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Šiame 
numeryje: \ 
Olimpiada Atėnuose: a r 
vėl nematysime 
lietuvių atidarymo 
iškilmėse? Dviračių 
žygis per Lietuvą. 

2psl. 

Demokratų partijos 
suvažiavimas Bostone. 
Kairiųjų valdymas 
Lietuvos žemdirbiams 
buvo nuostolingas. 
Pakeisti valstybinę 
Lietuvos santvarką. 

3psl. 

Juozo ir Alfonso 
Keliuočių palikimo 
centras. Anglų kalbos 
pamoka. 

4 psl. 

Vasaros Lietuvoje bus 
šiltesnės. 

5 psl. 

Tūkstantmečio Madona 
atkeliaus į Marceuette 
Parką. Vėl pagerbti 
Valdovų rūmų rėmėjai 
Millenium Park 

6 psl. 

as i 

* Atėnų o l impinėms žai
d y n ė m s bes i ruošiant i Lietu
vos vyrų krepšinio rinktinė 
trečiadienį trečiąsias Graikijos 
sostinėje vykusias „Akropolio" 
taurės rungtynes 64:65 pralai
mėjo graikams, tačiau tapo var
žybų nugalėtoja. Rezultaty
viausiai Lietuvos komandoje 
vėl žaidė Kšyštofas Lavrino-
vičius, pelnęs 15 taškų bei 12 
taškų įmetąs ir 9 rezultatyvius 
perdavimus atlikęs Ša rūnas 
Jasikevičius. Pralaimėjimą iš 
dalies lėmė labai netaiklūs bau
dų metimai; ketvirtajame kė
linyje lietuviai nepataikė net 10 
baudų metimų iš 16-os. 

* Plungėje v y k s t a n č i o 
tradicinio 25-ojo tarptauti
n i ų šachmatų varžybų „Plun-
gė-2004" naujuoju pirmūnu ta
po Vaidas Sakalauskas. V. Sa
kalauskas ketvirtadieni vyku
sioje penktojo rato partijoje nu
galėjo pirmavusį Henriką 
Asauską ir surinko 4.5 taško iš 
5 galimų. 

* Pirmąjį įvart į Balta
rusijoje vykstančiose Euro
pos jaunimo vaikinų (iki 21 
metų) žolės riedulio čempionato 
C grupės varžybose įmušė Lie
tuvos rinktinė, tačiau patyrė 
antrąjį triuškinantį pralaimėji
mą. Trečiadienį Lietuvos riedu-
lininkai 1:8 pralaimėjo Gibral
taro komandai, kuri, iškovojusi 
dvi pergales, tapo grupės nu
galėtoja. Garbės įvartį lietu
viams pelnė Artūras Zaleckis. 

Naujausios 
žinios 

* Jaunieji Lietuvos šau
liai dalyvauja pratybose Di
džiojoje Britanijoje. 

* „Jukos" le idžiama iš
gauti, perdirbti ir parduoti 
naftą, praneša Rusijos teisin
gumo ministerija. 

* Policijos pare igūnai 
Vi 1 n i uj e i ša iškino beve ik 
šimtą atliekų naudojimo pažei
dimų. 

Valiutu santykis 
1 USD - 2.86 LT 
1 EUR - 3.45 LT 

Lietuviai tiesia pagalbos ranką režimo persekiojamiems baltarusiams 
Berlynas-Vilnius, liepos 

29 d. (BNS) — Europos akade
minė bendruomenė pareiškė 
protestą prieš Baltarusijos val
džios mėginimus uždaryti Mins
ke veikiantį Europos humanita
rinį universitetą (EHU), tuo tar
pu Lietuvos akademikai skelbia 
ryžtą priimti dalį minskiečių 
studentų tęsti mokslus Lietuvos 
aukštosiose mokyklose. 

Vokietijos įtakingas dien
raštis „Die Zeit" trečiadienį pa
skelbė keliolikos Vokietijos, 
Lenkijos, Prancūzijos, Rusijos, 
Ukrainos ir Lietuvos žinomų 
akademinės bendruomenės ats
tovų laišką, kuriame Baltarusi
jos valdžia raginama „nutraukti 

biurokratinį persekiojimą, ma
nipuliavimą painiomis taisyklė
mis ir grasinimus EHU vadovy
bei, kurie kenkia universiteto 
veiklai, ir dar baisiau, jo egzis
tavimui". 

„Mes raginame jus paremti 
EHU kaip nepakeičiamą mecha
nizmą t iesiant ir s t ip r inan t 
tiltus tarp Baltarusijos ir Euro
pos", rašoma akademinės ben
druomenės laiške. 

Tarp jį pasirašiusiųjų yra 
buvęs Lenkijos užsienio reikalų 
ministras , europar lamentaras 
Bronislaw Geremek, buvęs 
ESBO misijos Minske vadovas 
ambasadorius Hans-Georg 
Wieck, Vilniaus universi te to 

Tarptautinių santykių ir politi
kos mokslų instituto direktorius 
Raimundas Lopata. 

Akademinės bendruomenės 
atstovai taip pat ragina savo 
valstybių vyriausybes „imtis 
atitinkamų priemonių, įtikinant 
Baltarusijos vadovus i r pa
reigūnus leisti EHU ir jos rekto
riui akademikui Anatolij Mi-
chailov garbingai ir nevaržo
mai tęsti darbą". 

„Mes raginame mūsų vy
riausybes pripažinti ir surea
guoti į EHU patiriamas tenden
cijas kaip į rodiklį, jog Balta
rusijos aukštasis mokslas ne
teisingai juda paklusimo dikta
tūrai link, o tai negali atitikti 

nei Baltarusijos, nei jos kai
mynų tikslų", rašo Europos uni
versitetų ir kitų aukštojo moks
lo įstaigų atstovai. 

Praėjusiame dešimtmetyje 
įkurtas privatus EHU išsilaiko 
iš užsienio rėmėjų aukų ir mo
kesčio už studijas. 

Dėl geros mokymo kokybės 
jis pelnė pripažinimą ir palaiko 
akademinius ryšius su Europos, 
Rusijos, Amerikos mokslo įstai
gomis. EHU laikomas šiuolai
kiškai mąstančių mokslininkų, 
žurnalistų, politologų, valstybės 
tarnautojų „kalve". 

Pastaruoju metu Baltaru
sijos valdžia ne kartą kliudė 
universiteto veiklai — vilkina 

valstybės leidimo išdavimą, 
trukdo pasiekti finansinėms au
koms iš užsienio, s tudentų mai
nams su užsieniu. 

