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Siame 
numeryje: 
Teniso varžybos vyks 
Clevelande; krepšinio 
t r ene r i s — mokyklos 
d i r ek to r ius ; įvertintas 
l ie tuvis teisėjas. 

2psl. 

Išeiviams reikia 
ministeri jos; JAV LB 
XVII Tarybos r inkimų 
rezul ta ta i ; keičia 
par t i jas . 

3 psl. 

„Bičiulystė". 
4 psl. 

„Draugo lietuviukai". 
5 psl. 

Kas vyks ta lietuviškose 
parapi jose; taikiklyje 
iški lus kovotojas pr ieš 
genocidą. 

6 psl. 

Gedulo ir Vilties d iena 
bus paminė ta Lemonte; 
šven tė Motinos dieną; 
Matulaičio slaugos 
n a m a m s 35-eri. 

8 psl. 

Sportas 
* P r e z i d e n t a s Ro landas 

P a k s a s ketvirtadienį pasveiki
no Lfetuvos vėliavą aukščiau
sioje pasaulio viršukalnėje Eve
res te iškėlusi šiaulietį alpinistą 
Saulių Vilių ir perdavė linkėji
m u s su juo „pasaulio stogą" 
įve ikus iam Estijos a lp inis tu i 
Alar Sikk. Alpinistai į 8,848 
m e t r ų aukščio viršukalnę įkopė 

praėjusį ketvirtadienį. „Didžiuo
juosi , kad jūsų meistrišku
mo, valios ir pasiaukojimo dėka 
Everes to viršūnėje vėl suplevė
savo Lietuvos Trispalvė", rašo
m a R Pakso sveikinime. A. 
Sikk, kur is tapo pirmuoju Es
tijos alpinistu, užkopusiu į Eve
restą, prisipažino, jog pasiekti 
t ikslą padėjęs S. Viliaus atkak
l u m a s . 

* L ie tuvos k r e p š i n i o ly
g o s (LKL) čempione i , Kauno 
„Žalgirio" komandai nuo kito 
sezono atstovaus Alytaus „Ali-
tos" vidurio puolėjas Darjušas 
Lavrinovičius. 23 metų 212 cm 
ūgio „centrą" Alytaus klubas 
Kauno komandai „paskolino" 
dviem sezonams. D. Lavrinovi
čius šių metų pradžioje sugrįžo 
iš įkalinimo įstaigos ir padėjo 
„Alitai" iškovoti LKL bronzą. 

į 

Naujausios 
žinios^^ 

* K a u n o valdžia ir a r k i 
v y s k u p i j a pas irašė sutart i 
dėl Prisikėlimo bažnyčios a ts ta
tymo. 

* S e i m o opoz ic i j a r e i k a 
l a u j a g r i e ž t i n t i asmens duo
menų sistemų saugumą. 

* B a n k r u t u o j a n č i ų ir 
b a n k r u t a v u s i ų į m o n i ų dar
buotojams iš Garantinio fondo 
skirta 3.9 mln. litų. 

* S e i m a s svarsto s iū lymą 
s k e l b t i Rasų arba J o n i n i ų 
dieną valstybine švente. 

* L u k i š k i ų k a l ė j i m e ka l i 
n a m i e j i p a n o r o m o k y t i s 
prancūzų kalbos. 

* Ž e m d i r b i a i k e t i n a mi
t i n g u o t i prie Seimo ir Vyriau-
33 I 6s rūmų. 

* Kol tas į K u r š i u n e r i j a 
nuo liepos vėl bus mokamas 

Vilniuje — liudijimai apie Mindaugo laikų Lietuvos ryšius 
su krikščioniškąja Europa 

V i l n i u s , gegužės 29 d. 
(Elta) — Išskirtinės reikšmės 
dokumentas — Lietuvos kara
liaus Mindaugo 1255 metų do
vanojimo raš tas su vieninteliu 
išlikusiu kara l iaus antspaudu 
— bus rodomas Vilniuje, atnau
jintoje parodoje „Krikščionybė 
Lietuvos mene". 

Dokumento originalas sau
gomas Berlyne, Prūsijos valsty
bės kultūrinio palikimo archy
ve, ir jo direktorius maloniai su
tiko paskolinti šį dokumentą 

tr im savaitėms. Apie tai ketvir
tadienį vyriausybės rūmuose 
surengtoje spaudos konferenci
joje informavo parodos „Krikš
čionybė Lietuvos mene" rengėjo 
— Lietuvos dailės muziejaus — 
direktorius Romualdas Budrys. 

Minėtąjį dokumentą jis pa
vadino svarbiausia išsaugota is
torine relikvija, susijusia su vie
nintelio Lietuvos karaliaus Min
daugo asmeniu. 

Nuo 1999 metų gruodžio 28 
d. Vilniuje, Taikomosios dailės 

muziejuje, veikianti paroda 
„Krikščionybė Lietuvos mene" 
du kartus per metus yra atnau
j inama ir papildoma. 

Minint Lietuvos valdovo 
Mindaugo karūnavimo 750-
ąsias metines liepos 3 dieną šio
je parodoje bus atidaroma spe
ciali paroda, pristatanti Lietu
vos įsijungimą į krikščioniško
sios Europos lotyniškosios civili
zacijos erdvę, tryliktame-ketu-
rioliktame amžiuose Europai 
paskleistus krikščioniškosios 

Lietuvos ženklus. 
Lituanistinės istorijos bei 

meno vertybės parodą Vilniuje 
pasieks iš Vakarų ir Vidurio Eu
ropos muziejų, bibliotekų, ar
chyvų, kitų institucijų. 

Iš kitų būsimos ekspozicijos 
vertybių R. Budrys išskyrė 
1370-1380 metų Vilniaus at
vaizdą, dar nežinomą Lietuvos 
istoriografijai ir istorinei ikono
grafijai. Manyta, kad seniausias 
Vilniaus atvaizdas y r i G. Brau
no ir F. Hohenbergo 16-tojo am

žiaus viduryje sukurtas planas. 
Suras tame 14-tojo amžiaus at
vaizde Vilnius schematiškai , 
kaip mūrinė pilis, pavaizduotas 
ka r tu su kitais Europos mies
tais , ir ta i liudija apie Mindaugo 
laikų Lietuvos tarptautinį pri
pažinimą. 

Parodos lankytojus, pasak 
R. Budrio, taip pat turėtų sudo
minti penkioliktojo-šešioliktojo 
amžių ant pergamento pieštų 
herbynų lapai su Lietuvos he
ra ldika . Herbynai pr iklauso 

Lietuvos karaliaus Mindaugo 1255 
metų dovanojimo raš tas su vienin
teliu išlikusiu ka ra l i aus an t 
spaudu. Lietuvos dailės muziejaus nuotr 

Briuselio karališkajai ir Pary
žiaus arsenalo bibliotekoms. 

NATO pareigūnas ragina Lietuvą palaikyti 
gerus santykius su Rusija 

V i l n i u s , gegužės 29 d. 
(BNS) — NATO Parlamentinės 
Asamblėjos (NATO PA) pirmi
ninkas, JAV Atstovų rūmų na
rys Douglas Bereuter pabrėžia 
Lietuvos santykių su Rusija 
reikšmę. 

„Jūsų indėlis į regiono tai
ką ir pastovumą yra labai svar
bus. Ne tik tuo, kad jūs savo 
valstybėse kursite stiprias ir 
klestinčias visuomenes, bet ir 
tuo, kad konstruktyviai palai
kysite dialogą santykiuose su 
kaimynėmis, ypač su Rusija", 
ketvirtadienį Seime sakė Vil
niuje viešintis NATO PA pir
mininkas . J is pažymėjęs, jog 
šie santykia i yra sudėtinė 
NATO ir NATO PA dalis. 

„Atsikratyti įtarumo ir ne
pasit ikėjimo palikimo nėra 
lengva. Manau, jog siekdami 
geresnių santykių su Rusija, 
mes pasikliausime jūsų patirti
mi ir jūsų įžvalgumu", pažy
mėjo jis. 

„ Jūsų kelionė buvo sunki, 
bet jūs atvykote ir dabar stovite 

NATO Parlamentines Asamblėjos prezidentas Douglas Bereuter ^kairėje) 
susitiko su Seimo pirmininku Artūru Paulausku. Tomo Rpjro CELTA) nuotr. 

ant NATO ir Europos Sąjungos 
narys tės slenksčio. Tai jūsų 
milžiniškos pažangos tarptauti
nis patvirtinimas"', pažymėjo D. 
Bereuter. 

Parlamente jis susitiko su 
Seimo pirmininku Artūru 
Paulausku, vėliau prezidentas 

Rolandas Paksas apdovanojo D. 
Bereuter Lietuvos Didžiojo ku
nigaikščio Gedimino ordino Ko
mandoro didžiuoju kryžiumi už 
asmeninį indėlį remiant Lietu
vos transatlantinę integraciją 
bei stiprinant JAV ir Lietuvos 
tarpvalstybinius santykius. 

„ P r e z i d e n t i n ė " 
p a r t i j a r e n k a s i 
b e n d r i n i n k u s 

Vadinamąją „prezidentinę" 
Liberalų demokratų partiją 
(LDP) net rukus gali papildyti 
Lietuvos rusų sąjunga, taip pat 
nea tmetama galimybė, kad su 
l ibera ldemokrata is gali susi
jungti Valstiečių ir Naujosios 
demokratijos partijų sąjunga 
(VNDPS), teigia dienrašt is 
„Lietuvos žinios". 

Ar t imiaus iu metu Seimo 
Socialdemokrat inės koalicijos 
frakcijai pr ik lausantys Rusų 
sąjungos atstovai gali pakeisti 

Nukel ta \ 7 psl. 

K. Prunskienės ir K. Bobelio partijos 
kurs bendrą frakciją Seime 

V i l n i u s , gegužės 29 d. 
(BNS) — Valstiečių ir Naujosios 
demokratijos partijų sąjunga 
(VNDPS) bei politinė partija 
„Lietuvos krikščionys demokra
tai" (LKD) bendradarbiaus bir
želį vyksiančiuose naujų Seimo 
narių rinkimuose ir sudarys 
bendrą frakciją parlamente. 

Tokios bendradarbiavimo 
formos buvo suderintos trečia
dienį vykusiame šios partijos 
tarybos posėdyje, kuriame daly
vavo ir LKD vadovai. 

VNDPS nusprendė paremti 
tris LKD keliamus kandidatus į 

laisvas Seimo narių vietas. Iš 
viso birželio 15 dieną Vilniuje ir 
Panevėžyje bus renkami keturi 
nauji Seimo nariai. 

Šią savaitę Valstiečių ir 
Naujosios demokratijos partijų 
frakciją Seime palikus dviem 
jos nariams — Janei Narvilie
nei ir Edvardui Karečkai —joje 
liko šeši nariai. 

Pagal Seimo Statutą frakci
ja i sudaryti reikia ne mažiau 
kaip septynių narių. 

Prie likusių šešių VNDPS 
frakcijos narių gali prisijunti 
t rys šiuo metu mišriai parla-

F i n a n s ų m i n i s t r ė 
ž a d a s u r a s t i p i n i g ų 

ž e m d i r b i a m s 
Vilnius , gegužes 29 d. 

(BNS) — Finansų ministrė Da
lia Grybauskaitė garantuoja, 
kad pieno ūkyje dirbantys žmo
nės šiemet gaus praėjusių metų 
lygio pajamas, ir tvirtina, jog 
žemdirbiams pinigų bus suras
ta nenuskriaudžiant kitų. 

„Kol kas apie jokias sumas 
nenoriu kalbėti, galiu tvirtai 
pasakyti tik principą, kuriuo 
vadovaujantis ūkininkai bus 
paremti", per vyriausybės va
landą Seime ketvirtadienį sakė 
D. Grybauskaitė. 

Pasak jos, vyriausybė 
stengsis pieno gamintojams už
tikrinti 2002 metų pajamų lygį 
ir kompensuoti dėl įvairių prie
žasčių šiemet patir iamus nuos
tolius. 

Praėjusią savaitę žemdir
biai mitinguose kovojo už tai , 
kad vasarą už litrą pieno iiems 
būtų mokama 65 centai, o žie
mą — 75 centai. 

D. Grybauskaitė parlamen
tarus nuramino, kad žemdir
biai nebus remiami kitų iš biu
džeto finansuojamų ūkio sričių 
sąskaita, ir nurodė tris galimus 
lėšų šaltinius. „Eurui stiprė
jant dolerio atžvilgiu, pavyko 
šiek tiek sutaupyti valstybės 
skolos aptarnavimui numatytų 
pinigų, Nukelta į 7 psl . 

mentarų grupei priklausantys 
krikščionys demokratai, tarp jų 
LKD pirmininkas Kazys Bobe
lis. 

VNDPS ir LKD sutarė tęsti 
dialogą, sudarant prieš 2004 
metų rinkimus „plataus vidu
rio politinį bloką", o artimiausio 
meto užduotimi įvardijo žem
dirbių siekių gynimą jų santy
kiuose su perdirbėjais ir preky
bininkais. 

Socialliberalas kaltinamas 
tautinės nesantaikos kurstymu 
Vi ln ius , gegužės 29 d. 

(BNS) — Opozicinė Tėvynės są
junga ketvirtadienį pareikala
vo, kad būtų teisiškai įvertinti 
valdančiosios Naujosios sąjun
gos (NS, socialliberalų) frakcijos 
Seime nario Gedimino Jakavo-
nio „kurstytojiški" pareiškimą' 
apie tar iamai islamo pradėtą 
karą prieš Vakarų civilizaciją. 

G. Jakavonis trečiadienį 
spaudos konferencijoje pareiš
kė, kad Lietuva gyvena islamo 
sukelto pasaulinio karo prieš 
Vakarų civilizaciją sąlygomis ir 
pa rag ino susirūpinti čečėnų 
buvimu Lietuvoje, teigdamas, 
kad jų buvimas valstybėje yra 
„spręst inas klausimas". 

„Posakis, kad 'čečėnų buvi
mas yra spręstinas klausimas" 

pernelyg primena prieš 70 metų 
Vokietijoje nuskambėjusį ragi
nimą spręsti 'žydų klausimą'. 
Nežinia, ar G. Jakavonis rytoj 
nepasiūlys spręsti 'čigonų klau
simo' ar panašiai", teigiama Tė
vynės sąjungos pirmininko 
Andriaus Kubiliaus ketvirtadie
nį išplatintame pareiškime. 

Tėvynės sąjunga mano, kad 
tokie kalbėjimai neturėtų būti 
laikomi tik šio Seimo nario ne-
išprusimo, religijos ir istorijos 
neišmanymo apraiška. „Šis pa
reiškimas, ypač dėl to, kad jos 
autorius priklauso Seimo val
dančiajai koalicijai, daro žalą 
Lietuvos, kaip demokratinės ir 
nuo seno tolerantiškos valsty
bės įvaizdžiui", teigiama pareiš
kime. Nuke l ta į 7 psl . 

Arvydas Sabonis grįžta į Kauno 
„Žalgirio" krepšinio komandą 

ti Kauno „Žalgiryje". 
Nuo 1995 metų su vienerių 

metų pertrauka A. Sabonis, ku
riam gruodį sukaks 39-eri, žai
dė Portlando „Trail Blazers" 
klube. 

„Nemėgstu ilgai būti sko
lingas, o po to, ką jūs jau pada
rėte ir dar — esu tikras — pa
darysite, jaučiu, kad metas ir 
man prisidėti prie 'Žalgirio' at
gimimo Europoje. Tai va, pa
galvojau pagalvojau, ir nu
sprendžiau — užteks man tų 
amerikų, reikia kitą sezoną 
'Žalgiriukui' padėti", tarybos 
posėdyje sakė A. Sabonis. 

J i s pr idūrė manąs , kad 
„komanda susirinko visai ne
bloga, jei dar truputį pasistip
rintume — galima būtų ir Eu-
rolygoje visai gražiai pasirody
ti". Nukel ta j 7 psl. 

Arvydas Sabonis po Kauno miesto 
ta rybos posėdžio buvo a p s u p t a s 
smalsių žurnalistų. Eitos nuotr. 

Kaunas , gegužės 29 d. 
i BNS) — Geriausias visų laikų 
Lietuvos krepšininkas Arvydas 
Sabonis ketvirtadienį vykusia
me Kauno tarybos posėdyje pa
skelbė, kad baigia karjerą JAV 
NBA ir nutarė kitą sezoną žais-

Pasaulio naujienos 
Įftemiaftfs AFP, Reaters, AP. lreerfax. ITAH-TASS. BNS 

žinių ageofOrų pranešimais} 

JAV 
N e w York. Pentagonas 

planuoja palikti I rake JAV ka
rių daugiau negu tikėtasi, kad 
sust ipr intų saugumo priemo
nes, ten žuvus keturiems JAV 
kar iams, ketvirtadienį pranešė 
laikraštis „The New York Ti
mes". Irake numatoma palikti 
daugiau kaip 160.000 JAV ir 
Didžiosios Britanijos karių, ku
rie dalyvavo Bagdado paėmimo 
operacijoje, kol pagerės padėtis 
valstybės teisėtvarkos ir saugu
mo srityje. 

Los Angeles . JAV sprendi
mas įrodinėjant karo būtinybę 
labiausiai pabrėžti Irako ma
sinio naikinimo ginklų keliamą 
grėsmę buvo priimtas dėl „biu
rokrat inių" priežasčių, sakė 
JAV gynybos sekretoriaus pa
vaduotojas Paul Wolfowitz žur
nalui „Vanity Fair". Vienu di
džiausių karo šalininkų George 

W. Bush administracijoje laiko
mas P. Wolfowicz sakė. kad nu
manomi Irako prezidento Sad-
dam Hussein cheminiai, biolo
giniai ir branduoliniai ginklai 
buvo tik viena iš daugelio prie
žasčių, lėmusių sprendimą pra
dėti karą. P. Wolfowitz sakė. 
kad kita karo priežastis buvo 
„beveik nepastebėta, bet mil
žiniškos" svarbos — Saddam 
Hussein nušalinimas leidžia 
JAV atšaukti savo pajėgas iš 
Saudi Arabijos„kur dislokuotos 
JAV pajėgos ilgai buvo ,.al 
Qaeda" galvos skausmas . 

N e w York. Nuverstojo Ira
ko prezidento Saddam Hussein 
požeminės slėptuvės, kurią pir
mąją karinės operacijos dieną 
Bagdade smarkiai bombardavo 
amerikiečių ir britų pajėgos, 
niekada nebuvo, trečiadieni 
pranešė televizijos CBS laida 
„Evening N'evvs". CBS citavo 
JAV sausumos pajėgų pulki

ninką Tim Madere, kuriam ka
rinė vadovybė po Bagdado pa
ėmimo pavedė apžiūrėti šį ir ki
tus svarbiausius strateginius 
sostinės objektus. J is sakė. jog 
Bagdado pietinėje dalyje esan
čioje vietoje, žinomoje kaip Do
ros ūkiai, nebuvo aptikta jokio 
bunkerio ar žuvusiųjų kūnų. Be 
to, pasak T. Madere, bombar
duoto pastatyno teritorijoje liko 
nesugriautų pastatų. Viena 
bomba nepataikė į taikinį, o ki
ta nukrito prie sienos ir sugrio
vė aplinkinius namus, bet pag
rindinis pastatas liko sveikas. 

[ EUROPA 1 
Londonas. Britanija ket

virtadieni paneigė kaltinimus, 
kad praėjusių metų rugsėjo mė
nesį, aštrėjant krizei Irake, pa
skelbtame dosjė apie Irako ma
sinius naikinimo ginklus ji su
tirštino spalvas, siekdama aud-
ringesnes reakcijos BBC radi
jas, remdamasis „aukšto ran
go" pareigūnu, paskelbė, esą 
žvalgyba nepritarusi, jog į do
kumentą būtų įtrauktas vienu 
šaltiniu grindžiamas tvirtini

mas, kad Irakas gali vos per 45 
minutes pasirengti panaudoti 
cheminį ar branduolinį ginklą. 

Varšuva. Lenkijos Kroku
vos miesto meras Jacek Majch-
rowski ketvirtadienį pranešė, 
kad jam šį savaitgalį neleista 
dalyvauti JAV prezidento Geor
ge W. Bush sutikimo iškilmėse, 
nes jis yra viešai pasisakęs 
prieš JAV vadovaujamą karą 
Irake. Meras kovo mėnesį laik
raštyje išspausdino straipsnį 
„Pax Americana" (Amerikos 
taika>, kuriame aršiai sukriti
kavo JAV vadovaujamą ir Len
kijos remiamą karą Irake, ku
rio vienas pagrindinių tikslų 
buvo nuversti Irako prezidentą 
Saddam Hussein. „Keista, kad 
svečiai nurodinėja, kur turėtų 
būti arba nebūti šeimininkas", 
teigė Krokuvos meras. 

Londonas . Pabėgėlis iš 
Irano, politinėmis temomis ra
šantis poetas, komunistas Abas 
Amini, kuris, protestuodamas 
prieš galimą jo deportavimą iš 
Didžiosios Britanijos, užsisiuvo 
akis, ausis ir lūpas, gavo teisę 
pasilikti, tačiau, norėdamas at

kreipti dėmesį į kitų pabėgėlių 
padėtį, ketina tęsti savo pro
testo veiksmus. 

