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Rolandas Paksas — Seimo 
Liberalų frakcijos seniūnas 

Vilnius, liepos 10 d. (BNS)' mu. 
— Antradienį vakare Seime 
posėdžiavusi Liberalų frakcija 
slaptu balsavimu savo nauju 
vadovu išrinko liberalų va
dovą, buvusį premjerą Ro
landą Paksą. 

Liberalams oficialiai pasi
skelbus opozicine frakcija, R. 
Paksas užims opozicijos vado
vo postą. Liberalai tokį spren
dimą ketina priimti iš karto 
po to, jei Seimas ketvirtadienį 
patvirtins socialdemokratų va
dovo Algirdo Brazausko vy
riausybės programą. 

Liberalų frakcija taip pat 
išrinko frakcijos seniūno pir
mąjį pavaduotoją ir keturis 
pavaduotojus. Daugiausia bal
sų po R. Pakso surinko buvęs 
ūkio ministras Eugenijus Mal-
deikis, tačiau jis džentelme
niškai pirmojo pavaduotojo 
postą užleido buvusiai frakci
jos seniūnei Daliai Kutraitei-
Gieraitienei. Frakcijos seniū
no pavaduotojais taip pat 
išrinkti Algimantas Matule
vičius, Klemensas Rimšelis ir 
Eligijus Masiulis. K. Rimšelis 
ir E. Masiulis ir anksčiau ėjo 
frakcijos seniūno pavaduotojų 
pareigas. Trečiasis buvęs frak
cijos seniūno pavaduotojas, 
Užsienio reikalų komiteto pir
mininkas Alvydas Medalins-
kas atsisakė kandidatuoti, 
motyvuodamas savo užimtu-

Iš viso frakcijos seniūnas ir 
penki jo pavaduotojai buvo 
renkami iš vienuolikos kandi
datų. 

Seniūnas, 5 jo pavaduotojai 
ir Seimo pirmininko pavaduo
tojo pareigas einantis Ginta
ras Steponavičius sudarys 
Liberalų frakcijos valdyba. G 
Steponavičius j valdyba 
įtrauktas be rinkimų. 

Liberalo Jono Čekuolio teigi
mu, frakcijos vadovybes per 
rinkimas yra susijęs su tuo. 
jog baigiasi vienų metų Seimo 
posėdžių ciklas. Liepos 13 d. 
turėtų baigtis Seimo pavasa 
rio sesija. Jis taip pat pri
pažino, jog tai yra susiję ir su 
R. Pakso sugrįžimu į Seimą. 

R. Paksas prieš keletą sa
vaičių atsistatydino iš savo 
posto, to pareikalavus buvu
siems koalicijos bendrinin
kams socialliberalams. Tačiau 
R. Pakso pasitraukimas ne
padėjo išsaugoti valdančiosios 
Naujosios politikos koalicijos. 
Socialliberalai šiuo metu su
darė Seime daugumą su so
cialdemokratais. 

Pasitraukę į opoziciją, libe
ralai sudarys didžiausią opo
zicinę frakciją. Šiuo metu de
šiniojoje opozicijoje yra 9 na
rius turinti Tėvynės sąjungos 
- konservatorių frakcija. 

Vyriausybė žada griežtą 
finansinę politiką 

Vilnius, liepos 11 d. (BNS) 
— Paskirtoji finansų ministrė 
Dalia Grybauskaitė žada, jog 
naujoji Algirdo Brazausko va
dovaujama vyriausybė laiky
sis griežtos finansų politikos. 
Tai ji pareiškė trečiadienį vy
kusiame naujosios vyriausy
bės vadovo ir ministrų susiti
kime su buvusios valdančio
sios Liberalų frakcijos nariais. 

Naujasis Liberalų frakcijos 
Seime seniūnas, buvęs prem
jeras Rolandas Paksas susiti
kime klausė D. Grybauskai
tės, ką ji darysianti, , jei tvir
tas, gražus premjeras vieną 
rytą ateis į Jūsų kabinetą ir 
pareikš, jog socialinei politikai 
reikėtų 2 mlrd. litų?". 

Į tai paskirtoji finansų mi
nistrė atsakė, kad „artimiausi 
dveji metai bus labai svarbūs 
siekiant narystės Europos Są
jungoje (ES). Lietuva turi lai
kytis griežtos fiskalinės politi
kos. Makroekonominis stabi
lumas turi būti ir dėl to, jog 
(nuo dolerio prie euro - BNS) 
bus perrišamas litas. Tai sup
ranta premjeras ir kabinetas, 
tikiuosi, kad tai supras ir Sei-
me . 

Tuo tarpu naujojo vyriausy
bės vadovo A. Brazausko R. 
Paksas teiravosi, ar šis atsi
statydintų, ,jei vieną gražų 
rytą to paprašytų Seimo pir
mininkas Artūras Paulaus
kas". 

Liberalų vadovui R. Paksui 
pačiam teko prieš tris savaites 
atsistatydinti iš premjero pa
reigų, kai to, pašlijus santy
kiams, pareikalavo tuometi
niai jų koalicijos bendrininkai 
socialliberalai, vadovaujami 
A. Paulausko. 

„Kyla klausimas, ar A. Pau
lauskas turi teisę tai daryti. 
Manau, sugebėsim matyti Lie
tuvą ne vien iš partinių pozi
cijų. Jei tai sugebės ir socialli
beralai, A. Paulauskas tokio 
klausimo neturės pagrindo už
duoti", sakė A. Brazauskas. 

Finansinės drausmės būti
numą pabrėžė ir vyriausiasis 
derybininkas su ES, Europos 
komiteto direktorius Petras 
Auštrevičius, Seimo Europos 
reikalų komitete svarstant vy
riausybės programos atitiki
mą Lietuvos eurointegraci-
niams tikslams. Kartu jis pri
pažino, jog neturi priekaištų 
naujosios vyriausybės progra
mai. 

* Visi 13 Seimo komitetų 
p r i t a rė parlamentui pateiktai 
Lietuvos socialdemokratų par
tijos (LSDP) vado Algirdo Bra
zausko vadovaujamos vyriau
sybės programai. Komitetai 
pritarė jų kompetencijai pri
klausančioms vyriausybes 
programos sritims. Pagal bal
savimo dėl naujosios progra
mos komitetuose duomenis, 
jai pritarė 69 parlamentarai. 
Iš viso Seime yra 141 narys. 
Didesnių prieštaravimų komi
teto sričiai priskirtai progra
mos daliai nekilo ir strategi
niuose Europos reikalų, Na
cionalinio saugumo ir gynybos 
bei Užsienio reikalų komite
tuose. 'BNS) 

* Liberalu i r Tėvynės są-
jungos-konservatorių frak
cijų balsais Seimas antradienį 
sustabdė nutarimų dėl dviejų 
Seimo komitetų performavimo 
priėmimą. Vienu iš Socialde
mokratinės koalicijos frakcijos 
pateiktų nutarimų yra siūlo
ma nuo 13 iki 14 narių padi
dinti Biudžeto ir finansų ko
mitetą ir nuo 15 iki 16 narių 
— Užsienio reikalų komitetą. 
Socialdemokratinės koalicijos 
frakcijos atstovai tokį siūlymą 
aiškino tuo, jog šiuose kerti
niuose komitetuose sociallibe
ralų ir socialdemokratų koali
cijos atstovai neturi daugu
mos. Kitu Seimo nutarimu bu
vo siūloma perkelti Socialde
mokratinės koalicijos frakcijos 
narį Aloyzą Sakalą iš Švieti
mo, mokslo ir kultūros komi
teto į Teisės ir teisėtvarkos 

L j Tėvynėje pasižvalgius 

Iš pasirodymų ..Life" festivalyje Lietuvos žiūrovams pažįstama Didžiosios 
Britanijos teatro trupe „Opera Circus" rengia muzikinį projektą su Vilniaus 
vaikų namų auklėtiniais, neįgaliais vaikais Lš Panevėžio ir Vilniaus teatro 
studija „Ąžuolas", dalyvaujant Valstybiniam jaunimo teatrui. Lietuvoje britų 
trupe ir 60 Lietuvos vaikų kur.a muzikinį spektaklį pagal kompozitoriaus Ca-
mille Saint-Saens kūrinį „Žvėrių karnavalas". Spektaklį stato „Opera Circus" 
režisierius David Pearl, muzikos režisierius — kompozitorius Tomas Kutavi
čius. Spektaklio premjera bus rodoma liepos 14 ir 15 dienomis Vaistybiniame 
jaunimo teatre. Y'akiimiro Gulrri&aus (Elta) nuotr. 

Į Kuršių marias pateko apie 
5,000 kubinių metrų nuotekų 

valymo įrenginius. Įvykus ne
laimei, miesto nutekamieji 
vandenys buvo renkami neš
varaus vandens talpoje, o jai 
persipildžius, nuotekos iš
leistos į marias. Trečiadienio 
naktį, pakeitus vamzdžius, 
nuotekų vandenys buvo pra
dėti leisti vamzdynu į Dum-
piuose esančius miesto valymo 
įrenginius. 

Nuotekų siurblinių tarnybos 
vadovas Algirdas Semėnas tei
gia, kad avarija vamzdyne 
įvyko dėl nutrūkusios elektros 
energijos tiekimo nuotekų 
siurblinių transformatorinėje. 
Sustojus siurbliams, vanduo 
nustojo tekėti vamzdžiais, o po 
pusvalandžio atnaujinus elek
tros tiekimą ir naujai vandens 
bangai plūstelėjus į vamz
džius, vamzdynas neatlaikė 

Klaipėda, liepos 11 d. 
(BNS) — Dėl avarijos Klai
pėdos kanalizacinių vandenų 
sistemoje į Kuršių marias pa
teko apie 5,000 kubinių metrų 
miesto . nevalytų nuotekų, 
trečiadienį paskelbė Aplinkos 
apsaugos agentūra. 

Antradienio vakarą dėl ava
rijos kanalizacijos sistemoje į 
Kuršių marias daugiau kaip 
tris valandas tekėjo nevalyti 
miesto nuotekų vandenys. 
Aplinkosaugininkų teigimu, 
palyginti su dideliu marių 
baseinu, išlietų nuotekų kie
kis nėra didelis, todėl ypatin
gai didelės žalos neturėtų pa
daryti. Pasak specialistų, 
mažai tikėtina, kad nuotekos 
pasiekė paplūdimius ir juos 
užteršė. 

Laboratorijose bus nustaty
tas išsiliejusių nuotekų ter
šalų koncentracijos kiekis. Tik 
nustačius teršalų koncentraci
jos kiekį, bus galima suskai
čiuoti bendrovei „Klaipėdos 
vanduo" skiriamos baudos 
dydį už išlietus teršalus ir 
gamtai padarytą žalą. 

Kol kas nežinoma, kiek 
teršalų išsiliejo į netoli nelai
mės vietos esantį Smiltelės 
upelį, kuriame pradėjo gaišti 
žuvys. 

Visuomenės sveikatos cen
tras nepataria poilsiautojams 
maudytis Klaipėdos paplūdi
miuose, nors vandens užterš
tumo tyrimo rezultatų dar ne
turi. Medikai mano, kad van
duo gali pablogėti ir nuo 
atšilusio oro bei padaugėjusio 
poilsiautojų skaičiaus. 

Pirmadienį apie vidurnaktį 
netoli Klaipėdos trūko vamz
dis, kuriuo iš perpumpavimo 
stoties vanduo teka į už 
Klaipėdos esančius vandens 

komitetą (TTK), Vytautą Šau
lį — iš TTK į Biudžeto ir fi
nansų komitetą, o Gediminą 
Kirkilą — iš Nacionalinio sau
gumo ir gynybos komiteto j 
Užsienio reikalų komitetą.<BNS> 

* Prezidentui Valdui 
Adamkui nereikės daryt i 
medicininės operacijos, nes 
inkstų šlapimtakyje buvusį 
akmenį pavyko susmulkinti 
medikamentais. Tokį sprendi
mą medikai priėmė trečiadie
nį, Santariškių klinikose Vil
niuje patikrinę prezidento 
sveikatą. Pieš porą savaičių 
per sveikatos patikrinimą po 
apendicito operacijos medikai 
V. Adamkaus dešiniajame ink
sto šlapimtakyje aptiko akme
nį. Tada gydytojai nusprendė 
akmenį tirpdyti medikamen
tais. Jei tai nebūtų pavykę, 
akmuo būtų buvęs skaldomas 
smūginėmis bangomis. BNS 
žiniomis, šito daryti nereikės, 
nes šlapimtakyje beliko mažos 
nuosėdos. Kaip sakė preziden
to atstove spaudai Violeta 
Gaižauskaitė, „po sveikatos 
patikrinimo rezultatai yra ge
ri, ir prezidentas ketvirtadienį 
toliau tęs darbą". <BNS> 

* Lietuvos URM ats tovas 
a tmetė Baltarusijos preziden
to Aleksandr Lukašenka prie
kaištus dėl tariamo Lietuvos 
kišimosi į Baltarusijos prezi
dento rinkimų kampaniją ir 
aktyvios paramos opozicijai. 
„Lietuva nesirengia dalyvauti 
Baltarusijos prezidento rinki
mų kampanijoje", pareiškė 
URM Informacijos ir kultūros 
departamento direktorius Pet
ras Zapolskas. Jis komentavo 
Baltarusijos prezidento pa
reiškimą vietos žurnalistams, 
esą jam „kelia nerimą" ir „ste
bina" kaimyninės Lietuvos 
nuostata prieš rugsėjį įvyk
siančius Baltarusijos prezi
dento rinkimus. Anot A. Lu
kašenka, Lietuva ketina su
teikti opozicijos vadovams ga
limybę susirinkti Vilniuje ir 
uždaroje diskusijoje priimti 
sprendimą dėl vieningo opozi
cijos kandidato. <BNS> 

* „Mažeikių naftos" ben
drovės darbininkai antra
dienį prie Seimo rūmų suren
gė piketą. Maždaug 200 žmo
nių reikalavo, kad kairiųjų 
dauguma greičiau priimtų 
„Mažeikių naftos" privatizavi
mo įstatymo pataisas, kurių 
reikia „Williams Internatio
nal" ir „Jukos" bendrovių su
sitarimui įgyvendinti. 

(LR.LŽ.E1U) 

* Lietuvos delegacijos 
NATO Parlamentinėje Asam
blėjoje vadovas, liberalas Al
girdas Gricius perspėja, kad 
nesugebant palaikyti norma
lių civilizuotų ekonominių 
santykių su JAV ir pirmiau
siai su stambiausiu šios vals
tybės atstovu Lietuvoje verslo
ve „Williams", gali kilti pavo
jus siekiant narystės NATO. 
Liberalų frakcijos nariai A 
Gricius ir Eligijus Masiulis ko
mentavo Seimo sprendimą 
neskubėti su įstatymo pataiso
mis, reikalingomis sutarčiai 
tarp „Williams" ir „Jukos" dėl 
ilgalaikio žaliavos tiekimo pa
sirašyti. Frakcijos seniūno pa
vaduotojo E. Masiulio nuomo
ne, minėtajai sutarčiai tapus 
politinių diskusijų objektu, ne
paisoma ekonominės logikos ir 
naudos biudžetui. E. Masiulis 
taip pat stebėjosi paskirtojo 
premjero Algirdo Brazausko 
nuostata — neskubėti ir tik 
nuodugniai išanalizavus su
tartį, priimti sprendimus. 
Anot E. Masiulio, pasitelkus 
žinovus tai galima padaryti 
per vieną-dvi dienas. (Eita) 

* Du Lietuvos speleologai 
Kroatijoje pasiekė naują 
Lietuvos nusileidimo į gylį re
kordą. Labiausiai patyrę iš 12 
ekspedicijos narių Aleksand
ras Daukšas ir Tadas Navic
kas liepos 8 dieną nusileido į 
1,350 metrų gylį Lukina Ja-
mos urve Velebito kalnų ma
syve. Šis urvas yra laikomas 
vienu giliausių pasaulio verti
kalių urvų — jo gylis siekia 
1,392 metrus. LR.Eita-

* Viena rimčiausių eko
loginiu problemų Marijam
polės apskrities sąvartynuose 
artimiausiu metu gali tapti 
čia patekusios naudotos saus-
kelnės. Jų čia kaupiasi neįti
kėtinai daug, o medžiagos, iš 
kurių jos pagamintos, nesuyra 
keliasdešimt metų. <LR, EIU> 

* Bendrovių apklausos 
liudija, kad vis daugiau lie
tuvių susivilioja darbu užsie
nyje. Tačiau kol kas dauguma 
išvykstančiųjų renkasi didelės 
kompetencijos nereikalaujan
čius darbus, o bene populia
riausia valstybė — Airija. 

!VŽ. Eltai 

slėgio ir trūko. 

