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Prezidentas: Vyriausybė turi dirbti iki kadencijos pabaigos

G. Kirkilas išmėgina tarnybini automobiii.
Vilnius, birželio 29 d. (BNS) —
Prezidentas Vaidas Adamkus viliasi,
kad centro kairės mažumos Vyriausy
bė dirbs dar dvejus metus — iki da
bartinio Seimo kadencijos pabaigos.

Olgos Posaškovos ELTA; nuotr.

Tai sakė V Adamkus ketvirtadie
ni, pateikęs Seimui socialdemokrato
Gedimino Kirkilo kandidatūrą į mi
nistro pirmininko postą.
54 metų G. Kirkilui teks for

Rusijos naikintuvas pažeidė oro erdvę
Vilnius, birželio 29 d. (BNS) —
Rusijos kariškiai, iš pradžių neigę
Lietuvos informaciją, kad jų naikin
tuvas ketvirtadienį pažeidė Lietuvos
oro erdvę, vėliau ketvirtadienį prane
šė, kad atlieka galimo incidento tyri
mą.
Ketvirtadienį popiet Kaliningra
do srityje dislokuotas Baltijos karinis
laivynas pranešė, kad sustabdė visus
planuotus lėktuvų skrydžius, kol bus
patikrinta informacija apie Lietuvos
oro erdvės pažeidimą.
„Lietuva pranešė, kad vienas iš
lėktuvų neva pažeidė jos oro erdvę,
todėl planuoti laivyno aviacijos skry
džiai virš Baltijos jūros nutraukti,
visi lėktuvai sugrąžinti į oro uostą",
— rašoma oficialiame laivyno prane
šime spaudai.
Jame pažymima, jog patikrinus

visų lėktuvų duomenis bus nustaty
ta, ar lėktuvas pažeidė Lietuvos oro
erdvę, ar ne. Anot pranešimo, Lietu
va apie tyrimo rezultatus bus infor
muota „nustatyta tvarka".
Kiek anksčiau ketvirtadienį Ru
sijos kariškiai teigė, kad Kaliningra
do srityje vyksta Baltijos zonos kari
nių oro pajėgų (KOP) treniruotė, ku
rioje dalyvauja dešimt orlaivių, „ta
čiau nė vienas lėktuvas nepažeidė
Lietuvos oro erdvės".
Rusijos Baltijos laivyno atstovas
teigė, kad treniruotės metu Rusijos
lėktuvai „nesiartino prie Lietuvos
oro sienų arčiau nei per tris kilomet
rus".
„Lakūnai, skraidantys netoli sie
nų su Baltijos valstybėmis, praeina
kruopštų instruktažą", — aiškino
atstovas.

Darbo partijai pateikti įtarimai

Loreta Graužinienė
Olgos Posaškovos (ELTA) nuotr.

Vilnius, birželio 29 d. (BNS) —
Generalinė prokuratūra ketvirta
dienį dėl galimai neskaidrios finansi
nės veiklos pateikė įtarimus Darbo
partijai (DP).
Susipažinti su įtarimais į proku
ratūrą atvyko laikinoji DP vadovė
Loreta Graužinienė ir partijos advo
katas Voldemaras Bužinskas. Parla-

mentarė dar kartą buvo apklausta
kaip liudytoja.
Po daugiau nei valandą truku
sios įtarimų pateikimo procedūros L.
Graužinienė su žurnalistais buvo ne
kalbi.
„Tai yra ikiteisminio tyrimo me
džiaga ir aš jos nekomentuosiu", —
sakė ji.
„Darbietė" teigė neprašiusi pro
kurorų leisti susipažinti su bylos me
džiaga.
L. Graužinienė taip pat sakė,
kad prokurorai jos klausinėjo apie
partijos kolegų gimtadienio proga
dovanotą albumą apie Lietuvos baž
nyčias, kurį paprašė atnešti kaip įro
dymą byloje.
Nukelta i 6 psl.

muoti mažumos Vyriausybę, nes jį
remianti centro kairės koalicija, į ku
rią susibūrė socialdemokratų, vals
tiečių liaudininkų, „pilietininkų" ir
liberalcentristų frakcijos, turi 53 bal
sus iš 141.
Praėjusią savaitę Seimas atmetė
kito socialdemokratų kandidato —
Zigmanto Balčyčio kandidatūrą.
Paklaustas, kodėl pasirinko vėl
socialdemokratų siūlomą kandida
tūrą į premjero pareigas, V Adamkus
teigė neturėjęs kito pasirinkimo, nes
centro dešinieji atsisakė formuoti
valdančiąją koaliciją.
„Dešiniesiems pasiūlius, jie ma
loniai, grakščiai atsisakė. Yra dvi pa
grindinės grupės, sutelkusios apie sa
ve įvairias kitos politinės orientacijos
grupes. Vienai iš jų atsisakius, kitai
iš jų prisiėmus atsakomybę, ir mano,
ir jūsų pareiga turėti Vyriausybę. Aš
tikiuosi, kad Seimas girdėjo visus
argumentus ir padarys atitinkamą
sprendimą", — sakė V. Adamkus.
Tokie prezidento žodžiai nuste-

Europos
Sąjungos
žvalgybai
vadovaus
Vilnius, birželio 29 d. (BNS) —
Europos Sąjungos (ES) karinio štabo
viršininko pavaduotoju dirbs Lietu
vos KAM Antrojo operatyvinių tar
nybų departamento vadovas Ginta
ras Bagdonas.
Lietuvos atstovo kandidatūrą ES
karinio štabo viršininko pavaduotojo
pareigoms antradienį oficialiai pat
virtino ES Tarybos generalinis sekre
torius ir vyriausiasis įgaliotinis ben
drai užsienio ir saugumo politikai Javier Solana.
G. Bagdonas, dirbdamas naujose
pareigose, vadovaus ES karinio štabo
žvalgybos padaliniui.
ES karinio štabo viršininko pa
vaduotojo pareigos bus aukščiausios
iki šiol Lietuvos Tarybos Generali
niame sekretoriate turėtos pareigos.
Lietuvos atstovas į ES karinio
štabo viršininko pavaduotojo parei
gas buvo išrinktas praėjusią savaitę
Briuselyje vykusio ES karinio komi
teto neformalaus posėdžio metu.
Rinkimai vyko slaptu balsavimu. Be
Lietuvos atstovo į šias pareigas pre
tendavo dar du karininkai iš kitų ES
valstybių. Išrinkus kandidatą kari
niame komitete, jo kandidatūrai pri
tarė ir oficialiai ją patvirtino ES Ta
rybos generalinis sekretorius.
ES karinis štabas — tai ES Ta
rybos Generalinio sekretoriato pada
linys ir vienintelė nuolatinė ES jung
tinė karinė institucija. Štabas atsa
kingas už išankstinį perspėjimą bei
strateginį planavimą.

bino dešiniuosius konservatorius —
jie tvirtina neatsisakę imtis iniciaty
vos formuoti Vyriausybę, tiesiog to
kio pasiūlymo nesulaukę.
„Jokių pasiūlymų dešiniesiems
imtis iniciatyvos formuoti Vyriausy
bę nebuvo nei pirmąjį kartą, nei da
bar. Pats prezidentas pasakė, kad si
tuacija tokia, kad Seime dominuoja
kairiųjų pažiūrų politikai, todėl ta
rėmės, kaip galėtų mūsų Proveržio
koalicijos
Nukelta j 6 psl.

Šiame
numeryje:
•Sporto apžvalga.
•Susipažinkite su
Tautinių mažumų ir
išeivijos departamento
gen. direktoriumi.
•Noras atsivėsinti
prišaukia ligas.
•Dainavome, dainuojame,
dainuosime.
•Menininkės dovana Kau
n o technologijos
universitetui.
•Transportas \ Dainų
šventę.
•Retas žurnalas.
Valiutų santykis
1 USD — 2.752 LT
1 EUR — 3.452 LT
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SPORTO

APŽVALGA

SĖKMINGAS „LA BANGOS
KREPŠININKŲ SEZONAS
Dvi naujai atsikūrusios Los
Angeles lietuvių sporto klubo
„Banga" (klubas įkurtas 1959 me
tais) vyrų krepšinio komandos daly
vavo pavasarinėje 2006 metų Los
Angeles miesto vyrų krepšinio lygo
je. Sezonas truko beveik 3 mėne
sius. Reguliarųjį sezoną abi koman
dos baigė užimdamos 1-ąsias vietas
- abi pasiekė 7 pergales iš 10 gali
mų. Birželio pradžioje vyko lemia
mos finalinės varžybos.
C+ lygos pusfinalyje „LA Ban
ga" rezultatu 58:44 įveikė Alliance
Bank komandą. Finalas, deja, su
siklostė ne taip sėkmingai — pralai
mėta 33:51 komandos NCI penke
tukui, kurį „LA Banga" anksčiau šį
sezoną buvo įveikusi du kartus.
„LA Banga" buvo apdovanota didele
taure, skirta 2-osios vietos laimėto
jams.
C+ komandoje žaidė Deirūnas
Visockas (legendinio Kauno „Žalgi
rio" bei Lietuvos rinktinės žaidėjo,
olimpinių žaidynių 1992 Barcelona
bronzos medalio laimėtojo Arūno
Visocko sūnus), Tomas Cevykinas,
Žygimantas Kiznis, Andrius Geštautas, Edvinas Valiukevičius, Andrius
Steponavičius, Aivaras Bernius ir
Deividas Šliubauskas. Varžybų re
zultatus rasite internete adresu:

//

http://laparks.com/dos/sports/
basketball/league/baldwinHills2
02.pdf
B+ (stipriausios miesto mėgėjų
lygos) pusfinalis „LA Bangai4" susi
klostė labai nesėkmingai — likus
dviem minutėm pirmauta 14 taškų
skirtumu prieš Bushwood komandą,
ir net didžiausi pesimistai negalėjo
tikėtis blogos varžybų lemties. Ta
čiau pora techninių pražangų, kelios
klaidos ir labai taiklūs varžovų
metimai išlygino rezultatą — 52:52.
Pratęsimo metu laimė taip pat
buvo varžovų naudai - jie laimėjo
56:54 ir pateko į finalą, o „LA
Banga" liko trečioje vietoje. B+ ly
gos varžybose „LA Bangos" garbę
gynė Aras Baškauskas, neseniai
laimėjęs „Survivor" realybės lai
dos varžybas, Artūras ir Ainas Lazdauskai, Mindaugas Stončius, Moody Eissa, Deirūnas Visockas, Tomas
Cevykinas, Žygimantas Kiznis, An
drius Steponavičius ir Aivaras Ber
nius. Visi rezultatai skelbiami čia:
http://laparks.com/dos/sports/ba
sketball/league/westwood206.pdf
Šiomis varžybomis „Bangos"
krepšininkai pabaigė gana įtemptą
sezoną. Be miesto varžybų, daly
vauta ir Washington, D.C. vykusio
se Lietuvos ambasadoriaus taurės

Los Angeles lietuv J k-epšinio komanda „LA Banga"

varžybose, kur komanda laimėjo
ketvirtąją vietą, bei Čikagoje vyku
siose 56-osiose Siaurės Amerikos
Lietuvių žaidynėse.
Abi „LA Bangos" komandas
treniravo Lietuvos krepšinio legen
dos Prano Lubino sūnėnas Tomas
Lubinas, turintis 40-ies metų trene
rio patirtį. „LA Bangos" aprangą
taip pat šį sezoną dėvėjo Vėjas
Anaya, Phil Czernin (deja, patyręs
rimtą traumą vienose varžybose,
turėjo operaciją ir kol kas vaikščioja
gipsuota koja), Žydrūnas Pet
rauskas (taip pat sužeistas), Mantas
Žvinakevičius, Arvydas Pauliukas,
Kęstutis Barzdaitis, Donatas Geštautas, Donatas Dargis ir Eli Weisman.
Šiuo metu „Bangos" krepšinin
kai jau ruošiasi rudens turnyrams.
Visus, norinčius žaisti arba kitaip
prisijungti prie krepšinio komandos
(ypač ieškomi sponsoriai), prašome
kreiptis adresu: info@LosAngeles

Įvairios sporto žinios
gentiną 80:77, Serbiją (po pratęsimo)
85:82, užėmė I vietą. Tada dėl čem
pionų titulo turėjo kovoti su A gru
pės laimėtojais — Rusija, kuri per
nai buvo Europos nugalėtoja. Rusai
pasirodė stipriau ir laimėjo 77:58.
Lietuvių gretose geriausi žaidė
jai buvo Linas Lekavičius — 21 taš
kas, 10 atkovotų kamuolių; Arminas
Urbutis — 16 tšk. ir 13 atk. ka
muolių.
Trečiąją vietą šiame turnyre
užėmė JAV krepšininkai — 81:77
įveikę Serbijos jaunuosius žaidėjus.

Lietuviai kovojo
su serbais
Čikagos „Žalgirio" krepšinio
komanda, kuri yra Š. Amerikos lie
tuvių čempionė bei Ambasadoriaus
taurės laimėtoja, kartais išmėgina
savo jėgas su amerikiečių kolegijų
rinktinėmis. Birželio 11 d. į naują
krepšinio salę PLC, Lemonte, mū
siškiai buvo pasikvietę neseniai su
siorganizavusią Čikagos serbų ko
mandą. Serbų gretose rungtyniavo ir
JAV studijuojantys serbų tautybės
krepšininkų, tad jie buvo pajėgesni
už žalgiriečius, įveikę juos 88:74
(52:37).
Tarp lietuvių gerai pasirodė ir
daugiausia taškų pelnė E. Lukošius
(28), o L. Žemaitis ir E. Stanislauskis pridėjo po 16 tšk. Geriausias
serbų žaidėjas buvo J. Ignatjevič —
25 taškai.
Revanšinės rugngtynės bus
žaidžiamos liepos pabaigoje.

JAV studijuojantys
lietuviai — antri
Amerikoje studijuojančių krep
šininkų iš Lietuvos komanda atsto
vavo Lietuvai tradicinėse „Global
Gamės" varžybose Dalias, TX, nes
Lietuvos krepšinio federacija nepa
sirūpino rinktinės sudarymu.
Lietuvių komandą šiam tarptau
tiniam turnvrui surinko Čikagos

Čikagos LFI varžybos

„Lituanicos" krepšinio treneris
Stepas Žilys

„Lituanicos*' treneris Stepas Žilys, o
jam talkino Palangos sporto mokyk
los treneris Regimantas Juška ir
vienas amerikietis.
Lietuvių jaunimo (iki 20 m.)
rinktinei atstovavo 8 universitetuo
se ir kolegijose studijuojantys krep
šininkai. Norint sudaryti dešimtuką,
buvo paimti ir du gimnazistai: čikagietis Kęstutis Žilys ir Vytas Buzas
iš Palangos.
Lietuvių krepšininkai, savo
grupėje nugalėję Ukrainą 66:62, Ar

Birželio 24 d. Čikagos Lietuvių
futbolo lygos komandos žaidė IV ra
tą. Čia pergales iškovojo lentelės vir
šuje buvusios „Vilniaus" ir „Lietu
vėlės" komandos. Pirmoji nugalėjo
„Capella-Baltic" 4:2, o antroji —
rezultatu 3:1 Šiaulių komandą.
Dabar po 4 rungtynių pirmauja
„Vilnius" ir „Lietuvėlė", savo sąskai
toje turintys po 10 taškų.
Penktasis ratas bus žaidžiamas
liepos 8 d. Pirmąsias rungtynes 2
vai. p.p. prie Pasaulio lietuvių centro
esančioje aikštėje žais „Kretinga" ir
„Alytus". Paskutinis susitikimas bus
5 vai. p.p.
Paruošė Edvardas Šulaitis
D a u g i a u s p o r t o žinių
skaitykit* 9 psl.

