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Rusų žiniasklaida puola J. Borisov 
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Borisov firma Lietuvoje prekiauja sraigtasparnių dalimis. 

Ketvirtadienį Rusijos dienraštyje lyse - Rolandą Paksą. 
„Nezavisimaja gazeta" išspausdintas Straipsnio įžangoje teigiama, kad 
straipsnis „Kas jūs, pilieti Borisov?", verslininkai, kurie dažnai net ir nėra 
kuriame teigiama, kad Jurij Borisov Rusijos piliečiais, savo veikla ginkluo-
žlugdo tarptautinį Rusijos įvaizdį, ne- tės srityje kenkia Rusijos įvaizdžiui ir 
tiesiogiai apkaltina Rusijos diplomą- leidžia Vakarams kovoti propagan-
tų Irake žūtimi, o jo veiksmai iš poli- dinį karą prieš „esą kruviną Putin re
tinęs arenos pašalino vienintelį pa- žimą". 
lankų Rusijai prezidentą Baltijos ša- Straipsnio autoriaus nuomone, 

ginklų prekybos kontrolė Rusijoje, 
kaip ir daugelis kitų pramonės šakų, 
Rusijos prezidento Vladimir Putin 
dėka jau sutvarkyta, daugelis pre
keivių, kurie, anot žurnalisto, išlai
komi Vakarų specialiųjų tarnybų, iš
nyko, todėl jam „ypač keista sužinoti 
apie vis dar išlikusius dinozaurus, 
sugebančius išgyventi jiems agre
syvioje aplinkoje" ir pristato Jurij 
Borisov. 

Susipažinkit — Jurij Borisov, 
kadrinis Sovietų armijos karininkas, 
iki 1991 metų buvo Kauno aviacijos 
remonto gamyklos, įeinančios į SSRS 
Gynybos ministerijos sistemą, vy
riausiasis inžinierius. 

Po SSRS žlugimo J. Borisov pre
kiavo viskuo - nuo apatinių iki šife
rio lakštų, po to lyg atsitiktinai pra
dėjo tiekti rytų Europai atsargines 
malūnsparnių „Mi-8" dalis, o vėliau 
pradėjo remontuoti toje pačioje Kau
no gamykloje rumunų, čekų ir lenkų 
malūnsparnius, tęsia laikraštis. 

Trumpai paminėjęs, kad iš J. 
Borisov verslo pasitraukęs Josif Le-
genzon nenoriai kalba apie pasitrau
kimo Nukelta į 6 psl. 

Vilnius — gera vieta gyventi ir dirbti 
Vilnius, liepos 26 d. (BNS) — 

Vilnius yra gera vieta gyventi ir 
dirbti, mano sostinės gyventojai. Kiti 
Europos šalių mietų gyventojai taip 
pat patenkinti gyvenimo kokybe, 
dauguma į savo miesto ateitį žvelgia 
optimistiškai. 

Tai atskleidė Eurobarometro ap
klausa apie gyvenimo kokybę Euro
pos miestuose. 

Beveik visi vilniečiai — 93 proc. 

— yra patenkinti įi/vendami Lie
tuvos sostinėje ir 84 proc. jų mano, 
kad per artimiausius penkerius me
tus jų miestas ir toliau išliks puikus. 

Sostinės gyventojams rūpesčių 
kelia gyvenamojo būsto už protu su
vokiamą kainą trūkumas, sveikatos 
apsaugos paslaugų kokybė ligoninėse 
ir poliklinikose, taip pat vilniečiai ne 
itin žavisi sportui skirta infrastruk
tū ra bei administracinių funkcijų 

vykdymu. 
Dar viena problema sostinės gy

ventojai įvardijo nelengvas darbo pa
ieškas — 55 proc. vilniečių mano, kad 
susirasti darbą jų mieste nėra papras
ta. 

Oro užterštumas, triukšmas bei 
žaliųjų zonų trūkumas Vilniuje, atro
do, nekelia didelių rūpesčių — triukš
mu ir nešvara skundėsi trečdalis ap
klaustųjų. Nukelta į 6 psl. 

Šiame 
numeryje: 

•Sporto apžvalga. 
Futbolas. Beisbolas. 
•Ačiū. Kun. A. Žygo 
atsisveikinimas. 
•J. Kairys: Norisi 
„sujaukti" orą danguje. 
•Išvengus Bulbalandijos 
likimo. 
•Dvi lietuvių jachtos 
„Vytis" pergalės. 
•200 metų nuo Tilžės 
sutarties (2). 
•Kaip kalbame. 
•N. Gaškaitė — rašytoja, 
istorikė, patriotė. 

Val iutų santykis 
1 USD — 2.50 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Grigaravičius išsaugojo pareigas 
Vilnius, liepos 26 d. (Alfa.lt) — 

Prezidentas nusprendė neatleisti po
licijos generalinio komisaro Vytauto 
Grigaravičiaus iš pareigų - apsiribojo 
griežtu papeikimu ir liepė griežtai 
prižiūrėti, kad valstybės lėšos būtų 
panaudojamos racionaliai. Taip elgtis 
prezidentui rekomendavo premjeras 
Gediminas Kirkilas ir vidaus reikalų 
ministras Raimondas Šukys. 

„Generalinis komisaras pripaži
no savo klaidas ir kaltę ir apgailesta
vo dėl netinkamo elgesio tarnyboje. 
Prezidentas, atsižvelgdamas j minis
tro pirmininko ir vidaus reikalų mi
nistro rekomendacijas, kurie ir teikia 
kandidatą į generalinio komisaro pa
reigas, nutarė netaikyti griežčiausios 
bausmės - atleidimo iš tarnybos. 
Prezidentas griežtai įspėjo generalinį 
komisarą dėl padarytų pažeidimų, ir 
nurodė ateityje ypatingą dėmesį skir
ti racionaliam valstybės lėšų panau
dojimui. Prezidento įsitikinimu, ins
titucijos vadovas turi būti pavyzdžiu 
savo pavaldiniams, todėl sau privalo 

Vytautas Grigaravičius 

taikyti pačius aukščiausius reikalavi
mus", — sakė prezidento atstovė Ri
ta Grumadaitė. 

Komisaras žurnalistams paste
bėjo, kad dalis kaltės dėl jo nusi-žen-
gimo tenka netobuliems įstatymams 
— esą tik taip policijos vadovas ga
lėjęs vykdyti operatyvinį darbą. 

„Man buvo nemalonu pas prezi
dentą, aš atsiprašiau dėl to, kas 
įvyko, ir apgailestauju, kad taip 
įvyko. Nukelta į 6 psl. 
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Šeštadienį — naujas priedas 
Kultūra. 

Airijoje bus 
į amž in tas 
F. Vaitkaus 
atminimas 

Vilnius, liepos 26 d. (BNS) — 
Minint 100-ąsias lakūno Felikso Vait
kaus gimimo metines, Airijoje keti
nama įamžinti šio Atlanto vande
nyną nugalėjusio lietuvio atminimą. 

Rugsėjo mėnesį Balinrobo mieste 
ketinama pastatyti laikiną akmeninį 
žymeklį. Vėliau jo vietoje turėtų iš
kilti paminklas F. Vaitkui. Renginio 
metu taip pat planuojama parodyti 
Jono Čepo bei operatoriaus Stasio 
Dargio sukurtą dokumentinį filmą 
apie lakūną. Airijoje taip pat bus eks
ponuojama iš Kauno atvežta paroda 
„Atlanto nugalėtojui Feliksui Vaitkui 
— 100", pranešė Kauno miesto savi
valdybė. 
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FUTBOLAS 
Paruošė Ed. Šulaitis 
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GOUFAS 

Čikagos „Fire" — Glasgow „Celtics" — 1:1 
Čikagos „Fire" profesionalų eki

pa sekmadienj savo aikštėje — 
Toyota Park, Bridgeview miestelyje 
rungtyniavo su Amerikoje viešinčiais 
Škotijos futbolininkais iš Glasgow 
„Celtics" klubo. 

Stebint beveik 16,000 žiūrovų Šį 
kartą čikagiečiai kovojo garbingai ir 
pasiekė lygiąsias 1:1. Seimininkų 
naudai įvartį pelnė naujas „Fire" 
žaidėjas, Meksikos rinktinės narys C. 
Blanco, kuris pirmą kartą žaidė či-
kagiečių gretose. 

Reikia manyti, kad šis žaidėjas 
atgaivins „Fire" komandą, kuri pir-
menybinėje lentelėje Rytų grupėje 
stovi paskutinėje — 7-oje vietoje. 

„Fire" turi tik 16 taškų (4 pergalės, 8 
pralaimėjimai, 4 lygiosios). Tuo tarpu 
pirmoje vietoje esanti New York 
ekipa turi 27 taškus. 

Dar mažiau taškų už Čikagą 
Vakarų grupėje turi Los Angeles 
„Galaxy" , kurioje praėjusį šeštadienį 
pradėjo žaisti vienas iš garsiausių 
Anglijos futbolininkų David Beck-
ham. Jis pirmose rungtynėse „Ga-
laxy" sudėtyje rungtyniavo tik 12 
minučių ir jo atstovaujama komanda 
nusileido svečiams iš Anglijos — 
„Chelsea" ekipai 0:1. 

Beje, pirmenybių lentelėje Vaka
rų grupėje „Galaxy" stovi prieš
paskutinėje vietoje (13 taškų). 

Čikagos lietuvių futbolo lygoje 
Čikagos lietuvių vasarinėje fut

bolo lygoje po dviejų savaičių per-, 
traukos vėl vyksta - žaidimai. Čia 
kovojama šeštadienių popietėmis 
mažoje aikštėje prie PL centro, 
Lemont. 

Pirmoje lentelės vietoje — „Lie

tuvėlės" futbolininkai, kurie iš 5 susi
tikimų turi 12 taškų. Antroje vietoje 
— „Vilnius" — 10, o trečioje — 
„Šiauliai" — 9 taškai. Paskutinėje 
vietoje įsitvirtino „Panevėžys", kuris 
nepajėgė iškovoti nė vieno taško. 

„3 prieš 3" futbolo turnyras nebuvo gausus 
Liepos 14 d. Lemont, aikštėje Laimėjo „Capella" ekipa, kurią suda-

prie PL centro planuotas „3 prieš 3" rė Petras Šmigelskis, Anatolijus 
komandų turnyras nesulaukė susido- Vasilevskis, Gintaras Jasilionis. Tur-
mėjimo. Turbūt dėl didelio startinio nyrą ši komanda baigė vien tik per-
mokesčio dalyvavo tik 6 komandos, galėmis. 
kurios varžėsi tik vienoje grupėje. 

Kauno futbolininkams nepasisekė 
Europos čempionų lygoje 

FBK „Kauno" futbolininkai su
klupo UEFA Čempionų lygos pir
mame etape. Nors kauniečiai na
muose įveikė Juodkalnijos čempionus 
3:2, tačiau to jiems nepakako, nes 
ankstesniame susitikime išvykoje 
kauniečiai buvo pralaimėję 1:3. Todėl 
bendras dviejų susitikimų rezultatas 
buvo 5:4 Juodkalnijos atstovų naudai 
ir jie tęs kovas toliau. 

Rungtynes Kaune šeimininkai 

pradėjo puikiai ir po pirmųjų 19 mi
nučių išsiveržė į priekį net 3:0. 
Tačiau varžovai pelnė 2 įvarčius. 
Kauniečiai, kurių gretose rungty
niauja daug žaidėjų iš užsienio, 
neįstengė realizuoti 11 metų bau
dinio, kurį mušė futbolininkas iš Se
negalo Pascali Mendy. 

Golubovicų FK „Zeta", laimingu 
būdu įveikę kauniečius, pateko į 
UEFA Čempionų lygos II etapą. 

Lietuvos žydų komandai — sidabro medaliai 
Romoje, Italijos sostinėje sureng

tose didžiausiose Europos žaidynėse 
— „Maccabi" čempionate žaidė ir 
Kauno žydų futbolo komanda. Mažo
jo futbolo pirmenybėse Lietuvos žydų 
atstovai tik finale 0:2 nusileido Ru
sijos komandai. 

Grupės varžybose kauniečiai 
įveikė Gibraltarą 6:1, Bulgariją 5:1 ir 

svečių teisėmis rungtyniavusius aus
tralus. Pusfinalyje Kauno komanda 
sumušė prancūzus 3:0. 

Varžybose labiausiai pasižymėjo 
buvęs iškilus Lietuvos futbolininkas 
Vitalijus Daniličevas. Nors jam jau 
37-eri, jis buvo vienas iš geriausių 
čempionate. 

Lietuvos futbolo pirmenybės 
Lietuvos A klasės futbolo pir- Pirmenybinėje lentelėje po 40 

menybėse antradienį buvo du susi- taškų turi FBK „Kaunas" ir „Zal-
tikimai. Jose „Ekranas" įveikė „Vii- giris". Trečioje vietoje (38 taškai) 
nių" 3:1, o „Žalgiris" — „Sūduvą" eina „Ekranas", 4 — „Sūduva" (37), 
4:1. 5 — „Vilnius" (35), 6 — „Vėtra"(29). 

ČIKAGOS LIETUVIŲ GOLFO KLUBO NAUJIENOS 

Vasaros turnyras Pralrie Bluff Golf Course. Nuotraukos iš www.clgk.lt 

Čikagos Lietuvių Golfo klubas 
tęsia sėkmingą golfo sezoną. 

Šiemet klubas jau suorganizavo 
penkis turnyrus įvairiose Čikagos 
apylinkėse. Kiekvienos varžybos vyk
sta skirtinga forma (pvz., komandi
niai rezultatai, asmeniški, „Gross", 
„Net" ir t.t.). 

Paskutinis turnyras įvyko liepos 
15 dieną „Deer Creek Golf Club", 
kuris yra University Park, IL. Šis 
žaidimas vadinosi „Pro-Am" — tai 
traukimo būdu sudaryta komanda iš 
keturių žaidėjų nuo stipriausio iki 
silpniausio kiekviename ketvertuke. 
Komandinis rezultatas yra bet kurio 
komandos nario mažiausias smūgių 
skaičius po išlyginimo kiekvienoje 
pievelėje. Net trys komandos baigė 
pirmos, su tuo'pačiu rezultatu. Lai
mėtojai paskelbti pagal nustatytą sis
temą („Tie Breaker"). 

Dabar nariai laukia būsimo tur
nyro, kuris įvyks rugpjūčio 11 ir 12 
dienomis „Silver Lake Country 
Club", Orland Park, IL. Tai dviejų 
dienų turnyras, kuriame bus išaiš
kinti klubo nugalėtojai kiekvienoje 
klasėje (vyrų/moterų ir „handicaps") 
ir kurie nariai atstovaus Čikagos 
Lietuvių golfo klubą šių metų 
ŠALFASS tarpmiestinėse varžybose. 

Kaip jau įprasta, ŠALFASS golfo 
turnyras įvyks Darbo dienos savait
galį. Jį rengia Cleveland Lietuvių 
golfo klubas. Dviejų dienų turnyras 
įvyks „Quail Hollow Resort", į.rytus 
netoli nuo Cleveland. 

Vienas iš C.L.G.K. narių — Pau
lius Dagys per kelis kvalifikacijos ra
tus pateko į „Illinois Open Cham-
pionship" turnyrą, kuris įvyks rug
pjūčio 6-tą ir 7-tą dienomis „Glen 
Club", Glenview, IL. 

Čikagos Lietuvių golfo klubo sezo
no atidarymas įvyko balandžio 15 
diena. 01d Oak Country Club. 

Narystė Čikagos Lietuvių golfo 
klube yra atvira visiems: vyrams ir 
moterims, kurie yra lietuvių kilmės 
ar vedę lietuvių kilmės asmenis. 

Kam įdomu sužinoti daugiau 
apie C.L.G.K. ir jo veiklą, galite pa
skambinti Česiui Bakšiui tel. 708-
349-9460 arba aplankyti tinklalapį: 
www.CLGK.ORG. 

