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Adamkus padėkojo Vike-Freiberga 

Vladimir Putin. 

Putin pasiūlė 
išplėsti 
priešraketinės 
gynybos planus 

Kennebunkport, liepos 3 d. 
(AFP/„Reuters"/BNS) — Rusijos 
prezidentas Vladimir Putin pirma
dieni pasiūlė išplėsti JAV priešrake
tinės gynybos planus Europoje ir 
Įtraukti NATO į šį projektą, dėl ku
rio smarkiai pašlijo Washington ir 
Maskvos santykiai. 

„Galima būtų išplėsti partnerių 
Europoje, kurie būtų suinteresuoti 
išspręsti šį klausimą, ratą", ir tai bū
tų „Rusijos ir NATO bendradarbiavi
mo pagrindo dalis", pareiškė V Putin 
žurnalistams Kennebunkport, kur 
viešėjo JAV prezidento George W. 
Bush šeimos rezidencijoje prie At
lanto vandenyno. 

Tačiau G. W. Bush neatsisakė sa
vo pozicijos, kad priešraketinės gy
nybos sistemos Nukelta j 7 ps l . 

Siame 
numeryje: 

•Lietuvių telkiniuose. 
Vasaros stovykla 
Floridoje „Lietuviais 
norime mes būt". 

v 

• Siu metų Dainų šventė 
pažadino dar stipresni 
vienybės jausmą. 
•Į Vilnių! Į Vilnių! 
•Kelionė į Jeruzalę (65). 
•Bardų judėjimas — 
nauja kultūrinė banga. 
•Ką vasarą veikia 
Lietuvos dienos centrus 
lankantys vaikai. 

Val iutų santykis 
1 USD — 2.55 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Ryga, liepos 3 d. (ELTA) — Pre
zidentas Valdas Adamkus, dalyvau
jantis tradiciniame trijų Baltijos 
valstybių vadovų susitikime Rygoje, 
kurį surengė kadenciją baigianti pre
zidentė Vairą Vike-Freiberga, dėkojo 
jai už „artimiausią ir paprasčiausią 
tarpusavio supratimo kelią." 

Taip šalies vadovas įvertino 
prezidentės V Vike-Freiberga inici
atyva įgyvendintą elektroninių lietu
vių-latvių ir latvių-estų kalbų žody
nų projektą. Jį rėmė Lietuvos valsty
binė kalbos komisija ir Latvijos vals
tybinė kalbos agentūra. 

Internete laisvai prieinami estų-
latvių ir lietuvių-latvių kalbų žody
nai suteikia galimybę tiesiogiai ben
drauti visų trijų tautų žmonėms. 
Baltijos šalių gyventojai nuo šiol 
galės bendrauti be tarpinės rusų ar 
anglų kalbos. 

Nukelta i 6 psl. 
V Adamkus atsisveikino su kadenciją baigiančia Latvijos prezidente V Vike-Frei
berga. Džojos Barysaitės (ELTA) nuotr. 

Lietuviai norėtų turėti dvigubą pilietybę 
Vilnius, liepos 3 d. (BNS) — 

Lietuvoje vyrauja atvira bei vakarie
tiška pilietybės samprata — devyni iš 
dešimties apklaustų lietuvių norėtų 
turėti galimybę įgyti dvigubą piliety
bę ir daugelis mano, kad tokios gali
mybės neigimas turės neigiamų pa
sekmių. 

Tai rodo Pilietinės visuomenės 
instituto (PVI) kartu su visuomenės 
nuomonės ir rinkos tyrimų centru 
„Vilmorus" birželio pradžioje atliktas 
tyrimas apie lietuvių pilietinę tapaty
bę. 

Absoliuti dauguma (88,1 proc.) 
apklaustųjų pasisako už Lietuvos pi
lietybės išsaugojimą tuo atveju, jei as
muo yra įgijęs ir kitos valstybės pilie
tybę. Neigiamai tokią galimybę verti
na 2,8 proc. Likusiems tai nesvarbu 
(6,1 proc.) arba jie atsakymo nežino 
(3,0 proc.), pranešė PVI. 

Būtinybę išsaugoti Lietuvos pi
lietybę bet kuriomis aplinkybėmis la
biau pabrėžė moterys (90,1 proc.), 
mažiausias — iki 300 litij— pajamas 
šeimos nariui gaunantys žmonės 
(92,7 proc.), kaimo gyventojai (92,5 

proc.). Už pilietybės išsaugojimą pa
sisakė kiek mažiau vietos rusų (72,6 
proc.) ir lenkų (82,1). 

Dauguma (55,9 proc.) apklaus
tųjų neigiamai vertina Konstitucinio 
Teismo išaiškinimą, kad Lietuvos pi
liečiai negali kartu turėti ir kitos val
stybės pilietybės. Kad šio sprendimo 
pasekmės bus teigiamos, manė 8,5 
proc. apklaustųjų. 22,0 proc. prisipa
žino atsakymo nežiną, 13,6 proc. tei
gė, kad jiems tai nesvarbu. 

Neigiamai vertinantys Konstitu
cinio Teismo Nukelta į 6 psl. 

Ispanijoje nušautas lietuvis 
Vilnius, liepos 3 d. (BNS) — Is

panijos Mursijos regione esančiame 
Seuti miestelyje pirmadienio naktį 
policijos pareigūnas nušovė 26 metų 
klaipėdietį Visvaldą Feldmanį. 

Pasak dienraščio „Lietuvos ry
tas", V Feldmanis vienoje kavinėje 
susiginčijo su savo drauge portugale. 
Tarp poros įsiplieskus konfliktas vie
nas kavinės klientų iškvietė policiją. 

Kol atvyko policininkai, V Feld
manis paspruko, tačiau moteris pa
prašė policininkų palydėti ją namo. 
Ji bijojo, kad draugas neimtų jos per
sekioti. 

Kai pareigūnai išlydėjo portuga
lę iš baro, prie jų prišoko V Feld
manis su plyta rankoje. Vienas iš 
dviejų pareigūnų iššovė perspėjamąjį 
šūvį, o antruoju šūviu pataikė lietu
viui į krūtinę. 

Kai į įvykio vietą atvyko parei
gūnų iškviesta greitoji pagalba, vy
riškis jau buvo miręs. 

Iš pareigūno, paleidusio mirtiną 
šūvi, konfiskuotas ginklas. Dėl šio 
įvykio iškelta byla pradėta nagrinėti 
miesto teisme. 
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Policininkas šovė į plyta ginkluotą lie
tuvį. 

„Bus tiriama, ar pareigūnas tei
sėtai panaudojo ginklą. Pirmiausia 
reikia nustatyti, iš kokio atstumo 
šauta — jei ant kūno bus aptikta pa
rako žymių, vadinasi, šauta iš arti", 
— sakė policijos specialusis atašė 
Lietuvos ambasadoje Ispanijoje Eu
genijus Ušinskas. 

DRAUGAS 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
FLORIDA 

DALIS STOVYKLAUTOJŲ NET 
NEĮSIVAIZDAVO, KAS TA 

STOVYKLA YRA 
Apie vasaros stovyklą Floridoje „Lietuviais norime mes būt" 

IRMA GULBINAITE 
„Pingvinių" būrio vadovė 

Štai ir praėjo pradundėjo pirmoji 
Floridos mažųjų lietuvaičių vasaros 
stovykla „Lietuviais norime mes 
būt", kurią organizavo „Ąžuoliuko" 
lituanistinė mokykla kartu su JAV 
LB Floridos Pietvakarių apylinke. 
Jiems uoliai talkino savanoriai tėve
liai bei jauni entuziastai, metę į šalį 
darbus ir kasdienius rūpesčius, kad 
leistų vaikams pajusti tikrąjį stovyk
los skonį. 

Vos paskelbusios būsimos stovyk
los projektą, renginio organizatorės 
Inga Balčiūnienė ir Danutė Balčiū
nienė buvo apstulbintos užplūdusio 
telefoninių skambučių srauto. Skam
bino tėveliai ne tik iš Floridos, bet ir 
iš Georgia bei North Carolinos valsti
jų. Projektas pasirodė toks popu
liarus, kad galiausiai nebeįmanoma 
buvo priimti visų norinčių ir teko 
apsiriboti 41 stovyklautojų. Bet orga
nizacinis darbas nesibaigė vien vai
kučių sąrašo sudarymu. Reikėjo dar 
suburti kolektyvą, paruošti visos sa
vaitės programą, sudaryti valgiaraštį, 
apsirūpinti produktais ir užtikrinti 
tėvelius, kad jų atžalos bus tikrai 
gerose rankose. 

Ir štai pagaliau po įtempto pasi
ruošimo išaušo lemtingoji birželio 10-
toji diena. Iš pat ryto suvažiavę orga
nizatoriai jau laukė vaikų, apsikrovę 
šūsnimis sąrašų, vaikų anketų ir ski
riamųjų skautinių skaryčių kiekvie
nam būriui. Stovykla dūzgė lyg bičių 
avilys, lakstė suplukę būrių vadovai, 
rūpestingi tėveliai tempė vaikų daik
tus į nuostabius rastinius namelius, 
dalino paskutinius nurodymus ma
žiesiems, statė palapines, pūtė čiu
žinius ir bandė sugaudyti jau susi
draugavusias atžalas. Pagaliau po 
keleto įtemptų valandų stovyklą pa-

Prizai tikrai buvo geri. 
liko atkakliausieji tėveliai, ir pra
sidėjo susipažinimo vakaras stovyk
los paviljone. Vaikus pasveikino vado
vai, supažindino su būsima stovyklos 
programa ir pirmąkart tą vakarą 
repetavome stovyklos dainą „Drau-
gas . 

Nepastebimai atėjo vakaras, 
išvargę po pirmos dienos įspūdžių, 
vaikai išsiskirstė po namelius ir 
palapines. Nauja diena, kaip ir visos 
kitos, buvo pradėta 7:30 vaikų kė
limu ir mankšta. Sunkiausiai sekėsi 
vyriausioms, penktajame namelyje 
gyvenančioms, merginoms - kur čia 
susiruoši per 10 minučių, jei vien 
makiažas užima pusvalandį! Bet, 
bendrų pastangų dėka, aštuntą va
landą jau buvome pasiruošę mankš
ta;, kurią vedė trečiojo būrio vadovas 

Aurimas Jonuškis. Merginos ir visi 
norintys galėjo jungtis prie vadovių 
Irmos Gulbinaitės ir Ingos Balčiū
nienės vedamo rytinės jogos ratelio. 
Paskui - dušas, pusryčiai, namelių 
tvarkymas ir išvyka prie jūros. Buvo 
paskelbtas gražiausios smėlio pilies 
konkursas, kurį laimėjo antrojo na
melio mergaitės, pastačiusios nepa
prasto grožio „Lietuva po vandeniu", 
o visi dalyviai gavo paskatinamąjį 
prizą - ledų!!! Pavargę ir išalkę nuo 
maudynių, stovyklautojai ten pat 
paplūdimy gardžiai krimto virėjos 
Džiuljetos Baužienės paruoštus su
muštinius, malšino troškulį staiga 
tokiu gardžiu tapusiu, iš šaldiklio 
traukiamu vandeniu. 

Grįžę iš paplūdimio ir šiek tiek 
pailsėję, vaikai ėmė ruoštis stovyklos 
atidarymui. Buvo pakeltos vėliavos, 
kiekvienas būrys, vadovų padeda
mas, turėjo prisistatyti - susigalvoti 
pavadinimą ir skanduote. Pirmojo 
būrio mažieji „Piratai", skatinami 
vadovės Ingos Baniotienės, visų 
plaučių pajėgumu skandavo šešiaeilį 
apie Floridos miškus ir ten laukian
čius netikėtumus, antrojo būrio 
„Rožinės panteros" su vadove Lina 
Tamoliene priešaky sakėsi esančios 
šauniausios ir visus apšausiančios, 
penktojo būrio „Pingvinės", pasirin
kusios lakoniškumą, kartu su vadove 
Irma Gulbinaite vienu balsu įrodė, 
kad „pingvinai irgi žmonės", na, o 
prisistatymą vainikavo trečiojo bū
rio, vadovaujamo Aurimo Jonuš-
kio, „Velnių" būrys, pareiškęs, kad 
jie nieko nebijo ir nieko neklauso, o 
kad nekiltų abejonių, savo pareiški
mą sutvirtino vandens balionų ataka. 
Po tokio audringo būrių prisistaty
mo, likusią vakaro dalį stovyklautojai 
tyrinėjo mišką, šnekučiavosi name
liuose ir dalijosi dienos įspūdžiais iki 
gilaus vakaro. Vadovams poilsio buvo 
mažiau, mat vis reikėjo eiti draus
minti niekaip nenurimstančių ar
šiausių stovyklautojų. 

Pagaliau nuovargis nugalėjo, ir 
stovyklą apgaubė palaiminga tyla. 
Dar ilgai vadovai, susėdę lauke prie 
romantiškai plevenančių žvakių, dal
ijosi prabėgusios dienos atgarsiais, 
tyliai juokavo, liaupsindami savo 
auklėtinius ir baidydami čia pat 
besisukinėjančius ir maisto likučių 
ieškančius meškėnus. 

Trečioji diena buvo ne mažiau 
įspūdinga - iškart po pusryčių didieji 
vaikai puolė ruoštis miško šventei -

Visi mėgavosi tradiciniais lietu
viškais patiekalais, pagamintais 
stovyklos virėjos Džiuljetos Baužie
nės darbščių rankų. 

kiekviena grupė, pasipuošusi ryškiais 
raganų, vampyrų, gangsterių ir kiš
kių kostiumais, turėjo paruošti po 
vieną kliūčių postą mažiesiems, 
mėginantiems rasti kelią per mįslių 
ir klausimų pinkles link „Saldžiojo 
medžio". Nesugebėję atsakyti į pai
nius klausimus apie Lietuvos miškų 
grybus ir žvėris, mažieji buvo apda
linti vandens čiurkšlėmis, miltų gū
siais ir kitomis „bausmėmis", bet 
laukiantis prizas - saldainių maišas -
buvo vertas visų kančių. 

Nukelta į 9 psl. 

Dizainerių konkurso iš netradicinių medžiagų dalyviai. 
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Užsakant į Lietuvą ir kitas užsienio šalis 
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TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA: 
JAV 

Metams $95.00 • 1/2 metų $70.00 
• 3 mėn.$48.00 
Kanadoje (USD) 

Metams $150.00 »1/2 metų $120.00 
• 3 mėn.$75.00 

Užsakant į Lietuvą ir kitas užsienio šalis 
Oro paštu 

Metams$220.00 «1/2 metų$120.00 
Į Lietuvą reguliariu paštu 

Metams $70 00 

Vyriausia redaktorė - Dalia Cidzikaitė 
redakcija@draugas.org 

Kultūrinio šeštadieninio priedo redaktorius -
kun. dr. Kęstutis A. Trimakas 

kultura@draugasorg 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 

• Administracija dirba kasdien, 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 

• Redakcija dirba kasdien, 
nuo 7:00 iki 3:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. 

Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 

• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. 
Nenaudotų straipsnių nesaugo. 

Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 

El-paštas: 
rastine@draugas.org 

skelbimai@draugas.org 
administracija@draugas org 

mailto:redakcija@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org


DRAUGAS, 2007 m. liepos 5 d., ketvirtadienis 

ŠIŲ METŲ DAINŲ ŠVENTĖ 
PAŽADINS DAR STIPRESNĮ 

VIENYBĖS JAUSMĄ 
v 

Šiandien Vilniuje prasideda ke
turias dienas užtruksianti XVI Lie
tuvos dainų šventė „Būties ratu". 
Šventės programoje — kanklių po
pietė Vilniaus universiteto Petro 
Skargos kieme, folkloro diena Se
reikiškių parke ir pilių teritorijoje, 
liaudies meno parodos atidarymas 
„Arkos" galerijoje, šokių diena 
Kaune, kurioje dalyvaus ir šokėjai iš 
Siaurės ir Pietų Amerikos, pučia
mųjų orkestrų programa, eitynės ir 

v 

koncertas Vingio parke. Šventės ati
darymo proga „Draugo" korespon
dentas kreipėsi į. Lietuvos Respubli
kos Kultūros ministrą Joną Jučą, 
prašydamas atsakyti į keletą klau
simų. 

LR kultūros ministras Jonas Jučas. 
Vaidoto Grigo nuotr. 

— Lietuviai nuo seno laiko
ma dainuojančia tauta. Mūsų 
dainų šiuolaikinės dainų ir šokių 
šventės organizuojamos nuo 
1926 metu. nors pirmųjų tautinių 
dainų švenčių-festivalių aptin
kame dar XIX a. viduryje. Kaip 
sekėsi rengtis didžiausiam lietu
viškos tautinės kultūros sam
būriui pasaulyje šiais metais? 

— Šiemet, po ketverių metų per
traukos sugrįžtanti Dainų šventė 
pradės kokybiškai naują gyvavimo 
etapą. Tai pirmoji Dainų šventė po to, 
kai UNESCO 2003 m. pripažino dai
nų švenčių tradiciją žmonijos žodinio 
ir nematerialaus paveldo šedevru — 
toks pripažinimas įpareigoja valstybę 
dar aktyviau siekti, kad ši tradicija 
būtų stiprinama. Tam yra numatytos 

įvairios priemonės, padedančios 
sklandžiau organizuoti Dainų šven
tes bei užtikrinti šios tradicijos tęs
tinumą, sudarant kuo palankesnes 
sąlygas meno kolektyvų veiklai visoje 
Lietuvoje. 

Šių metų kovo pabaigoje kultū
ros bei švietimo ir mokslo ministrai 
patvirtino Dainų švenčių tradicijos 
tęstinumo 2007-2011 m. programą, 
apjungiančią kultūros ir švietimo sis
temų veiklą šioje srityje, Seime šiuo 
metu svarstomas Dainų švenčių 
įstatymas. Valstybė šiemet pirmą 
kartą prisiima visas Dainų šventės 
dalyvių atvežimo į Vilnių ir Kauną 
bei grįžimo traukiniais ir autobusais, 
maitinimo ir pragyvenimo išlaidas. 
Džiaugiuosi, kad Dainų švenčių tra
dicijos puoselėjimui aplinkybės tam
pa vis palankesnės. Gerėja meno ko
lektyvų veiklos sąlygos visoje Lietu
voje, atgyja kultūros centrai, didėja 
šalies regionuose vykstančių renginių 
skaičius ir visuomenės aktyvumas 
juose. 

— Ką norėtumėte pasakyti 
išeivijos lietuvybės puoselėto
jams — tautinių dainų ir šokių 
kolektyvų organizatoriams, va
dovams ir tiems, kurie lietuviška 
daina ir šokiu stengiasi išlaikyti 
lietuviškumą tikrai nelengvomis 
dvikalbystės ir skirtingų kultūrų 
įtakoje ir aplinkoje? 

— Užsienio lietuvių veikla, puo
selėjanti tautines tradicijas, yra be 
galo svarbi Lietuvai. Išeivijoje subur
ti meno kolektyvai yra neatskiriama 
mūsų šalies kultūros dalis, jie užtik
rina tautinės kultūros gyvybingumą. 
Nuoširdžiai dėkoju išeivijos meno 
kolektyvų vadovams ir visiems, kurie 
tikrai nelengvomis sąlygomis rūpi
nasi lietuviškų kultūrinių tradicijų ir 
vertybių puoselėjimu, skleidimu, jų 
perdavimu ateinančioms kartoms. 
Tikiuosi, kad šių metų Dainų šventė 
dar labiau susies Lietuvoje bei išeivi
joje esančius tautiečius, pažadins dar 
stipresnį vienybės jausmą. Kartu 
turime siekti, kad viena unikaliausių 
pasaulio kultūros tradicijų būtų gy
vybinga, aktuali kiekvienam tiek Lie
tuvoje, tiek užsienyje gyvenančiam 
tautiečiui. 

Kalbino Juozas Vitkauskas 

Kaip spręsti šaltojo 
karo atsinaujinimo 

problemas 

Akimirka iš 2003 metu dainų Šventės. www.dalnusvente.lt 

ALEKSAS VITKUS 

Irakas ir kiti arabų kraštai sėdi ant didžiulės naftos statinės, kurios 
taip trokšta ir Vakarų pasaulis, ir Kinija, ir Japonija, tuo. tarpu Rusi
jos vadovas Putin gali girtis Rusiją esant tikra „energijos superga-

lybe", kuriai naftos netrūksta. 
O ar Irake Amerika kariauja todėl, kad tvirtai ir pastoviai užvaldytų 

turtingus Irako naftos laukus? Ne kartą girdėjome šūkius „No blood for 
oil", bet neatrodo, kad Amerika, nors ir okupavusi Iraką, bent kiek dau
giau gautų naftos nei anksčiau. Priešingai, dar visai neseniai naujasis Ira
ko energetikos ministras sudarė sutartis dėl naftos pristatymo, pagal ku
rias nafta tekės ne į Amerikos tanklaivius. 

Naftos trūksta, o jos poreikis vis auga, ir arabai tą situaciją puikiai iš
naudoja, pasidarydami milijardus dolerių pelno, kurie, deja, neskiriami 
pagerinti paprasto arabo gyvenimą. Pelnas eina į Artimųjų Rytų proble-
mų kurstymą. Šiandien, kai beveik visas islamo pasaulis turėtų bandyti 
susidoroti su modernizavimo ir globalizacijos problemomis, mes bijome 
radikalių Irano ir arabų kraštų politikų ar religinių islamo fanatikų, nes 
jie turi naftos, taigi ir finansų, kuriais jie gali remti teroristus. 

Pažiūrėkime kad ir į Palestinos problemą. Po to, kai Izraelis po 1967 
m. karo užėmė palestiniečių žemes, pasaulis patiria metų metus besitę
siantį grasinimą regioninei ir net viso pasaulio taikai. Tokie nesutarimai 
dėl teritorijos nėra nieko naujo, bet į juos pasaulis kažkaip nekreipia daug 
dėmesio. Amerika savo sąjungininko Izraelio nesudraudžia. Rusija vis dar 
yra užėmusi japonų Kurilų salas. Kinija jau seniai pasiglemžė Tibetą. 
Pakistanas ir Indija dar ir šiandien nesutaria, kam turėtų priklausyti 
Kašmiro kraštas. Nekreipia pasaulis dėmesio ir į faktą, kad Rytprūsių 
problema taip ir liko neišspręsta ir net užmiršta. 

Saddam Hussein buvo pavojingas tik todėl, kad už savo naftą gautais 
pinigais jis galėjo įsigyti tokią galingą ginkluotę, kurios pagalba jie už
puolė Kuwait bei grasė kitoms naftą eksportuojančioms arabų valsty
bėms. Su Irano prezidentu Mahmoud Ahmadinejad mes taip švelniai el
giamės, nes nenorime prarasti Irano naftos... Jis pats supranta, kad be 
naftos jis pasaulio arenoje būtų nė kiek ne daugiau įtakingesnis negu 
Kubos Fidel Castro ar Zimbabwe prezidentas Robert Mugabe. 

Tai ka daryti? 

Yra beveik neprotinga siūlyti paprastą sprendimą išspręsti sudėtin
gas problemas, bet taip pat yra nelengva sprendimo visai nesiūlyti. Gal 
todėl Zbigniew Brzezinski, žinomas politologas, buvęs prezidento Jimmy 
Carter patarėjas valstybės gynybos reikalams 2007 m. birželio 18 d. „Ti
me" žurnale pabėrė minčių, kaip tas problemas spręsti. Kai kurias jų čia 
ir pagvildensiu. 

Amerika prarado daug draugų ir neteko moralinio pranašumo nepa
grįstai tvirtinusi, kad Irakas turėjo masinio naikinimo ginklų, kuriuos jis 
buvo bet kuriuo momentu pasiruošęs panaudoti. Irake ir toliau vyksta ne
gailestingas barbariškas kraujo liejimas. Pasaulis negali suprasti ir Ame
rikos Guantanamo politikos. Praradusi pasaulio pasitikėjimą savo poli
tikos švarumu, Amerika, įklimpusi Irake, jaučiasi esanti reikalinga dau
giau Rusijos paramos, kai vyksta derybos su Šiaurės Korėja ar Iranu. 

Kas Putin leidžia tarptautinėje politikoje elgtis laisviau yra tai, kad 
Amerika yra įkliuvusi Irake, iš kur net demokratai neįstengia ar nemoka 
jos ištraukti. Rusija tuo naudojasi: užgožė Čečėniją ir nesivaržo spausti 
nepriklausoma tapusią Gruziją, trukdo Ukrainos oranžinei revoliucijai to
liau vystytis ir net bando kibernetine elektronika tramdyti Estiją, kuri iš
drįso iš Talino miesto centro išvežti sovietų kario paminklą į karių ka
pines. 

Brzezinski primena, kad ir Lietuvai teko kentėti Rusijos naftos em
bargą. Nereikėtų užmiršti, kad Rusija dar ir dabar sunkiai pergyvena 
buvusios Sovietų Sąjungos subyrėjimą ir viliasi, kad ir Ameriką kada nors 
ištiks toks pats likimas. Putin yra net viešai pasakęs, kad „Sovietų val
džios sugriuvimas yra pati didžiausia XX a. nelaimė." 

Putin pasijuto toks drąsus, kad minint 70-ies metų Stalino inspiruotų 
1937 m. baisiųjų valymų sukaktį, pareiškė: „Praėjus 70 metų niekas netu
rėtų Rusijos laikyti už tai atsakinga. Kituose kraštuose buvo įvykę bai
sesnių dalykų." O kai netrukus 70 metų sueis ir Lietuvos okupacijai, ar 
tuomet Rusijai irgi laikys save neatsakinga? 

Amerika ir Rusija turėtų atsisakyti tuščių žodžių, tokių kaip prezi
dento Bush pasisakymas: „Aš Putin pažiūrėjau tiesiai į akis ir supratau, 
kad jis yra paprastas ir patikimas žmogus", i ką Putin tada atsakė: „Bush 
yra labai padorus vyras ir aš juo pasitikiu kaip partneriu." Tai vaidyba ir 
nieko daugiau, nes įvykiai rodo visai ką kitą. Kai Bush visai be reikalo pa
erzino Rusiją, pareikšdamas norą statyti raketų gynybos bazes Lenkijoje 
ar Čekijoje, Putin nebijojo tuojau atrėžti: „Ne mes pradėjome naujas gink
lų varžybas." 

Ko Amerika turėtų vengti, tai nereikalingo Rusijos erzinimo. Bush 
politika turėtų stengtis įtikinti Putin, kad Rusija bus ir turtingesnė, ir de
mokratiškesnė, ir net saugesnė, jei ji sueis į glaudesnį santykį ne tik su 
Europos Sąjunga, bet ir su Amerika. Jei ji to nesieks, ji save atras izoliuo
ta tarp ES/JAV ir Kinijos galybių. 

http://www.dalnusvente.lt
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Į VILNIŲ! Į VILNIŲ! 
XVI Pasaulio lietuvių dainų ir šokių šventę „Būties ratu" pasitinkant 

1UOZAS VITKAUSKAS 

Šiandien, liepos 5-ąją, praside
danti septynioliktoji Lietuvos dainų 
šventė, simboliškai pavadinta „Bū
ties ratu", tikisi sulaukti 35 tūkst. 
dalyvių, 50 tūkst. žiūrovų ir 300 
tūkst. televizijos žiūrovų. „Draugas", 
nors ir iš tolo, taip pat švęs šią šven
tę drauge. Jūsų dėmesiui siūlome 
keletą dainų ir šokių šventei skirtų 
straipsnių bei pokalbių. 

Į Vilnių! 
Į Vilnių! 
Mūs gimtąją šalį, 
Į Lietuvą mūsų, 
Kur skamba daina 

ros šventes jau galėjo pasikviesti 
visame pasaulyje gyvenančius lietu
vius — seses ir brolius — dainuojan
čius lietuviškas dainas, šokančius lie
tuviškus tautinius šokius. 

* * * 

Šiais metais Nepriklausomos 
Lietuvos Respublikos sostinėje Vil
niuje ir Kauno mieste vyks XVI 
Pasaulio lietuvių dainų ir šokių šven
tė. Šventė pavadinta kukliu, trumpu 
ir prasmingu pavadinimu — „Būties 
ratu". 

Tokios lietuviško tautinio pakili
mo šventės vykdomos kas ketverius 
metus nuo 1924 metų. Jos, panašiai 
kaip ir senovės Romoje Olimpinės 
žaidynės, tapo lietuvių tautos taikos 
ir meilės savo kraštui, savajai tautai 
išraiškos visatautiniais renginiais. 

Skaudi mūsų tautos istorija liu
dija, kad tik atkūrus šalies Nepri
klausomybę 1918 metais, galėjome 
laisvai organizuoti tautines lietuvių 
dainų ir šokių šventes, taip pamėgtas 
mūsų, nes daina visais lakais buvo ir 
išliko šalia duonos kasdieninės. 

Antrasis pasaulinis karas buvo 
laikinai nutraukęs mūsų tautinių 
švenčių rengimą. O sovietmečiu at
kurtosios Lietuvių dainų ir šokių 
šventės buvo rengiamos vien tik 
Lietuvos gyventojams. Jos buvo tuo 
nuostabiu tautinio brandumo ir sta
bilumo ramsčiu, tautos gyvybės gai
vinančiu eliksyru, padėjusiu ne tik 
išlikti lietuviais, bet ir išaugti iki 
Laisvės kovotojų išsivadavimo kovoje 
prieš galinguosius okupantus: juk ir 
Sausio 13-19 dienomis ne ginklu, o 
dainomis parodėme nelauktą ir tokį 
veiksmingą pasipriešinimą okupan
tams, vėliau pasaulio politikų pra
mintą gražiu ir tauriu „Dainuojan
čios revoliucijos" vardu. 

Ir vėl, tik išsilaisvinusi iš oku
pantų Lietuva ir lietuvių tauta nuo 
1991 metų į savo visatautinės kultū-

Menu tuos nuostabiai gražius 
pirmosios visatautinės Pasaulio lietu
vių dainų ir šokių šventės vaizdus iš 
1992 metų, kai mūsų senosios Lie
tuvos sostinės Vilniaus centriniu 
Gedimino prospektu nuo Katedros 
aikštės į Vingio parką iškilmingai 
žygiavo visų Lietuvos miestų ir mies
telių atstovai, savo delegaciją pirmą 
kartą padabinę savųjų miestų ir 
rajonų herbais ir tautinėmis trispal
vėmis vėliavomis, pasipuošę visomis 
vaivorykštės spalvomis išmarginais 
tautiniais rūbais. Koks tai buvo nuos
tabus lietuvybės parodymas sau ir 
visam pasauliui. 