EHU rektorius A. Michailov 
nuolat patiria Baltarusijos švie
timo ministerijos - spaudimą at
sistatydinti, o Baltarusijos pre
zidento administracija pranešė, 
jog nuo rugpjūčio 5 nut raukia 
jai priklausančio pas ta to nuo
mą. EHU šį pas ta tą nuomojo 
pastaruosius 7 metus. 

Šis sprendimas, anot aka
demikų laiško, byloja, jog nete
kęs mokslo patalpų, E H U auto
matiškai neteks teisės mokyti 
studentus. 

VU Tarptautinių santykių ir 

politikos mokslų instituto direk
torius R. Lopata sakė, kad nuo 
rugsėjo insti tute studijas prade
da penki EHU politologijos stu
dentai. 

„Visgi būt ina išspręsti kitų 
tūkstančių EHU studentų prob
lemą. Baltarusijos kaimynės — 
Europos Sąjungos narės, ir pir
miausia , Lietuva pasiruošusi 
priimti juos tęsti studijas", pa
brėžė R. Lopata. 

Tarptautinių santykių ir po
litikos mokslų instituto direkto
riaus teigimu, užsitikrinus tarp
taut inės bendruomenės finan
savimą, EHU studentus galėtų 
priimti ir kitos Lietuvos aukš
tojo mokslo įstaigos. 

Prezidentas 
abejoja, ar STT 

suvokia savo 
atsakomybę 
Vilnius, liepos 29 d. (BNS) 

— Prezidentui Valdui Adamkui 
po susitikimo su Specialiųjų ty
rimų tarnybos (STT) direkto
riumi Valentinu Junoku liko 
abejonių, ar vykdydama savo 
tyrimus, ši teisėsaugos institu
cija suvokia savo atsakomybę 
demokratinėje visuomenėje. 

Tai po prezidento ir STT 
vadovo susitikimo žurnalis
tams sakė prezidento spaudos 
tarnybos vadovas Marius 
Lukošiūnas. 

„Nekompetentingu tyrimu 
daroma nemažesnė žala", pažy
mėjo M. Lukošiūnas. 

M. Lukošiūno teigimu, STT 
turi labiau sistemiškai žiūrėti į 
kovą su kyšininkavimu, bylų 
tyrimai turi vykti sparčiai ir re
zultatyviai, rezultatas, prezi
dento nuomone, turi būti nus
tatinėjamas teisme, o tyrimo 
metu nepažeidinėjamos žmo
gaus teisės. 

Be to, M. Lukošiūno teigi
mu, prezidentas pasigedo 
veiksmingesnio ir didesnio STT 
bendradarbiavimo su kitomis 
teisėsaugos institucijomis. 

Nepaisant prezidentui liku
sių klausimų ir abejonių bei iš
sakytų pastabų, V. Adamkaus 
ir V. Junoko susitikime nebuvo 
svarstomas klausimas dėl V. 
Junoko atsistatydinimo. 

Penktųjų ,.Horn Grand Prix" 1.003 km automobilių lenktynių savaitė Palangoje prasidėjo trečiadienį „Statoil" 
greitojo važiavimo varžybomis. Iš viso į varžybų atidarymą Palangos Vytauto gatvėje susirinko 34 komandos iš 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Dalyvauti pagrindinėse varžybose užsiregistravo įvairių modelių automobiliai: „Au
di", „Volkswagen", „Toyota", „Honda", „Renault", „Porsche", „Subaru", „Opel", ir kt. Eltos miotr. 

V. Andriukaitis parėmė sergančius vaikus 
Vilnius, liepos 29 d. (ELTA) 

— Dėl kyšių ėmimo skandalo 
atsisakęs Seimo nario mandato 
Vytenis Andriukaitis įvykdė sa
vo pažadą ir 20,000 litų parėmė 
sergančių vaikų gydymą. 

Ketvirtadienį Seimo Finan
sų departamento Darbo užmo
kesčio grupės vyresnioji žinovė 
Rima Urbonaitė Eltai patvirti
no, kad iš V. Andriukaičio išeiti
nės pašalpos 10,000 litų j au yra 

pervesta Vilniaus respublikinės 
Santariškių ligoninės Širdies 
chirurgijos centro vaikų kardio
logijos skyriui ir 10,000 litų taip 
pat pervesta Respublikinės uni
versitetinės vaikų ligoninės 
anesteziologijos, reanimacijos ir 
intensyviosios terapijos skyriui. 

V. Andriukaitis taip pat sa
kė, kad 5,000 litų, tai yra vieną 
atlyginimą, jis nusprendė pasi
likti sau, nes šiuo metu esąs be

darbis. 
V. Andriukaitis teigė kol kas 

neturįs jokių darbo planų, nes 
„pagrindinis planas yra ikiteis
minis tyr imas bei garbės ir 
orumo įžeidimas", sakė jis. 

Mandato ats isakęs parla
mentaras taip pat pridūrė, kad 
iš sau paliktų 5,000 litų tam tik
rą dalį pinigų ketina skirti į jį 
besikreipusio vieno vaiko ausies 
operacijai. 

Prie Valstybės kontrolės prezidentas siūlo steigti 
žinovų grupę 

Vilnius, liepos 29 d. (BNS) 
— Prezidentas Valdas Adam
kus prie Valstybės kontrolės 
siūlo įkurti patarėjų grupę, ga
linčią prognozuoti, ar skaidriai 
ketinama panaudoti lėšas, ir 
taip užkirsti kelią galimam Eu
ropos Sąjungos (ES) struk
tūrinių fondų grobstymui. 

Tokią idėją V. Adamkus iš
dėstė susitikime ketvirtadienį 
su valstybės kontrolieriumi Jo
nu Liaučiumi. 

Pasak prezidento atstovės 
spaudai Ritos Grumadaitės, su
sitikime pateikta informacija, 
kaip užtikrinama finansų kon
trolė valstybės kontroliuojamo
se srityse, bei, anot atstovės 
spaudai, padaryta išvada, kad 
reikėtų ateityje glaudžiau ben
dradarbiauti su įvairiomis ins
titucijomis, kad bylos nenu
gultų stalčiuose. 

„Apie stambesnius patikri
nimus, kurių metu išryškėja di
desni nusikaltimai, prezidentas 
domėsis, nes Lietuva turi būti 
gerai vertinama ir išorėje ir vi
duje ", sakė R. Grumadaitė. 

