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Siame 
numeryje: 
Baisiojo birželio 
paminėjimas 
Worcester, MA- Joninės 
Detroit, MI. Šaunus 
šeštadienis 
Philadelphijoje. 

2psl. 

Tai mūsų garbės 
reikalas. Darbo partijos 
pergalė rodo lietuvių 
visuomenės 
provincialumą. 

3 psl. 

Kaip švęsime laisvas 
Jonines? Kitu žvilgsniu 
\ birželio įvykius. 

4 psl. 

Nepelnytai primiršt i 
birželio 23-osios 
įvykių aidai. 

5 psl. 

Joninių šventė — 2004. 
Brighton Park LB 
apylinkė ruošiasi 
paremti „Margutis H" 
laidas. 

6 psl. 

Sportas 
* Anglijoje vyks t anč i a 

me pres t i ž inėse Wimbledon 
teniso varžybose m o t e r ų vie
netų varžybose jau baigėsi dvi
dešimt vienas, o vyrų varžybose 
— dvidešimt pirmojo rato susi
tikimų. Moterų varžybose 
staigmeną pateikė prancūzė 
Virginie Razzano, 7:6 (7:4), 3:6, 
6:4 įveikusi aštuntąją raketę 
Svetlana Kuznecova. Tačiau 
dėl lietaus varžybų organizato
riai eilinį kartą turėjo pranešti 
apie tvarkaraščio pakeitimus. 
Būtent dėl lietaus trečiadienį 
neįvyko nė vieno susitikimo. 
Pagal Didžiosios Britanijos me
teorologų prognozes, trečiadie
nį antroje dienos pusėje oras 
virš Wimbledon gali pasitaisyti. 

* P e r g a l i n g a i Italijoje 
pras idėjus iose m o t e r ų teni
so varžybose „Fontaną Open" 
pasirodė Lina Stančiūtė. Vil
nietė pirmajame rate 6:4, 6:3 
nugalėjo vengrę Anna Foldenyi 
ir šešioliktfinalyje susitiks su 
baltarusės Nadežda Ostrovs-
kaja ir ru-sės Liudmila Skav-
ronskaja poros nugalėtoja. 

* Tarptautinės šachmatų 
federacijos (FIDE) planetos 
vyrų pirmenybių Libijos so
stinėje antrajame rate nesėk
mingai žaidė Šarūnas Šulskis. 
Antradienį Lietuvos šachmati
ninkas juodosiomis figūromis 
po 24 ėji-mų pralaimėjo ir an
trąją partiją rusui Konstantin 
Sakajev, kuris Š. Šulskį nu
galėjo 2:0. 

Naujausios 
zmios 

* K. Prunskienė spaudo
je minima dažniau nei V. 
Adamkus, rodo tyrimas. 

* Rusijos ministras kri
tikuoja griežta skrydžių per 
Lietuvą tvarką. 

* Opozicija perspėjo Vy
riausiąją rinkimų komisiją 
dėl galimo rinkimų rezultatų 
klastojimo. 

* Generalinio prokuroro 
p r a š y m o patraukt i įtari a-
n n i Seimo narius baudžiamo
jon atsakomybėn tikimasi su
laukti iki sesijos pabaigos. 

Seimas aiškinsis, ar Specialiųjų tyrimų tarnybos veiksmais buvo 
siekiama sukelti sumaištį valstybėje 

Valentinas Junokas 
Valdo Kopūsto I ELTA) auotr 

Vilnius , birželio 23 d. 
(BNS) — Seimas pavedė parla
mentiniam Nacionalinio saugu
mo ir gynybos komitetui per dvi 
dienas išsiaiškinti, ar Specia
liųjų tyrimų tarnybos (STT) pa
reigūnų kratomis įtakingiausių 
politinių partijų būstinėse ne
buvo siekiama „paveikti politi
nius procesus, politinę padėtį ar 
rinkimų rezultatus". 

Seimas taip pat priėmė pro
tokolinį nutarimą, kuriuo pave
dė generaliniam prokurorui per 
dvi dienas pateikti informaciją, 
kaip vykdomas Valstybės gyni
mo tarybos pavedimas ištirti, ar 
STT veiksmų data nebuvo pa
rinkta specialiai, siekiant pada
ryti įtaką prezidento rinkimų 
rezultatams. 

Už tokį protokolinį nutari
mą balsavo 60 parlamentarų, 2 
buvo prieš ir 10 susilaikė. 

Vyriausiosios rinkimų komi
sijos pirmininkas Zenonas Vai-

gauskas teigė, jog esama situa
cija gali sudaryti prielaidas 
kandidatams skųsti sekmadienį 
vyksiančių prezidento rinkimų 
antrojo rato rezultatus. 

Seimas turi teisę kreiptis į 
Konstitucinį Teismą su paklau
simu, ar nebuvo pažeistas rinki
mų įstatymas per tris dienas 
nuo oficialių rinkimų rezultatų 
paskelbimo. 

Pripažinus prezidento rinki
mų rezultatus negaliojančiais, 
ne vėliau kaip per 3 mėnesius 
nuo rinkimų dienos šio įstatymo 
nustatyta tvarka rengiami pa
kartotiniai prezidento rinkimai. 
Šiuo atveju pakartotiniai rinki
mai galėtų sutapti su rugsėjo 19 
dieną numatytais Seimo rinki
mais. 

„Šiandien ir vieni, ir kiti 
gaudo naudą, o kas ją pagaus — 
paaiškės labai greitai", sakė lai
kinasis Seimo pirmininkas Čes
lovas Juršėnas, paklaustas, 

kam yra naudinga esama situa
cija. 

„Jeigu bus teisybė išaiškin
ta, tai bus naudinga visiems", -
pridūrė jis. 

C. J u r š ė n a s tikisi, jog 
NSGK komitetas- savo išvadas 
pateiks iki penktadienio vakaro, 
tačiau komitetas nusprendė at
sakymą duoti tik kitą savaitę, 
jau po prezidento rinkimų. 

„Komitetas nusprendė galu
tinę nuomonę suformuoti pir
madienį ir antradienį ją pateik
ti Seimui", sakė NSGK pirmi
ninkas Alvydas Sadeckas. 

Neeil iniame plenariniame 
posėdyje generalinis prokuroras 
Antanas Klimavičius pareiškė, 
kad STT surengė patikrinimus 
įtakingiausių partijų būstines, 
mėgindama patvirtinti arba pa
neigti į tarimus dėl penkių Sei
mo narių galimų korupcinių ry
šių su įmonių grupės „Rubicon 
group" valdybos pirmininku An

driumi Janukoniu. 
A. Klimavičiaus teigimu, 

praėjusią savaitę STT vadovas 
pateikė Generalinei prokuratū
rai duomenų, esą A. Janukonis 
„įtakoja kai kurių įstatymų pa
keitimą arba pristabdymą^ ir už 
tai atsiskaito pinigais". -

„Kalbame apie grynuosius 
pinigus, kurie buvo paduodami į 
rankas", sakė generalinis pro
kuroras. 

A. Klimavičius, nors kai ku
rių Seimo narių primygtinai ra
ginamas, atsisakė įvardyti ky
š ininkavimu į tar iamus parla
mentarus . 

Seimo užkulisiuose mini
mos Seimo pirmininko pavaduo
tojo socialdemokrato Vytenio 
Andriukaičio, Tėvynės sąjungos 
nario Arvydo Vidžiūno, Seimo 
pirmininko pavaduotojo iiberal-
centr is to Gintaro Steponavi
čiaus, Liberalų ir centro sąjun
gos Nukel ta 5 psL 

Teisės žinovė: STT veiksmams 
trūksta „protingumo kriterijaus'' 

Vilnius, birželio 23 d. 
(BNS) — Autoritetinga teisės 
žinovė sukritikavo Specialiųjų 
tyrimų tarnybos veiksmus prieš 
Lietuvos politines partijas pre
zidento rinkimų finalo išvaka
rėse, pažymėdama, kad tokie 
agentų patikrinimai nėra pa
grįsti protingumo ir proporcin
gumo kriterijais. 

„STT pasiteisinimas, kad 
tokio masto akcijai yra gautas 
teismo leidimas, nėra visiškai 
pakankamas pagrindas visuo
menei būti tikrai, kad tas leidi
mo gavimas yra pagrįstas", sa
kė Teisės universiteto profesorė, 
Lietuvos žmogaus teisių centro 
direktorė Toma Birmontienė. 

Anot jos, „teisėjas, duoda
mas leidimus tokiems veiks
mams tokiu metu, turėjo at
sižvelgti į situacijos sudėtingu
mą ir įvertinti jos politinę reikš

mę". 
„Tokias akcijas vert inu la

bai kritiškai. Labai gaila, kad 
per šiuos rinkimus labai akty
viai pradėjo veikti specialiosios 
tarnybos", sako teisės žinovė. 

Jos įsitikinimu, imdamasi 
veiksmų prieš į takingiaus ias 
parlamentines partijas rinkimų 
išvakarėse, STT privalėjo iš
samiai paaiškinti visuomenei jų 
pagrįstumą. STT to nepadarius, 
paaiškinimą turėjo paskelbti 
pa t ikr in imus leidęs te ismas, 
mano T. Birmontienė. 

„Bet kurioje kitoje demo
kratinėje visuomenėje tokia 
specialiųjų tarnybų akcija su
keltų didžiulį pasipiktinimą ir 
abejones, ar iš tikrųjų gyvena
me demokratinėje valstybėje, 
kur politinės partijos turi veik
los laisvę", sako teisės ir žmo
gaus teisių žinovė. 

] Trečiadienį Specialiųjų tyrimų tarnybos agentai toliau dirbo Tėvynės sąjungos bei Socialdemokratų partijų būsti-
> nėse. Nuotr.: Dokumentų poėmis Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) partijos būstinėje sostinės Gedimi-
I no p r o s p e k t e . Mykolo Ambrazo (ELTA) nuotr. 

Laikinasis prezidentas: STT 
veiksmai nesuteiks ypatingos 

persvaros nė vienam kandidatui 
Vilnius, birželio 23 d. 

(BNS) — Laikinasis preziden
tas Artūras Paulauskas mano, 
kad Specialiųjų tyrimų tarny
bos (STT) reidai parlamentinių 
partijų būstinėse neturėtų su
teikti „ypatingos persvaros" nė 
vienam iš dviejų kandidatų į 
valstybės vadovus, nors paveik
ti rinkėjų valią jie „neabejotinai 
galėjo". 

Tai A. Paulauskas sakė po 
balsavimo Centriniame Vil
niaus pašte. Antrasis preziden
to rinkimų ratas vyks birželio 
27-ają A. Paulauskas tuo metu 

dalyvaus NATO viršūnių susiti
kime Istambul, todėl iš anksto 
balsavo paštu. 

Trečiadienį po susitikimo su 
abiem kandidatais į prezidento 
postą A. Paulauskui liko įspū
dis, kad nė vienas iš jų nebando 
skandalo išnaudoti savo nau
dai. 

Laikinasis prezidentas ne
abejoja, kad STT dokumentų 
poėmiai iš partijų būstinių pa
veiks rinkėjų valią, „sujauks 
žmonių galvas", privers iš naujo 
apsvarstyti jau kartą padarytą 
savo pasirinkimą. 

Seimo narių papirkinėjimu įtariamas verslininkas 
atmeta kaltinimus 

V. Adamkus: 
Lietuvos 

demokrati ja 
atsidūrė 
pavojuje 

Vi ln ius , birželio 22 d. 
(BNS) — Valstybės vadovo pos
to siekiantis kadenciją baigęs 
prezidentas Valdas Adamkus 
pareiškė, kad Specialiųjų tyri
mų tarnybos agentų atlikti po
ėmiai politinių partijų būsti
nėse aiškiai byloja apie iškilusį 
pavojų Lietuvos demokratijai. 

„Tokie veiksmai, likus t r im 
dienoms iki rinkimų, negali bū
ti vert inami kitaip, kaip sąmo
ningas bei suplanuotas veiks
mas, siekiant įnešti sumaištį 
valstybės viduje, pakirsti pasi
tikėjimą mūsų valstybe bei įta
koti prezidento rinkimų rezul
tatus", rašoma V. Adamkaus 
pareiškime. 

Vilnius , birželio 23 d. 
(BNS) — Penkių Seimo narių 
papirkimu į tar iamas įmonių 
grupės „Rubicon group" valdy
bos p i rmininkas Andrius 
Janukonis atmeta jam mestus 
kal t inimus ir teigia svarstąs 
galimybę kreiptis į teismą dėl 
šmeižto. 

Trečiadienį po pietų išpla
t intame pareiškime teigiama, 
kad „Rubicon group" priešinsis 
bandymams įtraukti ją į nešva
rius politinius žaidimus. 

„Bandymus tokiu būdu 
įtraukti mūsų grupę į nešvarius 
politinius žaidimus vertiname 
kaip pastangas pateisinti vakar 

atliktas visuomenę sukrėtusias 
k ra tas partijų būstinėse", 
pareiškime cituojamas A. 
Janukonis. 

J is kategoriškai paneigė 
teisėsaugos institucijų vadovų 
Seime paskelbtą informaciją, 
kad „Rubicon group" atstovams 
yra pareikšti kokie nors su 
kyšininkavimu susiję įtarimai. 

„Prieš pusmetį pradėtas 
puolimas prieš mūsų grupę 
netrukus subliūško, tačiau 
dabar vėl matome bandymus 
įtraukti mus į neaiškias, mums 
svetimas politines kovas, 
kuriose mes nesame nei kariai, 
nei nariai", sake A. Janukonis. 

Tai ne pirmas kartas, kuo
met į teisėtvarkos akiratį paten
ka minėta įmonių grupė. 

Šių metų sausį STT parei
gūnai atliko k r a t a s dviejose 
„Rubicon" grupės įmonėse, ku
rių metu išnešė seifą su asme
ninėmis A. Janukonio santau
pomis, paėmė kai kurių darbuo
tojų kompiuterius, užrašų kny
gutes, dokumentus. 

Vienai didžiausių įmonių 
grupei „Rubicon group" priklau
so daugiau kaip 20 įmonių, dir
bančių komunalinių paslaugų, 
nekilnojamojo turto ir pramogų 
verslo srityse. Įmonėse dirba 
daugiau kaip 1,200 žmonių. 

Europos filmų festivalyje įvertinti lietuviai 
Vilnius, birželio 23 d. 

(ELTA) — Žinomas kino meni
ninkų duetas — Vytautas Da-
maševičius ir Juozas Matonis 
tapo Europos filmų festivalio 
„Integracija. Tu ir aš" prizinin
kais. 

Lenkijoje vykusio festivalio 
specialiuoju prizu „Krištolas 
2004" apdovanota kino juosta 
„Vilties sala" iš filmų ciklo 
„Įveikti negalią". 

..Vilties sala" nufilmuota 
neįgaliųjų stovykloje Giruliuo
se. „Parodėme vaikų akis, kai 
šie pirmą kartą gyvenime iš
vysta jūrą, kalbėjomės apie jų 
svajones ir problemas", sakė 
įvertinto filmo autoriai. 

Pasak kino menininkų, ne
įgaliųjų tematika svarbi ne tik 
Lietuvoje, bet ir Europoje. 

Vilniaus meras sugrįžo į Lietuvą 

Režisieriai Vytautas Damaševičius ir Juozas Matonis. 
Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr. 

Vilnius, birželio 23 d. 
(BNS) — Antradienio popietę 
nuo galimo suėmimo į Lenkiją 
pasitraukęs Vilniaus meras Ar
tūras Zuokas trečiadienį ryte 
jau buvo savo darbo vietoje ir 
ketina dalyvauti tą pačią dieną 
vyksiančiame sostinės tarybos 
posėdyje. 

Antradienį Specialiųjų ty
rimų tarnybos (STT) agentams 
atvykus į A. Zuoko vadovau
jamos opozicines Liberalų ir 
centro sąjungos būstinę Vil
niaus meras išvyko į Lenkiją. 

I BNS paskambinęs A. Zuo
kas teigė, jog pabėgti iš Lietu
vos jį paskatino iš neoficialių 
šaltinių gauta informacija apie 
galimą jo sulaikymą prieš tre
čiadienį planuojamą Vilniaus 
miesto savivaldybės tarybos 

posėdį. 
Tai, pasak jo, ketinta pa

teikti kaip kovos su kyšininkau-
jančiais politikais pavyzdį, pa
kenkiant Liberalų ir centro są
jungos remiamam kandidatui į 
prezidentus Valdui Adamkui 
prieš sekmadienį vyksiantį an
trąjį prezidento rinkimų ratą. 