Pamenu ir kai pirmą kartą po 50 
metų drauge su visais Lietuvos dai-
norėliais ir šokėjėliais, išdidžiai neši
ni savų kraštų, kuriuose gyveno lie
tuviai, vėliavomis ir būtinai su Lietu
vos tautinėmis trispalvėmis, ėjo Aust-
ralijos, Pietų ir Siaurės Amerikos, 
Europos, kitų žemynų ir valstybių 
lietuvių delegacijos. Jie visi žygiavo 
linksmai ir laisvai, ėjo mojuodami 
vieni kitiems rankomis, sveikinda-
miesi, nešini lietuviškomis vėliavė
lėmis. Visi - ir dainų šventės dalyviai, 
ir ant Tauro kalno šlaitų susėdę ar 
stovintieji žiūrovai, atvykę iš visos 
Lietuvos, — dainavo nuostabiai gra
žias lietuvių liaudies dainas, kaip 
tikrai laisvi ir nepriklausomi žmonės: 
Aukštaičiai, žemaičiai, sūduviai,/ 
Išeiviai brangios Lietuvos,/ Per am
žius dainavo lietuviai,/ Per amžius 
dainuos Lietuva. 

Kokios tai buvo nepakartojamai 
malonios ir iki širdies gelmių įsi
mintinos dienos. Kaip buvo gera ir 
smagu visiems šventės dalyviams ir 
šimtams tūkstančių iš visos Lietuvos 
atvykusių į Vilnių žiūrovų kartu 
visiems dainuoti tas pačias — visiems 
žinomas dainas, džiaugtis mūsų visų 
vienybe. 

„Tai kiekvienam lietuviui, sulau
kusiam to įsimintino išsivadavimo ir 
Nepriklausomybės, buvo tautos susi
vienijimo dienos, kurių neįmanoma 
pamiršti amžiams, — sakė tos įsi
mintinos šventės dalyvis Jonas Dai-
niūnas iš Šiaulių. 

Kokie mes buvome naiviai 
gražūs ir geri. Kokiomis gražiomis 
vaivorykštės spalvomis švytėjo mūsų 
mažosios lietuvių tautos ir Lietuvos 
ateitis! 

Po šešiolikos metu 

Nuo tų dienų praėjo tik šešiolika 
metų. Žmogui būtų daug - trečia 
dalis aktyvaus gyvenimo, o valstybei 
- labai mažai, lyginant su mūsų tau
tos tūkstantmečiu. 

Ir vėl į Vilnių jau renkasi ypatin
gieji lietuvių pulkai iš Lietuvos, visų 
kraštų ir visuose pasaulio kraštuose 
gyvenantys lietuvių pasiuntiniai — 
lietuviškos kultūros ir meno nešėjai, 
tikrieji lietuvybės puoselėtojai. 

Smagu ir didinga pagalvoti, kaip 
mes išaugome, paplitome po visą pa
saulį, kaip mes sustiprėjome, kad 
savo lėšomis galime atvykti į didžiąją 
lietuvių tautos šventę, pasidžiaugti 
vieni kitais, pasirodyti savo kultūros 
ir meniniais sugebėjimais, parodyti 
juos savajai tautai ir visai Europai, 
pasauliui. 

Ir nors didžiosios lietuvių tautos 
meno šventės baigiamieji koncertai 
vyks šių metų liepos 1-7 dienomis 
Vilniuje ir Kaune, jau prieš kelias 
savaites tūkstančiai išeivijos lietuvių 
šeimomis išskubėjo pasisvečiuoti pas 
artimuosius ir gimines į Tėvynę, į 
Tėviškę, pas tokius brangius ir 
artimus savuosius - į Lietuvą, kur 
broliai artojai lietuviškai šneka, kur 
skamba po kaimus sesučių daina. 

Nuotraukose 2003 metais įvykusios Pasaulio ' letuvm dainų ir -okių šventės 
akimirkos. ww\v.dainusvente.;t 

Pirmieji tautinių dainų ir šokių 
šventės daigai 

Lietuvoje tautinių šokių ir dainų 
būrelinė veikla prasidėjo po 1918 
metų vasario 16-osios — įkūrus Ne
priklausomą Lietuvos Respubliką, 
kai išsivadavusi lietuvių tauta ėmė 
gaivinti, daugiau nei pusantro šimto 
metų rusų ir* lenkų okupantų nunio
kotą lietuvių kalbą, kultūrą, tautines 
tradicijas ir papročius, o su jais ir 
liaudies šokius bei dainas. 

Jei Europoje masinių dainų šven-
čių organizavimas prasidėjo Šveicari
joje dar XDX amžiaus viduryje, o 
Estijoje ir Latvijoje XX amžiaus pir
majame dešimtmetyje, Lietuvoje 
masines dainų ir šokių šventes pradė
ta organizuoti tik po Nepriklau
somybės paskelbimo — laisvoje ir no
rinčioje būti lietuviškoje tautoje. 
Prasidėjo tuomet, kai buvo skubiai ir 
masiškai kuriamos lietuviškos pra
dinio mokymo mokyklos, kad tautai 
akys ir protas prašviesėtų, kad būtų 
skubiai panaikintas lietuvių tautos 
beraštiškumas. Tuo metu talentin
gieji mūsų tautinio meno puoselėtojai 
ėmė kurti ir tautinių šokių būrelius, 
lietuviškų dainų chorus, kurie vėliau 
buvo suburti į pirmąją oficialiai 
paskelbtą visos Lietuvių tautos dainų 
ir šokių Šventę 1924 metais Kaune. 

Mums daina - visų laikų ir 
išgyvenimų palydovė 

Pasakyti, nuo kada lietuviai pra
dėjo dainuoti, tikrai nelengvas už
davinys, o gal ir labai lengvas, nes 
mūsų tautos kiekvienoje šeimoje 
daina prasideda prie naujagimio 
lopšelio, mamytėms ar močiutėms 
dainuojant švelniąsias lopšines: 
„Čiūčia liūlia mažytėli, mik - užmik 
mažyti".... Ir eina tos dainos su lietu
viu per visus jo išgyvenimus iki pat 
senatvės, atsisveikinimo su išeinan
čiaisiais Amžinybėn, dainuojant 
jiems raudas ir atsisveikinimo gies
mes. 

O mūsų vakaruškos, mūsų Anta
ninės, Joninės ar Kazimierinės, Ro-
kinės ar Onos šventės, Žolinės, šie
napjūtės ar pabaigtuvių dainos — ar 
tai ne mūsų nuotaikos pasireiškimo 
ir sėkmingų darbų pažymėjimo dai
nos, džiugesio balsai. 

Lietuviai, nors ir ilgai nesusibūrė 
i tokias didingas ir masines tautines 
dainų ir šokių šventes, vietinės kai
mų vakaruškos su dainomis ir tau
tiniais šokiais, žaidimais išbuvo per 
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visą tautos gyvenimą. Neretai mūsų Lietuvos šienpjovėliams. 
tautoje galima išgirsti patarlę: „Lie- Lietuvaitei-linų rovėjėlei buvo 
tuviui neduok pavalgyti, tik duok liūdna dėl kariuomenėn į rusų rek-
padainuoti". rū tų armiją 25 metams paimtojo bro-

Lietuvių taut inės kul tūros ir lėlio ar mylimo bernelio likimo: „Li-
dainos tyrinėtojai, mokslininkai su- nelius raunu/ Ne viena/ Dainą dai-
rinko šimtus tūkstančių lietuvių tau- nuoju —/ Ne viena./ Tik man širdelėj/ 
toje dainuotų dainų, jas sugrupavo į Kažko vis liūdna,/ Kažko vis ne-
lopšines, krikšto, vestuvines, karei- gana..." Ir dirbo lietuvaitė, ir dainavo 
vėlių palydų ir sutiktuvių dainas, į dirbdama ir prisimindama tai, kas 
progines — šienapjūtės ar darbų širdelei buvo brangiausia, 
pabaigtuvių dainas: „Pjaun broliu- Lietuvos žemė ne kartą ir viene-
kai/ Žalioj lankoj/ Baltus dobilėlius/ riems, o daugeliui metų buvo paverg-
Oi, Oi, oi-o-oi, oi/ Baltus dobilėlius..." t a žiauriųjų rytinių kaimynų rusų, 

Ir visais laikais suskambėdavo kuriems lietuviai visais laikais prie-
visos Lietuvos plačiosiose ir vešliai šindavosi. Okupantai ieškojo įvai-
žaliavusiose lankose ta nuostabiai riaušių nutautinimo, lietuvių sumen-
laisva, erdvi lietuviška daina, sunkiai kinimo bei pažeminimo būdų. Jie en-
dirbant ir dainuojant darbštiesiems gė mūsų tautą, žiauriai išnaudodami 

,-^«yc zzs^m D a u (ižiavos laikais, sunkiu baudžia-
• vos lažu, jaunų lietuvaičių ėmimu į 

rekrut inę kariuomenę, tremdami 
besipriešinančius ir nepaklusniuo
sius į tolimąjį ir šaltąjį Sibirą amžinai 

•>. >;*r pražūčiai. Todėl tremtiniams nuo 
carų laikų buvo kuriamos ilgesio ir 

21 lūkesčio, širdį guodžiančios dainos, 
kaip antai, viena jų, kur rekrutas ar 
tremtinys sūnelis dainuodavo: „Lakš-

^ĘĘ~^ * tingalėli,/ Mielas paukšteli,/ Prie ma
no lango/ Tu nečiulbėk./ Į mano gim-
tąjį namelį/ Linksmai čiulbėdamas 
nulėk./ Ir tu nulėkęs/ Į tėviškėlę/ Su
rask močiutę raudančią,/ Ir apie ma
ne/ Tu pasakyki:/ Lai apie mane ką 
žinos..." 

Si daina tiko ir sovietiniams 
tremtiniams. Ir mes, pokario tėvy
nainiai, 1944-iais ir vėlesniais metais 
likusieji tėvynėje, sulaukę paukštelių 
sparneliais — laiškeliais atskraidin
tas ištremtųjų Sibiruosna dainelių, 
išrašytų an t laikraščių skiautelių, 
skaitydavome ir dainuodavome jas 
savo šeimyniniuose susibūrimuose, 
mintimis pabūdami drauge su iš

tremtaisiais, prisimindami jų kančias 
ir išgyvendami savąsias... O jiems 
siųsdavome savąsias užuojautų ir 
paguodos, išgyvenimo dainas atgal į 
šaltuosius kraštus - saviesiems, ku
rių gal jau ir nebuvo, kurie jau buvo į 
Amžinąją Nebūtį iškeliavę. 

Tūkstančiai, milijonai nekaltų 
lietuvių, latvių, lenkų, vokiečių ir net 
pačių rusų buvo sunaikinta Lenos 
leduotose žiotyse, Laptevų jūros le
dynuose ar Irkutsko stingdančiuose, 
šalčiu persmelktuose vėjuose — ten 
už Poliarinio rato tais 1941-1953 
metais. O tų laikų kančių ir raudų 
dainos išliko mūsų atmintyje ir dai
nynuose iki šių dienų. Jos liks am
žiams, kad nepamirštume tų, kurie 
tik dėl nepakantumo kitaminčiams 
kankino juos ir naikino, lyg nieko ne
vertus, lyg ne žmones. 

O ar rasite lietuvį, kuris nepri
simintų 1922 metais lenkų pagrobto 

Vilniaus vadavimo kovų ir tiems įvy
kiams skirtų kariškai-patriotinių 
dainų? 

Visos tos lietuvių tautoje įvairiais 
amžiais, laikais ir progomis dainuo
tos dainos, naudotos įvairiomis svar
besnėmis tautinio gyvenimo progo
mis, įvykių ir švenčių metu, lietuvių 
tautiniai žaidimai bei šokiai — visi jie 
tautinio palikimo rinkėjų entuziastų 
buvo surinkti ir surašyti, sugrupuoti 
ir sukomplektuoti į daugybę „Lie
tuvių tautos dainų ir šokių, žaidimų" 
tomų. Į storiausias knygas, kurios 
yra saugojamos Vilniuje, Lietuvių 
tautos archyvuose, Lietuvių tautos 
meno institute, daugelyje bibliotekų. 
Jos visos prieinamos visiems Lietu
vos žmonėms ir tai yra vaizdingiau
sias Lietuvos ir mūsų tautos gyvasis 
kul tūros paminklas, mūsų tautos 
kultūros ir meno didžiausi aruodai. 

Bus daugiau. 

Jei kam pasirodys, kad aš čia negalimus daly
kus pasakojau apie šv. Germano šviesulį, tai 

kiekvienas, kas plaukiodamas buvo patekęs į audrų 
pavojų, tą patvirtins. Nes nėra nė vieno, kuris, pa
tekęs į didžiausią užkilusių audrų pavojų, nebūtų 
jo matęs. Aš nepagalvojęs negalėčiau tvirtinti, ar 
šv. Germanas, kaip daugelis tiki, pasirodo į be
viltišką pavojų patekusiems, ar, kaip kiti mano, dėl 
gamtos priežasčių to žiburėlio spinduliai sušvinta. 
Visiškai tikra, kad šis šviesulys plaukiojant pasiro
do, nes ne aš vienas, bet ir visi su manimi laive bu
vę patvirtino, tiek kartų jį matę, kiek kartų anks
čiau parašiau aš pats jį matęs. Pasirodo kaip švie
čianti žvaigždė arba deglas, tai silpniau, tai stipriau 
sužibėdamas. Kartais jo spindėjimas visai šviesus, 
balzganas kaip žvaigždės. Sustoja arba ties stiebo 
viduriu, arba kitur, bet visada aukštesnėje vietoje. 
Jei kas norėtų paliesti, tuojau pakyla aukštyn ir 
nubėga. Dažniausiai apsistoja pačioje stiebo vir
šūnėje ir laikosi ant kryžiaus, paprastai ten pri
tvirtinto. Toje vietoje pabūna tiek laiko, kiek reikia 
sukalbėti „Tėve mūsų", kar ta i s pusę ketvirčio 
valandos, kartais šviečia ir visą ketvirtį. Tai didelei 
audrai siaučiant, išbuvo pusę valandos, degdamas 
kaip užžiebta žvakė. Jam pasirodžius, tikrai ne
abejotina, kad vėjas gerokai susilpnėdavo, ir kuo 
dažniau jis nušvisdavo, tuo mažiau ir mažiau vie
sulas siautėdavo. Dėl to, jam pasirodžius, žmonės 
atgauna viltį išsigelbėti, pasijunta apsaugoti nuo 
žūties. Tą gali patvirtinti daugelis pavyzdžių. Tą 
pat tvirtino ir jūrininkai: daugeliui laivų daug kar
tų tokios pat audros iš t ikt iems esant, kai ši 
žvaigždė pasirodydavo, tie išsigelbėdavo, kuriems 
nepasirodydavo, žūdavo audroje. Tie patys pasako
ja, kad, pasirodžius dviem žiburiams greta, — tas 
būna labai retai, — laivas būt inai žūsta. Sako, jog 
tuo atveju, kai pasirodo du, esąs demono, arba pa
baisos, ženklas, nes tie niekada nepasirodą vientisi, 
vis dvilypu pavidalu. Neminėsiu to, ką stabmeldžių 
autoriai yra rašę apie Kastorą ir Poliuksą. Ką čia 
parašiau, esu sužinojęs iš patikimo pasakojimo tų, 
kurie patys išgyveno tokius laivų sudužimus. 