Savo ruožtu J. Liaučius sa
kė, kad patyrę ir objektyvūs 
profesionalai žinovai nė vienai 
valstybei nepakenkė, be to, ži
novus tikrintojai neretai pasi
telkia, kai, atliekant patikrą, 

Per susitikima J. Liaučius ir V. Adamkus aptarė finansų kontrolę valsty
bės prižiūrimose srityse. Vnldo Kopūsto (ELTA) nuotr 

trūksta specialiųjų žinių. 
Ketvirtadienį F inans in ių 

nusikaltimų tyrimo tarnyboje 
(FNTT) įvyko darbo grupės dėl 
Europos Bendrijų finansinių 
tikslų apsaugos veiksmingumo 
ir bendradarbiavimo ta rp Lietu
vos institucijų šioje srityje už
tikrinimo, susitikimas. 

Susitikime dalyvavo FNTT, 
Finansų ministerijos, Generali
nės prokuratūros, Muitinės kri
minalinės tarnybos. Policijos 
departamento. Specialiųjų tyri
mų tarnybos. Valstybės kontro
lės ir Valstybės saugumo depar

tamento atstovai. 
Pasak FNTT pranešimo 

spaudai, susit ikime įvertinti 
pirmojo šių metų pusmečio 
FNTT darbo rezultatai, apiben
drintos atskleistų nusikaltimų 
schemos bei klasifikuoti nusi
kaltimų būdai. 

FNTT duomenimis, 2004 
metais pradėta 10, o 2003-ai-
siais — 13 ikiteisminių tyrimų, 
susijusių su piktnaudžiavimu 
ES lėšomis. 

Ikiteisminis tyrimas baig
tas 6 baudžiamosiose bylose, 3 
asmenys pripažinti kaltais. 

Valstybės 
saugumo 

departamentas 
abejoja, ar 
pagrįstai 

nutraukta byla 
saugumiečiui 
Vilnius, liepos 29 d. (BNS) 

— Valstybės saugumo departa
mentas (VSD) paprašė Genera
linę prokuratūrą patikrinti, a r 
pagrįstai nutrauktas ikiteismi
nis tyrimas dėl buvusio VSD 
Alytaus padalinio vadovo Al
berto Sereikos veiksmų, praė
jusią žiemą perduodant tuome
tiniam prezidentui Rolandui 
Paksui atgabenusio operatyvi
nę bylą apie bendrovės „Alita" 
privatizavimo tyrimą. 

Rašte Generalinei prokura
tūrai teigiama, kad A. Sereika, 
savo veiksmais pažeidė mista-
tytą tvarką ir padarė didelę ža
lą valstybei. 

Tuo tarpu generalinio pro
kuroro pavaduotojas G. Jasaitis 
teigė, kad ikiteisminį tyrimą 
atlikusio prokuroro sprendimas 
nutraukti bylą A. Sereikai ne
buvo galutinis. Jo teigimu, 
sprendimą priėmusio prokuro
ro veiksmus gali įvertinti aukš
tesnis prokuroras. 

Etikos sargas dviejuose 
skandaluose įžvelgia įtartinų 

panašumų 
Vilnius, liepos 29 d. (BNS) 

— Seimo Etikos ir procedūrų 
komisijos (EPK) pirmininką Al
gimantą Sa l amak iną s tebina 
besikartojantis siužetas t i r iant 
pa r l amenta rų kyš in inkavimo 
skandalą ir vadinamąsias žem-
grobių bylas. 

„Pradžioje v iename dien
raštyje pasirodo skandal ingi 
straipsniai, vėliau, maždaug po 
mėnesio, Seimas gauna tyrimo 
medžiagą, o galiausiai paaiškė
ja, kad įrodymų nėra . Nagrinė
damas žemgrobių bylą dar ma
niau, kad ta i neapsižiūrėjimas 
a r neprofesionalumas. Dabar 
kyla įtarimų dėl a iškaus STT 
vadovo politikavimo", sakė A. 
Salamakinas. 

Parlamentaro teigimu, EPK 
trečiadienį pradėjo nagrinėt i 
Seimo Antikorupcijos komisijos 
perduotą medžiagą apie keturis 
Seimo liberalcentristus — Eli-
gijų Masiulį, Gintarą Stepona
vičių, Rimantą Palaitį ir Kle
mensą Rimšelį. 

J iems įtarimai kyšių ėmimu 
pareikšti nebuvo, tačiau teisė
saugininkų medžiagoje esama 
jų pokalbių telefonu su versli
ninkais įrašų, kur ie kelia abe
jonių, ar šie par lamentara i ne-
įklimpo į viešųjų ir privačių 

tikslų konfliktą. 
A. Salamakinas BNS sakė, 

jog EPK kreipėsi ir į Generalinę 
prokuratūrą, kurios bus pra
šoma pateikti tikslius duomenis 
a r minėtieji liberalcentristai pa
žeidė kokius nors įstatymus. 

„General inė prokuratūra 
turėtų pateikti tikslią informa
ciją kada, kaip ir kokius įstaty
mus pažeidė liberalcentristai'', 
sakė A. Salamakinas. 

Papildomą ikiteisminio tyri
mo medžiagą, kurioje buvo pa
teikti ir keturių liberalcentristų 
pokalbių įrašai, anksčiau Seimo 
Antikorupcijos komisija gavo iš 
Generalinės prokuratūros. 

„Įrodymų t en nėra, tik 
pokalbiai", sakė A. Salamaki
nas. 

EPK taip pat sieks išsiaiš
kinti, a r Šilumos ūkio įstaty
mas neturi kyšininkavimo ele
mentų. Dėl šio įstatymo ištyri
mo komisija kreipiasi į 2 varto
tojų teisių gynimo institucijas, 
ūkio ministeriją ir STT Korup
cijos prevencijos skyriaus vir
šininką Kęstutį Zaborską. 

„Jei įs ta tymas blogas — jį 
būtina skubiai taisyti. Būtina 
išsiaiškinti ir tai , ar jo priėmi
mui įtaką darė Seimo nariai", 
sakė A. Salamakinas. 

J. Jurgelis ragina daugiau 
dėmesio skirti nusikaltimų 

prevencijai 
Anot jo, tokią eisę turi 

Valstybės s a u g u r ; aparta
mento (VSD) vadt 

„Didesnė vals. /oei ir žmo
gui nauda bus tada, kada bus 
įspėta pradžioje. 

