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Lietuviams — pasaulio 
čempionato sidabras; 
„Lituanica" geriausių 
grupėje; Ilgauskas 
greičiausiai nežais 

2psl. 

Kirilica sklinda ir oro 
bangomis; ką daro kiti; 
nori ištirti žmogaus 
teisių padėtį Čečėnijoje 

3psl. 

„Bičiulystė" 
4 psl. 

„Draugo lietuviukai" 
5 psl. 

Ar Lietuvoje keisis 
dainų šventės; 
prisimintas a^a Jonas 
Kašubą 

6 psl. 

AtA pik. V. Skirgaila. 
7 psl. 

Čikagiečiai pagerbė 
Atlanto nugalėtojus; 
mirė dr. Vincas 
Maciūnas 

8 psl. 

Sportas 
* I spani jo je vyks tanč ia 

me v a n d e n s s p o r t o šakų pla
netos čempionate ketvirtadienį 
pagaliau pusfinalio ribą per
žengė ir Lietuvos plaukikas. 
Vytautas Janušait is kvalifika
cinėse 200 m kompleksinio 
plaukimo varžybose atstumą 
įveikė per 2 min. 2.01 sek. ir su 
šeštu rezultatu pateko tarp še
šiolikos pusfinalyje dalyvau
siančių plaukikų. 

* R u g p j ū č i o 8-17 d. Vil
n iu je v y k s i a n č i a m e Euro 
pos karšto oro balionų čempio
nate dalyvausiantiems oro ba
lionams degalus tieks ..LUKoil 
Baltija". Bendra paramos suma 
— 100.000 litų, o tai atitinka 
maždaug 100,000 litrų suskys
tintų dujų. Vienam skrydžiui 
oro balionas prisipildo maž
daug 160-180 litrų suskystintų 
dujų. 

Naujausios 
žinios 

* P a s a u l i o j a u n i m o die
nų s imbol is — m e d i n i s kry
žius — pirmą kartą keliaus po 
Lietuvą. 

* Š iemet iš G a r a n t i n i o 
fondo b a n k r u t u o j a n č i ų ir 
bankrutavusių įmonių darbuo
tojams skirta daugiau kaip 11 
mln. litų. 

T u s k u l ė n ų r i m t i e s 
p a r k e ras t i , kaip spėjama, so
vietinio režimo aukų palaikai. 

: L i e t u v o s k a r o la ivas 
„Žemai t i s" i š p l a u k i a į Ru
sija-

* Darbą L ie tuvo je p radė
jo naujiej i Bosnijos ir Herce
govinos bei Bangladešo amba
sadoriai. 

S u i m t a s p a g r i n d i n i s 
į t a r i amas i s E u r o p o s Sąjun
gos SAPARD lėšų grobstymo 
byloje. • 

Tu r t ą i r pa j amas šie
m e t d e k l a r a v o beve ik 
150,000 Lietuvos gyventojų 

* P r e z i d e n t a s domėjosi , 
su k o k i o m i s p r o b l e m o m i s 
su s idu r i a Maskvoje dirbantys 
Lietuvos verslininkai 

Kol Lietuva nepritars išskirtiniam JAV karių statusui, 
Amerikos paramos negaus 

V i l n i u s , liepos 24 d. (BNS-
Elta) — Kol nepritars JAV ka
rių neliečiamybės s ta tusu i 
Tarp tau t in iame baudžiamaja
me teisme, Lietuva negaus fi
nansinės paramos karinėms pa
jėgoms, pabrėžė Lietuvoje vie
šintis JAV gynybos sekreto
riaus pavaduotojas Dov S. Zak-
heim. 

„Mūsų kariai padeda pa
siekti laisvę įvairioms valsty
bėms visame pasaulyje. Mes ne
galime leisti, kad 'atsidėkojant', 
už tai j ie butų vadinami karo 
nusikaltėliais", pažymėjo aukš
tas JAV pareigūnas. 

Pasak jo, JAV neverčia val
stybių išstoti iš Tarptautinio 
baudžiamojo teismo, tačiau pra
šo pasirašyti atskirą dvišalį su
sitarimą, vadinamąjį 98 straip
snį, pagal kurį visi nesutarimai 
su JAV būtų sprendžiami tiesio
giai. ,,Tokie yra JAV įstatymai 
ir mes jų griežtai laikysimės", 

patikino Dov S. Zakheim. 
Šių metų liepos 1 d. JAV lai

kinai nutraukė paramos teiki
mą beveik 50 valstybių, tarp jų 
ir Lietuvai bei dar penkioms 
valstybėms, siekiančioms tapti 
NATO narėmis, nes jos nesu
teikė amerikiečiams neliečia
mumo statuso, apsaugosiančio 
juos nuo baudžiamojo persekio
jimo Tarptautiniame baudžia
majame teisme. 

Suėjus terminui, iki kurio 
pasaulio valstybių vyriausybės 
turėjo pasirašyti su tar t i s dėl 
specialaus amerikiečių statuso, 
JAV prezidentas George W. 
Bush paskelbė, kad JAV išimtį 
taikys 22 valstybėms. Tačiau 
Lietuvos tarp jų nebuvo. 

Pasak susitikime dalyvavu
sio kariuomenės vado, generolo 
majoro Jono Kronkaičio, ,,yra 
tik labai maža galimybė, jog to
kia išimtis gali būti padaryta". 
Pasak jo, Lietuva jau išnaudojo 

Lietuvos kariuomenes vadas 
pavaduotoją Dov S. Zakheim 

ankaiti: ne JAV gynybos sekretoriaus 
Algirdo Sabaliausko 'ELTA) nuotr. 

beveik visą šiems metams ja i 
skirtą paramą, be to, nuo visa
teisės narystės NATO pradžios 
karinė pagalba bus atnaujinta. 

Savo ruožtu, JAV gynybos 
sekretoriaus pavaduotojas pa
tikino, jog Vašingtonas ir toliau 
suteiks paramą anti terorist inės 

koalicijos operacijose Afganis
tane ir I rake dalyvaujantiems 
Lietuvos kar iams . 

N u k e l t a į 7 ps l . 

Lietuva nenusileis 
Amerikai 

ir nesutiks su jos 
karių neliečiamybe 

Vilnius , liepos 24 d. (Elta) 
— Lietuva nekeis savo nuo
statos ir nesutiks suteikti JAV 
k a r i a m s išskirtinio s ta tuso 
Tarp tau t in iame baudžiama
jame teisme, ketvirtadienį po 
sus i t ik imo su JAV gynybos 
sekretoriaus pavaduotoju Dov 
S. Zakheim patikino Užsienio 
reikalų ministerijos sekretorius 
Giedrius Čekuolis. 

„Mūsų pozicija išlieka — 
mums tai nėra žaidimas. Mes 
vert inam Tarptautinį baudžia
mąjį teismą", sakė G. Čekuo
lis. Pasak jo, Lietuva jau nuo 
pat pradžių buvo tarp šios ins
titucijos steigėjų ir yra visoke
riopai ja i įsipareigojusi. 

„Mūsų pastangos bus de
damos į tai, kad šis klausimas 
būtų sprendžiamas bendrame 
Europos valstybių ir Amerikos 
kontekste" , pareiškė G. 
Čekuolis. 

Valstybės ir te i sėsaugos vadovai 
skelbia karą korupcijai 

Iš kairės — prezidentas Rolandas Paksas . finansų viceministras Vitas Va
sil iauskas ir generalinis policijos komisaras Vytautas Grigaravičius. 

Sauliaus Venckaus (ELTAI nuotr. 

Vi ln ius , liepos 24 d. (Elta) 
— Lietuvos pareigūnai tikisi, 
kad sutelkus pastangas, apsiva
lius nuo susikompromitavusių 
kolegų, pavyks „atriekti riekę" 
nuo 10 milijardų litų, kasmet 
besisukančiu šešėlines ekono

mikos, kontrabandos baruose. 
Ketvirtadienį prezidentas 

Rolandas Paksas su generaliniu 
policijos komisaru Vytautu Gri
garavičiumi, Finansinių nusi
kaltimų tyrimo tarnybos direk
toriaus pavaduotoju Valdu 

Grendeliu, generalinio proku
roro pavaduotoju Vytautu Bar
kausku ir finansų viceministru 
Vitu Vasiliausku aptarė šių 
institucijų veiklą mažinant še
šėlinės ekonomikos mastus ir 
kovą su ja. 

Šis susitiki!- is — tai prezi
dento jau pradėto pokalbio apie 
kovą su kontrabanda tęsinys. 
Šiuokart plačiau paliesti mo
kesčių vengimo, nelegaliai įvež
tų prekių pardavimo, atlygi
nimų „vokeliuose" klausimai. 

Kaip sakė prezidento atsto
vas spaudai Rosvaldas Gorba
čiovas, Nukel ta į 7 ps l . 

Iš tarnybos atleidžiami korupcija 
įtariami muit inės pareigūnai 

Viln ius , liepos 24 d. (BNS) 
— Dėl įtarimų pagalba kontra
bandininkams iš tarnybos at
leisti Vilniaus teritorinės mui
tinės Oro uosto posto pareigū
nai. 

Vyresnysis inspektor ius 
Kęstutis Golubka ir pamainos 
virš ininkė Ingrida Papaurė-
lienė Specialiųjų tyrimų tarny
bos (STT) pareigūnų buvo su

laikyti liepos 7 dieną. Pareigū
nai įtariami piktnaudžiavimu 
tarnyba ir pagalba tauriųjų me
talų kontrabandininkams. 

Liepos 21 dieną K. Golubka 
buvo atleistas iš tarnybos jo pa
ties prašymu. Pamainos virši
ninkę L Papaurėlienę vadovybė 
ketina atleisti, kai ši pasveiks. 
Moteris kitą dieną po sulaikymo 
susirgo. 

K a u n o e l e k t r i n ė 
t i e k s e l e k t r ą 
K a r a l i a u č i u i 

Kara l i auč iu s , liepos 24 d. 
(BNS) — Kauno termofikacinė 
elektrinė, neseniai perėjusi į 
Rusijos gamtinių dujų milžinės 
„Gazprom" rankas, tieks elekt
ros energiją Karaliaučiaus sri
čiai. „Gazprom" žada. jog par
duodamos elektros kainos ne
viršys tos, kurią Karaliaučius 
moka už elektrą, perkamą iš St. 
Peterburgo elektrinės. „Gaz
prom" taip pat įsipareigojo pa
t iekti Karaliaučiaus sričiai 
gamtines dujas. 

Saugumo vadovas neįvardija į 
kontrabandą įsivėlusių politikų 

Viln ius , liepos 24 d. (BNS) 
— Valstybės saugumo depar ta
men to (VSD) vadovas Mečys 
Laur inkus ketvirtadienį pareiš
kė, jog tiriamose kontrabandos 
bylose negalima apkal t int i nė 
vieno politiko. 

„Mano pasakymas, kad to
liau t ir iant kontrabandos bylą 
gali paaiškėti naujos aplinkybės 
ir nauji asmenys, neišskir iant ir 
politikų, nėra retorika a r savi
reklama, kaip ir pati sistemin
gai vykdoma kontrabanda nėra 
miražas", teigiama ketvirtadie
nį išplat intame VSD generali
nio direktoriaus pareiškime. 

J i s reagavo į Seimo Etikos 
ir procedūrų bei Antikorupcijos 
komisijų vadovų Algimanto Sa
lamakino ir Nijolės Steiblienės 
bei proprezidentinės Liberalų 
demokratų partijos prašymus 
nurodyti į s tambaus masto kon
t rabandos bylą įsivėlusius poli
t ikus. 

M. Laur inkus trečiadienį po 
susitikimo su prezidentu Rolan
du Paksu pareiškė, kad išaiš
kinti trijų teisėjų galimi ryšiai 
su kontrabandininkais yra „tik 
fragmentas didelės apimties by
los", kurios dalyviai gali būti 
netgi politikai. N u k e l t a \ 7 ps l . 

Atsistatydino 
pasit ikėjimo 

netekę 
diplomatai 

Vilnius, liepos 24 d. (BNS) 
— Ketvirtadienį atsistatydino 
Lietuvos Užsienio reikalų mi
nisterijos Konsulinio departa
mento direktorius Gediminas 
Šiaudvytis ir dar šeši žemesnio 
rango konsulinės tarnybos dar
buotojai. 

Užsienio reikalų ministras 
Antanas Valionis priėmė jų at
sistatydinimo prašymus, susi
pažinęs su Valstybės saugumo 
departamento teikimu panai
kinti j iems leidimus dirbti su 

Nukelta i 7 psl . 

Vokietija Lietuvos informatikos specialistams 
siūlo „žalias kortas" 

Vi ln iu s , liepos 24 d. (Elta) 
— Vokietija vieneriems me tams 
— iki 2004-ųjų pabaigos pratęsė 
„žaliosios kortos" galiojimą, ku
riuo informatikos specialistams 
su t e ik i ama galimybė legaliai 
įsidarbinti bei apsigyventi Vo
kietijoje. 

Lietuvos pareigūnų nuomo
ne, tai dar sumažins valstybės 
informatikos specialistų skai
čių. 

„Lietuvą dažniaus ia i pa
lieka profesionalai, specialistai, 
sugebantys kurti programinius 

produktus. Jų skaičius nedide
lis, ir mes jaus ime šių specialis
tų stygių", t ikina Informacinės 
v isuomenės plėtros komiteto 
di rektor ius Aur imas Matulis . 
Anot jo, valstybėje stipriai auga 
informacinės technologijos ir 
kuo greičiau bus pasiektas lūžio 
t aškas ir plėtojamos paslaugos 
internete, tuo greičiau pasijus 
informatikos žinovų t rūkumas. 

„Pavojus, kad mūsų šalies 
informatikos specialistai išvyks 
dirbti kitur, ku r jiems sudarytos 
geresnės gyvenimo ir darbo są

lygos, — yra. Ir ne tik iš Vokieti
jos pusės. Tyrimų duomenimis, 
2005 metais žinių ekonomikos 
specialistų deficitas sieks 1.5 
milijono", įsitikinęs ir Lietuvos 
informacinių technologijų, tele
komunikacijų ir raštinės įran
gos įmonių asociacijos „Info-
Balt" viceprezidentas Romual
das Krukauskas. Jis sako, kad 
„protų nutekėjimą" sustabdyti 
gal ima, tačiau kol kas visi 
planai ir programos, kurių su
kur ta ar ne šimtas, lieka tik po
pieriuje. Nukelta j 7 psl . 

Pasaulio naujienos 
{Remiantis AFP. Reuters. AP. !ri!e^ax ITAR-TASS. BNS 

žinių agentūrų pranešimais) 

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

ketina per kelis mėnesius pa
keisti pavargusius nuo karo 
Irake karius naujais JAV ir už
sienio daliniais. Dauguma nau
jų JAV kareivių ta rnaus Irake 
vienerius metus — standartinį 
karo Vietname laikų tarnybos 
laiką. Tarp kitų karinių dalių, 
kurios atvyks į Iraką, bus vadi
namoji brigada „Stryker", ku
rios pagrindinė kovos mašina 
yra naujas, pagal moderniau
sias technologijas pagamintas 
šarvuotasis automobilis ,.Stry
ker". Brigada spalio mėnesį pa
keis 3-iąjį šarvuotąjį pulką. J 
rikiuotę stos tūkstančiai 
Valstybines gvardijos kareivių. 

V a š i n g t o n a s . Didelis pasi
priešinimas Irake JAV kariuo
menei po karo buvo netikėtas 
Vašingtonui, trečiadienį prane
šė gynybos sekretor iaus 

pavaduotojas Paul Wolfowitz. 
Tačiau jis paneigė nuomones, 
kad prezidento George W. Bush 
administracija nebuvo pasiren
gusi karo padariniams ir Irako 
atkūrimo pokario laikotarpiu 
sunkumams. ..Blogiausia tai, 
jog iki karo niekas nė nemanė, 
kad nusikalstama gauja sadis
tų ir banditų, kurie valdė Iraką 
35 metus, toliau kovos ir tęs 
vadinamąjį partizaninį karą", 
sakė j is , pr idurdamas, kad 
irakiečiai tebebijo nuverstų 
savo valdytojų. 

New York 'o tarybos narį 
James Davis savivaldybės salė
je nušovęs Othniel Askew prieš 
dvi dienas iki šio įvykio pa
skambino FBI ir apkaltino ta
rybos narį priekabiavimu. 31 
metų O. Askew nušovė J Da-
vis'ą trečiadienį per miesto ta
rybos posėdį. Nevv York'o polici
jos pareigūnams pradėjus šau
dyti į O Askew. šis taip pat žu

vo. FBI Nevv York'o biuro išpla
t intame pranešime sakoma, 
kad antradienio rytą pareigū
nai sulaukė O. Askevv skambu
čio. Vyriškis varžėsi su 41 metų 
J. Davis dėl Demokratų parti
jos kandidato statuso ateinan
čiuose miesto valdžios rinki
muose Broocklyn'e. 

V a š i n g t o n a s . 2003 metų 
rugsėjo 9 dieną Šiaurės Korėja 
pasiskelbs branduoline vals
tybe, jeigu JAV nesiims skubių 
priemonių krizei sureguliuoti, 
praneša JAV dienraštis ..The 
Vvashington Times". Pasak 
aukšto vyriausybės atstovo, 
JAV turi padaryti rimtų nuolai
dų per derybas šiuo klausimu. 
Branduolinės valstybės sta
tusas leis Šiaurės Korėjai atlik
ti masinio naikinimo ginklų 
bandymus ir pradėti jų gamy
bą. Rugsėjo 9-ąją stalinistineje 
Šiaurės Korėjoje švenčiama 
Valstybės įkūrimo diena. 

B o s t o n a s . Dėl Bostono ka
talikų arkivyskupijoje tvyran
čios ..slaptumo atmosferos" 
daugiau kaip 60 metu dvasinin
kai galėjo seksualiai išnaudoti 

va ikus , trečiadienį paske lbė 
Massa t chuse t t s genera l in i s 
prokuroras Tom Reilly. J i s pa
žymėjo, jog pačios arkivyskupi
jos dokumentai rodo. kad nuo 
1940 metų dėl seksualinio iš
naudojimo skundėsi 789 nu
kentėję asmenys. J ie kal t ino 
237 kunigus. Šie skaičiai at
skleidė ..nedovanotiną" Bažny
čios h ierarchų nesugebėjimą 
užkirs t i kelią tokiems da-
lvkams. 

IRAKAS 
B a g d a d a s . -JAV kar iuo

mene ketvirtadieni Bagdade iš
platino nukautų Saddam Hus-
sein sūnų — 39 metų Uday ir 
37 metų Qusay — nuot raukas , 
kuriose abiejų brolių kūnai ma
tomi iki pusės Kariuomene to
kiu būdu tikisi išsklaidyti dik
ta tor iaus sūnų mirtimi netikin
čių irakiečių abejones. Karlu 
buvo išpla t intos ir Uday ir 
Qusav rentgeno nuo t raukos . 
Saddam Hussein sunūs buvo 
nukaut i antradienį per 6 valan
das trukusį intišį Irako šiaurė
je. Mosulo mieste Pastatą, kurį 

gynė jų vadovaujamas būrys, 
š turmavo 200 JAV karių, re
miamų sraigtasparnių. 

M o s u l a s . Asmenį, kur io 
suteikta informacija padėjo nu
kauti Saddam Hussein sūnus ir 
kuris t ikriausiai jau gavo 30 
mln. dol. atlygį (15 mln. dol. už 
kiekvieną nukautąjį), saugo 
amerikiečių kariai. JAV pul
kininkas Joe Anderson teigė, 
kad informatorius yra saugo
mas, tačiau atsisakė patvirtinti 
vietos gyventojų įtarimus, kad 
šis asmuo yra vienos genties 
šeichas Nawaf Mohammed al-
Zaidan, namo. kuriame slaps-

. tesi Saddam Hussein sunūs, sa
vininkas 

A r a b ų p a l y d o v i n i s k a n a 
l a s ..Al-Arabiya" ketvirtadienį 
parode vaizdo įrašą, kuriame 
Saddam Husein ištikimais fida-
jų kovotojais prisistatė vyrai 
žada atkeršyti už jo sūnų Uday 
bei Qusay mirti ir tęsti išpuo
lius prieš amerikiečių pajėgas 
bei su jomis bendradarbiaujan
čius irakiečius. „Už Uday ir 
Qusay nužudymą bus atkeršy
ta Jų nužudymas nesumažins 

išpuolių prieš amerikiečius, 
priešingai, jų daugės", sakė vy
ras. Grupuotė taip pat pažadėjo 
susidoroti su irakiečiais, kurie 
bendradarbiauja su JAV pajė
gomis. 

B a g d a d a s Trys JAV ka
reiviai žuvo ketvirtadienj Irako 
š iaurėje . Vašingtonas vylėsi, 
kad buvusio diktatoriaus sūnų 
žūtis užbaigs partizaninį karą 

Bagdadas. Irako valdan
čioji taryba per dvi savaites 
sudarys ministrų kabinetą ir 
sudarys darbo grupę, kuri pa
dės pamatus naujajai valstybės 
konstitucijai, ketvirtadienį sa
kė Tarybos pirmininko parei
gas einantis Mohammed Bar-
hul Uloom. 25 narių Taryba — 
laikinoji vykdomosios valdžios 
institucija — turėtų nustatyti 
savo darbo taisykles Tuo tarpu 
81 metų Tarybos narys sunitas 
Adnan Pachachi, priklausantis 
part i jai „Nepriklausomi ira
kiečiai už demokratiją", ketvir
tadienį Londone sakė, kad ira
kiečiai perims Irako valdymą į 
savo rankas pusantrų metų bė
gyje. 

http://WWW.DRAUCAS.ORG
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SPORTO APŽVALGA 

RENGIASI ĮGYVENDINTI SAVO SENĄ 
SVAJONE 

re dalyvavusių Lietuvos 
alpinistų. Beje, Saulius savo 
žygį skiria lakūnų Stepono 
Dariaus ir Stasio Girėno skry
džio per Atlantą 70-mečiui. 

S. Vilius su alpinistais 
Ramūnu Ališausku, Edmun
du Joniku ir Rūta Tolpežnin-
kaite į kalnų viršūnes ketina 
kopti apie 20 dienų. Tuo pat 
metu Pietvakarių Pamyre 
kalnų viršūnes šturmuos ir 
dar beveik 30 Lietuvos alpi
nistų. Jų pagrindinis tikslas 
— įkopti į penkias kalnų vir
šūnes su lietuviškais pavadi
nimais: „Lietuvos" (6,080 m), 
„Čiurlionio" (5,794 m), „Done
laičio" (5,837 m), „Dariaus ir 
Girėno" (5,998 m) bei „Litua
nikos" (6,004 m). 

