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Rytoj, kaip ir kiekvieną šešta
dienį, skaitykite priedą Kultūra. 

JAV lietuviams 
— televizijos 
transliacijos iš 
Lietuvos 

Vilnius, liepos 5 d. (BNS) — 
Amerikoje gyvenančių išeivių ryšį su 
tėvynę stiprins bei lietuvybę puoselės 
lietuviškai transliuojamos televizijos 
programos. 

Principini sutarimą dėl Lietuvos 
televizijos programų transliavimo 
palydovu priėmė trečiadienį su prezi
dentu Valdu Adamkumi susitikę mi
nistras pirmininkas Gediminas Kir
kilas, Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės pirmininkė Regina Narušienė, 
Amerikos lietuvių televizijos direkto
rius Arvydas Reneckis. 

Numatoma, jog transliacijos pir
miausiai bus pradėtos Amerikoje, vė
liau lietuviškas laidas turėtų matyti 
ir Europos šalyse gyvenantys išeiviai. 
Šio projekto Nukelta į 6 psl. 

Siame 
numeryje: Į 

• Sporto apžvalga. 
Futbolas. Krepšinis. 
Sportas Lietuvoje. 
•Daina sustiprina pilie
tinio bendrumo jausmą. 
•Į Vilnių! Į Vilnių! 
•Aš spindulys, o jūs — 
spindulėliai. 
•Kelionė į Jeruzalę (66). 
• Santaros-Šviesos 
konferencija Alantoje. 
•Cicero lietuviai pami
nėjo Tragiškąjį birželį. 
•J. Martinaitis ir lietu
viškų komiksų pradžia. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.53 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Pirmojoje Jono Kuprio parodoje 
Vilniuje lankytojų netrūko 

Vilnius, liepos 4 d. (ELTA) — 
Lietuvos nacionalinėje Martyno 
Mažvydo bibliotekoje trečiadienį ati
daryta čikagiečio fotografo Jono 
Kuprio darbų paroda „Lietuviai 
Amerikoje". JAV gerai žinomo auto
riaus nuotraukos Lietuvoje rodomos 
pirmą kartą. Parodos atidaryme da
lyvavo ir pats autorius. 

Ekspozicijai J. Kuprys atrinko 
per 80 nespalvotų nuotraukų, darytų 
1973-2004 metais. Jose — lietuvių 
gyvenimas už Atlanto, jų rūpesčiai, 
džiaugsmai, šventės. Fotografas už
fiksavo ir į Ameriką atvykusius nau
juosius lietuvių emigrantus. 

1956 metais Čikagoje gimęs J. 
Kuprys baigė biologijos mokslus, o 
domėtis fotografija pradėjo dar be
simokydamas gimnazijoje, tada nu
sipirkęs ir pirmą geresnį fotoapara
tą. 

Illinois Institute of Technology 
įgijo magistro laipsnį fotografijos di
zaino srityje. J. Kuprys dirba vienin
teliame JAV lietuvių dienraštyje 
„Draugas". 

Fotografo teigimu, per 35 foto
grafavimo metus jis yra užfiksavęs 
per 50 tūkstančių pokario lietuvių 
gyvenimo išeivijoje vaizdų. Pirmoje 
parodoje Vmiiuje Todoma dalis nuo
traukų, eksponuotų 2005 m. Čiurlio
nio galerijoje Čikagoje. 

„Pirmiausia aš matau formą ir 
šviesą. Labai svarbu, kokia šviesa. 
Manau, nuo šviesos labai priklauso 

Fotografas J. Kuprys atidarė savo pirmąją parodą Lietuvoje. 
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. 

nuotraukos spaudo kokybė. Turi ma
tyti, jausti, kaip ta šviesa 'pereis į 
nuotrauką'. Ypač tai svarbu nespal
votoje fotografijoje'', — sako J. Kup
rys, Amerikoje tapęs savotišku užsie
nio lietuvių metraštininku. 

„Kai dabar žiūriu į kažkada da
rytas nuotraukas, jos man darosi vis 
įdomesnės ir įdomesnės, nes jau dau
gelio žmonių nebėra tarp mūsų, pa
sikeitė gyvenimo situacijos, nebėra 
kai kurių renginių, negrįžtamai pra
ėjo kai kurios vakaronės, pokyliai, ge
gužinės. Nebėra kai kurių lituanisti

nių mokyklų, sugriauti pastatai. Vis
kas liko tik nuotraukose. Liko istori
ja", — teigia fotografas. 

Nors jis savęs nelaiko fotožurna
listu, J. Kuprio nuotraukas dažnai 
spausdina išeivijos spauda, taip pat ir 
amerikiečių leidiniai. 

J. Kuprio paroda Vilniuje sulau
kė didelio pasisekimo. Į jos atidarymą 
susirinko gausus būrys žmonių, tarp 
jų — ir politikai, ir menininkai, ir 
Lietuvoje vasarojantys Amerikos lie
tuviai. 

Raketos Kaliningrade tėra 
Europos gąsdinimo aktas? 

Rusija svarsto raketas dislokuoti Kali
ningrade. 

Vilnius, liepos 5 d. (Balsas.lt/ 
„Draugo" info.) — Pasaulio dienraš
čiai, komentuodami Rusijos Federa
cijos vicepremjero Sergej Ivanov pa
reiškimą apie galimybę dislokuoti 

Kaliningrado srityje sparnuotąsias 
raketas, mano, kad tai tėra bandy
mas išgąsdinti Lenkiją ir Čekiją, ne
turintis realaus pagrindo. 

„Financial Times" S. Ivanov pa
reiškimą įvardino kaip rimbo ir me
duolio politiką. Dienraščio nuomone, 
tai eilinis žingsnis Maskvos ir Wa-
shington politiniame žaidime, kur 
pirmą ėjimą padarė Rusijos prezi
dentas Vladimir Putin, pasiūlęs 
amerikiečiams mainais į atsisakymą 
Lenkijoje ir Čekijoje priešraketinę 
stotį Azerbaidžane. 

JAV šį pasiūlymą priėmė su su
sidomėjimu, bet savo planų Vidurio 
Europoje neketina atsisakyti ir su
laukė . atsakomojo Kremliaus veiks
mo. 

„Raketos Kaliningrade taps rea
liu pavojumi Lenkijai ir Vokietijai", 
— cituoja „Financial Times" Ivan 
Sofrončiuk, Amerikos gynybos infor
macijos centro Maskvoje direkto
riaus žodžius. 

Nukelta f 6 psl. 
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SPORTO 

• UžE 

APŽVALGA 

„LITUANICOS" VETERANAI - VĖL ČEMPIONAI 
LFK „Lituanicos" veteranų ko

manda šiemet vėl tapo „Metropoli
tan" lygos veteranų (vyresni nei 32 
metų žaidėjai) A grupės nugalėtoja. 
Lietuviai šį titulą laimi jau antri 
metai iš eilės. 

Birželio 23 d. lietuvių vienuolikė, 
igvykoje įveikusi „Green—White" 
klubo atstovus, baigė 2006—2007 
metų pirmenybes, stipriai atsiplėšę 
nuo antrą vietą užėmusių — „Posei-
don" futbolininkų. „Lituanica" iš 17 
susitikimų turi 44 taškus, o jų arti
miausieji varžovai „Poseidon" — tik 
33 taškus. 

3-ioje pirmenybių lentelės vietoje 
— „Schwaben" — 29, 4-oje „Vikings" 
— 29, 5-oje „Rams" — 24, 6-oje 
„Lions" — 24, 7-oje „Green—White" 
— 16. Lietuviai per metus pelnė 14 
pergalių, du kartus sužaidė lygiomis 
ir patyrė tik vieną pralaimėjimą. Tuo 
tarpu antroje vietoje likusi „Posei

don" ekipa turi 10 laimėjimų, tris 
kartus sukovojo lygiomis ir keturis 
kartus buvo priversta patirti pralai
mėjimo kartėlį. 

Smagu pažymėti, kad „Lituani
cos" veteranų gretose rungtyniauja 
beveik visi geriausi klubo vyrų ko
mandos žaidėjai, kurių dalis dar visai 
neseniai gynė „Lituanicos" vyrų eki
pos garbę. Dabar jie, įsijungę į vetera
nų vienuolikės eiles, garsina lietuvių 
vardą, panašiai kaip anksčiau dary
davo klubo vyrų komanda. Gaila, jog 
jau porą metų klubo vyrai savo 
pajėgumu ir žaidimo kokybe nepa
sižymi ir pasitenkina rungtyniavimu 
„Metropolitan" lygos žemesnėje gru
pėje, nors joje pelno nemažai perga-
lių. 

Sveikiname „Lituanicos" vetera
nus su gražia pergale — čempionų ti
tulu! Tikimės, jog kitais metais jie tai 
padarys trečią kartą. 

LFK „Lituanicos" veteranų (vyresnių nei 32 metų žaidėjų) komandos na
riai po paskutiniųjų šio sezono rungtynių, kuriose jie užsitikrino čempionų 
titulą. Tai jie padarė du kartus iš eilės. E. Šulaitio nuotr. 

JAV futbolininkai pralaimi 
Čikagoje iškovojusi „Golden 

Cup", nuvykusi į Venesuelą žaidžia 
„Copa America" turnyre, JAV futbolo 
rinktinė jau patyrė du pralaimėjimus 
ir patekti į tolimesnį ratą amerikie
čiams vilčių beveik neliko. 

Pirmame grupinių varžybų žai
dime JAV futbolininkai net 4:1 pra
laimėjo Argentinos rinktinei, kuri 
rungtyniavo pakilia nuotaika ir buvo 
negailestinga amerikiečiams. 

Pirmadienį įvykusiame antrame 
susitikime JAV atstovai buvo privers
ti pasiduoti ir žymiai silpnesnei Pa
ragvajaus rinktinei. Šį kartą jai buvo 
nusileista rezultatu 1:3. Pirmieji 
įvartį pelnė paragvajiečiai — 30-oje 

žaidimo minutę įmušę įvartį (1:0). 
Tačiau po dešimties minučių R. Clark 
įvarčiu amerikiečiai išlygino rezul
tatą. Po pertraukos Paragvajaus žai
dėjai dar du kartus pajėgė nugink
luoti žymųjį JAV vartininką K. 
Keller, kuris šiose rungtynėse 
pasirodė gana blankiai. 

Šiame turnyre, kuris užtruks tris 
savaites, gerai rungtyniauja Meksi
kos rinktinė, kuri „Golden Cup" 
finale Čikagoje pralaimėjo amerikie
čiams. Ji jau pelnė dvi pergales (vieną 
prieš dabartinius „Copa America" 
čempionus — 2:0) ir pateko į tolimes
nį ratą. 

„Fire" futbolininkai dar nepasižymi 
Nors ir atleidus iš pareigų ligšio

linį Čikagos „Fire" profesionalų ko
mandos trenerį, šio klubo komanda 
dar nedemonstruoja gero žaidimo. 
Liepos 1 d. savoje aikštėje — Toyota 
Park — ji pajėgė sužaisti tik lygiomis 
0:0 su silpnoka Colorado „Rapids" 
ekipa. Atrodo, kad „Fire" komanda 

pritrūko žaidėjų, kurie sugebėtų 
įmušti įvarčius. 

Pirmenybinėje lentelėje Rytų 
grupėje „Fire" yra priešpaskutinėje 
vietoje, lenkdama tik Toronto FC. 
Čikagiečiai yra įmušę mažausiai įvar
čių (12) iš visų šios grupės komandų. 

ŽYDRŪNAS ILGAUSKAS LIETUVOS 
RINKTINĖJE NEŽAIS 

Pats geriausias Lietuvos krepši
nio atstovas NBA profesionalų krep
šinio lygoje — Žydrūnas Ilgauskas 
jau išsklaidė neaiškumus dėl jo žaidi
mo Lietuvos rinktinėje šios vasaros 
Europos pirmenybėse Ispanijoje. 

Jeigu dar kas tikėjosi matyti šį 
milžiną Lietuvos komandoje, tai da
bar jau jokių vilčių neliko, kada jis 
pats apie nedalyvavimą prabilo. O 
priežastis yra ne viena — ilgas se
zonas atkrentamosiose varžybose (jo 
komanda — Cleveland „Cavaliers" 
pasiekė patį NBA finalą). Kitas da
lykas — patirta moralinė trauma, 
kuomet pavasarį jo žmona prarado 
dvynukus. 

Apie jo žaidimą rinktinėje sklan
dė nemažai gandų. Čia buvo įveltas ir 
Lietuvos premjeras Gediminas Kir
kilas, kuris, kaip paskelbė spauda, 
privačiame pokalbyje su Z. Ilgausku 
išgirdęs, jog šis rinktinėje žaistų, 
jeigu Lietuvos krepšinio federacijai 
nevadovautų Vladas Garastas. 

Tačiau pasirodė, kad visos tos 
žinios buvo iš piršto išlaužtos: tuo 
metu pats Žydrūnas žaidė NBA 
atkrentamųjų varžybų maratone, 
kiekvieną kartą kovodamas su jį 
persekiojusiais skausmais. Tačiau jis 
pasiekė tai, ko dar nė vienam lietu
viui krepšininkui, žaidusiam NBA 
lygoje, nebuvo pavykę padaryti: jis su 
savo komanda pateko į finalą. At
krentamosiose varžybose jis sužaidė 
20 rungtynių ir vidutiniškai aikštelė
je praleisdavo po 23 minutes, pelny
davo 12,6 taško ir atkovodavo 9,7 ka
muolio. 

Tarp vidurio puolėjų visoje NBA 
lygoje lietuvis milžinas užima gar
bingą 10-ąją vietą iš visų trisdešim
ties šiai lygai priklausančių komandų 
su maždaug šešiasdešimčia šioje 
pozicijoje žaidusių krepšininkų. 

Kalbėdamas apie šios vasaros 
planus, Žydrūnas pažymėjo, jog atos
togas kartu su savo žmona žada pra
leisti Prancūzijos pajūryje. Kuomet 
Lietuvos krepšinio rinktinės nariai 
ruošis ar jau žais Europos vyrų krep
šinio pirmenybėse, Žydrūnas steng
sis atgauti prarastas jėgas, kaitinan
tis Prancūzijos kurorto saulėje, nes jo 
vėl ruderų laukia alinantis sezonas. 

Čia reikia pažymėti, kad Cleve
land dienraštis „The Plain Dealer" iš
leido visų „Cavaliers" komandos žai
dėjų medalionus. 