A. Zuokas trečiadienį ryte 
BNS teigė tebemanąs, jog jo pa
sitraukimas į Lenkiją buvo bū
tinas, „siekiant išvengti V. 
Adamkaus galimybių laimėti 
ateinančius rinkimus susilpni-
nimo". 

Specialiųjų tyrimų tarnyba 
yra anksčiau pateikusi A. Zuo-
kui įtarimus dėl galimo trukdy
mo pasinaudoti rinkimų teise 
per dramatiškus mero rinkimus 
2003-aisiais. 

K. Prunskienė 
abejoja 

V. Junoko 
galimybėmis 

likti poste 
Vi ln ius , birželio 23 d. 

(BNS) — Prezidento posto sie
kianti parlamentarė Kazimira 
Prunskienė abejoja, ar po poli
tinę audrą rinkimų išvakarėse 
sukėlusiu Specialiųjų tyrimų 
tarnybos pareigūnų veiksmų 
jos vadovas Valentinas Junokas 
gali likti savo poste. 

„Kiekvienas pareigūnas tu
ri prisiimti atsakomybę už savo 
veiksmus rinkimų išvakarėse. 
Pareigūnai , kurie sukelia to
kias bangas visuomenėje, nega
li pretenduoti į tokius postus", 
trečiadienį sakė K. Prunskienė, 
paklausta, ar tapusi prezidente 
paliktų STT vadovą savo poste. 

„V. Junoko veiksmai turi 
būti labai rimtai svarstomi. Ar
ba jis tur i įrodyti Seimui, jog 
šie veiksmai buvo neišvengia
mi, arba jis nesupranta, kas 
vyksta", pažymėjo ji. 

Kandida tė atsiribojo nuo 
STT kratų būstinėse partijų, 
kurios remia rinkimuose jos 
varžovą Valdą Adamkų. 

„Man tokia audra visiškai 
nepriimtina, nereikalinga ir ne
naudinga", tikino K. Prunskie
ne, nuogąstaudama, jog rinkė
jai gali nusivilti politikais ir iš
vis neateiti balsuoti. 

Kandidatė ketina susitikti 
su savo varžovu ir siūlyti pa
daryti bendrą pareiškimą dėl 
susidariusios situacijos 
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VVORCESTER, MA 

A L R K Mote rų sąjungos 5-osios kuopos Worcester , MA, narės, švenčiant Mot inos d ieną š.m. gegužės 9 d. Iš 
k a i r ė s : J a n i n a Mi l i ausk iene , Verute Šimkienė , J o l a n t a Braškienė, Aldona J a k n i ū n a i t ė , Angelė Gar s i enė , M a r y t ė 
B r a š k i e n ė , D a n u t e M i n i k a u s k i e n e . dvasios vadas , k lebonas Ričardas J a k u b a u s k a s , Violeta Žukausk ienė . 

B e r n a d e t o s H a r r i s nuo t r . 

Baisiojo birželio minėjimas 

Gražus saulėtas birželio rytas. Dievo Kūno 
šventė. Toks pat gražus, šiltas buvo 
birželis 1941 metais. 14-os dienos naktį, 

kuri mūsų gyvenime pasilieka neužmirštama, 
nes okupantai bolševikai pradėjo prieš nekaltus 
Lietuvos žmones genocido veiksmus. Raudojo 
visa Lietuva. 

Po 63 metų tų skaudžių pirmųjų trėmimų 
visoms aukoms prisiminti ir jas pagerbti š.m. 
birželio 13 d. rinkomės į Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčią pamaldoms, kurios buvo aukojamos už 
ištremtuosius mūsų brolius, seses. Genocidas 
birželyje prasidėjo, bet jame nesibaigė. Tęsėsi 
daug metų, tik šiek tiek kitokia forma. Kasmet 
prisimename visus... 

Procesiją į bažnyčią įvedė kryžius, nešamas 
George Sopczak. Po jo dr. Vinco Kudirkos šaulių 
kuopos vadas Arūnas Grigalauskas nešė kuopos 
vėliavą, Oskaras Lisovskis „Nevėžio" tunto 
skautų, šaulės Teresė Juškienė ir Jan ina 
Miliauskienė — vainiką padėjo prie altoriaus, 
eucharistijos patarnautoja Olga Keršytė, lektorė 
Bernadeda Miliauskaitė-Harris, šv. Mišių patar
nautojos Onytė ir Rožytė Harris, buvęs Aušros 
Vartų parapijos klebonas kun. Alfonsas Volungis 
ir klebonas kun. Ričardas Jakubauskas, kuris 
aukojo šv. Mišias ir pasakė pamokslą. Giedojo 
parapijos choras, vadovaujamas vargonininkės 
Edith Roberts. Mišioms pasibaigus, pagiedoti 
Amerikos ir Lietuvos himnai. Užbaigus šauliai su 
vėliavomis ir visi pamaldų dalyviai išsirikiavo 
bažnyčios šventoriuje prie paminklo trumpoms 
iškilmių apeigoms. Vadovavo šaulių kuopos 
vadas A. Grigalauskas. Jis pareiškė, kad eilę 
metų čia renkamės prisiminti ir pagerbti žuvu
sius dėl Lietuvos laisvės, bet šiandien 
susirinkome prisiminti ir pagerbti ištremtuosius. 
Šaulės padėjo vainiką. Mišias aukojęs kunigas 
sukalbėjo maldą. Trumpą žodį tarė LB Worcester 
apylinkės pirmininkas Romas Jakubauskas. Po 
to nuėjome į parapijos salę tolimesniai minėjimo 
daliai. 

Minėjimą ruošė LB Vvorcester apylinkės 
valdyba. Vadovavo pirm. R. Jakubauskas. Visus 
šiltu žodžiu pasveikino, padėkojo už atsilankymą, 
o tai buvo nemažas dalyvių skaičius. Dar kartą 
susikaupimo minute prisiminėme visus ištrem
tuosius, nužudytuosius bolševikų, bei caro laikų, 
kaip programos vedėjas pareiškė, o klebonas kun. 
Ričardas dar ir maldą sukalbėjo LB pirm. Romas 
yra geras kalbėtojas. J is paskaitė trumpą 
paskaitėlę: „Trėmimai", kurioje teigė, kad trėmi
mais bolševikai norėjo kuo daugiau lietuvių 

ištremti ir jie buvo gerai suorganizuoti. Neužteko 
pirmųjų didžiųjų birželio 14-os nakties trėmimų 
1941 metais. Jų buvo ir daugiau. Bolševikams 
rūpėjo inteligentai, rašytojai, kunigai, mokytojai, 
tarnautojai, ūkininkai ir visi kiti, kad Lietuva 
pasiliktų be lietuvių. Nebuvo užmiršti net palie
gę seneliai, neseniai gimusieji ir dar negimusieji 
kūdikiai, moterys ir vyrai. J jų vietas iš Sibiro 
buvo į Lietuvą atvežami mažai prasilavinę rusai. 
Toks trėmimas buvo siejamas ir dėl ekonominių 
priežasčių. J tas begalines tolimas, niekieno ne
apgyvendintas Sibiro sritis trėmė ne tik lietuvius, 
bet ir kitų tautybių Sovietų Sąjungai priklau
sančių valstybių žmones, be teisės sugrįžti atgal į 
savo kraštus, kad tik daugiau apgyvendintų 
Sibiro tuštumų. J ie ir nuklojo tas Sibiro tundras 
savo kūnais. Tūkstančių tūkstančiai ten žuvo, 
mirė, iš bado, šalčio, ligų, ir kitų mums nežinomų 
priežasčių ir niekas niekada jų skaičiaus 
nesuskaičiuos ir tikslios statistikos nesuves. 
Trėmimai tęsėsi daugelį metų, tik vėliau kitokia 
forma. Daug knygų apie trėmimus yra parašyta. 
Viena iš jų „Lietuvos karų ir kančių istorija" — 
Prunskio. Mūsų tarpe turime dvi Sibiro tremtines 
Marytę Braškienę ir jos dukrelę Verutę 
Šimkienę, priminė programos vedėjas. 

Sesutės Onytė ir Rožytė Harris pianinu 
paskambino duetą „Radetzky maršas" — Johann 
Strauss. 

Žiūrėjome vaizdajuostę iš Lietuvos apie per
nai įvykusią Dainų šventę Lietuvoje, kuri sukėlė 
gilius sentimentus. 

Pabaigoje LB pirmininkas ir programos vedė
jas Romas Jakubauskas pakvietė visus dalyvius 
prie užkandėlių, kuriuos paruošė Genovaitė 
Jakubauskienė, Danutė Marcinkevičiūtė, Irena 
Markevičienė. Užkandžiaudami ir kavutę gerda
mi, dalinomės tais liūdnais praeities prisimini
mais apie žiaurius, tragiškus tų laikų įvykius, 
trėmimus, nes mažai rasime šeimų, kurių 
deportacijos nebūtų palietusios. Dabartinė mūsų 
tėvynės Lietuvos padėtis taip pat nėra džiuginan
ti, nes ir vėl po trumpos kelių metų laisvės, tąso
ma į visus šonus. Ši diena ypatinga, nes ren
kamas naujas prezidentas, nuo kurio iš dalies 
priklausys ar ji bus vedama į Vakarus tiesiu ke
liu, ar visokiais zigzagais iškraipytu į Rytus. 
Reikia maldų, reikia stebuklo, kad Marija 
padėtų Lietuvos vaikams su šv. Kazimiero pagal
ba išvesti mūsų tėvynę į šviesų ir gražų ateities 
gyvenimą. 

J a n i n a Mi l i ausk ienė 
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ŠVENTĖME JONINES 

Šiais metais Joninių šventė 
pasitaiko vidury savaitės. 

Taigi Joninių šventę šiame 
krašte tenka švęsti arba prieš, 
arba po Joninių. Detroito apy
linkės Lietuvių Bendruomenė, 
kaip pernai , t a ip ir šįmet, 
surengė šventę prieš Jonines. 
Šventė gan nuotaikingai buvo 
surengta birželio 20 dieną, tuo
jau po pamaldų Dievo Apvaiz
dos parapijos sodely. Šašlyko 
kvapą buvo galima pajusti net 
už mylios. Be šašlyko svečiai 
galėjo vaišintis įvairiais ska
niausiais pyragais, su česnaku 
apkepta duona, kava, na, ir, 
žinoma, garsiuoju „Švyturio" 
alumi. Pamaldoms pasibaigus, 
visi kaip vienas, pajudėjo para
pijos sodelio link, kur laukė 
medžių pavėsyje gražiai pa
ruošti stalai ir kėdės. Po visų 
lietingų dienų gražesnės dienos 
negalėjai tikėtis. Rodos, geroji ir 
gražioji saulutė žeme ridinejosi 
ir visus glamonėjo. Bendruo
menės pi rmininkė Raminta 
t rumpu ir taikliu žodžiu pa
sveikino visus atsilankiusius, 
specialiai tėvus, Janinas ir Jo
nus. Visi Jonai ir Janinos buvo 
papuošti Joninių vainikais... 

Joninių šventės vainikų 
vainikas buvo tautiniai šokiai ir 
šokėjų išleistuvės į XXII 
pasaulio lietuvių tautinių šokių 
šventę Čikagoje. Šventę papuo
šė 35 šokėjos ir šokėjai. Iš Det
roito taut in ių šokių šventėje 

dalyvaus net 115 šokėjų. 
Joninių šventės šokėjus ir šokė
jas ats i lankiusiems pr is ta tė 
Detroito tautinių šokių vadovė 
Lėlė ' Viskantienė. Taip pat 
pristatė Detroito tautinių šokių 
mokytoją Joną Korsaką ir mo
kytojas Astą Puškoriūtę-Soltis 
ir Ingridą Korsakienę. Tauti
niai šokiai užbūrė atsi lan
kiusiųjų širdis ir akis. 

Šokis sekė šokį, šokėjas 
šokėją ir taip viskas sumišo, 
kad rodos, kaip tame vyskupo 
Baranausko „Anykščių šilely", 
atsilankiusiųjų akyse ir širdyse 
liko gražiausi šokių sūkuriai, 
taut in ių drabužių spalvingu
mas, gražumas ir jaunųjų šo
kėjų grakštumas. Žinoma, visa 
tai neats i randa pirštų pamo
jimu, gražių žodžių dalinimu. 
Visa tai galima pasiekti tik su 
šimtais valandų darbo ir pa
sišventimu tam darbui. To ne
trūko ir netrūksta Lėlei, Astai, 
Ingridai, Jonui ir šokėjoms bei 
šokėjams. Visų atsilankiusiųjų 
jiems priklauso širdžių gelmių 
padėkos žodžiai ir skirti gausūs 
plojimai. Detroito Lietuvių 
Bendruomenei gili padėka už 
Joninių šventės ir išleistuvių į 
dvyliktą pasaulio lietuvių šven
tę surengimą. Po šauniosios 
šventės dalies jaunimas dar 
susuko ne vieną polkutę, o 
vyresnieji vaišinosi ir džiaugėsi 
ta nuotaikinga Joninių popiete. 

Kazys Gogel is 

PHILADELPHIA, PA 

•v v 

ŠAUNUS ŠEŠTADIENIS 

„Aušrmc Į '.ikHtkoiį" S. G a r a l e v i č i a u s n u o t r 

Birželio 12 d., šeštadienis, 
Philadelphijoje buvo ypa

tingas. Nuo pat ryto praleidome 
futbolo aikštėje, žaisdami pir
majame po daugelio metų lietu
vių futbolo turnyre JAV. Da
lyvavo net 8 komandos, kurių 
žaidėjai suvažiavo ne tik iš 
visos rytinės pakrantės, Flo
ridos ir Čikagos, bet net ir iš 
Kalifornijos. Nepaisant gana 
stipraus lietaus ir to, kad dvi 
komandos buvo gerokai prana
šesnės už visas kitas, turnyras 
praėjo labai įdomiai ir permai
ningai. 

Dar nepasibaigus turnyro 
uždarymui, j au prasidėjo trijų 
tautinių šokių kolektyvų kon
certas lietuvių namuose. Savo 
programas, paruoštas XII Lie
tuvių tautinių šokių šventei Či
kagoje, parodė vaikų kolekty
vas, vadovaujamas Kristinos 
Volertienės bei Lino Kučo, stu
dentų kolektyvas „Aušrinė" bei 
mišrus kolektyvas .,Žilvinas", 
kuris paruošė dvi programas — 
jaunųjų veteranų bei veteranų. 
Grojo Philadelphijos kaimo 
kapela ir keletą dainų dainavo 
ansamblis „Laisvė". Nors šokių 
buvo nemažai — apie 20 — ta
čiau žiūrovai sakė, kad progra
ma neprailgo ir ji jiems tikrai 
patiko. Gaila, bet jau paskuti
nis „Aušrinės" koncertas Phila
delphijoje, vadovaujant Jurgi
tai Matulienei, nes mes grįž
tame gyventi į Lietuvą. Tačiau 
tikimės, kad kolektyvas išliks 
ir dar paruoš daug programų. 

Vėliau vakare, Philadelphi
jos lietuvių jaunimo sąjunga 
suorganizavo, jau tradicija ta
pusį, renginį „Sveika vasara". 
Iš pradžių norėjome padėkoti ir 
įteikti asmenines dovanėles 
Vytui Bagdonavičiui bei Rimui 
Gedeikai, kurie nuoširdžiai dir
ba su jaunimu ir mums padėjo, 
organizuojant kiekvieną rengi
nį. Tačiau Rimas neatvyko, nes 
buvo užsiėmęs su futbolo turny
ro organizatoriais Virginijumi 
bei Aušra. Taigi ir jiems skirtą 
tortą suvalgėme visi. Sveikina

mi turnyro nugalėtojai — Čika
gos komanda — labai dėkojo 
savo sirgalėms merginoms, ne
patingėjusioms važiuoti su jais 
tokį kelią, ir savo treneriui, 
kuris tokią komandą subūrė. 

Joana Gaiželytė-Lacy. kuri 
vedė vakarą, sugalvojo daug 
žaidimų ir rungčių — buvo 
mėtomos strėlytės į taikinį (tai 
ypač patiko vaikams), geriamas 
alus iš kūdikio buteliukų (tai 
nebuvo taip lengva, kaip atro
do). Visą vakarą netrūko cepe
linų, vėdarų ir net buvo čebu-
rekų, kuriuos visus paruošė 
Ingrida su šeima, o DJ Modės 
muzika nenutilo iki pirmos 
nakties ir visi šauniai pašoko. 
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DARBO PARTIJOS 
PERGALĖ RODO 

VISUOMENĖS 
PROVINCIALUMĄ 

Lietuvos visuomenei nestin
ga provincialumo ir politinio 
naivumo, kuriuos liudija Darbo 
partijos pergalė per Europos 
Parlamento rinkimus ir visuo
menės nuotaikos, lemiančios 
antrojo prezidento rinkimų rato 
baigties neaiškumą. 

