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Lietuviai pasisako prieš užsienyje 
gyvenančių tautiečių rėmimą 

Lietuviai nenori remti po visą pasaulį išsibarsčiusių tautiečių. 

Vjlnius, birželio 7 d. (BNS) — panašiai tiek pat jų pasisako už dvi-
Beveik 60 proc. apklaustų Lietuvos gubos pilietybės įteisinimą, 
miestų gyventojų laikosi nuomonės, Tai rodo savaitraščio „Veidas" 
kad valstybė neturėtų materialiai užsakymu skambučių centro „Fo-
remti į užsienį išvykusių tautiečių, nitel" gegužės 31-birželio 4 dienomis 

atlikta apklausa, kurioje dalyvavo 
500 penkių didžiųjų Lietuvos miestų 
gyventojų. 

Materialiniam išeivijos rėmimui 
pritaria ir dvigubai pilietybei nepri
taria po beveik 30 proc. apklaustųjų. 

Penktadalis apklausos dalyvių 
mano, kad dažniau išvažiuoja žemes
nio išsilavinimo bei dėl to sunkiau 
pritampantys žmonės. Beveik dvigu
bai mažiau yra manančių, kad į už
sienį pirmiausia išvyksta gabiausieji 
— tie, kuriems labiausiai sekasi. 
Daugiau kaip 60 proc. apklaustųjų 
mano, kad ir vienų, ir kitų emigruoja 
po lygiai. 

Didesnė dalis (54 proc.) Lietuvos 
didmiesčių gyventojų masinę emi
graciją laiko viena didžiausių šalies 
bėdų. Beveik 42 proc. apklaustųjų šį 
reiškinį labiau linkę vertinti kaip na
tūralią Europos Sąjungos vidaus 
gyvenimo aplinkybę. 

Per 17 atkurtos nepriklausomy
bės metų iš Lietuvos išvyko daugiau 
nei 400,000 žmonių. 

Sukritikuotas TMI departamentas 
Vilnius, birželio 7 d. (BNS) — 

Valstybės audito nustatyti pažeidimai 
Tautinių mažumų ir išeivijos depar
tamente (TMID) bus taisomi, žada 
vadovas Antanas Petrauskas, drauge 
pažymėdamas, kad jis pats dėl dauge
lio iš jų nekaltas. 

„TMID misija ir veikla yra uni
kali Lietuvoje — daugybė finansinių 
operacijų turi būti derinama su už
sienio šalių, kuriose įsikūrusios lietu

vių bendruomenės, įstatymais ir tur
to bei finansų apskaitos taisyklėmis. 
Dokumentai, susiję su užsienio lietu
vių bendruomenėmis, neretai patei
kiami tos šalies kalba ir valiuta", — 
teigia A. Petrauskas. Tačiau, anot jo, 
Valstybės kontrolė (VK) užsienio kal
ba parengtų dokumentų su juose nu
rodomomis lėšomis užsienio valiuta 
nelaiko aiškiu teisėto lėšų panaudoji
mo įrodymu. 

Departamento direktorius abejo
ja, ar finansiškai pagrįsta būtų versti 
į lietuvių kalbą visus dokumentus. Jis 
taip pat pažymi, kad pagrindiniai pa
tikrinimo priekaištai pareikšti dėl de
partamento veiklos iki 2002 metų, 
kuomet jis dar nevadovavo departa
mentui. 

„Valstybės audito išvadose mini
mos spragos mums žinomos, todėl 
stengsimės Nukelta į 6 psl. 

Siame 
numeryje: 

•Sporto apžvalga. 
Z. Ilgauskas atšventė 32-
ąj| gimtadienį. 
•Visuomeninės santarvės 
idėja. 
• Šiltas filmo „Mimoza" 
sutikimas Čikagoje. 
•Niekam nežinomas 
rankraštis. 
•Kelionė | Jeruzalę 
(XLVI). 
•Margučio sukaktį 
minint. 
•XII Pažaislio muzikos 
festivalis. 

Nepavyksta Įpiršti tinginystės 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.55 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Vilnius, birželio 7 d. (ELTA) — 
Parlamentarui Juliui Veselkai, prieš 
dvejus metus parengusiam įstatymo 
papildymą įteisinti tinginio dieną, 
ketvirtadienį buvo sužibusi viltis iš
judinti jį iš mirties taško, tačiau kon
servatorių siūlymu čia pat buvo 
atimta. 

Atmintinų dienų įstatymą parla
mentaras siūlo papildyti tinginio, 
kombinatoriaus ir žioplio diena. 
Kevirtadienį projektas buvo įtrauk
tas į plenarinio posėdžio darbotvar
kę, bet Tėvynės sąjungos frakcijos 
siūlymu iš jos išbrauktas. 

J. Veselkos iniciatyvą gegužės 2-
ąją pagerbti tinginius, žioplius ir 
kombinatorius palaikė tik 6 parla
mentarai. 

Trečią kadenciją Seime dirbantis 
parlamentaras, graužiamas sąžinės, 
kad nėra pasiūlęs nė vienos atminti
nos dienos, ryžosi pagerbti tinginius, 
kurie esą atšventę Gegužės 1-ąją, ge
gužės 2-ąją „dinderį mušinėja". Kaip 

Julius Veselka. 
Gedimino Bartuikoa (ELTA) nuotr. 

pavyzdį jis nurodo ir Seimo narius, 
kurie, anot jo, tingėdami dirbti darbo 
metu, tinginiavo gražiuose tolimuose 
kurortuose. Įteisinus tokią dieną tin
giniauti esą būtų galima oficialiai. 

J. Veselka neslepia, kad teikiant 
tokį projektą jis turi asmeninį tikslą 
išgarsinti save kaip tikrą patriotą. 
„Tokio projekto tikslas būtų ir visuo
meninis — įamžinti Lietuvos gyveni
mo tikrovę, įteisinant tinginio, kom
binatoriaus ir žioplio dieną. 

DRAUGAS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

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

H£M ftt U TE RATUM NOKSIfiS 

O.V.MILAŠIUS 
1 8 7 7 - 1 9 3 9 
<*&fcoi<m*» pr**m*». eyv*n»mw pr*»ro« *tr*<**** 

Šeštadienį — priedas Kultūra. 

Rusija raketas 
įrems į NATO 
„papilvę 

Maskva, birželio 7 d. (BNS) — 
Artimiausiu metu Kaliningrado sri
tyje bus dislokuoti Rusijos raketiniai 
kompleksai „Iskander-M" su moder
niausiomis balistinėmis ir sparnuo
tosiomis raketomis. Balistinių rake
tų veikimo nuotolis - 490 km, jos ne
matomos radaruose ir nesunaikina
mos jokiomis oro erdvės gynimo 
priemonėmis. 

Sėkmingai įvykdžiusi naujų ra
ketiniam kompleksui „Iskander-M" 
skirtų raketų „RC-24" su atskirai 
nutaikomomis galvutėmis ir naujų 
sparnuotųjų Nukelta į 7 psl. 
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SPORTO APŽVALGA 

ŽYMUSIS KREPŠININKAS Ž. ILGAUSKAS 
ATŠVENTĖ SAVO 32-ĄJĮ GIMTADIENĮ 
EDVARDAS SULA1TIS 

Žydrūnas Ilgauskas, NBA Cleve-
land „Cavaliers" klubo komandos 
vidurio puolėjas, birželio 5 d. atšven
tė savo 32-ąjį gimtadienį. 

Ir šis gimtadienis šiam milžinui 
iš Lietuvos buvo pats maloniausias, 
nes jo ats tovaujama ekipa pirmą 
kartą klubo istorijoje pateko į NBA 
finalą. Mūsiškis šiame žygyje į vir
šūnes nebuvo tik stebėtojas, o vienas 
iš pagrindinių kovotojų ir taškų me
džiotojų. 

Reikia pasakyti, kad tarp ame
rikiečių „Big Z" pravardžiuojamas 
lietuvis savo karjeros metu turėjo 
atlaikyti daug likimo smūgių. Vienu 
laiku net buvo galvojama, kad jis nie
kada negalės pasirodyti aikštelėje, 
nors tada Žydrūnui tebuvo 23—24 
metai. 

Tačiau pats Žydrūnas niekada 
neprarado vilties net ir liūdniausiais 
savo gyvenimo momentais . Išgy
venęs net 5 operacijas, su geležiniais 
varžtais abiejose pėdose šiandien jis 
yra vienas iš naudingiausių žaidėjų 
savo komandoje. 

Tai b u v o p r i e š 11 m e t ų 

Atrodo, taip neseniai Žydrūnas 
žaidžia NBA, nors nuo jo atvykimo į 
JAV jau praėjo 11 metų. Tada jaunas, 
aukštas vaikinas iš Kauno atvyko 
išbandyti savo laimės į NBA naujokų 
stovyklą Čikagoje. Čia naujokai, dau
giausia iš įvairių JAV kolegijų ar uni
versitetų ir vienas kitas iš užsienio 
valstybių, turėjo parodyti savo suge
bėjimus ta ip vadinamiems NBA 

Žydrūnas Ilgauskas 1996 meta is 
Č i k a g o j e , kai čia b u v o a t vvkes 
i š b a n d y t i la imės p a t e k t i i išsva
j o t ą j a NBA l yga 

Edvardo Šulaičio nuotrauka 

klubų „skautams", nusprendžian-
tiems krepšininko tinkamumą šiai 
stipriausiai pasaulyje profesionalų 
krepšinio lygai. 

Kelis kartus tada teko su Žyd
rūnu susitikti Čikagos viešbutyje 
miesto centre, kur naujokai buvo 
apsistoję. Po paskutinio pasirodymo 
krepšinio aikštelėje Žydrūnas dar 
nieko negalėjo pasakyti. Kiti atranko
je dalyvavusieji irgi buvo geriausi iš 
geriausių. 

Jis tada tik nupasakojo savo 
bėdas Lietuvoje, kai vietiniai gydyto
jai negalėjo rasti priežasties, kodėl 
jam skauda kojas ir kodėl jis dažnai 
negalėjo pasirodyti pilnomis jėgomis. 
Skundėsi, kad net ir patys Lietuvos 
krepšinio vadovai jį buvo pradėję va
dinti „tinginiu". Nors, kaip vėliau pa
aiškėjo, pavėluotas diagnozės nus
tatymas Žydrūnui galėjo baigtis ka
tastrofa. 

Buvo p a š a u k t a s 20-uoju 

1996 m. vasarą įvykusioje NBA 
naujokų biržoje Žydrūnui pasisekė 
neblogai: jis buvo pašauktas pirmame 
rate 20-uoju numeriu Cleveland „Ca
valiers" klubo vadovybės. Ne tik buvo 
pašauktas, bet ir pasirašė stambų, 
ilgalaikį kontraktą. 

Tačiau, deja, Kaune gauta trau
ma atsinaujino ir du pirmuosius 
sezonus Žydrūnas beveik negalėjo 
žaisti. Viena po kitos sekė operacijos. 
Tik vėliau jis atsitiesė ir pradėjo 
rodyti gerus rezultatus. Šių nelemtų 
metų šiandien Žydrūnas nelabai nori 
prisiminti, juo labiau apie tai kalbėti. 

Pasibaigus pirmojo kontrakto 
terminui , Žydrūnas pasirašė kitą 
sutartį, nes Cleveland klubas jo ne
norėjo paleisti. Tokiu būdu šiandien 
klube j is yra ilgiausiai jame žai
džiantis krepšininkas. Dabar jo meti
nis atlyginimas beveik 9 su puse mi
lijono (konkrečiai 9,442.617 mln.) 
dolerių. 

Daug apie Žydrūną būtų galima 
rašyti, nes mes iš arti stebėjome jo 
pasirodymus ir turime daug duome
nų. Bet apie jį galima pasiskaityti ir 
internetinėse svetainėse, kur apie 
mūsiškį yra parašyta tūkstančiai 
straipsnių, daug jo žaidimą apibūdi
nančių statistikos duomenų. 

Apie Ž. Ilgauską su pagarba 
kalba televizijos, radijo ir spaudos 
komentatoriai. Kai kurie primena, 
jog jeigu ne lietuvio traumos, jis dar 
ir šiandien būtų vienas iš geriausių 
žaidėjų pasaulyje. 

Žydrūno Ilgausko vardą ir pa
vardę šiandien žino net ir JAV gy
venantieji vaikai, kurie domisi krep
šiniu, jau nekalbant apie lietuvius bet 
kur pasaulyje. 

Birželio 7 d. prasidėjusius NBA 
finalinius susitikimus tarp Cleveland 
„Cavaliers" ir San Antonio „Spurs" 
komandų, bus galima matyti visame 
pasaulyje, nors Lietuvoje jie prasidės 
4 vai. ryto, tačiau daug kas vis tiek 
kelsis, norėdami pamatyti patį žy
miausią lietuvį krepšininką NBA 
lygoje, turintį šiek tiek vilčių tapti 
NBA čempionu. 

PDTBOIAS 
Paruošė Ed. Šulaitis 

„Li tuan icos" futbolininkų 
lygiosios 

„Lituanicos" futbolo ekipa „Met
ropolitan" lygos I divizijos pirmeny
bių rungtynėse praėjusį sekmadienį 
pelnė tik vieną tašką. Ji žaisdama 
namuose — Lemont, pajėgė sužaisti 
tik lygiomis (0:0) su vidutinio pa
jėgumo varžovais — „International" 
vienuolike. 

Siame susitikime lietuviai nepa
rodė didesnio entuziazmo pergalei 
pasiekti. Dauguma mūsiškių žaidė be 
„ugnelės" ir net progų įvarčiams 
pasiekti mažai sukūrė. Turbūt, šiek 
tiek pakenkė išvakarėse žaistos Čika
gos lietuvių futbolo lygos (ČLFL) 
varžybos, kuriose „Lituanicos" žaidė
jai atstovauja įvairioms tos lygos 
komandoms. 

Kitose I divizijos rungtynėse sek
madienį buvo užfiksuoti tokie rezul
tatai: „Connections" — „Rams" — 
1:0, „Galaxy" — „Highlanders" — 
4:0, „Zrinski" — „Belgrade" — 4:0, 
„Sparta" — „Kickers" — 3:1, 
„Green-White" — „Lions" — 5:0. 
„Connections", laimėję tris taškus, 
dabar susilygino su lietuviais I lygos 
„raudonoje" grupėje. 

v 

Sį sekmadienį išvykoje „Lituani-
ca" žais priešpaskutines reguliarias 
sezono rungtynes prieš „Highlanders". 

