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Donelaitis ir Mažoji Lietuva 
L. F. W VVenau (1930-2007) dėmesyje ir raštuose 
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Šeštadienį — priedas Kultūra: 
menas, literatūra, mokslas. 

Žydų kapinių 
teritorija 
priklauso miestui 

Vilnius, gegužės 24 d. (BNS) — 
Reaguodami į užsienio žydų organi
zacijų reikalavimą grąžinti nuosavy
bės teises į buvusių kapinių žemės 
plotą, Lietuvos istorikai pabrėžia, 
kad ši žemė Vilniaus centre teisiškai 
niekada nepriklausė žydų bendruo
menei. 

„Vilniaus žydai nuo pat pradžių 
mirusius laidojo valstybinėje žemėje 
ir bent nuo 16 a. pabaigos, pagal val
dovų suteiktas privilegijas, už šį 
sklypą mokesčių nemokėjo. Nuo 17 
a. antros pusės iki 19 a. pradžios Vil
niaus žydų bendruomenė plėtė ka
pines už žemę mokėdama nustatytus 
mokesčius, tačiau neįgydama teisės į 
žemės nuosavybę", — teigiama 
Lietuvos istorijos instituto praneši
me. Nukelta Į 6 psl. 

Šiame 
numeryje: 

•Sporto apžvalga. 
•Ruoškimės Šiluvos 
Marijos apsireiškimo 
sukakčiai. 
•Kodėl turėtume studi
juoti lietuvių kalbą? 
•Kelionė į Jeruzalę 
(XXXVII). 
•Mes jais didžiuojamės -
N. Dagilis. 
•Nauja knyga apie M. K. 
Čiurlionį. 
•Pirmyn, Lietuva, 
pirmyn! 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.57 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

ES priėmė rezoliuciją dėl Estijos 
Vilnius, gegužės 24 d. (BNS) — 

Europos Parlamentas (EP) įrodė, 
kad ES bendroji užsienio ir saugumo 
politika nėra tik deklaracija popie
riuje ar šūkių rinkinys, teigia euro-
parlamentarė Laima Andrikienė. 

Ketvirtadienį EP plenariniame 
posėdyje už rezoliuciją, kuria išeiš-
kiamas solidarumas ir parama Esti
jos Vyriausybei bei kritikuojami Ru
sijos veiksmai, pasisakė 460, prieš 
buvo 38, susilaikė 31 EP narys. 

Po balsavimo EP plenariniame 
posėdyje kalbėjusi Lietuvos atstovė 
L. Andrikienė pažymėjo, kad „dek
laruoti ir demonstruoti solidarumą, 
kai nėra problemų ir viskas gerai, 
yra lengva. Tačiau daug svarbiau ir 
sudėtingiau įgyvendinti solidarumą 
kritiškais momentais, kilus krizei". 

„Šiandien EP įrodė, kad ES nėra 
atskirties Nukelta į 6 psl. Europos Parlamento rūmai. 

Politikai sutaria dėl mokamo mokslo 
Vilnius, gegužės 24 d. (BNS) — 

Politinių partijų frakcijos Seime iš es
mės sutaria, kad pagal numatomą 
švietimo reformą nuo kitų metų už 
aukštąjį mokslą turėtų mokėti visi 
studentai, praneša LTV „Panorama". 

Besimokantieji teigia, jog pir
miausia aukštosios mokyklos turėtų 
užtikrinti studijų kokybę, o tik pas
kui reikalauti pinigų. 

Viena iš Vilniaus universitete 
mediciną studijuojančių antrakursių, 
kaip ir kiti kolegos, sako nėra paten
kinta studijomis savo fakultete - dės

tytojai moko iš pasenusių, 1964 m. iš
leistų vadovėlių, laboratorijose nėra 
įrangos. 

„Esame priversti pirkti užsie
nietiškus vadovėlius, kurie kainuoja 
ne dešimtis, o šimtus litų. Jei jau mo
ki, tai turi mokėti už kokybę, o jei jos 
nėra, tai neturėtų būti ir kalbos apie 
mokamą mokslą visiems", - kalbėjo 
Vilniaus universiteto antro kurso 
studentė. 

Pasak Studijų kokybės vertinimo 
centro vadovo Eugenijaus Stumbrio, 
aukštojo mokslo kokybei užtikrinti 

pirmiausia reikalingos papildomos lė
šos arba reikia mažinti aukštųjų mo
kyklų skaičių, nes užsieniečiai nesu
pranta, kaip beveik 3,5 milijono gy
ventojų turinčioje šalyje yra net 15 
valstybinių universitetų. 

„Cia, matyt, klausimas apie vištą 
ir kiaušinį. Ar pirma normalus finan
savimas, o po to kokybė, ar pirma ko
kybė, po to normalus aukštojo mokslo 
finansavimas. Tad iš ko gali būti 
kokybė? Aišku tiek, kiek galime, ima
mės priemonių", - sakė Studijų koky
bės vertinimo centro vadovas. 
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Bankrutuoja žiurimiausio 
lietuviško f i lmo prodiuseris 
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Režisierius A. Puipa ir aktorius V Masalskis 

Vilnius, gegužės 24 d. (BNS) — 
„Dievų miško" prodiuseris brangiai 
moka už tai, kad sulaukęs Vyriausy
bės pažado padėti šiam filmui kurti iš 
banko buvo paėmęs milijoninę pas
kolą. 

„Baltijos filmų grupės" direkto

rius Robertas Urbonas neslepia: ne
trukus laukia varžytinės — bankas 
nesutinka atidėti paskolos grąžini
mo, o įkeista jo sodyba Molėtų rajone 
milijono litų nekainuoja. 

Tuo metu Vyriausybės pažadai ir 
liko pažadais, Nukelta j 6 psl. 
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SPORTO APŽVALGA 

ŠALFASS praneša 

Lietuvių Atletų klubas informuo
ja visus apie birželio 8-10 d. klubo 
organizuojamas sporto žaidynes. Jau 
užsiregistravo 45 sporto klubai iš 
JAV ir Kanados. Planuojama, kad į 
žaidynes atvyks apie 500 sportininkų 
ir svečių. Žaidynės prasidės penkta
dienį. Atvyksta du teisėjai iš Lietu
vos. Varžybos vyks iš karto keliose 
tam tikslui užsakytose salėse. Pag
rindinės salės yra Manhatten. Žiū
rėkite internetinėje svetainėje — 
www.nylak.com. 

Visi, kas mėgsta sportą ar
ba nori pailsėti savaitgalį, kviečiame 
su šeimomis ir draugais atvykti ir 
palaikyti savo komandą. Šeštadienio 
vakare, po varžybų, visi sportininkai 
ir svečiai kviečiami į restoraną. Yra 
užsakyta 300 vietų salė. Čia galėsite 
pasiklausyti lietuviškos muzikos, 
susitikti su draugais, pabendrauti. 
Restoranas užsakytas nuo 7 vai. 
vakaro. 

Taip pat ruošiama knygutė su 
žaidynių- programa ir informacija. 
Žaidėjams tokia knygutė bus dovano
jama. Visi kiti ją galės įsigyti už 
nedidelę kainą. Jei kas norėtumėte 
patalpinti reklamą apie savo verslą ar 
kitą informaciją arba sveikini
mą draugams ar savo šeimai, pra
šome iki gegužės 25 d. atsiųsti in
formaciją adresu: danav@nylak. 
com. 

Reklamos kainos ir kita informa
cija — www.nylak.com. 

Sportininkai ir svečiai taip pat 
galės įsigyti specialiai žaidynėms 
pagamintų marškinėlių su žaidynių 
simbolika. 

Sekmadienį vyks finalinės varžy
bos ir žaidynių uždarymas. Nugalė
tojams bus įteikti medaliai ir taurės. 

Dėl išsamesnės informacijos 
skambinkite tel.: 718-987-9703. 
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įSKios Sporto 
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LIETUVIŲ FONDAS 

LITHUANIAN FOUNDATION, INC. 
14911 127th Street Lemont, IL 60439 Fax: 630-257-1647 

www.lithuanianfundation.org 

PRANEŠIMAS ŽINIASKLAIDAI 
2007 m. gegužės 21 d. 

LIETUVIŲ FONDO taurės laimėtojai skirs $1,000 premiją savo 
pasir inktai l i tuanist inei mokyklai 

r 

Lietuvių fondas tęsia pernai pradėtą tradiciją įsteigti Lietuvių fondo 
taurę kartu su $1,000 premija pasirinktai lituanistinei mokyklai ir skirti ją 
Šiaurės Amerikos Lietuvių Fizinio Lavinimo ir Sporto Sąjungos (sutr. 
ŠALFASS) organizuojamo krepšinio turnyro nugalėtojams. Šiais metais LF 
taure bei $1,000 Lietuvių fondo parama pasirinktai lituanistinei mokyklai 
bus apdovanoti birželio 8-10 dienomis New York vyksiančių 57-ųjų Šiaurės 
Amerikos Lietuvių Sporto Žaidynių krepšinio turnyro nugalėtojai. Visos 
krepšinio turnyre dalyvausiančios komandos prieš prasidedant varžyboms 
turi pasirinkti atitinkamą užsienyje veikiančią lituanistinę mokyklą, kuriai 
komandos pergalės atveju atitektų $1,000 Lietuvių fondo piniginė parama. 

Primename, kad 2006 m. LF taurę laimėjo Čikagos „Žalgirio" krepšinio 
komanda ir paskyrė $1,000 LF piniginę paramą Maironio lituanistinei 
mokyklai Lemont, kurios vedėja Audronė Elvikienė, džiaugdamasi pasako
jo, kad „buvo tikrai maloni staigmena kai gavome pranešimą, kad 'Žalgirio' 
komanda kovojo už mus ir paskyrė $1,000 LF premiją Maironio lituanistinei 
mokyklai. Tą netikėtą paramą panaudojome įrengiant reikalingas lentynas 
klasėse. Mokiniai apsidžiaugė, kai 'Žalgirio' komandos žaidėjai apsilankė 
mūsų mokykloje ir įteikė premiją". 

Norėdami, kad kiekvienais metais turnyro nugalėtojai pasirinktų skirt
ingą lituanistinę mokyklą, Lietuvių Fondas įvedė apribojimą, kad ta pati 
mokykla dvejus metus iš eilės negali būti Lietuvių Fondo skirtos $1,000 pre
mijos gavėja. 

Lietuvių fondas nuoširdžiai linki sėkmės visoms birželio 8-10 dienomis 
New York vyksiančiose 57-osiose Šiaurės Amerikos Lietuvių Sporto Žai
dynėse dalyvausiančioms krepšinio komandoms bei jų pasirinktoms litu
anistinėms mokykloms. 

Smulkesnę informaciją apie 57-ąsias Šiaurės Amerikos Lietuvių Sporto 
Žaidynes rasite New York Lietuvių Atletų klubo, kuriam šiemet patikėta su
rengti žaidynes, internetiniame puslapyje: www.nylak.com, arba www. 
l i thuanianfundation.org Lietuvių Fondo tel: 630-257-1616, interneto 
adresas: admin@lithfund.org. 

FUTBOLAS 
Paruošė Ed. Šulai tis 

„Lituanica" — „Sparta" 6:0 
Praėjusį sekmadienį, gegužės 20 

d., „Lituanicos" komanda iškovojo 
didžiausią pergalę per kelerius pas
kutiniuosius metus. Bambrick Park 
įvykusiame pirmenybių susitikime 
lietuviai įveikė seniausiojo Čikagoje 
futbolo klubo — „Sparta" futboli
ninkus net 6:0. 

Jau pirmame rungtynių kėlinyje 
mūsiškiai pirmavo 3:0 (du įvarčius 
pelnė Al Duncan, vieną Audrius 
Zinkevičius). Antrojo kėlinio 10-ą 
minutę A. Duncan vėl įmušė įvartį 
4:0. Tada Artūras Januškevičius po 
gražaus Svajūno Jablonskio perdavi
mo penktąjį kartą nuginklavo varžo
vų vartininką. 30-ą antro kėlinio mi
nutę vėl pasižymėjo A. Zinkevičius, 
kuris, prasiveržęs dešine aikštės 
puse, stipriu šūviu įmušė antrąjį savo 
įvartį ir padidino rezultatą savo 
komandos naudai iki 6:0. 

Tada „Lituanicos" komandos va
dovas į aikštę išleido būrį atsarginių 
žaidėjų ir iki rungtynių pabaigos 
rezultatas išliko nepasikeitęs. 

Laimėjusi tr is taškus, „Lituani-

Prasideda ČLFL 
trečiasis sezonas 

Birželio 2 d. (šeštadienį) bus 
pradėtas Čikagos lietuvių futbolo 
lygos (ČLFL) sezonas. Dėl pereina
mosios taurės, kaip ir pernai, rungty
niaus 8 komandos. Taigi kiekvieną 
šeštadienį bus 4 rungtynės. 

Pirmosios iš jų prasidės 2 vai. 
p.p. Pradžioje žais „Alytaus" ir „Ca-
pella" ekipos, o tada kas valandą 
(rungtyniaujama sutrumpintu laiku) 
aikštėje žais naujos komandos. 

Bus rungtyniaujama prie PL cen
tro esančioje mažojoje (pietinėje) 
aikštėje. Varžybos tęsis iki vasaros 
pabaigos. 

Kaune žais pasaulio 
čempionai — italai 

Kauno S. Dariaus ir S. Girėno 
stadionas netrukus priims žinomas 
futbolo ekipas — Gruzijos ir Italijos 
futbolo r inkt ines , kurios čia žais 
Europos čempionato atrankos B 
grupės rungtynes. 

Pirmieji birželio 2 d. pasirodys 
gruzinai, o birželio 6 d. kauniečiai ir 
kitų miestų futbolo sirgaliai matys 
pasaulio čempionų - Italijos - rinkti
nės žaidėjus. 

Kadangi, prisitaikant prie kitų 
Europos kraštų televizijos bendrovių 
pageidavimų, bus rungtyniaujama 
vėlai vakare, tai Lietuvos futbolo fe
deracija kreipėsi į Kauno savivaldybę 
prašydama užtikrinti saugų žiūrovų 
grįžimą į namus. Ypatingai žinant, 
jog į šias rungtynes bus įsileista daug 
vaikų grupių, norima, kad autobusai 
tais vakarais kursuotų ilgiau negu 
įprasta. 

Itin didelis susidomėjimas yra 
rodomas rungtynėms su pasaulio 
čempionais — italais. Italijoje žai
džiant pirmąjį ratą, Lietuvos vyrai 
pajėgė su pasaulio galiūnais sužaisti 
lygiomis. Tikimasi, kad ir Kaune 
lietuviai sugebės sužaisti garbingai. 
Kai kurie prognozuoja lietuviams net 
pergalę. 

ca" Metropolitan lygos I divizijos 
„raudonojoje" grupėje įsitvirtino pir
moje vietoje ir dviem taškais lenkia 
artimiausią — „Connections" vienuo-
likę. Ši komanda, sekmadienį sužai
dusi su „Kickers" lygiomis (2:2), pra
rado du taškus ir tokiu būdu lietuviai 
galėjo išsiveržti į pačią viršūnę kaip 
vienvaldžiai lyderiai. 

Kitose praėjusio sekmadienio I 
divizijos rungtynėse buvo užfiksuoti 
tokie rezultatai: „Green White" — 
„Galaxy" 3:0, „Zrijnski" — „Highlan-
ders" — 3:0, „International" — 
„Rams" 3:1, „Belgrade" — „Lions" 
6:2. 

