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Vyriausybės metai buvo sėkmingi 

Mažumos Vyriausybės vadovas Gediminas Kirkilas. Eltos nuotr. 

Vilnius, liepos 10 d. (BNS) — 
Socialdemokrato Gedimino Kirkilo 
vadovaujamai mažumos Vyriausybei 
kitą savaitę sukanka vieneri metai, 
kuriuos, atsižvelgę į buvusias ir da
bartines realijas, politologai vertina 
kaip iš esmės sėkmingus. 

„Į Vyriausybės darbą žiūriu pozi
tyviai, atsižvelgdamas j sąlygas, ku
riomis ji veikia. Aš tiesą sakant neti
kėjau, kad pavyks taip lengvai ir sąly
ginai sklandžiai įgyvendinti išsikel
tus tikslus", — sakė Vilniaus univer
siteto Tarptautinių santykių ir politi
kos mokslų instituto (TSPMI) docen
tas Antanas Kulakauskas. 

Vyriausybės darbo metus jis lin
kęs apibūdinti įgyvendintu šūkiu 
„nuo kalbų prie darbų". 

A. Kulakausko nuomone, buvo 
padaryti rimti žingsniai mokslo ir 

studijų pertvarkos link, nes „tai jau 
buvo perbrendęs reikalas". Pasirašy
tas politinių partijų susitarimas dėl 
esminių aukštojo mokslo reformos 
krypčių, anot politologo, buvo itin 
reikalingas ir lauktas. 

Tuo tarpu TSPMI politologas Al-
vidas Lukošaitis partijų susitarimą 
dėl mokslo ir studijų reformos verti
na skeptiškai ir vadina „tik iniciaty
va". 

„Reformos apskritai dar nėra pa
judėjusios iš sąstingio, nors giria
masi, kad viskas juda į priekį. Pavyz
džiui, susitarimo dėl aukštojo mokslo 
reformos realūs rezultatai išryškės 
tikrai ne šiandien, ir apskritai dar 
yra daug abejonių. Kiek ji reali, sun
ku pasakyti, juo labiau nereikėtų gir
tis, ypač prisimenant, kad iš akade
minio pasaulio susitarimas vertina

mas kritiškai", — aiškino A. Luko
šaitis. 

Vienu sėkmingiausių Vyriausy
bės per šiuos metus nuveiktų darbų 
politikos mokslininkai įvardija ener
getikos politikos pakylėjimą į aukš
čiausio lygio politinę darbotvarkę. 

Nors, kaip aiškino A. Kulakaus
kas, „čia ginčytina", tačiau „atomi
nės elektrinės reikalo pajudinimas" 
irgi patenka tarp svarbiausių spren
dimų. Jam pritarė ir TSPMI direkto
riaus pavaduotojas Algimantas Jan
kauskas, o A. Lukošaitis Vyriausybės 
energetikos politikos iniciatyvas 
pavadino „iškiliausiu dalyku". 

„Kaip svarbiausią sprendimą 
įvardinčiau atominės elektrinės sta
tybos projektą. Dabar, žinoma, lau
kia didelis etapas dėl jo įgyvendini
mo, bet iš esmės tai yra pliusas Vy
riausybei", — sakė A. Jankauskas . 

„Sakyčiau, kad Vyriausybei pasi
sekė. Nepaisant paskutinėmis Seimo 
sesijos dienomis pareikštų interpe
liacijų ministrams, kabinetas dirba 
sėkmingai", — pridūrė jis. 

A. Kulakausko nuomone, šie me
tai parodė, kad nepaisant fakto, jog 
valdančioji mažuma turi tik 58 vie
tas 141-nos vietos Seime, svarbiau
siais klausimais Vyriausybė „turi 
daugumą" — socialdemokratai ir 
juos remti pasižadėję konservatoriai 
sugeba rasti kompromisą. 

Paklaustas apie Vyriausybės ne
sėkmes, A. Kulakauskas minėjo Vals
tybės saugumo departamento (VSD) 
krizę, bet tiesiogiai jos nesiejo su 
vykdomosios valdžios kompetencijos 
sritimi. Jo nuomone, jei Vyriausybė 
tik prasidėjus krizinei situacijai būtų 
išreiškusi aiškų nepritarimą VSD va
dovybės bei parlamento konfrontaci
jai, N u k e l t a Į 6 psl. 

Šiame 
numeryje: 

•Lietuvių telkiniuose. 
Susitikimo šventė 
Putnam. LB apylinkės 
Grand Rapids metinis 
susirinkimas. 
•Lietuviai sekė lino 
pasaką. 
• S. Tamkevičiaus 
kreipimasis. 
•Pažymėta 85-erių metų 
JAV ir Baltijos šalių 
sutartis. 
•Kelionė į Jeruzalę (70). 
•„Liks tik eilėraščiai". 

V a l i u t ų san tyk is 
1 USD — 2.54 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Peru sužeisti 4 turistai iš Lietuvos 
Vilnius, liepos 11 d. (BNS) — 

Peru, Andų kalnuose, sužeisti keturi 
lietuviai. 

Kaip sakė URM Informacijos ir 
viešųjų ryšių departamento patarėja 
Daiva Rimašauskaitė, visi keturi lie
tuviai buvo paguldyti į ligoninę, iš 
kurios vienas jau paleistas. 

Pasak diplomatės, Lietuvos pi
liečių gyvybėms pavojus negresia. 

Pagal naujausią informaciją, trys 
lietuviai artimiausiu metu išskris i 
Peru sostinę Limą, iš kur grįš i Lie
tuvą. Ketvirtojo lietuvio sveikatos 
būklė dar tikrinama ir po to bus nus
pręsta, ar jis irgi gali vykti i Limą. 

Visi lietuviai turi pasus bei ke
lionės draudimą. 

Tikslios informacijos, kokiomis 
aplinkybėmis lietuviai buvo sužeisti, 
URM kol kas neturi. 

Pagal vieną versiją, autobusas, 
kuriuo važiavo lietuviai, dėl rūko su
sidūrė su sunkvežimiu, pagal kitą — 
autobusas papuolė j avariją protes-

Taip atrodė autobusas po avarijos Pe
ru. EPA/ELTA nuotr 

tuotojams užtverus kelią akmeni
mis. 

Kaip skelbia užsienio naujienų 
agentūros, per incidentą, kuris Įvyko 
pirmadienio vakarą greitkelyje netoli 
Kusko miesto, žuvo 14 žmonių, 25 
buvo sužeisti. 

Užsienių reikalų ministerijos 
žiniomis, visi keturi lietuviai po Peru 
keliavo savarankiškai — jie nesinau
dojo kelionių agentūrų paslaugomis. 

Kings Cross — sprogimų Londone 
2005 m. vieta. 

Londono 
sprogdintojai 
nuteisti 
kalėti iki 
gyvos galvos 

Londonas, liepos 11 d. (AFP/ 
BNS) — Keturiems vyrams, nuteis
tiems dėl sąmokslo 2005 metų liepą 
Londono viešojo transporto sistemoje 
susprogdinti bombas, trečiadienj bu
vo paskirtos kalėjimo iki gyvos galvos 
bausmės. 

Teisėjas suteikė jiems teisę pa
teikti apeliaciją po minimalaus 40 
metų kalėjimo termino. 

Muktar Said Ibrahim, Yassin 
Omar, Ramzi Mohammed ir Hussain 
Osman buvo pripažinti kaltais dėl 
nepavykusių mėginimų 2005 metų 
liepos 21-ąją Nukelta į 7 psl. 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
PUTNAM, CT 

AR DALYVAUSITE KASMETINĖJE 
SESELIŲ SUSITIKIMO ŠVENTĖJE? 

GINTARĖ IVAŠK1ENĖ 

Taip jau keletą mėnesių klausi
nėjame draugų, ypač mes, gyve
nantieji Rytiniame Amerikos pakraš
tyje. O suvažiuojame į Svč. Mergelės 
Marijos Nekalto Prasidėjimo seselių 
jau per 60 metų rengiamą Susitikimo 
šventę ne tik iš įvairių Amerikos 
vietovių, bet net iš Kanados ar Lie
tuvos. 

Sekmadieni, l iepos 22 dieną. . . 

Nuostabaus grožio sodyboje, 
esančioje Putnam, Connecticut, susi
bėgs draugai, šeimomis ir pavieniui, 
vyresni ir mažutėliai pasidžiaugti 
vieni kitais bei Neringos stovyklauto
jų visuomet stebinančiais ir džiugi
nančiais pasirodymais. Per t rumpą 
dviejų savaičių laikotarpį vasaros 
stovyklos kūrybingų vadovų paruoš
ti, lietuviškais tautiniais drabužiais 
pasipuošę, beveik šimtas mergaičių ir 
berniukų šoks, žais, dainuos, vaidins 
pušų ir obelų apglėbtoje pievoje. 

Vos tik atvažiavusius vienuolyno 
sodybon, kitoje plačioje pievoje jus pa
sitiks šaunūs automobilių statytojai 
ir nurodys, kur galima papusryčiauti, 
nusipirkti seselių keptos rupios ru
ginės duonelės, kur 11 valandą lauke 
bus aukojamos Šventosios Mišios. 

Ir kaip pakyla dvasia, atsidūrusi 
aukštų medžių paunksnėje pastatyto, 
didelės minios lietuvių maldininkų 

apsupto altoriaus akivaizdoje... Gie
damos lietuviškos giesmės, Sv. Mišios 
atnašaujamos lietuvių kunigų, skai
tymai ir pamokslas - viskas lietuvių 
kalba. Kai kuriems iš mūsų tai jau 
beveik ir retenybe tapusi lietuviška 
dvasinė aplinka. Šiais metais bus 
minimos vienuolijos įsteigėjo Palai
mintojo Jurgio Matulaičio 80-tosios 
mirties metinės, melsimės, kad jis 
greičiau būtų paskelbtas Šventuoju. 

Na, o pietūs, pietūs. . . 

Vienuolyno šeimininkės ir sava
norės rėmėjos pietums pradeda ruoš
tis prieš, kelias savaites. Raugiama 
gira, užmaišoma duona, rauginamas 
rūgštus pienas, skutami ir tarkuoja
mi keli šimtai svarų bulvių, ašarojant 
sukapojama daugybė svarų svogūnų, 
čirškinami lašinukai. Joms nelabai 
nusileidžia ir įvairių aplinkinių vieto
vių lietuvės šeimininkės. Connecti
cut, Massachusetts ir Rhode Island 
valstijų miestuose ir miesteliuose 
taip pat gaminamos dešros, šutinami 
rauginti kopūstai, kepama vištiena, 
gal ruošiami šaltibarščiai, o gal ir ce
pelinai... Bus ir pyragų visokiausių, 
ir pyragaičių, ir ledų. Ko tik širdis 
užsinorės. Pietausite medžių paunks
nėje rožių sodelyje ar, nusinešę mais
tą vėsion liepų alėjon, sutūpsite ant 
patiesalų ar kėdžių. O gal nutarsite 
vienuolyno apatinėje salėje pasiieš
koti kugelio ir rūgštaus pieno? Kur 

Nuotraukose akimirkos iš buvusios mugės Putnam. 

beatsirastumėte, visur kruopščiai pa
ruošta aplinka, nes savanoriai tal
kininkai jau prieš savaitę bus sustatę 
daugybę stalų, suolų ir kėdžių, nu
plovę juos ir nuvalę, surankioję 
šakalėlius ir nupustę takelius. 

Rasite ir pirkinių, 
ir užsiėmimų 

Būtinai užsukite į žemutiniame 
vienuolyno aukšte esančią parduotu
vėlę, kur tarp lietuviškų knygų rasite 
ir dailės dirbinių. Apsilankius ten pat 
esančioje koncertų salėje, jums akys 
apraibs nuo daugybės dovanėlių, 
kurių įsigysite išbandę savo laimę. 
Lauke užpildę lapelį, galėsite daly
vauti didžiųjų dovanų traukime, 
kuris vyks po stovyklautojų pasirody
mo. Ir šių metų pirmoji dovana bus 
kelionė į Lietuvą. Rožių sodelyje 
matysite įvairius prekybinius stale
lius su drožiniais, keramika, papuo
šalais, audiniais, gal ir su iš Lietuvos 
importuotais maisto produktais. 

Kaip ir pernai, lauko aikštelėje 
vyks tinklinio varžybos. Šių metų 
naujovė - vaikams pasijodinėjimas 
arkliukais. Netoliese gyvenanti lietu
vaitė kelis jų atves, kad pradžiugintų 
mažuosius. 

Išvykos apžiūrėti Mindaugo pilį 
bei aplankyti Pal. Jurgio Matulaičio 
vardo slaugos namus, Villa Maria 
gyvenvietę, taip pat jums bus suteik
tos galimybės pamatyti ir kitus 
seselių darbo vaisius. 

Ir kaip visa tai tilps 
vienon dienon? 

Kaip nors! Atvykite ir patys 
pamatykite. Jei galite, pasistenkite 
anksčiau, kad būtų laiko pasižval
gyti, laiku suspėti į 11 vai. atnašauja
mas Šv. Mišias lietuvių kalba, 12 vai. 
papietauti, 3 vai. pažiūrėti nerin-
giečių stovyklautojų programos, o 

CRAND RAPIDS, Ml 

LB apylinkės metinis susirinkimas 
Birželio 24 d. Grand Rapids 

Lietuvių Bendruomenės apylinkės 
valdyba sukvietė narius į metinį 
apylinkės susirinkimą 103 metų 
senumo Šv. Petro ir Povilo lietuvių 
parapijoje. Tą sekmadienio rytą, prieš 
susirinkimą, bažnyčioje, Mišių ir 
pamokslo metu buvo prisiminti birže
lio trėmimai, pasimelsta už trem
tinius į Sibirą. Mišių metu buvo 
renkamos aukos Lietuvos katalikų 
religinei šalpai, taip šioje lietuvių 
įkurtoje parapijoje yra daroma kiek
vieno mėnesio vieną sekmadienį. 

Parapijos klebonas yra lietuvių 
kilmės kunigas Dennis W Morrow, 
Grand Rapids vyskupijos archyvaras 
ir tribunolo narys, Grand Rapids 
miesto policijos ir ugniagesių kape
lionas, LB ir Lietuvių fondo narys. 

