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Šiame 
numeryje: j 
Lietuvos Vyčių 
organizacijos „Pagalba 
Lietuvai" pirmininkės 
įspūdžiai, Lietuvoje 
aplankius LV remiamas 
institucijas. 

2psl. 

Lietuva tarp „VVilliams" 
ir „Jukos"; prisimenant 
Dariaus ir Girėno 
skrydžio tragišką 
pabaigą. Šiek tiek apie 
Karaliaučių. 

3 psl. 

Kelionė \ ąžuolyną 
pasitikti pavasario. 

4 psl. 

Partizanų kovos 
vienetas „Kęstutis". 

5 psl. 

„Mis kovinės 
savigynos" rinkimai ir 

jų rezultatai; dr. A. 
Plioplys vėl dalyvauja 
parodoje; čikagiečiai 
prisimins ir pagerbs 
S. Darių ir S. Girėną. 

6 psl. 

Sportas 
* Graikijoje vykstančio 

pasaul io j a u n i ų (iki 19 metų 
amžiaus) vaikinų krepšinio 
čempionato paskutinėse ket
virtfinalio rato E grupės rung
tynėse Lietuvos rinktinė trečia
dienį 90:77 nugalėjo Puerto 
Rico krepšininkus bei pateko į 
pusfinalį. Kurią vietą — I ar II 
— keturių komandų E grupėje 
užims lietuviai, lems JAV ir 
Australijos komandų rungty
nės. Puerto Rico komanda, pra
laimėjusi visas trejas grupės 
rungtynes, žais dėl V-VIII vie
tų. 

* Bostone vykstančioje 
JAV NBA k o m a n d ų vasaros 
treniruočių stovykloje Dalias 
„Mavericks" antradienį 87:70 
nugalėjo Atlantos „Hawks" 
krepšininkus. Nugalėtojų gre
tose žaidė Lietuvos krepšinin
kas — 20-metis 218 cm ūgio 
vidurio puolėjas Giedrius Rin
kevičius. Lietuvis per dvi žaidi
mo minutes taškų Dalias ko
mandai nepelnė. 

Naujausios 
žinios 

* Panevėžio moterų ka
lėjime su reng t a s grožio kon
kursas ..Mis nelaisvė" įkvėpė 
Hollywood'ą statyti filmą. 

* Trečiuoju Vilniaus vi
cemeru i š r i n k t a s socialde
mokratas Gediminas Paviržis. 

* Lietuvos gyventojai ne 
tiki poli t ikų do ra t a rnyba 
valstybei, rodo apklausa. 

* Socia l in iams darbuoto
jams i lg inamos atostogos. 

* Už ne ig iamą įtaką ne
pi lnamečiams darančią infor
maciją grės baudos. 

* Vyr iausybės a ts tovais 
Klaipėdos ir Tauragės ap
skrityse paskirti buvę komu
nistų partijos veikėjai. 

* Vyriausybė siūlo leisti 
Lietuvoje p r ek i au t i bet kokio 
stiprumo alkoholiniais gėri
mais. 

* L ie tuvo je p a d a u g ė j o 
nužudymų, sumažėjo mirčių 
keliuose 

Liepos 17-oji - Pasaulio lietuvių vienybės diena 
Pasaul io lietuvių 

j aun imas tęsia 
l ietuvybės „pamokas" 

P u n s k a s , liepos 16 d. (El
ta) — Nuotaikinga muge Vil
niuje praėjusį savaitgalį pra
sidėjęs XI Pasaulio lietuvių jau
nimo kongresas tęsia savo dar
bą Punske (Lenkija). Čia iš 11 
valstybių atvykusiems lietuvių 
jaunimo atstovams parengta 
įdomi ir turininga programa. 
Didelę jos dalį sudaro lietuviš
kų tradicijų ir papročių „pa
mokos". 

Trečiadienį Pasaulio lietu
vių jaunimo kongreso dalyvius 
Punske aplankė Tautinių ma
žumų ir išeivijos departamento 
prie Lietuvos vyriausybės gene
ralinis direktorius Antanas 
Petrauskas. J is paragino už
sienio lietuvių jaunimą nepa
miršti tėvų ir protėvių gimto
sios žemės, domėtis jos istorija 
ir dabartiniu gyvenimu, puo
selėti taut ines vertybes. De
partamentas kongresą parėmė 
finansiškai. 

Amerikos pedagogai vėl talkino 
Lietuvos kolegoms 

Nuo liepos 8 iki 11 dienos Vilniuje posėdžiavo Pasauh'j Lietuvių Bendruomenes (PLB) vienuoliktasis Seimas. 
PLB iškeltas uždavinys — aktyviau formuoti užsienio valstybėse teigiamą Lietuvos įvaizdį, padėti kurti Lietuvos 
informacijos centrus. Taip pat buvo patvirtinta PLB valia ir toliau remti Valdovų rūmų atstatymo darbus. PLB 
Seimas pareiškė įsitikinimą, kad bendri Lietuvoje ir užsienyje gyvenančiųjų darbai garantuos lietuvių tautos 
išlikimą. 

Nuotr.: PLB Švietimo komisijos pirmininkė Regina Kučienė ir JAV LB Tarybos narys Donatas Skučas laisto 
pasaulio lietuvių vienybės vardan pasodintą ąžuoliuką. Kairėje — naujasis PLB Valdybos pirmininkas Gabrielius 
Ž e m k a l n i s . Algirdo Sabaliausko ELTA) nuotr 

Lietuvos dviračių sporto pareigūnai 
R. Rumšui skyrė mažiausią bausmę 

Buvusiam Italijos „Lamp-
re" komandos dviratininkui 
Raimondui Rumšui, kurio orga
nizme per daugiadienes „Giro 
d'Italia" lenktynes buvo aptik
tas draudžiamas p repara tas 
eritropoetinas 'EPO). Lietuvos 
dviračių sporto federacija sie
kia skirti minimalią — pusės 
metų — diskvalifikaciją. tačiau 
2.000 Šveicarijos frankų (apie 
4.500 litų) baudos jam išvengti 
nepavyks. Nuke l t a \ 5 ps l . 

Seimo kanceliarija čečėnų 
interneto svetainės rėmėjui 

primena apie savo te ises 

Raimondas Rumšas apsuptas žur
nalistų. 

V. Šustauskas „reikalus tvarko" 
ant Prezidentūros laiptų 

Vilnius , liepos 16 d. (BNS) 
— Į teisėsaugos akiratį pakliu
vęs skandalingasis parlamen
taras Vytautas Šustauskas tre
čiadienį laiptų aikštelėje prie 
įėjimo į Prezidentūrą perdavė 
prezidento patarėjui valstybės 
saugumo klausimais Evaldui 
Vaitkui pluoštą dokumentų, 
kurių tur inys nekomentuoja
mas. 

Paklaustas, ar perduotoji 
medžiaga susijusi su Kauno 
nusikalstamo pasaulio Henriko 
Daktaro sūnaus Enriko byla, V. 
Šustauskas ėmė šaukti: ,,Jūs 
visi durniai su tuo Daktaru". 

„Pakelkit Silickio bylą ir 
sužinosite, kas ir kodėl jį pako

rė", sakė V. Šustauskas. (Mo
kesčių policijos departamento 
Vilniaus apskrities kvotos ir 
operatyvinės veiklos tarnybos 
komisaras Mindaugas Silickis, 
kuris buvo įtariamas spirito, ci
garečių N u k e l t a į 5 psl . 

Vilnius , liepos 16 d. (BNS) 
— Seimo kanceliarija trečia
dienį įspėjo, jog be jos sutikimo 
Seimo viešbutyje negali būti 
pastatyta jokia tarnybinė sto
tis, galinti ppl". :yti čečėnų in
terneto svetainę. 

„Seimo viešbutis ir visos ja
me įrengtos ryšių ir telekomu
nikacijų sistemos yra valstybės 
nuosavybė, kurią Seimo kan
celiarija valdo patikėjimo teise, 
todėl be Seimo kanceliarijos 
sutikimo jokia tarnybinė stotis 
Seimo viešbutyje neturėtų būti 
įrengta", teigiama Seimo kan
celiarijos pareiškime spaudai. 

Taip Seimo kanceliarija 
reagavo į Seimo nario krikščio
nio demokrato Petro Gražulio 
ketinimus leisti savo kambarv-

Narkotikų byloje — garsaus irkluotojo pavardė ' 
Vilnius, liepos 16 d. (BNSi 

— Pasaulio čempionas, pasaulio 
t aurės laimėtojas irkluotojas 
Alvydas Duonėla tapo liudinin
ku narkotikų byloje — baidari
ninkas buvo apklaustas po to, 
kai slaptos operacijos metu au
tomobilyje, kuriame sėdėjo ir 
sportininkas, buvo aptikta 200 
gramų kokaino, rašo dienraštis 

..Respublika". 
Birželio 26 dieną Lietuvos 

kriminalinės policijos biuro Or
ganizuoto nusikalstamumo tyri
mo tarnybos (ONTT) pareigūnų 
surengta operacija buvo sėk
mingiausia šiais metais polici
jos operacija prieš kokaino pla
tintojus. 

Nuke l t a i 5 ps l . 

je Seimo viešbutyje pas ta ty t i 
tarnybinę stotį, kuri palaikytų 
in te rne te čečėnų nep r ik l au 
somybės šal ininkų sve ta inę 
„Kavkaz-Centr". 

N u k e l t a i 5 p s l . 

M i n i m a l i a l g a d i d ė s 
i k i 450 l i t ų 

Vi ln ius , liepos 16 d. (BNS) 
— Nuo šių metų rugsėjo mini
mali mėnesio alga (MMA) Lie
tuvoje didės nuo 430 iki 450 li
tų, o minimalus valandinis at
lygis — nuo 2.53 iki 2.67 lito. 

Sta t is t ikos d e p a r t a m e n t o 
duomenimis, MMA gauna dau
giau kaip šeštadalis Lietuvos 
žmonių. 

Apskaičiuojant va l s tybės 
politikų, teisėjų, valstybės pa
reigūnų ir tarnautojų atlygini
mus bei priedus už t u r imus 
laipsnius, ir toliau būtų naudo
jama pagrindinė 430 litų alga. 

MMA taip pa t nebus didi
nama t iems asmenims, kurių 
pajamos iš pa rduotos žemės 
ūkio produkcijos sudaro dau
giau kaip 50 proc. visų pajamų. 
MMA taip pat nedidės ūkinin
kams bei jų samdomiems asme
nims. 

Vilnius, liepos 16 d. (Elta) 
— Lietuvoje baigiasi tryliktoji 
APPLE kursų Lietuvos pedago
gams vasara. Kursus surengė 
organizacija American Profes-
sional Par tnership for Lithua-
nian Education („Amerikos pe
dagogai į talką Lietuvos švieti
mui"). 

Trečiadienį Pedagogų profe
sinės raidos centre įvyko 
APPLE organizacijos 2003 m. 
vasaros programos „Mokyklų 
reformos ir specialiųjų poreikių 
iššūkiai" p r i s ta tymas , skirtas 
supažindinti su socialinių prob
lemų įtaka švietimo sistemai. 

Pasak šių metų kursų prezi
dentės dr. Katherine Dunlap, 
pagrindinis organizacijos tiks
las — padėti pedagogams, ren

giant moksleivius efektyviai 
dalyvauti šiuolaikinėje rinkos 
ekonomikoje. „Nors tėvai yra 
pirmieji savo vaikų mokytojai, 
mokykla vaidina pirminį vaid
menį, kur iant visuomenę per 
mokytojų ir mokinių santykius. 
Šių metų APPLE programa 
skir ta šiam socialiniam kon
tekstui švietimo procese", sake 
kursų prezidentė. 

Nuo liepos 7 d. Pedagogų 
profesinės raidos centre Vilniu
je vykstančios jau tryliktosios 
APPLE kursų vasaros vienas iš 
pagrindinių programos tikslų 
— padėti pedagogams ugdyti 
asmens bendruomeniškumą, jo 
gebėjimą derinti savo siekius su 
pilietinės bendruomenės sie
kiais. Nukel ta \ 5 psl. 

V. Adamkus: prezidento atstovas 
prasilenkė su demokratijos 

principais 
Vilnius , liepos 16 d. (BNS) čiovas, be kita ko, pažymėjo, 

— Buvęs prezidentas Valdas 
Adamkus pasipiktino dabarti
nio prezidento Rolando Pakso 
atstovo spaudai pareiškimu, 
kuris vadinamas prasilenkian
čiu su demokratijos principais. 

Antradienį komentuodamas 
R. Pakso ir vidaus reikalų mi
nistro Virgilijaus Bulovo susiti
kimo detales, prezidento atsto
vas spaudai Rosvaldas Gorba-

kad policijos generalinis komi
sa ras Vytautas Grigaravičius 
yra paskirtas ne „šito preziden
to". 

„Vakarykštis prezidento 
Rolando Pakso atstovo spaudai 
Rosvaldo Gorbačiovo pareiški
mas, kad generalinis komisaras 
V. Grigaravičius yra paskirtas 
ne 'šito prezidento', prasilenkia 

Nuke l ta \ 5 ps l . 

Per sprogimą gelžbetonio gamykloje 
Ukmergėje nukentėjo žmonės 

Vilnius, liepos 16 d. (BNS) 
— Trečiadienio rytą gamyklos 
. .Ukmergės gelžbetonis" putų 
poliesterolio padalinyje įvykus 
sprogimui, visiškai sugriuvo ga
myklos pas ta tas , yra sužalotų 
žmonių. 

Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo depar tamento duo

menimis, po sprogimo kilo di
džiulis gaisras. 

Ukmergės priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos (PGT) vado
vo Rimanto Lukošiaus teigimu, 
8 darbininkus ugniagesiams pa
vyko išgelbėti, jie perduoti 
medikams. 4 vyrai sužaloti la
bai sunkiai. Nukel ta į 5 psl 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP. Reuters AP, UmtfJA, ITAR-TASS, BNS 

Ž«Tįų agerrtOrų pranešimais) 

EUROPA 
H a g a . Tarptaut inis bau

džiamasis teismas (TBT) ne-
nagrinės bylų, susijusių gali
mais kaltinimais amerikie
čiams kariams del karo nusi
kaltimų Irake, nes jos nepri
klauso teismo teismingumui, 
trečiadienį sake prokuroras 
Luis Moreno Ocampo. TBT pra
dėjo darbą praėjusiųjų metų 
liepos 1 dieną, kai Įsigaliojo Ro
mos s tatutas TBT uždavinys 
— teisti asmenis, atsakingus už 
genocidą, nusikaltimus žmoniš
kumui ir karinius nusikalti
mus, padarytus po 2002 m. lie
pos 1 d. Teismas gali nagrinėti 
tik tas bylas, kurios yra susiju
sios su Romos statutą patrvirti-
nusiomis valstybėmis arba jei
gu nusikaltimai buvo įvykdyti 
tų valstybių teritorijose JAV 
griežtai prieštaravo šio tribuno
lo steigimui, būgštaujant, kad 

jis gali tapti politiškai moty
vuotų bylų prieš JAV piliečius 
kalve. JAV nutraukė daugiau 
nei 47 mlrd dol. karinę paramą 
35 valstybėms, kurios atsisakė 
su Vašingtonu pasirašyti dviša
les sutartis del amerikiečių 
karių neišdavimo TBT. 

Viena. Tarptautinė atomi
nė energetikos agentūra (TA-
TENA) žino. kur yra plėšikau-
tojų pagrobtas Irake branduoli
nis kuras, bet jai t rūksta bent 
10 kg nesodrinto urano, sako
ma TATENA pranešime, nu
siųstame trečiadienį Jungtinių 
Tautų Saugumo Tarybai. Plėši-
kautojai nusiaubė mažiausiai 
septynias branduolinio kuro 
saugyklas Irake, bet didžioji 
dalis žaliavos buvo surasta 
drauge su talpintuvais. Pasak 
pareigūnų, „branduolinio gink
lo platinimas" reiškia, kad jį su
korė kokia nors valstybė ar ke
lios valstybės panaudodamos iš 

Irako pagrobtą uraną. 
Ber lynas . } kivirčą su Ita

lijos premjeru Silvio Berlusconi 
įsivėlęs vokiečių europarlamen-
taras Martin Schulz trečiadienį 
atsiprašė už tai. kad italų vy
riausybę pavadino rasist ine. 
Prieš dvi savaites S. Berlusco
ni. sukritikuotas del numano
mo valstybinių ir privataus ver
slo interesų konflikto. Europos 
Parlamento deputatą M 
Schulz palygino su nacių kon
centracijos stovyklos prižiūrė
toju. 