Lietuvos alpinizmo fede
racijos viceprezidento Viliaus 
Šaduikio teigimu, Pamyre ir 
Tian Šanyje iš viso yra 22 
kalnų viršūnės, kurioms buvo 
suteikti lietuviški pavadini
mai. 

Lietuvos keliautojų sąjun
gos (LKS) vadovas Algiman
tas Jucevičius sakė, kad jų 
rengiamos turiados pirmojoje 
dalyje Fanų kalnuose iš viso 
dalyvaus 123 keliautojai. Jų 
maršrutai nuvingiuos per kal
nų perėjas, ledynus, taip pat 
šalia esančias viršūnes. Tu-
riada Pamyro ir Fanų kalnuo
se skirta keliautojo Antano 
Poškos gimimo 100-mečiui. 

(Elta) 

Alpinistas Saulius Vilius. 
Algirdo Sabaliausko (Elta) nuotr. 

Lietuvos alpinistas Saulius 
Vilius, gegužės 22-ąją įkopęs į 
aukščiausią pasaulio viršu
kalnę Everestą (8,848 m), 
rengiasi naujam žygiui. Rug
pjūčio viduryje 31-erių metų 
šiaulietis su keliais bendra
minčiais išvyks į Tadžikiją, 
kur Pietvakarių Pamyre, ne
toli Afganistano, bandys įkop
ti į keliolika kalnų viršūnių, 
turinčių lietuviškus pavadini
mus. 

„Apie Pietvakarių Pamy
rą svajoju jau dešimt metų", 
— spaudos konferencijoje 
trečiadienį sakė S. Vilius. Jis 
teigė, kad ten nuvykti anks
čiau nepavyko dėl nepas
tovios politinės padėties. 

S. Vilius tvirtino, kad jis 
jau atsigavo po kopimo į Eve
restą ir vėl nekantrauja iš
vykti. Jis pasidžiaugė, kad, ren
giantis naujam žygiui, pavyko 
gauti nemažai reikalingos in
formacijos iš ankstesnėse eks
pedicijose Pietvakarių Pamy-

LIETUVOS KREPŠINIO RINKTINE NEBESITIKI 
SULAUKTI Ž. ILGAUSKO 

Tikimybe, kad JAV NBA 
rungtyniaujantis Žydrūnas II-
gauskas atstovaus Lietuvos 
krepšinio rinktinei Europos 
čempionate Švedijoje, mažėja. 
Tuo ypač netiki krepšininko 
tėvas Mečislovas Ilgauskas, 
kuris „Lietuvos rytui" tvirti
no, kad Žydrūnas norėjo žaisti 
rinktinėje, bet nuo jo norų tas 
nelabai daug priklauso". 

Pasak tėvo, Ž. Ilgausko 
klubas ,,Cleveland Cavaliers" 
nenori, kad krepšininkas „žaistų 
Europos čempionate, nes yra 
didžiulė rizika gauti traumą", 
tačiau M. Ilgauskas teigė ti
kįs, kad jo sūnus Atėnų olim
pinėse žaidynėse „tikrai daly

vausiąs . 
Europos čempionate Šve

dijoje bus kovojama ir dėl li
kusių trijų kelialapių į olim
piadą 2004-aisiais metais. 
Žydrūno Ilgausko sprendimas 
dėl atstovavimo rinktinei tu
rėtų būti paskelbtas po sa
vaitės ar dešimt dienų. 

„Lietuvos ryto" teigimu, 
nors Lietuvos krepšinio rinkti
nės vadovai dar tikisi per
kalbėti 28 metų amžiaus. 220 
centimetrų ūgio „centrą", bet 
jau prieš savaitę kai kurie su 
rinktine susiję asmenys neofi
cialiuose pokalbiuose prasi
tarė nebesitiki sulaukti Žyd
rūno Ilgausko. (Elta) 

ŠVIETIMO PER SPORTĄ METAI 
Kūno kultūros ir sporto 

departamente įvyko pirmasis 
Švietimo per sportą metų ko
ordinacinio komiteto posėdis. 

Europos Parlamento ir 
Europos Tarybos sprendimu, 
2004 m. paskelbti Europos 
švietimo per sportą metais. 
Siekiant tinkamai koordinuoti 
pasirengimą šiems metams, 
Lietuvoje ir buvo sudarytas 
komitetas, į kurį įeina visų 
centrinių sporto organizacijų 
atstovai. Švietimo ir mokslo 
ministerijos, kitų švietimo ir 
jaunimo organizacijų, Lietu
vos savivaldybių asociacijos 
atstovai. Seimo nariai. 

Komiteto pirmininkas — 
KKSD generalinis direktorius 
Vytas Nenius. 

Pirmajame posėdyje koor
dinaciniam komitetui buvo 
pateiktas pirminis veiksmų 
planas, kuris, komiteto narių 
siūlymu, iki rugpjūčio vidurio 
bus papildytas ir pakoreguo
tas. Veiksmų planas skirtas 
Lietuvos jaunimui — nuo 
darželinuku iki studentų. 

Veiksmų planas bus įgy
vendinamas trimis pagrin
dinėmis kryptimis — teisės ir 
norminių aktų tobulinimas ir 
rengimas, visuomenės švieti
mas, formuojant teigiamą po
žiūrį į sveikatos saugojimą, 
tvirtesnio bendradarbiavimo 
tinklo tarp švietimo ir sporto 
institucijų sukūrimas bei pa
laikymas. 

Švietimo per sportą metų 
projektai bus įgyvendinami 
įvairių organizacijų lėšomis, 
tačiau taip pat dalinį finan
savimą bus galima gauti ir iš 
Europos Sąjungos — įvertinu
si šalių pateiktus projektus, 
skirtus Švietimo per sportą 
metams, ES gali skirti 50 
proc. finansavimą jiems įgy
vendinti. 

Lietuvoje Švietimo per 
sportą metams skirtus projek
tus, atsižvelgdama į Europos 
Komisijos atrankos reikala
vimus, vertins koordinacinio 
komiteto pirmininko patvir
tinta Švietimo per sportą me
tų ekspertų komisija. (BNS) 

Iš Graikijos sugrįžusius Lietuvos krepšininkus, pasaulio jaunių čempionato sidabro medalio laimėtojus, sveiki
n a dėkingi tautiečiai. Tomo Bauro (Elta) nuotr. 

LIETUVIAMS — PASAULIO 
ČEMPIONATO SIDABRAS 

Baigėsi finalinės Pasaulio 
jaunių čempionato rungtynės 
tarp Lietuvos ir- Australijos 
rinktinių. Lietuvos rinktinė 
pralaimėjo rezultatu 92:126 
(25:35, 25:36, 24:39, 18:26) ir 
iškovojo II vietą. 

Geriausiu čempionato žai
dėju išrinktas Australijos rink
tinės žaidėjas Andrevv Bogut. 
Trečią vietą užėmė Graikija, 
kuri rezultatu 73:64 įveikė 
Kroatijos rinktinę. 

Linas Kleiza pelnė 26. Ste
ponas Babrauskas 20, Artūras 
Jomantas 15, Jonas Mačiulis 
7, Paulius Jankūnas 6, Lau
rynas Pečiukaitis 5, Linas Le
kavičius ir Paulius Joneliūnas 
— po 4, Marius Prekevičius ir 
Darius Šilinskis — po 2, Mar
tynas Mažeika 1. 

Australams daugiausia 
taškų pelnė Andrevv Bogut — 
35, Steven Markovic 30, Mat-
thew Knight 17 ir Brad New-
ley 16. 

Be Boguto, į simbolinį pen
ketuką pateko Linas Kleiza, 
Jose Barea (Puerto Rico), Ro
ko Ukič (Kroatija) ir Costa 
Vassiliadis (Graikija). 

Pusfinalio dvikovą tarp 
Lietuvos ir Graikijos rinktinių 
laimėjo Lietuva rezultatu 75:72. 
Australija 97:84 įveikė Kroati
ją-

Startinis Lietuvos rinkti
nės penketukas: Linas Kleiza. 
Paulius Jankūnas, Marius 
Prekevičius, Darius Šilinskis 
ir Steponas Babrauskas. 

Rungtynės prasidėjo ner
vingai, abi komandos mėto ne 
itin taikliai. Lietuviai geriau 
kovoja dėl atšokusių kamuo
lių. Jankūno sąskaitoje jau 7 
kamuoliai. 12-9 — Pirmą me
timą pataikė komandos ly
deris Linas Kleiza. Jis taip 
pat blokavo vieną kamuolį bei 
dukar t perėmė. Šilinskis 

Nors „Lituanicos" futbolo 
vienuolikė ir nelaimėjo 2002— 
2003-ųjų metų „Metropolitan" 
lygos „major" divizijos pirme
nybių, bet užimta antroji vieta 
yra vienas geriausiųjų pasku
tinių dešimties metų pasie
kimų. Tik 1992-siais yra pavykę 
tapti šios divizijos čempione. 

Po rudens rato atrodė, jog 
lietuviams bus galimybė šį 
retą laimėjimą pakartoti. Kuo
met mūsiškiai po 9 rungtynių 
rudens rate liko nenugalėti ir 
surinko 23 taškus, daug kas 
galvojo, jog JJtuanicai" ati
teks pirmosios vietos prizas. 
Tuomet lietuviai prieš likusias 
9 komandas pirmavo 6 ar dau
giau taškų. 

Tačiau, kuomet prasidėjo 
pavasario rato susitikimai, 
lietuviai jau pradėjo be reikalo 
pralošinėti, ar atiduoti taškus 
po lygiosiomis sužaistų rung
tynių. Pavasario rato laimikis 
žymiai kuklesnis — 11 taškų. 

pelnė 6, Prekevičius 4. Grai
kai išsiveržė 4 taškais — 
12:16 po pirmo kėlinuko. 

Antrame kėlinuke graikai 
didina persvarą — 14:23 po 
kelių minučių. Vietoje Kleizos 
aikštelėje pasirodo Martynas 
Mažeika, kuris iškart pataikė 
tolimą metimą. Nepaisant to, 
graikai didina skirtumą 18:29. 
Valdas Dapkus pelno tolimą 
metimą — 24:34. Varžovai ne
duoda laisvai judėti Kleizai ir 
jau 6 kartus stabdo jį neleisti
nais būdais. Didžioji pertrau
ka — lietuviai pralaimi 10 
taškų 32:42. 

Trečiame kėlinuke pirmus 
taškus pelnė Lietuvos rinkti
nė — 36:42. Lietuviai ir toliau 
švelnina skirtumą — 40:44. 
Kleiza ir Šilinskis pelno po 12 
taškų. Graikai išlaiko penkių 
taškų skirtumą 43:48. 
Varžovai didina skirtumą iki 
9 taškų 45:54. Kėlinukas 
baigiasi rezultatu 50:59. 

Ketvirtame kėlinuke lietu
viai mažina skirtumą 54:59. 
Kleiza jau pelnė 21 tašką, o 
Lietuva atsilieka 3 taškais — 
58:61. Lietuviai išlygino ir 
persvėrė skirtumą. Likus ke
lioms minutėms Lietuva pir
mauja 72:66. Kleiza — 25 taš
kai ir 13 kamuolių, Šilinskis 
— 18. Kėlinuko pabaigoje 
penktą pražangą gavo rezul
tatyviausias graikų žaidėjas 
Perperoglou, kuris pelnė 24 
taškus. Nepaisant, kad grai
kai priartėjo, lietuviai atsi
laikė lemiamomis akimirko
mis ir laimėjo rezultatu 75:72. 

Geriausiai Lietuvos rink
tinėje žaidė komandos vadas 
Linas Kleiza, kuris pelnė 27 
taškus, atkovojo 13 kamuolių. 
4 kartus perėmė kamuolį, tris
kart veiksmingai atidavė ka
muolį ir tiek pat kartų bloka
vo varžovų metimus. Be to. 

Lietuvos jaunių rinktinės vyriau
sias t reneris Raimundas Kairys. 

T. Bauro (Elta) nuotr. 

Kleiza 11 kartų privertė pra
sižengti varžovus. Šilinskis 
pelnė 18 taškų ir atkovojo 7 
kamuolius, Jankūnas 10 + 10 
kamuolių, Artūras Jomantas 
7, Prekevičius 4, Linas Leka
vičius, Dabkus ir Mažeika — 
po 3. 

Krepšinio internete info 

„NUSIPIRKO" 
AMERIKIETĮ 

„Lietuvos ryto" krepšinio 
klubas pasirašė sutartį su 
amerikiečiu Dickey Simpkins 
<206 cm, 31 metai), kuris pra
ėjusį sezoną rungtyniavo Ka
zanės „Unics" (Rusija) ko
mandoje. 

Kaip rašo „Lietuvos ry
tas", per „FIBA-Europe" 
Čempionų taurės Šiaurės 
konferencijos turnyro finalą 
Vilniuje D. Simpkins buvo 
vienas pagrindinių „Unics" 
ginklų, padėjusių Kazanės 
klubui finale įveikti „Lietuvos 
ryto" krepšininkus. 

„Tąkart jis mus nugalėjo, 
todėl ir nusprendėme prisivi
lioti", — juokavo „Lietuvos 
rvto" komandos treneris Jo-
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Lietuvos rinktinės vadovas ir ge
riausias čempionato žaidėjas Linas 
Kleiza. T. Bauro (Elta) nuotr. 

nas Kazlauskas. 
NBA D. Simpkins rungty

niavo nuo 1994 iki 2001 metų. 
Žaisdamas Čikagos „Bulis" 
klube, kurio žvaigždė tuomet 
buvo legendinis Michael Jor-
dan, D. Simpkins tris sezonus 
iš eilės tapo NBA čempionu. 
Čikagos klubui puolėjas at
stovavo 6 metus. 

1998 m. D. Simpkins trum
pai žaidė „Golden State 
Warriors", po to vėliau grįžo į 
„Bulis" komandą. Geriausiai 
D. Simpkins žaidė 1998— 
1999 m. sezoną, kai „Bulis" 
rungtynėse įsirašydavo į savo 
sąskaitą vidutiniškai po 9.1 
taško bei sugriebdavo po 6.8 
kamuolio. 

2001 m. puolėjas pasirašė 
sutartį su kitu NBA klubu 
„Atlanta Hawks", bet, sužai
dus vos vienerias rungtynes, 
krepšininko ir komandos ke
liai išsiskyrė. »LR" 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Susitarimui kalbėti 
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4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 

Tel. 708-422-3260. Jei reikalinga 
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„pager" numeriu 708-644-0074. 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KAFOOLOGAS-ŠIFDES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTLj GYDYTOJAS 

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

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

EDMUNDAS VTŽINAS, M.D„ S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
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,LITUANICOS" FUTBOLININKAI — GERIAUSIŲJŲ TARPE 
Gerai, kad juos visą laiką 
persekiojusi „Eagles" vienuo
likė irgi prarado nemažai 
taškų, tad iki pat pirmenybių 
pabaigos dar vis vedė lietu
viai. Tik liepos 13 d., kuomet 
„Eagles" įveikė „Lightning" 
(arba. kaip lenkai vadina, 
„Blyskavika") komandą 2-0, 
jie gavo 3 taškus ir iškovojo 
pirmąją vietą. Beje, ši lenkų 
komanda tokią pergalę pasie
kė jau 11 -jį kartą. Jie yra lai
mėję ir visos Amerikos futbolo 
mėgėjų taurę. Tačiau šį kartą, 
jeigu ne abejotinos vertės tei
sėjavimas kai kuriose rungty
nėse ir mūsiškių per didelis 
aplaidumas, jiems nebūtų pro
gos švęsti pergalės. 

Trečiąją vietą pirmeny
bėse su 32 taškais („Eagles" 
surinko 35, o „Lituanica" — 
34) iškovojo „Sockers" koman
da. Toliau: „Schvvaben", „Ligh
tning". „Vikings", „Maroons", 
„United Serbs", „Green-VVhite" 

ir „Kickers" automatiškai tu
rėjo atsisveikinti su „major" 
divizija, o „Green-White" su
žaisti pereinamąsias rungty
nes su I divizijos II vietos užė-
mėja. Kaip jos baigėsi, duome
nų dar neturime. Kadangi I di
vizijoje pirmąsias dvi vietas iš
kovojo lenkai, tai rudenį „ma
jor" divizijoje gali žaisti net 4 
lenkų komandos. Žinoma, len
kų tik išlaikomos, nes pavyz
džiui. „Lightning" žaidėjų dau
gumą sudaro ne lenkai, bet jų 
klubo samdomi žaidėjai iš 
Meksikos ir Pietų Amerikos. 
Panašiai yra ir „Schvvaben" 
klubo komandoje. 

Kalbant apie samdymus, 
reikia pasakyti, jog lietuvių 
klubas to niekada nepraktika
vo, nes neturi pinigų. O dau
guma „major" divizijoje žai
džiančių klubų samdymus da
ro, nes vien tik tokių, kurie 
žaistų iš meilės sportui ar 
savo tautiniams interesams. 

dabar mažai beliko. Lietuviai 
yra vienas iš nedaugelio tokių 
klubų, nors nežinia, kaip ilgai 
tai pavyks išlaikyti, ypač, jei
gu bus norima išlikti „major" 
divizijoje. „Lituanicos" klubui 
nesiseka rasti stambesnių rė
mėjų, kurie sutiktų paremti 
tūkstantinėmis sumomis: dau

giausia matome tik mažus au
kotojus ir negausius šimti
ninkus. 

Naują pirmenybių sezoną 
mūsiškai pradės rugpjūčio 
mėnesio paskutinį sekmadie
nį. Rugpjūčio viduryje jie Le-
monte surengs vasarinį futbo
lo turnyrą. E. Š. 

„Metropolitan" futbolo lygos 2002-
divizijoj 

1. „Eagles" 
2. „Lituanica"-„Liths" 
3. „Sockers" 
4. „Schvvaben" 
5. „Lightning" 
6. „Vikings" 
7. „Maroons" 
8. „United Serbs" 
9. „Green-White" 
10. JKickers" 

Iš eilės — vieta. 

-2003 metų „major" 
, baigminė lentelė 

18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 

vardas. 

35 
34 
32 
29 
28 
24 
21 

' 19 
18 
10 

rungt. 
įvarčių santykis. 

47-26 
38-31 
36-24 
43-34 
35-22 
34-29 
36-29 
27-57 
23-36 
28-40 

skaičius, taškai. 

< 
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KĄ DARO KITI? 
Kaip jie išlaiko tautybę 

Amerikoje? 
Rūpinamės lietuvybės iš

laikymu savo vaikuose ir no
rime sudominti lietuviškais 
reikalais toliau atitrūkusius. 
Matome, kad mūsų pastangos 
neduoda tokių rezultatų, ko
kių norėtume. Ar nevertėtų 
pasižvalgyti aplink? Ką daro 
kiti? 

Užkalbinau mums artimą 
kaimyną latvį. Jis bendruo
menės veikėjas ir skautų va
dovas. „Gal reiktų visuotinį 
posėdį sušaukti ir panagri
nėti?" — buvo jo pirmasis siū
lymas. Padvejojęs siūlė drau
giškai elgtis su vien anglų 
kalba kalbančiais ir megzti 
ryšius su maišytomis šeimo
mis. Latvių interneto tinkla-
lapyje ieško būdų apsilankiu
sius sudominti. Jie naudoja 
abi kalbas. Latviai susirūpinę 
savo dypukų vaikais. Prieš 15 
metų šis jaunimas ateidavo į 
latvių namų metinius pietus 
— dabar pranykę. Gal reiktų 
ruošti renginį grynai anglų 
kalba — paaiškinti, iš kur jie 
kilę, bet reiktų pradėti nuo 
pradmenų, lyg jie visiškai ne
turėtų žinių apie Latviją. Gal 
kas domėtųsi apsilankyti Lat
vijoje? Reiktų teikti turistams 
naudingas žinias. 

Kreipiaus į estų visuome
nininke: „Dauguma iš anksty
vesnių kartų pranykę". Rytų 
pakrantė būdavo aktyvi. Kai 
kurie pasirodo parengimuose. 
Kiti turi estų/suomių pavar
des, bet net nesužino apie estų 
renginius. Šv. Jono dieną ren
giamas laužas Čikagoje. Prieš 
dypukų atvykimą estų tebuvo 
saujelė. Wisconsin bendruo
menė išmirė, nutautėjo. Seną
ją bažnyčią dypukai stengiasi 
atgaivinti ir paskelbti istorine 
vietove. Paramą estų reika
lams galima rasti į pensiją pa
sitraukusiuose Floridoje. Kai 
kurie iš dypukų ir jų vaikų 
grįžo į Estiją. Kiti ieško žinių 
apie savo protėvius. Kai ku
riuos bendrataučių šiurkštu
mas atstūmė. Sportas pritrau
kia, — „Turime sporto šventę 
- bėgimą, plaukimą ir t.t. gale 
liepos". Būna skelbiami daly
viai ir laimėtojai laikraš
čiuose. Taip pat įdedamos foto
grafijos. Šitai patraukia akty
viau pasireikšti bendruome
ninėje veikloje. 

Domėjausi kitais, Ameri
koje išlaikančiais savo tapaty
bę. Paklausiau Amerikos afri
kietį adventistą, kaip jie išlai
ko savo bendruomenę. „Prade
di su jaunimu". Jie įtraukia 
tėvus. Organizuojami parengi
mai bažnyčios rėmuose, kurie 
domina jaunimą. Šokiai, paš
nekesiai, įvairumas. Reikia 
kalbėtis su jaunaisiais. Pak-
viečiam universiteto studen
tus pravesti programas — po
litikos būrelius, aukų telkimo 
būrelius, mokymosi pagalba 

jaunesniems, krepšinį, futbolą 
ir pramogas. 

Michigan valstijos jauni
mas rinkosi šiais metais Det
roite. Vyko krepšinio varžy
bos, pamaldos, vakarienė. Vy
resnio amžiaus žmonės kar
tais pasirodo, kartais ne. Daž
niausiai, kai jaunimas daly
vauja, įsitraukia ir vyresnioji 
karta. Pagrindas veiklai — 
adventistų universitetai. Jie 
palaiko ryšius tarp savęs ir 
sukurtos programos tęsiasi 
jau eilę metų. Vyresnieji re
mia pinigais. Į klausimą, kaip 
pritraukti nedalyvaujančius, 
atsakė: „Pradėti su malda už 
tikslą". Tuomet aplankyti baž
nyčias ir bendruomenes, kur 
didesnės grupuotės. Padaryti 
pranešimus apie tai, ko nori
ma pasiekti, ir visus pakviesti. 