Paskutinis susitikimas numaty
tas birželio 17 d. prieš „Connections" 
ekipą, kuri yra pats grėsmingiausias 
lietuvių varžovas. Nuo šių rungtynių 
baigties turėtų paaiškėti raudonosios 
grupės nugalėtojas. 

Čikagos „ F i r e " la imėjo 3:2 

Praėjusį sekmadienį, birželio 3 d. 
vakare, žaisdami savoje aikštėje — 
Toyota Parke Čikagos pietvakari
niame priemiestyje, „Fire" futbolinin
kai iškovojo šį sezoną retai pasitai
kančią pergalę. Čikagiečiai įveikė 
Columbus „Crew" vienuolike — 3:2. 

Po pirmojo kėlinio lygiųjų (1:1), 
antrajame „Fire" buvo išsiveržusi į prie
kį (3:1), tačiau prieš rungtynių pa
baigą svečiai rezultatą sušvelnino 2:3. 

Laimėjusi šias rungtynes, „Fire" 
„Major League Soccer" pirmenybėse 
Rytų konferencijoje rikiuojasi 4-je 
vietoje (14 taškų) iš 7 komandų. 

JAV rinktinė įveikė Kiniją 

Birželio 2 d. San Jose mieste įvy
kusiose draugiškose futbolo rung
tynėse JAV futbolo rinktinė įveikė 
Kinijos futbolininkus net 4:1. Stebint 
daugiau negu 20,000 žiūrovų, ameri
kiečiai šį kartą neturėjo daug vargo ir 
jų pranašumas buvo įtikinantis. 

Pirmame kėlinyje iš 11 metrų 
baudinio pirmieji pasižymėjo ameri
kiečiai, tačiau greitai svečiai sulygino 
rezultatą 1:1. 28-ąją žaidimo minutę 
JAV atstovai Freihaberio šūviu išsi
veržė į priekį 2:1. Po pertraukos ame
rikiečiai pergalę sutvirtino realizavę 
dar dvi progas. 

JAV futbolo rinktinės dabar 
laukia keletas pirmenybių varžybų. 
Jos prasidėjo birželio 7 d. Carson 
mieste California prieš Gvatemalą. 
Birželio 9 d. ten pat bus rungtyniau
jama prieš Trinidadą ir Tobagą, o 
birželio 12 d. Salvadorą (Foxbo-
rough, MA). 

Birželio 28 d. JAV rinktinė žais 
prieš stiprų varžovą — Argentiną. 
Šios rungtynės įvyks Maracaibo 

mieste, Venesueloje. 

Lietuva Įveikė Gruziją 

Lietuvos futbolo rinktinė birže
lio 2 d. Kaune šventė gražią pergalę. 
J i S. Dariaus ir S. Girėno stadione 
įveikė Gruziją 1:0. Šios rungtynės 
buvo 2008 m. Europos čempionato B 
grupės atrankos varžybų dalis. 

Pergalingą įvartį į gruzinų var
tus 80-ą minutę įmušė Saulius Mi
koliūnas, kuris neseniai buvo išleis
tas į aikštelę. 

Po šios pergalės Lietuvos sporto 
mėgėjai džiūgavo ne taip dažnu lai
mėjimu tarpvalstybinėse varžybose. 
Jie laukė kito — svarbesnio susitiki
mo birželio 6 d. Kaune prieš pasaulio 
čempionus — Italijos rinktinę, kuris 
baigėsi 2:0 pasaulio čempionų nau
dai. Abu įvarčius pirmame kėlinyje iš 
tolimų atstumų įmušė Fabio Quag-
liarella. 

Kelias šimtaprocentines progas 
įvarčiams pasiekti turėjo ir lietuviai. 
Mindaugas Kalonas nesugebėjo pa
taikyti į tuščius vartus. 

Lietuviams pakartoti I rato re
zultato, kada Neapolyje jie sužaidė 
lygiomis (1:1), šį kartą nepavyko. 
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KITU ŽVILGSNIU 
Vytautas V. Landsbergis (kino režisierius) 

VISUOMENĖS SANTARVĖS IDĖJA 

Ar įmanomas įvairių Lietuvos 
visuomenės narių, organizacijų san
tarvės susitarimas? Stebint masinę 
tautiečių emigraciją, matant gan ka
tastrofišką depresijų, neurozių ir ag
resijos augimą, tampa aišku, kad tai 
tėra pasekmė daug gilesnio vidinės 
agresijos, egoistinio nepasitenkinimo 
viruso, kuris apėmęs ne tik politikus, 
žiniasklaidą, bet dažnai ir kultū
rininkus, visuomenininkus. O ką jau 
kalbėti apie paprastus žmogelius, 
diena iš dienos mintančius bulvarine 
„agresyviena" ir „šmeižtiena". 

Ar įmanomas tokiose aplinky
bėse taikus susitarimas — mes 
norime gražios Lietuvos! Pagarbios, 
be paniekos kitaminčiams. Mes 
norime Lietuvos, kurioje nesižudytų, 
masiškai negirtuokliautų viskuo 
nusivylę jos piliečiai. Kurion sugrįžti 
trokštų svečiuos kraštuos praturtėję 
ar pasimokę tautiečiai... 

Poetas ir dramaturgas Liudvikas 
Jakimavičius, neseniai grįžęs iš 
Poezijos pavasario šventės Airijoje, 
pasakojo apie susitikimus su tenykš
čiais airių verslininkais ir visuo
menininkais. Pokalbių metu, anot 
Liudviko, lyginant ekonominę abiejų 
valstybių raidą, buvo pastebėtos ana
logijos — Airija neseniai irgi buvo 
labai panašiai susipriešinusi, netur
tinga bei kelių korumpuotų ekonomi
nių klanų valdoma valstybė. Paskui 
natūraliai, ,,iš apačios" prasidėjo vi
suomenės santarvės judėjimas, t. y. 
piliečiai pradėjo vienytis kitokiai 
„santarvės" Airijai. Ir tučtuojau į tai 
reagavo visos valdžios, žiniasklaidos 
bei ekonomikos struktūros. Į savo 
mielą kraštą ėmė grįžti airių emi
gracija ir kraštas suklestėjo. 

Taigi pirmiausia buvo išspręstas 
ideologinis (saviniekos, susipriešini
mo) galvosūkis, o paskui sparčiai ėmė 
keistis ir gyvenimo kokybė. 

Ar įmanomas toks susitarimas 
Lietuvoje, ir kas galėtų ji inicijuo
ti? 

in 
Tai inicijuoti galėtų Lietuvos 

Respublikos Prezidentas. Ir tikrai, 
manau, jį palaikytų daug kas: Lie
tuvos Sąjūdis, Lietuvos Bažnyčia, visi 
religiniai, visuomeniniai bei dvasiniai 
judėjimai, sąmoningi verslininkai, 
kurių vis daugiau atsiranda ir kurie 
jau supranta, jog mes vis dar ritamės 
į moralinę nuokalnę, iš kurios jau 
pats laikas keltis. Į tokį aktyvų 
visuomenės pageidavimą tikriausiai 
atsilieptų net ir G. Vainauskas su V 
Tomkum, nes populiarumas yra būti
na jų verslo sąlyga. 

P S. 

Kai imama svarstyti, kodėl 
esame tokie, kokie esame, ir kaip 
nepavargti būti tokiais, kaip gyventi 
tokioj susipriešinusioj aplinkoj, ne
jučiom prisimena bei įkvepia parti
zanų vado Dzūko - Liongino Baliu
kevičiaus (1925-1950) bunkeriuose 
rašytas dienoraštis: 

(...) Aš jaučiu, jog savo kraštą 
pamilstu vis labiau ir labiau. Jeigu 
man šiandien kas pasiūlytų laisvę 
Amerikoj, aš neišvažiuočiau. Geriau 
žūti čia garbingai kovojant, negu 
rankas sudėjus laukti kažko iš 
kažkur nukrintant. Pagaliau mūsų 
kraujas nenueis veltui. Mes turėsime 
teisę visiems žiūrėti tiesiai į akis, nes 
mes savo tėvynės neapleidom. Na, ir 
kas gi mus nugalės, jei mes mirti 
nebijom, jeigu mes nugalėjome ir 
mirtį. 

Tas, kuris gerai pažįsta Lietuvą, 
jos būdą, jos istoriją, jos kančias — 
tas supras ir mus. Mes taip pat daug 
kartais kenčiame. Žmogus nesi geleži
nis (ir geležis per trumpą laiką 
surūdija, sutrupa) ir todėl kartais 
pradedi dvejoti, argi neišseks mūsų 
jėgos? Kas iš tos Lietuvos, jeigu ji 
nustos geriausios savo dalies (turiu 
galvoje ne tik partizanus) ? Kas bus iš 
jos, jeigu, atėjus lemiamam momen
tui, nebus kam jos prikelti, išgydyti?.. 
Gal vėl atsiras smulkūs žmogeliai su 
savo politiniais „kromeliais", su savo 
politinėmis rietenomis, pradės mus 
auklėti su devizu: „Tas nevertas 
laisvės, kas negina jos"... Liūdna tai 
pasaka, o jos galo dar nematyti. 

(...) Baigęs rašyti, sėdžiu prie 
stalo su savo nesibaigiančiom 
mintim. Stebiu šeimininkų šeimą. 
Kaip vis dėlto vargingai gyvena mūsų 
ūkininkai ir kiek daug dar reikia, 
kad jie galėtų gyventi kaip Vakarų 
ūkininkai. Štai ir čia: trobelė mažutė, 
joje tik vienas kambarys, kuris atsto
ja ir virtuvę, ir valgomąjį, ir mie
gamąjį, ir seklyčią. Langeliai ne
dideli. Sienos sukirmijusios, aptriu
šusios, lubos nuo dūmų pajuodavu
sios. Grindų nėra. Vietoj jų duobėta ir 
nešvari asla. Baldų beveik jokių. 

Tačiau ne tik šeima taip gyvena 
ir atrodo. Daug kas mato tokį gyveni
mą. Galimas dalykas, kad anksčiau 
buvo žymiai geriau, tačiau aš to 
nemačiau. Bet dabar visuotinis skur
das! Jokių gražesnio gyvenimo proš
vaisčių. Vienintelis pasilinksmini
mas — samagonas, o po to neretai ir 
muštynės. Samagonas kaimą tiesiog 
užvaldęs. Jį varo ir geria visi, net 
vaikai. Tauta paskendusi kraujuose, 
ašarose, juodoje neviltyje, tik sama-
gone, tarytum, atrado savo paguodą 
ir laikiną nusiraminimą. Kiek idiotų, 
kriminalistų, išsigimėlių, išeikvotojų, 
prostitučių ir bukapročių atneš šitie 
prakeikti metai Lietuvai! Kai kas 
sako, jog bolševikinės okupacijos 
metai ir kovos užgrūdins tautą. 
Plienas, girdi, liks. Galbūt, liks tokių 
kaip plienas, kurie lydėsi ir grūdinosi 
šioje kovoje. Bet tokių bus nedaug. 
Daug plieno kovoje bus sunaudota. 
Liks daug daug surūdijusios ir 
iškraipytos geležies gabalų, o dar 
daugiau liks molio. Štai įrodymas. 
Geriausia tautos dalis kovoja ir mirš
ta arba baigia savo dienas ištrėmime 
ir kalėjimuose. Kovoja visi idealistai, 
gražiausias tautos žiedas, nebijąs už 
savo tėviškę galvą paguldyti. Kovoja 
ir žūsta, nes nėra kovos be aukų, 
lygiai kaip nėra laisvės be kovos ir 
pasišventimo. Lieka bailiai, pataikū
nai, girtuokliai, bevaliai bolševikinio 
aparato klapčiukai, kombinatoriai, 
veidmainiai... Šie lieka visi. Tik ne 
visi liks tie, kurie kovojo už tėvynę ir 
visų likusiųjų gyvybę... 

Šv. Kazimiero parapijoje 
100 metų šventimas 

jau prasidėjo 
Šiais metais Montrealio Šv. Kazi

miero parapija švenčia šimtmetį. 
1907 metais išeivių iš Lietuvos įkurta 
Šv. Kazimiero parapija yra ilgaamžiš-
kiausia lietuviška bažnyčia Kanadoje. 
Montrealio lietuviai turi dvi parapijas 
— Šv. Kazimiero ir Aušros Vartų. 

Šimtmečio rengimo komiteto 
pirmininkė Joana Adamonytė „Drau
gui" pranešė, jog per šiuos metus 
planuojami surengtHvairūs projektai 
ir šventės. Štai kovo 4 d. per Šv. Ka
zimiero šventę įvyko oficialus šimt
mečio atidarymas. Tokiam gražiam 
jubiliejui paminėti buvo pastatytas 
kryžius bažnyčios kieme. O birželio 3 
d. įvyko šio kryžiaus šventinimo iš

kilmės. Šv. Kazimiero parapijos šimt
mečio kryžių pašventino Prel. Ed
mundas Putrimas. 

Pagrindinės 100-mečio iškilmės 
bus surengtos spalio 6-7 dienomis. 
Šeštadienio vakarą ruošiamas poky
lis, kuriame dalyvauti kviečiami visi 
esami ir buvę parapijiečiai. Sekma
dienį bus laikomos iškilmingos šv. 
Mišios, po jų bažnyčioje įvyks koncer
tas, kuriame dalyvaus Montrealio 
chorai, Otavos choras „Arija" ir To
ronto choras „Volungė". 

„Draugo" info 

Zigmo Burkšaičio nuotraukose 
akimirkos iš kryžiaus šventinimo. 
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ŠILTAS FILMO „MIMOZA 
SUTIKIMAS ČIKAGOJE 

Renginio kalt ininke 
mune Rakauskaite 

reži5Jere P5-

Nesiginčysime su birželio 2 d., šeštadieni, įvykusio filmo premjeros „Mimoza" vakarą vedusiaisiais, kad kiekvieno 
lietuviško filmo premjera yra didelis įvykis — juk tą puikiai parodė beveik sausakimša Jaunimo centro salė. Iš tiesų 
naujo filmo buvo laukiama nekantriai ir gausiai. 

