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89-ųjų prestižiškiausių daugiadie
nių dviračių lenktynių „Tour de 
France” „atradimas” — Lietuvos 
dviratininkas Raimondas Rumšas 
— tvirtina, kad jam nepritrūks jė
gų įgyvendinti savo tikslą — už
kopti ant prizininkų pakylos po 
varžybų finišo Paryžiuje, Eliziejaus 
laukuose. „Šiuo metu jaučiuosi ge
rai ir, manau, kad užteks jėgų išsi
laikyti tarp lyderių”, teigė pajė
giausias Lietuvos dviratininkas, at
stovaujantis Italijos komandai 
„Lampre-Daikin". Specialia, Eltai

Roberto Bettini (Italijai nuotr.

* Elitinėje Ispanijos ACB 
krepšinio lygoje žaidžiantis 
Madrido „Real” klubas pasi
traukia iš varžytinių dėl Lie
tuvos vidurio puolėjo Arvydo 
Sabonio ir ieško kitų krepši
ninkų, kurie galėtų papildyti 
komandą. Kaip pranešė Ispa
nijos sporto dienraštis „Mar- 
ca”, „komandos treneris Ja- 
vier Imbroda pradės koman
dos treniruotes liepos 31 d. ir 
neturi laiko laukti Lietuvos 
vidurio puolėjo, kuris net nėra 
apsisprendęs, ar grįš žaisti”.

Tarptautinis valiutos 
fondas vertina

Lietuvos finansinę 
politiką

Lietuva sėkmingai įtvirtina 
tarptautinius fiskalinės siste
mos skaidrumo reikalavimus, 
finansų ministrės Dalios Gry
bauskaitės ir dvi savaites Vil
niuje dirbusios Tarptautinio 
valiutos fondo (TVF) misijos 
baigiamajame susitikime, pa
reiškė TVF žinovai. Pasak jų, 
vyriausybės reformos užtikri
na, jog valstybė perims geriau
sią tarptautinę patirtį valdant 
finansų institucijų sistemą.

Pirminėse techninės TVF 
misijos išvadose teigiama, jog 
Lietuva sėkmingai įgyvendina 
ilgalaikį strateginį biudžeto 
planavimą, aiškiai pasirenka 
jo tikslus, mokesčių sistema ad
ministruojama nepažeidžiant 
mokesčių mokėtojų teisių, pa
siekta ryški pažanga valstybės 
skolos valdymo, viešųjų pir
kimų organizavimo, vidaus 
audito ir kitose srityse.

Remiantis misijos darbo re
zultatais iki spalio mėnesio 
bus parengta studįja, kurioje* 
bus įvertinti Lietuvos pasieki
mai fiskalinio skaidrumo ir fi
nansinių institucijų sistemų 
valdymo srityje bei apibrėžti 
artimiausi tikslai. (BNS)

Rusija Karaliaučių 
galėtų pasiekti

tuneliu
Technines ir politines Rusi

jos susisiekimo su Karaliau
čiaus sritimi problemas ge
riausiai išspręstų ^tunelis po 
Lenkijos teritorija, mano Lie
tuvos karo akademijos profe
sorius, habilituotas technolo
gijos mokslų daktaras Algi
mantas Ambrazevičius.

Jo manymu, tunelis galėtų 
būti iškastas tarp mažiausių 
atstumu esančių Rusijos ir 
Baltarusijos teritorijų taškų 
— Kalėtų Baltarusijoje ir Viš
tyčio ežero apylinkių Kara
liaučiaus srityje. Tiesus atstu
mas tarp šių vietų yra 70 kilo
metrų, einančių Lenkijos teri
torija.

Profesoriaus vertinimu, pa
statyti tunelį kainuotų apie 2 
mlrd. eurų, finansuoti statybą 
galėtų padėti ES, kuri nori 
sklandaus Rusijos susisiekimo 
su Karaliaučiaus sritimi prob
lemos sprendimo. <bns»
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Gaza, Gazos Ruožas. Iz
raelio kariniam lėktuvui pir
madienį vėlai vakare apšau
džius Gazos gyvenamųjų na
mų rajoną, žuvo 15 palestinie
čių, tarp jų — 8 vaikai, 145 
žmonės buvo sužeisti. Per ata
ką žuvo radikaliojo palestinie
čių judėjimo „Hamas” karinio 
sparno vadovas Salah Sheha- 
da. Jis žuvo praėjus vos die
nai, kai aklas „Hamas” dvasi
nis vadas, šeichas Ahmed Yas- 
sin pareiškė apsvarstysiąs ga
limybę nutraukti savižudžių 
kovotojų išpuolius, jeigu Izrae
lis išves savo pąjėgas iš Va
karų Kranto miestų.

Gaza. Palestiniečių vadas 
Yasser Arafat antradienį pa
smerkė „tarptautinės bendri
jos tylą” po Izraelio oro pajėgų 
antskrydžio. „Tai skerdynės, 
kurių joks žmogus negali įsi
vaizduoti. Aš klausiu viso pa
saulio, kaip jis gali tylėti, kai 
vyksta tokie nusikaltimai, ir

Amerikos Lietuvių Tarybos atstovai po pasitarimo su JAV Kongreso na
riu John M. Shimkus Vašingtone. Iš kairės — Illinois lietuvių respubli
konų lygos pirmininkas Anatolijus Milunas, JAV, Kongreso narys J. M. 
Shimkus, ALTo vicepirmininkai Stasys Dubauskas ir Pranas Jurkus.

Siūloma sugriežtinti kaltinimus 
sovietinio genocido dalyviams
Vilnius, liepos 22 d. (BNS)

— Už akių nuteistas žiauraus 
susidorojimo su taikiais gy
ventojais Rainiuose vykdyto
jas Petras Raslanas ir ieško
mas prosovietinis pučistas 
Vladimiras Uschopčikas turė
tų būti teisiami ne tik dėl ge
nocido, bet ir dėl karo nusikal
timų, teigia konservatorių va
dovas, Seimo narys Vytautas 
Landsbergis.

Pirmadienį paskelbtame pa
reiškime Tėvynės sąjungos 
(Lietuvos konservatorių) pir
mininkas V. Landsbergis, be 
kita ko, teigė, kad Lietuvoje 
keliant ir sprendžiant pokario 
trėmimų ir žudymų bylas, 
„greta genocido sąvokos arba 
ir pirmoje vietoje turėtų eiti 
kaltinimas karo nusikaltimais
— kariškių smurtas prieš ci

nemėginti jų sustabdyti?”, kal
bėjo Y. Arafat. Jis teigė, kad 
„Izraelio ministras pirminin
kas Ariel Sharon nenori tai
kos, o siekia tęsti savąją žudy
nių politiką”.

, Jeruzalė. Izraelio premje
ras Ariel Sharon antradienį 
pareiškė, jog oro smūgis, per 
kurį žuvo radikaliojo palesti
niečių judėjimo „Hamas” kari
nio sparno vadovas, yra „dide
lė sėkmė”, tačiau išreiškė ap
gailestavimą dėl 10 kitų pales
tiniečių žūties. „Mes negalime 
eiti į jokį kompromisą su tero
ru. Teroras turi būti nugalė
tas”, teigė A. Sharon.

JAV prezidentas George 
W. Bush antradienį griežtai 
sukritikavo Izraelio oro ataką 
Gazoje. „Prezidentas jau 
anksčiau sakė, kad Izraelis tu
ri susimąstyti apie savo veiks
mų pasekmes... Jis mano, kad 
tokie grubūs veiksmai nepa
dės pasiekti taikos Artimuo
siuose Rytuose”, sakė Baltųjų 
rūmų atstovas spaudai Ari

vilius gyventųjų,, jų trėmimai 
į svetimą okupuojančią valsty
bę ir suimtų pasipriešinimo 
karių kankinimai bei žudy
mas be teismo, nepripažįstant 
jiems belaisvių statuso”.

„Rusijos globojamas Petras 
Raslanas ir Baltarusijos iš
aukštintas Vladimiras Us
chopčikas — pirmiausiai karo 
nusikaltėliai”, rašo V. Lands
bergis. Jo teigimu, „išplėstinę 
genocido sąvoką” taiko ir kai
myninės Latvijos teismai.

Latvijoje maždaug 4 metus 
yra teisiamas buvęs prosovie
tinis partizanas Vasilijus Ko- 
nonovas, kuriam yra pateikti 
kaltinimai tiek Latvijos gy
ventojų genocidu, tiek karo 
nusikaltimais.

Sovietų NKVD karininkas 88 
Nukelta į 4 psl.

Fleischer.
Doha. „Hamas” dvasinis 

vadovas, šeichas Ahmed Yas- 
sin pažadėjo imtis „veiksmų”. 
„Mes daugiau negalime žo
džiais atsakyti į praėjusį va
karą Izraelio surengtas sker
dynes”, teigė jis.

JAV Į
Vašingtonas. Akivaizdžiai 

pasipiktinęs JAV gynybos sek
retorius Donald Rumsfeld pir
madienį paragino Pentagono 
darbuotojus padėti išaiškinti 
ir patraukti baudžiamojon at
sakomybėn gynybos sistemos 
pareigūnų, kuris papasakojo 
laikraščiui „The New York 
Times” apie JAV ketinimą su
rengti puolimą prieš Iraką. D. 
Rumsfeld teigė, kad jis ir jo 
vyriausieji patarėjai niekada 
neregėjo aptariamojo plano.

New York. 45 JAV karei
viai, tarp jų ir specialiųjų pa
jėgų kariai, bus dislokuoti Af
ganistano prezidentūroje sau
goti šios valstybės prezidento 
Hamid Karzai, antradienį pra
nešė laikraštis „The New 
York Times”. Toks nutarimas 
buvo priimtas po šį mėnesį 
įvykdyto Afganistano vicepre-

Prezidentas: į Europos Sąjungą 
Lietuva neina ištiesta ranka

Viena, liepos 23 d. (BNS) — 
Interviu Austrijos valstybi
niam dienraščiui „Die Presse” 
Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus tikino, kad Lietuva į 
Europos Sąjungą ateina ne 
tuščiomis rankomis ir pabrėžė 
Lietuvos ryžtą prisivyti labiau 
ekonomiškai pažengusias Va
karų Europos valstybes.

Pasak prezidento, Lietuvos 
narystė Europos Sąjungai yra 
naudinga tuo, kad įstojusi į 
šią organizaciją, valstybė per
ims dalį atsakomybės už jos 
politinę ir ekonominę ateitį 
bei saugumą. „Mes išplėši
me Europos potencialą savo 
mokslu ir kultūra. Atvėrę savo 
transporto ir komunikacijų 
sistemas bei įgyvendinę laisvą 
asmenų judėjimą, padidinsime 
viso žemyno gyventojų gyveni
mo kokybę”, teigė Lietuvos va
dovas antradienį išspausdin
tame interviu.

Jis pabrėžė, kad ekonominis 
Vidurio ir Rytų Europos vals
tybių atsilikimas ES valstybių 
narių atžvilgiu yra „ne kliūtis,

Prezidentas suabejojo 
socialliberalų 
kompetencija

Vilnius, liepos 23 d. (BNS) — 
Seimo pirmininkas bei švie
timo ir mokslo ministras ne
teikia ypatingos reikšmės sku
bos tvarka priimtam vyriau
sybės sprendimui dėl bendrojo 
lavinimo vidurinių mokyklų ir 
gimnazijų, tuo tarpu preziden
tas suabejojo socialliberalų ga
limybėmis kontroliuoti jiems 
vyriausybėje pavestas sritis.

Antradienį Prezidentūroje 
vykusiame socialliberalų va
dovo, Seimo pirmininko Artū
ro Paulausko ir socialliberalų 
deleguoto švietimo ir mokslo 
ministro Algirdo Monkevi
čiaus susitikime prezidentas 
Valdas Adamkus domėjosi, ko
dėl vyriausybė priėmė spren
dimą dėl švietimo įstaigų nie
ko apie jį nežinant ministrui.

Praėjusį trečiadienį vyriau
sybė skubiai priėmė spren
dimą leisti bendrojo lavinimo 
vidurinėse mokyklose ir gim
nazijose, esančiose miestuose 
ir rąjonų centruose, kom
plektuoti mažiau negu tris

zidento nužudymo.
Vašingtonas. Pakeisdama 

5 metus vykdytą JAV valsty
binę politiką, prezidento Geor
ge W. Bush administracija at
sisakė pastangų bendradar
biauti su Irano prezidentu Mo
hammad Khatami, kuriomis 
buvo siekiama skatinti refor
mas jo valstybėje, antradienį 
pranešė laikraštis „The Wash- 
ington Post”. Amerika 5 metus 
siekė užmegzti bendradarbia
vimą su M. Khatami ir jo są
jungininkais reformatoriais. 
Atsisakiusi Šios politikos, JAV 
administracija pabandys tie
siogiai kreiptis į demokratiją 
remiančius Irano gyventojus.

JAV gynybos sekretorius 
Donald Rumsfeld pirmadienį 
pripažino, jog JAV vis dar ne
žino, ar Osama bin Laden yra 
gyvas, ar miręs. „Jis arba mi
ręs, kas mus iš tiesų nudžiu
gintų, arba tebėra gyvas ir dėl 
tam tikrų priežasčių nuspren
dė atsisakyti savo pomėgio fil
muotis, kad pasaulis žinotų, 
jog jis nežuvo”, pridūrė D. 
Rumsfeld.

JAV prezidento George W. 
Bush administracija pirma
dienį atsisakė sumokėti savo

bet išsprendžiama problema”. 
„Nors ir ekonomiškai atsilie
kame, ateiname ne kaip elgeta 
su ištiesta ranka, siekianti ką 
nors gauti, kad taptų turtin
gesnė. Esam pasiryžę sunkiai 
dirbti ir pasivyti likusią Eu
ropą”, sakė V. Adamkus.

Paklaustas, ką darytų Lietu
va, jei negautų žadėtos ES fi
nansinės paramos Ignalinos 
atominės elektrinės (IAE) už
darymui, prezidentas pabrėžė, 
kad valstybė viena tam neturi 
pakankamai išteklių ir ne
galėtų jų sukaupti.

V. Adamkus optimistiškai 
įvertino galimybes išspręsti 
tranzito į Rusijos Karaliau
čiaus sritį klausimą Lietuvai 
ir Lenkijai tapus ES narėmis. 
Jis taip pat nepritarė nuomo
nei, kad supaprastintas vizų 
režimas Karaliaučiaus srities 
gyventojams leis Rusijos juo
dosios rinkos ir nusikalstamo 
pasaulio atstovams lengviau 
patekti į Vakarų Europą.

„Tai jie gali padaryti jau da
bar”, teigė V. Adamkus.

Baigėsi viena iš įdomiausių Lietuvos vasaros kultūros švenčių — VI tarp
tautinis Tomo Mano festivalis Nidoje tema — „T. Manas ir egzodas”. Ni
doje išsaugotas Tomo Mano namelis, kuriame rašytojas yra praleidęs ke
lias vasaras, tampa vis stipresniu magnetu, traukiančiu jo kūrybos gerbė
jus iš Lietuvos ir užsienio. Čia rengiami kasmetiniai T. Mano festivaliai 
jau įrašė Lietuvos vardą į pasaulio kultūrinio gyvenimo kontekstą. Šie
metinis T. Mano emigracinis laikctarpis Nidos festivalyje buvo siejamas 
su lietuvių išeivijos menine kūryba. Pirmą kartą festivalyje aktyviai daly
vavo ir Gėtės institutas Vilniuje. Eltos nuotr

11-ąsias klases arba gimnazi
jos trečiąsias klases. Juo iš 
esmės stabdomas pastaruo
sius penkerius metus vykęs 
nedidelių vidurinių mokyklų 
reorganizavimas į pagrindi
nes.

Tuo metu atostogavęs švie
timo ir mokslo ministras A.

34 mln. JAV dol. mokestį už 
2002 metus Jungtinių Tautų 
Gyventojų fondui (JTGF), nes 
jis esą netiesiogiai padėjo 
„vieno vaiko” politiką vykdan
čiai Kinijai versti moteris da
rytis abortus. Sprendimas pa
remtas negriežtai suformuluo
tu JAV įstatymu, draudžian
čiu skirti lėšų organizacijoms, 
kurios padeda priverstinių 
abortų programų vykdyto
jams. Tačiau šis G. W. Bush 
administracijos žingsnis, atro
do, prieštarauja JAV Valsty
bės departamento ataskaitai, 
kurioje rekomenduojama pini
gus sumokėti.

New York. JAV didelio 
nuotolio telekomunikacijų pa
slaugų ir kabelinės televizijos 
bendrovė „AT&T” antradienį 
pranešė antrąjį ketvirtį paty
rusi 12.7 mlrd. dol. nuostolių, 
nes teko 13.1 mlrd. dol. suma
žinti kai kurio turto vertę. Vis 
dėlto telekomas pranešė, kad 
klientų, kurie persiorientuoja 
nuo didelio nuotolio telekomu
nikacijų paslaugų prie inter
neto ar mobiliojo ryšio paslau
gų, dalis normalizuojasi, ir lei
do suprasti, kad blogiausia jau 
gali būti praeityje.

