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Lietuvininkų XVII 
susiėjimas 
Smalininkuose, Vaikų 
festivalis Kaliningrade. 

2 psl. 

Pasipiktinti a r 
džiaugtis? Už 
tautiškumo 
puoselėjimą. 

3psl. 

Apgaulinga draugystė. 
Seminaras Vilniuje. 
Anglų kalbos pamokos. 

4 psl. 

Moterims dažniau 
skauda negu vyrams. 

5 psl. 

Karšta taut ininkų 
gegužinė. Lietuvos 
Vyčiai ruošiasi švęsti 
Lietuvių dieną. Į 
Balzeko lietuvių 
kultūros muziejų grįžo 
paroda „Karas po 
karo". Spaudos 
apžvalga. 

6 psl. 

Sportas 
* 29 m e t ų 193 cm ūgio 

Lie tuvos r i n k t i n ė s įžaidėjas 
Š a r ū n a s J a s i k e v i č i u s pripa
žintas geriausiu 2004-2005 m. 
Europos krepšininku per tra
dicinius rinkimus, kuriuos po 
kiekvieno krepšinio sezono ren
gia Prancūzijoje leidžiamas sa
vaitraštis „Basket News". S. 
Jasikevičius pasiekė unikalų 
rekordą — pirmąją vietą lietu
viui paskyrė visi apklausoje da
lyvavę 36 žurnalistai iš 12 Eu
ropos šalių. 2004-2005 m. se
zone S. Jasikevičius su Tel Aviv 
„Maccabi" dar sykį tapo Euro-
lygos čempionu ir buvo pripa
žintas šio turnyro finalo ketver
to varžybų naudingiausiu žai
dėju. Ant garbės pakylos užko
pė ir dar vienas lietuvis — 25 
metų 193 cm ūgio Arvydas Ma
cijauskas užėmė 3-iąją vietą. 

* P i rmąją pe rga l ę Bel
g r a d e v y k s t a n č i a m e Euro
pos jaunių (iki 18 m.) krep
š i n i o č e m p i o n a t e iškovojo 
Lietuvos rinktinė. H grupės ke
turių komandų turnyre, kuria
me kovojama ketvirtfinalyje dėl 
9-16 vietų. Lietuvos jaunieji 
krepšininkai 73:69 įveikė ben
draamžius iš Lenkijos. Rezulta
tyviausiai nugalėtojų gretose 
žaidė Martynas Gecevičius. pel
nęs 18 taškų ir po krepšiais at
kovojęs 10 kamuolių. 

Dar ius Draudvi la lai
mė jo d e š i m t k o v ė s rungtį 
Rakvere (Estija) vykusiose 
XVI. Fredo Kudu atminimo 
lengvosios atletikos varžybose. 
Lietuvos dešimtkovininkas su
rinko 7,767 taškus. 

Naujausios 
žinios 

* Baltijos šal ių mininin
kų eskadrai metus vadovaus 
Lietuva. 

Prokurorai apskundė 
i š te i s inamąj į nuosprendį 
buvusiam sveikatos apsaugos 
ministrui A. Dobrovolskiui. 

V a l i u t u s a n t y k i s 
1 L S D — 2.862 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

A. Zuoko opononetu i 
Vilnius, liepos 20 d. (BNS) 

— Buvusį Vilniaus vicemerą 
konservatorių Kęstutį Masiulį 
apstulbino sostinės savivaldy
bės mesti kaltinimai, esą jis 
proteguoja įmonės „Rubicon" 
konkurentus. 

„Šiuos kaltinimus vertinu 
kaip absurdą ir viešųjų ryšių 
akciją. Turiu pareikšti, kad tu
riu vieną vienintelį interesą — 
kad Vilniuje vyktų skaidrūs 
procesai", sakė K. Masiulis. 

Vilniaus miesto savivaldy
bės administracijos direktorius 
Valdas Klimantavičius trečia
dienį paprašė Vyriausiąją tar
nybinės etikos komisiją (VTEK) 
bei Specialiųjų tyrimų tarnybą 
(STT) pradėti tyrimą dėl K. 
Masiulio galimai neteisėtų 

Kęstutis Masiulis 
Mykolo Ambrazo (ELTA) nuotr 

veiksmų, darant spaudimą Vil
niaus miesto savivaldybės Vie
šųjų pirkimų skyriaus tarnau
tojams bei Viešųjų pirkimų ko
misijos nariams ir proteguojant 
įmonę „Versenta". 

Kaip spaudimą savivaldy
bės darbuotojai įvertino K. Ma
siulio prašymą pateikti pirki

mų dokumentus apie rengiamus 
pirkimus iš įmonių „Marela" i r 
„Rubicon eventus". 

K. Masiulis minėtų doku
mentų paprašė kilus įtarimams, 
jog savivaldybė iš šių įmonių 
paslaugas — dešimties renginių 
organizavimą bei baseino, ku
riame sostinės savivaldybė keti
na padovanoti galimybę kiek
vienam Vilniaus moksleiviui 
kartą per metus nemokamai pa
plaukioti, užsakymą — pirks ne 
konkurso būdu. 

Prašydamas ištirti aplinky
bes, kuriomis sudaromi šie san
doriai, Vilniaus miesto savival
dybės tarybos narys K. Masiulis 
kreipėsi į Viešųjų pirkimų ko
misiją. 

Tuo t a rpu savivaldybės dar-

k a l t i n i m a i protegavimu Pažeidžiami 
vaikai t apo 

analogišką K. Masiulio prašv- _ # m • _ 

netradic ines 
religijos 

propagavimo 
f rank iu 

buotojai spėja, jog K. Masiulis 
savivaldybės pirkiniais domisi 
vedamas asmeninių interesų, 
siekdamas proteguoti įmonės 
„Rubicon eventus" konkurentę 
— Ledo rūmus valdančią ben
drovę „Versenta". 

Pasak savivaldybės praneši
mo, iš Vilniaus miesto savival
dybės Viešųjų pirkimų skyriaus 
su minėtais sandėriais susijusių 
dokumentų pareikalavęs K. Ma
siulis leido suprasti, kad juos 
gavęs iškart perduotų suintere
suotiems tiekėjams. 

Savivaldybei įtarimų sukėlė 
ir tai, jog buvusiam vicemerui 
minėtų pirkimo dokumentų 
negavus, Vilniaus miesto savi
valdybės administracija gavo 
įmonės „Versenta" prašymą, 

mui, kuriuo prašoma pateikti 
minėtus pirkimo dokumentus. 

Kaip rašoma savivaldybės 
pranešime, sugretinus du minė
tus raštus, akivaizdu, kad jie ta
patūs, todėl galima daryti prie
laidą, jog K. Masiulis derino sa
vo veiksmus su įmone „Versen
ta". 

K. Masiuliui tuo tarpu savi
valdybės darbuotojams kilę įta
rimai pasirodė juokingi. 

„Kreipiausi į Viešųjų pirki
mų tarnybą, mane kaltina, kad 
ir Ledo rūmų savininkas krei
pėsi į šią tarnybą su panašiu 
tekstu. Aš viešas asmuo, politi
kas, tekstas žiniasklaidoje pa
sklidęs, mano viešai paskelbtus 
sakinius Nukelta į 5 psl. 

Po Palangos d a n g u m i g ims m i l ž i n i š k i t a p y b o s darbai 
Palanga/Vilnius, liepos 20 

d. (ELTA) — Šeši žinomi Lie
tuvos dailininkai dalyvaus dai
lės istorijoje atitikmens netu
rinčiame viešo meno projekte 
„'Bitės' meno erdvės". Liepos 
29-ąją Palangoje prasidėsiantis 
projektas tęsis penkerius me
tus, iki Lietuvos vardo tūks
tantmečiu paženklintų 2009-
ųjų-

Projekte dalyvausiantys 
Nacionalinės premijos laureatė 
tapytoja Dalia Kasčiūnaite, 
jaunesnės kartos dailininkai 
Audrius Gražys, Vilmantas 
Marcinkevičius, Sigitas Staniū-
nas, Linas Liandzbergis bei 
srafikas Kęstutis Grigaliūnas 
daugiau kaip dvi savaites kurs 
skirtingose Palangos vietose ir 
Nidoje. Vėliau šie darbai iki 
rugsėjo pradžios bus eksponuo
jami pajūryje, o po to keliaus į 
centrines Vilniaus ir kitų Lie
tuvos miestų gatves bei aikštes. 

..Šiandien Lietuvos daili
ninkai yra žinomi ir vertinami 
tarptautiniu mastu, pelno ap
dovanojimus Nukelta į 5 psl. Šeši žinomi Lietuvos dailininkai dalyvaus viešo meno projekte. Artūro Moisieįenko (ELTA) nuotr 

I ta la i įtarta 
„Rokišk io ! 

sūrį" svetimo 
produk to 

kopi jav imu 
Vilnius, liepos 20 d. (BNS) 

— Garsiausio pasaulyje sūrio 
— itališko „Parmigiano Reg-
giano" gamintojai kreipsis į vie
ną didžiausių Lietuvos pieno 
perdirbimo bendrovių ..Rokiš
kio sūrį", kad ji nutrauktų par-
mezano sūrio gamybą arba pa
vadintų jį kitu vardu. 

„Rokiškio sūris" teigia, kad 
sūris jau yra pervadintas, ta
čiau įmonė baiginėja senas eti
ketes, todėl kai kur sūrį galima 
rasti senuoju pavadinimu. 

„Rokiškio sūrio" gamybos 
direktorius Dalius Trumpa tvir
tino, kad jokio įspėjimo įmone 
iš italų kol kas negavo. 

„Manau, kad šis triukšmas 
nereikalingas. Iš tiesų iki Lie
tuvos narystės ES mes gami
nome Rokiškio parmezaną, bet 
jau nuo pernai šio sūrio taip ne-
bevadiname. ES normos leidžia 
mums baigti senas etiketes, to
dėl kur nors gal dar ir galima 
surasti tokio pavadinimo sū
rių", sakė D. Trumpa. 

Pasak jo, rokiškėnai šį sūrį 
dabar Lietuvoje vadina „Rokiš
kio gojus", užsienyje — „Goja", 
taip pat nurodo, kad tai — par-
mezano tipo sūris — tai nėra 
draudžiama. 

Parmezanu turi teisę va
dintis tik nedideliame žemės lo
pinėlyje gaminami sūriai — 
Parma, Regio Emilia bei Mode-
na provincijų produkcija. 

Konservatorius: Darbo partija vengia atsakomybės 
Vilnius, liepos 20 d. (BNS) 

— Darbo partija prieš savival
dos rinkimus gali trauktis iš 
valdančiosios koalicijos, kad ne
tektų atsakyti už rinkimų pa
žadų nevykdymą, spėja opozici
nės Tėvynės sąjungos atstovas 
Jurgis Razma. 

Pasak J. Razmos, pasitrau
kimo „paruošiamieji darbai" jau 
pradėti — vienas Darbo partijos 
vadovų. Seimo pirmininko pa
vaduotojas V.ktoras Muntianas 
prakalbo, jog santykiai tarp val

dančiosios koalicijos partnerių 
„yra nepatenkinami". 

„Įžvelgiu, kad čia jau gali 
būti paruošiamasis darbas prieš 
savivaldybių rinkimus išeiti iš 
valdančiosios daugumos, nes 
t a m laikotarpiui visuomenėje 
subręs reikalavimas atsakyti už 
buvusius rinkiminius pažadus", 
komentuodamas V. Muntiano 
pasisakymus, sakė J. Razma. 

..Darbo partija gali siekti iš
vengti atsakomybės už rinkimų 
pažadų nevykdymą. Tai gali bū

ti toks planas, nes į savivaldy
bių rinkimus jiems eiti patogiau 
neturint konkrečios atsakomy
bės už valdymo laikotarpį bū
nant Seime ir Vyriausybėje", tę
sė J . Razma. 

Trečiadienį V. Muntianas 
pareiškė, jog santykiai tarp val
dančiosios koalicijos partnerių 
„kokybės atžvilgiu turi stipriai 
pasikeisti". 

Artimiausi savivaldybių 
rinkimai turėtų vykti arba 2006 
m., arba 2007-ųjų pradžioje. 

V. A lekna i — A t ė n ų garbės p i l i eč io vardas 
Vilnius, liepos 20 d. 

(ELTA) — Dukart olimpinis 
disko metimo čempionas Virgi
lijus Alekna nuo šiol bus ne tik 
Lietuvos pilietis — trečiadienį 
jam įteiktas ir Graikijos sosti
nės Atėnų, garbės piliečio žy
muo. 

Pernai Atėnuose savo an
trąjį olimpinį titulą pelniusiam 
V Aleknai garbės piliečio žyme
nį Vilniaus „Karolinos" viešbu
čio konferencijų centre įteikė 
Graikijos ambasadorius Lietu
vai George Christofis. Jis pa
sveikino V. Alekną ir visus cere
monijoje dalyvavusius lietuviš
kai. 

„Man didelė garbė ir malo
numas pasveikinti Virgilijų 
Alekną ir visą Lietuvą, kuri per 
pirmuosius narystės Europos 
Sąjungoje metus įrodė esanti 
verta būti ant Europos tautų 
pakylos", sakė ambasadorius. 

V. Alekna sakė, jog Atėnai 
jam yra laimingas miestas, nes 
čia 1997 m. jis iškovojo savo 
pirmąji didelį laimėjimą, tapęs 
pasaulio vicečempionu, o po 

Graikijos ambasadorius Lietuvai George Christofis (d) įteikė Atėnų miesto 
garbės piliečio žymenį Virgilijui Aleknai. Valdo Kopūsto'ELTA i nuotr 

septynerių metų pelnė ir olim
pinį auksą. 

„Tačiau turiu prisipažinti, 
kad nesu gerai susipažinęs su 
miestu, nes per varžybas dau
giausia matau stadionus ir vieš
bučius. Todėl progai pasitaikius 
būtinai šią spragą ištaisysiu", 
sakė V. Alekna. 

Gavusį olimpines sostines 
pilietybę V. Alekną Lietuvos 
tau t in io olimpinio komiteto 

(LTOK) prezidentas Artūras Po
viliūnas pakvietė kartu apdo
vanoti Lietuvos jaunuosius 
sportininkus, kurie geriausiai 
pasirodė neseniai Italijoje vyku
siame VIII Europos jaunimo va
saros olimpiniame festivalyje. 

Šiose varžybose dalyvavusi 
62 jaunųjų Lietuvos sportinin
kų delegacija pelne penkis bron
zos medalius, nemažai pagyri
mo ir paskatinimo raštų. 

pas ig l 
Vanduo 

lemžė 
rekordiškai 

daug gyvybių 
Vilnius, liepos 20 d. (BNS) 

— Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo departamento duo
menimis, šiemet vandens tel
kiniuose nuskendo 75 žmonės. 
Pernai per tą patį laikotarpį 
buvo ištraukti 33 skenduoliai, 4 
iš jų vaikai. 

Kaip rašo dienraštis „Lie
tuvos žinios", pareigūnai tvirti
na, kad šiemet vandenyje žu
vusių žmonių skaičius yra dar 
didesnis nei oficialūs duome
nys, nes, be ugniagesių gelbė
tojų, skenduolius ištraukia gel
bėjimo stočių darbuotoiai. Doli-
cijos pareigūnai, vietos gyven
tojai. 

Pasak Priešgaisrinės ap
saugos ir gelbėjimo departa
mento Planavimo ir visuome
nės informavimo skyriaus virši
ninko Audriaus Ciuplio, ypač 
skęstančiųjų padaugėjo atšilus 
orams. Vien per dvi karštas lie
pos savaites ugniagesiai gelbė
tojai ištraukė 20 nuskendusių 
žmonių. 

Per karštymetį prie jūros 
dirbantys Palangos gelbėjimo 
stoties gelbėtojai savaitgaliais 
iš vandens ištraukia po 20-30 
skenduolių. „Karščiai, atšilęs 
vanduo tikrai daro savo. Sa
vaitgaliais prie jūros — sujudi
mas", Nukelta į 5 psl. 