LB.com.
Labai dėkojame „LA Bangos"
rėmėjams: įmonei Bidz.com, Red
Lion restoranui ir jo savininkui A.
Mačiui, Ž. Kiznio įmonei United
Management Group, Lithuanian
Credit Union, E. Sinkiui, V. Lembertui, G. Sirutienei, D. Paškus bei
Š.Vainauskui. Plačiau apie „Bangą"
ir LA lietuvius skaitykite svetainėje
LALithuanians.com.
LA LB pranešimas.
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Nacionalinis sąmoningumas
šiandien: jaunuomenės
kryžkelės drama

SES. ONA IvIlKAILAITE

Kaip vieni kitus
vertiname

Tęsinys iš birželio 29 d.
ROMUALDAS GRIGAS
Tai visuomenės sąmonėje (žino
ma — ir pedagogų) nuo sovietinių
laikų užsilikęs ir iki šiol neišsisklaidęs ideologizuotas „pertek
linės" visuomeninės veiklos įspūdis.
Žodžiu, esama pagrindo kalbėti
apie pakankamai rimtas spragas
jaunuomenės ugdyme.
Žinoma, išimčių yra ir jų visada
bus. Teigiamos kolektyvinės patir
ties, gyvosios pedagogikos židiniai
gimsta, plėtojasi panašiai, kaip ir
bet kuriame žmonių kolektyve kūry
biškumu išsiskiriančios individualy
bės. Tokie atvejai šiandien reikalau
ja ypatingo jiems dėmesio: išmintin
go jų įvertinimo ir išrankumo su
kauptos patirties sklaidoje. Tačiau
savikritiškai pasižvalgius, ką mes
dažniau matome savo šalies mokyk
lose?
Anarchistinės elgsenos elemen
tų sklaidą. Matome iš žiniasklaidos,
patekusios į rinkos fundamentaliz
mo gniaužtus, atslenkantį dorovinių,
prasminių pasaulėžiūrinių nuostatų
ignoravimą. Matome ir patyčias —
smurtavimą prieš subtilesnės, jaut
resnės prigimties mokinius (to nėra
ir negali būti ten, kur funkcionuoja
visuomeniškumas). Savotiškas psi
chologinis grubiausios elgsenos de
monstravimas ir net teroras tampa
daugelio mokyklų realia problema.
Ar ne dėl panašių priežasčių Lietu
voje kasmet nusižudo 35—40 moks
leivių ir tuo rodikliu mes esame pa
saulio rekordininkai? Kokias dvasios
kančias, kokį mokyklos bendruo
menės susvetimėjimą reikia išgy
venti, kad paauglys ryžtųsi tokiam
siaubingam sprendimui?
Privalome ne tik konstatuoti, jog
savo valdas pavojingai plečia des
truktyvioji socializacijos atmaina.
Privalome surasti pilietinės bei do
rovinės valios organizuočiau tai
atmainai pasipriešinti. Deja, tenka
konstatuoti vos ne priešingą nema
lonų faktą, jog daugeliui ne tik
mokinių, bet ir mokytojų ima rūpėti
pats išgyvenimas mokyklos ben
druomenėje, pats prisitaikymas prie
deformuotų aplinkybių, o ne išmin
tingai sufokusuotas ir pamatinėmis
ugdymo vertybėmis grindžiamas,
kolektyvinis joms pasipriešinimas.
Ne tik mokinių, bet ir mokytojų tar
pe grupinis veiksmas yra įgavęs aiš
kiai artikuliuoto negatyvo vaizdinį.
Būtent toks vaizdinys ne vieną
persekioja dar ir dėl to, kad savo
laiku nebuvo išgyventas teigiamas ir
ilgalaikis grupės ar kolektyvinis
veiksmas. Neatmestina ir ta subjek
tyviai objektyvi priežastis, jog patys
mokytojai jaunystėje nepatyrė savo
tėvų, o gal ir juos ugdžiusių peda
gogų turtingesnės dvasinės kultūros;
kad visuotinės gerovės valstybė iki
šiol daugeliui mūsų tėvynainių liko
nepasiekiama. Už tai ugdytiniams
akivaizdesnė tapo turtinės diferen
ciacijos iššaukta ženklios dalies
mokinių psichologinė ir kultūrinė
segregacija, jų didesnis polinkis į
agresiją.

Tautiškumas ir pilietiškumas:
patriotizmo ištakos
Ką reiškia tautinis, patriotinis
ugdymas?
Pirmiausia, pradėkime nuo pri
pažinimo, kad šios sąvokos Lietuvoje
yra nepateisinamai devalvuotos. Jų
nuvertinimą vargu ar būtų objek
tyvu sieti vien su sovietine okupacija
ir jos palikimu, su Jaunesniojo bro
lio" (skaityk — nevisaverčio) sindro
mo įsišaknijimu. Pripažinkime ir tą
gal kai kam nepriimtiną faktą, kad
pirmaisiais nepriklausomybės me
tais skleista populistinė tautinės
mokyklos koncepcija nuvertino pačią
tautinio nacionalinio sąmoningumo
idėją. Na, o ją kažkodėl staigiai pa
keitęs išskirtinis dėmesys pilietišku
mo ugdymui padėties nepataisė, o
tik pablogino. Maža to, kartu su ben
drojo lavinimo mokyklos depolitizavimo obalsiu (kuris nemažos dalies
mokytojų buvo priimtas su keistu
palengvėjimu, vėlgi sietinu su sovie
tizmo nuosėdomis), joje įsitvirtino
nacionalinio patriotizmo ir orumo,
tautiškumo ir net paties pilietišku
mo nuvertinimas. Sovietinius laikus
išgyvenęs mokytojas siūlomą „nau
jąjį" patriotizmą ir pilietiškumą
buvo linkęs, gal ir nesąmoningai,
sieti būtent su sovietiniu patriotiz
mu. Privalu pastebėti, kad ir tauti
nis „ura-patriotizmas" tokio moky
tojo „depolitizavimąsi" galėjo tik
sustiprinti.
O ir dabar prie jaunuomenės ir
pačių mokytojų pasaulėžiūrinio ver
tybinio pasimetimo prisideda bei jį
palaiko nuolat ir įvairiomis pro
gomis prasiveržiantis politinis ciniz
mas, atsakingų pareigūnų amora
lumas ir jų nebaudžiamumas, tei
singumo stygius, savieigai palikta
visuomenės sluoksnių turtinė dife
renciacija, akivaizdi kaimo socialinė
atskirtis, tautos „išsivaikščiojimo"
ženklai bei kiti modernios lietuvių
nacijos formavimosi kelyje iškylan
tys trikdžiai. Savo įtaką tebesklei
džia visišką laisvę įgijusi, jauną
daigą nuodijanti sekso propaganda.
Ar įmanoma veiksmingiau pasi
priešinti tautiškumo ir pilietiškumo,
patriotizmo ir nacionalinio orumo
sąvokų ir jų reikšmių nuvertėjimui?
Apie tai toliau ir kalbėsime. Gal vėl
gi pradėkime nuo to, jog tautą reiktų
suprasti, o taip pat ir kitiems aiškin
ti ne kaip savitikslį ar baigtį savyje
(ką deklaruoja integralusis naciona
lizmas bei etnocentrizmas), bet kaip
žmonijos tarpininkę, kaip priemonę
pasiekti kultūros prasme turtinges
nę pasaulio socialinę organizaciją.
Drąsiau ir išmintingiau turėtų būti
ugdomas jaunuomenės suvokimas:
— kad tauta ir globalizacijos
sąlygomis sudaro valstybės bei poli
tinės nacijos pagrindą; kad ji išlieka
pamatine Pasaulio organizavimosi,
jo kultūrinės įvairovės bei civiliza
cinio gyvybingumo sąlyga;
— kad lietuvių tautos istorinis ir
kultūrinis paveldas yra pakankamai
originalus, turtingas ir kad jis su
daro neatsiejamą, sudėtinę Europos
kultūros dalį; na, o modernizuotas jo

is didėjantys ir aštrėjantys
pažiūrų skirtumai tarp mu
sulmonų kraštų ir Vakarų
šalių gyventojų rodo, jog tarpu
savio santykiai pastaruoju metu
yra gerokai pablogėję. Taip rodo
birželio mėn. paskelbti Pew centro,
veikiančio Washington, DC, su
vesti plačios apklausos duomenys.
Centro vykdomas pasaulinių pa
žiūrų projektas nurodo, jog Vakarų
ir musulmonų kraštų žmonės ir
toliau vieni kitus linkę neigiamai
vertinti. Šių metų pavasarį ap
klausta 14,000 asmenų iš 13-kos
kraštų Azijoje, Europoje ir šiapus
Atlanto.
Dauguma vidurio Rytų ir Azi
jos musulmonų vakariečius smer
kia ir tiki esant savanaudžiais,
arogantais, nemoraliais ir smurtą
mėgstančiais. Jie kaltina Vakarų
varomą politiką, jog ši jiems užker
tanti galimybes siekti ekonominės
gerovės savo kraštams. Iš savo pu
sės, vakariečiai musulmonus laiko
fanatikais, netoleruojančiais bei
negerbiančiais moterų teisių.
Pažiūrų skirtumai aštriausiai
susikirto dėl buvusių Mahometo
karikatūrų Europos spaudoje. Du
trečdaliai Vakarų kraštų piliečių
dėl įsiliepsnojusio konflikto kalti
na musulmonų nepakantumą, o du
trečdaliai musulmonų kaltina
Vakarus religinės pagarbos trūku
mu.
Buvusi JAV užsienio reikalų
ministrė Madaleine Albright daly
vauja Pew centro vykdomų ap
klausų vertinimo komisijoje. Ji ap
gailestauja, kad šie pažiūrų skirtu
mai labai apsunkina Amerikai
vykdyti savo užmojus užsienyje.
Nors sunku tuo tikėti, tačiau
yra likę nemažai musulmonų,
įskaitant ir gyvenančius Didžiojoje
Britanijoje, kurie apskritai netiki,
jog arabai 2001 m. įvykdė išpuolį
New York mieste rugsėjo 11 d. Pew
centro pirmininkas Andrew Kohut
sako, jog tai rodo, kaip emocijos
gali nušluoti akivaizdžius faktus.
Nemažas skaičius musulmonų,
pvz., Afrikos Nigerijoje ir kitur,
dar tebepalaiko smurto naudojimą
prieš civilius, kaip reikalingą
Islamo apgynimui.

V

praktikavimas papildo, pagausina
Europos kultūros ir civilizacijos
gyvybingumo šaltinius;
— kad pilietiškumas tampa pil
naverčiu su ta sąlyga, jeigu lygia
grečiai yra įtvirtinami doroviniai, o
tap pat tautiniai bei patriotiniai įsi
tikinimai, kurie sustiprina žmonių
dvasinius ryšius ir socialinį sąsajingumą.
Taigi tautinis ir patriotinis
ugdymas visų pirma sietinas su
asmens dvasinėmis, egzistencinėmis
vertybėmis: su istorines atminties ir
paveldo išsaugojimu ir jo moderniza
vimu; su pagarbos protėviams, o tuo
pačiu — ir pagarbos dorovės princi
pams perteikimu. Be išugdyto tau
tiškumo (tautinės, nacionalinės ta
patybės) sunkiai įsivaizduojamas
asmens nacionalinis orumas, jo val
stybinis patriotizmas ir prisirišimas

Studija rodo, jog pastaraisiais
metais didėja musulmonų pasi
priešinimas išpuoliams prieš civi
lius. Opozicija labiausiai šoktelėjo
Jordane ir Pakistane: Jordane 46
procentais, o Pakistane 69 proc.
Jordaniečius sukrėtė 2005 m. lap
kričio mėn. įvykęs trigubas savi
žudžių išpuolis jų sostinėje Amman,
kuomet žuvo 60 žmonių. Jordano ir
Pakistano gyventojų tarpe taip pat
gerokai nusmuko džihado įkvėpėjo
Osama bin Laden teigiamas ver
tinimas.
Europoje gyvenantys musul
monai linkę kiek teigiamiau vaka
riečius vertinti, nei Azijos ir Vid.
Rytų musulmonai. Ispanijos, Vo
kietijos ir Prancūzijos (bet ne Didž.
Britanijos) musulmonai linkę Va
karų kraštams pripažinti pakan
tumą, dosnumą bei pagarbą mote
rims. Daugiau kaip pusė apklaus
tų vakariečių ir arabų išreiškė
susirūpinimą dėl kylančios kraštu
tinių) ų musulmonų jėgos visame
pasaulyje.
Jordano, Indonezijos ir Egipto
gyventojai vertina demokratinę
valdymo sistemą ir mano, jog ją
būtų galima sėkmingai pritaikyti
musulmonų kraštams. Kai kūnuo
se musulmonų kraštuose švelnėja
pažiūros į vakariečius, nors labai
nedaug kur: 27 proc. pakistaniečių
bei 16 proc. turkų teigiamai verti
na krikščionis ir taip pat nėra
priešiškai nusiteikę prieš žydus.
Apklausoje dalyvavę vakarie
čiai pasirodė daug labiau susi
skaldę savo pažiūromis į musulmo
nus. Prancūzijos, Britanijos, Ru
sijos nemusulmonų gyventojų 60
proc. pasisakė teigiamai vertinan
tys musulmonus (būtent nekovin
gus); tik apie pusė JAV gyventojų
yra teigiamai nusiteikę jų atžvil
giu. Tik 29 proc. Vokietijos ir Ispa
nijos gyventojų į musulmonus žiūri
teigiamai.
Apklausa vertinga tuo, kad vi
siems tarsi duoda veidrodį pažvel
gti į save. Ji vargiai pakeis esamas
pažiūras: jas keičia tik šiurpinan
tys pasaulio įvykiai. Vieni kitus
badydami pirštais, geresnių tar
pusavio ryšių nesukuriam.

prie tėvynės — rūpinimasis jos liki
mu. Kaip rodo ne tik mūsų, bet ir
pasaulio praktika, tautinio ugdymo
bei tautinės (nacionalinės) tapatybės
ignoravimas ženkliai prisideda prie
socialinės bei politinės dezintegraci
jos, prie žmogaus dvasinės kultūros
nunykimo.
Tautinis ugdymas gali būti
tiesiogiai sietinas ne tik su valstybės
nacionaliniu veidu, bet ir jos ekono
miniu bei politiniu stabilumu. Jis
glaudžiausiai sietinas su žmonių
(šalies, tos ar kitos teritorijos gyven
tojų) bendruomeniniu sutarimu ir
bendrųjų interesų siekiais — t.y. su
pilietiškumu. Būtent per tautinį ug
dymą pilietiškumas įgauna tvirtesnį
vertybini pamatą ir kryptingesnį
kolektyvinį (o taip pat ir bendravalstybinį) socialinį veiksmingumą.
Tęsinys kitame numeryje.
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SUSIPAŽINKIME SU TAUTINIŲ MAŽUMŲ IR IŠEIVIJOS
DEPARTAMENTO GENERALINIU DIREKTORIUMI
Dainų šventės proga į Čikagą
atvyks daug svečių iš Lietuvos. Tarp
jų birželio 30 — liepos 3 d. 'lankysis
Tautinių mažumų ir išeivijos dept.
generalinis direktorius Antanas
Petrauskas.
Antanas Petrauskas gimė Šiau
lių mieste. Ten baigė vidurinę mo
kyklą ir Šiaulių pedagoginio institu
to Filologijos fakultetą. Daug metų
ėjo švietimo, kultūros ir kitokių
sričių vadovaujamas pareigas. Nuo
2002 m. ministro pirmininko potvar
kiu paskirtas Tautinių mažumų ir
išeivijos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės generali
niu direktoriumi.
Sužinojusi, kad jis atvyksta į
JAV, uždaviau A. Petrauskui keletą
klausimų.
— Ar ši kelionė \ JAV Jums
pirmoji? Koks šios kelionės tik
slas?
— Prieš 10 metų su Lietuvos
konservatorijos choru „Vytis" (ku
riam tuomet vadovavo profesorius
Tadas Šumskas) lankiausi JAV Va
karų pakrantės lietuviškose salose.
Tada teko daug ir maloniai paben
drauti su tautiečiais.
Prieš 2 metus JAV Vyriausybės
(State Department) kvietimu kartu
su 7 kitų Europos valstybių — ES
kandidačių — atstovais dalyvavau
JAV vyriausybės finansuotuose kur
suose „Managing Diversity in a
Multi-Ethnic Society", kuriuose dalintasi Jungtinių Valstijų patirtimi
dirbant su tautinėmis mažumomis,
imigrantais, jų integracija į valsty
bės gyvenimą. Dėl intensyvios moky
mo programos susitikti su lietuvių
bendruomene galimybių nebuvo.
Dabar vykstu į Kanadoje prasi
dėjusį Pasaulio lietuvių jaunimo
kongresą, vėliau į JAV, kur aplanky
siu ir Lemontą, susitiksiu su Lie
tuvių Bendruomenės atstovais, daly
vausiu Aštuntojoje lietuvių dainų
šventėje. Per susitikimus pristatysiu
Vyriausybės poziciją išeivijos klausi
mu, Tautinių mažumų ir išeivijos
departamento (TMID) veiklą.
— Esate Tautinių mažumų ir
išeivijos departamento
prie
Lietuvos Respublikos Vyriausy
bės generalinis direktorius. JAV
Jūsų ištaiga nėra plačiai žino
ma, prašytume trumpai ją pris
tatyti.
— Mūsų institucija įkurta 1991
m. kaip Tautybių departamentas,
1999 m. pervadinta į TMID. Rūpi
namės Lietuvoje gyvenančiomis tau
tinėmis mažumomis, jų integracija į
šalies visuomenę ir užsienyje gyve
nančiais tautiečiais, kuriems pade
dame išsaugoti ir puoselėti lietu
viškąją veiklą.
Tautinių mažumų klausimu
esame įsipareigoję Europos Bendri
jai — Lietuva, kaip ir 37 kitos vals
tybės, yra pasirašiusi bei ratifika
vusi Europos Tarybos Tautinių ma
žumų apsaugos pagrindų konvenci
ją, kuria turime užtikrinti šalyje
gyvenančių tautinių mažumų teises.
Vykdydami įsipareigojimus tautinių
mažumų organizacijoms Lietuvoje,
galime žymiai geriau padėti ir mūsų
tautiečiams, kurie gyvenamuosiuose
kraštuose yra tautine mažuma.
TMID dalyvauja formuojant ir
įgyvendinant valstybinę politiką
išeivijos klausimais. Analizuojame
išeivijos raidą ir pokyčius, rengiame

