajone daugeliui 
žmonių nuosavybės teisės at
kuriamos labai lėtai, — kol kas 
buvę savininkai ir jų palikuo
nys atgavo tik 54.5 proc. žemės. 

(LR-Elta) 

* V i l n i a u s k i n o t e a t r e 
„Coca-Cola Plaza" įvyko vai
dybinio lietuvių filmo „Vienui 
vieni" („Daumanto" studija) iš
k i lminga premjera. Kūrinys 
ski r tas Lietuvos part izanams, 
kri tusiems 1944-1953 metų ko
vose su sovietų okupantais už 
laisvę ir nepriklausomybę. Per 
premjerą filmo režisierius Jo
nas Vaitkus sakė, kad „lietuvių 
t au t a gali būti lašas, o gali — ir 
vandenynas — gal tai jai ir pa
dėjo išsisaugoti". (LR-Elta* 

* L iepos 11-ąją sukako 5 
m e t a i nuo atstatytos Vilkaviš
kio katedros atidarymo bei kon
sekravimo. Ta proga katedros 
bokštuose bus pakabinti trys 
varpai , šiomis dienomis parga
benti iš Lenkijos. Didysis var
pas sveria daugiau negu toną, 
an t ras i s — 558 kilogramus ir 
mažiausias — 358 kilogramus. 
Iš kelių metalų mišinio išlietų 
varpų kaina — 130,000 litų. 
Katedros bokštuose juos valdys 
elektroninė sistema. (LR-Elta) 

* Ūk io bankas pradėjo 
naudot i naują mokamųjų kor
telių ap ta rnav imo sistemą. 
Sis tema leidžia kortelės turėto
j ams išsiimti grynųjų pinigų ki
tų bankų bankomatuose ir sky
riuose, taip pat pasirinkti, ko
kia valiuta tvarkyti savo korte
lės sąskaitą. (VŽ-Elta I 

* Globos į s ta igose užau
g ę vaikai dažniau nei kiti tam
pa benamia is , nus ika ls ta ar 
baigia gyvenimą savižudybe. 
Klaipėdos sutrikusio vystymosi 
kūdikių namų gydytoja pediat
rė Vidmantė Danilienė teigia, 
kad dabar jų įstaigoje yra 15 
vaikų, kurie galėtų būti įvai
kinti , tačiau tebelaukia globėjų. 
Vals tybė kūdikio priežiūrai 
skiria tiek, kiek ir šeimoje glo
bojamam vaikui — apie 500 li
tų per mėnesį. Klaipėdos su
trikusio vystymosi kūdikių na

mai Giruliuose perpildyti, o 
Klaipėdos kūdikių namuose da
bar gyvena daugiau nei 80 vai
kų iki 4 metų amžiaus. 

(K-Elta) 
* AB „ P a n e v ė ž i o staty

b o s t r e s t a s" laimėjo per 19 
mln. litų konkursą skystų ra
dioaktyviųjų atliekų saugyklos 
statybai Ignalinos atominėje 
elektrinėje. Trestas saugyklą 
turės pastatyti per 11 mėnesių. 

(VŽ-Elta) 

Atkelta iš 3 psl. 
Skaitytojui teikdamas šiuos 

„piktus" pastebėjimus, aš mąs
t a u ir apie tai . kad ka r tu su 
e tninės aristokratijos p ra ra 
dimu mes, lietuviai, prarado
me aristokratizmo kultūroje, 
ypač politikoje, tradiciją — 
tau tos a tv i rumo pasau l iu i , 
modernėjimui, taip pa t valsty
binio orumo išsaugojimo tradi
ciją, jos galimybes. 