IRAKAS 

AUSTRALIJA 
Sydney. Australijoje vieti

nio susisiekimo lėktuvo keleivis 
per grumtynes sužeidė du paly
dovus ir nesunkiai sužeidė du 
keleivius. Palydovai buvo nu
vežti į ligoninę, kur j iems su
tvarkytos galvos žaizdos. Oro 
bendrovės ,,Qantas" lėktuvas 
..Boeing 717". kuriame buvo 53 
žmonės — 47 keleiviai ir šeši 
įgulos nariai, skrido iš Mel-
bourno. Praėjus 10 minučių po 
pakilimo, vienas vyras pakilo iš 
savo vietos ir puolė palydovą su 
dviem nusmailintois raudono
mis medinėmis lazdelėmis, ku
rių ilgis buvo maždaug 15 cen
timetrų. Nors palydovo galvoje 
padaryta žaizda smarkiai krau
javo, jis nustūmė užpuoliką nuo 
lakūnų kabinos durų, o keleivi
ai jį sulaikė. Transporto minis
t ras John Anderson sake. kad 
tai t ikriausiai nebuvo teroro 
aktas , nors sulaikytasis ir sakė. 
kad norėjo sudaužyti lėktuvą. 

B a s r a . Didžiosios Britani
jos premjeras Tony Blair. ket
virtadienį lankydamasis Irake. 
sakė, kad Irako karas buvo vie
nas „lemiamų šimtmečio mo
mentų" T Blair, kuris yra pir
masis Vakarų vadovas, atvykęs 
į pokario Iraką, padėkojo britų 
kariams, padėjusiems nuversti 
Saddam Hussein. ir sake. kad 
jie dalyvavo „reikšmingame ir 
galingame veiksme" — vadavo 
valstybę nuo diktatoriaus. 

ARTIMIEJI RYTAI 
Jeruzalė . Palestinos savi

valdos premjeras Mahmud Ab-
bas ketvirtadienį pareiškė, kad 
kitą savaitę pasistengs susitar
ti su radikaliuoju islamo judė
jimu „Hamas" dėl atakų prieš 
izraeliečius .. 'Hamas' įsiparei
gos nebevykdyti teroristinių 
veiksmų nei už 'žaliosios linijos' 
Tzraely je \ nei palestiniečių 
teritorijose", sake M Abbas. 
..Žaliąja' linija" yra vadinama 
siena, kuri skiria Izraelį nuo 
Vakarų Kranto teritorijų 
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SPORTO APŽVALGA 

TENISO VARŽYBOS CLEVELANDE 
2003 m. Šiaurės Amerikos 

Lietuvių lauko teniso pir
menybės ir trečiasis Cleveland 
LSK „Žaibo" kviestinis lauko 
teniso turnyras įvyks š.m. 
liepos 26-27 d., Euclid Me
moriale Park, East 222nd 
Street, prie Milton Drive, 
Euclid, Ohio. Iš greitkelio 1-90 
išsukti į 222nd Str. išvažiavi
mą (Exit #183) ir važiuoti į 
šiaurę apie vieną mylią, tada 
pasukti Milton Dr. gatve į 
rytus. Lietaus atveju, varžy
bos vyks Club Ultimate (Ri-
verview), 34650 Melinz Pkwy., 
Eastlake, OH. 

Programa. Vienetai — 
vyrų (neriboto amžiaus), mo
terų (neriboto amžiaus), vyrų 
senjorų (45-64 metų), vyrų 
veteranų (65 m. ir vyresnių), 
ir jaunių bei mergaičių (18 m. 
ir jaunesnių). Dvejetai — vy
rų, moterų ir mišrūs (amžius 
neribojamas). Klasifikacija 
pagal žaidėjų amžių vyks 
liepos 26 d. Programa gali būti 
praplėsta ar suglausta, at
sižvelgiant į žaidėjų skaičių ir 
amžių. 

Išankstinė dalyvių regis
tracija iki liepos 12 d. imtinai, 
šiuo adresu: Algis Gudėnas, 
104 East 199th Str., Euclid, 
OH 44119, tel. 216-481-0465; 
faksas 216-481-6064; elek
troninio pašto adresas: 

linrik@adelphia.net 

Papildomas ryšys: Euge

nijus Krikščiūnas, ŠALFASS 
lauko teniso vadovas, 105 
Anndale Dr., Willowdale, Ont. 
M2N 2X3, Canada; tel. 
416-225-4385; e-paštas: 

dkTik3@rogers.com 

Dalyvių skaičius neapribo
tas visose klasėse. Kiekvienas 
žaidėjas gali dalyvauti ne dau
giau, kaip trijose rungtyse. 

Starto mokestis yra 15 dol. 
suaugusiems ir 7 dol. jau
niams, jei sumokamas iš 
anksto, nepaisant, keliose 
rungtyse žaidėjas dalyvautų. 
Jei mokestis sumokamas var
žybų metu: 20 dol. suaugu
siems ir 10 jauniams. Čekis 
rašomas: LAC Žaibas. Dėl 
vidaus aikščių būtų papildo
mas mokestis. 

Varžybų formatas bus 
nustatytas, atsižvelgiant į 
išankstinės registracijos duo
menis. Dalyvių registracija 
bus priimama ir varžybų die
ną. Dalyvauti kviečiami visi 
lietuvių kilmes žaidėjai. Dau
giau informacijų gauna sporto 
klubai. 

Suinteresuotieji prašomi 
kreiptis į A. Gudėną ar E. 
Krikščiūną. Norint dalyvauti, 
priklausyti ŠALFASS-gai yra 
privaloma. 

Šias varžybas vykdo ŠAL
FASS Lauko teniso komitetas 
ir Cleveland ..Žaibas". 

ŠALFASS Lauko teniso 
komitetas 

LSK „Žaibas" 

Kristina Gineitytė (#22 pažymėta uniforma) kovoja dėl kamuolio. 
Rimo Gedeikoe nuotr. 

SEKMADIENI P I R M E N Y B I N E S 

R U N G T Y N Ė S LEMONTE 

Po vienos savaites per
traukos ,,Lituanicos" futbo
lininkai vėl žais pirmenybines 
rungtynes. Šį kartą mūsiškius 
bus galima matyti birželio 1 
d., 3 valanda po pietų, aikštėje 
prie Pasaulio lietuvių centro, 
Lemonte. Lietuvių varžovas 
— „Sockers" vienuolikė — vie
na jaunų komandų tiek žai
dėjų, tiek gyvavimo amžiumi. 

Praėjusi sezoną lietuviai 
šią komandą įveikė 1—0. 
Atrodo, kad savoje aikštėje 

mūsiškiai turėtų laimėti 
didesne persvara. 

Sekmadienio popietę lau
kiama didoko būrio lietuvių 
žiūrovų, kurie galėtų paragin
ti savo komandą siekti per
galės. Rezervinės vienuolikos 
žais 1 vai. p.p., o tada aikštėn 
išeis pagrindines sudėtys. 

Kaip paprastai, čia bus 
galima ir pasivaišinti, ir susi
tikti savo draugus bei pažįsta
mus. E_§ . 

Lietuvos Nacionalinis operos ir baleto tea t ras Europoje garsėja ne t ik men in inka i s , bet ir futbolo žaidėjais. 
Milane (Italija) gegužės pradžioje vykusiame 35-ajame Europos t e a t r ų darbuotojų futbolo čempionate trys 
Lietuvos Nacionalinio operos ir baleto teatro atstovai — M a n t a s Urbonas , Michailas Raškovskis , Jolita 
Vadopalaitė, drauge su švedų, bulgarų ir italų teatralais žaidę r inkt inėje „Visos Europos žvaigždes", iškovojo 
antrąją vietą ir į Lietuvą parsivežė trofėjų — čempionato sidabro t au rę . 

Michailo Ražkovskio (Elta) nuotr. 

KREPŠINIO TRENERIS TAPO MOKYKLOS 
DIREKTORIUMI 

Vladas Janiūnas, pasižy
mėjęs treneris ir sporto ko
mentatorius, yra žinomas ne 
tik Lietuvoje. Jis neblogai pa
žįstamas ir Čikagoje iš savo 
viešnagės bei jo tiesiogių pra
nešimų „Margučio" radijo pro
gramų klausytojams. Dabar V. 
Janiūnas yra Kauno Salo
mėjos Nėries mokyklos direk
toriumi. Neseniai su juo pa
sikalbėjimą išspausdino „Lie
tuvos žinių" dienraštis. 

Štai to pasikalbėjimo iš
traukos. 

„Kauno Salomėjos Nėries 
mokykloje mokosi per 800 
moksleivių. Daugiau nei pusė 
jų aktyviai sportuoja, tad 
neatsitiktinai ši mokykla jau 
vadinama sportininkų. Pra
ėjusių metų pabaigoje prez. 
Valdas Adamkus sveikino mo
kyklos pedagogus ir moks
leivius, įteikė jiems metinę 
nominaciją „Mokykla ir jos 
sportininkai". 

„Neturime tikslo rengti 
vien sportininkus. Pirmiausia 
siekiame, kad moksleiviai gautų 
gerą išsilavinimą, suteikiame 
jiems galimybę sportuoti", — 
sakė S. Nėries vidurinės mo
kyklos direktorius V. Janiū
nas. 

Prieš porą metų pravėręs 
mokyklos duris, Janiūnas ėmė-si 
rimtų darbų. Netrukus mo
kyklos kieme buvo išklota 
dirbtinės dangos futbolo aikš
tė, vienas pirmųjų ją išbandė 
FIFA prez. Steppas Blatter. 
Vėliau mokyklos vadovas pa
didino fizinio lavinimo pamo
kų skaičių. 

..Sportinę avalynę nupirk
ti yra pigiau nei vaistus", — 
sako direktorius, kurio mo
kyklos sienas puošia geriausių 
mokinių sportininkų nuo

traukos. 
Nuolat sudaromas ge

riausių mokyklos sportininkų 
dešimtukas. Jame Europos 
jaunių čempionas irkluotojas 
Mantas Laurutis, irkluotojos 
Asta Romerytė ir Vaida Ar-
bačiūtė, dailiojo čiuožimo 
atstovė Gintarė Vostracovaitė 
ir kt. Dabar entuziastingo di
rektoriaus planuose naujas 
sumanymas — jogos kursas 
moksleiviams. 

„Daugelis skeptiškai verti
no faktą, kad televizijos ko
mentatorius Janiūnas pradėjo 
vadovauti mokyklai. Iš tiesų 
buvo visokių kalbų, bet visi 
pamiršo, ar net nežinojo, kad 
aš 16 m. dirbau treneriu ir mo
kytoju. Esu parengęs olimpinį 
čempioną ir ne vieną aukštos 
klasės sportininką. Kita ver
tus, atėjus iš kitos srities, į 
daugelį mokykloje vykstančių 
reiškinių, žiūriu ne kaip ilga
metis pedagogas, bet tu r iu 
savo požiūrį. Kiekviename 
darbe nesitaiksčiau su viduti
nioko vaidmeniu, o siekiau ge
riausio rezultato. Čia, kaip ir 
sporte, nugali tik s t ipriau
sieji". 

„Kaip sekasi tvarkytis mo
kykloje?" 

„Turiu credo — nemoty
vuoti vaikai turi netrukdyti 
mokytis kitiems. Kaip sakė 
Miesto švietimo skyriuje, skundų 
nėra, vadinasi, gyvename 
gerai. Bet aš taip nemanau. Po 
truputį žengiame į priekį ir 
vieną po kitos įveikiame prob
lemas. Pavyzdžiui, mūsų mo
kyklos aktų ir sporto salė šian
dien ,tragiška'. Pastarąjį kar
tąjį remontuota 1976 m., o šią 
žiemą salėje temperatūra svy
ravo apie 0. Mūsų steigėja, 
Kauno savivaldybė žino, ko-

ČIKAGIETIS LIETUVIS A L F R E D A S K L E I N A I T I S 
KYLA AUKŠTYN 

Čikagos lietuviai sporto 
mėgėjai gerai pažįsta Alfredą 
Kleinaitį. Jis ilgą laiką žaidė 
futbolą „Lituanicos" vyrų ko
mandoje. Po to pradėjo teisė
jauti. Šioje srityje jis prasi
mušė į tarptautinius vandenis 
aukščiausios —FTFA kategorijos. 

Tačiau, sulaukus 50 metų, 
kaip ir kitiems tokio amžiaus 
teisėjams reikėjo šį darbą ap
leisti. 

Tuomet jis buvo paskirtas 
į aukštas pareigas ir ilgą laiką 
buvo „U.S. Soccer Manager of 
Referee Development and 
Education" — JAV teisėjų ren
gimo ir išmokslinimo vadovu. 

Dabar šis lietuvis pasiekė 
jau pasaulinio pripažinimo ir 
paskirtas pasaulinės kategori
jos teisėjų mokytoju. Jis yra 
vienintelis iš JAV, kuris šiuo 
metu turi tokį aukštą pa-

kios mūsų bėdos, ir ieško ga
limybių padėti". 

„Dalis moksleivių aktyviai 
sportuoja. Ar jie turi kokių 
lengvatų, privilegijų?" 

„Vienintelė privilegija, kad 
nereikia lankyti fizinio lavini
mo pamokų. Tačiau kur kas 
dažniau stebime jų mokslo 
rezul ta tus ir, jei pažymiai 
prastėja, jiems gali tekti pra
leisti vieną ar kitą sporto 
stovyklą. Pastebima, kad geri 
sportininkai yra ir pažangūs. 
Net mėnesį pamokas praleidę, 
dvirat ininkai a r irkluotojos 
atsiskaito ir pasiveja bendra
klasius. Akcentuojame sava
rankišką darbą. Pavyzdžiui, 
vienuoliktoke Vaidonė Pet
rauskaitė žaidžia tinklinį vie
noje Prancūzijos aukščiausios 
lygos komandų, abiturientas 
čiuožėjas Aurimas Radišaus-
kas treniruojasi JAV. Abu jie 
mokosi eksternu". 

„Kas nuvylė direktorių, 
vadovaujant sportinio profilio 
mokyklai?" 

„Futbolininkai. Skyrėme 
jiems daug dėmesio, bet nu
vylė ne jų sportiniai laimėji
mai, o jų elgesys ir požiūris į 
savo vietą mokykloje. Kitas 
nemalonus atvejis — Tomo Ja
nušausko poelgis. Iš Prienų 
rajono kilęs, 211 centimetrų 
ūgio krepšininkas buvo iš
laikomas, bet, agentų pavilio
tas , pasirinko kitą kelią ir 
mokslo metų pradžioje išvyko į 
JAV. Apmaudu, kad jaunas 
žmogus penktadienį pasiėmė 
savaitgaliui skirtus maistpi
nigius ir, nieko neperspėjęs, 
pirmadienį nepasirodė pamo
kose", — taip teigė mums pa
žįstamas Vladas Janiūnas. 

Edvardas Šulaitis 
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V I K T O R O K A P O Č I A U S 
P A R O D A A P I E 

S P O R T Ą 

Viktoro Kapočiaus pavar
dė gerai pažįstama ne vien 
tik Lietuvoje, bet ir Ameri
koje, kadangi čionykščiai 
lietuviški laikraščiai spausdi
no jo nuotraukas. 

Dabar šio vyro nuotrau
kos sporto temomis yra iš
statytos Vilniaus Sportininku 
namuose vykstančioje parodo
je , pavadintoje „Fotografa
vau ir sportą". Ši paroda yra 
fotožurnalisto Viktoro Kapo
čiaus 30-ties metų darbo 
spaudoje ataskaita. 

Kurie vyksta praleisti 
atostogas Lietuvoje, galės 
pamatyti ir šią jdomią foto-
parodą apie sportą. Čia gali
ma išvysti ir nemažai pažįs
tamų veidų. Reikia nepraleis
ti šios retos progos. E.Š. niruoteje. I. TijOnėbenės nuotr. 

skyrimą. Oficialiai Kiemaitis 
yra vadinamas FIFA instruk
toriumi, dėstęs tarptaut inių 
teisėjų kursuose Meksikoje, 
Anglijoje, Škotijoje ir kitur. 

Šiemet, pradedant birželio 
18 diena, Prancūzijoje bus 
pravestos FIFA „Confede-
rations" taurės varžybos, ku
rios oficialiai vadinasi „FIFA 
Confederations Cup 2003". 
Čia varžysis 8 valstybės: 
Prancūzija, Japonija, Kolum
bija, Naujoji Zelandija (A 
grupėje) ir Brazilija, JAV. Ka
merūnas ir Turkija (B grupė
je). Pirmosios 4 komandos 
varžysis pusfinalyje, o laimė
tojai birželio 29 d. žais finale. 

Šiose varžybose Kiemaitis 
kartu su Peter Mickelson iš 
Danijos kiekvieną dieną rinks 
duomenis apie teisėjų darbą ir 
juos įvertins. Tai yra pačios 

Aurimas Kieža (#25) ruošiasi kamuolį pasuoti į krepšį Rimo Gedeikos nuotr 

aukščiausios pareigos teisėjų 
vertinimo darbe. 

Linkime šiam mūsų tau

tiečiui, kuris ir dabar dar 
nemažai domisi ..Lituanicos" 
futbolininkais ir Lietuvos fut

bolo gyvenimu, geros sėkmes 
ir ištvermės nelengvose pa
reigose. E.Š. 

< 
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KEIČIA PARTIJAS, KAIP 
KOJINES 

Savivaldybių politikai, 
grumdamiesi dėl valdžios, ne
sirūpina principais: net ide
ologiškai tolimos partijos 
sudaro valdančiąsias koalici
jas, o tarybų nariai perbėga iš 
vienos partijos į kitą, net ne
sirūpindami aiškiau pagrįsti 
tokio žingsnio. Interesų deri
nimą daugelyje savivaldybių 
pakeitė paprastesnis princi
pas: aš — tau, tu — man, ir 
jau net nesistengiama nuslėp
ti nuo rinkėjų. 

Anksčiau Lietuvos politi
koje retai sužibdavo tokie 
spalvingi nutikimai, o politi

škai nebuvo tokie drąsūs. Li
beralo Vidmanto Drėmos 
dingimas prieš mero rinkimus 
yra mįslingas ir vaizduotę 
žadinantis reiškinys. Tačiau 
atsiradusio Drėmos kalbos ne 
mažiau įsidėmėtinos. Duoda
mas interviu televizijai Drėma 
padarė pareiškimą, kreipda
masis į buvusį Vilniaus merą 
Artūrą Zuoką. Pasak Drėmos, 
Zuokas tegul nemano, kad jis 
vienas tegali valdyti Vilnių, 
esama ir kitų žmonių, neblo
giau tinkančių šiam darbui. 
Tai kalba liberalų sąraše su 
Zuoko vėliava išrinktas žmo
gus, tarybai net nepradėjus 
dirbti, taigi negalintis sakyti, 
kad nusivylė Zuoko veikla. Toj 
pačioj laidoj kalbėjęs, Vilniaus 
tarybos narys, Lietuvos lenkų 
rinkimų akcijos atstovas Ta
deušas Filipovičius taip pat 
kažkodėl negalėjo išdėstyti 
savo pozicijos — už ką jis ir 
kodėl. Atrodo, kad tarybos 
narių protą drumsčia vilionės 
ir pažadai iš kitų stovyklų. 
Lietuvos lenkų rinkimų akci
jos pirmininkas Valdemaras 
Tomaševskis įvardijo ir sumą 
— už balsą, remiantį Zuoką, 
liberalai siūlo 100,000 litų. 
Tokie pasiūlymai esą kaitalio
jasi su grasinimais. 

Politiką, kaip interesų de
rinimo meną ir bendros ge
rovės siekį Lietuvoje sparčiai 
keičia paprastos, pilkos val
džios paėmimo technikos. Jau 
nereikalinga net ir padorumo 
širma ar bent logiškas savo 
veiksmų paaiškinimas. Pra
ėjusių metų vasarį Vilniaus 
miesto taryba iš Vilniaus mero 
pavaduotojo pareigų atleido 
Juozą Imbrasą. Jam buvo 
pateikti gana rimti kaltini
mai, įžvelgta daug spragų jo 
darbuose. Kaip ten bebūtų, 
socialdemokratai vieningai rė
mė šį tarybos sprendimą. Per 
pastaruosius rinkimus Vil
niaus meru išrinktas social
demokratas Gediminas Pavir-
žis, vicemeru — liberalas de
mokratas Juozas Imbrasas. 
Paklaustas, kodėl socialde
mokratai jau remia Juozo Im-
braso kandidatūrą, Paviržis 
vietoj atsakymo tik patraukė 

pečiais. 

Rodos, dar ne taip seniai 
Lietuvos politikoj kalbėta apie 
vadinamąjį švytuoklės prin
cipą, kuris reiškė, kad svar
biausios Lietuvos partijos 
suskilusios į dvi nesutaikomas 
stovyklas ir viena kitą nuolat 
keičia valdžioje. Praėjo visai 
nedaug laiko, ir jokių barjerų 
nebeliko. Vieninteliai konser
vatoriai pareiškė, kad ne
sudarys koalicijų su liberalais 
demokratais, tačiau liko ne
suprasti. Daugelis partijų su
panašėjo, o savivaldybių lyg
menyje ir suvis neatskiriamos 
— tai tik daugiau ar mažiau 
patrauklios žmonių grupės, 
neatstovaujančios labiau api
brėžtoms ideologijoms. 

