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Siame 
numeryje: 
Lietuviai pasaulio 
plaukimo pirmenybėse. 
Lietuvos krepšininkai 
aktyviai pasireiškia 
pasaulyje. Čikagos 
futbolininkų naujienos. 

2 psl. 

Meilė gimtajai kalbai ir 
tauta i . Iš Lietuvos į 
Los Angeles. 

3 psl. 

Raudono slibino 
teroras . Žvėriškas 
minios pasitenkinimas. 
Vienišių pasišventėlių 
pastangos. 

4 psl. 

Sporto pasaulio 
įvairenybės. 

5 psl. 

Dr. Jonas Adomavičius 
ir jo „Kvieslys 
sveikaton". Spaudos 
apžvalga. Waukegan/ 
Lake County LB 
vasaros šventė. 

6 psl. 

Sportas 
* K e t v i r t a d i e n į nu l inė 

mis lygios iomis t a r p Mari
j a m p o l ė s „ S ū d u v o s " i r 
„Š iau l ių" komandų prasidėjo 
Nacionalinės futbolo klubų aso
ciacijos (NFKA) Lietuvos A ly
gos futbolo čempionato XXII tu
ras. Po šių rungtynių „Sūduva" 
su 28 taškais lieka ketvirta, o 
20-ą tašką iškovoję „Šiaulių" 
futbolininkai liko devinti. De
šimties komandų turnyre pir
mauja šalies vicečempionas Pa
nevėžio ,.Ekranas" (57 tšk.). 

* Antrą ja perga le Švedi
joje v y k s t a n č i a m e XV Euro
pos k o m a n d i n i a m e šachma
tų č e m p i o n a t e , kuriame rung
tyniauja 40 vyrų ir 26 moterų 
komandos, iškovojo Lietuvos 
moterų rinktinė. Penktajame 
rate Lietuvos moterys 2.5:1.5 
nugalėjo Serbijos ir Juodkalni
jos komandą ir. surinkusios 6 
įskaitinius taškus, pakilo į aš
tuntą vietą. Pergalingą tašką 
lietuvėms pelnė Deimantė Dau-
lytė, nugalėjusi serbę Irina Ce-
luškina. 

* Vokietijoje pras idėju
s i ame pasau l i o j a u n i m o (iki 
23 m.- a k a d e m i n i o irklavi
mo č e m p i o n a t e lietuviai pir
mą varžybų dieną nepateko į 
pusfinalius ir ketvirtadienį var
žysis paguodos plaukimuose. 
Arčiausiai pusfinalio buvo vyrų 
pavienė dvivietė — Šarūnas 
Skuodis ir Saulius Ritter. Ji 
pirmajame kvalifikaciniame 
plaukime nusileido tik Italijos 
bei Kroatijos įguloms ir liko tre
čia. Iki pusfinalio lietuviams 
pritrūko vos 0.3 sekundės. 

Naujausios 
žinios 

Paukšč ių g r i p a s gali 
pas iek t ] ir Lietuvą. 

* Ugnis Lietuvoje atneša 
via d a u g i a u skaudžių nelai
miu. 

| valdžią gena mater ia-
Hnhri m<i*\ vai, mano daugelis 
lietuvių. 

V a l i u t u s a n t y k i s 
1 USD — 2.798 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

„Europinis nedarbas" Lietuvoje: ar to išvengsime? 
GIEDRIUS KADZIAUSKAS 

Vilnius, rugpjūčio 4 d. 
(ELTA) — Ekspertai ir rinkos 
dalyviai letejantį Lietuvos ūkio 
augimą greta kitų priežasčių 
sieja su darbo jėgos ir darbo ži
nių trūkumu Lietuvoje. Įvai
riais vertinimais, iš Lietuvos iš
vyko iki dešimtadalio darbingų 
asmenų. Darbo jėgos trūkumas 
ateityje įvardijamas kaip ūkio 
augimą stabdysiantis veiksnys. 

Situacija, kai žmonių lyg ir 
„turime", bet jie ne Lietuvos 
darbo rinkoje; darbo yra, bet čia 
jo nenorima imtis, primena tra
dicinio nedarbo fenomeną. „Eu
ropinis nedarbas", kai darbuo
tojai nedirba Lietuvos rinkoje, o 
išvyksta dirbti į ES šalis, jau 

Giedrius Kadziauskas 
Mykolo Ambrazo I ELTAj nuotr 

jaučiama ir būsimai opi Lietu
vos darbo rinkos problema. 

Akivaizdu, kad pagrindinė 
darbuotojų emigracijos priežas
tis — žymiai mažesni atlygini
mai, mokami Lietuvoje nei už 

jos ribų. Tačiau liekančiųjų Lie
tuvoje motyvacija rodo, kad yra 
daugiau priežasčių nei vien at
lyginimo dydis. 

Siekdamos ištaikyti darbuo
toją įmonės imasi įvairiausių 
personalo vadybos priemonių 
gerinti darbo vietą; iš pirmo 
žvilgsnio mažareikšmių, tačiau 
svarbių darbuotojui nuvežt i , 
parvežti iš darbo, rengti šven
tes , vaikų vasaros stovyklas, 
d raus t i darbuotojus įvair ia is 
draudimais ir pan. įmonės „pri
riša ir vilioja" darbuotojus ne 
tik atlyginimais, bet ir kurda
mos jiems palankią terpę. 

Valstybės galioje yra svarbi 
darbo kasdienybės dalis — reg
lamentuojamos darbo valandos, 
atostogų t rukmė ir tvarka, mi

nimalus darbo užmokestis ir pa
našiai. Darbo sąlygos ir darbo 
santykių reguliavimas galbūt 
ne visada darbuotojo identifi
kuojamas, bet svarbus veiks
nys, kuris prisideda prie spren
dinio palikti darbo vietą Lietu
voje, a r ne. 

Todėl gyvenant bendrojoje 
ES rinkoje, kurioje darbuotojų 
mobilumas yra skatinamas ir 
valstybės narės konkuruoja dėl 
geriausių darbuotojų. Lietuvai, 
kurioje gyvenimo lygis dvigubai 
žemesnis nei E S vidurkis, o lie
tuviai jau pagarsėjo savo mobi
lumu ir yra paklausūs, sudėtin
gas darbo santykių reguliavi
mas yra rimta priežastis likti ar 
išvažiuoti, ir ji tur i rūpėti Lietu
vos valdžiai. 
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Mindaugo 

Panevėžyje rasti vokiečių kar 
Klaipėda, rugpjūčio 4 d. 

(BNS) — Panevėžyje rastų dau
giau nei 800 Pirmojo pasaulinio 
karo vokiečių karių palaikai 
palaidoti Klaipėdoje. 

Panevėžio J . Balčikonio 
gimnazijos stadione buvo rasti 
832 vokiečių karių palaikai po
pieriniuose karstuose ketvirta
dienį ryte buvo išvežti į Klai
pėdą, kur vokiečių kapinėse 
įvyko perlaidojimo ceremonija. 

Panevėžio ir Klaipėdos 
miestų savivaldybėms perlai
doti vokiečių kareivių palaikus 
padėjo ir Karaliaus Mindaugo 
motorizuotojo pėstininkų bata
liono ir generolo leitenanto Mo
tiejaus Pečiulionio arsenalo 2-
osios pėstininkų kuopos kariai. 

Archeologai nustatė, kad 
stadiono teritorijoje buvo palai
dota daugiausia vyrų iki 30-ties 
metų. tačiau buvo ir 5 moterys. 
Tarp radinių — asmenis iden
tifikuojantys žetonai, auksinės 
ir sidabrinės monetos, durklai 
ir sagos, kryželiai, šalmai. 

Šeimos 
pin ig inės — 

mo te rų 
rankose 

Vilnius, rugpjūčio 4 d. 
(BNS) — Šeimose biudžetą daž
niausiai planuoja abu sutuokti
niai, tačiau bendrus pinigus 
dažniau valdo moterys, rodo 
Rinkos analizės ir tyrimų gru
pės (RAIT) tyrimas. 

Remiantis RAIT atlikto šei
mos biudžeto planavimo įpročių 
tyrimo duomenimis, prieš ap
mokant sąskaitas, jas dažniau 
peržiūri moterys (40.6 proc.). 
jos taip pat dažniau atlieka ir 
sąskaitų apmokėjimus (46 
proc.). 

Apklausa rodo, kad vos 
13.2 proc. vyrų peržiūri sąs
kaitas ir tik 16.9 proc. jas ap
moka. 

Maždaug trečdalyje šeimų 
minėtas funkcijas atlieka abu 
sutuoktiniai. 

Kartu taip pat dažniausiai 
planuojamas (54.8 proc.) bei 
kontroliuojamas (45.28 proc.). 
šeimos biudžetas. 

„Šeimos piniginė Lietuvoje 
— moterų rankose, nors tiesiai 
paklausus, dažniausiai tvirti
nama, kad partneriai šeimos 
biudžetą planuoja bei kontro
liuoja kartu. Tačiau vyrai daž
niau tvarko strateginius reika
lus", tyrimo duomenis komen
tavo ,,Parex" Finansų tarnybos 
direktore Jurgita Tučaitė. 

..Moterys geriau nei vyrai 
žino, kiek pinigų skiria trans
portui, būstui išlaikyti, drabu
žiams ir avalynei, kiek išleidžia 
maistui bei laisvalaikiui. Todėl 
bankams moterys yra mažiau 
rizikingos", sakė J Tučaitė. 

?u P-3 la ikai per la ido t i Klaipėdoje 

iono karys neša karstą su vokiečių kario palaikais. Eltos nuotr 

N e p a r l a m e n t i n ė s p a r t i j o s s i u t o S e i m u i 
p e r i m t i v a l d ž i ą V i l n i a u s m i e s t e 

Vilnius, rugpjūčio 4 d. 
(BNS) — Bijodamos valdžios 
institucijų krizės, neparlamen
tinės Lietuvos centro partija ir 
Lietuvos socialdemokratų są
junga pasiūlė Seimui įvesti tie
sioginį valdymą Vilniaus mies
te. 

„Krizė Vilniuje tokia gili. 
kad graso peraugti į valdžios 
institucijų krizę. Turėdami tą 
pavojų galvoje, siūlome prezi
dentui. Seimui, Vyriausybės at
stovams rimtai pasidomėti sos
tinės mero ir jo pavaldinių 

veiksmų teisėtumu, o pr i imant 
sprendimus, neatmesti galimo 
Vilniaus miesto tiesioginio val
dymo", rašoma minėtų partijų 
pranešime. 

Konstitucija numato gali
mybę įstatymo numatytais at
vejais ir tvarka savivaldybės te
ritorijoje laikinai įvesti tiesiogi
nį Seimo valdymą. Seimas nu
ta r imu gali įvesti tiesioginį val
dymą, jei teismai nustato, kad 
savivaldybės taryba nesilaiko 
Konstitucijos, nuolat pažeidinė
ja įstatymus. 

Tuo ta rpu Lietuvos savival
dybių asociacijos (LSA) prezi
dentas, Druskininkų meras Ri
čardas Malinauskas įsitikinęs, 
jog apie tiesioginį Vilniaus val
dymą kalbėti nėra pagrindo. 

„Kaltinimams reikia turėti 
įrodymų. Kalbant apie Vilniaus 
savivaldybę, kuri kaltinama ko
rupcija, -nėra nė vieno teismo 
sprendimo, o jei vadovausimės 
tuo, ką rašo žiniasklaida, tai 
pusė Lietuvos yra arba nusikal
tėliai, arba potencialūs nusikal
tėliai", sakė R. Malinauskas. 

D u b i n g i a i g a l ė j o b ū t i R a d v i l ų t ė v o n i j a 
Vilnius, liepos 29 d. 

(ELTA) — Dubingių piliavietės 
Molėtų rajone archeologinių ty
rimų rezultatai leidžia moksli
ninkams spėti, kad atrasta di
dikų Radvilų giminės tėvonija. 

Pasak tyrimų darbo grupei 
vadovavusio dr. Albino Kunce
vičiaus, šiais metais vykdytų 
archeologinių kasinėjimų metu 
buvo atrastas ir atidengtas XV-
XVII a. Radvilų rūmų pastato 
pamatų, rūsio ir pirmojo aukšto 
sienos fragmentas. 

Pamatų išorėje rasta daug 
XVI-XV1I a. buitinės kerami
kos, langų stiklo bei koklių, 
puoštų didikų Radvilų herbu — 
ereliu, Žygimanto Augusto mo
nograma. Madona su kriauše ir 
kitais siužetais. Toje pat vietoje 
aptikta XV amžiaus moneta — 
Lietuvos Didžiojo kunigaikščio 
Kazimiero denaras bei šachma
tų figūrėlės fragmentas. Vertin
giausius archeologinius radi
nius restauruos Prano Gudyno 
muziejinių vertybių restauravi
mo centras. 

Archeologiniai radiniai Dubingiuose. 

Dr. Albino Kuncevičiaus tei
gimu, 2005 m. kasinėjimų re
zultatai leidžia spėti, kad Du
bingiuose buvo Radvilų šeimos 
tėvonija, iš kurios ir kilę visi žy
miausi šios giminės atstovai. 

Molėtų savivaldybės lėšo
mis taip pat nuvalytos griuve
nos buvusios evangelikų refor
ma tų bažnyčios vietoje. Ati
dengti visi šio renesansinio kul-

Vladimiro Gulevič iaus ELTA nuotr 

to pastato pamatai, atlikti pir
miniai numatomos Radvilų šei
mos kapavietės vietos parengi
mo darbai. 

2004 m. Dubingiuose buvo 
rasti Mikalojaus Radvilos Ru
dojo. Mikalojaus Radvilos Juo
dojo. Elžbietos Šidloveckos-
Radvilienės ir Jonušo VI Rad
vilos palaikai, kurtuos numato
ma Nukelta į 5 psl. 

Kaip galėtų prisidėti kurda
ma palankią erdvę darbuoto
jams ir kokias institucines „Eu
ropinio nedarbo" priežastis tu
rėtų imti šalinti Lietuva? Svar
biausia, reikia sudaryti kuo 
daugiau galimybių darbuotojui 
pačiam susitarti su darbdaviu. 
Iš savanoriškos sutarties išnau
dojimas neatsiranda, o darbda
vių konkurencija dėl darbuotojo 
yra pagrindinis darbo sąlygų ge
rėjimo garantas. 

Kolektyvinių sutarčių pro
paganda ir vis aktyvesnis jų tai
kymas grasina stagnacija. Eks
pertai vertina, jog maža kolek
tyvinių sutarčių ir profesinių 
sąjungų apimtis lemia lanks
tesnę Lietuvos darbo ir darbo jė
gos Nukelta į 5 psl. 

Mi rė 
pasku t i n i s 

laisvės kovų 
savanor is 

Vilnius , rugpjūčio 4 d. 
(BNS) —Šios savaitės pradžioje 
Išlauže (Prienų r.) tyliai palai
dotas paskutinis Nepriklauso
mybės kovų savanoris Kazys 
Varkala. \ amžinąją kelionę Ka
zį Varkalą palydėjo Savanoriš
kųjų krašto apsaugos pajėgų 
kariškiai , buvę partizanai. 
Nors laidotuvėse dalyvavo apie 
200 žmonių, politikai pagerbti 
paskutiniojo Nepriklausomy
bės kovų savanorio neatvyko. 

Krašto apsaugos viceminis
t ras Gintautas Šivickas apie 
paskutiniojo Nepriklausomy
bės kovų savanorio laidotuves 
nieko nežinojo. Jis taip pat ne
galėjo pasakyti, ar laidotuvėse 
kas nors atstovavo Krašto ap
saugos ministerijai. 

Varkala mirė sulaukęs 106 
metų. Nors dokumentai rodo. 
kad savanoris buvo dar senes
nis — 113 metų. Tačiau, pasak 
savanorio sūnaus Vytauto Var-
kalos, dokumentuose duome
nys suklastoti. 

