
THE LITHUANIAN VVORLD-WIDE DAILY 
Kaina 50 c. KETVIRTADIENIS - THURSDAY, RUGPJŪČIO - AUGUST 10, 2006 Vol. XCVII Nr. 153 

Socialliberalai [tariami pasipelnę iš lošimo namų 

Keistas socialliberalų rėmimo aplinkybes tirs speciali komisija. 

Vilnius, rugpjūčio 9 d. (BNS) — kimus šiai partijai skyrė dešimtis 
Iš valdančiosios koalicijos pasitrau- tūkstančių litų. 
kusios Naujosios sąjungos (sociallibe- Buvusio Seimo pirmininko Ar-
ralų) atstovai galėjo proteguoti vieną turo Paulausko vadovaujamiems so-
lošimų firmą už tai, kad ji per rin- cialliberalams teks aiškintis dėl gali

mo palankumo savo finansiniams rė
mėjams. 

Darbo grupė, kurią antradienį 
sudarė Vyriausioji rinkimų komisija 
(VRK), turės išnagrinėti Valstybinės 
lošimų priežiūros komisijos nario 
Petro Naviko skundą, trečiadienį 
praneša dienraščiai „Lietuvos rytas", 
„Verslo žinios", „Kauno diena". 

Šio pareigūno teigimu, buvusio 
Seimo pirmininko A. Paulausko į šią 
komisiją paskirti du socialliberalai 
kelis kartus balsavo už lošimus orga
nizuojančiai bendrovei „Olympic Ca-
sino Group Baltija" palankius spren
dimus. 

Su šia bendrove susijusi „Mecom 
Group" 2004 metais socialliberalams 
paaukojo 70,000 litų. 

Kaip sakė tyrimo grupės pir
mininkas, VRK narys Jonas Udris, 
2004 metų gegužės 27-ąją, likus vos 
trims dienos iki aukos partijai per
vedimo, šios partijos narės, sociali
nės apsaugos ir darbo ministrės Vi
lijos Blinkevičiūtės sąskaitą pasiekė 

Bus tiriamos 
G. Beresnevičiaus 

mirties 
aplinkybės 

Vilnius, rugpjūčio 9 d. (BNS) — 
Vidaus reikalų ministras Raimondas 
Šukys nurodė Policijos departamen
tui atlikti tarnybinį patikrinimą dėl 
pareigūnų veiksmų vežant į nakvy
nės namus žinomą rašytoją ir moksli
ninką Gintarą Beresnevičių, kuris 
mirė vos ten nuvežtas. 

Ministras sakė neturįs jokio pa
grindo abejoti pirminėmis teismo 
medicinos ekspertų išvadomis, kad 
G. Beresnevičius mirė savo mirtimi, 
tačiau norįs šiuo patikrinimu išsklai
dyti visuomenėje kilusias abejones, 
kad žinomą rašytoją į nakvynės na
mus gabenę policijos pareigūnai ne
tinkamai vykdė savo pareigas. 

„Visuomenėje kilusių tam tikrų 
abejonių yra, keli signatarai kreipėsi 
į mane, prašydami šias abejones iš
sklaidyti. Keletas aspektų nėra iki 
galo aiškūs ir dėl to pavedžiau atlikti 
patikrinimą. Reikia atsakyti į visus 
klausimus — kas kvietė policiją, kaip 
jis ten buvo gabenamas, kokia tuo 
metu buvo jo sveikatos būklė, ar tai 
buvo užfiksuota, ar nereikėjo jo vežti 
į ligoninę ir t.t.", — sakė ministras. 

„Tai jokiu būdu nereiškia, kad aš 
turiu išankstinį nusistatymą, kad dė
mesys didesnis dėl to, kad tai susiję 
su žinomo asmens mirtimi, bet tos 
abejonės turi būti pašalintos, arba, 
jei jos pasitvirtins, turi būti imtasi 
priemonių, kad ateityje būtų išveng
ta netinkamo elgesio", — sakė R. Šu
kys. Nukelta į 6 psl. 

Lietuvos vaikai jaučiasi blogiausiai 
Vilnius, rugpjūčio 9 d. (BNS) — 

Lietuvos vaikai ir paaugliai jaučiasi 
prasčiau, nei jų bendraamžiai visose 
kitose Europos Sąjungos šalyse. 

. Tai paaiškėjo po Didžiosios Bri
tanijos York universiteto mokslinin
kų pastarųjų metų apklausų ir tyri
mų, kurių duomenis skelbia Pasau
linė sveikatos organizacija. 

Mokslininkai vaiko gerovės in
deksą sudarė iš aštuonių kriterijų. 
Lietuvos vaikai visoje ES gyvena 
prasčiausioje aplinkoje, jaučiasi ma
žiausiai saugūs ir blogiausiai vertina 
savo jpačių gyvenimo kokybę. 

Šalių sąrašo apačioje Lietuva liko 
dar trijose kategorijose: vaikų prasta 

materialinė situacija (22 vieta iš 25), 
blogi santykiai šeimoje ir su bendra
amžiais (20 vieta iš 25), vaikai jaučia
si mažai įtraukiami į visuomeninių 
organizacijų veiklą. 

Vertinant vaikų sveikatos apsau
gą Lietuvoje, 32 proc. jų nurodė besi
jaučiantys prastai. Tai didžiausias 
procentas Europoje. Taip pat Lietu
vos vaikai yra prasčiausios nuomonės 
apie save tarp bendraamžių visose ki
tose ES šalyse. Anot tyrimo autorių, 
tokie vaikai labiausiai linkę į depresi
ją ir beviltiškumą, mažiau nori ben
drauti. 

Švietimo sistema liko neįvertin
ta, nes pritrūko duomenų. 

„PKN Orlen" prašo leidimo 
įsigyti „Mažeikiu naftą / / 
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Bendrovė „Mažeikių nafta" 
Eltos nuotr 

Vilnius, rugpjūčio 9 d. (BNS) — 
Lenkijos susivienijimas „PKN Or
len" kreipėsi į Europos Komisiją 
(EK) prašydamas leidimo įsigyti 

„Mažeikių naftą" ir teigia, kad sieks 
kuo greičiau užbaigti sandorį ne
paisant to, kad Lietuvos įmonė susi
duria su žaliavos tiekimo sunku
mais vamzdynu iš Rusijos. 

„Įvykusi avarija ir tie trukdžiai, 
susiję su naftos tiekimu į 'Mažeikių 
naftą', nekeičia mūsų pozicijos. Mes 
toliau stengsimės kuo greičiau gauti 
leidimus ir norime užbaigti sando
rį", — trečiadienį po susitikimo su 
ūkio ministru Vytu Navicku teigė 
„PKN Orlen" viceprezidentas Ce-
zar Filipowicz. 

Jo teigimu, visi reikalingi doku
mentai dėl „Mažeikių naftos" įsigi
jimo jau yra pateikti EK, tačiau šiuo 
metu Komisija atostogauja ir rug
pjūčio mėnesį šis klausimas svarsto
mas nebus. 

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 VVEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG 

30,000 litų. Tuo* metu vyko preziden
to rinkimų kampanija, o Naujoji są
junga į rinkimus buvo delegavusi mi
nistrę. 

„Mes tai nustatėme tirdami pir
minę medžiagą. Pasižiūrėjome popie
riuose, ką 'Mecom Group' dar rėmė. 
Pasirodė, kad, be Naujosios sąjungos, 
aukos buvo sulaukusi tik V Blinkevi-
čiūtė", — sakė J. Udris. 

„Mecom Gruop" ir UAB „Olym
pic Nukelta į 6 psl. 

Šiame 
numeryje: 

•Lietuvių telkiniuose. 
• Kovoje už spaudą. 
•Prisimenant krikščionį 
demokratą dr. R Karvelį. 
•Patriotai anapus 
barikadų. 
•Bažnytinio paveldo 
muziejus Vilniuje. 
• Susitikimai Lietuvoje. 
•Lietuvis antrukart 
išrinktas meru. 
•Šveicarų gvardijai 
Vatikane 50 metų. 
•Renginiai Čikagos 
mieste. 

V a l i u t ų san tyk is 
1 USD — 2.689 LT 
1 EUR — 3.452 LT 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 

BURIASI LONG ISLAND 
LIETUVIAI 

Manoma, kad 2006 m. Rytinia
me Long Island (Suffolk County) 
gyvena apie penki šimtai lietuvių. 
Pirmieji trečiosios bangos emigran
tai čia atvyko apie 1995 metus. Šiose 
vietovėse nebuvo lietuviškos parapi
jos, mokyklos ar Lietuvių Bendruo
menės. Čia buvo ir dar yra lietuviai 
„Vyčiai" — senosios kartos Amerikos 
lietuviai, o tiksliau, daugumas pir
mosios bangos emigrantų vaikai, be
šnenkantys į susirinkimus kartą per 
mėnesį, besidomintys Lietuvos tra
dicijomis, istorija, politika, šiandie
nine situacija, — lietuviai ir kita
taučiai jų sutuoktiniai per susirin
kimus ir šventes kalbantys angliš
kai. Tik vienas kitas vis tik kalba 
gražia lietuvių kalba, žino papročius, 
dainas, maldas lietuviškai. Jie labai 
gražiai bendrauja su naujaisiais imi
grantais, visada kviesdami juos į 
kalėdinius pobūvius. 

2005 m. vasario mėnuo: pasikon
sultavus su keliais vyresniosios kar
tos lietuviais, o jiems su New York 
lietuviais kunigais, paaiškėjo, kad 
greit nė vienas dėl fizinės negalios 
arba per didelio parapijinių pareigų 
krūvio negalės važinėti į buriamą 
parapiją Riverhead. Paskambinus į 
Putnam vienuolyną, Connecticut 
valstijoje, kuriame visada yra iš Lie
tuvos paskirtas lietuvis kunigas, su
žinota, kad kun. Vyt. Gedvainis su
tinka kartą per mėnesį keltu atvykti 
į Long Island rytinę dalį, nors vien 
kelionė užtruks šešias valandas, ir 
teks prašyti kito kunigo aptarnauti 
vienuolyną bei Providence lietuviš
kąją parapiją, kol jis bus Riverhead. 

Tuojau pat byla su kun. Vyt. 
Gedvainio dokumentais, charakte
ristikomis, imigraciniais leidimais, 
rekomendacijomis iš Lietuvos ir 
Connecticut valstijos buvo išsiųsta į 
Rockville Center vyskupui W. Murp-
hy. Praėjo ne viena savaitė, ne vie
nas mėnuo, ne vienas skambutis, ne 
vienas pokalbis, bet leidimas, kad 
kun. Vyt. Gedvainis galėtų aptar
nauti Long Island lietuvius, nebuvo 
gautas. Pagaiiau buvo pranešta, kad 
vyskupas norėtų pats pamatyti kun. 
Vyt. Gedvainį. Telefonai skambėjo 

visur: pas šv. Mišių organizatorius, 
Putnam vienuolyne pas kun. Vyt. 
Gedvainį, į šitą misiją rimtai įsitrau
kė Kanadoje esantis prelatas Ed
mundas Putrimas, atsakingas už 
lietuvius katalikus, esančius už Lie
tuvos ribų. reikalai, atrodė, pajudėjo, 
bet ir vėl sustojo. Susitikimui pasiū
lytos datos artėjo, o vyskupijos sek
retoriatas tylėjo. 

Lietuviams pasauliečiams taip 
ir liko neaišku, kaip kun. Vyt. Gedvai
nis sugebėjo įkalbėti monsinjorą E. 
Putrimą, o šis vyskupą W. Murphy, 
bet kai lietuvių skambučiai aprimo, 
kai visi, kas norėjo užsakyti šv. Mi
šias už mirusius artimuosius, visi, 
kas prašė šventinti nupirktus namus 
— nutilo, pagaliau 2005 m. gegužės 
31 d. leidimas šv. Mišioms, kurios 
vyks vos už kelių dienų, buvo gautas. 

2005 m. birželio 5 d. įvyko pir
mosios lieituviškos Mišios rytiniame 
Long Island. Susirinko keli šimtai 
lietuvių: „Pulkim ant kelių" už
traukė garbingieji „Vyčiai" — visi 
per 70 m. amžiaus. Su kun. Vyt. Ged-
vainiu iš Putnam vienuolyno atvyko 
sesuo Margarita Bareikaitė, kuri 
visada išliko ir išliks šios idėjos dva
sine vadove ir dešiniąja ranka. La
biau liūdna, negu juokinga, turėjo būti 
kun. Vyt. Gedvainiui, kad keli šim
tai lietuvių per pirmąsias šv. Mišias 
nežinojo, kada klauptis, kada stotis, 
kaip atsakyti į kreipinius ar giedoti. 

Iš viso tris kartus kun. Vyt. Ged
vainis aukojo šv. Mišias lietuviškai, 
kartu su seseria Margarita pašven
tęs sekmadienius kelionei iš Putnam 
į Riverhead. Po šv. Mišių lietuviai 
rinkosi Indėnų Parke į pikniką. 
Daugelio žmonių pastangomis — šv. 
Mišios tapo mažytėmis gegužinėmis: 
vieni lietuviai laukdavo kunigo ir 
seselės prie kelio, kiti prie jo nuvež
davo vakare; kas rūpinosi lietuviš
kos vėliavos iškėlimu bažnyčioje, kas 
maldynėlių teksto padauginimu ir 
maisto piknikui supirkimu. 

Pačios įspūdingiausios šv. Mi
šios įvyko rugpjūtį, kai kartu su ku
nigu ir vienuole atvažiavo dvi mergi
nos, kurios per šv. Mišias pagelbėjo 
kunigui giesmėmis, nes taip ir nebu

vo rasta žmogaus sutinkančio var-
gonauti ar groti muzikos instrumen
tu. Kunigas ir toliau mokė lietuvius, 
kada klauptis, kada persižegnoti, 
kada ir ką atsakyti. Jo pamokslai ir 
toliau šildė visų širdis, nors jis ne
bandė atsakyti į visus kamuojantį 
klausimą: „Ką mes čia veikiame toli 
nuo tėvynės, ir kada į ją sugrįšime?" 

Trečiųjų šv. Mišių metu kun. 
Vyt. Gedvainis pranešė, kad jis jau 
neatvyks, nes jis paskiriamas į Ka
nados lietuvių parapiją. Tai sesers 
Margaritos iš Putnam vienuolyno 
dėka kun. Vyt. Volertas iš Maspeth 
parapijos, kuriam tik valanda kelio 
iki Riverhead, sutiko toliau aptar
nauti rytinio Long Island lietuvius. 
Tai jis, kantriai laukdamas leidimo 
keturis mėnesius, dar kantriau 
aiškino, kad nėra ir nebuvo čia jokio 
rasizmo, ir niekas nenusiteikęs prieš 
šv. Mišias lietuviškai, bet tokios baž
nytinės taisyklės. Amerika, būdama 
daugiataute valstybe, turi kontroli
uoti tikybas. Nė viena parapija ne
nori įsileisti nežinomo kunigo. 

Long Island rytinėje dalyje lie
tuviškų šeimų, kaip ir visoje naujoje 
emigracijoje, nėra daug. Emigrantų 
daugumą sudaro pavieniai asmenys, 
finansiškai remiantys savo šeimas 
Lietuvoje. Iš visų lietuvių yra apie 
šimtas vaikų iki 17 metų amžiaus, iš 
jų bent dešimtis taip ir nepriėjo 
Pirmosios Komunijos, negavo Su
tvirtinimo sakramento, negavo ka
talikybės pagrindų. Tėvai vis dar la
bai užsiėmę kasdienės duonos uždir
bimu, o artimiausia Šeštadieninė 
mokykla su tikybos pamokomis už 
100 km, be to, šeštadienis rytinio 
Long Island kurortuose visiems 
darbo diena. 

Po šv. Mišių, kurias aukojo kun. 
Vyt. Gedvainis, tėveliai entuziastin
gai apsupdavo seserį Margaritą, ku
ri atveždavo tikybos vadovėlių. At
vykus kun. Vyt. Volertui, tėveliai vėl 
iškėlė labai jiems rūpimą klausimą. 
Pasirodė, kad ir ši užduotis ne iš 
lengviausių. Kun. Vyt. Volertui pa
tarus, buvo parašytas laiškas kle
bonui Thomas Coby, kad jis leistų 
lietuviui kunigui mokyti lietuvių 
vaikus tikybos pagrindų. Atsako
masis laiškas teigė, kad pagal Ka
nono teisę, tikybos mokymas bei 
sakramentų teikimas įeina į klebono 
pareigas. Kadangi lietuviai vaikai 
oficialiai pagal gyvenamą teritoriją 
šiai bažnyčiai nepriklauso, jie tikėji
mo pagrindų mokytis negali. Išeitis 
— visi į lietuviškas šv. Mišias einan
tys lietuviai prisiregistruoja Šv. 

Jono Evangelisto parapijoje. Sek
madieniais lanko angliškas Mišias, 
finansiškai palaiko bažnyčią, daly
vauja parapijos veikloje — tada kitą 
rudenį, gal kitais metais, kai bus 
įrodyta, kad lietuviai rimti prakti
kuojantys katalikai — parapijai ga
lima bus prašyti leidimo vaikus 
mokyti tikybos pagrindų lietuviškai. 