Savivaldybių politikus ga
lima pabarti, tačiau, žiūrint 
formaliai, bėgioti iš partijos į 
partiją ir sudaryti bet kokias 
koalicijas jie turi teisę. Bėda, 
kad nelikus principų, tiksliau 
sakant, likus tik vienam — 
valdžios paėmimo principui, 
savivaldybių valdžia tampa 
nestabili. Nelieka prasmės 
derinti interesus, ieškoti ge
riausio sprendimo. Pajutai, 
kad vėjas ėmė pūsti iš kitos 
pusės, pasisukai ant kulno ir 
sudarei koaliciją su labiau 
sukalbamu partneriu. Tačiau 
kas iš to laimi? Kauno miesto 
taryba praėjusioje kadencijoje 
išbandė ar ne keturias val
dančiųjų partijų kombinacijas, 
tačiau nuolat keičiantis me
rams miesto valdžia liko ne
veiksminga. 

Visa tai įvertinus, galima 
daryti prielaidą, kad Kons
titucinio Teismo išaiškinimas, 
kaip turi veikti savivaldybė, 
turi privalumų. Taryba turi 
vadovauti politiškai, o ūkiniai 
rūpesčiai guls ant savivaldy
bės administratoriaus pečių. 
Savivaldybių asociacijos prezi
dentas Bronis Ropė. kalbė
damas mūsų radijui, neslėpė 
nepasitenkinimo. Ar dabar 
išvis yra prasmė kalbėti apie 
tiesioginius merų rinkimus, 
jei tie merai iš esmės tėra 
savivaldybės tarybos pir
mininkai. Verčiau tiesiogiai 
rinkti savivaldybės adminis
tratorių, kuris turės beveik 
svaresnius įgaliojimus, kal
bėjo Ropė. Vis dėlto akivaizdu, 
kad kar tu tvarkyti ir poli
tinius, ir ūkinius reikalus 
daugeliui merų — pernelyg 
sunki našta. Naujoji tvarka 
gal apmalšins emocijas ir tą 
nesuvaldomą valdžios godulį. 
Gaila, kad ji pradedama diegti 
tik dabar. 

Saulius Spurga 
Laisvosios Europos radijui 

ir „Draugui" iš Vilniaus 
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Išeiviams reikia 
< 

ministerijos 

Gegužes 11d. Apreiškimo parapijos salėje įvyko New York Lietuvių Bendruomenės narių susitikimas su Lietuvos 
Užsienio reikalų ministru dr. Antanu Valioniu. Iš kairės: JAV LB New Yorko apygardos vicepirm. ir Apreiškimo 
parapijos tarybos pirm. Vladas Sidas, Lietuvos misijos prie Jungtinių Tautų ambasadorius dr. Gediminas 
Šerkšnys, žurn. Kęstutis Miklas, už jo New Yorko apygardos visuomeninių reikalų vedėjas Raimundas Sližys, LB 
New Yorko apygardos pirm. dr. Giedrė Kumpikaitė, LR užsienio reikalų ministras dr. Antanas Valionis, UR min
isterijos direktorius Rytis Paulauskas, LR gen. konsulas New Yorke Mindaugas Butkus. 

JAV LB XVII TARYBOS RINKIMIJ REZULTATAI 
2003 m. gegužės mėn. pra

džioje vyko JAV LB XVII 
Tarybos rinkimai. Juose tu
rėjo teisę balsuoti visi lietuvių 
kilmės asmenys, sulaukę 18 
m. amžiaus, ir jų nelietuviai 
sutuoktiniai. Taryba — tai 
vyriausias Lietuvių Bendruo
menės organas, nustatantis 
jos veiklos gaires ir renkantis 
krašto valdybos pirmininką. 
Šiuose rinkimuose balsavo 
4,844 asmenys, 77 balsai 
atmesti, kaip negaliojantys. 
Buvo balsuojama visose 10 
JAV LB apygardose ir išrinkta 
60 Tarybos narių trejų metų 
kadencijai. Išrinktųjų skaičius 
a tsp indi toje apygardoje 
balsavusiųjų proporcinį 
skaičių. 

Boston apygarda f 349 bal
sai, dabartinėje taryboje 5, 
išrinkta 5): Gintaras Čepas 
(308 - atsistatydino), Daiva 
Navickienė (247), Irena Vei-
tienė (230) Julius Stundžia 
(208), Česlovas Mickūnas 
'206). Andrius Jurkūnas 
(165). 

Concecticut apygarda (306 
balsai, dabartinėje taryboje 4, 
išrinkta 4): Vaiva Vėbraitė 
(237), Alfonsas Dzikas (221), 
ses. Margarita Bareikaitė 
(212), dr. Dalia Giedrimienė 
(189), kandidatai — Laurynas 
Misevičius (137), Giedrė Stan
kūnienė (134). 

Florida apygarda (359 bal
sai, dabartinėje taryboje 5, 
išrinkta 5): Genovaitė Trei-
nienė (290), Vida Meiluvienė 
(286). Kęstutis Miklas (286). 
Dalia Augūnienė (278). Birutė 
Kožicienė (221). 

Kryžkelės apygarda (261 
balsas, dabartinėje taryboje 2. 
išrinkta 3): Arvydas Urbona
vičius (115), dr. Kęstutis 
Keblys (111), Kristina Jonyka 
(108). kandidatės — Danguolė 

Antanėlis-Hanson (97), Mar
garita Sidaravičiūtė-Hatha-
way (63). 

Michigan apygarda (347 
balsai, dabartinėje taryboje 6, 
išrinkta 4): Saulius Anužis 
(254), Vytautas Jonaitis (248), 
Andrius Anužis (244), 
Narimantas Udrys (244), kan
didatai — Jonas Svera (234), 
Jonas Urbonas (201). 

New York apygarda (334 
balsai, dabartinėje taryboje 3, 
išrinkta 4): Raimundas Sližys 
(208), Ramutė Česnavičienė 
(190), Laima Šileikis-Hood 
(183), dr. Giedrė Kumpikaitė 
(143), kandidatai — Kęstutis 
Bileris (108), Vytautas Če-
reška (69), Edmundas Ado
maitis (51), Tomas Bliznikas 
(18). 

Ohio apygarda (527 balsai, 
dabartinėje taryboje 3, išrink
ta 7): Rūta Gečienė (261), 
Janina Litvinienė (260), Rim
vydas Tamošiūnas (227), Algis 
Gudėnas (185), Dalia Puš-
korienė (133), dr. Viktoras 
Stankus (129), Stepas Matas 
(118), kandidatai — Ričardas 
Širvinskas (70), Zita Maščins-
kienė (63), Horstas Žibąs (60). 

Pietryčių apygarda — I 
rajonas (475 balsai, dabartinė
je taryboje 7, išrinkta 6): 
Vytautas Maciūnas (354), 
Roma Krušinskienė (342), 
Teresė Gečienė (333), Donatas 
Skučas (300), Rimas Gedeika 
(292), Kazys Razgaitis (287), 
kandidatai — dr. Daumantas 
Matulis (271), Gintaras Bui-
vys (249), Audronė Pakštienė 
(227). 

Pietryčių apygarda — II 
rajonas (172 balsai, dabartinė
je taryboje 3, išrinkta 2): 
Julius Veblaitis (122), 
Rimantas Bitėnas (113), kan
didatė — Loreta Stukas (89). 

Vidurio vakarų apygarda 
— I rajonas (914 balsų, da
bartinėje taryboje 12, išrinkta 
12): kun. Jaunius Kelpšas 
(722), Birutė Jasaitienė (628), 
dr. Petras Kisielius (577), 
Juozas Polikaitis (574), Marija 
Remienė (520), Rimas Do-
manskis (514), Vaclovas Mom-
kus (437), Danguolė Ilgenytė 
(407), Birutė Vindašienė (398), 
Antanas Paužuolis (398), 
Kazys Laukaitis (385), Algis 
Kazlauskas (368), kandidatai 
— Jūra tė Budrienė (354), Bro
nius Abrutis (345), Bronius 
Juodelis (306), Aušrelė Sa-
kalaitė (288), Nijolė Nausė
dienė (279), Ligija Taut-
kuvienė (268), Rita Šakenienė 
(253), Rūta Kuncienė (168), 
Irena Kirkuvienė (166). 

Vidurio vakarų apygarda 
— II rajonas (150 balsų, 
dabartinėje taryboje 1, išrink
ta 1): Birutė Vilutienė (150). 

Vidurio vakarų apygarda 
III rajonas (181 balsas, 
dabartinėje taryboje 3, išrink
ta 2): Gediminas Damašius 
(140), Regina Narušienė (138), 
kandidatai — Rimas Sužie
dėlis (93), Ramutis Pliūra (71), 
dr. Raimundas Šilkaitis (53). 

Vakarų apygarda (392 bal
sai, dabartinėje taryboje 6, 
išrinkta 5): Antanas Polikaitis 
(333), Gediminas Leškys 
(325), Vytautas Vidugiris 
(310), Angelė Nelsienė (303), 
Juozas Pupius (289), kandi
datai — Zigmas Viskanta 
(285), Giedrė Milašienė (225). 

JAV LB XVTI Tarybos 
Vyriausia rinkimų 

komisija: 

pirmininkė Dalia Jakienė 
nariai: Milda 

Mikušauskienė, Vidmantas 
RukStys, Ieva Vozbutaitė 

Dvyliktasis mokslo ir kū-
| rybos simpoziumas, įvykęs ge-
| gūžės 21-25 d. Pasaulio lietu

vių centre, Lemonte, pasi-
; žymėjęs dalyvių gausa iš Lie-
I tuvos ir stipria akademine 
I programa, baigiamojoje sesijo

je Lietuvai bei išeivijai pasiū-
| lė ir naujų uždavinių. Nors čia 
į buvo temų mišinys — Lietuva, 

išeivija, NATO, ES ir tarp jų 
besipinantys ryšiai, bet jos 
visgi išryškino ir Lietuvos 
išeivijos — santykių raidą ir 
primygtinai reikalavo jiems 
didesnio dėmesio. Ypač tai 
buvo ryšku iš baigiamosios 
dalies: Lietuvos išeivijos vaid
muo ir Lietuvos — išeivijos 
JAV tolimesnis bendradarbia
vimas po Lietuvos įstojimo į 
NATO ir ES. Šalia mokslinin
kų — politikų iš Lietuvos 
svarstybose dalyvavo ir lietu
vių išeivijos vadovai: PLB val
dybos pirm. Vytautas Kaman-
tas, JAV LB Krašto valdybos 
pirm. Algimantas Gečys, Ame
rikos Lietuvių tarybos (ALT) 
pirm. Saulius Kuprys ir JAV 
LB — Lietuvos Seimo komisi
jos pirm. Liuda Rugienienė. 
Pustuzinio įvairių klausimų 
mišinį painiojant, beje, sesijos 
vadovas ambasadorius Vygau-
das Ušackas sugebėjo pavyz
dingai su jais tvarkytis, dar 
kartą, nors ir netiesiogiai, bu
vo priminta seniai žinoma ak
sioma: Lietuva dar per mažai 
žino ir per mažai domisi savo 
išeivija. Neginčytina tiesa. 
Taip pat tiesa, kad jau nepri
klausomybės laikotarpiu į gy
venimą išėjusi Lietuvos jau
nesnioji inteligentija ne viską 
žino ir apie tragišką savo tau
tos padėtį, laikyseną, pasek
mes sovietų — nacių — sovie
tų okupacijos laikais. Todėl ir 
labai gerai suvokė savo vaid
menį išeivijos atstovai šia pro
ga iš tos praeities kai ką pri
mindami. 

Lietuvos — išeivijos ben
dradarbiavimą aptardamas po 
Lietuvos įsitvirtinimo Vakarų 
pasaulyje, kuriuo lyg ir deda
mas taškas lietuvių kovoms 
už laisvę ir valstybinę neprik
lausomybę, Saulius Kuprys, 
jau čia augęs ir brendęs vi
suomenininkas, keliais saki
niais paminėjo ir tų kovų eigą, 
pabrėždamas, kad ji prasidėjo 
ne Sąjūdžio įsisteigimu, bet 
tuojau pat priešams Lietuvą 
okupavus. Sukilimas, parti
zanų karas ją pradėjo, politinė 
pogrindžio veikla tęsė, išeivija 
apie ją žino, skelbė laisvajam 
pasauliui, beldėsi į Jungtinių 
Tautų bei didžiųjų Vakarų 
valstybių sostinių duris ir 
visais kitais galimais būdais 
toms kovoms bandė padėti. 

Vytautas Kamantas kartojo 
Lietuvių Chartos įpareigojimų 
vykdymą, primindamas išeivi
jos veiklą politinėje srityje 
pagal jos gaires. Logišku, tvir
tu, aiškiu žodžiu Algimantas 
Gečys nurodė žymias spragas 
Lietuvos — JAV lietuvių san
tykiuose, pastebėdamas apla
mai menkoką tėvynės politikų 
dėmesį savo išeivijai. Liuda 
Rugienienė paveikesniam ry
šiui ieškojo geresnės įstaigos 
Vilniuje negu dabartinis Tau
tinių mažumų ir išeivijos de
partamentas prie Lietuvos Vy
riausybės. Visų kalbėjusiųjų 
užuominos tikslios, pagrįstos, 
tikroviškos. Tačiau Liudos Ru-
gienienės keltame klausime 
yra ir kita medalio pusė. 

Pirmiausia — su Lietuva 
ryšiams palaikyti ir ben
dradarbiauti 1992 metais 
Lietuvos Seimo rūmuose buvo 
atidaryta Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės atstovybė ir iš 
abiejų pusių buvo motasi ją 
plėsti, ir visus ryšius su Lie
tuva palaikyti per ją. Pasi
rodo, ne visi Kraštų Bendruo
menių vadovai taip daryti pa
noro. Kurti planai reikiamai 
neišsivystė. 

Antra — vos tik Lietuvos 
prezidentu išrinktas, Algirdas 
Brazauskas per PLB valdybą 
pasiūlė įsteigti ministeriją be 
portfelio užsienio lietuvių rei
kalams. Pasiūlymo nepriė
mėme. Daliai išeivijos netiko 
prezidento Brazausko praei
tis, ir ji nenorėjo jo valstybės 
vadovu pripažinti. Preziden
tas Adamkus tuo klausimu 
per daug nesidomėjo. Prieš po
rą metų, Vilniuje susitikęs su 
Brazausku, prisiminiau ir tą, 
mano nuomone, nevykusį spren
dimą. „O kodėl taip padaryti 
negalėtumėt dabar?" — klau
sė tuo laiku pensininkaujan-
tis, tad ir jokių galių neturin
tis, buvęs Lietuvos prezidentas. 

Bet dabar Algirdas Bra
zauskas yra įtakingas prem
jeras, ir tikiu, savo nuomonės 
nepakeitė. Geri jo santykiai ir 
su prezidentu Rolandu Paksu. 
Kodėl pagal Rugienienės siū
lymą, mes norėtumėm kažko
kios menkos įstaigos užsienio 
reikalų ministerijoje, kai ga
lim patys savo ministeriją tu
rėti? O išeivijai gausėjant nau
jais išvykėliais, tokios įstaigos 
vaidmuo darosi dar svarbes
nis. Ji daug padėtų ir prieš 
30 metų atgaivintai, o dabar 
vėl merdinčiai, lietuvybei Pie
tų Amerikoje. Ar dabartinių 
Bendruomenės vadovų tokios 
galimybės nedomina? Tikrai 
nedovanotina būtų galimybę 
antrą kartą pražiopsoti. 

PASIŽVALGYMAI IR ĮSPŪDŽIAI 
JUAN RIMŠOS-PINTOR LI lUANO 

PĖDSAKŲ IEŠKANT 
J. M. DUNDURAS 
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Bet, žvelgiant į kai ku

rių miestų panoramą, į sos
tinės La Paz dangoraižius, į 
gausias, modernias, ištaigin
gas vilas Santa Cruz prie
miesčiuose, į gausius praban
gius automobilius, tuo tarpu, 
kai masei gyventojų maža ge
resnės ateities perspektyvų, 
stebėtojui automatiškai kyla 
klausimas, kokie yra tų šimtų 
milijonų kapitalo šaltiniai. Su
prantama, jog atsakyme gali 
figūruoti naftos, dujų ar agri-
kultūriniai milijonai, bet vis 
tiek jaučiasi išskirtinės pra
bangos perteklius. Savita, nuo 
bendro ekonominio vaizdo izo
liuota, plevėsuojanti ekstrava-
lancija, paprastai yra nekil
dinama vien tik iš naftos ar 

agrikultūros. Vietiniai ir už
sienio orakulai pataria atsa
kymo ieškoti didžiulėse Bolivi
jos Yungas ir Chapare sričių 
koka krūmų plantacijose. 

Kokaino gamybinis procesas 
susideda maždaug iš vienuoli
kos laipsnių, grupuojamų į 
tris stadijas: iš koka lapų į 
košę, iš košės į kokaino bazę ir 
iš bazės į kokaino hydrochlo-
ridą — kokaino kristalus. Pir
mosios stadijos procesas yra 
gana paprastas, reikalaujantis 
tiktai indo (dydis — pagal pro
dukcijos kiekį), koka lapų, po-
taso, žibalo (gali būti pakeis
tas benzinu), druskos ar sieros 
rūgšties ir vandens. Proceso 
rezultatas yra pilka masė va
dinama „Pasta", savo sudėtyje 

turinti apie keturiasdešimt 
procentų kokaino alkaloido. 
Išdžiovinta ir sutrupinta „pas
ta", vadinama „Basuco", gali 
būti maišoma su tabaku ir 
rūkoma, iš to mišinio išgau
nant tam tikrą narkotinį efek
tą. Antroje stadijoje nekompli
kuotas procesas, įveliantis ka
lio permanganatą ir amonia
ką, „Pastą" pakeičia į kokaino 
bazę, turinčią apie devynias
dešimt procentų kokaino. Tre
čioji stadija, bazę pakeičianti į 
gryną kokainą, jau reikalauja 
laboratorijos, patyrusio chemi
ko, acetono ar eterio ir druskos 
rūgšties. Kiekvienas „virėjas", 
tame versle vadinamas „coci-
nero", turi savo metodus pro
ceso procedūrai ir chemikalų 
ar jų pakaitalų pasirinkimui. 
Šią istoriją, prasidėjusią su 
turguje matytais koka lapais, 
turėčiau baigti, paminėdamas, 
jog kokaino kristalų, sodos ir 
vandens mišinys, pakaitintas 
iki specifinio karščio laipsnio 
„sukepa į kietą masę, kuri, 

smulkiai sutrupinta, narkoti
kų pasaulyje vadinasi „crack" 
kokainu. 

Sant Cruz centre yra gražus 
parkas, vadinamas „Plaza 24 
de Septembre". Visoje Lotynų 
Amerikoje yra plačiai paskli
dęs paprotys aikštes, gatves 
net ir revoliucinių akcijų gru
pes krikštyti kalendorinių da
tų vardais, juos siejant su ko
kiu nors politiniu įvykiu praei
tyje. Kiekvieną kartą, sėdė
damas ant parko suolo ir 
stebėdamas praeinančius san-
takruziečius, prisimenu Petro 
Babicko eilėraščius, datuotus 
Bolivijoje. Babickas, anksty
vais pokario metais emigravęs 
į Braziliją ir dairydamasis 
Pietų Amerikoje, buvo užsu
kęs į Boliviją ir, esu tikras, 
lankėsi Santa Cruz. Savo ke
lionių įspūdžius yra išreiškęs 

virtine eilėraščių. 
Praeinanti žmonija suįdo-

mėja pietų metu, kada „sies

tai" užsidaro krautuvės, iš 
įstaigų pasipila tarnautojai ir 
gatvėje pasirodo namo sku
bančios santakruzietės. Dau
gelis kraštų ar vietovių mano, 
kad turi kuo pasigirti. Nebū
tinai tautiniu ar valstybiniu 
mastu, bet kuklesniu, provin
ciniu, kartais su gera humoro 
doze jame. Pavyzdžiui, kažka
da žemaičiai tvirtindavo, jog 
du garsiausieji pasaulio garsai 
buvo Kretingos vargonai ir 
Kražių davatkų giedorių bal
sai. Pasigyrimai dažnai prime
na vietinių merginų grožį, pa
trauklią jų išvaizdą. Centri
nėje Amerikoje yra sakoma, 
kad gražiausios merginos 
auga Costa Rica. Kolumbiečiai 
tvirtina, jog jų gražuolių cent
rai yra Medellin ir Cali apy
linkėse, o Bolivijoje niekas ne
ginčija nuomonės, jog apskri
tyje Santa Cruz „Cruzanos", 
yra madingiausios, įspūdin
giausios ir patraukliausios sa
vo išvaizda. Iš parko suolo 
perspektyvos, tai nuomonei vi

sai pritariu. Santakruzietės 
yra plačiai žinomos, kaip daug 
dėmesio kreipiančios į savo 
išvaizdą, laikyseną, eiseną ir 
aprangą, daugiausia tamsi, 
tyliai elegantiška. 

Antrukart atsiprašant Butkų 
Juzės dvasios, „veše, kas svei-
ta šeik, teik yr regieję", turėtų 
sutikti su vyraujančia nuo
mone, kad Santa Cruz de la 
Sierra nėra turistinis magne
tas. Po keletos dienų pasidai
rymų turguose, kolonijinių 
kvartalų gatvėse, negausiuose 
muziejuose, senuose vienuoly
nuose ir bažnyčiose ir apsipra
tus su santakruziečių pramo
ginio gyvenimo stiliumi, įspū
džių šiam kartui užteko. Ma
nęs laukė kelionė į Sucre, 
ieškoti Juan Rimšos — Pintor 
Lituano, ten paliktų pėdsakų. 