Kazys Varkala Nepriklau
somybės kovose dalyvavo nuo 
jų pradžios. Jis kovojo su bol
ševikais ir bermontininkais. 
Savanoris ne kartą buvo apdo
vanotas už parodytą drąsą. 

Teismas 
nele ido LNK 

kalbėti 
„ a b o n e n t o 

t e m a 
Vilnius, rugpjūčio 4 d. 

(BNS) — Vilniaus apygardos 
teismas atmetė LNK televizijos 
skundą, dėl, jos manymu, žo
džio laisvę ribojančio žemesnės 
instancijos teismo sprendimo. 

Birželį Vilniaus miesto 1-
asis apylinkes teismas nutarė 
iki bylos išnagrinėjimo už
drausti bendrovei „Laisvas ir 
nepriklausomas kanalas" ir 
Seimo kanceliarijai viešinti te
lefoninius pokalbius, priskiria
mus „Rubicon group" atstovui 
Andriui Janukoniui ir kitiems 
šios bendrovės darbuotojams, 
apriboti LNK televizijos laidose 
vertinimų bei komentarų, susi
jusių su teisme dar neišnagri
nėtomis baudžiamosiomis by
lomis dėl „Rubicon group" ir su 
ja susijusių įmonių veiklos bei 
galinčių turėti įtakos teismo 
nešališkumui, skleidimą. 

Ta pačia teismo nutartimi 
buvo nutarta apriboti Seimo 
laikinajai komisijai „2005 metų 
balandžio-gegužės mėnesiais 
visuomenės informavimo prie
monėse paskelbtiems faktams 
apie galimą korupciją Vilniaus 
miesto savivaldybėje ištirti" ir 
jos nariams vertinimų bei ko
mentarų, susijusių su teisme 
dar neišnagrinėtomis baudžia
mosiomis bylomis dėl ..Rubicon 
group" ir su ja susijusių įmonių 
veiklos, skleidimą. 

Šią teismo nutartį LNK bei 
Seimo kanceliarija atskiraisiais 
skundais apskundė Vilniaus 
apygardos teismui. 

Išnagrinėjęs juos, teismas 
LNK skundą atmetė, o Seimo 
kanceliarijos patenkino. Skun
dai buvo nagrinėjami šalims 
nedalyvaujant, teismo atstovai 
nepateikė teisėjo nutarties mo
tyvų. 

LNK televizijos žinių laido
se buvo pranešama apie „Ru
bicon group" .juodojoje buhal
terijoje" rastus įrašus apie pini
gus, esą mokėtus asmeniui, va
dinamam „abonentu" arba „ko
lega" už „Rubicon" naudingus 
savivaldybės sprendimus. 

Moks le iv is pe lnė bronzą 
t a r p t a u t i n ė j e o l i m p i a d o j e 

Vilnius, rugpjūčio 4 d. 
(BNS) — Meksikoje vykusioje 
tarptautinėje moksleivių mate
matikos olimpiadoje vilnietis iš
kovojo bronzą. 

Vilniaus licėjuje besimo
kančiam Daumilui Ardickui pri
trūko tik vieno taško, kad lai
mėtų sidabro medalį. 

Pagyrimo raštais apdovano
ti olimpiadoje dalyvavę Kauno 
technologijos universiteto gim
nazijos mokinė Vaida Dovydė

naitė, Vilniaus licėjaus moki
niai Vytautas Stepanauskas ir 
Aistis Atminąs. Pastarajam trū
ko vos vieno taško iki bronzos 
medalio. 

Jaunųjų matematikų ko
mandai vadovavo Matematikos 
ir informatikos instituto vyriau
siasis mokslo darbuotojas Juo
zas Juvencijus Mačys ir Vil
niaus universiteto Matemati
kos metodikos katedros dėstyto
jas Romualdas Kašubą. 

Policijos areštinėse — blogiau 
nei kalėjimuose 

Vilnius, rugpjūčio 4 d 
! BNS) — Seimo kontrolierių 
įstaigą užplūdus skundams dėl 
blogos padėties policijos komi
sar ia tų areštinėse, kontro
lierius Romas Valentukevičius 
nusprendė pats išbandyti, ko
kiomis sąlygomis gyvena į areš
tines papuolę žmones. 

Aštuoniuose komisariatuo
se apsilankęs Seimo kontro
lierius įsitikino, kad net šešiose 
arešt inėse nėra sanitarinių 
mazgų, areštuotieji priversti 
naudotis kibirais. 

„Ši problema turėtų būti 
aktuali visiems Lietuvos gyven

tojams, nes į areštinę 48 valan
doms pareigūnai turi teisę už
daryti bet kurį pilietį. — sakė 
Valentukevičius. — Be to. areš-
•-.ne«e asmenys atlieka admi
nistracinį areštą, tačiau jie nėra 
nusikaltėliai. Šiandien galime 
pripažinti, kad įkalinimo įstai
gose padėtis geresne nei laiki
nojo sulaikymo kamerose". 

Anot jo, iš Lietuvoje esančių 
46 policijos komisariatų ; 
nių tik dešimtyje yra geros sąly
gos. Kontrolieriaus teigimu, da
lis areštinių visai neturėtų būti 
naudojamos, kadangi sąlygos 
ten nežmoniškos. 

http://WWW.DRAUGAS.ORG
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LIETUVIAI PASAULIO 
PLAUKIMO PIRMENYBĖSE 

Montreal, Kanadoje liepos 
31 d. pasibaigusiose 2005 m. 
Pasaulio plaukimo pirmenybėse 
ger iausia i pasirodė Lietuvos 
ats tovas Vytau tas Janušai t is , 
kur is 200 m kompleksinio plau
kimo rungty užėmė šeštą vietą, 
parodęs 2:00.78 laiką. Rytiniuo
se užplaukimuose jis atplaukė 
ta ip pat šeš tas ir pusfinalyje 
buvo trečias, 1:59.72 pasekme. 
Tačiau baigmėj liko šeštas . 
Rungtį laimėjo amerikietis Mi-
chael Phelps, 1:56.68 laiku. 

Kiti lietuviai plaukikai: 
50 m laisvu stilium Rolan

das Gimbut i s rytiniuose už
plaukimuose atplaukė 23-čias, 
per 22.79 sekundės. Kokia stip
ri buvo tos rungties konkurenci
j a rodo t a i , kad 30 dalyvių 
atplaukė t a r p 22 ir 23 sekun
džių, vienos sekundės trukmėj, 
skai tant ryte greičiausią, kuris 
parodė 22.09 laiką. Paul ius 
Viktoravičius liko 38 vietoj, su 
23.43 laiku. Finale greičiausias 
buvo amerikietis Niek Brunelli 
su 22.25 laiku. 

50 m nugara , Lietuvai ats
tovavęs Pavel Suskov buvo 18-
as, 26.51 pasekme. 50 m pe
teliške, Viktoravičius liko 36-as, 
nuplaukęs per 25.17. 

100 m laisvo stiliaus rung
t ies p l auk ime Gimbutis at
p laukė 16-as, 49.73, ir pateko į 
pusfinalį, k u r liko 16-as ir į 
finalą nepateko. Ryte Saulius 
Binevičius atplaukė per 50.59 
sekundės ir liko 32-oj vietoj. 

100 m plaukime nugara 
Januša i t i s buvo 18-as (55.83) ir 
Suskov 25-as , 56.50 sek. 

200 m laisvu stilium rungty 
Paulius Andrijauskas gavo 34-
tą vietą, 1;51.48 laiku, o Suskov 
200 m nugara nuplaukė per 
2:02.36 ir, likęs 17-as, tik per 

vieną vietą nepateko į pusfinalį. 
200 m peteliške rungty jis paro
dė 2:02.77 ir liko 26-oj vietoj. 

4 x 100 m laisvo stiliaus 
estafetėj Lietuvos ketvertukas 
Viktoravičius, Janušaitis, Bi
nevičius ir Gimbutis finale 
a tp laukė ketvirti, puikiu 
3:17.89 laiku. Juos aplenkė tik 
JAV, Kanados ir Australijos 
rinktinės. 

4 x 200 m laisvu stilium 
Lietuvos atstovai Binevičius, 
Andrijauskas, Viktoravičius ir 
Suskov rytiniam užplaukime 
atplaukė per 7:30.57 ir liko 15-
oj vietoj. Paskutinę varžybų 
dieną estafetėje 4 x 100 m kom
pleksiniu plaukimu Lietuvos 
komanda Suskov, Janušait is , 
Viktoravičius ir Gimbutis at
plaukė dvylikti, 3:46.74 laiku. 

Moterų klasėje dalyvių iš 
Lietuvos nebuvo. Taip pat gali
ma pastebėti, jog dingo kadaise 
buvusi galinga pasaulinės kla
sės Lietuvos plaukimo krūtome 
rungties tradicija, kurią pradėjo 
Arvydas Juozaitis (bronzos me
dalis Montreal olimpinėse žai
dynėse) ir tęsė Robertas Žulpa 
(auksas Maskvos olimpiadoje), 
Aiškutė Buzelytė (auksas 
Maskvoje ir Lina Kačiušytė pir
moji moteris, 200 m krūtine 
nuplaukusi greičiau, nei per 2 
min. 30 sekundžių; jos pasaulio 
rekordas išsilaikė keliolika 
metų. Aišku, jie visi plaukė po 
užrašu „SSRS" ant krūtinių. 

Turint galvoje dabartinį 
plaukimo lygį, Lietuvos plau
kikų pasirodymą šių metų pa
saulio pirmenybėse reikia ver
tinti labai gerai. Tai tik paska
t inimas sunkiai dirbti, kuris 
teikia labai gražių vilčių 2008 
m. olimpiadoje. Valio, Lietuva! 

Arvydas Ba rzdukas 

Didelis Lietuvos 
krepšininkų aktyvumas 

Vasaros mėnesiais, kuomet 
studentai atostogauja, o kitos 
komandos nežaidžia, lygos 
rungtynių krepšininkai tą laiką 
išnaudoja tarptautinėms varžy
boms, tu rnyrams ir išvykoms į 
tolimesnius kraštus. 

Lietuvos jaunimo (iki 21 
metų) r inktinė, kuri ruošiasi 
pasaulio pirmenybėms, o nese
niai pasibaigusiose Europos pir
menybėse iškovojo sidabro me
dalius, buvo atvykusi rungty
niauti į JAV. Mūsiškiai atstova
vo Lietuvą tradiciniame „Glo
bal Gamės" turnyre, vykstan
čiame kiekvieną vasarą Texas 
valstijoje, Dalias mieste. Lie
tuvos atstovai pelnė trečią vietą 
kovoje dėl jos įveikę JAV stu
dentų rinktinę net 107:79. Lie
tuvos komandoje daugiausia 
taškų pelnė Michailas Anisimo-
vas — 27 ir Arturas Jomantas 
— 23 22 taškais prisidėjo An
tanas Kavaliauskas, o Renaldas 
Seibutis įmetė 13 taškų. 

Ramūno Butauto treniruo
j a m a komanda amerikiečius 
jau buvo įveikusi ankstesnėse 
turnyro rungtynėse irgi didžiule 
persvara 120:85. Lietuviai dar 
jveikė Slovėniją, bet po to su
klupo rungtyniaujant prieš 
JAV jaunimo rinktinę, kuri ta
po turnyro nugalėtoja. 

Pažymėtiną pergalę iškovo
jo Lietuvos vyrų klubų rink
tinė, kuri tapo tarptautinio tur
nyro Kinijoje nugalėtoja Šešių 
komandų Stankovičiaus taurei 
laimėti varžybose lietuviai ne 
tik ją laimėjo, bet taip pat gavo 

ir 100,000 dolerių piniginį pri
zą. Paskutinėse Šio turnyro 
rungtynėse šeštadienį Lietuva 
gana sunkiai — 77:73 įveikė 
Afrikos čempionus — Angolos 
komandą, kuri antrame kėliny
je gana ilgai pirmavo. Antroje 
vietoje liko, Argentina, trečioje 
— Australija. 

Rungtyniauja ne tik vyrų ir 
jaunimo komandos. Ispanijoje 
vyksta jaunių (iki 16 metų am
žiaus) krepšinio čempionatas. 
,,A" grupės varžybose Lietuvos 
rinktinė rezultatu 95:84 nuga
lėjo bendraamžius iš Izraelio. 
Lietuvos komandoje pasižymėjo 
Šarūnas Vasiliauskas — 17 taš
kų, o Simas Buterlavičius — 14. 

Antrose rungtynėse lietu
viai sutriuškino Italijos jaunius, 
kuriuos nugalėjo net 73:45. 
Lietuvių naudai daugiausia 
taškų pelnė Adas Juškevičius ir 
Žygimantas Janavičius — po 
14. Lietuvos atstovai j au užsi
tikrino vietą antrame rate 
rungtyniaujant dėl 1—8 vietų. 
Čia mūsiškiai jau spėjo įveikti 
Ukrainą 75:45. 

Nuo vyrų ir jaunimo neat
silieka ir moterys. Lietuvos mo
terų krepšinio komanda laimėjo 
tarptautinį turnyrą Slovaki
joje. Čia lietuvaitės 87:61 nu
galėjo Kroatijos atstoves (dau
giausia taškų pelnė Iveta Mar-
čauskaitė). Prieš tai Lietuvos 
krepšininkės įveikė Slovakiją ir 
Turkiją, ir patyrė vieną pra
laimėjimą (prieš Suomiją), ku
ris neturėjo įtakos turnyro 
baigmei. E. Š. 
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Kanadoje ir kitur (USD; 
Užsakan t į Lietuvą: 
Oro paštu 
Reguliariu paštu 
Tik šeštadienio laida oro paštu 
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Metams 
$120.00 
$135.00 

$70.00 
$80.00 

$600.00 
$120.00 

1/2 metų 
$65.00 
$70.00 

$53.00 
$70.00 

$300.00 
$66.00 

3 men. 
$45.00 
$60.00 

$35.00 
$40.00 

$100.00 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

DR. JOVITA KEREUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KAFOOLOGAS-SRDES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

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

Lietuvėms sutvarkys dantis už pnenaną '<aną. 
Sustannut «abefc angjiska a i te SetuvSkai. 

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

Oiicago, U. 
Tel. 708422-8260. 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRIDALLAS PRUNSMS, KO 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės Ir gydymo specialistai. 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
BkGrcva 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

„DRAUGO" 
SKELBIMU SKYRIUS 
TEL 773-5B5-95O0 

EDMUNDAS VT2INAS, MD., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sfe. 5 1 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagai susitarimą 

ČIKAGOS FUTBOLININKŲ 
NAUJIENOS 

Nors Čikagą persekioja 
karščiai, tačiau tik šiemet savo 
veiklą pradėjusi Čikagos Lietu
vių futbolo lyga to nepaiso ir 
tęsia varžybas. Praėjusį šešta
dienį aikštėje prie Pasaulio 
lietuvių centro Lemonte vyko 
„Žvaigždžių diena" (ne ketvirt
finalio varžybos kaip buvo 
skelbta). Čia varžėsi dvi ge
riausios rinktinės, sudarytos iš 
pirmųjų keturių komandų (ji 
vadinosi „Lyderiais") ir žemiau 
pirmenybėse esančių koman
dų— pasivadinusių „Kovotojų" 
vardu. Pergalė 6:5 pasiekė 
„Kovotojai", nors vienu metu jie 

pirmavo 6:2. „Lyderių" koman
doje daugiausia įvarčių (ketu
ris) pelnė L. Bytautas ir tiek 
pat jų P. Gelžinis iš „Kovotojų" 
komandos. 

CLFL ketvirtfinalio susi
tikimai bus žaidžiami šį sekma
dienį toje pačioje vietoje — Le
monte. Dėl patekimo į pusfina
lius kovos visos aštuonios ko
mandos, kurios priklauso šiai 
lygai. Jėgas išmėgins „Vilnius" 
— „Panevėžys", „Alytus" — 
„Lietuvėlė", „Švyturys" — „Šiau
liai", „Capela" — „Minija". 
Rungtynių pradžia 11 vai. prieš 
pietus. E .Š . 

