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„Lituanicos" 
futbolininkai laimėjo; 
teniso turnyras San 
Diego, CA; sekmadienį 
rungtynės Lemonte. 

2psl. 

Lietuvių tautai gresia 
naujas genocidas; TV 
skambučių korupcija; 
atidengtas paminklas 
partizanų vadui; knygų 
siunta gimnazijai. 

3 psl. 

„Bičiulystė". 
4 psl. 

„Draugo lietuviukai". 
5 psl. 

Vilniaus pilys; lietuvių 
pavardės, kilusios iš 
augalų. 

6 psl. 

„Vaiko vartai" 
pavasaris Lietuvoje; 
dosni moteris ir batai; 
remia V. Urmanos 
koncertą. 

8 psl. 

Sportas 

* T r e č i a d i e n į L i e t u v o s 
futbolo r i n k t i n ė 2004 metų 
Europos futbolo čempionato V 
atrankos grupės rungtynes 
Kaune 0:3 pralaimėjo Islandi
jos vienuolikei. Pirmojo rato 
rungtynes varžovams išvykoje 
lietuviai praėjusių metų spalyje 
pralaimėjo tokiu pačiu rezulta
tų — 0:3. 

* I s p a n i j o j e v y k u s i o s e 
k l a s i k i n ė s e ..Emakumen 
Saria" dviratininkių lenktynėse 
III vietą užėmė ..S.C. Michela 
Fanini Record Rox" komandai 
atstovaujanti Edita Pučinskai
tė. Ketvirtoji vieta atiteko 
„Toam 2002 Aurora RSM" ko
mandos narei Jolantai Polike
vičiūtei 

* Ketv i r tos iose JAV* NBA 
finalo r u n g t y n ė s e Rytų kon
ferencijos nugalėtojai New 
Jersey „Nets" krepšininkai na
mie daugiau nei 19.000 žiūrovų 
akivaizdoje trečiadienį po dra
matiškos kovos 77:76 nugalėjo 
reguliariojo sezono pirmūną 
San Antonio ..Spurs" klubą bei 
išlygino serijos iki keturių per
galių rezultatą 2:2. 

Naujausios 
žinios 

Į Vilnių su oficialiu vizitu atvyko 
Bulgarijos prezidentas 

* L ie tuva ir Bu lga r i j a 
s ieks išlikti a tominėmis vals
tybėmis . 

* S p r e n d i m ą išduot i Lat
vijai b u v u s į o m o n i n i n k ą 
svarstys Seimo komisija. 

J o n i n i ų p a s k e l b i m a s 
ne d a r b o d i e n a biudžetui kas
met kainuotų po 75 mln. litų. 

• : i t u \ os katal ikai nei
na išpažinties, rodo apklausa 

K.i 'p r i ' > k! >nik<i-<- -'.', m e 
i; i \ \ I H ; n c i - s n f l i n ! a š i r d i s . 

Vi ln ius , birželio 12 d. 
iBNS-Elta) — Iškilminga su
tikimo ceremonija Prezidentū
ros rūmų Didžiajame kieme 
ketvirtadienį vakarop prasidėjo 
dviejų dienų oficialus Bulgari
jos prezidento Georgij Parva-
nov vizitas Lietuvoje. 

Prezidentūros kieme Bul
garijos prezidentą ir jo žmoną 
Zorka Parvanova sutiko Lietu
vos valstybės vadovas Rolandas 
Paksas su žmona Laima Pak-
siene. 

Vėliau Prezidentūroje vyko 
Lietuvos ir Bulgarijos preziden
tų vadovaujamų delegacijų su
sitikimas. Jame prezidentai ap
tarė regioninį bendradarbiavi
mą, dvišalius santykius, Euro
pos Sąjungos (ES) plėtrą. Jie 
ta ip pat kalbėjosi apie NATO 
plėtrą, pakviestąsias į sąjungą 
ir dar laukiančias pakvietimo 
valstybes vienijančio .,Vilniaus 
dešimtuko'", kuriam priklauso 
ir Lietuva bei Bulgarija, ateitį. 

Pasak Lietuvos diplomatų, 
Bulgarijai įdomi Lietuvos eu-
rointegracine patirtis, ypač de
rantis su Briuseliu dėl paramos 
Ignalinos atominės jėgaines už-
darvmui. 
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Lietuvos kariuomenėje stinga 
finansinės ir ūkinės drausmės 

Lietuvos ir Bulgarijos prezidentai — Rolanda? Paksas (kairėje ir Georgij 
Parvanov apeina Garbes sargybos rikiuotę. TomoBauro ELTAmuotr. 

Bulgarijoje veikia Kozlodu-
jaus atominė elektrinė, kurią 
ES ragina uždaryti. 

Lietuva ES nare taps kitų 
metų gegužę, o Bulgarija, kaip 

manoma, maždaug 2007-ai-
siais. 

Abi valstybės kitais metais 
taps visavertėmis NATO narė
mis. 

Socialliberalai palieka „antizuokinę" koaliciją 
sostinės valdžioje 

V i l n i u s , birželio 12 d. 
(BNS) — Naujosios sąjungos 
<NS. socialliberalų) atstovai 
t raukias i iš penkių partijų 
,,antizuokines" koalicijos sosti
nės savivaldybės taryboje ir ra
gina tart is dėl plačios daugu
mos sudarymo, ketvirtadienį 
Seime surengtoje spaudos kon
ferencijoje pareiškė NS atsa
kingasis sekretorius Vaidas 
Pliusnis. 

..Jeigu į šį mūsų kvietimą 
nebus sureaguota, kitame posė
dyje mūsų atstovai balsuos, ne
turėdami jokių įsipareigojimų'", 
sakė V. Pliusnis. 

,.Jeigu kviečiame prie dery
bų stalo, tai negalima būti sais
tomiems jokiais koaliciniais su
sitarimais. Derybos turėtų pra
sidėti tarp partijų, ne koalicijų", 
pažymėjo jis. 

Taip socialliberalai reaguo-

Nelegalai iš Pakistano piktnaudžiauja 
Lietuvos verslininkų patiklumu 

V i l n i u s , birželio 12 d. 
Eltai — Sustiprėjus Lietuvos 

sienų apsaugai, nelegalus mig
rantai ieško naujų būdų pasi
naudoti Lietuva kaip tranziti
ne valstybe patenkant į Vakarų 
Europą. 

Vienas tokių būdų — apsi
metant solidžiais verslininkais, 
gauti oficialius iškvietimus iš 
Lietuvos bendrovių. 

Valstybės sienos apsaugos 
tarnyba (VSAT) išaiškino, kad 
šiuo būdu pasinaudojo keletas 
Pakistano pJiečių. 

Kaip pabrėžiama ketvirta
dienį išplatintame VSAT pra
nešime, pareigūnai atkreipia 
Lietuvos bendrovių ir firmų dė
mesį ir įspėja lengvabūdiškai 
nepasiduoti prašymams suteik
ti iškvietimus, pavyzdžiui, ta
riamiems verslininkams iš Pa
kistano. ..Iškvietimas taip pat 
reiškia ir kviečiančiosios pusės 
atsakomybę dėl užsieniečio lai
kymosi nustatytos buvimo Lie
tuvoje ir išvykimo iš jos tvar
kos", primenama pranešime. 

N u k e l t a į 7 psl. 

ja į sostinės savivaldybės tary
boje susidariusią ..partinę si
tuaciją", kai nei socialdemok
rato Gedimino Paviržio. nei bu
vusio mero liberalo Artūro Zuo-
ko šalininkai neturi balsų per
svaros. Nukel ta \ 7 psl. 

Kauno rajono 
valdžioje už politinę 
paramą pasiūlytas 

kyšis 
Seimo opozicinės Liberalų 

ir centro frakcijos seniūnas 
Eligijus Masiulis ketvirtadienį 
Seime pareiškė, kad Kauno ra
jono socialdemokratų atstovai 
siūlė kyšį Kauno rajono tarybos 
narei liberalei Janinai Marcin
kevičienei už tai, kad ši parem
tų dabartinį rajono merą, so
cialdemokratą Petrą Mikelionį. 

,,J mane kreipėsi Kauno ra
jono tarybos narė, teigdama, 
jog per vakar įvykusį pokalbį su 
Kauno socialdemokratų atsto
vais jai buvo siūlyta 10,000 litų, 
kad ji pereitų į socialdemokratų 
pusę", sake parlamentaras. 

Nukel ta į 7 psl. 

Vi lnius , birželio 12 d. 
(BNS) — Valstybės kontrolė at
liko finansinį patikrinimą Kraš
to apsaugos ministerijoje ir jai 
pavaldžiose įstaigose, kurio me
tu patikrino 2002 metų finan
sines ataskaitas. 

Pasak Valstybės kontrolės 
pranešimo spaudai, ministerija 
2002 metais iš valstybės biudže
to gavo daugiau nei 634 mln. 
litų. Didžiausia išlaidų dalis — 
41.6 proc. — buvo skir ta 14,809 
darbuotojų darbo užmokesčiui 
ir socialinio draudimo įmokoms. 
Patikrinimo metu kai kuriuose 
Lietuvos kariuomenės daliniuo

se buvo pareikšta pastabų dėl 
apskaitos tvarkos. 

Valstybės kontrol ier iaus 
pavaduotojas Viktoras Švedas 
nurodė iki gruodžio 1 dienos pa
šalinti teisės aktų pažeidimus ir 
pasiūlė Lietuvos kariuomenes 
vadui Jonui Kronkaičiui kaltus 
asmenis pa t r auk t i atsakomy
bėn. 

Praneš ime te igiama, kad 
Lietuvos kariuomenės Kariniu 
oro pajėgų Pirmojoje ir Antrojo
je aviacijos bazėse aviaciniai de
galai buvo tvarkomi, pažei
džiant teisės aktuose nustatytą 
tvarką. N u k e l t a į 7 psl . 

L i e t u v o s 
d v i r a t i n i n k a s vė l 
į t a r i a m a s d o p i n g o 

v a r t o j i m u 
W r " 

Rinkimams į laisvas Seimo 
vietas artėjant 

• ^ 

Kandidatą į Seimo 
narius iš kav inės 
išgabeno policija 
I laisvą Seimo nario vietą 

taikantis vilnietis 40 metų Vy
tautas Aleksas Lazinka pateko 
į policiją. 

Kaip pranešė d ienraš t i s 
..Respublika", trečiadienį V. A. 
Lazinka dalyvavo Lietuvos ra
dijo laidoje. Po to jis vaišinosi 
Lietuvos televizijos ir radijo ka
vinėje bei užsakinėjo šampaną 
ten buvusiems žmonėms. 

Vaišių dalyvių teigimu, vė
liau V. A. Lazinka ats isakė su
mokėti už gėrimą ir ėmė agre
syviai elgtis. ..Lietuvos ryto" 
duomenimis, jis priešinosi ap
saugai, grasino, mėgino mušt is . 
Be to. lipdamas laiptais, V. A. 
Lazinka parkrito ir prasiskėlė 
nosį. N u k e l t a į 7 psl . 

Žymi da in in inkė 
prabi lo apie 

k a n d i d a t o \ Seimo 
n a r i u s smur tą 

Žymi dainininkė Irena Sta-
rošai tė-Žvagulienė pareiškė, 
kad prieš 15 metų ją bandė iš
prievartauti kandidatas į Sei
mo narius. Savo skriaudiką ji 
teigia a tpaž inus i iš r inkimų 
plakato. 

„Respublika" ketvirtadienį 
spausdina dainininkės atvirą 
laišką, kur iame ji teigia, kad 
1988 meta is , panaudodamas 
smurtą, bandė ją išprievartauti 
dabartinis kandidatas į Seimo 
narius. Tačiau ji nenurodo savo 
skriaudiko pavardės , tik pa
teikia keletą užuominų. 

Tuo t a r p u dienraščiui 
„Lietuvos žinios" dainininkes 
vyras N u k e l t a į 7 ps l . 

Raimundas Rumšas 

Milanas , birželio 11 d. 
(Reuters-BNS-Elta) — Italijos 
.Lampre" dviratininkų koman
da po teigiamo dopingo tyrimo 
laikinai nuo varžybų nušalino 
Raimondą Rumšą. 

Trečiadienį paskelbtame 
komandos pareiškime teigia
ma, jog 31 metų pajėgiausio 
Lietuvos dviratininko dopingo 
tyrimas buvo teigiamas gegu
žės mėnesį vykusiose daugia
dienėse ,,Giro d'Italia" lenkty
nėse. 

.,Lampre" oficialiai neįvar
dino draudžiamo preparato, ku
ris buvo aptiktas gegužės 16 d. 
sportininko organizme. Pasak 
Italijos komandos. Tarptautinė 
dviračių sąjunga (UCI) savo 
laiške nenurodžiusi. koki drau
džiamą preparatą vartojo R. 
Rumšas. 

Neoficialiomis žiniomis. 
Italijoje su šeima gyvenančio 

N u k e l t a į 7 p s l . 

„Achemos grupė" ketina statyti hidroelektrinę 
ant Nemuno 

Kavarske trečiadienĮ paleista mažoji 
vei „Achema Hidrostotys". 

hidroelektrine, priklausanti bendro-
Vladimiro Gulevičiaus 'F.LTA nuotr 

V i l n i u s , birželio 12 d. 
(BNS) — Susivienijimas .,Ache-
mos grupe" Kretingos rajone 
ketina pastatyti dvi vėjo jėgai
nes, o ateityje planuoja ir hid
roelektrinę ant Nemuno. 

..Achemos grupės" prezi
dentas Bronislovas Lubys sake. 
kad Kretingos rajone jau nu
pirkta 12 hektarų žemės, o su 
Vokietijos bendrininkais taria
masi dėl jėgainių projektavimo 
bei įrangos pirkimo. 

Anot jo. viena didžiausių 
kliūčių — vėjo jėgainių visu
minės galios apribojimas — ji 
negali viršyti 90 megavatų 

N u k e l t a į 7 ps l . 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, R«uters. AP. lnteffax. ITAR-TASS. 3NS 

i imu agentūrų caneįimais) 

JAV 
Vaš ing tonas . JAV kariai, 

prieš kuriuos Irake buvo vykdo
mi pavieniai išpuoliai, ėmėsi 
atsakomųjų veiksmų ir sulaikė 
apie 400 įtariamųjų, a tėmė 
daug ginklų ir amunicijos. JAV 
centrinės vadovybės atstovas 
spaudai, leitenantas Ryan Fitz-
gerald nurodė, kad „Peninsula 
Strike" pavadinta operacija yra 
„viena didžiausių stengiantis 
užtikrinti taiką Irake". Opera
cija surengta po išpuolių prieš 
amerikiečių karius, kurie buvo 
vykdomi Irako centriniuose bei 
vakariniuose rajonuose ir per 
kuriuos nuo gegužės 1 d.žuvo 
daugiau kaip 40 JAV kareivių. 

V a š i n g t o n a s . Jung t ines 
Valstijos turėtų būti pasirengu
sios, esant būtinybei, smogti 
Šiaurės Korėjos Jongbjono 
branduoliniam reaktoriui, tre
čiadienį sake įtakingas JAV gy

nybos sekretoriaus Donald 
Rumsfeld patarėjas Richard 
Perle. ..Ar galime ...mobilizuoti 
koaliciją, kurioje dalyvautų 
Kinija. Rusija. Pietų Korėja, 
japonai bei mes. ir taip izoliuoti 
juos. kad jie atsisakytų šios 
programos, dar reikia išsiaiš
kinti", sake JAV įsiveržimo į 
Iraką strategas. ..Turėtumėme 
būti visada pasirengę veikti 
vieni, jei tai bus būtina", pažy
mėjo jis. 

New York. Per pirmąją bu
vusio JAV prezidento žmonos 
Hillary Rodham Clinton atviros 
prisiminimų knygos ..Living 
History" pardavimo dieną visuo
se JAV knygynuose išgraibsty
ta 200.000 knygų. 562 puslapių 
prisiminimų knygoje aprašomi 
aštuoneri, kupini įvykių H 
Clinton metai, praleisti Baltuo
siuose rūmuose, tačiau didžiąja 
dalj skaitytojų labiausiai domi
na pirma karta viešai spausdi

nami jos pasisakymai apie bu
vusio prezidento B Clinton 
santuokinę neištikimybę, ypač į 
viešumą iškilęs romanas su 
Monica Lewinsky. 

EUROPA "Į 

Briusel is . N'ATO ketvirta
dienį nusprendė 40 procentų 
sumažinti savo karinių bazių 
skaičių. Struktūros pertvarka 
kartu su siekiu stiprinti NATO 
karinius pajėgumus bei sukurti 
greitojo reagavimo pajėgas yra 
dalis programos, kuria norima 
įtvirtinti NATO vaidmenį pa
saulyje. Pertvarka siekiama 
pakeisti statišką ..šaltojo karo" 
laikų NATO karinę struktūrą, 
kad sąjunga butų pajėgi veikti, 
kai sąjungininkę priešas puola 
iš tolimo atstumo — suduoti 
greita ir tvirta smugj. ko nega
lėjo padaryti po iškart po 2001 
metu rugsėjo 11-osios išpuolių 
JAV 

Briuselis. Ispanija ruošia 
si imtis vadovaujančio vaid
mens tarptautinėse taikos sta
bilizavimo pajėgose Irake. Len
kijos prižiūrimoje valstybės te 

ritorijoje, ketvirtadienį sakė Is
panijos gynybos minis t ras Fe-
derico Trillo. 

Londonas . Didžiosios Bri
tanijos princas Harry. jaunes
nysis sosto įpėdinio princo 
Charles ir velionės princeses 
Dianos sūnus, ketina siekti ka
riškio karjeros, ketvirtadienį, 
paskutinę jaunojo princo moks
lo dieną, pranešė Šv. Jokūbo 
rūmai Rudenį 18-metis princas 
Harry pasiims laisvus metus , 
kurie Anglijoje vadinami ..tar
piniais metais", ir iki tarnybos 
kariuomenėje atsidės kitokiai 
veiklai 

IRAKAS 
B a g d a d a s . J pietvakarius 

nuo Bagdado ketvirtadienį su
dužo JAV oro pajėgų naikintu
vas, kurio lakūnui pavyko sau
giai katapul tuot is , p r anešė 
JAV pajėgų Centrine vadovybė. 
Nelaimes priežastys t i r iamos 

ARTIMIEJI RYTAI 
J e r u z a l ė . Izraelio kariuo

menei nurodyta „visiškai sunai
kinti" palestiniečių islamistų 

grupuotę „ H a m a s . ketvir ta
dienį pranešė kariuomenes ra
dijas. Toks įsakymas duotas po 
trečiadienio išpuolio Jeruzalėje, 
pareikalavusio 16 žmonių gyvy
bių. Net rukus Gazoje Izraelio 
pajėgos surengė kelis atsako
muosius puolimus, per kuriuos 
žuvo 11 žmonių. 

Gaza . Gazos priemiestyje 
Izraelio sraigtasparniams ket
virtadienį raketomis apšau
džius automobilį, žuvo aukštas 
kovotojų grupuotės „Hamas* 
pareigūnas Yasser Taha bei dar 
keturi palestiniečiai tarp ju — 
mažas vaikas Priemiestis, ku
riame įvyko šis susišaudymas, 
yra laikomas radikalios isla-
mistų grupuotes ..Hamas" tvir
tove. 

G a z a . Radikali islamistų 
grupuotė ..Hamas" ketvirtadie 
nį pažadėjo tęsti savo išpuolius 
Izraelyje ir perspėjo visus už
sieniečius išvykti iš žydų vals
tybes. ..Mes raginame užsienio 
piliečius nedelsiant išvažiuoti 
iš sionistų valstybės ir taip ap
saugoti savo gyvybes", sakoma 
grupuotes pranešime 

CUBA 
H a v a n a . Pasipiktinęs Eu

ropos Sąjungos i ES i atsakomai
siais veiksmais dėl Kubos disi
dentų padėties. ..Laisves salos" 
prezidentas Fidel Castro trečia
dienį vakare užsipuolė ES va
dovus. F. Castro. kurio kalba 
per valstybinį radiją ir televizi
ją truko 3 valandas, pareiškė. 
kad ES politika Kubos atžvilgiu 
,.turėjo būti suformuluota pasi
gėrus, jei ne alkoholinio, tai eu-
rocentrinio girtumo būsenos" 
Šią ..niekam tikusią, nerimtą, 
vulgarią ir akiplėšišką" politiką 
formulavusius Ispanijos ir Ita
lijos premjerus Jose Maria Az-
nar ir Silvio Berlusconi F Cast
ro pavadino fašistais ir bandi
tais. Kubos vadovas komentavo 
birželio 5 d pranešimą, kad ES 
..iš naujo vertina" savo politiką 
Kubos atžvilgiu ir apriboja poli 
tinius bei kultūrinius ryšius su 
sia valstybe Kubos pareigūnai 
paskelbė apie dideli protesto 
rengin) prie Ispanijos ir Italijos 
ambasadų, kuriame dalyvavo 
daugiau kaip milijonas žmonių 

http://WWW.DRAUCAS.ORG
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SPORTO APŽVALGA 

99 LITUANICOS' 
FUTBOLININKAI LAIMĖJO 

Jie nugalėjo „Vikingą" 1-0 

Nors sekmadienio (birželio 
8 d.) popietę lijo, tačiau tas 
nepagadino nei žaidėjų, nei 
žiūrovų nuotaikos, nes buvo 
sugriebti trys pirmenybiniai 
taškai, jų kraiti padidinant iki 
trisdešimties. Kadangi lietu
vių didžiausieji „persekiotojai" 
— abi lenkų komandos — 
„Eagles" ir „Lightning", sek
madienį pralaimėjo (pirmoji 
nuo .Sockers" gavo net 5-0, o 
antrąją nuskriaudė JSchvva-
ben" vyrai 2-1), tai mūsiškiai 
ir toliau liko pirmenybinės 
lentelės viršūnėje „Metropo
litan" lygos „major" divizijoje. 