P r a h a Čekijos buvęs pre
zidentas Vaclav Havel. kuriam 
vadovaujant jo valstybe išsiva
davo nuo komunistines val
džios ir tapo Rytų Europos pe
rėjimo nuo komunizmo prie de
mokratijos simboliu, bus pa
gerbtas aukščiausiu JAV civili
niu apdovanojimu — Laisvės 
medaliu, kurį JAV prezidentas 
George W. Bush jam įteiks per 
ceremoniją Baltuosiuose rū
muose liepos 23 dieną. 

JAV 
Vašingtonas. Vienoje dir

bantis JAV ambasador ius Eu
ropos Saugumo ir bendradar
biavimo organizacijoje S tephan 
Minikes užsipuolė ir valstybės 
sekretoriaus pavaduotojus, ku
rie taip pat yra karjeros diplo
matai , pavadindamas juos „tik
rais išlikimo ...politinio oportu
nizmo džiunglėse specialistais". 
„Jei būtų mano valia atleist i ir 
samdyti darbuotojus atsižvel
giant į jų lojalumą šios admi
nistracijos demokra t i ška i iš
rinktoms politikos gai rėms, o 
ne ) jų. kaip biurokratų, kaden
cijas, mano personalas butų ki
toks", laikraščiui „Washington 
Times" rašė S Minikes J i s da
lyvavo diskusijoje, kurią pra
dėjo buvęs Atstovų rūmų pirmi
ninkas Novvt Gingrich. del to, 
ar JAV diplomatai ta rnauja G. 
W. Bush administracijos tiks
lams. N. Gingrich apka l t ino 
diplomatus remiant Artimųjų 
Rytų diktatorius, t a iks tan t i s su 
korupcija ir pa ta ikavimu užsie 
nio vyr iausybėms, ž lugdan t 
prezidento G. W. Bush politiką 

Vaš ingtonas . Ba l t ie j i rū 
mai mano. kad šiais meta is 

JAV valstybės biudžeto defici
tas bus rekordiškai didelis ir 
pasieks 455 mlrd. dolerių, o ki
ta is meta is padidės iki 475 
mlrd. dolerių. Tačiau vyriausy
bė žada 2006 metais sumažinti 
deficitą du kar tus . 

padidėjo iki 147 ir susilygino su 
tų kareivių, kurių JAV neteko 
per 1991 metų Persijos įlankos 
karą, skaičiumi. 

IRANAS 

IRAKAS 
B a g d a d a s . Irake trečiadie

nį nežinomi užpuolikai nušovė į 
šiaurės vakarus nuo Bagdado 
esančio Hadisos regiono guber
natorių Mohammed Nael Assaf 
ir jo sūnų Užpuolikams pavyko 
pabėgti. Kol kas nežinoma, ar 
išpuolis buvo įvykdytas del po
litinių ar asmeninių motyvų. 

B a g d a d a s . Keli Amerikos 
kareiviai sužeisti sprogus jų 
automobiliui „Humvee" Bagda
de. Incidentas įvyko kelyje, ve
dančiame į tarptaut inį Bagda
do oro uostą. Anksčiau trečia
dienį vienas JAV kareivis žuvo, 
dar du buvo sužeisti- sprogus 
bombai netoli karinių automo
bilių vilkstines plente i vakarus 
nuo Bagdado Nuo Irako karo 
pradžios del priešo ugnies žu
vusių Amerikos kanų skaičius 

T e h e r a n a s . Praėjusį mė
nesį netoli Teherano kalėjimo 
suimta Kanados žurnaliste 
Zahra Kazemi mirė nuo sumu
šimų, trečiadienį pranešė Irano 
viceprezidentas Mohammad Ali 
Abtahi Irane gimusios ir Mont-
realyje gyvenusios 54 metų Z 
Kazemi, pasak jos draugų ir ar
timųjų, mirties priežastis buvo 
sunkus galvos sumušimai, tuo 
tarpu Irano pareigūnai tvirti
no, kad ji mirė nuo insulto Pra
ėjusį mėnesį Z. Kazemi buvo 
suimta, kai fotografavo garsųjį 
Evino kalėjimą, kuriame kali
nama daug Irano opozicijos ša
lininkų Irano prezidentas Mo
hammad Khatami pavedė ištir
ti Z Kazemi mirties aplinky
bes. Neaiški žurnalistes mirtis 
gali pakenkti Irano ir Kanados 
santykrams, kurie iki šiol buvo 
gana neblogi 

http://WWW.DRAUCAS.ORC
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IŠ LIETUVOS VYČIŲ VEIKLOS 
SUSITIKIMAI LIETUVOJE 

Šiemet Lietuvos Vyčių pa
dalinio, „Pagalba Lietuvai" 
pirmininke ir šių eilučių au
tore turėjo progą susitikti su 
„Pagalba Lietuvai" remiamo 
Vilniaus arkivyskupijos „Cari
to" socialinių programų direk
torium dekanu Baliu Stan
kumi. 

Trečiadienį, liepos 2 d., su
sitikau su dekanu B. Stan
kumi, kuris vežė aprodyti vei
kiančias „Carito" programas. 
Aplankėme Dievo Meilės misi-
jonierių kongregacijos seserų 
— Gailestingos Motinos Tere
sės nakvynes ir "globos namus. 
Dabartiniu laiku nakvynėje 
apsigyvenę 27 vyrai pirmame 
aukšte ir 24 moterys antrame 
aukšte. Kiekviename kamba
ry nakvoja 9 žmones. Ką be
namis žmogus atsineša su sa
vim, viską pasideda po lova ar 
lovos gale. Neturintiems dra
bužių, nakvynėje veikia dėvė
tų, gerame stovyje rūbų kam
barys. Veikė atskiros virtuvės 
pirmame bei antrame aukšte. 
Kiekvienas gyventojas pasirū
pina savo maisto gaminimu, 
drabužius išsiskalbia. Kamba
riai ir aplinka švari; visi gy
ventojai rūpinasi tvarka. 
Prausyklos ir dušai suremon
tuoti. Kas mėnesį nakvynes 
kambariai yra profesionaliai 
dezinfekuojami. Nakvynėje 
yra atskiras kambarys, kur 
aukojamos šv. Mišios, galima 
pabendrauti, yra ir bendras 
televizoriaus kambarys. Nak
vynėje dirba trys administra
tores, keli savanoriai, o ateity
je talkins studijuojantys klie
rikai. Žmones, kurie negali 
sau marstą pagaminti, eina į 
labdaros valgyklą pavalgyti. 
Kiekvienas atvykęs šalpos 
nakvynėje turi sutikti, pasira
šyti ir laikytis nakvynes namų 
taisyklių. Benamiai gyvena 
nakvynėje maždaug 30 dienų 
ir mažiau; priklauso, ar suran
da darbą ir gyvenimo vietą 
pas gimines ar draugus. Tre
čiame aukšte yra tuščia palė
pe. Žiemos laiku atnešami čiu
žiniai, kad. šalčiams atėjus, 
daugiau benamių galėtų pri
glausti. 2002 m. rugpjūčio 
mėn. buvo potvyniai ir daug 
kas buvo sugadinta. Visi lan
gai rūsyje buvo išmušti, sienos 
ir lubos išdaužytos. Po truputį 
viskas remontuojama. Naujos 
durys, plyteles ir langai įdėti. 

nakvynes, aplankė
me Motinos Teresės valgyklą 
ir slaugos namus. Šiuo laiku 
dirba šešios seserys: dvi iš 
Lenkijos, dvi iš Indijos, viena 
iš Belgijos ir viena iš Veng
rijos. Du vietiniai vyrai talki
ninkauja ir dalina maistą atsi
lankiusiems. Maitina 100 
žmonių per dieną ir 25-50 
žmonių kas dieną slaugomi. 

Kartu su dekanu B. Stan
kumi aplankėme „Carito" 
vaistine ir susitikome su sese
le vienuole Onute. Ji aprodė 
vaistinę, padėkojo už kompiu
teri, kurį naudoja vaistų su-
skirstymui. Matėme dar daug 
vaistu dėžių, atsiųstų iš 
..('atbulu- Medical Mission 

Board", New York. („Pagalba 
Lietuvai" gauna vaistus iš šios 
organizacijos veltui, o pada
linys užmoka persiuntimo 
išlaidų padengimą). Ji rūšiuo
ja vaistus pagal reikalingumą 
ir skirsto ligoninėms bei kli
nikoms. Seselė Onutė pareiš
kė, kad reikalinga vaistų nuo 
aukšto kraujo spaudimo, nuo 
širdies, cholesterolio, antihist-
aminų, nuo slogos ir 1.1. Šalia 
šios vaistinės, veikia ir mažes
nė vaistinė. 

Toliau važiavome į Vil
niaus amatų centrą, kuris yra 
šalia Betanijos sriubos virtu
vės valgyklos. Centras buvo 
įsteigtas 2001 m. kardinolo A. 
J. Bačkio pastangomis. Amatų 
centro įgyvendinimas yra so
cialinio projekto siekis — pa
dėti jaunimui išmokti amato, 
integruotis į visuomenę, su
teikti jiems dvasinės stipry
bės, kad sunkiu ekonominiu 
laiku galėtų pasitikėti savimi. 
Susitikome su centro direkto
rium Kęstučiu. Šiuo metu mo
kosi 18 studentų iš daugia
vaikių šeimų, kiti su protine 
ar fizine negalia ir keli suau
gę. Apsigyvena bendrabutyje 
antrame aukšte. Amatų mo
kykloje įkurti šie mokymo ir 
darbo skyriai: virtuvės darbai 
(kulinarija), medžio apdirbi
mo, restauravimo darbai; me
talo, batų taisykla; siuvimo, 
drabužių taisymo, mezgimo; 
spaustuvė ir knygrišykla: 
elektros darbų ir audio>taisyk-
la: mašinų mechanikos dirbtu
vės; brangenybių taisymo. 
Ateityje bus įvestas kompiute
rio skyrius. Kulinarinis sky
rius yra pats populiariausias. 
Šiuo metu jau veikia virtuvės 
darbai. Jaunimas mokomas 
prie Betanijos valgyklos. Eta
tiniai meistrai moko studen
tus. Apskritai, užtrunka 2 me
tus išmokti amatą, ar 3-5 me
tus išmokti restauraciją, tapy
bą, nes tai aukščiausios koky
bės specialybės. 

Aplankėme Betanijos sriu
bos virtuvę/valgyklą. Kalbėjo
mės su žmonėmis, kurie atei
na į valgyklą. Betanija maiti
na 600 žmonių per dieną. Val
gykla veikia kasdien. Kas sa
vaitę atvyksta gydytoja. Ji pa
tikrina sergančius ir žmones, 
kuriems reikia paslaugos. Val
gykla švari, kukli. Per įvairias 
šventes kardinolas A. J. Bač-
kis atsilanko, pietauja ir pa
bendrauja su žmonėmis. Vei
kia programėlės. 

Važiavome į „Carito"" Moti
nos ir vaikų globos namus. 
Dabartiniu laiku namuose 
gyvena 10 motinų, 18 vaikučių 
ir 3 nėščios merginos. Jau
niausia motina 15 m. amžiaus, 
o vyriausia 29 m. Turėjau 
progą susitikti ir pasikalbėti 
su jaunomis motinomis. Gali
ma matyti, kad visos motinos 
myli savo vaikučius ir rū
pinasi jų ateitim. Motinos su 
vaikučiu turi savo kambarį. 
Yra bendra virtuve, kur moti
nos pagamina valgius; taip 
pat yra didelis bendras kam
barys, kuris naudojamas kaip 

Pagalba Lietuvai" pirm Regina 
Onute ir ..Carito" direktorius dekanas 

Motinos ir vaikų globos namų gyventojai su LK pi 

svetainė, vaikų žaidimo kam
barys ir šeima gali žiūrėti 
televizorių. Kiekviena motina 
rūpinasi savo ir savo vaiko 
drabužiais. Antrame aukšte 
yra siuvykla, kur motinos mo
kosi siūti sau ar vaikams rū
belius. Gali išmokti megzti. 
Motinos ir vaikų globos na
muose dirba viena psichologė. 
4 socialinės darbuotojos, 2 
savanoriai gydytojai ir kelios 
universitetą lankančios sava
norės. Namų dvasios vadas 
yra tėvas Juozapas, kuris 
duoda religinę bei moralinę 
atgaivą. Sutartis su motina 
yra sudaroma per mėnesį. 
Motinos gauna darbo terapiją, 
maisto ruošimo pamokas. Vei
kia siuvimo klasė. Psichologė 
sprendžia motinų ir vaikų 
problemas/krizes, padeda su
tvarkyti įvairius dokumentus 
dėl šalpos ir atstatyti ryšius 
su šeima bei artimaisiais. 
Gydytojos tikrina motinas ir 
vaikus, ar visi sveiki, ar nėra 
jokių užkrečiamų ligų — 
AIDS, HIV. Skaito paskaitas 
apie kūno vėžį ir higieną. 
Daugumos vaikų tėvai yra 
užsieniečiai todėl sunku gauti 
pašalpą jų vaikams. Gyvenan
čios motinų ir vaikų centre 
yra 50 proc. lietuvės motinos 
ir 50 proc. Lietuvos pilietės iš 
Vokietijos ir Lenkijos. Jos gy
vena maždaug metus, kol su
siranda butą ir gauna šalpą. 

Šalia Motinos ir vaikų 
globos namų veikia drabužių 
kambarys. Dirba dvi sava
norės talkininkės. Gerame 
stovyje dėvėti rūbai, pata
lynės ir žaislai gaunami iš 
miesto parapijų, vietinių rė
mėjų ir iš Vokietijos. Šeimos 
gali gauti paramos tiktai kas 
tris mėnesius. 

Toliau aplankėme naują 
„Carito" programą — Visų 
Šventų parapiją, kuri reiškia
si vaikų dienos centras ir glo
bos namai. „Caritas" š.m. 
gegužės mėn. perėmė šį pro
jektą. Parapija yra arti stoties 
rajono. Vaikai ateina iš dau
giavaikių, narkomanų ir ap
leistų šeimų. Globos name 
dabartiniu laiku apsigyvena 
12 jaunuolių (6 berniukai ir 6 
mergaitės) nuo 14-18 metų. 
Šie vaikai turi ar turėjo prob
lemų su narkomanija ar klijų 
uostymu. Namų socialinės 
darbuotojos stengiasi dirbti 
su vaikų tėvais, bet daugiau
sia nepasiseka, ir vaikai apsi
gyvena globos namuose iki 3 
metų. Vaikai eina į vietinę 
mokyklą. Išmoksta tvarkyti 
savo būtį. Patys maistą gami
na ir savo drabužiais rūpi
nasi. Vaikai bendrauja, kaip 
broliai ir seserys. Vyksta 
sporto žaidynės, įvairūs būre
liai ir užsiėmimai. Dienos cen
tre yra pelėsių lubose, sieno
se Reikia skubios pagalbos 
sutvarkyti ir išnaikinti pelė
sius, nes kvapas kenkia vai
kams. Dienos centre vyksta 
įvairus darbeliai ir užsiėmi
mai, projektai. Vaikai išmoks
ta dirbti su keramika, siūti, 
megzti, žvakutes padaryti ir 
paskui parduoda, kad susi
taupytų pinigų išvykom ir 
atostogoms. Kasmet vaikai 

„Pagalba Lietuvai" pirm. Regina Juškaitė-ovobienė įteikia kard. Audriui 
J . Backiui auką. skirta Amatų mokyklai 

išvyksta į stovyklas dviem 
savaitėm. Kartais važiuoja į 
Vokietiją ar Lenkiją. Kiekvie
nas jaunuolis turi susitaupyti 
maždaug 50 proc. kelionės 
išlaidoms padengti. Dienos 
centre ir globos namuose dirba 
direktorė, trys socialines dar
buotojos ir savanore šeimi
ninkė. 