Ilgesnis pokalbis teko su 
ukrainiečių trečios kartos at
stovu. Ukrainiečiai yra viena 
tautiniai gyvastingiausių gru
pių Amerikoje. Kas palaiko 
ukrainiečius ukrainiečiais? 
Užklaustasis teisinosi, kad jis 
netinkamas atstovas. Tėvai 
gimę čia, nekalbėjo ukranie-
tiškai namie, bet jis ėjo į uk
rainiečių šeštadieninę mokyk
lą. Jis pyksta ant senelių, kad 
neišmokė ukrainietiškai vai
kystėje. Norėtų mokėti, o da
bar sunku išmokti ir, be to, 
antrą kalbą mokėti bet kam 
pravartu. Jis vedęs neukrai-
nietę. Šeima Tanko ukrainie
čių ortodoksų bažnyčią. Vaikai 
dalyvauja stovyklose ir drau
gauja su bendrataučiais. Jie 
norėtų išmokti ukrainietiškai. 

Ukrainiečiai dabar nebe 
taip vieningi. Tikybos — sta
čiatikių, katalikų, pentecostal 
ir kitų. Nežinia, koks tai bus 
poveikis ateityje. Bažnyčia kol 
kas centras tautybės išlaiky
mui. Naujieji imigrantai turi 
savo mokyklas. Mokosi tau
tinių šokių, tautinių tradicijų, 
turi pasauliečių klubus. Jauni 
žmonės gali bendrauti su savo 
bendrataučiais. 

Kaip išsilaiko ukrainie
čiai? Vienas pagrindinių šulų 
— tai ilgalaikis bažnyčios gy
vavimas. Bažnytinės apeigos 
būna 80 procentų angliškai. 
Amerikoje imigrantai stengėsi 
apeigas tęsti ukrainietiškai. 
Tai puiki nostalgija ir tinka 
pirmajai kartai, bet netinka 
nemokantiems kalbos ir miš
rioms šeimoms. Yra įmanoma 
išlaikyti tautinį skonį, mel
džiantis ir anglų kalba. Pa
gelbsti tautinių šokių būreliai 
ir tradicijų palaikymas. Baž
nyčios yra įsigijusios stovyk
lavietes jaunimui. 

Stovyklos žaidimai, pra
mogos, tikybinis ir tautinis 
aulėjimas. Tautinės jaunimo 
organizacijos įtraukia 13-18 
metų paauglius. Yra ir suau
gusių grupuotės, ir įvairios 
rekolekcijos metų bėgyje. Šitai 
palaiko tautiškai tuos, kurie 
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Danutė Bindokien-

Septyni „Vyturio" vaikų choro nariai I Lemont, IL) buvo vieninteliai JAV lietuviukai Trečiosios pasaulio lietuvių 
dainų šventes vaikų chore, kurį sudarė 13,000 dainininkų. Tie septyni sėdi priekyje, iš kairės: Mykolas 
Daugirdas, Lukas Petraitis, Šarūnas Daugirdas, Milda Savickaitė, Julija Petraityte, Julyte Petkute ir Dalia 
Savickaitė. Grasildos Reinytės nuotr. 

įsitraukia į šią veiklą. Ne vi
siems tai tinka. Kiti pasinėrę į 
sportą. Tai priklauso nuo tė
vų. Kai jauni suauga, jie kar
tais atsitolina nuo savųjų. Ir 
nežinia, ar trumpam, ar ilges
niam laikui. Kartais kelionė į 
Europą atšviežina tautiškumo 
pajutimą. Kartais vėliau gyve
nime atbunda traukimas prie 
savų. Apsivedus ir gimus vai
kams, sužiba noras perduoti 
vaikams, kas svarbiausia gy
venime. 

Vienalytis pasaulis būtų 
pavojingas. Pranašaujama anglų 
kalbos viešpatavimas. Bet ES 
ne taip greit nori suvienodėti 
ir pavirsti McDonaldais. Ta
čiau išsilaikyti darosi vis sun
kiau. Kai kurios kultūros jau 
išnykę. 

Kuo tautinė bendruomenė 
gali patraukti į save? Jauni 
žmonės turi matyti tame reikš
mę — tikrai pagrįstą vertybė
mis, o ne. kad būtų reikalauja
ma tikėti aklai. Jie turi matyti 
idealą, o ne tik sekti kito už
mačias. Vyresnio amžiaus 
žmonės jau nebe tokie idealis

tai. Vaikus ugdo gera maloni 
šeimos aplinka, teisingumas, 
moralus kilnumas namuose. 
Nesielgti kitaip, negu mokai. 
Vaikai tai pastebi. 

Įdomūs žydai, išsilaikę 
tiek metų be savo valstybės. 
Žydas gimęs Anglijoje, dabar 
gyvenąs Izraelyje: „Turbūt 
persekiojimas suteikia užsis
pyrimą išsilaikyti". Didelis šu
las yra Įstatymas su 613 tai
syklių, reguliuojančių elgesį ir 
gyvenimo būdą. Tai žydus iš
skiria ir išlaiko. Taip pat tau
tinės tikybos teigimas, kad iš
rinkta tauta. Nors tie dalykai 
gal nebe tokią pačią reikšmę 
vaidina kaip anksčiau. Refor
muotos tikybos šakos iešo es
mės ir ne tiek dėmesio kreipia 
į visas 613 taisyklių. „Vis dėlto 
turbūt Įstatymas iš esmės iš
laikė tautinę tapatybę iki šiol". 

Jo brolis augina šeimą 
Amerikoje: „50 procentų jauni
mo sudaro mišrias šeimas ir 
tai grėsmė". Gal todėl, kad čio
nai nėra persekiojimo. Jauni
mas nori pasinaudoti visomis 
šio krašto atviromis galimy

bėmis. Tai kelia didelį susi
rūpinimą ir diskusijas žydų 
bendruomenėje. 

Trečiojo užklausto tėvai 
buvo išbėgę iš rusų užimtos 
Lenkijos ir atvyko į Ameriką: 
„Ypatingas dėmesys skiria
mas jaunimui — juos tinka
mai formuoti". Puiki proga 
juos mokyti per šventes apie 
dabartinę švenčių reikšmę. 
Pvz., Perėjimas (Passover) — 
žydų išsilaisvinimas iš Egipto 
— laisvės svarba. Kartu moko
ma ir tuo surišta istorija — 
Mozės užtraukimas nelaimių 
Egiptui, kad priverstų paleisti 
žydus ir t.t. Kad pritrauktų 
jaunimą į Izraelį, jaunimui 
apmokamos kelionės ir dvi 
savaitės susipažinimo atosto
gų. Apmoka valdžia. 

Ar galime iš kitų patirties 
ir sau ką pritaikyti? Kai kurie 
iškelti dalykai prašyte prašosi 
platesnių diskusijų mūsų ben
druomenėje. Šitiek minčių iš
kelta mums rūpimais klausi
mais, sutikus „etnikus" ir juos 
užkalbinus. 

Algis Kazlauskas 

RAGINA IŠTIRTI ŽMOGAUS TEISIŲ PADĖTĮ 
Tarptautinė Helsinkio Fe

deracija ragina Jungtines Tau
tas ištirti žmogaus teisių pa
dėtį Čečėnijoje, kuri. pasak or
ganizacijos atstovų, yra tapusi 
laukine niekieno žeme. 

Tarptautinės Helsinkio 
Federacijos 5 narių delegacija 
liepos viduryje lankėsi Ingu
šijoje bei Čečėnijoje ir vietoje 
susipažino su žmogaus teisių 
padėtimi. Vienoje vykusioje spau
dos konferencijoje delegacijos 
nariai apibūdino padėtį Čečė
nijoje ir aplinkinėse šalyse, 
kaip nuolatinio teroro būklę. 

Tarptautinės Helsinkio 
Federacijos vykdomasis direk
torius pažymėjo, kad žmogaus 
teisių padėtis Čečėnijoje pa
blogėjusi po konstitucinio refe
rendumo praeitą kovo mėnesį 
— nuo to laiko pagausėjo 
žmogžudysčių, pagrobimų. Jis 

. pastebėjo, kad pastaruoju me

tu vis dažniau moterys tampa 
smurto aukomis. Vykdomasis 
direktorius pasakė, kad Tarp
tautinė Helsinkio Federacija 
pasisako už Jungtinių Tautų 
Organizacijos įsikišimą sie
kiant sustabdyti Rusijos armi
jos ir sukilėlių grupuočių vyk
domus nusikaltimus Čečė
nijoje. „Tarptautinė Helsinkio 
Federacija rekomenduoja, kad 
į Čečėniją būtų pakviestas 
specialus Jungtinių Tautų at
stovas dingusiųjų reikalams, 
kad bent šiek tiek pažangos 
būtų padaryta sprendžiant šią 
problemą", — sakė Federacijos 
vykdomasis direktorius. Jis 
pažymėjo, kad tokį kvietimą 
turi išduoti Rusija, bet tuo 
tarpu Maskva vilkina prob
lemos sprendimą. 

Rusija teigia, kad Čečė
nijoje po konstitucinio referen
dumo padėtis normalizuojasi. 

Prezidento Putin padėjėjas 
Sergiejus Jastržembski sakė. 
kad Rusija pati pajėgi spręsti 
Čečėnijos problemą be tarp
tautinių tarpininkų. Pasak jo. 
patirtis po pirmosios Čečėnijos 
kampanijos parodė, kad užsie
nio, konkrečiai, Europos sau
gumo ir bendradarbiavimo or
ganizacijos atstovai neilgai li
ko nešališki. 

Pasak Rusijos atstovų, 
konstitucinis referendumas ir 
spalio mėnesį numatyti prezi
dento rinkimai Čečėnijoje yra 
politinio proceso ir dialogo 
žingsniai, siekiant stabilizuoti 
regioną, tačiau Helsinkio Fe
deracijos delegacijos nariai 
teigia, kad šis vadinamasis 
„politinis procesas" neduos lau
kiamų ilgalaikių rezultatų, jei 
kartu nepagerės žmonių saugu
mo ir žmogaus teisių padėtis. 

„Amerikos balsas" 

Kirilica gali sklisti ir 
radijo bangomis 

Nelabai šį kartą mums se
kasi Vašingtone. JAV Atstovų 
rūmų biudžeto komisija žūt 
būt pasiryžusi „taupyti" pini
gus, „taupymą" pradedant 
nuo paramos nutraukimo 
.Amerikos Balso" ir „Laisvo
sios Europos Radijo" laidoms. 
Tvirtinama, kad Rytų ir Vi
durio Europa jau laisva, de
mokratiška; jos valstybės 
pakviestos į Europos Sąjungą, 
NATO. Visose vyksta laisvi 
rinkimai, yra spaudos ir išsi
reiškimo laisvė, tai kam joms 
skirti tuos 8.9 mln. dolerių, 
kai JAV biudžete daugiau 
raudonų dėmių, kaip aguono
mis pražydusiame lauke. 

Šie svarstymai Vašingto
ne pasitaikė nepatogiu laiku, 
kai nemaža dalis Amerikos 
lietuvių buvo išvykusi į tėvynę 
švęsti, dainuoti, šokti. Laikas 
čia buvo mūsų priešas ir 
reikėjo veikti skubiai, o mūsų 
LB Krašto valdyba ir taryba 
viešėjo Lietuvoje... Niekas ne
organizavo apygardų, apylin
kių, kad skambintų savo at
stovams, kad prašytų dar bent 
metus palikti šias radijo 
laidas. Atsiliepė tik pavieniai 
asmenys, išgirdę pagalbos 
šauksmą — kaip paprastai jie 
atsiliepia. Taip pat daug gerų 
žodžių reikia pasakyti apie 
ALTą. kurio centro valdybos 
pirm. Saulius Kuprys ir nariai 
praleido daug laiko, besi
stengdami pasiekti įtakingus 
asmenis Vašingtone. Nemažai 
darbavosi ir lietuvių kilmės 
Kongreso narys John Shim-
kus. bet dar neaišku, ar jo 
pastangos bus veiksmingos. 

Tiek ..Amerikos Balsas", 
tiek „Laisvosios Europos radi
jas" dar toli gražu nepastum-
tinas į šalį. Šios laidos pasižy
mi tiksliu, nešališku, jokių 
politinių partijų neįtaigojamu 
ir nekontroliuojamu, žinių 
perdavimu, įvairių svarbių 
įvykių, kuriems pačios Lietu
vos žiniasklaida neranda vie
tos ar laiko, paminėjimu. Per
silaužimo laikotarpis ne tik 
Lietuvoje, bet ir kitose Rytų 
Europos valstybėse, į kurias 
siunčiamos „LER" laidos, dar 
nėra pasibaigęs. Kaip sako
ma, ligonis jau sveiksta, bet 
reikia saugotis, kad neat
kristų. Juo labiau, kad šiuo 
metu iš Rytų tyko naujas 
pavojus, kuris atslenka, kaip 
migla, ir pamažu, beveik ne
pastebint, gaubia buvusias so
vietų okupuotas valstybes. 
Tiesa, toji migla šiuo metu jau 
nėra rausva, bet _visgi labai 
svetima ir pavojinga 

Be abejo, turime mintyje 
iš Rusijos j Rytų Europą lei
džiamas labai gausias radijo 

laidas ir televizijos progra
mas. Vis daugėja ir rusiškų 
filmų, tiek vaikams, tiek su
augusiems. Maskva šioms lai
doms skiria milijonus rublių, 
nors pati Rusija negali išsi
kapstyti iš ekonomikos kiau-
rasmėlio. Jeigu Rusija (ne 
taip, kaip JAV Kongresas) 
negaili skirti pinigų į Rytų 
Europą brukte brukamoms 
savo radijo, televizijos, filmų 
ir kitoms pramogoms, be 
abejo, jaučia iš to turėsianti 
naudos. Kremlius niekad ne
pasižymėto altruistine veikla, 
nepasižymi ir dabar. 

Tad koks tokio rusiškos 
žiniasklaidos antplūdžio tiks
las? Ko tuo siekiama? 

Atspėti nėra labai sunku, 
net per daug nesukant galvos. 
Tereikia kelis žingsnius ženg
ti atgal į praeitį ir atrasime, 
kad Rusija jau vieną kartą 
anksčiau — net keturias
dešimt metų — naudojosi šiuo 
metodu, tikėdamasi, kad 
lietuviai „pripras prie rusų 
kalbos, o tada jau nebus sun
ku juos asimiliuoti". Anuomet 
lietuviai pajėgė atsispirti ru
sinimo tvanui, griežtai atmetė 
kirilica spausdinamus raštus 
ir ilgainiui ne tik laimėjo savo 
spausdinto žodžio laisvę, bet 
ir Lietuvos nepriklausomybę. 

O kaip bus dabar, kai tų 
rusiškų laidų, iš pirmo žvilgs
nio tokių nekaltų, grynai pra
moginių, mielai klausomasi, 
žiūrima? Jeigu jose ir nėra 
užslėptos propagandos, tiki
nančios, kad Rusija yra lietu
vių globėja, geradarė, tai nuo
lat girdima rusų kalba taip 
pat ilgainiui darys įtaką, taps 
sava ir dar daugiau slaviz
mais užterš mūsų garbingąją 
lietuvių kalbą. 

Šiuo metu vienintelis ir 
geriausias ginklas prieš tą 
rusų įtaką, siunčiamą oro 
bangomis, yra laikas. Per try
lika nepriklausomybės metų 
rusų kalba jau prarado savo 
svarbą. Jeigu vyresnieji dar 
gerai kalba rusiškai, didžioji 
dalis jaunesniųjų, gimusių ir 
augančių nepriklausom'''? 
Lietuvoje, rusų kalbos ne: 
ka. Jiems svarbiau mokyt,, 
angliškai. Ar ši lietuvių tautos 
dalis vis tiek domėsis rusų 
kalba siunčiamomis laidomis? 
O gal jos taip patraukliai 
paruoštos, tad paskatins ir 
rusų kalbos mokytis? Maskva 
jaučia, kad buvusios sovietų 
belaisvės vis toliau išjos nagų 
slysta, vis labiau šliejasi prie 
Vakarų. Tad visa ta „rusiška 
medžiaga" yra masalas ant 
meškerės, metamos į Rytų 
Europos šalis. Ar lietuviai ant 
to kabliuko užkibs? 

PASVALIO PETRO VILEIŠIO 
GIMNAZIJA ATSIMINIMUOSE 

BIRUTĖ KAZAKEVIČIENĖ 

O prieš mirtį — paskutinis 
silpstančios rankos mostas 
mokyklos link: ilgai su meile 
kauptą, turtinga savo biblio
teką tu palieki pusseserei Ele
nai Tervidytei, kurią respub
likos mokytojai pažįsta kaip 
žurnalistę, ilgus metus sėk
mingai besidarbuojančią pe
dagoginės spaudos baruose. 

Paskaita antireligine tema 

Istorija su Irena dar nebu
vo pasibaigusi, kai prasidėjo 
manoji. „Ji atvedė šitą davat
ką į mokyklą?! Vadinasi, ir 
pati davatka. Reikia parodyti 
jai. iš kur kojos dygsta!" 

Jie klydo — nei Irena, nei 
aš nebuvome davatkos. Pagar

ba tėvų tikėjimui, jų šven
tėms, papročiams, tradicijoms 
— tiktai tiek, ir nieko dau
giau. Bet susidorojimo mašina 
jau buvo užvesta ir sukosi to
liau. 

Pirmieji prasidėjusios „ak
cijos" požymiai, nors buvo ne
malonūs, neatrodė grėsmingi. 
Tiesa, kas dvi trys savaitės 
mano pavardė pasirodydavo 
„Darbe" — atseit prastai dirbu 
ateistinį darbą auklėjamoje 
klasėje. Bet dėl to aš per daug 
nesukau sau galvos. Kai kurie 
auklėtiniai lanko bažnyčią? 
Na, ir kas — lanko ir kitų 
klasių mokiniai. Negi aš 
stovėsiu pašventory ir gaudy
siu juos? Nenuoširdžiai dirbu 
ateistinį darbą? Vėlgi tiesa. 

Bet argi galima tokį darbą 
dirbti nuoširdžiai? Mano 
manymu, aš dirbau nei geriau, 
nei prasčiau už kitus klasės 
vadovus, tačiau spaudoje pasi
rodydavo būtent mano pavar
dė. Bet kartą, atsivertusi 
„Darbą", buvau pritrenkta 
stulbinančios naujienos — pa
sirodo, sužlugdžiau ateistinį 
darbą rajono kolūkiuose. Čia 
jau buvo absurdo viršūnė! Vie
na, niekas į tuos kolūkius ma
nęs ir nesiuntė dirbti tokio 
darbo — nei mokyklos, nei švie
timo skyriaus, nei partinė ra
jono vadovybė. Antra, kaipgi 
gali vienas žmogus sužlugdyti 
darbą visame rajone0 Pagaliau 
kurgi kiti mokytojai, kurie ne 
tik dirba, bet ir gyvena ko
lūkyje? Suprantu, kad nori ne
nori teks pradėti aiškintis ši
tuos kaltinimus. 

Tuo metu paskaitinį darbą 
mūsų mokykloje koordinavo 
mokytojas B. Šimas. Tai buvo 
labai griežtas, netgi piktas 

mokytojas, kurio prisibijojo "ne 
tik mokiniai, bet ir mes, moky
tojai. Tačiau aš pasiklioviau jo 
objektyvumu — negalės gi jis 
meluoti, kad siuntė mane į ko
lūkį skaityti ateistinių paskai
tų, o aš atsisakiau. Deja. kly
dau. Kai žmogus atsiduri par
tinių rajono vadovų taikiklyje, 
tikėtis aplinkinių paramos 
buvo naivu, nes kiekvienas 
galvodavo tik apie savo kailį. 
„Pati, niekieno neprašoma, 
turėjai susirasti auditoriją!!' 
— šaukė mano kolega, kad net 
drebėjo mokytojų kambario 
langai, matyt, jau suvokęs, 
kad aš esu persona non grata. 
— Ar aš turėsiu tau dar aiš
kinti tokius elementarius da
lykus?!" Tai buvo netiesa — ši* 
tą darbą, jeigu jis buvo rei
kalingas, turėjo atlikti koordi
natorius. Kaip ir prieš kiek
vieną neteisybę, taip ir prieš 
šią aš pasišiaušiu kaip ežys — 
to betrūko, kad pati siūly-
čiausi į lektorius, jeigu niekas 

to neprašo! 
Ėjo dienos, ir incidentas, 

atrodo, pasimiršo. Tačiau buvo 
ne taip. Mokytoja Myškiene. 
kurios sūnus Rimas mokėsi 
mano auklėjamoje klasėje, 
kartą per pertrauką tyliai 
paklausė: „Tu tikriausiai neži
nai, kas dedasi tavo klasėje?" 
Pasirodo, čia buvo atėjusi 
klasės tėvų komiteto pirmi
ninkė Šidlauskienė (rajono 
vykdomojo komiteto pirminin
ko žmona) ir vaikams pasakė. 
kad mane ruošiamasi atleisti 
iš mokytojos pareigų. Jie. 
mokiniai, turį padėti savo auk
lėtojai — savarankiškai pa
ruošti meninę programėle ir 
paprašyti auklėtoją, kad ši 
sutiktų važiuoti su jais į ko
lūkį perskaityti ateistinės 
paskaitos. ..Programa jau pa
ruošta, tik jie nedrįsta užsi
minti tau apie paskaitą". — 
priduria kolegė. Nieko sau — j 
konfliktą jau įtraukta ir klase. 
ir tėvų komitetas' Neįaugi 

nepasimokė iš Irenos istorijos, 
kad vis dėlto ne taip lengva 
atleisti nekaltą žmogų? O gal 
patys, prisivirę košės, ieško 
išeities iš susidariusios padė
ties? 

Apie paskaitą vaikai ne
užsimena, apie ją aš kalbuosi 
su Vytautu .Palinausku. tuo
metiniu .Artojo" kolūkio pir
mininku, humanišku, inteli
gentišku žmogumi, kurio sū
nus Algirdas irgi mokosi mano 
klasėje. 

— Reikia, mokytoja. — 
ramiai aiškina jis ištuštėjusio-
je klasėje, kurioje abu sėdime 
pasibaigus pamokoms. — Tu
rite būti protinga — juk kakta 
sienos nepramuši... 

A.- irgi ta suprantu, bet, be 
viso kito. kenčia dar ir mano 
ambicijos — vienas dalykas skai
tyti paskaitą paprašytai, ant
ras — įvarytai Į kampą, kai 
nebelieka kitos išeities... Pa
galiau susitariame del paskai
tos datos j<> vadovaujamajame 

kolūkyje, dėl transporto bei 
kitų dalykų. 

Gaunu paskaitą — rota
printu spausdintą, parengtą 
Petro Striupo. Kupiškio vidu
rines mokyklos mokytojo. Ku
piškis!.. Mano jaunystes mies
tas, mano gimnazija, mano 
mokytojai... Beje. ir pirmoji 
paskaita antireligine tema irgi 
buvo išklausyta būtent čia. Jos 
nepamiršiu visą gyvenimą... 