Pagaliau pasirašyta NBA lygos 
kolektyvinė darbo sutartis 

Jaunosios krep<mtnkės, pasibaigti; kautynėms di-l kanu 
tndrės n j i i nė l i cnės nuot raukos. 

Po ilgo delsimo New York 
buvo patvirtintas jau anksčiau 
padarytas susitarimas tarp šios 
lygos klubų atstovų ir žaidėjų 
atstovų. Ši sutartis galios 6 
metus ir turės šiek tiek pa
keitimų. Nuo antradienio jau 
klubai galės pasirašyti naujas 
sutart is su krepšininkais — 
laisvaisiais agentais, kurių 
tarpe yra ir du lietuviai, žaidę 
profesionalų klubuose Euro
poje — Šarūnas Jasikevičius ir 
Arvydas Macijauskas. Pirmasis 
jau anksčiau žodžiu buvo susi
taręs žaisti Indiana „Pacers" 
komandoje, o antrasis — New 
Orleans „Hornets" komandoje 
i j is sutartį oficialiai pasirašė 
antradienį). 

Po šios sutarties pasirašy
mo Macijauskas žada skubėti į 
Palangą dalyvauti Lietuvos 
krepšinio rinktinės treniruo
tėse, ruošiantis Europos krep
šinio pirmenybėms, įvyksian
čioms rugsėjo mėnesi Serbijoje 
ir Juodkalnijoje. Čia Lietuva 

turės ginti Europos čempionų 
titulą, kurį iškovojo prieš dve
jus metus Švedijoje. Šių metų 
Lietuvos rinktinėje Jasikevi
čius jau atsisakė žaisti, nes 
sakosi esąs „pavargęs". Kiti 
sako, jog šis žaidėjas pavargo 
nuo galvojimo — kaip daugiau 
išplėšti milijonų iš Amerikos 
klubų. 

Reikia pažymėti, kad antra
dienį (rugpjūčio 2 d.) savo 
parašu sutar į su Cleveland 
„Cavaliers" klubu patvirt ino ir 
Žydrūnas Ilgauskas. Šis vyras 
„Cavaliers" klubo buvo pakvies
tas 1996 naujokų biržoje 20 
numeriu, o pradėjo žaisti kitais 
metais. Žydrūnas tos komandos 
istorijoje yra šeš tas pagal 

^atkovotus kamuolius (3.197) ir 
trečias blokuotų metimų kate
gorijoje (78). J is sutartį pasirašė 
5 metams, tačiau tikslių pinigų 
suma nėra pranešta. Manoma, 
kad ji siekia nuo 55 iki 60 mili
jonų dolerių. 

E.Š. 
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ITALŲ MALDIN INKAI NORI 
N U F I L M U O T I STEBUKLĄ 

Italų maldininkai 
nori nufilmuoti 

stebuklą 

Tūkstančiai italų, nepa-
miršusių pasiimti savo mobi
liųjų telefonų su kameromis, 
suplūdo į Ačeros, netoli Nea
polio, vildamiesi nufilmuoti Švč. 
Mergelės Marijos skulptūrą, 
kuri , pasak vietos gyventojų, 
stebuklingai judino kojas. 

Keli Šv. Petro bažnyčios pa
rapijiečiai sako matę , kaip 
gipsinės statulos kojos pasidarė 
žmogaus kūno spalvos ir su
judėjo, „lyg ji būtų ėjusi mūsų 
link". 

Vienas asmuo nufotografa
vo statulą savo mobiliuoju tele
fonu, ir šiame neryškiame 
atvaizde statulos kojos tikrai 
atrodo kaip gyvo žmogaus, ta
čiau tokio pasikeitimo visiškai 
nesimato papras ta is fotoapa
ratais tuo pačiu metu darytose 
nuotraukose. 

Kai kurie Civilinės gynybos 
tarnybos savanoriai, padedan
tys palaikyti tvarką parapijoje, į 
kurią po žinios apie stebuklą 
ėmė plaukte plaukti smalsuolių 
minios, taip pat tvirtina mate, 
kaip s ta tula „atgijo", tačiau 
parapijos kunigas Oreste San-

toro sakė, kad pats asmeniškai 
nematė nieko neįprasta ir kad 
Bažnyčia šiuo klausimu lieka 
skeptiška. 

40,000 gyventojų turinčia
me miestelyje po šio įvyko kas
dien apsilanko šimtai maldi
ninkų su vaizdo kameromis ir 
mobiliaisiais telefonais, kurie 
viliasi patys pamatyti ir nufil
muoti stebuklą. 

Vietos vyskupijos atstovas 
sakė, kad šiuos incidentus tiria 
Bažnyčios ekspertų grupė, tu
rinti nustatyti, ar „yra kokia 
nors natūrali priežastis, kurios 
dar negalime paaiškinti, ar 
matome antgamtišką reiškinį". 

Ačeros vyskupas emeritas 
monsinjoras Antonio Riboldi 
sake, kad yra skeptiški nusi
teikęs. „Anksčiau Madona yra 
pasirodžiusi laukuose ar olose, 
bet ji niekada nesirodė mobiliojo 
telefono ar vaizdo kamerose 
(ekranuose). J i nėra linkusi 
daryti iš savęs spektaklio", -
sakė jis. 

„Vadovaudamasis savo nuo
jauta , aš tuo netikiu, tačiau 
įvertinsiu visus dokumentus, 
kurie man bus pateikti, ir nu
spręsiu, ar reikėtų paskirti ko
misiją, kuri nustatytų, ar įvyko 
stebuklas", - sakė Ačeros 

vyskupas monsinjoras Giovanni 
Rinaldi. 

Minima 1,6 m aukščio sta
tula , stovinti ant pjedestalo 
šalia altoriaus, yra sukurta spe
cialiai šiai bažnyčiai, kuri buvo 
atidaryta gruodžio mėnesį. Švč. 
Mergelė Marija pavaizduota 
laikanti rožinį ir kryžių, dėvinti 
baltą drabužį, kuris išryškina 
jos kūno linijas. 

Vat ikanas ver t ina 
atsargiai 

Pastaraisiais metais padau
gėjo atvejų, kai pranešama apie 
apsireiškusią Madoną ir apie 
judančias ar verkiančias statu
las, todėl Vatikanas pradėjo itin 
a tsargiai juos tvirtinti. Nuo 
1905 metų patvirtinta tik 12 
stebuklingų įvykių, o 284 tokie 
pareiškimai buvo atmesti. 

Vienas toks įvykis, dėl kurio 
Italijos Katalikų Bažnyčioje kilo 
t ikras sąmyšis, buvo susijęs su 
Dievo Motinos statula, kuri 
1995 metais pradėjo verkti kru
vinomis ašaromis. Ši 43 cm 
aukščio statula priklausė šei
mai, kuri ją pastatė sode prie 
savo namų į šiaurę nuo Romos 
esančioje Čivitavekijoje. 

Pranešimai, kad s ta tula 

verkia kruvinomis ašaromis, 
patraukė žiniasklaidos dėmesį 
ir priviliojo tūkstančius lanky
tojų, trokštančių pamatyti ste
buklą. Savo kulminaciją susi
jaudinimas pasiekė vietos vys
kupui pareiškus, kad ir j is 
matęs statulą verkiant kruvi
nomis ašaromis. 

Bet vėliau Italijos vyskupų 
konferencija perėmė iš vyskupo 
šį reikalą, ir Vatikanas po to 
vengė daryti kokius nors pa
reiškimus dėl šios gipsinės sta
tulos ašarų tikrumo. 

Po Čivitavekijos Dievo Mo
tinos atvejo buvo pranešta apie 
dešimtis visoje šalyje esančių 
statulų, kurios, kaip teigiama, 
verkė. Iš esmės visais atvejais 
buvo parodyta, kad tai - tik 
bandymai pamėgdžioti, kad 
žmonės statulų skruostus taškė 
raudonais dažais ar slapta 
užtėkšdavo vandens. 

Naujausias pagarsėjęs atve
jis buvo 2002-aisiais, kai dau
giau kaip 30,000 lankytojų 
suplūdo į Genują pasižiūrėti 
bronzinės Kristaus statulos, ku
rioje viena moteris esą įžiūrėjo 
stigmatizuoto XX amžiaus šven
tojo Tėvo Pijaus bruožus. 

(VK) 
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Iš LIETUVOS Į LOS ANGELES 
DARIUS UDRYS 

Leisdamasis lėktuvu į nuo 
horizonto iki horizonto švytintį 
Los Angeles miestą, pasijutau 
labai jaukiai, tarsi grįžtantis 
prie židinio, kurį palikęs, kelias 
savaites viešėjau vis labiau 
tuštėjančioje Lietuvoje. Mega
lopolis, užimantis trečdalio 
Lietuvos valstybės dydžio plotą, 
tačiau trigubai labiau gyvena
mas, šiąnakt tiršto, vasarinio 
j ū r o s rūko" gaubiamas, priima 
mane atgal į nesibaigiančios 
šilumos ir sunkiai apibūdi
namos energijos, kurią devyni 
milijonai sielų suteikia šiam 
dykumų ir jūros supamam civi
lizacijos avanpostui. glėbį. 

Prieš savaitę Londono 
požemiuose nugriaudėję sprogi
mai vėl, kaip po rugsėjo vienuo
liktosios, priverčia kiekvieno 
Vakarų didmiesčio gyventoją 
susimąstyti, ar esame saugūs 
nuo tokių išpuolių — nuo pa
žangos priešininkų, pasikliau
jančių pakankamai pažangiais 
kovos įrankiais. Kas bus ne jei, 
bet kai jie pagaliau įsigys 
masinio naikinimo giklą? Ar 
galėsime juos sustabdyti0 Grei
čiausiai ne, ir tai turbūt tik 
laiko klausimas. 

Iš Los Angeles dažnai šaipo
masi, esą jis yra „keliasdešimt 
priemiesčių, neturinčių miesto". 
Miestas iš tiesų labai decentra
lizuotas, kas, tarp kitko, ap
sunkina veiksmingos visuome
ninio t ransporto sistemos 
kūrimą. Transporto sistemos 
kūrimą labiausiai pasiturintys 
rajonai tiesiog blokuoja, nenorė
dami, kad juos galima būtų 
pasiekti pigiai ir greitai. Los 
Angeles požeminiu traukiniu 
toli nenuvažiuosi, o autobusais 
važinėja tik mažiausiai pasitu
rintys miesto gyventojai. Žmo
nių dauguma į darbą važiuoja 
individualiais automobiliais, o 
tai savo ruožtu ir lemia miesto 
decentralizaciją. Jei kiekvienas 
gali pats nuvažiuoti kur nori, 
gyventojų koncentravimasis 
nebūtinas. 

Leisdamasis pagalvojau, 
jog, priešingai New York, turin
čiam aiškų, tankiai gyvenamą 
centrą. Los Angeles, kiek jam 
betruktų tradicinės miesto es
tetikos ir plano, galbūt yra idea

liai atsparus tokiems pavojams, 
kaip terorizmui. Londone tero
ristai pasikėsino į viešojo trans
porto priemones, kuriomis nau
dojasi žymiai didesnė miesto 
gyventojų dalis, nei Los An
geles, kurio požeminiai trauki
niai neveža ir, ko gero, niekados 
neveš tiek žmonių ten, kur jie 
nori važiuoti. New York teroris
tai sunaikino du didžiausius 
miesto pastatus. Los Angeles, 
žinoma, turi dangoraižių, tačiau 
nė vienas jų neturi tokios sim
bolinės reikšmės, kaip pasaulio 
prekybos centras turėjo. Pana
šiausias dalykas į miesto sim
bolį — tai būtų „Hollyvvood" 
raidės, kurių sunaikinimas bū
tent liktų tiktai simboliniu 
veiksmu. 

Strategiškai svarbus tai
kinys galbūt būtų Los Angeles 
uostas, tačiau ir šis yra labai 
didelis ir sunkiai sunaikina
mas. Be to, dar yra čia pat esan
tis Long Beach uostas, kuris, 
kartu su Los Angeles uostu, yra 
didžiausias uostų kompleksas 
Amerikoje, jei ne pasaulyje. 

O jei kada nors teroristai 
nu ta r tų sprogdinti masinio 
naikinimo ginklą. Los Angeles 
irgi būtų nelabai dėkingas 
taikinys dėl didžiulio savo ploto 
ir santykinai ribotos žalos, 
kurią bet koks vienkartinis gin
klas sukeltų. Žinoma, toks 
išpuolis būtų tikra katastrofa 
tiems, kurie gyventų sprogimo 
vietoje, ir sunku nuspėti, ką 
apie tai galvoja fanatikai bei jų 
dvasiniai vadovai, tačiau, ma
nyčiau, jog teroristai savo iš
puoliams rinktųsi tankiau gyve
namą miestą su centru, kur gin
klas padarytų didesnę žalą ir 
įspūdį, nei decentralizuotame, 
išsikerojusiame Los Angeles. 

Mažiau tokių baimių ka
muojamoje Lietuvoje su pasau
lio lietuvių mokslininkais ir 
veikėjais keliuose renginiuose 
svarstėme, kodėl lietuviai pa
lieka savo gimtąjį kraštą ir 
iškeliauja būtent j tokias vietas 
kaip London, Airija, Los An
geles ir kitur, ir ar svarbu, jei 
jie negrįš. Atsakymas tarsi 
savaime suprantamas — ieško
ma geresnio gyvenimo, nei gali 
pasiūlyti buvusių ir dabartinių 
valdininkų gobšumo bei nekom
petentingumo alinama Lietuva. 

Ieškoma šalies, kur norinčiam 
dirbti yra darbo vietų, kur žmo
gaus orumas labiau gerbiamas, 
ku r nestabiirįštatyminė bazė ir 
valdininkų sauvalė nepaverčia 
gyvenimo planų niekais. 

Pažymėta, jog daugelis emi
grantų išvyksta su pykčiu širdy
je — kodėl gimtoji šalis neduoda 
progų verstis ir pragyventi. 
Nuogąstauta, kad daugelis emi
grantų — net daugelis tų, kurie 
tvirtina, jog „kada nors grįšime" 
— kaip ankstesnės emigrantų 
bangos, greičiausiai jau nebe
grįš. Svarstyta, ar šiais kos
mopolitiškais laikais dar galima 
kalbėti apie tokį dalyką kaip 
tėvynes meilę, ar ją galima iš 
tiesų mylėti iš tolo ir ar ją emi
grantai iš vis myli. 

Augdamas lietuviškoje šei
moje ir bendruomenėje Ameri
koje, išmokau ir mačiau, kad 
mylėti tėvų žemę iš tolo tikrai 
galima. Tačiau, kaip ir su jaus
mais žmogui, ta meilė gyvuoja 
tik kol yra viltis ir noras su 
mylimąja kaip nors būti ar 
matytis, ir kol yra viltis, kad 
mylimoji to taip pat nori. Iš 
tiesų, jei išvykstantieji ant 
Lietuvos pyksta dėl to, kad 
jiems nėra tai, kuo turėtų būti 
tėvynė — šalis ir bendruomenė, 
suteikianti prielaidas pragyve
nimui, ir bent jau šia prasme 
žmogų globojanti, paremianti ir 
pakelianti bendruomenė — gal
būt jų išvykimas nėra viena
reikšmiai. blogas dalykas. Gal

būt jie pyksta ne be pagrindo, ir 
galbūt vienintelis būdas iš blo
gos padėties išsigelbėti, lei
džiant atsakingiesiems supras
ti, kaip jų tautiečiai kenčia, yra 
paprasčiausiai išeiti — inici
juoti bent jau laikinas skyrybas, 
kad išnaudotojai nemanytų, 
kad sutinkame, jog taip su 
mumis būtų elgiamasi. 

