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Prezidentas pradėjo konsultacijas su partijomis

Kur dabar pasuks Lietuva?
Vilnius, birželio 22 d. (BNS) —
Prezidentas Valdas Adamkus tik po
susitikimo su visų Seimo frakcijų atstovais paskelbs savo poziciją dėl būsimos koalicijos ir šalies premjero kan-

didatūros.
Tai ketvirtadienį po susitikimo
su šalies vadovu sakė konservatorių
vadovas Andrius Kubilius. Po jo prezidento kabinete apsilankė socialde

mokratų atstovai.
Pasak V. Adamkaus atstovės
spaudai, prezidento susitikimai su
frakcijomis bus pratęsti antradienį.
Ji vėliau pridūrė, kad preziden
tas tikisi jau kitą savaitę pateikti Sei
mui kandidatą į premjerus.
„Neseniai vykęs balsavimas Sei
me dėl premjero parodė, kad būtinas
sutarimas ir tarp koalicijų, nes nė
viena iš dabar esančių negali užsitik
rinti paramos savo kandidatui. Pre
zidento nuomone, būsimą premjerą
palaikančios frakcijos turi sutarti dėl
svarbiausių būsimosios Vyriausybės
darbų ir tik tai galėtų garantuoti sėk
mę naujam kandidatui", — kalbėjo V
Adamkaus atstovė spaudai.
Anot A. Kubiliaus, su prezidentu
buvo aptarta dabartinė politinė si
tuacija ir galimi koalicijos bei Vy
riausybės sudarymo variantai.
„Reali situacija šiandienos Sei
me yra tokia, kad centro kairė turi
daugiau narių nei centro dešinė", —
pabrėžė konservatorius.

Tiriama, a r
egzaminas
nebuvo
palankesnis
katalikams

Buvę V. Adamkaus patarėjai
etikai nenusižengė
Vilnius, birželio 22 d. (BNS) —
Prestižiniame sostinės Turniškių ra
jone būstus nusipirkę buvę preziden
to patarėjai Edminas Bagdonas ir Ry
tis Muraška nepažeidė tarnybinės
etikos. Tai konstatavo Vyriausioji
tarnybinės etikos komisija (VTEK).
Ištirti, ar nepažeidė Viešųjų ir
privačių interesų derinimo valstybi
nėje tarnyboje įstatymo nuostatų, įsi
giję iš Vyriausybės kanceliarijos ak
cinės komunalinių paslaugų bendro
vės nekilnojamą turtą, VTEK pa
prašė E. Bagdonas ir R. Muraška,
tuomet dar ėję prezidento patarėjų
pareigas.
Tačiau VTEK nustatė, kad gauti

dokumentai nepatvirtina kilusių
Įtarimų apie tai, kad E. Bagdonas ir
R. Muraška, pasinaudojo tarnybine
informacija, savo tarnybinėmis parei
gomis ar galiomis siekdami paveikti
butus Turniškėse pardavinėjusios
bendrovės sprendimus dėl nekilnoja
mojo turto įsigijimo.
Taip pat VTEK konstatuoja, jog
nėra duomenų, kurių pagrindu gali
ma būtų teigti, kad E. Bagdonas ir R.
Muraška dalyvavo prezidento rezi
dencijos įkeitime bankui.
Nustatyta, kad galimai neteisėti
veiksmai parduodant turtą buvo at
likti ne asmenų, įsigijusių šį turtą, o
ją pardavusios bendrovės.

Mirė estrados pradininkas J. Tiškus

Jis teigė pristatęs prezidentui
tris išeitis — pirmoji, anot A. Kubi
liaus, su aktyviu prezidento dalyva
vimu būtų galima bandyti sudaryti
Proveržio koaliciją.
Antrasis variantas — atnaujinti
derybas dėl plačios koalicijos sudary
mo, pasak A. Kubiliaus, galimas tik
tuo atveju, jei šios koalicijos sufor
muota Vyriausybė dirbtų tik iki pir
malaikių rinkimų.
Nukelta į 6 psl.

Šiame
numeryje:
•Sporto apžvalga.
•Tegul skamba mūsų
dainos...
•II Nepriklausomybės
deklaracijos 65-metis.
•Kruvinąjį birželį
prisiminus.
•Medjugorje po 25 metu*
•Konservatoriai ignoravo
kreipimąsi.
•Kitu žvilgsniu: „Politinė
pasakaitė".
•Brazilijos naujokams.
•A. Vaičiulaičiui - 100.
•Veiklūs lietuviai.

Vilnius, birželio 22 d. (BNS) —

Valiutų santykis

Sių metų brandos egzaminai papikti
no visuomenę ne tik užduočių preky
ba, bet galėjo pažeisti ir drau
džiančius diskriminaciją įstatymus.
Pasak dienraščio „Lietuvos ry
tas", Lygių galimybių kontrolierė
Aušrinė Burneikienė tiria skundą, ar
per anglų kalbos valstybinį brandos
egzaminą abiturientai nebuvo dis
kriminuojami dėl savo religijos.
Vienos abiturientės tėvo teigi
mu, moksleiviams davus užduotį aprašyti Visų Šventųjų dieną bei Kūčias
ir nurodyti, ką jos jiems reiškia, buvo
suvaržytos kitų tikėjimų atstovų tei
sės ir nepagrįstai suteiktos privilegi
jos katalikams.
Šių metų egzamino raštu užduo
tis buvo iš dviejų privalomų dalių:
formalaus laiško, kuriuo siūloma įsi
darbinti užsienyje, ir laiško draugei
užsienyje.
Egzamino užduotyje menama
draugė iš Taivano rašo gavusi kalen
dorių iš Lietuvos, pastebėjusi, jog
Lietuva turi švenčių, kurios Taivane
nežinomos, ir klausia: „Kokios tai
šventės ir ką jos tau reiškia?"
Abiturientai turėjo parašyti
140—160 žodžių apie šias šventes.
Skundą atsiuntusio abiturientės
tėvo manymu, tokia užduotis galėjo
pažeisti Konstituciją, kur skelbiama,
Nukelta i 6 psl.

1 USD — 2.726 LT
1 EUR — 3.452 LT
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Vilnius, birželio 22 d. (ELTA) —
Eidamas 77-uosius metus, birželio
21 dieną mirė vienas Lietuvos džiazo
ir estradinės muzikos pradininkų,
kompozitorius, pedagogas Juozas
Tiškus, pranešė Muzikų ir Kompozi
torių sąjungos.
Muziko gyvenimą Juozas Tiškus
pasirinko tobulindamas akordeono
įgūdžius Kauno J. Gruodžio muzikos
mokykloje. Kūrybinį kelią maestro
Juozas Tiškus pradėjo 1955 metais,
įkurdamas tuometinio Kauno poli
technikos instituto estradinį orkes
trą.
Beveik keturis dešimtmečius va
dovavo Filharmonijos kolektyvams
— Lietuvos estradiniam orkestrui ir
1966 metais jo pagrindu įkurtam an
sambliui „Estradinės melodijos". Šis
ansamblis ilgai buvo estradinės mu-

Juozas Tiškus
Eltos nuotr.

zikos atlikimo profesinio meistrišku
mo pavyzdys, o didžiausias ansamb
lio pasididžiavimas buvo dainininkė
Nijolė Ščiukaitė, susiejusi savo kūry
binį ir asmeninį gyvenimą su J. Tiškumi.

m
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SPORTO

NAUJIENOS IŠ PASAULIO
FUTBOLO PIRMENYBIŲ VOKIETIJOJE

APŽVALGA

FUTBOLAS ČIKAGOJE
Paruošė Ed.

Šulaitis

Čikagos Lietuvių futbolo lygos
III ratas
ČLFL komandos birželio 17 d.
žaidė trečiojo rato susitikimus. Tą
šeštadienio popietę prie PL centro
Lemonte buvo sužaistos 4 rungty
nės, kuriose netrūko staigmenų.
Praėjusio sezono nugalėtoja
„Vilniaus" komanda prarado pir
muosius taškus, sužaidusi lygiomis
(2:2) su „Žilvino" komanda. Pirmuo
sius taškus prarado ir „Alytaus" fut
bolininkai, kurie turėjo dvi pergales.
Juos 2:1 rezultatu įveikė „Lietu
vėlės" atstovai.
Gana atkakliai kovojo „Kretin
ga" ir „Capalla-Baltic" žaidėjai, nors

//

jų susitikimas baigėsi „taikiai" 2:2.
Pirmą pergalę šį sezoną pasiekė Pa
nevėžio „Amerikos lietuvio" futbo
lininkai, nugalėję savo varžovus
„Šiaulių" komandą 2:0.
Po trečiojo pirmenybių rato len
telės viršuje stovi „Vilniaus" ir
„Lietuvėlės" komandos, turinčios po
7 taškus.
Šį šeštadienį, birželio 24 d. PL
centro aikštyne bus rV rato varžy
bos. Pirmųjų rungtynių pradžia 2
vai. p.p., o paskutinės iš jų bus pra
dėtos 5 vai. p.p.

Lituanicos" futbolininkai
ritasi žemyn

„Lituanicos" futbolininkai, birže
lio 18 d. pralaimėję atidėtas „Met
ropolitan" lygos „major" divizijos
rungtynes, beveik prarado visas ga
limybes išsilaikyti stipriausioje gru
pėje.
Žaidžiant Lemonte prieš I vieto
je esančią JLightning" vienuolikę
mūsiškiai buvo sutriuškinti net 7:0.
Pirmojo kėlinio rezultatas 3:0.
Neturėdami geresnių žaidėjų ir
savo gretas papildę futbolininkais iš
rezervinės komandos, jie neturėjo
jokios galimybės pelnyti taip rei
kalingų taškų.

Mūsiškiai taip ir liko paskutinė
je — 10-oje lentelės vietoje: iš 17
rungtynių lietuviai surinko 14 taškų
ir 20:40 įvarčių santykį. Reikia pa
sakyti, jog dvi komandos — „United
Serbs" ir „Legovia" — turi po 15
taškų, tačiau joms dar reikia su
žaisti po 3 rungtynes.
JLituanicai" yra likusios vienos
rungtynės prieš III vietoje stovinčią
„Polonia", kurią bus sunku įveikti. O
serbams ir „Legovia" iš 3 susitikimų
yra nemažai galimybių surinkti bent
po porą taškų ir atsistoti aukščiau
mūsiškių.

Antradienį buvo sužaista pusė
„World Cup 2006" pirmenybių rung
tynių — 32 iš 64. Bent keturiose iš 8
grupių jau buvo aiškios pirmosios
dvi vienuolikės, kurios turės galimy
bę varžytis toliau, ir tos, kurios
galės važiuoti namo.
Tada jau buvo paaiškėję, kad A
grupėje su 9 taškais (3 pergalėmis)
toliau žygiuos šeimininkai vokiečiai,
antradienį 3:0 rezultatu įveikę neti
kėtai gerai pasirodžiusį Ekvadorą,
iškovojusį 6 taškus ir patekusį į
baigminį 16-tuką. Šioje grupėje
žaidusi Lenkija ir Costa Rica (pir
moji su 3 taškais, o antroji — be jo
kio taško) jau užbaigė savo tvarka
raščio varžybas.
Dvi pirmosios komandos paaiš
kėjo ir B grupėje, kurioje dominavo
Anglija (7 taškai) ir Švedija (5
taškai). Jos tęs žaidimus toliau, o
Paragvajus bei Trinidadas galės
pradėti ruoštis kelionei atgal. Beje,
šitos grupės vadovių — Anglijos ir
Švedijos, susitikimas buvo labai
įtemptas ir įdomus. Jis pasibaigė
lygiomis 2:2.
C grupėje komandos, kurios tęs
žaidimus, buvo paaiškėjusios po
dvejų rungtynių. Tada Argentina ir
Olandija turėjo sugriebusios po 6
taškus ir buvo nepavejamos. Jų tar
pusavio susitikimas, įvykęs trečia
dienį po pietų (JAV laiku), jau nieko
nelėmė.
Trečiadienį tarpusavyje žaidė
api D grupėje pirmaujančios koman
dos: Portugalija ir Meksika. Nors čia
laimėjo (2:1) portugalai, bet abi vie
nuolikės pateko į tolimesnį ratą.
Trečiadienio vidudienį dar ne
buvo paaiškėjusi nė viena komanda
iš E grupės, kurioje rungtyniauja ir
JAV rinktinė. Amerikiečiai pralai
mėję prieš Čekiją 3:0, sukovojo ly
giomis 1:1 su Italija. Tuo tarpu če
kus 2:1 įveikė Ghanos futbolininkai,
kurie paralaimėjo prieš italus.
Šioje grupėje pirmauja Italija —
4 taškai. Čekija ir Ghana turi po 3
taškus, JAV 1 tašką. Tačiau JAV
rinktinei, trečiadienį, dar buvo likę
vilčių patekti į tolimesnį ratą: jie

Pas // Lituanicos ,/ veteranus futbolininkus
J i e savo grupėje
pirmi
Jeigu „Lituanicos" futbolo klubo
vyrų ir dublerių komandos praėju
sius du sezonus daugiausia rinko tik
pralaimėjimus, šio klubo veteranų
vienuolikė įtikinančiai mušė savo
varžovus.
Birželio 10 d. išvykoje laimėję
prieš JRams* komandą 3:0, lietuviai
2005—2006 m. „Metropolitan" lygos
veteranų (per 32 metų amžiaus) A
grupės pirmenybėse yra I vietoje.
Lietuviai po 16 rungtynių surinko 43
taškus (14 pergalių, 1 lygiosios ir 1
pralaimėjimas). Antroje vietoje liko
vokiečių „Schwaben" futbolininkai
su 40 taškų.
Čia reikia pažymėti, kad tos
pačios veteranų lygos B grupėje čem
pionų titulą laimėjo ukrainiečių
JLions" komanda, kuri per 18 susi
tikimų pelnė 47 taškus (15 pergalių,
2 lygiosios, 1 pralaimėjimas).
A grupėje, kur rungtyniavo
lietuviai, žaidė 7 komandos, o B gru
pei priklausė 8. Dabar šių dviejų
grupių nugalėtojai turės susitikti
tarpusavyje dėl aukso medalių. Tos

rungtynės numatytos rugpjūčio 5 d.
„Green White" aikštėje, 5 vai. vak.
Reikia palinkėti mūsų veteranams
geros sėkmės jose ir galimybę į
namus parsivežti gražią taurę.
Kuomet klubo vyrų ir dublerių
komandos šį sezoną lieka savo pir
menybių „uodegėlėse", veteranai
vieni apgynė „Lituanicos" klubo gerą
vardą, kurį jos atstovai buvo susi
darę per ilgus dešimtmečius. Garbė
jiems!
Dabartinėje „Lituanicos" vetera
Kom. vardas

rungt. laim
>

1. „Liths—Lituanica" 16
2. J5chwaben"
16
3. „Highl/Light."
16
4. „Rams"
16
5. „Poseidon"
16
6. „Croatia"
16
7. „Concordia"
16

14
13
9
7
6
3
3

nų komandoje matyti nemaža vei
dų ir iš klubo ankstesnės pirmo
sios komandos, kuri dažnai nugalė
davo stipriausias Čikagos bei apy
linkių komandas bei ilgus metus
išsilaikė „major" divizijoje. Jų pasi
šventimas ir meilė futbolui ilgiems
laikams bus įrašyti į JLituanicos"
futbolo klubo ilgą — 55 metų istori
ją.
Štai 2005—2006 metų vetera
nų (per 32 metus) baigminė lente
lė:
lyg.

pral.

