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Lietuvių telkiniai: 
„Minties odisėjos" 
baigiamosios 
varžybos, CA. 
JAV LB Michigan 
apygardos 
suvažiavimas. 

2 psl. 

Būtina iš esmės 
reformuoti valstybės 
paramos šeimai 
politiką. 
Turtingiausios 
pasaulio valstybės. 

3 psl. 

Prezidentui Antanui 
Smetonai - 1 3 0 ! 
Knygos apie pal. 
J. Matulaitį. 

4 psl. 

Į Vilnių atkeliavo 
vengrų fotografijos 
meno paroda. 
Lietuvių muzikos 
aktualijos. 

5 psl. 

Prie Dariaus ir 
Girėno paminklo. 
Lemonto LB 
gegužinė. 
„Draugo" knygynėlyje. 

6 psl. 

Sportas 
* Stresas , kuri patiria 

treneriai per futbolo rung
tynes , dažnai j u o s verčia rū
kyti. Taip jie stengiasi paleng
vinti savo „kančias". Tačiau dėl 
Europos futbolo sąjungų susi
vienijimo priimtų taisyklių apie 
draudimą rūkyti ant atsarginių 
suolelio treneriai gali netekti jų 
mėgiamo bandymo raminti ner
vus. Viena iš pirmųjų rekomen
dacijoms pakluso Prancūzijos 
futbolo federacija, kuri apie 
draudimą rūkyti treneriams 

' rungtynių metu paskelbė ofi
cialioje interneto svetainėje. 

* Olimpinėms žaidynėms 
Atėnuose bes i ruoš ian t i JAV 
vyrų krepšinio rinktinė išvy
ką į Europą pradėjo pralaimėji
mu. Antradieni pirmosiose 
rungtynėse amerikiečiai Vokie
tijoje 78:95 pralaimėjo Europos 
čempionato bronzos medalinin
kams Italijos krepšininkams, 
kurie pataikė net 15 tritaškių 
iš 35 bandymų. Tai buvo pirma
sis JAV krepšininkų pralaimėji
mas, kai komandoje žaidžia tik 
NBA rungtyniaujantys žaidė
jai. 

* Nepriklausomai nuo 
paskutiniųjų pogrupio var
žybų su Slovakija, Lietuvos 
rinktinė jau užsitikrino vietą 
Baltarusijoje vykstančio Euro
pos beisbolo čempionato devy
nių komandų B grupės varžybų 
pusfinalyje. Antradienį lietu
viai nežaidė, o vietą tarp ketu
rių stipriausių komandų mūsų 
rinktinei užtikrino Bulgarijos 
rinktinė, 11:10 įveikusi Lenki
jos komandą. 

Naujausios 
žinios 

* Lietuvos kariai semiasi 
žinių apie narkomanijos ir 
kitų priklausomybių žalą. 

* Lietuviškos degtinės 
mėgėjai užsienyje jos gali įsi
gyti internetu. 

* Nedarbas Lietuvoje lie
pą išaugo iki 6.7 proc. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.874 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

Ziniasklaidos pranešimai pakurstė įsisiūbavusį skandalą 
Vilnius, rugpjūčio 4 d. 

(BNS) — Žiniasklaidai prane
šus, kad į parlamentarų galimo 
kyšių ėmimo skandalą gali būti 
įsivėlę ir du teisėjai, generalinis 
prokuroras Antanas Klimavi
čius paprašė tris teisėsaugos 
institucijas skubiai pateikti visą 
turimą informaciją apie galimą 
teisėjų kyšininkavimą. 

Tai, kad į parlamentarų įta
riamo kyšių ėmimo skandalą 
gali būti įsivėlę teisėjai, ku
riems privati bendrovė galėjo 
sumokėti po 50,000 litų kyšius, 
remdamosi neįvardytais neofi
cialiais šaltiniais, antradienį 
pranešė LNK TV Žinios. 

Reaguodamas į šį praneši
mą, trečiadienį generalinis pro

kuroras A Klimavičius Valsty
bės saugumo depar tamento 
(VSD) generalinio direktoriaus 
Arvydo Pociaus, Specialiųjų ty
r imų tarnybos (STT) direkto
r iaus Valentino Junoko ir Kri
minal inės policijos biuro Orga
nizuoto nusikalstamumo tyrimo 
vyriausios valdybos vyriausiojo 
komisaro Juri jaus Milevskio pa
reikalavo skubiai pateikti visą 
šių žinybų turimą informaciją 
apie galimą teisėjų kyšininkavi
mą, jeigu šios žinybos tokią me
džiagą turi . 

Prezidentas Valdas Adam
kus trečiadienį paragino Teismų 
tarybos ir Aukščiausiojo teismo 
p i rmin inką Vytautą Greičių, 
kad Aukščiausiojo teismo pir

mininkas nedelsiant informuotų 
apie bet kokį teisėjų nusižen
gimą ar neteisėtą veiklą. 

Anot LNK pranešimo, 
sausio mėnesį per STT bendro
vėje „Rubicon" atliktą kratą 
bendrovės direktoriaus Arūno 
Mačiuičio kompiuteryje ir opti
nėse laikmenose rasta duomenų 
apie įmonių grupės „Rubicon 
group" finansinius atsiskaity
mus, kuriuos STT pareigūnai 
vadina įmonės juodąja buhalte
rija. 

Anot pranešimo, neoficialių 
šaltinių teigimu, STT agentai 
vienoje optinėje laikmenoje 
aptiko įrašų, kad dviem teisė
jams yra sumokėta po 50,000 
litų. 

STT vadovas Valentinas Ju-
nokas televizijai sakė negalįs 
komentuoti ikiteisminio tyrimo 
medžiagos, tačiau nepaneigė, 
kad tokie įrašai rasti. 

„Tikrai aš negaliu komen
tuoti ikiteisminio tyrimo me
džiagos. Ikiteisminio tyrimo me
džiaga neskelbtina", sakė V. Ju-
nokas. 

Anot pranešimo, „Rubicon 
group" vadovo Andriaus Janu-
konio veiklą tiriantys Generali
nės prokuratūros pareigūnai 
neoficialiai pripažįsta žiną apie 
tokią STT turimą informaciją, 
tačiau prokuratūros vadovai sa
ko medžiagos apie galimą tei
sėjų korupciją iš V. Junoko dar 
negavę. 

„Bent jau Generalinėje pro
kuratūroje šiuo metu tokios me
džiagos nėra", sake generalinio 
prokuroro pavaduotojas Ginta
ras Jasaitis. 

„Rubicon. group" valdybos 
pirmininkas A. Janukonis ir 
bendrovės „Rubicon" direkto
rius A Mačiuitis šiuo klausimu 
nepasisakė. 

Tuo tarpu „Rubicon group" 
trečiadienį pareiškė, kad įžvel
gia teismams daromą spau
dimą. 

„Paskut inėmis dienomis 
teismų sistemai daromas spau
dimas, siekiant iš anksto suda
ryti neigiamą teisėjų nusistaty
mą grupės atžvilgiu", rašoma 
bendrovės pranešime spaudai. 

Valdančioji dauguma savo noru 
neatiduos valdžios populistams 

Vilnius, rugpjūčio 4 d. 
(BNS) — Valdančiosios Naujo
sios sąjungos (socialliberalų) 
vadovas, Seimo pirmininkas Ar
tūras Paulauskas teigia apsi
sprendęs dalyvauti rudenį vyk
siančiuose Seimo rinkimuose ir 
būti formuojamo su socialdemo
kratais rinkimų susivienijimo 
vienu vadovų. Šio susivienijimo 
tikslas — sutrukdyti populis
tinei Darbo partijai ateiti į val
džią. 

Dar liepą politikos užkuli
siuose buvo kalbama, kad spar
čiai krentant Naujosios sąjun
gos populiarumui, A Paulaus
kas esą svarstė galimybę pasi
traukti iš politikos ir verstis ad
vokatūra. 

A Paulauskas teigė neturįs 
garantijų, kad Socialdemokra
tų partijos vadovas Algirdas 
Brazauskas bus įrašytas į rin
kimų susivienijimo sąrašą, ta

čiau patvirtino, kad premjeras 
sutiko duoti sąrašui savo vardą. 
Anot A Paulausko, l inkstama 
prie nuomonės, kad abiejų par
tijų r inkimų darinys vadinsis 
,A- Brazausko ir A Paulausko 
susivienijimas TJž darbą Lietu
vai"". 

P a s a k A. Paulausko, su 
LSDP deramasi, kad rinkimų 
k a n d i d a t ų sąrašas bū tų for
muojamas santykiu „vienas so
cialliberalas su 2—2.5 socialde
mokratais". 

Pirmenybę kandidatų sąra
še atstovauti Naujajai sąjungai 
t u r ė tų , pasak A. Paulausko, 
dabart iniai Seimo nariai social
liberalai. 

„Viena pagrindinių sąlygų 
— kad nebūtų kyšininkavimo 
šešėlio, bus atsižvelgta į jų ge
bėjimą dirbti Seime, šiame 
susivienijime, nelakstyti į kitas 
partijas", sakė A Paulauskas. 

Trečiadienio ryta. nutrūkus elektros energijos tiekimui buvo sustabdyta didžiausia Baltijos valstybėse azotinių 
trąšų gamybos įmonė „Achema". Išankstiniais duomenimis, gedimas jvyko pastotėje remonto metu. Jonavoje, 
kurioje yra įsikūrusi gamykla, maždaug pusvalandi po įvykio buvo jaučiamas stiprus amoniako tvaikas. Gamto
saugininkai aplinkinėje teritorijoje t rumpam užfiksavo ore 7-10 proc. didesnę negu leista amoniako koncentraci
ją. Dėl nuostolių gamykla žada pateikti ieškinį „Lietuvos energijai". Algirdo Sabaliausko (ELTA) nuotr. 

Prezidentas ir 
Europos 

parlamento 
narys nusivylė 
STT vadovais 
Vilnius, rugpjūčio 4 d. 

(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus, trečiadienį Preziden
tūroje pietų pasikvietęs Euro
pos parlamento narį social
demokratą Aloyzą Sakalą, iš
reiškė šiam savo nerimą dėl bū
simojo Seimo sudėties ir nu
sivylimą Specialiųjų tyrimų 
tarnybos (STT) bei Generalinės 
prokuratūros vadovais. 

A Sakalas sakė, kad susiti
kime daugiausia kalbėta apie 
svarbiausius darbus Lietuvoje 
bei Europos parlamente. 

„Sutarėme, kad palaikysi
me gerus santykius. Aš, dirbda
mas Europos parlamente, teik
siu informaciją, kuri preziden
tui bus būtina, jei reikės", sakė 
A Sakalas. 

A Sakalo teigimu, susitiki
me aptartas Lietuvą krečiantis 
skandalas dėl galimo Seimo na
rių kyšininkavimo. 

„Kalbėta apie STT ir pro
kuratūros vadovus. Buvo už
siminta, kad tikėtasi iš jų pro
fesionalumo", pažymėjo A Sa
kalas. 

Pietų metu taip pat užsi
minta ir besipykstančių Lietu
vos europarlamentarų tema. 

„Rietenų tarp visos delega
cijos nėra. Aš bendrauju su 
Margarita Starkevičiūte. Nesu
prantu, ko ten negali sutarti 
dvi moterys", sakė A Sakalas. 

Anot spaudos, tai pačiai 
Europos parlamento frakcijai 
priklausančios M. Starkevičiū
tė ir Ona Juknevičienė tarpu
savyje net nebendrauja. 

Apmokestinus 
pajamas 
užsienio 

bankuose, 
užgriuvo 
skundai 

Vilnius, rugpjūčio 4 d. 
(ELTA) — Valstybinei mokesčių 
inspekcijai pradėjus apmokes
tinti į gyventojų sąskaitas už
sienio bankuose pervedamas 
pajamas — teismai ir ikiteismi
nius mokestinius ginčus nagri
nėjanti Mokestinių ginčų ko
misija užversti skundais. 

Valstybinei mokesčių ins
pekcijai gavus informaciją iš 
Latvijos mokesčių administra
toriaus apie į mūsų valstybės 
gyventojų sąskaitas iš užsienio 
pervestas pajamas, jos buvo ap
mokestintos 20 proc. tarifu. 

Visos aplinkybės liudija, 
kad tai asmens pajamos, per
vestos 2000-2001 m. nuolat, ne
didelėmis sumomis, nurodant, 
jog tai darbo užmokestis. 

„Visos faktinės aplinkybės 
ir pateikiami paaiškinimai — 
apverktini", pabrėžia komisijos 
pirmininkas. 

J. Rėksnys prognozuoja, 
kad iš kitų valstybių pradėjus 
gauti informaciją apie bankuo
se laikomus indėlius ir gautas 
palūkanas — skundų daugės. 

„Prievolė mokėti mokesčius 
yra kaip amnezija — kai žmo
gui primenama apie šią prievo
lę, tai tampa nemaloniu siur
prizu, ypač, jeigu jam primena
ma po poros metų", juokauja Fi
nansų ministerijos sekretorė 
Ingrida Šimonytė. 

Pareigūnė numato, kad ši 
problema pamažu išnyks, kai 
Europos Sąjungos valstybės na
rės pradės reguliariai keistis 
informacija apie gyventojų in
dėlius bankuose. 

Socialdemokratas neketina 
trauktis iš partijos 

Vi ln ius , rugpjūčio 4 d. 
(BNS) — Buvusiam Seimo na
riui Vyteniui Andriukaičiui So
cia ldemokratų partijos prezi
diumo posėdyje gali būti pasiū
lyta palikti partiją, tačiau poli
t ikas nesut inka to padaryti, ra
šo dienrašt is „Lietuvos rytas". 

Dienraščio teigimu, partijos 
n a r y s p a r l a m e n t a r a s Juozas 
Bernatonis teigė, jog kol bus už
baigtas tyrimas, V Andriukaitis 
t u rė tų sustabdyti savo narystę. 

Seimo Socialdemokratinio 
susivienijimo frakcijos vadovė 
I rena Šiaulienė taip pa t mano, 
kad teisingas sprendimas būtų. 
jei V. Andriukaitis sustabdytų 
narys tę . 

Pa r l amen ta r ė pasikalbėjo 
su V. Andriukaičiu ir susidarė 
įspūdį, kad jis lyg ir pasirengęs 
tokiam žingsniui. 

Tuo tarpu V. Andriukaitis 
dienraščiui kategoriškai pareiš

kė neketinantis stabdyti narys
tės partijoje. 

, ,Niekas neprivers manęs to 
daryti", sakė politikas. 

Politiko nuomone, pakanka, 
kad jis sustabdė narystę parti
jos prezidiume, taryboje ir vado
vybėje, taip pat paliko Seimą. 

„Jeigu man dar reikėtų su
stabdyti narystę partijoje, tai 
reikštų, kad man yra metamas 
šešėlis. Aš tam nematau pagrin
do. Esu sąžiningas ir švarus 
žmogus", sakė V. Andriukaitis. 

„Aš matau tam tikrą liniją, 
nes, ko gero, esu kliūtis A. Pau
lausko ir A Brazausko suartė
jimui", sakė V. Andriukaitis. 

Ilgą laiką vienu galimų A. 
Brazausko įpėdinių laikytas po
litikas tvirtino nepritariąs so
cialdemokratų ir socialliberalų 
sąjungai, ta ip pat nepritaria 
bendram šių partijų kandidatų 
sąrašui per Seimo rinkimus. 