Ateinantį sekmadienį dėl Atmini
mo dienos („Memorial Day") šventės 
rungtynių nėra numatyta. Artimiau
sią pirmenybių susitikimą lietuviai 
turės birželio 3 d., kada Lemont 
kovos prieš „International" vienuo-
likę. O likusias dvejas šio sezono 
rungtynes mūsiškiai žais išvykose: 
birželio 10 d. — prieš „Highlanders", 
o birželio 17 d. — prieš „Connec
tions". 

i Daugiau sporto žinių 
skaitykite 8 psl. 
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JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ 

RUOŠKIMĖS ŠILUVOS MARIJOS 
APSIREIŠKIMO SUKAKČIAI 

Esame gražių sukakčių išvaka
rėse. Ateinančiais metais visa Lietu
va minės Švč. M. Marijos Šiluvoje ap
sireiškimo 400-ąsias metines. Lietuva 
šiam jubiliejui rimtai pradėjo renątis. 
Nuo ankstyvo pavasario Šiluvos Švč. 
Mergelės Marijos paveikslas keliauja 
po parapijas. Parapijose, gausiau nei 
įprasta, susirinkę parapijiečiai mel
džiasi, yra aukojamos šv. Mišios, pra
šoma Švč. M. Marijos užtarimo, vyk
sta adoracija. Parapijiečiai ypatingai 
tokiomis dienomis pajunta Šiluvos 
Marijos artumą, sužino Šiluvos istori
ją-

Jausdami dėkingumą Dievo Mo
tinai Marijai ir solidarumą su visa 
mūsų tauta, esame kviečiami per 
šiuos ir ateinančius metus atnaujinti 
krikščionišką tikėjimą, savo gyveni
mą ir išryškinti Šiluvos įvykį bei jo 
svarbą lietuvių tautai per Marijos ap
sireiškimą Šiluvoje. 

Lietuvos vyskupai skatina ypa
tingą dėmesį skirti Eucharistijos 
slėpinio šventumui, pamaldumui Die
vo Motinai Marijai, artimo meilės 
veiklai, šeimų krikščioniškam gyve
nimui, dvasinių pašaukimų ugdymui 
ir pagarbos gyvybei skleidimui. 

Vyskupas Eugenijus Bartulis 

prasmingai pasakė: Švč. Mergelės 
Marijos pasirodymu vaikučiams Šilu
voje Lietuvai teko garbė tapti pir
muoju kraštu Europoje, kurį palietė 
Dievo Motinos Marijos kojos. Tad 
kviečiame visas lituanistines lietuvių 
mokyklas sudaryti progą mūsų jau
nimui susipažinti su šia svarbia 
istorine tikrove. Artėja vasaros jauni
mo stovyklos: skautų ir ateitininkų. 
Prašome skirti bent vieną dieną Šilu
vos Marijai, supažindinti sujos istori
ja ir praeities įvykių reikšmingumu, 
kuris taip pat svarbus yra mūsų 
laikams. Vakarais prie laužo būtų 
gera paskaityti eilėraščius ir dainuoti 
patriotines dainas, o vakarą užbaigti 
malda į Mariją. Taip pat siūlome 
mokslo metais skirti laiko dvasiniam 
mūsų jaunimo ugdymui. Religinių 
reikalų taryba parūpins Šiluvos 
lankstinukų, knygelių ir vaizdo juos
tų. Prašome kreiptis į ses. Margaritą 
Bareikaitę, 600 Liberty Hwy, Put-
nam, CT 06260. Tie, kurie vyksite į 
Lietuvą, į šokių šventę, suraskite vie
ną laisvą dieną nuvykti į Lietuvos 
šventovę Šiluvą. 

Ses. Margarita Bareikaitė 
Religinių reikalų tarybos 

pirmininkė 

ŠILUVOS SVC. M. MARIJOS 
PAVEIKSLO PILIGRIMINĖ KELIONĖ 

Pasirengimo Jubiliejui metu po parapijas iki 2008-ųjų rudens keliauja 
Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslo kopija. Malonėmis garsėjantis 
paveikslas lankosi bažnyčiose, didesnėse — net visą savaitę, suburdamas 
parapijų bendruomenes. Būtent parapijų atsinaujinimo kaip šios piligrimystės 
vaisiaus ir linkėjo arkiv. S. Tamkevičius, vasario 4 d. arkikatedroje bazilikoje 
pašventindamas paveikslo kopiją. Kartu su paveikslu keliauja knyga, joje 
aprašomas paveikslo apsilankymas ir pasirašo iškilmių dalyviai. Mažesnių 
paveikslo kopijų gali įsigyti parapijų tikintieji ir Šiluvos Mariją tarsi priimti 
savo namuose tuo metu ypač palaikant juose rimtį, tarpusavio darną, 
meldžiantis įvairiomis asmeninėmis ir Bažnyčios intencijomis. 

Pirmoji paveikslą vasario 4-ąją 
priiėmė Kauno II dekanato Raudon
dvario parapija. Vidudienį prie baž
nyčios šventoriaus vartų jį sutiko 
klebonas dekanas kun. Augustinas 
Paulauskas, į iškilmes atvykę kaimy
ninių parapijų klebonai bei gausiai 
susirinkę tikintieji. Skambant gies
mei „Marija, Marija" paveikslas buvo 
atneštas j papuoštą bažnyčią ir pas
tatytas salia didžiojo altoriaus. 

Vasario 11 d., sekmadienį, Švč. 
M. Marijos paveikslas iškilmingai 
išlydėtas i Rumšiškes perduodant jį 
atvykusiems septyniems šios parapi-
j .o atstovams. Prie S v arkang. My
kolo bažnyčios (dramatišką istoriją 
turinčios medinės bažnyčios, soviet
mečiu iškeltos iš marių dugno ir per
statytos miestelyje) šventoriaus pa
veikslą sutiko klebonas kun. Virgi
nijus Birjotas ir gausiai susirinkę 
parapijiečiai. 

Karmėlavos parapijos žmones 
priimti Mariją kaip Motiną, kuri at
veda mus prie savo Sūnaus, kvietė 
jos klebonas kun. Egidijus Periokas, 
vasario 18 d. kartu su parapijiečiais 

Nuo Volgos plaukia 
juodi debesys 

PETRAS KATINAS 

Per Rusijos prezidento V Putino ir Europos Sąjungos vadovų — ES 
pirmininkaujančios Vokietijos kanclerės Angelos Merkei ir 
Europos Komisijos pirmininko Jose Manuelio Barroso — susiti

kimą puošnioje rezidencijoje prie Volgos, už 200 kilometrų nuo Samaros 
miesto, pirmą kartą tokio aukšto lygio susitikimų istorijoje nebuvo priim
ta jokio bendro pareiškimo. Pasitenkinta tik spaudos konferencija. Bet ir 
jos metu partneriai apsisvaidė replikomis. 

Iš pat pradžių buvo aišku, kad apie naujos ES ir Rusijos glaudaus ben
dradarbiavimo sutarties priėmimą negali būti ir kalbos. Ir ne tik dėl 
ryžtingos ES narės Lenkijos pozicijos. Varšuva kategoriškai ne kartą 
pareiškė, jog vetuosianti naują ES ir Rusijos sutartį, bent j au iki tol, kol 
Rusija neatšauks draudimo Lenkijai eksportuoti į Rusiją mės§ ir kitus 
maisto produktus. V Putinas tokią Lenkijos laikyseną pavadino „ekono
miniu egoizmu". Be to, nepaisant senosios Europos nuolankumo ir nuo
laidžiavimo Maskvai, ES vadovai vis dėlto suvokė, kad pastarojo meto 
Kremliaus politika, ypač dėl kaimyninių šalių, jau tampa agresyvaus 
Rusijos elgesio norma. O Rusijos sukelta isterija prieš Estiją, jos diplo
matinės atstovybės Maskvoje blokada, pažeidžiant visas tarptaut ines nor
mas, suerzino net V Putino bičiulius Berlyne, Paryžiuje, Madride ir 
Romoje. 

Net ir ištikimiausi Kremliaus caro šlovintojai Vakaruose priversti pri
pažinti, kad paskutinių demokratijos likučių naikinimas Rusijoje rodo, 
kad atgimė autoritarinis-karinis SSRS laikų režimas. Į A. Merkei ir J. M. 
Barroso mandagiai išreikštą susirūpinimą dėl žmogaus teisių padėties, 
opozicijos persekiojimo V Putinas atrėžė, kad jokios opozicijos nėra, o tėra 
tiktai „atskirti marginalai", kurie nekelia jokio pavojaus nei j am pačiam, 
nei Rusijai. 

Tačiau Samaros susitikimo metu V Putinas akiplėšiškai parodė, kad 
v 

jis bijo tų „marginalų". Maskvos Seremetjevo oro uoste buvo sulaikyti 
opozicijos lyderiai, tarp jų — buvęs pasaulio šachmatų čempionas Garis 
Kasparovas ir žinomas žmogaus teisių gynėjas L. Ponomariovas bei dar 
keliolika žmonių, ketinusių skristi į Londoną. Iš jų buvo at imti pasai ir 
lėktuvo bilietai, o jie patys kelioms valandoms uždaryti. Taigi V Putinas 
aiškiai leido suprasti A. Merkei ir J. M. Barrosui, kad jam nusispjaut į 
visus jų postringavimus dėl demokratijos nebuvimo Rusijoje. Tuo pačiu V 
Putinas parodė, kad jam visiškai nerūpi Vakarų visuomenės nuomonė. 
Kremliaus valdovas įsitikinęs, kad apraizgęs Europos žemyną savo ener
getiniais — dujų ir naftos — čiuptuvais, jis gali elgtis kaip išmano ne tik
tai savo namuose, bet ir visame Europos žemyne. Deja, bent jau iki šiol tą 
karčią piliulę nuolankiai praryja senosios Europos vadovai. Bent jau kol 
kas. 

Kaip teigiamą Samaros susitikimo reiškinį galima vertinti Europos 
Komisijos vadovo J. M. Barroso užtikrinimą, kad ES yra vieninga struk
tūra, gynė ir gins kiekvieną Bendrijos narę. Aišku, kad jis taip sakydamas 
pirmiausia turėjo galvoje Maskvos įnirtingai puolamą „fašistinę" Estiją. 

Na, o kaip toliau klostysis ES ir Maskvos santykiai, sunku nuspėti. 
Aišku viena, jeigu Briuselis, atsidūręs Rusijos energetinėse žnyplėse, ir 
toliau nuolaidžiaus, užmerks akis į ekonominį, politinį, ypač energetinį 
šantažą kaimyninių valstybių, ypač Baltijos šalių, atžvilgiu, galima 
sulaukti labai nekokių pasekmių. Pakankamai akivaizdu, kad naujuoju 
Stalinu jau vadinamas V Putinas gali ir be tankų, kaip 1940 m., atsiimti 
savo „istorines" teritorijas. 

Šiluvos bažnyčios Švč. M. Marijos 
paveikslas. Nežinomas autorius. Bi
zantiško stiliaus Dievo Motinos at
vaizdas Šiluvos bažnyčios didžiaja
me altoriuje buvo įstatytas 1629 m. 

Dievo Motinos paveikslą iškilmingai 
sutikęs prie Šv. Onos bažnyčios ir per 
šv. Mišių homiliją raginęs maldai visą 
jo lankymosi savaitę. 

Iškilmingo paveikslo sutikimo 
metu prie Domeikavos Lietuvos 
kankinių bažnyčios, naujos, dar tik 
2006 m. pradėjusios savo gyvavimo 
istoriją, buvo giedamos Marijos gar
bei skirtos giesmės, skambėjo varpas. 

Kovo 1 d. Šiluvos Dievo Motinos 
paveikslas perduotas atvykusiai La
pių jaunimo delegacijai ir iškilmingai 
išlydėtas į Lapių Šv. Jono Krikštytojo 
parapiją. Daug maldų tomis dienomis 
Jėzui ir Marijai skyrė Marijos legiono 
nariai. 

Iki kovo 7 d. Šiluvos Marijos 
paveikslas lankėsi Vandžiogalos para
pijoje. Prie Švč. Trejybės bažnyčios jį 
pasitiko klebonas kun. Albinas Grau
žinis su parapijiečiais. Vėliau šv. Mi
šias klebonas aukojo už parapijos 

šeimas, jaunimą, prašant jiems tikėji
mo malonės. 

Savaitės viduryje Marijos paveik
slą džiaugsmingai pasitiko Muniškių 
parapija. Ta proga šv. Mišias Nukry
žiuotojo Jėzaus koplyčioje aukojo 
svečias kunigas KMU kapelionas 
Mindaugas Pūkštys. Po šv. Mišių 
vyko Švč. Sakramento adoracija. 
Muniškių pagrindinės mokyklos 
mokiniai paruošė programėlę ir savo 
giesmėmis taip pat pagarbino Mer
gelę Mariją. 

Jau kitą dieną, kovo 8-ąją, pa
veikslas išlydėtas į Panevėžiuko Nu
kryžiuotojo Jėzaus bažnyčią. Pane
vėžiuke paveikslas svečiavosi porą 
dienų. Savo giesmėmis mokiniai su
teikė šventei džiugaus jaunatvišku
mo. 

Kovo 10-ąją, šeštadienį, paveik
slas iškeliavo į Babtų parapiją. 

N u k e l t a f 5 psl. 
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„YRA DAUGYBĖ PRIEŽASČIŲ, KODĖL TURĖTUME 
STUDIJUOTI LIETUVIŲ KALBĄ..." 

DAIVA LITVINSKAITE 

Būna tokių akimirkų gyvenime, 
kai galime drąsiai taikyti puikiai ži
nomą posakį: Visi keliai veda j Romą. 
Tiesa, šiuo atveju, perfrazuočiau — 
visi keliai veda j Los Angeles, kur šią 
vasarą įvyks Baltų studijų vasaros 
institutas (Baltic Summer Study 
Institute/BALSSI), siūlantis pasi
mokyti lietuvių kalbos. 

Tikiu, jog daugelis žino, kad 
tiems, kurie nori studijuoti lietuvių 
kalbą Amerikoje, gali lankyti lietuvių 
kalbos kursus, kuriuos kiekvienais 
metais kiekvieną semestrą siūlo PLB 
Lituanistikos katedra Ilinojaus uni-
.versitete Čikagoje ir YVashington uni
versitetas. Tačiau ką daryti tiems, 
kurie dėl įvairių priežasčių negali 
užsiregistruoti į kasdieninius kursus 
universitete ar neturi galimybių 
vykti į kitą valstiją? Yra kelios išeitys. 
Viena jų — intensyvūs lietuvių kal
bos vasaros kursai, kuriuos siūlo jau 
anksčiau minėtas Baltų studijų va
saros institutas arba BALSSI. Įkur
tas 1994 metais Washington univer
sitete BALSSI institutas jau keturio
lika metų iš eilės siūlo intensyvius 
lietuvių, latvių ir estų kalbų kursus, 
trunkančius apie du mėnesius. Be 
kalbos kursų studentams taip pat 
skaitomos Baltijos šalių istorijos, 
kultūros paskaitos, rengiami su baltų 
tradicijomis supažindinantys rengi
niai, rodomi filmai. Programą remia 
vienuolika Amerikos universitetų, 
kuriuose paprastai dvejus metus iš 
eilės svečiuojasi BALSSI institutas. 
Šiais metais birželio 25-rugpjūčio 17 
dienomis baltų kalbų kursai vyks 
California universitete Los Angeles 
(UCLA). 

Praėjusią vasarą BALSSI svečia
vosi Indiana universitete Blooming-
ton, kur, studentams reikalaujant, 
buvo pasiūlyti net du lietuvių kalbos 
lygiai — pradedantiesiems, kuriems 
dėstė straipsnio autorė, ir pažengu
siems, jiems dėstė dr. Dalia Cidzi-
kaitė. Iš viso tuo metu lietuvių kalbos 
kursus lankė keturiolika klausytojų. 

Vedini skirtingų motyvų, bet visi 
iki vieno pasiryžę išmokti vieną se
niausių kalbų, studentai kibo į mok
slus. Beveik metams prabėgus nuo 
studijų vasaros prisiminimais ir atei
ties planais pasidalinti paprašiau 
dviejų lietuvių kalbą besimokiusių 
studentų: Slavų katedros Indiana 

Rudenį Micheile Alger planuoja 
vykti i Lietuvą. 

universitete Bloomingtone profesorių 
Jeff Holdeman ir Southern Mai
ne universiteto studentę Michele 
Alger. 