Vilnius, liepos 20 d. 'BNS) 
— Netradicinės religijos propa
gavimu socialiai pažeidžia
miems vaikams įtariamas vai
kų dienos centras „Mano drau
gas" Šiauliuose tapo mūšio lau
ku tarp jo vadovės, miesto savi
valdybės bei Vaiko teisių ap
saugos kontrolierės. 

Už to slypi ir centro veiklai 
skiriami pinigai. 

Šiaulių savivaldybė jau su
laukė griežtos reakcijos ir iš 
centre „Mano draugas" koordi
natorės, krikščionių mokytojų 
asociacijos „Liekma" vadovės 
Tatjanos Karpovos, ir iš skundą 
gavusios vaiko teisių apsaugos 
kontrolierės Rimantės Šalaše-
vičiūtės. 

„Kontrolierė, matyt, nesu
simąstė, į kieno rankas paten
ka vaikai ir pinigai ir kam jie 
bus panaudoti, jei paskubėjo 
duoti tokius nurodymus", sakė 
Šiaulių vicemeras Kazimieras 
Savinis. J a m T. Karpovą grasi
na teismu, jeigu savivaldybė 
nesutiks pratęsti dienos centro 
patalpų panaudos sutarties. 

Šiauliuose iki šiol veikė 
septyni vaikų dienos centrai. 
Buvo įtarta, kad „Mūsų drau
go" centrą lankantiems vai
kams bandoma primesti „Tikė
jimo žodžio" bažnyčios tiesas. T. 
Karnova tai kategoriškai nei
gia. J i sako priklausanti evan
gelikų baptistų bendruomenei, 
turi Jungtinėse Valstijose gau
tą evangelisto misionieriaus 
diplomą. 

T. Karpovą pasidžiaugė, 
kad neseniai Socialinės apsau
gos ir darbo ministerija skyrė 
45.000 litų jos vadovaujamo 
centro veiklai. 

„Lietuvos žinios" pasiteira
vo Šiaulių vyskupo Eugenijaus 
Bartulio nuomonės. Pasak jo, 
ugdant vaikus turėtų būti eina
ma tradicinės religijos keliais. 
Paklaustas apie T. Karpovos 
minimą Europos vaikų evange-
lizavimo draugiją, vyskupas at
sakė: „Tokios draugijos Katali
kų Bažnyčioje nėra". 

Pagrindinė fabr iko sugriuvimo 
priežastis — aplaidumas 

Vilnius, liepos 20 d. (ELTA) 
— Tikėtina, jog SBA valdomo 
Kauno baldų fabriko „Karigė" 
gamyklos pastatas įgriuvo, sui
rus pirmojo aukšto laikomajai 
kolonai, kurios būklė buvo kriti
nė. 

Ją veikiausiai užkliudė kel
tuvas, kurį galimai vairavo to
kios teisės neturėjęs vairuoto
jas. Nors kolona stovėjo krautu
vo darbo zonoje, ji nebuvo ap
saugota nuo smūgių, taip pažei
džiant galiojančias taisykles. 

Kita galima griūties prie
žastis — ji prasidėjo suirus 
antstato plienines sijos atrami
niam mazgui. Šias išvadas tre
čiadienį oficialiai paskelbė Vals
tybinė darbo inspekcija, išna
grinėjusi kovo mėnesį įvykusios 
tragedijos priežastis susivieniji
mo SBA įmonei priklausiusioje 
Kauno gamykloje. 

Inspekcija avarijos kaltinin
kų nustatyti nebandė. ..Mes ga
lime nustatyti atsakingus as
menis tik už administracinį tei
sės pažeidimą, bet to nedarėme, 
nes jau pradėta baudžiamoji by
la. Jei byla būtų nutraukta, ta
da galbūt grįšim prie šio klausi
mo", sake Valstvbinės darbo in

spekcijos viršininko pavaduoto
jas Jonas Naujalis. 

Komisijos išvadose rašoma, 
jog avarijos epicentre stovėjo 
7.2 tonos masės krautuvas su 
įbrėžimais, būdingais po atsi
trenkimo į kliuvinius. ..Dirbti 
krautuvu buvo nusiųstas vai
ruotojas, neturintis teisės val
dyti krautuvo su dujiniu vidaus 
degimo varikliu", konstatuoja
ma tyrimo rezultatuose. 

Suirusios pirmo aukšto ko
lonos analizė parode, jog ji buvo 
pasiekusi „kritinę ribinę būk
lę". Be to, ji buvo pastatyta iš 
nekokybiško betono, stovėjo ne-
vertikaliai. Nesilaikant statinių 
priežiūros reikalavimų, pastato 
kolonos nebuvo apsaugotos nuo 
transporto priemonių ar kitų 
smūgių. 

Viso pastato būklė apskritai 
buvo avarinė, o jos savininkas 
pastatu aplaidžiai nesirūpino. 

2005 m kovo 21 dieną sug
r iuvus 1962-aisiais s ta ty tam 
gamybiniam keturių aukštų pa
statui, kuris priklausė baldų su
sivienijimo SBA įmonei „Kari
gė", trys darbininkai žuvo. trys 
buvo sužaloti, vienas dingo be 
žinios ir iki šiol nerastas. 
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DRAUGAS, 2005 m. liepos 21 d., ke tv i r t ad ien i s 

LIETUVININKŲ 
XVI I SUSIĖJIMAS 
SMALININKUOSE 

VYTAUTAS KALTENIS 

Smalininkų miesto šventė
je , birželio 4 dieną, Lietuvos 
Respublikos kultūros ministras 
Vladimiras Prudnikovas su 
d u k r a Ieva, akompanuojant 
žmonai Nijolei, padainavo ke
letą lietuviškų dainų. J i s 
kalbėjo apie šios aukštesniosios 
žemės ūkio mokyklos sceną, 
kurioje koncertuoja garsūs 
atlikėjai, kalbėjo apie nuo Kau
no panemuniais platinamą ke
lią, tvarkomas pilis ir k i tus 
muziejus turistams. 

Šis kelias nuo seno labiau
siai mėgstamas, kadangi atsive
r ia gražūs gamtos vaizdai. Ne
toli Seredžiaus, Motiškių kai
me, gimė kompozitorius Stasys 
Šimkus (1887-1943), o Klan-
giuose - rašytojas Petras Cvir
ka (1909-1947). Veliuonos An
t anas Juška (1864-1871) surin
ko daugiau kaip pusšešto tūks
tančio liaudies dainų, aprašė 
veliuoniškių vestuvių papro
čius. 

Kelias bėga šalia Nemuno, 
kur i s te ikė naudos Lietuvos 
Didžiajai Kunigaikštystei, - ne 
visuomet juk kariavome. Iš 
Kauno į Karaliaučių, taip pat į 
Tilžę ir Klaipėdą, plaukė laivai 
su l ietuviškais produktais ir 
prekėmis : grūdais, medumi, 
kailiais, linu, mediena, degutu, 
grįždavo pakrauti šilkais, gin
klais, auksu. 

Po Melno taikos (1422), kur 
anksčiau kryžiuočiai, žygiavę 
Lietuvon, apsistodavo poilsio, 
Nemuno vingyje priešais Šven
tosios upelio žiotis, įsikūrė 
pasienio miestelis Smalininkai. 

Mūsų tėvų ir senelių laikais 
čia buvo daug krautuvių, buvo 
žmonių, padėjusių per sieną 
nešti spausdintą lietuvišką 
žodį, kar tu nusižiūrėjusių pa
pročių iš anapus sienos - tokia 
lietuviškos kultūros srovelė te
kėjo visuomet. Smalininkai -
tai vartai j Klaipėdos krašto Ma
žąją Lietuvą, kuri tęsiasi iki 
Nemirsetos. 

Šios mintys iš „Mažosios 
Lietuvos enciklopedijos" (MLE) 
vyriausiojo redaktoriaus pava
duotojo dr. Martyno Purvino ir 
jo talkininkės, MLE skyriaus 
vedėjos architektės Marijos 
Purvinienės pranešimo, gausiai 
i l iustruoto senų žemėlapių 
skaidrėmis. Dr. M. Purvinas pa
dėkojo LR kultūros ministerijai 
už paramą leidžiant MLE I 
tomą. „Antras išėjo, deja, ir 
trečias ruošiamas be finansinės 
Kultūros ministerijos paramos, 
bet į ketvirtąjį, kur bus aprašo
mi Smalininkai, gal vėl atsigręš 
ir Kultūros ministerija", -
kalbėjo dr. M. Purvinas. 

Prof. Arnoldas Piročkinas, 
pateikęs žinių apie Klaipėdos 
krašto mokyklos draugiją, vei
kusią 1926-39 m., apgailestavo, 
kad mažai žinoma apie Sma
lininkų lietuviškąją mokyklą, 
kurioje mokėsi jis pats, salėje 
atpažino buvusią moksleivę 
Aldoną Karvelytę-Preikšaitie-
nę. Bronę Šneiderytę-Mažeikie-
nę, kažkur čia galėjo vaikščioti 
Anė Janulaitytė-Vasauskienė. 

Dėmesingai buvo išklausy
tas Jurbarko rajono etnokul
tūros vyr. specialistės Reginos 
Kliukienės praneš imas „Ma
žosios Lietuvos kultūra, tenden
cijos, papročiai". 

Į Smalininkų miesto šventę 
atvyko lietuvininkų bendrijos 
„Mažoji Lietuva" autobusas 
žmonėmis iš Klaipėdos, pake
liui pasipildęs priekuliškiais, 
šilutiškiais, pagėgiškiais, bitė-
niškiais. Kiti atvažiavo iš 
Kauno ir Vilniaus. 

Bendrijos vadovė dr. Silva 
Pocytė yra Baltijos regiono 
istorijos ir archeologijos institu
to direktorė, Mažosios Lietuvos 

enciklopedijos redakcinės ko
legijos narė. J i aktyviai reiš
kiasi kraštiečių etnokultūrinėje 
veikloje. Smalininkų konferen
cijoje skaitė pranešimą „Mažo
sios Lietuvos istorija amžių tėk
mėje", o išvakarėse Vilniuje. 
Mokslų akademijos Mažojoje 
salėje - „Birutės" draugijos 
120-osioms įkūrimo metinėms -
„Birutės draugija ir lietu
vininkų kultūros veikla XLX-
XX a. sandūroje". J i bendrijai 
vadovauja pirmi metai, pasi
remdama savo pavaduotojos, 
buvusios ilgametės pirmininkės 
Rūtos Kėkštaitės-Mačiūnienės 
pagalba. 

Po Rusnės XVI metinio su
siėjimo lietuvininkai rinkosi 
savo būstinėje Klaipėdoje pasi
klausyti paskaitų, paiškylauti. 
Buvo susit ikę su Kanados 
išeivijos atstovu inž. Gyčiu Mar
tynu Šernu, Čikagos Mažosios 
Lietuvos lietuvių draugijos pir
mininku, Mažosios Lietuvos 
fondo tarybos pirmininku Vi
liumi Trumpjonu, nuo 1996 
metų remiančiu Karaliaučiaus 
krašto lietuvių kalbos mokyto
jus. Bendrija padėjo rengti li
tuanis tų mokytojų profesinį 
konkursą Įsrutyje, dalyvavo 
Tolminkiemio bažnyčioje eku
meninėse lietuvininkų pamal
dose, Mažosios Lietuvos aka
demijos kasmetinėje konferen
cijoje. Kartu su Klaipėdos savi
valdybės etnokultūros centru 
surengė tradicinę „Šiupinio" 
šventę. Jaunimo ir vaikų folk
loro ansamblis „Vorusnėlė", 
vadovaujamas doc. dr. Daivos 
Kisieliūnaitės, pripažintas tarp 
keturių geriausių 2004 m. 
Lietuvos kolektyvų, nominuotų 
„Aukso paukšte", dalyvavo 
„Giesmių giesmelės" šventėje 
Skirsnemunėje, surengė kon
certų Klaipėdoje ir kitur... 

Lietuvininkai yra iniciato
riai Kristijono Donelaičio gim
tadienio minėjimo, susirenkant 
Klaipėdos visuomenei prie 
poeto paminklo, Sausio 15-osios 
- Klaipėdos krašto prisijungimo 
prie Lietuvos Respublikos mi
nėjimo dienos, rengia kapų 
šventes Bitėnuose, kur ilsisi 
Vydūno, Martyno Jankaus, 
kompozitoriaus Valterio Kris
tupo Banaičio palaikai. 

Dr. Silvos Pocytės praneši
mai Vilniuje ir Smalininkuose 
buvo labai išsamūs, nuskam
bėjo naujai, šiuolaikiškai. 

Be kita ko, pranešėja kėlė ir 
tokį klausimą: „kodėl Lietuvos 
kultūros istorikai Keturakio 
pjesę 'Amerika pirtyje', 1899 m. 
suvaidintą Palangoje, įvardija 
kaip pirmą lietuvišką spektak
lį? 1895 m. per 'Birutės' draugi
jos dešimtmetį Tilžėje buvo 
suvaidinta A. Fromo-Gužučio 
drama 'Kauno pilies sugriovi
mas...' 

Tautine prasme, kuo ski
riasi kaizerinės Vokietijos val
džios priespauda lietuviškai 
scenai nuo carinės Rusijos 
priespaudos? Jeigu Lietuvą ir 
lietuvius plėšo kaimynai, ar ir 
mes turėtume nuolat atsiriboti 
vieni nuo kitų?" 

Dr. Silva Pocytė apie Ma
žosios Lietuvos istoriją kalba 
kaip apie savo gimtinės istoriją, 
nes yra gimusi Agluonėnuose, 
klaipėdiškių lietuvininkų šei
moje. J i nesitaiksto su tokiais 
vertinimais, kas lietuviškiau 
Juk neatsiribojame, kurioje sve
timoje šalyje gimė ir kūrė 
Martynas Mažvydas, Jonas 
Bretkūnas , Liudvikas Gedi
minas Rėza, Kristijonas Done
laitis, Vydūnas, Ieva Simo
naitytė! Lietuvais esame mes 
gimę' 

Antsvenčiuose aplankę Li
dijos Meškaitytės gimtąją sody
bą, lietuvininkai braidė po 
Šventosios upelį, tekantį beveik 
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per žymiosios tautodailininkės 
kiemą. Lieptelis, kurį įamžino 
L. Meškaitytė savo akvarelėse, 
sulužes. Pasak sodybos šei
mininkės Onos Burneikienės, 
miškininkai žada jį greitai su
taisyti. Bet tai vienintelė rakš
tis šioje šventėje. Sodyba taip 
gražiai sutvarkyta, prižiūrima, 
kaip menininkė paliko, tarsi 

tikrai čia žmonės gyventų. 
Viskas žalią, gyva, žydi alyvos. 

Lietuvininkų bendrijos 
„Mažoji Lietuva" seimelio iždi
ninke Ieva Biržienė pasigedo 
aukų dėžutės, bet šeimininke 
buvo kategoriška: „Lidija Meš
kaitytė to nepakęstų!" 

Aš taip pat pažinojau me
nininkę, žinau, kokie išdidūs 

klaipėdiškiai, bet manau, kad 
prižiūrėti sodybą, rūpintis L. 
Meškaitytės atminimu už „ačiū" 
kasmet bus vis sunkiau. Rei
kėtų pagalvoti, kaip visuomenė 
galėtų prisidėti prieš šio reikalo. 
Tuo labiau, kad kaip kalbėjo 
Kultūros ministras, turistinis 
kelias plečiamas, daugės užva
žiuojančių ir į šią sodybą. 

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

Lietuvėms sutvartcys dantis už pnerarną kaną. 
Suatanrui kabei anį&at arta ietuvtška. 
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VAIKŲ FESTIVALIS KALININGRADE 
Suskambo vaikų balseliai 

Karaliaučiaus (Kaliningrado) 
mieste. Į vaikų festivalį suva
žiavo iš viso krašto lietuviukai, 
dainininkai, muzikantai, šokė
jai. 

Karaliaučiaus (Kaliningra
do) 35 licėjuje šurmulys. Maži. 
didesni ir dideli prie krūtinių 
segasi festivalio emblemėles, 
skirtose patalpose puošiasi, 
velkasi lietuviškais tautiniais 
drabužiais. Vienur skamba mu
zika, kitur dainos — tai repeti
cija prieš koncertą. 