Tautinių mažumų ir išeivijos
departamento gen. direktorius
Antanas Petrauskas

bei įgyvendiname Vyriausybės pa
tvirtintą Užsienio lietuvių bendruo
menių rėmimo programą, veikiančią
nuo 1997 metų (toliau — Programa).
TMID taip pat skiria valstybės
biudžeto lėšas užsienio lietuvių orga
nizacijų projektams remti ir kon
troliuoja, kaip jos naudojamos.
Programos tikslas — per įvairia
pusę lietuvišką veiklą, palaikyti ir
stiprinti ryšius su užsienyje gyve
nančiais tautiečiais. Kaip vienas
pagrindinių prioritetų įvardijamas
lituanistinis švietimas, skatinama
bendra Lietuvos ir užsienio lietuvių
bendruomenių bei organizacijų kul
tūrinė bei socialinė veikla. Progra
moje taip pat numatyta nuolat infor
muoti išeiviją apie svarbiausius
šalies įvykius bei skatinama užsie
nio lietuvių bendruomenes aktyviai
kurti teigiamą Lietuvos įvaizdį už
sienyje.
Formuodamas dabartinę emi
gracijos politiką, TMID atsižvelgia į
kitų šalių patirtį ir koncentruojasi į
tris pagrindinius aspektus: informa
cinę paramą ketinantiems išvykti
(kad tvirtai apsisprendę išvykti lie
tuviai užsienyje žinotų savo teises ir
dirbtų kaip lygiaverčiai darbuotojai),
bendradarbiavimas su užsienio lie
tuvių organizacijomis (išlaikant nuo
latinį įvairių kartų emigrantų ryšį
su tėvyne) ir pagalba norintiems
sugrįžti. Vienas labiausiai pastara
jai kategorijai rūpimų klausimų —
informacija apie valstybės politiką,
įstatyminės bazės pokyčius, kuriais
atsižvelgiama į ketinančių grįžti į
Lietuvą tautiečių poreikius. Kaip
pavyzdį galima būtų paminėti svars
tymus dėl dvigubo pajamų apmokes
tinimo panaikinimo ir įstatymo pa
taisas, kurios sukėlė dideli užsienyje
gyvenančių tautiečių susidomėjimą
ir diskusijas. Pagalba norintiems su
grįžti taps vienu pagrindinių TMID
artimiausios ateities prioritetų.
Mūsų partneriai — Pasaulio
Lietuvių Bendruomenė (PLB), už
sienio lietuvių organizacijos, Lietu
vos valstybinės institucijos bei
nevyriausybinės organizacijos, Airi
jos, Ispanijos, Italijos, Rusijos, Baltarusijos, Didžiosios Britanijos bei
kitų valstybių institucijos.
— -Jūsų vadovaujamas De
p a r t a m e n t a s remia tautiniu ma
žumų ir išeivijos lietuvius. Kas ir
kaip yra remiami? Koks Jūsų
metinis b i u d ž e t a s '
— TMID metinį biudžetą viUu::n:>ka; sudaro ap:e i2 min. utu

iš jų apie 80 proc. tenka Užsienio
lietuvių bendruomenių rėmimo pro
gramai. Tautinių mažumų integraci
jos į Lietuvos visuomenę programai
tenka apie 20 proc. lėšų.
Departamentas pagal Programą
kasmet finansuoja projektus, skirtus
užsienio lietuvių organizacijų veiklai
remti. Projektai atrenkami viešo
konkurso būdu, juos svarsto Koor
dinacinė taryba. Pastarąją sudaro
Užsienio reikalų ministerijos, Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės val
dybos, Lietuvių grįžimo į Tėvynę
informacijos centro, Nacionalinio
radijo ir televizijos, Lietuvos institu
to, „Vilnijos" draugijos, Migracijos
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos, Lietuvos" Respublikos
Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros
komiteto, Švietimo ir mokslo minis
terijos, Valstybinio turizmo departa
mento prie Ūkio ministerijos, Kul
tūros ministerijos, Socialinių įstaigų
priežiūros ir audito departamento
prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės kanceliarijos, Lietuvių
kalbos instituto, TMID prie LRV
atstovai.
Praėjusiais metais gautos ir
svarstytos 186 užsienio lietuvių or
ganizacijų paraiškos ir prašymai.
Projektų finansavimui skirta per
750 tūkst. litų.
Prioritetai teikti švietimui (litu
anistinėms mokykloms, lietuvių kal
bos ir etnokultūros fakultatyvams,
bendrojo lavinimo mokykloms, mok
sleivių ekskursijoms į Lietuvą ir kt.),
kultūrai (kultūros dienų, seminarų,
konferencijų, parodų, koncertų orga
nizavimui ir kt.), leidybai ir informa
cijai (bendruomenių leidžiamiems
laikraščiams, žurnalams, knygoms,
lietuviškoms radijo ir televizijos
laidoms).
2006 metų konkursui buvo pa
teikta daugiau nei 200 paraiškų ir
prašymų.
Visa informacija apie finansuo
tus projektus talpinama į TMID tinklalapį ir galite išsamiau susipažin
ti pasinaudoję nuoroda: http://
www.tmid.lt/index.php7page_id
=43

Projektų finansavimas — tai tik
viena TMID darbo dalis. Ne viską
galima sudėti į piniginę išraišką —
didžiulį organizacinį ir koordinacinį
darbą atlieka draugiškas ir išsila
vinęs Departamento specialistų
būrys.
— Per ilgą Lietuvos okupaci
j o s laikotarpį išeivija išsaugojo
t ą d v a s i n ę kultūrą, kuri Lie
tuvoje buvo intensyviai naikina
ma. Išeivijos dėka turime lite
ratūros, meno bei istorijos vei
kalu. Tačiau laikai keičiasi —
dabar išeivija tiki, kad Lietuva
gali jai padėti, ypač kultūros sri
tyje.
— Esame dėkingi JAV Lietuvių
Bendruomenei už lietuvybės saugo
jimą ir puoselėjimą, pilietiškumą bei
paramą mūsų valstybei. Vertiname
Jūsų ilgametį darbą — pavyzdžiui,
JAV LB sukurtą struktūrinę, švieti
mo, kultūros sistemą įvardijame
kaip pavyzdį naujai besikuriančioms
Europos lietuvių organizacijoms.
Po nepriklausomybės atkūrimo
Lietuva daugiau dėmesio ir lėšų sky
rė buvusios sovietinės erdvės (vadi
namųjų Rytų kraštų) bei etninių
žemių lietuviams. Su naująja emi
gracijos banga padėtis keičiasi — vis
daugiau valstybės dėmesio skiriama
Vakarų Europos kraštams, Šiaurės
Amerikai.
Džiaugiamės vis glaudesniu pas
tarųjų metų TMTD ir JAV Lietuvių
Bendruomenės bendradarbiavimu.
Stiprinami ryšiai leidžia mums ge
riau pažinti Jūsų poreikius ir proble
mas, stengiamės visokeriopai padėti,
įskaitant ir finansiškai.
Praėjusiais metais pagal projek
tus JAV lietuvių organizacijoms
skyrėme 59,8 tūkst. litų, šiemet per
pusmetį — apie 127 tūkst. litų. 100
tūkst. litų skirta Aštuntajai lietuvių
dainų šventei — vienam iš įsimin
tiniausių lietuvybės puoselėjimo
pavyzdžių.
Tikimės, kad mūsų bendradar
biavimas ir ateityje stiprės — esame
tam, kad padėtume Jums palaikyti
įvairiapusius ryšius su tėvyne.
Kalbėjosi Marija Remienė

Pernai vasara Trakuose T M I D lituanistinio u g d y m o seminaro dalyviai, susirinkę
iš 16 šalig, kuriose veikia lietuviškos mokyklėles.

DRAUGAS, 2006 m. birželio 30 d., penktadienis

NORAS ATSIVĖSINTI PRIŠAUKIA LIGAS
Vasarą s u s a r g d i n a ledai, šalti g ė r i m a i , vėsinimas ir skersvėjis
Per vasaros karščius bandydami
atsivėsinti šaltais gėrimais, ledais
arba įsijungdami vėsintuvus žmonės
neretai suserga peršalimo ligomis.
Viršutinių kvėpavimo takų li
gomis vasarą dažniausiai suserga
mažiau sveikatą tausojantys jauni
žmonės, ypač gyvenantys pajūryje,
kur drėgnesnis klimatas.
Pastaruoju metu Klaipėdoje la
bai padaugėjo viršutinių kvėpavimo
takų ligų. Per metus vien Klaipėdos
apskrities ligoninėje padaroma apie
1,000 LOR ligų operacijų. Gydytojai
tik spėlioja, kas lemia tokį viršutinių
kvėpavimo takų ligų protrūkį. Ma
noma, kad žmonių sveikatą galėjo
paveikti net ir prieš du dešimtme
čius įvykusi Černobylio avarija, po
kurios nusilpo žmonių imuninė sis
tema.

Klaipėdos apskrities ligoninės
Ausų, nosies ir gerklės ligų centro
vedėjas Gytis Girčys teigė, kad per
šąlama tada, kai perkaistama.
Blogai ir tai, kad kai kurie žmo
nės nesugeba pasirinkti tam tikram
orui tinkančios aprangos.
Vietiniai serga rečiau

„Peršalimo ligas smarkiai veikia
ir drėgnas pajūrio klimatas. Ligonių
kasų duomenimis, prienosių ančių
uždegimo, dar vadinamo sinusitu,
operacijų pas mus padaroma dau
giau negu Vilniuje ir Kaune kartu
paėmus", — pasakojo G. Girčys.
Gydytojas pastebėjo, kad pas
mus peršalimo ligos dažniau kamuo
ja į pajūrį iš kitų regionų, ypač iš
vidurio Lietuvos, kur sausesnis kli
matas, atsikėlusius gyventi žmones.
Kartais peršalimo ligos puola ir tuos,
Peršąla po perkaitimo
kurie į Klaipėdą gyventi atsikelia iš
„Kad peršalimo ligos puola ir vietovių, kur taip pat vyrauja drėg
vasarą, natūralu. Žmonės mėgsta nas klimatas.
atsigaivinti labai šaltais gėrimais,
„Vienas žmogus, į Klaipėdą
dideliais kąsniais valgyti ledus, be atsikėlęs gyventi iš Peterburgo, kur
to, patalpose ar automobilyje padaro taip pat drėgnas klimatas, skundėsi,
skersvėjį, o po to skundžiasi, kad kad čia dažniau suserga peršalimo
skauda gerklę", — pasakojo Klai ligomis", — prisiminė G. Girčys.
pėdos pirminio sveikatos priežiūros
Vis dėlto kai kuriuos ligonius,
centro vyriausiojo gydytojo pavaduo pavyzdžiui, sergančius plaučių
toja terapijai Angelė Razgienė.
ligomis, drėgnas oras kaip tik veikia
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idurvasaris. Atgimstančioj Lietuvoj brėkšta
savaitgalio rytas. Vincas jau kuris laikas ant
kojų. Nesimiegojo. Tik spės prisnūsti, kai čia pat
žadino skausmingai ryškūs pirmųjų pokario metų
vaizdai, garsai, veidai. Ir dabar veržiasi į jo mažytį,
kuklų butelį sename apleistame name, Vilniaus
Žvėryno rajono pakrašty, anuomet duotos priesai
kos žodžiai. Jų, jaunų, pačiame amžiaus žydėjime.
Tai nuskambėję iškilmingai miško aikštelėje ant
pavasario nutiesto mėlyno kilimo po beržo pum
purų spiečiumi, tai ištarti šnabždesiu, kruvinomis
lūpomis mirties akivaizdoje, ar šalčiui stingdant
iškalenti, priešo kulkų apkapoti, pūgos prigesinti,
partizanės Dianos Glemžaitės \ posmus supinti
žodžiai: „Mes mokėsim numirt, jei tėvynė aukos rei
kalauja..." Jis tyliai, kad nepažadintų žmonos,
įsmunka į bendrą virtuvę, kuria šeima jau pusę
amžiaus dalinasi su kitu šio namo gyventoju. Bet ir
čia tas pats: „...Mes mokėsim numirt giedru veidu
ir tvirta dvasia". Taip, jie mokėjo.
Jis toliau tyliai ruošiasi kelionei. Šiandien
gimto kaimo kapinaitėse bus iškilmingai atideng
tas ir pašventintas jo iniciatyva iškilęs „Trimito"
būrio partizanams paminklas. Pastaruoju metu jis
labai nerimavo, kad gali nesuspėti atlikti šios
paties prisiimtos šventos pareigos. Kopiant į devin
tą dešimtmetį, ėmė puldinėti ligos. Be to, vis dar
norėjosi suieškoti, surinkti kovos draugų palaikus,
paskubom anais neramiais metais palaidotus,
surasti priešų išniekintus ir užraustus kur nors
pagriovy, sąvartyne. Pagaliau šiandien tai įvyks.
Jau pirmieji saulės spinduliai, sužiurę į iškil
mei paruoštas ant stalo sudėtas trispalves, iš va
karo suskintą jo paties išaugintų rožių glėbį.
„...O juk bus ta diena, kai pro vėliavų
plazdantį mišką
Baltas vytis pakils ir padangėj aukštai
suspindės!
Mūsų kraujas giedos pro gimtinės velėną
ištryškęs
Ir ant kapo nykaus šviesios taurės lelijų
žydės".
Viltinga partizanės Glemžaitės pranašystė
išsipildė. Toji diena atėjo. Jų kraujo balsas, pra
siveržęs pro velėną, erdvę ir laiką, šviesiausia gija
įsilieja į šiandieną. Todėl mes tokie pakilūs ir
nepalaužiami, ir todėl šiandien, vilnijant per Lie
tuvą šimtatūkstantiniams mitingams, toks skam
bus ir tvirtas mūsų laisvės triumfas — Lietuva!...
Lk-tuva'... Kartu k^-kvienarnc laisves gynėju Krau
ju aplaistytame !rp;nolyje Lietmroe žomos sklei-

teigiamai — jie pajūryje jaučiasi
geriau.
Skersvėjis ar vėsintuvas?
Kalbintų medikų nuomonės apie
tai, kaip mūsų sveikatą vasarą
veikia dažnai patalpose ir automo
biliuose įjungiami oro vėsintuvai,
išsiskyrė.
A. Razgienė mano, kad linku
siems į peršalimo ligas automobilyje
geriau įsijungti oro vėsintuvą, negu
atsidaryti langus ir pasidaryti
skersvėjį.
G. Girčys pastebėjo, kad žmonės
į vėsintuvus reaguoja skirtingai:
vienų jie visiškai neveikia, kitiems
— kenkia. Tačiau, mediko nuomone,
vėsintuvai — ne pats geriausias
būdas atsivėsinti, nes jie džiovina
gleivines.
Reikia keisti filtrus
Gydytojas priminė neužmiršti
automobilių vėsintuvuose laiku pa
keisti filtrus, kad jie nebūtų seni.
Svarbu atkreipti dėmesį ir į patal
pose esančius vėsintuvus. Blogi fil
trai ir nesureguliuotas drėgnumas,
anot G. Girčio, taip pat gali lemti
ligas.
Kol kas Lietuvoje nėra itin daug