Geležinkelininkai neprisiima 
kaltės dėl traukinio nelaimės 

Vilnius, liepos 11 d. (BNS) niu, sužeistųjų nebuvo, prie-
— Traukinio avarija netoli 
Kauno praėjusią savaitę įvyko 
ne dėl kelininkų kaltės, 
pažymėta avariją tyrusios ge
ležinkelio specialistų komisi
jos posėdyje. 

Bendrovės „Lietuvos gele
žinkeliai" Kauno infrastruk
tūros filialo viršininkas Česlo
vas Dapkus posėdyje atmetė 
net teorinę galimybę, kad lie
pos 6-ąją avarija įvyko dėl ke
lininkų kaltės, vykdant kelio 
remonto darbus. Kaip infor
mavo bendrovė „Lietuvos gele
žinkeliai", Č. Dapkus kelio 
būklę šiame ruože įvertino 
kaip saugią eismui, leistinas 
greitis avarijos vietoje buvo 80 
kilometrų per valandą, o trau
kinys važiavo 50 kilometrų 
per valandą greičiu. 

Negalutiniais duomenimis 
bendrovė „Lietuvos geležinke
liai" patyrė apie 30,000 litų 
nuostolių (apžiūrėjus tik išo
rinę riedmenų būklę). Tarp. 
keleivių, važiavusių trauki-

kaištų ar pretenzijų dėl eva
kuacijos eigos taip pat nesu
laukta. 

Ankstyvą praėjusio penkta
dienio rytą Kauno rajone šalia 
Palemono geležinkelio stoties 
nuo išardytų bėgių nuvažiavo 
paskutinis keleivinio trauki
nio 3yga-Vilnius" vagonas, 
tačiau žmonės nenukentėjo. 
Vienoje geležinkelio bėgių 
pusėje buvo išsukta apie 30 
varžtų. Bėgių varžtus galima 
išsukti tik turint specialius 
įrankius ir nemažai fizinės 
jėgos. 

Konservatorių vadovas, par
lamentaras Vytautas Lands
bergis spėjo, kad Valstybės 
dieną įvykusi traukinio avari
ja gali būti susijusi su Lietu
vos narystės NATO priešinin
kais, įvykis geležinkelyje Val
stybės dienos rytą, jei ne 
bepročių darbas, atrodo itin 
panašus į planingą diversiją. 
Gali būti ir abiejų jungtis — 
valdomi diversantai, bepro-

Lietuvos prezidento Valdo Adamkaus 
dekretu dailininke 

Magdalena Birute Stankūnienė 
apdovanota Didžiojo Lietuvos 

Kunigaikščio Gedimino 
V laipsnio ordinu 

tiškai nekenčiantys Lietuvos 
valstybės, kartu su užsakovais 
norėję didelės avarijos su žmo
nių aukomis kaip tik tą 
dieną", teigė V. Landsbergis. 

1994 m. buvo susprogdintas 
geležinkelio tiltas per Bražuo
lės upelį ir tik laimingo atsi
tiktinumo dėka tuomet pavy
ko išvengti žmonių aukų. 
Sprogimo vykdytojai ir už
sakovai iki šiol nenustatyti. 

* Šilutės ra jono m e r a s 
Algirdas Balčytis antradienį 
nušalintas nuo pareigų, tary
bai patvirtinus jam pareikštą 
nepasitikėjimą. Tarybos na
riai nepasitikėjimą motyvavo 
išvadomis, dar pernai gauto
mis iš Seimo kanclerio Jurgio 
Razmos, Vyriausiosios tarny
binės etikos komisijos (VTEK) 
bei Šilutės rajono tarybos Eti
kos ir procedūrų komisijos. 
VTEK pasiūlė Šilutės rajono 
tarybai atleisti merą iš pa
reigų. Buvęs socialliberalas A. 
Balčytis, skirstydamas vyriau
sybės skirtas lėšas uragano 
„Anatolijus" nuostoliams ra
jone atlyginti, pažeidė viešuo
sius interesus, dalį šių lėšų 
skirdamas savo paties įmo
nėms. Pernai balandį, tapęs 
Šilutės meru, A. Balčytis pasi
rašė potvarkį, pagal kurį jo 
įmonėms turėjo būti skirta be
veik 85,000 litų arba 14 proc. 
viso fondo lėšų už 1999_ m. 
gruodį uragano padarytus' 
nuostolius. Iškilus viešumon 
šiai istorijai, buvo sustabdyti 
A. Balčyčio įgaliojimai Naujo
joje sąjungoje, o vėliau jis at
sistatydino iš partijos. <BNS> 

* Vilniaus sav iva ldybė , 
neišsigandusi v a n d a l u iššū
kio, tęsia renginį „Dviratis iš
rastas. Važiuok oranžiniu!'' ir 
trečiadienį į sostinės gatves 
išleido 150 naujų dviračių. 
Pirmieji 400 oranžinių dvira
čių į miesto gatves buvo išleis
ti birželio pradžioje, tačiau per 
pirmąsias porą dienų buvo pa
vogti arba suniokoti. Dar kita 
dviračių siunta — iki 100 dvi
račių — bus skirta sostinės tu
ristams — palikę užstatą, jie 
dviračius galės gauti Verkių ir 
Pavilnių regioniniame parke 
bei Vilniaus turizmo informa
cijos centruose. Vilniaus mero 
Artūro Zuoko teigimu, moder
nus miestas neįsivaizduoja
mas be ekologiškai švarių 
transporto priemonių — šis 
renginys ragina rinktis vieną 
ekologiškiausių — dviratį. 

(BNS) 
* Raseinių policija d v i e m 

paroms sulaikė Jonavos ra
jono tarybos narį, 56 metų so
cialdemokratą Vilmaną Lu-
gauską. Įtariama, kad pagal 
Socialdemokratų partijos są
rašą į Jonavos rajono tarybą 
patekęs politikas prisidėjo 
prie Klaipėdos autotransporto 
įmonei priklausančio vilkiko 
„Scania" pagrobimo. (LR.Eita) 

* Antradieni po d a r b o 
dienos prez iden tas Valdas 
Adamkus į rezidenciją Turniš
kėse sugrįžo ne vienas. Lanky
damasis Vilniaus vyriausiojo 
policijos komisariato kinologi
jos centre, valstybės vadovas 
gavo dovanų pustrečio mėne
sio vokiečių aviganį Arą. 

(LR. R. Elta) 
* Policijos gene ra l in i s ko

misaras Vytautas Grigaravi
čius antradienį išsitarė, kad 
pareigūnams yra žinoma vie
ta, kur gali būti paslėpti dau
giau kaip prieš metus dingu
sio buvusio „Mažeikių naftos" 
vadovo Gedimino Kiesaus, jo 
sūnaus Valdo ir vairuotojo Al
fonso Galmino palaikai. Suo
miai policininkai su savo tar
nybiniais šunimis apieškos 
vietą, kur gali būti paslėpti 
nužudyti mažeikiškiai. 

(LR. LZ. Eltai 

KALENDORIUS " 
. Liepos 12 d.: Pal. Jurgis Matulai

tis; Bonifacas (Brunonas), Izabele, 
Jūra. Margins, Vita, Vyliaute 1909 
m įkurtas „Draugo" dienraštis. 

Liepos 13 d.: Anakletas f Any«>. 
Arvilas. Arvilė. Austina, Eugenijus, 
Ginius. Henrikas. 
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LIETUVIU TELKINIAI 
S A N DIEGO, CA 

LIETUVOS AMBASADORIAUS VIEŠNAGĖ 
Š. m. birželio 23-25 d. San žindino San Diego 

Diego lietuviai susilaukė gar
bingo svečio, Lietuvos amba
sadoriaus JAV Vygaudo Ušac-
ko. Nepaisant audringo klima
to Vašingtone, kuris trukdė 
oro skrydžiams, ambasadorius , 
suspėjo atvykti ir apsilankyti 
LB San Diego apylinkės su
ruoštoje tuometinėje Joninių 
gegužinėje. Prie plevėsuojan
čios trispalvės ambasadorių 
sutiko LB valdybos nariai, 
įteikdami gėlių pynę. Gražio
je Grinių sodybos gamtoje 
ambasadorių maloniai sutiko 
gausiai susirinkę San Diego ir 
Los Angeles apylinkių lietu
viai. Ambasadorius Ušackas 
sveikino dalyvius, visų pra
šydamas asmeniškos paramos 
paremti Lietuvos narystę tiek 
Europos Sąjungoje, tiek NA
TO. Ambasadoriui ilgokai pa
sisvečiavus, tas paramos pra
šymas ir Lietuvos narystės 
klausimai dažnai kartojosi pa
vieniuose pasikalbėjimuose. 
Pasivaišinus ir pasisvečiavus, 
ambasadorius išsiskubino į ki
tus susitikimus. 

Gegužinės graži ir iškilmin
ga nuotaika tęsėsi toliau. 
Vaišių stalas buvo turtingas 
suneštais dalyvių skanėstais. 
Netrukus prie linksmos akor
deono muzikos prisidėjo ir 
daina. Smagiai padainavome, 
pasišokome. Saulei besilei
džiant, atsisveikinome su šei
mininkais, Gražina ir Vygantu 
Griniais. Atsisveikinome su 
draugais, žadėdami vėl grei
tai susitikti. Kelionėje namo 
mintyse skambėjo ambasado
riaus Ušacko nuoširdūs žo
džiai, jo asmeniškas pasiry
žimas gauti Lietuvai narystę 
NATO. Mes visi galim padėti, 
parašydami raginimus mūsų 
senatoriams ir atstovams pa
remti Lietuvos narystę NATO. 

Ambasadorius Ušackas bu
vo pakviestas „San Diego 
Union Tribūne" savininko ir 
vyriausiojo redaktoriaus į po
kalbį su korespondentais. Po
kalbyje dalyvavo įvairių inte
resų korespondentai, įskai
tant ir užsienio reikalų spau
dos atstovus. Šiame pokalbyje 
ambasadorius Ušackas supa-

zurna-
listus su Lietuvos siekiu tapti 
NATO ir Europos Sąjungos 
nare. Buvo progos ir pasi
džiaugti vietinių San Diego 
lietuvių veikla. 

Lietuvos ambasadorių 
Ušacką maloniai priėmė San 
Diego meras, Richard Mur-
phy. Vizito metu San Diego 
mieste vyko tarptautinė Bio-
Tech konferencija, kurioje da
lyvavo 15,000 registruotų de
legatų. Dalyvių ir eksponatų 
tarpe buvo atstovauta 44 pa
saulio tautoms. Konferencijoje 
rinktinių svečių priėmime, 
kur buvo įteiktas žymuo San 
Diego merui, ambasadorius 
Ušackas dalyvavo kaip mero 
specialus svečias. Toliau vyko 
pokalbiai su įvairiais versli
ninkais ir mokslininkais ieš
kant kelių bendrauti su Lietu
va įvairiose srityse. 

Ambasadorius Vygaudas 
Ušackas į San Diego atvyko 
vietovės LB pirmininko Algio 
Bačansko kvietimu. Algis ir 
Viva Bačanskai rūpinosi am
basadoriaus viešnage. Savo 
gražioje rezidencijoje, Fall-
brook kalnų aukštumoje su
ruošė ambasadoriaus priė
mimą. Čia susirinko San Die
go ir Los Angeles visuome
nininkai, kur toliau buvo disku
tuojama parama Lietuvos na
rystei Europos Sąjungoje ir 
NATO. 

Apleidęs San Diego, amba
sadorius Vygaudas Ušackas 
iškeliavo aplankyti San Fran-
cisko lietuvius. Ambasado
riaus kelionė Kalifornijoje 
baigėsi vizitu Los Angeles. 

Nuoširdžiai dėkojame am
basadoriui už jo apsilankymą 
San Diego. Jo prašymus vyk-
dysim ir remsime kuo stip
riausiai. Taip pat nuoširdžiai 
dėkojame Bačanskams, San 
Diego LB valdybos nariams 
ir visiems, kurie prisidėjo savo 
darbu bei dalyvavimu prie 
ambasadoriaus vizito. Iki ma
lonaus pasimatymo Rudens 
pokylyje. 

Giedrė Milašienė 
San Diego LB spaudos 

korespondentė 
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Lietuvos ambasadorius JAV \V.;u;iia.> l'šackas, apsuptas San Diego lietuvių, priėmime LB pirmininko Algio ir 
žmonos Vivos BaOanskų rezidencijoje. 

Lietuvos ambasadorius JAV Vygaudas Ušackas lankėsi San Diego apy
linkėje Iš kairės: Valentina Sližienė. Regina Gataveckaitė-Lisauskienė, 
ambasadorius, Viva Bačanskienė (priėmimo seimininke). Antroje eilėje -
Laima Gataveckaite-Lindsay ir Aldona Vanakojient* 
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Ambasadorius Vygaudas Ušackas San Diego Joninių gegužinėje su 
gegužinės seimininku Vygantu Grinium ir LB San Diego vicepirmininku 
Sauliumi Lisausku. 

JIEMS ATSIVĖRĖ AKYS 
Š. m. kovo 25 d. į Philadel-

phia atskrido Panevėžio Penk
tos vidurinės mokyklos 15 
moksleivių ir 5 mokytojai. 
Pagrindinis jų kelionės tiks
las buvo čia atlikti įvairius 
ekologinius upių vandens ty
rinėjimus. 

Kaip tokia proga 
atsirado ir kodėl 

Philadelphia 

Prieš dvejus metus tarptau
tinių mokytojų suvažiavime 
susitiko Panevėžio mokyklos 
direktorius ir Philadelphia 

Lincoln mokyklos direktorius. 
Besikalbant paaiškėjo, kad abi 
šios mokyklos turi panašias 
ekologines programas. Tada 
Panevėžio mokyklos direkto
rius pakvietė Lincoln gimna
ziją atvykti į Panevėžį ir kar
tu su jo gimnazijos mokslei
viais atlikti tam tikrus eko-

Panevežio 5-tos vidurinės mokyklos moksleiviai su Philadelphijos Vinco Kre-'e- Lit.;:mistinės mokyklos mokiniais 
ir abiturientais panevėžiečiams lankantis Philadelphijojo mainų programoje su amerikiečių Lincoln High School. 
Viduryje sėdi Vinco Krėves mokyklos vedėja Danute Surdėnienė ir Panevėžio 5-tos vidurinės mokyklos direk
torius Antanas Doniela Panevėžiečių susitikinu su Philadelphijos lietuviais suorganizavo LB apylinkes valdyba 
Sv Andriejaus lietuviu parapijos salėje s m kovo 25 d 

loginius tyrinėjimus. 
2000 metais 15 Lincoln gim

nazijos mokinių atskrido į 
Panevėžį, kur, kartu su pane
vėžiečiais moksleiviais, pra
dėjo įvairius upių vandens 
tyrinėjimus. Šalia Šių moksli
nių darbų, amerikiečiai moks-
leviai turėjo progą pamatyti 
Lietuvos istorines vietoves, 
apsilankyti keliuose miestuo
se, jų tarpe ir sostinę Vil
nių. Apžiūrėję Vilniaus sena
miestį jie susitiko ir su pre
zidentu Valdu Adamkumi. 

Baigę savo tyrinėjimus, 
abiejų gimnazijų moksleiviai 
įteikė savo darbo rezultatus 
Panevėžio miesto vadovybei. 

Išvykstant ii Lietuvos, Lin
coln gimnazįjos direktorius 
pakvietė Panevėžio mokslei
vius atvykti \ Philadelphia ir 
ten toliau tęsti panašius ty
rinėjimus. 

Kelionė i Ameriką 
2001 m. kovo 25 d. pane

vėžiečiai atskrido į Philadelp
hia. Kitą dieną Philadelphia 
Lietuvių Bendruomenė pak
vietė juos, jų mokytojus ir 
amerikiečius šeimininkus (pas 
kuriuos jie buvo apsistoję) at
važiuoti į Šv. Andriejaus baž
nyčią, išklausyti Iv. Misiąs ir 
po to parapyoe salėje susitik
ti su lietuvių visuomene. 

Po vaišių LB Philadelphia 
apylinkės pirmininkas Vytas 
Bagdonavičius pasveikino vi-

SEATTLE, WA 

IŠ SEATTLE LIETUVIŲ 
VEIKLOS 

Gegužės 27 d. „Lietutis" 
gražiai pasirodė Amerikos 
šiaurės vakarų tautinio gyve
nimo festivalyje, vykusiame 
Seattle Center patalpose, Flag 
Pavilion East scenoje. Progra
moje taip pat dalyvavo „Lan
ko" šokių grupė. 

Gegužes 28 d. Baltiečių 
muzikos popietėje, šiaurės va
karų tautinio gyvenimo festi
valyje, dalyvavo „Ūkanos" mu
zikantai. Buvo atvykęs or
kestras iš Denver, Colorado, 
bei estai iš Portlando. 

