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Kaina 50 c. 

Beisbolas, lazdos ir 
sukčiavimai; nauja 
„Olimpinė panorama" ; 
atidėtos šachmatų 
pirmenybės; vėl 
pralaimėjo „Lituanica". 

2psl. 

Kada žmogų gal ima 
vadinti žmogumi; 
šūkis, sut ikęs 
simpoziumo dalyvius. 

3psl. 

„Bičiulystė". 
4 psl. 

„Draugo l ie tuviukai" . 
5 psl. 

Karalystė a r 
kunigaikštystė; remia 
Valdovų rūmus . 

6 psl. 

Jau birželis, i r Jon inės 
nebetoli; „pora už 
poros" — „Grandies" 
šokėjai ruošias i \ 
Vilnių; BAJLFas kviečia 
pasivaišinti . 

8 psl. 

Sportas 
* A n t r ą j ą v i e t ą t arp 19 

p o r ų P r a n c ū z i j o s R u a n o 
mies t e vykusiose Tarp tau t inės 
sportinių šokių federacijos var
žybose užėmė lietuviai Arūnas 
Bižokas ir Edita Daniūtė . 

* Treč iad ien į Kanadoje 
p a s i b a i g u s i ų „Le Tour du 
Grand Montreal" dviratininkių 
lenktynių trečiąjį ra tą laimėjo 
bei 4-tąją vietą bendroje įskai
toje užėmė „Acca Due O Pasta" 
komandai ats tovaujant i Diana 
Žiliūtė. 

* L i e t u v o s k r e p š i n i n k o 
Arvydo S a b o n i o apsisprendi
mu baigti karjerą JAV NBA bei 
kitą sezoną ats tovaut i Lietuvos 
čempionui Kauno „Žalgiriui" ne
linkęs tikėti Čikagoje gyve
nantis jo agentas Herb Ruday. 
„Esu t i k r a s , jog ga lu t in i s 
sprendimas bus pr i imtas ma
žiausiai po mėnesio", antradie
nį, su A. Saboniu dar nekalbė
jęs, dienraščiui ..The Colum-
bian" teigė H. Rudoy. Agento 
tvirtinimu, krepšininkas nėra 
kategoriškai a tmetęs sugrįžimo 
į Portlando „Trail Blazers" klu
bą, kuriame žaidė septynis se
zonus su vienerių metų per
trauka, galimybės. Apie savo 
ketinimą žaisti „Žalgirio" gre
tose prieš savaitę A. Sabonis, 
turintis dar 2 metus galiojančią 
sutartį su NBA komanda, pa
reiškė Kauno miesto taryboje. 

Naujausios 
žinios 

* Latvijai p e r d u o d a m a s 
buvęs s o v i e t u s m o g i k a s ne
dalyvavo Medininkų žudynėse, 
teigia prokuroras . 

* P e r p r e z i d e n t o šimta
dienį ž u r n a l i s t a i p r i m i n ė 
aiškiaregę ir finansinį rėmėją. 

' S a v o į p ė d i n i u S e i m e 
p r e z i d e n t a s n o r ė t u matyt i 
aktyvų ir suprat ingą politiką. 

R o l a n d a s P a k s a s per 
loo Hienų n e t a p o ..visų žmo
nių prezidentu", teigia Seimo 
opozicija. 

1 , t i - t u \ :i «iiulo 1 k r . i j n ; n 
nemokamas v i zas , mainais į 
bevizį režimą. 

Lietuvos stojimas į NATO nekelia grėsmės Rusijai 
Vi ln ius , birželio 5 d. (BNS; 

— Rusija neįžvelgia jokios kari
nės grėsmės sau dėl Lietuvos 
stojimo į NATO, Vilniuje pa
reiškė Rusijos aukštesniųjų par
lamento rūmų — Federacijos 
Tarybos — pirmininkas Sergej 
Mironov. „Tai kiekvienos suve
renios valstybės reikalas", pri
dūrė j is . 

Rusija griežtai neigiamai 
vertino NATO plėtrą ir ypač — 
Baltijos valstybių narystę iki 
pat jų pakvietimo į sąjungą per
nai rudenį. 

Rusijos Federacijos Tarybos 
pirmininkas ketvirtadienį Sei
me pasakė kalbą, kurioje teigė, 
jog Rusija „nedramatizuoja si
tuacijos" dėl Lietuvos stojimo į> 

NATO. To priežastimi, pasak jo, 
yra NATO ir Rusijos bendradar
biavimas, devyniolikos sąjungos 
valstybių ir Rusijos sudarytas 
„dvidešimtukas". 

Tačiau Rusijai susirūpini
mą kelia tai , jog Lietuva dar 
nėra prisijungusi prie sutarties 
dėl įprastinės ginkluotės apri
bojimo Europoje. 

Lietuvos stojimas į Europos 
Sąjungą, pasak jo, atveria ne
mažai bendradarbiavimo gali
mybių. J is pasidžiaugė, jog de
rybose su Lietuva ir ES pavyko 
susitarti dėl supaprastintos Ru
sijos piliečių kelionių į Kara-

.liaučiaus sritį tvarkos. 
S. Mironov teigė, jog Rusijos 

ir Lietuvos santykių perspek

tyvos „yra džiuginančios", nes 
joms paklotas geras teisinis pa
grindas — susitarimas dėl tran
zito į Karaliaučiaus sritį, sienos 
sutarties patvirtinimas Rusijos 
parlamente, nelegalių imigran
tų grąžinimo (readmisijos) su
tarties pasirašymas. „Mes ma
tome, jog čia yra tvirta valia plė
toti Lietuvos ir Rusijos santy
kius abipusiai naudingu pagrin
du", pažymėjo S. Mironov. 

Rusijos Federacijos Tarybos 
pirmininkas savo kalboje Seime 
nepaminėjo įstatymo dėl SSRS 
okupacijos žalos atlyginimo, ta
čiau paragino Lietuvos parla
mentarus atsisakyti „visko, kas 
gali mus supriešinti". 

Nukelta į 7 psl. 
Rusijos Federacijos Tarybos pirmininkas Sergej Mironov (kairėje) ir Lietu
vos Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas. Tomo Bauro iELTA* nuotr. 

Vilniaus senamiestyje — nauji 
archeologiniai radiniai 

Vi ln ius , birželio 5 d. (Elta-
BNS) — Likus mėnesiui iki Lie
tuvos valstybės — kara l iaus 
Mindaugo karūnavimo — 750 
metų jubiliejaus. Vilniuje bai
giami didieji šiai iškiliai sukak
čiai skirt i darbai, o archeologai 
a t r anda vis naujų sensacijų. 

Ketvirtadienį Vyriausybės 
rūmuose vykusioje spaudos 
konferencijoje informuota, kad' 
iki birželio 28 dienos numatoma 
užbaigti Karal iaus Mindaugo 

tilto apdailos darbus, sutvarky
ti jo prieigas, priešais Naciona
linį muziejų pastatyti paminklą 
Karaliui Mindaugui, Pasaulio 
lietuvių dainų šventei sutvar
kyti Vingio ir Kalnų parkų est
radas, užbaigti Gedimino pros
pekto ir Savivaldybės aikštės 
pertvarkos darbus, prie Nacio
nalinio operos ir baleto teatro 
įrengti vienintelį nakt į švie-
siantį fontaną. 

Jubiliejui jau išleistas 

Skulptor iaus J. Kalinausko sukur tas medalis, kurio vienoje pusėje iš
ka l tas Karal iaus Mindaugo portretas , kitoje — Mindaugo ir Mortos vaini
kavimo ceremonijos vaizdas. Vladimiro Gulevičiaus ELTAI nuotr 

skulptoriaus Juozo Kalinausko 
sukurtas proginis medalis, ku
rio vienoje pusėj-; iškaltas Ka
raliaus Mindaugo portretas 
profiliu, kitoje — Mindaugo ir 
Mortos vainikavimo ceremoni
jos vaizdas. Šis suvenyrinis me
dalis, kaip ir Dainų šventei 
skirtasis, bus dovanojamas į 
šventinius renginius atvyk-
siantiems Vilniaus svečiams. 

Archeologas Vytautas Ur
banavičius pateikė apytikrį ka
sinėjimų radinių skaičių — se
novinių monetų ir papuošalų — 
XVI-XX a. žiedų, įvairių paka
bukų — surinkta apie 800 vie
netų. 

Dešiniajame Neries krante, 
prie naujojo iiito*atramų, buvu
siose kapinėse surasta apie 750 
žmonių palaikų — kaulų nuo
laužų, o kairiajame krante — 
penkių sovietinės kariuomenės 
karių palaikai su medaliais ir 
kariniais ženklais. 

Kaip sakė archeologas Ge
diminas Vaitkevičius, įdomių 
dalykų surasta buvusiame pa
trankų liejyklos, vadinamosios 
„Puškarnės", Nukelta į 7 psl. 

Lietuvoje netrukus tuokti ir krikštyti 
galės ir diakonai 

Kaunas , birželio 5 d. (BNSi 
— Arkivyskupų konferencija 
baigia rengti nuolatinio diako-
na to programą, pagal kurią 
kvies pasauliečius vyrus po 
įšventinimo tapti kunigų pagal
bininkais parapijose bei kurijo
se. 

Diakonato programą rengęs 
Kauno arkivyskupas metropoli
tas Sigitas Tamkevičius ketvir
tadienį teigė, kad tapti diako
nais bus k\ Mami pasauliečiai 

vyrai, kurie galės atlikti krikš
to, vedybų ir laidojimo apeigas, 
skelbti evangeliją bei dirbti so
cialinį darbą parapijose ar kuri
jose. 

Pasak arkiv. S. Tamkevi-
čiaus, diakonais galės būti 
įšventinami ir vedę vyrai. 

„Nors kitose šalyse į diako
nus galima šventinti vyrus nuo 
25 metų, tačiau Lietuvoje bus 
šventinami vyresni — 35 metų 
sulaukę vyrai, nes norime, kad 

šias pareigas eitų brandūs žmo
nės, kuriems diakonystė nekel
tų problemų šeimose", kalbėjo 
arkivyskupas. 

Prieš įšventinimą būsimieji 
diakonai turės ketveris metus 
savaitgaliais lankyti specialų 
kursą. 

Metus t rumpiau mokysis 
tik Vytauto Didžiojo universite
to (VDU) Teologijos fakulteto ir 
Aukštesniosios katechetų mo
kyklos absolventai. 

Vokietijos ir 
Vengrijos 

parlamentai 
patvir t ino NATO 

plėtros protokolus 
Vi ln ius , birželio 5 d. 

(BNS) — Vengrijos ir Vokietijos 
par lamentai vienbalsiai pri tarė 
septynių valstybių, tarp jų — ir 
Lietuvos, priėmimui į NATO. 

„Vengrijos par lamento 
sprendimas yra ypač svarbus 
žingsnis link Lietuvos tapimo 
visateise sąjungos nare iki kitų 
metų gegužę įvyksiančio NATO 
viršūnių susitikimo", sakoma 
URM pranešime spaudai. 

Vokietijos užsienio reikalų 
min is t ras Joschka Fischer 
NATO plėtrą apibūdino kaip 
„istoriškai reikalingą". 

Į Rase inių mies tą įves tos papi ldomos 
pol ic i jos pajėgos 

Vilnius, birželio 5 d. (BNS) 
— Reaguodama į susiklosčiusią 
kriminogeninę situaciją Rasei
niuose, Policijos departamento 
(PD) vadovybė nusprendė su
stiprinti miesto policijos parei
gūnų gretas. 

Laikinai valstybės policijos 
vadovo pareigas einantis Vy
tautas Navickas trečiadienį pa
vedė Kauno miesto vyriausiojo 
policijos komisariato krimina
linės ir viešosios policijos pajė

goms teikti p rak t inę pagalbą 
Raseinių policijai, užkertant ke
lią nus ika l t imams ir užtikri
nant viešąją tva rką mieste. 
Ketvirtadienį į Raseinius išvyko 
grupė aukš tų PD pareigūnų, 
Generalinės prokuratūros ats
tovas. 

Trečiadienį Raseinių centre 
susirinkę miesto gyventojai pi
ketavo prieš vietos nusikaltėlių 
ir policijos savivalę. Raseiniš
kiai teigė, kad mieste jau keletą 

metų akiplėšiškai siautėja nusi
kaltėliai, o policija „stebi situa
ciją iš šalies" ir nėra pajėgi už
t ikrint i gyventojų saugumo. 

Raseiniškiai kontroliuoti si
tuaciją mieste bei kovoti su nu
sikaltėliais nusprendė patys, ir 
nuo savaitgalio kiekvieną vaka
rą pradėjo budėti 10-15 vyrų. 

Prieš savaitę vyrai pagavo, 
nuogai išrengė ir surišo vieną 
numanomų nusikalstamos gau
jos vadų. Nukelta į 7 psl. 

Atsistatydino Vilniaus meras 
Gediminas Paviržis 

Vilnius, birželio 5 d. (BNS) 
— Nelaukdamas teismo spren
dimo dėl Vilniaus mero rinki
mų teisėtumo, iš šio posto ket
virtadienį atsistatydino social
demokratas Gediminas Pavir
žis. 

„Motyvai yra Konstitucinio 
Teismo sprendimas ir norisi, 
kad greičiau tvarkytųsi miesto 
reikalai", savo sprendimo moty
vus aiškino G. Paviržis. 

Penktadieni Vilniaus apy
gardos administracinis teis
mas, remdamasis KT išaiškini
mu, spręs, ar balandžio pra
džioje vykę sostinės mero rinki
mai buvo teisėti. 

Praėjus kelioms dienoms po 
mero rinkimų, teismas sustab
dė miesto vadovu išrinkto G. 
Paviržio ir jo pavaduotojo libe-
raldemokrato Juozo Imbraso 
įgaliojimus, kol bus išnagrinė
tas liberalų skundas dėl tary
bos priimtų sprendimų teisėtu
mo. 

Lietuvos liberalai teismo 

Gediminas Paviržis 

prašė paskelbti negaliojančiais 
sostinės mero rinkimų rezulta
tus, nes rinkimuose dalyvavo ir 
trys į Vilniaus miesto tarybą 
išrinkti Seimo nariai . 

Konstitucinis Teismas pra
ėjusį gruodį išaiškino, jog Sei
mo nariai negali būti savivaldy
bių tarybų nariais . Nepaisant 
tokio sprendimo, priimto po 
pernai gruodžio 22 dieną įvy
kusių savivaldybių tarybų rin
kimų. Nukel ta i 7 psl. 

K a r i a i į va sa ros 
s tovyk las pakv ie s 

d e š i m t i s t ū k s t a n č i ų 
va ikų 

V i l n i u s , birželio 5 d. (BNS) 
— Šią vasarą Lietuvos kariai 
stovyklauti bei dalyvauti įvai
riuose renginiuose pakvies dau
giau nei dešimt tūkstančių 12-
18 metų vaikų ir paauglių. 

Vienas didžiausių Krašto 
apsaugos ministerijos (KAM) ir 
kariuomenės remiamų jaunimo 
vasaros stovyklos projektų — 
trečius metus kartu su Šaulių 
sąjunga rengiamos „Mobilio
sios stovyklos". 

2001 metais jose ilsėjosi 
apie 4,000 vaikų, šiais metais 
planuojama pakviesti maždaug 
6.000 vaikų. Šią vasarą visose 
Lietuvos apskrityse planuoja
ma surengti maždaug 50 mobi
liųjų stovyklų. 

Centr iniame kariuomenės 
poligone Pabradėje vasarą taip 
pat stovyklaus atostogaujantys 
vaikai. Pagal bendrą KAM ir 
Vilniaus miesto savivaldybės 

Nukelta į 7 psl. 

Pasaulio naujienos 
(RemiarrSs AFP. Reuters, AP. trserfe*. !TAR-TASS. 8NS 

žtniu agentūrų pranešimais) 

EUROPA 
Rijeka, Kroatija. Popie

žius Jonas Paulius II ketvirta
dienį atvyko į Kroatiją. Savo ju
biliejinės 100-tosios užsienio 
kelionės metu silpnos sveikatos 
83, metų Katalikų Bažnyčios 
vadovas paskelbs palaimintąja 
vienuolę Mariją Petkovič. 1920 
metais įsteigusią Gailestingu
mo dukterų ordiną šioje kata
likiškoje valstybėje. Įtemptoje 
popiežiaus darbotvarkėje nu
matyti apsilankymai dar ketu
riuose miestuose bei susitiki
mai su Kroatijos aukščiausiai-
siais politiniais ir religiniais 
vadovais. 

S t r a s b ū r a s . Turkija da r 
nėra pasirengusi pradėti dery
bas dėl būsimosios narys tes 
Europos Sąjungoje (ES), sako
ma ketvirtadienį pr i imtame 
Europos Parlamento <EP) nu
t a r i m e EP pateikė Turkijai 

daug reikalavimų, kuriuos 
įvykdžiusi, ji galės siekti narys
tės ES, tačiau taip pat išreiškė 
abejonę, ar Ankara sugebės lai
ku juos įvykdyti ir pradėti dery
bas kitų metų pabaigoje, kaip 
numatyta. 

Talinas. Rusija vilkina sie
nos sutarties su Estija pasira
šymą ir tvirtinimą, pareiškė 
Estijos užsienio reikalų minist
rė Kristiina Ojuland. Ji pabrė
žė, jog Estijos diplomatai ir po
litikai daro viską, kad kuo grei
čiau sienos sutartis būtų pasi
rašyta ir patvirtinta. ..Bet mū
sų vienašalio aktyvumo maža 
Tai reiškia, kad ir Rusija turi 
turėti politinės valios spręsti šį 
klausimą", pridūrė K Ojuland. 

anksti ketvirtadienį, kitą dieną 
po to. kai pajėgų vadai paskelbė 
į šį rajoną atsiusiantys daugiau 
karių. Nuo gegužės 1 dienos, 
kai JAV prezidentas George W. 
Bush paskelbė, kad karas iš es
mės baigėsi, Irake per susirė
mimus ar nelaimingų atsitiki
mų metu žuvo 25 JAV kariai. 

B a g d a d a s . JAV vadovau
jama administracija Irake ar
timiausiu metu ketina išleisti 
įsaką, uždrausiantį smurto 
kurstymą prieš koalicijos pajė
gas arba etnines bei religines 
grupes. Su smurto kurstymu 
ketinama kovoti net mečetėse. 

pajėgų, karinio jūrų laivyno ir 
sausumos pajėgų karių. „J is 
turi didelę valstybę, kurioje 
(gali) juos slėpti Na, mes pa
žiūrėsime. Atskleisime tiesą", 
sakė jis ir pridūrė: „Užtikrino
me, kad Irakas nebūtų ginklų 
sandėlis teroristų grupuotėms". 

PORTUGALIJA 

OATAR 

IRAKAS 
B a g d a d a s . Per išpuol) Ira

ko Falljah mieste žuvo vienas ir 
buvo sužeisti penki JAV ka
reiviai. Išpuolis įvykdytas 

Sailijos stovykla, Qatar. 
JAV kariai pritarimo šūksniais 
palydėjo prezidento George W. 
Bush pažadą surasti numano
mus Saddam Hussein masinio 
naikinimo ginklus. „Tas vyras 

dešimtmečius slėpė masinio 
naikinimo įrankius", pareiškė 
•JAV prezidentas. Jo kalbos Sai
lijos stovykloje, iš kurios koali
cija vadovavo Irako karui, klau
sėsi maždaug 2,500 JAV oro 

Lisabona. Irake dar prieš 
karą greičiausiai nebuvo masi
nio naikinimo ginklų ir tai pa
aiškina, kodėl ten jų nebuvo 
rasta, ketvirtadienį rašo Por
tugalijos savaitraštis „Visao", 
cituodamas interviu su Jung
tinių Tautų (JT) vyriausiuoju 
ginkluotės tikrintoju Hans 
Blix. ..Didėjant koalicijos tik
rintojų apklaustų kaskar t vis 
aukštesnio rango valdžios pa
reigūnų skaičiui ir iki šiol ne
radus ginklų, darosi labai pa
našu, kad jų visai nėra arba yra 
vos keletas", sakė H Blix Pra
ėjus 2 mėnesiams po Saddam 
Hussein režimo žlugimo, britų 
ir amerikiečių koalicijos pajė
goms dar nepavyko rasti jokių 
Irako masinio naikinimo ginklų 

įrodymų, nors jos kontroliuoja 
visą Irako teritoriją. 

i PIETŲ KORĖJA ~~j 
S e u l a s . Vašingtonas .ir 

Seulas ketvir tadienį pr i tarė 
tvarkaraščiui, pagal kurį JAV 
kariuomenė bus išvedama iš 
pasienyje su komunistine Šiau
rės Korėja esančios Pietų Korė
jos zonos Planas sukėlė nerimą 
Pietų Korėjoje, nes apie jį pa
skelbta neslūgstant įtampai dėl 
Šiaurės Korėjos branduolinių 
ambicijų 

j RUSUA ~ | 
Rostovas prie Dono. Ru

sijos operatyvinės tarnybos ieš
ko mirt ininkes. kuri ketvirta-
dienį ryte Šiaurės Osetijoje ne
toli Mozdoko miesto susprogdi
no autobusą su Rusijos aviaci
jos tarnybų kariškiais, bend
rininko Per teroro aktą žuvo 18 
žmonių. įskaitant savižudę. Pa
reigūnai pranešė, kad teroriste 
dvi dienas bando pakeleivingo
mis mašinomis nusigauti iki 
Mozdoko kar inio aerodromo. 
..Turimo liudininkų parodymų. 

kad ši moteris prieš atvažiuo
jan t autobusui stabdė kitas ma
šinas, bet niekas jos neėmė", 
sakė pareigūnai. 