Ir vėlgi, nė kiek sau ne
pr ieš taraudamas , pasakyčiau 
— praradome privalomos vals
tybinės išmint ies , garbingo, 
o raus , nesavanaud i ško jos 
interesų saugojimo tradiciją. 
Tuometinis aristokratijos at
siribojimas nuo tautos, sustip
r in tas polonizuotos katal ikų 
bažnyčios arogancija, nusvie
dė tautą — šiuo atveju jos 
kamieną — valstiečius, į gry
n a i gynybines pozicijas, į 
užsisklendimą ir atsiribojimą 
nuo ki ta taučių , k i t aka lb ių . 

ta ip pat ir nuo tų pačių lietu
vių, kalbėjusių lenkiškai, bet 
dvasia likusių lietuviais. Su 
re tomis iš imtimis , l i e tuvių 
t a u t a ištisiems š imtmečiams 
buvo palikta pati sau, su savo 
kančiomis ir godomis; suprie
šinta su valstybe, nepaisančia 
jos interesų — ypač jos kalbos 
ir tradicijų (o per ta i — ir 
is tor inės , ku l tū r ine s sąmo
nės). Kokia ta valstybė būtų 
buvusi : LDK, Žečpospolita, 
carinė ar bolševikinė Rusija. 
Tarpukario Lietuva buvo tik 
žybtelėjusi istorijos prošvais
tė. Šmėkštelėjęs šansas. . . 

Štai ta lemtinga ki ta tra
jektorija... 

Tokios trajektorijos t ikrai , 
kartoju, neišgyveno nei Vokie
tija, nei Lenkija, nei Rusija. 
Tiesa, bolševikai vos ne tota
liai sunaikino savo ar is 
tokratiją, bet išliko ir šaknis 
suleido bent jos suformuota 
aukštoji rusų tautos ku l tūra! 

There are a number of reasons why our Airbus A340 is fhe ultimate in comfort and con-
venience Economy Extra. our new class of service, offers its own separate cabin vvith 
plenty of room to work or relax. VVhile every seat in all three classes has been newly 
designed and features an individua! video screen. Of course, the sense of well being you'll 
feel when flying on this sophisticated new aircraft is more than just the result of enhanced 
comfort, space and amenities. Its also the result of an enhanced quality of service you'li 
find only on SAS.To find out more call your Travel Agent or SAS at 1-800-221-2350 
www.scandinavian.net 

It's Scandinavian 

http://attbi.com
http://www.scandinavian.net
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
LIETUVIŲ PĖDSAKAI AMERIKOJE 

„Draugo" 94-ąjį g imtadien į pas i t inkant (1) 

O r g a n i z u o j a m a s n e m o k a 
m a s o d o s a p ž i ū r ė j i m a s . Lie
pos 12-tą dieną nuo 12 vai . 
d ienos iki 4 vai . po pietų 
N o r t h Avenue pliažo ter i tor i 
joje. P a m a t y s i t e pa lap ines — į 
v a k a r u s nuo tiltelio, e inančio 
s k e r s a i L a k e Shore Drive . Ne
m o k a m a s odos apž iūrė j imas 
b u s v y k d o m a s pat i r t į tu r inč ių 
gydytojų dermatologų, prašo
m e a te i t i j a u n u s ir s e n u s bei 
v a i k u s . Bus da l i jamas apsau
gin is k r e m a s nuo sau lės , me
tod inė l i t e r a tū ra , g r imuojami 
va ikų ve ida i ir kt. Skambin 
k i te : 312-329-7327. Rengia 
Chicagos Amer ikos akademi 
jos dermatologų sąjunga. Jei 
šeš t ad ien į lytų, a te ik i te sek
mad ien į 2003.07.13. 

V i s i e s a t e m a l o n i a i 
k v i e č i a m i a t s i l ankyt i į š iau
r ė s pr iemiesčių Kamer inė s 
operos pasirodymą, vadovau
j a m ą solistės ir da inav imo 
mokytojos J inos Vary tės . Bus 
s t a tomos dvi t r u m p o s operos: 
„Trouble in Tahi t i " (muz. Leo-
n a r d Berns te in ) ir „A Game 
of C h a n c e " (Seymour Barab) . 
„ T a h i t i " iškel ia vedybinio gy
v e n i m o į t ampą priemiestyje, 
o „ G a m e " parodo svajonių iš
s ip i ldymo p a s e k m e s . Operoms 
a k o m p a n u o s muzikos vadovas 
M a n i g i r d a s Motekai t i s . Bus 
t r y s pas i rodymai : šeš tadienį , 
l iepos 12 d. 7 vai . v. ir sek
madien į , liepos 13 d. 3 ir 7 
vai . Įvyks Gorton Communi ty 
Cen te r , 400 E. Illinois Rd., 
L a k e Fores t . Bilietų, gauna
m ų pr ie įėjimo, k a i n a 15 dol. 
Dėl informacijos p rašom 
s k a m b i n t i 847-691-0132. 