Jėgas vienija liberakentristai ir konservatoriai 
Viln ius , rugpjūčio 4 d. 

(BNS) — Opozicijoje esantys 
konservatoriai ir liberalcentris-
tai net rukus žada paskelbti apie 
glaudų bendradarbiavimą per 
ateinančius Seimo rinkimus bei 
galimo susivienijimo suformavi
mą naujame parlamente, rašo 
dienraštis „Kauno diena". 

Liberalų ir centro sąjungos 
vienas vadovų Gintaras Stepo
navičius dienraštį informavo, 
kad j au kurį laiką vyksta šios 
politinės jėgos ir konservatyvio
sios Tėvynės sąjungos dialogas, 
siekiant susitarti dėl bendra
darbiavimo per būsimus rinki
mus. 

Deramasi ir dėl kai kurių 
vienmandačių apygardų pasida
lijimo, palaikymo per antrąjį 

rinkimų ratą bei porinkiminio 
susivienijimo sudarymo. 

Konservatorius Jurgis Raz
ma patvirtino, kad toks dialogas 
vyksta. 

Galutinai jis turėtų būti už
baigtas kitą savaitę, po to, kai šį 
savaitgalį įvyks liberalcentristų 
ir konservatorių sąskrydžiai. Li
beralų ir centro sąjunga savait
galį posėdžiaus bei poilsiaus šei
mų stovykloje prie Platelių eže
ro, o Tėvynės sąjunga — Ario
galoje. 

Kitą savaitę numatoma pa
sirašyti abiejų partijų bendra
darbiavimo susitarimą. Jis bus 
iš kelių punktų. Pirmuoju bus 
paskelbtos bendros politinės 
vertybės. 

Antrajame ketinama nuro

dyti tas vienmandates apygar
das, kuriose bus keliami tik 
konservatorių arba tik liberal
centristų kandidatai. 

Likusiose apygardose abi 
partijos kels savo kandidatus, 
tačiau pasižadės laikytis korek
tiškos rinkimų kovos ir nekriti
kuoti vienas kito. 

Trečiuoju susitarimo punk
tu numatoma paskelbti, kad 
konservatoriai ir liberalcentris-
tai suvienys savo pas tangas 
remdami tuos partijų kandida
tus, kurie pateks į antrąjį Seimo 
rinkimų ratą. 

Ketvirtame ketinama pa
skelbti, kad abi partijos bendra
darbiaus ir po Seimo rinkimų, 
sudarydamos jungtinį susivieni
jimą. 

Žiaurioji S. Gaidjurgio gauja — teisiamųjų suole 

Bitėnuose, pirmojo lietuviškos spaudos leidėjo Martyno Jankaus gimtinė
je , prasidėjo renginiai, skirti paminėti lietuviškos spaudos lotyniškais raš
menimis atgavimo 100 metų sukakti. Bitėnų kaimas tokiai svarbiai datai 
paminėti pasirinktas neatsitiktinai. Tai vienintelė vieta dabartinėje Lie
tuvoje, kur spaudos draudimo metais buvo spausdinamos lietuviškos kny
gos ir laikraščiai. Nuot r . : Martynas Jankus su dukra Elze (abu sėdi vidu
ryje) Bitėnuose apie 1920 m. „šiiokar^pmo*- _ Eito* nuotr 

Vilnius , rugpjūčio 4 d. 
(ELTA) — Vilniaus apygardos 
teismas trečiadienį pradėjo na
grinėti klaipėdiečio Sigito 
Gaidjurgio ir jo gaujos narių 
baudžiamąją bylą. 

45 metų S. Gaidjurgis ir še
ši jo bendrininkai kalt inami 
nužudę 17 žmonių Lietuvoje ir 
Latvijoje, įvykdę 9 sprogdini
mus įvairiuose Lietuvos mies
tuose, grobę ir naikinę svetimą 
turtą . Nusikaltimai įvykdyti 
1996-1998 metais. 

S. Gaidjurgis savo kaltės 
nepripažįsta. Generalinės pro
kuratūros prokurorui Artūrui 
Urbeliui skaitant kaltinamąjį 
aktą, jis dažnai juokėsi pasi
keisdamas replikomis su šalia 
sėdėjusiu bendrininku Arminu 
Graužiniu. 

Teismo posėdžio pradžioje 
S. Gaidjurgis jau ne pirmą kar
tą reiškė nušalinimą ikiteismi
nį tyrimą atlikusiam prokuro
rui A Urbeliui, kuris esą su
kurpė bylą iš spaudoje aprašy-

Sigitas Gaidjurgis 
Valdo Kopūsto fELTA) nuotr 

tų „dviejų žmonių pasakų". Ta-
'"iau teismas šį nušalinimą at
metė kaip nepagrįstą. 

2001 metų rugsėjį S. Gaid
jurgis buvo sulaikytas su savo 
asmens sargybiniu — 30-mečiu 
Renatu Žadeikių ir 34 metų 
gaujos nariu Artūru Damkumi. 
Praėjus kelioms savaitėms po 

suėmimo, R. Šadeikis pradėjo 
duoti parodymus pareigūnams, 
vėliau prabilo ir kiti gaujos na
riai. Apie kai kuriuos nusikal
timus pareigūnams papasakojo 
Panevėžio „tulpinių" gaujos na
rys Virginijus Baltušis. 

Daugelį savo aukų S. Gaid
jurgis su bendrininkais nužudė 
dėl asmeninių nesutarimų, bi
jodamas galimo susidorojimo, o 
kitų atsikratė slėpdamas šias 
žmogžudystes. Kankinimams ir 
žudynėms nusikaltėliai naudo
jo peilius, įkaitintą žarsteklį, 
šaunamuosius ginklus, o kai 
kurias savo aukas tiesiog pas
maugdavo. Nužudytųjų palai
kai buvo užkasami miškuose, 
kai kurie — iki šiol nerasti. 

Su S. Gaidjurgio gauja taip 
pat siejami sprogdinimai, ku
riais nusikaltėliai sieke pa
kenkti aukštiems teisėsaugos 
pareigūnams — buvo tikimasi, 
kad jie neteks postų, nes 
triukšmingų sprogdinimų ne
pavyks išaiškinti. 

http://WWW.DRAUGAS.ORG
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
SANTA MONICA, CA 

Lietuviukai 
„Minties odisėjos" 

finalinėse varžybose 
Gegužės 28-birželio 2 d. 

Maryland įvykusiose pasau
linėse „Minties odisėjos" finali
nėse varžybose dalyvavo maža, 
bet vieninga, Santa Monica Lie
tuvių jaunimo klubo grupė. Ati
daran t varžybas, dalyvaujant 
750 komandų iš 15 pasaulio ša
lių, šeši lietuvaičiai, grojant Lie
tuvos himną, įnešė į salę Lie
tuvos trispalvę. Mes ir verkėme, 
ir džiaugėmės, kad esame Lie
tuvos dalis, kad esame bendra
minčių ir draugų rate! Dar ne
išblėsus kelionių įspūdžiams, 
kviečiu pokalbiui varžybų da
lyvius: jų tėvelius — Gidą Ur
bonienę ir Laurą Remeiką bei 
vadovę Auksuolę Jackūnaitę. 

— Pra šau plačiau paaiškin
ti apie ^Minties odisėjos" pro
gramą, kokia tai programa, 
kokie jos tikslai? 

Auksuolė: „Minties odisėja" 
— tai pasaulinė švietėjiška pro
grama jaunimui. Jos tikslas — 
lavinti vaikų ir jaunimo kūry
biškumą, vaizduotę. Prieš 25 
metus New Jersey universiteto 
profesoriaus dr. S. Miklaus 
įkur ta programa, šiuo me tu 
skaičiuoja tūkstančius dalyvių, 
prak t i ška i visuose pasaulio 
žemynuose. 

Kiekvienais metais yra su
kur iamos ir programos daly-
viamsTpateikiamos 5 skirtingos 
užduotys — nuo karaliaus Ar
tūro legendų inscenizavimo, iki 
inžinierinių konstrukcijų mon
tavimo. Komanda, sudaryta iš 
5—7 narių, pasirinkusi vieną 
užduotį, tur i atrasti kūrybišką 
jos sprendimą ir pateikti 7 mi
nučių teatralizuotą pristatymą. 
Nuo mums įprasto teatro „Min
ties odisėja" skiriasi tuo, kad 
vaidinimo scenarijus, persona
žai, kostiumai, dekoracijos turi 
būti sukurta pačių vaikų. Su
augusieji šiuo atveju gali būti 
tik patarėjai. Vaidinimo kūry
biškumas, idėjos originalumas, 

*" pateikimas ir kiti komponentai 
vertinami taškais. 

Kita dalis — spontaninės 
užduoties sprendimas. Ši už
duotis nėra žinoma nei koman
dos dalyviams, nei vadovams iki 

pat varžybų dienos. Vaikai turi 
sugalvoti ir pateikti sprendimą 
be išankstinio pasirengimo ir 
suaugusių pagalbos. Tai struk
tūrų montavimas iš pateiktų 
šiaudelių, popierinių lėkštučių, 
ar kitų buitinės apyvokos daik
tų; garsinių signalų sukūrimas; 
kūrybiškas duoto daikto ar reiš
kinio apibūdinimas. Spontani
nėje užduotyje surinkti taškai 
pliusuojami prie komandos vai
dinimo rezultato. 

Mažiausiai kartą per metus 
komandos susirenka į įvairias 
varžybas ir festivalius. Geriau
siai pasirodžiusieji regioninėse 
varžybose, įgyja teisę vykti į 
valstijas, o vėliau į Pasaulio fi
nalą, kuris vyksta įvairiose JAV 
valstijose. 

— Koks buvo Santa Monica 
Lietuvių jaunimo klubo kelias į 
šias garbingas finalines varžy
bas? 

A u k s u o l ė : Pasirengimas 
varžyboms prasidėjo dar 2003 
metais lapkričio mėn. Buvo 
pasirinkta mitologinė užduotis. 
Jos tikslas — sukurti vaidini
mą, kuriame dalyvautų dvi 
mitologinės būrybės. Viena — 
pasir inkta iš duoto sąrašo 
(graikų mitologijos), ki ta — 
sukurta pačios komandos. Taip 
pat svarbi užduoties sąlyga — 
sumontuoti dekoraciją, kuri 
pasirodymo eigoje pasikeistų. 

Porą mėnesių vyko įvadinis 
darbas. Buvo studijuojami grai
kų mitai, susipažinta su lietu
viškom mitologinėm būtybėm: 
laume, aitvaru, perkūnu, saule. 
Komanda sukūrė savo persona
žą Lomverą (Laumės ir Aitvaro 
derinys). J is visus gąsdinęs 
savo baisa išore, bet turėjęs ge
rą širdį, galinčią išgelbėti pa
saulį. Vaidinime vaikai dainavo 
savo sukurtą dainą, kalbėjo 
lietuvių ir anglų kalba. 

Pats spektaklis keitėsi dau
gybę kartų. Paskutinis vari
antas buvo pakeistas, likus vos 
keletai dienų iki kelionės į Ma
ryland. Tačiau vaikai savo vai
dyba papirko ne tik žiūrovus, 
bet ir komisijos narius. Buvo 
aukštai įvertintas pasirodymo 

Varžybų vadova i ir dalyviai . 

originalumas, idėjos kūrybišku
mas, išradingi kostiumai, deko
racijos, muzika. Nepaisant, kad 
savo amžiaus grupėje Santa 
Monica Lietuvių jaunimo klubo 
vaikai buvo jauniausi (būdami 
vos 6—8 metų amžiaus, varžėsi 
su 12 metų vaikais), tačiau jų 
entuziazmas, energija, artis
t iškumas buvo įvertinti labai 
aukštais taškais. 

Aus t ė (7 metų) : Aš vaidinu 
Feniksą, paukštį su geltonomis 
ir raudonomis plunksnomis. Kai 
jis sudega, jis ir vėl atgyja. Aš 
„sudegiau", nukritau ir vėjas 
mane nupūtė į kitą šalį, kur 
gyvena pabaisos. Viena pabaisa, 
vardu Lomveras, išgąsdino 
mane. Nesupratau, kokia kalba 
jis kalba. Bet jis turėjo tokią 
akį, kuria paskaitė mano mintis 
ir suprato mane. Jis davė man 
širdį. Mes pasidarėm geri drau
gai. 

Perkūnas nenorėjo, kad Lom
veras būtų mano draugas. Jis 
visus sudegino. Lomveras ir vėl 
išgelbėjo mus — medžius ir kal
ną. Perkūnas miegojo, o kai at
sibudo nuo mūsų dainos — ap
siverkė, nes mes užgesinom ugnį! 

Tu žinai, kad meilė daug 
stipresnė už ugnį! 

L u k a s : (6 metų) : Aš buvau 
didelis ir stiprus kalnas (pilia
kalnis), net Feniksas galėjo už 
manęs pasislėpti, kai išsigando 
Lomvero. Uždegus Perkūnui 
ugnį, aš pradėjau degti, bet 
Lomvero didelė širdis, Lietus ir 

Aldona Česnaitė 
(kairėje) ir Elytė 
Radvilienė 
pasitiko 
mamytes su 
gaivinančiomis 
sultimis ir sal
dainiukais 
Motinos dienos 
minėjime St. 
Petersburg, FL, 
Lietuvių klube 
gegužės 2 d. 
E. V'odopalienės 
nuotr. 

Saulė išgelbėjo mane. Man 
patiko, kad draugystė gali išgel
bėti pasaulį! 

— Kokie ryškiausi įspūdžiai, 
grįžus iš Pasaulinių varžybų 
Marylande? 

Gidą : Marylando univer
sitete gyvenimas virė nuo vai
kiško entuziazmo, naujų idėjų, 
jaunatviško klegesio, ženkliukų 
keitimosi... 

L u k a s : Man buvo labai 
smagu keist is ženkliukais. 
Pradžioje dar nemokėjau. Visi 
praeidami klausė: „Iš kur tu?" 
Kai pasakydavau, kad — 
Lietuvos, tai jie prašydavo lietu
viškų ženkliukų. Po dienos jau 
ir aš mokėjau pasikeisti ir 
dabar turiu 24 ženkliukus iš 
įvairių valstijų ir pasaulio šalių. 

Man patiko vaidinti an t 
scenos, nes įdomu matyti daug 
žmonių, žiūrinčių į tave. 

A u s t ė : Man patiko kitos 
komandos pasirodymas, bet tos 
pačios temos, kaip mūsų. Ten 
buvo pabaisa — Kentauras . 
Man buvo įdomūs jų kostiumai, 
kaip tikri. Aš taip bijojau, net 
norėjau išeiti. 

Norėčiau ir aš tokius kostiu
mus padaryti. 

— Kaip Jūsų nuomone, per 
šį laiką pasikeitė vaikai? Ką 
jiems davė dalyvavimas „Min
ties odisėjoje'? 

L a u r a : Buvo džiugu matyti, 
kaip vaikai stengėsi dalyvauti 
š iame didžiuliame renginyje. 
Pradžioje maniau, kad jie per 

maži. Bet jie viską priėmė taip 
rimtai, su didele atsakomybe. 