ARTIMIEJI RYTAI 
R a m a l a , Vakarų K r a n 

t a s . Ketvirtadienį Palestinos 
savivaldos vadovas Yasser Ara-
fat pareiškė, kad Jordanijoje 
vykusiame JAV vadovaujama
me viršūnių susitikime Izraelio 
premjeras Ariel Sharon palesti
niečiams nepasiūlė nieko .ap
čiuopiama". Pasak Y. Arafat, tai, 
kad pagal Jungtinių Valstijų 
remiamą „kelio gairių" taikos 
planą A. Sharon pažadėjo pa
naikinti kai kurias žydų gyven
vietes Vakarų Krante, nerodo, 
kad Izraelio ministras pirmi
ninkas butų nusprendęs pada
ryti kokių nors reikšmingesnių 
nuolaidų palestiniečiams JAV 
ir Izraelio vadovų pageidavimu 
Y. Arafat minėtame viršūnių 
susitikime nedalyvavo. Vietoje 
jo Palestinos delegacijai vado
vavo aktyvus reformų šalinin
kas, premjeras Mahmoud Ab-
bas 

http://WWW.DRAUGAS.ORG


2 DRAUGAS, 2003 m. birželio 6 d., penktadienis 

SPORTO APŽVALGA 

SAMMY SOSA IR BEISBOLO LAZDA 

Beisbolas visgi yra ameri
kiečių mėgstamiausias spor
tas (šalia futbolo), tad ir iš
kilesnieji jo žaidėjai susilau
kia daug dėmesio bei pagar
bos. Nors Čikaga turi dvi beis
bolo komandas, bet jos nepa
sižymi ypatingu pranašumu 
ir dažnai atsiduria laimėtojų 
sąrašo pabaigoje. 

Tad nereikia stebėtis, kad 
čikagiečiai labai susižavėję, 
ne taip seniai „Chicago Cubs" 
beisbolo komandoje pradėju
siu žaisti Sammy Sosa. Kai jis 
dalyvauja rungtynėse, sta
dione nelabai lieka tuščių 
vietų. Per palyginti neilgą 
laiką Sammy Sosa tapo tikru 
Čikagos beisbolo herojumi. 

Deja, šios savaitės antra
dienį Sammy „nuvirto nuo 
pjedestalo", kai rungtynėse, 
vykusiose Wrigley Field Či
kagoje su Tampa Bay Davil 
Rays komanda, Sosa užsimojo 
beisbolo lazda, taip stipriai 
kirto į sviedinį, kad lazda 
suskilo į šipulius. Tai nėra 
labai retas reiškinys, bet kur 
kas retesnis, kai, apžiūrėjus 
skeveldras, rasta, kad lazda 
buvo „pataisyta" — jos vidus 
buvo išgręžtas ir į skylę 
prikimšta kamščių. Tokie 
„pataisymai" yra draudžiami 
ir žaidėjai, tai padarę bau
džiami, dažniausiai suspen
duojant kelioms rungtynėms. 
Kadangi „nusikaltimas" įvy
ko, stebint netoli 34,000 žiū
rovų, tiek „Cubs", tiek visos 
Amerikos beisbolo lygos va
dovybė, reagavo greitai ir 
stipriai. 

Sammy Sosa teisinasi, 

Sammy Sosa. 

kad tą lazdą vartoja tiktai 
parodomosioms rungtynėms 
ir paskubomis pagriebė, iš
bėgdamas į aikštę. Beisbolo 
runtynes reguliuojanti vado
vybė linkusi juo tikėti, nes 
Sammy yra vertingas žaidė
jas. Be to, buvo peršviestos 
kitos 76 jo beizbolo lazdos ir 
jokių netikslumų nerasta. 
Beisbolo sirgaliai taip linkę 
stovėti su savo mėgstamuoju 
žaidėju ir jam „viską atleisti". 
Be abejo, Sosa bus kiek 
nubaustas, bet ne per aštriai. 

Kodėl žaidėjai visgi rizi
kuoja bausme ir savo beisbolo 
lazdas ..pagerina"? Sakoma, 
kad jos dėl prikištų kamščių 
ar kitokios medžiagos, yra 
lengvesnės, žaidėjas smagiau 
jomis užsimoja, greičiau kerta 
į sviedinį, tad ir sviedinys to
liau nulekia. Tokia lazda pri
sideda prie laimėjimo. 

V.R.D. 

DAR V I E N A S „LITUANICOS" P R A L A I M Ė J I M A S 

Nusileista „Sockers" 1-2 

Tryliktosios JLituanicos" 
futbolininkų pirmenybių rung
tynės praėjusį sekmadienį ne
buvo sėkmingos: velnio tuzinu 
laikoma, ši skaitlinė atnešė 
dar tik antrąjį pralaimėjimą. 
Žaidžiant šioje aikštėje ir prie 
savos publikos, lietuviai turėjo 
nusileisti jauniems ir grei
tiems varžovams — „Sockers" 
komandos atstovams. Pralai
mėta minimaliai — 1-2, tačiau 
vel prarasti trys taškai, kurių 
gali pritrūkti, norint varžytis 
dėl prizinės vietos „major" 
divizijoje. 

Jau 5-je rungtynių minu
tėje į Virgio Žuromsko saugo
mus vartus krito pirmasis 
įvartis. Tačiau netrukus To
mas Mačiulis išlygino. Kuo
met 40-je minutėje varžovai 
dėl raudonos kortelės prarado 
vieną žaidėją, atrodė, kad lie
tuviai juos nesunkiai sudoros. 
Tačiau, deja, taip nebuvo. 

Nors antrame kėlinyje JLi
tuanicos" vyrai turėjo progų 
įvarčiams pasiekti, bet jų neiš
naudojo. O energingi „So
ckers" vyrai, dar kartą nugin
klavę mūsų vartininką, pelnė 
jiems taip reikalingą pergalę. 

Po rungtynių sunku buvo 
rasti žiūrovą, kuris būtų pa
sakęs gerą žodį mūsiškių žai
dėjų adresu. Kai kurie įstengė 
tik pažymėti — „mūsiškiai 

žaidė be galvų". Nors, kaip at
rodė, jie galvas visi turėjo, bet 
kažkodėl jų nenaudojo. 

O klubo pirmininkas Al
bertas Glavinskas „atskleidė" 
kitą blogo žaidimo paslaptį. 
Pasirodo, šeštadienio vakare 
buvo vieno futbolininkų gim
tadienio šventė, po kurios du 
žmonės visai negalėjo išeiti į 
aikštę, o kai kurie kiti — irgi 
atrodė pavargę. Toks reiški
nys blogai nuteikė ne vien tik 
klubo pirmininką, bet ir kitus 
mūsų sirgalius, kurie jaudi
nasi dėl mūsiškių rezultatų. 

Tačiau tas vyksta ne pir
mą ir turbūt ne paskutinį 
kartą. Ir čia bet koks „pamoks
lavimas" neišgelbės. Bet apie 
tai pakalbėti reikia. Ypatingai 
dabar, kuomet mūsiškiam bu
vo ir dar yra reali galimybė, 
siekti „major" divizijos čem
pionų vardo, turėtų atbusti 
lietuviška dvasia, sakanti, ko
dėl „mes" negalime būti stip
riausi? 

Praėjęs sekmadienis su
traukė gana nemažą būrį žiū
rovų, kurių didžioji dalis buvo 
iš „treciabangininkų" tarpo. 
Jie dabar daugiausia ir serga 
už „Lituanicą", nes daugumas 
žaidėjų yra neseniai iš Lietu
vos atvykusieji. Kyla klausi
mas, kur dingo anksčiau į šį 
kraštą atvykusieji sporto en
tuziastai? Ar jiems sportas jau 
pasidarė neįdomus? E. Š. 

SEKMADIENIO RUNGTYNĖS BUFFALO GROVE, II, 
Ateinantį sekmadienį, bir- paprakaituoti, norint pasiekti 

želio 8 d. „Lituanicos" vyrai 
važiuos j šiaurę ir žais Buffalo 
Grove, IL, esančioje „Schwa-
ben Center" aikštėje. Varžovai 
— „Vikings" vienuolikė, kuri 
yra pirmenybinės lentelės vi
duryje. Prieš ją reikės gerokai 

pergalę. O tai padaryti gali
ma, nes ne kartą mūsiškiai šią 
komandą anksčiau yra nu
galėję. Tačiau priklausys vel 
nuo to, kaip futbolininkai pra
leis šeštadienio vakarą. 

ASK „Lituanicą" „Molekulėms" krepšinio sezonas jau eina prie galo. J ų t r ene r i a i iš kairės): Robertas 
Blinstrubas, Darius Siliūnas, Algis Rugienius, Viktoras J u š k a ir Paul ius Majauskas . I n d r ė s Tijunėl ienės nuotr . 

NAUJA „OLIMPINĖ PANORAMA" 

Jau buvome rašę apie nau
jojo, Vilniuje pradėto leisti, 
sporto žurnalo —• „Olimpinės 
panoramos" pirmąjį numerį. 
Neseniai Čikagą oro paštu 
pasiekė jau antrasis šio di
delės apimties leidinio nu
meris, su kuriuo norime „Spor
to apžvalgos" skaitytojus su
pažindinti. 

Žurnalas turi 64 pusla
pius, tad juose telpa daug me
džiagos. Kadangi jį leidžia Lie
tuvos Tautinis olimpinis komi
tetas, tai daugumas straipsnių 
yra apie Lietuvos olimpiečius, 
žmones, kurie juos ugdo ar 
šiaip gvildenamos olimpinės 
idėjos problemos. 

„Olimpinės panoramos" 
viršelyje randame Australijoje 
vykusios olimpiados aukso 
medalio laimėtojos — šaudy
mo sporto atstovės Dainos Gu-
dzinevičiūtės nuotrauką. Vi
duriniai du žurnalo puslapiai 
yra pašvęsti Lietuvos olim
pinių apdovanojimų kandida
tų — penkiakovininku Edvino 

EDVARDAS ŠULAITIS 

Krungolco ir Andrejaus Zad-
neprovskio 'didžiulei nuotrau
kai. 

Žurnale 3 puslapiai skirti 
Romos Grinbergienės paruoš
tam pasikalbėjimui su A. Zad-
neprovskiu, kuris pernai, lai
mėjęs pasaulio penkiakovės 
taurę, buvo pirmasis 2004 m. 
olimpiados Lietuvos olimpinės 
rinktinės narys. 

Šiame numeryje Antanas 
Vaupšas pasakoja apie šiemet 
įkurtą Lietuvos olimpiečių 
asociaciją (LOA) ir jos prezi
dentą, buvusį žymų irkluotoją 
Eugenijų Levicką. Marytė 
Marcinkevičiūtė žurnalo skai
tytojus plačiai supažindina su 
Lietuvos olimpinio centro auk
lėtiniu Romu Petrukanecu <šis 
vyras pernai pirmą sykį pelnė 
pasaulio i t Europos bronzos 
medalius bei laimėjo baidari
ninkų įskaitos pasaulio taurę). 

Platus ir įdomu3-yra Linos 
Daugėlaitės aprašymas apie 
anksčiau minėtą olimpinę 
čempionę D. Gudzinevičiūtę, 

kuri ne vien tik dirba policijo
je, bet ir nuolatos dalyvauja 
Lietuvos televizijos krimina J 

linėje laidoje „Farai". 
Daug vietos skiriama Lie

tuvos tautinio olimpinio ko
miteto įvykiams bei darbams 
paminėti. Plati yra LTOK Kro
nika, kurioje trumpai rašoma 
apie daugelį žmonių ar ren
ginių. 

Numeris paįvairintas ir 
humoro bei linksmesnio pasi
skaitymo medžiaga, o taip pat 
ir tokio pobūdžio piešiniais. 
Yra daug techniškai gerų spal
votų nuotraukų, kurios pra
turt ina įspūdingai atrodančio 
žurnalo puslapius. Be to, pa
baigoje randame patalpintos 
medžiagos santrauką anglų 
kalba. 

Žurnalą redaguoja patyręs 
sporto žurnal is tas Bronius 
Čekanauskas (beje, kurį laiką 
jis buvo „Kario" žurnalo redak
toriumi). ..Olimpinės pano
ramos" adresas: Olimpiečių g. 
15, 2051, Vilnius. Lietuva. 

ASK ..Lituanicą" jauniai rungtynių jkarštyj I nd rė s Tijunėlienės rsuotr. 

TRUMPOS SPORTO ŽINIOS 

• Šachmatai. Kauno šach
matų festivalyje tarptautinis 
dismeistris Algimantas But-
norius žaidė simultaną prie 45 
lentų. Vienintelę pergalę prieš 
patyrusį šachmatininką iško
vojo Lukas Korsakovas. „Žai
bo" turnyre tarp 60 dalyvių 
sėkmingiausiai pasirodė du 
žaidėjai — P. Lasinskas ir Š. 
Germanavičius, iškovoję po 8 
pergales bei surinkę po 9 
taškus. 3-4 vietas pasidalijo A. 
Labuckas ir M. Limontas (po 
8.5 taškoi. Vaikų grupėje 
laimėjo A. Mažitovas (6.5 tšk.). 
antrąįą vietą užėmė T. Tva-
rijonas (6 tšk."). 

• Sportiniai šokiai. 
Prestižiniame Biekputo (Ang
lija) sportinių šokių konkurse 
iš Lietuvos atstovų geriausiai 
pasirodė pajėgiausia kaunie
čių pora — ,,Sūkurio" klubo 
atstovai Arūnas Bižokas ir 
Edita Daniūte. Trenerių Jū
ratės ir Česlovo Norvaišų auk
lėtiniai klasikinių šokių varžy
bose tarp 281 dueto užėmė 3-
ąją vietą. Nugalėjo italai Mark 

Gocoli ir Alesia Beti. Aštunt-
finalyje varžėsi dar dvi sūku-
riečių poros: Andrius Iva-
šauskas ir Jurgita Dingelytė. 
Donatas Vėželis ir Lina Chat-
kevičiūtė. 

•Rankinis. Klaipėdoje įvy
kusiame tarptautiniame jau
nių rankinio turnyre Kauno 
„Granito" vaikinai užėmė tre
čiąją vietą. Kauniečiai B gru
pėje 19:17 įveikė vilniečius, 
22:13 — panevėžiečius, tačiau 
18:24 pralaimėjo Talino (Es
tija) komandai. Pusfinalyje 
granitiečiai 11:15 nusileido 
Klaipėdos ..Dragūno" jau
niams, o kovoje dėl trečiosios 
vietos 24:21 nugalėjo Karis-
kronos (Švedija) rankininkus. 
Pirmąją vietą užėmė klaipė
diečiai, antrąją — estai. Ge-
riausiuoju vartininku pripa
žintas granitietis Andrius Rin
kevičius. 

•Lengvoji atletika. Šiau
liuose įvyko Baltijos šalių jau
nių ir jaunimo lengvosios 
atletikos daugiakovininkų ma
čas. Tarp merginų (iki 20 m.) 

pirmąją vietą iškovojo kaunie
tė Viktorija Žemaitytė, sep-
tynkovėje surinkusi 5,348 taš
kus . Europos jaunimo čem
pionato normatyvą įvykdė 
Kauno dešimtkovimnkas Ai
varas Aksionovas. užėmęs 
antrąją vietą. 

V. C h o m i č i u s pe r s ike l i a į 
Maską 

Pastaruosius keturis sezo
nus dirbąs Permės „Ural-
Great" (Rusija) vyrų krepšinio 
klubo komandos vyriausiojo 
t rener io Aleksandro Belovo 
asistentu, buvęs Kauno ..Žal
girio" kapitonas Valdemaras 
Chomičius dirbs Maskvos 
..Dinamo" komandos vyriau
siuoju treneriu. 

..Aš dėkingas Permei, ku
rioje tapau treneriu. Prrmo 
man tapo antraisiais gimtai
siais namais". — pasikalbėji
me ..Ural-Great" tinklapyje 
teigia V. Chomičius. Pasak 
Chomičiaus, jis pnome ..Dina
mo" klubo proz. Jevgenijaus 
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ŠACHMATŲ PIRMENYBĖS ATIDĖTOS 

2003 m. Šiaurės Amerikos 
Lietuvių šachmatų pirmeny
bės, turėjusios įvykti 53-ųjų 
žaidynių metu gegužės 10-11 
d. Cleveland, Ohio, buvo ati
dėtos dėl nepatogios datos. 
Pirmenybės įvyks š.m. birže
lio 28-29 d. Dievo Motinos lie
tuvių parapijoje, 18022 Neff 
Rd.. Cleveland, OH; tel. 216-

531-4263. Pradžia birželio 28 
d., 11 vai. r. Registracija nuo 
10 vai. r. 

Išankstinė registracija, iki 
birželio 21 d., šiuo adresu: Vy
tautas Nasvytis. 1234 West 
Blvd., Cleveland, OH 44102, 
USA: tel. 216-631-0210. 

ŠALFASS-gos Šachmatų 
sekcija 

Lietuviai savo „tautiniu sportu" laiko krepšinį — ji žaidžia ne tik Lietuvoje, bet 
ir gyvendami užjos ribų. o kartu su krepšiniu yra populiarūs ir jo žaidėjai, ypač 
tokie, kaip Šarūnas Marčiulionis. Rimas (ledeika nuotraukoje ..įamžino" 
akimirka iš S. Marčiulionio apsilankymo Pbiladelphijoje —čia jis autografiie 
la sportinius marškinėlius, kūnuos Lietuve*! krepšininkai dėvėjo Barcelonns 
olimpiadoje, priimdami laimėtus bronzos medalius. 

Gomelskio pasiūlymą tada, rankiškam darbui. 
kai pasijuto pasirengęs sava- Parinko E. Šulaitis 

' < . 
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MINTYS ŽVELGIANT Į 
SIMPOZIUMO DALYVIUS 

SUTIKUSĮ ŠUKĮ 
Pasaulio lietuvių XII Mokslo 

ir kūrybos simpoziumo daly
vius, susirinkusius Pasaulio 
lietuvių centre, pasveikino 
virš scenos išrašytas, visiems 
mums nuo kūdikystės tūks
tančius kartų kartotas, šūkis: 
„Vardan tos Lietuvos..." Sąmo
ningai taip atsitiko, ar ne, bet 
V. Kudirkos sudėliotos frazės 
logiškos tąsos žalsvame trans
paranto audekle mes neišvy
dome... Štai ta pagrindinė ap
linkybė, kuri išprovokavo ma
ne pasidalinti šviežiais, dar 
neišdūlėjusiais įspūdžiais ir 
apmąstymais. 

Daugelis sutiks, jog lietu
viams nuo seno yra įprasta 
skaidytis. Ir skaidytis pačiais 
įvairiausiais būdais, nuosek

liai ardant mūsų tautos gyvy
bingumo ir tęstinumo pama

lus . Tokiam skaidymuisi gali
ame surasti aibę priežasčių ir 
pataisymų. Apie vieną jų čia ir 
pakalbėsiu. 

Pradėsiu nuo to, kad pusiau
kelėje nukąsto šūkio žodžius 
galėtume interpretuoti ma
žiausiai dvejopai. 

Vieni iš mūsų tuos simpo
ziume virš scenos išrašytus žo
džius siejame ne su abstrak
čia, prisiminimų ir vaizduotės, 
kančių ir praradimų sukurta 
Lietuva, bet su gyva, kryžių ir 
golgotų kelią praėjusia, gero
kai pasiligojusia ir dabar gana 
dramatiškas dienas, vos ne 
vėlgi prievartines permainas, 
dideles įtampas išgyvenančia 
Lietuva. Šitoji lietuvių dalis 
žino: dramatizmas, kurį gim
do ne tik slogus palikimas, bet 
ir dabarties globalizuotas pa
saulis, Lietuvą lydės ir toliau, 
skaldys lietuvių tautą. Artins 
ją, kaip tautinę bendruomenę, 
prie išnykimo. Dalis jų gerai 
supranta, kad atskiri žmonių 
sluoksniai ir jų grupės Lietu
voje disponuoja labai skirtin
gomis galimybėmis, kurias su
teikė staiga „įsiveržusi" laisvė, 
ir kad jokie demokratiniai me
chanizmai, jokie misionieriški 
šūkiai ar altruistiškos pastan
gos neužtikrins daugeliui rea
lių lygių galimybių. Socialinė 
diferenciacija, jos pagreitis iš
tiko lietuvius Lietuvoje nepa
siruošusius (išcentruotus), la
bai nevienodai suvokiančius 
laisvę ir jos teikiamas ga
limybes. 