Kaip Nobelio laureatas Elie 
Wiesel yra pažymėjęs, pyktis 
yra daug panašesnis į meilę, nei 
abejingumas. Pykimas ant Lie
tuvos ir išėjimas iš jos galbūt 
yra visai normali tėvynės mei
lės išraiška, gimstanti iš didelio 
nusivylimo ir skausmo širdyje, 
kad vieta ir bendraomene, kuri 
turėtų būti parama ir paguoda, 
iš kurios taip norėtumėme šilu
mos ir palaikymo, nes iš tiesų ją 
mylime, šiandien daugeliui yra 
nebepakeliamų sunkumų šalti
nis, nežadantis vilties iš tų 
sunkumų kada nors išbristi. 

Kaip negaliu smerkti nuo 
piktnaudžiaujančio ir išnaudo
jančio vyro pabėgančios žmo
nos, taip dėl to, kad tautiečiai 
renkasi kitą kelią ir gyvenimą 
kitur, nei tėvynėje, jų pasmerk
ti negaliu. Turėtumėme jiems 
padėti, o dėl emigracijos kaltin
ti ne emigrantus, bet tuos. kurie 
atsakingi už padėtį, nuo kurios 
jie ne be pagrindo mėgina 
pabėgti — tuos, kurie mindžioja 
ir išnaudoja tą meilę, kurią 
jaučiame savo tėvynei ir tau
tinei bendruomenei. 

PLANUOJA TURISTUS 
SKRAIDINTI | MĖNULĮ 

Rusija labai turtingiems 
tur is tams ketina pasiūlyti 
kelionę į Mėnulį. Dviejų sa
vaičių viešnagė orbitoje. įskai
t an t savaitę Tarptautinėje kos
minėje stotyje (TKS), būsi
miems kosmonautams mėgė
jams atsieitų apie 100 milijonų 
JAV dolerių (82,2 milijono 
eurų). Apie tai rašo laikraštis 
„Izvestija". 

Techniniu požiūriu, tokia 
kelionė būtų įmanoma jau šian
dien. Kosmoso turistas pra
skrietų labai arti Mėnulio, ta
čiau nusileidimas jame nėra nu
matytas. 

„Sojuz" tipo raketa iškeltų 
laivą į kosmosą iš Baikonūro 
kosmodromo Kazachstane. Po 
savaites orbitinėje stotyje turis
tas, lydimas profesionalaus kos
monauto, kosmine kapsule būtų 
nuskraidinamas iki Mėnulio. 
Anot planų, kapsulė praskrietų 
pro matomą Mėnulio pusę 
100-200 kilometrų atstumu ir 
tada grįžtų \ Žemę. 

Abu pirmieji kosmoso turis
tai, amerikietis Dennis Tito ir 
Mark Shuttleworth iš Pietų 
Afrikos, už kelionę į TKS su
mokėjo po 20 milijonų dolerių. 

(Elta) 

STASE E. SEMĖNIENE 

Meilė gimtajai kalbai 
ir tautai 

Gimtoji kalba — tautos gyvybės šaltinis. 
Tai brangiausias žmogaus turtas, kaip 
sveikata ar gyvybė, lygus laisvės troš

kimui. Mes privalome rūpintis gimtosios kalbos 
išlikimu, jos skaidrumu, neteršt i jos svetim
žodžiais, sukuriant „ tarptaut in ius žodžius", 
kurie nieko nereiškia lietuvio širdžiai ir savo 
skambėjimu daugeliui žeidžia ausį. 

John Milton XVII a. savo sukurtame vei
kale .Atgautas rojus" išsireiškė: „Jei savo lais
valaikiu gėrėčiausi muzika arba poema, kur aš 
greičiau galėčiau rasti nuostabią paguodą, jei 
ne mūsų gimtojoje kalboje?" 

Netgi Amerikoje, tame tautų bei kalbų „ly
dymo katile", labai vertinama „motinos kalba". 
Esą, ji ne tik nekenkia vaikui, bet — priešingai 
— labai padeda jam lankant mokyklą. Dvi-
kalbiškumas turi tik teigiamos įtakos vaiko kal
bos suvokimo ir asmenybės išsivystymui. 

Daugiau kaip 150 tyrimo studijų, atliktų 
per pastaruosius 35 metus, tvirtai palaiko, tai, 
ką vokiečių rašytojas Goethe yra pasakęs: „As
muo, kuris moka tiktai vieną kalbą, iš tikrųjų 
tos kalbos nemoka". Jei gimtoji kalba yra pra
randama, visi išgyvena tą praradimą, nes tuo
met tauta ir jos kultūra bei istorija praranda ne 
tik savo atmintį, bet ir tapatybę. 

Pernai šventėme šimto metų sukaktį nuo 
mūsų spaudos atgavimo, šiemet vasario 23 d. 
mūsų bendrinės kalbos puoselėtojo Jono Jab
lonskio — Rygiškių Jono — 75 metų mirties su
kaktį, o š.m. gruodžio 30 d. paminėsime šio žy
maus kalbininko, 145 metų gimimo jubiliejų. 

Jonas Jablonskis gimė Kubilių kaime (da
bart iniame Šakių rajone). Gimnaziją lanke 
Marijampolėje. Net nemokėdamas rusų kalbos, 
po poros metų jau buvo pirmasis mokinys savo 
klasėje, o gimnaziją baigė aukso medaliu. 
Gavęs valdžios stipendiją, įstojo į Maskvos uni
versiteto Filosofijos fakultetą. Čia jis pradėjo 
gyvai domėtis lietuvių kalba. Grįžęs atostogų į 
Lietuvą, kaimuose rinko lietuvių kalbos ir tar

mių pavyzdžius. Vėliau, mokytojaudamas Ma
rijampolės gimnazijoje, jis daug dirbo gimtosios 
kalbos tobulinimui, palaikė glaudžius ryšius su 
Lietuvos atgimimo darbą dirbusiais lietuviais 
inteligentais. Jo bute rinkdavosi iškiliausi mū
sų tautos atgimimo veikėjai — kun. Juozas 
Tumas-Vaižgantas, dr. Vincas Kudirka, Gabrie
lius Landsbergis-Žemkalnis ir kiti. Tuo metu J. 
Jablonskis rašė straipsnius — pirmiausia į 
Rytprūsiuose leidžiamus l ietuviškus laik
raščius „Aušrą", „Varpą" ir kitus. J i s pasirašy
davo Rygiškių Jono, Kriaušaičio, Obelaičio, 
Šipailos, Vaidilos ir kitais slapyvardžiais, kad 
išvengtų rusų valdžios persekiojimų. Tačiau tai 
j am nelabai pavyko: buvo vėtomas ir mėtomas 
iš vietos į vietą — iš Mintaujos gimnazijos per
keltas į Taliną (Ravel), 1902 m. už lietuvybės 
skleidimą ištremtas į Pskovą. Tačiau ir ten, 
Rusijos Mokslų akademijos pavedimu, redagavo 
Antano Juškos leidžiamą lietuvių kalbos 
žodyną. 

Po spaudos atgavimo 1904 metais Jonas 
Jablonskis atvyko į Vilnių ir dirbo įvairių laik
raščių redakcijose („Vilniaus žinių", „Lietuvos 
ūkininko"), ta isydamas lietuvių kalbą. J . 
Jablonskis nuolat tobulino literatūrinę lietuvių 
kalbą, valė ją nuo barbarizmų, ypač slavizmų. 
1901 m. parašė labai reikšmingą mūsų kalbai 
„Lietuvių kalbos gramatiką", 1911 ir 1918 m. — 
„Lietuvių kalbos sintaksę", vėliau „Lietuvių 
kalbos vadovėlį" ir daug kitų veikalų bendrinės 
kalbos temomis. J is parengė dviejų dalių 
„Vargo mokyklos chrestomatiją", lietuvių kal
bos taisyklių rinkinius — „Mūsų rašyba", „Mū
sų žodynėlis" ir kt. Tik jo darbų dėka, įsigalėjo 
dabartinės lietuvių kalbos gramatinė ir fono
logine sandara, buvo padėti sintaksės mokslo 
pagrindai. Jo veikalais rėmėsi visi mūsų kalbos 
gerbėjai, rašytojai, mokslininkai, pedagogai. 
Šiais laikais, kai lietuvių kalba vėl teršiama 
svetimžodžiais, labai reikėtų tokio pasišventu-
sio kalbininko kaip Jonas Jablonskis. 

VIENO GYVENIMO FRAGMENTAS 
BRONIUS ŽALYS 

Nr. 36 
— 

Vakare rusų pulkininkas skambino globos 
karininkui, kad šis atvyktų pas jį pasitarti, kodėl 
mes nenorį grįžti į tėviškę. Globos karininkas 
pasiteisino turįs daug darbo ir atvykti negalįs, 
nors rusas siūlėsi atsiųsti mašiną. O į klausimą, 
kodėl mes nevykstame, atsakė: 

— Dėl to, kad jie nei vienas nepripažįsta so
vietų okupacijos Lietuvoje ir nori grįžti tik į lais
vą Lietuvą: Taip pat ir aš! — pasiteiravus jo nuo
monės, atsakė globos karininkas. 

Aš tuo klausimu turėjau savo nuomonę, bet 
vis t ik grįžti bijau. 

Vakare radijas perdavė žinią, kad iš Anglijos 
galimas pašto ryšys su Lietuvos, Latvijos ir Len
kijos valstybėmis. 

Liepos 20 d. 
Vakare, grupė iniciatorių, gavę iš norvegų 

dažų, padarė tautinę vėliavą. 
Vyt. Vosilius gavo iš Gedimino Ivanausko (1 

L.B. Bat. 04.28 — Elvenes) laišką, kuriuo prašo 
kuo skubiausiai jam pranešti globos karininko 
adresą, kurio jis nežino, nes rusai baigią juos 
„užbombarduoti"! 

„...viso yra 10 lietuvių (tekstas autentiškas), 
antroj kuopoj taip pat ir beveik visi yra gen. 
Plechavičiaus, suimti buvo dar Lietuvoj. Pradėjo 
mus lankyti visokios rusų delegacijos ir gražiuoju 
prašė, ir baugino, vis norėjo išvežti į tą prakeiktą 
Rusiją. Vadino fašistais, žadėjo jėga išplėšti iš 
lagerio, bet nieko iš to neišėjo. Galų gale priėjo 
prie to, kad rusų majorą ir leitenantą išvadinau 
banditais ir įsakiau apleist lagerį, nes už jų sau
gumą mes neatsakom, ir kreipiausi į Norvegų 
policiją, prašydamas apsaugos, tas man padėjo ir 
jie daugiau pas mus nesilankė, visgi 2 įbauginti 
nuėjo į belaisvių lageri ir išvažiavo. Kas blogiau
sia, kad nė vienas iš esančių nemoka vokiškai, 
anė kiek. O aš irgi tik grabaliojuosi. visa laimė, 
kad ilgą laiką praleidęs ligoninėse, vienas tarp 
vokiečių, jau prasizubrinau, o ne — tai jau būčiau 
žuvęs. 

Žinai, ką tie rupūžės padare, parašė raštą 
anglų-amerikiečių komisijai, motyvuodami, kad 
rusų piliečiai turį teisę išvykt į Rusiją, kadangi 
Lietuva yra TSR. lietuviai taip pat esą rusų 
piliečiai ir norį sykiu išvykt... Anglų komisija 
atsiunčia mums telegramą, kad per 3 vai. lietu
vius patalpinti į belaisvių lagerį Tik nenusišo
viau iš to strioko Nieko nelaukęs, parašau raštą 

sąjungininkų komisijai, kad mums bolševizmas 
gerai pažįstamas, kad jis savo teroru nė kiek ne
siskiria nuo nacionalsocializmo, tūkstančiai lietu
vių 1941 m. yra ištremti į Sibirą ir kali kalėji
muose, tad apie mūsų grįžimą nėr nė kalbos, tol 
negrįšim į Lietuvą, kol nebus suteikta nepriklau
somybė lietuvių tautai.. . Ir antra, 1940 m. Lie
tuva buvo smurtu bolševikų užimta ir mums rusų 
pilietybė tik primesta, kurios mes nepripažįstam 
Bandymas lietuvius jėga išgabenti į Rusiją, pri
vestų mus prie savižudybių, — po šio rašto mūsų 
nieks nebekliudė." 

...mes stovim 80 km į šiaurę nuo Narviko. 

...apie Lietuvą labai mažai težinom. Tik tiek, 
kad iš Amerikos lenkų kalba buvo pranešta, kad 
tveriama lietuvių demokratų laikina vyriausybė 
ir Amerikos Senatas pripažino Lietuvą savaranke 
valstybe, bet ar rusai išeis ar ne?" 

Rusai rytoj išvyksta į Tarybų Sąjungą. Nuo 
šiandien jie nebeišleidžiami iš stovyklų — kodėl, 
neaišku, gal kad paskutinę minutę neapsispręstų 
ir nepabėgtų, o tokių, kaip aš, įsitikinau iš pa
sikalbėjimų su buv. belaisviais, atsirastų. Ir dalis 
lietuvių, išėjusių iš mūsų bataliono, norėtų grįžti 
atgal bet tai padaryti sunku... 

Pagal radijo pranešimus anglų „Times" gal
voja, kad dabar vykstanti konferencija Potsdame 
padarysianti daug pakeitimų Rytų Europoje 
sienų atžvilgiu. 

L iepos 21 d. 
Vakar dienos radijo pranešimais Vokietijoje 

padėtis labai liūdna, ypač tose srityse, kurias yra 
užėmę rusai. Anglai, amerikiečiai ir prancūzai 
užimtose srityse mait inasi savo produkta is , 
imdami iš vokiečių tik atliekamas nuo gyventojų 
vartojimo daržoves, kai tuo tarpu rusai visą 
maistą ima iš vietos gyventojų. Jų užimtose sri
tyse kūdikių mirtingumas esą pakilęs iki 50 proc. 
Karo grobiu Vokietijoje rusai skaitą net žemės 
ūkio mašinas ir privačius telefono aparatus. 

Tuo tarpu norvegai šiuo metu pradėjo šienau
ti savo kultūrines pievas ir slėnių lankas; šienas 
dedamas džiovinimui ant švediškų žaginių, t.y. 
ant tarp baslių ištemptų vielų. 

Miškuose jau prinokę pirmosios mėlynės. 
Mes jau jų ne tik valgėme, bet parsinešę į stovyk
lą bandėme virti uogienę^ deja, be cukraus, ir j i 
buvo visai neskani, nors ir sakoma, kad alkis yra 
geriausias virėjas Bus d a u g i a i ; 
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KUO TURĖTŲ RŪPINTIS VALSTYBE, 
IMASI VIENIŠIAI PASIŠVENTĖLIAI 

RAUDONO SLIBINO TERORAS 

ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Dabar daug kalbama ir 
rašoma apie negeroves valsty
bėje, kurių priežastis esanti 
j auna ir nebrandi demokratija. 
Deja. didžiausios negerovės 
valstybėje tarpsta ne dėl de
mokratijos brandos, o dorovės 
stokos. Kita vertus, demokrati
nis valstybės valdymas arba 
savivalda, nėra sauvalė, kurios 
mūsų valstybėje apstu, todėl 
patį demokratijos mechanizmą 
reikia valdyti. Jį valdyti gali tik 
tautiškai susipratusi, jaučianti 
pareiga ir atsakomybę valstybei 
bendruomene, kurią vadina pi
lietine visuomene. Apgailestau
jame, kad tokios visuomenės 
dar neturime, o pastangos ją 
ugdyti iš valstybės institucijų, 
politinių partijų bei visuo
meninių organizacijų aiškiai 
yra per menkos. Todėl pati 
visuomenė, atskiri judėjimai ir 
asmenys, susivokę kad laikas 
nelaukia, imasi ryžtingos veik
los. Antai, kaip opozicija biu
rokrat inei vietos savivaldai 
spontaniškai kuriasi vietos ben
druomenės — pilietinio ugdymo 
ir telkimosi židiniai. Čia dera 
paminėti ir nepartinę organiza
ciją, judėjimą „Kitas pasirinki
mas", kuris iš tikrųjų deda pas
tangas ugdyti ir telkti visuo
menę, moko valdyti demokrati
jos mechanizmą, daro teigiamą 
įtaką valstybės reikalų tvarky
mui — politikai. Nemažai tu
rime atskirų asmenų, kuriuos 
skaudina negerovės, demokrati
jos ydos ir grimasos, kurie ne
rimsta, nepraeina nemačiom, 
negirdom pro tarpstantį blogį, 
raštu ar žodžiu ji viešina, siūlo 
priemones padėtį taisyti, skati
na visuomenę prie to prisidėti. 
Jų pavardes daugeliui jau įsi
minė. Tai Vilius Bražėnas. 
Edmundas Simanaitis, Vytau
tas Radžvilas. Antanas Tyla. 
Ona Voverienė, Lina Peče

liūnienė. Rimvydas Valatka, Ri
ta Miliutė, mons. Alfonsas 
Svarinskas, kun. Robertas Gri
gas, Gražina Trimakaitė, Juo
zas Tumelis, Petras Katinas, 
Darius Vilimas... Visų neiš
vardinsi. Išgirskime juos. skai
tykime, kas jų pasakytas ar 
parašyta, gerai įsidėmėkime! 