Rungtynės prieš „Vikings" 
Buffalo Grove. IL, esančiame 
.,Schwaben Center" aikštyne 
buvo gana sunkios. Ne vien tik 
lietus ir šlapia aikštė kliudė 
žaidimui, bet ir varžovų 

pasiryžimas bet kokia kaina 
iškovoti bent vieną tašką. Ži
noma, žaidėjų ir lietuvių žiū
rovų nuotaiką taip pat gadino 
labai nekokybiškas teisėjavi
mas, kuomet teisėjas visada 
įžiūrėdavo abejotinas mūsiš
kių pražangas, tuo tarpu ne
matydamas aiškių „Vikings" 
žaidėjų prasižengimų. 

Lemtingas įvartis į var
žovų vartus krito 15-oje žaidi
mo minutėje, kuomet iš kam
pinio pakeltas kamuolys nuo 
Petro Šmigelskio galvos atsi
dūrė vartų tinkle. Ir šio vie
nintelio pasižymėjimo pakako 
pergalei. Nors žaidimas gana 
didelę rungtynių dalį vyko 
„Lituanicos" aikštės pusėje, ir 
varžovai kartais gana stipriai 
atakavo mūsiškį vartininką 
Virgį Žuromską, šis buvo ne
nugalimas. Jeigu gynimas ne
retai klysdavo, tai vartininkas 

„Metropolitan" lygos „major" divizijos lentelė 
(po birželio 8 d.) 

1 „Lituanica-Liths"14 30 
2 „Eagles" 
3 „Lightning" 
4 „Maroons" 
5 ..Schvvaben" 
6 „Sockers" 
7 „Vikings" 
8 „Green-White" 
9 „United Serbs" 
10 „Kickers" 

14 29 
14 26 
14 21 
13 18 
11 16 
13 16 
16 15 
14 13 
13 6 

33-17 
35-19 
33-17 
31-20 
23-26 
21-19 
16-22 
22-32 
22-50 
23-34 

JAV FUTBOLO 
RINKTINĖS PERGALĖ 

Birželio -8 d., Richmond 
mieste, Virginia valstijoje, 
rungtyniavo JAV futbolo rink
tinė, kuri čia įveikė Naujosios 
Zelandijos atstovus 2 -1 . 
Pergalingąjį įvartį ameri
kiečių naudai pelnė Jovana 
Kirovski, kurio iš 22 jardų 
pasiųstas kamuolys perskrodė 
svečių vartų tinklą ir užtikri
no jiems pergalę. 

Šis buvo paskutinis JAV 
rinktinės jėgų patikrinimas, 
prieš prasidedant „FIFA 
Confederation Cup" varžy
boms Prancūzijoje. 

ČIKAGOS „FIRE" 
FUTBOLININKAI 

PRALAIMĖJO 

Čikagos „Fire" profesiona
lų futbolo komanda šį sezoną 
nelabai džiugina savo sirga
lius pergalėmis. Šeštadienį či-
kagiečius 2-0 pasekme įveikė 
DC United komanda, kuri 
stovi paskutinėje MLS lygos 
Rytines divizijos lentelės 

vietoje su 7 taškais. „Fire" vy
rai turi surinkę 12 taškų: trys 
pergalės, tiek pat lygiųjų ir 2 
pralaimėjimai. 

JAU RUNGTYNIAUJA 
MOTERŲ 

PROFESIONALIŲ 
KREPŠINIO KOMANDOS 

Gegužės pabaigoje prasi
dėjo WNBA lygos — moterų 
profesionalių krepšinio žaidė
jų pirmenybės, kuriose rung
tyniauja 14 komandų, pada
lintų į dvi grupes — Rytų ir 
Vakarų konferencijas. Ge
riausiai iki šiolei laikosi Los 
Angeles atstovės, kurios iš 
turėtų 6 susitikimų dar ne
pralaimėjo nė vieno. 

JAU SUDARYTA JAV 
KREPŠINIO RINKTINĖ 

Paskutiniais krepšinin
kais, pakviestais Į JAV rinkti
nę, kuri šiemet dalyvaus Atė
nų olimpinių žaidynių atran
kos turnyre, tapo trys puolėjai 
— Elton Brand („Clippers"), 
Richard Jefferson (_Nets") ir 

L F K „ L i t u a n i c o s " k l u b o ir k o m a n d ų vadovai (iš k a i r ė s ) : G e d i m i n a s 
B i e l s k u s , A l b e r t a s G l a v i n s k a s , L e o n a s J o n i k a s . E d . Šulai&o h u o t r . 

padėtį vis išgelbėdavo. 
Dažnai atrodė, jog mūsiš

kiai gerokai pavargę, tuo 
tarpu „Vikings" vyrai stipriai 
atakavo iki pat rungtynių pa
baigos. Galima sakyti, jog sek
madienį lietuvių komandą ly
dėjo ir laimė, be kurios vargu 
ar būtų parsivežti trys taškai. 

Tame pačiame „Schwa-
ben" aikštyne sekmadienį 
varžėsi šeimininkų komanda 
prieš „Lightning" komandą, 
kurią sugebėjo, nors ir sun
kiai, įveikti. Abi komandos ko
vojo gana pasiaukojančiai, bet 
„Schvvaben" vyrai, kurie, kaip 
atrodo, savo eiles yra papildę 
pajėgiais žaidėjais, įstengė 
laimėti 2—1. Dar didesnė ne

sėkmė ištiko, lyg ir „nenugali
mais" save laikančius, „Eag
les" futbolininkus, kuriems 
„Sockers" žaidėjai atskaitė net 
5-0. Tai pats didžiausias len
kų komandos pralaimėjimas, 
turbūt paskutinių trejų metų 
laikotarpyje. 

Taip pat sekmadienį pokš
tą iškrėtė ir be laimėjimų 
ėjusi, ir paskutinėje lentelės 
vietoje įsitvirtinusi, „Kickers" 
komanda, kuri sumušė „Uni
ted Serbs" net 7 -1 . Pažymėti
na, jog pavasario rate serbai 
dar nesugriebė nė vienos per
galės. „Maroons" ir „Gre-
en-White" sekmadienio tar
pusavio rungtynes sužaidė 
taikiai 1-1. E.Š. 

SĮ SEKMADIENĮ BUS 
RUNGTYNIAUJAMA 

LEMONTE 

Šį sekmadienį, birželio 15 
d., „Lituanicos" vyrai sugrįžta 
į Lemontą ir rungtyniaus 
aikštėje prie Pasaulio lietuvių 
centro. Lietuvių varžovai — 
gana pajėgi „Ligthning" vie-
nuolikė, kuri gerokai sustip
rėjusi nuo tų laikų, kuomet 
mūsiškiai ją išvykoje įveikė 
2-1. Šį kartą lietuviams, kaip 
atrodo, reikės žaisti didesnia
me sąstate ir su didele energi
ja bei užsidegimu, norint pel
nyti pergalę. O trys taškai la
bai praverstų, jeigu galvoja
ma apie čempionų titulą, ku
ris, galima sakyti, yra ranka 
pasiekiamas. O tokių progų 
ateityje, vargu ar pasitaikys. 

Rungtynių pradžia 3 
valandą. Nuo pirmos valan
dos rungtyniaus rezervinės 
sudėtys. Beje, praėjusį sek
madienį .lietuvių rezervas 
nusileido varžovams 2-3. 

Kaip jau įprasta, prieš 
rungtynes, jų metu ir po jų 
bus galima gauti užkandžių 
bei gėrimų. Taip pat bus 
proga susitikti bei pasikalbėti 
su kitais futbolo sirgaliais, 
kurių tikimasi tikrai netrūks. 

E .Š .* 

DAR APIE BIRŽŲ JAUNŲJŲ KREPŠININKŲ 
VIEŠNAGĘ ČIKAGOJE 

Balandžio mėnesio vidury
je, prieš pat Velykų šventes, 
Čikagoje viešėjo Biržų sporto 
mokyklos 14-mečių mokinių 
krepšinio komanda. Ji čia at
vyko naujai susiorganizavusio 
sporto klubo „Žalgirio" vado
vybės kvietimo. 

Kadangi kvietėjai nepasi
stengė spaudos iš anksto pa
informuoti apie šį vizitą, ne
daug sporto mėgėjų turėjo 
progą matyti svečių pasirody
mus krepšinio aikštelėse. 

Biržiečių komanda, su
daryta iš 11 jaunuolių (du iš jų 
buvo arti dviejų metro ūgio) 
Čikagoje ir jos apylinkėse 

žaisdama, užsirekomendavo 
gerai ir garbingai kovojo prieš 
stiprias amerikiečių koman
das. Svečiai rungtyniavo ir 
prieš „Lituanicos" bendra
amžius ir juos nugalėjo. 

Sugrįžus į namus, biržie
čių vadovai vis prisimena įdo
miai praleistas dienas Či
kagoje bei jos apylinkėse, ku
rių nei jie, nei jų auklėtiniai 
niekada nepamirš. Jie dėkoja 
ne vien „Žalgirio" klubo va
dovams, bet ir tiems geriems 
tautiečiams, kurie juos priėmė 
ir globojo 10 dienų. 

Tik vienas biržiečių — 
sporto mokyklos direktorius. 

Algis Kriaučiūnas, po vieš
nagės turėjo gydytis. Jau Či
kagoje jam atsinaujino nu
garos skausmai, kurie jį dar 
kamavo, grįžus į Biržus. Bet 
jis ir kiti išvykos dalyviai džiau
giasi, kad turėjo progą pa
matyti „Dėdės Šamo" žemę. 
pabuvoti „Bulis" — profesio
nalų krepšinio rungtynėse, 
sutikti daug gerų žmonių. 

Beje. Biržų sporto mokyk
la šį rudenį rengiasi paminėti 
savo 50-ąją sukaktį. Sveiki
name biržiečius su šiuo reikš
mingu jubiliejumi! 

Ed. Šulaitis 

Kansas universiteto absolven
tas Niek Collison. 

Kiek anksčiau į JAV rink
tinės sąrašą buvo įtraukti 
Allen Iverson („76-ers"), Kobe-
Bryant (JLakers"), Jermaine 
O'Neal („Pacers"), Ray Allen 
(„Bucks"), Tim Duncan 
(.Spurs"). Jason Kidd („Nets"), 
Tracy McGrady („Magic"), 
Kari Malone („Jazz") ir Mike 
Bibby („Kings"). Praėjusių 
metų pasaulio čempionate 
amerikiečiai liko tik šešti, to
dėl dėl kelialapio į Atėnus 
jiems teks kovoti FIBA-Ame-
rica turnyre rugpjūčio 20-31 
d. Puerto Rico. I olimpines 
žaidynes pateks pirmąsias 
tris vietas dešimties komandų 
turnyre užėmusios rinktinės. 

Parinko Ed. Šulaitis 

ĮDOMUS TENISO TURNYRAS 
SAN DIEGO 

kvie tė jų . .Žalgi r io" k l u b o nu M a s i l i o n i u k a i r ė j e 
R. Kartav ic iaus n u o t r 

San Diego Lietuvių teniso 
klubas „Aras", kartu su 
Šarūnu Marčiulioniu, kviečia 
lietuvių kilmės žaidėjus į 
Šarūno Marčiulionio Kvies
tinį lauko teniso turnyrą, 
kuris įvyks 2003 m. rugsėjo 
26, 27 ir 28 d., Barnes Tennis 
Center, at San Diego Mission 
Bay. 4490 West Point Loma 
Blvd.. San Diego, CA 92107. 
tel. 619-221-9000; Website; 
www.tennis8andiego.com 

Varžybų programa: 
Vienetai: vyrų ir moterų 

(amžius 18 metų+), vyrų/mo
terų '40+'. vyru/moterų (60+ >. 

Dvejetai: vyrų (18+), 
moterų (18+), vyrų (40+). vyrų 
(60+). mišrus (18+). 

Klasifikacija — pagal žai
dėjo amžių 2003 m. rugsėjo 26 
d. Kiekvienas žaidėjas gali 
dalyvauti ne daugiau kaip 2-
se rungtyse. 

Starto mokestis: 50 dol. 
žaidėjui padengia turnyro 
mokestį, nepaisant, keliose 
rungtyse dalyvautų ir penkta
dienio susipažinimo vaka
ronę. Čekis rašomas: Aras 
Tennis Club. 

Išankstinė dalyvių regis
tracija iki 2003 m. rugsėjo 1 d. 
imtinai, pasiunčiant regis
tracijos formą ir starto moke
stį, šiuo adresu: 

„Aras" Tennis Club, 990 
Highland Drive. Suite 212 D. 
Solana Beach. CA 92075. 
USA. 

'.)>• l a u i n a u - . r i f r r r r . a r r ' ) ^ 
sekite LTK Aras Vvebsite: 
www.arastennisclub.com. 

Turnyro vakariene šo

kiai: rugsėjo 27 d., šeštadienį. 
Hvatt Islandia Hotel, San 
Diego. Rezervacijos — iki 2003 m. 
rugsėjo 1 d., pasiunčiant re
zervacijos formą ir 50 dol. 
mokestį: „Aras" Tennis Club. 

Visais reikalais informuo
ja: Algis Bačanskas, tel. 760-
723-1076, e-paštas: abacan-
skas@aol.com; Algis Šėkas, 
tel. 714-968-8124. e-paštas: 
isekas@octa.net; Šarūnas 
Landys, tel. 858-259-0320. e-
paštas: 

sarunas@metaflex.com 
ŠALFASS informacija 
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EDMUNDAS VI2NAS, M.D.. S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sis. 5 r 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOViTA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

Joliet, IL 60435 
Te!. 815-741-3220 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KAPOOLOGAS-SIRDES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago. IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St.. 
Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708-423-5155. 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Susitarimui kalbėti 

angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 

Tel. 708-422-8260. Jei reikalinga 
pagalba po darbo valandų, skambinti 

„pager" numeriu 708-644-0074. 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties. 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopine chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

Joliet, L 60435 
Tel. 815-744-0330: 

lietuviškai 815-744-8230 
w*w.centarforsurgeryaxtxeas1heaBh.com 
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TV SKAMBUČIŲ KORUPCIJA 
VILIUS BRAŽĖNAS 

Neva televizijos žiūrovų 
daugumos nuomonę nusakan
čiais telefono skambučiais te
levizijos laidoms gali būti 
lengvai suklastojama tautos 
daugumos nuomonė Lietuvos 
Respublikai lemtingais klau
simais. 

Vieši debatai susirinkimų 
salėse, spaudoje ir oro bango
mis — vykdomi išryškinti kurį 
nors visuomeninį klausimą 
arba bent jau priversti klausy
tojus apie tai daugiau pa
galvoti, idėjas su faktais su
gretinti, prie tiesos branduolio 
priartėti. Tačiau vieši debatai 
dažnai naudojami ir priešingu 
tikslu. Ypač televizijos deba
tuose laisvame pasaulyje ne 
retai užtinkamos surežisuotos 
pastangos, po „dvišalių" de
batų priedanga prakišti viena
šališką viešosios nuomones 
apnuodijimą melu ar visuo
menės dėmesį nukreipti nuo 
svarbiausių bei opiausių vals
tybinių reikalų į niekniekius. 
Ir Lietuvoje neretai sąmonin
gai, ar netyčia, sudaromas 
klaidingas įspūdis apie tautos 
daugumos nuomonę kuriuo 
nors opiu klausimu. 

Vienašališkai nuomonei 
„debatuose" prakišti naudoja
mi keli standartiniai triukai. 
Dažniausiai pasodinami gin
čytis, iš esmės toms pačioms 
pažiūroms atstovaują. Jonas 
su Jonaičiu. Tad nei Petro su 
Petraičiu, nei Juozo su Juo
zaičiu nuomonių neišgirsi. 
Liberalų dominuojamoje Ame
rikos akademijoje ir televizijo
je debatuose dažniausiai suso
dinami 3 įgudę „liberalai" 
prieš pusiau dešinį — neva 
konservatorių. 

Kairiesiems debatuoto-
jams prieš publiką salėse daž
nai padeda dešinieji klausyto
jai, kai opius ir svarius 
klausimus nukreipia į kairiuo
sius. Tai tolygu krepšinyje 
sviedinio padavimui priešo 
komandai. Kairysis neatsako į 
jam keblų klausimą, o dilina 
laiką, nieko nepasakydamas. 

Lietuvos televizijoje tiesos 
ieškojimo principui labiausiai 
nusikalsta keletos šiaip jau 
įdomių televizijos laidų klau-
sytojų-žiūrovų telefono skam
bučių skaičiavimas. Tų laidų 
vadovai turėtų susigėsti ir 
liautis tyčia ar netyčia ap-
gaudinėję tautą. 

Juk pirmiausia — iš pub
likos „nuomonės pareiškimo" 
išstumiami telefonų neturin
tys ar (jei apmokami skam
bučiai) už skambučius leidžia
mus centus skaičiuojantys TV 
žiūrovai. 

Antras — daug aiškesnis, 
viešosios nuomonės klastojimo 
reiškinys yra tai, kad nėra 
jokios skambintojų kontrolės. 
Nežinia, ar skambina tuo 
pačiu telefonu, tie patys keli 
asmenys. O gal tik vienas 

asmuo sėdi ir spaudo pakarto
jimo mygtuką? Jei skambučiai 
būna apmokami, daugiau 
pinigo turinti debatų pusė gali 
pasodinti prie savų telefonų 
kelis skambintojus ir „laimi". 
Tuo būdu būtų galima skam
bučių skaičiais ..įrodyti", jog 
dauguma pensininkų yra už 
pensijų sumažinimą, užuot 
padidinimo. 

Vienoje laidoje buvo pa
klaustas klausimas: ar „prie 
sovietų" ^atseit — okupacijos 
metu) buvo geriau gyventi? 
Nepaisant juokingų ir nepa
grįstų argumentų, pagal 
skambučių skaičių, debatus 
„laimėjo" gan raudonas „socia
listas": pagal skambučius — 
buvo „geriau". 

Tuoj pat. žinoma, kilo 
klausimas: kas turi daugiau 
telefonų ir pinigų skambu
čiams — buvę politkaliniai ir 
Sibiro tremtiniai, ar tie. ku
riems tada buvo gerai, na, ir 
dabar daug geriau, negu yra 
okupanto aukoms? Pagaliau, 
kas sugeba geriau suorgani
zuoti ...skambučius" — buvę 
tremtiniai ar „buvusieji"? 
Atsakymas turėtų būti aiškus. 
Nenuostabu, kad skambučių 
skaičių pamatęs, „socialistas" 
šypsojosi išsišiepęs, lyg kati
nas, kanarėlę prarijęs. 

Vienoje laidoje Viktoras 
Uspaskich gynė savo naują 
Seimo rinkimų sistemą nuo 
jos kritikų. Vos tik prasidėjus 
laidai, dar niekam nespėjus 
net išsižioti, už Uspaskichą 
skambučių skaitliukas jau 
sukosi kaip vėjo malūnėlis. 
Deja. nėra būdo įrodyti, jog tai 
buvo iš anksto suorganizuoti 
skambučiai, lygiai kaip neį
manoma įrodyti, kad skambi
no skirtingi žiūrovai skirtin
gais telefonais. Tad kam net 
prasidėti su tokia, klastojimui 
palankia, skambučių sistema? 
Reikia palikti žiūrovams — 
klausytojams, pagal girdėtus 
argumentus, apsispręsti, ku
rioje pusėje tiesa. 

Gal labiausiai TV skam
bučius apnuogino gegužes 16 
dieną vienoje TV laidoje paro
dyti ginčai tarp „europininkų" 
ir „euroskeptikų". Nieku ypa
tingu ne vienoje pusėje ne
pasižymėjusiems debatams 
pasibaigus, TV ekrane nušvito 
skambučių skaičiai. Prieš 
ėjimą į ES 2.645 skambučiai, 
už ėjimą į ES tik 524 skam
bučiai. Tokią tautos nuomone 
TV skambučiai parodė 5 dieną 
po referendumo, kuriame 91 
proc. pasisakė „Taip", atseit — 
už ėjimą į ES. Tas pavyzdys 
pagaliau turėtų sugėdinti 
skambutinių laidų režisierius. 
Atrodo, kažkas po referendu
mo užmiršo išjungti „Ne" 
skambučių aparatą. 