Toji lietuvių dalis, apie ku
rią kalbu, žino: esame to dra

mat iško gyvenimo aktoriai — 
: marionetės, ir aktoriai — kū-
' rėjai, režisieriai, scenaristai. 
Kai kam išeina, tas ar kitas 

; vaidmuo ar jų derinys. Kam 
geriau, o kam blogiau. Galime 
kaltinti marionetes, galime 
kaltinti tuos, kurie juda ne tik 
priešinga nuo kitų, nuo tautos 
išlikimo kryptimi, bet ir sėja 
blogį. Visi jie — nūdien vyk

stančios tautos istorijos pro
duktas. 

Šiandien galime drąsiai ir 
atvirai pasakyti: dramatinį 
gyvenimą išgyvenančiai Lie
tuvai labai trūksta jungiamojo 
skiedinio, rišamosios medžia
gos, kuri nors pakenčiamai 
jungtų išsivaikščiojančius, su
svetimėjimu alsuojančius ir 
tarp savęs visais kanalais 
skelbiamų užsienio politikos 
laimėjimų ir praktiškai beveik 
nebegiedamo himno! 

Tiesa, tai nereiškia, kad 
taip Lietuvą suvokiančiųjų 
tarpe nebeliko idealistų. Ne, 
jų yra! Ir — nemažai. Bet jie 
neorganizuoti, blaškomi prie
šingų srovių, pripažįstančių 
tik apčiuopiamą naudą. 

Bet išdrįsiu pakalbėti apie 
kitą lietuvių dalį. Apie tuos, 
kurie gyvena atokiau nuo Lie
tuvos, kurie dabartinę lietuvių 
tautos dramą, jos istorinį 
vyksmą stebi per atstumą. 
Simpoziumo šūkis — nukąsto
ji himno frazė, tarsi bylote 
byloja, jog jie mąsto kiek 
kitaip ir savo širdim perima 
kitokią, negu pirmieji, Lietu
vą. Tas įvaizdis atsineštas iš 
vaikystės; iš heroizmo idealais 
paženklintos jaunystės. Jis 
nupieštas iš savo susitapatini
mo su skaudžiais išgyveni
mais ir praradimais, kurie 
dosniai dedami ant Dvasinės 
tėvynės aukuro. Tas krūtinėje 
nešiojamas Lietuvos idealas 
primena pirmosios meilės vaiz
dinį, prarastosios mylimosios 
svają, kurią nesąmoningai, be 
mūsų pačių valios, puoselėja 
sapnuojami mūsų sapnai ir 
godojamos godos... Tam vaiz
dui mes negailime geriausių, 
vėlgi be sąmoningų pastangų, 
atrinktų bruožų. Tie ideali
zuojami bruožai, brutalaus 
materializuoto gyvenimo sąly
gomis, tenkina mūsų dvasinio 
gyvenimo troškulį, poreikius. 

Tokia ar panaši jai savivo
ka gal būtų ir nebloga, jei ne 
viena iš to išplaukianti aplin
kybė. Išpažįstantys štai taip 
idealizuojamos tėvynės įvaiz
dį, ją priima kaip savo nenugin
čijamą nuosavybe. Na, o tie, 
kurie nelabai sutelpa į tokios 
sielos išgyvenimais ir širdies 
siekiais sukurtos tėvynės įvaiz
dį, jie yra atsainiai, nepastebi
mai atstumiami. Atstumiami 
jau vien dėl tos priežasties, 
kad jie — kitokių išgyvenimų, 
kitokio mentaliteto asmenys. 
Ir visai nesvarbu, kad jie yra 
pagrindiniai aktoriai, pagrin
diniai veikėjai tos dramos, 
kurią išgyvena realioji, o ne 
įsivaizduojamoji tėvynė. 

Man regis, kad tų, kurie 
savo kančiomis ir vizijomis 
idealizuoja Lietuvą; kurie 
nuolatos savo išgyvenimus ir 
svajas atnašauja ant jos alto-
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Danutė Bindokienė 

Kada žmogų galima 
vadinti žmogumi? 

NATO generalinis sekretorius George Robertson tkaireje) ir Lietuvos užsienio reikalų ministras Antanas Valionis 
aptaria NATO pasirengimą duoti atkirtį saugumo grėsmėms 2003 m. birželio 4 d. Madride įvykusiame NATO 
Euroatlantinės partnerystės tarybos Užsienio reikalų ministrų susitikime. Fone stovi LR delegacijos nariai: 
Užsienio reikalų ministerijos sekretorius G. Čekuolis, Saugumo politikos departamento dir. R. Paulauskas, 
ambasadore prie NATO Gintė Damušytė. NATO nuotrauka 

riaus ir kuriems tas atnašavi
mas, tas susikurtas vaizdinys 
tampa kliuviniu realiai vertin
ti situaciją, o, ją įvertinus — 
produktyviau sąveikauti, esa
ma daugiau vyresniojoje išei
vijos generacijoje — tarp tų, 
kurie vadinami išeiviais. 

Tokią mūsų, t.y. lietuvių, 
poliarizaciją ypač pajutau, at
silankęs į X simpoziumą, vy
kusį Čikagoje, Jaunimo centre 
1997 metais. Tą patį (tik są
moningiau) išgyvenau, atsilan
kęs ir į XII simpoziumą. Su
pratau, kodėl net ir nuošir
džiausiuose pokalbiuose išlie
ka nematomas, tik širdimi su
vokiamas, tik siela pagauna
mas tas dvi lietuvių grupes 
skiriantis barjeras. Suvokiau, 
kodėl mes taip sunkiai pasi
duodame (arba iš viso nepasiduo
dame) bendriems darbams. 
Suvokiau, kodėl mes, lietuviai 
iš Lietuvos lietuviams įsivaiz
duojamos Lietuvos, atrodome 
tais, kurie yra nepajėgūs kurti 
ir atstovauti „anai" idealizuo
jamai Lietuvai... 

Nuo tos skiriamosios ribos 
suvokimo abejoms pusėms, o 
ypač lietuviams išeiviams, da
rosi tik dar skaudžiau, ap
maudžiau. Išgyvenamas dar 
didesnis vienišumas. Sustip
rėja intuityvus noras pasilikti 
savajame vizijų ir kančių iš
pintame ezoteriniame (nuo 
Lietuvos realybės atskirtame) 
pasaulyje. Toliau, jau iš įpro
čio, iš susitapatinimo su kan
čia dėti aukas ant įsivaizduo
jamos, idealizuotos, bet jau 
prarastosios Dvasinės tėvynės 
aukuro... Arba. visa tai mesti 
ir gyventi, kaip gyvena abso
liuti dauguma amerikiečių. 

O mes? Lietuvos lietuviai? 
Išgyvenę sovietinį marą, jo 

deformuoti ir buvę priversti
niais jo dalyviais, irgi liekame 
su savo nevisaverte tautine 
savivoka, su užslopintu ir įvai
riais būdais tebeslopinamu pi
lietiškumu. Liekame su savo 

drama, kurią klastingai au
džia netolima slogi praeitis, or
ganiškai persipindama jau su 
nūdienos pasaulio iššūkiais. 

Tai, apie ką kalbu, sudaro 
tik dalį mūsų skirtybių — tų 
skirtybių, kurios nušlavė ne 
vieną tautą (ir net civilizaciją) 
nuo pasaulio istorijos. Betgi 
tame pasaulyje esama ir tokių 
tautų, kurios tas skirtybes 
kažkaip išgyvena, įveikia ir 
kurios savo bendruomeninį 
tautinį sutarimą skaičiuoja ne 
šimtais, bet tūkstančiais me
tų. Kaip, antai, žydai. 

O jeigu? O jeigu tuos vie
nas kito skirtingus išgyveni
mus, skirtingą likimo nuspręs
tą patirtį suvoktume geriau? 
Atmestume išankstinį nusi
statymą? Vertintume ne tik 
asmenį, kaip asmenį, bet ir tą 
socialinį kontekstą (sąlygas), 
kuriame jis brendo ir dabar 
reiškiasi? įsitikinęs, kad mūsų 
sąjunga, mūsų bendra tautinė 
bendruomenė tik laimėtų. J i 
taptų organiškesne, natūra
lesne, stipresne. Ir mūsų 
bendras darbas taptų našes
nis, nes mūsų energija nebūtų 
blaškoma į šalis, nesusidurtų 
su tomis psichologinėmis kliū
timis, su kuriomis ji šiandien 
susiduria. Toks dvasia glau
desnis susitelkimas mums, 
Lietuvos lietuviams, įkvėptų 
daugiau pasitikėjimo savimi; 
įlietų daugiau vakarietiškos 
civilizuotos mąstysenos ir elg
senos. Ir ypač meilės, ištiki
mybės tėvynei. 

O lietuviams — išeiviams? 
Platesnis suvokimas ir 

glaudesnis susitelkimas su
teiktų didesnės prasmės jų eg
zistencijai. Išeivijos darbai, 
veikla būtų siejama ne tiek su 
praeitimi, panašia į sustabdy
tą kino kadrą, ne su idealizuo
ta, bet su realia, pasiligojusia, 
dabartine Lietuva. Manau, 
kad užgimtų ir organiškesnis, 
dvasiškai glaudesnis, ryšys su 
naująja lietuvių imigrantų 

banga. Argi toks elgesio su ja 
atsainumas neprimena pirmų
jų pokario metų? Ar vadina
mieji „dypukai" nejaučia kal
tės, kad neieškoję ir nesuradę 
dvasiškai glaudesnio ryšio su 
pirmąja, ypač gausia lietuvių 
imigrantų banga? Ar labiau iš
silavinusios bangos arogancija 
jiems neatrodė kaip jų, irgi 
tėvynės praradimą išgyve
nančiųjų, atstūmimo ženklas? 

Nebedarykime lemtingų 
klaidų. 

Argi nematome, kad Lietu
voje pro visus langus ir pro vi
sus įmanomus plyšius bruka
ma kosmopolitinė ideologija? 
Kurios credo — nėra tautos, 
yra tik pilietinė bendruomenė. 
Geriausiu atveju — nacija, 
kurią sudaro ir turi sudaryti 
visi atvykėliai. Ir kad lietuvių 
kalbai nėra ir negali būti per
spektyvos, nebent privačiuose 
susibūrimuose. Jausmas toks, 
tarsi už mūsų, t.y. lietuvių 
tautos užnugario, už Lietuvos 
ribų būtų didžiulėmis galio
mis, strateginiais, toliašau
džiais sumanymais apsiginkla
vęs baisūnas, kuris regis, šian
dien nesunkiai užhipnotizuoja 
Lietuvoje esančias politines 
jėgas. 

Priimkime Lietuvą, kaip 
nusilpusią ir tokią, kuriai rei
kalinga geraširdiška, atjauti 
slauga. Ir ne dėl savitikslio. 
Bet kad ji kaip ir kitos civi
lizuotos, ir kultūringos tautos 
užimtų deramą vietą Vakarų 
civilizacijoje — t.y. įsigyventų 
su savo veidu ir savo auten
tišku įnašu. 

Drįstu viešai mąstyti: kaip 
elgsimės vardan tos Lietuvos? 
Ar ir toliau organizuosime, 
brangiai kainuojančius „susi
bėgimus" su imponuojančia iš
kaba — pasaulio lietuvių sim
poziumai? Ar ir toliau jie pri
mins anų laikų giminių pa
sisvečiavimą ir pasiplepėjimą 
parapijinių atlaidų dienomis? 

Nukelta į 6 psl. 

Negimusių kūdikių žudy
mas — arba abortai — nėra 
naujiena. Be abejo, tai daroma 
nuo pat žmonijos proistorės. Ir 
to žudymo priežastys nedaug 
pasikeitė: moteris nori atsi
kratyti kūdikiu, kuris jai at
neš papildomų išlaidų, gyveni
mo būdo suvaržymų, padarys 
gėdą (jeigu ji netekėjusi), ar 
apskritai nėštumas pasitaikė 
„nepatogiu laiku". 

Kad būtų patogiau nepa
geidaujamu kūdikiu atsikra
tyti, jis pradėtas vadinti var
dais, paneigiančiais jo žmo
giškumą. Amerikoje šie kūdi
kiai vadinami „fetus". Ir rei
kia netoli 30 savaičių vysty
mosi motinos įsčiose, kol tas 
„fetus" pradedamas vadinti 
kūdikiu. 

Abortas daugelyje kultūrų 
laikytas neigiamu reiškiniu, 
apie kurį kalbėta pašnibždo
mis, o moterys, nužudžiusios 
savo negimusį kūdikį, iš es
mės buvo smerkiamos. Deja, 
jokios aplinkos įtakos šių 
smurto veiksmų nesustabdė. 
Kol pagaliau politikai pasida
vė tam tikrų balsuotojų gru
puočių spaudimui ir abortas 
Amerikoje buvo legalizuotas. 
Tai atsitiko prieš daugiau 
kaip 20 metų, ir galbūt niekas 
tiksliai nežino, kiek per tą lai
ką nužudyta nekaltų kūdi
kių... 

Ir ne vien Amerikoje. 
Daug, save vadinančių moder
niomis, valstybių (tame tarpe 
ir Lietuva), suteikia moteriai 
galimybe „saugiai ir lengvai 
nužudyti savo negimusį vaiką 
su medicinos pagalba". 

Tačiau pastaruoju metu 
ryškėja netikėtas reiškinys: 
kruvinasis ratas pradeda suk
tis atgal. Atsiranda vis dau
giau sąžiningų žmonių, net 
pačiose aukščiausiose valsty
bės valdžios vietose, kurie į 
moters įsčiose besivystantį 
„fetus" jau žiūri kaip į žmogų. 
Ryškiausias to pavyzdys: kai 
motina sužeidžiama (ar nužu
doma) ir jos negimęs kūdikis 
nuo tų sužeidimų miršta, nu
sikaltėlis teisiamas už dvi 
žmogžudystes. 

Tad vėl kartojami tie pa
tys klausimai: kada žmogus 
tampa žmogumi? Ar nuo pat 
prasidėjimo momento, kai vy
ro sėkla apvaisina moters 
kiaušinėlį; ar tik tuomet, kai 
gimęs kūdikis pravirksta; ar 
kažkuriuo kitu laiku? Kada 
galima juo „atsikratyti" be jo
kio sąžinės graužimo? Ar gali
ma apvaisintus gemalus su
šaldyti vėlesniam panaudo
jimui, o gal iš jų auginti kūdi
kius ir jų organus ar kūnelių 
audinius panaudoti medicinos 

tyrimams, ligonių gydymui? 
Ką daryti su sušaldytais ge
malais, kurių šiuo metu vien 
Amerikos laboratorijose yra 
per 400,000? Nepaisant, kad 
apvaisinimas atliktas dirb
tiniu būdu, ar tie gemalai yra 
žmonės ir todėl apsaugoti tais 
pačiais įstatymais, kaip visi 
kiti valstybės gyventojai? 

Ne taip seniai visą Ame
riką sukrėtė paslaptingas jau
nos nėščios moters dingimas. 
Nors jos buvo labai nuodug
niai ieškoma, bet visos pastan
gos nedavė vaisių. Ilgainiui 
pradėta įtarti, kad galbūt din
gimo kaltininkas yra jos vy
ras, tačiau tikrų įrodymų ne
turėta. 

Šį pavasarį vienoje Kali
fornijos pakrantėje vandenyno 
bangos atidengė šiurpų radinį: 
dingusios moters ir jos negi
musio kūdikio-sūnaus lavo
nus. Policija šį įvykį vadina 
dviguba žmogžudyste ir nie
kam į galvą neateina vaikutį 
pavadinti „fetus", nelaikyti jo 
žmogumi, nors dingimo metu 
kūdikis nebuvo gimęs. 

Kadangi JAV Kongresas 
pasiruošęs svarstyti (ir, be 
abejo, priimti, nes tam pri
taria prez. George W. Bush) 
„Negimusių smurto aukų 
apsaugos įstatymą", abortai 
vėl atsidūrė dėmesio centre. 
Beje, šio trečiadienio žinių lai
dose pranešta, kad Kongresas 
uždraudė abortų procedūrą, 
kai kūdikis nužudomas ne mo
ters įsčiose, o jau iš dalies gi
męs, ankstyvą gimdymą pa
skatinant dirbtiniu būdu. 

Šiuo metu 28 Amerikos 
valstijos turi įstatymus, ap
saugančius negimusį kūdiki 
nuo nužudymo, bet tik po to, 
kai jis galėtų savarankiškai 
gyventi ne motinos įsčiose 
(apie 24 savaičių), tačiau 14 
valstijų apsaugo kūdikius nuo 
pat jų prasidėjimo momento. 
Pavyzdžiui, viena Pennsyl-
vania valstijos moteris tyčia 
spardžiusi nėščią moterį ir nu
žudžiusi jos vaikutį, nuteista 
40 metų kalėjimo bausme! 

Na, o kaip su tais sušaldy
tais „gemalais"? Ar jie laikyti
ni žmonėmis? Apie 88 proc. jų 
yra skirta vėlesniam apvaisi
nimui, kai pora nuspręs tu
rėti daugiau vaikų; maždaug 3 
proc. paliekami tyrimams, o 2 
proc. žadama atiduoti poroms, 
negalinčioms turėti vaikų. Šis 
klausimas tebesvarstomas. 

Nors abortų šalininkai ir 
kelia triukšmą, bet, atrodo, 
pagaliau, bent šiame krašte, 
pradedama eiti geru keliu, ir 
apsaugoti negimusius kūdi
kius tais pačiais įstatymais, 
kaip ir gimusius. 

PASIŽVALGYMAI IR ĮSPŪDŽIAI 
JUAN RIMŠOS-PINTOR LITUANO 
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Man buvo paaiškinta, jog 
Sucre's viešąją kultūrinę veik
lą koordinuoja „La Casa Muni-
cipal de Cultura, Alcaldia de 
Sucre" — Sucre miesto savi
valdybės miesto kultūros na
mai, įsikūrę kolonialinio kvad
ratinio stiliaus dviejų aukštų 

; name su dideliu, glazūruotom 
plytelėm išklotu vidiniu kie
mu. Paprastai tokio stiliaus 
namai durų iš gatvės neturi. Į 
juos įeinama per didelius, 
stiprius vartus į vidinį kiemą 
— „patijų" ir tik iš jo — į gyve
namuosius ar įstaigų kamba
rius. Naktį, vartus uždarius ir 
langams esant apsaugotiems 
geležinėm grotom, toks namas 
š lauko atrodo kaip maža 

tvirtovė, kas namo statymo 
metu prieš dvejetą, trejetą ar 
ketvertą šimtų metų buvo 
savaime suprantama būtiny
bė. Apsižvalgęs kieme, įėjau į 
pirmą pasitaikiusį kambarį ir 
su už stalo sėdinčia malonios 
išvaizdos moterim, greičiau
siai, bet nebūtinai ponia, pa
sikeitėme klausiamais žvilgs
niais, nes aš nebuvau tikras, 
ar susitikau su kuo nors iš 
Kultūros namų, o ji, matyt, 
bandė spėti, kokie vėjai mane 
čia įpūtė. Prisistačiau ir pasi
aiškinau, jog ieškau Juan 
Rimšos pėdsakų. Truputį pa
sikalbėjome. Juan Rimšos ji 
asmeniškai nepažinojo, bet jo 
darbų yra mačiusi muziejuose 

ir gana daug — privačiuose 
namuose, daugiausia La Paže 
ir jų tapybinė technika, kalori-
tas ir tautinė bolivine temati
ka jai yra palikę labai gilų 
įspūdį. Apgailestavo, jog tie
siogiai man padėti negali, nes 
nepažįsta Rimšos buvusių mo
kinių ar artimų asmenų. Bet 
mane palydėjo ir pristatė kita
me kambaryje dirbančiam 
senjorui, asistuojamam dailios 
sekretorės. Atsisveikindama 
man įteikė savo kortelę, kuri 
sakė, jog kalbėjausi su prof. 
Ma. Rosa Valda Cardenas, Di-
rector Nacional de Educacion 
Secundaria. 

Senjoras Rodrigo Garnica 
Kultūros namuose rūpinosi 
plastinio meno sritim. Mane 
jis maloniai priėmė, dailioji 
sekretorė, trumpam dingusi, 
grįžo su kava. Jos aromato at
mosferoje senjorui Garnica iš
dėsčiau savo reikalą. Man rei
kėjo žinių apie visą Rimšos 
dvidešimtmetę meninę karjerą 

Sucre. pradedant jo atvykimu 
iš Argentinos 1943 metais. 
Rimšos, kaip iškilaus netoli
mos praeities Bolivijos daili
ninko, vardas jam buvo žino
mas, o dėl jo meninės ir peda
goginės veiklos — jis beveik 
buvo tikras, jog galės surasti 
bent porą buvusių Rimšos ben
draamžių ar mokinių. 

