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Siame 
numeryje: 

Lietuvių telkiniuose: 
Los Angeles pristatyti 
abiturientai; lietuvių 
festivalis Elizabeth, NJ; 
gegužinė Detroite, MI. 

2psl. 

Liepos 7 d. Vilniuje 
prasideda PLB seimas; 
nauja PLB vadovybė 
suformuota iš Kanados 
bendruomenininkų. 

3psl . 

„'Draugo' lietuviukai" 
mąsto apie Lietuvos 
karalių Mindaugą. 

4 psl. 

Skelbiamos JAV LB 
Kultūros tarybos 2003 
m. radijo premijos. 

5 psl. 

Lietuvaitė, Amerikos 
armijos savanorė, 
svajoja apie meną ir 
laisvę; Lithuanian 
Mercy Lift pavasario 
loterijos laimėtojai. 

6 psl. 

Sportas 
* New York'e vykus io se 

JAV jaun imo š a c h m a t ų pir
menybėse 6 ratų šveicariška 
sistema 13-metis lietuvis Sal
vijus Berčys ir 7 metais vyres
nis amerikietis Thomas Bar-
tellas jaunimo f iki 21 metų am
žiaus ) turnyre surinko po 5 taš
kus iš 6 galimų. Pagal papildo
mus rodiklius turnyro nugalė
toju buvo pripažintas S. Berčys, 
kuriam atiteko Texas univer
siteto stipendija 4 metams. 

* Floridoje (JAV) vyks
tančiame XXII aukščiausio
s ios kategorijos (unlimiteds 
pasaulio akrobatinio skraidymo 
čempionate po trijų pratimų — 
privalomosios, laisvosios bei 
nežinomosios programos pirmo
sios dalies — 14-tąją vietą ben
droje įskaitoje užima 40-metis 
Antanas Marčiukaitis. 

* Pasau l i o sporte v i s 
g a r s i a u skamban t kovos su 
dopingu problemoms, Lietuva 
irgi sieks turėti savarankišką 
organizacinę struktūrą, spren
džiančią antidopingo klausi
mus. Kūno kultūros ir sporto 
departamente vykusiame Kūno 
kultūros ir sporto komisijos po
sėdyje buvo pristatytas kuria
mos Lietuvos antidopingo agen
tūros projektas 

Naujausios 
žinios 

* Seimo pirmininkas at
s i s a k ė da lyvau t i Latvi jos 
parlamento atkūrimui skirtuo
se renginiuose. 

* Vilniaus v i c e m e r a i s iš
r i n k t i konservatorius ir libera
las, trečiasis postas teks opozi
cijai. 

J u r b a r k o ra jone seno-
\ in į maitina n u s i p i r k ę s ar
cheologas rado jj susprogdin
tą 

Seimo k o m i t e t a s „už 
a k i u " pr i ta rė saugumo vadovo 
Mečio Laurinkaus kandidatū
rai j ambasadorius Ispanijoje. 

Rusijos a m b a s a d a in
formuoja apie pr iva lomąj į 
civilines atsakomybės draudi-

Prasidėjo didieji 
Žemaičių 

Kalvarijos 
atlaidai 

Žemaičių Kalvarija, lie
pos 2 d. (Elta) — Trečiadienio 
rytą Telšių vyskupas Jonas Bo
ruta iš Kenstaičių išlydėjo mal
dininkų grupę į Žemaičių Kal
variją. 

Prasidėjo didieji Žemaičių 
Kalvarijos Švenčiausiosios 
Mergelės Marijos Apsilankymo 
atlaidai. Jie t ruks iki liepos 12 
dienos. Vyskupas J. Boruta į 
atlaidus einančius maldininkus 
iš Kenstaičių išlydės kiekvieną 
rytą. 

Šįmet sukanka 750 metų, 
kai Žemaičių Kalvarija, anuo
met Gardai, pirmą kartą pami
nėti rašytiniuose šaltiniuose. 
Tradiciniai Žemaičių Kalvarijos 
atlaidai — svarbiausias jubilie
jaus akcentas, sakė vyskupas. 

Žemaičių Kalvarijos (Gar
dų) istorija, pasak parapijos 
klebono, kunigo Narsučio Pet
riko, siejasi su Vytauto Didžiojo 
vardu — šią vietovę jis užrašė 
Žemaičių vyskupams. Apie 
1619 metus ant kalno buvo pa
statyta Šv. Jono Krikštytojo 
koplyčia ir visam kalnui prigijo 
Šv. Jono kalno pavadinimas. 

Nukel ta į 5 psl. 

Karinės pagalbos sustabdymas 
nepakenks JAV ir Lietuvos santykiams 

Vi ln ius , liepos 2 d. (BNS) 
— JAV sprendimas sustabdyti 
karinę pa ramą Lietuvai ne turės 
esminio poveikio abiejų valsty
bių draugiškiems santykiams, 
teigia Lietuvos pareigūnai . 

JAV an t r ad i en į su s t abdė 
kar inę p a r a m ą šešioms būsi
moms NATO na rėms — Lietu
vai, Latvijai, Estijai, Bulgarijai, 
Slovėnijai ir Slovakijai — bei 
Kolumbijai, nes jos nepasižadė
jo neišduoti amerikiečių karių 
Ta rp t au t i n i am baudž iamajam 
teismui (TBT). 

„Šis sp rend imas buvo nu
lemtas ginčų t a r p JAV ir Euro

pos Sąjungos (ES), kurie buvo 
pakelt i į aukštesnę gaidą nei 
dera", trečiadienį sakė Užsienio 
reikalų ministerijos sekretorius 
Giedrius Čekuolis. 

Vilniaus universiteto Tarp
tau t in ių santykių ir politikos 
mokslų ins t i tu to direktor ius 
Raimundas Lopata taip pat tei
gė, kad amerikiečių sprendimas 
nepaveiks neigiamai Lietuvos ir 
JAV santykių. 

„Manau , kad Lietuva, kaip 
ir ki tos Vidurio Europos valsty
bės, puikiai supranta, ką reiš
kia amerikietiškasis veiksnys ir 
JAV buvimas Europos konti

nente. Iš Lietuvos ir kitų busi
mųjų NATO valstybių pusės 
vargu ar bus galima progno
zuoti, kad štai toks sprendimas 
padeda nykti proamerikietišku-
mui", sakė R. Lopata. 

Politologo teigimu, JAV pui
kiai suvokia, kad Vidurio Euro
pos valstybės yra proameri-
kietiškai nusiteikusios bei dau
geliu atvejų palaiko JAV vykdo
mą tarptaut inę politiką, skirtin
gai nei senosios Europos Sąjun
gos valstybės narės, kurios ne
retai l inkusios prieštarauti 
amerikiečiams. 

Nukelta į 5 psl. 

Švenčiausiosios Mergeles Marijos Aps 
rijoje 

įkymo bažnyčia Žemaičių 
Vladimiro Gulevičiaas fELT 

Kalva-
'A'> nuotr. 

JAV ambasados Lietuvoje darbuotojai skundais 
užvers Strasbūro teismą 

Vilnius, liepos 2 d. (BNS; 
— Maždaug šešiasdešimt JAV 
ambasados Lietuvoje darbuoto
jų kitą savaitę Europos žmo
gaus teisių teismui Strasbūre 
išsiųs skundus dėl Lietuvos ins
titucijų jiems priteistų sumokėti 
pajamų mokesčių. 

JAV ambasados darbuotojai 
Vilniaus apygardos administ
raciniame ir Lietuvos vyriausia
jame administraciniame teis
muose kelerius metus bylinėjosi 
su Valstybine mokesčių inspek
cija. Buvę ir dabartiniai sam
dyti ambasados darbuotojai 
teismų prašė panaikinti Valsty
binės mokesčių inspekcijos 

sprendimus, įpareigojančius su
mokėti į biudžetą fizinių asme
nų pajamų mokesčius už 1997-
2001 metus. 

Ambasados darbuotojų 
skundus teismai atmetė kaip 
nepagrįstus, teigdami, kad dar
buotojai patys turėjo deklaruoti 
pajamas ir sumokėti mokesčius. 

Lietuvoje samdytas amba
sados personalas atlieka įvai
rias technines ir pagalbines už
duotis, bet diplomatinio darbo 
nedirba. 

Ambasados darbuotojai tei
gia, kad dėl Lietuvos įstatymų 
painumo, kaitaliojimo ir neaiš
kumo jie yra atsidūrę ..tragiško

je padėtyje". 
Anot jų anksčiau skelbto 

laiško, „iš kiekvieno darbuotojo, 
kaip fizinio asmens, valstybė 
nori išieškoti maždaug po 
50,000 litų nesumokėto pajamų 
mokesčio, nors pagal Lietuvos 
įstatymus tik darbdavys privalo 
išskaičiuoti pajamų mokestį ir 
pervesti jį į biudžetą". „Kadangi 
JAV ambasada, kaip užsienio 
šalies atstovybė, turi imunitetą 
ir gali nesilaikyti Lietuvos įsta
tymų, tokia prievolė, mūsų nuo
mone, neteisėtai perkeliama 
ant mūsų, t.y. fizinių asmenų 
pečių", buvo rašoma laiške. 

Nukelta į 5 psl. 

Kauno b e n d r o v ė „ K a u s t ą " s u t v a r k ė 
d y z e l i n u u ž t e r š t ą a p l i n k ą 

Kaunas, liepos 2 d. BNS 
— Bendrovės „Kaustą" genera
linis direktorius Antanas But
kus teigia, kad savaitės pra
džioje iš cisternos ištekėjusio 
dyzelino užteršta aplinka jau 
sutvarkyta. 

,.Į savo sandėlį suvežėme 

daugiau kaip 100 kubinių met
rų užteršto grunto ir išsiurbėme 
apie 30 kubinių metrų užteršto 
vandens iš netoli teritorijos te
kėjusio upelio", sake A. Butkus. 

Jo teigimu, užteršto Kelvės 
upelio vandens mėginiai atiduo
ti aplinkosaugininkams, kad šie 

nustatytų, kiek ten dar liko 
teršalų. A. Butkus tvirtino, jog 
bendrovė atlygins visą aplinkai 
padarytą žalą. 

Kauno regiono aplinkos 
apsaugos departamento Kauno 
agentūros vedėjas Eugenijus 
Vainalavičius spėjo, kad pagal 
surinktą dyzelino kiekį iš tal
pos greičiausiai ištekėjo apie 4 
tonas kuro. Nuke l t a į 5 psl . 

Prancūzija žada remti Lietuvą įgyvendinant 
tarptautinius projektus 

Vi ln ius , liepos 2 d. (BNS) 
— Prancūzi jos prez identas 
Jacąues Chirac žada savo vals
tybės pa ramą Lietuvai įgyven
dinant milžiniškus projektus — 
ieškant galimybių statyt i naują 
branduol inį reak tor ių ir už
daran t senuosius, s iekiant Eu
ropos paramos gerinti susisie
kimą su Lenkija. 

Prezidentui Rolandui Pak-
sui a t s iųs tame laiške Prancū-

Dainų šventę 
medikai lygina su 
popiežiaus ir JAV 
prezidento vizitais 

Vilnius , liepos 2 d. (BNS) 
— Pasirengimą Pasaulio lietu
vių dainų šventei sostinės me
dikai pr i lygina popiežiaus ir 
JAV prezidento vizitams. 

Dienrašt is „Lietuvos rytas" 
trečiadienį rašo , kad greitosios 
pagalbos automobiliuose ir ligo
ninių pr iėmimo skyriuose prieš 
Dainų šventę, į kurią j Vilnių 
suvažiavo per 30,000 Lietuvos 
ir užsienio svečių, buvo patik
rinta medicinos apa ra tū ra , pa
pildytos m e d i k a m e n t ų a t sar 
gos. 

Medikų komandos kasdien 
budi šventės repeticijų ir kon
certų vietose. Medikai turi tiks
lius adresų są rašus , kur apsi
stoję visi šventės dalyviai. 

Pagalba buvo sute ikta kele
tui nedidelius sužalojimus per 
repeticijas patyrus ių šokėjų — 
dauguma jų skundėsi patemp
tais kojų raiščiais, sumušimais 
Medikų pagalbos prireikė ir ke
liems N u k e l t a į 5 psl . 

zijos vadovas priminė, jog Lie
tuva siekia aktyviai plėtoti ben
dradarbiavimą su Prancūzija 
branduolinės energetikos srity
je, pažymėjo, kad jo valstybės 
įmonės yra pasirengusios daly
vaut i Europos rekonstrukcijos 
ir plėtros banko rengiamame 
konkurse dėl Ignalinos atomi
nės e lektr inės reaktor ių 
uždarymo. 

„Mes taip pat esame pasi
rengę bendradarbiaujant nag
rinėti naujo reaktoriaus pasta
tymo galimybes", rašoma J. 
Chirac laiške. x 

Prancūzijos prezidentas iš
reiškė palaikymą R. Pakso pa
siūlymui sukur t i dvišalę ko
misiją, kuri nagrinėtų su šiuo 
projektu susijusius klausimus. 

Prancūzijos vadovas ta ip 

Jacąues Chirac 
pat pareiškė remias Lietuvos 
pastangas gauti Europos finan
savimą kelių ir geležinkelių 
t ransporto infrastruktūros, 
jungiančios Lietuvą per Lenki
ją su Vakarų Europa, projek
tams. 

N u k e l t a į 5 psl . 

Šiaulių oro uostas bus perduotas 
Krašto apsaugos ministerijai 

Vilnius , liepos 1 d. (BNS) 
— Seimas antradienį ypatingos 
skubos tvarka priėmė įstatymo 
pata isas , leidžiančias išbraukti 
bendrovę „Šiaulių oro uostas" iš 
s t r a t eg inę reikšmę valstybi
n iam saugumui turinčių įmonių 
sąrašo. 

Pataisos numato, kad Šiau
lių oro uosto tur tas bus perduo
tas Krašto apsaugos ministeri
jai , o pats uostas bus naudoja
m a s t iek kar in iams, t iek ci
viliniams skrydžiams aptarnau
ti. 

Seimo nario Algimanto Ma
tulevičiaus teigimu. ..iš esmės 
oro uostą norima 'prichvati-
zuoti ' ir todėl šio įstatymo pa
taisų priėmimas yra tam tikras 

saugiklis, gal ne 100 proc., bet 
bent 99 proc., kad to neįvyktų". 

Bendrovės „Šiaulių oro uos
tas" akcijos priklauso valstybei 
ir savivaldybei, o pagrindinis 
kreditorius yra valstybė, todėl 
Nacionalinio saugumo ir gyny
bos komitetas suabejojo, ar tiks
linga taikyti labai sudėtingą 
bankroto procedūrą. 

Šiaulių oro uosto pajamos 
1997-2002 metais siekė 0.4-1 3 
mln. litų. teikiamų paslaugų ir 
darbų savikaina 10 kartų virši
jo pajamas, o investicijos į šį 
projektą siekė beveik 100 mln 
litų. Oro uosto perspektyvos bu
vo siejamos su Šiaulių laisvo
sios ekonominės zonos veikla, 
tačiau pastaroji jau uždaroma. 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters. AP. !rterfax. iTAR-TASS. BNS 

Urvų agentūrų cra"esimais) 

EUROPA 
Londonas. Buvęs JAV ka

riuomenės generolas Barry 
McCaffrey, vadovavęs didelio 
masto prieštaringai vertina
mam puolimui 1991 metais va
duojant Kuvvait'ą, BBC televi
zijai antradienį sake, kad JAV 
pajėgoms Irake gali tekti.likti 
visam dešimtmečiui. Pasak ge
nerolo, JAV pajėgos, padedant 
tarptautinei bendrijai, trumpą 
laiką gali tvarkyt is , tačiau, 
esant tokioms sąlygoms, jos il
gai netvers. 