...Pokaris. 1946-ųjų metų 
gruodis. Prieš Kalėdas baž
nyčioje vyksta rekolekcijos — 
susikaupimo, moralinio atsi
naujinimo pamaldos bei apei
gos, skirtos moksleiviams. No
rėdami jas sutrukdyti, j mo
kyklą po antros pamainos pa
mokų atsiunčia lektorių skai
tyti paskaitos antireligine te
ma. Dekanas Kupstas pasako 
— nesipriešinkite, bažnyčioje 
mes lauksime jūsų po paskai
tos, nors ši užsitęstų ir iki vi
durnakčio. 

Bus daugiau 
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KLAUSYKIMĖS NAUJOS LAIDOS 
„SAVAS RADIJAS"! 

Susipažinkime 
— Tadas Dunčia 
(Amerikoje — Dun-

H ca) — 24 m. am
žiaus, St. Xavier 

universiteto tarptautinio vers
lo, investicijų specialybės 
paskutinių metų studentas, 
šešti metai gyvenantis Ame
rikoje — naujos radijo stoties 
„Savas radijas" įkūrėjas ir ge
neralinis direktorius. 

Iškart pasakau, kad visa 
Dunčių šeima: mama Dan
guolė, tėtis Alvydas, jaunylis 
septyniolikmetis brolis Justas 
yra Tado draugai, palaikyto
jai, sirgaliai arba, kaip sako 
Tadas, „fanai". 

Tadą pažįstu penkti 
metai, kai jis atėjo šokti tau
tinius, vėliau, sportinius šo
kius. Jis buvo tarpe tų, kurie 
padėjo rengti labdaringus 
Vienos valso pokylius. Kartu 
su tėčiu, Lietuvos televizijoje 
dirbusiu apšvietėju, stengėsi 
sukurti, kaip įmanoma, įdo
mesnį apšvietimą. Tadas bu
vo pareigingas „Svajos" na
rys, juo galėjai pasitikėti. Be 
pomėgio šokti, Tadas dar žai
dė futbolą už „Lituanicą", 
nes kaip sako jis pats, be viso 
šito sunku gyventi Amerikoje, 
ypač jei Lietuvoje kur nors 
priklausei, jei esi lietuvis, tai 
turi dalyvauti ir lietuviškoje 
kultūroje. Juk kartu šokda
mas ar sportuodamas, visada 
sutinki daugiau žmonių, įgyji 
draugų, pažįstamų. Žodžiu, 
nesijauti vienas. 

Trečios bangos rengtoje 
Joninių gegužinėje sutikau 
nemažą būrelį vaikinų, mer
ginų, vilkinčių žydrais marš
kinėliais su užrašu „Savas". 
Žurnalistinis smalsumas ne
leidžia praeiti pro šalį — įsi-
skaitau užrašą — nauja radi
jo stotis! Tuoj susiradau idė
jos kaltininką ir pasirodo, tai 
mūsų Tadas! 

Prieš kelerius metus išgir
dęs per ..Studiją R" , jog at
vyksta koncertuoti Andrius 
Mamontovas. Tadas su drau
geliu pasiskambino Raimon
dui Lapui ir pasiprašė kaip 
nors susitikti su numylėtu 
dainininku, nes vaikinukai 
norį „paimti iš jo interviu", 
tiesa, dar ne patys nežinoda
mi, kur tą interviu padės. 
Nuo to lemtingo susitikimo su 
Andrium Mamontovu ir Rai
mondu Lapu. prasidėjo nau
ja era Tado Dunčios gyvenime 
— netrukus jis tapo „Studijos 
R" mažos, nemokamos, pus
valandines laidelės „Kampas" 
vedėju Andu. Tačiau tos lai
dos truko neilgai, nes radijo 
stotis, pritrukusi lėšų, turėjo 
viena valanda sutrumpinti 
programą, tuo pačiu laidelė 
..Kampas" tapo r^l^reika-
hnga. 

T.D. Pavasarį pradėjome 
ir rudenį, dienoms trumpė
jant, užbaigėme. Kad ir trum

pas laikotarpis radijuje, bet 
davė daug — tam tikrą paži
nimą, patyrimą, kas ir kaip 
daroma. Nemanau, kad ta 
laida „Kampas", kuri buvo 
skirta jaunimui, padidino 
klausytojų ratą, tačiau tikrai 
paįvairino laidas. Šiaip ar 
taip ir Lietuvoje sukausi ren
ginių „biznyje", dar būdamas 
moksleiviu buvau „Šeimos 
planavimo asociacijos" na
riu, dirbau savanoriu AIDS " 
centre. Mus, moksleivius, pri
traukė aktyvi klasės auklė
toja. O „Studijoje R" išmo
kau ko reikia ir ko nereikia 
eteryje. Ir tai buvo labai svar
bu. Iš „Studijos R" išėjau 
1999 m. Per visą tą laiką kir
bėjo mintis kažką daryti. Kai 
šiemet lankiausi Lietuvoje, 
susitikau su daugeliu įdomių, 
dirbančių renginių biznyje 
žmonių, užmezgiau kontak
tus, buvau paskatintas, suta
rėme dėl paramos iš Lietuvos, 
įrašų ir 1.1 

L T . Jau turi komandą. 
Papasakok plačiau — kiek 
žmonių, kas jie, kaip suradai 
ir kaip gimė pavadinimas 
„Savas". 

T.D. Savo idėją paskel
biau „Amerikos lietuvyje" ir 
pakviečiau norinčius dalyvau
ti. Ne, jokio užmokesčio nepa
žadėjau, nes pirmiausia rei
kia įsitvirtinti. Ir niekas apie 
pinigus dabar nekalba. Susi
rinko žmonės, kurie kažką 
panašaus darė Lietuvoje, o čia 
dirba kitokius darbus, bet no
ri nors kiek tęsti ir panaudoti 
savo patyrimą. Pavadinimas 
„Savas"? Susirinkome, mė
tėm vieni kitiems idėjas. Vi
sokių buvo pasiūlymų. „Sa
vas" — nieko neįpareigojan
tis, tad tapo priimtinu. Kas 
autorius? Gal Jurgita.. (Jur
gita Dambrauskaitė — bu
vusi Vilniaus TV korespon
dentė). Iš esmės ši radijo laida 
bus grupės žmonių projektas. 

Kiek žmonių dirbs? Kiek
vienoje laidoje dirbs ne ma
žiau kaip du žmonės. Pirmadie
niais laidą ves Ramunė Ra
kauskaitė, dirbanti „Ameri
kos lietuvyje". Kas bus su ja 
kartu, dar negaliu pasakyti. 
Antradieniais ir ketvirtadie
niais dirbs Darius Baltušis, 
buvęs „Tangomanijos" vedė
jas ir Virgis. Ramunės vyras. 
Trečiadieniais laidą ves Jur
gita. Laida vadinsis „Saldi 
nuodėmė". Jai padės prieš po
rą savaičių prisijungusi Asta, 
kuri irgi dirbo Lietuvos TV. 
Penktadieniais Darius Baltu
šis ves grynai pramoginę lai
dą apie Lietuvos dvidešimtu
ką. Numatome pavadinti 
„Kvepia pušynai" 

L.T. „Kvepia pušynai, 
kvepia šilojai..." Iš Stasio Po
vilaičio repertuaro... 

T.D. Taip. pavadinimas iš 
tos dainos. „Savas" turės ir 
pažinčių klubą, žmonės galės 

paskambinti laidos metu. Pa
grinde visos pažintys vyks per 
internetą. Trys merginos: Ir
ma iŠ Šiaulių „Keistuolių", 
Asta, buvusi Šiaulių univer
siteto kapelos „Saulė" dalyvė 
ir Jolita padės su įvairiais 
interviu, gaudys naujienas. 
Numatoma „užklasinė" veik
la, kaip džiazo vakarai... Žo
džiu, mūsų laida skiriama 
jauniems žmonėms, juk ir 
mūsų bendradarbių amžius 
nuo 17 iki 34 metų... 

L T . Viskas skamba labai 
intriguojančiai ir įdomiai. Va
landa eteryje kainuoja nema
žai, tai kaip žadate išsilai
kyti? 

T. D. Pradžioje mes gau
name nuolaidą, vėliau laida 
brangs. Pradžioje ir mes 
kviečiame visus reklamuotis 
pas mus. Iki rugpjūčio 4 die
nos, kada laida išeis pirmą 
kartą į eterį, pas mus bus že
miausios kainos. Reklamą 
mums tvarkys Tadas, Lie
tuvoje dirbęs radijo stoties 
„Laluna" reklamos skyriuje. 
Kviečiu žmones, kurie pasiti
ki mumis, reklamuotis ir iš
naudoti situaciją — kuo 
anksčiau, tuo pigiau! 

L. T. Koks bus laidos sti
lius? Rimtas, pramoginis, in
formatyvus — žinios? 

T. D. Manau, kad į pava
karę, žmonės jau bus spėję 
susižinoti iš interneto ar kitų 
radijo stočių pagrindines nau
jienas, mūsų laida bus skirta 
daugiau pramogai, atsipalai
davimui ir poilsiui. Čikagai 
reikia lietuviškos pramogų 
stoties. Clevelande jau yra 
tokia stotis, kuriai vadovauja 
Linas Johnsonas ir dar vienas 
žmogus iš Kauno. 

L T . Ar visam laikui reng
site tik pramogines laidas, ar 
ateityje keisite, jei klausyto
jai pasiūlys temas, įvairių 
problemų nagrinėjimą? 

T. D. Antradieniais ir ket-
virtadienais Dariaus ir Virgio 
laidų metu bus mėginama na
grinėti įvairias problemas, 
aktualijas. 

L T . Šiais laikais dauge
liui jaunų žmonių neretai pri
reikia ir psichologo paramos. 
Ką tu į tai ? 

T J ) . Ateitis parodys — jei 
prireiks, jei tai bus ne vieno, 
bet kelių žmonių poreikis, ieš
kosime kaip padėti. 

L. T. Malonu, kad suradai 
bendraminčių čia Čikagoje. 
Kas dar Tau padės iš Lietu
vos? 

T.D. Iš Lietuvos mums 
padės Darius Balčiūnas (jis — 
Pilypukas iš „Dvyračio žy
nių") — su juo sudarėme kon
traktą. Dar padės Artūras 
Butkevičius iš „Tigrio" (buvęs 
Andriaus Mamontovo ir „Fo
je" vadybininkas), „Bomba" 
record" ir „Koja". Šios trys 
koncertinės organizacijos 
kiekvieną mėnesį siųs nemo
kamai savo įrašus, o mes juos 
taip reklamuosime. Nemoka
mai. 

Netrukus per ALTV pasi
rodys mūsų reklama. Du žmo
nės užsiima mūsų įvaizdžio 
formavimu. Tai Ieva ir Pijus, 
kurie studijuoja dizainą ko
legijoje. Turime savo būryje 
įvairių profesijų žmonių. Pir
madieniais Lilijana iš Devon 
sveikatos centro suteiks daug 
patarimų medicininiais klau
simais. 

L. T. Jei turėsite tiesiogi
nes laidas, ryšį su klausyto
jais, galite neišvengti ir ete

rio chuliganų. Ar pasirengę 
apsiginti nuo jų? 

T. D. Kaip jau minėjau, 
kiekvieną dieną studijoje 
dirbs du žmonės. Viens jų 
priiminės skambučius, tad sa
vaime iš anksto žinos kas 
skambina ir kokiu klausimu. 
Tačiau nuo chuliganų niekas 
neapsaugotas — juk nežinai 
ko gali paklausti į tiesioginį 
eterį išėjęs žmogus. Bet steng
simės apsisaugoti ir tikimės, 
kad jų nebus. 

LT. Lietuvių kalba — ga
na kietas riešutas. Ar sutinki, 
kad žmogus prie mikrofono 
turi kalbėti taisyklinga lietu
vių kalba, nes jauniems klau
sytojams jūs savaime formuo
site kalbos kultūrą? Per Ame
rikos radiją ir televiziją vos 
ne kiekvienoje laidoje gali 
išgirsti pilną keiksmažodžių. 
Ar jūs keiksitės, kalbėsite 
dviprasmybes? 

TJ) . Pirmas uždavinys — 
dirbantis prie mikrofono turi 
aiškiai reikšti savo mintis 
lietuvių kalba. Manau, kad 
mes visi atsakingai į tuos 
dalykus žiūrime. Tačiau čia 
gyvendami mes nevadinsime 
„hotdogo" dešrainiu, o „ham-
burgerio" — mėsainiu, „tro
leibuso" laidabraukiu... Be to, 
nereikia pamiršti, kad atsi
randa naujų žodžių, kuriems 
nėra lietuviško pakaitalo. 

LT . Štai tu pavartojai ke
letą naujų terminų iš šiuolai
kinio muzikos pasaulio. Pra
dėkime nuo jų paaiškinimo. 
Kas yra „singlas", „remiksas" 
i r t . t 

TJ) . Kiekviena kompak
tinė plokštelė arba CD 
paprastai turi dvylika dainų. 
Singlas — tai viena to albumo 
daina, su kuria bandoma da
ryti verslą, parduoti rekla
mai. Remiksas — tai tos pa
čios dainos kitoks variantas, 
dažniausiai pritaikytas šokti. 

L.T. „Savas" turi daug 
bendradarbių, kurių dalis iš 
Lietuvos TV. Tad man kyla 
natūralus klausimas — o kas 
toliau?! Čikagoje leidžiami du 
nauji trečiosios bangos laik
raščiai. Iš viso laikraščių čia 
leidžiama koks penketas. 
Trys radijo stotys, o jūsiškė — 
ketvirta. Ir viena TV. Tai TV 
— dar vienas žingsnis? 

TJ) . Kol kas mes norime 
įsitvirtinti eteryje, padidinti 
tą laidą iki dviejų— trijų va
landų. Tokie planai artimiau
siai ateičiai. 

Šiuo metu galima per in
ternetą susirasti „Savo radi
jo" puslapį, kurį sukūrė Pau
lius Benetis, paskutinių metų 
DePaul universiteto studen
tas. 

Palirikėkirne jauniems žmo
nėms gerų laidų, mūsų visų 
dėmesio, atlaidumo prade
dantiesiems. Pirmoji laida 
eteryje rugsėjo 1 dieną, 7:05 
v.v. 1450 AM (ta pati banga, 
kaip ir tuoj po „Savo radijo" 
transliuojama „Margutis II"). 
Stotis leis girdėti laidą 50 my
lių spinduliu. Laidos .trukmė 
— viena valanda. Tadas prašė 
priminti, kad laidos skiriamos 
jauniems! „Savasradijas"! 

Ligga Tautkuvienė 

ĮDOMU LIETUVOJE 

Lyg ir apsipratome su ho
roskopais, zodiakais. Tačiau 
kada ne kada esu klausiama 
— kodėl juos spausdinu? Rytų 
kultūra horoskopus tyrinėja, 
įvertina ne mažiau kaip trys 
tūkstančiai metų. Gal dar 
daugiau. Mes jais domimės ne 
daugiau kaip 20-30 metų. 
Anksčiau jie mums buvo 
draudžiamas vaisius. Kad to
liau negražbyliauti, atsakau 
paprasčiau — gyvenimas būtų 
be galo neįdomus ir nuobodus, 
jei neturėtume humoro jaus
mo. Horoskopai rašomi svei
kiems žmonėms su humoro 
gyslele — šypsokimės! Norite 
— tikėkite ir priimkite už 
gryną pinigą, norite — neti
kėkite. Horoskopų nekuriu, 
bet surenku įvairiausias ži
nias iš pačių įvairiausių ir vi
sai rimtų leidinių. Juos mėgs
ta ir jais domisi įvairaus am
žiaus žmonės. Tad kodėl jų 
nepralinksminti?! 

LIŪTAS 
L i e p o s 23 — 

r u g p j ū č i o 22 d. 

Pagal Mėnulio kalendorių 
liepos 22-oji — 23-oji — Mė
nulio diena, kurią simbolizuo
ja krokodilas. 

Liūtas yra penktas Zodia
ko ženklas. Jis yra labai am
bicingas ir darbštus. Liūtas 
gerai organizuotas, idealistas, 
moka paveikti kitus. Mėgsta 
bendrauti, bet išlieka nepri
klausomu, šio ženklo centre — 
meilė! Liūto žmonės dažnai 
būna talentingi, bet turi po
linkį daug ką dramatizuoti. 
Jie mėgsta būti dėmesio cente. 
Turi daug jėgos, kas padeda 
sėkmingai užbaigti daugelį 
darbų. Natūralūs vadovai. Pa
likti įspūdį kitiems yra liūto 

ZODIAKAS 
darbas. Ir kai pajauti liūto 
magnetizmą, jis savo darbą 
nutraukia. 

Artimiausiu metu, dėl 
kažkieno parodyto dėmesio, 
imsi puoselėti romantiškas 
viltis. Tačiau ne vietoje ir ne 
laiku parodyta puikybė, aro
gancija gali pakenkti įvaiz
džiui ir santykiams su aplinki
niais. Jei esi ilgoje draugystė
je su artimu žmogumi ir 
niekas nesivysto vedybų link, 
turi pergalvoti, ar verta tęsti 
— tai tampa panašu į laiko 
gaišinimą. Taip pat gresia 
rūpesčiai, susiję su perveži
mais, buhalteriniais doku
mentais, technikos remontu, 
komercija, reklama, ir pan. 
Lauk kokios naujienos — tiek 
geros ir tiek blogos apie 25-tą 
liepos. Išlaikyk ramybę, turėk 
kantrybės, bet mokėk pakovo
ti už save. Jei paskutinėmis 
liepos mėnesio dienomis sutik
si ką, ko gero, galėsi įdomiai 
praleisti laiką. Įdomius susi
tikimus žada ir rugpjūčio pra
džia. Jei mokėsi išnaudoti si
tuaciją ir laiką! 

Liūto žmonės: buvęs prezi
dentas Bill Clinton, krepši
ninkas Kobe Bryant, kino 
žvaigždė Sandra Bullock, Lie
tuvos nusipelniusi trenerė Jū
ratė Norvaišienė (sportiniai 
šokiai) ir kt. Beje, dainininkė 
Madonna rugpjūčio 11-tą švęs 
42-jį gimtadienį. 

Liūto akmenys 

Mineralai: deimantas, kal
nų krištolas, oniksas, perido-
tas, rubinas, sardoniksas, 
Saulės akmuo, serdolikas, tig
ro akis. 

Talismanai: gintaras, auk
sinis topazas, chrizolitas. 

Atkreipk dėmesį, kaip ak-

A 
menys veikia Liūto gyvenimą. 
Rodonitas ne kaip sugyvena 
su kitais mineralais, slopina 
jų energiją, bet akmens sa
vininkui teikia tvirtumo, ra
mybės, padeda atsigauti, po 
nelaimingos meiles. Sardo
niksas, kadaise buvęs mėgs
tamiausias karalių ir karalie
nių akmuo, saugo nuo netikrų 
meilės apžavų, iliuzijų, įspėja 
apie išdavystę, neištikimybę. 
Tereikia akmenuką pažinti, ir 
pamatysi kai jausmai svyruo
ja, jis pradeda kisti — keičiasi 
akmens spalva... 

Sėkmę moksle ir darbuose 
atneš topazas, peridotas, dei
mantas. Topazas padeda at
skleisti intrigas. įteigti savo 
mintis kitiems ir dėl to vadi
namas „psichologų akmeniu". 
Peridotas skatina asmenybės 
tobulėjimą, nuveja tingulį, ra
mina užgautą „liūtišką" ego. 
Deimantas geras tik tam, kas 
moka suvaldyti save, o jei esi 
pernelyg nuodėmingas ar ne-
sivaldantis — gali atnešti tik 
nelaimes. Kaip talismaną jį 
nešiok kairėje pusėje, o žiedą 
— ant kairės rankos. 

Parengė L.T. 

M.K. Čiurlionis. Zodiako ženklai. 
Liūtas. 

• Nelegaliai masiškai ker
tamų per metus iškirsta 46.000 
kubinių metrų medienos. Ap
linkos ministerija sugeba nu
tverti nakties tyloje be garso 
selinančius brakonierius, o 
urėdų, girininkų ir eigulių 
armija nepastebėjo hektarais 

šniojamo miško, žemę drebi
nančių miškavežių. 

• Simboliška, kad pirma
sis nepriklausomybės laikų 
generalinis prokuroras ir vie
nas teisines sistemos kūrėjų, 
Siimn pirmininkas A. Pau
lauskai- Upynos kaimo 'Telšių 

r.) savigynos būrį parėmė 
liemenėmis. Lyg bermon
tininkų ir arkliavagių Že
maitijoje siautėjimo — valsty
bes priešaušrio laikais. Nors 
dabar jau įdienojo — valdžios, 
atrodo, smarkiai pramiegota. 

• Parengta perfrazuojant Valdo Va
siliausko komentarus žurnalistės 
B. Vainauskienės knygai .Skanda
lingoji lito istorija". B. Vainaus
kienės knyga sugrąžina prie jaunos 
atkurtos valstybės ištakų, kai buvo 
klojami jos pamatai. 

L.T. 

Neseniai perskaičiau (šių 
metų gegužės pabaigoje) Jūsų 
laikraštyje spausdintą straips
nį apie AB „Aviakompanija 
Lietuva". Tiesą sakant, buvau 
maloniai nustebintas, kad Či
kagoje, už keliolikos tūkstan
čių kilometrų, žmonės domisi 
mūsų maža aviakompanija. 
Dėkoju Jums už šį dėmesį ir 
gerus ketinimus. 

Yra dar viena priežastis, 
kuri paskatino mane parašyti: 
Jtai kuri straipsnyje pateikta 
informacija yra pasikeitusi. 
Pavyzdžiui, „Aviakompanija 
Lietuva" šiuo metu skraido tik 
vakarietiškais lėktuvais ATR 
42. Nuo šių metų kovo mėne
sio pabaigos pradėjome skrai
dyti į Malme (tai nedidelis 
miestas pietų Švedijoje labai 
arti Kopenhagos). Turime ir 
kitų naujienų. Gal Jums tai 
būtų įdomu. Jeigu taip, mums 
būtų malonu reguliariai teikti 
informaciją apie pasikeitimus 
mūsų kompanijoje. 

Linkiu Jums didelės sėk
mės informuojant mūsų gimi
naičius, draugus ir pažįsta
mus apie tai, kas ir kaip vyks
ta Lietuvoje. 