Kita ver tus , valstybinės 
institucijos pareigūnai turi bū
ti pasirengę, kad į jų įspėjimą 
būtų sureaguota atitinkamai", 
sa'-ė J . Jurgel i s , pažymėjęs, 
kad jei bus tik įspėta, bet nusi
kaltimas nebus įrodytas, pre
vencinis darbas liks bergždžias. 

Pasak J. Jurgelio, kuris dir
bo VSD vadovu bei premjero 
patarėju, vykdant prevencinį 
darbą bū tų mažiau žmonių 
„pasodinta" ir išvengta skanda
lų. 

Kartu J. Jurgelis pabrėžė, 
kad šis modelis negali būti tai
komas, kai susiduriama su di
delėmis nusikalstamomis gau
jomis, kurioms jokie įspėjimai 
nieko nereiškia. 

Susitikime J. Jurgelis pre
zidentą informavo apie išorinės 
Europos Sąjungos sienos ap
saugą, pasirengimą įgyvendinti 
Schengen reikalavimus bei tam 
skirtas ES lėšas. 

Šiam tikslui Lietuva gaus 
450 mln. litų, kuriuos turės įsi
savinti per 2-3 metus 

J. Jurgelis taip pat pripa
žino, kad šiuo metu VSAT 
trūksta apie 400 darbuotojų. 

Jurgis Jurgelis 
Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr. 

Vilnius, liepos 29 d. (BNS) 
— Valstybės sienos apsaugos 
tarnybos (VSAT) vadas Jurgis 
Jurgelis paragino teisėsaugos 
institucijas imtis prevencijos, o 
ne susitelkti ties baudžiamuoju 
persekiojimu. 

Po ketvir tadienį vykusio 
susitikimo su prezidentu Valdu 
Adamkumi J . Jurgelis sakė, jog 
teisėsaugos institucijų pareigū
nai turi teisę išsikviesti asme
nį, kai kyla į tarimai, kad bus 
padarytas nusikalt imas, ir jį įs
pėti. 

„Teisėsaugos institucijos 
turi teisę išsikviesti ir įspėti, ne 
stebėti, ne skatinti , ne leisti pa
daryti, bet tik įspėti, o ne dary
ti ilgiausią tyrimą", sakė VSAT 
vadas. 

http://VWVW.DRAUGAS.ORC
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SPORTO APŽVALGA 

BESIRUOŠIANT OLIMPIADAI 

Susirūpinimas dėl olimpinių 
žaidynių atidarymo iškilmių 

Kaip žinome, Lietuvos olim
pinė delegacija nebuvo parodyta 
televizorių ekranuose per olim
pinių žaidynių atidarymo pa
radus Atlantoje ir Sidnėjuje. 
Tuo metu, kada žygiuodavo lie
tuviai bei kai kurios kitos vals
tybės, būdavo duodamos ko
mercinės reklamos. 

Tai, aišku, sukeldavo mū
siškių nepasitenkinimą, bet tuo 
ir viskas pasibaigdavo. Po pir
mojo karto lietuvių spaudoje iš
spausdinta atsišaukimų ir pra
šymų NBC televizijos tinklo va
dovybei siųsti protesto laiškus, 
bet tas nepadėjo, nes buvo 
„šaukštai po pietų". 

Šį kartą kai kurie mūsų 
tautiečiai elgiasi gudriau ir pra
deda „bombarduoti" NBC tinklo 
(jis turi išskirtinę teisę trans
liuoti olimpiados programas) 
sporto skyriaus direktorių laiš
kais, primenant anksčiau lietu
viams padarytas nuoskaudas. 

Mes gavome kai kurių mū
sų tautiečių laiškų kopijas šiuo 
reikalu. Vienas atėjo iš Seattle, 
WA, gyvenančios visuome-
nininkės Inos Bertulytės-Bray, 
kuri yra LB Seattle apylinkės 
valdybos pirmininkė. 

Ji. mums persiuntė žinomo 
Amerikos lietuvių veikėjo Tony 
Mažeikos laiško NBC sporto di-
rektorui tekstą. T. Mažeika taip 
rašo: 

„A significant audience of 
Lithuariian Americans (1.5 mil-
lion USA est) will be watching 

NBC coverage of the Olympic 
events and ceremonies from 
Athens. While we all cheer for 
our luonderful American atk
lėtęs, we also become captive 
audiences for the colorful cover
age of the Lithuanian national 
teams. Many of us have relati-
ves, family, and friends from 
Lithuania. Others have perso
nai connections with the Lit
huanian teams. Many follow the 
athletes from Lithuania on a 
constant basiss. In previous 
years, coverage of Lithuania's 
entrance with the Olympic 
teams has been cut for adver-tis-
ing breaks. We respectfully but 
assertively reąuest that adver-
tising breaks do not cut coverage 
of the Lithuanian athletes dur-
ing Olympic parade ceremonies 
and other public Olympic 
events". 

Čia laišką pa te ik iame ang
liškai, kaip pavyzdį mūsų tau
tiečiams, kurie galėtų pasinau
doti, rašant savo la iškus . Žino
ma, mokantys angl iškai , gali 
rašyti savais žodžiais. J u o dau
giau tokių pasisakymų bus , juo, 
reikia manyti , r ezu l t a ta i bus 
geresni! 

Elektroninius la iškus reikia 
adresuoti: Dear Spor ts Director 
ir siųsti Spor t s@MSNBC.com 

Beje laiko iki olimpinių žai
dynių Atėnuose a t idarymo nėra 
daug belikę, t a i r e ik ia pa
skubėti. Rašykime šiandien! 

E d v a r d a s Š u l a i t i s 

ŠALFASS praneša 

2004 m. Š.A. lietuvių stalo teniso 
pirmenybės 

2004 metų Š. Amerikos Lie
tuvių stalo teniso pirmenybės 
įvyks 2004 m. rugsėjo 11 d., 
šeštadienį, lietuvių Apreiškimo 
parapijos salėje, 70 Hawer-
meyer Street, Brooklyn, N.Y. 
Varžybas rengia New York Lie
tuvių atletų klubas, kuriam pir
mininkauja Aldona Augylienė. 

Programa: Vyrų (neriboto 
amžiaus) vienetas, moterų (ne
riboto amžiaus) vienetas, vyrų 
senjorų vienetas (50 metų ir vy
resnių), vyrų dvejetas, mišrus 
dvejetas ir komandinės varžy
bos. Dvejetuose ir komandinėse 
varžybose amžius neribotas. 
Komandą sudaro 2 vyrai ir 1 
moteris. Klasifikacija — pagal 
žaidėjo amžių varžybų dieną. 