Kaip būtų buvę gera, jeigu dau
guma lietuvių vardu būtų buvę gali
ma pažadėti vykdyti tokį įsipareigo
jimą, deja, net į lietuviškas Mišias 
lietuvius suburti kelis kartus per 
metus gan sunku. Be to, tėvai nesu
tiko laukti metus ar dvejus, nes jų 
vaikai jau 10-12 metų amžiaus ir 
kitų metų nesulauks, nes jiems kom
piuteris labiau rūpi negu bažnyčia, 
ir kiekvienas mėnuo yra labai svar
bus. Kun. Vyt. Volertui reikėjo gerai 
pasukti galvą, kad rastų šioje su
dėtingoje situacijoje teisingą spren
dimą, juolab, kad tėvai buvo nusi
teikę mokyti vaikus maldų lietu
viškai, net ir tuo atveju, jeigu jie 
patys nėra, o jų vaikai nebus, prak
tikuojantys katalikai. „Gal kada 
nors tikybos, moralės pagrindai, mal
dos, mūsų vaikus išgelbės nuo nuo
dėmės, nuo narkotikų, nuo nusikal
timų, nuo savižudybės... „Pagaliau 
kun. Vyt. Volertas rado išeitį, jeigu 
tėvai sutiks mokyti vaikus maldų 
namuose, jis vaikus pamokys, už
duos iš sesers Margaritos parūpintų 
tikybos vadovėlių namų darbus po 
šv. Mišių, susitikus Indėnų parke pik
niko metu. Nukelta i 11 psl. 

- - • 

Riverhead, NY, dalyvaujančių lietuviškose pamaldose lietuvių grupė su kun. Vytautu Gedvainiu (viet 
Casey priekyje su Neila Baumiliene), š.m. rugpjūčio 7 d. 
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PRISIMENANT 
KRIKŠČIONĮ DEMOKRATĄ 

DR. PETRĄ KARVELĮ 
DR. EG1PIIUS VAREIKIS 

Rugpjūčio 10 d. sukanka 30 metų 
nuo žymaus Lietuvos visuomenės, 
krikščionių demokratų veikėjo dr. 
Petro Karvelio mirties. Suvalkietis 
nuo Marijampolės (1897 m. gimė 
Jiestrakio kaime, Šilavoto valsčiuje), 
ekonomistas Petras Karvelis mokėsi 
Marijampolės gimnazijoje, 1917 m. 
baigė M. Yčo vadovaujamą gimnaziją 
Voroneže, Įkurtą pasitraukusiems 
nuo karo lietuviams. Tais pat metais 
įstojo į Karo medicinos akademiją 
Petrapilyje. 1919 m. pradėjo studi
juoti Vakarų Europoje, 1923 m. Bres-
lavo universitete baigė teisės fakul
tetą. Nuo 1910 m. priklausė Ateiti
ninkų sąjungai, buvo Rusijon pasi
traukusių lietuvių moksleivių atei
tininkų pirmininkas ir su ateitinin-
kija nenutraukė ryšių visą gyvenimą. 
Subrendęs tapo krikščioniu demok
ratu, dalyvavo rengiant Lietuvos 
krikščionių demokratų partijos prog
ramą, buvo išrinktas pirmininku. 

1917 m. išrinktas į Lietuvių sei
mą Petrapilyje, vėliau į Petrapilio 
lietuvių tarybą. Redagavo Liaudies 
sąjungos laikraštį "Vadą", jame rašė 
politinėmis temomis. 1918 m. bol
ševikų ieškomas pasitraukė į Po
locką, kur Lietuvių tarybos įgalioji
mu organizavo lietuvių grįžimą iš 
Rusijos į tėvynę. Tais metais grįžo į 
Lietuvą, apsigyveno Vilniuje. Buvo 
LKDP generalinis sekretorius, 1923 

m. išrinktas pirmininku. 
M. Sleževičiaus vyriausybėje 

1918 m. paskirtas spaudos biuro pro
pagandos skyriaus vedėju, organi
zavo savanorių stojimą į Lietuvos ka
riuomenę. Prisidėjo prie II Valstybės 
konferencijos (1919 m.) rengimo ir 
dalyvavo pačioje konferencijoje, apie 
tai parengė brošiūrą. 1923 m. pa
skirtas Finansų ministerijos pata
rėju, rūpinosi lietuviškų pinigų kal
dinimu. Būdamas mokesčių depar
tamento direktoriumi pertvarkė mo
kesčių ir valstybinių monopolių sis
temą. Jsteigė dienraštį "Rytą", ku
riame rašė politikos ir ekonomikos 
temomis. 1924 m. išrinktas Seimo 
nariu. Buvo pirmasis Žemės banko 
valdytojas, 1925-1926 m. - finansų 
ministras L. Bistro kabinete ir 1926-
1927 m. - A. Voldemaro kabinete. 
1927 m. vadovavo prekybos su už
sieniu komisijai, Lietuvai atstovavo 
įvairiose tarptautinėse konferenci
jose ekonomikos tema. P Karvelis 
veikė įvairiose visuomeninėse orga
nizacijose ir buvo daugelio akcinių 
bendrovių steigėjas bei valdybos na
rys. 

Sovietų Sąjungai okupavus Lie
tuvą 1940 m. laikinai, o 1944 m. vi
sam laikui pasitraukė į Vakarus, 
gyveno Vokietijoje. Nuo 1945 m. buvo 
VLIKo (Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto) narys, nuo 
1952 m. - VLIKo vykdomosios tary
bos narys, kur ėjo užsienio reikalų 

KUN. VIKTORAS RIMŠELIS 

Kovoje už spaudą 

Lietuviškoji spauda atsklei
džia viso mūsų gyvenimo 
veidą. J i skelbia lietuviškojo 

veikimo įvairiausius r eng in ius , 
padeda organizacijoms ruošti su
važiavimus, j audr ina ku l tū r in io 
gyvenimo pulsą. Joje regime visų 
lietuviškųjų veiksnių užmojus ir 
darbus. Be spaudos nėra taut inės 
veiklos, nėra taut inės ku l tūros . 
Keldami spaudoje mūsų kultūrinio 
gyvenimo reiškinius, mes dažnai 
pamirštame, kad pati spauda taip
gi yra kone pagrindinis veiksnys. 

Kai neliks šiame kraš te spau-
dinto lietuviškojo žodžio, tai nebus 
ir jau nereikės visų tų organizaci
jų, kuriomis mes dabar didžiuoja
mės. Tada nereikės nei tų veiks
nių, kurie dabar dar ak tyv ina 
kultūrinę veiklą arba t ik spaudoje 
dėl jos ginčijasi. Mes visi dejuoja
me, kad lietuviai tremtyje a r j au 
laisvieji ateiviai y ra sus ika ldę . 
Žinoma, niekas nežino, kiek y ra tų 
lietuviškųjų organizacijų, kiek vi
sokių brolijų, klubų, profesinių 
vienetų, nors galėtume ir suskai
čiuoti bent savo apylinkės lietu
vius. Skaldytis ir vėl jungt is yra 
būdinga anuomet in iams t r emt i 
niams. Žmogus, at i t rūkęs nuo savo 
tautos ir tėvynės, yra linkęs glaus
tis prie sau artimiausio. Šitai jį 
guodžia, lyg jis būtų arčiau prie 
savo žemės ir prie savo gimtojo 
krašto, kaimo ar miesto. Lietuvoje 
niekas nežinojo apei Šakių klubą, 
apie Panevėžio, a r 4cokią Suval
kiečių draugiją. Čia tokie vienetai 
suveda į tam tikrą vienybę, nors 
tuo pačiu būdu ir atskiria nuo kitų. 
Toks vienijimasis yra drauge ir 
skaidymasis. Vienos grupės žmo
nės dažnu atveju pasijunta kitai 
grupei priešai. 

Tai tik vienas pavyzdys. Tą 
pačią apraišką rasime ir kitose sri
tyse. Vienijimasis ir skaidymasis 
reiškiasi labai stipriai pasaulė
žiūriniu pagrindu ir kul tūr in iame 
veikime. Toks ska idymas is yra 
ryškus ir laisvojoje Lietuvoje. 

Visos organizacijos, visi klu
bai, grupės, politiniai veiksniai, be 
abejo, yra mūsų kultūriniai veiks
niai. Jie tokiais jaučiasi ir tokie 
yra. Todėl jie jaučia teisę reikštis ir 
spaudoje. Spauda turi pareigą jų 
veikimą aukštinti ir skat int i , jų 
žmones garsinti. Bet ar tie žmonės, 
būdami tų organizacijų atstovai ar 
grupių vadai, žino, kad ir spauda 
negali be jų išsilaikyti? Spauda ne
gali būti pakibus ore. Visos raidės, 
kurios prabėga la ikraštyje , y ra 
apmokėtos žmonių prakai tu ir pa
siaukojimu. Reikia ir t iems idealis-

• tams gyventi taip, kaip ir visiems 
organizacijų ir klubų žmonėms. 
Seniau, pvz., ,.Draugo"' išlaikymui 
buvo ruošiami renginiai . Tada 
buvo čionai suvažiavę daugiausia 

ūkininkai ir paprasti darbininkai. 
J i e spaudos išlaikymo reikalą 
suprato. O dabar visokioj veikloj 
aktyviausi beveik išimtinai inteli
gentai. Regis, visi mokslo ragavę, o 
tų paprastų gyvenimo būtinumų 
lyg ir nežino. Kartais viešai a r tik 
privačiuose pokalbiuose išgirsi 
nusiskundimą dėl renginiams gar
sint i apmokamų skelbimų. Kai 
spauda padeda sutelkti visokius 
vajus, kai ji sukaupia fondus kul
tūr iniams reikalams, tai kodėl ji 
turė tų atsisakyti tų trupinių, kurie 
padeda ja i pačiai išsilaikyti? 

T u r t a s vis brangesnis, kai 
žmogus turtingesnis. Kai lietuviai, 
į čia atvykę, ir dar nieko, palyginus 
su šia diena, neturėjo, tai tada jie 
visiems kul tūr iniams reikalams 
galėjo aukoti ir skirti daugiau dė
mesio. O kai gyvenimas „pasinešė" 
medžiaginės naudos linkme, pra
dėjo blėsti ir kultūrinis lietuviška
sis idealizmas. Maža yra vilčių, 
kad lietuviškoji spauda stiprės ir 
augs. Kaip t ik priešingai —ji bren
da vis į sunkesnį savosios egzisten
cijos kelią. Jaunoji karta labiau 
l inksta prie vietinės spaudos, prie 
kurios visa aplinka, ypač mokykla, 
pr iprat ina ir priverčia ja naudotis. 
Be to, sunku lietuviškajai spaudai 
net prieit i prie savųjų žmonių. 
Angliškąją spaudą mokyklos bru
ka kone per jėgą. O tie patys vaikai 
galėtų savo lietuviams tėvams ne 
iš vienos mokyklos parnešti pa
raginimą tėvams, kad šie užsipre
numeruotų lietuviškąjį dienraštį 
a r savaitraštį . 

Jeigu mes patys savųjų rei
kalų neįvertinsime, nebrangin
sime ypač to didžiojo kultūros 
palikimo — mūsų vargstančios 
spaudos, kur ia čia yra įamžinamas 
lietuviškasis žodis su visa lietu
viškąja kultūra, tai iš viso mūsų 
gyvenimo ir visų tų grupių gru
pelių beliks tik paminklai kapuose 
su pakeistomis pavardėmis. 

Reikia čia priminti, kas la
biausiai naikina mūsų spaudą. Per 
pastaruosius keliolika metų Ame
rikos paštas yra pats prasčiausias. 
Mes negalime pašto pakeisti. Ne 
tik mūsų lietuviški laikraščiai 
ateina po kelių dienų ar net po 
kelių savaičių. Yra ta pati bėda ir 
mažesniems angliškiems laikraš
čiams. P a š t a s išsiuntinėja laik
raščius ne kiekvieną dieną, bet 
surenka kelių dienų ar net kelių 
savaičių ir išsiunčia visą glėbį 
dienraščių a r savaitraščių. Man at
rodo, kad jau niekas pašto ne
pagerins. Amerikos valdžia nepa
taisys pašto, nes čia yra demok
ratija, kuri dabar turi kariauti, ir 
siųsti pražūčiai tūkstančius ka
reivių. O Amerikos didieji laikraš
čiai į visus kraštus išsiuntinėjami 
orlaiviais. 

Dr. Petras Karvelis ir Algirdas Žemaitis 1 955 m po susitikimo su Austro-Vengr i jos 
sosto ipėdimu Otto von Habsburg. kuris dr. F. Karvel io nuopelnu buvc taprs c< dei<u 
Lietuvos draugu ir Lietuvos okupaci jos bvla kele Europos Par lamente jau 1 98G 
metais. !>iai impera tonska ja i bei karal iškąja' sviesvbei tu r inč iam aukščiausius o r d i 
nus, Lietuva tesute ikė Gedimino III laipsnio o rdma 

valdytojo pareigas. Buvo Tautos fon
do narys. Nuo 1954 m. - VLIKo 
delegatas prie Federalinės Vokietijos 
vyriausybės, Baltijos tarybos narys ir 
vėliau jos generalinis sekretorius. 

Dr. Petras Karvelis, Lietuvoje 
gerai žinomos kultūros veikėjos, Lie
tuvos atstovės prie UNESCO Ugnės 
Karvelis tėvas, mirė 1976 m. Vokie
tijoje. 

Tokios oficialios žinios. Šia iškilia 

asmenybę su šiluma prisimena am
basadorius Algirdas Žemaitis (buvęs 
Lietuvos atstovas FA organizacijoje 
Romoje). Jo nuomone, R Karvelis bu
vo labai tolerantiškas asmuo A. Že
maitis lygina jį su prel. Mykolu 
Krupavičium. 

A. Žemaitis rašo: "Mano tėvai jį 
pažinojo nuo Voronežo laikų ir jis 
man buvo kaip tėvas, studijuojant Vo
kietijoje. Nuke l ta i 5 psl. 
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Šveicarų gvardijai Vatikane 500 metų! 
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS 

Praėjo tie laikai kai karaliai, 
valstybių prezidentai ir ministrai 
pirmininkai galėjo betarpiškai bend
rauti su visuomene. Be išimties, jie 
dabar visi turi asmeninę apsaugą, ku
ri juos saugo nuo netikėtumų ar 
pasikėsinimų į jų gyvybę. Į jų tarpą 
rikiuotinas ir Katalikų Bažnyčios 
galva. Tačiau rūpestis pastarojo ap
sauga nėra naujas, o siekia šimtus 
metų atgalios. 

2006 m. sausio mėnesį Vatikano 
gvardija atšventė 500 metų sukaktį 
kai tarnauja popiežiui ir Katalikų 
Bažnyčiai. Apie tai buvo plačiau 
rašyta Kolumbo vyčių leidžiamo žur
nalo ,,Columbia" gegužės mėnesio 
numeryje. Ten sutelkta informacija 
panaudota šiam rašiniui. Dalis is
torinių faktų paimta iš Lietuvių 
enciklopedijos XXX tomo 

Vatikano sargyba yra vadinama 
šveicarų gvardija. Ji plačiai žinoma 
savo viduramžių ietimis, spalvin
gomis renesanso laikų uniformomis. 
Yra manoma, kad jiems būdingą 
uniformą yra nustatęs Michelangelo. 
Nesistebėtina, kad turistai labai 
mėgsta juos fotografuoti. Si kariuo
menė turėjo ir turi svarbią rolę Va
tikano gyvenime bei jo apsaugoje. 
Svarbiausias jos uždavinys yra ap
saugoti popiežiaus gyvybę. 

1506 m. sausio mėn. 21 d. į Va
tikaną atvyko 150 savanorių karių 
dalinys iš Šveicarijos. Jie buvo pa
kviesti popiežiaus Juliaus II. Jis buvo 
pasižymėjęs savo pastangomis ap
saugoti Katalikų Bažnyčiai priklau
sančias žemes. Tuo tarpu šveicarų 
kariai buvo žinomi savo narsumu. 
Savo ištikimybę popiežiui šveicarų 
gvardija parodė 1527 m. gegužės 6 d. 
vykusiame mūšyje Romoje. Tą dieną 

147 šveicarai žuvo, begindami Me
diči kilmės popiežių Klemensą VII 
nuo imperatoriaus Karolio V Švei
carų kariai išgelbėjo popiežių, išves
dami slaptais tuneliais į Sant'Angelo 
tvirtovę. 42 gyvi likę kariai liko su 
popiežiumi, kaip jo asmeniniai sar
gai. Jie pradėjo vilkėti rūbus, kurių 
spalvos buvo Mediči šeimos spalvos 
— raudona, geltona ir mėlyna. Taip 
prasidėjo šveicarų gvardijos spal
vinga tradicija. 

Šimtmečių bėgyje Šventojo sosto 
politinė jėga ir prestižas mažėjo. Iš 
turėtų teritorijų beliko tik 108 akrų 
Vatikano miestas — nepriklausoma 
valstybė. Šiais laikais popiežiui ne
bėra rimtų pavojų nuo asmeninių 
intrigų ar karinių užpuolimų. Švei
carų gvardijos rolė liko daugiau 
apeiginė. Bent taip atrodo eiliniam 
turistui. Tačiau galimi teroristų už
puolimai ir atentatai lieka šios gvar
dijos rūpesčių centre. Neuniformuoti 
gvardiečiai visur šniukštinėja, vis
kuo domisi, viskam pasiruošę. 

Šveicarų gvardijos 500 metų 
sukaktis yra švenčiama šešis mė
nesius. Sausio 22 d. Vatikano sekre
torius kardinolas Angelo Sodano 
aukojo iškilmingas šv. Mišias Siks-
tinos koplyčioje, kur dalyvavo 110 
gvardijos narių ir jų šeimos. Savo 
pamoksle kardinolas iškėlė gvardijos 
pasiekimus ginant Bažnyčios laisvę. 
Kovo 29 d. Vatikane buvo atidaryta 
paroda, kurioje nušviečiama 500 me
tų gvardijos istorija ir jos gyvenimas. 
Paroda bus atidaryta iki liepos mė
nesio pabaigos. 