Sucre yra gražiausias Bolivi
jos miestas. Tą sako bolivie-
čiai, tam pritaria ir svetim
šaliai, įkurtas 1538 metais. 

savo istorijos bėgmėje vadino
si net keturiais vardais: La 
Plata, Charcas, Chuguisaca ir 
pagaliau 1825 metais vardas 
buvo pakeistas į dabartinį, 
pirmojo respublikos preziden
to, maršalo Antonio Jose de 
Sucre garbei. Lyg keturių var
dų neužtektų, du universitetai 
ir tūkstančių studentų vaka
rais pripildyti parkai, gatvės, 
kavinės Sucre prideda dar '.r 
„Amerikos Atėnų", ir „Studen
tų miesto" epitetus. 1992 me
tais UNESCO, pripažindama 
Sucre kolonialinės architek
tūros vertybes, miestą paskel
bė „Žmonijos istoriniu ir kul
tūriniu palikimu". Nors Bolivi
jos oficialioji sostinė su visom 
ministerijom, ambasadom ir 
prezidentūra yra beveik ketu
rių kilometrų aukštyje, slė
nyje išsidėsčiusi La Paz, vals
tybės konstitucinė sostinė, su 
aukščiausiojo teismo būstine, 
yra Sucre. 

Bus daugiau 
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RAŠOME „BIČIULYSTEI" 

LIETUVIAI VAŠINGTONE 

Yra Washingtone 6910 
Greentree Road, Bethesda, 
nuostabaus grožio senas par
kas, o jį daugelį metų prižiūri, 
puoselėja net antroji lietuvių 
Kopūstų šeimos karta. Teko 
apsilankyti šiame parke įsi
kūrusioje Gardens Gallery, 
kurioje septynios moterys su
rengė „ąuilting" būdu iš ivai-
riausių audinių atraižėlių su
kurtų paveikslų parodą. Tar
pe septynių moterų — viena 
lietuvė Gražina Narkus (Nar
kevičiūtė) — Kramer, iš profe
sijos mokytoja. J i yra išeivė iš 
Lietuvos — karui baigiantis 
kartu su tėvais paliko Lie
tuvą, atsidūrė, kaip ir visi, D. 
P. stovyklose, vėliau atvyko į 
JAV, baigė mokslus, turi ma
gistro laipsnį iš Amerikos ir 
anglų literatūros, Amerikos 
istorijos. 

Tėvo areštą, slėpimąsi nuo 
vežimo Sibiran girininko tro
belėje miške, bėgimą iš tė
vynės, vaikiška atmintis iš
saugojo iki šių dienų. Nors 
karas seniai baigėsi, tačiau 
vaikiški baimės įspūdžiai iš
liko ilgam, jau suaugusios 
moters atmintyje. Kaip sako 
pati Gražina Narkus — Kra
mer, atmintis išsaugojo 
skausmingus prisiminimus, 
o rankos nekyla, kad juos at
vaizduoti kūrvboje. Todėl 

laisvalaikiu kuriamuose 
paveiksluose — Lietuva, jo 
pievos, šienapjūtė, Šešupė, 
vandens lelijos... Dailininkės 
sukurtuose audinių skiaute
lių paveiksluose — visa mus 
supančio gyvenimo mozaika. 

Gražina Narkus — Kra
mer daugiausia dalyvauja 
grupinėse parodose ir yra su
rengusi keletą autorinių paro
dų Lietuvoje. 2004 m. gegužę 
Gražina Narkus — Kramer 
surengs savo sukurtų darbų 
parodą Čikagoje. M. K. 
Čiurlionio galerijoje. Įdomi 
paroda Gardens Gallery dar 
veiks iki birželio 20 d. 

Jau aštuoneri metai, kai 
gražūs bičiuliški santykiai 
dailininkę sieja su Kauno 
„Skiaučių meno" klubo na
rėmis. Asmeniškai man, kaip 
klubo vadovei, teko orga
nizuoti Gražinos parodas, o jo
mis visada domisi ne tik 
mūsų klubo moterys — į jas 
atsilanko nemažai žmonių, 
susidomėjusių dailininkės 
kūryba. 

Parodose atsispindi mūsų 
siekiai, mūsų gyvenimas, vil
tys, norai. Parodos — tai judė
jimas, tai gyvenimas. Norisi 
palinkėti sėkmės kūrėjams ir 
parodų rengėjams šiapus ir 
anapus Atlanto. 

Ona Kojelienė 

Gražina Norkus-Kramer. 
m. 

„Iš k u r mes atėjome" 

KAD KITI NENUKLYSTŲ... 

Gražina Narkus-Kramer. „Saulės dovanos" 

SĖKMINGAI VYKSTANTIS PROCESAS 
Sovietai žinojo, kad tau

tiškumas — žmonių stiprybė. 
Todėl stengėsi sumaišyti tau
tas , nutautinti žmones. Tūks
tančiais grūdo lietuvius į va
gonus, trėmė į Sibirą, vežė į 
tolimiausius Sovietų sąjungos 
kampelius. Vežė žmones per 
prievartą, su kareivių konvo
jum, šautuvų buožėmis niu
kindami ir mirtimi grasinda
mi. Išvežė, ištrėmė šimtus 
tūkstančių, kad niekada ne
sugrįžtų. Ištremti žmonės sve
timuose kraštuos^ stengėsi 
nevesti, nenutekėti už svetim
taučių, nesusipainioti, kad, 
laikui atėjus, galėtų grįžti į 
Lietuvą. Širdyje išlaikė švie
sią viltį sugrįžti į tėvynę. Vos 
pasikeitus laikams, žmonės 
ėmė grįžti. Dauguma tų, kurie 
išgyveno, sugrįžo, lietuvių 
tauta išsilaikė. Sovietų prie
vartos metodai nepasiteisino, 
jų planai žlugo. 

Ką matome šiais laikais? 
Ir šiandien žmones tūkstan
čiais palieka Lietuvą. Išva-

R AMINTA VOSYLIŪTE 

Gyvenimas — mūsų. VALDOVAS. 
Mes esame tik Jo vergai. 
Likimas — tai žirgas, 
Kuriuo gyvenimas atskrieja, ar matai? 

Naktis, diena, tamsa, šviesa, 
Mėnulis, saulė danguje, 
Tikėjimas, stiprybė ir galia 
Tai viskas mūs VALDOVO galioje. 

Gyvenimas — užburtas ratas. 
Mes esame tik jo žaislai. 
Likimas — tai stebuklas, 
Kuris gyvenimo paskraistėje užgimsta, ar žinai? 

Juokas, ašara, džiaugsmas, tiesa, 
Melas, netektis — kieno tai žinioje?! 
Gyvenimas — VALDOVAS, tai Jo galia 
Sutramdyti likimo žirgą, bešėlstantį nežinioje. 

Gyvenimas — rūstus ir nepamainomas, 
Likimas duotas vienas mums tiktai. 

Belieka tik viltis — tas jausmas, 
Kuriuo tikėt yra beviltiška visai. 

žiuoja jaunimas, darbingo am
žiaus vyrai ir moterys. Il
giems metams arba su visam 
išsiskiria šeimos. Lietuviai 
masiškai traukia į Vakarus — 
į užsienį, į užjūrius. Atrodo, 
niekas jų negena, niekas prie
varta nevaro, su šautuvo buo
že šalia nestovi. Patys perka 
bilietus, patys lipa į trauki
nius ir lėktuvus, ir važiuoja, ir 
skrenda. Priežastis? Tėvynėje 
nedarbas — sunku, nebeįma
noma pragyventi. Jau išvažia
vo šimtai tūkstančių (ne ma
žiau, negu Stalino buvo iš
tremta?). Ir atrodo, dar šimtai 
išvažiuos. Svetimoje šalyje, jei 
tik gali, gauna dokumentus, 
legalizuojasi. Išteka ar veda — 
susisaisto vedybiniais ryšiais 
su kitataučiais, kad tik liktų 
svetimoje šalyje, kad tik ne
reikėtų grįžti į tėvynę. Ne
grįžta. 

Šiandien sėkmingai vyks
ta tautų maišymosi ir nutau
tėjimo procesas. 

Petras Knapšys 

AR TIK RUSAI? 
Visame „Drauge", be „Bi

čiulystės", man labai patinka 
laiškų, nuomonių ir komenta
rų puslapis. Kiekvieną kartą 
ten surandu kokių nors keistų 
įdomybių. Štai moteris rašo, 
kad rusai, kaip tauta, nuo 
senų senovės buvę žiaurūs. 
Kažkuriame iš praeitų šimt
mečių rusai savo žmonoms 
kailius skalbdavę taip, kad tos 
kraujais plūsdavusios. Tikra 
tiesa. Bet ką apie kitas tau
tas? Buvo laikas, kai tokioje 
visada pažangioje Prancūzi
joje, o ir visoje Europoje degė 
inkvizicijos laužai. Dievo var
du rūmų požemiuose įmant
riais įrankiais buvo kankina
mos aukos, „raganos" ir „ra
ganiai" viešai ketvirčiuojami 
ar minios akivaizdoje jiems 
kirsdinamos galvos. Gyvi kū
dikiai ir vaikai sumetami į 
ugnį. Narsūs keliautojai, 

amerikiečiai valstybės pra
dininkai, skerdė ir išskerdė 
juos draugiškai priėmusius 
vietinius gyventojus, vežė 
jiems dovanų mirtinų virusų 
apkrėstas anklodes ir pan. 
Baltieji kolonizatoriai lobo iš 
juodųjų vergų darbo ir jų kan
čių. Tokie kultūringi ir visais 
atžvilgiais pažangūs vokiečiai 
dar tik praėjusiame šimtme
tyje tūkstančiais naikino žy
dus. Taiką mylinti stipriau
sia pasaulio šalis ir šiandien 
sankcijomis marina niekuo 
dėtus kitos šalies žmones, su
griauna tos šalies ūkį ir džiau
giasi tiksliais bombų smūgiais 
milijonų apgyventame mieste. 
Bet pasirodo, kad visoje žmo
nijos istorijoje tik rusų žiauru
mas „šiurpu krečia pasaulį". 
Štai taip! 

Laima K 

AR ŽINAI, KAD... 
*** Istorinė asmenybė Mo-

chamedas sirgo epilepsija. 
Arabų pasaulyje labai retai 
kas serga epilepsija, tuo tar
pu baltieji žmonės serga kelis 
kartus dažniau. 

*** Kai kurie Prancūzijos 
komunistų partijos nariai, su
sižavėję Islamu, priėmė Is
lamo tikėjimą. Stebėtinai ne
mažai Prancūzijos gyventojų 
perėjo į Islamo tikėjimą. Šian
dien JAV rinkėjų tarpe kas 6-
7 yra Islamą išpažįstantis 

IĮ£j 
žmogus. Islamas skelbia — 
nužudęs kitatikį, atsidursi 
danguje ir aplink tave ir tau 
tarnaus 77 nekaltos merginos. 
Žadamas savotiškas rojus, kas 
buvo neįmanoma gyvenant že
mėje. Skelbiama, kad žmogus 
gali nužudyti kitą savigynai. 
O už vieno žydo nužudymą Pa
lestinos arabas gauna 20,000 
dol. kompensaciją. Todėl ir ne
mažėja arabų kamikadzių. 
Kamikadzės gynė imperatorių 
— Saulę, todėl galėjo žudytis. 

*** MINTYS APIE GYVENIMĄ*' 
* Nė vienas kvailys nesi

skundžia, kad jis toks yra. 
Vadinasi, ne taip viskas pas 
juos blogai. 

* Tinginystė — visų pra
našų motina, o tėvus reikia 
gerbti. 

* Svarbiausia — pinigai, o 
sveikata ateina ir išeina. 

* Liūdna, kai ateini į ka

pines, dar liūdniau, kai pasilieki. 
* Dar XVI amžiuje N. Ma-

kiavelis, teigė, kad žmonės 
atleidžia savo vadovams dide
les niekšybes, galvodami, kad 
galbūt kitaip jie negalėjo pa
sielgti, bet niekuomet neatlei
džia smulkių, kurias jie patys 
galėtų daryti. 

Parengė L. T. 

2001 m., išlošę „žaliąją 
kortelę", į svajonių šalį — 
Ameriką, nutarėme vykti at
skirai: pirma vyras, o, mokslo 
metams pasibaigus, atvyko
me ir mes su dukra. 

Nėra prasmės pasakoti vi
sų vargų, kuriuos teko patirti, 
atvykus vienui vienam į Ame
riką, nė žodelio nemokančiam 
angliškai, "vyrui. Laikinai pri
glaudę, giminaičiai pareko
mendavo vyrui, nupirktą seną 
ir beveik nuvažinėtą, mašiną 
apsidrausti Kamberos draudi
mo įstaigoje, nes ten dirbanti 
agentė Daiva — lietuvė! Ka
dangi mašina gerokai aprūdi
jusi ir aplūžusi, nutarė ap
sidrausti „vienpusiu" drau
dimu (avarijos atveju draudi
mas atlygina tik kitam pa
darytą žalą). 

Po trijų mėnesių atvyko
me ir mes. Po kelių savaičių 
bevaisių pastangų surasti 
darbą, nusprendėme pasi
skolinti pinigų ir nupirkti dar 
vieną nebrangią mašiną — 
gal tai padės surasti darbą. 

Pasiklaususi, kaip nuvyk
ti į Čikagą, Kamberos draudi
mo įstaigą, išsiruošiau kelio
nei. Su manimi drauge pa
sisiūlė važiuoti 15-metė duk
ra ir tuo metu pas pažįstamą 
viešėjusi moteris iš Lietuvos 
— galbūt ir jai prireiksią ap
sidrausti mašiną, žinosianti, 
kur kreiptis. 

Daiva Kambera buvo la
bai maloni, juokavome, kal
bėjome apie Lietuvą. Po šio 
malonaus, bet, kaip paaiškėjo, 
nelabai dalykiško pokalbio, 
t.y. be didelių komentarų ir 
paaiškinimų (o jų taip reikėjo 
— juk buvau tik prieš 2 sa
vaites atvykusi), tapau Kam
beros draudimo agentūros 
kliente. Man buvo „įteikti" 
angliškai surašyti dokumen
tai, kur aš tesuvokiau Jtas 
dešimtą žodį. 

Rudenį mano dukrai suėjo 
16 metų ir, didelei mano 
nuostabai, dar po kelių mėne
sių mokykloje ji „išsilaikė" 
vairuotojo teises. Pasirodo, ir 
vėl nežinojau, kad Amerikoje 
vairuoti automobilį leidžiama, 
sulaukus 16 metų. 

Be abejo, kaip ir daugelis 
šešiolikmečių, dukra labai no
rėjo važinėti. Dažniausiai vai
ruodavo ji, aš sėdėdavau gre
ta. Keletą kartų paprašė ma
šinos pavažiuoti viena. Argi 
gaila, juk mergaitei suteikta 
teisė vairuoti, automobilis ap
draustas, na, ir važiuoti jau 
pramokusi... 

Atrodė, kad, nepažeisda
ma jokių įstatymų, ir tą lem
tingą balandžio vakarą pap
rašiau dukters pavėžėti jos 
pas giminaičius į Lemontą. 
Sutarėme, kad namo grįš vie
na. 

Grįždama namo, dukra 
paklysta, žinoma, išsigąsta ir 
sankryžoje, sukdama kairėn, 
nepraleidžia iš priekio dideliu 
greičiu lėkusios mašinos, ku
rią vairavo septyniolikmetis 
vaikinas. 

Vos spėjus pasisveikinti 
su giminaičiais, suskamba 
telefonas: „Tėte, įvyko avari
ja, esu sužeista ir vežama į 
ligoninę..." Ryšys dingsta... Po 
ilgų, lyg amžinybė, 15 min. 
dar kartą paskambina dukra 
ir pasako, kurioje ligoninėje 
jos ieškoti. 

Vakaras, tamsa, nežino
mybė, o viduje — kažkokia 
tuštuma... 

Avarijos vietoje randame, 
metalo krūva pavirtusias, 
mašinas, bet dabar svarbiau
sia — dukra, kurią reikia 
surasti vienoje iš aplinkinių 
ligoninių. 

Dukrą randame Palos Hills 
ligoninės priimamajame kru
vinu veidu, sulaužyta nosimi 
ir paklaikusiomis iš baimės 
akimis. Sunkokas išbandy
mas šešiolikos metų žmogui... 
Kadangi sveikatos draudimo 
neturėjome (ne taip paprasta 

jį gauti), už nuvežimą į ligo
ninę ir pirmos pagalbos 
suteikimą turime susimokėti 
apie 2,000 dol. sąskaitą. 

Skaudžios nelaimės pris
lėgta, pirmadienio rytą pra
vėriau Kamberos apdraudos 
agentūros duris. Daiva buvo 
puikiai nusiteikusi, ką tik grį
žusi iš kelionės, kuria ji buvo 
paskatinta, kaip gerai dirban
ti draudimo bendrovės agentė. 

Išklausiusi mano istorijos, 
Daiva atsisako bet kokios pa
galbos mums (na, dėkui jai, 
užpildo avarijos raportą). 
Draudimo bendrovė jokių 
nuostolių nedengs, nes vaira
vusi duktė nebuvo įrašyta į 
draudimą (gaila, kad taip 
konkrečiai ji nepaaiškino tuo
met, kai automobilis buvo 
draudžiamas), na, o padaryti 
nuostoliai siekia 6,000 dol. Iš 
akių pabyra nevilties ašaros, 
kurias Daiva pakomentuoja — 
jūs visi taip, pradžioje taupote 
pinigus, o kai atsitinka nelai
mė — ašarojate... Bet vis dėlto 
pažada pasikalbėti apie mūsų 
atvejį su „Universaly Casual-
ty Company" (pasirodo, mes 
buvome apdrausti toje ben
drovėje). 

Po savaitės paskambinusi, 
išgirdau neigiamą atsakymą 
bei Daivos komentarą, kad 
esu labai nemandagi ir truk
dau jai dirbti! Iki to laiko 
galvojau, kad bendravimas su 
klientu yra draudimo agento 
darbas, bet, pasirodo, klydau... 

Keletas pamąstymų 

Kodėl pasirinkome ..Kam
beros Insurance agency"? Nagi 
todėl, kad neturėjome jokios 
informacijos apie kitas draudi
mo bendroves, be to, šioje 
agentūroje galėjome susikal
bėti lietuviškai. 

Žinau, kad dėl tų pačių 
priežasčių daugelis atvykusių 
lietuvių automobilius drau
džia šioje bendrovėje. Kadangi 
Daiva yra vertinama, kaip 
gera darbuotoja, kodėl gi, dar 
labiau tobulindama savo dar
bą ir tuo pačiu pritraukdama 
klientus, ji negalėjo išversti į 
lietuvių kalbą svarbiausių 
automobilio draudimo JAV 
taisyklių ir reikalavimų? Tai 
daugeliui padėtų išvengti 
skaudžiu klaidų. Juo labiau, 
kad Lietuvos- ir JAV automo
bilių draudimai gerokai skiri
asi. Lietuvoje draudžiamas 
automobilis ir visai nesvarbu, 
kas jį vairavo avarijos metu. 
Amerikoje visiškai nesvarbu, 
kad automobilis lyg ir buvo 
apdraustas. Pasirodo, jog čia 
svarbiausia, kad būtų į drau
dimą „įtrauktas" kiekvienas 
vairuotojas. 

Na, o atsitikus nelaimei, 
Daiva tvirtino, kad ji buvo 
viską paaiškinusi, nors nei aš, 
nei kartu buvusi dukra, nei 
pažįstama moteris to paaiš
kinimo neprisimename. Be to. 
savo darbo profesionalė Daiva, 
pamačiusi mano 15 metų duk
rą, tiesiog *žmogiškai galėjo 
paklausti, ar ji dar nevairuoja. 

Suprantama, nežinojimas 
nuo atsakomybės neatleidžia, 
taip pat, kaip ir sunku įrodyti, 

kad visą savo gyvenimą sten
giausi laikytis įstatymų ir 
numatytų taisyklių. Ir pati 
vairuoju automobilį ne vieną 
dešimtį metų, todėl suvokiu, 
kad nė vienas, juo labiau ką 
tik pradedantis vairuotojas, 
negali „atsižadėti" klaidų. 
Argi sveikai ir protingai mąs
tantis žmogus, žinantis, jog 
automobilio draudimas yra 
netvarkingas (juo labiau Ame
rikoje), leistų vairuoti vos 
pusantro mėnesio vairuotojo 
patirtį turinčiai mergaitei... 