įv. sant.tšk.

i
i
3
4
0
0
0

1
2
4
5
10
13
13

49:5
42:8
43:24
40:29
26:45
31:40
24:52

43
40
30
25
18
9
9

JLituanicos" veteranų komandai vadovauja ilgametis klubo narys
Don Brandonisio. Jo užsispyrimas ir sugebėjimai gerai nuteikia visus
šios vienuolikės žaidėjus.
Geros sėkmės jam ir komandos nariams ateityje!
Ed. Šulaitis

ketvirtadienį turėjo būtinai įveikti
Ghaną ir tikėtis, kad Italija nuga
lėtų Čekiją. Priešingu atveju — JAV
rinktinė galės keliauti namo.
Iš F grupės, ruošiant šį straipsnį
spaudai, buvo aiški tik viena ko
manda (Brazilija), kuri kovos toliau,
panašiai, kaip ir H grupėje, kur tik
Ispanija buvo užsitikrinusi vietą
16-tuke. Tuo tarpu G grupėje dar nė
viena komanda nebuvo paaiškėjusi,
nors daugiausia taškų (po 4) turėjo
Šveicarija ir Pietų Korėja. Tačiau
pajėgi Prancūzijos vienuolikė, pre
tenduojanti net į čempionų titulą, su
2 taškais stovėjo trečioje vietoje.
Šį savaitgalį jau prasidės 16-tuko varžybos, kurios vyks vieno mi
nuso sistema (pralaimėtojai iškren
ta).
Įdomiausias šio šeštadienio su
sitikimas turėtų būti tarp Švedijos ir
šeimininkų — Vokietijos — rink
tinių. Stebėjus švedų pasirodymą
prieš anglus (baigėsi 2:2), kuriame
švedai turėjo progų pasiekti daugiau
įvarčių, nieko nenustebintų, jeigu jie
nugalėtų Vokietiją.
Taip pat futbolo žinovai kiek
nusivylę čempionų brazilų koman
dos žaidimu ir mažai kas tiki, kad
šie Pietų Amerikos atstovai vėl iš
kovos taurę.
E d v a r d a s Šulaitis
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ANTROSIOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS
DEKLARACIJOS
65-METIS
EDMUNDAS SIMANAITIS
Dviejų ideologijų, kurios rėmėsi
teroru ir vykdė genocido politiką,
bendrystės abejonių nekelia. Apie
tai liudija XX amžiaus istorija. Gensekas ir fiureris. Dvi socializmo at
mainos: socializmas, vėliau pasiva
dinęs komunizmo vardu, ir nacionalsocializmas, abu siekiantys tokių
pačių imperinių tikslų. Šie sutapi
mai anaiptol nėra atsitiktiniai. Jie
plaukia iš totalitarinių režimų pri
gimties. Neesminiai „ideologiniai"
nesutapimai tik padeda reljefiškai
išryškinti tikruosius -izmų kėslus.
Abu režimai terorą laikė svar
biausiu pertvarkos įrankiu, kuriant
„šviesią ateitį". Pravartu žinoti ir
labai nepatartina susipainioti pir
mumų sekoje. Hitleris sėmėsi patyri
mo iš Lenino ir Stalino teroro prak
tikos. Stropaus būta mokinio. Gu
lago patyrimas buvo išradingai pri
taikytas nacionalsocialistų užgrob
tose teritorijose.
Visi vyresniųjų kartų Lietuvos
žmonės, gal ir ne viską tiksliai ži
nodami, yra gyvieji liudininkai uni
kalaus, žmonijos istorijoje dar nebu
vusio, siaubingo mastais ir žiauru
mais nusikaltimo žmoniškumui, o
taip pat ir karo nusikaltimo. Abiejų
minėtų totalitarinių režimų tikslas
buvo vienas ir tas pats — pasidalin
ti Rytų Europos teritorijas ir „išva
lyti" jas nuo nevisaverčių tautų, nuo
eksploatatorių, išnaudotojų, buo
žių...
Abiejų režimų represinės tarny
bos žinojo, kokias gyventojų grupes
ir pagal kokius požymius priskirti
vienai ar kitai naikintinų asmenų
kategorijai. Nepamirštant šios trum
putės socializmo teorijos ir praktikos
santraukėlės, nesunku suvokti, ko
dėl dviejų socializmo atmainų vadei
vos sudarė slaptą suokalbį, žinomą
Molotov-Ribbentrop (M-R) pakto
vardu. Taip buvo suplanuota Antrojo
pasaulinio karo pradžia, bendromis
agresorių pastangomis nukariauta ir
pasidalinta Lenkija. Lietuva galiau
siai atiteko sovietams, bet teko, kaip
įprasta grosbanditams, tarpusavyje
pasiderėti, — už Sūduvą sovietai
naciams paklojo 7,5 mln. auksu.
Po Lietuvos „išvadavimo" prasi
dėjo totalinis valstybės struktūrų
griovimas, masiniai inteligentijos
areštai. Visa tai ir pirmoji didžioji
tremtis 1941 m. birželį sukėlė tauto
je apstulbimo būseną. Tauta, atkū
rusi nepriklausomybę, sėkmingai
išmėginusi savo jėgas valstybės
kūrimo darbuose ir entuziastingai
plėtojusi kultūrinę — patriotinę
veiklą, jau negalėjo pamiršti praras
tosios laisvės. Tai plaukia iš Dievo
duotos žmogaus ir visuomenės pri
gimties. Tauta negalėjo nesukilti, ji
negalėjo nesistengti atgauti smurtu
atimtos laisvės kurti savo žemėje
gerovę ir puoselėti kultūros pali
kimą.
Kai tą patį birželį ginklu susi
rėmė abu socializmai, lietuviai suki
lo. Sukilo pirmieji ir vieninteliai iš
pavergtųjų tautų, išpirkdami taria
mą istorinę kaltę, kad laiku nebuvo
pasipriešinta įsiveržėliam? ir agresi
jos faktas liko tarptautine? teises

požiūriu nevienareikšmiškai užfik
suotas.
„Birželio sukilimas pasisekė
šimtu procentų, ne dėl to, kad Lie
tuvos aktyvistų frontas būtų buvęs
ypač gerai susiorganizavęs (...), bet
pirmiausia todėl, kad sovietų reži
mas ir jo praktikuotas raudonasis
teroras verste vertė krašto gyvento
jus griebtis ginklo ir vyti sovietinius
įsibrovėlius lauk..." — rašė pik. K
Škirpa.
Laikinoji Vyriausybė 1941 m.
birželio 23 d. per Kauno radiją pas
kelbė „atstatanti laisvą ir nepriklau
somą Lietuvos valstybę. (...) Žiau
raus bolševikų teroro iškankinta
lietuvių tauta ryžtasi kurti savo
ateitį tautiniais ir socialinio teisin
gumo pagrindais".
Nusikaltimo bendrininkus, kaip
įprasta grobikų-plėšikų gaujose,
sieja baimė būti demaskuotiems ir
priverstiems stoti teisingumo aki
vaizdoje. Abu „socialistiniai" režimai
iki pat savo gėdingo bankroto (nacionalsocializmas žlugo 1945 m., o
sovietija sugriuvo 1991 m.) kate
goriškai laikėsi nusikalstamo slapto
jo M-R suokalbio sąlygų. Rudasis
okupantas po 6 savaičių nutraukė
Laikinosios Vyriausybės veiklą.
Buvo mėginta 2000 metais
nacionalinės teisės aktu paaiškinti
Respublikos visuomenei, o ir visam
pasauliui, kad „1941 m. birželio 23 d.
ginkluotas Lietuvos gyventojų suki
limas buvo nukreiptas ir prieš sovie
tinę, ir būsimą nacistinę okupaciją,
todėl okupuojančiai Vokietijai nepripažinus Lietuvos Laikinosios Vy
riausybės, patriotinės organizacijos
ėmė veikti pogrindyje prieš nacių
režimą (...), kad 1941 m. birželio 23
d. ginkluotas Lietuvos sukilimas ir
per Kauno radiją paskelbtas Lietu
vos Laikinosios Vyriausybės 1941 m.
birželio 23 d. 'Nepriklausomybės
atstatymo deklaravimas' išreiškė
tautos valią atmesti sovietų okupaci
ją ir atkurti nepriklausomą Lietuvos
valstybę".
Seimas 2000 m. siekė ištaisyti
istorinę ir moralinę skriaudą tėvy
nės gynėjams — birželio sukilėliams.
Parlamentarai apsvarstė komitetuo
se ir priėmė „Įstatymą dėl 1941 m.
birželio 23 d. Lietuvos Laikinosios
Vyriausybės priimto ir paskelbto pa
reiškimo 'Nepriklausomybės atsta
tymo deklaravimas' pripažinimo Lie
tuvos valstybės teisės aktu".
Apmaudu konstatuoti, kad tuo
met šis įstatymas neįsigaliojo, bet ir
nebuvo atšauktas. Ne šio trumpo ra
šinio tikslas nagrinėti nacionalinės
teisės kluptelėjimo priežastis. Ta
čiau žinant, prisimenant ir skau
džiai suvokiant, kad tik suomiai,
turėdami kariuomenės vadą K Manerheim, ginklų ugnimi pasitiko
agresorių, kad tik mažoji Islandija,
šalis neturinti nė vienos balistinės
raketos, po Kovo 11-osios Akto pas
kelbimo, pirmoji išdrįso pripažinti
Lietuvos Respublikos nepriklauso
mybę, kai pasaulio galingieji, dairy
damiesi į Kremlių, mindžikavo vieto
je, reikia susiprasti, kad pirmų pir
miausia mes patys turime gerbti sa
ve ;r išlikti orūs Tautos ir Valstybės
istorijoje. Jei jaučiamės esą teisūs.

DANUTE BINDOKIENE

Tegul skamba
mūsų dainos...
eigu dar kas nepastebėjo, kad
liepos 2 d. Čikagoje vyks Aš
tuntoji lietuvių dainų šventė,
turbūt „atostogavo kitoje planeto
je". Esame ypač dėkingi toron
tiškei Nijolei Benotienei, kuri pri
rašė „vežimus straipsnių" apie
šventės renginius, chorus, vado
vus, atsiuntė daugybę nuotraukų.
Iš jos straipsnių ir įvairių skel
bimų, susietų su šventės rengi
niais, galime susidaryti neblogą
vaizdą, ko tikėtis liepos 2-osios sa
vaitgalį. O tas vaizdas labai jaudi
nantis ir džiuginantis.
Neseniai teko skaityti apie
mokslininkų džiaugsmą, kad Pietų
Amerikos džiunglių glūdumoje
buvo atrasta maža varlytė, nors
visi tikėjo ją seniai išnykus nuo
Žemės paviršiaus. Dar anksčiau
pietinių Amerikos valstijų pelkė
tame miške kažkas pastebėjo didįjį
raudongalvį genį, kuris taip pat
buvo laikomas išnykusiu. Tuojau
buvo suruoštos ekspedicijos, kad
patvirtintų šią gerą žinią, nes pas
taraisiais dešimtmečiais dažniau
girdime apie benykstančią ar iš
nykusią gyvūnų bei augalų rūšį,
negu apie naujai atrastą ar atsi
gavusią. Biologų ir zoologų svajonė
yra kaip nors atgaivinti ar iš užsi
likusių genų išauginti seniai iš
nykusią florą bei fauną (apie dino
zaurų „atkūrimą" iš gintare prieš
milijonus metų įstrigusio uodo
viduje rasto kraujo lašelio buvo net
sukurtas fantastinis filmas). Nors,
bent šiuo metu, tokie užmojai te
bėra svajonė, bet kas žino...
Ne, nuo pasirinktos temos nenuklydome, tik truputį žengtelė
jome į šalį, prisimindami, kaip
visgi pilnutiniam šios planetos
gyvavimui yra svarbus ir reikalin
gas kiekvienas jos gyventojas, kad
ir koksk mažas ar iš pažiūros —
nereikšmingas. O mums, lietu
viams, yra svarbus kiekvienas
kultūrinis įvykis, nes jis taip pat
yra mūsų gyvybė, išlikimo toli nuo
savo tautos kamieno, laidas.
Pastaruoju metu tų, tikrai ver
tingų ir svarbių, įvykių vis mažiau
ir mažiau. Daugelis yra linkę grei
čiau užspausti jiems akis ir po to
graudžiai apraudoti praradimą,
nei dėti pastangų jo išlikimui.

J

atsikratykime nepelnytos gėdos ar
baimės jausmo. Nepriklausoma
Valstybė negali negerbti savo istori
jos ir savo gynėjų — sukilėlių, žu
vusių ir likusių gyvųjų, kurie pa
mažėle baigia išeiti į Amžinastį. Bet
ne pastaroji aplinkybė tun lemti
sprendimą, o pilietinės atsakomybės
savivoka. „Pakibęs" įstatymas turė
tų atsistoti svarbiausių nacionalinės
teisės aktų greton.
Respublikos prezidentas Vaidas
Adamkus Lietuvos radijo 80-mečio
proga taip pat prisiminė tą istorinį
įvykį: „Birželio 23-ioji diena, 10
valanda ryto? Ji jaudina dar ir šian
dien. Tuomet, kai Lietuvos radijo
bangomis skambėjo Valstybės him
nas, skelbiantis Lietuvai, kad at
kuriama nepriklausoma valstybė.
Galbūt tai buvo tik trumpas laiko
tarpis, tačiau jis nebuvo pamirštas.

(Girdime liūdnų gandų, kad ir
Lietuvių opera, neseniai sėkmin
gai šventusi savo auksinį jubiliejų,
norėtų išnykti — o tai būtų lietu
viškajai diasporai didžiausias
nuostolis.) Į tokios užmiršties pel
kes buvo bepradėjusios nugrimzti
ir mūsų dainų šventės. Ačiū Die
vui, atsirado pasiryžėlių jas iš ten
ištraukti prieš visiškai užsidarant
akivarui. Turėtume tuo nuošir
džiai džiaugtis ir atiduoti savo
duoklę, kad ši 8-oji Dainų šventė
visapusiškai pavyktų.
Sklando neišmanėliški pasi
sakymai, kad kai kas žada šventė
je nedalyvauti vien dėl choristų ap
rangos pakeitimo. Bet tai būtų di
džiausia klaida. Kaip amerikiečių
patarlė sako: „Neišliekite kūdikio
su vandeniu, kuriame jį maudėte!"
Kas pagaliau svarbiau: šventė ar
drabužiai? Taip, buvo jos rengėjų
žengtas, galbūt gerai neapgal
votas, žingsnis, bet dabar per vėlu
„taikyti sankcijas" ir boikotuoti
šventę. Joje dalyvauti ir užpildyti
salę yra mūsų garbės reikalas.
Tereikia pasiskaityti choristų bei
jų vadovų, besiruošiančių net tūks
tančius mylių vykti į dainų šventę,
pasisakymus. Juose tiek entuziaz
mo, džiaugsmo, vilčių ir lūkesčių.
Tai kiekvienam bus ne tik dainų,
bet ir asmeniška šventė — susiti
kimas su tautiečiais (dainininkais
ar šiaip publika) iš kitų vietovių,
susipažinimas, pabendravimas.
Nereikia abejoti, kad kiekvienas
dalyvis namo parsiveš naują lietu
viškumo kibirkštėlę, kuri ilgai
spindės ir šventei pasibaigus.
Nejaugi savo užsispyrėliškumu dėl ne visai esminių dalykų už
pilsime šalto vandens ant tos švie
sios kibirkštėlės ir ją užgesinsime?
Ar galime įsivaizduoti, kiek tokiu
neapgalvotu, sakytume — sava
naudišku — elgesiu priversime
nuo lietuviškos visuomenės nusi
gręžti talentingų, kūrybingų, mums
labai reikalingų jaunų žmonių (juo
labiau naujųjų lietuvių imigran
tų)?
Jeigu jau būtinai reikia, reiš
kime savo nepasitenkinimą kitais
būdais, bet būtinai dalyvaukime
VIII Dainų šventėje!

Panašius jausmus daugelis išgyve
nome po 1991-ųjų Sausio 13-osios,
okupantams užgrobus televiziją.
Atrodė, kad visa Lietuva nuščiuvo ir
palinko prie radijo imtuvų, klausy
dama laisvės balso ir teikdamasi
tolesnei kovai. Tai — iškilūs momen
tai mūsų bendros istorijos, kurios
dalyvis ir kūrėjas buvo ir yra Lie
tuvos radijas".
Pastarojo meto įvykiai bei su
maištys Seime ir Vyriausybėje aki
vaizdžiai rodo. kad budėjimas lais
vių sargyboje negali susilpnėti, o de
mokratija turi gebėti ginti savo pa
siekimus. Birželio sukilimo istorija
pamokanti. Praėjusiame šimtmetyje
Lietuvos valstybės nepriklausomybe
buvo skelbiama tris kartus. Turime
galimybę kolektyvinėmis pastan
gomis XXI amžiuje išvengti ketvirto
jo karto...