Prisimenant šveicarų kariuo
menės dalinio pirmąjį žygį į Romą, 
balandžio 7 d. grupė buvusių gvar
diečių pradėjo mėnesį trukusią ke
lionę tais pačiais keliais, kaip ir jų 
pirmtakai prieš 500 metų. Jų kelionė 
pasibaigė gegužės 6 d. su šv. Mišiomis 

Šv. Petro aikštėje. Jas 
aukojo popiežius Bene
diktas XVI. Tai diena, 
kada kasmet šios gvar
dijos naujokai prisiekia 
ištikimybę popiežiui ir 
yra priimami į mažiausią 
kariuomenės vienetą pa
saulyje. 

Yra visa eilė priva
lumų, kad patekti i šią 
rinktinę kareivių grupę. 
Pirmiausia, kandidatas turi būti 
Šveicarijos pilietis ir katalikas, tarp 
19 ir 30 metų amžiaus. Kasmet tu
rima apie šimtas kandidatų ir iš jų 
atrenkami maždaug 35 naujokai. 
Kiekvienas naujokas turi gauti pag
rindinį karišką apmokymą Šveica
rijos kariuomenėje. Po to dar turi pa
pildomą, specializuotą apmokymą 
Romoje. Kandidatai turi būti bent 5 
pėdų 7 colių ūgio ir turėti profesinį 
laipsnį arba bent gimnazijos pažy
mėjimą. Komendanto Elmar Mader 
teigimu, yra privalu, kad gvardijoje 
turėtume praktikuojančius kata
likus, o ne tik katalikus "ant po
pieriaus". "Mus išskiria mūsų tikė
jimas. Mes esame asmeniški popie
žiaus sargai. Tai svarbu, nes jis yra 
valstybės galva, bet tuo pačiu mes 
tarnaujam Kristaus vikarui", —teigė 
viršila Marcei Richard. 

Vienas iš 110 gvardijos narių yra 
kunigas, kuris rūpinasi savo kolegų 
dvasiniais reikalais ir kasdien aukoja 
šv. Mišias. Neretai atsitinka, kad, 
būdamas gvardijoje, jaunuolis pa
junta pašaukimą stoti į kunigus. 
Pernai tokie atvejai buvo du, o šįmet 
vienas. 

v 

Šveicarų gvardija gyvena Vati
kane esančiuose barakuose. Jų 
valgyklą aptarnauja vienuolės. Dvi
dešimt pirmojo amžiaus gvardija tu

ri 21-mojo amžiaus malonumus, 
įskaitant internetą ir video žaidimus. 
Dauguma sargų yra nevedę, bet yra 
butai vedusiems ir jų šeimoms. Jie 
visi valgo kartu ir kartu švenčia 
šventes. Jie dalyvauja laisvalaikio 
užsiėmimuose — orkestre, chore, 
sporte. Jie dažnai lošia futbolą prieš 
kitas Vatikano komandas ir popie
žiškų universitetų studentus. 

Sargybos pareigos yra įvairios. Ji 
kontroliuoja visus penkis įėjimus į 
Vatikano miestą, įskaitant Bronzines 
duris ir Šv. Onos vartus. Jie be
tarpiškai stebi popiežiaus gyvenamąjį 
butą ir turi modernišką elektroninio 
stebėjimo ir sekimo sistemą. Sargyba 
taip pat yra atsakinga už naujojo 
popiežiaus rinkimų saugumą. Aišku, 
daugumai turistų sargyba yra spal
vingas fotografinis objektas, o pa
siklydusiems Vatikane — gyvas kel
rodis į norimą vietą. 

Naujokų susidomėjimas tarnyba 
popiežiaus sargyboje padidėjo su 
popiežiaus Jono Pauliaus II mirtimi 
ir naujo popiežiaus Benedikto XVI 
išrinkimu. Jauni šveicarai laiko pri
vilegija tarnauti popiežiui, Katalikų 
Bažnyčiai ir atstovauti Vatikaną 
gausiems jo lankytojams. Nepaisant 
pokyčių pasaulyje, ši istorinė gvardija 
išlaiko savo garbingas tradicijas ir su 
viltimi žengia į būsimus 500 metų. 

Margumynai 
Lieknėjimui — arbata ir karis 

Sporto salėse siekiantiems nu
mesti nereikalingus kilogramus pa
pildomai padėti gali arbata ir karis. 
Taip pataria Nyderlandų moksli
ninkai, ištyrę, jog arbata bei karis 
ypač aktyviai talkina natūraliam 
riebalų deginimo procesui, išskirian
čiam būtiną žmogaus organizmui 
energiją. 

Be to, žalioji ir juodoji arbata 
suaktyvina metabolizmo procesą. O 
tai irgi į naudą storuliams. 

Eksperimentas atskleidė, jog ne 
vienas prieskonis greičiau sukelia so
tumo jausmą, todėl mažiau valgoma. 

Patiekalams ypač tinka juodieji 
pipirai ir aitriosios paprikos, svogū
nai, imbierai, kmynai. 

Tyrimą pristačiusiame medicinos 
žurnale „Physiology and Behaviour" 
pabrėžiama, jog liekninamąja trijule 
— treniruokliais, prieskoniais ir 
arbata — galima pasiekti pritren
kiančių rezultatų. BNS 

Lenkijoje ūkininkai iš užsienio ieško žmonų 
Europos ūkininkai geriausių pre

tendenčių į žmonas ieško Lenkijoje, 
rašo lenkų dienraštis „Metro". 

Dauguma užsieniečių mano, kad 
lenkės laikosi aukštų moralės normų, 
yra ištikimos ir atsidavusios šeimai. 
Be to, jos esančios išmintingos, 
gražios, išsilavinusios ir yra tikras 

žmonos ir motinos pavyzdys. 
Vakarų ūkininkų nuomone, 

lenkės nebijo papildomų sunkumų, 
susijusių su gyvenimu kaime, ir yra 
ne tokios reiklios kaip prancūzės, 
vokietės ar ispanės, praneša pažinčių 
agentūra „Agappe". 

BNS 

Paul McCartney greitai taps seneliu 
Seras Paul McCartney greitai 

taps seneliu, nes jo dukra, madų di-
zainerė Stella, laukiasi kūdikio, pra
neša Didžiosios Britanijos spauda. 

Teigiama, kad buvusį „bitlą", iš
gyvenusį skaudžias skyrybas su bu
vusia žmona Heather Mills, ši nau
jiena labai pradžiugino. 

„Ji nekantravo pranešti tai savo 

tėčiui", — britų laikraščiui „The Dai
ly Mirror" sakė vienas Stellos bi
čiulis. 

„Žlugus R McCartney santuokai, 
jie daug kalbėjosi ir tapo kur kas 
artimesni nei anksčiau", — pažymėjo 
šaltinis. 

Stellos atstovas spaudai atsisakė 
ką nors pakomentuoti. BNS 
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PRISIMENANT KRIKŠČIONĮ DEMOKRATĄ ^ 
DR. PETRĄ KARVELĮ 

Atkelta iš 3 ps l . 
Kurį laiką VLIKe buvau jo pa

vaduotojas. Susipažinau bei artimai 
susidraugavau su juo, grįžęs iš JAV 
studijuoti į Vokietiją 1954 metais. 
Mano tėvo nuomone, Petras Karvelis 
buvo labai gabus finansų srityje ir 
buvo „milijonierius" dar studijuo
damas Vokietijoje, kur atstovavo 
brolių Vailokaičių interesams. Kaip ir 
kiti krikščionių demokratų veikėjai, 
tautininkų valdžios struktūrų ku
riam laikui buvo įkalintas Pravieniš
kėse, kur susipažino su Antanu 
Sniečkum. Nors jis tuo metu ne
užėmė jokių oficialių pareigų, anot jo 
paties, pas dr. Karvelį komunistai, 
užėmę Lietuvą, pirmąją kratą padarė 
būtent pas jį. J is tai priėmė kaip 
Sniečkaus įspėjimą ir dar su tarny
biniu pasu paskutiniu traukiniu iš
vyko į Vokietiją. Žmona dr. Veronika 
Karvelienė-Bakšytė su dukra, būsima 
ambasadore Ugne Karvelis, Lietuvos-
Vbkietijos sieną peržengė slaptai. 

Kaip žymių firmų valdytojas bei 
savininkas Vokietijos bankuose Kar
velis turėjo nemažų indėlių. Sovietų 
vyriausybei pareikalavus tuos pini
gus pervesti į okupuotą Lietuvą, byla 
buvo perduota Vokietijos teismui. 
Karvelis bylą laimėjo. 

Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvi
nimo komitetas dr. Petro Karvelio 
kandidatūrą oficialiai pristatė Vo
kietijos vyriausybei kaip Lietuvos 

atstovo, tačiau diplomatijos šefas 
„paskyrė" dr. Petrą Gerutį... Nors ir 
neturėdamas oficialaus pripažinimo, 
dr. Karvelis palaikė labai glaudžius 
ryšius su Vokietijos parlamento bei 
vyriausybės nariais ir lankydavosi 
Bonoje dažniau nei kas mėnesį. 

Dr. Karvelis jokio atlyginimo už 
lietuvišką veiklą neėmė ir pragyveno 
iš asmeninių lėšų - kiek žinau, tai bu
vo vynų ir konjakų prekyba tarp 
Prancūzijos ir Vokietijos. Paskuti
niais metais gyveno nuosavoje viloje 
Baden Badene, kuri po jo mirties iki 
gyvos galvos buvo atiduota antrajai 
žmonai. 

Jo asmeniniai archyvai, berods, 
buvo perduoti M. Mažvydo ar kuriai 
kitai Lietuvos bibliotekai. Su dr. 
Karveliu susirašinėjau nuo 1955 
metų iki jo mirties. Savo archyvuose 
Vilniuje saugau jo laiškus. Grįžęs iš 
JAV į Europą 1968 metais dažnai 
lankydavausi pas jį Baden Badene ir 
dalyvavau jo laidotuvėse", - papa
sakojo amb. A. Žemaitis. 

Džiugu, kad dr. R Karvelio dukra 
Ugnė Karvelis, kurią Lietuvoje mes 
pažinojome kaip Lietuvos kultūros 
atstovę pasaulyje, pasekė tėvo pė
domis. Taigi Karveliai dvi kartas 
garbingai atstovavo Lietuvai. Gaila 
tik, kad dėl nedėkingo jo gyvento 
laikotarpio, dėl istorinių lūžių dr. R 
Karvelis Lietuvoje vis dar per mažai 
žinomas. 

Margumynai 

Dr. Karvelis, pasipuošęs 
popiežiškuoju Pijaus XII 
Didžiojo ordinu. 

jam suteiktu 
Šv. Grigaliaus 

Vaikas turi dūkti 
Tam, kad mokyklinio amžiaus 

vaikai būtų sveiki, jie per dieną 
galvomis turi eiti bent 90 minučių. 
Tokia išvada padaryta po tyrimo, 
atlikto Danijoje, Estijoje, Portuga
lijoje ir Didžiojoje Britanijoje. Šiose 
valstybėse eksperimente dalyvavo 
beveik du tūkstančiai vaikų nuo 9 iki 
15 metų. 

Gauti rezultatai paneigė anks
čiau vyravusią nuostatą, jog moki
niams kasdien pakanka vienos valan
dos aktyvaus fizinio krūvio. Be to, 
paaiškėjo, jog valandą sportuoja tik 
vienas mokinys iš dešimties. 

Tarptautinio tyrimo autoriai 
patvirtino, jog šiuolaikiniams vai
kams būdingas nejudrus gyvenimo 
būdas. 

Mergaitės ir berniukai daug 
laiko praleidžia sėdėdami prie televi
zorių arba kompiuterių, valandų va
landas neatitrūkdami nuo žaidimų. 
Šių dienų mokiniai mokyklas daž
niausiai pasiekia ne pėstute, bet 
automobiliu. 

Mokslininkai perspėjo, jog per 
mažas vaikų judrumas gali būti ne 
vien nutukimo, bet ir širdies susirgi
mų priežastis. 

Jei ši tendencija nepasikeis, 
prognozuojama, kad 2020 metais dėl 
šių negalių kentės pusė vaikų. 

BNS 

Ar jau n a m ų link? 

Vakare turėjome bendrą „Farewell dinner", nes 
rytoj popiet visi skrisime atgal į Johannes-

burg. Fotografavome vieni kitus ir žadėjom pa
sikeisti adresais. Kitą rytą dar užsukome į netoli 
nuo Cape Town esantį miestelį Stellenbosch. Čia 
irgi vynuogynų kraštas. Pasirodo, kad vynuogių 
auginimo ir vyno gamybos meną į Pietų Afriką 
įvedė prancūzai hugenotai, John Calvin pasekėjai. 
Sakoma, kad, kol neatvažiavo prancūzai, vietiniai 
olandai gaminę ne vyną, o tik actą. 

Persekiojami Prancūzijos katalikų, hugenotai 
turėjo palikti kraštą, ir daug kas iš jų pabėgo į 
protestantišką Olandiją. Viena didelė banga emi
grantų išbėgo tuoj po šv. Baltramiejaus nakties 
skerdynių 1572 m., o kita — 1685 m., kai Prancū
zijos karalius Louis XTV atėmė iš kalvinistų visas 
pilietines teises. Raginami olandų valdžios, ne
maža jų dalis 1688 m. išemigravo į Pietų Afriką, 
kur kūrėsi olandų kolonija. Juos gana gražiai čia 
priėmė, padėjo įsikurti, bet netrukus olandų koloni
jos gubernator ius uždraudė pabėgėlių vaikus 
mokyti prancūziškai, norėdamas visus „suolandin-
ti". Praėjo kelios generacijos, ir prancūzų kalba čia 
išnyko, nors jie savo prancūziškas pavardes pasi
liko iki šiolei. Liko ir kai kurie miestelių prancūziš
ki pavadinimai, kaip Franschhoek, kuris anksčiau 
vadinosi Franch Quarter. 

Simonsing vynuogynas, kurį mes lankėme ir 
ragavome jo vynus, buvo įkurtas 1688 m. prancūzo 
hugenoto Jacąues Malan, ir dabar dar yra tos 
pačios šeimos palikuonių rankose. Netoliese auga 
ir ąžuolų miškai, iš kurių gaminamos statinės 
vynui supilti. Nustebom, kai tarp Simonsig kalnų 
pašlaitėse augančių vynuogių žydėjo raudonos 
rožės. Paklaustas savininkas paaiškino, kad tos 
gležnos rožės ten sodinamos tyčia. Jei rožės prade
da vysti, tai ūkininkas žino, kad yra problema, 
prieš kurią reikia kovoti pirma negu jis praranda 
visą vynuogių derlių. „Be to, — nusišypsojo jis, — 
raudonos rožės labai gražiai nuspalvina tamsius 
vynuogių krūmus". 

Stellenbosch yra ir didelis universitetas su apie 
20,000 studentų. Ten nėjome, bet užtai čia pat 
aplankėme Hector Peterson vardo juodųjų mokyk
lą, kurią remia Grand Circle Travel korporacija, ta 
pati, su kuria jau kelinti metai mes keliaujame po 
įvairius kraštus, Hector Peterson buvo jaunas gim
nazistas, kai per vieną protestą dėl juodųjų ne-

v • 

ŽMONES IR ZVERYS 
ALEKSAS VITKUS 

Nr.17 

kenčiamos „apartheid" politikos jis buvo baltųjų 
policijos nušautas. Mokykla neturtinga, klasės ir 
šiaip įrengimai tik vidutiniški, bet mokiniai švarūs, 
visi tvarkingomis uniformomis. Aplankėme klases, 
ir koks keistas jausmas, kai pamatai, kad į tave yra 

siekia. Ar ji prapuola ministerijoje, ar adminis
tracijoje, niekas negali paaiškinti. Siūlė ir mums 
individualiai prisidėti prie mokyklos pagerinimo. 

Kaip č ia įsigalėjo ang la i 

Pirm negu teks palikti Pietų Afriką, gal vertėtų 
pažiūrėti kaip ją paliko olandai. Jau žinome, 

kad bent per pusantro šimto metų šioje teritorijoje 
kūrėsi olandai. Bet laikai keitėsi, ir pačioje 18 šimt
mečio pabaigoje pasauline galybe tapo Didžioji 
Britanija. Tačiau nenusileido ir Prancūzija. 1793 
m. Prancūzija paskelbė karą Anglijai ir Ispanijai, ir 

įbestos kokių 40 ar 50 akių porų, stebinčių mus tur- tuojau užėmė Olandiją. Ta proga pasinaudojusi, 
būt panašiai, kaip mes stebime žvėris zoologijos Anglija 1795.06.11 pasiuntė savo laivyną į Cape 
soduose... Town, kad taikingai perimtų visą olandų valdomą 

Sako, kad vaikams sulaukus 14 metų, ber- teritoriją. Vietinis olandų gubernatorius pasiduoti 

niukams keičiasi jų balsai, o mergaitės tampa nenorėjo, bet po trumpos kovos turėjo pripažinti 
moterimis. Gal todėl mokinių chorelis, vien tik anglų persvarą, ir pasitraukė į krašto gilumą, 
mergaičių, pagiedojo kelias jų giesmes, berniukai Pietų Afrika perėjo į anglų valdžią. Bet anglai lai-pašoko jų genties šokius, ir dar pademonstravo se
novišką lazdų kovą. Pakviestas ir aš ėmiau abi laz
das, vieną trumpesnę gynybai, o kitą, ilgesnę, puo
limui. Ir taip keletą minučių „kovojau" su savo 
„priešu". Matyt, neblogai pasirodžiau, nes keli 
bendrakeleiviai manęs klausė, ar aš kada nors, gal 
Heidelberg, nesu fechtavęsis špagomis. Prie kiek
vieno turisto buvo paskirtas palydovas — mokinys. 
Mane vedžiojo, visą laiką laikiusi mane už rankos, 
kukli, tyli, bet angliškai 
gerai kalbanti, neaukšta 
13 metų mergaitė, vardu 
Liberty, kurios tėvas 
vairuotojas, o mama — 
vaistininko padėjėja. 
Kai paklausiau jos at
spėti mano amžių, ji įdė
miai pasižiūrėjo į mane. 
ir, nė nemirktelėjus, ta
rė: „Devyniasdešimt". 
Artsisveikindami pasi
bučiavome, ir prižadė
jome pasikeisti laiškais. 