Į filmo „Mimoza", nufilmuoto Amerikoje (apie filmo kūrimą kalbėjome su filmo režisiere Ramune Rakauskaite šių 
metų „Drauge" balandžio 13 d.), premjerą susirinko visi: filmo kūrėjai, jo rėmėjai ir, žinoma, filmo žiūrovai. Bendrumo 
jausmą pabrėžė ir filmo režisierė Rakauskaitė. Pasak jos, tai visų mūsų kinas, juk prie filmo prisidėjo visi, savo gera
noriška parama, po mažai ir po daug. Tai ypač vertintina, kai šiais laikais mūsų visuomenėje kiekviena valanda turi 
piniginę išraišką, — kalbėjo ji. Sį kartą nugalėjo ne savanaudiški tikslai ar išskaičiavimai, o paprastas žmogiškas noras 
— noras padaryti kiną. 

Tokių norinčių ant scenos buvo užlipę tikrai daug, visų jų neišvardinsim, o tik paminėsim keletą: scenarijaus auto
rius Algis Žukas, filmo prodiuseriai Gintas Beržinskas ir Tadas Pocevičius, filmo dailininkė Ieva Pažemeckaitė, garso 
režisierius Kostas Radlinskas, kompozitorius Saidas Blistrabas, asistentai Skirmantas Jankauskas ir Aleksas 
Antonovas ir, žinoma, galybė aktorių. 

Po filmo peržiūros vyko pokalbiai su aktoriais, režisiere, kūrybine grupe. Temų ir klausimų, atrodo, netrūko, nes, 
pasak Rakauskaitės, ji nemėgstanti kurti filmų, kurie yra sukramtyti ir padėti ant lėkštutės. Jai mielesnis toks filmas, 
kuriuo yra kažkas pasakyta tarp eilučių. Vakaro dalyvius taip pat linksmino muzikos grupė „The Glide". 

Jono Kuprio nuotraukose — „Mimozos" gerbėjai, kūrėjai, gėlės, apsikabinimai ir karštos diskusijos po filmo 
peržiūros. 

Dalia Sokienė ir Dalia Cidzikaitė 

Scenoje - iš kino ekrano „nulipę" filmo „Mimoza" aktoriai. 

Po premjeros režisierei Ramunei Rakauskaitei dėmesio netrūko (iš kairės). Korneli jus Filmo premjero je apsilankė ir ..Suktinio" vadovai: 5. i f v. Striži-
Jazbutis. Skirmantas Jankauskas. Ramunė Rakauskaitė. Algis Žukas ir Inga Jonaitytė. gauskai. 

Tie, kurie vėlavo, turėjo tenkintis tik paskutinėmis eilėmis didžiojoje Jaunimo centro salėje. 
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NIEKAM NEŽINOMAS RANKRAŠTIS 
Oskaro Milašiaus 130-sioms gimimo metinėms 

Kas galėtų sieti Oskarą Milašių 
(1877-1939), poetą, apgaubtą misti
kos aureole, diplomatą, Lietuvos 
atstovą Prancūzijoje ir kompozitorių 
modernistą, garsų prieškario pianis
tą, kurio koncertus dar pamena 
Europos ir Amerikos salės, Vytautą 
Bacevičių (1905-1970)? 

Pasirodo, tai galėtų būti mažai 
kam iki šiol žinomas paties kompozi
toriaus, studijavusio Paryžiuje, 1930 
m. parašytas operos „Vaidilutė" libre
tas. Nors beveik neįtikėtina, tačiau jį 
verčiant į prancūzų kalbą savo ranką 
pridėjo įžymusis poetas. Pirmajame 
viršelio puslapyje rasime raudonu 
pieštuku aiškiomis raidėmis įrašyta 
„Oscar W. de L. Milosz" (Oskaras 
Vladislovas de Liubičius Milošas). At
sivertus rankraštį išvysime charak
teringą poeto rašyseną ir trikampiu 
užpildytą puslapį. Sutikime, kad šiek 
tiek mįslingai nuteikia prielaida, jog 
ambicingam dvidešimt kelerių tesu
laukusiam muzikui (Bacevičius svajo
jo pastatyti savo kūrinį Paryžiaus 
operos scenoje prancūzų kalba!) pa
vyko sudominti libretu tokį didelį 
poetą. Spėjama, jog tai padarė pa
žodžiui „Vaidilutę" į prancūzų kalbą 
vertusi, tuomet taip pat Paryžiuje 

studijavusi Marija Mašiotaitė, būsi
moji Juozo Urbšio, aukšto Lietuvos 
diplomato, žmona. 

Dabartiniais laikais paėmus į 
rankas lietuvišką tekstą skaitančia
jam kyla pagunda libretą pavadinti 
netgi „kinematografišku". Savotiškai 
žavi kompozitoriaus noras žūt būt 
sumoderninti senovės legendą. Seno
vės Lietuvos pasakiška vaidilutės 
istorija su piktų burtininkų pink
lėmis staiga pertraukiama trečiojo 
dešimtmečio pramoninio miesto 
vaizdu Lenkijoje (Bacevičius gimęs 
Lodzėje). Prie streiko apimto fabriko 
vartų susitinka iš praeities atklydę 
veikėjai, po to žaibiškai grįžta atgal 
į mitologinius laikus, kur prie amži
nos ugnies aukuro galą gauna pik
tavaliai. Teisybė ir gėris triumfuoja 
— įvyksta operos finalas. 

Oskaras Vladislovas de Liubičius 
Milošas ėmėsi šio libreto. Supoetino, 
apdailino jo vertimą. Svarbiausia — 
rašė savo ranka. Deja, opera nei lietu
viškai, nei prancūziškai rampos švie
sos iki šiol neišvydo. 

Libretą lietuvių ir prancūzų 
kalbomis, kaip ir V Bacevičiaus ope-

Oskaras Milašius 

ros partitūros ir klavyro dalis, galima 
paskaityti Lietuvos literatūros ir 
meno archyvo Vilniuje skaitykloje. 
Jie čia atkeliavo su kitais kompozito
riaus rankraščiais ir dokumentais 9-
jame dešimtmetyje, o dabar sutvar
kyti laukia savo tyrinėtojų. Libreto ir 
muzikinius* operos rankraščius atei

čiai išsaugojo ir archyvui perdavė 
kompozitoriaus giminaitis. 

Dabartiniu metu skelbiant pran
cūzišką „Vaidilutės'' libretą daug pas
tangų įdėjo paryžietis dailininkas 
Žibuntas Mikšys, prancūzų Oskaro 
Milašiaus bičiulių draugijos narys. 
Susidomėjęs jis gavo iš archyvo libre
to tekstus ir O. Milašiaus vertimą 
išspausdino draugijos metraščio 
„Cahiers de L'Association les Amis 
de Milosz" 2006 metų 45 numeryje. 
Šiame leidinyje taip pat publikuo
jama draugijos pirmininkės Jani-
ne Colier ir Z. Mikšio straipsnis 
'Vaidilutė. Vienos operos istorija"'. 
Straipsnio autoriams talkino muzi
kologas, Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijos profesorius Algirdas Am-
brazas, Nacionalinės M. Mažvydo 
bibliotekos rankraščių skyriaus vedė
ja Jolita Steponaitienė. Salia straip
snio ir spausdinto libreto teksto 
prancūziško leidinio skaitytojai atsi
verčia ir O. Milašiaus rankraščio bei 
operos klavyro puslapių faksimiles. 

Lietuviškas „Vaidilutės" tekstas 
dar laukia savo skaitytojų archyve. 

Egidija Kaulakytė 

Man tenai besant, pagal Mulchijo matavimo 
rodyklę sakė, kad Nilo vanduo pakilęs pr dvidešimt 
vieną uolektį, taigi ateinantys metai būsią derlingi. 
Vandeniui pakilus iki dvidešimt keturių, penkių ar 
šešių uolekčių, laukai per daug pridrėksta, o jeigu 
nepasiekia devyniolikos, tai jau skundžiamasi, kad 
per mažai vandens. Niekada nepakyla mažiau kaip 
iki šešiolikos uolekčių. Bet ir tokiu atveju reikia 
laukti bado. 

Patvinsta visada rugpjūčio mėnesį. Dienos nus
tatyti negalima, bet daugiausiai tas įvyksta to 

mėnesio viduryje. Jau sužinota, iš kur atsiranda 
tokia vandens gausybė: ji kyla iš liūčių, pilančių 
nuo gegužės pradžios iki rugpjūčio pabaigos už 
Vėžio ženklo tropinės zonos. Mat Nilas išteka iš 
Mėnulio kalnų anapus ekvatoriaus. Kaip tik iš tų 
liūčių gauna potvynio vandenį, o ne dėl pasatinių 
vėjų. Tie vėjai turėtų nešti jūros bangas į upės žio
tis prieš srovę. Nuo to vanduo trauktųsi atgal ir 
kiltų. Tai neatitinkančios tikrovės, išgalvotos 
pasakos. Kas tą reiškinį savo akimis matė, lengvai 
supras tatai. Tų vietų kosmografai apie tą dalyką 
daugiau rašo, ypač kad kaip pas mus žiemą, taip 
anuose kraštuose vasarą, per tuos minėtus keturis 
mėnesius dėl nuolatinių liūčių ir stiprių vėjų susto
ja visokia navigacija. 

Dar sako, ir iš tikrųjų taip yra, kad Egipte pot
vyniai anksčiau išsilietų, jeigu jų vandens nenu
kreiptų į savo valdas šiapus ekvatoriaus esanti 
didelė Kunigo Jono žemė (presbyteris Joannis). 
Taip pat jeigu Abisinijos karalius nenuleistų jo 
savo krašto laukams sudrėkinti. Kitaip to vandens 
čia būtų tiek daug, kad, kai mano, žemė jokio der
liaus nebegalėtų išauginti. 

Tad ir čia galima pamatyti ypatingą Dievo 
Apvaizdos patvarkymą, kad ji iš savo neapsakomos 
išminties taip valdo ir taip įvairiai paskirsto visas 
pasaulio šalis, kiekvieną iš jų gausiai aprūpindama 
gyvybei palaikyti reikiamais daiktais. 

Sėja būna apie šv. Andriaus šventę, kada Nilas 
nesmarkiai patvinsta. Jei mažiau vandens išsilieja, 
sėja anksčiau. Ta sėja duoda gana gausų derlių dėl 
labai stiprios saulės, nes apie vasario pabaigą jau 
galima pradėti imti derlių. Tada pirmiausia kasa 
daržoves, renka sodų vaisius. 

Kai Nilas ne taip gausiai ištvinsta, ne visi 
laukai būna sudrėkinami, žemė negali gauti 
pakankamai drėgmės ir vasarą taip perdžiūsta, kad 
pasidaro kaip kiečiausias akmuo. O kai vandens 
būna daugiau negu reikia, sėja vėliau, kad grūdai 
per giliai nenugrimztų. Bet tada pjūtis gali nu
sitęsti į gegužės mėnesį, ir pietų vėjai, kaip anks-
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čiau minėta, viską gali perdžiovinti. 
Labai nuostabu tai, kad Nilo vanduo prie Kairo 

smarkiai pakyla, o ten, kur jo šakos į jūrą įteka, 
beveik neišeina iš savo krantų. Jei kiek ir pakyla, 
tai ne aukščiau kaip per vieną uolektį. Labai retai 
būna, kad išsiliejęs iš krantų vanduo užlietų laukus 
ir susigertų į žemę. Niekas negali sulaikyti į jūrą 
įtekančio vandens srovės. 

Taigi, kaip jau sakyta, ten, kur Nilo vanduo 
neužlieja, palyja lietus, kuris pakankamai sudrėki
na laukus. Visur čia spindi toks nuostabus Dievo 
Apvaizdos patvarkymas. 

Visą naktį praleidome plaukiodami upe, pa
sižymėdami, kas verta pamatyti. Tenai daugybė 
žmonių taip pat dieną ir naktį plaukiojo valtimis. 

Šiuo metu, visiems viešai džiaugiantis, pas juos 
vyksta tarsi kokios Bakcho šventės (Liberalia), 
arba mugė, kada viskas pigiau parduodama, laive
liais vežiojama gausybė produktų. 

Rugpjūčio septynioliktos dienos trečią valandą, 
saulei patekėjus, vėl grįžome į Bulbachą. Išli

pę iš valties, sėdę ant asilų, nujojome į miestą. 
Rupjūčio aštuonioliktos dienos ankstų rytą, valan
dą prieš švintant, atvykome į Senamiestį, kuris, 
einant vis tarp sodų, yra už ketvirčio mylios nuo 
Naujamiesčio. Po poros valandų, saulei patekėjus, 
persikėlėme per Nilą ir, paėję penktadalį mylios, at
sidūrėme prie piramidžių. Apie jas autoriai daug 
yra parašę. Aš trumpai pažymėsiu, ką pats savo 
akimis mačiau. 

Visi vienodai liudija, kad čia kadaise buvo 
šventuosiuose ir pasaulietiniuose raštuose išgar
sėjęs Memfio miestas. Dabar nė jokių jo pėdsakų 
nebėr, išskyrus kažkokias menkas griuvenas pietų 
pusėje. Visa uždengė gryni smėlynai. Tik septynio
lika piramidžių lig šiol matyti išlikusios kaip buvu
sios. Iš jų dvi didesnės ir trečioji — ištvirkėlės Ro-
dopės. Jos formą ir architektūrą aprašo Plinijus 36 
knygoje, 12 skyriuje. Ypač daili, tačiau vos šešias
dešimties ar septyniasdešimties uolekčių aukščio. 

Šios trys piramidės, visai gerai išlikusios, prik
lauso prie pasaulio stebuklų. Abi didesniosios stul

binančio, neįtikėtino didumo. Sako, kad aukštes
nioji iš jų yra trijų šimtų uolekčių ilgio, tiek pat 
aukščio ir pločio. Viduje ir iš lauko pusės yra labai 
platūs, sumaniai padaryti laiptai. Jais užlipa iki 
pat viršūnės. Yra keli kambariai: du iš jų didesni, 
vienas ant kito pastatyti. Juose buvo Egipto kara
lių karstai. Apatiniame dar ir šiandien stovi didelis 
karstas, kuriame buvo paguldytas kažkoks kūnas. 
Palieku daugiau apie tuos dalykus rašiusiems 
istorikams spręsti, kokie karaliai, kokio dydžio 
lėšomis ir kaip: ar remdamiesi mokslu, ar Egipto 
vergijoje buvusių žydų rankomis tas piramides pas
tatė, — kaip beveik visi autoriai rašo, — ir ar tie 
patys žydai iškasė ir tuos kanalus, kuriais nulei
džia Nilo vandenį, bei supylė pylimus, nes visai aiš
ku, kad jie ne gamtos, bet žmogaus rankų dar
bas. 