Manau, neverta čia praleisti ir to, ką jūrininkai 
tvirtino patys plaukiodami patyrę: jei į laivą būna 
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įnešta mumija, tą laivą būtinai arba didelė audra 
ištiks, arba jis suduš. Todėl tie, kurie krauna lai
vus, labai atkalbinėja imti su savimi mumijas. To 
dalyko tokią pateikia priežastį: mumijos yra stab
meldžių lavonai, juose būna, kaip anksčiau sakyta, 
įdėta stabų. Taigi neabejotina, kad tie lavonai, kaip 
ir jų sielos, yra demonų žinioje ir galioje. Tie demo
nai niekada nuo jų nepasitraukia, net iš vietos į 
vietą mumijas perkeliant. 

Kaire, nusileidęs į požeminį urvą, kur tokie la
vonai sudėti, kaip jau minėjau, nusipirkęs du ne
sudūlėjusius vyro ir moters kūnus, taip įsuptus, 
kaip jie ten buvo palaidoti, pasiėmiau su savimi. 
Kad lengviau būtų gabenti, patvarkiau kiekvieną į 
tris dalis perskyrus, sudėti į džiovintos medžio žie
vės dėžes. Taigi turėjau šešias tokias mumijų pri
dėtas dėžes. Septintoje buvo sudėti moliniai stabai, 
kurie paprastai būna priderinti prie jų kūnų. 

Iš jūrininkų sužinojęs, kaip pavojinga jas gaben
ti, tariausi su pažįstamais pirkliais, ką jie pa

tartų daryti, ar tiesa, ką jūrininkai sakė. Daugelis 
tvirtino, kad iš tikrųjų taip esą. Kiti tą gąsdinimą 
laikė pasakomis, sakydami, jog patys daug kartų 
jūromis gabenę mumijas į Italiją ir dėl to jokio pa
vojaus nepatyrę. Tų įtikinimų nuramintas, nuta
riau tuos kūnus vežtis su savim. Norėjau Europoje 
parodyti kaip palaidotus randa. Juo labiau, kad 
anksčiau niekada nebuvau girdėjęs ką nors į mūsų 
kraštus sveiką mumiją atvežus. Todėl, nieko laivo 
kapitonui nesakydamas liepiau kartu su kitais 
daiktais į laivą įnešti ir tas septynias dėžes su mu
mijomis. Bet nedaug tetrūko, kad čia pat būčiau 
patyręs didelių keblumų. Mat turkai, kurie Alek
sandrijoje atėjo patikrinti mano daiktų ir paimti už 

juos mokestį, buvo su savimi atsivedę žydą, savo 
vertėją ir raštininką. Šis krikščionims kartais bū
davo prielankus, mat, atsidėjęs peržiūrėdamas 
krikščionių prekes, turėjo nemažai naudos, nes 
dažnai gaudavo kyšių. Pamatęs dėžėse mumijas, 
tuojau liepė uždaryti ir virvėmis surišti, o vynu 
vaišinamiems turkams pranešė, kad dėžėse esan
čios sraigių kriauklės, kurių paprastai prisirenka 
jūros krante. Turkai patikėjo jo žodžiais ir dėl to, 
kad buvo jų tarnautojas, ir dėl to, kad nesiskubino 
iškelti kojos iš kambario, kur gėrė vyną. 

Tą faktą, kad turkai draudžia išvežti mumijas, 
taip aiškina. Patys būdami labai prietaringi, 

tiki, jog krikščionys tuos pagonių lavonus panau
doja magijai. Taigi bijo, kad kokiais užkalbinėji-
mais nepadarytų ir jų valdoms kokios lengvai ne
atitaisomos žalos. To uoliai saugosi. Todėl sveiką 
mumiją labai sunku parduoti pirkliams: jie tokias 
prekes paprastai išveža slapta ir nedidelėmis dali
mis. Todėl tam žydui gerai atsilyginau, nes jeigu 
jisai turkams būtų pranešęs apie mumijas, mums 
būtų kilęs nemažas pavojus, ir būtų reikėję labai 
didelės sumos išsipirkti. 

Ištikus pirmajai audrai, niekas iš mūsiškių 
neatsiminė mumijų. Tame pat laive kartu su ma
nimi buvo lenkas kunigas Simonas Albimontanas. 
Jis turėjo karaliaus Stepono išduotą pasą, buvo 
aplankęs Viešpaties Karstą. Pirmiau, grįždamas iš 
Jeruzalės, jį buvau matęs Tripolyje, paskui, vėl 
vykdamas į Egiptą, buvau sutikęs Kipre. Tada jis 
vyko į Jeruzalę. Paskui šeštadienį, apie dvidešimtą 
valandą, atvyko į Aleksandriją. O aš rytojaus dieną, 
apie penkioliktą valandą, sėdau į laivą. Taigi jisai, 
neturėdamas pinigų, svetimame krašte nežino
damas ką daryti, prašė pagalbos. Noriai pasiūliau, 
ką galėjau. Bet pastebėjęs, kad greitai jam bus visai 
blogai, nes, aplankęs šv. Karstą, Egipte neturės ką 
veikti, jo prašomas nuvežti į krikščionių kraštus, 
mielai sutikau, nes mačiau, kad tai doras vyras ir 
pamaldus kunigas, be to, iš mano krašto, tai nega
lima buvo nepadėti. Apie tas mumijas jis visai nie
ko nežinojo, nes mano daiktai buvo sunešti į laivą 
trys dienos prieš jam atvykstant į Aleksandriją. 

Bus daugiau. 
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Darbo parti ja paslėpė 8 0 0 , 0 0 0 litų 

Mitinguotojams pavyko įsiveržti į Seimo priimamąjį. 
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. 

Protestuotojai veržėsi į Seimą 
Vilnius, liepos 3 d. (BNS) — 

Prie parlamento antradienį susirinkę 
piketuotojai, protestuojantys prieš 
rentų skyrimui eksparlamentarams, 
su Antanu Terlecku priešakyje, skan
duodami „Seimo nariai, išeikit!" ir 
triukšmaudami, veržėsi į Seimą — 
juos stabdė parlamento apsaugos pa
reigūnai. 

Piketuoti prie Seimo susirinko 
apie pusšimtis visuomeninių organi
zacijų, profesinių sąjungų ir neseniai 
įsteigtos Pensininkų partijos narių, 
apsiginklavusių plakatais su Šukiais: 
„Vieniems renta, kitiems lenta", 
„Seimūnų privilegijoms — NE!", 
„Seimūno renta — nusikaltimas". 

Dauguma protestuotojų buvo tai
kūs garbaus amžiaus žmonės besipik
tinantys, kad numatomos rentos bus 
nepalyginamai didesnės nei įprasti
nės senatvės pensijos. 

„Mes esame pasipiktinę Seimo 
sprendimu pasiskirti sau rentas, ka
dangi pensijos šiandien mažos, žmo
nės negali nusipirkti vaistų, negali 
pragyventi, o praktiškai rentos yra 
didelė privilegija tiems seimūnas, ku
rie jau praranda savo kvalifikaciją ir 
bijo ateities. Mes sugalvojome naują 
korupcijos apibrėžimą. Korupcija ku
bu — kyšį duoda sau, kyšį duoda iš 
svetimos kišenės ir tas kyšis ne vien
kartinis, o ilgalaikis — iki gyvenimo 
pabaigos", — antradienį sakė Pensi
ninkų partijos pirmininkas Vytautas 
Kačys. 

Tuo tarpu nedidelis būrelis ra
dikaliai nusiteikusių asmenų, vedami 
disidento ir visuomenės veikėjo A. 

Terlecko bei kelių rėksmingų senolių, 
ragino visus piketuotojus eiti į Seimą. 

Grodami armonika radikalai rė
kavo prie Seimo priimamojo ir prie 
apsaugos posto, ragino išeiti Seimo 
narius, tačiau parlamento duris sau
gojo apsaugos darbuotojai. 

Dabartiniame Nepriklausomybės 
akto signatarų ir Seimo narių statuso 
įstatymo pataisų projekte numato
ma, kad valstybinės rentos dydis bū
tų apskaičiuojamas atsižvelgus į par
lamente išdirbtų kadencijų skaičių. 

Pavyzdžiui, jei asmuo Seime dir
bo pusę vienos ketverių metų Seimo 
kadencijos, tai jo renta sudarytų 20 
proc. Seimo nario algos, jei dirbo visą 
kadenciją — 40 proc, jei dvi kadenci
jas, tai turėtų per mėnesį gauti 60 
proc. buvusios algos, o jei parlamen
taras yra tikras Seimo ilgaamžis — 
dirbo tris ir daugiau kadencijų, jo 
renta sudarytų 75 proc. algos. 

Valstybės renta nebūtų mokama, 
jei Seimo narys mandatą prarado ap
kaltos būdu, taip pat, jei yra įsiteisė
jęs apkaltinamasis teismo nuospren
dis arba eksparlamentaras gauna ki
tą darbo užmokestį. 

Tačiau Seimo Biudžeto ir finansų 
komitetas nusprendė pritarti konser
vatoriaus Sauliaus Pečeliūno pasiūly
mui, kuriuo numatoma, jog piniginės 
rentos buvusiems Seimo nariams ne
bus mokamos, jei parlamentaras ne
išdirba bent vienos kadencijos. 

Šiuo metu Seimas yra pritaręs 
rentų skyrimui buvusiems parlamen
tarams po pateikimo, antradienį nu
matoma svarstymo stadija. 

Lietuva vėl pakviesta Į Davos 
Vilnius, liepos 3 d. (BNS) — Lie

tuvos vyriausybės vadovas Gedimi
nas Kirkilas iš Pasaulio ekonomikos 
forumo įkūrėjo ir vykdomojo direkto
riaus Klaus Schwab gavo pakvietimą 
dalyvauti kitąmet sausio 23 - 27 die
nomis vykstančiame Pasaulio ekono
mikos forume ir energetikos viršūnių 
susitikime Davos. 

„Energetikos viršūnių susitiki
mas yra išskirtinis 35 pagrindimų pa
saulio energetikos kompanijų ir 15 
daugiausiai energija gaminančių ir 
vartojančių šalių energetikos minis
trų susitikimas", — rašoma kvietime, 
kuris įteiktas premjerui, pranešė Vy
riausybės spaudos tarnyba. 

Lietuvos vadovai į Šveicarijos 
kalnų kurorte Davos rengiamus tarp
tautinius politikų ir verslo vadovų 
susitikumus nebuvo kviečiami kele
rius pastaruosius metus. 

Ministras pirmininkas savo ruož

tu pakvietė K. Scwab atvykti į Vilnių 
spalio mėnesį vyksiantį aukšto lygio 
konferenciją energetikos klausimais. 

Pasak premjero G. Kirkilo, kvie
timas į Davos yra labai svarbus Lie
tuvai, nes savo reformomis, ekonomi
niu augimu ir politiniu stabilumu 
Lietuva siekia būti matoma ir yra la
bai suinteresuota kuo platesniais 
ekonominiais ryšiais bei užsienio inv
esticijomis. 

Priešingai nei Lietuva, Latvija 
nuolat kviečiama į šį forumą. Pernai 
pasaulio ekonomikos forumo inicia
torius Klaus Schwab Latvijos prezi
dentei Vairą Vike-Freiberga už akty
vią veiklą įteikė krištolinį prizą. 

Tokios garbės prezidentė nusi
pelnė už aktyvų darbą šiame forume 
užpraėjusiais metais. Tai buvo jau 
septinta jos kelionė į Davos, nors 
kviečiamų asmenų sąrašas kasmet 
keičiasi. 

Vilnius, liepos 3 d. (BNS) — 
Darbo partija nuo teisėsaugos parei
gūnų sugebėjo išvežti ir paslėpti apie 
800,000 litų grynųjų pinigų. 

Generalinės prokuratūros pro
kurorė Nijolė Frolova Vilniaus apy
gardos teismo posėdyje teigė, kad vie
na įtariamoji Darbo partijos byloje 
pareigūnams ir ikiteisminio tyrimo 
teisėjui paliudijo, kad partijoje būda
vo neapskaitytų pinigų. Pinigai buvo 
mokami net partijai nepriklausan
tiems asmenims. 

Kratos metu pareigūnai bendro
vės „Kartonas" patalpose Vilniuje ra
do 29,000 grynųjų pinigų. Manoma, 
kad jie priklausė Darbo partijai. 

Be to, įtariamoji paliudijo, kad 
dar 800,000 litų grynųjų pinigų buvo 
išvežti ir paslėpti nežinia kur. 

Šiuos duomenis Generalinė pro
kuratūra paskelbė Vilniaus apygar
dos teismo posėdyje antradienį nagri
nėjant Darbo partijos skundą dėl par
tijos lėšų arešto. 

Šiuo skundu prašoma panaikinti 
Generalinės prokuratūros nutarimą 
areštuoti partijos lėšas, skirtas kaip 
valstybės dotaciją, bei panaikinti Vil
niaus miesto 2-sios apylinkės teismo 
nutartį, atmesti partijos skundą dėl 
arešto. Žemesnės instancijos teismas 
skundą dėl dotacijos nagrinėjo šalims 
nedalyvaujant. „Darbiečiai" apygar
dos teismo prašo surengti posėdį ir 
kviesti jame dalyvauti Darbo partijos 
atstovus. 

Darbo partija teigia, kad proku
ratūros ir teismo sprendimai yra ne

pagrįsti ir juos reikia panaikinti, 
areštuoti dotaciją nebuvo nei pagrin
dų, nei būtinybės. 

Vilniaus apygardos teismo spren
dimą šioje byloje skelbs ketvirtadienį. 
Jis bus galutinis ir neskundžiamas. 

Darbo partijos interesams atsto
vaujantis advokatas V Bužinskas sa
ko, kad tai yra specialios lėšos, skir
tos specialiu įstatymu, ir tai nėra lė
šos, iš kurių gali būti dengiama žala 
ar išieškomas civilinis ieškinys. 

„Valstybė skiria pinigus, o po to 
išieško. Tai kur logika? Gal papras
čiausiai neskirti", — kalbėjo advoka-, 
tas V Bužinskas. 

Skunde taip pat teigiama, kad 
gegužę „darbiečių" skundą dėl dota
cijos areštavimo nagrinėjęs Vilniaus 
miesto 2-sios apylinkės teismo teisė
jas Ovidijus Ramanauskas negalėjo 
būti objektyvus, nes į teisėjus jis buvo 
paskirtas 2002-siais, kai teismo pir
mininko pareigas ėjo dabartinis ge
neralinis prokuroras Algimantas Va-
lantinas. 

Generalinės prokuratūros pro
kurorai jau metus tiria bylą dėl Dar
bo partijos galimų nusikaltimų vals
tybės finansų sistemai. 

Generalinė prokuratūra balan
džio viduryje areštavo beveik 2 mln. 
litų, kurie Darbo partijai skirti kaip 
valstybės biudžeto dotacija už pirmąjį 
šių metų pusmetį. 

Prokurorų duomenimis, Darbo 
partija yra nuslėpusi apie 8 mln. litų 
pajamų, nedeklaravusi apie 7 mln. li
tų išlaidų. 

Adamkus padėkojo Vike-Freiberga 
Atkelta i š 1 psl. 

„Negali būti gražesnės dovanos 
ir Jūsų veiklos palikimo, kuris lieka 
mums", — sakė Lietuvos vadovas, 
dėkodamas Latvijos prezidentei už 
šią iniciatyvą. 

Internetinio žodyno svečių kny
goje šalies vadovas parašė tikįs, kad 
šis žodynas taps mūsų bendravimo 
žemėlapiu, kurio dėka lietuviai, lat
viai ir estai visuomet ras artimiausią 
ir paprasčiausią tarpusavio suprati
mo kelią. 