Čikagos Lietuvių golfo 
klubo valdyba 
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Užsakant i Lietuvą ir kitas užsienio šalis 
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Brangios seserys ir broliai 
Kristuje, 

„Good-bye, farewell, Adieu, Su 
Dievu. Laimingai, Adios, Adeus, Do 
widzenia, Auf vviedersehen, Au re-
voir, Bonne journee, Arrivederci, Do 
svidania, Do pobachennya, Adyos po, 
Sayonara. Iki pasimatymo, Sat siri 
akai, Shalom, Aloha, Valėte. Peace be 
with You..." Draugų išsiskyrimas 
išsakomas daugeliu pasaulio kalbų su 
mintimis: „Telydi tave Dievas", „Ei
kite ramybėje", „Iki naujo susitiki
mo". 

Nesvarbu, kaip ršreikštume šią 
atsisveikinimo su draugais nuotaiką 
— ar tai būtų paprastas žodis, ar Šek
spyriškai romantiškas „išsiskyrimas 
— tai toks saldus skausmas" — tiesa 
lieka, kad bet kokie žodžiai nuskęsta 
jausmų potvynyje. Taip, tikrai para
doksalu, kad išsiskyrimas yra ir sal
dus, ir skausmingas tuo pačiu metu. 
Jaunystėje išmokau eilutes, kurių 
tiesą patyriau būtent tokiomis aki
mirkomis, kuomet Dievulis kvietė 
užversti vieną gyvenimo skyreli ir 
atversti naują: „Visi mes esam neby
liai, nes tai, ką jaučiame giliai, dažnai 
negalime pasakyti." 

Prisimenu tiek daug vaizdų iš 
klasikinių romanų, filmų, operų ir 
dainų, kuriais galėčiau išsakyti, ko
kia nuostabi buvo Dievo meilės do
vana šių dviejų metų tarnystė, kurio
je gyvenimo ir draugysčių duona 
buvo pasidalinta su tiek daug gražių 
sielų. Tačiau, net jeigu tūkstančiai 
eilėraščių būtų sudeklamuoti, tai 
būtų tiktai ašara tame džiaugsmo 
vandenyne, kuriame širdis patyrė 
nesuskaičiuojamas malones Viešpa
ties tarnystėje — Švč. Mergelės Ma
rijos Gimimo parapijoje. 

Šventajame Rašte randu dar 
taiklesnius įvaizdžius, kuriais galė
čiau nusakyti šios atsisveikinimo 
akimirkos jausmus, kai nėra tinkamų 
žodžių kaip pasakyti „Su Dievu" šiai 
mylimai bendruomenei. 

Psalmėse, Šv. Pauliaus, Šv. Petro, 
Šv. Jono laiškuose ir, žinoma, Kris
taus meilinguose žodžiuose Evange
lijoje — tiek daug grožio ir meilės 
posmelių mintyse, kuriomis norėtųsi 
išsakyti džiaugsmą, kurį patyriau be
sidalindamas malda, Gyvybės Duo

na, Švč. Eucharistija, rožančiumi, 
litanijomis, Tiesos, Vilties, Džiaugs
mo ir Šviesos Evangelija su tiek daug 
Kristaus seserų ir brolių per pas
tarąsias 700 dienų. 

Esu jau seniai išmokęs, kad mū
sų gyvenimai sudaryti iš susitikimų 
ir atsisveikinimų grandinėlės žemės 
kelionės valandose. Tačiau dvasinėje 
plotmėje nėra tikro išsiskyrimo, nes 
mes visuomet nešiojame vienas kitą 
savo širdyse, meilės prisiminimuose, 
dėkingumo ir rūpesčių kupinoje mal
doje. Ir tada — vieną dieną — mes 
susitiksime taip, kaip viltingai mums 
liudija Šventas Tikėjimas, toje amži
noje džiaugsmo puotoje, kur kiekvie
na ašara bus nušluostyta, kur nebus 
išsiskyrimų, kur būsime angelų ar 
šventųjų draugystėje, kur nušvis an t 
mūsų Dievo veidas, kur būsime nauji 
kūriniai, švytintys kaip auksas. 

Esu kunigas, kuris šventai tiki. 
kad nepasirinkau kunigystės, o kad 
Jėzus mus išsirinko, pakvietė J i sekti 
ir gyventi in persona Chnsti. Todėl 
norėčiau tarti „iki susitikimo" savo 
gimtojo miesto broliams ir seserims 
toje pačioje dvasioje, kurioje Jėzus 
prabilo savo mylimajam miestui, savo 
tėvynainiams. Iš visų nesuskaičiuo
jamų Šv. Rašto minčių, šie žodžiai 
atrodo labai tinkami išsakyti nuo
taiką, kurią Dievas pasėjo mano 
širdyje šią valandą: 

„Čikaga, Čikaga, kiek daug kar tų 
norėjau Jus surinkti kaip mylimuo
sius Dievo vaikus, taip kaip višta su
renka savo viščiukus po savo spar-
nais'; (plg. Mt 23:37). 

Štai žodžiai, kuriuos tar iu Jėzaus 
dvasioje, šventai tikėdamas, kad visa 
mūsų kunigiškoji tarnystė yra įsišak
nijusi Jame ir kad tiktai per Jį galime 
tarnauti veiklios meilės kunigo širdi
mi (todėl pasirinkau kunigystės šūkį, 
„Caritas Christi urget nos!"). Šven
tai tikiu, kad tiktai Kristaus skatini
mu buvo ir yra įmanoma tarnauti , 
nes tiktai per Dievo malonės dovanas 
einame per šią žemės nuostabią ke
lionę. Todėl savoje širdyje nešuosi J u s 
Švč. Jėzaus Širdies vienybėje tol, kol 
susitiksime vėlei. Nuoširdžiai, Kris
taus Ramybėje, tariu Jums ir Dievui 
didžiausią „Ačiū". 

Kun. Arvydas Petras Žygas 
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Kun. A. Žygas su motinėle-globėja ses. Marija Teresėle Švč. M. Marijos 
Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų vienuolyne Marijampolėje. 

Atsisveikinimo šv. Mišios 
su kun. A. Žygu 

Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje 
įvyks liepos 29 d., sekmadienį, 

10*30 vai. ryte. 

Rugpjūčio 5 d., sekmadienį, 9 vai. ryte 
kun. A. Žygas šv. Mišias laikys 

Šv. Antano parapijoje. 

Kaimo fondas parėmė Lietuvos kaimo vaikus 
Jau penkeri metai Amerikoje ir JAV LB Krašto valdybos vice- teikia galimybę vaikams tobulėti rugpjūčio mėnesį, žada dalyvauti 

įkurtas Kaimo fondas šelpia Lietuvos pirmininkas Rimas Gedeika. 
kaimo vaikus. Šiais metais Fondas Kaimo fondas vykdo tris pagrin-
paskyrė 52,000 dol. Lietuvos kaimo dinius tikslus: prisideda prie vaikų 
rajonams, būtent: Utenai, Akmenei, vasaros stovyklų organizavimo, su- prasidėjo gegužės mėnesį ir baigsis 
Molėtams, Skuodui, Anykščiams, 
Ukmergei, Marijampolei, Zarasams, 
Raseiniams ir Alytui. 

Šią finansinę paramą Kaimo fon
das įteikė gegužės 24 dieną per am
basadorių Vygaudą Ušacką Anykš
čiuose vykusios „Vaikų vasaros poil
sio organizavimo pamokos ir per
spektyva" konferencijos metu. Kon
ferenciją organizavo Lietuvos Res
publikos Švietimo ir mokslo minis
terijos ir Anykščių rajono savivaldy
bės administracija. 

Konferencijoje dalyvavo daugiau 
kaip trisdešimt atstovų iš minėtų 
rajonų, taip pat ambasadorius Ušac-
kas, Švietimo ir mokslo ministerijos 
sekretorius Alvydas Puodžiukas, 
Anykščių meras Bi^ur.s f )P, t .: - Ambasadorius USackas sveikina konferencijos dalyvius. 

kompiuterio srityje, siekia atgaivinti daugiau nei 3,800 vaikų, 
patriotizmą ir meilę Lietuvai. 

Dviejų savaičių stovykloje, kuri R imas Gedeika 

Rimo Gedeikos nuotraukos. 
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J. Kairys: Norisi „sujaukti » 

Liepos 24 d. „Margučio II" studi
joje lankėsi garbingas svečias iš 
Lietuvos, visame pasaulyje garsus ak
robatinio skraidymo meistras Jurgis 
Kairys. Jurgis Kairys yra pripažintas 
geriausiu akrobatinio skraidymo 
meistru pasaulyje, jis Europos ir 
pasaulio akrobatinio skraidymo čem
pionas, daugkartinis pasaulio čem
pionatų prizininkas, nugalėtojas, lai
mėjęs daugiausia Pasaulio taurės 
(Grand Prix) varžybų. Jis taip pat yra' 
aviacijos konstruktorius, pats tobu
linęs ir konstravęs savo labai lengvą 
ir galingą akrobatinį lėktuvą, sutei
kiant} lakūnui naujų galimybių ku
riant akrobatinio skraidymo figūras 
ir unikalias parodomąsias progra
mas. Skaitytojams pateikiame „Mar
gutis II" darbuotojo Tado Kubiliaus 
pokalbį su Jurgiu Kairiu. 

- Noriu Jūsų pasiteirauti, 
kokiu tikslu lankotės Čikagoje, 
ar Amerikos lietuviai šią vasarą 
turės progą išvysti Jūsų jau le
gendiniais tapusius skrydžius? 

- Mano gyvenimas, kaip visada, 
vienos atostogos - vis keliauju po pa
saulį. Jeigu rimtai - tai kalti skry
džiai. Praeitą savaitgalį dalyvavau 
Selfridge Airshow prie Detroit. Šalia 
Čikagos „Galt" aerodrome (5112 
Greenwood Rd., Greenvvood, IL 
60097) rugpjūčio 11-12 d. vyks ir 
kitas renginys „Flyers" and Tires". 

- Ko galėtų tikėtis Čikagos ir 
kitur gyvenantys Amerikos lietu
viai, atvykę i šią aviacijos ir 
automobilių šventę? Ar ruošiate 
specialią programą? 

- Žinoma, norisi žmonėms ner
vus „pakaitinti", suteikti jiems ad
renalino, „sujaukti" danguje orą. 

- Šventė vyks dvi dienas. Ar 
abi dienas žiūrovai turės galimy
bę išvysti Jūsų programą? 

- Manau, kad programa turėtų 
nustebinti tuos žmones, kurie jau yra 
matę kai kuriuos skrydžius, taip pat 
aviacijos žmones ir, žinoma, lietuvius 
- jie matys lietuviškai kalbantį la
kūną, lietuvišką registruotą lėktuvą. 
Skrydžiai galbūt bus demonstruojami 
su muzika, kaip ir per Pasaulio 
Grand Prix. Bus ir žemų skrydžių, ir 
triukų, kobra, kurios čia Amerikoje 
niekas, išskyrus turbūt mane, neda
ro. Jeigu geras oras, bus galima dan
guje pamatyti „J" raidę, su milžiniš
ku galingu sukimu žemyn, kuomet 
lėktuvas skrenda pilna trauka žemyn 
ir sukasi maždaug dviem apsisuki
mais per sekundę. 

- Papasakokite, kaip Jums 
pavyksta Jūsų Įspūdingi akroba
tiniai judesiai su lėktuvu ore? 

- Mano mama dar mažam sakė: 
vaikeli, neskraidyk aukštai ir greitai. 
Tad nebeskraidau žemai ir lėtai. 

- Mamos nepaklausėte, nes 
skraidote ir aukštai, ir žemai, ir 
labai greitai. Jūsų pasiekimai ir 
laimėjimai tikrai stebina ir mes 
visi Lietuvoje bei čia, Amerikoje, 
jais didžiuojamės. Įdomu, kokia 
buvo ta pati pradžių pradžia, 
kaip viskas prasidėjo, kaip ta
pote lakūnu? 

- Mama nieko nežinojo, o tėvas 
gal kiek nujautė. Kartą bridau į 
mokyklą, rodos, buvo pavasaris, visur 
purvas, vanduo. Bebrisdamas matau, 
kaip skrenda lėktuvas, mintyse ir 

Jurgis Kairys su Tadu Kubiliumi „Margučio I I" studijoje Čikagoje. 
Algimanto Remeikos nuotr. 

galvoju, va čia tai gyvenimas, nerei
kėtų bristi per tas balas. Tad iš Pa
beržės kaimo taip ir išėjau „ant asfal
to", kur lėktuvai, automobiliai, grei
tis, azartas. 

- Norėčiau paklausti apie 
mūsų istorinius lakūnus, Stepo
ną Darių ir Stasį Girėną. Kokią 
įtaką jie Jums turėjo? 

- Visą laiką stengiausi save auk
lėti taip, kad dirbčiau vardan tėvy
nės, kad viską daryčiau dėl tam tikrų 
idealų, kažkam paskirčiau ir auko
čiau. Aš mėgstu laisvę, aš mėgstu 
neprisirišti. Sovietizmas buvo visus 
supančiojęs, tuo metu aš siekiau 
laisvės ir ją turiu. Mus mokė būti iš
tikimiems socializmui, komunizmui, 
švęsti savo darbus stabams. Steponas 
Darius ir Stasys Girėnas buvo žmo
nės, lakūnai. Aš juos gerbiu būtent iš 
šios žmogiškosios pusės. Kitiems 
žmonėms, kiek aš matau, jie tarsi -
legenda, simboliai. Man -jie yra buvę 
mano senesni draugai su savo skry
džiais, su visu tuo, ką jie padarė 
Lietuvai. 

- Grįžkime į šiandieninę Lie
tuva. Jūs kiekvienais metais da
lyvaujate įvairiose varžybose, 
čempionatuose. Salia Jūsų vardo 

visada yra pabrėžiama, kad esate 
iš Lietuvos. Esate vienas iš tų 
nedaugelio mūsų valstybės „neo
ficialių ambasadorių", kurie be 
perstojo garsina Lietuvą. 

- Aš dirbu tą darbą, kurį pa
sirinkau. Tą, kurį mėgstu. Ten, kur 
žinau, kad aš galiu būti truputėlį 
įdomesnis, tą darbą padaryti geriau. 
Varžybose - iš pradžių esi nepatyręs, 
vėliau - viskas pasidaro ramu, sėdi 
kaip kėdėje ir dirbi savo darbą. Prie 
mano pavardės visada yra Lietuva. 
Šią Lietuvos naštą nėra taip paprasta 
nešioti, ji įpareigoja. 

- Atstovaujate Lietuvai, o 
kaip Lietuva atsidėkoja Jums? 
Ar gaunate finansinę paramą iš 
vyriausybės, juk aviacijos spor
tas, ne paslaptis, yra labai bran
gus užsiėmimas? 

- Šio atsidėkojimo niekas nerei
kalauja. Žiūrint iš pagarbos taško, 
jeigu žmonės kažką padarė Lietuvai, 
turėtų būti parodyta jiems pagarba. 
Aš nekalbu apie save, bet buvau 
užaštrinęs šią temą ir norėjosi paro
dyti, kaip Lietuvos valdžia, ne Lie
tuva ar tauta, reaguoja į pasiekimus 
ir kaip valdžia elgiasi su savo žmogu
mi, ar ji jį gerbia, vertina, ar tik žiūri 
naudo? sau. Tik tada, kai tu ten esi ir 

gali jiems tarnauti, būti naudingas, 
jie tave garbins. 

- Grįžkime prie šeimos da
lykų. Jūs daug keliaujate - ar dėl 
to nenukenčia Jūsų šeima? 