Vienos „nemokamų skam
bučių" laidos metu atsisėdau 
prie telefono ir 3 kartus iš 
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Danutė Bindokiene 

Lietuvių tautai gresia 
naujas genocidas 

Gegužes 30 d. Kauno miesto policijos apdovanotas 12-metis moksleivis iš Garliavos. Ričardas Kaminickas, 
padėjęs policijos patruliams sulaikyti nusikaltėlį. Berniukas pareigūnams paskolino savo dviratį. Kauno miesto 
vyr iaus ias is policijos v i rš in inkas Algirdas Kaminskas moksleivį apdovanojo padėkos raštu ir t ikru 
policininko-dviratminko šalmu su užrašu ..Policija". Eltos nuotr. 

eilės paskambinau vienu, lai
dos nurodytu, numeriu. Nei 
mano telefonas dėlto ne-
nusičiaudėjo. nei laidos TV 
ekranas nesumirksėjo. Už
registravo, žinoma, kaip 3-jų 
skirtingų žiūrovų nuomonę 
ginčijamu klausimu. Jei būč 
norėjęs pokštauti, galėjau 
..balsuoti" iki pat TV laidos 
pabaigos. 

Tad laikas baigti tiesos 
klastotę nekontroliuojamais 
TV laidų skambučiais. Tai, 
žinoma, nėra įveltas didelis 
pinigas, ir balsai nėra valsty
biniai svarbūs. 

ATIDENGTAS 
PAMINKLAS 

PARTIZANŲ VADUI 

Gegužės 24 d. LGGRT cen
tro atstovai dalyvavo pamink
lo Minaičių k.. Radviliškio r., 
skirto 1949 m. vasario mėn. 
įvykusiam partizanų vadų su
važiavimui, atidengime. 

1949 m. vasario 10-20 d. 
šioje vietoje įvyko visos Lie
tuvos partizanų apygardų ats
tovų suvažiavimas. Tai buvo 
plačiausio masto ir pats reikš
mingiausias posėdis, kuriame 
buvo atstovaujama visų Lie
tuvos regionų partizanų 
junginiams. Jis įėjo į istoriją 
kaip visos Lietuvos partizanų 
vadų suvažiavimas. Pasitari
mai ir posėdžiai vyko Prisi
kėlimo apygardos štabo bun
keryje Minaičių kaime, tarp 
Radviliškio ir Baisogalos. 
Bunkeris šešiems asmenims 
po Stasio Mikniaus klėtimi 
buvo įrengtas 1948 m. spalio 
mon. 

Posėdžiuose oficialiai da-

DŽIAUGIASI NAUJA KNYGŲ SIUNTA 
Š. m. gegužės 28 d. Gar

liavos Juozo Lukšos gimnazi
ja netikėtai sulaukė nuosta
bios dovanos. Gimnazijai įvai
rių knygų, žurnalų anglų bei 
lietuvių kalba, o taip pat įvai
rių kanceliarinių reikmenų 
siuntą iš JAV per Tautos 
fondą organizavo gimnazijos 
rėmėjos dr. Nijolė Bražėnaitė 
ir dr. Rožė Šomkaitė. Gautoji 
literatūra papildys gimnazijos 
biblioteką bei gimnazijoje 
veikiantį Lietuvos ir užsienio 
lietuvių rezistencijos studijų 
centrą. 

Džiugu, kad tokios knygų, 
periodinės literatūros siuntos 
nėra vienkartinės Tautos 
fondo akcijos, remiant gim
naziją. Dr. Nijolės Bražėnai
tės iniciatyva, Juozo Lukšos 
gimnaziją JAV lietuvių Tau
tos fondas yra įsidukrinęs, t.y. 
įsipareigojęs nuolat remti ir 
globoti. Šis fondas yra skyręs 
finansinę paramą kompiute-

lyvavo 8 asmenys: 1. e. BDPS 
prezidiumo pirmininkas J. Že
maitis. 1. e. BDPS Visuome
ninės dalies viršininko pa
reigas J. Šibaila (kartu — Al
gimanto, Vytauto ir Didžio
sios Kovos apygardų įgalioti
nis). BDPS prezidiumo sekre
torius P. Bartkus. L e. Pietų 
Lietuvos srities vado pareigas 
A. Ramanauskas, Tauro apy
gardos vadas A. Grybinas, Va
karų Lietuvos srities štabo 
viršininkas V. Gužas. Prisikė
limo apygardos vadas L. Gri
gonis ir Prisikėlimo apygar
dos štabo viršininkas B. Lie-
sys. 

Nukelta į 6 psl. 

rinei technikai įsigyti, parė
męs moksleivius finansiškai 
ir pan. 

Gimnazija džiaugiasi, kad 
čia veikiančio Lietuvos ir 
užsienio lietuvių rezistencijos 
studijų centro bibliotekos ba
zė sudaryta iš dovanotų moks
linės, informacinės, grožinės, 
periodinės literatūros leidi
nių. Dalis literatūros ir kitos 
paramos gimnaziją ir joje vei
kiantį Rezistencijos studijų 
centrą pasiekė išeivijoje vei
kiančių įvairių fondų dėka. 
Gimnaziją ir jos vykdomą 
veiklą įvairiu laiku yra parė
mę Lietuvių fondas, Tautos 
fondas, Kanados lietuvių fon
das, Į Laisvę fondas bei ne 
vienas JAV, Kanadoje ir 
Australijoje gyvenantis gim
nazijos bičiulis. 

Taigi Garliavos Juozo 
Lukšos gimnazija, padedama 
savo globėjų, gyvenančių ana
pus Atlanto vandenyno, atve
ria moksleiviams platų paži
nimo kelią. Moksleiviai turi 
puikias galimybes čia pat, 
gimnazijoje, studijuoti Lietu
vos, išeivijos bei užsienio 
mokslinę, grožinę, informaci
nę, periodinę literatūrą. Be to 
naudotis gimnazijos Lietuvos 
ir užsienio lietuvių rezistenci
jos studijų centre sukaupto
mis vertybėmis atviros durys 
ne tik gimnazistams, jų moky
tojams, bet ir studentams, 
vietos gyventojams ir visiems 
besidomintiems istorijos tarps
niu, kurio pėdsaką jaučiame 
ir šiandien. 

Vidmantas Vitkauskas 
Nora Pileičikienė 

Mūsų planetoje yra dau
giau kaip vienas milijardas 
rūkančių. Apskaičiuojama, 
kad per būsimuosius 20 m. tas 
skaičius pakils iki netoli 
dviejų milijardų. Daugiausia 
rūkančių yra besivystančiuose 
kraštuose. Pasaulinė svei
katos organizacija apskaičiuo
ja, kad kasmet nuo ligų, susie
tų su rūkymu, miršta netoli 5 
mln. žmonių (apie 70 proc. be
sivystančiuose kraštuose), ir 
šis skaičius ateityje padvigu
bės. 

Net išsivysčiusiuose kraš
tuose, pvz., JAV, rūkančiųjų 
skaičius nemažėja, juo labiau, 
kad į jų eiles nuolat įsijungia 
jaunimas, net vaikai. Nors ci
garečių reklamos jau pora de
šimtmečių uždraustos televi
zijoje bei kitoje žiniasklaidoje, 
didžiosios tabako bendrovės 
atranda būdų ir priemonių 
prisivilioti naujų klientų. Jau
nimas nelabai paiso perspėji
mų, kad rūkymas — trum
piausias kelias į širdies, plau
čių, kvėpavimo takų, vėžio ir 
kitas ligas. Kaip paprastai, 
jauni labiau pasitiki savo jau
nyste, tvirtumu ir įsitikini
mais, kad rūkymas jiems ne 
tik nekenks, bet padės sukurti 
šaunuolišką įvaizdį, kuris ves 
į visokeriopą populiarumą. 

JAV Sveikatingumo de
partamentas nuolat ieško veiks
mingesnių priemonių, kad pa
siektų , jaunąsias ausis" ir 
įtikintų nepradėti rūkyti, o 
vaistų gamintojai jau išvystė 
neblogą verslą, siūlydami įvai
rius lipinukus. kramtomąją 
gumą, piliules ir kitokius pa
galbinius būdus, kurie ..tikrai 
panaikina nikotino įprotį". 

Š. m. gegužės mėnesį Že
nevoje (Šveicarija) Pasaulinė 
sveikatos organizacija sukvie
tė 192 valstybes ir buvo svars
tomi planai, kaip sustabdyti 
rūkymo epidemiją, kuri kas
met nužudo daugiau žmonių 
(ir labai skaudžia mirtimi), 
negu daugelis kraugeriškų 
diktatorių per visą savo vieš
patavimo laikotarpį. Dar ge
rokai prieš šį suvažiavimą di
džiosios tabako bendrovės dėjo 
daug pastangų, ir dar daugiau 
pinigo, mėgindamos užkirsti 
kelią sutarčiai, kurios pagalba 
būtų apkarpomi jų sparnai. 
..Marlboro", „Philip Morris". 
..British American Tobacco" ir 
kitos, besistengdamos įrodyti, 
kad iš esmės jų produktai 
niekam nekenkia, o daugeliu 
atvejų žmonėms, ypač besivys
tančiose šalyse, padeda, dėme
sį kreipė ne į medicinos insti
tucijas, bet į ekonomikos ir 
žemės ūkio ministerijas. Buvo 
tikinama, kad tabako augini

mas ir jo perdirbimas į rūka
lus bei kitus tolygius produk
tus galėtų atnešti įplaukų į 
valstybės iždą. sukurtų daug 
darbo vietų ir dėl to šalyje 
stipriai pakiltų gyvenimo ly
gis. Kad ta pramonė gamins 
ne tik tabako produktus, bet ir 
vis naujus rūkančiuosius, bu
vo nutylima. Apskritai, tabako 
pramonės vadovai net viešose 
apklausose ne kartą įrodinėjo, 
kad nikotinas nėra narkoti
kas, nesukelia įpročio ir rū
kantysis gali cigaretės atsisa
kyti, kada tik panori. Aiškūs 
priešingi įrodymai buvo vadi
nami melu, neigiama propa
ganda besistengiančiu sužlug
dyti tabako augintojus, ciga
rečių gamintojus, pardavinė
tojus, ir atimti iš valstybės iž
do milijardus dolerių, kasmet 
surenkamų už parduotus ta
bako produktus. 

Ši puolimo—gynimosi tak
tika visgi buvo veiksminga, 
nes Ženevos konferencijoje ko
ne iki paskutinės dienos nebu
vo aišku, ar JAV sutiks pasi
rašyti sutartį dėl tabako rek
lamų, pardavimo ir vartojimo 
apribojimo. Tačiau gegužės 21 
d. sutartis buvo pasirašyta. 
Sutartis įsigalios tada. kai vi
sos pasirašiusios 192 valsty
bes ją patvirtins. Tarptautinė 
bendruomenė vis dėlto netiki, 
kad Amerika ir Kinija, dvi di
džiausios pasaulio tabako au
gintojos ir jo produktų gamin
tojos, sutarties nepatvirtins 
(arba patvirtins pačios pas
kutinės). 

Pagal sutartį, visos rūkalų 
reklamos ne tik televizijoje, 
bet apskritai pramogų pa
saulyje, būtų panaikintos, 
trečdalį cigarečių dėžutės pa
dengtų perspėjimas, kad rūky
mas kenkia sveikatai: ant dė
žutės užrašas išvardintų visus 
pridėtinius chemikalus ar pro
duktus. Valstybės taip pat pa
sižada griežtai kontroliuoti 
rūkymą uždarose patalpose, 
įvesti mokyklose pamokas 
apie rūkymo žalą ir skatinti 
suaugusius, kad mestų rūkyti. 

Turėję progą apsilankyti 
Lietuvoje pastarųjų 13 metų 
laikotarpiu arba bendrauti su 
neseniai į šį kraštą atvyku
siais tautiečiais, žino, kad 
rūko ir jauni, ir seni. ir net 
vaikai. Jeigu mes sielojamės 
savo tautos gerove, negalime 
ignoruoti fakto, kad nemaža 
tos tautos dalis lėtu būdu save 
žudo. skęsdama tabako dūmuo
se. Laikas sveikatingumo įs
taigoms. Bažnyčios hierarchi
jai ir mums patiems, kurie tu
rime įtakos giminėms, drau
gams, pažįstamiems, kovoti su 
šiuo tautos genocido būdu. 

PASIŽVALGYMAI IR ĮSPŪDŽIAI 
JUAN RIMŠOS-PINTOR LITUANO 

PĖDSAKŲ IEŠKANT 

Nr.31 J. M. DUNDURAS 

Bet Bolivijoje jis žmonos 
neturėjo. Po antro gurkšnio 
žemu. konspiraciniu tonu Val
da manęs paklausė, ar žinau, 
kad Brazilijoje gyvena Rimšos 
duktė. 

..Capuchino" puodukams 
ištuštėjus ir mums išsiski
riant. Valda man padavė voką 
su ..Xerox" kopija jame. Sakė, 
jog tai yra dar vienas laikraš
čio straipsnis apie Rimšą iš jo 
archyvo. Rytoj jis pats neturės 
laiko, bet pas mane j viešbutį 
atsiųs savo draugą, ir jis mane 
supažindins su buvusia Rim
šos šeimininke, su jos namu. 
kuriame Rimša gyveno. 

Laukdamas rytojaus apsi
lankymo pas Rimšos šeimi

ninkę, dairiausi kokios nors 
vakarinės kultūrinės pro
gramos. Bolivijos žiema (mūsų 
vasara) yra. bent man. mėgs
tančiam daug dairytis, fo
tografuoti, geriausias laikas 
keliauti Bolivijoje. Dienos yra 
saulėtos ir, išskiriant pietinį 
Amazonės baseino regioną 
Pando ir Benį provincijose ir 
Sant Cruz de la Sierra. oras 
yra vėsus, vakarais kai kur 
net šaltokas, lietus labai ro
tas. Tai yra kultūrinio sezono 
laikotarpis, miestuose vyksta 
festivaliai, karnavalai, paro
dos ir koncertai, ruošiami La 
Casa de la Cultura įstaigų. 
Padaugėja turistų, sujuda, su-
rokuoja ir suraliuoja vakari
nis, naktinis, visanaktinis ir 

parytinis pasilinksminimų pa
saulis. Lotynų Amerikoje, 
ypač didesniuose miestuose, 
madinga kultūrinė ir snobinė 
„Cercle Francaise" draugija 
dažnai ruošia kultūrinius 
renginius, aukštokai pakeltos 
nosiems atmosferoje propa
guojančius prancūzų muzikos, 
meno. literatūros, kinemato
grafijos ir dramos apraiškas. 
Ypač dinamiškai „Cercle 
Francaise" reiškiasi artėjant 
„Quatorsieme Juliet" — liepos 
keturioliktai prancūzų revo
liucijos šventei. Vakare, nepa
jėgdamas atsispirti vilionei, 
artėjančią Bastilijos dieną pri
siminiau apsilankymu viena
me vokaliniami1 rečitalyje. Tai 
buvo savo laiku žinomos so
listes tonsilių ventiliacija, pa
lydėto škotiško taupumo ploji
mais. 

Jau tapo aksioma, kad 
dviejų sceninio meno šakų 
atstovai — baleto šokėjai ir 
dainininkai — yra abejingi 

nuomonei, jog jų meninės kar
jeros viršūnė jau yra likusi 
toli. vos įžiūrimoje praeityje. 
Kaip visada ir visur, dalelė 
publikos būna apžavėta, „aud
ringomis katutėmis" reikalau
ja ..bis". Ir ne visada visi jie yra 
solisto draugai ar giminės. 
Kažkokia viena mano pažįsta
ma ponia, galbūt truputį eks
centriška, bet labai kritiška ir 
negailestinga pretenzingiems 
scenos menininkams, turėjo 
paprotį į jai įtartinus spektak
lius ar koncertus atsinešti cit
riną, kaip ji sakydavo .Just in 
case" tikslu. Mėgdavo sėdėti 
arčiau scenos ir savo nuomone 
reikšti demonstratyviu, lyg ir 
nekaltu citrinos čiulpimu. pa
lydimu atitinkamos veido iš
raiškos, jei scenos pasiūla ne
užsitarnaudavo jos palanku
mo. 

Lyginant su tuo. kas kar
tais gali atsitikti, citrininė kri
tika nėra jau toks tragiškas 
įvykis. Klausantis tos „Cercle 

Francaise" solistės man prisi
minė nelinksmas reginys, tie
siogiai liečiantis tūlą solistą. 

Prieš keletą metų šiauri
niame Ekvadore Aguarico upe 
man grįžtant samdytu laivu iš 
ekspedicijos pas Kofan indė
nus, mano kompanionui, tame 
pačiame asmenyje ir laivinin
kui, vertėjui ir virėjui, pasi
kartojo maliarijos ataka ir tu
rėjom sustoti artimiausiame 
pakrantės kaimelyje. Abiejose 
dulkino kaimelio kelio pusėse 
keliolika namelių svilo ekva-
toriniame karštyje — pusiaujo 
linija ėjo vos keliolika kilo
metrų j šiaurę nuo mūsų. 
Žinoma, nei paprasčiausios už
eigos, kur butų buvę galima 
patalpinti tame karštyje iš šal
čio drebantį mano laivininką. 
nebuvo. Bet buvo nedidele 
krautuvėle su pora suolų, pla
čia pastoge ir prijaukinta žalia 
papūga, tupinčia ant skersinio 
pastoges pavėsyje Su krautu
vininke po pastoge sustūmę 

suolus, mano laivininką pagul
dėme, bet ne tiesiai po papūga. 
Iš laivo atsinešęs antklodes jį 
apklojau, daviau Lariam tab
letę ir. galvodamas apie ne
aiškų kelionės tęsinį, dairiausi 
aplink, kur galėčiau gauti ko
kio vėsaus gėrimo, gal kavos, o 
gal ir lėkštę „Krikščionių ir 
maurų". Paskutinį kartą jų 
ragavau jau senokai, dar San
ta Cruz. Priešingoje kelio 
pusėje buvo matyti nedidelis, 
vienaaukštis, lentinės struk
tūros namas su didoka, stul
pais paremta aukšta priekine 
pastoge ir keletu ant suolų 
sėdinčių žmonių. Iš tolo atro
dė, jog tai galėjo būti savo rū
šies pakeles restorano ir užei
gos kombinacija minimalioms 
upe keliaujančiųjų gastrono-
minėms užgaidoms patenkin
ti Priartėjęs išvydau įdomų 
vaizdą: ilgos ir plačios pasto
ges pavesiu kairėje, prie vien
intelio stalo du jauni blondinai 
— vyras ir mergina — valgė 

„Krikščionis ir maurus". Cent
re stovėjo senas, karščio, vėjų. 
dulkių ir lietaus matęs bilijar-
do stalas. Dešinėje ant suolo 
sėdėjo keturios suvargusios, 
liūdnos moterys. Jų priekyje, 
ant plikos žemės, gulėjo pa
prastas, aiškiai netuščias, iš 
lentų dėžės forma sukaltas 
juodai dažytas karstas, aplin
kui apstatytas baltom, degan
čiom žvakėm. Čia pat, netoli 
karsto, saugodamiesi, kad de
gančios žvakes neuždegtų jų 
kelnių, pora vyrukų žaidė bili-
jardą. Ilgai žiūrėjau į šį ne
jaukų, liūdesio ir abejingumo 
kupiną vaizdą ir man piršosi 
mintis, jog jame yra kažkas 
tragiško — lyg įžangine scena 
iš kokio nors egzotiško charak
terio romano ar tropinio avan-
tiūrinio filmo scenarijaus, vys
tančio atsakymą į klausimą: 
kas yra tie du šiaurietiški 
blondinai. 

Bus daugiau 
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SANKT PETERBURGUI — 300 
METŲ 

Sankt Peterburgas, buvęs 
Leningradas, švenčia 300 me
tų jubiliejų. Rusijos caras Pet
ras I — šio miesto įkūrėjas, 
statytojas, gal pirmasis Rusi
jos istorijoje tikrai ir konkre
čiai susidomėjo Vakarų Euro
pa, plačiau prasivėrė į ją lan
gą. Nesibodėdamas jokio dar
bo, Olandijoje ir Anglijoje mo
kėsi laivų statybos, navigaci
jos, inžinerijos, technikos da
lykų. Domėjosi artilerija, tiltų 
statyba. Ne tik pats domėjosi 
— siuntė jaunus Rusijos žmo
nes mokytis šių dalykų. Tie
sa, dvaro rūmų gyvenimu do
mėjosi mažiausiai. Jis pirma
sis pamėgino sueuropinti 
tautiečius, ėmėsi įvairių re
formų. Pats visiems žymiau
siems Rusios bajorams žirklė
mis čirkštelėjęs per jų ilgiau
sias barzdas, pareikalavęs 
pasikeisti ir aprangą. Ko ge
ro, jei ne Petras I, Rusijoje 
dar ilgai vyrai būtų dėvėję 
aprangą, panašią į šiandieni
nę arabų. Jis buvo tikras cari
nės Rusijos mūsų laikų Gor
bačiovas ir jo laikotarpį isto
rikai drąsiai galėtų įvardinti 
'perestroikos' laikotarpiu. Pet
ras I turėjo ambiciją įsitvir
tinti Baltijos jūroje, kad Rusi
ja turėtų savąjį langą į pa
saulį. Dar tryliktojo amžiaus 
pabaigoje, keturioliktojo pra
džioje. Nevos žiotyse vietovę 
buvo nusižiūrėję švedai ir pa
statę Landskrono koloniją. 
Petras I užėmė šią koloniją, 
pradėjo naujo miesto statybą. 
1712 m. perkėlė sostinę iš 
Maskvos ir miestas sparčiai 
ėmė augti, vėliau su pertrau
komis, palaipsniui tapo kul
tūros, švietimo, politiniu cen
tru. Šiuo metu tai antras pa
gal dydį Rusijos miestas. 