Mokiniai mums pa
darė gerą įspūdį, taip 
pat ir mokytojai, bet An-
ton vėliau mums skun
dėsi, kad nemažai GCT 
paramos ir aukų kaž
kaip mokyklos nepa- Autorius su mokyklos vaikais. 

kinai susitaikę su Prancūzija, 1803 m. Cape Town 
vėl atidavė olandams. Po to vėl susikirto su pran
cūzais, ir tuoj po pergalingo Trafalgar mūšio, 1806 
m. sausį pasiuntė savo laivyną į Table įlanką. 
Olandai nesugebėjo pasipriešinti ir, nors ir 
padedant prancūzams, jie 1806.01.08 pralaimėjo 
lemiamą Blaauvvberg vardo mūšį. Nuo to laiko visa 
pietinė Afrika liko anglų valdžioje. 

Bus daug iau . 
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Socialliberalai Įtariami pasipelnę iš lošimo j A t i d a r y t a ŠViesdČŽių paroda 
Atkelta iš 1 psl. 
Casino Group Baltija" priklauso tai 
pačiai estų bendrovei „Olympic En-
tertainment Group". 

P Naviko teigimu, Naujajai są
jungai priklausančių komisijos narių 
Vytauto Janulio ir Ilonos Daivos Ga-
jauskienės balsai nulėmė bendrovei 
„Olympic Casino Group Baltija" nau
dingus sprendimus — jai buvo leista 
organizuoti lošėjų turnyrus. 

Praėjusiais metais už Azartinių 
lošimų įstatymo pažeidimus rekla
muojant azartinius lošimus „Olym
pic Casino Group Baltija" grėsė dideli 
nemalonumai. R Naviko teigimu, bu
vęs parengtas nutarimo projektas, 
kuriuo bendrovė buvo įspėjama dėl 
galimo licencijos sustabdymo, tačiau 
socialliberalų balsais šis nutarimo 
projektas buvo atmestas. 

P Navikas mano, kad VRK tu
rėtų aiškintis, ar bendrovės ,,Mecom 
Group" finansinė parama Naujajai 
sąjungai nėra užmokestis už V. Janu
lio ir I. D. Gajauskienės „Olympic Ca
sino Group Baltija" palankius spren
dimus. 

„Jeigu mesti kaltinimai pasi
tvirtintų, būtų galima kalbėti apie di
delio masto korupciją", — sako svars
tė VRK vadovas Zenonas Vaigauskas. 

VRK tyrimą žada atlikti per dvi 
savaites. Jei kiltų įtarimų, kad social
liberalų atstovai Lošimų priežiūros 

komisijoje protegavo partijos rėmė
jus, Naujoji sąjunga gali prarasti val
stybės dotaciją. Rudenį šiai partijai iš 
biudžeto numatyta skirti 343,000 li
tų. 

Valstybinės lošimų priežiūros ko
misijos pirmininkas Česlovas Blažys 
suabejojo minėto skundo pagrįstu
mu. Jo teigimu, R Navikas šiemet bu
vo pats patekęs į etikos sargų akiratį 
— Vyriausioji tarnybinės etikos ko
misija balandį nustatė, kad R Navi
kas pažeidė Viešųjų ir privačių inte
resų derinimo valstybinėje tarnyboje 
įstatymo nuostatas, nes lošimus or
ganizuojantiems subjektams, kurių 
veiklą prižiūri ir kontroliuoja Vals
tybinė lošimų priežiūros komisija, 
platino savo knygą „Azartinių lošimų 
priežiūros kronika (dienoraštis)". 

R Navikas etikos sargų sprendi
mą apskundė, o kol teismas priims 
sprendimą, prezidento dekretu jo įga
liojimai komisijoje buvo sustabdyti. 

Valstybinė lošimų priežiūros ko
misija trečiadienį išplatino pra
nešimą, kuriame teigiama, esą kole
gas VRK įskundęs R Navikas skun
dais yra užvertęs įvairias institucijas, 
tačiau nei vienas jų nepasitvirtino. 

Č. Blažiui nebuvo kilę įtarimų 
dėl neskaidrios pavaldinių veiklos: 
„Kiek žinau, patiems komisijos na
riams buvo netikėta, kad 'Mecom 
Group' skyrė paramą partijai". 

Suvalkiečiai džiugina bankininkus 
Vilnius, rugpjūčio 9 d. (BNS) — 

Lietuvos gyventojų pajamos šįmet 
pagaliau pradėjo viršyti jų išlaidas, 
nors iki šiol kasmet būtent išlaidos 
apie 10 proc. viršydavo pajamas, o 
mažesniuose miestuose žmonės ge
rokai taupesni ir atsargesni negu did
miesčiuose. 

SEB Vilniaus banko prezidento 
patarėja Julita Varanauskienė sako, 
kad mažesniuose miestuose gyvenan
tys žmonės turi mažiau transporto 
bei kitų išlaidų, todėl taupyti jiems 
paprasčiau — didmiesčiuose bankai 
turi daug smulkių indėlininkų, o pro
vincijoje žmonės sukaupia didesnes 
pinigu sumas ir tada jas neša į banką, 
trečiadienį rašo dienraštis „Lietuvos 
rytas". 

J. Varanauskienė teigė, kad, pa
vyzdžiui, Žemaitijos gyventojai linkę 
daugiau skolintis iš bankų ir mažiau 
taupyti, o Suvalkijoje yra atvirkščiai 
— čia gerokpi daugiau taupoma. 

Regionuose gyventojai raciona

liau paskirsto turtą. 
Vidutinė indėlio suma SEB Vil

niaus banke vienam gyventojui di
džiausia būtent Suvalkijoje. 

Šių metų pirmąjį pusmetį dau
giau kaip 56 proc. viso šalies gyvento
jų finansinio turto sudarė terminuo
tieji indėliai. 

Marijampolės regione naujų san
taupų skirstymas rodo, kad vis dau
giau gyventojų renkasi ne terminuo
tuosius indėlius, o kitas investavimo 
formas. 

Banko Marijampolės filialo di
rektorius Romualdas Makauskas sa
kė, jog suvalkiečiai banke vis dažniau 
ieško specialistų patarimų finansų 
klausimais. 

Terminuotųjų indėlių portfelis 
Marijampolės filiale per metus išaugo 
10-15 procentų, o investuojamos su
mos — apie 3 kartus. Terminuotojo 
indėlio vidurkis čia siekia 10,000-
12,000 litų, o investuojamųjų sumų 
viršija 20,000 litų. 

* Nesėkmę pirmosiose Euro
pos jaunių merginų (iki 16 metu) 
krepšinio čempionato Slovaki
joje ketvirtfinalio E grupės rungty
nėse patyrė Lietuvos rinktinė, antra
dieni 58:73 pralaimėjusi bendra
amžėms iš Lenkijos. Lietuvos koman
doje sėkmingiausiai žaidė Aurime 
Rinkevičiūtė ir Reda Kontvainytė, 
pelniusios atitinkamai 20 ir 15 taškų. 

* Šiauliuose prasidėjo UEFA 
moterų futbolo taurės turnyro 
kvalifikacinio etapo keturių ko
mandų V grupės varžybos. Nesėk
mingai turnyrą pradėjo Lietuvos 
čempionės Šiaulių „Gintros-Univer-
siteto"'futbolininkės, 0:1 nusileidu
sios Baltarusijos čempionato nugalė
tojai Vitebsko „Universitet" koman
dai. 

* Lietuvos dviratininkė Dia
na Žiliūtė, atstovaujanti ,.Safi-

Pasta Žara Manhattan" koman
dai, trečiajame „Route de Fran
ce Feminine" daugiadienių dvirati
ninkių lenktynių etape finišavo pag
rindinės grupės priekyje ir užėmė 
septintą vietą. Pagrindinė grupės dvi
ratininkių, kurioje 30-ta buvo Zita 
Urbonaitė („Safi-Pasta Žara Manhat
tan") bei 35-ta atvažiavo Edita Pu
činskaitė („Nobili Rubinetterie Me-
nikini Cogeas"), 105 km distancijoje 
sugaišo 2 valandas 45 minutes 55 se
kundes ir 11 sek. pralaimėjo etapo 
nugalėtojai rusei Natalija Bojarskaja. 

* Lietuvos ledo ritulio rink
tinės puolėjas Darius Pliskaus-
kas pasirašė metų kontraktą su 
mėnesio bandomuoju laikotarpiu su 
Suomijos Espo „Blues" komanda. 
Puolėjas paliko komandą Olandijoje 
ir tapo pirmuoju lietuviu bandysian
čiu laimę Suomijos lygoje. 

Karina Matiukienė prie darbo „Baltasis 
Vilnius, rugpjūčio 8 d. (ELTA) 

— Sostinės „ARTima" galerijoje ati
daryta šviesadėžių (ang. light box) 
paroda „Savišvieta". Sviesadėžės — 
nauja meninė platforma, kuri savo 
specifine išraiškos stilistika dažniau-

tiltas' Linos Petrauskienės (ELTA) nuotr. 

siai naudojama reklamos srityje. 
„ARTima" galerijoje atidarytoje jau
nų autorių darbų parodoje siekiama 
naujai, kūrybiškai reflektuoti pačios 
sviesadėžės formatą, jos paskirtį bei 
eksploatavimo sąlygas. 

Sprogus transformatoriui, žuvo žmogus 
Vilnius, rugpjūčio 9 d. (BNS) — 

Užgesinę gaisrą sprogusiame elek
tros transformatoriuje Vilijampolės 
pastotėje, Kauno ugniagesiai aptiko 
sudegusio žmogaus kūno liekanas. 

Kalnų gatvėje esantis 110 kilo-
voltų elektros transformatorius spro
go trečiadienio vidurdienį. 

Nelaimės metu išsiliejo apie 20 
tonų karšto tepalo, kilo gaisras, pra
nešė Priešgaisrinės apsaugos ir gel
bėjimo departamentas. 

Gaisrą malšino ugniagesiai su 6 
autocisternomis, 5 švirkštais, putų 
generatoriumi. 

Likviduoti gaisrą pavyko trečia
dieni maždaug 2 valandą po pietų. 

Užgesinus gaisrą buvo rastos su
degusio žmogaus palaikai. Bandoma 
nustatyti žuvusiojo tapatybę. 

Liudininkų teigimu, prieš nelai
mę transformatorinėje dirbo darbi
ninkai. 

Dėl transformatoriaus sprogimo 
850 elektros energijos skirstymo ir 
tiekimo bendrovės VST klientų buvo 
nutrauktas elektros energijos tieki
mas. 

Dabar visiems klientams elektros 
energija yra tiekiama. Ligoninei, kuri 
yra prijungta prie šios pastotės, elek
tros energijos tiekimas nebuvo nu
trauktas. Įvykis tiriamas, pranešė 
bendrovė VST. 

V. Adamkus: žemdirbiams reikia pagalbos 
Vilnius, rugpjūčio 9 d. (BNS) — 

Prezidentas Valdas Adamkus trečia
dienį lankėsi Panevėžio, Pasvalio ir 
Biržų rajonuose, kur susitiko su 
nuostolius dėl sausros patyrusiais ša
lies ūkininkais bei rajonų savivaldy
bių atstovais. 

Apsilankęs Panevėžio rajono Ši
lagalio žemės ūkio bendrovėje, Pas
valio rajono ūkininko A. Grabausko 
pienininkystės ūkyje ir Biržų rajone 
ūkininkaujančių H. Bertulio bei S. 
Vaitkevičiaus ūkiuose, V Adamkus iš
klausė šalies žemdirbių nusiskundi

mus dėl patirtų nuostolių. Prezi-den-
tas klausė ūkininkų, kokios paramos 
nukentėjusiems ūkininkams šiuo me
tu reikėtų labiausiai. 

„Akivaizdu, kad nuo sausros nu
kentėjusiems Lietuvos ūkininkams 
turi būti suteikta gerai organizuota 
bei lanksčiai taikoma parama", — sa
kė V Adamkus. 

Valstybės vadovas pridūrė, kad 
biurokratinės kliūtys neturėtų stab
dyti pagalbos teikimo nukentėju
siems ūkininkams, kuri, prezidento 
įsitikinimu, būtina tuojau pat. 

Bus tiriamos G. Beresnevičiaus mirties aplinkybes 

Atkelta iš 1 psl. 
Tuo tarpu grupė žinomų visuo-

Į menės veikėjų prašo generalinio pro
kuroro Algimanto Valantino užtik
rinti, kad būtų visapusiškai bei ob-

i jektyviai ištirtos G. Beresnevičiaus 
netikėtos mirties aplinkybės ir ragi
na kuo greičiau tyrimo rezultatus 
pristatyti visuomenei. 

Kreipimąsi, kuris generaliniam 
prokurorui bus įteiktas ketvirtadienį, 
pasirašė Vytautas Ališauskas, Diana 
Vilytė, Darius Kuolys, Leonidas 
Donskis, Virginijus Savukynas, Kor
nelijus Platelis, Rolandas Rastaus-
kas, Audrius Siaurusevičius, Arūnas 
Peškaitis, Vaidas Jauniškis ir kiti. 

Žinomas publicistas, eseistas, re-, 
ligijotyrininkas 45-erių G. Beresne
vičius mirė sekmadienio naktį sos
tinės nakvynės namuose „Sala", į ku
riuos buvo atvežtas iš Sirvydo gatvės. 

Čia, tik išlipęs iš policijos automobi
lio, jis mirė. G. Beresnevičius su savi
mi dokumentų neturėjo ir į morgą 
buvo išgabentas kaip neatpažintos 
tapatybės vyras. Artimiesiems apie 
nelaimę pranešta ne iškart. 

Pirminė palaikų ekspertizė paro
dė, kad G. Beresnevičius mirė savo 
mirtimi. Ekspertų išvados rodo, jog 
G. Beresnevičiaus staigios mirties 
priežastimi galėjo būti apsinuodiji
mas alkoholiu ir širdies veiklos su
trikimas. 

Prokurorai teigė, kad jokio po
žymio, kad G. Beresnevičius mirė 
nuo sumušimų ar parkritęs, nėra. Ta
čiau tikslios rašytojo mirties prie
žastys bus žinomos maždaug po mė
nesio. 

Smurtinių nusikaltimų tyrimo 
skyrius dėl G. Beresnevičiaus mirties 
atlieka ikiteismini tyrimą. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFR Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

Baiminamasi pilietinio karo Libane 
Jungtinės Tautos, rugpjūčio 9 

d. („Reuters/BNS) — Arabų valsty
bių delegacija antradienj perspėjo 
Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Ta
rybą, kad Libane kils pilietinis karas, 
jei ugnis tuojau pat nebus nutraukta 
ir jei iš Pietų Libano nebus išvestos 
Izraelio pajėgos. 

Kataro užsienio reikalų minist
ras šeichas Hamad bin Jassim bin 
Jabr ai Thani, atstovaujantis Arabų 
Lygos komandai, Tarybai sakė, kad 
neįvykdomos rezoliucijos priėmimas 
nulemtų „sunkias pasekmes" Liba
nui. 

„Jei priimsime rezoliuciją iki ga
lo neapgalvoję Libano tikrovės, susi
dursime su pilietiniu karu, — sakė 
ministras. — Vietoje pagalbos Liba
nui, mes Libaną sunaikinsime". 

Susidūrusios su griežtais arabų 
prieštaravimais, Prancūzija ir Jung
tinės Valstijos iš naujo svarsto savo 
rezoliucijos projektą, kuriuo siekiama 
nutraukti mėnesį trunkanti Izraelio 
ir „Hezbollah" karą ir nustatyti nuo
latinės taikos sąlygas. 

„Mano tikslas yra įtraukti j teks
tą tam tikras idėjas, kurios buvo pa
siūlytos pastarosiomis dienomis", — 
žurnalistams sakė Prancūzijos amba
sadorius JT Jean-Marc de la Sabliere. 
Jo atstovas griežtai paneigė nepatvir
tintus pranešimus, kad Prancūzija 
nebepritaria Jungtinėms Valstijoms 
ir ragina Izraelį tuoj pat pasitraukti 
iš Libano. Pasak atstovo, amerikiečių 
ir prancūzų derybos tęsiasi. 

Jokių veiksmų nesitikima bent 
iki ketvirtadienio. Minimas doku
mentas dar turi būti pateiktas 15 na
rių Saugumo Tarybai, kuri paprastai 
balsavimus rengia po 24 valandų. 

Dar diskutuojama, kada ir kokios 
tarptautinės pajėgos bus dislokuotos 
Libano armijai paremti. JAV pareigū
nai mano, kad libaniečių armija nėra 

pakankamai stipri, kad nuslopintų 
„Hezbollah". Libanas pirmadienį pa
skelbė, kad į šalies pietus, kuriuos iš 
esmės kontroliuoja „Hezbollah", 
siunčia 15,000 savo karių. 