— Kodėl pasirinkote lietuvių 
kalbą? 

Jeff: Kai 1992-1993 metais Sankt 
Peterburgo universitete studijavau 
rusų istorinę lingvistiką, daugelis 
sąvokų buvo iliustruojamos pavyz
džiais iš lietuvių kalbos. Tokiu būdu 
aš išmokau apie 50-100 žodžių. Man 
patiko grafinė kalbos išraiška ir 
skambėjimas. Kai pradėjau magis-
trantūros studijas, svajojau studijuoti 
lietuvių kalbą, bet proga vis nepa
sitaikė. 2002 metais baigiau dok
torantūrą ir šiuo metu tęsiu pradėtą 
mokslinį darbą apie rusų sentikius 
Jungtinėse Amerikos Valstijose. Dalis 
jų yra atvykę iš Lietuvos ir turi 
Lietuvoje giminių, kurios apsigyveno 
ten atvykę iš Lenkijos Antrojo 
pasaulinio karo metu. Medžiagos apie 
juos sukaupta labai nedaug. 2005 
metų vasarą aš pirmą kartą apsi
lankiau Lietuvoje, mėnesį dirbau su 
garsiais kolegomis iš Vilniaus univer

siteto ir aplankiau keletą sentikių 
bendruomenių. Galėjau daryti tyri
mus ir keliauti kalbėdamas angliškai 
ir rusiškai, bet visada geriau jau
čiuosi žinodamas vietinę kalbą. Kalba 
padeda ne tik skaityti tyrimui nau
dingus šaltinius, ženklus, laikraščius, 
bet ji taip pat sukuria geros valios 
aurą. Išmokdamas kalbą tu parodai, 
kad vertini vietinę kalbą ir kultūrą. 

Micheile: Su lietuvių kalba su
sidūriau beveik atsitiktinai. Dar mo
kykloje domėjausi skandinavų kultū
ra ir paprasčiausiai dėl geografinio 
išsidėstymo atradau Lietuvą. Su Lie
tuva manęs niekas nesiejo, tačiau du 
dėstytojai iš Southern Maine univer
siteto yra lietuvių kilmės ir kalba 
lietuviškai. Vienas jų supažindino 
mane su šalimi, kultūra ir kalba, ir 
nuo to laiko aš pradėjau ja domėtis. 

— Ar sunku buvo studijuoti 
lietuvių kalbą? 

Jeff: Anglakalbiams, be abejo
nės, lietuvių kalba, panašiai kaip ir 
rusų ar kitos slavų kalbos, labai su
dėtinga. Kiekvienos užsienio kalbos 
studijos reikalauja daug sunkaus 
darbo ir noro ją nuolat vartoti tiek 
klasėje, tiek už jos ribų. Aplinka ir 
žmonės studijoms suteikė kitokį 
pobūdį, nesijautė, kad tai darbas. 

Micheile: Studijuoti lietuvių 
kalbą buvo labai sunku, nes iki to 
laiko buvau studijavusi tik romanų 
kalbas. Lietuvių kalba visiškai su
jaukė mano mintis ir nuostatas, kaip 
mokytis kalbas, tačiau ilgainiui aš 
išmokau, kaip reikia dirbti. 

— Ar kursai buvo naudingi? 
Jeff: Jie buvo nepaprastai nau

dingi. Tą vasarą aš negalėjau vykti į 
Europą, todėl nusprendžiau pasilikti 
Bloomington, užsirašyti į lietuvių 
kalbos kursą ir išpildyti savo 15-kos 
metų svajonę. Manau, kad man labai 
labai pasisekė. Turėjome fantastišką 
grupę, entuziastingą mokytoją. Be to, 
gausybė užsiėmimų neuniversitetinė
je aplinkoje (pokalbių valandos, fil
mai, šventės, iškylos, įvairūs pasibu
vimai kartu ir t.t.). Taip pat lais
valaikiu aš savarankiškai studijavau 
lietuvių kultūrą ir muziką. 

Micheile: Kursai tikrai buvo 
naudingi... ir smagūs! Man patiko 
lietuvių kalbos grupė, jų dėka kursai 
nebuvo nuobodūs. Viena iš mano pro
fesorių (Jūra Avižienis - aut. past.) 

dėstydavo lietuvių kalbą BALSSI ir 
pripasakojo nuostabių dalykų. Iš
studijavau BALSSI programą ir nus
prendžiau, kad tai geriausias būdas 
išmokti kalbą (nevažiuojant į Lie
tuvą). 

— Ar turite ateities planų su
sijusių su lietuvių kalba? 

Jeff: Pagrindinį savo projektą aš 
jau minėjau. Keletą dešimtmečių ke
tinu dirbti su rusų sentikių ben
druomenėmis Lietuvoje, sekdamas jų 
kalbos išlaikymą ir pokyčius (tai 
mano sritis), jų identitetą, bandysiu 
rekonstruoti ir fiksuoti jų istoriją. Tai 
bus svarbi paralelė mano atliktam 
darbui JAV ir Lenkijoje. Taip pat tu
riu ir mažesnį sumanymą, beveik 
pomėgį: domiuosi bardų fenomenu 
Rytų ir Centrinėje Europoje. Ieškau 
medžiagos apie šiuolaikinius bardus 
Lietuvoje ir mokinuosi dainuoti ir 
groti jų muziką. Greitu laiku tikiuosi 
suruošti koncertų-paskaitų ciklą apie 
Centrinės ir Rytų Europos bardus. Ir, 
žinoma, laukiu, kada galėsiu pagilin
ti savo lietuvių kalbos žinias. Daug 
išmokau praėjusią vasarą ir nekan
trauju tas žinias panaudoti šią vasarą 
Lietuvoje. 

Micheile: Dabar rašau tezes 
apie nepriklausomybės sąjūdį Lietu
voje. Neseniai laimėjau Fulbright sti
pendiją ir ruden| planuoju vykti į 
Lietuvą tęsti nepriklausomybės stu
dijų. Kadangi mano tyrimai reikalaus 
darbo archyvuose, turėsiu skaityti 
šaltinius lietuvių kalba, reikės gilinti 
kalbos žinias. 

Jeff: Yra daugybė priežasčių, 
kodėl turėtume studijuoti lietuvių 
kalbą: nuostabūs žmonės, gražus 
gamtovaizdis ir turtingas kultūrinis 
paveldas, o be to, lietuvių kalba nepa
prastai naudinga ir pritaikoma dau
gybei mokslo sričių. 2004 metais 
Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, 
tai tapo dar aktualiau. 

* * * 

Norintys gauti daugiau informa
cijos, o gal net prisijungti jei ne prie 
siūlomo lietuvių kalbos kurso, tai 
bent prie gausios renginiais kultū
rinės BALSSI programos, apsilan
kykite tinklalapyje adresu: www. 
international .ucla.edu/langua-
ges/projects/balssi/. 

Iki susitikimo Los Angeles! 
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ŠILUVOS SVC. M. MARIJOS 
PAVEIKSLO PILIGRIMINĖ KELIONĖ 

Nukelta i 5 psl. 
Atkelta iš 3 psl. 
Jį pasitiko bažnyčios šventoriuje 

gausiai susirinkę miestelio gyvento
jai. Lydimas kunigų, tautiniais 
drabužiais pasipuošusių moksleivių, 
choristų ir parapijiečių paveikslas 
buvo iškilmingai įneštas į Šv. apaš
talų Petro ir Povilo bažnyčią. 

Kovo 11 d., sekmadienį, Kulau
tuvos parapijos klebonas kun. Šarū
nas Petrauskas, gausiai susirinkę 
tikintieji, procesijos dalyviai, pasi
puošę tautiniais kostiumais bei pro-

1674 m. Karaliaučiaus auksakalys 
Laurynas Hofmanas Švč. M. Marijos 
paveikslą padengė aptaisu. 

cesijų drabužiais, krapnojant pava
sario lietučiui, skambant varpamę ir 
giesmei „Marija, Marija", su didele 
pagarba ir jauduliu pasitiko Dievo 
Motinos paveikslą. Si diena sutapo su 
Lietuvos Nepriklausomybės atkūri
mo 17-ųjų metinių paminėjimu, tad 
daug melstasi už tautą. 

Kovo 17 d., šeštadienį paveikslas 
priimtas Paštuvos basųjų karmeličių 
vienuolyne, o sekmadienį jis atkelia
vo į Sv. Barboros bažnyčią. 

Kovo 18 d. Šiluvos Marijos pa
veikslas iškilmingai sutiktas prie 
Vilkijos šv. Jurgio bažnyčios. Jo 
pasitikti į šventorių išėjo visi gausiai 
į sumos šv. Mišias susirinkę tikintieji, 
nors lauke ir lynojo. Pasmilkius, 
sukalbėjus maldą „Sveika? Marija", 
giedant giesmę „Sveika Marija, 
Motina Dievo" su parapijos bei mies
telio vėliavomis paveikslas iškilmin
ga procesija, kurioje dalyvavo ir 
vaikai, buvo atneštas į bažnyčią. 

Lygiai po savaitės, kovo 25 d., 
sekmadienį, Švč. M. Marijos paveik
slą iškilmingai sutiko Čekiškės para
pijos tikintieji su klebonu kun. V 
Bartkumi. Paveikslas, pagerbtas 
maldomis, apsilankė ne tik Švč. Tre
jybės bažnyčioje, bet ir Krūvandų 
koplyčioje, P Dovydaičio mokykloje. 

Šeštadienį popiet, kovo 31 d,, 
paveikslas, dalyvaujant dekanato ku
nigams, išlydėtas į Jurbarko bažny
čią, kur jis tęsė savo piligriminę ke
lionę lankydamas Jurbarko dekanato 
parapijas, Telšių vyskupiją ir Šiaulių 
vyskupiją bei parapijas, kur išbus iki 
2008 m. rugsėjo, kelionę užbaig
damas Tytuvėnuose. 

Savo 85 metų gimtadieni balandžio 28 d. atšventęs teologas 
Eugenijus Gerulis su dukra Laima (iš kairės) ir pusbrolio žmona Aldona 
- viešnia iš Kauno. 

Dailininko Eugenijaus 
Gerulio tapytas paveikslas 
„Aguonos". Eugenijus Geru
lis, teologijos mokslų dak
taras, Amerikoje yra baigęs 
meno tapybos mokyklą. Jo 
žymiausias paveikslas — po
piežiaus Jono Pauliaus 11 
motinos Emilijos portretas, 
kurj popiežius iš Vilniaus 
išsivežė i Vatikaną. Daili
ninkas yra sukūręs laiškų 
antraštes, pvz., „Mūsų spar
nai", „Kolegija", „Bajoras" ir 
kt. Šiuo metu jis gyvena 
Naperville, I L, pas sūnų Rimą 
ir marčią Hitą. 

Ten buvo keletas italų pirklių, atėjusių savo 
prekybos reikalais, kurie girdėjo, kaip per vertėją 
tasai kunigas liepė kadžiui pasakyti, kad šiandien, 
laikydamas Mišias, gavęs įkvėpimą priimti turkų 
tikėjimą. Seniūnas jo paklausė, ar negirtas esąs, ar 
gerai apsvarstęs, ką ketinąs daryti. Atsakė, jog 
tebesąs net nevalgęs, o šio dalyko imąsis gerai ap
svarstęs. Tada seniūnas liepė atnešti turkišką gal
vos gobtuvą čadrą, kurią uždėjo jam ant galvos. Tai 
darant atsimetėlis ėmė verkti. Vienas Dievas teži
no, kas tada dėjosi jo širdyje. (Mums visa tai pa
pasakojo tarnas, kuris buvo atvedęs vertėją, neži
nodamas, kam jį kviečia.) 

Liepos septynioliktos dienos rytą, sekmadienį, 
kaip ir visada, kai krikščionis tampa turku, jį 

vedžiojo po miestą iškilmingoje triumfo eisenoje. 
Priekyje nešė dvi žalias Mahometo vėliavas, kurių 
viršuje vietoj smaigalių kabojo jūros arklių uode
gos. Iš abiejų pusių lydėjo šimtas sargybinių, šau
dydami iš šautuvų, trimitais trimituodami, mušda
mi būgnus. Vedė mūsų gatve, kad pamatytume tą 
pasigailėtiną šito nelaimingojo triumfą. Bet mes 
tyčia užsidarėme langines, tik pro lentų plyšius 
aiškiai buvo matyti, kas dedasi. 

Žmogus tai buvo jaunas, kokių trisdešimties 
metų, juodaplaukis. Sėdėjo ant bėro arklio kaip 
nepratęs: jojo ne pavadį į ranką paėmęs, bet į balno 
priekį įsikibęs. Du sargybiniai vedė arklį. Buvo ap
sivilkęs ilgą turkišką ligi užkulnių raudono Da
masko šilko rūbą, dešinėje rankoje laikė apverstą 
strėlę. Taip, tarsi triumfuodamas, apjojo miestą. 
Pagaliau kažkokioje turgaus patalpoje jį apipjaus
tė. Turkai ne taip iškilmingai kaip žydai atlieka tą 
apipjaustymo apeigą: dažniausiai tą daro skerdie
nos parduotuvėse. Tas vargšas taip sunkiai pakėlė 
šią apeigą, kad jau pasklido gandas jį esant mirusį. 

Sužinota, kad tą žmogų už kažkokį nusikal
timą savo parapijoje kardinolas Boromėjus buvo 
skaudžiai nubaudęs. Bausmės vengdamas, pabė
gęs į Veneciją, paskui sėdęs į laivą ir atplaukęs į 
Siriją. Mūsų vertėjas žydas paskui pasakojo matęs 
jį kadžio arklidėje. Mat, pasibaigus ceremonijoms, 
tuojau nuvelka brangius naujakrikščio rūbus, pas
kui turkai sumeta kiek pinigų; šitam tiktai ketu
riasdešimt cekchinų teko. Iš tų dar turėjo pusę ati-
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duoti jį lydėjusiems sargybiniams ir muzikantams. 
Paskui siunčia į tvartą. O vėliau paskiria kokį nors 
atlyginimą. Jis klausęs to žydo, ką apie jį krikš
čionys kalbą. Sis atsakęs: „Labai stebisi." Į tai anas 
ištaręs: „Aš pats dar labiau stebiuosi tuo, kas man 
dedasi (dar nebuvo užgijusi žaizda), bet tas mane 
ramina, kad Konstantinopolyje turiu brolį, taip pat 
tapusį turku. Vyksiu pas jį. Esu nutaręs su juo 
kartu išgyventi, kas bus gera ar bloga." 

Per tas visas nuo liepos aštuonioliktos ligi dvi
dešimt ketvirtos Tripolyje praleistas dienas 

atidžiai apžiūrinėjau mieste ir užmiestyje pasitai
kiusius įsidėmėtinus objektus. Mieste gražūs na
mai ir pirtys. Priemiesčiuose gausu šaltinių, daržai 
ir sodai pilni vaisių. Augina šilkmedžius, kuriuose 
veisiasi šilkaverpės kirmėlytės, išleidžiančios šilki
nį siūlą. Etiopai ir sirai pirkliai susikrauna didžiu
lius turtus, visoje Europoje parduodami daugybę 
šilko. Soduose daug vadinamųjų faraono žiurkių, 
ypač kaimuose. Jos daro ūkininkams labai daug 
nuostolių: pjauna vištas, net ir žąsis. 

Paėjęs pusantros mylios už miesto į rytus, jū
ros pakrantėje pamačiau mečetę. Prie jos sienos 
buvo išmūrytas didžiulis gėlo vandens tvenkinys, 
kuriame laiko daugybę įvairių rūšių žuvų. Čia įsi
galėjęs prietaras, kad tos žuvys esančios šventos, 
dėl to uždrausta jas gaudyti grasant net mirties 
bausme. Tiktai turkų šventikai, jei gerai pamenu, 
vieną ar du sykius per metus gali po nedaug jų 
pasiimti maistui. Žuvys visada maitinamos, o prie
taringi žmonės iš jų kažką buria. 