Miesto istoriją daugumas 
vienaip ar kitaip žinome, tad 
tik trumpai prisiminkime, jog 
šiame mieste prie Nevos upės, 
vyko svarbiausi Rusijos poli
tinio gyvenimo, perversmų 
įvykiai: 1825 metų dekabristų 
sukilimas. 1905 popo Gapono 
taiki demonstracija, nusine
šusi per tūkstantį žmonių 
aukų. na, ir paskutinės dvi 
1917 metų rusų revoliucijos, 
iš esmės pakeitusios valdan
čiąją santvarką ir pradėjusios 
naujos, bolševikinės diktatū
ros erą. 

Tiesiog pelkėse ir salose 
gimęs, miestas žavi daugelį 
pasaulio žmonių taisyklingu 
miesto išplanavimu — trys pa
grindinės gatvės su svarbiau
siuoju Nevos prospektu, — 
spinduliais susieina į Admi
raliteto rūmų špilių (bokštą) 
su smaigaliu, panašiu į adatą, 
kuris savaip ir seniai tapo 
miesto simboliu. Peterburge 
vyrauja europinė, klasikinė 
architektūra. Miestą projekta
vo, statė žinomi Italijos. Pran
cūzijos architekt"!. Rastrelli 
(Aleksandro kolona), Trezzim, 
bei savi, Rusijos, mokslo žinių 
sėmęsi užsieniuose. Daug 
puikių skulptūrinių akcentų. 
Architektas Rastrelli sukūrė 
įspūdingą Aleksandro koloną, 
nuostabūs Ermitažo rūmai. 
Petro I skulptūra. Isakijaus 
soboras su auksuotu kupolu, 
kuriame sovietiniais laikais 
buvo įkurtas ateizmo muzie
jus ir daugelis kitų įžymybių 
mieste - pamipkle. Ne vie
nas ir ne du žymiausi Rusijos 
poetai, rašytojai skyrė savo 

kūrybą šiam miestui. Alek
sandro Puškino veikalas — 
„Varinis raitelis", kaip ir rai
telio skulptūra — paminklai, 
skirti Petrui I. nugalėjusiam 
švedus. Netoli esanti Petro
pavlovsko tvirtovė ir Žiemos 
rūmai, buvusi caro rezidenci
ja, su nuostabiu skulptūrų 
parku ir fontanėliais — siur
prizais, puikiu Samsono ir 
Dalilos fontanu, kurio srovė 
siekia 80 metrų aukštį. 
Netoliese yra ir Puškino mies
tas arba Carskoe selo — carų 
kaimas, kuriame buvo caro 
šeimos vasaros rezidencija. 

tiek noras įsiamžinti, kiek pa
vydas ir nevisavertiškumo 
kompleksas. Tik ligoniai ir 
nevykėliai gali kėsintis į meno 
kūrinius. Muziejininkas iki 
šiol negalįs suprasti ir B. Mai-
gio poelgio motyvų: „Jei tu 
net ir nemėgsti santvarkos ar 
vyriausybės — kuo dėtas pa
veikslas? Juk jis priklauso vi
sam pasauliui, kartu ir Lie
tuvai". „Lietuviams aš nejau
čiu nieko pikta — negalima iš 
vieno žmogaus spręsti apie 
tautą", — sakė Ermitažo — 
vieno didžiausių pasaulio mu
ziejų — restauratorius Jev
genijus Gerasimovas. Šis 66 
metų vyriškis apie savo san
tykį su lietuviais prabilo neat
sitiktinai. Jis kartu su kitais 
trimis specialistais dvylika 
metų dirbo, kad būtų išgelbėta 
B. Maigio sužalota „Danajė". 

Į ekspozicijų salę paveiks
las buvo sugrąžintas 1997 me
tais ir dabar yra vienas labiau
sia lankomų Ermitažo eksponatų. 

B. Maigiui, kuris kėsinosi į 
„Danaję", buvo atliekama psi
chiatrinė ekspertizė. Konsta
tuota, jog jis sergąs lėtine 
šizofrenija ir negalįs atsakyti 
už savo veiksmus. Tokia diag
nozė išgelbėjo vyrą nuo grė-

dažų sluoksnio dalies. Specia
liai „Danajei" restauruoti pa
gal senovinius receptus buvo 
pagaminti labai brangūs balti 
dažai. Iš Anglijos buvo gauta 
dažų be dirbtinių dažiklių. Šių 
dažų paletė beveik nesiskyrė 
nuo tos, kurią turėjo Remb-
randtas. Restauratoriai nau
dojosi ir iš Omsko parsisiųsta 
tikslia „Danajės" kopija, todėl 
visada galėjo pasitikrinti 
vietas, kuriose dažai originale 
buvo sunaikinti. 

Užrašas po paveikslu lako
niškai skelbia, jog „1985 me
tais maniakas paveikslą api
pylė sieros rūgštimi ir į jį dūrė 
du kartus". Maniako vardas 
ir tautybė nenurodoma. 

LIETUVIAI PETERBURGE 

Savaip su Peterburgu susi
jusi ir lietuviškoji visuomenė. 
Čia dar prieš Pirmąjį pasau
linį karą buvo gausiausia 
lietuvių kolonija (apie 25,000), 
o karui prasidėjus, jų kone 
padvigubėjo. Beje, karui pasi
baigus, dalis lietuvių sugrįžo 
Lietuvon. Kai Lietuva 1795 
metais buvo trečią kartą pada
lyta, Vilniaus kultūrinis gy
venimas labai nusilpnėjo, o po 

Vandens ir muzikos fiesta, vykusi prie Peterhofo tvirtovės, švenčiant Sankt Peterburgo 300 metų jubiliejų. 
Nuotr. AP. 

Garsūs Jekaterinos rūmai, 
suprojektuoti ir statyti arch. 
Rastrelli, o Aleksandro — 
arch. Quanzengi. 

ERMITAŽAS 

Viena* garsiausių ir gau
siausių pasaulio meno mu
ziejų yra Peterburgo Ermita
žas. Pradžią davė Jekaterina 
II, 1765 metais pastatydinusi 
Mažuosius Žiemos rūmus, 
kuriuose buvo įkurtas carų 
brangenybių muziejus. Vėliau 
muziejus buvo plečiamas — 
perstatomas, kurio galutinį 
variantą suprojektavo ir pa
statė L. von Klenze. Jame 
gausu vos ne viso pasaulio 
garsiausių dailininkų paveik
slų originalų. XX amžiaus 
pradžioje Ermitaže jau buvo 
40 Rembrandt, Van Dyck, 
Raffaelio, Rubenso, Jan van 
Eyck. Botticelli, nemažai im
presionistų bei kt. Savaip su 
Ermitažu susijęs lietuvis Bro
nius Maigis, kuris 1985 me
tais Ermitažo muziejuje su
niokojo žymaus XVII amžiaus 
flamandų dailininko Remb
randt van Rijn paveikslą 
..Danajė". Psichikos ligoniu 
pripažintas, B. Maigis šiuo 
metu specialiame pensionate, 
užsienio specialistų pripažin
tu vienu geriausių, ramiai 
dienas leidžiantis Lietuvoje, 
protestuodamas prieš esamą 
santvarką, apipylė Ermitažo 
šedevrą „Danajė" sieros rūgš
ties tirpalu ir du kartus dūrė 
peiliu. f>mitažo direktorius 
Michailas Piotrovskis spaudo
je B. Maigi yra pavadinęs He-
rostratu — graiku, kuris, siek
damas išgarsėti, rV amžiuje 
prieš Kristų padegė Artemi
dės šventyklą, vieną iš sep
tynių pasaulio stebuklų. Ge
riausias atpildas herostra-
tams esąs visiška jų užmarš
t į . Anot M. Pmtrovskio, tokį 
žmogaus elgesį diktuoja ne 

susiu dvylikos metų kalėjimo. 
Laisvėje B. Maigys atsidūrė po 
ketverių metų, praleistų SSRS 
vidaus reikalų ministerijos 
specialioje psichiatrinėje ligo
ninėje Černiachovske. Ten 
KGB izoliuodavo nuo visuo
menės sovietų valdžiai pavo
jingus sveikus asmenis, kurių 
dėl vienokių arba kitokių poli
tinių priežasčių nenorėta teis
ti. Viešai tada buvo skelbia
ma, jog B. Maigj nusikalsti 
pastūmėjo seksualinis nesusi
valdymas, matant apnuogin
tos moters kūną. Iš pradžių 
restauratoriai kelias valandas 
pylė vandenį ant paveikslo, 
plaudami sieros rūgštį. 

Vėliau pusmetį „Danajė" 
buvo konservuojama — tvirti
namas drobės gruntas ir dažų 
sluoksnis. Dvejus metus tru
ko siero rūgšties sukeltų ap-
varvėjimų šalinimas. Tik 1987 
m. pabaigoje imtasi atkurti 
pažeistas paveikslo vietas. 
Restauratoriai svarstė tris ga
limybes. Jie galėjo sutvirtinti 
..Danajės" gruntą bei dažų 
sluoksnį ir paveikslą perduo

ti į saugyklas nė nepabandę 
ką nors atkurti. Visiškai su
naikintas vietas buvo galima 
nutapyti iš naujo. 

Valstybinė komisija parin
ko trečią variantą — nutarta 
nieko netapyti ten, kur sieros 
rūgštis sunaikino ištisus pa
veikslo plotus, tačiau šiek tiek 
koreguoti vietas, kurias gali
ma atkurti. Tuo buvo siekia
ma išsaugoti, nors ir pažeistą, 
bet paties autoriaus tapybą. 

Restauratorių aliejiniais 
dažais atliekamas kūrinio 
spalvų tonavimas nuo origi
naliosios Rembrandto tapybos 
buvo atskirtas lako sluoksniu. 
Tai leistų bet kada lengvai 
pašalinti naujuosius spalvi
nius priedus, ir paveiksle vėl 
liktų tik tai. ką buvo sukūrusi 
Nyderlandų genijaus ranka, 
aišku, jau be sunaikintosios 

1831 metų sukilimo uždarius 
universitetą (1832), miestas 
liko provincijos kampeliu. XLX 
amžiaus viduryje Peteburge 
apsigyvena nemažai žmonių 
iš Lietuvos kaimo (nederlius, 
badas), ir dirba paprastus 
darbininko darbus — tarnai
tės, vežikai, kiemsargiai arba 
amatininkai — batsiuviai, siu
vėjai, amžiaus pabaigoje 
Peterburgas daugėja lietuviais 
inteligentais. Peterburgas Lie
tuvai tampa kultūriniu cen
tru. Į Peterburgo universitetą 
Simonas Daukantas nukeliau
ja, uždarius Vilniaus univer
sitetą. Ten mokosi ir daug 
būsimųjų Lietuvos šviesuolių. 
Tai dažniausiai studentai, at
vykę mokytis, neretas iš jų ir 
pasilieka čia, gavę valdišką 
tarnybą. Beje. nemaža i jaunų 
žmonių dirba ir Putilovo plie
no gamykloje, kurioje 1911 
metais įkuriama švietimo 
draugija „Aušra". 

XIX a. antroje pusėje, po 
1863 metų sukilimo, už
draudus lietuviškus rašmenis 
ir prasidėjus knygnešių laiko
tarpiui, vis labiau ir labiau 
bunda tautiškumas. Lietuvos 
kaimo klojimuose vis dažniau 
susiburia jaunimas, užtrauk
damas skambesnę lietuvišką 
dainą, suvaidindamas kokią 
komedijinę scenelę iš kaimo 
gyvenimo. Po truputį vystosi 
klojimo teatras. Tuo tarpu 
studentija, tiek Peterburge, 
tiek kituose užsienio miestuo
se, kaip Varšuvoje ar Leipzige, 
net Paryžiuje, kuria mažas 
lietuviškas studentų draugi
jas, kurių pagrindinis tikslas 
— savišvieta. Labdaros drau
gija, įsikūrusi 1892 metais Pe
terburge, buvo pirmoji vieša ir 
valdžios patvirtinta „Lietuvių 
ir žemaičių labdaringoji'" drau
gija su pirmuoju pirmininku 
P. Vileišiu. Jos tikslas — šelp
ti neturtingus studentus. 
Lėšų sutelkimui buvo renka

mas nario mokestis, aukos, 
rengiami lietuviški vakarai , 
koncertai. Iš šios draugijos 
paramos sulaukė kompozito
rius Mikas ir solistas Kipras 
Petrauskai bei kiti jauni, talen
tingi, kompozitoriai. Ši drau
gija, atgavus lietuvišką spau
dą (čia daug nusipelnė P. Vi
leišis), leido lietuvišką laik
raštį. Didelė lietuvių kolonija 
Peterburge rengė vaidinimus, 
koncertus, lietuviškus vaka
rus, kurie nemažai įtakojo 
tautiniam susipratimui. Bū
tent Peterburge 1892 metais 
buvo pastatytas pirmasis „Ame
rika pirtyje" spektaklis, čia 
1903 metais įvyko pirmosios 
Miko Petrausko lietuviškos 
operetės „Kaminkrėtys ir ma
lūnininkas" premjera. Dirbo 
daug iškilių lietuvių aktorių, 
kurie vėliau, paskelbus nepri
klausomybę, grįžo Lietuvon, 
kaip P. Kubertavičius, Ona 
Kurmytė, Tefa Vaičiūnienė, 
Elena Žalinkevičaitė — Pet
rauskienė, režisieriai J . Vaič
kus, Konstantinas Glinskis ir kt. 

Peterburge gyveno ir kūrė 
nemažai lietuvių dailininkų. 
Tuo metu garsiausias buvo 
nuo Anykščių Dabužių kaimo 
kilęs scenos dekoratorius, 
meistras Mstislavas Dobužins-
kis, Paulius Galaunė, Kaje
tonas Šklėrius, Pranas Rimša, 
Adomas Varnas. 

Peterburgan atvyksta ir 
M. K. Čiurlionis, kurį globoja, 
padeda surengti parodą M. 
Dobužinskis. Būtent, dalyva
vimas rusų dailininkų paro
doje, atveria Čiurlionį pasau
liui. Gaila, kad trumpas daili
ninko gyvenimas, ne tur tas , 
neįgalėjo pristatyti kūrybos 
darbų dar platesniam pasau
liui. 

Peterburge nemažai lietu
vių moksleivių gimtąją kalbą 
galėjo tobulinti išrūpintose 
lietuviškose pamokose Šv. Je
katerinos gimnazijoje. 1912 m. 
Vasilijaus saloje įsikuria lie
tuviška dviejų klasių pradžios 
mokykla. 

Lietuviškų pėdsakų pilna 
ne tik Peterburgo kultūrinia
me gyvenime, lietuviai daly
vavo ir politiniame gyvenime. 
Sutinkame lietuviškas pavar
des dūmos, senato, pašto, caro 
raštinės ir universiteto dar
buotojų tarpe. 

Sovietiniais laikais nema
ža lietuvių studentų studija
vo Peterburgo universi tete . 
Civilinės aviacijos ins t i tu te 
(ne tik prezidentas R. Paksas), 
Kultūros institute ir kitose 
aukštosiose mokyklose. Daug 
ekskursijų vykdavo aplankyti 
šio miesto įžymybes. Ermi
tažas, Rusų dailės. Kraštoty
ros muziejai. Petropavlovsko 
Monetų rūmai, Peterhofo tvir
tovė ir pats miestas su dau
gybe skverų, skverelių prie 
Nevos, o kur dar Marijos 
teatras, garsusis Kirovo var
do teatro baletas, garsūs re
žisieriai, sukūrę spektaklius 
— legendas, štai dėl ko nieka
da netrūkdavo turistų šiame 
mieste. Ir patys žmonės savo
tiškai skyrėsi nuo maskvėnų 
— buvo žymiai mandagesni, 
paslaugesni. Ilgai dar buvo 
išlikusi senosios rusų inteli
gentijos dvasia. 

300 metų sulaukusį mies
tą ką tik aplankė ir sveikino 
Europos ir Amerikos valstybių 
prezidentai. Miestas atjaunė
jęs, išgražėjęs, sveikino, pasi
tiko įvairiais renginiais, paro
domis muziejuose. Po dvide
šimties metų a tkaklaus ir 
kruopštaus darbo atvėrė duris 
„Gintaro" kambarys, kuris, ka
rui baigiantis, buvo išardytas 
ir sprunkančių vokiečių suspė
tas išsivežti. Kur paslėptos 
dėžės su gintaru — tik spėlio
jama. O atgimęs „Gintaro" 
kambarys — malonus pasi
ganymas ir akims, ir sielai. Juo
lab, lietuviai nemažai prisidė
jo, kad kambarys atgimtų. 

Iš savo prisiminimų bei 
pasinaudota liet spauda 

Ligija Tautkuvienė 

MANO TĖČIUI 

Prisimenu tą laiką, kai aš buvau maža, 
Kai bėgau, rankeles ištiesus, Tėvelį šaukdama. 
Kaip buvo man smagu ir Tu buvai šalia, 
Kai glostei man galvelę ir juokinai mane. 

Atsimenu tą laiką, kai Baltijos banga, 
Šalta, gaivi, viliojanti gaudydavo mane. 
Atsimenu, kai pajūry mes spardėm kamuolį drauge, 
Kai statėm smėlio pilį, saulėlydį lydėjom vakare. 

Atsimeni, kai krintant snaigėm, mes džiaugėmės žiema? 
Kai Vingio parko pušys viliojo mus „ateikit čia"! 
Rogutės, slidės ir pačiūžos, kalneliai, pusnys, čiuožykla... 
„Tėveli, dar pabūkim", — maldaudavau Tave. 

Ar, metai bėga, nesustoja — užaugo jau Tava dukra 
Ir liko tik prisiminimuose mergaitė ta maža, 
O meilė Tau, Tėveli, išliko ta pati — karšta, 
Nes Tu esi tik vienas ir meilė bus Tau amžina! 

Raminta Vosyliūtė 

SU TĖVO DIENA! 

Birželio 15-oji — Tėvo diena. Sveikiname visus tėčius, 
tėtukus, tėvelius, tėvus ir senelius! Būkite sveiki ir mylimi, 
būkite geri savo vaikams! 

DAR RINKIMŲ TEMA 
Ejo, praėjo rinkimai, vieni 

patenkinti , kiti — mažiau. 
Šiandien tarybą sudarys dau
giausia išeivijos žmonės, ge
rokai vyresnio amžiaus. Lai
kas bėga greitai, gretos retė
ja, naujais nepasipildo. Kokia 
ateitis tokios tarybos, Lietu
vių Bendruomenės? Gal ir vi
sai užges, gal dar veiks. Ką 
gali pasakyti naujesnio, švie
žesnio tose pačiose sultyse be-
verdantys, naujų idėjų nepatei
kiantys žmonės, norintys bū
ti ir jau tapę tarybos nariais? 
Kokiomis idėjomis pritrauks 
neseniai atvykusiuosius? Gau
name nemažai laiškų, pasiū
lymų susikurti naują, trečio
sios bangos žmonių bendruo
menę. Asmeniškai nepritariu 
šiam sumanymui, nes išsiskir
ti visada suspėsime, reikia mė
ginti ir mėginti būti kartu. 

Atmeskime saujelės išeivi
jos žmonių — antruoju trau
kiniu atvykusiųjų tautiečių, 
kurie negatyviai mums nusi
teikę. Juk yra daug puikių, 
tiesa, neaktyvių, antrosios 
bangos žmonių, kurie nuo
širdžiai džiaugiais ir palaiko 
neseniai atvykusiuosius — 
trečiosis bangos traukinys rie
da pirmyn — kuriasi įvairūs 
nauji, kaip sako Br. Nainys, 
'dariniai ' — parduotuvės, 
siuntinių persiuntimo, mašinų 
pardavimo ir jų remonto, na
mų apdailos, remonto ir kt. 
Vis daugiau ir daugiau trečio
sios bangos žmonių skelbia 
savo paslaugas namų par
davime, apdraudoje, medicin-
je ir 1.1. Lituanistinės mokyk
los didėja ne tik trečiosios 
bangos vaikais, bet ir mokyto
jais, turinčiais pedagoginį iš
silavinimą, meno saviveiklos 
kolektyvai pasipildo mūsų 
bangos žmonėmis taip pat. 
Šiandien nebeveiktų nė vie
nas dramos sambūris, jei ne
būtų, kaip teigė vienas išeivi
jos teatro veteranų, 'šviežie
nos iš Lietuvos', ko gero, už
gestų ir opera. 