Tačiau Libanas reikalauja su
stiprintų JT taikos palaikymo pajėgų 
su silpnesniu mandatu nei ketina su
teikti Taryba. 

Saugumo Taryboje vietoje įpras
tų iš anksto parengtų kalbų, kilo 
mandagi politinė diskusija, kurioje 
dalyvavo Izraelio ambasadorius J T 
Dan Gillerman, Libano užsienio rei
kalų ministro pareigas einantis Ta-
rek Mitri ir minėtas Kataro minist
ras, kurio šalis yra vienintelė arabų 
valstybė Taryboje. 

T. Mitri nurodė rezoliucijos pro
jektą, kuriame Izraelis raginamas su
stabdyti visus puolamuosius veiks
mus Libane, ir sakė, jog žydų valsty
bė tvirtina, kad visi jos veiksmai yra 
gynyba. „Karo veiksmų nutraukimas 
reiškia ugnies pabaigą", — sakė jis. 

Dabartiniame rezoliucijos pro
jekte raginama „nutraukt i karo 
veiksmus" ir nustatomos politinio su
sitarimo sąlygos. Planuojama ir ant ra 
rezoliucija, kuria būtų suteiktas 
mandatas tarptautinėms pajėgoms, 
jei kovos liautųsi. 

„Prieš daugiau nei 900 gyvybių 
prašėme tuoj pat nutraukti ugnį, — 
Tarybai pareiškė T. Mitri. — Prieš 
daugiau nei 3,000 sužeistų civilių gy
ventojų prašėme tuoj pat nutraukti 
ugnį". 

Tačiau Izraelio ambasadorius D. 
Gillerman, kuris sakė nelabai žinąs, 
kodėl šis susirinkimas buvo sureng
tas, pareiškė, kad Izraelis turi teisę ir 
privalo gintis. 

„Ir jis dės visas pastangas, kad 
sugrąžintų namo pagrobtus savo ka
reivius", — sakė jis, paminėdamas du 
„Hezbollah" pagrobtus izraeliečius. 

J. Lieberman skaudžiai pralaimėjo 
Hartford, rugpjūčio 9 d. 

(,,Reuters"/BNS) — Connecticut ats
tovaujantis senatorius Joseph Lie
berman antradienį Demokratų parti
jos pirminius rinkimus nedidele pers
vara pralaimėjo palyginti nežinomam 
politikui, nes rinkėjams nepatiko jo 
parama karui Irake ir prezidentui 
George W. Bush. 

Praėjus šešeriems metams po to, 
kai buvo demokratų kandidatas į vi
ceprezidentus, J. Lieberman pralai
mėjo sunkią pirminių rinkimų dėl 
vietos Senate kovą turtingam versli
ninkui Ned Lamont, kuris jį vadino 
G. W. Bush aistruolių komandos va
dovu ir ragino rinkėjus parodyti ša
liai nepasitenkinimą karu. 

N. Lamont, kuris 1990 metais ne
sėkmingai bandė patekti į valstijos 
Senatą, surinko 52 proc. balsų, rodo 
neoficialūs, bet beveik galutiniai re
zultatai. 

J. Lieberman, už kurį balsavo 48 
proc. rinkėjų, pripažino savo pralai
mėjimą, bet sakė, kad trečiadienį pa
teiks dokumentus dėl dalyvavimo 
lapkričio rinkimuose kaip nepriklau
somas kandidatas. 

„Rytoj pradėsime naują kampa
niją Connecticut žmonėms suvienyti, 
— sakė jis savo šalininkams, susirin
kusiems prie vieno viešbučio 

Hartford centre. —Jei jums nusibodo 
tas koktus partiškumas Washington, 
DC, tada prašau jūsų pagalbos". 

N. Lamont bandymas mesti iššū
kį tris kadencijas dirbančiam senato
riui Connecticut valstijoje, linkstan-
čioje palaikyti demokratus, leidžia 
įsivaizduoti neigiamą rinkėjų požiūrį 
į karą prieš lapkričio rinkimus, per 
kuriuos bus varžomasi dėl Kongreso 
kontrolės. 

„Connecticut rinkėjai lengva 
ranka nereikalauja pokyčių, bet šian
dien mes ryžtingai pareikalavome po
kyčių. Daugiau jokių 'laikytis kur
so'", — švęsdamas pergalę savo šali
ninkams sakė N. Lamont, šalia kur.o 
stovėjo afroamerikiečių vadovai Jesse 
Jackson ir Al Sharpton. 

„'Laikytis kurso' — tai ne perga
lės strategija Irake ir ne pergalės str
ategija Amerikoje", — sakė N. La
mont, kuris šalininkams išsiuntinėjo 
elektroninį laišką, kuriame prašo su
sisiekti su J. Lieberman \r parapnt ; }\ 
iš naujo apsvarstyti savo ketinimus 
tapti nepriklausomu kandidatu. 

Rinkimų kova Connecticut pa
traukė visos šalies dėmesį kaip refe
rendumas karo ir demokratu nepasi
tenkinimo G. W. Bush klausimais N 
Lamont -J Lieberman vadino (i. VY. 
Bush ..kambariniu šuniuku" 

EUROPA 

TALINAS 
Estijos gyventojai linkę matyti 

naujojo prezidento poste buvusį 
usienio reikalų ministrą Toom Hen-
drik Ilves, bet mano, kad dabartinis 
prezidentas Arnold Ruutel tikriau
siai liks antrajam laikotarpiui. Tai 
rodo viešosios nuomonės apklausos, 
kurią agentūros BNS užsakymu su
rengė bendrovės „OU Faktum & Ari-
ko" sociologai, rezultatai. 101 vietos 
parlamentas šalies prezidentą rinks 
šio mėnesio pabaigoje. Jei po to bal
savimo laimėtojas nepaaiškės, bus 
surengtas antras, rinkikų kolegijos, 
balsavimas. 

RYGA 
Latvijos premjeras Aigars Kalvi-

t is pareikalavo, kad teisingumo mi
nis tras Guntars Grinvalds pateiktų 
pranešimą apie keturių kalinių pa
bėgimą iš Rygos centrinio kalėjimo. 
Jį gavęs A. Kalvitis priims sprendimą 
dėl tolesnių veiksmų. Pareigūnai pra
nešė, kad Latvijos sostinės policija 
ieško keturių pavojingų nusikaltėlių, 
kurie trečiadienio naktį pabėgo iš Ry
gos centrinio kalėjimo. Keturiems 
kaliniams pavyko perpjauti kameros 
langų grotas ir perlipti tvorą. Bėglius 
pastebėję prižiūrėtojai ėmė šaudyti, 
bet į juos nepataikė. 

BERLYNAS 
Mažiausiai 125 žmonės, mėgin

dami pabėgti iš Rytų Berlyno į Vaka
rų, žuvo per trisdešimt metų, kai 
stovėjo siena, dalijusi Vokietijos soti
nę į dvi dalis nuo 1961 iki 1989 metų, 
pranešė Vokietijos tyrėjai. Si infor
macija buvo paskelbta, likus savaitei 
iki 45-ųjų metinių, kai buvo imta sta
tyti ši siena. 1961 metų rugpjūčio 13 
dieną tuometinė komunistinė Vokie
tijos Demokratinė Respublika pra
dėjo statyti užtvarą, kad sustabdytų 
gyventojų bėgimą į Vakarų Vokietiją. 

RUSIJA 

MASKVA 
Maskvos apygardos karinis teis

mas trečiadienį nuteisė Rusijos spe
cialiųjų tarnybų pulkininką Sergej 
Skripal 13 metų kalėti už šnipinė
jimą Didžiajai Britanijai. Teismas 
pripažino jį kaltu pagal Baudžiamojo 
kodekso 275 straipsnį — valstybės iš
davimas šnipinėjant. S. Skripal buvo 
pripažintas kaltu išdavęs valstybės 
paslaptį užsienio valstybei. Pasak pa
reigūnų, S. Skripal, bendradarbiavu
sio su britų Slaptąja žvalgybos tarny
ba (SIS), veiklą FST nutraukė 2004 
metų gruodį. 

Rusijos Pietų federalinės apygar
dos regionuose pastarosiomis dieno
mis įsivyravęs karštas oras tampa vis 
dažnesnių negalavimų priežastimi, 
verčia dažniau kreiptis į medikus 
pablogėjus savijautai. Hidrometeoro
logijos tarnybos duomenimis, antra
dienį dieną temperatūra Astracha
nėje ir Elistoje šoktelėjo iki 42 laips
nių pagal Celsijų, Čečėnijos miestuo
se — iki 42, Stavropolyje — iki 41, 
Rostove prie Dono artėja prie 40-ies. 
Nepaprastųjų situacijų ministerijos 
(NSM) Pietų regioninis centras reko
mendavo vietos gyventojams sutrum
pinti darbo dieną ūkio objektuose. 

ARTIMIEJI RYTAI 

Izraelio pajėgos trečiadienį kelio
se vietose įsiveržė toliau į Libano te
ritoriją, nors susidūrė su įnirtingu 
„Hezbollah" partizanų pasipriešini
mu, sakė Libano saugumo šaltiniai. 
Televizija „ai Arabiya" pranešė, kad 
apšaudant raketomis Aitą Shaab kai
mą žuvo keturi Izraelio kareiviai. Iz
raelio armija kol kas nieko nekomen
tavo. Izraelio armija, kuri bando nus
tumti „Hezbollah" tolyn nuo sienos, 
nurodo pasienyje nustačiusi zoną, 
kurioje atsidūrė 20 kaimų ir kurios 
plotis vietomis siekia 7 kilometrus. 

BAGHDAD 
Į Baghdad morgą praėjusį mė

nesį buvo atvežta 1,815 lavonų — 
daugiausiai nuo vasario mėnesio, kai 
dėl sprogdinimo šiitų šventovėje kilo 
tarpkonfesinio smurto banga. Apie 
tai trečiadienį pranešė morgo direk
toriaus pavaduotojas Abdul Razzaą 
ai Obaidi. Pasak jo, maždaug 90 proc. 
šių žmonių mirė dėl smurto sostinė
je, kur JAV ir Irako pajėgos padidino 
savo karių skaičių. 

1-800-775-SEND 
www.atlanticexpresscorp.com 

Ocea* 
Kroviniu gabenimas 
laivu i visas pasaulio šalis. 

Krovmu gabenimas 
lėktuvu i visas pasaulio šalis. s 

Auto Air Frelght 
f 1 » W » I'II I ! . !« ! • 

Automobiliu pirkimas bei 
siuntimas i visas pasaulio šalis 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerikoje. 

Small Packaaes Trucking 
Smulkiu siuntiniu siuntimas bei 
pristatymas i namus Lietuvoje. Latvijoje. 
Estijoje. Baltarusijoje bei Ukrainoje 
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Patriotai anapus barikadų 
ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Kai kalbama apie SSRS repre
sinių struktūrų etatinius darbuotojus 
kagėbistus, stribus ar kolaborantus, 
jie visi pasmerkiami kaip nusikals
tamų organizacijų nariai. Tačiau sa
koma, kad padėčių be išimčių ne
būna. Dar daugiau: žinomi atvejai, 
kai tokių struktūrų nariai, prisidengę 
ta prakeiksmu paženklinta kauke, 
buvo pasipriešinimo okupacijai ak
tyvūs dalyviai. Todėl nevalia jų ne
pelnytai pamiršti ar iš užmaršties 
neprikelti. Ir, jokiu būdu, ne tų struk
tūrų pateisinimo dėlei, o teisingumo 
ir tų asmenybių gero vardo atstatymo 
vardan. 

Prisimenu Pandėlio (Rokiškio 
apskr.) buvusį „stribą" Puziną, kuris 
palaikė ryšį su partizanais, juos in
formuodavo apie skundikus, apie 
numatomas „akcijas". Kai „stribas" 
pajuto, kad gali būti demaskuotas, jis 
(1947 m.?) su pilna ginkluote atėjo 
pas partizanus, vėliau mūšyje žuvo. 
Kupiškio stribynėje buvo informa
torius, kuris perduodavo žinias į 
miestą ir kaimus apie numatomas 
ištremti šeimas, apie tremties dienas. 
Šių eilučių autoriaus tėvai ir sesuo 
1949 metais pakliuvo į tremtį per 
neatsargumą: gavo žinią apie trė
mimą, buvo pasitraukę iš namų, ta
čiau per anksti sugrįžo (šeši šeimos 
nariai išsislapstėme, išvengėme trem
ties). 

Rankose šiemet išleista Lietuvos 
aviacijos veterano, Lietuvos laisvės 
kovų dalyvio, buvusio politinio kali
nio, autoriaus, sulaukusio 94 metų 
amžiaus, Viktoro Ašmensko knyga 
„KGB spąstuose" (Vilnius, 2006). 
Šioje knygoje būtent ir atskleista 
tikrų Tėvynės patriotų, prisidengusių 
paminėta prakeiksmu žymėta kauke, 
veikla, tragiška jos baigtis ir 
nepelnyta užmarštis. Garbė autoriui, 
kad ėmėsi atskleisti pasipriešinimo 
okupacijai būdą, nepelnytai užmirš
tuosius iš užmaršties prikelti. Kny
goje pateikiami faktai kruopščiai 
ištirti, paremti archyvine autentiška 
medžiaga, teiginiai dokumentais ar

gumentuoti. Stebina ir žavi prie 
šimtmečio artėjančio autoriaus dva
sios galia ir sveikata, leidusi paruošti 
232 psl. ne kokį memuarų rinkinį, o 
pasipriešinimo kovos bylos tyrimą, 
dokumentą ir paminklą. Cituosime 
knygoje pateiktą bylos atomazgą. 

„1946 m. rugsėjo 13 d. Vilniaus 
karo tribunolas nuteisė: 

KGB jaunesnįjį leitenantą Antaną 
Šilių -mirties bausme, 

KGB jaunesnįjį leitenantą Petrą 
Brazauską - mirties bausme, 

studentę Anastaziją Kanoversky-
tę - mirties bausme, 

KGB jaunesnįjį leitenantą Rai
mundą Jablonskį - dešimčiai metų 
laisvės atėmimo, 

poetę Stasę Niūnavaitę - dešim
čiai metų laisvės atėmimo. 

Poetą Paulių Dervinį - išteisino. 
TSRS karo tribunolas Maskvoje 

Vilniaus karo tribunolo nuosprendį 
mirties bausmę A.Kanoverskytei 
pakeitė 20-čia metų katorgos". 

V Ašmenskui teko su A.Šiliumi 
kalėti vienoje kameroje, iš jo išgirsti 
gyvenimo ir veiklos istoriją, vėliau su 
visa nuteistųjų bylos medžiaga 
susipažinti detaliai. 

A. Šilius, tikėdamas greitu bol
ševikų okupacijos žlugimu, nenorė
damas eiti į sovietinę kariuomenę, 
įstojo į kelių mėnesių NKVD karo 
mokyklą Vilniuje. 1945 m. pabaigoj 
jam buvo suteiktas leitenanto laips
nis, jis buvo paskirtas dirbti į KGB 
centro kulto skyrių. Šiam skyriui 
vadovavo vyr. Itn. Juozas Petkevičius. 
A. Šilius susipažino su KGB darbais, 
su užverbuotų tautiečių biografijo
mis, slapčia pranešinėjo dvasiškiams 
apie numatomus jų areštus. Kai A. 
Šilių įspėjo jo bendramokslis jaun. 
Itn. R Brazauskas, su kuriuo jis gy
veno tame pačiame nuomojamame 
bute, kad jo veiksmus greit išsiaiš
kins viršininkas ir davė jam suprasti, 
kad reikia skubiai pašalinti viršinin
ką ir trauktis pas partizanus, pavo
jaus akivaizdoje šiame bute A. Šilius, 
matant A. Kanoverskytei, hantelio ir 
pistoleto smūgiais į galvą J. Petke
vičių užmušė. 

Aviacijos veteranas Viktoras Ašmenskas ir akrobatinio skraidymo pasaulio čem
pionas Jurgis Kairys. 

R Brazauskas, kaip ir A.Šilius, 
tais pačiais sumetimais įstojęs į KGB 
mokyklą, ją baigė ir dirbo saugumo 
organuose, dalinosi su juo Lietuvos 
išsilaisvinimo viltimi. Išaiškinus J. 
Petkevičiaus nužudymą, KGB nusta
tė, kad P. Brazauskas nusiteikęs 
priešiškai prieš tarybų valdžią, kad 
kartu su A. Šiliumi vykdė ardomąją 
veiklą KGB struktūrose, kad kurstęs 
įvykdyti teroristinį aktą prieš J. Pet
kevičių. 

A. Kanoverskytė čekisto kapitono 
Morozo šantažuojama pasirašiusi 
bendradarbiavimo su KGB pasi
žadėjimą iš tikrųjų šiai organizacijai 
nedirbo, apie ką gerai žinojo AŠilius, 
ir todėl su ja susipažino, bendravo. 
KGB kaltinamajame nutarime tvir
tinama, kad A. Kanoverskytė yra 
priešiškai nusiteikusi prieš tarybų 
valdžią, vykdė antitarybinę veiklą, 
nusikalstamą susirašinėjimą, daly
vavo įvykdant teroristinį aktą (Mask
voje kaltinimas buvo perkvalifi
kuotas, mirties bausmė pakeista 20-
čia metų nelaisvės). 