Varžybų pradžia : 11 vai. 
r. Prisistatymas ir registracija 
— nuo 10 vai. r. 

Galutinė programa bus nus
tatyta pasibaigus dalyvių regis
tracijai, atsižvelgiant į žaidėjų 
skaičių bei amžių. 

Dalyvauti kviečiami visi lie
tuvių kilmės žaidėjai. Priklau
somybė ŠALFASS-gai privalo
ma. Metinis nario mokestis su
augusiems yra 5 dol. Atlikti 

galima vietoje. 
S t a r t o m o k e s t i s : 8 dol. už 

kiekvieną vienetą ir už kiek
vieną dvejetą; 10 dol. už kiek
vieną komandą, s u m o k a m a s 
vietoje. Čekis rašomas Lithua
nian Athletic Club. 

I š a n k s t i n ė r e g i s t r a c i j a — 
iki 2004 m. rugpjūčio 27 d. 
imtinai, šiuo adresu: MRS. Al
dona Augylienė, 521 Greeley 
Ave., Staten Island, NY 10306 
— 5449. Tel: 718-987-9703. Fax: 
212-644-6864. EI paš t a s : 
kada2002@aol .com 

P a p i l d o m i r y š i a i : Petras 
Sevelkovas, t u r n y r o vadovas , 
namų telefonas: 718-441-1578. 
Mobilus tel: 917-488-1698. EI. 
paštas: p e t r a s s e v @ a o l . c o m ir 
Vytautas Čečkauskas , tel. 718-
647-1396. 

Smulkesnes informacijas 
gauna ŠALFASS-gos sporto 
klubai ir 2001—2002 metų pir
menybių dalyviai pagal tur imus 
adresus. Visais pirmenybių rei
kalais prašome kreipt is į Aldo
ną Augylienę, Pet rą Sevelkovą 
ir Vytautą Čečkauską. 

ŠALFASS-gos c e n t r o 
v a l d y b a 

Sportas IJETUVOJE 

KLAIPĖDA REGATOS 
„NORD/LB BALTIC SPRINT CUP" TRASOJE 

Į uostamiestį užsuko viena 
Šiaurės Rytų Europos regatoje 
„NORD/LB Baltic Cup" daly
vaujančių jachtų „Saybia". 
Kitąmet šių buriavimo varžybų 
t rasa drieksis ir per Klaipėdą. 

Sekdami istoriniais Baltijos 
j ū ros prekybos keliais, 2005 
metų liepą visų Baltijos šalių 
buriuotojai kovos dėl „NORD/LB 
Baltic Sprint Cup". Šį projektą 
organizuoja senas tradicijas 
tur int is Hamburgo (Vokietija) 
buriavimo klubas „Norddeuts-
cher Regatta Verein" (NRV). 

Regata prasidės Švedijos 
buriavimo sostinėje Sadhamne, 
netoli Stokholmo. Per dvi sa
vaites, šešis kar tus sustodami 
Šiaurės Rytų Europos šalyse, 
buriuotojai trasą baigs Vokie
tijos žemėje Meklenburge, 
Rostoko/Varnemundės uoste. 

Iki finišo Baltijos regatos flo
tilė sustos Helsinkyje (Suomi
ja) , Tal ine (Estija), Rygoje 
(Latvija), Klaipėdoje (Lietuva), 
Gdanske (Lenkija) ir Kopenha
goje (Danija). Ilgiausias ,,NOR 
D/LB Baltic Sprint Cup" tarpsnis 
— 260 jūros mylių — tęsis nuo 
Gdansko iki Kopenhagos. Iš 
viso jachtos įveiks 1 tūkst. 165 
jūros mylias. 

Pagrindinis regatos rėmė
jas ir iniciatorius — didžiausias 
Š iau rės Vokietijos bankas 
„NORD/LB". 

Liepos 21d. jachtoje „Say
bia" surengtoje spaudos kon
ferencijoje, skirtoje regatos pri
s ta tymui , banko „NORD/LB" 
Klaipėdos valdytojas Artūras 
Buivydas pažymėjo, jog itin 

džiugu, kad buriuotojai neap
lenkė Lietuvos uostamiesčio ir 
sutiko įtraukti jį į lenktynių 
trasą. Anot jo, tai puiki galimy
bė visoje Europoje ir pasaulyje 
populiarinti ne tik banką, bet ir 
visą Lietuvą ir Klaipėdą. 

Jachtoje svečiavęsis Klai
pėdos miesto meras Rimantas 
Taraškevičius taip pat pažy
mėjo, jog panašūs renginiai 
duoda daug naudos populiari
nant uostamiesčio vardą, o į 
miestą užsukantys laivai jį pa
puošia ir daro dar labiau pana
šų į uostą. Meras viliasi, kad 
po kelerių metų Klaipėda bus 
dar labiau pasikeitusi ir pa
sirengusi priimti panašias re
gatas. Anot jo, jau dabar rengia
mas jachtų ir mažųjų laivų uos
to šalia piliavietės projektas, o jį 

įrengus atsiras puikios kranti
nės švartuojantis buriuotojams. 

Šioje regatoje gali dalyvau
ti visų tipų jachtos — nuo grei
taeigių kreiserių iki modernių 
lenktyninių jachtų. Kad iššūkis 
būtų patrauklus ir mažesnėms 
jachtoms, regatos dalyvių rezul
tatas bus koreguojamas pagal 
handikapą. Tai yra, rezultatai 
bus skaičiuojami pagal mažiau
siai surinktų taškų sistemą. 
Kiekvieno etapo laimėtojui ski
riama vienas taškas, antrasis 
gauna du taškus ir t.t. Regatai 
pasibaigus, mažiausiai taškų 
surinkusiai komandai bus įteik
ta „NORD/LB Baltic Sprint 
Cup" — išskirtinis meno kūri
nys iš porceliano. Organizato
riai tikisi, kad regatoje daly
vaus per 50 jachtų. (Elta) 

„LITUANICAI" LEMIAMOS FUTBOLO RUNGTYNES! 