Ketvirtadienį, liepos 3 d. 
aplankėme Šv. Juozapo semi
nariją. Nuo gegužės 30 d. kun. 
Robertas Salasevičius paskir
tas rektorium. Šiuo laiku semi
narijoj mokosi 56 klierikai: iš 
Vilniaus (23), Kaišiadorių (14) 
ir Panevėžio f 19) vyskupijų. 
Visi Lietuvos piliečiai. Vienas 
svečias iš Belgijos ir 2 svečiai 
klierikai iš Ukrainos studijuo
ja seminarijoj. „Pagalba Lietu
vai" rėmėjai „įsūnijo" 17 klieri
kų, užmokėdami už jų mokslą 
ir apsigyvenimą seminarijoj — 
po 2.000 dol. Klierikų mokslas. 
tęsiasi šešerius metus, kol 
tampa kunigu. Džiugu pra
nešti, kad šiais metais net ke
turi klierikai įšventinti kuni
gais. Seminarijos vadovybė 
yra gan jauna. Rektorius kun. 
Robertas, gimęs 1974 m., jo 
padėjėjas kun. Albertas, gimęs 
1972 m. Ir dvasios vadas kun. 
Kęstutis gimęs 1970 m. Jau
niausias klierikas yra 19 
metų, o vyriausias — 35 metų 
amžiaus. Dienotvarkės pro
grama yra intensyvi, ir metai 
greitai prabėga. Laisvu laiku 
klierikai sportuoja, važiuoja i 
parapijas, kaip piligrimai ir 
aptarnauja dvasiškai mokyk
las, parapijas ir socialines pro
gramas. Vasaros laiku klieri
kai atostogauja stovyklose ir 
reiškiasi, kaip dvasios vadai 
jaunimui. Kiti paskirti lanko 
įvairias parapijas ir praveda 
maldininkų keliones, o kiti 
grįžta pas tėvus ir gimines. 

Po to aplankėme Šv. Kry
žiaus parapiją, kurios sande
lyje laikomos vaistų siuntos, 
gautos iš „Catholic Medical 
Mission Board" iš New York 
Trys vilkšuniai saugoja san
dėlį nuo vagysčių. 

Vilniaus arkivyskupijos 
„Caritas" dirba 26 etatiniai 
darbuotojai ir 130 savanoriu 
„Carito" veikla nebūtų įma
noma be įvairių organizacijų 
ir privačių asmenį) paramos. 
Aplankius šias socialines pro
gramas, matome, kad visos 
aukos yra naudojamos ir pade
da Lietuvos vargstantiems 

žmonėms. Finansavimas iš 
Vilniaus miesto savivaldybės 
vis mažėja, o šių programų 
išlaidos vis didėja. Visos šios 
programos yra dauguma (apie 
90 proc.) išlaikomos Vilniaus 
arkivyskupijos ir kitos lėšos 
gaunamos iš užsienio rėmėjų. 
Vilniaus arkivyskupija aptar
nauja ir remia didžiulį kiekį 
bendruomenes narių. Esant 
dabartinei padėčiai, reikalingi 
visuomenės pagalba padėti 

aus arkivyskupijai toliau 
tęsti šias socialinių patarnavi
mų naudingas ir reikalingas 
programas. Visuomenė visuo
met buvo dosni ir rėmė Lie
tuvos Vyčių veiklą. Lietuvos 
Vyčių padalinys „Pagalba Lie
tuvai" kreipiasi ir prašo visuo
menės finansines pagalbos, 
pagal išgales paremti šias 
socialines programas Lietu
voje Kiekviena auka — kokia 
ji bebūtų — didelė ar nedidelė, 
prisidės prie ..Carito" ir Amatų 
centro labdaros veiklos. Aukos 
nurašomos nuo federalinių 
mokesčių. Aukas prašoma 
siusti: Aid to Lithuania, Inc., 
c/o Regina Juškaitė-Svobienė. 
1594 Beauprc Ave.. Madison 
Heights, MI 48071—2622. 
Informacijai galima skambinti 
tel. 248-547-2859. faksas — 
248-549-082. arba e-paštas — 

Rjoskasvoba@cs.eoBi Iš 
anksto dėkojame už paramą. 

Šeštadienį, liepos 5 d., 
buvau pakviesta dalyvauti 
kardinolo A. J. Bačkio suorga
nizuotoj iškilmingoj konferen
cijoj ..Karalius Mindaugas-
krskšcionis" Vilniaus arkivy
skupijos rūmuose. Dalyvavo 
apie 100 svečių. Tarp jų Lie
tuvos prezidentas R. Faksas 
su žmona Laima. Vytautas 
Landsbergis su žmona Gra
žina. Algirdas Saudargas su 
žmona, vyskupas Paulius Bal
takis, žymos profesoriai ir 
mokslininkai. dvasininkai, 
PLB pirmininkas Vytautas 
Kamantas su žmona. Spaudos 
korespondentes iš „Veido" ir 
..Fltos". Kardinolas A. J. Bac-
kis padėkojo visiems už atsi
lankymą ir sukalbėjo invoka-
ciją. Paskaitas skaitė prof. Ed
vardas Gudavičius — ..Min
daugas ir Morta — pirmoji 
krikščioniu šeima Lietuvoje'', 
dr. Danus Baronas — ..Kara
lius krikščionis Mindaugas 
popiežių akimis", Liudas 
Jovaiša „Mindaugo Krikšto 
laikų bažnyčia", prof. Alfredas 
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9525 S.79 th Ave.. Hickory Hills. IL 
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DR. TOMAS ZUBiNAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
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Joliet, IL 60435 
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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. 

Vilniaus arkivyskupijos „Carito" nakvynes namai. 

Bumblauskas — „Mindaugo 
krikštas ir valstybes krikštas: 
regioninis ir universalus žvil
gsnis", ir Vytautas Alšauskas 
— „Valstybės šventės ar istori
jos pamokos: Mindaugo vai
nikavimas, Vasario 16-oji, ir 
Kovo ll-oji". Po paskaitų Ka
raliaus Mindaugo karūnavimo 
750 metų sukakties proga, kar
dinolas Bačkis įteikė 14 ap
dovanojimų, padėkos pažymė
jimų. Dalis apdovanotųjų: 
vysk. -J. Boruta, prof. V. 
Landsbergis. A. Saudargas, 
vysk. P. Baltakis, prof. A. 
Bublauskas. „Eltos" korespon
dente Vida Gavelienė, žurna
listas Paulius Subačius, -Lie
tuvos Vyčių organizacijos 
padalinio „Pagalba Lietuvai" 

steigėjas ir direktorių tarybos 
pirmininkas Robertas Boris, ir 
dabartinė padalinio valdybos 
pirmininke Regina Juškaite-
Švobienė. 

Turėjau gerą progą asme
niškai susitikti su kardinolu 
Audriu Juozu Bačkiu ir pa
kalbėti apie „Pagalbą Lietu
vai" remiamas „Carito" pro
gramas, Šv. Juozapo semina
riją ir Amatų centrą. Ta proga 
kardinolui buvo įteikta auka 
Amatų centro paramai a.a. 
Rimgaudo Švobos atminčiai. 
Parama skirta kompiuterio 
skyriaus įrengimui. 

Susitikimai geri ir paliko 
gilius įspūdžius. 

Regina Juškaitė-Svobienė 

Vilniaus arkivyskupijos ..Carito" rlir B Stankus prie iš „Catholk Medical 
Mission Board New York" gautų vaistų, kurie laikomi Šv. Kryžiaus para
pijos sandelyje Vilniuje 
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Alfonsas Tyruolis 

ATLANTO NUGALĖTOJAMS 

Dariaus ir Girėno nemarųjį žygį minint 

Gelmių dvasia alsuojantis Atlantas, 
Vilnim didžiai, galingai išsisupęs: 
Jį sveikina ne vieno krašto krantas, 
Jį sveikina atsriuvusios jin upės. 

Į tolius neaprėpiamus nutįsęs, 
Jis lenkia platų horizonto lanką. 
Koks naras bus šiurpion gelmėn išdrįsęs 
Kada be baimės tiesti drąsią ranką ? 

Koks paukštis perskrist bus kada jį bandęs? 
Koks albatrosas laivą palydėjęs 
Lig galo, kai kalnais pakyla vandens, 
Trenksmingai dundant jiems siaubinguos vėjuos? 

Bet LITUANIGA įveiks, Atlante, 
Grėsmes, kurias tau demonai iššaukia, 
Pasieks ji šviesią gintaro pakrantę 
Ir tuos, kurie su ilgesiu jos laukė. 

Tai LITUANICOS pirmasis šuolis 
Nuo pat New Yorko bokštų į žydrynę. 
Tvirtai ji nešė du šaunius drąsuolius 
Į jų pamintą brangiąją tėvynę. 

Narsieji vyrai Darius ir Girėnas 
Erdvėn į drąsų žygi prasiskverbę, 
Į žygį, kurio pavydės ne vienas, 
Į žygį, kursai neš tėvynei garbę. 

Prie jų širdies taurusis testamentas 
Naujosios Lietuvos šauniam jaunimui, 
Kad jis didžių darbų ryžtu gyventų, 
Aukotus nemariam jos atgimimui. 

Bet kas paklupdė Soldino miškely 
Tuos didvyrius, tiek siaubo nugalėjus? 
Kas LITUANICAI pastojo kelią, 
Tartum strėlė jų žygį palydėjęs? 

Ir gedulas apgaubia visą tautą, 
kančia ir ašaros suspaudžia širdis: 
Sudužo, ko viltingai buvo laukta, 
Ką liūdesys kaip mariose prigirdys... 

Raminkis, Lietuva brangi, raminkis! 
Raminkis ir tu, parklupdytas Kaune! 
Nuo žudančiojo sielvarto tu ginkis — 
Iš netekties tu pergalę atgauni! 

Liks vardas Dariaus ir Girėno amžiam. 
Jį s"kelbs laikai aptemę ir saulėti: 
Nei džiūgaus demonai ji pasiglemžę, 
Nei liaus jis žvaigždėse kada žibėti! 

Ir tavo vardas, Lietuva brangioji, 
Su jais išliks kaip didvyrių tos žemės, 
Kurią vėl gynė šių dienų herojai, 
Kai buvojai dangus per daug aptemęs. 

NAUJIENOS APLINK KALININGRADĄ 
Nuo liepos 1 d. įsigaliojo 

vadinamieji supaprastinto 
tranzito dokumentai. Juos pri
valo turėti Rusijos piliečiai, 
keliaujantys per Lietuva sau
suma iš arba į Kaliningradą. 
Kaip žinia, kitąmet gegužę 
Lietuva ir Lenkija, kurios su
pa Kaliningradą, taps tikro
mis ES narėmis ir jose įsiga'-
lios sąjungos taisyklės išorės 
sienoms. Už jų atsidurs Ka
liningradas, dydžiu prilygs

tantis pusei Belgijos su mili
jonu gyventojų, ir taip liks at
skirtas nuo Rusijos. 

Rusija iš pradžių protesta
vo prieš ES vizų įvedimą 
kaliningradiečiams, bet po il
gų ir daug kartų strigusių 
derybų, pernai lapkritį Mask
va ir Briuselis sutarė, kad 
Rusijos piliečiams bus išduo
dami minėtieji supaprastinto 
tranzito dokumentai. Lietuvo
je tvarka įsigaliojo nuo 

Stasys Girėnas ir Steponas Darius prieš lemtingąją kelionę į Lietuvą 1933 m. liepos 15 d. Šiandien, t.y. liepos 17 
d., kartu su visa lietuvių tauta, su pagarba juos prisimename ir esame dekmgi už auką, kūną paaukojo savo 
tėvynei. S. Girėnas ir S. Darius savo kelionės per Atlantą pabaigoje žuvo 1933 m. liepos 17 d. Vokietijoje, Soldino 
miške. 
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Danutė Bindokienė] 

Ar „Jukos" geriau kaip 

Lietuviai lakūnai 'su gėlėmis iš kaires) Gintautas Staniulis ir Viktoras Ramonas, skyrę savo drąsų skrydį per 
Atlantą Dariaus ir Girėno garbei jų skrydžio ir žuvimo 70 metų sukakties proga, šeštadienį, liepos 12 d., padėjo 
vainiką prie Dariaus ir Girėno paminklo Marquette Parke, Čikagoje. 

K. Gurausko nuotrauka. 

2003.07.01. Iš pradžių planuo
ta, kad tuo pat metu ji įsi
galios ir Lenkijoje, bet. Rusijos 
prašymu. Lenkija naujų doku
mentų Rusijos piliečiams re
žimą atidėjo iki spalio 1-osios. 

Traukiniu Lietuvą kertan
čiam piliečiui supaprastinto 
tranzito dokumentas nekainuo
ja, o. kertančiam automobiliu, 
kainuoja 5 eurus. Lietuva įsi
pareigojo dokumentus išduoti 
per parą nuo paraiškos pa
teikimo, tačiau pasiliko teisę 
savo nuožiūra spręsti, kam 
juos išduoti, kam ne. Rusija 
įsipareigojo padažninti jūros 
keltų keliones, o prezidentas 
Vladimir Putin žadėjo atidary
ti naują, valstybės dotuojamą, 
todėl pigų, lėktuvų maršrutą 
Maskva-Kaliningradas, kad 
norintys galėtų išvengti doku
mentų režimo. 

Nors tvarka įsigaliojo nuo 
liepos 1 d. vidurnakčio, iš 
Maskvos į Kaliningradą trau
kinys „Kaliningrad Jantar" 
išvažiuodavo pusė trijų po 
pietų Maskvos laiku. Maskvos 
„Belaruskaja" traukinių stoty
je jau sukiojosi Prancūzijos ži
nių agentūros „Agence France 
Presse" korespondentai ir pa
sakojo, ką matė. Pasak AFP, 
perone liko stovėti mažiausiai 
7 keleiviai, neturėję jokio su
pratimo apie naująją tvarką. J 
stotį buvo iškviesti Lietuvos 
diplomatai, — sako AFP. 

Agentūros žiniomis, pa
vyzdžiui, trisdešimtmetė Dil-
jara į Maskvą su dviem vai
kais atvažiavo iš Kazachijos ir 
ketino tęsti kelionę į Kali
ningradą, bet jos nebuvo per
spėję, kad reikia suprastinto 
tranzito per Lietuvą dokumen

to. Artinantis traukinio išvy
kimo laikui, Diljara su vaikais 
ir bagažu buvo išsodinta iš 
traukinio. Toks pat likimas iš
tiko 27 metų Anastasiją Ar-
cenjevą, kuri į Kaliningradą 
keliavo iš Archangelsko, 
Rusijos Šiaurėje. Kalinin
gradiečiai Sergiejus, Olga ir jų 
vaikai Lena bei Saša pareigū
nams parodė ligšiolinį vadi
namąjį kuponą, kuris suteikia 
teisę kirsti Lietuvą, bet jo ne-
begana. Visi jie kartojo vieną 
klausimą: kodėl mums niekas 
nieko nesakė? 

Tokius tad įspūdžius, iš 
Maskvos „Belaruskaja" trau
kinių stoties išlydėdami pir
mąjį Rusijos traukinį į Kali
ningradą pagal naująją tvar
ką, papasakojo AFP korespon
dentai. 

Laisvosios Europos radijas 

99 Williams"? 
Tuo tarpu, atrodo, geriau, 

nes „Williams International" 
tebesikapsto iš savo finan
sinių klampynių pačiose JAV-
se, o „Jukos" pasirūpina, kad 
„Mažeikių nafta" sėkmingai 
veiktų, nafta nesustodama te
kėtų jos vamzdynu ir neštų 
pelną. Išankstiniais duome
nimis, kaip praneša „Laisvo
sios Europos radijas", per pir
mąjį šių metų ketvirtį „Ma
žeikių nafta" gavo daugiau 
kaip 115 mln. Lt pelno. Ir ne
reikia stebėtis, nes prie „Wil-
liams" bendrovės nesėkmių 
Mažeikiuose nemažai prisidė
jo faktas, kad tie naftos vamz
džiai iš Rusijos buvo pusiau 
užakę... 