Surengti renginiai 

Susirinkimas vyko parapijos mo
kykloje, jam vadovavo apylinkės 
pirmininkė Sigilė Savukynaitė-Con-
way. Praėjusio susirinkimo protokolą 
perskaitė valdybos sekretorius Rimas 

Butkevičius. Pirmininkė padėkojo 
valdybos nariams (Rimui Butke
vičiui, Edmundui Paalksniui, Jonui 
Treškai J r , Petrui Treškai ir Juozui 
Ugianskiui) už jų darbą, o apylinkės 
nariams už paramą. Pusė valdybos 
narių yra neseniai iš Lietuvos su šei
momis atvykusieji nuolat čia gyventi. 

Pirmininkė Sigilė Conway ir 
Gražina Kamantienė rūpinasi lietu
vių atstovavimo ir skyriaus steigimo 
reikalais Grand Rapids miesto mu
ziejuje. 

Nukelta į 8 psl. 

visus laiko tarpus praleisti besidžiau
giant gražia gamta, draugais ir už
siėmimais. Seselės vienuolės nuošir
džiai jūsų laukia. Pradžiuginsite jas, 
savo artimuosius ir draugus, pasi-
semsite lietuviškos dvasios ir parem-
site lietuvaičių vienuolių plačią apaš
talavimo veiklą ir Lietuvoje, ir čia, 
Amerikoje, nes visų pirkinių tam tik
ras nuošimtis aukojamas seselių dar
bams. 

Prižadame - nelabai noriai skirs-
tysitės namolei... 

Tad, ar pasimatysime? 
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MIELI LETUVIAI, 

2008-aisiais švęsime Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 
metų Jubiliejų. 1608 m. Šiluvoje apsireiškusi Dievo Motina priminė, jog 
čia buvo garbinamas Jos Sūnus, o dabar tik ariama ir sėjama. Sis apsi
reiškimas tapo didele Dievo dovana Lietuvai. Keturis šimtmečius šio įvy
kio prisiminimas ir gausios per Mariją gaunamos malonės gaivino Lie
tuvos žmones ir padėjo jiems išsaugoti ištikimybę Kristaus Evangelijai 
net pačiais sunkiausiais laikotarpiais. 

Jausdami begalinį dėkingumą Dievo Motinai Marijai, pradėjome dve
jus metus truksiantį pasirengimą Jubiliejui. Jo metu sieksime atnaujinti 
krikščioniškąjį tikėjimą ir gyvenimą, sielovadą parapijose, stengsimės de
ramai sutvarkyti Šiluvos šventovę bei išryškinti Marijos apsireiškimo 
Šiluvoje įvykį ir jo svarbą Lietuvos žmonių gyvenime. 

Dar Nepriklausomos Lietuvos metais buvo numatyta sutvarkyti sak-
ralią erdvę ta rp Šiluvos bazilikos ir Apsireiškimo koplyčios, tačiau šiuos 
darbus sut rukdė karas. Reikėjo net pusės amžiaus, kol atsirado galimybė 
pri]§elti Šiluvą. Rengiantis didžiajam Šiluvos Jubiliejui yra numatyti šie 
darbai: sakralinės erdvės sutvarkymas, Bazilikos ir Apsireiškimo koply
čios remontas , informacijos centro ir Šiluvos muziejaus statyba, 
Piligrimų kelio ruošimas, automobilių aikštelių tvarkymas ir tualetų 
statyba bei kiti pasirengimo Jubiliejui darbai. Viso numatyta darbų už 
12,150.000 Lt, arba 4,764.700 dol. 

Per Šiluvos Dievo Motinos Marijos užtarimą meldžiu Viešpatį vi
siems suteikti tikėjimo atnaujinimo malonę, kad kiekviena mūsų širdyje 
kaip gražiausioje šventovėje būtų garbinamas Dievo Sūnus Jėzus 
Kristus. 

Kviečiame J u s malda ir auka prisidėti prie pasirengimo Šiluvos 400 
m. Jubiliejui. 

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius 

Čekius prašome rašyti: Jesuit Fathers (Šiluvai). Adresas: Jesuit 
Fathers (Šiluvai) 2345 W. 56 St., Chicago, IL 60636. 

Kiekvienam asmeniškai arkivyskupo vardu padėkosime ir, esant rei
kalui, parašysime nuo mokesčių atleidžiantį (tax exempt) laišką. 

J ė z u i t ų vyresnys is kun. Antanas Gražulis 

Šil u va. Jono Tamulaičio - c * 

Izraelis ir JAV -
incidentas, kuris 
buvo užtušuotas 

ALEKSAS VITKUS 

Jau pasibaigė Jeruzalėje ilgai trukusios iškilmės, paminėjusios 40 
metų sukaktį taip vadinamo Šešių dienų karo, kurį 1967 m. birže
lio mėnesį Izraelis pradėjo savo netikėtu puolimu prieš Egiptą, 

Siriją ir Jordaną ir jau po šešių dienų privertė visus tos kraštus ieškoti 
taikos. Tai buvo tikras karinis stebuklas, kai vos kelis milijonus gyvento
jų turinti valstybė pergalingai sumušė savo daug gausesnius priešus — 
kaimynus. 

1967 m. pavasarį, kai Egiptas, Jordanas ir Sirija sutraukė apie pusę 
milijono kariuomenės prie Izraelio sienų, Izraelis paskelbė visuotinę 
mobilizaciją. Gegužės 22 d. Egiptas užblokavo Tiranos sąsiaurį, taip už
darydamas priėjimą prie Izraelio Eiltat uosto, kur atvykdavo Irano tank
laiviai, vežantys Izraeliui naftą. Priešas vis dar nesiryžo pulti ir laukė, tuo 
tarpu Izraelio ekonomikai sustojus, beveik visi vyrai buvo pašaukti į ka
riuomenę. Pagaliau Izraelio ministras pirmininkas Levi Eshkol davė 
įsakymą pulti. Ankstų birželio 5 d. rytą 7:14 vai. kone visa Izraelio aviaci
ja užpuolė Egipto oro uostuose stovinčius lėktuvus ir beveik visus juos 
sunaikino. Po dviejų valandų tas pats likimas ištiko ir Jordano bei Sirijos 
aviaciją. ^ 

Kitą dieną, birželio 6-ąją, pagal gynybos ministro Moshe Dayan ir vy
riausio štabo viršininko Yitzhak Rabin planą, Izraelio tankai įžengė į 
Sinai pusiasalį ir per tris dienas nustūmė egiptiečius iki pat Suez kanalo, 
vos apie 80 mylių nuo Kairo. Netrukus buvo sumušta ir Jordano kariuo
menė. Birželio 7 d. Izraelio daliniai įžengė į senąją rytinę Jeruzalės dalį. 
Baigęs mūšius pietuose ir rytuose, Izraelis pasiuntė kariuomenę prieš 
Siriją ir per dieną užėmė Sirijos Golan akštumas. 

Izraelio kariuomenė buvo pasiruošusi žygiuoti į Kairą, Damaską ir 
Amaną, bet jo politikai vengė komplikuoti padėtį ir, grasinami Sovietų 
Kosygin, stipriai raginami JAV Valstybės sekretoriaus Dean Rask, birže
lio 10 d. sutiko baigti karo veiksmus ir pasirašyti paliaubas. Arabų kraš
tams tai buvo didžiulis pralaimėjimas, kainavęs 15,000 egiptiečių, 2,500 
sirų ir 800 jordaniečių gyvybių. Izraelis pasiekė nepaprastą pergalę vien 
tik 777 žuvusiųjų kaina. 

Nors jau praėjo 40 metų po to, kai Izraelio karo lėktuvai Šešių dienų 
karo metu užpuolė ir Amerikos karinės žvalgybos laivą USS Liberty, iki 
šiol nei tuometinis prezidentas Lyndon B. Johnson, nei gynybos sekreto
rius Robert McNamara niekada nebuvo patraukti atsakomybėn pasiaiš
kinti, kodėl nebuvo sudaryta jokia komisija tam įvykiui ištirti, ir parei
kalauti, kad Izraelis atlygintų už nuostolius ir atsiprašytų. 

Atsiprašyti buvo už ką, nes per tą užpuolimą žuvo 34 amerikiečiai 
jūrininkai, 171 buvo sužeistas. Amerikos vyriausybės nenoras apkaltinti 
Izraelį apstulbino pasaulį. Netylėjo Amerika, kai 2000 m. spalio mėnesį 
teroristai užpuolė kitą Adeno (Jemene) uoste stovėjusį Amerikos karo lai
vą, USS Cole, jį apgadino ir užmušė 17 jūrininkų. 

v 

Kai Izraelis išdidžiai ir džiaugsmingai šventė Šešių metų karo per
galę, Amerikos spauda tai irgi minėjo, bet kažkodėl neradau nė vienos ži
nutės, kuri mums primintų tą nelaimingą USS Liberty laivo atvejį. Tas 
laivas buvo žvalgybinis karo laivas, patruliavęs Izraelio pakrantėse net 13 
mylių atstumu nuo kranto. Žydai tuomet planavo staigų mūšį prieš Egip
tą ir Siriją ir nenorėjo, kad jų planai išeitų į viešumą. 

Nors ir supratęs, jog tas laivas yra Izraelio geriausio sąjungininko 
Amerikos laivas, Izraelis pasiryžo bet kokia kaina savo planuojamo puo
limo paslaptį išlaikyti. Puolimas įvyko, nors vėliau Izraelis ir prisipažino, 
kad tai lyg ir buvo padaryta per klaidą. Amerikos vyriausybė didelio 
triukšmo nekėlė ir visas tas epizodas buvo patogiai užmirštas, nors ir tada 
buvo pasigirdę pavienių balsų, kurie tą Amerikos tylą norėjo vadinti net 
valstybės išdavimu. 

Kai prisimename, kad JAV Kongresą veikia stipri ir turtinga Izraelio 
lobistų grupė, nėra ko nei stebėtis, kad vyksta toks to incidento užtuša-
vimas. Jei Kongrese yra svarstoma kas nors, kas gali pakenkti Izraelio 
interesams, tuojau įsijungia lobistai ir Amerikos interesai paprastai būna 
nustumiami į šalį. Izraelis gyvena iš Amerikos malonės, iš jos gauna dau
giau pagalbos negu bet kokia kita pasaulio valstybė — kasmet apie 5 mili
jardus dolerių, be kurių valstybė bankrutuotų. Istorijoje nėra taip buvę, 
kad tokia galinga valstybė taip dosniai remtų savo mažą sąjungininką, iš 
jo nelaukdama jokios paramos. 

Kažkas yra ne taip, jei nedidelė valstybė gali diriguoti didelės galingos 
šalies vadovams, ką jie turi daryti. Gal ir ne be reikalo vienas tuo pasipik
tinęs pilietis, amerikietis Robert E. Nordlander išdrįso viešai laikraštyje 
pasiūlyti, kad esant tokiai padėčiai. Amerika turėtų priimti Izraeli kaip 
51-ąją savo valstiją, ironiškai sakydamas, kad tada Izraelis turėtų tik du 
senatorius ir keletą Kongreso narių, atstovaujančių Izraelio interesams, o 
ne visus 100 senatorių ir 435 Kongreso narius. 
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LIETUVIAI IS VISO PASAULIO 
DRAUGE SEKĖ LINO PASAKĄ 

Kadangi į Lietuvos dainų šventę 
šiemet išvyko tik Amerikos šokėjai, o 
choristai nevyko, nutarėme pakal
binti Pasaulio lietuvių dainų ir šokių 
švenčių meno vadovę, Šokių dienos 
,,Lino sakmė" kūrėją, režisierę, trem
tinio dukrą, Vilniaus pedagoginio 
universiteto profesorę Laimutę Ki
siel ienę. Štai ką apie jau praėjusios 
šventės rūpesčius, malonumus ir 
naujienas papasakojo šventės organi
zatorė. 

Nors šios šventės nevadiname 
Pasaulio lietuvių Dainų švente (tokia 
bus 2009 metais, kai Lietuva švęs 
1000-metį nuo savo vardo paminėji
mo rašytiniuose šaltiniuose), tarp 
dalyvių yra svečių ir iš svetur. Tai 5 

tumus nagrinėti ir lyginti būtų įdomi 
studija. 

Lietuvoje šokių mokymas yra 
įtrauktas j visų mokyklų programas, 
kaip papildomas lavintinas dalykas. 
Jei mokyklos direktoriai nori, tai 
tautiniai šokiai dėstomi, jei ne... Yra 
dar ir kitos priežastys, trukdančios 
įgyvendinti lietuvių tautinio meno 
programas, tai lietuviškų šeimų su
menkėjęs domėjimasis lietuvių liau
dies muzika, dainomis ir tautiniais 
šokiais. Dauguma Lietuvos mokyto
jų, pataikaudami pigiam popsiniam 
vaikų skoniui ir greitam rezultatui 
tinkančiam produktui, neatleistinai 
nuolaidžiauja jiems. Taip praran
dame tautiškumą. 

Na, bet sugrįžkime prie Šokių 
dienos. Ji buvo įdomi. Tarp kitko, ji 
po 70 metų sugrįžo į Kauną. Simbo
liška, nes 1937 m. birželio 29 d. Kau
ne, P Vileišio aikštėje, įvyko pirmoji 
šokių šventė. Tuomet ji vadinosi 
Sporto ir šokių švente, skirta Jau

nosios Lietuvos organizacijos meti
nėms pažymėti. Tuomet buvo pirmą 
kartą pašokti trys masiniai šokiai, 
davę pradžią būsimoms šokių šven
tėms. Tuomet dalyvavo 448 šokėjai 
(28 grupės) iš visos Lietuvos. Šią 
1937 metų datą atsimena ir išeiviai iš 
Lietuvos: tuomet Čikagoje įvyko pir
moji išeivijos lietuvių šokių šventė, o 
1957 m. — po 20 metų pertraukos ji 
buvo vėl atnaujinta. 

Šįkart P Vileišio stadione mes tik 
repetavome, o koncertavome S. Da
riaus ir S. Girėno stadione. Lietuvių 
pasaulėjautoje, būtyje ir buityje visą 
gyvenimą ypač daug dėmesio buvo 
skiriama linui. J is lydėjo žmogų nuo 
pat gimimo ligi mirties, buvo svar
biausių gyvenimo įvykių liudininkas. 
Mergelės ausdavo baltas drobes ir 
aštuonnyčius kraičiui, audėjos į 
margą drobės raštą įausdavo visas sa
vo godas... Lino darbai ir audeklai 
mūsų tautos gausiai apdainuoti, 
įprasminti apeigomis, rateliais, šo
kiais. 