Taip pasikalbėjime žurna
listui Vladimirui Laučiui pa
reiškęs, publicistas poetas, Ya-
le universiteto profesorius, litera-
tūrologas T o m a s Venc lova 
pripažino, kad „tradicinės'' Lie
tuvos partijos — ir kairieji, ir 
dešinieji — „priskaldė malkų". 
„Tačiau ir socialdemokratams ir 
konservatoriams teikčiau tam 
tikrą „pasitikėjimo kreditą", — 
pažymėjo rašytojas, pr idur
damas, jog nėra šių dviejų par
tijų šalininkas. 

Anot T. Venclovos, daugu
mai Lietuvos politikų t rūks ta 
civilizuotumo, išsilavinimo ir 
moralinio skaidrumo. Jiems esą 
būdinga vadovautis pasenu
siomis praėjusio amžiaus kate
gorijomis. 

„Reikia vaduotis iš daugelio 
XX a. stereotipų — iš kovingo, 
bet dažniausiai nekonstrukty
vaus nusiteikimo daugelio klau
simų atžvilgiu. Reikia stengtis 
įsisavinti dabartines globalinio 
žaidimo taisykles, kurios turi 
savo ydų, bet yra daug geresnės 
nei XX a. žaidimo taisyklės", — 
tvirtino T. Venclova. 

— Pernai , lankydamasis 
Lietuvoje, viename pasikal
bėjime J ū s minėjote, kad Lie
tuva, J ū s ų požiūriu, daros i 
provincialesnė. Ką turė jote 
galvoje, tai sakydamas? Kokie 
reiškiniai vertė šitai teigti? 

— Gink, Dieve, nesu sovie
tinės imperijos šalininkas. Ne
jaučiu jai jokios nostalgijos. Net 
šiek tiek dirbau, kad ji išnyktų 
nuo žemės paviršiaus. Tą laiko
tarpį laikau įdomiausiu ir reikš
mingiausiu savo gyvenime. 

Tačiau sovietų imperija tei
kė tam tikro mastelio pojūtį, — 
kad susiduri su tikrai didele ir 
rimta jėga, pavojinga ir žalinga, 
jos atžvilgiu turi sukaupti jėgas, 
mobilizuotis, kad atsilaikytum. 
Lietuva sovietiniais laikais no
rom nenorom projektavo save į 
visą sovietinę ir komunistinę 
imperiją, kurioje, žinoma geriau 
būtų buvę nebūti, ir dėl to pro
vincialumo joje buvo mažiau. 

Po to, kai Lietuva tapo ne
priklausoma, atsitverė sienomis 
ir pradėjo gilintis tik į savo 
problemas, to provincialėjimo 
atsirado nemažai — ir kultūri
niame, ir politiniame gyvenime. 
Lietuva ėmė gyventi, kaip maža 
valstybė, kuri rūpinasi ūk savimi. 

Dabar, Lietuvai įstojus į 
Europos Sąjungą (ES), tikiuosi, 
vėl atsiras tas iššūkis, kuris 
mums padės įveikti provincia
lumą. Šiuo atžvilgiu vertinu ES 
labai gerai — savo laiku už ją 
balsavau, šiek tiek ir agitavau. 
Džiaugiuosi, kad mūsų euroskep
tikai nelaimėjo, nors laimėti jie 
turbūt rieturėjo daug galimybių. 

— Ar stojimas į E S bus 
teigiamas veiksnys Lietuvos so
cialiniu, humanitarinių mokslų 
raidai? Ar nebus taip, kad visi 
puls spausdintis užsienio lei
diniuose užsienio kalbomis, 
skurdindami šiuo atžvilgiu Lie
tuvos kultūrą? 

— Spausdinimą1? savo straips
nių tarptautinėje spaudoje tik
rai nėra žalingas Lietuvai. Dėl 
humanitarinių studijų spausdi
nimo lietuvių kalba. — manau, 
jei jose tikrai nagrinėjami Lie
tuvai svarbūs klausimai, visada 
atsiranda, kur jas spausdinti. 

Žinote, humanitarams ap
skritai šiais laikais sunku. Pa
stebiu tai savo srityje — slavis
tikoje, dėstydamas JAV. Mano 
aspirantai, baigę Yale univer
sitetą, kartais negauna darbo. 

Tačiau Vakaruose į ta i žiūrima 
labai pragmatiškai. Žinoma, tai 
nepatogumas, bet — ne tragedi
ja. Visada galima persikvalifi
kuoti, ir humanitaras nejaučia 
jokio pažeminimo, rinkdamasis 
visai kitokį darbą. Tokių atvejų 
— nemažai. 

Taip atsitinka ir mano bu
vusiems asp i ran tams , kurie 
kartais patenka į painią padėtį, 
— nors ir ne tokią sunkią, kaip 
Lietuvoje. 

— Sakote, kad narystė ES 
gali padėti Lietuvai įveikti 
kultūrinį provincialumą- Ta
čiau palyginti neseniai Leoni
das Donskis, grįžęs iš Europos 
kultūros parlamento pirmosios 
sesijos, rašė apie joje kritikuotą 
technokratini ir biurokrat inį 
humanitarinių mokslų nuver
tinimą ES mastu. Tad gal narys
tės ES įtaka vertintina prieš
taringai? 

— Kaip jau sakiau, yra ben
dra pasaulinė tendencija, 
nepalanki humani tarams. Ta
čiau su šia tendencija yra ir ko
vojama. Būna kultūrinių ten
dencijų, kurios lemia gyvenimą 
net šimtmečiams. Gali būti, kad 
mes XXI a. išgyvensime huma
nitarinių mokslų krizę. 

Esama t am t ikrų sričių, 
kaip literatūrologija, išsigimi
mo požymių. Naujausios „de-
konstruktyvinės", „feministi
nės" ir panašios tendencijos 
man asmeniškai gana svetimos. 
Atvirai kalbant, jei būčiau jau
nas mokslininkas — o man da
bar jau beveik 70 metų, — gerai 
pagalvočiau, ar užsiimti hu
manitariniais mokslais, ar kuo 
nors kitu. 

Vis dėlto tokie dalykai, kaip 
menas, filosofija ir kalbėjimas 
apie meną, niekada neišnyks. 
Jie paprasčiausiai išgyvena tam 
tikrus krizių periodus. Lygin
čiau juos su lėktuvu. įveikiančiu 
garso barjerą. Nemalonūs pojū
čiai, krato, triukšmas, o paskui, 
kai pereini tą barjerą, viskas 
susitvarko, skrendi toliau. 

Nenorėčiau ko nors progno
zuoti, bet manau, jog viskas nė
ra taip blogai, kaip kartais atro
do. Kiekviena kar ta galvoja, 
kad jos laikai — patys blogiau
si. Aš mačiau skirtingas epo
chas ir tikrai žinau, kad yra bu
vę blogesnių laikų. Taip pat ir 
humanitariniams mokslams. 

— Kokios yra Lietuvos pro
vincialumo politinės apraiškos, 
labiausiai krintančios į akis? 

— Manau, Lietuvos užsie
nio politika yra gana protinga. 
Lietuvai ji beveik optimali. 
Provincialumo joje nematyti. Jo 
esama visuomenės nuomonėse 
ir nuotaikose, kurios kartais 
turi politinių pasekmių. Antai 
vis dar neaišku, kas Lietuvoje 
užims prezidento postą. Nesu 
linkęs užsiimti rinkimine agi
tacija, bet vis dėlto pasakysiu, 
kad per šiuos prezidento rin
kimus turiu savo favoritą, ir tas 
favoritas nėra Kazimira Pruns
kienė. 

Kodėl vertinu Valdą Adam
kų, už jį balsavau ir balsuosiu 
antrajame rinkimų rate? Didele 
dalimi kaip tik dėl to, kad jis 
nėra provincialas. Tokių žmo
nių Lietuvoje nedaug. Jis lais
vai jaučiasi Vakaruose, laisvai 
bendrauja su bet kuriuo Vakarų 
ir Rytų politinės valdžios žmo
gumi. Neblogai perpranta net 
Vladimir Putin. tarp šių žmonių 
egzistuoja tam tikra „šalta" tar
pusavio pagarba. V. Adamkus 
— žmogus, kuris moka kelias 
kalbas, kuriam anglų kalba, 
kaip ir lietuvių, yra gimtoji. Jis 
moka ir rusų kalbą, kas taip pat 
svarbu mūsų geopolitinėmis 
aplinkybėmis. 

V. Adamkui būdinga vaka
rietiška politine kultūra, vaka
rietiškas politinės etikos supra-
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timas. Savo ruožtu, nušalinta
sis prez. Rolandas Paksas darė 
blogą įspūdį, nes jam pritrūko 
politinės kultūros laiku atsis
tatydinti. Jei būtų laiku atsi
statydinęs, ta i ir Lietuvai, ir 
jam pačiam viskas būtų geriau 
baigęsi. Dabar jo reikalai tikrai 
gana prasti. 

Lietuvai, laimė, ta istorija 
didelės žalos nepadarė. Atvirkš
čiai: neskubus, orus, griežtai lai
kantis įstatymų vykdytas apkaltos 
procesas buvo gerai įvertintas ir 
kaimynų, ir Vakarų valstybių. 

R. Pakso užsispyrimas ir 
nenoras pasiduoti, kurį dauge
lis Lietuvoje laiko vyriškumo ir 
proto požymiu, iš tikro nėra nei 
vyriškumo, nei proto požymis. 
Vyriškumo ir proto požymis — 
gebėjimas laiku pripažinti pra
laimėjimą ir laiku pasitraukti. 
Šios savybės mūsų politikai ap
skritai stokoja. Iki šiol neišsiug-
dėme normalios politinės kla
sės. Ir mums, ir latviams tenka, 
arba teko vaduotis emigrantais, 
nes tik Vakaruose esama pa
kankamai aukšto lygio — 
neprovincialių politikų. 

— Per r inkinius į Europos 
Par lamentą įtikimą pergalę 
pasiekė Viktoro Uspaskicho 
vadovaujama Darbo partija — 
neseniai įsteigtas, ideologiškai 
savęs neapibūdinantis , prieš
taringai ver t inamas politinis 
darinys. Ar šios partijos pergalė 
atspindi Lietuvos politinio 
gyvenimo tendencijas? 

— Darbo partijos pergalė 
rodo mūsų visuomenės provin
cialumą ir tam tikrą naivumą. 
Vis atsiranda koks nors naujas 
„gelbėtojas" ar „išganytojas", ir 
masės puola jam į kojas. Kelis 
kartus Lietuva, rinkdama vis 
naujus „išganytojus", jau „nu
svilo". Matyt, po tam tikro lai
ko, — juk ir karštu pienu ke
liskart nusideginęs, vaikas šio 
to išmoksta — ta tendencija su
žlugs. Tačiau, kol ji žlugs, dar 
galime sulaukti nemalonių poli
tinių staigmenų. 

Atpasakosiu lenkų karika
tūristo Andrzej Mleczko piešinį. 
Vyras atidaro miegamojo duris, 
mato savo žmoną su meilužiu ir 
sako: „Nepateisino mano vilčių 
kairieji, nepateisino dešinieji, o 
dabar ir tu nepateisinai". Mūsų 
tautos vilčių aiškiai nepateisino 
nei kairieji, nei dešinieji, ir 
žmonės vis ieško, kas tas viltis 
pateisintų. Tačiau politika — 
toks dalykas, kur per didelės 
viltys, deja, negali būti pateisin
tos. Padėtis Lietuvoje gerėja, 
bet gerėja pamažu, o tikėtis ste
buklingo išganytojo yra mažų 
mažiausia naivu. 

— Sakote, kad padėtis gerė
ja. Tačiau vadinamosios „tra
dicinės" partijos tolydžio pra
randa įtaką. Jų krizė, atrodo, 
gilėja. Kaip vertinate tradiciniu 
partijų padėtį ir ju atsakomybę 
dėl šios padėties? 

— Anksčiau pasisakydavau 
už „trečiąją jėgą", kurios tuomet 
dar nebuvo, bet dabar manau, 
kad tradicinės partijos išliks ir 
po kurio laiko vel sustiprės. Abi 
tradicinės kryptys — ir kairioji, 
ir dešinioji — „priskaldė 
malkų". Tačiau ir socialdemo
kra tams, ir konservatoriams 
teikčiau tam tikrą pasitikėjimo 
kreditą. J iems rupi Lietuvos 
reikalai, jie yra už Lietuvos vals
tybingumą, kuris ir pačioms 
tradicinėms partijoms yra jų 
egzistavimo pagrindas Beje, 

nesu nei Socialdemokratų parti
jos, nei Tėvynės sąjungos narys 
ar šalininkas. 

— O k a i p v e r t i n a t e li-
b e r a l c e n t r i s t u s ? 

— Nelabai susigaudau. kas 
yra kas tarp tų naujų partijų. 
Tiesą sakant, man tai net ne
labai įdomu. Aišku, kad jos yra 
gana efemeriški reiškiniai. Tai 
sakytina ir apie Darbo partiją. 

Manau, kad Lietuvos visuo
menė, kaip ir dauguma visuo
menių, iš esmės skyla į dvi gru
pes. Tačiau gana beprasmiška 
nuolat aiškintis, kaip kas elgėsi 
sovietinės okupacijos laikais. 
Tai šiek tiek primena kai kurias 
Lotynų Amerikos šalis, kuriose 
svarbiausias politinio skirstymo 
klausimas, — kaip XLX a. pra
džioje, kai tos šalys vadovavosi 
iš ispanų valdžios, minėtų poli
tinių grupių tolimi pirmtakai 
elgėsi Madrido valdžios atžvilgiu. 

Jei Lietuvoje toks skirsty
mas dar ilgai užtruks, — o jis 
j au ilgokai t runka , — tai 
paprasčiausiai bus juokinga. 

Norėtųsi tokių savybių, 
kaip civilizuotumas, išsilavini
mas, moralinis skaidrumas. 
Deja, atrodo, kad daugumai 
Seimo narių šių bruožų trūksta. 
Mūsų politikai, jei padorūs, tai 
šiek tiek anachroniški, o jei ne 
anachroniški. tai nepadorūs. 

— Gal galėtumėte išplėtoti 
mintį — kokio pobūdžio yra ci
vilizuotumas i r išprusimas, 
kurio stokoja mūsų politikai? 

— Tai kaip anglų žalioji ve
ja — reikia 300 metų kirpti, kol 
ji tampa tokia, kokia šiuo metu 
yra — žavinti turistus. Be abe
jonės, čia egzistuoja ir tam tikra 
moralinė dimensija. Kai bolše
vikai 1917 m. paėmė valdžią 
Rusijoje, atrodo, Herbertas Vel
sas, kuris tikrai nebuvo bolše
vikų šalininkas, pasakė, kad 
sovietų Rusijos vyriausybė — 
labiausiai išsilavinusi to meto 
pasaulyje. Ir tikrai — Levas 
Trockis arba Nikolajus Buchari-
nas nusimanė apie daugelį da
lykų. Žinoma, siaurai, vienpu
siškai, bet jie buvo išprusę tam 
tikroje srityje žmonės. Josifas 
Stalinas jau nebuvo išprusęs, jis 
juos ir sunaikino. 

Nepaisant minėtų politikų 
išprusimo, jie sukūrė visiškai 
nepriimtiną ir nepateisinamą 
sistemą. Gali mokėti daug kal
bų, būti „apsitrynęs" Europos 
kabinetuose, bet to neužtenka, 
jei neprisideda tam tikro mora
linio skaidrumo dimensija. 
Gink, Dieve, nenoriu nieko sa
kyti apie konkrečius žmones, 
bet tie dalykai tikrai yra pagei
dautini, ir vien išprusimo — ne
gana. Tai būtina, bet nepa
kankama sąlyga. 

Manau, išprususių žmonių 
Lietuvoje atsiras, nes daugelis 
studijuoja Vakaruose, susipa
žįsta su globaliomis problemo
mis ten, kur su jomis reikia 
susipažinti, pramoksta kalbų ir 
t.t. Tarp jų, manau, atsiras gerų 
ir padorių žmonių, nors, kaip vi
sada, truputį mažiau nei no
rėtųsi. 

Politika yra gana purvina 
sritis, bet net politikoje, summa 
summarum, laimi padoresni 
žmonės prieš mažiau padorius. 
Tik kartais tai užtrunka labai 
ilgai. Josifas Brodskis yra sa
kęs, kad istorinis teisingumas vi
sada triumfuoja, bet visada vė
luoja 25 motais. 
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DANUTE BINDOKIENE 

Tai mūsų garbės reikalas! 