Kitos dienos popietę, kaip 
žadėta, senjoras Garnica ma
nęs jau laukė ir pranešė, jog 
vieno iš jo pavaldinių būsiu 
palydėtas pasimatyti su Rim
šos mokiniu: Enriąue Valda de 
Castillo. Jis apie mano reikalą 
žinojo ir manęs jau laukė. įdo
mu vaikščioti senųjų Lotynų 
Amerikos miestų kolonijinių 
laikų gatvėmis. Iš abiejų gat
vės pusių —iš bažnyčių fa
sadų, gyvenamųjų namų, ge
ležinėmis dekoratyvinėmis 
grotomis aptvertais langais, 
sunkių, geležiniais apkalais 
apkaustytų medinių vartų,.iš 
įmantriais drožiniais deko

ruotų medinių antrojo aukšto 
balkonų dvelkia keleto šimtų 
metų praeitis. Į baltai dažytų 
namų eilę protarpiais įsimaišo 
vienas kitas neįprasta, stebi
nančiai oranžine, geltona ar 
aštriai mėlyna spalva dažytas 
namas. Einant ir stebint ap
linką man niekada nenubosta 
žingsniuoti kolonijinių kvar
talų gatvėmis. Vienaaukš
čiame Calle Bolivar No. 897 
name. kupiname kolonijines 
atmosferos, manęs laukė grei
čiausiai šešiasdešimtuosius 
metus peržengęs senjoras Val
da de Castillo. Cada de Cul
tura įstaiga dar vakar buvo jo 
paprašiusi mane priimti. Pir
mieji jo žodžiai mums sveiki
nantis buvo: „Jei Bolivijos dai
lės menas šiandien yra aukš
tame lygyje ir jei mano 
paveikslai kabo Bolivijos mu
ziejuose, už tai mes ir aš esa
me dėkingi tik Juan Rimšai". 

Susėdus salone jaučiau, 
jog mano vizitas jam pažadino 

daug prisiminimų, mintimis jį 
grąžino bent keturiasdešimt 
metų atgal į laikus, kai jis 
buvo vienas iš Rimšos „apaš
talų" — jo mokinių, kurie ir 
toliau gyvenime ir meninėje 
karjeroje liko Rimšos orbitoje. 

Senjorą Valdą kamantinė-
jau apie Rimšos gyvenimą 
Sucre. Vietoje atsakymo jis 
reikšmingai nusišypsojo, trum
pam išėjo iš salono ir grįžo su 
juostele surišta impregnuoto 
kartono byla, paprastai naudo
jama svarbiems dokumentams 
saugoti. Iš jos išimdamas su
lankstytą, pageltusį, seno laik
raščio puslapį ir man jj duo
damas, vis dar šypsodamasis 
pastebėjo, jog tegul pats Rim
ša apie save kalba. Tai buvo 
dar ir dabar La Paz leidžiamo 
vieno iš didžiausių Bolivijos 
dienraščių „La Razon" 1945 
metų kovo mėnesio, neaiškiai 
įskaitomos dienos numerio 
puslapis su straipsniu: „Juan 
Rimša Prepara En Sucre 16 

Pintores Jovenes Que Seran 
Toda Una Revelacion Dentro 
De 2 Anos". Straipsnis, pasira
šytas tiktai J.R.P. inicialais, 
yra Rimšos autobiografinio 
pobūdžio pasipasakojimas to 
straipsnio autoriui, bet nebūti
nai tiksliai autoriaus atpa
sakotas. Verčiu jį beveik pažo
džiui su visom jo karpom, ma-
zoliais ir neaiškumais. 

Juan Rimša Sucre ruošia 
16 jaunų dailininkų, kurie po 
dvejų metų bus meno pažibos. 

Vakar jo bute susitikome 
pasikalbėti su lietuvių daili
ninku Juan Rimša. „Gimiau, 
jis mums pasakojo. 1903 me
tais Kovno mieste, Lietuvos 
sostinėje. Kadangi mano tėvy
nė buvo Rusijos valdoma, gim
naziją lankiau Charkovo mies
te, Rusijoje. 1918 metais, poli
tinių neramumų laiku, ten pat 
stojau į dailiųjų menu mokvk-
lą. 

Bus daugiau 
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poziume susirinko daug svečių 
iš Lietuvos, tarpais reika
lingų, tarpais ir visai ne, kad 
savų, vietinių, į jų skaitomas 
paskaitas susirinkdavo kur 
kas mažiau nei atvykusiųjų. 
Tiesa, baigiamajame pokyly
je dalyvavo per tris šimtus. 
Sakoma, kad geriau būti ne
turtingu, bet teisingu, todėl 
tiesos dėlei reikia pastebėti, 
kad didelė dalis iš tų trijų 
šimtų dalyvavo tik simpoziu
mo atidarymo ir uždarymo 
iškilmėse. Taip sakant ir aš 
ten buvau... 

Mintautą Daulenskį, jo 
žmoną Birutę, buvusią Kul
tūros ministerijos Meno rei
kalų valdybos darbuotoją, 
vertėją, pažįstu ketvirtį am
žiaus. Įvairūs keliai suvesda
vo, išskirdavo trumpesniam, 
ilgesniam laikui. Išliko dvasi
nis ryšys, kuriam atsinaujinti 
buvo gera proga susitikimas 
simpoziume. 

Mintautas Daulenskis — 
niekada nepriklausęs komu
nistų partijai, ištikimas kon
servatorius, ištikimas Sąjū
džio idėjoms, buvęs Vilniaus 
miesto tarybos narys, šiuo 
metu vadovauja Lietuvos Res
publikos Seimo leidyklai 
„Valstybės žinios", yra jos di
rektorius. Buvo įdomu su
grįžti daugiau nei dešimtmetį 
atgalios, į Sąjūdžio mitingus, 
budėjimus prie Seimo (tada 
(Aukščiausiosios tarybos), ku
riuose daugelio dabartinių po
litikų, ko gero, nebuvo nė kva
po, liūdną Sausio 13-tąją ir, 
žinoma, daugiausia kalbos bu
vo apie tai, kaip gyvena žmo
nės šiandien. 

L.T. Kaip su darbais, nes 
kiek kas parašo, ar telefonu 
pasikalbi, dauguma dejuoja, 
dejuoja... 

M.D. Visaip yra. Energingi 
žmonės ima bet kokius dar
bus, stengiasi prasimušti. Bet 
yra visokių. Kasdien eidamas 
pro vieną šešiolikinį vaiki
nuką, su ištiesta ranka sėdin
tį gatvėje, pagailėjau ir, kartą 
stabtelėjęs, pasiūliau kitą 
dieną ateiti pas mane, atsi
nešti dokumentus, pažadėjau 
įdarbinti. Atėjo tas vaikinu
kas, daviau jam darbo — išva
lyti Seimo knygyno teritoriją. 
Po darbo jis tuoj prašo pinigų. 
Man reikia pastovaus darbuo
tojo, sakau, ateik dirbti ir ry
toj, atlyginimas bus kartu su 
visais darbuotojais. Tai jis ėjo 
ir išėjo. Daugiau nepasirodė. 
Po kiek laiko pamačiau jį el
getaujantį kitoje vietoje. Akis 
nusuko ir nudavė nepažįstąs... 
Kaime, kur tur ime sodybą, 
reikėjo supjauti malkas. Atėjo 
keli žmonės, atsinešė butelį, 
užgėrė, padirbėjo, kai daugiau 
gėrimo nebuvo, tai , sako, 
nusibodo, ir išėjo s« , -ais ke
liais. Va. jūs čia, su aukštai
siais, su diplomais, nesibodite 
juodo ar kitokio darbo — šluo
ti, valyti, plytas krauti, se
nukus ar vaikus prižiūrėti. Ir 
gyvenate. Neblogai gyvenate. 
Tokie Lietuvoje labai reikalin
gi. Atvažiuok, tikrai atrasi ką 
veikti. 

L.T. Kiekvienas turime sa
vo taką. Kad dauguma mano 
bangos žmonių .sugrįš Lietu
von, tai jokios abejonės nėra. 
Tik gal skirtingu laiku, kai 
įvykdysime įsipareigojimus 

savo vaikams, kuriems dar 
reikalinga tėvų parama, ar 
dar kokius kitokius planus. 

L.T. Grįžkim į simpoziu
mą. Kokie keliai patį atvedė 
Amerikon? 

M.D. Amerikoje lankausi 
pirmą kartą. Svarbiausias tiks
las buvo Mažosios Lietuvos, 
jos paveldo pristatymas. Su 
prof. Domu Kaunu atvežėme 
parodą iš Šilutės muziejaus. 
Kodėl pasirinkome Šilutę? 

raščio platinimu susijusius 
klausimus, sutarėme bendra
darbiauti. Apsilankiau redak
cijoje, kuri įsikūrusi bute. Bal
dai minkšti, kas man visai ne
priimtina — reikia sėdėti ir 
dirbti kietai, kad neužsiliū-
liuotum. 

L.T. Na, nemanau, kad Br. 
Abrutis leis kam užsiliūliuoti. 

MJ). „Draugas", kaip at
stovaujantis išeivijos kultūrai, 
Lietuvai labai svarbus laik
raštis. „Draugo" redakcijoje 
daugiausia bendravome su 
administratoriumi Valentinu 
Krumpliu. Planai labai paprasti. 
Gyvenime nereikia būti 
uždariems. Didelės laikraščio 
patalpos užverstos čia jau ne
beperkamomis išspausdinto
mis knygomis, kurios Lietu
voje negirdėtos, nematytos, 
neskaitytos. Jas reikia pagar
sinti. Seimo leidykla „Valsty
bės žinios" turi knygyną Vil
niuje prie pat Seimo. Suta
rėme, kad redakcija atsiųs 
Lietuvon visas nereikalingas 
knygas, o mes Seimo knygyne 
platinsime — duosime lentyną 
ar visą sekciją ir prašau — 

Mintautas 
Krumpliu. 

Daulenskis ..Draugo" admin: 

Visų pirma, tai Mažosios Lie
tuvos, Klaipėdos krašto dalis, 
antra, visi didesni šalies mu
ziejai išeina į pasaulį. O šitą 
reikia pamatyti, kad suprasti 
ką mes turime. Daug įvairios 
medžiagos, parodą palikome 
dr. Jurgiui Anysui. Jis, beje, 
pažadėjo ją visur rodyti, kur 
įmanoma. 

Kartu su prof. Domu Kau
nu t ruput į pajudinome ir 
pastūmėme pirmyn pirmąsias 
Petro Jakšto knygas. P. 
Jakš tas — buvęs nepriklauso
mos Lietuvos generalinio šta
bo majoras, daugiau domėję
sis kultūra, lingvistika, nei 
karyba. Specialiai šiam sim
poziumui mūsų leidykla išlei
do dvi P. Jakšto knygas iš 
Mažosios Lietuvos paveldo: 
„Tilžės bažnyčios" ir „Kuršių 
kalba", kurias parašė iki oku
pacijos. Jis mirė 1988 m. 

L.T. Dauguma skeptikų 
kalbėjo ir kalba, kad simpo
ziumas Amerikoje neatlieka 
tų funkcijų, kurias turėtų, kad 
jis yra nuostolingas, nes. galų 
gale, joks dalykinis pokalbis 
ir nevyko. Susirinkusi publi
ka daugiausia tenkino smal
sumą vienais ar kitais klausi
mais. Ar dar verta galvoti apie 
simpoziumo ateitį Amerikoje? 
Išskrendi į namus, kokį įspū
dį paliko simpoziumas? 

M.D. Nemėgstu tokio sa
kymo — esame maža tauta ir 
mums nereikia to ar ano. Tas 
simpoziumas bet kokiu atveju 
reikalingas. Nežinau, į ką jis 
ateityje pavirs. Trumpai ta
riant — ekonomiškai toks sim
poziumas neapsimoka, bet 
dvasiškai jis yra reikalingas. 

L.T. Ką dar prasmingo 
teko nuveikti Čikagoje9 

M.D. Man buvo įdomu 
patirti kaip dirba redakcijos, 
kaip kaupiama informaciją. 
Susipažinau su „Amerikos lie
tuvio" savininku Bronium Ab-
ručiu, redaktore Vaiva Ra
gauskaite. Apšnekėjome kai 
kuriuos su leidyba ir jo laik-

reklamuokitės. Jūsų knygos 
bus pardavinėjamos. Tikiu, 
kad atsiras susidomėjusių. 
Bičiuliškai iš to jokio uždarbio 
neimsime, gal tik tiek, kiek 
priklauso pagal įstatymus. 
Tarkim, jei knyga kainuos de
šimt litų, mes paimsime de
šimt centų. Visą pelną, jei 
toks bus, atsiųsime atgal, gal 
taip pasidengs siuntimo išlai
dos. Manau, kad taip mes pa
dėsime Lietuvai pažinti pla
čiau išeivių gyvenimą. 

Leidykla „Valstybės ži
nios" spausdina ne tik įstaty
mus, nutarimus. Leidžiame ir 
knygas. Be abejo, jas spaus
dinti Lietuvoje žymiai pigiau. 
Štai knyga, kurią man rodai 
(M. Rcmienės ,,Atsukant gy
venimo laikrodį atgal" — 
L.T.), Lietuvoje išspausdinti 
kainuotų apie septyniolika 
litų, jei tiražas siektų tūkstan
tį. Jei mažiau — brangiau. O 
toks Meno mokyklėlės „Met
raštis'7 kainuotų tris litus. Bet 
vėl priklauso nuo tiražo. Lei
dykla „Valstybės žinios" lei
džia du pagrindinius laikraš
čius: „Valstybės žinios", kur 
spausdinami visi Vyriausybės 
įstatymai, nutarimai. Tol, kol 
nėra paskelbta, paskleista vi
suomenėje, tol įstatymas nėra 
gyvas. Kitas leidinys „Infor
macinis pranešimas". Jame 
daug informacijos valstybės 
mastu — vieši pirkimai, kas 
ką užsako ir 1.1. Sakysi, ne 
taip seniai Lietuvoje niekas 
negalvojo, kad kryždirbystė 
bus paskelbta JUNESCO, 
kaip Lietuvos paveldas. O 
mūsų leidykla jau prieš me
tus išleido albumą ..Kryždir
bystė Lietuvoje", kurios pa
grindą sudaro 1,000 nuotrau
kų iš nepriklausomos Lietuvos 
fotografo Balio Buračo rin
kinių. Knyga brangoka, apie 
50 dolerių, bet labai vertinga. 

L.T. Ar perkamos knygos 
kokia padėtis leidyboje? 
Anksčiau kontroliuodavo arba 
cenzūruodavo Glavlitas, o da

bar ar yra kokia kontrolė? 
M.D. Sovietų laikais buvo 

gana siauras autorių pasirin
kimas, nors tiražai buvo di
deli. Tarkim 25,000 vieno au
toriaus knygų — nemažai. 
Dabar atvirkščiai — autorių 
turim 2,000, o egzempliorių 
tiražas optimaliai — 1,000. 
Dabar niekas necenzūruoja. 
Bet įstatymus turi žinoti — 
kas leidžiama spausdinti ir 
kas ne. Peržengsi — turėsi 
nemalonumų. 

L.T. Koks tavo požiūris į 
buvusius saugumo informato
rius, agentus, kurie dabar už
sienyje (Lietuvoje niekas ne
spausdintų) neretai parašo 
ypatingai patriotinius straips
nius ir sudaro didžiausių Lie
tuvos patriotų vaizdą patik
liems išeivijos žmonėms. 

Ar įsivaizduoji, dabar atsi
randa žurnalistų, kurie rašo, 
jog sovietinėje Lietuvoje ne
dirbo arba buvo laisvi žurna
listai, mat tikėjo, kad kada 
nors pasikeis sovietų valdžia 
ir Lietuva bus vėl nepriklau
soma. Ką tu į tai? 

M.D. Sovietinėje Lietuvoje 
niekada nebuvo laisvų žurna
listų, nejau kas nors tuo gali 
suabejoti? Tokie, kurie ir to
liau stengiasi apgaudinėti žmo
nes ir dar nori rašyti, tai tu
rėtų atlikti viešą išpažinti — 
pasakyti ką pardavė, kodėl 
pardavė ir už kiek pardavė. 

L.T. Rašytojas R. Gra
nauskas, tik įsisiūbavus Są
jūdžiui, viešai prisipažino, kad 
buvo užverbuotas KGB. Žino
ma, daugelis buvo šoke. Bet 
žinant, kad jis buvo mėgėjas 
išgerti, gali suprasti, jog už
verbuoti nebuvo sunku. Tik, 
kaip geriantis žmogus, jis nie
kam ir nepakenkė... 

L.T. Sakyk, ar norėtum 
gyventi su šeima Amerikoje? 

M.D. Viską sako metai. 
Nenorėčiau. Ir kad mano vai
kai gyventų — niekuomet. Ko
kie tie mano vaikai, jau suau
gusios merginos. Patricija, 
baigusi VDU, dirba Pasaulio 
banke. Žinai, ji turi dalelę su
valkietiško kraujo, tai pinigus 
moka skaičiuoti. Kita — Simo
na, va, šiandien paskambino, 
kad jau turi bakalauro dip
lomą. Ji baigė Vilniaus uni
versitete informatiką. Puikiai 
kalba angliškai, moka dirbti 
su kompiuteriu. 

L.T. Kokį įspūdį paliko 
Čikaga? Lietuviai? 

M.D. Keistoką. Aplink dvie
jų, vieno aukšto namukai ar 
namai, o viduryje miesto — 
dangoraižių salelė. Matyt, kad 
reikia priprasti. Na, o jau 
vairuotojai — tikri nervų ka
muoliai. Jei tik stabteli san
kryžoje akimirkai, tuoj įsijun
gia ilgiausius signalus, signa
lizuoja, kaip išprotėję. Būtų 
galima tik trumpai — pypt, 
— priminti apie save. O dabar 
tarsi dangus griūtų. Per de
šimt dienų mažokai teko pa
žinti, nors kuo toliau, tuo įdo
miau. Reikia atsikratyti daug 
europiečių kompleksų ir tada 
daug kas kitaip atrodytų. 

L. T. O ką, Lietuvoje ne
signalizuoja? 

M. D. Na ką tu, jei signali
zuotų, nepakęstumėme tokio 
dalyko — išliptumėme iš ma
šinų ir klaustumėme, kas tam 
žmogui atsitiko, gal kokia ne
laimė — padangą nuleido ar 
žmona kur įgnybo... Ne. pas 
mus žymiai tyliau. Labiausiai 
nustebino atstumai — visi tik 
lekia, visi ratuoti. 

L.T. Kai kam pasakau, 
kad per mėnesį suvažinėju per 
tūkstantį mylių, nelabai kas 
patiki... 

M.D. Kai mes su šeima iš-
siruošiame į savo sodybą, tai 
tie 60 kilometrų (apie 37,5 my
lios— L.T.) mums tampa tik
ra keliooonė! O čia jūs važinė
jate vos ne kasdien po tiek mylių 
į darbą, iš darbo. Amerika. 

L.T. Maloniai pasikalbėjo
me. Geros kelionės tėvynėn. 

Kalbėjosi 
Ligija Tautkuvienė 

i f -V^URlZMOAGEI. 

PARAMA LIETUVOS VAIKAMS 
% 

Ne per seniausiai Lietuvos 
spauda skelbė, kiek ir iš kur 
gaunama paramos. Buvo su
skaičiuota šimtų tūkstančių 
dolerių vertės medicininė ir 
kitokia labdara tiek iš Eu
ropos, tiek iš JAV. Tačiau 
skaitytojai tuoj pakomentavo, 
kad labdaros vaistai būna arti 
galiojimo ribos, kad įranga 
dažnai gerokai nuvartota ir 
1.1. Žinia, dovanotam arkliui į 
dantis niekas nežiūri, tad 
burnoti gal ir nereikėtų, gal 
reiktų išmokti atsisakyti 
tokios labdaros. Kas čia šian
dien pasakys kaip geriau.Vis 
tiek labdara laukiama, nes tai 
— parama žmonėms, kuriais 
valstybė nepajėgia pasirūpinti 
pati. 

Veik kiekvienas už Lietu
vos sienų gyvenantis lietuvis 
pats vienaip ar kitaip remia 
artimuosius. Vieni kukliai 
paremia ir nesigiria, manyda
mi, kad taip ir turi būti. Kiti, 
kurie jau nebeturi artimųjų, 
stengiasi paremti gimtosiose 
vietose esančias mokyklas, li
gonines, vaikų namus, bib
liotekas ar dar ką nors taip, 
kaip išgali, kaip supranta. Už 
Lietuvos ribų yra nemažai 
organizacijų, kurios renka au
kas, kad jas sudėjus, išdalin
tų, jų manymu, labiau rei
kalingiems. Tačiau kas gali 
geriau žinoti paramos pra
šančiųjų padėtį, jei ne arti
mieji ar iš tų vietų kilę žmo
nės, dažnai nuvykstantys 
gimtinėn ir palaikantys pas
tovų ryšį. 