DRAUGAS, 2006 m. birželio 23 d., penktadienis

KRUVINĄJĮ BIRŽELĮ PRISIMINUS
IONAS URBONAS
Prieš 65-erius metus, 1941 metų
birželio 13 d., po Lietuvos miestus,
miestelius ir kaimus pasklido rau
donieji NKVD kariai, talkinami ko
munistuojančių, parsidavusių oku
pantui mūsų tautiečių. Ir prasidėjo
masiniai trėmimai į Sibirą. Esu
gyvas tų įvykių liudininkas. Iš mano
apylinkės buvo suimta ir ištremta
buvusi mano pradžios mokyklos mo
kytoja Alksnienė. Ji tuo-metu buvo
nėščia. Jos vyrui pavyko pabėgti ir
pasislėpti. Ištremtas buvęs Lietuvos
Seimo narys Repšys. Jo žmona per
langą iššokusi pasislėpė. Vėliau ji
pasitraukė į Vakarus ir gyveno su
kitais šeimos nariais Detroit. Taip
pat suimtas ir ištremtas Pušaloto
valsčiaus viršaitis Mikalojūnas su
vaikais, mokytojas Šukys ir kiti. Kai
kas suspėjo pasislėpti. Tremtiniai,
sukišti į gyvulinius vagonus, vasaros
karštyje, be vandens ir maisto buvo
suvežti į Vilnių, o iš ten ištremti į
Sibirą. Daugelis iš jų mirė pakeliui.
Pagal vėliau rastus dokumentus,
sovietų planas buvo ištremti per 700
tūkstančių lietuvių. Tarp jų buvo ir
mano šeima. Sklido gandai ir visi
laukė, kad vokiečiai pradės karą
prieš sovietus.
Apie prasidėjusį karą išgirdome
birželio 22 -d., sekmadienio rytą, kai
vokiečių lėktuvai bombardavo Pane
vėžyje sovietų statomą karo oro uos
tą. Jam statyti buvo privežta daug
rusų, prie darbų buvo imami ir vie
tiniai ūkininkai. Kaip tik ten tuo
metu buvo ir mano brolis, bet jis iš
liko sveikas ir grįžo į namus.
Prasidėjęs karas laikinai su
trukdė sovietų planus. Birželio 23 d.
per Lietuvos radiofoną išgirdome
Leono Prapuolenio pranešimą, kad
atstatoma Lietuvos nepriklausomy
bė, sudaryta vyriausybė bei kvietimą
imtis ginklo, kad apsaugotume nuo
besitraukiančių sovietų savo tau
tiečius. Turiu savo archyvuose to at
sišaukimo įrašą. Išgirdusi tą atsi
šaukimą, sukilo visa Lietuva, ir jau
antrą dieną mūsų miestelis Puša
lotas buvo sukilėlių rankose. Komu
nistai siuntė pajėgas, kurios turėjo
susidoroti su sukilėliais, bet jiems to
padaryti nepavyko. Po susišaudymo
jie pasitraukė į Panevėžį. Ir ten, Pa
nevėžio ligoninėje, žiauriai nužudė
tris gydytojus ir sesutę, kurie teikė
medicininę pagalbą sužeistiems su
kilėliams.

Nuo 1940 metų rudens, grįžęs į
gimnaziją, nors dar buvau jaunas,
įsijungiau į pogrindžio veiklą. Pri
mityviomis priemonėmis spausdi
nome atsišaukimus ir juos platino
me.
Matydami pralaimėjimą, NKVDstai ir jų pagalbininkai įvairiose
vietose pradėjo žudynes. Daug kas
prisimenate Preveniškes, Černavę,
minėtus Panevėžio gydytojus, Rai
nių miškelyje, Telšiuose ir daug kur
kitur kalintus lietuvius politinius
kalinius.
Norėčiau plačiau aprašyti Rai
nių miškelio žudynes. Po šešiasde
šimt penkerių metų jos daug kieno
jau pamirštos. Buvau primiršęs apie
jas ir aš, nors asmeniškai toje žudy
nių vietoje lankiaus porą kartų. Pir
mą kartą pro ją pravažiavau trau
kiantis į Žemaitiją 1944 metais.
Antrą kartą specialiai ten užsukau
1993 metais. Apie Rainių miškelio
žudynes šį pavasarį buvau primintas
vienos tų žudynių liudininkės, Det
roit gyvenančios, Rainių miškelyje
žiauriai nukankinto ir nužudyto
Zenono Tarvainio 93 metų amžiaus
sesutės. Jos dukra paskambino ir
perdavė, kad jos mama nori su mani
mi pasikalbėti. Kadangi aš jų šeimą
žinojau, nuvykau. Nors žemaitiškai
nelabai moku, susikalbėjome.
Ant stalo sto
vėjo didžiulis tų
žudynių
fotog
rafijų albumas,
„Žemaičių kan
kiniai.
Rainių
miškelio tragedi
ja
1941.06.2425" leidinėlis (jau
trečioji laida) ir
„Tėviškės žibu
riai", Kanadoje
leidžiamo lietu
Rainių miškelyje
viško laikraščio
nukankintas
ke
Zenonas Tarvainis 2005.10.04
turiasdešimtas
numeris. Šį laikraštį aš irgi už
sisakau, bet nevisuomet į viską
atkreipiu dėmesį. Minėtame laikraš
tyje išspausdintas G. Procutos
straipsnis „Klaidingai pateikiama
nuotrauka". Paskubomis perskaitau
tą straipsnį, apžiūriu nuotrauką. Po
ja užrašas: „Ši nuotrauka Rainių
miškelyje nužudytų lietuvių kalinių
kai kuriuose leidiniuose pateikiama
kaip Paneriuose nužudytų žydų nuo
trauka". Tarvainio sesuo man rodo
savo nuotraukų albumą ir sako: „Va,

tai ta pati nuotrauka, kur mano bro
lis guli nužudytas, trečias nuo kraš
to". Taip, nuotraukos atitinka.
Apžiūriu ir kitas. Vėliau pasidariau
kopijas ir pažadėjau parašyti apie
žudynes Rainių miškelyje. Pasida
riau ir leidinėlio „Žemaičių kanki
niai" kopiją. Jame gana nuodugniai
aprašyta, kaip kaliniai buvo iš ka
lėjimo išgabenti, kas gelbėjo NKVD
budeliams, kalėjimo tarnautojų pa
liudymai, minimos pavardės. Dalis
ten minimų žmonių pabėgo su ru
sais, vienas jų gyvena Izraelyje. Paš
nekovė man sakė, kad vienas iš jų ir
dabar vaikštinėja Telšių gatvėmis ir
niekas jo nesuima.
Rainių miškelyje NKVD karių ir
jų talkininkų lietuvių buvo žiauriai
nukankinti ir nužudyti 73 Telšių ka
lėjime kalinti lietuviai politiniai ka
liniai. Trys pabėgo, bet buvo pagau
ti, nušauti ir užkasti vienoje duobėje
prie Džiuginėnų. Tai ūkininkai, tar
nautojai, moksleiviai, paprasti dar
bininkai. Jų nuotraukos ir trumpos
gyvenimo biografijos surašytos lei
dinyje „Žemaičių kankiniai".
Žudynių vietoje pastatyta kop
lytėlė, paminklas. Surašytos pavar
dės ir, kiek girdėjau, ten birželio
24—25 dienomis vyksta pamaldos
bei kankinių prisiminimas.
Praėjo 65-eri metai. Daug kas
išdilo iš mūsų atminties. Kai kas ir
sąmoningai nori nuslėpti tuo įvy
kius: tą kruvinąjį birželį, trėmimus,
vėliau partizaninę kovą. Net Lie
tuvos Seimas priėmė įstatymą, „už-

Zenono Tarvainio piešinys, prieš pat jį
suimant bolševikams. Zenonas buvo
nukankintas Rainių miškelyje 1941 m.
birželio 2 4 - 2 5 naktį.
Nuotrauka iš Bronės Tarvainytės
archyvo.

šaldydamas" sovietmečio archyvus
80-čiai metų, turbūt bijodamas, kad
yla neišlįstų iš maišo.
Žiauriai nukankintų, įvairiose
vietose nužudytų, trėmimuose ir
kalėjimuose pralietų kankinių krau
jas šaukiasi tiesos. Nepamirškime jų
ir reikalaukime, kad būtų atšauktas
sovietmečio archyvų „užšaldymas".

KONSERVATORIAI IGNORAVO
KREIPIMĄSI

Praėjusios savaitės šeštadienį
vykusiame Tėvynės sąjungos suva
žiavime buvo perskaitytas Lietuvos
krikščionių demokratų pirmininko
kreipimosi laiškas, skirtas TS suva
žiavimo dalyviams, jame vardan
gerų ir partneriškų santykių tarp
LKD ir TS buvo prašoma patikslinti
savo partijos pavadinimą iš jo iš
braukiant žodžius „krikščionys de
mokratai".
LKD vadovas Valentinas Stundys rašė: „Visuomenėje įnešama
daug sumaišties, bandant niveliuoti
politines ideologijas, manipuliuojant
partijų pavadinimais. Lietuvos
krikščionys demokratai yra įsitikinę,
kad sėkmingas politinių partijų ben
dradarbiavimas įmanomas pripažįs
tant partnerių ir konkurentų ide
ologinį savitumą bei jų veiklos tradi
ciją Lietuvos politikos istorijoje.
Kreipdamiesi į Jūsų suvažiavi
mą, kuriame rengiatės svarstyti ir
organizacinius klausimus, prašome
vardan geranoriško ir partneriško
bendradarbiavimo atsisakyti pava
dinime krikščionių demokratų vardo
ir panaikinti krikščioniškosios de
mokratijos frakciją. Tai nėra tik jūsų
pavadinimo estetikos, bet ir požiūrio
į mūsų partiją klausimas.
Viliamės, kad Jūsų suvažiavimo
sprendimai užvers vieną istorijos
puslapį atversdami naują, paremtą
sąmoningumu, garbingumu ir part
neriškos politikos įgyvendinimo mū
sų valstybėje siekimu".
Rainių miškelyje 1941 m. naktį iš birželio 24-25 komunistų nukankintų lietuvių
Pasibaigus suvažiavimui, tenka
politinių kalinių, kalėjusių Telšių kalėjime, laidotuvės liepos 1 d . Nužudytųjų
apgailestauti, kad konservatoriai,
karstai Telšių gatvėmis vežami i katedrą Rainių miškelyje žiauriai nukankinti ir
svarstydami Statuto redakcijos daly
nužudyk 73 asmenys Kiti trys nušauti bėgant ir buvo užkasti prie Džiuginėnų
Nuotrajka ••% 8rones Tarvamytes archyvų Vienas nužudytųjų buvo JOS brolis ku.- bei tureje galimybę koreguoti
pavadinimą, to nepanoro darvti.
Zeno n as Tarvainis

Tenka suabejoti, kiek tada yra nuo
širdžios TS lyderių deklaracijos,
kuriose jie artimiausiais partneriais
įvardina krikščionis demokratus, jei
visiškai nėra linkę girdėti pačių
partnerių pozicijos.
Politologas Lauras Bielinis par
tijas, kurios savinasi kitų partijų
pavadinimus, yra apibūdinęs kaip
„stokojančiomis politinės kultūros".
Lietuvos krikščionys demokratai
dar iki Tėvynės sąjungos suvažiavi
mo ne kartą yra kalbėję dėl pavadi
nimo koregavimo su pačiais TS lyde
riais, tad krikščionių demokratų
kreipimasis į suvažiavimą tikrai ne
turėjo būti staigmena.
Peršasi išvada, kad ateityje Tė
vynės sąjungai svarbiau koketuoti
su socialdemokratais ar kuo kitu, tu
rinčiu pozicijas Seime, nei vardan
bendro darbo siekti politinės dešinės
stiprėjimo. Analizuojant besikei
čiančią politinių partijų konfigūraci
ją Lietuvoje, akivaizdu, kad viena
dešinioji partija bus dar ilgam pas
merkta nuolatiniams pralaimėji
mams, todėl ir konservatoriams nau
dinga, kad visuomenė krikdemus
labiau atpažintų. Manome, kad stip
rūs krikščionys demokratai — turė
tų būti tiesioginis TS interesas.
Prisimenant, kokiomis aplinky
bėmis atsirado TS pavadinime žo
džiai „krikščionys demokratai", ten
ka pastebėti, kad vidinė LKD si
tuacija šiandien yra iš esmės pasi
keitusi, — tai konsoliduota ir esmin
gai atsinaujinusi partija, nebeturinti
savo gretose tų, kurie kompromita
vo krikščioniškosios demokratijos
vardą.
Nukelta i 5 psl.
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MEDJUGORJE PO 25 M E T Ų
SES. ONA MIKAILAITE
Prabėgo 25-eri metai nuo pir
mųjų apsireiškimų Medjugorje 1981
m. birželio 24 d. Per šį laikotarpį
daugmaž 30 milijonų maldininkų ap
lankė šią nuošalią vietovę BosniaHerzegovina šalyje. Vietovė išgyveno
karus ir neramumus, tačiau išliko
nepaliesta.
Nors ligi šiol Katalikų Bažnyčia
nėra patvirtinusi Medjugorje apsi
reiškimų, maldingų kelionių nėra
uždraudusi. Dviejų vyskupų kaden
cijose tačiau tebesitęsia nesutarimai
tarp bažnytinės hierarchijos ir vie
tinių pranciškonų. Šie ir toliau glo
boja apsireiškimų vietovę.
Šeši regėtojai jau yra užaugę,
subrendę ir tebesilaiko savo pir
mykščio įsitikinimo, jog Dievo Mo
tina jiems pasirodė Taikos Karalie
nės titulu ir perdavė įvairius pra
nešimus bei prašymus. Regėtojų pa
tikimumas buvo patvirtintas 1986
m. tarptautinės mokslininkų komisi
jos, susidedančios iš gydytojų, psichi
atrų ir teologų. Jų tyrimų išvada:
kad „su visišku tikrumu galima at
mesti buvimą melo, apgaulės,
patologiškų haliucinacijų ar demo
niškos įtakos".
Ką regėtojai veikia dabar, po 25
metų?
Vicka Ivankovic, kuriai buvo 16
pirmų apsireiškimų pradžioje, dabar
41-erių metų šeimos motina, gy
venanti Medjugorje. Jai patikėta
misija melstis už ligonius.

Mirjana Dragecvic, kuriai buvo
14 metų 1981 m. vasarą, sukūrusi
šeimą, gyvena Medjugorje ir vykdo
prašymą melstis už netikinčiuosius.
Tuomet keturiolikmetė Marija
Pavlovic, dabar 39-erių, tebegauna
mėnesinius pranešimus, kurie viešai
skelbiami. Ji su šeima gyvena Ita
lijoje ir tęsia savo misiją melstis už
sielas skaistykloje.
Ivanka Ivankovic, pirmoji iš
regėtojų mačiusi Mariją, anuomet
buvusi 15-kos, su vyru ir vaikais te
begyvena Medjugorje ir meldžiasi už
šeimas.
Tuomet šešiolikmetis Ivan Dragicevic, dabar jau subrendęs 41-erių
metų šeimos tėvas, gyvena Bostone
su šeima ir dalį laiko praleidžia
Medjugorje. Jam pavesta melstis už
kunigus ir jaunimą.
Jauniausias regėtojas, anuomet
buvęs dešimties metų vaikas, dabar
sulaukęs 35-erių metų. 1983 metais
jis neteko savo mamos ir todėl ypač
glaudėsi prie dangiškosios Motinos.
Jis su šeima gyvena Medjugorje ir
meldžiasi už ligonius.
Apie Medjugorje apsireiškimus
per 25-erius metus yra parašyta
daugybė knygų — ir tai ne vien kata
likų autorių. Nors ten nuvykę
žmonės stebisi įvairiais stebuklais,
kurių autentiškumą ne visada įma
noma patikrinti, tačiau reikšmin
giausi įvykiai yra atsivertimai,
žmonių grįžimas prie Dievo, jų tikėji
mo sustiprinimas. Regėtojų liudi
jimu, to Marija buvo pakartotinai