Per tokį trumpą laiką Lu
kas pasisėmė daug savarankiš
kumo, kūrybingumo, išmoko iš
reikšti savo nuomonę. Namuose 
jis pats ėmė daryti įvairius pro
jektus: iš dėžių konstruoti žvė
reliams namus, garažus savo 
mašinom. J is atsakingai sten
giasi pabaigti darbus laiku ir tik 
gerai. Visi komandos vaikai ta
po drąsesni , veiklesni ir 
išradingesni. 

Gidą: Eglė į pirmas repeti
cijas ėjo nenoriai. Džiaugiamės, 
kad nepasidavėm jos nuotai
koms ir tęsėme repeticijų lan
kymą. Anksčiau itin drovi — da
bar Eglė drąsiai vaidina ir dai
nuoja prieš auditoriją. „Odisėja" 
išmokė būti atsakingiems už 
visą komandą. 

Žavimės Auksuolės suge
bėjimu „uždegti" vaikus, esame 
dėkingi už darbą bei kantrybę. 

— Dėkojame visiems ko
mandos dalyviams: Eglei Ur
bonaitei, Lukui Remeikai, Aus
tei Eigirdaitei, Andriui Vait
kevičiui, Noatei ir Elėjai Atko 
bei vadovei Auksuolei, tėve
liams, klubo rėmėjams ir pa
dėjėjoms. Rudenį Santa Monica 
Lietuvių jaunimo klubas ir vėl 
ruošiasi į kelionę naujiems kū
rybiškumo ir fantazijos pasau
liams atrasti. 

Užrašė R ū t a Kargauda i t ė 
Sant Monica Lietuvių 

jaunimo klubo prezidentė 

LANSING, M l 

JAV LB MICHIGAN 
APYGARDOS SUVAŽIAVIMAS 

Liepos 18 d. Sauliaus ir Li
nos Anužių rezidencijoje Michi-
gan valstijos sostinėje į Lansing 
apygardos suvažiavimą susirin
ko 14 dalyvių. Suvažiavimui 
pirmininkavo apygardos pirm. 
Liuda Rugienienė. Praeito su
važiavimo protokolą perskaitė 
valdybos vicepirmininkas Vy
tautas Jonaitis. 

Apylinkių pranešimuose 
buvo išklausyta Petro Treškos 
Grand Rapids apylinkės pir
mininko ir Sauliaus Anužio, 
Lansing pirmininko veiklos 
ataskaita. Taip pat savo prane
šimus skaitė apygardos pirmi
ninkė Liuda Rugienienė ir Jonas 
Urbonas, apygardos valdybos 
iždininkas. Revizijos komisijai 
atstovavo ir pranešimą padarė 
Gražina Kriaučiūnienė. 

Suvažiavimo rezoliucijas 
apipavidalino Andrius Anužis ir 
Romualdas Kriaučiūnas. Buvo 
priimtos keturios rezoliucijos: 
kreipimasis į popiežių, kad 
Boston lietuvių katalikų para

pijos nebūtų uždarytos; remia 
LR Seimo ir JAV LB komisijos 
2003 m. birželio 26 d. rezoliuci
ją „Dėl Lietuvos valstybės ryšių 
su savo diaspora" ir siūlo 
Lietuvos Respublikos vyriausy
bei įsteigti Išeivijos departa
mentą prie vyriausybės su 
pakankamu biudžetu; ragina 
JAV LB Detroit apylinkę, ta
riantis su Dievo Apvaizdos lie
tuvių parapija, kartu įsteigti In
formacijos centrą; prašoma 
JAV LB tarybos ir krašto val
dybos, kad būtų tęsiama Vi
suomeninių reikalų tarybos 
veikla ir toliau išlaikoma raš
tinė Washington, D.C. 

Dvejų metų terminui iš
rinkta apygardos valdyba, su
sidedanti iš Liudos Rugienie-
nės, Vytauto Jonaičio ir Jono 
Urbono. I Revizijos komisiją 
tam pačiam laiko terminui — 
Gražina Kriaučiūnienė, Jonas 
Treška ir Andrius Anužis. 

Belaukiant Detroit apylin
kės pirmininkės Ramintos 
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EDMUNDAS VTŽ1NAS, M.D„ S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 * 6 

Chicago, iL 60638 
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Valandos pagal susitarimą 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už poemamą kaną. 
Sustenmu kabėti angiskai arba lietuviškai. 

4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

DR. JOVITA KEREUS 
DANUI GYDYTOJA 
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JAV LB Mich igan a p y g a r d ą s u d a r a n č i ų a p y l i n k i ų p i r m i n i n k a i su apyga r 
dos p i r m i n i n k e š.m. l iepos 18 d. L a n s i n g , MI , v y k u s i a m e a p y g a r d o s 
suvaž iav ime . Iš k a i r ė s : R a m i n t a Vi lk ienė — De t ro i t va ldybos p i rm. ; S a u 
lius Anuž i s — L a n s i n g a p y l i n k ė s va ld . p i r m . ; Sigi lė Comvvay — G r a n d 
Rapids va ldybos p i rm . i r L i u d a R u g i e n i e n ė , LB Mich igan a p y g a r d o s 
valdybos p i r m i n i n k ė . J o n o U r b o n o n u o t r a u k a . 

Buvęs Mich igan vals t i jos v i c e g u b e r n a t o r i u s Diek P o s t h u m u s s u Amer ikos 
Lietuvių r e spub l ikonų federaci jos p i rm . J o n u U r b o n u , s u s i t i k ę r e s p u b 
l ikonų akcijos renginyje Š.m. l iepos 15 d. 

Vilkienės atvykimo, buvo 
padaryta pertrauka užkandai 
Suklaidinta modernios elek
troninio žemėlapio technologi
jos, pagaliau atvyko ir Raminta 
Vilkienė. Savo praneš ime ji 
kruopščiai apibūdino Detroi t 
apylinkės veiklą, pasisekimus 

ir t rūkumus. 
Baigiamajame žodyje Liu

da Rugienienė pasidžiaugė dar
bingu suvažiavimu, darniu min
čių pasidalinimu, visus skatin
dama toliau dirbti ir veikti 
lietuvybės ir Lietuvos naudai. 

R o m u a l d a s K r i a u č i ū n a s 
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BŪTINA IS ESMES REFORMUOTI 
VALSTYBĖS PARAMOS ŠEIMAI POLITIKĄ 

DRAUGAS. 2004 m. rugp jūč io 5 d., k e t v i r t a d i e n i s 

IRENA DEGUTIENE 

Pastaruoju metu susitelkę į 
Prezidentūros skandalą, mes 
pernelyg mažai diskutuojame 
apie tas problemas, kurios ne
išnyks sulig apkaltos pabaiga, 
nuo kurių sprendimų didele da
limi priklauso mūsų valstybės 
ateitis. Noriu dar kartą atkreip
ti dėmesį į vieną svarbiausių 
dabartinės Lietuvos problemų 
— šeimos institucijos krizę. 

Lietuvoje mažėja santuokų 
ir daugėja skyrybų, vis didesnė 
vaikų dalis gimsta ne santuoka 
sutvirt intose šeimose. Kartu 
sparčiai mažėja gimstamumas 
apskritai . Socialinių tyrimų 
instituto parengtoje „Demo
grafinės politikos strategijoje" 
aiškiai teigiama, kad visuose 
demografiniuose procesuose 
(gimstamumo, šeimos formavi
mo, mirtingumo ir migracijos) 
vyksta neigiami pokyčiai. Jų pa
sekmė — gyventojų skaičiaus 
mažėjimas, demografinės pu
siausvyros praradimas, spartus 
gyventojų senėjimas. Daugiau
sia su darnios ir pastovios 
šeimos krize susijęs gimstamu
mo mažėjimas yra pasiekęs 
tokią ribą, kai iškyla reali grės
mė tautos išlikimui. 

Gimstamumo mažėjimas 
kelia grėsmę ne tik mūsų tautos 
išlikimui, tačiau taip pat suke
lia rimtas socialines problemas. 
Jau šiandien kas penktas Lie
tuvos gyventojas yra vyresnis 
nei 60 metų. Jei Lietuvos mo
terys nepradės daugiau gimdyti 
visuomenės senėjimas dar di
dės. Tai reiškia, kad vis didesnę 
biudžeto dalį teks skirti pensi
joms, o kiekvienam darbingo 
amžiaus žmogui kasmet bus 
užkraunama vis didesnė sociali
nė našta. 

Šeimos erozija kartu yra ir 
visos visuomenės erozija. Įvai
rūs tvrimai vienareikšmiai 

patvirt ina, kad nusikaltėliai, 
narkomanai, viskuo nusivylę 
žmonės paprastai išauga ten, 
kur šeimos yra virtusios griuvė
siais, kur vaikai negauna tėvų 
dėmesio ir šilumos. 

D a b a r t i n ė s pol i t inės 
d a u g u m o s vykdoma 
p a r a m o s šeimai po l i t ika 
y d i n g a 

1. Valstybė šiandien išlei
džia didžiules lėšas tam, kad už
gesintų socialinių problemų 
gaisrus. Šiandien didžioji vals
tybės paramos dalis yra nu
kreipta į vidinių problemų dras
komas ar iširusias šeimas. To
kioje aplinkoje augantiems vai
kams padėti svarbu, tačiau tik
ra pagalba yra ta, kuria siekia
ma sustiprinti šeimą. 

2. Nėra vienos institucijos, 
kuri koordinuotų visas progra
mas, susijusias su šeimos insti
tucija, bei galėtų įvertinti, ar jų 
įgyvendinimas nedidina šeimų 
erozijos. Tai, kokias problemas 
tokia situacija sukelia, rodo ir 
Sveikatos apsaugos ministerijos 
remiamas „Jaunimui palankių 
paslaugų teikimo" projektas, 
kuris nėra suderintas su Švieti
mo ir mokslo ministerija, taip 
pat nėra įvertinta, ar jis nepa
žeidžia tėvų teisių perteikti vai
kams savo vertybes, ar visų jau
nam žmogui iškylančių prob
lemų nesuveda vien tik į susiju
sias su lytiškumu. 

3. Vyriausybė ir toliau siūlo 
įstatymo projektus, kurie ne tik 
nestiprina šeimos institucijos. 
bet ją sumenkina iki papras
čiausios partnerystės. Neseniai 
Vyriausybė pateikė Seimui 
svarstyti „Lietuvos Respublikos 
partnerystės (bendro gyvenimo 
neįregistravus santuokos) įsta
tymo" projektą. Kaip teigiama 
aiškinamajame rašte — šio 
įstatymo tikslas tėra išskleisti 
jau Civiliniame kodekse įteisin

tas nuostatas. Tačiau dabartinė 
situacija veikiau skat ina 
peržiūrėti Civilinį kodeksą bei 
iš jo pašalinti šeimos instituciją 
silpninančias nuostatas, o ne 
toliau įtvirtinti dalykus, kurie 
šeimą prilygina paprasčiausiam 
kontraktui, kur įsipareigojimai 
gali nutrūkti iškilus bet kokiai 
problemai. 

Ką d a b a r t i n ė j e s i tuaci joje 
t u r ė t u m e d a r y t i ? 

Pirmiausia iš esmės per
mąstyti valstybės paramos šei
mai politiką ir aiškiai įvardyti, 
kad jos tikslas yra tai, jog tvirta 
šeima, nepat i rdama ekono
minių sunkumų, galėtų auginti 
vaikus, perteikti jiems vertybinį 
pamatą bei, bendradarbiau
dama su švietimo instituci
jomis, suteiktų kuo geresnį iš
silavinimą. Kokius pirmuosius 
žingsnius turėtume žengti link 
naujos veiksmingos paramos 
šeimai politikos? 

1. Tėvynės sąjunga jau yra 
pasiūliusi 2V programą, kuria 
siūlėme realiai paremti tas 
šeimas, kurios nedrįsta auginti 
dviejų ir daugiau vaikų, nes 
baiminasi ekonominių sunku
mų. Deja, mūsų iniciatyvai 
Vyriausybė liko kurčia. Mes ir 
toliau liekame įsitikinę, kad 
valstybė, siekdama pakeisti 
dabartines demografines ten
dencijas, sustabdyti šeimos ero
ziją, tur i ne moralizuoti, bet 
taikyti konkrečias teisines ir 
ekonomines priemones. 

2. Taip pat labai svarbu, 
kad valstybė paramos šeimai 
politikoje turi ne tik dalyti 
pašalpas, bet privalo veiksmin
giau išnaudoti įvairius pavi
dalus. Pirmiausia veiksmingiau 
sieti mokesčių sistemą su 
gyvenimu šeimoje ir vaikų au
ginimu. Taip pat ekonominėmis 
priemonėmis padėti jaunoms 
šeimoms įsigyti tokį būstą, 

kuris nekeltų nerimo dėl vaikų 
auginimo sąlygų. Valstybės pa
rama tur i skatinti tai, kad kiek
viena šeima vaiko gimimą pri
imtų vien kaip didžiulį džiaugs
mą, o ne kaip sunkų ekonominį 
išbandymą. 

3. Valstybės įsipareigojimas 
šeimai neturėtų apsiriboti gy
venimo tvirtoje, santuokiniais 
įsipareigojimais grįstoje šeimoje 
bei gimstamumo skatinimo 
siekiniais. Valstybė taip pat pri
valo rūpintis, kad šeimos galėtų 
garantuoti vaikams saugią erd
vę ir deramą išsilavinimą. Tai, 
be kita ko, reiškia, jog būtina 
valstybiniu lygmeniu pripažinti, 
kad vaikų auginimas yra valsty
bei naudingas darbas, kuriam 
turi būti suteiktos visos socia
linės garantijos. Taip pat turi
me siekti lankstesnių profesinio 
užimtumo pavidalų, leidžiančių 
abiem tėvams daugiau dėmesio 
skirti bendravimui šeimoje. 

4. Valstybės švietimo politi
ka taip pat turi stiprinti šeimą. 
Privalu gerbti tėvų teisę per
teikti vaikams savo vertybes ir 
apsaugoti vaiką nuo tų pamokų, 
kurios pažeidžia šeimos do
rovines nuostatas ir kuriose šei
mos vaidmuo suprantamas tik 
kaip giminės pratęsimas ir sek
sualinių poreikių patenkinimas. 
Taip pa t švietimo sistemoje 
turėtų būti gilinamas šeimos bei 
mokyklos bendradarbiavimas, 
tėvams suteikiama didesnė 
galia daryti įtaką valstybinių 
mokyklų bei valstybinės televi
zijos programų veiklai. 

5. Turime žengi svarbų 
žingsnį link koordinuotos vals
tybės paramos šeimos politikai 
ir įkurti arba naują Šeimos minis
teriją, arba dabartinę Socia
linių reikalų ir darbo ministeri
ją transformuoti į Šeimos ir dar
bo ministeriją, nes parama dar
niai šeimai yra veiksmingos 
socialinės politikos branduolys. 

