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Šiame 
numeryje: 

53-iųju žaidynių 
plaukimo laimėtojai; 
„Lituanica" II vietoje. 

2 psl. 

Kad nepaskęstu 
raudono rašalo ežere; 
Lietuvos žemės ūkio 
skauduliai; Latvijos-
Lietuvos prekybos 
„karas". 

3 psl. 

„Bičiulystė". 
4 psl. 

„Draugo lietuviukai". 
5 psl. 

Šiluvos prisikėlimas; 
knyga knygai nelygi; 
graži mūsų Lietuva. 

6 psl. 

AtA kun. dr. Steponas 
Matulis, MIC. 

7 psl. 

Mažlietuvių veikla; 
„Draugo" vasaros 
šventės ruoša. 

8 psl. 

Sportas 
* L i e t u v o s č e m p i o n a i 

K a u n o „FBK K a u n a s " futbo
l i n inka i Europos valstybių fut
bolo klubų Čempionų lygos at
rankos varžybų pirmajame rate 
trečiadienį išvykoje 1:0 nuga
lėjo Torshauno HB (Farerų 
salos) komandą. Atsakomosios 
rungtynės bus žaidžiamos rug
pjūčio 23 dieną Kaune. Jei kau
niečiai įveiktų pirmąjį ratą, tai 
antrajame jiems tektų žaisti su 
UEFA taurės varžybų finali
ninke ir Škotijos vicečempione 
Glazgo „Celtic" komanda. 

* E u r o p o s j a u n i ų la isvų
jų i m t y n i ų č e m p i o n a t e Ma
kedonijoje geriausiai iš Lie
tuvos atstovų pasirodė klaipė
dietis Mindaugas Rumbutis . 
Jis svorio kategorijoje iki 85 kg 
užėmė 5-tąją vietą. Kiti du Lie
tuvos imtynininkai — Valdas 
Visagorskis (iki 54 kg) liko 10-
tas, o Edgaras Voitechovskis 
(iki 63 kg) — 14-tas. Pirmeny
bėse dalyvavo 30 valstybių 
sportininkai. 

Naujausios 
žinios 

* Rusi ja v i lk ina r a k e t ų 
k u r o p e r v e ž i m o p e r L i e t u v ą 
problemos sprendimą. 

* Tr i jų t e i s m ų p i r m i n i n 
kai gali b ū t i a p k a l t i n t i tar
nybiniu piktnaudžiavimu. 

* P r e m j e r a s s v a r s t y s ga
l imybę p a d ė t i p e r s p r o g i m ą 
Ukmergėje nukentėjusiems 
darbininkams. 

L i e t u v o s g y v e n t o j a i 
k a z i n o i r loš imo s a l o n u o s e 
jau paliko beveik 20 mln. litų. 

* Š i eme t „Maže ik ių naf
ta" u ž d i r b s 1.65 mln . d o l e r i ų 
pe lno , spėja Vilniaus bankas. 

* Rus i jos „ K o n v e r s b a n k " 
p r a š o L ie tuvos b a n k o leidi
mo įsigyti naują „Snoro" akcijų 
emisiją. 

S u s i k o m p r o m i t a v ę s 
N a c i o n a l i n ė s m o k ė j i m o 
a g e n t ū r o s v a d o v a s nenori 
trauktis iš posto 

Kitą s a v a i t ę S e i m o 
pirm m-n k a s su oficialiu vizitu 
lankysis Ispanijoje. 

Pasaulyje minimas Dariaus ir Girėno skrydis 
Iš Čikagos pakilę 

Kauno lakūnai 
perskrido Atlantą 

Vilnius, liepos 17 d. (BNS) 
— Legendinio „Lituanicos" 
skrydžio garbei įveikę Atlantą, 
Kauno aeroklubo lakūnai Vik
toras Ramonas ir G in tau ta s 
Staniulis penktadienį planuoja 
pasiekti Norvegiją. 

Kelionę atgal į namus pra
dėję pirmadienį, ketvirtadienio 
naktį lakūnai nusileido Islan
dijoje. Pakeliui iš pakilimo vie
tos — Čikagos — lietuviai buvo 
sustoję atsikvėpti Kanadoje ir 
Grenlandijoje. 

Kauno aeroklubo direkto
rius Algimantas Žentelis sakė. 
jog penktadienį lakūnai pla
nuoja atskristi į Norvegiją. A. 
Žentelio nuomone, jei Norve
gijoje nekils nesklandumų, bus 
palankios oro sąlygos, šeštadie
nį 49 metų V. Ramonas ir 47-
erių G. Staniulis t u rė tų at
skristi į Kaune rengiamą avia
cijos šventę. 

Skrydį per Atlanto vande
nyną į JAV ir atgal kauniečiai 
lakūnai skyrė prieš 70 metų 
tragiškai pasibaigusiam legen
diniam ,,Lituanica" skrydžiui. 

V. Ramono ir G. Staniulio 
valdomas JAV pagamintas dvi
motoris lėktuvas „Piper Twin 
Comanche" yra gerokai moder
nesnis už vienmotorę „Litua-

Užsieniečių 
regis t raci jos c e n t r e 

badau ja 40 ne lega l ių 
m i g r a n t ų 

Vilnius, liepos 17 d. (BNS) 
— Valstybės sienos apsaugos 
tarnybos (VSAT) pareigūnų 
teigimu, ketvirtadienį reikalau
dami, kad būtų peržiūrėtos jų 
bylos, maisto atsisakė 40 Už
sieniečių registracijos centre 
(URC) įnamių — nelegaliai į 
Lietuvą atvykę Azerbaidžano. 
Rusijos. Ukrainos, Indijos. Pa
kistano ir Armėnijos piliečiai. 

Visi pietų atsisakę migran
tai yra vyrai, vaikų ta rp badau
jančiųjų nėra. Iš viso šiuo metu 
URC gyvena 95 asmenys, tarp 
jų daugiausia Indijos, Rusijos ir 
Vietnamo piliečių. 

Pabradėje į s ikūrus iame 
centre teismo sprendimu laiki
nai apgyvendinami neteisėtai 
Lietuvoje esantys ir neteisėtai į 
valstybę atvykę užsieniečiai bei 
užsieniečiai, prašantys suteikti 
pabėgėlio s *usą Lietuvoje 

1933 metų liepos 1? irš New York'o dangoraižių. 

nica", tačiau jame. kaip ir ..Li
tuanica", nėra tolimojo ryšio 
priemonių, nuo apledėjimo ap
saugančios sistemos. 

S. Darius ir S. Girėnas 1933 
metų liepos 15 dieną pakilo iš 
New York'o nedideliu vienmoto
riu lėktuvu „Bellanca". pavadi

nę jį „Lituanica", kad be nutūpi 
mo perskristų Atlanto vande
nyną ir pasiektų Kauną. 

Sėkmingai įveikę At lan to 
vandenyną ir didžiąją Europos 
dalį. del iki šiol neišaiškintų 
priežasčių jie žuvo liepos 17 die
ną tuometinės Vokietijos terito

rijoje, Soldino miške (dabar 
Lenkijoje), belikus vos keliems 
šimtams kilometrų iki kelionės 
tikslo. 

Per 37 valandas 11 minučių 
įveiktas 6,411 kilometrų atstu
mas buvo antras is to meto pa
saulinis aviacijos pasiekimas. 

Lenkijoje pagerbtas lietuvių 
Dariaus ir Girėno atminimas 
V a r š u v a , liepos 17 d. 

(BNS) — Lietuvos ambasada 
Lenkijoje drauge su Lenkijos 
aeroklubu ketvirtadienio vaka
re surengė konferenciją, skirtą 
lietuvių lakūnų Stepono Da
riaus ir Stasio Girėno legendi
nio skrydžio per Atlantą 70-me-
ėiui paminėti. 

Į renginį buvo pakviesti 
Lenkijos politikai, mokslinin
kai, aviatoriai, visuomenės vei
kėjai. 

Konferencijoje kalbėjo Len
kijos Gynybos ministerijos, Lie
tuvos ir Lenkijos karinių oro pa
jėgų, Lenkijos aeroklubo atsto
vai. 

Konferencijos da lyviams 
bus parodytas Roberto Verbos ir 
Laimos Pangonytės dokumenti
nis filmas „Lituanikos sparnai". 
Kauno Vytauto Didžiojo karo 
muziejus parengė specialią foto-
parodą. pasakojančią apie nar
siųjų lietuvių lakūnų gyvenimą. 

P a s v a l i o p o l i t i k a s p u s v e l č i u i s u p i r k o 
da l į m i e s t o 

Viln ius , liepos 17 d. (BNS; 
— Buvęs Pasvalio rajono tary
bos narys, socialliberalas Vy
tautas Lalas sugebėjo ketvirtį 
milijono litų kainuojantį turtą 
įsigyti už 13.000 litų, teigia 
dienraštis „Respublika". 

Pasak dienraščio. Pasvalio 
rajono meras Gintautas Gegu-
žinskas ir dar 10 tarybos narių 
kreipėsi į Generalinę prokura
tūrą, prašydami atlikti tyrimą 
dėl kooperatyvinės bendrovės 

..Pasvalio prekyba" vadovų 
veiklos išparduodant bendrovės 
turtą. Kreipimesi teigiama, jog 
buvęs rajono tarybos narys , il
gametis Pasvalio rajono vykdo
mojo komiteto pirmininkas V. 
Lalas, kuris vadovavo „Pasvalio 
prekybai", už daug mažesnę nei 
rinkos kaina supirko vert ingus 
ir paklausius Pasvalio objektus 
— centrinę turgavietę, parduo
tuvę, alaus barą, garažus. 

N u k e l t a į 7 ps l . 

Lietuvos grožio 
k o n k u r s a s 

.,Mis nelaisvė" įkvėpė 
Hollywood'ą 

Viln ius , liepos 16 d. fBNS) 
— Per Lietuvos komercinį tele
vizijos kanalą LNK parodytas 
Panevėžio moterų kalėjime įvy
kęs grožio konkursas „Mis ne
laisvė" įkvėpė Holllywood'o re
žisierius kurti vaidybinį filmą 
apie „grožio varžybas" kalėji
me. 

Komediją, kur ią ketina 
kurti kino verslovė „Universal 
Studios", režisuotų B a n y Men-
del, kuris buvo didelį pasise
kimą turėjusio filmo su akto
riumi Bruce Willis ,,Sixth 
Sense" režisierius, pranešė pra
mogų verslo naujienų svetainė 
..Variety.com". 

Filmo idėja kilo filmo „X 
Fyles" žvaigždės David Du-
chovny žmonai aktorei Tea Leo-
ni. kuri pati ketina vaidinti vie
ną iš grožio konkurse dalyvau
jančių kalinių. 

Filmą ket inama sukti ypa
tingai saugomame kalėjime 
Texas valstijoje. Scenarijų jam 
ketina rašyti Cynthia Mort. 

Lietuvos prezidentas prašo 
JAV Kongreso paramos 

Laisvosios Europos radijui" 
Viln ius , liepos 17 d. (BNS) 

— Lietuvos prezidentas Rolan
das Paksas paprašė Jungtinių 
Valstijų Kongreso užtarimo 
pratęsiant „Laisvosios Europos 
radijo" transliacijas lietuvių 
kalba. 

Laiške Atstovų rūmų pir
mininkui Dennis Hastert Lie
tuvos vadovas pažymėjo, kad 
„Laisvosios Europos radijas" 
suvaidino svarbų vaidmenį tiek 
„šaltojo karo" metais, tiek at
kūrus Lietuvos nepriklausomy-
bę. 

Šiuo metu JAV Kongrese 
yra svarstomas „Laisvosios Eu

ropos radijo" lietuviškos ir kai 
kurių kitų Rytų ir Vidurio Eu
ropos tautų redakcijų tolesnis 
finansavimas. 

R. Paksas išreiškė įsitikini
mą, jog Laisvosios Europos ra
dijo transliacijos Baltijos valsty
bėms turėtų būti tęsiamos. „De
mokratiniai procesai Lietuvoje 
yra negrįžtami, bet šio radijo 
lietuviškos redakcijos laidos ir 
toliau padeda Lietuvos žmo
nėms gauti objektyvią informa
ciją, sekti įvykius Europoje ir 
plačiame pasaulyje, geriau sup
rasti dabarties iššūkius", rašo
ma laiške. N u k e l t a į 7 psl . 

P a r l a m e n t a r a s į tar ia saugumą 
n u t r a u k u s telefono ryšį jo b u t e 

Viln ius , liepos 17 d. (BNS) 
— Seimo narys krikščionis de
mokratas Petras Gražulis įkur
dino savo bute Seimo viešbutyje 
tarnybinę stotį transliuoti į in-
ternetą čečėnų informacinę sve
tainę „Kavkaz-Centr", tačiau 
transliacija nepavyko, trečia
dienį popiet netikėtai dingus te
lefono ryšiui. 

Ketvirtadienį Seimo nario 
iškviesti technikai nustatė, jog 
telefono kabelis buvo nukirstas 
Seimo viešbutyje dviem aukš
tais žemiau. Parlamentaro bu

tas yra penktame aukšte. 
„Aš įtariu tuos pačius as

menis, kurie konfiskavo tarny
binę stotį iš 'Elnetos'. Tai yra 
Lietuvos saugumiečių darbas 
Rusijos užsakymu", sakė P. 
Gražulis. 

„Tai absoliuti nesąmonė", 
komentuodamas šiuos įtarimus, 
sakė savo pavardės nenorėjęs 
skelbti Valstybės saugumo de
partamento (VSD) atstovas. 

Birželio 20 d. VSD pareigū
nai konfiskavo iš bendrovės 
„Elneta" N u k e l t a į 7 psl . 

Sostinėje baigėsi valdžios „dalybos" 

Vilniaus miesto savivaldybes taryba trečiadienį iš esmes baigė formuoti 
politinės ir vykdomosios valdžios komanda. Trečiasis vicemero postas ati
teko 62 metų socialdemokratui Gediminui Paviržiui. o savivaldybės admi
nistracijos direktoriumi išrinktas 40-metis Valdas Klimantavičius. iki šio! 
dirbęs savivaldybės Viešųjų pirkimų tarnybos vedėju. Slapto balsavimo 
metu G. Paviržio kandidatūrą parėmė rekordiškai didelis skaičius — 41 iš 
46 balsavime dalyvavusių miesto Tarybos narių. 

N'uotr.: Vilniaus meras Artūras Zuokas (dešinėje) pasveikino buvusį 
savo konkurentą sostinės mero rinkimuose, vicemerą Gediminą Paviržį. 

Tomo Bauro ' ELTA) nuotr 

Pasaulio naujienos 
,'Remiantis AFP. Reuters, AP. !rtef!ax. ITAR-TASS. BNS 

Žanų agenttsrų pranešimais) 

JAV 
V a š i n g t o n a s . JAV pajėgų 

Irake laukia klasikinis partiza
ninis karas , vadovaujamas 
Saddam Hussein ištikimų ko
votojų, todėl amerikiečiams rei
kia pritaikyti savo taktiką šiam 
vis labiau organizuotam pasi
priešinimui nuslopinti, trečia
dienį sakė JAV centrinės vado
vybės viršininkas John Abi-
zaid. Šie komentarai priešta
rauja gynybos sekretoriaus Do
nald Rumsfeld birželio 30 d. 
teiginiams, kad nėra „nieko, 
kas būtų panašu į partizaninį 
karą ar organizuotą pasiprieši
nimą". J. Abizaid taip pat sakė. 
kad JAV kariai turėtų būti pa
sirengę metų tarnybai Irake, 
kaip buvo Vietnamo karo metu. 

V a š i n g t o n a s Pavargę nuo 
pavojingos tarnybos Irake su 
taikdarių vėliava, keli JAV ka
reiviai trečiadienį per televiziją 

pasiskundė, kad prarado tikėji
mą kariuomene. Po kelių neiš
tesėtų pažadų, jog netrukus ga
lės sugrįžti namo. keli III pės
tininkų divizijos kareiviai pa
pasakojo apie kritusią karių ko
vinę dvasią ir savo nusivylimą 
JAV gynybos ministru Donald 
Rumsfeld ..Jeigu Donald 
Rumsfeld butų čia. aš paprašy
čiau, kad jis atsistatydintų", sa
kė vienas susierzinęs kareivis 
interviu televizijos ABC laidai 
„Good Morning America". J 
žurnalisto klausimą, ką norėtų 
perduoti Pentagono vadovui. 
vienas kareivių atsakė: ..Aš pa-
klausčiau. kodėl mes iki šiol 
čia. Aš visiškai nesuprantu, ką 
mes darome Irake". 

New York. Pentagonas ga
li padidinti karinį kontingentą 
Irake — ateinantį pavasarį ten 
nusiųsti dar 10.000 Valstybines 
gvardijos kareivių, ketvirtadie
nį pranešė JAV laikraštis „The 

Wall Street Journal". Šiuo me
tu Afganistane. I rake, Pietų 
Korėjoje ir Balkanuose yra 21 
iš 23 aktyviai t a rnau janč ių 
JAV kariuomenės brigadų. 

S a n t a M o n i c a , Ca l i fo r -
n i a 8 žmonės žuvo ir dešimtys 
buvo sužeisti, kai trečiadienį 86 
metų vyro vairuojamas auto
mobilis didžiuliu greičiu pralė
kė per Los Angeles priemiesčio 
Santa Monica gatvės tu rgų . 
Tarp žuvusiųjų yra 3 metų 
mergaitė. 15 sužeistųjų būkle 
kritiška, 20-30 žmonių sužeidi
mai vidutinio sunkumo ar leng
vi. Policija vairuotoją apklause 
ir paleido. Senyvas vyras, kuris 
vaikšto pas i ramsč iuodamas 
lazdele, pareigūnams paaiškino 
manęs, kad spaudžia stabdį, 
nors iš tikrųjų spaudė važiavi
mo pedalą. 

Miami . F l o r i d a . JAV pa
krančių apsaugos patruliai su
laikė iš Kubos atplaukusį laivą 
su 15-kajame buvusių žmonių. 
Kubos teigimu, šis laivas buvo 
pagrobtas. Paprastai JAV teri
toriniuose vandenyse sulaikyti 
pabėgėliai iš Kubos grąžinami į 

salą, išskyrus tuos atvejus, kai 
jie paprašo politinio prieglob
sčio dėl valstybėje jiems gre
siančio persekiojimo. 

C h i c a g o , I l l i n o i s . JAV 
lėktuvų ir kosminių technologi
jų milžinė „Boeing" rengiasi at
leisti dar 5,000 savo finansinių 
sunkumų slegiamo komercinių 
lėktuvų padalinio darbuotojų. 
Po rugsėjo 11-osios teroro iš
puolių, gerokai praret inusių 
lėktuvų keleivių gretas. 
..Boeing" jau atleido beveik 
35.000 darbuotojų. 

N e w York. JAV automobi
lių gamintojos ..Ford" gamina
mas modelis „Lincoln Town 
Car" ir Švedijos gamintojos 
„Volvo" modelis ,.S80" užome 
aukščiausias vietas saugiausių 
pasaulio automobilių modelių 
2003 metų sąraše, sudarytame 
pagal JAV atliktus susidūrimų 
bandvmus. 

institucijoje, ketvirtadienį rašo 
Didžiosios Britanijos ..The Fi
nancial Times". Dienraštis pa
žymi, jog kai kurie aukšti ES 
pareigūnai būgštauja, jog suk
čiavimo budai, atskleisti EK 
statistikos agentūroje ..Euro-
stat", galėjo būti taikomi ir ki
tose ES tarnybose. ..Eurostat" 
iki 1999 metų buvo atidaromos 
slaptos ir neteisėtos sąskaitos, 
kuriose, kaip įtariama, „nusė
do" ir dingo ne vienas milijonas 
eurų. Jei tyrimo metu bus nu
statyta, jog tokie „darbo meto
dai" buvo taikyti, tai reikš, kad 
Europos mokesčių mokėtojai 
tapo stambios suktybės auko
mis, o EK likimas pakibs ant 
plauko 

prezidento George W. Bush ir 
Didžiosios Britanijos premjero 
Tony Blair „melagystėmis", ku
riomis buvo siekiama pateisinti 
sąjungininkių karo veiksmus 
Irake, ir smerkė okupantams 
pataikaujančius irakiečius. 

BALTARUSIJA 

JUNGTINIAI ARABU 
EMYRATAI 

EUROPA 
L o n d o n a s . Europos Komi

sija (EKi pradėjo tirti galimus 
sukčiavimo atvejus šioje Euro
pos Sąjungos ' E S ! vykdomojoje 

Duba i . Arabu- palydovinis 
kanalas ..Ai-Arabiya" ketvirta 
dienį perdavė garso įrašą, ku
riame, pasak televizijos, girdi
mas nuversto Irako diktato
riaus Saddam Hussein balsas 
Garso įraše Saddam Hussein 
reiškė pasipiktinimą JAV 

Minskas. Izraelis nuo lie
pos 18 dienos uždaro konsulatą 
Minske, o nuo rugpjūčio 31 
dienos — ambasadą Baltarusi
joje, pranešė Izraelio reikalų 
laikinasis patikėtinis Igal Ta-
nur Izraelis paskelbė ketinąs 
uždaryti ambasadą Baltarusi
joje „dėl lėšų taupymo" pernai 
liepą po dar vieno vandalizmo 
akto žydų kapinėse Dėl dažnų 
Baltarusijoje žydų paminklų ir 
kapinių išniekinimų žydų orga
nizacijos eme kalbėti apie vals
tybini antisemitizmą valstybė
je Tačiau tada Tel Avivas atsi
sakė šio sprendimo po derybų 
su Minsku, pažadėjęs sugnžti 
prie šio klausimo po metų Bal
tarusijos URM teigia negavusi 
iš Izraelio oficialaus pranešimo 
apie ambasados uždarymą 

http://WWW.DRAUCAS.ORG
http://Variety.com


DRAUGAS, 2003 m. liepos 18 d., penktadienis 

SPORTO APŽVALGA 

2003 m. Š iaurės Amerikos lietuvių plaukinio pirmenybių, įvykusių 
gegužės 10 d.. Cleveland, OH, moterų 100 jardų laisvu stiliumi plaukimo 
laimėtojos (iš kairės) : Emilija Mekešaitė („Žaibas") — 2 vieta; Krista 
Norku tė (Čikaga) — 1 vieta (pirmenybių rekordas: 55.70 sek.); Ann 
Skerkoski („Žaibas") — 3 vieta. 

