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2004 m. ŠALFASS-gos 
varžybinis kalendorius. 
Futbolas Čikagoje. 
Sportas pasaulyje. 
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Imkit mane ir skaitykit. 
Lietuva, Latvija ir 
Estija statistikos 
veidrodyje. 
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Adelės Dirsytės 95-ųjų 
gimimo metinių 
paminėjimas. 
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Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės fondo 
veikla. Sveikatos 
apsaugos įstaigos 
pataria saugotis uodų. 
Naujas „Į laisvę" 
žurnalo numeris. 
„Draugo" vasaros 
šventės laimės 
šulinėlis dar apytuštis. 
Rašyt. Vytautas 
Volertas dalyvaus 
Lietuviškų studijų 
savaitėje Dainavoje. 
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Sportas 
* Vokietijoje vykstančių 

„Thuringien- Rundfahrt der 
Frauen" dviratininkių lenk
tynių antrąjį ratą trečiadienį 
laimėjo „Safi-Pasta Žara Man
hattan" komandai atstovaujan
ti Modesta Vžesniauskaitė. M. 
Vžesniauskaitė antrąjį ratą 
įveikė per 2 valandas 56 minu
tes 42 sekundes ir finišo tiesio
joje aplenkė italę Fabian Lu
pę rini bei ,,Vlaanderen-T-In-
terim Univega" komandos narę 
Rasą Polikevičiūtę. 

* Trečiadienį laimėjęs 
šešioliktąjį daugiadien ių 
„Tour de France" dvirati
n inkų lenktynių ratą — 15.5 
km atskiro starto lenktynes — 
amerikietis Lance Armstrong 
dar labiau sutvirtino pirmūno 
poziciją. Penkiskart šių presti
žiškiausių lenktynių nugalėto
jas sugaišo 39 minutes 41 se
kundę ir 1 min. 1 sek. bei 1 
min. 41 sek. aplenkė prizinin
kais tapusius vokiečius, atitin
kamai Jan Ulrich ir Andreas 
Kloeden. Pagrindinis L. Arm
strong varžovas dėl nugalėtojo 
titulo italas Ivan Basso trečia
dienį atsiliko 2 min. 22 sek. ir 
buvo aštuntas. 

* Lietuvos krepš in io 
rinktinės įžaidėjas Šarūnas 
Jas ikevič ius antram sezo
nui lieka Tel Aviv „Maccabi" 
komandoje. Toks sprendimas 
priimtas vėlų trečiadienio va
karą, kai buvusi Š. Jasikevi-
čiaus „Barcelona" (Ispanija) 
komanda atsisakė mokėti 1 mi
lijono JAV dolerių išpirką. 

i i 

Naujausios 
zmios 

i i 
* Pas ienieč ia i nele ido 

tranzitu per Lietuvą vykti 
Rusijos kariškių komandai. 

* K. Prunskienė kaltina 
V. Landsbergį apšmeižus jos 
vadovaujamą partiją, tačiau į 
teismą kol kas nesikreips. 

"-ezidentas paragino 
s:cnatarus aktyviau jungtis 
ugdant valstybingumą. 

V a l i u t u s a n t y k i s 
1 Lt — 3.45 EUR 
1Lt —2.81 USD 

Antikorupcijos komisijos pirmininkė stojo ginti J. Sabatausko 
Vilnius, liepos 22 d. (BNS) 

— Seimo Antikorupcijos komisi
jos pirmininkė Nijolė Steiblienė 
ketvirtadienį gavo Teisės ir tei
sėtvarkos komiteto pirmininko 
Juliaus Sabatausko raštą, ku
riame prašoma ištirti jo sąsajas 
su įmone „Rubicon group", įver
tinti par lamentaro nuostatas 
balsuojant dėl Šilumos ūkio įs
tatymo. 

Taip Seimo narys reagavo į 
trečiadienį dienraštyje „Res
publika" pasirodžiusį straipsnį 

apie tai, kad jo žmona gauna al
gą dirbdama antrinėje „Rubicon 
group" bendrovėje „Litesko". 

N. Steiblienė žurnalistams 
sakė nesuprantanti , už ką so
cialdemokratas J. Sabatauskas 
„yra kalamas prie kryžiaus". 

Pranešdama žurnalistams 
apie gautą raštą, Seimo Anti
korupcijos komisijos pirmininkė 
stebėjosi, kodėl „J. Sabatauskas 
tampa kažkokiu atpirkimo ožiu" 
ir retoriškai klausė: „Ką viešai 
J. Sabatausko išdėstyta frakci

jos nuomonė nepanaikinti Sei
mo narių neliečiamybės turi 
bendro su jo žmonos darbu?" 

Oficialioje Seimo nario bio
grafijoje, pateiktoje parlamento 
tinklapyje, teigiama, jog J. Sa
batausko žmona Stanislava dir
ba specialios paskirties akcinėje 
bendrovėje „Alytaus šilumos 
tinklai" inžiniere. 

Komentuodama žiniasklai-
doje pasirodžiusius pranešimus, 
jog parlamentarą derėtų svars
tyti Seimo Etikos ir procedūrų 

komisijoje, N. Steiblienė pir
miausia prisiminė, jog J. Saba
tauskas balsavime dėl Šilumos 
ūkio įstatymo nedalyvavo. 

Antikorupcijos komisijos 
pirmininkė teigė „puikiai prisi
menanti" tokią J. Sabatausko 
nuostatą ir patvirtino jog parla
mentaras neatstovavo „Rubicon 
group" tikslams. 

„Jis atstovavo tik vartotojų 
tikslams", sakė N. Steiblienė. 

Trečiadienį spaudos konfe
rencijoje Seimo Teisės ir teisėt

varkos komiteto pirmininkas J. 
Saba tauskas pareiškė nesąs su
sijęs su įmonių grupės „Rubicon 
group" tikslais. 

Par lamenta ras teigė pažįs
t a n t i s bendrovės „Rubicon 
group" vadovą Andrių Janukonį 
„iš matymo", i r neigė kada nors 
su juo bendravęs. 

J . Saba tauskas su „Rubicon 
group" susidūrė 2000 m. dirbda
m a s Alytaus miesto kontrolie
r iumi , vadovaudamas Alytaus 
skyr iaus patikrinimui. 

Prezidentas teigia, jog jam butų garbė tarnauti Lietuvos kar iuomenė je 
Vilnius, liepos 22 d. (BNS) 

— Prezidentas Valdas Adamkus 
teigia, kad j a m būtų didelė gar
bė atlikti karinę tarnybą Lie
tuvos kariuomenėje ir ragina 
jaunuolius jos nevengti. 

Tai prezidentas sakė ketvir
tadienį besilankydamas Krašto 
apsaugos ministerijoje, kur mi
nistras Linas Linkevičius jam 
pristatė ministerijos ir kariuo
menės vadovybę, atskirų ka
riuomenės rūšių vadus. 

„Jaunimas daro didelę klai
dą, jeigu bando išvengti karinės 
tarnybos, nes tai yra auklėja
moji įstaiga visais požiūriais, 
pradedant nuo asmenybės vys
tymo iki patriotizmo stiprini
mo", sakė V. Adamkus. 

Aikštėje priešais Krašto ap
saugos ministeriją V. Adamkų, 
kuris pagal Konstituciją yra vy
riausiasis ginkluotųjų pajėgų 
vadas, pasitiko išrikiuota gar
bės sargybos kuopa. 

Susitikime su ministerijos 

bei kariuomenės vadovybe L. 
Linkevičius pasveikino prezi
dentą atvykus į vieną gra
žiausių Vilniaus pastatų, taip 
pat sugrįžus į savo kolektyvą ir 
grįžus į prezidento postą. 

V. Adamkus susirinkusie
siems sakė, kad Lietuvos daly
vavimas tarptautinėse operaci
jose yra įrodymas, kad valstybė 
pajėgi kovoti už idealus ir prieš 
tarptautinį terorizmą. 

L. Linkevičius sakė, kad per 
pusantrų metų, kurie prabėgo 
nuo paskutiniojo susitikimo su 
V. Adamkumi, šiam pirmąkart 
e inan t prezidento pareigas, 
krašto apsaugos sistemoje įvyko 
daug pasikeitimų, pirmiausiai 
susijusių su realia Lietuvos 
naryste NATO. 

Ministras informavo, kad 
šiuo metu krašto apsaugoje tar
nauja apie 20,000 karių. L. Lin
kevičius teigia nerekomenduo
jantis politikams naikinti šauk-
tinių kariuomenės. 

Krašto apsaugos ministras Linas Linkevičius ir prezidentas Valdas Adamkus iškilmingai apeina Garbės sargy
ba. Vaklo Kopusio iELTA) nuotr. 

Kongresui siūloma panaikint i 
vizų mokestį Lietuvos piliečiams 

Vilnius, liepos 22 d. (BNS) 
— JAV Kongresui pateiktas įs
tatymo projektas, kuriuo siū
loma panaikinti neimigracinių 
vizų 100 JAV dolerių mokestį 
valstybių, kurios teikia karinę 
pagalbą JAV vadovaujamo susi
vienijimo kovai Afganistane ir 
Irake, piliečiams. 

Tarp šių valstybių yra Lie
tuva, kurios taikdariai daly
vauja operacijose ir Irake, ir Af
ganistane. 

Minėtą įstatymo projektą 
Kongresui pateikė JAV Atstovų 
rūmų Vidurio ir Rytų Europos 
grupės pirmininkas William Li-
pinski bei Jack Quinn. W. Li-
pinski rugpjūčio mėnesį ketina 
apsilankyti Lietuvoje. 

Be Lietuvos, valstybės, ku
rioms siūloma panaikinti vizos 
mokestį, yra Azerbaidžanas, 
Bulgarija. Čekija, Estija. Lat
vija, Lenkija. Rumunija ir 
Vengrija. 

Lietuvos ambasadorius 
JAV Vygaudas Ušackas sakė 
teigiamai vertinąs JAV Kon
greso narių siūlymą, tačiau tuo 
pat metu pažadėjo ir toliau 
siekti, kad JAV panaikintų vizų 

William Lipinski 

reikalavimą Lietuvos pilie
čiams. 

Lietuva taip pat siekia su
sitarti dėl vizų reikalavimo pa
naikinimo trumpalaikėms Lie
tuvos piliečių kelionėms į JAV. 

JAV Krašto saugumo de
par tamentas sutiko svarstyti 
galimybę atsiųsti į Lietuvą spe
cialią delegaciją — įvertinimo 
grupę, kuri visapusiškai įver
tins Lietuvos pasirengimą daly
vauti vizų atsisakymo progra
moje. 

Lietuvos atstovai paskirstyti į 
Europos parlamento komitetus 

Vilnius, liepos 22 d. (BNS) 
— Europos parlamentas (EP), 
remdamasis pirmininkų suei
gos pasiūlymu, trečiadienį pa
skyrė deputatus eiti pareigas 
parlamento komitetuose. 

Du Lietuvos atstovai — pa
gal Liberalų ir centro sąjungos 
sąrašą į E P išrinkta Margarita 
Starkevičiūtė ir Darbo partijos 
atstovė Ona Juknevičienė — 
dirbs Biudžeto kontrolės komi
tete. 

Pastaroji taip pat dirbs 
Užimtumo ir socialinių reikalų 
komitete, o M. Starkevičiūtė — 
Transporto ir turizmo komitete. 

Siame komitete dirbs ir ki
tas Darbo partijos atstovas Arū

nas Degutis. 
Likę trys šios partijos atsto

vai Europarlamente — Šarūnas 
Birutis, Danutė Budreikaitė ir 
Jolanta Dičkutė — atitinkamai 
dirbs Pramonės, mokslinių tyri
mų ir energetikos. Vystymosi 
bei Kultūros ir švietimo komite
tuose. Pastarajame komitete 
dirbs ir vienintelis Liberalų de
mokratų partijos atstovas EP 
Rolandas Pavilionis. 

Tėvynės sąjungos narė Lai
ma Andrikienė paskirtą į Biu
džeto komitetą, o buvęs šios 
partijos vadovas Vytautas 
Landsbergis — į Žmogaus tei
sių. Saugumo ir gynybos pako
mitečius. 

V. Kvietkauskas 
atsisako 

parlamentaro 
mandato 

Vilnius, liepos 22 d. (BNS) 
— Kyšių ėmimu įtartas Seimo 
narys Vytautas Kvietkauskas 
ketvirtadienį pareiškė atsisa
kąs parlamentaro mandato. 

Ketvirtadienio popietę jis į 
Vyriausiąją rinkimų komisiją 
(VRK) pristatė pareiškimą, jog 
nedelsdamas atsisako Seimo 
nario įgaliojimų. VRK dėl man
dato panaikinimo į posėdį rink
sis pirmadienį. 

Trečiadienio vakarą val
dančioji Naujoji sąjunga (so
cialliberalai) nusprendė paša
linti V Kvietkauską iš savo gre
tų. Svarstoma galimybė paša
linti jį ir iš NS frakcijos Seime. 

V Kvietkauskas pareiški
me rašo, jog atsistatydinti jį 
„skatina noras padėti Seimui 
išsikapstyti iš keblios padėties, 
kai jis visas yra kaltinamas ky
šininkavimu". 

„Aš nusivyliau Lietuvos po
litiniu gyvenimu, kur vyrauja 
asmeninės ambicijos, konku
rencija ir politinės rietenos tarp 
partijų ir net vienos partijos vi
duje. Ši, skaudžiai mane palie
tusi istorija, dar kartą parodė, 
kad siekiant partijos veiklos 
skaidrumo, turėtų būti nedel
siant ir iš esmes peržiūrėta jų 
finansavimo tvarka", rašo par
lamentaras. 

Jis teigė atsiprašąs buvusių 
partijos kolegų už jų atžvilgiu 
nepagarbius atsiliepimus pri
vačiuose pokalbiuose telefonu, 
kuriuos slapta įrašė Specialiųjų 
tyrimų tarnyba, ir teigė buvęs 
nuviltas Naujosios sąjungos 
prezidiumo sprendimo pašalin
ti jį iš partijos „net neišklau
sius". 

V. Kvietkauskas tapo an
truoju parlamentaru, atsisa
kiusiu mandato dėl įtariamo 
kyšininkavimo skandalo. Iš 
Seimo narių atsistatydino Sei
mo pirmininko pavaduotojas 
Vytenis Andriukaitis. 

). Borisov už šmeižtą padavė Į 
teismą V. Landsbergį 

Vilnius, liepos 22 d. (BNS) 
— Dosniausias buvusio prezi
dento Rolando Pakso rinkimų 
kampanijos rėmėjas, Rusijos pi
lietybę turintis verslininkas J u -
rij Borisov apkaltino profesorių 
Vytautą Landsbergį šmeiž tu , 
rašo dienraštis „Lietuvos ži
nios". 

Bendrovės „Avia Bal t ika" 
vadovas J. Borisov patvirt ino 
kreipęsis į teismą dėl šmeižto, 
tačiau tikino negalįs pateikti 
tikslesnės informacijos apie sa
vo priekaištus Europos parla
mento nariui V. Landsbergiui. 

Paklaustas , kokiomis aplin
kybėmis konservatorius galėjo 
jį apšmeižti, J . Borisov atsakė, 
kad galbūt Seime. 

„Kol kas negaliu nieko pa
sakyti , dabar mano advokato 
nėra , o aš bylos esmės neprisi
menu", tikino verslininkas. 

Pa ts V. Landsbergis, trečia
dienį dalyvavęs pirmosios 
Europos parlamento plenarinės 
sesijos atidarymo iškilmėse, pa
tikino jau įvykdęs reikalavimą 
per tam tikrą laiką a tsakyt i į J. 
Borisov kaltinimus ir išsiuntęs 
atsiliepimą teismui. 

Vilniaus universitetą pasiekė 
garsiausių asmenybių bareljefai 

Jono Jagėlos sukurti bareljefai. 

Vilnius, liepos 22 d. (ELTA) 
— 425 metų jubiliejų švęsiantį 
Vilniaus universitetą pasiekė 
paskutinysis iš šešių bareljefų, 
kuriuose skulptorius Jonas J a -
gėla įamžino garsiausius uni
versiteto profesorius. 