„Metropolitan" futbolo vadovybė pranešė, kad šį sekmadienį, rugpjūčio 1 d . 1 vai. p.p. „Lituanicos" 
futbolo komanda turės žaisti lemiamas rungtynes dėl išlikimo aukščiausioje grupėje — „major" drvizijo-

Lietuvių varžovas, seno Čikagos vokiečių įsteigto klubo „Kickers" komanda, kuri ilgą laiką rungtyniavo 
„major" divizijoje. Šiemet ji užėmė II vietą I divizijoje ir gavo teisę varžytis dėl grįžimo į stipriausią 
grupe. 
Bus rungtyniaujama „Schvvaben Center" aikštyne, Buffalo Grove, I I . Sporto mėgėjai šį kartą galės 
pamatyti įdomų susitikimą, nes abi komandos, be abejo, stengsis parodyti, viską ką gali. Lietuviai 
žiūrovai čia labai laukiami. E.Š. 
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JAV 
Kanadoje ir kitur (US.) 
T ik šeš tadienio la ida : 
JAV 
Kanadoje ir kitur (US.) 
Užsakan t į Lietuvą: 
Oro paštu 
Reguliariu paštu 
Tik šeštadienio laida oro 

Metams 
$100.00 
$115.00 

$60.00 
$65.00 

$500.00 
$100.00 

paštu 
$160.00 

Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 
$55.00 

1/2 metų 
$60.00 
$65.00 

$45.00 
$50.00 

$250.00 
$55.00 

$85.00 

3 mėn. 
$38.00 
$45.00 

$33.00 
$38.00 
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• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
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VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KAFOOLOGAS-ŠRDES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St., 
Oak Lawn, IL 60453 • 
Tel. 708-423-5155. 

EDMUNDAS VT21NAS, M D „ SC. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
8918 W. Archer Ave. Ste. 5*6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

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

lietuviams sutvarkys danbs už prieinamą kainą. 
Šusterimi kabėti angfškai arba lietuviškai. 

4647 W. 103 St , Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 70&M22-8260. 

Graži mūsų Lietuva 
Šiemet dviračių žygis „Suk į dešinę" 

pasuko į Dzūkiją ir Suvalkiją 

I uos tamies t i u ž s u k o v iena ir Šiaurės Rytų 
Balt ic C u p " da lyvau janč ių jachtų „Saybia". 

E u r o p o s regatoje „NORD/LB 
R. Ž i u b r i o (ELTA) nuo t r . 

Šis dviračių žygis tapo jau 
tradicinė, kasmet rengiama Tė
vynės sąjungos akcija, kurios 
sumanytojas ir aktyviausias 
dalyvis yra ekologiškiausio 
keliavimo — keliavimo dvira
čiais propaguotojas, Tėvynės 
sąjungos pirmininkas Andrius 
Kubilius. 

Jau apkeliauta Žemaitija ir 
Aukštaitija, šiais metais žygio 
maršrutas driekias per Dzūkiją 
ir Suvalkiją. 

Žygyje dalyvauja Tėvynės 
sąjungos nariai ir rėmėjai bei 
dviračių sporto mėgėjai iš visos 
Lietuvos. 

Žygio tikslas — ne tik 
aktyviai poilsiauti, bet ir pažin
ti kraštą, bendrauti su gyven
tojais, pažinti juos ir jų gyveni
mą, susitikti su visuomenės 
nuomonės vadais, Tėvynės są
jungos ir broliškų partijų sky
rių nariais, švietimo ir kultūros 
bei visuomenės veikėjais, dva
sininkais, ūkininkais, kitais įta
kingais vietovių žmonėmis. Žy
gio metu bendraujama prie 
laužo, mokyklose, įstaigose, ra
dijo ir spaudos redakcijose, tur
guose, prie parduotuvių, ūki
ninkų kiemuose, vyksta žygio 
dalyvių ir apylinkių komandų 
sportinės varžybos, daug kitų 
įdomių dalykų. 

Žygyje nuolat dviračių pe
dalus mina apie 30 žmonių, 
bet kartais prie jų prisijungia 
vietinis jaunimas, ir būrys pra
siplečia iki 50 dviratininkų. 
Prie miestelių, apylinkių, rajo
nų ribos juos pasitinka rėmėjai 
ir bendrapartiečiai su medaus 
dubenėliais, voveraičių ir uogų 
krepšeliais. Žygio dalyviai nak
voja palapinėse, dažniausiai 
prie vandens. 

Žygis, liepos 17 d. prasi
dėjęs Vilniuje, driekėsi per Pir-

čiupius — Pamerkius — Varėną 
— Perloją — Merkinę — Drus
kininkus, — Liškiavą — Lei
palingį — Kapčiamiestį — Vei
siejus — Lazdijus — Seirijus — 
Metelius — Simną — Kalvariją 
— Sangrūdą — Ožkabalius — 
Vištytį, — Kybartus — Ku
dirkos Naumiestį ir liepos 21 d. 
buvo pasiekęs Šakius, kur žygio 
dalyvius pasitiko Seimo narys, 
pats suvalkietis, Arvydas Vidžiū
nas. Ten keliauninkus aplan
kiusi žurnalistė Ingrida Vėge-
lytė papasakojo, kad žygio da
lyviai įdegę saulėje, nors pa
vargę, bet labai patenkinti savo 
pasiryžimu pakeliauti po gim
tą šalį. Tėvynės sąjungos pir
mininkas Andrius Kubilius, 
važiuojantis nuo pat Vilniaus, 
tradicinėje vakaronėje sakė, 
kad jis labai laimingas maty
damas tokią gražią Lietuvą. 
Beje, su konservatorių vadu 
jau treti metai ištvermingai 
pedalus mina jo žmona — 
Lietuvos simfoninio orkestro 
smuikininkė Rasa Kubilienė. 

Žygeiviai per dieną sukaria 
apie šimtą kilometrų. Atvykę \ 
Šakius jie jau buvo peržengę 
500 kilometrų ribą. Būrį lydi 
automobilis su šūkiu „Suk į 
dešinę", todėl prie keliauninkų 
prisijungia ir mažiau jėgų tu
rintys, ta ip pat paaugliai, kurie 
turi galimybę valandėlei pailsė
ti mašinoje. Iki liepos 25 d. žy
geiviai dar lankys Griškabūdį, 
Pilviškius, Vilkaviškį, Marijam
polę, Želsvą, Krosną, Alytų, Pu
nią, Balbieriškį, Prienus, Birš
toną, Būdą, Nemajūnus, Butri
monis, Vaickūniškes, Aukšta
dvarį, Semeliškes, Trakus. 
Baigsis žygis ten, kur prasidėjo 
— Lietuvos sostinėje Vilniuje. 