Paryžius. Pasaulinis žydų 
kongresas (PŽK), kuriam susi
rūpinimą kelia Europoje au
gantis antisemitizmas, ketina 
paraginti žemyno katalikų vys
kupus atsiprašyti už tylą Holo-
kausto metais. New York'e įsi
kūrusio PŽK vadovas Israel 
Singer, šiuo metu besilankantis 
keliose Europos valstybėse, tei

gė neseniai apie tai kalbėjęs su 
popiežiumi Jonu Pauliumi II ir 
gavęs jo pritarimą. Atsiprašy
mai galėtų būti panašus į tuos, 
kuriuos jau yra paskelbusios 
Prancūzijos ir Vokietijos Vys
kupų konferencijos. 

Strasbūras. Europos Par
lamentas (EP) trečiadienį pa
tvirtino naują įstatymą del ge
netiškai apdorotų maisto pro
duktų ženklinimo, kuris leis 
Europos Sąjungai atšaukti JAV 
papiktinusį genetiškai apdoro
tų produktų draudimą. EP įsta
tymą parengė skubos tvarka po 
to, kai gegužės mėnesį JAV įtei
kė Pasaulio prekybos organiza
cijai skunda del Europos taiko
mo genetiškai apdoroto maisto 
draudimo Praėjusią savaite, 
sukeldamas tikra politine aud
rą Briuselyje. JAV prezidentas 
George W. Bush pareiškė, JOK 
ES taikomas genetiškai apdoro
to maisto draud;nias silpnina 

Afrikos galimybes įveikti badą, 
nes neskatina šio žemyno žem
dirbių imtis biotechnologijų, 
siekiant išspręsti maisto stokos 
problemas. 

Strasbūras. Italijos prem
jeras Silvio Berlusconi trečia
dienį papiktino Europos Parla
mentą, kai vieną vokiečių par
lamentarą palygino su nacių 
koncentracijos stovyklos virši
ninku. Šis įvykis išprovokavo 
pasipiktinimo bangą ir visiškai 
užtemdė S. Berlusconi kalbą 
dėl Italijos, kaip valstybės, kuri 
pusę metų vadovaus Europos 
Sąjungai, tikslų. Italijos prem
jeras atsisakė atsiimti savo žo
džius, nors tokią galimybę jam 
suteikė EP pirmininkas Pat 
Cox. 

Ženeva. Pasaulio sveikatos 
organizacija trečiadienį prane
šė, kad Kanadoje SARS nebėra, 
ir Taivvan'as liko vienintele vie
ta pasaulyje, kur šios ligos pro
trūkis dar ne visiškai kontro
liuojamas. 

JAV 
Vašingtonas. JAV prezi 

dento George W. Bush antra
dienio komenta ras , kad Irako 
pertvarka bus „didžiulio masto 
ir ilgalaikis re ika las" rodo, jog 
anks tyvas amer ik ieč ių pasi
t raukimas iš šios valstybės lai
komas maža i t ikė t inu . JAV 
prezidentas t a ip pa t sakė, kad 
JAV karas su pasaul iniu tero
rizmu bus ilgas, nes nukau tus 
ar sula ikytus kovotojų tinklo 
..ai Qaeda" vadovus tikriausiai 
pakeis nauji. JAV pareigūnai 
tikėjosi, kad, nuša l inus Sad-
dam Hussein, įvyks sparti Ira
ko per tvarka . Šiuo metu Irake 
yra maždaug 150.000 ameri
kiečių karių, bet Pentagonas 
svarsto pajėgų didinimo klau
simą. 

St. L o u i s . JAV Missouri 
valstijos sost inėje Jefferson 
City esančios oro ir degalų filt
rų gamyklos darb in inkas nušo
vė tris bendradarb ius ir dar 
penkis sužeidė, o vėliau nusi
šovė pats . Įvykis t i r iamas. 

N e w York. Rusijos pilietis 
Oleg Zezev Manha t t an teisme 
nuteistas už įsilaužimą į finan
sinių nauj ienų agentūros 

„Bloomberg" kompiuterių tink
lą ir mėginimą šantažuoti jo sa
vininką, dabartinį New York o 
merą Michael Bloomberg. Ka
zachstano gyventojui O. Zezev 
paski r ta 4 metų ir 3 mėnesių 
įkalinimo bausmė. Be to. teis
mas jam nurodė sumokėti nu
kentėjusiam milijardieriui be
veik 955,000 dol kompensaciją. 
O. Zezev savo tėvynėje oficialiai 
uždirbdavo 500 dol. per mėnesį. 
„Aš parašiau teisėjui, kad jei 
ponas Zezev atiduos visą atlygi
nimą, jis atsiskaitys tik po 159 
metų . Iš tikrųjų M. Bloom-
berg'ui vargu ar pavyks išsiroi 
kalaut i bent centą", juokdama
sis interviu BBC sake nuteisto
jo advokatas. 

ARTIMIEJI RYTAI 
i i 

Betl iejus , V a k a r ų Kran
tas . Izraelis trečiadienį porda 
vė Vakarų Kranto Betliejaus 
miesto saugumo kontrole pales 
tiniečių policijai, kaip numaty 
ta abiejų valstybių susitarime, 
kuriuo tikimasi paskatinti JAV 

remiamo taiko plano įgyvendi
nimą Palestiniečių saugumo 

pajėgos perėmė miesto kontrole 
pirmą kartą nuo praėjusių Be
tų balandžio mėnesio, Įsiparei-
godamos užkirsti kelią musul
monų kovotojų išpuoliams prie> 
izraeliečius. Tačiau Izraelio 
kariai ir tankai iiko Beatliejaus 
prieigose, varžydami gyventojų 
judėjimą į miestą ir iš jo. Per 
sekmadienį ir pirmadienį Iz
raelio kariuomene pasitraukė 
iš šiaurinės Gazos Ruožo dalies 
ir pirmą kar tą nuo palesti
niečių sukilimo pradžios perda
vė palestiniečiams pagrindinio 
Gazos greitkelio kontrolę. 

L 
IRAKAS 1 

Bagdadas. JAV kariuome
nė trečiadienį paskelbė, kad 
žmonių gyvybių pareikalavęs 
sprogimas Irako Falujah v. 
to mečetėje nugriaudėjo perjoję 
vykusią sprogmenų gaminimo 
pamoką Tuo tarpu Irako gj 
ventoįai ri«• 1 pirmari: 
karą —CtCtCJC įvykusio sprogi
mo kaljina -JAV pajėgas Pasak 
vietos gyventojų, per sprogimą 
žuvo devyni žmones, tarp IU ir 

s vyriausiasis mula 

http://WWW.DRAUCAS.ORG


DRAUGAS, 2003 m. liepos 3 d., ketvirtadienis 

LIETUVIŲ TELKINIAI 

GOD BLESS AMERICA 
Rytoj, liepos mėnesio ket

virtąją dieną, didžioji Ame
rikos valstybė švenčia 227-
ąsias savo krašto laisvės me
tines. Tai laisvės šventė, kuria 
džiaugiasi visas kraštas ir 
daugelis ateivių iš visų pa
saulio kraštų. 

Amerika davė ne tik prie
glaudą daugybei ateivių iš 
įvairiausių pasaulio kraštų, 
bet ir lygias teises su savo 
krašto piliečiais čia kurtis, 
dirbti, taupyti pinigus, pirkti 
ką nori ir kiek tik nori. Leidžia 
tapti šio krašto piliečiais, 
dalyvauti valdžios rinkimuose 
ir balsuoti už patinkamus 
kandidatus. Čia galime kurti 
savo patriotines organizacijas, 
mokyti vaikus lituanistinėse 
mokyklose, turėti savo laik
raščius, radijo valandėles, 
knygas ir parapijas. Visi gali 
baigti aukštuosius mokslus ir 
veržtis į politines ar privačias 
gyvenimo viršūnes. 

Jau kelios kartos čia, Ame
rikoje, užaugo nemačiusios 
okupacijų, priespaudos ir neži
no ką reiškia gyventi be savo 
krašto. Jau kelios kartos žo
džius „okupacija ir priespau

da" suranda tik žodynuose ar 
enciklopedijose. Mes, lietu
viai, gerai žinome laisvės 
troškimo jausmą, prisime
name jos kainą ir dar šiandien 
gydome kovoje už laisvę patir
tas žaizdas. 

Jokioje Europos, Azijos ar. 
Afrikos valstybėje mes to 
neturėtume, ką mes čia, Ame; 
rikoje, turime. Dėka Amerikos 
žmonių, kurie per šimtmečius 
dirbo, mąstė ir kūrė gyvenimą 
ant pačių aukščiausiųjų gy
venimo laisvės principų ir vi
siems lygiai pritaikydami įsta
tymus. Tai, ką šiandien Ame
rikos gyventojai ir ateiviai 
turi, daugelis pasaulio valsty
bių neturi — tai amerikie
tiškos laisvės. 

Tie, kurie šiandien džiau
giamės Amerikos laisve, gali
me iš visos širdies pasakyti 
ačiū tau, Amerika, už laisvę ir 
viską, ką turime ir, drąsiai 
ranką padėję ant širdies, 
prašome Amerikai Dievo pa
laimos, sakydami... God... 
Bless... America... 

Kazys Gogelis 
Detroit, MI 

Po Vytauto Kernagio CD „Teisingos da inos ' pr is tatymo turo JAV at idary
mo vakaro-koncerto 2003 m. gegužės 2 d. Lietuvių namų „Gintaro" 
restorane Clevelande (iš kairės): Alius Majorovas, Vytautas Kernagis ir 
Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos (Cleveland) muzikos mokytoja 
Audronė Majorovienė. Lino Johansono nuotr . 

DETROIT, MI 

PO JONINIŲ 
GEGUŽINĖS... 

Praėjusį sekmadienį, tuo
jau po pamaldų, Dievo Ap
vaizdos parapijos sodelyje, 
Detroito apylinkės Lietuvių 
Bendruomenės valdyba suren
gė nuotaikingą Joninių gegu
žinę. Pirmoji vasaros diena 
pasitaikė nepaprastai puiki — 
nei per šilta, nei per šalta. 
Pamaldoms pasibaigus, visi 
būreliais patraukė į parapijos 
sodelį. Svečių atsilankė iš arti 
ir toli ir įvairiausio amžiaus. 
Pasirodo, gero ir tvarkingai 
rengto renginio svečiai buvo 
pasiilgę. Maistas puikus, šaš
lyką buvo galima užuosti dar 
neprivažiavus parapijos. O 
patarnavimas — ką jau be
kalbėti. Vyresniems buvo net į 
stalą paduota. Neteko paste
bėti, kad rengėjai skubėtų ar 
ką nors būtų pamiršę. Buvo 
pasirengę sutikti svečius su 
visu lietuvišku vaišingumu ir 
nuoširdumu. Jaunatviški vei
dai ir merginos, pasipuošę 
joninių vainikais, teikė gerą 
nuotaiką. Parapijos klebonas 
kunigas Aloyzas Volskis visus 
trumpai supažindino su Jo
ninių šventes kilme. Virgos 
akordeonas ir Jolantos dainos 
visus jungė į bendrą būrį. 
Jeigu vyresnieji iš karto ir 
nedrįso, tai vėliau tapo visi 
jauni ir net keletą ratelių 
sušoko. Visa tai neatsitiko 
kaip iš giedro dangaus. Tam 
reikėjo sumanumo ir daug 

talkos, juk parapijos stalai, 
kėdės ir maistas neišdygo iš 
po nakties po parapijos sodelio 
medžiais. Tai sumaniai su
rengė ir daug darbo įdėjo 
Detroito apylinkės Lietuvių 
Bendruomenės valdyba, kurią 
sudaro: pirmininkė Raminta 
Vilkienė, iždininkė Jūra tė ir 
John Maier, Jolanda Janu-
tytė, Lisa Barauskienė, Ra
mutė Petrulienė, Virga Šimai-
tytė ir Titas Laurinaitis. Tai 
buvo maloni Joninių šventės 
popietė ir vasaros pradžios 
šventė. Laukiame panašių ge--

gužinių ir dažniau. 
Kazys Gogelis 

DARIAUS IR GIRĖNO 
KLUBAS DETROITE 

Dariaus ir Girėno 70 metų 
skrydžio ir mirties minėjimas 
rengiamas šių metų liepos 27 
dieną Šv. Antano parapijoje. 
Programoje: 10:30 v.r. šv. 
Mišios. Atnašaus — klebonas 
kun. Alfonsas Babonas; 12:15 
v.p.p. akademija parapijos 
salėje; paskaitą skaitys Lie
tuvių Bendruomenes pirmi
ninkė Raminta Vilkienė. 

Meninėje programos daly
je — bendras dainavimas, kurį 
ves muzikas Stasys Sližys. Po 
programos — vaišės. 

Gausiai dalyvaukime šia
me svarbiame minėjime ir 
pagerbkime Atlanto nugalėto
jus Darių ir Girėną. 

Rengia Dariaus ir Girėno 
klubo valdyba. 

Cleveland, OH, Lietuvių kultūrinio darželio draugijos valdyba metinėje „arbatėlėje", kuri šiais metais vyko 
žymaus „Rockefeller Pa rk Greenhouse" patalpose birželio 1 d. I š kairės pirmoje eilėje: Jurgis Šenbergas, Gedonė 
Steponavičienė, Vytas Matas , Rita Matienė, Nijolė Kersnauskaitė ir Povilas Šukys; II eil.: kun . Gediminas 
Kijauskas, SJ , draugijos pirmininkas Gintautas Steponavičius, Ada Stungienė, Aldona Zorskienė, Paulina 
Mašiotienė, Salomėja Šakienė ir Vincas Apanius. Lino Johansono nuotrauka 

LOS ANGELES LIETUVIŲ ABITURIENTŲ PRISTATYMAS 
LIETUVIŲ VISUOMENEI 

Šiuos mokslo metus vaini
kavo trylika lietuvių aka
demikų, baigusių lituanistinę 
mokyklą Los Angeles. 

Visi Los Angeles lietuviai 
sveikina jaunuosius abiturien
tus ir didžiuojasi jų pasiektais 
laimėjimais, lietuvybės tęsti
numu išeivijoje. 

Šia proga š.m. birželio 14 
dieną, Los Angeles parapijos 
salėje jie buvo pristatyti Los 
Angeles visuomenei. Dalyvavo 

tėveliai ir kviestiniai svečiai. 
Iškilmingos šventės proga 

visi abiturientai buvo apjuosti 
lietuviškomis juostomis. 

Šventės vadovai pristatė 
abiturientus, pabrėždami jų 
atliktus ir būsimus darbus 
mokslo ir lietuvybės puoselėji
mo srityse. 

Kiekvieno pristatyto abi
turiento darbus palydėjo salės 
dalyvių plojimai ir valiavimai. 

Organizacijų sveikinimus 

gražiai vedė Marytė Šepikaitė 
ir Danguolė Varnienė. 

Po kunigo S. Anužio mal
dos buvo iškilminga vaka
rienė. Po to dėkojo abiturien
tai. Jaunimo šokiai įnešė daug 
gyvumo. 

Puiki nuotaika ir neeilinė 
proga visiems salės dalyviams 
neleido skirstytis namo iki 
džiaugsmingo vakaro užbaigi
mo. 