Mūsų mintys vėl Lietuvoje. Ne apie sma
gias atostogas galvojame, ne apie gi
minių aplankymą, poilsį pačiame bran

giausiame mums, lietuviams, pasaulio kampe
lyje. Kiekvieno sutikto tautiečio lūpose t as pa t s 
klausimas: kas laimės prezidento r inkimus . 
Klausia ir bijo atsakymo, kad galbūt Lietuva 
vėl pateks į Maskvos „įtakos sferą" — šį kartą-
ne gėdingu Molotovo-Ribbentropo susi tar imu, 
įslaptintais protokolais, dėl kurių derėjosi patys 
didžiausi mūsų planetos kraugeriai — Hitleris 
ir Stalinas. Jeigu po birželio 27-osios laisva, 
nepriklausoma Lietuva toje Rusijos „į takos 
sferoje" atsidurs, tai tik pačių lietuvių rankomis 
ten įstumta. Na, tegul ne rankomis, bet balsais 
prezidento rinkimuose. Nejaugi tai padarytų 
tauta, kuri tiek dešimtmečių kentėjo to nelem
tojo susitarimo pasekmes, kuri, jį dis identams 
išviešinus, prapliupo protesto mitingais, susiki
bo rankomis Baltijos kelyje, giedojo, dainavo ir 
meldėsi, mojuodama trispalvėmis... Tai atrodo, 
neįmanoma. Ir ta mintis mus truputį ramina . 

Vis dėlto nedera iš savo rūpesčių lauko 
visiškai išjungti ir savų reikalų, kurie j au čia 
pat, tiesiog ant kulnų lipa. Tai XII Lietuvių tau
tinių šokių šventė, vyksianti Čikagos pašonėje 
š.m. liepos 3 d., šeštadienį. 

Galime tiesiai pasakyti: per ilgas laiko tar
pas nusitęsė t a rp paskutinės buvusios taut inių 
šokių šventės ir šios, dvyliktosios. Daugelis, 
atrodo, net pamiršo tą visą pasiruošimo rūpestį, 
šurmulį, širdį kutenantį laukimą, kuris nedavė 
ramybės net savaites ar mėnesius prieš šį 
džiaugsmingą įvykį. Gal dėl to šiemet nejauči
ame tos įtampos ir neramaus laukimo? Gal visų 
pirma turėtume iš atminties kampelių iššluoti 
visus, per daugiau kaip dešimtį metų susikau
pusius, nelabai svarbius dalykus ir būtent su
sitelkti ties šiuo įvykiu? 

Rengėjų komitetai, tiesa, labai kruopščiai 
dirba, planuoja, tariasi, pasiskirstę, pasidalinę 
darbais ir rūpesčiais. Visgi galima pajusti tary
tum kažkokį nusivylimą: publikos dėmesio 
stoką. Bilietai į visus šventės renginius (jų yra 
kur kas daugiau, negu tik pati šventė liepos 3 
d.) labai pamažu juda. Žmonės vis neapsispren

džia: dalyvaus, ar ne. Anksčiau būdavo girdime 
iš net tolimų Amerikos bei Kanados vietovių, 
kad jau pasamdyti autobusai ir mūsų tautiečiai 
ruošiasi važiuoti į šventę. Tary tum į pačius di
džiuosius at laidus. O dabar, paklausus , ar at
vyks į šventę, numykia: „dar t ikrai nežinau, tai 
kad tikrai nebus ta ip gražu, kaip pernai Lie
tuvoje..." 

Ar prisimenat? Anksčiau, kai Lietuva dar 
buvo okupuota, n iekam nebūtų atėjusi mintis 
nesididžiuoti mūsų, užsienio lietuvių, ruoštomis 
dainų ar taut inių šokių šventėmis. Tai buvo 
šventės tikrąja tų žodžių prasme. Net tuomet, 
kai didžiosios salės, kur susirinkdavo daug tūks
tančių publikos ir per tūkstant į šokėjų ar daini
ninkų, nebuvo vėsinamos, o vasaros karščiai, 
dažniausiai apie liepos 4-ąją, Čikagoje ir apskri
tai Amerikoje yra t ikrai pragariški. Bet iškęs-
davome: šokome, dainavome, plojome ir namo 
išsivežėme gražiausius prisiminimus. Tai buvo 
mūsų patriotiškumo, mūsų tau t i škumo mani
festas — ir mums pat iems, ir k i ta taučiams sve
čiams. 

Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 
įgijome kažkokį menkavert iškumo jausmą, kad 
mes taip iškilmingai, įspūdingai neįstengsime 
pasiruošti šventėms, kad mūsų šokėjai ir daini
ninkai yra tik mėgėjai, neturi nei laiko, nei gali
mybių ištisus mėnesius repetuoti, kelis kartus 
visi susirinkti , kad suderintų žingsnius ir bal
sus. Mūsų ir taut in ia i drabužiai ne tokie „au
tentiški" (kiek kar tų iš naujųjų imigrantų tuos 
priekaištus girdėjome) ir visi kiti priedai — per
nelyg mėgėjiški... 

Na tai kas? Argi tėvynės bei jos kultūros lo
bių meilė matuojama drabužių puošnumu, 
žingsnių tobulumu? Mums savo chorų, tautinių 
šokių grupių bei ratelių (ne „kolektyvų", pagal 
bolševikinį žargoną) gėdytis nereikia. Esame, 
kas esame! Tačiau t a esmė suteikia ir įsiparei
gojimą: dalyvauti taut inių šokių šventėje yra 
mūsų. visų užsienio lietuvių, nepaisant , kada į 
tuos užsienius atvykę a r net juose gimę, garbės 
reikalas. Tad pasitemkime, a ts ikratykime ne
rangumo ir būt inai dalyvaukime XII šokių 
šventės renginiuose! 

SIS TAS APIE POPIEŽIUS 
ALEKSAS VITKUS 

Nr.15 

Pijus XII taip pat planavo sušaukti panašų 
suvažiavimą, sudarė parengimo komisiją, kuri 
nutarė bazuotis naujais bet kokių herezijų ir 
modernizmo pasmerkimais, ir aptarimu senųjų 
Bažnyčios tiesų, tačiau pravesti tokį suvažiavimą 
ar įvykdyti nebespėjo. 

Nors planuoti Vatikano II Suvažiavimą Jonas 
XXIII pradėjo vos tik keli mėnesiai po jo išrinki
mo 1958 m . užtruko keli metai, kol jo svajonės 
išsipildė. Biurokratija valdė Vatikaną, ir naujasis 
popiežius turėjo daug vargo, kol nugalėjo visas 
kliūtis. O jų buvo daug, asmeniškų, adminis
tracinių ir net teologinių. Kaip buvo mėgstama 
sakyti Vatikano sluoksniuose: Tardini (kardino
las, Vatikano valstybės sekretorius) viešpatauja, 
Ottaviani (kardinolas, tvarkąs Šventosios žiny
bos skyrių, anksčiau vadintą Didžiosios inkvizici
jos biuru) valdo, o Jonas XXIII tik laimina. Kurija 
dominavo, ir popiežius neretai atsidusdavo: „Aš 
čia tik popiežius". Daug kas nenorėjo naujovių ir 
laikėsi delsimo taktikos. Kai vienas popiežiaus 
lankytojas paklausė, kiek Vatikane dirba žmonių, 
popiežius liūdnai atsakė: „Tik pusė". 

Nepaisant viso to, suvažiavimas buvo 
atidarytas 1962 m. spalio 11 d., kai po iškilmingų 
apeigų ir lotynų bei graikų kalba aukotų Mišių, 
sveikinimo kalboje Jonas XIII susirinkusiems 
kardinolams ir tūkstančiams vyskupų opti
mistiškai išdėstė reikalą atnaujinti Bažnyčią. 
„Šiandien Apvaizda mus veda į naują žmonių 
santykių tvarka. — kalbėjo popiežius, — kuri bus 
geresnė negu iki šiol buvo, nors ir kaip lemties 
pranašai su tuo nesutiktų". 

Kelias savaites prieš suvažiavimo atidarymą 
popiežius sužinojo turįs neišoperuojamą 
skrandžio vezj Nepaisydamas to. jis ir toliau pri
iminėjo iš viso pasaulio atvykstančius vyskupus. 
Jo ankstesniu diplomatinių pastangų dėka 
tuomet sovietua valdąs Nikita Chruščiov leido 
atvykti kai kuriems vyskupams ir iš sovietų 
bloko Atvyko ir Lenkijos primatas kardinolas 
Wyszynski. ir jaunas Krokuvos arkivyskupas 
Karol Vvojtyla. busimasis popiežius Jonas Paulius 
II. Atvyko ir vienas vyskupas iš okupuotos 
Lietuvos. 

Pirmoji suvažiavimo sesija baigėsi gruodžio 8 
d. Jai vykstant, pasauliniame gyvenime iškilo 
aštri Kubos krize, vos neprivedusi prie pasaulinio 

atominio karo. Per tarpininkus Chruščiov prašė 
popiežiaus, kad jis viešai ir aiškiai pasisakytų dėl 
Kubos raketų krizės, ir ragintų abi puses eiti į 
derybas. Tai jam padėtų geriau atsilaikyti prieš 
Kremliaus generolų spaudimą eiti į tolesnę kon
frontaciją. Spalio 24 d. Jonas XXIII per Vatikano 
radiją labai jautr ia i ir nešališkai ragino abi puses 
išgirsti žmonijos šauksmą siekti taikos ir taip 
išvengti baisaus karo. Jo kalba buvo išspausdinta 
pirmame „Pravda" puslapyje, ir j au spalio 28 d. 
sovietai sutiko išmontuoti raketų paleidimo bazes 
Kuboje. Po krizės išsprendimo Chruščiov pripaži
no, kad „ką popiežius tuomet padarė išlaikyti 
taikai , liks amžiams istorijoje". 

1963 metų Didįjį ketvirtadienį buvo paskelb
ta paskutinė Jono XXIII enciklika „Pacem in ter-
ris", kurioje jis paprastais žodžiais aprašo ste
buklingą Dievo sukurtos visatos tvarką, kurios 
pagrindiniai keturi atributai yra tiesa, teisingu
mas, meilė ir laisvė. Ten. kaip niekada prieš Joną 
XXIII rašytose enciklikose, labai aiškiai yra iške
liamos žmogaus teisės, kaip suder inamos su 
Katalikų Bažnyčios teologija. Normaliai encik
likos būdavo rašomos vyskupams, o ši buvo 
parašyta visiems tikintiesiems. 

Kita Vat ikano II sesija turėjo prasidėti 
rugsėjį. J a u baigiantis pirmajai sesijai, susirinkę 
vyskupai suprato, kad popiežius jos nesulauks. 
„Time" žurnalas paskelbė popiežių 1963 Metų 
žmogumi, ir kvietė jį i Nevv Yorką, į viršūnių su
sirinkimą, ku r i ame dalyvautų ir Kennedy, 
Chruščiov, de Gaulle. Adenauer bei žinomas pro
testantų teologas šveicaras Kari Barth. Popiežius 
norėtų ten dalyvauti, bet antrąją Sekminių die
ną, birželio 3, atsiskiria su šiuo pasauliu. Jo pas
kutiniai žodžiai: .Viešpatie, tu žinai, kad aš tave 
myliu". 

Skaitytojas gal nustebs, kad šiame straipsny
je paskirta tiek daug vietos vienam popiežiui. Tai 
gal todėl, kad daugumos popiežių veikla buvo vei
kiama politikos, tuo tarpu, kai Jonas XXIII visur 
rėmėsi tik Šventu Raštu ir nepapras ta meile 
žmogui. Bažnyčios istorija rodo. kad popiežiaus 
Grigaliaus I (Didžiojo* VI šimtmetyje, kurio 
veikalas „Regula pastoralis" buvo Jono XXIII di
dysis kelrodis, galima paminėti, kaip Bažnyčios 
milžinus gal tik Benediktą XIV. Pijų VII, Leoną 
XIII ir Benediktą XV B u s d a u g i a u 
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LiBERTAS KLIMKA 

Saulutė jau įkopė į pačią 
mitinio dangaus kalno 
viršūnę, — prasidėjo 

astronomine vasara. Vasarvidį 
diena Lietuvoje t runka 17 
valandų ir 18 minučių. Tarsi 
gamta pati kviestų pasigėrėti 
savo kuplumu, sodrumu, 
suvešėjimu. Tad ir senovinės 
vasarvidžio šventės apeigos 
būdavusios gamtinio pobūdžio, 
atliekamos su žolynais, vande
niu ir ugnimi. Jos įprasminda
vo, sutvirtindavo žmogaus sai
tus su gamta, kurios galios kita
dos personifikuotos dievybių 
įvaizdžiais. Iš to ir šventės metu 
kitados atl ikinėtų veiksmų 
sakralumas. Šiandien bežinome 
tik jų nuotrupas, tiktai tai, kas 
liko neišdilę iš tautos atminties. 
Arba kas buvo užrašyta istori
ografiniuose šaltiniuose; beje, 
dažniausiai pabarant paprastus 
žmones už senojo tikėjimo 
apeigas, išvirtusias „netiku
siais" papročiais. 

Mūsų laikais daugelis žodį 
„šventė" sieja su veiksmažodžiu 
„švęsti", suteikdami jam pramo
gos, poilsio, linksmybių prasmę. 
Tačiau įsimintina ir paliekanti 
gilius bei malonius prisimini
mus yra ta šventė, kurioje ge

bėta suderinti ir sakraliąją, ir 
linksmybių dalį. Tad kaip dabar 
bus švenčiamos Joninės, ką tik 
paskelbtos Lietuvos valstybine 
švente? Kokie senoviniai pa
pročiai atėjo iki mūsų dienų, ką 
galima teikti mas in iam kul
tūros renginiui? 

Tikriausiai, kultūros rengi
nių organizatoriams teks rink
tis: galimybės yra dvi. Pirmoji 
— Jono ir Janinos vardadienis. 
Kokios tautinės tradicijos su 
tuo susijusios? Kaime vardadie
nius pažymėdavo labai papras
tai: užkabindavo vainiką 
slapčiomis ant trobos durų, — 
tegu spėlioja, kas Joną a r Ja 
niną pagerbė. Na, varduvinin
kas pasikviesdavo d raugus , 
pavaišindavo, — štai ir visos 
Joninės. Iš senų laikų tos die
nos papročiuose išliko tik mer
ginų burtai su gėlių vainikais, 
devyneriopų žolynų puokšte po 
pagalve, tikėjimai r aganų 
kerais rytmečio rasotoje pievoje. 
Ir tik retoje Lietuvos vietovėje 
jaunimas vakarodavo prie lau
žo. Joninių vardu gana smagią 
šventę jau keletas metų suren
gia Jonavos kultūrininkai, — 
pats miesto vardas įpareigoja... 

Dabar antroji galimybė — 
Rasos arba Kupolių šventė . 
Taip šventę įvardijo Romuvos 

Kaip švęsime laisvas jonines? 
kul tūr in is sąjūdis. Istoriogra
finiai šaltiniai t ikrai nedaug ką 
pasako apie jos vyksmą. Visa 
tai , ką šiandien matome kul
tūros darbuotojų sustyguotose 
saulėgrįžos šventėse, yra ne au-
tent ika , bet romuviet iška re
konst rukci ja . Gėlių puokščių 
aukojimas dievaitėms Gabijai ir 
Žemynai, va r t a i prie piliakalnio 
ir prausimasis prie jų, eisena su 
deglais aplink rugių lauką bei 
kiti gražūs dalykai, — deja, tik 
prieš 35 metus sugalvoti ritu
alai. Ir dar kiek anksčiau: lietu
v in inkai su Vydūnu Jonines 
rengdavo an t Rambyno kalno. 
Viskas t ikrai gražu, prasminga, 
a r t ima gamtai , bet... dirbtina. O 
kiek gi žmonių šiandien Lietu
voje atl ikinės įsijautę surežisuo
tus ritualus, kurių tikroji tradi
cija pasimetė ūkanose jau prieš 
šimtmečius? Be to, ir alaus gėri
mo per saulėgrįžos šventę isto
riografiniai ša l t in ia i visiškai 
nemini, — miežiai dar tik plau
kėją... Žinoma, alus nereikalin
gas, ka i nusi te ikiama įsiklau
syti į gamtos garsus, rasos la
šeliuose įžvelgti vaivorykštės 
spalvomis suspindusią saulutę. 