Pilietinei patriotinei visuo
menei ugdyti didelę reikšmę 
turi simboliai, jų vaizdines 
išraiškos plėtra. Daugelis dar 
mena pirmosios Lietuvos Res
publikos metais leidžiamus 
mokyklinius sąsiuvinius su 
Lietuvos kunigaikščių, rašytojų 
bei kitų iškilių asmenybių 
atvaizdais, patriotiškus atvi
rukus ir pašto ženklus. Atkur
toje nepriklausomoje Lietuvoje 
tokių neturime. Net pagrindinio 
valstybės simbolio — Lietuvos 
vėliavos — vartojimą Seimas ir 
Vyriausybė nuvertino; per vals
tybines ir tautines šventes nori 
vėliavą keli, nori — ne. O kai
mynų latvių Ryga, miestai ir 
miesteliai per šventes skęsta 
vėliavose. 

Pašto ženklai — taip pat 
valstybę pristatantys simboliai. 
Apie ženklų leidybą, skurdžią jų 
išvaizdą ir įvairovę, tautinių ir 
valstybinių akcentų stoką žen
kluose spaudoje ne kartą rašy
ta. O pašto ženklai — tai ma
žieji valstybės pasiuntiniai, am
basadoriai; jie pasiekia šalis, 
kur mūsų atstovybių ar pasiun
tinybių nėra, praneša apie 
mūsų šalį, pristato jos kultūrą. 

Neteko girdėti, kad kokioje 
šalyje veiktų filatelinė opozicija 
pašto leidiniams. Lietuvoje 
tokia konstruktyvi filatelinė 
opozicija veikia 'FILOP). Opo
zicijos narių nėra daug, tačiau 
jų sukurtų ir leidžiamų vokų. 
pašto ženklų bei lipdukų Lie
tuvos paštas turėtų pavydėti, iš 
jų mokytis, sekti pavyzdžiu. 
Apmaudu, kad dėl leidybos 
ribotų galimybių, FILOP pašto 
reikmenis galima rasti tik dai-
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lės salonuose ar tarp filatelistų. 
Vienas ryškiausių ir pro

duktyviausių FILOP ats tovų 
yra dailininkas Antanas Ri
mantas Šakalys. Jo sukur t i 
mokslo ir kultūros t ema t ika 
darbai apkeliavo parodas Euro
poje, Amerikoje, o suvenyriniai 
pašto leidiniai — su turistais ir 
paštu — visą pasaulį. Savo 
kūriniuose dailininkas vaizduo
ja Lietuvos praeitį, dabar t į , 
atsiliepia į nūdienos aktualijas, 
kelia lietuvio garbę, ska t ina 
savigarbą, patriotiškumą. Dai
lininko išleistų įvairių pašto lei
dinių skaičius jau artėja prie 
1,000. 

Paskut inė A. R. Šakalio 
suvenyrinių vokų serija pava
dinta „Išgarsėję užsienyje lietu
viai". Tai vokai su pirmosios 
aukštosios mokyklos Amerikoje 
rektoriaus med. dr. Aleksandro 
Karolio Kuršio, Amerikos ge
nerolo Tado Kosciuškos, Čilės 
nacionalinio didvyrio Igno Do
meikos, Rusijos geologo, paleon
tologo ir geografo tyrinėtojo 
Jono Čerskio, Rusijos, Lietuvos 
ir Lenkijos tiltų bei tunelių pro
jektuotojo ir statytojo Stanis
lovo Kerbedžio, Europos priešis
torinės žmonijos raidos tyrėjos 
Marijos Gimbutienės, Anglijos 
karališkųjų oro pajėgų kapito
no, nacionalinio Britanijos did
vyrio Romualdo Marcinkaus , 
avangardinio kino meno pra
dininko Jono Meko, Amerikos 
sporto žymūnų Juozo Šarkio-
Žukausko. Prano Lubino, Vito 
Gerulaičio atvaizdais ir t rum
pomis veiklos charakter is t i 
komis. 

Kai girdime, kad naujųjų 
lietuvių užsienyje elgesys daž
nai nusikalstamas. A. R. Ša
kalio pastaroji vokų serija liudi
ja, kokie lietuviai išeivijoj buvo, 
skatina naujuosius išeivius 
tokiais būti. Gal, išvydęs tokį 
voką užsienyje, tautietis atsi
vers bent enciklopediją, susi
mąstys dėl atiduodamo talento 
ar triūso svečiai šaliai, o lietuvis 
Tėvynėje nebeieškos „šiltesnės" 
vietos svetur. Ir gal ta i t ik 
garstyčios grūdelis į pilietinio 
ugdymo aruodą, tačiau žinant, 
kad iš tokio grūdo išauga krū
mas, kuriame sparnuotis gali 
lizdą susukti, autorius nusipel
no pagarbos ir padėkos. 

Kuo turėtų rūpintis valsty
bė, kartais imasi pasišventėliai 
vienišiai, tikri piliečiai, tėvynės 
patriotai. 

. 

ALBERTAS KANAITIS 

Nuvargęs lyg arklys, gar
vežys t empa i vagonus ir at
s i d u s d a m a s sustoja. Hitlerio 
j a u n i m a s , apvi lk tas unifor
momis, žiūri pro vagonų langus, 
juokiasi , dainuoja, patenkint i . 
Ar jie nežino, kad važiuoja į 
rytus, į mirtį? Jaun i , galbūt ma
žai apmokyti , vaikai — karei
viai vis da r t ikisi išgelbėti 
Reichą. Kitas t raukinys su su
žeistais be sustojimo, dideliu 
greičiu prazvimbia stotį. Pa
radoksas — vieni į namus , kiti į 
frontą, į nežinią su šypsenom, 
dainomis. 

Švilpukas. Dar kar tą gar
vežys ats idūsta ir vėl tempia... 

Staiga sprogimas — vienas, 
du, trys. Ugnis, dūmai . Gele
žinkelio bėgiai sulenkti , vagonai 
apversti , garvežys guli ant šono, 
dega. 

Dejavimai, riksmai, pagal
bos šauksmai.. . Maišatis . Karo 
policija, san i t a r inės mašinos 
skuba, bėga, ieškoma sužeistų, 
užmuštų. Mirties angelas, mir
tis viešpatauja. Gaila jaunuolių 
su šypsenom, nekaltų, vos dar 
t ik pradedančių gyventi ir 
dabar.. . 

Esu komandiruotas nuvežti 
svarb ius dokumen tus Rygos 
komendan tu i ir t u r i u ki tu 
t r a u k i n i u palikt i stotį. Nėra 
kito traukinio, kelias uždarytas. 
Nesuprantu , kodėl komendan
tas siunčia mane į pavojingą 
kelionę. Kodėl ne vokietį? 
Kodėl? Skambinu komendantui , 
pranešu apie padėtį. Grįžtu \ 
komendantūrą, ku r kareivis su 
sunkvežimiu jau manęs laukia. 
Griežtas komendanto įsakymas 
— dokumentas t u r i pasiekt i 
Rygą š iandien. Kelionė ilga. 
pavojinga, pilna komunistų par
tizanų. Niekam nesvarbu, turiu 
važiuoti . G a u n a m šau tuvus , 
amuniciją. Senas sunkvežimis 
bildėdamas apleidžia miestą ir 
prieš akis vieškeliai, plentai. 

Vokietis nekalbus, nepaten
kintas . Didelis greitis, ir jau ant 
plento. Pravažiuojam mažus 
miestelius, kaimus. Plentas ne
toli miško. Pasirengiu bet ko
kiam net ikė tumui nuo parti
zanų puolimo. Vokietis sustab
do sunkvežimį ir atsisako toliau 

važiuoti. 
Patar ia palikti sunkvežimį, 

eiti į artimiausią kaimą, vien
kiemį ir dingti . Nesu nacių 
mylėtojas nei pataikautojas, bet 
komendanto įsakymas lieka 
įsakymu. Stengiuosi vokietį 
į t ikinti , neklauso. Šautuvo 
vamzdis a t r emtas į vokiečio 
krutinę, pirštas ant gaiduko ir 
skaičiuoju: vienas, du... Vokie
čio veidas išbalęs, dreba ir lipa 
ne l aukdamas į sunkvežimį, 
ne laukia kada pasakysiu — 
trys. Ar t ikrai buvau pasiruošęs 
šauti — nežinau. Atimu jo šau
tuvą, nuginkluoju. Atrėmęs šau
tuvą į jo šoną ir pasiryžęs, 
reikalui esant, pasakyti — trys. 

Netoli Latvijos sienos — 
sustojam, plentas uždarytas , 
pilna karo policijos, kareivių. 
Tikrina dokumentus. Vokiečiai 
puolė didelį komunistų parti
zanų dalinį miške, norėjusį sus
progdinti geležinkelio bėgius. 

Netoliese maža stotelė, 
geležinkelis ir kairėje pusėje 
miškas . Pamiškėje daug už
muštų partizanų, daug sužeis
tų. Laukiam traukinio iš Lat
vijos. Turim palikti sunkvežimį, 
kuris bus panaudotas sužeistų 
transportui . 

Tolumoj girdžiu dundesį ir 
matau juodus durnus — trau
kinys. Stotelėj sustoja ir daugu
ma kareivių lipa į vagonus. 
Bėgiai už stotelės susprogdinti. 

Geležinkelio bėgiai per 
mišką. Dideliu greičiu, ta rš
kančiais vagonais, pūsdamas 
juodus dūmus , šniokšdamas 
skuba traukinys. Staigus susto
j imas , par t izanai komunistai 
puola traukinį, apšaudo iš visų 
pusių. Tikras pragaras. Didelės 
jų pajėgos veržiasi iš miško. 
Vokiečių kulkosvaidis, šautuvų 
ugnis spjaudo mirtį. Padėtis 
labai bloga. 

Girdžiu lėktuvų ūžesį, spro
gimus... Partizanai traukiasi į 
mišką, bėga Netolima lėktuvų 
bazė siunčia daugiau pajėgų 
prieš partizanus, prieš terorą. 
Kelionė traukiniu — didelis slo
gutis, pavojinga. 

Vėl skubam Daugpilio link. 
Geležinkelio linijos nėra saugo
mos, tam trūksta žmonių. Vis
kas tik frontui, užfrontė palikta. 
ne taip svarbi. 

Rygos geležinkelio stotis 
pilna kareivių, traukinių, dideli 
transportai — viskas į rytus, 
viskas frontui. 

Vel dokumentų tikrinimas. 
Sustabdo keletą kartų — civilis. 
Gatvė pilna karių, mašinų, 
sunkvežimių. Didelė spūst is , 
didelis judėjimas. Mano ben
drakeleivis, sunkvežimio vai
ruotojas, dingo, Kur dabar eiti, 
suras t i komendantūrą? Klau
siu, bet kiekvienas nurodo skir
tingą krypti. Didelis pastatas su 
plevėsuojančia svastika, sargy
ba prie įėjimo — komendantūra. 

Senas majoras komendan
tas , apkabinėtas medaliais 
invalidas, paima dokumentus. 
Liepia laukti. Nuvargęs, noriu 
miego, vos laikaus ant kojų, vis 
dar laukiu. 

Pavojus, kaukia sirenos, visi 
bėga į nurodytą bunkerį- Rau
donieji bombarduoja, priešlėk
tuvinė šaudo, girdim sprogimus, 
bunkerio grindys ir sienos, atro
do, siūbuoja. Oro puolimas 
t rumpas . Buvau išsigandęs? 
Prisipažįstu — taip. Gaunu 
naujas instrukcijas, naujus 
dokumentus mūsų komendan
tui , leidimą grįžti atgal. Ap
dengtas sunkvežimis su karei
viais rytoj rytą palieka Rygą 
Kėdainių link. Kur miegosiu? 
Išvykstančių kareivių pade
damas randu vietą — arklidėse, 
ant šieno. Vos padedu galvą — 
miegu. 

Pirmieji saulės spinduliai, 
šieno kvapas — prabundu. Apie 
penki sunkvežimiai; mais tas , 
uniformos, šovinių dėžės jau 
paruošta kelionei. Apdengtas 
sunkvežimis — transporto ap
sauga. 

Dar kartą žvelgiu į Rygos 
miestą: švarus, gražus miestas 
su bažnyčių bokštais, dideliais 
pastatais, žalumynais, gėlėmis 
ir dideliu judėjimu... Nebuvo 
laiko daugiau pamatyti, bijojau 
paklysti. 

Plentas pilnas mašinų 
judančių į vakarus, rytus. Nauji 
kareivių daliniai, ir kar ta is 
matau tankus, sanitarines ma
šinas, skubančias Rygos link. 
Laukuose siūbuoja rugiai, ūki
ninkas galanda dalgį — ru
giapjūtė? Kaip gera vėl grįžti 
namo. matyti savo žmones. 

suprasti ką jie kalba... Kokia 
brangi tėviškė, Lietuva: 

Kėdainiai. Dar tik keletas 
kilometrų ir kelionė jau beveik 
baigta. Geležinkelio linija jau 
sutvarkyta. Dar tik keletą va
landų... 

Trys dienos poilsio ir vėl į 
komendantūrą. Šiandien ko
mendantas darys pranešimą 
apie geležinkelio apsaugą: kas 
saugos, kur ir kaip. 

Išsklaidytos Plechavičiaus 
armijos sugautieji lietuviai ne
bus siunčiami į frontą, bet sau
gos geležinkelį. Sargybos iš 3-5 
asmenų išdėstytos tam tikrais 
nuotoliais viena nuo kitos, gerai 
ginkluoti tikrins bėgius, ieškos 
sprogmenų. Sargybos pradeda 
pavojingą darbą, koordinuos 
tarp savęs ir kas keturias valan
das skambins budinčiam ko
mendantūroj. 

Naktis. Turiu budėti 24 
valandas. Nėra pakaitos, trūks
ta žmonių. Lauke bjaurus oras, 
lynoja, kaukia vėjas. Valandos 
bėga. Skambinu artimiausiai 
geležinkelio sargybai, nėra at
sakymo, skambinu kitoms — 
vaškas tvarkoj. Trečia valanda 
ryto ir vis dar nėra jokio pra
nešimo iš pirmos sargybos. 
Paskutinis pranešimas apie 
padėtį gautas apie 10 valandą 
vakaro. Telefonas. Klausau, gir
džiu triukšmą, riksmus ir vis
kas staiga nutyla... Skambinu 
komendantui, niekas neatsako. 
Ką dabar daryti? Vienintelė 
išeitis — pavojaus signalo myg
tukas. 