Lietuva prisijungė 
prie Atvirosios oro 

erdvės sutarties
Atvirosios oro erdvės sutar

ties komisija prie Europos 
Saugumo ir bendradarbiavimo 
organizacijos (ESBO) pirma
dienį pritarė Lietuvos pateik
tai paraiškai prisijungti prie 
Atviro dangaus sutarties.

Atvirosios oro erdvės sutar
tis yra svarbus tarptautinis 
ginkluotės kontrolės instru
mentas, nustatantis pasiti
kėjimą ir saugumą stiprinan
čias priemones. Sutartis regla
mentuoja prie jos prisijungu
sių valstybių žvalgybinių or
laivių skrydžių virš kitų su
tarties valstybių teritorijų 
stebėjimo, keitimosi informa
cija ir bendrų misijų vykdymo 
tvarką.

URM Daugiašalių santykių 
departamento direktoriaus 
Ryčio Paulausko teigimu, pri
sijungus prie šios sutarties, 
Lietuva prisidės prie atviru
mo, tarpusavio pasitikėjimo ir 
stabilumo su kaimyninėmis 
valstybėmis didinimo.

(BNS)

Monkevičius teigė nieko neži
nojęs apie rengiamą vyriau
sybės sprendimą.

Po susitikimo prezidento at
stovė spaudai Violeta Gai
žauskaitė sakė, kad socialli
beralų deleguoti ministrai val
do „gyvybiškai žmonėms svar
bias sritis” Nukelta į 4 psl.

EUROPA
Briuselis. Europos Sąjunga 

(ES) antradienį griežtai pa
smerkė Izraelio oro ataką Ga
zoje. ES nuomone, ši operacija 
yra rimta kliūtis taikai ir susi
taikymui regione. Europos Ko
misija taip pat pareiškė, jog ši 
ataka buvo „neproporcinga” ir 
negali būti pateisinta.

Karaliaučius. Europos Są
jungoje (ES) ieškoma naujų 
požiūrių į tai, kaip išspręsti 
vizų įvedimo Karaliaučiaus 
srities gyventojams problemą, 
antradienį rašo Vokietijos 
laikraštis „Handelsblatt”, 
remdamasis Europos Komisi
jos žinovais. „Mes turime su
rasti tokį sprendimą. Sprendi
me neturi būti žodžio ‘viza’, 
bet jam turi būti suteikta juri
dinių vizos savybių”, pareiškė 
vienas EK specialistų. 

IRANAS
Teheranas. Užsienio vals

tybės turėtų leisti irakiečiams 
patiems išspręsti vidaus poli
tikos klausimus, nes pašalie
čių įsikišimas kels grėsmę re
gioniniam pastovumui, antra
dienį pareiškė Irano preziden
tas Mohammad Khatami.

http://WWW.DRAUGAS.ORG
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SKAUTYBES
KELIAS

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

JUROS SKAUTAMS — 80!
Tai vienintelis buvo ir yra 

jūrinis jaunimo sambūris Lie
tuvoje. Pradininkas buvo Ju
lius Jurgėla 1922 m..sudaręs 
pirmąjį vienetą. Deja, iš pra
džių skautų vadovybė neleido 
vadintis .jūros”, tik „vandens” 
skautais.

Netrukus, prie didesnių 
upių ir poros ežerų, susidarė 
keli vienetai. 1924 m. Kauno 
jūros skautams nuplaukus 
Nemunu į Klaipėdą, vietos 
jaunimas jais susidomėjo ir 
vadovaujant M. Brakui susi
darė naujas vienetas. Vydūnui 
pasiūlius jie pasivadino bu- 
džiais. Lietuvos moterų komi
tetas tautiniam laivynui remti 
jiems nupirko buvusį kontra
bandininkų burlaivį, kuris 
gavo vardą „Budys”. Su šiuo 
burlaiviu buvo pradėtas jūri
nis buriavimas, o iš budžių 
išaugo busimieji buriavimo 
sporto veikėjai.

Toliau nuo jūros gyvenan
tiems jūros skautams trūko 
jūrinių žinių. Tuo susirūpino 
iš Italijos karo laivyno akade
mijos grįžęs jūrų j. ltn. Povilas 
Labanauskas, kuris perėmė 
jūros skautų vadovybę. Spra
gą iš dalies užpildė 1936-1937 
m. trumpai veikusi Buriavimo 
mokykla Klaipėdoje ir 1939 m. 
vykę Šventosios uoste prak
tiški jūros skautams buriavi
mo kursai.

Reikia paminėti, kad buvo 
pradėjusios veikti ir jūros 
skautės.

Toliau — okupacijų laikotarpis. 
Jūros skautų,-čių veikla buvo 
uždrausta. Lietuvą valdant 
vokiečiams buvę jūros skautų 
vadovai sudarė buriuotojų 
klubus Kaune, Vilniuje ir 
Šiauliuose. Jūros skautų veik
la buvo atnaujinta karo pabė
gėlių stovyklose Vokietijoje ir 
vėliau persikėlus į JAV, Ka
nadą ir Australiją.

Toronte buvę jūros skautų,- 
čių vadovai sudarė „Jūrinės

Balandžio Z7 dieną Alytuje 
vyko jau tradicinė V skautų 
„Pavasario šventė”, skirta 
skautų globėjo Šv. Jurgio die
nai paminėti. Dvejus metus iš 
eilės ši šventė vyko Kaune, o 
šiemet LS tarybos nutarimu 
buvo skelbiamas konkursas 
šventei organizuoti, kurį lai
mėjo LS Alytaus kraštas. Aly
tiškiai su miesto savivaldybės 
pagalba šią šventę suorganiza
vo per vieną mėnesį nuo rezul
tatų paskelbimo.

Šventės dieną į Alytų suva
žiavo apie 1,000 skautų iš vi
sos Lietuvos bei svečiai iš Da
nijos ir Norvegijos. Tokios 
gausios ir šlapios „Pavasario 
šventės” dar turbūt nebuvo. 
Skautai ypač džiaugėsi Senų
jų skautų organizacijos prezi
dento brolio Nielso Rosenbo- 
mo, norvegų Senųjų skautų 
organizacijos prezidento brolio 
Haraldo B. Petterseno ir sek
retorės Bjorg Walstad, danų 
Senųjų skautų organizacįjos 
prezidento Steen C. Andersen 
su sekretore Rigmor Laurid- 
sen apsilankymu.

11 vai. aikštėje prie Laisvės 
Angelo prasidėjo skautiškos 
šv. Mišios. Jų metu buvo pa
šventinta Alytaus „Pilėnų" 
tunto vėliava. Jos krikšta
tėviais tapo nuolat skautus 
globojantys Alytaus miesto 
mero pavaduotoja Rasa Kaz

knygos fondą”, kuris išleido du 
jūros skautams ir buriuoto
jams vadovėlius ir du jūrinius, 
lietuviškai-angliškai žodynė
lius. Vadovėlio „Burės ir va
rikliai” antroji laida dar so
vietmečiu buvo pasiųsta Lie
tuvos buriuotojams, o trečioji 
laida padovanota Tėvynėje at- 
sikūrusiems jūros skautams.

Stipriausiai veikloje dabar 
pasižymi Kauno jūros skautai. 
Ten turi miesto remiamą Jū
ros skautų laisvalaikio centrą. 
Kadangi Lietuvoje veikia net 
kelios skautų sąjungos, tai 
bandoma visur veikusius jūros 
skautus suburti į „Lietuvos 
jūros skautiją”.

Organizuojami dideli plauki
mai, kaip antai, iš Kauno iš
plaukė 17 valčių su 120 ber
niukų ir mergaičių Nemunu į 
Klaipėdą. Valtis patys skautai 
sau prisitaikė iš sovietų pa
liktų. Rengiamos ir stovyklos 
prie Trakų ežerų ir kitur. Vie
noje jų, išskyrus jūros skautų, 
buvo priimami vaikai iš Vil
niaus srities, kad ir silpnai lie
tuviškai mokantys. Vienoje 
stovykloje prie Trakų ežero 
buvo suburta arti 300 vaikų. 
Sunkiai einasi su parama. 
Dažnai padeda kariai, gal kad 
kariuomenės vadas brig. gen. 
mjr. J. Kronkaitis yra buvęs 
jūros skautu.

Kažkodėl Klaipėdoje sunkiai 
einasi išlaikyti jūros skautų 
vienetą.

Per 50 metų sovietai laikė 
lietuvius nepatikimais eiti į 
jūrą ir siūlė kiaules auginti. 
Taip tauta buvo atstumta nuo 
jūros ir dabar valdžios sluoks
niuose trūksta supratimo apie 
jūros ir laivyno reikšmę. Da
bar labai trūksta jūrinės pro
pagandos, todėl jūros skautų 
pasirodymai daugeliui prime
na, kad Lietuva turi pajūrį, 
savo uostą, tik trūksta į jūrą 
einančio jaunimo.

j.v.s. B. Stundžia

PAVASARIO ŠVENTĖ 2002
lauskienė ir „Dzūkijos vande
nys” direktorius Rolandas Ža
kas. Po šv. Mišių prasidėjo ri
kiuotė, kurios metu be tradici
nių raportų skautus sveikino 
ir LS tarybos pirmininkė sesė 
Erika Vaidelienė, Alytaus 
krašto seniūnė sesė Onutė 
Mincienė, svečiai iš Danįjos ir 
Norveguos, Alytaus miesto 
mero pavaduotoja Rasa Kaz
lauskienė. Taip pat buvo skai
tomi sveikinimai nuo Lietuvos 
kariuomenės vado Jono Kron- 
kaičio bei Seimo nario Vytauto 
Landsbergio. Pirmą kartą Lie
tuvos skautijos istorijoje buvo 
įteiktas Gyvybės gelbėjimo 
kryžius su lelija po mirties 
mūsų broliui Vytautui Saldu- 
kui. Apdovanojimą atsiėmė ar
timieji.

Iškart po rikiuotės su LS ta
ryba ir LS pirmįja bei „Gele
žinio Vilko” pučiamųjų or
kestru priešaky visi susirinku
sieji su skambiom dainom žy
giavo centrinėmis gatvėmis į 
Alytaus Jaunimo parką. Jau 
pusiaukelėje žygiuojančiuo
sius užklupo lietus, kuris vė
liau pakoregavo šventės prog
ramą. Jaunimo parke skautai 
vaišinosi kareiviška koše, ban
dė kliūčių ruožą, dalyvavo 
orientavimosi, lankų mėtymo 
bei virvės traukimo rungtyse.

Kas nedalyvavo alytiškių pa
siūlytoje programoje, tas daly

Čikagos jūrų skautai ir skautės šią savaitę stovyklauja Rako stovyklavietėje Custer, MI. Jie daug laiko skiria 
buriavimui, irklavimui, plaukymui ir kitiems vandens užsiėmimams. Jiems linksma ir smagu.

PRIETARAI KRANTE IR JŪROJE
Senovės žmonėms jūra buvo 

pilna paslapčių. Sugrįžę iš ke
lionių jūreiviai pasakodavo - 
apie būtus ir tariamus pergy
venimus, kur juos tykodavo 
slibinai, ilgos jūros gyvatės, 
didžiuliai banginiai, kurie lai
vus apversdavo, kaip aštuon- 
kojai su savo čiuptukais nuo 
laivo jūreivius nutraukdavo, 
dailios undinės viliodavo į 
vandens gelmes... Dažnai jū
reivių pasakojimus patvirtin
davo ir žvejai. Nemažai viso
kių būtybių jūroje rasdavo 
graikai ir iš dalies romėnai, 
kurių jūros dievus Poseidoną 
ir Neptūną dar prisimena šių 
dienų jūreiviai. Lietuviai irgi 
turėjo savo jūros dievą Bang- 
putį ir vėjų deivę Laimą.

Senais laikais plaukiojimas 
jūroje nebuvo saugus, nes vi
siškai priklausė nuo gamtos 
jėgų. Pavojai vertė jūreivius 
būti atsargiais, todėl, kaip iš
manė, stengėsi užsitikrinti 
saugumą. Matyt, iš to susi
darė daugybė prietarų, kurie 
ypač buvo būdingi burlaivių 
gadynei. Į prietarus, gal ma
žiau negu jūreiviai, tikėjo ir 
laivų statytojai. Net dabar, 
kai kuriose mažose statyklose 
laivai tik trečiadienyje nulei
džiami į vandenį. Taip pat tą 
dieną patiesiamas naujam lai
vui kylis. Statant laivą įdėda-

vavo kankorėžių „karuose” ar 
tiesiog plepėjo su seniai maty
tais draugais. Deja, lietus „nu
plovė” amatų kaimą, piešinius 
ant asfalto, aitvarų varžybas 
ir dar keletą numatytų links
mybių. Dėl pagausėjusio kri
tulių kiekio visi skautai buvo 
pakviesti į Alytaus Putinų vi
durinę mokyklą, kur visi kiau
rai permirkę, bet laimingi da
lyvavo skautiškame šventės 
uždarymo lauže. Dėl savaime 
suprantamų priežasčių prieš
gaisrinė tarnyba skautams ne
leido sporto salėje kurti laužo, 
todėl visi pasitenkino trimis 
didelėmis žvakėmis. „Laužą” 
uždegė ir gražią kalbą pasakė 
Senųjų skautų organizacįjos 
prezidentas brolis Nielsas Ro- 
senbomas. Padainavę, pažaidę 
ir pasižiūrėję kraštų pasirody
mus broliai ir sesės skautai 
išskubėjo namo, tačiau ne visi. 
Brolis ir sesės iš Šilutės liko 
Alytuje pas savo seniai maty
tus draugus ir namo nenoro
mis išskubėjo tik kitą dieną.

Alytaus krašto skautai labai 
dėkoja visiems atvykusiems ir 
prisidėjusiems prie šventės or
ganizavimo.

Sesė Simą Balčiūtė 
Alytaus „Pilėnų” tunto 
viešųjų ryšių skyriaus 

vedėja
Iš „Lietuvos Skautįjos 

naujienos”
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vo tam tikro medžio mažus 
gabalus, kurie darydavo laivą 
saugesniu ir atbaidydavo ra
ganas. Įstatyti kaštono me
džio gabalai padidindavo laivo 
greitį. Nenaudodavo drebulės, 
nes tikėta, kad iš to medžio 
buvo Kristui padirbtas kry
žius. Naujai pastatytas laivas 
buvo puošiamas raudonais au
deklais, nes raudona spalva 
nepatinka raganoms. Pirmą 
vinį į kylį įkaldavo per raudo
no audeklo skiautę. Laivą nu
leidžiant &nt blikties (denio) 
pildavo vyną, dabar į laivo ra
gą sudaužo butelį šampano, 
dažnai ir vyno. Burlaivių prie
kyje, užragyje, būna pritvir
tinta pusnuogė moters statu
la, būtinai su atmerktomis 
akimis. Tikėdavo, kad nuoga 
moteris raminančiai veikia 
pasišiaušusią jūrą.

Garsus švilpavimas laive ga
li pritraukti nepalankų vėją, 
bet nesant vėjo, švelnus švil
pavimas kartais jį prisišaukia. 
Vėją galima prisišaukti: 
krapštant stiebą arba jį lai
kančius lynus, išmetus iš laivo 
rago kortų kaladę, kryptimi, iš 
kurios laukiama vėjo; į stiebą 
įbedus peilį, arba išmetus per 
bortą blikčiai plauti šepečio 
galvą. Senovėje vėją laikydavo 
maiše užrištame trimis raga
nų mazgais. Pirmą mazgą at
rišus paleisdavo švelnų vėją: 
antrą — išlėkdavo stiprus; 
paskutinį atrišus iššoka ura
ganas, kuris priešus nusiau
bia.

Gėlės ant borto primena lai
dotuvių vainiką, todėl laive 
gali kas nors mirti, arba lai
vas su visa įgula pasmerktas 
žūti. Jūreiviai ir žvejai saugo- 
jasi, kad jiems einant į laivą, 
kunigas nepasimaišytų sker
sai kelio, arba atsirastų ant 
borto, nes tai gali atnešti ne
laimę. Žvejai saugojasi, kad

Detroito ir Clevelando skautų ir skaučių 
ruošę nuotykingai iškylai.

.Draugystės tilto stovykloje, Dainavoje, liepsnelės ir giliukai pasi-

basa moteris nepereitų sker
sai kelio, ar tako. Sutiktas lai- 
vas-vaiduoklis lemia suduži
mą ar skendimą. Neleistina iš 
laivo paskandinti kibirą, ar 
grindims plauti šepetį. Laive 
atsiradęs juodas kelionės 
krepšys atneša nesėkmę. Per 
perkūniją pastebėtos ant stie
bų viršūnių elektros išlydžio 
švieselės pranašauja atslen
kančią audrą. Varnos plunks
nos, ypač jei varna nušauna
ma Naujų metų dieną, saugo 
laivą nuo sudužimo. Nėra ge
rai rasti apvirtusį puodą, duo
nos kepalą , ar prausimuisi du
benį. Sekantis laivą ryklys 
pranašauja, kad kas nors 
mirs. Laivo priekyje, ant iškiš
to rago špryto prikaltas ryklio 
uodegos pelekas atneša sėk
mę, taip pat ir delfinų pasiro
dymas. Juoda katė laive at
neša laimę, o dar geriau, šiaip 
kokiai katei atsitiktinai į laivą 
pakliuvus; Miręs laive laidoja
mas nuleidžiant į jūrą išilgai 
laivo skersmeniui, o burių siu
vėjas, paruošęs lavonui maišą, 
turi būti kaip nors atlygina
mas.