Birželio 18-rugpjūčio 17 
d. prof. Guntis Smidchens 
dėstys Baltiečių istorijos kur
są, University of Washington. 
Pirmadienį-penktadienį 12-
1:10 vai. p.p.; 5 kreditai. Re
gistruotis HSTEU 454 Baltic 
Hi8tory. Daugiau žinių rasite 
www.depts.washington.edu. 

baltic/, arba skambinkite 
tel. 206-543-0645. 

Liepos 29 d. Lietuvos Duk
terų draugija kviečia atvykti į 
metinę gegužinę, Dalios Tut-
lytės Mrowiec ir Emilijos Tut-
lienės mėlynių sodelyje, 32 
McRae Road, Arlington. Įsidė
mėkite laiką: sekmadienį, 2 
vai. p.p. Įėjimas nemokamas, 
bet Dukterys primena, kad jos 
renka lėšas labdaros darbams, 
taigi, prašome nusipirkti 
daug, daug loterijos bilietų! 

Rugpjūčio 20-26 d. metinė 
„Lanko" šeimų stovykla vyks 
Shelton miestelio, „Kursą" lat
vių stovyklavietėje. Daugiau 
gali pranešti stovyklos direk
torė, Silvija Fabijonaitė Co-
meauje, 

sylviacomeaux@hotmail.com 
Spalio 20 d. dramaturgas 

Kazys Saja atvyksta iš Lietu
vos ir skaitys paskaitą apie 
vyskupą Motiejų Valančių. 

Lapkričio 4 d. Lietuvos 
Dukterys ruošia metinę lietu
viškų šiaudinukų varstymo 
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pamoką 2 vai. p.p. Vieta dar 
nenustatyta. 

Lapkričio 29-30 d. konfe
rencija „NATO plėtimas ir 
Baltijos kraštai" vyks Univer
sity of Washington. 

TRUMPAI 

— Sveikiname Arvydą ir 
Nomedą Lukoševičius vasario 
3 d. sulaukus sūnelio Luko. 
Lukoševičiai jau augina 10 m. 
amžiaus Mariu, ir 4 m. am
žiaus Tadą. Apie jų šeimą da
bar galime dainuoti „...žaliuo
jančiam kaime užaugo trys 
sūnus, trys sūnus, tvirti ąžuo
lai...". 

-Vidas ir Mary Ellen Oe-
markai laimingai grįžo iš Uk
rainos, kur jiems pasisekė 
įvaikinti du našlaičius: 2-1/2 
metų amžiaus Paulių ir 3 me
tų amžiaus LiUją. Sveikiname! 

— Mėta Landytė ir Lorenzo 
Cianelli susižiedavo... vestu
vės vyks Itahjoje, Iskyos sa
loje, rugsėjo 8 d. Valio, valio, 
valio! 

— Tėvas Antanas Saulaitis 
gegužes 13 d. krikštijo Astą 
Emibją Liffick, šv. Monikos 
bažnyčioje, Mercer Island 
mieste. Sveikiname tėvelius, 
Rasą Raišytę su vyru Steve, 
bei visus gimines! 

— Garbingo 75-to jubiliejaus 
proga sveikiname mūsų gar
bės konsulą Vytautą Lapa-
tmską! 

— Pianistė Asta Vaičeko-
nienė akompanavo Chamber 
Dance Company šokėjams, 
programų cikle, kuris vyko 
vasario mėn., University of 
Washington Meany Hali pa
talpose. 

S.m. balandžio 12 d. plačiai 
žinomas Harvard universiteto 
prof. Mark Kramer atvyko \ 
University of Washington ir 
skaitė paskaitą apie Rusijos 
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santykius su Rytų Europa ir 
Baltįos baitais . Prof. Kra
mer įsitikinės, kad po kiek lai
ko visi baltų kraštai bus pri
imti i NATO, o Lietuvą priims 
jau netrukus. 

sus svečius ir kartu su Terese 
Gečiene jiems įteikė po mažą 
atminimo dovanėlę. Po oficia
lios programos, panevėžiečiai 
turėjo progą susitikti ir susi
pažinti su Philadelphia lietu
vių jaunimu. 

Dirba ir mokosi 
Gimnazistai savo tyrinėji

mus pradėjo susipažindami 
su Philadelphia miesto upė
mis ir baigė studijuodami po
ra upių prie Cape May, New 
Jersey. Ne visos dienos buvo 
skirtos moksliniams darbams. 
Lietuvos ambasada suruošė 
jiems susitikimą su ambasa
doriumi V. Ušacku. 

Baigs tyrinėjimus, abiejų 
gimnazijų moksleiviai savo 
•tudyų rezultatus įteikė Phi
ladelphia švietimo tarybai. 

Susidūrimas su realybe 
Lincoln gimnazijos mokinių 

dauguma yra darbininkų vai

kai Visi panevėžiečiai — mo
ksleiviai ir mokytojai buvo 
apsigyvenę šiose šeimose. Per 
tą dešimtį dienų moksleiviai 
susidarė km realybe. Jie pa
tyrė, kad Amerika nėra tokia, 
kaip vaizduojama filmuose, 
televizįų programose ar gir
dima ii draugo. Jie pamatė, 
kad dauguma žmonių čia daug 
ir sunkiai dirba, kad galėtų 
pragyventi. 

Buvo įdomu ilginti pane
vėžiečius kalbant apie šeimas, 
kuriose jie buvo apsigyvena. 
„Mano šeima turi tik vieną 
mašiną". „Mano visai netu
ri". „Abu mano ieinrtninkii 
dirba; vienas dfcsnomia, an
tras — naktimis. Maa karta 
su tos išimos vaikais turima 
anksti keltie, ir patys pasi
ruošti pusryčiu*". ..Nesitikejo-
me, kad darant tyrimua rei
kės taip daug vaikščioti, net 
kojų pirštai skauda. Maniau, 

kad mus veš msšmonii* ar 
autobusais". 

Audinga Bssusparytė, nese
niai antrą kartą išrinkta Lie
tuvos Moksleivių sąjungos 
pirmininke, savo 10-tį dienų 
lankymosi Amerikoje taip api-
bodino: „Gyvenant vienoje 
vietovėje negalima spręsti 
apie visą Ameriką. Kultūros 
labai skiriasi... Labiausiai bu
vau sužavėta lietuvių ben
druomene. Tai buvo vieni ge
riausių įspodžių Amerikoje. 
Nuostabos jausmas, kai ma
tai, kad Lietuvos žmones, Be
niai išjos išvyka, ar Lietuvoje 
nei nebuvs, moka kalbą, iš
laikė lietuvybe, bendrauja 

Po deaimtisa dienų'Pane-
ves» gimnazistai grįžo namo. 
Daug išmoks ii mokslinių 
darbo ir i i susidūrimo so gy-
venimo tikrove -

http://www.depts.washington.edu
mailto:sylviacomeaux@hotmail.com
http://Chicago.IL


KANKINTOJAI IR KANKINIAI 
BRONIUS NAINYS 

Gal iš tikrųjų taip buvo, o 
gal man tik taip atrodė, bet 
drįstu teigti, kad šiais metais 
tragiškasis birželis Lietuvoje 
buvo prisimintas ryškiau. 
Gausiau buvo minėjimų Vil
niuje, geresnės programos, kai 
kur įjungusios ir partizanų 
kovų prisiminimus, daugiau 
dalyvių. Neatsiliko nei kiti 
miestai, miesteliai, net ir, kai-» 
mai. Taip pat garsiau nu
skambėjo ir 1941 m. sukilimo 
aidai. Turbūt dėl praėjusiais 
metais kilusių prieštaringų 
vėjų, siekiant valstybiniu aktu 
įteisinti sukilimo paskelbtą 
Lietuvos nepriklausomybę at
kuriantį dokumentą. Keliuose 
iš jų teko ir man dalyvauti. 
Stebėjau Lietuvos valstybinia
me muziejuje parodos „Didžio
sios tremties pradžia — 1941" 
atidarymą ir apžiūrėjau šiur
pą keliančius rodinius, dalyva
vau vykusiai surengtame mi
nėjime Lietuvos Seime ir ap
žvelgiau jame rodomą parodą, 
išklausiau Lietuvos simfoninio 
orkestro koncertą Kongresų 
rūmuose, kur turiningai, ap
tardamas tautos vietą vals
tybėje, kalbėjo premjeras Ro
landas Paksas. „Valstybė turi 
apsaugoti tautą" — viena iš jo 
pagrindinių minčių, reta da
bartinių Lietuvos politikų 
užuomina, juo labiau — tema. 
Ta pačia proga, ryšium su Lie
tuvos kančių prisiminimais, 
suradau laiko nuvykti į Grūtą 
ir apžiūrėti sovietinių stabų 
parką, o grįžęs į Vilnių, tuojau 

- pat lankiau jų aukų muziejų, 
lyg ir ieškodamas ryšio tarp 
budelio bei aukos ir atsakymo 
į klausimą, kajp nepriklauso
moje Lietuvoje tas ryšys suvo
kiamas ir rodomas pasauliui 
po~ll metų nepriklausomybės. 
Daug rašinių skaičiau apie 
Grūtą, apie jo savininką, ku
riuose vieni kitiems griežtai 
priešingi autoriai kapojosi gal-
•**, lyg jie patys būtų sovieti
nių budelių bacilomis apsikrė
tė. Tad ir rūpėjo žinoti — dėl 
ko? Ir ar pasisekė? 

Iš anksto noriu pasakyti, 
kad ne. Koks abejingas ten 

nuvažiavau, toks ir grįžau. 
Viena vertus, nesuvokiau tiks
lo, kodėl toks parkas turėjo 
būti, kita vertus, kodėl jo ne
galėjo būti? Ir dar mažiau su
vokiau, kodėl dėl jo vieni su 
kitais taip aistringai turėjom 
kautis? Nebepasakosiu skaity
tojams, kaip jis atrodo ir kas 
jame yra, nes tai jau daug 
kartų jie sužinojo iš kitų raši
nių. Įdomu tik, kad turbūt visi 
tie rašiniai yra išdėstyti stiklu 
dengtuose, pritvirtintuose prie 
ilgos tvoros, skiriančios miško 
savininko gyvenviete ir jo 
verslo pastatus nuo ilgo tako į 
statulų mišką. Lėtai judėda
mas, bandžiau su tais raši
niais susipažinti. Neskaičia
vau jų tiksliai, pliusus dėda
mas prie teigiamų, minusus 
— prie neigiamų, bet aiškiai 
mačiau, kad neigiami gerokai 
vyrauja. Jų gal net trys ketvir
tadaliai, o gal ir dar daugiau. 
Ir dar kartą, jau grįždamas, 
juos apžvelgęs, stebėjausi, ko
dėl neigiami pralaimėjo. Par
kas vis dėlto yra, ir nei uždeg
tas, nei prakeiktas, nei kaip 
nors kitaip sunaikintas, nors 
tokių grasinimų neigiamuose 
rašiniuose, rodos, buvo. Ir 
man neėmė noras nei kam 
nors galvą kirsti už tai, kad jis 
yra, bet nei raudoti, jeigu jo 
nebūtų buvę. Per pusantros 
valandos jį apėjęs, atidžiai ap
žvelgęs su stabų įvaizdžiais 
supažindinančius užrašus, pri
siminęs kai kuriuos įvykius ir 
visuomenės atgarsius parko 
užuomazgoje, susidariau tokį 
vaizdą. 

Šiek tiek keistas, nežinia, 
kaip praturtėjęs ir tapęs vers
lininku, buvęs kolūkio pirmi
ninkas ir grybautojas Vilki
mas Malinauskas, sužinojęs, 
greičiausiai — tik atsitiktinai, 
apie pašaliais besimėtančias 
sovietinių stabų skulptūras, 
nutarė pabandyti iš jų už
dirbti pinigų. Kai pradėjęs jas 
statinėti susidūrė su triukš
mu, kuris, be abejo, jam už
darbio nelinkėjo, įdėtus pini
gus nutarė gelbėti patriotiz
mu. Dėl to atsirado ir tremti-
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nių lagerius vaizduojanti tvo
ra, sargybinių būdelės, medi
nis pastatas nuo gamtos sąly
gų apsaugoti saugomiems ra
diniams, LGGRTC aprašai, o 
pernai — tremtinius į Sibirą 
vežęs garvežys ir tipiškas va
gonas su gultais ir skyle gam
tos reikalams. Tiek „viso gero" 
lankytojai gali apžiūrėti da
bar. Bet ką jie iš tikrųjų mato? 
Ir, manau, kad nedaug. Arba 
nepakankamai bent apypil
niam vaizdui apie rietuvių 
tautos kankintojus susidaryti. 
Tuos laikus prisimenantiems 
arba gerai juos iš istorijos ži
nantiems gal ir pakanka, bet 
juos mažiau pažįstantiems, o 
ypač nieko nežinančiom Lietu
vos jaunesnėm kartom-, par
kas mažai ką pasako. O prie 
kiekvienos skulptūros, aprašy
mo pridėta ir autoriaus, pa
vardė, lyg ir pataria į stabą 
žiūrėti daugiau kaip į meno 
kūrinį. O tai rodinių tikslą jau 
gerokai iškreipia. Net ir meno 
požiūriu, nes skulptorius tik 
vykdė politinį užsakymą ir sa
vo kūrybai laisvės nė už centą 
neturėjo. Sau lygių pasaulyje 
neturintis, Hitlerį gerokai pra
lenkęs, lietuvių tautą naikinęs 
žudikas Stalinas turėjo būti 
lipdomas kaip Lietuvos gelbė
tojas, herojus. Net ir aukščiu 
skulptūra negalėjo būti že
mesnė už jį stebintį žiūrovą. 
Žinom, kas būtų atsitikę 
skulptoriui, jeigu jis savo kū
rinyje būtų pavaizdavęs Sta
liną (ar bent jo veidą), įsakan
tį sušaudyti 15,000 lenkų ka-

• rininkų arba 1948 m. vasario 
21 d. Kremliuje pasirašantį 

įsakymą ištremti 12,000 lietu
vių šeimų. Taigi, ar tas Grūte 
rodomas „menas" iš tikrųjų 
nėra iš kūrėjo išprievartautas 
arba, dar tiksliau, paties kū
rėjo išprievartavimas? Tad, 
norint parodyti ne iškreiptą, 
bet tikrąjį Staliną, ar nebūti
na šalia dabar didingo jo 
įvaizdžio parodyti ir žudiko 
įvaizdi, arba tokius jo „dar
bus" bent stambmenomis ap
rašyti? Mažiausia — kokį tu
ziną iš jų. Todėl ir supranta
ma, kad jautriai ir neigiamai 
atsiliepia tie, nuo kankintojų 
tiesiogiai kentėję dar gyvi 
žmonės, nes radiniai tikrai 
nėra jų kančių liudininkai. Ir 
jų už tai kaltinti negalima. Ar 
ne verčiau į jų pastabas at
kreipti dėmesį? Nereikia par
ko naikinti. Tik ir uoliausi jo 
gynėjai turėtų pripažinti, kad 
dabartiniais įvaizdžiais lietu
vių tautos kankintojai visgi 
neišryškinti. Tai padaryti dar 
reikia daug darbo, pinigų ir 
ypač profesionalių ir neutralių 
muziejaus kūrėjų. Kad išbaig-
tyje atrodytų nieko nestokota, 
tačiau nieko ir neperdėta. Kad 
atspindėtų tik tikrovę, ir nie-> 
ko mažiau, nė daugiau. Kitaip 
nieko nebus. Nė verslo, nes 
lankytojams pritraukti turi
nys dar gerokai per tuščias. 

Neišbsiigta nė kita mano 
lankyta .Šiurpi vieta — Genoci
do aukų,muziejus, įkurtas to
se pačiose patalpose, kuriose 
Grūto parko stabų aukos buvo 
kankinamos. Pastatas žino
mas kaip KGB rūmai Vilniaus 
centre. Apie juos irgi buvo 
daug rašyta, nors ir ne taip 

triukšmingai, kaip apie Grūtą. 
Muziejui įrengti ir išlaikyti 
savanorių verslininkų, deja, 
neatsirado. Lėšos — per Lietu
vos valstybės iždą iš Lietuvos 
mokesčių mokėtojų kišenės. 
Jos daug kartų per kuklios, 
todėl ir kankinimo eiga dar 
neišryškinta taip, kaip turėtų 
būti. Čia radiniai yra šiurpios 
kalėjimo landynės, lyg kaž
kokie primityvūs drėgni urvai, 
į kurias, dvejukėm vadina
mas, buvo grūdama po 30-40 
kaliniu, kol nė stovėti nebelik
davo vietos; tardymo kameros, 
kankinimo kameros, karceriai 
ir pagaliau — jau šaudymo 
kamera. Jau tik pro duris 
suimtąjį įgrūdus iš pirmo 
žvilgsnio jam plaukai galėjo 
nuslinkti, tokia sukrečianti 
aplinka, kurią sukūrė Grūte 
prakilniai rodomi žudikai. Tik 
vargu ar viso to nežinantį lan
kytoją dabartiniais sovietų 
vadų radiniais Grūte įtikinsi, 
kad tos kameros Vilniuje —jų 
darbas? 