Č i k a g o s l i e t u v i u p e n s i 
n i n k u sąjunga ruošia l inksmą 
gegužinę: liepos 13 dieną, sek
madien į , 12 vai. p .p . Šaul ių 
n a m u o s e 2417 W. 43 gatvė . 

B u s s k a n a u s mais to ir 
ve iks b a r a s . L inksmins muzi
k a n t a i Alfonsas S e n i ū n a s ir 
A n t a n a s Andr iekus . Kviečia
me v i sus gaus ia i da lyvaut i , 
smag ia i pra le is t i sekmadien io 
popie tę . 

A t e i t i n i n k u s e n d r a u g i ų 
s tovykla vyks Dainavoje liepos 
1 3 - 2 0 d. Paska i tos vyks pir
mad ien i a i s , liepos 14 — 18 d.. 
10 vai . ry te . Baltųjų rūmų 
salėje . Sendraug ia i a te i t in in
kai kviečiami a tvykt i . Paska i 
t a s ska i tys šie prelegentai : 
p i rmad ien į Vaclovas Kleiza ir 
A r v y d a s Ba rzdukas — „Prisi
m i n i m a i iš Lietuvos. Vokieti
j o s ir J A V m. 1948-1955 m. ir 
m ū s ų d a b a r t i s 2003 m.": ant 
radienį Vita Aukštuol ienė va
dovaus diskusi joms apie kny
gą . .Why God Won't Go 
Away"; trečiadienį Pau l ius 
J a n k u s kalbės t ema — „Kūno 
p r i ež iū ra ir pas i ruoš imas kas
d i e n i n i a m judėj imui": ketvir
tadienį — Pilypas N a r u t i s kal
bės t e m a „Lie tuva ir a te i t in in
kai globalinėje sistemoje"; 
penk tad i en į lit. mokyklų mo
kytojų s impoz iumas — „JAV 
lit. mokyklos 2003 m. ir atei
tyje". 

Č i k a g o s ir a p y l i n k i ų Ne
k a l t o j o P r a s i d ė j i m o S v č . M. 
M a r i j o s s e s e l i ų rėmėja i 
m i n ė s arkiv . Ju rg io Matu
laičio paskelbimo pala imintuo
ju šven tę š. m. liepos 13 d. 

sekmadien į ) . 10:30 vai . r. Svč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje vyks šv. Mišios, 
tuoj po šv. Mišių parapijos 
salėje vyks paminė j imas . Apie 
a rk iv . Ju rg į Matulai t į ir Si
b i re kank in tą Adelę Dirsytę, 
m a l d a k n y g e s „Mari ja , gelbėk 
m u s " au to rę , kalbės kun. dr. 
prof. Kęs tu t i s T r i m a k a s . Bus 
k a v u t e . Nar ia i ir svečiai malo
niai kviečiami. 

P a s a u l i o L i e t u v i u centro 
g e g u ž i n ė - šį sekmadienį , lie
pos 13 d. 12:30 p.p. Visi malo
niai kviečiami tur iningai ir 
l inksmai praleist i laiką gra
žioje aplinkoje. Kviečiame ne 
tik pasivaišint i skan iu maistu, 
šaltais gėr imais , bet ir susitik
ti, pabendrau t i su lakūnais: 
Viktoru Ramonu ir Gintautu 
Staniul iu , pakar tojusia is Da
r iaus ir Girėno žygį. 

V a s a r o s d ž i a u g s m o išvy
k a senų š lamančių ąžuolų 
pavėsyje rengiama š. m. liepos 
20-tą dieną Atei t ininkų na
muose, 409 Archer Ave. Pa
saulio lietuvių sodybos kaimy
nystėje. Bus pateikt i šilti 
pietūs, veiks b a r a s , muzikuos 
Stasė Jagmin ienė , - bus tikra 
dvasinė atgaiva, atvykite! At-
vykstantieji y ra prašomi at
sinešti ir dovanėlių laimės 
šulinėliui ir j a s įteikti pa
reigūnei prieš programos 
pradžią. Oficiali pradžia 12 
v.d. Išvyką reng ia ir visus 
kviečia Lietuvių tautinės 
sąjungos skyr ius . 