Mūsų pajūrio žvejai seniau 
tikėdavo, kad piktosios dva
sios slapstosi vėjo sūkuriuose 
ir tamsiuose debesyse. Norint 
sėkmingai žvejoti, reikia tink
lus apšlakstyti tam tikrais 
skysčiais ir saugoti nuo piktų 
akių. Matant, kad kitas bu
riuoja pasitelkęs palankų vė
ją, norint ir pačiam tokį vėją 
pagauti, reikia prieš atbėgan
čią valtį išmesti šluotą.

j.v.s. Bronys Stundžia

SKAUTŲ STOVYKLOS 
JAV IR KANADOJE

Liepos 19-28 d. — Čikagos 
skautų ir skaučių tuntų sto
vykla Rako stovyklavietėje, 
Custer, MI.
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EDMUNDAS VIŽJNAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Avė. Sis. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965

Valandos pagal susitarimą

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kalbėti angliškai arba lietuviškai.
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 

Tai. 708-422-8260

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D.
Vaikų gydytoja

900 Ravinia PI., Orland Park, IL 
Tel. 708-349-0887. 

Priklauso Palos ir Christ 
ligoninėms.

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

7722 S Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

Dr. RIMAS NOVICKIS
CHIROPRACTIC PHYSICIAN

Manualinė fizioterapija, akupunktūros, 
galvos skausmų (ir migrenos), sportinių 

traumų specialistas
6645W. Stanley Avė., Berwyn, IL

60402. Tel. 708 - 484-1111.
Valandos kasdien, savaitgaliais susi

tarus. Kalbame lietuviškai.

Rugpjūčio 7-18 d. — Ra
miojo Vandenyno rajono skau
tų stovykla „Rambyno” sto
vyklavietėje, Big Bear, CA.

Rugpjūčio 4-17 d. — Ka
nados rajono skautų ir skau
čių „Šiaurės žvaigždynas” sto
vykla „Romuvos” stovyklavie
tėje, Kanadoje.

KANADA
Veiklūs Toronto skautai 

vyčiai

Romo Kalantos Toronto 
skautų vyčių būrelis susitiko

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

Joliet, IL 60435 '
Tel. 815-741-3220

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S.79 th Avė., Hickory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S.Roberts Rd., Hickory 
Hills, IL

1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė. 
Tel. (708) 598-4055

Valandos pagal susitarimą

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
Inkstų, pūslės, prostatos 
gydymas bei chirurgija

Center for Health,
1200 S. York, Bmhurat; IL 80128 

630-941-2609

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija.
300 Bamey Dr., Suite A 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
www.cer*rforaurgB(yandbrea6lhea*h.com

Etienne Brule parke antra
dienį, birželio 25 d., švęsti 

' sėkmingai praėjusių veiklos 
metų. Tenai juos sutiko ne tik 
būrelio vadas skautas vytis 
Rimas Pečiulis, bet ir puikus, 
deja, karštas 30’C oras. Skau
tai vyčiai ir būrelio pavaduoto
jai Vincas Liačas ir Saulius 
Simonavičius nupirko įvairaus 
maisto. Skautai vyčiai kandi
datai Jonas Wilkinson ir And
rius Rusinąs, skautai vyčiai 
Romas Jonaitis ir Matas Sta
nevičius sušilę kepė „hambur- 
gerius”. Šio „BBQ” tikslas bu
vo ne tik visiems kartu pabūti, 
bet ir pasidžiaugti gera šio se
zono veikla.
Kūčias, dalyvavo kalėdiniame 
giedojime „Vilnius Manor”. 
Kaziuko mugėje kovo mėnesį 
būreliui labai sekėsi pardavi
nėti jų pačių pagamintą „Didž- 
pėdžių krupniką” ir vyčių ap
rangą. Be šių akivaizdžių įvy
kių, buvo vykdomos regulia
rios sueigos. Kadangi daugu
ma būrelio narių sunkiai dir
ba ruošdamiesi egzaminams 
aukštesnėse mokyklose, būre
lio veiklą laikome sėkminga. 
Šiame „BBQ” vyčiai pasi
džiaugė ir gamta. Žaidė ame
rikietišką futbolą, atsigaivino 
parko oru. O dabar visi ne
kantriai lauks dar šviežesnio 
oro „Romuvoje” šią vasarą, per 
jubiliejinę 40-mečio stovyklą. 
Iki to laiko Romo Kalantos bū
relis linki visiems geros svei
katos, kad visi galėtume susi
tikti „Romuvoje”.

Saulius Simonavičius, kor. 
Iš „Tėviškės žiburiai”
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ŽEMAIČIŲ PARTIZANŲ VADO IŠDAVIMAS 
IR NUŽUDYMAS

IGNAS MEDŽIUKAS
Partizaninis karas prieš bol

ševikus lietuvių tautai bran
giai kainavo. Jame žuvo ge
riausi tautos vaikai, kurie bu
vo Lietuvos nepriklausomybės 
netekties liudininkai ir matė 
tautos sukurtų vertybių naiki
nimą. Todėl vengė neteisėtos 
mobilizacijos ir ryžosi prie
šintis ginklu šioje nelygioje 
kovoje. Dažnai partizanų da
liniams vadovavo prityrę kari
ninkai, kurie norėjo įrodyti 
pasauliui, kad tauta* myli lais
vę ir dėl jos aukoja brangiau
sią turtą gyvybę. Vienas iš to
kių partizanų vadų buvo kari
ninkas Jonas Semaška, nuo 
kurio nužudymo šiemet suka
ko 55 metai. Šio drąsaus gar
bingo Lietuvos sūnaus skau
džią sukaktį privalome prisi
minti. Tegul jo pavyzdys lieka 
ateities kartoms.

Jonas Semaška gimė 1907 
m. lapkričio 24 d. Panevėžio 
apskr., Ramygalos vaisė., 
Naujakiemio kaime. Augo de
šimties vaikų šeimoje. Baigė 
Panevėžio gimnaziją ir 1930 
m. karo mokyklos XIII laidą 
Kaune. Pakeltas leitenantu ir 
paskirtas į I Didžiojo Lietuvos 
kunigaikščio Gedimino pėst. 
pulką, kuris tada stovėjo Uk
mergėje. 1936 m. balandžio 13 
d. vyr. ltn. J. Semaška vedė 
Eleną Dambrauskaitę. 1937 
m. J. Semaška pakeliamas ka
pitonu. 1938 m. gimė sūnus 
Alvydas.

1939 m. pasirašius sutartį 
su Sovietų Sąjunga, Lietuva 
atgauna Vilnių su dalimi Vil
nijos etninių žemių, bet įsilei-

, i

džia Sovietų įgulas. Pirmasis 
pėstininkų pulkas perkelia- kaimą, kur buvo išvežtas sū-

PetraSiūnų kapinėse paminklas tremtiniams, savo dienas užbaigusiems toli nuo tėvynės.
Nuotr. Saulės Jautokaitės

mas į Vilnių. 1940 m. birželio 
15 d. Lietuva okupuojama. 
Kpt. J. Semaška sovietų sau
gumo verčiamas teikti žinias 
apie pulko vadą ir kitus kari
ninkus, bet jis atsisako. Apie 
tai jis praneša pulko vadui 
pik. L: Rąjeckui. Tas pasirašė 
raštą atbuline data, kad at- 
leidžiąs kpt. J. Semašką atos
togų ir patarė pasišalinti. Tai 
buvo 1941 m. gegužės 15 d. 
Kaip tik tą pačią dieną buvo 
gautas Raudonosios armijos 
vadovybės įsakymas visus ka
rininkus atšaukti iš atostogų.

Pulko vado patarimu kpt. 
Semaška išvyko į Latviją ir 
slėpėsi pas savo mokslo drau
gą karininką Martiną Purinį 
Rygoje. Į Vilnių grįžo 1941 m. 
birželio 15 d. Užėjęs pas drau
gą, sužinojo, kad suimtas pik. 
L. Rajeckas, ieškomas ir Se
maška. Auklė su sūnum Alvy
du skubiai buvo išsiųsti į kai
mą pas brolį Leoną. Žmona 
apsigyveno pas draugus, o jis 
pats pasišalino iš buto pro 
užpakalines duris, kiemais 
apeidamas kaimyninius na
mus, nes grįždamas pastebėjo, 
kad įtartini asmenys stebėjo 
priekinį įėjimą į namą. J. Se
maška tuojau išvažiavo į Ma
rijampolės apskritį pas drau
gą ltn. Jurgį Skaržinską, ku
ris buvo jau anksčiau iš tarny
bos atleistas kaip nepatikimas 
šiai santvarkai. J. Semaška 
keitė gyvenamą vietą, važinė
damas pas draugus ir gimi
nes, niekur ilgiau neapsisto
damas.

Staiga prasidėjo karas, J. 
Semaška nuvyko pas brolį į

nūs. 1941 m. rudenį kpt. J. 
Semaška karinės vadovybės 
buvo pašauktas ir paskirtas 4- 
ojo savisaugos bataliono kuo
pos vadu, vėliau 7-ojo batalio
no vadu, ir 1942 m. balandžio 
mėn. su batalionu buvo išsiųs
tas prie Dono saugoti strate
ginius objektus: geležinkelius, 
plentus, karinės amunicįjos 
sandėlius.

Vėliau 7-tasis batalionas bu
vo nusiųstas prie Stalingrado, 
kovėsi pirmose fronto linijose 
ir pateko su vokiečių daliniais 
į apsupimą. Tačiau batalionas 
pelkėtomis vietomis prasiver
žė iš apsupties ir sugrįžo į Lie
tuvą. Iš 700 bataliono karių 
išliko 400. Karo nuopelnų kry
žiumi su kalavijais buvo ap
dovanotas kpt. J. Semaška ir 
kiti 2 karininkai ir kareiviai. 
Bataliono kariai gavo mėnesį 
atostogų, o bataliono vadas J. 
Semaška pakeltas mąjoru.

1943 m. mjr. J. Semaška pa
skirtas vadovauti 13-jam ba
talionui ir išsiųstas į frontą 
prie Pskovo, vėliau — iki 1945 
m. gegužės kapituliacijos sau
gojo jūros pakrantę Kurše. 
Buvo du kartus sužeistas ir už 
narsumą apdovanotas dviem 
geležiniais kryžiais.

Vokietijai kapituliavus į Va
karus nemėgino pasitraukti, į 
nelaisvę nepasidavė. Kartu su 
kitais miškais pasiekė Lietuvą 
ir įsijungė į partizanus. 1945 
m. J. Semaška Liepos slapy
vardžiu skiriamas Žemaičių 
legiono vadu. Vėliau tampa vi
sos Žemaitijos partizanų vadu. 
Į Žemaičių legioną buvo įtrau
kęs 2,800 partizanų.

Siaučiant NKVD smogikų

Naujosios Vilnios geležinkelio stotis — tai buvo paskutinė vieta, kur su 
tėvyne Lietuva atsisveikino į Sibirą tremiami lietuviai.

Kęstučio Vanago (Elta) nuotr.

daliniams, veikiant KGB 
agentams, įvyko daug išda
vysčių. 1946 m. balandžio 15 
d. suimami 32 Žemaičių legio
no vadai, štabų nariai, ryši
ninkai. Grįžęs į Telšius tos pa
čios dienos vakarą gatvėje bu
vo suimtas ir mąjoras Liepa, 
kai jis ėjo po trumpo pasima
tymo su ryšininke Stase Ši
lingaite Raganėle Juliaus 
Klisevičiaus bute. Aplinkybės 
rodo, kad tas žmogus turėjo jį 
gerai pažinti iš arti, kaip Ju
das Kristų. Mąjoras Semaška 
tada dirbo kelių valdyboje dar
bininku Jankausko pavarde. 
Gal jį pražudė per didelis pasi
tikėjimas savo tautiečiais, kad 
jų tarpe gali būti išdavikas. 
Gal į konspiratyvų darbą ne
atsargiai buvo įjungtas as
muo, nepribrendęs šiam pavo
jingam žygiui. Įtarimą kelia 
ryšininkės Raganėlės draugė, 
kuri su ja buvo atėjusi su laiš
keliu Semaškai į Plentų val
dybą, nors niekas nežinojo iš 
ten dirbančių, kad Jankaus
kas yra mąjoras Semaška. Ta 
mergina vėliau partizanų bu
vo nušauta.

Labai skaudu, kad lemia
mus smūgius partizanams 
naikinti padėjo savi išdavikai. 
Iš tokių žinomi — pfof. Juozas

Markulis, nešvarus provokato
rius; Lietuvos Tautinę Tarybą 
padėjo išaiškinti agentė Oras, 
kuri iš tikrųjų buvo poetė Va
lerija Valsiūnienė, kadaise ra
šiusi patriotinius eilėraščius.

Mjr. J. Semaška po ilgų tar
dymų ir žiaurių kankinimų 
1946 m. buvo teisiamas Tel
šiuose. Byloje, kuri buvo rasta 
saugumo archyvuose, rašoma, 
kad jis nuteistas mirties baus
me sušaudant, ir bausmė 
įvykdyta 1947 m. sausio 21 d. 
Tačiau suradus ir ištyrus J. 
Semaškos palaikus, rasta, kad 
tarp šimtų bolševikų nukan
kintų ir užkastų Tuskulėnų 
dvaro parke lavonų jo mirties 
priežastis — nužudymas kir
vio smūgiais. Lavoną identifi
kuoti buvo nesunku, nes kare 
sužeistas raktikaulis buvo su
stiprintas metaliniu strypu.

1998 m. Lietuvos kariuome
nės įkūrimo 80-čio proga Lie
tuvos Respublikos prezidento 
dekretu Jonui Semaškai-Lie- 
pai (po mirties) suteiktas pul
kininko laipsnis, ir jis apdova
notas Vyčio kryžiaus II laips
nio ordinu. Jo palaikai iš Kau
no Įgulos bažnyčios su kariška 
palyda ir pagarba palaidoti 
2001 m. rugsėjo 29 d. Pet
rašiūnų kapinėse.
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Bronius Nainys

Patriotizmas Floridoje
Floridos valstija išdavė mu

sulmonei vairuotojos pažymė
jimą, įklijavusi jos nuotrauką 
uždengtu veidu. Tokiu veiks
mu pasipiktinęs, tūlas Hayley
H. Einseln parašė laišką vie
nam Tampa laikraščiui, kurį 
šis paskelbė vedamuoju. Flori
dos patriotas rašo:

„Man nusibodo mūsų tautos 
skrupulas, ar mes kokiu nors 
būdu nepažeidinėjame žmonių 
asmeninių požiūrių bei jų kul
tūros... Nesu nusiteikęs prieš 
ateivius, kurie Amerikoje sie
kia geresnio gyvenimo. Visi 
mūsų krašto gyventojai yra 
arba ateiviai, arba jų palikuo
nys. Tačiau yra dalykai, ku
riuos ateiviai, o taip pat ir čia 
gimę žmonės, turi suprasti. 
Kaip amerikiečiai, mes turime 
savo visuomenę, savo kalbą, 
savo kultūrą, savo gyvenimo 
būdą. Visa tai buvo išvystyta 
šimtmečių rūpesčiu, darbu, 
kova ir laimėjimais laisvės 
siekiančių milijonų vyrų ir 
moterų. Mes kalbame ne ispa
niškai, arabiškai, kinietiškai, 
japoniškai, rusiškai ar dar 
kaip kitaip, bet angliškai, ir 
norintieji į mūsų visuomenę 
įsijungti, turi tą kalbą išmok
ti. Mūsų tautinis obalsis "Tiki
me į Dievą’ yra ne kokių nors 
dešiniųjų politinis šūkis, bet 
pagrindas, ant kurio šis kraš
tas krikščionių vyrų ir moterų 
buvo pastatytas... Jeigu Die
vas ir visos kitos mūsų puo
selėjamos vertybės, kaip, pvz., 
vėliava, Dėdė Šamas jums ne
patinka, tarp visų kitų Ameri
koje galiojančių laisvių pasi
naudokite ir dar viena: laisve 
iš šio krašto išvykti į kitą pla
netos dalį...”