Pakeliauti atostogų metu 
Lietuvos kaimo vaikai turi 
mažiau galimybių nei miesto 
vaikai —jie visada turi padėti 
tėvams ar seneliams prie ūkio 
darbų, o ir šeimos dažniausiai 
nėra tokios materialiai tvirtos, 
kad galėtų atliekamą pinigą 
skirti vaiko išvykai prie jūros 
ar kokiai kitai turistinei 

kelionei. Rask vaiką, kuris 
nesvajotų apie tolimesnę 
kelionę, už tos, susiliejančios 
su mišku ar kokia kalva, 
kaimo ar miesteliuko ribos, 
kurią mato jo akys. Tiesa, 
šiais laikais ir kelionėms dau
giau pasiūlymų, pagundų. 
Turėk tik pinigų. Kai vaikams 
į pagalbą atkeliauja kokia 
užjūrio teta ar dėdė, išpirkda-
mi tokią kelionę už savo pini
gus, kokia palaima švyti 
vaikų veiduose! Taip plečiasi 
akiratis, kai pamatoma dau
giau, ranka lengvai nepa
siekiamo, gimtojo krašto kam
pelių, pinasi ar įširsta drau
gystė tarp pačių vaikų, nes ke
lionėse daugiausia ir atsi
skleidžia įvairios žmogaus 
savybės. 

Tokia laimė pakeliauti 
praeitais metais nusišypsojo 
netoli Vilniaus esančio Mus
ninkų miestelio vidurinės mo
kyklos šimtui moksleivių, ku
riems kelionę padovanojo jų 
žemietė, geroji teta Marija 
Remienė. Šioje mokykloje 
mokosi per tris šimtus mok
sleivių. Mokykloje — per tris 
šimtus moksleivių, visų ne
išvesi, todėl Marija pasiūlė 
atrinkti pačius pažangiau
sius. Kiek džiaugsmo ir lai
mės buvo vaikams, kai jie 
dviem ištaigingais autobusais 
vyko Nidon, žaidė kopose, 
gėrėjosi žalsvu ir šaltoku Bal
tijos jūros vandeniu, lipo į 
Juodkrantės Raganų skulp
tūrų kalną. Įspūdžių būta 
daug ir kaip čia neprisiminsi 
kas tokią kelionę padovanojo 
— tuoj po išvykos buvo pa
siųstos už Atlanto nuotraukos, 
tarsi patvirtinančios, kad 
kelionė ne tik įvyko, bet ir pa
vyko. 

Šiais metais, dar nepasi
baigus mokslo metams, vėl 
šimtas moksleivių išvyko ke
lionėn po Lietuvą. Tik šį kartą 

Marija Remienė paprašė, kad 
vaikai būtų nuvežti Kryžių 
kalnan. Ir vėl vyko tik gerai 
besimokantieji. Argi tai ne 
puiki parama Lietuvai, jos 
ateičiai — vaikams, ar ne 
puiki paskata mokytis ge
riau? 

Šių metų Pasaulio lietu
vių dainų šventėje žada daly
vauti ir musninkiečiai, pasi
puošę tautiniais rūbais, ku
riuos mokyklai įtaisė vėl ta 
pati Marija. Jos dėka mus
ninkiečiai turi ir krepšinio 
įrangą, taip geidžiamą visų 
Lietuvos vaikų. Marija siun
čia bibliotekai knygas, moks
leiviams — rašymo priemones, 
neretai ir drabužių siunta 
pasiekia mokyklą. 

Ne tik Marija Remienė 
remia Musninkų mokyklą. Že
mietis inžinierius Jonas Jur
kūnas įsteigė savo vardo 
stipendijų fondą — jo dėka 
kasmet keli moksleiviai gali 
tęsti mokslus universitetuo
se. Dar keletas iš Musninkų 
kilusių tautiečių savaip pa
remia vidurinę mokyklą, mok
sleivius. Už visa tai, be jokios 
abejonės, visiems rėmėjams 
dėkingas mokyklos direkto
rius Vladas Trakimavičius, 
mokytojai, moksleiviai ir jų 
tėvai. 

Baigiant šį rašinį, taip ir 
norisi patarti visiems — dau
giau tokių tiesioginių ir labai 
prasmingų paramų Lietuvos 
vaikams. Kad rėmėjai nors da
lį aukų nusirašytų nuo mo
kesčių, talkon ateina įvairios 
organizacijos. Nuoširdi padė
ka rėmėjams. 

Ligija Tautkuvienė 

Musninkų mokyklos mokiniai Nidoje. 

mailto:biciulyste@aol.com
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BRAILIO RASTAS 
XIX a. pradžioje p r a n c ū z ų 

artilerijos k a r i n i n k a s Š. Ba rb -
j e sugalvojo naują r a š t o būdą 
- t aškų s i s temą ( įpras ta r a idė 
ž y m i m a 12 t a š k ų ) . T e k s t ą 
sudarė popieriuje įspausti iškilūs 
taška i , apčiuopiami p i r š t a i s . 
Tokį r a š t ą g a l i m a buvo 
skai tyt i ir tamsoje . 

Šiuo i š r ad imu pas inaudojo 
L. Brail is . Trejų me tų n e t e k ę s 
regėjimo, j i s mokėsi P a r y ž i a u s 
aklųjų ins t i tu te . T a p ę s jo dės
tytoju, labai i š rad ingas muzi
ka lus L. Bra i l i s 1829 m. pato
bulino minė tą raidyną. 

Jo r a š t ą suda rė 6 t a škų 
s is tema. Įvair ia i i šdės tydamas 
šiuos t a š k u s , j is u ž r a š ė visas 
abėcėlės raides, skyrybos ženk
lus , s ka i č iu s ir g a i d a s . 
Iškilusis, a r b a Brai l io, r a š t a s 
paplito v i same pasaulyje . 

Pirmoji knyga, i š spausd in 
t a L. Brai l io t a škų s i s tema, 
buvo Prancūzi jos istori ja, pa
sirodžiusi Paryžiuje 1837 m. 
Nuo t ada įva i r iaus iomis pa
saulio ka lbomis le idžiamos ak
l iesiems knygos , l a ik rašč i a i , 
žurnala i . Viso pasau l io aklieji 
dėkingi L. Brai l iui už šviesą. 

Brailio r a š t a s l ie tuviškai 
abėcėlei p r i t a iky tas 1927 m., o 

po dvejų m e t ų pasirodė ir pir
moji k n y g a - J . Biliūno 
„L iūdna pasaka" , vėliau Že
mai t ė s kūr in ia i . Brailio raštą 
l i e tuv i ška i abėcėlei pritaikė 
v ienas iš Lietuvos aklųjų są
jungos ir ins t i tu to įkūrėjų P. 
Daunys . 

Šiuo m e t u Lietuvoje kas
m e t pas i rodo 50 grožinės, po
l i t inės ir kitokios literatūros 
kūr in ių . 

Brail io raš to knygos iš sto
ro popier iaus , didelio formato. 
Iški lus is ( t aškų) raštas nelei
džia popie r iaus lapams susis
paus t i , todėl šios knygos labai 
storos. Raš to ženklai žymiai 
didesni už ra ides . 

Brai l io r a š t ą aklieji gali 
skai tyt i pa lyg inus labai grei
ta i (iki 100 žodžių per minu
tę) . Aklieji skai to pirštų ga
lais . Tie , k u r i e netekę rankų, 
Brail io r a š t ą išmoksta skaityti 
v i r šu t ine lūpa . 

„Knygos m a n - džiaugs
mas . Gyvenimas tada švieses
nis", - t a i vieno aklojo žodžiai. 
Iš t i esų knygos jiems ta r s i 
sug raž ina šviesą. 

Parengta pagal G. Raguotien.es 
knygą „Šimtas knygos mįslių" 

Knyga, parašyta Brailio raštu. 

J O N A S TAUGINAS 
„MANO JUODAS 

ŽVĖRIS" 

(Tęsinys. Pradžia „Draugo" 
lietuviukų nr. 22) 

...Spalio dv ideš imt penk
toji. Č i u k a s da ros i i šdykęs . 
Atsigeria šilto p ieno ir a te ina 
pas m a n e nusivalyt i šnipo į... 
kelnių k lešnes . O su a tvažia
vusio brolio Kazio žmona pa
sielgė, sakyčiau, v i sa i k iau
liškai. Pas iknais io jęs daržely
je atėjo ir į jos b a l t a s kojines 
nusivalė žemėtą snuku t į . Lilė 
gailiai žiūrėjo, bet nesakė nieko. 

Čipa mėgs ta pae rz in t i šer-
nioką. Šokinėja aplinkui, krepš
teli dan t imi s ta i už sp rando , 
ta i už aus ies . N e s k a u d ž i a i . 
Č i u k a s ku r į l a i ką kenč ia , 
paskui p radeda Čipą vaikyt is 
po kiemą. Pasivi jęs šoka a n t 
kupros ir s t e n g i a s i į kas t i . 
Vieną k a r t ą j am t a i pavyko ir 
Čips iš s k a u s m o cyptelėjo. 

Na kol k a s Č i u k a s pyks ta 
an t t a k s ė s re ta i . Dažn iaus ia i 
stebiu idilišką vaizdą: Č iukas 
pavalgęs eina ir gu las i a n t ki
limo, k u r j a u kojas i š t iesus 
s n a u d ž i a Čipa . Abu sus i 
glaudžia ir d r a u g y s t ė klest i . 

Pirmasis sn iegas 
Lapkrič io aš tun to j i . Šį ru

denį sn iegas p i rmą ka r t ą bal
tai nu t e pė žemę. Žalioji p lane
ta vir to bal ta . A p i m a švent iš
k a nuota ika . Lyg t avo pa t ies 
siela b ū t ų aps igaubus i ba l tu 
nuometu . 

Ta i y ra a t s i n a u j i n i m a s . 
Atsinauj ina G a m t a , a ts inauj i 
na ir žmogus, j e i j o siela d a r 
nė ra su rambė jus i . 

Išleidžiu į k i emą Čiuką. 
J i s p i rmą ka r t ą gyvenime pa
mato sniegą. Savo dž iaugsmą 
ir nus teb imą i š re i šk ia laksty
d a m a s ra ta i s ap l i nk m a n e ir 
dusl iai š a u k d a m a s . ..uch uch 
uch". Vaikai y ra va ika i - visi 
jie džiaugiasi iš visos širdies 
ir savojo dž i augsmo neslepia. 

(Bus daugiau) 

J a u įpusėjus mokslo me
t a m s tėveliai pradeda galvoti 
- k u r važiuoti a t o s t o g a u t i 
vasa rą? Vieniems pa t inka ra
m u s poilsis prie ežerų, k i 
t iems sausakimši paplūdimia i 
prie Baltijos jūros... Vieta, k u r 
važiuojame poilsiauti, vadina
ma - kurortu. 

Kurortus galima skirs tyt i 
į dvi grupes. Gydomieji -
Druskininkai, Birštonas, Li
kėnai , ku r yra gydomojo van
dens ir purvo. 

Ki t i kurortai poi l s in ia i , 
v a s a r v i e t ė s - t a i P a l a n g a , 
Šventoji , Nida, J u o d k r a n t ė , 
Prei la , Kulautuva, Anykščiai . 

Palanga turi abiejų k u 
rortų savybių. Čia gal ima pa
sigydyti sanatorijose ir pu i 
kia i pailsėti maudant is Bal 
tijos jūroje, kvėpuojant ty ru ir 
gaiviu oru su ozono ir j ū ro s 
druskos dalelėmis, v a i k š t a n t 
s m ė l ė t a pakrante a r pušy
na i s . 

Kaip vasarvietė Pa langa 
pradėjo garsėti XLX a. p ra 
džioje. Palangoje y r a pu ikus 
botanikos parkas, kurį supro
jek tavo prancūzų a rch i t ek tas 
E. Andre. Parke auga d a u g 
re tų medžių. Jame stovi grafų 
Tiškevičių rūmai , ku r iuose 
įkur t a s Gintaro muziejus. Va
saros vakarais r ū m ų terasoje 
vyks ta muzikiniai koncertai . 
P a r k e yra Birutės ka lnas su 
restauruota koplytėle. 

Juodkrantė - Ner ingos 
miesto dalis, žvejų gyvenvietė 
prie Kuršių marių. Tai v iena 
iš seniausių pamario gyven
viečių, čia nuo 1862 m. 
žmonės kasė gintarą. D a b a r 
Juodkrantė - graži , moderni 
poilsio vieta su Raganų ka lnu . 

KASDIENINE DUONA 

- 1 -

Visi valgome duonelę, 
Duoną kasdieninę. 
Vieni mėgsta baltą, purią, 
O kiti - ruginę. 

Kol patenka ji ant stalo 
Ir į burną tavo. 
Ji apeina, apkeliauja 
Ilgą kelio galą. 

Kol duonelę pagamina 
Ir skaniai pakvimpa. 
Jai parinkti dirvą reikia, 
Kur rugeliams tinka. 

Juodą žemės lopinėlį 
Stropiai išakėti 
Ir atidžiai, rūpestingai 
Rugelius pasėti. 

Kai rugeliai žemėn gula, 
Paukščiai mus palieka. 
Medžių šakos keičia rūbą, 
Ranką ruduo tiesia. 

Kol rugeliai tyliai miega. 
Žemele užkloti, 
Visi skuba, derlių ima. 
Kad nepavėluoti. 

- 2 -

Ryt. poryt žiema baltoji. 
Žiū... ir atlapnoja. 
Greit sukaustys kūdrą, upę. 

Medžiai apšarmoję. 
Kai pavasaris atbėga, 
Žemė vėl nubunda. 
Žiemkentėliai nebemiega, 
Į paviršių sprunka. 

Skuba augti ir viešėti, 
•Skuba greitai užderėti. 
Kad aruodai būt pilni. 
Ir duonelė būt gardi. 

Rugių laukas subanguoja, 
Pamažu pageltonuoja. 
Pilnos varpos žemėn svyra, 
Kuliamoji greit jas ryja. 

Daug ji varpu sunaikina, 
Daug grūdų ji prigamina. 
Daug rugeliu gintarinių, 
Bus duonelės daug ruginės. 

Greitai girnas reik pakalti, 
Kad galėtum miltus malti. 
Girnos sukas dzyru, dzyru. 
Balti miltai greitai byra. 

LIETUVOS KURORTAI ABC PATIEMS 
MAŽIAUSIEMS 

O 
Ožys piktas, nedoras, 
Ožio smailūs ragai. 
Ožiu būti nenoriu, 
Ožiai man - nedraugai. 

Raidelę O, vaikučiai, iš
moksite k a r t u su Danutės Lip-
čiūtės-Augienės ketureiliu. 

Tomo Mano namelis 

Nida - t a ip pa t Neringos 
miesto dalis, adminis t racinis 
centras . Čia y ra pačios aukš
čiausios kopos, l aba i graž i 
gamta . Nidoje stovi vokiečių 
rašytojo Tomo Mano namelis -
kul tūros cent ras . 

Druskininkai - minerali
nių v a n d e n ų k u r o r t a s pr ie 
Nemuno su daugybe sanatori
jų, gydyklų. Druskininkuose 

gyveno dai l in inkas kompozito
rius Mikalojus Kons tan t inas 
Čiur l ion i s . Yra miško m u 
ziejus. 

Birštonas - m ine ra l i n ių 
vandenų ir purvo vonių kuror
tas , į s te ig tas 1854 metais . 

Likėnai t a ip pa t garsėja 
gydomuoju purvu bei vande
niu, j ų vanden iu gydytasi j a u 
nuo 1587 metų. 

Palanga. 

***************************************************************** 
Miltus reikia nusijoti, 
O po to supikliavoti. 
Ir tada maišyti tešlą, 
Raugti duoną gardžią, 

kvapnią. 

Kai tešla skaniai pakvimpa, 
Minko, minko kol nelimpa. 
Kepaliuką suka, ploja 
Ir į pečių įvilioja. 

Pečiuj karštis burbuliuoja 
Greit duonelė paruduoja. 
Kepaliukai sutvirtėja, 
Dar minutė, dar kita ir 

duonelė iškepta. 

Kai iš pečiaus duoną ima 
Jaučiasi net pas kaimyną. 
Sklinda kvapas nuostabus 
Ir vilioja jis visus. 

Sėsk prie stalo tu ir tu, 
Aušta duona pamažu. 
Nekantriai duonelės laukim 
Ir visi drauge ragaukim. 

Violeta Pakalniškienė 

APIE DUONELE 

Turbū t nesuklysiu saky
dama, kad duonelė ne tik mū
sų tautoje, bet ir kitose, laiko
ma šventa. Gilios krikščioniš
kos tradicijos, susijusios su 
duonos laužymo apeigomis. Pir
mieji krikščionys sakė: turė
tume pasiekt i didelę vienybę 
dalindamiesi. Kuo? Ogi duona, 
kur ios l a u ž y m a s , la ikomas 
bendravimu Kr i s t aus kūne . 

Meilę ir pagarbą duonelei 
kasd ien ine i ei lėraščiuose 
skiepijo rašytojai ir poetai: 

Pakelk, sūnau, duonelę 
Ji šventa! 
Pagalvoki te , vaikai, ką tu

rėjo minty žmonės, ta ip saky
dami: 

Verk ia duone lė t inginio 
valgoma. 

Duona ne per vėjus ateina. 
Duoną rytdienai taupyk, o 

darbą š iandie daryk. 
Juodos rankos - balta duona. 

****************************** 

PATARLĖS, 
PRIEŽODŽIAI, 

POSAKIAI 

Namai be galvos varo vi
sus iš galvos. 

Namai be knygų - kūnas 
be sielos. 

Nama i be knygų - sieloj 
nyku. 

Nama i be šuns - kurti, be 
gaidžio - nebyli. 

N a m a i p r aga ra i - be 
namų negerai . 

Namai toliau, vargai arčiau. 
Namel ių pasiilgsi, per 

žalias girias namolei lėksi. 
Namie bėda su vaikais, o 

mieste su ubagais. 
N a m u o s e nejauku, kai 

nėra vaikų. 
Parengta pagal J. Mingirdo 

knygą „Patarles, priežodžiai, 
posakiai'' 

ŠYPSENOS 

- Kurion pusėn einame? 
- Į p ie tus . 
- Iš ku r žinai? 
- Man j a u darosi vis šil

čiau. 

- Mano mama baisiai graži. 
O mano dar baisesnė! 

- Tėveli, t u vakar m a n ne
teisingai išsprendei uždavinį. 

- Iš t iesų? Kaip nemalo
nu... 

- Nepergyvenk. Kiti tėve
liai irgi neišsprendė teisingai . 

Mokytoja klausia pirmo
ką: 

- Iš ko pas iūtas tavo švar
kas? 

- Iš medžiagos. 
- Teisingai. O medžiaga iš 

ko padary ta? 
- Iš vilnos. 
- Šaunuolis! O vi lna iš 

k u r mes 'gauname? 
- Iš avių. 
- Puiku! Taigi pasakyk 

dabar, kokiam gyvūnui tu tu r i 
būti dėkingas už savo švarką? 

- Tėveliui! 

LAUKO NEARSI - DUONOS NEVALGYSI 

L a u k o nears i - duonos ne
valgysi . Ta ip sako mūsų bočių 
i šmint i s . Ir išties, a r žinote 
mažieji bičiuliai, kokius dar
bus re ik ia nudirbti , kol a n t 
m ū s ų stalo a t s i randa duonelė? 

Ilgą kė l i a ja i keliauti reikia... 
Gal poetės Violetos Pakal

niškienės eilėraštis paaiškins, 
kaip kvepiantis duonos kepa
lėlis a t s i randa an t mūsų stalo. 

O dabar , vaikučiai, užduo
tis jums . Iškirpkite ir įklijuo
kite paveikslėlius, esančius vir
šuje ir kairėje pusėje, į tušč ius 
langelius ir parašykite , k u r 
koks da rbas dirbamas. 

/v 
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LIETUVA — KARALYSTĖ AR 
KUNIGAIKŠTYSTĖ 

Šiais metais švenčiame 
Mindaugo karūnavimo 750 
metų sukaktį. Ją minint, pa
stebimas nesusigaudymas is
torijoje. Vieni skelbia, kad tai 
Lietuvos valstybės įkūrimo 
750 metų sukaktis, kiti kara
lių Mindaugą pristato kaip 
valstybės įkūrėją, dar kiti — 
kaip vienintelį Lietuvos kara
lių. Sekdami anglų rašytoju, 
pripažinkime, kad istorija per 
daug svarbi, kad ją paliktume 
istorikams. Ypač tokiems, 
kaip lenkų istorikas Jan Dlu-
gosz, vyskupo Zbigniev Oles-
niski sekretorius, iš kurio Dlu-
goszas pasisavino teokratines 
viduramžių idėjas ir neapy
kantą Lietuvai. Ta neapykan
ta nuvedė jį net iki dokumen
tų falsifikavimo bei nebūtų 
istorijų įtraukimo į savo ra
šinius, pvz., pokalbio tarp Jo
gailos ir Vokiečių ordino di
džiojo magistro 1410 m. gruo
džio mėn. Tokio pokalbio ne
buvo. Tvirtinimas, kad Min
daugas buvo vienintelis Lie
tuvos karalius, neišlaiko kriti
kos. Dlugoszas buvo bene pir
mas istorikas, pavadinęs Jo
gailą didžiuoju Lietuvos kuni
gaikščiu. Pats Jogaila to titulo 
nenaudojo. Jo antspauduose 
buvo įrašas „Lietuvos kara
lius". Vėliau, jam tapus Len
kijos karaliumi, jis naudojo 
įrašą „Lietuvos ir Lenkijos 
karalius". Savo naujojoje Prū
sijos kronikoje, kurią Dlugo
szas naudojo kaip šaltinį savo 
Lenkijon metraščiui, Vygan
das iš Marburgo Jogailą titu
luoja karalium. 