Negana to, liepos 8 d. Lie
tuvos Vyriausybė, Rusijos naf
tos bendrovė „Jukos" ir Lie
tuvos įmonė „Mažeikių nafta" 
pasirašė dokumentus, kuriais 
pakeičiami kai kurie ankstes
nių sutarčių punktai, kėlę 
daug nepasitenkinimo ir prie
kaištų. Kad išlygintų nesklan
dumus, kai kur nusileido „Ju
kos", kai kur reikėjo ir Lietu
vos Vyriausybei nuolaidžiauti, 
nors „Mažeikių naftos" komu
nikacijos tarnyba neskelbia 
nuolaidų iš Lietuvos pusės 
turinio. 

Tačiau suinteresuotieji sėk
minga „Mažeikių naftos" veik
la ir gerais santykiais su Ru
sijos „Jukos", tokiais klausi
mais sau galvos nekvaršina, 
kai viskas rieda lygiu keliu ir 
„pelno vežimėlis" net nesu
siūbuoja. Verta priminti, kad 
apie 40 proc. „Mažeikių naf
tos" produkcijos parduodama 
Vakarų Europoje, 30 proc. su
vartoja pati Lietuva, o likusi 
dalis išsiunčiama į Latviją, 
Estiją, net Lenkiją. Ukrainą. 

Bet kiekvienoje mėlynoje 
padangėje anksčiau ar vėliau 
pasimaišo tamsus debesėlis ir 
uždengia saulutę. Tiesa, šiuo 
metu toks debesėlis „Jukos" 
padangėje slankioja tik Rusi
joje. Tačiau ilgainiui jis gali 
dar patamsėti ir užtemdyti op
timistiškas „Mažeikių naftos" 
vadovybės, o taip pat Lietuvos 
Vyriausybės nuotaikas. 

Liepos pradžioje Kremlius 
pasiuntė perspėjamąjį šūvį 
virš „Jukos" vyriausiojo val
dytojo Mikhail Chodorkovski 
galvos. Jis buvo iškviestas ap
klausoms dėl maždaug prieš 
10 metų įvykusių privatizaci
jos neaiškumų. Kone tuo pačiu 
metu policija areštavo „Jukos" 
imperijos antrą stambiausią 
akcininką Platon Lebedev. Jis 
apkaltintas, nusukęs valsty
bei apie 283 mln. dolerių, 1994 
m. privatizuojant milžinišką 

trąšų įmonę — ..Apatit". Ne
gana to, „Jukos" saugumo vir
šininkas taip pat buvo areš
tuotas ir kaltinamas, kad pri
sidėjęs prie prieš 5 metus 
įvykusios žmogžudystės... 

„Jukos" bendrovė verta 
apie 30 milijardų dol., o Mik
hail Chodorkovski laikomas 
turtingiausiu Rusijos piliečiu, 
vienu iš galbūt kiek daugiau 
kaip tuzino vadinamųjų „oli
garchų", kurių žinioje yra bent 
70 proc. viso Rusijos turto. 
Tai kodėl staiga Kremliui už
kliuvo „Jukos" vadovybės vir
šūnė, o daugiausia Chodor
kovski? 

Rusijos vidaus politikos ži
novų sluoksniuose šnibždama, 
kad Chodorkovski gali pastoti 
dabartiniam prezidentui Vla
dimir Putin kelią į antrąją ka
denciją prezidentūroje. Nors 
Chodorkovski jokių ketinimų 
kandidatuoti į prezidento vie
tą nėra pareiškęs, bet prielai
dos kilo daugiausia iš to, kad 
birželio mėn. 23 vadinamieji 
politikos žinovai, susibūrę į 
partiją, perspėjo Kremlių apie 
augantį turtuolių ketinimą 
perimti parlamento kontrolę 
ir pakeisti Rusijos konstituci
ją, stipriai apkarpant prezi
dento galią. Chodorkovski 
pavadintas to judėjimo vadu ir 
kaltintas, kad finansiniai re
mia komunistų bei liberalų 
partijas, tiesdamas sau kelią į 
Rusijos premjero vietą. 

Kad Chodorkovski linkęs 
domėtis politine veikla ir pra
eityje rėmęs komunistų parti
ją, yra vieša paslaptis. Taip 
pat du ;,Jukos" viršūnės as
menys gruodžio mėn. rinkimuo
se žada kandidatuoti į Dūmą 
po komunistų .partijos vėliava. 

Tuoj po prezidento pareigų 
perėmimo 2000 m.. Putin pa
sižadėjo „sustabdyti ekono
mikos anarchiją" ir suvaldyti 
turtuolius. Jo žodžiai pasitvir
tino, kai buvo paspausti du 
„oligarchai" — Boris Bere-
zovski. ir Vladimir Gusinski. 
Pirmasis spaudimo neišlaikė 
ir dabar gyvena Didžiojoje 
Britanijoje: pastarasis tebėra 
Rusijoje, bet mažai girdimas ir 
matomas. 

Pasak ..Financial Times", 
Chodorkovski liepos 9 d. tvir
tino, kad neturi jokių politinių 
ambicijų, bent iki 2007 m., kai 
žada pasitraukti iš „Jukos" 
vadovo pareigų. Žinoma. Krem
liui nepatinkanti veikla gali 
būti tęsiama ir užkulisiuose, 
tad, be abejo. ..Jukos bendrove 
bus nuo šiol stropiau stebima. 
Reikia tikėtis, kad jos keb
lumai vėl neužkimš srauniai į 
Lietuvą tekančios naftos. 

PASVALIO P E T R O VILEIŠIO 
GIMNAZIJA ATSIMINIMUOSE 

BIRUTĖ KAZAKEVIČIENĖ 

— Negalima leisti moks
leiviams burtis vienoje vietoje' 
Kad išvengtume ekscesų, 
kiekviena klasė pasirinks at
skirą stovyklavietę. Jokiu bū
du neleisti dviems klasėms su
sitikti kur nors miške! — susi
jaudinęs nurodinėjo mokyklos 
direktorius Juozas Dulskis. 

O po metų, baigęs viduri
nę, Egidijus laikė stojamuo
sius egzaminus į Vilniaus uni
versiteto Medicinos fakultetą. 
Prieš tai saugumo viršininkas 
Ivaškevičius mokyklai buvo 
pažadėjęs, kad nedarys kliū
čių vaikinui studijuoti. Tačiau 
pažado neištesėjo. įpusėjus eg
zaminui raštu, Egidijų išvedė 
iš auditorijos. Išvedė kaip di
džiausią nusikaltėlį, išdrįsusį 
brautis ten, kur jam nepri
klauso. „Mes galingi' Jūs visi 

tai įsidėmėkite!" — be žodžių 
bylojo niekingas saugumiečių 
„demaršas". Egidijui teko mo
kytis profesinėje technikos 
mokykloje, teko laukti metus, 
tik tada vėl bandyti stoti į 
.inkštąją, šį kartą vis dėlto 
sėkmingai. Tokia tuomet buvo 
trijų spalvų kaina. 

Gintis ar ginti? 
Tie patys septyniasdešimt 

antrieji. Tiktai dabar jau rug
sėjis. Klevai iškabina geltonas 
vėliavas, ir jos plaikstosi bei 
dega rudenio saulėje. Pasidžiauk 
jų žėrėjimu! Greitai prapliups 
rudeninės liūtys ir darganos, 
ir tada tavo žvilgsnis veltui 
ieškos ryškesnės spalvos 
širdžiai pradžiuginti. 

Mano auklėtiniai — jau 
abiturientai. Susirinkę po 

audringojo pavasario ir atos
togų, jie atrodo lyg ir labiau 
subrendę. Tylūs ir užsisklendę 
savyje — nesuprasi, džiaugia
si, jie ar liūdi, ir kas sukasi jų 
galvelėse. 

...Tą rytą. vos atsikėlus, 
sugaudžia „pavojaus varpai" 
— nuojauta, kad kažkas turi 
atsitikti. Iš pradžių vos junta
mas, tas jausmas vis stiprėja 
ir virsta keistu nerimu. 
Mintyse sumetu, kad šian
dieną turėsiu tris pamokas 
abiturientų klasėse, kalbėsime 
apie Vytautą Montvilą. Pa
mokai pasiruošta, užduotys 
mokiniams nurodytos — tad 
kokių gi nemalonumų galėčiau 
laukti? Jkyrių vizitatorių, ku
rie ieško pamokoje ko ne
padėję9 Konflikto? 

Labai įsitempusi vedu pir
mąsias dvi pamokas. Atrodo, 
sėkmingai. Lengviau atsikve-

*piu, nes belieka paskutinė pa
moka auklėtinių klasėje Na. 
čia jau nieko blogo neatsitiks 
— mokiniai darbštus, ir. kaip 

reta. geranoriški. Vienas ma
lonumas dirbti šioje klasėje. 
Jau beveik nusiraminusi veriu 
klasės duris, tačiau dar ant 
slenksčio suvokiu — ne, nuo
jauta ir šį kartą manęs neap
gavo! Mokiniai pašoka ant 
kojų lyg pagal griežtą ko
mandą ir visi stovi išsitempę 
suoluose tarsi kareiviai rikiuo
tėje. Nei vieno žodžio, nei 
vienos šypsenos, nei vieno valiū
kiško žvilgsnio, tiktai keistai 
įsielektrinusi, net spragsinti 
erdvė, ir aš suprantu — viskas 
bus čia ir dabar' Kas bus — 
šito aš dar nežinau... 

Mirties tyloje prasideda 
darbas. Prašau pasižymėti 
svarbesnes pamokos mintis, 
nes namuose turės parašyti 
rašinį apie žmogų, ieškant) 
tiesos, mokantį ginti savo įsi
tikinimus netgi gyvybės kaina. 
Būtent tokiai temai orientavo 
Vytauto Montvilos gyvenimas, 
pristatytas ano meto vadovėly
je ir amžininkų atsimini
muose. Daug kartų buvo apie 

tai kalbėta ir svarstyta su 
įvairiomis abiturientų laido
mis. Todėl nesuprantu, iš kur 
ta įtampa, kuri šiandiena au
ga sulig kiekvienu mano sa
kiniu. Įtampa, kuri, atrodo, 
trūks kaip pertempta styga, ir 
nežinia kuo viskas pasibaigs... 

Pamažu, pamažu pradeda 
aiškėti situacija. Mokiniai per
skaitė namuose, kas jiems bu
vo nurodyta, ir. matyt, jau nuo 
vakar vyksta kiekvieno tyli 
akistata su poeto elgesiu 
sunkiuose likimo vingiuose. 
Maža to. jie tarsi iš naujo per
vertina gegužės įvykius ir savo 

' vaidmenį juose. Deja, matyt, 
ne savo naudai. Atėjo sunkus 
jauno žmogaus suvokimo 
momentas, kad gintis pačiam 
ir ginti savo tiesą — ne vienas 
ir ne tas pats. Jiems skaudu, 
jie norėtų kažką pakeisti, 
ištaisyti, jie laukia kažkokio 
emocijų protrūkio. Mano sa
kinys lyg pilka, nušiurusi pe
lyte šmirinėja klasėje, stabčio
damas, nutrukdamas, be jokio 

vaizdingesnio žodžio, be meta
foros. „Tiktai faktai, tiktai 
plika informacija — ir, gink 
Dieve, nieko daugiau!" — ty
liai kalu sau į sąmonę. Bet tai 
jau nieko negelbsti. „Aha! — 
pakelia galvą Alter ego. tas 
negailestingas mūsų Antrasis 
aš, kurį kiekvienas nešiojamės 
savyje. — Atrodo, tai pati geriau
sia tavo pamoka. Pažiūrėk, 
kaip jie gaudyte gaudo tavo 
žodžius. Dar daugiau — jie 
girdi net tai, ko tu jiems 
nepasakai!" Ir tai šventa tiesa. 
Ne Vytautas Montvila ieško 
gyvenime tiesos, šitoje pamo
koje savo tiesos ieškome mes 
patys. Net ir nejvardinti gegu
žės įvykiai Kaune ir mūsų mo
kykloje šiandien čia, šalia mū
sų, tarsi neužgijusi skaudi 
žaizda, ir mintyse mes matuo
jamės savo ūgį būtent pagal juos. 

Pirmasis neišlaiko Egidi
jus. „Aš tiktai gyniausi, — šau
kia jis, daužydamas kumščiais 
suolą, — aš nepadariau svar
biausio — nepasakiau tiesos 

apie juos pačius' Dieve, koks 
aš bailys!" Jis užsikniaubia 
ant suolo ir vos neverkia. Kla
sė švokšdama sunkiai alsuoja, 
tarsi ritintų i kalną akmenį, ir 
dabar žemiau palinksta prie 
įnirtingai krebždančių plunks
nų. Atrodo, tu apkurtai! — 
vėl tas pats besityčiojantis 
vidinis balsas. — Egidijus 
šaukė, bet tu net nekrustelė
jai, nė menkiausiu judesiu 
neparodei, kad jį girdi. Kodėl? 
Prisimeni. kiek kartų sakei 
auklėtiniams — vaikai, būkite 
nuoširdūs, būkite atviri, nebi
jokite nieko, sakykite tiesą! 
Šiandien jie skaudžiai atviri, 
jie tokie, kokius tu ir norėjai 
juos matyti. Tai kodėl nesi
džiaugi9 Kodėl jų neišklausai? 
Aha. pati bijai! Matyt pamoką 
taip ir baigsi — monologu". 
Taip. taip. aš bijau. Labai 
bijau, kad įsiaudrinę jie neat
lapotų klases durų. neišeitų į 
gatvę. Į žmones išsakyti savo 
nuomones, savo tiesos. 

Bus daugiau 
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Į ĄŽUOLYNĄ — PASITIKTI PAVASARIO 
(2003.04.26, Ožkabaliai) 
Dr. LEONAS MILČIUS 

,,Praeidami pro mano 
pilką kapą, 

Palikit man tiktai atodūsį 
maldos. 

(Gražiškiai, iš epitafijos 
Juozui Gražuliui, 1917-1937) 

Gal nebus labai blogai, jei
gu šią dieną pradėsiu apra
šinėti ne iš eilės, ne nuo ryto, 
bet beveik nuo jos pabaigos. 
Pirmiausia pasidalinsiu įspū
džiais iš nedidelio Gražiškių 
miestelio, esančio Vilkaviškio 
rajone. Daug ką matėme šioje, 
jau penkti metai "iš eilės Kovo 
11-osios Akto Signatarų klubo 
rengiamoje, kasmetinėje išvy
koje į Vilkaviškio rajoną, į Ož
kabalius, į Lietuvos Tautinio 
atgimimo ąžuolyną. Bet apie 
tai — šiek tiek vėliau. Dabar 
apie Gražiškius. Įdomi ir, ma
nau, svarbi man mintis čia 
atėjo į galvą, tafl nuo jos ir 
pradėsiu. 

Nedidelis, prie Graužos 
upelio įsikūręs. Gražiškių mies
telis. Gal ir gyvena jame apie 
pusę tūkstančio gyventojų, ne 
daugiau. Ant aukščiausios 
vietos, kaip ir priklauso, visu 
gražumu stūkso, dar 1881 
metais iš lauko akmenų pas
tatyta, bet tokia lengva, lyg 
būtų gryniausio gotikos sti
liaus bažnyčia. (Vėliau per
skaičiau, kad vidaus puošyba, 
jos altoriai, sakykla priskiria
ma naujajam barokui). Už 
šventoriaus, tiesiog kalnelio 
šlaite — senos kapinaitės. Jos 
— tokios ramios. Gal nėra la
bai puošnios, bet jaukios, sa
kyčiau, lyg šiltos. Šiltos savo 
ramybe, senove, netgi savo
tiškai lengva nuotaika. Dai-
rantis po jas, kartu buvo mano 
senas pažįstamas, labai įdo
mus, gražios sielos, toks nedi-
dutis, žilas žilutelis žmogus — 
Lietuvos Tautinio atgimimo 
ąžuolyno įkūrėjas, ^Ąžuolyno" 
draugijos pirmininkas Vitali
jus Stepulis su žmona. Anks
čiau su ja buvau kalbėjęs tik 
telefonu, tad dabar labai ma
lonu buvo pabendrauti gyvu 
žodžiu. Pasirodė, kad čia jos 
senelis Pijus palaidotas. 