Tai va, bent vieno amerikie
čio ir bent vieno Amerikos 
laikraščio patriotizmo išraiš
ka. Kiek amerikiečių tokiam 
nusiteikimui pritaria? Ką 
mes, lietuviai, apiė tai galvo
jame? Iš pirmo žvilgsnio mū
sų, tarčiau, bent daugumos, 
pojūtis būtų su juo. Juk taip 
sakome ir mes apie savo tė
vynę. Lietuva — tautinė vals
tybė, kuriama lietuvių tautos. 
Taip ir Konstitucįjoje parašy
ta. Valstybinė kalba — lietu
vių, ir kas nori į valstybinę 
visuomenę įsijungti, ją turi 
išmokti. Jos turi būti mokoma 
visose mokyklose be jokios 
išimties, įskaičiuojant ir len
kiškas bei rusiškas mokyklas 
Vilnijoje. Lietuvos valstybėje 
puoselėjamos tautinių tradi
cijų išraiškos — vėliava, Vytis, 
himnas, heraldika, šventės; 
valstybės santvarkos dėsniai

— Konstitucija, įstatymai, 
tvarka privalomi visiems jos 
gyventojams, net ir ne pilie
čiams. Ginčų nekelia ir krikš
čioniškas valstybės pagrindas, 
kurį labai stipriai pabrėžia 
vedamojo autorius. Tačiau čia 
yra ir vienas klausimas. Kur 
paliko pati didžiausia krikš
čioniškosios filosofijos žmogui 
pripažįstama vertybė — jo 
sąžinės laisvė? Pagal ją, nie
kas negali būti verčiamas elg
tis prieš savo sąžinę, ir toji 
vertybė įrašoma į kiekvienos 
krikščioniškos valstybės Kons
tituciją. Neįprastas Floridos 
valstijos sprendimas į doku
mentą dėti moters nuotrauką 
uždengtu veidu, nes ji praran
da savo tikslą atpažinti doku
mento savininkę, tačiau pa
sielgusi kitaip, valdžia būtų 
pažeidusi musulmonės Kons
titucines teises, jeigu savo vei
dą viešumai rodyti draudžia 
jos tikėjimas, kurio musul
monė turi sąžiningai laikytis.
Už tikėjimo tiesų nesilaikymą 
juk ji gali būti nubausta savos 
religinės bendruomenės. O do
kumento išdavėjai asmens at
pažinimui gal panaudojo kitą 
priemonę, pvz., piršto atspau
dą ar kokį kitą ženklą ir tokiu 
būdu musulmonės sąžinės 
laisvės pažeidimo išvengė. 
Turbūt neprasižengė nė Flori
dos valstijos įstatymui.

Tad kažin, ar Floridos pat
riotai — Hayley H. Einseln ir 
Tampa laikraštis čia nepersis
tengė? Kuo nusikalto minima 
musulmonė, išsikovojusi savo 
įsitikinimams pagarbą? Ar ji 
tapo blogesnė Amerikos gy
ventoja? Jeigu pilietė — ar 
blogesnė amerikietė? Juk savo 
įsitikinimus čia puoselėja ne ji 
viena, bet ir milijonai kitų 
Amerikos gyventojų, piliečių 
ir nepiliečių, tarp jų — ir mes, 
lietuviai, tarp savęs kalbėda
miesi ne angliškai, bet lietu
viškai, prieauglį tėvų kalbos 
mokydami savose lietuviškose 
mokyklose, tautiškai jį auklėti 
steigdami organizacijas, staty
dami bažnyčias, centrus ir šio
je šalyje gyvendami lietuvišką 
gyvenimą. Bet taip pat mes 
esame ir geri šio krašto pilie
čiai, vykdome visus jo įparei
gojimus. Ameriką gerbiame, 
mylime ir nepaprastai dėko
jame už tokių sąlygų suda
rymą, kruopščiai stengdamiesi 
nepanaudoti jų blogam tikslui. 
Iš vedamojo neatrodo, kad ir 
čia minima musulmonė tą ri
bą būtų peržengusi. Tad kodėl 
toks piktas atoveiksmis?

LIETUVAIČIŲ KANČIŲ 
ISTORIJA
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Išgirdau nemalonų, bet 

turbūt teisingą atsakymą: „Jeigu esi gimusi valytoja, 
tai eik ir valyk! O jeigu turi nors truputį mandagumo, 
atsiprašyk už sutrukdymą”. Aš atsiprašiau. Merginos 
vaišino svečius. Jų pavardžių nei vardų neminėsiu, 
teatleidžia joms Dievas!

Čekistai ruošėsi. Už mūsų lagpunkto kasė dvi eiles 
tranšėjų. Buldozeriai ūžė dieną ir naktį. Mūsų komite
tui aiškino, kad tai daroma dėl atsargumo, jeigu kali
niai sugalvotų ir praaikasę pro mūrų apačią užpultų 
miestą. Prie tų tranšėjų stovėjo grandinė ginkluotų 
kareivių. Kaip fronte! Su mūsiškiais vis tęsė derybas, 
nenorėjo kviesti komisuos iš Maskvos. Siūlė susitarti, 
kad kaliniai patys nutrauktų sukilimą, eitų į darbus, o 
už tai žadėjo viską. Bet mes netikėjome.

Tranšėjas vis kasė ir kasė. Buldozeriai ir traktoriai 
burzgė ir kriokė. Dieną jų darbą matydavome iš sargy
bos postų, tačiau jie dirbo ir naktimis. Triukšmo prie
dangoje neišgirdome, kada prišliaužė tankai. Kaip 
tyčia, tą birželio 25-26 naktį, pasitikėdami sargybo
mis, buvome savo barakuose. Žinoma, tą naktį miegoti 
niekas nemiegojo, tačiau... Snaiperiai pirmiausia nu
šovė pagrindines sargybas, kurios turėjo sukelti aliar
mą. Mes nieko neišgirdome. Tą naktį ir žuvo, kas sto
vėjo sargyboje. Žuvo ir mūsų tautietė Palmyra. Ji sto
vėjo pagrindiniam poste ant pirties stogo moterų zo
noje. Vienu metu tankai įsiveržė į visas tris lagerio zo
nas. Pirmieji tankai važiuodami atsivežė laikinas

spygliuotų vielų tvoras (tokias kaip fronte) ir užstatė 
perėjimus tarp lagerių. Kareiviai iš karto apstojo ba
rakus, ir niekas negalėjo išbėgti prie barikadų. Gy- 
nėmės tik neįsileisdami kareivių į barakus. Duris už- 
griozdėm stalais, gultų lentomis ir pačios tas užtvaras 
laikėme. Triukšmavome taip, kad išgirstų ir kiti bara
kai, bet ir jie jau darė tą patį. Dalis kareivių nerodė 
per didelio aktyvumo, bet dauguma buvo nuožmūs. 
Šaudė į mus iš kažkokių keistų užtaisų: nesužeidžia, 
bet iškart sutrinka regėjimas, nežmoniškai skauda 
akis ir tamsu. Tačiau pasiduoti nenorėjome. Pro lan
gus matėme, kad tankai zuja po zoną. Į mūsų baraką 
pro langą pradėjo mėtyti degančios sieros gniužulus ir 
dūmines šaškes. Kol galėjome, mėtėme atgal, bet mus 
smarkiai atakavo. Užsidegė čiužiniai, net gultai ėmė 
smilkti, o gesinti neturėjome kuo. Sekcijoje buvo pora 
kibirų geriamo vandens, kol jo turėjom, drėkinom 
rankšluosčius ir dėjomės ant veidų. Bet to užteko labai 
trumpam, ėmėme dusti. Reikėjo pasiduoti. Kai atsi
traukėme nuo durų, vidun suėjo kareiviai, atstatę dur
tuvus, Bustojo grandine. Tuo siauru durtuvų tarpeliu 
turėjome išeiti iš barakų. Pamatėme, kad mūsų bara
kas pasidavė šiek tiek vėliau už kitus. Tai irgi buvo 
šiokia tokia paguoda.

Šeštas ir septintas barakai buvo pačiame zonos gale, 
todėl, pąjutę pavojų, spėjo išpulti ir gerokai apmėtė 
kareivius plytomis. Prie šitų barakų žuvo daugybė 
žmonių. Tankai važiavo tiesiai ant minios. Jie šliaužė 
kaip pabaisos pagal barakus, ten, kur daugiau 
žmonių, ir traiškė vikšrais kas papuolė. Lavonų gulėjo 
krūvos. Šimtai sužeistųjų aimanavo, o tankai kaip 
įerzinti žvėrys, atrodė, pasiryžę sugaudyti ligi paskuti
nio. Niekas negali pasakyti, kas tada žuvo, nes liku

sius gyvus tuoj išgrūdo už zonos. Iš mūsų tautiečių, 
kiek pavyko sužinoti, sužeidė nemažai: Pranutei su
traiškė kojas, ji mirė nepaimta iš vietos, Vytui Dzukui 
nutraukė dešinę koją, Vladai Miliūtei abi kojas ir 
ranką, — juos dar spėjo paimti į ligonines ir suteikti 
pirmąją pagalbą. Koks tolesnis jų likimas?

Trečiojoje zonoje vyrai turėjo kažkiek sprogmenų, 
užtat tankus atmušė net tris kartus. Buvo žuvusių ka
reivių. Varomi už zonos vyrai matė suguldytus lavo
nus, apdengtus brezentu. Kai varė mus pro barakus, 
ant žemės mėtėsi kruvinos žmonių kūno dalys: ran
kos, galvos gabalas su supinta kasa...

Tą naktį, kai tankai ir ginkluoti kareiviai įsiveržė į 
lagerį ir pradėjo žudynes, grupė laisvųjų iš miestelio 
ėjo prie lagerių šaukdami kareiviams: „Ką jūs darote!” 
Generolas Dolgych sukomandavo kareiviams: „Ogonj!“ 
Šovė į laisvųjų būrį. Užmušė trylika kazachų. Baisiau
sia, kad čekistai neleido saviems pasiimti žuvusiųjų ir 
palaidoti. Juos, matyt, užkasė kartu su nužudytais ka
liniais, gal net tose jų iškastose tranšėjose.

Valyti žudynių vietų atvedė kareivius su kastuvais, 
atvažiavo sunkvežimiai, ir valė, grandė, šakėmis kabi
no žmonių kūnus su visu krauju, susimaišiusiu su 
žemėmis, ir krovė į sunkvežimius. Krovė dar nesu
spėjusius ataušti kūnus ir šiltą kraują. Dirbo vaikinai 
ramiai, tarsi smėlio kaijere. Niekas nesįjaudino, nie
kam nesidarė bloga. Įdomu, kur Rusijoje yra toji žiau
rumo mokykla, kuri išauklėja šitaip užgrūdintus jau
nus žmones? Kas parengė ir tokius generolus, kurie 
gali įsakyti šaudyti žmones? Gal Rusijai kovoti ir žu
dyti — tai tas pats. Tik reikia stebėtis ne jais, o savi
mi, kad mes dar ir šiandien vis stebimės. Argi ne
žinojome? Argi nematėme jų dar 1940-aisiais?

Išvarytus stepėje išlaikė keturias paras, vagonuose 
— savaitę. Per dieną darydavo po kelias kratas, nes 
lagery buvo didelių trūkumų. Mes per daug nepy
tame, nes prie kratų buvom pripratę, be to, galėjome 
išlipti pakvėpuoti grynu oru. Laukėme, kada pąjudės 
vagonai. Tai atsitiko tik liepos trečią — šeštadienį 
Vežė mus ilgai ir toli. Kas atsidūrė Kolymoj, kas Toli
muosiuose Rytuose, kas Šiaurėje.

Kažkokioje stotelėje dalį mūsų išlaipino ir... O Vieš
patie! Visur žaliavo žolė, buvo šilta, oro daug, kvėpuoti 
lengva, o dar gėlių kiek! Po šešerių metų, kai aplinkui 
tik akmuo ir smėlis, pamatėme tikrą žemę ir dar pilną 
visokių gėlių.

Tai nebuvo mūsų vargų pabaiga. Mus greitai suri
kiavo po penkias ir nuvarė į 20 lagerį — tai paskirsty
mo punktas. Taigoje braidėme dar dvejus metus. Pa
bučiuoti brangią šventą Lietuvos žemę galėjau tik 
1956 m. rugsėjy. Brangią, tačiau nesvetingą žemelę, 
nes dar ilgai buvome laikomi raupsuotais, suteptais, 
antitarybiniais. Kentėme saugumo persekiojimus.

Prisiminimus rašiau 1961-1962 m. slaptai ir su 
baime, nes tai buvo „nusikaltimas”.

DVIKOJŲ ŽVĖRIŲ NAGUOSE

REGINA PAŠKAUSKAITĖ-VILKEVIČIENĖ
1944 m. biržely artėjant frontui, kaišiadoriečių Paš- 

kauskų šeima pasitraukė į Bernatonių kaimą prie 
Raudondvario pas gimines. Motina* nesutiko pasi
traukti į Vakarus, todėl liko viena su trim vaikais: 
penkiolikmete Regina, devynerių metų Nijole ir šešia
mečiu Antanuku.

Spausdiname Reginos pasakojimą. Rus daugiau

»I
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TARP MŪSŲ KALBANT

EINA GARSAS IŠ BOGOTOS
Daug yra pagarsėjusių lietu

vių ar bent lietuvių kilmės as
menų. Vienas tokių yra Anta
nas Modkus. 1996 m. jis buvo 
išrinktas ir 1999 m. antram 
terminui perrinktas Bogotos 
(Kolumbijos valstybės sosti
nės) meru. Jis yra lietuvių 
ateivių sūnus. Bogotoje pri- 
skaitoma bemaž 8 milijonai 
gyventojų. Kolumbijoje 38 me
tai vyksta ginkluotos kovos. 
Kasmet žūsta tūkstančiai 
žmonių. Vienoje pusėje ka
riauja daugiau ar mažiau kai
riosios pakraipos žmonės, o ki
toje — dešinieji (valstybinin
kai). Šių pusėje — policijos ir 
kariuomenės daliniai. Taipgi 
Kolumbijoje reiškiasi dešinių
jų ginkluotos grupuotės. Dau
guma krašto gyventojų, įskai
tant ir dešiniųjų ginkluotas 
pajėgas, rodo palankumo vals
tybininkų pastangoms.

FARC (Kolumbijos revoliu
cinės pajėgos) savo žinioje turi 
apie 17,000 kovotojų. Be to, 
dar veikia kelios mažesnės 
prieš vyriausybę kovojančios 
grupės. Prieš valdžią kovo
jančiųjų pagrindinis išsilaiky
mo laidas — narkotikai.

FARC, atmetusi valstybės 
prezidento Andrės Pastrana 
taikos pasiūlymus, kreipėsi į 
miestų merus, teisėjus ir kitus 
aukštesnio rango pareigūnus, 
ragindama pasitraukti iš ei
namųjų pareigų. Priešingu at
veju grasinama mirtimi. Vy
riausybė prašo nesitraukti ir 
toliau eiti užimamąsias parei
gas. Kolumbijos žiniasklaidos 
teigimu, daugiau kaip 140 me
rų, šimtai teisėjų, miestų ta
rybų narių bei kitų pareigūnų 
norėtų atsistatydinti.

Cesar Gaviria, Amerikos 
valstybių organizacijos gene
ralinis sekretorius pareiškė, 
jog FARC grasinimą reikia lai
kyti rimtu terorizmo aktu. 
Anne Paterson, JAV ambasa
dorė Bogotoje, pasiūlė pasi
naudoti JAV siūlomomis ne
peršaunamomis liemenėmis ir 
šarvuotais automobiliais.

Bogotos meras Antanas 
Mockus nesirengia „iš baimės 
išlakstyti” ir toliau eina jam 
patikėtas pareigas. Papildo
momis žiniomis, jis sumažino 
savo viešesnio pobūdžio įsipa
reigojimus ir važinėja šarvuotu 
automobiliu. Jį lydi du sargy
biniai, sėdėdami priekinėje 
sėdynėje ir du policijos moto
ciklininkai. Visi dėvi neper
šaunamas liemenes. Taip sa
kant, atsarga gėdos nedaro. 
Antanas Mockus neseniai vie

šai pareiškė, jog FARC grasi
nimai yra valstybės demokra
tinių institucijų sabotažas. 
Šiais metais Kolumbijoje buvo 
nužudyti aštuoni miestų me
rai. Prieš keletą dienų buvo 
nužudytas vienas meras, ne
paklausęs raginimo atsistaty
dinti.

Antanas Mockus, anksčiau 
buvęs valstybinio universiteto 
rektorius, tapęs sostinės meru 
ėmėsi reformų. Jo pastango
mis buvo atlikti gatvių ir ša
ligatvių remonto darbai. Buvo 
pertvarkytas pasibaisėtinas 
miesto automobilių judėjimas, 
suvaržytas alkoholinių gėrimų 
pardavimas, susirūpinta mies
to švaros ir tvarkos palaiky
mu. Negalima nepaminėti ir 
kitų mero nuopelnų. Pavyz
džiui, įvedus naujas eismo tai
sykles, trečdaliu sumažėjo su
sisiekimo nelaimių. Be to, pu
siau sumažėjo kriminalinių 
nusikaltimų.