VEL RUOŠIAMAS ŽYGIS DVIRAČIAIS 
Prieš penkerius metus 

Seattle, WA, prasidėjo didysis 
tūkstantmečio taikos žygis 
dviračiais aplink pasaulį. Pus
antrų metų bičiulystė, sujun
gusi lietuvių, lenkų, vokiečių, 
turkų, meksikiečių, italų, pe-
rujiečiii, japonų ir kitų tautų 
atstovus, buvo ištvermės, pa
siaukojimo, pažinimo pamoka 
ne tik šio žygio, kurj organiza
vo ir kuriam vadovavo lietu
viai, dalyviams, bet visiems, 
sutikusiems dviratininkus ke
lyje, juos globojusiems Ameri
koje, Europoje. Azijoje. Su 
meile ir pagarba taikos žy
geiviai prisimena Anapilin 
išėjusius — poetą Bernardą 
Brazdžionj ir rašyt. Algirdą 
Gustaitį, veiklias Seattle vi-
suomenininkes — Eglę Lin-
kaitytę-Vais, Patriciją Radinį, 
Ugnę Karvelis. Supratimas, 
pritarimas, pagarba ir parama 
žygio idėjoms vienijo visus. 
Dėl to šis žygis galėjo įvykti, ir 
tebesitęsia. 

Praėjus penkeriems me
tams nuo žygio pradžios, žygio 
draugai vėl ketina susitikti 
Varšuvoje. Graži svajonė su
jungti Europą dviračiais ..Bal-
tiCCycle — 2003". gražiau
siais Lenkijos nacionalinių 
parkų takais, padavimais ir 
dainomis apipintomis Dzūki
jos giriomis, nusidrieks pro 
piliakalnius, senąsias dvarvie

tes bei ežerynų pakrantėmis. 
Žygio iniciatoriai — GMPR 
(DTTZ) vadovas Sigitas Kučas 
bei Taikos žygio dalyvis len
kas Valdemaras Grabka. Jų 
parengtu maršrutu riedės 
apie 100 dviratininkų iš įvai
rių kraštų, o svarbiausia, kad 
susitiks pasaulį apkeliavę 
draugai: italė Karlote. vokietis 
Oliveris, turkas Achmedas, 
meksikietis, dabar gyvenantis 
Japonijoje, Manuelis ir lietuvė 
Goda Čiplytė. 

Vakaronės prie laužų, ne
blėstantys Taikos žygio įspū
džiai, pažintis su gražiausio
mis Lietuvos vietovėmis ir 
Druskininkų sanatorijoje „Eg
lė" atidaryta keliaujanti foto 
paroda „Taika prasideda mu
myse". Ši paroda paruošta 
lietuvių žygeivių 2000 m. kovo 
11-osios pažymėjimui, drauge 
su jais pačiais, jau pabuvojo 
25 Lietuvos vietovėse. Visa tai 
sumanyta ir vykdoma Lietu
vos dviratininkų bendrijos, 
GMPR Lietuvos fondo. Lietu
vos keliautojų sąjungos akty
vistų. 

Daugiau ir išsamesnių ži
nių apie renginį galite pa
siskaityti interncto puslapyje: 
www.dviratis.lt arba 

www.bicycle.lt 
Danutė Tomkevičienė 

GMPR Lietuvos 
fondo sekr. 

,LITUANICA" ANTROJE VIETOJE 
..Lituanicos" futbolo 

komanda, visą laiką pirma
vusi ..Metropolitan" lygos 
..major" divizijos komandų 
tarpe, tik pačioje jų pabaigoje 
buvo nustumta į antrąją pozi
ciją. 

Liepos 13 d. vykusiame 
..Eagles" ir ..Lightning" ko
mandų susitikime pirmieji iš
kovojo 2-0 pergalę ir laimėjo 
čempionų titulą. Prieš tai . 
liepos 3 d. vakare, „Schvvaben 
Center" aikštyne prie šviesų 
lietuviai žaidė prieš „Schwa-
ben" vienuolike ir gavo pylos 
8 - 1 . „Eagles" toje pačioje 
aikštėje prapylė prieš ..Vi-
kings" 2-3 ir buvo atsilikusi 
nuo „Lituanicos" dviem taš
kais 34-32. Tačiau jų pergale 
prieš ..Lightning" lenkams 
davė vieno taško <35-34i per
svarą. 

K a i p ž i nome , rudens ra te 
. . L i t u a n i c a " b u v o a p l e n k u s i 

„Eagles" net 6 taškais. Ta
čiau pavasario sezone lietu
viai palūžo ir kelias rung
tynes sužaidė labai prastai. 
Tas jiems kainavo čempionų 
titulą. E.Š. 

Rytinio JAV pakraščio, Connecticut valstijos, lietuvaičių krepšinio komanda „Audra". 
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2003 m. Šiaurės Amerikos 
Lietuvių plaukimo pirmeny
bės, kaip 53-iųjų ŠALFASŠ-
gos žaidynių dalis, įvyko š.m. 
gegužės 10 d., John Carroll 
universiteto uždarame 25 
jardų baseine, Univers-ity 
Heights. OH. Varžybas vykdė 
Cleveland LSK „Žaibo" plau
kimo sekcija, vadovaujama 
Pilypo Taraškos. Varžyboms 
sumaniai sekretoriavo Sharon 
Taraškienė su savo štabu. 
Varžybos praėjo sklandžiai ir 
be priekaištų. 

Pirmenybėse dalyvavo 24 
plaukikai: 11 vyrų/berniukų ir 
13 moterų/mergaičių. Tai gal 
ir mažokas skaičius, tačiau 
didesnis, negu tikėtasi. 19 da
lyvių buvo iš Cleveland apy
linkių ir 5 iš Čikagos. Į vyrų 
(ir moterų) atvirą klasę buvo 
įtraukta ir senjorų f 25 metų ir 
vyresnių) bei 15-16 metų 
klasės. 

Vyrų pasekmės buvo silp
nokos, tačiau moterų buvo 
geros. Tai paliudija 5 nauji 
pirmenybių rekordai moterų 
klasėje. 

Krista Norkutė, 18 m., iš 
Čikagos, pagerino 3 rekordus: 
50 jardų laisvu stiliumi — 
25.59 sek., 100 j laisvu stiliu
mi — 55.70 sek. ir 100 j 
peteliške — 1:00.68 min. Ji 
taip pat laimėjo 100 j krūtine 
— 1:14.37 min. 

Emilija Mekešaitė, 15 m., 
iš Cleveland. pagerino moterų 
ir 15-16 m. mergaičių rekor
dus 200 j laisvu stiliumi pra
plaukusi per 2:08.16 min. Ji 
taip pat laimėjo 100 j nugara 
— 1:09.29 min. ir buvo antra 
100 j laisvu stiliumi — 59.65 
sek., ir 100 j peteliške — 
1:08.11 min. 

Kitos moterų pasekmės: 
Ann Skerkoski. 19 m.. 

(Cleveland) laimėjo 200 j kom
pleksiniai — 2:27.90 min., 
buvo antra 200 j laisvu stiliu
mi — 2:09.88 min.. ir trečia 

100 j laisvu stiliumi — 59.89 
sek. 

Veronika' Taraškaitė, 24 
m. (Cleveland) užėmė antrą 
vietą 50 j laisvu stiliumi — 
26.65 sek., f00 j nugara — 
1:13.72 min.. ir 200 j kom
pleksiniai —'-'•2:35.03 min.. 
taip pat trečią vietą 200 j 
laisvu stiliumi — 2:10.75 mm. 

Laura Skerkoski, 19 m., 
Cleveland, buvo antra 100 j 
krūtine — 1:28.76 min., ir 
trečia 50 j laisvu stiliumi — 
29.25 sek., be¥l00 j peteliške 
— 1:19.97 min. 

Vienintelė' dalyvė moterų 
senjorių klasėje buvo kleve-
iandietė Barbara Taraškienė, 
63 m., kuri pfeukė 50 j laisvu 
stiliumi — 56\37 sek. ir 100 j 
krūtine — 2:52.13 min. 

Vyrų atviroje klasėje daly
vavo 7 plaukikai, iš kurių 5 — 
senjorai. Pilypas Taraška, 23 
m. (Cleveland) laimėjo 4 pir
mas v i e t a s ' vy rų atviroje 
klasėje: 50 j laisvu stiliumi — 
24.90 sek., 200 j laisvu stiliu
mi — 2:12.00 min.. 100 j 

' nugara — 1:12.20 min. ir 100 j 
peteliške — 1:06.56 min. ' 

Aurimas Matulevičius, 26 
m. (Čikaga) laimėjo 2 pirmas 
vietas vyrų atviroje ir kartu 
senjorų klasėse: 100 j laisvu 
stiliumi — 1:10.52 min. ir 100 
j krūtine — 1:21.69 min. 

Kiti vyrų senjorų laimėto
jai: Petras Taraška, 34 m. 
(Cleveland) 50 j laisvu stiliu
mi — 27.50 sek. ir Antanas 
Taraška, 35 m. (Cleveland) 
100 j nugara — 1:24.46 min. 

Jvairaus amžiaus jaunučių 
klasėse dalyvavo 7 mergaitės 
ir 4 berniukai. Geriausiai 
pasirodė mergaičių 11-12 m. 
klasė, kur dalyvavo 4 plau
kikės: Diana Norkutė, 11 m. iš 
Čikagos laimėjo 50 j laisvu 
stiliumi — 29.02 sek., 50 j 
nugara — 39.34 sek. ir 50 j 
peteliške — 33.63 sek.; Julija 
Totoraitytė, 11 m. (Cleveland) 

laimėjo 200 j kompleksiniai — 
3.47.25 min., buvo antra 50 j 
nugara — 49.20 sek. ir trečia 
50 j laisvu stiliumi — 39.20 
sek.; Adrija Taraškaitė, 11 m. 
(Cleveland) užėmė antras 
vietas 50 j laisvu stiliumi — 
31.40 sek. ir 50 j peteliške — 
36.82 sek. 

Kitų jaunučių klasių lai
mėtojai (visi iš Cleveland): 

Berniukų 11-12 m.: Milės 
Iverson, 11 m.. 50 j laisvu sti
liumi — 40.54 sek., 50 j nu
gara — 49.32 sek. ir 50 j krū
tine — 58.95 sek. 

Mergaičių 9-10 m.: Kaja 
Kijauskaitė, 9 m., 50 j laisvu 
stiliumi — 50.79 sek. ir 50 j 
nugara — 50.90 sek. 

Berniukų 9-10 m.: Soren 
Iverson, 9 m.. 50 j laisvu sti
liumi — 52.81 sek., 50 j 
nugara — 1:38.73 min. ir 50 j 

krūtine — 1:18.92 min. 
Berniukų 7-8 m.: Nicholas 

Taraška, 8 m., 25 j laisvu stil
iumi — 22.76 sek., 25 j 
nugara — 31.52 sek., 25 j krū
tine — 50.75 sek. ir 25 j pe
teliške — 30.00 sek. 

Mergaičių 6 m. ir jaunes
nių: Viktorija Taraškaitė, 6 
m., 25 j laisvu stiliumi — 
23.32 sek., 25 j nugara — 
30.92 sek., 25 j krūtine — 
46.00 sek. ir 25 j peteliške — 
37.51 sek. 

Berniukų 6 m. ir jaunes
nių: Kovas Kijauskas, 6 m., 
25 j laisvu stiliumi — 42.37 
sek. ir 25 j nugara — 34.75 
sek. 

Būsimos plaukimo varžy
bos numatomos 2003 m. 
baltiečių pirmenybės — spa
lio 25 d. Toronte, Kanadoje, 
25 metrų baseine. Lietuvių 
metrinės 2003 m. pirmenybės 
bus išvestos iš baltiečių. 

ŠALFASSiofo 

Š.m. birželio mėnesį Vilniaus miesto riedutininkų klubas „Ketvirtadienio 
nakties karštis" ir sporto klubas „Vilimeksas" suorganizavo riedučių 
maratoną „Vilnius-Kaunas-Vilnius 2003". Dalyvavo apie 20 riedu
tininkų, įveikusiu 200 km nuotolį. A. Sabaliausko (Elta) nuotrauka. 

RUOŠIA LAUKO TENISO VARŽYBAS 
San Diego. CA, veikiantis tracija iki rugsėjo 1 d., pasiun-

..Lituanicos" futbolininkų 'šviesia uniforma) ataka, žaidžiant prieš „Sockers" vienuolikc 
centro esančioje aikštėje. Ziz" 

prie Pasaulio lietuvių 
D D»iTičio nuotrauka 

lietuvių teniso klubas „Aras", 
drauge su Šarūnu Marčiulio-
niu. rengia kviestines lauko 
teniso varžybas š.m. rugsėjo 
26-27 d. „Barnes Tennis Cen
ter". San Diego Mission Bay. 
4490 West Point I.oma Blvd., 
San Diego Ca 92107: tel. 619-
221-9000: tinklapis: 

www.tennissandiego.com 
Numatomos vyrų. moterų, 

įvairaus amžiaus pavienių bei 
dvejetu varžybos. Pradmes mo
kestis 50 dol. asmeniui, paden
giantis ir susipažinimo vaka
ronę. Čekius rašyti .Aras Tennis 
Club" vardu. Išankstine regis-

čiant registracijos lapą ir pra
dinį mokestį šiuo adresu: Aras 
Tennis Club, 990 Highland 
Drive. Suite 212D, Solana 
Beach,CA9207'5(USA). 

Varžybų vakarienė-poky-
lis įvyks rugsėjo 27 d., šeštadienį, 
„Hyatt Islandia" viešbutyje. 

Daugiau informacijų tei
kia: Algis Bačanskas tel. 
760-723-1076;e-paštas 

abacanskas@aol.com 
Algis Sekas. tel. 714-968-

8124; e-paštas Mekad@xta.rjet 
Šarūnas Landys, tel. 858-

259-0320; e-paštas 
sarunas@metaflex. com 

Platinkite „DRAUGĄ' 
D R A U G A S 

A N * . • - - . • * » . * -

DR. JOVITA KEREUS 
DANTIĮ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Susitarimui kalbėti 

angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 a , Oak. Lawi, IL 

Tei. 708-422-8260. Jei reikalinga 
pagalba po darbo vaiandų, skambinti 

„pagef" numeriu 708-644-0074. 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KAFOOLOGAS-ŠIRDiES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ UGOS-CHRURGUA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

Kalbame lietuviškai 
8ei8W.ArcrerAve.Sts.5r6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

ANTANO LAUKAIČIO 
KNYGA 

Lietuvoje prieš 20 dienų 
pasirodė Australijoje gyve
nančio sporto ir spaudos dar
buotojo Antano Laukaičio knyga 
„Gyvenimo sūkuriuose". Ją 
sudarė sporto žurnalistė, 
„Sporto" laikraščio viena re
daktorių, Marytė Marcinke
vičiūtė. Knygos pradžioje iš
spausdintas buvusio Lietuvos 
prezidento Valdo Adamkaus 
žodis. Knyga iliustruota dau
gybe nuotraukų iš šio vyro 
veiklos. Beje, pats Laukaitis 
gegužės pabaigoje atvyko iš 
Australijos į Lietuvą ir čia 
praleis vasarą. 

Laukaitis yra Australijos 
lietuvių spaudos žurnalistas, 
ilgametis Australijos lietuvių 
sporto sąjungos pirmininkas, 
Lietuvos tautinio olimpinio 
komiteto atašė Sidnėjaus 
olimpinėse žaidynėse. Jis ilgą 
laiką yra bendradarbiavęs ir 
„Draugo" sporto skyriuje. 

E .Š . 
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APIE LATVIJOS - LIETUVOS PREKYBOS KARĄ 
Lietuvos ir Latvijos preky

bos santykiuose nemažai 
įtampos. Lietuvos verslininkai 
skundžiasi esą darosi sunkoka 
plėsti verslą Latvijoje. Pasak 
„Laisvosios Europos" radijo 
„Ekonomikos žurnalo" pašne
kovų, taip atsitiko dėl to, kad 
latviai daugelyje sričių pralai
mi konkurencinę kovą su lie
tuviais. Tiesa, dabartiniai ne
sutarimai ilgai nesitęs, jie, 
reik manyt, baigsis kitų metų 
gegužę. 

Pastaruoju metu Lietuvos 
ir Latvijos dvišalėje prekyboje 
kylančias problemas bei gali
mus jų sprendimo būdus lie
pos 9 d. Užsienio reikalų minis
terijoje ministras Antanas 
Valionis aptarė su Latvijos 
rinkoje dirbančiais Lietuvos 
verslininkais. Pastaruoju me
tu prekybiniai ginčai kyla dėl 
Latvijos vykdomos protekcio
nistinės prekybos politikos bei 
Lietuvos investuotojų veiklos 
Latvijoje varžymo. 

Priminsime, jog Latvija 
įvedė apribojimus kiaulienos 
importui, sudarė kliūtis lietu
viškų miltų importui bei at
šaukė Latvijos veterinarijos 
tarnybos pareigūnus iš Lie

tuvos ir Latvijos valstybinės 
sienos perėjimo punktų Smė
lynė — Vedumas ir Obeliai — 
Subatė, kas sukėlė daug nepa
togumų verslininkams. 

Bendrovės „Pieno žvaigž
dės" prezidentas Julius Kva-
raciejus teigė, jog šiandieni
niai Lietuvos bei Latvijos 
ekonominiai ir ypač prekybi
niai santykiai yra keistoki. 
Omenyje jis turi ne tik vadina
mąjį kiaulių karą, bet ir anks
tesnius karus. 

— Lietuvos ir Latvijos san
tykiai yra labai, švelniai t a 
riant, keisti, ypač iš Latvijos 
pusės. Latvija visiškai igno
ruoja laisvos rinkos dėsnius. 
Aš seniai į Baltijos šalis žiūriu 
kaip į vientisą rinką. Jau čia 
tuoj pat ES, bus dar didesnė 
rinka. 

Ir kiti, į Latviją koją įkėlę, 
Lietuvos verslininkai pastebi, 
jog jiems ten sunkoka plėtoti 
verslą. Užsienio reikalų minis
terijos Ekonomikos departa
mento direktorius Romas Šve
das teigia, jog žmogiškuoju as 
pektu latvius galima suprasti, 
mat, kaimynai daugelyje sri
čių lietuviams pralaimi kon
kurencinę kovą. 

— Mūsų prekybos balan
sas su Latvija yra smarkiai 
teigiamas. Mes eksportuojame 
į Latviją žymiai daugiau nei 
Latvija eksportuoja į Lietuvą. 
Tad konkurencinę kovą dėl 
rinkų šiuo metu laimi Lietuva. 
Latvija pralaimi. Tai yra 
žmogiškai paaiškinamas nusi
vylimas iš Latvijos pusės. 

Lietuvos ir Latvijos preky
bos apyvarta pernai siekė ko
ne pustrečio milijardo litų. 
Latvija yra 4-oje Lietuvos eks
porto partnerių sąrašo vietoje 
ir 1-oje vietoje pagal Lietuvos 
įmonių užsienio investicijų 
apimtis. 

Pasak Ūkio ministerijos 
valstybės sekretoriaus Gedi
mino Miškinio, Lietuvai nau
dinga tai, kad įtampa atsirado 
ne tik tarp Latvijos ir Lietuv
os, bet ir tarp Latvijos bei 
Estijos, ir ši istorija įgauna vis 
platesnį atgarsį. G. Miškinis: 

— Dėl to, kad latviai pri
ėmė, mūsų nuomone, neteisin
gą sprendimą, tai aš manau, 
kad reakcija bus tam tikra ir 
Pasaulio prekybos organizaci
jos, ne tik, ką daro Lietuva, 
Estija, nes šis ginčas, sakykim 
taip, dabar išėjo šiek tiek ir į 

LIETUVOS ŽEMES ŪKIO SKAUDULIAI 

Lietuvos žemės ūkio neiš
gelbės papildomai skirtos ke
lios dešimtys ar šimtai milijo
nų litų. Tai nepanaikins ne
reformuoto žemės ūkio skau
dulių. Opozicijos atstovai pa
žėrė pasiūlymų, kaip pakeisti 
šio sektoriaus politiką. Tuo 
tarpu mokslininkai teigia, kad 
yra žinoma, kaip derėtų per
tvarkyti Lietuvos žemės ūkį, 
tačiau trūksta politinės valios. 

..Skauduliai ir votys". — 
taip padėtį kaime apibūdino 
Tėvynės sąjungos vadovas 
Andrius Kubilius. Seimo opo
zicija teigia, kad Vyriausybė 
neturi idėjų, kaip ištraukti 
žemės ūkį iš krizės, ir pati 
ėmėsi siūlyti receptus. Seimo 
liberalų ir centro frakcijos se
niūnas Eligijus Masiulis že
mės ūkyje pasigenda pirmu
mų. Lietuva negali būti vie
nu metu stipri ir pienininkys
tėje, ir mėsos gamyboje, ir au
gindami cukrinius runkelius 
— „Laisvosios Europos" radi
jui sakė liberalas'. Vyriausy
bė turi nustatyti pelningiau
sias šakas ir remti tik tokius 
ūkius, kurie turi perspektyvą 
Europos Sąjungoje. Įstojus į 
ES. Lietuva pati nenustatinės 
savarankiškos žemės ūkio po
litikos, bent jau tokiu būdu 
kaip iki šiol, tad, gerinant 
padėtį žemės ūkyje, būtų pra
vartu likviduoti ir pačią Že
mės ūkio ministeriją. Savo 
vadovaujamos frakcijos nuo
monę Masiulis išdėstė „Lais
vosios Europos" radijui: 

— Nebematau argumentų, 

kodėl ta ministerija turi toliau 
veikti. Manau, nei Kraujelis, 
nei koks kitas ministras, kuris 
ateis po Kraujelio, prie esamos 
finansavimo situacijos, prie 
pirmumų nebuvimo ir prie 
tokio gremėzdiško valdymo 
mechanizmo, kurį šiai dienai 
Žemės ūkio ministerija turi , 
tikrai jokių gerų rezultatų, 
manau, nepasieks. 

Opozicija pripažįsta, kad 
rimčiau pajudinti žemės ūkio 
problemų nepavyko nei vienai 
Vyriausybei. Per keliolika me
tų žemės ūkiui remti skirti 
milijardai litų, tačiau jie iš
nyko be pėdsakų. 70 proc. že
mės ūkio produkcijos Lietu
voje iki šiol gaminama pačio
mis primityviausiomis sąlygo
mis. Apie konkurentiškumą 
čia net nėra ko kalbėti. Vidu
tinis ūkio dydis — 8 hektarai 
— taip pat nesuteikia vilčių 
produktyvumui. 