Lieka tik stebėtis matant, kad minėtosios 
piramidės pastatytos ant aukšto granito uolos 

kalno. Bet kiek galima suvokti iš akmenų rūšių, jos 
ne iš tos pačios uolos akmenų pastatytos. Nelengva 
suprasti, iš kur ir kokiais būdais galėjo būti ten 
sugabenta šitokia daugybė akmenų, nes net ir 
patvinęs Nilas teka už trijų ketvirčių mylios nuo to 
pastato. Nė to negalima suvokti, kaip tie akmenys, 
kurių kiekvienas trijų uolekčių ilgio ir pločio, o sto
rio daugiau kaip pusantros uolekties, remiantis 
kokiu mokslu ir kokiu darbu, galėjo būti užtraukti 
į tokį aukštą kalną ir padėti pačioje viršūnėje. Pati 
didžiausioji piramidė iš taip dailiai nutašytų 
keturkampių akmenų, kažkaip ypatingai pastatyta 
kaip natūralus kalnas. Ji keturkampė, iš apačios 
pamažu kyla į viršų, tačiau tie keturkampiai 
akmenys taip nuostabiai nelygia eile sudėti, kad 
visas pastatas panašus į gamtos suformuotą kalną. 
Užlipti, kadangi akmenys tokie stori, sunku, 
varginga, bet saugu. Nors žengiau visai prideramu 
žingsniu, piramidės viršūnę per pusantros valan
dos tepasiekiau. Tenai yra ketkurkampė plokštu
ma, kiekviename šone dešimties uolekčių ilgio. 

Nuo šios didžiosios piramidės einant prie gre
timos, dešinėje pusėje, uoloje, yra dailiai iškalti 
būstai. Jų viršutinė dalis padaryta tarsi lentų 
danga, kuri pas mus laikosi ant įstrižai sudurtų 
rąstų, tik tie rąstai tenai atrodo ne keturkampiai, 
bet pusapvaliai. Panašiai iškaltos ir sienos. 

Kai kurie tvirtina, kad čia buvę Egipto karalių 
ar Egipto šventikų kambariai, nes, kaip toliau pa
sakyta, ir tos piramidės laikomos šeimų ar apy
linkės gyventojų apsisaugojimo vieta (receptacu-
lum). 

Bus daugiau. 
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Buvusioje Pasaulio prekybos centro vietoje — naujos statybos. 

Sugriautų New York simbolių 
atstatymui diriguoja lietuvis 

Vilnius, birželio 7 d. (BNS) — 
Architektas Edmundas Narbutas va
dovauja Pasaulio prekybos centro 
(PPC) bokštų statybos dizaino dar
bams. 

Lietuvis yra atsakingas už trijų 
atstatomų dangoraižių projektus, ra
šo „Kauno diena". 

E. Narbutas yra nekilnojamojo 
turto kompanijos „Silverstein Pro-
perties" viceprezidentas dizainui. Mi
lijardieriaus Larry Silverstein ben

drovė nuomojosi PPC pastatus iki jų 
sugriovimo, o dabar juos atstato. Lie
tuvis vadovauja architektų ir inži
nierių komandai, kuri projektuoja ir 
rengia techninę dokumentaciją PPC 
trijų bokštų atstatymui. Prieš tai jis 
koordinavo Laisvės bokšto, kuris pa
keis bokštus dvynius, projektavimo 
darbus. 

Teroristai dviem lėktuvais tara
navo PPC bokštus dvynius per 2001 
metų rugsėjo 11-osios atakas. 

Už pritarimą agresijai siūloma bausti 
Vilnius, birželio 7 d. (BNS) — 

Tėvynės sąjungos atstovė Vilija Alek-
naitė-Abramikienė įregistravo Bau
džiamojo kodekso pataisas, numatan
čias bausmę asmenims, kurie viešai 
pritaria Sovietų Sąjungos ar nacis
tinės Vokietijos agresijai prieš Lietu
vą, šių okupacinių režimų vykdy
tiems genocido ir kitiems nusikalti
mams žmoniškumui. 

Parlamentarė taip pat siūlo pa
taisyti Politinių partijų ir Susirin
kimų įstatymus bei uždrausti partijos 
simbolikoje naudoti nacistinės Vo
kietijos ir buvusios SSRS atributiką 
— vėliavas, herbus, komunistinių va
dovų atvaizdus ir t.t., rašo „Lietuvos 
žinios". 

Susirinkimus, kuriuose ekspo
nuojama tokia simbolika, irgi siūlo
ma uždrausti. 

Tai jau antras V Aleknaitės-Ab-
ramikienės parengtas projektas, ku

riuo siekiama apriboti sovietinių ir 
nacistinių simbolių naudojimą. Per
nykštis parlamentarės siūlymas dide
lio Seimo narių entuziazmo nesulau
kė. Pasak konservatorės, šįkart pa
taisų problematika kur kas platesnė, 
esą jas priimti palankus ir politinis 
kontekstas. V Aleknaitė-Abramikie-
nė neneigia, jog postūmį parengti mi
nėtų įstatymų pataisas iš dalies su
teikė neseniai Estiją sudrebinę įvy
kiai. 

„Nors man asmeniškai ir mano 
kolegoms seniai buvo aišku, kad to 
reikia. Tačiau Estijos įvykiai leidžia 
būti geriau suprastiems", — tvirtino 
V Aleknaitė-Abramikienė. 

Parlamentarės parengtame pro
jekte asmenis, kurie viešai pritaria 
SSRS ar nacistinės Vokietijos vykdy
tai agresijai prieš Lietuvą, ją teisina, 
menkina arba neigia, taip pat pritaria 
genocidui. 
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* Pirmą kartą per 14 metų 
komandos istoriją NHL Stanley 
taurę iškovojo Anaheim „Ducks" 
ledo ritulininkai, trečiadienį penk
tosiose finalo rungtynėse namuose 
6:2 sutriuškinę Ottawa „Senators" 
komandą bei laimėję seriją 4:1. Pir
muosius du finalo susitikimus savo 
arenoje „Ducks" laimėjo 3:2 ir 1:0. 
Vėliau svečiuose buvo patirta nesėk
mė 3:5 bei iškovota pergalė 3:2 ket
virtame susitikime. Du įvarčius nu
galėtojams trečiadienio rungtynėse, 
kurias stebėjo daugiau nei 17,000 
žiūrovų, pelnė Travisas Moenas, po 
vieną — Andy McDonaldas, Robas 
Niedermayeris, Francoisas Beauche-
minas ir Corey Perry. 

* Pralaimėjimu 21-ą kartą 
Prancūzijoje surengtą šešių 
rinktinių jaunių vaikinų krepši
nio turnyrą (Tournoi Mondial de 
Douai) pradėjo planetos jaunių (iki 
19 metų) krepšinio čempionatui besi
rengianti Lietuvos rinktinė, trečia-

Vyriškis mėgino užšokti 
ant popiežiaus automobilio 

Vatikanas, birželio 6 d. („Reu-
ters"/BNS) — Trečiadienį per popie
žiaus Benedikto XVI audienciją vie
nas vyras perlipo per užtvarą ir mėgi
no užšokti ant važiuojančio pontifiko 
automobilio, bet buvo sustabdytas 
sargybinių. 

Tai buvo pirmas rimtas saugumo 
pažeidimas nuo 2005 metų balan
džio, kai Benediktas XVI buvo išrink
tas popiežiumi. Vyras pontifiko as
mens sargybinius užklupo netikėtai 
ir sugebėjo atsidurti nuo popiežiaus 
per metrą. 

Vatikano šaltiniai nurodė, kad 
vyras buvo neginkluotas ir nebūtų 
popiežiui sukėlęs rimtos grėsmės. 
Pats Benediktas XVI nematė, kas vy
ko už jo nugaros. 

Televizijos reportaže buvo maty
ti, kaip pro šalį Sv. Petro aikštėje va
žiuojant popiežiaus automobiliui, 
beisbolo kepuraitę ir trumpas kelnes 
mūvėjęs vyras iššoka iš minios ir per
šoka medinę užtvarą. 

Puolęs iš popiežiaus dešinės, jis 
mėgino užšokti ant važiuojančio pa-
pamobilio, bet sugebėjo jį tik paliesti. 

dienį 76:84 nusileidusi Australijos 
bendraamžiams. 17 taškų į australų 
krepšį įmetė Martynas Gecevičius, 16 
— Paulius Kleiza, po 9 — Žygimantas 
Janavičius bei Pranas Skurdauskas. 

* Perspektyviausiam Lietu
vos tenisininkui Ričardui Beran
kiui nepavyko patekti Į Prancū
zijos atvirųjų teniso pirmenybių jau
nių vienetų turnyro pusfinalį. Po 
dviejų savaičių septynioliktąjį gimta
dienį švęsiantis lietuvis ketvirtadienį 
ketvirtfinalyje po 1 valandą ir 22 mi
nutes trukusios kovos 1:6, 6:7 (6:8) 
nusileido dvyliktajai turnyro raketei 
baltarusiui Vladimirui Ignatičiui. 
Vienetų varžybų pirmajame rate pen
kioliktąjį reitingą turėjęs R. Berankis 
7:6 (7:5), 6:2 nugalėjo Indijos atstovą 
Rupeshą Roy, šešioliktfinalyje 6:2, 
6:3 sutriuškino australą Bernardą 
Tomičių, o aštuntfinalyje 6:3, 3:6, 6:3 
įveikė vieną turnyro favoritų — an
trąjį reitingą turėjusį prancūzą Jona-
thaną Eyssericą. 

Vyrą iš karto ant žemės parbloškė Va
tikano sargybiniai. 

Popiežius papamobilyje stovėjo ir 
žvelgė į kairę pusę minios link, ne
matydamas vyro, mėginusio užsi
ropšti ant automobilio. 

Vairuotojas, regis, taip pat nepas
tebėjo, kas vyko automobilio gale, nes 
nepadidino greičio. Visas incidentas 
truko maždaug 15 sekundžių. 

Jaunasis vyras buvo nuvežtas 
apklausti pas Vatikano teisėją, kuris 
nustatė, jog tai 27-erių metų vokietis, 
turintis psichinių negalių. Jis tik no
rėjęs atkreipti į save dėmesį ir visai 
neketinęs nuskriausti popiežiaus, vė
liau pranešė Vatikanas. 

Po apklausos minėtas asmuo bu
vo nuvežtas į psichiatrijos įstaigą Ita
lijoje. 

Nors asmenis Sv. Petro aikštėje 
sulaiko Vatikano sargybiniai, įtaria
muosius pagal specialų tarptautinį 
susitarimą, galiojantį nuo 1929 metų, 
jie perduoda italų policijai. 

Toje pačioje aikštėje 1981 m. tur
kas Mehmetas Ali Agca šovė į Bene
dikto XVI pirmtaką Joną Paulių II. 

Vilniuje planuojamas Pasaulio 
prekybos centras 

Vilnius, birželio 7 d. (BNS) — 
Danijos investuotojų valdoma ben
drovė ,,World Trade Centers Vilnius" 
(WTC Vilnius") į pirmąjį Lietuvos 
sostinėje planuojamą statyti Pasaulio 
prekybos centrą (PPC) ketina inves
tuoti 1,5 mlrd. litų. 

„Įgyvendinus šį investicinį pro
jektą, Vilnius ir aktyvus ekonominis 
regionas aplink jį tikrai pateks į tarp
tautinės prekybos veikėjų akiratį ir 
padidins miesto žinomumą bei pa
trauklumą naujiems investuoto
jams", — ketvirtadienį surengtoje 
spaudos konferencijoje teigė „WTC 
Vilnius" prezidentas Billas Nielse
nas. 

PPC centrą 200,000 kvadratinių 
metrų teritorijoje Vilniuje planuoja
ma pastatyti iki 2010 metų, tačiau 
terminus gali pakoreguoti tai, kad 
bendrovė dar neturi sklypo staty
boms. 

„Surasti tokią vietą Vilniuje la
bai sunku. Mes jau seniai ties šiuo 
klausimu dirbame, tačiau dar negali
me pasakyti, kad mums jau pasisekė. 
Bet mes tikime, kad bus tas varian
tas", — aiškino B. Nielsenas. 

Šiuo metu „WTC Vilnius" derasi 
dėl vienos iš trijų atsirinktų vietų 
PPC statybai, tačiau atskleisti, kur 

konkrečiai yra nusižiūrėti sklypai, 
įmonė nenorėjo. 

„Kol neturime parašų, nenorėtu
me apie tai kalbėti. Tikimės po 18 
mėnesių pavyks gauti sklypą", — sa
kė B. Nielsenas, vėliau užsiminęs, jog 
PPC gali iškilti prie oro uosto. 

Jo teigimu, didžiausią PPC kom
plekso Vilniuje dalį (40,000 kvadrati
nių metrų) užims pastatai su konfe
rencijų salėmis ir kino teatru. Centre 
taip pat bus įkurtas 300 kambarių 
viešbutis, biurai, prekybos centras, 
sveikatos priežiūros kompleksas ir 
privati ligoninė bei kita. 

B. Nielsenas aiškino, kad PPC 
gali būti atidarytas dalimis — pir
miausia duris turėtų atverti pastatai 
su konferencijų salėmis ir kino teat
ru, vėliau biurai ir viešbutis. 

„WTC Vilnius" prezidentas taip 
pat užsiminė, kad bendrovė norėtų 
kai kurių kompleksui priklausančių 
objektų (ligoninės, apartamentų) ak
cijų pasiūlyti per Vilniaus vertybinių 
popierių biržą. 

„World Trade Centers Associa-
tion" (PPC asociacija) naujos vizijos 
centrą statyti Vilniuje nusprendė dar 
2006 metais. 

PPC yra viena iš didžiausių tarp
tautinių prekybos organizacijų. 

Sukritikuotas TMI departamentas 
Atkelta iš 1 psl. 
daryti viską, kad jos būtų užpildytos. 
Valstybės kontrolė įpareigojo depar
tamentą iki liepos 1 d. parengti veiks
mų planą, kaip bus šalinami audito 
nurodyti trūkumai. Programą pa
rengsime nurodytu laiku ir ją įvyk
dysime. Departamentas pilnai atsi
skaitys už skirtas ir panaudotas lėšas 
nuo 2002 metų, kuomet pradėjau 
dirbti departamente. Pagrindiniai 
auditorių priekaištai pareikšti dėl 
tvarkos iki 2002 metų. Šio periodo 
trūkstamų dokumentų paieškos per 
keletą metų nebuvo sėkmingos, nes 
tuo metu veikusių įmonių ir darbuo
tojų surasti nepasisekė," — rašo A. 
Petrauskas ketvirtadienį išplatinta

me pranešime. 
Trečiadienį žiniasklaida paskel

bė, kad VK departamente priskaičia
vo kelias dešimtis pažeidimų ir kad 
dėl galbūt neskaidraus lėšų naudoji
mo rengiamasi skųsti departamentą 
Generalinei prokuratūrai. 