Remiantis šiuo palikimu, senuo
sius sceninės choreografijos kūrinius 
komponuojant su naujos kartos kūry
ba, buvo parengta keturių dalių 
Šokių dienos programa: „Lino pasa

ka" — jungia senolius su vaikaičiais; 
„Pasėjau linelį" — lino sėjos ir 
linarūčio apeigų šokiai; „Linu žydėti 
— mergelei tekėti" — vestuvinė da
lis; „Išausim margą šokių raštą" — 
visų šventės dalyvių bendra drobė, 
kurioje išrašytas brangiausias žodis 
„Lietuva". 

Šiemetinė Dainų ir šokių šventė 
turėjo savo temą — „Būties ratu", 
tad šokių diena savaip įsiliejo į ją. 
Šokių dienos tema — „Lino sakmė". 
Šokių dienos koncerte „Lino pasaką" 
sekė per aštuonis tūkstančius šokėjų. 

Lietuviui linas visais laikais buvo 
ir rūbu, ir maistu, ir darbu, kurio 
metu linai tapdavo gražiausiais tau
tiniais rūbais, staltiesėmis, pa
klodėmis, papuošalais ir ... pakulo-

v 

mis, virvėmis. Šventėje buvo daug 
lino spalvos rūbų. Apie lino kelią pa
sakojo senoliai savo anūkėliams. 
v 

Šokiu parodėme sunkius lino darbus 
ir šventes, džiaugsmus. Prisiaudėme 
kraičio pilnas skrynias ir pakvietėme 
į vestuves! O tuomet vėl bus vaikų, 
kuriems senoliai galės pasakoti apie 
liną... 

Kalbino 
Juozas Vitkauskas 

grupės iš JAV, 3 — iš Kanados ir po 
vieną iš Brazilijos, Lenkijos ir Lat
vijos. Visos šios grupės įsiliejo į mūsų 
programą. Išeivių grupės atskiro pa
sirodymo neturėjo. Mažų pasirody
mų neplanavome, kadangi viskas su
telkta repeticijoms ir jų sėkmin
gam įgyvendinimui. Žinau, kad kai 
kurios grupės suplanavo koncertus ir 
pasirodymus miesto visuomenei ir 
draugams. Deja, mes pamatyti to 
negalėjome, nes repeticijos vyko visą 
savaitę nuo 8:30 vai. ryto iki 9 vai. 
vakaro. 

Mūsų švenčių ruošos specifika 
skiriasi nuo JAV ir Kanados orga
nizuojamų švenčių ne tik dalyvių 
gausa, bet ir paties komponavimo 
aikštėje principais. Jūsų grupės iš
moksta šokį jau namuose, o salėje tik 
įsistato juos į savo rėmus. Mūsų da
lyvių skaičiai gerokai viršija jūsiš
kius. Mūsų piešiniai taikomi stan
dart inėms futbolo aikštėms. Štai 
finalinę kompoziciją šįkart atliko visi 
šventės dalyviai — 8,000 šokėjų. Mes 
šią kompoziciją sužinojome prieš mė
nesį. Kiekvienai šokių grupei reikia 
padaryti skirtingą šokio brėžinį. 

Tokia gausi kompozicija su sudė
tingu piešiniu buvo Lietuvoje daroma 
pirmą kartą. Tad ir Lietuvos šokėjai 
repetuoja kitais principais, jie, moky
damiesi šokių, keičia orientacinius 
taškus, mokosi keisti kryptis ir 
panašiai. Žodžiu, yra mobilūs. 

Išeivijos ir L Ramonos Lukauskaitės nuotraukose akimirkos iš praėjusia savaite vykusios Dainų šventės Lietuvoje. 
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JAV IR BALTIJOS ŠALYS PAŽYMĖJO 85-ERIŲ METŲ 
BENDRADARBIAVIMO SUTARTĮ 

ROBERTAS BYLA 

Birželio 14 d. Heritage Founda
tion salėje, VVashington D.C. įvyko 
konferencija „U.S- Baltic Relations: 
Celebrating 85 years of Friendship", į 
kurią susirinko Baltijos šalių užsie
nio reikalų ministrai ir keletas to 
regiono politikos ir ekonomikos eks
pertų. Taip buvo paminėta 85 metų 
draugystė tarp JAV ir Baltijos šalių. 
Renginys prasidėjo Assistant Secre-
tary Dan Fried nuoširdžia kalba, 
skirta Baltijos šalims. Jo nuomone, 
„Estijos ekonomika laikoma viena 
liberaliausių pasaulyje (...), Latvijos 
ekonominė pažanga yra tarp spar
čiausiai besivystanti tarp Vidurio ir 
Rytų Europos šalių (...). Lietuva taip 
pat sėkmingai žengia į priekį, pri
imanti postkomunistinių sistemų 
transformacijos taisykles". 

Toliau sekė viena įdomiausių 
konferencijos dalių, kurios metu 
Lietuvos, Latvijos, ir Estijos užsienio 
reikalų ministrai aptarė svarbiausius 
Baltijos regiono strateginius klausi
mus. Konferencijos moderatorius dr. 
Nile Gardener priminė, jog „Baltijos 
šalys yra svarbios NATO narės ir 
vertingos partnerės pasaulio valsty
bių kovoje prieš terorizmą." Baltijos 
šalių ministrai dalinosi mintimis apie 
kiekvienos šalies valdžios poziciją į 
svarbius regiono strateginius klausi
mus. Karščiausios diskusijos kilo dėl 
Baltijos šalių energetikos ūkio. Bal
tijos šalių ministrai buvo nepatenkin
ti bendru Rusijos-Vokietijos „Nords-
tream" dujotiekio projektu. Estijos 
ministras pridūrė, kad „Estija nepri

taria dviem projekto savybėm. Pirma, 
kad apie jį buvo diskutuojama tik 
tarp kai kurių šalių, antra, kad jis 
gali pakenkti Baltijos jūros ekolo
ginei sistemai." Latvijos užsienio 
reikalų ministras Artis Pabriks pri
tarė, kad tais atžvilgiais „projektas 
tikrai nėra patenkinamas, kad buvęs 
Vokietijos kancleris Gerhard Schroe-
der nelabai kreipė dėmesį į bendrus 
Europos Sąjungos interesus." Iš kal
bėjusiųjų buvo aišku, kad Baltijos ša
lių ministrai nėra nepatenkinti ben
dru Rusijos-Vokietijos projektu, kurį 
vienas konferencijos dalyvių kandžiai 
apibūdino naujuoju „Molotovo-Rib-
bentropo sutartimi." 

Konferencijos dalyviai taip pat 
pasidalino nerimu dėl augančios ag
resyvios Rusijos užsienio politikos ir 
antidemokratinės tvarkos tos šalies 
viduje. JAV Senatorius Jim DeMindt, 
kuris konferencijos metu buvo pa
kviestas prisijungti prie ministrų ap
skrito stalo diskusijų, pareiškė, kad 
„tam tikra prasme Rusija atgaivino 
'seną politinį stilių.'" Jo nuomone, 
Rusijos demokratinis vystymasis yra 
užstri-gęs kelyje. Paklaustas apie 
Baltijos šalių ir Rusijos santykius, 
Latvijos užsienio reikalų ministras 
teigė, kad „pastaruoju metu Rusija 
vysto savo užsienio politiką konfron
tuodama su kitomis valstybėmis" ir 
paaiškino, kad „Maskvos veiksmai 90 
proc. nuspręs, ar mūsų bendri san
tykiai pagerės." Lietuvos užsienio 
ministras Petras Vaitiekūnas patik
slino Baltijos šalių pareigas sudėtin
guose tarptautiniuose tarpusavio ša
lių santykiuose, sakydamas, kad 

„šiuolaikinė Rusija nėra buvusi So
vietų Sąjunga (...), kad mes visi tu
rime investuoti į bendrą tvirtėjančią 
politinę draugystę su Rusija." Tačiau 
kaip tie tarpusavio šalių santykiai 
turi būti kuriami, nebuvo aiškiai pa
sakyta. 

Apibendrintai galima pasakyti, 
kad Heritage Foundation surengta 
konferencija pabrėžė tai, kas buvo 
seniai visiems aišku — Baltijos šalių 
santykiai su Rusija dvelkia priešišku
mu ir toliau skęsta besitęsiančiuose 
nesutarimuose. Tačiau dabar t inės 
kalbos apie santykius su Rytais ski
riasi nuo ankstesnių kalbų tuo, kad 
šiuo metu yra daug daugiau vilties ir 
pasitikėjimo savo jėgomis. Antroje 

konferencijos dalyje susirinkę Balti
jos šalių ekonomikos ministrai ir 
ekspertai patvirtino, kad Baltijos 
šalių integracija į Europos Sąjungą ir 
NATO atveria visoms šalims daug 
komercinių, kultūrinių ir mokslinių 
galimybių. Nors dalyviai pripažino 
neaiškią Rusijos politinę ateitį, kon
ferencija pasibaigė optimistiškai. 
Galiausiai, visi renginio dalyviai liko 
patenkinti ir sutarė, kad visose šalyse 
tęsiasi spartus regiono ekonominis 
vystymasis, stiprėja draugystė su 
Vakarų valstybėmis. 

Daugiau informacijos apie šį ir 
kitus renginius, galite rasti adresu: 
http://www.heritage.org/Press/ 
Events/archive.cfm. 

JAV valstybės departamento patalpose įvykusiame minėjime dalyvavo (iš 
kairės į dešinę): Audronė Pakštienė, mons. Alfonsas Svarinskas, LR ambasa
dos darbuotoja, patarėja ekonomikos klausimais Sigita Kavaliūnaitė, ses. 
Nijolė Sadūnaitė, LR ambasadoriaus VVashington, DC žmona Imsrė Brūz-
gienė, dr. Mykolas Pakštys. . Nuotr. Iš Pakščių asmeninio archyvo. 

Šis, pamatęs penkis svetimšalius, manydamas, 
kad tai aš su tarnais, remdamasis jam duotu pave
dimu, juos suėmė. Kai tam dvarioniui parodė impe
ratoriaus duotą raštą, jam kilo dar didesnis Įtari
mas ten esant mane, tą patį, kuri reikėjo suimti. 
Jiems parodė savąjį seniūnui skirtą raštą, kur buvo 
parašyta: nors ir raštą turėtų, vis tiek reikia įmesti 
į kalėjimą ir tuojau pranešti į Konstantinopolį. 
Todėl juos visus penkis stipriai surišo geležiniais 
pančiais, taip, kad vienam lenkiantis prie žemės, 
visi turėjo lenktis. Jų turėtą raštą tas pats dvario
nis vežė į Konstantinopolį. Tačiau pirmiau jį paro
dė Damaske. Ten paaiškėjo, kad ne aš esu, nes anie 
taip pat buvo parašę savo pažįstamiems pirkliams. 
Tada iš Damasko išsiuntė pasiuntinį įsakyti, kad 
juos paleistų, kai jau žiauriai buvo kalinti dvi 
savaites. 

Čia taip pat matau ypatingą Dievo malonę, kad 
Gardine nepaklausiau karaliaus Stepono duoto 
patarimo vykti į Palestiną per Konstantinopolį. 
Taigi dėl Nozovijos kazokų įžūlumo, suversto ka
raliui Steponui, teko atsakyti, ir buvo nubaustas 
niekuo nenusikaltęs nužudytasis Podlodovskis. 
Paskui karalius Steponas, kai sugrįžęs jį vėl Gar
dine pasveikinau, pagyrė tą mano poelgį, kai pa
sirinkau ne tą kelią, kurį patarė, bet kitą, nes bū
čiau patekęs į didelį pavojų gyvybei. 

Gruodžio dvidešimt aštuntą dieną sausumos 
keliu paėjęs pusantros mylios, — jūros keliu 

būtų tik pusė mylius, — apžiūrėjau labai sustip
rintą venecijiečių valstybės tvirtovę, pastatytą Su-
dos saloje. Jau anksčiau ją buvau matęs iš šv. Jono 
de Patina vienuolyno, kai prieš atvykdamas į Si-
doną ten nakvojau. 

Si pilis turi penkis labai stiprius fortus, labai 
gerai aprūpintus kariniais pabūklais, didelėmis 
kareivių įgulomis. Ji yra prie didžiulio uosto, ga
linčio patogiai sutalpinti du tūkstančius laivų. 
Įplaukiančius juos gali pasiekti didžiosios šaudyk
lės (bombardos) šūvis. Kartu su manimi buvo tarė
jas Markas Antonijus Kontarinis. Tos vietos kašte
lionas Jonas Antonijus Buonas mus tenai pavaišino 
ir labai svetingai parodė, kas buvo verta pamatyti. 
Pavakariais grįžome į Sidoną. 

KELIONE I JERUZALĘ 
M, K RADVILA NAŠLAITĖLIS 
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1584 VIEŠPATIES METAI 
SAUSIO MĖNUO 

Sausio mėnesio antros dienos rytą iš jūros 
krante esančio Sidon žvalgybos bokšto pra

nešė, matę du karo laivus plaukiant Kandijos pu
sėn. Kadangi prieš tai buvo paskelbta, kad į Kan
diją atvyks Venecijos Respublikos siųstas senųjų 
tvirtovių restauruoti ir naujų statymui patogių 
vietų parinkti karo reikaluose visų laikomas dau
giausiai patyręs vyras Lotynas Ursinas, kai tuojau 
pamanė, kad jisai tais karo laivais atvyko. Taip ir 
buvo. 

Vos išlipęs Kandijoje, tuojau keletą karo laivų 
jis nusiuntė į Kanėją (jau anksčiau sakėme, kad 
septyni karo laivai stovėjo Kandijoje jūros sargybo
je), kad apsistotų netoli miesto, Garbusės vietovėje. 
Ją mini šv. Lukas (ap. d., 27), vadindamas Kretos 
uostu Fenika, esančiu prieš pietvakarių ir šiaurės 
vakarų vėjus (afriką ir korą). Uostas patogus ir tur
kams lengvai pasiekiamas. Todėl man saloje tebe
sant, toje vietoje buvo pastatyta nauja, gerai su
stiprinta tvirtovė. 