- Nepasakyčiau, kad nenukenčia, 
nors kelionės reikalauja daug laiko, 
aviacija atitraukia mano mintis. Bet 
ir namuose būnu labai užsiėmęs. 
Seimai skiriu nedaug laiko, bet jei tik 
būna proga keliauti kartu, visada 
pasiūlau žmonai. Mano sūnūs už
siėmę, savarankiški. Džiaugiuosi jais, 
kiekvienu jų pasiekimu. 

- Ar sūnūs neseka tėvo pė
domis? 

- Ne, neseka. Jei patinka, pas-
krendam kartu, atliekame akrobati
nių figūrų. Vyresnysis sūnus apie tai 
primena ir paprašo paskraidyti, su 
jaunesniuoju esam sutarę, kad kai 
dabar grįšiu, paskraidysim. Kita ver
tus, būti profesionalais ir daryti tą 
patį, ką aš, jiems būtų labai sunku. 

- Kaip žmona reaguoja į Jūsų 
atliekamus rizikingus triukus? 

- Visi skrydžiai atliekami dėl 
moterų (juokiasi). Žinoma, žmona 
jaudinasi, Aš džiaugiuosi, kad mano 
triukai sukelia emocijas, patinka. 
Manau, kad viskas turi dalelę rizikos 
ir jaudulio, aš savo žmonos vietoj taip 
ramiai negyvenčiau. 

- Kokie artimiausi planai? 
Kokiose varžybose planuojate 
dalyvauti? 

- Šiemet numatyti 25 renginiai. 
Truputėlį keičiu strategiją. Daly
vauju daugiau pakreipdamas savo 
veiklą į pramoginę sritį, kartais pa
suku varžybų kryptimi. Dabar la
biausiai domina naujų varžybų for
matas, kuriu naują požiūrį į akroba
tinio skraidymo varžybų programas, 
kad varžybos būtų priimtinesnės 
žiūrovams, suprantamesnės, aiš
kesnės. Mūsų sistema pernelyg su
dėtinga, tad siūlau naują ir matau, 
kad susidomėjimas didžiulis. 

- Ačiū už pokalb|. 

Užrašė 
Aurelija Tamošiūnaitė 

,Margučio I I" studijoje apsilankęs J Kairys radijo 75 metų jubiliejaus proga padovanojo savo plakatą. 
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IŠVENGUS BULBALANDIJOS LIKIMO 
Algimanto Lisausko knygos „Iš pragaro angos" su t ik tuvės 

masinių judėjimų, nutiesęs kelią į Kryžiaus kavalieriaus (po mirties) 
istorinę Kovo 11-ąją. Nūdien didžiu
ma Trečiosios Respublikos piliečių 
yra Sąjūdžio dalyviai arba įvykių liu
dininkai. 

Bus minimas 2008 metais Lie
tuvos kariuomenės atkūrimo 90-
metis. 

O šių metų liepą - minėtinų datų 
ir švenčių spūstis. Liepos 4-ąją 

Algimanto Lisausko knyga „Iš pra
garo angos". Autorius 1944 m. buvo 
įstojęs į Vietinės rinktinės karo 
mokyklą Marijampolėje, vokiečiams 
likvidavus rinktinę, pasitraukė ir 

„Mirtis aukai galėjo suteikti did
vyrio aureolę, o šito leisti negalima. 
Totalitarinė sistema savo priešus 
naikino totaliai. Pokario istorijoje 
panašių bylų ne viena. Moralinis 
sužlugdymas ir pažeminimas draugų 

EDMUNDAS SIMANAITIS 

Lietuvos vardo paminėjimo 1000-
metis artėja palengva, bet nesulaiko
mai. Europinė tradicija remiasi spar
nuota romėnų ištarme - Quod non est 
in actis, non est in mundo (ko nėra 
dokumentuose, to nėra pasaulyje). 
Ne aš vienas linkęs nesutikti - mes 
buvome Europoje kur kas anks-čiau -
ir kunigaikščiai, ir valdiniai, ir žemė Jungtinės Amerikos valstijos minėjo imtas ir okupacinio karinio tribunolo galėjo pridurti, kad toji praktika nė-
ta pati, kurioje dabar gyvename - tik Nepriklausomybės dieną. Mindaugo nuteistas mirties bausme, vėliau ra pamiršta ir nūdienos Lietuvoje, 
rašto savojo neturėjome, o gal... Gal karūnavimo diena buvo švenčiama, pakeista 25 metais lagerio ir 5 metais Okupanto baudėjų sufabrikuotų bylų 
dar negebame perskaityti prūsų pro- nepaisant nesiliaujančio lietaus, itin tremties. Atkūrus Nepriklausomybę duomenys ir nepriklausomoje Lie-
tėvių paliktųjų runų? įspūdingai ji sutapo su Dainų švente, aktyviai dalyvavo Vietinės rinktinės tuvoje dažnai panaudojami provo-

Birželio pradžioje Respublikos Liepos 13-ąją sukako 747 metai, kai karių klubo veikloje, ėjo partizanų kacijose prieš laisvės kovų veteranus 
Prezidentas, kaip tūkstantmečio pa- žemaičiai prie Durbės sutriuškino Didžiosios Kovos apygardos vado - karius savanorius. 

įstojo į Lietuvos laisvės armiją. Vėliau ir artimųjų akyse buvo neišvengiama 
tapo Didžiosios kovos apygardos par- areštuotųjų partizanų ir "pogrindžio 
tizanu, leido pogrindžio laikraštį vadovų dalia," daro išvadą knygos 
„Laisvei bundant". 1948 m. buvo su- autorius apie Gulago patirtį. Jis 

minėjimo komisijos pirmininkas, 
tarėsi su Seimo pirmininku, Premje
ru, ministrais dėl tūkstantmečio pro
gramos vykdymo. Premjero pasiūly
mu ši programa bus pagvildenta ir 
savivaldybių asociacijos. 

Atsiras renginių su vėliava „Vil
nius - Europos kultūros sostinė 
2009*. 

Ateinančiais metais Lietuva mi-

Livonijos ordino kariauną. Tai buvo 
didžiausias ordino pralaimėjimas 
XIII amžiuje. Atrodo, žiniasklaida 
šios datos nepastebėjo. Liepos 15-ąją 
- Žalgirio mūšio diena, o 17-ąją 
transatlantinių lakūnų Dariaus ir 
Girėno žūties metinės. 

* * * 
Tokiame įspūdingame kontekste 

pareigas, redagavo laikraštį „Kovo Algimantas taikliai apibūdino 
11-oji", buvo išrinktas į Trakų rajono prosovietikų ir šiandien noriai gro-
savivaldybės tarybą. Mirė pradėjęs muiluojamą temą apie „fašistinį per
eiti 74-uosius metus. versmą" Lietuvoje: „...demokratijos 

Žmona, buvusi politinė kalinė negalime užsidėti kaip kepurės ant 
Laima Lisauskienė, surinko vyro galvos ar kaip stogo ant namo. Jos 
paskelbtus straipsnius, kalbų teks- įgyvendinimui būt ina subrandinti 
tus, rankraščius, atsiminimų užrašus tinkamas sąlygas. Tikrosios demok-
ir visa tai sudėjo į knygą „Iš pragaro ratijos principų diegimas visuomenė-
angos". Knygoje keturi skyriai. I ir II je, iš vidaus tam nepasiruošusioje, 

KITU ŽVILGSNIU 
Vytautas V. Landsbergį $ (kino režisierius) 

nes Sąjūdžio dvidešimtmetį. Sąjūdis liepos 12 d. Vilniaus įgulos karininkų skyriuose rašoma apie pasipriešinimo duoda pasibaisėtinus rezultatus, 
vienas iš šviesiausių XX amžiaus ramovėje buvo pristatyta Vyčio metą ir Gulage patirtus išgyvenimus, valdžią užgrobia ir demokratiją su-

III ir IV skyriuose aptariamos III naikina brutalios ir agresyvios jėgos. 
Respublikos sėkmės, pralaimėjimai ir Pavyzdžiui, bandymai įgyvendinti 
vizijos. demokratiją po Pirmojo pasaulinio 

Autorius blaiviai analizuoja karo Vokietijoje ir Rusijoje. Tas pats 
visuomeninio ir politinio gyvenimo grėsė ir Lietuvai. Tačiau po 1926 m. 
aktualijas, labai aiškiai suvokdamas Lietuvą pradėję valdyti žmonės su 
viešojo intereso poreikį. Jį tardė ir savo pakankamai griežta, bet ir nuo-
juodai pagarsėjęs čekistas Nachma- saikia politika, buvo tai, ko reikėjo. 

(...) Tvirtas tautos ūkis ir sąmoninga 
visuomenė, paruošta tiek demokra
tiniam, tiek valstybės gyvenimui. 
Palikimas ateinančioms kartoms yra 
švenčiausias kiekvieno darbo rodik
lis. Be tarpukario metų Lietuvos 

Rudnosiuko paskaita apie zdūkus 
Zdūkai - tai tokia ypatinga žmo- dėl tos priežasties iš čia kuo skubiau 

nių veislė, kurie yra labai panašūs į verta važiuoti į kitas šalis, kur zdūkų 
žmones. Jie ir valgo kaip žmonės, yra mažiau. Drįstume pareikšti, kad 
gimdo ir miršta kaip žmonės, ir vei- tai savotiška optinė apgaulė, nes 
siasi kaip žmonės. Tačiau tuo pat zdūkų visame pasaulyje yra pakanka-
metu tai yra ne žmonės, o zdūkai. Tik mai daug, tik kitose šalyse jie yra 
nederėtų zdūkų painioti su dzūkais, išmokyti savo zdūkumo viešai nero-
nes zdūkų yra visur - ir Suvalkijoje, dyti. 
ir Žemaitijoje, ir Aukštaitijoje. O Lietuvoje atvirkščiai - kuo 

Egzistuoja dvi pagrindinės šios didesnis zdūkas, tuo garsiau apie tai 
žmonių atmainos rūšys - didieji rėkia. Apie juos rašoma pirmuose 
zdūkai ir mažieji zdūkai. Kai kas puslapiuose, jie pasidabina prašmat-
linksta juos rūšiuoti pagal plaukų ar niais kostiumais ir labai ryškiai 
automobilių spalvą, pagal pomėgius fotografuojasi zdūkų vakarėliuose, 
ir užsiėmimus - tarkim, yra zdūkai nes žūtbūt trokšta įsilieti į žmonių 
mafiozai, zdūkai verslininkai, zdūkai gretas, nori, kad visi nepastebėtų, jog 
menininkai, zdūkai bosai, zdūkai jie zdūkai. 
Seimo nariai... Ir paskutinis, sakytume, filosofi-

Skaitytojui gali kilti pagrįstas nis klausimas - ar gali zdūkai iš-
klausimas - o kas tai yra tie zdūkai ir sivystyti į žmones ir tapti ne zdūkais? 
kaip juos atskirti nuo žmonių? Be abejo. Ir iš beždžionės, ir iš zdūko 
Pagrindinis požymis - zdūkai krečia gali išsivystyti pakankamai padorus 
zdūkystes, o žmonės ne. Mažieji lietuvis, jei klimato bei visuomeninės 
zdūkai, ačiū Dievui, krečia tik mažas sąlygos šiam procesui būtų palankios, 
zdūkystes, o štai didieji - dideles. Deja, šiuo metu Lietuvoje vyraujantis 

nas Dušanskis. Lisauskas, bendravęs 
su poetu A. Miškiniu MGB kalėjime, 
stebisi: „Psalmių, šio lietuvių poezijos 
unikumo, sukūrimas komunistų 
kalėjime ir šiandien nėra visiškai 
suvokta galingos dvasios pergalė."(19 
p.) Jau kitoje kalėjimo kameroje auto- gyvenimas galėjo nueiti kitokiais ke-
rius mokė įžymųjį dainininką An- liais ir labai galimas daiktas, kad 
taną Kučingį „Psalmių" mintinai. šiandien vietoj Lietuvos turėtume 

Neblogiau už Nobelio premijos kažkokią bestuburę Bulbalandiją be 
laureatą A. Solženycin buvęs zekas savo kalbos, be religijos, be valsty-
(lagerio žargonu-kalinys) pateikia binės sąmonės, beieškančios prie ko 
komunizmo produkto - nusikaltėlių prisišlieti." (79 p.) 
pasaulio urkų ir kalių (suka, rus. kalė 
— vagis, pažeidęs vagių įstatymą), 
siautėjusių Gulage, veiklos chrakte-
ristiką: 

„...mes negalėjome įsivaizduoti, 
koks nusikaltėlių pasaulio koncen
tratas yra sovietiniuose lageriuose. 

* * * 

Autoritarinis režimas ne saldai
nis, tačiau Lietuva, būdama agresy
viai prašieptų nasrų apsuptyje, kaip 
ir Latvija bei Estija, kitaip atsikurti ir 
suklestėti vargu ar galėjo. Šios kelios 

Plėšikai ir žmogžudžiai čia jautėsi ištraukėlės pakankamai aiškiai paro-
savo stichijoje. Jie nebaudžiami plėšė do knygos autoriaus pilietinę poziciją. 
nepriklausančius jų ordinams kali- Knyga vertinga keliais požiū-
nius. Tyčiojosi, žalojo ir žudė vien tik riais. Pirmiausia, tai autentiškų auto-
savo pasitenkinimui, atimdavo ne tik riaus išgyvenimų atspindžiai Tėvynės 
kiek vertingesnius daiktus, bet ir kataklizmų epochoje. Antra, pateikta 

mikroklimatas yra patogesnis vys
tytis įvairiems agurkams, kopūstams, 
zdūkams bei Seimo nariams. Išvada: 
Lietuviais esame mes gimę, tačiau 

Mažieji zdūkai, tarkim, meluoja ir 
vagia mažais kiekiais, dažnai tai 
atlieka nekokybiškai, neprofesiona
liai. O štai didieji zdūkai šiems dar
bams yra kur kas profesionaliau privalom zdūkais būt! 
pasirengę ir beveik niekad neįkliū-
na... 

Kai kas, tiesa, mažuosius zdūkus 
bandė pravardžiuoti runkeliais ar 
kopūstais, tačiau tai nebuvo tikslu -
nes vitaminų juose nėra ir jie anaip
tol ne daržovės. Didžiuosius zdūkus 
irgi kartais linkstama vadinti įvai
riais sinonimais - oligarchais, agur
kais, naujaisiais lietuviais, spaudos 
magnatais ar kitais nelabai gražiais 
pavadinimais. Vis dėlto „dzūkas" -
tai ne profesija, o gyvenimo būdas. 

Egzistuoja ir tokia nuomonė, kad 
visi lietuviai yra paskutiniai zdūkai ir 

Alfa.lt 

duonos davinį. Lošdami kortomis, 
prasilošdavo iki nuogumo, tada staty
davo pirštą, ausį ar akį. Kartais savo, 
o kartais pašalinio, nieko nenu-
jaučiančio žmogaus gyvybę." (29 p.). 

Komunizmo „statyboje" krimi
nalinis elementas buvo veiksmingai 
panaudojamas „liaudies priešams 
perauklėti." Lisauskas aprašo ir poli
tinių kalinių pergale pasibaigusį su
sirėmimą. 

atsikūrusios Trečiosios Respublikos 
pilietinės visuomenės brendimo reiš
kinių mozaikinė analizė, verta plates
nės diskusijos. Spėju, kad staigi mir
tis neleido autoriui parengti iki galo 
išsamesnę studiją. Trečia, manau, 
kad knyga yra sektinas realus pa
vyzdys, kaip turėtume pasitikti 
Lietuvos tūkstantmetį. Autorius ir jo 
artimieji tai padarė. O mes? 

Namams Paskolos, Apdraudos Sąskai tos 

č> 
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Vilniečiai patenkinti modernėj ančių miestu 

Vilnius — gera vieta gyventi ir d i rb t i 
Atkelta iš 1 psl. 
tuo tarpu oro tarša erzina tik 13 proc. 
apklaustųjų. 