Vilniuje nusipirkau ir grįžęs 
jau spėjau perversti storą, 
1078 psl. leidinį — „Juodoji 
komunizmo knyga". Apie tą, 
prancūzų parašytą ir Prancū
zijoje išleistą, komunizmo tik
resnį veidą piešusią istoriją 
girdėjau prieš porą metų. 
Skaičiau, kad ją kažkas smer
kė, nes ten dokumentais įtiki
namai įrodyta, kad komuniz
mo aukų skaičius (100 mili
jonų kankinių) net keturis 
kartus lenkia nacizmo aukų 
skaičių (25 milįjonai). Aišku, 
toji tikrovė daug kam nepriim
tina, nes ilgą laiką Vakarų pa-

Teritorija vilniečių 
poilsiui 

Prie Baltojo tilto Vilniuje, 
dešiniajame Neries krante, 
numatoma įrengti poilsio zo
ną. Tokį'sprendimą, pritarusi 
šios teritorijos bendrajame 
plane siūlomiems pakeiti
mams, priėmė Vilniaus miesto 
taryba. 

Atlikus kraštovaizdžio anali
zę, Geležinio Vilko gatvės til
to, Upės gatvės, Žaliojo tilto ir 
Neries upės dešiniojo kranto 
ribojamoje teritorijoje numato
ma įrengti poilsio zoną su van
dens telkiniais — tvenkinių, 
kaskadų ir fontanų sistema. 
Žiemos metu tvenkinius būtų 
galima panaudoti kaip čiuo
žyklas. Vakarinėje Baltojo til
to pusėje numatoma įrengti 
sezoninius atrakcionus, o atei
tyje čia planuojama statyti til
tą ir estakadą. 

Siekiant kuo racionaliau pa
naudoti teritoriją, atrakcionus 
siūloma įrengti ir po būsima 
transportine estakada. Jų 
konstrukcijų aukštis neturėtų 
viršyti 5-7 metrų aukščio, kad 
neužstotų puikiai matomų 
Šeškinės šlaitų. Šioje tilto da
lyje planuojama ir koncertinė 
estrada bei kalvelės riedu
čiams. 

Rytinėje tilto pusėje planuo
jama ramesnė poilsio zona — 
mažas golfo aikštynas, kiti 
smulkūs sporto žaidimai su 
sportinio inventoriaus nuoma 
prie kavinės su vasaros tera
sa. Pastatai čia neplanuojami, 
kadangi jie galėtų pakenkti 
Šv. Rapolo bažnyčios ir vie
nuolyno architektūrinio an
samblio aplinkai. 

(ELTA) 

Kelionės Nemunu 

Kauno regiono turizmo in
formacijos centras, siekdamas 
pritraukti daugiau turistų, 
siūlys keliones laivais. 

Turizmo informacijos centro 
iniciatyva Vidaus vandens ke
lių direkcija šeštadieniais kau
niečius ir miesto svečius pluk
dys Nemunu iki Kulautuvos, 
Zapyškio ir Vilkijos. Direkcija 
šioms kelionėms yra parengu
si 6 laivus. 

Kaip sako Kauno regiono tu
rizmo centro direktorius Sigi
tas Sidaravičius, bilietai kelio
nei Nemunu kainuos iki 15 li
tų. „Ateityje planuojame reng
ti 'piknikas' su pietumis, tu
ristų grupės galės aplankyti 
istorines Nemuno apylinkių 
vietoves" — dėstė savo planus 
S. Sidaravičius. 

Jis taip pat sakė sieksiąs su
vienyti visų Kauno regiono 
savivaldybių pajėgas ir tikįs, 
jog turistų srautas į regioną 
ateityje išaugs. „Čia tikrai yra 
ką parodyti užsieniečiams, tik 
jiems dar trūksta koordinuo
tos informacijos. Kai internete 
pradėjo veikti mūsų tinklala-
pis, klausimų apie galimybes 
atvykti į Kauną gavome net iš 
Argentinos, o brazilai klausė 
apie Kauno M. K. Čiurlionio 
muziejų", — sakė S. Sidara
vičius. 

Šiemet per pirmąjį pusmetį 
Kauno regiono turizmo infor
macijos centrą aplankė 4,115 
turistų. Daugiausiai tarp apsi
lankiusiųjų buvo iš kitų Lie
tuvos vietovių — 2,303 ir iš 
Vokietijos — 459. 

Pernai per metus centrą ap
lankė 7,421 turistas. 

(BNS) 

šaulio vadai buvo Lenino, Sta
lino, Brežnevo ir kitų tokių 
žudikų draugai, o juodoji kny
ga" parodo juos, išžudžiusius 
100 milijonų žmonių. Tik var
gu ar kokiam nore tos knygos 
skaitytojui tą patį parodys ir 
Grūto parko skulptūros, jeigu 
jis, knygos paskatintas, at

vyks tų žudikų įvaizdžio pasi
žiūrėti. Iki tokio įvaizdžio su
darymo pelkėtame Dzūkuos 
miške dar kažko reikia. Lin-
kėkim, kad tai būtų padaryta, 
ir kankintojų tonas Grūte su 
kankinių tonu Genocido mu
ziejuje Vilniuje būtų suderin
tas. 

ANAMITŲ IR KMERŲ 
ŠALYSE 

RIMVYDAS J. SDDRYS, MJ). 
Nr.13 

Žinoma, virš jų visų buvo Pol Pot 
J viešbutį mūsų grupė važiavo tylėdama. Kalėjimo 

įspūdis išblėso negreit. 
• i AngkorWat 

Ryte išskridom į Šiem Reap. Lėktuvas buvo nedide
lis, mūsų 30 žmonių grupė jį beveik visą ir užpildė. 
Nore skridom į Šiem Reap miestą, tikrasis mūsų tiks
las buvo Angkor vietovė, vienas nuostabiausių pasau
lio kultūrinių paminklų. Vertinant pasauliniu mastu, 
jis yra tolygus Gizos piramidėms, Yukatano šventyk
loms, Atėnų Partenonui. Angkor Wat yra gaubiamas 
paslapties ir romantikos. Prieš tūkstantį metų galin
gos, bet dabar jau išnykusios kultūros statytas, po 
trijų šimtų metų užmirštas, šešis šimtmečius slėpęsis 
džiunglėse, ir tik neseniai vėl atrastas. O buvo tai ka
daise didžiausias ir svarbiausias Azyos miestas su vie
no- nulįjonu gyventojų. 

Ii visos mūsų grupes ai vienas žinojau, ką mes pa
matysim. Kai prieš 43 metus gyvenom Filipinuose, ka
riuomenes tarnyboj, karininkai pasakodavo apie 
Angkor Wat. „Tai mažai kam žinoma, bet labai įdomi 
vietovė, nuostabus, su niekuo nepalyginamas reginys. 
Kelionė sunki, reikia skristi per Bangkoką, viešbutis 
tik vienas ir mizernas, bet įspūdžiai kelionę padaro 
verta". Nedaug kas ten skrisdavo, ekskursijų nebuvo, 
bet visi apie Angkor kalbėdavo. Buvau sugundytas, ir 
ii kelionė į Šiem Reap man buvo antra. Viskas buvo 
pasikeitę. Autobusas važiavo pro kelis moderniškus 
viešbučius, valgyklas, japoniško masažo reklamas. 
1968 metais buvo tik vienas medinis, kaimiško sti
liaus viešbutis. Ne viską galėjau prisiminti i i ano 
meto, bet buvo matyti, kad Šiem Reap jau nebe kai
mas, o turizmo centras. Andy mus perspėjo, jog Ang
kor yra toks didelis, kad visko vis tiek negalėsim ap-
iiureti, tam reikėtų skirti dešimt dienų, tai, laikinai 
suspenduodamas savo Jight and easy" metodą, jis 
mus, vos papietavusius, pasiunti autobusu prie pa
minklų. 

Pradžia buvo prasminga, sustojom prie senojo mies
to vartų. Priei mus buvo kelias, vedantis prie pagodos. 

Abipus kelio rikiavosi sėdinčios figūros, jos laikė 
„Naga", mistinę gyvatę, kurios galva buvo pakerta ir 
išskėsta kaip kobros. Statulos buvo dvigubai didesnės 
negu žmogus, visos labai panašios, kai kurios gerokai 
aptrupėjusios, bet dauguma išlaikiusios veido bruožus 
ir išraišką. Jų veiduose atsispindėjo rimtis, susikaupi
mas, pasišventimas svarbesniam gyvenimui negu že
miškas. Nejučiomis pagalvojau, kaip jie panašūs į mū
sų vyrus, kurie per Dievo Kūno procesiją lydėdavo ku
nigą, nešdami baldakimą. Tų skulptūrų per abi puses 
kadaise buvo arti šimto, dabar vienoj pusėj jos buvo 
išlikusios tik protarpiais. Priminė jos man ir sfinksų 
alėją Karuako šventykloje, Egipte. Turbūt jų paskirtis 
irgi buvo ta pati. 

Si šventyklos tarnų rikiuotė buvo išlikusi mano at
mintyje iš pirmo apsilankymo, tik tada ji buvo gaubia
ma medžių, kurių šakos glaudžiai pynėsi su akmeniu, 
dabar viskas buvo nušvarinta, iškirsta. O man trūko 
to artimumo su gamta. Tada akmuo ir medis buvo ta
rytum apsivedę, žiūrėdamas galėjai vaizduotis, kaip 
figos daigas skverbėsi tarp akmens luitų, plėtėsi, rado 
jėgų pastumti akmenį į šoną. Gamta čia didžiavosi, ro
dydama, kad ji stipresnė už žmogų, moka jo pastaty
tus mūrus apglėbti, išjudinti ir sugriauti. Šimtmečiais 
ši gamta netrukdoma globojo statulas ir pastatus, gi
liai paslėpdama juos džiunglėse, tik devyniolikto šimt
mečio viduryje prancūzai juos surado. Dvidešimto 
šimtmečio viduryje Angkor jau pasidarė prieinamas ir 
šiek tiek apvalytas, bet dar buvo aišku, kad džiunglės 
buvo tikrasis šeimininkas — vos ranką ištiesus nuo 
statulų, jau buvo medžių tirštuma. Dabar buvo kitaip. 
Medžiai iškirsti dideliais plotais, plačios stovėjimo 
aikštės autobusams. Kai buvau čia prieš 43 metus, iš 
Šiem Reap atvažiuodavo dviratine rikša, jaunas ve
žikas buvo man kartu ir vedlys. Lankytojai? Atsimenu 
buvo vienas budistų vienuolis, įsisupęs į gelton4 pa
klodę, buvo kažkoks kmeras, pats vienas grojantis bir
byne, buvo pora mokyklinio amžiaus vaikų, kurių mo
kykla, atrodo, buvo miškas. Tai ir viskas. O dabar? 
Stovėjo keli autobusai, lankytojai rūmų koridoriuose 
alkūnėmis stumdė vienas kitą- Atsirado visa gatvė 
kioskų su tais pačiais niekeliais, kaip Vietname, tik 
čia prekeiviai nebuvo įkyrūs, nebuvo turėję patyrimo 
su Amerikos kareiviais. Laukė mūsų ir du drambliai, 
kurie už 20 dolerių leisdavo ant jų nugaros pasijo
dinėti. 

Kitą dieną vaikščiojom po mišką. Angkor plotas bu
vo labai didelis. Yra išlikęs kanalas, apjuosiantis bu

vusią karaliaus dvaro ir šventyklų žemę, jos vienas 
šonas siekia 8 kilometrus. Ir tai dar ne visos šven
tyklos, kitos yra išbarstytos per visą šiaurinę Kam-
pučėją. Apie du kilometrus ėjom takais, neprieinamais 
automobiliui, ėjom pro apgriuvusias ir visai sugriuvu
sias šventyklas, lipom per tašyto akmens luitus, rizi
kuodami išnarinti savo čiurnas. Smelkėsi į sąmonę bu
vusio pasaulio didingumas — kiek reikėjo pilietinės 
drausmės (o gal prievartos), idant sukurtų šiuos didin
gus pastatus. Nekurie pastatai buvo taisomi, parašai 
rodė, kad juos padeda atstatyti Japonijos, Prancūzijos 
bei Amerikos organizacijos. Džiaugiausi matydamas, 
kad kai kurios šventyklos buvo paliktos susijungime 
su medžiais. Daug kur kitaip ir negalėjo būti. Kaip at-
pinsi sieną nuo medžio, kai jis laiko ją apglėbęs besi
rangančiu pusės metro storumo kamienu? Tokie vaiz
dai prieš 45 metus mane lydėjo visą laiką, dabar liko 
tik pavyzdžiai. 

Pagrindinė Angkor Wat šventykla stebino savo didu
mu. Pakopomis ji kilo nuo žemės visu platumu, staiga 
persimesdama į tris milžiniškus, kūginio pavidalo 
bokštus, kurie iškilo, kaip 10 aukštų namas. Pagrindi
nis koridorius tęsėsi 600 metrų. Apatinė siena buvo 
ištisai išskaptuota bareljefais. Tai buvo istorijos va
dovėlis ant akmens. Matėme, kaip tada gyveno khme
rai, kaip jie sodindavo ryžius, gaudydavo žuvis, augin
davo bananus. Vienas bareljefas vaizdavo gimdančią 
moterį- Vienas paveikslas be pertraukos sekė kitą: 
tuoj po buities scenų galėjai matyti karo vaizdus, nu
galėtojas joja ant dramblio, varydamas belaisvius su 
virvėmis ant kaklų. Dar toliau didikas sėdi soste, ap
suptas moterų, šokėjų. Jos visos apsirengusios, kaip 
dailininkai vaizduoja haremų moteris: ilgos palaidos 
kelnės, nuoga krūtinė, įmantrūs galvos papuošalai. 
Įdomu, kad lygiai tokias pačias šokančias skulptūras 
buvau matęs Indijoje, Alantos grotoje, Khajurao, ir la
bai panašias Bali — Indonezijoj. Indijos kultūra tais 
laikais Azijoje buvo dominuojanti. Vadovas rodė, kur 
koridoriuose stovėdavo atskiros senoviškos skulptūros, 
jos, deja, išnyko, kol šventyklą valdė Khmer Rouge. 

Kita įdomi vieta buvo Chan Saytevada. Nebuvo tai 
šventykla, tik suakmenėjęs dramblių paradas. Ne
aukštoje uoloje buvo iškaldinti natūralaus dydžio 
drambliai, sekantys vienas kitą per maždaug pusantro 
šimto metrų. Virš dramblių uola buvo išlyginta, gali
ma buvo ant jos vaikščioti. Angkor Thom buvo dar 
kita milžiniška šventykla, pakopomis stačiai kylanti į 
viršų, beveik kaip Tikai ir kitos Yukatano piramidės. 

Po Angkor Wat įspūdingiausia, nore ir ne tokia di
delė kaip kitos, buvo Bayon pagoda. Buvo tai kvadra
tinės bazės pastatas, kylantis į viršų trimis simet
riškais aukštais. Viršūnė užsibaigė keturiais plačiais 
bokštais, kuriuos užpildė žmogaus veidas. Ir ne vie
nas; tas pats akmeninis veidas kreipėsi į visas ketu
rias puses. Viršutiniame aukšte keturi bokštai, nuo 
žemės lygio kilo šešiolika bokštų ir kiekvienas jų tu
rėjo po keturis veidus, tik apatiniai veidai buvo atitin
kamai mažesni. Žinoma, taip Bayon atrodė prieš 900 
metų, dabar ne visi mažieji bokšteliai buvo išlikę, bet 
vis tiek Bayon veidai kreipėsi į tave, nepaisant iš ku
rios pusės prie jų besiartintum. Jų panašumas buvo 
stebėtinas; ir didieji, ir mažieji veidai buvo lygiai tokie 
patys, nors viršutiniai savo didingumu nustelbė kitus 
savo palydovus. Didieji veidai buvo maždaug trijų 
metrų aukščio, išnirę iš akmens, ausų ir plaukų nesi
matė, buvo tik veido esmė. Ar tai buvo Budos veidas? 
Vargiai. Buda skulptūrose visuomet būna apčiuopia
mas vyras, kartais storas, pilvotas, kartais sulysęs, 
asketiškas, jis gali juoktis, gali liūdėti, bet savimi jis 
kreipiasi į žiūrovą. Bayon yra žmogaus esmė, jį gali 
priimti tiek kaip vyrą, tiek kaip moterį- Jo veidas rim
tas, akys primerktos, jis nebendrauja su žiūrovu, jis 
yra pažinęs Dievą. Kiek bežiūrėtum į Bayon, jis saugo 
gilią paslaptį. 