KAI ATĖJO LAUKTOJI
DIENA
(Pagal partizano Vinco Grinkaus
prisiminimus ir žvilgsni iš šalies)

IRENA R. VIDŽIŪNIENĖ
Nr. 1
džiasi žiedai, iškyla paminklai, primindami ateities
kartoms, kad budėtų, saugotų, gintų tėvynės lais
vę ir mokėtų numirt, jei tėvynė pareikalaus aukos.
Šiandien ir Vinco gimtame Baibokų kaime. Netru
kus į jį suvažiuos po visą Lietuvą išsibarstę baibokiečiai, rajono ir sostinės Sąjūdžio atstovai.
ovietmečiu šis Panevėžio rajono, Krekenavos
valsčiaus kaimas su pasigardžiavimu buvo
nušluotas nuo žemės paviršiaus — ..banditų liz
das". Mat iš to kaimo, kuriame prieškariu išsisklei
dė gražus jaunimas — šauliai, pavasarininkai, pa
garsėję dainininkai, su gretimu Pabirčių kaimu tu
rėję stiprų chorą, klojimo teatrą, — 1944 metų lie
pos 22 dieną devyni jauni vyrai su ginklu rankose
išėjo į mišką. Tokia buvo čia partizaninio karo pra
džia. Iš tos devyniukės vienintelis gyvas išliko jis,
Vincas Grinkus, slapyvardis — Kariūnas.
Tų metų rudenį patraukė į mišką ir gretimų
Žydelių ir Kareiviškių kaimo jaunimas. Su vienu iš
žydeliečių, tarnavusiu kartu kariuomenėje, Ipolitu
Nemeikšiu, Vincas suorganizavo 20-ties kovotojų
„Trimito" partizanų būrį ir pradžioje jam vadovavo.
Kai praslinko pirmoji baisi, sunki žiema, nusi
nešusi dvi „Trimito" būrio ir dvidešimt dvi gretimo,
Gailiūno vadovaujamo būrio (su kuriuo jau buvo
užmegztas ryšys), aukas, išgulėjusias porą savaičių
Krekenavos turgavietėj ant grindinio, juos pasiekė
žinia, kad Ukmergės rajone, Užulėnio apylinkėje
tveriasi partizanų vadovybė. Nutirpus sniegui, Vin
cui su trim būrio vyrais pavyko ją susirasti ir susi
tikti su „Vyčio" apygardos vadu leitenantu Vaiteliu,
kuris jau žinojo apie „Trimito" būrį ir laukė jų
pasirodant. Apygardos vadas skyrė Vincą toliau
vadovauti būriui, davė nurodymus, instrukcijas,
slaptažodžius.
Kai tą pavasarį į „Trimito" būrį įsijungė Ipo
litas Lukoševičius, slapyvardis Baublys, iš Glitėnų
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vėsintuvų, tačiau, vedėjo nuomone,
kai jų padaugės, pagausės ir pacien
tų, sergančių peršalimo ligomis, gretos.
A. Razgienė prisiminė turėjusi
vieną pacientę, kuriai pakenkė bū
tent vėsintuvas. Pernai jauna mo
teris susirgo plaučių uždegimu, nes
virš jos darbo vietos kabojo vėsintu
vas.
Grūdina ledai
Abu pašnekovai akcentavo, kad
sergantieji peršalimo ligomis turėtų
grūdintis, sportuoti, vartoti daugiau
vitaminų. Vienas iš grūdinimosi
būdų — po truputį, mažais kąsne
liais valgyti ledus.
Linkę sirgti gerklės ligomis
turėtų atprasti gerti tik iš šaldytuvo
išimtus gėrimus, o susirgus nedelsti
ir kreiptis į medikus. Deja, LOR
ligos būdingesnės jaunesniems 1655 metų — žmonėms, kurie yra labai
užimti ir todėl pasirūpinti sveikata
neskuba.
Jeigu, suvalgius ledų arba iš
gėrus šaltų sulčių, ima peršėti gerk
lę, A. Razgienė rekomendavo nedel
siant išgerti ką nors šilto, sučiulpti
skausmą švelninančius medikamen
tus, taip pat paskalauti gerklę van
deniu su valgomąja druska.
„Klaipėda"

kaimo, apylinkėje garsėjęs kaip sumanus žmogus,
kuris buvo pasitraukęs į Vakarus, bet ryžosi leistis
parašiutu, žinodamas, kas jo čia laukia. Vincas ėmė
verbuoti jį savo vietoj. Vincas jautėsi, kad trūksta
jam griežtumo, o būryje draugai, giminės. Rude
niop, suderinęs su apygardos vadu, jis perduoda
„Trimito" būrio vadovavimą Baubliui.
iekviename žingsnyje jų tykojo mirtis. Vincas
ne kartą akis į akį su ja susidūrė. Tris kartus
buvo sunkiai sužeistas. Iki šiol užsiliko į petį įstri
gusi priešo kulka. 1944—šiais, prieš pat Naujuosius
metus granatos skeveldra pataikė į krūtinę ir
įlaužė du šonkaulius. Kai 1947-ųjų metų rudenį
priešo sprogstamoji kulka išdraskė kairį riešą, teko
palikti mišką.
Bet netrukus KGB aptiko jo pėdsakus. Jis pa
kliuvo į jų nagus. Jam teko pažinti ne vieną kalė
jimą. Buvo blaškomas nuo vieno į kitą Archipelago
gulago kraštą. Ilgiausiai pabuvojo Taisėte (tarp
Angaros ir Jenisiejaus aukštupių), invalidų lagery
je, kur, įkinkytas į roges ar ratus šešetuke panašių
„berankių", ilgus metus, kaip nuvarytas kuinas,
tempė rąstus, malkas, šlaką, tualetus. Lageriai ki
tokio transporto neturėjo. Kentėjo kojos, deforma
vosi sąnariai. Praeis keli metai ir Vincas iš invalido
vežimėlio neišlips. Bet šiandien jis dar nepasiduos.
Žvaliai sėda į automobilį. Šalia jo ištikima kovos ir
gyvenimo draugė, buvusi „Trimito" būrio ryšininkė
Aleksandra Žitkevičiūtė-Grinkienė, slapyvardis —
Marytė, jo švelniai vadinama Ole, ir leidžiasi į ke
lionę. Į Baibokus.
Štai jau tolsta blokiniai Vilniaus pakraščiai.
Pasirodo bespalvės, nejaukios kolchozų gyvenvie
tės, atsilapojusios jų mechaninės dirbtuvės su iš
blaškyta aplink nurūdijusia žemės ūkio technika ir
kur ne kur išlikę po sodybų naikinimo meto, dabar
aiškiai sukrutę, pavieniai ūkiai. Kokia tvirta atra
ma anuomet jiems buvo šitie nedalios slegiami
vienkiemiai. Jie dalijosi duona ir šiluma, slėpė par
tizanus, nors už tai jiems grėsė Sibiras, mirtis.
Pasibeldi, būdavo, vidurnakty į lango stiklą,
paprašai duonos, o į tai močiutės balsas iš vidaus:
„lukterėkit, vaikeliai, dar atpjausiu lašinių
gabalėlį. Nedaug beturim". Jiems kėlė dvasią tada
stebėtinas tautos sutelktumas. Savaiminis. Dažnai
žaibiškas. Dėl to šiandien, žvelgiant į pokarį, Vinco
nestebina, kad taip ilgai, visą dešimtmeti vyko
lietuvių ginkluota kova prieš okupantą. Dvigubai
ilgesnis karas nei II pasaulinis, mažos tautos, prieš
milžinišką, žiaurią, klastingą Rusijos imperiją.
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Bus daugiau.
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V . A d a m k u s k a r i n i n k a m s linkėjo
k u r t i Lietuvos a t e i t į

Buvęs „jedinstvininkas" teisiamas už
smurtą prieš televizijos pokštininką

Vilnius, birželio 29 d. (BNS) —
Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teis
mas ketvirtadienį pradėjo nagrinėti
baudžiamąją bylą, kurioje buvęs pro
sovietinio judėjimo „Jedinstvo" va
dovas Valerijus Ivanovas kaltinamas
smogęs LNK humoro laidų žvaigždei
j Algiui Ramanauskui.
Ši baudžiamoji byla išsirutuliojo
i po sausio 13-ąją prie Laisvės atėmimo
j vietų ligoninės Vilniuje įvykusio inci
dento.
Tądien iš šio ligoninės po 12 me, tų kalinimo buvo paleistas bausmę
' atlikęs buvęs prosovietinės komparti
jos vadovas Mykolas Burokevičius.
Jis kalėjo už nepavykusio perversmo
organizavimą ir žudynes per sovietų
agresiją 1991 metų sausį.
Tarp laukiančiųjų M. Burokevi
čiaus buvo ir žinomi televizijos pa
Generolo J. Žemaičio Lietuvos karo akademijoje surengtos absolventų išleistuvės. šaipūnai A. Ramanauskas bei Rimas
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr
Sapauskas, persirengę savo kuriamos
Vilnius, birželio 29 d. (ELTA) — goti vertybes, kurių šiandien ypač laidos „Ragai" personažais Česlovu ir
Lietuvos Generolo Jono Žemaičio ka stingar gerbti tautos tradicijas, jausti Broniumi. Jie taip pat teigė esą žur
ro akademiją baigusius kursantus, atsakomybę, gerbti įstatymus ir va nalistai ir laukia pasirodant M. Bu
rokevičiaus.
kurie nuo šiol įsilies į Lietuvos ka dovautis morale.
Liudytoju teisme apklaustas R.
riuomenę ir viešąjį gyvenimą, ketvir
„Aktyviai dalyvaukite kuriant
|
Sapauskas
teigė, kad pamatęs tarp
tadienį pasveikino prezidentas Valdas Lietuvos valstybės ateitį ir ugdant
Adamkus.
jaunąją karių kartą. Jaunų, at būrio žmonių V Ivanovą, kolega A.
„Tai reiškia, kad įsilieja naujos sakingai mąstančių ir laisvų nuo pra Ramanauskas pasakė jam: „Einam,
fizinės ir intelektinės jėgos, naujas eities inercijos bei nesavanaudiškų pasisveikinsim su Ivanovu". Pamatęs
požiūris, naujas mentalitetas. Todėl piliečių labai reikia Lietuvos pažan humoristus, V Ivanovas ėmė greitai
judėti jų link, tačiau vietoj pasi
Lietuva žvelgia į Jus, gerbiamieji ab gai", — pabrėžė šalies vadovas.
solventai, su nuoširdžia viltimi, pa
Prezidento nuomone, valstybei
garba ir pasitikėjimu.
itin didelį pavojų kelia ne išorės, o Prezidentas: Vyriausybė turi
Nenuvertinkite šio pasitikėjimo mūsų pačių keliamos grėsmės.
Valstybės vadovas linkėjo, kad Atkelta iš 1 psl.
ir Lietuvos karininko vardo, nenu
vertinkite savosios Alma Mater", — jaunieji karininkai puoselėtų verty nuostatos atsirasti programoje, ak
bes, kurios ilgus amžius kūrė Lietuvą centavome, kad tam būtina preziden
sakė V Adamkus.
Valstybės vadovas priminė, kad kaip vientisą tautą ir nedalomą vals to parama", — ketvirtadienį sakė
Lietuvos karininkai įsipareigoja sau tybę.
konservatorių derybininke, Tėvynės
sąjungos frakcijos seniūnė Irena De
Policininkai rūpinsis mirusiųjų ramybe gutienė.
Paklaustas, kaip vertina Seimui
Vilnius, birželio 29 d. (BNS) — nama kapinių kontrolė — pareigūnai ; pateiktojo kandidato i premjerus G.
Pastaruoju metu vandalams vis daž organizuos viešo ir neviešo pobūdžio ; Kirkilo kalbą, prezidentas teigė, jog
niau siautėjant kapinėse, policijos pa patruliavimus, aktyviau pasitelks po į G. Kirkilas „padarė viešą įsipareigoji
reigūnai nutarė labiau pasirūpinti licijos rėmėjus ir Šaulių sąjungos ats mą Seimui ir tautai, dabar mūsų visų
kapinių apsauga.
tovus. Taip pat bus kaupiama ir ana pareiga prižiūrėti, kad tie įsipareigo
Visoje šalyje bus pakoreguotas lizuojama informacija apie asmenis, jimai būtų įvykdyti".
pareigūnų patruliavimo laikas bei anksčiau teistus už kapų išniekini
Tuo tarpu kai kurie konservatomaršrutai, ypatingą dėmesį atkreipi mą.
, riai siunčia signalus, jog gali nepa
ant į situaciją kapinėse, skelbia Poli
Lietuvoje padaugėjo atvejų, kai remti prezidento pateiktos G. Kirkilo
cijos departamentas.
suardomi ar kitaip išniekinami kapai kandidatūros į premjero postą.
Siekiant suaktyvinti policijos ir suniokojami paminklai. Praėjusį
Kai kurie konservatorių frakcijos
įstaigų prevencinę veiklą užkardant savaitgalį Vilniuje, Sudervės gatvėje, | nariai neslepia nuostabos ir pasipik
ir išaiškinant atvejus, kai išreiškiama esančiose žydų kapinės buvo išvarty tinimo dėl prezidento Valdo Adam
nepagarba mirusiesiems, bus stipri ta maždaug 20 paminklų.
kaus ištartų žodžių, jog G. Kirkilo
kandidatūra buvo pasirinkta deši
niesiems atsisakius pasiūlymo imtis
atsakomybės formuoti naują Vyriau* Kandidatu į Elektrėnų
„Energijos" ledo ritulio klubo
vyriausiojo trenerio pareigas bu
vęs rusas Sergej Svetlov sulaukė
darbo pasiūlymo Vokietijoje bei į Lie
tuvą neatvyks. Derybos su S. Svetlov
vyko sėkmingai. Treneris tvirtino,
jog darbas Elektrėnuose jį labai do
mina bei ketino artimiausiu metu at
vykti į Lietuvą. Tačiau prieš keletą
dienų S. Svetlov pasirašę sutartį su
Freiburg „Wolfe" (Vokietija) koman
da, tapęs vyriausiuoju šios komandos
treneriu.
•Nesėkmingai planetos fut
bolo pirmenybėse Vokietijoje
žaidusios Lenkijos rinktinės vy
riausiasis treneris Pawel Jan nu
sprendė pasitraukti iš užimamų pa
reigų. Trečiadienį R Jan Lenkijos fut
bolo sąjungos vadovui Michal Listkiewicz įteikė atsistatydinimo prašy
mą bei iš rinktinės trenerio pareigų
pasitrauks liepos 14 dieną. Planetos
pirmenybėse Lenkijos futbolininkai

keturių komandų A grupėje buvo
treti bei nepateko į aštuntfinalį.
* Trečiadienį vykusioje NBA
naujokų biržoje pirmuoju Toron
to „Raptors" pasirinko 20-metį
209 cm ūgio Treviz „Benetton"
(Italija) komandos puolėją Andrės
Bargnani. Italas tapo pirmuoju eu
ropiečiu per visą NBA naujokų biržos
istoriją, kurį pirmuoju pasirinko ly
gos komanda. Naujokų biržoje daly
vavę du lietuviai — Paulius Jankū
nas ir Michailas Anisimovas — nepa
teko tarp 60 krepšininkų, kuriuos pa
sirinko NBA komandos.
* Anglijoje tęsiasi Wimbledon teniso turnyras, kurio ben
dre prizų fondą sudaro 10.378
mln. svarų. Ir toliau pergalingai
rungtyniauja šveicaras Roger Federer, patekęs jau į trečiąjį ratą. Nu
galėtojo titulą ginanti? Šveicaras tre
čiadieni antrajame rate 6:4. 6:0. 6:2
sutriuškino britą Tim Henman ir iš
kovojo jau 43-ąją pergalę iš eilės.