PASAULIO TURTINGIAUSIOS 
ANATOLIIUS LAPINSKAS 

Šalies turtingumas daž
niausiai matuojamas pagal 
Bendrojo vidaus produkto 
(BVP) kiekį, tenkantį vienam 
gyventojui (per capita). Tokiu 
būdu faktiškai parodomas 
kiekvieno šalies piliečio gyve
nimo lygis. Pagal šį rodiklį ir 
mažos šalies gyventojai gali 
gyventi labai gerai, pvz., Liuk
semburgo, Šveicarijos ar Lietu
vai geografiškai artimos Skan

dinavijos šalių žmonės. 
Tačiau yra ir vadinamasis 

visas arba suminis BVP (angį. 
Totai GDP), parodantis visų 
šalyje sukurtų prekių ir 
pas laugų ver tę , neda l inan t 
jos kiekvienam šalies gy
ventojui . 

Aišku, kad taip skaičiuo
jant, pasaulyje pirmaus didžio
sios išsivysčiusios šalys. Kokios 
yra tur t ingiaus ios pasaul io 
šalys pagal jų 2002 metų 
BVP? 

TURTINGIAUSIOS PASAULIO 
ŠALYS 

Tokius skirtingus milži
niškus dydžius — nuo keliolikos 
milijardų iki dešimties trilijonų 
sunku suvokti. Palyginti juos 
galima suprantamesnių būdu: 
JAV suminį Bendrąjį vidaus 
produktą prilyginkime 100-ui 
procentų, o kitų šalių BVP paro
dykime procentais nuo JAV 
suminio BVP. Tuomet Japo
nijos BVP 38 proc. JAV rodik
lio, Vokietijos — 19 proc., Jung
tinės Karalystės — 15 proc, 
Prancūzijos — 14 proc, Kinijos 
— 12 proc , Italijos — 11 proc, 
Kanados — 7 procentus. Rusijos 
BVP sudarys tik 3,3 proc. 
Amerikos suminio produkto, 
Lietuvos — 0,13 proc. 

Dar aiškesnis vaizdas bus 

įsivaizdavus pasaulio turtin
giausias valstybes, pvz., 100 
metrų lenktynėse. Per tą patį 
laiką, kai amerikiečiai nubėgs 
visą 100 metrų nuotolį, japonai 
nubėgs 38 metrus, vokiečiai — 
19 metrų, prancūzai 14 metrų, 
kinai — 12 metrų, o rusai — 
vos tris metrus. Lietuviai, deja, 
nubėgs tik 13 centimetrų. 

Kitas lygmuo: Jungtinės 
Valstijos per 12 dienų sukuria 
visą Rusijos metinį BVP, o 
Lietuvos suminiam produktui 
pagaminti Amerikai užtenka ir 
pusdienio. Tokia štai yra pa
saulio didybė ir įvairovė. 

Duomenų šaltinis: „Human 
Development Report 2004" 

Šąli is Suminis BVP 
(mlrd. JAV doleriu) 

1. JAV 10,383 (10,3 trilijono) 
2. Japonija 3,993 
3.Vokietija 1,984 
4. Jungt inė Karalystė 1,566 
5. Prancūzija 
6. Kinija 
7. Italija 
8. Kanada 
9. Ispanija 
10. Meksika 
11. Indija 
12. Pietų Korėja 
13. Brazilija 
14. Nyderlandai 
15. Australija 
16. Rusija 
... LIETUVA 

1,431 
1,266 
1,182 
714 
653 
637 
510 
477 
452 
418 
409 
346 
13,8 
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Išdidus karalius Mindaugas, kurio paminklas buvo atidengtas 2003 metais minint Lietuvos valstybes 
750-meti 

Karaliaus Mindaugo šventės, vykusios 2(K)4 m. liepos 6 d. Vilniuje, akimirkos. Prezidentūros aikštėje 
iškilmes stebi Lietuvoje tris dienas posėdžiavę, Lietuvos garbės konsulai. Viduryje - garbės konsule 
Clevelande Ingrida Bublienė. Jono Urbono nuotr. 

NAPOLEONO ŽYGIS PER LIETUVĄ 
RIMVYDAS SIDRYS 

Nr.3 

P r i e Nemuno 
Tilžės taika tęsėsi tik 5 metus. Caras 

Aleksandras, nors buvo įsipareigojęs, nesilaikė 
blokados, prekiavo su Anglija kaip ir anksčiau. 
Napoleoną tai siutino. Abi pusės ruošc-si karui. Sį 
sykį Napoleonas sumobilizavo visus savo, dau
giausia priverstinius, sąjungininkus. Kai 1812 m. 
birželio 22 d. Napoleonas per Dresdeną ir 
Vilkaviškį (de Segur rašo Wilkowiski> prisiartino 
prie Nemuno krantų, jo kariuomenė jau buvo 
išdėstyta ir pasiruošus. 200,000 prancūzų stovėjo 
prie Aleksoto ir Noreikiškių (Nogarisky), kiti 
200,000 sąjungininkų, prūsų, bavarų, italų, aus
trų laukė prie Marijampolės (Marienpol). 
Tūkstančiai arklių t raukė 1,372 artilerijos 
pabūklus, kareiviai varėsi nesuskaitomą daugybę 
galvijų. 

Vilkaviškyje Napoleonas praleido visą dieną. 
Buvo apsistojęs dvare, kurio sode buvo pastatyta 
erdvi palapinė, joje buvo išdėstyta daugybe 
žemėlapių. Visi Vilkaviškio miesto namai buvo 
užimti aukštųjų Prancūzijos karininkų. Klebo
nijoj buvo apsigyvenęs Joakimas Muratas. kuris 
save titulavo Neapolio karaliumi. Gydytojo 
namus buvo užėmęs Italijos vicekaralius Euge
nijus, Napoleono posūnis, Žosefinos senus iš pir
mųjų vedybų. Napoleonas, patyręs, kad kariuo
menei trūksta duonos, įsakė užimti visas Vilka
viškio krosnis ir masiškai kepti duoną. Ka
riuomenei pailsėjus, buvo surengtas paradas, ku
rį priėmė Napoleonas su savo stribu. Po parado 
Napoleonas išvažiavo į Panemunę, bet užtruko 4 
dienas, kol visi kariai persikėlė per N'emuną. 
Vilkaviškis ir jo pietinės dalies laukai, kur 
stovėjo kariuomene, buvo smarkiai nualinti. 

Prie Nemuno Napoleonas, palikes kai 
išjojo apsižvalgyti. Prie pat kranto žirgas suklupo 
ir Napoleonas nuvirto į smėlį. Tamsoj* pasigirdo 
kažkieno balsas: „O, tai biogas ženklas. Mūsų 
vietoje romėnai būtų atšaukę žygi'" 

Kažin ar imperatorius tą momentą prisiminė 
savo nesėkmingą žygį į FCgiptą. 1798 m., kur jis 
laimėjo visus mūšius Bet. kai Nelsonas sumušė 

Prancūzijos laivyną prie Nilo ištakos, jo kariuo
menei buvo užkirs tas kelias atgal ir ji visa ištir
po, kankinama karščio, troškulio bei ligų. Dabar 
jis leidosi į panašų žygį, tik šį sykį jo kareivių 
laukė šaltis, badas ir pakrikimas. 

Napoleonas įsakė pionieriams išžvalgyti kitą 
Nemuno krantą . J ie persikėlė su vienu laiveliu. 
Buvo tylu, n iekas j iems nesipriešino. Tik iš kaž
kur atklydęs, vienas kazokų kariškis paklausė, 
kas jie tokie yra. „Mes prancūzai". „O ko jūs čia 
atėjote?" „Mes čia atvykom tam, kad išvaduo
tu mėm Vilnių". 

Trys š imtai kareivių skubiai persikėlė per 
Nemuną, o pionieriai pradėjo ręsti tris tiltus prie 
P a n e m u n ė s (Poniemen) . Visą t i l tų s tatybos 
medžiagą prancūzai buvo atsivežę. Kitoj pusėj 
Nemuno nuaidėjo t rys šūviai, suerzinę Napo
leoną. Bet ta i buvo jo paties kareiviai, išliejantys 
savo jausmų perteklių. De Segur rašo, kad jis įsi
vaizdavo, kaip lietuviai su džiaugsmingais šauks
mais, su meile ir dėkingumu sutiks prancūzus, 
bet čia žmonių visai nesimatė, palei upę stūksojo 
tik tylūs ir gūdūs miškai. 

Napoleonas užlipo ant naujojo tilto, stovėjo, 
priėmė kareivių sveikinimus, kurie be perstojimo 
šūkavo „Viva lT^mpereur!" Dviejų priešakinių 
divizijų kareiviai beveik susimušė dėl garbės, 
kuri divizija bus pirmoji priešo teritorijoj. Po kiek 
laiko Napoleonas užjojo ant kalnelio prie Jesios 
ištako. kur j am buvo paruošta puošni palapinė ir 
ilgai stebėjo, kaip jo kariuomenė slenka per Ne
muną į Lietuvą. Aplinkui, kiek akis užmatė, slė
niai ir kalneliai buvo užpildyti kareiviais, jų gin
klais ir žirgais. De Segur rašo, kad Napoleonas tą 
dieną nebuvo pakilusioj nuotaikoj, ar jį spaudė jo 
besikartojantys skilvio skausmai, ar gal kankino 
blogas nujautimas. . . Vakarop Napoleonas ra i tas 
išjojo Panemunės miškais palei upę. Jojo jis grei
tai, lyg norėdamas pats vienas pasivyti rusų kariuo
menę. Prajojęs visą lygą (7 km), jis sugrįžo ir per
jojo tiltu per Nemuną. Tai buvo birželio 24 d. 

Rusų kar iuomenės vis dar nebuvo matyti, bet 
tolumoje pasigirdo dundėjimas. Bus daugiau 

Nedidelė, bet viena turtingiausių pasaulio valstybių - Liuksemburgas. L 
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BALTRUŠIS 

Lietuva tūkstantmetė vals
tybė. Amžių tėkmėje bu
vusi Lietuva Kunigaikš

čių valstybė, Lietuva Kara
liškoji valstybė (Karalius Min
daugas), Lietuva Didžioji Ku
nigaikštystė (LDK), Lietuvos -
Lenkijos jungtinė karališkoji 
valstybė (Žečpospolita), kuri 
XVIII amžiuje trijų galingiau
sių Europos imperijų - Prūsijos, 
Rusijos ir Austro-Vengrijos -
trimis kartais (1772, 1793,1795 
m.) buvo okupuota. Beveik visa 
LDK teritorija tapo Rusijos oku
pacine zona. Šimtą dvidešimt 
metų Lietuva kentė Rusijos 
tautinį pilietinį ir kultūrinį 
genocidą. Lietuvoje buvo už
drausta viešai kalbėti lietuviš
kai, uždraustas mokymas lietu
viškai, uždrausta spauda, už
drausta melstis iš lietuviškų 
maldaknygių, uždarytas vienin
telis krašte Vilniaus universite
tas. Tačiau lietuviai savo dva
sios vieningumu visa ką draudė 
rusų valdžia priešinosi ir gynė 
savastį - sukildavo (1831 ir 
1963 m.), vaikus mokydavo 
samdomi privatūs mokytojai 
„daraktoriai", nešdavo lietu
viškas knygas iš Prūsijos, virtu
siu istoriniu įvykiu - knyg
nešyste (1864—1904 m.), suge
bėjo melstis iš lietuviškų mal
daknygių, dainavo tik savo 
liaudies dainas, šoko kaip buvo 
šokę jų tėvai, priešinosi perve
dimui į provoslavystę. 

Dėl Pirmojo pasaulinio karo 
(1914-1918 m.) Rusijos, Prū
sijos ir Austro-Vengrijos impe
rijų galybė buvo pakirsta. Tuo 
pasinaudodama iš Lietuvos 
šviesuolių susidariusi Valstybės 
Taryba (VT), pirmininkaujant 
dr. J. Basanavičiui (1918.02.16) 
paskelbė atstatanti demokrati
niais pagrindais sutvarkytą val
stybę. Iškilo būtinybė išrinkti 
atkurtos Lietuvos valstybės 
prezidentą. VT 1919 m. ba
landžio 4 dieną po 120 rusų 
(1795-1915 m.) ir 3 vokiečių 
(1915-1918 m.) okupacijos me
tų, išsirinko atsikūrusios nepri
klausomos Lietuvos pirmuoju 
prezidentu VT narį Antaną 
Smetoną. 

VT sudarė įvairių politinių 
pažiūrų išsimokslinę ir visuo
menine veikla pasižymėję as
menys, kaip dr. J . Basana
vičius, inž. J. Vileišis, dr. J. 
Šaulys, Stp. Kairys, tačiau VT 
laikė, kad tinkamiausias 45-
erių metų teisininkas A. Sme
tona. Todėl tenka galvoti, jog A. 
Smetona buvo gana išmintin
gas, tolerantiškas, taktiškas ir 
veiklus politikas. 

A. Smetona gimė 1874 m. 
rugpjūčio 10 d. Ukmergės aps., 
Taujėnų vis., Užulėnio kaime, 
Vadoklių parap., giliai tikinčių, 
darbščių mažažemių ūkininkų 

Jono ir Julijonos (Kartanavi-
čiūtė) Smetonų šeimoje. J i s bu
vo šeštas vaikas. Tėvas Jonas 
Smetona buvo apsišvietęs, raš
tingas žmogus. Smetonų gryčio
je slaptai būdavo iš Prūsijos 
atgabenama lietuviška spauda. 
Jauniausią sūnų Antaną, su
laukusį 10 metų, tėvai leido mo
kytis į Taujėnų pradžios mokyk
lą. Ją baigęs, dar privačiai pasi
mokęs Ukmergėje ir Liepojoje 
(Latvija), jis buvo priimtas į Pa
langos progimnazijos trečią kla
sę. Baigęs progimnaziją (1893 
m.) ir išlaikęs egzamūius, įstojo 
į Žemaičių kunigų seminariją 
Kaune, tačiau persigalvojo ir 
išvyko mokytis į Mintaujos 
(Latvija) gimnaziją. Mokslas 
jam gerai sekėsi. Bet atsisakęs 
klasėje melstis rusiškai, kar tu 
su kone 100 lietuvių mok
sleivių, buvo pašalintas iš gim
nazijos su vadinamuoju „vilko 
bilietu", užkertančiu toliau 
mokytis. Tada jie visi pasirašė 
laišką Rusijos carui ir popiežiui 
į Romą, kurį parašė A. Sme
tona. Be to, išmestieji gimnazis
tai - A. Smetona, J. Šlapelis ir 
P. Vaičiuška - nuvežė skundą 
švietimo ministrui į Petrapilį. 
Laiškas popiežiui ir vizitas pas 
švietimo ministrą pakeitė jų 
padėtį taip, kad „vilko bilietai" 
buvo panaikinti ir išmestie
siems lietuviams gimnazistams 
buvo leista toliau mokytis. Ta
čiau A. Smetona, už jo ištiki
mybę laiduojant P. Vileišiui, to
liau siekti mokslo, išvyko į 
Petrapilį. 1897 m. baigęs gim
naziją, jis gerai mokėjo rusų, 
graikų, italų, vokiečių kalbas, 
taip pat buvo pasižymėjęs kaip 
literatas ir lietuvių kalbos bei 
istorijos žinovas, tačiau Petra
pilio universitete studijuoti pa
sirinko teisę. Studijuodamas A. 
Smetona, aktyviai įsijungė į lie
tuvių veiklą, giedojo garsiame 
kompozitoriaus Č. Sasnausko 
bažnytiniame chore, vadovavo 
slaptai lietuvių studentų drau
gijai. Jo netraukė tada jaunuo
menėje plintančios marksizmo 
bei socializmo ideologijos. J a m 
atrodė, kad šios idėjos lietuvių 
tautai gali atnešti vien tik pra
žūtį. 1899 metais už protestus 
dėl studentų teisių varžymo, j is 
buvo suimtas, bet netrukus jam 
buvo leista užbaigti universi
tetą. Tapęs teisininku, A. Sme
tona atvyko į Vilnių ir pradžioje 
ėmė dirbti advokato padėjėju, o 
vėliau gavo pareigas Žemės 
banke. Dirbdamas Vilniuje, grei
tai užmezgė ryšius su Lietuvos 
inteligentais, nekreipdamas 
dėmesio į jų politines pažiūras 
ar religinius įsitikinimus, ir dėl 
to jis tapo vienu populiariausių 
Vilniaus lietuvių veikėju. A. 
Smetona aktyviai dalyvavo Di
džiajame Vilniaus Seime 
(1905.12.4-5 d.), leido periodini 
leidinį „Viltis", kuriame rašė: 
„Mūsų viršiausias tikslas yra 
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Dail. Vlado Karatajaus 2001 m. tapytas Lietuvos prezidento Antano 
Smetonos portretas Ukmergės A. Smetonos vardo gimnazijoje. Portretą 
gimnazijai dovanojo buvusi gimnazistė Sofija Jelionienė, gyv. JAV. 