Atsiskyręs nuo grupės, ilgai stebėjau Bayon veidus. 
Jie visi man susiliejo į vieną Oriento simbolį, Oriento, 
kuris yra senesnis ir brandesnis už mus, europiečius 
daugiau patyręs, bet saugantis paslaptis, kurių mums 
neišduoda. Jis mums sako: — jūs ieškot tiesos, — pa
tys ją suraskit. Tokį Oriento įspūdį norėjau parsivežti 
namo, nes tai buvo paskutinė diena Kampučėjoj. Prieš 
mus buvo dvidešimties valandų kelionė lėktuvu bei 
laukiamose salėse. Sėdėjom siauruose lėktuvo krės
luose ir kartu vežėmės savo, tik dabar įgytą turtą: pri
siminimus, kaip blizga vanduo tarp ryžių daigų, moto
ciklų maišatis, pedirikšos, paauksuoti pagodų stogai, 
Halongo uolos vandenyje, marmurinės Budos, margas
palvės šokėjos, pasmerktųjų nuotraukos Tuol Sleng 
kalėjime... Ir taip pat minties plotmėje naujai įgytas 
bendramintiškumo jausmas su tuo milijonu Anamitų, 
kurie, pažinę laisvę ir nenorėdami jos netekti, 1954 m. 
pasitraukė iš Šiaurės Vietnamo į Saigono sritį- O po 
21 metų jų vaikai, irgi milijonas, pasirinko pavojingą 
jūros kelionę į nežinomybę, taip pat laisvės vizijos ve
dami. Tą jausmą lietuvis žino. 

Pabaiga 

. . 
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PIRMOSIOS PAVASARIO 
ŽALUMOS ŠVENTĖ 

JONAS VAIŠKŪNAS 

Į pietus nuo Molėtų obser
vatorijos, vaizdingoje Lenkti
nio ežero pakrantėje, rymo iš
likę senos etnografinės sody
bos statiniai. Jie priklauso 
Molėtų rajono kultūros ir 
švietimo skyriui ir yra Molėtų 
krašto muziejaus filialas. Ša
lia išlikusių pastatų numato
ma pastatyti tradicinę dviejų 
gaių trobą, klėtį ir kluoną. At
kurtoje sodyboje planuojama 
įkurti etnoastronomijos mu
ziejų. 1996 metais kuriamo 
muziejaus teritorijoje buvo 
įrengta senovinė dangaus 
šviesulių stebykla. Rato iš de
šimtie? medinių šventyklos 
stulpų su kalendoriniais ženk
lais viduryje įrengtas akmeni
nis Saulės-ugnies aukuras. 
Stulpai žymi šešias pasaulio 
šalis ir Saulės tekėjimo bei lai
dos azimutus svarbiausių ka
lendorinių švenčių dienomis. 
Čia apsilankius galima susi
daryti įspūdį, kaip senovėje 
buvo stebimi dangaus šviesu
liai, atliekami kalendorinio 
laiko skaičiavimai. Kasmet 
balandžio 23-čiai dienai arti
miausią savaitgalį čia su gra
žiomis senovinėmis apeigomis 
švenčiama įspūdinga tradicinė 
pirmosios pavasario žalumos 
šventė Jorė. 

Kas gi ta Jore? Istorikas Si
monas Daukantas Jorę siejo 
su prūsų dievu Patrimpu ir 
laike jį „pavasario dievu, lai
mės -davėju. įkūrėju pakajaus, 
brande ir gausumo, globėju 
gyvulių, orės ir javų" dievybe. 
S. Daukantas rašė: „Vadino jį 
Jore, nesgi kožnas žino, jog 
pavasarį, sniegui padribus, 
kad kielp ledą išspiria, tad 
pasirodo; lauke ir krūmuose 
Jorė, beje žalesa (...) todėl 
šiandien dar žmonės, pašaro 
stokodami, dejuoja senu įpro
čiu: 'Ar Jorutale, kame esi?' 
Nesgi Jorė atėjusi paveikia 
badą-; kursai kaipo smakas vis 
rijo žmones ir gyvulius; todėl 
jai atėjus, ne vien žmonės, gy
vuliai, bet ir patys paukščiai 
džiaugias..." Dar ir šiandien 
galima išgirsti sakant: „paža
liavo kaip jorė", „medis žalias 
it jorė". Jorės prasmę padeda 
suvokti ir kitų mums gimi
ningų tautų: rusų. baltarusių, 
serbų-kroatų kalbos. Dievybė 
siejama su pavasariu, vaisin
gumu, gaivalinga jaunatve. 
Pvz., slavų dievų panteone Ja
niai artimu personažu laiko
mas pietinės Baltijos pakran
tės slavų dievas Jarovit. Loti-
niškuose viduramžių šalti
niuose lygintas su Marsu. 
Jam, kaip ir Jarilai, buvusi 
skirta pavasario vaisingumo 
šventė. Manoma, kad jis valdo 
žalumą ir žemes vaisius. Rusų 
mitologų V. N. Toporovo ir V. 
V. Ivanovo teigimu slavų Jari-
la yra laikytinas dievo Perkū
no epitetu, kuriam buvo pris
kiriamos ne tik karo, bet ir 
vaisingumo dievo funkcijos. 

Baltų kultūros tyrinėtojo J. 

Trinkūno manymu ir mūsų 
Jorė arba Joris yra ne kas ki
tas, o pavasario Perkūnas, ža
dinantis gyvybes jėgas: „Jis 
yra įsivaizduojamas kaip rai
telis, panašus į Vytį bei į šv. 
Jurgį. Jorė valdo žemės rak
tus, prikelia augmeniją, atra
kina žemę. siunčia lietų. 
Krikščionybės poveikyje Jores 
švente pavirto Jurginemis. 
Tuomet dažomi ir marginami 
kiaušiniai, su jais žaidžiama, 
ridenama, kaip per Velykas. 
Supamasi sūpynėmis. Jauni
mas gamtoje — kepa kiauši
nienę, vaišinasi, dainuoja, šo
ka". 

Štai ką XVI amžiaus met
raštininkas rašė apie Jurginų 
apeigas: „Jurgio dieną jie au
koja Pergubriui (Pergtūdžiui), 
kuris yra laikomas gėlių, au
galų ir visų žolių dievu. Dvasi
ninkas, kurį jie vadina viršai
čiu, dešinėje rankoje laiko 
plačiadugnę taurę, pripiltą 
alaus, ir, pašaukęs vardu die
vuką, gieda jo garbei giesmę: 
„Tu nuveji žiemą, tu gražini 
pavasario smagumą, per tave 
laukai ir sodai žydi, per tave 
slėniai ir miškai žaliuoja". Ši
tą giesmę baigęs, išgeria alų. 
dantimis nutveręs taurę... me
ta per galvą. Po to... iš eilės 
geria visi. Ir Pergubrio garbei 
giesmę gieda. Ir puotauja visą 
dieną, ir ratelius eina". 

Šiai šventei yra skirta ne
maža dainų ir ratelių. J Jorę 
dainose kreipiamasi tokiais 
žodžiais: 

Jurja, geras vakaras! 
Jurja, paimk raktus. 
Jurja, atrakink žemę, 
Jurja, išleisk žolelę. 
Žolelę šilkinę, 
Raselę meduotą... 
Šiemet balandžio 21-22 d. j 

Molėtų krašto Etnografinę so
dybą švęsti Jorės suvažiavo, 
sukeliavo svečiai iš Vilniaus. 
Kauno ir Rytų Lietuvos. Buvo 
labai daug jaunimo. Iš viso su
sirinko daugiau kaip pora 
šimtų žmonių. Gamta buvo 
palanki,— tik prieš porą dienų 
dingo sniegas, oras nusisto
vėjo šiltas ir pavasariškai 
švelnus. 

Šventė prasidėjo talka. Vy
rai iš laukų vežė akmenis 
būsimosios Perkūno šventovės 
pamatams, kiti tvarkė šventi
nę vietą, grėbė pernykščius la
pus, pirmąja pavasario žalu
ma puošė šventinius vartus ir 
šventyklos stulpus, rengė 
šventinį laužą... Po pasiruo
šimo šventei darbų buvo malo
nu pasikaitinti ir pasivanoti 
senovinėje dūminėje pirtyje, 
pūkštelėti į šaltą ežero van
denį. Iš pirties visi skubėjo 
prie vakaro laužo ugnies, kur 
prasidėjo pokalbis apie šiuo
laikinį baltų tikėjimą. Pagrin
dinės mintys buvo šios: „Nors 
esame įvairūs ir skirtingi, bet 
būkime vieningi". Mūsų šūkis 
— vienovė įvairovėje. Jautėsi 
kalbėtojų dvasinė vienybė. 

Išleisk žolele šilkinę... 

Virš susirinkusiųjų galvų 
niaukstėsi vakaro dangus, 
kaupėsi audros debesys, ta
čiau nelijo. Perkūnas nepaisė 
jokių meteorologinių progno
zių. Kai buvo perskaityta 
.Baltų Romuvos dvasinės vie
nybės deklaracija", nakties 
medžių viršūnėmis tarsi pri
tardamas praskriejo stiprus 
vėjo gūsis. 

Kitą dieną į etnografinę so
dybą ir dangaus šviesulių ste
bykla susirinko dar didesnis 
būrys švenčiančiųjų. Apsiren* 
gę šventiniais rūbais, visi dar
nia eisena patraukė link Ku-
iionių piliakalnio paminėti už 
senąjį baltų tikėjimą ugnies 
liepsnose žuvusiųjų Kulionių 
pilies gynėjų vėlių. Skambėjo 
magiškos „Kūlgrindos" gieda
mos sutartinės, ritmiškai 
dundėjo būgnas. Eiseną pasiti
ko neaukštai sklęsdamas ir 
apžiūrinėdamas gandras. Už
kopę ant piliakalnio viršūnės 
šventės dalyviai sustojo po 
seniausia piliakalnio pušimi 
prie rusenančios ugnies. Klau
sant legendos apie narsius 
Kulionių pilies gynėjus ir 
šventos ugnies dūmams ky
lant į dangų, jautėsi, kaip iš 
praeities šaknų į kūną srūva 
senųjų laikų stiprybės galia. 
Palabinę tautos protėvių vėles 
susirinkusieji prisiminė ir 
prieš 13 metų piliakalnio tvar
kymo talkos metu tragiškai 
žuvusią moksleivę Dainą Ra-
manavičiūtę. Prie Dainos at
minimui skirto ąžuolinio ry-
mio sumėlynavo žibutės, suži
bo žvakelės. Čia buvo prisi
minti ir tylos minute pagerbti 
neseniai Anapilin iškeliavę 
lietuvių tautinės kultūros ty
rėjai ir puoselėtojai: N. Vėlius, 
M. Gimbutienė, S. Lasavickas, 
A. Vanagas, E. Šimkūnaitė, A. 
J. Greimas, P. Dundulienė ir 
kiti. 

Algirdo Grigaičio nuotr. 

Grįžtant atgal : į dangaus 
šviesulių stebykla, priešakyje 
einantys nešė 7 žvakutes, už
degtas nuo šventosios piliakal
nio ugnies. Už jų, dainuodami 
sutartines, pritariant būgno 
garsams, ėjo visi kiti šventės 
dalyviai. Atsineštomis žvakė
mis užkurta dangaus stebyk-
los aukuro ugnis. Tariami 
šventiniai linkėjimai visiems 
tiems, kas pasitelkė šį neeilinį 
gamtos virsmą savo dvasios 
stiprybei sutvirtiriti. Pradau-
žus apeiginį kiaušinį — jorutį 
buvo pradėtas aukojimas Ug
niai ir Žemei. Kai vieną jorutį 
ir puse kepalo duonos dalinosi 
ir iškilmingai valgė šventyk
loje esantys šventės dalyviai, 
kitas kiaušinis ir dalis duonos 
buvo užkasti į pavasario dai
gus ir pumpurus sprogdinan
čią Žemę. Pavaisinus aukuro 
ugnį alaus putomis, su linkė
jimais ratu iš rankų į rankas 
buvo siunčiamas Saulės ir Vi
satos simboliais paženklintas 
apeiginis alaus kaušelis. Rit
mingai skambančių sutartinių 
virpesiai sujungė visus į vieną 
visumą su Žeme, Ugnimi ir 
pirmąja pavasario žaluma — 
Jore. 

Nuo aukuro Ugnies užsidegę 
žvakutes visi švenčiantieji pa
traukė į būsimosios Perkūno 
šventovės vietą prie didelio 
akmeninio kauburio, sukrauto 
iš šventovės pamatams skirtų 
akmenų. Po kelių akimirkų 
„akmeninis kalnelis" sužibo 
žvakių švieselėmis ir žydrų 
žibučių žiedais. 

Išklausę pasakojimo apie 
Perkūno šventovės atstatymo 
darbus ir susipažinę su būsi

mos šventovės projektu žmo
nės iškilmingai aukojo iš sau 
brangių tėviškės vietų atvež
tus akmenis. Lėtai, susikaupę 
po vieną ėjo ir dėjo savo iš
rinktuosius tardami: „Čia ak
muo iš Vilniaus senamiesčio 
grindinio..., akmuo iš po senų 
ąžuolų kur, kaip pasakojama, 
kadaise patsai didysis kuni
gaikštis Gediminas su savo 
palyda ilsėjosi..., akmuo nuo 
Perkūno kalno..., akmuo La
šinių piliakalnio..., akmuo sa
vaime atskilęs nuo seno Valiu
lio tėvu vadinamo akmens... 
akmuo iš pakelės į mylimą 
tėviškę... ir tiesiog ilgai saugo
tas ir brangus akmuo..." 

Jau seniai sklandė sumany
mas atkurti dabartinės Vil
niaus Katedros vietoje Šventa
ragio slėnyje XIII a. pabaigoje-
XTV a. stovėjusios Perkūno 
šventovės statinį. J. F. Ri-
vijaus kronikoje išlikęs pakan
kamai detalus šios šventovės 
aprašymas. Ir 1986 m. archeo
logų atlikti Vilniaus Katedros 
požemio tyrinėjimai bei dr. V. 
Urbanavičiaus archeologinių 
duomenų mokslinė interpreta
cija teikia nemažai žinių šven
tyklos vaizdui atkurti. 

Vilniaus Romuvos kriviui J. 
Trinkūnui pašventinus Perkū
no šventovei skirtus akmenis 
buvo iškilmingai perskaityta 
ir pasirašyta „Baltų Romuvos 
vienybės deklaracija". Štai 
paskutiniai šios deklaracijos 
žodžiai: „Šiandien, švęsdami 
Jorę, gamtos atgimimo dieną, 
mes sveikiname visus, ieškan
čius savojo dvasinio kelio ir 
šventumo apraiškas randan
čius baltų tautų paveldo aruo
de, visus, kurie eina pažinimo 
keliu, nenutoldami nuo savo 
genties ir savo tautos prigim
tinių papročių, kalbos ir kul
tūros, visus, kurie saugo ir 
puoselėja paveldėtą protėvių 
dvasinę Romuvą. Mes teigia
me, įvairovę vienovėje, mes 
siekiame skirtingų srovių tal
kos ir Darnos, einant protėvių 
pramintu keliu, Baltų Romu
vos keliu ir kviečiame visus 
dvasios bendražygius vienytis 
po Baltų Romuvos tikėjimo 
vėliava. (...) Mes esame čia ir 
mes skelbiame, kad Baltų Ro
muvos tikėjimas, liepsnojęs 
mūsų prabočių ir tėvų širdyse, 
dabar dega mumyse ir kartu 
su mumis šiandien jau įžengė 
į trečią tūkstantmetį". 

Šventė baigėsi vaišėmis prie 
bendro stalo, dainomis ir šo
kiais, margučių ridenimu, sū
pynėmis. Buvo ir labai įdomi 
ekskursija į Observatoriją. 

Tik visiems besiskirstant 
prapliupo lietus. Ilgai besi-
niaukstąs, sulaukęs šventes 
pabaigos — dangus išsiliejo. 
Ant žemės grumstų, ant pir
mųjų pumpurų, ant medžių ir 
žmonių galvų krintantys dan
gaus lašai plovė paskutines 
žiemos miego dulkes — budi
no augimui ir kelionei į 
brandą. 

S K E L B I A I 

PAKALNĖS SODYBĄ 
UŽSIENIEČIAI ŽINO GERIAU 

NEI KUPIŠKĖNAI 

Ki.p: -k . . 

— Kuris iš mudviejų per 
tokį lietų lipsim iš mašinos 
atidaryti vartų? — paklausiau 
kolegos Rimo, kuomet, nusi
leidę nuo kalno, sustojom 
Skverbų kaimo Pakalnės so
dybos prieigose. Ties aukštų, 
juodų ir gražių vartų vyriais 
pastebėtas mikrofonas sukėlė 
įtarimą, ar apskritai tuos var
tus sugebėsime atidaryti. Pri
sistačius mikrofonu atsiliepu
siam balsui, vartai atsivėrė, 
ir, įvažiavus į kiemą, vėl už
sitrenkė. 