Sunkvežimis pilnas karei
vių sustoja prie komendantūros. 
Puskarininkiui išaiškinu pa
dėtį. Vienas iš kareivių laikinai 
perima budėjimą. Aš. kaip 
vertėjas, turiu važiuoti su jais. 

Nuotolis iki būstinės maž
daug 5 kilometrai. Sunkvežimis 
didina greitį, skriejam. Matyti 
būstinė — mirtina tyla. Maža 
elektros lemputė žybčioja, 
siūbuoja, durys atdaros... 

Kareiviai veržiasi vidun — 
tuščia, kitas kambarys uždary
tas. Atidarom: sienos aptašky
tos krauju, keturi kūnai su
mesti vienas ant kito. Kraujas 
visur... Blogas kvapas, baisus 
vaizdas: kraujuotos sienos, 
kulkų suraižvti kūnai... 

ŽVĖRIŠKAI PATENKINTA LINČIUOTOJŲ MINIA 
Pastaruoju metu daug kal

bama apie vieną skaudžiausių 
visoje Amerikos istorijoje ir jos 
demokratijos kūrimo eigoje vy
kusių kruvinų nus ika l t imų 
prieš žmoniją — linčą. Aukų 
atminimui ir pagerbimui Chi-
cago Historical Society pristato 
parodą „Be pasigailėjimo: lin-
čiavimo fotografija Amerikoje" 
(„Without Sanctuary: Lynching 
Photography in America". 

Nuo 1882 iki 1968 metų 
buvo nulinčiuota beveik 5,000 
afroamerikiečių, t a ip pat ir 
įvairių tautybių imigrantų. Ta 
pati Amerika -— tik prieš keletą 
dešimtmečių. Parodoje neap
t ikau lietuvių linčo atvejų, bet 
jų neabejotinai ta ip pat būta. 
Vėliau pavyko ras t i laikraštyje 
..The Indianapol is S tar" pa
skelbtą straipsnį ..Capital pun-
ishment in Indiana", kuriame 
buvo pateikta ne tik Indiana 
valstijos mirties bausmių, bet 
ir linčo statistika. Ten rašoma: 
„Pagal tur imą informaciją, 
daugiau nei 30 procentų nu-
linčiuotųjų Indianoje buvo vie
t in ia i . 17 procentų buvo iš 
Kentucky. Apie 10 procentų 
buvo gimę ne Amerikoje, įskai
t an t Peter Jankovvski, lietuvį, 
Romos kataliką, kuris buvo 
nul inčiuotas 1926 metais už 
nužudymą apiplėšimo metu" 

Paroda atskleidžia keturias
dešimties nulmeiuotųjų istori
jas , kur ias vaizdžiai perteikia 
nuo t raukos ir a tv i rukai iš 
J ames Ailen boi John Little 
firid sur inktos kolekcijos. 

„Vaizdinguose" paveikslėliuose 
su kraupulį keliančiais „links
mais" prierašais, linkėjimais ar 
detalizuotais paaiškinimais už
fiksuotos kažkieno tėvų, seserų, 
brolių, vaikų ar draugų žiaurios 
žmogžudytės. Dalis paveikslėlių 
paspalvinti ar ant jų pažymėtas 
kryželiu paprastai besišypsan
tis šios nuotraukos savininkas 
ir egzekucijos „spektaklio" da
lyvis. Šalia vienos nuotraukų, 
kurioje ant stulpo pakabintas 
apdegęs juodaodžio žmogaus 
lavonas „puikuojasi" užrašas: 
„Mieli tėveliai, štai kokį bar-
b e k i u turėjome praeitą sa
vaitę". .. Tokiomis nuotraukomis 
buvo madinga girtis, dalintis ar 
siųsti kaip relikviją savo 
draugams ar artimiesiems. 

Vienoje iš nuotraukų nufo
tografuota ant tilto pakar ta 
motina ir septynmetis jos sū
nus. Tiesa, fotografas pasirinko 
užfiksuoti ne motinos ir sūnaus 
veidus, bet į priešingą pusę 
atsisukusios įnirtusios ir kartu 
džiaugsmingai nusiteikusios 
minios, susispietusios ant eg
zekucijos tilto, išraiškas. Tuo
met tai turėjo praktinę naudą — 
svarbi buvo ne auka. bet jos 
budelis, kuris vėliau galėjo gir
t is ir rodyti savo patenkintą, 
ekstazės apimtą veidą toje nuo
traukoje šalia nulinčiuotų pa
karuoklių. Dabar tai įgavo kitą 
prasmę — atėję mes norime 
pažvelgti j jo sužvėrėjusią iš
raišką. ; žmogaus žiauriąją pri
gimties pusę, į pačius save. 
Tačiau Kaip hnčo įrodymas 

išliko ne tik nuotraukos, bet ir 
kankinimo ar žudymo prie
monės bei nulinčiuotųjų daik
tai. Šalia vienos iš nuotraukų 
padėta virve, kuria buvo pakar
tas nuotraukoje užfiksuotas vy
riškis. Prie kitos nuotraukos 
prilipdyta nužudytosios plaukų 
sruoga. Koks žvėriškumas turi 
būti užvaldęs, kad nužudytum 
žmogų, nusifotografuotum prie 
jo kūno ir dar nusikirptum jo 
plaukų sruogą atminimui? 

Juodaodžiai buvo sukaus
tyti siaubo Linčo istorijos bei 
per baltaodžių rankas keliau
jantys egzekucijų vaizdai bei 
įrodymai daugelį jų privertė 
palikti pietines valstijas, mig
ruoti į Šiaurę, stiprinti savo 
bendruomenes ir pradėti pro
testus prieš Hnčiavimą. Dalis 
parodos „Be pasigailėjimo" 
skirta atminti tuos, kur ie kovo
jo prieš linčo žiaurumus Viena 
garsiausių aktyvisčių ir „anti-
linčo" judėjimo pradininkių 
buvo juodaode žurnaliste Ida B. 
Wells. prie kurios prisidėjo 
afroamerikiečių spauda. ..Na
tional Association for the 
Advencement of Colored People" 
ir „Association of Southern 
Women to Prevent Lynching". 

Paskutine parodos sale 
skirta keturiolikmečio čika-
giečio Emmett Till žiaurios 
žmogžudystes istorijai Juodao
džio berniuko, kuris buvo nu
žudytas tik del to, jog parduo
tuvėje sušvilpė baltaodės mo
ters pusėn. Jo veidas prieš 
mirtį buvo sumaitotas i neat

pažįstamą masę. 
Ši paroda turėtų padėti mums 

prisiminti tuos, kurie dėl žmoni
jos žiaurumo beprasmiškai pra
rado savo gyvybes. „Ir svarbu 
suvokti, jog ši Amerikos istori
jos dalis, apie kurią mes vis dar 
mažai kalbame, turi įtakos mū
sų visuomenei ir šiandien", — in
terviu sakė Chicago Historical 
Society prezidentas Lonnie Bunch. 

Kiek tie klaikūs ir absurdiš
ki linčo vaizdai realiai paliečia 
mūsų sąmonę, kai kas dieną 
esame pripratę patogiai pietau
dami žvelgti į karo. terorizmo, 
bado ar ligų aukas televizoriaus 
ekrane0 Šalia manęs parodoje 
vaikščiojusi jauna baltaodžių 
porelė be perstojo linksmai 
plepėjo apie savo draugus, tėvus 
ir studijas, protarpiais flirtuo
dami kvatojo. Du juodaodžiai 
studentai praeidami prieš 
kiekvieną nuotrauką kažką 
intensyviai žymėjosi savo už
rašuose, lyg stropiai atlikdami 
mokytojų užduotus namų dar
bus. Jauna mama, kartkartėm 
užmesdama žvilgsnį į nuo
traukas, čiauškėjo su savo ve
žimėlyje nerimstančiu kūdikiu. 
Dar keletas smalsių turistų. 

„Mes kartu su tavim mato
me tuos pačius mirusius kūnus, 
tuos pačius sugriautus namus" 
— rašė Virginia Woolf, tikė
dama, jog kartu patirtas sukrė
timas žvelgiant į nuotraukas su 
karo metu sumaitotais kūnais 
negali nesuvienyti „geros va
lios" žmonių. 

Monika Bončkutė 
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Pasaulio naujienos 
{Remtame AFP, Reuters. AP. frttertaje, ITAR-TASS. BNS 

žjnių agemfr-ų pranešimais; 

EUROPA 

LONDONAS 
Pirmas įtariamasis, Didžio

joje Britanijoje apkaltintas del 
mėginimų liepos 21-ąją susprog
dinti Londone keturias bombas, 
ketvirtadienį pasirodė teisme ir 
buvo grąžintas kardomajam ka
linimui iki rugpjūčio 11 d. 23 
metų Ismael Abdurahman ap
kalt intas vadovaujantis kovos 
su terorizmu įstatymais. J is , 
kaip įtariama, turėjo informaci
jos, kuri gali būti naudinga ko
vojant su terorizmu, tačiau ją 
nuslėpė nuo policijos. Tuo tarpu 
praėjus lygiai keturioms savai
tėms po kruvinų išpuolių Lon
done, į miesto gatves išėjo tūks
tančiai policininkų, dalyvaujan
čių saugumo operacijoje, kuria 
siekiama nuraminti londo-
niečius. 

PARYŽIUS 
Pietų Korėjos mokslininkai 

paskelbė pirmą kartą pasaulyje 
sėkmingai klonavę šunį ir, pasi
naudodami tokiomis pačiomis 
technologijomis kaip avies Dolly 
atveju, sukūrę trejų metų afga
nų kurto „kopiją". Klonuotam 
kurtui buvo duotas Snuppy var
das. Snuppy, kurio kailis yra 
juodos, rusvos ir baltos spalvų, 
yra genetiškai identiškas savo 
tėvui. Naudojant somatinių ląs
telių branduolių perkėlimo 
technologiją, iš kiaušinėlio pa
šalinamas jo branduolys, kuris 
pakeičiamas iš gyvūno, kurį no
rima klonuoti, somatinės kūno 
ląstelės paimtu branduoliu. Ta
da kiaušinėlis su pakeistu bran
duoliu apdorojamas chemika
lais, kad pradėtų dalytis. Susi
daręs ląstelių kamuolėlis yra 
perkeliamas į surogatinės moti
nos gimdą. 

ANKARA 
Turkijos premjeras Recep 

Tayyip Erdogan sakė. kad jo ša
lis negali sutikti su jokiomis 
naujomis sąlygomis dėl narys
tės Europos Sąjungoje (ES) de
rybų pradžios, kuri numatyta 
spalio 3 dieną. Pirmą kartą vie
šai komentuodamas Prancūzi
jos premjero Dominiąue de Vil-

lepin teiginį, kad Ankara turi 
pripažinti ES narę Kiprą ir kad 
tik tada bus galima pradėti de
rybas dėl Turkijos narystės ES, 
R. T. Erdogan sakė: „Mus nuliū
dino prancūzų premjero ir pre
zidento pareiškimai". Prancūzi
ja, kaip ir Kipras, gali blokuoti 
derybų pradžią, nes joms iš pra
džių turi pritarti visos 25 ES 
narės. D. de Villepin sakė, kad 
Prancūzija dėl savo pozicijos nu
spręs po rugsėjį įvyksiančio ben
drijos užsienio reikalų ministrų 
susitikimo. 

reigūnais. J a u ketvirtą kartą 
kosmose skriejanti amerikietė 
sakė esanti įsitikinusi, jog rei
kia saugoti ir Žemes atmosferą: 
„Atmosfera atrodo, kaip kiauši
nio kevalas, tokia plonytė. Aki
vaizdu, kad turime ne taip j au 
daug oro. turime jį saugoti". 

RUSIJA 

JAV 

NEW YORK 
Bombos, kurias liepos 7 die

ną trijuose Londono metropoli
teno traukiniuose ir autobuse 
susprogdino mirtininkai, buvo 
padarytos iš tokių paprastų me
džiagų kaip plaukų šviesinimo 
priemonė, be to, trys iš jų tik
riausiai buvo susprogdintos pa
skambinus mobiliaisiais telefo
nais, paskelbė New York polici
jos viršininkas Raymond Kelly. 
Išpuolių metu panaudotos sa
vadarbės bombos iki liepos 7-
osios buvo saugomos šaldytuve 
viename bute Šiaurės Anglijoje, 
o į stotį prie Londono buvo atga
bentos šaldymo konteineriuose. 
„Bombos gaminimo 'receptas', 
deja, internete yra toks pat pri
einamas kaip ir maltos mėsos 
kepsnio receptas". R. Kelly žo
džius citavo „The New York 
Times". 

HOUSTON 
Erdvėlaivio ..Discovery" va

dė Eileen Collins sakė, kad as
tronautai mato daugybę nunio
kotos aplinkos vietų Žemėje, ir 
ragino daugiau skirti dėmesio 
gamtos išteklių išsaugojimui. 
Tokie jos komentarai nuaidėjo 
tuo metu. kad NASA vadovai 
svarstė, ar nereikėtų dar kartą 
išleisti astronautą į atvirą kos
mosą, kad pataisytų dar vieną 
termoizoliacinės dangos defek
tą. „Kartais matoma erozija, 
kartais — išnaikinti miškai. Kai 
kuriose pasaulio dalyse tokie 
vaizdai labai išplitę", sake E. 
Collins pokalbyje su japonų pa-

MASKVA 
Rusijos Valstybės Dūmos vi

cepirmininkas Vladimir Žiri-
novskij mano, jog Latvijos val
džiai nepavyks išsireikalauti , 
kad Rusija kompensuotų žalą, 
kurią, jos manymu, respublikai 
padarė komunistinis režimas. 
„Nieko jie nepasieks, visa tai 
nesąmone. Ką jie ten prisimena 
sovietmetį, geriau tegul prisi
mena Rusijos imperiją ir pa
skaičiuoja už 200 metų. Ir tuo
met pamatysim, kad jie mums 
skolingi", pareiškė Liberalų de
mokratų partijos vadovas. „Jo
kios žalos nebuvo. Mes galime 
paskaičiuoti, kiek buvo įdėta pi
nigų, kiek mes ten nutiesėme 
kelių, pastatėme gamyklų, mo
kyklų, institutų. Mes galėjome 
tvarkytis Latvijoje kaip pano
rėję, bet mes jai padėjome ir plė
tojome kaip Rusijos imperijos 
dalį", sake buvęs Dūmos pirmi
ninkas. 

ARTIMIEJI RYTAI 

BAGHDAD 
Irakas bus par lament inė 

respublika, kurios min i s t ras 
pirmininkas turės plačius įga
liojimus, o prezidentas atliks la
biau reprezentacines funkcijas, 
numatoma šiuo metu svarsto
mame naujosios šalies konstitu
cijos projekte. Konstitucijos pro
jektas turėtų būti parengtas iki 
rugpjūčio 15 d. ir pateiktas pa
tvirtinti referendume spalio vi
duryje. Buvusio ministro pirmi
ninko Iyad Allavvi partijos par
lamentaras Thamer Ai-Ghad-
ban sakė. kad projekto rengėjai 
susi tarė dėl sistemos, kuri 
.smarkiai , sust ipr intų demo
kratiją ir užkirstų kelią dikta
tūros sugrįžimui". 

Įvairios sporto žinios DRAUGAS, 2005 m. rugpjūčio 5 d., penktadienis 

„Europinis nedarbas" Lietuvoje: ar t o išvengsime? 
Atkelta iš 1 psl. 
kainos rinką, kuri yra svarbus 
makroekonominis privalumas 
reaguojant į vidaus ir išorės 
veiksnius. 

Kolektyvinės sutartys re
miasi ydingomis prielaidomis, 
kad darbuotojų interesai vieno
di ir kad darbuotojai „vienijasi 
prieš darbdavius", o pagrindinė 
kolektyvinių sutarčių jėga yra 
valstybės suteikta prievarta. 