B

resto skirstymo punkte sutikome nemažai
lietuvių šeimų, daugiausia iš Suvalkijos, vie
na kita iš Žemaitijos, Vilniaus ir Kauno. Mes prisiglaudėm prie vienos šeimos iš Jonavos, kiek pame
nu, jų pavardė Pūkinskai ar Pūkeliai. Jie sakė, kad
jau savaitę Čia gyvena, bet dar jų nekvietė į komen
dantūrą. Pas Bresto karo komendantą pirmiausia
kviesdavo šaukiamojo amžiaus ir darbingus vyrus,
kurie turėjo pasiimti su savimi ir savo mantą. Mes
pasilikome šioje salėje laukti iškvietimo pas ko
mendantą, be kurio leidimo niekur negalima buvo
išvykti. Patalpą šildė didelė krosnis, padaryta iš
metalinių statinių, kuri buvo kūrenama anglimis.
Ją kūreno budintys kareiviai. Dėl žmonių gausumo
patalpoje buvo labai tvanku, todėl vėdindavo ati
darę duris. Šaltam orui patekus į vidų, moterys
šaukdavo, kad uždarytų duris, nes peršals maži
vaikai. Atskiroje patalpoje buvo karštas vanduo,
vadinamasis „kipiatokas". Taip, kad buvo visai
neblogai būti šiltoje patalpoje, palyginus, kaip prieš
tai kelionėje dieną ir naktį tūnojome ant vežimo
šaltyje, ar važiavome atviroje traukinio platformo
je žiemos metu. Be to, skirstymo punkte su lietu
viais kalbos netrūko. Kiekviena šeima pasakojo sa
vus pergyvenimus, vargus ir aplinkybes, kaip pa
teko į sovietinės armijos rankas. Tik labai nusigan
dome, kai pastebėjome, kad per sukrautus daiktus
vaikštinėja vienas kitas parazitas — utėlės. Žiemos
metu važiuojant arkliais ir šaltuose prekiniuose
vagonuose šių gyvių neturėjome, o atvažiavę į Bres
to skirstymo punktą patekome tiesiog į utėlyną.
Šių parazitų neišvengėme ir mes. Reikia tik ste
bėtis, kad nesusirgome dėmėtąja šiltine. Tiesą pa
sakius, kiekvieną rytą valytojos patalpos grindis
šluostydavo chlorkalkėse pamirkytu skuduru, bet
rūbų niekas nedezinfekavo. Pagaliau po kelių die
nų laukimo buvome pakviesti eiti į Bresto komen
dantūrą. Sesuo Marytė ir mažasis brolis Juozukas
pasiliko saugoti daiktus, aš — Algytis, Mamytė,
tarnas Kazimieras, Kanslerienė su sūnumi Vytu
išėję sustojome prieš baraką esančioje aikštelėje,
kurioje buvo susirinkę nemažas būrys žmonių. Vie
nas jaunas apie 20 amžiaus vaikinas iš Kauno labai
jaudinosi ir bijojo eiti i komendantūra Jis sakė,
kad nuėjęs atgal negrįš, nes jam liepė pasiimti su
savimi ir daiKtus. Ved o mi:? per sugriauta Bresto
miestą, prn Bresto tvirtoves raudonu plytų mūrus.
Mieste ant tvorų ir namų buvo išklijuoti piakatai

prašiusi. Piligrimų tarpe būna ir jose Afrikos šalyse — Ruanda ir
tokių, kurie atvyksta iš žingeidumo, Uganda. 1985—1986 metais ypač
bet retas išvyksta dvasiškai nepa pagausėjo žinių apie apsireiškimus,
liestas. Kapucinas tėvas Benedict kurių daugumos Bažnyčia nelaikė
Groeschel, OFM, kalbėjęs per popu pakankamai rimtais tolimesniems
liarią EWTN katalikišką televizijos tyrimams.
laidą, taipogi parašė knygą ^A Practical Guide on Reported Revelations"
(„Praktinis tariamų apreiškimų va
KONSERVATORIAI
dovas"). Jis sako pažįstąs daug pro
IGNORAVO
tingų, dalykus sugebančių atskirti
žmonių, kurie buvę giliai paveikti
KREIPIMĄSI
pamatę Medjugorje. Jis pats, tačiau,
neskuba apreiškimų priimti, kol
Atkelta iš 4 psl.
Bažnyčia jų nėra patvirtinusi.
LKD pirmininkas Valentinas
Stundys
teigia: „Visiškai galima su
Įvairiose JAV vietovėse, įskai
tant ir Notre Dame, tebevyksta pe prasti atvejus, kai partijų pavadi
riodinės konferencijos Medjugorje nimuose atsiranda nuorodos į kitas
tema. Kunigas Edward O'Connor, ideologijas tada, kai kelios partijos
buvęs Notre Dame universiteto teo susijungia, tačiau šiuo atveju jokio
logijos profesorius, rašo dvi knygas konservatorių jungimosi su krikš
apie Marijos apsireiškimus. Jo ma čionimis demokratais nebuvo. Tokį
nymu, Medjugorje Marija norėjo jų veiksmą galima vertinti kaip ne
pasaulį įspėti, jog teks išgyventi garbingą, bandant formaliai spręsti
stiprias Dievo bausmes, jei žmonės ir savo ideologinio tapatumo proble
neatsivers. Kun. O'Connor teigia, jog mas: keisčiausia, kad jie vis nori
žmonės dažnai jo klausia, kodėl Die savo liberalėjimą pridengti svetimu
vas neduoda ženklų įrodyti savo bu pavadinimu, kuris jiems reikalingas
vimą. Jis yra įsitikinęs, jog Med-ju- kaip dekoracija. Taip neatsakingai
gorje kaip tik yra toks ženklas, duo elgiantis pirmiausia yra apgaudinė
jama visuomenė. Mes, krikščionys
damas sustiprinti žmonių tikėjimą.
Bažnyčia yra pripažinusi tik tris demokratai, matydami ypatingą de
Marijos apsireiškimus — Prancū šiniųjų konsolidacijos svarbą ir po
zijos Lurde, Airijos „Knock" ir Por reikį, išsakėme konservatoriams sa
tugalijos Fatimoje. Tarp 1928 ir 1971 vo pozicijas, į kurias, kaip matome,
m. įvairiose pasaulio vietovėse buvo jie įsiklausyti dar nėra •* pasiruošę,
pamatyta 210 Marijos apsireiškimų nes kol kas mato tik save".
— jų tarpe Lietuvoje, Cairo mieste
Mindaugas Lingė
Egipte, Italijoje, Ukrainoje ir dvie
LKD rinkimų štabo vadovas

RYTŲ PROSUOS
KELIAIS
ALGIRDAS LUKOŠEVIČIUS
Nr.14
su SSSR, JAV ir Didžiosios Britanijos vėliavomis,
užrašas skelbė Jaltos konferenciją. Atėjus pas
komendantą taip pat reikėjo laukti eilės. Moterys
liko laukti eilėje, o vyriškoji giminė buvo iškviesta į
gretimą patalpą, kurioje vadinamas „vrač" (moteris
gydytoja) su dviem savo pagalbininkėmis — med.
seselėmis tikrino vyrų sveikatą. Įėjus į patalpą
buvo įsakyta visiems nuogai išsirengti ir po vieną
prieiti prie sėdinčios už stalo gydytojos. Greta sė
dinti seselė paimdavo asmens dokumentus, o kurie
jų neturėjo, paklausdavo pavardės, vardo, tėvo
vardo, gimimo metų, iš kur kilęs, kokiomis aplinky
bėmis patekęs į Vokietiją. Visa tai užrašydavo į
blankus ir padėdavo šalia gydytojos. Gydytoja ypač
atidžiai apžiūrėdavo šaukiamojo amžiaus vyrų ir
buvusių karo belaisvių kūną iš visų pusių, liepdavo
atsitūpti ir atsistoti, pakelti rankas aukštyn ir į
šonus. Tuo ir baigdavosi medicininis patikrinimas.
Karo belaisviams, neturintiems rankos ar kojos,
tikrinimo procedūros nereikėdavo. Patikrinusi
pacientą, gydytoja įrašydavo kažką į jo blanką. Aš
ėjau paskui tą vaikiną iš Kauno, kuris labai per
gyveno, kad gali būti sulaikytas ir paimtas į armi
ją. Priėjus prie gydytojos, jį kažko paklausė, bet jis
apsimetė, kad negirdi ir pasislinkęs arčiau jos,
staiga į chalato kišenę įdėjo auksinį moterišką su
rausva akele žiedą. Gydytoja dar jo paklausė, o jis
tik skėsčiojo rankomis ir rodė į savo ausis. Ji pa
sakė savo padėjėjai seselei, kad šis vyras „gluchoj"
(kurčias). Matyt, įdėta į gydytojos kišenę dovanėlė
ir vaikino sugebėjimas išsisukti iš susidariusios pa
dėties padarė savo poveikį. Atėjo ir mano eilė eiti
prie gydytojos. Gydytoja kažką įrašiusi į to vaikino
iš Kauno blanką, staigiai pakėlė galvą ir pamatė,
kad prieš ja stovi sulysęs berniūkštis. Ji nustebo,
kaip aš čia patekau ir paklausė, kiek man metų. Aš
parodžiau iškėlęs abiejų rankų pirštus, atseit de
šimt metų. Dar paklausė, kur mano mama. aš pa

rodžiau ranka, kad ten, už durų. Ji liepė man
apsirengti ir eiti pas mamą. Be to, ji išvarė iš kabi
neto ir kitus vaikus bei paauglius. Mūsų Kazimierą
taip pat pripažino netinkamą karinei tarnybai. Pa
galiau arjėo eilė eiti pas NKVD komendantą. Į
kabinetą įėjome kartu su Kanslerienė. Komen
danto kabinete buvo dar ir kitas kariškis, kuris už
rašinėjo pokalbį. Už visus kalbėjo Kanslerienė. Ko
mendantas nusistebėjo, iš kur jos sibirietiška tar
mė. Jis prisipažino, kad yra sibirietis. Kanslerienė
papasakojo, kad ji su tėvais gyveno Sibire, turėjo
sibirietį vaikiną, kuris norėjo ją vesti, bet jos tėvai
neleido už jo tekėti. 1916 m. jį pašaukė į kariuo
menę ir apie jo tolimesnį likimą ji nežino, kadangi
1920 m. grįžo į Lietuvą. Kanslerienė paaiškino, ko
kiomis aplinkybėmis ji ir Lukoševičių šeima buvo
vokiečių karo lauko žandarų išvaryti į Vokietiją.
Jos paaiškinimo komendantui pakako. Pagalbi
ninkas išdavė leidimus važiuoti į Lietuvą. Po ko
mendanto apklausos, turėjome laukti, kol paskuti
nis žmogus buvo apklaustas. Tai užtruko beveik
visą dieną. Jau ir valgyti užsinorėjome, bet ką biednas žmogus darysi, reikėjo laukti ir kęsti alkį. Juo
labiau, kad prie šalčio ir alkio buvome pripratę.
Reikia paminėti, kad ne visi vyrai iš komendan
tūros grįžo atgal į skirstymo punktą. Vaikinas iš
Kauno ėjo su visais atgal. Girdėjau vyrų kalbą, kai
ėjome iš komendantūros, kurie pasakojo, kad bu
vusiems rusų kareiviams, kurie pateko į vokiečių
nelaisvę sužeisti, buvo išduoti dokumentai važiuoti
į namus, o kurie pateko sveiki ar pasidavė vokie
čiams, tiems drg. Stalinas dar žada padovanoti Si
biro lagerį. Buvo viena galimybė išvengti Tėvynės
išdaviko bausmės, tai eiti savanoriu į frontą, mušti
fašistų ir tuo išpirkti savo kaltę prieš partiją ir
tėvynę. Matyt, tuo tikslu ir buvo organizuota me
dicininė apžiūra, kurios metu buvo nustatoma
kovoje gauti sužeidimai, jų dydis, invalidumas ar
sveikumas. Šaukiamojo amžiaus jaunuoliai, nebu
vę vokiečių nelaisvėje, iš karto buvo nukreipiami į
karinius apmokymus, o po to važiuos šturmuoti
Berlyno. Grįžę atgal į skirstymo punktą ir pavalgę,
pradėjome ruoštis važiuoti į Lietuvą. Ryte iš sto
vyklos išsinešėme savo mantą, ėjome į geležinkelio
traukinių stotį laukti į Vilnių važiuojančio trau
kinio. Stotyje, kaip ir visur, niekas nieko tiksliai
nežino, nežino ir stoties viršininkas.
Bus daugiau
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Maironio lietuvių literatūros
muziejus palydi septintą dešimtį

Maironio lietuvių literatūros muziejus.
Kaunas, birželio 22 d. (ELTA) —
Didžiausias ir vienintelis literatūros
istorijos muziejus — Maironio lietu
vių literatūros muziejus Kaune šven
čia 70 metų jubiliejų.
Lietuvių literatūros muziejus bu
vo atidarytas 1936 metų birželio 28
dieną, minint ketvirtąsias iškiliausio
XIX amžiaus pabaigos — XX amžiaus
pradžios^lietuvių poeto, kunigo Mai
ronio (1862—1932) mirties metines.'
Tuometė spauda rašė, kad tuose pa
čiuose namuose ir bute, kur gyveno ir
dirbo tautos dainius Jonas Mačiu
lis—Maironis, atidarytas muziejus
turėsiąs būti didelė tautos ir jos meno
šventovė.
Muziejus prasidėjo nuo Maironio
trijų memorialinių kambarių. Muzie
jaus kūrėjai ir tvarkytojai buvo M. K.
Čiurlionio galerijos direktorius Pau
lius Galaunė ir Tautosakos archyvo
komisijos vadovas Jonas Balys. Bu
vusio Maironio buto kambariuose jau
dirbo įkurdinta Tautosakos archyvo
komisija, tad naujojo muziejaus prie
žiūra ir globa pavesta šios komisijos
pirmininkui J. Baliui.
1940 m. kovo 1 d. pirmuoju mu
ziejaus vedėju paskirtas poetas Ber
nardas Brazdžionis jau pirmaisiais
darbo metais žengė svarbų žingsnį,
davusį pradžią dabartinio muziejaus
krypčiai ir pobūdžiui: patvirtintas

Aliaus Koroliovo (ELTA) nuotr.

statutas numatė peržengti Maironio
memorialinio muziejaus ribas ir rink
ti taip pat kitų lietuvių rašytojų ar
chyvinę medžiagą. 1941 m. muziejus
buvo pavadintas Maironio literatūros
muziejumi.
1944 metų rudenį B. Brazdžio
niui pasitraukus į Vakarus, muziejus
buvo kuriam laikui uždarytas, o Mai
ronio memorialinius daiktus tuo me
tu saugojo poeto sesuo Marcelė Ma
čiulytė, gyvenusi pas brolį.
1955 m. muziejus tapo Kauno li
teratūros muziejumi, o 1965—1989
metais buvo vadinamas Lietuvos TSR
literatūros muziejumi. 1989 m.
pavasarį muziejui sugrąžintas Mairo
nio vardas, ir ši kultūros įstaiga tapo
Maironio lietuvių literatūros muzie
jumi — pagrindiniu ir vieninteliu
Lietuvoje respublikiniu literatūros is
torijos muziejumi, įkūrusiu ir globo
jusiu net 14 padalinių — rašytojų me
morialinių muziejų, išsibarsčiusių po
visą šalį, kurių didžioji dalis vėliau
perduota rajonų savivaldybių žinion.
Pasak Maironio lietuvių literatū
ros muziejaus direktorės, rašytojos
Aldonos Ruseckaitės, šiuo metu mu
ziejaus fonde yra saugoma per
238,000 eksponatų, kurie apima lai
kotarpius nuo senųjų raštų iki šių
dienų. Pastaraisiais metais gausiai
sugrįžta išeivių rašytojų archyvai.

Prezidentas pradėjo konsultacijas su partiAtkelta iš 1 psl.
„Tokiu atveju susitarimas, mūsų
įsitikinimu, būtų nesunkiai pasiekia
mas, daug nediskutuojant dėl to, kas
vadovautų ir kaip vadovautų", — sa
kė AKubilius.
Jo teigimu, trečiasis variantas —
kairiojo bloko mažumos Vyriausybė.
„Ją formuojant reikalingas centro
kairės supratimas, kad ji turi siekti
susitarimo su opozicijoje esančiomis
partijomis, kuriame būtų įsipareigoji
mai. Opozicija leistų centro kairei
formuoti Vyriausybę, o šie turėtų įsi
pareigoti atlikti tam tikrus darbus",
— kalbėjo konservatorius.
Jis neatskleidė, kuriam variantui
pritaria patys konservatoriai, teigda
mas, jog tai bus paskelbta po prezi
dento konsultacijų su partijomis.
Socialdemokratų derybininkai —
krašto apsaugos ministras Gedimi
nas Kirkilas ir frakcijos Seime seniū
nas Juozas Olekas — po susitikimo
su prezidentu sakė, kad pirmalaikiai
rinkimai yra viena iš išeičių, bet ne
pati geriausia.
„Jei mes rastumėme galimybių ir
būdų dirbti dirbti tuos likusius dve
jus su puse metų, tai būtų geriau, nes

nuolatinė Vyriausybių ir Seimų kaita
nepriduoda stabilumo ir sėkmės vyk
dant numatytus darbus", — kalbėjo
J. Olekas.
G. Kirkilo teigimu, kol kas pir
malaikių rinkimų idėją palaiko kon
servatoriai ir socialdemokratai. Kaip
žinia, tam nepritaria prezidentas.
Socialdemokratai nekomentavo,
kokios dar politinės jėgos galėtų pri
sijungti prie centro kairės sudaryto
bloko, taip pat kas galėtų būti siūlo
mas į premjerus, jei jie gautų įgalioji
mus formuoti Vyriausybę.
Trečiadienį viešėdamas Turkijoje
V Adamkus pareiškė, kad vienintelė
išeitis iš Lietuvos vyriausybinės kri
zės — susitarimas tarp kairiųjų ir
dešiniųjų.
„Lietuvai reikalingas protingas
sprendimas, ir vienintelis sprendi
mas susidariusioje situacijoje — dvie
jų pagrindinių parlamentinių partijų
susitarimas. Reikėtų susitarti dėl
dvejų metų veiklos, pasirinkti 3—4
prioritetus ir juos įgyvendinti, tuo pa
čiu parodant žmonėms, jog Vyriausy
bė ir Seimas gali dirbti žmonių la
bui", — žurnalistams sakė V Adam
kus.