Vilniaus universiteto Mažo
joje auloje sumontuoti Igno 
Onacevičiaus, Eduardo Eich-
valdo, Johano Peterio Franko, 
Jono Jablonskio. Igno Domeikos 
ir Žygimanto Liauksmino barel
jefai ne tik puoš universitetą, 
bet ir primins turtingą 425 me
tų Alma Mater Vjlnensis istori
ją 

..Mažosios aulos bareljefų 

Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr 

galerijai, kuri bus iškilmingai 
at idaryta rugsėjo 17 d., šven
čiant Vilniaus universiteto 425 
m. sukaktį, paskyriau 5 metus. 
Tiek pat laiko dirbau prie 14 
anksčiau sukurtų Vilniaus uni
versiteto profesorių bareljefų", 
sakė skulptorius J. Jagėla. 

Mažosios aulos bareljefus 
skulptorius pradėjo kurt i dar 
prie rektoriaus Jono Kubiliaus. 
Tačiau keitėsi valdžios, todėl 
darbai buvo baigti tik šiemet. 

Menininkas tikisi, kad už
sukusieji į galerijas ne tik gro
žėsis jo darbais, bot ir pasi
domės spalvingomis talentingų 
dėstytoju asmenybėmis. 

Prezidentas 
padėkojo 
užsienio 
valstybių 
vadovams 

Vilnius, liepos 22 d. (BNS) 
— Prezidentas Valdas Adam
kus padėkojo antrosios kaden
cijos proga jį pasveikinusiems 
užsienio valstybių vadovams. 

Laiške JAV prezidentui 
George W. Bush V. Adamkus 
pažymėjo, kad Lietuva, kaip 
Europos Sąjungos ir NATO na
rė, sieks visokeriopai stiprinti 
ir gilinti transatlantinį ryšį, bei 
pasirengusi ir toliau aktyviai 
dalyvauti tarptaut inės ben
druomenės kovoje su teroriz
mu, kar tu su sąjungininkais 
plėsti saugumo erdvę. 

Laiške Lenkijos preziden
tui Aleksandr Kwasniewski V. 
Adamkus pasidžiaugė, kad per 
palyginti trumpą istorinį laiko
tarpį Lietuvai ir Lenkijai pavy
ko sukurti gerus ir tvirtus abi
pusio bendradarbiavimo pama
tus ir įgyvendinti pagrindinius 
užsienio politikos tikslus — na
rystę Europos Sąjungoje ir 
NATO. 

Rusijos vadovui Vladimir 
Putin Lietuvos vadovas pabrė
žė, kad Lietuvai įsiliejus į Euro
pos Sąjungos bei NATO ben
dradarbiavimo su Rusija siste
mą, Lietuvos ir Rusijos santy
kiai tampa įvairiapusiškesni. 

Sveikinimo telegramas iš
rinktajam prezidentui taip pat 
atsiuntė Latvijos, Estijos, Ru
munijos, Austrijos, Šveicarijos, 
Portugalijos, Tuniso, Suomijos, 
Čekijos prezidentai, Danijos 
premjeras, Europos Komisijos 
pirmininkas Romano Prodi, ki
tų valstybių vadovai. 

Sostinės meras 
gali tapt i 

kalt inamuoju 
V l n i u s , liepos 22 d. (BNS) 

— Opozicinės Liberalų ir centro 
sąjungos pirmininkui, Vilniaus 
merui Artūrui Zuokui art i
miausiu metu gali būti sufor
muluoti prokurorų kaltinimai. 

Tai sakė generalinio proku
roro pavaduotojas Gintaras Ja
saitis. 

J is atsisakė sukonkretinti 
kaltinimų pobūdį, tačiau primi
nė, jog A. Zuokui jau šių metų 
pradžioje buvo pareikšti įtari
mai dėl trukdymų pasinaudoti 
rinkimų teise pernykštėje Vil
niaus mero rinkimų istorijoje. 

Pa ts A. Zuokas tąkar t 
pareiškė vertinąs teisėsaugi
ninkų veiksmus jo atžvilgiu 
kaip tuometinį prezidentą Ro
landą Paksą remiančių jėgų po
litinį susidorojimą su juo. 

Žurnalistams ketvirtadienį 
nepavyko susisiekti su A. Zuo-
ku, kuris dabar išvykęs į už
sienį. 

Žiniasklaidoje teigiama, 
kad Vilniaus mero r inkimų 
„detektyvo" tyrimas prasidėjo 
pagal Vilniaus miesto tarybos 
nario Vilmanto Drėmos pareiš
kimą. 

Mero rinkimuose pernai ba
landį liberalus iš pradžių pa
laikęs tarybos narys liberalas 
V. Drėma atsidūrė dėmesio cen
tre, kai pradingo prieš pat lem
tingą balsavimą. Vėliau buvo 
skelbiama, kad sutrikus svei
katai, jis atsidūrė ligoninės rea
nimacijoje. Pr i t rūkus balsų, 
tuomet žlugo A Zuoko perrinki
mas meru. 

I šį postą A. Zuokas buvo iš
rinktas po kelių mėnesių, libe
ralams ir jų sąjungininkams 
užsitikrinus pakankamą mies
to tarybos narių paramą savo 
kandidatui. 
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SPORTO APŽVALGA 

ŠALFASS praneša 

2004 m. SALFASS-gos varžybinis 
kalendorius — I I dalis 

Pateikiame 2004 metų ŠALFASS-gos varžybų kalendoriaus II 
dalį, apimančią įvykius nuo 2004 m. liepos 1 d. iki gruodžio 31 d. 
Kalendorius apima tik metines ŠALFASS-gos pirmenybes bei 
kitokias platesnės apimties varžybas. Laikui pr ibrendus, 
kiekvienų varžybų platesnės informacijos bus skelbiamos atskirai. 
Kalendoriaus pakeitimai bei papildymai bus nuolatos pranešami. 

2004 m. Š. Amerikos Lietuvių lauko teniso p irmenybės 
įvyks 2004 m. liepos 24-25 dienomis, Thorncliffe Park Tennis 
Club, East York (Toronto), Ont., Kanadoje. Informuoja: Eugenijus 
Krikščiūnas, 105 Anndale Willowdale, Ont. M2N 2X3, Canada. 
Tel. 416-225-4385. El.paštas: 

eugenekrik@rogers.com 
2004 m. Š. Amerikos Lietuvių stendinio (skrendančiu 

taikiniu — „Trap") šaudymo pirmenybės numatomos š.m. 
liepos gale ar rugpjūčio pirmoje pusėje, Hamiltono LMŽK 
„Giedraitis" šaudykloje. Tiksli data bus pranešta. Informuoja: 
Kazys Deksnys, 1257 Royal Drive, Burlington, Ont. L7P 2G2, 
Canada. Tel. 905-332-6006. Fax 905-332-7696. EI. paštas: 

kdeksnys@hotmail. com 
19-sis Š. Amerikos Lietuvių kviest inis softbolo turnyras 

įvyks 2004 m. rugpjūčio 28-29 d., Wasaga Beach, Ont., Kanadoje. 
Tai yra „Co-Ed" (mišrių komandų tipo) turnyras. Komandų regis
tracijos terminas iki rugpjūčio 6 d., imtinai. Informuoja Sonia 
Houle, 498 Glenlake Ave., Toronto, Ont., M6P 1H1, Canada. Tel.: 
416-762-0636. EI. paštas: 

sonia@baseballweekent.ca Website: www.baseballweekend.ca 
2004 m. Š. Amerikos Lietuvių individualines ir komandines 

golfo pirmenybes vykdo Detroito LSK „Kovas", 2004 m. rugsėjo 4 
ir 5 d., Fortreff golfo aikštyne, Frankenmuth, MI, USA. Infor
muoja: Paulius Butkūnas, 15876 Marsha Street, Livonia, MI 
48154, USA. Tel. 734-464-9171 namų, arba 248-576-1298 darbo. 
Fax: 248-576-2047 darbo. EI. paštas: pab21@daimlerchrysler.com 

2004 m. Baltiečių sportinio šaudymo Š. Amerikos pirmenybes 
vykdo latviai savo šaudykloje Kanadoje, rugsėjo mėnesį, šia tvar
ka: rugsėjo 11 d. — stendinio (Trap) šaudymo, rugsėjo 18 d. — 
smulkaus (.22) kalibro šautuvų. Informuoja: Kazys Deksnys 
(žiūrėk aukščiau). Smulkaus kalibro šautuvų lietuvių pirmenybės 
bus išvestos iš baltiečių. 

2004 m. Š. Amerikos Lietuvių lengvosios atletikos pirmenybės 
numatomos š.m. rugsėjo mėnesį, Cleveland, Ohio. Apytikrė data 
2004 m. rugsėjo 11 d., šeštadienis. Varžybos vyks vyrų, moterų ir 
visose veteranų, jaunimo ir vaikų klasėse. Pirminė registracija, 
nurodant apytikrį dalyvių skaičių, iki liepos 31 d., šiuo adresu: 
Algirdas Bielskus, 3000 Hadden' Rd., Euclid, OH 44117-2122, 
USA. Tel.: 216-486-0889; Fax: 216-481-6064; EI. paštas: 

Vyts@VPAcct.com Varžybos bus vykdomos su sąlyga, jei iki 
liepos 31 d. užsiregistruos bent minimalus dalyvių skaičius. Tiksli 
data ir varžybų detalės bus pranešta po liepos 31 d. 

2004 m. Š. Amerikos Lietuvių šachmatų ir stalo teniso 
pirmenybes vykdo Xew Yorko Lietuvių atletų klubas, š.m. rug
sėjo mėnesį, New Yorke, N.Y. Informuoja: Aldona Augylienė, 521 
Greeley Ave Staten Island, NY 10306-5449, USA Tel. 718-987-
9703 namų; 212-644-2424 darbo. Fax 212644-6864. EI. paštas: 
kada2002@aol.com 

2004 m. Š. A. Baltiečių plaukimo pirmenybės įvyks 2004 
m. spalio 16 d., šeštadienį, McMurchy Fool (25 m.). Brampton, 
Ont., Kanadfv' Varžybos vyks vyrų, moterų ir visose jaunimo bei 
vaikų klasėse. Lietuvius informuoja: Mrs. Catherine Jotautas, 35 
Cumberland Dr.. Brampton, Ont. L6V 1W5, Canada. Tel. 
905-457-7664. Fax: 905-457-5932. EI. paštas: 

caromire@sympatico.ca 
Papildomas ryšys: Algirdas Bie lskus (žiūrėk aukščiau). 

Lietuvių 2004 metų metrinių nuotolių pirmenybės bus išvestos iš 
baltiečių pasekmių. 

Visų varžybų reikalais galima kreiptis ir į Algirdą Bielskų, 
ŠALFASS-gos generalinį sekretorių (žiūrėkit aukščiau). 

SPORTAS PASAULYJE 

BALTIJOS GALIŪNAI 
LAIMĖJO PASAULIO 
TAURĖS VARŽYBAS 

Praėjusį sekmadienį Latvijos sosti
nėje Rygoje vykusiose „Ali Strenght 
World Cup 2004'" varžybose nenugali
ma buvo Baltijos ekipa, kurią sudarė 
lietuviai Žydrūnas Savickas, Saulius 
Brusokas ir Vilius Petrauskas, latviai 
Raimondas Bergmanis ir Agris Ka-
leznikas bei estas Andrus Murumet-
sas. 

Baltijos šalių atstovai šešiose 
rungtyse surinko 827.5 taško ir 115 
taškų aplenkė antrąją vietą užėmusią 
Skandinavijos ekipą '712.5 tšk) . Treti 
liko JAV galiūnai (611.5 t šk) . 

Iš viso varžybose dalyvavo 36 atletai iš 22 šalių. 
Individualiose varžybose Ž Savickas tarp aštuonių dalyvių užeme 

ketvirtąją vietą Kitas lietuvis Vilius Petrauskas buvo aštuntas. 
Nugalėtoju tapo bei 8,000 eurų laimėjo lenkas Mariusz 

Pudzianowski Antrąją vietą užėmė latvis Raimondas Bergmanis, 
trečias liko ukrainietis Vasilij Virastiuk. 

Varžybų dalyviai sekmadienį, liepos 18 d., kovojo šešiose rung
tyse. (Elta) 

Ind iv idua l iose va ržybose Ž 
Sav ickas t a r p dalyvių užė
mė ketvir tą ją vietą. 

A F I - E l t o s nuo t r . 

J a u n i e j i „ L i t u a n i c o s " k r e p š i n i n k a i . T o r o n t e , Kanado je , v y k u s i o s e varžybose , l a i m ė j e p i r m ą v ie t ą jau
n u č i ų g r u p ė j e . Iš k a i r ė s : J o n a s M a j a u s k a s , A n t a n a s Riškus , P a u l i u s Sil iūnas, Kajus K a v a l i a u s k a s , M a r i u s 
U r b a . K o v a s R u g i e n i u s , ' l o m a s S t a v s k i s ; g r u p ė s v a d o v a i — Pau l ius Majauskas i r Algis R u g i e n i u s . 

FUTBOLAS ČIKAGOJE 

„ L i t u a n i c o s " p i rmos ios k o m a n d o s fu tbol in inkai š.m. birželio 27 d. po rungtynių L e m o n t e sus i r i nko a t s i sve ik in t i 
s u t r e n e r i u G e d i m i n u J a r m a l a v i č i u m i . E . S u l a i č i o nuo t r . 

GEDIMINAS 
JARMALAVIČIUS 

IR VIRGIS 
ŽUROMSKAS 

GAVO 
APDOVANOJIMUS 

Pasibaigus praėjusio sek
madienio futbolo rungtynėms, 
klubo p i rmininkas Albertas 
Glavinskas apdovanojo trenerį 
G. Jarmalavičių ir ilgametį pir
mosios komandos žaidėją Virgį 
Žuromską atžymėjimo dovano
mis. Pirmasis kartu su žmona 
grįžta į Lietuvą, o antrasis — 
po 13 metų žaidimo pasitraukia 
į atsargą. Pirmininkas juos ne 
tik apdovanojo, bet ir pasakė 
gražių žodžių jų adresu. Taip 
pa t kalbėjo ir Gediminas 
Jarmalavičius, kuris pažymėjo, 
jog buvo malonu dirbti su ko
mandos vyrais, o ypač — pačiu 
nuoširdžiausiu futbolininku 
Virgiu. Komandos žaidėjai jam 
įteikė, visų pasirašytą, unifor
mos viršutinę dalį. 

Beje, mūsų pakalbintas tre
neris nebuvo visai t ikras, ar vėl 

. . L i t u a n i c o s " futbolo k l u b o pirm. A . G l a v i n s k a s (iš k a i r ė s ) į t e ik i a 
a p d o v a n o j i m u s į L i e t u v ą grįžtančiam t r e n e r i u i G. J a r m a l a v i č i u i i r 
i lgamečiui žaidėjui V. Žuromskui. E . S u l a i č i o nuo t r . 

nepasirodys Čikagoje. Tačiau 
gerai, kad jis savo vietoje pa
lieka kitą puikų vyrą, buvusį 
klubo žaidėją. Algimantą Šalkaus
ką, anksčiau ilgą laiką gyvenusį 
Klaipėdoje. Taigi, kaip atrodo, 
komanda lieka gerose rankose. 

O naujam vadovui reikia 
palinkėti geros sėkmės. 

Treneris G. Jarmalavičius į 
Lietuvą pajudėjo jau rytojaus 
dieną po rungtynių — birželio 
28-ąją. Ir jam geriausi linkėji
mai, sugrįžus į tėvynę! E. Š. 

/ / Lituanicos" futbolininkų lygiosios 
Birželio 27 d. Lerrinnte lietuviai ne vien tik 

balsavo Lietuvos prezidento rinkimuose ar 
pramogavo PL centro surengtoje gegužinėje, bet 
ir prie PL centro esančioje aikštėje galėjo stebėti 
svarbias bei įdomias futbolo rungtynes. Jose 
prakaitą liejo „Lituanicos" komanda prieš lenkų 
„Lightning" klubo vienuolike. 

Lietuviams tai buvo priešpaskutinis susitiki
mas 2003—2004 metų Metropolitan futbolo lygos 
„major" divizijos pirmenybėse ir gana lemtingas. 
norint išsilaikyti geriausiųjų Čikagos ir apylinkių 
komandų, grupėje. Deja, jis nebuvo labai sėkmin
gas mūsų futbolininkams: nors ir užfiksuotos 
lygiosios (2-2), tačiau toks rezul ta tas dar 
negarantavo mūsiškiams išlikimą stipriausiųjų 
tarpe. Tas dar paaiškės paskutinėse rungtynėse 
prieš „Eagles" (jų data tuo tarpu nežinoma) ir nuo 
„United Serbs" komandos rezultato. 