Bogotoje aiškiai jaučiamas 
kultūrinis pakilimas. Miestas 
didžiuojasi pagyvėjusią kultū
rine veikla. Gerokai paaugo 
muzikos koncertų ir kitų ren
ginių (ypač atvirame ore) ren
gimas. Vieno užsienio žurna
listo teigimu, pastaruoju metu 
pakito miesto gyventojų nuo
taika, žmonių įprasta konser
vatyvi apranga ir daugelio 
miesto namų išorinė spalva. 
Dabar visur matosi daugiau 
skaidrumo ir didėjančio opti
mizmo. Galima sakyti, jog vi
sa tai yra Antano Mockaus 
vadovaujamos administracijos 
nuopelnas.

Bogota yra didžiulis mies
tas. Sakoma, jog kiekvienais 
metais gyventojų skaičius pa
didėja 100,000 gyventojų. Pro
vincijos gyventojai veržte ver
žiasi gyventi sostinės riljose. 
Provincijos miestuose, mieste
liuose ir kaimuose neramu. 
Provincijoje dažnai vyksta 
ginkluoti susirėmimai.

Dabartinis valstybės prezi
dentas Andrės Pastrana ne
trukus užbaigs savo kaden
ciją. Šių metų rugpjūčio 7 d. 
prezidento pareigas perims 
neseniai išrinktas Aivaro 
Uribe. Naujasis prezidentas 
žada sustiprinti valstybės ka
rines pajėgas. Šiemet baigiasi 
ir Bogotos mero Antano Mo
ckaus antrasis terminas. Tuo 
tarpu nežinoma, ar jis ryšis 
kandidatuoti dar vienam ter
minui. Atviriau kalbant, nėra 
aiški ir jo gyvybei pavojų ke
lianti ateitis.

Petras Petružis

* Neseniai Vilniuje viešė
jęs mokslininkas iš JAV 
Nacionalinės aeronautikos ir 
erdvės administracįjos (NASA) 
prof. Rafat Ansari labai nuste
bto sužinojęs, jog Lietuvoje ku
riami trumpų impulsų dau
giaspalviai lazeriai, tinkantys 
astronautų būsenai stebėti. R. 
Ansari susitiko su galinčių 
juos gaminti bendrovių atsto
vais. „Iki šiol didelių ryšių su 
NASA neturėjome, tačiau da
bar mėginsime užmegzti”, sa
kė Vilniaus universiteto Fizi
kos fakulteto prof. Ričardas 
Rotomskis. (LŽ, Elta)

* Stojantieji į aukštąsias
mokyklas, norėdami pakore
guoti savo apsisprendimą, turi 
papildomai mokėti. Prieš 4 
metus pradėta organizuoti 
bendrojo priėmimo į aukštą
sias mokyklas idėja šiemet su
jungė jau 13 Lietuvos aukš
tųjų mokyklų. Studentai gali 
paduoti pareiškimą studijoms 
bet kurioje aukštojoje mokyk
loje, nurodydami savo pasi
rinktus tikslus. Už šį pasirin
kimą reikia mokėti iki 180 
litų. (KD, Elta)

Siūloma sugriežtinti kaltinimus 
sovietinio genocido dalyviams

Atkelta iš 1 psl. Baltarusijos gynybos mi-
•metų P. Raslanas, kaltinamas 
Lietuvos gyventojų genocidu, 
turi Rusįjos pilietybę ir gyve
na Balašichos miestelyje prie 
Maskvos. Pernai Šiaulių apy
gardos teismas jį pripažino 
kaltu dėl lietuvių tautos geno
cido ir už akių nuteisė iki gy
vos galvos. Teismas nustatė, 
kad P. Raslanas 1941 m. 
birželį organizavo 76-ių civilių 
Lietuvos gyventojų nužudymą 
Rainiuose Telšių rąjone.

Prezidentas suabejojo 
socialliberalų kompetencija

Atkelta iš 1 psl.
— švietimą, svei

katos ir socialinę apsaugą, ta
čiau šiose srityse dar neįvyk
dytos būtinos struktūrinės re
formos. „Pastaruoju metu iš
ryškėję savotiški nesusiprati
mai prezidentui kelia klau
simą, ar socialliberalų dele
guoti ministrai turi pakanka
mą partijos paramą, valdan
čiosios koalicijos paramą bū
tinoms reformos vykdyti”, pa
brėžė V. Gaižauskaitė.

Pasak jos, prezidentui ne
priimtina praktika, kai mi
nistrams už nugaros priimami 
sprendimai be jų žinios, jiems 
nesant. „Tai neatitinka de
mokratinėse valstybėse vyrau
jančių principų, elementaraus

Tipiškas Europos Są
jungos šalininkas Lietuvoje 
yra gana jaunas, mokantis už
sienio kalbų miesto gyvento
jas, išsilavinęs ir pakankamai 
uždirbantis žmogus. Tipiškas 
euroskeptikas — apie 50 metų 
amžiaus provincįjos gyvento
jas, kuris, jeigu i” turi darbą, 
tai prastai verčiasi, jo kvalifi- 
kacįja žema ir jis „truputėlį 
piktas ant pasaulio”. Pagrindi
nė nerimo dėl Lietuvos stoji
mo į ES priežastis — baimė 
dėl kainų augimo. ckd. eiuo

* Valdovų rūmų atstaty- 
tojai jau suka galvas, kaip 
gauti brangių antikvarinių 
baldų būsimam statiniui. Val
dovų rūmų paramos fondo in
terneto svetainėje buvo pasi
rodžiusi informacįja su pava
dinimu „Dovana Valdovų rū
mams — senoviniai baldai”.

* Lietuvos bitininkai, per
metus prikopiantys apie 
2,000 tonų prekinio medaus, 
šiuo metu neturi kur jo par
duoti — jiems konkurenciją 
sudaro kontrabanda įvežta pi
gesnė ukrainietiška, moldaviš- 
ka produkcįja. (Eitai

nistro pavaduotojas V. Us- 
chopčikas Lietuvoje kaltina
mas 1991 m. dalyvavęs są
moksle prieš Lietuvos valsty
bę. Jo vadovaujamos sovietų 
kariuomenės motošaulių divi
zijos tankai 1991 metų sausio 
13-ąją traiškė beginklius žmo
nes prie televizijos bokšto. Lie
tuvos Generalinė prokuratūra 
jau kelerius metus nesėkmin
gai prašo Baltarusijos jį iš
duoti.

sprendimų priėmimo mecha
nizmo, kuris reglamentuotas 
Konstitucijoje ir įstatymuose”, 
sakė V. Gaižauskaitė.

Antradienį vykusiame susi
tikime Seimo pirmininkas 
prezidentą patikino, kad so
cialliberalai nesvarsto gali
mybės keisti švietimo ir moks
lo ministrą. Į susitikimą Pre
zidentūroje iškviestas atosto
gaujantis A Monkevičius sa
kė, kad vyriausybės nutari
mas ypatingos grėsmės refor
mai nekelia, nes negali būti 
labai daug atvejų, kada savi
valdybės ryžtųsi keisti savo 
pačių patvirtintas ilgalaikes 
mokyklų tinklo pertvarkymo 
programas.

* Darbą baigė pagal 
bendrojo priėmimo tvarką
prašymus studįjuoti priiman
čios 13 aukštųjų mokyklų. Į 
jas buvo pateikta 23,637 pa
reiškimai. šiemet vidurines 
mokyklas ir gimnazijas baigė 
beveik 46,000 abiturientų. Po
puliariausios tarp stojančiųjų 
— ekonomikos, vadybos ir tei
sės specialybės. Šiandien pra
šymų priėmimą baigia liku
sios aukštosios mokyklos.

* Socialliberalas Kęstutis 
Skamarakas kelias atostogų 
dienas ketina praleisti net 
dviejuose nuosavuose dva
ruose Raseinių rąjone, kurių 
remontui 100,000 litų yra sky
ręs Kultūros vertybių apsau
gos departamentas. Nors par
lamentaras dvarus įsigijo dar 
už investicinius čekius, tačiau 
iki šiol jie nerestauruoti, kas
met vis labiau nyksta. Pagal 
įstatymus, jei pavyksta įrody
ti, kad savininkas nesugeba 
prižiūrėti valstybės saugomo 
dvaro, jis tiesiog būna nusa
vinamas. Neišgalėdamas su
tvarkyti turimų dvarų, parla
mentaras neslepia ambicijų 
įsigyti dar daugiau dvarų ki
tose Lietuvos vietose. (KD, Elta)

* Legendinis Kauno „In
karo” futbolo klubas at
sidūrė ties bankroto riba, ta
čiau klubo direktorius tvirti
na, kad viskas komandoje ge
rai. Klubo savininkas, naftos 
produktais prekiaujantis Ka
raliaučiaus verslininkas Alek- 
sąndr Petuchov jau neremia 
komandos, futbolininkams ku
ris laikas nemokami atlygini
mai ir dalis jų susiruošė palik
ti klubą. (LŽ, Elta)

* Skandalingai pagarsė
jęs Kauno politikas ir Seimo 
narys Vytautas Šustauskas 
ketina papildyti studentų gre
tas. Klaipėdos universiteto So
cialinių mokslų fakulteto Pri
ėmimo komisijai kandidatas į 
studentus atnešė dokumentus 
į vadybos specialybę. V. Šus
tauskas pasirinko mokamas 
sutrumpintas 4 metų vadybos 
studijas, reikalaujančias ir va
dybininko stažo. Paklaustas, 
kodėl panoro tapti diplomuotu 
vadybininku, jis teigė 33 me
tus yra dirbęs vadovo darbą, 
todėl norįs geriau suprasti va
dybos subtilybes. (bns>

* Šiemet iš perdžiūvusių 
Dzūkijos miškų grybautojai į 
supirktuves atneša beveik dvi
gubai lengvesnius geltonųjų 
voveraičių pririnktus krepše
lius negu pernai. Grybautojai 
jau randa ir kazlėkų, ūmė
džių, raudonviršių. Tuo tarpu 
grybų karaliaus — dzūkų va
dinamo „cikrinio” baravyko, 
— matyt, teks palaukti iki ru
denio vėsos. Vietiniai gyvento
jai priėmimo punktuose, kurių 
Varėnos rąjone yra keliolika,

• SKELBIMAI •
PASLAUGOS NEKILNOJAMASIS TURTAS

AUTCMHUO NAMŲ SVHKATUK
IR GYVYBĖS DRAU1MAS

Agentas Frank Zapolis ir Ott Mgr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai.

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

Tel. 708-424-8654 
773-581-8054

ELEKTROS
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI.
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai.

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS
STASYS CONSTRUCTION

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; „sidings”, 

„soffits”, „decks”, „gutters”,plokšti 
ir „shingle” stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą.
S. Benetis, tel. 630-241-1912

PARDUODA

Pigiausiai parduodu 
lietuviškas bulvių tarkavimo 

mašinas. Tik $85. ■ 
Savaitgaliais galiu atvežti.

, Tel. 773-875-6232.
IEŠKO DARBO

Moteris su pedagoginiu 

išsilavinimu ieško vaikų 
priežiūros arba senelių 

slaugos darbų. Skambinti 
tel. 773-276-7366.

54 metų moteris ieško darbo
žmonių priežiūroje. Gali gyventi 

kartu, gali pakeisti neribotam 
laikui. Tel. 312-421-6770, 

773-732-6101.

IŠNUOMOJA

Išnuomojamas 2 miegamųjų, 

pirmame aukšte butas 
pensininkams. Yra garažas. 

Tel. 773-376-7894.

už kilogramą voveraičių gau- ninės Baltarusijos ir Rusijos 
davo net po 20 litų. Tačiau verslininkų, vietinių grybų 
pastaruoju metu, atsiradus di- kainas supirkėjai numušė be
deki grybų pasiūlai iš kaimy- veik per pusę. (Eita)

GREIT PARDUODA
i=g Landmark 

properties

Bus. 773-229-8761 
Ros. 708-425-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pagor 630-314-4330

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

SIŪLO DARBĄ

Window Washers Needed!
40,000 per year. We need 100 crews.
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have valid driver's license and trans- 
portation. Mušt be fluent in English. 
L A. McMahon Window Wasning. 

Chicągo and Milwaukee area 
Tel. 800-820-6155.

Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir IN 

valstijose. Pageidautina vyrai. 
Atlyginimas nuo 

$1,500 iki $1,800.
Tel. 615-554-3161.

Reikalingas žmogus, galintis remon
tuoti namus ir butus: lubas, grindis, 

sienas ir santechniką. Privalo turėti 2 
metų sienų špakliavimo patirtį.

Atlyginimas $10 į vai.
Tel. 773-719-4142, Paulius.

Help Wanted:

Alexandria Massage 
$10-11 per hour 

Call: 312-213-9684.

Office manager assistant.
Computer literate, active and 
organized person welcome. 
English and SS reųuired.

Call 708-924-1431.

Raštinei reikalinga sekretorė. 
Tel. 773-297-2013 arba 

reziume siųsti faksu 
773-884-0323-

ŠEIMININKIŲ
KERTELĖ

ŠALTAS PATIEKALAS SU 
VIŠTIENA

4 puod. virtos arba keptos 
šaltos vištienos krūtinėlių mė
sos — supjaustytos nedideliais 
gabaliukais
1/2 smulkiai supjaustytų sa
lierų kotų
4 žalių svogūnų galvutės (be 
laiškų) — smulkiai supjausty
tos
1/2 puod. kapotų graikiškų 
riešutų (walnuts)
3/4 puod. sumažinto riebumo 
majonezo
1/4 puod. be nebalų jogurto 
2 šaukštai citrinų sulčių 
1 šaukštas smulkiai supjaus
tytų petražolių
3-4 šaukštai šviežio tarragon 
(susmulkinti)

Sumaišyti visus produktus. 
Palaikyti šaldytuve bent 1 va

Paruošia Adelė

landą. Patiekti ant šviežių sa
lotų lapų, papuošiant pomido
ro skiltelėmis.

ŠPINATŲ LASAGNA
1 sv. maltos neriebios jautie
nos arba kalakutienos
6 skiltelės česnako — susmul
kintos
2 dėžutės, po 10 uncįjų kiek
viena, šaldytų špinatų
2 stiklainiai (po 26 uncįjas 
kiekvienas) paruošto pomido
rų padažo (tomato pasta 
sauce)
1 indelis (15 uncįjų dydžio) ri
cotta sūrio arba sausos varš
kės
2 dideli kiaušiniai (suplakti) 
po 1 šaukštą džiovinto orega- 
no ir džiovinto baziliko
1 šaukštelis druskos 
1 dėželė (16 uncijų) nevirtų la-

sagna makaronų
2 puod. tarkuoto mozzarella 
sūrio
1/2 puod. tarkuoto parmesan 
sūrio
1 skardinukė (8 uncijos) gry
bų, be skysčio

Keptuvėje apkepti mėsą 
kartu su česnaku. Špinatus 
atšildyti mikrobangėje, nu
sunkti skystį. Sumaišyti mėsą 
su špinatais, pomidorų pada
žu, ricotta sūriu, kiaušiniais, 
baziliku, oregano ir druska.

Įkaitinti orkaitę iki 350 
laipsnių F; 13x9 colių dydžio 
keptuvą iškloti folįja, palie
kant galuose tiek folijos, kad 
galėtų uždengti keptuvo viršų. 
Dėti į keptuvą paeiliui: pa
ruoštą mėsos mišinį, lasagna 
makaronus, vėl mėsos mišinį, 
vieną puod. mozzarella sūrio; 
vėl makaronus; mėsos mišinį 
ir nusunktus grybus; vėl ma
karonus ir pagaliau mėsos 
mišinį su likusiu 1 puod. moz
zarella sūrio. Ant pat viršaus 
užbarstyti 1/2 puod. tarkuoto 
parmesan sūrio.

Paruoštą kepsnį uždengti 
folįja (neprispaudžiant prie 
sūrio — paliekant tarytum pa

lapinę), gerai foliją užspausti, 
kad neliktų plyšelių; kepti 50- 
60 minučių, po to pradengti ir 
dar kepti 5 minutes, kol sūris 
kiek paruduos. Išėmus iš or
kaitės, prieš pjaustant palai
kyti bent 15 minučių. Šį pa
tiekalą galima sušaldyti (pir
ma atvėsinus) su visu keptuvu 
ir folįja. Kai lasagna bus vi
siškai sušalusi, išimti iš kep
tuvo, bet palikti folijoje.

ORZO MAKARONIUKAI 
2 šaukštai sviesto arba marga
rino
1 vidutinio didumo svogūnas 
8 unięjos orzo makaroniukų* 
(apie 1 ir 1/3 puod.)
2 skiltelės smulkiai sukapoto 
česnako
1/4 šaukšteliai maltų pipirų 
1/3 puod. balto vyno 
1 skardinukė viščiuko sultinio 
1/4 puod. kapotų petražolių
3 šaukštai parmesan sūrio

•Orzo makaroniukai yra
ryžių formos.