Prezidentai aptarė trišalį Balti
jos šalių bendradarbiavimą, bendrų 
transporto ir energetikos infrastruk
tūros projektų plėtrą, santykius su 
Rusija ir artimiausiais kaimynais. 

Dėkodamas Latvijos prezidentei 
už jos indėlį stiprinant Baltijos šalių 
trišalį bendradarbiavimą, preziden
tas V Adamkus pažymėjo, kad mūsų 
šalių bendradarbiavimas turėjo ir tu
ri ypatingą reikšmę šiandienėje Eu

ropos politikoje. 
„Mes turime branginti mūsų tri

šalio bendradarbiavimo patirtį, sem
tis iš jos įkvėpimo naujoms šio ben
dradarbiavimo kryptims. Šiandien 
mūsų santykiai yra labai svarbūs vi
sam Baltijos regionui, todėl mūsų 
valstybės turi tęsti šį bendradarbiavi
mą ir ES bei NATO institucijose, ko
ordinuoti savo kalbėjimą ir santy
kiuose su kaimyne Rusija", — sakė 
Lietuvos vadovas. 

Lietuvos vadovas pabrėžė, kad 
Baltijos šalių ekonomikos vystymosi 
tempai ateityje priklausys nuo užtik
rinto energijos tiekimo bei kelių ir 
geležinkelių infrastruktūros sukūri
mo. 

„Todėl Lietuva labai ryžtingai 
nusiteikusi pastatyti naują Atominę 
elektrinę ir džiaugiasi, kad šiame 
projekte sutiko dalyvauti kitos Balti
jos šalys ir Lenkija", — sakė prezi
dentas V Adamkus. 

Lietuviai norėtų turėt i dvigubą pilietybę 
Atkelta iš 1 psl. 
sprendimą yra įsitikinę, kad dėl jo 
„Lietuvos valstybė ir tauta praras 
daug savo piliečių" (68,4 proc.), kad 
yra „pažeidžiamos Lietuvos piliečių 
teisės" (59,6 proc.). Daugiau kaip pu
sė teigiamai vertinančių teismo 
sprendimą (8,5 proc. visų apklaustų
jų) tikisi, kad , jis sustabdys Lietuvos 
gyventojų emigraciją", o trečdalis 
mano, jog „piliečiai, turintys dvigubą 
pilietybę, kelia pavojų Lietuvos vals
tybei" . 

Didžioji dauguma (78 proc.) lie
tuvių yra įsitikinę, jog Seimas turėtų 
priimti sprendimą, kuriuo užtikrin
tų, kad Lietuvos pilietybę bet ku
riomis aplinkybėmis išsaugo Lietuvos 
piliečių vaikai, vaikaičiai ir provai
kaičiai. 5,9 proc. gyventojų mano, kad 

Seimas to daryti neturėtų, o 16,1 
proc. teigė nežiną, kaip Seimui šiuo 
atveju derėtų elgtis. 

Būtinybę parlamente įteisinti 
Lietuvos pilietybės išsaugojimą ypa
tingai pabrėžė moksleiviai ir studen
tai (86,0 proc.) bei bedarbiai (85,7 
proc.). 

62,4 proc. apklaustųjų tvirtino, 
kad „užsienyje gyvenantys lietuviai 
turėtų turėti tokias pat teises Lie
tuvos valstybėje kaip ir Lietuvoje gy
venantys piliečiai", tam prieštaravo 
21,4 proc. lietuvių, savo nuomonės 
neturėjo 16,2 proc. 

Nemaža dalis lietuvių (46,3 
proc.) mano, kad į Lietuvą atvykę gy
venti nelietuvių kilmės užsieniečiai 
galėtų įgyti Lietuvos pilietybę išlik
dami ir kitų valstybių piliečiais. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFR Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų, pranešimais) 

Bush išgelbėjo Libby nuo kalėjimo 

Lewis „Scooter" Libby. 

Washington, DC, liepos 3 d. 
(,,Reuters"/BNS) — JAV prezidentas 
George W. Bush išgelbėjo nuo kalėji
mo buvusį Baltųjų rūmų aukšto ran
go patarėją Lewis „Scooter" Libby. 

G. W. Bush sprendimas suteikti 
malonę L. Libby sukėlė pasipiktini
mą tarp demokratų, apkaltinusių 
prezidentą, kad jis piktnaudžiauja 
valdžia šioje byloje, kuri vėl pakurstė 
aštrius debatus dėl karo Irake. 

Konservatoriai G. W. Bush Res
publikonų partijoje spaudė preziden
tą suteikti malonę L. Libby, buvu
siam viceprezidento Diek Cheney ad
ministracijos vadovui, nes manė, kad 
jis uolaus prokuroro auka. 

L. Libby praėjusį mėnesį buvo 
nutejistas kalėti pustrečių metų už 
trukdymą vykdyti tyrimą dėl CIA 
agentės tapatybės atskleidimo. 

Demokratai suskubo pasmerkti 
G. W. Bush sprendimą. Senato daugu
mos vadovas Harry Reid iš Nevada 
valstijos jį pavadino ,,gėdingu", o Se
nato Teismų komiteto pirmininkas 
Patrick Leahy iš Vermont sakė, jog 
„tai simbolis, kad Baltieji rūmai de
dasi esą aukščiau įstatymo". 

ABC nuotr. 

G. W. Bush išgelbėjo L. Libby nuo 
kalėjimo, tačiau jis turės sumokėti 
teismo jam skirtą 250,000 JAV dole
rių baudą. Be to, prezidentas nepa
naikino buvusiam Baltųjų rūmų pa
tarėjui skirtos dvejų metų lygtinio 
paleidimo bausmės. 

L. Libby vis dar ketina paduoti 
apeliacinį skundą dėl apkaltinamojo 
nuosprendžio, sakė jo advokatas Wil-
liam Jeffress. 

„Gerbiu prisiekusiųjų sprendi
mą, — nurodė G. W. Bush savo pa
reiškime. — Tačiau priėjau prie išva
dos, kad Libby paskirta įkalinimo 
bausmė yra perdėm didelė. Dėl šios 
priežasties aš sušvelninu nuospren
dį, pagal kurį jis turėtų 30 mėnesių 
praleisti kalėjime." 

56 metų L. Libby kovą buvo pri
pažintas kaltu davęs melagingus pa
rodymus ir trukdęs atlikti tyrimą dėl 
to, kas atskleidė slaptos CIA agentės 
Valerie Plame, kurios vyras, buvęs 
ambasadorius Joseph Wilson, viešai 
kritikavo karą Irake, tapatybę. 

L. Libby nebuvo pripažintas kal
tu dėl informacijos apie V Plame nu-
tekinimą žiniasklaidai. 

Putin pasiūlė išplėsti priešraketinės 
gynybos planus 
Atkelta iš 1 psl. 
sudedamosios dalys turėtų būti dislo
kuotos Vidurio Europoje. 

JAV sako, kad priešraketinis 
„skydas" kuriamas siekiant užkirsti 
kelią „piktavalių" valstybių, tokių 
kaip Iranas, atakoms, tačiau Rusija 
griežtai nepritaria šiems Washington 
planams, nes mano, kad ši sistema 
kels grėsmę jos saugumui. 

Po neformalių derybų su G. W. 
Bush, kurios buvo surengtos tikintis 
sušvelninti pastaruoju metu Maskvos 
ir Washington santykiuose tvyrančią 
įtampą, V Putin sakė esąs pasirengęs 
įtraukti į Amerikos priešraketinės 
gynybos planus Pietų Rusijoje esantį 
naują ankstyvo perspėjimo radarą. 

Praėjusį mėnesį Rusijos prezi
dentas pasiūlė vietoje priešraketinio 
„skydo" komponentų dislokavimo Vi
durio Europoje drauge naudotis rusų 
kontroliuojama radiolokacine stotimi 
Azerbaidžane. 

Pirmadienį V Putin taip pat pa
siūlė Maskvoje įkurti „apsikeitimo 

informacija centrą", kuris būtų dalis 
šios sistemos, o analogiškas centras 
veiktų ir kuriame nors Europos mies
te. 

„Šiuo atveju nebūtų reikalo dis
lokuoti dar kažkokius komponentus 
Europoje, turiu galvoje radarą Čeki
joje ir raketų bazę Lenkijoje", — sakė 
Rusijos vadovas. 

JAV prezidentas šį V Putin pa
siūlymą pavadino „labai konstrukty
viu ir strateginiu žingsniu", kurį rei
kia nuodugniau apsvarstyti. Tačiau 
G. W. Bush pakartojo, kad „Čekija ir 
Lenkija turi būti neatskiriama (prieš
raketinės gynybos) sistemos dalis." 

„Prezidentas Putin pasiūlė re
gioninį požiūrį į priešraketinę gyny
bą, kad mums reikėtų dirbti dvišaliu 
pagrindu ir per Rusijos ir NATO tary
bą. Tvirtai pritariu tokiai idėjai", — 
sakė G. W. Bush. 

G. VV. Bush po derybų taip pat sa
kė, kad V Putin pritaria Jungtinių 
Valstijų susirūpinimui dėl Irano 
branduolinių ambicijų. 

EUROPA 

LONDONAS 
Didžiosios Britanijos policija an

tradienį dėl įtariamo „ai Qaeda" są
mokslo Londone ir Škotijoje detonuo
ti automobilius su sprogmenimis ap
klausė aštuonis asmenis, tarp jų ma
žiausiai tris gydytojus. Šio sąmokslo 
tyrimas išsiplėtė net į Australiją, kur 
policija pagal kovos su terorizmu 
įstatymus sulaikė gydytoją iš Indijos 
Mohamed Haneef. Visi trys apklausti 
gydytojai studijavo užsienyje ir dirbo 
Britanijos ligoninėse. Saugumo pajė
gos nurodė, kad visi sulaikytieji vie
naip ar kitaip susiję su medicina. Kai 
kurie iš jų dirba ligoninėse, kiti stu
dijuoja mediciną. Būgštaudama dėl 
tolesnių atakų, policija uždraudė au
tomobiliams ir kitoms transporto 
priemonėms tiesiogiai privažiuoti 
prie oro uostų. 

RYGA 
JAV bankai gali visiškai uždaryti 

Latvijos komercinių bankų kore
spondentines sąskaitas, o tai gali su
kelti ne tik Latvijos bankų sistemos, 
bet ir visos ekonomikos krizę, tvirti
na Latvijos verslo laikraštis „Dienas 
Bizness". Jo žiniomis, dar vienas so
lidus JAV bankas — „Bank of Ame
rica" keliems Latvijos bankams neo
ficialiai pranešė apie jų koresponden
tinių sąskaitų uždarymą. Kaip jau 
buvo skelbta, „American Express 
Bank" uždarė kelių Latvijos komerci
nių bankų korespondentines sąskai
tas, tokį sprendimą motyvuodamas 
pasikeitusia veiklos strategija. Tik
rosios tokių JAV bankų drastiškų 
žingsnių priežastys kol kas nėra ži
nomos. 

VIENA 
Šiaurės Korėja sutiko su Tarp

tautinės atominės energetikos agen
tūros „sulaikomosiomis ir priežiū
ros" priemonėmis Pchenjano bran
duolinių ginklų programos nutrau
kimui patvirtinti, sakoma antradienį 
paskelbtoje TATENA ataskaitoje. 
Agentūros direktoriaus Mohamed El-
Baradei ataskaitoje, kurioje detaliai 
aprašytas praėjusią savaitę įvykęs 

-vargs. 

parengiamasis TATENA pareigūnų 
vizitas į Šiaurės Korėją, taip pat re
komenduojama jos 35 valstybių val
dytojų tarybai patvirtinti šią naują 
misiją. Tai turėtų būti padaryta per 
susitikimą, kuris tikriausiai įvyks ki
tą savaitę. 

VARŠUVA 
Lenkijos Pamario vaivadijos Sče-

cino miesto policija sulaikė tris asme
nis, kurie naudodamiesi specialiais 
bankomatuose įmontuotais prietai
sais perskaitydavo kortelių duome
nis, o po to įsibraudavo į sąskaitas ir 
pasiimdavo pinigus. Trys įtariamieji 
— 24 metų moteris ir 25 bei 28 metų 
amžiaus vyrai — kol kas sulaikyti 
trims mėnesiams. Jie buvo areštuoti 
tuo metu, kai bandė išmontuoti tuos 
prietaisus. Savo „įrangą" jie porai va
landų įmontuodavo į vieną iš pasi
rinktų bankomatų dideliame gyvena
majame rajone. 

BERLYNAS 
Vokietijos šiaurės rytuose esan

čiame Malchino mieste antradienį 
trauki'- .ii įsirėžus į ekskursijų auto
busą, J. ivo vienas ir buvo sužeisti dar 
29 žmonės, devyni iš jų — sunkiai. 20 
žmonių per šią avariją geležinkelio 
pervažoje patyrė lengvus sužeidimus, 
pranešė Mecklenburg-Pomerania po
licija. Daugiau jokių detalių kol kas 
nepateikiama. 

MINSKAS 
Baltarusijos prezidentas Alek-

sandr Lukašenko paragino tėvynai
nius nebijoti, kad Europos Sąjunga 
(ES) panaikino prekybos lengvatas, o 
JAV grasina įvesti ekonomines sank
cijas. Liepos 3 dieną minimos Nepri
klausomybės dienos proga kalbėda
mas iškilmingame susirinkime Mins
ke prezidentas sakė, jog respublika 
atlaikė „beprotišką" energijos šalti
nių pabrangimą, „nenumirs" ir nuo 
Europos Sąjungos įvestų sankcijų. 

AZIJA 

TOKIJAS 
Japonijos gynybos ministras Fu-

mio Kyuma atsistatydins dėl pasta
bų, kuriomis, regis, buvo sutikta su 
tuo, kad amerikiečiai 1945 metais 
ant dviejų Japonijos miestų numetė 
atomines bombas. Tai dar vienas 
smūgis valdantiesiems prieš šį mėne
sį įvyksiančius rinkimus. 

1-800-775-SEND 
www.atlanticexpre$$corpxom 

: 

Ccea WMĘ0t 
I** «Krovimu gabenimas 

£ * . W "Jhfrfr' laivu i visas oasaulio šalis. 

Kroviniu gabenimas 
lėktuvu i visas pasaulio šalis. 

Auto E 
Automobiliu pirkimas bei 
siuntimas i visas pasaulio šalis 

mnsgąj 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerikoje. 

Sma/r Packaaes TnKtotoįįJ) 
Smulkiu siuntimu siuntimas bei 
pristatymas i namus Lietuvoje, Latvijoje, 
Estijoje. Baltarusijoje bet Ukrainoje. 

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

http://www.atlanticexpre$$corpxom
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Bardų judėjimas - nauja kultūrinė banga 
MANTAS LIDEIKIS 

Birželio 1-ąją Tauragės rajone 
Skaudvilės miestelyje prasidėjęs pro
jektas „Bardų žygis per Lietuvą 
2007" jau aplankė penkis Lietuvos 
miestus iš dešimties numatytų. Kon
certuota Kaune, Raseiniuose, Alytuje 
ir Vilniuje. Artimiausią savaitgalį 
bardai ruošiasi sustoti Sakiuose. Tai 
bus paskutinis birželio koncertas. O 
liepos mėnesį dainuojamoji poezija 
žygiuos toliau ir aplankys Jurbarką, 
Panevėžį, Rusnę ir Klaipėdą. 

Anot projekto sumanytojo ir ini
ciatoriaus Raseinių bardų klubo va
dovo Kastyčio Petrylos-Kasčio, žygis 
sekasi daug geriau nei tikėtasi. Bar
dai visose stovyklavietėse pasitinka
mi ypač šiltai. Tai rodo, jog Lietuvos 
muzikos mylėtojai jau subrendo 
brandesnei, rimtesnei eilėdarai ir 
muzikinei kūrybai bei to pageidauja. 