Bendros Europos miestų gyven
tojų nuotaikos taip pat optimistiškos 
— daugiau negu trys ketvirtadaliai 
miestuose gyvenančių apklaustųjų 
yra patenkinti gyvenimo kokybe bei 
optimistiškai vertina ateitį. 

75 Europos miestuose buvo atlik
ta po 500 apklausų telefonu. Ap
klaustieji atsakė į 23 klausimus. Jie 
nurodė, kaip vertina tokius teiginius, 
kaip „esu patenkintas gyvenimo šia
me mieste kokybe" ir panašiai. 

Pagal viešojo transporto sistemas 
pirmąsias penkias vietas užėmė Hel
sinkis, Viena, Renas, Hamburgas ir 

Miunchenas. ES miestų gyventojai 
buvo iš principo patenkinti kultūros 
ir sporto infrastruktūra, žaliaisiais 
plotais, sveikatos apsauga ir mokyk
lomis. 

Geriausi miestai dirbti — Praha, 
Kopenhaga ir Dublinas. Daugiau ne
gu 70 proc. apklaustųjų teigė, kad 
darbą čia rasti nesunku. Tačiau tri
juose iš keturių miestų apklaustieji 
šiam teiginiui nepritarė. Trijuose 
miestuose — Palerme, Neapolyje ir 
Frankfurte prie Oderio — didžioji 
dauguma apklaustųjų nurodė, kad 
darbą rasti sunku. 

Apklausos atliktos septyniasde
šimtyje Europos Sąjungos valstybių 
narių miestų. 

Maskvai priminė Algirdo pulkus 
Vilnius, liepos 26 d. (BNS) — 

Rusijos prezidentas turėtų prisimin
ti, jog Įprastinės ginkluotės Europoje 
sutarties (ĮGES) patvirtinimas susto
jo dėl pačios Rusijos kaltės jai neišve-
dus kariuomenės iš Moldovos ir Gru
zijos, primena Seimo narys Antanas 
Valionis 

Trečiadienį Rusijos prezidentas 
Vladimir Putin, komentuodamas Ru
sijos pasitraukimo iš ĮGES aplinky
bes, ironizavo, kad modifikuoto šios 
sutarties varianto nepatvirtinusios 
Baltijos valstybės pagal senąją sutar
ties versiją vertintinos kaip buvusios 
SSRS Pabaltijo karinė apygarda, to
dėl jam „galbūt reikėtų ten ir kariuo
menės vadą paskirti". 

„V Putin tonas turėtų būtų kon
struktyvesnis, nes lietuviai galėtų pa
siūlyti grąžinti Algirdo pulkus prie 
Maskvos. Šiuo atveju jis pats muša ir 
pats rėkia",— sakė buvęs užsienio 
reikalų ministras A. Valionis. 

Pasak jo, Lietuva yra pasiruošusi 
derėtis dėl sutarties patvirtinimo, ir 
jam būnant ministru tokie pasiūly
mai buvo ne kartą pateikti. 

Anksčiau šį mėnesį V Putin pa
sirašė dekretą, pristabdantį Rusijos 
dalyvavimą vykdant ĮGES. Pasitrau
kimas buvo motyvuojamas tuo, kad 
sutartis paseno ir esą nepagrįstai 
varžo Rusijos kariuomenės judėjimą 
savo teritorijoje. Maskva tvirtina, 
kad šis dokumentas neatspindi pade-
ties pasaulyje po Šaltojo karo pabai
gos. 

Prezidentas Valdas Adamkus 
sprendimą pasitraukti iš ĮGES įverti
no kaip Rusijos geranoriškumo ir no
ro palaikyti dialogą stoką. 

14 amžiuje kunigaikščio Algirdo 
vadovaujama Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės kariuomenė 3 kar
tus buvo apsiautusi Maskvos Krem
lių, tačiau jo nepuolė. 

Premjeras neigia „Economist" prognozes 
Vilnius, liepos 26 d. (BNS) — 

Premjeras Gediminas Kirkilas neigia 
įtakingo britų verslo leidinio „The 
Economist" ekspertų prognozes, kad 
dabartinė mažumos Vyriausybė ne
ištemps iki kitų Seimo rinkimų. 

„Tas prognozes aš pats skaičiau, 
tos prognozės remiasi neteisingomis 
prielaidomis, nežinau iš kur jie iš
traukė tokius skaičius, jog, pavyz
džiui, šiais metais, ekonomikos augi
mas bus 6,5 proc., o kitais metais dar 
sulėtės. Visų pirma, šiais metais mū
sų ekonomikos augimas jau viršija 8 
proc. Kažkodėl Lietuvos statistika 
nepatenka į užsienio žiniasklaidą", 
— teigė premjeras. 

G. Kirkilas pripažino, kad Vy-

JAV ginklų gamintoja ieško 
partnerių Lietuvoje 

Vilnius, liepos 26 d. (BNS) — 
Pasaulinė karinės gynybos pramonės 
korporacija „Armor Holdings" turi 
ketinimų įsitvirtinti Lietuvos rinko-

Šiemet savos produkcijos preky
bos plėtrą planuojanti korporacija 
Lietuvos tekstilės pramonės srityje 
ieško partnerių, kurie galėtų gaminti 
produkciją asmens apsaugos ir gyny
bos reikmėms, pranešė „Armor Hol
dings". 

Pasak bendrovės atstovo Lietu-

riausybei veikti iki kitų Seimo rin
kimų, vyksiančių 2008 metų rudenį 
bus nelengva ir, pasak jo, „de
mokratija yra demokratija". 

„The Economist" tyrimų ir kon
sultacijų padalinys „Economist Intel-
ligence Unit" (EIU) trečiadienį pa
skelbė prognozes, kad socialdemokra
to G. Kirkilo vadovaujama mažumos 
Vyriausybė, šiuo metu turinti opo
zicinės konservatorių partijos para
mą Seime, kelis ateinančius mėne
sius gali jaustis saugi, tačiau neišgy
vens iki kitų parlamento rinkimų. 

EIU ekspertai taip pat prog
nozuoja, kad Lietuvos realaus ben
drojo vidaus produkto augimas, šie
met sulėtės iki 6,5 proc. 

voje Egidijaus Skužinsko, korporacija 
Lietuvą potencialia partnere ėmė lai
kyti po šalies tapimo Europos Sąjun
gos ir NATO nare. 

„Armor Holdings" savo produk
ciją tiekia JAV Didžiajai Britanijai, 
Danijai, Olandijai, Vokietijai, Prancū
zijai, Brazilijai, Kolumbijai, Meksi
kai, Japonijai ir kitoms šalims. 

JAV susivienijimo „Armor Hol
dings" pajamos pernai siekė 2,4 mlrd. 
JAV dolerių. Jos akcijomis prekiauja
ma New York NYSE biržoje. 

Rusų 
Atkelta iš 1 psl. 
priežastis, žurnalistas pamini, kad 
maždaug tais metais „Borisov firma 
galėjo remontuoti ir karinius sraig
tasparnius iš probleminių regionų, ir 
tuomet mūsų herojus pateko į Lietu
vos specialiųjų tarnybų akiratį". 

1998 metais, pasinaudojęs Rusi
jos ekonomine krize, J. Borisov nusi
perka didžiausią Rusijoje sraigtas
parnių remonto gamyklą „Spark", ir 
čia, rašo žurnalistas, prasideda pats 
įdomumas. Ypač straipsnio autorių 
papiktino istorija su Lenkijos sraig
tasparnių remontu: „2004 metais 
amerikiečių kuriama nauja Irako 
kariuomenė panoro nusipirkti 40 ma
lūnsparnių Mi-17. Juos tiekė Lenki
ja, kuri už savo proamerikietišką po
ziciją Irako karo metu gavo iš mario
netinio Bagdadao režimo kelis stam
bius ginklų tiekimo kontraktus. Bet, 
prieš patekdami į Iraką, malūnspar
niai buvo suremontuoti ir moder
nizuoti Rusijos gamykloje 'Spark'!" 

Įdomi politika pas lyg Rusijos, 
lyg Lietuvos pilietį Borisov, ironizuo
ja straipsnio autorius: „oficiali Ru
sijos, jos prezidento Vladimir Putin 
pozicija yra JAV agresijos ir neteisė
tos okupacijos Irake smerkimas, o 
viena kompanija 'Spark' savanaudiš
kai pasiruošusi bendradarbiauti ne
žinia su kuo. Rusijos diplomatai Bag
dade perspėjo, kad kai tik Rusija bus 
pastebėta bendradarbiaujant su ma
rionetiniu Irako režimu, rusų įstaigų 
Irake personalas atsiras pavojuje. 
Jiems grės teroro aktai ir grobimai. 
Taip ir atsitiko - 2006 metais buvo 

puola J. Borisov 
užpultas Rusijos ambasados automo
bilis, vienas darbuotojas nušautas, o 
kiti pagrobti ir po kurio laiko žvė
riškai nužudyti". 

Straipsnyje emocingai aptaria
mas ir J. Borisov dalyvavimas Rolan
do Pakso prezidentavimo istorijoje: 
„Borisov likimas paruošė tokį viražą, 
kuris paprastam mirtingajam nedaž
nai atsitinka: 2001 metais jis susipa
žįsta su perspektyviu Lietuvos poli
tiniu veikėju Rolandu Paksu, greitai 
tampa jo artimiausiu patarėju, o vė
liau ir jo prezidentinės rinkiminės 
kampanijos rėmėju. 

Tapęs šalies prezidentu, Paksas 
2003 balandžio mėnesį suteikia Bo
risov Lietuvos pilietybę, kuri vėliau 
Lietuvos valdžios buvo užginčyta. Vi
dinis skandalas dėl Pakso ryšių su 
malūnsparnių ir ginklų prekeiviu 
greitai vystėsi ir 2004 metais Paksas 
neteko savo posto, tapęs pirmu Euro
pos istorijoje prezidentu, patekusiu į 
apkaltos procedūrą. 

Įdomiausia šioje istorijoje tai, 
kad Paksas buvo vienintelis Baltijos 
šalių prezidentas, kuris bent šiek tiek 
skaitėsi su Rusijos interesais - tar
kim, siekė, kad 'Mažeikių nafta' būtų 
parduota 'LukoiT. Šiandien nuolat 
girdime apie Vakarų politikų ir ver
slininkų operacijas, siekiant sustab
dyti Rusijos verslo ekspansiją į Euro
pą, o juk vienu iš pirmųjų tokių ban
dymų buvo būtent prorusiško Lietu
vos prezidento atstatydinimas, įvy
kęs dėl keistos draugystės su Bori
sov", — konstatuoja straipsnio auto
rius. 

Grigaravičius išsaugojo pareigas 
Atkelta iš 1 psl. 
Pats nori rodyti pavyzdį pavaldi
niams, kad esi ne tik biurokratas, bet 
dar sugebi dirbti ir praktinį darbą. Ir 
tuo metu kaip ir išnyksta tam tikros 
ribos, ir ko gero tas ir įvyko - tarny
binės patalpos, transportas naudoja
mas, ir galima traktuoti ir taip, ir 
taip. Aišku, dėl to labai apgailestauju, 
stengsiuosi ateityje nesudaryti ga
limybės įvairiai traktuoti mano poel
gius", — kalbėjo V Grigaravičius. 

Komisaras skundėsi, kad jam yra 
nemalonu, kad kaltinamas tokiais 
pažeidimais. Jis jau bandė atsistaty
dinti, bet vėliau nusprendė dirbti. 

„Morališkai man labai sunku. 
Dėl to, kas įvyko, kas traktuojama, 
kaip traktuojama, nepatogu buvo 
prieš save, prieš gyventojus. Vadovas 
turi būti pavyzdys gerąja prasme, bet 
kai pateikiami tokie faktai, kilo noras 
pasitraukti. Bet kol bus palaikymas 
šalies vadovo, premjero, vidaus rei
kalų ministro, aš dirbsiu. Kol kas 
toks palaikymas yra", — dėstė V Gri
garavičius. 

Jis leido suprasti tai žinantis, kas 

jį įskundė. Tai pasakyti atsisakė — 
esą galbūt atskleisiantis vėliau. 

„Į šį klausimą nenoriu atsakyti 
dėl tam tikrų priežasčių. Buvo pasi
naudota mūsų pareigūnų informaci
ja, bet tai ruošė ne policijos pareigū
nai. Tiek galiu pasakyti", — sakė V 
Grigaravičius. 

Prezidentas konstatavo, kad mi
nisterijos prastai kontroliuoja sau pa
valdžias institucijas ir jų vadovus. 

„Tai, kad apie aukštų pareigūnų 
daromų pažeidimus sužinoma tik iš 
skundų ar žiniasklaidos, liudija apie 
tokios kontrolės neefektyvumą. Pre
zidentas ragina Vidaus reikalų minis
teriją, taip pat ir kitų ministerijų va
dovybes sustiprinti šią priežiūrą", — 
sakė R. Grumadaitė. 

Prezidento nuomone, kad įstaty
mai yra netobuli, todėl turintieji pri
vilegiją naudotis valdišku transportu 
gali nesunkiai ja piktnaudžiauti, sakė 
R. Grumadaitė. Tad Vyriausybė pri
valo pakeisti esamą tvarką. 

Vyriausybė yra sudariusi darbo 
grupes tobulinti tarnybinių butų bei 
automobilių naudojimo tvarką. 



DRAUGAS, 2007 m. liepos 27 d., penktadienis 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

Britanija sugriežtins sienos kontrolę 

Britanijos premjeras G. Brown planuoja sienos apsaugos reformą. 

Londonas, liepos 26 d. („Reu
te r /BNS) — Naujoji Didžiosios Bri
tanijos vyriausybė nusprendė su
griežtinti sienos kontrolę, taip pat ir 
oro uostuose, ir ketina įvesti bio
metrines vizas nuo 2008 metų kovo, 
trečiadie-nį parlamente pranešė min
istras pir-mininkas Gordon Brown. 

Pirmojoje kalboje saugumo tema 
G. Brown sakė, kad nuo 2001 metų 
Britanijoje buvo 15 mėginimų įvyk
dyti teroro aktus, tad valdžios užda
vinys — sustiprinti silpnąsias vietas, 
pirmiausia — oro uostus ir jūrų uos
tus. 

Vyriausybė numato įvesti visų 
atvykstančių keleivių elektroninį 
skenavimą ir sukurti vieną bendrą 
pasienio tarnybą. 

Ši žinyba atliks visas funkcijas, 
kurios dabar paskirstytos tarp imi
gracijos ir vizų tarnybos ir muitinės. 
Apskritai su šiuo siūlymu sutinka ir 
didžiausios opozicinės šalies partijos 
— Konservatorių ir Liberalų demo
kratų. 

Pasienio žinybos tarnautojai, pa
sak premjero, gaus naują uniformą ir 
bus „gerai pastebimi" uostuose, oro 
uostuose bei geležinkelių stotyse, per 
kuriuos į britų salas atvyksta užsie
niečiai. 

Vyriausybės pareigūnai jau gavo 
užduotį parengti atitinkamą praneši
mą iki spalio, pažymėjo premjeras, 
kad nebūtų vilkinamas žinybos stei
gimas. 

Toriai ir liberalai demokratai, iš 
esmės pritardami jo sumanymui, vis 
dėlto nepraleido progos nurodyti vy
riausybės plano trūkumų. 

„Nauja forma — tai dar ne nauja 
tarnyba", — pareiškė šešėlinis vidaus 
reikalų ministras, konservatorius 
David Davis. O liberalas demokratas 
Niek Clegg pažymėjo, kad pavojinga 

steigti „palengvinto varianto pasie
nio tarnybą — be policijos įgaliojimų 
ir neįtraukus jos į transporto policijos 
sudėti". 

Į tai G. Brown atsakė, kad „pa
sieniečiai gaus imigracijos tarnybos, 
muitinės ir policijos įgaliojimus tirti 
ir sulaikyti žmones, įtariamus imi
gracijos, muitinės ar baudžiamųjų 
įstatymų pažeidimu". 