Žemės ūkio rūmų vicepir
mininkas Albertas Amšiejus 
sutinka, kad parama iki šiol 
nukreipiama tame tarpe ir 
neperspektyviems ūkiams: 

— Iš principo turėtų būti 
atskirtas vadinamasis natūri
nis ūkis nuo industrinio. 
Šiandien šitos dvi sąvokos 
yra suplaktos į vieną. į vieno 
ūkininko ūkį. 

Konservatorius Andrius 
Kubilius prarado viltį, kad 
Lietuvos politikai ir specialis
tai pajėgūs išspręsti žemės 
ūkio problemas. Jis siūlo prob
lemą atiduoti į Pasaulio ban
ko bei ES ekspertų rankas. . 

Tačiau pasirodo, kad atsa
kymai į visus opius žemės 
ūkio klausimus žinomi, sura
šyti dokumentuose ir išnagri
nėti strategijose. Lietuvos ag
rarinės ekonomikos instituto 
direktorius Donatas Stanikū-
nas teigė, kad institutas, kar
tu su kitų organizacijų spe
cialistais, jau parengė žemės 
ūkio sričių vystymo progra
mas. Dar 2000-aisiais metais 
patvirtinta žemės ūkio strate
gija. Taigi strategijos gludini-
mas — jau užverstas pusla
pis, tiesiog reikia įgyvendinti 
tai. kas suplanuota. 

D. Stanikūnas: „Paėmus 
pieno sritį, tai mūsų yra pa
skaičiuota, kaip reikėtų spar
tinti tą restruktūrizavimą mū
sų ūkio. kad kuriantis stam
biems ūkiams laikyti tą balan
są tarp smulkių ūkių mažėji
mo ir stambių ūkių kūrimo
si". 

Tačiau, kaip nesunku nu
manyti, visos strategijos ir 
programos dulka stalčiuose. 
Kodėl'7 Pasak Stanikūno, 
trūksta ir politinės valios, ir 
lėšų. Lietuvoje žemės ūkis tu
rėtų išlikti svarbi ūkio šaka. 
Pienininkystė turi gilias tra
dicijas, o vienu svarbiausių 
pirmumų turėtų tapti mėsinė 
galvininkystė. Grūdus Lietuva 
turėtų auginti nebent savai 
rinkai. Geros perspektyvos so
dininkystei, daržininkystei, 
rapsų auginimui. 

Saulius Spurga 
LER 

platesnius vandenis. 
„VP Market" Latvijoje di

rektorius Gintaras Marcin
kevičius pastebi, jog prekybos 
apimtims tarp Lietuvos ir 
Latvijos vis labiau augant, 
natūralu, jog atsiranda nesu
tarimų. Marcinkevičiaus tei
gimu, Lietuvos ir Latvijos vy
riausybės galėtų greičiau ir 
aktyviau ieškoti kompromisų, 
nes nesutarimams tęsiantis 
įtampų gali atsirasti ne tik 
prekyboje. Beje, Marcinkevi
čiaus teigimu, išeitį iš akla
vietės rasti nori ne tik Lie
tuvos valdžios pareigūnai, bet 
ir Latvijos vyriausybė. 

— Turi būti labai aiškios 
ir konstruktyvios derybos iš 
Lietuvos Vyriausybės pusės ir 
iš Latvijos vyriausybes pusės. 
Galiu patvirtint, jog latviai 
irgi siekia, kad išspręstų tuos 
neaiškumus. 

Tiesa, dabartinės įtampos 
neturėtų ilgai tęstis. Lais
vosios rinkos instituto eksper
tas Ramūnas Vilpišauskas, 
mano, jog nesutarimai turėtų 
baigtis ateinančių metų 

gegužę, kai tiek Lietuva, tiek 
Latvija taps ES narėmis: 

— Aiškiausia šių konflik
tų baigtis yra susijusi su abie
jų šalių naryste Europos Są
jungoje. Galima gana tvirtai 
sakyti, jog tokios priemonės 
taps nebeįmanomos, įstojus į 
ES ir dalyvaujant ES bendro
joj rinkoj, kadangi jos jau 
pažeistų pagrindinius ES 
principus. 

Lietuvos Seimo pirminin
ko pirmasis pavaduotojas Čes
lovas Juršėnas apibendrin
damas pareiškė tikįs, jog ne
sutarimai prekyboje neturės 
neigiamų pasekmių ilgai ir 
abipusei ligšiolinei latvių ir 
lietuvių draugystei. 

Kiti Lietuvos politikai pri
dūrė, jog Latvijos žemės ūkio 
ministras Martinas Rožė ga
lėtų kiek pakeisti savo re
toriką, ir nebegrasinti lietu
viškų maisto produktų impor
to uždraudimu arba kalbomis, 
jog latviai bus raginami boiko
tuoti lietuviškus produktus. 

Gintaras Sarafinaa 
LER 
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ŽEMDIRBIU ULTIMATUMĄ VADINA 
POLITINIU UŽSAKYMU 

Ministras Jeronimas Krau
jelis sako, kad liepos 7 d. žem
dirbių paskelbtas ultimatu
mas — arba Vyriausybė per 
dvi savaites įvykdys visus 
žemdirbių reikalavimus, arba 
jie sieks visos Vyriausybės at
sistatydinimo — neva yra poli
tinis užsakymas. Ministras ti
kina, kad visos galimybės pa
dėti žemdirbiams jau išsemtos 
ir neva neliko, dėl ko toliau de
rėtis. 

Iki liepos pabaigos Vyriau
sybė pieno gamintojams turi 
kompensuoti per pirmąjį šių 
pusmetį patirtus beveik 20 
mln. litų nuostolių. Be to, iki 
liepos vidurio jau turi būti 
patvirtintos ir viešai paskelb
tos šių metų grūdų, cukrinių 
runkelių ir gyvulių supirkimo 
kainos bei tvarka. Jeigu nebus 
imtasi skubių veiksmų išvar
dintoms problemoms spręsti, 
šiemet liepos 22-ąją praside
dančiose žemdirbių akcijose 
bus siekiama Vyriausybės at
statydinimo. Taip skamba va
kar Žemės ūkio rūmų išplatin
tas ultimatumas Vyriausybei. 

Taigi Vyriausybei išpildyti 
visus, ne tik minėtus, reika
lavimus, kurių iš tiesų nema" 
žai ir kurie visi, vieno eksper
to žodžiais tariant, turi pini
gines išraiškas, duotos kelios 
savaitės. Jei ne — vėl akcijos 
ar net pagrasinimai versti pa
čią Vyriausybę. 

Priminsiu, jog praėjusią 
savaitę Seimas perskirstė šių 
metų biudžetą ir didžiausiąją 
dalį papildomų lėšų atriekė 
būtent žemės ūkiui. Tačiau 
patiems žemdirbiams šioji pa
pildoma suma įspūdžio nepa
darė. Žemdirbiai, ir konkrečiai 
pieno gamintojai, kaltina 

Vyriausybę nesilaikius paža
dų, esą šioji žadėjusi palaikyti 
praėjusių metų pieno supirki
mo kainas. 

„Laisvosios Europos" radi
jo kalbintas, žemės ūkio minist
ras Jeronimas Kraujelis sako, 
dabar girdįs ir naujų, iki šiol 
dar negirdėtų, žemdirbių rei
kalavimų, kaip antai gerokai 
padidinti tiesiogines išmokas 
grūdų augintojams. Taip pat 
ir nerealių, pavyzdžiui, reika
laujama visus perteklinius 
grūdus supirkti jau nuo pat 
derliaus nuėmimo pradžios. 

Tokie siūlymai, ministro 
Kraujelio teigimu, skamba ir 
nelogiškai, ir socialistiškai: 
valstybė turėtų supirkti kone 
visus grūdus ir paskui rūpin
tis jų pardavimu. Žemdirbių 
pajamų iki tokio lygio, koks 
buvo dar prieš Rusijos krizę, 
šiuo metu tikrai nepavyks 
pasiekti. Tačiau lyginant su, 
pavyzdžiui, prieš trejus metus 
žemės ūkiui skirta valstybės 
parama, dabar ji kone 3 kar
tus išaugusi. Skirti dar dau
giau papildomų lėšų žem
dirbiams dar šiemet, nei jau 
yra skirta, Kraujelis sakosi 
nematąs jokių galimybių. 

Žemės ūkio rūmų šiuo me
tu skelbiamuose ultimatyviuo
se pareiškimuose ministras 
Kraujelis sako įžvelgiąs ir po
litinę potekstę: 

— Jeigu yra toks nebesusi-
kalbėjimas, tiesiog ultimaty
vus reikalavimas, tai aš įtariu 
kitus dalykus. Ar čia yra koks 
politinis jau užsakymas, kad 
nesvarbu, verčiam ir viskas. 
Jeigu tokia galimybė yra... 

Laisvosios rinkos instituto 
ekspertas Ramūnas Vilpišaus
kas sako, jog. Nukelta į 6 psl. 

Plūduriavimas raudono 
rašalo potvynyje 

Šie metai daugelyje valsti
jų pasižymi lietaus kritulių 
pertekliumi. Nuo potvynių nu
kenčia ir žmonės, ir jų gyven
vietės. Deja, yra ir kitokios rū
šies „potvynių", užliejančių 
ne vandeniu, bet „raudonu ra
šalu", ir ne atskiras vietoves, o 
visą kraštą. 

Apie tokį, labai jau išsilie
jusį, „raudono rašalo potvynį" 
šios savaitės antradienį pra
nešė Vašingtonas: iki biudže
tinių metų pabaigos (papras
tai jie baigiasi 08.30 d.) valsty
bės biudžeto deficitas išaugs 
iki 455 milijardų dolerių — 
apie 50 proc. daugiau, negu 
numatyta š.m. vasario mėne
sį. Tačiau demokratų opozicija 
mano, kad ir to neužteks, kad 
reikėtų prie šio skaičiaus pri
dėti apie 25 mlrd. dolerių. 
JAV istorijoje tokio pinigų trū
kumo nėra pasitaikę. Iki šiol 
didžiausias, numatytą biudže
tą peraugęs, deficitas buvo 
290 mlrd. dolerių 1992 m„ 
Baltuosiuose rūmuose šeimi
ninkaujant dabartinio prezi
dento tėvui George Bush. 

Prisiminkime, kad tik 
prieš maždaug dvejus metus 
JAV vyriausybė biudžetinius 
metus užbaigė su 127 mlrd. 
dolerių pertekliumi ir buvo 
daug svarstoma, kaip tą per
teklių panaudoti. Naujasis 
prezidentas George W. Bush 
visų pirma siūlė sumažinti 
valstybinius mokesčius pilie
čiams ir taip atgaivinti krašto 
ekonomiką. Buvo siūlomos ir 
kitos lengvatos, ypač vyresnie-

] šiems gyventojams, kurių 
I skaičius netolimoje ateityje 
j gerokai padidės, nes į pensiją 

pradės išeiti po Antrojo pa
saulinio karo pabaigos gimę 
asmenys. 

Žinoma, kai buvo džiau
giamasi valstybės biudžeto 
pertekliumi, dar nebuvo įvy
kusi rugsėjo 11-osios tragedi
ja, dėl kurios labai sulėtėjo 
krašto ekonomikos augimas. 
(Net ir 2003 m. pirmąjį pus
metį jis į priekį pajudėjo tik 2 
proc.) Nors prezidentas tvirti
na, kad valstybinių mokesčių 
sumažinimas suteiks ekono
mikai naujos gyvybės, o Fede-
ralinių rezervų direktorius 
AJan Greenspan kelis kartus 
patarė sumažinti (ir jau su
mažino) trumpalaikių paskolų 
palūkanas (šiuo metu jos yra 

I mažiausios kaip bet kuomet 
I anksčiau per pastaruosius 45 
j metus), „raudono rašalo" pot-
Į vynio bangelės visgi plakasi 
| ne tik į Baltųjų rūmų, bet ir 
į Respublikonų partijos slenks-
I tį. Vargiai bet kokie ..smėlio 
I maišeliai", kuriais krašto gy-
Į ventojai dažnai ginasi nuo 

gamtos ats iųstų potvynių, 
šiuo atveju bus veiksmingi. 

Atrodo, kad Amerika viską 
daro dideliu mastu — ne vel
tui ji vadinama turtingiausia 
mūsų planetos valstybe. Kaip 
sakoma — kam daug duota, iš 
to daug ir reikalaujama. Visas 
pasaulis tiesia rankas \ Ame
rikos kišenes, o daugeliu atve
jų prašymai būna išklausyti. 
Antra vertus, pastarųjų ir šių 
metų pasauliniai įvykiai Ame
rikai kainavo, kainuoja ir kai
nuos nemažai pinigo. Deficitas 
nėra vien šiemetinė problema 
— ji ateina iš anksčiau, tik dėl 
dabar susidėjusių aplinkybių 
staiga suėjo į vieną kulminaci
ni tašką. Visų pirma prie to 
prisidėjo 350 mlrd. mokesčių 
sumažinimas, kurio taip geidė 
prezidentas. Balandžio mėne
sį Kongresas paskyrė 79.2 
mlrd. dol. karui Irake, be to, 
dar skirta 400 mlrd. dol. per 
Medicare padėti vyresniems 
žmonėms kovoti su aukštomis 
vaistų kainomis. Nors Baltieji 
rūmai skelbė, kad karas Irake 
pasibaigęs, bet JAV karinių 
pajėgų vadovybė kas mėnesį 
ten išleidžia apie 4 mlrd. do
lerių. Kol kas niekas nedrįsta 
spėti, kada amerikiečiai kariai 
(jų Irake yra per 100,000) ga
lės grįžti namo. Viską kartu 
sudėjus, biudžeto deficitas su
daro apie 4 proc. bendrojo JAV 
vidaus produkto. J šiuos skai
čius žiūrint, 8.9 mln. dol., ku
rie pratęstų „Amerikos Balso" 
ir „Laisvosios Europos radijo" 
laidas dar metams, būtų tik 
lašelytis deficito ežere... 

Nepaisant, kad demokra
tai labai garsiai priekaištauja 
prezidentui ir respublikonams 
„švaistantiems pinigus", nei 
Alan Greenspan, nei Baltieji 
rūmai, atrodo, per daug dėl to 
„raudonojo rašalo potvynio" 
nesijaudina. Naujasis prezi
dento biudžeto direktorius 
Joshua Bolten tvirtina, kad 
mokesčių sumažinimas čia 
niekuo dėtas, o kaip tik gali 
būti problemos panaikinimo 
dalis: žmonės, mokėdami ma
žiau valstybinių mokesčių, tu
rės daugiau pinigų, juos galės 
investuoti arba išleisti pirki
niams, tuo būdu ekonomiką 
pastumiant pirmyn. Jis taip 
pat užtikrina, kad iki 2003 
biudžetinių metų pabaigos iž
de yra pakankamai lėšų ap
mokėti karo Irake išlaidas ir 
dar liks 20 mlrd. dol. atsargos. 
Bepilant raudoną rašalą į 
deficito ežerą, JAV ekonomika 
gavo mažakraujystę. Tikėki
me, kad ši liga nebus mirtina 
respublikonams, kai ateis 
nauji prezidento rinkimai. 

PASVALIO PETRO VILEIŠIO 
GIMNAZIJA ATSIMINIMUOSE 

BIRUTĖ KAZAKEVIČIENĖ 

Ką pakeistų visuomenės 
gyvenime viešai išsakyta 
tiesa? Tikriausiai nieko arba 
labai nedaug. O sužaloti jų gy
venimus gali, ir netgi labai 
skaudžiai. Todėl paskutinėm 
beviltiškom pastangom ban
dau juos nuo to apsaugoti. 
Klases žurnalu prislegiu F. 
Garsijos Lorkos poezijos tome
li. Ne. ne. šita poezija šiandien 
man nereikalinga, netgi pavo
jinga ieškoti sąsajų su tuo 
egzotišku kraštu, kur karštos 
pietų naktys pritvinkusios ne 
tik apelsinmedžių, bet ir krau
jo kvapo, kur aidi šūviai, kur 
žmonės keliasi ir krinta eida
mi į savo tiesą. Nuo vieno 
uždegančio žodžio klasė gali 
sprogti kaip parako statinė ir 
ištaškyti mus visus... Jau ge

riau lauksiu išganingojo 
skambučio. Pagaliau! Dar 
niekada šaižus jo garsas ne
atrodė toks malonus ausiai. 
Paskubom renku knygas ir 
jau eisiu, bet kelią užstoja mo
kiniai: Auklėtoja, jūs pamir
šote namų darbus: Formu
luokite temą!" Namų darbu 
nebus, sakau, bet jie nesi
traukia, jie reikalauja, jie nori 
rašyti („kaip jūs to nesupran
tate?!), ir aš pagaliau leidžiu 
jiems rašyti, leidžiu patiems 
pasirinkti temą. nors puikiai 
žinau, kad nė vienas tų ra
šinių niekada nebus garsiai 
perskaitytas klasėje. 

Be galo pavargusi grįžtu 
namo. Ačiū Dievui, kad kelias 
ilgas, kad lyja lietus, todėl 
žmonės skuba, prisidengę 

skėčiais, ir nė vienas nemato, 
kad aš verkiu, verkiu iš nevil
ties ir savo bejėgiškumo. 

Rytojaus dieną, kaip ir gali
ma buvo laukti, klasė pasitin
ka pakeltų rankų mišku — 
norime skaityti rašinį! Norime 
atsakinėti! Lyg būtų kokie 
penktokai, kiekvieną dieną 
pasiryžę išpešti po pažymį, o 
ne santūrūs abiturientai. Pa
sakau, kad šiandieną jieklau-
sinėsiu. ..Kodėl?!" — jau 
šnypštė šnypščia pasipiktinę 
balsai, ir suprantu, kad trauk
tis nebėra kur. Atėjo metas at
virumo akimirkai (lyg aš tu
rėčiau teisę būti atvira!), nes 
šitas žaidimas slėpynėmis pra-
puldys mus visus. 

— Todėl, —• sakau kiek 
galima ramesniu balsu, — kad 
jūs jauni. Jūs reikalingi Lie
tuvai, žemei, kurioje gyveno 
jūsų protėviai ir kurioje gyve
name mes. Jai reikia jūsų 
rankų, proto, sveikų, o ne su
luošintų kūnų, nepalaužtos 

dvasios. Todėl šiandieną jūs 
neatsakinėsite ir mes mokysi
mės toliau. 

Ar suprato, ką norėjau pa
sakyti? Nežinau, tačiau pa
sipiktinimo šurmulys rimsta, 
ir mes galime pradėti pamoką. 

Vėliau dar ne kartą 
atsidursime kritinėje situaci
joje. Paralelines klasės abi
turientas, „malonių balsų 
kolekcionierius" („...jūsų toks 
malonus balsas, mokytoja, no
rėjau jį turėti prisiminimui", 
— vėliau atsiprašinės), mėgins 
įrašinėti mano pamoką (ma
tyt, kažkam parūpo pamokos 
turinys). Netekusi savitvar
dos, bandysiu išvaryti jį iš 
klasės, nors žinosiu, kad el
giuosi neprotingai ir labai 
neapdairiai. Keisiu literatūros 
programos eigą — tragiško 
likimo Salomėjos Nėries lyri
kos mokymą nukelsiu vėles
niam laikui. Kalbėsiuos su tė
vais, kuriuos irgi jaudino vai
kų likimas. Ir pagaliau ateis 

metas, kai pasidarys aišku — 
aukšta, šviesi ir be galo švari 
banga (ak, kad tos šviesos ir 
švaros užtektų visam likusiam 
jų gyvenimui!) pamažu slūgsta 
neatnešusi didesnių nuostolių, 
užleisdama vietą pilkos kas
dienybės sruvenimui... 

Laikas bėga. Iš trisde
šimties metų nuotolio žvelgiu į 
anuos įvykius. Ir vis dėlto yra 
dalykų, kurių ir laiko distanci
ja dar nepadėjo išsiaiškinti. 
Koks gi tavo vaidmuo, mokyto
jau, panašiose situacijose? Pa
žadinai mokinio mintį, paska
tinai jį mąstyti, gal net ir veik
ti — puiku! O kas toliau? Kaip 
žmogus, tu turi teisę eiti kartu 
su juo — į kovą, kalėjimą, 
tremtį, mirtį. O kaip mokyto
jas? Kur baigiasi tavo. mokyto
jo, teisė ir prasideda pareiga0 

Kaip pasielgsi su jaunu žmo
gumi, savo mokiniu, — pastū
mėsi jį mirčiai, tegu ir labai 
prasmingai, ar stengsies iš
saugoti gyvenimui, gal ir ne 

visai vykusiam? 
Tai vis klausimai, į ku

riuos, deja, dar ir šiandien 
nerandu atsakymo. 

Ko nepasakė Alvydas? 

Sunkiausia man kalbėti 
apie tave, Alvydai. Tu taip pat 
iš tos klasės, iš tos pačios liep
sna paženklintos kartos. Skir
tumas tik tas. kad jau seniai 
esi anapus Laiko ribų ir todėl 
jam nepavaldus. Jeigu negai
lestingai skubantis Laikas sa
vo grubiais pirštais jau se
nokai liečia tavo draugų vei
dus, tai tu. Amžinybės Šviesos 
nutviekstas, esi ir visada būsi 
toks pat jaunas ir gražus, koks 
buvai prieš daugelį metų... 

Atsiradai mano klasėje 
septyniasdešimtųjų metų ru
denį, kartu su kitais Pasvalio 
aštuonmetes klasiokais, įsto
jęs į devintąją. „O tas violeti
nis megztinis trečiame suole 
prie lango visai nieko — toks 

šviesus kuodas ir šiaip atrodo 
rimtas..." — taip kalba apie 
tave Zita, irgi mano auklėtinė. 
Ji pirmus metus studijuoja 
lituanistiką, todėl, apsilankiu
si Pasvalyje, vis stengiasi pa
būti mano pamokoje — mat 
Vilniuje dar neapsipratusi ir 
jai geriau čia, savoje mokyklo
je. Pastebi tave ne tik Zita. 
Išskiria iš kitų tarpo ir moky
tojai dėl tavo kruopštumo ir 
polinkio mokslui. 