E. Šulaitis 

G. Volungevičiūtė pasaulio 
čempionate — penkiolikta 

Portugalijoje vykstančiame pa
saulio buriavimo čempionate olim
pinėje „Laser-RadiaT jachtų klasėje 
Lietuvos atstovė kaunietė Gintarė 
Volungevičiūtė po dviejų plaukimų 
užima 15-ąją vietą. 

Pirmauja nugalėtojos titulą gi
nanti kine Siu Lidzia. Ji turi 2 bau
dos taškus. 

24 metų G. Volungevičiūtė, kartu 
su kine laimėjusi pirmąjį plaukimą, 
turi 21 baudos tašką. 

Kita Lietuvos atstovė — 18-metė 
Aušra Milevičiūtė (74 b. tšk.) tarp 
107 buriuotojų yra 75-a. ELTA 

Žydrūnas Ilgauskas 
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JAV 
Metams $150.00 • 1/2 metų $80.00 • 3 mėn. $57.00 
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Kanadoje (USD) 
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Oro paštu 
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DAINA SUSTIPRINA PILIETINIO 
BENDRUMO JAUSMĄ 

EDMUNDAS SIMANAITIS 

Mindaugo karūnavimo dieną 
neprisiminti Lietuvos vardo pami
nėjimo 1000-mečio būtų nedovanoti
na. Beje, yra manančių, kad šią 
Kvedlinburgo analuose išlikusią datą 
reikėtų laikyti ir Lietuvos valstybės 
egzistavimo Europos politiniame 
gyvenime pradžia. Juk mūsų protė
viai gyveno etninėse žemėse, turėjo 
savo valdytojus kunigaikščius, kal
bėjo lietuvių ir baltų genčių tarmė
mis, gynė savo gyvenvietes, pilis bei 
savitą gyvenimo būdą, ir, beje, savo 
tikėjimą. Buvome, išlikome, esame! 

Tikriausiai šalies vadovo ragina
ma Vyriausybė sukurs jungtinę darbo 
grupę, kuri rikiuos darbus ir spręs 
pasiruošimo 2009 metų renginiams 
organizacinius ir finansinius reika
lus. Renginiai turėtų aprėpti visą 
Lietuvą, gerokai prasklaidydami dar 
daug kur besidraikančius sovietinės 
okupacijos palikimo draiskalus. 

Žmonijos kultūros paveldo 
šedevras 

Bene pats skambiausias akordas, 
pats reikšmingiausias įvykis Valsty
bės dienos renginiuose yra Dainų 
šventė „Būties ratu". Šventės pro
gramoje rašoma, kad „Nacionalinė 
dainų ir šokių šventės tradicija — tai 
šimtą metų besitęsiantis procesas, 
išaugęs iki reikšmingiausio, didžiau
sio Lietuvos kultūros reiškinio, kuris 
ugdo visuomenės kūrybines galias". 
Maža to, 2003 m. lapkričio 7 d. 
UNESCO paskelbė Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos dainų švenčių tradiciją 
žmonijos žodinio ir nematerialaus 
kultūros paveldo šedevru. Tad Min
daugo Lietuvos vardas jau gerai girdi
mas pasaulyje. 

Turime kuo pelnytai pasigirti, 
pasidžiaugti, pasididžiuoti 

Keletas reikšmingų citatų iš 
šventės programos. 

„Kultūriniu požiūriu nacionalinė 
dainų ir šokių šventimo tradicija yra 
tautinio kultūrinio identiteto išraiš

ka, besiremianti masiniu meno mė
gėjų — choristų, šokėjų ir muzikantų 
— judėjimu". 

„Kultūriniu-istoriniu požiūriu 
nacionalinė dainų ir šokių šventės 
tradicija yra daug prisidėjusi prie na
cionalinės Lietuvos kultūros formavi
mosi XIX a. pabaigoje - XX amžiaus 
pirmojoje pusėje ir tapo svarbiausia 
tautinio kultūrinio identiteto išraiš
ka bei jo išsaugojimo forma, nuolat 
aktualizuojančia reikšmingiausią tra
dicinės kultūros palikimą (ypač vi
suotinai pripažintą vertingiausią jo 
dalį — dainą) bei reikšmingiausius 
praeities ir dabarties profesinės kūry
bos klodus". 

„Pilietiniu ir politiniu požiūriu 
dainų ir šokių šventės tradicija visa
da, ypač okupacijų laikotarpiais, buvo 
tarsi slaptas ginklas nacionaliniam 
identitetui palaikyti ir nepriklau
somybės siekiams ginti. Tai, kad trijų 
Baltijos šalių nepriklausomybės kūri
mas 1990 metais įvyko kaip, dainuo
jančios revoliucijos', yra nemažas 
dainų ir šokių šventės tradicijos su
formuotos pasaulėjautos nuopelnas". 

„Socialiniu požiūriu Dainų šven
tės dalyviai apima visus Lietuvoje 
egzistuojančius socialinius sluoks
nius. Amžiaus atžvilgiu dalyviai 
skirstomi į vaikų, jaunimo, suaugu
siųjų ir vyresniųjų amžiaus grupes. 
Lyties požiūriu tai - vyrai ir moterys. 
Tautybių požiūriu dalyviai taip pat 
apima visų Lietuvoje gyvenančių 
tautybių atstovus". 

„Po Nepriklausomybės atkūrimo 
į Dainų šventę suvažiuoja lietuvių iš 
15-os pasaulio šalių, todėl šventė 
įgavo Pasaulio lietuvių dainų šventės 
statusą ir vardą". 

„Laisvę atgavusios nepriklauso
mos valstybės sąlygomis dainų ir 
šokių šventės tradicija tampa natū
ralia kultūrine sklaida, kuria kaskart 
periodiškai, surengiant nacionalinius 
renginius sostinėje, sutvirtinamas pi
liečių patriotinio bendrumo jaus
mas". 

Belieka tik patiems sau pakartoti 
tai, ką seniai žinome: kol sutartinai 
Tėvynės dainas trauksime, tai ir 
mūsų darbai bus vaisingi. 

Adamkus 
pasirašė įstatymo 

pataisas 
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS 

Lietuvoje gyventojai buvo skatinami parašyti trumpą laiškutį 
Lietuvos Respublikos prezidentui Valdui Adamkui su prašymu ne 
vetuoti, o pasirašyti Alkoholio kontrolės įstatymo pataisas. 

Pataisos numato silpnų"alkoholinių gėrimų reklamos draudimą iki 11 vai. 
vakaro. 

Kodėl toks šurmulys? Pasirodo, kad alkoholinių gėrimų gamintojai 
daro didžiulį spaudimą prezidentui, kad jis vetuotų Seimo priimtas Al
koholio kontrolės įstatymų pataisas, kurios numato alaus ir silpnųjų alko
holinių gėrimų reklamos draudimą iki 11 vai. vakaro. Turima informaci
jos, kad alkoholio gamintojai išleidžia nemažas pinigų sumas viešųjų ryšių 
bendrovėms, žiniasklaidai, pasitelkę žinomus asmenis bei politikus bando 
įtikinti visuomenę ir prezidentą, kad šio įstatymo pataisos neduos rezul
tatų, pakenks Lietuvos krepšiniui, paskatins stipresnių alkoholinių gė
rimų vartojimą ir t.t. Ne paslaptis, kad Lietuvoje alkoholio vartojimas 
auga tarp nepilnamečių. Jie pratinasi prie alkoholinių gėrimų, pradėdami 
nuo silpnųjų. 

Alkoholio produktų šalininkai argumentuoja, kad reklama padeda 
pasirinkti „geresnius gėrimus". Aišku, nieko nesakoma apie tai, kad per 
reklamą gamintojai formuoja jaunų žmonių vartojimo įpročius bei įsi
tikinimą, kad alkoholis yra būtina smagesnio gyvenimo dalis. 

Kol prezidentas nebuvo apsisprendęs pasirašyti ar ne Seimo priimtą 
įstatymą, buvo baiminamasi, kad jis gali neatsispirti verslo interesams ir 
šią įstatymo pataisą vetuoti. Tuo buvo susirūpinusi Lietuvos Vyskupų 
Konferencija, Ateitininkų federacija ir kitos visuomenės gerove besirūpi
nančios organizacijos. Ir kiekvienas mūsų galėjo trumpu laiškučiu pa
reikšti savo nuomonę prezidentui. Džiugu, kad prezidentas šį kartą ilgai 
negalvojo - šiandien, t.y liepos 5 d. jis pasirašė Seimo priimtas Alkoholio 
kontrolės įstatymo pataisas, kuriose nuo kitų metų Lietuvos televizijoje ir 
radijo stotyse bus draudžiama visų rūšių alkoholio reklama nuo 6 vai. r. 
iki 11 vai. vak. 

Kai kurių internete pasisakiusiųjų nuomone, alkoholio reklama 
turėtų būti visiškai uždrausta. Jų įsitikinimu, alkoholiu prekiauti turėtų 
būti uždrausta degalinėse bei parduotuvių savitarnos skyriuose. 
Teigiama, kad alkoholio daroma žala mūsų tautai, jos genofondui, intelek
tui ir tiems patiems sportiniams pasiekimams yra daug didesnė negu už 
alkoholio pardavimą gautas pelnas. Nedviprasmiškai klausiama: kokiomis 
sumomis reiktų įkainuoti alkoholikų vyrų skriaudžiamų moterų, pragertų 
vaikų gyvenimus? Kokiomis sumomis įkainuoti auto avarijose dėl ne
blaivių vairuotojų kaltės žuvusiųjų gyvybes? Kiek kainuoja patiems pre
kybininkams po sporto varžybų, įkaušusių sirgalių išdaužytos vitrinos? 
Kiek kainuoja prasigėrusių piliečių gydymas ir jų išlaikymas? 

Tai dalis klausimų, laukiančių atsakymų. Galima labai aiškiai suvok
ti, kad Alkoholio kontrolės įstatymo pataisa yra teigiamas žingsnis plika 
akimi matomiems piktnaudžiavimo alkoholiu rezultatams sušvelninti. 
Mūsų manymu, ši pataisa buvo būtina Lietuvai. Ir tai pradėti reikia ne
delsiant — lietuvių tautos sveikatos vardan. 

Liepos 3 d. jvyko piketas prieš rentos [statymą Seimo nariams 
Prie LR Seimo susirinko ne ma

žiau kaip pusė tūkstančio piketuoto
jų. Piketą organizavo Vilniaus Sąjū
dis, tačiau buvo atstovų ir iš kitų 
miestų. Pikete pasisakė Vilniaus 

Sąjūdžio pirmininkas L. Kerosie-
rius, Kauno Sąjūdžio pirmininkas Z. 
Kazlauskas, Trakų Sąjūdžio pirmi

ninkas R. Lankas, „Bočių" atstovas P 
Ruzgas, A. Budriūnas, Vilniaus PKTS 
pirmininkas P Gvazdauskas, Lietu
vos skautų sąjungos vardu R. Simo
naitis ir kt. Visi kalbėjusieji pasisakė 
prieš rentos įstatymą. 

Minioje buvo iškelti plakatai su 
užrašais „Viešpatie, neatleisk. Jie 

žino, ką daro", „Kuo valstybė skur
desnė, tuo politikai įžūlesni", „Vie
niems — renta, kitiems - lenta", 
„Seimūne, nebūk tautos kraujasiur-
biu", „Skirkime Seimui ir Vyriau
sybei neįgalumo pašalpas iki gyvos 
galvos". 

Piketo metu buvo priimtas nuta

rimas „Ne rentą seimūnams, o į dar
bo biržą". 

Renginio metu buvo surinkta 
krepšelis „sidabrinių" „vargšams" 
parlamentarams, kuris, pasibaigus 
renginiui, buvo įteiktas Seimo nariui 
A. Pekeliūnui. 

Jonas Česnavičius 

Jono Česnavičiaus - u c ^ c * os 
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Į VILNIŲ! Į VILNIŲ! 
XVI Pasaulio lietuvių dainų ir šokių šventę „Būties ratu" pasitinkant 

Tęsinys iš liepos 5 d. 

JUOZAS VITKAUSKAS 

Švenčių kūrėjų ir vadovu 
neįkainojamas indėlis 

Artėjant Pasaulio lietuvių dainų 
ir šokių šventėms, vykstančioms kas 
ketverius metus, kas kartą per 
150,000 tautiečių — lietuviškos dai
nos ir tautinių šokių puoselėtojų, 
gauna iš Lietuvių liaudies meno insti
tuto (dabartinio centro) artėjančios 
dainų šventės programas, šokių ap
rašymus, dainų žodžius ir gaidas, pa
dedančias mokytis ir ruoštis būsimo
sios dainų šventės repertuarą. Gauna 
nurodymus dėl tautinių rūbų spalvų 
ir jų įsigijimo. Pakvietimai, bilietai, 
reklaminiai skelbimai, plakatai, pro
gramos ir dainorėlių gaidų knygos... 
Visa tai kiekvieną kartą gerokai prieš 
artėjančias šventes planingai ir 
kruopščiai paruošiama, sutikrinama 
ir pagal paraiškas išsiuntinėjama. Tai 
nepaprastai kruopštus ir didžiulis 
darbas, reikalaujantis ir išmanymo, 
ir pagarbaus dėmesio visiems šventės 
kūrėjams, būsimiems dalyviams, žiū
rovams, svečiams. 

Mums sunku ir įsivaizduoti, kad 
šalia Šventinių renginių yra dar dau
gybė šventės dalyvių aprūpinimo 
nakvyne, maitinimu ir poilsiu klau
simų. Sunku ir suvokti, kaip kiekvie
ną dieną pamaitinti 30,000 šventės 
dalyvių? Ir padaryti taip, kad visur 
būtų šventinė švara ir tvarka, maloni 
aplinka visiems — ir dalyviams, ir 
svečiams. Visa tai atlieka kiekvienos 
Pasaulio lietuvių dainų ir šokių šven
tės organizacinio komiteto nariai su 
savo darbščiomis ir puikiai orga
nizuotomis komandomis. 