Atrodo, kad daugelis mū
sų istorikų buvo paliesti men
kavertiškumo komplekso ir 

- kritiškai • nepažvelgė į Dlug-
loszo rėžiantį antilietuvišką 
nusistatymą ir pradėjo sekti 
jo pramintu keliu, žeminančiu 
Lietuvą ir jos valdovus. Ir tik 
dabar kai kurie istorikai la
biau įsigilina į tą klausimą ir 
naudoja mūsų valdovams pri
klausančius titulus. Prisimin
kime, kad jei valstybė tampa 
karalyste, jos valdovai lieka 
karaliais. 

Saksonijos kronikos, ap
rašančios šv. Brunono žūtį 
1009 metais, pirmą kartą pa
mini ne tik Lietuvos vardą. 
bet ir jos valdovą karalių Ne-
timerą. 

1250 metais, prieš Min
daugui gaunant karaliaus ti
tulą iš popiežiaus, jis kreipėsi 
į ordino magistrą Andrių, 
kviesdamas jį pokalbiui. Ma
gistras Andrius sutiko ir su 
skaitlinga palyda nujojo \ 
Mindaugo dvarą. Štai ką rašo 
Livonijos eiliuotoji kronika 
apie šį susitikimą: 

..Dabar aš apsakysiu jums 
nuostabius dalykus. 

kurie nutiko Livonijos magist
rui. Jis buvo gerai žinomas 
Lietuvoje karaliui Mindaugui, 
kuris valdė tos žemės žmo
nes. Ir taip nutiko, kad kara
liaus pasiuntinys atvyko pas 
magistrą, pranešdamas, kad 
karalius Mindaugas būtų pa
tenkintas, jei jam pasitaikytų 
laimė pamatyti magistrą. Už 
tai jis būtų amžinai dėkingas. 
Toks tad buvo karaliaus pa
siuntinio prašymas. Magistras 
išklausęs pas jį atvykusio pa
siuntinio. Pasitarė su savo 
(ordino) broliais ir jojo per 
daugelį plačių dykynių, kol 
pasiekė karaliaus Mindaugo 
valdas. Jis buvo priimtas 
kaip ir tinka didžiūnui. Ka
ralienė irgi priėjo prie jo ir 
šiltai pasveikino jį ir visus 
brolius, kurie su juo atvyko. 
Vėliau, atėjus laikui valgyti, 
netrūko nieko tinkančio tokiai 
progai. Jie gerai priėmė savo 
svečius. Po to, kai jie pavalgė 
ir kurį laiką pasėdėjo prie stalo, 
karalius padėkojo Livonijos 
magistrui, pas jį atvykusiam. 
Kai magistras išklausė kara
liaus žodžių, jis maloniai pra
bilo, kreipdamasis į Min
daugą, Lietuvių karalių: 'Jei 
tu tapsi krikščioniu, aš tau 
suteiksiu didelę garbę. Aš tau 
išrūpinsiu karūną, nebent nu
mirčiau'." 

Ši ištrauka iš eiliuotosios 
Livonijos kronikos aiškiai pa
rodo, kad jau ir tais laikais 
Livonijos ordino magistras 
laikė Mindaugą karaliumi, 
nors jis dar nebuvo gavęs ka
rūnos iš popiežiaus. Deja, pra
ėjus beveik aštuoniems šim
tams metų kai kurie mūsų 
istorikai ir šiaip rašeivos, nori 
būti šventesni už popiežių, 
pripažindami karaliais tik 
tuos, kurie gavo karūną iš 
popiežiaus, užmiršdami, kad 
yra imperatorių ir karalių, ne
gavusių karūnų iš popie
žiaus, bet viso kultūringo pa
saulio tokiais pripažįstamų. 
Tik pažvelkime į Japonijos ir 
Anglijos valdovus. 

Vėliau Lietuvos valdovas 
Vytenis Naujojoje Prūsijos 
kronikoje vadinamas karaliu
mi. Gediminas savo laiškuose 
rašydavo — „Gediminas, die
viškąja apvaizda lietuvių ir 
rusų karalius..." 1323 m. Ry
gos miesto taryba kreipiasi į 
Gediminą šiais žodžiais: 
„Šviesiajam valdovui viešpa
čiui Gediminui Dievo malone 
lietuvių ir rusų karaliui". 
Popiežius Jonas XXII 1324 m. 
birželio mėn. 1 dieną rašo: 
„Žymiajam ir kilniajam vyrui 
Gediminui, lietuvių ir dauge
lio rusų garsiam karaliui". 

Hermanas iš Vvartberge 
savo Livonijos kronikoje Kęs
tutį vadina karaliumi. Vie-

VALDOVŲ RŪMŲ ATSTATYMĄ PARĖMĖ 
LIETUVOS MUZIKŲ RĖMIMO FONDAS 

1812 metų įvykių minėjimo proga Lietuvos Nacionaliniame muziejuje pakartotinai atidaryta paroda 
„Napoleonas ir Lietuva". Joje, be radinių iš masinės kapavietės, eksponuojama daug dokumentinės medžiagos, 
liudijančios apie tuometinės inteligentijos viltis atkurti Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę. Nuotraukoje: Vilniaus 
katedroje skaitomas aktas apie Lietuvos „prijungimą" prie Varšuvos kunigaikštystės. 

Vytauto Didžiojo karo muziejaus nuotr. 

noje vietoje jis rašo:" „Tais 
pačiais (1375) metais tuojau 
po prūsų (Prūsijos kryžiuo
čių) Kęstutis, lietuvių kara
lius, su trimis savo brolio 
karaliaus Algirdo sūnumis..." 

1371 metais savo graikiš
kai rašytą laišką Konstan
tinopolio patriarchui Algirdas 
pradeda: „Nuo lietuvių kara
liaus Algirdo pasveikinimas 
patriarchui". 

Manau, kad nereikia įro
dinėti, jog Vytautas tikrai 
buvo karalius. Tas turėtų būti 
aišku ir nelabai istorijoje 
susigaudantiems. 

Suminėję ne vieno, bet 
daugelio Lietuvos valdovų 
naudotus karaliaus titulus, 
trumpam grįžkime prie Lie
tuvos valstybės pradžios. 
Prieš nagrinėdami šį klau
simą susitarkime dėl valsty
bės apibrėžimo. Yra dvi pa
grindinės teorijos, apibrė
žiančios valstybę — platesnė 
ir siauresnė. Platesnysis api
brėžimas numato, kad valsty
bė — tai sistema, savyje su
teikianti tr is elementus — 
tautą (gyventojus), teritoriją 
ir valdžią. Toliau naudosimės 
platesniąją teorija. 

Žinome, kad yra rašytinių 
šaltinių, nurodančių Lietuvos 
valstybės buvimą dar prieš 
Mindaugo laikus. Pirmą kar
tą Lietuvos vardas pamini
mas Saksonijos kronikose 
1009 metais, ryšium, su šv. 
Brunono nužudymu. Wiber-
tas aprašo karaliaus Netime-
ro valdomą kelių hierarchinių 
sluoksnių valstybę. Pagal Wi-
bertą, šv. Brunoną nužudė 
„šios žemės kunigaikštis" 
(dux illius terrae), kuris buvo 
pavaldus Netimerui, kurį jis 

• tituluoja karaliumi (rex). 

Karaliaus ir jam pavaldžių 
kunigaikščių buvimas patvir
tina, kad jau tuo laiku Lietu
va turėjo valstybės struktūrą. 

Henriko Latvio Livonijos 
kronika ne kartą, jau nuo 
1185 metų, mini susidūrimus 
su lietuviais, jų galinga ka
riuomene. Iš tų aprašymų ga
lime spręsti, kad tada buvo 
visi trys. valstybės buvimui pa
tvirtinti reikalingi elementai. 

Kitas, rašytiniais šalti
niais patvirtintas valstybės 
buvimo faktas — tai 1219 me
tais, 21 įvairių Lietuvos sričių 
valdovo, įskaitant ir Min
daugą, pasirašyta taikos 
sutartis su Volinija. 

Pažvelgę į archeologinius 
duomenis pamatysime, kad 
kai kurie istorikai nedaro 
skirtumo tarp baltų ir lietu
vių, ir jau Tacito aprašymuose 
(55 —120 AD) randame vals
tybės buvimo elementų. 
Vincas Liulevičius mano, kad 
jau 9 šimtmetyje po Kristaus 
gimimo Lietuva turėjo valsty
binius požymius ir beveik 
neabejoja jos buvimu šeštame 
šimtmetyje po Kristaus. 

Kai kurie istorikai mano. 
kad medžiotojų gentys, tu
rėjusios pradinę politinę san
tvarką, egzistavo dar prieš le
dynų amžius. Apie 11,800 me
tų prieš Kristų jos atsikraustė 
į Lietuvą ir ten sukūrė va-
dystės (tai pereinamoji poli
tinė organizacija tarp genties 
ir valstybės) santvarką, pa
našią į valstybės. Apie 9300 

metus prieš Kristų teritorijos, 
kuriose medžiotojų gentys kla
jojo, pradėjo mažėti. Vis dau
giau įsigalėjo žemdirbystė. 
Genčių politinės organizacijos 
ištakos atsiranda apie 3600 
—2600 m. prieš Kristų, o su
tvirtintos gyvenvietės pasiro
do apie 1300 metus prieš Kris
tų. Savaime suprantama, kad 
laikotarpį tarp 11800 (prieš 
Kristų) — 100 m. po Kristaus 
dar reikės daug tyrinėti, kol 
bus nustatyta Lietuvos valsty
bės įkūrimo data. 

Tačiau galime teigti, kad 
Lietuvos karalystė buvo nuo 
1009 iki 1918 metų, kada 
savo posėdyje (1917.XII.7) 
Lietuvos taryba užprotokolavo 
šią savo nuomonę: „Palik
dama galutinį to klausimo 
sprendimą Steigiamajam Lie
tuvos Seimui, Lietuvos Taryba 
mano, jog dabartinėje padė
tyje ir dabartinėmis aplinky
bėmis būsimajai Lietuvos 
Valstybei tinka konstitucinė 
paveldimoji monarchija, bū
tent karalija, valdoma demo
kratiškai parlamentiniu būdu, 
su katalikų dinastu". 

Žinoma, šią Lietuvos ta
rybos nuomonę diktavo tuo 
metu susidėsčiusios aplinky
bės — ieškota Vokietijos pri
pažinimo. Turime pastebėti, 
kad Lietuvos taryba apsi
draudė, protokolan įtrauk
dama ..dabartinėje padėtyje" 
ir „dabart inėmis aplinky
bėmis". 

P. Algis Raulinaitis 

LIETUVOS ĮMONĖS ATSILIKUSIOS 

;>es .iikšteje. Prancūzų kariuomenes traukintasis 1812 m 
Lietuvos Nacionalinio muziejaus nuotr 

Kol kas daugelis Lietuvos 
įmonių išsivysčiusių valstybių 
rinkose gali konkuruoti tik dėl 
pigesnės darbo jėgos, tačiau 
technologinis atsilikimas nuo 
Vakarų tebėra didžiulis. Kaip 
pereitą mėnesį skelbė interne
te leidinys „Euroverslo nau
jienos", Europos Sąjungoje 
naujų ir sparčiai atnaujinamų 
technologijų dėka, darbo našu
mas kasmet ūgteli 10-15 pro
centų, tuo tarpu Lietuvoje vos 
5—7 procentus. Tik kelios Lie
tuvos įmonės, tokios kaip Vil
niaus „Vingis", Panevėžio „Ek
ranas", „Rokiško sūris" šiandien 
yra konkurencingos tarptau
tinėse rinkose, kitos daugiau
sia laikosi dėl to, kad savo dar
buotojams moka nedidelį, lygi
nant su Vakarais, darbo už
mokestį. 

Vienas iš kelių šiai proble
mai spręsti yra vadinamųjų 
konkurencingumo centrų stei
gimas. Tokių centrų esama 
jau ir kai kuriose kandidatėse, 
pavyzdžiui, Vengrijoje ar Slo
vakijoje. Tarp kitko. Europoje 
yra susikūrusi tokių konku
rencingumo centrų sąjunga su 
būstine Briuselyje, kuri atlie
ka savo narių lobistės vaid

menį Europos Sąjungos insti
tucijose. 

Dabar Lietuvos pramoni
ninkų konfederacija ruošiasi 
konkurencingumo centrą įsteigti 
ir Lietuvoje. Ką toks centras 
veiks, klausė LE radijas Pra
monininkų konfederacijos 
Ekonomikos ir finansų depar
tamento vadovą Andrių Niki
tiną: „Konkurencingumo cen
tras yra institucija, kurios pa
grindinė veikra būtų nustatyti 
įmonių konkurencingumo ly
gį, lyginant su kitomis Euro
pos įmonėmis. Ir ta pati funk
cija leistų įsisavinti struktū
rinius fondus. Antra vertus, ir 
pačiai įmonei būtų įdomu 
pasižiūrėti, kokioje pozicijoje 
ji stovi, palyginus su panašia 
veikla užsiiminėjančiom įmonėm". 

Be abejo, šiuo atveju ly-
giuojamasi į europinį lygį, t.y. 
į tokį lygį, kuris leistų įmonei 
konkuruoti ES rinkoje, pridū
rė Andrius Nikitinas ir tęsė: 
..Konkurencingumo centras ly
gina tos vienos įmonės rodik
lius su panašia veikla užsiimi-
nėjandų kitų įmonių rodikliais ir 
nustato silpnąsias puses. Vė
liau, aišku, konkurencingumo 
centras formuoja verslo planą. 

Jau dvyliktus metus sėk
mingai veikiantis Lietuvos 
muzikų rėmimo fondas pa
rėmė Lietuvos valdovų rūmų 
atstatymą. 2003 m. gegužės 21 
d. fondas paaukojo 1000 litų. 

Gegužės 28 dieną Stasio 
Vainiūno namų veiklos pen
kerių metų jubiliejaus proga 
vykusios šventės metu Lie
tuvos muzikų rėmimo fondo 
direktorei Liucijai Stulgienei 
buvo įteiktas Lietuvos valdovų 
rūmų Statytojo diplomas. 

Prieš metus užsimezgusi 
Lietuvos muzikų rėmimo ir 
Valdovų rūmų paramos fondų 
draugystė leido dar plates
niam visuomenės ratui suži
noti apie istorinių rūmų atsta
tymą sostinėje. 

Praėjusiais metais, minint 
Karaliaus Mindaugo karūna
vimo dieną, liepos 6-ąją, Lie
tuvos muzikų rėmimo fondui 
buvo įteiktas dr. Juozo Ka

zicko apdovanojimas už tvirtą 
ir sistemingą idėjos apie Val
dovų rūmus skleidimą. Lietu
vos muzikų rėmimo fondo orga
nizuojamuose renginiuose nuola
tos pateikiama informacija apie 
Valdovų rūmus, jų atstatymo 
darbus ir ateities planus. 

Vilniaus Žemutinėje pilyje 
esantys Lietuvos valdovų rū
mai apie keturis šimtmečius 
buvo Lietuvos Didžiosios Ku
nigaikštystės kultūrinis cen
tras. Čia veikė pirmasis Lie
tuvos muzikinis teatras, o 
1636 m. rūmuose buvo paro
dyta pirmoji opera. 

Lietuvos valdovų rūmų 
atstatymo darbai oficialiai 
buvo pradėti 2002 m. pa
vasarį. Šį istorinį atstatymą 
finansuoja valstybė. Priva
čioms lėšoms kaupti įsteigtas 
Valdovų rūmų paramos fondas. 

Valdovų rūmų paramos 
fondo informacija 

MINTYS APIE SIMPOZIUMĄ... 
Atkelta iš 3 psl. 

Gal išties reiktų atsisakyti 
simpoziumus lydinčios, mažai 
produktyvios intelektualinės 
butaforijos? Ir vienai, ir kitai 
pusei gal reiktų imtis pras-
mingesnio, labiau apmąstyto, 
labiau visus mus vienijančio, 
didesnę išlikimo ir produk
tyvumo galimybę lietuvių tau
tai teikiančio darbo? 

Na, o jeigu tai priimtina, ir 
priimtina abejoms pusėms, 
pirmuoju svarbiausiu žings
niu turėtų būti specialios 
įstaigos prie Vyriausybės (ar 
Prezidentūros. Seimo) įsteigi
mas Lietuvos ryšiams su išei

vija palaikymui ir plėtojimui. 
Tai ji, tokia įstaiga turėtų 
imtis tų darbų, apie kuriuos 
aš tik krašteliu užsiminiau. Da
bartinis išeivijos reikalų tvar
kymas Lietuvos tautinių ma
žumų departamente aiškiai yra 
nevisavertis ir — sakyčiau — net
gi mus, lietuvius, žeminantis. 

Šiuos savo apmąstymus 
užbaigsiu visa V. Kudirkos — 
mūsų himno fraze — „Vardan 
tos Lietuvos vienybė težydi". 

Prof. habil. 
dr. Romualdas Grigas 

Lietuvių pilietinių 
organizacijų Forumo 
garbės pirmininkas 

Manęs nebūtų... 

Jei aš po savo kojom nebejausčiau 
Senolių kūlgrindų, gilių, — 
Manęs nebūtų! 

Jei nebejausčiau šilimos Amžinosios Ugnies 
Nuo senovės šventųjų aukurų, — 
Manęs nebūtų! 

Jei nematyčiau pakelėse 
Nuliūdusio, erškėčiais vainikuoto Dievo, — 
Manęs nebūtų 

Vytautas Alantas 

PADĖKA 

Laiko tėkmė daug ką nusineša užmarštin, tačiau 
Vytautas Alantas tebėra gyvas mūsų širdyse. Mano ilgo 
gyvenimo draugas — brangus vyras, mano sūnų myli
mas tėvas ir vaikaitės Lauros numylėtas senelis, 
amžinai išliks su mumis. 

Esame nuoširdžiai dėkingi Lietuvių Tautinės sąjun
gos Čikagos skyriaus valdybai, ypač jos pirmininkei 
mielai Matildai Marcinkienei, kurios pastangomis 
buvo suruoštas gražus Vytauto Alanto šimtojo gimta
dienio paminėjimas. 

Dėkojame inžinieriui Pilypui Naručiui už pras
mingas mintis prisimenant Alantą statantį tautines 
gaires mūsų Tėvynei ir mūsų Tautai. 

Ačiū mielam Vytauto seserėnui kun. dr. Kęstučiui 
Trimakui, kuris visada prisimena savo dėdę su meile, 
pagarba ir gražiais įvertinimais. 

Nuoširdi padėka rašytojai-poetei Eglei Juodval-
kei už skaitymą Alanto raštų minėjimo metu ir už 
išsamią apžvalgą jo kūrybos spaudoje. 

Irena Alantienė 
sūnus Algis su dukra Laura ir 

sūnus Ginas 

kaip pagerinti tos įmonės si
tuaciją. Kada jau būna tas 
verslo planas, kreipiamasi pa
ramos, kad ta įmonė būtų pa
statyta ant kojų ir atitiktų eu
ropinį lygį". 

Taigi visos Lietuvos priva
čios ir pelno siekiančios Įmo
nės yra potencialios būsimojo 
Konkurencingumo centro klien
tės, ypač tos, kurios baiminasi, 
ar išsilaikys vieningoje Euro
pos Sąjungos rinkoje. Tačiau 
tai labai brangus projektas, 
todėl'kyla klausimas, kas tokį 
centrą išlaikys. Čia galimi keli 
variantai ir teks spręsti, kokį 
pasirinkti. 

„Tarkime, Slovakijos kon
kurencingumo centras, turin

tis 15 darbuotojų, yra grynai 
privatus, užsidirbantis pats 
sau lėšų ir iš paslaugų, kurias 
teikia Slovakijos įmonėms, — 
LE radijui teigė Sigitas Bra
žinskas, Lietuvos ekonominės 
plėtros agentūros eksporto de
partamento direktorius. Taip 
pat ir Airijos Konkurencin
gumo centras išsilaiko vien iš 
klientų mokesčių už suteiktas 
paslaugas. 

Tačiau Lietuvoje tikimasi, 
kad Konkurencingumo centro 
steigimą parems Vyriausybė 
ir Europos Sąjunga. 

Rimgaudas Geleževitius 
Laisvosios Europos radijui ir 

.Draugui" i5 Vilniaus 



Lie tuvos s to j imas į NATO nekel ia grėsmės Rusijai 
Atke l t a iš 1 ps l . 