Pasak žygio dalyvių, ypač didelio, 
netikėto net patiems rengėjams, vi
suomenės palaikymo susilaukta Kau
ne, kuris šiaip jau Lietuvoje laikomas 
kultūrine provincija. Pilnutėlė Kau
no menininkų namų salė lūžte lūžo 
nuo klausytojų ir jų plojimų. O fina
linę dainą „Ateina žmonės", sukurtą 
kauniečio poeto ir vieno iš šio bardų 
žygio organizatorių ir dalyvių Ed
mundo Janušaičio-Briedžio, klau
sytojai pagerbė atsistodami. Tuo tar
pu kultūros sostinė Vilnius šiek tiek 
vengė užklysti į bardų renginį Mo
kytojų namų kiemelyje. Bet organiza
toriai dėl to nenusiminė ir sakė 
panašaus ir tikėjęsi. Mat Vilniaus 
kultūrinė bendruomenė kol kas nėra 
linkusi pripažinti iš provincijos at
vykusių dainuojamosios poezijos 
atlikėjų ir to net neslepia. Tačiau tie 
keliolika klausytojų, kurie vis dėlto 
atėjo, tikrai nenusivylė ir, nepaisant 
krapnojančio ir kartais šuorais nu
ūžiančio lietaus, kantriai išbuvo visas 

Bardų žygio dalyviai po koncerto Skaudvilėje. | žiūrovus kreipėsi žygio dalyvis Saulius Lapenas 

tris renginio valandas. 

Ypač įsimintinas bardų žygio 
organizatoriams buvo birželio 14-
osios koncertas Alytuje. Jis sutapo su 
svarbiais renginiais, skirtais pa
minėti lietuvių tautos represijas ir 
trėmimus į sovietinius lagerius. Aly
tuje žygio dalyvius pasveikinti ir jų 
dainų pasiklausyti atvyko ir mieste tą 
dieną viešėjęs Lietuvos Respublikos 
kultūros ministras Jonas Jučas, Sei
mo teisės ir teisėtvarkos komiteto 
pirmininkas Julius Sabatauskas. 

Pasak E. Janušaičio-Briedžio, ši 
nauja bardų judėjimo banga, kurių 
Lietuvoje yra buvę jau keletas, at
spindi ne tik kultūrines, bet ir tam 
tikras socialines tendencijas. Mat 

bardų arba dainuojamosios poezijos 
judėjimai dažniausiai sutampa su 
tam tikrais įvykiais ir lūžiais visuo
menės sąmonėje, todėl tokia poezija 
laikoma tarsi protesto prieš įvairius 
neigiamus reiškinus forma. Kadaise 
tai buvo priespauda, dabar - tam tik
ra kultūrinė stagnacija. 

K. Petryla-Kastis antrina E. Ja
nulaičiui teigdamas, jog šiuo metu 
šalyje per daug pigios, dažnai sinte-
ntinės supopsėjusios kultūros ir mu
zikos, kuri gaminama tarsi fabri
kuose „kepant" naujas žvaigždes, dai
niau labiau primenančias dailią bu
taforiją nei tikrą prekę. Todėl bardų 
žygio užduotis - parodyti, jog egzis
tuoja ir kitokia muzika, kitokios kū

rybinės erdvės, yra kitaip mąstančių 
žmonių. Sis žygis - tai siekis įrodyti, 
jog poezija nėra „mirusi žemė", o joje 
dar galima rasti daug naujų perspek
tyvų. Ir, atrodo, jog šios mintys randa 
atgarsį visuomenėje. Tą įrodo žmonės 
lankantys koncertus. 

PASLAUGOS 

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 

SIŪLO DARBĄ 

Darbui reikalingi dažytojai 
su darbo patirtimi. 

Būtina turėti automobilį. 
Pageidautina, 

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

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

VIDA M. £ r 
SAKEVICIUS • 

Real Estate Consultant 
Nekilnojamojo tur to 
pirkimas, pardauimas 

708-889-2148 

Skelbimų skyriam 
tel 1-773-$aS-950a 

w w w . d r a u g a s . o r g 

: : • : • : - : • 

Alytuje bardai stovyklavo miesto Dailės mokyklos skverelyje. 

http://www.draugas.org
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CONNECT1CUT, NY 

Klaipėdos Pilies teatro 
pastatymas rytiniame pakraštyje 

SIGITA S1MKUVIENE-ROSEN 

Pasisekė kaip aklai vištai, pasa
kytų mano močiutė, jei sužinotų kaip 
iš tikrųjų pasisekė. Dar bestudijuo
dama „sirgau teatro" liga, tad ir įvai
rius naujus spektaklius stengdavausi 
pamatyti. Prisimenu, kaip ilgai su 
grupės drauge, važiavome i Naująją 
Vilnią, trisdešimt pirmu numeriu pa
žymėtu autobusu, kad pasižiūrėtume 
iš arčiau ką pastatė naujas, jaunas, 
Naujosios Vilnios Liaudies teatro 
režisierius, Alvydas Vizgirda... O da
bar praėjus daugiau kaip 25 metams 
vėl turėjau progos pamatyti šio 
režisieriaus pastatymą Dario Fo ir 
Franka Rame pjesę „Aš laukiu tavęs, 
mielasis". Šios pjesės premjera įvyko 
vasario 24 dieną, Klaipėdoje, o mes 
Connecticut ir New York teatro mė
gėjai pastatymą pamatėme birželio 
16-17 dienomis. Dėkinga esu reži
sieriui, kuris sugebėjo taip paprastai, 
o kartu ir jaudinančiai pateikti žymių 

Scena iš spektaklio „Aš laukiu tavęs, 
mielasis" 

Pasidalinkite su 
„Draugo" skaitytojais 
3ŪSŲ bendruomenės, 
parapijos, artimuJŲ, 

draugų rato ir šeimos 
naujienomis. 

Informuokite mus apie 
renginius ir kitus įvykius. 

Rašykite į redakcija adresu: 
4545 W. 63rd Street, 

Chicago, IL 60629 
arba i redakcijos ei. paštg: 
redakcija@draugas.org 

šiuolaikinių Italijos dramaturgų kū
rinį. 

Režisierius Alvydas Vizgirda nuo 
1985 metų įkūrė ir vadovauja Klai
pėdos Pilies teatrui. Per dvidešimt
metį pastatyta daugiau kaip 37 spek
takliai. Režisieriui pavyko suburti 
nemažą gabių jaunų žmonių būrį. Per 
trejus metus teatras įgijo „Liaudies 
teatro" vardą, o kiek įvairių salių 
aplankyta, dalyvauta įvairiose festi
valiuose. Pilies teatras tikrai pagy
vina Klaipėdos kultūrinį gyvenimą, 
režisierius nevengia prisidėti prie 
Jūros šventės programos, kitų akcijų. 
Alvydo Vizgirdos - Tarptautinio gat
vės teatrų festivalio „Šermukšnis" 
sumanytojas ir vykdytojas. 

Režisierius nevengia į savo pas
tatymus kviesti ir Klaipėdos dramos 
teatro aktorius. Tad vienintelį ir 
pagrindinį Marijos vaidmenį pjesėje 
„Aš laukiu tavęs, mielasis" sukūrė 
Klaipėdos dramos teatro aktorė Jo
lanta Puodėnaite. Savo aktorinį gy
venimą ji pradėjo nuo studijų Vil
niaus kultūros mokyklos. Ten metus 
pasimokiusi grįžo į Klaipėdą ir toliau 
studijavo aktorinį meną Klaipėdos 
fakultetuose. Užbaigusi studijas, ga
vo paskyrimą į Klaipėdos dramos 
teatrą. Jolanta Puodėnaite kaip tik 
šiemet mini dešimties metų kūrybinę 
sukaktį. Jos repertuare Eglė („Eglė 
žalčių karalienė"), Dženė („Kup
relis"), Klodina („Ožys"). Jolanta 
dominuoja kaip charakterinio vaid
mens aktorė. Džiuljeta jai teko vai
dinti kalbant žemaitiškai. Ji labai 
laiminga gavusi vaidmenį „Aš laukiu 
tavęs, mielasis" pjesėje. Jolanta 
nuoširdžiai ir lengvai įtraukė publiką 
į teatrinį vyksmą. Po spektaklio, 
trukusio valandą, publika mielai ben
dravo su gražia ir nuoširdžia aktore. 
Jolanta Puodėnaite džiaugėsi ir dėko
jo savo kolegai - Klaipėdos dramos 
teatro aktoriui Edvardui Braziui už 
jo pagalbą atliekant šią pjesę. 

Po spektaklio aktoriams buvo 
aprodytas Yale universitetas, East 
Rock parkas, West Haven miestelis. 

Dėkingi esame čikagiškiui Dai
niui Stapučiui, pažnabždėjusiam apie 
galimybę išvysti Klaipėdos Pilies 
teatro pastatymą „Aš laukiu tavęs, 
mielasis" ir susitikti su puikiais žmo
nėmis Jolanta Puodėnaite ir Edvardu 
Braziu. 

Mano laikraštis 

Nuolatinis 
DRAUGAS 
Te!: 773-585-9500 • ww*.tega$ c*a 

Stuburo ir skausmo ligos I Širdies ir kraujagysl ių 
ligos 

|0NAS V.PRUNSKIS, M D 
TOTO DALIAS PRUNSK1S, MD 

Illinois Pain Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

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

Ele Crove: 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

D a n t ų g y d y t o j a i 

Vidaus ligos 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918W.AixherAve.St 5 Ir6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

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 ligos 

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 prienarną kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba Betuviškai. 
4647 W. 103 St, Oak. Lavvn, IL 
55 E. VVashington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500 

FLORIDA 

• • • KAS TA STOVYKLA YRA 
Atkelta iš 2 psl. 
Išbandymus praėjusių mažųjų 

paviljone jau laukė gardžios ant laužo 
keptos dešrelės ir kiti užkandžiai. 

Vienus konkursus sekė kiti, 
saulėtekius keitė saulėlydžiai, dienos 
sukosi lyg kaleidoskopas. Visą savai
tę vadovai ir vaikai džiaugėsi grynu 
Floridos Myakka River State parko 
oru, mokėsi lietuviškų dainų, žai
dimų, ir šokių, mėgavosi tradiciniais 
lietuviškais patiekalais, pagamintais 
stovyklos virėjos Džiuljetos Baužie-
nės darbščių rankų. 

Stovyklos organizatorių kruopš
taus pasiruošimo dėka, vaikams 
užsiėmimų tikrai netrūko. Jau po pir
mojo susipažinimo vakaro mažieji 
jautėsi lyg seni geri pažįstami, noriai 
dalyvavo visuose konkursuose ir 
pramogose. Tikrai geras žinias rodė 
konkurse apie Lietuvą, demonstravo 
Įmantriausius apdarus iš palmių 
lapų, lauko gėlių, šiukšlių maišų ir 
tualetinio popieriaus netradicinių 
medžiagų dizainerių konkurse, pri
tardami Olego Balčiūno gitaros 
skambesiui, laibais balsiukais traukė 
lietuviškas daineles lietuviškų dainų 
vakaro metu, lenktyniavo vikrumo 
estafetėse, buvo nepakartojami spor
to šventėje, ištvermingai kulniavo 
mažomis kojytėmis lietingą rytą link 
aligatorių tilto, ropštėsi į miško apž
valgos bokštą, suposi ant beždžionių 
tilto. 

Tiek vadovams, tiek vaikams tai 
buvo pirmasis toks išbandymas. Dalis 
mažųjų, gimę jau JAV, net neįsivaiz
davo, kas tai yra ta lietuviška stovyk
la ir ko iš jos tikėtis. Todėl vadovai 
kantriai aiškino vaikams, kas tai yra 
žygis ir kodėl nevažiuojame mašina, 
kad elnias nėra velnias, kodėl rasti
niuose nameliuose nėra kompiuterių 
ir televizoriaus, kodėl geriame obuo
lių kompotą, o ne eoca cola, kodėl 
pietums šaltibarščiai, o ne ,.burge-
riai", kodėl negalima mėtyti žvejų 
paliktų žuvų upėje tyvuliuojantiems 

aligatoriams, ir dar daug tokių 
paprastų, bet taip sunkiai paaiški
namų klausimų. 

Ir nors nelengva buvo mums, 
vadovams, sužiūrėti tokį gausų ma
žųjų būrį, atlygis pranoko visus lū
kesčius - paskutinę dieną vaikai, 
visiškai savarankiškai pasiruošę ta
lentų konkursui, savo pasirodymais 
nustebino ne tik atvykusius tėvelius, 
bet ir vadovus, jau spėjusius priprasti 
prie jų išradingumo. Vaikai šoko, 
dainavo, demonstravo Rytų kovos 
ypatumus ir magiškus triukus, o po 
pasirodymo, pribėgę prie vadovų, vis 
klausė, ar galės vėl grįžti kitais 
metais ir pabūti nors truputėlį ilgiau. 

O mes, atrodytų jau visiškai ne
tekę jėgų ir išsekinti, vos spėję grįžti 
namo ir nusiplauti parko dulkes, 
puolėme planuoti, ką darysime kitais 
metais, kad vaikams būtų dar sma
giau, kad pasipildytų stovyklautojų 
būrys, o Myakka River State parkas 
dar skardžiau skambėtų nuo mažųjų 
išdykėlių juoko. 

Smagu stovyklauti. 

mailto:redakcija@draugas.org
http://www.illinoispain.com
http://6918W.AixherAve.St
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Ką vasarą veikia 
Lietuvos dienos centrus lankantys vaikai 

Organizacijos „Vaiko vartai į 
mokslą" valdyba jaučiasi patenkinta, 
kai vienas iš narių gali trumpam ar 
ilgesniam laikotarpiui aplankyti Lie
tuvą. Apsilankymų metu tas asmuo 
aplanko organizacijos remiamus cen
trus. Jų metu galima pabendrauti su 
centrų direktoriais ir darbuotojais, 
pamatyti kaip jie dirba su socialiai 
remtinų šeimų vaikais, lankančiais 
tuos centrus. Galima pamatyti, kaip 
centruose naudojamasi organizacijos 
paruoštais charakterio ugdymo va
dovėliais (programų sukurta ketu
rios, rengiama penktoji). 

"O ką veikia centrai vasaros 
metu? Lietuvoje mokslo metai bai
giasi vėliau nei JAV Malonu, kad 
2006-2007 m. m. pasibaigus, net pen
kios studentės, gimusios ir augusios 
JAy išvyko į Lietuvą. Jos dvi pa
mainas (vienos išvyko anksčiau, kitos 
vėliau) dirbo savanorėmis viename iš 
remiamų centrų Vilniuje. Organiza
cija iš viso remia 10 centrų. Reikia ti
kėtis ir manyti, kad jos aprašys savo 
jspūdžius. 

Vaikai ir lieka vaikais. 

Kaip patys centrai kalba apie 
vaikų užimtumą vasarą? Įdomų laiš
ką organizacijos „Vaiko vartai į moks
lą" valdybai atsiuntė dienos centro 
„Vilties vėrinėliai" Žemaičių Kalvari
joje ko-direktorė psichologė Jolanta 
Virbickienė. Pateikiame skaitytojams 
ištrauką iš vieno jos laiško ir nuo
traukas, iliustruojančias to centro 
veiklą. Nuotraukos darytos fotoapa
ratu, įsigytu organizacijos rėmėjų fi
nansinės paramos dėka. 