VK vertinimu, TMID turto ap
skaita nesutampa su metinės finansi
nės atskaitomybės duomenimis, de
partamento įsigytas turtas sąskaitose 
nepajamuojamas, o nurašomas į išlai
das, trūksta kai kurias išlaidas pa
tvirtinančių dokumentų. Departa
mentas, anto VK, nesugebėjo pateik
ti dokumentų, kuriais įrodytų, kad į 
nekilnojamąjį turtą investavo beveik 
28 mln. litų. 



DRAUGAS, 2007 m. birželio 8 d., penktadienis 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFPr Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS imlų agentūrų pranešimais) 

Kremlius sako Bushui nesikišti 
į Rusijos politiką 

V Putinas su žmona Liudmila G-8 susitikime Vokietijoje. 
REGIERUNGonline Plambeck nuotr. 

Heiligendamm, birželio 7 d. 
(,,Reuters"/BNS) — Maskva trečia
dienį perspėjo JAV prezidentą Geor-
ge'ą W. Bushą, kad jis nenaudotų su
sirūpinimo dėl demokratijos Rusijoje 
kaip preteksto kišimuisi į jos vidaus 
politiką, kuris yra nepageidaujamas. 

„Nesutiktume su susirūpinimu 
dėl vadinamojo demokratijos suma
žėjimo", — žurnalistams Vokietijoje 
sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus 
Peskovas. 

„Nelauktume jokių JAV ketini
mų kištis į Rusijos rinkimus. Lai
kome tai Rusijos vidaus reikalu", — 
pridūrė jis. 

G. W. Bushas Vokietijoje, Didžiojo 
aštuoneto (G-8) viršūnių susitikimo 
užkulisiuose turi susitikti su Rusijos 
prezidentu Vladimiru Putinu dvi
šalėms deryboms ir leido suprasti, jog 
užsimins apie susirūpinimą tuo, kad 
V Putinas varžo demokratines lais
ves. 

Washington kartu su Europos 
Sąjungos (ES) vyriausybėmis sako, 
kad V Putinas pakenkė demokratijai 
centralizuodamas valdžią ir suvaržy
damas opoziciją. 

Kritikai primena regionų guber
natorių tiesioginių rinkimų panai
kinimą, griežtus naujus įstatymus, 

kuriais suvaržomas nevyriausybinių 
organizacijų finansavimas iš užsie
nio, ir dažnus draudimus Kremliaus 
oponentams rengti protesto akcijas. 

„Žinoma, nesame ideali šalis vi
sose srityse, ir mūsų demokratija nė
ra ideali, — sakė D. Peskovas. — Esa
me pasirengę išklausyti kritiką, bet 
tuo pačiu metu jaučiame, jog turime 
teisę tikėtis, kad mūsų partneriai 
klausysis mūsų susirūpinimo. Mūsų 
šalis taip pat dėl daug ko susirūpinu
si." 

V Putinas anksčiau kritiką dėl 
demokratijos Rusijoje atremdavo at
kreipdamas dėmesį į problemas ki
tose šalyse, įskaitant Gvantaname 
laikomų kalinių padėtį ir griežtas 
priemones prieš riaušes keliančius 
protestuotojus Europoje. 

Kremlius labai jautriai reaguoja į 
įsikišimo iš užsienio galimybę, iš da
lies dėl to, kad netrukus Rusijoje 
vyks dveji svarbūs rinkimai: parla
mento rinkimai gruodį ir prezidento 
rinkimai kovą, per kuriuos turi būti 
išrinktas žmogus, pakeisiantis V Pu
tiną. 

Pagal Rusijos konstituciją, V Pu
tinas kitais metais, kai baigsis jo an
troji ir paskutinė kadencija, turi pasi
traukti iš valdžios. 

Rusija raketas [rems į NATO „papilvę" 
Atkelta iš 1 psl. 
raketų „P-500" bandymus Rusija pa
reiškė, kad naujieji ginklai „valstybei 
reikalingi ne mažiau, nei šiuolaikinė 
strateginė ginkluotė." 

Pasak Rusijos vicepremjero Ser
gejaus Ivanovo, operatyviniai - takti
niai raketiniai kompleksai su nau
jomis sparnuotosiomis raketomis „P-
500" netrukus pasieks Rusijos sau
sumos kariuomenę. Jo teigimu šios 
raketos bus dislokuotos Kaliningra
do srityje kaip atsakas į „prie Rusijos 
sienų" kuriamą JAV priešraketinės 
gynybos sistemą Lenkijoje ir Čekijoje, 
rašoma dienraštyje „Komsomolskaja 
pravda". 

Pasak leidinio, Rusijos Baltijos 
karinio jūrų laivyno spaudos tarnyba 
nekomentuoja „karinės paslapties": 
„Kai technika bus gauta ir įrengta, 
imsimės ją aptarnauti", — teigė lai

vyno atstovai. 
Laikraščio teigimu kol kas žino

ma tik tiek, kad naujuosius „Iskan-
der-M" kompleksus planuojama dis
lokuoti netoli tos vietos Lenkijai prik
lausančioje Baltijos pakrantėje, kur 
numatyta įrengti JAV priešraketinės 
gynybos sistemos raketas perėmėjas. 

„Visa Kaliningrado sritis NATO 
turi būti tarsi vinis pagalvėje, — pa
reiškė buvęs šios srities gubernato
rius Leonidas Gorbenko. — 11-oji ar
mija ir laivynas išvaikytas, o mums 
prieš pat nosį statomi puolamieji 
objektai. Jei JAV perkelia savo strate
gines pajėgas prie Rusijos sienų, tai 
mes turime duoti atkirtį - dislokuoti 
raketas Lenkijos ir Čekijos papilvė
je". 

Pasak dienraščio, Pentagonas 
santūriai reagavo į naujausių raketų 
bandymus Rusijoje. 

EUROPA 

HEILIGENDAMM 
Baltijos jūroje netoli pakrantės 

kurorto Heiligendamm, kuriame 
vyksta G-8 viršūnių susitikimas, po
licija ketvirtadienį persekiojo ir ga
liausiai sulaikė tris greitaeiges gumi
nes valtis, įplaukusias į pakrantės 
saugumo zoną. Viena tų valčių po 
gaudynių dideliu greičiu buvo tara
nuota, ir keturi protestuotojai atsi
dūrė Baltijos vandenyje. Aplinkosau
gos organizacijos „Greenpeace" ats
tovas sakė, kad protestuotojai, kurie 
valtimis bandė priplaukti prie pra
bangaus viešbučio, kur vyksta Di
džiojo aštuoneto susitikimas, norėjo 
perduoti G-8 šalių vadovams peticiją 
su raginimu įsipareigoti nustatyti 
konkrečią šiltnamio efektą sukelian
čių dujų išmetimo mažinimo užduotį. 

j Ant vienos protestuotojų valties buvo 
užrašas „G-8, veik dabar". 

Prezidentas George'as W. Bu
shas ketvirtadienį sakė, kad Jungti
nės Valstijos yra pasirengusios imtis 
vadovaujamo vaidmens dėl tarptau
tinės iniciatyvos klimato kaitos klau
simu. „JAV aktyviai dalyvaus sie
kiant susitarimo po Kyoto protokolo, 
jei ne vadovaus šioms pastangoms", 
— sakė G. W. Bushas po derybų su 
britų ministru pirmininku Tony 
Blairu, paminėdamas Jungtinių Tau
tų (JT) remiamą sutartį dėl šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išmetimo 
mažinimo, kurios galiojimas baigsis 
2012 metais. „Mūsų vaidmuo yra bū
ti tiltu tarp žmonių Europoje ir kito
se šalyse, tokiose kaip Indija ir Ki
nija", — Didžiojo aštuoneto (G-8) vir
šūnių susitikimo užkulisiuose sakė 
G. W. Bushas. 

PRAHA 
Rusijos politika Vladimirui Puti

nui valdant tapo kietesnė ir ryžtin
gesnė, mano Čekijos užsienio reikalų 
ministro pavaduotojas Aleksandras 
Vondra, atsakingas už kontaktus su 
JAV Amerikos priešraketinės gyny
bos (PRG) elementų dislokavimo res
publikos teritorijoje klausimais. „Ru-

M 

sijos politika pasikeitė nuo tada, kai 
prie valdžios atėjo prezidentas Pu
tinas. Ji jau nebėra gynybinio ir atsa
komojo pobūdžio, kaip prezidento 
Boriso Jelcino laikais. Ji vis ryž
tingesnė ir kietesnė", — pareiškė A. 
Vondra. 

HELSINKIS 
Irano valdžia paleido tris suo

mius, kurie buvo sulaikyti, kai žvejo
jo netoli ginčijamos salos Persijos 
įlankoje, pranešė Suomijos užsienio 
reikalų ministerija. Suomijos pilie
čiai, dirbantys mobiliojo ryšio telefo
nų kompanijoje „Nokia Siemens Net-
works", iš Jungtinių Arabų Emyratų 
šeštadienį išplaukė pažvejoti ir ne
tyčia įplaukė į Irano kontroliuojamus 
vandenis. Žvejų laivas nuklydo už ne
matomos ribos ties Abu Mūsos sala, 
sakė Suomijos ambasados Abu Da
byje reikalų patikėtinė Esa Hurtig. 
„Toji vieta problematiška, tokie da
lykai ten atsitinka", — pridūrė ji. Pa
sak jos, Irano pareigūnai suprato, 
kad suomiai į Irano vandenis pateko 
netyčia. 

JAV 

WASHINGTON, DC 
JAV Kongreso Atstovų rūmai 

vienbalsiai priėmė Estiją remiančią 
rezoliuciją šios šalies ginče su Rusija. 
Šiam dokumentui pritarė visi 412 
balsavusių Kongreso narių. Doku
mente solidarizuojamasi su Estijos 
valdžia ir smerkiami Taline vykę 
smurto protrūkiai bei incidentai 
Maskvoje, kilę perkėlus į karių kapus 
sostinės centre stovėjusią Bronzinio 
kario figūrą. „Atstovų rūmų nuo
mone, žiauri ir kelis dešimtmečius 
trukusi Estijos okupacija, kurią vyk
dė Sovietų Sąjunga, buvo neteisėta, 
įžūliai pažeidžianti Estijos suvere
nitetą ir teisę į apsisprendimą", — 
sakoma rezoliucijoje. Bet Rusijos 
pozicija tiesiogiai nesmerkiama. 

MANCHESTER 
Visi Respublikonų partijos kan

didatai į JAV prezidentus sutinka su 
smūgiu Iranui, net branduoliniu, jei 
tai bus vienintelis būdas sustabdyti 
Islamo respublikos planus įsigyti 
branduolinį ginklą. Tokią poziciją jie 
išsakė per debatus antradienį, tuo 
pat metu akcentuodami „švelnią" 
Demokratų partijos poziciją šiuo 
klausimu. 

1-800-775-SEND 
www.at!anttcexpre*scorp*com 

Oceai 

£«.* tV 

Auto 

Krovimu gabenimas 
1 laivu į visas oasaullo šalis. 

Kroviniu gabenimas, 
lėktuvu į visas pasaulio šalis. 

t* s: Mr Prelat 
Automobiliu pirkimas bei 
siuntimas i visas Dasau''0 sai»s 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerikoje. : \ 

SmalIPackaaes Trucl 
Smulkiu siuntiniu siuntimas bei 
pnstatymas i namus Lietuvoje Latvijoje. 
Estijoje, Baltarusijoje bei Ukrainoje. 

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

http://www.at!anttcexpre*scorp*com
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ČIKAGOS LIETUVIŲ FILATELISTŲ DRAUGIJOS „LIETUVA" 
PIEŠINIŲ KONKURSUI PASIBAIGUS 

Lietuvių filatelistų draugįa, kar
tu su JAV LB Lemonto apylinkės 
vadovybe, 2006 metais, minint 80-
ties metų Lietuvos Romos katalikų 
bažnytinės provincijos atkūrimo 
jubiliejų, kuris sutapo su 755 metų 
Lietuvos krikšto jubiliejumi, paskel
bė piešinių konkursą visiems JAV ir 
Kanados lituanistinių mokyklų bai
giamųjų klasių mokiniams. 

Šio konkurso tikslas buvo pra
plėsti Lietuvos istorijos žinias, ati
taisyti lenkų kilmės popiežiaus Jono 
Pauliaus II ir Lenkų Katalikų Bažny
čios vadovybės lietuviams 1987 me
tais primestą švęsti istorinį įvykį, 
pavadintą 600 metų Lietuvos krikšto 
jubiliejaus vardu. Jų teigimu, lietu-

•> vius pakrikštijo Lenkijos karalienė 
Jadvyga d'Anjou, 1387 metais vasario 
mėnesį. 

Vengrė — prancūzė Lenkijos ka-
rlienė Jadvyga d'Anjou (1371—1399) 
buvo pirmoji Lietuvos ir Lenkijos ka
raliaus gediminaičio Jogailos Vla-
dyslavo (1350—1434) žmona. 

Jokie istoriniai šaltiniai negali 
patvirtinti Lenkijos karalienės Jad
vygos d'Anjou, kaip lietuvių krikšty
tojos, nuopelnų bei jos lankymosi 
tuometinėje Lietuvos karalystėje. 

Šiuo klastingu jubiliejumi po 
keturių šimtmečių užmaršties buvo 
ir vėl mėginama atgaivinti Lenkijos 
karalienės Jadvygos d'Anjou paskel
bimo šventąja procesą, suteikiant 

jai lietuvių krikštytojos apaštalės 
vardą. 

Lenkų Bažnyčios vadovybė, siek
dama įrodyti savo įnašą į krikščio
niškos Europos „civilizaciją", pasi
naudojo jų pačių sukurta istorine 
medžiaga, kurią, kaip pasaką apie 
Lietuvos krikštą, užrašė lenkų met
raštininkas bei kanauninkas Janas 
Dlugoszas, praėjus bent šimtmečiui 
po taip vadinamo 1387 metų „Len
kiško lietuvių krikšto". 