Apskritai, nuo pat pradžių 
organizuojant rinkimus, rei
kėjo pagalvoti apie vietų pro
porciją taryboje, skiriant, tar
kim, jei ne pusę vietų, tai bent 
trečdalį trečiosios bangos at
stovams. Tada, norėčiau tikė
ti ir, balsavimas vyktų kitaip, 
ir rinkėjai daugiau pasitikėtų. 
Ko gero dar galiojantys LB 
vadovaujančių organų žmonės 
turėtų permąstyti tarybos 
sudėtį ir kooptuoti ar įtraukti 
kandidatų sąrašuose likusius 
trečiosios'bangos žmones, taip 
pat padėdami patys sau tęs
tinumo prasme. Aišku, jei 
kam nors dar rūpi bendradar
biauti, paeiti kelio atkarpą 
kartu. JAV LB krašto valdy
ba ar taryba yra visuomeni
niai organai, tad sprendimai 
turėtų būti lankstūs ir tarnau
ti visų mūsų interesams. 

Nenorėčias įžeisti Romual

do Kriaučiūno, bet šiek tiek 
kitoks interviu nei „Naujoji 
JAV LB taryba bus įvairi!" 
(„Draugas", 2002 m. birželio 4 
d.) turėjo būti gerokai prieš 
rinkimus, kad suteiktų pla
tesnę informaciją rinkėjams, 
o dabar, kaip jau ir šaukštai 
po pietų... Kokią čia jau įvai
rovę suteiks tik tie keturi iš 
trečiosios bangos... 

Redakcija gavo per tris
dešimt laiškų rinkimų tema. 
Daugelio mintys kartojasi, to
dėl spausdiname tik dalį iš
traukų iš gautų laiškų. 

Ligrja Tautkuvienė 

(...) Jei atvirai, tai aš neti
kiu rinkimų rezultatais. Ne
manau, kad trečiai bangai pri
klausantys jau žinomi ir veik
lūs žmonės nebuvo išrinkti, 
vien aš žinau ne mažiau dešim
ties, kurie specialiai vyko bal
suoti ir balsavo už trečiosios 
bangos žmones. Netikiu. (...) 

Birutė K., Čikaga 

(...) Tiktai turėjo būti ki
taip, nes žmonės nežinojo, kas 
ties kandidatai, jiems pavar
dės nieko nesakė. Turėjo būti 
kiekvieno kandidato trumpas 
aprašymas su nuotrauka. Tik 
apie Rūtą Kuncienę perskai
čiau. O kur kiti? NJJ. 

(...) Rinkimų biuleteniuose 
daug sumaišties. Išvis jei tai 
galima vadinti sumaištimi, 
gal, skambių žodžių vengiant, 
buvo per daug vietos įvairiems 
papildomiems sprendimams, 
jau nepriklausomiems nuo bal
suotojų... Jei Čikagoje ir apy
linkėse balsavo tik apie 500 
žmonių, kodėl tik po dviejų 
savaičių paskelbti rezultatai? 

Jaunimo centro balsavimo 
komisijoje sėdėjo vien labai 
vyresnio amžiaus žmonės, ne
buvo nė vieno tečiosios ban
gos žmogaus, o juk kandida
tavo ir jie. 

Ateityje reikia rinkimų 
biuleteniuose palikti skiltį 
prie kiekvienos pavardės su 
„taip" arba „ne" Tada neliks 
vietos įvairiems spėliojimams 
ir bus daugiau pasitikėjimo. 
Be to, rinkimų biuleteniai tu
ri būti kažkaip sužymėti, kad 
nebūtų suinteresuotųjų pa
keisti ar pan. 

Sakau atvirai, rinkimų re
zultatais esu nepatenkintas ir 
netikiu jais. Jonas D..IL 

(...) Kai „dypukai" kviečia 
būti kartu, kviečia dalyvauti 
jų renginiuose, baliuose ar lo
terijoje, vis girdi: mes visi kar
tu, mes turime būti kartu. 
Rinkimai parodė, kad jie visai 
nenori mūsų. Išskyrus kuni
gėlį, kiti veiklūs ir jau įrodę 
savo darbais lietuviams ar 
lietuvybei, pasirodė nereikalin
gi. Matyt, kad ne ta plaukų 
spalva (...). 

Vaclovas Liepa. Čikaga 

mailto:biciulyste@aol.com
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M A Ž I E J I 
SKAITOVAI 

Daumantas Cibas 
(1907 - 1 9 8 2 ) 

Daumantas Cibas - peda
gogas, fotomenininkas, tauto
dailininkas, gimęs Lietuvoje, 
Ančiškiuose (dabar Biržų 
r a j j . 1965 m. išleido litera
tūrinę pasaka-apysaką „Žai
žaras". Joje liaudies pasakų 
motyvais vaizduoja stipruolį 
ir narsų kalvio sūnų Žaižarą, 
kuris klajodamas po pasaulį 
ieško laimės ir grumiasi su 
blogiu - vaduoja žmones iš 
valdovų priespaudos. Nepa
pras ta i t u r t ingas pasakos 
žodynas, skambi ir lengva 
kalba sudomins mažąjį 
skaitytoją. Siūlau paskaityti! 

Žaižaras 
(pasaka mažiems, 
teisybė dideliems) 

Toli toli, tarp miškų, kal
vio namuose, augo berniukas, 
vardu Žaižaras. 

Nubėgęs į kalvę išplėtęs 
akutes žiūrėdavo į aukštyn 
skriejančias, verpetais besisu
kančias žiežirbas. Prisispyręs 
prašydavo tėvo kalti vis stip
riau, kad iš karštos geležies 
sproginėtų daugiau kibirkščių. 

Bet tėvas dažnai būdavo 
pavargęs, ir kibirkštys iš po jo 
plakto ne visuomet lėkdavo 
toli. Todėl kartą Žaižaras 
tarė: 

- Kai aš būsiu toks dide
lis, kaip tėvelis, aš nekalsiu 
plakto bakst babakšt, bet kad 
trenksiu, tai žiežulės iki de
besų nulėks, su žvaigždėmis 
susimaišys, o balsas dundės 
kaip š imtas , š imtas ir dar 
šimtas perkūnų! 

- Oi, oi, oi, koks tu būsi! -
stebėjosi kalvis. - Gerai . Auk, 
stiprėk. Būk, kaip sakai . Ai, 
sūnau, jei žmonės darytų, ką 
jauni būdami troško, gyveni
mas žibėte žibėtų. 

- A š taip darysiu, - a t sakė 
sūnus. - Pamatysi , ka ip aš 
kibirkštinsiu! 

Kaip sekėsi Žaižarui, ka ip 
j is augo didelis, sveikas ir 
stiprus, sužinosite perskai tę 
šią, t ikrai labai įdomią pa
saką. 

ABC PATIEMS 
MAŽIAUSIEMS 

P 
Pelytė ruošiasi į Marsą -
Pakils padangėn raketa, 
Prie diržo riša parašiutą, 
Peliukų lydi palyda. 

Raidelę P, vaikučiai, iš
moksi te ka r tu su D a n u t ė s 
Lipčiūtės-Augienės k e t u r 
eiliu. Sėkmės! 

^tiftAS- % 

PATARLĖS, 
PRIEŽODŽIAI, 

POSAKIAI 

Tėvas vaiką viena r anka 
baudžia, ki ta glaudžia. 

Tėvas žino, kur kviečius 
sėti. 

Ką tėvelis sudėjo dūsau
damas , sūnelis praleido kly
kaudamas . 

Kas neklauso tėvo vaike, 
t am ir duonos duot nereikia. 

Koks tėvelis, toks sūnelis. 
Našlaičių tėvelis - ąžuolo 

kryželis. 
Neik su tėvu bičiuliaut, 

nei su velniu obuoliaut. 
Nelaimingas tėvelio sūne

lis, kurs nepašėrė sau žirgelio. 
Nupirks tėvelis skrynelę, 

ašarė lėm rašytą, žodeliais 
užrakytą. 

Po tėvo gyvos galvos vai
kai apsigalvos. 

Parengta pagal 
J. Mingirdo knygą 

„Patarlės, priežodžiai, posakiai" 

ŠYPSENOS 

-Tė t i , neik tu į tą darbą . 
- Nega l iu . J e i n e i s i u , 

mane išvarys iš darbo. 
- Kaipgi tave i švarys , j e i 

nenueisi? 

Tėvas k laus ia sūnų : 
- Tau pa t inka a r i tme t i kos 

mokytojas? 
- Ne. J i s melagis: v a k a r 

sakė, kad prie ke tu r ių p r i 
dėjus penkis bus devyni , o 
š iandien - kad t rys ir šeši y r a 
devyni. 

J o n u k a s giriasi: 
- Mano tė tė y ra d r ą s i a u 

sias žmogus pasaulyje. 
- O iš k u r tu žinai? — 

domisi d raugai . 
- Kai jis įs ipjauna p i r š tą — 

niekada neverkia. 

Mokytoja Jonuku i : 
- Pr is ipažink ga lų gale , 

kas už t ave i š s p r e n d ė u ž 
davinį. 

- Garbės žodis, než inau . 
Aš vaka r nuėjau anks t i gul t i . 

- Tėveli, rytoj mokykloje 
bus tėvų sus i r inkimas . . . b e t 
tik s i au ram žmonių r a t u i . 

- Kokiam s i au ram r a t u i ? 
- Na, dalyvaus t ik moky

tojas ir tu. 

************************* ***************************************************************************************** ************* 
************* ************* 
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KAS TAS ŽMOGUS - JONAS TAUGINAS? 

************************** 

JONAS TAUGINAS 

„MANO JUODAS ŽVĖRIS' 
(Tęsinys. Pradžia ..Draugo" 

lietuviukų nr. 22) 

Naktis Buzaraistyje 

Lapkričio penkioliktoji. 
Čiukui j au beveik du mėne
siai. Jis auga ne dienom, o va
landom. Ūgiu jau pralenkė 
Čipą. Bėgioja po kiemą, šėls
ta, išdykauja. Taip elgiasi visi 
šernai gamtoje. 

Keliaujame, Čiukai, šį va
karą į Buzaraistį. Praleisime 
jame naktelę. Pasišnekėsime 
su amžinybe. 

Iše iname šilo takeliu, 
saugomu ošiančių pušų. Šiuo 
takeliu vaikšto ne t ik žmonės. 
Nakvmis lyg šešėliai čia pra
slenka pilkieji vilkai, šmirinė
ja lapės. Žvėrys palieka žen
klus, patvirt inančius takelio 
nuosavybę. Štai, prie kadagio, 
kojomis išdraskytos samanos. 
Tokių vilko žymių y ra kas keli 
šimtai metrų. 

Vilko ženklą rodau ir 
Čiukui. J i s uosto, jo ketera 
pasišiaušia, pasigirsta nera
mus kriuksėjimas. Šerniukas 
glaudžiasi prie mano kojų. 
Jam labai baisu. Žinau, vilko 
žymė jam pasakė daug dau
giau negu man. Aš j uk 
neturiu šerno uoslės ir 
skaitau tik akimis. Šernai ir 
kiti miško žvėrys skaito nosi
mi. Žiūrėdamas į Čiuko 
elgesį, atspėjau įrašą vilko 
ženkle. J i s bylojo: „Aš tave 
suėsiu..." 

Traukiame toliau. Čiukas 
neatsi l ieka, kėbl ina šnipą 
įrėmęs man į kulnus . Štai j is 
prišoka prie nestoros pušies ir 
palieką šerno ..žymę"' - trina 
galvą į medelį. Kas tai? Iš
šūkis vilkui ar bendros miško 

žvėrių tva rkos la ikymasis? 
Niekaip negaliu suprast i . Gal 
ir man pal ikt i kokią nors 
žymę... 

Štai ir Buzaraistis . Prieš 
daugelį tūkstančių metų čia 
tyvuliavo vanduo - buvo 
ežeras. Tačiau j i s seklėjo, 
apaugo žolėmis, kiminais ir 
pamažu virto aukš t ape lke . 
Tai, ką gamta kuria š imtme
čiais, žmonės gali sunaikint i 
per akimirką. O naujos sukur
ti nesugeba. 

(Bus daugiau) 

Neįprastą ir įdomų 
gyvenimą gyveno gamt i 
n inkas Jonas Tauginas - ap
sakymo „Mano juodas žvėris" 
au to r iu s . Iš t iesų j i s buvo 
miškininkas, zoologas, etolo-
gas , rašytojas ir gamtos pub
licistas, biologijos dak t a r a s . 
Nuoširdus, iki skausmo gam
tos pasauliui j au t rus žmogus 
ir motinos gamtos gynėjas. 
Buvo mist inis briedžių ir 
elnių numestų ragų ieškoto
j a s , tuos jaudinančius įvykius 
a p r a š ę s vienintelėje j a m 
gyvam esant išleistoje knygo
j e „Tauragirės radiniai". 

Mielai lankydavosi dėdė 
Jonas mokyklose ir pasakoda
vo istorijas, ne išgalvotas -
išgyventas, o vaikai klausyda
vo ausis ištempę ir galvodavo, 
koks geras tas gamtininkas, 
dėdė Jonas. 

Jonas Tauginas 

Sveiki, mielas dėde Jonai, 

Mano vardas Dovilė. Aš mokausi J. 
^Miltinio vidurinėje mokykloje, ketvirtoje klasė
je. Mokslai sekasi neblogai. Namuose turiu 
šuniuką Barsą. Jam jau trys metai. Laikau 

išuniuką, nes man labai patinka gyvūnai ir 
gamta. Aš mėgstu žvejoti. Didelių žuvų dar 
nepagaunu, bet ne tai svarbu. Svarbiausia -

I būti gamtoje. Tai tiek apie save. 

Mūsų mokytoja daug pasakojo apie jus. 
Skaitė ištraukų iš jūsų parašytos knygos 
.Tauragirės radiniai". Taip pat mokytoja 

pasakojo istoriją apie jūsų auginamą šerniuką 
Čiuką. kuris man labai patiko. Labai norėčiau 
išgirsti daugiau istorijų. Taip pat norėčiau su 

.jumis susipažinti. Jeigu galite, atvažiuokite į 
'mūsų mokyklą. 

Tai tuo ir baigsiu savo laišką. Linkiu jums 
daug įdomių nutikimų gamtoje. Taip pat labai 

\laukiu pasirodant jūsų antrosios knygos. Viso 
igero! 

1998. 01. 22. 
Dovilė 

TĖVELIŲ DIENA 
J e i nor i te pasve ik in t i tė

velį, i r nudž iugin t i j į l inksma 
dovanėle , s iū lau j u m s , vaiku
čiai , pavyzdėl į , p a g a l kurį 
pavyks padary t i t ik rą staig
meną tėveliui . 

Kaklaraištis tėvel iu i 
J u m s reikės: 
1. Spalvoto popier iaus 
2. Žirklių 
3. Klijų 

I šk i rpki te iš popier iaus 
lapo kaklairaiščio formos iškarpą. 

Iš spalvoto popier iaus iš
k i r p k i t e į v a i r i a u s i ų formų 
figūrėlių ir j a s priklijuokite 
p r i e k a k l a r a i š č i o pagr indo . 
Ga l iaus ia i u ž r a š y k i t e palin
kėj imus tėveliui . 

D a b a r tėvelis t i k r a i turės 
kuo pasipuošt i per šventes ! 

MANO TĖTE 
Knygoj pilna 
Sakinių, 
Tėtė ieško 
Akinių 
Ir prabyla: - Vaike, 
Paskaityti reikia! 

Neiškentęs 
Jam tariau: 
- Argi būtų 
Negeriau 
Beisbolo žiūrėti?! 
Purto galvą tėtė. 

Ir paklausia: 
- Tu rimtai? 

Rinkis - knygų 
Čia šimtai! 
Daug, brolyt, išmano 
Tėveliukas mano. 

Jonas Minelga 

TĖVELIUI 

APIE KNYGOS VIRŠELI 

S Žagas, Miško /',<•;v 

Nuo ko p ras ideda pažintis 
su knyga? Kas y r a t i tulinis 
lapas? K a m re ika l inga pratar
mė, k o m e n t a r a i ir pastabos? 

Išties labai reikšmingi klau
s i m a i , i š k y l a n t y s pamač ius 
naują, įdomų knygos viršelį. 

L i a u d i e s p o s a k i s byloja: 
„Paga l drabužį su t i nka , pagal 
protą palydi." Taigi, dar nežino
dami knygos tu r in io , kai ką 
j a u gal ime spręs t i iš jos virše
lio. Pirmoji paž in t i s prasideda 
nuo jo . T u r b ū t pas tebėjote , 
vaikai , kad vaikiškos knygu
t ė s a p i p a v i d a l i n t o s v ienaip , 
enciklopedijos - k i ta ip , kalen
dorius a r vadovėlis ta ip pat 
t u r i sav i tą apipavidal in imą. 
Knygos a p d a r a s sk i r t a s ir jai 
papuošt i ir grynai prakt in iam 
t ikslui - pra i lgint i jos amžių. 

Iš viršelio suž inome pir
muosius duomenis apie kny
gą: autor ių ir pavadinimą. Ne
re ta i iš j ų spėliojame ir spren
d ž i a m e ap ie k n y g o s tur inį . 
Apie jį gali pasaky t i knygos 
au to r i aus pavarde , pavadini
m a s a rba i l iustracija. Ji taip 
p a t gali su in t r iguot i , sukelti 
norą paskai ty t i knygą. 

Apžiūrėjus viršelį, knieti 
kuo greičiau ats iskleis t i ir pa
čią knygą. Vos tik a tver t i vir
šelio antrą ją pusę , mata i dvi
gubą lapą. To lapo paskirtis 
daug iau techninė . 

P a g a l i a u a t v e r č i a m e ti
tulinį lapą. J i s v a d i n a m a s žo
džiu, g imusiu senovės Romoje 
„ t i tu l ius" ( an t r a š t ė , pavadini
mas) . Žodžiu, p radedami skai
tyti knygos tekstą, j au žinome 
pagr ind in ius jos da lykus . Tai 
lyg knygos veidas . 

Knygų pavadinimai XVIII 
a. būdavo perkraut i smulk
menomis , k a r t a i s juokingi, 
dažna i p r imenantys tur in io 
san t rauką . Š ta i garsaus D. 
Defo kūr inys „Robinzonas 
Kruzas" XVIII a. buvo išleis
tas tokia an t r a š t e „Jūreivis 
Robinzonas Kruzas iš Jorko, 
kuris, sudužus laivui, ir tik 
vienas iš visų išmestas į k ran
tą, dvidešimt aštuonerius me
tus gyveno visiškoje vienatvė
je negyvenamoje saloje ties 
Amerikos k ran ta i s , netoli 
Orinoko upės žiočių. O taip 
pat apysaka apie tai. kaip jį 
pagal iau lygiai šitaip nuos
tabiai išgelbėjo jūros plėšikai. 
Jo gyvenimas ir nepaprasti 
nuotykiai , jo paties papasa
koti", į s imint i tokį knygos 
pavadinimą - neįmanoma. 

Vėliau t a s beprotiškai il
gas an t r a š t e s išstūmė t rum
pos ir aiškios. Vieni autoriai 
jomis pabrėžia knygos turinį 
(P. Maš io tas „ I r aš mažas 
buvau"). Kiti suintriguoja ar 
net kelia ba imę (A. Mar
kevičiaus „Požemių vaiduok
liai") - tai daugiausia nuoty
kinių a r fantastinių kūrinių 
an t raš tės . 

J . Grušas , paklaustas, ko
dėl savo noveles pavadinęs „Senti
mentaliomis novelėmis", atsa
kė - todėl, kad kritika neva
dintų sentimentaliomis... 

Kitame ..Draugo" lietuviu
kų leidime sužinosite apie įva
dą, baigiamąjį žodį bei pasta
bas, dar vadinama* komentarais. 

Parengta pagal G. 
Raguotienės knyga 

„Šimtas knygos nųslių" 
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VILNIAUS PILYS 
2. Mindaugo sostinė? 

VYTAUTAS URBANAVIČIUS 1610 m. Vilniuje siautėjęs 
gaisras buvo persimetęs ir į 
pilį. Degė Katedra, degė rū
mai. Po gaisro abu pastatai 
buvo rekonstruoti baroko sti
liumi. Prie Katedros pristaty
ta Šv. Kazimiero koplyčia. 

Deja, rūmams nebuvo lem
ta išlikti. Išliko tik Katedra. J i 
keletą kartų buvo remontuoja
ma — sutvirtinti pamata i , 
pertvarkyti požemiai. 

Keliose požemių vietose, 
daugiausia vakarinėje Ka
tedros dalyje, aptikta labai 
ankstyvų mūrų liekanų, ku
rios iš pradžių buvo siejamos 
su 1387 m. antruoju Lietuvos 
krikštu, su ta proga karaliaus 
Jogailos statydinta Šv. Sta
nislovo bažnyčia. Iki šiol ma
nyta, kad ji buvo nedidelis me
dinis vienanavis pastatas. Bet 
dabar, patyrinėjus tas lieka
nas kaip vieną sistemą, pasi
rodė, kad bažnyčia buvusi 
mūrinė ir trinavė. Tai buvo ro
maninio stiliaus, halės tipo 
22,7 x 22. 4 m dydžio pastatas, 
vakarų pusėje turėjęs ketur
kampį bokštą, rytų — presbi
teriją. Pastato išplanavimas 
rodo. kad tai galėjo būti tik ka
talikų bažnyčia, tuo t a rpu 
rašytiniai šaltiniai teigia, kad 
Katedra 1387 m. pas ta ty ta 
pagoniškos šventovės vietoje. 