Vilniaus oro uoste jis žurna
listams teigė, kad ankstesnės 
kadencijos Seimo priimtas įs
tatymas dėl SSRS okupacijos 
padarytos žalos atlyginimo „ne

prisideda prie pozityvių santy
kių plėtojimo", bet jo sustabdy
mas yra Lietuvos vidaus reika
las. 

S. Mironov savo kalboje Sei
me pripažino, jog Rusijos ir Lie

tuvos santykiuose būta „dra
matiškų momentų", tačiau ragi
no „neužsidaryti viename isto
rijos laikotarpyje", bet žiūrėti į 
ateitį siekiant abiejų valstybių 
gerovės. 

Viln iaus senamies ty je — nauj i archeologiniai r a d i n i a i 
vusios „Vaikų pasaulio" parduo- vietoje, 
tuvės surastos numeruotos ply
tos su unikaliu užrašu „Dom 
Jahiely" (Jogailos namas). Pa
sak G. Vaitkevičiaus, tokių ply
tų analogų archeologai niekur 
nebuvo mate, tik vėliau atsito
kėję surado 1938 m. Katedros 
aikštėje vykdytų kasinėjimų 
metu rastas plytas su tokiu pat 
užrašu. Siekiant išsiaiškinti šių 
plytų kilmę ir amžių, bus at
liekama daktiloskopija, mat ant 
plytų yra išlikę jų gamintojų 
pirštų atspaudai. 

Archeologai keltuvo į Gedi
mino kalną statybos vietoje ra
do žalvarinę plokštelę, kuri, 
kaip manoma, gali būti 15-taja-
me amžiuje gyvenusių pirklių 
ženklas. 

V. Urbonavičius tvirtino, jog 
ši lentelė su rašmenimis — vie
nas įdomiausių radinių šioje 

A tke l t a i š 1 ps l . 
priemiesčio teritorijoje, tarp Šv. 
Jurgio bažnyčios ir Kongresų 
rūmų. Šis priemiestis sunyko 
17-tojo ir 18-tojo amžių sandū
roje, karų su Rusija ir Švedija 
bei maro metu. Archeologų ra
diniai liudija, kad čia liedin-
tiems šaunamiesiems ginklams 
buvo naudojama ne Lietuvoje 
iškasta daug fosforo turinti ža
liava, o atgabenta iš Vakarų ir 
Vidurio Europos valstybių, ku
rioje fosforo buvo iki dešimties 
kartų mažiau. 

Be to, archeologai išsiaiški
no, kad j au 16-tame amžiuje 
liejyklose pačių kalvių buvo va
giama kokybiškesnė ginklams 
naudota žaliava — kasinėjimų 
metu ginklams liedinti naudotų 
užsieninių lydinių gabalų buvo 
rasta toli už tuometinio liejyklos 
priemiesčio ribų. 

Kita staigmena — netoli bu-

Archeologai spėjo, kad ant 
lentelės išraižyti lotyniški bei 
kitokie simboliai, kurių reikš
mės nežinojo. 

Istorijos instituto miestų ty
rimo skyriuje apsilankęs istori
jos profesorius Steve Rowell 
atpažino, jog lentelėje esantis 
tekstas parašytas senovės raštu 
— kirilica. 

S. Rowell sakė, jog ši lentelė 
galėjo būti 15-16 amžiuje gyve
nusių, su Gdansku susijusių 
pirklių nuosavybės ženklas. Ta
čiau ant plokštelės esančio įrašo 
perskaityti kol kas nepavyko. 
Pasak S. Rowell, kai kurie ant 
radinio esantys ženklai buvo 
naudojami 15 amžiaus rankraš
čiuose. 

Archeologinius radinius ke
tinama perduoti Lietuvos na
cionaliniam muziejui. 

Į Rase in ių mies tą įvestos pap i ldomos policijos pajėgos 
į užsienį išvykusį vidaus reikalų 
ministrą Virgilijų Bulovą pava
duojantis sveikatos apsaugos 
ministras Juozas Olekas paves 
policijos vadovybei atlikti tarny
binį patikrinimą dėl Raseinių 
rajono policijos komisariato 
veiklos. 

Iki darbo Prezidentūroje 
Raseiniuose gyvenęs prezidento 
patarėjas Remigijus Ačas sakė. 
jog apie susidariusią situaciją 
prezidentą jis informavęs prieš 
t r is dienas. „Prezidentas pa
prašė viceministro nedelsiant 
spręsti Raseinių rajono vyriau
siojo komisaro tolimesnį liki-

Atke l t a i š 1 psl . 
Policija tiria ir šį savivalės 

faktą. 
Sudėt inga kriminogeninė 

situacija Raseiniuose pakorega
vo prezidento Rolando Pakso ir 
generalinio prokuroro Antano 
Klimavičiaus susitikimo temas. 
Į pokalbį ketvirtadienį Prezi
dentūroje taip pat buvo pakvies
tas vidaus reikalų viceministras 
Evaldas Gustas. Po susitikimo 
E. Gustas sakė, kad prezidentas 
pokalbio metu „iškėlė persona
linės rajono policijos vadovybės 
atsakomybės klausimus". Vice
ministras taip pat pranešė, kad 

mą~, sakė R. Ačas. Paklaustas, 
ar tai reiškia, kad vyriausiasis 
komisaras neteks darbo, R. 
Ačas sakė negalintis pasakyti, 
kaip viceministras supratęs šį 
prezidento pavedimą. 

Anksčiau verslininku buvęs 
R. Ačas teigė, kad jam pačiam 
neteko susidurti su tokiomis 
problemomis, su kuriomis šiuo 
metu kovoja dabar jau buvę jo 
kolegos verslininkai, tačiau pa
tarėjas pripažino, jog seniai ži
nojęs apie padėtį mieste. „Ši si
tuacija nesusidarė per savaitę 
ar per mėnesį, ji susidarė labai 
seniai", sakė R. Ačas. , 

Atke l t a i š 1 psl . 
Seimas nusprendė leisti 

parlamentarams dalyvauti pir
muosiuose savivaldybių tarybų 
posėdžiuose. 

Išnagrinėjęs Vilniaus apy
gardos administracinio teismą 
kreipimąsi, KT praėjusią savai
tę paskelbė, kad Savivaldybių 
tarybų rinkimų įstatymo patai
sos, leidusios parlamentarams 
dalyvauti pirmajame po išrinki
mo savivaldybės tarybos posė
dyje, prieštarauja Konstitucijai. 

Pirmajame sostinės savival
dybės tarybos posėdyje ir Vil-

Ats i s ta tyd ino Vilniaus m e r a s Gediminas Pavirž is 
niaus mero rinkimuose dalyva- Ši koalicija nurungė anks-
vo par lamentara i Vladimiras tesnio mero liberalo Artūro Zuo-
Orechovas, Vasilijus Fiodorovas kO rėmėjus. Dabar abiejų besi-
ir Eduardas Šablinskas. 

G. Paviržį į merus pasiūlė 
pirmojo tarybos posėdžio išva
karėse susibūrusi penkių parti
jų koalicija. 

Šiai koalicijai priklauso po 6 
įgaliojimus turinčios Lietuvos 
lenkų rinkimų akcija (LLRA), 
Lietuvos socialdemokratų parti
ja, Liberalų demokratų partija, 
Lietuvos rusų sąjunga ir 3 įga
liojimus turinti Naujoji sąjunga 
(socialliberalai). 

priešinančių pusių jėgos 51 na
rio Vilniaus miesto taryboje yra 
apylygės. 

Ketvirtadienį G. Paviržis 
sakė, kad į merus jis buvo iš
rinktas teisėtai, pagal įstaty
mus. , ,0 jei įstatymas ydingas, 
tai čia par lamentarus reikia 
barti, o ne Paviržį", pabrėžė me
ro postą palikęs politikas. 

Numatoma, kad nauji mero 
rinkimai vyks kitą savaitę. 

Kar ia i į vasa ros s tovyklas pakvies dešimtis tūks tančių va ikų 
Atke l ta i š 1 ps l . 

projektą „Šaunuolis" čia po
ilsiaus apie 600 jaunųjų vil
niečių iš daugiavaikių ir socia
liai remtinų šeimų. Vaikus į sto
vyklas atr inks Vilniaus miesto 
savivaldybė. 

Visą vasarą stovyklos vai
kams bus organizuojamos ir ki

tuose kariuomenės padaliniuo
se. 

Vasaros stovyklose vaikai ir 
paaugliai dalyvaus sportinėse 
varžybose, susipažins su karių 
ginkluote ir karine technika, 
diskutuos sveikos mitybos bei 
sveiko gyvenimo būdo temomis. 
Taip pat planuojamos pa

žintinės ekskursijos, vakaronės, 
diskotekos. 

Stovyklose su vaikais bend
raus kariniai instruktoriai, pe
dagogai, socialiniai darbuotojai. 

Pasak Krašto apsaugos mi
nisterijos, vaikai stovyklose bus 
maitinami kareiviškai — ska
niai, sočiai ir sveikai. 

•

Trumpai apie viską 
<Naurioj»nti* „Lietuvos ryto" I.R\ ,.U**t«voj> Simu" 'L?,t. „Respublikos" (R 
..Kauno cnenos"(KDi. „Klaipėdos" (K) ..Vaistytos fantų" .VZ. dienraščių, BNS 
ir Eltos informacijomis) 

šiluma brangsta 10 procentų, o 
sąžiningi mokesčių mokėtojai 
moka svetimas skolas. 

(LŽ-Elta) 

* Va l s tybės po l i t ikus pr i 
b loškė t e i s ė s a u g i n i n k ų keti
nimas atiduoti Latvijai buvusį 
Rygos milicijos ypatingojo būrio 
OMON milicininką 34 metų 
Igor Gorban. Vienintelis gyvas 
žudynių liudininkas Tomas Šer
nas atpažino omonininką kaip 
vieną Lietuvos pareigūnų žu
dikų Medininkuose. (R-Elta) 

* S u ž i n o j ę ap i e k r a š t o 
a p s a u g o s m i n i s t r o Lino Lin
kevičiaus vaišes Klaipėdoje, 
etikos sargai jį pasmerkė. ..Esu 
įsitikinęs, kad toks ministro el
gesys yra neetiškas. Mums dar 
toloka iki Europos, kur tokie da
lykai netoleruojami, bet tikiuo
si, kad greitai ir mūsų valdi
ninkai liausis pietavę ir kitus 
vaišinę už valstybės pinigus 
Niekas nedraudžia pietauti, bet 
už pietus būtina mokėti iš savo 
kišenės. Juk ministras ir jo sve
čiai gauna algą", sakė Seimn 
Etikos ir procedūrų komisijos 

A f A 
ROMUALDUI BURNEIKIUI 

mirus, reiškiame nuoširdžiausią užuojautą jo 
žmonai GRAŽINAI ir visai jo šeimai. Kartu liū
dime. 

Leokadija Brazdienė 
Konstancija, Saulius ir Antanas Brazdžiai 

Rasa Rutkauskaitė 
Aurelijus 
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Bukime pažįstami! 
Neseniai atvažiavusiems, norintiems skaityti DRAUGĄ, 
siusime jį 1 mėn. nemokamai. Praneškite savo pavarde, 
vardą, adresą ir telefono numerį raštu (DRAUGAS. 4545 
W. 63 St., Chicago, IL 60629) arba telefonu 773-585-9500. 
Būkime pažįstami! (JAV) 

vardas, pavardė 

adresas 

miestas, valstija, zip 

telefono numeris 

SIŪLO IŠNUOMOTI SLAUGOS PASLAUGOS 

Woodridge išnuomojami 1-2 
mieg., naujai suremontuoti butai. 
1 mieg. - $645:2 mieg. - $729 - S758 

Tel. 630-910-0644. Janą. 

Gražiame ir ramiame Tinley 
parko rajone priimame gyventi 

žmogų su maitinimu, priežiūra ir 
slauga. Atskiras kambarys, geros 

sąlygos, rūpestinga priežiūra. Žema 
kaina. Norint, galime nuvežti į 
bažnvči.į. pas daktarus ar kitur. 

Skambinti tel. 708-429-5431; mob. 
773-718-7399. Raimonda. 

PASLAUGOS 

A & S 24 HRS, 7 DAYS 
773631-1833 
312-371-1837 

FREE ESTIMATE 
Apšildymo ir šaldymo sistemų 
visapusiškas aptarnavimas ir 

instaliacija 
Vandens šildytuvai 
Kaminai, 
Gariniai boileriai 
Centrinė šaldymo sistema 

STATE FARM INSURANCE 
ALTOMOBB J Q NAVIl̂  SVFJKATOS 

IR GYVYBĖS DRŪTUMAS. 
Aaentas Frank Zapolis ir Of'f. Mgr. 

Auksė S. Kane kalba lietuviškai'. 
FRANK ZAPOLIS 

3208 1/2 \Vest 95th Street 
Tel. 708-424-8654:773-581-8654 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 
SIŪLO DARBA 

R e i k a l i n g a s v a i r u o t o j a s . 

turintis CDL ir žalią kortą, 
reisams į vakarus. 

Tel. 630-532-9650. 

Wanted. Janitor to clean halls. cut 
grass. shove! snow & other tasks. 

Call 773-581-7883. 
Handy man wanted. To do plum-
bina. carpentrv and other interior & 
extenor repairs. Call 773-581-7897 

P r o - T e a m 

Bus.: 708-361-0800 
V ore YfcA 77*854-7820 
Fax:708-361-9618 
E-mail: 
d.i.mayer@worldnet.att.net 
DANA ŠČERBAITĖ MAYER 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

pirmininkas Algimantas Sala
makinas. Trečiadienį Klaipėdo
je apsilankęs ministras restora
ne surengė sočias vaišes, kurios 
kainavo apie 1.500 litų.(K-Elta) 

* Rusi ja i r naftos bend
rovė „LUKoil" nepaiso Lietu
vos ir pasaulio organizacijų pra
šymų informuoti apie planuoja
mo statyti naftos telkinio pavo
jingumą aplinkai. „LUKoil" pa
tvirtino ketinimus metų pabai
goje pradėti naftos gavybą šalia 
Kuršių nerijos. Aplinkos minis
terijos tikinimu, Lietuva daro 
viską, kad telkinio statyba ne
prasidėtų, kol valstybė negaus 
jo ekologinės ekspertizės duo
menų. Tačiau kol kas net neži
noma, ar darbai juroje jau pra
sidėjo. (KD-Elta) 

* Net ir p a s i b a i g u s šildy
m o sezonui , centralizuotos ši
lumos tiekimo įmonės nepajėgia 
išspręsti skolingų vartotojų 
problemos Dėl vartotojų skolų 

DĖMESIO! DĖMESIO! 
Neseniai atvykote, ieškote 

darbo ar buto, tačiau 
skelbtis laikraštyje bran
giai kainuoja? Ne bėda. 
DRAUGAS jūsų skelbimą 
išspausdins nemokamai. 

Tereikia paskambinti te l . 
773-585-9500 ar užsukti į 

DRAUGO administracija 
adresu 4545 W. 63 St., 

Chicago IL 60629. 

GREIT PARDUODA 

m —— Landmark___ 
"** properties gšĮ 

Bus. 773-229-8761 
Res. 708-425-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-314-4330 

RIMAS STANKUS 
• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant 
paskolą 
• Pensininkams nuolaida 

PARDUODA 

dfinortgage YvtH.S K e b l v S 
Locm ConsuJto 

- Namu firssrssvimas v*soj AmmfcGĮ 
l J M p M M M M s;%t£>S 

- Gresiąs ir to&uias patarnavimas 
- Skambinki man šiar<i*efv 

Nemokamai (888)733-9070 
vytas.keb1ys@citigroup.Gorn 

Parduodamas namas Highland. IN . 
netoli Čikacov 3 mieg.. parketas. 2 
tualetai, vonia, dušas, gyvenamasis. 
valgomasis. ..basement". 2 mašinų 

garažas, sodas, daržas. Netoli mokykla. 
parkas, parduotuvės. Labai patogi 

vieta Tel. 219-923-3824. 

Tai - Jūsų laikraštis 
n*". *o»iD m o t i 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
MUTUAL FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOClATtON OF CHICAGO 

2212 Wcst Ccrmak Road. CkngP , IL 69606 
(773) g47-?74? 

Stcphen M Oksas, Prcfidcm 
Paiarnaujttm Čikaga* ir Apylinkių Lieiui-iams liaučiau kaip 95 Metus. 

, * • ; 

Su dideliu liūdesiu p ranešame, kad 2003 m. birželio 
2 d., Garden City, Michigan, mi rė mūsų mylima žmona, 
mamytė , močiutė, uošvienė 

Af A 
BIRUTA ERGLIS 
LEONAVIČIENĖ 

Gyveno Dearborn Heights, Michigan. Gimė 1926 m. 
gegužės 21 d., Latvijoj. Į JAV atvyko 1950 m. 

Giliame liūdesyje liko: vyras Jonas, dukra Silvija ir 
žen tas Amelio Fabbri, vaikaitė Alexandra, dukra Vikto
rija ir žentas dr. David Kowal, dukra Laura Leona
vičius Hicks; sūnus Robertas Leonavičius, marti San
d r a ir vaikaitis Christopher. 

Po gedulingų šv. Mišių birželio 5 d. Dievo Apvaizdos 
bažnyčioj, velionė buvo palaidota Grand Lawn kapinėse 
Detroi te . 

N u l i ū d u s i š e i m a 

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

A t A 
inž. VYTAUTUI STAŠKUI 

mirus Floridoje, nuoširdžią užuojautą reiškiame 
jo žmonai JONEI, broliui inž. VLADUI, sūnėnui 
inž. JONUI STANKŪNUI su žmona GIEDRE ir 
jų vaikams DARIUI, NIDAI, ir RYTUI, visiems 
giminėms ir artimiesiems Amerikoje ir Lietu
voje. 

Aldona ir Klaus Pintsch 
Matas Pintsch 

Monika ir Brian Matthevos 

Mielam Lietuvos Vaikų Vilties savanoriui 

A t A 
ROMUALDUI BURNEIKIUI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo žmonai 
GRAŽINAI ir visiems artimiesiems. 

Lietuvos Vaikų Vilties komitetas: 
Gražina Liautaud 
Birutė Jasaitienė 

Aldona Šmulkštienė 
Antanas Valavičius 

Marija Kriaučiūnienė 
Dana Kaunienė 

Jūratė Budrienė 

Mylimai 
A t A 

SESERIAI 

Lietuvoje mirus, ELZEI INDRIŪNIENEI reiš
kiame nuoširdžią užuojautą. 

Melrose Parko ir apylinkės Lietuvių klubas 

PADĖKA 

Lietuvos Šv. Kazimiero Kongregacijos seserų vardu 
dėkojame už aukas Pažaislio Vienuolyno fondui (per 
įgaliotinį Algį Liepinaitį). Pažaislio vaizdajuostei aukojo: 

$120 Elytė ir Alfonsas Wait (Vaicekauskai). 
$100 Jadvyga Gruodienė (vyro a.a. Petro atminimui, dr. 

Vaclovas Šaulys, Just inas Šidlauskas. , dr. V. Dubinskas. 
$50 Angelą ir Juozas Leščinskai, Vida ir Šarūnas Rimai, 

A. ir V. Valavičiai, Indrė ir Donatas Tijūnėliai, dr. Meilutė 
Indreika-Biskis, ,Always With Flowers", Mary ir dr. K. Ja
blonskis. 

$30 Aldona Ješmantienė. 
$25 Regina Petrauskienė, Birutė Briedienė, Onutė ir Vy

tas Suopiai. 
$20 Stella ir Jonas Šiaučiūnai. 
$ 1 0 Marija Raišys. 
$100 Cicero Namų savininkų draugija (Per V. Motušio 

malonę). 
$50 Ann N. Pročkaila (Per V. Motušio malonę). 
Viso $1.155 
Aukas prašome siųsti ir an t čekio užrašyti: Pažaislis 

Fund — vaizdajuostei, c/o Sisters of St. Casimir, a non-
profit organization, 2601 W. Marąuet te Road, Chicago, IL 
60629-1817. 

> ' 

file:///Vest
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APYLLMKESEi 
KAI PIETINE ČIKAGOS DALIS 

PAKVIPS 
CEPELINAIS 

Šv. Kazimiero kongregacijos 
seserys maloniai visus kviečia 
dalyvauti šv. Mišiose ir 
pasimelsti, kad kongregacijos 
įsteigėja Motina Marija 
Kaupaitė būtų paskelbta pa
laimintąja. Mišios bus šį šeš
tadienį, birželio 7 d., 9:30 vai. 
ryte, seselių motiniškame 
name, 2601 West Marąuette 
Rd., Chicago. Mišias aukos 
kun. Anthony Markus. 

Kaip jau buvo pranešta, 
š.m. gegužės 28 d. mirė prel. 
Vytautas Balčiūnas. Velionio 
pageidavimu, jo a tminimui 
prašoma skirti piniginę auką 
Panevėžio vyskupijai paremti 
(tai buvo prel. V. Balčiūno 
vyskupija). Čekius rašyti ir 
aukas siųsti: Mrs. Nijolė Ma
želis, 842 S. Green Road #4, 
South Euclid, OH 44121. 