Mokytojas R. Jablonskis 1945 m. 
buvo sulaikytas ir išsiųstas į Rau
donąją armiją, o iš ten - į KGB 
kursus. Gyveno bendrabutyje kartu 
su A. Šiliumi, pasipasakojo, kad 
slapstėsi nuo mobilizacijos, kad ne
norįs kovoti su lietuvių nacionalis
tais, nes pats esąs nacionalistas. Jis 
kartu su A. Šiliumi nueidavo į baž
nyčią. R. Jablonskiui buvo pateiktas 
kaltinimas, kad jis savanoriškai įstojo 
į generolo Plechavičiaus karo mokyk
lą, nuo 1944 m. liepos iki gruodžio 
mėn. buvo ginkluotų atitarybinių 
gaujų dalyvis, palaikė ryšį su te
roristu A. Šiliumi. 

Jauna poetė S. Niūnavaitė, kurią 
AŠilius pažinojo iš Telšių gimnazijos, 
žinojo, kad ji yra užverbuota, bet ži
nių KGB neteikia. Antanas pasakė 
Stasei, kad apie ją KGB pranešinėja 
poetas Kubilinskas. Ji buvo areštuota 
1945 m. kovo 9 d., pateikti kalti
nimai, kad vokiečių okupacijos metu 
rašė ir skelbė fašistinėje spaudoje 
įvairius šmeižikiškus išsigalvojimus 
apie tarybų valdžią ir komunistų 
partiją, dirbo žurnale „Lietuvos 
archyvas", palaikė ryšius su nacio
nalistinės organizacijos „Ateitinin
kai" nariais, A. Šiliaus nurodymu 
mėgino perspėti vyskupą Borisevičių 
apie KGB rengiamą areštą. 

Knygos autorius, tirdamas kny
goje minimų su KGB tiesiogiai susi
jusių asmenų bylas, eina prie išvados, 
„kad didžiausia bėda tų, kurie 
pakliuvo į KGB pinkles, yra ne tai, 
kad pakliuvo, bet kiek jie savo 
„veikla" yra padarę skriaudos kai
mynams, artimiesiems, tautai". Kita 
vertus, tikri patriotai, formaliai 
dirbdami KGB struktūroje ar davę jai 
pasižadėjimą, ypatingu būdu, trik
dydami KGB veiklą iš vidaus, veikė 
Tėvynės labui, o, iškilus arešto 
grėsmei, ėjo pas partizanus. 

V Ašmenskas Antano Šiliaus ir jo 
bendrabylių darbus palieka vertinti 
skaitytojams, tačiau pats mano, kad 
A. Šilius visiškai užsitarnavo patrioto 
vardą. Stasės Niūnavaitės užrašyta 
teismo baigtis, kai, mirčiai žvelgiant į 
akis, Antanas neprašo malonės, ne
puola isterijon, o taria smerkiantį žo
dį teismui, knygos autoriaus nuomo
nę sutvirtina. Štai jos įspūdingas 
liudijimas. 

„Baigėsi teismas, skaitomas 
nuosprendis: 

- Antanas Šilius - mirtis! 
- Petras Brazauskas - mirtis! 
- Anastazija Kanoverskytė - mir

tis! 
- Raimundas Jablonskis - 10 me

tų! 
- Stasė Niūnavaitė už neprane-

šimą pagal 58-12 str. - 10 metų! 
Visi tie berniukai - saugumo 

darbuotojai. Gal aš nebūčiau gavusi 
dešimties, gal būtų užtekę penkerių 
metų, jei ne mano „baigiamoji kalba" 
teisme. Užsikrėtusi savo bendros by
los jaunuolių drąsa, ypač po Antano 
Šiliaus kalbos, ir aš panorau būti 
herojė. 

Kai Šiliaus paklausė, koks jo 
paskutinis noras, šis atsakė: 

- Atiduokit, sušaudę mane, batus 
tėvui, kurį irgi kankinate saugume. 

Teisėjai kažką numykė... 
Dar atsimenu, kai jį pavadino 

žvėrimi, žudiku, jis atšovė: 
- Aš nužudžiau ne žmogų, o blogį. 

Jis kenkė mūsų tautai - dalyvavo 
žudynėse mūsų brolių, varė šnipi
nėjimą tarp lietuvių, per jį daugelis 
atsidūrė Sibire... Reikėjo užkirsti 
kelią jo piktadarybėms! 

Pagaliau sviedė kaltinimą pačiam 
teismui: 

- Jūs visą Lietuvą pavertėt ištisu 
kalėjimu, norėtumėt paversti kapi
nynu, tačiau nebijom jūsų! Iš mūsų 
kraujo gėlės sužydės, į mūsų vietą 
stos šimtai! 

Jaunas dvidešimtmetis idealistas, 
norėjęs Lietuvą matyti laisvą, ne
turtingo ūkininko sūnus iš Že
maitijos... 

O saugumo akimis - banditas, 
žvėriškai nužudęs tarnybiniame 
poste karininką, berods, kapitoną, 
lietuvį Petkevičių. 

Kai jam prikišo, kad praliejo lie
tuvio, savo brolio, kraują, Antanas 
Šilius atšovė: 

Išdavikas turi žūti! O tas, kurį aš 
nužudžiau, buvo savo tautos išda
vikas! 

Klausydama tokios kalbos, su
pratau, kad jis žino mirsiąs ir ne
puola isterijon. Jo kalba uždegė 
mane... 

Todėl, kai manęs paklausė, ką aš 
turinti pasakyti, pareiškiau: 

- Man gėda būti tarp šių žmonių! 
(Teisėjai palankiai susižvalgė, ma
nydami, kad imsiu keikti savo bylos 
žmones, versiu visą kaltę žudikui 
Šiliui, kuris, vos vieną kartą aplankęs 
mane, sugebėjo įpainioti, per kurį 
patekau kalėjiman, pražudžiau sa
ve...) 

O aš tęsiau: 
- Jie - didvyriai! Kovojo dėl 

Lietuvos laisvės. (Teisėjų veidai iš
tįso). O aš? Kas aš? Rūpėjo man tik 
šokiai, gražūs vyrai, dar literatūra ir 
teatras. Man gėda šalia jų sėdėti. Aš 
neverta sėdėti šalia Lietuvos did
vyrių! 

Toliau niekas nebeklausė. Išėjo 
teismas. Vėl atėjo. Perskaitė spren
dimą. 

Ir man buvo taip skaudu, kad ma
ne nuo jų atskyrė, kad aš neverta 
mirties. Taip. Būna gyvenime mi
nutė, kai gali už visus ir kartu su 
visais stoti prie sienos..." 

Knygos pabaigoje autorius pas
tebi, kad dabar atsirado daug smer
kiančių tuos, kurie anuomet dėl 
vienokių ar kitokių priežasčių buvo 
KGB užverbuoti ar palūžo tardomi ir 
kankinami, kad smerkti ar teisinti 
galėtų tik tie, kurie patys perėjo KGB 
„mėsmalę" .Reikia atkreipti dėmesį į 
tai, kad dažnai, verčiant kaltę tik 
KGB, siekiama nukreipti dėmesį nuo 
šios represinės struktūros tikrojo 
organizatoriaus ir šeimininko -
Komunistų partijos. 
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BAŽNYTINIO PAVELDO 
MUZIEJUS VILNIUJE 

IADVYGA GODUNAVIČIENE 

Pirmieji žingsniai 

Gedimino kalno prieigose, prie 
Lietuvos nacionalinio muziejaus at
siradęs naujas stendas, skelbiantis, 
kad čia vyksta Bažnytinio paveldo 
muziejaus inauguracinė paroda, ne 
vieną praeivį nustebina. Kas tai? 
Gal paprasčiausia pavadinimų mai
šatis? Nieko panašaus - tai gry
niausia tiesa, nes pagaliau Vilnius 
turės Bažnytinio paveldo muziejų, 
kurio seniai reikėjo. Tik laikinai, kol 
būsimosios šio muziejaus patalpos -
Šv. Mykolo bažnyčios ir prie jos 
esančio bernardinių vienuolyno an
samblis bus remontuojamas ir pri
taikomas naujoms reikmėms, nuolat 
atnaujinama bažnytinio paveldo 

paroda įsikū
rė vienoje Lie
tuvos nacio
nalinio mu
ziejaus salių. 

Vi ln iaus 
arkivyskupas 
metropolitas 
k a r d i n o l a s 
Audrys Juo
zas Bačkis jo 
pasirašytame 
dekrete apie 
muziejaus įs
teigimą skel
bia: 

„Bažnytinis paveldas / architek
tūros paminklai ir dailės kūriniai, 
taikomieji amatininkų dirbiniai, 
archyviniai dokumentai, knygos ir 
t.t. / sudaro didelę ir reikšmingą Lie
tuvos kultūros paveldo sritį, siejan
čią šalį su krikščioniškąja Europa. 
Dar XIX amžiuje, kai Lietuva prik
lausė stačiatikiškai Rusijos impe
rijai, ir vėliau, Pasaulinių karų me
tais, o labiausiai sovietinės okupaci
jos laikotarpiu, bažnytinis paveldas 
buvo niokojamas. Daug kas nesu
grąžinamai prarasta, išvežta į užsie
nį, nemaža dalis neteisėtai atsidūrė 
valstybinių muziejų ir privačiose 
rankose. Pasaulietinės ekspozicijos 
negali užtikrinti deramos pagarbos 
sakraliems objektams, ypač stebuk
lais garsėjusiems atvaizdams, vo-

tams, relikvijoriams, bažnytiniams 
indams. Maža to, tokių kūrinių bei 
dirbinių saugojimas bei demonstra
vimas bažnytinei jurisdikcijai nepri
klausančiose institucijose pažeidžias 
aukotojų valią ir iškreipia tikrąją jų 
prasmę, nes iškeliami vien meniniai 
ir istoriniai sakralinių objektų as
pektai. Kai kuriems kūriniams, dir
biniams bei dokumentams, išliku
siems bažnyčiose, tačiau nebevarto
jamiems religinėm reikmėm, būti
nas restauravimas ir apsauga. 

Atsižvelgdamas į Popiežiškos 
kultūros tarybos rekomendacijas ir 
katalikiškų Europos šalių patirtį bei 
pavyzdį, matydamas būtinybę pa
greitinti istorinio teisingumo atkū
rimą ir ateistinio Bažnyčios perse
kiojimo padarinių įveikimą, siek
damas, kad vertingiausia kilnojamo
jo bažnyčios paveldo dalis būtų tin
kamu būdu, nepažeidžiant sakralu-
mo ir integruojant religinę, meninę, 
istorinę objektų prasmę bei vertę, 
pristatyta tiek Lietuvos žmonėms, 
tiek ir miesto svečiams. 

Įsteigiu Vilniuje, Šv. Mykolo 
bažnyčios ir buvusio bernardinių 
vienuolyno ansamblyje / Maironio g. 
/ Bažnytinio paveldo muziejų. 

Numatau, kad patalpos muzie
jui bus remontuojamos ir įrengia
mos, ekspozicija formuojama, edu
kacinių ir kitų paslaugų infrostruk-
tūra kuriama, arkivyskupijai ben
dradarbiaujant su Lietuvos nacio
naliniu muziejumi, Vilniaus miesto 
savivaldybe ir kitomis valstybės 
kultūrinėmis bei švietimo instituci
jomis". 

Inauguracinė 
paroda 

Pirmojoje parodoje visuomenei 
pristatoma dar nerodyta, Vilniaus 
arkivyskupijos sukaupta, kolekcija. 
Tai seni, gal kelis šimtmečius baž
nyčių apeigoms naudoti, liturginiai 
indai, mišiolai, drabužiai. Anot paro
dos kuratorių, Vilniaus arkivysku
pijos menotyrininkės Sigitos Mas-
laukaitės ir Lietuvos nacionalinio 
muziejaus muziejininkės Ritos Pau-
liukevičiūtės, sukauptoje kolekcijoje 
yra labai vertingų daiktų, surinktų 

Skelbimai 

SIŪLO DARBĄ 

Darbui reikalingi dažytojai 
su darbo patirtimi. 

Būtina turėti mašiną. 
Pageidautina, 

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

PASLAUGOS 

STATYBINEI KORPORACIJAI, 
nuostabioje H i l ton H e a d saloje 

(Pietų Karo l ina ) , re i ka l ing i 
da rbuo to ja i d i rb t i statybose. 

Mes garantuojame darbą visus metus, 
gerą atlyginimą, atostogų ir ligos 

apmokėjimą, lietuvišką kolektyvą bei 
vežiojimą į darbo vietą. 

Tel: ( 8 4 3 ) 298-0826 

^ t STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBES DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Off. Mgr. Auksė S. Kane. 
Vi lma Jarulienė, 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

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

Evergreen Pa rk , I L 60805 
Te l . 708-424-8654:773-581-8654 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

COUHUCLL 

KI.MINNT1\L 
MOKMtACt 

VIDA M . 
SAKEVICIUS 

Real Estate Consultant 
Nekilnojamojo turto 
pirkimas, pardauimas 

708-889-2148 

t=) 

Skelbimų skyriaus 
tel. 773 5859500 

Stuburo ir skausmo ligosi Širdies ir kraujagyslių 
ligos JONAS V.PRUNSKIS, M D 

TERRI DALIAS PRUNSKIS, MD 
MAUNAK V. RANA, M D 

Illinois Pain Inst i tute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 

Eik Grove: 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KAROOLOGAS-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 

EDMUNDAS VIŽ1NAS, M.D., S.C 
VIDAUS LIG GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918W.ArdierAve.Sts.5ir6 

Chkago, IL 6 0 6 3 8 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

D R . J O V I T A KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9 5 2 5 S.79 t h Ave. , H ickory Hil ls, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Akių ligų specialistai 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

EUGENE C DECKER DDS, P.C 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 
55 E. Washington, Suite 2401, 

Chkago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

iš bažnyčių, ypač atokesnių, kur jie 
sėkmingai išsaugoti per visas isto
rines audras. 

Atidarant parodą Šventojo Sosto 
apaštališkasis nuncijus Lietuvoje 
Peter Stephan Zurbringgen sakė 
negalįs atsigėrėti puikiais ekspo
natais bažnytinio paveldo muziejuje, 
kaip ir daugely Europos valstybių 
sostinių. Jis taip pat pritarė kar
dinolo Audrio Juozo Bačkio išsaky
toms mintims, kad bažnytinis mu
ziejus negali būti vien senų meno 
vertybių saugykla, jis visų pirma -
sielovados institucija. 

Šia pirmąja paroda norima kata
likų bendruomenei pranešti, kad 
Bažnytinio paveldo muziejus jau 
įsteigtas, vertingos kolekcijos kau
pimas. Vieni parodos eksponatai 
sugrįš į bažnyčias, kiti bus saugomi, 
laukiant pagrindinių muziejaus pa
talpų. 

Simboliška, kad lankytojus salė
je „pasitinka" Šv. Petro, rankoje 
laikančio dangaus raktus, skulptū
ra. Ji tarsi kviečia - prašom įeiti ir 
pasižiūrėti, kiek čia gražių sakrali
nių kūrinių. Yra 1826 m. Pijorų 
spaustuvėje spausdintas mišiolas iš 
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų semi
narijos, puošnios monstrancijos iš 
Trakų Šv. Marijos Apsilankymo, 
Vilniaus Šv. Apaštalų Petro ir Povilo 
bei kitų bažnyčių. Ypač įdomi vertin
ga sidabrinė monstrancija su puikiu 
uždaromu dėklu. Ji gauta iš Vidiškių 
Šv. M. Marijos Apsilankymo bažny
čios, o padaryta apie 1904 m. Vil
niuje, M. Nieviadomskio dirbtuvėj. 

Rodomi vertingi liturginiai indai 
iš Vilniaus, Sudervės, Daugėliškio, 
Lentvario ir kitų bažnyčių, taip pat 
ypatingai puošnūs, kruopščiai austi, 
meniškai, brangiais siūlais siuvi
nėti arnotai, kapos, dalmatikos. 

Laukia dideli 
darbai • 

Susitikime su žurnalistais kar
dinolas Audrys Juozas Bačkis pasa
kojo, kad seniai galvojęs, kur gauti 
lėšų buvusiam bernardinių vie
nuolynui suremontuoti. Ne kartą bu
vo siūloma šiose patalpose įrengti 
viešbutį, kuriam senamiestis ypač 
viliojantis. Tačiau verslininkų vilio
nių atsisakyta, norint išsaugoti pas
tatus muziejui. Po paieškų ir svars
tymų atsiranda ir lėšų avarinės būk

lės pastatams sutvarkyti. Jų žada 
Vilniaus miesto savivaldybė, tiki
masi pagalbos iš tarptautinių fondų, 
Kultūros ministerijos. Dalį kaštų 
padengs pati Vilniaus arkivyskupija. 
O kol vyks darbai, gal trejetą metų, 
parodos vyks Lietuvos nacionali
niame muziejuje. Įrengiant Bažnyti
nio paveldo muziejų, dominasi, kaip 
panašios institucijos veikia Italijoje 
bei kitur, kur mes esama ilgalaikių 
tradicijų. Būtina suburti autorite
tingų specialistų-muziejininkų, reli
ginio meno tyrinėtojų, restauratorių 
komandą, kuri tvarkytų būsimą 
muziejų, paversdama jį šiuolaikišku, 
gyvu, įdomiu, o ne, kaip jau minėta, 
senų, gražių daiktų bedvasiu san
dėliu. 

Nepriklausomybės metais Baž
nytinio paveldo muziejus buvo (1935 
m.) įsteigtas Kaune. Kaip sako meno 
istorikė Giedrė Jankevičiūtė, per 
okupacijos metus dalis jo ekspozici
jos sunyko, nebuvo išsaugota. Kai 
kas išliko ir atsidurs naujajame 
muziejuje. Be to, panašūs muziejai 
yra Birštone, Kaune, Kaišiadoryse, 
Varniuose. Tų vietovių tikintieji jais 
labai didžiuojasi. 