Pagaliau visi salėje. Sėdi 
gražūs ir nutilę. Žiuri užima 
savo vietas. Vaikus sveikina, 
linki sėkmės kuo geriau pasi

rodyti kultūros atašė Kalinin
grade Arvydas Juozaitis. Į lietu
vių vaikų širdis šiltai prabyla 
jo padainuotas posmelis apie 
brangią Tėvynę. 

Su ketvirtuoju vaikų festi
valiu sveikina Regioninės kul
tūrinės autonomijos pirmininko 
pavaduotojas E. Čajauskas. Pri
mena dainos prasmę žmogaus 
gyvenime. 

Džiaugiasi šio krašto lietu
viais vaikais ir svečiai iš Kauno. 

Koncertas. Rikiuojasi ir į 
sceną iš eilės renkasi saviveik
liniai kolektyvai. Daugiausia jų 
yra paruošęs Algirdas Karmi-
lavičius. „Gintarėlio" daininin
ku būrelį keičia skudutininkai. 

juos — šokėjai, tai vėl muzikan
tų grupė. 

J a m nenusileidžia ambicin
goji Loreta Zakaraitė iš Gastų 
(Slavsko). Ir „Beržynėlis" moka 
pagroti, plonais balseliais dai
nuoti. 

Be reikalo su jauduliu stebi 
savo dainininkus Aldona Stro-
jeva. Lazdynų mergaitės žavi 
visus savo skambiomis daine
lėmis. Pasirinko gražų vardą 
— „Šešupė". 

Ir energingoji Irena Tiriuba 
turi savo ambicijų. Jos „Nadru-
vėlė" šoka, kad net dulka, o kai 
uždainuoja, tai dainos veržiasi 
pro langus ir duris. Nenuorama 
Irena su savo ansambliu sve-

Vaikų ansamblių vadovas Algirdas Karmilavičius. 

čiavosi ir Lenkijoje, ir Kaune, ir 
Vilniuje... Visur jos pilna. Vi
sur pilna ir Algirdo Karmila-
vičiaus. 

Asams neprilygsta fakul
tatyvų, būrelių, vadinamųjų li
tuanistinių mokyklų saviveik
lininkai — nei Ragainės (Ne
mano), nei Tilžės (Sovetsko). 
Mažutė septynmetė su prieky
je iškritusiais pieniniais dan
tukais ne konkurentė. Bet ji ir 
visų minėtų mokyklų mokiniai 
stengėsi: gražiai padainavo, 
pašoko ratelį... 

Išskirtiniu repertuaru links
mino dalyvius Kauno „Kau-
kutis" ir „Ratilėlis" 

Visiems dalyviams buvo 
parodytas repertuaras iš būsi
mos moksleivių dainų šventės 
Vilniuje. Programą atliko „Ra
tilėlis" (Kaunas), „Kaukutis" 
Kaunas), „Gintarėlis" (Kali

ningradas), „Šešupė" (Krasnoz-

namenskas). 
Festivalio metu gimė nauja 

daina, kuriai žodžius ir me
lodiją sukūrė mokytoja Rūta 
Leonovą ir su savo „Šaltinėliu" 
dainavo. 

Festivalio dalyviai gavo 
diplomus, simbolinius mokyk
linius varpelius. Visi dalyviai 
susirinko scenoje bendrai mal
dai. 

Festivalis pasibaigė bendra 
daina „Dar neišeikime..." 

Į moksleivių dainų šventę 
Vilniuje a t r ink ta 20 renginio 
dalyvių iš A. Karmilavičiaus, I. 
Tiriubos, L. Zakaraitės ansam
blių. 

Už visą renginį a tsakingas 
Algirdas Karmilavičius puikiai 
susitvarkė: viskas vyko sklan
džiai ir laiku. Ačiū jam už didelį 
triūsą. 

V a n d a V a s i l i a u s k i e n e 

• 

• 
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TAUTIŠKUMO PUOSELĖJIMĄ 
VYTAUTAS VISOCKAS 

Praėjusį šeštadienį, Vil
niaus Vytautų klubo pastan
gomis, Trakai visą dieną vėl 
buvo Lietuvos sostinė. Ir aš ten 
buvau, tiesa, nei alaus, ne i 
midaus negėriau, nes bijojau, 
kad grįžtant namo policininkai 
nepaprašytų „papūsti", kaip ta i 
atsit iko Seimo narei Loretai 
Mart inkait ienei , bet vis t iek 
buvo smagu. Tą dieną su pagar
ba ir pasididžiavimu dažnai 
parėmė Vytauto Didžiojo vardą. 
Minėjome reikšmingiausios jo 
pergalės — Žalgirio mūšio — 
595-ąs ias metines. Tą dieną 
Trakuose buvo daug Vytautų: iš 
Vilniaus, Klaipėdos, Kauno, 
Marijampolės, Ukmergės... Tą 
dieną ir Kaune buvo daug 
Vytautų, ne tiek daug, kaip 
prieš penkiolika metų, bet vis 
dėlto... Kauno ir visos Lietuvos 
Vytautai Kaune minėjo ne tik 
Žalgirio mūšio 595-ąsias meti
nes , bet ir Vytauto Didžiojo 
paminklo atstatymo 15-ąsias 
metines. 

Iki šiol saugau bene bran
giausią man plakatą, prie kurio 
išleidimo teko prisidėti: tarsi iš 
tamsios nakties iškilęs nugriau
to Vytauto Didžiojo paminklo 
Kaune fragmentas, o apačioje 
baltomis raidėmis žodžiai: 
„Vytautas — tai mūsų tikėjimas 
pačiais savimi. Kaip šviesi 
lemties žvaigždė teiškils J a m 
paminklas virš netekties metų 
griuvėsių". (Lietuvos kultūros 
fondas. Vytauto Didžiojo pa-
-minklo Kaune atstatymo ko
mite tas . Klubas „Aukuras". 
Sąskaitos Nr. 700130 Socialinio 
banko Kauno sk.). O kitoje 
plakato pusėje — paminklo 
atstatymo komiteto pirmininko 
Gedimino Kostkevičiaus dedi
kacija, 1989.04.17. 

Paskui buvo 1990 m. liepos 
15 d. Kauno Laisvės alėjoje. 
Žiūriu į Vytauto Ylevičiaus nuo
t rauką ir ieškau pažįstamų 
Vytautų, savęs ir savo artimųjų: 
susijaudinę stovėjome visai ne
toli ką tik atidengto atgimusio 
paminklo. Štai ką Lietuvos 
Vytautų klubo leidinyje „Vy
tautas" rašo Vilniaus Vytautų 
klubo narys Vytautas Tulevi-
čius: „Paminklo atidengimo iš
kilmės prasidėjo liepos 15 d. 12 
vai. šv. Mišiomis Kauno Vytau
to bažnyčioje. Mišias už Vytautą 
Didįjį ir lietuvių karius, žuvu
sius Žalgirio mūšio lauke, auko
jo bažnyčios rektorius Ričardas 
Mikutavičius. Mišiose dalyvavo 
didžioji Vytautų pulko dalis, 
kurių užsiregistravusių buvo 
art i tūkstančio. Po pamaldų 

Vytautų pulkas kariška eisena, 
kiekvienas su gėle rankoje nu
žygiavo paminklo link. Vytau
tus lydėjo minios kauniečių ir 
atvykusiųjų iš kitų Lietuvos 
miestų. Aplink tvyrojo džiaugs
mas, kai kurių akyse spindėjo 
džiaugsmo ašaros. Visą kelią 
nuo Vytauto bažnyčios iki Vy
tauto Didžiojo paminklo Vytau
tų pulkas t raukė lietuviškas 
kariškas dainas... 

...„'Aukuro' klubo pasėta 
sėkla 1992 m. sausio 5 d. su
vienijo Lietuvos Vytautus įkurti 
Lietuvos Vytautų klubą. Šiek 
tiek vėliau, 1992 m. vasario 15 
d. susibūrė ir Vilniaus Vytautų 
klubas", — prisimena Vytautas 
Tulevičius. 

Vytautas Tulevičius ir Vy
tau tas Gudelis laikomi idėjos 
įsteigti Vytautų klubą autoriais. 
Abu jie š.m. liepos 16 dieną 
stovėjo prie kito paminklo Vy
tautui Didžiajam — tautodai
lininko Ipolito Užkurno kop
lytstulpio Trakų Galvės ežero 
Karvinės (Karaimkos) saloje, — 
1994 m. pastatyto jau Vilniaus 
Vytautų klubo pastangomis. Ir 
vėl malonūs prisiminimai: kaip 
ieškojome ąžuolo (kreipiausi į 
tuometinį Miškų ūkio ministrą 
Joną Klimą, o šis — į Vilniaus 
miškų urėdą Juozą Dingelį, 
dabar gerai žinomą iš Lietuvai 
pagražinti draugijos veiklos), 
kaip tarėmės su garsiuoju tau
todailininku Ipolitu Užkurniu, 
net maloniai viešėjome jo pa
sakiškoje sodyboje Vilniaus 
pakraštyje... 

Vilniaus pedagoginio uni
versiteto docentas, fizikos dak
taras Vytautas Pocius, Vilniaus 
Vytautų klube tituluojamas 
„istoriku", nes yra parašęs ne 
tik įdomių straipsnių, bet ir 
knygų įvairiomis Lietuvos 
istorijos temomis (apie inžinie
rių, publicistą, vertėją, kovoto
ją prieš lietuviškos spaudos 
draudimą Antaną Macijauską), 
prie koplytstulpio minėjo ma
žiau žinomus faktus iš Vytauto 
Didžiojo gyvenimo. Beje. būtent 
V. Pociui kilo mintis šiam 
karvedžiui jo gimtinėje Senuo
siuose Trakuose pastatyti obe
liską iš akmenų, suvežtų iš 
visos Lietuvos, iš vietovių, ku
riose lankėsi Vytautas Didysis, 
iš didžiųjų mūšių vietų... Šiam 
sumanymui Vilniaus Vytautų 
klube buvo pri tarta , tikėtasi, 
kad akmenų gabenimo į Senuo
sius Trakus akcija bus tautinė, 
kad joje aktyviai dalyvaus 
moksleiviai, visi lietuviai, kad 
jos nepaniekins lenkai, karai
mai, totoriai, kitų tautybių Lie
tuvos gyventojai, nes ir jiems 

Vytautas Didysis visada buvo 
palankus. J u k vien tik Vytautų 
Lietuvoje, Vilniaus Vytautų* 
klubo prezidento Vytauto Pau-
laičio žiniomis — apie 50,000! 
Jeigu jie visi po galvos didumo 
akmenį, po kumščio didumo 
akmenėlį Senųjų Trakų pilia-
vietėn atgabentų! O juk Lie
tuvoje nemažai ir Gediminų, 
Algirdų, Kęstučių! Tik Jogailų 
mažai. Žinau vos vieną. Šešta
dienį Senuosiuose Trakuose 
vykusioje šventėje sėdėjau šalia 
1930-ųjų metų gimimo Vytauto 
Juozo Kęstučio, kuris, kaip ir 
kiti jo amžiaus Vilniaus Vy
tautų klubo Vytautai, buvo ap
dovanotas Taut inės stiprybės 
raš tu „už taut iškumo puose
lėjimą". Kęstučių daug, tačiau 
vyriškosios giminės Lietuvos 
piliečių, turinčių tokią pavardę, 
tik keturi: minėtasis Vytautas 
Juozas, jo pusbrolis ir du pus
brolio sūnūs. 

Vilniaus Vytautų klubo ži
niomis, kauptomis dvejus metus, 
vyriausiasis amžiumi Vytautas 
yra būtent šio klubo narys, 
nepriklausomos Lietuvos kari
ninkas, tremtinys Vytautas Mi-
cevičius. J a m š.m. sausio 28 
dieną sukako 93 metai. 

O kokioje šeimoje ar giminė
je yra daugiausia Vytautų? Vėl 
pasiremsiu Vilniaus Vytautų 
klubo informacija: Vytauto — 
garbingiausio mūsų valdovo 
vardą turi net keturios Lands
bergių šeimos kartos. Architek
tas Vytautas Landsbergis-Žem
kalnis (1893—1993) pakrikšty
tas šiuo vardu XLX amžiaus 
pabaigoje, kai dar tik kilo lietu
vių tautinis atgimimas. Jo tėvas 
— dramaturgas Gabrielius 
Landsbergis-Žemkalnis. Pasa
kojama, kad vietos klebonas 
kūdikio nenorėjęs krikštyti vien 
„pagonišku" vardu. Tik pagrasi
nus, kad tėvai bus priversti 
kreiptis į protestantų bažnyčią 
(tai buvo š iaurės Lietuvoje), 
katalikų kunigas nusileido. Ma
noma, kad tai buvo pirmasis 
vaikas Lietuvoje, pakrikštytas 
vien Vytauto vardu. 

Vytauto Landsbergio-Žem
kalnio sūnus — profesorius Vy
tautas Landsbergis (g. 1932 m.); 
jo sūnus — režisierius Vytautas 
V. Landsbergis. Profesoriaus 
anūkas, dukters Jūratės sūnus 
— Vytautas (g. 1991 m.). 

Prof. V. Landsbergio gimi
nėje esama ir daugiau Vytautų. 
Tai svainiai — jo žmonos Gra
žinos sesers Elvyros vyras poe
tas Vytautas Cinauskas (1930— 
2005) ir kitos sesers Onutės 
vyras inžinierius Vytautas Ja
kutis (g. 1930 m.). Gražina 
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Landsbergienė-Ručytė turėjo 
brolį Vytautą, kuris yra miręs 
Kanadoje. 

Senuosiuose Trakuose Žal
girio mūšio 595-ųjų metinių 
minėjime dalyvavęs V. Lands
bergis pats pirmasis buvo ap
dovanotas „Tautinės stiprybės 
raštu", jis yra Vilniaus Vytautų 
klubo garbės narys. 

Įdomu, kiek Vytautų šiuo 
metu gyvena, pavyzdžiui, 
Jungtinėse Valstijose arba bent 
Čikagoje, New York, kitose 
didesnėse lietuvių susitelkimo 
vietose? Ar naujieji lietuviai 
krikštija savo atžalas Vytauto 
vardu? Nors ne vardas puošia 
žmogų, o žmogus vardą, nors 
gražūs vardai Bilas, Džimis, 
Džordžas... vis dėlto Mindau
gas, Gediminas, Kęstutis, Al
girdas, Vytautas, man regis, 
gražesni. O jums? Ar jūs, kaip 
Lietuvos, Vilniaus Vytautų 
klubų Vytautai, irgi — už tau
t iškumo puoselėjimą? Gal ir 
Amerikos Vytautams derėtų 
susiburti į Vytautų klubą, kurio 
tikslas būtų puoselėti Ameri
koje sparčiai nykstantį lietu
viškumą? Atvažiuotumėt į Vil
nių, pabendrautumėm, pake-
liautumėm vietomis, glaudžiai 
susijusiomis su Vytauto Didžio
jo var iu . . . Pastaruoju metu 
Lietuvos televizija rodo repor
tažus iš Amerikos: apie tai, kaip 
jums nelengva tą tautiškumą 
saugoti, puoselėti, kokie pavojai 
jūsų tyko. Jaudina, kai moterys 
su ašaromis akyse kalba apie 
norą išlikti tuo, kuo buvo jų 
tėvai ir protėviai. Stiprybės 
jums! 

Bet grįžkime į Senuosius 
Trakus. O kaip su tuo obelisku 
Vytautui Didžiajam? Krūvelė 
akmenų tą šventinį vakarą šiek 
tiek padidėjo, kompozitorius 
Vytautas Jurgutis net akme
ninio patrankos sviedinio nepa
gailėjo. Ukmergės Vytautų klu
bo vadovas Vytautas Pupšys 
atvežė gausiai mūsų bočių krau- j 
ju nušlakstytų akmenų iš 
Pabaisko mūšio lauko... Vis 
dėlto obelisko reikalai prasti: 
Neišgirdo mūsų raginimo nei 
mokyklos, nei 50,000 Lietuvos 
Vytautų, nei... 