Ateitininkų šeimos šven
tė jau čia pat — birželio 8 d., 
sekmadienį. Mišios bus 9 vai. 
r. Palaimintojo Jurgio Ma
tulaičio misijos bažnyčioje, iš
kilmingas posėdis — 10:30 
vai. r. Pasaulio lietuvių cen
tre. Renkamės uniformuoti. 
Po posėdžio moksleiviai ateiti
ninkai atliks vaidinimą „Juo
zas". Visi ateitininkai kviečia
mi ir raginami dalyvauti. 

Lietuvos Vyčių Amerikos 
Vidurio vakarų apygardos su
sirinkimas bus šeštadienį, bir
želio 7 d., Šv. Kazimiero sese
lių motiniškame name, 2601 
W, Marąuette Rd. Vyčiai ren
kasi 9 vai. r. šv. Mišiom, ku
rios bus 9:30 vai. r. Šv. 
Kazimiero seselių koplyčioje. 
Po Mišių bus kavutė ir susi
rinkimas, vėliau — pietūs. 
Pietums vietas užsisakyti, 
skambinant Anelei Pocienei 
708-636-6837. Susirinkimą 
globoja Lietuvos Vyčių 112 
kuopa. Kviečiami dalyvauti 
visi vyčių kuopų nariai. 

Lietuviškoji visuomenė 
kviečiama praleisti malonią 
popietę gražioje gamtoje. Atei
tininkų namų ąžuolyne, Le-
mont, IL. Šį sekmadienį, bir
želio 8 d., nuo 12 vai. ten vyks 
Ateitininkų namų gegužinė. 
Bus geros, linksmos muzikos, 
skanaus maisto ir daug pažįs
tamų. Atvykite! 

Marąuette Park BALFo 5 
skyrius primena, kad sekma
dienį, birželio 8 d., po 10:30 
vai. r. Mišių, parapijos salėje 
visus kviečia pasivaišinti ce
pelinų pietumis. 

Birželio 15 d., sekmadienį 
po lietuviškų Mišių < 10:30 vai. 
r.), prie šalia Nekalto M. 
Marijos Prasidėjimo bažny
čios pastatyto lietuviško kry
žiaus fBrighton Parke) bus 
paminėti birželio 14 d. trėmi
mai. Visi kviečiami susirinkti 
ir pagerbti lietuvių tautos 
kančią. 

Moterų sąjungos #20 
kuopa birželio 8 d., sekmadie
nį, po 10:30 vai. ryto Mišių, 
Mergelės Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos salėje, 
Brighton Parke, ruošia cepe
linų pietus. Visi nuoširdžiai 
kviečiami atvykti ir pasivai
šinti. 

„Čiurlionio" galerijoje, 
Jaunimo centre, birželio 6 d., 
penktadienį, 7:30 vai. vakaro, 
atidaroma dailininko vitra-
žisto Mindaugo Vitkausko 
personaline paroda ..Kažkur 
Aukštai — kažkur kitur1". Pa
rodoje bus eksponuojami nau
jausi autoriaus vitražo, tapy
bos ir stiklo skulptūros kū
riniai. Pianis tas Ričardas 
Šokas atliks muzikinę dalį. 
Paroda veiks iki birželio 20 d. 

Maloniai visi kviečiami daly
vauti parodos atidaryme ir vė
liau ją aplankyti. 

Pora už poros į Vilnių! 
Taip pavadintas šokis, kurį 
parodys tautinis ansamblis 
„Grandis" koncerte šeštadie
nį, birželio 14 d., Pasaulio 
lietuvių centro, Lietuvių fondo 
salėje. Pabendravimas ir pa
sisvečiavimas 5:30 vai. vak., 
programos pradžia 6:30 vai. v. 
Vietas užsisakyti, skambinant 
Loretai Jucienei te. 708-478-8063 iki 
antradienio, birželio 10 d. 

Chicago Cultural Center 
(77 E. Randolph Str.) Renais-
sance Court Gallery penkta
dienį, birželio 13 d., tarp 5 ir 
7:30 vai. vak., atidaroma 
Algimanto Kezio foto paroda, 
pavadinta „Chicago — Archi-
tecturai Fragments" (Čikagos 
architektūros nuotrupos). 
Paroda tęsis iki liepos 27 d. 

„Židinio" pamaldos su šv. 
Mišių auka Sekminių iš
vakarėse, šeštadienį, birželio 
7 d., 4 vai. p.p., t. jėzuitų kop
lyčioje, prie Jaunimo centro, 
Čikagoje. Prašysime, kad 
Šviesos, Įkvėpimo ir Meilės 
Dvasia atnaujintų mus pa
čius, kurie susirinksime, taip 
pat Lietuvą, Bažnyčią ir visą 
pasaulį. Visi nuoširdžiai kvie
čiami. 

Birželio 15 d., sekmadie
nį, Tėvo diena. švė. M. Ma
rijos Gimimo parapijos baž
nyčioje 10:30 vai. r. Mišiose 
melsimės už visus gyvus ir mi
rusius tėvus. Po Mišių parapi
jos salėje bus pietūs ir progra
ma, kurioje dalyvaus akor
deonistas Vladas Saltonas ir 
Jūratė bei Rimas Grabliaus-
kai. Visi laukiami ir kvie
čiami. 

, Amžinas is Egiptas" — 
tai paroda Field Gamtos) 
muziejuje. Išvyką į šią parodą 
ruošia LB Lemonto apylinkės 
socialinių reikalų skyrius. 
Birželio 11 d., trečiadienį, au
tobusas išvyksta iš Pasaulio 
lietuvių centro 9 vai. ryte ir 
sugrįš apie 3 vai. popiet. Vie
tas užsisakyti telefonais: 
708-346-0756 arba 630-243-0791. 

Visus kviečiame į Gedulo 
ir Vilties dienos paminėjimą, 
kuris prasidės 10:30 vai. r. 
prie Partizanų motinos pa
minklo — bus padėtos gėlės ir 
giedamas Lietuvos himnas. 11 
vai. r. Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčioje 
bus specialios Mišios už žuvu
sius Sibiro tremtyje, o tuojau 
po Mišių (12 vai.), toje pačioje 
bažnyčioje vyks šiai dienai 
skirtas paminėjimas. Progra
mai vadovaus Jūrate Zubi-
nienė. Kalbą pasakys buvęs 
Sibiro tremtinys Augis Venc-
lauskas, giedos Laimute 
Stepaitiene. kanklininkių an
samblis ..Gabija" atliks kelis 
kūrinius. 

Lietuviai susitikę nepra
deda kalbos apie maistą, kaip 
kinai, sudūrę nosis, pirmiau
sia klausia: „Kaip tavo ryžiai 
auga?..." 

Bet susitikę maisto krau
tuvėje ar restorane apie cepe
linus bei virtinukus vis 
pravers šnekulį — kur ska
nesni jie auga. Arba pasidi
džiuos: mes, žemaičiai, tai su 
koldūnais kariaujam (atsiet, 
kas ir kur skanesnius paga
mina, kad burnoj ištirptų. Ak, 
tie aukštaičiai, patrakę su 
tais cepelinais, sakys suval
kietis), ryte ryja, kaip rajūnai. 
0 kai visos tarmės krūvon 
susiburkuoja, tai užgieda apie 
balfininkų išganingumą, kad 
rengia tokią didelę cepelinų 
puotą. Kokia laimė mums !... 
Kai laikas daužo kojas, nebe-
spėji dienų skaičiuoti, ir 
draugų pasikviesti, pasibi-
čiuliucti. O dabar vardines, 
gimtadienius, visokias sukak
tuves išdainuosime, miežių 
sunkos išgersime, smuiko gar
suose meilę išgyvensime... 

Trinkteli BALFo durys, 
neatsilieka ir parapijos salės 
durų rankenos su ore 
kabančiais balsais: ,Aleksas 
čia, Aleksas ten, ir būrys 

Penktadienį, birželio 13 
d., 7 v.v., Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje įvyks po-' 
kalbis apie Hatha Jogą, kurį 
praves technikos mokslų dak
taras Bronius Jančiukas. 
Hatha Joga - tai pratimų sis
tema, mokanti sveiko gyveni
mo būdo. Daugelį žmonių ši 
joga patraukia tuo, kad siūlo 
paprastus ir prieinamus 
būdus sustiprinti kūno svei
katą bei išlavinti lankstumą, 
taip pat padeda gražiai ir 
sveikai atrodyti. Pačiam dr. 
B. Jančiukui jogos pratybos 
suteikė didžiulį vidinį pa
sitenkinimą. Tuo galės įsitik
inti kiekvienas, nes paskaitos 
vedėjas demonstruos įvairius 
jogos pratimus, atsakys į 
klausimus. Kviečiami visi. 
Įėjimas nemokamas. Teirau
tis tel: 773-582-6500. Sigita. 

Weideno stovyklos (Vo
kietijoje) mokinių ir mokytojų 
„Saulėlydžio rasa" susitiki
mas ruošiamas Darbo dienos 
savaitgalį (rugpjūčio 30-rug-
sėjo 1 d.) Čikagoje. Apie daly
vavimą prašome pranešti 
Silvijai Baziliauskaitei Alek-
siūnienei tel. 708-246-3277; 
arba laiškų: Silvija Alek-siu-
nas , 8 Hawthorne Sąuare, 
Indian Head Park, IL 
605-4435; elaiškiu: silvi-
ja@att.net 

Lietuvių dailės muziejus 
Lemonte kviečia į Marijos 
Strasevičius piešinių ir tapy
bos parodos .Atvira išpažin
tis" atidarymą šį šeštadienį, 
birželio 7 d., tarp 6 ir 8 vai. 
vak. Paroda tęsis iki rug
pjūčio 31 d. 

balfininkų — moterų ir vyrų 
— visur skuba, kad Cepelinų 
tradicinis balius, suspindėtų, 
draugų ilgesys sušvytruotų. 

Sekmadienis, birželio 8— 
oji, Sekminių diena, kokia 
šventa, brangi, didelė šventė, 
kai tėviškėje berželiai lakštin
galom gieda ir Dangaus ange
lai trimituoja: junkimės ran
komis ir širdimis, visos gentys 
ir giminės — visa Lietuva, 
visas BALFas ir baltininkai. 

Sekminių Šventoji Dvasia 
1944 m. sujungė visas lab
daringas organizacijas, kad 
visi būtume vienas — vienas 
bendras Amerikos lietuvių 
fondas, kuris okupacijos me
tais vėrė koncentracijų ir ka
lėjimų duris, gelbėdamas lie
tuvius; kuris išvaikščiojo visus 
Sibiro ledynus, nešdamas 
maistą tremtiniams ir gaub
damas drabužiais nuo šalčio, 
skleisdamas žodį „bendras"; 
kuris nešė viltį! vargstan
tiems, kad laisvame pasaulyje 
gyveną lietuviai veikia visi 
kartu, susiklausydami — vie
ni kitus mylėdami „bendrai" 
— myli visą Lietuvą. 

Kai šį sekmadienį po Su
mos susirinks visa Čikagos 
Lietuva į BALFo cepelinų 
balių (kviečiame ir visų lab
daringų organizacijų vadovus 
bei veikėjus), kiek daug bus 
džiaugsmo ir juoko, kiek gra
žių kalbų, kalbelių, kiek daug 
virpės žodžių: „Kaip seniai 
tave mačiau", su apsikabini
mais, veidų susiglaudimais. 

O aš iš Kąsnių genties, ar 
dėl to, kad senoliai cepelinus 

rijo dideliais kąsniais, o gal 
dėl to, kad kartais kąsnelio 
burnoje neturėdavo (taip 
sprendė kalbininkai, kai pa
dėjo Kasnicko pavardę su
lietuvinti), gyvendamas toli 
ežero smėlynuose, ąžuolynuo
se, ir čia cepelinus kąsno-
damas, prašau — mylėkime 
BALFą, remkime mažesniais 
kąsneliais ar dideliais kąs
niais, už ką ir pasirašau gen
ties vardu — 

Vytautas Kąsnis 

Atsiųsta paminėti 

„DRAUGO" RĖMĖJAI 

„Draugas" džiaugiasi ir 
didžiuojasi, turėdamas savo 
skaitytojų kiekvienoje šios di
džiulės šalies valstijoje. Jie ne 
tik laiku atsilygina už prenu
meratą, bet, ją siųsdami, 
prideda ir auką „Draugo" lei
dybos išlaidoms sumažinti. 
Tokie geradariai yra ir šie 
mūsų skaitytojai: 

Vaclovas Kuzmickas iš 
Chesire, CT; 

Paulius Gylys, Olympia, 
WA; 

VYTAUTAS LANDSBERGIS 

„PUSBROLIS MOTIEJUS" 

„Pusbrolis Motiejus" -
Vytauto Landsbergio knyga 
apie Stasį Lozoraitį, sudaryta 
iš jo laiškų ir pasisakymų. 
Leidinyje nušviečiama diplo
mato Stasio Lozoraičio 1988 -
1994 m. veikla kuriant Lie
tuvos valstybę bei įtvirtinant 
ją tarptautinėje visuomenėje. 

„...Amerika praeityje tu
rėjo žmonių su didžių darbų 
svajone. Mes, lietuviai, dabar 
turime žmonių su vizija - Ry
tų Europos vizija, kur laisvos 
tautos galėtų taikiai gyventi 
kartu ir dirbti dėl geresnės ir 
turtingesnės ateities. Atėjo 
laikas Sovietų Sąjungai pas
merkti XX šimtmečio visiško 
dominavimo mąstyseną ir 
žvelgti į artėjantį XXI amžių, 
kai visas tarptautines proble
mas reikės spręsti ne jėga, o 
protu. Tai taip pat vienintelis 
kelias išvengti visiško komu
nizmo žlugimo katastrofiškų 
pasekmių". (Iš Stasio Lo
zoraičio liudijimo JAV Kong
resui 1989.10.19). 

Šią knygą galite įsigyti 

„Draugo" knygynėlyje. Kaina 
25 dol. Teirautis dėl šios ir 
kitų knygų galite telefonu: 
773-585-9500. 

V. Pulokienė 
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Zenonas Obelenis, Novel-
ty, OH; 

Vacius Lelis iš Sterling 
Heights, MI; 

Frances Brundza, Bloo-
mington, IN: 

Linas K Rimkus, Ellicott 
City, Md; 

Juozas Paulius, Water-
bury, CT; 

Igoris Itomlenskis. Cleve-
land, OH; 

Vytas Šarka iš Cashiers, 
NC; 

Alfredas C. Šaulys, 
Oceanside, CA; 

Paulina Mikšta, St. Pete 
Beach, FL; 

Stan Budrys, Racine, WI. 

Visiems kartu ir kiekvienam 
atskirai tariame ačiū! 

Šią vasarą „Draugas" 
švenčia 94 metų sukaktį. 
Kadangi mūsų skaitytojai — 
nepaisant, arti ar toli nuo Či
kagos jie gyvena, visuomet 
parodo savo dosnumą ir 
„Draugą" skaito, be abejonės, 
jis dar ilgai ilgai gyvuos. Ačiū 
šiems skaitytojams, atsiun
tusiems po 50 dol. auką: 

Algimantui Ošlapui, Old 
Greenvvich, CT; 

Vytautui Aukštinaičiui, 
Orland Park, IL; 

Kun. Jonui A Kuzinskui, 
Lemont, IL; 

Algiui Vedeckui; 
Liudui Kulniui, Sudbury, 

Ont., Canada; 
Emilijai Pakštienei, 

Chicago. IL; 
Tadui Bukaveckui, Chi

cago, IL. 

PAGERBTI KATALIKIŠKŲ 
MOKYKLŲ RĖMĖJAI 

Gegužės 23 d. Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijoje 
lankėsi Čikagos arkidiecezi-
jos kardinolas Francis Ge
orge ir daugiau kaip pusė 
šimto svečių iš arkidiecezijos 
bei jos vikariatų. Šio susitiki
mo metu buvo pagerbti kata
likiškų mokyklų rėmėjai, 
kurių aukų dėka dalis vaikų 
turi nuostabią galimybę 
mokytis, nepamiršdami Die
vo vardo. 

Pagrindinis renginys vy
ko parapijos mokyklos salėje. 
Čia ypatingos pagarbos su
laukė Švč. M. Marijos Gimi
mo mokyklos rėmėjas Jonas 
Beržanskas, be kurio įnašo 
grėsė mokyklos statuso 
pakeitimas. Svečiams mo
kyklos patalpas parodė 
mokyklos vedėja Donna 
Christian, o apie bažnyčią ir 
parapiją papasakojo kle
bonas kun. Jonas Kuzinskas. 

Belieka pasidžiaugti, kad 
iš gausaus katalikiškų mo
kyklų skaičiaus, kaip tik Švč. 
M. Marijos Gimimo (angį. 
vadinama Nativity Blessed 
Virgin Mary) mokykloje įvy
ko šis susitikimas. Tai reiš
kia, kad esame žinomi, o 

rėmėjų aukojami pinigai ir 
mūsų maldos bei pastangos 
mokyklos labui tikrai nėra 
užmirštos arba neįvertintos. 

Kun. Rimvydas 
Adomavičius 

Dienos išvyką autobusu į 
Empress Casino — Joliet, IL, 
ruošia vyresniųjų lietuvių 
centras birželio 13 d., penkta
dienį. Išvyksime nuo „Sekly
čios" 9 vai. r., sugrįšime apie 
1:30 vai. popiet. Daugiau in
formacijos galima gauti tel. 
773-476-2655. 

JONINIŲ 
PROGRAMA 

Birželio mėnesio 22 dieną, 
sekmadienį, nuostabioje miš
ko paunksnėje, Pioneer 
VVoods miške (107 St. ir % 
Ave.), vyks Joninių šventė ir 
pasilinksminimų gegužinė. 

Šventės programa 

I DALIS 

12:30 v.p.p. - Programą 
pradės Bronius Mūras. 

1 v.p.p. - Liturginė dalis -
misterija (kun. R. Adoma
vičius). 

1:30 v.p.p. - Vaikiškų 
kolektyvų programėlė f vad. L. 
Tautkuvienė ir D. Gedvilie
nė). 

Dail Marijos Strasovičnis kūryba 

JONINES 2003 

Visiems prekybininkams (ne maisto prekėmis), norin
tiems dalyvauti Joninių šventėje, birželio 22 d., sekmadienį, 
prašome siųsti prašymą, užpildant šią anketą: 

Pavardė, vardas 

Įmonės pavadinimas 

Dalyvių skaičius 

Prekių rūšys 

Parašas 

Data 

Sąlygos: 

* Joninių šventės data - 2003 metų birželio 22 diena 
* Joninių šventės vieta - Pioneer VVoods ( 107 St. ir % Ave.) 
* Joninių šventės laikas - 11 v.r. - 7 v. v. 
* Dalyviai privalo pasirūpinti prekybiniu stalu. įmonės 

pavadinimo užrašu ir priemonėmis, skirtomis 
asmeniniam patogumui 

* Kiekviena prekyvietė šventei pasibaigus turi būti su
tvarkyta 

* Už leidimą prekiauti sumokamas vienkartinis 50 dol. 
vertės mokestis 

* Šventės organizatoriai už prekių saugumą neatsako 
* Čekius siųsti adresu: 
* „Joninės 2003", 4545 W 63rd Street. Chicago. IL 60629 
* Teirautis galite telefonu: 773-585-9500. Vitalija 

Visi mielai kviečiami! 
Lietuvių kultūros asociacija„Joninė8" 

2:30 v.p.p. - Folkloro 
ansamblio „Gabija" pasirody
mas ( Vad. Genė Razumienė). 

3 v.p.p. - Lietuvių liau
dies ansamblio pasirodymas 
(Vad. Neringa Imšienė). 

3:30 v.p.p. - St. Jagminie-
nės vadovaujamos kaimo ka
pelos muzika ir dainos. « 

4v.v. - Jazz'o ansamblis. 

II DALIS 

4:20 v.v. - Audronė Sima-
nonytė 

4:40 v.v. - Ligita Bar-
niškis. 

5 v.v. - Gros ir dainuos 
Artūras Blažukas. 

5:20 v.v. - Arūno 
Augustaičio muzika ir dainos. 

5:40 v.v. - Linksmins du
etas „Kaukas". 

6 v.v. — Bendras ratelis, 
šokiai ir dainos (org. L. 
Tautkuvienė, G. Razumienė, 
N. Imšienė) 

6:30 v.v. - Šventę vai
nikuos kupolės sudeginimas. 

6:15 v.v. - Vakarą už
baigs Virginijaus Švabo 
muzika. 

Visi mielai kviečiami! 

SKELBIMAI 
• Amerikos Lietuvių radi
jas , vad. Anatolijus Siutas kiek
vieną sekmadieni 7 vai. r. per 
VVCF.V 14.50 AM. Tel. 773-S47-
4903, adresas: 4459 S l'rancisco. 
Chicago. 11.60632. (sk) 
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