Būtų gerai, jeigu šios šventės 
metu sugalvotume kaip nors 
savitai, įdomiai atskleisti žmo
gaus bei gamtos sa i tus , jų 
esmingumą. Gal galėtų ta i būti 
ekologinio pobūdžio akcijos, 
atkreipiančios visuomenės dė
mesį į vandens švarą, retų au
galų globą. Visas Lietuvos tur
t a s — jos gamtos grožis ir įvai
rovė... Taigi turime patys nu
spręsti , kam teikti valstybinės 
šventės rangą: ar vienam iš po
puliarių vardadienių, ar astro
nominei vasaros pradžiai. 

Beveik visi istoriografiniai 
šaltiniai pažymi, kad iki saulė
grįžos renkamos žolės, tinkan
čios gydyti žmones, net padėti 
gimdyvėms, apsaugoti nuo ra
ganų pakerėjimo gyvulius. Šis 
rinkimas vadintas kupoliavimu, 
o kupole — tai gėlių puokštė, 
iškeliama per šventę ant ilgos 
kart ies. Tikėtina, kad tai kita
dos buvo mitinio Pasaulio 
medžio simbolis. 

Liaudiškieji tikėjimai ste
buklingą galią teikia šventės 
rytmečio rasai. J i gydanti, 
skaist inanti veidą ir sielą. Ap
link rugių lauką nubraukus 

rasą. derlių galima padidinti. O 
kerėtojos, raganos su rasa sau 
susibraukiančios kaimynų kar
vių pieną. Sostinė turi Rasų 
priemiestį, kur dabar yra tautos 
Panteonas. Kai 1801 metais 
buvo • skiriamas sklypas ka
pams, magistrato dokumentuo
se pažymėta, kad jo ribos ve
damos nuo šv. Jono akmens. Ir 
XIX a. vidurio vadovuose po sos
tinę bei jos priemiesčius kalba
ma, kad jaunimas renkasi kupo-
liauti kalvelėse už kapų, prie 
tuomet populiarios Geležinės 
trobelės užeigos. Taigi neatsi
tiktinai šiems kalneliams iš
rinktas Rasų vardas. Ir dar: jei
gu sumanytume saulėgrįžą pa
sitikti nuo Gedimino pilies 
kuorų, saulę išvysime pakylant 
tiksliai virš Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčios Antakalnyje, kur, pa
sak legendų, kitados stovėjusi 
visų pagoniškų dievų šventykla. 

Neabejotina, kad saulėgrį
žos šventė turi teisę būti vadi
nama Kupolėmis ir Rasa. Lygiai 
kaip žiemos saulėgrįžos šventė 
susideda iš dviejų skirtingų 
dalių — Kūčių ir Kalėdų, va
saros šventės išvakarės ir ryt

metis apipinti skirtingais tikėji
mais. Kupolės — merginų šven
tė, Rasa — raganų siautėjimas. 
Tačiau tos tapo pikčiurnomis 
tik po viduramžiais vykusių 
teismų ir persekiojimų. Kitados 
jos t ik žoliaudavo, gydydavo, 
aiškiaregiaudavo... 

Latviuose ši diena vadina
ma Lyguo švente, ne Janio 
vardinėmis. Pavadinimas — iš 
priedainių garsažodžių. Šventės 
vardas skatina tądien dainuoti. 
Savo Lyguo švente Latvija pri
sistatė Europos Sąjungai; gi 
Lietuva — krepšiniu... O štai 
koks sutapimas, — šeštadienį 
Kaune buvo paminėta 80-oji 
Dainų šventės sukaktis. Ir šie
met Baltijos šalių Dainų šven
tės įrašytos į Pasaulio nemate
rialaus paveldo šedevrų sąrašą; 
tad dainuokime prie laužo! 

Masinė šventė nebūna be 
kermošiaus ar mugės. Tam gali
ma pasigauti gerą zarasiškių 
kultūros darbuotojų mintį. 
Šiemet teko dalyvauti vaikų 
folkloro šventėje „Zelvynė", — 
taip sėliškai vadinamas gamtos 
suvešėjimo metas. Šventės or
ganizatorės, Rima Vitaitė ir Jo
vita Mikutavičienė, pakvietė ge
riausias krašto šeimininkes pa
sivaržyti sūrių skanumu, pa
pasakoti apie jų spaudimą. Ir 

ansamblių programėlės buvo 
priderintos vasarvidžiui, gania
vai, šienapjūtei. Tikrai miela 
ir... skani buvo šventė! Kuo jau 
kuo, bet varškės sūriais lietuvės 
šeimininkės gali nustebinti net 
ir Europą. Saulėgrįžos šventei 
labai tinka produktas, kilęs iš 
rasotų pievų. Tad galėtų vykti 
sūrių konkursai, ragautuvės, 
prekyba. 

Antroji galimybė paįvairinti 
šventę — tai senos Vilniaus 
tradicijos priminimas. Dar prieš
kariu dvi dienas prieš Jonines 
mieste vykdavę „raganų" tur
gūs. Prie Šv. Jonų varpinės ir 
Šv. Jurgio bažnyčios šventoriuje 
senučiukes iš aplinkinių kaimų 
pardavinėdavo vaistažoles. Žo
lynais pakvipdavęs visas mies
tas! Galėdavai pirkti ir atski
rais pundeliais, ir sutaisytas į 
trejų devynerių puokštę, — nuo 
visokių negalių, skausmų. Mer
ginoms senolės patardavusios, 
ką į arbatą dėti, kad vaikino 
širdį savęsp palenkus. Sako, net 
paparčio žiedą čia galėjai įsi
gyti; jo turėtojui galva pra-
šviesėjanti, vien kilnios ir pro
tingos mintys lankančios. Ne
sunku būtų susigrąžinti šią 
sostinės tradiciją; įdomiai ji 
atrodytų kaskart vis modernė-
jančiame Vilniuje. 

KITU ŽVILGSNIU 
Vytautas V. Landsbergis (kino režisierius) 

Anądien Anykščiuose kal
bėjomės su vaikų plaukimo tre
neriu Redu. Jis pasakojo, kad 
vasarą vykstančiose vaikų 
sporto stovyklose pastebįs tokį 
keistą dėsningumą: kai vaikai 
nuo ryto ligi vakaro būna ap
krauti intensyviomis treniruo
tėmis, tai vakare — jie nors ir 
pavargę, tačiau būna laimingi, 
konstruktyvūs, kupini aiškaus 
proto ir geros nuotaikos. Tačiau 
kartais treneris duodąs jiems 
laisvą dieną... Tada vaikai, iš 
pradžių dėl šios laisvės labai 
džiūgavę, paskui — dažniau
siai, taip ir nesugalvoję, ką čia 
smagaus bei prasmingo visiems 
kartu nuveikti, — pervargsta 
nuo blaškymosi, nieko neveiki
mo ir laisvąją dieną baigia su
irzę, nelaimingi bei norintys 
grįžti namo. 

Paskui pokalbį tęsėme, kal
bėdami jau apie Lietuvą. Juk 
kažkas panašaus vyksta ir mū
sų valstybėje. Laisve naudotis 
— susiplanuoti bei susidėlioti 
savo interesus, darbus, pomė
gius — gali tik nedaugelis są
moningų piliečių. Kiti gi, tapę 
laisvi, dažnokai tampame ne
laimingi, nes neDežinome ką 
daryti, jei nesuformuluota aiški, 
konstruktyvi užduotis, veiklos 
programa. Reikalingas geras 
treneris. Mokytojas. Ir tame nė
ra nieko blogo — žydai turėjo 
Mozę, lietuviai — kunigaikštį 
Gediminą, indai — Gandi. 
Rytiečiai sako, kad tada, kai 
mokinys bus pasiruošęs — ateis 
ir Mokytojas. Buvo atėję Vilius 
Orvidas, mons. K. Vasiliauskas, 
St. Lozoraitis. Kada būsim 
pasiruošę, ateis ir vėl kas nors.. 
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Paskui jau namie tęsiau ap 
mąstymus apie gerus trenerius 
ir blogus, apie Lietuvos vedlius, 
vadovus... Apie rinkimus. Apie 
bažnyčią. Apie lietuviškus inte
lektualus.. . „Vaizdzialis nia-
koks" — pasakytų Viktoras 

Gerai, jei įvairioms žmogiš
kosioms, tautinėms arba valsty
binėms (pilietinėms) užduotims 
formuoti a ts i randa mylimas 
vedlys, treneris — t.y. žmogus, 
kuris išmano darbą su vaikais 
(tauta) ir žino, kaip siekti gerų 
sportinių (dvasinių, ekonominių 

Birželio mintys 
ir t.t.) rezultatų. Tik ar Lietuvos 
padangėje matyti toks treneris? 
Lyg ir nemažai galimybių 
užaugti kitiems rinkimams tur i 
Petras Auštrevičius... 

Paskui į svečius buvo užsu
kęs klasiokas aktor ius Gedi
minas Storpirštis — kalbėjomės 
prie arbatos iki išnaktų. Ge
diminas pasakė gražią kontra-
versiją — mokslas tur i būt i 
neprivalomas. Tik tada atsiras 
natūralus noras mokytis. 

Paskui pagalvojau, kad Lie
tuva irgi turi būti neprivaloma. 
Dievas irgi. 
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Prieš porą dienų Drus
kininkuose, „Eglės" sanatorijoje 
įvyko jaukus vakaras, skirtas 
prieš porą metų mirusios poetės 
Nijolės Miliauskaitės atmini
mui. 

Druskininkai žaviai sueuro-
pėję — miestelis prisikelia, 
klesti. Tatai pastebėti nereikia 
net didelių pastangų. Vien dvi
gubai ar net trigubai šoktelėju
sios butų kainos šiame kuror
tiniame mieste rodo, kad mies
tas įgijo konstruktyvią energiją 
ir sparčiai eina į priekį. 

Paskui ėmiau galvoti — o 
kokie gi dar miestai Lietuvoje 
dabar sparčiai juda į priekį? Ir 
kodėl, kas tarp jų bendra? Pri
siminiau Vilnių su dangorai
žiais, Kėdainius... Juos tvarko, 
šiems miestams vadovaujantys, 
gudrūs jaunesnės kartos vers
lininkai, kurių verslo interesas 
dažnai sutampa su valstybės 
interesu. Taip Druskininkuose 
sanatorinį verslą sėkmingai 
vystanti Malinauskų šeima — 
paskui savo verslą tempia ir vi
są miestą. TaiD ir nekilnojamo 
turto specialistas Artūras Zuo-
kas, savo verslo patirtį Užupyje 
išplėtęs bei žymiai didesniais 
masteliais pritaikęs ir visai sos
tinei. Viktoras Uspaskich Kė
dainių rajone irgi tvarkosi tarsi 
savo ūkyje — ir reikalai juda į 
priekį. Gal nepasisekė tik nuša
lintajam prezidentui Paskui , 
kuris visoje Lietuvoje bandė 
tvarkytis, tars i „Restako" 
įmonėje — ar ši įmonės patirt is 
nelabai sėkminga, a r tiesiog 
masteliai per dideli — bet čia 
nepavyko... 

Algirdas Brazauskas su sa
vo antrąja puse irgi įrodė, kad 

yra pu ikūs ūk in inka i , vers
lininkai. O ir Brazausko Vy
riausybė, t enka pripažinti, dir
bo gana sėkmingai. Taigi, reziu
muojant galima teigti, kad pri
vačių ir valstybinių interesų su
sipynimas Lietuvoje yra ekono
minio progreso laidas. Šitame 
Lietuvos pi l ie t inės brandos 
tarpsnyje. 
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Prieš porą metų, lankyda
masis New Yorke, filmavau ki
no režisierių Joną Meką. Viena
me pasikalbėjime tarsi juokais 
paklausiau, o ką jis darytų, jei 
taptų Lietuvos prezidentu? Nu
sišypsojęs j is a tsakė, kad ekono
minius re ikalus atiduotų tvar
kyti mafijai, nes tai vienintelė 
s t ruk tūra , kuri moka laikytis 
žodžio ir tvarkyt is su pinigais. 
Paskui J o n a s Mekas surimtėjo 
ir pasakė , kad tai pokštas, tad 
geriau į filmą šios minties ne
dėti, nes Lietuvoje žmonės tokio 
humoro ka r t a i s nesupranta. . . O 
ba igdamas pasikalbėjimą. Jo
nas Mekas dar pridūrė, kad jis 
nelabai t ikįs demokratija, jam 
labiau pa t inka išmintingi kara
liai. 

Šią Jono Meko frazę netyčia 
pris iminiau prieš keletą dienų, 
ka lbėdamas su vienu kaimo tu
rizmo versl ininku, šiek tiek šiuo 
verslu užsiimančiu ir Italijoje, 
Sicilijoje. Kalbėjomės apie vi
siškai nykiai atrodančius, mū
siškių degenera tų vykdomus, 
s is temingus vokiečių turistų už
puldinėjimus, apiplėšimus bei 
žaginimus, kur ie greit atgrasys 
bet kokį įvažiuojamąjį turizmą 
iš Vakarų.. . Tokie dalykai Sici
lijoje būtų neįmanomi, — pasa
kė versl ininkas, — nes ten pas 
tokį plėšikėlį iškart atvažiuotų 
.berniukai" ir — jei tai pirmas 
ka r t a s — peršautų delną. O po 
antro kar to tam Tadui Blindai 
butų visiškai riestas riestainis. 
Nes ten tur izmo verslą prižiūri 
organizuoti „vaikinai", kuriems 
rūpi, kad nei vienas užsienio tu
ristas neišvažiuotų iš Sicilijos 
nepatenkin tas . Nes tai jų vers
las. 

Taigi — gal reikėtų Henriką 
Daktarą paskirt i Lietuvos turiz
mo minis tru ir daugelis prob
lemų išsispręstų? 

P .S. Skaitytojams, kurioms 

t rūks t a humoro 
jausmo, infor
muoju — čia 
juokai... 
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Kai Viktoras 
Uspaskich viešai 
pareiškė, kad lie
tuviai yra nepa
jėgūs patys tvar
kytis savo kraš
te, ir koks nors 
k i ta tau t i s (pvz., 
Uspaskich, Bori-
sov, Kikališvilis 
ar pan.) tuos da
lykus galėtų pa
daryt i žymiai 
geriau, supra
tau, kad jo lūpo
mis byloja didelė 
rusiška širdis ir kišenė... O jei 
r imta i , tai šiame pasakyme 
išties esama skaudžios tiesos — 
nes per tuos keturiolika Lie
tuvos atkurtosios nepriklau
somybės metų nebuvo jokio sis
temingo valstybinio pilietinio 
švietimo, moralinių nuostatų 
ugdymo, tad pilietinė lietuvių 
sąmonė labai stipriai degrada
vo. Daug privatininku, mažai 
valstybininkų. O tokioms avims 
tikrai reikia gerojo vilko, kuris 
jas prižiūrėtų ir nurodytų, kur 
ir kaip elgtis, kada ir ką ėsti... 
Ir dar kai pamatai, kaip nuo
širdžiai tos avys meldžiasi, 
laukdamos šventojo vilko atėji
mo — tai supranti, kad kiek
vienas runkelis ne tik nori, bet 
ir privalo būti nuravėtas bei 
palaistytas. I r ta i natūralu... 

Gražu, kai į ravėtojus siū
losi kitataučiai mesijai — pvz., 
Uspaskich su savo gintarine 
dukros krištamote — vėlgi toks 
klaniškas šeimos verslo poli
tikoje leitmotyvas, kuris tampa 
vis būdingesnis ir liberalcen-
tr is tams, ir kitoms partijoms, 
sparčiai besigiminiuojančioms 
krikštynose, vedybose, laidotu
vėse ir t.t. (Čia irgi nepavykę 
juokai — aut. past .) 
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Žmogus tampa mielu ir są
moningu, kai nebeplatina, ne-
beskleidžia nepasitenkinimo, 
nes žino, kad viskas, ką jis su
sikūrė, ar ko nesusikūrė, yra jo 
vnklos pasekmė. Jei girtuoklis 

SKELBIMAI 

ar tinginys guodžiasi, kad 
valdžia jam nepadedanti, tai jis 
visų pirma galėtų mesti gerti ir 
pamatytų, kiek daug pelningų 
darbų galima dirbti — ir 
Lietuvoje, ir užsienyje. O apie 
nepasitenkinimą — tokį bū
dingą lietuviams jausmą — 
labai gražiai yra pasakęs moky
tojas Omramas Mikaelis Ai-
vanovas knygoje „Harmonija ir 
sveikata": „Ilgai besitęsiantis 
nepasitenkinimas visada žmo
guje kažką sugriauna. Tas, ku
ris nesiliauja skųstis Viešpačiui 
gyvenimu ir visa žmonija, tu
rėtų žinoti, kad toks pražūtin
gas nus is ta tymas jo širdžiai 
nieko gero nepatars. Kadangi 
jis negali susilaikyti, šio jausmo 
nereiškęs ir nedemonstravęs, 
nepatenkintojo veidas niūrus, 
balsas grubus, judesiai šiurkš
tūs, ir tai nemaloniai nuteikia 
aplinkinius. Nors ir pasireiškia 
tendencija laikyti viskuo nepa
tenkintus protingesniais už 
kitus, gyventi su jais nėra itin 
smagu ir laikomasi nuo jų daž
niausiai atokiau. Kaip ištverti 
šalia tokių, kurie nuolat 
skundžiasi ir nuodija atmosferą 
savo dejonėmis bei priekaištais0 

Nepasitenkinimas yra juodi durnai, 
užtvindę sielą, ir tas. kuris nuo
lat juos skleidžia, baigs visišku 
susinaikinimu. 