Vytautas Šeštokas 

LIETUVIŲ FESTIVALIS ELIZABETH, NEW J E R S E Y 

Festivaliu platesne pras
me vadinama kokia nors su 
kultūra susijusi šventė. Šiuo 
atveju, nors ir nedideliu mas
teliu, tokia šventė vyko birže
lio 1 dieną Elizabeth, N"ew 
Jersey, Šv. Petro ir Pauliaus 
parapijos patalpose. Buvo 
tikrai malonu, kad į šią šventę 
sugužėjo daugiau nei 200 
žmonių, kas čia dabar retai 
pasitaiko. Daugumą sudarė 
naujai atvykusių lietuvių 
šeimos. Programos pradžioje 
Vita Dabauskaitė pašoko tris 
skirtingo stiliaus šokius. Po 
jos vaikų choriukas, pasida
binęs tautiniais rūbais, atliko 
keletą dainų. Solo įtarpus 
gana drąsiai atliko mažoji 
Linutė Mockutė. Į dainą „Že
mė Lietuvos" įsijungė visi da
lyviai. 

Beje, vaikai lietuviškų pa
maldų metu, kurios vyko prieš 
festivalį bažnyčioje, pagiedojo 
keletą naujų, čia dar negir
dėtų giesmių. Jaunuosius 
dainininkus ruošdama, daug 
triūso ir meilės dainai įdėjo 
Birutė Mockienė. J i pati dai
noms ir akompanavo. 

Scenoje išsirikiavo ir suau
gusių dainininkų grupė. 
Dviem balsais jie padainavo 
keturias liaudies dainas: „Pa
dainuosim mes sustoję". „Gi-

KANADA 

Kanados lietuvių katalikų 
kunigų vienybės suvažiavimas 
įvyko balandžio 2 d. Suvažia
vime padarė pranešimą Pa
nevėžio vysk. J. Kauneckas. 
Naujoji valdyba pasiskirstė 
pareigomis taip: pirm. t. Aug. 
Simanavičius, ižd. prel. J. 
Staškevičius ir sekr. kun. E. 
Putrimas. 

Toronto Lietuvių namuose 
buvo surengta literatūros po
pietė, mirusiems poetui Ber
nardui Brazdžioniui ir rašyto
jui Jurgiui Jankui pagerbti. 
Buvo paskaitytos jų kūrinių 

minių valsas", „Per klausučių 
ūlytėlę" ir „Ant kalno kle
velis". Akordeonu pritarė va
dovė Birutė Mockienė. Pagar
bos verta ši nedidelė suau
gusių dainininkų entuziastų 
grupė, nes buvo repetuota tik 
keletą kartų. Na, o koks gi 
būtų festivalis be mūsų liau
dies šokių! Lindene gyvenanti 
dr. Rasa Apanavičienė mielai 
sutiko surinkti šią grupę ir 
paruošti bei išmiklinti. Pasi
dabinusios tautiniais rūbais 
penkios poros atliko „Kepu
rinę", „Kurapkytę" ir „Žoli-
nėlį", čia dar niekad nematy
tus ir pabaigai tradicinį 
„Suktinį". 

Žiūrovai nepagailėjo jiems 
plojimo. Beje, ši grupė daly
vaus 2004 metų liepos mėnesį 
Čikagoje įvyksiančioje Dainų 
šventėje. Kadangi dalyvavo 
būrys ir lietuviškai mažai 
kalbančių žiūrovų, tai pro
gramą angliškai pranešinėjo 
Angelė Kiaušaitė. o lietuviškai 
— Gintaras Apanavičius. 

Festivalio metu buvo val
gomi lietuviški užkandžiai, 
pasigardžiuojant importuotu 
alumi iš Utenos. 

Šokių muziką čia teikė, 
sūnui padedant, populiarus 
„one-man band" atlikėjas 
Stasys Telšinskas. Taip pat 

ištraukos. Programai vadova
vo Ramunė Sakalaitė-Jony-
nienė, „Tėviškės žiburių" re
daktorė. Menine dalį atliko L. 
Paulauskaitė, skambinusi 
Čiurlionio kūrinius. 

Paminėta Kovo 11-oji 
Prisikėlimo parapijos patalpo
se. Susirinko per 300 tautie
čių. Invokaciją sukalbėjo vysk. 
J. Kauneckas. Pagrindinę pas
kaitą skaitė LR Seimo narys 
Arvydas Vidžiūnas, PhD. Me
ninę dalį atliko kamerinis or
kestras, vad. muzikės A. Šar-
pytės. 

Stasys Prakapas 

įvairiausių lietuviškų droži
nių, gintaro ir lino gaminių 
buvo galima įsigyti Rūtos 
Raudytis prekyvietėje. 

Viskas buvo dėmesingai 
išklausyta. Abi vadovės — 
Birutė Mockienė ir dr. Rasa 
Apanavičienė nusipelnė daly
vių padėkos, nes žingsnelis po 
žingsnio jos vedė vaikus ir 
šokėjus į meno pasaulį. Abi 
jos gerai išmano savo sritį ir 
jaučia kiekvieno atlikėjo savi
tumą ir galimybes. O gebėji
mas bendrauti, ypač su 
vaikais, yra taip pat talentas. 
Festivalio pelnas buvo skirtas 
parapijai. Pažymėtina, kad 
šio festivalio, kaip ir kitų 
renginių, nuolatinė darbuoto
ja yra nepailstanti Julija 
Jesaitienė. 

Reikia dar paminėti, kad 
buvo pranešta, jog šį rudenį 
Elizabeth yra numatoma 
atidaryti šeštadieninę lietu
vių mokyklą. Mokestis 200 
dol. per metus, bet šeimoms, 
kurios leis daugiau negu 
vieną vaiką, bus taikomos 
nuolaidos. Dėl papildomos 
informacijos skambinti 973-
439-1169 arba dr. Rasai 
Apanavičienei 908-862-6833. 
e-mail: 

ltschoomj@hotmail.com 
Julius Veblaitis 
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ŠEIMŲ STOVYKLA „LANKAS' 
Tariamės, planuojame, 

ruošiamės ir atrodo, kad šįmet 
„Lanko" stovykla bus dar 
įdomesnė negu anksčiau. 
Atkreipdami dėmesį į stovyk
lautojų patarimus ir pagei
davimus, ruošime daugiau 
lietuviškų valgių, įvesime 
olimpiadą, ilgiau plauksime, 
bus daugiau įvairių varžybų 
bei įdomių laužo programų, 
veiks stovyklos naujienų cen
tras, puošime kambarius, ir 
plėsime savo lietuvių kalbos 
žodyną. Skirsime laiko išmok
ti labai mėgiamų lietuviškų 
šokių bei dainų ir užsiimti 
rankdarbiais. Šįmet mūsų 
jaunuoliai pasisiūlė būti sto
vyklos vadovais ir vadovaus 
mažesniems. Mūsų jaunimas 
turi daug patyrimo ir jau
natviškos energijos. Nepap
rastai džiaugiamės, kad jie 
nori tapti vadovais ir tęsti 
stovyklavimo tradicijas. 

Rinksimės „Kursą" stovyk
lavietėje, netoli Shelton, Wa-
shington, sekmadienio vakare 
(rugp. 17 d.). Stovyklos pro
grama prasidės pirmadienio 
ryte ir tęsis iki šeštadienio 
(rugp. 23 d.). Prašome užsire
gistruoti ne vėliau kaip rug
pjūčio 1 d. Sustatysime pro
gramą, užsakysime reikmenis 
ir pirksime maistą pagal 
užsiregistravusiųjų skaičių, 
tad prašome nevėluoti 
užsiregistruoti. Jeigu turite 
kokių klausimų, prašome 
susisiekti su stovyklos vadove, 
Silvija Fabijonaite-Comeaux, 

ąyiviacameau^§fectznaiLcam 

taip pat vakarais galite 
skambinti tel. 425-259-4251. 

Silvija Fabijonaitė-
Comeauz 

(vertė Nijolė Raižienė 

DĖMESIO! DĖMESIO! 
Neseniai atvykote, ieškote darbo ar boto, tačiau skelbtis 

laikraštyje brangiai kainuoja? 
Ne bėda. DRAUGAS jūsų skelbimą išspausdins 

nemokamai. Tereikia paskambinti tei. 773-58S-95O0 ar 
užsukti { DRAUCO administracija adresu 

4545 W. 63 St., Chicago. IL 60629. 
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kabareto ..Tarp girnų" kolega, šiuo metu gyvenantis Toront 
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SĄJŪDIS IR ŽINIASKLAIDA 
VIDMANTAS VALIUŠAITIS 

Pabaiga. Pradžia Nr. 127 
Bet kuri žmogiškoji veikla, 

juo labiau — vieša, yra atvira 
vertinimams, taigi ir nepalan
kiems vertinimams. „Kauno 
aidas" nebuvo joks idealas, 
apie kurį nebūtų buvę galima 
kritiškai pasisakyti. Stebino 
tačiau kitkas — pietizmas ir 
užsidegimas, su kuriuo vieni 
Sąjūdžio Kauno tarybos nariai 
tarėsi turį teisę taip ūmai ir 
neapeliaciniai priekaištauti 
kitiems savo kolegoms, turin
tiems lygiai tokius pačius įga
liojimus. Kuris iš tuometinės 
Kauno tarybos narių būtų 
galėjęs prisiimti cenzoriaus 
pareigas? Kuris iš jų galėjo 
matyti save vieninteliu ideolo
gu, kontroliuosiančiu ir kreip
siančiu laikraščio linkmę? Ir 
kodėl jis galėjo tar t is turįs 
daugiau teisių už tuos tarybos 
narius, kurie sudarė laikraš
čio redakcinę kolegiją? 

Dalis patarimų, kaip „tai
syti" „Kauno aido" linkmę, kad 
ji tariamai geriau atspindėtų 
Kauno tarybos nuostatas , 
man buvo iš principo nepriim
tina. Vienas iš tokių patarimų 
buvo pasiūlymas per laikraštį 
pradėti skleisti gandus. „Galų 
gale čia yra ideologija, o gan
das yra vienas iš rimčiausių 
ideologinių ginklų", — tikino 
tarybos narys, laikęs save vienu iš 
Kauno Sąjūdžio strategų. 

Į redkolegijos nario Val
demaro Katkaus repliką, kad 
kiekvienas tarybos narys pir
miausia turėtų pagalvoti, kuo 
pats asmeniškai yra prisidėjęs 
prie laikraščio kūrimo ir kuo 
galėtų ateityje laikraščiui pa
dėti, kitas politinis strategas 
atšovė: „Aš galvoju, kaip pa
dėti pačiam sau. Supranti? Są
jūdis turi įgalioti žmones ruoš
ti politines apžvalgas. Galbūt 
jie nenorės dėti savo pa
vardžių. Paprasčiausiai reikia 
pirkti žinias. Ir tam yra atėjęs 
laikas". 

Takoskyra dėl taktikos ir 
politinės raiškos metodų Są
jūdžio Kauno taryboje, pradė
jusi ryškėti 1988 m. pabaigoje, 
1989 m. pirmoje pusėje tapo 
dramatiška. Tie nariai, kurie 
laikėsi nuosaikesnių. Sąjūdžio 
Seimo tarybai artimesnių po
zicijų, dalies Kauno tarybos 
narių buvo vertinami itin ne
gatyviai, nevengiant netgi at
viro priešiškumo. Mėginimai 
atsargiai suabejoti kai kurių 
radikalų pozicijomis ar pas
tangos viešai reikšti kitokią 
nuomonę, turėjo neišvengia
mas pasekmes. 

Po Baltijos asamblėjos Ta
line 1989 m. gegužės mėnesį. 
„Kauno aide" paskelbiau 

straipsnį „Ištarti laiku", kuriame 
be kita ko buvo rašoma: 
„Talino forume daugelis Są
jūdžio Seimo narių turėjo 
progą įsitikinti, kad, galbūt ne 
visiems ir pastebint, jau įženg
ta į tokią politinio žaidimo 
fazę, kurioje atsainiai stum
dyti šachmatų figūras ir nesu
sivokti, jog ir priešininkas 
labai gerai žaidžia — negali
ma. (...) Matyt, teisus yra R. 
Ozolas, sakydamas, kad politi
ka yra ne vien tai, kas pasako
ma, bet ir tai, kas nepasakoma. 

Talino dokumentuose mes 
beveik viską jau pasakėme: 
nešdinkitės su savo raudon
armiečiais ir atlyginkite skriau
das. Mes visi puikiai žinome, 
kad t au ta penkiasdešimt 
metų šito laukia nesulaukia, o 
vis dėlto (...) 

Ar tikrai viskas sakoma 
laiku — verta apsikeisti nuo
monėmis. Pavyzdžiui, kad ir 
tiesioginis reikalavimas demi
litarizuotų Baltijos valstybių. 
Kaip strateginis tikslas — jis 
neginčijamas. Bet ar tai reikė
jo padaryti dabar, kai tebesto
vi Berlyno siena, kai Vakarų 
Berlyne dislokuotos anglų, pran
cūzų ir amerikiečių karinės 
pajėgos, o Rytų Vokietija sėte 
nusėta tarybinės armijos dali
niais, kai tarybinė armija vir
šija Lenkijos kariuomenę jos teri
torijoje, kai ta armija vyrauja 
Čekoslovakijoje. Vengrij oj e?..(...) 

Klausimai apmąstymams, 
nes sunku įsivaizduoti situaci
ją, kurioje būtų įmanoma 
pašalinti tarybinę armiją iš 
Baltijos kraštų anksčiau, negu 
grius Berlyno siena. Tik todėl 
Vakarai pirmiausia suintere
suoti Gorbačiovo 'perestroikos' 
ir santykių gerinimo sėkme, o 
jau tik paskui — Baltijos vals
tybių statusu ir jo teisiniais 
aspektais.(...) 

Todėl turime labai gerai 
viską apskaičiuoti, nes kiek
vienas apsirikimas mums gali 
būti lemtingas. Ir nebūtinai 
vien pavojumi smūgio iš "stip
raus centro'. Yra ir kita ne
mažiau klastinga kilpa — Są
jūdžio autoriteto demontažo 
pavojus. To Sąjūdžio, kuris iš 
karto gali viską pažadėti, bet 
ne tuojau įvykdyti". 

Straipsnis Kauno taryboje 
buvo įvertintas, kaip „pro
vokacija" ir tos pačios radikalų 
grupės lūpomis buvo pasaky
ta, kad Valiušaitis redaktoriu
mi toliau būti nebegalės. Ato
veiksmis būdingas to meto 
veiksenai: ne reikšti kitokią 
nuomonę, jeigu ji yra. to paties 
laikraščio skiltyse, bet veikti 
žmogų moralinės prievartos 
priemonėmis, kad jis trauktų

si iš kelio, nes yra kitokios 
nuomonės. 

Architektų namuose 1989 
m. birželio 10 d. susirinkus į 
Sąjūdžio Kauno iniciatyvinės 
grupės metinių minėjimą, 
buvo viešai diskutuojama tiek 
apie pozicijų takoskyrą Kauno 
taryboje, tiek ir apie tarybos 
savotišką politinę ir intelektu
alinę krizę. 