Naglis Vyšniauską* 
„Aviakompanijos Lietuva" 

generalinis direktorius 

MADOS LATVE 

(...) Sumokėjau už dukros 
bilietą ( jai — dešimt metų) 
25 dolerius, už savo — 55. Ti
kėjausi gražaus ir kultūringo 
renginio. Pasipuošėme ir lau
kėme šventės... Kadangi nebu
vome tarp pirmųjų, patekusių 
į denį, tai mums pačioms 
prireikė atsinešti kėdes iš apa
tinio denio. Vėliau išgirdome. 
kad tas renginys yra toks pats 
ir apačioje. Mūsų vietos bu
vo labai blogos — netoli pra
ėjimo į apatinį denį. Čia nuo
lat sukinėjosi viena organiza
torių, barėsi ant mūsų kam 
užstojame praėjimą maneke
nėms. Organizacija buvo jei ne 
siaubinga, tai tikrai bloga. Už 

RAŠOME „BIČniMiMEr' 
tokią kainą ir tik vyno ar 
alaus? Ką gavo mano dukra? 
Nejau nepakako pinigų kokiam 
sumuštinukui ar pyragėliui? 

Ne pirmą kartą pastebiu, 
kad mūsų tautiečiai stengiasi 
privaryti žmonių kuo daugiau, 
nuplėšti kainą kuo didesnę. 
Ir šį kartą laivas buvo sausa
kimšas, apšvietimo išvis nebuvo 
ir renginys paliko slogų įspū
dį. Kur bus panaudoti pinigai, 
jei net manekenėms nesumo
kėta? Mano draugas amerikie
tis po tokio renginio išėjo nei 
muštas, nei pritrenktas. Taip 
ir nesuprato, kas čia buvo. 

Diana Gudavičiūtė, IL 

Po tokio madų renginio, 
kurį surengė mūsų tautietės, 
dar ilgai neisiu į jokius rengi
nius, bus jie „šou" ar ne „šou". 
Kaina išpūsta iki nežmoniš
kumo, o rezultatas? Atsive
džiau draugą amerikietį, nu
tuokiantį apie tokius rengi
nius tai jis po pastovėjimo 
geroką pusvalandį prie laivo ir 
po tokio „šou", mandagiai pa
dėkojęs, pasiteiravo — ar vis
kas pas lietuvius taip... Tikrai 
buvo nemalonu dėl daugelio 
nesklandžių dalykų. Gaila pi
nigų kaip į balą išmestų. Reik
tų, prieš išeinant į didžiąją 
areną prieš žmones, rimtai pa
galvoti — moku daryti tokius 
renginius, ar tik mokausi. Nuo 
to turi priklausyti ir bilietų 
kaina. Dabar toks įspūdis, kad 
visai nesvarbu kaip sutiks vis
ką žiūrovas, svarbu, kad da
bar galiu prisiplėšti pinigų. 
Kaip sakant, šiandien gyventi, 
o mirti — rytoj... 

Brone Gaidelienė, Čikaga 

Teisingai viską aprašėte 
apie tariamas Jonines. Mes 
atvykome truputuką pavėla
vę, maniau, kad jau nieko ne
bepamatysime Bet tas mūsų 

pavėlavimas kaip tik pataikė 
į pradžią. Atsivežiau viešnias 
iš Lietuvos. Studentės, kurios 
atvyko keliems mėnesiams pa
dirbėti. Tos merginos anksti 
ryte prisiskynė ramunių, dar 
susirado pienių, nusipynė vai
nikėlius — juk į Jonines vyko
me! Užsidėjo ant galvų. Kai 
atvykome, nematėme nė vie
nos merginos su tokiais ar 
panašiais vainikėliais. Mano 
merginos tuoj nusiėmė vaini
kus, sako, mes čia kaip bal
tos varnos. Tikrai nebūta Jo
ninių. Visi sėdėjo tai prie sta
lų, tai ant pievos ir valgė, kas 
gėrė ar eilėse stovėjo. Daug 
žmonių, pažįstamų sutikome. 
o merginos vis klausinėjo — 
ar kas dar bus, ar kas vyks, 
gal vainikus galės panaudoti 
— medin mes, ar dar ką... Ge
rai, kad parašėte ir nesutin
kate, jog buvo Jonines. Kokias 
tradicines Jonines pateikiame 
savo vaikams, anūkams — jie 
ir galvos, kad tokios Joninės ir 
taip turi būti. 

Gegužinė buvo didelė ir 
gerai, kad tokią suorganizavo. 
Maisto kaina buvo gana pri
einama. Daug jaunimo. Mano 
merginos net draugų iš to pa
ties universiteto susitiko ir 
buvo labai patenkintos. Kai 
jau susiruošėme traukti namo. 
išgirdome, kad ir gegužinė 
baigiasi. Va, kaip gerai, pagal
vojau, — nei pavėlavome, nei 
per anksti išėjome, kaip toj 
dainoj — „gimiau nei per 
anksti, nei per vėlai". 

Marija Žukienė, 
Chicago Ridge 

O štai viena mūsų skaity
toja laišką atsiuntė iš San 
Diego, CA. Rašo Valentina, 
kuri gyvena ten antri metai 
ir norėtų susirašinėti ar susi
pažinti su panašiais lietuviais, 
gyvenančiais CA. Jos adresas: 
a i a u l i a i 8 8 @ y a h o o . c o m 
(valentinamilte) 

mailto:biciulyste@aol.com
mailto:aiauliai88@yahoo.com
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...Kalneliai, ežerai 
Ir sidabrinės brastos, 
Palūrio kopos, 
Lygumos, 
Miškai žali... 
Žinau -
Nedidelis gimtasis mano 

kraštas, 
Bet išmatuoti jį 
Tiktai širdim gali. 

E. Matuzevičius 

„Vienas medis - d a r ne 
miškas", sako liaudies išmin
tis. O štai , kai medžių daug -
miškas. 

Senovėje beveik visa Lie
tuva buvo apaugus i senais 
neįžengiamais miška i s . Bet 
žmonės juos kirto, š i ta ip pa
darydami d i r b a m u s žemės 
plotus. Miškai - gamtos tur
tas. J ie užaugina daugybę gė
rybių: ta i ir mediena , žvė
riena, grybai, uogos, r iešutai . 

Miškai , ku r iuose dau
giausia pušų - v a d i n a m i 
pušynais. Tai šviesūs miškai . 

Eglynai - t a m s ū s miškai . 
Jų daug Vakarų Lietuvoje. 
Pušynai ir eglynai - spyg
liuočių miškai. 

Miškai , ku r iuose auga 
beržai, uosiai, ąžuolai ir kiti 
medžiai, vadinami lapuočių 
miškais. 

Beržynai šv iesūs , juose 
auga daug žolių, žemuogių, 
mėlynių, aviečių, b rukn ių , 
šviečia raudonik ių galvos, 
kyšo lepšiai ir paberžiai . 

Ąžuolynų Lietuvoje liko 
nedaug, apie 1,8 proc. Dau
giausia jų Nevėžio žemumoje. 
Didžiausias Lietuvoje -
Dūkštų ąžuolynas , e san t i s 
Vilniaus rajone. 

Be paminėtų medžių, miš
kuose dar auga liepos, šer
mukšniai, alksniai , drebulės , 

APIE MIŠKUS 

uosiai, pu t ina i , kadagiai, kle
vai, l aukinės obelys ir kriau
šės, lazdynų k rūmai , šaltekš
niai , ka rk la i . 

Miška i t e ik i a medieną 
p r amone i , m a l k a s kurui , o 
žmogui - poilsį ir atgaivą. 

Žolės tenai nebuvo, tiktai 
atnašos ir atžalos, viena antrą 
smelkdamos, augo. Liemenin
gos eglės, pušys, glėbiais ne
apkabinamos, per kita kitą į 
padangę mušės, kurių viršū
nių atsivertęs nepriregėsi; 
pražilę ąžuolai, šimtais metų 
savo amžių lykuojantys, savo 
barzdotomis šakomis tarsi 
viens kito karšatį ramstantys. 

Simonas Daukantas 
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Sukryžiavo Vita Žemaitaityje. 

Klausimai: 

1. Vienodas medžio ir va
saros mėnesio pavadin imas . 

2. Vieta, kur auga daug me
džių. 

3. Augalas , kur io žiedo 
ieško Joninių naktį . 

4. Ką grybas tur i an t savo 
koto. 

5. Atostogų ir p ramogų 
metas, kurį labiausiai mėgsta 
vaikai. 

6. Erškėčių šeimos medis. 

SENIAUSI IR 
DIDŽIAUSI MEDŽIAI 

Stelmužės ąžuolas - se
n iaus ias ir storiausias ne tfk 
Lietuvoje, bet ir visoje Euro
poje. J a m daugiau kaip 1000 
metų. Jį gali apglėbti 5 vyrai . 

Lietuvio liepa Dainavos 
girioje ir Drevėtos pušys -
senoviniai aviliai bitėms. 

-.-

žydintis bal ta is kvapiais žie
dais . 

7. Vasarinis pašarinis javas. 
8. Lygi vieta be medžių, 

mėgs tamiaus ia vaikų žaidimo 
vieta. 

9. Žemes riedulvs. 

Atsakymus siųskite adre
su: 

. .Draugo" lietuviukams 
4545 West 63rd Street. 
Chicago. IL 60629 

Pakartųjų pušis prie Aly
t a u s . 

Perkūno ąžuolas Plungės 
parke . 

Ąžuolų karalienė Vilniaus 
rajone. 

Bielinio ąžuolas Biržų 
rajone. J a m e knygnešys J . 
Bielinis slėpdavo uždraus tas 
l ietuviškas knygas. 

BALTIJOS J Ū R A 

Baltijos jūros plotas gal 
šešis ka r tus didesnis už visą 
Lietuvą. Pajūrio ruožas, besi
tęs iant is per Lietuvą nei lgas 
- apie 100 kilometrų. Bet j is 
labai svarbus . J ū r a - t a i 
k iekvienos šal ies v a r t a i j 
platųjį pasaulį. Prie Baltijos 
įs ikūręs didžiausias Lietuvos 
uostas - Klaipėda. Iš čia lai
vais galima nuplaukt i į bet 
kurią šalį. esančią ne t ik prie 
Baltijos jūros , bet ir prie ki tų 
j ū r ų ir vandenynų. 

J ū r a retai kada būna ra
mi. Jos paviršiumi nuolat ri
t a s i d idesnės ar m a ž e s n ė s 
bangos . Pažvelgus a t rodo , 
kad bangos, vydamos viena 
kitą. bėga ir bėga į krantą . 
Bet iš tikrųjų jos tik siūbuoja 
aukš tyn žemyn beveik toje 
pa t vietoje. Jūros bangavimas 
panašus į javų lauko bangavi
mą, pučiant vėjeliui. 

Audringiausia Baltija bū
na vėlyvą rudenį ir žiemą. Pu
čiant st ipriam vėjui, bangos 
pakyla iki 4-7 metrų aukščio, 
įspūdinga tada jū ra . pasišiau
šusi putotomis bangų kete
romis. 

Vanduo Baltijos jūroje kar
čiai sūrus, nes j ame yra ištir
pusių druskų. Tuo galime įsi
t ikinti , virindami jūros van
denį. Vandeniu i i šga ravus . 
a n t indo dugno lieka nose-
dusių druskų sluoksnelis. Ju 
ros vanduo gert i ne t i nka , 
todėl jurininkai į kelionę gėlo 
vandens pasiima iš k ran to . 

Lyginant su kitomis juro
mis . Baltija nėra gili. Prie 
Lietuvos krantų joje apt inka
ma apie 70 rūšių žuvų. Svar
biausios iš jų strimelės, men
kes, plekšnes, lašišos, ungu
riai ir kt. Prie Baltijos juros 
krantų randamas g in ta ras . O 
a r žinote, vaikai, iš kur atsi
rado gintaras? 

P A T A R L E S A P I E 
M E D I 

Be skiedros medžio nenu
kirsi. 

Gerą medį iš vaisių pažin
ai. 

Ir t i e sūs medžiai turi 
kreivų šakų. 

Iš aukštesnio medžio to
l iau ir matyti. 

Jei medžius graužia puvi
nys, atsiranda ir genys. 

Jei medžius kerta, tai ir 
skiedros krenta. 

Juo giliau į mišką, juo 
daugiau medžių. 

Medis pakirstas svyruoja. 
Parengta pagal J! Mirigfl 

knygą . .Patarles, priežodi 
po-sakia;" 

ATSPĖKITE MĮSLES 
!.. 

Močia vkrurv. 
vaikai apl inkui . *medis> 

J a u n a s žaliuoja, 
pasenęs*že«>yn griūva, 
mi rdamak: į dangų lekia. . . 

(medis) • .•''' >rji. 

Su liemeKiu. bet be k ru t i - • 
nės , . vi c 

su š i rd im-^bet be pJaueių*, 
su š imtų^įo jų - iš vietoj 

nepajuda, iną^disi 
. . , 'e * 

Koks medis žiemą žaliuo
ja? (eglė) ijmi 

Koks medįf žiemą vaisius 
duoda? (kadagys 

-;d 
Kokių, medžių girioje dau

giausia? (žaliu") 

T iek d a u g sužinoję ap ie 
m i š k u s i r , medžius, a t l ik ime 
darbel į , p ada rydami malonią 
s t a i g m e n ą tėveliam.-. 

J u m s . v a i k u č u r e i k ė s 
ba l to ir spalvoto popier iaus . 

ATLIKIME UŽDUOTĮ 
žirklių, klijų ir fantazijos. 

.1 . Ant spalvoto popieriai 
nupiešk i te medelį. Stenkitės 
nupiešt i šakotą ąžuolą. 

2. Iškirpkite medelį ir pri
klijuokite ant balto popier iaus 

3. Ant įvairių spalvoto po-

i 
'• • . • 

• 
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G I N T A R A S 

GINTARAS 

'Kur Bali:'jos'jūra. 
Ten augo miškai. 
Iš medi: u tekėjo 
Geltom suku:., . 

Kai Baltijos jūra 
Tą mišką užliejo, 
į gintaro grožį 
Sakai sukietėjo. 

Viktoras Šimaitis 

G in t a r a sydažna i vadina
mas Lietauviįf; auksu , o Lie
tuva - g in tary šal im. Kodėl' ' 

Gintarašr,daūg re tesnis už 
auksą, todėl ' j is labai vertirin-
mas. Daugiat ls ia jo randame 
pr ie Balt i jos* j ū r o s . Tod"») 
žmones, kuri?' nuo senų la iku 
žinojo i r vertfhb gintarą, t a ip 
pavadino ISRuvą. Istorikai 
pasakoja, k a d ^ r i e š kelis t ūk 
s t anč ius mdrii tolimų šalin 
pirkliai gabendavę gintarą iš 
mūsų 'k rašW. n e p a i s y d a m i 
blogų kelių ir pavojų juos^r 
Gin tar in ia i s papuošalai .s .tada 
g a l ė d a v ę - p u o š t i s tik labai 
t u r t i ng i žmonės. 

Kam n a u d o j a m a s gin
t a r a s dabar , jus--visi. be ab 
gerai žinoto. Klaipėdoje ir Fa
langoje yra (steigtos g i n t a m 
dirbtuves. Josę da i 'mink • 
g in ta ro prfgarrųna labai 
gražių dirbinių. Mėgsta lietu 
vaitės pasipuošt i g in ta r in ia i s 
karoliais, sėgfemis. auska i 

• 

a p y r a n k ė m i s . Dovanoja gin
t a r ą l ietuviai d r augams , tuo 
pa rodydami j iems savo pagar
bą ir nuoš i rdumą. 

Je igu buvote prie Baltijos 
ju ros . beiabojo, ieškojote gin
t a rų . Daugiaasįf l jo i šmeta ju
m s bangos per audrą . Kar t a i s 
ga l im; ; r a s ; ; net k i auš in io 
dydžio gabalų, bet -dažniau
sia r pas i ta iko nedidelių gin
t a r o t rup inė l ių , 

. - Iš k u r a t s i rado gintaras'. ' 

D a u g įvairių legendų su
k ū r ė žmonės apie g in taro at
s i rad imą. Pr i s iminki te legen
dą ap i e J ū r a t ę ir Kastytį . 

Moks l i n inka i n u s t a t ė , 
kad toje, vietoje, k u r d a b a r 
tyvul iuoja Baituos jūra. prieš 
daugel i nvi'.ijonų metų augo 
spygl iuoč ia i miška i . Buvo 
d r ė g n a ; ir , š i l ta , todėl iš 
tuomet augusių pušų gausta i 
*Įgrwėjo sakai . -Jie iašejo an t 
žeme.-, eia kietojo ir keitėsi . 
K a r t a i s Į skysta sakų lašą 
Ikl in jpdavo n u t ū p ę s uodas , 
m u s e . voras ar koks k i t as 
vabzdys ir pasil ikdavo j a m e 
- isara laikui . Vėliau t a s vie
la.- pamažu užliejo jura. At
s idusę .po vandeniu , užnešt i 
nuosėdom..-, .-akai virto gin-
iar.u. Gin taro gabalėl ia i su 
.įklimpusią*.- vabzdžiais d a b a r 
.labai, ver t inami . -Juos renka 
muziejai . I- jų moksl ininkai 
gal i n u s t a t y t i , kokie yabz 
dž ia i gyveno m ū s ų k r a š t e 
prieš milijonus metų. 

pieriaus skiautel ių nupieškite 
daug paukščiukų. 

4 . Na o dabar, vaikučiai, 
juus iškirpkite ir sutupdykite 
ant medžio. 

Linkiu sėkmės! 

GINTARO ŠALIES 
BALADĖ 

Kaip senas gintaras p 
irių 

Tu vis buvai, iu virėsi. 
Ilgaliememų, šilkaskr 
Pušelių pasaka vesi. 

Tave gtamima ir šį rytą 
Lvg aną dieną ~ 

pirmapradę, 
Jokiam raitė kai nerašyta 
-Jos gieda tavąją baladę. 

O tėvyne, 
Aisčių žeme... 
Ežerų melsvi veidai. 
Sodai obuolį 6 ų. 
Gintariniai 
Tavo marių pakraščiai. 

Bangelės žaidžia, bangos 
rieda. 

Ka. s kartu 
suspės? 

Vėjelis dainą ugniažiedę 
Nuo kauburio linksmos 

vilnies. 

Nešu į tėviške sodybas, 
Kaip gintarą pakrantėj 

radęs; 
Kai pirkioj žiburėlis žiba, 
Jis gieda tavąją baladę: 

O te; 
Aisčiu žeme... 
Ežerų melsvi veidu:. 
Sodai obuolių saldiniu. 
Gintariniai 
Tavo mariu pakraščiai. 

Elena Tumienė 

ABC PATIEMS 
MAŽIAUSIEMS 

Raidelė G. panaši i U. tik 
su brūkšneliu viršuje ir ta
riasi ta ip . lyg vėjas pustu 
šaltą žiemos naktį. 

U 
O Dan 

gienės ketureilis su raidele C 
apie ūsus: 

Ūsus kraipo kalmukai. 

dygsta ir broliukui. 

is ir kiškučiai turi. 

KJd/-

MIRGA 
GIRN1UVIENĖ 

„DINGUSIO GINTARO 
PASLAPTIS" 

JAV Lietuvių bendruo
m e n ė s švietimo taryba, 1983 
m. išleido Mirgos Gi rmu-

oės knygutę - ..Dingusio 
g in ta ro paslaptis"*. I kūrybą 
v a i k a m s rašytoją pastūmėjo 
n o r a s dukreles Žarą. Rikantę 
ir Nomedą auklėti lietuvybės 
dvas ia . Autorė egzodo vaikų 
l i t e r a t ū r ą pra tur t ino nauju 
žan ru - detektyviniu romanu 
m e r g a i t ė m s . įspūdingais nau-

kartos lietuvaičių perso
n a ž a i s , paska t ino jaunąjį 
ska i ty to j ą i r a n k a s pa imt i 
l ie tuvišką knygą. 

Labai įdomi knygelė, gau
s ia i i l iustruota, kuri baigiasi 
a ts isveikinimu su padaužiš
k a , kiek panašia į Astridos 
L i n d g r e n veikėjų vaikyste : 
. .Jeigu Kalėdų nebelaukiame, 
t a i reiškia, kad jau nebesame 
vaikai". 

Rekomenduoju paskai -
tv t i ! 
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A t A JONĄ KAŠUBĄ PRISIMENANT 
2003 m. vasario 20 d., su

laukęs tik 64 metus amžiaus, 
po 6 metų kovos su sunkia li
ga, mano geriausias draugas, 
Jonas Algimantas Kašubą, 
apleido šį pasaulį ir iškeliavo 
į Amžinybę. 

Jonas gimė Kaune 1938 
m. kovo 31 d. Su tėveliais ir 
vyresniu broliu Romualdu 
(šiuo metu Northern Illinois 
universiteto inžinerijos fakul
teto dekanas) 1944 m. karo 
metu pasitraukė į Vakarus ir 
po ilgesnės kelionės atsidūrė 
lietuvių lagery Lohengrin 
Munchene. 1948 m. Kašubų, 
šeima emigravo į Ameriką ir 
apsigyveno Long Neck, New 
York valstijoj, kur 1956 m. 
Jonas baigė gimnaziją ir buvo 
priimtas su stipendija į Rut-
gers universitetą, New Jer-
sey, studijuoti mechanikos in
žineriją. Ten gyveno tarp lat
vių studentų, buvo pramokęs 
latviškai ir žaidė vienoj gar
siausių latvių krepšinio ko
mandų „Kursą". 

1960 m. gavo bakalauro 
laipsnį iš mechanikos inžineri
jos su cum laude ir jaunesnio 
leitenanto laipsnį Amerikos 
kariuomenėje, nes buvo prisi
rašęs į ROTC programą, ku
rią baigė pirmuoju visoj vals
tijoje. Baigimo metu Jonas 
buvo viešai pagerbtas ir gavo 
iš Atlantic City mero miesto 
raktą. S tudentaudamas Jo
nas, kaip didelis sporto entu
ziastas, dar buvo Rutgers uni
versiteto JLa Cross" ir euro
pietiško futbolo komandos na
rys, ku r sėkmingai pasižy
mėjo. O vasaromis dirbo inži
nerijos srityje Čikagoje, kur 
lengvai gavo darbą. 

Nors aplink New Yorką 
buvo daug garsių univer
sitetų, į kuriuos Jonas su savo 
kvalifikacijomis galėjo leng
vai patekti, tačiau pasirinko 
Illinois universitetą, Urbanoj, 
tęsti toliau savo studijas, nes 
tuo laiku Illinois universite
tas turėjo daug lietuvių stu
dentų ir ten lietuvybė labai, ir 
visapusiškai žydėjo. Ten, tuo 
laiku jo brolis Romualdas ruo
šėsi doktoratui. 