Pasitiko sodybos šeiminin
kė Daiva JackOnienė, pažįs
tama kaip Lietuvos Kaimo 
turizmo asociacijos Kupiškio 
skyriaus pirmininkė ir kol 
kas vienintelė jos narė. 

Kažkada buvusi kolūkio pir
telė pasikeitė nepažįstamai 
— puikus statinys gražiame 
gamtos prieglobstyje, skonin
gai sutvarkyta aplinka, dera
mas komfortas viduje. Perė
jęs kiemą, žvilgsniu įvertinęs 
pasienyje sustatytus dvira
čius, ranka brūkštelėjęs kie
me pastatytą teniso stalą, už
lipęs į verandą, kurios pasto
lius apačioje skalauja Viešin
tos upelės vanduo, ir po ke
lionės atsisėdęs į patogų krės
lą prie didžiulio stalo, pagal
vosi lygiai tą patį, ką ir visi 
kiti atvažiavę šion sodybom: 
„Čia labai gera". 

— Kupiškėnai mūsiškės 
Kaimo turizmo sodybos neži
no. Per dvejus jos gyvavimo 
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[VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai. 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ALTTOMOBMJO, NAMU, SVEIKATOS. 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis :r Off Mgr Aukse 
S Kane kaioa i'etuviškai 

FRANK ZAPOLiS 
3208 1/2 West 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
(773) 581-8654 ' 

Kalame visų rūšių „sidings", 
„soffits"'. įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
^REALTORS 
OfFC.17731 229 -17(1 
HOME (70*1425 -71SJ 

1773)! 

RIMAS L.STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

Window VVashers Needed! 
40.000 per year. We need 100 crevvs. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have \ alid driver' s hcense and trans-
portation Mušt be fluent įn English. 
L.A. McMahon Window VVashing. 
Tel. 800-820-6155. 

Burbank parduodamas 6 bate 
mūrinis namas. Butai turi i 
nemažus miegamuosius ir didelę 
svetainę. Yra garažas ir masini) 
pastatymo aikštelė. Kaina 
$359,900. 

**** 
Gražus, 4 miegamųjų, 2 vonių 
„condominium". Didelis 2 
automobilių garažas. Arti 
mokyklos, parko, baseino. Oak 
Lawn, į vakarus. Skambinti teL 
773-767-2400, First rate Real Es
tete, kviesti Aušrą Padalino. 

V.A.L. Auto Servisas 
Atliekame visus variklio ir važiuokles 

darbus. Variklio kompiuterinis 
patikrinimas. Nuolatiniams klientams -

nuolaidos 3800 W. 79 St. 
Tel. 773-582-0183. 773-582-0184. 

Kalbame lietuviškai 

Atliekame visus staliaus ir 
smulkaus remonto darbus. 
Aukšta darbų kokybė, didelė 
praktika JAV. Tikrai žemos darbų 
kainos. Tel. 773-254-0759, 
mob. 847-525-9275, Žilvinas. 

TAISOME 
SKALBIMO MASINAS. 

ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

Tai - Jūsų laikraštis 
DRAUGAS 

TMI LHHUAMIAM WO«LO-W10C OJMLT 

metus pas mus nakvojo tik 
dvi poros iš Kupiškio, čia 
atšventusios Valentino dieną. 
Mūsų svečiai — didžiųjų res
publikos miestų gyventojai ir 
užsieniečiai, atvažiuojantys 
su mūsų draugų ir pažįsta
mų rekomendacijoms, — pa
sakoja D. Jackūnienė. 

Neįtikėtina, kiek daug gali 
žmogus padaryti per penketą 
metų. Irstant Skverbų žemės 
ūkio bendrovei, čia viskas ny
ko ir šiukšlijo. Gamtos gro
žis, ir tas sunkiai buvo bepas-
tebimas. Visokio šlamšto bu
vo išvežta devyni sunkveži
miai. Iškuoptas Viešintos 
upelės dugnas, pradėtos sta
tybos. 

— Reikia mėgti tą vietą, 
kurioje gyveni. Tik tuomet ji 
taps graži. Po kruopelytę 
rankioju žinias apie Skverbų 
ir aplinkinių vietovių praei
tį. Visai neseniai sužinojau, 
kad laukas šalia Skverbų — 
tai buvusi Normandijos — Ne
muno eskadrilės dislokacijos 
vieta. Kodėl joks akmuo ne
žymi Šios vietos? Keista, jog 
300 metų menanti Palėvenės 
bažnyčia, esanti nuo čia vos 
dešimt kilometrų, nuolatos 
būtų uždaryta. Aš daug kartų 
vežiau į ją užsieniečius, bet 
vis veltui. O argi negalėtų 
patys palėveniečiai jiems pa
pasakoti, kaip šis architek
tūros . paminklas stokoja lėšų 
restauracijai? Gal ir bažny
čiai tai būtų naudinga... 
svarstė D. Jackūnienė. 

Ji prisiminė, kaip pas ją gy
venusi amerikiečių Gonskių 
šeima krykštavo iš džiaugs
mo, kai Skverbų kaimo žmo
gelis pavežėjo juos ratuose, 
arklio tempiamuose. Net ketu
ris dolerius jie davė kaimie
čiui už paslaugą. O Šaukliš-
kių kaime amerikiečiai nega
lėjo atsistebėti vilnas kar
siančia senute. Ją nufotogra
favo, ir žurnalas „Bridges", 
publikavęs Ramutės Kazimie-
ros Gonski straipsnį apie Dai
vos ir Kęstučio Jackūnų Pa
kalnės sodybos viešbutį, iš-

Parduoruvių valymai reikalingi 
darbuotojai. Gali kreiptis ir 
šeima. Darbas Tennessee ir 

Ilinois valstijoje. Atlyginimas 
$1,500 —$1,800. Dokumentai ir 

kalba nebūtini. TeL 901-240-
5544 arba 901-830-7223. 

Pranciškonų vienuolynui 
reikalinga virėja. Rašyti, 

duodant savo adresą ir telefono 
numerį. Rev. Jonas Bacevičius, 

P.O. Box 980, 
Kennebunkport, ME 04046. 

MTCI siūlo: 
2 mėn stomatologo padėjėjo 

kursus tik sekmadieniais, 
praktiką atliekant Amerikos 

biure, kuriame dirba skirtingą 
specialybių stomatologai, 

jums patogiu laiku. 
Išmoksite dirbti kompiuteriu, 

sudaryti autobiografiją 
(reziume) ir daug kitų dalykų. 

Daugiau informacijos 
tel. 847-392-8080. 

Susikalbėsite rusiškai. 

spausdino ir vilnų kąršajos. 
nuotrauką. Senutė net apsi
verkė, sužinojus, kad ją „ma
tė" Amerika. 

— Pusė pasaulio gyvena iš 
turizmo, kodėl šito verslo taip 
nevertina Lietuva, nežinau. 
Patiems kupiškėnams atrodo, 
kad pas juos , nieko nėra "įdo
maus. Bet juk tereikėtą 
įkurti mažytes „arteles", ku
riose būtų žiedžiami puodai, 
tašomas akmuo, karšiamos 
vilnos ir užsieniečiams tikrai 
būtų įdomu tai pamatyti. 
Mūsų bažnyčios turi nuosta
bius vargonus, kodėl ne Mi
šių metų negalima pasiklau
syti jų muzikos? Nors kokiu 
ženklu turėtume atgaivinti 
istorines vietas, net jei pa
tiems jos neatrodo įdomios, 
— mano D. Jackūnienė, pati 
nuo šešerių metų gyvenusi 
Panevėžyje, bet mylinti kai
mą, sauganti savo senelių, gy
venusių netoli Vabalninko, 
prisiminimą. Su vaikišku 
žaismingumu, ruošdama rek
laminį savo Pakalnes sodybos 
bukletą, ji rašo: „Ar norėtu
mėte pagainioti po laukus 
vėją, sužinoti, i i kur gaidys 
pasikviečia aušrą, pamatyti, 
kaip po gandro sparnu už
snūsta kaimo vakaras?..." 

Čia atvykusieji tokią ga
limybę turi. Dažnas keturias 
nuobodžias viešbučio sienas 
iškeičia į jaukią namų aplinką 
prie židinio ar biUjardo stalo, 
vakarinio laužo pušyne tarp 
Viešintos ir Lėvens upių. Čia 
viskas keistai sava, nors ir 
ne tavo. Čia puikus prieglobs
tis pabėgti nuo visų savaites 
rūpesčių, įtampos ir mies
čioniško bendravimo rutinos. 

R i ta Br ied iena 

* K r e t i n g o s rajone, Kėkš
tų kaime keletą savaičių buvo 
kuriamas jaunimo užimtumo 
ir laisvalaikio centras „Jauni
mo sodyba". Projekte dalyvavo 
18-22 m. lietuviai ir vokiečiai, 
bent siek tiek išmanantys sta
liaus darbą. Toks renginys 
vyko antrą ksrtą. (K Elta) 



LIETUVIŲ TELKINIAI 
DETROIT, MI 

DARIAUS IR GIRĖNO 
MINĖJIMAS 

Dariaus ir Girėno 68-os tra
giško žuvimo metinės bus mi
nimos sekmadienį, liepos 15 
dieną, šia tvarka:' Mišios — 
10:30 vai. ryte, Šv. Antano pa-
rangos bažnyčioje. Po Mišią 
minėjimas ir vaišes parapyos 
svetainėje. Minėjime dalyvaus 
ir trumpą žodį tars naujas 
Michigan valstijos Lietuvos 
Garbes konsulas Jurgis Jur
gutis. Visuomenė kviečiama 
sekmadienį, liepos 15 dieną, 
dalyvauti Dariaus ir Girėno 
minėjime. Dariaus ir Girėno 
klubui pirmininkauja Leonas 
Petronis. 

lm 

LIETUVIAI DALYVAVO 
GREGORINIV GIESMIŲ 

SEMINARE 

Š.m. birželio 18-24 d. Šv. 
Sakramento katedroje, Detroi
te, vyko gregorinių giesmių 
seminaras. Seminaru siekta 
Detroito ir jo apylinkių daly
vius muzikus supažindinti su 
gregorinių giesmių turtingu 
lobynu. Dėmesys šioms gies
mėms didėja. Šiuo metu jis 
yra populiarus, nes matyta ir 
girdėta žymiai daugiau naujų 
įrašų. Trylika šimtmečių gre-
gorinės giesmės buvo oficiali 
Romos katalikų bažnyčios li
turginė muzika, ir dabar dar 
įkvepia maldininkus trečiame 
krikščionybės tūkstantmetyje. 

Šiam unikaliam seminarui 
vadovavo Prancūzįjos Soles-
mes vienuolyno vienuoliai. Se
minarą vedė kun. Daniel 
Saulnier ir lietuvis savanoris 
misionierius Šarūnas Visoc
kis. Buvo diskutuota gregori
nių giesmių teorya. Muzikai 
turėjo progą dalyvauti ir gie
doti gregorines giesmes, vado
vaujant seminaro muzikams. 
Siame seminare dalyvavo arti 
pusantro šimto muzikų, tarp 
jų ir Šv. Antano parapijos li
turginės komisuos vedėjas 
muz. Stasys Sližys. Jis turėjo 
retą ir gerą progą pasikalbėti 
su lietuviu misionierium Ša
rūnu Visockiu. 

Regina Juškaitė 
Svobienė 

„DAINAVOS" 
STOVYKLOS RĖMĖJŲ 

METINIS 
SUVAŽIAVIMAS 

Š. m. liepos 29 d., sekma
dienį, 2 vai. p.p. (EST) Daina
vos stovykloje, Manchester, 
MI, vyks ALRKF-jos JDaina-
vos" jaunimo stovyklos rėmėjų 
metinis suvažiavimas. 

Dienotvarkėje 

1. Prezidiumo ir mandatų 
komisįjos sudarymas. 

2. Praėjusio suvažiavimo 
protokolo skaitymas ir priėmi-

3. Tarybos apyskaitos — 
pranešimai. 

4. Revizįjos komisuos prane
šimas. 

5. Pasisakymai dėl praneši
mų. 

6. Numatomi ateities planai, 
pasiūlymai ir einamieji reika
lai. 

Visi rėmėjai prašomi daly
vauti. Tą pačią dieną vyks ir 
tradicinė stovyklos metinė 
šventė, kuri prasidės šv. Mi-
šiomis 11 vai. (EST). 

Siųsdami rėmėjams 2000-
ųju metų finansine apyskaitą, 
pasiuntėme ir 2001 metų na
rio kortelę visiems rėmėjams, 
aukojusiems 100-990 dol. Au
kojusiems 1,000 dol. ir dau
giau duodama mecenato kor
tesą, galiojanti visą laika. 

šią vasarą sukanka 45 me
tai, kai a.a. prel. I. Albavičius 
pašventino pirmojo stovyklos 
pastato (virtuvės ir valgyklos) 
pamatus. Su kokiu idealizmu, 
vizija ir pasiryžimu buvo ku
riama .Dainava* sunku įsi
vaizduoti. Ekonominiai ištek
liai, kurių pagrindu buvo vyk
domos statybos, nebuvo su
kaupti bankų sąskaitose, bet 
geros valios žmonių širdyse. 
Anot dr. A Damušio — .Savo 
tėvynės meilės ugdymas ir 
universalinių vertybių sieki
mas Kristaus Evangelijos pa
grindu, buvo tas akstinas ir 
tie bruožai, kurie įgalino pa
kelti visus šios stovyklos kūri
mosi sunkumus. Taip Daina
va' tapo lietuviškoji tvirtovė 
išeivijoje, o jaunimui ji buvo jų 
Lietuva". 

Metai iš metų keičiasi sto
vyklautojai, pirmuosius sto
vyklautojus pakeičia jų vaikai, 
o kartais ir vaikaičiai. Tačiau 
„Dainavos" pastatai ir jos ap
linka kantriai neša savo am
žiaus naštą. Po praėjusios va
saros sezono buvo apsvarsty
tas visų atliktinų darbų sąra
šas, kurio sąmata siekia arti 
80,000 dol. Žiemos metu di
rektorių taryba pradėjo pla
tesnį lėšų telkimo vajų. Iki 
šiol į šį vajų savo aukomis at
siliepė maždaug 15 proc. Kai 
kurie parėmė labai stambio
mis sumomis, kurios įgalino 
atlikti nemažai sąmatoje nu
matytų darbų. Tačiau daug 
darbų dar laukia savo eilės ir 
lėšų jų atlikimui. Direktorių 
taryba nuoširdžiai dėkoja vi
siems prisidėjusiems savo au
ka ir kreipiasi į visus, netu
rėjusius galimybės tai padary
ti, prisidėti prie sėkmingo 
„Dainavos" ateities užtikrini
mo. 

Stovyklos vadovybė 

SEATTLE, WA 

— Pasaulio keliautoja Diana 
Palčiauskienė nustebino ir 
pradžiugino Lietuvos Dukte
ris, netikėtai atvykdama į 
Dukterų metinį susirinkimą. 
Ji su vyru Rimu paliko savo 
burlaivį Malazijoje ir trum
pam laikui sugrįžo į Seattle. 

— Ačiū Valytei Sparkytei, 
už organizavimą žinių pasikei
timo popietės „Mano kelionė į 
Lietuvą". Per praėjusius aš
tuonerius metus, daug iš mū
sų atrado naudos dalyvaujant 
šioje įdomioje popietėje. Ren
ginys įvyko Bellevue Commu-
nity College patalpose, š.m. 
kovo 10 d. 

— Solistai Vytas Juozapakis 
ir Gintarė Skėrytė, akompa
nuojant Melitai Diamandidi-
Kuprienei, žavėjo klausytojus 
koncerte, vykusiame kovo 23 
d., Jūratės Audėjaitienės mu
zikos studijoje. Ačiū Rimui ir 
Donnai Mikšiams, globoju
siems solistus jų viešnagės 
metu! 

— Dėkojame Jūratei Mažei
kaitei Harrison balandžio 8 d., 
priėmusiai Lietuvos Dukteris 
metinei margučių dažymo pa
mokai. 

JUNO BEACH, FL 
ZIGMUI GŪRAI 

103 METAI 
Elena ir Zigmas Gūrai West 

Palm Beach mieste išgyveno 
arti 20 metų. 1986 metais, 
nors jau sulaukę gilios se
natvės, išvyko nuolatiniam 
apsigyvenimui į Vilnių, į sene
lių prieglaudą. 

Nors ir sunkiai sergantis, 
Zigmas Gura, buvęs Vytauto 
Didžiojo universiteto Kaune 
kanceliarijos viršininkas, nuo
širdžiai savo žmonos Elenos 
globojamas, 2001 metų balan
džio 4 d. sulaukė 103 metų. 
Buvusiems floridiečiams lin
kime gražių dienų Tėvynėje. 