Besikalbant akimis perme
čiau keletą senesnių paminklų 
ir prie vieno ilgiau apsistojau. 
Retai kur nors Lietuvoje gali 
rasti paminklą su epitafija, li
teratūriniu, dažniausiai eili
uotu užrašu, turinčiu gilesnę, 
filosofinę prasmę. Turėtume 
pripažinti, kad ir užrašai ant 
paminklų kartais labai ryškiai 
atspindi mūsų kultūrą, 
moralę, vertybes. Net ir jau
nesnis būdamas, patekęs į 
naujas vietas, kartais užklys-
davau į kapines. Negalima ge
rai pažinti tos ar kitos šalies, 
netgi miesto ar miestelio žmo
nių, nesuvokiant, kaip jie pa
laiko ryšį su praeitimi, su savo 

senoliais. Kažkada, gal prieš 
20 metų, nemažai epitafijų 
radau kažkuriose senose da
bartinio Sankt Peterburgo ka
pinėse. O čia, šiose mažo mies
telio kapinaitėse, ant aukšto 
marmurinio paminklo buvo 
iškalti net du eiliuoto teksto 
stulpeliai, virš kurių buvo 
tradiciniai užrašai, skelbian- • 
tys, kam šis paminklas ir šis 
užrašas skiriamas. Kai ku
riuos žodžius jau buvo sunku 
įžiūrėti, bet visi kartu per
skaitėme. Buvo rašoma apie 
labai anksti nuvytusį radastos 
žiedą. (Paskutines dvi eilutes 
ir panaudojau šio pasakojimo 
pradžioje) 

Benagrinėjant tą, vietomis 
jau sunkiai įskaitomą, seną 
užrašą, priėjo pagyvenusi vie
tinė moteris ir paaiškino, kad 
paminklas pastatytas dar 
prieš karą. Jis skirtas vieną 
sekmadienį netoliese esančia
me ežerėlyje nuskendusiam 
20-mečiui jaunuoliui. Prie ka
po labai gražią kalbą pasakė ir 
savo sukurtą eilėraštį perskaitė 
jo draugas. To draugo pavar
dės ji jau neprisiminė, tik pa
sakojo, kad jo eilės tada paliko 
tokį didelį įspūdį, jog artimieji 
du posmelius ir ant paminklo 
užrašė. 

Nuo tragiškos dienos pra
bėgo 66 metai. Kai pagalvoji, 
net jei tos tragedijos būtų ne
buvę, vargu, ar šis jaunuolis ir 
jo atminimą įamžinęs draugas 
šiandien dar būtų gyvi. Vargu, 
ar jų likimai dabar ką nors la
biau jaudintų, negu tos, ant 
akmens iškaltos, eilutės. Keis
tos mintys atėjo į galvą: galbūt 
mes ir patys gerai nesuvokia
me, kokį nemirtingumą sau ir 
kitiems paliekame tikrai iš 
širdies, iš tikros draugystės, iš 
tikros meilės užrašydami tą ar 
kitą poetinį žodį. Užrašytas 
žodis — toks gyvybingas. Kai 
tą žodį užrašome, tai gal ir 
patys nesuvokiame, kokia 
ateitis jo laukia, kiek ilgai jam 
bus lemta skambėti ir jaudinti 
kitų širdis. Ir ar daug mes 
turime tikrai gerų draugų, 
kuriems tokį nemirtingumą 
norėtume suteikti? 

Žinau, kad jų turiu. Ir tu
riu viltį, kad kada nors būsiu 
suprastas daug geriau, negu 
dabar. Žmogus gali žūti. virsti 
dulkėmis, tik meilei galioja 
visai kiti dėsniai, jai skirti 
visai kiti likimai. Ir kaip daž
nai mes dirbame ir nežinome, 
kokie darbai laikui ir žmo
nėms yra reikalingi, o kurie 
— tik beprasmiai, vienadie
niai drugeliai. Tai, kas atrodė 
nereikšminga, kartais tampa 
pačiu svarbiausiu gyvenimo 

• pasiekimu, o tai, kam atiduo
dame visas savo jėgas, taip 
dažnai dingsta be pėdsakų. 
Gera. kai matai, jog prieš tiek 

daug metų būta tokios gražios 
draugystės, kuri švyti ir da
bar, jau ant seno paminklo ak
mens... 

Jaunas, vos septintą mė
nesį Gražiškių Arkangelo My
kolo parapijoje dirbantis, kle
bonas noriai aprodė bažnyčią, 
pasakojo, ką ir kaip remontuos, 
kaip perdažys dar puošniai 
atrodančius skliautus, kuriuos 
paveikslus verkiant reikia res
tauruoti. Vienas jų — ,rKris-
taus žengimas į dangų" — jau 
buvo pastatytas prie lauko 
durų. Apšviestas pavasariškos 
vakaro saulės, jis atrodė pasa
kiškai skaidrus, optimistinis. 
Atrodo, jog pats Išganytojas 
tuoj išties ranką ir pakvies kil
ti ten, kur visada yra amžina 
Šviesa, amžinas Gerumas ir 
amžina Meilė. Rodėsi, reikia 
tiek nedaug — didelio tikėji
mo, didelės vilties ir mažo ste
buklo... 

Šalia sakralaus didingumo 
tekėjo toks įprastas gyveni
mas. Kažkas skubėjo į šali
mais esančią parduotuvę... 
Miestelio gatvėmis triukšmin
gai pralėkė vestuvininkai. 
Priekyje atvira mašina nudū
mė gal pabroliai, gal šiaip pa
daužos, o už jų, baltais kas
pinais papuoštame automobi
lyje — jaunieji. Nereikia abe
joti, kokie laimingi jie buvo tą 
dieną. Paaiškinti, ką reiškia 
ar tik ne pats naujausias Lie-" 
tuvoje Gražiškių herbas, kurį 
vos prieš porą metų patvirtino 
prezidentas Valdas Adamkus, 
nėra paprasta. Prie pagrin
dinio kelio, ant didelio akmens 
pritvirtinto raudono marmuro 
plokštėje vaizduojamas unifor
muotas raitelis — „Šyvio šok-
dintojas". Pasakojama', kad tik 
šios apylinkės iki mūsų dienų 
išlaikė tokį karnavalinį papro
tį, perimtą net iš prūsų: vy
riškis, apsižergęs arklio imi
taciją (arklio — galva, liemuo, 
uodega, tik kojos — žmogaus), 
šoka, vaizduodamas, kad joja 
ant jauno, nirtaus žirgo. Dau
giausia simpatijų pelno tas, 
kuris labiausiai tikroviškai 
perteikia raitelio ir žirgo judesius. 

Ąžuolų sodinimo šventė 

Jau ilga pavasario vidurio 
diena. Tai čia, tai ten dulkėjo 
kultivuojami laukai (ai, kaip ir 
čia trūksta lietaus!), ne vienas 
ūkininkas, matyt, jau sodino ir 
ankstyvąsias bulves. Ir taip vi
są dieną. Kaip ir ryte, kai kar
tu su prof. Mečislovu Treiniu 
bei jo žmona, kardiologe Ele
na, skubėjome į Ožkabalius, 
tradicinę Signatarų klubo ren
giamą šventę — ąžuoliukų 
sodinimą Tautinio atgimimo 
ąžuolyne, taip ir dabar, pava
kary, kaimuose žmonės dar 

. dirbo žemę... 

Svvi knygos ..Gražiškiai". 2002 m 

Kiekvienais metais graži 
būna ta Signatarų ąžuolų 
sodinimo ir lankymo šventė. 
Ilgai atminsime ir šią. Ne kar
tą pagalvojau, ir kaip tai mū
sų kanclerei Birutei kiekvie
nais metais pasiseka tokią 
gražią dieną parinkti. Šilta, 
saulėta, tikras pavasaris. Dar 
nespėjus išlipti iš automobi
lio, užliejo skambūs Jungėnų 
kapelos garsai. Jeigu atvažia
vome švęsti, tai ir švęsime. 
Oficialios kalbos, sutiktuvės, 
dovanos dr. Jono Basanavi
čiaus muziejui, Signatarų 
klubo prezidento Romo Gu
daičio atsakomasis žodis, sig
natarų-jubiliatų Kęstučio 
Rimkaus, Alberto Miškinio 
pasveikinimai, patarimai, 
kaip sodinti ir prižiūrėti ąžuo
lus ir... ąžuolyną. Paben
drauti, pasikalbėti su savu, su 
savo kolegos ąžuolu. Kaip jis 
čia laikosi? 

Kažin ar mūsų vaikai ir 
kiti artimieji tęs šią tradiciją 
— kiekvieną pavasarį susi
rinkti čia, Basanavičynėje, 
pabendrauti, paganyti akis po 
vis labiau į šią žemę įsitvirti
nančių ąžuolėlių viršūnes, 
pažiūrėti, kieno ąžuolas kaip 
auga. Maniškiui, signatariš-
kam, turinčiam 131-ąjį nume
rį, nelabai sekasi: vienais me
tais gal avys, o gal stirnos pa
graužė. Praeitais metais paso
dintajam sausros išbandymai 
sunkūs, oi, kaip sunkūs buvo. 
Nors kamienas dar žalias, bet 
viršūnėlė gerokai padžiūvo. 
Po miškininkų „konsiliumo" 
buvo nutarta palikti, turėtų 
atsigauti. Gyvybės turi, turė
tų dar sulapoti. Paliejau, per
rišau ir lauksiu. Gal vasarą 
aplankysiu, tai ir pamatysiu, 
ar išlaikė praeitų metų saus
ros „blokadą", ar ne. 

O štai, prieš keturiolika 
metų, Sąjūdžio laike pasodin
tieji, jau tikrais ąžuolais tapo. 
Nuėjau vienas į tą ąžuolyną, 
kuriame tada su dukra Gin
tare, dar visai nedidele mer
gaičiuke, bei kitais raudond-
variškiais juos sodinome ir 
toks jausmas apėmė — gra
žus, geras darbas padarytas. 
Ramu, paukščiai čiulba, bū
tum neatsibūtum. Taip užsi
norėjo tuo gerumu su kuo 
nors pa? dalinti. Skambinu — 
neatsiliepia, siunčiu žinutę — 
bet ir ta, kaip į šulinį. Ir būk 
geras... vienas. Jokio gerumo 
vienam nėra, jokio. Ir danguje 
vienas nenorėčiau būti. Kodėl 
mums taip reikia, taip norisi 
šalia jausti dar vieną artimą 
širdį? Viduryje ežero, kalnuo
se, prie sniegynų, ir čia, po 
vyturių skardenimu užpildytu 
dangumi — visur reikia dar 
vieno žmogaus, paties geriau
siojo... 

„Generoliškas" ąžuolas 

Kluone — pats pietų me
tas. Tiesa, man „bedausinė-
jant", atvežtieji kibinai pasi
baigė, bet užtai kugelio, laši
nukų ir „macnios" naminukės, 
kvapnios arbatos — dar so
čiai. Su gera karininkų kom
panija atvažiavo pats kariuo
menės vadas generolas Jonas 
Kronkaitis. Pasistiprins ir ei
sime kartu sodinti „genero
liško" ąžuolo. Jeigu yra visų 
prezidentų ąžuolai, kodėl ne
turėtų būti ir generolų arba 
aukštųjų karininkų giraitės. 
Tiesa, nedaug dar jų turime, 
tad retas ąžuolinėlis išeitų. J. 
Kronkaitis sodino visai šalia 
dr. Leono Kriaučeliūno ąžuo
lo. Sakėsi, kad Kriaučeliūnų 
šeimos nepažinojo. Tai dabar 
nors jų ąžuolai, greta augda
mi, tegul susipažins... Po to 
nusifotografavome kartu. Ar
gi be signatarų būtų buvusi 
Lietuvos kariuomenė, argi 
būtų reikėję ir paties genero
lo? Retų, neprastų nuotraukų 
iš tų ąžuolų sodinimo turėsiu, 
o ir filmuką gal susuksiu. Iš 
vieno interviu, iš kito — ir 
žiūrėk, istorijai jau ir yra ką 
palikti. Visi tik ir klausia: 

Gražiškių bažnyčia. Iš knygos „Gražiškiai", 2002 m. 

kada kiną parodysi? Žiūriu, 
kad vis geriau sekasi, vis dau
giau įgūdžių dirbti su vaizdo 
kamera atsiranda. Iš kitos 
pusės, ir didžiausia armija 
žurnalistų visos istorijos ne
aprėps. Čia jų, beje, šiemet 
net ir nėra. Ąžuolynas tai ne 
kokia Seimo salė. Ir toli, ir nė
ra taip pikantiška... Ąžuolyne 
menkas žmogus tampa dar 
menkesnis, o gražus — dar 
gražesnis. 

Neapsiriboti Ožkabaliais 

Klostosi ir dar viena graži 
tradicija: neapsiriboti tik Ož
kabaliais, tik Ąžuolynu, o pa
būti ir kitose Vilkaviškio ra
jono vietose, kiek galima ge
riau jį pažinti. Tikriausiai 
kiekvienoje vietoje lietuviui 
Lietuvoje galima rasti ką nors 
ypatingo, jaudinančio. Žiū
rėk, čia vienoje, čia kitoje 
vietoje imi ir ištari: 

— Gražu, tikrai pas mus 
gražu. 

Dar ir dabar prisimenu 
praeitus metus, kai lankėmės 
ant Piliakalnio. Miško ramu
moje, prie sraunaus pavasa
rinio upelio, jautėmės lyg 
pašventintoje vietoje. O gal 
taip ir yra? Piliakalniai, pil
kapiai, miškai, gojai ir yra 
mūsų šventos vietos? Tauta, 
valstybė, tėvynė, istorija — 
viskas šventa. Kaip ir šeima, 
draugas, geras bendradarbis, 
ištikimas bendražygis, paga
liau tikras, drąsus, nuoširdus, 
patikimas, darbštus , doras 
žmogus. Laimingas esi, jeigu 
tokį pažįsti, žinai, jauti šalia. 

Šį kartą, ąžuolų sodinimo 
talkai pasibaigus, važiavome į 
Svirkalnį. Vėliau, specialiai 
Gražiškiams skirtoje knygelė
je perskaičiau, kad to kalno 
pavadinimas yra kilęs iš 
žodžio „svirtis" (šulinio svir
tis). Tokie dvi viršūnes turin
tys medžiai čia augo, labai jau 
primenantys svirtį ir tinkami 
jai. Kai mūsų kanclerė pa
sakė, kad važiuojame į fantas
tiškai gražią vietą, skeptiškai 
šyptelėjau. Nebūna jai pap
rastų vietų, visos — fantas
tiškos. Tik dabar matau, kad 
klydau ir gal ne taip jau ma
žai. Gražu ne tik ant Svir-
kalnio. bet ir aplink jį. įspū
dinga ir gražu. Sako, kad vir
šukalnėje, prie baltų beržų, 
jau senais laikais rinkdavosi 
jaunimas, rengdavo gegužines 
ir kitas šventes. Žmonės net 
gyvulių čia neganydavo, nes 
tiesiog buvo nepadoru tokioje 
šventoje vietoje. Net ir pelkė, 
o gal nuo bebrų užtvankų išsi
plėtęs ir užpelkėjęs upelis su 
šimtais nugraužtų ir mirusių 
medžių, su nudžiūvusių krū
mų liekanomis, greičiau pri
minė Brazilijos džiunglių 
liekanas, iš kurių tuoj turėjo 
išropoti koks nors krokodilas, 
negu Lietuvos pietus. Tikras 
velniaraistrs. Bet čia pat — 
tokia srauni ir skaidri skaidri 
Širvinta. 

Dar ne kartą atvažiuosime 

Saulė jau pakrypo link va

karų. Lengvame vėjyje supasi 
beržų žirginėliai. Jų — mili
jonai. Vaizdo kamerą vis suku 
ir suku į nusidriekusias Vilka
viškio laukų tolumas, jose su
tūpusias sodybas. 