Per visus laikus lietuviai 
dainuoja ir šoka 

„Pamenu, — pasakoja daugkar
tinė didingųjų lietuvių tautos Dainų 
ir šokių švenčių dalyvė Barbora Or-
vydaitė iš Šiaulių, —jau gerokai prieš 
artėjančias Dainų šventes, rodos, 
prieš trejus metus visi —jauni ir seni 
— pradėdavome miklinti kojas ir 
dailinti balsus (o kai kas ir kiaušinių 
su alumi imdavo daugiau gerti, kad 
geriau skambėtų balso stygos), kad 
tik sėkmingai praeitų atrankinius 
konkursus, kad patektų į tą nepakar
tojamai gražųjį ir didingą lietuvių 
tautos susibūrimą Vilniuje — Į bai
giamuosius Dainų ir šokių šventinius 
koncertus. Visose mokyklose, visuose 
suaugusiųjų klubuose, veikiančiuose 
visuose Lietuvos miestuose ir mies
teliuose, net kaimuose saviveiklinin
kai metų metus repetuodavo ir moky
davosi dainų švenčių programinius 
kūrinius. O kai šventės visai priartė
davo, tai repetuodavome po tris ke
turias dienas, o kartais ir ištisą sa
vaitę,', kad visi šokiai būtų atliekami 
nepriekaištingai gražiai ir dainos 
skambėtų darniai ir į toną. Kaip 
gerai, kad turime dainų ir šokių šven
tes, kitaip sumenkėtų lietuvių kul
tūra, lietuviškas žodis, sunyktų tau
tinės tradicijos" — baigdama sako 
Orvydaitė, net šešis kartus dalyva
vusi Respublikinėse dainų ir šokių 
šventėse. 

Ir taip suskambėdavo ir dabar 
skamba dainos visoje Lietuvoje. Ir 
šoka visos Lietuvos jaunimas ir net 

2003 metais įvykusios Pasaulio lietuvių dainų ir šokių šventės akimirka. 
www.dainusvente.lt 

senimas — sukruta, kad per anksti 
nepasentų. Ir taip jau visus 83 metus 
— nuo pirmosios Lietuvos dainų ir 
šokių šventės. Ir taip per amžius su 
lietuviška daina, su lietuvišku šokiu 
ir lietuviška dvasia. 

Pasiruošimai Pasaulinei lietuvių 
dainų ir šokių šventei vyksta ne tik 
tėvynėje, bet ir tolimuose nuo Lietu-
vos kraštuose: Siaurės ir Pietų Ame-
rikose, Australijoje, Europoje ir net 
Azijoje. 

Visi išeivijos lietuviai nori atvyk
ti į Lietuvą, Tėvynę mūsų, nori dar ir 
dar kartą aplankyti prosenelių ir 
senelių gyventas vietas, iš kur kilo jų 
šeimų šaknys, susitikti su savaisiais 
— taip seniai nematytais giminaičiais 
ir artimaisiais, pasigėrėti, kaip 
pagražėjo mūsų brangusis lietuvių 
kraštas — Lietuva. 

Kęstučio lankytomis vietomis pajūry
je, vaikščiojant su Birute Baltijos pa
jūriu, o Gintaro muziejus... Visa tai 
kiekvienas nori pamatyti, nes kiek
vienam lietuviui — tai mūsų Tėvynės 
nepakartojamai brangūs ir įsimintini 
praeities kartų ir senolių palikimai. 

Te renkasi lietuviai į mūsų Tėvy
nę Lietuvą, te džiaugiasi ja ir savai
siais giminėmis ir artimaisiais, te 
skamba mūsų lietuviškos dainos po 
mūsų kaimus ir girias plačiąsias, te 
dainuoja visa Lietuva. 

Jei tarp „Draugo" skaitytojų yra 
lietuvių, ankstesniais metais daly
vavusių Lietuvos dainų ir šokių šven
tėse ir turinčių įdomesnių prisimin
imų, malonėkite parašyti, kad būtų 
galima visus supažindinti, su visais 
pasidalinti Jūsų patirtais įspūdžiais 
ir prisiminimais. 

Laukiame JŪSŲ laišku adresu: 
juze33736v@yahoo.com arba tele
fonu 630-887-6310 (Juozas Vitkauskas). 

AS SPINDULYS, O JŪS 
SPINDULĖLIAI 

IUOZAS VITKAUSKAS 

Šiandien, liepos 6 d., S. Dariaus 
ir S. Girėno stadione Kaune įvyks 
XVI Lietuvos dainų šventės šokių 
diena pavadinta „Lino sakmė". 

Jau suvažiavo visi dainų šventės 
dalyviai, pasibaigė savaitės trukmės 
28,000 dalyvių repeticijos, įsisiūbavo 
pirmieji koncertai. Vilnius atgijo 
jaunyste ir dainomis, Kauno Stepono 

Dariaus ir Stasio Girėno stadione 
skamba lietuvių tautinių šokių ^gar
sai, šventės organizatorių komandos, 
8,000 šokėjų šventės žiūrovams paro
dys tūkstančius ratelių ir kitokių 
figūrų. 

Į Dainų ir šokių šventę Lietuvoje 
išvyko ir Cikagos-Lemonto „Spindu
lio" tautinių šokių kolektyvas, vado
vaujamas šokių vadovės ir muzikės Ra
sos Poskočimienės. Nukelta į 5 psl. 

„Atžalynas", 
šokėjai, iš 
„Spindulys" 
„Jotva", iš 

Leiskit į tėvynę, 
leiskit pas savus... 

Nors Pasaulio lietuvių dainų ir 
šokių šventė vyks tik nuo birželio 30 
iki liepos 7 dienos, tačiau daugelis 
Siaurės Amerikos lietuvių šokių 
kolektyvų jau išvyko į Lietuvą. 

Pasaulio lietuvių dainų ir šokių 
šventėje dalyvaus 12 lietuvių išeivijos 
šokių kolektyvų: tai Los Angeles 
„Spindulys", ir „Retro" kolektyvai, iš 
Brazilijos „Rambynas", iš Hamilton 
„Gyvataras", iš Kanados — Toronto 

„Aušra" ir „Gintaras" 
Čikagos —„Grandis", 

iš Lenkijos Punsko 
Latvijos - „Bijūnas". 

Juose 278 šokėjėliai. Iš viso Šokių 
vakaronėje, pavadintoje „Lino 
sakmė", dalyvaus per 8,000 šokėjų. 

Nenuostabu, kad daugelis šven
tės dalyvių vyksta visomis Šeimomis į 
Lietuvą - pas savuosius. Juk ne vien 
daina žmogus sotus: reikia aplankyti 
gimtines, tėvelius ar gimines, pa
gerbti šeimų pradininkus, besiilsin
čius ant kalnelio, Amžino atminimo 
vietose. O kur dar tos brangiosios 
kiekvienam lietuviui vietos: Kryžių 
kalnas, aplankytas net paties popie
žiaus Jono Pauliaus II, Kauno ir Vil
niaus, Veliuonos pilys, Klaipėdos jū
ros uostas, nepakartojamo grožio 
Neringos kopos - vienintelės Euro
poje, Nidos, Juodkrantės uostai, žve
jų kaimeliai su unguriais. O kokia 
nuostabi mūsų Palanga su Birutės ir 
Naglio kalnais-kopomis, kunigaikščio 

..Spindulio" taut in iu šokių grupės atstovai 1999 m. Tautiniu Šokiu kursuose 
Dainavos stovykloje 

http://www.dainusvente.lt
mailto:juze33736v@yahoo.com
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Atkelta i š 4 psl. 
Raselė Poskočimienė praėjusiais 

metais netikėtai sužinojo, kad serga 
viena pikčiausių ligų - vėžiu, viena 
paskutiniųjų stadijų. Tokiai energin
gai ir veikliai lietuviško meno puose
lėtojai — tokia žiauri ir netikėta liga! 
Neįtikėtina! 

Ne tik Raselei pasidarė sunku, 
bet ir mums visiems tapo liūdna dėl 
galimos netekties. Tačiau jai — mūsų 
Raselei, nuo jaunystės dienų šoku
siai, dainavusiai ir akompanavusiai 
repeticijose, koncertuose, vadovavu
siai chorams, vedusiai tautinių šokių 
ir dainų ansamblius, šventes, Dievas 
suteikė papildomos energijos ir jėgų 
kovoti su baisiąja liga. Kiek galėjome 
stengėmės padėti ir mes, jos moki
niai, stengėmės būti paklusniais, 
nenervuojančiais ir nuolankiais, kad 
jos ir mūsų bendras darbas neštų jai 
ir mums džiaugsmą ir gražią viltį. 

Ir, mūsų laimei, po metų sudė
tingų gydymų mūsų Raselė Poskoči
mienė buvo pakviesta dalyvauti pa
laimintojo Jurgio Matulaičio misijos 
choro surengtose jos — mūsų Moky
tojos ir akompaniatorės — palydose i 
Lietuvą, kur vyks tradicinė Lietuvių 
dainų ir šokių šventė. Raselė sakė: 

— Aš buvau tuo didžiuoju lietu
viškuoju spinduliu, norėjusiu kuo 
daugiau lietuviukų apšviesti ir pri
traukti į mūsų tautines dainų ir šo
kių programas. O jūs visi - mano mo
kiniai, turėjote tapti mano spindulė
liais, turinčiais kuo plačiau pasklisti 
tarp išeivijos lietuvių, skleisti lietuvy
bę tarp mūsų visų. Ir dėkoju Dievui, 
kad dabar, kai liga sustojo, kai vėl 

jaučiuosi stipresnė — beveik pasvei
kusi, jūsų keli šimtai susir inkote 
mane pamaloninti, pagerbti ir net 
palinkėti geros kelionės į Lietuvą. 
Dėkoju jums visiems už didelę mora
linę paramą". 

Pasaulio lietuvių centro didžioji 
pokylių salė buvo perpildyta — visi 
norėjo pasidžiaugti pakviesta į va
karonę mūsų Lietuvybės puoselėtoja 
Rasele Poskočimienė — savąja Rase
lą, nuostabiąja Mokytoja, lietuviškos 
kultūros nešėja. Visi norėjo pasvei
kinti ją sustiprėjus, visi norėjo pa
linkėti jai geriausios sveikatos, tvirty
bės ir stiprios valios, kovojant su pik
tąja liga. O jos „Spindulio" šokių 
kolektyvui laimingos ir l inksmos 
kelionės į Lietuvių dainų ir šokių 
šventę Lietuvoje. 

Raselė, visų džiaugsmui, paskel
bė gydytojų paskutiniųjų tyrimų tei
giamą išvadą: liga sustabdyta, dabar 
ji pradeda menkėti ir nykti. Tu gali 
važiuoti į Lietuvą, i Dainų šventę, tu 
turi dalyvauti didžiojoje lietuvių tau
tos kultūros ir meno šventėje, nes tai 
tavo gyvenimo tikslas — tavo gyveni
mo prasmė. 

Visi salėje buvę Raselės gerbėjai 
atsistojo, ėmė ploti. Suskambo links
ma ir nuoširdi tradicinė lietuvių 
daina „Ilgiausių metų ilgiausių". 

Raselė Poskočimienė buvo pa
gerbta visų savo auklėtinių ir va
dovais tapusių mokinių, tokių kaip 
Dariaus Polikaičio ir kitų, buvo gra
žiai ir nuoširdžiai pamaloninta ir ap
dovanota tūkstančiais gražiausių 
gėlių, šimtais nuoširdžiausių palin
kėjimų — meilės spindulėlių. 

R. Poskočimienė. 

O mūsų Raselė Poskočimienė, 
vos sulaikydama ašaras, džiaugėsi 
sakydama: 

— Aš niekad nesitikėjau, kad 
būsiu tokioje nepavydėtinoje padėty
je... Ir tuo labiau nesitikėjau, kad 
tokioje sunkioje situacijoje turėsiu 
tiek daug draugų, tiek daug nuošir
džiai gerų žmonių, kurie visa širdimi 
padėjo man ištverti nelengvus gydy
mus, depresiją, suteikė viltį ir visa
pusiškai moraliai rėmė, kad pasveik
čiau, kad išliktume drauge. Ir vi
siems, visiems jums, mano mielieji 
draugai, esu nuoširdžiai dėkinga. Esu 
dėkinga Dievui, kad mes esame, iš-

Juozo Vitkausko nuotr. 

liekame visi drauge. 
Jūs man padėjote geriausiais 

linkėjimais, o dabar aš jums visiems 
sakau: būkime sveiki ir laimingi! 

Kaip gera būti drauge, kaip gera 
džiaugtis ir matyti sveikus. Ir dar 
geriau, kai gali džiaugtis savo geruo
ju Mokytoju : 

— Sėkmės Lietuvoje, Lietuvių 
dainų ir šokių šventėje. Mes stebė
sime jus televizorių ekranuose, mes 
išgyvensime dėl jūsų sėkmės, mes 
nekantriai lauksime sugrįžtant — 
skandavo visoje salėje Raselės va
karonės dalyviai. 

Tuo tarpu pats buvau mieste, laukdamas pato
gaus vėjo ir galimybės išplaukti. 

Taigi pirmajai audrai mus užklupus, tas kuni
gas, kalbėdamas trumpąsias maldas (horas 

canonicas), skundėsi, kad jam trukdą du vaiduok
liai: kad ir kokioj laivo vietoj atsistotų, visur jie 
einą kartu. Tatai išgirdę iš pradžių stebėjomės, o 
paskui (kaip paprastai žmonės bendroje nelaimėje, 
kai vienam atsitiktinai kas pasidaro, kiti greičiau 
pasijuokia negu atjaučia), audrai nutilus, juokais 
nuleidome, manydami, kad iš baimės pasivaideno, 
ką paprastai plaukiantiems jūromis dažniausiai 
prikiša. Bet, ištikus antrajai audrai, jis vėl ėmė 
labai nekantriai skųstis tais vaiduokliais: matąs 
vyrą ir juodą moterį apsirengusius tokiais rūbais, 
kokių nei mano tarnai nebuvę matę, išskyrus tiktai 
du mačiusius anų mumijų aprangą, tačiau jie 
negalėjo kunigui to papasakoti. Tada jau ėmėme 
rimčiau stebėtis. Visai buvo tikra, kad nė vienas 
tarnas apie tuos lavonus nieko nesužinojo, išskyrus 
tuos du, kurie, be abejo, niekam, ypač svetimšaliui, 
tos paslapties nepasakojo. Bet nė tada mumijos 
mums neatėjo į galvą. Pagaliau kunigas atbėgo pas 
mane visai sumišęs, išbalęs, drebėdamas ir pasi
sakė, kad jam meldžiantis, tie vaiduokliai baisiai jį 
kamuoją, tiesiog draską. Tada jau man atėjo į gal
vą, kad jis kenčia tikriausiai dėl tų mumijų. Taigi 
pasiunčiau pas laivo kapitoną, kad lieptų mums 
atidaryti apatinę laivo dalį, tačiau priežastį nutylė
jau. Norėjau tas dėžes su mumijomis slapta išmesti 
į jūrą. Bet kapitonas atsakė negalįs to padaryti dėl 
didelių bangų: jos taip daužė į saitiją, kad visus per
merkė. Palaukime truputį, tuojau visi žūsią: nesą 
ko žemyn lipti, greitai pačioje gelmėje atsidursime. 
Matėme patys, koks būtų pavojus, jei laivą atidary
tų. Antra vertus, kunigas aimanavo, kad jį vai
duokliai kankina, tiesiog nežinojome, ką daryti. 