Ziono L i e t u v i u evange
l ikų l i u t e r o n u ir „Tėviš
kės" L i e t u v i ų evange l ikų 
l i u t e r o n ų p a r a p i j o s organi
zuoja 3-12 m. amžiaus vai
kams „Biblijos vasaros sto
vyklą", kur i vyks liepos 21-25 
d. Ziono parapi jos patalpose. 
Vaikai sus ipažins su pagrin
dinėmis Biblijos sąvokomis ir 
istorijomis, bendraus , dai
nuos, ka r tu ruoš projektus. 
Užsiėmimai vyks nuo 9:30 v. 
r. iki 12:30 v. po pietų. Grupės 
sudaromos pagal amžių ir 
kalbą (lietuvių ir anglų). Re
gistruotis reikia iki liepos 18 
d. Telefonas: 708-422-1433: 
adresas : 9000 S. Menard Ave, 
Oak Lawn. IL 60453; e-paštas: 

zionlithlutheran@aol.com 

Korp! N e o - L i t h u a n i a vyr. 
v a l d y b a k v i e č i a visus golfo 
mėgėjus į met inę golfo iškylą 
š. m. rugsėjo 14 d. Gleneagles 
Country Club. 13070 
McCarthy Rd„ Lemonte. Visas 
pelnas sk i r i amas stipendi
joms. Kviečiame ir ne golfo en
tuz ias tus a tvykt i į vaišes po 
golfo iškylos ir susipažinti su 
šių metų stipendininkais. 
Daugiau informacijos - skam
binti Edui Modestui - 630-
794-0500. 

W e i d e n o s t o v y k l o s moki
nių ir mokytojų, „Saulėlydžio 
rasa", sus i t ik imą planuojama 
suruošt i Darbo dienos sa
vaitgalyje (rugpjūčio 30-rug-
sėjo 1 d.) Čikagoje. Apie daly
vavimą prašome pranešt i Sil
vijai Baziliauskaitei-Aleksiū-
nienei. Tel. 708-246-3277. 
Laišku: Silvija Aleksiunas,. 8 
Hawthorne Sąuare , Indian 
Head Park , IL 60525-4435. E-
laišku: 

Silvija@ATT.net 

ROMUVOS TEATRAS 
— „DREAM EXPRESS" 

Kęstut is N a k a s ir Audrė 
Budrytė vaidina spektaklyje 
„Dream Express", Angel Is-
land tea t re , 731 W. Sheridan, 
Čikagoje. „Dream Express" — 
dramatu rgo Len Jenkin para
šyta pjesė. Tai vienos valan
dos kabare t in i s spektaklis 
apie du vargo bei skausmo 
paragavus ius muzikantus , ku
rie vis tiek s tengiasi keistom 
priemonėm skleist i meilę. Šis 
Romuvos t ea t ro spektaklis 
bus rodomas penktadieniais ir 
šeštadieniais , liepos 18, 19, 25 
ir 26 dienomis, 11 valandą va
karo. Papildomos informacijos 
prašome te i rau t i s 312-213-
3952. 

Kurią čia dieną į „Draugo" 
administracijos būstinę užėjo 
giedro veido senutė. Ji ang
liškai paprašė „Draugo" laik
raščio numer io , kuriame buvo 
parašyta apie Sabiną Ručaitę-
Henson. „Tai mano draugė", -
pasakė ji ir paprašė, kad kas 
nors jai perskaitytų straips
nelį. „Aš gal iu kalbėti pusiau 
lietuviškai", - ji prisipažino 
jau lietuviškai, bet šiuos 
žodžius ji i š tarė labai taisyk
lingai, kaip gali ištarti žmo
gus tik gimtąja kalba. Atrodė, 
kad ja i reikėjo įdėti daug pas
tangų išdrįst i prabilti tėvų 
kalba. Aišku, kad ji yra iš va
dinamosios „grynonų" kartos. 