Tenai pajūryje yra labai aukštas keturkampių 
akmenų bokštas su vieno Venecijos didiko herbu. 
Kadaise jis buvo susidėjęs su etiope moterimi, o 
tuose kraštuose krikščionims už šitokį nusikaltimą 

gresia mirties bausmė. Taigi, pastatydamas tą 
bokštą, su dideliu vargu išsipirko gyvybę. 

Tuo tarpu atplaukė karamuzanas, kuriame 
buvo lenkė moteris Sekežecka. Liepiau jai 

išnuomoti būstą pas kokį vedusį pirklį. Kadangi jai 
neleido iš namų išeiti į viešumą, ji ėmė pro langą 
svaidyti akmenis į praeinančius tu rkus ir kai ku
riems pataikė. Nedaug trūko, kad šeimininkas dėl 
to būtų smarkiai nukentėjęs, nes iš jo namų turkai 
buvo apmėtyti akmenimis. Prašė ją išgabenti iš 
ten. Nesaugoma iš ten pabėgo, ir t ik po trijų dienų 
atrado ją už pusantros mylios nuo Tripolio, prie šv. 
Jokūbo bažnyčios. Bažnyčia graikų, bet katalikai 
taip pat laiko joje savo pamaldas. Pasirūpinau 
pasamdyti jai vietą laive, kuriuo siunčiau savo 
daiktus į Veneciją. Buvo labai susirūpinusi, jog 
daugiau nebepamatys Šventosios Žemės, todėl 
triskart šoko į jūrą, vos nenuskendo, bet buvo iš
traukta. Tada prie jos pastatyta rūpestinga sargy
ba. 

Liepos dvidešimt penktą dieną į Tripolį su 
penkiais šimtais raitelių ir tiek pat pėstininkų 
atvyko emyras Mahometas, galingiausias Finikijos 
Sirijos karaliukas, baltasis etiopas, sūnus emyro 
Menzuro Kondano, Listros ir Derbės vietininko. 
Tie miestai minimi „Apaštalų darbuose". Tas dvi
dešimties metų amžiaus, riebaus veido ir baisios 
išvaizdos emyras, nors ir mahometonas, bet sargy
binius laikė krikščionis, bū ten t tuos anksčiau 
užsimintus prancūzus, vadinamuosius drūzus, 
palikuonis aną Šventąją Žemę iš netikėlių rankų 
atėmusių galų, tik labai nuo savo prosenių doros 
nukrypusius. Tai tas pats emyras, apie kurį anks
čiau buvome užsiminę. Turkai labai bijojo, kad jis 
savo kariuomenės nesujungtų su labai išgarsėjusiu 
arabų plėšiku Aborisu. Greičiausiai dėl to turkų 
imperatorius jo labai nekentė. Kažkoks vietininkas 
buvo gavęs iš imperatoriaus raštą, kad to emyro 
tėvas jam perleistų minėtųjų miestų ir Tripolio 
uosto administravimą. Tai, atrodė, siejasi su didele 
skriauda emyrui, nes už tas pareigas ir mokesčius 
imperatoriui buvo sumokėjęs milžinišką pinigų 
sumą ir tarėsi įgijęs teisę, kad minėtosios pareigos 
visiems laikams liktų paveldimos jo šeimai ir įpė
diniams. ' B u s daugiau. 

\ 
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Žydų kapinių teritorija priklauso miestui 

Festivalį „Skamba skamba kankliai" pradėjo keltų muzika iš Airijos. 
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. 

Prasidėjo festivalis „Skamba 
skamba kankliai" 

Vilnius, gegužės 23 d. (ELTA) — 
Trečiadienį Vilniuje prasidėjo ju
biliejinis 35-asis tarptautinis folkloro 
festivalis „Skamba skamba kank
liai". 

Vilniaus mokytojų namų kieme 
festivalį pradėjo garsi Airijos grupė 
„Dervish", šįmet atstovavusi savo sa
liai „Eurovizijos" dainų konkurso fi
nale. 

Festivalio pradžiai parengta ir jo 
istoriją apžvelgianti vaizdo plokštelė 
„Skamba skamba kankliai" bei kom
paktinė plokštelė „Naktišokiai" su 
aštuonių Vilniaus folkloro ansamblių 
atliekama muzika. 

Į jubiliejinį festivalį organizato
riai pasikvietė beveik visus pirmuo
sius festivalio užsienio svečius bei 
įdomių folkloro grupių iš Kirgizijos, 
Setlendo salų, Italijos, Austrijos, Mol
dovos ir kitų valstybių. 

Jubiliejiniai „Skamba skamba 

kankliai" šįmet sulauks išskirtinio 
svečio — Japonijos imperatoriaus 
Akihito. Šeštadienį Katedros aikštėje 
Japonijos imperatorius su imperato-
riene Michiko klausysis Vilniaus folk
loro ansamblių, apžiūrės čia veik
siančią tradicinių amatų mugę. 

Išskirtinės jubiliejinio festivalio 
programos naujovės — geriausių Lie
tuvos tradicinių pavienių muzikantų, 
Lietuvos folkloro ansamblių bei už
sienio šalių muzikantų „Nakties mu
zikos" ciklo koncertai, daugiabalsiam 
moterų dainavimui skirtas vakaras, 
muzikavimo ir sutartinių giedojimo 
„dirbtuvės". 

Kelios dešimtys festivalio kon
certų vyks Teatro, muzikos ir kino 
muziejaus kieme, Sv. Kotrynos ir 
Šventų Jonų bažnyčiose, Alumnato 
kieme, Vilniaus universiteto Teatro 
salėje, Arkikatedros aikštėje, dauge
lyje Vilniaus senamiesčio kiemų. 

Mirė lietuviškojo teatro veteranas 
Vilnius, gegužės 24 d. (BNS) — 

Antradienį, eidamas 80-uosius me
tus, po sunkios ligos mirė aktorius 
Jonas Lalas. 

1928 metais Kruopių kaime Ak
menės rajone gimęs J. Lalas buvo il
gametis Lietuvos nacionalinio dra
mos teatro (LNDT) aktorius. Vyres
niosios ir viduriniosios kartos žiū
rovams jis įsiminė charakteriniais 
vaidmenimis lietuvių dramaturgijos 
pastatymuose, kuriuos režisavo Bori
sas Dauguvietis, Henrikas Vancevi
čius, Irena Bučienė, Algirdas Lape
nas ir kiti. 

Vienas ryškiausių J. Lalo vaid

menų — Jokimas Žaldokas Boriso 
Dauguviečio komedijoje „Žaldoky
nė". Šį vaidmenį J. Lalas perėmė iš 
pirmojo Žaldoko atlikėjo Napoleono 
Nako, pranešė LNDT. 

J. Lalas buvo ne tik aktorius, bet 
ir vienas iš nedaugelio teatrinio gri
mo žinovų, išleidęs vadovėlį apie gri
mą teatrinių specialybių studentams, 
taip pat dėstęs šią discipliną Lietuvos 
kultūros mokykloje. J. Lalas buvo fo
tografas mėgėjas, fiksuodavęs teatro 
gastroles, jis yra paskelbęs prisimini
mų apie rašytoją ir dramaturgą Kazį 
Inčiūrą. 

Aktorius palaidotas Klaipėdoje. 

* Trečiadieni Atėnų Olimpi
niame stadione 51-ajame UEFA 
Čempionų lygos futbolo turnyro 
finale „AC Milan" (Italija) komanda 
2:1 (1:0) įveikė „Liverpool" (Anglija) 
vienuolikę ir po ketverių metų per
traukos septintą kartą laimėjo pres
tižiškiausią Senojo žemyno futbolo 
turnyrą. Abu įvarčius nugalėtojams 
pelnė Filippo Inzaghis (45 ir 82 
min.), o „Liverpool" komandoje pa
čioje susitikimo pabaigoje pasižymėjo 
Dirkas Kuytas (89 min.). Iškovoję 
pergalę ,,AC Milan" futbolininkai at
sirevanšavo „Liverpool" komandai 
už nesėkmę šio turnyro finale prieš 
dvejus metus. 

* 23-čią kartą Prancūzijoje 
vykstančių daugiadienių „Tour 

de l'Aude" dviratininkių lenkty
nių penktajame etape vienuolik
ta finišavo bei į devintąją vietą iš 
23-čiosios bendrojoje įskaitoje pakilo 
„Eąuipe Nurnberger Versicherung" 
komandai atstovaujanti Edita Pu
činskaitė. Trečiadienį 110 km distan
cijos finiše Lietuvos dviratininkė 2 
minutes bei 47 sekundes pralaimėjo 
etapo nugalėtojai Fabianai Luperini. 

* NBA Orlando „Magic" ko
mandos vadovai iš vyriausiojo 
trenerio pareigų vėl atleido 
Brianą Hillą, nors pagal kontraktą 
jam buvo likę dirbti dar du sezonus. 
2006-2007 metų NBA reguliariajame 
sezone „Magic" iškovojo 40 pergalių 
ir pirmą kartą per ketverius metus 
pateko į atkrintamąsias varžybas. 

Atkelta iš 1 psl. 
Pranešime sakoma, kad 1831 m. 

kapines uždarius, carinės Rusijos val
džia visiems žemės nuomininkams 
šioje teritorijoje, taip pat — ir Vil
niaus žydų bendruomenei, sumokėjo 
nustatytas kompensacijas. Anot isto
rikų, nuosavybės santykiai nepakito 
ir 20 amžiuje. 

Antradienį Lietuvos ambasadai 
Washington, DC, atsiųstame rašte ra
binas Lazaras Sternas iš nevyriausy
binės JAV žydų organizacijos „Asrah 
Kadisha" ir Bernardas Fryshmanas 
iš tarptautinės Akademikų konferen
cijos už žydų kapinių išsaugojimą tei
gia, jog iki 1940 m. kapinių teritorija 
nuosavybės teise priklausė žydų ben
druomenei ir reikalauja ją grąžinti. 

Anot žydų kreipimosi, 1940 m. 
kapinių kontrolė perėjo nacių žinion, 
po Antrojo pasaulinio karo tapo so
vietinės valdžios nuosavybe, o atkū
rus Lietuvos nepriklausomybę, teri
toriją valdė Lietuvos valstybė. Kreipi
mesi pabrėžiama, kad visi šie pasi
keitimai neturi jokios teisinės reikš
mės, todėl nuosavybės teisės į buvu
sias kapines tebepriklauso žydų ben
druomenei. 

„Kadangi nebuvo legalaus teisi
nio nuosavybės teisių perdavimo, 
Lietuvos Vyriausybė geriausiu atveju 
yra tik turto patikėtinė. Kapinės nie
kada nepriklausė naciams, komunis
tams ar lietuviams", — rašte aiškina 
L. Sternas. 

Kreipimosi autoriai pabrėžia, jog 
„buvusios kapinės turi būti nedel

siant grąžintos", o „faktas, kad toje 
vietoje vyksta statybos, neabejotinai, 
patvirtina nacių veiksmus". 

Tuo tarpu Lietuvos žydų ben
druomenė nekelia griežto reikalavi
mo dėl teritorijos, kurioje, kaip ma
noma, anksčiau buvo žydų kapinės, 
grąžinimo. 

Anot Lietuvos žydų bendruo
menės pirmininko Simono Alperavi-
čiaus, reikia sulaukti aiškios specia
listų nuomonės, ar iš tiesų žydų kapi
nės buvo įsikūrusios būtent šioje teri
torijoje. 

Komercinį pastatą Neries kranti
nėje statantys verslininkai teigia, kad 
pastatas dygsta ne buvusių žydų ka
pinių teritorijoje. 

Premjero potvarkiu sudaryta, žy
dų kapinių klausimą sprendžianti 
Lietuvos tarpžinybinė darbo grupė 
jau domisi teisinėmis galimybėmis 
stabdyti galimai ant žydų kaulų dygs
tančių pastatų statybas. 

Nutraukti statybų darbus reko
mendavo Vilniuje praėjusią savaitę 
posėdžiavusi tarptautinė ekspertų 
grupė. Mokslinės archeologijos komi
sijos specialistai, Žydų kapinių Euro
poje išsaugojimo komiteto atstovai ir 
kiti specialistai iš JAV, Izraelio bei 
Lietuvos nustatė, kad „statybvietė, 
esanti teritorijoje į šiaurės rytus nuo 
Olimpiečių ir Rinktinės gatvių sank
ryžos, beveik neabejotinai iš dalies 
patenka į kapinių teritoriją". 

Žydų kapinės, dėl kurių vyksta 
ginčai, Vilniaus centre veikė nuo 16 
amžiaus. Jos uždarytos 19 amžiuje. 

ES pr iėmė rezoliuciją dėl Estijos 
Atkelta iš 1 psl. 
tarp senų ir naujų, didelių ir mažų 
ES valstybių narių, kad ES nėra svar
bių ir mažiau svarbių narių, kurių in
teresai gali būti paaukoti didžiųjų la
bui ar interesams", — pažymėjo Lie
tuvos atstovė EP 

Rezoliucijoje, kurią inicijavo įvai
rių EP politinių grupių atstovai, rea
guodami į įvykius, susijusius su so
vietinio kario paminklo bei karių pa
laikų perkėlimu Taline balandį, tei
giama, kad atvirai priešiški Estijai 
Rusijos valdžios atstovų pasisakymai 
visiškai neatitinka tarptautinių elge
sio normų ir daro didelę žalą ES ir 
Rusijos santykiams. 

Europarlamentarai konstatuoja, 
jog Rusija, būdama Sovietų Sąjungos 
teisių perėmėja, yra vienintelė šalis, 

vis dar neigianti Baltijos šalių okupa
ciją ir pabrėžia, jog Estija yra sava
rankiška valstybė, ES ir NATO narė. 

Rezoliucija ragina Rusiją nedel
siant nustoti ekonomines priemones 
naudoti kaip užsienio politikos įran
kį, atkurti normalius prekybos santy
kius su Estija. 

Estijos valdžios sprendimą iškelti 
iš Talino centro sovietų kario skulp
tūrą ir kapinėse perlaidoti karių pa
laikus Kremlius panaudojo rusakal
bių jaunuolių riaušių Taline, agresy
vių protesto akcijų prie Estijos amba
sados Maskvoje kurstymui bei propa
gandiniam puolimui prieš Estiją. ES 
institucijos iš karto po įvykių Estijoje 
kritikuotos, kad neparodė deramo so
lidarumo su Estija. 

Bankrutuoja lietuviško filmo prodiuseris 
Atkelta iš 1 psl. 
ketvirtadienį rašo „Lietuvos rytas". 

R. Urbonas jau įveikė daugybę 
kliūčių, nesėkmingai bandydamas iš 
Kino tarybos gauti jam nuo 2004 me
tų žadamą milijoną litų. Kai pro
diuseriui buvo pranešta, kad jis ne
gali gauti pinigų, nes Kino tarybos 
nuostatai leidžia finansuoti tik ne
baigtą kurti filmą, jam pavyko įtikin
ti Seimą ir Vyriausybę pakeisti nuos
tatus. 

Pernai kino filmų gamybai Vy
riausybė skyrė rekordinę pinigų su
mą — 7,5 milijono litų. Atsistatydi
nanti Kino taryba paskirstė didesnę 
šių pinigų dalį, tačiau taip ir nesvars
tė „Dievų miško" kūrėjų paraiškos. 

Kovo pabaigoje pradėjusi veiklą 
naujoji Kino taryba irgi nepaguodė — 
prie „Dievų miško" šįmet nebus grįž
ta, nes visų filmų gamybai likę tik 
900,000 litų. 