telkt i taut ines pajėgas ir taikin
ti j a s taip, kad darbe nepriešta
rau tų vienos kitoms". Taip pat 
„Viltyje" vis primindavo apie 
būt inumą atkurt i Vilniaus uni
versitetą, o lietuvių taut inius 
reikalus laikė pirmaeiliais da
lykais. A. Smetonai t au ta , tau
t i š k u m a s buvo svarbiausios 
vertybės. Prasidėjus Pirmajam 
Pasaul iniam karui (1914 m.), A. 
Sme tona įsijungė į Nuken
tėjusiems nuo karo šelpti drau
gijos veiklą, tapo jos vicepir
min inku (p i rmininkas - M. 
Yčas). 1915 m. Vilniuje lietuvių 
veikėjų įkur tame Poli t iniame 
biure A. Smetona buvo aktyvus 
jo narys , o vokiečiams okupavus 
Lietuvą, įteikė (su dr. J . Basa
navičiumi ir kitais) jų vyriausi
am Rytų karo vadui memoran
dumą dėl Lietuvos nepriklau
somybės siekio (1916 m.) 

A. Smetonos pastangomis 
i š le is tas pi rmasis laikraščio 
„Lietuvos aidas" numer i s 
(1917.09.06), vėliau šiame laik
raštyje buvo paskelbtas Lietu
vos nepr iklausomybės ak tas 
Lietuvių konferencijos Vilniuje 
rezoliucijoje (1917.09 18-22) A. 
Smetona įrašė, kad Lietuva 
tu r i būti laisva, jungt i visas 
etnografines lietuvių žemes ir 
kad baigiamuosius Lietuvos 
p a m a t u s nustatys Steigiamasis 
Lietuvos Seimas Vilniuje. Kon
ferencijoje paskelbtai progra
mai vykdyti buvo išr inkta Lie
tuvos Tarvba. kur i išsir inko 

prezidiumą, ir jo pirmininku 
buvo išrinktas A. Smetona. Iš to 
fakto galima spręsti, kad A. 
Smetona buvo gabus politikas ir 
mokėjo politinei veiklai telkti 
kitus žmones. Netrukus „Lietu
vos aide" A. Smetona paskelbė, 
kad Lietuvos Tarybos užda
vinys yra atstatyti Lietuvos val
stybę. Vokiečių okupantai ne
norėjo visiškos Lietuvos neprik
lausomybės, ir kolei galėjo, 
trukdė. Tačiau Vokietijos pra
laimėjimai Vakarų fronte suda
rė galimybę Lietuvos Tarybai 
1918 m. vasario 16 d. paskelbti 
Lietuvos Nepriklausomybės At
kūrimo Aktą. Tame Tarybos po
sėdyje išrinktas ir naujas jos 
prezidiumas ir jo pirmininkas -
A. Smetona. Lietuvos neprik
lausomybės paskelbimas atkūrė 
valstybę. Galutinai atsikračiusi 
vokiečių pretenzijų į Lietuvą, 
Lietuvos Valstybės Taryba 
patvirtino Laikinąją Lietuvos 
Konstituciją ir pirmuoju Nepri
klausomos Lietuvos prezidentu 
išrinko Antaną Smetoną, o vi
ceprezidentais - dr. J. Šaulį ir 
kun. J . Staugaitį. Laikinąją 
Vyriausybę - Ministrų kabinetą 
- prezidentas pavedė sudaryti 
prof. A. Voldemarui. Lietuvos 
Valstybės Taryba, vadovaujama 
prezidento A. Smetonos, vyks
tan t nepriklausomybės kovoms, 
padėjo valstybės gyvavimo pa
matus. Susirinkus Steigiama
jam Seimui (1920 m.), A. Sme
tona perdavė prezidento 
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pareigas išrinktam Steigiamojo 
Seimo pirmininkui (1920-1922 
m.) vėliau tapusiam antruoju 
Lietuvos prezidentu (1922-1926 
m.) Aleksandrui Stulginskiui. 

Palikęs prezidento parei
gas, A. Smetona ėmė aktyviai 
veikti leisdamas ir redaguo
damas laikraščius („Lietuvos 
balsas", „Krašto balsas", „Vai
ras", „Tautos vairas", „Lietu
vis"), kuriuose griežtai kritika
vo' valdžią dėl nesirūpinimo 
taut iškumo ugdymu, menko 
nepriklausomybės stiprinimo 
bei tautinės valstybės kūrimo 
reikalais. A. Smetonos pastan
gomis tautinėms idėjoms susi
jungus su Ūkininkų sąjunga, 
buvo įkurta Lietuvos Tautinin
kų Sąjunga (1924.08. 17-19 d. 
Šiauliai), kurios pirmininku 
išrinktas prof. V. Krėvė-Micke
vičius. 

Seimui išrinkus trečiuoju 
Lietuvos prezidentu dr. Kazį 
Grinių (1926.06.08), buvo 
sudaryta kompromiso būdu 
koalicinė vyriausybė, vadovau
jama ministro pirmininko M. 
Sleževičiaus. Ji buvo neveikli, 
nes negalėjo vykdyti savo pro
gramos dėl nuolatinio kompro
miso ieškojimo. Tuo metu prieš
valstybinės jėgos, ypač komu
nistai, išvystė griaunančią val
stybės pagrindus veiklą. 
Kariškiai, tik ką sugrįžę iš Lie
tuvos nepriklausomybės kovų 
(1918-1920 m.) ir pamatę, kaip 
jų išsikovota Lietuvos valstybė 
yra griaunama, o jie patys 
paniekinami, suruošė vyriausy
bės perversmą (1926.12.17), 
prezidento K. Griniaus gimimo 
dieną. Perversmui pritarė tau
tininkai, krikščioniškosios gru
pės ir platūs visuomenės sluok
sniai. 

Perversmą ėmėsi organi
zuoti Kauno įgulos karininkai: 
mjr. P. Plechavičius, kpt. A. 
Mažiuika, pik. J. Petraitis, pik. 
V. Skorupskis. 1926 m. gruo
džio 17 d. rytą, 2:30 vai., Sei
mui dar tebeposėdžiaujant ; 
grupė karininkų įžengė ir po
sėdį nutraukė. Valstybės prezi
dentas K. Grinius atsistatydi
no. Tada Laikinosios karo 
valdžios vardu majoras P. 
Plechavičius, kreipdamasis į A. 
Smetoną, kalbėjo: „Tikėdami 
Tamstos pasišventimu ir Lietu
vos meile, mes vardu visos ka
riuomenės, kuri kūrė ir gynė 
Lietuvą, nuolankiai prašome 
pasiaukoti tėvynės labui ir 
sutikti, stojus tautos priešakyje 
kaipo valstybės vadas, išvesti 
ją iš dabartinės sunkios 
padėties". Seimas A. Smetoną 
išrinko prezidentu. Sugrįžus 
pirmajam prezidentui A. Sme
tonai, visas kraštas įgavo pa
sitikėjimą prezidentu ir vyriau
sybe, gretai kilo ekonomika, 
kultūra, švietimas, padėti mo
dernios valstybės pagrindai. 
Lietuviai, atkūrę savąją valsty
be, pasijuto krašto šeiminin
kais. Tačiau komunistai, veik
dami pogrindyje, toliau griovė 
valstybės pagrindus, siekdami, 
kad Sovietų Sąjunga anksčiau 
ar vėliau okupuotų Lietuvą. 
Todėl Lietuvos prezidentui A. 
Smetonai ir Vyriausybei teko 
sugriežtinti šalies valdymą. 

Lietuvos kūrybinę veiklą 
nut raukė klastingas Sovietų 
Sąjungos ir Vokietijos susitari-
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mas (Ribbentropo-Molotovo 
paktas, 1939.08.23), tarpusavy
je pasidalinti Rytų Europos 
šalis. Sovietų Sąjunga, grąži
nusi Lietuvai Vilnių ir dalį 
Vilniaus krašto (1939.10.10) 
netrukus (1940.06.15) įteikė 
ultimatumą, iš kurio buvo aiš
ku, kad Lietuvą okupuos. Prezi
dentas A. Smetona reikalavo at
mesti ultimatumą ir priešintis 
ginklu, kaip tai padarė Suo
mija. Tačiau kariuomenės va
das gen. V. Vitkauskas jau dau
gelį pulkų buvo išsiuntinėjęs į 
vasaros stovyklas, ginklai ne
paruošti gulėjo sandėliuose, 
mobilizacijai stingo laiko ir jis 
atsisakė pasipriešinti. Žinoda
mas komunistų žiaurumus, 
žengiant Raudonajai armijai 
per Lietuvos sieną, A. Smetona 
pavaduoti jį prezidento parei
gose paliko pik. A. Merkį, o pats 
pasitraukė į Vokietiją, vėliau į 
JAV. Būdamas užsienyje, jis 
bandė sudaryti Lietuvos vy
riausybę ir exile - tremtyje. Jis 
tuo reikalu kreipėsi į JAV prezi
dentą F. Roosevelt ir kitų šalių 
vadovus, siekdamas jų pritari
mo. Tačiau 1944 m. sausio mėn. 
9 d. Cleveland, OH, gaisro lieps
nose žuvo pirmasis Lietuvos 
prezidentas Antanas Smetona. 
Lietuva neteko vieno iškiliausio 
ir tauriausio savo sūnaus. 

Lietuvos okupacijos metu 
žmonės pagarbiai atsiliep

davo apie A. Smetonos prezi
dentavimą, — pamatę išbaigtai 
ir gražiai pagamintą daiktą, sa
kydavo: „tai smetoniškas dar
bas", pastebėję puikią prekę -
„tai Smetonos laikų daiktas", 
išvydę tvarkingą, mandagų 
žmogų, - „tai smetoniškas žmo
gus". Apskritai, visa kas gerai, 
būdavo laikoma „smetoniška". 
Taip buvo vertinamas A. Sme
tonos prezidentavimo laiko

tarpis žmonėse. Lietuvos žmo
nės ir šiandien 2004.08.10 su 
neblėstančia pagarba mini pir
mojo savo nepriklausomos ša
lies prezidento Antano Smeto
nos 130-ąsias gimimo metines. 

P .S . Pastačius Ukmergėje 
modernią gimnaziją (1938 m.), 
visuomenė, atsižvelgdama į tai , 
kad netoli Ukmergės yra pirmo
jo Lietuvos prezidento Antano 
Smetonos gimtasis sodžius Užu
lėnis, o jis mokėsi Ukmergėje, 
be to, turėdama dėmesyje prezi
dento populiarumą ir jo nuopel
nus Lietuvai, gimnaziją pavadi
no prezidento vardu. Gimna
zijos skulptūriniai reliktai -
prezidento A. Smetonos atvaiz
dai, kryžiai, Vyčio koreljefai 
'skulpt. Bernardas Bučas) -
komunistų sunaikinti. Buvusių 
Antano Smetonos absolventų: 
(Sofijos Jelionienės (JAV) ir 
Romualdo Baltrušio bei direk
torės Liucija Dzigienės pastan
gomis ir aukotojų lėšomis -
aukotojai: gimnazistai, mokyto
jai (1500 Lt), absolventai, mons. 
Alf. Svarinskas (150 Lt), Jan ina 
Jalinskaitė-Kluonienė (300 Lt), 
Pranė Vareikytė Petrulienė-
Pakalnienė, JAV (100 dol.), Ona 
Jovaišaitė - Mučinskienė, JAV 
(200 Lt), Amerikos Lietuvių 
Tautinė Sąjunga, JAV (1100 
dol.). Jų aukomis atkurta dalis 
sunaikintų koreljefų. Tačiau 
daug reikėtų atstatyti. Todėl 
norintieji ir galintieji prisidėti 
savo piniginėmis aukomis, skir
tomis atkūrimo darbams, prašo
me jas siųsti adresais: Sophia 
Jelionis, 7209 Whittier Drive, 
Darien, IL 50561-3728, USA; 
arba: Ukmergės A. Smetonos 
gimnazija, Direktorei Liucijai 
Dzigienei, J. Basanavičiaus g. 7, 
4120 Ukmergė, Lietuva -
Lithuania. 

Knygų apie palaimintąjį 
JURGI MATULAITĮ 

pristatymas 
rijos Nekaltojo Prasidėjimo ku
nigų marijonų vienuolija, savo 
lėšomis prisidėjo ir prie antro
sios knygos „Palaimintojo Jur 
gio Matulaičio dvasios sklaida" 
leidybos. 

G. Adomaitytės knyga - tai 
rašytojos pamąstymai apie 
palaimintojo Jurgio Matulaičio 
gyvenimą, asmenybę, pateikti 
su neatskleistomiss mįslėmis, 
nutylėjimais, paliekantys erd
vės skaitytojų mintims. Kaip 
pati rašytoja prasitarė, „knygos 
gimsta ne prie rašomojo stalo, 
ne prie kompiuterio..." Tai pa
čios autorės kelionė Šešupės 
krantais, atskleidžianti dvasios 
didvyrio kelionę per gyvenimą. 

Antroji knyga „Palaimin
tojo Jurgio Matulaičio dvasios 
sklaida" - tai trijų Lietuvoje ir 
Lenkijoje įvykusių teologinių 
konferencijų - simpoziumų me
džiaga, parengta kun. Vaclovo 
Aliulio, MIC. Pasak knygą pri
stačiusios sesers Ignės Marijo-
šiūtės, lenkai apie XX amžiaus 
pradžios arkivyskupą žino kur 
kas daugiau nei jo tautiečiai 
lietuviai. Ji , save ir kitas vie
nuolijos seseris vadinanti J. Ma
tulaičio dukromis, vakaro klau
sytojams siūlė patiems domėtis 
ir būtinai kitiems papasakoti 
apie nepaprastai stiprią ligos 
kamuojamo žmogaus asmeny
bę. Palaimintasis, Šiaulių ga
nytojo pavadintas Suvalkijos 
lygumų milžinu, ne tik nesida
vė sunkios ligos įveikiamas, bet 
tvirtai ėjo tikėjimo keliu, pa
siryžęs visą blogį nugalėti geru
mu. BŽ. 2004 m., Nr. 12 

Pal. Jurgis Matulaitis. 