Bet tuo mūsų vargai dar 
nesibaigė. Praėjus beveik 8 
mėn. nuo minėto įvykio (tiek 
laiko vyko visi teisiniai proce
sai), iš „Springfield Transpor
tation Department" gaunu 
raštišką perspėjimą, kad ne
trukus man bus laikinai atim
ta teisė vairuoti, nes auto ava
rijos metu mano automobilis 
buvo neapdraustas! Kad įro-
dyčiau, jog tai netiesa, ne kar
tą teko praverti advokatų 
įstaigų duris ir dar kartą apsi
lankyti „Kamberos Insurance 
agency", mat „Transportation 
Departmentui" (jeigu iš tiesų 
aš turėjau automobilio drau
dimą, turėjau nusiųsti mano 
buvusios draudimo bendrovės 
paliudijimą, kad automobilis 
buvo apdraustas. Daiva igno
ravo bet kokį dalykinį ben
dravimą su manimi (juo la
biau, kad nesu jos klientė). 
Teko maloniai pabendrauti su 
p. Kambera anglų kalba. Tik
riausiai didelių paaiškinimų ir 
komentarų nereikia — kokia 
kalba bendrauti patogiau: 
anglų ar lietuvių. Tiesa, po ke
leto skambučių ir poros savai
čių p. Kambera minėtąjį pa
tvirtinimą apie mano turėtąjį 
automobilio draudimą parū
pino... 

Taigi, už klaidas reikia 
mokėti. Tai patyrėme patys ir 
dar giliau suvokiame, koks 
neįkainojamas atvykusiam į 
Ameriką žmogui yra nuošir
dus patarimas, pasidalijimas 
turima informacija ar tiesiog 
sąžiningas savo darbo atlikimas. 

Mus užgriuvusios nelai
mės kaina — 10.000. Tai nėra 
lengva našta neseniai atvyku
siai šeimai. Mažiausiai 5 me
tus teks mokėti už nežinojimą. 

Nuoširdžiai norėčiau pa
tarti tiek naujokams, tiek 
ilgiau JAV begyvenantiems, 
pasirinkti patikimesnę drau
dimo bendrovę, nes nelaimės 
atveju „Kamberos Insurance 
Agency" savo klientus palieka 
likimo valiai. Štai esant 
„American Family Insurance 
Company" Alinos Grinkevi
čienės kliente, patekau į ne
malonų incidentą pati. Alina 
mielai konsultavo keletą 
kartų telefonu, na, o į mano 
atsiprašymus (mat. vėl ne
norėjau būti pavadinta ne
mandagia) už sutrukdytą lai
ką Alina maloniai atsakė: 
„Mano darbas padėti klien
tui..." 

Taigi, kiekvieno teisė tu
rėti savo požiūrį į darbą. 

Jolanta Banienė 

SS»; 1 *JS 

Meno mokyklėlės sportinių šokių klase? moksleivių pasirodymas mokyk
lėlės penkmečio Šventėje gegužės 11 d Jaunimo centre 

mailto:biciulyste@aol.com


„TMAIięO" £VEtfWM<U?K<M 
DRAUGAS, 2003 m. gegužės 30 d., penktadienis 

Puslapį redaguoja Vitalija Pulokienė 
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N A U J A P O E Z I J O S KNYGUTE VAIKAMS 

las), žaismingais, charakte
ringais ir vaikams suvokia
mais piešinėliais, atspindė
damas eilėraščio nuotaiką ir 
pagrindinę mintį. 

Puiki eilėraščių knygelė 
patiks ne tik vaikams, bet ir 
suaugusiems primins vaikys
tės svajonių ir fantazijų šalį. 

Vitalija Pulokienė 

Trumpai apie autorę 

Violeta Pakalniškienė gi
mė 1950 m. balandžio 20 d., 
Plungės rajone, Alsėdžiuose. 

1969 m. pradėjo dirbti pe-

Netrukus vaikučiai išvys 
naują Violetos Pakalniškienės 
poezijos knygelę „Mažojo pa
sakoriaus kraitelė". 

Violetos Pakalniškienės 
eilėraščiai - tai pasaulio paži
nimas, pateikiamas supranta
ma vaikui kalba. Poetės, ilga
metės pedagogės, poezijos šal
tinis - gimtojo krašto gamta, 
istorija ir pati poetės siela. 
Eilėraščiuose prismaigstoma 
šmaikščios išminties, kur 
įvairiems gyvūnams bei au
galams suteikiama gyvybės 
žymių ir žmogiškų bruožų (Aš 
ne miško sanitaras, aš tik 
zuikis - vegetaras. J...Raistas 
visas mirguliavo, varlės su 
vaikais dainavo...), pamoky
mų (... O mama liūdnai žiū
rėjo ir pasakė verkdama: - iš
draskei strazdelio lizdą, Die
vas nubaudė tave...) ir hu
moristinių intonacijų, (...At-
siveskit giminių, daug bičiu
lių ir draugų... Bus dešrelių 
su kopūstais, gėrimų, kad 
pilvą pūstų...). 

Gerai pažindama vaikų 
, sielą ir suprasdama jų psi

chologiją, autorė vaiko akimis 
žvelgia į aplinką, sukurdama 
spalvingus vaizdus, perteik
dama sudvasintą gamtą, per-
pindama ją tautosakiniais 
motyvais ir begaline meile 
gimtajam kraštui, kalbai ir 
žmonėms (Mylėkite akmenį, 
medį ir gėlę. Paukštelį, 
gyvūną ir žmogų kiekvieną...) 

Poezijos rinkinys ..Mažojo 
pasakoriaus kraitelė", skirtas 
jaunesnio mokyklinio amži
aus vaikams, mokantis suvok
ti aplinką, lavinantis liter
atūrinį skonį, atskleidžiantis 
estetinę poetinio teksto vertę. 

Knygelę iliustravo daili
ninkas Kęstutis Šileika (Ši-

B I R Ž E L I O 1-OJI - T A R P T A U T I N Ė VAIKŲ 
GYNIMO D I E N A 

dagoginį darbą. Dirbdama mo
kykloje, rašė scenarijus, poe
mas, kūrė eilėraščius, leido 
sienlaikraštį. Rašė ir spausdi
no straipsnius apie kraštotyrą 
„Moksleivyje", „Moksle ir gy
venime". 

1998 m. atvyko į JAV. Dir
bo Čikagos lituanistinėje mo
kykloje. Savo kūrybą spausdi
no „Draugo" dienraštyje ir 
„Tėvynės žvaigždutėje". 1999 
m. įkūrė Kovo 11-osios litua
nistinę mokyklą. 

„Mažojo pasakoriaus krai
telė" — pirmoji Violetos Pa
kalniškienės poezijos rinktinė 
vaikams. 

A B C P A T I E M S 
M A Ž I A U S I E M S 

F O N E T I N I S R A S T A S 

Violeta Pakalniškienė. 

MIELI VAIKAI 

Mylėkite akmenį, 
medį ir gėlę. 
Paukštelį, gyvūną 
ir žmogų kiekvieną. 

Išmokit suprasti 
jūs paukščių giesmelę. 
Paberkit jiems žiemą 
nors saują grūdelių. 

Mylėkite skruzdėlę, 
bitę neramią. 
Ir vyturį pilką, 
laukuos kurs skardena. 

Mylėkite kalbą, 
lietuvišką, seną. 
Mylėkite ugnį, 
ją bočiai kūreno. 

Mylėkite vagą, 
suartą kiekvieną. 
Mylėkite pievą, 
žiogeliai kur gieda. 

Mylėkite žemę, 
mylėkite dangų. 
Mylėkite mamą 
ir žaliąją gamtą. 

,, Skaitykit knygelę, 
eiles deklamuokit. ĮAi 
Lietuvišką dainą 
sm.agiai uždainuokit. 

Violeta Pakalniškienė 

Ar žinote, vaikučiai, kad 
pasaulyje gimsta vis daugiau 
vaikų, kad kai kuriose šalyse 
vaikai gyvena miestų laužynuo
se, kad vaikai priversti dirbti, 
kad Afrikos ar Arabų šalyse 
vaikai nemoka skaityti, kad 
ten maži vaikai serga ligomis, 
kurių galima būtų išvengti... 

Pasaulyje vaikų su negalia 
yra vienas iš dešimties. Ma
žiau išsivysčiusiose šalyse in
fekcinės ligos ir menkas mais
tas yra pagrindinės mirtingu
mo priežastys. Dažnos ir sun
kios ligos vaikystėje daro įta
ką sveikatai visam gyvenimui. 
Daugelio šių ligų galima būtų 
išvengti. 

Tam, kad padėti skurstan
tiems i r išnaudojamiems vai
kams, susikūrė organizacija, 
ginanti vaikų teises ir išleidu
si Jungt inių Tautų „Vaiko 
teisių deklaraciją''. 

JT..Vaiko teisių deklaraci
ja" buvo priimta prieš 30 me
tų, o naujai pasirašyta 1989 m. 

Visame pasaulyje yra vie
tos, kur šios teisės neger
biamos. „Vaikas" pagal JT 
Deklaraciją - tai jaunas žmo
gus iki 18 m. amžiaus, iš
skyrus tas šalis, kuriose suau
gusiu laikomas jaunesnio 
amžiaus žmogus. 

Jungtinių Tautų „Vaiko 
teisių deklaracija'' skelbia: 

1. Visi vaikai turi tas pa
čias teises, kad ir kokia būtų 
jų kalba, lytis, odos spalva, ti
kėjimas. 

2. Vaikas turi teisę būti 
gerbiamas ir apsaugomas. 

3.Vaikas turi teisę turėti 
vardą ir tautybę nuo pat gimi
mo. 

4. Kad vaikas augtų, turi 

teisę sveikai maitintis, turėti 
namus, laisvo laiko ir tinkamą 
sveikatos priežiūrą. 

5. Neįgalus vaikas turi tei
sę būti aprūpintas, kad galėtų 
pilnai gyventi visuomenės gy
venime. 

6. Vaikas turi teisę būti 
mylimas ir gerbiamas jį su
pančių žmonių. 

7. Vaikas turi teisę nemo
kamai mokytis, kad išvystytų 
visus savo sugebėjimus. 

8. Bet kokiu atveju vaikui 
pagalba turi būti suteikiama 
pirmiau, negu suaugusiems. 

9. Vaikas turi teisę būti 
apsaugotas nuo išnaudojimo ir 
žiaurumo. 

10. Vaikas yra atsakingas, 
kad jo gabumai ir pajėgos 
būtų panaudotos kurti geres
niam pasauliui. 

Kunigas Antanas Saulai-
tis JS , savo knygutėje „Kito 
link" siūlo vaikams žaidimus-
apmąstymus, kuriais vaikai 
galėtų padėti sau ir kitiems 
vaikams savo aplinkoje: mo
kykloje, stovykloje, ligoninėje, 
parapijoje, jaunimo centre ar 
kitur. Taip pat padėtų esan
tiems atokiai - ten, kur ką tik 
įvyko gamtos ar kita nelaimė. 

Projektų pavyzdžiai: 
Vaikai galėtų - parūpinti 

pieštukų ir sąsiuvinių kitų 
šalių skautams, kad jie galėtų 
juos panaudoti mokydami 
beraščius skaityti ir rašyti; 
išskalbti ir sutvarkyti padėvė
tus rūbus ir batus tam, kad 
juos būtų galima atiduoti ar 
nusiųsti neturtingiems; iškep
ti pyragaičių prieglaudai, 
benamių valgyklai; parengti 
ar patobulinti kaimynystėje 
esančią žaidimų aikštelę ir t.t. 

Saimantas Žagas. 

' 

• 
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Nara&jūros dugną tiria. 
Naras plauko, lyg Žuvis. 
Nardo riebūs krokodilai, 
Nardo antys ir vėžlys. 

Raidelę X padės išmokti, 
jums vaikučiai, Danutės Lip-
čiūtės-Augienės ketureilis. 

P A T A R L E S , 
PRIEŽODŽIAI , 

P O S A K I A I 

Vaikai beturčių turtas. 
Vaikai didėja, bet vargai 

nemažėja. 
Vaikai ir ant smėlio 

rūmus pastato. 
Vaikai ir juokias ir verkia 

pirštą parodžius. 
Vaikai mėgsta ožius va

rinėt. 
Vaikai mėgsta sūrį spaus

ti ir graužti. 
Vaikai seka tėvus. 
Vaikai randa, kas ne 

vietoj padėta. 
Vaikai turi būt matomi, 

ne tik girdimi. 
Vaikai vanagai, aštrus jų 

nagai. 
Vaikai vanagai, be vaikų 

negerai 
Vaikai visi geri kada miega. 
Vaiką mažą ant priegalvio 

nešioja, paaugusį už plaukų 
pešioja 

Vaikam beržinė košė į 
sveikatą eina. 

Vaikam pavyzdys geriau
sias mokytojas. 

Vaikam su vištom laikas 
gulti. 

Vaikams sveikiau pa
siausti, negu nusiminus snausti. 

Vaikas nemokytas -
veršis nelaižytas. 

Vaikas tai angelas, kurio 
kojom didėjant sparnai mažėja 

Vaikelio brangaus sveti
ma žemė kaulelius apraus. 

Vaikui leidžiama viskuo 
žaisti, kad tik neverktų. 

Vaikui puolant angelas 
priegalvį pakiša, seniui griū
vant velnias akmeni •pahnmka. 

Vaikų kaip pupų, o duo
nos nė plutos. 

Vaikus ir dantis saldumy
nai masina ir gadina. 

Š Y P S E N O S ! 
-. 

Fizikos mokytojas klausia: 
- Koks ryšys tarp žaibo ir 

elektros? 
Kiek pagalvojęs, mokinys 

atsako: 
- - Žaibas - tai nemokama 

elektra! 

Mama, ar žirafai skauda 
gerklę, kai ji sušlampa kojas? 

- Taip. bet tik po savaitės. 

Mantas Kugauda, I klasė. 

Arūnas: 
- Pažiūrėk, mama, tas 

žmogus ant galvos neturi nė 
vieno plaukelio. 

- Nekalbėk taip garsiai, 
jis gari išgirsti, - sako mama. 

- Negi jis šito nežino? 

Mūsų vartojamas raštas 
yra fonetinis („phone" graik
iškai - garsas). Fonetiniame 
rašte ženklų skaičius smarki
ai sumažėjo: kiekvienoje kal
boje skiemenų yra daug ma
žiau negu žodžių, o atskirų 
garsų tik keletas dešimčių. 

Egiptiečiai pirmieji ėmė 
vartoti ženklus garsams 
žymėti - raides. Jie turėjo 24 
raides. Raidėmis virto kai 
kurios anksčiau vartotos 
logogramos - žodžiai. Bet šalia 
naujojo rašymo būdo egiptieči
ai pasilaikė ir senąjį (pieštinį). 
Todėl jie nelaikomi abėcėlės 
sukūrėjais. 

Iki šiol nėra tikrai žinoma, 
kas pirmieji sukūrė abėcėlę. 
Garsiausia iš pirmųjų senovės 
abėcėlių - finikiečių. Finikie
čiai X a. pr. m. erą suskaitė 
savo kalbos garsus ir kiek
vieną pažymėjo atskiru ženk
lu. Jų abėcėlė susidėjo iš 22 
ženklų - raidžių priebalsėms 
žymėti. Tiems ženklams jie 
panaudojo daiktų atvaizdus ir 
raidės gavo jų vardus. Juk 
dabartinės mūsų raidės - irgi 
paveikslėliai, tik per ilgus 
laikus kone nebeatpažįstamai 
pasikeitę. 

Sunku, rodos, patikėti, 
kad mūsiškė A išriedėjo iš 
jaučio galvos piešinio, kad O 
ženklas buvo žmogaus akis, P 
- arklio galva ir t.t. Bet, kiek 
atidžiau įsižiūrėję, pastebime, 
kad mūsų A iš tikrųjų panaši į 
apverstą žemyn raguotą jau
čio galvą, O - primena žmo

gaus akį, T - kryžių ir pana
šiai. Atsakymą, kodėl būtent 
A ženklas buvo jaučio galva, 
randame toje finikiečių abė
cėlėje. Pirmą raidę jie žymėjo, 
piešdami jaučio galvą, o jaut is 
finikiečių kalba - „alef. Na
mas jų kalba „bet". Taip pa
vadinta antroji jų abėcėlės 
raidė. 

Finikiečiai, gyvenę Vidur
žemio jūros pakraščiuose, į 
šiaurę nuo šių laikų Palesti
nos, vertėsi prekyba ir jūrei
vyste. Keliaudami po įvairias 
pasaulio vietas, kar tu su 
prekėmis jie paskleidė abė
cėlę. Iš jų raidžių raštą pir
mieji Europoje perėmė grai
kai, vėliau romėnai, o iš šių — 
germanai, čekai, lenkai ir 
kitos tautos. Taigi VII a. pr. 
m. erą atsirado lotynų alfabe
tas. Graikai finikiečių abėcėlę 
papildė naujais ženklais, pri
taikė savo kalbos ga r sams . 
Graikai sukūrė balsių žen
klus. Jie pakeitė rašymo kryp
tį, pradėjo rašyti iš kairės į 
dešinę (finikiečiai rašydavo iš 
dešinės į kairę). „Alef" grai
kams virto „alfa", finikiečių 
„bet" - „beta", o kupranugario 
reikšmė „gimei" - gama ir t.t. 
Iš dviejų pirmųjų graikų 
raidžių pavadinimo „alfabetą" 
atsirado alfabetas. Mūsų 
„abėcėlė" sudaryta iš trijų pir
mųjų raidžių ABC. 

Parengta pagal Genovai tės 
Raguotienės knygą 

„Šimtas knygos mįslių" 
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Nuo hieroglifų iki lotyniško alfabeto. 

JONAS TAUGINAS 
„MANO J U O D A S ŽVĖRIS" 

(Tęsinys. Pradžia 
.Draugo" lietuviukų nr. 22) 

Neseniai įsitikinau, kad 
Čiukas turi vyrišką charak
terį. Jis neatsargiai priėjo per 
daug arti ėdančios Čipos. 
Pastaroji, pasiruošusi savo 
ėdalą ginti kad ir nuo liūto, 
nieko nelaukdama dantimis 
čekštelėjo Čiukui į nosį. Ant 
jos išryškėjo rubino spalvos 
kraujo lašai. Tačiau šerniukas 
net necyptelėjo, nors matėsi, 
kad jam skauda. Nuėjo j kam
bario kampą ir kurį laiką 
stovėjo tylus, nuleidęs galvą. 
Paskui, lyg nieko nebūtų 
įvykę, pradėjo vaikščioti, bet 
prie Čipos daugiau nebelindo. 

Čiukas neturi motinos šer-
nės, kuri jį išmokytų šerniškų 
įpročių. Aš juos žinau, tik ne
moku parodyti. Tenka šer-
niokui mokytis pačiam. Svar
biausios yra knisimo pamo
kos. Nors Čiukas savamokslis, 
tačiau šioje srityje daro stebėt

iną pažangą. Jo šnipas kietas, 
lyg guminis padas. Ypač Ciu
kui patinka pasistiebus ant 
užpakaliniu kojų knisti... ma
no delną. Knisimo treniruotes 
labai praverčia garde. Mat 
Čiukas jau moka pasitaisyti 
sau „patalą". Ruošdamas jį 
Čiukas šieną gerai dantimis 
iškedena, kad būtų švelnus. 
Negi klosiesi kokiais sta
garais. 

...Šiandien saulėta rudens 
diena. Nedidelis ša l tukas 
nusidabravo pageltusias žoles. 
I Sankelių vienkiemį atskri
dęs svirbelių būrys lesa šer
mukšnių uogas, Medžiuose 
cypsi zylės, kalena geniai, rė
kauja kėkštai. Mes išeiname 
pasivaikščioti: aš, Naida, Či-
pa, Ciulė ir Čiukas. Kompa
nija nedidelė, bet supratinga. 
Šunys bėgioja priekyje ir nar
šo mišką, ieškodami žvėrių, 
kad galėtų paloti. J u k kartais 
paloti taip norisi... 

(Bus daugiau) 
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KAS VYKSTA LIETUVIŠKOSE 
PARAPIJOSE 

SES. MARGARITA BAREIKAITĖ 
Buvo malonu skaityti turi

ningą ir įdomų Audronės Škiu-
daitės kelionės po Pennsyl-
vaniją aprašymą. Taip pat 
skaitant kun. V. Valkavičiaus 
knygas apie JAV lietuvių pa
rapijų įsikūrimo įstoriją, įsi
dėmėtina, kad 144 parapijų 
dauguma turėjo ir parapijines 
mokyklas, kurioms vadovavo 
lietuviai kunigai bei lietuvai
tės vienuolės. 

Anksčiau, kai tekdavo į 
Čikagą važiuoti automobiliu 
per Pennsylvaniją, dažnai pa
galvodavau, kaip prieš šimtą 
metų šiuose mažuose mieste
liuose gyveno lietuviai, kurda
mi savas lietuviškas parapi
jas ir visomis jėgomis stengda
miesi išlaikyti tėvų bei protė
vių jiems įdiegtą tikėjimą, 
kurį mieliausia buvo išreikšti 
lietuvių kalba. 

Kai prieš 70 metų vykdavo 
Lietuvių dienos, kaip pažymi 
Lietuvos Vyčiai, susirinkdavo 
net iki 20,000 lietuviškai kal
bančių žmonių iš visos Penn-
silvanijos valstijos. Panašūs 
skaičiai susiburdavo ir Rytuo
se, Naujosios Anglijos lietuvių 
telkiniuose. Šie gausūs su
sibūrimai gaivino lietuviškas 
širdis ir ugdė meilę tėvynei, 
nors ir toli esančiai. Lietuviš
ka parapija buvo centras, apie 
kurį sukosi lietuvių kultūri
niai ir labdaros veiksniai, 
sujungiantys įvairias lietuvių 
kartas. 