DRAUGAS, 2001 m. liepos 12 d., ketvirtadienis 

Karaliaučiaus krašto Linkūnų vietoves lietuvių kalboe fakultatyvas su mokytoja Stase Rumbaite (ketvirta is 
kaires) ir svečiais, kurių tarpe lietuvybe Karaliaučiaus srityje remiančios Čikagos Maž. Lietuvos lietuvių drau
gijos pirm. Vilius Trumpjonas (paskutinėje eil. antras is kaires). 

MARIJOS IR KAZIMIERO BARENŲ 
DOVANA PANEVĖŽIUI 

Panevėžio apskrities Gabrie
lės Petkevičaitės Bitės viešoji 
biblioteka jau devynerius me
tus palaiko ryšius su Londone 
gyvenančiu kraštiečiu, lietu
vių išeivijos rašytoju, žymiu 
prozininku, ilgamečiu spaudos 
darbuotoju, leidėju Kazimieru 
Barėnu. 

Biblioteką pasiekiantys ra
šytojo laiškai, rankraščiai, pe
riodiniai leidiniai praturtino 
rankraščių ir retų spaudinių 
skyrius. Itin vertinga dovana 
Panevėžiui — bibliotekai per
duota turtinga M. ir K Barė
nų šeimos asmeninė bibliote
ka. 

Pažintis su Londone gyve
nančiu rašytoju užsimezgė 
1993 m., gavus jo laišką, ku
riame buvo rašoma: .Didžiai 
gerbiamieji, turime nemaža 
svetur ir Lietuvoje išleistų lie
tuviškų knygų (nežinau, keli 
tūkstančiai jų yra). (...) Sakau, 
pasiūlysiu Panevėžiui, kuria
me gimnazistaudamas esu ke
letą metų gyvenęs iki 1924 m. 
rudens. Būsiu dėkingas už 
šiokį ar kitokį atsakymą. Jei
gu jūsų biblioteka būtų ne-
suintresuota, gal nurodytumė-
tą adresą kitos". 

Panevėžio apskrities G. Pet
kevičaitės Bitės viešajai bib
liotekai mielai sutikus priimti 
šią vertingą dovaną, pirmoji 
knygų siunta (1,661 egz.) Pa
nevėžį pasiekė 1997 m. 2000-
ųjų rugpjūtį iš Londono buvo 
gauta antroji siunta: 1,500 
knygų, meno albumų, periodi
nių leidinių, rankraščių. Rei
kia pažymėti, kad abu sykius 
knygų persiuntimo išlaidas 
apmokėjo M. ir K Barėnai. 

2000-ųjų rugsėjo 21 d. bib
liotekos galerijoje „2-asis 
aukštas" miesto visuomenei ir 
žiniasklaidai buvo pristatyta 

paroda JKnygos iš didžiojo 
kambario", kurioje eksponuo
tos knygos iš M. ir K. Barėnų 
dovanotos asmeninės bibliote
kos. 

Knygų kolekciją pristatęs is
torikas Raimundas Klimavi
čius apžvelgė mokslinę-istori-
nę ir informacinę jos reikšmę. 
Istoriko teigimu, išskirtinę ko
lekcijos vertę liudija jos kil
mės vieta. 4domu tai, kad K. 
Barėno biblioteka buvo sufor
muota Anglijoje, kur lietuvių 
bendruomenė' nėra gausi", — 
sakė R. Klimavičius, pabrėžęs, 
jog kolekcįja vertingas šaltinis 
tiems, kas domisi lietuvių 
bendruomene Didžiojoje Bri
tanijoje. 

Apie istorinę kolekcijos 
reikšmę byloja rašytojo Myko
lo Vaitkaus, matematiko Vik
toro Biržiškos, poeto Vinco 
Mykolaičio Putino sesers Mag-
delenos Mykolaitytės Slavė
nienės ir daugelio kitų žymių 
žmonių memuarai. Emigraci
joje išleistos knygos lietuvių 
kalba atspindi lietuviškų kny
gų leidybos pokyčius Didžiojo
je Britanijoje. 

Išskirtinę vietą kolekcijoje 
užima grožinė literatūra. Joje 
— visų emigracijoje gyvenan
čių lietuvių rašytojų išleistos 
knygos. Daugelis jų — su de
dikacijomis M. ir K. Baro
nams. Vertingi meno albumai 
— tai rašytojo žmonos Marijos 
domėjimosi sritis. 

Miesto šviesuomenė turėjo 
galimybę susipažinti ir su ra
šytojo rankraščiais. Juos pri

statė bibliotekos rankraščių 
skyriaus .vedėja Stasė Mike-
liūnienė. 

Apie vertingą rašytojo do
vaną bei didelio panevėžiečių 
dėmesio sulaukusią parodą 
buvo rašyta visuose miesto 
dienraščiuose: „Sekundėje", 
Panevėžio ryte", „Panevėžio 
balse". Ši paroda plačiai nu
šviesta Lietuvos kultūros mi
nisterijos ir Lietuvos naciona
linės Martyno Mažvydo biblio
tekos leidžiamame žurnale 
„Tarp knygų" (2001, Nr. 1). 

M. ir K. Barėnų sukaupta 
turtinga asmeninė biblioteka, 
kurią jie patikėjo saugoti Pa
nevėžio apskrities G. Petke
vičaitės Bitės viešajai bibliote
kai, dabar yra tvarkoma:, su
daryti knygų abėcėlinis, sis
teminis, periodinių leidinių 
katalogai; knygų apipavidalin
tojų, leidyklų, spaustuvių ka
talogai, taip pat knygų ženklų 
ir chronologinis katalogai. 
Knygos iš rašytojo ir jo žmo
nos dovanotos asmeninės bib
liotekos skaitytojus domina, 
jos yra skaitomos. Biblioteki
ninkės jas naudoja rengiant 
temines knygų parodas. 

Beveik prieš dešimtmetį 
prasidėjęs M. ir K Barėnų 
bendravimas su Panevėžio 
apskrities G. Petkevičaitės Bi
tei viešąja biblioteka tęsiasi. 
Bibliotekos bendruomenė puo
selėja viltį ateityje parengti ir 
išleisti M. ir K. Barėnų asme
ninės bibliotekos katalogą, o 
po rekonstrukcijos — Bibliote
kos pastate M. ir K Barėnų 
bibliotekai numatyta skirti 
atskirą kambarį. 

Laima Lapėnienė 

PANEVĖŽIO APSKRITIES GABRIELĖS PETKEVIČAITĖS-BITCS 
VIEŠOJI BIBLIOTEKA 

DAR VIENAS PODLSIO 
KOMPLEKSAS 

Pavilnių regioninio parko 
pietinėje dalyje numatyta 
įrengti poilsio kompleksą vil
niečiams ir sostinės svečiams. 

Busimasis poilsio komplek
sas užimtų 1,3 ha plotą. Tai 
neapaugusi medžiais ir neuž-
statyta pieva, pagal šiuo metu 
rengiamą Pavilnių regioninio 
parko schemos papildymą, nu
matoma skirti poilsiui. Čia 
turėtų iškilti laikini objektai 
— kavinė, vaikų žaidimo 

aikštelė, pirtys. 
Tikimasi, kad naujasis po

ilsio kompleksas, kaip Pavil
nių parko dalis, padės plėsti 
pažintinį turizmą, pritraukti 
žmones, besidominčius krašto
vaizdžio, gamtos ir kultūros 
vertybėmis. 

Vilniaus savivaldybė skelbs 
atvirą konkursą. Jo laimėtojui 
bus suteikiama teisė minėtoje 
teritorijoje savo lėšomis įreng
ti ir eksploatuoti laikinų poil
sio objektų kompleksą. Žemės 
sklypas konkurso laimėtojui 
nebus išnuomojamas. IEIU 

Pranešame giminėms ir draugams, kad po ilgos ir 
sunkios ligos, sulaukęs 61 metų, Baltimorėje mirė 

A.tA. 
VYTENIS ANDRIUS (BUBA) 

PETRUŠIS 
Nuliūdę lieka: žmona Audronė Bagdonaitė, duktė Diana 

ir žentas Steven Lindgren, anūkai Kenneth ir Danica, 
sūnus Andrius, žmona Denise, anūkė Kala. Liūdi motina, 
brolis Vitalis su šeima ir daug kitų giminių. 

A.tA. 
VYTENIUI ANDRIUI 

PETRUŠIUI 
Baltimorėje mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą 
žmonai AUDRONEI BAGDONAITEI, dukrai DIANAI 
su šeima, sūnui ANDRIUI su šeima, motinai, broliui 
Vitaliui, jo šeimai ir visiems giminėms. 

Elena Pagirienė ir Andriaus krikšto mama Gaili 

A.tA-
JONUI KELEČIUI 

iškeliavus, liūdesyje palikusiai žmonai STASEI, sūnums 
LINUI ir MARIJUI su šeimomis, žodelį paguodos siunčia 

Danutė ir Aurelijus Prapuoleniai 

Lietuvos kariuomenės karininkui, visuomenininkui 

A.tA. 
VLADUI ŽIBUI 

po sunkios ligos išėjus Amžinybėn, žmonai 
APOLONIJAI, dukrai RITAI, sūnui ALGIRDUI ir jų 
šeimoms bei giminėms reiškiame nuoširdžią užuojautą ir 
kartu liūdime. 

Lietuvos Dukterų Juno Beach skyriaus narės 

ŠV. KAZIMIERO 
ŠVENTĖ 

Kovo 4 d., sekmadienį, 2 vai. 
p.p. Vyčių 153 kuopos nariai ir 
pietų Floridos lietuviai susi
rinko į St. Jude bažnyčios kop
lyčią Teąuestoj, pamaldoms už 
šv. Kazimierą. 

Vysk. Paulius Baltakis au
kojo iškilmingas šv. Mišias, 
skaitymus atliko Vladas Ba
rius. Vysk. Paulius Baltakis 
savo pamoksle prisiminė šv. 
Kazimiero gyvenimą, iškėlė jo 
dorybes ir gerus darbus. 

Šv. Mišių metu giedojo iš 
Čikagos atvykusi ilgametė 
Singer Island gyventoja, sol. 
Ona Jameikienė, kuri labai 
jautriai pagiedojo porą gies
mių. Jai vargonais pritarė 
muz. Liudas Stukas. Šv. Mišių 
metu giedojo ir „Dainos" cho
ras, vadovaujamas muz. Jono 
Samoškos. 

Po Mišių, Waterford viešbu
tyje, North Palm Beach, įvyko 
iškilmingi pietūs. Juose daly
vavo ir vysk. Paulius Balta
kis. Lietuvos Garbės konsulas 
Palm Beach, Stanley Balze-
kas, Jr. 

Stanley Balzekas, Jr., savo 
kalboje nušvietė šv. Kazimiero 
gyvenimą, jo darbus, meilę 

žmonėms. Dail. Rimgailė Zoto-
vienė plačiau sustojo prie 
prieš 20 metų įsteigto Lake 
Worth muziejaus lietuvių kul
tūros skyriaus istorijos. Ta 
proga ji įteikė vienam iš mu
ziejaus steigėjų, Jonui Štarui, 
žymenį. Dail. Rimgailės Zoto-
vienės laimėjimui padovanotą 
paveikslą „Prisiminimai iš Vil
niaus" laimėjo Lietuvos garbės 
konsulas Stanley Balzekas, 
Jr. 

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

MINĖJIMAS 
Kovo 11 d., sekmadienį, Lie

tuvos Respublikos garbės kon
sulas Stanley Balzekas, Jr., 
savo gyvenvietės terasoje su
ruošė jaukų priėmimą Palm 
Beach kviestiniams svečiams 
ir būriui lietuvių. Priėmime 
dalyvavo Belgijos, Islandijos, 
Japonijos, Šveicarijos ir Urag-
vąjaus garbės-konsulai, kurių 
kiekvienas linkėjo Lietuvai 
sėkmės tolimesniame valsty
bės gyvenime. Ypač šiltai buvo 
sutikta Islandijos garbės kon
sulo kalba, prisimenant, jog 
Islandija buvo pirmoji vals
tybė, kuri oficialiai pripažino 
Lietuvą nepriklausoma vals
tybe. 

ATAUAUJAMOt iHI.mil 1 ^ -

• -
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How easy Is lt to 
As easy as SAS. 

FromChlcaooweoTTerdallyservfcetoVHnlus 
with a hassle free connectton through our 
Copenhagen AJrport And when retumlng, you 
can enjoy šame oaytravHvIa Copenhagen back 
toChfcago. 

Rndout Just how easy we can make your 
next trtp to Vilnius. And remember, when you 
travet wfth SAS, you can eam miteage credlt 
wfth Unitetfs Mlleage Plūs* or SAS' 
EuroBonus1" freguent flyer program. 

For Information on spedaifares and 
schedules contact your TravH Agent or SAS at 
800-221-2350. Or visit us at 
www.scandlnavlan.net 
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6 DRAUGAS, 2001 m. liepos 12 d., ketvirtadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE. 

Kaip i i gausybės rago by
rės laimikiai per „Draugo" 
gegužinę, jei jūs būsite dosnūs 
ir pripildysite mūsų „laimės 
šulinį" iki pat viršaus. Kiek
vieną dieną iki rugpjūčio 19-
osios administracijoje lauksi
me jūsų gražių suvenyrų, lie
tuviškų rankdarbių, paveiks
lų, knygų ar kitų vertingų bui
ties reikmenų. Administraci
jos darbo valandos - pirmadie
niais-penktadieniais nuo 8:30 
val.r. iki 4:30 val.p.p. 

Illinois valstijos guber
natorius George H. Ryan 
savo laiške, atsiųstame 
,.Draugui", sveikina vienintelį 
už Lietuvos ribų Čikagoje ei
nantį lietuvišką dienraštį su 
92-uoju gimtadieniu bei linki 
jam ir toliau būti lietuviško
sios bendruomenės žinių, nau
jienų skleidėju bei lietuviškojo 
paveldo ir tradicijų tesėju. 

A t ii u s 1.1 />«J 

Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centras išleido dr. 
Edmundo Remio (Edmund Re-
mys, Ph. D.) paruoštą „Re-
view of Modern Lithuanian 
Grammar". Knygos išleidimą 
finansavo Lietuvių fondas. Tai 
- didoko formato, 195 pusla
pių knyga. Kaina - 22.50 dol. 
Persiuntimas - 2.50 dol. Kny
ga gaunama kreipiantis šiuo 
adresu: Lithuanian Research 
and Studies Center, Chicago, 
IL 60636; e-paštas 
Uth uanianresearch@ameritech 
.net 

Prof. dr. Valdas Samonis 
i i Toronto, dalyvaudamas 
Lietuviškų studijų savaitėje 
Dainavoje, rugpjūčio 23 die
nos, ketvirtadienio popietę 
skaitys įdomią paskaitą „Lie
tuvos strategija 2001-2020". 
Prof. V. Samonis yra paruošęs 
mokslinį projektą, kuriame iš
kelia tam tikrų reformų svar
bą Lietuvos ekonominėje stra
tegijoje ir tarptautinėje plot
mėje. Savo paskaitoje jis kaip 
tik ir apžvelgs Lietuvos vals
tybingumo ir jos žmonių ge
rovės ugdymo planus. Studijų 
savaitė Dainavoje vyks rug
pjūčio 19-26 d. 

Dalia Anysienė, gyvenanti 
Chicago, IL, grąžindama 
„Draugo" pokylio bilietėlius, 
pridėjo 50 auką. Dėkojame už 
paramą ir linkime sėkmės lai
mikių traukime. 

Rengiama tradicinė nuo
taikinga vasaros išvyka 
Ateitininkų namuose, Lemon-
te, š. m. liepos 29 d., sekma
dienį. Visi yra kviečiami ne
praleisti šios malonios progos, 
atvykti ir atsigaivinti senų 
šlamančių ąžuolų pavėsyje. 
Rengia ir kviečia Lietuvių 
Tautinės sąjungos Čikagos 
skyrius. 

Beverly Shores, Indiano
je, Šv. Onos bažnyčioje, šį 
sekmadienį, liepos 15 d., 12 
vai. bus aukojamos lietuviškos 
Mišios. Mišias aukos kunigas 
iš Vilniaus Kęstutis Ralys. 

Agota Tiikuvienė, gyve
nanti Lemont, IL, pratęsdama 
„Draugo" prenumeratą, mums 
atsiuntė dar 100 dol. auką. 
Tariame nuoširdų ačiū už pa
ramą ir dėmesį. 

Čikagos Venesuelos lietu
viu draugijos gegužinė 
įvyks liepos 15 d., sekmadienį, 
12 vai. Saulių namuose, 2417 
W. 43rd Str. Bus skanaus lie
tuviško maisto, gėrimų, gros 
Kosto Ramanausko orkestras, 
bus laimėjimų traukimas. Vi
sus atsilankyti kviečia valdy
ba. 