Sąjūdžio Kauno tarybos 
narys Gintaras Pūkas tą dieną 
kalbėjo: „Galiu prisipažinti, 
kad po kiekvieno tarybos po
sėdžio grįžtu namo ligonis. 
Galva išūžta, nervai sukilę. 
Galbūt esu šiek tiek kitoks, 
bet tai nereiškia, kad negaliu 
būti taryboje. Kodėl taip daž
nai čia jaučiuosi blogai? Todėl, 
kad ne visų tarybos narių 
mintys čia yra priimamos, ne 
visi jas girdim. Ir nuo 
radikalių minčių pereinama 
prie radikalių santykių. Man 
tiesiog darosi baisoka, ar mes 
ne per greitai atmetame kitų 
mintis? Ypač tų, kurie savo 
srityje yra profesionalai? La
bai norėčiau išeiti iš Sąjūdžio. 
Dažnai sėdžiu posėdžių salės 
gale ir nesikišu į diskusijas. 
Pradžioje kišausi, bet pama
čiau reakciją. Noriu pasakyti 
tiesiai — bijau reikšti nuo
monę, nes kai kurių tarybos 
narių nuostatos neginčijamos". 

Valdemaras Katkus: „Man 
labai keista girdėti tarybos 
narių svarstymus eisim ar 
neisim į vykdomąją valdžią. 
Kiekvienas politinis junginys 
— partija ar frontas — eina į 
parlamentą tam, kad sudary
tų ministrų kabinetą savo 
politikai vykdyti. Toks klausi
mo kėlimas rodo tam tikrą 
Sąjūdžio impotenciją. Šian
dien galima suskaičiuoti ant 
pirštų kiek turime žmonių, 
galinčių paruošti elementarų 
įstatymą — 15-20 žmonių per 
visą Lietuvą susidarytų. Iliu
zija, kurią sukėlė Sąjūdis, pri
mena Solidarumo situaciją 
Lenkijoje. Jacekas Kuronis 
i nuo Solidarumo išrinktas į 
raudoną lenkų Seimą) į socia
linius lenkės darbininkės 
reikalavimus atsakė: su depu
tato mandatu šita politika 
neišsprendžiama. Ir Lietuvos 
darbininkai išeina iš Sąjūdžio. 
Uoka neleis man pameluoti: 
po Sąjūdžio vėliava darbi
ninkai nesiburs, šitai man 
visiškai aišku. Sąjūdis neturi 
realios socialinės bazės, todėl 
partijų kūrimasis neišvengia
mas. Sąjūdžio struktūra šian
dieną yra piramidinė, ver
tikali. Faktiškai, bolševikinė, 
kaip ir komunistų. Daugia
partinė sistema turi skleistis 
ant atskirų socialinių bazių, į 
horizontą, ir statyti normalią 
valstybinę struktūrą. Visiškai 
nesutinku su tuo. kad mes 
nestatome valstvbės dabar. 

Jau šiandien priimami įstaty
mai, vykdoma reforma ką 
darysime po metų, kitų". 

Apie moralinę krizę prabi
lo Algirdas Patackas. Algirdas 
Saudargas tai vertino, kaip 
asmeninių santykių krizę, kvietė 
tarybos narius atmesti 
išankstines nuostatas ir grįžti 
į tą moralinį tašką, kuriame 
buvome 1988-ųjų birželio 10. 
Situaciją balansuoti mėgino 
Česlovas Stankevičius, Algir
das Kaušpėdas, Kazimieras Uoka. 

Tai, kas vieniems atrodė 
krizė ir vidinių santykių išsi-
balansavimas, kitiems tai bu
vo taktinė pergalė prieš 
„vidaus priešą" ir naujų politi
nių aukštumų užvaldymas. 
Radikalų vienas ideologų tą 
valandą pareiškė: Aš nematau 
jokios krizės. Mano suprati
mu, mes niekad taip gerai ne-
dirbom. Yra vieninga taryba". 

Matydamas neturįs dau
gumos Kauno tarybos narių 
palaikymo ir atvirai bei kate
goriškai priešišką radikalų 
nusistatymą, tą patį vakarą, 
t.y. 1989 m. birželio 10-ąją, 
pareiškiau tarybai apie savo 
atsistatydinimą iš laikraščio 
redaktoriaus pareigų. 

Reikalaujamas pateikti 
formalius atsistatydinimo mo
tyvus, atsakiau tada lakoniškai: 

„Sąjūdžio spaudą supratau 
ne kaip ideologinį vairą, ku
riuo reikia veikti visuomenę, 
bet kaip demokratijos tribūną, 
atvirą įvairioms nuomonėms. 
Nes ir pats Sąjūdis yra labai 
margas, atviras visokių nuo
monių žmonėms. Nesistengiau 
primesti kokios nors vienos 
pažiūros. Laikraštyje buvo 
vietos ir nepriklausomybi-
ninkams, ir suvereniteto sie
kiantiems komunistams, kata
likams ir protestantams, tau
tinių mažumų atstovams. Lai
kiausi nuostatos, kad mano 
pagrindinis orientyras ne vie
nos ar kitos grupuotės nuo
monė, bet mūsų skaitytojas. Ir 
aš tikėjau, kad Sąjūdžio spau
da pirmiausiai yra nepriklau
soma spauda". 

Vidinė Sąjūdžio pozicijų 
skirtis vyko ne ramiu raidos 
keliu, bet viešumoje beveik 
nepastebimų pozicinių grum
tynių pavidalu. Grumtynių už 
tam tikras vertybes, kurios 
sudaro žmogiškosios laisvės 
branduolį, ir kurias pamynus 
tučtuojau yra pavergiamas 
pats žmogus — net ir tas, 
kuris tik šių vertybių dėka 
buvo laisvas stoti į kovą su 
šiomis vertybėmis, kad jas 
paneigęs pats taptų savo 
paties sukurtos tironijos auka. 

Iškilus britų politikas ir 
valstybininkas, liberalų vadas 
William Ewart Gladstone, pa
sižymėjęs iškalba bei teisingu
mu, yra ištaręs chrestoma
tiniu tapusį posakį: „Kas poli

tikoje vartoja nemoralias 
priemones, to politiniai veiks
mai kompromituoja jo patį tik
slą". Rusų mąstytojas ir disi
dentas Aleksandras Solženi
cynas šia prasme yra pasisa
kęs stipriau: „Kas politikoje 
melą vartoja kaip principą, 
tam neišvengiamai vėliau ten
ka griebtis prievartos, kaip 
metodo". 

„Kauno aido" perėjimas į 
radikalų rankas buvo pirma
sis skambutis, kad iracionalus 
gaivalas, totalitarinės sąmo
nės paženklinta veiksena Są
jūdyje stiprėja ir faktiškai pra
sideda organizacijos dezinte
gracijos procesai. Vadinasi, 
jau net ir Sąjūdžio pionieriams, 
nekalbant jau apie kitus, buvo 
aiškiai duodama pajusti, kad 
čia esate nereikalingi, nes tie
sos monopolį čia turi tam tik
ras ideologinis „kooperatyvas". 

Negatyvūs šio proceso pa
dariniai buvo tie, "kad tolydžio 
ėmė siaurėti Sąjūdžio socia
linė bazė, vis daugiau ir dau
giau žmonių pasijuto pašali
niai tame Sąjūdyje, kuriam te
reikėjo minios ir pasyvių sta
tistų, bet kuris nevertino ir 
neatpažino asmeninio įsipa
reigojimo bei moralinio susi-
saistymo su vertybėmis, ku
rios kaip tik turėjo būti to Są
jūdžio šerdis. 

Tuo tarpu didieji radi
kalai, politiškai ginkluoti vie
ninteliu — nepriklausomybės 
skelbimo argumentu — po Ko
vo 11-osios iš esmės visuome
nei nebeturėjo ką pasakyti. 

Ir tik po to, kai ši iracio
nali, Kaune išsivysčiusi, sava
naudišką paskatų motyvuota 
politinė raiška pagaliau tapo 
parlamentine jėga, faktiškai 
privedusia prie Aukščiausio
sios Tarybos krizės ir pir
malaikių Seimo rinkimų, pasi
baigusių Sąjūdžio politine 
katastrofa, daugeliui pasidarė 
aišku, kas buvo kas. 

Tačiau politinis Sąjūdžio 
kapitalas jau buvo išeikvotas. 
Jį išeikvojo tie, kurie faktiškai 
patys buvo šalia Sąjūdžio, 
tačiau sugebėjo pasinaudoti 
įdirbiu tų, kurie savo tikėjimą 
prasmingesne žmogaus būtimi 
pavertė gyvenimu. 

Visos konjunktūros yra 
nepastovios. Tokį tautos dva
sinio pakilimo ir gilaus ben
druomeninio solidarumo pra-
sivėrimą. kurio liudininkais 
būti 1988-1989-aisiais metais 
Dangus mums buvo leidęs, 
ilgesnį laiką išlaikyti vis dėlto 
neįmanoma. Bet tų dienų 
ryžto, vieningumo, pasiaukoji
mo prisiminimas galėtų būti 
mūsų naujo prisikėlimo, savo 
vertės pojūčio bei savigarbos 
susigrąžinimo laidas. 

Žodžiai apie vienybę, pilie
tinės santarvės ilgesį dažnai 
skamba nenatūraliai dėl jų 
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gyvenimiškojo turinio stokos. 
Tuo tarpu Sąjūdžio žygis, ku
rio aukščiausia dvasinio paki
limo ir bendruomeninio soli
darumo išraiška buvo Sausio 
13-oji, duoda stiprų vilties 
pagrindą todėl, kad tai buvo 
vis dėlto pats tikrasis gyveni
mas, pačiu dramatiškiausiu 
būdu patikrinęs tautos sąmo
ningumo ir subrendimo laipsnį. 

Istorija, kaip atskiri įvy
kiai, yra nepakartojama. Bet 
dvasia, kurią iškilios valandos 
išreiškia, pasilieka tarsi nuo
latinis, neišsenkamas tautos 
gairių ir vilčių atsinaujinimo 
šaltinis. 

Pranešimas konferencijoje 
„Lietuvos Sąjūdis Kaune" Kaunas, 

Filharmonijos rūmai, 
L Sapiegos g. 5,2003 m birželio 7 d. 

ANT PLB SEIMO SLENKSČIO 
XI PLB seimas Vilniuje 

vyks liepos 7-11 dienomis, 
tačiau PLB valdybos pir
mininkas Vytautas Kamantas 
į Lietuvą išskubėjo jau birželio 
25 d. Nepaisant to, kad jis 
gyvena Grand Rapids, Michi-
gan valstijoje, šis veiklus 
vyras pastaruoju metu daug 
laiko praleido Čikagoje, besi
tardamas su Lietuvių fondo 
vadovybe paramos gavimo rei
kalais, besirūpindamas šio 
seimo pranešimų knygos su
darymu bei išleidimu. Jis rado 
laiko ir pasikalbėti su 
„Draugo" korespondentu po to, 
kada birželio 18 d. vakare Lie
tuvių fondo taryba Lemonte 
patvirtino LF Pelno skirstymo 
komisijos 2003 metų pelno 
paskyrimo projektą. 

V. Kamantas nurodė, jog 
iš šiuo metu paskirstytos 
774,000 dol. sumos (rudenio 
paskirstymui paliko apie 
270,000 dol.) PLB valdyba iš 
Lietuvių fondo gavo 35,300 
dol. Taip pat 15,000 dol. 
atiteko PLB fondo projektams 
(PLB Lituanistikos katedros 
stipendijoms ir PLB istorijos 
knygos leidimui paremti). 

Be to, buvo patenkinta ne
maža prašymų, ėjusių per PLB 
valdybą, kuri juos parėmė, o 
kai kurios tik persiuntė. Iš 
tokių stambiausia suma 
(25,000 dol.) — lėšos Vasario 
16-sios gimnazijai Vokietijoje. 

Pirmininkas paminėjo ir 
kitas, mažesnes sumas, kurias 
čia visas būtų sunku išvar
dinti. 

„Gauta LF finansine para
ma esame patenkinti. Jei ne 
Lietuvių fondas, tai PLB val
dyba negalėtų vykdyti dauge
lio projektų", — kalbėjo pir
mininkas išsakydamas LF 
padėkos žodžius. 

V. Kamantas paminėjo ir 
apie dvi knygas, kurios turėjo 
pasirodyti prieš seimą. Tai 
PLB istorija ir Seimo prane
šimų leidinys. Tačiau su pir
mąja iš jų kiek užtrukta ir ji 
išeis po seimo Vilniuje, nes 
trūko lėšų, o dalį medžiagos 
dar reikėjo peržiūrėti. 

Tačiau antrąjį leidinį — 
PLB valdybos, atskirų kraštų 
bendruomenių bei Lietuvių 
jaunimo sąjungos pareigūnų 

pranešimų knygą spaustu
vininkas Ričardas Spitrys 
pažadėjo išspausdinti Čikago
je prieš seimą, kad jį būtų ga
lima nuvežti į Vilnių. 

„Dažniausiai dirbome sep
tynias dienas per savaitę nuo 
ryto iki vidurnakčio, norėdami 
geriau pasiruošti seimui", — 
taip mums kalbėjo V. Kaman
tas prieš išvažiuodamas Lietu
von. 

J am visuose darbuose 
nuoširdžiai talkino jo žmona 
Gražina, PLB valdybos vice
pirmininkė Milda Lenkaus
kienė, o Lietuvoje daug dar
bavosi PLB valdybos atstovas 
tėvynėje Gabrielius Žemkalnis 
ir atstovybės sekretorė Vir
ginija Grybaitė, be kurių pa
galbos seimo surengimas būtų 
sunkiai įmanomas. 

Kadangi pats V. Kaman
tas ir kiti JAV gyvenantieji 
valdybos nariai iš valdybos 
pasitraukia, tai jis dėjo pas
tangas surinkti kandidatus 
naujai valdybai, kurios kandi
datų sąrašas bus pateiktas 
seimo delegatų balsavimui. 

Jis džiaugėsi, kad naujos 
valdybos branduolį pavyko 
sudaryti iš Kanadoje gyve
nančių bendruomenininkų. 
Štai žmonės iš Kanados, 
sutikę kandidatuoti: advokatė 
Joana Kuraitė-Lasienė (buv. 
Kanados LB KV pirmininkė), 
advokatas Algis Pacevičius 
(buv. Kanados KV pirm.), kun. 
Edis Putrimas (PLB valdybos 
dabartinis vicepirm.). Giedra 
Rinkūnaitė-Paulionienė (buv. 
Pasaulio lietuvių kongresų 
organizatorė), dr. Romas Vaš-
tokas (PLB X seimo narys, bu
vęs Kanados LB tarybų narys). 

Šalia šių, dar numatyti 
kandidatai iš kitų valstybių: 
Jaras Alkis (Didžioji Brita
nija!. Roberto Ibazza (Urug
vajus). Gabrielius Žemkalnis 
(Lietuva). Taip pat bus ir Len
kijos atstovas (dabar yra du kan
didatai ir iš jų vienas paaiškės 
prieš seimą). Be jų valdybon 
įeis ir PLJS atstovas (juo šiuo 
metu yra Matas Stanevičius ir 
galimas daiktas, jis Jaunimo 
kongrese bus perrinktas). 

Sėkmingo ir darnaus 
seimo! 

Edvardas Šulaitis 

VILNIAUS PILYS 
8. K r e i v o j i p i l i s 

VYTAUTAS URBANAVIČIUS 

Po ketverių metų Vilnių 
vėl puolusi Ordino kariuo
menė nuo „Senosios pilies" 
kalno bombardomis apšau-
džiusi Aukštutinę pilį. 