Šis susi t ikimas mane paska
tino ats ivers t i senus „Draugo" 
laikraščio komplektus ir pa
bandyti įsijausti į tų laikų 
gyvenimą, kada ši senutė 
buvo maža mergaitė. Kokio
mis aktualijomis gyveno jos 
šeima ir jos tėvų karta ir kaip 
tai atsispindėjo laikraštyje? 
Štai tau d a r viena „Lietuvių 
pėdsakų Amerikoje" tema, pa
galvojau. J u k kas jau kas, bet 
„Draugas" Amerikoje paliko 
žymų pėdsaką. 

Kas yra buvęs redakcijoje, 
pr is imena, kad įrištų dien
raščio komplektų yra saugoma 
tiek daug, kad iš jų galima 
būtų pas ta ty t i namo sieną. 
Nėra išlikusių pirmųjų metų 
(„Draugas" leidžiamas nuo 
1909 m.) egzempliorių, seniau
sią lentynose mačiau gulintį 
1919 metų plonytį aplanką. 
Atverčiu vieną aplanką, kitą... 
Laikraščio popierius gerokai 
pageltęs, gana trapus, bet dar 
gerai išsilaikęs. Esu girdėjusi 
adminis t ra tor ių sakant, kad 
„Draugas" laukia eilės būti 
mikrofilmuojamas. Tai reiš
kia, kad kiekvienas laikraščio 
puslapis bus fotografuojamas 
ir t a lp inamas į kompiuterius, 
taigi, ateityje „Draugą" galė
sime skaityt i (ir sklaidyti) tik 
kompiuteryje. Popieriniai -
realūs laikraščio komplektai, 
kuriuos čiupinėjo tų dienų 
žurnal is ta i , matyt, bus naiki
nami . Amerika nemėgsta se
nienų. Bet norisi tikėti, kad 
šie komplektai kokiu nors 
būdu a ts idurs Vilniuje, res
publikinėje Martyno Mažvydo 
bibliotekoje, kai čia jie nebe
bus reikalingi, kur jie turės 
dokumento vertę. 

Atsiverčiu 1924 m. birželio 
„Draugo" numerius. Bridge-
porto mokyklą (matyt, tu rė ta 
mintyje parapijos lietuviškai 
baigė 39 mokiniai (22 mer
gaitės ir 17 berniukų). „Drau
gas" įsigijo naują „Intertype", 
kur is kainavo daugiau kaip 
5,000 dol. 

Lietuvos gyvenimo atgar
siai: birželio 21 d. pirmame 
puslapyje skelbiama: „Lie
tuvos prezidentas birželio 18 
d. patvir t ino naują ministerių 

Daug metų „Draugor spaustuves siela buvo Jonas Gliosas. 

kabinetą". Vadinasi, žinelė la
bai šviežia. Galima suprast i , 
kad „Draugas" turėjo ar t imą 
ryšį ir modernias susisiekimo 
priemones su Lietuva (telefo
nas, teletaipas?), jeigu taip 
operatyviai per Atlantą per-
skriejo ši informacija. J u k 
laikraštis turėjo būti pareng
tas jau birželio 20 d. Nors tų 
metų laikraštyje labai nedaug 
nuotraukų, vis dėlto ši žinia 
iliustruota keliais Lietuvos 
naujųjų ministrų portretais . 
Abejotina, kad ir nuotraukos 
buvo perduotos kokiu nors 
aparatu, t ikriausiai pasinau
dota redakcijos ar kieno nors 
asmeniniais archyvais. Jdėta 
tuo metu dar j auno Antano 
Tumėno nuotrauka - mat jis 
buvo paskirtas ministru pir
mininku, teisingumo ministru 
ir Vidaus reikalų ministerijos 
valdytoju: kun. Mykolas Kru
pavičius - žemės ūkio mi
nistras (po antrosios sovie
tinės okupacijos pas i t raukęs į 
Vakarus, atgulė Čikagoje, 
Kazimierinėse; čia ant jo kapo 
visada žydi gėlės), Valdema
ras Čarneckis - užsienio rei
kalų ministras. O skyrelyje 
„Trupiniukai" su atsidūsėjimu 
rašoma: „Sutvertas naujas 
ministerių kabinetas iš grynai 
katalikiškų žmonių". Politi
niame komentare yra ir tokia 
sentencija, skirta irgi Lietuvos 
tematikai: „Tobulų įstatymų 
joks pasaulio par lamentas 
neišleido ir neišleis". Iš to gali
ma suprasti , kad . .Draugas" 
nuoširdžiai užjaučia Lietuvos 
vyriausybę ir gina ją nuo kriti
kuotojų. Po kelių dienų laik
raštis praneša, kad Lietuvoje 
Seimas išsiskirstė atostogų, 
pareiškęs pasitikėjimą nau
jam ministrų kabinetui . Tai 
buvo krikščionių demokratų 
valdymo Lietuvoje periodas, 
kurį ir šiandienos balsuotojai 
prisimena kaip pavyzdinį, 
kada veikė demokratija ir 
buvo daug asmeninio pasiau
kojimo. 