Vykdydama JAV LB Reli
ginių reikalų tarybos rezoliu
cijas: „Dėti pastangas, kad 
naujuose lietuvių telkiniuose 

bei miestuose, kur yra dides
nis lietuvių skaičius, bent ret
karčiais būtų atnašaujamos 
šv. Mišios lietuvių kalba, tarian
tis su vietos vyskupais bei 
vietinėmis parapijomis", teko 
aplankyti naujai besiku
riančių lietuvių telkinį Atlan
tos mieste, Georg valstijoje. 

Ten pabuvojus, pabendra
vus su tenykšte LB pirmi
ninke dr. Roma Kličiene ir su 
kitais ten iš Lietuvos gyve
nančiais lietuviais, sudarėme 
sąlygas, kad iš Washington, 
DC, atvyktų ten studijuojantis 
kunigas iš Lietuvos teikti dva
sinius patarnavimus Atlantoje 
gyvenantiems lietuviams. Jie 
yra daugiausia jauni nau
jakuriai iš Lietuvos. Ir štai su 
kokiu džiaugsmu dr. R. Kli
čiene aprašo pirmąsias At
lantoje įvykusias lietuviškas 
Mišias: „Skubu parašyti kaip 
vieną svarbiausių įvykių 
mūsų bendruomenės istorijoje 
— pirmąsias lietuviškas Mi
šias Atvelykio sekmadienį. 
Viskas nepaprastai sėkmin
gai pavyko. Iš Washington at
važiavo kun. Vaidotas Laba-
šauskas ir žmonės jį labai šil
tai priėmė. Kun. Vaidotas pa
sirodė toks betarpiškas, toks 
nuoširdus, o jo pamokslai iš
spaudė ašaras ne tik moterų, 
bet ir vyrų akyse. Buvo susi
rinkę per šimtą lietuvių. Ma
tyt, žmonės išsiilgę dvasinio 
gyvenimo". i 

Dar prieš Velykų šventes 
teko nuvykti į New Haven, 
CT, į Šv. Kazimiero lietuvių 
įkurtą parapiją, kurią prieš 

MENO PAUZE NIEKŠYBES PAVĖSYJE 
Taikiklyje iškilus kovotojas prieš genocidą 

Lietuviškas kryžius prie Šv. Kazimiero lietuvių parapijos New Haven, CT, 
2003 metais. 

Paskutinis Šv. Kazimiero lietuvių parapijos klebonas kun. John Casey su 
ses. Margarita Bareikaite. New Haven, CT, 2003 metai. 

pat Velykas uždarė. Ji buvo 
uždaryta, nes apylinkėje esan
čių lietuvių skaičius jau labai 
sumažėjęs ir jie tos parapijos 
jau nebelanko. Buvęs parapi
jos komitetas rūpinosi, kad 
vertingi lietuviški religiniai 
papuošimai, liturginiai indai 
ir rūbai būtų perduoti Reli
ginei Šalpai arba kitu būdu 
persiųsti į Lietuvą, kur jie 
būtų labai naudingi neturtin
goms Lietuvos bažnyčioms. 
Formalus parapijos uždary
mas buvo graudus, už ją at
sakingas klebonas John Ca
sey prašė susirinkusius sugie
doti lietuvišką giesmę, ir sau
jelė dalyvavusių lietuvių ją 
silpnais balsais užtraukė. Dar 
reikėjo nuvykti pas Hartford 
arkivyskupą gauti jo leidimą 
išsivežti parapijos liturginius 
daiktus persiuntimui į Lie
tuvą. Viena šv. Kazimiero sta
tula perkelta į Hartforde vei
kiančią lietuvių Švč. Trejybės 
bažnyčią. Visi kiti daiktai — 
arnotai, liturginiai indai — 
persiųsti į Lietuvą. Šiam 
žygiui man daug padėjo mūsų 
Putnamo vienuolyno dabarti
nis kapelionas, prieš pusmetį 
pats atvykęs iš Lietuvos, kun. 
Vytautas Gedvainis. 

Kiekviena uždaroma lietu
viška parapija graudina širdį. 
Suprantama, jog lietuviškos 

parapijos nėra kokie muziejai, 
laikomi praeičiai įamžinti. Jos 
tol gali išsilaikyti, kol jas 
lanko ir remia lietuviai. Kai 
jau nebėra nei lietuvio kuni
go, nei lietuvių tikinčiųjų, 
parapijos gyvenimas baigiasi. 
Kai kuriose vietovėse, kur 
gyvena daugiau lietuvių nau

jakur ių iš Lietuvos, jie kvie
čiami įsijungti į esamas lietu
vių parapijas ir bendruo
menes. Kai kur tai pavyksta 
padaryti ir naujos gretos pa
pildo senstančias ar išblašky
tas lietuviškas bendrijas įvair
iuose JAV miestuose. 

JAV LB XVI rezoliucijoje 
pažymėta bei pavesta Reli
ginių reikalų tarybai prisidėti 
prie Šiaurės Amerikos atei
tininkų pastangų rinkti lėšų, 
kad būtų galima iš Sibiro su
grąžinti Adelės Dirsytės pa
laikus. Ji , kaip žinome, yra 
„Sibiro maldaknygės" pagrin
dinė autorė ir Lietuvoje pradė
ta jos beatifikacjos byla. Jau 
išsiųsta 80 laiškų visoms JAV 
lietuvių parapijoms lietuvių 
ir anglų kalba kur tai aktualu. 
Visi lietuviai tikintieji kviečia
mi prisidėti prie Lietuvos ti
kinčiųjų maldų, kad ši narsi 
lietuvaitė, Sibiro kankinė, 
greičiau būtų iškeliama į al
toriaus garbę. 

NETEKOME DAR VIENO TAURAUS LIETUVIO 
Jau baigia šią ašarų pa

kalnę apleisti tie mūsų tėvy
nainiai, kurie gimė dar Ru
sijos carų vergijos metais, vai
kystę išgyveno laisvoje nepri
klausomoje Lietuvoje. Stebėjo 
penkių dešimtmečių šalies 
vergiją, turėjo laimės giedoti 
„Dainuojančios revoliucijos" 
himnus ir džiaugtis Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
džiaugsmais. 

Vienas tokių yra Grožvy-
das Lazauskas. Jam buvo lem
ta gimti 1914.01.29, o į Dausas 
iškeliavo š. m. balandžio" 3 d. 
Čikagoje. Tad ir visas jo gyve
nimas yra surištas su visais 
tais mūsų tėvynės išgyveni
mais, kančiomis ir džiaugs
mais. Jis gimė Pašeimenių 
kaime, Suvalkijoje. Tėvas bu
vo mokytojas, kuriam teko 
dirbti Kėdainių. Dotnuvos, 
Telšių ir kt mokyklose. Tad ir 
Grožvydas turėjo dar vaikystė
je apleisti savo gimtąją Suval
kiją ir gimnazijos mokslus 
baigti Kėdainiuose. Bet jis vi
sada didžiavosi, kad yra su
valkietis ir buvo šios šalies 
patriotas. 

Baigęs gimnaziją, studijas 
tęsė Aukštojoje technikos mo
kykloje Kaune. Jo specialybė 
buvo tekstilės pramonė. Tad, 

baigęs studijas, ėjo atsakingas 
pareigas „Drobės" fabrike. 

Karo audros jį, kaip ir dau
gelį mūsų, privertė pasitrauk
ti iš savo tėvynės ir ieškoti 
prieglobsčio Vakarų pasaulyje. 
Pradžioje išvyko į Vokietiją, 
vėliau apsigyveno JAV-se — 
Čikagoje. Gavo darbą ir ėjo 
aukštas pareigas vienoje teks
tilės įmonėje. 

Išvykęs į svetimas šalis, jis 
tuojau įsijungė ir į lietuvių 
visuomeninę veiklą. Grožvydo 
tėvas Juozas priklausė vals
tiečiams liaudininkams. Kol 
Lietuvoje buvo renkami de
mokratiniai seimai, Juozas 
šiai partijai atstovavo seime. 
Jo pėdomis pasekė ir Grož
vydas. Dar studijų metais įsi
jungė į varpininkų srovę. Tech
nikos mokykloje nebuvo jokių 
ideologinių korporacijų, bet jis 
palaikė ryšius su Vytauto Di
džiojo universiteto varpininkais. 

Pradėjus siausti karo aud
roms ir bolševikams įsiveržus į 
mūsų tėvynę, Grožvydas, kaip 
ir daugelis mūsų. pasitraukė į 
Vakarus. Vakarų pasaulyje 
visos mūsų politinės partijos 
atgaivino savo veiklą ir jung
tinėmis jėgomis, kiek sąlygos 
leido, rėmė Lietuvos išlaisvini
mo pastangas. Savo veiklą at

gaivino ir liaudininkai. Į šią 
veiklą įsijungė ir Grožvydas. 

Amerikoje irgi virė lietu
vių politinė veikla. Vidurio 
srovės veikėjai buvo susibūrę į 
Amerikos Lietuvių tautinę 
"sandarą. Į šios organizacijos 
veiklą visomis jėgomis įsi
jungė Grožvydas ir buvo jos 
veiklus veikėjas iki pat pasku
tinio atodūsio. 

Tautinė sandara dalyvavo 
Amerikos Lietuvių taryboje. 
Grožvydas veik nuo pirmosios 
atvykimo į šią šalį dienos tary
boje atstovavo šiai organizaci
jai. Jis buvo išrinktas ALTo 
pirmininku ir šias pareigas ėjo 
net visą dešimtmetį. Tad, jam 
pirmininkaujant, ALTui teko 
pasitikti Lietuvos laisvės ryto
jų ir daryti visas pastangas, 
kad ši išsilaisvinimą iš rusų 
vergijos pripažintų visas Va
karų pasaulis, o ypač ši di
džiųjų demokratijų šalis. 
Grožvydui pirmininkaujant, 
ALTo veikla žymiai pagyvėjo. 

Tačiau Grožvydą domino ir 
kultūrino lietuvių veikla. Vos 
tik atvykęs į šią šalį, jis Įsi
jungė į Tėvynes mylėtojų drau
giją. Ši draugija buvo išleidusi 
visus dr. Vinco Kudirkos raš
tus ir daugeli kitų leidinių. 

Tiesiogiai spaudoje Grož

vydas nedaug dalyvavo. Į lie
tuvių inžinierių spaudą yra 
parašęs kelis straipsnius gry
nai techniniais klausimais. 
Bet už tai jis labai daug pasi
darbavo, organizuodamas 
varpininkų leidinius. Jis at
gaivino, V. Kudirkos dar ana
me šimtmetyje pradėtą leisti, 
„Varpą" ir iki pat mirties buvo 
šio žurnalo administratorius. 
Buvo suorganizavęs „Sėjos" 
žurnalo leidimą ir tvarkė jo 
leidybos finansus. 

Tačiau daugiausia jis pas
tangų ir triūso įdėjo, tvarky
damas „Sandaros" žurnalo lei
dimą ir platinimą. Anksčiau 
šis laikraštis buvo savait
raštis, tačiau Grožvydas jį per
organizavo į didesnės apimties 
žurnalą. Surado daug naujų 
bendradarbių, o taip pat ir 
naujų skaitytojų. Būdinga, 
kad paskutinįjį (2003 metų) 
numerį jis redagavo, jau sun
kiai sirgdamas. Šis paskutiny
sis rūpestingai paruoštas 
„Sandaros" žurnalo numeris 
skaitytojams buvo siuntinėja
mas G Lazausko mirties dieną. 

Tad mirtis išplėšė dar vie
ną taurų mūsų viengentį. Jo 
idealizmo pavyzdžiais turėtų 
žavėtis visi tautiečiai. 

Jonas Daugėla 

Mariaus Ivaškevičiaus ro
maną „Žali" verta panagrinėti 
neįprastais literatūros kūri
niui aspektais. Jų keli, pra
dėsime nuo teisinio. Romane 
viskas sukasi apie istorinį 
asmenį generolą Joną Žemaitį 
— „Vytautą", Lietuvos Lais
vės Kovos Sąjūdžio (LLKS) 
Tarybos Preziumo pirminin
ką, vieno iš svarbiausių Lie
tuvos valstybės teisės aktų — 
LLKS Tarybos 1949 m. 
Vasario 16-osios Deklaracijos 
pirmąjį signatarą, Gynybos 
Pajėgų vadą, vyriausiąjį kon
st i tucinės valdžios atstovą 
bolševikų okupuotoje Lietuvo
je . Pr ieš partizanus kovojo 
dešimt okupanto divizijų — 
apie 60,000 žmonių. Kovose 
žuvo 26,000 laisvės kovotojų, 
jų rėmėjų ir ryšininkų. Pa
lyginimui: Nepriklausomybės 
kovose žuvo ir mirė nuo sužei
dimų 4,440 karių, 1941 m. 
Birželio sukilime — iki tūks
tančio sukilėlių, 1991 m. kru
vinąjį sausį — 13 laisvės gy
nėjų. Jonas Žemaitis — iški
l iausia asmenybė per visą 
pusę amžiaus trukusią sovie
tų okupacijos ir rezistencijos 
istoriją. Jam, kol kas vienin
tel iam, sostinėje pastatytas 
įspūdingas paminklas. Jo var
du pavadinta Lietuvos karo 
akademija. Generolo Jono Že
maičio medaliu apdovanojami 
labiausiai pasižymėję kariūnai. 

J a u buvo pasipiktinimo 
straipsnių, atsiliepimų, o pro
fesionalios kritikos nedaug ir 
ta pati... be pilietinio stuburo, 
lyg ir svetima. Autoriaus savi
gynos pratybų, pateiktų straips
nyje „Meno pauzė" („Šiaurės 
Atėnai" Nr. 9, 2003.03.08), 
papunkčiui nagrinėti, o juo la
biau diskutuoti su juo, nepri
tiktų. Kodėl? Apie tai truputį 
vėliau. Tačiau pasinaudoti 
viena kita autoriaus fraze iš 
minėto straipsnio ne tik verta, 
bet ir reikia. Jos demaskuoja 
autorių, vykdžius nusikals
tamą veiklą. 

Pramanas panaudojamas 
piktam. „Cui prodesf? 

Knygos „Žali" autorius, 
daugelį kartų įvardydamas 
Joną Žemaitį laisvės kovotojų 
vadu, lygia greta jį vadina iš
daviku, kurį reikia sunaikin
ti. Paprastumo dėlei neminė
siu kitų kaltinimų partizanų 
vadui ir epitetų. Pakaks vieno, 
bene svariausio — „išdavi
kas". Autorius aiškina savo 
kūrybinį sumanymą, kad tai 
„grožinis kūrinys, todėl kvaila 
reikalauti faktų tikrumo, o 
tai, kas numanyta — kad tai 
„grožinis kūrinys, todėl kvaila 
reikalauti faktų tikrumo, o 
tai , kas numanyta — užpildo 
baltąsias Jono Žemaičio bio
grafijos dėmes". Ar tai nėra 
autor iaus mėginimas savi-
valdžiauti — apsisiausti tei
suolio toga ir savo pramanų 
pagrindu kartoti įžeidžius 
kliedesius? „Cui prodest?" — 
klausė senovės romėnų filoso
fas Seneka. Kam tai naudinga? 

Autorius prisipažįsta, su
manęs ir paskelbęs pramaną 
— generolas Jonas Žemaitis 
— išdavikas. Baudžiamasis 
kodeksas (132 str.) tokią vei
ką, t.y. „skleidimą žinomai 
melagingų prasimanymų, že
minančių kito asmens garbę" 
kvalifikuoja kaip kriminalinį 
nusikaltimą — šmeižimą. 

Be to, bjaurūs tyčiniai 
prasimanymai apie gyvą ar 
mirusį asmenį, nepriklauso
mai nuo prasimanytojo inten
cijų, žeidžia ne tik šmeižia
mąjį, bet ir jo tėvus, brolius, 
artimuosius ir bendražygius. 
„Tyčinis asmenybės garbės 
arba jos orumo žeminimas 
žodžiu, raštu ar veiksmu" taip 
pat kriminalinis nusikaltimas 

EDMUNDAS SIMANAITIS 

(BK-133 str.), baudžiamas 
pataisos darbais arba užtrau
kiantis visuomeninio poveikio 
formų taikymą. 

Štai, partizanų vado pik. 
Juozo Kasperavičiaus dukra, 
Vida Kasperavičiūtė-Tereikie-
nė, pasipiktinusi „su širdgėla 
ir skausmu sieloje", pagrįstai 
priekaištauja paskvilio auto
riui, savo prasimanymais 
apšmeižusiam jos tėvelį ir ją 
labai žeidžiančiais („Tremti
nys", Nr. 13, 2003). Kyla pa
grįstas ir aktualus klausimas: 
ar galima, prisidengus meni
nio novatoriškumo skraiste, 
šmeižti ir įžeidinėti bendra
piliečius? Ar neturėtų šmei
žikiškų pramanų skelbėjas, o 
gal ir šmeižto užsakovas, nus
tačius tokį, atsakyti teisme? 

Eksperimentai ir 
moralinis kriterijus 

Gausūs įžeistų bendrapi
liečių laiškai ir pareiškimai 
rodo, kad paskvilio paskel
bimu buvo siekta anaiptol ne 
nauja meninės raiškos forma 
pavaizduoti laisvės kovas. 
„Menas artėja vis prie žmo
gaus", teigia autorius, primin
damas, kad Romos imperato
riaus Kaligulos varpa, o kar
alienės Kleopatros „nuoga 
krūtinė" jau buvo parodyti 
ekrane ir dar kokius, bet jau 
lietuviško susikergimo vaiz
dus, netrukus pamatysime ar 
paskaitysime. 

Tačiau ar būtų nuken
tėjusi autoriaus idėja naujaip 
parodyti skaudžiausią, kru
viniausią ir ilgiausiai trukusį 
pasipriešinimo okupacijai pe
riodą, neteršiant pramanais 
istorinių asmenybių — pasi
priešinimo vadų, o prasima
nant, pavyzdžiui, vienuoliktą 
partizanų apygardą, jos vadą 
ir kartu išdaviką, jo bendražy
gius. Dar įspūdingiau atro
dytų, jei pats autorius įsivar-
dytų apygardos vadu, o kitus 
personažus pasirinktų iš savo 
šeimos ar artimųjų. Žinomi 
atvejai, kai gydytojai, sukūrę 
naują vaistą ar išradę naują 
gydymo metodą, išmėgindavo 
visa tai pirmiausia ant savo 
kailio, nerizikuodami kitų 
žmonių sveikata. Gal ši kilni 
nuostata literatūros sferoje 
dar nėra laikoma beviltiškai 
pasenusia — „literatūrinius" 
eksperimentus, galinčius žeis
ti kitų asmenų orumą ir garbę, 
pradėti nuo savęs? 

Autorius neišdrįso. Atro
do, kad jis suvokė, jog toks 
„novatoriškumas" jo paties 
šeimoje baigtųsi skandalin
gomis pasekmėmis, kolegų 
tarpe, tikriausiai, skaniais 
pasišaipymais — ar maža kam 
kada nors stogas nuvažiuoja, o 
naujojo stiliaus smaguriams 
malonumas būtų lygiai toks 
pat. Štai čia ir atsiskleidžia 
paskvilio autoriaus moralinė 
pozicija. Ją itin skaudžiai 
patvirtina tas faktas, jog bjau
riais pramanais teršiami 
žuvusieji. Išjuokimas, šmeiži
mas, tyčiojimasis iš dar nege
bančio atsikirsti vaikelio, iš 
likimo nuskriausto neįgalaus 
žmogaus, ir lygiai taip pat iš 
žuvusio kario — laisvės kovo
tojo, kuris jau negali pats 
apginti savo garbės ir orumo, 
Vakaruose nepriskiriami mo
ralinių vertybių kategorijai. 
Rytuose, kur dar nepamiršti 
„klasių kovos" teorija grįsti 
„partiniai" pseudomokslai, ir 
šiandien, deja, yra kitaip. O 
Lietuvoje? 

„Nešvarus realizmas" su 
politiniu pamušalu 

Verta panagrinėti ir poli-
niu aspektu. Pakeitus romano 
fabuloje tikrinius vardus pra
manytais, o visa kita palikus 

be pakitimų, paskvilio efektas 
būtų menkas. Viską lėmė iški
lios laisvės kovų vado generolo 
Jono Žemaičio, pulkininko 
Juozo Kasperavičiaus asme
nybės. Peršasi išvada, kad 
paskvilio užsakovai ir auto
rius turėjo aiškų tikslą — pri
sidengus meno skraiste su
teršti pasipriešinimo vadų 
vardus, sumenkinti laisvės ko
vų reikšmę ir net pačią Lie
tuvos valstybingumo idėją. To
kios išvados galimybę patvirti
na itin įdomus faktas. Auto
rius mini Afanasijų Dušanskį. 
Lietuvoje įvykdytu karo nusi
kalstamumu ir genocido isto
rijoje gerai žinomas Nach-
manas Dušanskis. Ne šiame 
rašinyje reikėtų vardinti jo 
padarytus nusikaltimus tarp
tautinei teisei ir žmonišku
mui, tačiau vieną priminti pri
valu. Jis buvo generolo Adolfo 
Ramanausko suėmimo, tardy
mo ir itin žiauraus sadistinio 
kankinimo dalyvis. Čekistai 
gyvam generolui replėmis iš
plėšė lytinius organus, vinimi 
badė akis. Visa tai vyko vadi
namojo chruščiovinio atšilimo 
metais. KGB darbo metodai 
liko tokie patys. Dabar N. Du
šanskis gyvena Izraelyje. Štai 
dar vienas iš autoriaus prasi
manytų personažų — čekistas 
Vasilijus Sinicynas. Lietuvoje 
ypatingu žiaurumu pagarsėjo 
mažamokslis okupanto pulki
ninkas Jakov Sinicyn. Kodėl 
knygos autorius partizanų 
vadus vadina tikraisiais var
dais, o čekistus maskuoja? Ko
dėl čekistų vardai pakeisti, o 
partizanų autentiški! Ar ne čia 
slypi paskvilio mįslės raktas? 