A u d r o n ė V. A k i u d a i t ^ 
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KAIRIŲJŲ VALDYMAS — PRARASTAS 
LAIKAS LIETUVOS ŽEMDIRBIAMS 

Arvydas 
Vidžiūnas 

ARVYDAS 
VIDŽIŪNAS 

K a i r i ų j ų 
kadencija eina į 
pabaigą. Šian
dien turime ma
tyti ir gana ne
blogus jų darbus 
— dėtas pastan
gas įstoti į ES, į 

NATO, iždo drausmę (iki di
džiulių šių metų biudžeto sko-
linimųsi), gerus makroekonomi
kos rodiklius, bet kartu įvardyti 
ir didžiausias nesėkmes. 

Labiausiai socialdemokra
tams nesisekė kaime. Jų spren
dimai žemės ūkio ir kaimo plėt
ros srityje iki šiol turėjo nedaug 
modernios, į ateitį projektuo
jamos ir vakarietiškos žemės 
ūkio politikos bruožų. Strategijų 
prikurta daug ir visai neblogų, 
Tėvynės sąjungos iniciatyva 
pasirašytas tiek vilčių teikęs 
Nacionalinis susitarimas, bet 
realybėje gyventa remiantis 
vien „gaisrų gesinimo" principu. 
Iš susitikimų kaime matyti, kad 
žemdirbiai visai nusivylę „gel
bėtoju" A. Brazausku, kuris yra 
tapęs savo ir visos valdančios 
koalicijos propagandininkų pri-
dalytų ir vis dalijamų pažadų, 
savo neryžtingų, vėluojančių 
sprendimų įkaitu. 

Tėvynės sąjunga ne sykį yra 
pabrėžusi, kad kairiųjų vykdo
ma žemės ūkio politika yra pra
rastas laikas Lietuvos žemdir
biams. Tos prastos politikos 
požymiai: nuolatinis vėlavimas, 
nepagrįstos žemės ūkio produk
cijos supirkimo kainos, dideli 
nesutarimai pačioje valdančioje 
daugumoje, strateginių sprendi
mų stoka, nesugebėjimas tartis 
ir susitarti ir su žemdirbiais, ir 
su perdirbėjais. 

Iki pastarųjų metų biudžeti
nės lėšos žemės ūkiui buvo 
radikaliai mažinamos. Vyriau
sybei skėsčiojant rankomis, že
mės ūkio produkcijos supirkimo 
kainos 2003 m. vasarą buvo kri
tusios iki neįmanomo lygio 
(pieno, tiesa, nerūšinio, — net 
iki 2 et už litrą, vidutinė — iki 
337 Lt/t, už jautieną perdirbėjai 
įsigudrino mokėti vos 1.50 
Lt/kg; karvę parduodantis žmo
gus tegaudavo vos 0.50 Lt/kg; 

kiauliena teverta 2.50 Lt/kg). 
Sveiku protu nesuvokiama, kad 
apie 80 proc. ka imui skir tos 
paramos tenka vos keliems pro
centams kaimo žmonių, kad iš 
52 mln. Lt tik 4 mln. t enka 
smulkiesiems pieno s ta ty to
jams, o visi likę — stambioms 
fermoms ir žemės ūkio bendro
vėms. 

Sprendimai vėluoja, nuolat 
kaitaliojami, iš esmės klaidingi. 
Sumaištį buvo sukėlęs vienkar
tinių išmokų už parduodamus 
galvijus modelis, skurdą t ik 
padidino paramos pieno statyto
jams tvarka, neatsakingai pas
merkusi išnykti kelių karvių 
laikytojus, kooperacijos t ema iš 
viso užmirš ta , apie socialde
mokratų ir socialliberalų ne-
kompetenciją, pereinančią į pikt
naudžiavimą turima valdžia ir 
grupinių interesų tenkinimą, 
liudijo buvusi Žemės ūkio pa
skirties žemės įsigijimo įstaty
mo redakcija, visai suparaly
žiavusi žemės rinką, stabdžiusi 
rinkos ekonomikos santykius ir 
sukėlusi daugybę neįveikiamų 
problemų žemės pirkėjams ir 
pardavėjams. 

Rinkos reguliavimo agentū
ra visą laiką veikė tik kaip su
pirkimo kontora, valdžia ta ip ir 
neprivertė ją dirbti pagal euro-
pietiškus poveikio rinkai princi
pus. Mažas praėjusių metų der
lius buvo tiesiog stebuklingas 
išsigelbėjimas, nes iki tol gyven
ta labai primityviai: malūna i 
sutarčių su grūdininkais nesu
daro ir grūdų neperka, juos po 
400 Lt superka agentūra, pra
laiko pusę metų, dar užmoka už 
laikymą, o paskui tuos grūdus 
Vyriausybės sprendimu parduo
da vidaus rinkoje po 340 Lt. 
Apie papildomų 140 mln. Lt po
litinę epopėją ir valdančiųjų po
litikų garbę net kalbėti nepatogu. 

Ši Vyriausybė taip ir nesu
vokė, kad būtina nelaukti Eu
ropos Sąjungos ir kuo greičiau 
pereiti prie plačiau suprantamo 
kaimo plėtros pirmumo ir kaimo 
problemas spręsti ne vien žemės 
ūkio jėgomis. J i taip ir nesuvokė 
reikmės vykdyti tokią ekonomi
nę ir socialinę politiką, kad visi 
kaimo ir ne tik kaimo regionai 
būtų plėtojami tolygiai. Kasdien 
didėjanti disproporcija t a r p 
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žemdirbių ir miestų gyventojų 
gaunamų pajamų yra aiškiau
sias žlungančios socialdemokra
tinės politikos požymis. 

Viena svarbiausių Lietuvos 
problemų šiandien yra vadova
vimo žemės ūkio sričiai, jos val
dymo, adminis t ravimo krizė: 
sprendimų atidėliojimas, nesu
gebėjimas išskirti svarbiausių 
problemų ir spręsti jas strate
giškai ir iš esmės, sprendimų 
kaitaliojimas, nesėkmingos pas
tangos užt ikr int i teisingumą. 
Problemų sprendimas dažniau
siai būna pavėluotas, paviršuti
nis. Jos sprendžiamos ne tada, 
kai atsiranda, bet tada, kai su 
esama padėtimi j au nebegalima 
taikytis ir jų sprendimas kai
nuoja kur kas brangiau... Taip 
vadovėliuose apibūdinamas su-
stabarėjęs, biurokratiškas val
dymas. 