Taigi, „Draugas" yra geras 
šalt inis tyr inėt i Lietuvos isto
riją. Ir. reikia pasakyti, kad 
skai tymas seno laikraščio yra 
labiau į t ikinant is būdas tą is
toriją pažinti ir pajausti, ne 
kaip ska i tan t iščiulptą ir nu
gludintą istorijos vadovėlį -
tai t ikras gyvenimas. 

O kas tomis dienomis buvo 
aktua lu Amerikoje ir kuo gy
veno Amerikos lietuviai? Štai 
Šv. Jurgio parapijos svetainėje 
skelbiamas Lietuvių teatralų 
Šv. Mar tyno draugijos susirin
kimas. (Reikia turėti galvoje, 
kad tuo metu Kaune Valstybi
nis t ea t r a s da r t ik kūrėsi, iš 
Rusijos v ienas po kito grįžo 
aktoriai ir režisieriai). West 
Sides visi lietuviškos kolonijos 
vyrai tarėsi važiuoti į Spaudos 
draugijos ( tur ima galvoje 
..Draugo" leidėjai) pikniką 
Marijonų farmon. Scrantone. 
PA, streikuoja 10.000 anglia
kasių. O j u k tai Pennsylvani-
jos lietuvių angliakasių sos
tinė... 

Kadangi šiuo metu Čikagoje 
lankosi du lietuviai lakūnai, 
kurie pakartojo Dariaus ir 
Girėno žygį per Atlantą. į akis 
kr in ta žinelė apie tai. kad vie
nas prancūzas jūr ininkas 
plauks keliais, kuriais XVII-
XVIII a. plaukiojo prancūzų 
piratai (įdomu, kas ką karto
ja) . 

Ir tais laikais buvo savų 
dak ta rų adomavičių. Blaivybė 
ir spar t ie t i škas gyvenimo 
būdas - tai t ikriausiai didžiojo 
Valančiaus gyvenimo paliki
mas . Aktua lus ir šiandien sky
relis „Sveikata brangus tur
tas". J a m e rašoma: „Protingi 
amerikonai vieton alaus ar 
snapso, a r „sodės" vaišinasi 
pienu. Joks gėrimas vasaros 
karščių metu taip neatgaivins 
ir nesus t ipr ins , kaip šaltas 
pienas". 

Riebia an t r a š t e pirmame 
puslapyje birželio 28 d. 
„Draugas" praneša, kad į 
Ameriką atvyko kun. prof. 

P ranas Būčys, Lietuvos uni
versi teto rektorius. Toliau vėl 
skaudi Amerikos kasdieninio 
gyvenimo tikrovė: „Ne pigus 
anglių kasimas Illinois valsti
joje". Galima suprast i , kodėl 
tiek daug dėmesio angliakasy-
bai - didžioji dalis lietuvių 
vyrų šachtose praleido (arba 
paliko) savo gyvenimą. Patei
kiami kai kurie skaičiai. Štai 
žinia iš Springfield: „IL vals
tybės kasyklų ir mineralų de
par tamentas raportuoja, kad 
šios valstybės kasyklose per
nai žuvo 161 angliakasis . Tai
gi kas 500,000 tonų iškastų 
anglių išpuola vieną angliaka
sio auką... Kas penktas darbi
n inkas sužeistas.. . Dirbo iš 
viso 103,566 darbininkai. . . 
92,509 dirbo po žeme". 