Šv. Mykolo bažnyčios ansamblį 
Vilniuje 1594 m. pradėjo statyti 
Leonas Sapiega. Statyba baigta 1627 
m. Netrukus čia įsikūrė ir vienuolės 
- bernardinės, kurios rūpinosi švie
timu steigė mergaičių mokyklas, 
1655 m. per rusų kariuomenės ant
puolius, bažnyčia ir vienuolynas su
deginti. Prireikė kelių šimtmečių, 
kol vienuolės sugrįžo į vienuolyną ir 
tęsė savo veiklą. Per sovietinę oku
paciją vienuolyno pastatai griuvo ir 
nyko. Bažnyčią labiau išsaugojo tai, 
kad 1972 m. joje įkurtas Architek
tūros muziejus. 

Taigi, galima džiaugtis, kad Vil
niaus, senamiestyje, šalia Šv. Onos 
ir Bernardinų bažnyčių įsikurs nau
jas tikinčiųjų ugdymo centras, kuria
me darbuosis sielovados specialistai, 
mokslininkai, tyrinėjantys bažny
čios istoriją ir jos paveldą. 

http://www.illinoispain.com
http://6918W.ArdierAve.Sts.5ir6
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SUSITIKIMAI LIETUVOJE 
Po devynerių metų pertraukos 

Lietuvoje viešėjau vasarą. Ankstes
niais kartais vis tekdavo tai anksti 
pavasarį, tai rudenį, tai žiemą ten 
nukakti. Lietuva graži visais metų 
laikais, tačiau vasara - gražiausias 
laikas ją aplankyti. Graži gamta, pa
jūris, upės ir ežerai, besidriekiantys 
laukai - yra kur „paganyti akį". 
Gražūs ir žmonės. Gal vasara juos 
irgi veikia — labiau šypsosi, draugiš
kai kalbasi, na, o moterų mokėjimas 
rengtis - negali akių ati traukti . 

Viešnagės metu turėjau keletą 
įdomių susikimų, kurie, manau, bus 
įdomūs ir mūsų skaitytojams. 

K.Šiaulyčio pieštas straipsnio autorės 
draugiškas šaržas. 

Magdalenos Stankūnienės dėka 
teko susitikti su nuostabiomis mote
rimis Gražina Marija Mareckaite 
(teatrologė, žurnalistė) ir Ingrida 
Korsakaite (meno istorikė), para
šiusia knygą ir apie grafiką Viktorą 

Petravičių). Tai moterys daug davu
sios Lietuvos kultūrai. Atrodo pa
prasta akimi jų darbai nematomi, 
tačiau^ kai paskaitai jų darbus, 
supranti, kaip šioms moterims rūpi 
lietuviška kultūra, Lietuvos meno 
reikalai. ,, ...Trys elementai -
gamta, veiklumas ir dvasingumas -
turėtų būti Lietuvos kelrodė žvaigž
dė. Jei Dievas nepagailėtų mums 
išminties", - sako G. Mareckaite sa
vo atsakymuose į „Baltąją anketą", 
kurią skelbia laikraštis „Lietuvos 
žinios". 

Visiškai netikėtas, neplanuotas 
man buvo susitikimas su žinomu ne 
tik Lietuvoje bet ir visame pasaulyje 
fotomenininku Pauliu Normantu, 
užklydusiu į kavinę „Trys dram
bliukai", kur mes kalbėjomis su 
anksčiau minėtomis pašnekovėmis. 
(Atrodo, kad ši kavinė, įsikūrusi 
netoli restauruojamos Kotrynos 
bažnyčios, tampa Vilniaus meni
ninkų lankymosi vieta). 

Keliautojas ir fotomeninkas 
Paulius Normantas buvo tik ką su
grįžęs iš kelionės po Nepalą. Keliau
damas po Rytų šalis P. Normantas 
sukaupė daugybę medžiagos. Gruo
džio mėn. Bankoke bus atidaryta 
200 fotografijų paroda, ten pat, t ik 
kitoje galerijoje veiks jo paroda apie 
Mahatmą Gandį. Virš dvidešimt me
tų gyvendamas Vengrijoje, bet kas
met gįžtantis į Lietuvą, jis keliauja 
po pasaulį, fiksuodamas gyvenimo 
akimirkas. Yra surengęs daugybę 
parodų, apdovanotas įvairiausiomis 
premijomis ir prizais. Vienas pasku
tiniųjų jo apdovanojimų - P. Nor
mantas tapo šių metų Vengrijos fo
tografų sąjungos laureatu, jam įteik
ta piniginė premija. Kalbėjome ir 
apie jo fotografijos parodą Čiurlionio 
galerijoje. Kas žino, gal ir pamaty
sime pasaulį Pauliaus akimis. Labai 
norisi tuo tikėti. 

Teko susitikti ir su grafike Ni
jole Šaltenyte, kurios parodą Čiur
lionio galerijoje numatome atidaryti 
rugsėjo pabaigoje. Tai jau antroji 
šios meninkės paroda Čikagoje. 
Prieš keturis metus jos paroda buvo 
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje. 
Ši paroda skirta jubiliejui - me
nininkės šešiasdešimtmečiui. Apta
rėme būsimos parodos reikalus. 

Susitikau su žinomu Lietuvoje 
akvare l i s tu Kęstučiu Šiaulyčiu, 
važinėjančiu po Lietuvą ir liejančiu 
akvareles apie dar likusią Lietuvos 
senovę, vis a trandantį grožį senoje 
ka imo bažnytėlėje, matan t į kon
t ras tus tarp dabarties ir praeities, 
besidomintį mažais Lietuvos mies
teliais ir jos gamta. 

Lankiausi namuose ir pas Uja 
Bereznicką, sveikstantį po ligos, 
nepasiduodantį, daug dirbantį. Šiuo 
metu I. Bereznickas ne tik kuria ani
macinius filmus. J i s daug dirba 
i l iustruodamas vadovėlius, kar tu su 
ki tais keturiais autoriais pradėjo 
leisti spalvingą, vaikams skirtą žur
nal iuką „Drambliukas Sampopo". 
Parsivežiau vieną jo egzempliorių ir 
su susidomėjimu perskaičiau. Jame 
atsiveria pasakų skrynelė, yra kam
pelis smalsučiams, man labai patiko 
skyrelis „Šmukštaro palėpėje", kur 
gali rasti a tsakymus į tokius įdo
mius klausimus kaip „Ką bendra 
tur i Mėnulis ir mėnuo?", „Kas yra 
Paukščių takas?" ir t. t. Skaity
damas šį žurnaliuką gali pagilinti ir 
savo lietuvių kalbos žinias, mat ten 
y r a skyrelis „Gramatuko patar i 
mai". Viename iš žurnalų patalpin
t a s interviu su j a u n a dail ininke 
J ū r a t e Leikaite, kurios animacinį fil
muką, sukurtą pagal Viktoro Pet
ravičiaus darbų ciklą „Marti iš jau
jos", matė ir Čikagos žiūrovai. O kur 
dar įvairiausi kryžiažodžiai, pieši-
nėliai-žaidimai... 

Naujasis žurnalams vaikams. 

Susi t ikau ir su kitu čikagie-
čiams pažįstamu menininku - kino 
režisieriumi Arvydu Barysu, kuris į 
susitikimą atkako iš Nidos, kurioje 
suka filmą apie Tomą Maną. Arvy
das jau užbaigė kino juostą „Gintaro 
kelias" ir yra pakviestas dalyvauti 
kino festivalyje Venecijoje. Šalia 
visų šių darbų kuria ir pirmąją savo 
vaidybinę juostą. 

Svečiavausi buvusio čikagiečio 
Leono Narbučio, jau apie pora metų 
įsikūrusio Vilniuje, namuose. Gra
žiai įsikūręs netoli Neries upės kran
to, nepamiršta Čikagos, seka joje 
vykstančius kultūrinius įvykius. Jo 
darbo kambaryje guli ir laikraštis 
„Draugas". O ir mūsų kalba sukosi 
apie būsimas parodas Čikagoje. 

Štai tokie susitikimai. Aišku, jų 
buvo gerokai daugiau, tačiau pa
rašiau apie tuos, kurie, manau, būtų 
įdomūs ir mūsų dienraščio skaityto
jams. 

Laima Apanavič ienė 

LIETUVIS — ANTRĄ KARTĄ 
IŠRINKTAS 

CULPEPPER MIESTELIO MERU 
Pranas Rimeikis yra Prano Ri-

meikio, gyvenančio Brighton Parko 
apylinkėje, sūnus. 

P. Rimeikis didele balsų pers
vara nugalėjo savo amerikietį kon
kurentą. Tas net pasakė: „Iš kur 
toks smarkuolis atsirado!?" 

P ranas ta rnavo JAV kariuo
menėje Green Barret, specialių pa
jėgų dalinyje, ištarnavęs 25 metus, 
išėjo į pensiją. Pasirinko kitą sritį — 
politiką. Greitai išsiveržė į priekį ir 
pirmą kar tą laimėjo r inkimus į 
miesto merus, nugalejdamas buvusį 
miestelio merą Walter Jonės. 

Pirmą kartą, kai Praną Rimeikį 
prisaikdino, čia dalyvavo ir Lietuvos 
ambasadorius JAV ir Meksikai Vy-
gaudas Ušackas iš Washington. 

Antrą kartą išrinktas P. Rimei
kis buvo drąsesnis. Miestelio gyven
tojai, kurių yra apie 10,000, labai 
džiaugiasi lietuviu meru. Pirmą kar
tą laikraščiuose nuskambėjo emi
granto lietuvio vardas. Ir pagaliau 
antrą^kartą vėl nugalėjo savo var
žovą. 

Buvo daug pavydo! 
Prano tėvas yra labai taurus ir 

mylintis Lietuvą žemaitis. J is tą 

meilę sugebėjo įskiepyti ir savo 
sūnui Pranui. Pranas visada di
džiuojasi esantis lietuviu. Vieną 
kartą kažkas j \ pavadino Frenk 
Rimeikis. Jis tuoj atsakė: „Mano var
das — Pranas Rimeikis!" 

Be savo darbo, Pranas dar lanko 
Virginijos universitetą —vienu 
žodžiu, tai yra t ikras Žemaitijos 
sūnus. 

Pranas tris kartus lankėsi Lie
tuvoje. Du kartu su tėvu, ir vieną 
kartą su žmona. Aplankė Palangą, 
Birutės kalną. Jo žmonai labai 
patiko Lietuva, o Palangą su Birutės 
kalnu, tai įsimylėjo. Buvo Neringoje, 
valgė lietuviškos žuvies. Jai taip 
viskas patiko, kad nenorėjo grįžti 
namo. 

Prano žmona — chemijos in
žinierė, dirbusi Anglijoje, Vokieti
joje. Darbo reikalais važinėja po visą 
Ameriką. 

Džiugu, kai pamatai lietuvišką 
pavardę garbingoje vietoje. Džiau
giamės ir linkime Pranui Rimeikiui 
sėkmingai eiti savo pareigas ir visa
dos būti lietuviu. Tegul Dievas pade
da jam darbuose. 

Stase Viščiuviene 
LR ambasadorius |AV ir Meksikai Vygaudas Usackas ir Culpper miestelio meras 
Pranas Rimeikis 
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2006 m. rugpjūčio 7 d., amžinai laimei Namon išėjo 

A t A 
JŪRATĖ BYTAUTAITĖ 

PEČIŪRIENĖ 
-

Mamutės ir Mamaitės liūdi Austė, Gintė, Laimis, Eivė, Kęs
tutis, Andrius ir žentai. 

A.a. fil. skautininke Jūratė buvo Detroito skaučių Gabijos 
tuntininkė, viena iš steigėjų Stuttgarto ir Detroito akademikų 
skautų skyrių, Detroito Lietuvos Dukterų piirnininkė, aktyviai 
bendradarbiavo su Lietuva, kovodama už negalios teises. 

Ketvirtadienį, rugpjūčio 10 d., velionė bus pašarvota Harris 
laidojimo namuose, Livonia, MI, kur 7 vai. vak. bus kalbamas 
rožinis ir organizacijų atsisveikinimas. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, rugpjūčio 11 d. Dievo Apvaiz
dos bažnyčioje, kur 11 vai. r. bus aukojamos gedulingos šv. 
Mišios. Po Mišių automobilių procesija palydės velionės karstą į 
Holy Sepulchre kapines, kur a.a. Jūratė bus palaidota šalia 
vyro filisterio, a.a. Liongino Pečiūros. 

Laidot. direkt. Yolanda M. Zaparackienė. Tel. 313-554-1275 

A t A 
STASIUI BIRUČIUI 

taip netikėtai iškeliavus iš šio pasaulio, nuoširdžią 
užuojautą reiškiame sūnui STASIUI ir dukrai LIGI-
JAI su šeima, taip pat broliams ALGIRDUI ir JUR
GIUI su šeimomis bei visiems giminėms ir artimie
siems, ir kartu liūdime. 

Aldona ir Klaus Pintsch 
Giedrė ir Jonas Stankūnai 

Filatelistų draugijos „Lietuva" valdybos nariui 

A t A 
ALGIRDUI PUTRIUI 

netikėtai mirus, liūdime ir reiškiame gilią užuojautą 
jo žmonai IRENAI, dukrai LAURAI ir sūnui LEO
NUI su šeimomis, kitiems giminėms ir artimiesiems. 

Filatelistų draugijos „Lietuva" valdyba 

BURIASI LONGISLAND LIETUVIAI 
Atkelta iš 2 psl. 
Kaip gūdžiais tarybiniais laikais 

visi sutiko, kad vienintelė išeitis yra 
vaikus mokyti namuose. Kelios lie
tuvių šeimos pasisiūlė surengti dar 
kelis visų vaikų susitikimus su ku
nigu ar seseria Margarita savo na
muose, ir jeigu viskas gerai, rytinio 
Long Island vaikai pavėluotai, bet 
pagaliau prieis Pirmosios Komunijos 
kun. Vyt. Volerto parapijoje Mas-
peth 2006 m. rugsėjo mėnesį. 

Long Island vakaruose, Mas-
peth, kur kunigauja Vyt. Volertas, 
lietuvybė gan stipri. Ten veikia Mai
ronio šeštadieninė mokykla, vaikai 
prieina Pirmosios Komunijos, Su
tvirtinimo, ne vienas lietuvis krikšti
ja vaikus, tuokiasi. Tik ne visada 
tokį tolimą kelią į lietuvišką parapi
ją iš Rytinio krašto su šeima švęsti 
vieno iš jos narių Sakramentų vyks
ta tos šeimos draugai ir tokie čia reti 
artimieji. Tie, kas nusprendžia kūdi
kį krikštyti savo teritorinėje parapi
joje angliškai, susiduria su kalbos 

problema. Šeimai šventė yra dides
nė, nes dalyvauti gali daugiau arti
mais tapusių draugų, ir išvengiama 
tolimos kelionės, tačiau Krikštas 
tampa nejaukia švente. Jo metu tvy
ro tyla, nes vietinis kunigas veda 
krikšto apeigas angliškai, o lietuviai 
atsakinėja nedrąsiai lietuviškai. 
Šią vieną didžiausių Šeimos švenčių, 
vieną svarbiausių dienų kūdiko gy
venime gali „išgelbėti" tik supratin
gas kunigas. 

Lietuvoje ne vienas tarybiniais 
laikais rinkosi kunigystę, nes tai bu
vo būdas kovoti už lietuvybę. Romos 
Katalikų Bažnyčia šimtmečiais stip
rino lietuvių dvasią namuose, trem
tyje ir emigracijoje, ir šiandien emi
gracijoje ji reikalinga dėl trijų labai 
rimtų priežasčių. Pirmiausiai, kad 
stiprintų kiekvieno tikinčiojo dvasią. 
Legalūs ir nelegalūs — visi lietuviai 
čia išgyvena kankinantį ilgesį arti
nusiems, draugams, Lietuvai, di
džiulį fizinį krūvį ir dvasinį „nepato
gumą". Ne vieno širdis kraujuoja 

Brangiam vyrui ir tėveliui 

A t A 
ALGIRDUI PUTRIUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną IRENĄ, vaikus 
LEONĄ ir LAURĄ bei kartu liūdime. 

Gaile ir dr. Robertas Vitai 

PADĖKA 
Mūsų brangi žmona, motina ir močiutė 

A t A 
ILGA JURKUS 

Mirė 2006 m. birželio 26 d. Elmhurst, IL. Atsisveikinimas 
įvyko š.m. birželio 28 d. Steuerle laidojimo koplyčioje, Villa 
Park, IL. 

Liūdnoje atsiskyrimo valandoje patyrėme daug jautrumo ir 
nuoširdumo iš giminių JAV, Latvijoje ir Lietuvoje, iš draugų, 
pažįstamų bei kaimynų. Dėkojame visiems dalyvavusiems, pa-
guodusiems mus žodžiu, laiškais ir per spaudą. Gilią padėką 
reiškiame kunigui Krists Kalninš už jo prasmingą bei jautrų 
žodį angliškai ir latviškai, Inaros gerai pritaikytas giesmes ir 
visiems giedant palydėjusiai vargonais Marai Ešmits. Ačiū mie
liems mūsų šeimos draugams dr. Romui Povilaičiui ir dr. Leoni
dui Ragui už prisiminimą — Ilgos visada malonią šypseną bei 
diskusijas trijose kalbose. Dėkojame prof. dr. Vytautui Černiui 
atsisveikinant Pabaltijo universiteto alumnų ir p. Šarūnui Ri
mui, Vydūno fondo valdybos vardu. Didelis „paldies" gausiam 
latvių kontingentui ir Šv. Petro bažnyčios atstovui Uldis Pulinš 
už jo prasmingą kalbą. Dėkojame už aukas velionės noru skir
tas Šv. Petro latvių bažnyčiai. Ji buvo ilgametė jos narė ir giliai 
tikinti krikščionė.- Ypatingai dėkingi esame Steuerle laidojimo 
namų direktoriui Henry Ebeling už jo kruopštų ir visapusišką 
dėmesį mums, skaudžios netekties laike. Nemažiau dėkojame 
Petrutei Banevičienei, suteikusiai „angelišką" patarnavimą pas
kutinėmis Ilgos gyvenimo dienomis ir visiems, bet kokiu būdu 
išreiškusiems mums užuojautą. 