Naujosios Kino tarybos pirmi
ninkas Audrius Juzėnas paaiškino, 

kad „Dievų mišką" naujoji taryba ke
tina finansuoti tik tuomet, jei papil
domai bus skirta pinigų. A. Juzėno 
manymu, svarbiau finansuoti naujų 
filmų gamybą nei atiduoti senas sko
las. 

Premjero patarėjo Fausto Latėno 
nuomone, Kino taryba turėtų at
sižvelgti į tai, kad jos nuostatai pa
keisti ir galima būtų kompensuoti R. 
Urbonui išlaidas už „Dievų mišką". 
Pasak premjero patarėjo, nors forma
liai skirstantys pinigus kino veikėjai 
gali būti ir teisūs, žmogiškai jų elge
sys nepateisinamas. 

Kultūros ministerijos sekretorius 
Juozas Širvinskas tikino gailįs R. Ur
bono ir kiek galįs, tiek kovojantis, 
kad „Dievų miškui" būtų skirta pini
gų. Tačiau jis esą nesulaukiąs jokio 
pritarimo iš Kino tarybos narių. 

2005-aisiais „Dievų miškas" tapo 
žiūrimiausiu lietuvišku filmu. Balio 
Sruogos romano ekranizacija kainavo 
3,5 milijono litų. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

sparčiausiai augančių 

Islamo išpažinėjų šventovė. 

Washington, DC, gegužės 24 d. 
(Balsas.lt) — Pagal „World Christian 
Database" duomenis, šiuo metu 
sparčiausiai auganti pasaulio religija 
yra islamas — per laikotarpį nuo 
2000 iki 2005 metų musulmonų po
puliacija padidėjo 1,84 procento ir pa
siekė 1,3 milijardo, — skelbia „Fo-
reign Policy". 

To priežastimi yra aukštas gim
stamumo lygis musulmoniškuose 
kraštuose — Indonezijoje, Banglade
še, Pakistane, Indijoje, Egipte ir Ira
ne. Sparčiausiai auganti religija Eu
ropoje irgi yra islamas, kadangi šio ti
kėjimo imigrantų — iš Siaurės Af
rikos, Turkijos ir Pietų Azijos — vis 
didėja, o vietinės krikščioniškoji ir se-
kuliari populiacijos vis dar stagnaci
joje. 

Antroji tarp sparčiausiai augan
čių pasaulyje religijų yra bahajų ti
kėjimas. Per laikotarpį nuo 2000 iki 
2005 metų bahajų bendruomenė iš
augo 1,7 procento ir pasiekė 7,7 mili
jono skaičių. 

Nors šis tikėjimas yra išplitęs net 
247 šalyse, apie 1,8 milijono ben

druomenės narių gyvena Indijoje — 
šalyje, kurioje vienas aukščiausių 
gimstamumo lygių pasaulyje. 

Daug šios religijos atstovų yra ir 
Izraelio mieste Haifoje. Kituose 
Artimųjų Rytų kraštuose, ypač Irane, 
bahajai dažnai tampa persekiotojų 
aukomis. 

Bahajų tikėjimą 1863 m. Irane 
įkūrė Baha'u'llah, kuris teigė esąs pa
skutinis Abraomo — Jėzaus — Mu
hamedo linijos pranašas. 

Trečioji sparčiausiai auganti re
ligija yra sikhizmas, kurios bendruo
menė nuo 2000 iki 2005 metų pa
didėjo 1,62 procento ir pasiekė 25,8 
milijonų tikinčiųjų skaičių. 

Pagrindinė augimo priežastis -
didelis gimstamumas Indijoje, nes 
daugiau nei 90 procentų pasaulio sik-
hų gyvena būtent šioje šalyje. 

Tūkstančiai sikhų buvo išžudyti 
kruvinuose mūšiuose tarp Pakistano 
ir Indijos 1947 m., o 3,000 sikhų buvo 
nužudyta Delyje 1984 m., po to, kai 
du sikhų ekstremistai nužudė Indirą 
Gandhi. 

Sibiro šachtoje žuvo 38 žmonės 
Maskva, gegužės 24 d. („Reu-

ters7„Interfax"/BNS) — Naujausiais 
duomenimis, Vakarų Sibiro anglių 
šachtoje per ketvirtadienį įvykusį me
tano sprogimą žuvo 38 šachtininkai, 
pranešė Rusijos nepaprastųjų situaci
jų ministerijos atstovas. 

Pasak atstovo, 179 šachtininkai 
buvo išgelbėti; tarp jų yra septyni su
žeisti žmonės, kurie nuvežti į ligoni
nę. 

Tuo metu, kai 7 vai. 40 min. ryto 
Maskvos laiku įvyko sprogimas, šach
toje „Jubileinaja", esančioje Kemero
vo regione Vakarų Sibire, dirbo 217 
žmonių. 

Šis sprogimas yra analogiškas 
kovo mėnesį įvykusiam metano spro
gimui už 40 km esančioje, tai pačiai 
kompanijai „Južkusbassugol" prik
lausančioje šachtoje „Uljanovskaja", 
per kurį žuvo 110 žmonių. 

Šachtininkų artimieji, kurių dau
gelis nepajėgė tramdyti ašarų, dul
kiant lietui autobusais ir taksi atva
žiavo prie šachtos administracijos 
pastato. Jie tikrino ant sienos iška

bintą išankstinį žuvusiųjų sąrašą. 
Kemerovo gubernatorius Ama

nas Tulejevas šeštadienį regione pa
skelbė gedulo dieną. 

Rusijos prezidentas Vladimiras 
Putinas, kuris yra išvykęs į Vakarų 
Europą, telefonu kalbėjosi su A. Tule-
jevu ir pareiškė užuojautą, pranešė 
vietos administracija. 

Šachta „Jubileinaja" buvo atida
ryta 1966 metais, joje dirba maždaug 
tūkstantis žmonių. 

Po tragedijos šachtoje „Uljanovs
kaja", kuri buvo didžiausia tokio po
būdžio nelaimė Rusijoje nuo Sovietų 
Sąjungos žlugimo, vyriausybė pradėjo 
nuodugniai tikrinti saugumą kal
nakasybos pramonėje. Pradinės išva
dos rodo, kad saugumo rodikliai yra 
prasti. 

Dėl atlyginimų apskaičiavimo 
ypatumų Rusijos angliakasiai, kurie 
gauna premijas, priklausančias nuo 
produkcijos apimties, yra skatinami 
nepaisyti saugumo, sakė Rusijos 
šachtininkų profesinės sąjungos pir
mininkas Aleksandras Sergejevas. 

EUROPA 

BRIUSELIS 
Naujasis Prancūzijos preziden

tas Nicolas Sarkozy trečiadienį per 
vizitą Briuselyje propagavo „supa
prastintą sutartį" Europos Sąjungai 
(ES). N. Sarkozy, pirmą kartą po iš
rinkimo prezidentu atvykęs į Briu
selį, per spaudos konferenciją sakė, 
kad supaprastintos sutarties, kuri 
pakeistų žlugusią konstituciją, idėja 
„progresuoja ir yra vienintelis 
įmanomas" bloko institucinės krizės 
sprendimas. N. Sarkozy taip pat sa
kė, kad neatšauks savo nepritarimo 
Turkijos narystei Europos Sąjungoje. 
Tokią poziciją jis reiškė per neseniai 
vykusią rinkimų kampaniją. 

TALINAS 
Japonijos imperatorius Akihito 

ir imperatorienė Michiko ketvirta
dienį atvyko į Taliną valstybinio vi
zito. Akihito iš oro uosto nuvyko tie
siai į Kadriorgo rūmus, kuriuose jis 
susitiko su prezidentu Toomu Hen-
driku Ilvesu, vyriausybės nariais ir 
kitais aukštais pareigūnais. Po to T. 
H. Ilvesas su žmona Evelin pakvietė 
aukštuosius svečius oficialių pietų. 
Antroje dienos pusėje imperatorius 
su žmona bei Estijos prezidentas su 
žmona aplankė Talino Dainų lauką, 
kuriame vyko koncertas „Džiugu 
dainuoti". Dabartinės kelionės metu 

! Japonijos imperatoriškoji pora jau 
apsilankė Švedijoje, o vėliau dar ke
liaus į Latviją, Lietuvą ir Didžiąją 
Britaniją. 

JAV 

WASHINGTON, DC 
Su iškastinio kuro naudojimu su

sijusių JAV anglies dioksido išmetalų 
kiekis 2006 metais sumažėjo 1,3 pro
cento. Energetikos informacijos ad
ministracijos (EIA) skaičiavimais, 
1990-2006 metais dėl naftos, gamti
nių dujų ir anglies deginimo atsira
dusių išmetalų kiekis vidutiniškai di
dėjo 1 proc. per metus. Pernykštis su
mažėjimas buvo didžiausias nuo 
1990 metų. Preliminariais EIA skai

čiavimais, 2006 metais dėl iškastinio 
kuro naudojimo atsiradusių JAV an
glies dioksido išmetalų kiekis siekė 
5,88 mlrd. metrinių tonų, tuo tarpu 
metais anksčiau šis kiekis siekė 5,95 
mlrd. metrinių tonų. 

SAN FRANCISCO 
Įplaukos iš interneto reklamos 

JAV 2006 metais pasiekė 16,9 mlrd. 
JAV dolerių rekordą ir turėtų augti 
toliau. Reklamos rinkos tyrimų įmo
nės „Interactive Advertising Bu-
reau" (IAB) ir apskaitos įmonės „Pri-
cevvaterhouseCoopers" naujausio ty
rimo duomenimis, JAV įplaukos iš in
terneto reklamos pernai, palyginti su 
2005 metais, padidėjo 35 procentais. 
„Įplaukos iš interaktyvios reklamos 
toliau sparčiai augo, nes vis daugiau 
reklamos užsakovų ir agentūrų pri
pažįsta, kad ši reklamos terpė gali tu
rėti unikalaus poveikio vartotojų el
gsenai, informuoti juos apie produk
tus, skatinti pirkti ir išlikti ištiki
miems pasirinktam ženklui", — pa
reiškė IAB generalinis direktorius 
Randallas Rothenbergas. 

KARIBAI 

HAVANA 
Kubos vadovas Fidelis Castro 

trečiadienį išplatintame savo straips
nyje atskleidė, kad jam buvo atliktos 
kelios operacijos, kurių kai kurios 
buvo nesėkmingos. Kubos pareigūnai 
yra sakę, kad 80 metų vadovui liepos 
27 dieną buvo atlikta skrandžio ir 
žarnų operacija, dėl kurios jis buvo 
priverstas valdžios įgaliojimus laiki
nai perduoti savo broliui Rauliui. Da
bar F. Castro sako, kad ant operaci
nio stalo buvo paguldytas ne vieną 
kartą. Tai jau 11-as F. Castro straips
nis per pastaruosius du mėnesius. 

ARTIMIEJI RYTAI 

GAZA 
Izraelio pajėgos ketvirtadienį 

okupuotame Vakarų Krante suėmė 
33 „Hamas" aukšto rango veikėjus, 
tarp jų — palestiniečių ministrą, 
įstatymų leidėjus ir merus, o Gazos 
ruože surengė naujus antskrydžius. 
Kampanija prieš „Hamas" suinten
syvinta po to, kai šis islamistų judėji
mas atmetė palestiniečių prezidento 
Mahmoudo Abbaso raginimą liautis 
apšaudžius Izraelio miestus. 

jFtfsjĘJj 
Automobiliu pirkimas bei 
siu^j^as i vrsas oasauHo ^aiis 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerikoje. 

Smulkiu siuntiniu siuntimas bei 
pristatymas i namus Lietuvoje Latvijoje 
Estijoje. Baltarusijoje bei Ukrainoje. 

8801 78th Ave Bridgtvicwt IL 60455 Tel. 1 708-599-9680 
Fax. 1 708-599-9682 Tel. 1 800-775-7363 

http://Balsas.lt
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MES JAIS DIDŽIUOJAMĖS 

PIRMAS LIETUVIS 
GARSIOSE „PORSCHE SUPERCUP" TAURĖS LENKTYNĖSE 
VYTAUTAS Ž£IMANTAS 

Maloni žinia 

Užsienio keliuose lenktyniaujan
tys Lietuvos automobilių sporto 
meistrai šių metų sezoną pradėjo 
kaip niekad sėkmingai. Po puikaus 
lietuvių pasirodymo Europos auto
mobilių kroso bei kartingų trasose 
atskriejo ne mažiau puiki žinia — j 
žymias „Porsche Mobili Supercup" 
taurės varžybas pakviestas pirmas 
Lietuvos automobilių sporto atsto
vas. Tokia garbė atiteko Nemunui 
Dagiliui, žinomam žiedinių lenktynių 
meistrui, kurio pagrindinis „ark
liukas" — ilgų nuotolių lenktynės. 

Kodėl Nemunas Dagilis? 

Išgirdus tokią žinią, neretam gali 
kilti klausimas — kodėl žinoma 
Vokietijos „SPS performance" ko
manda garsiojo Uwe Alzen ekipos 
partneriu pasirinko būtent Nemuną 
Dagilį? 

„Gal Nemunas ištraukė laimingą 
kortą? Nors tiesaus atsakymo ir aš 
nežinau, tačiau, linkėdamas kuo ge
riausios sėkmės Nemunui, nuošir
džiai jam pavydžiu", — teigia Vokie
tijos žiedininkų ir komandų.vadovų 
labai gerbiamas Vytautas Venskūnas, 
kurį galima vadinti pirmeiviu iš visų 
Lietuvos žiedininkų, atvėrusių langą 
į Senojo žemyno trasas dar tada, kai 
pas mus apie Europos Sąjungą net 
nebuvo kalbama. 

Tačiau bene labiausiai tikėtina, 
kad tokiam vokiečių pasirinkimui 
daugiausia įtakos bus turėjusi šieme
tinių 24 valandų automobilių žie
dinių lenktynių „Toyo Tires 24h of 
Dubai" pabaiga. Būtent tada, kai 
„Oktano" komandai buvo belikę tik 
ranka paduoti iki išsvajotos nugalė
tojų pakylos trečiojo laiptelio, di-

SKELBIMAI 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 
GREIT PARDUODA 

_įg___. First Landmark Realty 

Bus. 773-590-0205 
Res. 708-425-7160 

RIMAS 
STANKUS 

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

PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis 
Off Mgr. Auksė S. Kane, 
Vilma Jarulienė, 
Virginija Smuikaiticne 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St, 

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654;773-581-8654 

Prieš išvykstant i Ispaniją paskutines treniruotes N. Dagilis (k.) ir U. Alzen 
(d.) surengė Hockenheim, Vokietijoje. 

džiausią bėda ir ištiko šią ekipą, kuri 
jau buvo besudedanti ginklus dėl 
„persukto" variklio. 

Tačiau Nemunas Dagilis labai 
rizikuodamas ryžosi vėl išvairuoti jų 
„Porsche 996 RSR" į trasą. Nors va
žiavimo tempas smarkiai krito, ta
čiau stengiantis išsaugoti bent ket
virtąją vietą ir trečiąją klasėje buvo 
būtina įveikti dar keliolika ratų. 

Rizika pasiteisino ir „Oktano" 
sportininkai, įveikę 549 trasos ratus, 
užėmė ketvirtą bendrosios įskaitos ir 
aukštą trečią vietą A6 klasėje. 

Tokie pavyzdžiai nelieka nepa
stebėti. Kas žino, gal būtent ši Ne
muno „avantiūra" ir atvėrė jam du
ris į prestižines „Porsche Mobili 
Supercup" lenktynes. 

Apie l enk tynes 

„Porsche Supercup" lenktynės, 
kurios šiemet rengiamos jau penkio
liktą kartą, laikomos vienomis žy
miausių ne vien todėl, kad jos vyksta 
„Formulės-1" trasose prieš pat kara
liškosios serijos varžybas. 