sveikinimo A. Ramanauskas sulaukė
V Ivanovo smūgio į galvą.
Su jam būdingu laidos personažo
sarkazmu ir ironija A. Ramanauskas
pasakė: „Ivanovas paleido į darbą
kumščius. Ivanovai, ateik čia!".
Liudytoju apklaustas televizijos
kanalo TV3 žurnalistas ir laidų vedė
jas Darius Ratautas teigė tądien taip
pat buvęs tarp iš kalėjimo išeinančio
M. Burokevičiaus laukiančių žurna
listų.
„Aš buvau nusisukęs, kai atsisu
kau, Ivanovo ranka buvo prie Algio
veido, krito jo akiniai", — pasakojo
liudytojas.
Pasak žurnalisto, V Ivanovas ne
šykštėjo kalėjimo žodyno, muštynės
nekilo tik todėl, kad A. Ramanauskas
laikė V Ivanovą už rankų ir neleido
mosikuoti.
59 metų Rusijos piliečiui V Iva
novui prokuratūra yra pareiškusi įta
rimus dėl viešosios tvarkos pažeidimo
ir A. Ramanausko nežymaus svei
katos sutrikdymo. A. Ramanauskas
pripažintas nukentėjusiuoju.
V Ivanovas visus kaltinimus nei
gia, ir tikina, kad pats V Ramanaus
kas jį užpuolė. Kaltinamasis buvo pa
rašęs skundą Vilniaus miesto 1—šios
apylinkės teismui, prašydamas pa
traukti baudžiamojon atsakomybėn
televizijos žvaigždę.

dirbti iki kadencijos pabaigos
sybę.
Pasak konservatoriaus Jurgio
Razmos, konservatoriams gali nelikti
kito būdo paneigti šiuos, jo nuomone,
netikslius prezidento žodžius, kaip
tik balsuoti prieš G. Kirkilo kandida
tūrą.
Kai kurie konservatorių vadovai
siūlo nedelsiant priimti rezuliuciją,
smerkiančią prezidento kalbą.
Šalies vadovas dar kartą pakarto
jo esąs prieš pirmalaikius Seimo rin
kimus.
„Manau, kad tiek esame sąmo
ningi ir valstybiškai nusistatę, kad
negalėsim žaisti mūsų valstybės in
teresais ir vėl grąžinti kraštą į tam
tikrą suirutę", — kalbėjo šalies vado
vas.
Dėl G. Kirkilo paskyrimo premje
ru Seimas balsuos kitą antradienį, po
kandidato susitikimų su parlamenti
nėmis frakcijomis.
Premjero kandidatūrai patvirtin
ti pakanka balsų daugumos.

Darbo partijai pateikti įtarimai
Atkelta iš 1 psl.
Partijos interesams atstovaujan
tis advokatas V Bužinskas sakė, kad
per apklausą prokuratūroje „nieko
nauja nesužinojęs".
„Mūsų tautos bruožas yra įtari
nėti. Kiekvienas procesinis veiksmas
yra rimtas. Bet jokių konkrečių įtai rimų aš neišgirdau. Gintis nuo dek, laratyvių teiginių yra sudėtinga, aš
| šitoj vietoj įžiūrėčiau net teisės į gyi nybą pažeidimą", — sakė advokatas.
Darbo partija įtariama neteisin
gų duomenų apie pajamas, pelną ir
turtą pateikimu, siekiant išvengti
mokesčių, bei apgaulingu apskaitos
tvarkymu.
Už tai juridiniam asmeniui gali
būti skiriama bauda, gali būti taiko
mas veiklos apribojimas arba veiklos
sustabdymas. Sankcijos partijos gali
būti taikomos ir pateikus įtarimus

baudžiamojoje byloje.
Tačiau V Bužinskas tvirtino, kad
prokurorai kol kas nežada apriboti
DP veiklos.
Prezidentas Valdas Adamkus tre
čiadienį pareiškė, kad DP po Įtarimų
pateikimo turėtų susilaikyti nuo da
lyvavimo vykdomojoje valdžioje.
Neoficialiomis žiniomis, proku
rorai yra aptikę DP , juodąją buhalte
riją", kurioje atsispindi nelegalūs mo
kėjimai ne tik šios partijos nariams,
bet esą ir kai kurių kitų partijų parla
mentarams.
Partijos įkūrėjas Viktoras Uspaskichas jau pusantro mėnesio ne
grįžta iš Rusijos, antradienį jis nu
sprendė atsistatydinti iš pirmininkų.
„Aplinkybės parodys", — sakė
generalinis prokuroras Algimantas
Vai antinas, paklaustas, ar skelbs
Darbo partijos vadovo paiešką.
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFR Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)

JAV per potvynius žuvo 16 žmonių
Wilkes-Barre, birželio 29 d.
(,,Reuters"/BNS) — Lietaus merkia
moje rytinėje JAV dalyje per potvy
nius žuvus mažiausiai 16 žmonių,
trečiadienį daugiau kaip 150,000 gy
ventojų paliko istorinį Wikles-Barre
miestą, kuriam grėsmę kėlė kylantis
upės vanduo.
Po kelias dienas trukusių liūčių
palei didžiąsias New Jersey, New
York, Pennsylvania valstijų upes įsi
kūrę miestai ruošėsi potencialiai pa
vojingiems potvyniams, kurių laukia
ma naktį į ketvirtadienį ir penkta
dienį.
Susąuehanna upės, iškėlusios
grėsmę naujai sutvirtintai Pennsyl
vania miesto Wilkes-Barre pylimų
sistemai, vanduo nepasiekė 12.5 m
aukščio sienų viršaus.
„Pylimai tikrai atlieka tai, ką
turėtų atlikti", — sakė Luzerne apy
gardos atstovė spaudai Kathy Bozinski, kai vanduo 6 vai. 30 min. vakaro
vietos laiku pakilo iki dešimties met
rų.
Antrojo vandens pakilimo laukia
ma anksti penktadienį. J i s turėtų tęs
tis nuo trijų iki keturių valandų, tei
gė pareigūnai.
Nors dangus išsigiedrijo, į tokias
upes kaip Susąuehanna, Delavare to
liau plūdo vanduo iš patvinusių in

takų.
Vandeniui užtvindžius pastatus
ir užliejus kelius, vadovybė nepapras
tąją padėtį paskelbė visose keturiose
rytinėse JAV valstijose. Judrus Ryti
nės pakrantės kelias iš Virginia į New
York taip pat smarkiai nukentėjo.
Wilkes-Barre, kuris XIX amžiuje
dėl anglies klodų buvo pramintas
„Deimantų miestu", buvo liepta eva
kuoti iki 200,000 gyventojų. Iki sau
lėlydžio iš miesto buvo išvykę apie
150,000 žmonių. Pakrantės apsaugos
sraigtasparniai nuo namų stogų taip
pat nukėlė iki 70 gyventojų.
Nacionalinės orų tarnybos pa
skelbtas žemėlapis parodė, kad po
tvynio grėsmė apėmė 104,000 kv. km
teritoriją.
Wilkes-Barre savo pylimus pa
aukštino 1972 metais, kai po audros
patvinusi upė užtvindė miestą ir nu
sinešė šešių žmonių gyvybes.
Privalomas nurodymas evakuotis
buvo paskelbtas New Jersey valstijos
Trenton miesto daliai, kur vanduo tu
rėtų pakilti penktadienį.
„Situacija labai pavojinga", —
teigė New Jersey apygardos vadovas
Brian Hughes.
„Tai gali būti didžiausias potvy
nis nuo pat 1955 metų", — būgštavo
jis.

Rusijos v i s u o m e n i n i n k a i : iškilo
grėsmė demokratijai
Maskva,
birželio
29
d.
(„Reuters") — Rusijos visuomeninės
organizacijos ir judėjimai, sudarantys
opoziciją Kremliui, ketina pasinaudo
ti dėmesiu Rusijai artėjant Didžiojo
aštuoneto šalių (G-8) vadovų susiti
kimui ir vėl pareikšti, kad iškilo grės
mė demokratijai šalyje, ir pasiūlyti,
kokiu keliu eidama Rusija gali tapti
klestinčia valstybe.
Prieš pat liepos 15-17 dienomis
vyksiantį
Aštuoneto
susitikimą
Sankt Peterburge liepos 11-12 dieno
mis Maskvoje Rusijos piliečių kongre
sas, į kurį įeina daugumos opozicinių
partijų, judėjimų ir teisių gynimo or
ganizacijų atstovai, n u m a t o surengti
konferenciją „Kitokia Rusija".
„Šiandieninė Rusija — tai biu
rokratijos, įstatymų nepaisymo, atsi
likimo ir laisvės nebuvimo Rusija. Tai
ne ta šalis, kurioje norėtume gyventi,
— spaudos konferencijoje sakė buvęs
Rusijos prezidento patarėjas, konfe
rencijos organizacinio komiteto narys
Andrėj Ilarionov. — Tai valdžios pri
mestas monopolijų versle, politikoje,
visuomenėje modelis".
Pasak Rusijos piliečių kongreso
vieno pirmininkų G a r y Kasparov,
konferencija turi tapti įvairių poli
tinių jėgų diskusijų aikštele, todėl joje
bus atstovaujama visiškai priešin
giems požiūriams.
Kaip pranešė G. Kasparov, pa
tvirtinimą, kad dalyvaus konferenci
joje, atsiuntė Liaudies demokratų są
jungos (LDS) vadovas Michail Kasjanov, Dešiniųjų jėgų sąjungos (DJS)
politinės tarybos pirmininkas Nikita
Belych, Valstybės Dūmos deputatas ir
Respublikonų partijos vienas pirmi
ninkų Vladimir Ryžkov, Nacionalbol
ševiku partijos (NBP)
vadovas
Eduard Limonov. politologas Sta-

EUROPA
BRIUSELIS
Didžiojo aštuoneto (G-8) šalys
ketvirtadienį savo pranešime paragi
no Iraną greičiau atsakyti į šešių di
džiųjų valstybių pateiktą pasiūlymą
dėl Tehran branduolinės programos.
Europos Sąjunga ir JAV pareikalavo,
kad Iranas duotų atsakymą „per ke
lias savaites, o ne mėnesius", kai
Tehran pareiškė paskelbsiąs savo
sprendimą tik po rugpjūčio 22 die
nos. Vakarai nori išgirsti jo atsakymą
iki Didžiojo aštuoneto susitikimo, ku
ris Sankt Peterburge vyks liepos 1516 dienomis. Rusija pasirašė siūlymų
paketą, bet drauge pritarė Irano tai
kaus atomo programai.
KIJEVAS
Ukrainos parlamentas kol kas
nerado kompromiso, kad galėtų pra
dėti dirbti, ir Aukščiausiosios Rados
deputatai tęs derybas penktadienį,
pranešė Socialistų partijos vadovas
Oleksandr Moroz. Jis sakė, jog ket
virtadienį prezidiumo ir Ukrainos
parlamento frakcijų įgaliotinių posė
dyje nepavyko susitarti, kad Regionų
partijos nariai pasitrauktų nuo tri
būnos ir balsavimo sistemos „Rada",
kurias laiko apsupę, neleisdami pra
dėti posėdžio.
PARYŽIUS
Prancūzijos ministras pirminin
kas Dominiąue de Villepin nesirengia
kelti savo kandidatūros į Prancūzijos
prezidento postą per 2007 metų rin
kimus ir ketina visą dėmesį sutelkti
vadovavimui vyriausybei. D. de Vil
lepin anksčiau buvo laikomas galimu
kandidatu į prezidento postą, bet
pastaruoju metu jo vyriausybę ištin
ka viena po kitos krizės, o jo paties
populiarumas nusmuko iki žemiau
sio lygio.

Tuo tarpu Japonija savo karių išvedi
mą iš JAV vadovaujamos koalicijos
Irake pradėjo praėjusią savaitę. C.
Tariceanu teigė, kad misija Irake
pernelyg brangiai atsieina šiai buvu
siai komunistinei valstybei, kuri ki
tais metais tikisi įstoti į Europos Są
jungą.

JAV
JUNGTINĖS TAUTOS
JT Saugumo Taryba kol kas ne
pritarė Rusijos parengtam oficialaus
pareiškimo dėl keturių šalies diplo
matų nužudymo Irake projektui, taip
pat prašymui paraginti Baghdad ir
koalicijos kariuomenę Irako sostinėje
griežčiau kontroliuoti, kaip užtikri
namas užsienio diplomatinių misijų
saugumas. JAV ir Didžioji Britanija
paprieštaravo kai kurioms Rusijos
pareiškimo dalims, pažymėdamos,
kad tekste smerkiama JAV vadovau
jama koalicijos kariuomenė, kurioje
yra 127,000 Amerikos ir 7,000 Brita
nijos kareivių.
WASHINGTON, DC
JAV Senatas pritarė investicinės
firmos „Goldman Sachs" generalinio
direktoriaus Henry Paulson paskyri
mui JAV iždo sekretoriumi. Prieš
balsavimą prezidento George W.
Bush nominuotas H. Paulson žadėjo
užtikrinti didesnį JAV ūkio kon
kurencingumą pasaulyje ir kartu su
telkti dėmesį į socialinės apsaugos ir
sveikatos sistemų reformas.

AZIJA
SHANGHAI
Garsus Shanghai turgus „Xiangyang", ypač populiarus tarp klasto
tes mėgstančių turistų, penktadieni
bus galutinai uždarytas, miestui sie
kiant pagerinti savo įvaizdį. Užsienio
prekybos pareigūnams pareiškus,
kad šis turgus yra aiškus autoriaus
teisių nepaisymo Kinijoje pavyzdys,
penktadienio naktį darbininkai su
naikins šimtus turgaus prekystalių.
Šis turgus viliojo užsienio turistus
įvairiomis klastotėmis daugiau kaip
šešerius metus. Čia buvo galima su
rasti „Levi's" džinsų už 8 dolerius,
„Ray-Ban" akinių nuo saulės už 10
JAV dolerių ar klastotų „Gucci" ran
kinių.