Kaip šiandien menu tave 
savo kambaryje prie knygų. 
Sirgau, ir direktoriaus pava
duotoja J . Paškevičiene ke
liems jūsų skyrė užduotį: .Ap
lankysite sergančią auklėtoją 
ir pasakysit, ką iškrėtė klasė 
— bus jums bėgti iš pamokų!" 
Tačiau, vos peržengę slenkstį, 
užduotį užmiršote. Nors ir 
prieštaravau, tu skubiai nusi-
avei batus ir nužirgliavai tie
siai prie knygų lentynos. 

Bus daugiau 

> 
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SPARNUOTIEJI LIETUVIAI 
Prieš šimtą metų du bro

liai Orvill ir Wilbur Wright iš 
North Carolina valstijos nuo 
„Kitty Hawk" pirmą kartą 
pasaulio istorijoje atliko isto
rinį skrydį — pakilo ir nuskri
do. Nuo 1903 metų pasaulis 
skaičiuoja naują skraidymo 
aparatų erą. Lėktuvai kilo ir 
dužo, bet žmogus, kartą pasi
jutęs paukščiu, nenurimo — 
skraidymo aparatai tobulėjo, 
galingumas didėjo. Žmogaus 
svajonė pakilti virš debesų 
pildėsi. 

1933 metais, po trisde
šimties metų nuo pirmojo 
skrydžio, du jauni Lietuvos 
vyrai. Steponas Darius ir Sta
sys Girėnas, liepos 15 dieną 
išskrido iš New York oro uosto 
su šešiaviečiu „Bellanca CH-
300 Pacemaker" modelio lėk
tuvu, kuriam vardą, supran
tamą tiek amerikiečiui, tiek 
lietuviui, pasiūlė „Žinių" re
daktorius A. Vaivada, — „Li
tuanica". Bičiuliškai nusitei
kę, aukotojai, skrydžio palai
kytojai suaukojo 8.456 dole
rius. Lėktuvo modernizavi
mas ir instrumentarijus 
kainavo 8.143 dolerius. Kitos 
išlaidos sudarė 202 dolerius. 
Pagal tuometines kainas, 
1933 metų „Lituanica" kaina
vo mažiausiai 25 tūkstančius 
dolerių. 

London, Amsterdam, Svi-
nemund ir Karaliaučius — 
miestai virš kurių turėjo 
praskristi „Lituanica". iš viso 
7.186 km. Lakūnai turėjo 
pasiėmę 779 galonus degalų ir 
32 galonus alyvos. Visas inst
rumentarijus, laiškai ir mais
tas svėrė 35.3 kg. Tušti degalų 
bareliai svėrė 50 kg. Abu 
lakūnai — 167.9 kg. Tuščia 
„Lituanica" svėrė 1.209 kg, o 
pakrauta ir parengta skry
džiui — 3.764.8 kg. Degalų 
lakūnai turėjo 44 vai. ir 30 
min. Buvo paskaičiuota ne tik 
tiems 7.186 km. be dar papil
domiems ir nenumatytiems 
atvejams — 800 km. jei dėl 
smarkaus vėjo ar audros reik
tų keisti maršrutą. 

Lėktuvas pakilo 1933 
liepos mėn. 15 d.. 6:34 v.v.. iš 
Nevv York oro uosto vasaros 
laiku. Ne tik Lietuva, bet ir 
visas pasaulis sekė narsiųjų 
lakūnų žygį. Po 8 vai. 46 min. 
skridimo lakūnai pasiekė 
Newfoundland žemę ir maž
daug pačiame salos viduryje 
numetė raudoną maišą su 
žinute, kad „1933 liepos 15 d., 
17 vai. 10 min., GMT lėktu
vas Lituanica' Nr. 688E skry
dį tęsia sėkmingai. Lakūnai 
Steponas Darius ir Stasys 
Girėnas jaučiasi gerai, siunčia 
pačius geriausius linkėjimus 
ir prašo, radusį šį maišą, pa
siųsti žinutę į New York 'Asso
ciated News' agentūrą". 

Pats sunkiausias tarpsnis 
perkrautai ..Lituanica'" '2.129.8 
km) buvo visiškai įvykdytas. 
Iš Nevvfoundland Dari.us ir 
Girėnas perskrido skersai At
lantą tiesiai Kauno pusėn. Ši
ta ilgesnė jų skrydžio kelio 
dalis del audrų ar apledėjimų 
buvo numatyta kaip pavojin
giausia atkarpa... Europoje 
..Lituanica" buvo matoma ar 
girdima liepos 16 d., apie 11 
v.v., netoli Stargard, I^enkna. 
Antrą kartą ..Lituanica" buvo 
užfiksuota liepos 16 d., apie 
0:15 ar 0:20 vai. nakties, virš 
Berlyno kalėjimo stovyklos. 

virš kurios praskrido, apsuko 
ratą, apšvietė prožektoriumi 
ir nuskrido. 

Trečią kartą lėktuvas pa
stebėtas ties Kuhdamn netoli 
Soldino, kuris nutolęs nuo 
Berlinchen per 33 km ir nuo 
Berlyno 120 km. Lakūnai ne
turėjo radijo ryšio — jo buvo 
atsisakyta dėl perkrauto lėk
tuvo. 

Likus tiek nedaug iki 
skrydžio pabaigos, netikėtai 
viskas nutrūko — „Lituanica" 
užgavo pušų viršūnes ir 
sudužo. Tai buvo liepos 17 
dieną, tik trys su puse valan
dos ir 650 km kelio nuo 
Kauno. Du Lietuvos sūnūs 
žuvo svetimoje žemėje, nepa
siekę tėvynės, kurion jie ver
žėsi visa širdimi. Sudužusi į 
dalis, važiuoklė ir sparnai ky
bojo ant pušų šakų, o patiki
mas motoras, nukirtęs keletą 
pušų, paliko uodegoje. Milži
niškame propeleryje stirksojo 
įstrigę medžio gabalai. Kris
damas žemyn, lėktuvas nosi
mi smigo į miško smėlį. Visai 
čia pat, visai netoli buvo 
miško pakraštys, kur lėktuvas 
galėjo sėkmingai nusileisti. 
„Lituanicos" laikrodis ir kiti 
du laikrodžiai rodė laiką — 
0:36 v. nakties. Aplink lėktu
vą mėtėsi oro paštui skirti 
laiškai, kurie buvo pažymėti 
specialiu žymekliu, įvairūs as
meniniai lakūnu daiktai. La
kūnai nuskrido 6.411 km ir 
išbuvo ore 37 vai. ir 11 minu
čių. 

Oreivių sutikimui Kauno 
oro uoste žmonės pradėjo 
rinktis apie 2 ar 3 ryto. Su
sirinko, maždaug 25,000 žmo
nių. Liepos 17 d. 5 v.v. visa 
Lietuva žinojo liūdną žinią: 
„Mūsų transatlantiniai pilotai 
S. Darius ir S. Girėnas sudu
žo ir žuvo dėl blogų oro są-
lygū"-

Per 70,000 iš visos Lie
tuvos suvažiavusių žmonių 
dalyvavo lakūnų laidotuvėse. 
Ilgiausia laidotuvių procesija 
tęsėsi per visą Laisvės alėją 
iki miesto kapinių. Balza
muoti lakūnų kūnai buvo pa
laidoti specialiame mauzo
liejuje. Steponas Darius ir 
Stasys Girėnas po mirties 
apdovanoti Vyčio kryžiaus or
dinu. Šaulių žvaigžde, skautų 
Padėkos ženklu. 

II pasaulinio karo metu, 
kad vokiečiai neišniekintų 
lakūnų kūnų. jie buvo paslėp
ti (įmūryti į sieną) dabartinia
me Kauno Medicinos univer
sitete, kur. deja. didelis potvy
nis smarkiai juos apgadino. 
Sovietų okupacijos metais 
Kauno miesto kapinėse, kur 
buvo ne tik lakūnų mauzo
liejus, bet ir paminklas Neži
nomajam kariui, Vėlinių va
karą minios kauniečių susi
rinkdavo ir degdavo žvakutės. 
Ilgainiui kapinės tapo tam 
tikra manifestacijų, pasiprie
šinimo sovietams vieta, nere
tai, kaip upe. išsiliejanti eise
na į miesto centrą ar priep
lauką. 1956 metų Vėlinių va
karą įsiaudrinusi minia iš ka
pinių (paminklas Nežinoma
jam kariui buvo apkaltas 
aukšta tvora, o prie mauzolie
jaus budėjo saugumiečiai ar 
persirengę milicininkai) plūs
telėjo miesto vykdomojo link. 
Žmonės ėjo, susikibę ranko
mis, dainuodami lietuviškas 
patriotines dainas. Ties mies

to vykdomuoju išaugo grės
minga „kareiviška" siena ir 
sustabdė minią. Netrukus iš 
Maironio gatvės minią pra
dėjo supti ir spausti kareivių 
kuopa sū automatais. Žmonės 
išsibėgiojo. Po šių Vėlinių 
kapinės buvo uždarytos ir 
perkeltos į Petrašiūnus, ato
kiau nuo miesto. Stp. Dariaus 
ir St. Girėno palaikai per
laidoti 1964 m. į Aukštųjų 
Šančių karių kapines. 

Lakūnų atminimui žūties 
vietoje Soldino miške iškilo 
paminklas. JAV pastatyti du 
paminklai. Vienas Brooklyn, 
New York. o kitas — Čika
goje, Marąuette Park. 

Pasaulio aviacijos istorijai 
šių dviejų lietuvių skrydis 
buvo svarbus dėl šių faktų: 

1. jie išskrido labai per
krautu lėktuvu; 

2. be nusileidimo nuskrido 
6.411 km ir buvo antri pasau
lyje pagal atstumą ir skridimo 

sileisti Airijoje. Sėkmingai 
nusileisdamas lauke, nesusi-
žeidė, tik sugadino važiuoklę. 
Spalio 2 d. karo aviacijos lėk
tuvu atskrido į Kauną ir buvo 
didelės minios susirinkusiųjų 
džiaugsmingai sutiktas. Šiam 
skrydžiui atminti yra išleistas 
pašto ženklas. Vaitkus pa
laidotas Kohler m. kapinėse, 
Vvisconsin valstijoje. 

Prieš dešimtmetį du Kau
no pilotai Edvardas Slušnys ir 
J. Juknius šešiasdešimtmečio 
proga pakartojo skrydį per 
Atlantą su moderniu lėktuvu 
„Cessna". 

Septyniasdešimtmečio ju
biliejui savo skrydį per At
lantą skyrė du Kauno aero
klubo nariai, lakūnai — mė
gėjai Viktoras Ramonas ir 
Gintautas Staniulis, pirma
dienį, liepos 7 dieną apie 6 
vai. vakaro, nusileidę Čikagos 
Midvvay oro uoste su panašiu į 
„Lituanica" „Piper Twin Co-

GYVENIMO DRUSKA IR PRIESKONIAI '^D 
Beveik visi interviu, ku- Maroke, Kanarų salose. Pabu-

riuos skaitau mūsų lietuvis- vojau Portugalijoje. Austrijoje, 
kuose laikraščiuose yra su Vengrijoje, Čekijoje. Vokietijo-
tautiečiais lietuviais apie jų je Šveicarijoje ir Italijoje. Visai 

Lakūnai Steponas Dariu.- ir Stasys Girėnas prie atnaujinto savo lėktuvo. 

laiką — 37 vai. ir 11 min.: 
3. jų skrydis buvo labiau

siai navigaciniai tikslus avia
cijos istorijoje ir nusileido tik 
Ch. Lindberg skrydžiui: 

4. perskrisdami Atlantą, 
lietuviai lakūnai atvėrė kelią 
transatlantiniams skrydžiams, 
vėliau tapusiems pastoviais 
tarp Europos ir Amerikos: 

5. lietuvių lakūnų skrydis 
atvėrė oficialaus pašto kelią 
lėktuvu iš Šiaurės Amerikos į 
Europą. 

Pasaulis studijavo tra
gišką lakūnų žūtį. Ši žūtis 
tarsi paskatino daugelį la
kūnų kovai su Atlantu ir noru 
jį nugalėti. Tragedija paveikė 
ne tik lietuvius, bet ir kita
taučius poetus, rašytojus, dai
lininkus, skulptorius, kom
pozitorius. Lietuvoje pagal 
išlikusias lėktuvo liekanas ir 
brėžinius „Lituanica" atstatė 
V. Kensgaila. 

Dariaus ir Girėno žygdar
bio pasekėju tapo ir kitas 
Amerikos lietuvis. Feliksas 
Vailkus. kuris perskrido 
Atlanta 1935 metais. Feliksas 
Vaitkus (1907—1956!. diplo
muotas JAV aviacijos mecha
nikas, aviacijos pulkininkas, 
kūrė naujų lėktuvų modelius. 
1935 metu rugsėjo 21 dieną, 
pagerbiant Dariaus ir Girėno 
/vLri per Atlantą, su Ameri
kos lietuvių finansine para
ma, vienmotoriu lėktuvu per
skrido Atlanta per 22 vai. 
Apledejus lėktuvui ir pri
trukus degalų, toliau kelionės 
tęsti negalėjo ir turėjo nu-

; 
manche" (Pa-30) lėktuvu, pa
vadintu „Lituanica 70". Dėl 
informacijos stokos, lakūnus 
pasitiko mažas būrelis žmo
nių, o jų tarpe LR generalinis 
konsulas Čikagoje A. Dauno-
ravičius. Amerikoje gyvenan
tys artimieji, JAV LB Le-
monto apylinkės nariai. Juk 
galėjome juos sutikti su gė
lėmis ir didele pagarba. Beje, 
PLC gegužines metu. kurion 
atsilankė lakūnai, Stasės 
Jagminienės iniciatyva buvo 
surinkta aukų lakūnų para
mai. Smagu, kad žmonės 
suprato ir palaikė šią bičiu
lišką iniciatyvą. 

Liepos 20 dieną Amerikos 
Lietuvių architektų ir inži
nierių sąjungos (ALIAS) 
Čikagos skyriaus nariai ren
gia iškilmingą Dariaus ir 
Girėno skrydžio per Atlantą 
70-mečio sukakties pami
nėjimą Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijoje ir prie Da
riaus ir Girėno paminklo 
Marąuette Parke. Mišių pra
džia — 10 v.r. 

Visaip lietuviai garsėjame 
savame ir kituose kraštuose. 
Kokia laime, kad doru ir pasi
aukojamu darbu ar žygdarbiu 
garsinama mažyte šalele Lie
tuva, kurios sparnuoti sunūs 
— mūsų pasididžiavimas, — 
aukso raidėmis įsirašė į 
pasaulio oro erdves užkaria
vimą humaniniams tikslams. 

Ligija Tautkuvienė 

gyvenimą ir sėkmes Ameri
koje. O kodėl, pagalvojau, ne
pakalbinus „tikro" amerikie
čio, kodėl nepaklausinėjus jo 
apie jo paži.ūras, nuomones ir 
įspūdžius apie užsieniečius 
Amerikoje. Pažįstu žmogų, 
kuris šiais klausimais yra ar 
tik ne ekspertas. Šiandien 
kalbinu jį ir prašau mūsų 
skaitytojams prisistatyti. 

— Esu Roger Fargo. Gi
miau ir gyvenu Jungtinėse 
Valstijose. Vaikystėje buvau 
įvaikintas, išaugau geroje šei
moje. Nežinau, kokios mano 
šaknys, kokių tautų kraujo tu
riu. Sakau, esu tikras ameri
kietis. Esu baigęs keturis ko
ledžus. Ekonomistas, statisti
kos specialistas. Dirbau dide
lėse kompanijose (ryšių, sveika
tos apsaugos). Buvau vedęs, su 
žmona išauginom keturis vai
kus. Dabar esu pensininkas. 

— Kaip Jums atrodo, ko
kia tipiška amerikiečių laiky
sena užsieniečių atžvilgiu ir 
kodėl? 

— Žmonės iš kitų šalių, iš 
kitų kultūrų yra skirtingi ne
gu mes. amerikiečiai. Užsienie
čiai kitaip atrodo, kitaip elgiasi, 
kitaip galvoja, ir ne visada ži
nai, ko iš jų laukti. Užsienietis 
amerikiečiui yra nenuspėja
mas, ne ,,savas". Jei pradėsi 
su tokiu pokalbį, gali įsivelti į 
diskusiją. Nėra taip. kad ame
rikiečiai labai mėgtų atvirai 
reikšti savo pažiūras, juo labiau, 
kalbėdamiesi su tais. kurių ge
rai nepažįsta. Dauguma ven
gia nuomonių susidūrimo. Man 
suprantama mano tėvynainių 
atsargi atstumo išlaikymo 
užsieniečių atžvilgiu pozicija. 

— Bet Jūs pats nesišalina-
te užsieniečių, nevengiate su 
jais pokalbių ir nebijote reikšti 
savo pažiūrų? Kodėl, jei leisit 
paklausti. Jūs — tokia išimtis9 

— Ne. aš nevengiu. Manau. 
čia ..kalti" mano tėvai. Jie 
turtingi, išsilavinę žmonės, pri
klausė Rochester, NY, kur gy
venom prieš Antrąjį pasaulinį 
karą. elitui. Buvo labai reli
gingi, aktyvūs bažnyčioje, rė
mė krikščioniškąsias misijas už
sienio šalyse. Rėmė ir atvyks
tančius į JAV imigrantus. Už
sieniečiai buvo dažni svečiai 
mūsų namuose. Kai kurie jų 
kurį laiką su mumis mūsų 
namuose gyvendavo. Be to. su 
tėvų šeima daug keliavome: 
aplankėme visas 50 JAV vals
tijų, pabuvojome Kanadoje. Mek
sikoje. Nuo mažų dienų tėvų 
namuose ir kelionėse man tek
davo bendrauti su daugeliu 
įvairių tautybių, religijų ir įsi
tikinimų žmonių. Dėka tokios 
patirties, man užsieniečiai 
visada buvo ir yra „savi". 

— Jūs pats — prisiekęs 
keliautojas. Kokiose šalyse 
esate pabuvojęs? 

— Kaip turistas esu lankę
sis Anglijoje, Prancūzijoje. Ško
tijoje. Atostogavau Ispanijoje, 

^ 

• Birželio 25-ąją sukako 
dešimt metų vienam atkur
tųjų valstybingumo simbolių 
— litui. 

• Lietuvos banko vyriau
siasis ekspertas, KGB agentas 
..Detalė" — R. Purtulis. už 
sugadintus litus ir valstybės 
nuostolius nuteistas dvejiems 
metams lygtinai, dabar yra 
Europos rekonstrukcijos ir 
plėtros banko vyriausiasis 
bankininkas Lietuvoje. 

• Teisme buvusio V. Baldi-
šio kaltė del lito gamybos žlug
dymo ir jos finansavimo 
machinacijų nebuvo įrodyta. 

• S. Kropas, vadovavęs 
Aukščiausiosios Tarybos — 
Atkuriamojo Seimo laikinajai 
komisijai, kuri tyrė Lietuvos 
banko ir V. Baldišio veiklą. 
Tuo pat metu S. Kropas buvo 

neseniai sugrįžau iš kelionės 
po Kiniją. Japoniją. Korėją, Viet
namą, Australiją. Mane visa
da domino kitos kultūros, kitos 
šalys. 

— O su kokių tautybių žmo
nėmis Jums teko bendrauti 
savo šalyje? 

— Amerikoje teko ben
drauti su korėjiečiais, kinais, 
turkais, vengrais, japonais, 
libijiečiais. Pažinojau vokie
čių, suomių, Izraelio žydų, ira
niečių, žmonių iš Australijos, 
Gvinėjos, Nigerijos, Puerto 
Rico, Ukrainos ir Indijos, o 
dabar štai ir iš Lietuvos. Iš jų 
su vienais mokiausi, su kitais 
dirbau, treti buvo mūsų nuo
mininkai. Su ketvirtais susi
pažinom per misija, su penk
tais per draugus. Dar su ki
tais suėjau į pažintį laimingo 
atsitiktinumo dėka. Apskritai, 
pamatęs užsienietį, visada, jei 
tik yra proga, stengiuosi jį 
pakalbinti. 

— Kaip apibūdintumėte 
skirtingų Jums žinomų Ame
rikoje gyvenančių tautybių 
žmones? 

— Iš mano patirties, kinie
čiai yra draugiški, malonūs, 
tačiau „uždaros" kultūros žmo
nės. Amerikoje jie sukuria 
savo bendruomenes ir jose gy
vena. J<e gyvena šalia, bet ne 
kartu su amerikiečiais. Korė
jiečiai, atvirkščiai, gyvena pa
vieniui ar šeimomis tarp ame
rikiečių. Korėjiečiai labai sa
varankiški, jų nuostata yra 
„viską galiu pats": jie ne
laukia pagalbos iš savo tautie
čių. Graikai — darbštūs, labai 
sėkmingi verslo žmonės, atsi
davę savo šeimai ir bendruo
menei, labai remiantys vieni 
kitus. Vietnamiečiai... Susida
riau įspūdį, kad jie mėgsta 
šilumą, ryžius, ir mašinas. 
Mano pažįstamas vietnamietis 
gyveno bute, prišildytame iki 
90 F. Tuščio, mano akims, t.y. 
beveik be baldų, kambario 
viduryje stovėjo maišas ryžių, 
o už lango — dvi to paties mo
delio ir markės, bet skirtingų 
spalvų mašinos. Niekada ne
supratau, kodėl jam prireikė 
jų dviejų. Apie lietuvius daug 
nežinau, negaliu pasakyti, tik 
mačiau, kad moterys bei 
merginos gražios ir lieknos. 

— Kas. Jūsų nuomone, 
bendra visiems užsieniečiams? 
Kuo jie skiriasi nuo ame
rikiečių? 

— Žmonių iš kitų šalių 
skirtinga kultūra ir skirtinga 
vertybių sistema. Užsieniečiai 
ištikimi savo kultūrai ir šei
mos vertybėms. Jie laikosi sa
vo tautiečių, deda daug pas
tangų, kad išlaikytų savo tau
tinį identitetą. Amerikiečiams 
tai neaktualu, amerikiečiai gy
vena ir tų dalykų neakcentuoja. 

— Ką apskritai manote 
apie užsieniečius imigrantus 
Amerikoje? 

— Apskritai užsieniečiai 

ĮDOMU LIETUVOJE 
Lietuvos banko neetatinis 
konsultantas, gaunantis iš jo 
atlygį. S. Kropas, pirmasis įro
dęs, kad norint paslėpti aferą 
dera įkurti parlamentinę ko
misiją, pasibaigus kadencijai 
gavo šiltą vietą Lietuvos ban
ke, o šiuo metu dirba Vašing
tone. Tarptautiniame valiutos 
fonde. 