Bažnyčios mūrijimo tech
nika, plytų forma, cheminė 

skiedinio sudėtis rodo, kad tai 
buvo vienas ankstyviausių 
mūrinių pastatų Lietuvoje. 
Manoma, jog jis pastatvtas 
XIII a. 

Rašytiniai šaltiniai temini 
tik vieną XIII a. Lietuvoje 
statytą bažnyčią. Tai kara
liaus Mindaugo Katedra, sta
tyta jo krikšto ir karūnavimo 
proga. Iki šiol jos vieta buvo 
neaiški. Atradimai Vilniaus 
Katedros požemiuose leidžia 
spėti, kad anksčiausiai pa
statyta bažnyčia Vilniuje ir 
yra Mindaugo laikų Katedra. 

Tačiau Katedra ant tų 
pačių pamatų statyta du kar
tus. Tai rodo nevienodas iš
likusių sienų storis, jų ap
daila, skirtingame aukštyje 
klotos grindys. Antrasis staty
bos etapas dabar siejamas su 
1387 m. Lietuvos krikštu. 
Vadinasi, antrojo krikšto me
tu bažnyčia buvo ne naujai 
statoma, o tik atstatoma, ne
keičiant nei plano, nei archi
tektūros. Tik vietoje švininio 
stogo uždėtos čerpės. Žemėje 
išliko abiejų stogų dangos 
liekanų. 

Tyrimų metu nustatyta, 
kad karaliaus Mindaugo baž
nyčia buvo sugriauta ir šiauri
nės jos sienos vietoje išmūryti 
platūs laiptai. Bažnyčioje to
kie laiptai nereikalingi ir jų 
nebūna. Susiejus šiuos ra-

XIII a. bokšto liekanos. K. Vainoro nuotr. 

ATIDENGTAS PAMINKLAS 
PARTIZANŲ VADUI 

atkelta iš 3 psl. 
Posėdžiuose oficialiai da

lyvavo 8 asmenys: 1. e. BDPS 
prezidiumo pirmininkas J. Že
maitis. 1. e. BDPS Visuome
ninės dalies viršininko pa
reigas J. Šibaila (kartu — Al
gimanto. Vytauto ir Didžio
sios Kovos apygardų įgalioti
nis), BDPS prezidiumo sekre
torius P. Bartkus, 1. e. Pietų 
Lietuvos srities vado pareigas 
A. Ramanauskas, Tauro apy
gardos vadas A. Grybinas, 
Vakarų Lietuvos srities štabo 
viršininkas V. Gužas, Prisikė
limo apygardos vadas L. Gri
gonis ir Prisikėlimo apygar
dos štabo viršininkas B. Lie-
sys. 

Sąjūdžio šūkiu buvo pa
sirinkta lotyniška sentencija-
Redo. quod debes — „atiduok, 
ką privalai' -Ji buvo papildyta 
vienu žodžiu, išreiškiančiu 
laisvės kovos esmę: .Atiduok 
tėvynei, ką privalai". 

Suvažiavime buvo pa
skelbta apie vieningos pasi
priešinimo organizacijos — 
Lietuvos Laisvės Kovos Są
jūdžio (LLKS įkūrimą, priim
ta politine deklaracija, kurioje 
konstatuota, kad LLKS Tary
ba yra aukščiausiasis tautos 
politinis organas, vadovaująs 
politinei ir karinei tautos 
išlaisvinimo kovai, kad būtų 
atkurta nepriklausoma demo
kratine respublika. Masinis 
ginkluotas pasipriešinimas 
tapo gerai organizuota karine 

struktūra, vykdančia Lietu
vos valstybės savigyną prieš 
agresorių — Sovietų Sąjungą. 

LLKS taryba prezidiumo 
pirmininku vieningai išrinko 
J. Žemaitį-Vytautą. Nuo šiol 
jis buvo atsakingas ne tik už 
Lietuvos išlaisvinimą, bet ir 
už daugiau kaip dviejų tūks
tančių partizanų gyvybę. Sa
vo pavaduotojais jis paskyrė 
A. Ramanauską-Vanagą, J. 
Šibailą ir L. Grigonį. 

Per posėdžius buvo pri
imti ar aptarti įvairių partiza
nų veiklą reglamentuojančių 
dokumentų projektai. Bau
džiamasis statutas, nutarta 
leisti LLKS vyriausiosios va
dovybės spaudos organą „Prie 
rymančio Rūpintojėlio" ir 1.1. 

1999 m. sausio 12 d. 
Lietuvos Respublikos Seimas 
priėmė įstatymą „Dėl Lietu
vos Laisvės Kovos Sąjūdžio 
Tarybos 1949 m. vasario 16 d. 
deklaracijos'" ir paskelbė šią 
deklaraciją Lietuvos Respub
likos teises aktu. 

ESAME DĖKINGI 
LGGRT centras kreipiasi į 

buvusius politinius kalinius ir 
tremtinius, pateikusius atsi
minimus apie tremties ir kalini
mo vietas bei paskolinusius nuot
raukas persifotografavimui. 

Del didelės vykdomos pro
gramos darbų apimties, nuo
traukos, surinktos 1999 -
2002 m. bei gaunamos šiuo 
metu, perfotografuojamos ir 
grąžinamos žmonėms palaips
niui. Šiuo metu baigiami tvar
kyti atsiminimai gauti iš Alv-

dinius su rašytiniais šalti
niais, padaryta išvada, kad po 
Mindaugo mirties jo statyta 
bažnyčia buvo perdirbta į pa
gonišką šventovę. Neliko sto
go, pažemėjo sienos, tačiau 
planas nepakito. Štai kodėl 
taip greitai karalius Jogaila 
1387 m. krikšto proga vėl pas
tatė bažnyčią. Matyt, didesnė 
sienų dalis buvo likusi iš Min
daugo laikų. Tikriau, tai buvo 
tos ką tik minėtos pagoniškos 
šventovės, kuri įrengta, pa
naudojus Mindaugo laikų 
Katedrą, likučiai. 

Tą šventovę XIX a. vidury
je aprašė romantinės krypties 
istorikas Teodoras Narbutas. 
Vėlesni istorikai tiek Lenki
joje, tiek Lietuvoje Teodorą 
Narbutą apkaltino istorijos 
faktų klastojimu ir į jo raštus 
pradėjo žiūrėti su nepasiti
kėjimu. 

Dabar, kai Katedros po
žemiuose buvo aptikti to pas
tato likučiai, atsirado galimy
bė T. Narbuto aprašymą pa
tvirtinti praktiškai. Pasirodė, 
kad tas aprašymas tiksliai 
atitinka atrastojo pastato iš
matavimus. Nesusipratimas 
buvo įvykęs dar ir todėl, kad 
T. Narbutas šventovės išmata
vimus buvo pateikęs uolekti
mis, tuo tarpu natūroje buvęs 
naudotas kitas somatinis ma
to vienetas — sprindis. 

Beje. T. Narbutas rėmėsi 
Johano Fridricho Rivijaus kro
nika, kuri pakartojo Rotundo 
Lietuvos istorijoje pateiktas 
žinias. Ilgą laiką XX a. isto
rikai tos kronikos nežinojo, 
todėl laikė ją T. Narbuto prasi
manymu. Pasirodo, ta kro
nikos dalis, kurioje yra mini
mas aprašymas, tebesaugoma 
Lietuvos Mokslų akademijos 
Centrinėje bibliotekoje. T. 
Narbuto aprašymo teisingu
mas patvirtintas matematiš
kai. 

Mindaugui statant bažny
čią, buvo sugriauta dar anks
tesnė pagoniška šventovė. Tos 
bažnyčios centre, giliai žemė
je, aptiktos pagoniškos šven
tovės liekanos, datuotos V a. 
po Kristaus gimimo. Tam pa
čiam amžiui priklauso ir kuni
gaikščių rūmų kieme aptiktos 
gyvenvietės likučiai. Gyven
vietę nuo šventovės teskyrė 
nedidelė prataka. Beje, žmo
nių gyvenimo pėdsakų čia ap
tikta iš III-I a. pr. Kr. Va
dinasi, gyvenvietė kartu su 
šventove šalia Gedimino kalno 
egzistuoja ne mažiau kaip 
pusantro tūkstančio metų. Ši 
tradicija nenutrūko ir krikš
čioniškaisiais laikais. Čia sto

vėję Lietuvos didžiųjų kuni
gaikščių rūmai su Katedra, 
kaip minėta, visą laiką sudarė 
vieningą architektūrinį an
samblį. Iki XVII a. pradžios 
abu pastatai buvo tvarkomi 
(arba pertvarkomi) kartu. Iki 
šiol (ir tai visai neseniai) apie 
tą vietovę tebuvo galima kal
bėti turint galvoje XV a., kai 
abu pastatai buvo pastatyti 
gotikos stiliumi. 

Sekant šia logika, tos vie
tovės ryšys turėtų būti ir 
ankstesniu, t.y. ankstyvuoju 
mūrinės šventovės laikotar
piu, bis šventovės laikotarpis 
susidėjo iš trijų etapų: dviejų 
krikščioniškų ir juos skyrusio 
pagoniškojo. J ie apima laiko
tarpį .nuo XIII a. vidurio iki 
XTV a. pabaigos — nuo Min
daugo karūnavimo iki antrojo 
Lietuvos, krikšto 1387 m. ir 
baigiasi greičiausiai 1419 m. 
gaisru. 

Kokie tuo laikotarpiu buvo 
kunigaikščių rūmai ir nuo ka
da valdovai juose gyveno? 

1964 m. tiriant šiluminės 
trasos vietą tarp Gedimino 
kalno ir Katedros, kunigaikš
čių renesansinių rūmų kieme 
aptikta mūro sienos dalis, ski
riama XIII a. antrajai pusei. 
Tyrinėtojai jas mėgino sieti su 
karaliaus Mindaugo laikų 
Katedra. Vėliau šios katedros 
liekanas aptikus dabartinės 
Katedros požemiuose, ta versi
ja paneigta. 

1993 m. vasarą visiškai 
ištirti pastato, kuriam pri
klausė minėta siena, likučiai. 
Jo plotis — apie 6 m, išlikusios 
dalies ilgis — per 7 m. Vienas 
galas nuardytas XTX a. Šiame 
gale turėjo būti ir durys, nes 
kitur jų nerasta. Šio namo 
sienos vidaus pusėje turėjo 
vertikalias nišas. Jo grindys 
buvo žemiau tuometinio že
mės paviršiaus. 

To paties laiko ir tokio pat 
mūro pastato liekanos 1989— 
1990 m. ištirtos prie pat rene
sansinių rūmų pietinio korpu
so arkados. Arkados pamatas 
kerta šį pastatą pusiau. Pas
tatas kvadratinio plano, 11 x 
11 m dydžio, iš šiaurės turėjęs 
dvejus laiptus. Grindys išgrįs
tos plytomis ir akmenimis ir 
taip pat įgilintos. 

Jo išplanavimas, mūrijimo 
technika, dveji laiptai šiau
rinėje sienoje primena po Ka
tedra aptiktosios mūrinės pa
goniškos šventovės liekanas. 
Tik Katedros vietoje buvusi 
šventovė už šį pastatą yra ly
giai dvigubai didesnė. 

Kas tai? Dvi šalia viena 
kitos buvusios šventovės? 

Klausimas neatsitiktinis. Ti
riant šį pastatą, rasta metali
nių liturginių daiktų, kurių 
tarpe yra XIII a. pirmąja puse 
datuojamos žalvarinės akva-
manilės dalių. Daiktai apdegę, 
apsilydę, todėl išlikę fragmen
tiškai. 

Tokie daiktai XIII a. nau
doti daugiausia krikščionių 
apeigų metu katalikų ir orto
doksų maldos namuose. Ta
čiau tai nereiškia, kad jie 
negalėjo būti naudojami pago
nių šventovėse, pagonijkų 
apeigų metu. Negalima už
miršti, kad tai buvo paskuti
nysis lietuvių pagonybės eta
pas, kai krikščioniškos apeigos 
ir liturginiai daiktai daugelio 
jau buvo matyti ir pažįstami. 
Šalia jau buvo veikusi bažny
čia, daugelis dvariškių turėjo 
būti joje buvę ar net krikštyti. 
Tačiau po karaliaus Mindaugo 
mirties daugelis jų vėl galėjo 
būti sugrįžę į pagonybę. 

Didelės nuostabos nekeltų 
ir dviejų panašių šventovių 
buvimas šalia viena kitos. Pir
miausia jos galėjo būti nevie
nalaikės. Antra, jos galėjo būti 
skirtos skirtingiems dievams. 
Pavyzdžiui, yra žinoma, kad 
pagrindinė Vilniaus šventovė 
antrojo krikšto išvakarėse bu
vo skirta dievui Perkūnui. O 
juk lietuviai turėjo ir daugiau 
dievų. 

Trečias, valdovas ir jo 
šeimos nariai nebūtinai turėjo 
melstis bendroje, tegul ir pa
grindinėje šventovėje. Jie 
galėjo turėti atskirą šventovę, 
tarsi koplyčią betarpiškoje 
rūmų aplinkoje. 

Netoli aprašytų pastatų, 
datuotų XIII a. antrąja puse, 
būta ir XTV a. pirmosios pusės 
mūrinių pastatų liekanų. Jie 
sugriauti XV a. pr., statant 
gotikinius rūmus. Tarp tų pas
tatų turėjo būti ir tiems lai
kams puošnių gyvenamųjų 
namų. Tai rodo tyrimų metu 
rastieji radiniai, pirmiausia — 
architektūrinės detalės. Iš tų 
radinių minėtinos figūrinės 
plytos, čerpės, glazūruotos 
grindų plytelės, keramikinės 
apdailos plytelės ir kokliai, 
kuriuose vaizduojami fantasti
niai gyvūnai ir paukščiai. 
Aptikta ir tinko gabalų su iš
likusiais polichrominiais fres
kų gabalėliais. 

Visa tai rodo, kad šioje te
ritorijoje būta puošnių mūri
nių pastatų, kurių planas, pa
skirtis ir statybos data kol kas 
ne visai aiški. Tiesa, tarp šių 
griuvenų yra ir keletas stiklo 
gabalėlių. Tai brangių indų ir 
papuošalų likučiai. Tarp jų 

XIII a. bokšto liekanos. 

yra bizantiško stiliaus taurės 
šukių. Stiklo specialistų nuo
mone, tai buvę iškilmių tau
rės, nenaudotos utilitariniams 
reikalams. Tokius indus iškil
mingomis progomis dovanoda
vo valdovai valdovams. Spe
cialistai nedideles tų indų šu
keles linkę datuoti XIII a. 

Iš stiklinių papuošalų teiš
liko dalis žiedo. Ji nėra išvaiz
di. Iš kitų radinių ji neišsi
skirtų, jei nebūtų žinoma to 
papuošalo pagaminimo vieta 
ir laikas. Tokie papuošalai 
buvo daromi Kijevo Rusioje, 
gal net pačiame Kijeve įsi
kūrusioje dirbtuvėje. Iš rašyti
nių šaltinių yra žinoma, kad 
tą dirbtuvę apie 1230 m. 
sunaikino totoriai. Po to ji 
nebuvo atstatyta. Taigi žiedas 
buvo pagamintas XIII a. pir
moje pusėje. J Vilnių jis galėjo 
pakliūti ir vėliau, galbūt to pa
ties amžiaus antrojoje pusėje. 

Abu šie faktai — stiklinių 
daiktų datavimas XIII a. ir 
priklausymas valdovui — kol 
kas tėra tik prielaidos. Kitų 
žinių apie tai, kad Vilniuje 
XIII a. gyveno Lietuvos valdo
vas, kol kas neturime. 

Dabar drįstume teigti, kad 
Lietuvos didysis kunigaikštis 
Gediminas viename iš šių na
mų gyveno. Galimas daiktas, 
kad čia gyveno ir kunigaikštis 
Vytenis. Abu jie buvo pagonys 
ir nėra abejonės, kad meldėsi 
toje mūrinėje šventovėje, per-

K. Vainoro nuotr 

dirbtoje iš karaliaus Min
daugo statytos Katedros. Ar 
galėjo tie rūmai priklausyti 
karaliui Mindaugui? Chrono
logiškai — taip. Tačiau tokia 
išvada kelia gausybę klausi
mų ir abejonių, dėl kurių is
torikai seniai ginčijasi. 

Kalbant apie sostinę, pir
miausia iškyla Mindaugo sos
tinės Vorutos vietos klausi
mas. Vieni teigia ją buvus 
Vilniuje, kiti — arčiau Neries 
žemupio, treti ją kelia į Me
dininkus, Anykščių apylinkes 
ir 1.1. Aišku tik viena: Ka
tedros plynoje vietoje ar miške 
niekas nestatė. Tai turėjo būti 
miestas ar bent kunigaikščio 
pilis. Tik ar didžiojo kuni
gaikščio0 Ar čia buvo jo sos
tinė? 

Negalima užmiršti mūsų 
nuomone, pagrindinio fakto: 
Voruta buvo kunigaikščio 
Mindaugo sostinė, Vilnius ta
po karaliaus Mindaugo sos
tine. Tai turėjo įvykti vieni
jant Lietuvą, kuriant centrali
zuotą valstybę. Vilnių, kaip 
patogesnę ir, galimas daiktas, 
stipresnę pilį. Mindaugas, 
tapdamas didžiuoju kuni
gaikščiu, galėjo gauti dovanų, 
paveldėti ar paprasčiausiai 
užgrobti. Galimas daiktas, 
kad. rengdamasis krikštytis, 
pilies teritorijoje pastatydino 
tą mūsų minėtą bažnyčią, į 
kurią įėjo kaip kunigaikštis, o 
išėjo kaip karalius. 

LIETUVIŲ PAVARDES IS 
AUGALŲ 

DR. ANTANAS KLIMAS 

Prieš kelis mėnesius 
..Drauge" rašėme apie lietuvių 
pavardes, kilusias iš miško, 
oro ir vandens. Kitaip sakant, 
tos pavardės buvo paimtos iš 
žvėrių, paukščių ir žuvų pa
saulio. Ten mes tokių pavar
džių radome apie 3,000. Pvz., 
Vilkas — net 421 šeimos: 
Vanagas — 344 šeimos ir 
pan. 

Dabar žvilgterėsime į tas 
mūsų pavardes, kurios yra 
kilusios iš augalų: medžių, 

taus, Marijampolės, Taura
gės, ir Utenos apskričių, tvar
koma Klaipėdos ir Panevėžio 
apskričių medžiaga. Pradėti 
ruošti klausimai dėl tikslesnių 
duomenų nuotraukas patei
kusiems žmonėms iš Kauno, 
Vilniaus ir Šiaulių apskričių. 

Atsiliepkite negavusieji 
mūsų anketų ir klausimynų. 
Nedelsdami išsiųsime ir lauk
sime išsamių atsakymų bei 
nuotraukų. Atminimo pro
gramų skyrius: Didžioji 17/1 
Vilnius, tel. 85-231-4151; E. 
Stulgienė (dėl atsiminimų). B. 
Panumienė (del nuotraukų1 

žolių, daržovių ir gėlių. 
Kaip ir su žvėrių, paukš

čių bei žuvų pavardėmis, mes 
tai rasime dviejuose storuose 
tomuose: „Lietuvių pavardžių 
žodynas", I t. (A-K) — 1982; 
II t. (L-Ž) — 1989. Šiame žo
dyne prie kiekvienos pavar
dės nurodytos ir vietos, kur ir 
kiek jų rasta, kiek iš viso šei
mų Lietuvoje turi tą pavardę. 

Ir labai gerai, kad pa
vardės buvo surinktos dar 
prieš didžiulį bėgimą iš kaimų 
į miestą. Dabar, kai jau dau
guma lietuvių gyvena miestuose 
ir miesteliuose, to nebūtų 
įmanoma padaryti. 

Noriu priminti, kad senais 
laikais lietuviai, kaip ir visi 
indoeuropiečiai, turėję tik 
vieną vardą. Pavardės atsi
radusios daug vėliau: Lietu
voje jos išsivystė tarp 14-ojo ir 
18-ojo šimtmečio. 

Visos lietuvių, aišku, ir 
kitų Europos tautų bei kalbų, 
pavardės, paimtos iš aplinkos 
ir iš gamtos, pirmiausia yra 
buvusios pravardės. Tik vė
liau jos tapo pavardėmis. 

Kaip matysime, daug 

mažiau lietuvių pavardžių yra 
kilusių iš augalijos, negu iš 
gyvūnijos. Kodėl taip yra, 
sunku pasakyti. Gal dėlto, 
kadangi gyvūnai juda, „kal
ba", mato, pyksta ir pan. O 
augalai nejuda ir nekalba. 