Bene paskutinį kartą Pli
kasis kalnas gynybai panau
dotas XDC a. pirmojoje pusėje. 
Po 1831 m. sukilimo caro ka
riuomenė Vilniuje įrengė tvir
tovę. Jos centras buvo mū
rinių pilių teritorijoje, tačiau 
dalis tvirtovės buvo išplėsta į 
dešinįjį Neries krantą bei de
šinįjį Vilnios krantą. Ant Pli
kojo kalno iškastas gynybinis 
griovys, įrengti įtvirtinimai, 
dengti perėjimai, lizdai pat
rankoms. Čia. kaip ir Žemu
tinėje pilyje, pastatyta 10 
stambaus kalibro pabūklu 
(ant Gedimino kalno ir deši
niajame Neries krante stovėjo 
po 8 patrankas). Plikajame 
kalne buvo pastatytas ir 
nemažas keturiomis krosnimis 
apšildomas Mokhauzas. įgulą 

turėjo sudaryti 1,100 karių. 
1837 m. į Vilnių iš Peterburgo 
buvo atvežta Rusijos vėliava, 
kuri turėjo būti iškilmėmis 
iškelta virš naujai įrengtos 
tvirtovės. Jai vieta po ilgų 
svarstymų buvo parinkta virš 
minėto blokhauzo. Birželio 
25 d. ji buvo pašventinta Šv. 
Dvasios cerkvėje ir su dide
lėmis iškilmėmis iškelta ant 
specialiai įrengto flagštoko. 
Vėliavos pakėlimo metu visos 
tvirtovės patrankos iššovė 101 
kartą. Taip buvo stengiamasi 
parodyti caro Rusijos galybę ir 
bauginti sukilėlius. 

Patrankos Pilkajame kal
ne daugiau nei tris dešimt
mečius baugino vilniečius. Vi
są tą laiką tvirtovėje buvo ka
rinė parengtis. Ji panaikinta 
tik 1865 m., numalšinus ant
rąjį sukilimą. Bet panaikinta 
tik Plikajame kalne buvusioje 
tvirtovės dalyje. Čia buvo su
griauti ir susidėvėję mediniai 

tvirtovės statiniai. Dabarti
niai archeologiniai tyrimai 
parodė, kad. statant tuos sta
tinius, daugelyje vietų buvo 
sunaikintas kultūrinis sluoks
nis, suniokoti dar išlikę Krei
vosios pilies likučiai. Ir vis dėl
to išliko pakankamai duome
nų, leidžiančių daug tvirčiau 
teigti, kad Kreivoji pilis buvo 
būtent čia. Plikajame kalne, 
ant kurio dabar stovi Trys 
kryžiai. Dabar jie tapę 
savotišku paminklu ir žuvu
siems Kreivosios pilies gynė
jams. 

9. Praeit is ateityje 

Vilniaus pilys intensyviau 
pradėtos tvarkyti prieš trejetą 
dešimtmečių. Tiesa, kažkokie 
darbai čia vyko visą laiką. Net 
karo metais. Tačiau ne visi jie 
vadintini tvarkymu. Greičiau 
atvirkščiai. Antai Antrojo pa
saulinio karo metu Gedimino 
kalno papėdėje įsikūrusi vo
kiečių karinė okupacinė val
džia įsirengė priešlėktuvinę slėp
tuvę. Kalnas buvo „pergręž-
tas" skersai iš pietų į šiaurę 
lenktu tuneliu. Abipus jo 

įrengtos šešios patalpos. 
Papėdėje, pastate, kuriame 
dabar yra Na-cionalinio 
muziejaus restauravimo 
skyrius, buvo įrengta dyzelin
iu varikliu varoma elektrinė. 
Ji turėjo aptarnauti slėptuvę, 
jeigu miesto elektrinė būtų 
subombarduota. 

Po karo pilių teritorija bu
vo atiduota sovietinės Vidaus 
reikalų ministerijos (NKVD) 
kariuomenei, kuri užėmė be
veik visus Gedimino kalno pa
pėdėje geriau išlikusius pasta
tus. Vokiečių įrengta slėptuve 
panaudota kaip sprogmenų 
sandėlis. Pačiame miesto cen
tre, po Gedimino kalnu. Tik 
septintojo dešimtmečio pra
džioje kariuomenė iš pilių teri
torijos buvo iškeldinta. Čia 
pradėjo kurtis Lietuvos Moks
lų akademijos Istorijos ir etno
grafijos muziejus — dabartinis 
Nacionalinis. Pirmiausia at
keltas archeologijos skyrius, 
kartu pradėtas tvarkyti Nau
jojo arsenalo pastatas, kuria
me 1968 m. atidaryta pirmoji 
muziejaus ekspozicija. Prie
šais šį pastatą buvę du vie
naaukščiai namai nugriauti. 

jų vietoje įrengtas skveras. Be
je, šie namai stovėjo jau už 
pilies gynybinės sienos. 

Septintojo dešimtmečio 
viduryje pradėtas tvarkyti ir 
Senojo arsenalo pastatas Ne
ries ir Vilnios santakoje. Jis 
atiduotas Dailės muziejui, ku
ris vėliau čia įrengė taikomojo 
meno ekspoziciją. 

Tiriant šio pastato lieka
nas, surasta dalis pilies gyny
binės sienos, bokšto likučiai, 
tilto atramos. Dalis šių sta
tinių datuota XIII amžiumi. 
Visa tai pasistengta išsaugoti. 
ir, pagal galimybes, ekspo
nuoti. Pabandyta išsaugoti net 
medinių statinių liekanas. 

Šio pastato atstatymas ir 
pritaikymas muziejui šiandien 
vertintinas kaip vienas iš 
rimčiausių Lietuvos restaura
torių ir muziejininkų darbų 
per visą restauracijos ir 
muziejininkystės istoriją. 

Pamažu buvo tiriami 
bei ruošiami restauracijai ir 
kiti arsenalo pastatai. Tačiau, 
kaip visada, trūko pinigų, kai 
kuriuose korpusuose tebe
gyveno kariškių šeimos. Dar
bus komplikavo ir nepalankios 

Rekonstruota 1390 m. sudegintos Vilniaus Kreivosios pilies gynybinė 
siena (rekonstravo archeologas V. Daugudis ir architektas S. Lasavickas! 

grunto savybės. Vieta šiau
rinėje Gedimino kaino papėdė
je šaltiniuota, senųjų pastatų 
pamatai stovi durpingoje 
žemėje, dažnai apirę ir silpni. 
Juos būtina tvirtinti, o savo
mis jėgomis ne visada pasi
tikėta. Specialistai šiems dar
bams buvo pakviesti iš Len
kijos, bet jiems mokėti reikėjo 
valiuta. Tad darbas ejo lėtai. 

kol. prasidėjus finansinėms 
reformoms, nutrūko visai. Jį 
perėmę Lietuvos restaurato
riai, pasirodo, gali dirbti ne ką 
blogiau, o kai kada ir geriau 
už savo užsienio kolegas. Tik 
vėlgi viskas „atsiremdavo" j 
pinigus, tikriau — j jų stygių. 

Ypač sunkus dėl visiems 
gerai žinomų priežasčių buvo 
1991 m. ir 1992 m Bus daugiau 
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LIETUVOS 
KARALIUS 

MINDAUGAS 

Liepos 6 diena, viena reikš
mingiausių lietuvių tautai . 
Prieš 750 metų Mindaugas 
buvo karūnuotas Lietuvos ka
raliumi. 

1240 m. žiniomis Mindau
gui pavyko savo valdžion su
imti visas lietuviškas žemes. 
Tuojau pat jis ėmė siekti rusų 
žemių, prijungdamas gudus ir 
Smolenską. 

Mindaugui sutikus krikš
tytis popiežius Inocentas IV 
priėmė j j ypatingon apašta
liškojo sosto globon. 

1251 m. Mindaugas ir šei
ma priėmė krikštą. 

1253 m. Mindaugas buvo 
iškilmingai karūnuotas Lietu
vos karaliumi. Kartu buvo ka
rūnuota ir jo žmona Morta. 
Mindaugo žmona Morta, Lie
tuvos karalienė, pagarbiai mi
nima to laiko kronikose. Pa
žymima, kad ji buvo gerai 
išauklėta moteris, turėjusi 
įtakos savo vyrui ir valdžios 
reikaluose. 

Mindaugo valdymas buvo 
neramus. Nepatenkinti kuni
gaikščiai nuolat kėlė maištus. 
Nepatiko ir bandymai taikin
gai gyventi su kryžiuočiais ir 
krikštas. 

1263 m. Našlėnų kuni
gaikštis Daumantas su suo
kalbininkais nužudė Mindau
gą ir du jaunesnius sūnus. 

Karalius Mindaugas. 

TAUTOS ŠVENTĖS 

Gyvendami Amerikoje, 
švenčiame ne tik lietuviškas, 
bet ir šio krašto šventes. 

Amerika yra mūsų gyve
namasis kraštas. Lietuva — 
mūsų tėvų ir protėvių žemė. 
Mūsų šaknys lietuviškos, ir 
Lietuva mums brangi. 

Viena iškilmingiausiai šven
čiamų - Jungtinių Amerikos 
Valstijų Nepriklausomybės 
diena (Independence Day) -
liepos 4-oji. 

Liepos 6 dieną lietuviai 
švenčia karaliaus Mindaugo 
750-ąsias karūnavimo meti
nes. 
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LIETUVOS MIESTAI 
KLAIPĖDA - UOSTAS 

Klaipėdos herbas - raudo
name lauke auksinė dantyta 
mūro siena su trimis bokštais. 
Aplink bokštus penkialapės 
žvaigždės. Jos tikriausiai reiš
kia dangaus skliautą, o bokš
tai primena kovinio laivo me
dines konstrukcijas. 

Klaipėda - pirmasis 
Lietuvos miestas kadaise ga
vęs savivaldos teisę. Jis yra 
trečiasis pagal dydį Lietuvoje. 

Jau pirmaisiais amžiais 

valdžioje. Klaipėdą ir jos kraš
tą ilsus amžius valdė kryžiuo
čiai, Prūsija, vėliau Vokietija. 
Prie Lietuvos galutinai pri
jungtas 1923 m. 

Klaipėd - tai mūsų šalies 
vartai į jūrą. vienintelis mūsų 
uostas. Mieste yra laivų staty
bos ir remonto, žuvų apdoroji
mo, konservų paooės 

Klaipėda yra svarbus kul
tūros ir švietimo centras. 
Mieste yra Klaipėdos univer
sitetas, S. Šimkaus konserva
torija, dramos ir muzikinis 
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ALBINAS ŠMULKŠTYS 

Pasaka apie Mindaugą 

Kitą kartą, labai seniai, iš 
kelionės parjojo karalius Min
daugas. Paleidęs arklį pasi
ganyti Svyrių ežero lankose, 
pats išsitiesė pievoje, medžio 
pavėsyje, pailsėti. Dar nespėjo 
akių sumerkti, kai prie jo 
prisiartino žemaitis su prašy
mu: 

- Šviesusis karaliau, esu 
girdėjęs, jog tu gali praverti 
dangų ir žmogų lengvai pa
siusti į dausas. 

- Tai tu nori, kad aš tave 
pakrikštyčiau? - paklausė 
karalius. 

- Taigi taigi, šviesusis ka
raliau, mano abu tėvai ir dau
gelis giminių jau dausose, ma
nau ir man laikas. 

- Tai nusiauk vyžas ir 
brisk į ežerą. 

Kai karalius Mindaugas, 
pasėmęs rieškučias vandens, 
kalbėjo krikšto žodžius, tikrai 
prasivėrė dangus - į juodu 
nukrypo šviesos spindulys, 
aplinkui ratu ėmė sukti dvyli
ka brolių, juodvarniais lak
stančių, tik dabar du sparnai 
buvo balti - nė vienos juodos 
plunksnelės. 

Tėvas ir giminės ten, 
aukštybėse taip smagiai kva
tojo, kad karalių su žemaičiu 
suėmė nesulaikomas juokas... 

...Atsisveikindamas že
maitis paklausė, kaip jam da
bar melstis. 

„Sakyk: garbė tebūnie 
Dievui tėvui, 

ir Sūnui, ir Šventajai 
Dvasiai! 

Ir jie ten, dausose, girdės. 
Žinojau ir kitą gražią mal

dą, bet ji pro vieną ausį įėjo, 
pro kitą išėjo. Neatsimenu". 

ŽEMĖ YRA VIENA ŽMONIJA - TAI VIENA 
GIMINĖ 

Ar žinojote, vaikai, kad 
žmonijos atsiradimo pradžioje 
žmonių būta 20 kartų dau
giau nei dabar. 

... kad žemėje gyvena 
daugiau nei šeši milijardai 
žmonių, daugiausia kilusių iš 
Azijos, Afrikos, Europos, Lo
tynų Amerikos ir Karibų, 
Šiaurės Amerikos, Okeanijos 
ir Australijos. 

po Kr. gimimo čia buvo baltų 
gyvenvietė. Vokiečių ordinas 
1252 m. pastate Klaipėdos 
i'Memelburgo) pilį, sujungda
mas kryžiuočių ir kalavijuočių 
valdomas žemes. Lietuviai šią 
pilį buvo sugriovę 1323. 1379. 
1393. 1402 metais. Žemaičiai 
1455 metais pilį užėmė, bet 
neišlaikė, ir ji liko kryžiuočių 

teatrai. Mažosios Lietuvos 
istorijos. Laikrodžių muziejai, 
paveiksiu galerija, Jūrų mu
ziejus akvariumas, kuriame 
galima pamatyti plaukančias 
Baltijos jūros žuvis, pinj 
nus. pasigrožėti delfinais. Į 
mi tvirtove- i> i 
tuvos laivybos ekspozicija. 

...kad tikėjimas arba 
religįa yra įvairi ir viena. 
Mokslininkai teigia, kad 
žmogui, norinčiam susirasti 
bet kurį kitą pasaulyje, 
tereikia keturių žmonių tar
pininkavimo. Daugiausia pa
saulyje yra krikščionių, toliau 
žmonių, neišpažįstančių jo
kios religijos ir ateistų, isla
mo, induistų, budistų ir kitų. 

... kad daugiausia žmonių 
kalba mandarinų-kinų kalba, 
po to seka anglų, hindų ir 
ordų. ispanų, rusų ir arabų. 

vK^jocKry 
...kad mėgstamiausios 

sporto šakos pasaulyje yra: 
futbolas, kovinis sportas, 
kriketas, žolės riedulys ir 
krepšinis. 

KNYGUTES 

Alguti, knygutė! 
Tuoj sėskis prie stalo, 
Sklaidyki, skaityki, 
Bus džiaugsmo be galo. 

Va, šitos rašytos 
Lietuviškai - gražios! 
Ten guli storulė, 
Spalvom nusidažius. 

Kiškučiais, meškučiais 
Jų lapai sumirga. 
Norėsi, žiūrėsi 
Į kaubojo žirgą. 

Jonas Minelga 

ABC PATIEMS 
MAŽIAUSIEMS 

ATSPĖK MĮSLES 

1. Susiūtas, ne drabužis, 
su lapais, bet ne medis, ne žmo
gus, o viską pasakoja. (Knyga) 

2. Vienoj pusėj marių ra
šo, kiton pusėn marių skied
ros krinta. (Knyga) 

3. Baltos lankos, 
juodos avys, 
kas išmano, 
tas ir gano. (Raštas) 
4. Plieno žagrė baltas lau

ke aria, juodas vagas verčia. 
(Plunksna) 

5. Juoda sėkla, balta dirva 
žąsele akėta. (Raštas) 

S 
Raidelę Š išmokti padės 

Danutės Lipčiūtės-Augienės 
ketureilis: 

Šlavinėja Laura kiemą, 
Šypsos tėtė - bus švaru. 
Šuo išlaižė Rainio pieną, 
Šunį barsim - nu nu nu. 