Illinois universitetas davė 
Jonui stipendiją ir asistento 
vietą. Mokslas jam ten sekėsi 
sėkmingai ir be jokių kliūčių, 
ar sunkumų, 1961 m. gavo ma
gistro laipsnį, o 1964 m. pa
siekė daktaro (PhD) laipsnį 
inžinerijoje. 

Čia aš susipažinau su Jo
nu. Atsimenu. 1961 m. mano 
pirmą dieną Urbanoj, nuėjau į 
universiteto valgyklą ir ne
drąsiai prisėdau prie lietuvių 
stalo. Jonas tuojau pamatė ne
matytą veidą ir priėjo prie ma
nęs, prisistatė, ir nuo tos die
nos mes likom geriausi draugai. 

Jonas Urbanoje ne vien 
pasižymėjo moksle. Bilvo pa
vyzdingas, sąžiningas, popu
liarus, mėgstamas ir gerbia
mas studentų tarpe. Kaip ir 
anksčiau, buvo didelis sporto 
mėgėjas. Atsimenu, kaip per 
vienas arš ias europietiško 
futbolo rungtynes tarp lietu
vių ir lenkų studentų ko
mandų Jonas įmušė vienintelį 
įvarti, užbaigdamas rung
tynes 1-0 lietuvių naudai. 

Po doktorato Jono lauke 
karinė prievolė. Prieš pašau
kimą juo susidomėjo dvi di-

Jonas Kašubą. 

dėlės federalinės agentūros ir 
taip jų įvyko varžybos. Tai 
buvo NASA ir „US Army Or-
dinance Corps". „US Army 
Ordinance Corps" laimėjo, ir 
Jonas, kaip vyresnis leitenan
tas, atsidūrė Aberdeen Pro-
ving Grounds, Maryland. Jo 
darbas buvo išbandyti, anal
izuoti ir patobulinti naujau
sią Amerikos ginklų techniką. 
Ten pasižymėjo savo naujam 
darbe, ir tuojau pat buvo pa
keltas į kapitono laipsnį. Tai 
buvo Vietnamo laikai ir po 
dvejų metų Jonas apleido ka
riuomenę. Viršininkai neno
rėjo jo išleisti, siūlė jam majo
ro laipsnį, kad pasiliktų sava
noriu, bet Jonas vis tiek no
rėjo grįžti į pramonę. 

Tuo pačiu laiku aš atlikau 
savo karinę prievolę gretimoj 
bazėje, ir laisvu laiku mes su 
Jonu dažnai susitikdavome. 
Įsijungėme ir dalyvavome lie
tuvių visuomenėje Baltimore 
ir Washingtone. Ten buvo 
daug mūsų amžiaus lietu
viško jaunimo, kuris dirbo 
federalinei valdžiai. Jonas, 
prieš apleisdamas kariuome
nę, susipažino, pamilo ir vedė 
savo gyvenimo draugę Lillian. 

Po kariuomenės, 1966 m.. 
Jonas su žmona apsigyveno 
Columbus. Ohio, kur už metų 
Kašubams gimė dukrytė Rū
ta. Jonas dirbo Batelle įstai
gai, kuri su Ohio State uni
versitetu darė tyrimus ir 
spręsdavo mžineriškas prob
lemas, kurios buvo ypač su
dėtingos daugeliui firmų. 
Kaip ir kitiems inžinieriams. 
Jonui atėjo laikas laikyti val
stybinius (PE) egzaminus, 
kad įsigytų visas teises. Pap
rastai dėl to inžinieriai ruo
šiasi mėnesiais, o kiti net lan
ko specialius kursus, bet Jo
nas be jokio pasiruošimo juos 
išlaikė aukščiausiais pažy
miais, bet kada gautais Ohio 
valstijos PE egzaminuose. 

Jonas dabar jautė, kad 
atėjo laikas vadovauti. Tad 
1970 m. gavo darbą Cleve-
lande, kaip inžinerijos sky
riaus direktorius „True Tem-
per" bendrovėje. Ten Kašu
bams gimė jų sūnus Tomas. 
Ten jie įsijungė į lietuvišką 
visuomenę, vaikai lankė litu
anistinę mokyklą ir atrodė, 
kad gyvenimas bus pastovus. 
Korporacija pamatė Jono ga
bumus, jam pasiūlė inžineri
jos viceprezidento postą, ku
ris buvo Memphis, Tennes-
see. Gaila buvo apleisti 

Clevelandą, bet sprendimas 
buvo persikelti. 

Dalis gaminių šioje ben
drovėje buvo sporto įrankiai, 
pavyzdžiui, teniso raketės gar
siai amerikiečių firmai „Wil-
son". Čia susidūrė Jonas su 
savo dviem svajonėmis: sportu 
ir technika. Tuo laiku pasauli
nis teniso čempionas Jim 
Connors laimėdavo runtynes 
su „Wilson" metaline rakete. 
Ta raketė buvo Jono konstruk
cijos ir nuolat tobulinta su 
Connors specialiais reikalavi
mais ir taip tarp jų susidarė 
draugiškas ryšys. Darbas rei
kalavo, kad Jonas palaikytų 
santykius su Amerikos sporto 
žvaigždėmis, tai bendrovė jį 
padarė keleto iškilių golfo ir 
teniso klubų nariu. Jo mėgs
tamiausias buvo Memphis te
niso klubas, kur Jonas lošė te
nisą ir savo kategorijoje lai
mėjo keletą turnyrų. 

1986 m. tos bendrovės sa
vininkai „Allegheny Interna
tional", turėjo per 300 tarnau
tojų; bendrovė Čikagoje buvo, 
vardu Sciaky. Ta įmonė buvo 
pasaulyje žinoma, nes gamino 
specializuotą aukštos tech
nikos aparatūrą, kaip aliumi
nių dalių virimo mašinas, ku
rios buvo naudojamos lėktuvų 
gamyklose. Bet įmonė šlubavo 
finansiniai. Kad atstatytų tos 
įmonės vertę „Allegheny Inter
national" paskyrė Joną Sciaky 
įmonės prezidentu. Jonas su 
šeima persikėlė į Naperville, 
Illinois, ir pradėjo pertvarkyti 
įmonę. Jis greitai pakėlė įmo
nės produktyvumą, jos pelną 
ir vertę. Tuo susidomėjo britų 
firma „Ferranti", kuri nupirko 
Sciaky ir paliko Joną prezi
dentu. „Ferranti" norėjo pla
tinti tą mašineriją po visą 
pasaulį. Tai tuo laiku Jonui 
teko pakeliauti po pasaulį ver
slo reikalais. Kiek žinau, tarp 
kitų miestų, lankė Tokijo, 
Hong Kong, Tapei, Tel Aviv, 
Madrid, Frankfurt ir Paryžių. 
Paryžiuje būdavo pasaulinė 
aviacijos paroda, kur rengėjai 
pristatydavo savo lėktuvus ir 
mašinas, kurios gamindavo ar 
taisydavo lėktuvus, o užsako
vai susipažindavo su naujais 
eksponatais. Toje parodoje Jo
nas dalyvaudavo, asmeniškai 
reprezentuodamas savo įmo
nę. Ten susitikdavo daug įdo
mių žmonių, jų tarpe susipaži
no ir pasidalino mintim su tuo 
laiku galingu Kongreso nariu 
Daniel Rostenkowski. Neskai
tant tų kelionių, reguliariai 
skrisdavo į Londoną, kur duo
davo firmos savininkams fi
nansinę ir techninę apyskaitą 
apie įmonės stovį. 

1990 m. grupė inžinierių iš 
Lietuvos, atvykę į Čikagą, no
rėjo pamatyti, kaip veikia 
Amerikos aukštos technikos 
pramonė. Jonas sutiko jiems 
aprodyti visos įmonės veiklą. 
Vieną šeštadienio popietę aš ir 
jie gavome dviejų valandų 
susipažinimą su jo įmone. 
Man buvo nuostabu, kaip Jo-

" nas žinojo kiekvieną mažiau
sią smulkmeną, kas ir kur 
vyksta šiuo momentu fabrike, 
prie kiekvienos mašinos, kiek
vieno brėžinio lentos ir prie 
kiekvieno rašomo stalo ar 
kompiuterio. 

Bet verslo pasaulyje nėra 
pastovumo. Privati investici
jos grupė, matydama, kad 
Sciaky yra geras pirkinys, nu
pirko tą įmonę iš „Ferranti". 
1994 m. Jonas atsisakė Sciaky 
prezidento vietos ir persikėlė į 

Midland, Michigan. Ten greti
mam mieste, Bay City, Jonas 
užėmė inžinerijos viceprezi
dento vietą „Nevvcor" įmonėje. 

„Newcor" gamina aukštos 
technikos didžiules lazerines 
mašinas lėktuvų gamybos ir 
jet-variklių bendrovėms taip 
pat ir kitai pramonei, kaip šal
dytuvų ir automobilių gamy
bai, ir yra didumu panaši į 
Sciaky. Metų bėgyje „Nevvcor" 
prezidentas turėjo atsistaty
dinti. Jonui buvo pasiūlyta 
prezidento vieta, kurią jis pri
ėmė. Kaip ir anksčiau, pert
varkė įmonės veiklą ir ji vėl 
pradėjo žydėti. Pelnas padarė 
rekordą ir savininkai buvo 
patenkinti. 

Iki 1997 metų viskas plau
kė malonia vaga. Jis turėjo 
nepaprastai įdomią karjerą, 
labai puikią, malonią žmoną, 
du gerai įsikūrusius, sveikus, 
puikius vaikus, gražius na
mus, draugus, ir, va, netikėtos 
žinios palaužė jo gyvenimą. 
Sužinojęs Jonas apie savo mir
tiną ligą, nutarė nepasiduoti. 
Jonui buvo daktarų skirta 2-3 
metai likusio gyvenimo, tad jis 
kreipėsi į Mayo klinikas, kur 
buvo imamos visos įmanomos 
pastangos. Ten dažnai besi
lankydamas, per visus gydy
mus ir procedūras jis palaikė 
savo įmonės poziciją, vesda
mas ją sėkmingu keliu kom
piuterio ir telefono ryšiais. 
2002 m. Jonas savanoriškai 
išėjo į pensiją ir persikėlė į sa
vo neseniai pastatytą namą 
St. Charles, Illinois, kur dar
bavosi iki galo. 

Atidus, kaip moksle ir 
darbe, Jonas sekė kasdieninį 
savo ligos progresą. Jis sukūrė 
apie 1,000 puslapių savo ligos 
istoriją, vaistų, jų reakciją ir 
kraujo valymo ir persodinimo 
veiksmingumą, kuri nustebi
no gydytojus ir bus panaudoja
ma moksle, toliau tiriant šią ligą. 

Iki šiol Jonas laikėsi nuos
tabiai. Kasdieninį gyvenimą 
vedė lyg nieko nebūtų ir ati
džiai dalyvaudavo, kaip žiū
rovas visose lietuvių futbolo 
klubo LITHS rungtynėse. Tu
rėjo teigiamą žvilgsnį į pasaulį 
ir niekuomet nesiskųsdavo, 
nepasiduodavo savo ligai. Bet 
po 6 metų, vasario 20 d. Aukš
čiausias jį pasišaukė, atpa
laiduodamas nuo sunkios ligos. 

Vasario 24 d., per šerme
nines, jo brolis Romualdas, jo 
pusseserė Rima Binder ir at
vykusi iš Clevelando Ingrida 
Bublienė jį gražiai prisiminė, 
o maldą sukalbėjo kun. Algir
das Paliokas. Giminės, drau
gai ir pažįstami prisiminė, 
koks Jonas buvo: malonus, 
nepaprastai kuklus, draugiš
kas ir nuolaidus. Su tokiais 
pasiekimais ne tik savęs ne
aukštino, bet ir nemėgo, kad 
kiti jį girtų, reklamuotų ar 
aukštintų. 

2003 m. vasario 25 d. atsi
sveikinome su Jonu Kašubą 
Assumption kapinėse. Pamal
das ir religines apeigas atliko 
kun. Paliokas, o kariškas apei
gas — Amerikos kariuomenės 
atstovai, atsisveikinant su 
JAV kariuomenės kapitonu. 
Liūdinti žmona Lillian, duktė 
Rūta, sūnus Tomas, brolis Ro
mualdas ir jų šeimos, anūkai 
Timothy ir Abigail bei kiti 
giminės, draugai ir pažįstami 
išlydėjo Joną į amžiną kelionę. 
Ilsėkis ramybėje, mielas mano 
drauge Jonai. 

Jonas Zubinaa 

Trečiojoje pasaulio lietuvių dainų šventėje Vilniuje dalyvavo apie 35,000 dainininkų • 
traukoje — tik jų maža dalis. 

Tomo Bauro (Elta) nuo-

AR KEISIS DAINŲ ŠVENTĖS LIETUVOJE 
Daug etnografinių motyvų 

turėjusi Dainų šventė priminė 
tautines tradicijas ir papro
čius, kuriuos vis labiau slegia 
modernios kultūros spaudi
mas. Ar ateityje dainų šventės 
modernės ir keisis, kokios jos 
bus? 

Dainų šventės atsirado 
daugiau kaip prieš 150 metų 
vokiškai kalbančiose šalyse. 
Gan greitai šią madą perėmė 
latviai ir estai. Lietuvoje pir
moji Dainų šventė įvyko tik 
prieš 80 metų, kai dainų šven
tės ją pasauliui davusiose ša
lyse jau buvo nunykusios. 

Anuomet, kuriantis tauti
nėms valstybėms, svarbiau
sias tokių renginių motyvas 
buvo tautinio savitumo paro
dymas. Lietuvių dainų šven
tėse šis motyvas dėl tarybinės 
okupacijos buvo užkonservuo
tas keliems dešimtmečiams. 

Liepos 6 d. pasibaigusi 
Dainų šventė taip pat buvo 
kupina etnografinių motyvų. 
Tačiau ar ši orientacija į pra
eitį nesunaikins Dainų šven
tės? 

Kultūros tyrinėtojas Leo
nidas Donskis sako, jog Dainų 
šventės, nepaisant to. kad 
tarybiniais metais buvo regu
liuojamos, savo misiją — ro
dyti mūsų tautiškumą — at
liko. Tačiau dabar šis manifes-

, tas nėra toks svarbus, todėl 
Dainų šventei gresia 
sąstingis. Donskis mato gan 
aiškų etninės ir moderniosios 
lietuvių kultūros konfliktą: 

— Man būtų gerokai įdo
miau stebėti, kaip etninė kul
tūra, arba dar kaip kiti žmo
nės sako, tradicinė kultūra... 
kokie jos santykiai su moder
niąja lietuvių kultūra. Man 
būtų labai įdomu stebėti, kaip 
susitinka modernioji lietuvių 

kultūra su savo tradiciniu, 
archaiškuoju sluoksniu. O tų 
dalykų gana mechaniškas at
skyrimas Lietuvoje, mano ma
nymu, yra neproduktyvus, jau 
yra šiek tiek susidėvėjęs. 

Mokslininkas pabrėžė, jog 
diskusijos apie etniškumo ir 
modernybės santykį Lietuvos 
kultūroje stiprėja, ir tai rodo, 
kad problema tampa vis ak
tualesnė. 

— Šis klausimas jau yra 
aptarinėjamas Lietuvoje. Yra 
kalbama apie tai, ar keisis, ar 
transformuosis ši kultūra, tra
dicinė lietuvių kultūra, ar jos 
susidūrimas su moderniąja 
lietuvių kultūra keis jos po
būdį. Ir kadangi apie tai kal
bama, tai drįsčiau pasakyti, 
kad taip, apie tai bent jau 
mąstoma šiuo metu ir mąs
toma kitaip nei anksčiau. Jei 
anksčiau buvo manoma, kad 
tiktai tradicinė lietuvių kultū
ra, tiktai lietuvių kalba, liau
dies dainos ir panašiai išsaugo 
lietuvybę, dabar lieka vis ma
žiau žmonių, kurie taip mano. 
Vis daugiau žmonių supranta, 
kad modernioji lietuvių kul
tūra yra toks pats svarbus lie
tuviškos tapatybės klodas 
kaip ir tradicinė kultūra. 

Lietuvos liaudies kultūros 
centras, kuris propaguoja et
ninę kultūrą bei rengia dainų 
šventes, stengiasi, kad visų 
trijų Baltijos valstybių dainų 
šventes UNESCO pripažintų 
žodiniais ir ne materialaus pa
veldo šedevrais. Vadinasi, 
šventės turėtų išlaikyti tradi
cijas, bet kartu išlikti gyvos. 

UNESCO nacionalinės ko
misijos Lietuvoje darbuotojai 
teigia, kad taip būtų pripažin
tas švenčių unikalumas ir 
grėsmė, kad jos gali išnykti 
arba pasikeisti. Tam. kad 

šventė išliktų gyva, yra būti
na, kad žmonės ją suvoktų 
kaip gyvą, o ne muziejinį daik
tą ir nuolat bei gan masiškai 
dalyvautų jose. 

Lietuvos ambasados Esti
joje pareigūnai sako, kad Dai
nų šventės šioje valstybėje yra 
labai panašios į vykstančias 
Vilniuje. Jų pagrindas yra et
ninė kultūra. Tuo tarpu sa
vaitgalį Rygoje vykusi latvių 
Dainų šventė nuo lietuviškos 
skyrėsi tik detalėmis, tiesa, 
gan įdomiomis. Latvių eisenai 
per Rygą vadovavo prezidentė 
Vairą Vykė-Freiberga, kuri 
kartu su savo vyru, Seimo pir
mininke ir užsienio reikalų 
ministre važiavo vežime kolo
nos priekyje. Visi šie pirmojo 
vežimo keleiviai buvo pasi
puošę tautiniais drabužiais. 

Lietuviškos Dainų šventės 
vadovas Juozas Mikutavičius 
sako, kad jo ir bendraminčių 
veiklos tikslai yra aiškūs. Dai
nų šventės vadovas stengiasi 
visomis išgalėmis puoselėti 
tradicijas ir žada, jog dainų 
šventės smarkiai nesikeis. 

— Mūsų tikslas — kiek 
įmanoma puoselėti tradiciją. 
Yra žaisliukai, kurie yra men
kaverčiai, tai iš tikro čia yra 
skonio galbūt ir mados daly
kas. Žiūrėkim į esminius da
lykus. Esminiai mūsų dalykai 
daugiausia programoj yra 
tikrai esminiai, susiję su 
mūsų tautos tradicija, su 
papročiais, su apeigomis, su 
tautine kultūra. Tai man 
jokios abejonės nekyla, kad 
taip bus ir ateity. 

Taigi Dainų šventėje ir 
ateityje turėtų būt daug tradi
cijų ir archaiškumo. Tačiau, ar 
ji išliks gyva. nežinia. 

Sigitas Babilius 
LER 

Į PALANGĄ — APLINKINIAIS KELIAIS 
Liepos 23 d. Palangoje pra

sidėjo tarptautinių „Horn 
Grand Prix" 1,003 kilometrų 
žiedinių lenktynių renginiai. Į 
kurortą vykstantys automobi
liai nukreipiami aplinkiniais 
keliais.-

Tarptautinių „Horn Grand 
Prix" 1.003 km žiedinių lenk
tynių metu Palangos-Klaipė-
dos-Kretingos kelių sankirtoje 
nuo trečiadienio 14 vai. riboja
mas eismas. Vėliau, nuo 20 
vai. iki sekmadienio rvto 5 vai.. 

transporto eismas šioje vietoje 
bus visiškai uždarytas. Kelių 
policija informuoja, jog į ku
rortą vykstantys automobiliai 
bus nukreipiami aplinkiniais 
keliais, kryptį vairuotojams 
nurodys laikinieji kelio žen
klai. J pajūrį plūstantis ma
šinų srautas nuo Kretingos 
pusės bus nukreipiamas per 
Darbėnus, o nuo Klaipėdos — 
senuoju keliu per Nemirsetą. 

Baiminamasi, kad dėl eis
mo apribojimo pagrindiniame. 

į Palangą vedančiame, kelyje 
gali susidaryti didelės auto
mobilių spūstys. Praėjusį sa
vaitgalį iš kurorto išvyks
tančių mašinų eilės ties Jakų 
žiedu prie Klaipėdos ir įva
žiavimu į Kretingą buvo nu
sidriekusios net keliolika kilo
metrų. 

Liepos 23-26 d. Palangoje 
vyksiančios tradicinės „Horn 
Grand Prix" 1.003 km lenkty
nės rengiamos jau ketvirtąjį 
kartą. Nukelta į 7 psl. 

Šokiai 

Žaidimai 

Puiki muzika 

Garuojantys valgiai 

Jodinėjimas arkliukais 

Balionų dalybos 

Kviečiame j „DRAUGO" gegužinę, kuri ivyks 

RUGPJŪČIO 10 d., SEKMADIENĮ, 

tėvų marijonų sodelyje. 

11 v.r. šv. Mišios, 

po jų — pietūs ir pramogos. 

Jei galite, praturtinkite mūsų laimėjimų skrynią, 

— atsilyginsime gera nuotaika. 

Garsusis laimėjimų traukimas 

Sveikatos patikrinimas 

Piešinių konkursas vaikams 

Knygų pardavimas ir malonūs 

susitikimai su draugais ir pažįstamais. A 
* 



K o l L i e t u v a n e p r i t a r s 
A t k e l t a i š 1 ps l . 

Sus i t i k ime buvo a p t a r t a 
JAV f inansinė p a r a m a I rake 
Lenkijai priskirtoje zonoje tar
nausiančiam Lietuvos karių bū
riui, pas idal in ta išlaidomis. 

Lietuva, pasak krašto ap
saugos viceministro Jono Gečo, 
mokės tik at lyginimus kar iams, 
o visas k i t as išlaidas padengs 
JAV vyriausybė. 

Šiuo metu Pietų Irake Di-
žiosios Britanijos zonoje ta rnau
ja 43 Lietuvos kariai iš LDK Al
girdo mechanizuotojo pėstinin
kų bataliono bei 8 Lietuvos karo 
logistai. 

JAV gynybos sekre tor ius 
įvertino Lietuvos indėlį ta rp
t a u t i n ė m s operacijoms. „Mes 

i š s k i r t i n i a m J A V k a r i ų s t a t u s u i , p a r a m o s n e g a u s 
labai dėkingi už karinę paramą, 
kur ią Lietuva sute ik ia 
Afganistane ir Irake. Jūsų vals
tybė prisideda prie laisvės visa
me pasaulyje", pažymėjo Penta
gono atstovas. 

Šiuo metu Afganistane tar
nauja antrasis 40-ties. Lietuvos 
specialiųjų operacijų pajėgų ka
rių eskadronas. 

Nuo 1995 m. iki dabar JAV 
p a r a m a Lietuvos kariuomenei 
sudarė apie 52 mln. dolerių (156 
mln. litų pagal dabartinį kursą). 