Tačiau gerai, kad praėjusi sekmadienį, po 
dviejų „sausai" pasibaigusių rungtynių, l ietuviai 
pagal iau pajėgė Įmušt i du įvarčius Tariau blogai. 

jog į savo va r tus irgi du praleido. Gana 
neužtikrintai darbavosi mūsiškių vartininkas, o 
taip pat ir gynimas, kuris darė daug klaidų (jų 
netrūko ir puolimo grandyje). Tačiau ilgą laiką 
mūsiškiai atakavo varžovų vartus, nors gana 
daug kamuolių skriejo pro šalį. 

Po lygiomis — 1-1 — pasibaigusio pirmojo 
kėlinio (įvarčio autorius Edvinas Trinkūnas), 
55-oje minutėje lenkai (jų tarpe buvo ir nemaža 
žaidėjų iš Meksikos ir P. Amerikos) ženklino 2-1 
savo naudai. Tačiau po 5 minučių Viktoras 
Olšanskis tolimu šūviu išlygino. Pasekmė vėliau 
nesikeitė, nors lietuviai stengėsi dar kartą 
pasižymėti ir išpiešti ne vieną, o visus tris taškus. 

Nepaisant, kad pirmenybių reguliarus 
sezonas jau baigėsi prieš savaitę, tačiau dar yra 
likusių atidėtų rungtynių. Ir tik jas sužaidus, 
paaiškės galutine padėtis pirmenybineje lentelė
je Šiuo meta yra aiški tik pirmoji vieta 'ja su
griebė „Polonia" ir paskutinė „Green-\Vbite"). 

E. Š. 
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„Lituanicos" futbolininkai 9-oje 
vietoje 

„Lituanicos" vyrų futbolo vie
nuolike, nesėkmingai susiklos
čiusių aplinkybių bei lygos va
dovo kombinacijų dėka, pirme
nybineje lentelėje užėmė prieš
paskutinę — 9-ją vietą. Pagal 
„Metropolitan" lygos „major" 
divizijos taisykles, priešpas
kutinės vietos savininkė, turi 
peržaisti su žemesnės — I divizijos 
pirmenybėse antrą vietą užėmu
sią komanda dėl išlikimo stipri
ausiųjų vienuolikių grupėje. 

Tuo tarpu tiksli data ir 
vieta tokioms rungtynėms dar 
nėra numatyta (manoma, jog 
jos turės įvykti rugpjūčio 1 d.). 
Dar nėra išryškėjęs I divizijos 
antrosios vietos užėmėjas. Tas 
paaiškės po „Highlanders" ir 
..Lions" rungtynių, kurios turi 
būti sužaistos. J ją pretenduoja 
,,Kickers" futbolininkai, kurie 
ilgą laiką yra žaidę „major" 
divizijoje. 

Šių metų „major" divizijos 
čempionais tapo „Polonia" ko
manda, su kuria lietuviai šį se
zoną sukovojo lygiomis, nors 
buvo arti pergalės. Paskutinėje 

vietoje liko „Green — White", 
kuri iškrito be papildomų rung
tynių. 

Kalbant apie lygos vadovo 
ir kartu „Eagles" klubo vadovo 
Joe Zyzdos kombinacijas, reikia 
štai ką pasakyti. „Eagles" 
klubas, kuris dėl neaiškių prie
žasčių paprašė atidėti „Eag
les" — „Lituanicos" gerokai 
anksčiau pagal tvarkaraštį 
turėjusias įvykti rungtynes, 
sugalvojo sužaisti birželio 31 d., 
trečiadienį 9 vai. vakaro, toli 
nuo Čikagos esančioje aikštėje. 
Apie tai anksčiau minėtas Joe 
Zyzda „Lituanicos" vadovybei 
pranešė likus tik porai dienų iki 
žaidimo. Kuomet lietuviai per 
tokį trumpą laiką negalėjo su
lipdyti komandos (dalis žai
dėjų turėjo dirbti), „Eagles" be 
žaidimo įsirašė 3 taškus. O tų 
trijų taškų lietuviams kaip tik 
reikėjo, norint įsitvirtinti 
„nepavojingoje" — 8-oje vietoje. 

Atrodo, kad ,,Lituanicos" 
futbolininkams jau pribrendo 
laikas pereiti į kitą futbolo lvgą. 

E.Š. 

„METROPOLITAN" LYGOS „MAJOR" DIVIZIJOS 
LENTELĖ 

(po praėjusio sekmadienio) 

1. „Polonia" — 38 taškai; 2. „Sockers" — 31; 3. „Maroons" — 
29; 4. „Eagles" — 27; 5. „Schvvaben" — 27; 6. „Lightning" — 
2 1 ; 7. „Vikings" — 19; 8. „United Serbs" — 16; 9. „Lituanica" 
(Liths) — 15; 10. „Creen VVhite" — 11. 

Visos komandos dar turi sužaisti po vienerias rungtynes, tik 
„Eagles" — dvejas. Norint pakilti i „saugią" — aštuntąją vietą, 
„Lituanicai" reikia laimėti paskutines rungtynes prieš „Eagles" ir 
laukti „United Serbs" pralaimėjimo. 

jeigu lietuviai liktų devintoje vietoje, jiems reikėtų dėl išlikimo 
„major" divizijoje peržaisti su I divizijos antrąją vieta užėmusia 
komanda (galimas dalykas su „Kickers" komanda). 
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Š.m. liepos 15 d. Lietuvos Užsienio reikalų ministerijoje įvyko Lietuvos narystės ES ir NATO atminimo medalių įteikimo cere
monijos. Medaliai buvo įteikti dabartiniams ir buvusiems Lietuvos ambasadoriams, kurie daug prisidėjo prie šių valstybės siekių 
įgyvendinimo. Iš kairės pirmoje eilėje: buvęs užsienio reikalų ministras Algirdas Saudargas, buvusio (po mirties) ambasadoriaus 
Stasio Sakalausko JAV ir Jungtinėms Meksikos valstijoms žmona Jūratė Sakalauskienė, UR ministras Antanas Valionis, buvęs UR 
ministras Povilas Gylys, buvęs amb. Venezueloje ir Ispanijos Karalystėje Antanas Dambrava; II eil.: buv. amb. Švedijoje ir prie 
Europos Bendrijų amb. ypatingiems pavedimams Romualdas Kalonaitis, buv. amb. Danijoje Raimundas Jasinevičius, buv. amb. 
Kazachstane Juozas Ašembergas, buv. amb. Latvijoje Rimantas Karazija, buv. amb. Prancūzijoje Ričardas Bačkis; III eil.: buv. LR 
diplomatinės misijos Rusijoje vadovas Egidijus Bičkauskas, buv. amb. Čekijoje Vygintas Grinis, buv. amb. Čekijoje Jurgis Brėdikis, 
buv. amb. Izraelyje Romas Misiūnas; viršuje — amb. Stasio Sakalausko sūnus Antanas Sakalauskas. 

LIETUVA, LATVIJA, ESTIJA STATISTIKOS 
VEIDRODYJE 

DRAUGAS, 2004 m. l iepos 23 d., penktadienis 

ANATOLIJUS LAPINSKAS 

Estijos statistikos tarnyba 
kasmet leidžia Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos palyginamosios sta
tistikos rinkinius. Ką tik 
pasirodžiusiame rEstonia, Lat-
via, Lithuania in figures 2004* 
leidinyje galima rasti įdomių 
geografinių, ekonominių, socia
linių, kultūrinių duomenų, ro
dančių kiekvienos šalies vaizdą 
Baltijos statistikos kontekste. 

Geografija i r gyventojai 
Baltijos geografijos skaičiai, 

liko tie patys: Lietuvos plotas — 
65,300 kv. km, Latvijos — 
64,600 kv. km, Estijos — 45,200 
kv. km. Plotu Lietuva didžiau
sia, bet miškais — skurdžiau
sia. Lietuvoje jų 20,000 kv. km. 
Latvijoje — 28,700 kv. km, 
Estijoje — 22,100 kv. km. Kaip 
matome, mažojoje Estijoje 
miškų daugiau negu Lietuvoje. 

Latvijoje 2003 m. pradžioje 
gyveno 2,331 mln. (šiuo metu — 
2,319 mln.). Estijoje — 1,356 
mln. (šiuo metu — 1.351h Lie
tuvoje — 3,462 mln. (šiuo metu 
— 3.440 mln.) žmonių. Gyven
tojų skaičiaus kitimo tendenci
jos Latvijoje ir Estijoje yra kur 
kas palankesnės didesnio gims
tamumo: jei 1,000-čiui gyvento
jų 1999 m. Estijoje gimė 9 vai
kai, tai 2003 m. — 9,7: Latvijoje 
atitinkamai 8,1 ir 9.1; Lietuvoje 
1999 m. 1,000-čiui gyventojų 
gimė vidutiniškai 10.3 vaiko, o 
2003 m. —tik 8.8. 

Latvijos ir Estijos sostinėse 
2003 m. gyveno beveik po treč
dalį šių šalių gyventojų: Rygoje 
— 739.000. Taline — 397.000. 
Lietuvoje miestų dydis tolyges
nis: Vilniuje — 553,000. Kaune 
— 374.000. Klaipėdoje — 
192.000 gyventojų. 

Baltijos šalių tautinė sudė
tis pastarąjį dešimtmeti po tru
putį keičiasi Leidinyje teikia
mais duomenimis 2003 m. Lie
tuvoje lietuvių buvo — 84 proc. 
(2002 m. — 82). rusų — 6 proc. 
(2002 m. — 8), kiti — 10 proc; 
Latvijos latvių — 59 proc. (2002 
m. — 58), rusų — 29 proc.. kiti 
— 12 proc, Estijoje estų — 68 
proc. rusų — 26 proc, kiti — 6 
proc 

Galima pasidžiaugti, kad 
Lietuvoje daugiausia santuokų, 
1.000-ėiui gyventojų jų tenka 
4.7; tačiau tam pačiam tūks
tančiui tenka ir 3.1 skyrybos, tai 
irgi daugiausia Baltijos kraš
tuose 

Šviet imas ir k u l t ū r a 
Besimokančiųjų skaičius vi

sose Baltijos šalyse panašus: iš 

7-15 m. amžiaus vaikų mokosi 
91-99 p roc , 16-18 m. jaunuolių 
— 90-94 p roc , 19-22 m. — 
51-54 p roc , 23-34 m. grupėje 
— 12-14 proc. 

Lietuvoje veikia 15 valstybi
nių ir 6 privatūs universitetai, 
Estijoje — 6 valstybiniai ir 6 
privatūs, Latvijoje — 11 valsty
binių ir vienas privatus univer
sitetas. 

Diplomuotų žmonių skaičiu
mi pirmauja Estija, kur aukšto
jo mokslo diplomus turi 23.8 
proc. 15—74 m. amžiaus žmonių. 
Lietuvoje — 17.8 p roc . Latvijoje 
— 14.7 proc. 

Lietuvoje pernai buvo lei
džiami 347 laikraščiai, 542 žur
nalai, Latvijoje at i t inkamai 250 
ir 340, Estijoje — 128 ir 294. 

Nors bibliotekų Lietuvoje 
yra daugiausia, tiek pat, kiek 
Estijoje ir Latvijoje kartu su
dėjus, knygų leidyba taip pat 
pirmaujame, bet lietuviai... ma
žiausiai skaito. Lietuvoje biblio
t ekas lanko 244 asmenys iš 
1.000, kai Latvijoje — 266. 
Estijoje — 332. 

Panaši padėtis ir su teat
rais , muziejais. Jų Lietuvoje 
daugiausia, bet žiūrovų mažiau
sia. Estijoje teatro mylėtojų (be
s i lankančių teatruose) , skai
čiuojant 1,000-čiui gyventojų 
net 4 ka r tus daugiau negu Lie
tuvoje, Latvijoje — dvigubai, 
muziejuose apsilankančių estų 
yra dukar t daugiau nei lietuvių. 

S v e i k a t o s i r soc i a l inė 
a p s a u g a 

Iš visų Baltijos šalių 
Lietuvoje daugiausia ligoninių, 
gydytojų, bet taip pat ir ser
gančių. 10,000 gyventojų 
Lietuvoje tenka 89.6 ligoninių 
lovų (Estijoje — 67.3). 40 gydy
tojų (Latvijoje —• 28.5), vienas 
gyventojas pas gydytoją vidu
t iniškai lankėsi 6.3 k a r t u s 
(Latvijoje — 4.6), iš 1,000 gy
ventojų gydėsi 236 (Estijoje — 
197). 

Vidutiniu pensijos dydžiu 
(2003 m. pabaigoje) pirmauja 
Estija — 131.2 euro. Latvija — 
102.3 euro, Lietuva — 99.9 
euro. 

Š e i m o s ū k i ų p a j a m o s i r 
i š l a idos 

Turimomis pajamomis per
nai turt ingiausi buvo Estijos na
mų ūkiai, kur vienam ūkio nariui 
teko 178 eurai, Latvijoje — 137 
eurai, Lietuvoje — 133 eurai . 

Estai maistui išleidžia 29.7 
proc. savo pajamų, lietuviai ge
rokai daugiau — 39.5 p r o c , 
latviai — 35.2 proc. 

Vadinamasis Gini indeksas. 

parodant i s gyventojų išlaidų 
skir tumus, Lietuvoje yra ma
žiausias iš Baltijos šalių, 2003 
m. — 0.32 (Estijoje — 0.35), tai 
reiškia, kad pas mus yra mažes
nė ekonominė visuomenes nely
gybė. 

A t lyg in ima i , d a r b o r i n k a 
Estai ir toliau lieka geriau

siai uždirbančiais Baltijos šaly
se. Naujausia is , 2004 m. I 
ketvirčio duomenimis, jų viduti
nis atlyginimas — 431 euras, 
lietuviai antri — 332 eurai. lat
viai treti — 292 eurai. Visose 
šalyse geriausiai uždirba fi
nansinio tarpininkavimo spe
cialistai, prasčiausi uždarbiai — 
žemės ūkyje ir žuvininkystėje. 

Ekonomiškai aktyvūs gy
ventojai pagal jų pasiskirstymo 
proporcijas gerokai skiriasi. Lie
tuvos pramonėje dirba 21 proc, 
žemės ūkyje ir žuvininkystėje — 
18 proc. dirbančiųjų, Latvijoje 
ati t inkamai 20 proc. ir 14 proc, 
Estijoje 25 proc. ir tik 6 proc. 
Taigi Lietuva vis dar lieka 
žemdirbių kraštu. 

N a c i o n a l i n ė s s ą s k a i t o s 
2003 m. pastebimas tolesnis 

ekonomikos augimas visose 
Baltijos šalyse, Estijoje 2003 m. 
BVP padidėjo 4.7 proc, Latvijo
je — 7.5 proc . Lietuvoje 2003 m. 
BVP augimo rodiklis — net 9 
proc. 

Tačiau pagal BVP vienam 
gyventojui (per capita) 2003 m. 
pirmavo Estija — 5,942 eurai. 
Lietuvoje šis dydis — 4,673 
eurai, Latvijoje — 4,216 eurų. 
Beje. analogiškas Suomijos ro
diklis — gerokai per 26,000 
eurų. 

Užs i en io p r e k y b a i r f inansai 
Visų trijų Baltijos šalių 

užsienio prekybos balansas 
užpernai buvč neigiamas: Es
tijos importas viršijo eksportą 
1.7 mlrd. eurų, Latvijos — 2.0 
mlrd. eurų. Lietuvos — 2.4 
mlrd. eurų. 

Svarbiausias Estijos užsie
nio prekybos partneris — Suo
mija (15.9 proc. importo, 25.9 
proc eksporto), ES šalims tenka 
53.6 proc. importo ir 68.3 proc 
eksporto; Latvijos — Vokietija 
(16.1 p roc eksporto) ir Jungtinė 
Karalystė (15.5 proc. eksporto), 
ES daliai tenka 51 proc. importo 
ir 61.8 proc. eksporto); Lietuvos 
— Rusija (22.7 proc. importo) ir, 
sunku net patikėti — Šveicarija 
(12.1 proc. eksporto). ES dalis 
sudaro 44.2 proc. importo ir 43.1 
proc. eksporto. 

Lietuvos užsienio skola 2003 m. 
pabaigoje siekė 2.569 mlrd eurų 

(Estijos — tik 237,6 mln. eurų, 
Latvijos — 622.6 mln. eurų), 
Lietuvos skolos svoris sudarė 
15.7 proc. šalies BVP, Estijos 
skola penkiskart lengvesnė — 
3.2 proc. BVP, Latvijos — 7.1 
proc. BVP. Šiuo metu visa 
Lietuvos valstybės skola sudaro 
3.55 mlrd. eurų, iš jos užsienio 
skola — 2.535 mlrd. eurų. 