• Neprapuolė ir vienas 
aktyviausių V. Terlecko rėks
mingos ir agresyvios V. Baldi
šio įvaizdžio formavimo gru
pės narių A. Rudys: jis buvo 
šiltai įsitaisęs greta.skaidriau-
sio Lietuvos politiko — prezi
dento V. Adamkaus. 

• Atgimusio lito krikšta
tėvis R. Visokavičius lito ju
biliejų sutiks be darbo — šis 
patyręs bankininkas neberei
kalingas valstybei (gal bus pa-

imigrantai yra darbštūs ir mieli 
žmonės. Jiems Amerikoje pa
tinka, jiems patinka naujas 
kraštas. Jie dėkingi Amerikai 
už suteiktas galimybes. Jie 
tomis galimybėmis naudojasi: 
mokosi, plečia akiratį, baigę 
studijas, gauna darbus ir daug 
ir nuoširdžiai dirba. Uždirbę 
sugeba neišleisti. Buvau nu
stebęs, sužinojęs, kad kuklias 
pajamas turinti šeima daug 
sutaupė. Imigrantams čia se
kasi, jie sparčiai, žymiai spar
čiau negu amerikiečiai — žen
gia pirmyn. Užsieniečių kultū
ra, vertybės ir gyvenimo patir
tis kurią jie įgijo, gyvendami 
savo šalyje, iš vienos pusės ir 
Amerikoje ekonominės gali
mybės iš kitos, daro juos stip
rius. Nors... ir tarp užsieniečių 
yra kietų riešutėlių. Yra tekę 
sutikti tokių, kurie nėra labai 
patenkinti Amerika ir ją pa
kritikuoja. 

— Kaip į tokius neigiamus 
pasisakymus reaguojate? 

— Kritiniai pasisakymai 
apie Ameriką mane. amerikie
tį, nuteikia nemaloniai. Kar
tais net supykstu. Pirmas įs
pūdis: jei atvažiavai į šitą šalį 
ir čia gyveni, tai būk patenkin
tas. Jei esi nepatenkintas, jei 
tau kažkur kitur geriau, va
žiuok iš kur atvykęs. Aš daug 
skaitau, žinau apie kitas šalis. 
Galiu paberti ir paberiu faktų 
apie Stalino Rusiją, Kubą. Ar 
ten buvo geriau, kada tironai 
tūkstančiais žmones žudė? O 
gal geriau šiandieninėje Len
kijoje, kur visur, kur eini: pas 
gydytoją ar valdininką. — rei
kia neštis kyšį? Gal šiandien 
geriau Meksikoje, kur valdo 
vietinė policija? Palyginus su 
minėtomis šalimis, Amerikoje 
yra tvarka. Tiesą rasti, žino
ma, nėra lengva. Nieko nepri
imu už gryną pinigą, neskubu 
keisti savo nuomonės. Ta
čiau... Įsiklausius tuose ne vi
sada teigiamuose užsieniečių 
pasisakymuose apie Ameriką 
yra tiesos. Gindamas savo tie
są apie savo šalį, kartais pasi
juntu kaip tas katinas, kuris 
nė už ką neprisipažins suėdęs 
kanarėlę... 

— Ar tie užsieniečiai, ku
riems ne viskas patinka šiame 
krašte, ir tie, kurie turi kriti
nių pastabų apie Ameriką, tik
rai turėtų grįžti į savo kraš
tus0 

— O. ne, ne! Užsieniečiai 
— tai amerikietiško gyvenimo 
druska ir prieskoniai. Be jų 
gyvenimas būtų neįdomus. 
Man patinka tie kitokie, kitaip 
mąstantys žmonės. Su jais 
bendrauti yra įdomu, pokal
biai su jais praturtina, pade
da man pažvelgti kitomis. — 
jų. užsieniečių. — akimis į 
Ameriką ir apskritai į gyven
imą. Dėkoju likimui, kad 
gyvenime sutikau tuos žmones 
užsieniečius, kuriuos sutikau. 

— Ačiū Jums. Roger, už 
pokalbį. 

Kalbėjosi 
Dalia Kairiūkštienė, PA 

*kD 

skirtas ambasadoriumi Kaza-
chijon0!) 

• Masinė valdžios viduri
nės grandies administracinė 
korupcija nebuvo įmanoma be 
politinės. Kada ji prasidėjo0 

Gal tada. kai vienas agrarinės 
politikos ideologų A. Būdvytis, 
gyvendamas Dotnuvoje, neva 
įkūrė valstiečių ūkį Molėtų 
rajone, o jo atsikelto į gražiau
sias apylinkes sklypo kaimy
nu, anot žiniasklaidos. tapo Sei
mo Teisės ir teisėtvarkos ko
miteto pirmininkas A Sakalas? 
Todėl valstybė šiandien atrodo 
tokia bejėgė ir sutrikusi. 

įs irengta perfrazuojant Valdo 
Vasiliausko komentarus žurnalistes 

Ei Vainauskienės knygai 
„Skandalingoji hto istorija" 

B Vainauskienės knyga sugrąžina prie 
jaunos a tkur tos valstybes ištaku. 

k.ti huvo klojami jos pamatą: L.T. 

mailto:biciulyste@aol.com
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V I E N Y B E — G A L Y B E 

Liepos 17 dienu Lietuvoje 
minima kaip Pasaulio lietuvių 
vienybės diena. Nedidelė mū
sų tauta, bet, išsibarstę po vi
są pasaulį, nepamirštame, 
puoselėjame ir didžiuojamės, 
kad galime vadintis lietuviais. 

O ar atsimenate Lietuvos 
himną, vaikučiai? Lietuvos 
himno autorius dr. Vincas Ku
dirka himną užbaigia reikš
mingais ir crasmingais žo
džiais: 

Tegul saulė Lietuvoj 
tamsumus prašalinu 
Ir šviesa, ir tiesa 
mūs žingsnius telydi. 

Tegul meilė Lietuvos 
dega mūsų širdyse, 
vardan tos Lietuvos 
vienybė težydi! 

P A T A R L E S A P I E 
V I E N Y B E 

Vienas mūšio lauke ne 
karys. 

Vienas žodis ne šneka, 
vienas vyras ne talka. 

Vienas vyturys pavasario 
nepadarys. 

Vienas už visus, visi už 
vieną. 

Vienas medis dar ne 
miškas. 

L I E T U V I A I S E S A M E M E S GIMĘ. . . I S T O R I J A I R P R I E Š I S T O R E 

Lietuva - mažutis kraš
tas; kuriame gimėme. Nesvar
bu, kurioje šalyje begyven
tume, labai svarbu nepamiršti 
savo tėvynės. Daugelis mūsų 
paliko savo kraštą, draugus ir 
išvykome gyventi svetur. Čia 
sutikome naujus draugus, 
mokomės svetimos kalbos, 
tačiau neturime užmiršti savo 
gimtų namų, gimtos kalbos. 

Amerika - didelė šalis, ku
rioje gyvena įvairių tautybių 
žmones. Kiekviena tauta turi 
savę tradicijas, papročius, 
tačiau mes, lietuviai, prival
ome nepamiršti savo tradicijų 
ir kalbos. Kiekvienas turime 
didžiuotis savo šalimi, žinoti 
jos istoriją. Bukime savo tau
tos patriotais, juk lietuviais 
esame mes gimę... 

Benas Kozzninas, 5 skyrius, 
Čikagos lituanistinė mokykla 

Lietuva - tėvynė mūsų. 
Mes ten gimėme, užaugome ir 
gyvenome tam tikrą gyvenimo 
dalį. Lietuvoje yra mūsų pro
tėviai ir seneliai. Nesvarbu 
kur gyvenčiau, visuomet Lie
tuvoje jaučiuosi kaip namie. 
Atrodo, Lietuvoje medžiai ki
taip kvepia ir Baltijos jūros 
bangos šnara paslaptingą 
melodiją. Sava lietuvių kalba 
labai maloni. Juk lietuviais 
esame mes gimė... 

Justina Tveragaitė, 5 skyrius, 
Čikagos lituanistinė mokykla 

Lietuva - labai žalias 
kraštas. Lietuvoje graži gam
ta. Vasarą miškuose būna 
daug uogų. Vilniuje daug gra
žių pastatų ir bažnyčių. Lie
tuvoje žmonės mėgsta dainuo
ti liaudiškas dainas. 

Viltė Baliutavičiutė, 
2a skyrius 

Čikagos lituanistinė mokykla 

Jeigu man reikėtų papa
sakoti kitataučiui draugui 
apie mano tėvynę Lietuvą, aš 
papasakočiau apie dvi nuo
stabias upes - Nemuną ir 
Nerį. Kaip šios dvi upės teka 
per visą Lietuvą, kaip praside
da nuo mažiausių pelkių, 
upelių ir išauga į dvi didžiau
sias upes ir galiausiai pasi
baigia Kuršių mariose. Aš pa
pasakočiau apie nuostabias 
pilis, kurias Lietuva turi nuo 
neatmenamų laikų. Aš papa
sakočiau legendas apie tai, 
kaip jos buvo pastatytos. Aš 
taip pat papasakočiau apie 
miškus, žvėris ir paukščius. 
Kokie nuostabūs miškai Lie
tuvoje, kiek ten visko auga -
grybų, uogų. net akys raibsta. 
Kiek įvairiausių žvėrelių gy
vena miškuose - lapių, vilkų, 
meškų ir net stumbrų. Aš tiek 
visko papasakočiau savo draugui! 

Žanas Girdo, 6 skyrius, 
Čikagos lituanistinė mokykla 

L I E T U V O S M I E S T A I 

PANEVĖŽYS 

Panevėžio herba< - sidab
riniame lauke raudoni vartai 
su trimis bokšteliais. Tokie tri-
bokščiai vartai yra senuose 
Panevėžio antspauduose. Matyt, 
jie simbolizuoja miesto vartos. 

yra ..Ekranas", gaminantis 
kineskopus, linų, stiklo fab
rikai. ..Kalnapilio"' alaus da
rykla. Veikia Kauno techni
kos universiteto Panevėžio fa
kultetas, kraštotyros muzie
jus. Svarbiausias architek
tūros paminklas - Kristaus 

Pirmą kartą Panevėžio 
miestas paminėtas Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio Alek
sandro (1492 - 1506)1503 m. 
rašte. XVI a. dešiniajame Ne
vėžio krante ėmė kurtis 
dabartinis Senamiestis. 

Panevėžys yra penktas 
pagal dydį miestas Lietuvoje 
Panevėžys taip pat svarbus 
pramonės ir kultūros centras. 
Didžiausia miesto gamvkla 

Karaliaus katedra. 
Miestą išgarsino režisie

r i u s J. Miltinio vadovauja
mas dramos teatras. Apie jį 
žinojo, atvažiuodavo žiūrėti spek
taklių, rašydavo apie juos ne 
tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. 

Mieste veikia Baltoskan
dijos akademija, propaguojan
ti Baltijos ir šiaurės šalių 
kultūrą. 

Panevėžio 
kraštotyros 
muziejaus 

eksponatas. 

A P I E L A I K R A Š Č I U S 

Laikraštis yra periodinis 
leidinys, teikiantis skaityto
jams aktualių įvykių informa
ciją. Pagal periodiškumą laik
raščiai skirstomi į 

dienraščius 
savaitraščius 
dvisavaitinius. 

Į D O M Ū S F A K T A I 

Pirmasis laikraštis pradė
tas leisti 725 m. Kinijoje. 

Pirmieji laikraščiai Euro
poje - „Aviso" ir „Relation" -
buvo išleisti 1609 m. Vokie
tijoje. 

Lietuvoje pirmasis laik
raštis lietuvių kalba - „Nusi
davimai Dievo karalystėje" -
pradėta leisti 1823 m. Ka
raliaučiuje. 

Manoma, kad šio leidinio 
išėjo tik 2 numeriai. Tačiau 
minėto laikraščio nėra išlikę. 

JAV pirmasis lietuviškas 
laikraštis buvo „Gazieta Lie-
tuviszka. Rasztas paszwestas 
del lietuwniku Amerikoje", 
pasirodęs 1879 m. rugpjūčio 16 d. 

Pirmasis laikraštis di
džiojoje išeivių kolonijoje Či
kagoje buvo 1886 m. J. Gir
niaus išleistas ir redaguotas 
..Želmuo". 

Dienraštis ,JDraugas" pra
dėtas leisti 1909 m. ir išliko 
iki šių dienų. 

Istorija 

Istorija - mokslas apie 
žmonijos praeitį. Apie genčių, 
tautų praeitį sužinoma iš 
istorijos šaltinių. Jie būna 
daiktiniai ir rašytiniai. 

Daiktinių šaltinių ieško 
archeologai. Jie kasinėja seną
sias gyvenvietes ir randa 
žmonių naudotų daiktų arba 
jų liekanų: ginklų, įrankių, 
drabužių, papuošalų. 

Rašytiniai šaltiniai - se
nieji metraščiai, kronikos. Dar 
yra kitų šaltinių. Juos galima 
vadinti dvasiniais. Tai tau
tosaka: pasakos, padavimai, 
legendos, dainos. 

Visa tai tyrinėja istorikai 
ir sužino žmonių gyvenimo 
faktus nuo seniausių laikų iki 
mūsų dienų. 

Priešistorė 

Kad galėtume nustatyti 
istorijos įvykius, reikia mokėti 
skaičiuoti laiką. Todėl laiko 

A B C P A T I E M S 
M A Ž I A U S I E M S 

U 
Raidelę U, vaikučiai, jums 

išmokti padės Danutės Lip-
čiūtės-Augienės ketureilis: 

Ugnies liežuviai dangų 
raižo, 

Ugniagesių štai mašina. 
Užpils jie vandeniu šį 

gaisrą, 
Ugnis pavirs šlapia bala. 

KAS AUGA 

Auga eglės 
Žalios žalios, 
Auga Algis, 
Auga Dalius. 

Auga žolės, 
Auga gėlės, 
Tik neauga 
Akmenėlis. 

tarpai skirstomi į šimtmečius 
arba amžius (po 100 metų), 
paskui į tūkstantmečius (po 
1000 metų). 

IV a. buvo susitarta visą 
laiką skirstyti į didesnius tar
pus: iki Kristaus gimimo ir po jo. 

Žmonijos gyvavimas iki 
rašto atsiradimo (maždaug 3500 
m. pr. Kr.) vadinamas priešis
tore. 

Priešistorijos laikotarpiu 
Lietuvos teritoriją dengė apie 
1-3 km storio ledynai. Jokios 
augmenijos ar gyvūnijos nega
lėjo būti. Vėliau ledynų pak
raščiais vaikščiojo ilgais gau
rais apžėlę mamutai. Jų griau
čių liekanų rasta Vilniuje, prie 
Kauno. Šilutės ir Kretingos 
rajonuose. 

Orai šilo, ledynai traukėsi, 
išrausdami ežerus, sustumda-
mi kalvas. Ėmė rastis skurdi 
augmenija: samanos, kerpės, 
žemaūgiai karklai, berželiai. 

Pirmieji gyvūnai buvo 
šiaurės elniai, šiaurinės lapės 
ir zuikiai. 

A P I E U O G A S 

Šiltą vasarą vaikai mė
gaujasi gamtos gėrybėmis -
uogomis ir vaisiais. O ar ži
note, kokių Lietuvoje prisirpsta 
uogų. prinoksta vaisių, iš kur 
atsiradę jų pavadinimai? 

VAISIUS - lietuviškas 
žodis, kildinamas nuo veiks
mažodžio veisti. 

UOGA - dar senesnis 
žodis, būdingas ne tik bal
tams, bet ir slavams. 

Vytė Nemunėlis 

Žodis uoga padėjo atsiras
ti ir kitiems, sudurtiniams, 
uogų pavadinimams. 

Žemuogė, t.y. „žemės uo
ga", arba gervuogė, t.y. „ger
vės uoga" (gal žmonėms atro
do, kad jas gervės mėgsta, o 
gal tiesiog čia yra „gera uo
ga"). 

Avietė - skani, saldi, visų 
mėgstama uoga, auganti ant 
aukštokų krūmų. Jos vardas 
visiškai lietuviškas. 

Visų žinoma ir renkama 
yra saldžiarūgštė miško uoga 
mėlynė. Jos vardas siejamas 
su spalvos pavadinimu - mė
lyna. 

Skani vertinga sausų šilų 
uoga yra bruknė Taip vadi
nama todėl, kad moterys uo-
gaudamos bruknių kekeles 
braukte braukia. 

Birželiui baigiantis pri
sirpsta didelės sultingos uo
gos braškės. Manoma, kad žo
dis braške lietuviškas ir gal 
turi kokį ryšį su veiksma
žodžiais braškėti ar barškėti. 

Serbentas - tikrai lietu-

Z A L G I R I O M U Š I S 
Kęstučio sunūs Vytautas. 

po ilgų kovų de! savo tė
viškės, 1392 m., tapo L; 
valdovu. Siekdamas laisvų 
rankų rytuose, 1398 n 
darė sutartį su kryžiuočių or
dinu, užleisdamas žemaičius. 
Žemaičiai buvo nepatenkinti, 
bet Vytautas ramino juos tar-
damas. kad laikui atėius. jis 
atsiims žemaičius ir sutriuš
kins kryžiuočius. Tas Saikas 
atėjo 1410 m. prie Žalgirio. 
Čia kryžiuočių ordinas buvo 
galutinai sutriuškintas. Tas 
legendinis mūšis. įvykęs 1410 
m. liepos 15 d., pavadintas 
„Žalgirio mušiu". 

A T S P Ė K M Į S L E S 

Iš namų eina, namo žiuri, 
eina iš lauko, laukan žiuri. 

Kitus pliekia, 
pats žviegia. 

Plieno ungury s kai mauna -
visą girią pargriauna. 

Visą vasarą eda, 
niekaip nerieda. 

Žvengia žirgas. 
akmeniu žabojamas. 

Valaidė laide 
žolelę baidė, 
namo parėjo, 
ant vartų pasikorė. 

) 

Š Y P S E N O S 
Mokykloje 

Berniukas dažnai vėluo
davo į mokyklą. Bet vieną 
žiemos rytą jis atėjo dar vė-

egu bet kada. Mokytojas 
įėjusį klasėn paklausė: 

- Kodėl taip vėlai? 
dien labai slidu. Kai 

:' į priekį, tai 
nuslystu du žingsnius atgal. 

- Tai kaip tu iš viso atėjai0 

- Aš apsisukau ir pradė
jau eiti namo... 

Mokytojas: 
- Koks gyvūnas yra bran

giausia.-'.' Pasakyk tu. An
tanuk. 

- Dramblys, pone mokyto
jau. 

- Kodėl9 

Todėl, kad jo visi kaulai 
iš dramblio kaulo. 

Neturto supratimas 
Mokiniams buvo duotas 

rašomasis darbas apie vargin-
-i-una. Milijonieriaus duk

tė mažoji Monika parašė: 
..Gyveno sau Amerikoje 

varginga šeima. Tėvas buvo 
i neturtingas. Mama taip 

pat buvo labai neturtinga. Jų 
as berniukas ir maža 

• gaitė buvo neturtingi. Net 
jų vairuotojas buvo labai 

- Visi trys sodo 
prižiūrėtojai nu\o neturtingi. 
Ir plaukimo baseino sargas -
taip pat buvo neturtingas. 
Visi visi šioje šeimoje buvo 

agi" 

Kas yra amerikietis 
Kinai aiškina, kas yra 
rikie'is. Tai esą žmogus, 

is verda vandenį, norė
damas išvirti arbatos, o pas
kui į ja deda ledų. kad ją at

lytų. Tai žmogus, kuris į 
: cukraus, kad ji 

būtų saldi ir vėliau deda citri-
j parugštėtu. 

Pranys Aiženas 
„1000 šypsnių" 

viskas žodis, kilęs iš veiks
mažodžio ..sirpti". sietino su 
indoeuropietiška šaknim. 
reiškusią „raudonas". 

O štai agrastas .; -ko 
linys iš kaimynų slavų. Senkų 
„agrest", baltarusiu 
riast". Pasiskolinti ir pava
dinimai: vyšnia, slyva 

Be abejones, žinomiausi 
lietuvių sodo vaisiai yra 
obuolys ir kriaušė. Abu 
džiai tikrai lietuviški 
viski, turintys gausių 

- indoeuropiečių 
kalbo:-e. Tik nevarimkim kriau
šes grūšt ar grūšia. nes tai iš 
slavi reikalo paimti žo-

Docentas Jonas Šukys 

Mantas Kugauda 
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GRAŽI MŪSŲ LIETUVA (4) 

Liepos 5 d., kaip ir per vi
sas dienas, tenka sušlapti. 
Laimingu būdu sužinojau apie 
ordinų ir medalių įteikimą 
Prezidentūroje. Nuskubėjau į 
Prezidentūrą. Spūstis žmonių. 
Daug gavėjų ir dar daugiau jų 
šeimos narių. Šį kartą ordi
nais buvo apdovanoti tik 3 as
menys iš JAV: Rita Kliorienė 
iš Clevenado. Faustas Strolia 
iš Čikagos ir Audronė Gross ir 
jos vyras iš New Yorko. Rita 
Kliorienė apie apdovanojimą 
sužinojo būdama Lietuvoje, 
prieš dvi dienas. Buvo jos visa 
šeima: vyras ir du vaikai. 
Spėju, kad muzikas Faustas 
Strolia gavo pranešimą per vė
lai ir jis ordino neatsiėmė. Ma
lonu buvo dalyvauti Preziden
tūroje ir pasveikinti muzike 
Ritą Kliorienė. 3 vai. p.p. aikš
tėje prie Katedros, minint vals
tybes dieną ir Mindaugo ka
rūnavimo 750-asias metines, 
buvo pagerbti didieji Valdovų 
rūmų atstatymo rėmėjai. Gro
jo pučiamųjų orkestras, daly
vavo premjeras Algirdas Bra
zauskas ir didelis būrys žmo
nių. Išeivis filantropas Juozas 
Kazickas įteikė kasmetinę 
konkurso nugalėtojo premiją. 
Tema istorinė. Staiga pra
pliupo lietus. Lijo per visas 
iškilmes. Visada gerai turėti 
lietsargį. Po savo lietsargiu 
priėmiau dr. Kazį Ambro-
zaitį. Sušlapome abu. O kiti 
buvo išmaudyti kaip reikiant. 
Po iškilmių Valdovų rūmų rė
mėjams Kazickai savo rūmuo
se Vilniaus senamiestyje su
rengė priėmimą, vaišes. Priė
mime dalyvavo garbingi Vy
riausybės svečiai ir didieji rė
mėjai. Buvo keletas JAV išei
vijos atstovų. Ten susipažinau 
su Vilniaus meru Artūru 
Zuoku ir pakviečiau jį atvykti 
į Čikagą. Jis mielai priėmė 
kvietimą ir tikiu, kad rudenį 
merą Zuoką matysime savo 
tarpe. 