„Kviečiu ieškoti ne džiaugs
mo. Ir ne laimės. Palaimos..." -
taip birželio 8 d. Šiaulių apskri
ties P. Višinskio viešosios bib
liotekos muzikos svetainėje 
renginį, kurio metu pristatytos 
dvi knygos apie palaimintąjį 
Jurgį Matulaitį, pradėjo šio 
renginio sumanytojas Šiaulių 
ganytojas Eugenijus Bartulis. 
Vakaro dalyviams ir svečiams 
giedojo Šv. Cecilijos sakralinės 
muzikos choras. 

Leidinius pristatė knygos 
„Kelio dulkės Baltos rožės" au
torė Gintarė Adomaitytė bei 
Švenčiausiosios Mergelės Ma
rijos Nekaltojo Prasidėjimo 
vargdienių seserų kongregaci
jos, išleidusios šią knygelę, vy
riausioji vadove sesuo Igne Ma-
rijošiūtė. Minėtoji kongregaci
ja, kartu su Švč. Mergelės Ma-
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, fteuters, APt !nterf3x, ITAR-TASS. BNS 

žinių agenasų pranešimais) 

EUROPA 

MASKVA 
Konfliktai Abchazijos regio

ne tęsiasi. Gruzijos prezidentas 
Michail Sakaašvili pagrasino 
skandinti visus be valdžios lei
dimo į valstybės teritoriją įplau
kusius laivus. Maskva įspėjo 
Tbilisi, pareiškusi, kad bet ku
rie veiksmai, galintys pakenkti 
Rusijos piliečiams, susilauks 
reikiamo atkirčio. Praėjusį šeš
tadienį Gruzijos pasieniečiai ap
šaudė Turkijos laivą, plaukusį į 
Suchumi, kai Abchazijos atsto
vai pareiškė, kad laikinai nebe-
dalyvaus derybose su Gruzija. 
Sureguliuoti konfliktus Abcha
zijoje ir kitoje buvusioje Gruzi
jos autonomijoje Pietų Osetijoje 
— vienas svarbiausių naujo 
Gruzijos prezidento, atėjusio į 
valdžią šių metų pradžioje po 
pernai lapkritį įvykusio valsty
bėje taikaus valdžios pasikeiti
mo, uždavinių. Gruzijos valdžia 
sieja šių konfliktų sureguliavi
mą su Rusijos, kurios taikos pa
laikymo pajėgos tarnauja abie
juose regionuose, vadovybės 
nuostata. 

MINSKAS 
Kandidatas į Baltarusijos 

parlamento deputatus turės tei
sę išleisti rinkimų kampanijai 
ne daugiau kaip 450 dolerių. Fi
nansuoti rinkimų kampaniją 
leidžiama tik iš vieno šaltinio. 
Drauge Rinkimų komisija pažy
mi, kad „ši suma nedidelė, bet 
išleisti ją kandidatams reikės 
tik rinkimų plakatams ir lape
liams pagaminti". Rinkimų 
kampanijos pigumą, palyginti 
su gretimomis valstybėmis, lė
mė tai, kad rinkimų komisijoms 
daugelis paslaugų: patalpos, ry
šio priemonės, iš dalies trans
portas teikiamos nemokamai. 

nansiniams centrams, didžia 
dalimi paremti trejų metų senu
mo informacija, antradienį sakė 
Teritorinio saugumo sekretorius 
Tom Ridge. Tačiau jis nurodė, 
jog kai kurie žvalgybos duome
nys buvo gauti sausio mėnesį, ir 
pabrėžė, kad grėsmė tebėra la
bai reali. T. Ridge tai pareiškė 
New York įsikūrusioje didžiau
sioje finansų bendrovėje ..Citi
group Ine", kuri sekmadienį bu
vo įvardyta kaip viena galimų 
„ai Qaeda" taikinių. Šią kalbą 
jis sakė kilus naujai kritikos 
bangai dėl JAV žvalgybos tar
nybų, dėl kurių pateiktos senos 
informacijos policija New York, 
Washington, D.C. ir Xew Jersey 
buvo priversta imtis sustiprintų 
saugumo priemonių. Tačiau T. 
Ridge taip pat sakė, jog neturi
ma informacijos apie galimą 
atakų laiką, nėra įrodymų, kad 
„ai Qaeda" pastaruoju metu bū
tų stebėjusi JAV pastatus. 

FORT BRAGG, NC 
Abu Ghraib kalėjime JAV 

kareiviai kalinius žemino tik 
dėl malonumo, per kariškės. ku
ri buvo nufotografuota už pava
dėlio laikanti nuogą kalinį, by
los svarstymą antradienį liudijo 
armijos paskirtas tyrėjas. Tei
sėjams pradedant svarstyti šią 
bylą kariniame teisme dalyvavo 
ir eilinė Lynndie England. Teis
mas dabar turi nuspręsti, ar ji 
bus teisiama už kalinių žemini
mą, kuris papiktino visą arabų 
pasaulį. L. England yra sakiusi, 
kad fotografuodamasi vykdė 
įsakymus. Kitas tyrėjas sakė, 
kad kompaktinėse plokštelėse ir 
kompiuteriuose buvo ras ta dau
giau kaip 1,000 nuotraukų, ku
rių maždaug 280 įrodo kalinių 
žeminimo atvejus. L. England 
gresia 38 metai kalėjimo, jeigu 
tribunolas pripažins ją kalta dėl 
visų kaltinimų. 

kurių vienas mirė, ir tr is auklė
tojas. Žuvo ketverių metų ber
niukas. Du vaikai ir viena auk
lėtoja, kuriems subadyti kaklai 
ir gerklės, yra kritiškos būklės, 
į t a r iamas užpuolikas — 51 me
tų Xu Heping — sulaikytas. Jo 
motyvai kol kas neaiškūs. Jį 
sut ramdyt i pavyko tik 8 polici
ninkams. Beijing merijos atsto
vas spaudai pranešė, kad Xu 
Heping serga schizofrenija i r 
buvo gydomas ligoninėje. 

PIETŲ AMERIKA 
ASUNCION 
Paragvajaus prekybos cen

tro, kur iame per gaisrą patiks
l intais duomenimis žuvo 409 
žmonės, savininkas ir trys ap
saugininkai antradienį buvo už
daryti į tardymo izoliatorių pa
teikus j iems kalt inimus dėl nu
žudymų per neatsargumą. Tei
giama, jog kilus gaisrui savinin
kas nurodė apsaugininkams už
rakint i prekybos centro duris, 
kad niekas negalėtų išeiti nesu
mokėjęs už prekes. Prokuratūra 
pranešė, kad dar 130 žmonių 
laikomi dingusiais ir kad su
žeistųjų yra 454. Pagrindinėse 
šios paprastai ramios sostinės 
kapinėse rengiami kapai, ku
riuose bus laidojamos ištisos per 
gaisrą žuvusios šeimos. Pa
reigūnai sakė, kad gaisras kilo 
sprogus dujoms. 

ARTIMIEJI RYTAI 

JAV i r AZIJA 

NEW YORK 
Nauji įspėjimai, kad kovoto

jų tinklas „ai Qaeda" gali smog
ti reikšmingiausiems JAV fi-

BEIJING 
Beijing vieno vaikų darželio 

durininkas trečiadienio rytą 
peiliu subadė 15 mažų vaikų. 

ISLAMABAD 
Praėjusį mėnesį Pakistane 

sulaikytas „ai Qaeda" kompiu
terių žinovas buvo vienas pa
grindinių šio teroristų t inklo 
planuotojų ir rengė sąmokslą 
įvykdyti išpuolį Londono Hith-
row oro uoste, trečiadienį sakė 
aukšto laipsnio saugumo parei
gūnas . Mohammad Naeem Noor 
Khan ne tik kūrė interneto tink-
lalapius ir elektroninio pašto 
kodus, kad ,,al Qaeda" smogikai 
galėtų tarpusavyje bendraut i , 
bet taip pat aktyviai dalyvavo 
planuojant teroristines a takas . 

Darbo grupė sieks didinti operatyvinių tarnybų kontrolę 
Vilnius , rugpjūčio 4 d. 

(BNS) — Prezidento Valdo 
Adamkaus sudaryta darbo gru
pė Operatyvinės veiklos įstaty
mui tobulinti sieks užtikrinti, 
kad operatyvinę veiklą at
liekančios institucijos būtų 
kruopščiau kontroliuojamos, 
prokurorai įgytų didesnį vaid
menį, o slapta klausytis telefo

ninių pokalbių būtų leidžiama 
ribotą laiką. 

Prezidento patarėjos Tomos 
Birmontienės vadovaujamoje 
darbo grupė trečiadienį susirin
ko į pirmąjį posėdį. 

Patarėjos teigimu, posėdyje 
diskutuota, kodėl nepakanka
mai veiksminga Seimo Operaty
vinės veiklos kontrolės komisi

jos veikla. 
„Gal komisija nepakanka

mai pasitelkė žinovų, kurie ga
lėtų ir turi teisę gauti dokumen
tus", svarstė prezidento patarė
ja. 

Patarėja tikisi, kad pakeiti
mai bus priimti dar šios kaden
cijos Seime, nes jie susiję su 
svarbiomis žmogaus teisėmis. 

Politikos skandalistai repetuoja r inkimų kampaniją 
Vilnius, rugpjūčio 4 d. 

(BNS) — Skandalistai iš negau
sios Lietuvos laisvės sąjungos 
pradėjo ruoštis artėjantiems 
Seimo rinkimams, kaltindami 
konkurentus tautos mulkinimu 
ir tradiciškai žadėdami pasa
kyti visą tiesą apie padėtį Lietu
voje. 

Atskirus agitacinius pareiš
kimus trečiadienį išplatino vie
nintelis Seimo narys nuo LLS, 
jos vadovas Vytautas Šustaus
kas ir kitas skandalais pagarsė
jęs partijos aktyvistas, Taura
gės rajono savivaldybės tarybos 
narys Saulius Oželis. 

V Šustaukas savo partijos 

vardu apkaltino pastaruosius 
14 metų valstybės valdyme da
lyvavusių tradicinių politinių 
jėgų atstovus valstybiniais nusi
kaltimais, o neseniai išpopulia
rėjusią populistinės politikos 
naujokę Darbo partiją — siekiu 
pasiglemžti Europos Sąjungos 
pinigus. 

V Šustauskas savo pareiš
kime rašo, kad LLS nutarė „pa
skutinį kartą dalyvauti Seimo 
rinkimuose ir išsakyti visą tiesą 
apie esamą padėtį Lietuvoje". 

V. Šustauskas pelnė ..politi
kos chuligano" vardą savo orga
nizuotais triukšmingais ..ubagų 
žygiais" ir kitomis akcijomis bei 

įžeidžiamais pasisakymais apie 
žydus ir kolegas par lamentarus , 
už ką ne kartą svarstytas Seimo 
Etikos ir procedūrų komisijoje ir 
net buvo patekęs į prokurorų 
akiratį. 

Panašią reputaciją tur int is 
partijos aktyvistas iš Tauragės 
S. Oželis, kuriam buvo iškeltos 
net kelios bylos, savo pareiški
me a iškina , kad sprendimą 
siekti Seimo nario mandato jį 
paskatino, „nepaprastai įžūliai 
propaguojama stambiojo kapi
talo įtaka valstybės valdymui" 
ir ..masinių informavimo prie
monių begėdiškas naudojimasis 
cenzūros nebuvimu". 

Konstituciją panorę keisti l iberaldemokratai sulaukė kritikos 
Vilnius, rugpjūčio 4 d. 

(ELTA) — Vyriausioji rinkimų 
komisija (VRK) trečiadienį atsi
sakė įregistruoti liberaldemo-
kratų iniciatyvinę grupę, siū
lančią surengti referendumą dėl 
Konstitucijos ir kai kurių įsta
tymų pakeitimų. 

Tačiau tame pačiame posė
dyje liberaldemokratų atstovai 
suformavo naują grupę ir pa
teikė pakartotini prašymą del 
jos įregistravimo bei patikslin
tus referendumu siūlomų priim
ti sprendimų tekstus. 

VRK atsisakė patenkinti 

prieš pusantros savaitės pateik
tą nušalintojo prezidento Ro
lando Pakso rėmėjų prašymą re
gistruoti referendumo iniciaty
vinę grupę, nes prašymas neati
tiko Referendumo įstatymo. 
Prašyme nebuvo nurodyta, ar 
tai galutinis tekstas, nenurody
tas atsakingas asmuo, grupė ne
pasinaudojo galimybe suderinti 
tekstus su teisininkais. 

Be to, VRK posėdyje dalyva
vo tik 11 grupės narių, nors pra
šymą pasirašė 19. 

Tačiau į posėdį atvyko dar 
11 liberaldemokratų atstovų. 

kurie grupės nariais buvo įvar
dyti t ik trečiadienį. 

„Supraskite, jog negali būti 
ta ip, kad pareiškimą pateikia 
21 , pasirašo 15. ateina į posėdį 
14 žmonių", teigė VRK narys 
Viktoras Rinkevičius. 

Pirmąjį prašymą pate ikę 
referendumo siūlytojai sulaukė 
nemažai pastabų iš Seimo kan
celiarijos Teisės departamento 
ir kalbininkų. 

Be to, VRK nariai suabejojo, 
a r siūlymai keisti Konstituciją 
suderinti su kitais šiuo metu ga
liojančiais teisės aktais. 

Į VILNIŲ ATKELIAVO VENGRŲ 

FOTOGRAFIJOS MENO NAUJIENOS 
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Pačias naujausias vengrų 
fotografijos meno kryptis bei sa
viraiškos formas lietuvių žiū
rovams pristato keliaujanti 
Vengrijos šiuolaikinės fotografi
jos paroda „Lūžtanti šviesa". 
Paroda atidaryta liepos 19 d. 
Lietuvos fotomenininkų sąjun
gos „Prospekto" galerijoje Vil
niuje. 

Septynių įvairių kartų veng
rų fotografų paroda savo ke
lionę po įvairias šalis ir miestus 
pradėjo šių metų pavasarį 
Kauno „Fujifilm" galerijoje. Pa
roda jau aplankė Klaipėdą, o iš 
Vilniaus vyks į Maskvą, 
Varšuvą ir Helsinkį. 

Pasak rengėjų, tokios dide
lės apimties vengrų fotografijos 
paroda dar niekuomet nebuvo 
atvežta į šias šalis. Vengrų fo
tografija yra tradiciškai stipri 
ir tarptautiniu mastu itin ver
tinama meno rūšis. Meninin
kams, pristatomiems šioje paro
doje, didelę įtaką daro tiek tarp
tautinį pripažinimą pelnę 
garsūs vengrų kilmės fotogra
fai Andrė Kertesz Laszlo Mo-
holy — Nagy, tiek įvairios tarp
tautinės kryptys ar atlikimo 
technikos: fotodokumentika, fo-
toetiudai ar „konstruojamoji " 
fotografija. 