Žemės ū k i s 
Beveik visose žemės ūkio 

produkcijos gamybos srityse 
ta rp Baltijos šalių pirmauja 
Lietuva. 2003 m. vienam gyven
tojui mūsų šalyje užauginta 776 
kg grūdų (Estijoje — 393 kg), 
418 kg bulvių (Estijoje — 172 
kg), 165 kg daržovių (Estijoje, 
jei tikėti statistika — tik 20 kg), 
77 kg mėsos (Latvijoje — 45 kg), 
539 kg pieno (Latvijoje — 338 
kg), 230 kiaušinių (Estijoje —170). 

Rugių derlius Lietuvoje per
nai sudarė 2,460 kg iš hektaro 
(Estijoje — 1,584 kg), kviečių — 
3,580 kg (Estijoje — 2,182 kg), 
miežių — 2,916 kg (Latvijoje — 
1,860 kg), bulvių — 15,510 kg, 
bet Estijoje daugiau — 16.322 
kg. Vidutinis pieno primilžis 
Lietuvoje — 4,205 kg, Latvijoje 
— 4261 kg, Estijoje — 5,148 kg). 

T u r i z m a s 
Jeigu į Lietuvą ir Latviją 

pernai atvyko maždaug tiek tu
ristų, kiek šiose šalyse yra gy
ventojų, į Lietuvą — 3,635 mln., 
Latviją — 2.5 mln., tai į Estiją 
— pustrečio karto daugiau nei 
Estijos gyventojų — 3.38 mln. 

Labiausiai išsiskiria Estijos 
turizmo struktūra. Daugiau nei 
pusę visų turistų sudaro suo
miai, kurių pernai čia apsilankė 
net 1.78 milijono. Iš Latvijos į 
Estiją atvyko 414.000. Rusijos 
— 150,000, Lietuvos — 127,000 
keliautojų. 

I Lietuvą daugiausia atvyko 
vadinamosios Nepriklausomų 
valstybių sandraugos, papras
čiau tar iant — Rusijos turistų 

- 1,467 mln. Lenkijos — 375,000, 
Estijos — 251,000, Vokietijos — 
143,000, JAV — 24,800. 

Lietuvoje įsteigta daugiau
sia tur is tų apgyvendinimo 
įstaigų — 548 (Latvijoje — 297), 
jose yra 40,708 vietų (Latvijoje 
— 19,093), 10,000 Lietuvos 
gyventojų tenka 118 lovų turis
tų apgyvendinimo įstaigose, Lat
vijoje — 82, bet Estijoje — 168. 

Estijos turistų apgyvendini
mo įstaigų paslaugomis 2002 m. 
pasinaudojo 1.4 mln. turistų, iš 
jų 69 proc. užsieniečių, Latvijoje 
— 666.000 (45 proc užsie
niečių). Lietuvoje — 752.000 (47 
proc užsieniečių). 

DANUTE BINDOK1ENE 

Imkit mane ir skaitykit! 

Ar modernios greito susižinojimo priemo
nės baigia iš žmonių, ypač jaunimo, gy
venimo išstumti knygas ir skaitymą ap

skritai? Yra taip manančių pedagogų, tėvų, 
auklėtojų, mokslininkų. Kad knygos savo 
„amžių jau atgyveno" — seniai skelbiama, bet 
kol kas jos vis išleidžiamos didžiuliais tiražais 
ir net girdime, kad to ar kito autoriaus knyga 
bematant išpirkta, tad reikėjo naujos laidos. 

Neseniai taip atsitiko su buvusio JAV 
prez. Bili Clinton memuarais. Jis pats po visą 
šalį skraidė, knygą reklamavo, pasirašinėjo... 
Toks knygos autoriaus uolumas truputį nugąs
dino Demokratų partiją, nes staiga Bill Clinton, 
o ne partijos kandidatas John Kerry su jo pasi
rinktu viceprezidento vietai užimti John Ed-
wards atsidūrė tarytum scenos antrajame pla
ne. Žinoma, buvusio prezidento knygos popu
liarumas jau iš dalies „perdegė" ir vis mažiau 
girdėti apie eiles žmonių, su knyga rankoje 
laukiančių Bill Clinton autografo. 

Kitas nuostabus knygos populiarumo reiš
kinys: „Harry Potter" nuotykiai. Kadangi ši 
knyga iš esmės serijinė, jai net per daug rek
lamos nebereikia. Jaunieji (ir ne tik jie) skaity
tojai nekantriai laukia, kada pasirodys naujas 
tomas. Jauną „burtininką" Harry pažįsta kone 
viso pasaulio skaitytojai, nes knyga išversta į 
daugelį kalbų, išleista net breilio raš tu 
akliesiems. 

„Harry Potter" knygos labai pamėgtos vai
kų ir paauglių. Nors ne kartą buvo priekaištau
jama, kad tų knygų turinys gali „išvesti vaikus 
iš kelio", nes kalbama apie raganius, burtinin
kus, keisčiausius nuotykius ir neįtikėtinas ga
lias, kuriomis yra apdovanoti apysakų herojai, 
ypač pats Harry Potter. Tačiau iš esmės knygų 
turinys nesiskiria nuo populiarių liaudies bei 
rašytojų sukurtų pasakų ir tikrai niekam pakenkti 
negalėtų. Beje, „Potter" knygos jau išverstos į 
lietuvių kalbą, yra populiarios ir Lietuvoje, o 
pagrindinis apysakų veikėjas pavadintas 
fonetiškai — Heris Poteris. Tik kodėl ne Puo
džius? Juk angliškas bendrinis daiktavardis 
„potter turi tokią reikšmę. 

Skaitomos knygos ir Lietuvoje — tik prisi
minkime, kokios minios užplūsta knygų muges, 
ieškodami papiginimų. Šiame krašte taip pat 
galima rasti pigių, gerų knygų, ruošiamos kny
gų mugės, išpardavimai. Dažnai ir bibliotekos 
tiesiog juokingai žemomis kainomis išparduoda 
vartotas knygas, kad turėtų vietos naujoms. 
Galbūt kai kam net staigmena, kad amerikie
čiai knygas perka ir skaito. Užsukus į parduo
tuvę, kur prekystaliai apkrauti papigintomis 
knygomis, nustebina pirkėjų, net vaikų bei 
jaunuolių, gausa. 

O kaip lietuviai, gyvenantys Amerikoje? Ar 
jie lietuviškomis knygomis domisi, ar skaito? Su 
liūdesiu reikia pripažinti, kad vyresnio amžiaus 
žmonės, visą gyvenimą pirkę ir kaupę kiekvieną 
čia išleistą lietuvišką knygą, staiga pamato, 
kad neturi, kur jų dėti. Reikia persikelti į ma
žesnes patalpas, o kaip su knygomis? Išmesti 
knygą daugelis negali, nes pagarba knygai įau
gusi į lietuvio būdą. Net ir knygų siuntimo į Lie
tuvą maratonas kiek aprimo, ir ten jau pa
kankamai išeiviškosios literatūros nuplaukė. 
Jeigu kas gali vertingomis knygomis paremti 
savo (ar tėvų bei senelių) gimtojo miesto-mies-
telio-kaimo biblioteką, tikrai raginame tai pa
daryti. 

Kadangi vyresnieji tautiečiai ieško, kur pa
dėti turimas knygas, naujų vengia pirkti, ne
bent koks „nepagydomas knygoholikas", pama
tęs, sakykim, „Draugo" knygynėlyje naują kny
gą (o jų tikrai daug turime), neiškenčia ir 
nusiperka. 

Skaito knygas ir neseniai atvykę lietuvai
čiai. Bet jie turi kitų reikmių, o knygoms pinigų 
ne visuomet atlieka. Prieš daugiau negu pus
penkto šimto metų, išleisdamas savo „Katekiz
mą", Martynas Mažvydas knygelės vardu kvie
tė: „Broliai, seserys, imkit mane ir skaitykit". 
Ar kas šiandien išgirsta lentynose dūlinčių 
knygų lapų džiaugsmingą šiurenimą, kai prie 
lentynos prieina galimas pirkėjas, ir skaudų 
atodūsį, kai jis net nepažvelgia knygos pusėn. 
Nepamirškime lietuviškos knygos, dėl kurios 
tiek kovojo ir kentėjo lietuvių tauta. 

TREMTINIO MEMUARAI 
RIMAS ZUBAUSKAS 

Nr.18 

Pastebėjau, kad jis pradėjo lyg nusikalbėt, 
arba kalbėt labai panašiai, kaip kalbama gerokai 
išgėrus. Kadangi iki mano darbovietės toliausia 
eit, aš, nesigilinęs į Tado pasakojimus, greit visus 
palikęs, išėjau. 

Grįžęs iš darbo, štai ką sužinojau. 
Likę prie stalo, nebaigė pusryčių, nes nugara

vo, paveikti smalkių. Sukrito trise an t grindų. 
Mano teta. buvusi seniausia, bet laikėsi tvirčiau
siai ir sugebėjo iššliaužti iki lauko durų. 

Čia ji atsigavusi, nubėgo iki ligoninės ir iš
kvietė pagalbą, kuri greit atvykusi atgaivino 
mamą ir Tadą Gelžinį. 

Kai grįžau iš darbo namo, teta man sako: 
„Žinai, Rimai, šiandien grįžęs namo, galėjai rasti 
tris lavonus". 

Šiek tiek apie įvair ių tau tybių t r e m t i n i u s 
Kaip minėjau, Krivošeino gyvenvietėje buvo 

įvairių tautybių tremtinių. Tikslaus skaičiaus 
mes nežinojom, bet valdžios pareigūnai tikriau
siai duomenis turėjo. Grupavosi ir bendravo tarp 
savęs tos pačios tautos tremtiniai. Pradžioje 
platesniam bendravimui trukdė kalbos barjeras. 
Vėliau, susitikę įvairiuose darbuose, gan greit 
pradėjome bendrauti rusų kalba. Tačiau nevie
nodai lengvai ją įsisavino atskiros tautos. Sun
kiausiai kalbėjo Pavolgės vokiečiai, mūsų nuos
tabai, nes jie gi iš tos pačios „tėvynės". Bet ir ten 
jie, matyt, izoliuotai gyveno. Estai taip pat liežu
vį sunkiai laužė, gal. kad jie mažiausiai ir sten
gėsi. Visi kiti — besarabai, latviai, lietuviai viens 
kitą greit suprato, kad ir darkyta rusų kalba. 

Skyrėsi žmonės ir savo būdų. Pietiečiai karš
tesni, ypač Moldovos besarabai. kiti santūresni. 
Vienas pavyzdys liko man giliai atmintyje. 

Gyveno šalia mūsų namelio gretimais viena 
lietuvė, netekusi vyro. baigusi medicinos mokslus 
Lietuvoje, su savo mokyklinio amžiaus dukra. Po 
karo. kai politinis spaudimas kiek atslūgo, dukra 
mokėsi, kaip kiti, mokykloje. Jau pradinėse 
klasėse buvo veikli komjaunuolė, stengėsi aki
vaizdžiai išsiskirti iš tremtinių, jų net vengdama. 

Toje pačioje klasėje mokėsi du estukai broliai. 
Motina sunkiai juos išlaikė ir jie dažnai dirbdavo 
kartu su mumis. Jokio komjaunimo j iems 
nereikėjo, atvirkščiai —juokėsi iš visko, ką matė 

darbe ir aplinkui. 
Baigę mokyklą su pagyrimu, išvažiavo į 

Tomską studijuoti technikos mokslų. Taigi, auk
lėjimas namuose nulėmė viską. 

Būtų gerai, jei šis pavyzdys būtų atsitiktinis. 
Bet, deja... 

Apie m ū s ų s t a t y b a s i r t r anspor t ą 
Esu minėjęs, kad kai kuriems tremtiniams 

pavyko pasistatyti nuosavas trobeles. Kaip vyko 
statybos, gerai prisimenu, nes tai patyriau pats. 

Jei vieta nameliui pasirinkta prie miško, 
didelių keblumų nebuvo — transporto nereikėjo. 
Kitu atveju tekdavo maldauti kolūkio ar organi
zacijos vadovo, kad nurodytų arklininkui „koniu-
chui" skolinti arklį. Bet ir čia reikdavo jam kaip 
nors įsiteikti, nes atsirasdavo galybė priežasčių 
prašymo netenkint i . Ratus ar roges tekdavo 
skolintis pas kaimynus, turinčius tokias prie
mones, gal dar nuo priešrevoliucinių laikų užsi
likusias. 

Gyvenant kolūkyje, pastačiau prie namelio 
priestatą — tvartelį iš plonų rąstelių, sutemptų iš 
miškelio prie upelio. Nešti reikėjo tolokai ir į 
statų kalną. 

Kuomet persikėlėm į Krivošeiną. stačiau 
atskirą kūtelę, kurioje sutilpo karvė su telyčia ir 
vištų 3 narveliai. Lubose palikau pridengiamą 
angą šieno padavimui nuo lubų į ėdžias Viską 
dariau, kaip buvau matęs, lankantis pas savo 
senelius Lietuvoje. Be to, prie kūtelės priglau
džiau ir kiaulei priestatėlį. Žodžiu — patogumai 
su perspektyva ilgam gyvenimui Sibire. Tokių 
„išmislų" vietiniai nepraktikavo ir stebėjosi, kam 
visa tai reikal inga. Mat „buržujai" su savo 
„buržuaziniais predrasutkais" nepataisomi. Net 
išvietė ten apsilankiusiems irgi atrodė nenormali, 
per daug švari. 

Pabodus maldauti arklio pas viršininkus, 
suradau išeitį. Vėl Tado Gelžinio dėka. J is pa
siūlė vietoj arklio savo karvutę panaudoti miško 
vežimui. Tokį patarimą mes priėmėm gana sun
kiai. Vietiniai kaimynai pasisiaubinę kalbėjo, kad 
karvė — ne arklys, pieno nebeduos, gali net pa-
stipt, ne tam sutvarta ir 1.1. O Tadas įtikinėjo, 
kad jai nieko nepakenks ir net pieno nesumažins. 

Bus d a u g i a u 
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Adelės Dirsytės 95-ųjų gimimo metinių minėjimas 
STASYS IVANAUSKAS 

Visada maloniai nuteikia 
profesoriaus kun. Kęstu
čio A. Trimako straips

niai apie mokytoją, kankinę 
Adelę Dirsytę. Perskaičius su
simąstai ir dar labiau brangini 
dvasines vertybes, dėl kurių ši 
Dievo tarnaitė lavinosi, ken
tėjo, dirbo ir aukojosi. 

Adelė gimė 1909 m. balan
džio 15 d. ūkininko pamaldžioje 
šeimoje Pramislavos vienkie
myje. Šis buvo įkurtas Šėtos 
parapijos ir valsčiaus pakrašty
je, pusiaukelėje prie senojo vieš
kelio: 8 km nuo Šėtos ir 10 km 
iki Kėdainių. Graži sodyba atė
jūnų sovietinių okupantų ir jų 
pataikūnų buvo sunaikinta. Iš
liko tik gyvenamojo namo pa
matai, nuo vieškelio matomas 
mūrinis ūkinis pastatas, bei 
klevai, topoliai. Beveik 50 metų 
čia niekas nebegyvena. Pra
mislavos vienkiemis, Dirsių šei
ma Šėtos parapijos senajam 
klebonui buvo nežinoma. Pa
sakoja šių eilučių autorius. 

Adelės Dirsytės gimimo 90-
mečio proga ąžuolinis koplyts
tulpis buvo pašventintas Kė
dainių Šv. Juozapo bažnyčios 
šventoriuje. Buvęs klebonas, 
dekanas kun. Sigitas Bitkaus-
kas — po šv. Mišių bažnyčioje 
supažindino tikinčiuosius su A. 
Dirsytės asmenybe, pakvietė 
dalyvauti paminklo šventinimo 
apeigoje ir kankinės minėjime. 
Dalyvavo daug žmonių: kalinių 
bendrijos, parapijos atstovai, 
giminaičiai. Meninę dalį atliko 
Kėdainių gimnazijos mokslei
viai su gitaromis, vadovaujami 
mokyt. Danutės Muzikevičie-
nės. Buvo paminėti ir kiti A. 
Dirsytės gimtadieniai, su gėlė
mis ir žvakutėmis... Dalyvavo ir 
Kėdainių gimnazijos moksleiviai. 