Kada pradėjo rodytis šv. Germano žiburys ir 
priešingas vėjas ėmė silpti, švintant liepiau ati
daryti laivą. Nors kaip anksčiau rašiau, tam žibu
riui pasirodžius, laivui jau paprastai negrėsdavo 
pavojus, tačiau vaiduokliams vis tiek varginant 
kunigą, liepiau tas septynias dėžes išmesti į jūrą. 
Tą padarius tuojau prie manęs pribėgo laivo kapi
tonas, klausdamas, ką mes išmėtėme, ar ne mumi
jas? Prisipažinau. Jisai labai išbalo, bet paskui 
susivaldydamas atsigavo ir garantavo, kad daugiau 
audra mūsų nebeištiksianti. Teisingai įspėjo. Nors 
prie Karpato salos ir buvo pakilusi, bet jau ne tokia 
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smarki. Dar kartą pasirodžius šv. Germano žibu
rėliui, tuojau nurimo. 

Paskui laivo kapitonas man sakė, kad tuo 
metu, kai pasiunčiau pas jį laivą atidaryti, jeigu ir 
būčiau pasakęs, kad dėl mumijų, vis tiek nebūtų 
atidaręs dėl užliejančių bangų mūšos ir dėl to, kad 
jau manęs tikrai mus žūsiant ir žiūrėjęs tiktai, ka
da panirsime. Klausė ir kunigas, ką mes išmėtėme 
į jūrą. Kai jam pasakiau, dar labiau persigando. 
Kaipo dvasininkas puolė mane barti: kaip aš nebi
jojęs vežiotis pagonių kūnų, kurie jį taip iškankinę. 
Ta ir buvusi vaiduoklių rodymosi priežastis. 

Aš mielai priėmiau gerojo kunigo pabarimą, 
tačiau, kad neįtartų mane, ką negera suma

nius, šito poelgio priežastį taip paaiškinau: būtinai 
prireikus, medicina dažnai panaudoja mumijas, 
kad galėtų padėti ligoniams, tam ir aš norėjęs jas 
parvežti. Nė bažnyčia niekam nedraudžianti vežti 
mumijas į krikščionių kraš tus . 

Mums atvykus į Kretą, jisai klausė, kokia teo
logų nuomonė dėl mumijų. Tie paaiškino, kad 
krikščionims nesą uždraus ta jas įsivežti. Taip 
pagaliau jau buvau išteisintas, kaltės nebebuvo. Ir 
iš to paaiškėjo, kad jis apie tuos kūnus nieko nebu
vo pagalvojęs. Jeigu jis bū tų apie juos ką žinojęs, tai 
ir pavojaus bijodamas, ir kunigo pareigų verčiamas 
tikrai būtų man ką sakęs, ypač, kad jau tikrai ma
nėme žūsią, ir pats jau buvo pradėjęs, mums pri
tariant, skaityti maldas, kalbamas mirties akivaiz
doje. 

Ne dėl to aš čia tuos dalykus prisiminiau, lyg 
norėčiau įrodyti, kad iš tikrųjų dėl mumijų, kaip 
daugelis mano, laivai sudūžta, bet tik kad papasa
kočiau, jog tą kartą mums plaukiant tas taip įvyko. 

Kunigas iš tikrųjų buvo labai pamaldus ir 
pavyzdingo gyvenimo. J i s kar tu su manimi plaukė 
iki Korkyros. Paskui, kai nuvykęs į Italiją aš išlipau 
Tarante, jisai su mano t a rnu ir mano daiktais karo 
laivu nuplaukė į Veneciją ir ten laukė manęs atvyk

stant. Norėdamas įvykdyti savo įžadus, buvau ke
tinęs tęsti kelionę į Kompostelą, iš ten į Romą, pas
kui jau grįžti į Lenkiją. Kur tiktai su manimi pa
siekdavo krikščionių kraštus, kasdien labai pamal
džiai su ašaromis akyse laikė šv. Mišias. Namie ma
žiausius, vaikams įprastus patarnavimus taip rū
pestingai atlikdavo, kad mums reikėdavo jį raginti 
nesiimti pačių menkausių virtuvės darbų: neplauti 
indų ir puodų, nešluoti. Visus stebino toks pamal
dus kunigo nusižeminimas. 

Dar dera čia įrašyti, kokia tą kunigą aplankiusi 
vizija. Po tos didžiosios audros, kai prie Kar

pato salos mus mėtė ir kai vieną kartą pasirodė šv. 
Germanas, tuojau pasisakė man, kaip arčiausiai 
esančiam, paskui kitiems, kad melsdamasis, atro
do, matęs mūsų saitiją sudraskytą į gabalus, o mus 
plaukiojančius jūroje, skęstančius. Tada šv. Mer
gelė Marija savo skraiste mus pridengusi, surin
kusi laivo dalis, sudėjusi į vieną ir tarusi: „Štai kokį 
pavojų patyrėte". Tada, tarsi iš kokio sapno pa
budęs, pašoko. Tą aiškiai matėme. Staiga atsistojęs 
apsidairė, ar laivas ir mes sveiki, nes vizijoje jau 
buvo manęs, kad mus užpylė bangos. 

Tuos dalykus panorėjau tarp kitko čia užra
šyti, nes pats savo akimis tai mačiau ir daug ką 
pats išgyvenau. Visai tikra, kad jei audra, kaip 
anksčiau užsiminėme, dar būtų užsitęsusi porą va
landų, saitiją jokiu būdu nebūtų galėjusi atlaikyti 
jos smarkavimo. Tą visai aiškiai pamatėme, kai 
prie minėtosios Karpato salos ištisas dvidešimt ke
turias valandas reikėjo laivą taisyti, tepti jį derva. 
Jis jau taip smarkiai buvo bangų sudaužytas, kad 
jūrininkai pasikeisdami, nuolatos turėjo semti iš jo 
vandenį. 

Švintant, priartėję prie minėtojo kyšulio, nes 
naktį dėl povandeninių uolų jūreiviai bijojo plaukti 
artyn, išmetę inkarus, ilga virve pririšo saitiją prie 
uolos; mat dugnas čia toks netvirtas, kad, ir ne
dideliam vėjui papūtus, inkarai atsipalaiduoja. Dėl 
to, jei kapitonas neprityręs laivai patiria labai di
delį pavojų. Kad būtų saugiau stovėti, sumanūs 
jūrininkai labai ilgomis virvėmis laivą pririša prie 
uolos. Tuojau pasiunčiau tarną į Sitiją, esančią už 
trijų mylių, pranešti apie mūsų atvykimą guberna
toriui Konstantinui Rineriui. Jis, kaip jau minėjau, 
anksčiau gavęs žinią, jog atvykome, atsiuntė ark
lius ir keliolika raitelių su mažesnėmis ietimis, 
vadinamųjų stradiotų, kad mane palydėtų. 

Bus daugiau. 
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Rusija nepriima ES pagalbos 

Vilniuje prasidėjo Lietuvos dainų šventė „Būties ratu' 
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. 

Dainuodami lietuviai tampa artimesni 
Vilnius, liepos 5 d. (ELTA) — 

-Vilniuje ketvirtadienį prasidėjusios 
Lietuvos dainų šventės „Būties ratu" 
organizatorius ir rėmėjus priėmęs 
prezidentas Valdas Adamkus įvertino 
ilgą ir kantrų darbą rengiant didžiau
sią Lietuvoje tautinės kultūros šven
tę. 

„Dainų šventė — tai ilgo ir kan
traus darbo viršūnė. Kad ji būtų pa
siekta, reikia daug pastangų, darbo ir 
pasiaukojimo valandų", — sakė šalies 
vadovas, dėkodamas šventės rengė
jams ir dalyviams. 

„Jūsų rankose — mūsų dainų ir 
šokių paveldas, lietuvių kultūros pa
veldas. Būtent šiuo keliu lietuviškoji 
kultūra perduodama ir skiepijama iš 
kartos į kartą", — pažymėjo prezi
dentas V Adamkus. 

Valstybės vadovui Dainų šventės 
organizatoriai įteikė šventės regali
jas, Dainų šventės ženklą ir atmini
mo dovaną. 

Vėliau S. Daukanto aikštėje įvy
ko oficiali šventės atidarymo ceremo
nija. Prezidentas pasveikino šventės 
dalyvius bei svečius, atvykusius iš 
visos Lietuvos ir užsienio šalių. 

„Dainuodami lietuviai tampa ar

timesni, atlaidesni, dvasiškai šiltesni 
ir labiau pasitikintys šalia esančiu 
žmogumi. Tikriausiai čia ir glūdi ma
žas tautos kūrybos stebuklas, kurį 
Justinas Marcinkevičius pavadino 
'žmogiškumo laužu', ištisus dešimt
mečius šildančiu Lietuvos žmones", 
— sakė šalies vadovas, kreipdamasis 
į susirinkusiuosius. 

Prezidentas pažymėjo, kad 
UNESCO sprendimu lietuvių, latvių 
ir estų dainų šventės pripažintos pa
saulio paveldu. 

„Tai reiškia, kad Baltijos tautų 
kūryba tarptautiniu lygmeniu suvo
kiama ir vertinama kaip neatsiejama 
viso pasaulio kūrybos dalis. Todėl itin 
svarbu, kad protėvių tradicijos ir vi
sos tautos kūryba jaunimui nuo ma
žumės būtų pažįstama ir sava, o lie
tuviai, latviai bei estai visada išliktų 
dainuojančios tautos", — sakė valsty
bės vadovas. 

Prezidentui V Adamkui paskel
bus Dainų šventės pradžią, S. Dau
kanto aikštėje buvo pakelta šventės 
vėliava. 

Vakare Dainų šventės uvertiūra 
tapo Kanklių muzikos popietė 
„Skambėkite, kanklės". 

JAV lietuviams — televizijos transliacijos 
Atkelta iš 1 psl. 
įgyvendinimui Vyriausybė planuoja 
skirti 1 mln. litų. 

Anot R. Narušienės, galimybė 
Amerikoje matyti lietuviškas laidas 
sustiprintų išeivių ryšį su tėvyne, pa
dėtų palaikyti ir puoselėti lietuvybę. 

„Mūsų žmonės pageidauja žinių 
apie Lietuvą ir norėtų tas žinias ma
tyti kiekvieną dieną, ne tik paskaityti 
internete ar laikraščiuose. Informaci
ja yra didžiausias turtas, tikslią infor
maciją gauti svarbu, ypač jei norime 
išlaikyti ryšį su tėvyne. Tokios pro
gramos mus sujungs, suvienys senes
nę kartą, kuri gyvena JAV ir tuos ku
rie dabar atvažiavo", — po susitikimo 
su prezidentu sakė R. Narušienė. 

Pasak jos, programose būtų gali
ma ne tik pateikti informaciją iš Lie
tuvos, bet ir supažindinti išeivius su 
svarbiausiomis Amerikos lietuvių ko
lonijų naujienomis. 

R. Narušienė taip pat pažymėjo, 
jog šį projektą stengiamasi įgyven
dinti jau seniai, tačiau vis susiduria
ma su kliūtimis. 

„Bandėme projektą įvykdyti ir 
amžinai buvo priežastis, kodėl nega
lima. Ar tai lėšų klausimas, ar pasky
rimo klausimas, bet trukdymas vyko. 
Jau bandom dveji treji metai, bet ga
lų gale susitvarkėm. Ir Lietuvos tele
vizija neturėjo didelio noro mums pa
dėti, nematau, kad buvo geros va
lios", — sakė R. Narušienė. 

Vilnius, liepos 5 d. (BNS) — Ru
sija nepriima Lietuvos ir Europos Są
jungos (ES) pagalbos sprendžiant 
klausimą dėl naftotiekio „Družba", 
kuriuo žaliavos „Mažeikių nafta" ne
gauna beveik metus laiko — nuo per
nykštės liepos pabaigos. 

„Iš tiesų keista, kad Rusija kelis 
dešimtmečius, net vykstant šaltajam 
karui, niekada nekėlė tokių abejonių 
savo patikimumu kaip dabar", — ket
virtadienį konferencijoje „ES-Rusijos 
santykiai" Vilniuje pareiškė premje
ras Gediminas Kirkilas. 

Pasak jo, Lietuva norėtų, kad Ru
sija vykdytų savo, patikimos tiekėjos 
įsipareigojimus, ir būtų užtikrintas 
patikimas naftos ir dujų tiekimas. 

„Nuo praėjusių metų liepos mė
nesio Lietuvos naftos perdirbimo ga
mykla Mažeikiuose nebegauna naftos 
'Družba' naftotiekiu. Nerimą kelia, 

Pasak prezidento atstovės spau
dai Ritos Grumadaitės, V Adamkus 
yra įsitikinęs, jog šis ypatingos svar
bos projektas buvo per ilgai vilkina
mas, į šį svarbų klausimą pažiūrėta 
aplaidžiai. 

Prezidentas taip pat pažymėjo, 
jog šį projektą būtina įgyvendinti. 

Anot Amerikos lietuvių televi
zijos direktoriaus A. Reneckio, kol 
kas sunku pasakyti, kada transliaci
jos galėtų būti pradėtos. 

„Svarbu, kaip iš Lietuvos galima 
sutvarkyti signalo pateikimą. Ame
rikos pusėje matosi, kad tai galima 
sutvarkyti per kelis mėnesius, atsira
do palankus dažnis tokiam translia
vimui. 

Planuojame rodyti ne tik nacio
nalinės, bet ir geriausias regioninių 
televizijų laidas. Tai labai didelis pro
jektas, jis per vieną dieną nebus atlik
tas ir realizuotas", — sakė A. Renec-
kis. 

Anot jo, pagrindines išlaidas, su
sijusias su signalo patiekimu, įsipa
reigojo finansuoti Lietuvos vyriausy
bė, tuo tarpu programos sudarymas, 
jos vystymas ir turinys bus Amerikos 
lietuvių rūpestis. 