nislav Belkovskij, judėjimo „Darbo
Rusija" vadovas Viktor Anpilov, Vals
tybės Dūmos deputatas ir buvęs par
tijos vadovas Sergej Glazjev.
Konferencijos programoje taip
pat numatyta, kad kalbės „Jabloko"
vadovas Grigorij Javlinskij, bet, pa
sak G. Kasparov, jis pranešė, kad tik
BUKAREŠTAS
riausiai neateis.
Rumunija planuoja išvesti savo
Konferencijoje taip pat ketina !
dalyvauti buvęs prezidento patarėjas karius iš Irako iki šių metų pabaigos,
Andrėj Ilarionov, Maskvos Helsinkio ketvirtadienį pranešė ministras pir
grupės, draugijos „Memorialas", Ru mininkas Calin Tariceanu. Praneši
sijos judėjimo „Už žmogaus teises", mas dėl 890 Rumunijos karių pasiro
visuomeninių organizacijų NORD- dė po to, kai tą patį paskelbė Italija.
OST ir „Beslan balsas" atstovai. Iš
užsienio svečių patvirtino, kad daly
vaus konferencijoje, URM atstovai ir
JAY Didžiosios Britanijos, Italijos ir
Kanados ambasadoriai.
Pasak Rusijos piliečių kongreso
vieno pirmininkų Georgij Satarov, kol
kas konferencijos organizatoriai val
džios pasipriešinimo nejaučia, bet dėl
c^»
" Krovin u gabe r irras
visa ko nusprendė parengti atsarginį
renginio variantą, jeigu iškils netikė
' f % » įlaivj i visas oasauišc šalis
tų sunkumų dėl pagrindinės planuo
jamos renginio vietos.
K'OW, gaDePimes
„Mes sutinkame su Putin, kuris
'ėktuvj ; visas oasatrsc šalis
>
pareiškė po Beslan tragedijos, kad
Air
FrefgM
AutO
Rusijoje vyksta karas. Bet manome,
Automobili- pirkimas oe
kad šį karą paskelbė valdžia", — sakė
G. Satarov.
siLrt;mas visas c^sau '~ ša is
Tuo tarpu prezidento adminis
tracijos vadovo pavaduotojas VladisKroviniu pervežimas
lav Surkov pareiškė, kad vabtybės
visoje Amenkoje.
valdymo sistema Rusijoje, kuria su
kūrė prezidentas Vladimir Putin kaip
Small Packages
„valdžios vertikale . bus neilgaamžė
Smulkiu siuntiniu siuntimas bei
be ideologijos. V Surkov. atsakinga?
pristatymas į namus Lietuvoje. Latvijoje
Kremliuje už vidaus politika, retai
Estijoje. Baltarusijoje bei Ukrainoje
susitinka su žurnalistais. Šįkart jis
sake. kad nauja Rusijos ideologija
• 01 7S:h Av^ Bridgeview, II. «>'. -1'.»" Tel. 1 708 599-9680
:ur: tapti Europos vertybes, bot su
nacionaliniais ypatumais.
Fox. 1 708 599 9682 Tel. 1 800 775 7363
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DAINAVOME, DAINUOJAME, DAINUOSIME
PETRAS PETRUTIS
Saviškių ir nesaviškių nuomo
ne, Lietuva yra vadintina dainų ša
limi. Mes prieš daugiau kaip 16 me
tų ypač pagarsėjome savo dainuo
jančia revoliucija.
Man regis, kad mes, Amerikos
lietuviai, vis dėlto labiau mėgstame
šokius, o ne dainas. Taip norisi
teigti, turint omenyje mūsų tautinių
šokių ir dainų šventes. Tai taip pat
liudija nuo 7—osios iki 8—osios dainų
šventės susidariusi nelabai daininga
petrauka.
Netrukus Čikagą ir jos apylin
kes užplūs JAV, Kanadoje ir kitur
gyvenantys mūsiškiai. Iš Vilniaus,
Klaipėdos ir Londono atvykstantys
ne tik klausysis čionykščių lietuvių
dainuojamų dainų, bet ir patys įsi
jungs į šventės dainininkų eiles.
Amerikos lietuviams dainų
švenčių rengimas yra įsisenėjęs pa
protys. Ankstyvesnieji lietuviai imi
grantai, anot dainos — „išėję vandravot, sau laimės paieškot", su
sitelkdavo ir sutartinai dainuodavo
lietuviškas dainas. Jie taip pat su
kūrė ne vieną stiprų chorą.

Grįžtant \ praeitį, prisimintina
„dypukais" vadintų lietuvių pastan
gomis surengta pirmoji JAV ir Ka
nados lietuvių Dainų šventė. Toje
šventėje kartu reiškėsi ir mūsų
ankstyvesnieji išeiviai bei jų atžalos.
Nemažai jų buvo įsijungę į rengėjų,
dirigentų ir dainininkų gretas.
1956 m. liepos 1 d. Čikagoje su
rengta Pirmoji dainų šventė sulaukė
pelnyto pasisekimo ir teigiamo vi
suomenės įvertinimo. Prisimenu, tą
dieną Čikagos miestą „glostė" be
saikis karštis ir nepavydėtina oro
drėgmė. Coliseum salė, kurioje buvo
surengta dainų šventė, neturėjo
jokios vėsinimo sistemos, tad ir pub
lika, ir chorai išliejo nemažai pra
kaito. To pastato (salės) šiandien
nebėra nė žymės. Coliseum buvo
nugriautas, o jo vietoje dabar stovi
naujas, modernus pastatas.
Keičiasi miesto aplinka, keičia
si ir žmonės. Daugelis anksčiau
dainavusių jau nebedainuoja. Vieni
jų, išėję į Anapus, užleido savo vietas
kitiems, betgi 8-osios Dainų šventes
dainininkų ir net chorų tarpe dar
yra dainavusių Pirmojoje dainų
šventėje. Truputį pakeitus poeto pa-

Pirmosios JAV ir Kanados lietuvių dainų šventės (1956.07.01) vykdomasis
komitetas. Iš kairės sėdi: Elena Blandytė, Juzė Daužvardienė, A l k e Stephens,
Agnė jasaitytė; stovi: Vytautas Radžius, Juozas Kreivėnas, Albinas Dzirvonas ir
justas Kudirka.
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Maria gimnazijos lietuvaičių c h o r a s , dalyvavęs P i r m o j o j e dainų šventėje
Čikagoje. Vadovė — ses. Bernarda.

rašytus žodžius, galima pasakyti:
„tik gretos jų (chorų) yra praretusios
ir pasikeitę (dainininkų) veidai", bet
„širdis jauna" skatina dainuoti ir
dainuoti.
Nepamirštamas ir Pirmosios
dainų šventės proga paskelbtas
naujų dainų konkursas. Šventės
rengėjai samprotavo: „Kaip kitos
lietuvių meno šakos, taip ir mūsų
muzikos kūryba, palyginus, kad ir
su literatūrine kūryba, yra nepa
kankamai vertinama. Dainų šventės
komitetas padarė pradžią. Toliau
turėtų eiti kasmetinė lietuvių mu
zikų premija".
Malonu pastebėti, kad anuome
tinė užuomina tapo realybe. JAV
Lietuvių Bendruomenės Kultūros
taryba, Lietuvių fondo dėka, kasmet
įstengia nusipelniusiems paskirti
muzikos premiją.
Nederėtų pamiršti ir „Muzikos
žinių" žurnalo (1953 m., 4-ojo nume
rio) vedamojo žodžių: „Mes trokš
tame savo dainelių melodijomis
patys viešai pasigėrėti, mes norime,
galime ir turime jomis prieš pasaulį
pasididžiuoti. Jų žavinčios gaidos
užgaus ne tik susipratusių tėvynės

vaikų jautresnes širdžių stygas, bet
galbūt uždegs ir svetimų sirenų
suviliotųjų lietuvių sielose užgesusią
tėvynės meilės liepsnelę".
Nebūkime abejingi artėjančiai
Dainų šventei. Dalyvaukime ir nuo
širdžiais plojimais palydėkime „daina atsiliepusius" saviškius. Sutei
kime jiems visokeriopą paramą.
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SKELBIMAI
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kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th St,
Evergreen Park, IL 60805
Tel. 708-424-8654:773-581-8654

GREIT PARDUODA
fi-—i

First Landmark Realty

Bus. 773-590-0206
Ros. 708-425-7160

RIMAS
STANKUS
•
•
•
•
•

Čikagoje ar priemiesčiuose
Greitas ir sąžiningas patarnavimas
Nuosavybių įkainavimas veltui
Tarpininkaujame gaunant paskola
Pensininkams nuolaida

Skelbimų skyriau*
tel. 1~773-SS5~95O0

Need experienced sevvers, pressors,
a n d material c u t t i n g . Company may
sponsor qualified people.

Call ( 7 7 3 ) 5 4 5 - 0 9 9 0
Come t o 3500 N. Kostner Ave.
Chicago, IL 60641

Esthetician needed for Oak Park
Spa. Receptionist needed for Oak
Park, Downers Grove and Batavia.
Receptionist mušt speak English.
Call 70S

SOS

2696

AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
T22f
*•
••
H*»I motam
LENOER

Patarnaujam
THf UTMUAMIAK WO*LO-WIOC OAIIV

Darbui reikalingi dažytojai,
su darbo patirtimi.
Būtina turėti mašiną.
Pageidautina,
kad kalbėtų rusiškai.
Tel. 847-980-7887.

Namams Paskolos, Apdraudos Sąskaitos
MUTUAL FEDERAL SAVINGS

IŠNUOMOJA
IŠNUOMOJAMAS
2 miegamųjų butas New York, arti
prie Brooklyn College. Pusrūsyje,
pilnai išklotas kilimine danga.
Lietuviškai: 1-917-496-9079
Angliškai: 1-718-377-5873

SIŪLO DARBĄ

NEKILNOJAMASIS TURTAS

2 2 1 2 VVest C e r m a k R o a d , C h i c a g o , IL 6 0 6 0 8
(773) 847-7747
S t e p h e n M Oksas, President

Čikagos ir Apylinkių

Lietuviams

Daugiau

'***£&*

Kaip 100 Metu.
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S p o r t a s LIETUVOJE
•
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Lietuvos dviračių čempiono titulą
iškovojo D. Kairelis
Lietuvos dviračių plento čempio
nato vyrų grupines lenktynes sek
madienį Ignalinoje laimėjo Dainius
Kairelis, atstovaujantis „Amore &
Vita-McDonald's" komandai. Jis 155
km nuvažiavo per 3 vai. 59 min. 40
sek. ivid. greitis - 38,8 km/h) ir finišo
sprinte aplenkė Igną Konovalovą
(„VC La Pomme Marseille") bei Rai
mondą Rumšą („Parkpre-Guru-Selle
Italia").
„Trasa nebuvo labai sudėtinga,
tačiau sunkesnė nei praėjusių metų
čempionate. Buvau šiek tiek pavar
gęs po daugiadienių lenktynių Slovė
nijoje ir Ispanijoje bei kelionės į Lie
tuvą, todėl nesitikėjau laimėti. Ta
čiau man pavyko išsaugoti jėgų per
galingam finišui", - Eltos korespon
dentui sakė Lietuvos čempionas.
Bronzos medaliu turėjęs tenkin
tis R. Rumšas teigė, kad finiše jam
pritrūko jėgų: „Trasa man nebuvo
palanki. Bandžiau atitrūkti nuo

varžovų, tačiau vienam to padaryti
nepavyko. Likus 8 km iki finišo,
atitrukome kartu su D. Kaireliu ir L
Konovalovu, o laimėjo tas, kuris
išsaugojo daugiau jėgų finišo sprin
tui, - kalbėjo 2002 metų „Tour de
France" lenktynių prizininkas. Nesu nusiminęs, kad nelaimėjau.
Svarbiausia, kad apgyniau Lietuvos
čempiono titulą atskiro starto lenk
tynėse, kurioms labiau ruošiausi.
Manau, kad mano sportinė forma
nebloga ir esu pajėgus kautis".
R. Rumšas penktadienį atskiro
starto lenktynėse iškovojo aukso
medalį.
Ketvirtąją vietą užėmė Mindau
gas Gončaras, penktąją - Aivaras
Baranauskas, šeštąją - Vytautas
Kaupas, septintąją - D. Kairelio
komandos draugas Drąsutis Stun
džia, o aštuntąją - Andrius Buividas.
Visi šie dviratininkai nugalėtojui
pralaimėjo 51 sek.
Elta

leivytę (Vilniaus „Sietyno SM-DSK
Fortūna"), Editą Pučinskaitę („Nobili Rubinetterie") bei Modestą Vžesniauskaitę (FRW).
Beje, sidabro medalio laimėtoja
R. Leleivytė tapo jaunių (iki 18 me
tų) merginų įskaitos nugalėtoja.
Po 48 sek. finišo liniją kirto Dia
na Elmentaitė („Aušra Gruodis") ir
Agnė Bagdonavičiūtė („RSC De
Zuid westhoek").
Nugalėtojos titulą gynusi 20metė Inga Cilvinaitė („Aušra Gruo
dis") liko devinta. Ji nugalėtojai pra
laimėjo 1 min. 35 sek.
Iš viso lenktynėse dalyvavo 34
dviratininkės, iš jų 20 - jaunių.
Elta

Už tarptautinius pasiekimus
apdovanotos sportinių šokių poros
Pirmadienį Kūno kultūros ir
sporto departamente (KKSD) apdo
vanotos aukštas vietas tarptau
tinėse varžybose užėmusios sporti
nių šokių poros bei jų treneriai.
„Šokėjams, kaip ir visiems spor
tininkams, svarbūs ne tik sportiniai
pasiekimai ir užimtos aukštos vietos
varžybose, bet ir pripažinimas, kad
jų pastangos ir darbai yra vertinami.
Galime didžiuotis išties stipriais
sportininkais, kurie savo pasieki-

Edlta D a n i u i ir Arun»< Bi?oka'.

Stuburo ir skausmo ligos

Širdies ligos

JONAS V.PRUNSKIS, M D
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD
MAUNAK V. RANA, M D

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDCUDGAS-&RDES UGOS

Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

7722 S. Kedzie Ave.
Chlcago, IL 60652
Kab.tel. 773-471-3300

Elgin: 8 4 7 - 2 8 9 - 8 8 2 2
McHenry: 8 1 5 - 3 6 3 - 9 5 9 5
ElkCrove: 847-718-1212
www.illinoispain.com

D a n t ų gydytojai

Vidaus ligos

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL

EDMUNDAS V1Ž1NAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kaibame lietuviškai
6918 W Archer Ave. Sis. 5 r 6
Chicago, IL 60638

Tel. 773-229-9965

Tel. (708)598-8101
Vaiandos pagal susitarimą
EUGENE C. DECKEa DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS

Valandos pagai susitarimą

Lietuviams sutvarkys danbs už prieinamą kainą.
Susitarimui Kabėti angiškai arba lietuviškai.

Akių ligų specialistai

4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL
55 E. VVashington. Suite 2401,
Chicago, IL
Tel. 708-422-8260.

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

SKELBIMŲ SKYRIAUS
TEL 773-58S-9500

Lietuvoje pirmą kartą surengtos
keturių valandų automobilių lenktynės

Lietuvos dviračių čempione tapo
D. Žiliūtė
Lietuvos dviračių plento čem
pionato moterų grupines lenktynes
sekmadienį Ignalinoje laimėjo Diana
Žiliūtė, atstovaujanti Italijos ko
mandai „Safi-Pasta Žara". Ji 90 km
nuvažiavo per 2 vai. 30 min. 45 sek.
(vid. greitis - 35,82 km/h).
„Iki maždaug 60-ojo km kova
vyko tarp Lietuvos klubų dviratinin
kių. Tikrosios varžybos man prasi
dėjo, kai įvažiavome į kalnuotą rie
dutininkų trasą. Link finišo važia
vome keturiese. Apsidžiaugiau, kad
nė viena iš varžovių neatitrūko ir ga
lėjau įrodyti savo pranašumą finišo
sprinte", - Eltos korespondentui sakė
Lietuvos čempione tapusi D. Žiliūtė.
30-metė dviratininkė finišo
sprinte aplenkė 17-metę Rasą Le-
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mais tarptautinėse varžybose garsi
na Lietuvos vardą", - sakė Lietuvos
sportinių šokių federacijos (LSŠF)
prezidentas Gintaras Skorupskas.
KKSD generalinis direktorius
Algirdas Raslanas medaliais „Už
sporto pergales" apdovanojo Europos
klasikinių šokių vicečempionus
Kauno „Sūkurio" klubo atstovus
Arūną Bižoką it Editą Daniūtę,
Europos Sąjungos klasikinių šokių
čempionato nugalėtojus Donatą
Vėželį ir Liną Chatkevičiūtę bei bronzos
medalių laimėtojus Ju
lių Seniauską ir Ivetą
Paurytę (abi poros „Sūkurio" klubas). Ap
dovanojimai skirti ir ES
Lotynų Amerikos šokių
čempionams, Vilniaus
„Ratuto" klubo šokėi jams Andriui Kandeliui
ir Eglei VisockaiteiKandelis.
Nebuvo užmiršti ir
šokėjų treneriai - Jūratė
ir Česlovas Norvaišos
(„Sūkurys") bei Aušrele
ir Virginijus Visockai
Eltos nuotr. („Ratuto").