Čia (Sidone) dėl ligos praleidau ištisą mėnesį 
(tris mėnesius?). Septynias savaites negalavau, 
penkias savaites kasdien karščiavau ir labai sun
kiai kosėjau. Man ten gaištant, buvo pastatytas 
arsenalas dvidešimčiai ar apie tiek karo laivų. Tuo
se kraštuose nesant plytų, apatinių patalpų skliau
tus padarė iš keturkampių akmenų. Juos kalkėms 
tesujungus, toms dar neišdžiuvus, nė iš viršaus ne
užtinkavus, kad vanduo galėtų geriau nutekėti 
(stogų čia niekur nedengia), užėjus smarkiam lie
tui, akmenų surišimas ištirpo, o pamatams esant 

nerūpestingai padėtiems, per vieną naktį dvi pas
tato patalpos sugriuvo ir sutriuškino du už kitus 
geriau pastatytus laivus. Vietos pareigūnai gerokai 
susirūpino, nes buvo visai arti turkų. Uoste buvo 
matyti net keli jų karamuzanai. Todėl nepaprastai 
greitai vėl sutvirtino pamatus ir išmūrijo skliautus. 

Sausio dvidešimt penktą dieną į Sūdą atplaukė 
du karo laivai, kurie buvo atvežę Lotyną Ursiną. 
Jie grįžo į Veneciją. Jonui Diedo, kurio laivas man 
buvo pažadėtas, vis dar gaištant, pasiunčiau savo 
tarną Petrą Biliną pas Laurencijų Priulą. Jisai 
buvo minėtųjų karo laivų viršininkas, venecijiečiai 
juos vadina vyresniaisiais palydovais (supraco-
mites). Jisai man buvo pažįstamas dėl asmeninės 
bičiulystės su jo broliu Pranciškumi, todėl prašiau, 
kad jis su savo laivu nuvežtų mane iki Korkyros. 
J is mielai sutiko, nes venecijiečiai tatai laiko sve
tingumo pareiga. Jų Respublika padėkojo paėmu
siai am į savo laivą kokį nors aukštos kilmės sve
timšalį. 

Taigi jisai pasiskubino ir, kai tik pasitaikė pa
lankus vėjas, sausio trisdešimtą dieną atvyko į Ka
nėją kartu su savo draugu iš Vienerių giminės, va
dovavusių kitam laivui. Tačiau pirmiau sausuma 
pas mane buvo atvykęs tasai Laurencijus, labai 
mandagiai pasiūlė savo paslaugą, prašė, kad sės
čiau į jo laivą. 

VASARIO MĖNUO 

Nuo senovės venecijiečiai laikosi tokio papro
čio: joks karo laivas neišplaukia į jūrą vienas, 

mažiausiai dar vienas turi plaukti kartu, atsižvel
giant į pavojų, koks gali ištikti ilgai plaukiantį 
turkų pakrantėmis. Todėl, kai prie šių dviejų prisi
dėjo trečias, tas Diedo laivas, kuriuo aš turėjau iš
plaukti, ir paaiškėjo, kad Diedo Kandijoje ilgiau 
nebeužtruks, tai ir Priulas su kitu laivu nutarė il
giau nebelaukti. 

Todėl vasario ketvirtą dieną, atsisveikinęs su 
miesto galva ir kitais pažįstamais, pavakariais, 
prieš Mišparus, įsėdau į tą Priulo laivą. Naktį tre
čią valandą atnešė į Sūdą žinią, kad atplaukia 
Diedo. Bus daugiau. 

http://www.heritage.org/Press/
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Putin lipdo naują Schroeder 

Prezidentas V Adamkus priėmė naujai paskirtus teismų pirmininkus. 
Gedimino Bartuškos (ELTA) nuotr. 

Beveik pusėje šalies teismų — 
nauji vadovai 

Vilnius, liepos 11 d. (ELTA) — 
Nuo šiol naujus vadovus turės beveik 
pusė visų Lietuvos teismų. Trečia
dieni prezidentas Valdas Adamkus 
pasirašė dekretą dėl 25 apylinkių ir 
vieno apygardos teismo pirmininko 
paskyrimo. 

Priėmęs naujuosius teismų pir
mininkus šalies vadovas pasidžiaugė, 
kad pavyko išspręsti ir „laikinųjų 
teismų vadovų" problemą. Pasak jo, 
šis procesas kiek užtruko laukiant, 
kol Seimas priims atskirų teismų pir
mininkų skyrimo tvarką reglamen
tuojančių straipsnių pakeitimus. 

Prezidentas pripažino, kad ne 
viskas vyko taip, kaip norėjosi, ir ap
gailestavo, kad daugelyje teismų teko 
rinktis tik iš vieno kandidato. 

„Septyniuose teismuose skiriami 

nauji pirmininkai, kurie dalyvavo at
rankoje kartu su kitais dviem ar net 
penkiais teisėjais, o trys iš skiriamų 
pirmininkų pasinaudojo nauja Teis
mų įstatymo galimybe užimti parei
gas ne savo, bet kitame teisme", — 
sakė prezidentas V Adamkus. 

Šalies vadovas vylėsi, kad naujos 
Įstatymo galimybės ir sėkmingas jų 
įgyvendinimas paskatins ir kitus tei
sėjus aktyviau imtis atsakomybės bei 
iniciatyvos, o teismų, kuriuose yra 
tik vienas pretendentas eiti pirminin
ko pareigas, vis mažės. 

Prezidentas pabrėžė, kad apsis
pręsdamas skirti naujus teismų va
dovus išreiškė pasitikėjimą jais ir pa
sikliovė jų patirtimi, iniciatyva ir pro
fesionalumu. 

Pasipylė investicijos iš Airijos 
Vilnius, liepos 11d. (BNS — Ai

rijos bendrovės viena po kitos skelbia 
apie investicinius planus Baltijos ša
lyse. 

„Verslo žinios" rašo, kad taip Ai
rija Baltijos šalims tarsi grąžina sko
lą, pati tapusi vienu didžiausių trau
kos centrų ekonominiams migran
tams iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos. 

Airiai yra nemažai privačiai in
vestavę j nekilnojamąjį turtą Vilniaus 
centre, taip pat ir Rygoje bei Taline. 
Nupi rk tus būstus jie šiuolaikiškai 
įrengia ir nuomoja taip laimėdami du 
kar tus — dėl tebeaugančių būsto kai
nų bei nuompinigių. 

Analogiškai elgiasi ir į žemės 
sklypą Talino pašonėje investavęs Ai
rijos verslininkas John Riordan. Jo 
vadovaujama Airijos verslo plėtros 
grupė „Keltie Developments Group" 
pranešė birželi Baltijos šalyse nu
pirkusi didžiausią žemės sklypą, kokį 

iki šiol yra įsigijusi bet kuri Airijos 
įmonė. Airiai už prie Talino besišlie
jantį sklypą Mugos uoste sumokėjo 
20 mln. eurų ir tvirtina, kad iškilus 
projektui „Nordshore Corporate 
Park" šis sklypas bus vertas jau 400 
mln. eurų. 

Didžiausias Airijos bankas „Al-
lied Irish Banks" birželio pabaigoje 
taip pat pranešė už 40 mln. eurų per
kąs Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje 
veikiančią būsto paskolų įmonę „Am-
Credit". 

Didžiausiu Airijos verslininkų 
projektu Lietuvoje laikoma „Duke 
House Asset Managers" investicija į 
buvusį Vilniaus savivaldybės pastatą, 
už kurį sumokėta per 45 mln. litų, o 
bendrosios investicijos siekia 120 
mln. litų. Balandį jame duris atvėręs 
prekybos centras „Gedimino 9" į Lie
tuvą atvedė naujų pasaulinio lygio 
prekės ženklų. 

Vilnius, liepos 11 d. (Balsas.lt) 
— Rusijos prezidentas Vladimir Pu
tin Maskvoje liepos 5 d. priėmė Vo
kietijos Bavarijos žemės vadovą ir 
Krikščionių socialinės unijos (CSU) 
vadovą - Edmund Stoiber. CSU yra 
bavarietiškas Krikščionių demokratų 
unijos (CDU) sparnas. Susitikimo 
metu Stoiber parėmė Rusijos siekius 
torpeduoti JAV siūlomą priešrake
tinės gynybos sistemą ir pasiūlė savo 
parankę pakeliui į „bendrą" NATO-
Rusijos sistemą. 

Kaip CDU/CSU kandidatas į 
kanclerius 2002 rinkimuose, Stoiber 
nedideliu atotrūkiu pralaimėjo social
demokratui Gerhard Schroeder, ku
ris, spjovęs į partnerišką solidarumą, 
susikūrė „specialius santykius" su 
Kremliumi. Nelauktai pasirodė, jog 
Stoiber ketina sekti jo pėdomis. 

Grįždamas iš susitikimo su Puti
nu, Stoiber pareiškė žurnalistams, 
jog įmanomi tik du priešraketinės gy
nybos Europai variantai - Amerikos 
ir Rusijos, o jis remias tik pastarąjį. 
Jis netgi atmeta JAV siūlomą kom
promisą - derinti abu planus. 

Stoiber paprieštaravo planams 
dislokuoti priešraketinės gynybos pa
jėgas Lenkijoje ir Čekijoje, tvirtinda
mas, jog jos neapgins visos Europos, 
pakenks JAV ir Rusijos santykiams ir 
esą Rusijai tai visiškai nepriimtina. 
Jis, regis, net nepasidomėjo JAV Len
kijos ir Čekijos vyriausybių pozicija, 
prieš iškoneveikdamas jų projektą. 

Stoiber parėmė Putin pasiūlymą, 
pastarojo pateiktą G-8 viršūnių susi
tikimo metu Heiligendamm, kurį 
Kremliaus šeimininkas susitikimo su 
Stoiber proga dar papildė. Priešrake
tinės gynybos sistema, pagal šį planą, 
būtų dislokuota Azerbaidžane ir būtų 
pavaldi jungtinei NATO ir Rusijos va
dovybei. Sistema naudotų rusų bazė
je Azerbaidžane (Gabaloje) esantį ra
darą ir naujos konstrukcijos radarą, 
kuris būtų sukonstruotas Rusijos pie
tuose. Informacija valdoma bendrai 
per Briuselį ir Maskvą. Organizaci
niai klausimai būtų aptarti NATO-
Rusijos taryboje, dalyvaujant JAV, 
NATO ir Rusijai - toks siūlomas „tre
čiasis kelias" (nors JAV yra visateisė 
NATO narė). 

Tokia įvykių raida reikštų tota
linę Rusijos ir NATO kooperaciją. 
Vienas iš tokio susitarimo tikslų yra 
siekis žūtbūt eliminuoti iš projekto 
buvusias Varšuvos pakto nares Rytų 
Europoje. 

„Vokietijos, jos vyriausybės pozi
cija, bent jau mano (Bavarijos) parti
jos pozicija yra aiški: mes pritariame 
antrajam pasiūlymui",— sakė Stoi
ber. Tačiau nėra žinoma, kad Stoiber 
būtų įgaliotas perduoti Vokietijos vy
riausybės ar net CSU nuomonę šiuo 
klausimu, o Bavarijos partija nėra 
įgaliota vykdyti atskirą užsienio poli
tiką. 

Salia priešraketinės gynybos 
klausimo, Stoiber pasisakė ir apie 
Rusijos ir Europos sąjungos laisvos 
prekybos zoną, kurią siūlė kurti pa
liekant nuošalyje Ukrainą, nors pas
taroji siekia tapti ES nare. 

Tiesa, truputį nusižengdamas 
„šrioderiškai" tradicijai, Vokietijos 
politikas pastebėjo, jog Putin derėtų 
stiprinti parlamentą ir skatinti politi
nį pliuralizmą. Buvęs kancleris ne
leisdavo sau panašių „išsišokimų". 
Jis Putin buvo paskelbęs „nepriekaiš
tingu demokratu". Kol kas nežinoma 
ir privačių interesų, kurie įtakotų 
Stoiber draugiškumą Rusijai, kaip 
buvo Schroeder atveju, tačiau ir pats 
Schroeder nepasakytų geriau, nei Ba
varijos politikas, vizito metu pareiš
kęs, jog Rusija yra strateginė Vokier 
tijos partnerė. 

Stoiber pažadėjo informuoti kan-
clerę Angelą Merkei apie diskusijas 
su Putin ir tvirtino toliau aktyviai 
dirbsiąs ties šiomis temomis. Regis, 
Stoiber siekia užsitikrinti sau tarp
taut inio tarpininko statusą, nes 
2007-ųjų rugsėjį po 14 metų vadova
vimo jis turės atsistatydinti iš parei
gų. Sis „raišos anties" statusas daro 
Putin meilikavimus dar įtaigesniais. 

Putin, atrodo, ketina pasinaudoti 
visomis šiomis trintimis, taip pat ir 
pasistumdymais su Jaunesniaisiais" 
valdančiosios koalicijos partneriais -
socialdemokratais, kurie pasibaigus 
Schroeder erai, išsaugojo savo didelę 
įtaką užsienio politikai. Regis, Putin 
siekia dešiniųjų kadencijai „nusilip-
dyti" jam simpatizuojantį klausytoją. 

Vyriausybės metai buvo sėkmingi 

* „Giro d'Italia" dviratinin
kių lenktynių Italijoje ketvirta
j a m e e tape t ik 99-a finišavo, ta
č iau pirmaujančią poziciją bendro
joje įskaitoje išsaugojo ,,Equipe 
Nurnberger Versicherung" koman
dos narė Edita Pučinskaitė. Lenk
tynių nugalėtojos titulą ginanti Lie
tuvos dviratininkė antradienį 129 
km distancijoje finišavo kartu su pa
grindine grupe — po 3 valandų bei 4 
minučių. Diana Žiliūtė (,,Safi — Pas
ta Žara Manhattan") ketvirtajame 
etape užėmė šešioliktąją vi&tą. 

* Trečią pergalę iš e i lės šešių 
komandų Europos jaunučių (iki 
15 metų) B d iv iz iono beisbolo 
p irmenybėse Italijoje iškovojo Lie

tuvos rinktinė, trečiadienį 19:0 su
triuškinusi San Marino bendra
amžius. Po šios pergalės Lietuvos 
komanda tapo šešių komandų turny
ro, kuriame kovojama dėl vienintelio 
kelialapio į A divizioną, lydere. Ket
virtadienį lietuvių varžove bus Di
džiosios Britanijos komanda, kuri 
šiame turnyre 0:10 pralaimėjo Italijai 
bei 7:8 turėjo pripažinti San Marino 
beisbolininkų pranašumą. 