Dabar, po penkerių metų, 
A. Dirsytės 95-ojo gimtadienio 
paminėti 2004 m. balandžio 18 
d. vėl susirinkome čia. Šv. Mi
šias aukojo altarista Aleksand
ras Pačiulpis. Pamaldų metu jis 
paminėjo tarp kitų Adelės Dir
sytės pavardę ir vardą. 

Minėjimas šventoriuje prie 
koplytstulpio prasidėjo pagar
biai persižegnojus. Prisiminta, 
kad Adelė Dirsytė gyveno 46 
metus 5 mėnesius ir 11 dienų. 
Jos gyvenimo trukmė trumpes
nė už kiekvieno jos brolio — se
sers amžių. Bet ir trumpiau gy
venusi, ji išvarė gilią vagą tė
vynės religinėje bei kultūrinėje 
veikloje. Jos darbai ir atmini
mas tebėra aktualūs ir šiandien. 

Adelė šešta dukra (po 3 
brolių ir 2 seserų). Ji vienintelė 
baigė aukštąjį mokslą. Vaikys
tėje matė sunkiai dirbančius 
brolius ir seseris, tėvus. Šeimo
je buvo mylima ir net palepina
ma. Tik porą žiemų lankė Aukštų 
Kaplių pradžios mokyklą. Gal 
todėl Šėtos progimnazijoje mo
kėsi apie penkerius metus. Be
simokydama Šėtoje, gyveno pas 
tetą „Mariukę" — tėvo seserį 
Mariją Dirsytę. „Pasiilgusi ma
mos nubraukdavo ir ašarą", — 
prisipažino viename laiške. Tik 
per atostogas grįždavo gimtinėn. 

A. Dirsytė mokėsi noriai, 
Kėdainių gimnaziją baigė 1928 
m., tada dalyvavo ir ateitininkų 
veikloje. Jos sesers Kotrynos sū
nui buvo treji metai. Adelė tuo
met jam dovanojo savo abitu
rientės nuotrauką. 

Adelę mokė geri mokytojai, 
dalyko žinovai ir Lietuvos pat
riotai. Kai kurie sovietmečiu 
buvo ištremti ir kalinami. Jau 

gimnazijoje Adelė buvo įsitiki
nusi, kad tėvynės gerovė yra 
nepalyginamai didesnis tur tas 
už asmeninę naudą. Negalima 
gerbti kito žmogaus, negerbiant 
Dievo, savo kūrėjo. A. Dirsytės 
brandos atestate geri ir labai 
geri pažymiai. Tik kalbų ( lietu
vių, lotynų, vokiečių) ir darbe
lių — trejetai. Įdomu — Adelė 
pasirenka studijuoti vokiečių ir 
lietuvių kalbas Lietuvos univer
sitete (nuo 1930 m. VDU). 
Aktyviai dalyvauja ateitininkų 
veikloje „Birutės draugovėje". 

Prie paminklo — koplyts
tulpio gėlės, uždegtos žvakutės, 
Adelės Dirsytės jaunystės me
tų nuotrauka. Pagerbdami mo
kytojos atminimą, atvyko Kė
dainių šauliai: kuopos vadas 
Ignas Meškauskas, būrių vadai 
— Petras Lapienis, Jonas Ma
tulis, šaulys Vytautas Gaučas 
ir kiti gražiomis uniformomis, 
šventiškai nusiteikę stoja gar
bės sargybon prie paminklo. 
Originaliose A. Dirsytės ir jos 
globojamų mergaičių maldose 
prašoma „gelbėti mirusius 
karžygius", meldžiama palai
minti „visą mano tautą, o ypač 
tėvynės gynėjus", išmelsti 
„tikrai šviesų amžiną poilsį 
galvą paguldžiusiems už savo 
žemę", maldaujama „pagalbos 
Tėvynės gynėjams"... 

Šaulių vardu kalbėjęs Ze
nonas Piliukaitis prisiminė at
vejį, kai Adelės Dirsytės aplan
kyta sunki ligonė greitai pasveiko. 

Minėjime dalyvavo buvu
sios kalinės : Zina Viščiutė — 
Bujanauskienė lankiusi jau ser
gančią A. Dirsytę, Elvyra Pliu-
pelytė. Aleksandra Baranaus
kaitė — Čiurlienė parašė savo 
atsiminimus knygelėje „Adelė 
Dirsytė: gyvenimas ir darbai". 
Dalyvavo Aleksandra Čiurlienė, 
Algirdas Čiurlys, Jadvyga Sau-
lūkienė, Antanas Motiejūnas — 
A. Dirsytės gerbėjai. Tremtinių 
vardu kalbėjusi, priminė su 
kokia didele meile A. Dirsytė 
visas guodė ir kalbėjo apie Lie
tuvą. Mokytoja yra pasakiusi, 
kad „laisvės siekimas yra dau
giau negu laisvė". Šie žodžiai 
mums suteikė šviesos ir džiaugs
mo, padėjo mums suprasti, kad 
mūsų kančios, su meile aukoja
mos už tėvynę, nėra beprasmės. 

Minėjimo metu „Šviesos" 
gimnazijos auklėtiniai, vyres
niųjų klasių moksleiviai įtaigiai 
ir nuoširdžiai atliko meninę dalį 
— montažą. Juos parengė lie
tuvių kalbos ir literatūros mo
kytoja Danutė Muzikevičienė. 
Per eilę metų ji surinko daug 
medžiagos apie buvusią Kėdai
nių gimnazijos mokinę Adelę 
Dirsytę ir perdavė Kėdainių 
krašto muziejui. 

D. Muzikevičienė, kalbė
dama minėjime, pabrėžė, kad 
A. Dirsytė savo veikla perdavė 
mums viltį ir pasiryžimą tar
nauti artimui ir tėvynei. Prisi
mintas kun. Vaclovo Aliulio 
teiginys, jog „lietuvių religingu
mas labai tauriai siejasi su tau
tiškumu..." Prisiminta, kad A. 
Dirsytės gyvenime ir raštuose 
yra giliai atskleistos lietuvių 
dvasinės vertybės ir gimtinėje 
ir ypač sunkiomis išbandymų 
valandomis. Garbė šeimai, mo
kykloms, parapijai, ir tautai , 
išugdžiusiai tokią dukrą! 

Šių eilučių autorius papa
sakojo apie A. Dirsytės jaunys
tę, paskaitė iš buvusios moki
nės prisiminimų apie darbą — 
pamokas mergaičių gimnazijo
je. A. Dirsytės globojamos atei
t ininkės senutėms atnešdavo 

Adelės Dirsytes 95—ojo gimtadienio paminėjimo iškilmių dalis — prie Dirsių šeimos kapavietes. Čia palaidoti 
Adelės Dirsytės tėvai ir du broliai: Jonas bei Juozas, Antano Dirses (tėvo) sesuo Marytė Dirsytė... Antroji iš kairės 

mokyklos muziejaus mokyt. Violeta Petruševičienė. Auš r inės Va lev ič ienės nuotr . 

vandens, prikapodavo malkų, 
tvarkydavo jų varganą buitį, 
nupirkdavo produktų, globojo 
našlaičius, dalyvavo ekskursi
jose po Vilniaus bažnyčias, pa
maldose ir tikybos pamokose. J 
susir inkimus buvo kviečiami 
žymūs žmonės (Stefanija Ladi-
gienė, darnios šeimos atstovės...). 

Minėjimą baigėme malda, 
prašant paskelbti palaimintąja 
Adelę Dirsytę. 

A. Dirsytės minėjimą pa
dėjo Kėdainiuose organizuoti 
Laima Skinulienė ir D. Muzi
kevičienė. 

Dėmesingai ir mielai mus 
sutiko Šėtos mokyklos muziejuje. 

Mokytoja Vida Petruševi
čienė supažindino su ekspona
tais apie Adelę Dirsytę. Tai, ką 
pamatėme, mus nustebino. Mu
ziejus, veiklios direktorės An-
tanidos Likšienės ir istorikės 
Audrinęs Pečiulytės darbu bei 
rūpesčiu pagrįstai pretenduoja 
į regioninio muziejaus statu
tą. Eksponatai iš mokyklos, 
miestelio istorijos, etnografijos 
skyrius t ikrai įdomūs, pa
trauklūs. Sporto salėje — žy
miausių Šėtos žmonių spalvoti 
portretai. Jų net 31. Kun. Jur
gio Tilvyčio — Šėtos progim
nazijos kūrėjas, Adelės Dirsy
tės, istoriko Stanislovo Stašai
čio, ilgamečio Šėtos bažnyčios 
klebono kun. Kazimiero Nor
vaišos ir kitų pasižymėjusių. 
Portretus nupiešė dailininkė 
Liucija R. Navalinskienė. kilusi 
iš Žemųjų Kaplių kaimo, netoli 
Šėtos. 

Šėtos Švč. Trejybės bažny
čioje Adelė Dirsytė pakrikštyta. 
Veiklaus ir energingo parapijos 
klebono kun. Gintauto Nau
džiūno pastangomis šventoriuje 
paminklas — kryžius Adelei 
Dirsytei — maldaknygės „Ma
rija, gelbėk mus" autorei at
minti. Akmens kryžiuje iškalta: 
„Kai savo gyvenimu spinduli
uoju ir šiandien Jėzui padedu 
nešti kryžių". Iškaltas Vyčio 
kryžius — A. Dirsytė apdova
nota Vyčio kryžiaus ordinu (po 
mirties). Paminkle įmontuota 
jos keramikinė nuotrauka, 
kryžius dar patrauklesnis. 

Šėtos kapinėse prie Dirsių 
šeimos kapo (čia palaidoti A. 
Dirsytės tėvai, du broliai), veik
li giminaitė Aušrinė Valevi
čienė uždegė žvakutes, padėjo 
gėlių ir įdomiai papasakojo apie 
Adelę, jos labai tvarkingą iš
vaizdą, tėvų paramą. Po mal
dos palikome šėtiškės Anta-

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
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ninos Petruševičienės gėlėmis 
apsodintą kapavietę. Rugsėjo 
mėnesį reikėtų prisiminti A. 
Dirsytės žuvimo (1955.09.26) 
dieną Šėtoje. 

Mirus tėvui (1935), A. 
Dirsytei teko palikti universi
tetą, rūpirtis pragyvenimu. Įsi
darbino Lietuvių katalikių mo
terų draugijoje (LKMD). Skaitė 
paskaitas, organizavo kursus, 
šventes, rašė straipsnius. Bū
damas antros klasės gimna
zistas, klausiausi jos paskaitą 
Šėtos parapijos salėje. Adelė 
kalbėjo įraudusi, emocingai, 
įtikinamai. Jaunos ir pagyve
nusios klausėsi, plojo. Tuo me
tu A. Dirsytė buvo jau prity
rusi lektorė. Yra išlikusi nuo
trauka: Šėtos moterys, Adelė ir 
kun. dr. Voldemaras Cukuras. 

Dirbdama LKM draugijoje, 
išlaikė egzaminus, parašė bei 
apgynė diplominį darbą (vo
kiečių kalba) ir 1940 m. gavo 
diplomą. Persikėlusi į Vilnių 
dirbo mokyklose, slaptai vado
vavo ir rūpinosi ateitininkais. 
Skaitė paskaitas suaugusiems 
skirtame institute. Mokinės ją 
prisimena kaip gerą, rūpes
tingą ir nuoširdžią mokytoją, 
kuri plėtė jų akiratį. Adelė lavi
no ir globojo seserų, Kotrynos 
ir Agnietės, vaikus 

Pritariant Kęstučio A. 
Trimako pastangoms A. Dir
sytės sukakčių minėjimu, pa
garbiu paminklų lankymu pri
sidedame prie paskelbto „mal
dos vajaus". 

Reikėtų tam pasiruošti: 1. 
neapsiriboti parapija, Kauno 
vyskupija, o skelbti visoje 
Lietuvoje; 2. išleisti lankstinu
kus masiniu tiražu, stambes : 

niu šriftu. Sudaryti galimybę 
padalinti bent pamaldų daly
viams; 3. išleisti kišeninio for
mato knygelę apie kankinę A. 
Dirsytę. Jos pagrindu galėtų 
būti Kęstučio A. Trimako sva
rus straipsnis „Dirsytė: gyve
nimas, veikla, raštai". („Drau
gas", 2003.03.29) su iliustra
cijomis. 

Reikalingas skelbimas — 
informacija prie įėjimo bažny
čion su A. Dirsytės nuotrauka, 
trumpu jos veiklos apibūdini
mu ir malonėmis (stambiu šrif
tu ' ) . Teisingai pastebi D. 
Akstinas — „net katalikų kny
gyne nieko nerandame apie 
Adelę Dirsytę". 

Adelės gyvenimas, darbai 
ir mintys remiasi Kristaus 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 
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Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės j 
D A M T į MAYKR. Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 19X6 m 
Nuosavsbių Įkainavimas veltui. 

A. Dirsytės mamos giminaitė An
tanina Petruševičiene prie Adelės 
portreto, kurį nupiešė Liucija R. 
Grinevičiūtė-Navalinskienė port
retų parodai Šėtos miestelio 640 m. 
sukakties proga. Paroda pavadinta 
„Šėta ir jie", joje eksponuotas 31 
portretas. A. Va lev ič i enės nuotr. 

prisikėlimo galybe, perduoda 
mums viltį ir pasiryžimą tar
nauti artimui ir tėvynei. 

Adelės Di rsy tės d a r b ų 
minėj imas Sėtoje 

Sekmadienį, 2004 m. liepos 
3 d., Šėtoje prieš puse šimto 
metų baigę Šėtos vidurinę mo
kyklą susirinko iš buvusių 
dviejų klasių (60), atvyko 31 . 
Šv. Mišias aukojo už mirusius 
ir gyvus kun. Gintautas Nau
džiūnas. Jis papasakojo apie A. 
Dirsytės gyvenimą ir veiklą. 
Šventoriuje prie kryžiaus — pa
minklo įvyko A. Dirsytei skir
tas minėjimas. Dalyvavo ir mo
kyklos direktorė An tan ina 
Likšienė. Ji dalyvius supažindi
no su mokyklos muziejumi — 
ekspozicija. Renginį organizavo 
istorikas doc. Stanislovas Sta
šaitis. 

(telefonu S. S t a š a i t i s ) 

GREIT PARDUODA 
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Bus. 773-229-8761 
Res. 708-425-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-314-4330 

RIMAS STANKUS 
• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas pat;irnavim.Ls 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarpininkautame gaunant 
paskolą 
• Pensininkams nuolaida 
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T h i r t y f i f th l e s s o n . 
(Thiory fifth leson) — 
Trisdešimt penkta pamoka. 

In t h e d r u g s t o r e . (In tha 
džrugstor) — Vaistinėje. 

My d a u g h t e r i s r u n n i n g 
a fever . I h a v e to go to t h e 
d r u g s t o r e a n d ge t h e r some 
m e d i c i n e . (Mai doter iz raning 
e fyver, ai hev tū gou tū tha 
džrugstor ęnd get her sam 
medisin) — Mano dukra turi 
temperatūros (karščio), man 
reikia nuvykti į vaist inę ir 
nupirkti jai vaistų. 

Wha t a r e y o u g o i n g to 
get for h e r ? (Uat ar j u going 
tu get for her) — Ką tu jai pirk
si? 

I don ' t k n o w , I t h i n k she 
h a s t h e flu, I wi l l a s k t h e 
p h a r m a c i s t w h a t h e wou ld 
r e c o m m e n d . (Ai dont nou, ai 
think šy hęz tha flū, ai uil ęsk 
tha farmasist u a t hy uod 
rekomend) — Aš nežinau, man 
atrodo, kad j i serga gripu, aš 
paklausiu vaistininko, ką jis 
rekomenduotų. 

Why don ' t y o u call y o u r 
doc to r , m a y b e h e c a n tell 
you w h a t t o ge t ? (Uay dont jū 
kol jūr dakter, meiby hy ken tel 
j ū uat tū get) — Kodėl 
nepaskambini savo gydytojui, 
gal j is pasakytų , ką pirkti 
(kokių vaistų reikia)? 

He is o n v a c a t i o n th i s 
w e e k , I a m g o i n g to t h e 
d r u g s t o r e a n d wil l see w h a t 
t h e p h a r m a c i s t t h i n k s . (Hy 
iz an veikeišion this uyk, ai em 
going tū tha džrugstor end uil 
sy uat tha farmasist thinks) — 
Jis šią savaitę atostogauja, aš 
vykstu į vaistinę ir pažiūrėsiu, 

ką vaistininkas mano. 