Daugelio sportininkų, kurie pa
prastai čia patenka tik laimėję savo 
ar kaimyninių šalių nacionalinius 
„Porsche Cup" čempionatus, svajonė 

— laimėti „Porsche Supercup" seri
jos lenktynes. Todėl konkurencija čia 
didžiulė. 

„Porsche Supercup" 2007 metų 
čempionate dalyvauja 14 komandų, 
kurių kiekvienai atstovauja po du 
lenktynininkus. Tad beveik 30 vie
nodų „Porsche 911 GT3" bolidų, 
kurių kiekvienas išvysto po 400 AG 
pajėgumą, 8,200 apsisukimų per 
minutę ir sveria po 1,120 kilogramų, 
sukuria išties įspūdingą reginį. 

P i r m e n y b ė s j a u p ras idė jo 

Nemunui Dagiliui įsijungti į 
kovą teko nuo trečiojo „Porsche Su
percup" etapo, kurio varžybos įvyko 
Barselonoje (Ispanija) gegužės 13 

dieną. 
Nemunas Dagilis „SPS perfor

mance" komandoje pakeitė Mare 
Benz, kuris važiavo dvejas lenktynes 
Bahreine, tačiau per abejas ten pel
nęs tik 4 taškus, matyt, nepateisino 
ekipos vadovų lūkesčių. O vieno U. 
Alzen pastangų, žinoma, per maža 
kovojant dėl aukš tų komandinių 
vietų. Trečiajame etape Barselonoje 
Dagilio komanda liko 28-ta. Gegužės 
27 dieną jų laukia ketvirtasis varžy
bų etapas Monte Karlo mieste (Mo
nake). 

T r u m p a i n f o r m a c i j a a p i e 
s p o r t i n i n k ą 

Nemunas Dagilis (1976.10.07), 
kaip ir vyresnysis jo brolis Nerijus, 
sport ininko karjerą pradėjo 2004 
metais „Toyota Yaris Cup" varžybo
se, kurių galutinėje įskaitoje užėmė 
penktąją vietą. Tais pačiais metais 
debiutavo 1,003 km lenktynėse Pa
langoje. 2005 metais laimėjo Lietu
vos žiedinių lenktynių nugalėtojo ti
tulą „Baltic GT" klasėje, o Baltijos 
šalių varžybose užėmė šeštąją vietą. 

Tais pačiais metais vykusių 
1,003 km lenktynių Palangoje laimė
tojas. Pernai užėmė antrąją vietą 
Palangoje „Horn Grand Prix" lenk
tynėse bei antrąją absoliučioje ir 
pirmą klasėje „Kauno grūdų" taurės 
lenktynėse Kačerginėje. 

Tačiau kol kas bene didžiausią 
laimėjimą Nemunas kartu su koman
da šiemet pasiekė Jungt iniuose 
Arabų Emyratuose, Dubajuje vyku
siose 24 valandų lenktynėse, kur 
„Oktano" komandos sudėtyje užėmė 
ketvirtą bendrosios įskaitos ir aukštą 
trečią vietą A6 klasėje. 

SKELBIMAI 

SIŪLO DARBĄ 

Experienced Ma lė & Female 
Live-in CNA or Home Health Aide 
needed. Mušt have valid proof to 

work in the United States. 
Mušt speak English & Drive. 

312-648-1565 

Nemunas Dagilis (d.) su savo treneriu, vienu iš labiausiai patyrusių Lietuvos 
žiedo meistrų Vytautu Venskunu. 

SKELBIMAI • SKELBIMAI • SKELBIMAI 

Namams Paskolos, Apdraudos Sąskaitos 
MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

| 3 5 f 2212 VVest Cermak Road, Chicago, IL 60608 
1 - g J (773) 847-7747 
LENOER Stephen M. Oksas, President 

Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metų. 
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KREPŠINIO PASAULYJE 

M. Popovičius: Dabar galėsime kelias 
dienas nieko neveikti ir tiesiog švęsti 

Kauno „Žalgirio" krepšininkai Markas Popovičius (k) ir Vytenis Jasikevičius. 
Aliaus Koroiiovo (ELTA) nuotr. 

Kauno „Žalgirio" legionieriui 24 
metų 185 cm ūgio Marko Popovičiaus 
sezonas nebuvo lengvas. Iškovojęs le
miamą pergalę šeštose LKL baigia
mosiose rungtynėse, jis buvo vienas 
aistringiausių žalgiriečių. Garsiai 
šaukdamas krepšininkas dėkojo sir
galiams, treneriams bei visiems, 
kuriuos sutiko. 

Ir kitą sezoną Kauno komandoje 
žaisiantis krepšininkas šeštose rung
tynėse pelnė 11 taškų ir atliko 3 re
zultatyvius perdavimus bei iškovojo 
pirmąjį LKL nugalėtojų žiedą. 

„Esu labai laimingas. Džiau
giuosi ne tik dėl savęs, bet ir dėl visos 
komandos, nuostabių mūsų sirgalių. 
Manau, kad dabar galėsime kelias 
dienas nieko neveikti ir tiesiog švęs
ti", — kalbėjo gynėjas iš Kroatijos. 

Dvikova buvo labai įtempta ir 
sudėtinga. Kauniečiai vienu metu 
turėjo 12 taškų pranašumą (61:49), 
tačiau vilniečiai spurtąvo 8:0 ir su
švelnino atsilikimą, o ketvirtajame 
kėlinuke ir išlygino rezultatą. 

„Taip, rungtynės buvo labai sun
kios, tačiau laimėjome paskutinę 
dvikovą Kaune ir turėjome psicho
logini pranašumą. Manau, kad bu
vome emociškai stipresni ir labiau 
norėjome nugalėti. Išnaudojome stip
riąsias savo puses ir laimėjome dvi
kovą", - sakė M. Popovičius. 

Ketvirtose finalo serijos rung

tynėse Vilniuje po susidūrimo su 
varžovu M. Popovičius susižeidė 
pirštą. Tapęs čempionu, krepšininkas 
nuplėšė visus apsauginius raiščius 
bei atvirai rodė patinusį mėlyną savo 
pirštą. 

„Šiose rungtynėse visi pamir
šome apie savo traumas bei skaus
mus, — sakė jis. — Išėjome į aikštelę 
nusiteikę sunkiai dvikovai ir kiek
vienas stengėmės atlikti darbą kuo 
geriau. 'Žalgirio' sirgaliai gerai atliko 
savo darbą ir puikiai mus palaikė, 
todėl tiesiog negalėjome jų nuvilti." 

Pirmąjį LKL apdovanojimą su 
„Žalgirio" klubu iškovojo ne tik M. 
Popovičius, tačiau ir Hanno Mottola, 
DeJuan Collins, Loren Woods, Mar-
celo Machado, Vaidotas Pečiukas, 
Jonas Mačiulis, Mantas Kalnietis, 
Vytenis Jasikevičius ir Artūras Mi-
laknis. 

„Džiaugiuosi pirmu LKL trofėju
mi 'Žalgirio' komandoje. Parodėme, 
kad esame stipri komanda, esame 
nugalėtojai. Visą sezoną rodėme, kad 
'Žalgiris' yra pajėgus klubas, turintis 
savo charakteri. Sezono pradžia ne
buvo tokia sėkminga, bet pabaiga — 
tokia, kokios ir norėjome. Tikiuosi, 
kad kitais metais pavyks rungtyniau
ti dar geriau ir iškovoti dar daugiau 
pergalių," - teigė Markas Popovi
čius. 

ELTA 

Dėl Š. Jasikevičiaus kovos 
trys komandos 

Trys Eurolygos krepšinio ekipos 
šią vasarą dės visas pastangas tam, 
kad prisiviliotų. Šarūną Jasikevičių. 
Lietuvį savo gretose norėtų matyti 
Pirėjo „Olympiacos", Barselonos 
„Winterthur" bei Tel Avivo „Mac-
cabi" ekipos. 

v 

S. Jasikevičius neslepia, jog yra 
nusivylęs pastaruoju sezonu Šiaurės 
Amerikos Nacionalinėje krepšinio 
asociacijoje (NBA) ir neatmeta ga
limybės sugrįžti į Europą. Tačiau 
įžaidėjas viliasi, jog visgi suras savo 
vietą stipriausioje pasaulio lygoje. 

„Aš norėčiau tęsti karjerą NBA, 
tačiau tik tuo atveju, jeigu mane 
pasirinktų klubas, kuris propaguotų 

krepšinį, bent kiek panašų į tą, kuris 
žaidžiamas Europoje", — neslėpė Š. 
Jasikevičius. 

Tuo tarpu trys minėtos Europos 
ekipos jau netrukus pradės derybas 
su triskart Eurolygos čempionu. Ma
noma, jog Š. Jasikevičius kitą sezoną 
visgi rungtyniaus Europoje. 

31 metų 193 cm ūgio įžaidėjas šį 
sezoną atstovaudamas „Golden State 
Warriors" komandai atkrintamosiose 
varžybose per rungtynes aikštėje 
vidutiniškai praleisdavo vos po 1,5 
minutės, pelnydamas po 0,3 taško bei 
atlikdamas po 0,5 rezultatyvaus per
davimo. 

ELTA 

Stuburo ir skausmo ligosi Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TtRR! DALIAS PRUNSK1S, MD 

Illinois Pain Institute 
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. 
KARDIOLOGAS-ŠIRCMES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 

EDMUNDAS V1ŽINAS, M.D., 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918W.ArcherAve.Sts. 5 Ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

s.c. 

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

9525 S.79 t h Ave., Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Akių ligos 

ARAS ZLIOBA, 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 prieinama kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai. 

4647 VV. 103 S t , Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashington, Sulte 2401 , 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500 

ir pazintųsJt 
www.pazintys.com 

KVIEČIA JUS SUSIPAŽINTI IR 

MARGUTIS II 

Tel. 773-476-2242 

MARGUTIS 
LIETUVIU RADIJO LAIDOS 

1450 AM banga iš WCEV stoties 
KLAUSYKITE KIEKVIENĄ VAKARĄ 

nuo 8 vai. v. iki 8:45 vai. v. 
AMERIKOS LIETUVIŲ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDĖTI 

INTERNETU w w w . w c e v 1 4 S 0 . c o m 

http://www.illinoispain.com
http://6918W.ArcherAve.Sts
http://www.pazintys.com
http://www.wcev14S0.com


10 DRAUGAS, 2007 m. gegužės 25 d., penktadienis 

v — ROMO KALANTOS ZUTIES M E T I N E S 
PETRAS PETRUT1S 

Vytautas Alantas kitados rašė: 
„Buvo gražus, saulėtas gegužės 14 d. 
vidurdienis". Tenka pasakyti, kad 
gražus ir saulėtas buvo ir šių metų 
gegužės 13 d. vidurdienis. Tądien Či
kagoje buvo paminėta Romo Kalan
tos susideginimo sukaktis. Many
čiau, jog būtina pridurti, jog šiuo kar
tu sukaktis buvo paminėta origina
liai, išeiviškajai lietuvijai neįprastu 
būdu. Tik pamanykite, dominavo odi
nius drabužius ir šalmus dėvintys 
motociklininkai. Į akis krito ne tik jų 
dėvima apranga, bet ir motociklai bei 
jų keliamas triukšmelis. Ką gi, „mai
nos rūbas margo svieto". Anksčiau 
buvo mėgstama sakyti: „Ne paslaptis, 
kad Lietuva yra žemės ūkio kraštas". 
Tuo metu mūsiškiai važinėjo pasi
kinkę arkliukus. Dabar kiti laikai. 

-Dabar jau mes gyvename nebe tė
viškėlėje, bet užsienio kraštuose. 

Šiemet, gegužės 13 d. (sekmadie
nį) dar prieš vidurdienį žmonės bū
riavosi prie Jaunimo centro. Vieni, 
pasimeldę čia pat esančioje tėvų Jė
zuitų koplyčioje, stovinėjo, vaikštinė
jo. Kiti lūkuriavo 12 valandą numaty
tos šv. Mišių aukos. Treti žvalgėsi 
laukdami negirdėto — neregėto mo
tociklininkų žygio. 

Truputį po 12 vai. Jėzuitų kop
lyčioje prasidėjo šv. Mišios. Jas auko
jo trys kunigai: iš Lietuvos atvykęs 
provincijolas Aldonas Gudaitis, SJ, 
braitonparkietis kun. Jaunius Kelp
šas ir vietinis, vadintinas Čikagos lie
tuvių jėzuitų „galva", kun. Antanas 
Gražulis. Pamokslą pasakė tėv. Al
donas Gudaitis, SJ. Vargonavo Algi
mantas Barniškis. Pasibaigus religi
nėms apeigoms, kun. Jaunius Kelp
šas palaimino į žygį besirengiančius 

motociklininkus. 
Paskui prasidėjo „Laisvės fake

lu" pavadintas žygis. Priekyje važia
vo Čikagos policijos automobilis, už jo 
— rausvos spalvos atviras automobi
lis, kuriame sėdėjo pora organizato
rių ir ALTV darbuotojas. Jame buvo 
ir gėlių vainikai. Paskui — motocikli
ninkų vilkstinė ir savo automobiliais 
važiuojantys Čikagoje bei apylinkėse 
gyveną mūsų tautiečiai. 

Buvo tokių, kurie bandė anksčiau 
pasiekti Šv. Kazimiero lietuvių kapi
nes. Deja, jiems nepavyko. Jų pasi
rinkti keliai buvo policijos sargybos 
užblokuoti, mat tolėliau nuo kapinių 
buvo kilęs gaisras. Jis užkirto kelią 
kai kuriems tautiečiams atvykti į 
kapines. 

Susibūrus prie Romui Kalantai 
atminti skirto paminklo, žodį tarė pa
minėjimo sumanytojas ir pagrindinis 
vykdytojas Ernestas Lukoševičius. 
Kaip žinia, paminklo autorius yra 
dailininkas Ramojus Mozoliauskas. 
Paminklas buvo pastatytas Vytauto 
Didžiojo šaulių rinktinės pastangų 
dėka. Kalbas pasakė Lietuvos Res
publikos generalinis konsulas Čika
goje Arvydas Daunoravičius ir lietu
vių visuomenės darbuotojas, Mažo
sios Lietuvos rezistencinio sąjūdžio 
pirmininkas Algis Regis. Vida Vaka-
rytė, antrabangių lietuvių atžala, pa
skaitė savo sukurtą eilėraštį Romo 
Kalantos žūčiai atminti. Kun. Jau
nius Kelpšas sukalbėjo maldą. Regiui 
Rimkui-Rimkevičiui pradėjus buvo 
sudainuota Lietuvoje ir išeivijoje iš
populiarėjusi daina. Šįsyk ji buvo pa
vadinta Laisvės daina. Žinoma, jog 
šią dainą buvo pamėgę Lietuvos par
tizanai, kovodami prieš sovietinį reži
mą. Ši daina (jos žodžiai) buvo sukur
ta 1942 m. Lietuvoje Vandos Pana-

vaitės (Stankienės), kuri tuo metu 
mokėsi Švenčionių mokytojų semina
rijoje. Originalus eilėraščio-dainos 
pavadinimas — „Mano ilgesys". Jis 
buvo išspausdintas 1942 m. „Kario" 
žurnale. Vėliau buvo pakartotas „Ūki
ninko patarėjo" kalendoriuje. Neži
nia, kas sukūrė melodiją. Težinoma, 
kad daina 1943 m. buvo dainuojama 
Žemaitijoje. Mūsų išeivijoje šią dainą 
išpopuliarino Alfonso Mikulskio va
dovaujamas Čiurlionio ansamblis. 
Dainą aranžavo Amerikos lietuvių 
kompozitorius Leonardas Šimutis. 
Nebuvo pamirštas Lietuvos himnas 
ir giesmė „Marija, Marija". 