1997 metais birželio mėnesio 6 
dieną Krokuvoje lenkų kilmės popie
žius Jonas Paulius II paskelbė Len
kijos karalienę Jadvygą d'Anjou 
šventąja. 

Tuo tarpu, kaip byloja istoriniai 
šaltiniai, karaliaus Jogailos IV žmona 
lietuvė karalienė Sofija Alšėniškė 
(1405—1461) suvaidino didelį vaid
menį visos Europos krikščionybės 
istorijoje. Jos pastangomis pirmą 
kartą buvo išverstas Šventas Raštas į 
lenkų kalbą iš čekų kalbos rankraš
čio. Ji prisidėjo prie krikščionybės 
skleidimo pačioje Lenkijoje, kurioje 
krikščionybė buvo labai pakrikusi. 

Karalienės Sofijos Alšėniškės 
nuopelnai buvo sąmoningai priskirti 
karalienei Jadvygai d'Anjou, kaip 
reikalinga medžiaga jos paskelbimo 
šventąja byloje. 

Minint 80-ies metų Lietuvos Ro
mos katalikų bažnytinės provincijos 
atkūrimo jubiliejų, reikia prisiminti, 
kad Nepriklausoma Lietuvos bažny
tinė vyskupija-provincija buvo įkurta 
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Lietuvos Karalienės Sofijos Alšėniškės pastangomis išleisto — švento Rašto 
vertimo I lenkų kalba, kopija. Puslapis yra saugojamas (šis išlikęs) Vroclavo 
(lenk. Wroclaw. vok Breslau) universiteto bibliotekoje. 

1254.09.20, popiežiui Inocentui IV 
paskelbus bulę. Tuo metu Lietuvą 
valdė karalius Mindaugas. Nepri
klausoma Lietuvos Bažnytinė vys
kupija-provincija gyvavo 1,5 šimtme
čio. 

1405 metais Lietuvos Bažnyčia 
tapo priklausoma nuo Lenkijos Baž
nyčios. Lietuvos bažnytinė vyskupi
ja-provincija prarado savarankišku
mą net penkeriems šimtmečiams. 

Atkurti Nepriklausomą Lietuvos 
Bažnyčią buvo labai sunku. Vilniaus 
vyskupas Ignas Jokūbas Masalskis 
(gimė 1729 m.), garbingas dvasinin
kas, net paaukojo savo gyvybę šioje 
atkūrimo kovoje. Jo pastangomis ne 
tik nepriklausomos Bažnyčios, bet ir 
nepriklausomos valstybės klausimas 
buvo iškeltas 1764 m. Seime ir 1773 
m. jis dar kartą mėgino kelti šį 
klausimą. Vyskupas Masalskis buvo 
griežtai nusistatęs prieš 1791 m. ge
gužės 3 d. Konstituciją, kuria buvo 
ardomas Lietuvos savarankiškumas 
bei siekiama prijungti Lietuvą prie 
Lenkijos. Lenkai, norėdami atkeršyti 
už šiuos vysk. Masalskio siekimus, 
jam besilankant Varšuvoje, apkaltino 
vysk. Masalskį išdavyste ir 1794 m. 
birželio 28 d. jį pakorė. 

Šį vysk. Masalskio užsibrėžtą 
siekį įgyvendino paskutinis Žemaičių 
vyskupijos valdovas, arkivyskupas 
Pranciškus Karevičius (1861—1945). 
Jo pastangomis pirmą kartą Lietuvos 
istorijoje buvo oficialiai įvesta lietu
vių kalba Bažnyčioje ir padėti nesug
riaunami nepriklausomos Lietuvių 
Katalikų Bažnyčios pamatai. Galu
tinai šį siekį pavyko įgyvendinti 1926 
m. balandžio 4 dieną arkivyskupui 
Jurgiui Matulaičiui (1871—1927). 

Vertinimo komisija geriausiu 
piešiniu, atvaizduojančiu šiuos svar
bius Lietuvos krikščionybės istorijos 
įvykius ir kuris bus skirtas Proginio 
voko „80 metų Lietuvos Bažnytinės 
provincijos atkūrimo bei 755 metų 
Lietuvos krikšto jubiliejams", pri
pažino mokinės Lianos Bandžiulytės 
iš Sv. Kazimiero lituanistinės mokyk
los Los Angeles, CA (vadovavo moky
toja Dalilė Polikaitienė) darbą ir 
skyrė jai piniginę 100 dol. vertės do
vaną. 

Antrą vietą skyrė Silvijai Dele-
kaitei iš Sv. Kazimiero lituanistinės 
mokyklos Los Angeles, CA ir skyrė 
jai piniginę 50 dol. vertės dovaną. 

Trečia vieta atiteko Ievai Misiū
naitei iš Maironio lituanistinės mo
kyklos Lemont, IL ir Malvinai Milli-
ron iš Sv. Kazimiero lituanistinės 
mokyklos Los Angeles, CA (vadovė — 
mokytoja Gražina Storonienė). Joms 
skirtos piniginės dovanos po 25 dol. 

Visi šie darbai bus spausdinami 
Lietuvių filatelistų draugijos „Lietu
va" leidinyje bei perduoti lietuviškai 
žiniasklaidai. 

Linkime jums, abiturientai, iš
tvermės, įgyvendinant savo svajones 
ir visada garbingai atstovauti lietu
vių tautai savo bendruomenėse. 

Plataus kelio! 

Pagarbiai, 
inž. Jonas Vari akoj i s 

Draugijos pirmininkas 
inž. Rimantas A. Kunčas-

Žemaitaitis 
Konkurso vadovas 

Vertinimo komisija geriausiu pie
šiniu pripažino Lianos Bandžiulytės 
iš Šv. Kazimiero lituanistinės mo
kyklos Los Angeles, CA darbą.. 

Antroji vieta atiteko Silvijai De-
lekaitei iš Šv. Kazimiero lituanis
tinės mokyklos Los Angeles, CA. 

Trečios vietos laimėtoja Ieva Mi
siūnaitė iš Maironio lituanistinės 
mokyklos Lemont, IL. 

Malvinai Milliron iš Šv. Kazimiero 
lituanistinės mokyklos Los Angeles, 
CA taip pat atiteko trečia vieta. 

v 
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Įvairios sporto žinios 

Pagerbti pasaulio ir Europos 
čempionatų prizininkai 

Trečiadieni Vilniuje pagerbti šių 
metų pasaulio ir Europos čempio
natuose aukštus rezultatus parodę 
Lietuvos sportininkai, jų treneriai, 
sporto veteranai bei nusipelnę sporto 
darbuotojai. 

,,Metai dar tik prasidėjo, o mes 
jau galime pasidžiaugti puikiais 
Lietuvos sportininkų laimėjimais. 
Visi šie laimėjimai yra Lietuvai ir visi 
jie brangūs", — viešbutyje „Crovvn 
Plaza" vykusiose pagerbimo iškil
mėse sakė išvykusį Kūno kultūros ir 
sporto departamento (KKSD) gene
ralinį direktorių Algirdą Raslaną 
pavaduojantis Ritas Vaiginas. 

KKSD medaliu „Už sporto per
gales" apdovanota Europos stalo te
niso čempionato mišrių dvejetų 
varžybų nugalėtoja Rūta Paškaus-
kienė. Jai įteiktas simbolinis 8,000 
litų čekis. 

KKSD medaliais taip pat apdo
vanoti Europos klasikinių sportinių 
šokių čempionai Arūnas Bižokas ir 
Edita Daniūtė (abiem — po 4,000 
litų), Europos kiokušin karatė čem
pionato bei pasaulio svarsčių kilnoji
mo pirmenybių prizininkai. 

Medaliai ir piniginiai čekiai taip 
pat skirti Europos graikų-romėnų 
imtynių čempionato bronzos medalio 
laimėtojui Valdemarui Venckaičiui 
(7,500 litų) bei pasaulio dviračių tre
ko čempionato sprinto rungtyje penk
tąją vietą užėmusiai Simonai Kru-
peckaitei (7,500 litų). 

KKSD Padėkos medaliais ap
dovanoti Europos JKA karatė čem
pionato komandinių rungčių prizi
ninkai, KKSD padėkos įteiktos Lie
tuvos jaunimo (iki 21 metų) žolės rie
dulio rinktinei, Europos uždarų pa
talpų čempionate iškovojusiai bron
zos medalius, bei Lietuvos jaunių (iki 
18 metų) ledo ritulio rinktinei, lai
mėjusiai pasaulio II diviziono B gru
pės turnyrą ir iškopusiai į I divizio
ną. 

Padėkos raštai taip pat įteikti 
Europos uždarų patalpų veteranų 
lengvosios atletikos čempionato pri
zininkams. 

Nebuvo pamiršti ir sportininkų 
treneriai, gydytojai, mokslininkai bei 
garbingus jubiliejus šventę nusipelnę 
sporto darbuotojai. 

ELTA 

Stalo tenisininkė Rūta Paškauskienė (deš.) su trenere Romualda Gar-
kausk iene . G e d i m i n o Ba r t uškos (ELTA) nuotr. 

SKELBIMAI • SKELBIMAI • SKELBIMAI 

PASLAUGOS NEKILNOJAMASIS TURTAS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St, 

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

GREIT PARDUODA 
z==r First Landmark Realty 

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

RIMAS 
STANKUS 

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

Stuburo ir skausmo ligosi Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERMDAUAS PRUNSKIS, MD 

Illinois Pain Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

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

Eik Grove: 847-718-1212 
www.i l l ino ispain.com 

VIDAS j . NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

D a n t ų gydyto ja i 

V idaus l igos 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave Sts, 5 ir 6 

Chlcago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

s.c 

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

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Akių l igos 

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

joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba ietuviškai. 
4647 W. 103 S t , Oak. Lavvn, IL 
55 E. VVashington, Suite 2401, 

Chlcago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

V. Garastas perrinktas Lietuvos 
krepšinio federacijos prezidentu 

Pirmadienj Kaune vykusioje Lie
tuvos krepšinio federacijos (LKF) 
ataskaitų ir rinkimų konferencijoje 
šios organizacijos prezidentu ketve
rių metų kadencijai perrinktas 75 
metų Vladas Garastas. 

Konferencijoje dalyvavo 101 dele
gatas iš 115. Už V Garastą balsavo 

53, už Lietuvos moksleivių krepšinio 
lygos direktorių Darių Sarkaną — 42, 
o už Marijampolės krepšinio federaci
jos bei Lietuvos moterų krepšinio A 
lygos (LMKAL) prezidentą Algį Žva
liauską — 5 delegatai. Vienas dele
gatas nebalsavo. 

ELTA 

Perr ink tas LKF DreziGentas v laaas Garastas K . - L~0K orezidentas Ar tūras 
Povi l iūnas. Al iaus Koro l iovo (ELTA) nuotr. 

SKELBIMAI • SKELBIMAI • SKELBIMAI 

SIŪLO DARBĄ 

HELP VVANTED 
EXP. PAINTER 

W / C A R 
CALL 8 4 7 - 9 8 0 - 7 8 8 7 

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

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

312-648-1565 

SIŪLO DARBĄ 

Kalifornijoje reikalinga moteris 
prižiūrėt i namus ir tris 8 m., 14 m. ir 
17 m. mergaites. Septynerius metus 

išbuvusi auklė šeimininkė grįžta 
Lietuvon. Alga, kambarys su atskira 

prausykla, maistas. 2 dienos savaitėje 
laisvos. Anglų kalba nereikalinga. 

Vairavimas naudingas, bet nebūt i 
nas. Kelionė apmokama. 

Į Tel. 51Q 326-326B 

Namams Paskolos, Apdraudos Sąskaitos 
M U T U A L F E D E R A L SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

f s P 2212 VVest Cermak Road, Chicago, IL 60608 
tesą (773) ww 
LErMDER Stephen M. Oksas, President 

Patamaujam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metų. 

http://www.illinoispain.com
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„MARGUČIO" RADIJO 75 
METŲ SUKAKTĮ MININT (V) 
PETRAS PETRUTIS 

„'Margutis' aienžodis arba gyvo 
žodžio laikraštis oro bangomis. Kiek
vieną vakarą 10 vai., o sekmadieniais 
2:30 vai. po pietų iš stoties WHFC — 
WKBT (1420 kilocycles). 

Jūs išgirsite gyvu žodžiu vėliau
sias pasaulines ir vietines žinias, kon
certų, teatrų recenzijas, draugijų ir 
biznierių pranešimus, sveikatos bei 
teisės patarimus, įdomias paskaitas 
apie Lietuvą, dainų muzikos, dekla
macijas, juokų ir t.t." 

1932 m. birželio mėnesį „Margu
čio" dienžodį rėmė Paul Baltutis 
(„Laivokarčių" agentūra), Bridgeport 
Clothing co., Masalskis (graborius), 
Justin Mackievich („Mortgage ban-
ker"), V M. S. Stulpinas (Lietuvos 
gaminių importuotojas), „Peoples 
Hardware and Paint Co." 

„Klausykite 'Margučio' dienžo-
džio ir remkite tuos biznierius bei 
profesionalus, kurie prisideda prie 
palaikymo šių radijo valandų", — 
taip garsinosi „Margučio" radijas. 
Nebuvo pamirštama pabrėžti, kad 
„Margutis" susilaukia paramos dėl 
to, kad jis darbuojasi lietuvybei. 
„Margutis", girdi, nieko nebijo ir 
drąsiai žengia pirmyn... 

„'Margučio' dienžodis jau įgijo 
daug pritarimo ir ne tik biznieriai jį 
remia, bet remia ir darbo žmonės. 
Pastarieji suteikia paramą sveikini
mais, pranešimais ir t.t. Per 'Mar
gučio' dienžodį už porą dolerių kiek
vienas pasigarsina desėtkams tūks
tančių klausytojų. 

Todėl, gerbiamieji margutiečiai, 
junkitės į vieną galingą šeimyną ir 
gelbėkite 'Margučiui'. Lai jis gyvuoja 
ir darbuojasi lietuvių tautos gar
bei", — tai va, kokiais žodžiais buvo 
kviečiama remti „Margučio" pastan
gas. 

Tačiau anais laikais, lygiai kaip 
dabar, gražbylystės nepakako. „Mar
gučiui" (žurnalui ir radijo laidai) teko 
griebtis papildomų priemonių. Bū
tent rengti gegužines — piknikus. 