I'll go wi th you, I n e e d to 
p i c k u p some c o u g h s y r u p , 
t o o t h p a s t e a n d r a z o r 
b l ades . (Ail gou uith jū, ai nyd 
tū pik ap sam kof sirap, tūth-
peist, ęnd reizer bleids) — Aš 
važiuosiu su tavimi, man rei
kia vaistų nuo kosulio, dantų 
pastos ir skutimosi peiliukų. 

Good, I will cal l in m y 
p r e s c r i p t i o n for h i g h b lood 
p r e s s u r e medic ine , it wil l 
save m e a t r i p . (Gud, ai uil 
kol in mai pryskripšian for hai< 
blad prešiur medisin, it uil seiv 
my e črip) — Gerai, aš paskam
binsiu ir užsisakysiu vaistus 
dėl aukšto kraujospūdžio, taip 
sutaupysiu dar vieną kelionę į 
vaistinę. 

I h a v e very l i t t le med i 
c i n e a t h o m e , I n e e d to 
m a k e a list, a n d k e e p some 
t h i n g s o n hand . (Ai hev veri 
liti medisin et hom, ai nyd tū 
meik e list, ęnd kyp sam things 
on hend) —Aš namuose turiu 
labai mažai vaistų, man reikia 
pasidaryti sąrašą ir turėti kai 
ką po ranka. 

When you have c h i l d r e n 
a t h o m e , you n e e d a n t i s e p -
t ics , b a n d a ids , cold medi 
c ine , e tc . (Uen jū hev čildren 
et hom, jū nyd antiseptics, 
bęnd eids, kold medisin, etc.) 
— Kai namie turi vaikų, reikia 
dezinfekuojančių vaistų, binte-
lių, vaistų nuo peršalimo ir t.t. 

W h a t a r e w e w a i t i n g 
for? Let's go and get what we 
need. (Uat ar ui uieting for? 
Lets gou ęnd get uoat ui nyd) 
—Ko mes laukiam? Važiuo
kime ir nusipirkime ko mums 
reikia. 

SKELBIMAI 

PASLAUGOS SIŪLO DARBĄ 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kedzie Chicago, IL 60629 
Prekyba, instašavrnas, aptarnavimas 

Licensed — Bonded— Insured 

C 7 dienos 
p*r savaite 

773-778-4007 
775-531-1833 

Live-in position available in 
Florida. 

Eng., SS required. Other 
positions available in VVI. 

Call 262-657-8044. 

IŠNUOMOJA 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— S620 - $650: 

2 mieg. — S710-S750. 
Tel. 630-910-0644, Janą. 

MAINTENANCE VVORKERS 
Sought tor window cleaning position 
w/Service Buildmg Maintenance. Inc. 
to vvork in the suburbs. SlOThr to start. 
some Engiish reg'd. Drivers itc.& vehi-
cle a mušt. Bnfts include paid holi-
days/vacation. individual health insu-
rance. Advancement & increase wages 
based on exp. Call 24 hrs/day: 630-
530-5108. someone will call \ou back. 

DRAUDIMO PASLAUGOS 

V A C A T I O N IN 
K E N N E B U N K , M A I N E ! 

F r a n c i s c a n G u e s t H o u s e 
Near Monasterv. Beach & Shops 

Call: 207-967-4865 
www.franciscanjiuesthouse.com 

Prie Kedzie A ve. ir 66 St. išnuo
mojamas 1 mieg.. 3 kambarių 

butas su šildymu ir oro vėsintuvu. 
Kaina S420. Tel. 708-425-7160; 

708-275-2070 (mob.). 

STATE FARM 
INSl RANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ. SVEIKATOS IR 
GYVYBES DRAl DIMAS 

Acentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Off. Mgr. Aukse S. Kane. 
Vilma Jarulienė. 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St.. 

Evergreen Park. IL 60805 
Tel. 708-424-8654.773-581-8654 

SIUNTINIUS, PINIGUS, AUTOMOBILIUS 
SIŲSKITE PFR 
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jfEfm Pasaulio naujienos 
(Remtantis AFP, Reuters. AP, ln£ertax, ITAR-TASS, BNS 

imtų agentūrų pranešimais) 

D R A U G A S , 2004 m. liepos 23 d. penktadien is 

EUROPA 

STRASBOURG 
Buvęs Portugalijos premje

ras Jose Manuel Durao Barroso 
ketvirtadieni laimėjo balsavimą 
Europos parlamente dėl jo pa
skyrimo naujuoju Europos Ko
misijos pirmininku patvirtini
mo. Už 48 metų centro dešinių
jų vadovą balsavo 413 europar-
lamentarų, 251 jų nepritarė jo 
paskyrimui, 44 susilaikė, o dar 
trys sugadino biuletenius. „Eu
ropos Sąjunga negali veikti 
valdoma autopiloto. Reikia poli
tinės vadovybės, politinio ryžto, 
ir aš ketinu pamėginti vadovau
ti", sakė J. M. Durao Barroso. 
Kalbėdamas prieš pat balsavi
mą dėl jo paskyrimo patvirtini
mo J. M. Durao Barroso supeikė 
Vokietijos planus dėl „superko-
misaro" ir pareiškė, kad norėtų, 
jog EK dirbtų daugiau moterų. 
J . M. Durao Barroso pažadėjo 
stiprinti neseniai išsiplėtusios 
Sąjungos padėtį pasaulyje ir lai
kytis tvirtos nuostatos bendrau
damas su ES valstybių vyriau
sybėmis. 

LONDONAS 
Per bendrą britų nacionali

nės tarnybos kovai su nusikalti
mais aukštųjų technologijų sri
tyje ir Rusijos VRM operaciją 
Rusijoje buvo sulaikyti devyni 
interneto turto prievartautojai. 
Trečiadieni apie tai pranešė Di
džiosios Britanijos ambasados 
Rusijoje atstovas spaudai Ri-
chard Turner. Pasak jo, šanta
žuotojai rengdavo vadinamąsias 
DDoS (Distributed Deniai of 
Service) atakas. „Šios atakos 
esmė ta, kad serveriai užverčia
mi tūkstančiais beprasmiškų 
paklausimų, kurie labai sulėti
na, o kartais ir faktiškai sustab
do normalų įeinantį ir išeinantį 
srautą", paaiškino jis. „Paskui 
šantažuotojai siųsdavo bendro
vės savininkams laišką, reika
laudami tam tikros sumos už 
atakos nutraukimą", pridūrė R. 
Turner. Britų interneto lažybų 
kontoros, priimančios statomas 
sumas per sporto varžybas, ši
taip buvo šantažuojamos nuo 
praėjusiųjų metų spalio. 

MINSKAS 
Baltarusijos prezidentas 

Aleksandr Lukašenka pareiškė, 
kad tarp jo valstybės ir JAV ne
bus normalių santykių tol, kol 
JAV nesiliaus dariusios spaudi
mo Minskui. „JAV pastaruoju 
metu akivaizdžiai piktnau
džiauja savo pirmavimu", pa
reiškė A. Lukašenka ketvirta
dienį pasitarime su Baltarusijos 
ambasadoriais užsienyje. Prezi
dentas, dažnai sulaukiant is 
JAV kritikos dėl žodžio laisvės 
ribojimo ir opozicijos slopinimo, 
pridūrė, kad „kol JAV spaus 
Baltarusiją, normalių santykių 
tarp mūsų nebus". A. Lukašen
ka taip pat mano, kad JAV turi 
pakeisti savo pirmavimo pa
saulyje formą. „Amerika — pir
mauja pasaulyje, bet tai ji turi 
daryti kitaip", pareiškė j is . 
Drauge prezidentas pažymėjo, 
jog „JAV — pagrindinis ir ne
ginčijamas jėgos — politinės, 
ekonominės, technologinės ir 
karinės — centras pasaulyje". 
Pasak jo, „bendradarbiauti su 
JAV visose šiose srityse atitinka 
Baltarusijos tikslus". 

MASKVA 
Rusijos naftos bendrovė 

„Jukos" kreipėsi į savo valsty
bės vyriausybę, Teisingumo mi
nisteriją, Teismo antstolių tar
nybą, Federalinės nuosavybės 
valdymo agentūrą ir atitinka
mas ministerijas dėl bankroto 
išvengimo galimybių. „Jukos" 
tikisi susitarti su vykdomąja 
valdžia, siekdama perskirstyti 
savo mokesčių skolas bei už
kirsti kelią faktiniam jo gamybi
nių aktyvų konfiskavimui. Ket
virtadienį „Jukos" perspėjo 
svarstąs bankroto pasiskelbimo 
bei naftos tiekimo nutraukimo 
galimybes, jei su Rusijos vyriau
sybe nepavyks susitarti dėl mo
kesčių skolos perskirstymo. 

PARYŽIUS. 
Paryžiuje trečiadienį po me

lagingo pranešimo apie gre
siantį išpuolį iš Eiffel bokšto bu
vo evakuota tūkstančiai žmo
nių. Apie kokią grėsmę buvo 
pranešta, administracija ne
skelbia, tačiau nurodo, kad 
bokštas buvo ištuštintas per 40 

minučių ir policija kruopščiai 
patikrino laiptus ir visas tr is 
apžvalgos aikšteles. Kaip pra
nešė šaltinis policijoje, anoni
mas skambino iš telefono būde
lės. 

JAV 

WASHINGTON, D.C. 
2001-ųjų rugsėjo 11-osios 

a t a k a s JAV tirianti komisija 
ketvirtadienį skelbia ataskaitą, 
kurioje rašoma apie „dideles 
institucijų nesėkmes" ir smul
kiai aprašomos egzistavusios 
galimybės sukliudyti šių atakų 
vykdytojams, kurias praleido 
tiek George W. Bush, tiek Bill 
Clinton administracijos, sakė 
JAV pareigūnai. Pasak vieno 
komisijos galutinę ataskai tą 
skaičiusio pareigūno, joje pa
tvirtinama, kad Irako ir „ai 
Qaeda" bendradarbiavimo ne
buvo, tačiau taip pat nurodomi 
įvykę jų kontaktai. Buvo nusta
tyta, jog „ai Qaeda" aktyviau 
bendravo su Iranu nei su Iraku. 
Dėl to, jog nepavyko užkirsti ke
lio rugsėjo 11-osios atakoms, ku
rios pareikalavo beveik 3,000 
gyvybių, ataskaitoje nekaltina
mas nei prezidentas G. W. Bush, 
nei buvęs prezidentas B. Clin
ton, bet teigiama, kad tai yra 
„didelės institucijų nesėkmės". 

ARTIMIEJI RYTAI 

BAGHDAD 
Siaurės Irake ketvirtadienį 

aptikti nužudyto vakariečio pa
laikai ir jo nukirsta galva. Kū
nas rastas 180 km į šiaurę nuo 
Baghdad. Aukos tapatybė dar 
nenustatyta. Anksčiau šį mė
nesį tame pačiame rajone buvo 
aptiktas dar vienas kūnas be 
galvos. Bulgarijos pareigūnai 
mėgina nustatyti, ar šie palai
kai yra vieno iš dviejų bulgarų, 
kurie buvo pagrobti netoli Mo-
sul. Bulgarų pagrobėjai nu
siuntė televizijai „ai Jazeera" 
vaizdajuostę, kurioje matyti vie
no iš įkaitų egzekucija. Diplo
matai sako nepuoselėjantys di
delių vilčių, kad antrasis įkaitas 
gali būti gyvas. 

Po valdžios langais — „benamiai užsieniečiai 
Vilnius, liepos 22 d. (BNS) 

— Turistai iš Vakarų Europos 
aplenkia Kauną, nes automobi
liais keliaujantiems europie
čiams šiame mieste apsistoti 
yra tik viena stovyklavietė ties 
Pažaislio vienuolynu. 

Kaip rašo dienraštis „Kau
no diena", pirmadienį ir antra
dienį L. Sapiegos gatvėje po Ap
skrities viršininko administra
cijos langais nameliuose ant ra
tų nakvojo vokiečiai ir italai, 
kurie tik patvirtino, jog vietos 
nakvynei niekur nerado. 

Užsieniečiai tvirtino nežino
ję , jog nakvynei sustojo prie 
Kauno apskrities valdžios pas
tato bei šalia esančios Kauno 
miesto savivaldybės. 

„Niekur neradome stovyk
lavietės, todėl nakvojome čia", 
tvirtino italai. 

Kauno regiono turizmo in
formacijos centro (KRTIC) di
rektorius Sigitas Sidaravičius 
patvirtino, kad Kauno apskrity
je stovyklaviečių nėra. 

Vakarų Europoje vis dau
giau žmonių įsigyja namelius 
ant ratų. Vidutinio tipo namelis 
kainuoja 10-15 tūkst. eurų. Jais 
keliaujant, kelionės sąnaudos 
sumažėja maždaug 20 proc. Tu
ristai taip pat patys susikuria 
savo kelionės maršrutą, todėl 
yra nepriklausomi nuo kelionių 
agentūrų. 

Daugumoje Vakarų Europos 
miestų tokiems keliautojams 
numatytos specialios stovėjimo 
vietos. 

Lietuvoje jas galima su
skaičiuoti ant rankos pirštų. 
Neturėdami kitos išeities, ant 
ratų keliaujantys užsieniečiai 
apsistoja bet kur. Specialių 
aikštelių trūkumą pripažįsta ir 
Kauno valdininkai. 

S. Sidaravičiaus teigimu, 
per metus Kaunas praranda 
tūkstančius užsieniečių, keliau
jančių nameliuose ant ratų. I 
KRTIC turistai kasdien kreipia
si, konsultuodamiesi tiesiogiai 
ar siųsdami užklausas apie sto

vyklavietes elektroniniu paštu. 
Apskaičiuota, kad vienas 

užsienietis mieste per dieną iš
leidžia apie 2,000 litų. 

Arčiausiai Kauno yra Tra
kuose prie Galvės ežero įrengta 
stovyklavietė. 

Neturintys kur Kaune pri
siglausti užsieniečiai ka r ta i s 
nukenčia nuo plėšikų. Užpernai 
liepą vagys bandė pagrobti ke
liaujančios belgų šeimos auto
mobilį. 

Dienraščio teigimu, Kauno 
miesto savivaldybėje jau pa
rengtas projektas, kuris turėtų 
paspartinti šiuolaikinės stovyk
lavietės atsiradimą. 

Pasak Plėtros programų 
valdymo skyriaus vedėjo Vygin
to Grinio. PHARE fondo prašo
ma lėšų stovyklavietės galimy
bių studijai atlikti bei vienos 
stovyklavietės techninei doku
mentacijai parengti. 

Išankstiniais apskaičiavi
mais, stovyklavietės įrengimas 
kainuoja 2-3 mln. litų. 

Abiturientams prasideda karščiausias metas 
Vilnius, liepos 22 d. (ELTA) 

— Penktadienį, nuo 2 vai. po 
pietų, visų aukštųjų mokyklų 
tinklapiuose prašymus į univer
sitetus ir akademijas padavę 
abiturientai galės pasitikrinti 
savo konkursinius balus. 

Pasak Lietuvos aukštųjų 
mokyklų sąjungos bendram pri
ėmimui organizuoti (LAM-
ABPO) valdybos pirmininko pa
vaduotojo Sauliaus Railos, ga
lutinės dokumentų priėmimo 
dienos išvakarėse prašymus da
lyvauti bendrajame priėmime į 
16 aukštųjų mokyklų progra

mas buvo padavę 32,628 abitu
rientai. 

Dauguma jų — 31,169 — 
užregistravo ir savo atestatus. 

Nors dokumentų tikslinimo 
ir registracijos terminas bai
giasi penktadienį, atestatų do
kumentų priėmimo komisijose 
dar neužregistravo 20 proc. pa
sirinkusių Dailės akademiją ir 
tiek pat svajojančių apie studi
jas Muzikos akademijoje. 

Kaip ir ankstesniais metais, 
šiųmetiniai abiturientai rinkosi 
vidutiniškai 10 studijų progra
mų, nors galėjo dvigubai dau

giau. 
Pernai 58 procentai visų 

stojančiųjų norėjo studijuoti so
cialinius mokslus. Šiemet ši 
tendencija buvo dar ryškesnė — 
į socialinius mokslus pareiškė 
norą stoti apie 60 proc. pada
vusiųjų pareiškimus. 