Pirmą kartą Lietuvoje surengtas persvara nekėlė abejonių per abu va
keturių valandų žiedines automo žiavimus, tad Andžejus savo tau
bilių lenktynes dėl „Kauno grūdų" pyklę Kačerginėje papildė 50 taškų.
taurės sekmadieni laimėjo „Tanagra
Taip p a t įtikinamai Lietuvos
Racing Team" komanda. Jos atstovai atstovas laimėjo ir pirmojo bei antro
Andžejus Dzikevičius ir Dalius jo etapų varžybas, anksčiau vyku
Steponavičius su specialiai tokio tipo sias Rygoje bei Pernu. Tad per trijų
lenktynėms parengtu prototipu „Ra- etapų lenktynes A Dzikevičius ne
dical SR-3" per 4 vai. nuvažiavo 164 prarado nė taško ir dabar jo sąs
Kačerginės „Nemuno žiedo" trasos kaitoje 150 taškų.
ratus, sudarančius 549,4 kilometro
Pirmajame šios klasės važiavi
atstumą.
me antras finišo liniją su „BMW
Antrąją vietą užėmė „Snaigės- 316" kirto Andrius Pikelis, o trečias
Kautros" trio - Egidijus Dapšas bei su „Honda Civic" finišavo Rimantas
broliai Nemunas ir Nerijus Dagiliai, Blažulionis. Antrajame važiavime
vairavę galingą „Porsche Carrera šie lenktynininkai pasikeitė priz
996". Jie nuo nugalėtojų atsiliko vos inėmis vietomis, todėl abu Kačer
vienu ratu.
ginėje iškovojo po 36 taškus.
Trečioje vietoje - „Juta-Statoil"
„Super 2000" klasėje rungty
komanda, kuriai atstovavo ^fytautas niaujančių žiedininkų lenktynėse
Švedas, Jonas Gelžinis, Kastytis varžėsi tik mūsų kaimynai latviai ir
Stankaitis ir Arūnas Bartusevičius. estai. Abiejuose važiavimuose sėkmė
Šie lenktynininkai su „Audi A4" lydėjo „Opel Astra" vairavusį latvį
nuvažiavo 155 ratus. Vienu ratu nuo Arnį Jurševskį. Ant antrojo nugalė
jų atsiliko šių varžybų iniciatoriai - tojų pakylos laiptelio užkopė dar
„Kauno grūdų" komandos atstovai vienas latvis Juris Sprudė, vairavęs
Aurelijus Simaška, Linas Adoma „Honda Civic". Trečioji vieta atiteko
vičius, Andrius Krasnickas ir ben Estijos lenktynininkui Raimo Kulli
drovės generalinis direktorius Taut su „Škoda Octavia".
vydas Barstys. Jie vairavo „Audi
„Super 1600" klasėje dvi pir
RS4" automobilį.
mąsias vietas užėmė lietuviai. Per
„Kauno grūdų" taurės varžybo galę šventė Dovilas Čiutelė su „Lada
se, kurių prizų fondą sudarė 10 VFTS'. Antras finišo liniją kirto
tūkst. litų, dalyvavo dešimt koman Mindaugas Neliubšys, vairavęs
dų.
„Honda Civic", o trečioji vieta
Prieš šias lenktynes „Nemuno atiteko latviui Lauriui Vidžiui, kuris
žiedo" trasoje vyko tarptautinės vairavo trečios kartos „Volkswagen
Šiaurės Europos šalių (NEZ) ir Golf.
Lietuvos automobilių žiedinių lenk
„Formula Baltic" klasėje nu
tynių čempionatų trečiųjų etapų galėjo estas Erko Vallbaum. Jis tapo
varžybos.
vienvaldžiu čempionato lyderiu.
„Baltic GT" automobilių klasės Antrąją ir trečiąją vietas užėmė taip
varžybas įtikinamai laimėjo 19- pat estai - Raivo Tamm ir Kristo
metis vilnietis A. Dzikevičius, pernai Ebras.
dalyvavęs Vokietijoje „Formula
BMW ADAC" serijos lenktynėse. Jo
Elta

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą

THE L I T H U A N I A N W O R L D - W I D E
„DRAUGAS

informuoja, „DRAUGAS" formuoja;

„ D R A U G A S " : išeivijos I r L i e t u v o s j u n g t i s ;
„ D R A U G A S " lietuvybės švyturys i r sargas!

www.d:r augąs, org

DAILY
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LIETUVIU D A I N Ų ŠVENTĖS
Antroji dainų šventė įvyko 1961 m.,
trečioji - 1966 m., ketvirtoji - 1971
m. Jos visos vyko Čikagoje.
Tik penktoji — jau po 6 metų
Netrukus, liepos 2 d. gėrėsimės pertraukos — 1978 m. — įvyko To
VIII JAV ir Kanados lietuvių švente ronto mieste, Kanadoje (ši šventė su
Čikagoje. Po 15 metų pertraukos vėl traukė daugiausia dainininkų —
rinksis choristai iš S. Amerikos že 1,400 choristų, 51 chorą).
Šeštoji šventė suorganizuota
myno (bus svečių ir iš Lietuvos) tęs
ti gražią tradiciją, kuri buvo pradėta 1983 m. Čikagoje, o septintoji, po 8
metų pertraukos, 1991 m. taip pat
prieš 50 metų.
Skaitytojų tarpe jau gal nėra Čikagoje. Aštuntos šventės reikėjo
daug mūsų tautiečių, kurie turėjo laukti net 15 m. ir gerai, kad jau jau
laimės girdėti pirmosios tokios šven nesnės kartos rengėjai ėmėsi inicia
tės programą Čikagos Koliziejuje tyvos ją suruošti.
1956 m. Buvo liepos 1 d., lauke tą
dieną termometras rodė 100 laipsnių
Į praeitį pažvelgus
pagal Faranheit. Karšta buvo ir sa
lėje, į kurią susirinko net 9,000 klau
Šių eilučių autoriui teko pri
sytojų (visi bilietai buvo išparduoti), klausyti pirmosios šventės spaudos
nes ten nebuvo dirbtinio vėsinimo.
ir propagandos komisijai. Prieš ma
Tačiau Šios šventės nuotaika, no akis yra nuotrauka iš „Draugo"
nežiūrint rekordinio karščio, buvo dienraščio (panaši buvo įdėta ir
pakili, nes dar ne taip seniai iš pa šventės programiniame leidinyje),
bėgėlių stovyklų suvažiavę tautie kurioje matomi komisijos nariai:
čiai, kartu su vietiniais lietuviais, kun. dr. Juozas Pninskis, Vladas
pajėgė suruošti milžinišką renginį. Į Butėnas, Nora Gugienė, Albinas Va
šventę suvažiavo 34 chorai ir apie lentinas, dr. Jonas Paplėnas, Ed
1,200 choristų (tiek jų buvo užsire vardas Šulaitis (beje, 5 iš jų jau
senokai iškeliavo Amžinybėn, ir tik
gistravę).
Ši pasisekusi šventė (ji, be to, šių eilučių autorius dar darbuojasi
buvo pelninga), skatino kas pen spaudoje).
Po nuotrauka pažymėta, kad
kerius metus rengti dainų šventes.
Pirmąją JAV ir Kanados
lietuvių dainų šventę
prisimenant

Pirmosios dainų šventės komiteto
generalinis sekretorius
Juozas Kreivėnas

trūksta: Prano Alšėno, Stasio Dau
nio, Vytauto Kastyčio, Vaclovo Klei
zos, Jono Leono, Vytauto Meškaus
ko, Stasio Piežos, Miko Vaidilos,
Prano Zarankos. Ir iš šios grupės
dauguma (išskyrus 2) jau išėjo Am
žino poilsio.
Faktai rodo, kad per tuos 40
metų daug kas pasikeitė — ne vien
tik spaudos žmonių, bet ir muzikų,
dainininkų bei žiūrovų tarpe. Tad
nereikia stebėtis, kad tarp 1991-jų
ir šių metų šventės turėjo praeiti 15
metų. Per tą laikotarpį nemažai dai
nininkų, o taip pat ir didelis būrys
galimų klausytojų, kurie užims Am
žinybėn iškeliavusiųjų vietas, atvy
ko iš Lietuvos.
Muz. Juozo Kreivėno
nuopelnai

1983 m. dainų šventės solistai (iš kairės A. Pakalniškytė, A. Grigas, R. Mastienė
su muziku F. Strolia (dešinėje).
jono Kuprio nuotr.

Kaip daugiausiai 1956-jų metų
dainų šventei nusipelniusį žmogų
recenzentas „Aidų" žurnale — komp.
VI. Jakubėnas išskiria Cicero lietu
vių telkinyje gyvenusį muz. J. Krei
vėną, kuris tuo metu buvo „Muzikos
žinių" redaktorius ir Kultūros fondo
pirmininkas, bei dėstė Cicero lit. mo
kykloje, atliko daug kitų darbų.
Jo pareiga buvo repertuaro kny

gutės parengimas ir JDainų šventės
vadovo" redagavimas. Jo namai,
bent pradžioje, buvo pagrindinė Pir
mosios dainų šventės ruošimo vieta
Oficialus šventės rengėjas — Či
kagos Lietuvių Bendruomenės apy
garda. Rengimo komitetui sutiko
pirmininkauti senosios kartos chor
vedė Alice Stephens-Steponavičienė
(ji vadovavo moterų chorui), o jai tal
kino Juzė Daužvardienė (vėliau —
Lietuvos garbės konsule Čikagoje).
Taip pat pagrindiniame komitete
dirbo: J. Kudirka, V. Radžius, V. Bu
tėnas, J. Paštukas, A. Dzirvonas, A.
Jasaitytė ir kiti. Repertuaro komisi
jai vadovavo komp. VI. Jakubėnas.
Visa dainų šventės programa
buvo suskirstyta į 4 dalis — masinio
choro, rinktinio mišraus choro, mo
terų ir vyrų grupes. Pirmasis šven
tės programoje dirigavo J. Žilevičius,
po jo S. Sodeika, A. Stephens- Ste
ponavičienė, sesuo vienuolė Bernar
da (ji buvo dainų šventės dainos kon
kurso laimėtoja), Br. Budriūnas, VI.
Baltrušaitis, A. Mikulskis, K Stepo
navičius.
Kaip rašė minėtas „Aidų" žurna
lo recenzentas komp. VI. Jakubėnas,
„dainų šventė pavyko, programa bu
vo išmokta rūpestingai, masinio cho
ro dainos skambėjo gryna intonacija,
nevisuomet girdima mūsų chorų
koncertuose. Per visą programą ne
pasitaikė nė vieno jaučiamo detona
vimo". Taip kalbėjo apie kūrinių
atlikimą Pirmojoje dainų šventėje
šis muzikos specialistas.
Daug vandens nutekėjo nuo tų
dienų iki šių metų liepos 2 d. pasiro
dymo „Pavillion" salėje Čikagoje.
Nors salė gerokai mažesnė nei Koli
ziejus (beje, jau nugriautas), tačiau
reikia manyti, kad ir šiemet visos
vietos bus užpildytos.
Didesnis susidomėjimas šia
švente neabejotinai paskatintų ruoš
ti ir kitas panašias šventes, nelau
kiant 15 metų. Išeivijos tautiniam
nusiteikimui dainų bei tautinių
šokių šventės yra būtinas dalykas.
Palaikykime šią mintį visi, kas tik
galime!
Edvardas Šulaitis

JAV MENININKĖS DOVANA
KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETUI
JAV gyvenanti dailininkė Magdalena Birutė Stankūnienė Kauno
technologijos universitetui (KTU)
padovanojo 57 savo darbus. Vienas

Magdalena Stankūnienė

iš tikslų, kuris paskatino menininkę
paveikslų kolekciją paaukoti akademinei bendruomenei — siekis, kad
jos kūriniai nuolat būtų arčiau jau
nimo. „Muziejuose reikia palaukti,
kol bus eksponuojami kūriniai, o
universitete juos bus galima matyti
kasdien. Džiaugiuosi, kad galiu per
duoti juos tai įstaigai, kuri to verta",
- persakė M. B. Stankūnienės žo
džius dailės kritikė, Lietuvos daili
ninkų sąjungos narė Vida Mažrimienė, kuri rūpinosi kolekcijos per
davimu mūsų universitetui.
Menininkės darbai puoš ne tik
KTU centrinius rūmus, tačiau pas
klis po visą universitetą. Jais bus
galima pasigėrėti KTU bibliotekose,
Informacinių technologijų plėtros
institute, fakultetuose. „Džiaugiuosi,
kad išeivijos dailininkės kūryba per
žengė muziejų sienas", - teigė V.
Mažrimienė, parašiusi knygą apie
M. B. Stankūnienę ir du knygos eg
zempliorius padovanojusi KTU.
Kūrinių perdavimo universitetui
renginyje menotyrininkė trumpai

supažindino su dai
lininkės gyvenimu.
Paminėjo, kad ji yra
patyrusi ne vieną
skaudų smūgį, jos
artimų žmonių kapai
išblaškyti po visą pa
saulį. Bėgdama nuo
sovietų represijų ir
apsigyvenusi Vokie
tijoje, dailininkė ne
teko savo šešerių me
tų sūnelio, vėliau, ga
vusi galimybę po ilgo
laiko apsilankyti Lie
tuvoje, čia palaidojo
vyrą. Nepaisant tra
giškų likimo smū
gių, dailininkės pa
veikslai žavi ryškio
mis spalvomis, opti
mistinėmis nuotai
Magdalenos Stankūnienės darbas
komis. Meno kritikė
pabrėžė, kad M. B.
Stankūnienė savo darbus yra eks tuose. „Aš esu pasaulio žmogus", ponavusi JAV, Kanadoje, Austra įsitikinusi menininkė.
Ligita Zailskaitė
lijoje bei įvairiuose Lietuvos mies-
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At A
Daktaras
VYTAUTAS UŽGIRIS
Staiga mirė 2006 m. birželio 25 d. Kaune.
Gimė 1931 metais Pužiškiuose, Tauragės apskrityje. 1944
metais kartu su šeima pasitraukė į Vokietiją. Į Ameriką atvyko
1950 metais.
A.a. Vytautas buvo Medicinos ir Fiziologijos daktaras. Iki
1986 m. dirbo Harvard School of Public Health, kaip ty
rinėtojas. Taip pat jis padėjo redaguoti P. Čepėno knygą
„Naujųjų laikų Lietuvos istorija", pabaigdamas antrą tomą auto
riui mirus.
Gyveno VVorcester, Massachusetts ir Lietuvoje, Kaune.
Giliame liūdesyje liko Amerikoje: brolis Šarūnas Užgiris,
žmona Audronė ir vaikai: Arėjas su šeima, Vaidas su šeima,
Aidė ir Karolis; brolis Egidijus, žmona Irena ir vaikai: Rimas su
žmona ir Paulius su žmona; sesuo Otilija Barkauskienė, vyras
Gintaras ir vaikai: Ramunė, Kęstutis, Rima ir Darius; a. a. se
sers Birutės Jasaitienės vaikai J ū r a t ė Budrienė, Aušra Petry su
šeima ir Algis Jasaitis; motinos sesuo Bronė Kėželienė; pusbro
lis Algis Kėželis, žmona Elena, vaikai Žibutė ir Robertas. Lietu
voje liko pusseserės: Giedrė Aukštakienė, Alė Bučienė, Grasilda
Baliukienė, Aldona Punienė Gaižiūnienė, Dangira Papievienė;
pusbroliai: Jonas Dalbokas, Gintaras ir Feliksas Zaleckiai, Eligijus Morkūnas su žmona Dora, artima draugė Elena Černienė
bei kiti artimieji.
A.a. Vytautas bus pašarvotas Kauno Nekalto Prasidėjimo
koplyčioje pirmadienį ir palaidotas antradienį, liepos 4 d. Petra
šiūnų kapinėse, kur palaidota žmona a.a. Ina Čepėnaitė Užgirienė.