Nemažame puode ištirpinti 
sviestą, sudėti supjaustytą 
svogūną, pakepinti apie 8 
min. Sudėti orzo makaroniu- 
kus, česnaką ir pipirus. Kepin

ti vis maišant, kol makaronai 
paruduos — 1-2 min. Supilti 
vyną, pavirti 1-2 min., įpilti 
sultinį ir 1 puod. vandens. 
Užvirti, sumažinti karštį ir 
virti (vis maišant), kol orzo 
bus minkšti. Jei pasidarytų 
pėr sausa, galima įpilti tru
putį vandens. Prieš pat virimo 
pabaigą įmaišyti petražoles ir 
parmesan sūrį. Virti dar 2 
min.

Šis patiekalas labai tinka 
prie viščiuko, kalakuto ar ki
tos paukštienos.

SALDŽIARŪGŠČIAI
SVOGŪNĖLIAI

2 sv. nedidelių baltų svogū
nėlių (boiling onions)
3 šaukštai alyvuogių aliejaus 
2 šaukštai vyninio acto
1 ir 1/2 šaukštelio cukraus 
druskos ir šviežių maltų pipirų

Svogūnėlius nulupti, užpilti 
verdančiu vandeniu (palaikyti 
apie 1 min.), nukošti ir atšal
dyti. Į kiekvieno svogūnėlio 
apačią (šaknų dalį) aštriu pei
liu kryžmai įpjauti. Sudėti 
svogūnėlius į keptuvę, kad 
visi išsitektų vienas šalia kito, 
supilti aliejų ir tiek vandens,

kad apimtų ne daugiau, kaip 1 
colį keptuvės dugno. Virti apie 
20 minučių, retkarčiais ap- 
verčiant svogūnėlius. Jeigu 
pasidarytų per sausa, įpilti 
dar truputį vandens.

Sudėti cukrų, druską, pipi
rus, įpilti actą, sumažinti 
karštį ir virti dar apie 1 vai., 
retkarčiais apverčiant svogū
nėlius, kol jie pasidarys gra
žiai rudi ir bus lengvai perdu
riami šakute. Jeigu reikėtų, į 
keptuvę įpilti "tlar šaukštą ar 
daugiau vandens.

Svogūnėliai tinka prie jau
tienos ar kiaulienos. Patiekia
mi karšti su padažu, likusiu 
keptuvėje.

MĖLYNIŲ SKANUMYNAS
4 puod. šviežių mėlynių 
1 šaukštas citrinų sulčių 
1/4 ir 2 šaukštai cukraus
1 ir 1/2 lazdelės šalto margari
no, sukapoto nedideliais gaba
liukais
1/4 puod. greitai išverdančių 
avižinių dribsnių (ųuick cook- 
ing oats)
1/4 puod. miltų
2 šaukštai kukurūzinio ar bul
vinio krakmolo

1/4 puod. tamsiai rudo cuk
raus (gerai suspausto puode
lyje)
1/4 šaukštelio druskos (jei 
margarinas sūdytas — nerei
kia)

Įkaitinti orkaitę iki 400 
laipsnių F. Mėlynes sumaišyti 
su citrinų sultimi, 2 šaukštais 
cukraus ir krakmolu. Sudėti 
uogas į 8x8 colių gerai išteptą 
keptuvą, išlyginti, kad sluoks
nis būtų vienodo storio.

Sudėti margariną, avižinius 
dribsnius, miltus, likusį baltą 
ir rudą cukrų į „food proces- 
sor”, sukapoti (tik ne per il
gai), kol pasidarys smulkūs 
trupiniukai. Vienodu sluoks
niu trupiniukais padengti mė
lynes. Kepti apie 40 min., kol 
uogos susileis ir pradės burbu
liuoti.

I
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Bronė ir Vilius Variakojai, kai 1996 m. lapkričio 28 d. jie šventė savo ve
dybų 65 metų sukaktį.

BRONĘ IR VILIŲ VARIAKO JUS 
PRISIMINUS

JOANA PALTAROKAITĖ- VALAITIENĖ
(1926.2008)

Bronės ir Viliaus Variakojų 
namai Čikagoje daugelį metų 
buvo prieš gražųjį Marąuette 
parką. Kiekvieno praeivio jie 
žvilgsnį traukdavo savo virš 
durų įmūrytu Vyčio kryžiumi. 
Čia juodu praleido daugelį 
laimingų metų, vaikštinėdami 
po parką ar stebėdami lietu
vių futbolo rungtynes, kartais 
net per savo namų langą. Taip 
buvo kol negailestingas liki
mas dar nebuvo pakeitęs Vi
liaus Variakojo tolimesnio gy
venimo eigos. Bet vieną dieną 
jis visai netoli namų netikėtai 
buvo eismo sunkiai sužeistas, 
ir dėlto likusias gyvenimo die
nas jam teko praleisti vežio
jamoje kėdėje. Sunkūs laikai 
prasidėjo ir jo daugelio metų 
bendro gyvenimo draugei — 
žmonai Bronei. Jai teko Vilių 
slaugyti savo pačios silpnomis 
jėgomis. Kitos išeities nebesu- 
galvodami, juodu galiausiai 
apsisprendė pasinaudoti sū
naus Vidmanto ir jo žmonos 
Aldonos kvietimu, atvykti pas 
juos į Kaliforniją. Juodviem 
apsigyvenus Kąlifomijoje, ne
paisant visų patogumų ir 
gamtos grožio, nebuvo lengva 
priprasti prie naujos aplinkos, 
ypač Bronei Variakojienei, 
daugelį metų dirbusiai visuo
meninį darbą. O prie aplinkos 
keitimo ji buvo pripratusi nuo 
kūdikystės laikų, tad ir čia ap
siprato su savo likimu.

Bronė Dičiūtė-Variakojienė 
gimė 1904 m. birželio 2 d. 
Ukrainoje, Antano ir Marijos 
Dičių šeimoje. Ten teko jai 
lankyti pradinę mokyklą, ten 
teko jai, kartu sujos giminaite 
Alodija, padainuoti duetą pas
kutiniam Rusijos carui, jam 
lankantis jos mokykloje. Vė
liau, grįžusi su tėvais į Pa
nevėžį, baigė gimnaziją, lankė 
muzikos mokyklą ir entuzias
tingai dirbo Panevėžio miesto 
teatre. Panevėžyje ji susipa
žino su Viliumi Variakojų ir 
ištekėjo. Ten juodviem gimė 
sūnus Vidmantas.

Prieš Antrojo pasaulinio ka
ro pabaigą Variakojų šeima 
atsidūrė Vokietijoje, o karui 
pasibaigus, gyvendama jau DP 
stovyklose, ji dėstė muziką, 
mokė dainavimo ir visa šir
dimi buvo atsidavusi skautų 
organizacijai, kurioje ji akty
viai jau veikė dar būdama Lie
tuvoje. Skautų veikloje daly
vavo ir Vilius. 1949 m. apsigy
venus Čikagoje, ji įsijungė į 
„Aušros Vartų” tunto „Sku
durinių Onučių’’ vyresnių 
skaučių būrelį, kuris labai 
daug padėdavo skaučių ir 
skautų Kaziuko mugės pasise
kimui. Ji buvo skautininkė, 
skautų veikloje patarėja ir už
tarėja. Mėgo rašyti eilėraš
čius. Viename iš jų rašo:

Afes visos nešam metelių 
naštą,

Nebeįskaitom net savo rašto,
Plaukus nudaiom — ir vėl 

blondinės.

Kaulai tik braška, kojos
medinės.

Veidas raukšlėtas, liemuo 
pradingęs

Vienos tik širdys dar vis 
jausmingos.

Kartu skautavom, kartu 
pasenom,

Ačiū, Dievuli, gražiai
gyvenom.

Nors Vilius ir Bronė Varia
kojai tiesiogiai nepriklausė 
ev. liut. „Tėviškės” parapijai, 
bet juodu visada dalyvaudavo 
ne tik pamaldose, bet ir įvai
riuose kituose renginiuose. Ji 
šioje parapijoje rado geriausią 
darbo lauką. Jau nuo pat 1951 
m. ji dažnai solo partijas gie
dodavo dar oficialiai neįsistei
gusioje parapijos bažnyčioje, 
taip pat ir Martyno Lacyčio 
suorganizuotame chore. Vė
liau „Tėviškės” parapijos „Gies
mių vakarų” metu, ji atlikda
vo solo partijas, o kartu su 
Leonu Gružu net ir duetus.

Bronė Variakojienė įsteigė 
„Tėviškės” parapijoje Mer
gaičių sekstetą, kuris dažnai 
atlikdavo įvairią programą ne 
vien pamaldų metu „Tė
viškės” parapijos bažnyčioje, 
bet ir kituose renginiuose už 
bažnyčios ribų. Dažnai akom
panuodavo solistams, kartais 
net pačiam „Tėviškės” parapi
jos chorui ir savo pačios su
kurtiems muzikiniams pasi
rodymams. „Tėviškės” parapi
jos Jaunimo ratelio 1959 m. 
gegužės 16 d. suruoštoje „Pa
vasario” šventėje Bronė Varia
kojienė akompanavo progra
mos atlikėjams, ji buvo su
kūrusi muzikinį, dainų ir tau
tinių šokių „Lietuviško kaimo 
vaizdelį”, kur( pati režisavo ir 
pianinu palydėjo vaizdelyje at
liekamas dainas. Jos įnašas į 
„Tėviškės” parapijos veiklą 
bus ilgai prisimenamas.

Vilius Variakojis gyvenda
mas Čikagoje, savo laisvalai
kius užpildydavo įvairiais už
simojimais. Jis mėgo droži
nėti. Buvo sukūręs tikrą lietu
višką sodybą, su įvairiausio
mis smulkmenomis, anais lai
kais buvusiomis lietuviškoje 
sodyboje. Jo darbai prieš ke
letą metų buvo išstatyti net 
pasaulinėje parodoje New 
Yorke. Jis apgailestavo, kad 
dalis jo eksponatų vėliau grįžo 
iš dalies apgadinti. Jo namuose 
dažnas lietuvis turėdavo pro
gos pasigėrėti šio nagingo as
mens tautodailės darbais, 
kurių šiandien gal tik dalimi 
pasiekė jo gimtinės Biržų mu
ziejų.

Bronei Variakojienei 2001 
m. spalio 12 d. Kalifornijoje 
mirus, po 70 bendro gyvenimo 
metų, 98 metų amžiaus sulau
kusiam Viliui Variakojui ne
buvo lengvas atsiskyrimas. Jis 
mirė porą mėnesių vėliau. 
Liūdesio apgaubti liko sūnus 
Vidmantas su žmona Aldona 
ir jų vaikais.

Valteris Bendikas

' Išskirtinės asmenybės nere
tai pasižymi kuklumu ir neno
ru apie save kalbėti: visa, ką 
daro, joms atrodo paprasta 
ir natūralu. Tokia buvo ir š. 
m. kovo 8 d. amžinybėn iške
liavusi Joana (Jonė) Valaitie
nė. Čikagos lietuvių visuome
nėje ji buvo stebėtinai veikli, 
bet nesimušė į valdybas, ne
garsino savo vardo, tik tyliai, 
jautriai padėjo, kam reikėjo.

Gimusi 1925 m. agronomi
jos profesoriaus, Dotnuvos 
Žemės ūkio akademijos pro
rektoriaus Jono Paltaroko 
šeimoje, pirmąjį išsilavinimą 
gavo Lietuvoje. Tais metais ji 
tikriausiai pajuto ir tamprų 
ryšį su žeme bei gamta. Lie
tuviškumas ir reikalas siekti 
aukštesnio mokslo šeimoje 
buvo puoselėjami nuo vaikys
tės: tėvo dėdė buvo pirmasis 
Panevėžio vyskupas Kazimie
ras Paltarokas, pedagogas, vi
suomenininkas, bolševikų 
okupacijos rezistentas, pasto
ralinės teologijos profesorius, 
daugelio vadovėlių ir kitų raš
tų autorius. Gal Jonės dvasin
gumą būtų galima atsekti iki 
jo teologijos magistro diser
tacijos „De origine animae hu- 
manae”, o jo apibūdinimą 
„Lietuvių enciklopedijoje” pri
taikyti jai: „Autoritetingas, 
draugiškas, paslankus patar
nauti visiems, gailestingas 
vargšams, greit patraukė vi
sus prie savęs” (LE XXI, 345). 
O jos tėvas jau Pirmojo pa
saulinio karo metu, būdamas 
vos dvidešimt kelių metų, or
ganizavo nukentėjusiems nuo 
karo šelpimą bei lietuvių ka
rių išskyrimą iš lenkų korpu
so. Tad nenuostabu, kad Lie
tuvai antrą kartą atgavus ne
priklausomybę, iš jo dukters 
namų siuntiniai varguoliams 
Lietuvoje šelpti niekad nesu
stojo keliavę: net paskutiniais 
metais tarp operacijų, dar vis 
juos vežė į paštą.

Tėvams persikėlus į Kauną, 
Jonė mokėsi „Aušros” mergai
čių gimnazijoje, kurią baigė 
1944 m. vien penketukais, o 
už kalbas (lietuvių, prancūzų, 
vokiečių — prie jų vėliau pri
sidės anglų ir ispanų) — 5+. 
Nuo pat atvykimo iki paskuti
nių metų buvo klasės seniūnė 
(pareigos, kurias dalinosi su 
Jūrate Ciplijauskaite). Ben
draklasės Lietuvoje ir dabar 
su džiaugsmu prisimena jos 
rūpestingumą, teisingus — 
protingus sprendimus, norą

Joana Valaitienė. „Sapnas". Mišri technika. 1997.

visas sujungti. Kartu su Jū
rate suorganizavo — ir gavo 
specialų leidimą iš gimnazi
jos vadovybės — visos klasės 
dalyvavimą Kazio Binkio 
laidotuvių procesijoje iš Įgulos 
bažnyčios į kapines, nešant jo 
knygas ir gėlių puokštes. Ir iki 
pereitų metų nesiliovė siuntu
si specialius siuntinukus kas
metinių „klasiokių” susirinki
mų proga, kad parodytų, jog ir 
ji su jomis švenčia, ir kad jai 
labai svarbus tas ryšys. Jos 
dvasia visuomet lydėjo ten su
sibūrusias.

Pasibaigus Antrąjam pasau
liniam karui — iš Lietuvos 
su tėvais pasitraukė 1944 m. 
vasarą į Vokietiją — pradėjo 
studijuoti mediciną Tiubinge
no universitete, kur atnaujino 
ir suintensyvino draugystę su 
buvusia bendra seniūne Jūra
te Ciplijauskaite. Visose pas
kaitose, praktikos darbuose 
prozektoriume, egzaminų 
ruošime ėjo viena šalia kitos. 
Jūratė prisimena, kad vienas 
iš jų profesorių, Nobelio pre
mijos laureatės Butenandt, 
sužavėtas jų Stropumu, net jų 
pavardes buvo išmokęs. Lietu
vių studentui būrelis Tiubin
gene buvo nemažas, aukšto 
akademinio lygio, medikai itin 
glaudžiai bendradarbiavo. Jų 
paskata buvo sušauktas stei
giamasis „Šviesos” (vėliau jau 
JAV Šviesa-Santara) susirin
kimas, kuriame abi dalyvavo 
ir tapo narėmis. Tamprų ryšį 
su pirmaisiais šviesiečiais Jo
nė vėliau palaikė Čikagoje. 
Medicinos nąį viena, nei kita 
nebaigė: emigravę 1949 m. į 
Ameriką-Kanadą, kur tuo lai
ku moteriai įlįsti į mediciną 
buvo beveik neįmanoma ir rei
kalavo per daug lėšų, abi ap
sisprendė persiorientuoti į 
mikrobiologijąrbakteriologiją.

Atvykusi 1949 m. su tėvais 
į Hartfordą, kelis metus kar
tu su seserim Aldona dirbo

Hartford Life Insurance Co., 
ir per tą laiką išmoko anglų 
kalbą. 1951-1952 m. persikėlė 
į Čikagą. Iš karto studijavo 
Roosevelt University, o vėliau 
įsigijo magistro laipsnį Uni
versity of Chicągo, kurio kli
nikinėje laboratorijoje liko 
dirbti, koncentruodamasi į 
mokslinius tyrimus.

1953 metais ištekėjo už dr. 
Jono Valaičio. Net ir mažus 
vaikus augindama, o vėliau 
senus tėvus slaugydama, ne
atsisakė akademinio darbo. 
Bet neužteko jai net to: išlei
dus dukras į savarankišką 
gyvenimą, pradėjo nuosekliai 
puoselėti savo menišką gysle
lę. Poezįją rašė nuo 12 metų 
amžiaus. (Jos palikimas, „Ne
bylė žemė”, tebelaukia išleidi
mo!) Visada buvo didelė mu
zikos mėgėja ir žinovė, regu
liariai lankė Chicągo Sympho- 
ny koncertus ir Lyric Opera 
pastatymus. Stebino ir savo 
nenuilstamu domėjimusi lite
ratūra: sekė jos raidą, susi
pažindavo su kiekvieno Nobe
lio premijos laureato kūryba 
ir su noru ją diskutuodavo. 
Daug dėmesio skyrė japonų 
rašytojams.