Šiemet birželį KAM ir JAV 
atstovų pasirašyti susitarimai 
n u m a t o , kad pagal Užsienio 
ginkluotųjų pajėgų finansavimo 
programą Lietuva šiemet gaus 
12 mln. dol. vertės paramą. Nuo 

1992 m mokslus JAV aukšto
siose karinėse mokyklose baigė 
apie 250 karininkų ir aukšto 
rango krašto apsaugos pareigū
nų. Kasmet mokytis į JAV iš
vyksta apie 20-30 karininkų. 
1999-2001 m. JAV Humanitari
nės pagalbos civiliams progra
mos lėšos — 9 mln. dol. — teko 
Tauragės, Šiaulių, Kėdainių li
goninėms, Palangos vaikų na
mams ir senelių namams re
montuoti, baldams ir medicini
nei įrangai įsigyti. 

JAV prisidėjo kuriant ir įgy
vendinant BALTBAT, BALT-
NET, BALTRON, BALTDEF-
COL projektus. Taip pat remia 
Lietuvos karių dalyvavimą įvai
riose pratybose. 

V a l s t y b ė s i r t e i s ė s a u g o s v a d o v a i s k e l b i a k a r ą k o r u p c i j a i 
A t k e l t a i š 1 ps l . 
žinovų skaičiavimais, 10 mili
jardų litų, besisukančių šešėly
je, — tai 25 proc. bendrojo vi
daus produkto. „Prezidentas ra
gino apsivalyti nuo korumpuotų 
pareigūnų, nes tokie šešėlinės 
ekonomikos mastai neįmanomi 
be pareigūnų žinios", sakė R. 
Gorbačiovas. 

Pasak finansų viceministro 
Vito Vasi l iausko, vyriausybės 
t ikslas — pajamų plano vykdy
mas ir čia didžiulis šaltinis — 
šešėlinė ekonomika. Viceminist
ras teigė, jog imamasi priemo
nių kovojant su mokesčių slėpi

mu ir mokesčių vengimu. „Aš 
esu optimistas, ne utopistas ir 
tikiuosi, kad tam tikrą riekelę 
nuo 10 milijardų pavyks atsi
riekti", sakė V. Vasiliauskas. 

Susitikime prezidentas pa
prašė policijos generalinio ko
misaro V. Grigaravičiaus infor
macijos apie padėtį Kaune. Ne
senia i generalinis komisaras 
buvo kreipęsis į Kauno miesto ir 
rajono gyventojus, kviesdamas 
juos į talką kovoje su organizuo
tu nusikalstamu, šią savaitę ko
misaras lankėsi Kaune. 

Pasak V. Grigaravičiaus, 
Kauno nusikalstamos struktū

ros yra tiesiogiai susijusios su 
kontrabanda ir šešėline ekono
mika. „Iš ten išeina įvairios ini
ciatyvos — alkoholio, tabako ir 
netgi cukraus nelegalus įveži- j 
mas", sakė V. Grigaravičius. I 
Anot jo, susidaro tarsi valstybė 
valstybėje, gaunamos iš kontra
bandos lėšos naudojamos po
grindinių narkotikų laboratori
jų, nelegalių priedangų firmų 
kūrimui ir t. t. 

Išsamesnę viešai neskelbti
ną informaciją apie Kauno nusi
kalstamo pasaulio veiklą polici
jos generalinis komisaras prezi
dentui pateiks raštu. 

S a u g u m o v a d o v a s n e į v a r d i j a į k o n t r a b a n d ą į s i v ė l u s i ų p o l i t i k ų 

A t k e l t a i š 1 p s l . 
„Šiuo metu nėra nė vieno 

politiko, kurį. remiantis bylos 
medžiaga, būtų galima apkal
tinti tiesiogiai dalyvaujant kon
trabandoje. Tačiau tai nereiš
kia, kad pat i problema neegzis
tuoja", ketvir tadienį teigė M. 
Laur inkus . 

Anot jo, „stambiu mastu or
ganizuota kont rabanda yra su
dėtinga nelegali veika, kuriai 
realizuoti s tengiamasi pasitelk
ti k o r u m p u o t u s pa re igūnus 
muit inėse, pasienyje, operatyvi
nėse tarnybose, teisėsaugos ins
titucijose, ta ip pat įtakingų as
menų, t a r p jų ir politikų, para
mą. Tokios 'pr iedangos ' daž
niausiai ieškoma ne tiesiogiai, 
per paž įs tamus , gimines, t. y. 
per trečius asmenis, ir nebūti
nai s iū lant kyšį ar papirkinė-
jant". 

M. L a u r i n k a u s teigimu, 
„tokias kontrabandininkų pas-

Atsistatyd 
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vals tybės paslaptį sudarančia 
informacija. 

Padėtį Konsuliniame depar
t amente ir veiksmus susikom
promitavusių pareigūnų atžvil
giu ketvirtadienį Prezidentūroje 
a p t a r ė p rez iden tas Rolandas 
Paksas , užsienio reikalų minist
ras An tanas Valionis ir Valsty
bės depar tamento direktoriaus 
pavaduotojas Arvydas Pocius. 

BNS žiniomis, t a rp atsista
tydinusiųjų yra ir generalinis 
konsulas Sank t Peterburge Gin
t a ra s Ronkait is . 

Asmenys , ne tekę teisės 
dirbti su įslaptinta informacija, 
negali dirbti Užsienio reikalų 
ministerijoje diplomatinėse pa
reigose. 

Minis t ras A. Valionis pa
reiškė apgailestavimą dėl pa
sitikėjimo nepateisinusių parei
gūnų ir užtikrino, kad su visais 
pras ižengėl ia is bus elgiamasi 

t angas ir įtakingų asmenų "pa
s laugas ' ne visada pavyksta 
įrodyti kaip nusikalstamą vei
ką, todėl dažniausiai jos lieka 
operatyvinės medžiagos paraš
tėse. Tokie veiksmai ne visuo
met užtraukia baudžiamąją at
sakomybę, tačiau jie yra neat
siejama palankių sąlygų egzis
tuoti sisteminei kontrabandai 
kaip reiškiniui dalis". 

VSD vadovas teigė, kad jo 
pas isakymas Prezidentūroje 
„yra susijęs su minėtos tenden
cijos, kuri šiuo metu aptaria
mose kontrabandos bylose yra 
akivaizdi, atskleidimu, o n e no
ru mesti įtarimų šešėlį politi
kams". 

„Antra vertus, tai jau nebė
ra ir vien tik teisėsaugos objek
tas , išskyrus tuos atvejus, kai 
įrodomas konkretus nusikalti
mas . Su kontrabanda nebus 
įmanoma sėkmingai kovoti, jei 
nebus analizuojama pati sis-

i n o p a s i t i k ė j i m o n e t e k ę d 

principingai. „Noriu tvirtai pa
sakyti , kad mano, kaip minist
ro, pozicija visada bus bekomp-
romisinė tais atvejais, ka i tai 
lies diplomatinės tarnybos efek
tyvumą bei jos saugumą, ne
priklausomai nuo personalijų ar 
asmeninių nuopelnų", sakė mi
nis t ras . 

J i s taip pat apgailestavo, 
kad kai kurie ilgamečiai minis
terijos darbuotojai ..nepateisino 
su ja is sietų vilčių". 

Neoficialiomis žiniomis, at
sistatydinusiems diplomatams 
gali grėsti baudžiamosios bylos. 

BNS žiniomis, atsistatydinę 
konsulai dirbo Lietuvos kon
sulinėse tarnybose Rusijoje ir 
Baltarusijoje. 

G. Šiaudvytis ruošėsi ne
t r u k u s užimti ambasadoriaus 
Turkijoje pareigas — jo kandi
datūra i liepos 2 dieną pri tarė 
Seimo Užsienio reikalų komite
tas . 

tema ir tos moralinės nuostatos, 
kurios panašiems nusikalti
mams sudaro palankią atmos
ferą", teigė M. Laurinkus. 

Tai, jog be aukštų valstybės 
pareigūnų dalyvavimo stambi 
kontrabanda nebūtų įmanoma, 
trečiadienį pareiškė ir preziden
to patarėjas teisėtvarkos klausi
mais Visvaldas Račkauskas. 

Dėl įtarimų talkinimu kont
rabandininkams prezidentas 
jau atleido Panevėžio miesto 
apylinkės teismo pirmininką 
Darių Japertą , Biržų rajono 
apylinkės teismo pirmininkę 
Palmirą Linkevičienę ir Lazdijų 
rajono apylinkės teismo pirmi
ninką Arvydą Gudą. 

Prezidentas trečiadienį ga
vo ir Panevėžio apygardos teis
mo teisėjo Antano Jaraš iaus 
laišką su prašymu atleisti jį iš 
užimamų pareigų. 

Teismų taryba jau pritarė 
J. Jarašiaus atleidimui. 

i p l o m a t a i 

G. Šicudvyčio vadovauja
mas Konsulinis departamentas 
buvo viena svarbiausių URM 
grandžių, ruošiant Karaliau
čiaus tranzito per Lietuvą 
tvarką, dėl jos derantis ir įgy
vendinant. 

Beje. Konsulinį departa
mentą ketvirtadienį ištiko dar 
viena netektis — po budėjimo 
tranzitiniame Rusijos traukiny
je staiga mirė Konsulinės pagal
bos skyriaus patarėju dirbęs 43 
metų Dainis Kupčikas. 

Diplomato širdis netikėtai 
sustojo, jam grįžus į namus Vil
niuje po budėjimo traukinyje ir 
apsilankymo ketvirtadienio ry
tą Užsienio reikalų ministerijo
je. 

D. Kupčikas dirbo Lietuvos 
konsulinėje komandoje, išduo
dančioje Rusijos keleiviams su
paprastintus tranzito geležinke
liu dokumentus. 

V o k i e t i j a L i e t u v o s i n f o r m a t i k o s s p e c i a l i s t a m s s i ū l o „ ž a l i a s k o r t e l e s r 

A t k e l t a iš 1 ps l . 
„Europos Sąjungos struk

tūrinių fondų pinigai, atrodo, 
vėl aplenks šią sritį", apgailes
tavo vienas iš „Infobalt" vado
vų. 

2000 metais Vokietijos vy
r iausybė supapras t ino darbo 
leidimų išdavimą užsienio spe
cialistams ir paskelbė ketinanti 
išduoti 20,000 „žalių kortelių" 
informacinių technologijų spe
cial is tams iš valstybių, neprik
lausančių Europos Sąjungai. 

Per šį laikotarpį buvo išduo

ta 14,500 „žalių kortelių". 
Atvykusieji iš Rusijos. Uk

rainos ir Baltijos valstybių su
darė 14 procentų. 

Metinis tokio specialisto 
atlyginimas Vokietijoje siekia 
100,000 Vokietijos markių 
(193,700 litų) 

Nors šiuo metu Lietuvos 
aukštosiose mokyklose kasmet 
parengiama po 700 informaci
nių technologijų specialistų, 
spėjama, jog artimiausiais me
tais jų poreikis smarkiai išaugs 

Šiemet informacines tech

nologijas aukštosiose mokyklose 
studijuoja maždaug 5,000 žmo
nių, dar apie 1.000 rengiami ko
legijose. 

Remiantis darbdavių spėlio
nėmis, jau šiemet informatikų 
poreikis bus 2.45 karto didesnis, 
palyginti su praėjusiais metais, 
kitąmet jis išaugs dar 2.76, 
2005 metais — 3.47 karto, o 
2010 metais — 5.21 karto. 

Lietuvoje informacinių tech
nologijų verslu užsiima apie 
1.000 įmonių, jose dirba dau
giau nei 15.000 informatikų. 

AtA PULKININKAS VALENTINAS 
B. SKIRGAILA-SKY, M.D. 

Valen t inas Ben jaminas 
Ski rga i la -Sky mirė 2003 m. 
birželio 17 d. Rancho Palos 
Verdes miestelyje, CA, su
laukęs 85 metų amžiaus . Ve
lionis Amerikos karinėse pa
jėgose i š ta rnavo dv ideš imt 
metų. 1973 m. pas i t raukęs į 
a tsargą, civiliniame gyvenime 
dirbo medicinos gydytoju. 

Va len t inas B. Ski rga i la 
g imė caro Rusijoje, k u r jo 
tėvas , An tanas Skirgaila, bai 
gęs inžinerijos mokslus, buvo 
i š s i ų s t a s dirbti m a t i n i n k u . 
P r a ū ž u s bolševikinei revoliu
cijai, Valentino tėvai, pagal to 
meto karo pabėgėlių teises, 
pasiryžo grįžti į Lietuvą. Sun
kioje kelionėje tėvynėn, tėvas 
A n t a n a s Skirgaila susirgo ir 
mirė Maskvoje. Motina su t r e 
jų metų Valentinu į Lietuvą 
sugrįžo 1921 metais. Apsigy
veno Kaune , kur Valent inas 
įstojo mokytis „Aušros" gim-
nazijon. Šią gimnaziją baigia 
1938 meta is . Tais pačiais me
ta is įstoja į karo mokyklą. De
ja, j a m būnant ka r iūnu-asp i -
r an tu , teko iš mokyklos pasi
t r auk t i , nes sovietų okupan
t a i j ą l ikvidavo. Kaip ne 
pa t ik imas okupaciniam reži
mui , V. Skirgaila turėjo slap
styt is . 1940 metais su žmona 
Adele, kur i buvo vokiečių kil
mės, repatrijavo į Vokietiją. 
Po metų su žmona ir dukrele 
J u a n i t a sugrįžo į Lietuvą ir 
tęsė medicinos studijas Kau
ne. Artė jant sovietų-vokiečių 
frontui ir gresiant an t ra i so
vietų okupacijai, vėl su šeima 
išvyksta į Vokietiją. Čia dirbo 
ir studijavo, 1948 metais ap
gynė medicinos gydytojo dip
lomą. 1950-tais metais atvyko 
į Ameriką; į Seattle, čia įgavo 
vaikų medicinos daktaro li
cenciją. 

Po trejų metų buvo pa
š a u k t a s Amerikos kar iuome
nėn t ikrai tarnybai . Amerikos 
kar inėse pajėgose pasižymėjo 
geru pasiruošimu ir ypat inga 
drąsa . Per savo ilgus tarnybos 
kariuomenėje metus j is kelis 
k a r t u s buvo išsiųstas t a r n a u 
ti Vokietijoje, buvo narys „1-st 
Airborn". ir dešimt metų daly
vavo specialiuose daliniuose 
— „Green Barrets". J a m teko 
kovoti daugelyje pasau l io 
šalių: Korėjoje, Pietų Kinijoje, 
Fil ipinuose, Tailande, Kom-
bodijoje, Laose ir Vietname. 
I rane V. Skirgaila dirbo kaip 
Shaw Medical Adviser 1969 
m e t a i s . Ta rnau jan t specia
liuose daliniuose, j a m teko 
šokti apie 400 kar tų su para
š iutais kovojančios Amerikos 

DRAUGAS, 2003 m. liepos 25 d., penk tad ien i s 

Pik. Valentinas B. Skirgaila-Sky, M.D. 

kar iuomenės užnugar iu , kad 
su te ik tų medicininę pagalbą 
ka r i ams . 

J i s buvo apdovano ta s 
įvairių valstybių daugybe žy
menų — Graikijos, Prancūzi
jos , Italijos, Artimųjų Rytų, 
Vokietijos, Švedijos ir kitų. 
J i s yra JBronze S ta r" kava
lierius. 1973 metais , pakel tas 
karo medicinos dak ta ro pul
kininko laipsniu, V. Skirgaila 
pas i t r auk ia iš aktyvios ka
r iuomenės t a rnybos . Civili
n i ame gyvenime toliau ver
tėsi gydytojo prak t ika . 

Valent inas Skirgaila buvo 
r a m a u s būdo, švelnus, malo
n u s , korek t i škas ir aukš tų 
principų asmenybė . Drauge 
su žmona Adele užaugino tris 
va ikus : dukrą Juan i t ą , sūnus 
Teodorą ir Joną. Pr ik lausė 
Lietuvių Dak ta rų sąjungai. 
Draug i ška i v i s iems padėjo 
medicinos prakt ikoje . Buvo 
labai s t iprus fiziškai ir didelis 
p a r a š i u t ų spor to mėgėjas . 
Daugelyje šalių apsi lankęs ar 
kar i ška i t a r n a u d a m a s , visa
d a susi ieškodavo pa ra š iu tų 
sporto klubus ir mielai spor
tavo su vietiniais sportinin
kais . Žmona Adelė Skirgai-
lienė mirė 1991 meta is Los 
Angeles, CA. 

Velionis V. Skirgaila sirgo 
s u n k i a liga, kur i pa lengva 
a tėmė jo sveikatą. Nuliūdęs 
liko brolis Albinas E l skus , 
dai l ininkas, v i t raž is tas , New 
Yorke; dukros J u a n i t o s ir 
s ū n a u s Teodoro šeimos Kali
fornijoje, sūnaus Jono šeima 
Seat t le , WA, bei a r t imi gimi
nės Lietuvoje. 

Kar iuomenės medicinos 
, daktaro pulkininko Valentino 

B. Skirgai los-Sky laidotuvių 
paminė j imas įvyko 2003 
metų liepos 17 d., ketvir tadie
nį, Rancho Palos Verdes The 
VVayfers Chappel. 

Regina Gasparonienė 

S K E L B I M A I 
DĖMESIO! DĖMESIO! 

Neseniai atvykote, ieškote darbo 
ar buto, tačiau skelbtis laikraštyje 

brangiai kainuoja? Ne bėda. 
DRAUGAS jusu skelbimą išspaus 

dins nemokamai. Tereikia paskam 
binti tel. 773-585 9500 ar užsukti 
i DRAUGO administracija adresu 

4545 VU. 61 St.. Chicago IL 60629. 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

STATE FARM INSURANCE 
ALTOMOB1 JO, NAMUj, SVEIKATOS 

K GYVYBES DRALBIVtAS. 
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 
Aukse S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

Tel. 708-424-8654:773-581-8654 

0 * J W , 
Pro-Team 
Bus.: 708-361-0800 
Voke M * 773854-7820 
Fax: 708-361-9618 

E-mail: 
d.i.mayerC" worldnet.att.net 

DANA ŠČFRBAITF MAYER 
Jei norite parduoti ar pirkti namus 

mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės j 
DAMTĘ MAYER Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

GREIT PARDUODA 
. .n - j^— Landmark 
— * * * properties 

Bus. 773-229-8761 
Res. 708-425-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-314^330 

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

JVIielam klasės kolegai 

A.IA. 
Inž. ANATOLIJUI JAZBUČIUI 

m i r u s , r e i š k i a m e n u o š i r d ž i ą u ž u o j a u t ą ž m o n a i 
M A R Y T E I , s ū n u i T O M U I b e i k i t i e m s a r t i m i e s i e m s . 

Elena ir Aleksas Karaliūnai 

Marytė ir Vacys Salikliai 

Į P A L A N G Ą — A P L I N K I N I A I S K E L I A I S 

Atkelta • 6 psl. 
Para iškas dalyvauti jose 

iki trečiadienio buvo pateikę 
apie 20 komandų. Organiza
toriai sako, jog šiemet varžy
bos Palangoje bus gausiausios 
ir įspūdingiausios iš iki šiol 
vykusių. 

Prognozuojama, jog, prik
lausomai nuo oro sąlygų, lenk
tynių finišą nugalėtojai gali 
pasiekti maždaug po 8,5-9,5 
valandos. Varžybų nugalėtojai 
bus apdovanoti įspūdinga „Hom 
Grand Prbr" laimėtojų taure. 

Tradiciškai „Horn Grand 
Prix" dalyviai jau trečiadienį 
susibūrė Palangos centre, Vy
tau to gatvėje. Cia iki 18 va
landos buvo tiksliai žinomi 
visi lenktynėse dalyvau
siantys automobiliai, o po to 
j i e varžėsi „Statoil tepalų" 
supersprinto rungtyje. 

Ketvirtadienį tiesiose t ra
sos dalyse šeimininkavo „dra-

go" entuziastai . P i rmą k a r t ą 
„Horn Grand Prix" istorijoje 
buvo surengtos 401 m e t r o 
„drago" lenktynės . D a l y v i a i 
varžėsi keturiose k lasėse . 

Penktad ien io v i d u r d i e n į 
prasidėjo pusantros va l andos 
t rukus i varžybų dalyvių t re 
n i ruo tė . P a v a k a r e ž iū rovų 
a i s t r a s turėtų ka i t in t i kvali
fikaciniai važiavimai. 

Liepos 26 dieną prieš lenk
tyn ių s tar tą pub l ika g a l ė s 
pasigrožėt i Lie tuvos „Rolls-
Royce" klubo automobi l ių pa
r a d u , dar sykį sus ipaž in t i su 
pretendentėmis į „Hom Grand 
Pr ix Mis" titulą. L e n k t y n i ų 
s t a r t a s bus duotas šeš tadienį , 
11 valandą. Kol tesis a z a r t i š 
k a kova „Horn Grand Pr ix" 
lenktynių t rasoje , p u b l i k a i 
bus pasiūlyta d a u g p r a m o g ų , 
ža id imų, konkursų , k u r i ų 
nugalėtojai bus a p d o v a n o t i 
vert ingais prizais. (Elta) 

* L i e t u v o s de legac i j a , 
v a d o v a u j a m a užsienio reikalų 
ministro Antano Valionio, Briu
selyje „pralaužė ledus" siekiant 
geležinkelio projekto „Rail Bal-
tica" (RB) įtraukimo tarp pir
minių Europos Komisijos (EK) 
finansuojamų projektų. Įgyven
dinus apie 2.5 mlrd. eurų vertės 
projektą, Taliną ir Berlyną su
jungtų geležinkelis, o Lietuvai 
teksiančių darbų vertė siektų 
800 mln. eurų. Susipažinusi su 
lietuvių argumentais dėl no
rimų vystyti projektų, EK pir
mininko pavaduotoja Loyola de 
Palazio lietuvius patikino, kad 
EK „labai rimtai" svarstys gali
mybę įtraukti „Rail Baltica" 
tarp artimiausiu metu numato
mų įgyvendinti projektų. 