Dažniausiai savo prašy
muose bendrojo priėmimo komi
sijoms abiturientai minėjo: Vil
niaus universitetą, Vilniaus Ge
dimino technikos universitetą, 
Kauno technologijos universi
tetą ir Vilniaus pedagoginį uni
versitetą. 

LIETUVIU FONDAS //tlTHUANIAN FOUNDATION, INC. 
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2003 m. lapkričio mėn . 

Buntinaitė Aldona ($135); Grigaitė Milda 
($110). 
Banys Rimas ir Nijolė ($920); Deveikis 
Stasys ($1,580). 
Bublys Vladas ir Stasė ($1,265). Laucius 
Henrikas ir Ilona ($325). 
Klosis Walter ($1,290). 
Šontaitė Birutė ($140). 
Daulys Vitas K. ($200); Kulbis Tadas ir 
Rūta ($435); Macys Vytas ir Stasė ($300); 
Mikuckis Algis ir Vaida ($850); Liubinskas 
Juozas ir Daila ($565). 
Gedgaudas Antanas ir Jadvyga ($1,100); 
Giedrimas Edvinas ir Dalia ($100) Janu
sas Aleksandras ir Elena ($300); Kirvelai-
tis Vytenis P. ($1,400); Kriaučiūnas Ma
rius ir Mary ($100); Laniauskas Marius 
($100); Lazauskaitė Giedrė ($100); Nivins-
kas Vytautas Vytis ($100); Prasauskas Jus
tinas ir Danutė ($600); Rimkus David K. 
($400); dr. Sidrys Algis ir Debbie ($200); 
Škirpa Kazys K. ($100); Reškevičius Albi
nas ir Gražina ($1,000). 
Šatas Viktoras ir Milda ($745). 
Ambrozaitis Kazys ir Marija ($9,430); Bis-
kis Kęstutis ir Meiliutė ($1,200); Balzekas 
Stanley III ir Sigita ($755); Kamantas Vy
tautas ir Gražina ($3,000); Karaitis Algir
das ir Viktorija ($1,800); Razma Antanas ir 
Alė ($900); Vaitkus Vytas ir Aldona 
($2,500); Vitkus Aleksas ir dr. Danguolė 
($3,100); Urba Vytautas ir Aldona ($2,260). 
Sealey Raphael ($3,740). 
Joga Eugenija atm.: Empakeris Viktorija ir 
Donatas ($1,350). 

(palikimas) Agronomų stipendijų fondas 
($29,913.01). 
(neskelbiamos aukos) 
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$450 
Viso: $23327. 64 

2003 m. gruodžio mėn. 
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Alsenas Stasys ir Estera ($130); Bagdonas 
Petras atm.: Apolinaras ($110); Blažytė 
Gintarė ($175); Dapkus Petras ir Ilona 
($1,160); Jankienės Liudos atm.: Antanas 
ir Anelė Vosylius ($123); Jesaitis M. A. 
(miręs) ($120); A. J. Knataitienė Marcelė 
atm.; Laurinaitis Antanas ($255); Kuz
mickas Simas (miręs) ir Stefa ($125); Prial-
gauskas Vytautas ir Stefa ($410). 

Balbata Adelaidė ($2,050); Bublys Algi
mantas V. ($575); Dabšys Vitas ir Tadas 
($120); Deveikis Stasys (miręs) ir Ona 
($1,560); Idzelis Henrikas (miręs) ir Sa
lomėja ($685); Matas V. R. ($20); Perez 
Petrauskaitė Virginija Jūra tė atm.: Pet
rauskas Marijona ($570); Petrauskas Ste
ponas atm.: Petrauskienė Marijona ir Sa
lomėja Blanford ($230); Urbšaitis Kazys ir 
Stasė ($805); Zailskas Teodora ir Antanas 
(miręs) ($1,385). 
Ashmanskas Thomas ($375); Gilys Vladas 
($270); Gudas Stasys ir Veronika (mirusi) 
($125); JAV LB Palm Beach apylinkė 
($1,300); Keblys Kęstutis ir Vitalija 
($1,000); Kiliulis Laima ir Česlovas ($350); 
Kolupaila Steponas ir Kolupailienė Jan ina 
atm.: Kolupailaitė Eugenija ($1,975); Liu
binskas Juozas ir Daila ($590); Meilus 
Vida ($25); Musonis Vytautas ir dr. Geno
vaitė ($1,175); Pikelis Eduardas (miręs) ir 
Viktoria ($350); Polikaitis Antanas ir Da-
lilė ($1,235); Radis Pranas ir Marija 
($1,025); Subačius Albinas atm.: Subačienė 
Natalija ($125); Vaškelis Aleksas ir Prima 
($175); Venckus Romas ir Elena ($225). 
Klosis Vvalter ($1,290). 
Oželis Kazys atm.: Oželis Evelyn 
($191.40), Vakselis Aleksandras ir Irena 
($290). 
Ivaška Rymantas ir Dalia ($200); Liubers-
kis Mykolas ir Filomena atm.: A. P. Petrai
tis ($375); Misevičius Laurynas R. ($50); 
Muliolis Algirdas ir Amanda ($1,450); Pa-
laitis Lydia atm.: Palaitis Lili ($2,050); 
Petrulis Algis ir Petrulienė Marytė atm.: 
Petrulis Algis ($200); Prapuolenis dr. Jani
na Tallat-Kelpša atm.: Prapuolenis George 
($50); Šaulys Kazimieras atm.: Šaulys Da
lia ($3,410); Smilga Aleksas ($980); Vėb
raitė Vaiva ($150); Verikas Aleksandras 
($1,050). Elia Levvis ir Mary (Spurgis). 

28 x $100 

5 $200 
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2 x $ 5 0 0 
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2 x $1,000 

$102,651.38 

$1,000 
Viso: $112,901 

Anonis Vytautas ir Danutė ($3,800); Ber-
šenienė Elena (motinos dienai): Balzekas 
Stanley III ir Sigita ($755); LB Baltimores 
apylinke ($520); Biknevičius Kazė ir Liu
das miręs ($800); Budelskis Zigmas (miręs) 
ir Eugenija ($1,900); Germanas Vytautas 
ir Liuda ($300); Grayson Vida Šimėnas 
($1,075); Januskis Vytas ir Dalia ($700); 
Janušonis Vytautas ir Palmira ($2,250); 
Jasai t is Birute atm.: Užgiris Šarūnas 
($600); Ja tul is Izidorius atm.: Jatulis Min
daugas ($1,300); Jeneckas Juozas (miręs) 
ir Elena ($980); Kaufmanas Petras ir Auk
se ($1,400); Matonis Irena ir Vytautas 
($400); Mickus Antanina atm.: Albinas ir 
Vytautas ($800); Packauskienė Leokadija 
($1,200); Palionis Tadas ir Gailutė 

($1,000); Pesys Česlovas atm.: Antanas ir 
Algirdas ($550); Plikaitis dr. Juozas atm.: 
Barbora ($10,300); Reškevičius Albinas ir 
Gražina ($1,000); Šmulkštys Liudvikas 
($4,200); Snarskis Bronius atm.: Snarskis 
Regina ($1,100); Stulpinas Stasys atm.: 
Liudmila (mirusi) ir dr. Klein Gražina 
($505); Tamulis John ir Teodora ($300); 
Variakojis Petras (miręs) ir Daina ($1,500); 
Vasys Dalius ($850); Vilinskas Petras 
($600); Vitas Robertas ir Gaile ($1,100). 
Balanda Kęstutis atm.: Balanda Gedimi
nas ($700); Miknaitis Sigitas ir Janina 
($2,200); Vaisnys dr. Rimas ir dr. Elona 
($2,300); Vai Vito ir Regina ($2,195); Vil
kas Eugenijus ir Irena ($1,270). 
Tender-Burdeikaitė Bronė atm.: Lisa M. 
Tender ($4,500). 
Algirdo Karaičio Stipendijų fondas atm. : 
Karaitis Viktorija ($10,800); Materas Juo
zas ($1,100). 
Vidugiris Vytautas ir Elena ($9,200). 
Kazakauskas Paul C. atm.: Kazakauskas 
Carl F. ir Eve ($8,100); Raisys Vidmantas 
i r Nijole Maria N. ($5,250. 
(palikimas) Shallna Susanne P. 
($112,751.38). 
(neskelbiamos aukos) 

.38 

2004 m. s au s io m ė n . 

2 x $ 5 Skaisgirys Kazys ($195); Zaviskas Stanis
lovas atm.: Zaviskas Leontina ($175). 
Marukas Kazimieras atm.: Marukienė 
Stase ($740); Pažėros Raimondo ir Dom-
kaus Jono atm.: Elena Pažėra ($150). 
Valeska Edvvard atm.: Marcella ($375). 
Liktoriene Brone atm.: Liktorius Ferdi
nandas ($1,150); Rozenas Albertas atm.: 
Konstancija ($1,950). 
Baltutis Vytautas atm.: Ona ($3,700); 
Bray-Bertulyte Ina ($575); Miniatiene Ona 
atm.: Birutė ($500). 
Naudžius Viktoras atm.: įvairūs asmenys 
($1,705). 
(palikimas) Juozo Rucio fondas 
($1,350,081.46). 
(palikimas) Joniko Petro ir Onos 
($59,953.80). 
(palikimas) Žilinsko Mykolo 
($1,319,839.63). 

Viso: $850,576.28 
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$821,929.28 

2004 m. v a s a r i o mėn. 

1 x $25 Kučinskas Julė atm.: Jonas ($125). 
1 x $30 Railaite Neringa ($880). 

1 x $50 Kučiauskas Kunigunda atm.. Igoris 
($2,655). 

4 x $100 Čizinauskas Edvvard ir Elena ($800); Jan
sonas dr. Eduardas atm.: Irena ($3,200); 
Kubiliūnas Petras ir Irena atm.: Janso-
nienė Irena ($2,600). Kubilius Tadas 
($100). 
Lapatinskas Vytautas ($2,400). 
(palikimas) Shallnos Antano '$114,645.75). 
(palikimas) Skikūno Peter ($150,100). 

1 x$200 
$254.36 
$150,000.00 
Viso: $150,959.36 

2004 m. kovo m ė n . 

1 x $50 Kudirka dr. Andrius ($150). 
7 x $100 Birgiolas Justas ($100); Draugelis Antanas 

ir VVanda atm.: Belazaras Joseph ($100); 
LB Lansing apylinkė ($100); Lingis Albina 
(mirusi) įvairūs asmenys: S. ir A. Zaparac-
kas, P. R. Andrevvs, Vanda Šepetienė, J. ir 
A. Zaparackas, O. Kiškienė. J. Urbonas 
($1,200); Stankevičius Raimonda ir Egidi
jus ($100); Stasiukevičius Aldona ($100); 
Union Pier Lietuvių draugija ($1,500). 

1 x $300 Treinienė Genovaitė ($400). 
Viso: $1.050.00 
Visos n e s k e l b i a m o s a u k o s : $1,050.00 
Viso: $1,139,314.66 

Rašydami testamentus, bent dalį turto palikite Lietuvių 
fondui: LITHUANIAN FOUNDATION, INC., A NOT-FOR-
PROFIT TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION. Fed. 
ID #36-6118312. 
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APYLINKĖSE PLE 
ELŽBIETA KLEIZIENĖ, PO 3 MĖN. 
buvimo ligoninėje, dabar pa
sveikusi yra namuose, savo bu
te ALVUDe, kur gėlių žieduose 
džiaugiasi sveikata. Norintieji 
gali aplankyti. 

RUGPJŪČIO 1 D., SEKMADIENĮ, 
Tėvų marijonų sodelyje vyks 
„Draugo" gegužinė. 11 v.r. šv. 
Mišios, o po jų - pietūs ir įvai
riausios linksmybės. Meninėje 
programoje koncertuos S. Jag-
minienės „Tėviškės" kapela, šo
kiams gros brolių Švabų ansam
blis. Kaip ir kiekvienais metais 
- skanūs pietūs suaugusiems, o 
ledai ir saldumynai - vaiku
čiams. Vyks loterija. Atvykite į 
gegužinę, lauksime visų! 

RAŠYTOJAS VYTAUTAS VOLERTAS 
dalyvaus 48-ojoje Lietuviškų 
studijų savaitėje Dainavoje, kur 
vienoje savo paskaitoje pateiks 
įdomias mintis apie praėjusį 
XX-ąjį amžių, o taip pat pra

džiugins klausytojus savo lite
ra tūr inėmis kūrybos ištrauko
mis. Šios vasaros savaitė Dai
navoje bus rugpjūčio 22-29 d. 
Savai tės dalyvių registraci ja 
pas Joną Urboną, 1418 W. Elm-
wood Ave., Clavvson, MI. Tel. 
248-435-0209. 

36-OJI MOKYTOJŲ STUDIJŲ 
savaitė Dainavoje prasidės rug
pjūčio 8 d. Tema - Lietuvos 
e tnokul tūra . Į stovyklą atvyks
ta žinoma dainininkė iš Lie
tuvos Veronika Povilionienė. 
Jei da r y ra norinčių dalyvauti, 
skambinki te Laimai Apanavi-
čienei tel. 708-361-5545. 

LIETUVOS KATALIKŲ TELEVIZIJA 
siūlo įsigyti labai įdomų filmą 
„Kelias į Šiluvą" apie vieną 
sen iaus ių Europoje Marijos 
šventovę Šiluvoje. Galima DVD 
ir VHR juostose. Kaina 20 dol. 
Kreiptis į kun. Jaun ių Kelpšą, 
tel. 773-523-1402. 

Dėmesio! „Draugo" gegužinė! 

MIELI SKAITYTOJAI, PAAUKOKITE 
LAIMIKIŲ „DRAUGO" LOTERIJAI! 

Jau daugelį metų „Draugas" or
ganizuoja vasaros gegužines, kur susirenka 
įvairių kartų lietuviai bei jų draugai. Kad 
šventėje neliūdėtumėt - rūpinasi laikraščio 
administracija. O štai laimikių loterijai, 
prašome jūsų, mieli skaitytojai. Jei turite 
namuose jums netinkamų, nevartojamų 
daiktų, meno kūrinių, knygų - paaukokite 
loterijai. Tai suteiks daug džiaugsmo daly
viams, o jūsų auka tikrai bus pastebėta. Be
je, jūsų pačių iniciatyva ir nuožiūra galėsite 
suruošti loterijos stalą, ir vadovauti jai. 

Laukiame paaukotų fantų kiekvieną 
diena, darbo valandomis, nuo 8:30 v.r. iki 
4:30 v.p.p. „Draugo" administracijoje iki pat gegužinės, kuri vyks rug
pjūčio 1 d., sekmadienį, Tėvų marijonų sodelyje. Laukiame visų! 

SPAUDOS APŽVALGA 

! LAISVĘ 

Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės fondas (PLBF) 
jau 25 metai kaip remia 

PLB ir ki tus projektus išeivijo
je ir 14 metų Lietuvoje. 1979 
m. kovo 30 d. jis buvo oficialiai 
įregistruotas Illinois valstijoje 
kaip pelno nesiekianti korpo
racija. Vėliau jis buvo įregist
ruotas ir Michigan valstijoje, 
nes joje gyvena ir dirba PLBF 
valdybos nariai . Jo tikslas yra 
telkti lėšas ir remti PLB val
dybos bei jos institucijų vykdo
mus specifinius švietimo, kul
tūros, jaunimo ir kitokius dar
bus bei projektus, padėti lietu
vių organizacijoms ir atskiriems 
mecenatams remti jų projek
tus , ir atlikti kai kuriuos paties 
PLBF darbus. Visas aukas fon
dui galima nurašyt i nuo fede-
ralinių mokesčių. 