Posėdžiavusi Lietuvos radijo ir 
televizijos taryba nutarė, kad JAV lie
tuviams skirta televizija galėtų va
dintis „LTV International" arba 
„LTVWorld". 

kad iki šiol nėra gautas oficialus Ru
sijos atsakymas apie gedimo detales 
ir kada bus atnaujintas naftos tieki
mas. Tiek Lietuva, tiek ir Europos 
Sąjunga yra siūliusi Rusijai savo pa
galbą ieškant techninių problemos 
sprendimo būdų, tačiau ši pagalba 
nebuvo priimta", — sakė Lietuvos 
Vyriausybės vadovas. 

Europos Komisija pareikalavo 
Rusijos valdžios pateikti Lietuvai vi
są informaciją dėl naftotiekio „Druž
ba". 

Rusija naftos tiekimo nutrauki
mą motyvuoja vykstančia „Družbos" 
naftotiekio atstatymo ekonomine ir 
technine ekspertize, po kurios pa
aiškės, ar Rusijai apsimoka šį nafto
tiekį remontuoti, ar statyti naują. 

Tačiau neatmetama, kad naftos 
tiekimas naftotiekiu „Družba" nu
trūko dėl politinių sumetimų. 

Raketos Kaliningrade tėra gąsdinimo aktas? 
Atkelta iš 1 psl. 

Tuo tarpu „Daily Telegraph" ra
šo, kad „Rusijos karinės pramonės 
kuriami trumpo atstumo raketiniai 
kompleksai 'Iskander', kurie galėtų 
būti dislokuoti Kaliningrade ir suge
bėtų nuskristi iki Lietuvos ar Len
kijos, kol kas susiduria su techni
nėmis problemomis ir dar negali būti 
eksploatuojami". 

Dienraštis cituoja anoniminius 
šaltinius, kurie teigia, kad S. Ivanov 
pareiškimai tėra „tušti grasinimai". 

„Jų tikslas tėra išgąsdinti Lenkiją ir 
Čekiją ir priversti jas nesuteikti savo 
teritorijos amerikiečių priešraketi-
nėms sistemoms", — teigia dienraš
čio šaltiniai. 

„Bush ir Putin praėjusio savait
galio susitikimas turėjo pademons
truoti gerėjančius šalių santykius. 
Bet paskutinis S. Ivanov pareiškimas 
atskleidžia, koks gilus yra tarpusavio 
nepasitikėjimas", — konstatuoja 
„Daily Telegraph". 

Lietuvos ordinai nusipelniusiems 

Prezidentas V Adamkus jaunesniojo leitenanto laipsnio suteikimo kariūnams ce
remonijoje. Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. 

Vilnius, liepos 5 d. (BNS) — 
Prezidentas Valdas Adamkus Vals
tybės dienos proga penktadienį ap
dovanos Lietuvai nusipelniusius Lie
tuvos ir užsienio šalių piliečius. 

Šiemet tarp apdovanotųjų — 
Baltarusijoje žuvęs valstybės saugu
mo karininkas Vytautas Pociūnas, 
apie atlyginimus „vokeliuose" prabi-

Į lusi Dalia Budrevičienė. 
Prezidento dekretu, aukščiausio 

laipsnio apdovanojimas — Vytauto 
Didžiojo ordino Didysis kryžius skir
tas Europos Komisijos pirmininkui 
Jose Manuel Barroso. 

Penktadienį Vyčio Kryžiaus ordi
no Komandoro didysis kryžius bus 
įteiktas V Pociūno artimiesiems. V 
Pociūnas, dirbęs Lietuvos konsulate 

Gardine, žuvo tarnybinės komandi
ruotės metu pernai rugpjūtį Breste, 
kaip nustatė Generalinė prokuratūra 
— per nelaimingą atsitikimą. 

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai" 
Komandoro didžiuoju kryžiumi bus 
apdovanoti Seimo Užsienio reikalų 
komiteto pirmininkas Justinas Karo
sas, Danijos užsienio reikalų minis
tras Per Stig Moller ir Illinois ma
sonų medicinos centro Širdies ligų 
skyriaus vedėjas, nusipelnęs Lietuvos 
gydytojas, paramos Lietuvos kardio
logijai organizatorius Rimgaudas Ne-
mickas. 

To paties ordino Komandoro kry
žius bus įteiktas lietuvių išeivijos dai
lininkui, padovanojusiam Lietuvai 
savo kūrybos, Kaziui Varneliui. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFf> Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

Glasgovv sąmokslininkas 
savižudžio laišką 

paliko 

Glasgovv oro uostas po išpuolio. 

Londonas, liepos 5 d. („Reu-
ters"/BNS) — Britų policijos pareigū
nai, tiriantys mėginimus surengti ,,al 
Qaeda" stiliaus atakas Londone ir 
Škotijoje, rado savižudžio laišką, kurį 
paliko vienas vyrų, buvusių tame au
tomobilyje, kuris įsirėžė į Glasgovv 
oro uosto terminalo duris, pranešė 
CNN. 

Si JAV televizija nenurodė, kur 
tas laiškas buvo rastas, bet remda
masi tyrimui artimais šaltiniais sakė, 
kad jį parašė vienas iš dviejų vyrų, 
kurių visureigis šeštadienį atsitrenkė 
į terminalo duris ir užsiliepsnojo. 

Policija atsisakė patvirtinti šį 
pranešimą. 

Vienas iš automobilyje buvusių 
vyrų, kurio pavardės policija neskel
bia, smarkiai apdegė ir yra gydomas 
Karališkojoje Alexandra ligoninėje 
netoli Glasgovv. Jo būklė kritiška. 

Antrasis tame automobilyje bu
vęs vyras, kurį šaltiniai policijoje va
dina irakiečių gydytoju Bilai Abdulla, 
Londone laikomas kartu su kitais 
penkiais įtariamaisiais. 

Trečiadienį Didžioji Britanija pa
rengties galimiems teroro aktams 
laipsnį visoje šalyje sumažino vienu 

— iki sunkaus, ir nurodė, jog nebėra 
įrodymų, kad bet kuriuo metu gali 
būti įvykdytas dar vienas išpuolis. 

Detektyvai mano, kad jau arešta
vo visus pagrindinius asmenis, daly
vavusius šiame sąmoksle, kuris, pa
sak vos savaitę dirbančio ministro 
pirmininko Gordon Brovvn, gali būti 
susijęs su „ai Qaeda". 

Iš viso sulaikyti aštuoni žmonės, 
kurių vienas laikomas Australijoje. 
Saugumo šaltiniai sako, kad visi jie 
susiję su mediko profesija. 

Du įtariamieji yra indai, o visi ki
ti — iš Artimųjų Rytų. Vienas saugu
mo šaltinis sakė, kad apie kai kuriuos 
jų yra informacijos žvalgybos agentū
ros MI5 duomenų bazėse dėl radika
liųjų islamistų. 

Dienraštis „The Mirror" prane
šė, kad keturi įtariamieji 2005 metais 
susitiko Cambridge, todėl gali būti, 
kad ta grupė galėjo būti suformuota 
būtent tada. 

Po 2001 metų rugsėjo 11-osios 
atakų Nevv York ir Washington, DC ir 
po Londono sprendimo paremti inva
ziją į Iraką Britanijoje su terorizmu 
susijusių sąmokslų gerokai padaugė
jo. 

„Al Qaeda" vadovas ragina rengti 
daugiau atakų 

Dubajus, liepos 5 d. (AFP/BNS) 
— Antrasis pagal rangą „ai Qaeda" 
vadovas Ayman ai Zavvahiri trečia
dienį paskelbė vaizdo įrašą, kuriame 
ragina rengti išpuolius prieš Vakarų 
interesus visame pasaulyje ir pakeisti 
režimus Egipte bei Saudo Arabijoje. 

„Kova su korumpuotais režimais 
ir jų atstovais yra dviejų etapų. Visų 
pirma reikia nusitaikyti į kryžininkų 
ir žydų interesus", — sakė Osama bin 
Laden dešinioji ranka A. ai Zavvahiri 
95 min. trukmės vaizdo įraše, kurį 
transliavo „ai Qaeda" ruporu laiko
mas visuomenės informavimo prie
monių tinklas „as-Sahab". 

„Visi, kurie atakavo islamišką 
valstybę, turi už tai sumokėti, mūsų 
šalyse ir pas save, Irake, Afganistane, 
Palestinoje ir Somalyje, tačiau svar
biausia yra suduoti smūgį jų intere
sams", — pabrėžė jis. 

Tai jau aštuntasis šiais metais 
paskelbtas A. ai Zavvahiri vaizdo įra
šas. Jame neužsimenama apie nepa
vykusius mėginimus susprogdinti au
tomobilius su bombomis Londone ir 

Glasgovv. 
Egipte gimęs A ai Zavvahiri daž

nai skelbia garso ar vaizdo įrašus, ku
riuose kalba ,,al Qaeda" vardu. Kovo
tojų tinklo vadovas O. bin Laden ven
gia bet kokio dėmesio, todėl dabar A. 
ai Zavvahiri tapo pagrindiniu „ai Qae-
da" ruporu. 

Už informaciją, kuri padėtų su
čiupti barzdotą ir akinius nešiojantį 
A. ai Zavvahiri, Jungtinės valstijos 
yra pažadėjusios 25 mln. JAV dolerių 
atlygį. 

„Ilgalaikėje perspektyvoje būtina 
rimtai dirbti, kad būtų pakeisti šie 
korumpuoti režimai ir jų atstovai", 
— sakė A. ai Zavvahiri, beveik visą 
vaizdo įrašą, pavadintą „Susirūpinu
siojo patarimu", laiką skyrė ragini
mams pulti Egiptą ir Saudo Arabiją. 

Kad būtų įgyvendintas šis tiks
las, „reikia užsitikrinti visuotinį pri
tarimą perėjimui prie islamiškojo dži-
hadizmo", — sakė A. ai Zavvahiri, 
taip pat pabrėždamas „būtinybę pasi
telkti jėgą, kad būtų išprovokuotas 
šis apsikeitimas". 

EUROPA 

VARŠUVA 
Lenkijos premjeras Jaroslavv Ka-

czynski klysta, jei mano, kad Euro
pos Sąjungos (ES) narės galės dve
jiem metams blokuoti bendrijos 
sprendimus, sakė Europos Parla
mento pirmininkas Hans-Gert Poet-
tering. Interviu centro kairiųjų dien
raštyje „Gazeta Wyborcza" H.-G. 
Poettering sakė, kad J. Kaczynski in
terpretacija dėl susitarimo, pasiekto 
per ES viršūnių susitikimą Briusely
je praėjusį mėnesį, tikriausiai yra pa
grįsta „nesusipratimu". J. Kaczynski 
ne kartą sakė, kad iš kitų ES valsty
bių sulaukė „žodinių patikinimų", 
kad pagal planuojamą Sąjungos re
formų sutartį, bloko valstybių mažu
ma oficialiai galės dvejiem metams 
vetuoti bloko daugumos priimtus 
sprendimus. 

ODESA 
Ukrainos gynybos ministras 

Anatolijus Hrycenka pažymėjo, kad 
bet kuriems mėginimams sutrukdyti 
surengti karinius mokymus „Sea 
Breeze" teisėsaugos institucijos už-
kirs kelią. „Bet kuriuos mėginimus 
ką nors sutrukdyti teisėsaugos insti
tucijos lokalizuos, tai visiškai teisin
ga", — sakė jis žurnalistams ketvir
tadienį Odesoje. A. Hrycenka pa
brėžė, jog kariniai mokymai „Sea 
Breeze-2007" bus surengti, ir atkrei
pė dėmesį į tai, kad šiais metais su
rengti karinius mokymus yra įstaty
mų pagrindas, nes Aukščiausioji Ra-
da priėmė atitinkamą įstatymą. 

RUSIJA 

MASKVA 
Rusija nusiuntė Didžiajai Brita

nijai laišką, kuriuo oficialiai atmeta 
prašymą išduoti rusų politinio emi
granto Aleksandr Litvinenka bylos 
įtariamąjį Andrėj Lugovoj. Kaip nu
rodė informuoti šaltiniai Maskvoje, 
Rusijos generalinė prokuratūra, nu
siuntusi oficialų atsakymą į Britani
jos prašymą išduoti buvusį KGB 
agentą A. Lugovoj, kurį britai nori 

ATLĄNTtC 

teisti dėl A. Litvinenka nužudymo, 
motyvavo savo atsisakymą Rusijos 
konstitucijos nuostata. „Pagal šalies 
Pagrindinį įstatymą draudžiama iš
duoti Rusijos piliečius užsienio vals
tybėms", — sakė šaltiniai. 

Rusijos karinio j ū r ų laivyno 
maisto tarnybos viršininkas buvo 
rastas negyvas savo namo palėpėje 
Maskvos srityje, ketvirtadienį prane
šė teisėsaugos institucijos. Įvykio ap
linkybės tikslinamos. Maskvos srities 
teisėsaugos institucijos nurodė, jog 
apžiūrint įvykio vietą šalia Zelezno-
dorožno miesto esančioje Kupavnos 
gyvenvietėje nustatyta, kad piktada
riai pagrobė automobilį „Mitsubi
shi", priklausantį karinio jūrų laivy
no karininkui, ir pinigus. 

KALININGRADAS 
Europos Sąjunga (ES) per arti

miausius šešerius metus ketina skir
ti 50-60 mln. eurų įvairiems projek
tams Kaliningrado srityje realizuoti, 
pareiškė žurnalistams Europos Ko
misijos (EK) atstovybės Rusijoje va
dovo pavaduotojas Paul Vandoren. 
Pasak jo, EK tikisi, kad artimiausiu 
metu ES ir Rusijos vyriausybė susi
tars dėl konkrečių projektų, kuriems 
gali būti išleistos šios lėšos. „Jie gali 
būti susiję su įvairiomis Kaliningra
do srities plėtros sritimis — infra
struktūra, švietimu, ekologija ir kito
mis", — patikslino R Vandoren. 