Būdviečių vid. mokyklos mokiniai krantinėje prie Baltijos juros — tolumoje
matyti laivas „Karžygys".
Džiaugiamės, kad Karaliaučiaus
krašto lietuviukams kasmet galime
organizuoti ekskursijas. Ekskursijų
metu mokiniai patiria naujų įspū
džių, plečiasi jų akiratis, daug pa
mato ir sužino. Tai skatina norą mo
kytis lietuvių kalbos, daugiau su
žinoti apie Lietuvą. Už tai nuošir
džiai dėkojame MLLD.
Šiemet lietuvių kalbos besimo
kantys mokiniai plačiau susipažino
su Karaliaučiumi, jo istorija, Įsručiu,
įžymiais žmonėmis, kilusiais iš šio
krašto.
Pernai Karaliaučius atšventė
garbingą 750 metų jubiliejų. Tai
miestas prie Priegliaus upės, buvusi
Rytų Prūsijos sostinė, Mažosios
Lietuvos kultūros centras.
Ne kartą miestą puolė kryžiuo
čiai. 13 a. jie sudegino buvusią pilį,
pasistatė medinę, o vėliau — mū
rinę. Kryžiuočiams į talką atėjo Če
kijos karalius Otakaras II. Jo garbei
pilis buvo pavadinta Karaliaus kal
nu, o jos įkūrimo metai — 1255—ieji
— laikomi Karaliaučiaus įkūrimo
metais.
15 amžiuje Ordinas perkėlė savo
sostinę iš Marienburgo į Kara
liaučių. Pilis tapo hercogo dvaru, joje
buvo karūnuojami Prūsijos karaliai,
įšventinami evangelikų kunigai. To
je pilyje buvo įšventintas Pilypas
Ruigys ir Kristijonas Donelaitis.
Pilyje veikė turtinga biblioteka,
Prūsijos muziejus.

Karaliaučius buvo lituanistikos
centras. 1542 m. buvo įsteigta aukš
toji mokykla, vėliau perorganizuota į
universitetą. 1544 m. universitetas
buvo iškilmingai atidarytas. 1718
jame įsteigtas lietuvių kalbos semi
naras.
Universitete mokėsi daug įžy
mių visuomenės veikėjų: 1-osios
lietuviškos knygos autorius M. Maž
vydas, kunigas ir poetas K. Do
nelaitis, rektoriaus pareigas ėjo I.
Kantas. Jame mokėsi L. Rėza, kūręs
eiles, rinkęs liaudies dainas, išvertęs
į vokiečių kalbą ir išleidęs K.
Donelaičio „Metus". Universitete
studijavo F. Kuršaitis, gramatikos ir
žodyno autorius, laikraščio leidėjas,
kalbininkas F. Neselmanas.
Karo metais Karaliaučius labai
nukentėjo: buvo sugriauta 70 proc.
pastatų, šturmo metu žuvo 25,000
miesto gyventojų. Gaila, kad iki
mūsų dienų neišliko garsioji Kara
liaučiaus pilis.
Šiuo metu Karaliaučiuje gyvena
apie 3,000 lietuvių, o visoje srityje —
14,000 lietuvių, t.y. 1.5 proc. visų
gyventojų.
Ruošiantis miesto jubiliejui vie
na Karaliaučiaus aikštė pavadinta
Lietuvių aikšte. Joje iškilo skulpto
riaus A. Sakalausko paminklas L.
Rėzai, Karaliaučiaus universiteto
profesoriui, rektoriui, lietuvių kal
bos seminaro direktoriui.
E. A. Bukontienė

Būdviečiu vid mokyklos mokiniai su lietuviu kalbos mokytoja Ksavera Būtau
tiene prie Pasaulinio okeano povandeninio laivo
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Nuliūdę artimieji

RETAS, BET ĮDOMUS
ŽURNALAS
Tarp sportui skirtų leidinių žur
nalas „Olimpinė panorama" (OP), be
abejo, tiek vardu, tiek ir savo me
džiaga užima pirmą vietą. Tik gaila,
kad jis retai išeina — tik 4 numeriai
per metus.
Čikagą neseniai pasiekusiame
2006 m. antrame numeryje 64 pus
lapiuose randame daug aktualios
vaizdinės ir žodinės medžiagos. Žur
nalo viršelyje matome Lietuvoje vie
šėjusį Tarptautinio olimpinio komi
teto prezidentą dr. Jacąues Rogge,
kuriam Lietuvos Respublikos prezi
dentas įteikia ordino „Už nuopelnus
Lietuvai" Didįjį Kryžių.
Apie šio žymiojo svečio iš Briu
selio vizitą žurnale kalba ir Lietuvos
tautinio olimpinio komiteto prezi
dentas Artūras Poviliūnas, kuris
sako, jog šis dviejų dienų apsilanky
mas labai svarbus ne tik olimpiniam
komitetui, bet ir visam šalies spor
tui.
Žurnale taip pat išspausdintos
svečio kalbos, pasakytos Lietuvos
Kūno kultūros akademijoje, Vilniaus
universiteto garbės doktorato sutei
kimo proga, Prezidentūroje per
apdovanojimo ceremoniją ir per iš
kilmingą vakarienę jo garbei. Be to,
yra ir pasikalbėjimas su Jacąues
Rogge.
Žurnalo puslapiuose diskutuoja
mas liūdnas lietuvių atletų pasirody
mas XX Turino žiemos žaidynėse.
Kaip žinome, po 4 metų tokio pobū
džio renginys vyks Vancouver, Ka
nadoje, tad tai aprašantis rašinys ir
pavadintas „Ar Vankuveryje mūsiš
kiai bus stipresni?"
Yra rašoma apie Lietuvos bad-
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mintonininkus, sporto šaką (dabar
jau olimpinę), kuri Lietuvoje dar
nėra populiari. Įdomus rašinys apie
automobilių sporto šakos entuziastą
Saulių Girdauską, kuris dabar yra
tapęs LR Seimo nariu, dirba Eko
nomikos komitete bei Jaunimo ir
sporto reikalų komisijos pavaduoto
ju.
Žurnalistė Milda Dainiūtė (Ma
rytė Marcinkevičiūtė) rašo apie LR
prezidentą Valdą Adamkų, kuris ją
(60-jo gimtadienio proga) bei LTOK
prez. A. Poviliūną buvo pasikvietęs į
Prezidentūrą pietų.
Šioje OP yra aprašymai apie
du pasaulio žurnalistų kongresus:
Dublin (Airija) ir Doha (Katare).
Apie tai rašo LSŽF gen. sekretorius
Gintaras Nenartavičius, kuris pažy
mi, jog tarptautinėje žurnalistų
draugijoje lietuvaitė Laima Janušo
nytė eina viceprezidentės pareigas.
Žurnale yra nemažai trumpes
nių aprašymų, skirtų Kūno kultūros
ir sporto departamento kronikai.
Sporto žurnalistas ir kolekcionie
rius dail. Vytautas Gudelis pažymi
„Sporto" laikraščio 50-jį jubiliejų.
Numeris, kaip paprastai, gau
siai iliustruotas spalvotomis nuo
traukomis. Žurnalą sumaniai reda
guoja Bronius Čekanauskas. Redak
cijos adresas: Olimpiečių g. 15,
09200 Vilnius, Lietuva. Nei žurnalo
pavienio numerio kaina, nei prenu
meratos sąlygos nėra pažymėtos,
bet, rašant anksčiau minėtu adresu,
be abejo, galima sužinoti. Beje, čia
aprašytas numeris yra keturioliktas
iš eilės.
Edvardas Šulaitis
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APYLINKĖSE
• J A V LB Kultūros taryba pra
neša, kad sudarytas komitetas žur
nalistų premijai skirti. Komitetą
sudaro: Algimantas Gečys (pirmi
ninkas), Dalia Jakienė-ir Vytautas
Volertas (nariai). Žurnalistų premi
jai kandidatus iš JAV gyvenančių
tarpo prašome siųsti pirm. A. Gečiui
adresu: 1357 Gantt Dr., Huntington
Valley, PA 19006-2731.
• Č i k a g o s Anglijos lietuvių klu
bo susirinkimas įvyks birželio 29 d.,
ketvirtadienį, 1 vai. p.p. šaulių na
muose, 2417 W. 43 gatvė. Kviečiame
visus narius gausiai dalyvauti.
•ALRK Moterų sąjungos 3 kuo
pos susirinkimas įvyks šių metų lie
pos 1 d., šeštadienį, 3 vai. p.p. Švč.
Mergelės Marijos Gimimo parapijos
salėje. Bus aptariami svarbūs klau
simai. Prašome visas nares dalyvauti.
• L i e t u v i u dainų šventės proga
Čikagos lietuvių filatelistų draugija
„Lietuva/Lithuania" paruošė proginį
voką, pažymintį, kad dainų šventė
vyksta jubiliejiniais 755-ais metais
nuo Romos katalikų krikšto priėmi
mo ikar. Mindaugas 1251 m.) ir kad
šiais metais švenčiamas 80 metų
Lietuvos Bažnytinės Provincijos at
kūrimo jubiliejus. Draugijos pastan
gomis vokai bus antspauduojami
specialiu JAV išleistu antspaudu.

skirtu 755 buvimo katalikų šeimoje
metinėms. Visa tai atlikta inž. A.
Kunčo-Žemaitaičio pastangomis. Vo
ką bus galima įsigyti šventės metu,
liepos 2 d. Draugija siūlo šių jubi
liejų proga suprojektuoti savo vokus,
kuriuos ateityje numatoma prista
tyti žurnale „Lietuva".
• L i e p o s 3 d. (kitą dieną po Dai
nų šventės) Jaunimo centre, 5600 S.
Claremont Ave., Chicago, įvyks
Šiaurės Amerikos Lietuvių muzikos
sąjungos suvažiavimas. 10 vai. r. šv.
Mišias už mirusius sąjungos narius
jėzuitų koplyčioje atnašaus kun. An
tanas Gražulis, SJ, giedos kompozi
toriaus Leonido Abario vadovauja
mas Vilniaus jėzuitų gimnazijos cho
ras. Dalyvauti pamaldose maloniai
kviečiame Čikagos lietuvių visuo
menę. Taip pat prašome dar neuž
siregistravusius sąjungos narius pa
skambinti Faustui Stroliai tel. 708687-1430..
• B a l z e k o lietuvių kultūros mu
ziejaus bibliotekos Genealogijos sky
rius liepos 14 d. 7 vai. v. maloniai
kviečia pasiklausyti Genealogijos
bendrijos įkūrėjo ir direktoriaus
prof. Oleg Perzashkevich iš Minsko
(Baltarusija; paskaitos. Muziejaus
adresas: 6500 S. Pulaski Rd., Čika
ga. Tel. pasiteiravimui 773-5826500.

[ Pasaulio Lietuvių Dainų šventę
autobusai išvyksta:
Liepos 2 d. 12:30 vai. p.p. iš Marąuette Park parapijos kiemo (Nativity
BVM Church, 6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL). Tel. pasiteiravimui:
773-476-2655 (B. Podienė).
Liepos 2 d. 12:15 vai. p.p. iš Pasaulio lietuvių centro, 14911 127th
Street, Lemont. Tel. pasiteiravimui: 630-968-0184 (R. Kronas).
Cicero LB apylinkės pirmininkas Mindaugas Baukus organizuoja au
tobusą į dainų šventę. Norintieji važiuoti autobusu, prašomi nedelsiant
skambinti pirm. M. Baukui tel. 708-863-9849.

Daugelis vaikų vasarą vyksta svečiuotis i Lietuvą, o štai Rapolas ir Guoda
Šerkšnai atvyko į svečius pas senelius iš Lietuvos. Rapolas svečiuosis penkias
savaites. Dienomis jis eina į Ziono parapijoje esančią vasaros stovyklą, kurio
je jam labai patinka.
„
Laimos Apanavičienės nuotr.

Vilniaus jėzuitų gimnazijos choras
(vadovas Leonidas Abaris)
rengia padėkos koncertus
(įėjimas į koncertus nemokamas)

Birželio 30 d., penktadienį, 8 vai. r. choras giedos šv. Mišiose Palai
mintojo Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th Street, Lemont.
Liepos 2 d., sekmadieni, 9 vai. r. — giedos Dainų šventės šv. Mišiose
Sheraton Hotel and Towers, Čikagoje ir 11 vai. r. šv. Mišiose Holy name —
katedroje.
Liepos 5 d., trečiadienį, 7 vai. v. choras koncertuos jaunučiams atei
tininkams Dainavos stovykloje.
Liepos 6 d., ketvirtadienį, 9 vai. r. giedos šv. Mišiose Dievo Apvaizdos
bažnyčioje Southfield, ML, o 5 vai. v. — Latvių Garezers gimnazijos stovyk
lautojams, Tree Rivers, MI.
Liepos 7 d., penktadienį, 2 vai. p.p. atsisveikinimo koncertas. Choras
giedos šv. Mišiose tėvų jėzuitų koplyčioje, 5600 S. Claremont, Chicago.
Visus maloniai kviečiame pasiklausyti jaunųjų dainininkų.

Pagalbos kreipiasi Jūsų kraštiečiai iš Lietuvos. Esame advokatų konto
ra, kuri padeda spręsti žmonėms įvairias gyvenimiškas situacijas ir iškilu
sias problemas, tačiau vieno pavedimo atveju (neužbaigtas nuosavybės tei
sių įregistravimas) negalėsime išsiversti be Jūsų pagalbos (tikimės, kad Jūs
ją mums galite suteikti).
Romas Pliaskis, gimęs 1967 m. liepos 6 d., 1993 m. pirkimo/pardavimo
sutartimi pardavė sodą pilietei, tačiau pastaroji neįregistravo sutarties re
gistre. Dėl to šiuo metu yra iškilę teisiniai sunkumai. Jiems išspręsti mums
būtina susisiekti su Romu Pliaskiu.
Kiek mums žinoma, jis 2003 m. gruodžio mėnesį išvyko į JAV, kur iki
šiol gyvena kartu su savo šeima - žmona Ilona Pliaskiene, gim. 1967 m. rug
pjūčio 14 d. ir sūnumi Edgaru Pliaskiu, gim. 1991 m. vasario 26 d.
Tikimės, kad R. ir I. Pliaskiai yra palikę pėdsaką lietuvių bendruome
nėje. Todėl kreipiamės per spaudą į Jus ir prašome padėti surasti R. Pliaskį,
be kurio pagalbos neįmanoma užbaigti teisinių procedūrų.
Kiek mums žinoma, Pliaskiu šeima turėtų gyventi Connecticut valstijo
je, New Heaven apylinkėje.
Iš anksto dėkojame už pagalbą.
*

jAvLietuvių

Bendruomenės
KULTŪROS TARYBA
Llthuanian - American Community

Pranešimas
Viena iš išeivijos kultūrinio pa
sireiškimo formų yra vykstančios LB
Kultūros tarybos Premijų šventės.
Šiais metais lapkričio 12 d. 24-tą
kartą bus pagerbti premijų laureatai
— kultūrininkai, kurie aukoja savo
jėgas kūrybai. Pagal priimtas gaires
bus skiriamos šešios premijos: dai
lininko, muziko, žurnalisto, teatralo,
radijo valandėlės darbuotojo ir tau
tinių šokių mokytojo. Premijų mece
natas — Lietuvių fondas.
Pirmininkauti ir sudaryti premi
javimo komitetus sutiko šie asme
nys: dailininko — Laima Apanavičienė, muzikos — Loreta Venelauskiene. žurnalisto — Aleirr.anta? Ge

čys, teatralo — Julija Dantienė, ra
dijo — JAV LB Kultūros taryba ir
tautinių šokių mokytojo — Tautinių
šokių institutas.
Premijoms kandidatus iš JAV
gyvenančių tarpo siūlo lietuvių vi
suomenė. Pasirašytame laiške su
siuntėjo adresu siunčiama kandida
to vardas, pavardė, adresas, telefo
nas ir trumpai raštu apibūdinama
siūlomo kandidato — asmens veikla.
Pasiūlymus siųsti LB Kultūros
tarybai, 2841 Denton Ct, Westchester, IL 60154, iki rugsėjo 1 d
Marija Remienė
JAV LB Kultūros tarybos
pirmininke

Remigijus Rinkevičius
advokatų Aurimo Mieželaičio ir Kęstučio Rudzikos kontora
K Kalinausko g. 9/7, Vilnius
tel. +370 5 2121450, fax + 370 5 2121535

sekmadienį, liepos 23 d.
Nek Pr. Marijos Seserų
vienuolyno sodyboje

PUTNAM, Connecticut

METINIS PIKNIKAS
Lietuvių Susitikimo Šventė
11:00 Koncelebruotos Šv. MIŠIOS
- Pagrindinis celebrantas:
Prelatas Edmundas J. Putrimas

12:00 VAIŠĖS, užsiėmimai, sportas
3:00 Neringos stovyklautojų PROGRAMA
4:00 Didžiųjų dovanų TRAUKIMAS
Atvykite pabendrauti ir pasidžiaugti pasikvieskite ir savo draugus!