KITU KRAŠTU 
ŽMONĖS 

Ar įsivaizduojate, vaiku
čiai, kiek daug skirtingų tau
tų gyvena žemėje? Kitų kraš
tų žmonės, taip pat kaip ir 
mes, dirba, statosi namus, au
gina vaikus, žaidžia ir 
linksminasi. 
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Pažiūrėkite į paveikslėlį ir 
pagalvokite, kas kur gyvena. 
Kaip manote, kodėl šių 
žmonių gyvenimas skiriasi 
nuo mūsų? 

IS KO PRADĖTOS 
SPAUSDINTI KNYGOS 

Imi knygą į rankas ir pa
bandai įsivaizduoti, kad kny
ga galėtų būti atspausdinta 
ne popieriuje ir atrodyti ki
taip, nei dabartinės formos. 
Bet kol knyga pasiekė mus to
kia, kokia ji yra, praėjo tūk
stantmečiai. 

Senovės Egipte, prie Nilo 
upės, augo daugiametis 3-4 
metrų aukščio augalas, egip
tiečių vadinamas ,,pa-p-iu-r" 
(iš upės). Maždaug trys tūk
stančiai metų prieš mūsų erą 
iš šio augalo egiptiečiai iš
moko gaminti rusvos spalvos, 
ploną kaip drobė, lygią, bet 
trapią rašomąją medžiagą -
papirusą. 

Papirusas buvo daromas 
iš augalo, dažnai rankos sto
rumo, šerdies. Varine adata 
šerdį skirstydavę į siauras 
juosteles ir lipdydavę vieną 
prie kitos ant nuožulnaus 
stalo, kad nutekėtų skystis. 
Ant vienos eilės juostelių 
skersai guldydavę kitą... Šį iš 
juostų suklotą audinį plak
davę mediniais plaktukais, 
kad jis pasidarytų plonas ir 
abu sluoksniai gerai suliptų. 
Paskui papirusą dėdavę po 
slėgtuvu, paskui lygindavę 
dramblio kaulu ar kitu būdu 
ir išdžiovindavę saulėje. Šį 
sunkų darbą, žinoma, dirbo 
vergai. 

Iš Egipto papirusas ėmė 
sklisti po kitas šalis. Nuo VII 
a.pr.m.e. jį pradėjo vartoti 
senovės graikai, romėnai. Pa
pirusas tarnavo žmonijai dau
giau kaip 4,000 metų ir išsi
laikė tol, kol XI a. Vidurio jū
ros pakrantes pasiekė kinų iš
rastas popierius. 

AR ZINAI, KAD... 

Mažiausi žmonės pasauly
je yra pigmėjai, negrilai. Jie 
yra negridų rasės, gyvenan
čios Centrinėje Afrikoje, Ada-
manų salose prie Indijos van
denyno ir Filipinuose. Dau
giausiai mums žinomi Afrikos 
pigmėjai. 

Eskimai yra Arkties kraš
tų tauta. Jie gyvena Čiukčių 
pusiasalyje, Aliaskoje, Šiaurės 
Kanadoje ir Grenlandijoje. 
Eskimai stipraus sudėjimo ir 
gerai perneša šaltas Arktikos 
žiemas. Nešioja jie kailinius 

rūbus ir gyvena namuose pu
siau įkastuose į žemę. 

Lapiai daugiausia gyvena 
Šiaurės Skandinavijoje ir 
Kolos pusiasalyje. Lapiai save 
vadina pelkių žmonėmis, o la
pių vardas tėra senas suo
miškas švedų skolinys. Lapiai 
yra žemiausio ūgio rasė Euro
poje. Jie plataus veido su at
sikišusiais žandikauliais ir 
smailiu smakru. Jų oda šviesi 
su rusvu atspalviu. Lapiai gy
vena palapinėse, kūgio for
mos, aptemptose joms spe
cialiai austu audeklu. 



Karinės pagalbos s u s t a b d y m a s n e p a k e n k s JAV ir Lie tuvos s a n t y k i a m s 
Atkelta iš 1 psl. 

URM sekretorius G. Čekuo-
lis atkreipė dėmesį į tai, kad 
„sprendimo praktinė reikšmė — 
labai minimali", nes Lietuvos ir 
JAV dvišalės karinės pagalbos 
bendradarbiavimo sutartys bu
vo pasirašytos iki liepos 1 die
nos, kai įsigaliojo Amerikos 
sprendimas sustabdyti karinės 
pagalbos tiekimą. Todėl G. Če-
kuolio teigimu, sprendimas 

stabdyti pagalbą nebus taiko
mas iki liepos pasirašytai sutar
čiai. 

JAV ambasador ius Lietu
voje John Tefft, komentuoda
mas sprendimą dėl karinės pa
galbos sustabdymo, teigė, jog 
praktinė tokio sprendimo reikš
mė dabar vykdomoms karinės 
pagalbos programoms „turėtų 
būti minimali". Savo ruožtu, 
ambasador ius pažymėjo, jog 

JAV vis tiek ragina Lietuvą pa
sirašyti susitarimą dėl jos karių 
apsaugos. 

Pasak vyriausybės spaudos 
tarnybos pranešimo, pagal 
birželio 30 dieną pasirašytas 
sutartis Lietuvai bus pateikta 
karinės įrangos už 12 mln. JAV 
dolerių. Šios lėšos bus panaudo
tos Lietuvos kariuomenės trans
porto priemonių atnaujinimui, 
kitiems projektams. 
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Atkelta iš 1 psl. 
J. Chirac rašo pritariąs ir 

Lietuvos svarstymams tęsti Ru
sijos ir Europos Sąjungos dia
logą. J . Chirac pasidžiaugė, kad 
jau išspręstas tranzito iš 
Karaliaučiaus klausimas, todėl 
atsiveria galimybės regiono eko
nomikos vystymui. 

Prancūzijos prezidento laiš
kas yra a t sakymas į birželio 
pradžioje išsiųstą R. Pakso 
laišką, kuriame buvo prašoma 
J . Chirac pagalbos įgyvendinant 
tarptautininius projektus. 

Lietuva siekia įgyvendinti 
Baltijos energetikos žiedo bei 
kelių „Rail Baltica", „Via Bal-

tica nutiesimą. 
Gegužę Paryžiuje susitikęs 

su J. Chirac, R. Paksas sakė, 
kad, uždarant senus sovietinius 
RBMK modelio reaktorius 
Ignalinos AE, Lietuva pradeda 
galvoti apie naujojo branduo
linio reaktoriaus statybos gali
mybes. 
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Atkelta iš 1 psl. 
Vyskupas Jurgis Tiškevi

čius į šią vietovę pasikvietė do
minikonus, kurie 1642 metais 
čia įrengė Kryžiaus kelią su de
vyniolika koplyčių ir pavadino 
Žemaičių Kalvarija. Pamažu 
taip imta vadinti ir visą Gardų 
miestelį. 

Kairiajame Varduvos kran
te vyskupas dominikonams pa
statė švenčiausiosios Mergelės 
Marijos Apsilankymo bažnyčią, 
į kurią 1649 metų liepos 4 die-

su Šv. Kryžiaus relikvija, gauta 
iš Liublino dominikonų. 

Bažnyčios centriniame alto
riuje yra stebuklais garsėjantis 
Švenčiausiosios Mergelės Mari
jos paveikslas, prie kurio piligri
mai meldžia Dievo Motinos už
tarimo ir malonių. Šis paveiks
las, pasibaigus at laidams, ke
liaus į Vilnių — bus perduotas 
res tauruot i Dailės muziejaus 
Prano Gudyno res taurav imo 
centro specialistams. 

1962 metais, pr imena kle
bonas N. Petrikas, buvo bando

ma Žemaičių Kalvarijos koply
čias uždaryt i , tačiau, žemai
čiams atkakliai pasipriešinus, 
jos išliko. 

1988 metais popiežius Jo
nas Paulius II Žemaičių Kalva
rijos bažnyčiai suteikė Mažosios 
bazilikos titulą. 

Didieji Žemaičių Kalvarijos 
atlaidai — tai laikotarpis, kai 
nei dieną, nei naktį nenutyla 
giesmės — giedodamos tradici
nius žemaičių kalnus, procesijos 
dieną ir naktį eina Kryžiaus ke
lią. ną iškilmingai įnešė relikvijorių 

J A V a m b a s a d o s L i e t u v o j e d a r b u o t o j a i s k u n d a i s u ž v e r s S t r a s b ū r o t e i s m ą 
Atkelta iš 1 psl. 

Kai kurie darbuotojai iš 
bankų paėmė mokestines pa
skolas, kad galėtų sumokėti įsi
teisėjusiais teismų sprendimais 
priteistas pinigų sumas. 

Europos žmogaus teisių 
teismo pareiškėjai prašo pripa
žinti, kad Lietuva pažeidėjų tei
ses ir priteisti pinigines kom
pensacijas už moralinę ir mate
rialinę žalą. 

Šiuo metu kadenciją j au 

baigęs JAV ambasados atašė 
viešiesiems ryš iams Michael 
Boyle yra sakęs, jog „JAV am
basada laikosi JAV Valstybės 
depar tamento suformuluotos 
nuostatos nė vienoje pasaulio 
valstybėje neišskaičiuoti mokes
čių iš darbuotojų" atlyginimo. 
Pasak jo, samdomi darbuotojai 
„dar prieš kelerius metus buvo 
įspėti" apie tokią tvarką. 

Valstybinė mokesčių ins
pekcija yra atskleidusi, kad net 

8 užsienio valstybių ambasadų 
darbuotojai kelerius metus 
nemokėjo mokesčių į Lietuvos 
biudžetą. 

Vilniaus apskrities mokes
čių inspekcijos duomenimis, su
sikaupę ambasadų darbuotojų 
įsiskolinimai pasiekė per 2.2 
mln. litų. Didžiausia nesumo
kėtų mokesčių dalis teko JAV 
ambasadai, kurios darbuotojai 
per 5 metus įsiskolino apie 1.85 
mln. litu. 

D a i n ų š v e n t ę m e d i k a i l y g i n a s u p o p i e ž i a u s i r J A V p r e z i d e n t o v i z i t a i s 
Atke l ta iš 1 psl. 
cukriniu diabetu sergantiems 
Dainų šventės dalyviams, Čika
gos lietuvei pakilo temperatūra. 

Vilniaus greitosios medici
nos pagalbos stoties direkto
riaus pavaduotoja Vanda Pum
putienė sakė, kad prieš savaitę 
visi medikai išklausė specialų 

K a u n o b e n d r o v ė , 
Atkelta iš 1 psl. 

„Šiuo metu dar užterštas 
maždaug 280 metrų upelio ruo
žas. Laimei, teršalai iš Kelvės 
nepateko į kitą —Veršvos upe
lį", teigė E. Vainalavičiv.s. 

Nelaimė Kauno pakraštyje, 

kursą, kaip reikia elgtis, jei pa
aiškėtų, jog svečiai atsivežė 
SARS virusą. Medikai apsirūpi
no minimaliomis apsisaugojimo 
nuo šio viruso priemonėmis — 5 
komplektais specialių kaukių ir 
akinių, vienkartinių chalatų. 

Vilniaus tarptaut iniame oro 
uoste budinčių epidemiologų 

darbą palengvino tai, jog atvykę 
iš Kanados šventės svečiai atsi
vežė ir savo medikų išduotus 
sveikatos pažymėjimus, kuriuo
se nurodyta, kad atvykusieji 
sveiki ir neturėjo kontaktų su 
sergančiais asmenimis. 

Pirmadienį prasidėjusi Dai
nų šventė vyks iki sekmadienio. 

, K a u s t a " s u t v a r k ė d y z e l i n u u ž t e r š t a a p l i n k ą 
K forto gatvėje įsikūrusios sta
tybos bendrovės „Kaustą" teri
torijoje ivyko pirmadienį. 

A. Butkaus teigimu, iš 56 
tonų talpos dyzelinas pradėjo 
tekėti per talpos pildymo angą. 
„Dar nežinia, a r užsukamas 

kaištis iškrito dėl to, kad buvo 
nesandariai užsuktas, ar kas 
nors bandė vogti kurą ir pabėgo 
neužsukęs kaiščio, tikimės, kad 
priežastis te isėsaugininkams 
padės nustatyti mūsų samdyti 
technikos ekspertai", sakė jis. • Trumpai apie viską 

t Naudojantis „Lietuvos ryto' CLRj, „Lietuvos žimu* (LŽ), „Respublikos" <R 
„Kauno * « » « " <KD>, „Klaipėdos" <K> „Valstybe* Himf <Vt) di*nraSdų, BNS 
u Eitos informacijomis! 

* Lietuvių fondą Čikago
je reikėtų laikyti svarbiau
siu M. K. Čiurlionio galerijos 
rekonstrukcijos pradininku. 
1992 metais šis fondas galerijos 
atnaujinimui skyrė 300,000 dol. 
ir kantriai laukė, kol Lietuvos 
vyriausybė nutars prisidėti prie 
šios kilnios idėjos. „Galerija re
konstruojama buvo ilgai, mūsų 
doleriai labai nuvertėjo, ir visa 
laimė, kad dabartinė vyriausy
bė vertina kultūrą", perskaitęs 
Lietuvių fondo Tarybos pirmi
ninko Antano Razmos sveikini
mo laišką, nuo savęs pridėjo 
fondo tarybos narys Vytautas 
Kamantas. „Mūsų vyriausybė, 
pradėjusi dirbti lygiai prieš dve
jus metus, nutarė, kad galų gale 
reikia baigti tvarkyti šį pastatą, 
kuriame saugomas mūsų na
cionalinis turtas", iškilmingame 
M. K. Čiurlionio galerijos atida
ryme prisiminė premjeras Al
girdas Brazauskas, kurio vy
riausybė muziejui skyrė dau
giau nei 6 mln. litų. (KD-Elta) 

* Buvęs Afganistano ka
ro dalyvis Virginijus Želvys 
prieš keletą savaičių gavo ofi
cialų patvirtinimą, kad 1988 

metais jis apdovanotas vienu 
vertingiausių sovietinių apdo
vanojimų — Raudonosios . 
žvaigždės ordinu. Patvirtinimo 
apie skirtą apdovanojimą taip ir 
nesulaukęs buvęs karys dar la
biau nustebo sužinojęs, neva or
dinas ir jį lydintys dokumentai 
jam oficialiai buvo įteikti Ma
žeikių kar iname komisariate. 
Žinią apie jam skirtą apdovano
jimą, kurio „įteikimą" patvirti
no kažkieno suklastoti parašai, 
vyras sutiko gana skausmingai. 
V. Želvys pasirengęs ieškoti pa
klydusio savo apdovanojimo. 
(LŽ-Elta) 

* P r i v a t i z u o j a m o s a lko
ho l io b e n d r o v ė s , ,Alita" vie
šojo konkurso nugalėtoju pa
skelbtas Italijos įmonių grupės 
„Bosca" vadovas bei savininkas 
Luigiterzo Bosca. Už 83.77 proc. 
Lietuvos alkoholio bendrovės 
akcijų paketą laimėtojas pasiū
lė daugiau kaip 90 mln. Lt, arba 
beveik dukar t daugiau nei pra
dinė akcijų paketo pardavimo 
kaina (50 mln. Lt). (KD-Elta) 

* Š įmet v a l s t y b ė v a i k u 
n a m ų a u k l ė t i n i ų po i l s iu i pa
pildomai neskyrė nė lito. Nor

malių šeimų tėvai nenori, kad 
jų atžalos atostogautų drauge 
su rizikos grupės vaikais. Per 
pastarąjį dešimtmetį iš 300 vai
kų vasaros stovyklų liko 32. 
Vaikų poilsis jose įkandamas 
tik didesnes negu vidutines pa
jamas turint iems tėvams. 