Pagal Ilgos pačios norą, jos kūnas buvo sudegintas ir jos pa
laikai — pelenai, 2006 m. liepos 22 dieną buvo palaidoti Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse, Čikagoje. Prie laidojimo duobės 
maldas latviškai, lietuviškai ir angliškai sukalbėjo kun. dr. Eu
genijus Gerulis, dalyvaujant tik šeimos nariams. 

Šios padėkos pabaigoje jungiamės prie Danguolės Valenti-
naitės išreikštos užuojautos žodžių mums, netekus brangios Il
gos: „Aš ją prisimenu, kaip išskirtiną asmenybę. Visuomet tak
tiška, užjaučianti, mokanti paguosti ir pagirti. Ji kaip tas dvel
kiantis šviesos spindulys, kurio pasigesime. Visi čia mes tik 
laikini praeiviai, visi iš čia iškeliausime, tik sunku, kai toje ke
lionėje lieki vienas, be artimo žmogaus, su kuriuo tiek metų 
Dievas leido praleisti kartu". 

Vyras Pranas , dukterys Inara ir Daina su vyru Ken, 
vaikaič iai Markas ir Lija 

visiems žinomais žodžiais „Kas tė
vynę praras, kitos neišmels apgai
lėjęs". Antra, tai būdas vaikams su
teikti tikėjimo ir moralės pagrindus. 
Trečia, Katalikų Bažnyčia tampa 
vienintele vieta, kurioje lietuviai 
susipažįsta vieni su kitais, susitinka 
po ilgo nesimatymo, susitaiko po 
taip būdingo lietuviams susipykimo. 
Šv. Mišios tampa vieta, kur lietuviai 
emigrantai pajaučia, kad jie čia nėra 
vieniši ir bejėgiai, bet valandai tam
pa miniatiūrine Atgimimo laikų Lie
tuva — visi kartu, visi kalbantys vie
na kalba, visi atvykę iš vieno krašto. 

Kunigų darbas emigracijoje nė
ra vien šv. Mišių aukojimas, tai įsi
klausymas į emigrantų širdis ir tin
kamų pamokslų pasakymas, ir radi
mas kelio sudėtingame Romos Ka
talikų Bažnyčios taisyklių labirinte, 
kad iš jo išvestų emigrantus ir jų 
vaikus — visus su katalikybės pag
rindais ir sakramentais, kad suau

gusieji rastų dvasinę pusiausvyrą, o 
vaikai įgytų dvasinius pagrindus 
materialinių vertybių apsuptyje... ir 
kad grįžę į Lietuvą šią vasarą ar po 
daugelio metų prie savo senelių ka
pų mokėtų sukalbėti „Tėve mūsų" ir 
„Amžiną atilsį" lietuviškai. 

Paruošė ses. Ona Mikailaitė 

Šaltiniai: 
Neila Baumilienė 1996 m. VDU, 

Humanitarinių mokslų fakultete įgijo 
Magistro laipsnį. Nuo 1997 m. gyvena 
ir dirba Southampton, NY valstijoje. 
Kartu su vyru Giedriumi augina 6 me
tų dukrą Viliją ir 2 metų sūnų Luką. 

Ištraukos iš dienoraščių, užrašant 
asmeninę patirtį, organizuojant lietu
viškas šv. Mišias Riverhead Long Is
land, NY, 2005—2006 metais, atsi
liepiant į pakvietimą dalyvauti kata
likų konferencijoje „Lietuviškoji išeivi
jos katalikiškoji srovė: tarp tradicijos 
ir egzilio", Lietuvių išeivijos institutas, 
Kaunas, 2006.05.05. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE Miesto panorama 

• D a i l i n i n k a s Viktoras Simanke-
vičius, gimęs 1921 m. vasario 27 d. 
Leningrade, mirė 2006 m. birželio 29 
d. Melbourne, Australijoje. V. Si-
mankevičius studijavo meną Vil
niuje, Muenchen ir Freib'urg. Pasta
ruoju metu buvo pensininkas. 

• R u g p j ū č i o 15 diena - Švč . 
Mergelės Marijos Dangun Ėmimo 
šventė (Žolinė). Šią dieną privaloma 
eiti į bažnyčią. Bažnyčioje šventina
mos laukų žolelės, gėlės, ir augalai. 

•Organ izac i jo s „Vaiko vartai ą 
mokslą" rengiami tradiciniai lėšų 
telkimo „Derliaus pietūs" šiemet 
vyks sekmadienį, rugsėjo 24 d., Pa
saulio lietuvių centre, 14911 127th 
Street, Lemont, IL 60439. Renginio 
pradžia 12:30 vai. p.p. Bus skanūs 
pietūs, t rumpa meninė programa, 
veiks loterija ir baras. Nijolė Griga
liūnienė priima užsakymus pavie
niams asmenims ir norintiems už
sakyti visą stalą. Tel. 708-974-1262, 
e-paštas: nijoleg@prodigy.net Kvie
čiame Čikagos ir apylinkių lietuviš
ką visuomenę atvykti į „Derliaus pie
tus" ir paremti organizacijos „Vaiko 
vartai į mokslą" darbą. 

• R u g p j ū č i o 26-27 d., savaitgalį, 
Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL, 
vyks Vasaros palydos, kurios pra
sidės šeštadienį, rugpjūčio 26 d., 1 v. 
p. p. Šeštadienį veiks mugė, daly
vaus populiariausios lietuviško maisto 
kavinės, įvairiu lietuvišku alumi 
vaišins Centro šeimininkai, futbolo 
aikštėje vyks finalinės ČLFL rung
tynės. 8 v. v. šventė persikels į nau
juosius Jaunimo rūmus. Čia koncer
tuos vietiniai atlikėjai bei svečiai iš 

Lietuvos — humoro grupė Jladic 
Show". Po koncerto — šokių vakarą 
ves Jager D«Fs. Sekmadienį, rug
pjūčio 27 d., po 12 v. šv. Mišių vyks 
tradicinė gegužinė su loterija ir šo
kiais, kuriems gros Jonas Domarkas. 
Vasaros palydų organizatoriai mie
lai kviečia visus — prekybininkus, 
verslininkus ir kitus žmones, norin
čius dalyvauti šventėje, prekiauti, 
tapti rėmėjais ar kitaip prisidėti prie 
šventės organizavimo, skubiai skam
binti Pasaulio lietuvių centro tele
fonu: 630-257-8787. Visi maloniai 
kviečiami apsilankyti šioje šventėje! 

• R u g s ė j o 8 -10 d., Pasaulio lietu
vių centre, Lemonte, IL, organizuo
jamas 53-iasis Santaros-Šviesos fe
deracijos suvažiavimas. Trijų dienų 
suvažiavimo metu bus galima pasi
klausyti įvairių Lietuvos ir išeivijos 
mokslininkų pranešimų. Penktadie
nį pranešimus skaitys: Algis Mickū-
nas, Giedrius Subačius, Laimonas 
Briedis, Julius Šmulkštys, Jonas 
Dovydėnas. Šeštadienį bus galima 
pasiklausyti Neringos Klumbytės, 
Dianos Mincytės, Daivos Litvins-
kaitės, Undinės Uogintaitės, Da
riaus Kuolio pranešimų. Vėliau vyks 
pokalbis apie išeivių kultūrinį gy
venimą bei diskusija apie lietuvių 
išeivių spaudos problemas. Šešta
dienio vakarą bus rodomas Ilonos 
Čiapaitės vadovaujamo teatro sam
būrio „Žaltvykslė" K. Ostrausko dra
mos „Gyveno senelis ir senelė" pa
statymas. Sekmadienio rytą vyks su-
sitikimas-pokalbis su Pilietinės vi
suomenės instituto direktoriumi Da
riumi Kuoliu. Dėl išsamesnės infor
macijos prašome kreiptis į Marytę 
Paškevičienę, tel.: 630-852-3887. 

Skelbimas IŠARTIIRTOU.. 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747. 

• Lietuvų kul tūros ins t i tu to 
valdyba maloniai kviečia dalyvauti 
dvidešimt šeštame Lietuvių kultū-ros 
instituto suvažiavime, kuris įvyks 
2006 m. spalio 6-8 dienomis, D-68623 
Lampertheim-Huettenfeld, Romu
vos pilaitės didžiojoje salėje. Tel. pa
siteiravimui: 06571-4629, e-paštas: 
info@-LithauischesKulturinstitut.de 

„Draugo" knygynėlyje 

J u o z a s Bertul is 
„Bažnyt inė muzika » 

Juozo Bertulio kūrinių rinkinys 
„Bažnytinė muzika" pateikia šio ta
lentingo, veiklaus muziko ir kom
pozitoriaus įvairių žanrų lietuviškos 
katalikiškos muzikos kūrinius. Dau
gelį metų šis kompozitorius buvo 
užmirštas, o jo kūryba Lietuvoje bu
vo nežinoma. 

J. Bertulis yra sukūręs per 80 
bažnytinės katalikiškos muzikos 
veikalų, tame tarpe net 21 mišias 
(kai kurių neužbaigė). 

Visuose kompozitoriaus kūri
niuose jaučiamas nepaprastai glau
dus ryšys su poetiniu tekstu. 

„Šis leidinys - tai primiršto lie
tuviško muzikinės kultūros paveldo 
įamžinimas" - rašoma leidinio pra
tarmėje. 

Knygą išleido Klaipėdos univer
siteto leidykla. 

BAŽNYTINE MUZIKA 

J u o / a s . B e r t u l i s 

šr-M wm: 
Kama - 17 dol. Knygą galima 

įsigyti paštu, pridedant 9 proc. 
mokestį, užsisakant IL valstijoje. 
Persiuntimo kaina 5 dol. 

GRĮŽO GULBĖS 

Sakoma: viena kregždė — dar ne 
pavasaris, bet Illinois valstijos orni
tologai džiaugiasi ir viena pora di
džiųjų gulbių, kurios pirmą kartą 
nuo 1847 m. atskrido į pastaruoju 
metu „atgaivinamus" pelkynus, su
sisuko lizdą ir jau augina du jau
niklius. Patinas yra čikagietis, išpe
rintas Lincoln Park zoologijos sode, 
ten užaugintas ir paleistas į laisvę. 
Lincoln Park zoologijos sodas pra
dėjo gulbių perinimo programą 1991 
m. Gulbės šiuo metu perinamos ir 
17-oje kitų zoologijos sodų. Paaugę 
gulbiukai išsiunčiami į Iowa De
par tment of Natūrai Resources, kur 
jie paleidžiami į laisvę saugomuose 
draustiniuose. Nuo 1995 m. taip pa
leista per 700 gulbių. 

Tiek Illinois, tiek Wisconsin ir 
Iowa deda daug pastangų grąžinti 
gulbes į savo valstijų vandenis ir pel
kėtas vietas. Gulbės yra perinamos 
zoologijos soduose, po to žieduojamos 
ir paleidžiamos. Atrodo, kad ši po
relė sėkmingai prisitaikė ir pradėjo 
šeimyninį gyvenimą. Beje, gulbės po
ruojasi iki gyvos galvos, todėl, jeigu 
neįvyks kokia nelaimė, ši pora dar 
daug pavasarių grįš į savo senąjį 
lizdą ir tikrai padaugins didžiųjų 
gulbių skaičių Illinois valstijoje. 

KIAUŠINIS ANT PAGALIUKO? 

Pramogų parkuose, valstijos 
mugėse, net „Taste of Chicago" ren
giniuose restoranai stengiasi klien
tams pasiūlyti kuo įvairesnių ir įdo
mesnių patiekalų, ypač tokių, kuriuos 
galima valgyti vaikščiojant ir pato

giai laikant rankoje. Visi žino, kad 
taip parduodamos dešrelės ant paga
liukų, ant medinio virbo pasmeigtos 
kukurūzų burbuolės, įvairūs saldai
niai (net „medvilninis cukrus" — 
Cotton candy), bet dabar atėjusi eilė 
— kiaušiniui. 

2006 m. Illinois State Fair 
(mugėje) publikai siūloma paska
nauti kietai išvirtais kiaušiniais, 
pamautais ant pagaliuko ir padažy
tais krienų, garstyčių ar kitokiame 
pikantiškame padaže. Beje, Illinois 
State Fair vyksta valstijos sostinėje 
Springfield i r tęsis iki rugpjūčio 20 
d. Joje galima pamatyti įvairių 
žemės ūkio gaminių, gyvulių, ro-
deos, lenktynių, pasiklausyti mu
zikos, paragauti neragautų patie
kalų. Šiemet čia įruoštas ir tarptau
tinis kaimelis, kuriame savo produk
tus rodo bei pardavinėja 14 tautybių 
(negirdėti, a r atstovaujama Lietuvos 
žemės ūkiui) pardavėjai. Suaugu
siam bilieto kaina — 3 dol., vyresnio 
amžiaus žmonėms — 2 dol., iki 12 m. 
vaikai įleidžiami nemokamai. Tai 
tikrai įdomus kasmetinis vasaros 
renginys, n e per toliausiai nuo 
Čikagos, todėl lengvai pasiekiamas. 
Jeigu kas niekuomet nėra buvęs 
State Fair mugėje, verta pamatyti. 

LANKYTOJAI NEPATENKINTI 

Nemažai čikagiečių nepatenkin
ti Millennium Park ruošiamais pri
vačiais vakarais, kurių metu parkas 
uždaromas eiliniams lankytojams 
bei turistams. Parko administracija 
teisinasi, kad gauti už tokius vaka
rus pinigai padeda išlaikyti visų 
mėgstamą parką. Paruošė R.A. 

Renginiai Čikagos mieste 
Rugpjūč io 31 - rugsėjo 3 dienomis Čikagoje, Grand Park, vyks 28-asis 
tradicinis džiazo festivalis (Chicago Jazz Festival). Festivalis atidaromas 
rugpjūčio 31 d., ketvirtadienį, 7:30 vai. v. Chicago Simphony Center. Penk
tadienį, rugsėjo 1 d., festivalis persikelia į Grand Park, kur trijose scenose 
(Jazz on Jackson Stage, Jazz and Heritage Stage ir Petrillo Music Shell) tris 
dienas vyks nemokami koncertai. Norintys daugiau informacijos, prašome 
skambinti tel. 312-744-3315; 312744-2964 arba apsilankyti tinklalapyje: 
wwwcityofchicago.org/specialevents. 

Rugsėjo 14 d., ketvirtadieni , prasideda „World Music Festival: Chicago 
2006", kuris tęsis iki rugsėjo 21 d. Jo metu 20-yje vietų Čikagoje bus su
rengta per 70 koncertų. Tel. pasiteiravimui: 312-742-1938. Tinklalapis: 
www.cityofchicago.org/WorldMusic/. 

Rugsėjo 9-14 d ienomis Millennium Park nemokamai koncertuosLyric 
Opera of Chicago, Steppenwolf Theater Company ir Chicago Simphony 
Orchestra. Plačiau apie renginius galite sužinoti tel. 312-742-1168 arba 
apsilankę tinklalapyje: www.millenniumpark.org. 

Sus ig iminiavus ių mies tu festivalio rėmuose rodomi įvairių šalių kino fil
mai. Rugsėjo 20 d. Čikagos kultūros centre vyks kino vakaras „Vilniaus nak
tis" (Vilnius Nigth). Kino vakaras rengiamas su vakariene, todėl būtina iš 
anksto užsiskyti vietas. Vakaro metu bus rodomas kino filmas. Norint užsi
sakyti vietas, prašome skambinti tel. 312-742-8497 arba apsilankykite tink
lalapyje: www.chicagosistercities.com. 

Rugsėjo 9 - spalio 29 d. Chicago Rooms vyks paroda „Women of the World: 
A siobal Collection of Art s". Parodą organizuoja New York menininkė Clau-
dia DeMonte. Parodoje savo nedidelio formato piešinius, fotografijas, skulp
tūras rodo menininkės iš 176 pasaulio šalių. Ši paroda su dideliu pasisekimu 
buvo eksponuojama ir kituose JAV miestuose. Tel. pasiteiravimui: 312-742-
1148. 

Nijole B. Dėdinienė iš Parrish, FL, kartu su „Draugo" prenume
ratos mokesčiu atsiuntė labai dosnią 100 dol. auką. Esame nuoširdžiai 
dėkingi . 

Jonas Stankus, Evergreen Park, IL, prie prenumeratos atnauji
nimo mokesčio pridėjo 50 dol. auką. Labai ačiū! 

„Draugo" knygynėlio adresas: 4545 W. 63th Street. Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585 9500 

Stel la V. P a u t i e n i s , Los Angeles, CA, su prenumeratos mokesčiu 
atsiuntė 100 dol. auka .Draugui". Nuoširdžia: ;vert.iname šios mūsų 
skaitytojos dosnumą ir tariame ačiū už dosnia auka 

mailto:nijoleg@prodigy.net
mailto:info@-LithauischesKulturinstitut.de
http://wwwcityofchicago.org/specialevents
http://www.cityofchicago.org/WorldMusic/
http://www.millenniumpark.org
http://www.chicagosistercities.com