Dabar čia surašysime pa
vardes, kilusias iš augalų. 
Skaičius skliausteliuose rodo, 
kiek šeimų Lietuvoje turi tą 
pavardę: 

Lietuvių pavardės iš auga
lų 

Alksnis (22); Aviža (26); 
Ąžuolas (12); Balanda (25); 
Baravykas (56); Beržas (3); 
Blinda (1); Bruknys (1); Bu
rokas (205); Česnakas (21); 
Dirsė (108); Dobilas (63); Gry
bas (149); Grikis (19); Guoba 
(15); Jovaras (4); Jurginas 
(16); Kanapė (7); Klevas (92); 
Kopūstas (35); Krapas (21); 
Krienas (1); Kručkas (9); 
Lazdynas (2); Liepa (35); Mie
želis (20); Miežis (8); Miežys 
(29); Pipiras (220): Pupa (1); 
Pupius (14); Rožys (22): Rugys 
(20); Rūta (17); Serbentą (15); 
Skroblas (4); Smilga (24); 
Svogūnas (1); Šaltekšnis (61); 
Šilas (33); Tabakas (1): Uoga 
(3); Uosis (33). 

Iš viso mes žodyne (LPŽ> 
suradome tik 1.176 lietuvių 
pavardes, kilusias iš augalų. 
Tai yra daugmaž 3 kartus ma

žiau, negu pavardžių, kilusių 
iš gyvūnijos. 

Norėčiau priminti, kad 
1,176 yra šeimų skaičius. Jei
gu sakysime, kad viena šeima 
vidutiniškai turi 4 narius, tai 
žmonių su pavardėmis iš au
galų Lietuvoje būtų apie 
4,704. 

Dar norėčiau pridėti, kad 
mes čia surašėme tik pagrin
dines „augalines" pavardes. -Iš 
kai kurių tokių pavardžių yra 
dar pasidaryta išvestinių pa
vardžių. Pvz.. šalia Aviža (26) 
yra Avižienis (52) ir pan. Šalia 
Klevo yra Klevinskas ir pan. 
Tokių išvestinių pavardžių yra 
daug. 

Šalia Rūta yra Rūtenis, 
Rūtelionis ir pan. Tokiu būdu 
augalinių pavardžių būtu 
daug daugiau. 

Arba dar kitoks atvejis: žo
dyne nėra pavardės Pušis, bet 
yra Pušynas (7) ir pan. 

Be to, yra nemažai pavar
džių, kurios taip pasikeitusios, 
kad jų kilmė nėra aiški. Jų 
tarpe gali būti ir augalinių 
pavardžių. 

Pastabos: 
1. Pipiras (220) yra pati 

gausingiausia augalinė pavar
de. Gal dėlto, kadangi pipiras į 
Lietuvą atkeliavo kaip bran
gus prieskonis. Be" to. jis yra 
kartus. Daugelyje Lietuvos 

vietų pipiras taip pat reiškia 
„mažas vaikas: piktas žmoge
lis" ir pan. 

2. Kodėl iš visų daržovių 
išsiskiria Burokas (205) (pats 
būdamas skolinys iš slavų 
kalbų), sunku pasakyti. Gal 
dėl jo spalvos, skonio ir pan. 

3. Sunku suprasti, kodėl 
kai kurių augalinių t.avardžių 
randama tik viena ar trys. Gal 
tos šeimos (giminės) buvusios 
bevaikės... 

4. Reikėtų taip pat primin
ti, kad kai kurios augalinės 
pavardės, kaip matėm su gy
vūnijos pavardėmis, buvo iš
verstos į lenkų kalbą. 

5. Vis dėlto didžiausia lie
tuvių (kaip ir kitų Europos 
tautų) pavardžių dalis yra 
išvesta iš krikščioniškų vardų. 
Pvz.. 

Antanas — Antanėlis. An
tanaitis. Antanavičius, Anta-
novičius ir t.t. 

Petras — Petraitis. Pet-
rutis. Petrulis. Petrinas, Pet-
rulevičius ir t.t. 

O iš tų vardų daugiausia 
— kaip ir visose Europos kal
bose — yra pasidaryta iš Jono: 
Jonaitis, Jonynas. Jonikas, Jo-
neliūnas. Jankus. Jankaus
kas. Jančkauskas. Janavičius, 
Jasys, Jasiūnas, Jasenauskas. 
Jaskeliavičius, Jasenavičius ir 
t.t. 



Lietuvos kar iuomenėje st inga finansinės ir ūkinės drausmės 
skyrius, pažeisdamas teisės ak
tus , nevedė ilgalaikio tur to ap
skai tos , klaidingai skaičiavo 
tur to nusidėvėjimą. Todėl ba
lanse ilgalaikio tur to parodyta 
472,000 Lt mažiau, o ilgalaikio 
tur to nusidėvėjimas nepagrįstai 
padidintas beveik 2.5 mln. Lt. 

Vakarų karinės apygardos 
Butigeidžio dragūnų batalione 
buvo nepagrįstai didinamos mi
tybos normos ir nurašoma dau
giau maisto produktų. Daugely
je kar inių dalinių pas tebėta , 
kad kariai užima žemesnes pa-

A t k e l t a iš 1 ps l . 
Todėl t ikrintojai negalėjo 

nustatyti šiose bazėse laikomo 
tikrojo aviacinių degalų likučio, 
negalėjo patvir t int i apskai tos 
duomenų, pagal kur iuos per 
2002 metus Pirmojoje aviacijos 
bazėje buvo sunaudota ir nu
rašyta degalų už 1.02 mln. Lt, o 
Antrojoje aviacijos bazėje — už 
0.95 mln. Lt. 

Patikrinimo metu nustaty
ta, kad Lietuvos kariuomenės 
Vakarų karinei apygardai pri
skirtas Buhalterinės apskaitos 

Lietuvos dv irat in inkas vėl į tar iamas dopingo vartojimu 
tynėse Prancūzijoje užėmė III zultatus buvo viešai neskelbti 
vietą, tačiau netrukus R. Rumšo na. 
žmona Edita buvo apkal t inta 
dopingo preparatų gabenimu. 
Beje, praėjusių metų „Tour de 
France" dviratininkų lenktynė
se abu R. Rumšo dopingo tyri
mai buvo neigiami. Neigiamas 
buvo R.Rumšo dopingo tyrimas 
pernai ir po skandalo, susijusio 
su E. Rumšienės sulaikymu. 

reigas, nei jiems priklauso pa
gal karinius laipsnius. Kadangi 
karių ta rnybin is atlyginimas 
priklauso nuo karinio laipsnio, 
dalis lėšų darbo užmokesčiui 
buvo panaudotos netaupiai. 

Tikrintojai pažymėjo, kad 
tarnybinių butų apskaita ir but-
pinigių mokėjimo tvarka sudaro 
galimybę kar iams nepranešti 
apie jų tur imą gyvenamąją pa
talpą ir naujajame dalinyje gau
ti butpinigius, o iš tarnybos at
leistam kariui — toliau gyventi 
tarnybiniame bute. 

A t k e l t a iš 1 ps l . 
Lietuvos dviratininko organiz
me buvo aptiktas eritropojeti-
nas (EPO). 

Jei antrojo dopingo tyrimo 
rezul ta ta i pa tv i r t ins pirmojo 
išvadas, R. Rumšo rezul ta ta i 
„Giro d'Italia" lenktynėse bus 
panaikint i , o ger iausiu 2002 
metų Lietuvos sportininku pri
pažintas dviratininkas bus dis
kvalifikuotas. 

,,Jis išdavė mūsų pasitikėji
mą. Jei antrojo dopingo testo 
rezul ta tas bus te ig iamas , j i s 
mūsų komandai neatstovaus", 
,,Lampre" vadybininko Guisep-
pe Saronni žodžius cituoja agen
tūra ANSA. 

Birželio 1 d. pasibaigusiose 
„Giro d'Italia" lenktynėse R. 
Rumšas bendroje įskaitoje užė
mė 6-tąją vietą. 

Praėjusiame sezone R. 
Rumšas „Tour de France" lenk-

,Achemos grupė* 
A t k e l t a iš 1 ps l . 

„Achemos grupės" užsaky
mu jau atliekami hidroelektri
nės statybos an t Nemuno gali
mybių tyrimai — iš 4-5 vietų 
būtų pasirinkta viena, o jėgai
nės galingumas galėtų siekti 20 
arba 80 megavatų. 

R. R u m š o t r e n e r i s t i k i j o 
n e k a l t u m u 

Ilgametis Lietuvos dvirati
ninko Raimondo Rumšo trene
ris ir vadybininkas Algimantas 
Mozolis tiki, kad lietuvis sąmo
ningai tikrai nevartojo drau
džiamų dopingo prepara tų ir 
yra nustebęs dėl nekorektiško 
Italijos komandos „Lampre" el
gesio, nes Tarptaut inės dviračių 
sporto federacijos (UCI) infor
macija apie pirmojo mėginio re-

„Kiek teko dabar pasikalbė
ti su Raimundu, j is užtikrino, 
kad nevartojo jokių dopingo pre
paratų, nes po pernykščio skan
dalo yra po 'padidinamuoju stik
lu', jį nuolat tikrina", sakė A. 
Mozolis, pacitavęs R. Rumšo 
žodžius: „būčiau kvailys, jeigu 
vartočiau". 

Patyręs dviračių sporto tre
neris yra nustebęs dėl italų ko
mandos elgesio ir skuboto atsi
ribojimo nuo lietuvio, nes tai su
daro įspūdį, kad R. Rumšui no
rima iškrėsti kiaulystę. 

Eltos kalbinti kiti dviračių 
sporto specialistai taip pat teigė 
įžvelgia šioje istorijoje daug ne
aiškumų. Stebina ir sutarties su 
komanda punktai , kur visa at
sakomybė tenka t ik sportinin
kui, nors jį aptarnauja koman
dos pasamdyti gydytojai. 

ket ina statyti hidroelektrinę ant N e m u n o 
Lietuvoje an t Nemuno da- Pasak ūkio ministro Petro 

ba r veikia tik viena — Kauno Čėsnos, Lietuva, iki narystės 
hidroelektrinė. 

„Achemos grupė" j au pasta
tė dvi hidroelektrines Kavarske 
ir Pastrevyje, kurių galingumas 
siekia atitinkamai 1 ir 0.3 me-
gavato. 

ES, įsipareigojo, kad iki 2010 
metų iš naujų energijos šaltinių 
per metus bus pagaminama 7 
proc. visos suvartojamos elekt
ros. Dabar hidroelektrinės pa
gamina 3 proc. elektros. 

Nelegalai iš Pakistano piktnaudžiauja Lietuvos verslininku patiklumu 
A t k e l t a iš 1 ps l . 

VSAT Operatyvinės veiklos 
valdybos pareigūnai n u s t a t ė , 
kad balandžio pabaigoje iš 
Maskvos į Lietuvą legaliai atvy
ko 42 metų Pakistano pilietis C. 
M. Prieš tai j is, būdamas Pa
kistane, bendravo su viena Lie
tuvos firma ir įtikino ją sutikti 
duoti jam iškvietimą atvykti. 

Šiuo metu šis pakistanietis 
taip pat legaliai jau yra išvykęs 
iš Lietuvos, o būdamas čia, jis 
lankydavosi Vilniuje ir Kaune 
įsikūrusiose firmose. Informaci
ją apie jų veiklą, teikiamas pa
slaugas pakistaniet is rasdavo 
internete, firmų reklaminiuose 
spaudiniuose ar vykstančiose 
parodose. 

Solidžiai atrodantis i r ang
liškai kalbantis vyras Lietuvos 

verslininkams aiškindavo susi
domėjęs firmų veikla, siūlydavo 
bendradarbiavimo su Pakistanu 
var iantus . Pakistanietis prašy
davo iškvietimų jo kompeten
t ingiems kolegoms iš Pakistano 
atvykti į Lietuvą; 

VSAT nustatė, kad atsirado 
tokiomis kalbomis patikėjusių 
lietuvių, parašiusių iškvietimus 
pakistaniečiams, kur ie vėliau 
su vizomis legaliai atvyko į Vil
nių. 

Antradienį VSAT Pakran
čių apsaugos rinktinės Palangos 
oro uosto pasienio kontrolės 
punkto pareigūnai sulaikė 26 
metų pakistanietį, susiruošusi 
skristi į Stokholmą, ir 42 metų 
jo tautietį, kuris rengėsi iš Pa
langos skrist; į Kopenhagą. 

Pasieniečiai n u s t a t ė , kad 

abiejų pakis taniečių pasuose 
įklijuotos suklastotos Šengeno 
vizos. VSAT operatyvininkų 
duomenimis, jų patekimas į 
Lietuvą susijęs su minėto C. M. 
veikla Lietuvoje. 

Pakistaniečiai buvo uždary
ti į Klaipėdos miesto vyriausiojo 
policijos komisariato areštinę. 
Sprendžiamas klausimas dėl j ų 
perkėlimo į Užsieniečių regist
racijos centrą (URC) Pabradė
je. 

J Lietuvą taip pat legaliai 
vienos Lietuvos firmos iškvie
timu atvyko dar vienas 31 metų 
pakistanietis, kuris gegužės pa
baigoje iš valstybės bandė iš
vykti keltu Klaipėda-Kylis. Šiuo 
metu jis apgyvendintas URC, 
sprendžiamas klausimas dėl jo 
išsiuntimo iš valstybės. 

Kauno rajono valdžioje už politinę paramą 
pasiūlytas kyšis 

Atke l t a iš 1 ps l . 
Pati J . Marcinkevičienė pa

tvirtino, jog jai buvo siūlytas 
kyšis, tačiau atsisakė įvardyti jį 
siūliusį asmenį. Jos teigimu, 
kyšis buvo pasiūlytas dalyvau
jant jos vyrui. « 

Kauno rajono meras, social
demokratas Petras Mikelionis 
teigė, kad tai yra „politinė pro
vokacija". „Dabar aiškinsimės 
situaciją, ir jei J. Marcinkevičie

nė neįvardins, kas jai tokį pa 
siūlymą pateikė bei to neįro
dys, greičiausiai kreipsimės į 
teismą dėl šmeižto", sakė j is . 

Gegužės pabaigoje Kauno 
rajono tarybos posėdyje suren
gus slaptą balsavimą, paaiškė
jo, jog P. Mikelionį remia tik 12 
iš 27 tarybos narių. Šis balsavi
mas neturėjo juridinės galios, 
nes, norint nušalinti merą, rei
kia j am pateikti apkaltą 'BNS i 

Žymi dainininkė prabilo apie kandidato 
i Seimo narius smurtą 

Atke l t a iš 1 ps l . 
Žilvinas Žvagulis sake, neva tas 
žmogus — Lietuvos liaudies są
jungos „Už teisingą Lietuvą" 
kandidatas į Seimo nar ius tre
čiojoje Antakalnio rinkimų apy
gardoje Jonas Kaliačius. 

Užpuolimo metu daininin
kei buvo 18 metų. J i ' tvirtina 
apie įvykį pranešusi policijai, 
tačiau pritrūko įrodymų. „Aš 
nesu kerštingas žmogus Tie
siog dabar, kai pamačiau, kad 
tas žmogus kandidatuoja į Sei
mą, negalėjau to ilgiau laikyti 
savyje", rašo I. Starošaite-Žva-
gulienė. 

Pasak „Respublikos", ban
dymu išprievartauti apkaltin

tas kandidatas s Seimo narius 
ats isakė komentuoti daininin
kės laišką aiškindamas tuo. kad 
nė ra girdėjęs, jog dainininkė 
kuo nors jį kaltintų. 

Vilniaus policijos vyriausia
sis komisaras Erikas Kaliačius 
teigė, kad viešas laiškas yra pa
kankamas pagrindas atnaujinti 
tyr imą dėl pasikėsinimo iš
prievartauti . 

Tuo tarpu Vyriausiosios 
rinkimų komisijos pirmininkas 
Zenonas Vaigauskas pabrėžė, 
kad tokio pobūdžio kaltinimai 
prieš rinkimus, turi būti itin at
sargiai vertinami, nes ta ip gali 
būti bandoma susidoroti su po
litiniais priešininkais. <BNS> 

Socialliberalai palieka 
„antizuokinę" koaliciją 

sostinės valdžioje 
Atkelta i š 1 ps l . 

Trečiadienį Vilniaus mero 
vėl nepavyko išrinkti, balsams 
pasidalijus po lygiai. Kitus me
ro r inkimus planuojama su
rengti po dviejų savaičių. 

V. Pliusnis neatmetė nei G. 
Paviržio, nei A. Zuoko kandida
tūrų į merus, tačiau taip pa t 
pareiškė, jog gali būti ir kitų 
kandidatūrų „Mes galime pa
siūlyti kandidatą iš savo tarpo, 
pavyzdžiui Aldoną Baranaus
kienę", sakė jis. 

Socialliberalai sostinės sa
vivaldybės taryboje turi 3 iš 51 
įgaliojimo. 

Kandidatą \ Seimo 
narius iš kavinės 
išgabeno policija 

Atkelta i š 1 ps l . 
Nepavykus susitarti su 

politiku, bufeto darbuotojai iš
kvietė policiją, kuri vyrą išvežė 
į sostinės 2-ąjį policijos komi
sariatą. Ten jam buvo nustaty
tas 2.5 promilės girtumas. 

V. A Lazinka nesėkmingai 
kandidatavo į Seimo nar ius 
2000 metais. J i s yra Lietuvos 
liaudies sąjungos „Už teisingą 
Lietuvą" narys. IBNSI 

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJAI AUKOJO: 

$ 5 0 0 Česnaitis Teresa , Krutul is Rima. 
$100 Janonis Juli ja, Pupienė Zuzana. 
$ 6 0 Krutulis Lucija. 
$ 5 0 Smolinskienė Regina, Barškėtis E„ Lesevičiūtės A. 

B. i r I, ealeckienė J a n i n a , Buivydienė Aleksandra 
du ka r tu s po $50, Valavičienė Viktorija. 

$ 4 5 Bilaišis Danu tė . 
$ 3 2 Sabaitienė Atena . 
$ 3 0 Brazis Valent ina (Dr. J . Valaičio gimt. proga), Wa-

silewskienė Elena. 
$ 2 5 Mažeikienė Vanda, Naudžius Aldona, Krutu l ienė 

Lucija, Sakal ienė Ada, Marchertas Raminta , Kava-
liūnienė Stasė . 

$ 2 0 Malėta Agnietė, Kiela Emilija, Karres S tasė , Dalia 
Butėnas, Bacevičienė Stasė, Žukauskas Ona, Gu
daitienė Monika, Peleckienė Philomena, Kriaučiū
nienė Genė, Semienė Anastazija, Giedraitienė Ge
novaitė, Šmulkš t ienė Aldona. 

$ 1 5 Brazdžionienė Vanda , Gelažienė Irena, Remienė 
Valė, Kikilienė Sofija, Balčiūnienė Roma, Užupienė 
Sigutė, Pakš t ienė Emilija, Kairienė Nijolė. 

$ 1 0 Maldėnienė Genė, Bražionienė Sofija, Š imkus Kleo
patra, Jucienė Emilija, Miglinienė Genė, Slonskienė 
Aldona, Markul ienė Marija, Giedraitienė Edita, 
Razminienė Birutė , Noreikienė Marija, Šimai t ienė 
Juzefą, Palekienė S tasė , Šeduikienė Marija, Mato
nis Regina, Podienė Birutė, Prapuolenienė Birute, 
Beigienė Sofija, Andriošienė Marija, Gabalienė 
Mėta, Motušienė Bronė, Bačinskienė Česlava. 

$ 5 Vidžiūnas Danu tė , Jon ikas Viktorija, Grigal iūnienė 
Nijolė, Prapuolenienė Birutė, Maleckienė Bronė, 
Gaškienė Emilija, Zalagėnienė Jadvyga, Mironas 
Irena, Railienė Valė, Gylienė Julija, Kreivėnienė 
Regina, Dubausk ienė Ada, Bobinienė Jonė , Sodei-
kienė Natalija, Radvilienė Eleonora, Kisielienė Ste
fa, Januškevičienė G., Martinkus A., Baukienė 
Olimpija, Galvydienė Onutė, Garbonkienė D. 

$4 Penčylienė Jadvyga . 

Lie tuvos D u k t e r ų draugi ja i a u k o s už m i r u s i u s : 

U ž a.a. Onos M a ž i o n y t ė s atm. $100 aukojo Danutė 
Kelpša ir giminės.; Hal ina Bagdonienė $20. 

U ž a.a. Da l io s A u k š t i n a i t i e n ė s a tm. $30 aukojo Stasė 
Didžiulienė 

Lietuvos Dukterys dėkoja aukotojams mirusių a tmini
mui ir užjaučia jų ar t imuosius , taip pa t tar ia nuoširdų 
ačiū visiems ki t iems ta ip gausia i parėmusiems savo auko
mis . 

D R A U G A S , 2 0 0 3 m. biržel io 13 d„ penktad ien is 

Nuoširdžiai užjaučiu profesorių JUSTĄ PIKŪ-
NĄ ir STASĮ PIKŪNĄ, jų 

A t A 
BROLIUI 

Lietuvoje mirus. 
Stasė Smalinskienė 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

5S5i 
Pro-Team 
Bus.: 708-361-0800 
Voce M * 773354-7830 
Fax: 708-361-9618 

E-mail: 
d.i.mayer@worldnet.att.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. 