A Z U A 

ISLAMABADAS 
Radikalių pažiūrų studentų gru

pelėms ketvirtadienį pavyko išsmuk
ti iš apsiaustos Raudonosios mečetės 
Islamabade, nors praėjusią naktį prie 
jos griaudėjo įspėjamieji sprogimai, ir 
vis labiau nuogąstaujama, kad jos vi
duje kažkiek vaikų laikoma kaip „gy
vasis skydas". Šios mečetės studentų 
Talibano stiliaus judėjimo vadovas, 
kuris buvo sulaikytas, interviu sakė, 
kad mečetės komplekse dar yra 850 
studentų, įskaitant 600 moterų ir 
mergaičių, ir kad tik 14 vyrų yra 
ginkluoti kalašnikovais. Šį interviu 
transliavo valstybinė televizija. Gy
dytojai pranešė, kad praėjusią naktį 
buvo aukų, todėl oficialus žuvusiųjų 
skaičius, kuris šiuo metu yra 16, gali 
padidėti. Susirėmimai prie Raudono
sios mečetės prasidėjo antradienį. 

1-800-7 75-SEND 
www.atl3nticexpreš$corpxom 
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J>* I i . , 
Kroviniu gabenimas 
laivu i visas pasaulio šalis. 

Kroviniu gabenimas 
lėktuvu i visas pasaulio šalis. 

Auto B AirFreigM J i 
Automobiliu pirkimas bei 
siuntimas i visas pasaulio šalis. 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerikoje. 

Smalt Packaaes Trucktoįf-s / 

^ 

Smulkiu siuntimu siuntimas bei 
pristatyrras 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. 1 800-7757363 

http://www.atl3nticexpre�$corpxom
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SANTAROS-ŠVIESOS KONFERENCIJA LIETUVOJE 
RAMONĄ LUKAUSKAITE 

Kasmetinis Santaros-Šviesos su
važiavimas šiemet įvyko birželio 21-
24 dienomis Alantoje, Meletų raj. 
Dar 1954 metais JAV studentų su
burtas suvažiavimas tęsiasi ligi šiol, 
nuo 1993 metų jo tradicija tęsiama ir 
Lietuvoje, vis kitoje gražioje vietoje. 

Šiemet suvažiavime buvo gausu 
ir svečių iš JAV, jame apsilankė rašy
tojas A. Šileika iš Kanados. Pirmą 
vakarą atidarė Egidijus Aleksand

ravičius, dar tik besirenkanti publika 
jaukiai dalinosi prisiminimais apie 
Fluxfilmų „liūtus", buvo peržiūrėta 
nemaža Flux filmų kolekcija. Pra
nešimus skaitė prof. Leonidas Dons-
kis, savo pranešimu apie modernybės 
įtampą Lietuvoje privertęs net salę 
nutilti. Apie neįgalią visuomenę bei 
politikos prasmę kalbėjo jauna prof. 
Ainė Ramonaitė. Jau 10 metų gyve
nanti Graikijoje Dalia Staponkutė ly
gino graikus ir lietuvius bei jų ma-
žaraštiškumą. Arūnas Sverdiolas 
kalbėjo apie Lietuvą ir mažaraš-
tiškumą, apie leidžiamų knygų kiekį 
ir kiek jų lieka nenupirktų, nepanau
dotų. Dalyvavo ir Aidas Palubinskas, 
kalbėjęs apie Lietuvos tapimą teisine 
valstybe, o Viad Šefer palietė visišką 
čekų nesidomėjimą Lietuva, svarstė, 
kaip atrodo Lietuva kitų šalių žinias-
klaidoje. Diskusijas vedė Bernar
dinai, lt tinklalapio redaktorius And
rius Navickas bei Darius Kuolys. 

Viena iš popiečių buvo skir ta 
Liūtui Mockūnui, apie jį kalbėjo 
Egidijus Aleksandravičius ir Saulius 
Žukas. Publiką išjudino ir išeivių 
Algio Mickūno bei Violetos Keler
tienės pranešimai. Prof. Mickūnas 
diskutavo apie daugialypę sąmonę ir 
filosofines jos puses, o prof. Keler
tienė — apie postkolonializmą lietu

vių literatūroje. Mindaugas Kviet-
kauskas papasakojo apie daugia
taučio Vilniaus literatūrą, o vieną iš 
vakarų užbaigė Arūno Matelio filmai 
bei režisieriaus V Landsbergio pri
statymai. 

Paskutinę dieną, po Joninių, kal
bėjo Mykolas Drunga, mintimis apie 
žiniasklaidos objektyvumą ir subjek
tyvumą dalinosi Rimvydas Valatka ir 
Andrius Navickas. Suvažiavimą už

darė Dainius Glinskis bei iš New 
York atvykęs Vyt Bakaitis, kuris kal
bėjo apie poezijos vertimą. 

Suvažiavime dalyvavo jauni stu
dentai bei svečiai iš Čikagos ir New 
York. 

Santaros svečiai ne tik kartu 
atšventė vieną gražiausių lietuvių 
švenčių — Joninių naktį, bet ir daug 
kalbėjo apie Lietuvos šviesią ateitį. 

NEKILNOJAMASIS TURTAS Ži lv ino B ie l iausko nuotraukose akimirkos iš šiųmetinio ,,Sar*c-cs Šv esos" suvažiavimo Alantoje, Molėtų rajone. 

GREIT PARDUODA 
First Landmark Realty 

Bus. 7 7 3 - 5 9 0 - 0 2 0 5 
Res. 7 0 8 - 4 2 5 7 1 6 0 

RIMAS 
STANKUS 

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

SKELBIMAI • SKELBIMAS • SKELBIMAI 

PARDUODA SIŪLO DARBA 

PARDUODAMAS 
„CONDOMINIUM" 

2 mieg., 2 tualetų Pasaulio l ie tu
vių centre. Kaina $ 1 5 9 , 0 0 0 

Tel. 312-876-9687 

Experienced Malė k Female 
Live-in CNA or Home Health Aide 
needed. Muš t have valid p roo f t o 

work in the United States. 
Mušt speak English St Drtve. 

312-648-1565 

Darbui reikalingi dažytojai 
su darbo patirtimi. 

Būtina turėti automobilį. 
Pageidautina, 

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

PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis 
Off. Mgr. Auksė S. Kanc. 
Vilma Jaruliene, 
Virginija Smuikaiticnė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St, 

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

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

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

Patarnaujami Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metų. 

. : : •• 
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Spartas LIETUVOJE 

R. Berankis iškopė 
j VVimbledon aštuntfinalį 

Londone (Anglija) vykstančio 
Wimbledon teniso turnyro jaunių (iki 
18 metų) vienetų varžybų antrajame 
rate — Šešioliktfinalyje — liepos 5 d., 
ketvirtadieni, Lietuvos atstovas 
Ričardas Berankis 6:1, 6:2 j veikė 18-
metį Madagaskaro tenisininką Lofo 
Ramiaramanan, kuris pasaulio jau

nių reitinge užima 49-ąją vietą. 
Varžybos truko 57 min. 
17-metis R. Berankis, pasaulio 

jaunių lentelėje užimantis 20-ąją 
vietą, aštuntfinalyje susitiks su 60-
ąja pasaulio jaunių rakete britu 
Graeme Dyce, kuriam liepos 24 dieną 
sukaks 18 metų. 

VVimbledon teniso aikštė. 

Valstybės diena Briuselyje pažymėta 
šachmatų simultanu 

Minint Valstybės dieną, liepos 4 
d., trečiadienį, Briuselyje, Lietuvos 
Nuolatinėje atstovybėje Europos Są
jungoje, Europos Parlamento narys 
profesorius Vytautas Landsbergis 
žaidė šachmatų simultaną su lietu
viais, gyvenančiais ir dirbančiais 
Belgijos institucijose. 

Susirinkusius žaidėjus pasveiki
no nuolatinis atstovas ES ambasado
rius Rytis Martikonis. 

„Tokiu būdu Valstybės dieną 
Briuselyje pažymime pirmąkart, — 
sakė ambasadorius. — Dėkojame pro

fesoriui, kad sutiko dalyvauti simul
tane. Manau, kad toks renginys taps 
Briuselio Lietuvių Bendruomenės 
tradicija." 

Profesoriaus V Landsbergio tei
gimu, jam šis simultanas — iššūkis ir 
kartu maloni patirtis. 

Simultane taip pat dalyvavo 
Briuselio Woluwe rajono šachmatų 
klubo prezidentas Raymond van Mel-
sen, kuris Atstovybei paskolino šach
matus ir lentas. 

ELTA 

„Vėtros" saugas pašalintas 
ketverioms rungtynėms 

Vilniaus „Vėtros" futbolo koman-
dos saugas Darvydas Šernas pašalin
tas net ketverioms Europos futbolo 
asociacijų sąjungos (UEFA) turnyrų 
rungtynėms. Tokią pabaudą UEFA 
Drausmės komitetas D. Šernui skyrė 
už nesportišką elgesį per „Intertoto" 
taurės varžybų pirmojo etapo pir
mąsias rungtynes su „Llanelli" (Vel
sas) ekipa. 

Pačioje varžybų pabaigoje po su-

sistumdymo su varžovu D. Šernui 
buvo parodyta raudona kortelė. Pa
šalintas saugas jau praleido atsako
mąsias rungtynes su „Llanelli" ir 
negalės padėti „Vėtrai" antrojo „In
tertoto" taurės turnyro etapo kovose 
su Varšuvos „Legia" (Lenkija). Pir
masis „Vėtros" susitikimas su „Le
gia" įvyks liepos 8 dieną Vilniuje. 

ELTA 

R. Šiškauskas pasirašė sutartį su CSKA 
Lietuvos krepšininkas Ramūnas 

Šiškauskas antradienį pasirašė dvejų 
metų sutartį su Eurolygos vicečem
pionu Maskvos CSKA (Rusija) klubu. 

28 metų 198 cm ūgio puolėjas 
praėjusį sezoną su Atėnų „Panathi
naikos" komanda tapo Eurolygos ir 
Graikijos čempionu. Per Eurolygos fi
nalo rungtynes su CSKA R. Šiškaus
kas pelnė 20 taškų. 

„Mums visiškai aišku, kad R. 
Šiškauskas šiuo metu yra geriausias 
kandidatas iš ne amerikiečių į leng
vojo puolėjo vietą, — sakė CSKA pir
masis viceprezidentas Andrėj Vatu-
tin. — Esame labai patenkinti, kad 
pavyko pasirašyti sutartį su šiuo 
krepšininku." 

A. Vatutin pažymėjo, jog R. Šiš-

kauskui ir po svarių pergalių su klu
bais bei Lietuvos rinktine netrūksta 
motyvacijos, o jo milžiniška patirtis ir 
pasitikėjimas savo jėgomis leidžia 
žaisti aukščiausio lygio krepšinį svar
biausiais rungtynių momentais. 

Anot A. Vatutin, dėl to tvirtai 
galima sakyti, kad R. Šiškauskas 
lengvai įsilies į naująją komandą, tuo 
labiau, kad jam gerai pažįstami vy
riausiojo CSKA komandos trenerio 
Ettore Messina reikalavimai. 2004-
2005 metais R. Šiškauskas žaidė jo 
vadovaujamoje Treviso „Benetton" 
(Italija) komandoje. 

„Džiaugiuosi galimybe atskleisti 
savo sugebėjimus CSKA komandoje, 
— naujojo klubo interneto svetainei 
sakė R. Šiškauskas. — Klube 

Stuburo ir skausmo ligos j Į Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

|0NAS V.PRUNSKIS, MD 
T H H DAUAS PRUNSK1S, MD 

Illinois Pain Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai 

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

Eik Grove: 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 
Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 

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

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 k 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 7^3-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

DR. J O V I T Ą 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 prieinama kainą. 
Susitarimui kabėti angEškai arba lietuviškai. 

4647 W . 103 SL, Oak. Lavvn, IL 
55 E. VVashington, S uite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

ir pazmtųsJt 
www«pazJntysxom 
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KVIEČIA JUS SUSIPAŽINTI IR 
PARUNGTYNIAUTI FUTBOLO TURNYRE 

tom 

susirinkę puikūs žaidėjai, man gerai 
pažįstamas trenerių štabas. Noriu 
laimėti su šia komanda." 

CSKA R. Šiškausku domėjosi dar 
praėjusią vasarą, tačiau konkretaus 
pasiūlymo krepšininkui nepateikė. 
Derybos su Maskvos klubu prasidėjo 
prieš šių metų Graikijos čempionato 
atkrintamąsias varžybas. 

„Mane viskas tenkino ir 
'Panathinaikos' komandoje, tačiau 
vis dėlto CSKA pateikė tokį pasiū
lymą, kurio negalėjau atsisakyti, — 
dienraščiui 'Sovetskij Sport' sakė R. 

Šiškauskas. — Svarbiausia, kad 
dabar susidursiu su naujais pojūčiais, 
išbandysiu jėgas naujame čempio
nate. Visada reikia ką nors keisti." 

R. Šiškauskas praėjusį sezoną 
žaidė 20 Eurolygos rungtynių. Per jas 
lietuvis pelnė vidutiniškai po 10,9 
taško, atkovojo po 2,5 ir perėmė po 
1,1 kamuolio, atliko po 1,1 rezultaty
vaus perdavimo. Lietuvio sutartis su 
„Panathinaikos" galiojo dar metus, 
tačiau CSKA sutiko Graikijos klubui 
sumokėti išpirką. 

ELTA 

http://www.illinoispain.com
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Cicero lietuviai paminėjo Tragiškąjį birželį 
VIDA KUPRYTE 

Cicero lietuviai, turbūt kaip ir 
kiekviena Amerikos lietuvių parapija, 
jau daugiau nei penkiasdešimt metų 
su malda ir pasiryžimu kiekvienų 
metų biržel| mini lietuvių trėmimus į 
Sibirą. Nors daug metų praėję, bet ši 
lietuvius ištikusi skriauda neužmiršta
ma. Ji kaskart kelia klausimus: ko
dėl? dėl ko? Galvoje netelpa žmogaus 
sadistiškas elgesys prieš nekaltą žmo
gų ir prieš taikingą tautą. Todėl kas
met tai prisimename ir ieškome at
sakymų kaip šias aukas pagerbti. 

Birželio 10 d. kun. Kęstutis Tri
makas atnašavo šv. Mišias lietuvių 
tremtinių ir kankinių atminimui Ci

cero Šv. Antano bažnyčioje. Po Mišių 
Cicero Lietuvių Bendruomenės val
dyba visus pakvietė į parapijos salę 
minėjimui. Salė, išpuošta žaliais 
ąžuolo lapais ir liaunom berželių ša
kelėm, sukūrė gaivaus birželio vaiz
dą, primenantj tas gražias birželio 
dienas, kai Lietuvą ištiko siaubas. Ci
cero Lietuvių Bendruomenės pirmi
ninkas Mindaugas Baukus su žmona 
Olimpija uždegė žvakę tremtiniams 
atminti ir šios žvakės liepsna buvo 
uždegtos visos ant stalų padėtos žva
kutės. 