— Va, reikia čia atvažiuoti 
vasarą, gal ant Joninių... Už
kertame laužą ir uždainuotu
me, — kažkas planuoja ateitį. 

— Ką gali žinoti, rasi ir ne
blogai būtų, pamatytume savo 
ąžuolus žaliuojančius...O tai 
vis plikos ir plikos šakos, — 
atsiranda pritariančiųjų. 

G' rai žinau, kad atvažiuo
sime. Dar ne kartą atvažiuo
sime į šias žemes. Jeigu ir ne
augsime kartu su ąžuolais, tai 
nors mūsų meilė jiems augs. O 

'gal. . .gal kada nors mūsų 

vaikai ir vaikaičiai juose ir 
mus pamatys. Pamatys ir su
pras čia mūsų praleistas die
nas, perims signatarų drau
gystę, savotišką solidarumą. 
lyg pamoką, kaip po politinių 
batalijų, barnių ir tuščių šū
kaliojimų reikia sustoti, iš
girsti, pažinti ir pamilti savo 
artimą. Reikia ir pačiam tapti 
geru draugu, geru žmogumi. 
Kitaip ir būti negali. Žmones, 
sodinantys, auginantys, my
lintys ąžuolus ir patys negali 
būti blogi. 

Daug ką duoda ąžuolai, tik 
pirmiausia reikia jiems duoti, 
kaip ir savo vaikams, kaip ir 
savo draugams. Pasakytas ge
ras žodis, pasodintas ąžuolas, 
daug ilgiau už mus gyvena... 

SKELBIMAI 
* 30 m. moteris gali pakeisti oet ku
rią savaitės dieną, (anglu kalba, 
vairuoja, patirtis, rekomendacijos). 
Tel. 773-254-0256 arba 773-671-
7987. 
* 42 m.medikė ieško darbo žmonių 
priežiūroje savaitgaliais, ar gali keisti 
naktimis. Tel. 773-517-3352. 
* Skubiai 3 asmenų šeima nori ne
brangiai išsinuomoti 1 mieg. butą 
pietvakariniuose rajonuose. Tei. 630-
709-7264. 
" Moteris ieško (perka) darbą senų 
žmonių priežiūroje su gyvenimu. Gali 
pakeisti bet kurią savaitės dieną. 
Vairuoja. Tel. 773-863-8473. 
' Moteris perka darbą "ofiso" valyme 
2 d. savaitėje. Tel. 708-220-3202. 
palikti žinutę. 

DĖMESIO! DĖMESIO! 
Neseniai atvykote, ieškote darbo ar 

buto, tačiau skelbtis laikraštyje bran
giai kainuoja? Ne bėda. DRAUGAS įusu 

sketoima išspausdins nemokamai. 
Tereikia paskambinti 

tel. 773-585^500 ar užsukti Į DRAUGO 
/administradįa adresu 4S45 W. 63 St., 

Chkago, H.60629. • 

PASLAUGOS 

STATE FARM INSURANCE 
AITOMOBD JO. NAMU SVEIK VR )S 

IR ( 3VTOĖS i IRAU *MAS 
Asen;;is Frank Zapoftt n Off. Mjr. 

Aukse S. Kane kalba lietuviška?. 
FRANK ZAPOLIS 

3208 1/2 \Vest 95th Street 
Tel. 708-424-8654.773-58 1 -8654 

IŠNUOMOJA 

I šnuomojamas naujai dekoruotas. 
modernus 2 mieg. butas su virtuves 

įranga, oro vėsintuvu, vyresnio 
amžiaus žmonėms (kaina su nuolaida). 

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

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS. 

ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO 
SISTEMAS. VIRYKLAS. ORO 

VĖSINTUVUS. 
H. DECKYS 

TEL. 773-585-6624. 

SIŪLO DARBA 

South Chicago Area Tank«3sh i-s 
iooking foir a full time tank cleaner 

No expenence necessarv. Mušt be able 
to speak English. Starting pay $V per 

hour with ĮOO^ paid health insurance. 
Call Cathie at 877-326-8726. 

Medžio darbai , e lektra , 
santechnika. S3ind>s. dažymas.-
Aukšta darbų kokybė, žemos 

kainos 
ŽILVINAS 
VENCIUS 
coatractor C O N S tucrioN 

312-388-8088; 
312-493-8088 
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III PASAULIO LIETUVIU DAINŲ 
ŠVENTĖS „MES" 2003 LIETUVOJE 

VAIZDAJUOSČIŲ RINKINYS 
ANSAMBLIU VAKARAS 

ŠOKIU DIENA 
DAINŲ DIENA 

Šios profesionaliai paruoštos vaizdajuostės parduodamos 
rinkinyje arba atskirai po viena. 

Puiki kokybė! 

AMERIKOS LIETUVIU TELEVIZIJA 
VIENINTELĖ AMERIKOJE ĮSIGIJO TEISĘ IŠ LIETU

VOS NACIONALINES TELEVIZIJOS OFICIALIAI 
RODYTI IR PLATINTI ŠVENTES VAIZDAJUOSTES. 

KREIPKITĖS TELEFONU 708-839-9022 
Žiūrėkite Amerikos Lietuvių Televizijos laidas 

ketvirtadieniais ir sekmadieniais nuo 7 v.v. iki 8 v.v. 
per WFBT Čikagos 23 kanalą. 
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Amerikos pedagogai vėl talkino Lietuvos kolegoms 
Atkelta iš 1 psl. 

Pedagogų profesinės raidos 
centre patirties semiasi net 350 
dalyvių iš visos Lietuvos. Jie 
dirba septyniolikoje grupių, api
mančių 12 specialybių, prade
dant švietimo vadyba ir bai
giant parama mokiniui. 

Kaip ir kiekvienais metais 
Kauno apskrities specialiųjų pe
dagogų ir tėvų draugija surengė 
APPLE seminarus „Specialiųjų 
poreikių vaikų ugdymo strategi
jos ir technologijos" Skaudvilėje, 
Ventoje, Kaune, Alytuje ir Sim
ne. Šiuose seminaruose dalyva
vo apie 500 klausytojų. Pas
kaitas skaitė 9 lektoriai iš JAV. 

Liepos 8-19 dienomis Šven
tojoje Lietuvos sutrikusio inte
lekto žmonių globos bendrija 
„Viltis" vykdo APPLE specialio
sios pedagogikos kursus, skir
tus specialiesiems pedagogams, 
dirbantiems su sunkią proto bei 
kompleksinę negalią turinčiais 
vaikais ir jaunuoliais bei jų šei
momis. Specialiesiems pedago
gams su te ik ta galimybė iš
klausyti ne tik teorinį kursą, 
bet ir dalyvauti praktiniuose 
užsiėmimuose. 

Šią vasarą Lietuvos moky
tojai taip pat turi galimybę to
bulintis regioniniuose semina
ruose. 

Amerikos pedagogų talka 
Lietuvos švietimui organizaciją 
1991 metais įkūrė grupelė Ame
rikos ir Lietuvos švietėjų, atsi
liepusių į kvietimą prisidėti prie 
Lietuvos švietimo sistemos re
formos ir atgimimo. 

Tai buvo šios organizacijos 
tęstinio indėlio į visą Lietuvos 
švietimo darbuotojų ir mokytojų 
profesinės kvalifikacijos kėlimų 
pradžia. 

Pasak APPLE pareigūnės 
Lietuvoje Ramutės Žemionie-
nės, organizacija yra prisidėjusi 
prie daugiau negu 12,000 Lie
tuvos mokytojų kvalifikacijos 
kėlimo. 

V . A d a m k u s : p r e z i d e n t o a t s t o v a s p r a s i l e n k ė s u d e m o k r a t i j o s p r i n c i p a i s 
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su demokratijos ir civilizuotos 
valstybės principais", sakė V. 
Adamkaus referentas Audrius 
Penkauskas. Jo teigimu, prezi
dentas V. Adamkus generalinį 
komisarą paskyrė atsižvelgda
mas į tuometinės vyriausybės 
teikimą, vertindamas V. Griga
ravičių kaip sąžiningą, kovose 
su nusikaltėlių pasauliu pasižy
mėjusį pareigūną. 

„Valdas Adamkus remia 
ryžtingus generalinio komisaro 
darbus ir linki kuo geriausios 

sėkmės kovoje su Kauno 
nusikaltėliais", sakoma A. Pen-
kausko pranešime. 

V. Grigaravičius policijos 
generaliniu komisaru paskirtas 
2001 vasarį tuometinio prezi
dento V. Adamkaus. Policijos 
vadovą prezidentas skiria ir at
leidžia vidaus reikalų ministro 
siūlymu ir vyriausybės teikimu. 
Skiriant V. Grigaravičių, jo 
kandidatūrą teikė tuometinis 
premjeras R. Paksas. 

Praėjusią savaitę viešu pa
reiškimu karą Kauno nusikaltė

liams paskelbęs V. Grigaravi
čius vidaus reikalų ministro bu
vo sukritikuotas už politikavi
mą ir per didelį „savęs sureikš
minimą". 

Policijos vadovas praėjusį 
penktadienį išplatino kreipi
mąsi į Kauno gyventojus, pra
šydamas nuo nusikaltėlių nu
kentėjusius asmenis pagalbos 
kreiptis į jį asmeniškai. Be to, 
jis paragino Kaune veikiančių 
nusikalstamų grupuočių narius 
atsiriboti nuo nusikalstamo pa
saulio. 

L i e t u v o s d v i r a č i ų s p o r t o p a r e i g ū n a i R. R u m š u i s k y r ė m a ž i a u s i ą b a u s m ę 

» 
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Trečiadienį posėdžiavęs Lie

tuvos dviračių sporto federacijos 
(LDSF) vykdomasis komitetas 
nepriėmė galutinio sprendimo, 
nutaręs Tarptautinei dviračių 
sporto sąjungai (UCI) persiųsti 
paties R. Rumšo paaiškinimus 
šioje dopingo istorijoje. 

LDSF generalinio sekreto
riaus Valentino Rutkausko tei
gimu, UCI turėtų atsakyti arti
miausiomis dienomis, nebent R. 
Rumšo klausimui svarstyti nu
spręstų sudaryti atskirą komisi
ją. Neigiamo UCI atsakymo at
veju, pasak V. Rutkausko, 

Lietuvos dviračių federacijai 
dviratininkui teks skirti viene
rių metų diskvalifikaciją. 

Beje, UCI, kuri neturės tei
sės keisti Lietuvos dviračių 
sporto federacijos sprendimo, 
geriausio 2002 metų Lietuvos 
sportininko atžvilgiu nusitei
kusi nepalankiai bei rekomen
davusi ypač griežtai bausti 
sportininką — diskvalifikuoti 4 
metams arba visam gyvenimui. 
UCI Lietuvos dviračių sporto fe
deracijai priminusi praėjusių 
metų dopingo skandalą, kuomet 
po „Tour de France" lenktynių 
R. Rumšo žmonos automobilyje 

Prancūzijos muitininkai aptiko 
įvairių medikamentų, t a rp 
kurių buvo ir dopingo prepara
tų. 

R. Rumšas ne kartą neigė 
sąmoningai vartojęs dopingą. 

V. Rutkausko teigimu, bet 
kuriuo atveju R.Rumšo diskva
lifikacijos termino pradžią bei 
pabaigą paskelbs UCI. 

Profesionalaus dviratininko 
karjerą lietuvis pradėjo 1996 
metais, o reikšmingiausią per
galę per savo karjerą iškovojo 
praėjusiame sezone, prestižinė
se „Tour de France" lenktynėse 
užėmęs III vietą. (BNS) 

V. Š u s t a u s k a s „ r e i k a l u s t v a r k o " a n t P r e z i d e n t ū r o s l a i p t ų 
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ir mėsos produktų kontrabanda, 
balandžio mėnesį buvo rastas 
nusižudęs). 

Prezidento patarėjas valsty
bės saugumo klaus imais E. 
Vaitkus teigė pirmą kartą susi
tikęs su V. Šustausku. Patarėjo 
teigimu, pa r l amen ta ras pats 

pageidavo susitikti prie įėjimo į 
Prezidentūrą. 

BNS žiniomis, aplanke, kurį 
parlamentaras įteikė patarėjui, 
yra kreipimasis į prezidentą ir 
iškarpos iš laikraščių. 

VSD pateikė Generalinei 
prokuratūrai duomenis apie įta
riamus V. Šustausko ryšius su 

Kauno nusikalstamo pasaulio 
atstovais. Šiuo metu aiškina
masi, ar V. Šustauskas mėgino 
daryti įtaką Kauno nusikalsta
mo pasaulio atstovo Henriko 
Daktaro sūnaus Enriko, kuriam 
pareikšti įtarimai narkotikų ir 
padirbtų pinigų kontrabanda, 
byloje. 

S e i m o k a n c e l i a r i j a č e č ė n ų i n t e r a e t o s v e t a i n ė s r ė m ė j u i 
p r i m e n a a p i e s a v o t e i s e s 
vertina ,.Kavkaz-Centr" svetai
nę, galima uždaryti tik teismo 
sprendimu. 

įrengti tarnybinę stotį savo 
kambaryje Seimo viešbutyje P. 
Gražulis pasiūlė tikėdamasis, 
jog tokiu atveju VSD pareigū
nams be teismo sankcijos bus ją 
sunkiau konfiskuoti. 

Seimo kanceliarijos pareiš
kime teigiama, jog jis negavo 
jokio paklausimo iš P. Gražulio 
dėl leidimo įrengti tarnybinę 
stotį Seimo viešbutyje. 

Pats parlamentaras anks
čiau teigė nematąs reikalo pra
šyti Seimo kanceliarijos leidi-

Atkelta iš 1 psl. 
Birželio 20 dieną Valstybės 

saugumo departamento (VSD) 
pareigūnai konfiskavo iš bend
rovės „Elneta" tarnybinę stotį ir 
tokiu būdu nutraukė interneto 
svetainės veiklą. 

VSD generalinio direkto
riaus pavaduotojas Arvydas Po
cius Seime teigė, jog tokių 
veiksmų imtasi gavus eksperto 
išvadas, jog interneto svetainėje 
buvo platinama terorizmą pro
paguojanti ir taut inę nesantai
ką kurstanti informacija. 

P. Gražulio nuomone, žinia-
sklaidos priemonę, o tokia jis 

mo. „Aš gi nieko nelegalaus ne
darau — sienų negriaunu", sakė 
jis. 

Pastaraisiais mėnesiais Ru
sijos pareigūnai ne sykį Lietu
vai pareiškė nepasitenkinimą 
dėl čečėnų svetainę aptarnau
jančios tarnybinės stoties patal
pinimo Vilniuje ir reikalavo, 
kad nepriklausomybės siekian
čių čečėnų svetainės veikla būtų 
nutraukta. 

Čečėnų naujienų agentūros 
„Kavkaz-Centr" tarnybinė sto
tis Lietuvoje išjungiama jau 
antrąjį kartą. 

P e r s p r o g i m ą g e l ž b e t o n i o g a m y k l o j e U k m e r g ė j e n u k e n t ė j o ž m o n ė s 
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2 darbininkai rasti po griuveno
mis. Vieno nelaimės metu pada
linyje buvusio darbininko gelbė
tojams kol kas nepavyko suras
ti. 

Vilniaus apskrities PGT va
dovas Danielius Bučinskas sa
kė, kad pirminiais duomenimis, 
sprogo pentano dujų ir oro miši
nys. „Susidarė kritinė pentano 
dujų koncentracija, kažkas nu

kėlė ugnies šaltinį ir įvyko spro
gimas. Tyčinio sprogdinimo kol 
kas neįžvelgiame — gal būt tai 
bus technologinio proceso pažei
dimas, gal avarinis gedimas", 
sakė jis. Pareigūno teigimu, 
prieš įvykstant sprogimui, ga
myklos padalinyje vienu metu 
buvo vykdomi metalo apdirbimo 
ir remonto darbai — patalpoje 
dirbo suvirintojai. 