Be to, jis pabrėžė, jog būtinos 
griežtesnės priemonės, kad įtariami 
terorizmu žmonės negalėtų patekti į 
Jungtinės Karalystės teritoriją, ir čia, 
ministro nuomone, gali padėti visų 
keleivių, įvažiuojančių į šalį ir išva
žiuojančių iš jos, elektroninis skena-
vimas. 

Jeigu G. Brown planas bus įgy
vendintas, jau 2008 metų kovą visose 
Britanijos išduodamose vizose bus 
nurodyti įvažiuojančiojo biometriniai 
duomenys. 

Lygiagrečiai — įgyvendinant pla
tesnes kovos su terorizmu priemones 
— premjeras pasiūlė pakeisti proce
dūrą, pagal kurią teismai nagrinėja 
įkalčius, gautus klausantis pokalbių 
telefonu ir perimant informaciją kito
mis elektroninio ryšio priemonėmis. 

Šiuo klausimu, pridūrė G. 
Brown, vyriausybė sieks „visų partijų 
sutarimo". 

Jis kalbėjo ir labiau ginčijamu 
klausimu — apie galimybes pratęsti 
įtariamųjų kardomojo sulaikymo iki 
oficialių kaltinimų jiems pateikimo 
terminą, kurį dabar Britanijoje su
daro 28 paros. 

Vyriausybė mano, kad šį terminą 
reikia dvigubai pailginti. 

Nuo 2001 metų Britanijoje buvo 
15 mėginimų įvykdyti teroro aktus, ir 
nuo šių metų pradžios 30 žmonių pri
pažinti kalti pažeidę kovos su teroriz
mu įstatymus. 

„Al Qaeda" slėptuvės — neprieinamos 
Washington, liepos 26 d. („Reu-

ters"/BNS) — „Al Qaeda" slėptuvės 
Pakistano šiaurės vakaruose didžia 
dalimi yra neprieinamos išorės pajė
goms ir jų greitu laiku turbūt ne
likviduos nei JAY nei pakistaniečių 
kariškiai, trečiadienį sakė aukšti 
amerikiečių žvalgybos pareigūnai. 

Per svarstymą JAV Atstovų Rū
muose Pentagono žvalgybos vadovas 
James Clapper sakė, kad Jungtinės 
Valstijos nesutinka sėdėti sudėjusios 

rankas, kai šis kovotojų tinklas, kalti
namas dėl rugsėjo 11-osios atakų 
New York bei Washington, atgauna 
jėgas Šiaurės Vaziristane. Tačiau J. 
Clapper, kuris yra gynybos sekreto
riaus pavaduotojas žvalgybai, užduotį 
eliminuoti „ai Qaeda" įtaką tame re
gione pateikė kaip ilgalaikį projektą, 
kuris priklausytų nuo JAV ekono
minės pagalbos vietos gyventojams ir 
karinės pagalbos, įskaitant modernią 
žvalgymo įrangą Pakistano pajėgoms. 

EUROPA 

ROMA 
Europos pietryčiuose, kuriuos 

užplūdo karščiai, ketvirtadienį tebe
galioja aukšto laipsnio pavojus, o ap
linkosaugininkai dėl daugelio Italijo
je siaučiančių gaisrų kaltina pade
gėjus. Italijoje per tris pastarąsias sa
vaites išdegė mažiausiai 4,500 ha 
saugomų plotų, skelbia aplinkosau
gos organizacija WWF. „Dauguma 
pastarųjų kelių dienų gaisrų buvo 
kriminalinio pobūdžio, — sakoma 
WWF pareiškime. — Gerai žinoma, 
kad gaisras beveik visada padeda at
sikratyti medžių bei kitų natūralių 
kliūčių ir padaryti vietos naujiems 
viešbučiams, viloms ar ganykloms". 
Labiausiai nukentėjusioje Vengrijoje, 
kur praėjusią savaitę dėl karščių mi
rė iki 500 žmonių, pagaliau gerokai 
atvėso. 

VARŠUVA 
Lenkijoje po penkerių metų gali 

pritrūkti elektros energijos, progno
zuoja šalies Ūkio ministerija. Pasak 
specialistų, Lenkija šiuo klausimu 
negali būti saugi, rašo dienraštis 
„Gazeta Wyborcza". Spartus ekono
minis vystymasis šalyje reikalauja vis 
daugiau elektros energijos, kurios su
naudojimas kasmet padidėja 3-4 
proc. Vien Varšuvoje jos sunaudoji
mas 2005-2007 metais išaugo 20 pro
centų. Tuo tarpu Lenkijos elektrinės 
„byra" tiesiog akyse — 40 proc. iš jų 
veikia daugiau kaip 35 metus. Per pa
staruosius 10 metų Lenkijoje pasta
tyta vos viena nedidelė elektrinė Zie-
liona Gūros mieste. 

MINSKAS 
Baltarusijos prezidentas Alek-

sandr Lukašenko pavadino „kvailu 
projektu" Rusijos ketinimus per Bal
tijos jūrą tiesti dujotiekį į Vokietiją. 
„Tai lyg keliais per purvą vietoj to, 
kad bateliais žygiuoti per kilimą. Tie, 
kas tokį projektą išmastė, akivaiz
džiai neturi kur pinigų dėti", — pa
reiškė A. Lukašenko. Anot A. Luka
šenko, Rusija „neturi problemų dėl 
naftos ir dujų tranzito per Baltaru
siją". „Gerokai pigiau transportuoti 

čia nei per kitas valstybes, jau ne
kalbant apie naują dujotiekį Baltijos 
jūros dugnu", — pabrėžė Baltaru
sijos prezidentas. 

JAV 

WASHTNGTON, DC 
Demokratų partija, turinti dau

gumą JAV Kongrese, pateikė į JAV 
Kongreso Atstovų Rūmus naują įsta
tymo projektą dėl Amerikos kariuo
menės išvedimo iš Irako, žengdama 
dar vieną žingsnį nutraukti itin ne
populiarų karą. Balsavimas vyks kitą 
savaitę, ir kaip mano įstatymo pro
jekto autorius demokratas John 
Murtha, jis turi galimybių būti pri
imtas, nes ir Rūmų Respublikonų 
frakcijai ima nusibosti karas, gre
siantis šiai partijai dideliais nemalo
numais per artėjančius rinkimus. J. 
Murtha įstatymo projekte numatoma 
pradėti JAV kontingento išvedimą iš 
Irako per du mėnesius nuo to laiko, 
kai jį patvirtins abeji Rūmai. 

RUSIJA 

MASKVA 
Rusija Irano pirmąją atominę 

elektrinę paleis kitų metų pradžioje, 
sakė Rusijos užsienio reikalų vicemi
nistras Sergej Kisliak. Jo komentaras 
prieštarauja rusų subrangovo trečia
dienį padarytam pareiškimui, kad 
nėra galimybių paleisti elektrinę iki 
2008 metų rudens. Rusija Bušehro 
atomine elektrine naudojosi kaip 
santykių su Teheranu svertu. Mask
vos ir Teherano santykiai šiemet at
šalo po ginčo dėl praleistų atlyginimų 
už šios elektrinės Irano pietvakariuo
se statybą. 

AZIJA 

SEULAS 
Abiejų Korėjų aukšto lygio ka

rinės derybos ketvirtadienį nutrūko 
dėl nesutarimų ginčijamos jūrų sie
nos klausimu. „Priėjome prie išva
dos, kad mums daugiau nereikia tų 
bevaisių derybų", — per posėdį sakė 
Šiaurės Korėjos delegacijos vadovas 
generolas leitenantas Kim Yong-
Chol. Išraudęs Kim Yong-Chol užsi
puolė Pietų Korėją dėl to, kad ji ven
gia diskusijų dėl „neteisėtos" demar
kacinės linijos pakeitimo. 
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BEISBOLAS 

LIETUVOS JAUNŲJŲ BEISBOLININKŲ 
PERGALĖ ITALIJOJE 

EDVARDAS ŠULAIT1S 

Tomas ir Gytis Petkai. 

Lietuvių jachta - „Vytis" 
laimėjo dvi pirmąsias vietas 
EDVARDAS ŠULA1T1S 

Liepos 18 d. pasibaigusios 99-
osios „The Chicago Yacht" lenktynės 
iš Čikagos į Mackinac salą Michigan 
ežeru vienintelei lietuvių jachtai 
„Vytis" buvo sėkmingos. Ji buvo pir
moji regatoje „Mackinac Cup Divi-
sion", taip pat 1 vietą užėmė „J/105 
Class" jachtų varžybose. 

Šiuo laimėjimu džiaugiasi „Vy
ties" savininkai broliai Tomas ir 
Gytis Petkai bei kiti penki jos įgulos 
nariai: jų pusbrolis Jonas Mažeika, 
Tomo sūnėnas ir krikšto sūnus Keith 
Krause, Andrius Soltys, Steve Druz-
bicki ir Michael Collins. 

Gerai žinomas advokatas 

MBA įgijo Loyola University, dirba 
akcijų brokeriu Raymond James fir
moje Čikagoje. Yra vedęs, jo žmona 
Grasilda Reinytė, augina tris vaikus 
— Antaną 21, Kristiną — 20 ir Juliją 
16 metų amžiaus. Jo namai La 
Grange Park, IL. 

Prie laivo paruošimo lenktynėms 
dirba jų brolis Saulius, kuris varžy
bose nedalyvauja. 

Yra iškovoję daug 
priziniu vietų 

Iš jų amžiumi vyriausias, 54 me
tų, yra Tomas Petkus, kuris, 1979 m. 
baigė teisės mokslus ir šiuo metu dir
ba partneriu advokatų firmoje Tobin 
Petkus & Munoz, L.L.C., įsikūrusioje 
Čikagoje ir Washington, DC. 

Jis buriuoja jau daugiau negu 45 
metus. Pradėjo būdamas labai jau
nas, buriavo mažais laivais. Kada jo 
dėdė dr. Pranas Mažeika kartu su dr. 
Aglinsku nusipirko 37 pėdų ilgumo 
laivą, Tomas pradėjo dalyvauti dide
lių laivų lenktynėse Michigan ežere. 
Pirmą kartą į Mackinac salą nu
plaukė prieš beveik 40 metų — 1968 
m. Baigęs mokslus, Tomas įsigijo 28 
pėdų ilgumo burlaivį ir su juo leis
davosi į lenktynes. Paprastai per 
metus jis dalyvauja 35—40 regatų, o 
lenktynėse praleidžia 45—50 dienų. 

Tomas vedęs, jo žmonos vardas 
Karolina, vaikų neturi, gyvena Wil-
mette, IL. 

Brolis Gytis — brokeris 

Jo brolis Gytis yra 51 metų am
žiaus. Gytis turi magistro laipsnį — 

Paklausus Tomo apie ankstes
nius jo laimėjimus, jis taip atsakė: 

„Mes esame laimėję daug varžy
bų. Čikagoje vyksta čempionatas, 
kuris vadinasi 'Boat of the Year'. 
Jame dalyvauja tik Čikagos laivai. 
Pernai šiose varžybose iš 27 laivų 
'Vytis' laimėjo I vietą. Mūsų klasėje 
(ji yra J/105) mes 'Boat of the Year' 
lenktynėse prizines vietas esame 
laimėję jau turbūt 12 kartų. 

Dalyvaujame ir 'Best of Lake 
Michigan' čempionate, kuris yra žy
miai didesnis. Pernai jame irgi bu
vome pirmi. O prizines vietas čia 
užėmėme turbūt penkiolika kartų iš 
eilės. 

Taip pat lenktyniaujame ir 
'Oueen's Cup', 'Admiral Cup', 'Tri — 
State', 'Hamilton Cup' ir kitose 
varžybose. Ir čia esame sugriebę 
nemažai prizinių vietų. 

Mūsų klasė yra J/105 ir joje visi 
laivai yra tokie patys, su tokiomis pat 
burėmis bei įrengimais. Taisyklės 
neleidžia nieko keisti. Kitos klasės 
turi skirtingus laivus ir plaukiant 
regatose yra naudojami 'hendikapai', 
kai silpnesni laivai gali dalyvauti tose 
pačiose varžybose su stipresnais. 
Mackinac regate kaip tik tokius 
'handikapus' naudoja!" 

Lietuvos jaunieji beisbolininkai, 
žaidę Europos kvalifikacinėse pir
menybėse Italijoje, vienas jų laimėjo, 
o kitose iškovojo II vietą. Pagrindinį 
laimėjimą lietuviai sugriebė liepos 22 
d., kuomet nugalėję vokiečius iškovo
jo teisę vykti į JAV žaisti pasaulio pir
menybėse. 

Europos jaunučių grupės čempi
onate Lietuvos 15-mečių rinktinė, 
pogrupio varžybose nepralaimėjusi 
nė vienerių rungtynių, finale iki 
dviejų pergalių nusileido Italijos 
ekipai ir užėmė II vietą. Šis lietuvių 
pasiekimas Lietuvą įrikiavo į 8 pajė
giausių Europos komandų gretas, 
kurios 2008-aisiais rungtyniaus dėl 
Europos jaunučių čempionato meda-
lių. 

Pernai Lietuva panašiose varžy
bose buvo likusi paskutinėje vietoje, o 
šiemet žengė didžiulį žingsnį į priekį 
— to iki šiol nėra pasiekusi jokia kita 
Lietuvos beisbolo komanda. 

Kaip iš Italijos pranešė vienas 
Lietuvos jaunųjų beisbolininkų va
dovų Virmidas Neverauskas, Italijoje 
taip pat rungtyniavo ir kiek vyresnių 
berniukų (iki 16 m. amžiaus) rink
tinė. Ji čia varžėsi dėl teisės dalyvau
ti „Little League World Series" fi
nale, kuris bus žaidžiamas JAV rug
pjūčio mėnesio viduryje. 

Liepos 17-22 dienomis Nettuno 
mieste Italijoje įvykusių varžybų 
finale Lietuvos atstovai užėmė I 
vietą, nugalėję Vokietiją 8:7. Pelniusi 
šią pergalę, lietuvių jaunimo koman
da pateko į pasaulinį turą, įvyksiantį 
rugpjūčio 11-19 dienomis JAV, Ban-
gor mieste, Maine valstijoje (netoli 
Boston). 

Nettuno mieste Italijoje ši lietu
vių komanda sužaidė 8 rungtynes. 

Jau po pirmųjų susitikimų, kuriuose 
buvo įveikta Italija 12:7 ir Prancūzija 
15:8, tapo aišku, kad Lietuva gali 
patekti į finalą. Taip ir įvyko: nors iki 
jo ir buvo pralaimėtos kelios rung
tynės, tačiau finalas pasiektas. Čia 
lietuviams stipriai pasipriešino vo
kiečiai, tačiau po sunkios kovos ir jie 
buvo įveikti 8:7. 

Liepos 22 d. įvykusiame finali
niame susitikime žaidė šie žaidėjai: 
D. Vilbikas, J. Zinkevičius, E. Matu
sevičius, A. Augustinas, L. Bradaus-
kas, E. Kalanta, V Krukis, A. Jasins-
kas, A. Dankovskis, L. Deksnys, D. 
Neverauskas, D. Jacevičius. Daugu
ma šių dviejų komandų narių praė
jusį pavasarį buvo atvykę į JAV ir čia 
laimėjo turnyrą St. Louis, Missouri. 
Jie taip pat vienas rungtynes žaidė ir 
Čikagos apylinkėse, čia praleido ke
lias dienas, pabendravo su vietos lie
tuviais. 

Pavasarinėje išvykoje Amerikoje 
jaunieji lietuviukai žaidė „Vilniaus 
vilkų" klubo vardu. Tokiu pat vardu 
jie rungtyniavo ir Italijoje. Beje, ant
rasis turnyras, kuriame žaidė mū
siškiai, vadinosi „senior", nes jame 
buvo ir vyresnio amžiaus berniukų. 