Iš tos krūvelės jau suvežtų 
akmenų galima šį tą pastatyti, 
tiktai ne obeliską, ne paminklą 
Vytautui Didžiajam. Tokių 
paminklų, man regis, jau gana. 
Nepamirškime, kad Vytautas 
Didysis — tūkstantmečio žmo
gus! Vieno meniško, didingo 
paminklo, prieš penkiolika me
tų atgimusio, jam tikrai per 
mažai. 

PARODA-SEMINARAS „KRIKŠČIONYBE 2000 / / 

Kelmės rajono Užvenčio 
Šatrijos Raganos vidurinėje mo
kykloje vyko sakralinių ekspo
natų paroda-seminaras .Krikš
čionybė 2000". Eucharistinio 
Jėzaus seserų kongregacijos 
sesuo Regina Teresiūtė atvežė 
dalį savo trisdešimt metų rink
tos kolekcijos. Stebino įvairių 
eksponatų - kryžių, statulėlių, 
varpų, li-turginių reikmenų -

gausa. Tikybos kabinetas ke
lioms dienoms virto jaukiu 
senelių ir prosenelių tikėjimą 
liudijančiu muziejumi. Paroda 
mokykloje buvo organizuojama 
tikybos ir etikos mokytojos 
Gražinos Vileikienės iniciatyva. 
Ses. Regina mielai kiekvienai 
klasei atskirai papasakojo apie 
kolekcijos rinkimą, parodos 
eksponatus, aiškino šiais meno 

kūriniais išreikštas pagrindines 
tikėjimo tiesas. Mokiniai džiau
gėsi unikalia paroda, jie galėjo 
patys paliesti eksponuojamus 
daiktus. Didžiausią džiaugsmą 
teikė skambinimas įvairių dy
džių varpeliais. Parodos apžiū
rėti atėję mokytojai stebėjosi 
eksponatų senumu, liaudies 
meno išradingumu. Užvenčio 
klebono Eimučio Marcinkevi

čiaus dėka parodą aplankė 
Minupių mokyklos moksleiviai. 
Pasak tikybos mokytojos Gra
žinos Vileikienės, nieko pana
šaus jų mokykloje dar nėra 
buvę. Nutarta parodą perkelti į 
kleboniją, kad ja galėtų pasi
džiaugti ne tik mokiniai, bet ir 
kiti parapijiečiai. 

BŽ 

JAUNIMO CHORŲ FESTIVALIS 
Į Kretingą jau 15 kartą iš 

visos Lietuvos buvo susirinkę 
jaunimo chorai, net 41, pa
garbinti Dievo Motiną Mariją 
festivalyje „Sveika, Jū rų 
Žvaigžde". Po registracijos jau
nimas Kretingos Lurde žiūrėjo 
religinę misteriją, bendravo su 
broliais pranciškonais. Vėliau 
didžiulė procesija - visi 798 fes
tivalio dalyviai - giedodama 
giesmes pajudėjo bažnyčios link 
šv. Mišių aukai . Šv. Mišias 
aukojo Kretingos parapijos kle
bonas brolis Evaldas Darulis, 
OFM. Telšių vyskupijos Šv. 

Cecilijos draugijos dvasios tė
vas kun. Saulius Stumbrą ir 
Žygaičių klebonas Juozas Ru
dys. 

Brolis Evaldas nuoširdžiai 
džiaugėsi, kad šiais metais šis 
nuostabus festivalis vyksta 
Kretingoje. įtaigiu žodžiu pra
bildamas į jaunuosius giesmi
ninkus, jis ragino juos nebijoti 
draugauti su Dievu. Kaip liudi
jo patys choristai, tikėjimas 
duoda jėgos. Prasidėjus aukos 
liturgijai, Kretingos parapijos 
jaunimas atnešė aukas - žvakę, 
festivalio giesmyną. Šventosios 

Dvasios simbolį balandį bei 
duoną su vynu. Po baigiamojo 
šv. Mišių palaiminimo Šv. 
Cecilijos draugijos dvasios tėvas 
kun. S. Stumbrą pakvietė visus 
ištarti galingą „ačiū" Dievui, 
vadovams bei visiems daly
viams, po to kiekvienam kolek
tyvui įteikė padėkos raštus. 
Pasibaigus šventajai Mišių 
aukai, šventoriuje skambėjo 
šlovinimo giesmės, o pavasa
rišką karštį padėjo numalšinti 
geradarių dovanoti ledai. Šven
tė tuo dar nesibaigė. Visi nu
vyko į Palangą, kur giesminin

kus pasitikęs Palangos kle
bonas kan. Algis Genutis tarė 
jiems sveikinimo žodį ir juos 
palaimino. Festivalio dalyvių 
eisena, garbindama giesmėmis 
Dievo Motiną, nuo Palangos 
bažnyčios patraukė prie jūros. 
Visus maloniai nustebino pa
saulio čempiono Jurgio Kairio 
šventinis pasirodymas, dangaus 
skliaute akrobatinio skraidymo 
meistras nupiešė „M" raidę ir 
tris kryžius. Pučiant gaiviam 
jūros vėjui j aunimas giedojo 
„Sveika, Jūrų Žvaigžde". 

BŽ 

DANUTE BIN DOKIENE 

Pasipiktinti ar džiaugtis? 

Kas bent retkarčiais pastarosiomis sa
vaitėmis metė akį į televizoriaus ekraną 
ar pavartė amerikietišką laikraštį, nega

lėjo nepastebėti užuominų, kad praėjusio šešta
dienio naktį turėjo kažkas įvykti, kad to įvykio 
laukia ir suaugusieji, ir ypač vaikai. Nei aštuo
nių turtingųjų valstybių vadovų suvažiavimas 
Škotijoje, nei bombų sprogimai Didžiosios Bri
tanijos sostinėje, nei smurto veiksmai Irake ar 
eiliniai vietinės politikos pasistumdymai, lau
kiant, ką prezidentas pasiūlys į pasitraukusios 
Aukščiausiojo teismo teisėjos O'Connor vietą 
(dabar jau žinome, kad jis pasirinko ir antradie
nio vakare paskelbė, teis. John G. Roberts) ne
galėjo užgožti tų nuolatinių žinučių. 

Manome — daugelis nustebo, kai sužinojo, 
kad tas „svarbusis įvykis" — naujos knygos pa
sirodymas... Ir ne bet kokios knygos, o būtent 
britų autorės J . K. Rovvling serijinės apysakos 
apie paauglį jaunuolį, apdovanotą ypatingais 
talentais. Penkios, jau anksčiau išleistos (pir
moji 1998 m.) šios autorės knygos, atnešė jai ir 
visuotinį pripažinimą, ir daug kritikos, ir žino
ma, maišus pinigų. 

Kritikai tvirtina, kad Harry Potter nuoty
kiai (ypač krikščionims) nepriimtini, nes ir jis 
pats, ir kiti tų nuotykių veikėjai yra burtinin
kai, o turinys kimšte prikimštas atvejų, kai 
susidariusios pavojingos situacijos ar įvairūs 
konfliktai sprendžiami ne žmonių sumanumu, 
drąsa ar pasiryžimu, bet burtų pagalba. Tik ar 
dėl to reikėtų knygas pasmerkti? Prisimenant, 
kad tai grynai pasakos žanras, o pasakose juk 
kaip tik gyvena neeiliniai veikėjai, vyksta neį
prasti dalykai: broliai pavirsta juodvarniais, 
Eglė išteka už žalčio, žmogaus balsu kalba kros
nis, šukos, numestos ant kelio, stoja tankiu, 
nepereinamu mišku, kvailutis veda karalaitę, o 
našlaitė slepia aukso vežimą ąžuole... Pasakose 
yra ne tik stebuklingų, nuostabių elementų, bet 
taip pat daug žiaurumo, smurto, neteisybės ir 
skriaudų silpniesiems. Tačiau pasakose veikė
jai taip pat griežtai padalinti į geruosius ir blo

guosius. Gerieji, nepaisant, kiek j iems tenka 
kentėti, pasakos pabaigoje apdovanojami, o blo
gieji — nubaudžiami. Pasakų žanro žvilgsniu 
žvelgdami į Har ry Potter nuotykius, matysime 
visai kitą vaizdą. 

Praėjusio šeštadienio naktį JAV ir Didžio
joje Britanijoje per kelias valandas parduota 
daugiau kaip 270 mln. J.K. Rowling knygų! 
įdomu, kad šios, šeštosios serijinės, knygos 
pasirodymo nekantr ia i laukė tiek suaugusieji, 
tiek vaikai. Įvairiuose knygynuose ir per inter-
netą būsimieji skaitytojai iš anksto užsisakė 
šimtus tūkstančių knygų, tad jie pirmieji turėjo 
progą susipažinti su naujausiais Harry Potter 
nuotykiais, kit iems gi reikėjo laukti ilgose eilė
se, kol pagaliau nusipirko knygą (ji — nepigi). 

Sakysite, kas gi t a s Harry Potter? Ir kokios 
tai knygos, apie kur ias savo nuomonę reiškia 
politikai, bibliotekininkai, rašytojai, auklėtojai 
ir net šv. Tėvas? Vienų nuomonės nelabai tei
giamos (nors nėra tiesiogiai neigiamos), kiti 
Rowling knygas sut inka entuziastiškai, o tų 
knygų skaitytojai, be jokios abejonės, negali 
sulaukti, kol autorė j iems padovanos tolimesnį 
Harry Potter tomą. Knygų populiarumas iš da
lies išsklaido mitą, kad šiuolaikiniai vaikai ge
riau spokso į televizorių arba žaidžia kompiu
terinius žaidimus, iš tolo kratydamiesi skai
tymo. Potter nuotykių knygos yra išverstos į 
kone visas pasaulio kalbas, taip pat išleistos ir 
akliesiems prieinamos laidos. Jeigu vaikas , nei 
tėvų, nei mokytojų neraginamas, gali ryte pra
ryti daugiau negu 600 puslapių knygą ir laukia 
daugiau, tai j au šis tas . Ir kaip būtų šaunu, 
jeigu atsirastų ir mūsų literatūroje tokių ma
salų, įbrukančių į rankas lietuvišką knygą ir 
suaugusiems, ir jaunimui! Nors girdime apie 
Vilniuje ruošiamas knygų muges ir lankytojų 
gausą prie jų prekystalių, tačiau išeivijos lietu
viai nelabai skuba knygų įsigyti ir skaityti . Tad 
galime tik pavydėti rašytojai J . K. Rovvling ir jos 
sukurtajam burtininkėliui. 

VIENO GYVENIMO FRAGMENTAS 
BRONIUS ŽALYS 
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Vakar pas juos buvę nutarta nusiplėšti visas 
„vištas" Caras) nuo visų uniforminiu drabužių, pa
liekant tik trispalves ant rankovių. Iškilęs skan
dalas. Jų bataliono vadas atvyko pas mūsų globos 
karininką (kuriam, teoretiškai, priklausė visų 
Šiaurės Norvegijos lietuvių, „karo talkininkų", 
globa). Šis aiškindamasis motyvavo tuo, kad -vie
name įsakyme buvę pasakyta apie visų naciškų 
ženklų nuėmimą, be to, girdi, ko norėti iš svetim
šalių, jei daug vokiečių kareivių juos irgi jau nusi
plėšę. Kaip tik pro šalį beeinąs sanitarijos pus
karininkis ir du kareiviai ir visi trys be „vištų". 

— Štai jums pavyzdys! — sakąs leitenantas. 

Gegužės 26 d. 
Iš visų trijų kuopų, trečiosios lietuviai vokie

čių atžvilgiu karingiausi: kas sudaužė vokiečiui 
snukį — 3-ios kuopos lietuviai, kas viršilos ne
klausė — tie patys... Sunku pasakyti, kodėl? Gal 
kad ten beveik visi sugaudyti, gal kad visi buvę 
darbininkai? Ypač pasižymėjo Lionys. Analfa
betas, stojęs pas vokiečius savanoriu todėl, kad 
šeimininkas tedavęs vien lašinius valgyti. Už
vakar įsiplėšę į sandėlį, vakar — prie moterų ir 
ten visiems žvakes išsukinėjo, tik praeitą naktį 
nebepavykę, nes per daug sargybinių buvę! Bata
liono vadas pasiuntė į Oslo telegramą, kad nebe
gali susitvarkyti su lietuviais. Šiandien gautas ir 
atsakymas į tą telegrama — kol neatvyks anglų 
komisija, visi privalo daryti tą patį, ką ir vokiečių 
kareiviai; nepaklusniuosius perduoti surinkimo 
vietose sudarytiems teismams. 

Mūsų ir kaimyniniams batalione lietuvių 
tarpe jau visa savaitė, kaip svarstomas nuo vo
kiečių atsiskyrimo klausimas. 

Gegužės 28 d. 
Išlaisvintoje Austrijoje esą šaudomi NSDAP 

(nacionalistų partijos) nariai, kiti — lengvinan
čiomis aplinkybėmis — nuteisiami 5-10 metų 
kalėti. Sąjungininkų tarpe jaučiamas trynimasis. 
Tarybų Sąjungai, kaip nekovojančiai prieš Ja
poniją, nutrauktas ginklų tiekimas. 

Pas mus ženklų plėšymo epidemija užvirė iš 
naujo — nenorintiems ar bijantiems tai padaro
ma slapta arba prievarta. Aš dar buvau nenusi
plėšęs kokardos nuo savo kepurės, tai šiandien, 
man belošiant karuselę pas Karolį, R ir Tadas 
prisitaikę ją nuplėšė Nors bataliono vadas grasi
na, kad jeigu mes neužsisiūsią nuplėštų ženklų. 

išgrūsiąs mus į rusų lagerį- Lenkai šiandien ban
dė prievarta pagrobti iš mūsų kuopos dviračius, 
bet tai jiems nepavyko, č i a irgi, būk ta i , savo na
gučius buvęs prikišęs mūsų Tadas, juos .parduo
damas" lenkams ir parodydamas, kur jie sandė
liuojami. Man „pasidžiaugė" gavęs „velnių" nuo 
viršilos. 

Šiandien sekmadienis. Bet mes, iš viso 12 
sunkvežimių, buvome pasiųsti į Fauskę parsiga
benti iš nugriautų barakų medžiagos statybai, 
bet, laimei — nepavyko. Netoli Fauskės susitikom 
pėstininkų pulkininką leitenantą, kuris , pasitei
ravęs ir sužinojęs mūsų tikslą, mus pas iuntė „po 
velnių!" ir liepė kuo greičiausiai dingti iš akių! 
Padėkoję Dievui už krikščionišką pulkininko 
pasielgimą, grįžom į stovyklą švęsti sekmadienio. 

Biržel io 1 d. 
Politinė padėtis ir toliau lieka neaiški. Pas

kutinės „Trumpos žinios" praneša apie visų sve
timtaučių grąžinimą iš Vokietijos į jų gyvenamas 
vietas, t.y. l ietuviams tektų grįžti į Lietuvą, o tuo 
tarpu 600,000 lenkų padavė pareiškimus, kad jie 
į sovietų užimtas sritis nenori grįžti. 

Nuo šiandien „Trumpos žinios" nebebus iš
kabinamos. 

Pasiutusiai gudrūs velniai tie vokiečiai. Ma
žinant maistą, imasi kitokiom priemonėm tvirtin
ti organizmą. Pvz., šiandien mes pasta tėme tur
niką kuopos narių reikalams. Ir. prašom, dabar 
50-60 metų seniai gali per gimnastikos pratybas 
tvirtinti savo kūną ir dvasią. Mūsiškiai juokiasi, 
kad tai esąs „erzacas" pakeisti lašiniams! 