(VŽ-Elta) 
* Grupe lė aklųjų i r silp

n a r e g i ų sus i t iko su „Hansa-
b a n k o " Kauno regiono vado
vais, kurie įteikė žmonėms su 
regėjimo negalia specialias mo
kėjimo korteles. Šis bankas, ge
gužę įrengęs Kaune pirmąjį ne 
tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje bei 
Estijoje bankomatą, ištesėjo pa
badą aprūpinti akluosius ir silp

naregius mokėjimo kortelėmis. 
Dabar pirmasis neįgaliųjų de
šimtukas galės bet kada pasi
imti reikalingą pinigų kiekį iš 
bankomato, mokančio g raž ia 
lietuviška kalba „bendraut i" su 
akluoju ir silpnaregiu. Šis pro
jektas bankai kainavo 30,000 li
tų. „Hansabanko" Kauno regio
no valdytoja Raimonda Kižienė 
pažadėjo, kad bankas nedelsda
mas spręs visas technines prob
lemas, kurios galėtų iškilti atei
tyje akliesiems ir s i lpna re 
giams, naudojantis mokėjimo 
kortelėmis. (KD-Elta) 

* Latvijos v y r i a u s y b ė iš
t e s ė j o versl ininkams duotą 
pažadą nuo kitų metų pelno mo
kestį sumažinti 15 proc. Tai ge
ra žinia ten dirbantiems lietu
viams. Latvijoje yra įregistruo
ta per 640 įmonių su l ietuvišku 
kapitalu. (VŽ-Elta) 

* Vien iš s m u l k i o s i o s 
k o n t r a b a n d o s L i e t u v o j e 
p a r d u o d a m a 350 mln . l i tų 
vertės prekių. Teigiama, kad iš 
per metus Lietuvoje surūkomų 
230 mln. cigarečių pakelių 50 
mln. — kontrabandiniai. 

(LR-Elta) 

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! ()AV) 

vardas, pavardė 

adresas 

miestas, valstija, zip 

telefono numeris 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
MUTUAL FEDERAL SAVLNGS 

A N D L O A N ASSOCTATTOIV O f C H I C A G O 

2212 Wcst Ccrmak Road, Chicago, IL 60608 
ll\\ ĮA1-71A1 

Stcphen M. Ofcsas, PreSidant 

Paiarnauįam Čikaga* ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 95 Metus. 

PASLAUGOS 

A k S 24HRS.7DAYS 
77*631-1833 

312-371-1837 
FREE ESTIMATE 

ApsMymo ir saldymo sistemų 
visapusiškas aptarnavimas ir 

mstaHaciįs 
Vandens šildytuvai 
Kaminai, 
Gariniai tx>tlenai 
Centrinė Saldymo sistema 

» » I 

http://worldnet.att.net
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Genovaitė ir a.a. Vincas Maciūnai su sūnumis Algiu ir Vytautu. 

MIRĖ DR. VINCAS MACIŪNAS 
Sulaukęs 94-erių metų, 

Philadelphijoje liepos 20 d. 
mirė dr. Vincas Maciūnas. 
Velionis buvo lituanistas, lie
tuvių literatūros istorikas, 
Vilniaus universiteto profeso
rius. Dėstė Pabaltijo univer
sitete, Pinneberge, Vokieti
joje. Amerikoje iki pensijos 
dirbo bibliotekininku Univer-
sity of Pennsylvania. Nuliūdę 
liko žmona Genovaitė, sūnūs 
Vytautas ir Algis, marčios Alė 
ir Liucia, anūkai Audra, Dai
na, Jonas ir Lina, velionio bro
lis dr. Algirdas Maciūnas su 

šeima ir pusseserė Aldona 
Matuzienė. 

Atsisveikinimas ir šv. Mi
šios vyks šeštadienį, liepos 26 
d., 9:30 v. r. Šv. Andriejaus 
bažnyčioje, Philadelphijoje. 
Vietoj gėlių velionio atmi
nimui šeima aukomis kviečia 
paremti arba Lietuvos litera
tūros ir tautosakos institutą, 
kuris tarp kitų lituanistinių 
darbų ruošiasi išleisti dr. Ma
ciūno raštus, arba „Draugo" 
dienraštį, kuriame dr. Maciū
nas yra nemažai rašęs ir labai 
vertino. 

Čikagos ir apylinkių Ne
kaltojo Prasidėjimo Švč. M. 
Marijos seselių (Putnamo) 
rėmėjai paminėjo arkivyskupo 
Jurgio Matulaičio paskelbimo 
palaimintuoju šventę. Šių me
tų liepos 13 d., sekmadienį, 
Švč. M. Marijos Gimimo baž
nyčioje kun. Rimvydas Ado
mavičius atnašavo šv. Mišias. 
Po Mišių visi rėmėjai ir sve
čiai rinkosi į parapijos salę, 
kur įvyko minėjimas. 

Prieš užkandžius kun. 
Rimvydas Adomavičius užde
gė tris žvakes prie pal. Jurgio 
Matulaičio portreto, papuošto 
gėlėmis. Savo maldoje jis pri
minė, kad palaimintasis ir kiti 
šventieji asmenys, pripildyti 
malonių gausa, šviestų mūsų 
pilkame, kasdieniniame gyve
nime. 

Julija Smilgienė pakvietė 
kun. dr. Kęstutį Trimaką to
liau tęsti minėjimą. Jis pir
miausiai gausiai susirinku
siems padėkojo už dalyvavimą 
ir pagarbą pal. Matulaičiui ir 
Sibiro kankinei Adelei Dirsy
tei. Kun. Trimakas sakė, kad 
kalbėti apie šventus žmones 
yra nuostabu, nes jie kažin 
kaip dvasios malone rišasi ir 
yra siunčiami pačiu reikalin
giausiu laiku. Kai popiežius 
Jonas Paulius II paskelbė ar-

A. A. Nijolės Bertašiūtės-
Maskaliūnienės prisiminimas 
jos mirties metinėse bus šį 
šeštadieni, liepos 26 d.: 11 vai. 
r. šv. Mišios Pal. J. Ma
tulaičio misijos bažnyčioje, 
12:30 vai. p.p. paminklo pa
šventinimas Lietuvių tauti
nėse kapinėse. A. A. Nijolės 
draugai, pažįstami, artimieji 
nuoširdžiai kviečiami daly
vauti. 

Liepos 26 d., 8 vai. v., PLC 
banketinėje salėje vyks lab
daringas vakaras naujo sporto 
komplekso statybai paremti. 
Linksmins ansamblis „Kau
kas", vaišins „Bravo" virtuvė. 
Programoje dalyvaus operos 
dainininke Nida Grigalavičiū
tė ir pianistas - improvizuoto-
jas Dalius Paulavičius. Labda
ringo vakaro mokestis 35 dol. 

„Tautos ir valstybės ry
šys", Lietuvos valstybės 750 
metų sukaktį minint - šį sek
madienį, liepos 27 d., 12 vai.. 

tuojau po 11 v. šv. Mišių, PLC 
didžiojoje salėje. Kalbės Bro
nius Nainys, apžvelgdamas iš 
arti stebėtus liepos 1-6 d. 
Vilniuje vykusius istorinius-
politinius ir kultūrinius ren
ginius. 

A. A. Vlado Šoliūno mir
čiai prisiminti rugpjūčio 2 d., 
šeštadienį, 8 vai. rytą, Palai
mintojo Jurgio Matulaičio mi
sijoje bus aukojamos šv. Mi
šios. Šeima kviečia dalyvauti 
ir pasimelsti už a.a. Vlado 
sielą. 

Prof. dr. Jonas Račkaus
kas, LTSC pirmininkas, daly
vaus Lietuviškų studijų ir 
poilsio savaitėje Dainavoje ir 
kalbės labai aktualia tema 
apie lietuvių archyvinės me« 
džiagos išlikimo galimybes už
sienyje. Tiksli jo paskaitos 
data bus paskelbta vėliau. Sa
vaitė vyks rugpjūčio 17-24 d. 
Ją rengia Lietuvių fronto bi
čiuliai. 

0 LOTERIJA LAUKIA 
I 
m 
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5£ Žaislai, statulėlės, paveikslai, rankdarbiai, indai vx 
ftZ — viską, ko Jūs savo namuose šiuo metu 

„ D R A U G O " VASAROS 

ŠVENTEI LABAI TRŪKSTA 

PRIZŲ LAIMĖJIMAMS! 

nepritaikote, padovanokite mums! 
Jūsų dovanoti laimikiai pradžiugins kitus 

šventės dalyvius. 

„D raugo" vasaros 
šventės rengėjai Jums labai 

dėkingi! 

„D raugo" adresas: 4545 
W. 63 St., Chicago, IL 60629. 

Tel. 773 585 9500. 
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kivyskupą Jurgį Matulaitį 
palaimintuoju, jis pasakė, kad 
tai yra dovana Bažnyčiai ir 
Lietuvai. Ir taip sutapo, kad 
šio sekmadienio skaitinyje Jė
zus išsiuntė kaip tik po du 
apaštalus skelbti Dievo žodį. 
Kun. Trimakas savo kalboje 
taip pat sujungė pal. Matu
laitį ir kankinę Dirsytę. Juodu 
abu buvo atsiųsti tuo laiku, 
kada buvo labiausiai reikalin
gi. Nors jie tampriai buvo su
sijungę dvasia mintyse, bet jų 
laikai ir gyvenimai buvo labai 
skirtingi. Vienas arkivysku
pas, kita — mokytoja. Palai
mintasis gimė 1871 m., o kan
kinė 1909 m., kada kun. Jur
gis davė kunigystės įžadus. 
Kai arkivyskupas reformavo 
vienuolynus, Adelė pradėjo 
eiti į mokyklą. Kai 1927 m. 
mirė arkivyskupas Matulaitis, 
mokytoja Dirsytė buvo bebai
gianti Kėdainių gimnaziją. 

Kun. Trimakas žemėlapy
je parodė, kokie skirtingi šių 
dviejų asmenybių gyvenimo 
keliai. Juodu abu savotiškai 
turėjo pakelti kančias, tiek 
fizines, tiek dvasines. Matu
laičio keliai jį vedė į Vakarus. 
Jis gyveno Lenkijoje, atnauji
no marijonų vienuolynus, ku
rie paplito po visą pasaulį, įs
teigė Nekaltojo Prasidėjimo 

ČIKAGOS LIETUVIAI 
PAGERBĖ ATLANTO 

NUGALĖTOJUS 
Darius ir Girėnas prisimintas jų žygio 70-mečio 

proga -
Tuoj po pamaldų išsiri

kiuota eisenai prie Dariaus-
Girėno paminklo, žygiuojant 
Lithuanian Plaza Ct. ir Cali-
fornijos gatvėmis. Nors pa
maldose galėjo dalyvauti arti 
tūkstančio tautiečių, tačiau 
prie paminklo pajudėjo gal tri
gubai mažesnis būrys. 

1 
i 
§ 

Liepos mėnesio viduryje 
Čikagos lietuviai turėjo kelias 
progas pagerbti jau legendiniu 
skrydžiu tapusį Dariaus ir Gi
rėno žygį per Atlantą, atliktą 
prieš 70 metų — 1933-ųjų lie
pą. 

Čia pirmieji šį žygį prisi
minė kauniečiai lakūnai Vik
toras Ramonas ir Gintautas 
Staniulis, kurie, norėdami pa
gerbti Darių ir Girėną, mažu 
lėktuvu išsileido į kelionę 
Amerikon ir atgal. Nors jų 
skrydis į šią šalį užtruko ilgo
kai, tačiau kelionė atgal vyko 
žymiai sklandžiau ir jie savo 
užsibrėžtą tikslą atliko. 

Atskridę į Čikagą, kaunie
čiai liepos 12 d. prie Marąuet-
te Parke esančio legendinių 
lakūnų paminklo padėjo gėlių, 
o vėliau „Seklyčios" patalpose 
atsakinėjo į spaudos žmonių ir 
kitų mūsų tautiečių klausi
mus apie jų skrydį per Atlan
tą. 

Liepos 19 d. jiems sugrį
žus į Kauną, šie Dariaus ir 
Girėno atlikto istorinio darbo 
sekėjai ten buvo irgi pagerbti, 
kuomet juos Kauno Aleksoto 
oro uoste pasitiko net pats 
Lietuvos prezidentas Rolan
das Paksas. 

Pagrindinį Dariaus ir Girėno 
minėjimą surengė inžinieriai 

ir architektai 

Dariaus ir Girėno skrydžio 
per Atlantą 70-mečio minė
jimą Čikagoje surengė ne šių 
lakūnų ar jų lėktuvo „Litua-
nicos" vardą turinčios organi
zacijos (lietuvių karo veteranų 
postas, sporto ir skautų viene
tai), bet Amerikos lietuvių 
inžinierių ir architektų sąjun
gos (ALIAS) Čikagos skyriaus 
valdybos nariai. 

Minėjimas pradėtas liepos 
20 d. rytą pamaldomis (jas 
laikė ir minėjimui pritaikytą 
pamokslą pasakė kun. Rim
vydas Adomavičius) Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje, Marąuette Parko 
lietuvių telkinyje. Čia su vė
liavomis dalyvavo Amerikos 
legiono lietuviškųjų postų 
(Dariaus ir Girėno bei Don 
Varno) nariai, šauliai bei kitų 
organizacijų atstovai. 

Kalbėjo naujasis Lietuvos 
konsulas Čikagoje Arvydas 

Daunoravičhis 

Šiose iškilmėse mūsų tau
tiečiai išvydo ir naująjį Lietu
vos gen. konsulą Čikagoje A. 
Daunoravičių (jis pakeitė 
neseniai į Lietuvą sugrįžusį 
Giedrių Apuoką). Savo kalboje 
gen. konsulas iškėlė legendi
nių lakūnų žygio per Atlantą 
svarbą ir priminė jų dvasinio 
palikimo reikšmę. Tai, kalbė
tojo nuomone, padėjo lietu
viams išgyventi klaikaus so
vietmečio dešimtmečius. „Ti
kiuosi, kad Dariaus ir Girėno 
šviesa mus lydės ir ateityje", 
— pabrėžė gen. konsulas, ku
ris dėkojo visiems, kurie puo
selėja šių drąsuolių atminimą, 
nes jie to yra nusipelnę. 

Programoje, kurią pradėjo 
ir vedė ALIAS Čikagos sk. na
rė Aurelija Dobrovolskienė, 
buvo sugiedoti JAV ir Lietu
vos himnai (vadovavo solistai 
Vaclovas ir Margarita Moni
kai), buvo perskaitytas drą
siųjų lakūnų testamentas, 
trumpai angliškai kalbėjo Da
riaus ir Girėno karo veteranų 
posto atstovas, buvo atliktos 
kariškos pagerbimo apeigos ir 
kt. Taip pat kalbėjo Dariaus 
šeimos atstovė iš Lietuvos dr. 
Vida Škėmaitė-Navickienė. Ji 
trumpai išskaičiavo šio legen
dinio lakūno nuopelnus įvai
riose srityse, sakydama, jog 
Steponas Darius buvo ir visa
da išliks garbingu žmogumi. 

Pasibaigus iškilmėms prie 
paminklo, dar mažesnis tau
tiečių būrys grįžo į šalia baž
nyčios esančią parapijos salę, 
kur toliau buvo tęsiamas mi
nėjimas. Jį čia pradėjo ALIAS 
vicepirmininkas Rimantas 
Gurauskas. Šioje vietoje pag
rindine programos dalimi bu
vo 1983 metais Lietuvoje (ta
da tarybinėje) susuktos doku-
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Minėjimo dalyviai (sėdi iš kaires): Regina Jautokaitė. Juzė Ivašauskienė, Kazimiera Požarniukiene. Valerija 
Čepait iene. Stovi: Valda Rusymiene. -Julija Smilgiene, kun. dr. Kęstutis Trimakas. Viktorija ValaviOiene. 

M. Marijos vienuolyną Lietu
voje. Vilniaus okupacijos me
tais vyskupui Matulaičiui rei
kėjo daug išminties ir kantry
bės, nes tada Vilniuje jį traukė 
į visas puses: lenkai, gudai, 
lietuviai. J am buvo sunku la
viruoti tomis sąlygomis ir to
dėl jis daug kentėjo. Išsiva
davęs iš Vilniaus intrigų sūku
rio, jis išvyksta į Romą. Čia 
rūpinasi Lietuvos ir Vatikano 
konkordato sudarymu. Du 
kar tus lankosi Amerikoje. 
Pirmą kartą 1913 m., antrą 
kartą — 1926 m. Susipažįsta 
su Amerikos lietuvių gyveni
mu. 

Adelės Dirsytės gyvenimas 
pasuko priešinga kryptimi — į 
Rytus. Lietuvoje ji rašė straip
snius ^Vaidilutėje". ..Motery
je". Savo straipsniuose ji 
prieštaravo minčiai, kuri buvo 
populiari komunistinėje Rusi
joje, kad nereikalingi stiprūs 
šeimos ryšiai. Ji įžvelgė didelį 
pavojų, kad iš tokių šeimų gali 
atsirasti gatves vaikai, valka
tos ir nusidėjėliai. Okupacinei 
valdžiai jos tokios mintys 
nepatiko. Adelė Dirsyte 1946 
m. apkal t inta komunizmo 
šmeižimu ir areštuota. 1947 
m. ji išvežama į Sibirą. Čia ji 

dirba įvairius fizinius darbus 
— prie tilto ir geležinkelio 
statybos Vorkutoje, Tomske, 
Magadane ir kitur. Tai. ką ji 
mėgo Lietuvoje — vakarėlius, 
susibūrimus, dainavimą, ji 
visa tai perkėlė ir į Sibiro gy
venimą. Kaip tik tokio žmo
gaus reikėjo niūriame Sibiro 
kalinių gyvenime. Adelė mokė 
draugus dainuoti, įvairiomis 
progomis kūrė linksmus kup
letus, darė viską, kad tik 
palengvintų savo likimo drau
gų gyvenimą. Dirsytė labiau
siai buvo pasišventusi kaip 
katalikė moteris, kurią ji pati 
įkūnijo maldaknygėje „Marija, 
gelbėk mus". Šioje knygutėje 
(išverstoje į daugel kalbų) ji 
rašo apie Kristaus kryžiaus 
kelius, eucharistiją, meldžiasi 
už visus, o labiausiai už Lie
tuvą ir savo išsiilgtus namiš
kius. Iškankinta, bet nepalū
žusi dvasia Adelė parodė, kad 
joks brutalus žiaurumas ne
gali nugalėti gėrio. Po visų 
kančių Adelė 1955 m. mirė Si
bire. 

Programos pabaigai kun. 
Kęstutis Trimakas sukalbėjo 
dvi maldas: pirmą, kad pal. 
Jurgis Matulaitis būtų pa
skelbtas šventuoju, ir antrą, 

kad Adelė Dirsytė butų pa
skelbta palaimintąja. Buvo 
renkamos peticijos, kad būtų 
surasti šios Sibiro kankinės 
palaikai ir pargabenti į Lietu
vą. 

Yra išleista monografija 
apie Adelę Dirsytę. Knygoje 
surinktos žinios apie Adelės 
gyvenimą, jos studijas, atei-
tininkišką veiklą, už kurią ji 
sovietų valdžios buvo suimta 
ir ištremta sunkiems dar
bams. Ši kilni asmenybė buvo 
sunaikinta fiziškai, bet išliko 
gyva savo stipria, krikščioniš
ka dvasia. 

Julija Smilgiene padėkojo, 
kun. dr. Kęstučiui Trimakui 
už žinių apie pal. Matulaitį ir 
kankinę Adelę Dirsytę sutei
kimą. Toliau buvusiai rėmėjų 
pirmininkei Juzei Ivanauskie
nei buvo padėkota už pirmi
ninkavimą ir įteikta gėlių. 
Taip pat buvo pristatyta nauja 
rėmėjų pirmininke Kazimiera 
Požarniukiene. Svečiai, susė
dę prie gražiai gėlėmis pa
puoštų stalų, pasivaišinę 
rėmėjų ir Ankų šeimos „Bal-
tic" kepyklos padovanotais 
valgiais, išsiskirstė. 

Saulė Jautokaitė 

VIENA RAIDE 
SUMAIŠĖ 
ISTORIJĄ 

Grįžusi iš Lietuvos 
„Drauge" radau atspausdintą 
savo straipsnį ..Meilė arabų 
karaliui ir jo tautai", kuriame 
rašiau, jog 1999 m., mirus 
Jordano karaliui Hussein, į jo 
laidotuves. tarp daugel 
pasaulio valstybių vadovų, 
atskrido JAV keturi preziden
tai: Bill Clinton. George 
Bush, Jimmy Carter ir Gerald 
Ford. Nelaimei, del korek
tūros klaidos išėjo, kad 
atvyko ne tėvas George Bush. 

-bet jo sūnus George W. Bush. 
Tuo laiku prezidentu buvo B. 
Clinton. o George W. Bush į 
Baltuosius rūmus dar nebuvo 
įžengęs. Dėkoju akyliems 
skaitytojams, pastebėjusiems 
šią klaidą, bet laiškų skyriuje 
jos nepriskyrusioms čia 
rašančiosios saskaiton. 

Stasė E. Semėnienė 

Dariaus ir Girėno skrydžio 70-mečto minėjimo prie paminklo \ t a fque t te 
Parke momentas . Vilma Jarul iene skaito Dariaus ir Girėno testamentą. 

mentinės juostos ..Lituanikos 
sparnai" demonstravimas. Ši 
t rumpa žymiojo Lietuvos 
dokumentikos filmų kūrėjo R. 
Verbos pagaminta juosta bu
vo aktuali ne tik annis lai
kais, bet ir dabar, nes ji ap
ima daug istorinės medžiagos 
iš drąsiųjų lakūnų pasiruoši
mo žygiui, jų tragedijos, duo
dama atsiliepimų apie ga
limas jų žūties priežastis ir 
kt. 

Reikia pažymėti, jog šis 
minėjimas buvo kuklus (gal 
net per kuklus, žinant mūsų 
tautiečių skaičių Čikagoje bei 
jos apylinkėsel Tačiau, kaip 

atrodė, niekas nerodė pa
stangų šiam įvykiui skirti 
daugiau dėmesio. Todėl 
ALIAS Čikagos skyriaus 
/nionių įnašą reikia vertinti 
teigiamai, nes be jų turbūt ši 
sukaktis visai nebūtų pam
inėta. 

„Draugas" visus 94 metus 
buvo gyvas savanorių dėka. 
Laukiame jų ir šiemet vasa
ros šventėje rugsėjo 10 d. Ga
lintys ateiti į talką kviečiami 
paskambinti ..Draugo" valdy
bos pirm. Marijai Reinienei 
708-562-1448. 

Lietuvių fondo golfo diena 
- žaidynės vyks rugsėjo 28 d., 
sekmadienį. Old Oounty club. 
Orland Park. IL. Norintys 
dalyvauti kviečiami regist
ruotis iš anksto, kreiptis į Vy
tą ir Aldoną Vaitkus tel. 630-
243-8178. 

Tai - Jūsų laikraštis 

SKELBIMAI 
• Amerikos Lietuvių radi
jas , vad. Anatolijus Siutas kiek
viena sekmadienį 7 vai. r. per 
W<TA 14.50 AM. Tel. 773-847-
4903. adresas: 4459 s. Rraacnco, 
Chkago, IL 60632 (siu 
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