Nesalėjau pasikeisti su
šlapusių drabužių, bet kiek 
pradžiūvusi turėjau eiti į pre
zidento Rokando Pakso priė
mimą Prezidentūros kieme, 
kur turėjau pakvietimą. Pri
ėmime dalyvavo daugiau kaip 
1.500 išsipuošusių svečių. 
Man yra tekę anksčiau daly
vauti panašiose prezidento 

Valdo Adamkaus vaišėse, bet 
būdavo daug mažiau svečių. 
Tačiau šį kartą mažiau buvo 
kviesta svečių iš išeivijos. Vai
šes ruošė „Stiklių" restoranas. 
Vaišių stalai, valgiai ir gėri
mai buvo nušluoti nepraėjus 
nė porai valandų. 

Ilgai neužsibuvau. Pasi
sveikinusi su pažįstamais ir 
kai kuriais garbės svečiais, su 
sesute Margarita išskubėjo
me į Tautinių šokių šventę. 
Tuo metu Trakų pilyje buvo 
parodyta opera „Pilėnai". 
Nors bilietus turėjau ir į ope
rą, bet šio renginio teko atsi
sakyti. 

9 vai. vakare „Žalgirio" 
stadione prasidėjo pasaulio 
lietuvių šokių šventės progra
ma „Gyvybės žalias medis". 
Šoko apie 7,000 įvairaus am
žiaus šokėjų. Nepaprasta šo
kių šventė. Ką gali ir sugeba 
— suorganizuoti ir pasauliui 
tokį renginį! Vaizdas neapsa
komas. Reikia bent kartą gy
venime pamatyti ir didžiuotis 
esant lietuviu. Visi šoko gro
jant orkestrui. Buvo pakili vi
sų nuotaika. Vietiniai tautie
čiai sakė, kad tokia iškili šo
kių šventė buvo pirmą kartą. 

Šventė baigėsi apie vidur
naktį. Visa minia traukė prie 
Neries pasveikinti naująjį 
Karaliaus Mindaugo tiltą. 12 
v. nakties prasidėjo naujos 
iškilmės, kalbos, „degė" Neris, 
o pats miestas skendo dūmuo
se. Iš upės tryško fontanai, 
degė šviesos ir buvo paleista 
tūkstančiai liepsnojančių deg
lų. Renginys pavadintas ..Upė 
sveikina tiltą". Pirmieji nau
juoju Karaliaus Mindaugo til
tu pravažiavo penktos klasės 
BMW automobiliai. 

Teko sušlapti, išdžiūti ir 
nepavargus parsirasti į namus 
gerokai po vidurnakčio, apie 1 
vai. nakties. Atrodo, nuovar
gio kaip nebūta. Viskas atsi
liepė po kelių dienų. Nesigai
liu, nes galėjau visur dalyvau
ti. 

Liepos 6 d. Valstybes die
na pradėta vėliavų pakėlimo 
iškilmėmis. Po 750 metų į Lie
tuvą sugrįžo karalius Min
daugas. Vidurnaktį buvo ati
darytas karaliaus Mindaugo 
tiltas, o sekmadienį priešais 

Gražus mūsų Lietuvos atžalynas. . . 

Nacionalinį muziejų atideng
tas vieninteliam Lietuvos ka
raliui Mindaugui skirtas granito 
paminklas. Iškilmėse dalyva
vo garbingi svečiai iš kitų val
stybių ir Lietuvos Respub
likos vadovai. Dalyvavo minia 
žmonių. Vilniaus gatvėmis 
vaikštinėjo karaliai, hercogai, 
prezidentai. Jubiliejaus vaka
rais padangę nušviesdavo 
fejerverkai. O kaip nuostabiai 
širdį kuteno visa tai matant. 
Kokia graži Lietuva su sostine 
Vilniumi. Išradingi mūsų tau
tiečiai priešais prezidentūrą 
sukūrė karališkąją karūną iš 
gėlių žiedų. Karūna tviskėjo 
saulėje tartum aukso su nu
sagstytais brangakmeniais. 
Šiai karūnai buvo sunaudota 
15,000 įvairių žiedų, o vidurys 
apkaišytas ąžuolo lapais. Prie 
jos dirbo 12 gėlininkų. Karū
nos aukštis — trys metrai, o 
skersmuo — 7,5 metrai. Po iš
kilmių žmonės vaikščiojo ke
lias dienas, įsiamžindami foto 
nuotraukose. 

Karaliaus Mindaugo karū
navimo progai kompozitorius 
Kipras Mašanauskas sukūrė 
..Karūnavimo giesmę". Aidint 
giesmės garsams, buvo ati
dengtas granito paminklas, 
„Karalius Mindaugas soste". 
Prezidentas Rolandas Paksas, 

Algirdo Sabaliausko (Elta) nuotrauka. 

atidengdamas paminklą, kal
bėjo, kad karalius Mindaugas 
įvedė Lietuvą į Europos tautų 
tarpą. Jis sakė: „Nusilenkime 
protėviams už' neįkainojamą 
jų palikimą". 10 vai. ryto sos
tinės Arkikatedroje kardinolas 
Audrys J. Bačkis aukojo šv. 
Mišias. Savo pamoksle jis pa
brėžė, kad Lietava taip pat mi
ni ir krikšto dieną. Tačiau ap
gailestavo, kad šiuo metu 
krikščioniško? Vertybės Lietu
voje yra nuvertintos. 

I visas iškilmes teko sku
bėti, būti minioje ir iš tolo ste
bėti. Apie 3 vai. p.p. su gimi
nėmis išskubėjau į Vingio par
ką. Krantinėje laukėm Dainų 
šventės dalyvių parado. Para
das užsitęsė 3 su puse valan
dos. Eisenai/ atrodo, nebus 
galo. Žygiavo įvairūs chorai, 
orkestrai. Plojom ir skarida-
vom, ypač jaunimui ir chorams 
iš JAV. Pirmiausia ėjo rengė
jai, sekė dirigentai, kurių tar
pe — mūsų muzikai — Darius 
Polikaitis ir Rita Kliorienė. 
Šaukiau iš visų jėgų ir dar gi
minės padėjo. Kažin, ar mūsų 
brangūs muzikai girdėjo? Bet 
tas buvo svarbu, svarbu, kad 
mes juos pagerbėm. Nutirpo 
kojos nuo nepatogaus sėdėjimo 
atšlaitėje, bet nesigailėjau. 
Tokią dainininkų masę ma-

ŠILUVOS PRISIKĖLIMAS 
Šiluva yra Dievo dovana 

ne tik Kauno arkivyskupijai, 
bet ir visai Lietuvai. Jau nuo 
16 amžiaus Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo šventė trau
kė maldininkus į Šiluvą. Dar 
labiau išgarsėjo Šiluva po 
1608 m. Dievo Motinos apsi
reiškimo, kurio metu ji skun
dėsi, kad ten, kur buvo gar
binamas jos Sūnus, dabar 
ariama ir sėjama. Maldinin
kus į Šiluvą ypač traukė ste
buklingas Dievo Motinos su 
Kūdikiu ant rankų paveikslas. 
Šioje vietoje žmonės yra pa
tyrę daugybę Dievo malonių, 
ką liudija ne tik tikinčiųjų 
palikti votai. bet ir nemažė
jantis skaičius piligrimų, ku
rie kasmet aplanko Marijos 
šventovę. 

Sovietinė valdžia, tarsi 
nujausdama pavojų sau dėl 
žmonių pamaldumo į Šiluvos 
Dievo Motiną, visokiais bū
dais bandė kliudyti piligri
mams pasiekti Šiluvą, o kuni
gams — patarnauti atvyks
tantiems maldininkams. Per 
penkiasdešimt okupacijos me
tų buvo bandoma pašalinti Ši
luvą iš žmonių širdžių ir at
minties. Tačiau įvyko, kas ir 
turėjo įvykti: jau baigiame 
užmiršti sovietinius laikus, o 
4 i luvos garsas vis auga ir auga. 

Jono Tamulaičio nuotrunk.i 

2002 m. vasarą Šiluvoje 
pradėjau statyti Dvasinį cen
trą, kuris nuo rugsėjo mėnesio 
pradės savo pirmuosius gyva
vimo metus. Planuojame rug
sėjo mėn. 7 d. Šiluvos atlaidų 
metu šj Dvasinį centrą pa

šventinti. Jaukiais metais sto
jantieji į Kunigų seminariją 
šiame centre tirs savo pašau
kimą, studijuos dvasinę teolo
giją ir praeis pagrindinį dva
sinio formavimo kursą. Dievui 
laiminant centro statyba vyko 
labai sklandžiai ir visi darbai 
artėja į pabaigą. 

Dvasinio -centro statybą 
parėmė „Kirche in not". ,.Re-
novalis" „Religinė šalpa" ir 
daug gerų žmonių Lietuvoje ir 
užsienyje. Iki šio laiko staty
bai esu išleidęs 2,303.380 Lt. 
Kai bus užbaigti darbai, liku
sių sąskaitų apmokėjimui 
truks 1,157,700 Lt., kuriuos 
dar reikia surasti. Todėl dar 
kartą kreipiuosi į visus, kurie 
nėra abejingi dvasiniam Lie
tuvos prisikėlimui, prašyda
mas paramos, kad Bažnyčiai 
labai reikalingas projektas sėk
mingai būtų užbaigtas. Dėko
ju visiems jau parėmusiems 
statybą ir tiems, kurie parems 
baigiamuosius darbus. 

Jeigu nutartumėte prisi
dėti prie Dvasinio centro sta
tybos užbaigimo savo aukas 
galite siųsti per Religinę šalpą 
New Yorke, pažymėdami, kad 
auka skiriama Šiluvos Dvasi
niam centrui arba tiesiai Kau
no arkivyskupijai šiuo adresu: 

Kauno arkivyskupijos ku
rija (Šiluvos DC) 

A/s 76687086077 
Vilniaus bankas AB 
SWIFT: CBVI LT 2X 
Vilnius, Lithuania 

Arkivyak. Sigitas 
Tarnkcvičius 

čiau pirmą kartą. Neapsiėjo be 
lietaus. Eisenai dar nepasibai
gus, ėmė lyti. Lijo ir lijo. Lijo 
ant dainininkų, lijo ant diri
gentų ir lijo ant klausytojų. 
Tačiau Dainų šventė tęsėsi. 
Keitėsi dirigentai. Daininin
kai, nors šlapi, entuziazmo 
neprarado, prašydami kai ku
rias dainas kartoti. Koncerto 
metu vietomis šoko pramo
ginių šokių kolektyvas „Žuvė
dra". Trečioji Pasaulio lietuvių 
dainų šventė „MES" buvo 
didžiausias renginys istorijoje 
po atkurtos nepriklausomy
bės. Visą savaitę Vilnius 
skendo dainų ir šokių sūkury. 
O kiek kitų įvykių? Viskas vy
ko sklandžiai ir, atrodo, pagal 
planą. Nuveiktų darbų — ilgas 
sąrašas: paminklai, ritualai, 
parodos, dvasios- susikaupi
mas. Visa tai mus jungė — 
Lietuvą ir išeiviją. Tikėkime, 
kad mes būsime geresni Tau
tos piliečiai ir mus visus su
jungs LIETUVA. 

Penkias savaites jutau 
tautos pasididžiavimą ir vertę. 
Lietuvą pasaulis žino ir ji gali 
parodyti savo kultūrą ir tau
tines vertybes. Džiaugiuos, 
kad galėjau pati daug ką 
pamatyti. Ne visur sugebėjau 
dalyvauti, nes daug kultūrinių 
įvykių vyko tuo pačiu metu. 

Turėjau progos susitikti su 
Lietuvos Respublikos vadovy
bės asmenimis. Tačiau jie visi 
skuba, valandos suskaičiuo
tos. Susitikau su Kultūros 
ministre Roma Žekaitiene ir 
išdėsčiau mūsų kultūros prob
lemas. Tikėjausi gauti nors 
minimalios paramos, bet 
nesulaukiau. Nėra pinigų. 
Amerikiečiai yra turtingi ir 
jiems pagalba nereikalinga. 
Susitikime dalyvavo LB tary
bos pirm. Regina Narušienė ir 
dailininkė Magdalena Stan
kūnienė. Aplankiau Tautinių 
mažumų ir išeivijos departa
mento prie Lietuvos Respub
likos Vyriausybės generalinį 
direktorių Antaną Petrauską. 
Jo biudžetas gan nemažas, bet 
visa pagalba eina Rytų kraš
tams. Bandvsime susirašinėti. 

i 
Liepos 7 d. Lietuvos Res

publikos prezidentas Rolan
das Paksas Prezidentūroje 
priėmė JAV LB atstovų dele
gaciją, kurią sudarė: LB Kraš-
o valdybos pirm. Algimantas 
Gečys, valdybos sekretorė 
Teresė Gečienė, LB tarybos 
pirm. Regina Narušienė, Kul
tūros tarybos pirmininkė Ma
rija Remienė, LR Seimo ir 
JAV LB komisijos pirmininkė 
Liuda Rugienienė ir JAV nau
jųjų lietuvių atstovas Edvinas 
Gedrimas. Prezidentas mums 
paskyrė visą valandą laiko. 
Kiekvienas išsakėme savo rū
pesčius, jis ir pats dar klausi
nėjo. Atrodo, kad prezidentas 
suprato ir įvertino mūsų vizito 
prasmę. Rudenį jis lankysis 
New Yorke ir Jungtinėse 
Tautose, pasakys kalbą. Ta 
proga prezidentas nežada 
skubėti atgal į Lietuvą, bet 
pasiryžęs aplankyti kai ku
riuos LB telkinius. Aš tuoj pat 
jį pakviečiau atvykti į Čikagą, 
į solistės Violetos Urmanos 
koncertą. Prezidento patarė
jas koncerto datą užsirašė. 
Vizito pabaigoje prezidentas 
Rolandas Paksas pasirašė ir 
įteikė savo nuotrauką kartu 
su Prezidentūros medaliu. 

Liepos 8 d. Prasidėjo ofi
cialus PLB seimo atidarymas. 
Kiekvienas seimo atstovas ga
vo paketą su visa seimo infor
macija bei PLB leidinį. Į ati
darymą atvyko Lietuvos Res
publikos prezidentas Rolan
das Paksas, LR Seimo pirm. 

Artūras Paulauskas, kardino
las Audrys J . Bačkis bei kiti 
svečiai. Kiekvienas sveikino 
seimo atstovus ir linkėjo sėk
mingo darbo. Visų linkėjimai 
buvo nuoširdūs ir prasmingi. 
Tačiau man paliko atmintyje 
kardinolo sveikinimas, jis kvietė 
padėti išlaikyti Lietuvos jau
nimą dorą ir sąžiningą. Kar
dinolas dėkojo už labdarą. Jis 
kvietė, kad mes (užsienio lie
tuviai) liktume ir toliau to
kiais, kokiais esame: „dirbki
me ir kurkime kartu dėl ge
rovės Lietuvos". 

I PLB seimą suvažiavo 
atstovų iš 35 kraštų: nuo Vla
divostoko iki Pietų Amerikos. 
Lietuviai rūpinasi viso 
pasaulio globa — dvidešimt 
tūkstančių kilometrų atstu
mu. PLB seimas posėdžiavo 
intensyviai visą savaitę. Kiek
vieno krašto atstovai dėstė 
savo rūpesčius ir problemas. 
Rytų kraštų lietuvių proble
mos labai skirt ingos nuo 
Vakarų kraštų, ypač nuo JAV. 
Tačiau visų lietuvių bendras 
uždavinys yra išlikti lietuviais 
svetimuose kraštuose, įtrauk
ti naujai atvykstančius tautie
čius į LB gretas ir kiek įma
noma prisidėti, kuriant Lie
tuvos gerovę. Be to, seimo da
lyviai pritarė materialiai ir 
moraliai remti Valdovų rūmų 
atstatymą Vilniuje. 

PLB seimas išrinko naują 
PLB valdžią; valdybą, kon
trolės komisiją ir garbės teis
mą. Rinkti valdybos nariai 
išrinko PLB pirmininką —juo 
tapo Gabrielius Žemkalnis iš 
Australijos. Seimo narių tarpe 
buvo anksčiau dalyvavusių 
delegatų, o su naujais atsto
vais teko susipažinti ir ben
drauti. Po keturių dienų in
tensyvaus darbo, penktadienį, 
liepos 11 dienos vakare, įvyko 
atsisveikinimo pokylis „Crow-
ne Plaza Vilnius", buvusiame 
„Draugystės" viešbutyje. Šia
me vakare dalyvavo premje
ras Algirdas Brazauskas, bu
vęs prezidentas Valdas Adam
kus bei kiti valdžios atstovai, 
svečiai ir gausus būrys PLB 
seimo narių. Čia teko atsi
sveikinti su naujais draugais 
ir kiekvienas išėjome savais 
keliais nešti lietuvybės ugnį 
savo gyvenamuose kraštuose. 

Marija Remienė 

KNYGA NELYGI KNYGAI... 
Jau kuris laikas skaitau. 

vartau vieną leidinį ir negaliu 
juo atsigėrėti... „Tverečiaus 
kraštas", „Diemedžio" leidyk
la. Vilnius, 2001 metai. 

Tverečius yra nedidelis 
Lietuvos žemės kraštas pačia
me šiaurės rytiniame kampe, 
įsiterpusiame dabar į Balta
rusiją. Šisai pakraštys vadina
mas Dysnos kraštu; žemiau
sioji dalis — Padysniu. 

Irena Seliukaitė. šios kny
gos sudarytoja, artėjant Tve
rečiaus parapijos penkių šim
tų metų jubiliejui. įvado žody
je pabrėžia, kad Tverečiaus 
kraštas išugdė daug asmeny
bių, bet su šiuo leidiniu norėta 
už vis labiausiai iškelti pap
rastus žmones, ne tik dirbu
sius ir vargusius, bet kūrusius 
brangiausius prigimties tur
tus — laisvę ir gimtąją kalbą. 

Toje knygoje yra kelių au
torių rašiniai ir jų, atsimini

mai, kurie, nelyginant liturgi
nė seka, veda skaitytoją kiek
vienos gyvenvietės takais, kad 
nebūtų praleista nei viena pa
daryta skriauda okupantų 
laikmečiu, kai „buvo žudoma 
Lietuva, spjaudoma ir trypia
ma..." Tik okupantų žiauri sis
tema nesulamdė žmogaus sie
los; joje liko vietos Dievui. 

Tų autorių rašiniai yra 
skirtingi, giliai asmeniški, 
žvelgiant laiko perspektyva, 
jie kelia pasididžiavimą ir 
pagarbą, kad taip anuomet 
alinama buitis žmogaus dva
sios nepalaužė. Knyga „Tvere
čiaus kraštas" — tai auten
tiškas dokumentas. Jos pusla
pius vartydamas randi, kad 
Lietuva — garbinga valstybė, 
jos žmonės gynėsi kantriu 
pamaldumu, prisilaikė savitų 
papročių, tarmės ir gilaus lie
tuviško prigimimo. 

Knygoje yra gausu istori

nės medžiagos, būdingos ir 
daugeliui pasaulio kultūrų. 
Remiantis tais daviniais, mi
neralinės žaliavos Tverečiaus 
krašte yra nepaprastai vertin
gos. Suras ta aukso dulkių: 
aukščiausios kokybės molio, 
tinkamo plytų ir dailiosios 
keramikos gamybai. Didžia
salio telkinio žvyras yra pats 
geriausias betono ir kelių sta
tybai . 

Senų girių palikuonis, 
aukštas stambus ąžuorts Tve
rečiaus miestelyje yra visų 
praeivių dėmesio centras. Tė
vų tėvų atminimu čia visur ap
linkui augę dideli ąžuolų miš
kai. Manaip galvojant, knyga 
„Tverečiaus kraštas", kietais 
viršeliais, spalvota Tverečiaus 
bažnyčios nuotrauka yra 
vertingas indėlis į literatūros 
visumą. 

Stasė V. Pautienienė 
Los Angeles, C A 

ŽEMDIRBIŲ ULTIMATUMĄ VADINA POLITINIU UŽSAKYMU 

Atkelta iš 3 psl. 
kiek Vyriausybė beskirtų 

papildomų lėšų, visiems žem
dirbiams jų vis tiek neužteks, 
nes jau senokai tapo aišku, jog 
išsilaikyti vis aukštesnius ko-
kvbės ir kitus reikalavimus 

keliančioje rinkoje gebės tik 
stipriausieji. Ar įmanoma išei
tis iš šiuo metu susidariusios 
aklavietės? Pasak R. Vilpi-
šausko. Vyriausybė, viena ver
tus, turėtų keisti savo taktiką 
ir neskatinti . nepagrįstų 

žemdirbių lūkesčių, o patys 
žemdirbiai turėtų atsisakyti 
nusistovėjusių savo veiklos 
įpročių ir manymo, jog žemės 
ūkis yra išskirtinė ūkio šaka. 

Jūratė Damulytė 
LER 

DĖMESIO! DĖMESIO! 
Neseniai atvykote, ieškote darbo ar buto, tačiau skelbtis laikraštyje brangiai kainuoja7 Ne bėda. 

DRAUGAS jūsų skefcima išspausdins nemokamai. 
Tereikia paskambinti tei. 773-585-9500 ar užsukti į DRAUGO administracija adresu 

4545 W. 63 St„ Chkago, IL 60629. 



L i e t u v o s p r e z i d e n t a s p r a š o J A V K o n g r e s o p a r a m o s 
„ L a i s v o s i o s E u r o p o s r a d i j u i " 

A t k e l t a iš 1 ps l . arabų kalba steigti bei 3.4 mln. 
Ketinimus 2004 metais nu- JAV dolerių padidinti translia-

t r a u k t i „Amerikos balso" ir cijų \ Indoneziją, kurioje gyvena ir 
„Laisvosios Europos radijo" 
transliacijas į Rytų ir Vidurio 
Europos valstybes, t a rp jų ir 
Lietuvą, JAV administraci ja 
motyvuoja pasikeitusiais užsie
nio politikos tikslais. 