* Europos merginų jaunių 
(iki 18 metų) žolės riedulio čem
pionato Škotijoje A grupės le
miamas rungtynes Lietuvos rinkti
nė trečiadienį su Begijos komanda 
baigė lygiosiomis 2:2 (1:0) bei ne
pateko į pusfinali. 

Atkelta iš 1 psl. 
situacija būtų buvusi kur kas pa
prastesnė. 

Tuo tarpu politologas A. Luko-
šaitis kur kas kritiškiau vertina koa
licinės Vyriausybės pasiekimus, bet 
sveikina ją sulaukus pirmojo gimta
dienio, kurio, kaip pats teigia, nesiti
kėjo sulaukti. 

A. Lukošaitis įžvelgia kelias 
problemas, susijusias ne tiek su 
konkrečiais šio Vyriausybės sprendi
mais, kiek bendresniu mažumos ka
bineto veikimo principu. 

„Pirmiausia aš manau, kad tokia 
situacija, kai mažumos Vyriausybę 
remia formaliai opozicijai priklausan-

I ti partija (Tėvynės sąjunga — red.) 
neigiamai įtakoja demokratiją apskri
tai, nes neturime natūralios ir kritiš
kos opozicijos. Dėl to atsiranda dau
gybė problemų dėl Vyriausybės kon
trolės, ministrų elgesio", — aiškino 
A. Lukošaitis. 

Be to, jo teigimu, esant mažumos 
Vyriausybei įstatymų leidyba tampa 
kur kas „klampesnė", tai yra įstaty
mų projektai „įstringa svarstymo sta
dijoje". 

Taip pat, A. Lukošaičio nuomo
ne, siekis išsaugoti mažumos Vyriau

sybę suformavo tokią partinę politi
ką, kuri paskatino „politinių turistų 
bangą" — tokiu būdu esą Vyriausybė 
stiprina savo pozicijas. 

Praėjusiais metais liepos 18 d. 
Seime prisiekė ir gavo įgaliojimus 
veikti dabartinės keturioliktosios Vy
riausybės nariai. Koalicinėje centro-
kairės mažumos Vyriausybėje prem
jero ir 6 ministrų postai priklauso so
cialdemokratams, 3 — valstiečiams 
liaudininkams, 2 liberalcentristams 
ir 2 ministrų portfeliai atiteko „pilie-
tininkams". 

Pirmąją atkurtos nepriklauso
mos Lietuvos mažumos Vyriausybę 
sudarančios partijos parlamente iš vi
so turi 58 vietas, tačiau ją remia for
maliai opozicijai priklausanti Tėvy
nės sąjunga, Seime turinti 24 manda
tus. Iš viso Seime yra 141 vieta. 

Konservatoriai su socialdemok
ratais yra pasirašę susitarimą, kuriuo 
įsipareigojo remti mažumos Vyriau
sybę. 

Koalicinė Vyriausybė ir po metų 
yra beveik tos pačios sudėties — joje 
pasikeitė tik vienas ministras: so
cialdemokratą Zigmantą Balčytį fi
nansų ministro poste pakeitė Riman
tas Sadžius. 

http://Balsas.lt
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFR Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS iinių agentūrų, pranešimais) 

Lenkijos prezidentas nori, kad 
tėvas Rydzyk būtų nubaustas 

Radijo „Maryja" vadovas tėvas Tadeusz Rydzyk. 

Varšuva, liepos 11 d. (,.Reu-
ters"/BNS) — Lenkijos prezidentas 
Lech Kaczynski antradienį paragino 
Katalikų Bažnyčią imtis veiksmų 
prieš įtakingą dvasininką, kuris j j pa
vadino melagiu, žmoną — ragana. 

Pirmadieni „Wprost" internete 
paskelbė skandalingas tėvo Tadeusz 
Rydzyk paskaitos katalikiškoje kole
gijoje įrašo ištraukas, kuriose jis stu
dentams kalba apie savo pasipikti
nimą tuo, kad prezidentas ir jo brolis 
dvynys, premjeras, atsisako patvir
tinti parlamento planą sugriežtinti 
įstatymą dėl abortų. 

„Kalbėjausi su juo (prezidentu) 
prieš rinkimus, ir jis man melavo", — 
įraše girdisi T. Rydzyk, kalbančio su 
Toninės visuomeninės ir žiniasklai-
dos kul tūros aukštosios mokyklos 
studentais, balsas. 

Pasak L. Kaczynski, įžeidimai 
Lenkijos vadovams yra vyriausybės ir 
Bažnyčios santykių klausimas ir turi 
turėti pasekmių. 

„Jei tėvo Rydzyk pastabos yra 
autentiškos, tai bus jau trečias kar
tas, kai jis įžeidžia valstybės vadovą", 
— pykdamas sakė L. Kaczynski. 

Minėtame įraše T. Rydzyk užsi
puola ir prezidento žmoną Maria, 
teigdamas, kad jos pritarimas ribo
toms teisėms į abortus prilygsta euta
nazijos rėmimui: „Pirmoji ponia su ta 
eutanazija ... Tu, ragana, leisiu tau 

tai gauti. Jei nori žudyti žmones, pir
ma sau taip pasidaryk". 

„Wprost" nurodo, kad šių įrašų 
autentiškumas jokių abejonių neke
lia. Valdančiosios partijos „Įstatymas 
ir teisingumas" pareigūnai sakė, kad 
palauks prokurorų tyrimo rezultatų. 
Ordinas, kuriam priklauso T. Rydzyk, 
pradėjo savo tyrimą. 

„Tai rimta problema, kurios Re-
demptoristų ordinui reikia imtis", — 
sakė prezidentas, kuris yra šalies 
ministro pirmininko Jaroslaw Ka
czynski brolis dvynys. 

T. Rydzyk neneigė, kad sakė to
kius dalykus, bet per savo įtakingą 
radijo stoti „Maryja" pareiškė, kad jie 
buvo pernelyg išpūsti. 

T. Rydzyk prezidento žmoną už
sipuola nebe pirmą kartą. Kovo 8-ąją, 
kai minima Tarptautinė moters die
na, M. Kaczynska surengė priėmimą, 
kurio metu parėmė prašymą nekeisti 
dabartinės konstitucijos nuostatos 
dėl užsimezgusios gyvybės išsaugoji
mo, kuri ir taip yra viena griežčiausių 
Europoje. 

Tas prašymas sukėlė didelį tėvo 
T. Rydzyk nepasitenkinimą — susi
tikimą Prezidentūroje jis pavadino 
„srutų surinktuvu". J is taip pat už
sipuolė L. Kaczynski, kai šis parėmė 
Bažnyčios sprendimą Varšuvos arki
vyskupu neskirti radijui „Maryja" ar
timo dvasininko. 

Sprogdintojai nuteisti kalėti iki gyvos galvos 
Atkelta iš 1 psl. 
Londone susprogdinti keturias kupri
nėse paslėptas bombas. 

Si sprogimų serija būtų nugriau-
dėjusi praėjus vos dviem savaitėms 
nuo tų pačių metų liepos 7-ąją su
rengtų mirtininkų išpuolių, per ku
riuos trijuose Londono metropoliteno 
traukiniuose ir viename autobuse žu
vo 56 žmonės, tarp jų ir patys sprog
dintojai. 

Karūnos teismo Pietryčių Londo
ne teisėjas sakė, kad ir liepos 7-osios, 
ir liepos 21-osios atakas surengė te
roristinės „kuopelės", kontroliuoja
mos „ai Qaeda" tinklo. 

Bausmės buvo paskelbtos netru
kus po to, kai prokurorai patvirtino, 
kad dar du kaltinamieji bus teisiami 
iš naujo — antradienį prisiekusieji 
nesusitarė, koki nuosprendį jiems pa
skelbti. 

29 metų S. Ibrahim teisme prisi
pažino, kad buvo kuopelės vadovas, 
bet tvirtino naudojęs nepavojingą 
įtaisą, kuriuo tik siekė išreikšti pro
testą prieš musulmonų kančias, ypač 
Irake. Kiti nuteistieji taip pat teigė, 
kad sprogstamieji įtaisai buvo nepa
vojingi. 

Londono kovos su terorizmu pa
dalinio vadovas Peter Clarke džiau
gėsi, kad prisiekusieji atmetė „absur
diškas" melagystes, kuriomis kaltina
mieji mėgino išsisukti nuo teisingu
mo. 

„Sie vyrai yra įsitikinę teroristai, 
kurie daugiau nekelia grėsmės vi
suomenei. Tačiau pastarojo meto įvy
kiai parodė, kad terorizmo grėsmė 
šiuo momentu tebėra reali", — sakė 
P Clarke antradienį, galvoje turėda
mas sužlugdytas atakas Londone ir 
Glasgovv. 

EUROPA 

SOFIJA 
Bulgarijos prezidentas Georg 

Pervanov trečiadienį paragino Libiją 
skubiai rasti sprendimą ir paleisti 
penkias bulgarų medicinos seseris 
bei gydytoją palestinietį, kurių mir
ties nuosprendžiai dėl vaikų užkrėti
mo ŽrV buvo palikti galioti. „Deja, 
teismo šiandienos sprendimas nėra 
netikėtas. Tikėjomės, kad mirties 
nuosprendžiai bus patvirtinti, — sa
kė G. Pervanov. — Tikimės ir reika
laujame skubaus Libijos Aukštosios 
teismų tarybos sprendimo, kad ši by
la būtų pagaliau baigta". Dabar byla 
turėtų būti perduota vyriausybės 
kontroliuojamai Aukštajai teismų ta
rybai, kuri turi galią sušvelninti 
bausmę ar net išvis atleisti medikus 
nuo bausmės. 

LONDONAS 
Didžioji Britanija trečiadienį pa

smerkė antrojo pagal svarbą ,,al 
Qaeda" vadovo Ayman al-Zawahiri 
grasinimą dėl sprendimo suteikti ri
terio titulą rašytojui Salman Rush-
die. „Nėra pateisinimo tokiems grasi
nimams ar smurto aktams", — teigė 
Užsienio reikalų ministerijos atsto
vas spaudai, pakartodamas ministro 
pirmininko Gordon Brown žodžius, 
kad Britanija „neleis teroristams pa
kirsti britų gyvenimo būdo". Pats G. 
Brown BBC radijui sakė: „Netole
ruosime ekstremistų grasinimų", ta
čiau konkrečiai naujausio „ai Qaeda" 
perspėjimo nepaminėjo. 

BERLYNAS 
Irake išlaisvinta nuo vasario pra

džios įkaite laikyta vokietė, pranešė 
Vokietijos užsienio reikalų ministras 
Frank-Walter Steinmeier. „Hanne-
lore Krause išmėginimai po 155 die
nų baigėsi. Jaučiame palengvėjimą ir 
džiaugiamės kartu su šeima", — Ber
lyne sakė F.-W. Steinmeier. Pasak jo, 
H. Krause sūnus Sinan, kuris kartu 
su motina Bagdade buvo pagrobtas 
vasario 6 dieną, vis dar yra pagrobėjų 
rankose. Irako islamistų kovotojų 
grupuotė „Kataeb Siham ai Haq" ko
vo mėnesį pagrasino nužudyti ir mo

tiną, ir sūnų, jei Vokietija neišves sa
vo pajėgų iš Afganistano. 

VARŠUVA 
Lenkijos Jastšembo Zdrujaus 

mieste esančioje kasykloje „Jas-Mos" 
žuvo 40 metų angliakasys, kuris yra 
jau devintoji šiais metais auka šalies 
anglių šachtose ir 13-oji — visame 
Lenkijos kalnakasybos sektoriuje. 
Kaip pranešė naujienų agentūra PAP, 
nelaimė įvyko ankstų trečiadienio ry
tą 400 metrų po žeme. Prie anglių 
konvejerio dirbusį vyriškį mirtinai 
sužalojo atskilęs anglių luitas. Ban
dymai atgaivinti šachtininką buvo 
nesėkmingi. Jau sudaryta speciali 
komisija, kuri tiria nelaimės prie
žastis. Neatmetama galimybė, jog 
buvo pažeisti saugumo reikalavimai. 

JAV 

WASHINGTON, DC 
JAV teritorinio saugumo sekre

torius Michael Chertoff interviu, ku
ris paskelbtas trečiadienį, įspėjo, kad 
vasaros mėnesiais Jungtinėms Valsti
joms gresia didesnis atakų pavojus. 
„Manau, prasideda padidėjusio pavo
jaus vasaros laikotarpis", — sakė M. 
Chertoff laikraščiui „Chicago Tribū
ne". „Girdėjome kur kas daugiau 'ai 
Qaeda' viešų pareiškimų. Yra daug 
priežasčių daryti įvairias prielaidas, 
tačiau aš galvoju, kad jie ramiau jau
čiasi ir jų lūkesčiai auga", — sakė jis 
interviu. M. Chertoff, kalbėdamas 
apie tinklą „ai Qaeda", sakė, kad 
„ankstesnėmis vasaromis buvo iš
puolių prieš Vakarus, kurie leidžia 
manyti, kad vasara jiems atrodo pa
lankus metas". 

r^^Mim m ^m &^m 

ISLAMABADAS 
Trečiadienį ryte, praėjus daugiau 

nei parai po mečetės Islamabade 
šturmo, Pakistano saugumo pajėgos 
operacija jos komplekse, kuriame įsi
tvirtinę kovotojai, eina į pabaigą, 
pranešė kariškiai. Vyriausiasis ka
riuomenės atstovas spaudai, genero
las majoras Waheed Arshad sakė, kad 
kariai toliau tikrina komplekso gyve
namąsias patalpas, kuriose buvo įsi
kūręs antradienį nušautas maišti
ninkų vadovas mula Abdul Rashid 
Ghazi. A. Waheed sakė, kad per ope
raciją žuvo mažiausiai 53 kovotojai. 
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GRAND RAPIDS, M i 

LB apylinkės metinis 
susirinkimas 

Atkelta iš 2 psl. 
Gruodžio mėnesį parapijos salėje 

buvo suorganizuotas smagus kalėdi
nis pobūvis, jame dalyvavo trys 
amerikiečių šeimos su jų neseniai 
įvaikintais penkiais vaikučiais iš 
Lietuvos. 