Tiriama, ar egzaminas nebuvo palankesnis katalikams
religinis atributas. Kito tikėjimo
Atkelta iš 1 psl.
kad negalima teikti žmogui privilegi moksleiviams tai buvo ypač sunku.
jų dėl jo tikėjimo.
Nors J. Plankiui nebuvo proble
Lietuvoje gyvena nemažai kitas mų parašyti laišką apie lietuviškas
religijas ar tikėjimus išpažįstančių šventes, jis įsitikinęs, kad egzaminų
žmonių, dalis gyventojų apskritai nė užduotys turėtų būti kitokios. Pavyz
ra religingi. Taigi į valstybinio egza džiui, galima pasiūlyti parašyti laišką
mino užduotis įtraukta tema, kuri apie perskaitytą knygą.
aktuali tik daliai Lietuvos piliečių —
Socialinių tyrimų instituto direk
katalikams.
torius Arvydas Matulionis savo atsa
kyme
kontrolierei pabrėžė, kad vie
Skundo autorius teigia, kad at
likdami šią užduotį dalis abiturientų nareikšmiškai komentuoti šią egza
susidūrė su problemomis. Jeigu, pa minų užduotį labai sunku.
vyzdžiui, musulmonas ar stačiatikis
Vis dėlto rengiant valstybinių
ir galėjo parašyti apie tai, kokios tai brandos egzaminų užduotis patarti
šventės, jie vargiai galėjo nurodyti, na vengti temų, kurios yra susietos
ką jos abiturientui reiškia asmeniš su mokinių etnine, tautine ar konfe
kai.
sine tapatybe ir kurioms gali būti
Tuo tarpu Kūčias ir Visų Šventų jautrios atskiros abiturientų grupės.
jų dieną švenčiantiems katalikams
Tuo tarpu psichologė Rasa Bie
nereikėjo sukti galvos, ką parašyti.
liauskaitė nemano, kad tokios egza
Moksleivių parlamento pirmi minų užduotys galėjo sukelti ypač di
ninkas Justas Plankis teigė, kad kai delių psichologinių problemų kito ti
kurie abiturientai, gavę tokią užduo kėjimo žmogui, jei jis integruotas į vi
tį, nustebo. Jai atlikti reikėjo specia suomenę. Moksleiviai, laikantys abi
laus žodyno, reikėjo iš anksto pasi tūros egzaminą valstybinėse mokyk
domėti, kaip vadinasi vienas ar kitas lose būtent tokie ir yra.

Už pornografijos laikymą dėstytojui
skirta bauda
* Tarptautinio olimpinio ko
miteto (IOC) vykdomasis komi
tetas ketvirtadieni nuo septynių
iki trijų kandidatų sumažimo pre
tendentų į 2014 metų žiemos olim
pinių žaidynių sostinę gretas. Toliau
konkurencinę kovą tęs Soči (Rusija),
Salzburg (Austrija) bei PyeongChang
(Pietų Korėja). Atmestos buvo Sofijos
(Bulgarija), Alma-Ata (Kazachsta
nas), Jaką (Ispanija) ir Boržomi
(Gruzija) kandidatūros.
* Lietuvos lengvosios atleti
kos federacijos (LLAF) paskelb
tame geriausių šio sezono šalies
sportininkų sąrašo pirmoje vietoje
yra vidutinių nuotolių bėgikė Irina
Krakoviak, turinti 156,066 taškų.
Antrąją vietą užima dukart olimpinis
bei pasaulio Čempionas disko metikas
Virgilijus Alekna, surinkęs 121,196
taškų. Trečiojoje pozicijoje — sporti
nio ėjimo atstovė Sonata Milušauskaitė (111,023 tšk.).
* Pasaulio krepšinio pirme
nybėm* Japonijoj*' pasiruošima

tęsianti Lietuvos rinktinės kan
didatų komanda, kurią treniruoja
Valdemaras Chomičius, trečiadienį
keturių komandų turnyre Italijoje iš
kovojo antrą pergalę. Antrosiose tur
nyro rungtynėse Lietuvos krepšinin
kai 72:69 įveikė Venesuelos koman
dą ir pirmauja šiame čempionate. 17
taškų nugalėtojams trečiadienį pelnė
Artūras Jomantas, 13 — Vladimiras
Severovas.
* Trečiadieni pasaulio futbo
lo čempionate Vokietijoje sužais
tos keturių ekipų C grupės tre
čiojo turo rungtynės. Vietas aštuntfinalyje užsitikrinusių grupėje pir
mavusių Argentinos ir Olandijos
rinktinių dvikova baigėsi lygiosiomis
0:0. Po šių lygiųjų tapo aišku, kad dėl
geresnio įvarčių santykio grupės nu
galėtoja tapusi Argentinos vienuolikė
birželio 24 dieną aštuntfmalio rung
tynes žais su Meksika, o antroje vie
toje likusi Olandijos komanda pirma
jame atkrintamųjų varžybų etape su
sitiks su Port\:z,il.i-- :-.,:r>o;;r.;r.«vais.

Dėl to Generalinė prokuratūra
Vilnius, birželio 22 d. (ELTA) —
Pornografija ir smalsumas Vilniaus buvo pradėjusi tyrimą. Buvo aiškina
Gedimino technikos universiteto masi, ar dėstytojas tik laikė, ar ir pla
(VGTU) docentui Kęstučiui Vislavi- tino vaikų pornografiją, už ką įstaty
čiui kainavo ne tik galimybę dirbti su mai numato ne tik baudą, bet ir lais
studentais, bet ir gali gerokai pra vės atėmimą iki dvejų metų.
tuštinti jo kišenes. Vilniaus 1-asis
Tačiau nenustačius, kad K. Visla
apylinkės teismas trečiadienį išnagri vičius galėjo užsiiminėti pornografi
nėjo Generalinės prokuratūros prašy jos platinimu, buvo pasiūlyta jį nu
mą už pornografijos laikymą nubaus bausti už draudžiamo tipo informaci
ti dėstytoją ir baudžiamuoju įsakymu jos laikymą.
skyrė jam 60 MGL (7,500) litų baudą.
Prasidėjus skandalui, docentas
Tokią baudžiamuoju įsakymu žiniasklaidai tvirtino, kad jam koją
skirtą bausmę K. Vislavičius turi gali pakišo mokslininkui būdingas smal
mybę skųsti. Pagal Baudžiamąjį pro sumas. Būtent jis neva paskatino do
cesą jis gali prašyti, kad byla būtų na mėtis filmais, kuriuose užfiksuotos
grinėjama teismo posėdyje.
pornografinės scenos.
VGTU Medžiagų atsparumo ka
VGTU etikos komisija, svarsčiusi
tedros docentas K. Vislavičius į por docento prasižengimą, pasmerkė tokį
nografijos skandalą pateko šių metų dėstytojo elgesį ir rekomendavo uni
sausį. Jo darbo ir namų kompiute versiteto rektoriui jį nušalinti nuo
riuose policija aptiko pornografijos pareigų.
filmų.
Tolimesnį dėstytojo likimą uni
Juose užfiksuoti ir seksualiai iš versiteto vadovybė buvo pažadėjusi
naudojami vaikai, ir žmonių lytinio spręsti tada, kai teisėtvarkininkai
bait.- 'vr:rr.a.
santvkiavimo
la:- scenos
*."
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFR Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)

G. W . Bush: didžiosios pasaulio
valstybės vieningai saugos Iraną

Machtress.com nuotr.
Irano karinė technika.
Viena,
birželio
22
d. pjūčio 22 dieną.
(AFP/„Reuters7BNS) — Pasaulio
Anot JAV prezidento, Iranui at
valstybės vieningai siekia neleisti Ira- sakyti turėtų pakakti ir kelių savai
nui įsigyti branduolinio ginklo gamy čių, o ne mėnesių.
bos technologijų, pareiškė JAV prezi
Jungtinės Valstijos, Didžioji Bri
dentas George W. Bush.
tanija. Prancūzija, Vokietija, Rusija ir
„Rusija ir Kinija kartu su mumis Kinija birželio pradžioje Tehran pa
trokšta užtikrinti, kad iraniečiai ne siūlė prekybą ir technologijas skati
pasigamintų branduolinio ginklo", — nančių priemonių paketą, kurį jis
sakė G. W. Bush pridurdamas, kad gautų sustabdęs daug ginčų kelian
„mes turime bendrą tikslą, kad Ira čius urano sodrinimo darbus.
nas neturėtų galimybės ir neįsigytų
Vakarai baiminasi, kad sodrintą
branduolinio ginklo".
uraną Iranas naudoja ne tik elektros
Be to, jis piktinosi Irano planais, jėgainėse, bet ir branduolinėms gal
kad tik rugpjūčio pabaigoje bus pa vutėms gaminti. Tehran tokius kalti
rengtas atsakymas į Vakarų valstybių nimus neigia.
pasiūlymus. Anot G. W. Bush, atsaky
Iranas pasidžiaugė siūlomu prie
mui parengti tai būtų tikrai „labai il monių paketu ir pavadino jį žingsniu
gas laiko tarpas".
į priekį, tačiau toliau tvirtina turįs
Mat, truputj anksčiau, Irano pre teisę gaminti branduolinį kurą.
zidentas Mahmoud Ahmadinejad pa
Kalbėdamas Vienoje JAV prezi
reiškė, jog Tehran iki rugpjūčio 22 dentas taip pat pareiškė, kad jis norė
dienos atsakys, ar sutinka priimti tų uždaryti Guantanamo kalėjimą
priemonių paketą, kurį mainais už Kuboje, kur laikomi įtariami teroris
sustabdytą urano sodrinimą jam siū tai, tačiau pirmiausiai privalo nus
lo tarptautinė bendruomenė.
pręsti, ar siųsti kalinius namo, ar
„Mes jvertinsime pasiūlymus ir, juos teisti.
Dievo valia, iki (persų kalendoriaus)
G. W. Bush sakė „paaiškinęs čia
mordado mėnesio paskelbsime savo esantiems vadovams apie mūsų troš
nuomonę", — šalies vakaruose esan kimą parsiųsti Guantanamo belais
čiame Hamedad mieste sakydamas vius atgal, tačiau tarp jų yra tokių,
kalbą, kurią tiesiogiai transliavo vals kuriuos turi teisti JAV teismai".
tybinė televizija, teigė Irano prezi
„Jie yra šaltakraujai žmogžu
dentas.
džiai, kurie tikrai ką nors nužudys,
Irane galiojančio persiško kalen jeigu bus paleisti į gatvę", — sakė
doriaus mordado mėnuo baigiasi rug- JAV vadovas.

Kardinolas: S. Hussein negalima
skirti m i r t i e s bausmės
Vatikanas, birželio 22 d. („Reu- Dievas yra gyvenimo ir mirties šeimi
ters'VBNS) — Jtakingas Vatikano ninkas".
kardinolas pareiškė, kad buvusiam
Katalikų Bažnyčia moko, kad
Irako vadovui Saddam Hussein ne šiais laikais tokių atvejų, kai mirties
turi būti skiriama mirties bausmė, bausmė būtų pateisinama, pasitaiko
kadangi kiekviena gyvybė yra šventa. „retai, jeigu išvis pasitaiko".
„Žmogaus gyvybė visada yra ne
Pasak Bažnyčios, mirties bausmė
liečiama", — Popiežiškosios kultūros gali būti taikoma tik itin retais atve
ir tarpreliginio dialogo tarybos pirmi jais, kai nėra kito būdo apginti žmo
ninko kardinolo Paulio Poupard žo nių gyvybių nuo „neteisingo agreso
džius, ištartus atsakant į klausimą riaus", galinčio toliau kenkti.
apie S. Hussein, cituoja Italijos nau
Ši išimtis veikiausiai netaikytina
jienų agentūra ANSA.
S. Hussein, kuris šiuo metu laikomas
„Gyvenimas yra dovana — tai vi kalėjime ir daugiau nebekelia grės
suotinis principas, ir čia nėra išimčių, mės.
— Romoje vykstančios konferencijos
Irake vykstančio S. Hussein teis
užkulisiuose teigė kardinolas. — mo kaltintojai reikalavo, kad nuvers
Kiekviena žmogiškoji būtybė, netgi tajam prezidentui ir trims aukštiems
pati atgrasiausia, buvo sukurta pagal jo padėjėjams mirties bausmė būtų
Viešpaties paveikslą ir panašumą. skirta už nusikaltimus žmoniškumui.

EUROPA
VATIKANAS
Popiežius Benediktas XVI ket
virtadienį naujuoju Vatikano valsty
bės sekretoriumi paskyrė italų kardi
nolą Tarcisio Bertone. 71 metų šiau
rės vakaruose esančios Genujos arkiI vyskupas T. Bertone pakeis 78 metų
kardinolą Angelo Sodano, kuris pa
sitrauks iš šio posto po 15 metų tar
nybos. Šventasis Sostas taip pat pra
nešė, kad 78 metų Amerikos kardino
lą Edmund Casimir Szok, einantį Va
tikano valstybės gubernatoriaus pa
reigas, rugsėjo 15 dieną pakeis 71
metų arkivyskupas Giovanni Lajolo,
dabar užimantis Vatikano užsienio
reikalų ministro postą. Vatikanas ne
pranešė, ką nutarta skirti naujuoju,
Šventojo Sosto diplomatijos vadovu.
KIJEVAS
„Oranžinių"
jėgų
frakcijų
Ukrainos Aukščiausiojoje Radoje
atstovai ketvirtadienį paskelbė, kad
po beveik tris mėnesius trukusių de
rybų jie pasirašė susitarimą sudaryti
parlamentinę koaliciją, į kurią įeina
Julija Tymošenko blokas, proprezidentinis susivienijimas „Mūsų UkI raina" ir Socialistų partija. Politinė
; „oranžinių" sąjunga kontroliuoja
243 mandatus 450 vietų Radoje ir su
sitarė iškelti į vyriausybės vadovo
postą buvusią premjerę Julija Ty
mošenko.
LONDONAS
Buvęs Irako prezidentas Saddam
Hussein ir septyni jo bendražygiai,
teisiami pagal kaltinimą prisidėjus
prie 148 žmonių nužudymo, trečia
dienį paskelbė bado streiką dėl ad
vokato Khami al-Obeidi nužudymo.
K. al-Obeidi buvo pagrobtas iš savo
namų, nužudytas, o jo kūnas numes
tas pakelėje. Pasak Khalil al-Dulaimi, jie badaus tol, kol teisiamųjų ad
vokatams bus užtikrinta tarptautinė
apsauga. Tuo tarpu kiti S. Hussein
advokatai jau patvirtino, kad jų ne
įbaugino Kh. al-Obeidi nužudymas,
ir ketina tolia ginti buvusį Irako pre
zidentą, kaltinamą nusikaltimais
žmoniškumui.

KEE

Didžiosios Britanijos Sąžiningos
prekybos tarnyba (OFT) bei atitinka
mos JAV institucijos tiria įtarimus
dėl kartelinio oro bendrovių susitari
mo, kuriame, įtariama, dalyvavo ir
„British Ainvays". OFT ir JAV tei
singumo departamentas tiria įtari
mus dėl kartelinio susitarimo, ku
riuo, kaip manoma, „British Airways" ir kitos oro bendrovės neteisė
tai derino bilietų kainas, taip pat ku
ro antkainius. „British Ainvays" pri
dūrė talkinanti JAV ir Didžiosios Bri
tanijos institucijoms šiame tyrime.
BUDAPEŠTAS
JAV prezidentas George W. Bush
ketvirtadienį pagyrė Vengriją už drą
są, kurią jos žmonės parodė per 1956
metų sukilimą prieš Sovietų valdžią,
ir sveikino jos įsipareigojimus de
mokratijai. G. W. Bush, į Vengriją at
vykęs iš kaimyninės Austrijos sosti
nės Vienos, kur dalyvavo viršūnių su
sitikime su Europos Sąjungos vado
vais, pabrėžė gerėjančius santykius
su sąjunga, į kurią Vengrija įstojo
2004 metais.

ARTIMIEJI RYTAI
BAGHDAD
Irako prekybos ministras ketvir
tadienį pagrasino peržiūrėti preky
bos sutartis su kviečius tiekiančia
Australija, kai vienas australų sargy
binis Baghdad netyčia nušovė vieną
iš jo asmens sargybinių. Australijos
gynybos pajėgos (AGP) ketvirtadienį
patvirtino, kad trečiadienį Baghdad
jos kariai per klaidą paleido ugnį į
prekybos ministro Abdul Falah alSudany asmens sargybinius. Per šį
incidentą vienas asmens sargybinis
žuvo, o dar trys buvo sužeisti.