Aplinkos ministras Arūnas 

Kundrotas sakė nemanant is , 
kad gaisras bus padaręs didelę 
žalą aplinkai. J is pridūrė, kad 
konkreti žala paaiškės po kelių 
dienų, atl ikus laboratorinius 
tyrimus. A. Kundrotas pažymė
jo, kad neblogai dirba Ukmergės 
savivaldybės ekstremalių si
tuacijų komisija, kuri perspėjo 
gyventojus nebūti lauke ir pa
laukti, kol išsisklaidys ore tvy
rančios dujos. 

N a r k o t i k ų b y l o j e — g a r s a u s i r k l u o t o j o p a v a r d ė 
Atkelta iš 1 psl. 

Operacijos metu buvo sulai
kyti du vyriškiai — vilnietis ir 
klaipėdietis, pas kuriuos rasta 
beveik 200 gramų kokaino. 

Sulaikius į tar iamuosius , 
vilniečio sandėliuke buvo pada
ryta krata ir rasta dar apie 200 
gramų marihuanos, kokaino ir 
heroino bei elektroninės svars
tyklės ir keli šimtai plastikinių 
maišelių narkotikams dėti. 

Gramas kokaino, kurio kon
centracija siekia nuo 20 iki 60 
proc., kainuoja nuo 120 iki 350 
litų. 

Todėl automobilyje rasti 
200 gramų kokaino, pareigūnų 
teigimu, gali kainuoti apie 
100,000 litų. 

Informacija apie narkotikų 
prekeivių sulaikymo operaciją 
buvo' išplatinta viešai, tačiau 
apie tai, kad A. Duonėla buvo 

tame pačiame automobilyje, po
licijos suvestinėse paminėta ne
buvo. 

ONTT Narkotikų kontrolės 
valdybos vyresnysis komisaras 
Algis Kvainickas sakė, kad A. 
Duonėlos pavardė jam žinoma, 
tačiau plačiau komentuoti įvy
kio aplinkybes atsisakė. 

Kalbėtis su dienraščio žur
nalistais a ts isakė ir pats A. 
Duonėla. 

POGRINDINES KOVOS 
VIENETAS „KĘSTUTIS 

K A R O L I S MILKOVAITIS 

Apgailėtina t a u t a , kurioje 
nėra didvyrių. Be t t a i p p a t ne
garbė t au t a i , ku r i , t u r ė d a m a 
narsuolių, j ų t i n k a m a i neįver
t ina. 

Mūsų t au to s istorijos p u s 
lapiai margul iuoja n a r s i ų ko
vų už t au tos būvį a p r a š y m a i s . 
Net vad inamės d idvyr ių že
me. Lie tuvos žemė je i ls is i 
daugybė žinomų i r sen ia i už
mirštų didvyrių k a u l a i . Ta
čiau tau tos p r i e spaudos meto 
kovotojai už t a u t o s būvį n e t ik 
nevad inami d i d v y r i a i s , be t 
net gana re ta i p a m i n i m i . O 
vis dėlto d i d v y r i š k u m a s pas i 
reiškia ne vien t ik mūš io lau
ke — t ie , kur iuos k i ln i tėvy
nės meilė p a s k a t i n a įs i jungti į 
labai pavoj ingą p o g r i n d ž i o 
kovą okupacijų m e t u ir y ra 
pasiryžę už t au to s la isvę mir
t i , neginčijamai t a i p p a t ver t i 
didvyrio vardo! 

Su organizacija , k u r i pra
džioje p a s i v a d i n o L i e t u v i ų 
fronto ka r in i s pada l inys „Kęs
tutis" bei su kai k u r i a i s jo na
riais čia siekiama supažindinti. 

L ie tuvių F r o n t o k a r i n i s 
padalinys „Kęstu t i s" a t s i r ado 
1941 me tų rudenį , k a d a Lai
kinoji Lietuvos v y r i a u s y b ė bu
vo pana ik in ta . V i e n ą d ieną 
Vilniaus miesto sav iva ldybės 
butų skyr iaus v i r š i n i n k o J u o 
zo Vi tkaus k a b i n e t e b u v o su
kviestas posėdis. T a m e posė
dyje buvo s u d a r y t a s „Kęstu
čio" civilinis k a r i n ė s p a r a m o s 
štabas iš pa t ik imų, energ ingo 
da rbš tumo vyrų . I š ke le tos 
pasiūlytų k a n d i d a t ų — a t s a r 
gos pu lk in inkas l e i t e n a n t a s , 
inžinierius, buvęs II inžiner i 
jos bataliono vado padėjėjas , 
Karo mokyklos l ek to r ius , bai
gęs karo akademi ją Belgijoje, 
tuo metu Vi ln iaus mies to bu
tų skyr iaus v i r š i n i n k a s Juo
zas Vi tkus , t apo vyr iaus iuo ju 
kęs tu tėnų pogrindžio veiklos 
štabo v i r š in inku . Š t a b a s pasi
skirstė pare igomis . Lionginas 
Palevičius pasi l iko n a r i u ypa
t ingai p a s k i r č i a i . V i l n i a u s 
miesto P r i e šga i s r inės apsau
gos v i r š i n i n k a s Va le r i j onas 
Šimkus — organizac ine i pa
skirčiai; Vi ln iaus rajono kelių 
virš ininkas l e i t e n a n t a s Juos -
paitis — g ink luo tės paski r 
čiai; P r a m o n ė s s t a t ybos t res to 
vicedirektorius, vyr . inžinie
rius (vėliau a r c h i t e k t a s ) Ed
mundas A r b a č i a u s k a s (dabar 
Arbas, gyvenan t i s Kaliforni
joje) — ūkio p a r e n g t i e s rei
kalams. Po l i t in iam sektor iui 
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Pik. ltn. Juozas Vitkus-Kazimit-
raitis. 

vadovau t i buvo paskir t i : Vil
n i aus un ive rs i t e to profesorius 
P r a n a s P a d a l i s ir Vi ln iaus 
mies to s av iva ldybės ekono
m i s t a s (vė l iau d a k t a r a s ) 
J u o z a s K a z i c k a s . K a r i n i a m 
sek tor iu i vadovavo gen. Įeit. 
Motiejus Pečiulionis su kar i 
n iu š t a b u . J ų uždavinys buvo 
pa ruoš t i kar in į planą, pagal 
kurį L ie tuvos apsaugos dali
n i a i , v e i k i a n t y s Vokietijos 
a rmi jos sudė ty je , Rusijos-
Vokietijos konfliktui pasibai
gus , neišsiskirstė su visa gink
luote p a s i t r a u k t ų į j iems skir
tą s t r a t e g i n ę pozicija Lie
tuvoje. Kiekvienas vyriausiojo 
š tabo na r ių turėjo specifinę 
paski r t į : rūp in t i s t ik savo sek
t o r i a u s s ė k m i n g u m u . Ta ip 
p a t buvo d r a u d ž i a m a vesti bet 
kokius veiklos už rašus . Vadi
n a s i , v i sa k ę s t u t ė n ų veikla 
buvo s u s k a l d y t a ir pada l in ta į 
m a ž u s v iene tus , ne daugiau 
ka ip po k e t u r i s - p e n k i s asme
nis . 

Čia pa te ik tos žinios paim
tos iš a r c h i t e k t o E d m u n d o 
A r b a č i a u s k o - A r b o (rašytojos 
Alės R ū t o s vyro) s u k a u p t ų 
p r i s imin imų knygelės, kurioje 
j i s i š d ė s t o savo s e k t o r i a u s 
veiklą Vi ln iaus k raš te . J a m 
buvo paves t a Vilniaus miesto 
ribose suorganizuot i ka r in ius 
a t s p a r o s t a š k u s (svarbesnėse 
įmonėse) ; p la t int i pogrindžio 
s lap tą spaudą , ypač t a rp lie
t uv ių a p s a u g o s dalinių; su
d a r y t i g ink luo t ė s ir ryšių 
t e c h n i k o s a t s a r g a s vokiečių 
l ikviduotų rusų desant inių a r 
pa r t i z an in ių dalinių. 

N o r s su didele rizika, be t 
v isa t a i buvo įmanoma įgy
v e n d i n t i , p a l a i k a n t su vo
kiečių okupacine valdžia ge
r u s s a n t y k i u s arba už kyšius 
l i e t u v i š k a i s g a m i n i a i s , ku 
riuos vokiečiai ka r t a i s tvlomis 

A t A 
MARIJAI KASIAS 

mirus, reiškiame užuojautą vyrui STASIUI, sū
nui JUOZUI ir kitiems šeimos nariams. 

Antanas ir Elena Laurinaičiai 

Pirmą kartą... 
prenumeruojant DRAUGĄ (JAV) gaunate nuolaidą. 
Tik $65 metams (S35 — pusei metų). Atsiųskite savo vardą, 
pavardę, adresą ir telefono numerį kartu su mokesčiu (DRAU
GAS, 4545 W. 63 St., Chicago, IL 60629). 

vardas, pavardė 

adresas 

miestas, valstija, zip 

telefono numeris 

pri imdavo. G a m i n i u s buvo 
galima išgauti iš gamintojų už 
pažadėtas atei ty su te ik t i pri
vilegijas. Paminė t a i s būdais 
buvo naudojamasi . 

„Kiek pr is imenu, — rašo 
arch. Arbas, — iš 'Maisto ' per 
dr. Čeičį esame gavę džiovintų 
dešrelių, skilandžių. Iš 'Pieno 
centro ' , per d i r ek to r ių agr . 
Joną Daugėlą, visokių džiovintų 
sūrių ir kitokių gaminių". 

Matome, koki sudėt ingi , 
plačios apimties ir pavojingi 
štabo narių uždaviniai buvo, 
kada vokiečių ges tapas tik už 
pogrindžio laikraštėl io, rasto 
per kratą išeinant iš bažnyčios 
ar kino, baudė kank in imu a r 
net sušaudymu. Žinios paim
tos iš tikrų ats i t ikimų! 

Toliau savo a ts iminimuose 
arch. Arbas rašo : „Iš Rytų 
fronto lietuvių kar ių atvežti 
ginklai ir įvairios ryšių prie
monės būdavo nukreipiamos į 
Lionginą Palevičių s l ap tam 
sandėl iav imui . Iš a tostogų 
grįžtančius ka r ius aprūpinda-
vom slapta spauda ir lietuviš
kais ūkio gaminia is vokiečių 
papirkimui, kai reikėdavo pa
sinaudoti jų t r anspor tu perve
žimui rusų fronte konfiskuotų 
ginklų". 

Kaip saky ta , k ę s t u t ė n ų 
buvo užsibrėžta labai plati , 
sudėtinga ir labai pavojinga 
veikla, kurios ribotos apimties 
rašinyje ne įmanoma visos su
rašyti . Buvo darbuotas i t ikint, 
kad Vakarų pasaul i s praregės 

ir rudajam bei raudonajam sli
binui pastos kelią, ir Pabaltijo 
tautoms — Lietuvai. Estijai 
bei Latvijai sudarys sąlygas 
a tgaut i laisvę ir nepriklau
somybę. Deja, ta viltis žlugo, 
raudonajam slibinui pradėjus 
sparčiai slinkti į Vakarus. 

Lietuvos laisvės s iekęs 
idealistinis eli tas su ginklu 
rankoje pasitraukė į miškus. 
Vienas šviesiausių asmenybių 
toje sudėtyje buvo „Kęstučio" 
pogrindžio veiklos vadas pul
kininkas lei tenantas Juozas 
Vitkus, kurio slapyvardis bu
vo „Kazimieraitis". J i s išsi
žadėjo asmeninės gerovės ir 
saugumo ir nesitraukė iš ko
vos lauko. Pasitraukęs j miš
ką, Kazimierai t is a t sk i rus 
part izanų būrius padalino į 
apygardas ir apjungė visos 
Lietuvos partizaninę veiklą, 
tapdamas partizaninės veik
los simboliu ir vadu. Jis žuvo 
1946 m. liepos 12 d. Žalia
miškyje, prie Leipalingio. Ka
zimieraitis buvo nepaprastai 
darbš tus , teisingas, blaivus, 
religingas. J a m žuvus, laisvės 
kovų sąjūdis neteko vieno 
šviesiausio karinio rango 
vado, be galo atsidavusio sa
vam kraštui, paskyrusių savo 
fizines ir dvasines j ėgas 
Lietuvos laisvės kovai. J a m 
atidengta paminklinė lenta. 

Dalis tuometinio kęs
tutėnų štabo narių jau išmirė, 
vienas kitas da r gyvas š iapus 
Atlanto, gal ir Lietuvoje. 

Nuo šiol korteles 
skambinimui į Lietuvą 

nusipirksite 
„DRAUGE"! 

•i nrrmm 

"Toutff ua? 
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Our new Airbus goes by the designation A340. 
But you can just caH it Ctoud 9. 

* 2001 m. b irže l į pradėta 
žvejų p r i e p l a u k o s s t a t y b a 
baigta. J i kainavo apie 25 mln. 
litų. Didžioji dal is — 22 mln. 
litų — teko k r an t i nėms . Sta
tybos darbus finansavo valsty
binio Klaipėdos j ū r ų uosto di
rekcija. Oficialius žvejų prie
plaukos a t idarymas , į kurį pa
kviesti prezidentas , premjeras 
ir susisiekimo bei žemės ūkio 
ministrai, įvyks liepos 19d. 

(K-Elta) 

There are a number of reasons why our Airbus A340 is the ultimate in comfort and con-
venience Economy Extra. our new class of service, offers its own separate cabm with 
plenty of room to work or relax. VVhile every seat in all three classes has been newly 
designed and features an individual video screen Of course, the sense of well bemg you'll 
feel when flying on this sophisticated new aircraft is more than just the result of enhanced 
comfort, space and amenities. It's also the result of an enhanced quality of service you'll 
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 SAS 

» 

http://www.scandinavian.net


DRAUGAS, 2003 liepos 17 d., ketvirtadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

„Nortl 
Liepos 18 d. 5-9 vai. p.p. 

Čikagoje, Flatfile Contempo-
rary galerijoje 1118 N. Peoria, 
Chicago, IL 60607: tel. 312-
491-1190), vyks Audriaus 
Plioplio, MD, geriausių meno 
darbų parodos atidarymas. Tą 
dieną prasideda Absolut Vi-

V.S. ZUU.5. 

sion meno festivalis Čikagoje. 
Šis festivalis yra pagrindinis 
metinis šiuolaikinio meno 
renginys. A. Plioplio parodoje 
bus eksponuojama ir serija 
naujų darbų, iš kurių daugelis 
- 10 pėdų ilgio. Paroda veiks 
iki rugpjūčio 22 d. 

Penktadienį, liepos 18 d.. 
2 vai. p.p.. Lemonte. Bočių 
menėje, rodysime Ansamblių 
vakarą Kalnų parke. Tą pui
kią vaizdajuostę parūpino 
Lietuvių televizija. LB Le-
monto apylinkės socialinių 
reikalų skyrius kviečia visuo
menę atvykti ir pajusti vieno 
iš karaliaus Mindaugo karū
navimo 750 metų iškilmių 
renginių nuotaiką Vilniuje. 

Lietuviškos šv. Mišios Be-
verly Shores, IN. ir apylinkių 
lietuviams Sv. Onos bažnyčio
je, Beverly Shores. vyks liepos 
20 d. 1 vai. p.p. Mišias aukos 
kun. Kazimieras Ambrasas. SJ. 

Šakiečių gegužinė vyks 
liepos 20 d., sekmadienį, 12 
vai.. Šaulių namuose 2417 W 
43 Str., Čikagoje. Valdyba vi
sus maloniai kviečia ir žada 
daug malonumų. 