STATE FARM INSURANCE 
AUTOMOBUO, N M Q SVEKATOS 

R GYVYBĖS DRAITIVUS 
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mer. 
Aukse S. Kane kalba lietuviškai, 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

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

SLAUGOS PASLAUGOS 

G R E I T P A R D U O D A 

-mi Landmark 
properties į 

Bus. 773-22^8761 
Res. 708-425-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-314-4330 

R I M A S S T A N K U S 
• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant 
paskolą 
• Pensininkams nuolaida 

Gražiame ir ramiame Tinley 
parko rajone pr i imame 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. 

Jeigu jums sunku gyventi seniems ir vie
niems, rrikalmga globa, gen >mones 

kviečia pas save j seimą, j gražų nam^ 
Guruniuoiame gera maišia, visapusiška 

globa Del kainos susitarsime Oak i.uwn 
Tel. 773-5<HM20X. 

Staigiai mirus 

A f A 
LAIMAI FREITAG, 

skaudžioje netektyje likusiems, vyrui CHUCK, 
sūnui CHUCK, mamytei MARYTEI NEINIE-
NEI, sesutėms VIDAI GINIOTIENEI su vyru 
RAIMUNDU ir BIRUTEI, broliui ROMUI bei vi
siems giminėms, reiškiame gilią užuojautą ir lin
kime amžinos ramybės. 

Union Pier lietuvių draugijos 
Valdyba ir nariai 

A t A 
inž. VYTAUTUI STAŠKUI 

mirus, gilią užuojautą reiškiame jo broliui, 
BALFo direktoriui ir Detroito skyriaus veikėjui 
VLADUI STAŠKUI bei visiems artimiesiems. 

Bendras Amerikos lietuvių šalpos fondas 
centro valdyba ir Direktoriai 

A t A 
PETRONĖLEI AUGUSTAITIENEI 
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame dukrai 
DANAI su vyru MARCUS, Draugijos nariams 
DANAI, DANUTEI ir JUOZUI PETKŪNAMS 
bei ELENAI BURLIENEI, anūkams ARUI ir 
LAIMAI bei visiems artimiesiems. 

Union Pier lietuvių draugija 

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

vardas, pavardė 

adresas 

miestas, valstija, zip 

telefono numeris 

PASLAUGOS 

A & S 24HRS.7DAYS 
773-531-1833 

312-371-1837 
FREE ESTIMATE 

Apšildymo ir šaldymo sistemų 
visapusiškas aptarnavimas ir 

instaliacija 
Vandens šildytuvai 
Kaminai. 
Gariniai Boileriai 
Centrine saldymo sistema 

SIŪLO DARBĄ 

Reikal ingas va i ruo to jas . 

turintis CDL ir žalią kortą, 
reisams į vakarus. 

Tel. 630-532-9650. 

dfinortgage' W t H S 1 

• \ a m ų finansavimas visoje Amerikoje 
• Labai prieinamos sąlygos 
• Greitas ir tobulas patarnavimas 
• Skambinkite man šiandien: 

Nemokamai: (888)-733-9070 
vytas.keblys@citigroup.com 

ieblvs 
Loan Consultant 

iSP^MB i v ^ • i 

• im 
• ~w-,^#-:r ~&gr&£~ 

SIŪLO I Š N U O M O T I 

VVoodridge išnuomojami 1-2 
mieg.. naujai suremontuoti butai. 

1 mieg. - $645: 2 mieg. - S729 - $758 
Tel . 630-910-0644. Janą . 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
MUTUAL FEDERAL SAVINOS 

AND LOAN A S S O C l A T I O N QF C H I C A G O 

2212 Wcst Ccrmalc Road. Chicago. IL 60608 
(773) 847-7747 

Sfofaer. M Oksas. Prcfidem 

Pa/ar/uiu/tim ČU«n?ii* ir Ąpytinkių Lietut-ium*. Daugiau kaip 95 Metus. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE\ 
VAIKŲ BATAI IR VIENA MOTERIS 

Silvija ir Valentina? laukaičiai . 

AUKOJA VIOLETOS URMANOS 
KONCERTO KOMITETUI 

Valentinas Saukaitis vienas 
pirmųjų trečiosios bangos atei
vių sukūrė Amerikoje statybos 
bendrovę ir šiemet švenčia jau 
dešimties metų sėkmingo ir 
kūrybingo Valentino Con-
struction Company. Inc. 
(10524 S. Sycamore Drive. 
Chicago Ridge. IL 60415. tel. 
(312)391-9007) darbo sukak
tuves. 

Būdami meno rėmėjai ir 
įvertindami grandiozinį JAV 

LB Kultūros tarybos užsimo
jimą. Violetos Urmanos kon
certo rengimo komitetui per 
organizacinio komiteto pirmi
ninką Algį Grigą Saukaičiai 
įteikė 500 dol. auką. tapdami 
koncerto garbės mecenatais. 

Violetos Urmanos-Urmana-
vičiūtės koncertas su simfoni
niu orkestru (dirigentas Alvy
das Vasaitis) vyks rugsėjo 21 
d.. 3.00 vai. p.p. Morton gim
nazijos salėje. 

Ne vienam iš mūsų augant 
Lietuvoje, vasaras tekdavo 
vaikščioti basam. Kiti, net ei
dami rudens ir žiemos metu į 
mokyklą, neturėdavo tinkamų 
batų. Ir dabar, net išsiplėtus 
ir sumodernėjus batų gamy
bai, daugelyje trečio pasaulio 
kraštų žmonės neišgali įsigyti 
pakankamai batų, ypač beau
gantiems vaikams. Nėra pas
laptis, kad batų trūksta ir Lie
tuvos varguomenei, ir tų šei
mų beaugantiems vaikams. 

Prieš keletą metų viena 
amerikietė Gvatemaloje pa
matė keistą įvykį — indėnų 
vaikai, neturėdami batų, dėjo 
karštą vietinę savotišką dervą 
ant savo kojų padų, kad ga
lėtų dalyvauti vietinėse mara
tono lenktynėse. Tas vaizdas 
ir mintis, kaip padėti tokiems 
vargšams vaikams, nedavė jai 
ramybės. Ji prisiminė, kad 
Amerikoje, daug padėvėtų, bet 
dar gerų batų kasmet yra 
išmetama dėl paprastos prie
žasties — vaikai juos išauga. 
Ta amerikietė nusprendė ką 
nors daryti, kad aprūpintų ba
tais vargingus vaikus. Netru
kus ši ryžtinga ir veikli mote
ris pradėjo klibinti įvairių or
ganizacijų duris. Tai buvo 
prieš keletą metų. 

Dabar ši moteris, Mona Pur-
dy, gyvenanti Palos Park, Či
kagos priemiestyje, yra sukū
rusi plačią savanorių organi-

DABAR JAU ŽINOMA 

Prieš kiek laiko buvo skel
biama 'taip pat ir ..Drauge"), 
kad birželio 14 d. Jaunimo 
centre ruošiamas ..Trijų tigrų" 
ir Juditos Leitaites koncertas. 
Renginys atrodė patrauklus, 
tociel daug kas juo susidomėjo, 
nors ir ruošiamu netinkamu 
laiku, kai mūsų tautiečiai pri
simena baisiąsias birželio trė
mimu, areštų, okupacijos die
nas. Buvo tik keista, kad nie
kas ..nesiėmė atsakomybės*' — 
buvo tiesiog neįmanoma su
žinoti, kas koncerto rengėjai. 

Pagaliau paaiškėjo du pa
grindiniai dalykai. Pirmas. 
kad neatvyksta vienas ^tig
ras" — Virgilijus Noreika: an
tra, koncertą rengia fondas 
..Mažoji širdele", kurio įkūrėja 
yra Loreta Welch. gyv. New 
Yorke, Apie šio fondo, skirto 
paremti skaudaus likimo iš
tiktus vaikučius Lietuvoje, 
veiklą daugiau informacijos 
galima gauti, skambinant tel. 
212-661-4139, taip pat tinkla-
lapyje 
www.emigrantas.com arba 
www.lit t leheartfoundation 
.com 

Beje. koncertas šį šeštadienį 
•jaunimo centre įvyks, tik jis 
dabar vadinamas ..Juoda katė 
tigrų draugijoje" vardu. 
Pradžia 5 vai. vak. 

Šį savaitgalį Čikagoje ir 
ar t imose apylinkėse vyks 
nemažai meno festivalių, ku
riuos besidomintiems kerami
ka, skulptūra, fotografijos me
nu bei įvairiais meno dirbi
niais, verta aplankyti. Birželio 
14-15 d. — Hinsdale Fine 
Arts Festival, Burlington 
Park. Chicago Ave tarp Wash-

ton ir Garfiekl gatvių. 
Įėjimas nemokamas. Daugiau 
informacijų teikiama tel. 630 
323 3952. old Tovcn Art Fair 
— daugiau kaip 250 kvies 
menininkų eksponuos sa1 

veikslus, skulptūras, fotonuo
traukas, keramikos dirbinius. 
papuošalu!: ir pan. Bus už
kandžiu, atsigaivinimo, vai
kam- pramogų, net varžy
tines, fėjimas - 5 dol. Ruo
šiamas birželio \i 15 d. tarp 
N'orth VVells Str.. North ir Di-
vision Str. Informacijai tel. 
U2 337 1938 

zaciją „Share your Soles" var
du. Jos iniciatyva „Giri 
Scouts" ir „Boy Scouts" orga
nizacijos, lygiai kaip ir per 
150 mokyklų turi dėvėtų vai
kiškų batų rinkimo progra
mas. Prisidėjo ir bažnytinės 
parapijos, ragindamos savo 
narius rinkti dėvėtus batus. 
Dėl to dėvėti batai kartais net 
sunkvežimiais yra vežami prie 
jos namų. Tai matydami, kai 
kurie kaimynai pradėjo skųs
tis, kad suvežtų ir suverstų 
batų krūvos prie jos namų ga
dina apylinkės vaizdą. 

— Ko aš norėčiau, kad koks 
nors turtingas asmuo paau
kotų man tuščią sandėlį, ar 
bent leistų naudotis sandėliu 
sukrauti ir išrūšiuoti suve-
žamus batus", sako Mona Pur-
dy. Šiuo metu ji siuntinėja ba
tus į Centrinę Ameriką, Indiją 
ir kitus kraštus. 

Marąuette Parko. BALFo 
skyriaus pirmininkas, ener
gingas Aleksas Kikilas, be
sirūpinantis BALFo siunti
niams drabužių ir batų gavi
mu, sužinojęs apie Mona Pur-
dy labdaros veiklą, susirišo su 
ja. Po pirmo susitikimo, jis 
gavo apie 15 dėžių batų. Atei
tyje yra galimybės gauti dau
giau, kuo pasidžiaugtų ne vie
nas vargingų šeimų vaikas 
Lietuvoje. 

Pasinaudota „Daily Southown" 
J . T a m k u t o n i s 

M a n i g i r d o M o t e k a i č i o 
f o r t e p i j o n o s tudi jos m o k i n i ų 
koncertas įvyks šiandien, 
penktadienį, birželio 13 d.. 7 
vai. vak.. Jaunimo centro 
salėje. Po koncerto — užkan
džiai, įėjimas nemokamas. 
Visi maloniai kviečiami atsi
lankyti. 

Birželio 15 d., sekmadie
nį, po lietuviškų Mišių 110:30 
vai. r.), prie šalia Nekalto M. 
Marijos Prasidėjimo bažnyčios 
pastatyto lietuviško kryžiaus 
'Brighton Parke) bus paminėti 
birželio 14 d. trėmimai. Visi 
kviečiami susirinkti ir pagerb
ti lietuvių tautos kančią. 

Skauta i akademika i 
kviečia visus akademikus iš 
arti ir toli dalyvauti jubilie-
jinėje Karaliaus Mindaugo 
stovykloje, kuri įvyks Kalifor
nijoje. Holcomb Valley, rug
pjūčio 6-16 d. Užsiregistruo
kite iki birželio 15 dienos. In
formacijos teikiamos ir regis
tracijos formas galima gauti 
internetu: 
www.skautai .coFn/akademikai 
Taip pat galima kreiptis į J. 
Kirvelaitį 708-301-0072. Jei 
nesate sumokėję nario mokes
čio už 2003 metus, prašome jį 
nusiusti Jennifer Antanaity
tei: 927 N. Noble. Chicago. IL 
60622 i mokestis yra 20 dol.). 

Visus kviečiame į Gedulo 
ir Vilties dienos paminė
jimą, birželio 15 d., sekma
dienį. Pradžia 10:30 vai. r.: 
prie Partizane motinos pa
minklo — bus padėtos gėles ir 
giedamas Lietuvos himnas. 11 
vai. r. Palaimintojo Jurgio Ma
tulaičio misijos bažnyčioje bus 
specialios Mišios už žuvusius 
Sibiro tremtyje, o tuojau po 
Mišių <12 vai.1, toje pačioje 
bažnyčioje vyks šiai dienai 
skirtas paminėjimas. Progra
mai vadovaus Jūrate Zubi-
nienė. Kalba pasakys buvęs 
Sibiro tremtinys Augis Venc

io- Laimutė Ste-
paitienė. kanklininkių ansam
blis ..Gabija" atliks kelis ku-
rinius. 

Ačiū Aleksui Smilgai, 
gyv. Chicago. IL. su prenu
meratos mokesčiu atsiuntu
siam 50 dol auka .Draugui". 

Mona Pūrely savo dosnia ranka pasiekė ir vargingus vaikučius Lietuvoje 
— paskirdama BAl.Fui 15 dėžių batų. 

Birželio 22 d., sekmadie
nį, Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijoje (Marąuette Parke). 
10:30 vai. r. šv. Mišiose ir po 
Mišių parapijos salėje pagar
biai prisiminsime skaudžiuo-
sius lietuvių tautos trėmimus. 
Gedulo ir Vilties išgyvenimais 
pasidalins Stasė Petersonienė, 
patriotine muzika palydės 
Jūrate ir Rimas Grabliauskai. 

'Galėsime taip pat pasivaišinti 
ir pabendrauti. Visus nuošir
džiai kviečia ALTo Čikagos 
skyrius. 

Lietuviu Bendruomenės 
ir ALTo Cicero skyrių val
dybos praneša, kad Tragiš
kojo birželio minėjimas įvyks 
sekmadienį, birželio 22 d., tuoj 
po 9 vai. r. "šv. Mišių, Šv. An
tano parapijos salėje Kalbės 
kun. dr. Kęstutis Trimakas ir 
plačiai supažindins su mūsų 
tautos kankinių istorija. Šis 
paminėjimas tebūna kiekvie
nam lietuviui labai svarbus — 
gausiai minėjime dalyvau
kime, tuo pagerbdami savo 
tautos kankinius. 

Dvi ..Vaiko vartai į mokslą" 
dan" vaiku centrą Obeliuose. 

atstoves — Irena Grigaitiene kairėje ir Kita 
Viduryje — Dnana Kamiene, centro direktorė. 

Vencloviene aplanke „Ateities ar-

..Tikrai džiaugsmas pirmą karta įtvykus Vilnių! Naujosios Akro 
Vilniuje R i tos V e n c l o v i e n ė s nuotr 

„VAIKO VARTŲ" PAVASARIS 
LIETUVOJE 

Darbas prasidėjo dar anks
tyvą pavasarį, kai Rita Venc
lovienė, „Vaiko vartai į 
mokslą" programos koordina
torė, vėl grįžo su paukščiais į 
Lietuvą. Kurį laiką ji dirbo 
„Visų Šventųjų" ir „Vilties An
gelo" vaikų centruose Vilniuje, 
tikrindama, kiek išeita per
eitų metų D.R.A.S.A. progra
mos. Ją vaikai sutiko su 
džiaugsmu. Prevencinė prog
rama einama sklandžiai ir 
vaikai jau turi gerą supratimą 
apie tai, kas veda į alkoho
lizmą bei jo pasėkas. Gegužės 
pradžioje Ritą pasekė Irena 
Grigaitienė. Per trumpą laiką 
juodvi jau spėjo atlikti nema
žai darbų. Kaune spausdina
mas „Vaiko vartų" leidinys su 
įvairia informacija ir atskaito
mybe aukotojams. 

Nors mūsų fondai nėra gau
sūs, pavasarį yra išdalinami 
pinigai aštuoniems mūsų re
miamiems centrams. Kiekvie
nas centras gauna pinigų 
pridėti prie vaikų maitinimo, 
būsimų metų mokslo prie
monėms supirkti, reikalin
giems užsiėmimams nusipirk-
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Naujosios Akmenės vaikų centro ..Aušrine" vaikai buvo pakviesti .1; 
lankėsi ir ..Vaiko vari.u 1 mokslą" darbuotojos R. Venclov ienės nuotr. 

kartu 

ti, būtinai aparatūrai įsigyti. 
Iškilo kitas labai svarbus po
reikis, tai trūkumas lėšų vai
kų sveikatai, ypač dantų tai
symui. Būna ir taip, kad mais
tui pridėti pinigai išleidžiami 
dejuojančio vaiko dantų taisy
mui. 

Abi moterys jau spėjo aplan
kyti Obelių „Ateities vardan" 
centrą, kuris joms padarė ga
na gerą įspūdį. Čia centro vai
kai suvaidino vaidinimėlį, pa
imdami mintis iš D.R.A.S.A. 
prevencinės programos. Sava
norių, norinčių centro vai
kams ir jų direktorei Dijanai 
Kančienei padėti, atsiranda 
vis daugiau. Atsiranda para
mos iš Lietuvos organizacijų ir 
sambūrių. Tas mus labai 
džiugina, kad mokomasi vieni 
kitiems padėti. 

Kita Ritos ir Irenos kelionė 
buvo į Marijampolę ir Kazlų 
Rūdą. „Marijampolėje radome 
būrį gražių vaikučių. Tris ma
žamečius vaikučius, 1-3 metų, 
motina atvedė ir paliko savai
tei laiko, kol ji 'darbą susiras'. 
Jau ir kelios savaitės prabėgo, 
o motinos nėra", pasakoja Ire
na Grigaitienė. Vaikučiai dar 
visai nekalba. 

„Kazlų Rūdoje daug vaikų. 
Sienos apkabinėtos gražiais 
pačių vaikų piešiniais. Atski
rame kambarėlyje du kompiu
teriai, kuriais vaikams lei
džiama naudotis. Amerikoje jų 
galima gauti iš įmonių, kurios 
pakeičia savuosius į naujus. 
Reikia tik sužinoti. Šiomis die
nomis kompiuteriai vaikams 
yra beveik būtinybė", tęsia pa
sakojimą Irena. 

„Aplankėme mūsų remia
mus vaikučius ir Rumbonių 
kaime. Tai senas bažnytkai
mis, netoli Alytaus. Energin
gas parapijos klebonas remon
tuoja bažnyčią ir stato naują 
pastatą. Vaikų centrelis turi 
tik vieną dviratį. Tai jų pa
grindinė komunikacijos prie
monė. Dviračiai šiame kaime
lyje labai praverstų. Būtų 
galima lengviau iki maisto 

parduotuvių nuvykti, ar bet 
kokiam susisiekimui juos pa
naudoti. Grįžus namo, reikės 
prašyti vieno iš mūsų Vaiko 
vartai' padalinių kituose mies
tuose suruošti vajų 4—5 dvi
račiams nupirkti", sakė Irena 
Grigaitienė. 

Tai nėra labai dideli objek
tai, reikalaujantys didelės su
mos pinigų. Tolimiausias ii 
galbūt skurdžiausias Lietuvos 
kampelis, kur yra „Vaiko 
vartų" remiami vaikučiai (o jų 
yra per šimtą), tai Naujoji Ak
menė. Šių vaikų nenuilstanti 
globėja ir maitintoja yra dr. 
Aldona Užcinienė, kuriai ne 
veltui teko pereitų metų a"̂ a 
prelato Juozo Prunskio „Mo
ters, pasižymėjusios krikščio
niškoje veikloje" premija. „Šio
mis dienomis Lietuvos prezi
dentas Paksas yra pakvietęs 
50 šio centro vaikų aplankyti 
jį Prezidentūroje. Vaikai šoki
nėja iš džiaugsmo, nes nei vie
nas nėra buvęs Vilniuje. Aiš
ku, yra ir ašarų, nes ne visi 
gali važiuoti", sako Rita Venc
lovienė. 

Iš Ritos ir Irenos elektroni
nių laiškų atrodo, kad darbų 
ir*planų yra begalės, tik reikia 
darbininkų ir pajamų, kurių 
vėl tikimės sulaukti iš mūsų 
dosnių remejų Amerikoje. 
Darbas, atrodo, lyg ir leng
vėja, kai matyti to darbo pozi
tyvūs rezultatai. 

Aldona Kamantienė 

Lietuvos Vyčiai birželio 22 
d., sekmadienį, po lietuviškų 
Mišių S\c. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčioje Br 
ton Park ara-
pijos saloje : - p i e t u s , 
sekmadieni, birželio 15 d., bus 
paminėta Tėv n diena visi 
k\ ieciaiiH pa bendra 1 
k.:\ ..' 

SKELBIMAI 

• Amerikos lietuviu ra
dijas, vad. Anatolijus Siutas 

kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
per VVCF.V 1 1.50 AM. Tel. 
773-847-4903, adresas 4459 
s Francisco. Chkaso, IL 60632. 

http://www.emigrantas.com
http://www.littleheartfoundation
http://www.skautai.coFn/akademikai