Gal autorius bijojo būti ap
šauktas antisemitu, kad čia 
pat iš Vyzentalio centro sek
liai neprisistatytų? O gal pas
kvilio užsakovai taip nustatė, 
saugodami nuo teisminio per
sekiojimo genocido nusikalti
mais susitepusius sėbrus ir 
nejučiomis išryškindami dar 
vieną „artimojo užsienio" spec-
tarnybų veiklos epizodą? Be 
to, jeigu paskvilį apie okupaci
jos metais vykusias laisvės 
kovas rašytų buvęs komparti
jos sekretorius ar sovietinis 
istorikas, tai paprasčiausiai 
būtų atkartotas okupanto su
kurptų bylų variantas. Nieko 
naujo nebūtų pasakyta. So-
vietikai kitaip negali ir nemo
ka. Faktai šį teiginį jau ne 
kartą patvirtino. 

Kas kita jauna lietuviška 
plunksna ir tariamai naujas 
„realizmas", kaip savispjauda, 
kaip vienas iš saviniekos pa
sireiškimo būdų, kai kuriuose 
imperijos centruose ypatingai 
aukštai vertinami. Neturi 
principinės reikšmės, ar vyk
dytojai tai atlieka sąmoningai, 
ar „dirbdami tamsoje". Efek
tas abiem atvejais „centrui" 
vienodai tinkamas. 

Bet koks mėginimas suly
ginti kankintoją su jo auka. 
apeliuojant į žmogaus pri
gimtį, ar tendencingais pra
manais žeminti asmenybės 
garbę ir orumą pažeidžia žmo
gaus teises, prieštarauja 
krikščioniškai moralei ir ver
tintinas kaip didžiai amoralus 
veiksmas. Laisvės kovotojai 
asmenybės orumą ir garbę, 
kaip ir patriotizmą, laiko nely
ginamomis moralinėmis ver
tybėmis. 

Dabar galima atsakyti į 
klausimą: „Cui prodest?" Lie
tuvos valstybingumo neigė
jams visada buvo naudingas 
bet koks saviniekos pasireiški
mas, kaip neva akivaizdus ar 
lengvai numanomas pritari
mas imperinei politikai. O 
pastarosios esminis siekis jau 
keletas amžių vienas ir tas 
pats — Baltijos šalys tik laiki
nai išsprūdęs iš nagų teisėtas 
grobis. 



F i n a n s ų m i n i s t r ė ž a d a s u r a s t i p in igų 
ž e m d i r b i a m s 

A t k e l t a iš 1 ps l . 
atsirado lėšų iš kai kurių įstai
gų investicinių projektų. Pas
kutinis šaltinis gali būti Euro
pos Sąjungos paramos žemės 
ūkiui programa SAPARD. Sko-
linsimės rezervuotas lėšas, o at-
kursime kitąmet", sakė minist
rė. 

Vien pieno gamintojams vy

riausybė yra pažadėjusi papil
domai skirti apie 50 mln. litų, 
dar 20 mln. litų žadėta anks
čiau. Pasak žemės ūkio ministro 
Jeronimo Kraujelio, kad būtų 
išlaikytos žemdirbių praėjusių 
metų pajamos, pieno gaminto
j ams papildomai reikėtų 80 
mln. litų, o visiems žemdir
biams — apie 120 mln. litų. 

Sociall iberalas kal t inamas t au t i nė s nesantaikos 
kurs tymu 

A t k e l t a iš 1 ps l . 
Tėvynės sąjunga apgailes

tauja, kad kovos su terorizmu 
problema išnaudojama tautinės 
ir religinės neapykantos kursty
mui, kuris yra visiškai nesude
rinamas su Vakarų civilizacijos 
vertybėmis, kurias Seimo nariai 
turėtų būti apsisprendė ginti. 

A. Kubiliaus nuomone, Sei
mo nario G. Jakavonio viešas 
pareiškimas pirmiausia turėtų 
susi laukti teisinio įvertinimo 

„ P r e z i d e n t i n ė " pa r t i j a 
Atke l t a iš 1 ps l . 
s t rateginius bendr in inkus ir 
prisišlieti prie liberaldemok-
ratų partijos. Pasak dienraščio, 
šią organizaciją gali papildyti ir 
netrukus susiformuosianti par
lamentaro Viktoro Uspaskich 
partija. 

Tačiau Seimo Socialdemok
ratinės koalicijos narys, Rusų 
sąjungos vadovas Sergejus 
Dmitrijevas dienraščiui teigė 
apie ,jokį jungimąsi" negirdė
jęs. Galimybę jungtis su Rusų 
sąjunga atmetė ir Seimo Libe-
raldemokratų frakcijos narys 

pagal Lietuvos baudžiamojo 
kodekso 170 straipsnį, kuris nu
mato atsakomybę už nesantai
kos kurstymą prieš bet kokios 
tautos ar religijos žmonių gru
pę. „Seimo dauguma taip pat 
neturėtų likti nuošalyje, nepa
smerkusi taut inę ir religinę ne
apykantą kurstančio savo na
rio", pažymima pareiškime. 

G. Jakavonis yra Seimo Na
cionalinio saugumo ir gynybos 
komiteto narys. 

r e n k a s i b e n d r i n i n k u s 
Vladas Žalnerauskas. 

Tuo t a rpu VNDPS pir
mininkė par lamentarė Kazi
miera Prunskienė dienraščiui 
patvirt ino, kad liberaldemok-
ratai prieš kurį laiką jai siūlę 
apsvarstyt i partijų jungimosi 
var iantą . „Pasiūlymas neat
šauktas", sakė ji. 

Neoficialiai kalbama, kad, 
partijoms susijungus, K. Pruns
kienė būtų siūloma šios organi
zacijos pirmininke. Manoma, 
kad jos kandidatūrą palankiai 
vertina LDP įkūrėjas preziden
tas Rolandas Paksas. <BXS> 

A r v y d a s S a b o n i s gr įž ta \ K a u n o „Žalgirio ' 
k r epš in io k o m a n d ą 

A t k e l t a i š 1 ps l . 
Šiemet Kauno „Žalgiris", 

kuriame 1981 metais krepšinin
ko karjerą pradėjo A. Sabonis, 
laimėjo superfinalo seriją prieš 
Vilniaus „Lietuvos ryto" ko
mandą ir tapo Lietuvos krepši
nio lygos čempionu. 

220 cm ūgio vidurio puolė
jas A. Sabonis ne kartą buvo 
renkamas ger iausiu Europos 
krepšininku, su Sovietų Sąjun
gos rinktine tapo Europos, pa

saulio ir olimpinių žaidynių 
čempionu, 1992 metais Barce-
lonoje ir 1996 metais Atlantoje 
su Lietuvos rinktine iškovojo 
olimpinių žaidynių bronzos me
dalius, 1995 metais Atėnuose su 
Lietuvos rinktine iškovojo Eu
ropos čempionato sidabro meda
lius. 

1999 m. ..NBA.com" inter-
neto svetainės lankytojai A. 
Sabonį išrinko didžiausią įtaką 
NBA padariusiu užsieniečiu. 

H Trumpai apie viską 
(Naudojanti* „Lietuvos rvto" '.LR>, „Lietuvos imiiį" -I.Ž-. „Respubiikop" >R,. 
„Kauno dienos" <KD\ „Kiaspedcs" <TC> „Valstybes timų' • VZ' d**>nraSCiiį. BNS 
įr Eltos informacijomis' 

* Naujoj i K a u n o mies to 
va ldž ia įvairiose Savivaldybės 
bendrovėse įdarbina partijos 
kolegas arba j iems ar t imus 
žmones. Praėjusią kadenciją 
tuo naudojosi Lietuvos laisvės 
sąjunga, dabar „estafetę" perė
mė centristai. Miesto Tarybos 
narys socialdemokratas Bronis
lovas Kučinskas įsitikinęs, kad 
tai esąs akivaizdus „interesų 
konfliktas". Socialdemokratai 
tikisi, kad įstatymuose neliks 
šios spragos, ir Tarybos nariai 
negalės vadovauti Savivaldybės 
bendrovėms. Šios partijos ats
tovų siūlymu Seime jau nagri
nėjama atit inkamo įstatymo pa
taisa. (KD-Elta) 

* P r e z i d e n t o R o l a n d o 
P a k s o k o m a n d a i prireikė 
dviejų tonų saldainių, kad ga
lėtų įvykdyti rinkimų pažadą — 
po kilogramą saldainių už kiek
vieną išsaugotą popierėlį su už
rašu „Rolandas Paksas — kie
tas riešutėlis". Saldainiai bus 
dalijami birželio 1-ąją, Tarp
taut inę vaikų gynimo dieną, 
renginio „Tesėkime savo žodi" 
metu Vilniaus katedros aikštė
je, Kaune prie centrinio pašto 
bei dar aštuonių apskričių cent
ruose prie savivaldybių rūmų. 

* L i e t u v o j e r ez iduo jan 
t i ems u ž s i e n i o va l s tyb ių am
basadoriams ir jų žmonoms bu
vo pristatytas bendras diploma
tų. Kultūros vertybių apsaugos 
departamento bei Lietuvos paš
to projektas, ski r tas atkurti 
XVII amžiaus lipdybines baro
kines kompozicijas - pano. bu
vusias Pacų rūmuose Vilniuje. 

Atnauj inimas kainuos per 
30,000 litų. Dabartinis Pacų 
rūmų šeimininkas — Lietuvos 
paš tas . Barokinių lipdybinių 
kompozicijų atkūrimas — vie
nintelis projektas, kai bendra 
diplomatų valia bus restauruo
tas kultūrinis Vilniaus pavel
das. (LŽ-Elta^ 

* L i e t u v o j e d i r b a n č i u 
s k u b i ų s i u n t ų ir logistikos 
bendrovės „DHL International 
Lietuva" bei „Danzas" paskelbė 
apie'susijungimą. Nuo šiol nau
joji firma vadinsis tiesiog DHL. 
Sujungiant siuntų ir logistikos 
verslą į vieną ir suteikiant joms 
bendrą prekinį ženklą, siekia
ma palaipsniui įgyvendinti va
dinamąją ,.One-stop shopping" 
ideologiją — visas paslaugas 
siūlyti iš vieno tiekėjo rankų. 
Pernai ..Danzas" pergabeno 
11.000 krovinių, kurių bendras 
svoris buvo 27,000 tonų. 2001 
m. „DHL International Lietu
va" užėmė apie 50 proc. Lietu
vos tarptautinių skubių siuntų 
gabenimo rinkos. Iš viso Lietu
voje per metus gabenama apie 
68,000 skubių siuntų. (KR 
Elta) 

* K a s a n t negilų griovį ša
l ia s t a t o m o p a s t a t o Vilniuje, 
P. Lukšio gatvėje, antradienį 
rasta kovinė skeveldrinė grana
t a ,.F-1" su sprogdikliu. Gra
natą išminuotojai sunaikino ne
toli s tatomo objekto. Pasak 
„Geležinio vilko" viršilos Žilvi
no Pastarnoko, statant pastatus 
Šiaurės miestelyje niekas ne
tiria, kas yra po žeme, o tai tik
rai pavojinga. (LR-Elta) 

ĮVAIRUS 

* 32 m. vyras su žmona 
ieško bet kokio darbo, gali dirbti 
ir ūkio darbus. Vairuoja auto
mobilį. Siūlyti įvairius va
riantus. Tel. 773-436-1257. 

* Moteris gali pakeisti se
nelių ar vaikų priežiūroje, namų 
valymo darbuose iki birželio 5 
d. Tel. 708-458-0535. 

* Moteris ieško darbo sa
vaitės dienomis po pietų ar visą 
darbo dieną. Vairuoja automo-
bilj. Tel. 708-424-2884, palikti 
žinutę. 

DĖMESIO! DĖMESIO! 

Neseniai atvykote, ieškote 

darbo ar buto, tačiau 

skelbtis laikraštyje bran

giai kainuoja? Ne bėda. 

DRAUGAS jūsų skelbimą 

išspausdins nemokamai. 

Tereikia paskambinti te l . 

773-585-9500 ar užsukti į 

DRAUGO administraciją 

adresu 4545 W. 63 St., 

Chicago, IL 60629. 

SIŪLO IŠNUOMOTI 
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AfA 
ROMUALDUI BURNEIKIUI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo žmo
nai GRAŽINAI, seseriai ZITAI su vyru JUOZU 
PETKAMS ir kitiems artimiesiems. 

Aleksandra Gylienė 
Aldona ir Antanas Minelgai 

Birutė ir Paulius Gyliai 
Zita Žvirzdienė 

Dalia Hagen 
Nijolė ir Vidmantas Raišiai 

Rasa ir Steve Liffick 
Laurie ir Viktoras Raišiai 

Išnuomojami 6 kambariai 
I aukšte Brighton Parke. 

Šalia mokvkla ir bažnyčia. 
Tel. 773-843-0104. 
Skambinti po 6 v.v. 

Lenkiškai tel. 773-586-4658. 

AfA 
VYTAUTUI STAŠKUI 

iškeliavus iš šio pasaulio, jo žmonai JONEI lie
tuvių klubo choro narei, jos giminėms ir artimie
siems, reiškiame nuoširdžią ir gilią užuojautą, 
liūdime drauge ir meldžiame viešpatį VYTAU
TUI suteikti amžiną ramybę. 

Lietuvių, klubo choras, vadovaujamas 
dr. Broniaus Kazėno 

Aurelija L. Robertson 
L.K. choro pirmininkė 

Išnuomojamas 2 mieg. 5 kambarių 
butas su pilnai įrengta virtuve ir 

indų plovimo mašina. Kama S800. 
\Vesthester raj.. pne 31 St. ir Wolf Rd. 

Tel. darbo 708-352-8822. ext 25; 
namų 708-531-8069. palikti žinute. 

Vyresnio amžiaus moterims 
išnuomojamas. 2 mieg. naujai 
įrengtas butas su baldais ..base-
ment". Archer Ave. ir Pulaski 
apylinkėje. Tel. 773-218-4351. 

\Voodridge išnuomojami 1-2 
mieg.. naujai suremontuoti butai. 
1 mieg. - $645:2 mieg. - $729 - S758 

Tel. 630-910-0644. Janą. 

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

vardas, pavardė 

adresas 

miestas, valstija, zip 

telefono numeris 

PASLAUGOS NEKILNOJAMASIS TURTAS 

STATE FARM INSURANCE 
AlTOMOMJa NAMU SVEIKATOS 

R GYVYBĖS DRALDEVIAS 
\eentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 
Aukse S. Kane kalba lietuviškai". 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

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

ELEKTROS 
ĮVEDIMA I-P ATA ISYM AI. 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai. 
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

SLAUGOS PASLAUGOS 

A & 5 
H C M T I N C 

24 HRS, 7 DAYS 
773^31-1833 
312-371-1837 

FREE ESTIMATE 
Apšildymo ir šaldymo sistemų 
visapusiškas aptarnavimas ir 

instaliacija 
Vandens šildytuvai 
Kaminai. 
Gariniai boileriai 
Centrine šaldymo sistema 

Gražiame ir ramiame Tinley 
parko rajone priimame gyventi 

žmogų su maitinimu, priežiūra ir 
slauga. Atskiras kanmarys. geros 

sąlygois. rūpestinga priežiūra. 
Žema kaina. Norint, galime nuvežti 

į bažnyčią, pas daktarus ar kitur. 
Skambinti tel. 708-429-5431; mob. 

773-718-7399. Raimonda. 

Pro-Team 
Bus.: 708-361-0800 
Voke M * 773354-7820 
Fax: 708-361-9618 

E-mail: 
d.i.mayer<3 worldnet.a tt.net 
DANA ŠČERBAITĖ MAYER 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste arpriemiesčiuose. kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

Tai - Jūsų laikraštis 
ORJVUGAS 

ITMUANIAN WORlD-WIOE DAILY 

citmorigage' Vytas Keblys 
Loan Consultar 

• Namu finansavimas viso; Amerikoj 
- Labai prieinamos sąlygos 
- Greitas ir tobulas patarnavimas 
• Skambinkit man šiandien: 

Nemokamai (888)-733-9070 
vytas.keblys@citigroup.com t -#•*-$**• -s rxxr%x. 

GREIT PARDUODA 
-Įn-^ Landmark _ 
-- -*** properties 8f? 

1 

Bus. 773-229-8761 
Res. 708^25-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-314-4330 

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

PARDUODA 

Parduodu 3 miegamųjų. 
1,800 kv. pėdų namą netoli 

Vilniaus. Nemenčinės plente. 
Pastatytas 1997 m. amerikiečio. 

Tel. 480-488-2247. 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
MUTUAL FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOOATION OF CHICAGO 

2212 Wcst Ccrmak Road. Chiuigo.IL 60608 
(773) 847-7747 

Stcphen M. Oksas, Prefidem 
Patarnautam ČtJiago* ir Apylinkių Uetuvūnm Daugiau Kaip 95 Metus. 

<®1 

AtA 
LIUDAS SELENIS 

Mirė 2003 m. gegužės 26 d., sulaukęs 77 metų. 
Gyveno Ann Arbor, Michigan. 
Gimė Lietuvoje, Kretingoje. 
Nuliūdę liko: žmona Onutė, 2 dukterys Lydia ir Lo-

rraine; 4 sūnūs — Donaldas, Richardas, Povilas, Jonas; 
9 anūkai; sesuo Jadvyga Baltuonienė, Montrealyje; 
dukterėčios ir s ū n ė n a i Lietuvoje, Kanadoje ir Ameriko
je. 

Pagal velionio pageidavimą, palaikai bus nusiusti 
Lietuvon. 

Mišios už a.a Liudo sielą bus atnašaujamos sekma
dienį, liepos 6 d., 10:30 v.r. Šv. Antano bažnyčioje, Det
roite. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose Mišiose. 

N u l i ū d u s i š e i m a 

AtA 
VYTAUTUI STAŠKUI 

iškeliavus į Viešpaties namus, jo žmonai JONEI 
Dainos vieneto narei, reiškiame nuoširdžią ir 
gilią užuojautą. 

Dainos vienetas, vadovaujamas 
muz. Reginos Ditkienės 

Natalija Aukštuolienė 
Rūta Bandziukienė 

Gražina Cibienė 
Zita Dapkienė 

Regina Ditkienė 
Marytė Gineitienė 

Jane Jarašienė 
Aurelija L. Robertson 
Aldona Tamulionienė 

Sofija Vaškienė 

AfA 
ROMUALDUI ALGIRDUI 
MICHAEL BURNEIKIUI 

mirus, šią sunkią valandą reiškiame nuoširdžią 
užuojautą artimiesiems. 

Čikagos lituanistinės mokyklos vadovybė ir 
Tėvų komitetas 

TREJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

AtA 
GRAŽINA MARKONIENĖ 

Minint mano mylimos mamos, kurios netekau 
2000 m. birželio 2 d., mirties sukaktį, šv. Mšios 
už jos sielą bus aukojamos š. m. birželio 2 d St. 
Joseph Catholic Church, Stuart, Florida. 

Maloniai prašau gimines ir pažįstamus tą dieną 
prisiminti Gražiną maldoje. 

Nul iūdusi dukra I r u t ė 

Brangiai klasės auklėtojai 

AtA 
Mokyt. SOFIJAI JONYNIENEI 

Amžinybėn išėjus, netektyje likusius: dukras 
RŪTĄ STANIULIENĘ ir LAIMĄ NAVICKIE
NE, sūnų KĘSTUTĮ JONYNĄ bei jų šeimas, 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Buvę Hanau lietuvių gimnazijos auklėtiniai: 
Janina Arlauskaitė-Mikutaitienė 

Marija Bareikaitė-Remienė 
Danutė Dabulevičiūtė-Milūnienė 

Stasė Jankaitytė ir Algis Damijonaičiai 
Rimantas Dirvonis 

Leonas Kalvaitis 
kun. Vytautas Memenąs 

Aldona Šilaitė-Kaminskienė 
Ona Stankaitytė-Baužienė 

http://NBA.com
file:///Vesthester
file:///Voodridge
file:///eentas
http://tt.net
mailto:vytas.keblys@citigroup.com
http://Chiuigo.IL
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS 

SEKLYČIOJE" 

Dr. Elona Vaišnienė, dalyvavusi 
XIX Mokslo ir kūrybos simpoziume 
— ji vadovavo sekcijai „Protų nu
tekėjimas", penktadienio, gegužės 
23 d., vakare — užsuko susipažinti 
su „Draugo" redaktorėmis ir dar
bais. Dr. E. Vaišnienė, gyv. Connec-
ticut valstijoje, yra JAV LB Visuo
meninių reikalų tarybos pirmi
ninkė. J o n o K u p r i o nuotr. 

M a r ą u e t t e P a r k BALFo 5 
s k y r i u s primena, kad sekma
dienį, birželio 8 d., po 10:30 
vai. r. Mišių, parapijos salėje 
visus kviečia pasivaišinti ce
pelinų pietumis. 