AZIJA
JAKARTA
Prie Sumatros krantų Indone
zijos karinis jūrų laivynas iš banguo
jančios jūros išgelbėjo 80 per audrą
nuskendusio kelto keleivių ir įgulos
narių, bet dar 54 žmonės dingę be ži
nios. Keltas „Sinar Mulia Indah".
kuriuo plaukė 134 žmonės, vėlų tre
čiadienio vakarą išplaukė iš Sibolgos
uosto ir ketvirtadienio rytą pateko į
audrą, pranešė leitenantas Jaką Santoso.

1-800-775-SEND
www.atla nticexpresscorp.com
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POLITINE PASAKAITE
Tarp kelių didelių namų buvo
smėlio dėžė, kurioje buvo galima
smagiai pažaisti. I r tų, aplinkui
stovinčių namų vaikai neretai dėl
šios smėlio dėžės susipešdavo - mat
buvo dar labai maži "ir jiems dažnai
atrodydavo, kad kito namo vaikai
nemoka taip gražiai žaisti, kaip jie...
Kartais dėl tos smėlio dėžės vyk
davo net karai - ypač tarp berniukų.
J i e vienas kitą negražiai pravar
džiuodavo, spjaudydavosi ir netgi
mėtydavosi akmenimis. Kartais į tą
.mūšį įsiveldavo ir mergaitės - jos
mesdavo savo lėles, nebežaisdavo
mamų, o imdavo rėkti bei keiktis ne
ką blogiau už mušeikas berniu
kus...
Ir štai prieš keletą metų smėlio
dėžėj įvyko tokia „smėlio dėžės
krizė". Vieno namo berniukai - Ge
diminas Kirkutis, Juozukas Oleksiukas ir Juozukas Bernataitis nu
tarė, kad atėjo laikas visiems lai
kams išsikovoti teisę vieniems pa
tiems žaisti ir tvarkytis šioje smagio
je smėlio dėžėje. Ir jie nutarė pa
sikviesti iš gretimo kiemo tokį sve
timtautį mušeiką Viktorą, kad pa
dėtų iš smėlio dėžės išvyti ten, jų
nuomone, užsisėdėjusius Andriuką
Kubilaitį su J u r g i u k u Razmučiu ir
kitais berniukais bei mergaitėm.
Bijodami, kad vieni nesusitvarkys —
į pagalbą jie pasikvietė dar ir Artūriuką Paulutį iš gretimo kiemo bei
tokią aštriadantę mergaičiukę Ka
zimierą. Apsupo jie tą smėlio dėžę ir
Andriuką su visais jo draugeliais iš
metė laukan. O patys atsisėdę džiau
giasi, smėliuką pilsto iš tuščio į kiau
rą, tik mašinytėmis gražiomis važi
nėjasi. Paskui Gediminas Kirkilų ir

sako:
- Žinot ką - žaiskime ministrus!
Aš „čiur" būsiu karo ministras, nes
labai mėgstu pakariauti.
- Aš noriu būti pinigų ministras,
nes labai mėgstu pinigus, - ėmė
šaukti svetimtautis Viktorėlis.
- O aš būsiu bulvių ir morkų
ministrė, - kukliai nusišypsojo Ka
zimiera.
Taip jie ir gyveno toje smėlio
dėžėje pernelyg nesirūpindami, kad
už smėlio dėžės yra daug neturtingų
vaikučių, kurie neturi nei žaislų, nei
galimybių kur nors kitur pažaisti.
Jiems nerūpėjo, kad gretimų kiemų
vaikai slampinėja liūdni aplink
smėlio dėžę, mato, kaip joje dygsta
didžiuliai viešbučiai įmantriais už
sienietiškais pavadinimais, kuriuos
smėlio generolai dovanoja savo žai
dimų draugėms. Tie iš tolo spoksantys vaikučiai irgi norėtų pažaisti, bet
niekas smėlio dėžėn jų nepriima. Ir
pradėjo tada tie vaikai išvažiuoti iš
šio kiemo į Airijos, Amerikos kiemus,
kur draugiškesni vaikai ir visiems,
norintiems pažaisti, sudaromos maž
daug vienodos sąlygos...
O Gediminuko ir Viktorėlio kom
panija žaidžia toliau, nieko aplink
nebematydami ir tik vienas kitą gir
dami
— Mes atstatysim smėlio dėžę
per 111 dienų! — šaukė Viktoras
visa gerkle.
— Mes per metus įsivesim to
kius pinigus, kaip Europoj, — šaukė
Gediminukas, — ir tada būsim labai
turtingi...
Taip bešūkaudami jie ir gyveno
metus kitus, o aplink smėlio dėžę
kaupėsi nepasitenkinimo audra. Tai

Jūrate Rosales

kažkada iš dėžės i š s t u m t i e j i An
driukas su savo d r a u g a i s , k u r i e
vaikščiojo aplinkui ir rėkavo negra
žius žodžius:. .
— Ei jūs, pašildyti barščiai! —
šaukė Jurgiukas.
— Ei jūs, supuvusi nomenkla
tūra, — pritarė jam ir A n d r i u k a s .
Taip viskas būtų ir vykę, jei ne
vienas nelaimingas a t s i t i k i m a s . . .
Staiga vieną dieną paaiškėjo, kad
gudrusis pinigų specialistas Vikto
rėlis yra truputėlį prisimelavęs bei
svetimų pinigėlių pasisavinęs, ki
tiems smėlio dėžės d r a u g a m s to ne
žinant arba apsimetant, k a d nežino.
Ir štai vieną dieną smėlio dėžėj
žaidžiantys vaikai p a m a t ė , k a d prie
smėlio dėžės artėja d ė d ė s poli
cininkai, kažko įdėmiai d a i r y d a 
miesi. Viktorėlis, supratęs, k a d šie
uniformuoti dėdės ieško tikriausiai
būtent jo, tik suskliaudė a u s i s ir
kaip kiškelis nabagėlis n ė r ė į krū
mus. O išnėrė jis po kelių dienų —
uždusęs visas jau kitoje valstybėje,
iš kurios kažkada į tą lietuviško
smėlio dėžę atkeliavo, pasipelnyti
trokšdamas.
Pabėgus Viktoriukui, smėlio dė
žėj kilo panika - berniukai, besit
varkantys smėlio dėžėje, ū m a i su
prato, kad be Viktoro g u d r u m o ir
pinigų, dabar bet kas gali j u o s iš tos
smėlio dėžės i š k r a p š t y t i . I r ėmė
šaukti visa gerkle;
— Mus muša, m u s nori išmesti
tie, kurie visiškai n e m o k a smėlio
dėžėj žaisti. Gelbėkit!
Išgirdęs tai, prie smėlio dėžės
atėjo senasis kiemo s a r g a s Valdas ir
šitaip tarė:
— Vaikai, negražu š i t a i p ne
draugiškai elgtis. J u k kiti irgi nori
pažaisti -— priimkit j u o s , smėlio
dėžėj vietos visiems užteks.
— Mes jų nepriimsim, nes jie
labai pasipūtę ir arogantiški, — ėmė
šaukti Gediminas ir kojytėmis trep
sėti.
— Jie jie, jie... kai valdė smėlio
dėžę, tai mūsų irgi t e n nepriimdavo,
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— š a u k ė ir J u o z u k a s
B e r n a t a i t i s , p a r a u d ę s ir išsi
gandęs, kad gali tekti su kažkuo
savo brangiąja smėlio dėže dalintis.
— Nusiramink, Gediminai, nu
s i r a m i n k Juozuk, — ramino juos
s a r g a s Valdas, — nėra tobulų žmo
nių pasaulyje. Jei norite ką nors
šiame pasaulyje pakeisti - tai pir
m i a u s i a keiskitės patys, o ne kitus
keiskite. Pabandykit susitarti, pa
m a t y s i t - kiek džiaugsmo bus ne tik
j ū s ų buvusiems priešams, bet ir jūsų
tėveliams, d r a u g a m s ir visiems ki
t i e m s aplinkinių namų gyventojams.
N a , ką darys Gediminukas n u t a r ė paklausyti. O sargas Vladas
tučtuojau nuėjo ir pas Andriuką, ku
ris su draugais vis r a t u s aplink smė
lio dėžę suko ir spaudė į ją iš tolo.
— Ei, vaikai, nueikit į smėlio
dėžę derybų. Ir pabandykit su jais
s u s i t a r t i gražiuoju, — pasiūlė ir
šiems vaikams sargas Vladas.
— Nepavyks, nes jie blogi, o mes
geri, — atsakė Andriukas ir papūtė
žandelius, — jie m u s apgaus, nes jie
y r a supuvusi nomenklatūra.
— Jie yra pašildyti barščiai, —
iš k a ž k u r cyptelėjo ir Jurgiukas Raz
m a ir visa jo palyda ėmė skanduoti:
— Barščiai, barščiai, barščiai...
— Betgi j ū s irgi norite pažaisti
smėlio dėžėje, — toliau ramiai juos
mokė senasis Vladas, — jei norite,
tai vis tiek teks išmokti susitarti.
— Mes juos jėga išmesim, —
š a u k ė karingai nusiteikusi mergaitė
Raselė.
— N a ir kas, jei jūs juos jėga
išmesit — jie vėl susiras kokį nors
svetimtautį sąjungininką, panašų į
Viktorą, ir sugrįžę taip jus primuš,
k a d jokios smėlio dėžės nebereikės.
Ar ne geriau būtų j u m s elgtis kaip
suaugusiems žmonėms ir tikėti, kad
ir kiti žmonės gali būti geri.
— N a gerai, pabandysim, — se
nojo sargo įkalbinėjimams nusileido
Andriukas ir nuėjo su draugais į
smėlio dėžę tartis. O eidami šnekėjo:
— Nieko neišeis, nes mes vis
tiek geresni. Bet jeigu sargas prašo,
t a i reikia sudaryti tokį įspūdį, kad
d e r a m ė s , o paskui visą bėdą suversti
j i e m s , Gediminukui ir jo drauge
liams.
Lygiai tą patį tuo metu smėlio
dėžėje kalbėjo ir Gediminas su savo
senais bičiuliais:
— Nieko neišeis, nes mes esame
už juos geresni ir smėlio dėžė turi
priklausyti m u m s . Bet jeigu jau sar
gas taip prašo, tai reikia sudaryti
įspūdį, kad deramės, o paskui visą
bėdą s u v e r s t i Andriukui ir jo
draugeliams. Smėlio dėžė turi likti
m u m s — čia bus tik toks gudrus
manevras...
Žiūrėjo sargas į tuos vaikus, be
sirenkančius į derybas su akmeninis
užančiuose, ir liūdnai galva lingavo:
— Sunkios bus derybos, nes jie
d a r nenori susitarti ir kartu žaisti.
Apie kitą derybininką jie vis dar
galvoja iš aukšto. Lyg patys nuo to
b ū t ų geresni ar svarbesni. Ir kaip jei
n e s u p r a n t a , kad mes šiame kieme
visi e s a m e vienodai svarbūs ir
r e i k š m i n g i . Gaila, kad neužaugo
k i t o k i ų vaikų k a r t a , kurie būtų
protingesni ir norėtų draugiškai bei
n e s a v a n a u d i š k a i sutvarkyti bei
pagražinti smėlio dėžę. Ir nestatyti
ten sau viešbučių, negrobstyti sve
t i m ų pinigų, o papuošti šią smėlio
dezę kitiems, visiems aplinkinių
n a m ų gyventojams. Gal tada su
grįžtų ir :š Airijos ar Amerikos ter.
:>be£rc vaikai, kuriems seniai jau
nusibodo šios nesubrendusių gai
džiukų peštynes
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BRAZILIJOS
NAUJOKAMS
STASE E. SEMĖNIENE
Stebėtina, kiek daug lietuvių do
misi Pietų Amerika. Aprašiusi
„Drauge" savo įspūdžius iš tų ke
turių aplankytų Pietų Amerikos ša
lių, savo nustebimui, susilaukiau
nemažai skambučių, elektroninių
laiškų bei asmeniškai įdomių klau
simų apie minimus kraštus. Anot
daugelio, jiems tos žemės, gyvento
jai, kultūra bei jų gyvenimo būdas
buvo „terra incognita", nors nemažai
lietuvių pasirinko tą kraštą savo
naująja gyvenimo vieta.
Tad ir su nemažesniu smalsu
mu, Čikagos dienraščio „Chicago
Tribūne" (balandžio 27 d.) pirmame
puslapyje sutikome straipsnį „Brazil
101" — Brazilija naujokams — ku
riame to laikraščio užsienio kores
pondentas Colin McMahon aprašo
buvusio Brazilijos prezidento naujai
išleistą knygą, giliančią savo tautą,
bet kertančią jos dabartinį vadovą.
Įdėta ir knygos autoriaus spalvota
nuotrauka.
Iš Sao Paulo, gausiausio Brazi
lijos didmiesčio, ateinančiomis žinio
mis, Fernando Henriąue Cardoso,
rašydamas savo knygą „The Accidental President of Brazil", norėjo
amerikiečiams suteikti būdą su
prasti jo žavingą ir sudėtingą tė
vynę.
Cardoso, 74 metų amžiaus, pa
sisakė rašantis angliškai, taip jam
esą lengviau išreikšti savo nuomonę
apie motiną, tėvą ir t.t. Tuo būdu
knyga parašyta vyro, kuris, nors ir
buvo išrinktas pasaulyje ketvirtos
savo didumu demokratinės valsty
bės prezidentu, nebuvo įpratęs daug
kalbėti apie savo gyvenimą. Todėl
Cardoso panaudoja savo šeimos nuo
tykingą gyvenimo istoriją, kad pa
dėtų skaitytojui pervilnyti per
Brazilijos audringą istoriją nuo jos
praeities, kaip imperijos, iki dabar
ties, kaip vyraujančios ekonominės
jėgos Lotynų Amerikoje.
Cardoso savo knygoje užleidžia
scenos vidurį ne politikai, bet žmo
nėms. Jis mini savo senelį, prikišusį

pirštus prie Dom Pedro II nuvertimo
nuo imperatoriaus sosto 1889 m. Jis
užkerta dabartiniam Brazilijos pre
zidentui Luiz Inacio Lula da Silva,
tarpais savo buvusiam pagrindiniam
sąjungininkui, o tarpais karčiam
priešininkui. Įdomi Cardoso pastaba
apie JAV prez. George W. Bush: jam
susidarė įspūdis, jog JAV preziden
tui visiškai nerūpi Brazilija, o dar
mažiau jis apie šią valstybę suvokia.
Viename pokalbyje prez. Bush
išreiškė didžiulį nustebimą, kai
Cardoso paminėjo, jog Brazilija turi
vieną didžiausių pasaulyje juodosios
rasės gyventojų skaičių, jau nemi
nint 10 milijonų arabų kraujo.
„Skamba, lyg jūs turėtumėte ten
tikrai įvairią — skirtingą šalį", —
citavo Cardoso Bush reagavimą.
Tuo tarpu Bill Clinton Cardoso
piešia, kaip puikiausią politiką bei
gerą draugą. Buvęs JAV prezidentas
parašė spindinčiai ryškią pratarmę
Cardoso knygai.
Anot C. McMahon, minima kny
ga yra amerikiečių skaitytojams
puikus supažindinimas su Brazilija
— Brazilija naujokams — kurių,
Cardoso manymu, dauguma dar vis
„tebelaiko Braziliją bananų respubli
ka".
Knyga taip pat gina Braziliją ir
paties Cardoso administraciją, kuri
pasibaigė 2003 m. Naujų metų die
ną, Cardoso išbuvus dvi kadencijas
(pagal Brazilijos įstatymą jis nebe
galėjo kandidatuoti į prezidento per
rinkimą ir Darbininkų partijos kan
didatas da Silva laimėjo rinkimus).
Cardoso, vienas Brazilijos pagrin
dinės opozicijos partijos įkūrėjų, sa
ko, kad paperkamumo skandalai,
nusiautę Darbininkų partiją, paliko
da Silva lengvai sužeidžiamą būsi
muose tautos rinkimuose spalio
mėnesį.
Ši Cardoso knyga, kartu su por
tugalų kalba atsiminimų knyga, tik
ką išleista Brazilijoje, kurioje daug
smulkmeniškiau dėstoma apie jo
prezidentavimą, pasirodė rinkoje
labai svarbiu metu ne tik Brazilijai,
bet ir visai Pietų Amerikai. Cardoso
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svarbiausias principas buvo, kad
valdžios mažintų išlaidas. O pats
Cardoso ypač didžiuojasi tuo, jog jo
vyriausybė nepagailėjo lėšų švie
timui. „Jei vergovė buvo XIX šimt
mečio Brazilijoje bjauri dėmė, tai aš
regėjau neraštingumą XX šimtmečio
baisia dėme", išreiškė savo filosofiją
Cardoso, kuris pravedė per savo 8
metų prezidentavimą programas
įsteigti mokyklas kiekvienoje kai
mynystėje ir kaime, kur jų būtinai
reikėjo.
Jis pabrėžia ir savo šalies pa
našumą su JAV. „Kalbant apie
visuomeninę sandarą, Brazilija yra
žymiai artimesnė Šiaurės Amerikai
negu Europai, — pareiškė Cardoso

angliškai, savo trečia vartojama
užsieninio kalba po prancūzų ir is
panų. — Visa manoji karta stengėsi
suprasti Brazilijos visuomenės vys
tymąsi lygindama su Europa. Klasių
sandara. Tautinė buržuazija. Visa
tai. Na, mes visiškai nesame tokie.
Ta prasme, mes esame amerikiečiai!
Visuomeniškas judamumas. Hie
rarchijos stoka. Erdvės pajautimas.
Geografinis judrumas. Tačiau mes
galime daug nuveikti. Mes puikiai
sugebame pristatyti. Tuo atžvilgiu,
mes taip pat esame amerikiečiai", —
su pasididžiavimu dėstė Fernando
Henriąue Cardoso, buvęs sėkmingas
Brazilijos prezidentas.