Atsiradus daugiau laisvo 
laiko, su užsidegimu metėsi į 
dailę. Tapybos mokėsi pas 
meno kritiką Richelieu. Su ak
varelės „plonybėmis” susipa
žino, bestudijuodama dvejus 
metus Du Page College. Pa
skatinimo netrūko: profesoriai 
greit įžvelgė jos „gerą spalvą 
ir kompoziciją”. Parodose 
pradėjo dalyvauti nuo 1987 
metų: Thomas Ford Library 
Westem Springs miestelyje, 
Čiurlionio galerijoje 1992 m. 
Visą savo triūsą ir eksperi
mentavimą vis naujomis, kar
tais sukryžiuotomis techniko
mis, apvainikavo individualia 
paroda (58 paveikslai) Lietu
vių Dailės muziejuje Lemonte 
1999 metais, kurios metu dau
giau negu pusė išstatytų dar
bų buvo bematant išpirkta. 
Taikliai pavadinta „Spalvų 
pavasariu”, ši paroda atsklei
dė jos subtilų jautrumą, preci
zišką įžvalgą, vidinę dinami
ką, iš pirmo žvilgsnio ramiu 
atrodančiame paviršiuje, ne
nutraukiamą ryšį su gamta ir 
puikiai apvaldytą techniką.

Tai buvo moteris, kuri ne
gyveno tik sau: nekalbant 
apie labai glaudų ryšį su se
serim Aldona Kubiliene, ku
rios mirtį 1996 m. labai skau
džiai išgyveno, turbūt nebu
vo lietuviškos organizacijos, 
kuriai Jonė nebūtų talkinin
kavusi — Čikagos lituanisti- 
nėn Donelaičio mokyklon su 
pasišventimu vežiojo savo 
dukras Laurą ir Rasą; 1953 
įstojo į Akademinių Skaučių 
draugovę Čikagoje ir buvo įt
raukta į jos valdybą; 1956- 
1960 m. buvo Vydūno fondo 
sekretorė. Pridėjo savo rankas 
ir prie BALFo ir prie Lietuvių 
našlaičių globos siuntų. Bet 
gal dar daugiau gero padarė 
ir vilties davė asmeniniu kon
taktu, asmeniniais siuntiniais 
daugiavakėms (penkioms) 
šeimoms, seneliams, ligo
niams. Kiekvienam atrasdavo 
tinkamą žodį, guodė var- 
gan patekusius, bandė pra
blaivyti nuliūdusius. Apie 
kiekvieną bičiulį galvojo ats
kirai — stengėsi jambai su
teikti džiaugsmo dovanėlėmis, 
atitinkančiomis jų skonį ar po
reikius ir duodančiomis pas
katą žengti pirmyn.

Lietuvišką pradą įdiegė 
abiems dukroms, kurios pui
kiai kalba lietuviškai. Lietu
viškai kalbino ir savo pasku
tinę didžiąją meilę, anūkėlį 
Eduką, gimusį, kai ji jau su
kaupus visas jėgas kovojo su 
besiplečiančiu vėžiu. Paskuti
niai dveji metai jai buvo labai 
sunkūs, bet ji kalbėjo tik apie

„ Jaučiu veidan dvelkimą vėjo švelnų 
ir balsą Jo nuo plakančių krantų — 
ne vėjas ten ir ne upelis, krintantis nuo kalno, 
o, Viešpatie, nejau tai būtum Tu...”

Bernardas Brazdžionis

Amžinybėn iškeliavusiam mūsų numylėtam Poetui, 

Dainiui

At A.
BERNARDUI BRAZDŽIONIUI,

reiškiame užuojautą žmonai ALDONAI, sūnui ALGIUI, 
seseriai Marytei, anūkėms DALYTEI ir ROBERTAI, jų 
šeimoms bei giminėms ir artimiesiems abiejose Atlanto 
pusėse. Tebūna Tau, Bernardai, lengva Lietuvos 
žemelė, kurią Tu taip mylėjai iš arti ir toli visą savo 
gyvenimą.

Los Angeles frontininkai

tai, kaip gera bus, ligą nu
galėjus, kaip džiaugsis, kai gy
venimas sugrįš į normalias 
vėžes. Stiprybės jai teikė gilus 
tikėjimas, maldos galia ir iš 
jos kylanti viltis, nesiprieši
nimas priimti a, kas jai skir
ta.

Pasak jos bendraklasės ir 
universiteto kolegės Jūratės 
Ciplįjauskaitės, Jonė buvo 
„rami, apgalvojanti, savo pa
žadą ištesinti. Jos vidinis gro
žis atsispindėjo jos išviršinia
me grožyje. Niekad nesiskun
dė, ieškojo džiaugsmo savo kū
ryboje, padėjo kitiems, vertino 
savo draugus”. Tad ir bus pri
simenama kaip gyvybės nešė
ja, visus skatinanti savyje ieš
koti to, kas geriausia, išskir
tinis pavyzdys to gero, kuris 
nemiršta, o lieka spindėti, gal 
tik daugiau iš tolo. Ispanų 
poeto Aivaro Garcia žodžiais,

Išeina tas, kuris verkia, ne 
tas, kuris mus apleido.

Juk mūsų visų paskirtis — 
atsiskirti,

jei pripažįstam, kad numirti 
reiškia

pasidalinti savo dvasia su 
kitais.

Birutė Ciplijauskaitė

AtA M. KAULĖNAS
Amherst, Mass. Mindau

gas S. Kaulėnas, gyv. Curtis 
Place, mirė š.m. balandžio 27 
d. Northampton ligoninėje, su
laukęs 64 m. amžiaus.

Gimęs 1938 m. kovo 10 d. 
Panevėžyje, buvo Algirdo ir 
Stefanįjos (Adomaitytės) Kau- 
lėnų sūnus. Karo pabaigoje su 
tėvais pasitraukęs į vakarus, 
studijavo Londono universi
tete, kur įsigijo bakalauro 
(1961 m.) ir daktaro laipsnį 
(1964 m.)

Atvykęs į JAV, nuo 1967 m. 
buvo Massachusetts universi
teto (Amherst) Zoologijos ka
tedros profesoriaus pavaduo
tojas, nuo 1977 m. — profe

sorius. Tarp 1982 ir 1995 m. 
buvo šio universiteto zoologi
jos ir biologijos departamento 
pirmininkas. Jis atliko daug 
svarbių tyrimų, parašė ir iš
spausdino straipsnių svar
biuosiuose žurnaluose ir taip 
pat dėstė universitete.

Prof. Mindaugas Kaulėnas 
paliko žmoną Nancy, du sūnus 
— Gedainį ir Tomą; dvi dukte
ris — Aldoną ir Eleną, taip 
pat posūnį ir podukrą. Jo bro
lis Gediminas Kaulėnas gyv. 
Čikagoje.

LIETUVIO VARDU 
PAVADINTAS 
MINERALAS

Š.m. gegužės 17 d. San Die
go, Calif., mirė John Sinkan- 
kas, sulaukęs 87 m. amžiaus. 
Jis buvo tarptautiniu mastu 
pagarsėjęs mineralogas ir 
brangenybių žinovas, parašęs 
šiomis temomis straipsnių, 
knygų, kurios labai svarbios 
mineralų ir brangiųjų akmenų 
mokslui. Vienos John Sinkan- 
ko knygos — „Gemstones of 
North America” pirmoji laida 
išspausdinta 1959 m.; laida 
pakartota 1976 ir 1997 m. 
Knyga „Emeralds and Other 
Beryls” laikoma geriausiu šios 
šakos informacijos šaltiniu — 
ja nuolat pasinaudoja studen
tai.

John SinkanRas gimė Pater
son, NJ, 1915 m. gegužės 15. 
Jo tėvai buvo imigrantai iš 
Lietuvos. Nuo ankstyvos vai
kystės John domėjosi gamta, 
ypač mineralais, botanika. 
Turėjo meninių gabumų, todėl 
yra sukūręs daug įdomių, 
vertingų papuošalų ir kitų dir
binių, panaudodamas bran
gakmenius. Vienas tokių — 
7,000 karatų kvarco „kiauši
nis”, maždaug beisbolo sviedi
nio dydžio. Šis kūrinys dabar 
yra Smithsonian institute. 
1984 m. naujas fosfato mine
ralas buvo pavadintas Sinkan- 
ko vardu — sinhankasite.
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^ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ IR POILSIO 
SAVAITĖ DAINAVOJE

Gražiojoje Michigano Daina
voje šią vasarą Lietuvių fronto 
bičiuliai ir vėl rengia Lietu
viškų studijų ir poilsio savai
tę. Tai bus jau 46-toji tokia 
savaitė. Ji vyks rugpjūčio 18- 
24 d. Savaitės programos te
mos skiriamos Lietuvos ir 
mūsų išeivijos aktualiems vi
suomeninės veiklos klausi
mams.

Pirmosios dvi savaitės die
nos skiriamos daugiau orga
nizaciniams reikalams, posė
džiams, pranešimams bei poil
siui prie Spyglio ežerėlio.

Trečiadienį, rugpjūčio 21 d., 
dr. Kazys Ambrozaitis ap
žvelgs neseniai įvykusią Lie
tuvos Į laisvę fondo filialo XI 
savaitę Marijampolėje. Po pie
tų bus įdomi tema — „Susi
taikymo procesas pokomunis
tinėje Lietuvoje”. Apie tai kal
bės kun. dr. Rimas Gudelis, 
dr. Vytautas Bieliauskas ir dr. 
Jonas Račkauskas.

Ketvirtadienio, rugpjūčio 22 
d., rytą — aktualios svarsty- 
bos apie išeivijos lietuvių ar
chyvus, jų reikšmę bei išsau
gojimą. Kalbės dr. Jonas Rač
kauskas, Skirmantė Migli- 
nienė ir dr. Vytautas Bieliaus
kas. Popiet išgirsime kalbant

„Draugo" rėmėjai
Kazys ir Birutė Pasko- 

niai, gyvenantys Eastlake, 
OH, atsilygindami už „Drau
go” pokylio laimėjimų knygelę, 
atsiuntė 40 dol. auką. Ačiū už 
dėmesį lietuviškai spaudai!

Sofija Beiga, iš Lemont, IL, 
atsilygindama už „Draugo” 
pokylio laimėjimų bilietėlius, 
mūsų laikraščiui atsiuntė 39 
dol. Tariame nuoširdų ačiū!

Lietuvių katalikų religi
nė šalpa iš Brooklyn, NY, at
silygindama už rudens pokylio 
prizų bilietus, „Draugui” pa
aukojo 40 dol. Ačiū už para
mą!

Zita Baltramonas iš Chica
go, IL, atsidėkodami už ru
dens pokylio prizų bilietėlius, 
dar pridėjo 30 dol. auką. Nuo
širdžiausias ačiū!

Bitininkas Kazys Laukaitis vai
kams ne tik pasakojo apie medaus 
rinkimą, bet ir demonstravo reika
lingus įrankius.

SVEČIUOSE - 

BITININKAS

Maironio lituanistinės mo
kyklos pirmąjį skyrių praėju
siais mokslo metais aplankė 
žinomas bitininkas Kazys 
Laukaitis iš Hinsdale, IL. Vai
kų laukiamas svečias pasako
jo apie bites, bičių korius, me
dų ir t.t. Mažieji moksleiviai 
turėjo progos paragauti ska
naus medučio ir išbandyti ap
sauginį bitininko „šalmą”.

Bitininkas K. Laukaitis taip 
pat atvyks ir į „Draugo” ge
gužinę, kuri liepos 28 d., sek
madienį, vyks Tėvų marijonų 
sodelyje. Čia skaniojo medaus 
galėsite ne tik nusipirkti, bet 
ir išlošti „laimės šulinyje”.

Leinonto Maironio lituanistinės 
mokyklos 1 skyriaus mokinė Greta 
Rainytė - su apsauginiu bitininko 
„šalmu”.

Maironio lit m-los 1 skyriaus mokiniai klausosi bitininko Kazio Laukaičio pasakojimo Iš kairės: Kovas Polikai-
tis. Karolis Vydmantas, Raimundas Čepelė, Matas Lapkus ir Rota Misiūnaitė

Visos nuotraukos Irenos Senkevičienės

Vytautą Volertą, o vėliau — 
dr. Valdo Samonio paskaitą 
apie naujus posūkius Lietuvos 
ekonomikoje.

Penktadienį, rugpjūčio 23 d., 
aktualią paskaitą skaitys adv. 
Povilas Zumbakis. Vėliau dr. 
Augustinas Idzelis pateiks sa
vo pastabas bei pataisas dėl 
1941 m. istorinio periodo ver
tinimo.

Šeštadienį, rugpjūčio 24 d., 
dr. Kęstučio Skrupskelio pas
kaita, liečianti lietuvių ir žydų 
santykius prieškario Lietu
voje, o taip pat ir kiti prane
šimai. Šeštadienio vakare pla
nuojama įdomi literatūros ir 
muzikos programa.

Savaitės vakarais vyks nuo
taikingos vakaronės — pra
nešimai, diskusijos, videofil
mų peržiūra, prisimintos 
reikšmingos bičiulių gyvenimo 
sukaktys, jų tarpe ir dr. Jono 
Griniaus 100 m. gimimo su
kaktis.

Dainava jūsų laukia! Norin
tys dalyvauti ir užsisakyti 
kambarius rašykite Jonui Ur
bonui adresu: 1418 W. Elm- 
wood Avė., Clavvson, MI 
48017. Telefonas ir faksas: 
248-435-0209.

J. Baužys

Donatas ir Marian Greb
iš Piedmont, CA, pratęsdami 
prenumeratą, paaukojo 60 dol. 
„Draugo” paramai. Esame la
bai dėkingi!

Irena Ancerys, gyvenanti 
Porter, IN, pratęsdama prenu
meratą, „Draugą” parėmė 50 
dol. auka. Esame labai dėkin
gi!

Irena ir Juozas Polikai- 
čiai iš Lemont, IL, atsidėko
dami už rudens pokylio prizų 
bilietėlius, dar pridėjo 40 dol. 
Nuoširdžiausiai dėkojame!

Alfonsas ir Juzė Jakubė- 
nai, gyvenantys Sun City, AZ, 
už „Draugo” pokylio laimėji
mų bilietų knygelę atsiuntė 50 
dol. Labai jums dėkojame!

Zina Mackevičius, gyve
nanti Knoxville, TN, „Draugo” 
iždą papildė 50 dol. auka. Di
džiai dėkojame!

Lietuvių fondo 8-osios me
tinės Golfo žaidynės vyks rug
sėjo 22 d., sekmadienį, Old 
Oak Couty club, Orland Park, 
IL. Suinteresuoti golfo žaidė
jai kviečiami jau iš anksto 
registruotis, kreipiantis į Vy
tą ir Aldoną Vaitkus tel. 630- 
243-8178.

Antanas Dundzila, gyve
nantis Port Orange, FL, at
siuntė 50 dol. auką, skirtą pa
remti a.a rašytojo Jurgio Jan
kaus užbaigtos knygos „Pu
šis” išleidimą. Jis laiške mi
ni apie rašytojų draugijos įsi
pareigojimą ir jei draugija jo 
knygą išleistų per tam tikrą 
laiką, A. Dundzila atsiųstų ir 
kitą tokį pat čekį. Lietuvių 
rašytojų draugija visuomet tu
rėjo ir turi gerus norus savo 
nariams padėti, bet ji yra ne
turtinga. Leidyklos šioje At
lanto, o taip pat ir Lietuvoje 
reikalauja, kad autorius pa
dengtų visas spausdinimo iš
laidas, nes knygos išleidimas 
yra labai brangus. Problema 
— lėšos! Aukas galima siųsti 
Lithuanian Writers Associa- 
tion vardu, c/o Stasys Džiu
gas, 5729 Edge Dr. Oak Lawn, 
IL 60453-4509.

Frank Zapolis, „State 
Farm” draudimo kompanijos 
atstovas, „Draugo” gegužinei, 
kuri vyks šį sekmadienį, lie
pos 28 d., paaukojo vienkarti
nių lėkščių, šaukštų, šakučių, 
puodelių ir servetėlių. Taria
me nuoširdų ačiū!

Spėk
Barat kolegija ir DePaul 

universiteto teatro mokyk
la kviečia žiūrėti žymiojo dra
maturgo W. Shakespeare pje
sę „Otelas” sėdint ant žolėš, 
gaubiant žvaigždėtam dan
gaus skliautui. Spektaklis, ku
rio pradžia 8 val.v., bus rodo
mas liepos 26-28 d., rugpjūčio 
1-4 ir 8-11 d. Barat kolegijos 
aikštelėje (Lake Forest prie
miestyje, prie Westleigh ir 
Sheridan gatvių, 1.3 mylios į 
rytus nuo 41 kelio). Pagrindi
nius vaidmenis atliks Cassan- 
dra Bissell, Charles Glenn, 
Scott Parkinson. Įėjimas į 
spektaklį ir automobilių pasi
statymas — nemokamas. Infor
macija tel. 847-574-4758 arba 
internete www.barat.edu / 
shakespeare

Lituanistikos tyrimo ir 
studąjų centras išleido Wil- 
liam Urban knygos „Tannen- 
berg and After” naują laidą. Ši 
knyga spėjo susilaukti tarp
tautinio dėmesio. „The U.S. 
Commission on Military Histo 
History” pasiūlymu, knyga 
yra įrašyta į Šveicarijoje vei
kiančios „Bibliograpfhie Inter
national d’ History Militaire” 
metinį leidinį.