Nors lietuvių gyvenimas 
Amerikoje nebuvo lengvas, bet 
da r nuo XJX a. pabaigos, kar
tu su pirmaisiais atvykėliais 
prasideda tradicija bet kokio
mis sąlygomis remti Lietuvą, 
remti savo art imuosius, liku
sius tėviškėje. Tai patvir t ina 
„Draugas", kur nuolat - nu
meris po numerio skelbiama: 
„Siųski te į Lietuvą pinigus gi
minėms per 'Draugą'". Be abe
jo, ta i leidėjams buvo būdas 
sukaupt i lėšų dienraščiui. 

Vėlgi savot iška aktual i ja . 
Šiandien sprendžiame: grįš a r 
negrįš tie lietuvaičiai, kur ių 
dešimtys tūks tanč ių yra ir 
Amerikoje. Štai „Draugas" 
1924 m. p raneša : „Mūsų laik
raščio rėmėjas S. Virkut is 
išvažiuoja Lietuvon, 'Draugą' 
užsisakė net 4 metams" . Iš to 
galima supras t i , kad jis išvyko 
visam laikui. O tuo metu Lie
tuva dar toli gražu neklestėjo, 
t ik kūrėsi , žemės ūkio mi
n is t ru pask i r t a s M. Krupa
vičius da r nebuvo pradėjęs 
parceliuoti dvarų, k r a š t a s 
buvo nemokytas , p ramonė 
buvo ki tataučių rankose . Kad 
k raš t a s grei ta i sutvirtėjo, y r a 
ir grįžusių iš Amerikos lietu
vaičių indėlis. J i e parsivežė 
dolerių, kur ie padėjo s ta ty t i 
valstybę. Peršasi analogija. 
Pas ta ra i s ia i s meta is Lietuvoje 
ypač pagausėjo pinigų masė . 
Nea tmes t ina galimybė, kad 
daugiau pinigų ėmė įvežti 
naujausioji išeivių kar ta . Ir 
tai taip pa t s t ipr ina valstybę. 

A u d r o n ė V. Š k i u d a i t ė 

Artėja „ D r a u g o " g e g u ž i 
n ė . Organizatoriai tikisi, kad 
„Draugo" rėmėjai gausiai au
kos laimikius loterijai. 

ŠEŠTADIENĮ „BUNKERYJE' 
KUNKULIUOS AISTROS 

J a u šį šeštadienį, liepos 12 
d. 10 vai. vakaro, lietuvių klu
be „Bunkeris" vyks „Mis ko
vinė savigyna" rinkimai. 

Jei da r yra norinčių pavergti 
vaikinų širdis, skambinkite 
Linui, tel: 773-965-1111. Mer
ginos bus fotografuojamos 
penktadienį, liepos 11 d„ 8 
vai. vakaro, J aun imo centre 
esančiame „Combat Fighters 
Club", adresas: 5620 S. Clare-
mont Ave., Chicago. Vyks re
gistracija. 

Renginio vertinimo komisiją 
sudarys: 

Er ikas - ..Combat Fighters 
Club", Svajūnas - „Žalgiris", 
Algis - „Lituanica", Arvydas 
Reneckis - Amerikos lietuvių 
televizija. Algimantas Kezys -
fotomenininkas, Algis Žukas -
fotografas, Jonas Kuprys -
..Draugo" dienraščio fotogra

fas, Vitalija Pulokienė -
..Draugo" dienraščio žurnal i s 
tė, Bronius Abrut is - „Ameri
kos lietuvio" savai t raščio vyr. 
redaktor ius . 

Prizus merginoms įsteigė: 
J i m Mantas Kirvelait is, „An
tano Kampas", Daiva Kambe-
ros „Lietuvėlė", „Combat Figh
te r s Club", „Show cen t ras" ir 
grožio studija „Comfort Zone". 

Prizai nugalėtojoms: Mis ko
vinė savigyna - 100 dol.. Mis 
publika - 100 dol., Mis foto -
100 doi„ graž iaus ias makiažas 
- 100 dol. vertės sert i f ikatas 
aps i lankant grožio studijoje 
„Comfort Zone", graž iaus ia 
šukuosena - 50 dol., įdomiau
sias drabužių dizainas - 50 
dol. 