Atrodytų, kad parodoje pri
statomų septynių autorių dar

bai yra labai skirtingo pobūdžio 
ir tematikos, tačiau parodos 
tikslas ir meninė samprata re
miasi tuo, kad neturėtų vyrau
ti vienintelis požiūris ar nuo
monė, o įvairios meninės iš
raiškos turėtų būti pateikia
mos kartu taip parodant besi
vystančias bei jau egzistuo
jančias kryptis. 

Vengrijos mokslų akademi
jos Meno istorijos tyrimų insti
tuto vadovas profesorius dr. 
Laszlo Beke, pristatydamas šią 
parodą, pripažįsta, jog „būtų 
teisinga ir etiška teigti, kad ši 
paroda siekia pristatyti tik sep
tynias skirtingas Vengrijos fo
tografijos meno saviraiškos kryp
tis. Taip atrenkant pripažįsta
ma, kad panašūs siekiai galimi 
bet kurioje pasaulio vietoje, 
kaip kad ir nuotraukose fiksuo
jama 'tikrovė' gali pasirodyti 
'tokia pati'. Vis dėlto kiekvienas 
menininkas bei kiekviena nuo
trauka yra savaip originalūs". 

Kai kurie iš septynių fo
tografų jau yra žinomi tarptau
tiniu mastu, o jaunesnioji karta 
demonstruoja savitą mąstymą 
bei vaizdinę išraišką. 

Parodą Lietuvos žiūrovams 
pristatė Vengrijos ambasada 
Vilniuje. Ekspozicija „Pros
pekto" galerijoje veiks iki rugp
jūčio 7 dienos. (Elta) 

LIETUVIŲ MUZIKOS AKTUALIJOS 
Vokietijoje vykęs Os-

nabriuk muzikos festivalis 
„NordTone - Musik aus dem 
Baltikum" daugiausia dėmesio 
skyrė Lietuvos atlikėjams ir 
kompozitoriams. 

Pirmojo vasaros muzikos 
festivalio „NordTone - Musik 
aus dem Baltikum", vykusio 
Osnabriuk mieste liepos 4-10 d. 
programa sudaryta, atrenkant 
įdomiausius įvairių kartų Bal
tijos kraštų menininkus ir pri
traukiant vokiečių atlikėjus, 
kurie domisi Baltijos kompozi
torių muzika. Daugiausia dė
mesio šių metų festivalyje buvo 
skirta Lietuvos atlikėjams ir 
kompozitoriams. 

Festivalio meno vadovo Mi-
chael Dreyer ir violončelininko 
Davido Geringo pastangomis 
svečio teisėmis šiemet į festivalį 
buvo pakviestas vilnietis kom
pozitorius Anatolijus Šen-
derovas. Kompozitoriaus muzi
ka skambės beveik visuose fes
tivalio koncertuose. 

Festivalio atidarymo kon
certe liepos 4 d. griežė Šv. 
Kristoforo kamerinis orkestras, 
vadovaujamas Donato Katkaus, 
koncerto programoje, šalia kitų 
kūrinių, skambėjo Algirdo 
Martinaičio .Serenada panelei 
Europai" bei A. Šenderovo 
Trečioji simfonija. 

Liepos 5 dieną įvyko ir nau
jausio A. Šenderovo kūrinio prem

j e r a : violenčelininkas Davidas 
Geringas ir perkusininkas Pa-
vel Giunter atliko muziką, 
sukurtą Izraelio dramaturgo 
Joshua Sobol pjesės „Getas" 
pastatymui Osnabriuk miesto 
teatre. Ramunės Kudzmanaitės 
režisuotoje pjesėje pasakojama 
apie Vilniaus geto teatrą, gy
vavusį nacių okupacijos metais. 
A. Šenderovas, neseniai su
kūręs muziką ir to paties pava

dinimo Audriaus Juzėno filmui, 
teigė vengęs iliustratyvumo, 
siužeto diktato, siekęs kurti 
„savo filmą", kuris dialogiškai 
sąveikautų su spektaklio siuže
tine linija. 

Festivalio reziduojančiu 
atlikėju šiemet galima būtų 
pavadinti violončelininką D. 
Geringą, kuris grieš trijuose 
festivalio koncertuose. Liepos 7 
dieną su savo mokinių ansam
bliu „Gericelli" violončelininkas 
atliko Mindaugo Urbaičio 
„Bachvariationen II" bei Ana
tolijaus Šenderovo „Con amore". 
Liepos 8 dieną drauge su 
Pavelu Giunteriu D. Geringas 
atliko ankstyvosios A. Šendero
vo kūrybos veikalą - Sonatą 
violončelei ir mušamiesiems. 
Liepos 10 dieną festivalio bai
giamajame koncerte skambėjo 
A. Šenderovo Trio Nr. 2, 
Broniaus Kutavičiaus „Rhyth-
mus-arhythmus" ir populiarioji 
Vytauto Barkausko „Partita". 
Šiuos lietuvių kūrinius kartu su 
D. Geringu atliko talentingi at
likėjai iš Baltijos kraštų - latvių 
smuikininkė Baiba Skridę bei 
estų pianistas Kalle Randalu. 

Festivalio „Dainų vakaro" 
(Liederabend) programoje lie
pos 9 dieną vokiečių atlikėjai — 
dainininkė Verena Rein ir pia
nistas Axelis Brauni, šalia Jo-
hannes Brahms dainų, įtraukė 
ir A. Šenderovo. Felikso Bajoro, 
kitų Baltijos šalių kompozitorių 
kūrinius. Lėšos už šį koncertą 
buvo paaukotos Vilniuje vei
kiančiai vaikų meninei studijai 
„Diemedis". 

Festivalio dienomis Osna
briuk Marijos bažnyčioje ir 
Kultūros istorijos muziejuje 
veikė fotografo Algimanto Kezio 
darbų ciklo „Pasaulio angelai" 
parodos. 

(Elta) 

Af A 
MARYTAI ALDONAI 

VALAITYTEI-MARKELIENEI 

iškeliavus amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiame 
liūdesio valandoje dukras DAIVĄ ir RITĄ bei 
brolius dr. JONĄ VALAITĮ ir inž. JURGĮ VA
LAITI s u šeimomis. 

Ieva ir Leonas Adomavičiai 

Vengrijos šiuolaikinės fotografijos parodoje Vilniuje. 
Tomo Černiševo nudtr. 

Pačias naujausias 
vengrą fotografi
jos meno kryptis 

bei saviraiškos 
formas lietuvių 

žiūrovams prista
to keliaujanti 

Vengrijos šiuo
laikinės fotografi

jos paroda 
„Lūžtanti šviesa". 

Tomo Černiševo 
(Elta) nuotr. ft. 

f" 

PRANEŠIMAS 

XII Lietuvių Tautinių šokių šventės rengimo komitetas 

1 nuoširdžiai dėkoja aukotojams, kurie savo parama prisidėjo 
prie Šventės įgyvendinimo, tačiau nebuvo atžymėti Šventės 
leidinyje: $1,000 — Jurgis ir Danguolė Jurgučiai, Algirdas 
Vaičiūnas; $250 — dr. Petras ir Stefa Kisieliai; $100 — dr.. 
K. G. Ambrozaitis, vysk. Paulius Baltakis, Pijus Pažerūnas 
'viso $200), Rita ir Antanas Rašymai, Sigutė ir Jurgis 
Užupiai; $50 — A. Rimvydas Minkūnas, Algirdas Vosylius; 
$40 — Vytautas Graužinis; $35 — Vincas Lukas; $40 — 
Aleksas Vitkus (viso $130): $25 — Rima Idzelis, Regina 
Juškaitis. Aldona Sandargas, Dana Šlenys; $20 — Liuda 
Butikas, Andrius A. Butkunas, Julia Cook, dr. Janina 
Jakševičienė, Vida Plioplienė; $15 — Juozas ir Kristina Ma
siulis; $10 — Eglė Juodvalkė. Suzanne Zelnik Geidys. Dide
lis, didelis lietuviškas AČIŪ visiems XII Lietuvių Tautinių 
Šokių šventės rėmėjams! 

Taip pat, pranešame Šokių šventės loterijos laimėtojus 
(bilietai ištraukti š.m. birželio mėn. 19 d. ir laimėtojams 
pranešta tiesioginiai): 1-ma dovana — 2 SAS bilietus į Vil
nių (dėka Vytis Tours) — Martha Ruikis; 2-ra dovana — 
Ložė Šokių šventei — Donatas Uogintas; 3-ia dovana — 500 
dol. — Rimgautas Gulbinas; po du bilietus į šventę — Isa-
belė Stončienė, R. J. Nakas. Po du bilietus į šventę taip pat 
laimėjo R. Zorska, Alvinas Karnius ir Amanda Muliolis, 
tačiau prašė laimikius perduoti kitiems. Šie bilietai perduo
ti Lietuvos Vaikų vilties vaikams bei jų motinoms. 

A t A 
Dr. VITA 

ŽILINSKAITĖ 
VILEIŠIENĖ 

Mirė 2004 m. liepos 27 d. Malibu, CA, sulaukusi 87 
metų. 

Gimė 1916 m. lapkričio 24 d. Minske, buvo prof. Jur
gio ir dr. Ksaveros (Frankaitės) Žilinskų duktė. Baigė Šv. 
Kazimiero Mergaičių gimnaziją Kaune ir įstojo i Vytauto 
Didžiojo universitetą studijuoti mediciną. 1935 m. ištekėjo 
už diplomato Petro Vileišio ir apsigyveno Romoj, kur tęsė 
savo studijas toliau. Sovietams okupavus Lietuvą, išvyko į 
Ameriką, gyveno Čikagoj, vėliau Waterbury, Conn. 1950 
m. baigė medicinos mokslus Vermont universitete ir nuo 
1954 m. užsiėmė privačia praktika Waterbury, Conn 
Išėjusi į pensiją apsigyveno Floridoj, vėliau pas du-
Birutę. Malibu. CA, kur jos globojama, po ilgos ligos ir 
mirė. 

Ji buvo meniškos sielos, mėgo piešti, užsiėmė kerami
ka, fotomenu, mėgo gamtą ir keliones. 

Liūdėti liko: duktė Birute Vileišyte, sūnus Petras Vi
leišis, jr. su žmona Lucienne, Middlebury. Conn.. seserys 
Rita Frankas ir Lucija Bowen, svainė Rita Vilei-
Bagdonienė, dvi anūkes ir du proanūkai bei kiti gimines 
Amerikoj ir Lietuvoj. 

Laidotuvės įvyks rugsėjo mėn. VVaterbury, Conn., kur 
yra jos šeimos kapai. 

L iūd in t i šeima 
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ŠV. KAZIMIERO KONGREGACIJOS 
seserys maloniai kviečia visus 
dalyvauti šv. Mišiose ir pasi
melsti, kad kongregacijos įstei
gėja Motina Marija Kaupaitė 
būtų paskelbta palaimintąja. 
Mišios bus šį šeštadienį, rugp
jūčio 7 d., 9:30 v.r., seselių mo
tiniškame name, 2601 West 
Marąuette Road, Chicago. Mi
šias aukos kunigas John Mol-
nar, O.S.A., Šv. Teresės namų, 
Lemonte kapelionas. Prašome 
dalyvauti. 

JUZĖ IVAŠAUSKIENĖ JAU 20 METŲ 
talkininkauja „Draugo" geguži
nėse, vaišindama susirinkusius 
kava ir pyragaičiais. „Draugo" 
dienraščio Taryba ir Valdyba 
nuoširdžiai dėkinga uoliai 
pagalbininkei. 

PIANISTAS RIMANTAS VINGRAS, 
šiuo metu dėstantis fortepiono 
kursą Cincinnati universitete, 
Lietuviškų studijų ir poilsio 
savaitės Dainavoje užbaigiamo
jo vakaro koncerte, šeštadienį, 
rugpjūčio 28 d., po trumpos savo 
paskaitos „Simbolis ir muzika" 
skambins Čiurlionio ir kitų 
kompozitorių kūrinius. 

ALTO ČIKAGOS SKYRIAUS val
dyba ruošia tradicinę gegužinę 
sekmadienį, rugpjūčio 8 d., 
Ateitininkų namų sodelyje nuo 
12 v.p.p. iki 6 v.v. Meninę pro
gramą atliks S. Jagminienės 
„Tėviškės" kapela, bus skanaus 
maisto, gėrimų, veiks loterija. 
Atvykite ka r tu su draugais 
pabūti gamtoje. 

KVIEČIAME VISUS SMAGIAI 
praleisti sekmadienio popietę 
Ateitininkų namų ąžuolyne. 
Galėsite pasigardžiuoti vietoje 
kepamais šašlykais, nuotai
kingai pasišokti grojant Antano 
Andriekaus vadovaujamai gru
pei, taip pat išbandyti savo 
laimę loterijoje bei atsigaivinti 
puikiais gėrimais. Gegužinė 
įvyks rugpjūčio 15 d., sekmadi
enį, adresu: 12690 S. Archer 
Ave. Dėl informacijos skambinti 
tel. 773-523-7205. Organizuoja 

gen. T. Daukanto Jūros Šaulių 
kuopa. 

JAV LB KULTŪROS TARYBA 
praneša visuomenei, kad šių 
metų Kultūros premijoms skirti 
kandidatus prašoma siūlyti iki 
rugsėjo 15 d. atsiunčiant LB 
Kultūros tarybos adresu: 2841 
Denton Ct., VVestchester, IL 
60154. Numatytos šešios premi
jos - dailės, spaudos darbuotojo, 
radijo darbuotojo, muzikos, 
teatro ir tautinių šokių mokyto-
jo/os. Premijoms kandidatai gali 
būti t i k iš JAV gyvenančių 
kultūrininkų. Pasirašytame, su 
siuntėjo adresu, laiške pris
ta toma: kandidato vardas , 
pavardė, adresas, telefonas ir 
bent t rumpai raštu apibūdina
ma siūloma kandidato - asmens 
veikla. Premijų mecenatas yra 
Lietuvių fondas. 

„ŽIDINIO" PAMALDOS, ŠV. MIŠIŲ 
auka ir rožinis įvyks šeštadienį, 
rugpjūčio 7 d., 6 v.v. Jėzuitų 
koplyčioje prie Jaunimo centro, 
Čikagoje. Artinantis Žolinėms, 
Švč. Marijos dangun paėmimo 
šventei, atneškime gėlių mūsų 
dangiškąją Motiną pasveikinti. 

J ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS 
Gimimo parapiją nuo rugpjūčio 
28 d. iki rugsėjo 19 d. bus atvež
ta „Tūkstantmečio Švč. Merge
lės Marijos statula", kuri stovės 
bažnyčios šventoriuje (mašinų 
stovėjimo aikštelėje). Kviečiame 
apsilankyti ir pagerbti Dangiš
kąją Motiną Mariją, pasimelsti 
ir uždegti žvakutę prie šios sta
tulos. 

ČIKAGOS FILISTERIŲ SKAUTŲ 
gegužinė-sueiga bus penktadie
nį, rugpjūčio 6 d., 7 v.v., pas fil. 
Vytenį Kirvelaitį - 1 East Cus-
ter, Lemont. Sueigoje bus apta
riamas Michael Moore filmas 
„9/11" bei jo įtaka būsimiems 
prezidento rinkimams. Bus ruo
šiamas „barbecue", bet prašome 
atsinešti savo užkandžių. Apie 
dalyvavimą pranešti tel. 630-
853-5650 iki rugpjūčio 5 d. 