Vakar rytą, išsirikiavus rytiniam patikri
nimui, atėjęs majoras liepė taupyti cigaretes, nes 
esą sunku tikėtis, kad dar gautume įprastinį pre
kių įsipirkimą („Markatender"). Paskum pridūrė 
(kas mus labiausiai siutino), kad jei „markaten-
deris" bus gautas , įsipirkti bus leidžiami tik 
„deutsches Kameraden". t y. tik tie. kurie turi 
„varnas" ant kepurių ir mundierių. Turbūt majo
ras pagalvojo, kad lietuviai to išsigąs ir jas tuojau 
užsisius. Nors vokiečiai, kurie jas buvo nusiplėšę, 
mačiau siuvosi 

Biržel io 3 d. 
Leista rašyti po atvirlaiškį į Vokietiją — ten 

likusioms šeimoms. Kai kurie iš mūsiškių rašė į Lie
tuvą, nes majoras sake. kad laiškus bus pasistengta 
perduoti ir į tarybinius kraš tus B u s d a u g i a u . 
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APGAULINGA 
DRAUGYSTĖ 

ALBERTAS KANAITIS 

Ežeras. Švelnios vilnys 
plauna krantą, vėjelis prabėga 
blizgančiu vandens paviršiumi 
ir dingsta prie seno ąžuolo, 
krūmokšnių. Šal tas vanduo 
plauna kojas. Vėsu. Mintys 
skrieja ir lyg kino juostoj ma
tau: paskutines dienas gimnazi
joj, a testato gavimą, žuvusių 
draugų veidus, rezistencijos 
susirinkimą, šaudymą, kalėjimo 
vartų girgždėjimą, perpildytas 
kameras, pabėgimą. Laisvė! 

Grįžtu į realybę, kino juosta 
sustoja. Nauji okupantai, nauja 
tvarka, nauja valdžia... Tikimės 
savo, lietuvių valdžios, nacių 
prižadėtos, tikimės, kad vėl ga
lėsim ramiai gyventi be teroro, 
trėmimų. 

Mieste ramu. Krautuvės 
beveik tuščios. Komunistų pa
likti kooperatyvai visko pilni: 
maisto, rūbų, gėrimų... Laikina 
miesto valdžia — lietuviai. 
Miesto ir kooperatyvų apsauga 
— partizanai, pogrindis. Kuria
mi policijos daliniai. Pradžia 
sunki, bet tvarka ir apsauga 
reikalinga. 

Trumpas laikas — naciai 
perima viską. Vėl suėmimai. 
Žydus varo į getą. Kalėjimai 
pilni. Prasideda asmeniški 
skundai, nėra vienybės, visur 
tik kerštas. Be vienybės nebus 
tautos. Rezistencija prieš komu
nistų režimą pareikalavo daug 
aukų, daug skausmo, daug ken
tėjimų. Kas žino kiek dar bus 
daugiau? 

Pirmą kartą einu aplankyti 
Antano. Jurgio, Stepono... Ka
pinės. Balti maži cemento stul
peliai pažymėti numeriais — 
amžino poilsio liudininkai. 
Stoviu prie kapo ir, atrodo, 
matau, girdžiu sakantį pas
kutinį sudie. Nežinau, prie ku
rio kapo, nežinau, kur jie ilsisi, 
nežinau... O tų stulpelių daug. 
Jie visi atliko savo užduotį, 
palikdami mus ateičiai. Nu
braukiu ašarą. Palieku kapines. 

Gyvenimas skuba normalia 
vaga. Paštas, saugumas, polici
ja dar lietuvių rankose, bet 
nacių kontroliuojami. Daugu
mas ieško pažįstamų, draugų, 
šeimos narių — sunku rasti. 

Pirmas laiškas po „išvadavi
mo" kviečia visus paskutinės 
laidos abiturientus atvykti į 
susivienijimą pagerbti žuvu

sius, ištremtus. 
Didelė teatro sale perpildy

ta klegesiu, triukšmu. Jauni 
veidai, nauja karta, nauja atei
tis. Scena paruošta, garsia
kalbiai įjungti. Laukiam. Minu
tė tylos, susimąstymas. Posėdis. 
Skamba Lietuvos himnas, rieda 
ašaros... Daug kalbėta, daug 
pasiūlyta, nieko konkretaus. 

Susipažįstu su jauna mer
gaite — Janina. Tėvas išvežtas į 
Sibirą, liko motina ir dar labai 
jaunas brolis. Atvažiavo iš Za
rasų apylinkės. Nori studijuoti, 
bet dar nežino kur ir kada. 

Kviečia aplankyti. Išsiski
riam. Ar vėl galėsiu ją pa
matyti? 

Mažas siaurojo geležinkelio 
garvežys su keletu vagonų paju
da Anykščių link. Labai pa
mažu traukia barškančius va
gonus. Vagonai beveik tušti. 
Pro langą matyti pievos, ūkiai, 
artojas ir jį sekantis gandras. 
Vagonas siūbuoja ir akys mer
kiasi, migdo. 

Pakviestas Janinos aplan
kyti ir pažinti jos šeimą. Vagono 
langai atidaryti ir švelnus 
vėjelis atneša laukų, nupjautos 
žolės kvapą. Ankstyvas rytas. 
Saulė pradeda kaitinti, bus 
graži, karš ta diena. Nuo 
Anykščių dar 5 km iki sodybos. 
Garvežys sulėtina greitį — su
stoja. Anykščiai mažas, švarus 
miestelis, nedidelė geležinkelio 
stotelė tuščia. Dabar turiu 
t raukinį pakeisti autobusu. 
Žvalgausi. Tuščia. Klausiu. 
Autobusas išvažiavo keletą mi
nučių prieš traukinio atvykimą. 
Ką daryti? Reikės pėsčiomis 
baigti kelionę. 

Vidurdienis. Karšta saulė, 
dulkėtas žvyro vieškelis. Einu 
vieškelio pakraščiu, prakaituo
ju, batai pilni žvyro akmenėlių. 
Nėra jokio pavėsio, jokio mede
lio, krūmelio... Daug mašinų 
pralekia, nesustoja. Pamažu 
judu ir, atrodo, kad kilometrai 
ilgėja, karštis didėja. 

Vieškelis staigiu posūkiu 
pasuka į kairę, miško link. kur 
matyti pastatai — sodyba. 
Girdžiu šuns lojimą, matau 
judančius žmones, rankų mo
javimą, šaukimą. Janina, moti
na ir brolis pasitinka mane. Šuo 
vizgina uodegą, šokinėja. 

Graži sodyba skęsta tarp 
medžių, netolimas miškas, upe
lis, pilna gėlių... Keletą dienų 

MOKYKIMĖS ANGLIŠKAI 

Paruošia Aušrelė Sakalaitė 

ramaus poilsio po 5 km ke
lionės. 

Janina yra lenkų kilmės, 
namuose kalba lenkiškai. Baigė 
Zarasų gimnaziją ir dabar dar 
nežino, kur ir kada studijuoti. 
Jaučiuosi keistai nesupras 
damas apie ką jie kalba. Motina 
daugiau tyli, Jan ina čirškia visą 
laiką, brolis kartais per daug 
tylus, kartais per daug šnekus. 
Man patinka Janina , bet jos 
motina, brolis keisti, nesupran
tami. 

Laikas greitai bėga ir rytoj 
grįžtu į namus. 

Naktis graži, šviesi, dangus 
žvaigždėtas. Atidarąs langas, 
gėlių kvapas veržiasi į vidų, 
svirplys groja savo smuiką. 
Nuostabi naktis! Akys merkiasi, 
skęstu į sapnų karalystę. 

Pabundu. Lauke balsai, klo
jimo durys atidarytos, ketur i 
ginkluoti vyrai, kalba lenkiškai 
ir, Janinos nurodymu, suka 
miško link. Kas jie, ko nori? 

Anksti rytą išeinu a n t 
verandos: saulė jau dažo padan
gę, vandens lašai, lyg maži 
deimantai, spindi an t žolės. 
Rytmečio rasa. Nauja diena 
atgimsta, atgimsta... 

Po pusryčių klausiu Janinos 
apie praėjusią naktį. Nuo nacių 
pabėgę žydai slapstosi miške, 
miegojo klojime, prašė maisto. 
Patariu būti atsargiems, pavo
jinga. Neatsako. Aš vis da r 
nesuprantu, vis abejoju. Ar tai 
ne komunistų partizanai? 

Tuo pačiu žvyruotu vieške
liu autobusas veža atgal į 
Anykščius. Tas pats mažas gar
vežys, keli vagonai — kelias 

atgal. 
Pa rašau laišką Janinai , dė

koju. Negaunu atsakymo. Artė
j a ruduo , apsiniaukę, lynoja. 
Žinios iš fronto blogos. Ne
t r u k u s nauji mokslo meta i . 
Pradedu studijas universitete 
— mediciną. Nacių kariuomenė 
p radeda kelią atgal . Padė t i s 
keičiasi . Par t izana i siaučia. 
Universi tetas uždaromas. Grįž
t u namo. Traukinio vagonai 
pilni, n ė r a vietos pajudėti . 
Žmonės susirūpinusiais veidais, 
atrodo lyg bėga nuo pavojaus. 
Dar t ik viena stotis — namai . 
Lipu iš vagono, s tumdaus ir štai 
priešais — Janina! Netikėtas 
sus i t ik imas . Likimas, atrodo, 
vėl suveda mus. Vėl draugai, vėl 
ta pati pradžia. 

Metai ir dar kartu. Kartais 
keletą dienų praleidžiu jų sody
boj. Esame daugiau negu drau
gai, daugiau... 

Padėtis blogėja. Ateina lai
kas pagalvoti apie rytojų, apie 
komunistų grįžimą, kurie j au 
beldžiasi į duris, apie terorą, 
apie kraš to palikimą. J an ina 
tyli. 

Maža, siaura gatvelė, elek
tros s tulpas, keletas namų — 
Janinos butas . Elektros stulpas 
apšviečia šaligatvį, balta tvo
relė, varteliai , kurie tiek daug 
kartų varstyti . Laiptai į antrą 
aukštą. Girdėti vyriški balsai. 
Kambarys. Prie stalo Jan ina ir 
du jaun i vyrai kalba lenkiškai. 
Nutyla. J an ina paduoda pluoštą 
popierių, ir jie palieka kambarį. 
Nei labas , nei sudie. J a n i n a 
lanko mokytojų seminariją ir tie 
vyrai s tudentai . Netikiu, bet... 

Atsimenu tą naktį, kai mačiau 
keturis vyrus sodyboj. Vienas jų 
lyg matytas. Gal klystu? 

Susitikimai su Janina retė
ja , darosi šaltesni, kartais labai 
t rumpi . Kodėl viskas taip 
staigiai keičiasi? Atsakymas — 
egzaminai, labai užimta. Laiš
k a s iš Janinos. Keista, gali man 
žodžiu pasakyti. Pamažu at-
plėšiu voką, skaitau. 

Mielas Ali, man labai sunku 
rašyti, Tau bus skaudu skaityti. 
Tai mano paskutinis laiškas 
Tau. Nenoriu daugiau meluoti, 
žinok teisybę. Mano tėvas ko
munistas, nebuvo išvežtas į Si
birą, dirba su komunistų parti
zanais, slapstosi miške. Brolis 
— ryšininkas tarp tėvo ir ma
nęs, aš pranešėja apie nacių 
kariuomės judėjimą... Tu man 
buvai lyg skydas prieš bent kokį 
įtarimą, dirbdamas komendan
tūroj. Mūsų draugystė — melas, 
apgavystė. Mano jausmai Tau 
— nulis, priedanga, žaidimas. 
Partija neturi jausmų, yra pa
reiga, asmeninis gyvenimas ne
egzistuoja. Netrukus vėl būsime 
laisvi. Neprašau Tavo atleidi
mo, jis man nereikalingas. 

Atlikau pareigą parti jai . 
Žinau kas manęs laukia, jei 
būsiu suimta. Nebijau. 

Janina. 
Nežinau, kada laiškas rašy

tas, nežinau, kodėl ji rašė. ' Bet 
ar tai svarbu? Skubu į Janinos 
butą. Durys atidaros, kambarys 
išverstas, pilnas popierių, su
daužytų stiklų... Vakar naktį 
Gestapas ją suėmė. Apžvelgiu 
kambarį. Išeinu. 

SEMINARAS VILNIUJE 
Tautinių mažumų ir išeivi

jos departamentas prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės kartu 
su Lietuvių kalbos institutu 
organizavo praktinį trijų dienų 
seminarą užsienio lietuvių ži-
masklaidininkams iš įvairių 
Europos šalių ir Amerikos. Šiuo 
metu 21 šalyje leidžiami 45 
įvairaus periodiškumo leidiniai 
lietuvių kalba: laikraščiai, žur
nalai, biuleteniai. 

Susirinkusius pasveikino 
Tautinių mažumų ir išeivijos 
depar tamento generalinis di-
rektoriuss Antanas Petrauskas, 
sakydamas, kad lietuviški lei
diniai pasaulyje — tai mūsų 
kultūros paveldas. Todėl reikia, 
kad lietuviškos žiniasklaidos 
darbuotojai bendradarbiautų. 

•oje jdomu žinoti, kaip 
«na lietuvybe kituose kraš-

pasauliui reikia pateik
ti informaciją iš Lietuvos. Toks 
seminaras turėtų tapti tra
diciniu 

Seminaro dalyvius sveikino 
Lietuvos Respublikos preziden
to patarėja Halina Kobeckaitė. 

penkiolika metų ji dirbo 
Tautinių mažumų ir išeivijos 

rtamento direktore ir rupi-
taut inėmis mažumomis 

Dabar Departamentas išsiplė

tęs, jame nauja sritis — lietu
viai, išvykę į kitas šalis nepri
klausomybės metais. Prezidento 
patarėja linkėjo naujų idėjų ir 
plačių erdvių, kurias galima 
užpildyti. 

Pasaulio lietuvių bendruo
menės valdybos pirmininkas 
Gabrielius Žemkalnis pa 
žiniasklaidos svarbą lietuviš
koms bendruomenėms. Plečiasi 
spaudos funkcijos, leidžiami 
biuleteniai išauga iki laikraščiu 
ir žurnalų. Žiniasklaidos už
davinys ne tik pateikti informa
ciją, bet ir šviesti bendruomenes 
nanus . 

Daiva Vaišnienė, Lietuvių 
kalbos instituto darbuotoja, 
sakė: „Simboliška, kad semi
naro dalyviai susirinko lietuviu 
kalbos institute. Tokie renginiai 
padeda išsaugoti lietuvių kal
bą". Dabar Europoje ir pasauly
je steigiami lituanistiniai cent
rai, jie veikia Peterburge. Var
šuvoje, Karaliaučiuje. Žmones. 
norintys gauti informacijos, gali 
kreiptis į šiuos centrus 

Lietuvos Respublikom 
riausybes ministro pirmininko 
patarėjas Vilius Kavaliauskam, 
penkerius metus dirbęs JAV. 
nušvietė Lietuvos padėtį: Lie
tuva pasiekė ūkinę pažangą, 

sumažėjo bedarbystė , šalis 
tampa modernia valstybe. 2009 
m. Vilnių norima paskelbt i 
Europos sostine. 

Ritos Miliūnaitės, Lietuvių 
kalbės :nstituto Kalbos kultūros 
skyriaus vadovės, pranešimo 
tema .Kalba kaip žmogaus 
įvaizdžio kūrimo priemonė". 
Kalba — ne tik bendravimas, 
bet ir vidinio žmogaus pasaulio 
dalis. Pranešėja kalbėjo apie 
kalb>- taisyklingumą, nus ta 
tytu bendrinės kalbos normų 
laikymąsi, priminė didžiąsias 
kalbos klaidas, supažindino su 

: iais kalbos klausimais. 
Apie elektroninės žinias-

klaidos ypa tumus , vir tual ios 
bendruomenes kūrimą kalbėjo 
„Omni" redaktorius Virginijus 

k ynas. 
Migracijos depar tamento . 

Valstybinio socialinio draudimo 
fondo. Valstybines mokesčių 
inspekcijos. Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos, Tarp

inės laisvų profesinių są
jungų konferencijos atstovai 
supažindino su socialinėmis 
garantijomis išvykusiems, už-
sienio valstybėse gautų pajamų 
apmokestinimu Lietuvoje, pa
šalpų mokėjimu ir kitais aktua
liai.- klausimais. 

„Transperancy internat io-
nal" Lietuvos skyriaus direkto
rius Rytis Juozapavičius kalbėjo 
apie žiniasklaidos pareigas , 
korupciją lemiančius veiksnius. 