Minėjimo programą atliko trys 
neseniai atvykusios iš Lietuvos mū
sų parapijietės, kurios savo energija 
ir kūrybinga dvasia yra itin pratur-

Liiiba Šniurevičienė ir Virginija Mauručienė. 

tinusios Cicero lietuvių gyvenimą. 
Liuba Šniurevičienė ir Virginija Mau
ručienė, pasipuošiusios tautiniais 
drabužiais, stovėdamos šalia lietuvis* 
ko kryžiaus, atliko jautrių eilių mon
tažą. Jos kvietė klausytojus prisiminti 
visus ištremtuosius, mintimis pabūti 
su: „visais, kuriuos šautuvo buožė va
rė iš gimtojo vienkiemio, iš mažo 
miestelio ir didmiesčio, iš kaimo pir
kios, gimnazijos, ligoninės... valstietį 
ir mokytoją, karininką ir darbininką, 
kunigą ir vienuolę, gydytoją ir rašyto
ją, vyrą ir moterj, mažą ir seną..." ir 
tada pakvietė visus susirinkusius 
kartoti: „Ešelonų broliai, ešelonų se
sės, Lietuvos vargdieniai - dvasios 
milžinai! Žinom ir žinosim mirdami 
kartosim: 'Lietuva — tėvynė, mūsų 
Amžinai!'" Sia gražia ir jautriai atlik
ta programa programos vedėjos pa
gerbė šviesios atminties mūsų brolius 
ir seses ištremtuosius, įkalintus, nu
kankintus ir jų aukščiausiąsias au
kas. 

Tada į susirinkusiuosius prabilo 
Vilma Meilutytė nusakiusi, kokią 
prasmę turi tautos kančios mums 
šiandieną. Vilma yra Šv. Antano pa
rapijos lietuvių choro vadovė. Kas 
sekmadienį ji anksti keliasi, kad su
spėtų atvažiuoti į ankstyvas Mišias į 
Cicero iš Naperville. Ji ne tik parapi
jos vargonininkė, bet ir dirba muzi
kos mokytoja lituanistinėje mokyklo
je. Jos kalba nebuvo kupina išvar
dintų nuoskaudų, ar statistikos pa-
bėrimų, tai nebuvo politinė apžvalga, 
kaip dažnai girdime minėjimuose. Tai 
buvo jauno žmogaus apmąstymai 
apie palikimą, kurį mums davė trem
ties kančia. „Paklauskime savęs, -
kalbėjo pranešėja, - o kas ir kokie 

Vilma Meilutytė. 
dalykai palaikė tremtį kentusius 
žmones, iš kur ir kokia stiprybė jų 
neapleido?" Ir į savo klausimą atsa
kė: „Patys tų dienų liudininkai sako, 
kad tikėjimas ir malda, meilė Lietu
vai, seserims, broliams, tėveliams ir 
visiems artimiesiems, tiesos pergalė 
prieš smurtą, likimo draugų žmogiš
kumas, tylios dainos, giesmės, o la
biausiai - pasitikėjimas Dievu suteikė 
jėgų nepalūžti." Kalbėtoja baigė, sa
kydama, kad tremtis turėtų būti mi
nima ne vien Gedulo diena. Ši diena 
turėtų būti minima kaip „Vilties, kad 
vieną dieną mes sugrąžinsime visus 
tuos idealus, kuriuos sergėjo mūsų 
tautos tremtiniai, gyvieji ir mirusieji, 
te daugiau tokie masiniai nusikalti
mai žmogiškumui nebepasikartos, 
juk kiekvienas žmogus - vertybė. Tai 
viltis, kad visuomet virš Lietuvos pa
dangės švies saulė ir vėl žaliuos ąžuo
lai..." < 

Po programos minėjimo dalyviai 
vaišinosi Cicero Lietuvių Bendruo
menės valdybos paruoštomis vaišė
mis: kugeliu, pyragais ir kava. 

KONFERENCIJA „SEIMĄ IR MOKYKLA — AKTYVAUS 
PILIEČIO IR DORO ŽMOGAUS KALVĖ" 

SNIEGUOLE VELIČKIENE 
V1RGINHA DUKSIENE 

v 

Mes - Švenčionių pradinės mo
kyklos pradinio ugdymo mokytoja 
metodininkė Snieguolė Veličkienė ir 
logopedė specialioji pedagogė Virgi
nija Duksienė. 2006 m. vasarą Giru
liuose dalyvavome APPLE ir „Vilties" 
bendrijos organizuotuose Specialio
sios pedagogikos kursuose „Švieti
mas darniam vystymuisi: pilietinės 
visuomenės kūrimas". Paskaitas skai
tė Lietuvos mokslininkai, medikai, 
praktikai, svečiai iš Amerikos. Tu
rėjome galimybę įgytas žinias čia pat 
pritaikyti praktiškai bendraudami su 
specialiųjų poreikių vaikais ir jų 
tėvais bei kolegomis. 

Į savo mokyklą grįžome kupinos 
optimizmo, geros energijos, įdomių 
idėjų ir noro tobulinti mokyklą, efek
tyvinti ugdymo procesą. Todėl labai 
nudžiugome, kai APPLE Lietuvos 
mokytojų fondas paskelbė projektų 
konkursą ir parėmė seniai mūsų 
brandintą mintį bendroje rajono ug
dymo įstaigų pedagogų ir mokinių 
tėvų konferencijoje pasidalinti vaikų 
dorinio ir pilietinio ugdymo patirtimi, 
aptarti aktualias vertybinių nuostatų 
formavimo problemas. 

Dažnai girdime sąvokas „pilie
tis", „pilietiškumas". Kokią prasmę 
suteikiame tiems žodžiams? Kaip pi
lietiškumą supranta mūsų vaikai, jų 
tėvai? Kokiais metodais, būdais, for
momis pilietiškumą ugdome mokyk
loje, kaip tai vyksta šeimoje? Kaip 

šeima ir mokykla, bendradarbiau
dama tarpusavyje, gali padėti vaikui 
užaugti aktyviu piliečiu ir doru 
žmogumi? Neretai mokykla ir šeima 
nesusikalba, nors ir siekia bendrų 
tikslų. Tėvams trūksta psichologinių 
žinių, kantrybės ir supratimo, o mo
kytojams, keičiantis ugdymo situaci
jai, stinga metodinių bei psicholo
ginių žinių, bendravimo, bendradar
biavimo, komandinio darbo ge
bėjimų. 

Todėl ir nutarėme konferencijoje 
panagrinėti vertybinių nuostatų for
mavimo, pilietinio ugdymo sampratą. 
Siekėme iškelti problemas ir pasiū
lyti jų sprendimo kelius, pasidalinti 
turima gerąja mokytojų ir tėvų patir
timi ugdant pilietiškai aktyvią, save 
ir kitus gerbiančią, pozityviai mąs
tančią asmenybę. Siekėme mokytojus 
supažindinti su naujais tradicinių 
vertybių formavimo metodais, bū
dais, įvertinti įvairias kultūrines ir 
aplinkos sąlygas, keičiančias mūsų el
gesį. 

Į gegužės 3 d. Švenčionių pradi
nėje mokykloje vykusią rajoninę kon
ferenciją „Šeima ir mokykla — akty
vaus piliečio ir doro žmogaus kalvė" 
susirinko septynių rajono ugdymo įs
taigų, teikiančių pradinį ugdymą, 
mokytojų ir mokinių tėvų komandos, 
apie 60 žmonių. 1-oje konferencijos 
dalyje pristatėme mokyklos pilietinio 
— dorinio ugdymo sistemą, apžvel
gėme pilietiškumą skatinančias akci
jas, veiklas ir projektus, kuriuos 
vykdo mokykla: mokyklinius ir rajo
ninius, respublikinius, tarptautinius. 

Konferencijos svečiams parodė
me įvairių gebėjimų mūsų mokyklos 
mokinių koncertą. 

Lektorė Silva Striunga, Vilniaus 
rajono Pedagoginės psichologinės 
tarnybos psichologė ekspertė, aptarė 
pilietinio ugdymo, vertybinių nuosta
tų formavimo mokykloje, šeimoje, 
kitoje vaiko aplinkoje problemas, nu
rodė jų sprendimo kelius. Psichologė 
skatino tėvus ir mokytojus būti nuo
sekliems bendraujant su vaikais, su
vokti, kaip visuomenės įtaka paveikia 
ir keičia asmenybės dvasinių verty
bių formavimo ir puoselėjimo būdus 
ir galimybes. 

2-oje konferencijos dalyje moky
tojų ir mokinių tėvų komandos tęsė 
darbą grupėse šiomis temomis: Vals
tybinės ir tautinės šventės šeimoje 
mokykloje; Mokyklos ir mokinių tėvų 
bendradarbiavimo patirtis ugdant 
aktyvų pilietį; Pilietinis ir dorinis ug
dymas pamokoje ir popamokinėje 
veikloje. 

Mokytojų mokinių tėvų skaity
tuose pranešimuose buvo atkreiptas 
dėmesys į pilietinio ugdymo, verty
binių nuostatų formavimo mokyklo
je, šeimoje, kitoje vaiko aplinkoje są
sajas, pateikta įvairių ugdymo projek
tų pavyzdžių. Diskusijose tėvai ir mo
kytojai pasidalino auklėjimo patirti
mi, priėjo prie išvados, kad būtina 
glaudžiau bendradarbiauti. Tik tuo
met bus įmanoma aktyviai ir šiuolai
kiškai spręsti iškylančias problemas, 
suprasti vaiko poreikius šiuolaikinia
me pasaulyje. 

Konferencijos pabaigoje dalyviai 

aptarė veiklą grupėse, pristatė reko
mendacijas mokytojams ir mokinių 
tėvams. Nors kiekviena komanda 
dirbo atskirai, jas vienijo vienas pag
rindinis tikslas — kaip įdiegti vai
kams tas vertybes, kurios vienija, o 
ne skaldo mūsų visuomenę, ugdo ir 
puoselėja, o ne naikina ir griauna. 

Vykdytas projektas „Šeima ir 
mokykla — aktyvaus piliečio ir doro 
žmogaus kalvė" buvo pristatytas ra
jono bendruomenei Švenčionių ra
jono laikraštyje „Švenčionių kraš
tas", konferencijos dalyviai mokytojai 
supažindino su projekto rezultatais 
savo mokyklos metodinių grupių na
rius. 

Tikimės, kad mokytojų ir moki
nių tėvų pradėtas darbas bus tęsia
mas ir įtvirtinamas įvairioje vaiko 
ugdymo aplinkoje. 

* * * 

Aprašytasis projektas yra vienas 
iš 29-erių, kuris praeitais metais lai
mėjo APPLE (Amerikos pedagogai 
Lietuvos švietimui) įsteigto Lietuvos 
mokytojų fondo premiją. Projektų 
konkurse galėjo dalyvauti visi 2006 
m. APPLE vasaros kursų dalyviai. 
Premijas laimėjusieji projektai bus 
pristatyti ir aptarti šį mėnesį vyk
siančiuose vasaros kursuose Vilniuje. 
Konkursas bus kartojamas. 

APPLE draugija nuoširdžiai 
dėkoja visiems, kurie palaiko ir 
nepailstamai remia draugijos darbą 
ir veiklą. APPLE adresas: PO. Box 
179017, San Diego, CA 92177 

Ritonė Rudaitienė 



DRAUGAS, 2007 m. liepos 6 d., penktadienis 11 

Brangiai ilgametei Clevelando Ateitininkų šeimos 
narei 

. A t A 
BIRUTEI ČYVIENEI 

mirus, vaikus Vidą, Ritą. Saulių, Vitą ir jų šeimas, 
brolį Algį Penkauską su šeima bei kitus gimines giliai 
užjaučiame ir kartu liūdime. Labai pasigesime jos 
nuoširdaus dalyvavimo visoje mūsų veikloje. 

Clevelando Ateitininkai 

JONAS MARTINAITIS IR 
LIETUVIŠKŲ KOMIKSŲ PRADŽIA 

Lietuviško komikso istorija pra
sidėjo ne taip jau ir seniai - beveik 
prieš 80 metų. Tačiau pačią pradžią 
jiems davė ne kas kitas, o Europos 
komikso tėvas Wilhelm Busch. Bū
tent jo komiksai buvo išspausdinti 
keliuose leidiniuose, išleistuose dar 
iki Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo. 

VVilhelm Busch - Vokietijos daili
ninkas, pirmasis Europoje pradėjęs 
piešti eiliuotas istorijas, iliustruoja-

v 

mas daugybe piešinėlių. Žymiausi jo 
sukurti personažai - Maksas ir Mo-
ritzas - du išdykę berniukai. 

W. Busch ne tik tapo Europos 
komiksų pradininku, tačiau kai kurių 
tyrinėtojų teigimu, ir viso pasaulio, 
mat Amerikoje komiksai atsirado 
vėliau. Būtent šio garbaus žmogaus, 
kurio 175-ąsias metinės buvo pa
minėtos balandžio 15 d., pieštomis 
istorijomis galėjo džiaugtis carinės 
Lietuvos gyventojai. 

Po Nepriklausomybės paskelbi
mo Lietuvoje atsirado daugybė laik
raščių, žurnalų, kurie buvo noriai 
perkami ir skaitomi. Prie lietuviškos 
spaudos populiarumo prisidėjo ir 
spaudos dailininkas Jonas Marti
naitis. Pasisėmęs energijos iš Wil-
helm Busch pieštų istorijų, jis tapo 
tikro lietuviško komikso pradininku. 

Jonas Martinaitis gimė XIX a. 
pabaigoje. Paradoksas, bet Lietuvoje 
jis žinomas ne kaip komikso pradi
ninkas, spaudos dailininkas, o akva-
relistas, nors jo akvarelės darbų išli
kę labai mažai. Tuo tarpu J. Marti
naičio taip dažnai prašydavo nupiešti 
trumpą komiksą laikraščiui ar žur
nalui, jog galiausiai jis neturėjo nei 
kiek laisvo laiko, o jo pieštomis istori
jomis džiaugėsi kelių leidinių skaity
tojai. 