Ziono Lietuvių evangelikų 
liuteronų ir „Tėviškes" Lietu
vių evangelikų liuteronų pa
rapijos organizuoja 3-12 m. 
amžiaus vaikams ..Biblijos va
saros stovyklą7', kuri vyks lie
pos 21-25 d. Ziono parapijos 
patalpose. Vaikai susipažins 
su pagrindinėmis Biblijos 
sąvokomis ir istorijomis, ben
draus, dainuos, kartu ruoš 
projektus. Užsiėmimai vyks 
nuo 9:30 v. r. iki 12:30 v. po 
pietų. Grupes sudaromos pa
gal amžių ir kalbą (lietuvių ir 
anglų). Registruotis reikia iki 

liepos 18 d. Telefonas: 
708-^22-1433; adresas: 9000 
S. Menard Ave, Oak Lawn, IL 
60453; e-paštas: 

zionlithlutheran@aol.com 

Praleiskime vakarą po 
žvaigždėtu dangumi, klausy
damiesi geros muzikos. Visi 
kviečiami į koncertą trečiadie
nį, liepos 23 d„ 7:00 vai. vak.. 
Marquet te Parke, prie Da
riaus ir Girėno paminklo ' 67-
ta ir California). 

Jaunimo centre : 5600 S. 
Claremont Ave., Chicago. IL) 
vėl organizuojamas šokių va
karas ..Kam jau 30 ir vyres
niems". Vakaras vyks liepos 
26 d. 8.30 v.v. Gros A. Blažu-
kas, kuris kviečia muzikos 
glėbyje praleisti vakarą. 

Čikagos Venezuelos Lietu
vių draugijos gegužinė ruošia
ma sekmadienį, liepos 27 d., 
12 va!.. Šaulių namuose 2417 
W 43 Str., Čikagoje. Visi malo
niai kviečiami pasivaišinti ir 
pasilinksminti. 

Kęstutis Nakas ir Audrė 
Budrytė vaidina spektaklyje 
..Dream Express~. Angel Is-
land teatre. 731 VV. She-ridan. 
Čikagoje. Inf: 312-213-3952. 

Lietuviai lakūnai, karto-
jantys Dariaus ir Girėno žygį, 
liepos 16 d. pasiekė Grenlan
diją. Jie užmezgė radijo ryšį 
su Lietuva. Kelionė vyksta 
sėkmingai. 

Lietuviškai kalbantiems 
vaikams Ziono Lietuvių 
liuteronų parapijos patalpose, 
Oak Lawn, organizuojamas 
vaikų darželis (day-care). 
Vaikų amžius - 3-5 metai. 
Užsiėmimai vyks penkias 
dienas per savaitę nuo 8:30 
vai. ryto iki 4:30 vai. po pietų 
- leiskime mamoms dirbti! 
Jei susirinks pakankamai 
vaikų (bent 12), darželis 
pradės veikti 2003 m. rugsėjo 
2 d. Dėl vaikų registravimo 
kreiptis tel.: 708-422-1433 
iki rugpjūčio 26 d. 

Liepos 26 d. 8 vai. vakaro 
PLC banketinėje salėje vyks 
labdaringas vakaras naujo 
sporto komplekso statybai pa
remti. Vakaro metu susitiku
siuosius linksmins ansamblis 
„Kaukas", vaišins ,,Bravo" 
virtuvė. Programoje numato
mi pramoginių šokių šokėjų 
pasirodymai, linksmi konkur
sai ir malonūs siurprizai. 
Vakaro vedėja - Virginija Dar-
gis. Labdaringas vakaro mo
kestis 35 dol. Visos lėšos, gau
tos šio renginio metu. bus ski
riamos naujojo sporto kom
plekso statybai. Dėl koman
dų registracijos ir vietų rezer
vacijos maloniai kviečiame 
kreiptis tel: 708-243-7547, 
708-935-3136 arba 630-853-5345. 

Korp! Neo-Lithuania vyr. 
valdyba kviečia visus golfo 
mėgėjus į metinę golfo iškylą 
š. m. rugsėjo 14 d. Gleneagles 
Country Club, 13070 McCart-
hy Rd.. Lemonte. Visas pelnas 
skiriamas stipendijoms. Kvie
čiame ir ne golfo entuziastus 
atvykti į vaišes po golfo išky
los ir susipažinti su šių metų 
stipendininkais. Daugiau in
formacijos - skambinti Edui 
Modestui - 630-794-0500. 

Lietuvių fondo golfo die-
na-žaidynės vyks rugsėjo 28 
d., sekmadienį. Old County 
club, Orland Park, IL. Norin
tys dalyvauti kviečiami re
gistruotis iš anksto, kreiptis į 
Vytą ir Aldoną Vaitkus tel. 
630-243-8178. 

„DRAUGO RĖMĖJAF 
Rūta Pranis, gyvenanti 

Vista, CA, naujoji Draugo 
fondo rėmėja, besibaigian
čiam pavasario vajui atsiuntė 
100 dolerių. Už paramą 
Draugo fondui reiškiame pa
dėką. 

Dr. Petras ir Auksė 
Kaufmanai, gyvenantys An-
nandale. VA, Draugo fondo 
garbės nariai, parėmė DF su 
200 dol., pasiekdami 1,300 
dol. sumą. Už stambią para
mą Draugo fondui labai dėko
jame. 

ČIKAGIEČIAI MINI DARIAUS IR GIRĖNO ŽYGDARBĮ 
Lakūnai Viktoras Ramo

nas ir Gintautas Staniulis pa
gerbė lakūnus Darių ir Girėną 
ne tik skrydžiu per Atlantą, 
bet ir padėjo gėlių prie jų 
paminklo Marquette Parke 
praėjusį šeštadienį, liepos 12 
d. Liepos 14 d. jie išskrido at
gal į Lietuvą ir liepos 19 d. 

nusileis Kaune. Aleksoto oro 
uoste. Čikagos visuomenė 
transatlantinio skrydžio 70-
metį minės ateinantį sekma
dienį, liepos 20 d. Visi kviečia
mi atvykti į iškilmingas Mi
šias 10:30 vai. r. Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje. Po jų šauliai, ra-

movėnai. Don Varno bei Da
riaus ir Girėno postų nariai su 
vėliavomis ves eiseną Califor-
mįos gatve iki paminklo, kur 
bus padėtas vainikas ir pa
gerbti mūsų tautos didvyriai. 
Toliau šventė persikels į para
pijos salę. Informacija tel.: 
773-436-7679; 630-852-6406. 

svečius lydėjusiu Rimantu 

mailto:zionlithlutheran@aol.com


Šeštadienio vakarą mėgs
tantys praleisti su draugais, 
pabendrauti ir pašokti lietu
viškame klube „Bunkeris", 
turėjo galimybe išvysti tikrai 
neeilinį reginį. Tiksliau tokio 
pobūdžio renginiai žinomi, ir, 
kartais, banalūs bei nusibodę. 
Tik ne šį kartą. Šeštadienį 
buvo tituluota „Mis kovinė 
savigyna"! 

Daugelis mano, kad kovi
nė savigyna ar kovos menai -
vyrų sportas. Merginos mano 
kitaip. Šiais laikais aktyviai 
sportuojančios pačias įvai
riausias sporto šakas, mergi
nos įvaldė savigynos bei ko
vos menų paslaptis: nuo tra
dicinių iki dvikovos strategi
jos bei taktikos paslapčių. 

Įdomu, kad kovinė savigy
na - jungia savyje daugelį 
menų ir mokslų. Ji neturi 
savo technikos ir nesislepia 
už religijos ar misticizmo. 
Skirtumas tarp savigynos ir 
kovos menų - jos sugebėjimas 
keistis ir tobulėti. Pagrindi
nis tikslas - savigynos veiks
mų panaudojimas kritiškoje 
situacijoje ir fizinė forma. 

Kaip tik fizine forma, 
grakštumu, elegancija ir žave
siu pasižymėjo visos preten
dentės, susirinkusios kovoti 
dėl „Mis kovinės savigynos" 
titulo. Jų buvo penkios. 

Vertinimo komisiją suda
rė: „Žalgirio" krepšininkas 
Svajūnas, fotomenininkas Al-

BUNKERYJE" IŠRINKTA „MIS KOVINĖ SAVIGYNA" 

Merginos, d tlkurse iš 
..Sportiškiausioji Mis". Sandra - ..Mis 

gimantas Kezys, savaitraščio 
„Amerikos lietuvis" vyr. re
daktorius Bronius Abrutis. 
dienraščio ..Draugas" žurna
listė Vitalija Pulokienė, klubo 
„Lituanica" atstovas Algis, 
fotografas Algis Žukas, pa
ruošęs merginas fotogeniš-
kiausios Mis konkursui, ko
vinio klubo ..Combat Figh-
ters Club" sportininkas Eri
kas ir labai žavinga mergina, 
madų pasaulio atstove. Dalia 

kaires Edita - ,.M 
elegancija". Giedre 

Agne -

Du titulus iškovojusi -. .Mis kovinė savigyi 

ĮDOMIOJI SKILTIS 
JONAS ANIČAS 

„ALENA IR MYKOLAS DEVENIAI" 
Ši knyga - apie Aleną Vi-

leišytę-Devenienę ir Mykolą 
Devenį, gražiai pratęsusius 
Vileišių tarnavimo Lietuvai 
tradiciją ir praturtinusius ją 
naujomis spalvomis. 

Lietuvos laisvinimas iš 
tarybinės okupacijos buvo 
pagrindinis ir svarbiausias 
Alenos ir Mykolo Devenių vi
suomeninės tautinės veiklos 
motyvų. Galima sakyti, kad 
Amerikoje nebuvo lietuvių 
organizacijos, dirbančios Lie
tuvos laisvinimo darbą, ku
rioje nedalyvautų A. Deve-
nienė. M. Devenis. taip pat 
aktyviai dalyvaudamas laisvi-
ni-mo veikloje, šią akciją dar 
ir nuolat medžiagiškai rėmė. 

Pagrindinė knygos fakto
grafinės medžiagos bazė yra 
archyviniai dokumentai. Auto
rius surado ir išnagrinėjo, ga
lima sakyti, maksimumą te
mai realizuoti reikalingų ar
chyvinių šaltinių. Solidus 
knygos šaltinis yra Alenos ir 
Mykolo Devenių šeimos ar
chyvai. 

Knygos autoriui vertingų 
pastabų suteikė A. Devenie-
nė-Grigaitiene, dr. Algirdas 
Devenis, inž. Keistutis Deve
nis, Dalia Devenyte Bobelie-

nė ir dr. Kazys Bobelis. 
Knygos kaina 20 dol.. pri

dedant 8.75 proc. mokestį už
sisakantiems IL valstijoje. 
Vienos knygos persiuntimo 
kaina 3.95 dol.. už kiekvieną 
papildomą knygą - 1 dol. mo
kestis, įsigyti norimų knygų 
galima „Draugo" knygynėly
je, adresu 4545 VVest 63rd. 
Street, Chkago, IL 60629. 
Teirautis tel. 773-585-9500. 

Parengia 
Vitalija Pulokienė 

šradingiausi rūbai". Ieva - ..Mis publika" 
Mis šypsena" ir ..Mis kovine savigyna*. 

Visos nuotraukos Kęstučio Šalavėjaus. 
Targonskytė. Taigi, profesio
naliai ar ne, bet vertinimo 
komisija turėjo įvertinti pre
tendenčių grožį, grakštumą, 
eleganciją, žavesį, fotogeniš-
kumą ir sportiškumą. Publi
ka gi rinko nominaciją - ..Mis 
publika". Galima buvo tik įsi
vaizduoti, kad užvirs tokios 
aistros, lydimos plojimais ir 
palaikymo šūksniais. 

Renginys prasidėjo 10 v. 
vakaro. Salė buvo sausakim
ša. Vakaro vedėjas, sporto 
klubo ..Combat Fighters 
Club" įkūrėjas ir šio renginio 
sumanytojas Linas Kevličius 
pristatė merginas: Agnę, Ie
vą. Editą, Sandrą ir Giedrę. 
Kerinčios šypsenos, elegan
tiškos eisenos ir spindintis 
žavesys sklandė salėje, pri-
kaustydamas vaikinų žvilgs
nius. 

Pirmąjį, sportiškiausios 
merginos konkursą, keitė ele
gantiškiausios rinkimai, po 
to Mis išradingiausia šu
kuosena, Mis žaviausia šyp
sena ir galiausiai - ..Mis ko
vinė savigyna". Tiesa, mer
ginos nedemonstravo kovinių 
sugebėjimų, tačiau jos visos 
buvo neabejotinai sportiškos. 
Pasirodymų metu kiekviena 
pretendentė pristatė rėmė
jus, o Linas Kevličius dėkojo 
įmonėms, įsteigusioms pri
zus. Kiekviena iš penkių 
merginų buvo tituluota ir ga
vo apdovanojimus. O susu
mavus slaptojo balsavimo 
rezultatus. ..Mis kovine savi
gyna" tapo pati žaviausia 
mergina, iškovojusi ir ..Mis 
šypsenos" titulą - Giedrė. 

Tarp pasirodymų, kol 
merginos puošėsi, keitė rū
bus ir ruošėsi kitam pasiro
dymui, vyko sportiniai kon
kursai. „Bunkerio" lankyto-

V'akaro ..Mis kovine savigyna" ve
dėjas Linas Kevličius 

jai, didžiąja dalimi sporti
ninkai, pakviesti iš salės, 
noriai atliko kamuolio muši
mo, kamuolio metimo į krep
šinį ar šokinėjimo per šokdy
nę rungtis. įdomu, kad „bun-
keriečiai" vieni kitus puikiai 
pažinojo, o Linas Kevličius 
pristatinėjo vardais ..Litua-
nicos" futbolininkus. „Žal.-
girio" krepšininkus, kurių, be
je, buvo daugiausia. Garsiais 
palaikymo plojimais ir padrą
sinimais, merginų vertinan
čiais žvilgsniais buvo palydi
mas kiekvienas pasižymėjęs 
vaikinas. Tiesa, kamuolio me
timo j krepšinį rungtyje daly
vavo ir mergina. 

Trukęs bene tris valandas 
..Mis kovinės savigynos" kon
kursas dar kartą parodė, kad 
jaunimas moka linksmintis 
gražiai ir sportiškai, kuo ga
lėjo įsitikinti kiekvienas atsi
lankęs. O aš sakyčiau, kad 
merginos turėtų sportuoti -
tai suteiktų daugiau pasitikė
jimo ir apsaugotų nuo nepa
geidaujamų gerbėjų. 

Vitalija Pulokienė 

SKELBIMAI 
• Rako stovyklos .Vėt

rungė" bagažo pakrovimas 
įvyks ketvirtadienį. 7/17. nuo 
7 v.v. iki 9 v.v. Pasaulio lietu
vių centre prie Bočių menės. 
Visą bagažą reikia sužymėti 
skautų vardais ir sekančių 
spalvų kaspinėlius pririšti 
prie kiekvieno lagamino ar 
lovelės: Lituanica — raudona: 
Nerija — mėlyna, AVK — gel
tona ir Jūrų skautai — balta. 
Skautai ir skautes, kurie vyk
sta į stovyklą autobusu, turi 
prisistatyti PLC penktadienio 
rytą punktualiai 7 v.r. Au
tobusas yra užsakytas tam 
tikram laikui ir pavėlavusių 
nelauks. Visi yra raginami 
pasiimti sumuštinį ir ką at
sigerti. Autobusas sustos ir 
bus progos visiems pavalgyti. 
Visi skautai ir skautes bus 
sugrąžinti šeštadienį 7/26 Į 
PLC tarp 4:30 ir 5 v v. Rim
tesniam reikalui esant sto
vyklos telefono numeriai vra: 
Lituanica: 231-757-2791. Ne-
ri)a: 231-757-3693. AVK 231-
757-3693. 

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės 
į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747 

• FANTASTIKA! TD DAR 
NIEKAD NEBUVO! Tik 
19.9 cento skambinant į Lie
tuvą. 4,9 cnt JAV bet kada. 
Jokių papildomų mokesčiu. 
Tikslus apskaičiavimas. Ko
kybiškiausias ryšys. Kreip
kitės vakarais lietuviškai į 
DIAL NOVV atstovą su 9 me
tų patirtimi tarptautiniuose 
ryšiuose. Tel. 708-386-0556. 
Naudodami DIAL NOVV pas
laugas, tuo pačiu remiate 
išeivijos lietuvišką žiniasklai-
dą. DIAL NOW — patikimiau
sias ryšys su Lietuva bei visu 
pasauliu! 

„Draugo" skelbimų 

skyrius 

Tel. 1-773-585-9500 