Nieko nėra sunkiau, kaip 
koreguoti charakterį Vis dėlto 
minties jėga, meilės ir valios 
dėka įmanoma keisti ir savo 
vidines būsenas". 

SIŪLO DARBĄ 

Darbui reikalingi dažytojai, 
staliai su darbo patirtimi. 

Būtinai turėti mašiną. 
Pageidautina, 

kad kalbėtų rusiškai. 
Tel. 847-980-7887. 

CNA and COMPAMONS 
We are looking for experienced care-
givers (minimum of i years with an 

agency in home health care) vvilling to 
work as live-ins or on weekends. san
time and full-time positkms available. 

Driver*s license ana available car help-
tul. Mušt speak English and have work 

authorization paper 
Call 312-739-9144. 

DĖMESK* OČMESKM 

Neseniai atvykote, ieškote darbo ar buto, 

tačiau skefcto laikraštyje brangiai kainuoja? 

Ne bėda. DRAUGAS jusv skelbimo išspaus 

dns nemokamai. Tereida paskambki*) teL 

77^585-9500 ar užsukti i DRAUGO 

traoįa adresu 4545 W. <3 St. Cfckago, 

B. 60629. 

PASLAUGOS 

IŠNUOMOJA 

Prie Kedzie Ave. ir 66 St išnuo
mojamas 1 mieg.. 3 kambarių 

butas su šildymu ir oro vėsintuvu. 
Kaina $420. Tel. 708-425-7160: 

708-275-2070 <mob.). 

Šildymas 
Š a l d y m a s 

6556 S. Kedzie Chčage, iL 60629 
Prekyba, rstafavimas, aptarnavimas 
— Licensed — Bonded— Insured 

773-778-4007 
775-531-1833 

IŠNUOMOJAMAS 
4 kambarių butas M a r ą u e t t e 

P a r k e 
naujesniame name. $550. 

Apšildymas įtrauktas į kainą. 
Tel . 773-737-0835 

ZiL 
CONSTRUCT mOti 

STATYBOS, 
REMONTO 
DARBAI 

Work: 312-388-8088; 
Contractor 815-2725193 

Cell / fax: 815-744-

ŽMvinas Vencius 5360; 773-581-5920 
AJbert Seievi www./k onstRKtton.com 

VACATION m 
KENNEBUNK, MAINE! 

F r a n c i s c a n Gues t House 
N'ear Monasterv. Beach & Shops 

Call: 207-967-4865 
www.franciscanguesthouse.com 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 

butai. 1 mieg.— $607: 
2 mieg. — $682. 

Tel. 630-910-0644. Janą. 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO. 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Off Mgr. Aukse S. Kane. 
Vilma Jarulienė, 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

K R A N K Z A P O L I S 
3208 1/2 West 95th S t , 

Evergreen Park. IL 60805 
Tel. 708-424-8654773-581-8654 

SIUNTINIUS, PINIGUS, AUTOMOBILIUS 
SIŲSKITE PER 

ressuotp. 
Y R A < » A I . I M Y B r ; 

U Ž S I S A K Y T I K O * ! ' ! l:i!\il R l J 

SIUNČIAME A*Ri:A&&iiAJLAMJ 
LIETUVA. LATVIJA ESTIJA UKRAINA. BALTARUSIJA 
F £ S 1 U N C I A M L KIUKVILNA SAVAI! L 
FRISTAIOMH GAVĖJU TIESIAU RANKAS. 

1-800-775-SEND 
M ū s ų a t s t o v a i : 
Bravo Coffcc and del i 

2 3 8 M a i n S t r . L F M O N T . I L. OSH39, tmVOM J J 7 - 3 J — 
KAI Y N A corp . 

3SBfli RohhvinR Koad P A L A T I N I - g g į g , Tcl:K47-776-7766 
2 7 1 9 W. 7 l s t S t r C T IK A< »C>. 11 6 0 6 2 9 . lė l : 773 -434-7919 
SSril 78 Th Avc BRIIM ,rVTT W, II ^0455, Tel TOS-^OO-OfytO 

„DRAUGO" SKELBIMŲ SKYRIUS 
TEL 773-585-9500 

http://www./k
http://onstRKtton.com
http://www.franciscanguesthouse.com


Pasaulio naujienos 
(Remiamis AFP, fteŲters, AP, iaterfa*, ITAR-TASS. BNS 

Sn«4 agertisų pranešimais) 

EUROPA s 

MASKVA 
Sukrėstoje Ingušijoje, kuri 

ribojasi su smurto krečiama Če
čėnija, trečiadienį prasidėjo tri
jų dienų gedulas dėl mažiausiai 
57 žmonių, žuvusių per sukilė
lių puolimus. Dešimtys sužeistų 
milicininkų ir taikių gyventojų, 
tarp kurių yra vaikų, ligoninėse 
kovoja už savo gyvybę, o aukšti 
Rusijos pareigūnai pripažino 
negalėję užkirsti kelio dar vie
nai sukilėlių atakai neramiame 
Kaukazo regione. 200-300 kovo
tojų antradienio naktį vienu 
metu puolė tris Ingušijos mies
tus — Karabulak, Nazran ir 
Slepcovsk. Jie iš automatų ir 
granatsvaidžių apšaudė milici
jos nuovadas, vyriausybinius 
pastatus ir patikrinimo postus, 
niekais paversdami Rusijos pa
reiškimus, jog Maskva apgynė 
savo valdžią regione. Dauguma 
žuvusiųjų dirbo teisėsaugos ins
titucijose, tarp jų — Federalinė-
je saugumo tarnyboje (FST), Vi
daus reikalų ministerijos struk
tūrose, prokuratūrose. ^Sukilė
lių išpuolis parodė, kad Vladi-
mir Putin politika patyrė pra
laimėjimą ne tik Čečėnijoje, bet 
visame Siaurės Kaukaze", rašo 
„Kommersant" ir priduria, kad 
Rusijos prezidentui, kuris nuo
lat tvirtino, jog karas, kurį jis 
prieš penkerius metus pradėjo 
separatistinėje Čečėnijoje, jau 
baigtas, „tai asmeninis pralai
mėjimas". Pranešimai, jog gal
būt net pusė puolime dalyva
vusių sukilėlių buvo ingušai, 
pakurstė nuogąstavimus, kad 
Čečėnijos konfliktas plinta. 

VARŠUVA. 
Lenkijos parlamentas ren

giasi ketvirtadienį vyksiančiam 
lemiamam balsavimui, po kurio 
paaiškės, ar paskirto ministro 
pirmininko Marek Belka vy
riausybė pradės darbą, ar di
džiausioje iš Europos Sąjungos 
(ES) naujokių bus rengiami pir
malaikiai rinkimai. M. Belka. 
neseniai grįžusio į Varšuvą iš 

Irako, kur JAV vadovaujamame 
susivienijime jis buvo atsakin
gas už ekonomikos politiką, 
kandidatūrai žemieji parlamen
to rūmai kartą j au nepritarė per 
gegužės 14 dieną vykusį balsa
vimą. Tačiau, žinovų teigimu, šį 
kartą buvęs finansų ministras 
turi daugiau galimybių patekti į 
valdžią, nes ne visi parlamenta
rai pageidauja pirmalaikių rin
kimų, kuriuos prezidentas Alek-
sandr Kwasniewski pagrasino 
surengti rugpjūčio 8 dieną — 
per patį atostogų įkarštį. Kad 
laimėtų ketvirtadienio balsavi
mą, M. Belka 460 vietų parla
mente reikia paprastos daugu
mos balsų — gegužės 14 dienos 
balsavimas buvo sudėtingesnis, 
nes tada buvo būtina kvalifi
kuotos daugumos parama. 

ARTIMIEJI RYTAI 

JAV 

BAGHDAD 
Radikalaus šiitų dvasininko 

Moątada ai Sadr judėjimas tre
čiadienį paskelbė atsisakantis 
dalyvauti liepą planuojamoje 
nacionalinėje konferencijoje, 
kurioje bus išrinkta taryba, pa
tars iant i Irako laikinajai vy
riausybei. „Tris pastarąsias die
nas studijavome kvietimą ir pa
darėme išvadą, kad jame ne
pakankamai atsižvelgiama į 
mūsų judėjimo svarbą", teigė 
vienas ai Sadr bendražygių. Pir
madienį pagrindinis konferenci
jos organizatorius sakė, jog dar 
niekas oficialiai nėra pakvies
tas. Jo pareiškimas prieštaravo 
ankstesniems praneš imams, 
kad radikalusis dvasininkas pa
kviestas dalyvauti rengiamoje 
konferencijoje. 

NEW YORK 
S a n Francisco federalinis 

teisėjas sutiko suteikti kolekty
vinio ieškinio teisinę padėtį 
skundui, kurį prieš JAV maž
meninės prekybos milžinę 
„Wal-Mart~ pateikė buvusios ir 
dabar t inės tinklo darbuotojos, 
kaltinančios mažmenininke dis
kriminavimu dėl lyties. Sis ko
lektyvinis ieškinys, anot stebė
tojų, bus didžiausias kada nors 
privačiai bendrovei iškeltas ko
lektyvinis ieškinys JAV civilinės 
teisės istorijoje. Kolektyvinis 
ieškinys atstovaus maždaug 1.6 
mln. moterų. ..Esu priblokštas", 
pareiškė ieškovėms atstovau
jant is teisininkas Joseph Sel-
lers, komentuodamas teisėjo 
nuosprendį. J. Sellers vienas iš 
pirmųjų dar 2001 metų birželį 
pateikė ieškinį, a ts tovaudamas 
šešioms moterims, kurios tvirti
no, jog joms nuolat buvo moka
mas mažesnis užmokestis nei 
bendradarbiams vyrams, be to, 
joms "buvo užkertamas kelias 
kopti karjeros laiptais. Pirmieji 
ieškiniai paskatino daugybę bu-
vusių ir esamų „Wal-Mart" dar
buotojų imtis panašių veiksmų 
visoje valstybėje. 

AZIJA 

SEOUL 
Pietų Korėja trečiadienį pa

smerkė ..nežmonišką" -Irake pa
grobto įkaito korėjiečio nužudy
mą, tačiau pareiškė, kad nieka
da nenusileis terorizmui ir vis 
tiek nusiųs į Iraką dar tūkstan
čius savo karių. Per arabų tele
viziją ,.al Jazeera" buvo paro
dyta šiurpi vaizdajuostė, kurio
je matyti persigandęs ir klū
pantis Kim Sun-Il ir kaukėti vy
rai, kurių vienas laiko didžiulį 
peilį. Kim Sun-Il kūną, numes
tą ant kelio, vedančio iš Bagh-
dad į Fallujah, antradienį rado 
JAV kariškiai. CNN pranešė, 
kad į nukirstą galvą, kuri rasta 
šalia kūno, buvo pridėta sprog
menų. Kim Sun-Il motina dėl jo 
mirt ies kal t ino vyriausybę. 
..Mano sūnų nužudė vyriausy
bė. Prakeikta vyriausybė skel
bė, jog tvirtai laikysis sprendi
mo nusiųsti pajėgas, ir įrodinė
jo, jog tai geriausias būdas jį iš
gelbėti". Kim Sun-Il buvo krikš
čionis, laisvai kalbėjo arabiškai, 
todėl išvyko į Iraką užsidirbti 
pinigų pastoriaus studijoms. 

Seimas aiškinsis, ar Specialiųjų tyrimų tarnybos veiksmais... 
Atkel ta iš 1 psl . 
frakcijos Seime seniūno Eligi-
jaus Masiulio, jo pavaduotojo 
Klemenso Rimšelio pavardės. 

Visi jie neneigia pažįstantys 
A Janukonį ar bendravę su 
„Rubicon group" atstovais, ta
čiau neigia bet kokius jiems 
mestus kaltinimus. 

Pasak generalinio prokuro
ro A. Klimavičiaus, dokumentų 
poėmiai partijose buvo reikalin
gi, siekiant išsiaiškinti, ar gauti 
pinigai nebuvo pajamuojami 
partijų buhalterijose. Jeigu pi
nigai būtų užpajamuoti partijų 
buhalterinės apskaitos knygose, 
tai nebūtų laikoma kyšiu. 

Dokumentų poėmiai pada
ryti keturių partijų — Lietuvos 
socialdemokratų partijos. Nau
josios sąjungos. Tėvynės sąjun
gos bei Liberalų ir centro sąjun
gos — būstinėse. 

Savo ruožtu, A. Klimavičius 
pabrėžė, jog kyšininkavimu nė
ra įtariama nė viena partija, bet 
tik atskiri jų nariai. 

Anot generalinio prokuroro, 
STT ketino kreiptis į Seimą, jog 
būtų leista patraukti atsakomy
bėn kyšininkavimu įtariamus 
Seimo narius, tačiau. A. Kli
mavičiaus teigimu, tokiam 
veiksmui „pritrūko argumen-
tų". 

Todėl buvo numatyta šešių 
punktų programa, kurių vienas 
numatė partijų finansinės veik
los dokumentų patikrinimą. 

Anot generalinio prokuroro, 
poėmius partijų būstinėse vyk
dę STT agentai „įstatymų nepa
žeidė, bet pasirinktas poėmių 
laikas nebuvo visiškai tinkamas 
ir jie neįvertino, kad politikai 
sukels didelį triukšmą, kad ši
tas paprastas procesinis veiks
mas tyliai nepraeis". 

Lietuvos valstybės vadovai 
ir politikai reiškė susirūpinimą, 
kad STT agentų patikrinimai 
keturių pagrindinių parlamen
tinių partijų būstinėse gali tu
rėti įtakos birželio 27 dieną vyk-
s ian t iems prezidento r inki
mams. 

- Pasak A. Klimavičiaus, poė
mių datą pasirinko pats bylos 
tyrėjas, ir tai buvęs visiškai tei
sėtas veiksmas. 

„STT už atliktą darbą de
rėtų padėkoti", teigė generalinis 
prokuroras. 

..STT veiksmai jau akivaiz
džiai įtakojo rinkimų rezulta
tus", teigė opozicinės Tėvynės 
sąjungos-konservatorių frakci
jos seniūnas Andrius Kubilius. 

STT vadovas Valentinas Ju-
nokas p a r l a m e n t a r a m s teigė, 
kad asmeniškai būtų pasirinkęs 
kitą datą poėmiams, bet tai esąs 
tyrėjų sprendimas. 

„Galbūt laikas poėmiams 
buvo pasir inktas ne visiškai tin
kamas . Jeigu aš pats būčiau ty
rėjas, galbūt poėmio vakar ne
būčiau daręs, bet įstatymai man 
neleidžia kištis į tyrėjų veikla", 
sakė V. Junokas . 

STT vadovas kategoriškai 
a tmetė į tar imus, kad poėmiai 
surengti siekiant įtakoti prezi
dento ar rudenį vyksiančių Sei
mo rinkimų rezultatus. 

„Mes tikrai šio ikiteisminio 
tyrimo nesiejame nei su prezi
dento, nei su Seimo rinkimais. 
Mes atl iekame savo kasdieninį 
darbą", teigė jis. pažymėjęs, jog 
sakytų tą patį net ir kankina
mas „viduramžių tardymo įran
kiais". 

V. Junokas ir A. Klimavičius 
susilaukė ne tik parlamentarų 
pagyrų, bet ir raginimų atsista
tydinti. 

„Jūs padarėte didelę žalą 
mūsų valstybingumui ir mūsų 
valstybės įvaizdžiui. Iki šiandie
ninės darbo pabaigos jūs turėtu
mėte atsistatydinti — ir vienas, 
ir kitas", sakė socialliberalas 
Vaclovas Stankevičius, kalbėda
mas apie Generalinės prokura
tūros ir STT vadovus. 