NUO KAVOS ŽMONES TAMPA
SUKALBAMESNI
Išgėrę puodelį kavos, žmonės
tampa sukalbamesni — jie dažniau
sako „taip" ir lengviau keičia savo
nuomonę, praneša „European Jour
nal of Sočiai Psychology".
Tokią išvadą priėjo Queensland
universiteto (Australija) mokslinin
kai, atlikę eksperimentus, kuriuose
dalyvavo 140 studentų.
Tyrimo pradžioje visiems daly
viams reikėjo atsakyti į klausimus
apie jų požiūrį į eutanaziją ir abor
tus. Vėliau studentams pasiūlė ne
skiestų apelsinų sulčių arba sulčių
su kofeinu, kurio kiekis prilygo
dviem kavos puodeliams. Po to stu
dentai perskaitė straipsnius, ku
riuose svariais argumentais buvo
ginamas visiškai priešingas nei jų
pačių požiūris. Pabaigoje studentai

atsakinėjo į tuos pačius klausimus,
kurie buvo pateikti eksperimento
pradžioje.
Paaiškėjo, jog kofeiną vartoję
dalyviai tapo gerokai sukalbamesni
ir lengviau sutiko su kontrargumen
tais.
Tyrimo vadovas Pearl Martin
sakė, kad šios žinios gali turėti
didelę praktinę reikšmę. „Tik įsi
vaizduokite, kaip kofeino turintys
produktai, tarkime, kava, arbata,
kola ar energetiniai gėrimai, gali
turėti įtakos tam, kiek žmogus tiki
televizijos ar radijo reklama arba
politikų pareiškimais, filmo recenzi
ja, pagaliau, kaip jis elgiasi dalyki
niame susitikime aptariant rei
kalus", — sakė mokslininkas.
BNS

SKELBIMAI

Namams Paskolos, Apdraudos Sąskaitos

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

Stuburo ir skausmo ligos

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
T s Y
JSTSSl
LENOER
Patarnaujant

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
(773) 847-7747
Stephen M. Oksas, President
Čikagos ir Apylinkių

Lietuviams

Daugiau

Kaip 100 Metų.

10

DRAUGAS, 2006 m. birželio 23 d., penktadienis

A n t a n u i Vaičiulaičiui
šimtas
A.Vaičiulaitis gimė 1906 m. bir
želio 23 d. Didžiųjų Šelvių kaime prie
Vilkaviškio. Pradžios mokyklą pra
dėjo lankyti Vilkaviškyje, o baigė
gimtuosiuose Šelviuose. 1919-1927
m. mokėsi Vilkaviškio „Žiburio" gim
nazijoje. 1927 m. įstojo į Lietuvos

1947-1951 m. dėstė prancūzų kalbą
Scranton universitete. 1951-1976
m. dirbo „Amerikos balso" lietuviš
kame skyriuje. Antanas Vaičiulaitis
redagavo „Ateitį", „Studentų žodį",
„Ameriką", „Vytį", „Aidus". Savo
vardu ir Aug. Raginio slapyvardžiu
paskelbė straipsnių ir recenzijų
įvairiuose žurnaluose, laikraščiuose,
tarp jų ir „Drauge". Išleido novelių
rinkinius „Vakaras sargo namely"
(1932); „Vidudienis kaimo smuklėj"
(1933); „Pelkių takas" (1939); „Kur
bakūžė samanota" (1947); „Vidur
naktis prie Šeimenos" (1986); roma
ną „Valentina" (1936); padavimų
knygas „Auksinė kurpelė" (1957);
„Gluosnių daina" (1966); eilėraščių
rinktinę „Ir atlėkė volungė" (1980);
kritikos straipsnių rinkinį „Knygos
ir žmonės" (1992); studiją „Natūra
lizmas ir lietuvių literatūra" (1936);
yra vienas iš „Visuotinės literatūros
istorija" (1932) ir „Lietuvių egzodo
literatūra 1945-1990" (1992) auto
rių. Iš lietuvių kalbos išvertė O. Mi
lašiaus, F. Mauriaco, A. Maurois,
Nello Vian kūrinių. 1965 m. išleido
novelių rinkinį anglų kalba. Mirė
1992 m. Vašingtone. 1999 m. perlai
dotas tėviškėje.

Antanas Vaičiulaitis

A. Vaičiulaitis - vienas iš este
tinio realizmo pradininkų Lietuvoje.
Rašytojo kūriniuose itin svarbus
intuityvinis pradas, emocinė, o n e
loginė mintis. Vaičiulaitis stengėsi
išlaikyti pusiausvyrą tarp moderniz
mo ir tradicijos. Rašytojo kūrybai
nesvetimas impresionistinis pradas,
akimirkos pajauta, svarbus atomaz
gos vaidmuo, psichologizavimas,
magiškas gamtos suvokimas.

•

universitetą Kaune, k u r studijavo
lietuvių ir prancūzų kalbas ir litera
t ū r a s . Baigęs universitetą, trumpą
laiką mokytojavo K a u n o J ė z u i t ų
gimnazijoje. 1936—1938 m. studijavo
p r a n c ū z ų filologiją
Prancūzijoje,
Grenoblio ir Sorbonos universite
tuose. Grįžęs į Kauną, 1938-1940 m.
A.Vaičiulaitis dirbo „Eltoje" ir VDU
dėstė naujosios lietuvių literatūros
kursą. 1940 m. A. Vaičiulaitis pradėjo
dirbti Lietuvos diplomatinėje tarny
boje, Lietuvos ambasadoje Romoje.
Tų pačių metų pabaigoje emigravo į
JAV. 1941-1945 m. Marianapolio
kolegijoje dėstė lietuvių kalbą.

Pasinaudota: Lietuvių enciklope
dija, XXXII t., Boston: Lietuvių encik
lopedijos leidykla, 1965. p. 429 - 431.
Lietuvių literatūros enciklopedija,
elektroninis variantas, 2001.
Aurelija Tamošiūnaitė

Neprisimenant praeities,
negali sukurti ateities
Kažkokia spengianti tyla karštą
vasaros dieną Čikagoje. Vartau internetinius puslapius. Lietuvoje vyk
sta renginiai skirti vieno žymiausių
XX a. rašytojo, poeto, vertėjo, litera
tūros kritiko, diplomato Antano
Vaičiulaičio 100-osioms metinėms
paminėti. K a s dveji — treji metai
mėnraštyje „Metai" spausdinamų
apsakymų autoriai dalyvauja kon
kurse A. Vaičiulaičio literatūrinei
premijai laimėti, kurios antradienį
buvo iškilmingai įteiktos Lietuvos
Taikomosios dailės muziejuje. Mai
ronio lietuvių literatūros muziejuje
atidaryta A. Vaičiulaičio jubiliejinė
paroda „Aukso skrynią atidarei —
Savo ilgesio dainas". 2006 m. Lie
tuvos paštas išleido 3 pašto ženklų
seriją „Žymūs žmonės", viename jų
— dailininkės A. Ratkevičienės su
kurtame šios serijos ženkle — A.
Vaičiulaičio portretas. Martyno Maž
vydo bibliotekoje bus atidaryta šiai
progai skirta paroda „Antanui Vai
čiulaičiui — 100", o birželio 23 d. —
A. Vaičiulaičio gimtadienio dieną —
Lietuvių literatūros ir tautosakos
institute bus surengta mokslinė kon
ferencija „Būties harmonijos ilge
sys", kurioje dalyvaus ir rašytojo
dukros Aldona DeBold, Joana Buivys ir Danutė Nourse su šeimomis.
100-ųjų metinių minėjimą užbaigs
jubiliejiniai renginiai Vilkaviškyje.
Tik Čikagoje tyla. Tyla ir Los
Angeles, ir Washington, DC. O juk
žmogus čia, Amerikoje, pragyveno

daugiau nei 50 metų, čia dirbo, kūrė,
dalyvavo lietuviškoje veikloje. Tai
buvo neeilinė asmenybė. Kodėl tyla?
Gal čikagiečiai neprisimena, nes šis
žmogus Čikagoje negyveno, o Washington, DC, lietuvių bendruomenė
per maža? Nežinau. Ir čia ne prie
k a i š t a s . Čia garsus pamąstymas
apie t a i , a r tikrai nereikia kruopš
čiai sukauptą archyvinę medžiagą
persiųsti į Lietuvą, kur yra gerai
įrengtos saugyklos, kur veikia insti
tucijos, besirūpinančios Lietuvai
nusipelniusiais žmonėmis?! Aš pui
kiai suprantu, kad čia neturime nei
lėšų, nei žmonių, kurie galėtų pa
sirūpinti ir sudaryti kasmetinį ju
biliejų kalendorių, kad išėjusių Anapilin atminimas būtų deramai prisi
menamas. Ar tas mūsų, toli nuo tė
vynės gyvenančių, užmaršumas pa
teisinamas? Ar pateisinama tai, kad
Lietuva gražiai paminėjo Marių Ka
tiliškį, Henriką Nagį, Viktorą Petra
vičių ir daugelio kitų, šiais ir praėju
siais metais šventusių garbingas
sukaktis, o mes, čikagiečiai, jų net
neprisiminėme (tiesa, vakarą V. Pet
ravičiui suruošėme)? Kas tai — mū
sų abejingumas, užmaršumas, a r
tiesiog jėgų neturėjimas? Kažkur
skaičiau, kad tas, kas neprisimena
praeities, negali sukurti ateities. Ką
paliksime ateities kartoms, būdami
abejingi dar taip neseniai tarp mūsų
buvusiems...
Laima Apanavičiene

MARGUTIS
LIETUVIŲ RADIJO LAIDOS

14SO AM banga iš WCEV stoties
KLAUSYKITE KIEKVIENĄ

VAKARĄ

nuo 8 vai. v. iki 8:45 vai. v.
AMERIKOS LIETUVIŲ RADIJO LAIDŲ

Tel. 773-476-2242

R O C K F O R D LIETUVIŲ VEIKLA
Herritage Museum's) muzikos festi
valis, j a u 16-tasis iš eilės. Progra
moje pasirodė 8 tautybės, jų tarpe ir
lietuvių atstovai. Lietuviams čia
atstovavo pajėgi tautinių šokių gru
pė „Klumpė", kuri savo meistriškai
atliktais šokiais žavėjo gausią,
įvairiatautę publiką Lietuvių klubo
salėje.
Šios programos koordinatorės:
Rose Cosfello ir Ann Cahill, atsiuntė
padėkos laišką lietuvių pasirodymo
organizatorei Onutei Keraminienei
(ji sumokėjo ir grupės kelionės iš
laidas), pažymint, kad lietuviai šokė
jai tikrai šauniai atliko savo pro
gramos dalį.
Kadangi ši programa beveik su
tapo su Tėvo diena, tai buvo pagerbti
šešių tautybių tėvai. Iš
lietuvių buvo pažymėtas
Richard Petty.
Beje, reikia pažymėti,
kad šis renginys, kuris
ruošiamas Etninio muzie
jaus paramai, nuskambėjo
ir vietos amerikiečių spau
doje. Daugiausia
rašė
„Rockford Register Star",
kuris anksčiau plačiai pa
minėjo muziejuje įvykusią
tarptau- gintaro parodą, kuriai di
E. Šu laičk) nuotr. delę dalį eksponatų paru-

P a l a i k a n t glaudų ryšį su keliais
Rockford, IL, mieste gyvenančiais
lietuviais, t e n k a sužinoti apie toje
vietovėje įsikūrusių m ū s ų tautiečių
veiklą. J i paskutiniu laiku šiek tiek
pagyvėjo, nors, žinoma, toli gražu
neprilygsta ankstesniųjų metų lietu
viškam judėjimui, kuomet čia gyva
vo lietuviška parapija, buvo nemaža
organizacijų.
S m a g u girdėti, k a d šiemet buvo
surengtas Nepriklausomybės šven
tės minėjimas, d a r n u o senų laikų
veikiančiame Rockford lietuvių klu
be (Rockford Lithuanian Club, 716
Indiana Ave.).
Šiame klube birželio 4 d. pirmą
kartą buvo suruoštas ir tradicinis
etninės kilmės muziejaus (Ethnic

Tautinių šokių g r i p e
tiniame festivalyje.

, r->. p i

Lietuvos trispalvė Rockford, IL.

pino O. Keraminienė, dabar esanti
viena iš veikliausių Rockford lietu
vių.
Kadangi Rockford ir jo apy
linkėse didėja neseniai iš Lietuvos į
šį kraštą atvykusių mūsų tautiečių
skaičius, reikia manyti, jog Čia bus
atgaivinta ir Lietuvių Bendruomenė

E. Šulaičio nuotr.

bei kitų organizacijų, kurios anks
čiau čia gražiai gyvavo, veikla.
Galbūt ateityje Rockford lietu
viai d a r turės tokį tautietį, kokiu
buvo Joe Sinkiawic-Sinkevičius, 20
metų ėjęs kaimyninio miestelio —
Lones Park, IL mero pareigas.
Edvardas Šulaitis
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Išnykusios gyvūnų rūšys
atrandamos iš naujo
žinerijos laimėjimai artėja prie gali
mybės atkurti išnykusius gyvūnus
pagal jų DNR liekanas.
Kitas mažiau komplikuotas bū
das yra „atkryžminti" nebeegzistuo
jančio gyvūno palikuonis. Šis meto
das puikiausiai veikia su naminiais
gyvūnais. Nors protėvio bruožai gali
būti išnykę, yra pakankamai miš
rūnų palikuonių, kurie padeda šiam
Varlė p a s i r o d ė
procesui įvykti. 1933-aisiais vienas
p o 14 m e t ų
vokiečių mokslininkas „atkūrė" tarpano arklius, dar priešistorę sieku
Visai ne
sią europinę rūšį, kuri išnyko devy
seniai Santa
nioliktojo amžiaus pabaigoje. Eks
Marta margo
perimentas pavyko puikiai: šiandien
ji varlė neti
tarpanų galima pamatyti Biebrzos
kėtai išgar
pelkynuose, draustinyje Centrinėje
sėjo. Mažytė
Lenkijoje. Jie laisvai ganosi savo
amfibija pa
sirodė pirmuosiuose laikraščių pus istorinėje tėvynėje.
lapiuose po to, kai kartu su savo
pussesere San Lorenco margąja
varle buvo atrasta po keturiolikos
metų pertraukos.
Varlė rasta draustinyje, atokioje
Sierra Nevada de Santa Marta vie
tovėje, Kolumbijos pakrantėje. Iš da
lies galima suprasti, kodėl šie maži
varliagyviai tokį ilgą laiką išvengė
susidūrimo su žmonėmis. Nykstan
čių rūšių ieškojimą atokiose vieto
vėse biologai prilygina adatos pa
ieškoms šieno kupetoje.
Gali būti, kad r esant dabarti
niam mokslo progreso tempui, grei
tai bus galima atgaivinti tas gyvūnų
rūšis, kurių šių dienų žmonija jau
nebegali matyti. Gyvūnai ir augalai
stebina mokslininkus. Po daugelio
metų tariamai išnykusios rūšys
atrandamos iš naujo.