(KD-Elta) 
* Vagys a p k a r t i n o k r e p 

š i n i n k o puotą . Nuo smalsuo
lių akylai saugoto krepšininkui 
Arvydui Saboniui priklausan
čio Palangos viešbučio „Pušų 
paunksmėje", kuriame vyko Sa
bonių vestuvių 13-ųjų metinių 
puota, nepavyko apsaugoti nuo 
vagių. A. Sabonio svečiai po 
linksmybių atsibudo apvogti. 
Spėjama, kad durys buvo ne
užrakintos arba jas paprasčiau
siai atrakino pritaikytais ar pa
vogtais raktais. (R-LR-Elta) 

* L i e t u v o s pi l iečia i vėl 
min imi s t a m b i o s t a r p t a u t i 
n ė s n a r k o t i k ų kontrabandos 
byloje. Praėjusį ketvirtadienį 
Karibų jūroje, netoli Barbado-
so, Didžiosios Britanijos karo 
laivas „Iron Duke" sulaikė 
narkot ikus gabenantį preky
binį laivą „Jalta", tarp kurio 
įgulos* narių buvo ir lietuvių. 
Laive buvo rasta apie 3.5 tonos 
kokaino. Jūreiviai plukdo nar
kotikų už 250 mln. svarų ster
lingų (1 25 milijardo litų). 

(R-Elta) 

2003 m. JAV LB Kul tūros 
tarybos Radijo programos a r 
radijo darbuotojo premijai at
r inkti komisija, kurią sudaro: 
Ra imundas Kirš te inas (pirm.) 
ir Bi ru tė Litvinienė bei Liucija 
Laukai t ienė (nariai) , r emda
masi JAV LB Kultūros tarybos 
nustatytomis gairėmis, nutarė: 

1. Premijos pavadin imas : 
Radijo programos a r radijo 
darbuotojo premija . Radijo 
programą ar darbuotoją Kul
tū ros t a ryba i rekomenduoja 
t am tikslui pakviesta komisija. 

2. Ši premija gali būt i skir
ta kiekvienai JAV7 veikiančiai ne 
komercinei radijo programai . 

3. Norinčios varžybose da
lyvaut i aktyvia i ve ik iančios 
JAV l ie tuviškos radi jo va
landėlės iki nus ta ty tos datos , 
t.y. š.m. rugsėjo 1 d. (pašto 
a n t s p a u d a s ) , a t s iunč ia bent 
du pastarųjų dvejų metų trans
liuotų laidų įrašus Radijo ko
misijos pirmininkui Ra imun

dui Ki r š te inu i , 229 Nes te r S t„ 
Rochester , NY 14621. 

4. Radijo premija gali būti 
sk i r i ama ir a t s k i r a m asme
niui , d a u g m e t ų ruošiančiam 
ir v e d a n č i a m radijo progra
mas . Toks kand ida t a s / ė negali 
būt i a p m o k a m a s / a radijo laidų 
t a rnau to jas /a . 

5. Su laidų įrašais a ts iun
č iamas l a i škas , ku r i ame įvar
d i n a m a radi jo p rog rama a r 
nominuo jamas asmuo. Nuro
domas p r o g r a m o s pavad in i 
mas , a d r e s a s , t ransliacijų die
na ir l a ikas , k iek metų progra
ma veikia i r k iek metų reko
m e n d u o j a m a s a s m u o la idas 
veda. T r u m p a i paa i šk inama, 
kodėl p r o g r a m a a r a smuo pre
mijai nominuojamas/a . 

6. Premi ja negali būt i da
loma. Premijos mecena tas — 
Lietuvių fondas. 

R a i m u n d a s Kirš te inas 
komisijos p i rmininkas 

B r a n g i a i m o t i n a i i r t a u r i a i l i e tuve i p a t r i o t e i 

A f A 
ONAI GALVYDAITEI 

BAČKIENEI 

m i r u s , gilią u ž u o j a u t ą r e i š k i a m e j o s s ū n u m s — 
k a r d i n o l u i A U D R I U I J U O Z U I B A Č K I U I i r 
RIČARDUI BAČKIUI s u š e ima , i r k a r t u s u j a i s 
d a l i n a m ė s a m ž i n o j o a t s i s v e i k i n i m o s k a u s m u , su 
p a g a r b a ir m e i l e p r i s i m i n d a m i v e l i o n ę , k a i p r.uo-
š i r d ž i ą i r k i ln ią p a t r i o t ę s u k u r i a b e i k a r t u s u jos 
v e l i o n i u v y r u , L i e t u v o s a m b a s a d o r i u m i a .a . 
S T A S I U B A Č K I U , W a s h i n g t o n e m u m s t e k 
l i n t i s t ėvynės l a i s v ė s a t g a v i m o r ū p e s č i a i s . Tegu 
A u k š č i a u s i a s s u t e i k i a j i e m s a m ž i n ą j ą š v i e s ą ir 
r a m y b ę . 

Antanas ir Maria Rudžiai 

SKELBIMAI 
4th of JLLY GREETINGS 

to all f'rom 
LAVVN LANES 

6750 S. Pulaski. Chicago, 
IL 60629 

773-^82-2525. 

SIŪLO DARBĄ 
Pilnos darbo dienos darbas 

su gyvenimu, 
įvairiose valstijose. 
TeL 630-330-9471 

ir.-> 

H A P P Y 4 t h o f JLI.Y 
to ai of our customers 

from 
CRAVv'FORD SAUSAGE Co„ Inc. 

773-277-3095 
„Everything fresh as a daisy" 

IŠNUOMOJA 
I š n u o m o j a m a s naujai dekoruotas. 
modernus 2 mieg. butas su virtuvės 

įranga, oro vėsintuvu, vyresnio 
amžiaus žmonėms (kaina su nuolaida). 

66 PI. ir Marquette Rd. 
Tel. 708-656-6599 

,-Nfgj 

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą 

THE LITHUAN1AN VVORLD-VVIDE DAt lY 

PASLAUGOS 

Medžio darbai, elektra. 
santechnika, grindys, dažymas.-
Aukšta darbų kokybė, žemos 

kainos 
ŽILVINAS 
VENCIUS 
contractor CONSTRUCTION 

312-388-8088; 
312-493-8088 

ZSL 

STATE FARM INSURANCE 
AITOMC H I J U NAMU S\ HKA1 (>> 

K ( ; \ \ YBĖS H M D M & 
Aeentas Fra-.- i ):* Mgi 
Aukse S. K. 

FRANK ZAPOLJS 
3208 1/2 VY'est 95th Street 

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

PARDUODA 
Amerikos Lietuvių Televizija, Inc. 

Lithuanian American TV, Inc. 

14911 127th Street, Lemont, IL 60439 
Phone: 708-839-9022 Fax.: 708-839-9070 

• E-mai!:altv@attbi.com 

ALTV proaramos rodomos oer Cikados WFBT 23 kanaia 
ketvirtadienais ir sekmadieniais nuo 7 iki 8 v.v. Čia galite 
matyti žinias iš Lietuvos, pasakojimus apie lietuvius 
Amerikoje, filmus, koncertus. Programose reklamuojasi 
daugelis lietuviškų verslų, skelbiamas lietuviškų renginių 
kalendorius. 

ALTV paslaugos: 

•Vaizdajuosčių perrašymas iš europinės sistemos į ameri
kietišką ir atvirkščiai, visokie formatai, DVD 
• Dokumentų, laiškų, anketų notarizuoti vertimai, vertimai 
žodžiu 
• Angių kalbos pamokos 

ALTV laukia žiūrovų pasiūlymų, 
bimų ir paramos. Skambinkite: 
785-8080. 

patarimų, reklamų, skel-
708-839-9022 arba 708-

i 

Parduodamas namas Darien. 
3 mieg.. 2.5 vonios, viskas naujai 
pakeista (stogas, virtuvė. langai. 
parketas, oro vėsintuvas ir 1.1.) 

Te!. 630-794-0515 arba 
630-853-8062. 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠĮN 

ŠALDYTLVL'S. ŠILDYMO 
SISTEMAS. VIRYKLAS. ORO 

VĖSINTUVUS. 
H. DFCKYS 

TEL. 773-585-6624. 

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

vardas, pavardė 

adresas 

miestas, valstija, zip 

telefono numeris 

* Patyrusi, truputį angliškai kal
banti medicinos sesuo . ieško 
darbo ligonių slaugyme ar senų 
žmonių priežiūroje. Tel. 773-
737-3474. 
* Moteris ieško darbo žmonių 
priežiūroje. Nebrangiai . be kil
nojimo. Gali pakeisti bet kurią 
savaitės dieną ar išleisti atos
togų. Tel. 630-427-9076. 
* Moteris ieško darbo 2 dienas 
savaitėje valyti "ofisus". Tel. 
708-220-3202, palikti žinutę. 

Nuo šiol korteles 
skambinimui i Lietuva 

nusipirksite 
„DRAUGE"! 

"^ r,1*WJfit6 .-•• 

venience. Economy Extra. our new class of service. offers its own separate carv 
plenty of room to work or relax. While every seat in all three classes has been i 
designed and features an individual video sereen. Of course, the sense of well betng 
feel when flying on this sophisticated new aircraft is more than just the result of enh 
comfort, space and amenities. It's also the result of an enhanced ųuality of service youll 
find only on SAS.To find out more call your Travel Agent or SAS at 1-800-221-2350 
wwwscandinavian.net 

It's Scandinav ian 

mailto:altv@attbi.com
http://wwwscandinavian.net
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APYLINKĖSE 
AMERIKOS ARMIJOS 

Šv. K a z i m i e r o k o n g r e g a 
c i jos s e s e r y s ma lon ia i kvie
čia visus da lyvaut i šv. Miš iose 
ir pasimelst i , kad kongregac i 
jos įsteigėja Mot ina Mar i j a 
Kaupai tė būtų p a s k e l b t a pa
laimintąja. Mišios vyks Šį 
šeštadienį , liepos 5 d., 9:30 
vai. r., seselių M o t i n i š k a m e 
name . 2601 West M a r ą u e t t e 
Road. Chicago. Miš ias a u k o s 
kun . J a u n i u s Ke lpšas , Švč. M. 
Marijos Nekaltojo P ra s idė j imo 
parapijos v ika ras . P a m o k s l a s 
bus l ietuviškas. P r a š o m e daly
vaut i . 

Švč . M. M a r i j o s N e k a l t o 
j o P r a s i d ė j i m o p a r a p i j o s 
b a ž n y č i o j e (Br ighton P a r k e ) 
nuo pirmojo liepos mėnes io 
sekmadienio, 6 d., l i e tuv iškų 
Mišių laikas pas ike ič ia — 
Mišios bus 10 vai . r. ( a n k s č i a u 
— 10:30 vai. r.) 

V y t a u t o D i d ž i o j o š a u l i ų 
r i n k t i n ė liepos 6 d., s e k m a 
dienį, 12 vai. Šau l ių na
muose, Čikagoje, 2417 W. 43 
g-vė. rengia gegužinę . Gros ir 
dainuos A. B a r n i š k i s . ve iks 
baras , bus įva i raus ma i s to , 
veiks ..laimės šu l inys" . Visi 
kviečiami. 

O r g a n i z u o j a m a s n e m o k a 
m a s o d o s a p ž i ū r ė j i m a s . Lie
pos 12-tą d ieną n u o 12 vai . 
dienos iki 4 vai . po pietų 
N o r t h A v e n u e pliažo ter i tor i 
joje p a m a t y s i t e pa lap ines — į 
v a k a r u s n u o ti l telio, e inančio 
skersa i L a k e Shore Dr ive . Ne
m o k a m a s odos apž iūrė j imas 
b u s v y k d o m a s pa t i r t į tu r inč ių 
gydytojų dermatologų, prašo
m e ate i t i j a u n u s ir s enus bei 
va ikus . B u s da l i j amas apsau 
ginis k r e m a s nuo saulės , me
todinė l i t e r a t ū r a , gr imuojami 
va ikų ve ida i ir kt . Skambin
k i te : 312-329-7327. Rengia 
Chicagos Amer ikos akademi 
jos dermato logų sąjunga. Jei 
šeš tad ien į lytų, a te iki te sek
madien į 2003.07.13. 

L R G e n e r a l i n i o k o n s u l a 
t o Č i k a g o j e s k y r i u s , iki šiol 
veikęs Balzeko Lietuvių 
ku l tū ros muziejuje, keliasi į 
naujas p a t a l p a s . Dėl k raus ty 
mosi l iepos 3 d., ketvir tadienį , 
p r i ėmimo Balzeko muziejuje 
nebus . N u o š. m. liepos 8 d. 
k l ien ta i bus pr i iminėjami 
. ,Draugo" pa ta lpose adresu : 
4545 Wes t 63rd s t ree t , Chica
go, I L , 6 0 6 2 9 . 

Joninių gegužinėje, birželio 22 d. dalyvavo bei talkino palaikant tvarką ir 
švarą. Švč. Mergelės Marijos Gimimo katalikiškos mokyklos, esančios 
Marquette Parke, moksleivis Deividas Pulokas. Laimė begalinė akyse 
nušvito, kai Deividas sužinojo išlošęs loterijoje, surengtoje Lietuvos vaikų 
globos būrelio ...Saulute". Prizas - spalvoto vaizdo televizorius ..Orion". 

Nuotrauka Giedriaus Sireikio 

DRAUGO F O N D O 
R Ė M Ė J A I 

A. a. K a z i m i e r o M i e c e v i -
č i a u s a tmin imui , jo darbovie
tė American Ing red i en t Tech
nologies a t s iun tė 150 dol. 
Draugo fondui. D ė k o d a m i už 
paramą, re išk iame užuo jau tą 
žmonai Irenai Miecevičienei . 

Alfonsą P a ž i ū r a , gyvenan 
ti Oak Park, Ca D F g a r b ė s 
narė a.a. vyro Vlado P a ž i ū r o s 
a tminimui a t s i un t ė 100 dol., 
pasiekiant 1,300 dol. į našų su
mą. Už paramą D F laba i dė
koja. 

M i n d a u g a s ir V i o l e t a 
G e d g a u d a i , g y v e n a n t y s New-
hall, CA, baigiant D r a u g o fon
do pavasario vajų a t s i u n t ė 200 
dolerių, pakeldami į n a š u s iki 
800 dolerių. Didelis ačiū už 
paramą Draugo fondui. 

SKELBIMAI 
• N a m a m s pirkt i p a s k o 

l o s d u o d a m o s maža is mėnes i 
nia is įmokėj imais ir pr ie ina
mais nuoš imčia i s . Kreipki tės į 
M u t u a l F e d e r a J S a v i n g s , 
2212 W e s t C e r m a k R o a d . 
Tel . (773) 847-7747 

• FANTASTIKA! TO DAR 
N I E K A D N E B U V O ! Tik 19,9 
cento s k a m b i n a n t į Lietuvą, 
4,9 cnt J A V bet kada. Jokių 
papi ldomų mokesčių. Tiks lus 
apska ič i av imas . Kokybiškiau
s ias ryšys . Kre ipki tės vaka
rais l ie tuviškai į DIAL NOW 
ats tovą su 9 metų pa t i r t imi 
t a r p t a u t i n i u o s e ryšiuose. Tel . 
7 0 8 - 3 8 6 - 0 5 5 6 . N a u d o d a m i 
DIAL N O W p a s l a u g a s , t uo 
pačiu r e m i a t e išeivijos lietu
višką žiniasklaida DIAL NOW 
— p a t i k i m i a u s i a s ry šys su 
I i e tuva b r i visu pasaul iu! 