Netrukus jaunieji beisbolininkai 
atvyks į JAV rytinį pakraštį jau ge
rokai atsakingesnėms varžyboms. 
Čia jų lauks komandos iš Pietų, Vi
durio Amerikos ir JAV Rytų ir Piet
vakarių. 

Lietuviai bus vieninteliai Euro
pos atstovai. 

Beje, kai trečiadienį, liepos 25 d., 
jie grįžo į Lietuvą, jiems Vilniaus oro 
uoste buvo suruoštas įspūdingas 
sutikimas. 

Dabar lauksime jų pasirodymo 
Dėdės Šamo žemėje. Atrodo, kad kai 
kurias jų rungtynes galėsime pama
tyti ir televizorių ekranuose. 

* * * 

Tomas Petkus pažymėjo, kad 
„Vytis" per 12 savo gyvavimo metų 
su dabartine jos įgula yra laimėjusi 
daug visokių prizinių dovanų. Tarp 
jų — lėkščių, taurių, vazų, laivų mo
delių ir kt. 

Laimėjus šias dvi pergales, „Vy
ties" savininkai tuoj pat gavo taip 
vadinamas „brag flags". Tikrai prizai 
jiems bus įteikti per varžybų pokylį, 
kuris Įvyks šio sezono pabaigoje, lap
kričio mėnesį. 

Linkime „Vyties" jachtai ir jos 
Įgulai dar ilgus metus gerai plaukioti 
ir garsinti lietuvių vardą. 

Sutikimas Vilniaus oro uoste. 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

PASLAUGOS 
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Vilma Jarulienė. 
Virginija Smuikaitienė 
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DU SIMTfil METCĮ NUO TILZES 
SUTARTIES 

Napoleonas ir Lieluua 
AIHCSAS VITKUS 

Nr.2 

Napoleonas, Įveikęs kitas Euro
pos valstybes, savo tris brolius, 

Joseph, Louis ir Jerome, pasodino ka
raliais į Neapolio, Olandijos ir Vest
falijos sostus. 

Nugalėjęs prie Austerlitz ir Je
nos, Napoleonas iš Prūsijos teritori
jos patraukė į buvusią Lenkijos teri
toriją, kuri trečiojo Lietuvos—Len
kijos valstybės padalinimo metu buvo 
atiduota Prūsijai. Čia jį džiaugsmin
gai sutiko lenkai, kurių jis nenuvylė, 
1806 lapkričio 17 d. prūsų valdomą 
teritoriją pavadinęs nauja Varšuvos 
kunigaikštyste, jai laikinu valdovu 
paskyręs saksų karalių Friedrichą 
Augustą. Atsirado viltis, kad kas nors 
panašaus įvyks ir Lietuvoje, jei ne 
tuojau, tai gal kiek vėliau. Tuo laiku 
rusai visą Lietuvos teritoriją jau buvo 
padalinę į dvi gubernijas — Vilniaus 
ir Gardino, nors Lietuvos vardas dar 
buvo paliktas. 

Atkūrus Varšuvos kunigaikštys
tę, sukruto ir Lietuvos bajorija, kuri 
pas Napoleoną į Tilžę pasiuntė savo 
delegaciją. Visoje Lietuvoje kilo entu
ziazmas griebtis ginklo ir ruoštis bū
simai kovai. Deja, iš to nieko konkre
taus neišėjo, nes tuo laiku Napoleo
nas dar negalvojo kariauti su Rusija, 
nors naujausi Napoleono laimėjimai 
vėl pažadino Lietuvos išsilaisvinimo 
viltį ir net mintis apie baudžiavos 
panaikinimą. 

Varšuvos kunigaikštystės sukūri
mas nepatiko nei prūsams, nei ru
sams. Jau tų pačių metų gruodį į Var
šuvos teritoriją įsiveržė naujos rusų 
jėgos, šiek tiek padedamos dar pilnai 
neatsigavusių prūsų dalinių, sumuš
tų prie Jenos. Po kelių mažesnių 
susidūrimų, 1807 m. vasario 8 d. prie 
Elyau miestelio Rytų Prūsijoje įvyko 
stambus mūšis, aiškiai nenulėmęs nė 
vienos pusės pergalės. Kitą vasarą, 
1807 m. birželio 14 d. įvyko lemiamas 
mūšis prie Friedland, kur prancūzai 
neteko tik 1,400 karių, o rusai net 
15,000. Rusų kariuomenės likučiai 
pasitraukė į Rusijos gilumą, ir jau po 
kelių dienų caras Aleksandras I, 
suprasdamas savo sunkią padėtį, Na
poleonui pasiūlė derybas. 

Abu imperatoriai susitiko birže
lio 25 d. ant laikino per Nemuną per
mesto tilto prie Tilžės (vok. Tilsit, 

dabar — Sovetsk) miesto. Rusai turė
jo pripažinti naujai atkurtą lenkų 
Varšuvos kunigaikštystę, o Danzig 
(Gdansk) tapo laisvu miestu. Alek
sandras I turėjo prižadėti prisidėti 
prie Napoleono vedamos Anglijos 
blokados ir uždaryti savo uostus vi
siems Anglijos laivams. Už visa tai 
Rusija gavo tik mažutį Rytprūsių 
kampelį. 

Tų pačių Tilžės derybų metu 
Napoleonas pasiūlė carui prijungti 
prie Rusijos visą Klaipėdos sritį, Ne
muną laikydamas natūralia dviejų 
didžiųjų valstybių siena. Aleksandras 
I to pasiūlymo atsisakė, greičiausiai 
dėl savo simpatijos gražiajai Prūsijos 
karalienei Louise, su kuria jie susi
rašinėjo. Jei Aleksandras būtų tą pa
siūlymą priėmęs, Klaipėdos kraštas 
jau nuo tada gal būtų tapęs neginčija
ma ir integralia Lietuvos dalimi. 

Taip Prancūzija ir Rusija atei
nantiems penkeriems metams tapo, 
nors ir nelabai draugiškomis, bet lyg 
ir sąjungininkėms prieš Angliją. Tuo 
tarpu Austrija, jau šiek tiek atsiga
vusi nuo buvusių pralaimėjimų, nu
tarė skelbti Prancūzijai karą, tikėda
masi iš jos jungo išvaduoti savo 
„brolius" vokiečius Bavarijoje. 

Atrodė, kad tani bus gera proga, 
nes 1809 metais Napoleono kariuo
menė vedė sunkias kovas Iberijos 
pusiasalyje, kur buvo išsikėlę anglai, 
norėję ispanams ir portugalams pa
dėti išvyti okupantus prancūzus iš 
viso pusiasalio. Ką turėjo daryti caras 
Aleksandras? Juk jie savo 1807 m. 
sutartyje su Napoleonu buvo paža-

• dėjęs prancūzams pagalbą, jei austrai 
kada nors vėl išeis į žygį prieš pran
cūzus. 

Bet carui rūpėjo kaip nors pa
glemžti austrams priklausiusią Gali
cijos dalį, o, svarbiausia — vėl savo 
„globon" paimti Varšuvos kunigaikš
tystę. Todėl, nors caras prižadėjo Na
poleonui, kad jis energingai žygiuos 
prieš austrus, jis tuo pačiu laiku slap
tai leido austrams žinoti, jog jis vengs 
su jais bet kokios konfrontacijos. Vis 
dėlto, Napoleono raginamas, Alek
sandras pasiuntė į Galicijos frontą 
60,000 rusų karių, kuriems buvo 
įsakyta vengti susikibti su austrais. 

B u s d a u g i a u . 

Stuburo i r skausmo l igos ] Į š i r d i e s i r k r a u j a g y s l i ų 
l i g o s JONAS V.PRUNSKIS, MD 

TERR1 DALIAS PRUNSK1S, MD 
VIKDUGARMD 
Illinois Pain Institute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 
Elgin: 847 -289 -8822 

McHenry: 815 -363-9595 
Ele Grove: 847-718-1212 
www.i l l inoispain.com 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel . 773-471-3300 

D a n t ų g y d y t o j a i 

V i d a u s l i g o s 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sis. 5 Ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

S.C. 

D R . J O V I T A K E R E L I S 
DANTŲ GYDYTOJA 

9 5 2 5 S.79 th Ave. , Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Akių ligos 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ UCOS-CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prienamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 VV. 103 SL, Oak. Lavvn, IL 
55 E. VVashlngton, Sulte 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422^8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

KAIP KALBAME 
AURELIJA TAMOŠIŪNAITĖ 

Kas y ra vertiniai ir kodėl 
jų vengiame? 

Vertiniai - tai žodžiai, kurie yra 
sudaryti kitų kalbų pavyzdžiu. Jeigu 
tokių žodžių daryba atitinka lietu
vių kalbos dėsnius, tokių žodžių var
tosena yra t inkama. Pavyzdžiui, 
taip lietuvių kalboje įsigalėjo ver
tiniai apl inkybė, asmenybė, 
į spūdis , |vadas, l a ik raš t i s , pra
monė, sąž inė , tarptautinis ir kt. 
Ne vienam šie žodžiai turbūt tokie 
artimi ir tokie „lietuviski*, kad net 
ir nejaučiamas jų svetimumas. 
Tačiau yra ir tokių vertinių, kurių 
daryba prieštarauja mūsų kalbos 
dėsniams. Tokie vertiniai vadinami 
vertalais. Jie gali būti tiek viena-
žodžiai, tiek kelių žodžių. Norėčiau 
toliau pavardinti keletą ir mūsų 
spaudoje labai dažnai pasitaikančių 
vertalų (daugiausia iŠ slavų kalbų), 
kurių mums derėtų vengti ir nevar
toti. Venkime žodelio v ienok (plg. 
lenkų jednoko, rusų - odnako), 
juk turime gražių lietuviškų žodelių 
bet, tačiau, v i s dėlto; 

neuži lgo - (plg. rusų nezadol-
go) n e t r u k u s , tuo jau , g re i ta i ; 

ge rbūv i s - gerovė ; 
i š s i r e i š k i m a s , i š s i r e i k š t i 

(plg. rusų vyroženije) - posakis , 
p a s a k y m a s , pa saky t i , t a r t i ; 

l i e t s a rg i s - s k ė t i s ; 
ž i n g e i d u s - s m a l s u s . 

Kas i r ku r te lpa 

Neretai skaitydami mums at
siųstus la iškus i r s t ra ipsnius 
sutinkame tokius posakius: t i lpo 
„Drauge*, t i lpo spaudoje, t i lpo 
m ū s ų la ikraš ty je . Lietuviškoje 
spaudoje dažnai rašoma „patalpinti 
į internetą, spaudą, laikraščius". 
Tačiau ar t ikrai straipsnius, skel
bimus, rašinius reikia talpinti? Tuo 
labiau internete, k u r vieta kol kas 
neribojama. J u k ten nereikia nieko 
„daryti, kad tilptų". Nors „Lietuvių 
kalbos žodyne" (vrww.lk2.lt) trečioji 
t i lpt i reikšmė pateikiama „būti įdė
tam, išspausdintam", tačiau ji pa
siskolinta iš slavų kalbų: plg. „po-
mestit v gazete" - „patalpinti laik
raštyje", tad nevartotina. Juk pui
kiai lietuviškai galime pasakyti, kad 
laikraštyje, in te rne te buvo įdėta, 
paskelbta, išspausdinta žinutė, 
straipsnis ar skelbimas. O straipsnis 
ar skelbimas laikraštyje, žurnale 
galės tilpti tik tada, jei jis nebus per 
ilgas. Tad venkime šios t i lpt i , 
t a lp in t i vartojimo klaidos, ku r i 
įtraukta į Didžiųjų kalbos klaidų 
sąrašą. 

m 
I!»:M1HHII 

3B 
"ei. 773-476-2242 

MARGUTIS II 
LIETUVIŲ RADIJO LAIDOS 

1450 AM banga iš WCEV stoties 
KLAUSYKITE K IEKVIENĄ V A K A R Ą 

n u o 8 v a i . v . i k i 8 : 4 5 v a i . v . 
AMERIKOS LIETUVIŲ RADIJO LA IDAS G A L I T E GIRDĖTI 

INTERNETU www.wcev1450.com 
Napoleonas mūšyje prie Jenos. Dailininkas Horace Vernet 

http://www.illinoispain.com
http://vrww.lk2.lt
http://www.wcev1450.com
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NIJOLE GAŠKAITE - RAŠYTOJA 
ISTORIKE% PATRIOTBJ 

? 

POVILAS VAIČEKAUSKAS 

Nijolės Gaškaitės „Pasipriešini
mo istorijoje" aprašomi įvykiai pana
šūs į Kristaus kančios istoriją — lie
tuviškasis variantas. Mirties ir gyvy
bės procesija, kaip rašė J. Lukša: 
„Broli, sese, — argi ne Golgotos ste
buklas kartojasi mūsų žemėje? Ar Tu 
nekalamas prie Kryžiaus, kad išsi
žadėtum savo tėvų gyvenimo?... 
Tikėjimo, o toliau kalbos, Tėvy
nės?..." („Skirmantas", 222 psl.). 

Apie ateistini komunizmą ir jo 
pasekmes, jau 1937 m. kovo 19 d. Sv. 
Juozapo'dienoje, popiežius Pijus XI 
savo enciklikoje „Divini Redemp-
toris" įspėjo pasauli apie baisiausią 
pražūtį ir nelaimes, į kurias veda šis 
kelias. 

Apie pragarišką komunizmo kil
mę — nekalbėsiu apie Leniną, Sta
liną — jų ateistinės pažiūros visiems 
žinomos — bet apie jo pradininką 
Marksą... Komunizmo šmėkla klai
džioja po Europą, Komunizmo Mani
festas... 1847 m. savo poemoje „The 
Player" rašo: „Pragariški garai ap
temdė mano smegenis ir aš einu į pa* 
mišimą, mano širdis yra visiškai pa
keista. Matot šį kardą — tamsybių 
kunigaikštis j j man perdavė ir man 
diriguoja ir duoda ženklus, netgi 
daug drąsiau aš šoku mirties šokį..." 
(psl. 74, Sent to Earth, by Michael 
Brown). Arba kitoje poemoje „The 

v 

Pale Maiden": „Sis dangus man atim
tas, aš žinau gana gerai, mano siela 
kitąsyk buvusi ištikima Dievui, aps
pręsta dabar pragarui..." 

Šioje pasipriešinimo sovietams 
istorijoje, mums, likusiems gyvais po 
visų kančių ir Sibiro kalėjimų, Gol
gotos kelyje buvo leista aiškiau sup
rasti komunizmą kaip nuodėmę, kad 
nuodėmė tikrai yra visokios žmo
giškos niekšybės, neteisingumo, prie
spaudos, kančios ir mirties giliausioji 
versmė!... 

Baisi ir protinga dvasia, susinai
kinimo ir nebūties dvasia, kaip ją 
įvardijo Dostojevskij savo „Broliuose 
Karamazovuose", gundė lietuvių tau
tą, gundė ir Lietuvos partizanus: 
„Visa tai aš Tau atiduosiu, jei par
puolęs ant žemės pagarbinsi mane..." 
(Mt. 4, 9). Deja, daugelis parpuolė. 
Knygoje „Pasipriešinimo istorijoje 
1944—1953 metai" surasime ir tuos, 
kurie to nepadarė; tai vysk. Teofilių 
Matulionį, vysk. Pranciškų Rama
nauską, vysk. Vincentą Borisevičių, 
arkivysk. Mečislovą Reinį, daugelį 
kunigų ir pasauliečių tikinčiųjų, dau
gybę partizanų, kurių atsakymas 
buvo: „Viešpatį savo Dievą tegarbink 
ir Jam vienam tetarnauk!" (Mt. 4, 
10). Įdomu tai, kad Lietuvos katalikų 
bažnyčios skundą—laišką popiežiui 
Pijui XII 1948 m. išgabeno Skirman
tas ir Mažylis, o jau 1949 m. liepos 1 
d. pasirodė popiežiaus ekskomunika 
katalikams, kurie eina kartu su ko
munistais... 