Daugiau informacijos apie org. 
„Vaiko vartai į mokslą" lietuvių ir 
anglų kalbomis galima rasti: 
http://www.child.gate.org 

Ramunė Kubiliūtė 

* * * 

...Darbų šiuo metu neįtikėtinai 
daug. Tik ką baigėsi viena stovykla, 
rytoj išleidžiam dalį „vėrinėlių" į kitą 
stovyklą. Gyvens palapinėse gamtoj, 
rinks vaistažoles... Šiandien, po Jo
ninių pas mus laisvadienis, tai atva
žiavau į centrą popieriukų tvarkyti -
jų visada kalnai, reikia pusmečio 
ataskaitas ruošti valstybiniams rė
mėjams. (Kai kurie W M remiami 
centrai gauna finansinės paramos iš 
vietinių savivaldybių, Lietuvos val
džios institucijų -R. K.). Tad ir nu

tariau parašyti kiek apie mūsų gy
venimą pastaruoju metu. 

Stovyklomis gražiai užbaigsime 
mokslo metus ir su vaikais atsi
sveikinsime. Liepos pirmąją savaitę 
dar dirbsime, o po to - poilsis visiems. 
(Kai kurie dienos centrai bent pus
dienį veikia ir vasaros metu, ir beveik 
visi praveda savaitės ilgumo dienos 
metu veikiančias stovyklas po mokslo 
metų pabaigos. - R. K.). 

Šiais metais mūsų stovykla vadi
nosi „Šimtas amatų - vienas mano". 
Stovyklos dienotvarkėje - darbelių 
kūrimas. Stovyklos metu siuvom, siu-
vinėjom, piešėm, vėrėm vėrinius, ro
žinius, tapėm ant akmenų, liejom ir 
vyniojom tikro vaško žvakes. Žodžiu, 
darbavomės iš peties. Daug grožybių 
prikūrėm. Man talkino mūsų centro 
rankdarbių programos vadovė Vaiva, 
bitininkystės ir vaško programos 
vadovė Vida bei pradinių klasių mo
kytoja, lėlių teatro vadovė Kazimie
ra. Kasdien iki pietų vaikai, padeda
mi vadovių, darydavo suvenyrus. 
Pietus valgėm mokyklos valgykloj, 
pavakarius - centre. Po pietų aš ves
davau psichinės sveikatos užsiėmi
mus, žaidimus, meditacijas. Vakare -
birželinės pamaldos. Daugumai vaikų 
labai sudėtinga grįžti po vakarinių 
mišių. Baigiasi 8 vai. v. , o autobusai 
jau išvažinėje. Su savo mašinyte galiu 
kartą kitą parvežti, tai ir darau, bet 
ne nuolat, ir ne visus. Į grįžimo namo 
problemą atsiremia ir mūsų centro 
darbo laikas. Jei vaikus būtų kaip 
parvežti vėliau, galėtume dirbti kiek 
ilgėliau, tada jie dar labiau būtų ati
traukti nuo tos aplinkos, kuri nespin
duliuoja gerumu. Ir tuo pačiu, išsau
gotų savo namus, tėvus, kad ir kokie 
jie bebūtų... Bandysiu ieškoti išei
ties. Galbūt ateity kaip nors išpręsim 
šią problemą. Tikiuosi. 

Taigi, visą savaitę nuoširdžiai 
plūkęsi, pirmadienį po stovyklos už
darymo, išvykom su stovyklautojais į 
Palangą, prie jūros. Puikiai pralei
dom laiką, vaikai džiaugėsi jūra, juo
lab kad buvo tokių, kurie buvo tik ją 
matę pirmą kartą. Tie tikrai patyrė 
stiprų išgyvenimą. Stovėjo akis iš
plėtę ir žiūrėjo, žiūrėjo... Sunku net 
patikėt, kad šiais laikais taip būna. 
Bet taip yra. Mes gyvenam kaime, o 
tie vaikai kaimo gilumoje. Taigi ir 
lieka daug ko nematę - nei jūros, nei 
meilės... Tokiomis akimirkomis iš
gyvenu didžiulį dėkingumą Dievui, 
kuris leido man padėti šiems vai
kams. Dėkingumą visiems tiems 
žmonėms, kurių gerų širdžių, darbų 
bei rūpesčio dėka galim taip gyventi -
važiuoti, matyti, kurti, gėrėtis, mo
kytis vieni iš kitų. Taip. Tie vaikai 
tuo savo natūralumu ir paprastumu 
turi ko pamokyti. Ir mokausi, kas
dien. Gal ir nesu gera mokinė, bet 
stengiuosi. 

Na, o nuo rytojaus prasideda kita 
stovykla. Jai vadovaus mūsų vadovė 
Vaiva. Ji rašė projektą, gavo lėšų, mes 
kiek paremsim maistu, vaikai turės 
galimybę dirbti ir užsidirbti. Gyvens 
pas Vaivą vienkiemyje netoli Platelių 
ežero. Ten jie rinks vaistažoles, jas 
tvarkys, džiovins, o po to priduos ir 
gaus už tai pinigėlių. Vaistažolių pro
grama mūsų centre vyksta jau kuris 

Žemaičių Kalvarijos vaikų išvyka prie jūros. 

laikas. Vaikai nuo ankstyvo pa
vasario važiuodavo su Vaiva į pievas. 
Pagrindiniai rinkėjai jau ir namie tu
ri džiovyklas įsirengę, prirenka, pri-
džiovina, Vaiva prižiūri ir padeda 
parduoti. Tai labai gerai. Vaikai jau
čia pinigo vertę. Kad niekas iš dan
gaus nekrenta. Ir taip mes daug gau
nam iš mūsų rėmėjų. Vis kalbu apie 
tai, kaip jums sunku rasti tų lėšų, 
kaip jūs ne iš pertekliaus, bet iš šir
dies gerumo su mumis dalinatės. Kal
bu jiems. Reikia. Kad suprastų. Štai 
visai neseniai buvo aukojamos šv. 
Mišios už jus visus, mūsų geradarius. 
Mes su vaikais kaip auką prie alto
riaus dejom savo darbą. Čia tokį san
dėrį buvom su kunigu sudarę. Mes 
paprašėm, kad aukotų Mišias, o kaip 
auką pasiūlėm ką nors gero, naudin
go nuveikti. Tuoj gavom pasiūlymą 
sutvarkyti kalnų ant kurių stovi Kry
žiaus kelio koplyčios šlaitus, nurinkti 
šiukšles. Na ir kibom į darbą. Atli
kom. Tokia mūsų auka ir padėka. 

Nuo liepos 2 d. Kalvarijoj pra
sideda atlaidai, kurie tęsiasi 10 dienų. 
Tad darbo dar turim, nes esam nu
matę su pačiais darbščiausiais, sto
vyklos metu pasižymėjusiais vaikais, 
už mūsų sukurtus darbus sukaupti 

lėšų. Pardavinėti mes nega-lim, bet 
aukas rinkti - tai jau tikrai. Tą ir 
darysim. Pasidarėm kioską, išs-
tatysim savo darbus ir su gera nuo
taika sveikinsim atlaidų dalyvius. 
Esam prikūrę visokių įdomybių, pvz., 
vieną stovyklos dieną su grupele 
vaikų ėjom Kryžiaus kelią ir rinkom 
akmenukus tame kely. Juos sugrįžę 
nuplovėm, sudėjom į anksčiau jau pa
sisiūtus mažus drobės maišelius. Po 
vieną akmenį įdėjom išmargintą sim
boliu (vaikai buvo neseniai Šiaulių 
,,Aušros" muziejuje, ten susipažino 
su lietuvių simbolika, berods rašiau, 
parsivežė nemažai informacijos), tai
gi prie maišelio pririšo po vieną infor
macinį lapelį apie simbolius. Taip gi
mė suvenyras. 

Siunčiame nuotraukų. Kol netu
rėjom savo fotoaparato rasdavom kur 
pasiskolinti, bet tai sunku. Na, o 
dabar jau „esam tikri ponai". Rita 
(Venclovienė organizacijos „Vaiko 
vartai į mokslą" valdybos narė - R. 
K.) paskambino ir pranešė, kad re
mianti mūsų prašymą. Labai jums 
ačiū. Taigi, tiek naujienų. Aš galėčiau 
rašyti ir rašyti. Kalbėti ir kalbėti, bet 
kad kiti darbai nelaukia... Tenka 
tarti jums sudie. 

Grupė vaikų prie Žemaičių Kalvarijos bazilikos. 
Jolantos Virbickienes ^uo^aukos 

http://www.child.gate.org
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LIETUVIŲ FONDO AUKOTOJAI 
Nuoširdžiai dėkojame 2007 m. balandžio, gegužės, 

birželio mėn. Lietuvių fondo aukotojams, kurių dosnumo 
dėka, LF kapitalas padidėjo $62,311.71 suma! Maloniai 
kviečiame visus lietuvius remti Lietuvių fondą. Mūsų 
tauta - mūsų ateitis. 

LF vadovybė 
Sutrumpinimai: atm. įn. - atminimo įnašas, vard. įn. vardinis įnašas, prog. 
įn. - proginis įnašas; pavardė po dvitaškio - aukotojas; suma po pavardės 
skliausteliuose - viso įnešta į LF. 

$10 Bačanskas, Romas, MD ($10); Hortowitz, Jason, NY: Vytautas Strolia 
atm. įn.; Jorgensen, Cyntia M., FL ($10); Juškaitis, George, CA ($20); 
Ridgeway, Samantha, MD: Anthony ir Julia Mattelevitz atm. įn. ($10); 
Salčiūnas, Jeronimas, LT ($180); Vosylius, Antanas ir Anelė, CA: Liu
da Jankienė-Stankutė atm. įn. ($153); Walker, Angelė, MD ($10); Yost, 
Susan, MD: Pastarnokas ir Jasaitis šeimų atm. įn. ($10); Žygas, Ona, 
OH ($360) 

$20 Barisa, Bart B., CA ($275); Fabijonas, Romas ir Rita, IL ($100); Kar-
sas, Julius, IL ($620); Kasauskas, Jonas, NJ ($145); Littlefield, Rasa, 
IL ($30); Morkevičiūtė, Rasa, MA ($190); Morkevičiūtė, Rasa, MA: 
Antanas ir Genovaitė Dirdžiai atm. įn. ($210); Petrulis-Preikštas, Dr. 
Birutė, FL ($570); Sharko, Glen, AZ ($70); 

$25 Černius, Vytas ir Dalia, CA ($250); Kliorė, Arvydas, CA ($150); Kond-
ratas, Victor, NY ($65); Kuodis, Bronė, MA, ($188); Vaškelis, Prima, 
FL ($350) 

$30 Railaitė, Neringa, CA ($1,070); Stankaitis, Izabelė, OH ($1,395); Žibąs, 
Jūratė, NY ($360) 

$35 Thies, Paul ir Rasa, CA ($175); 
$40 Bileris, Kęstutis, NY: Leonas ir Ona Bileris atm. įn. ($650); Zaviskaitė, 

Janutė, ME ($250) 
$50 Beskid, Frank ir Judith R. PA: Valentinas Meilinis atm. įn.; Buivys, 

Daina, MD ($400); Didžbalienė, Danguolė, N J: Ramutis Didžbalis atm. 
įn. ($50); Kazickas, Dr. Juozas, CT ($23,645); Kupriene, Marija, IL 
($350); Musonis, Vytautas ir Genovaitė, IL ($1,275); Neverauskas, 
Vita, MI ($730); Noreika, Marija, CT ($1,050); Paškus, Raymond E., IL 
($2,450); Pažemėnas, Mirga, CA ($150); Petroliūnas, Tomas ir Laima, 
IL ($570); Raulinaitienė, Irena, CA ($650); Šimkus, Bronė, CA 
($2,125); Stropus, Romanas ir Rasutė, IL ($150); Tomkutė, Milda, CA 
($375); Trečiokas, Genovaitė, NJ ($2,250); Wolfer, Rudy ir Aida, IL 
($100); Žolynas, Ona, CO ($1,100) 

$65 XXX, NJ ($220) 
$75 Andriukaitis, Bronius, IL ($800); Skripkauskas, Dainius, IL ($100) 
$80 Baukus, Mindaugas, IL ($100); Juška, Juozas ir Rasa, NJ ($100) 

$100 Arštikaitis, Audrius, Ital. ($100); Ashmanskas, Thomas, MA ($600); 
Baniulytė, Sigita, IL ($100); Bublis, Žilvinas ir Daiva, NJ: prog. įn.-ves-
tuvių proga, ($100); Cox, Magdalyne Lory, PA ($400); Čyvas, Kun. 
Matas, FL ($3,300); Dirvonis, Rimantas, IL: Vytautas R Dirvonis vard. 
įn. ($100); Dirvonis, Rimantas, IL: Violeta M, Dirvonytė vard. įn. 
($100); Elsbergas, Dana M., IL,: Vytenis Elsbergas ir Juozas Arvydas 
atm. įn. ($2,200); Garūnas, Ona, IL ($1,800); Gečas-McCarthy, Irena, 
NY ($200); Gedgaudas, Walter, WI: Antanas ir Jadvyga Gedgaudas 
atm. įn. ($1,300); Gurauskas, Rimantas, IL ($100); Jablonskis, Dr. 
Konstantinas, IL ($6,250); Jasaitytė-Petry, Aušra, IL ($100); Kazlaus
kas, Kazys ir Teresė, IL ($600); Kiliulis, Česlovas, MA ($700); Kirve-
laitis, Vytenis, IL ($1,700); Klein, Gražina, NM: Vytautas Ciplijauskas 
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ir Liudmila Ciplijauskas Stulpinas atm. įn. ($200); Klimas, Žiba, 
Prane: Vincas Doba atm. įn. ($500); Koncė, Dr. Alvydas, CA 
($1,500); Krištolaitis, Aldona, IL ($500); LB Philadelphįjos Apy
linkė, PA ($800); Leparskas, Romas, MI ($1,600); Liubinskas, Juo
zas ir Daila, IL ($1,065); Lockwich-Lekavičienė, Anne, MD ($200); 
Matz, Jerry ir Irena, NE ($300); Maurukas, Jonas, FL ($5,300); 
Mikuckis, Algis ir Vaida, CA ($1,100); Misevičius, Jevgeiuja, CT 
($200); Pačkauskas, Leokadya, NC ($1,500); Pažemėnas, Vytautas, 
CA ($240); Pažerūnas, Pųus, IL ($400); Poškus, Teresa N., TX: Dr. 
Balys Poškus - Petras ir Wimelmina Genys atm. įn. ($200); Prač-
kaila, Mindaugas, IL ($900); Puškorienė, Marytė, OH ($2,400); Ra
dzevičienė, Snieguolė, IN ($225); Reikenis, Ričardas, MD ($1,400); 
Reikenis, Ričardas, MD: Živilės Reikenis atm. įn. (2-ų metų sukak
tis) ($1,500); Šaulienė, Marija, FL: Algimanto Šaulio atm. įn. ($200); 
Šaulienė, Marija, FL: Vincento Šaulio atm. įn. ($220); Siaurusaitis, 
John J., MD ($500); Sidrys, Rimvydas, IL ($64,250); Šmulkštienė, 
Aldona, IL ($700); Stankūnas, Giedrė, CT: Nida Stankūnaitė-
Schmedlen vard. įn. ($200); Stankūnas, Giedrė, CT: Rytas Stan
kūnas vard. įn. ($100); Tomkus, Leonas ir Sigita, CA: Erikas Anta
nas Puodžiūnas prog. įn. (1-ojo gimtad. pr.); Svera, Jonas ir Birutė, 
MI ($325); Vanagūnas, Arvydas ir Audronė, IL ($1,125); Vebeliūnas, 
Vytautas, NY ($1,200); Venclova, Tomas, CT ($1,350); 
Draugelis, Arūnas ir Irena, IL ($2,750); 
Petroliūnas, Viktoras, IL ($193); 
Vilkas, Eugenijus ir Irena, CA ($1,720); 
Dučmanas, Zenonas, OH ($200); Kaufmann, Liucina G., VA 
($1,800); Lapatinskas, Vytautas, WA ($2,600); Lembertas, Vitalis, 
CA ($2,010); Sealey, Raphael, CA ($4,740); 
Dirda, Petras ir Irena, IL ($3,500); Griškelis, Rimas ir Regina, IL 
($800); Rugienius, Vitas, MI: Jurina Rugienienė atm. įn. ($300); 
Vaičiulis, Vytautas, FL ($1,000); 
Kuolas, Almis, IL ($1,000); 
Ambrozaitis, Ramunė, CA ($3,450); Leugoud, Edward, CA 
($12,594); 
Lukas, Alfonsas, MI ($1,000); Šostakas, Jonas, MI: Šostakas Ona 
atm. įn. ($1,190); 
Kontautas, Feliksas ir Laima, MA: Petras Kontautas atm. įn., 
($8,000) 

$44,333.26 Dennis, Kenneth J., VA-testamentinis palikimas 

• įsirašykite ir [rašykite artimuosius [ Lietuvių fondo narius. 
• Pažymėkite svarbias progas fondo įnašais-gimimus, krikštynas, gimtadienius, mokslo 
baigimus, šventes, vedybas, jubiliejus. 
• Atminimo Įnašais pagerbkite mirusiuosius. 
• Rašydami testamentus, bent dali turto palikite Lietuviu fondui. 