Aistė Mackevičiūtė. 

Porą savaičių Čikagoje pas tė
vus atostogavo iš Irako karo grį
žusi JAV kariuomenės, savanorė 
Aistė Mackevičiūtė. Užsukusią ap
lankyti mamos. Danguolės Mac
kevičienės, kuri dirba „Draugo" 
administracijoje, ją pakalbinome. 

- Kas buvo baisiausia Irake, 
ar buvo pavojingų momentų? 

Pavojingiausi momentai 
būdavo, kai mes važiuodavome 
labai ilgus atstumus - iš vienos vie
tos į kitą. Vis sakydavo - stumtis į 
priekį, į priekį, arčiau Bagdado. 
Kai važiuoji, nežinai ko tikėtis, 
nes važiuodavom autostradomis, 
per miestelius. Kartais mūsų 
viršininkai, kurie važiuodavo pir
mose mašinose, gaudavo žinią, 
kad priekyje atvažiuoja mašina ir 
ten matyti automatai ar kažkas 
panašaus. Sustodavom, iššok-
davom iš mašinų ir su paruoštais 
automatais atsiguldavom į smėli, 
pasiruošę apsisaugoti nuo kažko. 
O arčiausiai karo pasijutome irgi 
vienoje iš kelionių, naktį, kai mūsų 
armija bandė paimti vieną mies
telį. Šaudymai vyko netoli mūsų. 
Gal dėl to. kad buvau su medikų 
kompanija, stipraus karo pojūčio 
nebuvo. Mes esam greitosios me
dicinos pagalbos evakuacinis pa
dalinys. Turėjom malūnsparnius, 
mūsų pilotai gaudavo iškvietimą ir 
su gydytojais turėjo skristi į pačią 
įkarščio vietą paimti sužeistųjų. 
Bet tik pilotai ir daktarai viską 
matė. O mes tik ligoninėj pamaty-
davom kelis sužeistuosius. Aš 
buvau tiekėja žemės transportui. 

- Kai pati turėsit vaikų, kaip 
jiems papasakosit, kas yra 
karas? 

- Aš ne tokį karą mačiau, kokį 
įsivaizdavau. Įsivaizdavau kaip iš 
filmų: baisu, vieni kitus pjauna, 
gaudo, šaudo. Girdėdavau kartais 
sprogimų, kad net palapinės sie
nas sudrebindavo, bet. aš manau, 
kadangi buvo labai nelygios Ame
rikos ir Huseino armijos jėgos, 
viskas ėjo labai greitai ir 
sklandžiai. Ir tie dideli atstumai... 

Jeigu būtų daugiau miestų, gal 
būtų visai kitaip. O dabar važiuoji 
- iš kairės ir dešinės dykumos, 
dykumos, kol neprivažiuoji kaž
kokio mažo miestelio. O ten daug
maž visi išsilakstę. Matydavom, 
žinoma, tokių dalykų kaip subom
barduoti namai, pašauti tankai. 

- Ko labiausiai trūko, apie 
ką daugiausia galvodavot? Lais
vo laiko turėdavot? 

- Pradžioj turėjom, o paskui, 
kai pradėjom važiuot, kaip ir ne
buvo. Bet važiuojant 20 vai. 
sunkvežimyje, pagalvoti laiko bū
davo. Labiausiai pasiilgom ko nors 
žalio, medžių labai trūko, nor
malaus gyvenimo, nes mes ne
turėjom nieko, ką turėjom nor
maliomis dienomis. Dušų. mais
to... Armija turi specialius maisto 
paketus,- juos naudodavom ir per 
apmokymus, bet jų beveik ne
įmanoma valgyli. Labai laukda
vom laiškų, nes negalėdavom 
paskambinti artimiesiems. Pašto 
darbas buvo labai nedaraus. 

- Ir „Draugas" kenčia nuo 
blogo pašto darbo... 

- Ten dar daugiau. Paštą gau-
davom kas tris savaites vieną 
kartą. O tie. kurie šaudydavo - pir
mose linijose, įsivaizduoju, kad jie 
iš viso nieko negaudavo. Man 
atrodo, pati armija nesitikėjo, kad 
kils chaosas šiuo atžvilgiu. Žinau, 
kas man ir kiek rašė. bet net dabar, 
jau grįžusi nieko nesu gavusi. 

- Lietuvių teko maryti? 
- Ne, neteko nei Irake, nei Te-

xas, kur prieš karą buvo dislokuo
tas mūsų dalinys. Teko susitikti tik 
su ukrainiečių armija, jau grįžus į 
Kuveitą. Pačiame Irake nebuvo 
galimybės ką nors pamatyti. Ka
dangi mes esam medikų kompani
ja, visą laiką turėjom važiuoti. 
Karo metu negali vaikščioti ir ką 
nors pamatyti. Taip vadinamą pe
rimetrą pasidarai, kur apsauga yra, 
ir iš jo neišeini. 

- Ar daugiau merginų su Ju
mis tarnavo? 

- Mūsų kompanijoje yra 150 
žmonių, mes esam 8 merginos. 

- Sunku dirbti su vyrais? 
- Kad jau įpratom per tuos 4 

metus. Mano patys artimiausi 
žmonės, su kuriais dirbu, yra vai
kinai, aš viena panelė. Jie duodavo 
man laisvės, palapinėj kažkiek pri
vatumo, užtvaras man jie patys 
pastatydavo, kad galėčiau per
sirengti. Jie sakydavo, kad aš esu 
viena iš vaikinų. Nebūdavo, kad 
man būtų reikėję kaip nors padėti. 
Darydavom tuos pačius darbus. Jie 
dar daugiau verkdavo negu aš ir 
man tekdavo juos raminti. 

- Tai dėl ko jie jaudindavosi? 
- Visada jautėsi pavojus. Ir 

ypač pačioje pradžioje, kada buvo 
baisu dėl cheminio ginklo panau
dojimo. Būdavo pradeda kaukti 
sirenos, mes turim lįsti į šiltus 
kombinezonus, užsidėti dujokau
kes ir bėgti pasislėpti. Tada širdis 
pradėdavo baladotis. Tokiais 
momentais ir pasijausdavai. kad 
nesi namuose, kad esi kare. Aš dar 
nebuvau susijungusi su savo dali-



UVORĖ SVAJOJA APIE MENĄ IR LAISVĘ 

Aistė su žygio draugais pasiruošę atlikti užduotj. 

Aistė Mackevičiūtė su irakiečiais prekeiviais. 

niu, vyrai matė, kaip raketa pra
skrido virš jų galvų ir susprogdino 
pastatą netoliese. Bet tokie daly
kai būdavo daugiau Kuveite, kada 
Huseino armija dar bandė su
laikyti sąjungininkus. Ir išvažia
vus į Iraką nežinojai iš kur kas gali 
išlįsti. Kai viskas aprimo ir va
žiuodavom per miestelius, vaikai 
šypsodavosi, prašydavo maisto. 
lakstydavo aplinkui. Bet. kaip 
skaitydavom armijos laikraščiuo
se, vaikai galėjo turėti bombų. 
Sunkiausia buvo tas nežinojimas... 

- Spauda paprastai viską 
labai paaštrina. Ar tai. ką Jūs 
skaitydavot spaudoje ir ką ma
tėt pati gy\enime. atitinka tik
rovėje? 

- Aš pati amerikiečių spaudos 
nelabai ir turėjau galimybės skai
tyti. Ką mes skaitydavom. tai bū
davo tik armijos laikraštis. Ten 
būdavo rašoma, ką kariai patys 
išgyvena. Skaitant kito kareivio 
parašymą, daugmaž jausdavai tą 
patį. Bet kiekvienas žmogus gali 
turėti kitus išgyvenimus. Pvz., pa
kalbėdavai su mūsų pilotais, jie 
papasakodavo visokių istorijų. 
Vienas mūsų pilotų turėjo važiuoti 
gelbėti, galvojo, kad sužeistų 
irakiečių, nes mes gelbėdavom ir 
irakiečius. Nusileido kartu su 3 
kareiviais, kurie saugojo peri
metrą, ir rado 3 sužeistus ameri
kiečius kareivius, tarp jų ir vieną 
draugą, su kuriuo anksčiau dirbo. 
Matė jį esantį arti mirties. Jie 
mums pasakodavo tokias istorijas. 
ir mes apsiašaroję klausydavom. 
Tie. kurie visą laiką išbuvo pačia
me karo įkarštyje, jie visai kitaip 
papasakos apie karą. 

- Kokį Jūs matėt Iraką -
pačią šalį? 

- Labai skurdi. Jų nameliai 
paprastai moliniai. Pravažiavom 
kelis miestelius, kurie priminė lyg 
Lietuvos miestelius su daugia
aukščiais namais. Iš tolo atrodyda
vo nieko, bet kai privažiuodavai 
arčiau, pamatydavai baisų skurdą. 
Teko pasišnekėti su irakiečiais, 
kurie mokėjo šiek tiek angliškai. 
tai jie patys sakydavo, kad ne
žinojo, kaip jie skurdžiai gyveno. 
Jie gyveno savo gyvenimą ir gal
vodavo, kad visi taip. Tik po to. 
kai atėjo amerikiečių armija, jie 
galėjo įeiti i kitus pastatus ir 
pamatyti, kaip kiti gyvena Tada 
jie suprato, kad kažkas ne taip 
Kartais išvažiuodavom ir už posto 

ribų. kad ką nors pamatytume. 
Būdavo, kad sutikdavome prie
šiškų žvilgsnių, kai kas vos ne ak
menimis norėdavo apmėtyti. Bet 
kadangi mes važinėdavome su au
tomatais, tai niekas mūsų ne
drįsdavo užkabinti. Bet dažniau
siai mus sutikdavo maloniai, ačiū 
sakydavo. Ir vaikų bandos vyda-
vosi mūsų sunkvežimius. Gal jie 
vydavosi. tikėdamiesi ką nors 
gauti, nes mes dalindavome jiems 
savo maistą, gal šiaip bėgiodavo. 
Kaimeliai, esantys toliau nuo Bag
dado įstaigų, būdavo draugiškesni. 
Kuo arčiau Bagdado, tuo žmonės 
priešiškesni. Mūsų viršininkai ga
lėdavo atpažinti tuos. kurie buvo 
karininkai. Jie dažniausiai būdavo 
priešiški. - galima suprasti, jie 
darbą prarado. 

- Ar Jus labai reikėtų įtiki
nėti dar pasilikti armijoje? 

- Ne. jau apsiprendžiau. nebe
noriu. Turėjau išeiti jau kitą mė
nesį, bet visi. kurie buvo išvažiavę 
Į Iraką, buvo sustabdyti. Mano tar
nyba pratęsta 6 mėn. Kariuomenė -
ne man. Man artimesnis menas, 
man reikia laisvės, man reikia iš
šūkių. Man mano darbas yra per 
lengvas. Aš 4 metus jį dirbu ir man 
jau nėra tikslo, aš nonų ko nors 
siekti. 

- O apie kokią profesiją gal
vojate? 

- Apie tarptautinius santykius. 
Prieš kariuomenę buvau apsi
sprendusi eiti į teatrini - kaip pir
minę specialybę, ir biznį - kaip 
antrą specialybę. 

- [ kariuomenę ėjot prakti
niais sumetimais ar norėjote 
kažkokio patyrimo? 

- Gal ir patyrimo. Kitas daly
kas, kariuomenė skiria pinigėlių 
koledžui, kad tėveliams nereikėtų 
rūpintis. Kariuomene duoda 40.000 
dol. už mokslą kolegijoje sumokė
ti. Ir kai jau buvau pasirašiusi su
tartį su kariuomene, atėjo praneši
mas, kad mane sutinka priimti 
v iena kolegija ir duoda stipendiją. 
Ką padarysi, tokia lemtis. 

- Gailitės, kad taip išėjo? 
- Gal ir gailiuosi. Mano drau

gai jau bebaigia mokyklas, o aš vos 
per pusę kolegijos teperlipau. 
Kariuomenė turi savo specialią 
mokslo sistemą - su tam tikromsi 
kolegijomis sudaro kontraktą. Mū
sų semestrai yra šiek tiek trumpes
ni - savaitę, dviem. Ilgiau mokytis. 
bet lengvesnės sąlygos. Bet ka

riuomenė kažką ir davė. tie metai 
nepraėjo veltui. Korėjoje dirbau 
metus. - visai nauji įspūdžiai. Kaž
ko išmokau, visai kitaip pasiruo
šiau gyvenimui. Štai mano draugė 
Čikagoje sako: „Oi, mano darbas 
sunkus, oi, taip viskas nesiseka." 
Ir net juokas paima. Gal valios kar
iuomenė pridėjo, ištvermes. Ir 
paprasčiau į gyvenimą žiūrėti, kad 
nėra taip blogai. 

- Kiek Jums metų? 
-22. 
- Nieko neprarasta. Kai kas 

įsigyta. 
- Man atrodo, kad aš kariuo

menes nemėgstu tik dėl to. kad ten 
nerandu iššūkių kažką daugiau 
daryli. Jeigu būčiau prieš stojant 
daugiau žinojusi, galėjau būti 
vertėja. Sako. Dievo duotas darbas 
armijoje būti vertėja. Daug keliau
ji, vos ne Baltuosiuose rūmuose 
dirbi. Dabar man siūlo pasikeisti į 
kitą specialybę ir likti kariuo
menėje. 20,000 dol. duoda vien 
todėl, kad keičiu specialybę, bet 
užtat dar 6 metams turiu pasirašyti 
kontraktą. 

- Na. ir kaip? 
- Pasakiau ne. Bet ką gali 

žinoti, kaip išeis. Dar galiu dirbti ir 
kaip rezerviste, yra National 
Guard. kur tik savaitgaliais dirbi. 

- O kiek Jums buvo metų. kaip 
išvažiavote iš Lietuvos? 

- Beveik 17. Kaune buvau be-
baiginti Jėzuitų gimnaziją. Čia 
baigiau Mana High School. 
Lietuvoje visi draugai. Norėtųsi 
dažniau grįžt, paskutinį kartą bu
vau prieš ? metus Jau buvau armi
joje, todėl reikėjo leidimo prašyti, 
atostogas imti. Kadangi važiavau 
iš Amerikos, reikėjo išklausyti 
antiteronstines paskaitas. Ilgas 
procesas namo važiuot. 

- Namo važiuot... Tai Lie
tuva Jūsų namai? 

- Aš manau, kad to niekas 
negali pakeisti. 

- Bet savo ateitį tikriausiai 
vis tiek siejate su Amerika? 

- Daugmaž, bet mane labai 
traukia Italija: iš apsiskaitymo, iš 
istorijos, be to. važiuojant ir grįž
tant iš Irako, tmmpam ten lanki
ausi. Amerikoje gerai dcl mokslo, 
bet gyventi norėčiau Luropeje. 
nors nebūtinai Lietuvoje. 

- Sėkmės. 

Kalbėjosi Audronė V. Skiudaitė 