Popiežius Pijus XII 1943 m. 
birželio 29 d. paskelbė dogmą „Baž
nyčia kaip mistinis Kristaus kūnas". 
Skaitant „Pasipriešinimo istoriją 
1944—1953 metai", krinta į akis pa
ralelė „Aš esu vynmedis, o jūs šake
lės"... (Jn. 15, 5). Arba, šiurpas pa
gauna skaitant, kai kun. Lelešius-
Grafas ant kelmo aukoja šv. Mišias ir 
taria: „...tai yra mano kūnas, kuris 

Istorikė, rašytoja, patriotė Nijolė 
Gaškaitė-Žemaitienė. 

bus išduotas..." Kiek partizanų buvo 
išduota? Kiek jų kūnų buvo paguldy
ta Lietuvos miestelių, bažnytkaimių 
turgų aikštėse ant akmeninio grindi
nio?... Kažin, ar nebus taip, kad lietu
vių tauta pirmoji tos paskelbtos dog
mos tiesą iškėlė, viso krikščioniško 
pasaulio akivaizdoje? 

Arba vėl, žiūrint Mel Gibson gar
sųjį filmą „The Passion of the Christ", 
kuriam sukurti autorius panaudojo 
daugybę pirmųjų amžių krikščiony
bės metraščių, apokrifų ir kt. doku
mentų, man analogiją sukelia tokios, 
atrodo, nežymios detalės, labai para-
leliškos lietuviškajam Golgotos va
riantui. Būtent, kai Marija su Mag
dalena priima iš Piloto žmonos Klau
dijos drobules, kuriomis atsiklaupu
sios moterys „sugeria drobulėn Jė
zaus kraują prie plakimo stulpo". 
Penkių sūnų partizanų motina Luk
šienė susėmė savo vyriausio sūnaus 
Jurgio sukrešėjusį kraują į savo 
skarelę-skepetą kartu su lauko že
mėmis, kur jis buvo nužudytas, ir pa
laidojo savo darželyje šalia jurginų... 
Arba vėl tame pačiame filme, apie 
kurį popiežius Jonas Paulius II yra 
pasakęs — „matyt, panašiai taip ir 
buvo", Kristus, susitikęs Kryžiaus 
kelyje su savo Motina, prie Jos pri
siglaudęs sukruvintu, iškankintu 
veidu, taria: 'Motina, štai aš dabar 
darau visa nauja!...'" Pijaus XI encik
likoje apie ateistinį komunizmą „Di
vini Redemptoris" kalbama: „Kai šių 
žemės pranašų skelbiama laisvės ir 
žadamas rojus paskęsta žmonių aša
rose ir kraujyje, mūsų širdys tikėjimo 
pakeltos mato naują dangų ir naują 

žemę ir pildosi pranašystė — štai aš 
dabar darau visa nauja..." Si Nijolės 
Gaškaitės knyga ir atskleidžia lietu
vių tautos istorijoje tai, ko iki tol ne
buvo. 

Jaunieji lietuviai istorikai Ričar
das Cekutis, Dalius Žygelis interneto 
puslapiuose rašo, kad istoriniai tyri
mai niekada nebus baigti, nes kiek
viena karta vistiek naujai žiūrės į 
istoriją ir į tą laiką, kai vyko šitie 
skaudūs įvykiai. Manau, kad tikriau
sią savo tautos istoriją išvysime am
žinybės šviesoje be jokių tyrinėjimų 
Paskutiniame teisme. 

Prof. dr. Egidijus Aleksandra
vičius pirmajai šios knygos laidai pa
rašė kreipimąsi i atviros atminties vi
suomenę kai ką kontroversiškai sup
rantamą ir labiau peršantį visos tos 
kovos suprantamesni istorijos vaizdą 
ir variantą, kurį siūlo garsi knyga 
„Pavargęs herojus". Ją parašė išeivi
joje ir Lietuvoje žinomas gabus žur
nalistas, buvęs „Akiračių" redakto
rius, aktyvus Santaros-Šviesos vei
kėjas, neseniai miręs Liūtas Mockū-
nas. Dėl šio pareiškimo LLKS posė
dyje pagrįstai buvo piktinamasi, ro
dos, buvo skelbta ir spaudoje. Aš as
meniškai esu įsitikinęs, jog abu anks
čiau minėti asmenys visa tai padarė 
iš paprasčiausio nežinojimo. Juk, 
pvz., negalima žvelgti, sakykim, kad 
ir į Leonardo da Vinči paveikslą 
„Paskutinė vakarienė" ir jame matyti 
tik neigiamą herojų — Judą Iskari-
jotą, o nematyti vienuolikos kitų 
apaštalų ir svarbiausiai — centrinės 
figūros — Jėzaus Kristaus. 

„Jeigu nėra žmonių, kurie mirš
ta už tautą — miršta pati tauta" — 
šitie žodžiai labai tinka apibūdinti 
visam Lietuvos partizaniniam judėji
mui, Lietuvos pasipriešinimo kovoms 
su okupantais — tiek su vokiečių na
ciais, tiek su sovietiniu komunizmu. 
Šie žodžiai labai tinka charakteri
zuoti ir pačią knygos autorę Nijolę 
Gaškaitę, kuri būdama dar tik su 
trumpom kasytėm mergaitė stengėsi 
su kitais bendraminčiais iškelti Lie
tuvos trispalvę į 80-ties metrų aukštį 
Vasario 16-osios proga 1958 m. Kau
ne, Petrašiūnuose. Tėvynės meilės ir 
patriotizmo dvasia viešpatavo tuo
metinėje Pandėlio mokyklos pogrin
dinėje moksleivių oi*ganizacijoje „Lais
vė Lietuvai". Tai buvo lyg kokia pre
liudija Romo Kalantos susidegini
mui Kaune Muzikinio teatro sodelyje 
— kai liepsnos apimtas Romas irgi 
šaukė žodžius „Laisvė Lietuvai" — 
tik šiek tiek vėliau — 1972 m. gegu
žės 14 d. 

Nijolės patriotizmas neišblėso ir 
po septynerių metų praleistų Sibire, 
Kemerovo srities lageriuose. Atvirkš
čiai, čia jai išaugo dar didesni ir ga
lingesni patriotinės dvasios sparnai. 
Tam didelės įtakos turėjo susipažini
mas ir draugystė su gailestingąja se
sele Marijona Žiliūte, gydžiusia pa
ralyžiuotą LLKS vadą generolą Joną 
Žemaitį — Vytautą. Ne be Apvaizdos 
malonės ir likimo piršto Nijolė vėliau 
tapo Lietuvos partizanų vado genero
lo J. Žemaičio sūnaus Laimučio žmo
na. Nuo tada, matyt, visas Nijolės gy
venimas tapo glaudžiai surištas su 
LLKS istorija, jos tyrinėjimais. Visas 
savo turimas jėgas, energiją ir svei
katą Nijolė paaukojo ant Lietuvos tė
vynės meilės aukuro. Per anksti, 

eidama 63-iuosius metus, 2000 m. 
spalio 6 d., po sunkios ligos staiga 
užgeso ir išėjo Amžinybėn, palikdama 
Lietuvai, ypač jaunajai kartai, savo 
monumentalų veikalą „Pasiprieši
nimo istorija 1944—1953 metai" ir 
kitas apie Lietuvos partizaninį-anti-
sovietinį judėjimą parašytas knygas. 

Kad Nijolė buvo valinga, tauri ir 
šviesi asmenybė liudija tai, kad, ne
paisant sovietinės valdžios persekio
jimų ir Sibiro lagerių 1965 m. grįžusi 
į Lietuvą nenuleido rankų, atkakliai 
siekė aukštojo mokslo. Sunkiai dirb
dama Šiaulių miesto statybose, ne
akivaizdiniu būdu baigė Kauno 
Politechnikos institutą ir įsigijo civi-
linės-pramoninės statybos inžinierės 
diplomą. Vėliau dirbo Statybos ir 
architektūros mokslinio tyrimo insti
tuto moksline bendradarbe. 

Atkūrus Lietuvos nepriklauso
mybę, 1991 m. Nijolė dirbo prie Lie
tuvos Respublikos Aukščiausios tary
bos suburtos komisijos KGB veiklai 
tirti darbo grupėje. J i tvarkė ir tyri
nėjo KGB archyvus, o kai LDDP pa
naikino tą komisiją, perėjo dirbti į 
LGGRTC. Ji aktyviai dalyvavo 
LPKTS leidžiamo žurnalo „Laisvės 
kovų archyvas" redkolegijoje. Kaip 
istorikė ypač išsamiai tyrinėjo per-
versdama tūks tančius tomų KGB 
bylų, sklaidydama jų pageltusius pus
lapius ir kitą medžiagą bei dokumen
tus, susijusius su Lietuvos parti
zaninio pasipriešinimo — kovų su so
vietais Lietuvoje istoriją. J i savo 
kruopščiu ir t i tanišku darbu pajėgė 
sudaryti apytikrius grafikus — diag
ramas partizanų aukų ir priešo nuos
tolių nuo 1944 iki 1953 m. arba užsi
registravusių (legalizuotų) besislaps
tančių asmenų skaičių 1944—1953 
m. pagal MGB duomenis. 

1996 m. kar tu su keliais autoriais 
išleido knygas: „Lietuvos partizanai 
nuo 1944 iki 1953 m." ir „Lietuvos 
part izanų kovos ir jų slopinimas 
MVD-MGB dokumentuose 1945— 
1953 m." Kitos Nijolės Gaškaitės-
Žemaitienės parašytos knygos: anks
čiau minėta „Pasipriešinimo istorija 
1944—1953 m.", veikalas skirtas Lie
tuvoje vykstančiai švietimo reformai 
(1997 m.), „Žuvusiųjų prezidentas. 
Jono Žemaičio biografija" (1998 m.), 
„Partizanai apie pasaulį, politiką ir 
save" (1998 m.); „Prisikėlimo apygar
da" (1999 m.); „Užmirštų šulinių 
vanduo" (2000 m.). Pastaroji knyga 
laimėjo „Lietuvių balso" premiją. 

Nijolė parašė daugybę studijų ir 
mokslinių straipsnių apie Lietuvos 
partizanus, kurie buvo paskelbti Lie
tuvos spaudoje ir užsienyje. Ji daly
vavo daugelyje užsienio konferencijų. 
Ypač atmintinas jos paskutinis daly
vavimas Vilniuje 2000 m. Antikomu
nistiniame kongrese. Čia ją paskutinį 
kartą matėme, sveikinomės drauge 
su LPGF valdybos pirmininku L. 
Maskaliūnu truputį pasikalbėjome. Ji 
Šioje konferencijoje (2000.06.12—14 
d.) skaitė pranešimą „Pasipriešinimo 
dalyvių ir kitaminčių persekiojimas 
Lietuvoje 1944—1990 m." 

2000 m. vasario 16 d. Lietuvos 
Respublikos prezidento dekretu isto
rikė Nijolė Gaškaitė-Žemaitienė buvo 
apdovanota Lietuvos Didžiojo Kuni
gaikščio Gedimino IV laipsnio ordi
nu. 

Tęsinys šeštadienio numeryje. 
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Suolelis 
PRANCIŠKA REGINA 
LIUBERTAITE 

Eini eini tuo nesibaigiančiu 
niūroku betoniniu miestu, prigrūstu 
namų, mašinų, pritupdytu perpildytų 
atvirų šiukšliadėžių ir taip norėtum 
kokioje nuošalesnėje jo salelėje at
sisėsti, pailsinti vargstančias kojas. 
Tik niekur šioje dažnai nuogoje, be 
žalios gyvybės naujųjų rajonų platy
bėje nėra jokio suolelio, net menkiau
sio. Pagarba mašinoms: išasfaltuota 
stovėjimo vietų, prisigaminta stovėji
mo vietos užraktų, pristatyta saugo
mų laikymo aikštelių. O žmogui -
jokios pagarbos. Tiesiog - nieko. 
Stypsok ir džiaukis, kad dar radai 
kur tarp mašinų atsistoti, nes jos jau 
baigia susikraustyti ant šaligatvių. 
Žmogui lieka tik ta dėžutė, butu va
dinama. Vasarą per karščius joje 
nepakeliamai tvanku, o žiema paken
čiamai vėsoka. 

Suolelis - toks retas daiktas šiuo
se miegamuosiuose rajonuose ir tarp 
namų, ir prie laiptinių. Yra mieste 
keletas skverų, bet negi eidama į par
duotuvę ar kokią aptarnavimo įmonę, 
ieškosi skvero. O ir tų skverų gali ant 
pirštų suskaičiuoti. Manau, ne man 
vienai šitaip... 

Atrodytų, kas galėtų būti pa
prasčiau už suolelį lauke. Dvi arba 
viena platoka lentelės (jų mėtosi prie 
beveik kiekvienos šiukšlių dėžės), 
pritvirtintos ant kokio medinio, me
talinio ar cementinio pagrindo - ir 
suolelis. Argi sunku būtų vyrams, 
snaudžiantiems prie televizorių, įsik
niaubusiems į melo persunktą spau
dą, pamiklinti rankas ir parodyti savo 
sugebėjimus? Dar labiau - pradžiu
ginti ne vieną kaimyną, bičiulį, ku
riam, išėjusiam į kiemą, tenka styp
soti nežinančiam, kur dėti rankas ar
ba nuo ilgo stovėjimo permetančiam 
kūno svorį nuo vienos ant kitos kojos. 

Vaizduotėje jau matau tėvą ir 
sūnų, suskatusius imtis meistrystės 
darbų. Kokie jie būtų prasmingi ir 
malonūs pamačius bendrą darbo re
zultatą - prie įėjimo į laiptinę sukaltą 
suolą. Kiek milžinų pėdas prime
nančių cementinių luitų voliojasi tarp 
namų! Matyt, kažkurie statybininkai 
neužbaigė savo darbo. O gal kokie ne
vėkšlos jau padarytus suolelius su
laužė ir jiems skirtas lenteles išmėtė? 
Gal?.. Su daugybe daugtaškių. Kodėl 
neištaisius statybininkų klaidų? Tiek 
nedaug tereikia: pritvirtinti prie be
tono luitų kokią lentą. 

Kaip gražu žiūrėti į senesnius 
gyvenamuosius miesto rajonus, kurių 
kiemuose ūgtelėjo medžiai ir krūmai. 
tarp kurių ir vienas kitas suolas Sėdi 

ant jų pagyvenusios moteriškės ir 
aptaria savo „reikalus". Kad ir pa-
liežuvauja ar kokį kaimyną apkalba, 
bet visgi bendrauja, susieina, pasibū-
na. O dabar, koks gi bendravimas 
tuose nuo saulės prišutusiuose bu
tuose dažnam visą mielą savaitgalį. 
Girdėtis barnių, trankios muzikos, 
kuri vargina ir pykdo kaimynus. Tik 
negirdėti trumpalaikio kaukšėjimo, 
kuris baigtųsi suoleliu. 