Kongresui pateiktame 2004 
metų biudžete užsienio radijo 
transliacijoms numatoma skirti 
563.5 mln. dolerių, iš jų 30 mln. 
dolerių — palydovinei televizijai 

daugiausia pasaulio musulmo
nų, trukmę. 

Atsižvelgdama į pasikeitu
sius tikslus, JAV administracija 
siūlo nebefinansuoti „Laisvo
sios Europos radijo" transliacijų 
valstybinėmis kalbomis į Bul
gariją, Kroatiją, Estiją, Latviją, 
Lietuvą ir Slovakiją, „Amerikos 
balso" transliacijų į Lietuvą, 
Latviją, Estiją, Bulgariją, Čeki

ją, Vengriją, Lenkiją, Slovėniją, 
Slovakiją bei Rumuniją. 

Šiemet sausio mėnesį tuo
metinis Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus ir 40 Seimo 
narių paragino JAV adminis
traciją ir Kongresą nenutraukti 
„Laisvosios Europos radijo" 
laidų lietuvių kalba finansavi
mo. 

„Laisvosios Europos radijo" 
laidoms lietuvių kalba rengti 
per metus skiriama apie 1 mln. 
dolerių. 

P a r l a m e n t a r a s į t a r i a s a u g u m ą n u t r a u k u s t e l e f o n o r y š į j o b u t e 
A t k e l t a iš 1 ps l . 
tarnybinę stotį ir tokiu būdu 
n u t r a u k ė interneto svetainės 
veiklą. VSD generalinio direkto
riaus pavaduotojas Arvydas Po
cius Seime tuomet teigė, jog to
kių veiksmų imtasi gavus eks
perto išvadas, jog interneto sve
tainėje buvo platinama teroriz
mą propaguojanti ir t au t inę 
nesantaiką kurstant i informaci
ja. 

Pastaraisiais mėnesiais Ru
sijos pareigūnai ne sykį Lietu

vai reiškė nepasitenkinimą dėl 
čečėnų svetainę aptarnaujan
čios tarnybinės stoties patalpi
nimo Vilniuje ir reikalavo, kad 
nepriklausomybės siekiančių 
čečėnų svetainės veikla būtų 
nutraukta. 

P. Gražulis leido pastatyti 
tarnybinę stotį savo bute tikė
damasis, jog valstybės saugumo 
pareigūnai nedrįs veržtis į ne
liečiamybę turinčio Seimo nario 
būstą. Jis čečėnų svetainę inter
nete laiko žiniasklaidos priemo

ne, kurią galima uždaryti tik 
teismo sprendimu. 

Seimo kanceliarija trečia
dienį viešai įspėjo: „Seimo vieš
butis ir visos jame įrengtos ry
šių ir telekomunikacijų siste
mos yra valstybės nuosavybė, 
kurią Seimo kanceliarija valdo 
patikėjimo teise, todėl be Seimo 
kanceliarijos sutikimo jokia tar
nybinė stotis Seimo viešbutyje 
neturėtų būti įrengta". 

Tačiau P. Gražulis nemato 
reikalo prašyti leidimo. 

P a s v a l i o p o l i t i k a s p u s v e l č i u i s u p i r k o d a l į m i e s t o 
A t k e l t a iš 1 ps l . 

Pasvalio politikai tvirtina, 
kad V. Lalas už 5,000 litų įsigi
jo bendrovei priklausiusį sandė
lį — ūkinių prekių parduotuvę 
Stoties gatvėje. Dienraščio tei
gimu, pastato rinkos vertė sie
kia 105,000 litų. 

102,000 litų kainuojantį 
alaus barą „Dobilas" V. Lalas 
sugebėjo nusipirkti taip pat tik 
už 5,000 litų. Vos 3,000 litų jam 
kainavo 201 kvadratinio metro 
plotą užimantys garažai Stoties 
gatvėje, kai jų ver tė siekia 
42,000 litų. V. Lalas nusipirko 

ir centrinę miesto turgavietę, 
kurios kaina laikoma paslapty
je. 

„Respublikai" V. Lalas pa
tvirtino esąs minėtų pastatų sa
vininkas, tačiau aiškino įsta
tymų nepažeidęs ir įsigijęs juos 
teisėtai. • Trumpai apie viską 

'.Naudojantis „Lietuvos ryto" 1LR), „Lietuvos žinių" <LŽ(, „Respublikos" ;R; 
„Kauno dienos" (KD), „Klaipėdos" <K) „Valstybes tmiu* <.VŽ! dienraščiu. BNS 
IT Eltos informacijomis; 

* Ki tų m e t ų g e g u ž ė s 1-
ąją, k a i L i e t u v a p r a d ė s nau
ją istorijos tarpsnį, rytų siena ir 
siena su Karaliaučiaus sritimi 
iš kar to taps ir ES siena. Todėl 
ir Lietuvos muitinė privalės ga
rantuoti krovinių judėjimą pa
gal ES taisykles. Jeigu ji nebus 
tam pasirengusi, kentės ir Lie
tuva, ir ES. Kad taip neatsitik
tų, muitinėje politikų „mario
netes" ir draugus reikėtų pa
keist i profesionaliais vadybi
ninkais, gebančiais išskirti es
minius uždavinius, mokančiais 
bent tris užsienio kalbas ir ga
linčiais civilizuotai bendradar
biauti su ES kolegomis. Kitu at
veju Lietuvos muitininkai mažų 
mažiausiai taps visos Europos 
pašaipų objektu. (LR-Elta) 

* P o dvejų m e t ų K a u n e 
t u r ė t ų vykt i Europos jaunimo 
lengvosios atletikos čempio
na tas . Žinovų teigimu, S. Da
riaus ir S. Girėno stadionas ati
t inka visus tarptautinius reika
lavimus, tačiau t rūksta dviejų 
apšilimo aikštelių. Susitikime 
su miesto valdžia Lietuvos ža
liųjų judėjimo atstovai neprieš
taravo, kad viena aikštelių bū
tų įrengta Ąžuolyne. Kauno vi
cemeras Erikas Tamašauskas 
užsiminė, kad apšilimo aikšte
lės sklypas nebus atskirtas nuo 
parko teritorijos. Pirminiais 
skaičiavimais, dviejų aikštynų 
įrengimas kainuos apie 800,000 
litų. Šias lėšas pažadėjo skirti 
vyriausybė. (KD-Elta) 

* E u r o p o s p i n i g ų sk i r s ty 
t o j a m s — j u o d o s d i e n o s . Na
cionalinėje mokėjimo agentūro
je (NMA). skirstančioje milijo
n ines SAPARD lėšas žemės 
ūkiui , sunkus metas . Finan
sinių nusikaltimų tyrimo tarny
bos (FNTT) pareigūnai aiški
nasi , kur keliauja Europos pini
gai, ir pateiks įtarimus dėl tar
nybos pareigų neatlikimo NMA 
Mokėjimo prašymų skyriaus ve
dėjui Ryčiui Sasnauskui. įtaria
ma, kad šis savo pareigu dera
mai neatlikęs tarnautojas pri
sidėjo prie to, kad NMA versli
ninko Romano Irmanto bend
rovei „Rovisa" neteisėtai išmo
kėjo daugiau nei 2 mln litų. ES 
pinigų iššvaistymo skandalo 
centre atsidūręs NMA vadovas 
Evaldas Čijauskas ketina atsi
statydinti (LR-R-Elta) 

* K a u n o m i e s t o t a r y b a 

kreipėsi į s v e i k a t o s apsau
gos ministrą Juozą Oleką bei 
premjerą Algirdą Brazauską dėl 
Kauno teritorinės ligonių kasos 
kreditorinių įsiskolinimų mies
to asmens sveikatos priežiūros 
įstaigoms. Taryba prašo val
džios imtis priemonių, kad gy
dymo įstaigoms būtų sumokėta 
už suteiktas paslaugas. Negau-
damos uždirbtų pinigų, polik
linikos ir ligoninės yra kritiško
je padėtyje. Sveikatos komiteto 
pirmininkas Arimantas Dum
čius tvirtino, kad per metus 
Kaune 26 proc. ligoninių lovų 
neužimtos ne dėl to. kad nebūtų 
ligonių (jie laukia eilėse), o to
dėl, kad nefinansuojamos. Dau
giausiai Kauno teritorinė ligo
nių kasa skolinga Kauno II kli
nikinei ligoninei — 3 mln. 
622.500 litų. Iš viso dešimčiai 
Kauno poliklinikų ir ligoninių 
kasa skolinga daugiau nei 11.5 
mln. litų. (KD-Elta» 

* Kiekviename K a u n o ra
j one yra ža lumos sa le lė , kuri 
kada nors gal taps tokia pat 
mėgstama poilsio vieta kaip 
Ąžuolynas. Tačiau dvidešimčiai 
parkų sutvarkyti reikėtų bent 
25 mln. litų. Kol kas tai neįgy
vendinama, pinigu stinga net 
didžiausiam miesto parkui de
ramai prižiūrėti. Miesto valdžia 
pasistengė tik tiek, kad suteikė 
žalumos salelėms oficialų parko 
statusą ir tose vietose negalės 
atsirasti nei privačių namų, nei 
ekonominę reikšmę turinčių ob
jektų. (KD-Elta) 

* Už n e p i l n a m e č i a m s 
p a r d u o t ą a l k o h o l i o bu te l į 
parduotuvės vieneriems me
tams praras teisę prekiauti 
svaigiaisiais gėrimais . Tokia 
griežta tvarka įsigalios kitų me
tų gegužės 1-ąją. jei Seimas pri
tars naujai Alkoholio kontrolės 
įstatymo redakcijai. (R-Elta) 

* Net 5 m e t u s merdė j ę s 
d idž iaus io B a l t i j o s va ls ty
bėse prekybos centro statybos 
Kaune projektas pajudėjo iš 
mirties taško. „Senukų" įmonių 
asociacija paskelbė, kad įsigyja 
51 proc. UAB „Baltic Shopping 
Centers" akcijų. Ši iki šiol bu
vusi Vokietijos kapitalo įmonė 
vykdo Lietuvoje du prekybos 
centrų statybos' projektus, vie
nas iš jų — didžiulio prekybos 
centro statyba Kauno pakrašty
je, šalia Vilniaus-Klaipėdos 

MIRĖ KUN. DR. STEPONAS MATULIS MIC. 
(1918.02.21—2003.06.18) 
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greitkelio. (R-Elta) 
* Įva i rūs p a r e i g ū n a i be i 

komisijos a iškinas i , teisėtai 
ar neteisėtai įsigijo žemės skly
pus Šilutės ir Pagėgių žemė
tvarkininkės. STT pareigū
nams įkliuvo Šilutės rajono že
mėtvarkos skyriaus specialistė 
Dalia Ona Šimkienė ir iš darbo 
išėjusi vyresnioji žemėtvarki
ninke Ramutė Budginienė bei 
Pagėgių žemėtvarkos skyriaus 
vedėja Nijolė Auškalnienė. 
Joms pareikštas įtarimas dėl 
piktnaudžiavimo tarnybine pa
dėtimi, siekiant asmeninės 
naudos ir padarant didelę žalą 
valstybei. Valdininkės joms ne
priklausančiose žemėse sau ir 
savo giminaičiams „susiprojek-
tavo" apie 20 sklypų. (K-Elta) 

* Vidaus re ika lų minis t 
r a s Virgil i jus Bulovas ap 
ka l t ino Kauno policijos parei
gūnus, kad šie bendradarbiauja 
su nusikaltėliais. „Yra infor
macijos, kad tarp policijos dar
buotojų yra dirbančių kitai 
pusei. Apie kitus miestus tokios 
informacijos mažiau", pareiškė 
ministras. Kauniečiai tvirtina 
neturį informacijos apie susi
kompromitavusius pavaldi
nius. (R-Elta) 

* Nesenia i į Kara l i auč ių 
vykusią oficialią Kauno miesto 
delegaciją nustebino, kad pa
sienyje ir toliau neteisėtai ren
kami mokesčiai. Prie užkardos 
kauniečius sustabdę pasienie
čiai liepė pirma apsilankyti pri
vačioje stovėjimo aikštelėje, ten 
sumokėti 15 litų ir tik po to, 
grįžus atgal, pateikti dokumen
tus. (KD-Elta) 

* I š rad inga i d i r b a Šven
tosios r e s to r ano „Paršelio ro
jus" savininkas Gintautas Re
kašius. Jis įsigijęs 15 įvairių ži
nomų žmonių kaukių. Dabar po 
jo restoraną vaikšto ir lankyto
jus linksmina net Irako dikta
torius Saddam Hussein. Bėda, 
kad populiariausias kaukes 
dažnai tenka restauruoti. J a s 
sugadina įkaušę tautiečiai, ku
rie graibsto už kaukių, plėšo 
ausis ar nosį. (LR-Elta) 

* Vasarą žmonėms ats i
r a n d a ga l imybė u ž s i d i r b t i 
renkant gamtos gėrybes. Gat
vėse prekiaujantys vilniečiai 
litrą voveraičių parduoda už 12 
litų. Už pusę litro žemuogių jie 
prašo 3 litų. Pardavėjai skun
džiasi, kad šiemet miškuose ne
daug mėlynių, o ir grybų reikia 
gerai paieškoti Kalvarijų tur
gavietėje krepšys baravyku 
kainuoja 100 litų. (LR-Elta) 

Birželio 18 d. Queen 's Me-
dical centre, Not t inghamo uni
versi teto ligoninėje, mi rė kun . 
dr. Steponas Matulis, MIC, vie
nas šviesiausių ir iški l iausių 
Jungtinės Karalystės ir Europos 
lietuvių. J i s šiais meta i s buvo 
a tšventęs garbijzgą 85-ių metų 
jubiliejų, tačiau buvo darbin
gas , rengė spaudai savo kny
gos apie palaimintąjį a rkivys
kupą Jurgį Matulait į ver t imą į 
anglų kalbą. 

Gimė 1918 m. vasar io 21 
d., Daujocių kaime, Svėdasų 
valsčiuje, Rokiškio apskr i ty 
j e (Anykščių raj.), l ietuvių 
ūkininkų šeimoje. Mokėsi Svė
dasuose ir Užpaliuose, Mari 
j ampo lė s gimnazijoje, k u r i ą 
baigė 1939 metais . Studijavo 
Lietuvos Vytau to Didžiojo 
universi tete Kaune techniką, 
filosofiją ir teologiją, E ichs t a t t 
seminarijoje — filosofiją ir 
teologiją — (Vokietijoje), Ro
mos Angelicum domininkonų 
universi tete — teologiją, su
t e i k t a s licencijato (1945) ir 
dak ta ro (1946) laipsnis už di
sertaciją: „Archiepiscopus Geor-
gius Matulait is -Matulevičius, 
MIC, Visitator Apostolicus in 
L i t h u a n i a 1925-1927, Ark i 
vyskupas Ju rg i s Ma tu l a i t i s , 
MIC, apaštalinis v iz i ta tor ius 
Lietuvai: 1925-1927 " ( išversta 
į l ie tuvių k., „Ša l t in io" iš
leista 2000-aisiais). Tęsė dak
ta ro kursą Romos Grigališ
ka jame universi te te , Bažny
čios istorijos fakultete , ku r 
gavo licencijato laipsnį (1947) 
ir pa rengė antrąją d a k t a r o 
disertaciją: „Archiep iscopus 
Georgius Matu la i t i s -Matu le -
vič ius , Renovator M a r i a n o -
r u m " (Palaimintasis Arkivys
k u p a s Jurgis Matula i t i s , MIC, 
mari jonų gaivintojas , 1909-
1927. „Šaltinio" išleista 1997-
aisiais , išversta į anglų kalbą 
ir ruošiama anglų ka lba „Šal
t inio" išleisti šiais meta is ) . 

Nuo 1933 m. bendradar 
biavo lietuviškoje spaudoje . 
1953 m. Romoje, Marijonų ge
neral iniame name , pask i r t a s 
naujokyno vedėju, Mari jonų 
genera l in io n a m o kolegijos 
viršininku, 1957 m. pask i r t a s 
mari jonų dvasios vadovu . 
1958 m. išvyko klebonaut i į 
Londono l ietuvių parapi ją . 

1961 m. a tku r i a Pasaulio lie
tuvių tau t inės minties katal i
kišką žurnalą „Šalt inis" ir jį 
redagavo Londone, vėl iau 
Not t inghame. Nuo 1970 m. 
„Šaltinis" buvo spausdinamas 
nuosavoje spaus tuvė je apy
tikriai 2,000 egz. t iražu. Buvo 
skaitomas ne t ik Anglijoje ir 
ki tuose Europos k ra š tuose , 
bet ir Amerikoje, Australijoje, 
Azijoje. „Šaltinio" leidykla re
dagavo ir išleido per 30 knygų 
ir paskaitų a tspaudų. 

1965 m. kun . S. Matul is 
įkūrė j aun imo „Židinį", Lie
tuvių Katal ikų centrą Not
t inghame ir j a m direktoriavo. 
„Židinyje" lietuvaičiai mokėsi 
skaityti ir rašyt i , veikė ber
niukų bendrabut is , įkur iama 
Vilniaus Aušros vartų Marijos 
koplyčia, l i tuanist inis knygy
nas . „Židinyje" nuolat lanky
davosi įvairūs svečiai, skai tė 
savo kūrybą ir p a s k a i t a s 
Lietuvos dain ius poetas Ber
nardas Brazdžionis iš Los An
geles, politologas Aleksas 
Štromas, vėliau išvykęs profe
soriauti į JAV, ir daugelis ki
tų įžymių kūrėjų. 

1965-1985 m. vadovavo 
Didžiosios Britanijos Lietuvių 
katalikų sielovadai, sekreto
riavo Didžiosios Bri tani jos 
Lietuvių kata l ikų bendrijoje. 
Kun. S. Matulis buvo Lietuvių 
katalikų mokslo akademijos 
narys, istorikas, paskait inin
kas, Europos lietuvių skautų 
kapelionas. 

Ypatingi kun . dr. Stepono 
Matulio, MIC, nuopelnai Lie
tuvai yra Lietuvos valstybės 
tęst inumo darbas , puoselėjant 
lietuvybę, palaimintojo arki
vyskupo J u r g i o Matula ič io 
šventumo bylos vedimas Ro
moje, labdaringa veikla. 

Kun. dr. S. Matulio laido
tuvės įvyko lietuviškoje Wil-
ford Hill kapinių dalyje iš St. 
Barnabas katedros Nottingh
ame birželio 25 d. 

Kun. dr. Stepono Matulio 
pradėti darbai tęsiami. Lon
dono lietuvių klebonas kun. 
Pet ras Tverijonas sutiko ap
ta rnau t i ir Not t inghamo lie
tuvius, kas a n t r a savaitė at
vykdamas į „Židinį". 

Dr. Dar ius Fųrmonavičius 

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

vardas, pavardė 
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miestas, valstija, zip 

telefono numeris 
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Bus.: 708-361-0800 
Vate M * 773854-7820 
Fax: 708-361-9618 

E-mail: 
d.i.mayer@worldnet.att.net 

DANA ŠČERBAITĖ MAYER 
Jei nonte parduoti ar pirkti namus 

mieste arpriermesčiuose. kreipkitės į 
DANL'TĘ MAYER. Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavvbių įkainavimas veltui. 

GREIT PARDUODA 
-m-. La n d mark 
i:—•m*1 properties 

Bus. 773-229-8761 
Res. 706-425-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-314-4330 

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

Skaudžios netekties ir liūdesio valandą nuošir
džiai užjaučiame ilgametį Lietuvos Respublikos 
nepaprastąjį ir įgaliotąjį ambasadorių Jungtinė
se Tautose bei Lietuvos Respublikos generalinį 
konsulą Niujorke ANICETĄ SIMUTĮ ir jo arti
muosius dėl ŽMONOS mirties 

LB Užsienio reikalų ministerijos 
darbuotojai 

LIETUVIU FONDAS //IjTHUANIAAI FOUNDATION, INC. 
14911 amStrw* • Lemort IL60O9-(63a) 257-1316 

Fax (63«! 257-154? 

Sant rumpos: a tm. įn. = a tmin imo įnašas ; p a v a r d ė po dvi
taškio = aukotojas, įm. = įmokėjo; a sm. = a s m u o ; s u m a po 
pavardės = įnašų iš viso. 

3 x $ 2 0 

l x $ 2 5 
5 x $ 5 0 

6 x $ 1 0 0 

l x $ 2 0 0 
l x $ 2 5 0 
l x $ 3 0 0 
l x $ 5 0 0 
1 x $1,000 
1 x $230,000 

l x $ 3 0 
2 x $ 5 0 

3 x $ 1 0 0 

1 x $130 

l x $ 2 0 0 

1 x $212,000 

2003 m . g e g u l ė s m ė n . 

Ba l tu t i s Aleksas a tm . įn.: B a l t u t i e n ė Da
n u t ė , $570; Žygas Adolfas a t m . įn.: Bal
tu t i enė D a n u t ė $120; Žygas J u o z a s ir 
Apolonija a tm. įn.: Ba l t u t i enė Danu tė , 
$1,255. 
Č ižauskas E l e n a , $ 2 2 0 . 
An tana i t i enė Kaz imiera a t m . įn.: Ostis 
Algirdas ir Regina, $1,770; J eneck ienė 
Elena , $880; Kra sausk i enė Mar i ja a tm . 
įn.: Bal t imorės l ietuvių Dainos choras , 
$55; Vaškys S tasys a tm. : Vašk ienė Sofi
j a , $950; Vi tkaus E d u a r d o Stipendijų 
fondas: S tan iu l i s Aras ir R ū t a , $705. 
Ba l tu t i s Vy tau t a s a tm. : B a l t u t i s Ona, 
$3,600; K a u n a s dr . R o m a n i r Graž ina , 
$1,500; Kaz lauskas Kazys i r Teresė, 
$300; Pračka i la Mindaugas , $800; Simo
na i t i s P e t r a s Mindaugas : įm. senelis 
Gražys Jokūbas , $100; Sk lada i t i s Vincas, 
$1,700. 
Degut is Zigmas ir Elvira , $500. 
Puškor ienė Marytė , $1,750. 
Variakojis dr . Daina , $1,325. 
Ambrozai t is R a m u n ė , $2,200. 
X, $17,500. 
S a r a u s k a s Alphonse J . t e s t a m e n t i n i s pa
l ik imas $2,483,561.54. 
Iš viso $233,185.00 

2 0 0 3 m . b i r ž e l i o m ė n . 