Štai, 1932 m. liepos 24 d. „Mar
gučio" gegužinė — piknikas buvo su
rengta Birutės daržu vadintame, me
džiais ir žalumynais apaugusiame 
sklype. Renginys buvo garsinamas 

žurnalo puslapiuose ir radijo prog
ramose (laidose). „Margučio" gegu
žinėse būdavo atliekamos programos. 
1932 m. liepos 24 d. pasirodė Juozas 
Olšauskas (dzimdzininkas) ir solistė 
Ona Rutkauskaitė — Anna Kaskas ir 
kt. Tąsyk susirinko minia žmonių, 
daugiau kaip penki tūkstančiai. Bu
vo svečių iš Los Angeles, New York, 
Hartford ir New Britain, CO bei net 
iš Toronto, Kanados. 

„Margučio" gegužinėse — pikni
kuose netrūkdavo įvairumo. Ne vieną 
kartą jose pasirodė lakūnai Darius ir 
Girėnas. Vieną kartą buvo surengtas 
storų ir plonų „leidžiu" kontestas. 
Rungtyniaudavo ristikai, tuo laiku 
pagarsėję Joe Banevičius (Drapiežna: 
dzūkas), Joe Bložis, J. J. Bagdon ir 
kt. Porą kar tų buvo surengtos mar
gučių parodos. Vieną kartą margučių 
rinkinį rodė dr. A. Račkus. Juos mar
gino 83 metų amžiaus Kaledinskienė. 
Kitais kartais buvo premijuojami gra
žiausi margučiai. 

„Margučio" įsteigėjas Antanas 
Vanagaitis po surengtos gegužinės — 
pikniko radijo programoje taip pasa
kė: „Margutiečiai galite džiaugtis pa
sisekimu, nes tai yra visų mūsų lai
mėjimas. Pasirodo, kad mes laiko
mės tvirtai obalsio: 'visi už vieną, 
vienas už visus!'" 

Taip pat jis pridūrė: „Mažiau pa
vydo, daugiau darbo! 'Margučio' šta
bas dirba ir todėl jis turi pasisekimą. 
Jis dirba dėl idėjos, o ne dėl pelno. 
'Margučio' rėmėjai ir štabas negauna 
algų. Jie dirba be atlyginimo. Kada 
parengimai įvyksta, žiūrėk stoja ar
mija pagelbininkų, kurie per ištisą 
dieną vargsta, dirba, prakaituoja ir 
ne tik nieko neima, bet dar ir savo 
prideda. Tad priimkite nuoširdžiau
sią ačiū už tokį pasišventimą." 

Antano Vanagaičio žodžiai buvo 
paskelbti dienžodyje ir žurnalo pusla
piuose, „Drauge" buvo pranešta, kad 
rugsėjo 4 d. tame pačiame Birutės 
darže, prie 79 gatvės ir Archer Ave., 
bus „paskutinis šių metų išvažiavi
mas ir užbaigiamas vasaros sezonas." 
Šiuo kartu buvo skelbiama, kad visas 
pelnas skiriamas radijo laidų palaiky
mui. 

„Margučio" radijas šiemet mini 
75-erių metų sukaktį. 

Stankūnai tikisi, kad ju tėviškė 
pakils naujam gyvenimui 

Magdalena Stankūnienė gimtinėje rado liūdną vaizdą. 

ALGIS VAŠKEVIČIUS 

„Vaje, koks liūdnas vaizdas", — 
atsiduso dailininkė ir mecenatė iš 
Čikagos Magdalena Birutė Stankū
nienė, antradienį apsilankiusi savo 

v 

gimtinėje Oželių kaime, netoli Šuns
kų Marijampolės apskrityje. Kartu su 
ja šįsyk atvažiavo ir dabartinis šios 
sodybos šeimininkas, Palm Beach, 
Florida valstijoje gyvenantis jos bro
lis Jonas Stankūnas su žmona Gra
žina bei sūnumi Jonu. Sis tėvų žemę 
aplankė pirmą kartą. 

Jonas Stankūnas 
jau anksčiau buvo apsis
prendęs savo ir sesers 
Magdalenos tėviškę pa
dovanoti Lietuvai. Iš 
pradžių jis planavo, kad 
čia galėtų įsikurti beg
lobiai Lietuvos vaikai. 
Prie Marijampolės yra 
Avikilų kaimas, kur 
dešimtyje namelių jau 
daugiau kaip dešimt
metį gyvena per šimtas 
tokių vaikų. Šiuos kata
likiškus namus globoja 
Vilkaviškio vyskupija. 

„Parašiau kuni
gams laišką, pasiūliau 
padovanoti tėviškę vaikams. Jie ten 
nuvažiavo, apžiūrėjo, ir pasakė, kad 
sodybai atstatyti reikėtų apie 5 mili
jonų litų. Iš kur mums gauti tokius 
pinigus", — aiškino J. Stankūnas. 

Tokia padėtis jo noro padovanoti 
tėviškę neatšaldė. Šiomis dienomis iš 
Florida valstijos atskridęs į Vilnių, jis 
pirmiausiai skubėjo į Marijampolę, 
kur susitiko su visa vietos valdžia: 
Marijampolės apskrities viršininku 
Albinu Mitrulevičium, Marijampolės 
miesto meru Rolandu Jonikaičiu ir 
buvusiu meru, dabar vicemeru Vid
mantu Braziu. 

A.Vaškevičiaus nuotr. 

reikia ne mažiau kaip 200,000 litų. 
„Dabar ši sodyba - privati nuo

savybė, todėl mes negalime skirti pi
nigų jai atstatyti. Jeigu jūs padovano
tumėte sodybą savivaldybei, tada ieš
kotume būdų, kad Stankūnynė Ože
liuose nesunyktų. Čia reikėtų vykdyti 
socialinius projektus", — sakė Mari
jampolės meras R. Jonikaitis. 

J. Stankūnas sutiko sodybą pa
dovanoti, ir jau artimiausiu metu bus 
tvarkomi atitinkami dokumentai. 
Apskrities viršininkas pasiūlė, kai so-

Nuotraukoje \*> knvgos ..Antanas Vanagaitis' vaizdas K vienos . .Margučio' 
surengtos gegužinės. 

Jonas ir Gražina Stankūnai nori, kad sodyba 
Oželiuose atsigautų. A.Vaškevičiaus nuotr. 

dyba bus suremontuota už valdžios 
bei privačias lėšas, čia apgyvendinti 
tvarkingą daugiavaikę šeimą, kuriai 
yra reikalingas būstas. Tokių šeimų 
ir visoje Lietuvoje, ir Marijampolės 
apskrityje yra tikrai nemažai. 

Marijampolės apskrityje jau ne
mažai metų dirba paramos fondas 
„Solidarity", kuriam vadovauja vo
kietis Gerhard Kari. Jo dėka būstai 
buvo nupirkti kelioms dešimtims Ma
rijampolės apskrities šeimų, kuriose 
auga daugiau kaip 200 vaikų. Visa 
paramos suma jau viršija 1,8 milijono 
litų. Būtent į šį fondą, prašant pa-

„Mes jūsų atvažiavimo išvakarė- remti sodybos remonto darbus, ir pla-
buvome Oželiuose, viską apžiū- nuojama kreiptis. 

Salia namo yra ir keli hektarai 
žemės, kur būsimi gyventojai galės 
ūkininkauti. Dar iškilęs ne tik gyve
namasis namas, bet ir ūkinis bei kiti 
pagalbiniai pastatai, netoliese yra 
išlikęs nemažas kumetynas. 

„Jeigu pavyks susitarti, jei pra
sidės sodybos atstatymo darbai, ir aš, 
ir brolis stengsis juos paremti finan
siškai. Mums labai svarbu, kad gim
toji sodyba Oželiuose išliktų ir gy
vuotų", — kalbėjo M. B. Stankū
nienė. 

se 
rėjome. Padėtis ten liūdna, nes nie
kas sodyboje jau beveik dvejus metus 
negyvena. Tačiau tai labai graži vie
ta, buvusi puiki suvalkietiška sodyba, 
kurią reikia išsaugoti — negalime 
leisti jai visiškai sunykti", — sakė 
apskrities viršininkas. 

Prieš atvykstant svečiams, buvo 
nupjauta iki pažastų siekianti žolė, 
nes kitaip iki gyvenamojo namo neį
manoma buvo prieiti. A. Mitrulevi-
čius, apžiūrėjęs, kokios padėties da
bar yra sodyba, sakė, kad jai prikelti 
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XII Pažaislio muzikos festivalis 
kviečia švęsti vasarą 

Praėjusį sekmadienį, birželio 3 
d., Pažaislio vienuolyne prasidėjo XII 
Pažaislio muzikos festivalis, žadantis 
visą vasarą stebinti žiūrovus netikė
tais ir intriguojančiais projektais. 
Festivalis muzikos mėgėjus iš namų 
kvies atvykti ne tik į sales, bet ir į 
senus dvarus, bažnyčias, Kauno pi
lies papėdę, Pociūnų aerodromą, 
Kauno marių pakrantę ar net į seno
vinę daržinę. 

Pakvies vasaroti -
„Queen simfonija" 

„Kai pristatėme šių metų festi
valio programą, muzikologai, kurie 
mus ir giria, ir kritikuoja, viena
reikšmiškai ją įvertino kaip vieną 
ryškiausių ir įdomiausių per 12 festi
valio gyvavimo metų, - džiaugėsi fes
tivalio koordinatorius Kauno filhar
monijos direktorius Justinas Krėpš-
ta. - Festivalis susiformavo eksperi
mentuodamas, buvo bandymų nu
krypti į baroką, pirmuosiuose festi
valiuose skambėjo labai daug klasi
kinių kūrinių. Šiais metais be kla
sikos vakarų bus ir džiazo projektų, ir 
operų pastatymų, paliesime ir miu
ziklą - bus tikrai daug intrigos gerąja 
prasme." 

Pažaislio muzikos festivalis tra
diciškai prasidės šalia Pažaislio vie
nuolyno. Šiais metais atidarymo kon
certe skambės „Queen simfonija" 
pagal garsiosios grupės „Queen" 
dainas. Susirinkusieji simfonijoje 
išgirs iki kaulų smegenų pažįstamų 
garsiosios grupės dainų motyvus: 
„Champions", „Rock You", „The 
Show Mušt Go On", „Love of my 
Life", „Who Wants to Live Forever" 
ir kt. Visame pasaulyje „Queen sim
fonija" atliekama, minint legendinio 
dainininko Freddie Mercury 60-ąsias 
gimimo metines. 

Koncertai - senovės dvaruose 

Tris mėnesius trunkantis festi
valis neužsidaro salėse, bet nuolat 
ieško ir naujų erdvių. Anot festivalio 
koordinatoriaus, žmonės vasarą nori 
ko nors lengvesnio, priimtinesnio, 
todėl festivalis stengiasi ištempti 
žiūrovus iš namų ne tik į koncertą, 
bet ir į gamtą. 

„Dabar toks didelis renginių 
pasirinkimas, kad paprastai laimi tie 
projektai, kurie turi netikėtumą savo 
programoje arba stebina programos 
atlikimo netikėta vieta. Mes nuo pat 
pirmo festivalio eksperimentuojame, 
ieškodami netikėtų, netradicinių 
vietų mūsų renginiams. Džiaugiuosi, 
kad daugelis festivalių pasekė mūsų 
išgrįstu keliu", - džiaugsmo neslėpė 
J. Krėpšta. 

Tokių netikėtų vietų, kur muzika 
susilies su gamta ir senove, šiemet 
netrūks. Jau birželio 10 d., šeštadie
nį, karališkoji G. F. Hendelio muzika 
pakvies į visiškai naują erdvę - nese
niai atrestauruotą Šešuolėlių dvarą. 
J. Krėpšta juokiasi, kad netyla skam
bučiai, klausiantys tikslių dvaro 
koordinačių, - festivalis nusipelno 
pagarbos ir už kultūrinio turizmo 
skatinimą. Birželio 17 d., sekmadienį, 
džiazo improvizacijomis ir kūriniais 
vilios jau kitas - Zyplių - dvaras. 

„Itin pavykusi vieta - Žemait
kiemio dvaras prie Babtų. Šiame dva
re kiekvieną festivalio mėnesį da

rysime po renginį. Birželio 25 d. bus 
parodyta pirmoji lietuviška opera 
'Birutė'. Liepą (29 d.) atvesime gru
zinų ansamblį 'Basiani', užbursiantį 
gruzinų liaudies dainomis, instru
mentine muzika ir šokiais. O rugpjūtį 
(26 d.) vyks Vidmanto Bartulio reži
suotas eksperimentas, skirtas Jonui 
Mekui", — apie būsimus koncertus 
kalbėjo J. Krėpšta. 

Strauso valsai - a n t vandens 

Žadamą karštą vasarą ,Pažaislio 
muzikos festivalis, kartu su muzikos 
garsais leis ir prie vandens - Kauno 
marių pakrantėje. 

„Pernai atradome naują labai 
sėkmingą vietą - Kauno Jachtklubą. 
Koncertą pavadinome „Štrauso val
sai ant vandens", nes sceną pasta
tėme šalia marių - iš vienos jos pusės 
suplaukė jachtos, o iš kitos - sėdėjo 
žiūrovai, kurių susirinko du tūks
tančiai. Tokį patį reginį dar kartą 
išgyventi kviečiami liepos 15 d., o 
džiazo mėgėjai ten pat bus viliojami 
kiek anksčiau - liepos 1-ąją. 

Jau dvyliktus metus iš eilės 
Pažaislio muzikos festivalis prie 
senosios Kauno pilies pristato spėk-

v 

taklį istorine tematika. Šiais metais 
žiūrovai kviečiami pažiūrėti „Kazi
mierą Sapiegą" (liepos 5d.). 

Aerodromo a n g a r e - flamenko 
ritmai 

Festivalio muzika vietą randa ne 
tik ypatingą dvasią turinčiose vieto
vėse, bet ir Pociūnų aerodrome, kuris 
dėl geros akustikos jau yra pelnęs 
garsių užsienio atlikėjų pagyrų. Šie
met (rugpjūčio 5 d.) netradicinį an
garą išbandys ispanų flamenko dai
nininkė, šokėja su kastanjetėmis ir 
austrų gitaristas. 

Kauno Botanikos sode egzotiškos 
muzikos gerbėjai liepos 20 d. galės 
paskanauti aborigenų ir Toreso są
siaurio salų gyventojų iš Australijos 
šokio teatro. O kitą dieną džiazui 
neabejingus tautiečius pakvies Ru
sijos džiazo legenda, šiuo metu gy
venanti Vokietijoje - Leonidas ČiŽik. 