Įpusėjau savo rašinį ir staiga su
galvojau, kad reikėtų nueiti į ne
toliese esančią parduotuvę: prasi
vėdins galva - gims naujų minčių. Pa
keliui artinuosi prie grožio salono ir 
netikiu savo akimis - suolelis. Net 
pasipurčiau: gal migla akis aptraukė 
ir man paprasčiausiai iš tolo tik taip 
atrodo. Prieinu arčiau: iš tikrųjų suo
lelis. Toks dailus, iš storo sunkaus 
medžio išskobtas, net nulakuotas. 
Kaip čia taip mano mintys staiga ma
terializavosi, negaliu atsistebėti?! 
Kažkam jos pašnibždėjo į ausį suole
lio idėją... Ir darbo nemažai įdėta, ir 
gražu pažiūrėti, ir patogu... • 

Einu į ligoninę lankyti sergančio
jo. Kieme prie durų - nė vieno suole
lio. Vaikštantys ligoniai, išėję pa
kvėpuoti grynu oru, sėdi ant gėlėms 
sodinti paruoštų cementinių žiedų, 
kuriuose tų gėlių taip niekas ir nepa
sodino. Jau ir nebepasodins, nes va
sara persirito į antrąją pusę. Tie ce
mentiniai žiedai tokie šalti, pri-
drėkę... o skirti sėdėti ligoniams, nes 
nieko kito nėra. Ar gerai ant tokio 
cemento tiems ligoniams sėdėti? Ma
tyt, niekas ir nesusimąstė, nes tas 
niekam nerūpi. 

Paėjau kiek gilyn į ligoninės kie
mą, yra toks vienas aplūžęs suolelis, 
dėl kurio vyksta tarsi varžybos, kas 
suspės jį užimti. Tiek daug vejos, nu
pjautos pievelės, kodėl nėra suolelių. 
Niekaip nesuprantu tokio abejingu
mo kitam, juolab ligoniui. Jei imčiau 
ieškoti abejingumo šaknų, žinau, iš 
karto atsitrenkčiau į sąstingio sieną 
arba į begalę pasiteisinimų, kad nėra 
to, šito, ano... ir likčiau kalta, kad 
drįsau šią problemą kelti. Tai visuoti
nis šalį apėmęs abejingumas, kurį 
pajudinus prasideda gynybinis atsi-
šaudymas žodžiais - pastangos atsi
kalbėti ir atsirėkti pašaliniam paste
bėjus, kad jis tiesiog bado akis. Jis 
akivaizdus iš tokių atrodytų akivaiz
džių smulkmenų kaip... suolelis. 

Toks tas paprastas ir nepapras
tas lauko baldas - suolelis. Priklauso 
nuo to, kaip į jį pažiūrėsi ir kokių tuo 
metu minčių kils... O gal paskelb
kime akciją: SUOLELIS! 

Bernardinai.lt 

A t A 
DANUTĖ ONA LIEPAS 

BARAUSKAITĖ 
1922 — 2007 

Po ilgos ir sunkios ligos 2007 m. liepos 23 d. atsiskyrė su šiuo 
pasauliu. 

Nuliūdę liko: vyras Stasys Liepas, sūnus Algirdas M. Liepas; 
teta Ona Barauskienė; pusseserės Aušra Sabalis ir jos šeima; Birutė 
Bagdžiūnas ir jos šeima; Rima Vaškelis ir jos šeima; Gabija Bonatas. 

Danutė bus laidojama rugpjūčio 18 d. 10 v.r. Lietuvių Tautinėse 
kapinėse, Chicago, IL. 

Prašome gimines ir draugus prisiminti Danutę savo maldose. 

Liūdinti šeima 

A t A 
SESUO LEONĄ MIERNICKI 

(SESUO DOLORITA) 
Mūsų mylima seselė mirė 2007 m. liepos 25 d., Šv. Kazimiero 

seselių motiniškame name, 2601 W. Marąuette Rd., Chicago, IL, 
sulaukusi 83 metų. Vienuolyne įžaduose išgyveno 63 metus. A.a. 
Leoną 20 metų išdirbo Šv. Kryžiaus ligoninėje med. sesele. 

Nuliūdę liko: Šv. Kazimiero seserys, teta Helen Shott, gyvenan
ti Mahonoy City, PA, dėdė Clarence Kacergis, gyvenantis Provin-
cetown, MA; dukterėčios Marčia Gamaly, Carol Ligier, Jill Kowals-
ki; sūnėnai Michael, Todd, Butch ir John Miernicki, gyvenantys 
Pennsylvania. 

Velionė bus pašarvota sekmadienį, liepos 29 d. nuo 3 v. p.p. iki 7 
v.v. Mišparai mirusiems 7 v.v. 

Laidotuvių šv. Mišios vyks pirmadienį, liepos 30 d. 9:30 v. ryto 
Šv. Kazimiero seserų vienuolyno koplyčioje. Po šv. Mišių sesuo 
Leoną bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Vietoj gėlių aukoti Sisters of St.Casimir Retirement Fund. 
Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse. 

Šv. Kazimiero seserys ir artimieji 

Laidot. direkt. Gerald Daimid, tel. 773-776-1324 

Margumynai 

Ispanija kuria himno žodžius 
Ispanams nereikia bijoti, kad 

pamirš savo himno žodžius, nes jų 
tiesiog nėra. Bežodį himną per fut
bolo varžybas ar Olimpines žai
dynes, kai visi gieda, ispanai gali tik 
paniūniuoti. Todėl šalyje, kur žmo
nės mėgsta dainuoti, bandoma him
nui sukurti žodžius, praneša LTV 
„Panorama". 

Ispanijos himnas be žodžių nuo 
to laiko, kai po Franco diktatūros at
sisakyta režimą šlovinančių žodžių, 
o melodija liko ta pati. Praėjus 30 m. 
dalis visuomenės nutarė, kad himno 
poezija sukeltų daugiau emocijų, 
tam ypač pritaria Olimpinis komite
tas - ispanų jausmai gilesni negu 
niūniavimas. 

„Kai įteikiant medalius skamba 
himnas, kyla daug emocijų, o mūsų 
šalies žmonės mėgsta dainuoti. 
i odei žodžių trūksta išreikšti jaus
mams", - įsitikinęs Ispanijos Olim
pinio komiteto prezidentas Alejand-
rn Rlanco. 

Rasti tinkamus žodžius himnui 
šalyje, kuri padalyta politiškai, kalba 
penkiomis regionų kalbomis, nėra 
lengva. 

Enriąue Hernandes Lucas - poe
tas, laimėjęs Ispanijos televizijos 
skelbtą konkursą himno žodžiams. 

„Tai turėtų būti liaudiški žo
džiai, be jokios politikos, ne poezija, 
o jausmingas tekstas, kaip fla
menko, bet ne flamenko. Noriu, kad 
žmonės lengvai juos įsimintų, kad 
giedoti galėtų ir vaikai", - aiškino 
poetas. 

Ar jo parašyti žodžiai bus pri
imti, nežinia - paskutinį žodį tars 
parlamentas. 

Ispanija ne vienintelė, turinti 
himną be žodžių. Tarp tokių šalių 
Bosnija ir Hercegovina, kurios him
nas sukurtas prieš 20 metų ir mi
niatiūrinis San Marinas, kurio him
nui - daugiau negu šimtas metų. 

Pagal LRT 

ATIDUODU SENA MAŽO VAIKO LOVELĘ IR SĮ TĄ 
DAUGIAU. 773 -776-1938; 7212 S. TALMAN AVE. 

http://Bernardinai.lt


12 DRAUGAS, 2007 m. liepos 27 d., penktadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

• J A V LB Vidurio Vakaru apygar
da liepos 29 d., sekmadienį, Pasaulio lie
tuvių centro sodelyje, Lemont ruošia 
metinę gegužinę. Pradžia 12 vai. p. p. 
Kviečiame atvykti. Visus džiugins ska
nus maistas, gaivus gėrimai ir skambi 
muzika. 

•At s i sve ik in imo šv. Mišios s u iš
vykstančiu kun. Arvydu Zygu Svč. 
Mergelės Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje (Marąuette Park) vyks 
sekmadienį, liepos 29 d., 10:30 vai. r. 
ir S v. Antano bažnyčoje (Cicero) rug
pjūčio 5 d., sekmadieni, 9 vai. r. 

• L i e t u v i ų c e n t r e „ S e k l y č i a " 
rugpjūčio 1 d. 2 vai. p.p. trečiadienio 
popietės metu lankysis ir su Čikagos 
lietuviais atsisveikins kun. Arvydas 
Zygas. Visuomenė maloniai kviečia
ma dalyvauti ir po oficialios dalies 
papietauti kartu su kunigu. 

•Santaros-Šviesos 54-ame suva
žiavime šeštadienį, rugsėjo 8 d., žurna
listas, publicistas, Akto dėl Lietuvos 
nepriklausomos valstybės atstatymo 
signataras, vyriausias dienraščio „Lie
tuvos rytas" redaktorius Rimvydas Va
latka skaitys paskaitą „Žurnalistika ir 
žurnalistų pareigos". Įspūdžiais iš 
Lietuvoje vykusios Santaros-Šviesos 
konferencijos dalinsis rašytojas Anta
nas Šileika. 

• L i e t u v o s Respubl ikos a m b a s a 
dorius JAV Audrius Brūzga dalyvaus 
„Draugo" pokylyje, kuris vyks š. m. 
spalio mėn. 6 d., šeštadienį, Willow-
brook pokylių salėje. Bus įdomi me
ninė programa. Čikagos visuomenė 
kviečiama paremti dienraštį savo 
dalyvavimu. Pokylio kaina - 75 dol. 
asmeniui. 

•„Chicago-Vilnius Sister Cities In
ternational" programa ieško pedagogo 
edukacinei veiklai plėtoti. Reikalavi
mai: asmuo turi šiuo metu dirbti moky
toju Čikagoje, o anksčiau yra dirbęs mo
kytoju Lietuvoje. Tel. pasiteiravimui: 
773-582-6500 (Rita). 

iŠ ARTI IR TOLI... 

• L i e t u v o s Vyčių kasmetinis , 84-
asis suvažiavimas įvyks 2007 m. rug
pjūčio 2-5 dienomis Brockton, MA. 
Rugpjūčio 3 d., penktadienį, 6 vai. v. 
St. Casimir Parish Hali, Brockton 
susipažinimas. Auka - 30 dol. Šešta
dienį, rugpjūčio 4 d. - iškilminga va
karienė: 5 vai. p. p. kokteiliai, 6 vai. v. 
vakarienė, 8:30 - 11 vai. v. šokiai 
Holiday Inn Grand Ballroom, 195 
Westgate Dr., Brockton. Auka - 60 
dol. Rugpjūčio 5 d., sekmadienį, 10:30 
vai. r. šv. Mišios St. Casimir Church, 
21 Sawtell Ave., Brockton, MA 02302 
ir pusryčiai. Auka - 10 dol. Suvažia
vimo šeimininkai - Lietuvos Vyčių 1-
oji kuopa. Tel. pasiteiravimui: 617-
365-6699 (Marytė Bizinkauskas). 

• L i e t u v i ų tautinių šokių institu
tas (LTŠI) kviečia visus narius, garbės 
narius ir rėmėjus į visuotinį narių su
važiavimą, kuris įvyks šių metų rugpjū
čio 15 d., trečiadienį, Dainavos stovyk
lavietėje, šokių kursų metu, 7:30 vai. v. 
Suvažiavime gali dalyvauti tik pilna
teisiai nariai. Turint klausimų, prašom 
kreiptis į pirmininkę Danguolę Razu-
tytę-Varnienę tel. 818-249-7574, ei. paš
tas: spindulys@aol.com arba į sekretorę 
VidąBrazaitytę tel. 708-280-8678, 
ei. paštas: 

vidabrazaitis@hotmail.com 

Rengia: 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Waukegan—Lake County Apylinkė 

Kada: 
šeštadienį, rugpjūčio 11 d., pradžia 3 vai. 

Kur: 
Vokiečių Centre 

259 W. Grand Avenue, Lake Villa, Illinois 

Mus linksmins muzikos ansamblis AITVARAS iš Lietuvos. 

Nuo pradžios iki galo kiekvieną stalą, ir visus kartu, su 
muzika ir daina pradžiugins ALGIRDAS ir GENfe 
RAZLMAI. 

Virš mūsų skraidys, o paskui su mumis pabendraus tarp
tautinio akrobatinio skraidymo čempionas JURGIS KAIRYS. 

Aplinkui—tinklinio dvi aikštės; vaikams šokinėjimo ir 
nardymo atrakcionai—(prizai vaikams)! 

I^epins mus paruostu skaniu maistu "Kunigaikščių 
Užeiga". Veiks baras. 

Mielai priimsime verslininkus, kurie iŠ anksto registruosi* 
tel.: S47.494.9046. 

* * * * * * * : 

Kviečiame Dalyyautį 

Rugsėjo 7 d. 7:30 vai. v. 
Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre parodos 

„Gimtinės spalvos" 
atidarymas. 

Dalyvauja autoriai: Dalia Kerpauskiene (tekstilė) ir 
Vytautas Pastarnokas tapyba 

Vytautas Pastarnokas. Drožėjas. 2007 

SKELBIAMAS P. LEMBERTO LITERATŪRINIS KONKURSAS 

Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių literatūros katedra skelbia kas
metinį Prano Lemberto literatūrinį konkursą, kuriame gali dalyvauti visų 
aukštųjų mokyklų studentai (bakalaurantai, magistrantai ir doktorantai). 
Norintys dalyvauti nepublikuotus poezijos tekstus (mažiausiai dešimt), 
pasirašytus slapyvardžiu, dviem egzemplioriais tur i atsiųsti ir atnešti į VDU 
Lietuvių literatūros katedrą (K. Donelaičio g. 52—212, Kaunas) iki rugsėjo 
24 d. 

Vardą, pavardę, aukštąją mokyklą, kursą, telefono numerį ir ei. pašto 
adresą nurodyti atskirame vokelyje. Spalio 5 d. literatūrinės popietės metu 
bus aptarti konkurso rezultatai ir įteiktos premijos. 

P Lemberto konkursas skelbiamas jau keturioliktą kartą. Finansiškai 
jį remia poeto P Lemberto šeima, gyvenanti Jungtinėse Amerikos Valsti
jose. Konkurso prizinis fondas — 500 JAV dolerių. Šio konkurso laureatais 
yra tapę Enriką Striogaitė, Aleksandra Fomina, Giedrė Kazlauskaitė, Jur
gita Butkytė, Rimantas Kmita, Aleksandras Kablys, Dainius Sobeckis ir 
daug kitų šiandien žinomų jaunųjų Lietuvos rašytojų ir literatų. 

VDU informacija 

„Draugo* knygynėlyje 

„Sudiev, senove!" 
Leonas Lingvevičius (1895-1990) -

romano „Karas" apie Pirmąjį pasau
linį karą ir rusų revoliucijos pradžią 
autorius. 

Į knygą „Sudiev, senove!" atrink
ti geriausi memuariniai pasakojimai 
apie XX a. pradžios Kubiliūnų kaimo 
(Kėdainių raj.) žmonių gyvenimus, iš 
jų besitraukiančius senus papročius. 
Įvairūs to meto įvykiai, reiškiniai, 
patiriami pasakotojo - vaiko, yra šiek 
tiek mįslingi, su nuotykių ir ironijos 
elementais. 

Autobiografiniuose užrašuose 
skaudžius lemties kirčius neutrali
zuoja autoriaus gebėjimas matyti 
šviesiąsias gyvenimo puses ir opti
mistiškai atkaklus polėkis būti jame 
kuriančiu, o ne pasyviai stebinčiu 
žmogumi. 

Atskirą knygos skyrių sudaro 
publicistiniai bei istoriografiniai už
rašai, liudijimai apie knygnešį Jurgį 
Bielinį, rašytoją etnografą Mikalojų 
Katkų, tremtinį teisėją Vladą Girš-
tautą. 

Knyga gausiai iliustruota nuot
raukomis. Ją parengė Aurelija Put-
nienė, išleido leidykla „Homo liber" 

Vilniuje. 
Kaina 17 dol. Knygą galima įsi

gyti paštu, pridedant 9 proc. mokestį, 
užsisakant IL valstijoje. Persiuntimo 
kaina - 5 dol. Persiunčiant daugiau 
leidinių - už kiekvieną papildomą 
knygą - 2.5 dol. mokestis. 

Paruošė L- A. 

„Draugo" knygynėlio adresas: 4545 VV. 63rd Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500 

mailto:spindulys@aol.com
mailto:vidabrazaitis@hotmail.com