Silvija Vėlavičienė, Lietuvos 
nacionalinės M. Mažvydo biblio
tekos Li tuanis t ikos skyr iaus 
vedėja, papasakojo apie užsienio 
lietuvių spaudos kaupimą šioje 
bibliotekoje. Žiniasklaida už 
Lietuvos ribų labai įvairi: vieni 
leidiniai t u r i gilias tradicijas 
(„Draugas" leidžiamas jau 90 
metų), kiti — nauji. M. Mažvydo 
bibliotekoje sukaupta daugiau
sia užsienio lietuvių spaudos 
leidinių, kuriuose atsispindi ten 
įs ikūrusių lietuvių bendruo
menių gyvenimas. Prelegentė 
papasakojo, kaip Amerikos lie
tuviai perduoda ten leidžiamą 
spaudą bibliotekai, kaip ją per 
vandenyną lėktuvu gabena į 
Lietuvą. Tokie laikraščių kom
plektai — didelė vertybė, nes tai 
vienintelis egzempliorius. 

Lietuvių grįžimo j Tėvynę 
informacijos centro direktorius 
Žilvinas Beliauskas sakė, kad 
pagr indinė priemonė skleisti 
informaciją — žinių biuleteniai. 

Matas Stanevičius kalbėjo 
apie XII Pasaulio lietuvių jauni
mo kongresą, kuris įvyks 2006 

Seventy n i n t h lesson. (Se-
venty nainth leson) — Septy
niasdešimt devinta pamoka. 
The in fuence of television 
on s t u d e n t s . (Tha influens af 
telavižion an students) — 
Televizijos įtaka moksleiviams. 
Did y o u h e a r abou t t h e 
influence of television o n 
ch i ld ren ' s educa t ion? (Didž 
jū hyr ebaut tha influens af 
telavižian an čildrens edžiu-
keišian) — Ar girdėjai apie 
televizijos įtaką vaikų mokslui. 
Yes, I h e a r d , previously sci-
ents ts t h o u g h t tha t i t only 
affected c h i l d r e n ' s b e h a -
vior. (Jes, Ai hiord, pryvijasli 
sajentists thot thęt it only efek-
ted čildrens byheivijor) — Taip, 
aš girdėjau, anksčiau moksli
ninkai manė, kad tai paveikia 
tik vaikų elgesį. 
The r e s u l t s showed t h e 
affects on chi ldren w h o re-
gularly w a t c h e d te levis ion 
before t h e age of t h r e e a n d 
later . fThe rizalts šoud tha 
efets an čildren hū regjūlarli 
uačd telavižian byfor tha eidž 
af thry ęnd leiter) — Rezultatai 
parodė, kaip buvo paveikti vai
kai, kurie nuolat žiūrėjo televi
zorių nesulaukę trejų metų 
amžiaus ir vėliau. 
What a r e t h e y sugges t ing 
we do — my chi ldren lear-
ned the i r alphabet and num-
bers w a t c h i n g t e lev i s ion . 
(Uat ar thei sadžesting ui do — 
mai čildren liornd their elfabet 
ęnd nambers uačing telavižion) 
— Ką jie mums pataria daryti 
— mano vaikai išmoko abėcėlę 

J ir skaičius televizoriaus dėka. 
They a r e suggest ing t o be 
se lee t ive w h a t t h e k ids 
watch a n d l imit the i r t ime 
to two h o u r s a day o r less . 

i (They ar sadžesting tū by se-

lektiv uat tha kids uoač ęnd 
limit their taim tū tū aurs e dei 
or les) — Jie pataria parinkti vai
kams tinkamas programas ir 
neleisti ilgiau žiūrėti, kaip dvi 
valandas per dieną ar mažiau. 
I b o u g h t a few e d u c a t i o n a l 
c o m p u t e r g a m e s for m y 
k i d s , d id they say a n y t h i n g 
a b o u t t h a t ? (Ai bot e fjū 
edžiukeišenal kampjūter geims 
for mai kids, did thei sei eny-
thing ebaut thęt) — Aš savo 
vaikams nupirkau kelis moky
mosi kompiuterinius žaidimus, 
a r jie ką apie tai sakė? 
T h e y s a id t h a t c h i l d r e n 
w h o h a v e c o m p u t e r s i n 
t h e i r bed rooms i n s t e a d of 
t e l ev i s ions t e s ted o u t t h e 
bes t . (Thei sed thęt čildren hū 
hev kampjūters in their bed-
žrūms insted af televižions tes
ted aut tha best) — Jie sakė, 
kad vaikai, kurie savo miega
muose turi kompiuterius užuot 
televizorių, patikrinimus atliko 
geriausiai. 
I w a n t my kids to get a good 
e d u c a t i o n , a f te r r e a d i n g 
t h a t s tudy , I am t h i n k i n g of 
m a k i n g some c h a n g e s . (Ai 
uant mai kids tū get e gud 
edžiukeišian, efter ryding thęt 
stady, ai em thinking af mei-
king sam čeindžes) — Aš noriu, 
kad mano vaikai įgytų gerą 
išsilavinimą, po to, kai perskai
čiau tą pranešimą, ruošiuosi 
padaryti kai kuriuos pakeitimus. 
Me too, I feel tha t those chan
ges c a n only he lp t h e m i n 
t h e fu tu re , can ' t h u r t t o t r y . 
(Mi tū, ai fyl thęt thouz čein
džes ken onli help them in tha 
fjūtšiur, kent hiurt tū trai) — 
Aš taip pat, man atrodo, kad 
tie pakeitimai gali jiems padėti 
ateityje, nieko nekenks pa
bandyti. 

SIŪLO DARBĄ 
R e i k a l i n g i d a r b i n i n k a i 

rėmų surinkimui privačioje gamykloje, 
kuri yra Chkago , 3418 N. Knox Ave. 

„ALPINA"(neto* Cicero & Addison). 
Pageidautina vyrai ir moterys, S8-S10 vai. 
Darbas kasdien nuo 7-9v.r.—Sv.p.p, 

savaitgaKai laisvi. Savininkas Amerikos Setuvis. 
Reikalinga žalia korta. Atvykite į ofisą.. 

Reikalinga subrendusi moteris namu 
šeimininkes darbui profesionalu šeimoje: 

namų ūkio priežiūra ir organizavimas, 
maisto gaminimas bei paauglės 

mergaitės transpoitacija po pamokų. 
Būtina turėti savo mašiną, susikalbėti 
angliškai ir turėti patyrimą Amerikoje. 

Darbas kasdien, nuo t iki 6 vai. vak. 
Tel. 773-590-0006 po 7 vai. vai. 

PASLAUGOS NEKILNOJAMASIS TURTAS 

m. vasarą Kanadoje. Tai vienas 
įspūdingiausių pasaulio lietuvių 
jaunimo renginių. 

Giedrius Šniukas pristatė 
„Lietuvos avialinijas", kur dirba 
708 darbuotojai. Iš Vilniaus lėk
tuvai skrenda į 600 miestų. 

„Skalvijos" kino teatre žiū
rėjome dokumentinius kino fil
mus apie lietuvius pasaulyje. 
Kino kritikas Skirmantas Va
liulis supažindino su kino doku
mentika. 

Paskutiniąją seminaro die
ną lankėmės Nacionaliniame 
radijuje ir televizijoje, apžiūrė
jome LRT muziejų, kur iame 
įamžinta radijo ir televizijos 
istorija. Su kūrybine LRT labo
ratorija supažindino Naujienų 
tarnybos direktorius Audrius 
Braukyla. Taip pat lankėmės M. 
Mažvydo bibliotekoje, susipaži
nome su Lituanistikos skyriaus 
darbu. 

Už galimybę pabuvoti pava-
sarėjančiame Vilniuje, pasisem
ti žinių, už gerai organizuotą 
seminarą dėkojame Taut inių 
mažumų ir išeivijos departa
mentui ir visiems, prisidėju
siems prie seminaro organizavi
mo. 

Emilija A lgaudė 
B u k o n t i e n ė 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO. 
NAMU, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Off Mgr. Auksė S. Kane. 
Vilma Jaruliene. 
Virginija Smuikaitiene 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St.. 

Evergreen Park. IL 60805 
Tel. 708-424-8654.773-581-8654 

JJ. ' I .1 Į S U 

• • 

MHCEItAGt 

Real 

VIDA M. t=J 
SAKEVICIUS *"" 

Estate Consultant 
Nek i lno jamojo t u r t o 

p i rk imas, pardauimas 
708-889-2148 

IŠNUOMOJA 

PARDUODA 

Išnuomojamas 2 mieg. butas 
Wil lows Springs rajone, 100 Wi ! low 

Lane, Unit B-206, pusė b loko nuo 
St. Michaels bažnyčios. Tel. (angliškai) 

mob 708 774 -5526 , da rbo 
7 7 3 - 4 4 5 - 8 2 0 0 Robert McDonne l I 

IARGE 2 BEDRM. CONPO OĄKLAVVN 
Compteatry updated - ground fl. end ' 
unit - bakony faceing vvater fountain. 

A mušt see. Shopptng & transportation. 
A s k i n g 5 1 3 1 , 0 0 0 O B O 

C ei! 708 205 8062 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg — $670-5710; 

2 mieg. — S770-S810. 
Tel. 630-910-0644. Janą. 



Pasaulio naujienos 
(Remaretis AFP, RaŲteės, AP, fnfctiass, ITAR-TASS, BNS . 

išnių sgenjffln pranešimai*) ( 

EUROPA 

LONDONAS 
Vakarų šalių politika Arti

mųjų Rytų atžvilgiu sudarė są
lygas vykdyti teroro aktus, to
kius, kaip. sprogdinimai Londo
ne liepos 7 d. Tokią nuomonę 
pareiškė Britanijos sostinės me
ras Ken Livingstone. Pasak K. 
Livingstone, „Vakarų kišimasis, 
daugiausia arabų teritorijose, 
nesiliauja 80 metų dėl Vakarų 
'naftos poreikių". „Manau, — sa
kė Londono meras, — itin didelė 
problema dabar yra tai, jog 9-
ajame dešimtmetyje amerikie
čiai paėmė į kariuomenę ir ap
mokė Osama bin Laden, išmokė 
jį žudyti, pasidaryti bombų, pa
siuntė jį kariauti su rusais į Af
ganistaną, negalvodami apie 
tai, kad, kai visa tai baigsis, jis 
atkreips ginklą į savo kūrėjus". 

Didžiosios Britanijos val
džiai nesiseka įvykdyti pažado, 
kad iš šalies bus sparčiai iš
kraustyti tie, kas prašė politinio 
prieglobsčio ir jo negavo. Nacio
nalinės tikrinimo įstaigos teigi
mu, praėjusiais metais žmonės, 
kuriems nepavyko gauti prie
globsčio, dėl netvarkos ir parei
gūnų vangumo neišsiųsti namo, 
mokesčių mokėtojams kainavo 
daugiau nei 300 milijonų svarų. 
Nors prieglobsčio prašytojų by
los apsvarstomos greičiau nei 
per metus, neigiamas atsaky
mas dažniausiai reiškia ne iš
siuntimą iš šalies, bet ilgą sėdė
jimą ant valstybės sprando, kol 
nerangi sistema bando juos de
portuoti. 

PARYŽIUS 
Prancūzijos ir Vokietijos są

junga turi ir toliau būti Europos 
Sąjungos (ES) varomąja jėga, 
Prancūzijos vadovams sakė Vo
kietijos opozicijos vadovė Ange
lą Merkei, tačiau, jos teigimu, 
Paryžius ir Berlynas neturėtų 
atstumti ir kitų šalių. Per vieš
nagę Paryžiuje A Merkei siekė 
patikinti prezidentą Jacąues 
Chirac, kad Prancūzija liks pa

grindinė Vokietijos partnerė, 
net jei per rugsėjį laukiamus 
rinkimus ji išstums iš kanclerio 
posto prezidento draugą ir są
jungininką Gerhard Schroeder. 
Tačiau ji leido aiškiai suprasti, 
kad jai vadovaujant Paryžiaus 
ir Berlyno draugystė nebebus 
tokia aistringa kaip valdant G. 
Schroeder. 

TALINAS 
Estijos saugumo policija 

rimtai reaguoja į internete pa
sirodžiusį įspėjimą, kuriame 
grupė, siejanti save su „ai Qae-
da", grasina teroro aktais vi
soms Europos šalims, kurių ka
rinių dalinių yra Irake, pranešė 
televizijos kanalas TV3. Saugu
mo policijos sekretorius spaudai 
Henn Kuurmann šio kanalo 
naujienų laidoje sakė, kad kiek
vieną grasinimą reikia vertinti 
rimtai ir atl ikti at i t inkamą 
patikrinimą. Tačiau jis pažy
mėjo, kad, policijos duomeni
mis, tikimybė, jog Estijoje gali 
būti surengti teroro aktai, nėra 
didelė. 

ARTIMIEJI RYTAI 

BAGHDAD 
Naująją Irako konstituciją 

rengiančio komiteto vadovas 
šeichas Humam al-Hammoudi 
sakė, kad pirmasis jos projektas 
bus baigtas jau per artimiausias 
dvi dienas. Jis pabrėžė, kad 
darbas vyksta sparčiai, pakomi
tečiuose rašomos atskiros kons
titucijos dalys. Visiškai konsti
tucijos tekstą norima užbaigti 
kuo greičiau, kad viduryje rug
pjūčio Irako nacionalinė asam
blėja galėtų imtis jį svarstyti. 

ISLAMABAD 
Pakistano pareigūnai, atsa

kydami į sprogdinimus Londo
ne, suėmė daugiau nei 200 įta
riamų islamo ekstremistų kovo
tojų. Kiek anksčiau ministerijos 
nurodytas suimtųjų skaičius 
buvo dvigubai mažesnis. Paaiš
kėjus, kad trys su liepos 7 d. 
sprogdinimais Londone susiję 
savižudžiai sprogdintojai buvo 

pakistaniečių kilmės britai, ne
seniai lankęsi šioje šalyje, Pa* 
k is tanas patyrė didžiulį tarp
tau t inės bendruomenės spaudi
mą imtis veiksmų prieš islamo 
eks t r emis tus . JAV valstybės 
sekretorė Condoleezza Rice pa
ragino Pak i s tano prezidentą 
Pervez Musharraf „kovoti su 
terorizmu". 

BEIRUTAS 
Libano ministro pirmininko 

Fouad Siniora suformuotoje pir
moje po Sirijos pajėgų pasitrau
kimo šalies vyriausybėje minis
tro pareigos pirmą kartą šalies 
istorijoje at i teko ir judėjimui 
„Hizbollah", kurį JAV vadina 
teroristų, grupuote. Siriją re
miant i „Hizbollah" į vyriausybę 
į t raukta , siekiant sudaryti joje 
t a m tikrą jėgų pusiausvyrą, kad 
joje absoliučiai nedominuotų 
praėjusio mėnesio rinkimus pir
mą kar tą nuo 1975-1990 m. ka
ro didele persvara laimėjusi an-
tisir iška opozicija. Prezidentas 
Emile Lahoud, kuris yra arti
mas Damascus sąjungininkas, 
24 narių kabinetą patvirtino po 
tr is savaites vykusių intensyvių 
derybų su F. Siniora. 

CAIRO 
Teroristo, pilotavusio pir

mąjį lėktuvą, kuris 2001 m. rug
sėjo 11-ąją įsirėžė į Pasaulio 
prekybos centrą, tėvas liaupsino 
teroristinius išpuolius Londone 
ir pareiškė, kad ateityje jų bus 
surengta dar daugiau, pranešė 
CNN. Kalbėdamas su CNN žur-
n a h s t u savo namuose Cairo 
priemiestyje Mohamed el-Amir 
pareiškė laukiąs daugiau išpuo
lių, panašių į sprogdinimus lie
pos 7-ąją. Jo namuose gerai ma
tomose vietose pastatytos jo sū
naus , Mohamed Atta, nuotrau
kos. M. el-Amir sakė, kad išpuo
liai JAV ir Londone — tai 50 
metų truksiančio religinio karo 
pradžia. Teroristus jis pavadino 
„tiksinčia branduoline bomba". 
Paklaustas , ar leistų įrašyti dar 
vieną interviu, M. el-Amir nus
ta tė kainą — 5,000 dolerių. Pi
nigai, būtų duoti būsimo tero
ristinio akto vykdytojams. 