Klasikinė muzika - vizitinė 
kortelė 

„Be visų intriguojančių naujovių 
mes negalime pamiršti mūsų festi-

Garsusis barokinės architektūros Pažaislio vienuolynas. 

valio esmės - klasikinės muzikos. 
Šiemet mus aplankys garsusis Var
šuvos filharmonijos simfoninis or
kestras, Europos Sąjungos kamerinis 
orkestras, Kembridžo Karališkojo 
koledžo berniukų choras bei pasi
rodys geriausi Lietuvos muzikiniai 
kolektyvai", - pabrėžė Pažaislio mu
zikos festivalio koordinatorius J. 
Krėpšta. 

Dar vienas organizatorių pasi
didžiavimas - rugpjūčio 17 d. nu
griaudėsianti tango opera „Marija iš 
Buenos Airių". „Pirmą kartą į Lie
tuvą atvežame Piazzolla operą 

>iais metais be klasikos vakarų bus ir džiazo projektų 

„Marija iš Buenos Airių" pagal tango 
muziką — su pastatymu, su apšvie
timu, su lėlėmis. Operos keisti nega
lima, todėl ji skambės ispanų kalba", 
— anonsuoja J. Krėpšta. 

Festivalį užbaigs mokinių ir 
mokytojų duetai 

Festivalis savo muzikinę šventę 
užbaigs ten, kur ją šį savaitgalį ir 
pradės — barokinės architektūros 
Pažaislio vienuolyne. 

„Baigiamojo koncerto idėja man 
gimė ankstyvą rytą plaukiojant 
baseine, - juokiasi festivalio koordi
natorius. - Pagalvojau, kad reikėtų 
koncertą susieti su mokslo ir žinių 
diena, pritraukti daugiau jaunimo, 
todėl šovė mintis apie mokytojų ir 
mokinių duetus. Scenoje išgirsime 
Ireną Milkevičiūtę ir Asmik Grigo-
rian, Deivį ir Eduardą Kaniavą, Luką 
ir Virgilijų Noreiką bei Merūną ir 
Vytautą Juozapaitį." 

Praėjusį sekmadienį, birželio 3 
d., prasidėjęs Pažaislio muzikos festi
valis laukia žiūrovų nuo 9 mėnesių 
iki 99-erių metų. Organizatoriai tiki
na, kad bilietų kainos skaudžiai 
nesikandžios - 7 iš 37 renginių bus 
nemokami, o kiti projektai užkie
tėjusiems muzikos gerbėjams ar pir
mą kartą užklydusiems smalsiems 
vasarotojams kainuos nuo 8 iki 50 
litų. Vasara su muzika prasideda! 

Audrė Domeikai tė 
Alfa.lt 

http://Alfa.lt
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iČIKAOOJt IR APYLINKĖSE 

• Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejus ir Lietuvos Respublikos gene
ralinis konsulatas Čikagoje šeštadie
nį, birželio 9 d., 1 vai. p. p. kviečia vi
sus į Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejų dalyvauti programoje „Žaidimų 
menas". Lietuvos Vyčių šokėjai mo
kys žaisti Joninių žaidimus. Regist
racija ir informacija telefonu: 773-
582-6500. 

•Biržel io 10 d. 12 vai. po šv. Mi
šių Jėzuitų koplyčioje, Jaunimo cen
tro kavinėje, 5620 S. Claremont Ave., 
Chicago, vyks knygos „Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėms 100 metų" sutiktu
vės. Visuomenė kviečiama atvykti. 

• Š į sekmadienį, birželio 10 d., po 
10 vai. r. šv. Mišių Brighton Park lietu
vių telkinyje minėsime Lietuvos masi
nio trėmimo 66-ąsias metines. Po Mišių 
bus minėjimas, kuriame šiai dienai 
skirtą kalbą pasakys Povilas Vaiče
kauskas, buvęs Gulago politinis kalinys. 
Kviečiame visus, kam brangi lietuvių 
tautos kančia už mūsų laisvę. Po minė
jimo — pietūs parapijos salėje. 

•Bi rže l io 15 d., penktadienį, 12 
vai. Šaulių namuose įvyks Vytauto 
Didžiojo šaulių rinktinės narių susi
rinkimas. Valdyba kviečia visus daly
vauti. 

•Ba lzeko lietuvių kultūros mu
ziejus (6500 S. Pulaski Rd., Chicago) 
maloniai kviečia į dailininkės Janinos 
Monkutės-Marks autorinę parodą 
„Gyvenimas tęsiasi". Dailininkė eks
ponuos naujausius kūrinius. Parodos 
atidarymas penktadienį, birželio 15 
d. 7-9 vai. v. Atidaryme dalyvaus dai
lininkė, bus vaišės. Įėjimas nemoka
mas. Paroda veiks iki rugpjūčio 12 d. 
Muziejus atidarytas kasdien nuo 10 
vai. r. iki 4 vai. p. p. Telefonas pasi
teiravimui: 773-582-6500 (Rita Janz). 

• Waukeegan-Lake County apylin
kė ir restoranas „Kunigaikščių užei
ga" birželio 16 d., šeštadienį, nuo 2 
vai. p.p. iki vėlumos visus tautiečius 
kviečia į Joninių šventę, kuri vyks 
Vokiečių centre, 259 W Grande Ave., 
Lake Villa, IL. Norintys prisidėti prie 
šventės ruošimo ar turėti savo verslo 
palapines skambinkite tel. 847-845-
3972 arba tel. 708-594-5622. Kita in
formacija teikiama tel. 847-719-2800. 

• L B Lemonto apylinkės valdyba 
maloniai kviečia birželio 17 d., sek
madienį, atvykti į Palaimintojo Jur
gio Matulaičio misiją paminėti Gedu
lo ir vilties dieną. 10:30 vai. r. sodely
je padėsime vainiką prie Partizano 
paminklo. 11 vai. r. misijoje bus au
kojamos šv. Mišios už tuos, kurie per 
prievartą buvo išvežti ar turėjo palik
ti savo namus, bėgdami nuo raudono

jo maro. 12 vai. PLC didžiojoje salėje 
Justinas Riškus papasakos apie jau
nimo kelionę į Sibirą. 

•P re l . Alfonsas Svarinskas ir ses. 
Nijolė Sadūnaitė bus garbės svečiais 
Amerikos Lietuvių tarybos Čikagos sky
riaus ruošiamame Birželio trėmimų mi
nėjime, kuris vyks sekmadienį, birželio 
17 d. 10:30 vai. r. Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo bažnyčioje — iškilmingos šv. 
Mišios. Po Mišių parapijos salėje vyks 
minėjimas ir garbės svečių liudijimai 
apie asmeniškai patirtus sovietinius nu
sikaltimus. Visus kviečiame dalyvauti. 

IŠARTURTOUL. 

•Kviečiame į Amerikos lietuvių 
bibliotekininkų ir archyvų darbuoto
jų suvažiavimą, kurį birželio 15-17 
dienomis Putnam, Connecticut, ruo
šia JAV LB Kultūros taryba. Suvažia
vimas vyks Nekalto Prasidėjimo Se
serų vienuolyne, 600 Liberty High-
way, Putnam, CT. Seselės apnakvy-
dins ir pavalgydins. Registracijos mo
kesčio nėra. Nakvynė ir maistas dviem 
dienoms—120 dol. asmeniui. Suvažia
vimas darbą pradės 10 vai. r. šeštadie
nį ir baigs sekmadienį 2 vai. p. p. Re
gistruotis adresu: Dalė Lukienė, 
15100 Interlachen Dr., Apt. 526, Silver 
Spring, MD 20906. Tel. pasiteiravimui: 
301-598-6657. EI. paštas: 

dalelukas@verizon.net 

•Lietuvių tautodailės institutas 
(LTI), įsteigtas prieš 30 metų Anasta
zijos ir Antano Tamošaičių, švenčia savo 
jubiliejų. Ta proga birželio 26 - liepos 13 
dienomis rengiama LTI narių sukaktu
vinė paroda. Ji vyks Neilson Park Crea
tive Center, 56 Neilson Dr., Toronto, 
Ontario, Canada. Parodos atidarymas 
birželio 26 d. 7-9 vai. v. Maloniai kvie
čiame dalyvauti. Bus vaišės. Galerija 
dirba: antradieniais-penktadieniais 
nuo 9 vai. r. iki 4 vai. p.p. ir antradienio 
vakarais nuo 7 vai. v. iki 9 vai. v. 

•2007 m. rugpjūčio 19-26 dieno
mis Neringos stovykloje, Vermont 
ruošiama kūrybinė stovykla suaugu
siems „Meno8Dienos". Kviečiame vi
sus kūrybinės dvasios žmones, nuo 
21 iki pensijinio amžiaus, praleisti 8 
dienas Neringos miške. Stovykloje ži
niomis pasidalins ir praktinius užsi
ėmimus ves profesionalai lietuviai 
dailininkai ir rašytojai. Programa 
vyks lietuvių kalba. Siūlome stovyk
lauti visas aštuonias dienas, kad ge
riau įsigilintumėte į kūrybinius pro
jektus ir pasisemtumėte Neringos ir 
Vermont gamtos įkvėpimo. Galima 
užsiregistruoti ir trumpesniam lai
kui. Registracijos anketas iki liepos 
30 d. prašome siųsti šiuo adresu: 
Jane Venckutė-Zirlienė, c/o meno 8 
dienos neringoje, 131 Boardman Rd., 
East Haddam, CT 06423. 

Sofija ir Stasys Džiugai, gyv. Oak Lawn, IL šiomis dienomis gavo 
Girkalnio (Raseinių raj.) pagrindinės mokyklos bendruomenės pakvietimą 
dalyvauti mokyklos 370 metų jubiliejaus šventėje, kuri prasidės birželio 9 d. 
Pakvietime rašoma: „Būtų labai malonu ir džiugu pačių garbingiausių sve
čių būryje matyti ir Jus, ištikimiausius, nuoširdžiausius savo draugus ir 
rėmėjus." 

S. Džiugas, bibliofilas, vaikų rašytojas yra kilęs iš Girkalnio valsčiaus. 
Vaikystėje yra baigęs keturmetę Juodkėnų pradžios mokyklą, po to lankė ir 
baigė Švietimo ministerijos reformuotą V ir VI skyrių Girkalnyje. 

Malonu paminėti, kad Džiugai per Tautos fondą, New York jau prieš 
keliolika metų Girkalnio mokyklą yra įsidukrinę, ją remia ir palaiko arti
mus ryšius. 

2007 m. L. J. Hauser, Rlverslde, IL pagrindinės mokyklos abiturientai: S k. 
Linas Vaitkus, Gerda Tamošiūnaitė, Rima Lintakaitė ir Patrikas Glads-
tein. Sveikiname! Audros Lintokienės iwofn 

Šeštadieni, birželio 16 d. 7 vai. v. 
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje 

6500 S. Pulaski Ave., Chicago, IL 60629 
adv. Aleksandras Domanskis ves seminarą lietuvių kalba 

„JAV verslo organizacijos, 
jų įsteigimas bei struktūra' . » 

Prelegentas kalbės apie: „C & S corporation", „limited liability compa-
ny"> „general partnership", „limited partnership" ir „Sole proprietorship". Taip 
pat bus pateikiama informacija apie įsiregistravimą kaip „Sole proprietor". 

Prelegentas atsakys į klausimus apie korporacijas ir jų suformavimą. 
Šis seminaras - tai puiki proga visiems, kurie domisi verslu, ypač kurie yra nese
niai atvykę į JAY susipažinti su verslo organizacijų įkūrimo taisyklėmis. 

TeL pasiteiravimui: 773-582-6500. 

Klaipėdos pilies teatro monospektaklis 

99Aš laukiu tavęs, mielasis" 
Birželio 29 d. bus rodomas restorane „Magnolia" (123 Market St., Willow 
Springs, IL). Bilietai į šį spektaklį parduodami tik restorane „Magnolia" 
(tel. 630-669-4055). 
Birželio 30 d., šeštadienį, šis spektaklis bus rodomas Pasaulio lietuvių cen
tro didžiojoje salėje (14911127th St., Lemont, IL). 
Pagrindinį vaidmenį atlieka Klaipėdos dramos teatro aktorė Jolanta Puo-
dėnaitė. Prieš spektaklį — teatro „Žaltvykslė" pasirodymas. Bilietai par
duodami kavinėse: „Smilga" (tel. 630-427-0929), „Bravo" (tel. 630-257-
3300), parduotuvėje „Lithuanian Plaza" (tel. 708-599-9866). 
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Gimė 
Čikagoje, 
dirbo 

LIETUVAI 

„Draugo" knygynėlio lentynoje 
— nauja knyga. Tai Lietuvos gyven
tojų genocido ir rezistencijos tyrimo 
centro išleista knyga „Gimė Čika
goje, diibo Lietuvai, žuvo Sibire". Ši 
knyga apie daug nusipelniusį pasau
liniam mokslui ir Lietuvai žmogų Vy
tautą Audrių Graičiūną. JAV gimęs 
lietuvis V A. Graičiūnas (1898-1952) 
— tai dar viena bolševikinio teroro 

auka. Ši knyga yra pirmoji apie šį 
nepaprasto likimo žmogų. „Joje ra
site visko po truputį, pirmiausia — 
vadybos ir net matematikos, nes kal
bama apie pasaulinio garso vadybos 
teoretiką ir dėstytoją, vadybos kon
sultavimo pradininką Lietuvoje... Čia 
daug vietos skiriama V A. Graičiūno 
gyvenimo istorijai, jo asmenybei, kuri 
galbūt patrauks savo romantika ir 
paradoksais. Pagaliau Graičiūno žmo
nos, teatro ir kino aktorės Unės Ba-
bickaitės, gyvenimas — tai reikšmin
ga mūsų kultūros istorijos dalis",— 
rašo „Žodyje skaitytojams" vienas 
knygos autorių Jonas Rudokas. 

Manome, kad knyga sudomins 
mūsų dienraščio skaitytoją. 

Kaina — 17 dol. Knygą galima 
įsigyti paštu, pridedant 9 proc. moke
stį, užsisakant IL valstijoje. Persiun
timo kaina - 5 dol. Persiunčiant dau
giau knygų, už kiekvieną papildomą 
knygą - 2.50 dol. mokestis. 

Prieš užsisakant knygą, prašome 
pirma paskambinti į knygynėlį, o tik 
tada siųsti čekį. 

Paruošė L. A. 

„Draugo* knygynėlio adresas: 4545 W. 63rd Street, Chkago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500 

mailto:dalelukas@verizon.net