Visi kviečiami dalyvaut i ir 
padrąsint i merginas plojimais. 
Bus labai smagu. Ateikite ir 
įsitikinsite! 

ĮDOMIOJI SKILTIS 
A. GLOBYS, A. SAULAITIS 

,LIETUVTŲ MISIJOS AMAZONĖJE' 
Šiais metais išleistas ant ra

sis, papildytas leidimas „Lie
tuvių misijos Amazonėje". 

Knygoje pasakojama apie 
lietuvius misionierius, XX a. 
dirbusius Amazonėje: kun. dr. 
F. A. Bendoraitį, vienuolę se
serį K. E. Šakėnai tę , dr. V. 
Kiaušą, seserį L. Maziliaus-
kai tę , kun. K. J . Bėkštą. Pa
sakojime, per jų gyvenimą, 
atskleidžiamas supra t imas 
kas yra misionieriai; ką įkū
nija rūpestingai vykdyti uždą-

SKELBIMAI 

195' 
•s prakasimo iškilmes busimosioms „Draugo" redakcijos ir spausi 
m ir kurios tarnauja iki šios dienos. 2eme prakasą prel. I Albavi 

udoti 

• Ona Adomait i s , FL, at
s iuntė $25 auką, kurią pasky
rė sveikatos švietimo progra
mai Lietuvoje. Dėkojame už 
auką. L i t h u a n i a n Mercy 
Lift, P.O. B o x 88, P a l o s 
He ight s , IL 60463. Tel . 708-
952-0781. Tax ID #36-
3810893. 
www.LithuanianMercyLift.org 
arba 
lithuanianmercylift@yahoo.com 

• A. a. Alberto Kere l io at
minimą pagerbdami, Viktorija 
Karait ienė, MI; Aušrinė Ka-
rait is , IL; F. ir V. Kaunas bei 
I rena Kerelienė aukojo $140. 
Ši auka bus skir ta šelpti sun
kiai sergančius ligonius Lietu
voje. Dėkojame už aukas . Li
t h u a n i a n Mercy Lift, P.O. 
Box M, P a l o s He ights , IL 
floia. To!. 708-952-0781. 
T;.x. IT) *3fi-3810893. 
www.LithuanianMercyLift.org 
arba 
lithuanianmercylift@yahoo.com 

viniai, skleidžiant kata l ikų 
tikėjimą; kaip ver t inamos 
įvairios kul tūros , kurios daž
nai senesnės nei europiet iš-
kos. 

Knygos kaina 10 dol., pride
dan t 8,75*% mokestį užsisa
kant iems IL valstijoje. Vienos 
knygos pers iunt imo ka ina 
3.95 dol., už kiekvieną papil
domą knygą - 1 dol. mokestis . 
įsigyti norimų knygų gal ima 
„Draugo" knygynėlyje, adresu 
4545 West 63rd. Street , Chica
go, IL 60629. Tei raut i s telefo
nu 773-585-9500. 

Parengia Vitalija Pu lok ienė 

SKELBIMAI 
• N a m a m s p irkt i p a s k o 

los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir pr ieina
mais nuošimčiais. Kreipki tės į 
M u t u a l F e d e r a l S a v i n g s , 
2212 West C e r m a k R o a d . 
Tel. (773) 847-7747. 

• FANTASTIKA! TO D A R 
NIEKAD NEBUVO! Tik 19.9 
cento skambinan t į Lietuvą, 
4.9 cnt JAV bet kada. Jokių 
papildomų mokesčių. Tiks lus 
apskaičiavimas. Kokybiškiau
sias ryšys. Kreipki tės vaka
rais l ietuviškai j DIAL NOW 
atstovą su 9 metų pa t i r t imi 
ta rp taut in iuose ryšiuose. Te l . 
708-386-0556. N a u d o d a m i 
DIAL NOW p a s l a u g a s , t uo 
pačiu remiate išeivijos lietu
višką žiniasklaidą. DIAL NOW 
— p a t i k i m i a u s i a s ryšys su 
1 ,if-ruva bei visu pasauliu! 
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