Kas šiandien galėtų pasakyti, 
kad renginiui trūko pasisekimo? 
Žinia pasisekimui (tobulybei) nėra 
nustatytų ribų. Čia rašančio nuo
mone, aprašomas renginys, nors ir 
paženklintas gedulo ženklu, buvo 
tarsi šviežio oro dvelktelėjimas. Ren
ginys buvo spontaniškai suorga
nizuotas, be jokios „veiksnių ir ta
rinių" žinios, be jokio mūsų aukštes
nio rango organizacijų „palaimini
mo". Nereikėtų nustebti, jog ateityje 

gali pasikartoti panašaus „sukirpi
mo" renginiai. 

Renginyje dalyvavo „visų bangų" 
lietuviai. Išskirtinai minėtini unifor
muoti šauliai ir „čiabuviai". Ypatin
gai čiagimis Joe Kulys, kuris parodė 
daug rūpesčio, tvarkė ir palaikė ryšį 
su viešąja policija. Taip pat minėtina 
čiagimių Damid ir Gaidas laidojimo 
įstaiga, kuri leido pasinaudoti kata
falku ir dovanojo glėbį Lietuvos tris
palvių vėliavėlių. 

Čia rašantysis, užkalbinęs pag
rindinį renginio organizatorių Ernes
tą Lukoševičių, išgirdo bendram dar
bui pritariantį atsakymą. Ateinan
čiais metais sukanka 75 metai nuo Da
riaus ir Girėno transatlantinio skry
džio. Čikagoje ir kitur gana blankiai 
beprisimenamas šis žygis. Ką gi, dau
gelis mūsų išsisėmė tiek dvasiškai, 
tiek fiziškai. Daugelis mūsų jau ten, 
iš kur nebesugrįžtama. Kažin, ar tik 
nebus atėjęs aukščiausias laikas vieni 
kitiems paduoti rankas ir bendromis 
jėgomis stipriau sukrusti. Gera proga 
būtų Dariaus ir Girėno skrydžio 75 
metų sukaktis. 

Besiruošiant žygiui i Šv. Kazimiero kapines. Petro Petručio nuotr. 

NAUJAS MOKSLO IR ENCIKLOPEDIJŲ LEIDYKLOS LEIDINYS 
LAIMAAPANAVICIENE 

„Mikalojus Konstantinas Čiur
lionis: piešiniai, kompozicijų eskizai, 
grafika". Katalogas. Sudarė Milda 
Mildažytė-Kulikauskienė. Mokslo ir 
enciklopedijų leidybos institutas, Vil
nius, 2007. 

Mikalojus K o n s t a n t i n a s 

ČIURLIONIS: 
pieš in ia i . 
kompozic i jų e s k i z a i , 
grafika 

%&;-4i^M M 

M. K. Čiurlionis daugiau ar ma
žiau žinomas dažnam lietuviui. Dar 
iš mokyklos laikų mename matytas jo 
darbų reprodukcijas, o dauguma ir 
ekskursijas į Naconalinį M. K. Čiur
lionio dailės muziejų Kaune. Nema
žai apie šį dailininką išleista ir kny
gų. Turbūt nedaug rasite menininkų, 
kurių mažne visi darbai sutelkti 
vienoje vietoje — šiuo atveju daili
ninko M. K. Čiurlionio — Nacionali

niame M. K. Čiurlionio dailės muzie
juje, „...muziejus stengiasi surinkti, 
rodyti, tirti bei garsinti visą nuosta
baus menininko kūrybą. Muziejus tu
ri sukaupęs beveik visus jo tapybos 
kūrinius, jų eskizus ir piešinius, 
spausdintą grafiką, fotografijas, taip 
pat muzikos kūrinių rankraščius ir 
rašytinį palikimą" (Osvaldas Dauge
lis). Nors kiek besidomintis menu ži
no daugumą Čiurlionio paveikslų, ta
čiau mažai žinome kitą kūrybinio pa
likimo dalį, nors ir ji, kaip ir paveiks
lai, priklauso muziejui. Kodėl? Dėl 
paprasčiausių priežasčių — mažai ei
linių lankytojų domisi 2003 m. mu
ziejuje atidarytoje pastovioje ekspozi
cijoje (deja, netelpa visas gausus M. K. 
Čiurlionio palikimas) esančia medžia
ga, eksponatai joje dažnai keičiami 
(dėl saugojimo reikalavimų), o juk į 
muziejų neatvykstame kas savaitę. 
Tad muziejaus direktoriaus O. Dau
gelio žodžiais tariant: „Todėl Nacio
nalinis M. K. Čiurlionio dailės mu
ziejus mano, jog atėjo metas pateikti 
visuomenei šią intymiausią Mikalo
jaus Konstantino Čiurlionio palikimo 
dalį, kad kiekvienas jo kūrybos gerbė
jas ar tyrinėtojas galėtų pats ją studi
juoti. Juk kartais net mažiausios kū
rėjo abejonės ar bandymai gali atsk
leisti paveikslo idėją ir įduoti raktą 
sudėtingai jo kūrybai suprasti". 

Katalogas prasideda keletu įva
dų: Nacionalinio M. K. Čiurlionio dai
lės muziejaus direktoriaus Osvaldo 
Daugelio „Dar vienas žingsnis Mika
lojui Konstantinui Čiurlioniui sup

rasti"; Antano Andrijausko „Mikalo
jaus Konstantino Čiurlionio univer
salizmo horizontai", Nijolės Tumė
nienės „Mikalojaus Konstantino 
Čiurlionio grafika" ir Mildos Milda-
žytės-Kulikauskienės „Siek tiek apie 
Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 
gyvenimą ir kūrybą". 

Sudarytoja Milda Mildažytė-Ku
likauskienė atliko milžinišką darbą 
sudėdama į albumo dydžio katalogą 
visus žinomus M. K. Čiurlionio gra
fikos kūrinius, piešinius, kompozicijų 
eskizus, jo pieštus atvirlaiškius, kurie 
yra muziejuose ir pas privačius asme
nis. „Sudarytojos žodyje" ji skaityto
jams pristato kataloguoto fondo su
dėtį ir pasakoja apie katalogo rengi
mą. Visa medžiaga kataloge suskirs
tyta į Šias grupes: „Kompozicijos, tu
šas", „Atvirlaiškiai", „Fluorofortai ir 
monotipijos", „Knygų viršeliai ir pla
katai", „Inicialai", „Vinjetės lietuvių 
liaudies dainoms", „Piešiniai ir kom
pozicijų eskizai". 

Vartant katalogą į akis krenta 
kruopštus darbas. Kiekvienas į kata
logą įdėtas dailininko darbas turi ne 
tik pavadinimą, pateikti darbo išma
tavimai, padarymo metai. Parašyta, 
kur ir kokiose parodose darbas buvo 
eksponuotas, kokia technika jis atlik
tas, kur buvo publikuotas, jei tai at
virlaiškis — kam siųstas. Surinkta 
visa galima informacija apie kiekvie
ną kataloge publikuojamą darbą. Var
tai albumą ir tarsi iš naujo atrandi 
Čiurlionį — pamatai darbštuolį ir 
stebiesi — kada jis viską ir spėdavo? 

Stebina ne tik piešinių, grafikos dar
bų gausa, įdomu pamatyti jo muzi
kinių kūrinių klavyrus, kurie taip pat 
turi savo piešinius, skaityti jo atvir
laiškius — jis ne tik gabus dailinin
kas ir muzikas, jis gabus rašytojas, 
turintis savo stilių, vaizduotę, spal
vingą posakį... Jo stulbinanti darbų ir 
polėkių įvairovė pritrenkia. „Taigi 
Čiurlionis buvo universalus daugeliu 
šio žodžio prasmių: įspūdžių, įtakų 
imlumu, intelektualinių siekių ir as
menybės kūrybinės raiškos formų 
įvairiapusiškumu, nenoru apsiriboti 
viena meno šaka, konceptualizuota 
schema, metodu, kryptimi. Tarsi lia
na jis vijosi apie Pažinimo medį ir sie
kė save išreikšti įvairiomis kūrybinės 
saviraiškos formomis" (Antanas An
drijauskas). Toks M. K. Čiurlionis pa
rodytas ir šiame kataloge. 

Knygos gale įdėti: M. K. Čiurlio
nio eskizų, pagal kuriuos sukurti kū
riniai, abėcėlinis sąrašas; parodų, ku
riose eksponuota M. K. Čiurlioio gra
fika, piešiniai, eskizai ir atvirlaiškiai 
1904-2004 metais, sąrašas; bibliog
rafija; rodyklės (pavardžių, vietovar
džių, kai kurių dalykų); santrumpa 
anglų kalba ir kataloge publikuojamų 
M. K. Čiurlionio darbų pavadinimai 
anglų kalba. 

Tikiu, kad šis katalogas sudo
mins ne tik meno žinovus, jis įdomus 
ir eiliniam meno mylėtojui. Norintys 
šį katalogą užsisakyti, prašome 
skambinti į „Draugo" knygynėlį tel. 
773-585-9500 ir mes pasistengsime 
jums jį gauti. 
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— v KUCIŲ NAKTĮ... 
ALBERTAS KANAITIS 

Skubu j gimnaziją. Kelias ilgas, 
kur reikės apie 30 minučių bristi per 
sniegą, prieš vėją ir šaltį. Vėjas žai
džia su sniegu, pučia į veidą, sunku 
kvėpuoti. Šiandien labai šalta ir ter
mometras prie vaistinės durų ne
juokauja — 20° — netrukus Sv. Ka-

v 

ledos. Sį kartą nežinia kur ir kaip 
švęsime šventes — komunistų val
džia. Nėra to šventinio džiaugsmo, 
viskas pasikeitė: Stalinas „mūsų" 
tėvas, Stalinas saulė, plačios tėvynės 
saugotojas, Stalinas viskas... 

Kiekvienais metais prieš komu
nistams užimant Lietuvą, skautai, 
šauliai ir kitos organizacijos lanky
davom vargdienius su dovanomis: 
maistu, rūbais, žaislais vaikams Kū
čių vakarais, kad ir jie turėtų Sv. 
Kalėdas. Kas bus šiais metais? Skau
tai, šauliai neegzistuoja — uždrausta. 
Komjaunuoliai kaip angelai daug 
kalba, mažai daro. Kiek džiaugsmo 
turėjom iš vargdienių šeimų: ačiū, 
šypsena, rankos paspaudimas, vaikų 
klegesys... Visi buvome laimingi. 

Gimnazija. Priekinės durys atda
ros, kieme NKVD mašinos. Kažkas 
keista, kažkas nenormalu. 

Suimtas nakties sargas ir mano 
suolo draugas Bernardas. Kodėl? Už 
ką? Vienas komjaunuolis esą rado jo 
suole „nelegalių" spausdinių. Kalėji
mas, Sibiras? 

Bernardas iš neturtingos šeimos, 
gyvena su džiova sergančia motina ir 
mažamečiu broliu. Tėvas, užkietėjęs 
komunistas, dabar neseniai paleistas 
iš kalėjimo dabartinės valdžios ir 
dabar jau dirba saugume. Nesupran
tu, kodėl žinomo komunisto sūnus 
suimtas, neseks tėvo pėdomis? Atro
do, kad viskas suplanuota, netikra. 
Visą dieną galvoju apie Bernardą, 
apie jo areštą, jo šeimą... Tyliu, bijau 
atverti burną, padiskutuoti su drau
gais, bijau... Nieko nežinau apie Ber
nardą, kuris, atrodo, dingo. Bernar
das buvo geras draugas, mokėsi labai 
gerai ir stengdavosi kitiems padėti. 
Buvo aukšto ūgio, labai liesas ir vi
suomet skundėsi alkiu. Visi jį vadino 

v 

„Šakaliu". 
Dar tik kelios dienos — Kalėdos. 

Su keliais buvusiais skautais nuta
riam ir šiais metais neužmiršti varg
šų. Žinau, kad vaikai mūsų laukia, 
laukia Kalėdų senelio ir mes jų neap-
vilsim. Nedaug ir mes dabar turime, 
bet lyg pareiga šaukia padėti. 

Kūčių naktis, dangus apsiniau

kęs ir didelės snaigės pradeda kris
ti, suktis ratu, lyg balta staltiesė den-t 
gia žemę, apkloja stogus ir vis dar 
krinta.... Tempiam rogutes, prikrau
tas „dovanomis", keletai šeimų at
nešim nors truputį džiaugsmo, šyp
seną. 

Netoli cukraus fabriko neturtin
gųjų rajonas, kur iš mažų namukų 
per kaminą veržiasi dūmai — šildosi, 
kur languose spindi žvakių švieselės, 
kur šaltis daugiau atrodo jaučiamas, 
kur ašaros pakeičia juoką, kur maži 
alkani vaikai prašo iš tėvų duonos... 
Pirmieji namai. Beldžiamės. Jauna 
moteris apsupta vaikais atidaro. Di
delis kambarys, ugniavietė, krūva 
malkų, moliu užplaktos grindys ir 
didelė žibalinė lempa. Kitame kam
bario gale stalas, kėdės... Prie de
gančios ugniavietės sena močiutė 
kosti, laiko rožinį, meldžiasi. Kam
bario oras labai tvankus, labai šilta. 
Girdėti balsai lauke ir šeimos tėvas 
tempia pro duris apie 4 pėdų eglutę. 
Vaikai klykia, šokinėja, džiaugiasi, 
bus Sv. Kalėdos. Mūsų dovanos vai
kams, užtektinai maisto šeimai, eg
lutė, atrodo, kad Kalėdų senelis ne
užmiršo vargšų, neužmiršo... Matau 
laimingą šeimą, matau džiaugsmą, 
girdžiu juoką — patenkinti. 

Iš kažkur išlindo mėnulis, dan
gus tamsiai mėlynas išbarstytas 
žvaigždėmis, balti dūmai iš kaminų 
nori pasiekti dangų, viskas balta, 
blizga sidabru. Gimsta šv. Kūdikėlis 
— Dievo Sūnus. Tempiam rogutes su 
„dovanomis" tiems, kurie yra pa
miršti, apleisti. Iš toli skamba varpų 
garsai — šventa naktis, ramybės nak
tis. Gaila, kad šios Kalėdos yra skir
tingos nuo kitų, nėra laisvės, baimė 
seka mus visus. Šiandien tu čia, ry
toj? Žiauri okupantų ranka jau daug 
kraujo praliejo. 

Dar keletą namų, dar keletą 
šeimų ir grįžtam namo. Vėlus laikas 
ir pavargęs skubu poilsiui. Staiga 
sustoju ir matau namą apsuptą ka
reivių, sunkvežimį. Naktimis gaudy
mas darbininkų „skriaudėjų", buožių 
eliminacija. Triukšmas, verksmai, 
bėga žmonės, šautuvų ugnis, klyks
mai. Atsargiai, kaip katinas, artėju 
prie savo namų. Vartelių durys neuž
rakintos, bėgu prie užpakalinių durų, 
nerandu rakto. Kažkas liečia mano 
petį — Bernardas su blizgančiu durk
lu ant šautuvo, kariška uniforma. 
Žiūrim vienas į kitą be žodžių, tylim. 
Apkaltina mane, verkia. Kodėl jis čia? 
Trumpi žodžiai daug pasako, mano 
šeima turėjo būti suimta išvežimui 
šią naktį, bet jis tyčia nurodė klai
dingą namą ir nušovė savo tėvą. 
Kodėl? Be atsakymo palieka ir dings
ta nakties šešėliuose. 

Pabundu, ankstus rytas, saulėta, 
bet dar lauke labai šalta — 20°. Šv. 
Kalėdų rytas. Didelė eglė sodo kampe 
atrodo nuliūdusi, visi liūdi, verkia 
žmonės, verkia Lietuva. Mūsų ištiki
mas šuo be perstojo loja prie eglės, 
palinkusios šakos kažką slepia. Nu
einam su tėvu pažiūrėti — lavonas su 
peršauta galva apdengtas eglės ša
komis. Apie vidudienį NKVD mašina 
sustoja prie mūsų namų. Šiurpuliai 
bėga per kūną. Ko jie nori? Iš maši
nos išlipa Bernardas, du kareiviai, 
enkavedistas — vėl į sodą. Lavonas 
— Bernardo tėvas. Atvažiuoja su r k 
vežimis, įmeta lavoną ir skuba į sau
gumą. 