Savo veiklos pradžioje PLBF 
leido ir platino perspausdintus 
Lietuvos pogrindžio leidinius, 
pas iekusius Vakarų pasaulį. 
Šis fondas 1981 m. lapkričio 20 
d. pasirašė sutart į su Illinois 
universitetu Čikagoje ir įsteigė 
amžiną PLB Lituanistikos kat
edrą, kuriai iki 1987 m. sutelkė 
ir sumokėjo 600,000 dol. uni
versitetui kaip pasaulio lietuvių 
dovaną (endowment). Nuo 1984 
m. rudens PLBF stipendijomis 
iš Stasio Barzduko stipendijų 
fondo remia PLB Lituanistikos 
katedros mag i s t r an tus , dok
torantus ir stažuotojus, papildy
damas iš Lietuvių fondo teiki
amą paramą Lituanistikos ka
tedra i . Dosniomis lietuvių 
aukomis ir keliais palikimais 
buvo paremti PLB valdybos pro
jektai, kuriuos ji vykdo per 35 
kraštų Lietuvių Bendruomenes, 
PLB Atstovybė Vilniuje, PLB 
seimai ir Pasaulio lietuvių jau
nimo kongresai, „Pasaulio lie
tuvio" žurnalas, platintos visos 
PLB išleistos knygos, teikta 
parama Lietuvių išeivijos insti
tutui prie Vytauto Didžiojo uni
versiteto Kaune ir stipendi
jomis paremti Lietuvos univer
sitetai bei jų studentai, Vasario 
16 gimnazija. Fondas šelpė 
Sausio 13-osios žuvusiųjų 
šeimas, naš-laičius, senelius, 

Šiame, liepos mėnesio ,,! 
laisvę" leidime daug dėmesio 
skiriama aprašymams apie kandi
datus į LR prezidentus, ir pokal
biai su jais. Valdas Adamkus 
„Apie valstybės ir žmogaus stip
rybę"; Petras Auštrevičius „Reika
lingi nauji veidai ir nauji sprendi
mai"; Vilija Blinkevičiūtė „Esu įsi
pareigojusi žmonėms"; Česlovas 
Juršėnas „)austi gyvenimo pul
są". 

Redaktoriaus pastabose, Al
dona Žemaitienė rašo tema 
„Liūdnas mūsų kaimas" apie 
nevienareikšmę kaimo sąvoka ir 
jame gyvenančius žmones. 

Aktualus ir reikšmingas po
kalbis su hab. dr., prof. kun. An
tanu Rubšiu (profesorius mirė 
2002 m.) straipsnyje „Tarpdu
ryje, arba nuotykis su Dievu". 

Kaip įprasta žurnale yra skil
tys: „Praeitis ir dabartis", 

/ LAISVĘ 
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„A tmin t i s " , „Knygų lentyna" bei 
išsami renginiu apžvalga. 

TECHNIKOS ŽODIS 
„Technikos žodis" - Ame

rikos lietuviu inžinierių ir archi
tektu sąjungos, Čikagos skyriaus, 

leidžiamas žurnalas. 
Šiame numeryje rašoma apie 

S. Dariaus ir S. Girėno medaliu 
apdovanotus Amerikos lietuvius. 

„Jaunimo namai Lemonte" -
Broniaus Nainio techniškas 
straipsnis apie šio projekto su
manymą bei statybą. 

Vytautas Peseckas rašo apie 
architektą, Lietuvos patriotą, vi
suomenės veikėją Alberta Kerelį, 
minint jo mirties metines. 

Daug įdomių straipsnių siūlo 
,,Technikos žodis", pabaigoje 
pateikdamas fotoreportažą „Iš 
mūsų veiklos". 

Parengė Vitali ja Pulokienė 

PRANEŠIMAS 
SPAUDAI 

Mayor Richard M. Da-
ley kreipiasi į čikagiečius 
padė t i aps i saugot i n u o 
YVest Nile viruso. 

Gyventojai prašomi ne
laikyti nenu tekanč io van
d e n s d a u g i a u nei kelias 
dienas, nes jame puikiai 
veisiasi moski ta i . 

„Nors da r šiais metais 
nėra užfiksuoto nei vieno 
u ž s i k r ė t i m o VVest Nile 
virusu atvejo Čikagoje bei 
apyl inkėse - mes tur ime 
būt i budrūs" , - konferenci
joje, vykusio je Lincoln 
Park Boat House, sakė Da-
ley. „Tačiau šis virusas ras
tas pas ke tur i s ištr i tus 
paukščius mieste ir prie
miesčiuose". 

, ,Water M a n a g e m e n t 
a n d Streets a n d Sanita-
t ion" depa r t amen ta s daro 
viską, kad apsaugotų 
miesto vandent iek ius nuo 
moski tų kiaušinėlių dau-

. ginimosi . O gyventojai, sa
vo ruožtu, turėtų prižiū
rėti, kad v a n d u o nesikaup
tų ir nestovėtų paliktuose 
induose , p r i p u č i a m u o s e 
baseinuose ir t.t. 

„Draugo" inf. 

Prenumeruokite ir 
plat inkite „DRAUGĄ" 



I fondo veikla 
gydė Lietuvos vaikus. Kartu su 
Indre Tijūnėliene yra administ
ruojamas Dieviškojo Kryžiaus 
fondas, kurio aukos siunčiamos 
kardinolui Audriui J. Bačkiui 
labdaros projektams Lietuvoje. 
Fonde buvo ir yra keli tuzinai 
specialių fondelių arba sąskaitų 
įvairiems labdaringiems projek
tams paremti, kaip Sibiro lietu
vių paramos fondas, keli sti
pendijų fondai. Nuo 2000 metų 
rudens PLB fondas talkina Val
dovų Rūmų paramos fondui 
(VRPF) Vilniuje telkti lėšas 
išeivijos lietuvių tarpe. 

Pasaulio lietuvių centre 
Lemonte (prie Čikagos) esan
čiuose sandėliuose laikomos 
PLBF platinamos knygos ir kai 
kurie likę PLB bei asmenų 
archyvai," dabar tvarkomi išsiun
timui į Lietuvą. Beveik visi gau
sūs PLB ir kai kurių lietuvių 
organizacijų bei asmenų archy
vai PLBF pastangomis per eilę 
metų buvo persiųsti ir sutelkti 
Lietuvių išeivijos institute 
Kaune. 

Gegužės 8 d. Lemonte posė
džiavo PLBF direktoriai ir iš
klausė metinius pranešimus. 
Juos pateikė PLB Lituanistikos 
katedros vedėja prof. dr. Viole
ta Kelertienė, Fondo pirminin
kas Vytautas Kamantas, iž
dininkas Juozas Lukas, teisės 
patarė jas advokatas Saulius 
Kuprys. 

PLB Lituanistikos kated
roje studijuojančių magistrantų 
ir doktorantų skaičius priklau
so nuo finansinės paramos, ku
rią skiria „milijoninis" Lietuvių 
fondas. Prie tos paramos papil
domai prisideda PLB LB fon
das. Per 18 metų iš PLBF 
esančio Stasio Barzduko vardo 
stipendijų fondo buvo paremti 
apie 50 studentų, išmokėta dau
giau negu 200,000 dolerių sti
pendijoms ir jame neliko dau
giau lėšų. Katedroje paskaitas 
skaito profesoriai Violeta Ke
lertienė ir Giedrius Subačius. 
Magistro ir daktaro laipsnių 
siekia 5 kandidatai, o bakalauro 
lygio kursus lanko apie 100 
įvairių tautybių studentų. 

Pirmininkas Vytautas Ka

mantas pranešė apie vykdomus 
darbus, projektus, gautus pra
šymus, pravestą prieškalėdinį 
vajų, administracinius darbus ir 
ateities planus. Greitu laiku 
Vilniuje bus baigta spausdinti 
PLB istorijos knyga ir vasaros 
metu ji bus išsiųsta visiems iš 
anksto užsimokėjusiems prenu
meratoriams. Fondo darbus, su
sirašinėjimą, administracinius 
reikalus ir finansus tvarko 
valdybos nariai ir atskiri direk
toriai. Visi darbai atliekami vel
tui. 

PLBF direktorius ir iždinin
kas Juozas Lukas yra taip pat 
ir PLB valdybos iždininkas. 
Tokiu būdu yra labai artimas 
ryšys su PLB valdyba, nes jos 
iždininkas žino PLBF darbus, 
projektus, finansus, gaunamas 
ir išleidžiamas lėšas. Jis pateikė 
PLBF finansines apyskaitas už 
2003 metus, kurias kas metai 
patikrina nepriklausoma revi
zorių firma Hoffman, Steens-
ma&Plamondom, PLC, (Certi-
fied Public Accountants and 
Consultants). Visi PLBF direk
toriai gavo revizorių raportus ir 
jų paruoštas IRS 990 nuo 
mokesčių atleistų organizacijų 
atsiskaitymo formas. Visų fi
nansinių raportų kopijos buvo 
pasiųstos IRS įstaigai, Illinois ir 
Michigan valstijų įstaigoms ir 
PLB valdybos pirmininkui. Per 
2003 metus PLBF turėjo 
101,433 dol. pajamų, 174,301 
dol. išlaidų, ir banke bei inves
ticijose liko 139,628 dol. 
Didesni paramos išmokėjimai 
buvo persiųstos aukos Valdovų 
rūmų paramos fondo Vilniuje — 
52,000 dol., stipendijos PLB 
Lituanistikos katedrai 24,400 
dol., PLB valdybai ir atstovybei 
Vilniuje — 20,265 dol., Die
viškojo kryžiaus projektų para
ma — 20,000 dol., Lietuvių 
išeivijos institutui — 12,000 
dol., ir po mažiau įvairiems ki
tiems projektams. Likę pinigai yra 
53,831 dol. Dieviškojo kryžiaus 
fonde, 52,536 dol. Broniaus 
Bieliuko stipendijų fonde, 
12,667 dol. PLB istorijos knygos 
sąskaitoje, 5,775 dol. prof dr. 
Broniaus Vaškelio stipendijų 

PLB fondo direktoriai. Sėdi Milda Lenkauskienė ir Laima Braune. Stovi: 
Kazys Laukaitis, Kęstutis Slotkus. dr. Antanas Razma, Vyt. Kamantas, 
Jonas Traška Jr. dr. Edmundas Laniauskas. Dar PLB fondo direktoriai 
yra dr. Petras Kisielius, Gražina Liautaud, Juozas Lukas ir Saulius Kuprys. 

fonde, 2,859 dol. Valdovų rūmų 
paramos sąskaitoje, 1,466 dol. 
Stasio Barzduko stipendijų 
fonde ir po mažiau kitose 25— 
iose sąskaitose stipendijoms ir 
specialiems projektams. 

PLBF direktoriai diskutavo 
praėjusių metų PLB XI Seime 
priimtą nutarimą, kad PLBF 
korporacija yra pavaldi PLB 
seimui ir PLB valdybai. Prak
tiškai kalbant, tai PLB valdyba 
savo nutar imu įsteigė PLB 
fondą ir jis buvo įregistruotas 
Illinois valstijoje kaip neprik
lausoma pelno nesiekianti kor
poracija finansiškai remti PLB 
darbus ir padėti lietuvių organi
zacijoms bei atskiriems mece
natams. Tuos tikslus jis per 
visus 25 metus vykdo. Fondas 
visą laiką artimai dirbo ir dir
ba su PLB valdyba, remia jos 
projektus. Jai ir PLB seimams 
pateikia savo pranešimus ir 
apyskaitas, atsako klausimus. 
Tuo atžvilgiu jis rodo tinkamą 
dėmesį ir pavaldumą PLB va
dovybei. PLB valdybos nariai ir 
iždininkai buvo ir yra PLB 
fondo direktoriai, tad yra arti
mas ryšys ir per direktorius. 
Tačiau teisiškai PLBF yra ne
priklausoma finansinė institu
cija arba korporacija, neturinti 

narių, bet turinti rėmėjus, yra 
tvarkoma jos direktorių, veikia 
savistoviai pagal ankstyvesnių 
PLB valdybų nutar imus ir 
patvirtintus įstatus. PLB fon
dui teisiškai negalioja kitų kor
poracijų nutarimai. 

Du PLBF direktoriai baigė 
savo kelias kadencijas, pasi
traukė iš pareigų ir „išėjo į pen
siją". Tai 15 metų dirbę dr. Pet
ras Kisielius ir dr. Edmundas 
Lenkauskas. Už jų daugelio metų 
pozityvų ir atsakingą darbą 
jiems buvo išreikšta didelė pa
dėka. Jų vietas perėmė Gražina 
Liautaud ir Milda Lenkaus
kienė. Kiti PLBF direktoriai yra 
Laima Braune, Vytautas Ka
mantas, Kazys Laukaitis, Juo
zas Lukas, dr. Antanas Razma, 
Kęstutis Slotkus ir Jonas 
Treška, Jr . 

PLBF valdyba yra renkama 
kiekvienais metais. Pirminin
ku buvo išrinktas Vytautas Ka
mantas, sekretoriumi Jonas Treš
ka, JR, ir iždininku Juozas Lu
kas. PLB fondo adresas yra: 
Lithuanian World Community 
Foundation, PO Box 140796, 
Grand Rapids MI 49514 — 
0796. 

J o n a s Treška , J R . 
PLB fondo sekretorius 

ŽMOGUS, KURIO PILNA VISUR 
Taipjau yra, kad atostogau

jančius, ar dėl kitų priežasčių 
išvykstančius lietuviškų para
pijų kunigus pavaduoti atva
žiuoja gerai pažįstami kunigai 
iš Lietuvos. 

Palaimintojo Jurgio Matu
laičio misijoje, Lemonte, šiuo 
metu darbuojasi dr. kun. Ri
mantas Gudelis. Apie jį teko 
daug girdėti gerų atsiliepimų, 
tačiau tik pažinęs supranti , 
koks jis iš tiesų yra žmogus. 

Su kunigu galima kalbėtis 
valandų valandas. Kodėl? Ogi 
dėl to, kad jis išprusęs, išsilavi
nęs, dėl savo žingeidumo apsi
skaitęs, besidomintis menu, ir 
šiaip pasaulio matęs. Jo visur 
pilna, jis visur dalyvauja, visus 
aplanko, turi galybes minčių ir 
užmojų. Taigi, suspėjo atvykti ir 
į „Draugo" dienraštį trumpai 
pasišnekučiuoti. 

Kunigas papasakojo, kad ši 
kelionė į Ameriką yra paskutinė 
prieš išvykimą į Rusiją. Mat 
Rimantas , Maskvos arkivys
kupo Tadeušo Kundrusievi-
čiaus kvietimu ir Panevėžio 
vyskupo Jono Kaunecko leidi
mu, išvyksta dirbti į Sankt 
Peterburgą. Ten jo laukia kata
likų aukštosios dvasinės semi
narijos vicerektoriaus pareigos. 
Paklaustas , kodėl buvo pasi
rinkta būtent jo kandidatūra, 
kunigas atsakė, jog Čikagoje 
įgytas daktaro laipsnis teologi
jos ir tarptautinių kultūrinių 
santykių mokslo srityje čia 
svarbiausias faktorius, toliau 

kultūros pažinimas ir kalbos 
mokėjimas. O ar ilgam išvyks-
tąs, kunigas atsakė, kad taip 
jau įprasta - pradžioje pasirašo
ma vienerių metų sutartis, kuri 
vėliau tęsiama dar trims 
metams. 

Palieka kunigas ne tik 
tarnystę Panevėžio Kristaus 
Karaliaus Katedroje, bet ir dau
gybę projektų. Žymesni jų -
Bistrampolio dvaro atstatymas, 
pritaikant jį regiono kultūros 
reikmėms; Tautos kankinių 
bažnyčios Berčiūnuose staty
mas, atnaujinant šių maldos 
namų garsiąją J. Mackevičiaus 
freską „Polocko mūšis". Kun. R. 
Gudelis taip pat yra įkūręs 
viešąją įstaigą „Jaunimo inte
gracijos galimybių centras". 

Be sielovados, labdaringos 
veiklos, kunigas užsiima aka
demine veikla bei knygų ver
timu. 

Pirmoji jo išversta knyga, 
kurios pristatymai šiuo metu 
vyksta Čikagos bendruomenės 
susirinkimų vietose, yra profe
soriaus kunigo Robert J. 
Schreiter, garsaus teologo kny
ga „Susitaikymas". Autorius 
aptaria melo ir melo nugalėjimo 
svarbą susitaikymo procese. 
Knygoje įdomiai interpretuoja
mi Biblijos tekstai, aprašoma 
misijos ir tarnystės sąvoka kei
čiantis visuomeninei sant
varkai. 

Dr. kun. Rimantas Gudelis 
Čikagoje viešės dar kelias die
nas. Norintys susipažinti ir 

Kun. R. Gudelis aukoja Mišias. 

pabendrauti gali susitikti su 
kunigu Lemonte, sekmadienio 
šv. Mišiose. O mes, savo ruožtu, 
linkime sėkmes išvykstant ir 
darbuojantis naujose pareigose 

katalikų aukštojoje dvasinėje 
seminarijoje Sankt Peterburge. 

Vitalija P u l o k i e n ė 

Skelbimai 

• A m e r i k o s l i e tuv ių r a d i j a s , vad Anatolijus Siutas — 
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. per WCEV 14.50 AM. Tel. 773-847-
4903, adresas 4459 S Francisco, Chicago, IL 60632. 