Tokios teorinės prielaidos 
lemia, kad be kolektyvinės su
tart ies darbuotojas su darbda
viu negali asmeniškai susitarti 
dėl labai asmeniškų ir svarbių 
darbuotojo motyvacijai aplinky
bių — nustatant darbo (pamai
nų) grafikus, įvedant suminę 
darbo laiko apskaitą, nustatant 
pertraukas pailsėti ir pavalgyti, 
organizuojant darbo apmokėji
mą, suteikiant nemokamas 
atostogas dėl kitų, nei numaty
ta Darbo kodekse priežasčių, 
sudarant visiškos materialinės 
atsakomybės sutartis ir kita. 

Nesant kolektyvinės sutarties 
darbdaviui ir darbuotojui ge
riausiu atveju tenka gudrauti, 
kaip apeiti įstatymą. 

Darbo laikas, deja. taip pat 
priklauso nuo kolektyvinių su
tarčių. Didžioji Britanija. į ku
rią plūsta lietuviai, bene akty
viausiai gynė galimybę netai
kyti darbuotojo pageidavimu 48 
valandų darbo savaitės limito 
svarstant ES darbo laiko direk
tyvą. Lietuviai balsuoja kojomis 
ir lagaminais — noras uždirbti 
daugiau ir prisiimti kitokį nei 
Lietuvos nustatomas darbo va
landų režimas daugeliui pasi
rodė priimtinesnis. 

Lietuvos Vyriausybe nepa
laikė Didžiosios Britanijos ini
ciatyvos, motyvuodama tuo, jog 
darbo santykių kultūra Lietu
voje nepakankama, kad būtų 
leidžiama laisviau susitarti dėl 
darbo valandų. Lietuviai pasi
rinko „nekultūringuosius" ang
lus. Taigi ES ir vėl įduoda ko-
lektvvines sutar t is adminis

truojančioms profsąjungoms va
lią spręsti apie kiekvieno dar
buotojo norą ir galimybę dirbti 
daugiau. 

Darbo santykių reguliavi
mas, nustatantis , kokią darbo 
sutartį galima sudaryti, po kiek 
dienų imti atostogas, kiek va
landų dirbti, kiek mažiausiai 
gauti, deja, yra labai svarbi mo
tyvacija, kokioje įmonėje ir vals
tybėje dirbti. 

Lietuvos valdžios požiūris 
yra akivaizdus ir, deja, progno
zuojamas — darbo santykių 
perreguliavimo žala ignoruoja
ma, į asmeninius darbuotojo no
rus atžvelgianti atmosfera kal
t inama išnaudojimu — svar
biausia, išlieka pigi pol'tine pa
roda. O kovos su tradiciniu ne
darbu kareiviai visuomet ras 
naują „karą". 

Autorius yra Lietuvos laisvosios 
rinkos instituto (LLRI) ekspertas. 
Šis komentaras yra ,.Eltos" ir LLRI 
bendro projekto dalis. 

Dubingiai galėjo būti Radvilų tėvon i ja 
Atkelta iš 1 psl. 
perlaidoti buvusiosios evangeli
kų reformatų bažnyčios vietoje 
įrengtoje kapavietėje. 

Dubingių piliavietės tyri
mus numatoma pratęsti ir 2006 
metais. Atidengtiems mūrams 
uždengti nuo aplinkos poveikio, 
pasak archeologų. Vyriausybės 
prašoma keliasdešimties tūks
tančių litų. 

Pasak istorikų, lietuvių kil
mės didikų Radvilų gimine iški
lo XVI a. pradžioje ir Lietuvos 
didikų gyvenime dominavo iki 
XVII a. pirmos pusės Nors vė

liau ją nurungė didikai Pacai, 
tačiau iki pat XVIII a. pabaigos 
Radvilų įtaka buvo didžiulė. 

Istorikų teigimu. Radvilos 
yra kilę iš Kernavės apylinkių. 
Astikų gimines. Radvila Astikas 
istoriniuose šaltiniuose paminė
tas 1477-aisiais. Nuo 1547 m. 
Radvilos turėjo Romos imperijos 
kunigaikščių titulą. Iš viso šioje 
giminėje suskaičiuojama beveik 
350 narių. 

Radvilų giminei jos klestėji
mo laikotarpiu turtais nebuvę 
lygios Europoje. Radvilo? v.ilrįp 
23 pilis. 426 miestus ir mieste

lius, per 2,000 dvarų, daugiau 
kaip 10,000 kaimų. J ie turėjo 
atskirą kariuomenę, kuri kar
tais būdavo pajėgesnė už viso 
krašto kariuomenę. 

Iš visos Radvilų giminės žy
miausias buvo Mikalojus Rad
vila Juodasis (1515-1565), ne 
tik užėmęs svarbiausius valsty
bes postus — buvęs Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštystės (LDK) 
kancleris ir Vilniaus vaivada bei 
Livonijos vietininkas, bet ir fak-
tiškasis Lietuvos valdovas, taip 
niekada ir nevainikuotas karą-

LIETUVIAI 
TAPO NUGALĖTOJAIS 

BURINIŲ LAIVŲ REGATOJE 
Kaip praneša Elta (rug

pjūčio 3 d.), Lietuvos buriuotojų 
įgula su burlaiviu „Oz" iškovojo 
pergalę savo klasėje, tris dienas, 
JAV vykusioje 29-ojoje burinių 
laivų regatoje „Around Long 
Island Regatta". 

Buvusio kauniečio Dariaus 
Pelėdos vadovaujama, septynių 
narių lietuvių įgula su 30 pėdų 
ilgio burlaiviu savo klasėje ap
lenkė kitas penkias jachtas. Iš 
viso šiemet regatoje , Around 
Long Island" dalyvavo 80 laivų, 
kurie varžėsi dešimtyje skirtin
gų klasių. 

Nugalėtojų komandą suda
rė, New York valstijoje gyve
nantys buriuotojai: buvęs šakie
t i s Vaidas Sederevičius, vil
niečiai Siga Mikoliunaitė, Na
rūnas Bukauskas ir Martynas 
Maksimovas, kaunietis Tomas 
Vitulskis bei Connecticut valsti
joje gyvenantis, buvęs vilnietis 
Rytis Varnas. Kapitono D. Pe
lėdos nuomone, jo įgula, nors ir 
ne turėdama gero pasirengimo, 
dirbo puikiai. 

Kas 3-4 valandas pasikeis
dami, ,,Oz" jachtą vairavo visi 
įgulos nariai. Beje, D. Pelėda 
plaukioti laivais pradėjo 1986 
metais, dažnai iškeliaudavo į 
atvirą jūrą kar tu su draugais 
Narūnu ir Arūnu Bukauskais. 
Kai 1989 m. pirmąkart Lietuvos 
buriavimo istorijoje trys jachtos 
— „Lietuva", „Audra" ir „Dai
lė" — atplaukė į JAV, o paskui 
grįžo namo, su „Audra" į Lie
tuvą išplaukė ir Darius. Tai bu
vo pirmoji jo ilga kelionė, užtru
kusi visą mėnesį. Po jos praėjus 
3 metams, D. Pelėda nusipirko 
savo burlaivį, kurį remontavo 
net 7 metus. 

„Savo laivu plaukioju jau 
ketvertą metų, ir j au antrus 
metus su lietuviais draugais 
dalyvaujame šiose varžybose. 
Pernai lietuvių komanda gavo 
paskatinamąjį prizą už tai, kad 
pirma kirto starto liniją, o šiais 
metais laimėjimas daug dides
nis", — džiaugėsi jachtos kapi
tonas. 

PENKIAKOVININKAS 
NEGALĖS DALYVAUTI 

ČEMPIONATE 
Lietuvos penkiakovininkas 

Andrejus Zadneprovskis nega
lės ginti pernai Maskvoje iško
voto pasaulio čempiono titulo. 
Olimpinis vicečempionas treni
ruotės metu susižeidė, todėl yra 
pr ivers tas praleisti ketvir ta
dienį Varšuvoje prasidėjusį 
pasaul io šiuolaikinės penkia
kovės čempionatą. 

A. Zadneprovskis t r aumą 
pa tyrė per jojimo t reni ruotę 
Vilniuje. Šokant per kliūtį, 30 
metų amžiaus vilnietis kr i to 
ka r tu su žirgu ir susilaužė rak
tikaulį. 

A. Zadneprovskis tu rės 

praleisti ir rugpjūčio 20-21 d. 
Švedijoje vyksiančias pasaulio 
taures finalines varžybas. Pa
saulio pirmenybėse Lenkijoje 
Lietuvai atstovauja pasaulio 
taurės laimėtojas ir t r iskar t 
Europos čempionas Edvinas 
Krungolcas, Jus t inas Kinderis 
(abu vilniečiai), Vytas Stanis
lovams (Kaunas) bei neseniai 
pasaulio jaunimo (iki 21 m.) 
čempionate ketvirtąją vietą 
užėmusi Laura Asadauskaitė 

Pasaulio čempionate daly
vaus 96 vyrai ir 66 moterys iš 
37 valstybių. 

(Elta) 

LIETUVIS ANTRĄKART 
TAPO EUROPOS 

ČEMPIONU 
Prancūzijos mieste Lyon 

vykusiame 54-ajame Europos 
greituminių automodelių čem
pionate vilnietis Artūras Pil
velis pakartojo 2003 metų pa
siekimą ir antrąkart, tapo 
Europos žemyno čempionu. J is 
nugalėjo 3,5 kub. cm variklių 
klasėje, kartu pasiekęs naują 
Mikokso trasos rekordą — 
246,241 km/h. 

38 metų amžiaus A. Pilvelis 
pirmą karta Europos čempionu 
tapo prieš dvejus metus Jaro-
slavoje vykusiame čempionate. 
„Laimėti norisi visada, o šiemet 
pasitikėjimo savimi įgavau po 
pergalių Estijos ir Lietuvos 
'Grand Prix varžybose", — pa
sakojo čempionas. 

Lietuvos atstovai Lyon 
mieste iškovojo dar du meda
lius. Sidabro medalį 5 kub. cm 
klasėje laimėjo Edvardas Šte-
lingas '296,812 km/h), o toje 
pačioje 3,5 kub . cm klasėje 
trečiąją vietą iškovojo Daiva 
Amšiejūtė i241,487 km/h). Be 
to, A. Pilvelio sūnus Marius 
šioje klasėje užėmė penktąją 
vietą. 

Komandų įskaitoje Lietuva 
pelnė 972 t a škus ir užėmė 
ketvirtąją vietą po Šveicarijos 
(1,249), Švedijos (1,168) ir 
Estijos (1,115) automodeliuoto-
jų. Čempionate dalyvavo dvy
likos Europos valstybių atsto
vai. 

(Elta) 

SKELBIMAI 
PASLAUGOS IŠNUOMOJA 

STATE FARM 
INSURANCE 

M TOMOBILIO, 
IMMĮj , SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas F-rank Zapolis (versle 49 metai) 
Off Mgr Aukse S. Kane. 
Vilma Jaruliene. 
Virginija Smuikaitiene 
kalba lietuviškai 

FRANK Z A POLIS 
3208 1/2 Uest 95th St., 

Kversreen Park. II. 60805 
Tel. -08-4M-8654 773-581-X*>54 

VV'oodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— S670-S7I0; 

2mieg. — S770-S810. 
1 mėnuo nemokamai. 

Tel. 630-910-0644. Janą. 

AtA 
KAZIUI MALDĖNUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną GENU
TĘ, dukrą RAMUNĘ su šeima, sūnų KĘSTUTĮ 
su šeima ir visus artimuosius. 

Liucija Beržinskienė 
Angelė Zarr su šeima 

Pagrobė milijoną eurų 
Korsikoje, panaudojus gra

natsvaidį, buvo apiplėšta inka
satorių mašina. Kaip pranešė 
Prancūzijos policija, nusikalti
mas buvo padarytas salos šiau
rėje netoli Penta di Kasinkos 
miestelio. 

Furgoną pinigams gabenti 
užblokavo du išvakarėse pa
vogti automobiliai. Po to šeši 
nusikaltėliai, iš kurių vienas 
buvo ginkluotas granatsvai 
džiu, apsupo šarvuotą furgoną 
ir pareikalavo, kad neginkluoti 

inkasatoriai a t idarytų duris 
Inkasatoriai pakluso šiam 
reikalavimui. 

Policijos duomenimis, už
puolikai buvo puikiai infor
muoti ne tik apie gabenamus 
pinigus, bet net ir apie tai. j 
kuriuos maišus sudėtos stam
bios kupiūros. Furgonas vežė 
kelių didelių parduotuvių die
nos įplaukas. 

Piktadariai pagrobė apie 
milijoną eurų. 

(Elta) 

Senutė baigė universitetą 
80 metų amžiaus i talė 

Anna Capone su pagyrimu 
baigė Neapolio universitetą. 
Studentės diplominio darbo te
ma susijusi su jos profesija, 
kuriai moteris paskyrė visą 
savo gyvenimą. 

Absolventė, kelis dešimt

mečius dirbusi pradinės mokyk
los mokytoja, apgynė diplominį 
darbą „Giusepe Lombardo Ra-
dice švietimo principai". Egza
minų kolegijos nariai nuspren
dė skirti A. Capone aukščiausią 
— 110 taškų įvertinimą. 

ITAR — T A S S — E L T A 

Automobilis įsirėžė į 
restoraną „Autoavarija // 

Santjago mieste neseniai 
duris atvėręs restoranas, pava
dintas „Autoavarija", turėjo 
užsidaryti, kai į jį įsirėžė maši
na. Vairuotojas šlapiame kelyje 
nesuvaldė savo automobilio ir 
trenkėsi tiesiai į restorano įėji
mą. 

Savininkė Nancy Araya tei
gė sugalvojusi restoranui tokį 

pavadinimą, nes rajone, kur jis 
įsikūręs, įvyksta daug automo
bilių avarijų. 

„Tai neįtikėtina. Tai juoda
sis humoras, kad automobilis 
įsirėžė į Autoavariją'". — teigė 
ji laikraščiui ,,Las Ultimas 
Noticias". 

Per incidentą niekas nenu
kentėjo. (Eltat 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE D R . J. A D O M A V I Č I U S 
IR jo „KV IESLYS SVEIKATON / / 

BRIGHTON PARK APYLINKĖS LB 
valdyba ir talkininkai ruošia 
pietus „Margučio II" paramai. 
Renginys vyks sekmadienį, rug
pjūčio 7 d., po 10 v.r. lietuviškų 
šv. Mišių, Švč. M. Marijos Ne
kalto Prasidėjimo parapijos Mo-
zerio salėje, 4420 S. Fairfield 
Ave. Bus renkamos aukos tam 
pačiam tikslui. Salė bus vėsina
ma, tad neteks patirti karščio. 
Visi remkime savo seniausią 
lietuvišką radijo laidą. 

ŠILUVOS MARIJOS ŠVENTĖ BUS 
sekmadienį, rugsėjo 11 d. Ne
kal ta i Pradėtosios Marijos 
šventovėje, Pu tnam, Connec-
ticut. Praves pranciškonas tė
vas Petras Šarka, OFM. Dienos 
programa: 10 v.r. - registracija, 
klausomos išpažintys, 11 v.r. -
šv. Mišios ir homilija. 12 v.p.p. -
pietūs, 1:15 v.p.p. - konferenci
ja , procesija su rožančiaus 
malda vienuolyno sodyboje, Švč. 
Sakramento adoracija ir palai
minimas. Pranešti iki rugsėjo 5 
d. telefonu 860-928-7955. Visi 
kviečiami. 

SEKMADIENĮ, RUGPJŪČIO 14 D., 
12 v.p.p. kviečiame visus į nuo
taikingą ir įspūdingą Jūros šau
lių vasaros pasilinksminimą Atei
tininkų ąžuolyne, 12690 S. Ar
cher, Lemont. Muzika, maistu 
ir gera nuotaika tikrai nenusi
vilsite - tą jums pažada gen. T. 
Daukanto jūros šaulių kuopa. In-
formacija.telefonu 773-523-7205. 