Seimo posėdyje kalbėjęs 
Valstybės saugumo departa
mento vadovas Arvydas Pocius 
atsisakė diskutuoti apie galimą 
užsienio specialiųjų tarnybų įta
ką vidaus politikos procesams, 
bet neslėpė kritiško požiūrio į 
teisėsaugos pareigūnų veiks
mus rinkimų išvakarėse. 

„Valstybingumo prasme aš 
nepaneigčiau savo kritiško po
žiūrio į veiksmus, kurie gali su
kelti nevienareikšmišką reakci
ją", sakė A. Pocius, pridūręs, jog 
„atsiranda galimybė tokias si
tuacijas išnaudoti" tiek vidaus, 
tiek užsienio jėgoms. 

„Kad šitokie veiksmai pra
eis nepastebėti arba praeis be 
jokio skandalo, jie tikrai ne
galėjo tikėtis. Reiškia, progno
zavo tokią visuomenės reakciją, 
prognozavo, kad tai bus prieš 
rinkimus, bet vis tiek tą darė", 
mano laikinasis prezidentas Ar
tūras Paulauskas. 

A. Paulauskas teigė, kad ki
tą savaitę jam dalyvaujant 
Istambul vyksiančiame NATO 
viršūnių susit ikime užsienio 
valstybių vadovams teks aiš
kinti susidariusią situaciją Lie
tuvoje. „Ar būsim suprasti — 
atsakymas kelia didelių abejo
nių", sakė A. Paulauskas. 

Jis teigė kol kas neturintis 
jokių duomenų apie kitų valsty
bių įtaką. Tačiau jis pabrėžė 
netikįs tuo, kad „V Junokas 
nieko nesupranta politikoje". 

Nepelnytai primiršti 
Birželio 23-osios įvykių 

aidai 

DRAUGAS, 2004 m. birželio 24 d., ke tv i r t ad ien i s 

KĘSTUTIS 
PRANCKEVIČIUS 

Prabėgantys metai palieka 
savitus pėdsakus kiekvieno 
žmogaus gyvenime. Kitąmet 
garbingą devyniasdešimtmetį 
sutiksiančiam senosios lietuvių 
inteligentų kartos atstovui, 
žinomam pedagogui ir litera
tūros tyrinėtojui Viktorui 
Aleknai likimas skyrė išties 
turtingą, viltimi ir negandomis 
paženklintą žemiškosios būties 
dalią. Vienas iš spalvingiausių 
jo gyvenimo epizodų buvo susietas 
ir su Dzūkijos sostine: per
mainingais, Lietuvos istorikų 
nevienprasmiškai vertinamais 
1941-aisiais metais jaunasis 
pedagogas kaip tik dirbo vieno
je iš Alytaus mokyklų, dėstė 
lietuvių kalbą ir literatūrą. Tų 
metų birželį hitlerinei Vokie
tijai išvarius iš mūsų šalies so
vietų okupantus, Alytuje, kaip 
ir visoje Lietuvoje, buvo atkur
ta Laikinoji Vyriausybė. Dau
guma alytiškių, kaip pamena 
V. Alekna, džiaugsmingai su
tiko šią žinią, vildamiesi, kad 
„raudonasis maras" nebesu
grįš... Tačiau negailestingas 
istorijos ratas pasisuko priešin
gai... 

Tragiški* dienų 
p r i s imin imai 

Iš nuošalaus Pašlynio kai
melio (Raseinių rajone) kilusio 
atkaklaus žemaičio dūnininko 
Viktoro Aleknos gyvenimo 
„odisėjas" galėtume palyginti 

legendinio Antikos herojaus 
žygiais: krikščioniško idealizmo 
dvasia dvelkianti prieškario 
laikų nepriklausoma Lietuva; 
studijos Kauno Vytauto Didžio
jo universitete ir pirmieji moky
tojo darbai įvairiuose šalies 
kampeliuose; bolševikinė oku
pacija ir karas ; dešimtmetė 
tremtis Vorkutos lagerio šachtų 

I kasyklose; sunki ir rizikinga 
Į kelionė į pavergtą tėvynę. 

Viktorą Alekną suradome 
Valakampiuose, Vilniaus už
miestyje, jaukiuose Tremtinių 
namuose. Čia su žmona įsikėlė 
1998 m pavasarį iš Kantri -
miškio kaimo (Širvintų rajo-

j nas). Nuoskaudos ir pykčio nie
kada su savimi nenešiojantis, 
89-erių metų pašnekovas pra
sitarė, kad įsimintiniausios 
gyvenimo akimirkos iš tolimos 
jaunystes laikų - paskutinieji 
nepriklausomybės metai, sovie
tų okupacija, taip pat permai
ningas 1941-ųjų birželis. To 
mėnesio dvi datos, anot 
Viktoro, paliko neišdildomą 
ženklą mūsų valstybės istorijos 
puslapyje. Birželio 14-oji - pir
moji Lietuvos gyventojų 
tremtis į pražūtingą nežinią, o 
po savaitės - birželio 23-ąją 
prasidėjęs garsusis sukilimas 
prieš tautos genocidą vykdžiu
sius sovietinius okupantus, 
buvo glaudžiai vienas su kitu 
susiję istoriniai įvykiai. 

Viktoras Alekna apgailes
tavo, kad birželio 23-osios su
kilimas iki šiol nėra oficialiai 
deramai įvertintas, baiminan
tis, kad būsime apšaukti 
žudikais, niekšais... „Visai be 
reikalo rodome savo baimę, 
pamiršdami tas žiaurias aplin-

Viktoras Alekna 

kybes, priežastis, galų gale ir 
taut inę savigarbą. Nors tiesio
giai sukilime neteko dalyvauti, 
tačiau visus tuos įvykius, kupi
nus rizikos bei pavojų, mačiau 
ir visa širdimi išgyvenau", -
sakė V. Alekna. J is prisiminė, 
kad dar 1940 m. birželį durtu
vais atnešta „Stalino saulė" 
daug kam atvėrė akis. Jau tada 
Vilniuje ir Kaune lietuviai, 
vadovaujami užsienyje gyvenu
sio garsaus Lietuvos karininko 
ir savanorio Kazio Škirpos, 
pradėjo burtis į slaptą organi
zaciją - Lietuvių aktyvistų 
frontą (LAF) nepriklausomybei 
atkurti . Karo liepsnose sken-
dint beveik visai Europai, nai
vu buvo tikėtis, kad tie įvykiai 
aplenks mūsų okupuotą šalį. 
Sovietų valdžios teroras, sau
valės gyventojų atžvilgiu, o 
1941 m. birželio 14-ąją 
prasidėjusi t remtis tapo di
džiausiu akstinu pasipriešinti 
skriaudėjams. Lietuvos gyven
tojai nekantriai ėmė laukti 
akimirkos, kada galės išsi
vaduoti iš raudonojo maro. 
Tokia viltis nušvito 1941 m. 
birželio 22-ąją Vokietijai 
užpuolus SSRS. 

Išgelbėjo l e m t i n g a s 
a p s i s p r e n d i m a s 

Prasidėję karo įvykiai ir 
LAF organizuotas sukilimas 
Viktorą Alekną užklupo, 
begrįžtantį iš Druskininkų į 
Alytų. Šio miesto gimnazijoje 
jau antrus metus dėstė gimtąją 
kalbą ir literatūrą. Į kurortą 
jaunasis pedagogas buvo iško-
mandiruotas vietos Švietimo 
skyriaus nurodymu - reikėjo 
pasirūpinti ten besiilsinčiais 
pionierių stovyklos auklėti
niais. Karo išvakarėse atvykus 
į stovyklą, teko užpildyti tar
nautojo anketą. Joje netyčia 
įrašė, kad prieš sovietinę oku
paciją yra buvęs Lietuvos 
šaulių būrio vadas. „Aišku, 
sovietinio švietimo administra
toriai kad pasiuto šaukti: Ką 
čia, kažkokį fašistėlį atsiuntė 
gadinti jaunų žmonių? Varyti 
lauk tokius'!" - prisiminimais 
dalijosi Viktoras Alekna. 

Iš stovyklos išprašytas, 
jaunuolis dar vieną parą pralei-

Su giliu liūdesiu- pranešame, kad 2004 m. birželio 
22 d. staiga mirė mūsų mylimas brolis 

A t A 
Prelatas dr. ALGIRDAS 

OLŠAUSKAS 
Gyveno Los Angeles. Anksčiau buvo Šv. Kazimiero 

lietuvių parapijos klebonas. 
Gimė Lietuvoje, Žeimių km., Salantų valsčiuje, Kre

tingos apskrityje. 
Nuliūdę liko: brolis Edvardas su žmona Elena, sesuo 

Emilija Pakalniškienė su vyru Aleksandru bei jų šeimos 
ir Lietuvoje sesuo Magdalena Bertienė. 

Apie velionio laidotuves bus pranešta vėliau. 

Nul iūdę ar t imie j i 

do Druskininkuose. Vakarienės 
metu apsilankęs tuometinėje 
garsiojoje „Kurhauzo" kavinėje, 
sutiko savo kraštietį, raseiniškį 
Vincą Petrauską, nepriklauso
mos Lietuvos laikais buvusį 
didelio autobusų parko administ
ratorių. Užėjus sovietams, jis 
pradėjo dirbti paprastu vairuo
toju. „Tąsyk jis man pranešė, 
kad rytoj labai anksti vykstąs į 
Kauną, tai pakeliui į Alytų ir 
mane galėsiąs pamėtėti . At
sakiau, kad noriu dar pailsėti -
vyksiu truputį vėliau. Tada į 
Kauną iš Druskininkų du kar
tus per dieną kursuodavo marš
rutiniai autobusai . Rytojaus 
dieną vėl jį toje pačioje kavinėje 
sutinku... Nespėjęs paklausti, iš 
jo išgirdau - prasidėjo karas ir 
valdžia jį siunčia netoli Lie
tuvos pasienio ties Baltarusija 
parvežti sužeistų rusų kareivių. 
Po dviejų valandų sugrįžęs, 
dideliu autobusu atsigabeno 
trejetą sužeistųjų. Į Alytaus ir 
Kauno pusę su mumis išvyko 
dar keletas keleivių", - prisime
na V. Alekna. 

Iki Alytaus likus gal 5-6 
kilometrams, autobusas staiga 
stabtelėjo - iš miesto centro link 
Varėnos viena po kitos pralėkė 
sovietinių sunkvežimių kolona, 
prikimšta rusiškai kalbančių 
civilių žmonių. Visų veidai iš 
pykčio ir baimės tiek perkreip
ti... Pasirodo, j ie bėgo nuo 
Alytaus miesto pusėn besiarti
nančių vokiečių. Netrukus pro 
šalį pradėjo zvimbti kulkos. 
„Lyg nujausdamas nelaimę, 
tuoj pat iššokau iš autobuso ir 
pasileidau vienos trobelės link. 
Autobusas toliau judėjo. Dar po 
kelių akimirkų pakėlęs galvą į 
Alytaus - Kauno plento pusę, 
danguje išvydau agresyviai 
pikiruojantį vokiečių bom
bonešį. Matyt, tik aukščiausiojo 
valia likau gyvas - vėliau suži
nojau, kad tas Petrausko vai
ruojamas autobusas su visais 
keleiviais prie pat Alytaus buvo 
susprogdintas...", - pasakojo V. 
Alekna. 

Ruseno vi l t is p r i s ike l t i 

Praleidęs neramią naktį 
svetingoje alytiškių šeimininkų 
sodyboje, birželio 23-osios ryt
metį, kartu su jais pusryčiau
damas, per radiją netikėtai 
išgirdo iš Vokietijos sugrįžusio 
LAF įgaliotinio Leono Pra
puolenio pranešimą, kad atku
riama Lietuvos nepriklausomy
bė ir sudaroma Laikinoji Vy
riausybė. „Na, trūksta žodžių 
apsakyti, kaip ši žinia mane ir 
sodybos šeimininkus sujaudi
no... Iš to džiaugsmo net pa
šokome iš vietos, pasibučia
vome, pasveikinome vienas 

kitą", - prisimena Viktoras. 
Pirmosios karo dienos buvo 

kupinos pavojų ir visokiausių 
nuotykių. Keletą dienų jam teko 
praleisti Alytaus priemiestyje, 
vokiečių įsteigtoje karo be
laisvių stovykloje. Per tą laiką 
vokiečiai mėgino Viktorą pa
naudoti, kaip rusų kalbos ver
tėją fronte, bet prastai šią kalbą 
mokėjusio „specialisto" pas
laugų jie tuoj pat atsisakė. 

Iš stovyklos išėjusį, V. Alek
ną maloniai nustebino greitai 
suformuota vietinė lietuviška 
valdžia. Pasirodo, ne tik Aly
tuje, bet ir beveik visoje Lie
tuvoje vėl veikė Laikinosios Vy
riausybės atkurtos apskri tys, 
valsčiai. Vokiečiai, per keletą 
dienų užėmę sukilusią Lietuvą, 
greitai suuodė, kad bolševikai 
nuverst i , valdžia nepriklau-
somybininkų rankose. Pasak V. 
Aleknos, vokiečiai kurį laiką 
paslaptingai tylėjo, delsė, į 
vietos valdžios reikalus beveik 
nesikišo. Reikėjo tik laiku 
pasirūpinti maisto rinkliava -
pagal tam tikrą normą iš gyven
tojų surinkti mėsą, pieną, kitus 
produktus ir juos išsiųsti į fron
tą. Tačiau rugpjūčio pradžioje 
vokiečių okupacinė valdžia 
išvaikė Lietuvos Vyriausybę ir 
vietoj jos paskyrė sau loja
lesnius asmenis. 

„Palyginus su rusų okupan
tais, vokiečiai visa galva buvo 
humaniškesni, iš mažų vaikų, 
senelių taip nesityčiojo, netrė-
mė į lagerius. Per tuos trejus 
okupacijos metus atgijo lietu
viški teatrai , mokyklos, ėmė 
veikti kai kurios a ts ta tytos 
įmonės. Žinoma, kiekviena oku
pacija palieka gilias žaizdas. 
Paliko jas ir vokiečių ka
riuomenė, Pirčiupyje, Ablingo-
je... Ypač šie okupantai pasižy
mėjo, naikindami Lietuvos žy
dus, prievarta įtraukdami ir kai 
kuriuos mūsų silpnavalius, be
dvasius tautiečius. Tačiau dėl 
tos didžiulės tragedijos absur
diška kaltinti ir juodinti mūsų 
tautą . J u k kiekvienas gerai 
žinome - kol mūsų šalies ne
užpuolė hitlerininkai, apie jo
kias žydų skerdynes ar skriau
das jų atžvilgiu net negirdė
jome. Pats asmeniškai dar prieš 
karą esu mokytojavęs Raseinių 
žydų gimnazijoje, kuo puikiau 
šiai su šios tautybės žmonėmis 
sutardavome. O dėl birželio 23-
osios tikrai be reikalo drebi
name savo kinkas. Tą dieną, 
prieš 63 metus Lietuvos drąsių 
žmonių p a s i r i n k t a s k e l i a s 
mūsų daugelį kančių i šken 
tė jus ia i t a u t a i y ra š v e n t a s ir 
jo neva l i a a t s i ž a d ė t i ! " , -
sampro tavo ž inomas l i tera
t ū r o s t y r i n ė t o j a s ir peda 
gogas Viktoras Alekna. 

DARBO PARTIJOS PERGALĖ... 
Atke l t a iš 3 psl. 
Taigi ir padorumas laimi, bet ne iš kar

to. Jei būčiau politikas, laikyčiausi politiko
je tokios nuostatos: jei nežinai, kaip pasielg
ti, pasielk padoriai. 

— G r į ž k i m e p r i e i n t e l e k t i n i o i r 
k u l t ū r i n i o mūsų po l i t i ku a k i r a č i o . 
Kaip t a i sy t inos jų i šp rus imo spragos? 

— Nemanau, kad jei visus versi skaityti 
Georg Hegel, Martin Heidegger ar Arvydą 
Šliogerį, tai jie iškart taps protingesni. Rei
kalas kitas: mano nuomone, reikia vaduotis 
iš daugelio XX a. stereotipų — iš kovingo, 
bet dažniausiai nekonstruktyvaus nusitei
kimo daugelio klausimų atžvilgiu. Reikia 
stengtis įsisavinti dabartines globalinio žai

dimo taisykles, kurios turi savo ydų, bet yni 
daug geresnės nei XX a. žaidimo taisyklės 
Taip pat labai svarbu toli matyti — ir atgai. 
į priekį. Svarbu numatyti, kurie ilgalaikiai 
scenarijai Lietuvai geresni, kurie blogesni, ir 
mokėti atsisakyti sustabarėjusiu nuomonių. 