LITHUANIAN FOUNDATION, 
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Kelionė per brangi, akvariumas - kaip tik 
Jeigu kelionė į egzotiškas šalis ir 

šiemet neįvyko, žiūrėdami į atogrąžų 
jūrų žuveles akvariume, galėsite pasi
justi jų buvusioje tėvynėje. 

Pradedantiesiems - kuklus 
a k v a r i u m a s 

Tad jeigu jau apsisprendėte 
gyventi viename kambaryje (ar bute) 
su žuvytėmis ir kitais vandenyje 
gyvenančiais gyviais, pradėkite nuo 
kuklaus tam skirto specialaus indo. 
Bet kuris zooparduotuvės darbuoto
jas jums patars ir, aišku, padės iš
sirinkti nuo įvairios talpos akvariu
mą. Visų pirma, toks akvariumas 
gana nebrangiai kainuoja. Antra, jį 
gana paprasta prižiūrėti. Jam prik
lausantys papildomi, bet būtini 
priedai (oro kompresorius, vandens 
šildytuvas bei apšvietimo lempa), taip 
pat kainuoja nebrangiai. 

Tik prieš eidami į parduotuvę, 
būtinai apsispręskite, kokios formos 
akvariumo jūs norite ir kokioje kam
bario vietoje jis stovės. Į tai neatsakys 
joks pardavėjas, jis nebent galės 
patarti, kokiu atstumu nuo lango ga
lima statyti akvariumą. O štai ką 
tame akvariume auginti, galite drą
siai aptarti ir parduotuvėje, nes vienų 

augintinių galbūt bus pasiūlyta at
sisakysite dėl pernelyg lepaus būdo, 
kitų — dėl jų agresyvaus elgesio su 
„kaimynais". 

Ir dar, nedarykite pagrindinės 
daugelio pradedančiųjų klaidos: ne
pirkite iš karto ir akvariumo, ir jo 
gyventojų. Mat povandeniniai gyven
tojai turi apsigyventi jiems jau pa
ruoštoje aplinkoje. Vanduo akvariu
me turi būti pastovėjęs bent jau ke
lias dienas, o visi prietaisai išbandyti. 

Kas š iuo m e t u mad inga? 

Pastaruoju metu vis populiares
nės tampa gėlavandenės rajos — gi
liavandenių okeaninių rajų giminai
tės. Anksčiau akvariumų mėgėjai jų 
vengdavo dėl lepaus būdo, bet dabar 
jau šias žuveles išmoko auginti. Juo
lab kad ir pačios gėlavandenės rajos 
per tiek laiko jau prisitaikė prie 
gyvenimo akvariumuose, o ir pasta
rųjų technika (bei technologijos) ge
rokai patobulėjo. 

O štai nepaisant tobulėjančios 
akvariumų technikos bei technologi
jų, gėlavandeniai akvariumai ir toliau 
pirmauja. Akvariumas su vandenyno 
vandeniu ir toliau išlieka prabangos 
„viršūne", nes pačiam žmogui, net ir 

labai tur t ingam, tokį akvariumą akvariumo vertę nulemia, aišku, jo 
išlaikyti bei prižiūrėti y ra beveik gyventojai bei augmenija. 0 čia, kaip 
nerealu. 

Laikyti akvariume augmeniją ar 
ne, kiekvienas sprendžia pagal savo 
skonį. Tiesa, jeigu jūs auginsite au
galais besimaitinančias žuvytes (as-
tronotusus ar afrikietiškus ciklidus) 
ar įrengsite ypač gerą vandens fil
travimo sistemą, ši problema atkris 
savaime. 

Ir toliau vertinami aukšti akva
riumai. Jie vertinami dėl galimybės 
gerai apžvelgti jame verdantį (arba, 
priešingai, lėtai tekantį) povandeninį 
gyvenimą. Tiesa, paįvairėjo akvariu
mo formos: jis dabar gali būti ne tik 
įprastas keturkampis, bet ir penkia
kampis ar šešiakampis. Tik jokiu 
būdu ne apvalus, mat tokiuose akva
riumuose žuvelės ilgainiui apanka. 
Todėl Europoje tokios formos „puo
dynės" jau senokai yra uždraustos. 

Vis labiau populiarėja akvariu
mai, organiškai įsiliejantys į visą 
kambario interjerą. Rimti jo projek
tavimo darbai paprastai prasideda 
dar prieš būsimą remontą pasikvietus 
į namus architektą. Tuomet numa
toma viskas: ir akvariumo vieta, ir 
forma, ir tokio akvariumo spintelės 
bei dangčio medžiagos. Nors tikrąją 

sakoma, tobulėjimui ribų nėra. 
Arūnas Marcinkevičius 

„Savaitė" 

mailto:admin@lithfund.org
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Č I K A G O J E m APYLINKĖSE 

•Šv . Kazimiero kongregacijos se
serys maloniai kviečia dalyvauti šv. Mi
šiose ir pasimelsti, kad kongregacijos įs
teigėja Motina Marija Kaupaitė būtų 
paskelbta Palaimintąja. Sv. Mišios bus 
šeštadienį, liepos 7 d. 9:30 vai. r. seselių 
motiniškajame name, 2601 W. Mar-
ąuette Rd., Chicago. Mišias aukos kun. 
Charles Fanelli, St. Thomas More para
pijos klebonas. Prašome dalyvauti. 

•JAV LB Lemonto apylinkė lie
pos 15 d. 12 vai. ruošia vasaros ge
gužinę. Kviečiame atvykti visus: ma
žus ir didelius, jaunus ir pagyvenu
sius pasilinksminti, pabendrauti gra
žiame Pasaulio lietuvių centro sode
lyje. „Bravo" šeimininkės vaišins ce
pelinais ir kitais gardumynais. Troš
kuliui numalšinti — gaivūs gėrimai. 
Muzikantas Edvardas pasiruošęs 
groti „iki pirmųjų gaidžių". Smar
kuoliai galės išbandyti savo sugebėji
mus įvairiose varžytuvėse, gražiabal
siai - dainų konkurse, mikliakojai -
šokių maratone. Malonių staigmenų 
sulauks ir vaikučiai - juos linksmins 
išradingas klounas. Veiks turtinga lo
terija. 

•Č ikagos ir jos apylinkių Nekal
tojo Prasidėjimo Mergelės Marijos se
selių rėmėjai maloniai kviečia daly
vauti arkivyskupo Jurgio Matulaičio 
paminėjime, kuris vyks š. m. liepos 
15 d. 10:30 vai. r. Svč. Mergelės Ma
rijos Gimimo parapijos bažnyčioje, 
Marąuette Park. Po šv. Mišių parapi
jos salėje kun. dr. Kęstutis Trimakas 

kalbės apie arkivyskupą J. Matulaitį. 
Bus kavutė. Maloniai kviečiame na
rius ir svečius dalyvauti minėjime. 

•Lietuvos partizanų globos fon
das Čikagoje išleido 2-rą papildytą 
Nijolės Gaškaitės knygos „Pasi
priešinimo istorija 1944-1953 metai" 
leidimą. Knygos sutiktuvės numaty
tos liepos 15 d. 12 vai. (Prašome at
kreipti dėmesį - pasikeitė renginio 
laikas) Lietuvių dailės muziejuje, 
14911 127th Street, Lemont. Knygos 
sutiktuvėse kalbės buvęs partiza
nas Povilas Vaičekauskas. Parti
zanų eiles iš knygos skaitys Miglė 
Tauragytė. Įėjimas nemokamas. Vi
si kviečiami. 

•ALRK Moterų sąjungos 3 kuopa 
liepos 21 d., šeštadienį, 1 vai. p. p. 
„Seklyčioje" rengia pietus, kurių metu 
pabendrausime ir atsisveikinsime su 
kun. Arvydu Zygu. Kviečiame visus -
nares ir svečius, kurie nori dalyvauti 
renginyje, užsisakyti vietas iki liepos 15 
d. tel. 773-582-7452 (A Leščinskienė) 
arba 773-434-6685 (Angelą Lawler). 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

Tel . (773) 847-7747. 

IEŠKO GIMINIŲ 
• 

• • • • • — i • 

Bankieta Feliksas, Petro sūnus buvo išvykęs į Ameriką, iš 
kurios po kiek laiko (manoma 1921-1925 metais) sugrįžo 
aplankyti savo tėvą, kuris tuo metu jau labai sirgo. Dėl šios 
priežasties Feliksas nebegalėjo grįžti Amerikon, kurioje, kiek 
mums žinoma, liko jo giminių. 

1926 metais F Bankieta Lietuvoje vedė, esu jo dukra. 
Būčiau labai dėkinga, jei atsilieptų giminės ar jį pažino
jusieji. 

Mano adresas: V. Bankietytė-Mitkuvienė, Juozapavičiaus 
pr. 114-10, Kaunas, Lietuva. 

Smagu vasara Dainavoje. Ypač joje mėgsta poilsiauti vaikai. Čia jie 
ne tik mėgaujasi gražia gamta, bet ir susipažįsta su lietuviškais papro
čiais. Nuotraukoje: vaikai pina Joninių vainikus, kuriuos pagal šios šven
tės tradicijas, paleis Į Spyglio ežerą. Tolumoje sėdi mokytojų kursų vaikų 
programos vadovė Karina Končienė. 

Laimos Apanavitienės nuotr. 

Ką t ik pasibaigusiuose mokytojų tobulinimosi kursuose Dainavoje 
darbų darbelių netrūko. Reikėjo ne tik paskaitininkus sukviesti, prog
ramą sudaryti, bet ir stovyklautojų maitinimu pasirūpinti, {vairiausias 
vakarones organizuoti. 

Laimos Apanavičienės nuotraukoje (iš kairės): kursų organizacinio 
komiteto pirmininkė Jūratė Dovilienė, viešnia iš Lietuvos dr. Ramutė 
Skripkienė Ir organizacinio komiteto narė Dovilė Ruscitti ruošiasi 
vakarinei programai. 

RENGINIAI ČIKAGOJE 
* * * 

Nuo liepos 17 iki rugpjūčio 28 d. (kiekvieną antradienio vakarą) Či
kagoje vyks filmų po atviru dangumi festivalis. Filmai bus rodomi Butler 
Field, Grand Park (Monroe ir Lake Shore Dr. sankirtoje). Kino seansai 
prasideda saulei nusileidus. Įėjimas nemokamas. 

Tikslų seansų laiką ir kokie filmai bus rodomi galite sužinoti apsi
lankę svetainėje: www.chicagooutdoorfilmfestival.us arba paskam
binę tel. 312-744-3370. 

* * * š 

Nuo rugpjūčio 30 d. prasideda 29-asis kasmetinis Čikagos džiazo fes
tivalis, kuris tęsis iki rugsėjo 2 d. Festivalį atidarys džiazo pianistas ir 
kompozitorius, Grammy apdovanojimo savininkas čikagietis Herbie 
Hancock. Koncertas vyks Chicago Symphony Center. Pradžia - 7:30 vai. v. 
Bilietų kaina - 16-46 dol. 

Nuo rugpjūčio 31 d. iki rugsėjo 2 d. festivalio dalyviai nemokamai 
koncertuos trijose vietose Grand Park - 11 vai. r. koncertai vyks Jack-
son Stage, 12:30 vai. p. p. - Jazz and Heritage Family Stage ir 5 vai. p. p. 
- Petrillo Music Shell salėse. 

Galėsite išgirsti Charlie Haden (kontrabosas), John Medeski (piani
nas), John Scofield (gitara), Billy Martin (mušamieji) ir Chris Wood (bo
sinė gitara) grojimą. 

Daugiau apie šį festivalį galite sužinoti tinklalapyje www.cso.org 
arba tel. 312-294-3000. 

Spaudos apžvalga 
Birželio mėnesio žurnalas „Bri-

dges" gausus įdomių straipsnių. 
Leidinio korespondentė Jeanne 

Dorr rašo apie Utenos kunigą tėvą 
Saulių Kalvaitį, kuris žinomas ne tik 
ganytojiškais darbais. Kunigas rūpi
nasi ir vaikais be priežiūros, ir be
namiais žmonėmis. 

Barbara VVeingarten savo rašiny
je pasakoja apie Almos ir Adamkų su
sitikimą su įvaikintais Lietuvos vai
kais ir jų tėveliais VVashington, DC. 

Janet Lundąuist rašo apie ku
nigą Vytą Memeną, atšventusį 50 
metų jo tarnystės sukaktį. Kunigas 
gerai žinomas savo patriotiškumu ir 
gerais darbais daugeliui Čikagos 
priemiesčio Joliet gyventojų. 

Seselės kazimierietės dažnai 
kviečia pasimelsti, kad Motina Mari
ja Kaupaitė būtų paskelbta Palaimin
tąja. Šį kartą žurnalo skaitytojai ga
lės plačiau pasiskaityti ir apie ją, ir 
apie seseles kazimierietės. 

Skaitytojus turėtų sudominti ir 
Henry Gaidis straipsnis „Žmogus, 
kuris galėjo būti karaliumi" apie Wil-
helm Kari Herzog von Urach. 

Rašoma ir apie lietuvius Sibire, 
galėsite sužinoti ir apie lietuviškus 
vestuvinius papročius. 

Jiif ZUUi 
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Sporto skyrelyje Laurynas Mi
sevičius skaitytojus supažindina su 
New York lietuvių atletų klubo istori
ja, o sveikatos skyrelyje Renata Ku
čas patars, ką daryti nusideginus 
nuodingais augalais (poison ivy, poi-
son oak, poison sumac). 

Žurnalas išeina 10 kartų per me
tus. Kaina metams - 20 dol. 

Paruošė L. A. 

http://www.chicagooutdoorfilmfestival.us
http://www.cso.org