ŽIBUTĖ BRINKiENĖ ATVYKSTA 
iš California į Lietuviškų studi
jų savaitę Dainavoje, kur rug
pjūčio 23 d., antradienį, savo 
paskaitoje nagrinės Lietuvių 
fronto bičiulių veiklos gali
mybes Lietuvoje. 

RUGPJŪČIO 14 D „ SEKMADIENI 
1 v.p.p. Beverly Shores lietuvių 
klubas ruošia savo tradicinę 
gegužinę. Kaip ir kiekvienais 
metais bus skaniai paruoštų 
patiekalų ir saldumynų. Galima 
bus ir atsigaivinti, laimę iš
bandyti ir l inksmai paben
drauti . Gegužinė įvyks Beverly 
Shores, IN, Lituanicos parke 
prie ežero, kurio viduryje yra 
klubo iniciatyva ir pastangomis 
1970 m. pastatyta dailininko 
Juozo Bakio sukur ta skulptūra 
Dariaus ir Girėno skrydžiui per 
Atlantą paminėt i . Yra daug 
vietos pasis ta tyt i automobi
liams. Šiek tiek paėjus yra ir 
didysis Mičigano ežeras. Nuo
širdžiai visus kviečiame. 

„AFRIKOS SAFARIS" - VIENOS 
savaitės stovykla, kur i vyks 
rugpjūčio 15-19 dienomis nuo 9 
v.r iki 12 v.p.p. Ji skirta vai
kams nuo 3 metų iki 12 metų 
amžiaus. Tai susipažinimo su 
biblija programa Ziono lietuvių 
liuteronų parapijoje Oak Lawn. 
Prašome skambinti kun. Valdui 
Aušrai dėl informacijos 708-
422-1433. 

ŠEŠTADIENINEI ČIKAGOS LITUA-
nist inei mokyklai reikalingi 
pradinių ir vyresniųjų klasių 
mokytojai. Skambinti mokyklos 
direktorei Jū ra t e i Dovilienei 
tel. 630-832-6331. arba direk
tores pavaduotojai Laimai Apa-
navičienei, tel. 708-361-5545. 

Ieško art imųjų 
I 1 
Jeronimas Burokas, gyvenantis 
Rasytės g. 34-45. Kaune 48116, 
ieško draugų Arūno ir Neruno 
Bukauskų, gyvenančių JAV 
Jie dabar turėtų būti maždaug 

metų. 1992 m. jie gyveno 
rnin valstijoje, JAV. 

Skelbimas 

• Amerikos l i e tuv ių radi
jas , vad. Anatolijus Siutas — 
kiekvieną sekmadieni 7 v.r. 
per WCEV 14.50 AM. Tel. 
773-847-4903, adresas 4459 
S. Francisco. Chicago, IL 60632 

ARTĖJA GRAŽI VASAROS ŠVENTE 
Žolinė. Rugpjūčio 14 d., sekma
dienį, palaimintojo Jurgio Ma
tulaičio misijos bažnyčioje, Le
mont, bus šventinami žolynai. 
O tuoj pat po 11 v.r. šv Mišių 
Lemont apylinkės valdyba 
kviečia visus į kermošių-ge-
gužinę. Be gardžių užkandžių ir 
gaivių gėrimų, gegužinėje 
visažinė žolininkė patars kaip ir 
nuo kokių negalavimų vartoti 
įvairiausias žoleles. Bus užsi
ėmimo ir vaikučiams. Atvykite 
su visa šeima. 

ŽIDINIO PAMALDOS, ŠV. MIŠIŲ 
auka ir rožinis, yra rengiamos 
šeštadienį, rugpjūčio 6 d., 8 v.r. 
pal. Jurgio Matulaičio misijos 
šventovėje Lemont, IL. Tą dieną 
yra švenčiamas Kristaus atsi
mainymas ant Taboro kalno. 
Visi nuoširdžiai kviečiami pa
maldose dalyvauti. 

LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
institutas rengia tautinių šokių 
mokytojų kursus 2005 m. rug
pjūčio 14-18 dienomis Dainavos 
stovyklavietėje, Manchester, 
MI. Kursų programoje kalbė
simės apie ateinančią šokių 
šventę, instituto suvažiavimą ir 
dalinsimės žiniomis apie tau
tinius šokius. Daugiau informa
cijos suteiks Nijolė Pupienė, 
7355 S. Whipple, Chicago. IL 
60629, tel. 773-436-7343. 

AKADEMIKŲ SKAUTŲ (JAV IR 
Kanados) visuotinis suvažiavi
mas įvyks šių metų rugpjūčio 
12-14 dienomis New Glarus, 
Wiscounsin. šveicariškame 
miestelyje. Dalyvauti kviečiami 
visi lygiateisiai ASS nariai ir 
kandidatai , susimokėję 2005 
metų nario mokestį bei jų šeimų 
nariai ir svečiai, kurie domisi 
akademikų veikla. Visi malo
niai kviečiami ir nuoširdžiai 
laukiami. Registracijos formas, 
kar tu su mokesčiu, prašome 
atsiųsti iki liepos 30 d. Regis
tracijos formas ir mokesčio če
kius prašome siųsti adresu: fil. 
Vytenis Kirvelaitis, I Custer, 
Lemont, IL 60439. Daugiau 
informacijos telefonu: 630-853-
5650, Vytenis. 

ARTĖJA „DRAUGO" VASAROS 
gegužinė, kuri įvyks rugpjūčio 
21 d., sekmadienį, tėvų mari
jonų sodelyje. Tai kasmetinė 
tradicinė ..Draugo" organizuoja
ma gegužinė į kurią susirenka 
daugybė žmonių pasilinksminti. 
O gal nori te J ū s . gerbiami 
skaitytojai, pasirodyti gegužinė
je - padainuoti, pašokti, ar paš
maikštauti? Mes kviečiame 
visus norinčius prisidėti talka 
bei dalyvavimu, skambinti Ma
rytei Remienei, tel. 708-562-
1448. Gegužinėje šokiams gros 
Algimantas Barniškis. .Bus ir 
prekybininkų, kurie gegužinės 
lankytojams siūlys savo pa
veikslus, l ietuviškas kompak
tines plokšteles, medų ir kt. 
Nepamirškite, kad Jus galite 
išlošti loterijoje, kuriai laimi
kius gausiai aukoja nuolatiniai 
ir ištikimieji ..Draugo" skaityto
jai. Vaikučiams gi, bus žaidimai 
ir konkursai . Lauksime visų 
atvykstant! 

Turbūt sunku būtų rasti 
Čikagoje ar jos apylinkėse 
gyvenantį lietuvį, kuris nėra 
skaitęs dr. Jono Adomavičiaus 
sveikatos patarimų įvairiuose 
lietuviškuose laikraščiuose ar 
klausęs jo įdomių pamokymų 
mūsų radijo valandėlėse. 

Daugumas šį vyrą sutiko 
ar bendravo jo įsteigtos organi
zacijos — ALVUDo renginiuo
se arba jo namuose — Lietuvio 

sodyboje Marąuette Parke, ku
rią aiškiai gali matyti važiuo
jant California gatve, nes jos 
kieme stovi didžiulis nerūdy-
jančio plieno koplytstulpis. 

. Šiandien dr. J. Adomavi
čius, nors ir perkopęs savo 
amžiaus 90-metį, dar tebedirba: 
jo sveikatos patarimus dar vis 
skaitome spaudoje ir girdime 
lietuviškose radijo programose. 
O priedui dar pažymėtina jo 

Dr. J. Adomavičius 

rėmėjiška veikla, jo skiriami 
pinigai įvairioms premijoms, 
lietuviškoms organizacijoms. 
Apie visus dr. J . Adomavičiaus 
darbus butų galima storą kny
gą prirašyti, nes šių eilučių 
autoriui jau apie 50 metų buvo 
proga stebėti veiklą, kuri tikrai 
buvo pilna išskirtinų momentų. 

Plačiau norisi iškelti vieną 
specifinį daktaro darbą — už
simojimą, per ilgus dešimt
mečius spaudoje ar radijo ban
gomis paskelbtus sveikatos 
patarimus sudėti į knygą. Tokiu 
būdu prieš 5 metus gimė .... 
veikalas „Kvieslys sveikaton". 
Šiomis dienomis jau gavome XI 
tomą. Leidybos projektą jam 
padeda įgyvendinti „Valstiečių 
laikraštis" Lietuvoje su knygų 
vyr. redaktoriumi Jonu Švoba. 

Vienuoliktojo tomo pava
dinimas: „Sveikata — visų 
rūpestis ir darbas". Paskaity
kime, ką rašo šio tomo autorius 
jo įvade: 

„Sutvarkius aplinką ir žmo
gaus gyvenseną, sumažės šir
dies arterijų, vėžio ir kitų 
lėtinių ligų, kurios dabar žudyte 
žudo išsivysčių kraštų gyvento
jus. Nuo šių ligų mažiau kenčia 
ne taip išsivysčiusios šalys. 

Svarbiausia yra tai , kad 
gydytojai ir visuomenė ben
dromis pastangomis imtų tvar
kytis. Nerūkydami, sureguliuo
dami gimimų skaičių, saugo
damiesi nelaimingų atsitikimų, 
vengdami nesveiko maisto ir 
suliesėję greitai gėrio nepa
jusime. Tam reikia laiko. 

Visos dabartinės medicinos 
tikslas yra padėti žmonėms kuo 
ilgiau gyventi visavertį gyve
nimą. To pasieksime tada, kai 
pradėsim saugotis ligų dar svei
ki būdami. Taip saugotis pajė
gia tik normalus žmogus, 
pajėgiąs nekenkti sau, kitam ir 
aplinkai. 

Normalieji yra išmintin
gieji. J ie meta rūkyti, nesisvai-
gina, nevartoja kofeino, liesai 
valgo, nepersivalgo, nes nutuki
mas žudo širdį, smegenis ir 
prišaukia vėžį. 

Normalus žmogus žino, kad 
sveikas bus, jei nerūkys, ne
t inginiaus, valgys augalinį 
maistą ir neištvirkaus. 

Todėl visi saugokimės įvai
riopų ligų ir rūpinkimės turi
mos sveikatos gerinimu. Dėl to 
tvarkykime savo gyvenimą, 
nusiteikime būti normalūs — 
nekenkime nei sau, nei ki
tiems. 

Mokslininkai pataria, tiria, 
dirba mūsų sveikatos naudai — 
tik mes neapsileiskime ir, sveiki 
būdami, bandvkime išvengti 
ligų". 

Vienuoliktas tomas 

Šis tomas, kaip ir ankstes
nieji, gana storas — 360 psl„ 
turi kietus viršelius. Pirmąjį 
viršelį puošia dail. Jadvygos 
Paukštienės piešinys. 

Knyga turi šiuos skyrius: 
„Nuo ligų saugančių priemo
nių visuma"; „Mitybos gėrybės 
ir blogybės"; „Kad senatvė būtų 
lengvesnė"; „Strėnų skausmai"; 
„Sąnarių ligos". Šiuose sky
riuose telpa ta tematika pa
ruošti ilgesni ar trumpesni 
rašiniai, gerokai anksčiau tilpę 
lietuviškoje periodikoje arba 
skaityti per radiją. Vienas iš 
seniausiųjų tokių straipsnių 
yra paimtas iš „Draugo" dien
raščio 1956 m. gruodžio 12 d. 
laidos. Beje, iš šio dienraščio 
randame daugiausia rašinių. 
Kiti yra iš Čikagoje leisto 
„Naujienų dienraščio", „Lie
tuvių balso", „Dienovidžio", neį
vardintų radijo programų. 

Čia norisi pacituoti kelis, 
paskutiniame knygos viršelyje 

.AS Al)OMAVrČit;S 

Kvieslys 
sveikaton 

tilpusius autoriaus išminties 
žodžius: 

„Net ir Dievas yra bejėgis 
suteikti mums laimės, jei mes 
patys nesistengsime to daryti. 
Niekas mūsų nė per aguonos 
grūdą nepadarys ramesniais, 
geresniais ir žmoniškesniais, 
jei patys to nenorėsime". 

O šios knygos pradžioje 
randame tokį „auksinį" paste
bėjimą: 

„Vienas didžiausių turtų 
yra žmogaus noras veikti nie
kam neliepiant. Tokį tur tą 
kiekvienas puoselėkime savy-
je". 

Neseniai apsilankius dr. J . 
Adomavičiaus Lietuvių sody
boje ir su juo išsamiai išsi
kalbėjus sužinojome, kad XI 
tomas jau priešpaskutinis 
„Kvieslio sveikaton" serijos lei
dinys. „Dvyliktasis bus j au 
paskutinis. Jį planuojama 
išleisti šiemet prieš Kalėdas", 
— sakė nuostabusis Čikagos 
gydytojas, kuris jau daugiau 
negu pusšimtį metų gražiai 
darbuojasi lietuvių tarpe. 
„Kvieslys sveikaton" yra vienas 
iš tvirčiausių jo atminimo 
paminklų, kuris išliks ilgiems 
laikams. 

E d v a r d a s Šula i t i s 

VVAUKEGAN LAKE COUNTY LIETUVIU 
BENDRUOMENĖS GEGUŽINĖ 

Liepos 24 d. buvo pati karš
čiausia diena per paskutinius 
devynerius metus. Bet Wauke-
gan Lake County Lietuvių ben
druomenės nariai vistiek su
sirinko į metinę gegužinę Half 
Day Forest Preserve parke. 

Kaip visuomet pirmoji at
skubėjo mūsų bendruomenės 
širdis Elena Skališienė su 
meniškai paruoštais stendais ir 
kitais šventės reikmenimis. 
Ne t rukus atvyko ir kiti ge
gužinės ruošėjai. Suplevėsavo 
Lietuvos vėliava, suskambo 
Dainiaus Skripkausko paruoš
ta muzika ir pradėjo rinktis 
gegužinės dalyviai. Maloniai 
visus nustebino savo atvykimu 
Vidurio vakarų apygardos pir
mininkė Aušrelė Sakalaitė. 

Po geros valandos pavėsinė 
buvo pilna. Aplinkui šurmulia
vo vaikai , sudominti Ritos 
Marcinkevičienės suorganizuo
tais žaidimais ir džiaugėsi 
laimėtais prizais. Stalai pui
kavosi apetitą žadinančiais 

užkandžiais. 
Kaip visuomet įvyko meti

nis WLCLB susirinkimas, kuri 
pravesti sutiko Algimantas 
Marcinkevičius. Susirinkimo 
metu buvo pateiktos pirmi
ninko Algimanto Birgiolo, sek
retorės Violetos Rutkauskienės 
ir iždininko Gedimino Dama-
šiaus trumpos metų veiklos 
ataskaitos. Toliau sekė dalyvių 
pasisakymai, naujos valdybos 
rinkimai. 

Tuoj po susirinkimo ats
kubėjo „Smilgos" restorano sa
vininkai su savo gardžiais 
cepelinais. 

Besivaišinant vyko loterija, 
kurios surinktos lėšos buvo 
paskirtos mūsų lituanistinei 

Gedimino mokyklai ir šokių 
grupei „Klumpei". 

Nors ir buvo beprotiškai 
karšta, ištvermingiausieji rung
tyniavo tinklinio varžybose. 

I pavakarę visus subūrė 
bendrai dainai dainininkės 
Audronės Simanonytės jaudi
nantis balsas, palydimas švel
nių gitaros garsų. Visi kartu 
dainavome, užsimiršę, kad esa
me toli nuo tėvynės. 

Grįždama namo, mintyse, 
jau buvau mūsų bendruomenės 
sekančiame susiėjime - tra
diciniame Rudens baliuje, kuris 
įvyks šių metų spalio 15 dieną, 
European Crystal Banąuet 
Center, Arlington Heights. IL. 

Dal ia Skr ipkauskienė 

Spaudos apžvalga 
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Tai žurnalas apie meną ir 
mokslą, spausdinamas anglų 
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