A. Zuoko opononetui — kal t inimai p ro tegav imu 
Atkel ta iš 1 psl. 
kas nori, tas gali naudoti", sakė 
K Masiulis. 

K. Masiulis sutiko, kad 
siekdamas skaidrumo Vilniaus 
miesto savivaldybėje jis tapo 
įmonių, irgi suinteresuotų 
skaidriais pirkimo procesais, 
gynėju. 

„Netiesiogiai tampu gynėju 
įmonių, kurios irgi nesuintere
suotos, kad vyktų neskaidrūs 
sandoriai, o vyktų skaidri kon

kurencija bet kokiems miesto 
pirkimams", kalbėjo K. Masiu
lis. 

Buvęs vicemeras sakė įta
riantis, jog įmonės „Versenta" 
protegavimu apkaltintas dėl to. 
jog ..pakankamai skaudžiai už
mynė ant nuospaudos", jo teigi
mu, neskaidriais pirkimais už
siimančiai savivaldybei. 

Kaip anksčiau žiniasklaidai 
yra sakęs K. Masiulis, domėtis 
savivaldybės ir įmonių grupės 

„Rubicon" sandėriais jį paskati
no ir „plačiai skambantis Vil
niaus mero ryšys su 'Rubicon" 
vadovais ir įmonėmis". 

Iš sostinės vicemero pareigų j 
a t s i s ta tydinęs K. Masiulis j 
anksčiau yra pareiškęs neabejo- Į 
jant is . jog žiniasklaidos mini- Į 
mas „abonentas", kur iam esą | 
už įmonei „Rubicon" palankius 
sostinės savivaldybės sprendi
mus buvo mokami pinigai, yra 
Vilniaus meras Artūras Zuokas. 

Po Palangos dangumi gims milžiniški tapybos darbai 
Atkel ta iš 1 psl. 
įvairiuose festivaliuose, kviečia
mi tapyti Europos monarchų 
portretų, tačiau daliai Lietuvos 
visuomenės meno kūrimo proce
sas ir patys meno kūriniai nere
tai vis dar atrodo neprieinami ir 
tolimi, žmonės nedrįsta įžengti į 
šventa laikomą meno erdvę. Tad 
sumanėme patys žengti visuo
menės link ir pirmą kartą Lie
tuvoje keletą paveikslų vienu 
metu tapyti publikos akivaizdo
je", pasakojo vienas iš projekto 
iniciatorių Vilmantas Marcinke
vičius. 

Penki projekte dalyvausian
tys menininkai kurs Palangoje, 

Tiškevičiaus parke ir Jūra tės 
gatvėje, netoli kurorto savival
dybės, vienas tapys Nidoje, ša
lia prieplaukos. Visi jie kurs 14 
kvadratinių metrų dydžio mol-
bertinės tapybos darbus, o visas 
kūrybos procesas bus filmuoja
mas. Dailininkai bus lengvai at
pažįstami žiūrovams — jie vil
kės kažką panašaus į uniformą 
su savo vardais. 

„Per metus ant faneros 
plokščių ketiname nutapyti iki 
dešimties kūrinių, kurių forma
tas siektų 20 kvadratinių metrų 
dydį, tad projekto pabaigoje tu
rėsime pusšimtį didelio formato 
tapybos kūrinių. Tapybos proce

sas vyks lauke, viešoje erdvėje, 
taigi kiekvienas praeivis turės 
galimybę tiesiogiai stebėti kū
rybos procesą ir netgi laisvai iš
sakyti savo nuomonę", sakė V. 
Marcinkevičius. 

Nuo saulės ir l ietaus povei
kio didelius tapybos lakštus po 
atviru dangumi saugos specia
lus lakas ir dažai, o nakčiai kū
rinius numatoma išvežti į san
dėlius, kad niekam nekiltų ran
ka jų niokoti. 

„Jei labai lis, tai bus akva
relių paroda", juokavo dailinin
kai, neabejoję, kad jų kūriniuo
se bus daug improvizacijos ir 
žaidimo. 

Vanduo pasiglemžė rekordiškai daug gyvybių 

Atkel ta iš 1 psl. 
pasakojo Palangos gelbėjimo 
stoties viršininkas Jonas Vige
lis. 

Dažniausia nelaimių prie
žastis — per didelis pasitikėji
mas savo jėgomis. „Žmonės la
bai pasitiki savimi, nesisaugo. 
Smarkiai banguojant jūrai len
da j vandenį kuo toliau. O kai 
bangos pradeda per galvą ristis 
— jau nelaimė", patirtimi dali

josi J. Vigelis. 
Dažnai nelaimių vandenyje 

priežastimi tampa ir alkoholis. 
Padauginę svaigiųjų gėrimų nu
skęsta nemažai žmonių. „Patir
tis rodo. kad nemažai skenduo
lių būna išgėrę", tvirtino A. Čiu-
plys. 

J. Vigelis tvirtino, kad 20-30 
proc. skęstančiųjų būna vartoję 
alkoholio. Net ir nedaug alkoho
lio išgėrę žmonės jūroje labai 

greitai apgirsta. „Jūroje visi ko
ne dvigubai girtesni pasidaro, 
nes veikia bangavimas, supi
mas", sakė Palangos gelbėjimo 
stoties viršininkas. 

Šiemet vanduo pasiglemžė 
12 vaikų. Šį mėnesį Lietuvos 
pajūryje skendo, bet buvo išgel
bėti bent 3 vaikai. J . Vigelis įsi
tikinęs, kad dėl to kalti juos be 
priežiūros prie vandens palie
kantys suaugusieji. 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A f A 
Mokytoja 

MARIJONA 
GRINKEVIČIŪTĖ 

LIPIENĖ 
1915.07.31-2004.08.01 

Jau praėjo vieneri metai, kai mūsų mylima Mamytė, 
Močiutė, Promociutė iškeliavo į Amžinybe, palikdama 
mus visus giliame liūdesyje. 

Paminint pirmąsias mirties metines ir 90-ąsias gimi
mo metines,, sekmadienį, liepos 31 dieną, 10:30 vai. ryto 
bus atnašaujamos šv. Mišios Los Angeles Švento Kazimie
ro bažnyčioje, 2718 St. George Street, Los Angeles, Cali-
fornia 90027. 

Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šv. Mišiose ir prašome prisiminti a.a. Marijoną 
savo maldose. 

Nuliūdusi še ima 

DRAUGAS, 2005 m. liepos 21 d., ke tv i r tad ien is 

MOTERIMS SKAUDA 
DAŽNIAU NEI VYRAMS 

Tyrimą atlikę mokslininkai 
paprieštaravo paplitusiai nuo
monei, kad vyrai jautresni 
skausmui. Skausmo jutimo 
skirtumas dėl lyties skirtumo 
tyrę mokslininkai išsiaiškino, 
kad moterys ne tik per savo 
gyvenimą skausmais skundžia
si dažniau, bet taip pat jos 
skausmą jaučia įvairesnėse 
kūno dalyse, dažniau ir ilgesnį 
laiko tarpą nei vyrai. 

Panašu, kad taip pat skir
tingai vyrai ir moterys galvoja 
apie skausmą, jį vertina. Pa
vyzdžiui, nerimas vyrus ir mo
teris gali paveikti skirtingai, o 
būdai, moterų naudojami, no
rint susidoroti su skausmu iš 
tikrųjų tik pablogina jų savi
jautą. 

Šios išvados grindžiamos 
keliais skausmo tyrimais, kai 
savanoriai turėjo įvertinti 
skausmą, keliamą, pavyzdžiui, 
šalto vandens vonios, o taip pat 
tyrimais, atliktais klinikose ir 
ligoninėse. 

„Dar visai neseniai pasa
kius, kad yra skirtumų tarp to, 
kaip skausmą junta vyrai ir 
moterys, buvo galima susilaukti 
priekaištų. Tačiau dabar taip 
nėra. Tyrimai mums sako, kad 
moterys per savo gyvenimą 
patir ia daugiau skausmingų 
epizodų, didesniame kūno dalių 
kiekyje ir dažniau. Deja, skirtu
mai tarp vyru ir moterų skaus
mo pojūčių atliekant skausmo 
tyrimus ar gydymą yra ignoruo
jami", — sake Bath universiteto 
(D. Birtanija Skausmo tyrimų 
skyriaus psichologas daktaras 
Ed Keogh. 

Mokslo bendruomenėje vis 
dar diskutuojama, dėl ko egzis
tuoja šie skausmo jutimo skir
tumai ta rp lyčių. „Dauguma 
paaiškinimų siejasi su biolo
giniais mechanizmais — gene
tiniais ir hormonų skirtumais. 
Tačiau juo toliau, tuo labiau 
aiškėja, kad socialiniai ir psi
chologiniai veiksniai taip pat 
labai svarbūs", — sakė psicholo
gas. 

Vienas pavyzdys — skirtin
gi būdai, kuriais vyrai ir mo
terys bando susidoroti su skaus
mu. Moterys linkusios dėmesį 
kreipti į emocinius juntamo 
skausmo aspektus, o vyrai — į 
jut iminius aspektus, koncen
truodami , dėmesį į fizinius 
pojūčius. 

Mūsų tyrimas įrodė, kad 
vyrų sensorinė skausmo slopi
nimo strategija pasiteisina ir 
padidina skausmo ribą bei to
leranciją, tačiau moterų naudo
jama strategija vargu ar yra 
naudinga. Moterys, kurios kon
centruoja dėmesį į emocinius 
skausmo aspektus, iš tikrųjų 
junta tik daugiau skausmo, gal
būt dėl to, kad su skausmu susi
jusios emocijos yra neigiamos. 

Tyrimo metu mokslininkai 
prašė savanorių įmerkti savo 
nedominuojančią ranką į šilto 
vandens vonelę (37°C tempera
tūros) ir palaikyti dvi minutes, 
o po to perkelti ranką į kitą vo
nelę, kur buvo ledinis vanduo 
(1-2°C temperatūros). 

Buvo fiksuojama skausmo 
riba (momentas, kai tiriamasis 
pradeda justi skausmą) ir 
skausmo tolerancija (kai tiria
masis jau nebegali pakęsti 
skausmo). Tokio tipo tyrimuose 
naudojama 2 minučių viršutinė 
riba. Kiti Skausmo tyrimų, sky
riaus darbuotojai aiškinosi, ko
kie yra lyčių jautrume nerimui 
ir skausmui skirtumo santy
kiai. Jautrumas nerimui — tai 
polinkis bijoti su nerimu susi
jusių pojūčių (pavyzdžiui, labai 
greito širdies plakimo). Panašu, 
kad jau t rumas nerimui yra 
svarbus ir juntant skausmą. 
Tyrime dalyvavo 150 pacientų, 
dėl krūtinės skausmų išsiųstų 
tirtis į kliniką. Šio tyrimo metu 
paaiškėjo, kad veiksniai, vy
rams ir moterims prognozuojan
tys skausmą, yra skirtingi. 

Mokslininkai įsitikinę, kad 
su nerimu susijusių pojūčių 
baimė ir padidintas polinkis 
neigiamai interpretuoti šiuos 
pojūčius yra kur kas labiau bū
dingi moterims nei vyrams bei 
veikia moterų skausmo jutimą. 
Skausmai krūtinės srityje susi
ję su vainikinių kraujagyslių 
ligomis, širdies smūgiais a r 
stenokardija, todėl suprantama, 
kad skausmas krūtinėje kelia 
daug nerimo pacientams ir kad 
tas nerimas yra svarbus krū
t inės skausmo jut imui, „feio 
tyrimo rezultatai dera su rezul
tatais tyrimų, įrodžiusių, kad 
vyrai ir moterys krūtinės skaus
mą junta skirtingai ir kad, lygi
nant su vyrais, moterys kar ta is 
gali skųstis didesniu skausmu 
ir vėmimu", — sakė E. Keogh. 
Kitas tyrimas įrodė, kad tarp-

A f A 
Lietuvos kariuomenės 

leitenantas ir inžinierius 
PETRAS KIRŠINĄS 

Mirė 2005 m. liepos 19 d., sulaukęs 87 metų amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Šapnagių kaime, Šiaulių apskr. Gy

veno Tinley Park, IL, anksčiau Country Club Hills, IL. 
Nuliūdę liko: svainė Birutė Archie; sūnėnas Ronald 

Archie su žmona Dianne, dukterėčios Rita Hart su vyru 
Trevor ir Gražina Denk bei giminės Lietuvoje. 

Velionis buvo a.a. Stasės Kiršinąs vyras. 
A.a. Petras bus pašarvotas penktadienį, liepos 22 d. 

nuo 8 v.r. iki 9:30 vai. r. Petkus Lemont laidojimo na
muose, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL (arti Derby RdJ. 

Po laidotuvių apeigų 9:30 vai. r., velionis bus paly
dėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kur 10 vai. r. bus 
aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a.a. Petras bus palai
dotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse. 

L iūd in t i še ima 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 
arba wvy-w.petkusfuneralhomes.com 

A f A 
Kuratorė 

HYPATIA EGLĖ ONA 
YČAS (YČAITĖ) PETKUS 
Mirė 2005 m. gegužės 22 d. 
Gimė 1920 m. sausio 6 d., Šveicarijoje. Amerikoje 

išgyveno 64 metus. 
Buvo Lietuvių Ev. Reformatų bažnyčios kuratorė. 

Buvo (WARC) Pasaulio Reformatų bažnyčių sąjungos ats
tovė. Pasižymėjo savo gabumais žurnalistikoje. Mėgo ke
liauti ir kalbėjo keliomis kalbomis. 

Nuliūdę liko: brolis prof. dr. Martynas Yčas su šeima 
ir sesuo Evelyna Yčaitė-Taggart, krikšto dukra Aušra 
Brooks bei giminės visame pasaulyje. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, liepos 22 d. 10 v.r. Zio-
no Ev. Liuteronų bažnyčioje, 9000 S. Menard Ave, Oak 
Lawn. Po gedulingų pamaldų a.a. Hypatios pelenai bns 
palaidoti Lietuvių Tautinėse kapinėse šalia a.a. motinos 
Hypatijos Šliupaitės-Yčienės Žiūrienės. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Vietoj gėlių prašome aukoti Lietuvių Ev. Reformatų 
bažnyčiai, žurnalui „Mūsų sparnai". 

Nu l iūdus i še ima 

A f A 
Kuratorei 

HYPATIAI YČAITEI PETKUS 
(1920-2005) 

mirus, reiškiame giliausią užuojautą broliui 
prof. dr. MARTYNUI YČUI ir seseriai EVELY-
NAI YČAITEI TAGGART. 

Lietuvių Ev. Reformatų bažnyčios kolegija 
krt. dr. J. Paulius Slavėnas 

Kolegijos prezidentas 

disciplininiai skausmo valdymo 
metodai vyrus ir moteris gali 
veikti skirtingai. 

Skausmo tyrimų skyriaus 
mokslininkai, bendradarbiau
dami su kolegomis iš Kara
liškosios nacionalinės reuma
tinių susirgimų ligoninės, įver
tino 98 pacientų lėtinį skausmą 
šiems dalyvaujant skausmo 
valdymo programoje, kurioje į 
pagalbą buvo pasiteikta fizio
terapija, psichologini- gydymas 
ir užimtumo terapija. Nors ir 
vykstant programai, ir tučtuo
jau po jos pabaigos ir vyrai, ir 
moterys tvirtino, kad skausmo 
stiprumas gerokai suma 
praėjus trims mėnesiams mo
terys pradėjo skųstis, kad joms 

skauda taip pat stipriai, kaip ir 
prieš gydymą, o vyrų juntamas 
skausmas nuo pat gydymo p a 
baigos nesustiprėjo. 

„Lytį galima vertinti kaip 
potencialų skausmo pojūčio ver
tinimo veiksnį, ypač — po gydy
mo juntamo skausmo, tačiau 
kol kas per anksti tiksliai 
kyti, kaip turi būti derinami 
lytims specifiniai gydymo bu
dai, kad butų . ta { šiuos 
potencialiai svarbius skirtu
mus. Tačiau sukaupiama 
daugiau įrodymų, kad 
giant j šiuos skirtumus galima 
butų siekti efektyvesnio gydy-

- sakė E. Keogh. 