Žinau, kad sūnus nušovė tėvą, 
bet nesuprantu, kodėl mūsų, tvora 
apsuptame, kieme. Bernardas nusi
nešė paslaptį. 

PIRMYN, LIETUVA, PIRMYN! 
Redakciją pasiekė vienos skaitytojos žinutė su prisegtu švedo Jorgen 

Stadje, ne tik rašančio lietuviškai, bet, atrodo, įsimylėjusio Lietuvą, laišku jai. 
Kadangi laiškas ne asmeniškas, juo dalinamės su visais „Draugo" skaitytojais. 

Mielieji, 
aš neseniai sugrįžau namo iš 

NATO pratybų Vokietijoje, pavadintų 
„Combined Endeavour 07" (Bendros 
pastangos 07). Vyko 44 valstybių 
pratybos siekiant pasiruošti ben
droms ateities misijoms. Daug išmok
ta ir bus daug apie ką pagalvoti na
muose, ruošiantis ateinančiam susi
tikimui. 

Lietuva yra viena iš naujų šalių, 
prisijungusių prie šio bendravimo ir 
aš didžiavausi turėdamas garbę įvesti 
į Lietuvos palapinę grupę bendradar
bių žurnalistų ir pasveikinti karei
vius lietuviškai „Labas!" 

Pratybos vyko apstatytose pala
pinėse, kiekvienai valstybei buvo 
skirta po palapinę, didžiausia buvo 

palapinė danams, kurie tvarkė Et
hernet susisiekimo sistemos, vadina
mos TITAAN, pagrindą. Be to, dar 
buvo trys satelitų tinklai tuo pačiu 
me tu vykstančioms pratyboms 
Armėni-joje. Armėnijoje vykstančiam 
konfliktui detaliai perduodant karo 
lauko veiksmus, kiekviena valstybė 
turėjo tas žinias teisingai pervesti į 
savas s is temas, naudojant kalbą, 
telekonferencijas, ei. paštą ir t.t. 

Naujosios NATO valstybės daug 
sužinojo apie NATO veikiančias sis
temas, neseniai atsikračius senų so
vietinių priemonių. Rusai ten taip 
pat dalyvavo kaip žiūrovai, be abejo, 
domėdamiesi, kaip viskas vyksta. 

Pirmyn, Lietuva, pirmyn! 
Jorgen 

Lietuvos palapinė. įėjimas iš kito galo. 

Lietuvos kariai vartoja paprastus nešiojamus kompiuter ius sekti padėčiai 
Armėnijoje, taip pat Google žemėlapiams. 

Kiekviena palapinė turė jo atstovą, kuris pr i imdavo lankytojus, čia l ietuviu 
atstovas kalbasi su danu bendrovės CISCO vyriausiu virš ininku. Bendrovė 
yra gavusi didelius užsakymus iŠ Danijos vyriausybės gamint i karo ta rny
bos susisiekimo priemones. J Stadie nuo^a jkos 
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j ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE DIPLOMATAS ANICETAS SIMUTIS 
SUGRĮŽO AMŽINO POILSIO Į TĖVYNĘ 

•Mieliems skaitytojams praneša
me, kad „Draugo" redakcija pirmadie
nį, gegužės 28 d., nedirbs. Skaitytojai 
gaus trečiadienio, gegužės 30 d., laik
raštį. 

•ALRK Moterų sąjungos 3-os 
kuopos pirmasis šių metų susirinki
mas įvyks gegužės 26 d., šeštadienį, 
2:30 vai. p.p. (Dėmesio — pasikeitė 
renginio laikas. Buvo skelbta 3 vai. p. 
p.) Svč. M. Marijos Gimimo parapijos 
salėje, Marąuette Park. Kviečiame vi
sas nares dalyvauti. Bus aptariami 
svarbūs reikalai. 

•JAV LB narės, misijos choro įs
teigėjos, visuomenininkės Rasos Pos-
kočimienės pagerbimo pietūs įvyks 
gegužės 27 d. 12:30 vai. p. p. PLC 
didžiojoje salėje, 14911 127th Street, 
Lemont. Maistą pietums ruoš A. Šo-
liūnienė. Palaimintojo J. Matulaičio 
misijos choras ruošia meninę progra
mą. Bilietus galite įsigyti misijos 
prieangyje prieš ir po 11 vai. r. šv. Mi
šių arba užsisakyti pas R. Stropų tel. 
815-836-1845. Lietuvišką visuomenę 
kviečiame apsilankyti šiame renginy
je, pabūti kartu su Rasa, kuri jau nuo 
8 metų amžiaus dalyvauja lietuviško
je veikloje. 

•Atminimo dienos (Memorial 
Day) iškilmės vyks pirmadienį, gegu
žės 28 d., Sv. Kazimiero lietuvių kapi
nėse. Šv. Mišios prasidės 10:30 vai. r. Po 
jų vyks tradicinis mirusiųjų pagerbimas 
prie Steigėjų paminklo, esančio kapinė
se, Pulaski Rd. ir 111 gatvių sankryžo
je. Minėjimą rengia Sv. Kazimiero lietu
vių kapinių sklypų savininkų draugija ir 
Lietuvių Bendruomenės pasauliečių 
komitetas. Minėjime dalyvauti pakvies
ti šauliai ir ramovėnai. Religines apei
gas atliks direktorius kun. Jonas Ku-
zinskas. Maloniai kviečiame visus lietu
vius gausiai dalyvauti Atminimo dienos 
renginiuose ir pagerbti žuvusius už 
tėvynės laisvę bei artimuosius, pade
dant jų garbei vainiką. 

•Lietuvos mini festivalis, Naper-
ville įvyks birželio 2 d., šeštadienį, nuo 
1:30 p. p. iki 7 vai. v. North Central Col-
lege WAC Center ir Quad Center patal
pose Naperville, IL, miestelyje. Progra
moje tautiniai šokiai, kuriuos atliks 
„Grandies" ansamblis, džiazo koncer
tas, filmai, meno ir įvairių lietuviškų 
dirbinių, papuošalų, audinių, drožinių, 
muzikos knygų paroda, lietuviškas 
maistas. Norintys paremti renginį ir 
skelbtis renginio programoje (Events 
Program) ar užsisakyti stalus, prašome 
skubiai kreiptis į Rima Gungor ei. paš
tu: Rimute_g@yahoo.com arba į Aušrą 
Di Raimondo tel. 312- 265-9214 ar ei. 
paštu:adiraimondo@ zacks.com 

•Ateitininkų šeimos šventė vyks 
sekmadienį, birželio 3 d. 9 vai. r. — šv. 
Mišios Pal. J. Matulaičio misi oje. 
10:30 vai. r. vyks iškilmingas posėdis 
PLC didžiojoje salėje. Po posėdžio — 
Kun. Lipniūno/prez. Stulginskio moks
leivių ateitininkų kuopos paruoštas 

spektaklis. Ateitininkų namų šven-
tė-gegužinė vyks po vaidinimo. Bir
želio mėnuo skirtas dėmesiui alks
tančiam. Ateitininkų sąjungos prašo, 
kad ateitininkai atvykdami į šventę 
atneštų ir paaukotų maisto (siūlome 
atsinešti po skardinę ar dėžutę kiek
vienam šventes dalyviui). Surinktas 
maistas bus išdalinamas vargšams, 
benamiams ar skurstantiems. Lau
kiame visų! 

•Birželio 4 d. 8 vai. r. Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio misijoje užsakytos pa
maldos už Lietuvių skautų sąjungos iš
vežtuosius narius, už Vydūno fondo rė
mėjus, palikimų palikėjus ir visus, kurie 
padeda lietuviškai studentijai siekti 
užsibrėžto tikslo. Vydūno fondo valdyba 
kviečia visus galinčius dalyvauti. 

•Biržel io 7 diena, ketvirtadienį, 
12:30 vai. p. p. Čikagos miesto centre 
esančioje Daley Plaza aikštėje Lietu
vos Respublikos generalinis konsu
latas Čikagoje kartu su Vilniaus ir Či
kagos susigiminiavusių miestų komi
tetu rengia lietuvių liaudies muzikos 
ansamblio „Sodžius" (direktorius 
Gintaras Juknys, muzikinis vadovas 
Rimas Pumputis) ir lietuvių liaudies 
šokių kolektyvo „Suktinis" (vadovai 
Salomėja ir Vidmantas Strižigauskai) 
koncertą. Dviejų lietuvių liaudies 
muzikos kolektyvų koncertas Čika
gos miesto centre vyks Čikagos tarp
tautinės susigiminiavusių miestų 
programos festivalio, prasidėsiančio 
birželio 4 d. ir vyksiančio keturias 
dienas, metu. 

•Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejus (6500 S. Pulaski Rd., Chicago) 
maloniai kviečia į dailininkės Janinos 
Monkutės-Marks autorinę parodą 
„Gyvenimas tęsiasi". Dailininkė eks
ponuos naujausius kūrinius. Parodos 
atidarymas penktadienį, birželio 11 
d. 7-9 vai. v. Atidaryme dalyvaus 
dailininkė, bus vaišės. Įėjimas nemo
kamas. Paroda veiks iki rugpjūčio 12 d. 
Muziejus atidarytas kasdien nuo 10 
vai. r. iki 4 vai. p. p. Telefonas pasi
teiravimui: 773-582-6500 (Rita Janz). 
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Diplomato Aniceto Simučio ir jo žmonos Janinos Simutis palaikų perlaido
jimo ceremonija Vilniaus Antakalnio kapinėse. 

IŠ ARTI IR TOLI., 

•Kviečiame į Amerikos lietuvių 
bibliotekininkų ir archyvų darbuoto
jų suvažiavimą, kurį birželio 15-17 
dienomis Putnam, Connecticut, ruo
šia JAV LB Kultūros taryba. Suvažia
vimas vyks Nekalto Prasidėjimo Se
serų vienuo-lyne, 600 Liberty High-
way, Putnam, CT. Seselės apnakvy-
dins ir pavalgydins. Registracijos 
mokesčio nėra. Nakvynė ir maistas 
dviem dienoms — 120 dol. asmeniui. 
Suvažiavimas darbą pradės 10 vai. r. 
šeštadienį ir baigs sekmadienį 2 vai. 
p. p. Registruotis iki birželio 1 d. ad
resu: Dalė Lukienė, 15100 Interla-
chen Drive, Apt. 526, Silver Spring, MD 
20906. Tel. pasiteiravimui: 301-598-
6657. EI. paštas: 

dalelukas@verizon.net 

IEŠKO GIMINIŲ 
• 

Petrė Rubavičienė ir jos dukra Nijolė Rubavičiūtė-Riksienė iš Lietuvos 
ieškojau mirusios Barbaros Slemon (paskutis žinomas jos adresas buvo: 9038 
S. Bishop Ave., Chicago, IL 60620) giminių arba ją pažinojusių žmonių. Skam
binti: 708-839-5829 (Chicago) arba rašyti adresu: Njjolė Riksienė, Žemaitės 
59-23, Telšiai, Lietuva. Tel. Lietuvoje: 370-444-60723. 

Lietuvos užsienio reikalų minist
ras Petras Vaitiekūnas gegužės 22 
dieną Vilniaus Antakalnio kapinėse 
dalyvavo iškilmingoje pirmojo atkur
tos Lietuvos valstybės ambasado
riaus Jungtinėse Tautose, ilgamečio 
Lietuvos generalinio konsulo New 
York Aniceto Simučio ir jo žmonos Ja
ninos Simutis palaikų perlaidojimo 
ceremonijoje. 

Lietuvos diplomatijos vadovas R 
Vaitiekūnas pabrėžė, kad A. Simutis 
grįžta į Tėvynę, kuriai ištikimai tar
navo nuo jaunystės iki paskutinio 
atodūsio. Grįžta, kad amžiams liktų 
su mumis, kad jo kilnus gyvenimas 
tarsi kelrodė žvaigždė nušviestų kelią 
žmonėms, pasirinkusiems ištikimos 
tarnystės savo valstybei kelią. 

„1936 metais jaunas diplomatas 
Anicetas Simutis pradėjo sekreto
riaus darbą Lietuvos generaliniame 
konsulate New York. Pagal tuometi
nę praktiką diplomato tarnyba už
sienyje turėjo trukti ketverius metus. 
O užtruko šešias dešimtis metų. Tai 
lėmė mūsų Tėvynės likimas ir legend
inės Lietuvos diplomatinės tarnybos 
narių valia, jų sugebėjimas atsilaikyti 
ir dirbti ypatingai sudėtingomis sąly
gomis", — pažymėjo ministras. 

Pasak E Vaitiekūno, ištikimybė 
diplomato priesaikai, meilė Tėvynei 
ir negęstanti viltis matyti ją vėl laisvą 
ir išdidžią pasaulio valstybę, buvo tas 
šaltinis, iš kurio Anicetas Simutis 
kartu su mūsų diplomatijos, kaip jis 
sakydavo, „pirmtakūnais", sėmėsi 
jėgų atkakliai dirbti savo darbą. 
Dirbti gaunant minimalų atlygį. 

Dirbti valstybei, kuri egzistavo tik 
mūsų atminties žemėlapyje, atsisa
kius bet kurios kitos karjeros, galėju
sios sugundyti tuos labai gabius, iš
silavinusius žmones. 

1909 metų vasario 11 dieną 
Tirkšliuose (Mažeikių raj.) gimęs A. 
Simutis studijavo Vytauto Didžiojo ir 
Kolumbijos universitetuose, 1931 
metais įsidarbino Užsienio reikalų 
ministerijoje. Nuo 1936 metų dirbo 
Lietuvos generaliniame konsulate 
New York — sekretoriumi, konsuli
niu atašė, vicekonsulu, generaliniu 
konsulu. 

1991 metais ambasadorius A. Si
mutis buvo pirmasis Lietuvos atsto
vas, įteikęs skiriamuosius raštus 
Jungtinių Tautų generaliniam sekre
toriui. 

A. Simutis buvo aktyvus lietuvių 
išeivijos bendruomenės narys, dauge
lio straipsnių JAV lietuvių spaudoje 
autorius, stengėsi plėtoti New York 
lietuvių prekybos rūmų veiklą, lan
kėsi ir skaitė pranešimus lietuvių 
bendruomenei Argentinoje, Brazili
joje, Urugvajuje ir Venesueloje. 1953 
metais diplomatas parengė ir išleido 
„Pasaulio lietuvių žinyną". 

A. Simučio nuopelnai Lietuvos 
valstybei įvertinti Lietuvos Didžiojo 
Kunigaikščio Gedimino ordino Di
džiuoju kryžiumi ir Komandoro kry
žiumi. 

Ambasadorius A. Simutis mirė 
2006 metų kovo 8 dieną New York. 

URM Informacijos ir viešųjų 
ryšių departamentas 

DR. KAZYS MARTINKUS 
MEMORIAL SCHOLARSHIP FUND 

A. a. biochemijos dr. Kazio Martinkaus (1953-1984) atminimui įamžin
ti 1985 m. jo tėvai, sesuo ir artimi draugai įsteigė Dr. Kazio Martinkaus 
stipendijos fondą, kuriuo gali pasinaudoti visi lietuviai studentai, siekiantys 
magistro arba daktaro laipsnio tiksliųjų mokslų srityje - vėžio ligų tyrimo 
srityse (pvz., farmakologijos, biochemijos ir pan.). 

Norint pasiteirauti ir gauti prašymų formas, kreiptis: 

Kristina Martinkutė 
Dr. Kazys Martinkus Memorial Scholarship Fund 

7120 S. Richmond 
Chicago, IL 60629-3011, USA 

ei. paštas: Krism516@yahoo.com 

Prašymus paduoti iki birželio 15 d. 
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