Č ikagos i r apyl inkių Ne
k a l t o P r a s i d ė j i m o M. Mari
j o s seselių rėmėjų susirinki
mas bus birželio 1 d., sek
madienį. Prasidės šv. Mi-
šiomis 8 vai. ryte. Švč. M. Ma
rijos Gimimo parapijos baž
nyčioje Marąuette Parke, o 
tuojau po Mišių susirinkimas 
vyks parapijos salėje. Visi 
rėmėjai ir svečiai maloniai 
kviečiami. 

MATULAIČIO SLAUGOS 
NAMAMS 35 METAI 

Matulaičio Slaugos namų 
vadovybė maloniai visus kvie
čia atsilankyti į Putnam, CT, 
š. m. birželio 14 d. ir pasi
džiaugti slaugos namų 35 
metų veiklos vaisiais. 

4 vai. p.p. bus padėkos 
Mišios, kurias aukos naujasis 
diecezijos vyskupas Michael 
Cote, po to — pabendravimas 
ir vaišės. 

Norintys susipažinti su Ma
tulaičio Slaugos namais, galės 
juos apžiūrėti, sužinoti sąly
gas, kaip juose apsigyventi. 
Namų adresas: 10 Thurber 
Rd.. Putnam. CT. netoli pa
grindinio Marijos Nekalto 
Prasidėjimo seserų vienuoly
no. 

DVIRATININKU DIENA 
Tikima, kad birželio 15 d. 

daugiau kaip 18.000 dvirati
ninkų įsijungs į kasmetinį 
..Bike the Drive" renginį, ku
ris prasidės Grant Parke, po 
to bus važiuojama Lake Shore 
Dr.. tarp Hollywood Ave ir 57 
gatvės. Visas eismas Lake 
Shore Dr. bus sustabdytas 
nuo 5 vai. r., o dviratininkai 
pradės važiuoti 5:30 v.r. Ke
lione pasibaigs visų dalyvių 
bendra švente (tarp 8 v.r. ir 12 

kur bus galima pasivai
šinti, pabendrauti ir pasiklau
syt . koncertų. Tačiau norin
tiems dalyvauti reikia iš anks
to registruotis (bus priimama 
tik 18.000 dviratininkų). Tai 
padaryti galima telefonu: 
312-42-PEDAL arba elaiškiu: 
www.b ike thed r ive .o rg 
Šiais adresai.- teikiama ir pa
pildoma informacija. 

SKELBIMAI 
• Amer ikos l ietuvių ra

di jas , vad. Anatolijus Siutas 
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 

per WCEV 14.50 AM. Tel. 
77:5-847-4903, adresas 4459 
S Francisco, Chkago, IL 60632. 

P a g a l Amerikos vyskupų 
nutarimą, Šeštinių šventė 
šiemet švenčiama ne ketvirta
dienį, gegužės 29, bet sekma
dienį, birželio 1 d. 

„Čiurlionio" galerijoje, 
Jaunimo centre, birželio 6 d., 
penktadienį, 7:30 vai. vakaro, 
atidaroma dailininko vitra-
žisto Mindaugo Vitkausko per
sonalinė paroda „Kažkur 
aukštai — kažkur kitur". Pa
rodoje bus eksponuojami nau
jausi autoriaus vitražo, tapy
bos ir stiklo skulptūros kū
riniai. Pianistas Ričardas Šo
kas atliks muzikinę dalį. Paro
da veiks iki birželio 20 d. Ma
loniai visi kviečiami dalyvauti 
parodos atidaryme ir vėliau ją 
aplankyti. 

Vy tau ta s Cypas, Hilton, 
NY, parodė savo dosnumą prie 
prenumeratos mokesčio pridė
damas 50 dol. auką. Ačiū! 

Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinė šį sekmadienį, bir
želio 1 d., 12 vai, Šaulių na
muose, 2417 W. 43rd. Str„ 
ruošia linksmą gegužinę. Gros 
ir dainuos Algimantas Bar-
niškis, bus įvairaus maisto, 
laimės šulinys. Visi kviečiami 
pasilinksminti. 

Visi ateitininkai kviečia
mi į Ateitininkų šeimos šven
tę birželio 8 d., sekmadienį. 
Mišios bus 9 vai. r. Palaimin
tojo Jurgio Matulaičio misijos 
bažnyčioje, iškilmingas posė
dis — 10:30 vai. r. Pasaulio 
lietuvių centre. Renkamės 
uniformuoti. Po posėdžio moks
leiviai ateitininkai atliks vai
dinimą „Juozas". 

Moterų sąjungos #20 kuo
p a birželio 8 d., sekmadienį, 
po 10:30 vai. ryto Mišių. Mer
gelės Marijos Nekalto Prasi
dėjimo parapijos salėje, Brigh-
ton Parke, ruošia cepelinų pie
tus. Visi nuoširdžiai kviečiami 
atvykti ir pasivaišinti. 

Valdovų rūmų a t s t a tymo 
komitetas Amerikoje (prie 
JAV LB Krašto valdybos), ku
riam vadovauja Regina Naru-
šienė. jau baigiamas sufor
muoti ir jo sudėtis netrukus 
bus paskelbta. 

Birželio 15 d., sekmadie
nį, po lietuviškų Mišių 110:30 
vai. r.), prie šalia Nekalto M. 
Marijos Prasidėjimo bažnyčios 
pastatyto lietuviško kryžiaus 
Brighton Parke1 bus paminėti 

birželio 14 d. trėmimai. Visi 
kviečiami susirinkti ir pagerb
ti lietuvių tautos kančią. 

Jo seph A. Sonta , M.D.. 
Akron. OH. atnaujindamas 
prenumeratą, pridėjo 100 dol. 
auką. Linkėdami geriausios 
sėkmės, sakome ačiū! 

Į minėjimą buvo pakvies
tas Marąuette Parko parapijos 
kun. Rimvydas Adomavičius, 
anot skelbimo laikraštyje, 
„kad ši popietė, skirta ma
mytėms kuo gražiau praei
tų...". Taip jau įprasta: kur 
reikalingas gražus, nuoširdus 
žodis, kaip meilės išraiška, 
ten vargu ar kas tai atliks ge
riau už kun. R. Adomavičių. 

Taip buvo ir šį kartą. Prieš 
pradėdamas minėjimui skirtą 
programą, kun. Rimvydas Ado
mavičius paprašė renginių 
vadovę E. Sirutienę uždegti 
žvakę, kad primintų mirusias 
motinas, nes daugumos trečia
dienio popiečių dalyvių moti
nos jau seniai iškeliavusios 
amžinybėn. „Tačiau tai ne
reiškia, kad jos išėjo. Jos nie
kur neišėjo. Jos liko su mu
mis, tarp mūsų. Ir laikas nuo 
laiko mes jas prisimename, 
kalbame apie jas. Sunkią gy
venimo akimirką kreipiamės į 
jas: Ak, mama mama, kad bū
tum šalia, patartum, paguos-
tum, priglaustum — širdis nu
rimtų, protas prablaivėtų, pro
blemos lengviau išsispręstų. 
Tačiau..." 

Iš kur tiek gražių ir malo
nių žodžių motinoms ir kiek
vienam žmogui ima kun. Rim
vydas? Iš meilės savo mamai, 
kad ir toli nuo jo esančiai, bet 
artimai. 

Neveltui yra sakoma, kad 
vyrai, mylėję ar mylintys savo-
mamas, mokės mylėti kitus 
žmones, labiau pasitiki savi
mi, negaili gražių žodžių savo 
išrinktajai, niekada nežemina. 

Kunigas R. Adomavičius, 
perspėtas kolegų: „Ką ten be
kalbėsi, juk Motinos diena jau 
praėjo", taręs: „Mamoms ir 
apie mamas reikia kalbėti ne 
vieną dieną metuose, o visus 
metus ir tarti: būkite laimin
gos, dalinkite save mums, kad 
ir dideliems, bet ne visada iš
mintingiems savo vaikams". 

Baigdamas programėlės 
dalį apie mirusias mamas, pa
dainavo našlaitės dainą apie 
mirusią mamą. Daugelio aky
se sužibo ašara. 

Antroji dalis — apie gyvas 
mamas buvo linksmesnė, skir
ta būtent „Seklyčios" lankyto
joms. Švelniais žodžiais pa
glostė širdis tų, kurios netu
rėjo galimybės atiduoti moti
nos meilės savo vaikams, tar
damas, kad jų širdies šiluma 
gali būti skirta vaikams ir ne
būtinai mažiems, kurie jau 
nebeturi savų mamų. Ir iš tik
rųjų, kiekvienam iš mūsų rei
kalinga, jei ne tikra motina, 
tai moteris, kuri nemeluotai, 
nuoširdžiu žodžiu patartų, pa
skatintų, paguostų, gal net ir 
perspėtų ar sudraustų. 

Trečioji pokalbio dalis bu
vo skirta Lietuvos motinoms. 

Sunki anuometinė, o ir dabar
tinė padėtis Lietuvoje kartais 
taip prislegia moterį, kad ji, 
skandindama savo skriaudą 
alkoholyje užmiršta vaikus, 
atsipeikėdama tik tada, kai 
juos valdžios atstovai ruošiasi 
atimti ir išvežti į vaikų na
mus. Net ir tokiu atveju skir
tis su savo mama vaikai neno
ri, nors žino, kad vaikų na
muose būtų gražiai aprengti, 
pavalgydinti ir nuprausti, tu
rėtų daug gražių žaislų. Kun. 
Rimvydas, valdžios atstovų 
pakviestas dalyvauti komisi
joje, besiruošiančioje atimti 
vaikus iš šeimos atsakydavo: 
„Važiuoti su dovanom, saldai
niais — prašau, bet atimti 
vaikų nevažiuosiu — negaliu". 

Kun. R. Adomavičius sa
vo kalbą paįvairino dainomis 
apie motinos meilę. Aldona 
Pankienė paskaitė be galo 
gražių eilių apie motiną, sa
vaip perteikė dainą „Motinos 
valsas", kai kurias vietas skai
tydama. Jos skaitomose eilėse 
buvo išaukštintas motinos pa
siaukojimas sunkiais Lietuvai 
laikais. 

Rodos ir vargo nebuvo 
Ir skausmo upeliai išdžiū

vo 
Tu viską dabar pamiršai 
Ir neša mus valso garsai... 

Neliko nepaminėta ir Lie
tuva — visų mūsų motina Tė
vynė, belaukianti savo vaikų 
dėmesio ir meilės . 

Pagaliau kun. Rimvydo ir 
A. Pankienės duetas puikiai 
atlikęs kun. Rimvydo dainą 
„Mamos suknelė" išjudino vi
sus klausytojus, kurie kartu 
dainavo, lingavo. Į trečiadie
nio popietę buvo pakviestas 
archeologas dr. Napoleonas 
Kitkauskas. Jis iki ašarų buvo 
sujaudintas renginio, kuris 
skirtas pagyvenusiems žmo
nėms. Ir dar labiau jį stebino 
tai, kad šie žmonės „Sekly
čioje" renkasi kiekvieną savai
tę, ko Lietuvoje jis nėra gir
dėjęs. 

Dr. N. Kitkauskas kalbėjo 
apie Valdovų rūmų atstatymą. 
Pažymėjo, kad tai nėra leng
vas darbas. Kol kas svarbiau
sia yra atlikti archeologinius 
tyrinėjimus, nes gali būti ras
ta daug vertingos istorinės 
medžiagos apie Lietuvos pra
eitį. Statybą numatoma už
baigti 2009 m. kai bus pami
nėtas Lietuvos vardo tūks
tantmetis. 

Po dr. N. Kitkausko pasi
sakymo, kaip įprasta „Sekly
čioje", buvo bendri pietūs bei 
pabendravimas. 

Liucija Ein ik ienė 

šėlomis kazimierietėmis 'iš kairės): M- Tarcisia. 
M Holen. M Therrse Bornadctto, M. Salvatore 

V 
ostoje vasarienėje s m 
Hohanna. M. Theresa, 

kovo .W d . kartu su viešniomis, se-
M Genevieve; pranciSkietės seseles: 

http://www.bikethedrive.org


Po 2003 m. gegužės 3 d. Ateitininkų namuose, Lemont, IL, įvykusio ateitininkių Korp! Giedra susirinkimo, kur ia
me buvo prisimintas a+a dr. Adolfas Darnusis ir pagerbta. Prel. dr. Juozo Prunskio premiją gavusi, Naujosios 
Akmenės gyventoja dr. Aldona Užcinienė. Pirmoje eilėje iš kairės: Vida Gilvydienė, Vida ir Vytenis Damušia i , 
pirm. Danutė Šlenienė; stovi: Asta Kleizienė, Dalia Čarauskienė, Irena Polikaitienė. Dangira Budrienė, Ramin ta 
Marchertienė, Giedrė Končienė, Giedrė Gillespie, Indrė Tijūnėlienė. Kosto Stankaus nuotr . 

GEDULO IR VILTIES DIENA 
Pats žodis Sibiras lietu

viams reiškia bolševikų pa
vergtos lietuvių tautos ir ge
nocido egzekucijų vietą. Nepa-
sidavusio okupantui, lietuvio 
sąmonėje Sibiras įsirėžė, kaip 
sinonimas sovietinio teroro 
trėmimo, bado, šalčio ir bega
linių plotų, kuriuose sunaiki
nami išblaškyti šimtai tūks
tančių tremtinių — kalinių. 
Niekur niekada tiek daug ne
žuvo, kaip bolševikinės oku
pacijos metais Sibire. Jau nuo 
XVI a. Sibiras pasidarė nu-
trėmimų vieta, tačiau masinis 
lietuvių trėmimas į Sibirą 
prasidėjo pirmosios sovieti
nės okupacijos (1940-1941) 
metu. Pirmosios aukos buvo 
1940.VII.12 naktį suimtieji ir 
1941 pavasarį už akių nuteis
tieji ilgiems metams į Sibiro 
koncentracijos stovyklas žy
mieji valstybininkai (pvz., dr. 
L. Bistras), žurnalistai (pvz., 
dr. Ig. Skrupskelis), visuo
menininkai (pvz., gyd. S. Ja
navičius) ir kt., kuriuos oku
pantai suskubo išvežti dar 
prieš pirmąjį didįjį trėmimą 
(1941.VI.15-28), mūsuose ži
nomą Baisiojo birželio vardu. 
Okupacinė bolševikų adminis
tracija po didelių pastangų 
nuo pačios okupacijos pra
džios (1940.VI. 15) palaužti lie
tuvių tautos rezistenciją pro
pagandos ir teroro priemo
nėmis, nutarė ištremti su
naikinimui į koncentracijos 
stovyklas apie 700,000 lietu
vių ir kitų tautybių gyventojų. 
Prof. A. Damušio duomeni
mis, Antrojo pasaulinio karo 
ir pokario (1946-1959) me
tais Lietuva iš viso neteko 
1,122,660 gyventojų. Daugu
mas buvo išsiųsta į Sibirą, 
kiti — į europinės Rusijos 
arktinės srities, Uralo ir 
Ukrainos, koncentracijos sto
vyklas. Dėl nežmoniškai sun
kių sąlygų tremtiniai buvo 
vežami sugrūsti į prekinius 
vagonus be langų, užrakin
tomis durimis, neišleidžiami 
po kelias paras iš vagonų, di
delėje kaitroje negaudami 
vandens ir maisto, tad daug 
silpnos sveikatos, seno am
žiaus ir kūdikių mirė pake
liui. 

Po metų iš Altajaus stovyklų 
buvo išrenkami labiausiai nu
silpę, jų tarpe daug moterų su 
mažais vaikais, ir išgabenti 
Jenisiejaus ir Lenos upėmis į 
arktinę sritį naujų pramonės 
miestų, uostų, žvejybos bazės 
statybai, darbams kasyklose ir 
žvejybai. Šiuo būdu vyr. kon
centracijos valdyba norėjo at
sikratyti „šlamštu" ir drauge 
mirčiai skirtąsias aukas iš
naudoti „socialistinei staty
bai". Tačiau ne visi ten žuvo; 
pvz., H. Tautvaišienė, ne tik 
išliko gyva, bet išsilaisvinusi 
atvyko į JAV ir čia 1962 m. 
išleido savo išgyvenimų kon
centracijos stovyklose apra
šymą. Dar vienam kitam pa
vyko iš Sibiro išsilaisvinti 
JAV gyvenančių jų šeimų 

narių pastangomis, pvz., B. 
Armonienei, aprašiusiai savo 
išgyvenimus Sibire knygoje 
„Palik savo ašaras Maskvoje". 

Vergaudami Sibiro koncen
tracijos stovyklose ar valstybi
niuose ūkiuose, lietuviai pasi
žymėjo dideliu tarpusavio so
lidarumu, susiklausymu ir sa
vitarpio pagalba. Stipresni 
padėdavo nusilpusiems; ke
lionėse nepaeinančius vesda
vo arba nešte nešdavo, dalin
davosi paskutiniu duonos kąs
niu. Jie išlaikė gilų tikėjimą, 
kuris teikė jėgų išlaikyti fi
zines kančias ir viltį sulaukti 
laisvės. Daugelyje stovyklų, o 
vėliau „laisvose" gyvenvietėse 
ištremti kunigai slaptai laiky
davo šv. Mišias, teikdavo sak
ramentus. Sugauti kunigai už 
tai būdavo baudžiami po 10 
metų sunkaus darbo. Vienas 
kunigas Irkutsko stovykloj, 
atlikęs 10 metų kalėjimo baus
mę, savanoriškai pasiliko tarp 
tremtinių ir vėl tęsė dvasinį 
patarnavimą, kol vėl buvo 
suimtas ir nubaustas ta pačia 
bausme. Lietuviai, nebijodami 
baudų, įsirengė savo butuose 
slaptas koplyčias su paslepia
mais altoriais ar net velykiniu 
Kristaus karstu. Šis lietuvių 
solidarumas ir religingumas 
pažymimas visuose kitataučių 
buvusiuose tremtinių — jų li
kimo draugų — stovyklinio 
gyvenimo aprašymuose. Miru
siųjų kapus papuošia kry
žiais, o kai kur net religi
nėmis statulomis. 

Mūsų išeivijos lietuviai šias 
kraupias pirmosios bolševikų 
okupacijos dienas jau seniai 
minėjo pamaldomis ir susi
kaupimu. Lietuvoje šios bai
siosios metinės buvo viešai 
prisimintos 1988-aisiais — 
Atgimimo metais. Pavadino 
šią šventę tautos Gedulo ir 
Vilties diena. Nuo 1989. m. ji 
įteisinta ir visuotinai švenčia
ma: vyksta specialios pamal
dos už tremtyje žuvusius, pa
sipriešinimo kovose galvas dėl 
tėvynės laisvės paguldžiusius, 
už svetur išblaškytus mūsų 
tautiečius; rengiami gedulo 
mitingai, minėjimai, miestų 
gatvėse, prie namų iškeliamos 

gedulo kaspinais perrištos 
Lietuvos trispalvės — valsty
binės vėliavos. O kiek gražių 
jaunysčių nusinešė Sibiro tai
ga, kaip poetas Vyt. Cinaus-
kas rašo: 

„Jaunystė mūsų nuplaukė 
su sieliais 

Ir liko Šiaurėje sušalusi 
ledu. 

Jaunystė mūsų nukankintos 
vėlės 

Po taiga klaidžioja benamės, 
be vardų". 

Štai kodėl minime Gedulo ir 
Vilties dieną, degame žuvu
siųjų prisiminimui žvakeles, 
giedame „Marija, Marija" gies
mę, Tautos himną, prisiekia
me būti taurūs tėvynės sūnūs 
ir dukterys. O tremtinių kau
lus parsivežame palaidoti į 
šventą Lietuvos žemę. 

Taip ir JAV Lemonto LB 
valdyba jau treti metai iš eilės 
rengia Baisiojo birželio įvy
kių paminėjimą Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio bažnyčioje 
12-tą vai., tuoj pat po šv. Mi
šių. Tokią liūdesio ir skaus
mo dieną paminėti — tinka
miausia vieta yra bažnyčioje, 
kur mes tuo pačiu metu ga
lime susikaupti, kartu ir pasi
melsti, pabūti mintimis su 
mūsų žuvusiais artimaisiais, 
žuvusiais ir nukankintais 
draugais, kunigais, kad jie 
laimintų mūsų ryžtą dorai gy
venti. Visa šio minėjimo pro
grama surišta su Gedulo ir 
Vilties dienos turiniu. Solistė 
Laimutė Stepaitienė atliks ke
letą giesmių. Kanklininkių 
ansamblis „Gabija" atliks lie
tuvių liaudies dainas. Progra
mą praves Jūratė Jankaus-
kaitė-Zubinienė, kuri padek
lamuos Vytauto Cinausko 
„Mūsų jaunystė" ir Sofijos 
Šviesaitės „Kryžių žemė". Pa
grindinę kalbą pasakys buvęs 
Sibiro tremtinys. Pabaigai vi
si kartu sugiedosime „Marija, 

ia". 
Nijolė Nausėdienė 

Joseph Agurkis , Omaha. 
NE, su prenumeratos mokes
čiu atsiuntė 50 dol. auką. 
Dėkui! 

Dvi Šaunios lomontiškes, 
savo darbu, o šiuo atveju 
Rasa Ponkociniene 

talkinančios Pasaulio lietuvių centrui 
savo daina Iš kaires Agute Tiškuviene ir 