(Delfi) 

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ 
„DRAUGĄ atminkime savo testamente. 

http://wvy-w.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
KARŠTA TAUTIN INKŲ GEGUŽINE 

RUGPJŪČIO 21 D., SEKMADIENĮ, 
įvyks „Draugo" metinė vasaros 
gegužinė tėvų marijonų sodely
je, Čikagoje. Maloniai prašome 
paaukoti įvairių daiktų loteri 
ja i , kuriuos galite atnešti į 
„Draugo" administraciją. Admi
nistracijos adresas ir darbo 
laikas: 4545 West 63rd Street, 
Chicago, IL, nuo 8:30 v.r. iki 
4:30 v.p.p. Tel. pasiteirauti 773-
585-9500. 

SUSITIKIMAS SU LIETUVOS 
atei t ininkų federacijos vadu 

Liutauru Serapinu įvyks šį sek
madienį, liepos 24 d., Ateitinin
kų namuose. Pradžia 12 v.p.p. 

BRICHTON PARK APYLINKĖS 
LB valdyba praneša, kad dėl di
delių karščių renginiai, planuo
jami „Margučio II" paramai šį 
sekmadienį, liepos 24 d. neįvyks. 

RUGPJŪČIO 14 D., SEKMADIENĮ, 
Beverly Shores, IN, Lituanicos 
parke, įvyks jubiliejinė lietuvių 
klubo gegužinė. Iš anksto visus 
kviečiame. 

PARODA „KARAS PO KARO" VEL EKSPONUOJAMA 
BALZEKO LIETUVIŲ KULTŪROS MUZIEJUJE 

Ši paroda skirta ginkluotam antisovietiniam pasipriešinimui 
Lietuvoje 1944-1953 metais. Paroda paruošta iš Balzeko lietu
vių kultūros muziejaus ir Genocido aukų muziejaus Vilniuje 
fondų. Parodoje rodomos partizaninio karo laikotarpio nuo
traukos ir dokumentai, apžvelgiama ir kovotojų vaikystė, 
rezistencijos dalyvių ir jų šeimų gyvenimas tremtyje. Pasako
jama apie partizaninio karo 
dalyvius, karinę organizaciją, 
kasdieninį kovotojų gyveni
mą ir veiklą. Penktadienį, lie
pos 22 d., 7 v.v. maloniai kvie
čiame aplankyti parodą ir 
pažiūrėti Edmundo Zubavi-
čiaus filmą „Karas po karo". 
Įėjimas nemokamas. Muzie
jaus adresas: 6500 S. Pulaski 
Rd.. Chicago. Telefonas pasi
teiravimui 773-582-6500. 

„DRAUGO" KNYGYNĖLYJE 

KUN. V. RIMŠELIS, MIC 
„TĖVAS PIJUS" 

Ktm. V. Rimšelis, MIC i 

Tėvas 1 
Pijus 

Tai antrasis šios knygos lei
dimas - pataisytas ir papildy
tas . Knygos leidėjai įžangos 
žodyje antrajam leidimui rašo: 

„Lietuvos marijonų talkininkų 
centro leidykla sumanė pakar
toti kun. dr. Viktoro Rimšelio 
knygą, pirmą kartą išleistą 
Čikagoje 1955 metais ,,Draugo" 
leidyklos. 

Kodėl ją kartojame po pu
sės šimtmečio, neieškodami 
naujo autoriaus9 Tai todėl, kad 
knyga labai gyvai ir vaizdžiai 
parašyta ir. kas svarbiausia, 
pakankamai išsamiai apibūdi
na stigmatizuotojo kapucino, 
dabar jau šventojo, asmenybę, 
veiklą, reikšmę..." 

Knygos kaina 10 dol.. pri
dedant 9 proc. užsisakantiems 
Illinois valstijoje. ..Draugo" 
knygynėlio adresas: 4545 West 
63rd Street. Chicago, IL 60629. 
Telefonas pasiteiravimui 773-
585-9500. 

MARIUS KATILIŠKIS 
„PASIVAIKŠČIOJIMAS RATU 

Karštis kaip Sacharos dy
kumoje. Pavėsyje +98°F, o 
saulėje jau gerokai virš 100'F. 
Vėjas t ruput į judina Ateiti
ninkų ąžuolyno lapus Lemonte, 
o ąžuolynas liepos 17 d., sekma
dienį buvo lyg oazė dykumoje su 
Lietuvių Taut inės sąjungos 
Čikagos skyriaus gegužine. 
Plačios ąžuolų šakos dengė 
karštus saulės spindulius, o 
gegužinės gėrimų stalas su 
ledais malšino gegužinės daly
vių troškulį, prie kurio svečius 
vaišino Ron, Lijana ir J. Gai
žutis. 

Rūmuose įsikūrusi valgykla 

Tai visai nauja, 2005 me
tais Čikagoje išleista. Mariaus 
Katiliškio apsakymų knyga. 
Knygos redaktorius Kęstutis 
Keblys. Beletristiką šiame 
rinkinyje sudaro Mariaus Ka
tiliškio proza, kuri dėl vienokių 
ar kitokių priežasčių nepateko į 
ankstesniuosius jo apsakymų 
rinkinius. Kadangi savo prozos 
knygas išskyrus 2003 m. Lie
tuvoje išleistą pirmąjį novelių 
rinkinį ..Senojo kareivio sugrį
žimas" - redagavo pats auto
rius, reikia manyti, jog į jas 
nepatekusieji kuriniai liko 
autor iaus archyve jo pat ies 
sprendimu Galima Spėti, kad 
autoriui čia spausdinama proza 

netiko j sudaromus rinkinius ar 
tai tematikos, ar kurinių 
apimties prasme - šie prozos 
gabalai ir apybraižos daugumo
je yra žymiai trumpesni, nei 
ankstesnėse knygose sudėti 
Katiliškio apsakymai...". 

Knygos kaina 18 dol.. pri
dedant 9 proc. užsisakantiems 
Illinois valstijoje. „Draugo" 
knygynėlio adresas: 4545 West 
63rd Street, Chicago, IL 60629 
Telefonas pasiteiravimui 773-
585-9500. 

Parengia V.S. 

Skelbimas 
' ' 
•PIGIAUSIA — NE~ 
PATIKIMIAUSIA! Korteles daž 
nai nesuveikia. Paskutinės į 

i minutės nutrupa O kaip su! 
bendrovėmis, kurių centrinės 
net ne JAV ir siūlo „ypatingus 
įkainius"? Dažniausiai tai \ 
prastas internetinio tipo, o ne 1 
telefoninis ryšys. Protingas! 
vartotojas renkasi ameri-i 
kiečių firmą (įst. 1993 na.)j 
LITCOM. J Lietuvą iš namų; 
ar mobilaus telefono TIK 11,9 i 
et., o JAV — 4,9 et. Jokių •, 
mėnesinių mokesčių, jokiu' 
papildomų kodų Išklotinę 
gaunate su savo vietine I 
sąskaita. Registruokitės lietu
viškai 708-386-0556. Tau
pykite šiandien su LITCOM' 
Dėmesio' Jkainis galioja tik 
naujiems klientams' 

vaišino „Racine" kepyklos mais
tu, kurį dalino Bronė Kreme-
rienė ir Severiną Juškienė, bi
l ietėlius pardavinėjo I r ena 
Kriaučel iūnienė ir Nardžius 
Juškius . Visus linksmino An
tano Andriekaus muzika ir 
dainos. 

Prie patogių ąžuolinių stalų 
buvo gausiai susirinkę Tautinės 
sąjungos veteranai — Jonas Jur
kūnas , Vaclovas Mažeika, Os
karas Kremeris, Petras Bučas ir 
kiti su daugeliu draugų ir sve
čių. Visiems gyvenime teko pa
tirti „karščius" ir „šalčius" gyve
nant ir dirbant „Pro Patria" idėjai. 

Gegužinėje buvo ir kukli 
loterija, tvarkoma Irenos Dir-
dienės, kuriai talkininkavo 
Odeta, Lijana ir Roma. Kava su 
pyragais visus vaišino Agutė 
Tiškuvienė ir Zina Pocienė. 
Visai gegužinės darbuotojų gru
pei vadovavo skyriaus pirmi
ninkė Matilda Marcinkienė. 

Žvilgsnis per Atlantą 

Lietuvos ir išeivijos spaudo
je mažai rašoma apie Tautinės 
sąjungos partiją, jos veiklą 

Lietuvoje. 
— Kodėl buvusios stiprios 

taut ininkų partijos Lietuvoje 
dabar beveik nesigirdi? — klau
siau ALTS pirm. Petrą Bučą. 

— Gal išgirsime. Partija iš
sirinko naują pirmininką, gabų 
ir energingą. Žmonėse nebėra tau
tinės idėjos, kuri anuomet buvo. 

Čia Pet ras priminė, kad 
tautininkų nedaug išliko Lie
tuvoje. Juos labai sunaikino 
sovietinė okupacija, trėmimai į 
Sibirą, part izaninis ka ras i r 
pasitraukimas į vakarus. 

Amerikos lietuvių tau t inė 
sąjunga deda pastangas partijos 
ats tatymui Lietuvoje, bet ir ja i 
pačiai t rūksta jėgų, t rūks ta jau
nimo šiame krašte veikėjams 
senstant , pavargstant, gretoms 
mažėjant. 

Ši gegužinė da r parodė 
entuziazmą visiems susi t ikt i , 
pabendraut i vasaros gamtoje, 
nežiūrint to karšto oro, kuo ga
lima pasidžiaugti, nes taut inę 
idėją reikia palaikyti išeivijoje 
ir ją sutvirtinti Lietuvoje. 

B r . Juode l i s 

Lietuvių Tautinės sąjungos Čikagos skyriaus gegužinėje. Iš kaires: Oskaras Kremeris, Čikagos skyr. pirm. 
Matilda Marcinkienė, Irena Dirdienė, Vaclovas Mažeika, sąjungos vicep. Jonas Variakojis ir sąjungos pirm. 
Petras Bučas. 

Tautininkų gegužinėje dalyvavo ir Draugo fondo atstovai Marija Remienė 
ir Bronius Juodelis. 

Lietuvių Tautinės sąjungos veteranai: Jonas Jurkūnas , Petras Bučas, 
Matilda Marcinkienė bei Vanda Žemaitienė. 

ąjungos Čikagos skyr. gegužinės jaunoji karta. 
V y t a u t o J a s i n e v i č i a u s nuotr. 

SPAUDOS APŽVALGA 

TRIMITAS 
„Trimitas" - Lietuvos šau

lių žurnalas, leidžiamas nuo 
1920 metų kas mėnesį. 2005 
metų 7 numeryje, įžangos žody
je Lietuvos šaulių sąjungos 
vadas Juozas Širvinskas rašo 
apie nepriklausomos Lietuvos 
istoriją, ci tuodamas garsųjį 
Ciceroną: „Historia est magis
trą vitea" (istorija yra gyveni
mo mokykla). Šie daugiau nei 
prieš 2 tūkstančius metų ištar
ti Romos oratoriaus žodžiai 
šiandienos pasaulyje vis dar 
nepraranda aktualumo. 

Šiame numeryje, skiltyje 
..Kronika" spausdinamas 
straipsnis apie partizanų dainų 
ir poezijos šventę. Žurnale daug 
informacijos apie šaulių veiklą 
įvairiuose Lietuvos miestuose. 
2005 metų birželio 17-19 die
nomis Tauragėje vyko Jaunųjų 

šaulių VII sporto žaidynės -
apie tai žurnale spausdinamas 
fotoreportažas. 

Taip pat spausdinamas įdo
mus straipsnis ..Apie garsųjį 
Cezarį", paruoštas Vygando 
Mart iš iaus, Vytauto Didžiojo 
universiteto istorijos studijų IV 

kurso studento. 
Žurnalo pabaigoje - šaulių 

kūryba: 

At le idž iu j i e m s 

Norėdama pasiekti versmę, 
Turėjau ilgą kelią nukeliaut. 
Nors ir riedėjo metai į 

pakalnę, 
Svajonių paukštę man 

pasisekė pagaut. 

Dabar versmėj prausiu aš 
veidą 

Ir lyginu širdies raukšles. 
Atleidžiu tiems, kurie 

anksčiau neleido 
Šaltinio veidrodyje pamatyt 

savęs. 
R e g i n a Kaju t ienė 
P l u n g ė s šau l ių 2-osios 
k u o p o s n e r ik iuo tės šaulė . 

Parengia V.S. 

Iš Lietuvos 
Vyčių veiklos 

LIETUVOS VYČIAI RUOŠIASI 
ŠVĘSTI LIETUVIŲ DIENAS 

Tik gegužės m ė n . n u s k a m b ė j o 
paskut inis skambutis šiems ČLM 
abi tur ien tams: Alinai Petrauskai-

; tei , Augustui Baronui , Gintare i 
Svirupskytci, Pauliui Vertelkai. Al
donai Gintautai te i ir Viliui Žio-

: gui, ir vėl artinasi rugsėjis. Ne už 
I ka lnu naujieji mokslo metai . ČLM 
: laukia n e t ik buvusiu ir nauju 

mokiniu, bet ir mokytojų. I,aukia-
: me istorijos, geografijos, šokių, tau-
; todailės mokytojų, norinčių dirbti 
; Čikagos lituanistinėje mokvkloje. 

skambučių, tcl. 630-832-6331 (mo
kyklos direkt . Jūratė Dovilienė) 
arba 708-361-554.S (direktorės pav. 
Laima Apanavičienė). 

L Apanavičienės nuo t r 

ifflaftfca 

Lietuvos Vyčių Anthracite 
144 kuopa, veikianti St. Clair, 
Pennsylvania, rugpjūčio 6-7 d. 
Schuylkill Shopping Mall-
Center Court, Frackville, Pen
nsylvania, parduotuvių centre 
ruošia 91 kartą vyksiančias 
Lietuvių dienas. Renginiui 
pirmininkauja Larry Doma-
lakes. Vyks įvairios pramogos 
— laimikių traukimai, loterijos, 
lietuviško kultūrinio meno ir 
Lietuvos veteranų bei par t izanų 
parodos, skanus l ie tuviškas 
maistas, muzika ir šokiai. Da
lyvaus Žilvino" tautinių šokių 
ansamblis iš Philadelphia, PA 
ir „Malūnas" iš Baltimore, MD. 
Jaunų vyčių šokių kolektyvas 
„Gintaras" iš Mahanoy City 
parodys visuomenei j a u n i m o 
pasiekimus. Bus pagerbti lietu
viai angliakasiai, Lietuvos ve
teranai ir partizanai. 

Lietuvių dienos ruošiamos 
nuo 1914 m. Praeityje jos vyk
davo Lakewood ir Lakes ide 
parkuose, vėliau Rocky Glen, 
iki tų parkų uždarymo. Dabar 
Lietuvių dienos ruoš iamos 
Schuylkill Shopping Mall-Cen-
ter Court parduotuvių centre. 
Per dvi dienas susilaukiama net 

kelių tūkstančių lankytojų. 
Šio renginio pelnas bus ski

riamas popiežiaus įkurtos Šv. 
Kazimiero lietuvių kolegijos 
Romoje humanitar inės veiklos 
fondui. Dėl informacijos prašo
me kreiptis pas renginio pir
mininką Larry Domalakes, tel. 
570-874-4092. 

Visuomenė kviečiama gau
siai apsilankyti Lietuvos Vyčių 
ruošiamose 91-se Lietuvių die
nose ir paremti Lietuvos Vyčių 
veiklą. Visi būsite gražiai, mie
lai ir draugiškai Lietuvos Vyčių 
priimti, apsilankymu pagerb
site ir lietuvius angliakasius ir 
Lietuvos partizanus. Iki pasi
matymo! 

O n u t ė K l i za s -Wargo 
Reg ina J u š k a i t ė - Š v o b i e n ė 

Skelbimas 

N a m a m s pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais Kreipkitės i 
Mutual FederaI S a v i n g s , 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747 