Horace R. Žibąs iš Cincin-
nati, OH, atnaujino „Draugo" 
prenumeratą ir prie jos pridė
jo 50 dol. mūsų dienraščiui pa
remti. Dėkojame už dosnumą! 

Marytė Utz, gyvenanti 
Evergreen Park, IL, birželio 
21 d. posėdyje perėmė Lietu
vių tautinių šokių festivalių, 
Inc. tarybos pirmininkės pa
reigas 3 metų kadencijai iš 
Broniaus Juodelio, kuris šią 
korporaciją įkūrė 1976 m. ir 
jai vadovavo 25 metus. Perda
vimo posėdyje dalyvavo ir sep
tynios LFDF, Inc. direktorės, 
iždininkė ir toliau liko Reda 
Pliurienė, o sekretorės parei
gos pavestos Ritai Likandery-
tei-Rašymienei. 

TARP MŪSŲ KALBANT 
ATSKREND SAKALĖLIS... 

Frank Zapolis įteikia Vilniaus-Čikagos komiteto pirmininkui Stanley Bal-
zekui jaunesniajam 250 dol. Vilniaus-Čikagos komitetas Sostinės dienų 
metu vilniečiams pristatys čikagiškių bliuzo muzikantų grupe ..The Kurt 
Eliing Band". 

SOSTINES DIENOSE 
VILNIUJE — ČIKAGA! 

Šį rudenį, nuo rugsėjo 7 d. 
iki 22 d., Vilniuje vyks kultūri
nių ir pramoginių renginių 
šventė — Sostinės dienos. Da
lyvauti šventėje Vilnius kvie
čia ir du susigiminiavusius 
miestus — Kijevą bei Čikagą. 
Čikaga ir Vilnius susigiminia
vo prieš keletą metų. Vil
niaus-Čikagos komiteto pirmi
ninku yra Stanley Balzekas 
jaunesnysis. Komiteto pagrin
dinis tikslas yra plėtoti verslo 
ir kultūrinius ryšius tarp Či
kagos ir Lietuvos sostinės. 

Sostinės dienų metu Vilniu
je buvo nuspręsta pristatyti 
šešių čikagiškių bliuzo muzi
kantų grupę „The Kurt Eliing 
Band". Šiuo metu Vilniaus-Či
kagos komitetas stengiasi su
telkti lėšas šiam projektui. 
Pirmasis aukotojas buvo žino
mas visuomenininkas, kultū
rininkas Frank Zapolis. Komi
tetas tikisi, kad aukotojų šiam 
tikslui atsiras ir daugiau. Pla
čiau pasiteirauti apie rudenį 
Vilniuje vyksiančią šventę ir 
Čikagos dalyvavimą joje gali3 
ma skambinant Stanley Bal-
zekui jaunesniajam tel. 773-
582-6500. 

Be „The Kurt Eliing Band" 
koncertų, į Vilnių bus atvežta 
dviejų žinomų čikagiškių foto
menininkų Algimanto Kezio ir 
Jono Tamulaičio fotografijų 
paroda, ketinama surengti Či
kagos lietuvių dailininkų bei 
Čikagoje leistų lietuviškų kny
gų parodas. Be to, grupė akių 
gydytojų iš Čikagos Sostinės 
dienų metu Vilniuje nemoka
mai tikrins vilniečių regėjimą 
ir dalins akinius. 

K. V. 

Algimantas Daugirdas, 
gyvenantis Willowick, OH, 
kartu su prenumeratos pratę
simo laišku mums atsiuntė ir 
50 dolerių. Už paramą savo 
ištikimajam skaitytojui 
nuoširdžiausiai dėkojame. 

Ateitininku sendraugiu 
poilsio savaitė vyks rugpjū
čio 11-18 d. Tėvų pranciškonų 
vasarvietėje. KenViebunkport, 
Maine. 

.Draugo" knygynėlyje 

Čikagoa vaikų choro („Chicago Children Choir") vadovą. Daniel Wallenberg kalbasi apie dainavimą bendroje iio 
Čikagos vaikų choro ir Šiaulių vaikų anaamblio „Ro-ko-ko* repeticijoje, kuri vyko Ohicagô Guatural ̂ f^^r Pf " 
t*lr>ose Bendra choru reoeticiįa suorganizavo Sofija žutautaite Indrės Tijūnėlienės nuotr. 

Kur prasidėjo žymaus lie
tuvių tenoro Stasio Baro dai
navimo karjera? Kokie moky
tojai lavino jo balsą? Kaip teko 
apsispręsti, kokioje šalyje gy
venti, ką dirbti, kur dainuoti? 
Apie visa tai perskaitysite 
2000 metais „Baltų lankų" lei
dyklos išleistoje knygoje , .Sta
sys Baras", kurios autorė -
Lietuvos muzikos akademijos 
docentė, Nacionalinės Kultū
ros ir meno premijos laureatė 
muzikologė Ona Narbutienė. 
175 psl. knyga suskirstyta į 3 
skyrius. Pirmajame skyriuje 
„Gyvenimo keliai" daugiausia 
pats dainininkas pasakoja 
apie savo vaikystę ir jaunystę 
Lietuvoje, pirmuosius karo iš
gyvenimus, karjeros pradžią, 
DP stovyklas, kelius ir kryž
keles, atvykimą į Ameriką, 
studijas Italijoje, koncertus ir 
darbą Čikagoje. Į S. Baro pri
siminimus įsiterpia ir muziko
logės intarpai, papildyti muzi
kiniais vertinimais, archyvi
nėmis, istorinėmis žiniomis, 
tam tikromis to meto gyveni
mo apžvalgomis. Antrajame 
knygos skyriuje „Muzikos ir 
visuomeninės veiklos baruose" 
O. Narbutienė apžvelgia Sta
sio Baro nueitą muzikinės ir 
visuomeninės veiklos kelią, 
apibūdindama reto grožio dra
matinį dainininko tenorą, pa
sitelkdama ir kitų muzikantų 
- V. Jakubėno, S. Santvaro, A. 
Kučiūno recenzijas, paminė
dama svarbiausius dainininko 
vaidmenis, koncertus, koncer
tines keliones, o taip pat ir 
prisimindama S. Baro fondo 
stipendiją, kuri kiekvienais 
metais skiriama Lietuvos mu
zikos akademijos studentui te
norui. Trečiojoje knygos dalyje 
„Priedai" spausdinamos pa
grindinės S. Baro gyvenimo ir 
veiklos datos, sukurti vaidme
nys, koncertų repertuaras, 
bibliografija, recenzijos ir t.t. 
Knygos kaina - 10 dol., su 
persiuntimu -13.95 dol. 

• Namams pirkti pasko
los duodamos matais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings , 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747. 

• 27 centai skambinant \ 
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai. 
per parą, 7 dienas per savai
tę, 6 sekundžių intervalai. 
Jokių mėnesinių mokesčių. 
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be 
apgaulės. Kreipkitės vakarais 
lietuviškai į TRANSPOINT 
atstovą su 8 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
706-3864)556. TRANSPOINT 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliui 

Netrukus sukaks 68-neri 
metai nuo Dariaus-Girėno tra
giškojo žygio. Steponas Darius 
ir Stasys Girėnas (abu gimę 

•Lietuvoje, užaugę JAV), 1933 
m. liepos 15 d. iš New Yorko 
Floyd Bennett oro uosto pakilo 
skrydžiui į Kauną, Lietuvos 
laikinąją sostinę. Žydrioji „Li-
tuanica", laimingai perskridu
si Atlanto vandenyną, liepos 
17 d. nukrito Vokietijoje, neto
li Soldino, apie 70 mylių į 
šiaurės vakarus nuo Berlyno. 
Atstumas tarp New Yorko ir' 
nelaimės vietos yra 3,984 my
lios. Šį atstumą Darius-Girė-
nas įveikė per 37 valandas ir 
11 minučių. 

Žuvo Darius ir Girėnas. 
Kauno oro uoste susirinkusi 
žmonių minia, laukdama at-
skrendančios „Lituanicos", ta
rytum nujausdama gresiančią 
nelaimę, dainavo: „Atskrend 
sakalėlis per žalią girelę, at
mušė sparnelius į sausą egle-
lę..." 

Dariaus-Girėno testamente 
buvo įrašyti ir šie žodžiai 
„Jaunoji Lietuva! Tavo dva
sios įkvėpti, mes stengiamės 
tą pasirinktą uždavinį įvyk
dyti. Mūsų pasisekimas tegu 
sustiprina Tavo dvasią ir pasi
tikėjimą savo jėgomis ir gabu
mais! Bet jei Neptūnas ar ga
lingasis audrų Perkūnas ir 
mums bus rūstus — pastos 
kelią į Jaunąją Lietuvą ir pa
šauktų LITUANIKĄ pas save, 
— tada Tu, Jaunoji Lietuva, 
turėsi iš naujo ryžtis, aukotis 
ir pasirengti naujam žygiui..." 

1933 m. liepos 17 d. žuvo du 
taurūs lietuviai. „Keti milijo
nai žmonių per tris dienas 
akių nuo debesų nenuleido... 

Seniai kalbėjome, kad reikia 
tiesti tiltus į Ameriką, nes 
mūsų tautos trečdalis ten gy
vena. Štai vienu sparnų užsi
mojimu du vyrai ištiesė tiltą, 
kurio jokios audros, nei laiko 
bangos nebesugriaus". Tai — 
žurnalisto Juozo Pronskaus 
kadaise išsakyti žodžiai „Tri
mito" žurnalo puslapiuose. 

1933 m. liepos 20 d. (tą die
ną, kuomet Kaune buvo laido
jami didvyriai) Skridimo ko- SįS^ 
mitetas Čikagoje, Lietuvių au
ditorijoje, surengė gedulingą 
minėjimą ir pradėjo aukų rin
kimą Dariaus-Girėno pamink
lo statybai. Paminklo projekto 
konkursą laimėjo Amerikos 
lietuvis Kazimieras Konce
vičius (Ch. B. Koncevic). Čika
gos miesto valdžiai pritarus, 
paminklas buvo pastatytas 
Marąuette Rd. ir California 
Avenue sankryžoje. Paminklo 
atidengimo iškilmėse (1935 m. 
liepos 28 d.) dalyvavo apie 
60,000 žmonių. Pašventino 
vysk. T. Matulionis. Atitinka
mas kalbas pasakė vadovau
jantys lietuvių bendruomenės 
asmenys ir miesto bei valstijos 
aukštieji pareigūnai. 

Lietuvoje per 1933-1940 me
tų laikotarpį keletas šimtų 
gatvių ir aikščių buvo pava
dintos Dariaus-Girėno ir „Li
tuanicos" vardais. Tokiais pat 
vardais pasivadino ir daug lie
tuvių organizacijų. Neatsitiko 
ir lietuviškoji Čikaga. Miesto 
valdžios sutikimu Bridgeporto 
apylinkėje esanti Auburn gat
vė buvo pavadinta Lituanica 
Avenue. 

Praėjusių metų rudenį lietu
vių žiniasklaidos rūpesčiu bei 
JAV lietuvių inžinierių ir ar-

33-čios gatves ir Lituanicos Avenue 
kampas, esantis Čikagos Bridge
porto apylinkėje. 

P. Petručio nuotr 
chitektų sąjungos pastango
mis buvo atnaujintas Mar-
ųuette Parke stovintis Da
riaus-Girėno paminklas. Da
riaus-Girėno Amerikos legiono 
postas daugelį metų (dažniau
siai liepos mėnesį) prie pa
minklo rengdavo tragiškojo 
transatlantinio žygio minėji
mus. Pastaraisiais metais nu
trūko minėjimų rengimas. Be
je, gal kam yra žinoma, kur 
dingo Čikagos Midway oro 
uoste kabėjusi Dariaus-Girėno 
transatlantinį žygį primenanti 
metalinė lenta? 

Bridgeporte esanti Lituani
ca Avenue nereikalinga atnau
jinimo. Čikagoje gerai laikosi 
ASK Jituanica" ir LFK „Li
tuanica" sporto klubai. Vis 
dėlto Čikagoje, o dar daugiau 
kituose lietuvių telkiniuose 
aiškiai jaučiama dėmesio sto
ka Dariaus-Girėno istoriniam 
žygiui. 

Petras Petrutis 

1952 m. Čikagoje surengto Dariaus-Girėno minėjimo dalyviai. Priekyje žygiuoja „Dainavos" ansamblis. 

dovauja pulkininkas leitenan
tas Juozas Širvinskas. Savo 
šaulišką kelią pradėjęs 1992 
metais, ilgą laiką užėmė vado
vaujančias pareigas Savano
riškosiose krašto apsaugos 
tarnyboje, studijavo George 
Marshall tarptautiniame sau
gumo studįjų kolegijoje, iki iš 

APLANKYKITE ŠAULIŲ SĄJUNGOS 
ŠTABĄ 

Jau dvylikti metai Lietuvoje metu šaulių organizacijai va-
atkurta ir sėkmingai veikia 
Šaulių sąjunga, kurios pagrin
dinis tikslas — stiprinti ir gin
ti Lietuvos valstybingumą, ug
dyti tautos gerovę. 

Nuo pat pirmųjų organizaci
jos atkūrimo dienų šauliai ak
tyviai įsijungė į mūsų vals
tybės nepriklausomybes at
statymo darbą, gynė ją 1991 
metų sausio tragiškų įvykių, 
rugpjūčio pučo metu, dalyvavo 
kuriant Lietuvos krašto ap
saugą. 

Ypač daug pokyčių įvyko 
nuo 1997 m., kai Lietuvos-Re* 
?" -' 'Ikos Seimas 1997 m. lie
pos 2 d. priėmė Lietuvos Res
publikos Saulių sąjungos įsta
tymą. Remiantis įstatymu, 
krašto apsaugos ministras 
Šaulių sąjungos vadu paskyrė 
kapitoną Leonardą Bakaitį, 
vyriausybė Šaulių sąjungai 
skyrė finansavimą. Naujasis 
vadas ėmėsi i i pagrindų refor
muoti organizaciją. 

Vėliau metus šį darbą tęsė 
vienas ii šaulių sąjungos at
kūrėjų, dabartinis krašto ap
saugos viceministras atsargos 
pulkininkas Jonas Gečas. Šiuo 

darni Kaune, esate kviečiami 
apsilankyti LŠS štabe. Čia jūs 
galėsite susitikti su Šaulių 
sąjungos vadovybe, aplankyti 
Šaulių sąjungos muziejų ir 
apžiūrėti ekspozicijas, kurių 
eksponatai byloja apie tarpu
kario Šaulių sąjungą, jos at
kūrimą išeivijoje ir Lietuvoje, 
štabo pareigūnai jums papasa
kos apie organizacijos nūdie
ną, veiklos kryptis, štabo dar
bą, „Trimito" kolektyvas supa-

renkant Šaulių sąjungos vadu žindins su Šaulių sąjungos lei-
buvo Seimo nacionalinio sau- dybos darbais. Čia jums mie-
gumo ir gynybos komiteto pa
tarėjas. Šių vadų pastangomis 
organizacijoje greitai pakilo 
vidinė dvasia, drausmė, kovin
gumas, išaugo organizacijos 
įvaizdis visuomenėje, jos indė
lis mūsų valstybei tapo sva
resnis. ' 

Kartu su orgamzacua keitė
si ir LŠS centro būstinės įvaiz
dis. Naujai suremontuotose 
patalpose buvo įrengti moder
nūs štabo kabinetai, kuriuose 
dirba kvalifikuoti pareigūnai, 
„Trimito" redakcijos kolekty
vas. Sunku aprašyti visus 
šiuos pokyčius, tačiau yra sa
koma, kad geriau vieną kartą 
pamatyti, negu dešimt kartų 
išgirsti. Tad, mieli tautiečiai, 
lankydamiesi Tėvynėje ir bū-

lai padės apsigyvenimo, tran
sporto, kelionių po Lietuvą ir 
kitais klausimais. 

Laukiame jūsų istorinėje 
Šaulių sąjungos būstinėje, ku
rios sienos mena Šaulių sąjun
gos įkūrėją VI. Putvinskį-Pūt-
vį", Lietuvos Respublikos prezi
dentą A. Smetoną, generolus 
S. Raitikį, T. Daukantą, A. 
Gustaitį, J. Bulotą, P. Mustei-
kį, profesorius T. Ivanauską, 
B. Sruogą, brolius Biržiškus, 
Lietuvos Tarybos pirmininką 
S. Šilingą, dailininką A. Žmui
dzinavičių ir daugelį kitų gar
bių Lietuvos žmonių. Mūsų 
adresas: Kaunas, Laisvės alė
ja 34, tel. — 8-27-228081. 

Stasys Ignatavičius 
LSS Garbės šaulys 