Trumpučius komiksus Jonas 
Martinaitis spaudai piešė beveik dvi
dešimt metų. Per visus šiuos metus 
dienos šviesą išvydo daugybė komik
sų personažų .̂ Pats žymiausias iš jų -
Petriukas. Žinoma, J. Martinaitis 
bendradarbiavo su įvairiai auditorijai 
skirtais leidiniais, tad personažai 

buvo ir politikai, ir sodininkai, ir 
vaikai. 

Per dvidešimt metų šis dailinin
kas suformavo lietuviško komikso 
pagrindus. Truputės istorijos, kurias 
sudarė dažniausiai keturi paveikslė
liai. O po kiekvienu paveikslėliu -
trumpas, dažniausiai eiliuotos istori
jos gabalėlis. Piešiniai statiški, o pag
rindinė komikso idėja perteikiama 
tekstu. Dabar tokie komiksai vadina
mi anglišku žodžiu - stripais. Bene 
svarbiausias ano laikotarpio komikso 
uždavinys - kažko išmokyti skaityto
j a 

Tokie komiksai tarpukario Lie
tuvoje buvo labai populiarūs ir skai
tomi, o dabar, prabėgus 17 metų nuo 
Nepriklausomybės atkūrimo, jie pa
mažu grįžta atgal į laikraščių pus
lapius. „Valstiečių laikraščio" pasku
tiniame puslapyje nuolat spausdina
mi labai panašūs i J. Martinaičio 
komiksus „Anupro Dirvelės nuoty
kiai", komiksais skaitytojus džiugina 
ir kai kurie kiti leidiniai. 

Komikso žanro populiarumą ga
lėtų Įrodyti tarpukariu leistas kata
likiškas žurnalas „Lurdas", kurį pir
ko ir prenumeravo šimtas tūkstančių 
lietuvių. Jo paskutiniuose puslapiuo
se buvo spausdinami ne tik kryžia
žodžiai, įvairios užduotys skaityto
jams, bet ir keli komiksai. O J. 
Martinaičio komiksus skaitytojai taip 
mėgo ir vertino, jog laikraščių ir žur
nalų leidėjai, su kuriais dailininkas 
bendradarbiavo, ilgiau nesulaukę 
naujos pieštos istorijos, patys ieško
davo J. Martinaičio ir prašydavo kaž
ką nupiešti. 

Žinoma, tarpukario laikotarpiu 
buvo ir daugiau Lietuvos spaudos 
dailininkų, kaip ir Jonas Martinaitis 
piešusių komiksus. Galbūt situacija 
šiandien būtų buvusi kitokia, jei kiti 
komiksų piešėjai nebūtų tarsi žvaigž
dės: blykstelėtų ir greitai užgestų. 
Todėl šiandien būtent J. Martinaitį 
galime drąsiai vadinti lietuviškų ko
miksų tėvu. 

Dina Sergijenko 
Alfa.lt 
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MOTUŠYTĖ 
Mirė 2007 m. liepos 2 d., sulaukusi 94 metų amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Žemaičių Naumiestyje. Gyveno Oak Forest, IL, 

anksčiau Čikagoje Marąuette Park apylinkėje. 
Amerikoje išgyveno 58 m. 
Nuliūdę liko: duktė Elena Lapenienė, duktė Alma Geležiūnienė 

su vyru Česlovu, duktė Elvira Antoniadis su vyru Anthony; anūkai 
Danutė Mann su vyru Brian, Jūratė Huisenga su vyru Peter, Vytas 
Lapenas su žmona Michelle, Algis Geležiūnas su žmona Nancy, Jo
nas Geležiūnas, Antanas Geležiūnas, Anthony Anthoniadis ir John 
Antoniadis; proanūkiai Rachel ir Michael Mann, Westley Hannah, 
Luke ir Jenna Huisenga; Raymond, Samuel ir James Lapenas, duk
terėčia Irena Parakinikienė su šeima, sūnėnas Rimantas Paraki-
nikas su žmona Tida bei kiti giminės. 

A. a. Ona buvo žmona a.a. Jono, sesuo a.a. Marijonos Para-
kininkas su vyru a.a. Dovu. 

A.a. Ona buvo pašarvota trečiadienį, liepos 4 d. nuo 4 v. p.p. iki 
8 vai. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. 
(arti Derby Rd.), Lemont. Pašarvota ketvirtadienį, liepos 5 d. nuo 
9:30 v. r. iki 10:30 vai. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje. Šv. 
Mišios buvo aukojamos 10:30 vai. ryto. Po šv. Mišių a.a. Ona palaido-
ta Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Vietoj gėlių prašome aukoti „Vaiko Vartai į mokslą" arba 
Lietuvos našlaičiams. 

Liūdinti šeima 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba 
vvrww.petkusfuneralhomes.com 

AUKOJO LIETUVOS PARTIZANŲ GLOBOS FONDUI 

$100 Algimantas Druseikis, Rochester, NY (viso $500); JAV LB East 
Chicago apylinkė, IN (viso $450). 

$50 Joana Danilevičienė, Chicago, IL; Aldona ir Joseph Rygelis, 
Thompson, CT (viso $70). 

$30 Kęstutis Keblys, Baton Rouge, LA (viso $95). 
$25 Birutė Razminas, Oak Lawn, IL (viso $625). 
$20 V G. Oak Lawn, IL (viso $40). 

Aukos iš American Lithuanian Beverly Shores klubo IN 

$50 Irena Jonynas, Chesterton, IN (viso $100); Vytas Peseckas, 
Beverly Shores, IN (viso $100). 

$25 Jaunutis Dagys, Beverly Shores, IN (viso $295); Diana Noreika, 
Beverly Shores, IN (viso $260); Vidas Noreika, DDS, Michigan City, IN. 

$20 Klemensas Stravinskas (viso $40). 

Pagerbdami a.a. REGINOS KREIVĖNIENĖS atminimą, 
Lietuvos Partizanų globos fondui aukojo: 

$100 Jovita Strikas, Indian Head Park, IL (viso $150). 
$55 Sofija Jelionienė ir dukros, Darien, IL (viso $1,630). 
$50 Jurgis ir G. Augiai, Oak Brook, IL; Wanda Gvildys, Lisle, IL (viso 

$70); Kęstutis ir Dalia Ječius, Villa Park, IL; Marie Kapačinskas, 
Chicago, IL (viso $120); Rita Riškus, Burr Ridge, IL. 

$30 Algirdas ir Raminta Marchertai, Lemont, IL (viso $130); Irena 
Rimavičienė. 

$25 Regina ir Edis Modestai, Willow Springs, IL; Janina ir Ramojus 
Mozoliauskai, Lemont, IL (viso $145); Liudas ir Dalia Slėniai, Lemont, IL 
(viso $250). 

$20 Bronė Kremeris; S. Miliauskas; Halina Moliejus, L. ir V Ramo-
niai, Lemont, IL (viso $1,120); Vladas Ruzgą, Lemont, IL (viso $40); A V 
Šoliūnas. 

$10 A ir A Mikučiauskas. 

Lietuvos Partizanų globos fondo valdyba nuoširdžiai dėkoja 
visiems aukotojams už gausias aukas. 

A. A. REGINOS KREIVĖNIENĖS vyrui Kaziui Kreivėnui LPG 
fondo nuoširdžiausia užuojauta ir padėka, kad jis vietoj gėlių prašė aukoti 
LPG fondui. 

Lietuvos Partizanų globos fondas, 2711 West 71st Street, 
Chicago, IL 60629 

http://Alfa.lt
http://vvrww.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE 4Ji APYLINKĖSE 

• 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. Švč. 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. 

•JAV LB Vidurio Vakarų apygar
da liepos 29 d., sekmadienį, Pasaulio lie
tuvių centro sodelyje, Lemonte ruošia 
metinę gegužinę. Pradžia 12 vai. p. p. 
Kviečiame atvykti. Visus džiugins ska
nus maistas, gaivūs gėrimai ir skambi 
muzika. 

JAV LB Lemonto apylinkė 
liepos 15 d. 12 vai. 

ruošia 
>/• » 

- Kviečiame atvykti visus: mažus ir didelius, jaunus ir pagyvenusius 
pasilinksminti, pabendrauti gražiame Pasaulio lietuvių centro sode
lyje. „Bravo" šeimininkės vaišins cepelinais ir kitais gardumynais. 
Troškuliui numalšinti — gaivūs gėrimai. Muzikantas Edvardas 
pasiruošęs groti „iki pirmųjų gaidžių". 

Smarkuoliai galės išbandyti savo sugebėjimus įvairiose varžytu
vėse, gražiabalsiai - dainų konkurse, mikliakojai - šokių maratone. 
Malonių staigmenų sulauks ir vaikučiai - juos linksmins išradingas 
klounas. Veiks turtinga loterija. 

„Prop" teatro ir Nacionalinės naujų pjesių sąjungos festivalis 
(National New Play Network) 

pristato 

Kęstučio Nako 
naują pjesę 

„Railroad Backward" 
„Railroad Backward" - tai keista žmogaus kelionė 

per Illinois valstijos praeitį. 
P r e m j e r a - l i epos 12 d. 8 va i . v. 

„Prop" teatre , 
(3502-4 North Elston, Chicago, į pietus nuo Addison, Kedzie ir Elston 

sankryžos. Tarp Belmont ir Addison, („Blue line" stotelių). 

Spektakliai bus rodomi ketvirtadieniais, nuo liepos 12 d. iki 
rugpjūčio 9 d., 8 vai. v. Bilietų kaina - 15 dol. Bilietus galite už
sisakyti tel. 773-539-7838. Tel. pasiteiravimui: 312-307-5194 (Kęs
tu t is Nakas) 

Liepos 5 d., ketvirtadieni, po 2 savaičių viešnagės Amerikoje { 
Lietuva išskrido Lietuvos švietimo plėtotės centro darbuotoja dr. Ra
mutė Skripkienė. Čikagoje ji viešėjo JAV LB Švietimo tarybos kvie
timu. 

Dr. R. Skripkienė skaitė paskaitas mokytojų tobulinimosi kursuose 
Dainavoje, lankėsi Čikagos ir Maironio (Lemont) lituanistinėse mokyk
lose. Ji - pradinių klasių vadovėlių, skirtų nelietuviškoms mokykloms, 
autorė Lietuvoje, tad buvo kalbėta apie tokių vadovėlių taikymą ir 
užsienio lituanistinėse mokyklose. 

Dr. R. Skripkienė lankėsi Ir „Draugo" dienraščio redakcijoje, kur 
susipažino su dienraščio redakcijos darbu. 

Viešnios kelione finansavo Tautinių mažumų ir išeivijos depar ta
mentas prie Lietuvos Vyriausybės. 

Laimos Apanavičienės nuotraukoje - dr. Ramutė Skripkienė „Drau
go" redakcijoje. 
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Lietuvos partizanu globos 
fondas Čikagoje 

išleido 2-rą papildytą 
Nij olės Gaškaitės 

knygos 

„PASIPRIEŠINIMO 
ISTORIJA 

1944-1953 metai"* 
leidimą 

Knygos sutiktuvės numatytos liepos 15 d. 12 vai. 
Lietuviu dailės muziejuje 

(14911 127th Street, Lemont) 
Knygos sutiktuvėse kalbės buvęs partizanas Povilas Vaicekauskas. 

Partizanų eiles iš knygos skaitys Miglė Tauragytė. Įėjimas nemokamas. 
Visi kviečiami. 

Ši knyga - tai partizaninio karo, siekusio atkurti nepriklausomą 
Lietuvą, istorija. Knygą gaus visos Lietuvos mokyklos, universitetai, 
bibliotekos. Ją gaus ir visos lituanistinės mokyklos užsienyje bei archy
vai Amerikoje, kad jaunimas tiek Lietuvoje, tiek išeivijoje pažintų ir 
suprastų pasipriešinimo reikšmę ir ant tėvynės aukuro sudėtas aukas. 
kančias, trėmimus. 

Pokario partizanu kovos-vienas tragiškiausiu ir herojiškiausių Lie
tuvos istorijos laikotarpiu. Lietuva ne tik neteko nepriklausomybės, bet 
pakliuvo į itin atšiaurios totalinės diktatūros reples. 

Ši knyga išleista Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio, Lietuvos partizanu 
globos fondo Čikagoje, Vydūno fondo ir Lietuviškos skautybės fondo fi
nansinės paramos dėka. 

Stanislovo Žilevičius koncertai 
Liepos 8 *f. 6vai. v. - Rockefeller Memorial Chapel, 

585QS.WoodlawnAvė,y Chicago, Illinois 60637. 

Liepos 9 d, 7 vai. v. - Čikagos Botanikos sode, 
McGinley Pavilion* Ekskursijos prasideda 5:30 vai. p.p. 
Chicago Botame Garden, 1000 Lake Cook Rd.> Glemoe, 
IL 60022 

Liepos 10 d. 7 vai. v. - The Millennium Carillon, 
Rivermalk Park, NapervUle, IL. 

Koncertuose skambės lietuviškų ir amerikietiškų dainų a ran
žuotės, originalūs S. Žilevičiaus, Mhatias van den Gheyn, J ef Deny n kū
riniai karilionui bei B. Dvariono, G. ThaIben-Ball, L. van Beethoven, M. 
Musorgskij, f. Chopin, F, Uszt kūrinių aranžuotės karilionui. 

„Draugo" knygynėlyje 

„Draugo" knygynėlyje galite nu
sipirkti leidinj „Anglų kalba per 4 sa
vaites". 

Tai pagrindinis anglų kalbos 
kursas su garso įrašu (kompaktine 
plokštele). 

Leidinys skirtas visiems, norin
tiems savarankiškai mokytis anglų 
kalbos. 

Vadovėlio kursą sudaro 28 pa
mokos. Išmokdami vieną pamoką per 
dieną, visą vadovėlio medžiagą įveik
site per 4 savaites. 

Kiekvieną pamoką sudaro pen
kios dalys - dialogas, gramatika, var
tosena, pratimai, žodynėlis. 

Vadovėlio kaina (su kompaktine 
plokštele) - 25 dol. Knygą galima įsi
gyti paštu, pridedant 9 proc. mokestį, 
užsisakant IL valstijoje. Persiuntimo 
kaina - 5 dol. Persiunčiant daugiau 
knygų, už kiekvieną papildomą knygą 
- 2.50 dol. mokestis. Prieš užsisakant 

knygą, prašome paskambinti tel. 773-
585-9500. 

Paruošė L. A. 

„Draugo* knygynėlio adresas: 4545 W. 63rd Street, Chkago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-5859500 