Pasaulio jaunimo choras
(World Youth Choir), kuriame 
dainuoja 100 dainininkų iš 40 
pasaulio šalių, kiekvieną va
sarą koncertuoja vis kitoje 
valstybėje. Šiemet šis jaunimo 
ansamblis gastroliuoja JAV. 
Čikagoje dainininkai pasiro
dys liepos 31 d., 12:15 val.p.p. 
surengdami koncertą Chicago 
Cultural Center (78 E. Wash- 
ington) Dame Myra Hess kon
certų serijos programoje. Kon
certą gyvai transliuos 98.7 
WFMT radijo laida. Informaci
ja tel. 312-744-6630.

IŠVYKA ČIKAGOS UPE
Mielas „Draugo” skaitytojau, 

neabejoju, jog sutiksite, kad 
Čikaga gražus miestas. Ta
čiau, ar iš tiesų matėte visą 
šio miesto grožį? Šioje vietoje 
drįsčiau pasakyti „ne”, jeigu 
nebuvote architektūrinėje ir 
istorinėje ekskursijoje plau
kiant Čikagos upe.

Galimybė plaukti laivu buvo 
liepos 18 d. surengtoje išvyko
je, kurios sumanytojas ir reali- 
zuotojas — jaunatviškos sielos 
PLC Socialinio skyriaus įkūrė
jas Gediminas Kazėnas. Jis ne 
tik pasirūpino praplėsti ir pa
gilinti žinias apie nuostabų 
miestą, bet ir rūpinosi, kad 
mums, dalyviams, kelionė bū
tų patogi: valgėme skanius su
muštinius, gėrėme sultis ir ki
tus gaivinančius gėrimus. Be 
to, dar buvome didžiai nuste
binti ledais iš Lietuvos. Jie 
buvo tikrai labai gardūs, pa
gaminti Panevėžio pieno kom
binate. Dėkoju Gediminui ir 
linkiu toliau burti ir raginti 
šiaip jau nelabai aktyvius tau
tiečius įvairioms išvykoms.

Sustabdyti kai kurias šios 
iškylos akimirkas padėjo mie
loji Baniutė Kronienė įamžin
dama jas fotojuostoje. Kaip 
įdomu po kiek laiko vartyti al
bumą ir prisiminti įdomius gy
venimo epizodus! O man tai 
ypač aktualu, nes grįžus na
mo, kur laukia šeima ir drau
gai, reikės pasakoti kur bu
vau, ką mačiau.

GRAŽIAI PRISIMINTOS BIRŽELIO 
TRĖMIMŲ AUKOS

Kaip kiekvienais metais, 
taip ir šiais ALTo Čikagos 
skyrius gražiai prisiminė Bai
siojo birželio trėmimų aukas. 
Minėjimas vyko birželio 9 d., 
sekmadienį. 10 vai. ryto buvo 
vėliavų pakėlimas Švč. M. Ma
rijos Gimimo bažnyčios aikš
tėje. Vėliavų pakėlimui vado
vavo Vytauto Didžiojo Šaulių 
rinktinės vadovybė. Dalyvavo 
ir kitos kuopos bei ramovėnai 
ir negausi lietuviškos visuo
menės dalis. Po vėliavų pa
kėlimo visi vyko į bažnyčią, 
kurioje 10:30 vai. r. vyko iš
kilmingos pamaldos. Šv. Mi
šias aukojo ir tai dienai pritai
kytą pamokslą pasakė kun. 
Rimvydas Adomavičius. Gra
žiai giedojo parapijos choras, 
vargonininko Rimanto Min- 
gailos vadovaujamas. Pamal
dos baigtos Lietuvos himnu. 
Auką nešė A. Repšienė ir J. 
Bagdžius.

Po pamaldų organizacijos su 
vėliavomis ir lietuviškoji vi
suomenė ramiai žygiavo į pa
rapijos salę, kur vyko oficialio
ji minėjimo dalis.

Įnešus vėliavas, valdybos 
pirmininkei Evelinai Oželie- 
nei negalėjus dalyvauti, mi
nėjimą vedė valdybos sekre
torė Matilda Marcinkienė. Va
dovė trumpu žodžiu pasveiki
no visus gausiai atsilankiu
sius į šią svarbią mūsų tautos

Vytautas Šliūpas, atsilan
kęs Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centre, perdavė Leo
nardo Valiuko 1960 m. pa
rašytą ir „University of Sou
thern Califomia” apgintos ma
gistro tezės „The Soviet Re- 
cord in Lithuania, 1940-1959” 
nuorašą.

Illinois valstijoje įsigalio
jo įstatymas, kuriuo remian
tis policija turi teisę konfis
kuoti automobilius, kurių sa
vininkai vairuoja naudoda
miesi suspenduotais arba at
šauktais vairavimo leidimais.

Koncertų Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos salėje 
liepos 30 d., antradienį, 6 vai. 
v. ves kun. Rimvydas Adoma
vičius ir svečias iš Lietuvos 
kun. Algimantas Lukšas, ku
nigaujantis Šilalės rąj., Kvė
darnos parapijoje. Koncerto 
metu bus galima pasivaišinti 
kava ir pyragėliais, atsigaivin
ti ledais ar šaltomis sultimis. 
Kviečiame visus apsilankyti.

Mano rašinio tikslas nėra 
atpasakoti, ką mačiau šioje 
išvykoje, nes niekas geriau to 
nepadarys kaip kvalifikuoti 
gidai, kurie pasakoja apie 
kiekvieno pastato, pro kurį 
plaukiame, istoriją. Pasidalin
siu tik tuo, kas man padarė 
didžiausią įspūdį. Tai 1929 m. 
pastatytas didesnis nei 4 mln. 
kv. pėdų dydžio sandėliavimo 
pastatas. Kokie buvo Ameri
kos prekybos mastai, jei mies
tui reikėjo šitokio sandėlio? 
Visa Lietuva neturėtų ką su
talpinti į šį gigantą net šiais 
laikais, o ką jau bekalbėti apie 
1929 metus. Atėjus didžiosios 
depresijos laikams vyriausia
sis Kennedy nupirko šį pasta
tą. Vėliau jį pardavęs gerai 
uždirbo. Nustebino, kaip Čika
gos miestas išradingai iš
sprendė Nacionalinės operos 
pastato išlaikymo raštų su
mažinimo problemą, „aplip- 
dęs” šį pastatą kitais komer
cinės paskirties pastatais. Tai 
tik dalelytė įdomybių, apie ku
rias sužinosite plaukdami Či
kagos upe ir žiūrėdami į mies
tą ne per lekiančio automobi
lio langą, bet patogiai sėdėda
mi laivo denyje, dvelkiant vė
jeliui. Ir miestas jums atsivers 
iš visai kitos pusės. Man at
rodė, lyg būčiau iš „vidaus” pa
žinusi Čikagą. Malonių kelio
nių, mieli tautiečiai!

Birutė iš Vilniaus

gedulo šventę, kvietė ir toliau 
nepamiršti tos mūsų tautos 
genocido pradžios. Šio minėji
mo proga žodį tarti buvo pa
kviestas Politinių kalinių ir 
tremtinių organizacijos išeivi
joje pirmininkas Pilypas Na
rutis.

Prelegento kalba buvo aiški 
ir vaizdi, jis nušvietė komu
nistų žiaurumus mūsų krašte, 
su rimtumu įspėjo visus — ir 
senus, ir jaunus budėti, kad 
tie žiaurūs laikai vėl nepasi
kartotų. Visi turime budėti.

Nukankintieji ir žuvusieji 
buvo pagerbti minutės atsisto
jimu ir susikaupimu. O prele
gentui buvo pritarta rankų 
plojimu.

Po to vyko meninė progra
ma, kurią atliko Lietuvos Vy
čių choras, vadovaujamas Al
mos Preisaitienės. Dainų buvo 
be galo ir be krašto. Ačiū dai
nininkams, kad netingėjo. Mi
nėjimas baigtas visiems gie
dant „Lietuva brangi”. Buvo 
renkamos aukos minėjimo iš
laidoms padengti. ALTo sky
riaus valdyba nuoširdžiai vi
siems dėkoja.

Baigus minėjimą, risi buvo 
pakviesti prie užkandos: ka
vos, sumuštinių ir saldumynų, 
kuriuos paruošė Irena Dir- 
dienė su talkininkėmis.

Antanina Repšienė

REMIGIJUS NAUŽEMYS — VĖL 
ČIKAGOJE

EDVARDAS ŠULAITIS

Kai kurie čikagiečiai, be
abejo, prisimena Remigijų 
Naužemį, kuris prieš maž
daug porą metų Čikagoje ir jos 
apylinkėse yra praleidęs pus
metį ir čia spėjo susipažinti su 
nemažu būriu mūsų tautiečių.

Praėjusį trečiadienį, liepos 
11 d., R. Naužemys čia vėl pa
sirodė, nes iš Vilniaus univer
siteto, kuriame jis darbuojasi, 
gavo 6 mėnesius atostogų. 
Apie Remigijų reikia kalbėti 
kaip apie buvusį gerą sporti
ninką, mokslo vyrą, pedagogą 
ir knygų autorių. Mokslinėje 
literatūroje prie jo pavardės 
sutinkame daktaro ir docento 
vardus. Šiuo metu jis yra Vil
niaus universiteto Sveikatos 
ir sporto centro docentas, ne
seniai spėjęs išleisti jau penk
tąją savo vėliausiai paruoštą 
knygą, kuri pavadinta „Vy
tautas Bimba”. Joje rašoma 
apie Lietuvos krepšinio pat
riarchą, buvusį Kauno „Žalgi
rio” ir Lietuvos vyrų bei mo
terų rinktinių trenerį V. Bim
bą.

Pernai atšventęs 60-metį, 
Remigijus dar pilnas fizinių ir 
kitokių išteklių, tai laiko dy
kai nebeleidžia. Prieš porą 
metų viešėdamas Amerikoje, 
jis parašė apybraižą apie kai 
kuriuos Beverly Shores mies
telyje gyvenančius ir Čikagos 
lietuvių tarpe plačiai žinomus 
lietuvius, tarp jų ir apie dr. 
prof. Joną Račkauską. Dabar 
jis šią paruoštą medžiagą ban
dys papildyti ir galutinai su
tvarkyti, norint visa tai išleis
ti kaip knygą.

Naužemys turi daug kitokių 
sumanymų. Kadangi Kaune 
neseniai įvyko jo vėliausios 
knygos (apie Vytautą Bimbą) 
pristatymas, tai ir Čikagoje 
tai būtų galima padaryti. Ta
čiau prieš tai reikėtų gauti tos 
knygos egzempliorių iš Lietu
vos. Taip pat knygos autorius 
galvoja aprašyti ir daugiau 
mūsų tautiečių, nes turi leng
vą plunksną ir moka 9avo 
mintis bei įspūdžius įdomiai 
perkelti į popieriaus lapą.

Praėjusį sekmadienį svečias 
iš Vilniaus atsilankė „Lituani- 
cos” futbolo rungtynėse Le- 
monte ir ten susitiko nemažai 
draugų ir pažįstamų.

Žvilgsnis i praeitį

Savo jaunystėje Remigijus 
sublizgėjo kaip gabus sporti
ninkas. Jis buvo iškiliu dziudo 
ir savigynos imtynių sričių 
atstovu, tapęs šių imtynių rū
šių sporto meistru.

Pirmuosius laimėjimus jis 
pradėjo skaičiuoti jau 1959 
metais. Tada vykusioje vadi
namoje spartakiadoje pelnė 
nemaža pergalių. Iš provinci
jos persikėlęs į Vilnių, labai 
susidomėjo sambo ir dziudo 
imtynėmis ir čia dažnose Lie
tuvos, Pabaltijo ar visos So
vietų Sąjungos imtynių var
žybose jis būdavo prizininkų 
sąrašuose.

Gimęs 1940 m. rugpjūčio 4 
d. Šilalės rąjono Ąžuoluos kai
me, Remigijus dar ir dabar 
panašus į ąžuolą — toks aukš
tas ir galingas jis atrodo. 
Aukšti ir tvirti yra ir jo sūnūs, 
kurių vienas jau spėjo apsigy
venti Čikagos apylinkėse.

Nedėkinga buvo jo ankstyvo
ji jaunystė. Dar nesulaukęs 
metukų, turėjo palaidoti karo 
veiksmuose tragiškai žuvusį 
tėtį. Tada auginimo našta ati
teko vienai mamytei. Tačiau 
jaunasis Remigijus nepalūžo 
— siekė mokslo ir aukštumų 
sporte. Sugebėjo derinti dar
bą, sportą ir studijas. Neaki
vaizdiniu būdu studijuoda
mas, jis gavo Kauno Kūno 
kultūros instituto baigimo dip
lomą. Įstojęs į neakivaizdinę 
aspirantūrą, parašė diserta

ciją ir įsigijo pirmąjį mokslo 
laipsnį. Vėliau tapo socialinių 
mokslų daktaru, docentu, dės
tė Vilniaus technikos univer
sitete, o dabar darbuojasi Vil
niaus universitete. Taip pat 
rašo knygas, straipsnius, pla
čiai reiškiasi ir spaudos dar
buose.

R. Naužemys yra pastabus 
ir dėmesingas vyras, kuris do
misi ne tik savo profesiniais 
dalykais. Ir atvykęs į Ameri
ką, jis nori kuo daugiau pa
žinti, sužinoti, stengiantis su
grįžus į Vilnių įgytas žinias 
ten apdoroti ir pritaikyti te
nykštėms sąlygoms. Reikia 
palinkėti šiam nuoširdžiam 
mūsų tautiečiui geros sėkmės 
jo antrojo vizito Dėdės Šamo 
krašte dienomis.

KALENDORIUS
Liepos 24 d.: Dargvilas, Dargvi- 

lė, Kristina, Kristoforas, Kunigunda, 
Laimis.
Liepos 25 d.: Aušra, Aušrinė, Gal- 

minė, Jokūbas, Kargaudas, Kristu
pas.

Skelbimai

• Lietuvių katalikų 
Religinės Šalpos pavasa- 
rio/vasaros vajus buvo užbaig
tas sekmadienį, birželio 30 d., 
ištraukiant laimingus loteri
jos bilietėlius per Atsimainy
mo parapijos Lietuvos Vyčių 
pietus. Atsilankė gražus bū
rys svečių ir po trumpo vyčių 
susirinkimo įvyko ir LKRŠ 
loterijos bilietų traukimas. 
Pirmą vietą — $600, Aldonos 
Shumvvay, Worcester, MA, 
dovaną laimėjo A. Aistis iš 
Temple Hills, MD; antrą vietą 
— 18 K auksinį perlo žiedą, 
anoniminės aukotojos dova
ną, laimėjo L.T. Staboris iš 
Linden, NJ; trečią vietą — 
$250, anoniminio aukotojo do
vaną, laimėjo M. Pietz iš 
Mount Vernon, NY; ketvirtą 
vietą — $150, taip pat anoni
minio aukotojo dovaną, lai
mėjo E„ Sužiedėlis iš Abing- 
ton, MA.

Širdingai dėkojame Mas- 
petho vyčių pirmininkui Bru
no Rutkūnui už leidimą dary
ti LKRŠ loterijos traukimus 
per jų pietus. Realizuotas pel
nas sieką beveik $11,000.00. 
Gili padėka priklauso visiems 
mieliems geradariams, kurie 
prisidėjo prie loterijos sėk
mingo užbaigimo. Teatlygina 
gerasis Dievas visiems, kurie 
suprato reikalą padėti bro
liams ir sesėms Lietuvoje! Jei
gu kartais nespėjote atsiųsti 
loterijos knygučių šaknelių, 
bet norėtumėte paremti Lie
tuvos Bažnyčios darbus, bet 
kada galite siųsti aukas 
LKRŠ, kurios labai laukiamos 
ir ypatingai įvertinamos!

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo")
Tel. 773-294-0100.

TeL 630-257-0200, Lemont, IL

Advokatas
Jonas Gibaitis

Civilinės ir 
kriminalinės bylos

6247 8. Kadsle Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-770-8700 

E-mail: GIbaitiaOaoLcom 
Toli frec 24 hr. 8887760742 

Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 6 v.v. 
Seštad. 8 v j. iki 1 v.p.p.

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS

AURELIUS BUTVILAS
Tel. 312-580-1217 

135 S LaSalle #2300 Chicago, IL 60603 
^^aĮimoakonsultaęjjoMrftaAMuaii

ADVOKATAS
GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 S-Pulasld Rd., Chicago. IL 60629 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą

http://www.barat.edu