Išnykimo d a t ą n u s t a t y t i
sunku
Tokie atradimai iš karto kelia
Pasirodė po milijonų
klausimą, kaip mokslininkai nu
metų
sprendžia, ar rūšis iš tiesų išnykusi.
Dažniausiai įrodyti, kad rūšis jau
Priešistorinė žuvis latimerija
išnykusi, yra labai sunku, ypač kal
bant apie mažus gyvūnus, gyvenan savo pasirodymu mokslininkus nu
stebino labiausiai. Jos istorija pui
čius neprieinamose vietovėse.
kiai
apibūdina gamtos paslaptin
Daugumos iš naujo atrastų rū
šių atstovai yra tikrai maži, pavyz gumą.
džiui, graužikai, varliagyviai ar kai
Latimeri
kurios paukščių rūšys tankiose ja buvo išny
džiunglėse.
kusi net prieš
Paprastesnėmis sąlygomis ma 65 milijonus
žesniuose plotuose mokslininkai metų. 1938seka nykstančią rūšį ir paskutinius aisiais Pietų
jos atstovus, kurie kartais žūva Afrikoje vieno
nenumatytomis aplinkybėmis. Pa muziejaus ku
vyzdžiui, paskutinį Stefano salos ratorius tarp kitų įprastų laimikių
tarškutį (paukštis) 1894-aisiais pastebėjo „keistą mėlyną žuvį".
namo parnešė švyturio prižiūrėtojo
Naujienos apie atradimą iškart
katinas. Visais kitais atvejais tenka apskriejo pasaulį. Nuo tada dar dvi
pasikliauti spėlionėmis, metodiniais latimerijos buvo rastos netoli Ma
tyrimais ir, be abejo, sėkme.
dagaskaro ir Indonezijoje. O visai
neseniai Pietų Afrikos nardytojai
matė šešias latimerijas. Tai antras
Gyvūnus naikina
kartas, kai šios žuvys aptinkamos
žmonės
prie Pietų Afrikos krantų.
Nepaisant pelnyto mokslininkų
Nors vis atrandamos tariamai
dingusios ir visiškai naujos, anks džiaugsmo, manoma, kad ši rūšis
čiau niekada nematytos gyvūnų rū sparčiai nyksta.
šys, gyvūnai nyksta greičiau nei ka
Žiurkėno ieškojo
da nors žmonijos istorijoje.
4 dešimtmečius
Kolumbijoje, kur gyvena atras
tosios varlės, daugelis miško gyven
tojų yra prie išnykimo ribos. Šiam
Kai 1962-aisiais vokiečių zoolo
reiškiniui milžinišką įtaką daro gas netikėtai aptiko retą graužikų
rūšį Bavarijos Alpėse, niekas nesi
miškų kirtimas ir klimato pokyčiai.
Varlės nėra pirmieji gyvūnai, tikėjo, kad kitą kartą šie gyvūnai
atrasti po kelių dešimtmečių, amžių bus aptikti tik 2003-aisiais. Per tuos
ar net milijonų metų nuo numano keturiasdešimt metų Bavarijos
mo išnykimo. Mokslininkus stebina trumpaausių pelių niekur nepaste
ir augalai, ir priešistorės laikų žu bėta.
Toks faktas nelabai stebina, nes
vys.
šios rūšies pelės, kurios, nepaisant
vardo, iš tiesų yra žiurkėnai, prime
Arklius atkūrė
ii mišrūnų
na daugelį kitų smulkių graužikų.
Net mokslininkas, kuris pelytę
Ne visi gyvūnai, kurie grįžta į rado, šmaikštauja, kad „visi žiurkė
biologijos vadovėlius, tai padaro savo nai panašūs į dešreles su keturiomis
jėgomis. Paskutinių metų genų in kojomis". Kol žiurkėno gimtieji miš-
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ELENAI BUTKIENEI
mirus, dukterims ADELEI, ELYTEI, LORETTAI,
DALEI ir jų šeimoms, reiškiame gilią užuojautą.
Jaselskių šeima
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A t a Romo B a r t u š k o s prisiminimui ir pagerbimui, jo vardu
Vydūno fondui aukojo A. V. Dundzila $50. Vydūno fondas dėkoja.
Šeiniai ir giminėms reiškiame giliausią užuojautą.
A t a Gedimino B i s k i o atminimui, jo vardu Vydūno fondui
atsiųsta $150 auka. Vydūno fondas dėkoja. Šeimai ir giminėms
reiškiame gilią užuojautą.
A t a fiL Kazio J o n a i č i o atminimui Vydūno fondui, jo duktė
Gaila Jonaitis-Leahy, perdavė per Jūrą Gvidienę $150 auką ir fiL
Irena Kairytė jo vardu aukojo $100. Vydūno fondas dėkoja.
Šeimai, giminėms ir artimiesiems reiškiam gilią užuojautą.
A t a I r e n o s i r E u g e n i j a u s M a n o m a i č i ų atminimui, broliai
Manomaičiai atsiuntė Vydūno fondui $110 auką. Vydūno fondas
dėkoja ir reiškiam gilią užuojautą.
A t a fil. Adonio M i c k e v i č i a u s atminimui Teresė ir Algi
mantas Landsbergiai aukojo $25 Vydūno fondui. Vydūno fondas
dėkoja ir šeimai, giminėms bei artimiesiems reiškiam gilią
užuojautą.
A t a Gražinos M u s t e i k i e n ė s atminimui, jos vardu Vydūno
fondui aukojo šie asmenys: Halina Bagdonas/Audrey Petrušis,
Uršulė Balskus, M. Barienė, Gediminas ir Birutė Biskis, Meilutė
Indreika-Biskis, Tadas Bukaveckas, Valerija ir Giedrė Čepaitis,
Marytė Černius, A. Čepėnas, V. ir A. Čepėnas, Antanas Dundzila,
Albina ir Vytautas Gaižutis, Ona ir Jonas Gradinskas, Sofija Jalionienė, Janina Jakševičius, J. Karsas, Vida Kosmonas, Elena ir
Romualdas Kašubą, Leonas Maskaliūnas, Meilė ir Tadas Mickus,
Asta Mikunas, Jolanta ir Vytautas Mikūnas, Halina Molėjus, Ma
rija Noreikienė, Birutė Prapuolenis, Ritonė ir Teodoras Rudaitis,
Aušrelė Sakalaitė, A. Sakalienė, Rima ir Veri Sell, Aldona ir Ba
lys Slonskiai, Judita ir Gediminas Slušnys, Elena Sparskienė,
Laima ir Algirdas Stepaitis, Zita ir Julius Širkus, Gražina
Treškienė, Aldona Underienė, Dalia Tallat-Kelpšaitė ir Algiman
tas Urbučiai, Sigutė ir Juozas Užupis, Rita Venclovienė, Mike ir
Caroline Z., Irutė ir Jonas Žulys, Tėvai Jėzuitai. Viso aukota
$1,535. Vydūno fondas dėkoja visiems širdingiems aukotojams.
Giminėms ir artimiesiems Vydūno fondas reiškia gilią užuojautą.

kai lieka nepaliesti, rūšies išlikimo
perspektyvos teikia vilčių.
Gyvalazdes sunaikino
žiurkės

buvo rasta ant Bolso piramidės —
uolėtos atodangos, esančios 23 km
nuo kranto. Radėjai apgailestavo
negalėję šokinėti iš džiaugsmo, nes
bijojo nukristi.

Lord Howi sala yra Rytų Aust
Vanagažolė atgimė
ralijoje, vienodai nutolusi nuo
a n t šlaito
Brisbeno ir Sidnėjaus. Ji pavadinta
aštuoniolikto amžiaus admiraliteto
Mokslininkus stebina ne tik
pirmojo lordo vardu.
gyvūnai, bet ir augalai.
Iki europiečių išsilaipinimo 1834
Snoudonijos vanagažolė augo
metais sala buvo unikalių vietinių kalnuose, kur ganomos avys. 1950
rūšių namai.
metais daugiametis augalas, dide
Kai šie čia atvyko su nuolat juos liais geltonais žiedais, buvo paskelb
lydinčiomis žiurkėmis, katėmis ir tas išnykusiu. Bet, praėjus 50 metų,
kitais šiems kraštams nematytais botanikai rado šį augalą ant stataus
gyvūnais, vietiniai gyvūnai buvo šllaito.
pasmerkti.
Ironiška, bet vanagažolė buvo
Vienas tokių gyvių, kuriam iš rasta toje pačioje vietoje, kaip ir
nykti padėjo žiurkės, buvo gyvalazdė paskutinį kartą, tai yra ten, kur visą
— vabzdys, kuriam pasislėpti pade laiką jos buvo ieškoma. Kad augalas
da šakelę primenantis kūnas. Gy dar kartą neišnyktų, iš šios teritori
valazdes iš naujo atrastos 2001 jos buvo išvarytos avys ir dėl visa ko
metais, daugiau nei po aštuonias surinktos sėklos.
dešimties metų, kai buvo dingusios.
Maža šių naktinių gyvių populiacija
„Klaipėda"
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• I Pasaulio L i e t u v i ų Dainų
šventę autobusai išvyks liepos 2 d.
12:15 vai. p.p. iš Pasaulio lietuvių
centro, 14911 127th Street, Lemont.
Tel. pasiteiravimui: 630-968-0184
(R. Kronas).
• C i c e r o Šv. Antano parapijos
sukakties minėjimas įvyks šį sekma
dienį, birželio 25 d. Lietuvių parapi
ja mini dvi sukaktis: parapijos įstei
gimo 95-metį ir Šv. Antano bažny
čios pašventinimo 80-metį. Padėkos
Mišios bus aukojamos 9 vai. r. Po šv.
Mišių — minėjimas parapijos salėje.
Paskaitą apie parapijos istoriją
skaitys Aldona Zailskaitė. Po pro
gramos — kava ir užkandžiai. Kvie
čiame lietuvių visuomenę gausiai
dalyvauti padėkos pamaldose ir
minėjime.
• B i r ž e l i o 29 d., ketvirtadienį, 7
vai. v. PLC didžiojoje salėje, Lemont,
IL, įvyks susitikimas — pabendravi
mas su Lietuvos Respublikos Seimo
ir JAV LB komisija. Maloniai kvie
čiame visuomenę dalyvauti.
• Č i k a g o s Anglijos lietuvių klu
bo susirinkimas įvyks birželio 29 d.,
ketvirtadienį, 1 vai. p.p. šaulių na
muose, 2417 W. 43 gatvė. Kviečiame
visus narius gausiai dalyvauti.
• A m e r i k o s lietuvių taryba ruo
šia vasaros pobūvį, kuris įvyks birže
lio 30 d., penktadienį, Balzeko lietu

vių kultūros muziejuje, 6500 S.
Pulaski Rd. Jis skirtas paremti ALTo
atstovybę Washington, DC, — Jung
tinį Amerikos pabaltijiečių komitetą
(JBANC). 4 vai. p.p. dainuos Vil
niaus jėzuitų gimnazijos choras (va
dovas Leonidas Abaris). 5 vai. p.p.
vaišės ir pabendravimas. Savo daly
vavimu ir sveikinimu programos
knygoje paremkime ALTo atstovybę
Washington. Kviečiame gerai pra
leisti vasaros popietę. Vietas galite
užsisakyti tel. 773-735-6677.
•ALRK Moterų sąjungos 3 kuo
pos susirinkimas įvyks šių metų
liepos 1 d., šeštadienj, 3 vai. p.p. Švč.
Mergelės Marijos Gimimo parapijos
salėje. Bus aptariami svarbūs klau
simai. Prašome visas nares dalyvau
ti.
• L i e p o s 3 d. (kitą dieną po Dai
nų šventės) Jaunimo centre, 5600 S.
Claremont Ave., Chicago, įvyks
Šiaurės Amerikos Lietuvių muzikos
sąjungos suvažiavimas. 10 vai. r. šv.
Mišios už mirusius sąjungos narius
jėzuitų koplyčioje atnašaus kun.
Antanas Gražulis, SJ, giedos kom
pozitoriaus Leonido Abario vadovau
jamas Vilniaus jėzuitų gimnazijos
choras. Dalyvauti pamaldose malo
niai kviečiame Čikagos lietuvių vi
suomenę. Taip pat prašome dar ne
užsiregistravusius sąjungos narius
paskambinti Faustui Stroliai tel.
708-687-1430.

LR Seimo ir JAV Lietuvių Bendruomenės komisijos
sesija įvyks 2 0 0 6 m. birželio 25-30 dienomis
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte
Bus svarstomi Lietuvos ir išeivijos ryšiai ir nagrinėjama Lietuvos
valdžios ruošiama „Lietuvos — išeivijos ilgalaikė strategija", KGB
archyvų uždarymas, Valdovų rūmų atkūrimo reikalai, išeivijos jaunimo
stažuotės Lietuvoje, informacijos ir bevizio režimo reikalai. Dalyvaus
pranešėjai iš Lietuvos ir Amerikos. Penktadienio popiete kalbės JAV
Kongreso narys john Shimkus ir kt. Visuomenė kviečiama gausiai daly
vauti, susipažinti su komisijos nariais ir jų darbais, galėsite pateikti
klausimus ir pasiūlymus.

Vilniaus jėzuitų gimnazijos choras
(vadovas Leonidas Abaris)
atvyksta j Čikagą dalyvauti 8-ojoje Dainų šventėje
ir rengia padėkos koncertus
(jėjimas į koncertus nemokamas)

Birželio 29 d., ketvirtadienį, 6:30 vai. v. pabendravimas, 7 vai. v.
koncertas Jaunimo centre, 5600 S. Claremont Ave., Chicago.
Birželio 30 d., penktadienį, 8 vai. r. choras giedos šv. Mišiose
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th Street, Lemont.
Liepos 2 d., sekmadienį, 9 vai. r. — giedos Dainų šventės šv. Mišiose
Sheraton Hotel and Towers, Čikagoje ir 11 vai. r. šv Mišiose Holy name-katedroje.
Liepos 5 d., trečiadienį, 7 vai. v. choras koncertuos jaunučiams atei
tininkams Dainavos stovykloje.
Liepos 6 d., ketvirtadienį, 9 vai. r giedos šv. Mišiose Dievo Apvaizdos
bažnyčioje Southfield, MI., o 5 vai. v. - Latvių Garezers gimnazijos stovyk
lautojams, Tree Rivers, MI.
Liepos 7 d., penktadienį, 2 vai. p.p. atsisveikinimo koncertas. Choras
giedos šv, Mišiose tėvų jėzuitų koplyčioje, 5600 S. Claremont, Chicago.
Visus maloniai kviečiame pasiklausyti jaunųjų dainininkų.
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„ S K A U T Ų AIDAS
Prel. Igno Urbono
knygos

„Ilga mano kelionė"
sutiktuvės įvyks
birželio 25 d.,
sekmadienį, 12 vai. p.p.
Pasaulio lietuvių centro
didžiojoje salėje

Visi maloniai kviečiami
pagerbti kunigą visuomenininką

JAV

Bendruomenės

Pasirodė „Skautų aido" 2006
m. gegužės-birželio mėn. numeris.
Jame spausdinami lietuvių skautų
sąjungos įsakymai, įdėtas v.s. fil.
Rimanto Griškelio sveikinimas
Akademinio skautų sąjūdžio gar
bės nariams, pateikta lietuvių
skautų sąjungos veiklos analizė,
vadijos pranešimai apie Akademi
nį skautų sąjūdį. Rasite pasako
jimus apie skautų gyvenimą ir
veiklą Kanadoje, Rytiniame ir
Vakariniame Amerikos pakraš
čiuose.
Daug nuotraukų ir pasako
jimų iš skautų rengtų Kaziuko
mugių, įdomu prisiminti 2005 m.
paskiltininkų kursus.
Žurnalą leidžia lietuvių skau
tų asociacija. Žurnalo prenumera-
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ta metams — 10 dol., oro paštu į
užsienį — 40 dol.

KULTŪROS TARYBA
LlthuanJan - Amerlceri Commurtity

Pranešimas
Viena iš išeivijos kultūrinio
pasireiškimo formų yra vykstančios
LB Kultūros tarybos Premijų šven
tės. Šiais metais lapkričio 12 d. 24-tą
kartą bus pagerbti premijų laureatai
— kultūrininkai, kurie aukoja savo
je^a? kūryba:. Pagal priimtas gaires
bus skinamos šešios premijos: dai
lininko, muziko, žurnalisto, teatralo,
radijo valandėles darbuotojo ir tau
tinių šokių mokytojo. Premijų mece
natas — Lietuvių fondas.
Pirmininkauti ir sudaryti premi
javimo komitetus sutiko šie as
menys dailininko — Laima Apanavičiene, muzikos — Loreta Venclauskiene, žurnalisto — Algimantas Ge

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

ALRKF Jaunimo stovyklos

„DAINAVA"
200<> m. vasaros sezono
kalendorius
Birželio 25 d. - 29 d. Jaunimo krepšinio stovykla
Liepos 3 d. - 12 d. Jaunučių ateitininkų stovykla
Liepos 12 d. - 23 d. Moksleivių ateitininkų stovykla
Liepos 23 d. - 30 d. Sendraugių ateitininkų stovykla
Liepos 30 d. - rugpjūčio 6 d. „Heritage" stovykla
Rugpjūčio 6 d. - 1 3 d. Mokytojų tobulinimosi kursai
Rugpjūčio 13 d. - 20 d. Tautinių šokių mokytojų stovykla
Rugpjūčio 20 d. - 27 d. Lietuvių fronto bičiulių savaitė
Rugsėjo 1 d. - 3 d. Dainavos stovyklos 50-mečio jubiliejus