Sausio pradžioje per JAV prezi
dento Gerald R. Ford laidotuves 
Grand Rapids mieste apylinkės atsto
vai dalyvavo laidotuvėse ir apylinkės 
bei apygardos vardu pasirašė" užuo
jautų knygoje. Kovo 11 d. buvo iškil
mingai paminėtos Lietuvos neprik
lausomybės šventės - Vasario 16-oji ir 
Kovo 11-oji. Ta proga iš Detroit buvo 
atvykę PLB Seimo ir JAV LB tarybos 

-nariai, LB Michigan apygardos pir
mininkė Liuda Rugienienė (ji buvo 
šios šventės kalbėtoja) ir LB Detroito 
apylinkės pirmininkas Algis Rugie
nius. Gegužės 27 d. daugelis apylin
kės narių gražiai atšventė ilgamečių 
narių Onutės ir Jono Trešku 50-ties 
vedybinio gyvenimo jubiliejų jų sody
boje, kurį suruošė dukros Liucija ir 
Teresė, sūnūs Jonas ir Petras. Gegu
žės mėnesį į Grand Rapids gyventi 
atvyko Darius ir Sandra Cerkai su 5-
rių metukų Ineta. Jie dalyvavo šiame 
susirinkime. 

raštinę Čikagoje. Lietuviškų Mišių 
vadovas Jonas Treška Jr. trumpai 
paminėjo apie lietuviškas Mišias. 
Kontrolės komisijos aktą perskaitė 
Vytautas Kamantas, pranešdamas, 
kad visos pateiktos apyskaitos teisin
gos. Daugelis pranešimų buvo pateik
ti raštu ir išdalinti susirinkusiems. 

Išrinkti nauji valdybos 
nariai 

Po kelių trumpų klausimų ir 
paaiškinimų visi pranešimai buvo 
patvirtinti, padėkota valdybai bei ko
mitetams. Toliau buvo renkama pusė 
apylinkės valdybos narių dvejų metų 
kadencijai. Išrinkti: Rimas Butke
vičius, Darius Cerka ir Gražina Ka-
mantienė. Likusią vienerių metų ka
denciją toliau tęsia Sigilė Conway 
Jonas Treška Jr. ir Juozas Ugianskis. 
Į kontrolės komisiją išrinkti Gražina 
Dainelienė, dr. Simona Jonaitytė-
Acuna ir Vytautas Kamantas. 

Apylinkės BALFo komitete pasi
liko dr. Benius Kušlikis ir Sofija 
Lastienė, lietuviškų Mišių vadovu 
Jonas Treška Jr., Vasario 16-osios 
gimnazijos būrelio vadove ir Lietuvių 
fondo įgaliotine - Gražina Kaman-

LB Grand Rapids apylinkės metiniame susirinkime iš kairės: Gražina Daine
lienė, Juozas Ugianskis, Adolfas Skrebutėnas, dr. Benius Kušlikis, Danutė 
Žilienienė, Marija Kušlikienė. 

Aptartas iždas 

Apylinkės iždininkas Jonas Treš
ka Jr. pranešė, kad apylinkės iždas 
per metus turėjo 718 dol. pajamų, 
819 dol. išlaidų, bet banke dar liko 
1,131 dol. Apylinkės BALFo komite
tas (dr. Benius Kušlikis ir Sofija 
Lastienė) pranešė, kad jie surinko 
520 dol. šalpai. Visus pinigus per
siuntė centrui į Čikagą. Vasario 16-
osios gimnazijos rėmėjų būrelio va
dovė Gražina Kamantienė gavo 135 
dol. iš būrelio narių, jie persiųsti gim
nazijai. BALFo komitetas ir Vasario 
16-osios gimnazijos būrelis veikia ir 
aukas kas metai renka jau 57-ti metai 
(nuo 1951 m.). 

Lietuvių fondo įgaliotinė Gražina 
Kamantienė pranešė, kad kiekvienais 
metais kartu su vyru Vytautu (LF 
tarybos nariu) dalyvauja metiniuose 
LF narių suvažiavimuose, trumpai 
papasakojo savo įspūdžius bei LF 
planus, girdėtus paskutiniame suva
žiavime. Apylinkės LF nariai per ją 
arba tiesiog siunčia savo aukas į LF 

tienė. Susirinkimas nutarė paremti 
PLB valdybos ir JAV LB Krašto val
dybos darbus ir įpareigojo valdybos 
iždininką pasiųsti aukas kartu su so
lidarumo įnašais. 

Aktyvus bendruomenės 
nariai 

Mažos Grand Rapids LB apylin
kės nariai aktyviai dalyvauja ben
druomeninėje veikloje ir už apylinkės 
ribų. Į pensiją išėjęs buvęs gimnazijos 
mokytojas Vytautas Jonaitis kas me
tai veda lietuvių kalbos pamokas 
angliškai kalbantiesiems, kurie susi
renka Dainavos stovykloje vykstan
čiuose JAV LB Švietimo tarybos kur
suose. Jis jau antrą kadenciją yra 
JAV LB Tarybos narys ir LB Michi
gan apygardos valdybos vicepir
mininkas. Grand Rapids mieste gyve
na ir daug metų dirba trys PLB 
Fondo direktoriai ir valdybos nariai: 
Vytautas Kamantas, Juozas Lukas, 
Jonas Treška Jr. bei jų talkininkai. 
Jie rengia vajus, telkia lėšas dau-
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Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių katalikų misijos atstovės Grasilda 
Reinytė-Petkuvienė ir ses. Laimutė birželio 19-21 d. dalyvavo religinių 
programų konferencijoje Grand Rapids ir ta proga aplankė lietuvių Šv. 
Petro ir Povilo parapiją, bažnyčią ir kapines, kuriose Lietuvos krikšto 
jubiliejaus proga yra dailininko Jurgio Daugvilos sukurtas ir pastatytas 
lietuviškas kryžius. Tose lietuviškose kapinėse yra apie du tūkstančiai 
lietuvių kapų. 

geliui lietuviškų projektų. 

Atsisve ikinta s u Skrebutėnais 

Susirinkimas pri tarė pasiūlymui 
rugpjūčio mėnesio pabaigoje suruošti 
apylinkės gegužinę ir padėkojo 
Dovydui ir Gražinai Daineliams už 
pakvietimą į jų gražią sodybą prie 
Grand upės. Buvo atsisveikinta su 
Adolfu ir Jadvyga Skrebutėnais, ru
denį išvykstančiais nuolatiniam gy
venimui į Lenkiją, padėkota už jų 

bendruomeninį darbą (Adolfas buvo 
Kontrolės komisijos pirmininkas). 
Adolfas Skrebutėnas buvo vienas iš 
pirmųjų lietuvių, kurio tėvai ir šeima 
dar 1939 metais buvo ištremti į 
Sibirą iš lietuvių etninių žemių, So
vietams okupavus Lenkijos dalį. 

Susirinkimo pabaigoje pasveikin
ti visi apylinkės Jonai, ypač susirin
kime dalyvavę du Jonai: tėvas ir 
sūnus Treškos. Vėliau visi vaišinosi. 

J. M. 

J Onutės ir Jono Trešku 50-ties metų jubiliejų jų sodyboje gegužės 27 d. 
susirinko daugelis Grand Rapids lietuvių. 

Pasidalinkite su „Draugo" skaitytojais Dusu bendruomenės, 
parapijos, artimųjų, draugu rato ir šeimos naujienomis. 

Informuokite mus apie renginius ir kitus įvykius. 
Rašykite j redakcijg adresu: 

4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 
arba į redakcijos ei. paštq: 
redakcija@draugas.org 

mailto:redakcija@draugas.org
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PUTNAM, CT 

PAVASARIO KONCERTAI PUTNAM 
VIENUOLYNE 

A L D O N A PRAPUOLENYTE 

Balandžio mėnesį Putnam sese
lių rėmėjų valdyba kartu su seselėmis 
„Neringos" stovyklai (M. N. Pr. seserų 
vienuolijos globojamai) pastiprinti 
suorganizavo muzikuojančio jaunimo 
buvusių ir būsimų stovyklautojų — 
pasirodymą ir po to turtingas vaišes. 
„Koncertas vajus", taip šis renginys 
buvo vadinamas nuo 2001 metų, kai 
pradėtas ruošti, praėjo gana sėkmin
gai. Kartais norisi paklausti, kas 
sutraukia visus svečius?! Muzika? 
Vaišės? Pabendravimas? Negausiam 
Putnam lietuviškam telkiniui susi
tikimų su toliau gyvenančiais drau
gais ir mielais pažįstamais labai trūk
sta, todėl toks renginys šiltoje seselių 
aplinkoje yra laukiamas. Be to, aukš
to lygio muzikinė programa patrau
kia ir pritraukia r imtus muzikos 
mylėtojus, papildo svečių gausą. O 
tokių koncertų septynerių metų 
laikotarpiu buvo ne vienas. 

Gegužės mėnesi Matulaičio slau
gos namų gyventojus, daugiausia 
aštuoniasdešimties ar devyniasde
šimties metų motinas, močiutes bei 
tėvelius, pradžiugino Amerikoje lie
tuviškus telkinius lankęs daininin
kas iš Lietuvos Vytautas Babravičius. 
Jo sukurtų dainų melodijos ir žodžiai 

patiko klausytojams. Nuskraidino 
juos į tėviškes, jų namus... Slinko 
linksmi ir liūdni prisiminimai, klau
santis armonikėlės, gitaros muzikos, 
taip lyg jam pačiam dainuojant. J is 
puikiai groja ir armonikėle, ir gitara. 
Klausytojams tai buvo smagi nau
jiena, nes jie dažniausiai girdi pia
niną... 

Amerikiečiams buvo staigmena 
klausytis jo dainuojančio angliškai. 
Tos dainos ir trumpi angliški įvadai į 
lietuviškas dainas sujungė lietuvius 
ir amerikiečius. 

Motinos dienos proga daininin
kas padovanojo šią valandėlę Matu
laičio namų gyventojams be jokio 
atlygio. Ji praėjo nuoširdžia, šeimy
niška nuotaika, už tai klausytojai 
buvo labai dėkingi. Išskirtinio dėme
sio sulaukė Maironio „Lietuva bran
gi" ir po to susipažinimas su Ma
tulaičio namuose gyvenančia poete 
(Čikagai labai gerai žinoma) Danute 
Augiene, mūsų dainininko didžiai 
gerbiamo ir mylimo dainiaus, poeto 
Maironio seserėčia. 

Valandėlę vedė ir svečiui solistui 
nuoširdžiai padėkojo lietuviškų pro
gramų vadovė Aldona Prapuolenytė, 
neužmiršdama ir Algio Navikausko, 
kuris atvežė Vytautą Babravičių. 

Groja ir dainuoja Vytautas Babravičius. 

SKELBIMAI 

PARDUODA PASLAUGOS 

SUNNY HILLS, FL 
PARDUODAMI NAMAI: 

• 2 namai ant Boat ežero kran
to. 2 mieg. ir 2 vonios, valgomasis, ve
randa, garažas. $145,000 ir $149,000. 

Q 3 mieg. 2 vonios. Be garažo, 
tik su vieta automobiliui $130,000. 

• Naujas, 2006 m. statybos: 4 
mieg. 2 vonios 1500 kv. Dedu, gra
nito virtuvė, didysis miegamasis su 
„jacuzzi", valgomasis. Kaina suma
žinta nuo $235,000 iki $225,000. 

Q Naujas namas: 3 mieg. 2 vo
nios, 2 automobiliu garažas, 5 1/2 
acres, daug įvairių vaismedžiu, didy
sis miegamasis su ,,|acuzzi", vonia ir 
dušu. $275,000. 

Bluewater Properties LLC, 

tel. 850-773-3333, Genė. 

^ r » STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBES DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th St, 

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

NEKILNOJAMASIS TURTAS 
cocouucu. 

Rt.SIOfNTIAL 
RFOKHUGV 

Skelbimų skyriaus 
teL 1-773-585-9500 

VIDA M. 
SAKEVICIUS 

Real Estate Consu l tan t 

Nekilnojamojo turto 
pirkimas, pardauimas 

708 889 2148 

Stuburo ir skausmo ligosi Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERR1DAUAS 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). NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chkago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 

EDMUNDAS VJŽ1NAS, M.D., 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave St 5 Ir 6 

Chlcago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

S.C. 

D R . J O V I T A K E R E L I S 
D A N T Ų GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL 
Tel. (708)598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

Akių ligos 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba ietuviškal 
4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashlngton, Sulte 2401, 

Chlcago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

I 
L 
Margumynai 

Nardytojas susikovė su didžiuliu vėžiu 
Patyręs nardytojas neseniai buvo 

priverstas „eiti imtynių" su 35.43 
colių ilgio vėžiu, po to, kai pastarasis 
jį užpuolė, praneša BBC. 

Didžiosios Britanijos gyventojas 
Chris Hovard nardė, kuomet daugiau 
nei 11 svarų sveriantis padaras at-
skuodė jo link. 

51-erių metų vyriškis, nardantis 
jau 34 metus, sakė niekada nematęs 
tokio dydžio vėžiagyvio. Jis sugavo 
vėžį su tinklu ir, pavadinęs jį „Lem-
my" pagal roko grupės „Motorhead" 

vokalistą, atidavė VVeymouth jūros 
gyvūnijos parkui. 

„Nardžiau ir pastebėjau seną 
boilerį, kuris senosiomis dienomis 
galėjo būt i naudojamas „Northe" 
forte, o vėliau buvo išmestas į jūrą. 
Apiplaukiau jį, o tuomet į mano pusę 
puolė žnyplėmis karpantis vėžys", -
įspūdžiais dalinosi C. Hovard. „Vos 
galėjau savo ranka apimti jo kiauto 
galą. Norint ant jo joti reikėtų 
balno", - pasakojo nardytojas. 

Pagal Alfa.lt 

Leonardo da Vinci grafika 
bus prieinama internete 

Netrukus internete bus paskelb
ta tūkstančiai dailininko ir mok
slininko Leonardo da Vinci piešinių ir 
brėžinių. Europos Sąjunga finansuo
ja kuriamą interneto puslapį „Leo
nardo Digitale", kuriame visiems bus 
prieinami grafiniai didžiojo dailinin
ko kūriniai, pranešė laikraštis „Te-
legraph". 