Klosis Wal ter , $1,230. 
Daųgvi la Ju rg i s ir Alė, $300; K i s h k u n a s 
Eva a tm . įn.: Coffman Myrle ir Stella, 
$50. 
Budrys dr. Milda, $1,700; Liepina i t i s Al
gis ir Lydia, $100; Sealey prof. Raphael , 
$3,500. 
S t a škus T. Vytau tas a t m . įn.: S i emaška 
L iu tave ras ir D a n u t ė $50, Gillespie 
Douglas ir Beth, $30, K a r n i u s Albinas ir 
Angelė $25, Tre inienė Genovai tė $25, 
$130. 
Fre i re Michael F. ir Lyne t t e J. : įm. „mat-
ching funds" Aitria Group, Inc. , $300. 
Ručys Juozas t e s t a m e n t i n i s pa l ik imas , 
$712,000. 
Iš viso $212,760.000 

Lietuvių fondo pagr ind in iam kap i ta lu i g a u t a aukų iki 
2003.VI.30 d. 14,427,270 dol. 

Gautomis pa lūkanomis pa rėmė l ie tuvišką švietimą, 
kultūrą, j aun imą 10,439,713 dol. 

Palikimais g a u t a 8,940,366 dol. 
Padarykime t e s t a m e n t u s ir ben t dalį t u r t o pal ikime 

Lietuvių fondui; LITHUANIAN FOUNDATION, INC., A 
NOT-FOR-PROFIT TAX EXEMPT ILLINOIS CORPO
RATION, Fed. ID #36-6118312. Visi r e m k i m e Lietuvių 
fondą, nes Lietuvių fondas remia l ietuvybę. 

STATE FARM INSURANCE 
ALTOMOBS JO, NAMC SVEKATGS 

R GYVYBĖS DRAUDIVl̂ S 
Agentas Frank Zapolis ir Off Mgr 

Auksė S. Kane kalba lietuviukai. 
FRANK ZAPOLIS 

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

PASLAUGOS 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 

MUTUAL FEDERAL SAVLNGS 
A N D L O A N ASSOCTATION Q f C H I C A G O 

2212 Wcst Ccrmak Road. Chicago, IL 60608 
(773) 847-7747 

Stcphen M . Oksas, President 

Patarnaujum Čikagn* ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 95 \fertts. 

A & S 24 URS, 7 OAYS 
773631-1833 

312-371-1837 
FREE EST1MATE 

Apšildymo ir šaldymo sistemų 
visapusiškas aptarnavimas ir 

instaliacija 
Vandens šildytuvai 
Kaminai. 
Gariniai boileriai 
Centnne šaldymo sistema 

SIŪLO DARBA 

South Chicago Area Tankwash is 
lookmg foir a fui! time tank cleaner 

No expenence necessary. Mušt be able 
to speak English. Starting pay $9 per 

hour with !(XW paid health mvurance 
( a!! ( a thie ,1! S — -*2*-»~2h 

mailto:d.i.mayer@worldnet.att.net
file:///fertts


DRAUGAS, 2003 liepos 18 d., penktadienis 

LINKESE 

Šakiečių gegužinė vyks 
liepos 20 d., sekmadienį, 12 
vai.. Šaulių namuose 2417 W 
43 Str., Čikagoje. 

Vasaros džiaugsmo išvy
ka senų šlamančių ąžuolų 
pavėsyje rengiama š. m. lie
pos 20-tą dieną Ateitininkų 
namuose, 409 Archer Ave. 
Pasaulio lietuvių sodybos 
kaimynystėje. Bus pateikti 
šilti pietūs, veiks baras, mu
zikuos Stasė Jagminienė, -
bus tikra dvasinė atgaiva, 
atvykite! Atvykstantieji yra 
prašomi atsinešti ir do
vanėlių laimės šulinėliui ir 
jas įteikti pareigūnei prieš 
programos pradžią. Oficiali 
pradžia 12 v.d. Išvyką rengia 
ir visus kviečia Lietuvių 
tautinės sąjungos skyrius. 

Ziono Lietuvių evange
likų liuteronų ir .Tėviškės" 
Lietuvių evangelikų liutero
nų parapijos organizuoja 
3-12 m. amžiaus vaikams 
,,Biblijos vasaros stovyklą", 
kuri vyks liepos 21-25 d. 
Ziono parapijos patalpose. 
Registruotis iki liepos 18 d. 
Telefonas: 708-422-1433; 
adresas: 9000 S. Menard Ave, 
Oak Lawn. IL 60453: e-paš
tas: 

zionlithlutheran@aol.com 

Praleiskime vakarą po 
žvaigždėtu dangumi, klausy
damiesi geros muzikos. Visi 
kviečiami į koncertą trečia
dienį, liepos 23 d., 7:00 vai. 
vak., Marąuette Parke, prie 
Dariaus ir Girėno paminklo 
(67-ta ir California). 

Jaunimo centre (5600 S. 
Claremont Ave., Chicago, IL i 

vėl organizuojamas šokių va
karas „Kam jau 30 ir vyres
niems". Vakaras vyks liepos 
26 d. 8.30 v.v. Gros Artūras 
Blažukas, kuris kviečia muzi
kos glėbyje gerai praleisti 
vakarą. Apsilankykite, nepa
sigailėsite! 

Čikagos Venezuelos Lietu
vių draugijos gegužinė ruošia
ma sekmadienį, liepos 27 d., 
12 vai., Šaulių namuose 2417 
W 43 Str., Čikagoje. 

Lietuviškai kalbantiems 
vaikams Ziono Lietuvių liu
teronų parapijos patalpose, 
Oak Lawn, organizuojamas 
vaikų darželis (day-care). Vai
kų amžius - 3-5 metai. Užsi
ėmimai vyks penkias dienas 
per savaitę nuo 8:30 vai. ryto 
iki 4:30 vai. po pietų, - leis
kime mamoms dirbti! Jei su
sirinks pakankamai vaikų 
(bent 12), darželis pradės 
veikti 2003 m. rugsėjo 2 d. Dėl 
vaikų registravimo kreiptis 
tel.: 708-422-1433 iki rug
pjūčio 26 d. 

Rugpjūčio 17-24 d. Daina
voje vyks Lietuviškų studijų 
savaitė, kurią kasmet rengia 
Lietuvių fronto bičiuliai. Pir
mosios dvi dienos skiriamos 
įvairiems posėdžiams, „Į lais
vę" fondo metiniam susirin
kimui ir pan. Nuo trečiadienio 
prasidės įdomios ir aktualios 
paskaitos bei pranešimai. Vi
sa savaitės programa „Drau
ge" bus paskelbta vėliau. 
Norintieji dalyvauti prašomi 
registruotis iš anksto. Kreip
tis į Joną Urboną adresu: 
1418 W. Elmwood Ave., Cla-
wson, MI 48017. tel. 
248-435-0209. 

Po iškilmių Lietuvoje išeivija p-Įžta I savo (gyvenamus kraštus. Įspūdžių 
užteks visiems metams. Rytojaus laidoje skaitykite Silvijos Krumplienes 
įspūdžiu žiupsnelį „Reikėtų parašyti pakartok'" 
Silvijos Krumplienes nuotraukoje Maironio lituanistinės mokyklos 
I^emonte. II.. direktore Audrone Klvikiene Vilniuje. 
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Šokiai 

Žaidimai 

Puiki muzika 

Garuojantys valgiai 

Jodinėjimas arkliukais 

Balionų dalybos 

Kazimiera Požarniukienė 
šią vasarą kaip savanorė 
tvarko „Draugo" knygyną. 
Ačiū. 

Marytė Vizgirdienė (Put
liam, IL), Kristina Bieloglovis 
(Čikaga) Bronius Juodelis 
(Draugo fondo tarybos pirm.), 
A. Baublienė (Čikaga) ir 
Rima Bankus (Hickory Hills) 
„Draugo" loterijai padovanojo 
vertingų laimikių. Ačiū. Lo
terija yra neatskir iama 
„Draugo" gegužinės dalis. Ši 
vasaros šventė šiemet rengia
ma rugpjūčio 10 d. t. marijo
nų sodelyje. Laukiame dau
giau laimikių. 

KELIONĖ Į 
K A R M E L I T U 
Š V E N T O V Ę 

Rugpjūčio 16 dieną, šeš
tadieni, ALRK Moterų sąjun
gos 3 kuopa rengia kelionę į 
Karmelitų šventovę (Car-
melite Shrine) Munster, In
dianoj. 

Šios kelionės tikslas yra 
pagerbti Švč. M. Marijos į 
Dangų Ėmimą, prašant jos 
ypatingos pagalbos mums 
patiems bei atslūgimo šių 
laikų neramumų ir negero
vių. 

Kviečiame visus susi
domėjusius prisijungti prie 
mūsų ir pasinaudoti šia išvy
ka, kadangi šventovė yra 
graži, joje yra Aušros Vartų 
Marijos koplyčia, sode — 
Rūpintojėlis ir kitos įdomy
bės. 

Šv. Mišios bus aukojamos 
mūsų intencija. Sukalbėsime 
rožančių. Išvažiuojame 8 v. 
ryto iš Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos bažnyčios 
Marąuette Parke ir grįžtame 
5 v. po pietų. Autobusas su
stos taip pat prie Švč. M. 
Marijos Nekaltojo Prasidė
jimo bažnyčios, Brighton 
Parke, prie S. California Ave. 
ir 44 gatvės. Autobusas — su 
patogumais. 

Vietas prašom užsisakyti 
iš anksto ir atsiliepti iki rug
pjūčio 10 dienos. Daugiau 
informacijos tel.: 773-582-
7452 Angelą Leščinskienė 
(vakarais); 773-737-7780 
Regina Vaitkūnienė. 

Weideno stovyklos mo
kinių ir mokytojų susitikimą 
„Saulėlydžio rasa" planuoja
ma suruošti Darbo dienos sa
vaitgalyje (rugpjūčio 30-rug-
sėjo 1 d.) Čikagoje. Apie daly
vavimą prašome pranešti Sil
vijai Baziliauskaitei—Alek-
siūnienei. Tel. 708-246-3277. 
Laišku: Silvija Aleksiunas, 8 
Hawthorne Sąuare, Indian 
Head Park, EL 60525-^435.E-
laišku: Silvija@ATT.net 

Liepos 26 d. 8 vai. vakaro 
PLC banketinėje salėje vyks 
labdaringas vakaras naujo 
sporto komplekso statybai 
paremti. Programoje numato
mi pramoginių šokių šokėjų 
pasirodymai, linksmi konkur
sai ir malonūs siurprizai. 
Vakaro vedėja - Virginija 
Dargis. Labdaringas vakaro 
mokestis 35 dol. Visos lėšos, 
gautos šio renginio metu. bus 
skiriamos naujojo sporto 
komplekso statybai. Dėl 
komandų registravimo ir 
vietų rezervavimo maloniai 
kviečiame kreiptis tel: 708-
243-7547, 708-935-3136 arba 
630-853-5345. 

Liepos 12 d. prie Dariaus ir Girėno paminklo Marquette Parke lakūnai V. Ramonas ir G. Staniulis , kartojantys 
t ransat lant inį skrydį, padėjo gėlių. 
Rimanto Gurausko nuotraukoje: ceremonijos dalyviai nusifotografavo su drąsuoliais lakūnais prisiminimui. 

VISI KVIEČIAMI J 
DARIAUS IR GIRĖNO 

SKRYDŽIO 
MINĖJIMĄ 

Čikagos visuomenė tran
satlantinio skrydžio 70-metį 
minės ateinantį sekmadienį, 
liepos 20 d. Visi kviečiami 
atvykti į iškilmingas Mišias 
10:30 vai. r. Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje. Po to prie Da
riaus ir Girėno paminklo bus 
padėtas vainikas. Toliau 
šventė persikels į parapijos 
salę. 

Iškilmėse dalyvaus ir 
kalbės naujasis Lietuvos Res
publikos generalinis konsulas 
Čikagoje Arvydas Daunora-
vičius, eisenoje dalyvaus šau
liai, ramovėnai, Don Varno 
bei Dariaus ir Girėno postų 
nariai su vėliavomis. 

Informarija tel.: 
773-436-7679; 630-852-

6406. 

MAZLIETUVIAI VEIKIA SKATINAMI TĖVIŠKĖS 
PRISIMINIMŲ 

Mažosios Lietuvos lietuvių 
draugijos nariai, susirinkę 
š.m. gegužės 24 d. ev. liut. Zio
no parapijos patalpose Oak 
Lawn, Illinois, aptarė draugi
jos einamuosius reikalus. 

Draugijos pirmininkas Vi
lius Trumpjonas atidarė su
sirinkimą ir pasveikino drau
gijos narius bei jos svečius, 
pristatydamas kartu ir dar
botvarkę, kuri vėliau buvo 
vienbalsiai priimta. Draugijos 
sekretorius Jurgis Lampsatis 
perskaitė paskutinio susirin
kimo protokolą, kuris buvo 
taip pat vienbalsiai ir be pa
keitimų patvirtintas. 

Po to Vilius Trumpjonas 
pasakojo apie sėkmingai Či
kagoje paminėtą Klaipėdos 
krašto prie Didžiosios Lietu
vos prisijungimo 80-ją sukak
tį, apie šio jubiliejaus proga 
išeivijos lietuvių dienraščio 
„Draugas" vyriausiosios re
daktorės Danutės Bindokie-
nės tartą žodį, apie jai paskir
tą honorarą, kurį ji paskyrė 
Karaliaučiaus krašto lietuvy
bės reikalams. Minėjimo pro
gramos paįvairinimui pasitar
navo kanklių ansamblis „Ga
bija". Vilius Trumpjonas drau
gijos vardu dėkojo visiems 
nariams, prisidėjusiems savo 
darbu ir aukomis prie šios su
kakties paminėjimo. „Draugi
ja, — sakė jis, — prisidėjo su 
100 dolerių auka prie "Draugo" 
metinio koncerto, išpirkdama 
visą koncerto programos pus
lapį". 

Draugijos suruoštas tra
dicinis šiupinys praėjęs taip 
pat sėkmingai, be jokių nusi
skundimų. Šiupinio meninę 
dalį pravedė Darius Polikaitis 
su savo ansambliu, klausyto
jams palikęs nepaprastai gerą 
įspūdį. Pirmininkas Vilius 
Trumpjonas atitinkamai pa
dėkojo ir šiupinio paruošejoms 
bei šio pobūvio pravedėjoms. 

Pavasarinis vajus dėl Ka
raliaučiaus krašto lietuvybės 
ir dėl lietuvninkų veiklos pa
rėmimo Lietuvoje vyko sėk
mingai. Po to gauta nemažai 
prašymų, iš kurių bus galima 
patenkinti tik dalį. 

Draugijos sekretorius Jur
gis Lampsatis pristatė Vy
dūno draugijos Vilniuje išleis

tą kompaktinį diską „Dainos 
iš Vydūno rinkinio". įdainuotą 
solistės Aušros Liutkutės, ku
ri vykusiai, jo nuomone, savo 
lyriniu sopranu išreiškianti 
Vydūno dainų dvasią. Jurgis 
Lampsatis iškėlė mintį išleisti 
ir kitą diską su Vydūno har
monizuotomis dainomis, atlie
kant moterų ansambliui, lydi
mam arfos. Draugijos nariai 
pritarė šiam Jurgio Lampsa-
čio pasiūlymui. Galutinį 
sprendimą turėtų priimti 
draugijos valdyba. 

Aptarus einamuosius 
draugijos reikalus, į susirin
kimą atvyko ir Vilniaus uni
versiteto prof. dr. Domas Kau
nas, Mažosios Lietuvos lietu
vių fondo Vydūno premijos 
laureatas, lietuvninkų prie-
telius. lydimas dr. Jurgio 
Anyso. Dr. Domas Kaunas 
kalbėjo gana plačiai apie Ma
žosios Lietuvos kultūrinį pa
veldą, kuris aprėpia ne tik 
dvasinius, kaip literatūrą, 
muziką ir politiką, bet ir 
medžiaginius dalykus, kaip 
kapinių kryžius, krikštus, pa
minklus su įrašais, fotografi
jomis, dokumentais ir iškase
nomis. Jis iškėlė Rambyno 
kalną, kaip kovos už išlikimą 
simbolį. Daug šio paveldo esą 
jau sukaupta ne tik Lietuvos, 
bet ir užsienio muziejuose, tik 
esą reikalinga dabar šią 
medžiagą surasti ir atitinka
mai sutvarkyti. Domas Kau
nas, kaip jau žinoma, šiame 
kultūros paveldo išlaikymo 
reikale yra atlikęs neįkaino
jamą darbą. Jo nuomone, dar 
daug turėtų būti padaryta, 
deja, dėl Mažosios Lietuvos 
valdžia mažai iki šiol ką darė. 

Kiek iš dr. Domo Kauno 
pasakojimų teko sužinoti. Ant
rojo pasaulinio karo pabaigoje 
buvo planingai evakuota daug 
svarbių archyvų į Vokietijos 
gilumą, su neįkainojamos ver
tės dokumentais, net ir apie 
„Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštystės valdovų ir vokie
čių ordino įtemptus santykius, 
apie Reformacijos pergalę, 
prūsų ir lietuvių raštijos 
kūrėjų veiklą hercogo Albrech
to laikais". „Niekur kitur, kaip 
Berlyne, — sako Domas Kau
nas, nerasime ypač kruopščiai 

sudaryto Karaliaučiaus spaus
tuvininkų bylų fondo. Jame 
yra ir pirmosios prūsiškos bei 
lietuviškos knygos, spaustu
vininko Hans VVeinreich 
rankraščiai". Viena Kara
liaučiaus universiteto archy
vo dalis atiteko Lenkijai, kuri 
laikoma Olštyno (Allenstein) 
valstybiniame archyve. 

Iš dr. Domo Kauno teko 
sužinoti, kas gal kai kuriems 
draugijos nariams ypač svar
bu žinoti, evangelikų bažny
čios centriniame archyve Ber
lyne išsaugotos tradicinės 
bažnytinės metrikacijos kro
nikos ir kunigų sąrašai (Ra
gainės bažnyčios 1569—1881 
m. vokiečių ir lietuvių kunigų 
sąrašas). Vokiečių genealogi
jos centre Leipzige esą laiko
mos Katyčių. Kintų, Klai
pėdos (Šv. Jono bažnyčios 
1614—1874), reformatų baž
nyčios (1675—1919), Kretin
galės, Plaškių (1709—1875), 
Priekulės 1724—1725 m. 
pajamų ir išlaidų užrašai ir 
1908-1940 m. kronika, Rus
nės, Vanagų tik 1903—1935 
m. kronika, Verdainės ir 
Viešvilės (1757—1835) kroni
ka. 

Evangelikų bažnyčios 
centriniame archyve Berlyne 
taip pat yra Juodkrantės, 
Klaipėdos (1772—1944), Plaš
kių (1924—1944), Priekulės 
(1732—1892) ir Viešvilės 
(1781—1876) bažnyčių metri
kų knygos. „Tai vargiai įkai
nojamos vertės istorijos pa
veldas, svarbus tiek Lietuvos 
Respublikos evangelikų liu
teronų bažnyčiai, tiek ir moks
lui" — sako dr. Domas Kau
nas. „Šiuo paveldu suintere
suotoji pusė turėtų pradėti 
derybas, ieškant sprendimo". 
Jis siūlo, „kol išsispręstų 
derybų klausimas, vertėtų 
moderniu skaitmeniniu būdu 
mikrokopijuoti vertingiausias 
pietinės Mažosios Lietuvos 
dalies, pirmiausia Karaliau
čiaus bažnyčių, metrikas. Šiai 
užduočiai atlikti būtina svari 
Lietuvos vyriausybės politinė 
ir materialinė parama. Ji 
tikrai su kaupu atsipirktų", 
— sako Domas Kaunas, Ma
žosios Lietuvos fondo Vydūno 
premijos laureatas. 

Po dr. Domo Kauno ilgos 
ir įdomios paskaitos ir po jo 
atsakymo į kai kuriuos klau
simus vyko vakarienė. Po va
karienės svečias supažindino 
susirinkimo dalyvius su jo 
paruošta ir atsivežta knygų 
parodėle ir ant plakatų gra
žiai išdėstytomis iš Šilutės 
muziejaus parinktomis nuo
traukomis. 

Valteris Bendikas 

IEŠKO 

Bendraklasiai iš , Aušros" 
gimnazijos Kaune pasigenda 
Jono Simokaičio, gyvenusio 
123 California Ave. N 102 
Santa Monica ir nebeatsilie
piančio į laiškus šiuo adresu. 
Prašome atsiliepti ar žinan
čius pranešti Aleksandrui Lo-
ginovui: Studentų 32-3, 
Kaunas, 3009 ar tel. 438456 
bei e-mail ptc@orgktu.lt 

Albinas Kubilius, Gedimi
no 15-8. Kaune, ieško savo 
pusseserės Elenos Felicio-
Thurman, kuri anksčiau gy
veno Pomosa, C A. Žinantys 
apie ją prašomi pranešti. 

Mindaugas Buskus, gyve
nantis Lietuvoje, Raseinių 
raj. Girkalnio miestelyje. Že
maičių g. 4b, ieško pusbrolio 
Antano Buskaus vaikų Ro
mano, Alvydo, Algimanto, 
Vaclovo, Birutės, Genės. 

Esu tremtinių sūnus, III 
kurso studentas Lietuvos tei
sės universitete. Gal atsirastų 
geradaris, galintis mane pa
remti. Būčiau dėkingas. Da
rius Rutkys. 

AB Vilniaus bankas 
(SWIFT CBVTRT 2Xi sąsk. 
Nr. 777-07048476. 

SKELBIMAI 

• Amer ikos Lie tuv ių radi
j a s , vad. Anatolijus Siutas kiek
vieną sekmadienį 7 vai. r. per 
VVCEV 14.50 AM. Tel. 773-847-
4903, adresas: 4459 S. Francisco. 
Chicaco. IL 60632. (sk > 

Kviečiame i „DRAUGO" gegužinę, kuri įvyks 

RUGPJŪČIO 10 d., SEKMADIENĮ, 

tėvu marijonu sodelyje. 

11 v.r. šv. Mišios, 

po jų — pietūs ir pramogos. 

Jei galite, praturt inkite mūsų laimėjimų skrynia, 

— atsilyginsime gera nuotaika. 

Garsusis laimėjimų traukimas 

Sveikatos patikrinimas 

Piešinių konkursas vaikams 

Knygų pardavimas ir malonūs 

susitikimai su draugais ir pažįstamais 
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