„DRAUGO" AUKOTOJAI 
HALINA BAGDONIENĖ iš Oak Lavvn, IL, yra viena pareigin-
giausių mūsų skaitytojų — ji ne tik pratęsė „Draugo" prenu
meratą, grąžino laimėjimo bilietėlių šakneles, bet kartu atsiuntė 
ir 50 DOL. auką. Širdingai dėkojame! 

JOSEPH BERNOT, gyv. Union, NJ, pratęsdamas „Draugo" 
prenumeratą, atsiuntė 50 DOL. auką. Labai dėkojame. 

DR. VYTAUTAS MUSONIS iš Oak Lavvn, IL, kartu su „Draugo" 
prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 DOL. auką. Nuoširdžiai 
ačiū. 

DONATAS GREB, gyv. Piedmont, CA pratęsdamas prenumera
tą, „Draugą" apdovanojo 60 DOL. auka. Širdingas dėkui. 

IRENA LUKAUSKAS iš Fort Myers, FL, ne tik skaitys „Draugą" 
dar visus ateinančius metus, bet jo leidybą sutvirtino 50 DOL 
auka. Dėkojame už dosnumą. 

STASĖ ŽEMGULIS, gyv. Nevv Buffalo, M l , pratęsė „Draugo" 
prenumeratą ir atsiuntė 50 DOL auką. Nuoširdus ačiū! 

MARIJA NORUSIS, gyv. Highland Park, IL, atsilygindama už 
„Draugo" prenumeratą, atsiuntė dar 100 DOL. auką. Kokia gra
ži ir prasminga dovana dienraščiui, švenčiančiam 95-ąjį gimta
dienį. Dėkojame. 

VERONIKA PLESKUS iš St Pete Beach, FL siųsdama „Draugo" 
prenumeratos mokestį, pridėjo ir 50 dol . auką. Jos dosnumą 
nuoširdžiai įvertiname. Ačiū! 

Skelbimai 

• PIGIAUSIA — NE PATTKTMIAUSIA! Kortelės dažnai nesuveikia. 
Paskutinės minutės nutrupa. O kaip su bendrovėmis, kurių centrinės 
net ne JAV ir siūlo „ypatingus įkainius"? Dažniausiai tai prastas 
intemetinio tipo, o ne telefoninis ryšys. Protingas vartotojas renkasi 
amerikiečių firmą (įst 1993 m.) LITCOM. Į Lietuvą iš namų ar mobi
laus telefono TIK 11,9 ct., o JAV — 4,9 ct. Jokių mėnesinių mokesčių, 
jokių papildomų kodų. Išklotinę gaunate su savo vietine sąskaita. 
Registruokitės lietuviškai 708-386-0556. Taupykite šiandien su LIT
COM! Dėmesio! įkainis galioja tik naujiems klientams! 

Amerikos lietuviai, Stepo
nas Darius ir Stasys Gi
rėnas , gimę Lietuvoje, 

augę JAV, 1933 m. liepos 15 d., 
įjungę „Lituanikos" variklius, 
pakilo transat lant iniam žygiui. 
New Yorkas-Kaunas netrum
pas nuotolis ir anuometinėmis 
sąlygomis, rizikingas kelias. 

Darius ir Girėnas savo žygį 
skyrė Jaunajai Lietuvai. Deja, 
likimas nebuvo palankus. Per
skridus Atlanto vandenyną ir 
artėjant prie Lietuvos, tąsyk vo
kiečių, o dabar lenkų valdomoje 
žemėje, „Lituanika" „atmušė 
sparnelius į sausą eglelę". Drą
suolius pasitiko negailestinga 
mirtis. Tai atsitiko liepos 17 
dienos paryčiais. 

Šiemet sukako 71-eri metai 
nuo Dariaus ir Girėno žūties. 
Tragiška mirtimi paženklinta 
diena tapo nepamirštama data. 
Amerikos lietuviai kasmet lie

pos mėnesį pagarbiai prisimena 
galutinio tikslo nepasiekusius 
didvyrius. 

Šiais metais (iki šiol turi
momis žiniomis) žūties pami
nėjimai buvo surengti New Yor-
ko ir Detroito lietuvių bendri
jose. Čikagos mieste, Dariaus ir 
Girėno buvusioje gyvenvietėje, 
buvo primirštas ilgų metų vir
tinėje įprastas žuvusiųjų pager
bimas. 

Kadaise Čikagoje Dariaus ir 
Girėno skrydžio paminėjimus 
rengdavo JAV karinių pajėgų 
veteranai. J iems talkininkauda
vo kitos organizacijos. Laiko 
tėkmėje menkėjo dėmesys ir 
pastangos. Lietuvių kilmės karo 
veteranai baigia išsivietinti ir 
išsivaikščioti. Vieni veteranų 
namai panašėja į senienų san
dėlį, o kituose jau šeimininkau
j a kitataučiai. Kitos Čikagos lie
tuvių organizacijos (įskaitant 

LEMONTO LB GEGUŽINE 
Gegužinėms oro neužsakysi, 

o tas ir kelia didžiausią rū
pestį jo rengėjams. Lemonto 
apylinkės LB valdybos rengia
mai gegužinei, apie geresnį orą, 
net nebuvo galima svajoti, die
na pasitaikė nei per karš ta , nei 
per šalta, tad kaip tiktai tokią 
gražią dieną šitiek daug žmonių 
atsilankė į šią gegužinę. Matėsi 
joje visų bangų lietuviai, visi 
geroje nuotaikoje, visi bendrai 
linksminosi. Į gegužinę atsilan
kė LB Kultūros tarybos pirm. 
Marija Remienė, kuri paprastai 
atsilanko į kiekvieną Lemonto 
apylinkės LB rengiamą paren
gimą. Mes, valdybos nariai la
bai esame jai dėkingi už tokį 
skiriamą mums dėmesį. Gegu
žinėje dalyvavo Brighton Parko 
LB pirm. Salomėja Daulienė, 
Vidurio Krašto apygardos pirm. 
Aušrelė Sakalaitė, Marąuette 
Parko LB iždininkas Edvardas 
Pocius su žmona Anele ir kt. 

Paprastai į mūsų rengia
mas gegužines, kas malonu pa
stebėti, suvažiuoja gana daug 
trečiosios bangos lietuvių, tad ir 

užkalbinau prie vieno stalo: 
Antaniną Pocienę, Jaunių Ga-
siūną, Romutę ir Eligijų Ban-
kauskus, Elvyrą ir Valentą Bač-
kius, norėdama išgirsti jų nuo
mones apie mūsų rengiamas 
gegužines. Dauguma jų sakė, 
kad net ir nežino kas juos pra
džioje pat raukė į Lemonto apy
linkės LB rengiamas gegužines, 
gal ir pradžia buvo nuo šašlykų, 
nes j iems daugiau patraukles
nis- mais tas gamtoje. Pirmą 
kartą atvykus, patiko aplinka, 
maistas geras, muzika gera, tad 
ir pradėjo į jas važinėti ir vis 
daugiau savo draugų į jas kvies
ti. Be to, gegužinių metu gali 
susitikti senų nematytų drau
gų, tai dėlto mes daugiausia čia 
ir suvažiuojame. Cepelinai ska
nūs, bet mes dar patys labai 
daug verdame namuose, tad ge
gužinėse mes norime daugiau 
lauke kepto maisto. Paklausiau, 
o kaip su „Draugo" rengiama 
gegužine? Visi sakė, kad į 
„Draugo"' gegužinę visados vyksta, 
nes ten jie sutinka draugus su 
kuriais tik kartą metuose pasi-

Bilietus pardavinėjo: pirm. N. Nausėdienė ir iždininkas Eugenijus Stasiu-
lis. Perka bilietus Marcelė Jonušienė. Nuotr. Vytauto Jasinevičiaus. 

tebeveikiančius „veiksnius ir 
tarinius") užsiiminėja kitokiais 
darbais ir darbeliais. Prieš porą 
metų ypatingiau pasireiškę mū
sų inžinieriai ir architektai, at
rodo, jog šiemet „numojo ranka". 

Ką gi, atviriau kalbant, sens
tame. Retėja ankstyvesniųjų 
lietuvių ateivių ir senesnius lai
kus bei įvykius prisimenančiųjų 
gretos. 

Šių metų liepos 17 dieną bu
vo dalinai apsiniaukęs dangus, 
protarpiais lašnojo lietutis. Tos 
dienos vidurdienyje, prie Cali-
fornia ir 67-osios gatvių sank
ryžos stovinčio Dariaus ir Gi
rėno paminklo nesimatė vaikš
tinėjančių žmonių. Priartėjus 
arčiau, į akis krito prie pamink
lo grotelių pritvirtintos rau
donos rožės, perrištos lietuvių 
liaudies raštais išmarginta juos
tele. Prie rožių aiškiai matėsi iš 
plastikos ar kokios kitos me-
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Gėlės prie Dariaus ir Girėno paminklo Marąuet te Parke. 

P. Petručio nuotr. 

džiagos pagamintas angeliukas. 
Kažin kieno tai buvo atlik

tas darbelis? Kam tą dieną atėjo 
mintis pagerbti a.a. Steponą 
Darių ir Stasį Girėną? 

Kitą dieną be žinios dingo 
Dariui ir Girėnui skirtos gėlės, 
dingo angeliukas. O kiek vėliau 

dingo ir dailiai išausta juostelė. 
Nežinia kas teikėsi nuo

širdžiu mostu pagerbti Lietuvą 
išgarsinusius oreivius? Nežinia 
kam prireikė pašalinti Dariui ir 
Girėnui skirtus pagarbos ženk
lus? 

P e t r a s P e t r u t i s 

Prie maisto stalo iš kairės: Ligija Spūdiene, Stasė Jagminienė, Genutė Stasiulienė, Natalija Mažeikienė, pirm. 
N. Nausėdienė, Algirdas Razumas, Genutė Razumienė ir Juzelė Laukaitienė. 

mato, tai jau taip nusistovėjo, 
kad „Draugo" gegužinė pasidarė 
jų susitikimo vieta. Pasiūliau ne 
tik dalyvauti gegužinėje, bet ir 
paremti patį „Draugą" t.y. 
skaityti ir užsisakyti. 

Gegužinėje grojo jau išpopu
liarėjęs estrados solistas Alber
tas Andriekus, tad ne nuostabu, 
kad čia ne tik kelios poros suki
nėjosi, bet šokių aikštelė buvo 
pilna šokėjų, jungėsi visi, suda
rinėjo bendrus ratelius. LB val
dybos parengimo vadovė, Stasė 
Jagminienė, dirbusi prie maisto 
padavimo, nepatingėjo ir pasiė
musi savo akordeoną prisijungė 
prie solisto ir taip linksma mu
zika su šokiais tęsėsi net iki 6 
vai. vakaro. 

Maistui bilietus pardavinėjo 
Eugenijus Stasiulis, Nijolė Nau
sėdienė, Danutė Dirvonienė. 

Prie maisto stalų patarna
vo: Genutė Stasiulienė, Ligija 
Spūdiene, Genutė Razumienė, 
St. Jagminienė, Natalija Mažei
kienė, Marija Bliuvienė, Marytė 
Černiūtė. 

Šašlykus kepė patyrę spe
cialistai — Vytas Jagminas ir 

Algirdas Razumas. Labai ska
nius cepelinus pateikė „Bravo" 
kavinės šeimininkės. Algirdas 
Razumas ne tik kepė šašlykus, 
bet maisto stalui gabeno iš vir
tuvės garuojančius puodus ce
pelinų, prisidėjo prireikus 
vyriškos pagalbos. 

Gegužinės loterija buvo di
delė ir joje matėsi vertingų fan
tų, kuriuos paaukojo mūsų ben
druomenės nar ia i : Kostas ir 
Elena Motušiai, Julius ir Zita 
Širkai, Vida Ročiūnienė, Genutė 
Stasiulienė, Nijolė Nausėdienė, 
Elena Jasinevičienė, Marytė 
Černiūtė, Kazys ir Juzelė Lau
kaičiai loterijai paaukojo kelis 
stiklainius medaus. Prie loteri
jos dirbo mūsų nuolatiniai pa
galbininkai: Romualdas ir Ba-
niūtė Kronai, Nijolė Grigaliū
nienė, Stasė Korres ir Kronų 
anūkė Auksė Kronaitė. 

Prie kavos patarnavo Juzele 
ir Kazys Laukaičiai. Kazys Lau
kaitis gegužinėje sukiojosi nuo 
ankstyvo iki vėlyvo vakaro ir 
tvarkė visą gegužinės ūkį. Duo
ną ir pyragus gegužinei paauko
jo Ankų kepykla, kurie ištisai 

mus remia. Ačiū Ankų kepyklai. 
Prie baro dirbantiems Leo

nui Juraičiui ir Jonui Rudaičiui 
reikėjo gerai pasisukioti, kad 
suspėtų visus aptarnauti , bet 
j au jie prie tokių darbų pripratę, 
tad ir nebuvo jokios grūsties 
prie baro. Bendrai baras atlaikė 
visos gegužinės ilgiausias 
va landas . 

Lemonto apylinkės LB val
dyba labai dėkinga visiems atsi
l ank ius iems , visiems aukoto
j ams , visiems talkininkams, tik 
jūsų pagalba ir paramos dėka 
padės LB išsilaikyti. Labai dė
kojame „Draugui", kuris taip 
nuoširdžiai kiekvienos dienos 
puslapiuose skelbė apie mūsų 
gegužinę. Dėkojame „Margučio 
II" radijo laidoms, kurios skelbė 
ir kvietė visus atsi lankyti į 
mūsų gegužinę, dėkojame A. 
Šluto radijo laidoms, kurios vi
sados išgarsina mūsų renginius. 

Iš anksto kviečiu visus į ki
tą mūsų gegužinę, kuri įvyks 
rugpjūčio 22 dieną, bus proga 
atsipirkti tiems, kurie nedalyvavo 
šioje gegužinėje. Lauksime visų. 

Nijolė N a u s ė d i e n ė 

„Draugo" knygynėlyje 

N a m a m s p i r k t i paskolos duodamos mažais mėnesiniais 
įmokėjimais ir prieinamais nuošimtiais. Kreipkitės į Mutual FederaI 
Sav ings , 2212 West Cermak R o a d . Tel . (773) 847-7747 

Vai Ramonis 

BALTIC STATES VS. THE RUSSIAN EMPIRE 
1000 Years of Struggle for Freedom 

Knyga parašyta anglų kalba. )oje aprašomas ilgas ir sunkus kelias 

nepriklausomybės link. 

Autorius įžangos žodyje rašo: „Mažos Baltijos šalys - Lietuva, 

Latvija ir Estija - nepriklausomos buvo trumpą laiko tarpą tarp Pa

saulinių karų. jos visą laiką stengėsi išsikovoti laisvę ir nepriklausomy

bę". Šią tiesą autorius girdėjo daugelį kartų iš pasakojimų, per radiją ir 

televiziją, iš spaudos straipsnių, ir tai jį labai liūdino. 

Knyga gausiai apipavidalinta istorinėmis nuotraukomis, pra

dedant 10-11 amžiumi. Kaina 5 dol. Norintieji įsigyti šią ar kitas kny

gas, skambinkite į „Draugo" knygynėli tel. 773-585-9500. 
Šašlykus kepė Algirdas Razumas ir Vytas Jagminas. 