Iki šiol daugelį da Vinci piešinių 
ir išradimų iliustracijų galėjo pa
matyti tik specialistai, galintys pa
tekti į archyvus. Tačiau Nacionalinis 
Leonardo muziejus dailininko gimta
jame Vinčio mieste Italijoje pažadėjo 
parengti ir nuskenuoti apie 12 tūks
tančių puslapių jo darbų ir sukurti 
skaitmeninį archyvą. Šiuo metu pub
likavimui internete parengta beveik 
ketvirtadalis dokumentų. „Mes dar 
tik kelio pradžioje, tačiau viliamės 
sur inkt i ir pristatyti daugybę jo 
piešinių", - sako Leonardo bib
liotekos direktorius Roman Nanni. 

Da Vinci piešiniai ir brėžiniai 
liudija apie didžiulį dailininko talen
tų ir interesų akiratį, aprėpiantį 
geometriją, astronomiją, botaniką, 
zoologiją, karybos meną ir paukščių 
skrydžio techniką. 

Šifruodami Leonardo rankraš
čius, mokslininkai susiduria su kele
tu sunkumų. Pirmiausia, visi daili
ninko tekstai parašyti veidrodinio 
atspindžio būdu. Tyrėjai tai aiškina 
tuo, kad da Vinčis buvęs kairiarankis, 
tačiau rašydamas žąsies plunksna jis 
stengėsi neištepti rašalu teksto, todėl 

rašė priešinga kryptimi. Be to, tyrinė
tojus blaško ir tai, kad daugelis įvai
raus turinio dokumentų yra sumai
šyti: techninės instrukcijos dažnai 
saugomos kartu su pirkinių sąrašais. 

Dauguma dailininko Leonardo 
dar Vinci grafinių darbų saugoma 
dešimtyse Europos rinkinių. Didelė 
dalis po da Vinci mirties 1519 metais 
išsaugota Italijoje, tačiau vėliau ar
chyvas vėl buvo skaidomas. Didžioji 
jo dalis XIX a. pateko į Napoleono 
rankas. Vieną iš rankraščių rinkinių, 
vadinamąjį Lester kodeksą, 1994 
metais už 30,8 mln. JAV dolerių nu
pirko Bill Gatės, korporacijos „Micro
soft" įsteigėjas. Sis rinkinys tapo 
pačia brangiausia pasaulyje knyga. 

Artimiausiu metu da Vinci ar
chyvas internete pasirodys italų kal
ba, o angliškai jo laukiama dar po 
dviejų mėnesių. 

Pagal ELTA 

http://www.illinoispain.com
http://Alfa.lt
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„Liks tik eilėraščiai. Tik baltas popieriaus lapas" 
L A I M A APANAVICIENE 

Vidurvasaris. Liepų žydėjimas, 
svaigus vasaros karštis. Tokią vidur
vasario dieną lygiai prieš 70 metų 
gimė poetė Judita Vaičiūnaitė (1937-
07-12 - 2001-02-11) - m a n o giliu įsi
tikinimu kartu su Salomėja Nerimi ir 
Janina Degutyte - lietuviškos mote
riškosios poezijos perlas. Deja... Jau 
šešeri metai, kai Judita neberašo... O 
gal ji siunčia savo eiles iš Aukštybių? 

Šiandien, jos gimtadienio proga, 
noriu t rumpam skaitytojams primin
ti apie ją, o pati pasidžiaugti likimo 
suteikta galimybe nors trumpam su
sitikti su Judita. 

„Tarp senų popierių mėtosi ir te
lefonų knyga. Pageltusi, apiplyšusi, 
prieškarinė. 'Lietuvos telefono abo
nentų sąrašas 1940 metams. Pašto 
valdybos leidinys'. Atsiverčiu pusla
pį, kur Kaunas, raidė V: Vaičiūnas, 
Viktoras, d-ras, nervų ir vidaus ligų 
gydytojas (15-18 vai.) Gedimino g-vė 
42, bt. 4, 26821. Taip, tai mano tėvo 
pavardė, tai mūsų adresas, tai mūsų 
telefono numeris. Niekada jo neuž
miršau. Nors buvau labai maža, kai 
telefoną per karą konfiskavo, lyg kur
tūs širdies dūžiai tebeaidi - 26821, -
rašo J. Vaičiūnaitė knygoje „Vaikys
tės veidrody", kurią 1996 metais iš
leido leidykla „Baltos lankos. - Štai 
tame name šviesią dar prieškario 
vasaros dieną parnešta iš ligoninės ir 
pradėjau savo gyvenimo kelionę. Gi
miau labai maža, ilgais juodais plau
kais. 'Tikra Judita', - pasakė pirmą
kart mane pamatęs tėvas, o vardą jau 
buvo išrinkęs Petras Vaičiūnas." (E 
Vaičiūnas - žinomas lietuvių poetas, 
dramaturgas - J. Vaičiūnaitės tėvo 
brolis. - L. A ) 

Mažoji Judita augo apsupta gė
rio, šilumos, meilės ir, žinoma, - me
no pasaulio. Muzika, spektaklių lan
kymas, knygų skaitymas, šeimyniniai 
literatūriniai vakarai - tokia mažo
sios Juditos ir jos vyresnės sesers vai
kystė. Tad nenuostabu, kad tiek Ju
dita, tiek jos sesuo pasuko meno pa
saulin. 

„Man sukanka trylika. Vasarą pir
mąkart pamatau jūrą, o rudenį įsi
myliu. Mirtinai. Berniukas penkioli
kos, pianistas, romantiškas, labai gra
žus, didžiulėm juodom akim, ilgom 
šešėliuotom blakstienom. Užsirašau 
jo vardą - Eugenijus - ant popieriaus 
lapelio, apipiešiu egzotiškų gėlių 
vainiku ir nešioju prie širdies. Tatui
ruotės tada nebuvo madingos. Deja, 
berniukas į mane visai nežiūrėjo. 

Kadangi jo vardas buvo Eugeni
jus, o mums dėstoma rusų literatūra 
ir dar pamatyta Čaikovskio opera, aš 
pakartojau Puškino Tatjanos veiks
mą - rašiau jam eiliuotus laiškus. Juk 
nesispausdinau, nedalyvavau moks
leivių kūrybos seminaruose, buvo 
Stalino metai." (Vaičiūnaitė, Judita. 
„Vaikystės veidrody". - Vilnius: Bal
tos lankos, 1996). 

Vaikystė prabėga nejučia ir atei
na laikas, kai J. Vaičiūnaitė visam lai
kui iš Kauno persikelia į Vilnių - mies
tą, kuris tampa jos didžiąja meile. 

„Baigiu mokyklą. Nusikerpu ka
sas, o paskui ilgai jas sapnuoju. 
Kaunas paliktas visam laikui. Įstoju į 
Vilniaus universitetą studijuoti litua
nistikos ir į J. Tallat-Kelpšos muzikos 
mokyklą - fortepijono. Paskaitas vis 
sunkiau suderinti, ir mokslo metų ga
le palieku muzikos mokyklą. Tokia 
saulėta pavasario diena. Pareinu na-

Judita Vaičiūnaitė 

mo, namai tušti, užsikniaubusi rau
du. Neprisimenu, kad būčiau taip ver
kusi. Išsiverkusi žinau, kad jau nieka
da nebeatsisėsiu prie pianino. Pasku
tinis nutils Rondo iš Ludwig van Beet-
hoven sonatos nr. 8, op. 13 (patetinės). 
Pirštai tebeatsimena tos dalies pir
muosius taktus. Liks tik eilėraščiai. 
Tik baltas popieriaus lapas". (Vaičiū
naitė, Judita. „Vaikystės veidrody". -
Vilnius: Baltos lankos, 1996). 

Nuo tada prasideda rimtasis 
kūrėjos kelias. 1960 m. debiutavo ei
lėraščių rinkiniu „Pavasario akvare
lės". Vėliau poetė išleido dar apie dvi
dešimt poezijos rinkinių, parašė pje
sių vaikams, vaikystės atsiminimų 
knygą „Vaikystės veidrody" (1996), 
paskelbė kritinių straipsnių ir esė. Į 
lietuvių kalbą išvertė Anos Achma-
tovos, O. Bergolc, L. Carroll, D. Mak-
simovič, A. Mickevičiaus ir kitų gar
sių autorių kūrinių. Pačios rašytojos 
kūryba išversta į anglų, norvegų, 
rusų kalbas. 

1978 metais Vaičiūnaitė tapo Po
ezijos pavasario laureate, 1986-aisiais 
apdovanota Lietuvos valstybine pre
mija už 1985 m. išleistą poezijos kny-. 
gą „Nemigos aitvaras", 1996 metais 
už eilėraščių rinkinį „Žemynos vai
nikas" — Baltijos Asamblėjos ir Vil
niaus miesto literatūrine premija 
(pirmoji lietuvių poetė, gavusi tokį 
apdovanojimą). 1997 metais apdova
nota Didžiojo Lietuvos kunigaikščio 
Gedimino ordinu. 2001 metais sausio 
6-ąją Vaičiūnaitė paskelbta tradicinės 
literatūrinės Trijų karalių premijos 
laureate. Premija skiriama už geriau
sią metų knygą. Poetė apdovanota už 
poezijos rinkinį „Debesų arka", į kurį 
sudėti 1998-2000 metais sukurti ei
lėraščiai. 

Judita Vaičiūnaitė - viena pir
mųjų lietuvių rašytojų, į literatūrą 
atėjusių ne iš kaimo, bet iš miesto. 
Miesto gatvės, architektūra, kasdie
nybės scenos buvo vienos pagrindinių 
poetinio įkvėpimo šaltinių. Vaičiū
naitė laikoma modernia miesto poete. 
Gatvės, senamiesčio kiemai ir kiti 
miesto atributai jai ne mažiau svar
būs ir jaukūs negu gamtovaizdis. 
Poetė miesto kultūrą sieja su Lie
tuvos istorijos temomis, mitologiniais 
siužetais, muzikos, dailės kūrinių 
sukeltais įspūdžiais. Poetei svarbūs ir 
vaikystės prisiminimai, gimtieji na
mai, gaubiami romantinės nuotaikos. 

Jos eilėse vienu metu išgyvena
ma praeitis ir dabartis, kuriamos vi
zijos (kokia nors istorija), kupinos 
šviesos, erdvės, laisvo ir lengvo dva

singumo. Dažname eilėraštyje suku
riama nuojauta, kad yra kažkas ne
nykstančio, jau nuo amžių buvusio. 

Jos eilėraščiai nerimuoti (pa
rašyti verlibru), dažnai primena kal
bos fragmentą, dialogą ar monologą, 
pradedami jungtuku ar daugtaškiu, 
kuriuo neretai ir baigiami. Vaičiū
naitės poezija primena trūkčiojantį, 
sujaudintą kalbėjimą. 

Ji yra parašiusi gražių eilėraščių 
apie Gediminą, Barborą Radvilaitę, apie 
Kęstutaičius, Vilniaus universitetą, 
Kernavę. Perskaitę jos kūrinius galė
tume susidaryti poetinę Lietuvos is
toriją. Jos eilėraščiuose jaučiama ir itin 
stipri praeities, istorijos gyvybės jėga. 

Nesvetima J. Vaičiūnaitei ir kas
dienybė. ,,Aš nežinau nieko gražesnio 
už kasdienybę - ji man yra pati gy
venimo poezija, o ne šventės ar kaž
kokie ypatingi plunksnos verti objek
tai. <. . .> Labai branginu ir gerbiu 
patį gyvenimą, buvimą, tegu men
kiausią, prozaiškiausią", - sako poe
tė. Jos įstabaus talento dėka papras
čiausi, kasdieniški daiktai (kavinu
kas, motinos siuvamoji mašina, bal
kone padžiauta suknelė, nudažytos 
kojinės...) tampa poezija. Poezija ir 
grožiu ji paverčia viską, prie ko pri
siliečia jos žodis. Vanduo stiklinėje, 
neplauti indai, nyki šlapdriba, eilė
raštyje dvelkia įdvasinta supančių 
daiktų prabanga, - tai žmogaus ap

linka, kurioje jis gali taip pat ryškiai 
atsiskleisti kaip ir pakylėtomis ro
mantinėmis aplinkybėmis. Pasak ra
šytojos, labiausiai už viską ji bijojusi 
mirties, praradimo, užmaršties, todėl 
jai visada kildavo noras viską išsau
goti, sustabdyti akimirką. Užtat eilė
raščiuose gausu prisiminimų, kuriuo
se didelę svarbą turi smulkmenos. 

Lankydavomės J. Vaičiūnaitės 
poezijos vakaruose, „gaudydavome" 
jos knygas, deklamuodavome jos ei
les. O pati poetė buvo išvažinėjusi 
visą Lietuvą - miestelius, kaimus. 
Visur buvo laukiama ir niekada neat
sisakydavo susitikimų su skaityto
jais. Atmenu, kokia buvo mano nuos
taba, kai aš, tuomet dar jauna moky
toja, pakviečiau poetę atvykti į mūsų 
mokykloje (po paskyrimo dirbau 
Lentvario mokykloje) ruošiamą poe
zijos vakarą. Nepasididžiavo, atvyko 
pati ir dar skaitovę Gražiną Urbo
naitę atsivežė. Atvažiavo iš Vilniaus 
traukiniu, kas irgi sukėlė nemažą nu
sistebėjimą. Vakaras buvo nuostabus. 
Po jo susirinkę Lentvario miestelio 
bibliotekoje dar ilgai kalbėjome apie 
poeziją, mokytojus, gyvenimą, kūry
bą. Na, o mūsų mokiniai, pirmą kartą 
išvydę šalia savęs poetę ir aktorę, 
žiūrėjo išplėtę akis, klausėsi skaito
mų eilių. Po daug metų tame vakare 
dalyvavęs mokinys man pasakė, kad 
nuo tos dienos jis pamilo poeziją. 

* * * 

Ateis sekmadienis' 
Ant duonos tepsim bučinius ir sviestą. 