— Ačiū už pokalbį . 
(Elta) 
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APYLINKĖSE Joninių šventė - 2004 
ŠI SEKMADIENĮ, BIRŽEUO 27 D., 
tuoj po 10 v.r. šv. Mišių Brigh-
ton Parko apylinkės LB valdyba 
ruošia pietus Margučio II para
mai. Visuomenė yra kviečiama 
prisidėti prie mūsų pastangų 
pagelbėti Margučiui II. Pietūs 
vyks Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos Mozerio 
salėje, 4420 S. Fairfield Ave. 
Įėjimas iš kiemo. Kviečia valdy
ba. 

BIRŽEUO 30 D. SUEINA 7 METAI 
nuo a.a. Igno Miliausko mirties. 
Prisimenant jo staigų išsiskyri
mą iš mūsų tarpo už jo sielą bus 
aukojamos šv. Mišios sekmadie
nį, birželio 27 d. 10:30 v.r., 
birželio 30 d. 8 v.r. ir liepos 2 d. 
8 v.r. Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčioje Brigh-
ton Parke. Prašom gimines ir 
draugus pris iminti a.a. Igną 
savo maldose. 

VANDA MEDŽIUKAS IŠ VILNIAUS 
(gimusi Dzūkijoje) ieško bend-
rapavardžių, gyvenančių Ame
rikoje. Tel. 1-224-628-1557. 

48-0)1 LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ 
savaitė Dainavoje bus šią va
sarą rugpjūčio 22-29 d. Norin
tieji joje dalyvauti ir užsisakyti 
kambarius prašomi kreiptis 
adresu: Jonas Urbonas, 1418 W. 
Elmwood Ave., Clawson, MI 
48017, arba tel. 248-435-0209. 

BIRŽELIO 27 D., SEKMADIENI, 
12:30 v.p.p. rengiama Pasaulio 
lietuvių centro gegužinė. Atei
kite pasilinksminti, skaniai pa
valgyti, pasiklausyti smagios 
muzikos. 

BIRŽELIO 27 D., 1 V.P.P., Jau
nimo centro kavinėje „Pažinčių 
klubas" ruošia vakarėlį-
gegužinę. Jūsų lauks linksma 
muzika, dainos, šokiai, veiks 
baras, ,.Ritos virtuvė". Visus 
kviečiame gausiai dalyvauti ir 
smagiai pasilinksminti. 

XII LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
šventės organizacinis komitetas 
praneša, kad pokylių bilietus 
reikia ušsisakyti iki birželio 24 
d. XII Lietuvių tautinių šokių 
šventės pokylyje, kuris įvyks 
liepos 3 d., 7:30 v.v. Hyatt Re-
gency O'Hare viešbutyje, Ro-
semont priemiestyje, 9300 W. 
Bryn Mawr Ave., gros brolių 
Švabų grupė. Kaina - 75 dol. 

Taip pat, tame pačiame viešbu
tyje, bus šokiai ir vakarienė jau
nimui, kaina - 35 dol. Bilietai 
gaunami „Lietuvėlėje", Pasau
lio lietuvių centre, „Seklyčioje" 
ir „Mildos Corner Marke t 
(Union Pier, MI). Pokylio rengi
mo komitetui vadovauja Daina 
Dumbrienė. Maloniai visi 
kviečiami dalyvauti. 

LAIKINASIS LIETUVOS Respub
likos prezidentas A. Paulaus
kas , Lietuvos ambasadorius 
JAV V. Ušackas ir LR konsulas 
Čikagoje A. Daunoravičius 
dalyvaus XII Lietuvių tautinių 
šokių šventės pokylyje, liepos 3 
d. Hyatt Regency O'Hare 
viešbutyje (9300 W. Bryn Mawr 
Ave., Rosemont). Visiems, at
vykusiems į šventę bus puiki 
proga pabendrauti su jais. Po
kylio pradžia 7:30 v.v. Bus kok
teiliai ir vakariene, šokiams 
gros brolių Švabų ansamblis. 
Tame pačiame viešbutyje bus 
vakarienė ir šokiai jaunimui , 
kuriuos praves Just inas And
riušis. Bilietus \ abu renginius 
galima įsigyti „Seklyčioje" ir 
krautuvėlėje „Lietuvėlė". 

AUTOBUSAS Į XII LIETUVIŲ tau
tinių šokių šventę, organizuoja
mas Čikagos pietvakarių 
(Marąuette Parko) apylinkės 
valdybos, išvyks iš Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos lie
pos 3 d., 12:15 v.p.p. Vietas 
užsisakyti galima parapijos raš
tinėje darbo valandomis, tel.: 
773-776-4600 arba 708-424-
8323. 

AUTOBUSAI Į TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
šventę, organizuojami Lemonto 
Socialinių reikalų skyr iaus , 
išvyks iš Pasaulio lietuvių cen
tro liepos 3 d., 12:15 v.p.p. Re
zervuoti vietas, tel.: 630-968-
0184, arba 708-346-0756. 

DĖMESIO VISI MICHICAN ežero 
pakrantės miestelių (Beverly 
Shores, Union Pier. Michigan 
City, New Buffalo...) gyventojai. 
Nedaug vietų liko 47 vietų auto
buse, kuris išvyks iš „Fortune 
House" restorano, 312 W. US 
Route 20, Michigan City, 
Indiana, liepos 3 d. 11 v.r. (12 
v.p.p. Michigan laiku). Bilietai 
20 dol. asmeniui parduodami 
„Mildas Corner Market". 

(fotoreportažas) 

„DRAUGO" RĖMĖJAI 

DANUTĖ SURDĖNAS iš Turnersviile, N), parėmė „Draugą" 50 DOL. 
auka. Ačiū! 

RAMA ARAS iš Omaha, NE, „Draugą" skaito ir remia: su prenume
ratos pratęsimo mokesčiu padovanojo 95-ąjį gimtadienį švenčian
čiam lietuviškam dienraščiui 100 DOL. Dėkui! 

LIETUVIAI SKAUTAI iš Shrevvsbury, MA, tikrai padare gerą darbelį, 
paremdami „Draugą" 100 DOL. auka. Jeigu daugiau tokiu ge
raširdžių skaitytojų turėtume, „Draugas" sulauktų ne tik 100, bet ir 
daugiau metų. Tariame skautišką ačiū! 

ALEKSAS SMILGA, Chicago, IL, yra ištikimas „Draugo" skaitytojas 
jau daug metų. Tačiau jis yra ir nemažiau Ištikimas rėmėjas — su 
prenumeratos atnaujinimo mokesčiu ir šį kartą pridėjęs 50 DOL. 
auką. Dėkui! 

SKELBIMAI 

Namams p i rk t i paskolos 
duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual FederaI Sav ings , 
2212 West C e r m a k Road . 
Tel. (773) 847-7747. 

• PIGIAUSIA — NE PATIKIMIAUSIA! Korteles dažnai nesu
veikia. Paskutines minutės nutrupa. O kaip su bendrovėmis, 
kurių centrinės net ne JAV ir siūlo „ypatingus įkainius"? 
Dažniausiai tai prastas intemetinio tipo, o ne telefoninis ryšys. 
Protingas vartotojas renkasi amerikiečių firmą Cįst. 1993 m.) LIT-
COM. J Lietuvą iš namų ar mobilaus telefono TIK 11,9 et., o JAV 
— 4.9 et. Jokių mėnesinių mokesčių, jokių papildomų kodų. 
Išklotinę gaunate su savo vietine sąskaita. R e g i s t r u o k i t ė s 
l ietuviškai 708-386-0556. Taupykite šiandien su LITCOM! 
Dėmesio! įkainis galioja tik naujiems klientams! 

Birželio 19 d., šeštadienį, 
nuo 11 v. ryto rinkosi 
žmonės į Joninių šventę 

Oak Forest priemiestyje. Iš 
tiesų vieta šventei buvo parink
ta puiki, prie pat seselių vie
nuolyno, tiksliau, būtent vie
nuolynui priklausančioje terito
rijoje. Sutvarkyta aplinka, nuo 
gatvės triukšmo at i tverta auga
lotais medžiais, k u r gilumoje 
pastebi neaukštą akmenų stat
inį. Tai akmeninė koplytėlė su 
šventųjų skulptūromis, įrengta 
tiesiog gamtos prieglobstyje. 

Dar kelias d ienas prieš 
šventę ši vieta skendėjo pa
maldžioje ramybėje. O štai šeš
tadienį, ji prisipildė vaikiško 
juoko, žmonių klegesio, smagaus 
šurmulio, muzikos garsų, šokio 
ritmų ir, žinoma, kvapų kvapelių... 

įdomu, ar valia tokioje vie
toje taip švęsti? Seselės labai 
maloniai paaiškino, kad šventa 
pareiga žmonėms l inksmintis 
per šv. Jono Krikštytojo gimimo 
šventę. O dėl tvarkos, seselės 
įsitikinusios, kad lietuviai - pa
dorūs ir santūrūs žmonės - ne-
nusiaubs šventos vietos! Teko 
patvirtinti, o mintyse pasi
kliauti ne visuomet pasitikėji
mą ir gerą vardą išlaikančiais 
mūsų tėvynainiais. 

Tokie pamąstymai kilo prieš 
šventę. Dabar, jau praeitin nu
garmėjus l inksmybių šurmu
liui, prisiminkime, kaip ir kas buvo. 

Oras tą dieną pasitaikė tik
rai nuostabus. Turbūt Joninių. 
organizacinis komitetas tuo pa
sirūpino?! Galima pajuokauti, 
tačiau ne viskas buvo taip sklan
du, kaip norėjosi. Didžiausias 
nepatogumas, vis dėlto, buvo 
mašinų parkavimas . Vienoje 
vietoje turėjo sutilpti tūkstan
čiai airių šventės , vykusios 
netoliese „Galic Parke", auto
mobilių ir tūkstančiai automo
bilių, besiveržiančių į Joninių 
šventę. Ne visi ir 5 dol. mokestį 
mokėti norėdavo, argumentuo
dami nežinojimu. Nors spaudo
je, televizijoje ir radijuje apie tai 
buvo ne kartą skelbta. Na, ką 
padarysi, susimokėdavo burbė-
dami ir dumdavo į šventę 
linksmintis. 

Šiek tiek po vidurdienio 
„Gabijos" ansamblio muzikan
tės užgrojo kanklėmis, kurių gar
sas pasklido po visą erdvę, o ai
dą atkartoję medžiai skelbė -
mes jau pradėjome švęsti Jo
nines! Liturginę dalį atliko Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo para
pijos kun. Rimvydas Adomavi
čius, Nerijus Šmerauskas per
skaitė i š t raukas iš Šventojo 
Rašto. Vaidilučių su šventintu 
smilkstančiu vandeniu šiemet 
nebuvo. Kodėl? Ogi žmonių atsi
liepimais vadovaujantis. Nepa
geidavo žiūrėti susirinkusieji į 
ilgas religines apeigas... 

Netrukus, po liturgijos, pa
sipylė linksmybės. „Sodžiaus" 
muzikantai linksmai grojo, ra
gindami šokti visus susirinku
sius, o šventės vedėjai šmaikš
tavo, pasakojo apie Joninių 
reikšmę, senąsias tradicijas ir 
jų išlaikymo svarbą, nepamirš
dami paminėti šventės organi
zatorių bei visų prie jos pri
sidėjusių. Vieni po kitų pasirodė 
ansambliai ir daininkai. Orga
nizatoriai paruošė ir ąžuolinių 

^ v a i n i k ų , kuriaisf 
fAv

x: pagarbiai visus] 
fe-Jonus, Jonės ir^ 

-Janinas dabino. 

Be linksmybių, šventės da
lyviai galėjo pasidairyti po su
venyrų prekystal ius, paben
drauti su įvairiausių paslaugų 
teikėjais ir pardavėjais. Kaip 
visuomet savo knygas bei 
paveikslus į šventę atsivežė 
fotomenininkas Algimantas 
Kezys, o šalia jo įsikūrusios 
klegėjo „Draugo" dienraščio 
darbuotojos. Indrė Tijūnėlienė 
jau 10 v. ryto atskubėjo su 
„Saulutės" stendu. Dalyvavo 
suvenyrų prekiautojai, firmos 
Zepter atstovai, įmonė „Visa
ta", parduodanti l ietuviškos 
muzikos kompaktines plokšte
les ir daug kitų. Atokesnėje vie
toje, arčiau vienuolyno, medici
nos darbuotojai atliko savo su
planuotus darbus. Kaip ir buvo 
žadėta, susirinko keliasdešimt 
medikų, kurie aiškino, patari
nėjo, demonstravo, dalino infor
macinius lapelius. 

Šventei gerokai įpusėjus, 
atvyko LR generalinis konsulas 
Čikagoje Arvydas Daunoravi
čius. Po trumpo pasveikinimo 
Joninių proga, A. Daunora
vičius paragino lietuvius nelikti 
abejingais Lietuvos ateičiai ir 
ateiti balsuoti. 

Rankų lenkikai iš sporto 
klubo „Aidas", surengė rankų 
lenkimo konkursą vyrams ir 
moterims. Vyrai turėjo kelias 
„svorio kategorijas" - varžėsi 
„p loni" ir . .s tori" vyra i . Bu
vo ir juoko ir sveikų spor
t in ių pergyvenimų iš s i rga
lių pusės . 

Mažieji taip pat neliko-be 
dėmesio. Aurimas Matulevi
čius, vaikų krepšinio komandos 
treneris , tur int is pedagoginį 
pašaukimą dirbti su mažaisiais, 
surengė sportines varžybas, 
įvairias rungtis, kamuolio mė
tymą ir daug kitų l inksmų 
pramogų. O la imėtojus , ka ip 
dera rimtose varžybose, apdali
no saldumynais ir pagyrimais. 

Maistu šiais metais prekia
vo „Lithuanian Plaza Bakery 
and Deli" bei „Bravo Coffee and 
Deli" lietuviško maisto prekių 
parduotuvės. Pasmagur iaut i 
t ikrai buvo kuo. Be tradicinių 
gamtoje kepamų šašlykų, Joni
nių dalyviai ragavo cepelinų, 
kugelio, keptos vištos ir žuvies. 
Kaip ir pernai, karšto maisto, 
traškučių ar ledų svečiai galėjo 
gaut i t ik už specialius tos 
dienos pinigus - Jonus! Nors ne 
karš ta buvo. alus irgi paklausos 
turėjo. Atrodo visi liko paten
kinti ir sotūs. 

Saulei leidžiantis, vėso oras 
ir aistros, išskyrus tų, kurie 
tikėjosi išlošti pagrindinį tos 
dienos loterijos prizą - 1,000 
dol., įsteigtą nekilnojamo turto 
agento Jim Manto Kirvelaičio. 
Visi norintys galėjo dalyvauti 
loterijoje, kaip Lietuvoje popu
liaraus žaidimo ..Aukso puodas" 
vedėjas Sigutis Jačėnas sakyda
vo - neloši. neišloši! Taigi, kas 
lošė - išlošė. Tiesa, be „aukso 
puodo" buvo daug ir kitų, ne 
mažiau vertingų bei labai nau
dingų prizų. 

Apie 8 valandą vakaro lie
tuvių Joninių šventė artėjo į pa
baigą. Kas lig valiai pasišokęs, 
kas pavalgęs ar prizų laimėjęs, 
o kas tiesiog pailsėjęs - t raukė 
žmonės namolio. Organizato-

•riai ir visi šventės darbuotojai, 
į :nusibraukę prakaitą ilsėdamiesi 

aptarinėjo, dalinosi įspūdžiais, 
jjS^lvg netyčia užsi-
fc , mindami apie 

I ateinančius me
tus. Ateinančius 

metus? Žino
ma. Ir ateinan
čius ir dar ki
e t u s , ir dar... 
ir taip be galo, 
kol bus noro ir 
lietuvių Čikagos 
-žemėje. 

Vitalija 
Pulokienė 

ninių kupole 

„Gabijos" kanklininkių ansamblis lietuviškomis dainomis pradėjo Joninių švente. 

Vienoje aikštes pusėje vyko prekyba. Algimantas Kezys mėgavosi saule ir šventine nuotaika. Už jo įsikūrė 
„Draugor dienraščio darbuotojos. 

Po visos dienos šašlykų kepimo. ..Lithuanian Plazdi Bakery and Deli" darbuotojai atrodė ir jautėsi patys ,,iškepę.' 

Tiek džiaugsmo ir laimes teikė švente Jonams. Janinoms ir visiems visiems... 

nuo*raukos darytos tos dienos varduvininko Jono Kuprio. 