Ir cirko afišas skaitysim padrikai. 
Ir klaidžiosim 

po margaspalvį saulėtą triukšmingą miestą 
lyg du neklaužados vaikai. 
Ir - tarsi dulkes tarp dantų - dienovidį pajutę, 
pripilsim bokalus oranžinio alaus, 
ir baro dūmuose -

toj laivo perkimštoj kajutėj 
prie broliško peties nedrįsim prisiglaust. 
Ir plauks pro šalį kupolai, kolonos, tiltai, 
už lango laikas plauks, 

ir mes užmiršime, kad jis yra... 
Ateis sekmadienis. 

Ir septyni žibintai duš į miltus. 
Spalvotais konfeti ištrykš aušra. 

J. Vaičiūnaitė „Gatvės laivas": 
Eilėraščiai. - V i l n i u s : „Vyturys", 1 9 9 1 . 

GIMTADIENIO ROŽĖ 
Pražydus prie lango 
raudonai gimtadienio kiniškai rožei, 
širdis prisipildo karštų spindulių 
ir laukinės vienatvės, 
palėpės tvankus kambarys, 
net giliausiom naktim neatvėsdamas, 
vilioja kaitros vienadieniais raudonais 
žiedais 
toj kasdienėj 
nykybėj, sausroj iš akmens 
tarp įkaitusių sostinės mūrų, 
kur skleidžiasi žiedas 
lyg kraujo dėmė prieš pusiaudienio saulę, 
kur šiemet kaip pernai, kaip užpernai 
iš nevilties vėl dusau, 
minios iškilmingų aistrų nepajutus, 
eiliuodama murmu, 
kad daužos naktiniai drugiai 
tarp apdulkusių lango stiklų, 
kad laisvė su kraujo ir turgaus kvapu, 
o tokios aš nenoriu, 
kad švinta apyaušrio valandos 
dar neliestam kalendoriuj, 
o žvilgsnis prigludusio vaiko 
toks karštas ir toks patiklus. 

J. Vaičiūnaitė ,,Pilkas šiaurės namas": 
Eilėraščiai. - V i l n i u s : Vilties spaustuvė, 1994. 
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KADA JIE TAPS MES? 
AUDRONE V. SKIUPAITE 

Jeigu nežinotum, kas jie tokie, 
pagalvotum, kad tai patys linksmiau
si Lietuvos žmonės. Kai būna vieni -
su savais ir tarp savų. Jie visada dai
nuoja, jie visada giedros nuotaikos, 
jiems viskas įdomu, jie visada Įdomiai 
pasakoja. Jie turi ką pasakyti, jie turi 
savo tvirtą nuomonę. 

Pakruojo savivaldybės nariai -
Kreivakiškio dvarelio šeimininkas 
Vidmantas Palujanskas (kairėje) ir 
TS Pakruojo skyriaus pirmininkas 
Jonas Jurgeliūnas. 

Jie - tai buvę Lietuvos politiniai 
kaliniai ir tremtiniai - buvę mokyto
jai ar mokytojų vaikai, ūkininkai ar 
jų vaikai, kaimiečiai ar miestiečiai, 
buvę partizanai, disidentai ar šiaip 
eiliniai žmonės, kurių gyvenimo kor
tą ištraukė raudonasis okupantas. 
Atsidūręs tarp jų jautiesi svetimas, 
nes nemoki tiek dainų, nepažįsti 
Sibiro grožybių, nejutai, ką reiškia 
bendrabylio draugo petys, o apie gy
vulinius vagonus žinai tik iš knygų. 
Ir dar tarp jų jautiesi nepatogiai, nes 
tau ir tavo artimiesiems pasisekė (ar 
nepasisekė) - neteko išeiti tų Sibiro 
universitetų; jų iš mirties pragarų 
išneštos Lietuvos vėliavos stovi „bu
vusiųjų" kabinetuose, o jie laikomi 
tik nuolatiniais socialinių lengvatų 
prašytojais. 

Tokios ir kitokios mintys lindo Į 
galvą birželio 30 d. Pakruojo rajone, 
Kreivakiškio dvarelyje, kur jau šeštą 
kartą vyko Lietuvos politinių kalinių 
ir tremtinių jaunesniosios kartos 
sąskrydis, skirtas paminėti 66-ąsias 
pirmųjų trėmimų metines ir artė
jančią Valstybės dieną, kurį rengė 
Lietuvos politinių kalinių ir trem
tinių sąjungos (LPKTS) ir TS poli
tinių kalinių ir tremtinių frakcijos 
(TS LPKTF) jaunesniosios kartos 
komitetai. 

Jie rengia daug renginių, gausiai 
juose dalyvauja, nes tai pensininkai, 
kurie dažnai prisikalbina dalyvauti ir 
savo vaikus bei anūkus. Jie susitinka 
vis kitoje Lietuvos vietoje ir visur 
randa savų. Sis renginys vyko Pa
kruojo savivaldybės tarybos nario 
Vidmanto Palujansko valdose. At
vyko beveik 500 dalyvių iš įvairių 
Lietuvos regionų (Kauno, Marijam
polės, Vilniaus, Kretingos ir kt.), taip 
pat buvo du atstovai iš Baltarusijos -
vienas buvęs tremtinys, kuriam 
Sniečkaus valdžia neleido apsigyven
ti Lietuvoje, kitas - Baltarusių opozi

cijos atstovas. Bet daugiausiai, žino
ma, dalyvavo Šiaulių apskrities gy
ventojų. 

Sąskrydis, rengiamas jaunesnės 
kartos buvusiems tremtiniams ir 
politiniams kaliniams, pateisino savo 
vardą, nes jame dalyvavo nemažai ne 
tik jaunesnės kartos, bet ir visai 
jaunučių dalyvių. Tai buvo skautai, 
jaunieji šauliai ir didelė grupė Lie
tuvos kudirkaičių organizacijos narių 
su savo vadovėmis iš Kauno. Beje, 
Lietuvos kudirkaičių organizacijos 
vienas iš tikslų yra rinkti Lietuvos 
istorijos medžiagą. Čia jaunimui pa
sireikšti tikrai buvo daug progų - jie 
dalyvavo bėgime nešant ugnį aukurui 
įžiebti iš netoliese esančios partizanų 
vado Jono Noreikos - generolo Vėtros 
tėviškės, taip pat dalyvavo meninėje 
programoje, sporto varžybose. 

Smagu, kad pradėta eiti į jau
nimą, o gal mūsų jaunimas subrendo 
istorijai? Ir Kreivakiškyje nuskam
bėjo skelbimas, kviečiantis prisidėti 
prie Kaune rengiamo žygio į Sibirą, į 
buvusias tremties ir kalinimo vietas. 

Sąskrydis prasidėjo šv. Mišiomis, 
aukotomis pirmojo atkurtos Lietuvos 
kariuomenės kapeliono, atsargos 
majoro kun. Alfonso Bulotos, kuris šį 
renginį pavadino „švente iš skausmo 
ir netekties"; po to vyko oficialioji 
dalis - kalbėjo buvę partizanai iš 
Kreivakiškio apylinkių, svečiai. 

Sąskrydis, prasidėjęs prieš pie
tus, tęsėsi visą dieną. Renginys sekė 
renginį - šoko, grojo ir dainavo an
sambliai „Šarma" ir „Ratelinis", vy
ko sporto varžybos, buvo rodoma 
Antano Sadecko foto paroda iš trem
ties vietų Sibire; kretingiškiai dvare
lio klojime rodė praėjusią vasarą Si
bire, buvusiose tremties vietose Kras
nojarsko krašte, susuktą filmą, buvo 
prekiaujama tremties ir partizaninio 
judėjimo literatūra, prie ilgų stalų 
buvo vaišinamasi bendromis vaišė
mis ir kareiviška koše. Sąskrydis bai
gėsi vėlai vakare pabaigtuvių laužu. 
Nors buvo susirinkę kankiniai ir jų 
vaikai, bet čia vyko linksma šventė, 
kaip kunigas Alfonsas ir sakė - be 
raudų ir ašarų. 

Jie šventė savo šventę, kuri ne-

Lietuvos kudirkaičių vadove Danute Blekiene ir jaunosios kudirka::es 
Kristina ir Gražina dalyvavo meninėje programoje. 

Birželio varduvininkų susidarė nemaža eilutė. 

buvo mūsų šventė... O kada , jie" taps aukštus paminklus, kad negraužtų 
„mes"? Tikriausiai niekada. Užtat sąžinė ir galėtume patogiai vadintis 
kai jie visi išmirs, statysim jiems jų įpėdiniais. 

Lietuvos politiniu kaliniu ir t remtiniu jaunesniosios kartos sąskrydis skirtas paminėti 66-asias pirmųjų t rėmimu 
metines ir artėjančia Valstybės diena. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

• J A V 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 i k a g o s 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. 

• L i e p o s 19 d., ketvirtadieni, 5 -
7 vai.' v. „Healthy Food Lithuanian 
Restaurant" (3236 S. Halsted St., 
Chicago) lietuvių kilmės knygos au
torė Jeannette Swist susitiks su skai

tytojais ir pasirašinės savo knygoje 
„Back of the Yards". J. Swist knyga 
apie lietuvius, kažkada gyvenusius 
jos kaimynystėje. Autorė tikisi, kad, 
perskaičius knygą, ne vienam kils 
noras nuvykti pasižiūrėti vietovės, 
kur 1910-aisiais kūrėsi lietuviai, pa
keliauti jų išvaikščiotomis gatvelė
mis, pasižiūrėti dar išlikusių pastatų. 

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

•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 (A Lawler). 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

TeL (773) 847-7747. 

Nijolės Gaškaitės 
knygos 

„PASIPRIEŠINIMO ISTORIJA 1944-1953 metai" 

Knygos sutiktuvės numatytos liepos 15 d. 12 vai. 

Lietuvių dailės muziejuje 
(14911 127th Street, Lemont) 

Knygos sutiktuvėse kalbės buvęs par t izanas Povilas Vai
čekauskas. Partizanų eiles iš knygos skaitys Miglė Tauragytė. Įėjimas 
nemokamas. Visi kviečiami. 

Kiekviena vasara Dainavoje ruošiami kursai norintiems išmokti 
kalbėti lietuviškai ar patobulinti savo kalbos žinias. Juos įkūrė 2006 metų 
JAV LB švietimo tarybos premijos laureatas Bronius Krokys. Jau daugeli 
metu kursams vadovauja Vytautas Jonaitis iš Grand Rapids. 

Šiais metais j Dainavą atvyko 25 žmonės, kuriems paskaitas skaitė 
taip pat nebe pirmus metus čia atvykstanti Aušrelė Sakaiaitė, Illinois uni
versiteto Čikagoje Lituanistikos katedros magistrė Aurelija Tamošiū
naitė ir Vytautas Jonaitis. 

Laimos Apanavitienes nuotr. Vytautas Jonaitis sveikina atvykusius i 
lituanistikos kursus Dainavoje. 

Lietuvoje pasibaigė Dairm šventė. Kaip ir kiekvienais metais joje 
dalyvavo >.r JAV lietuviai.4. Laukiame j u sugrįžtant. Jie parsiveš daug 
Įspūdžiu ir. žjnoma; nuotraukų. ..Draugo" redakcija skelbia 

Dainų šventės Lietuvoje 
nuotraukos konkursą 

Nuotraukas (5x7) galite atsiųsti paštu:.,Draugo" redakcija, 4545 VV. 
63rd St. Chicago, IL 60629 arba internetu (jpg, ne mažiau kaip 900 pix-
eis) adresais: redakctja@draugas.org; iaimaa@draugas.org 

Nuotraukų su autoriaus vardu, pavarde ir nuotraukos pavadinimu 
lauksime iki š. m. rugsėjo 1 d. Apie įsimintiniausios nuotraukos autorių 
parašysime „Drauge". 

Nuotraukoje: JAV lietuvių 2003 metų Dainų šventės dalyvių eiseno
je Vilniuje. Priekyje matome „Grandies" šokėją, „Grandies" senjorų 
grupės vadovę Vidą Brazą itytę, už jos - Rimantas Dirvonis (dešinėje) ir 
Šarūnas Rimas. 

MIELOS LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJOS 
SESĖS — NARĖS 

Sena patarlė sako — lengviau yra duoti, negu imti, o 
prašyti, turbūt, dar sunkiau. Bet šį kartq kreipiamės j seses, 
draugijos nares tik primindamos... Kasdieniniai rūpesčiai, 
sunkumai, sveikatos, JŲ visos turime apsčiai, nes taip jau yra 
skirta žmogaus gyvenime, bet kartais gauname ir džiaugsmo 
valandėlę, tik ją rečiau prisimename. Tad štai apie kq ir no
rime priminti , tik ne džiaugsmą, bet mažą pareigėlę — na
rio mokestį, kurį sesės kartais pamiršta, gal dėl to, kad jis 
yra toks mažas — tik 5 dol. per metus. 

Žinome, kad daugelis iš |ūsu remiate šj darbą stambio
mis aukomis bei darbu ir už tai esame labai dėkingos, 
kurios pamiršote — laukiame iš JŪSŲ žinutės ir nario mo
kesčio. O kol kas linkime jums geros sveikatos ir malonios 
vasaros! 

Irena Gelažienė 

Vasara - atostogų metas. Ta
čiau ir tie, kas dirba - ilgesniais va
saros vakarais ar savaitgaliais nori 
kažkur nueiti, pamatyti ką nors 
naujo. Čikagoje visada daug ren
ginių, parodų, koncertų. Siūlome 
savo skaitytojams vieną jų. Gal 
susidomėsite? 

Garfield Park Conservatory 
(300 N. Centrai Park, Chicago) 

iki spalio 31 d. 
nuo 9 vai. r. iki 5 vai. p.p. 

galite pasižiūrėti 
visame pasaulyje žinomo 
dailininko-savamokslio 

Niki de Saint Phalle 
stiklo skulptūrų. 

Nuvažiuoti i parką galite ne
mokamai nuo Chicago Cultural 
Center stovėjimo aikštelės (Ran-
doiph ir VVabash sankryžoje) su „Ni
ki Express Train". 

Kiekvieną ketvirtadieni 
nuo 6 vai. v. iki 8 vai. v. 

parke galėsite ir pasišokti. 
Daugiau informacijos: 

w w w . niki inthegarden.com 
Niki de Saint Phalle stiklo skulptūra „Louis". 

mailto:redakctja@draugas.org
mailto:iaimaa@draugas.org
http://nikiinthegarden.com