Įspūdis toks, lyg būtų rašo
ma apie šiandieninį Žemės ūkio 
ministerijos darbą ar Vyriausy
bės sprendimus, susijusius su 
žemės ūkiu! Čia daugybė ati
dėliojimų, kas savaite kaitalio
jamos nuomonės, visiškai men
kas strateginis žvilgsnis, ne
skaidri valdininkų veikla. O iš 
viso to kyla ir st iprus žemdirbių 
nusivylimas ir ne visada racio
nalūs bei teisiškai pagrįsti jų 
veiksmai. Dėl to visai neatsa
kingai kuriamas sveikai valsty
bei neleistinas supriešinto kai
mo ir miesto („runkeli" ir „ne 
runkelių") įvaizdis, t ikrai ne
skatinantis kurt is pilietiškesnei 
ir savimi labiau pasitikinčiai 
visuomenei. 

Vyriausybė š iandien turi 
dėti visas pastangas neleisti įsi
vyrauti pasaulyje ir ypač Lie
tuvoje vis labiau ryškėjantiems 
pr ieš taravimams t a rp nepa
pras ta i aktyvaus pr iva taus 
verslo, individualios veiklos 
dinamiškumo ir valstybės nepa
jėgumo taikytis prie sparčiai 
kintančių sąlygų. Šių pavojingų 
procesų aiškiausias pavyzdys 
yra ir tas , kad Žemės ūkio mi
nisterija jau seniai nėra ly
giavertis partneris diskusijose 
su gamintojais, o dar labiau su 
perdirbėjais. 

Gera valdžia yra ta , kuri 
daro į ateitį nukreiptus, o ne 
vien kasdienes skyles lopančius 

sprendimus. Nuo šiandieninės 
valdžios veiklos priklauso, a r 
Lietuvos kaimas ir žemės ūkis 
įveiks krizes ir sustiprėjęs efek
tyviai sugebės pasinaudoti to
mis galimybėmis, kurios atsive
ria su Lietuvos naryste Europos 
Sąjungoje. 

Labai nesinorėtų po kurio 
laiko teigti, kad kaip tik prastas 
vadovavimas, prastas valdymas 
kuo toliau, tuo labiau lemia vis 
didesnę mūsų kaimo nepąžangą 
ir žemdirbių gyvenimo atsi
likimą. 

Sunku bus įtikinti social
demokratus ir socialliberalus 
dar dėl vieno pamatinio dalyko: 
reikėtų mažiau valdyti vertika
liu reglamentavimu ir nurody
mais, o daugiau remtis decen
tralizavimu, susitarimais s u 
svarbiausiomis socialinėmis 
grupėmis bei įvairaus lygmens 
savivalda. Rezultatyviai veikti 
norinti ir piliečių pasitikėjimo 
siekianti valdžia į sprendimų 
priėmimą turi įtraukti kuo pla
tesnes organizacijas, skirtingo 
lygmens bendruomenes, įvairių 
verslo sričių savivaldos sąjun
gos, šiuo kartu — Žemės ūkio 
rūmus. Vyriausybė su Rūmais 
turi dalytis atsakomybę i r 
funkcijas, sudaryti finansines i r 
organizacines sąlygas j iems 
veikti. Žinoma, žemdirbiai jo
kiai valdžiai nesako vien švel
nių žodžių, ir jie daro teisinių a r 
žmogiškųjų klaidų, bet prie to 
laikas priprasti, diskutuojant 
ieškoti susitarimų, o n e projek
tuoti viešus ar užkulisinius Rū
mų veiklos apribojimo planus. 

Iš esmės tik nuo kairiųjų 
Vyriausybės veiklos priklauso, 
ar kaimas į Europą įžengs su
vargęs ir nesugebantis pasinau
doti iš ten ateinančia parama, 
ar įveikęs krizę ir sustiprėjęs 
sugebės efektyviai pasinaudoti 
galimybėmis, kurios atsiveria 
kartu su mūsų šalies naryste 
Europos Sąjungoje. Deja, nepa
sirengimas pasėlių deklaravi
mui, papildomi žemdirbių ner
vai ir pinigai už žemėtvarki
ninkų anksčiau pridarytas klai
das, net rajonų merų nepasie
kianti informacija apie minis
terijos sprendimus ir ES fondų 
galimybes žemdirbiams netei
kia jokių gerų vilčių. 
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PAKEISTI LIETUVOS VALSTYBINĘ 
SANTVARKĄ 

Liepos 26 d. Seime vyko 
Kovo 11-osios akto signataro 
Vytauto Landsbergio spaudos 
konferencija „Politinės teisin
gumo problemos. J. Borisovo 
ieškinys". 

Spaudos konferenciją V. 
Landsbergis pradėjo „įsisiau
tėjusios audros politikos erdvė
je" komentavimu. „Įstatymų lei
dyba galėjo ir gali būti įtakoja
ma ateityje verslo interesų ir 
gali būti priklausoma nuo vers
lo interesų, tačiau per šį triukš
mą mes nebematome įstatymų 
leidybos priklausomybės nuo 
kontrabandos interesų", — sakė 
kalbėtojas ir iškėlė klausimą, 
ar Baudžiamasis kodeksas, jo 
nauja redakcija, negalėjo būti 
įtakojama kontrabandininkų. 
Kalbėtojas sakė susidūręs su 
panašia padėtimi narkobiznio 
— narkotikų platinimo nusi
kaltimuose. Buvusiame BK bu
vo nustatytos labai griežtos 
bausmės už narkotikų platini
mą mažamečiams ir už įtrau
kimą nepilnamečių į narkotikų 
platinimą. Naujasis BK atsa
komybę visiškai sumenkino, o 
teismų persekiojimo praktikoje 
kartojasi reiškiniai, kuomet 
narkobiznio vadovai pasislepia. 

Anot kalbėtojo, na rko t inė 
medžiaga ,,Extazi" Lietuvoje 
tapo jau ne importo, o eksporto 
prekė. Blogai, kad taip kompro
mituojama Lietuva Europoje, 
bet blogiau, kad Lietuvos teisėt
varka nesiima su tuo r imta i 
kovoti arba veikia nevieningai, 
— sakė jis. Vadovaujantis vie
nos teisėsaugos grandies keleto 
metų analitinio darbo rezul
tatais „bosai" suimami, o kituo
se teisėtvarkos lygmenyse — 
prokuratūroje ar teisme — jie 
paleidžiami. 

„Kodėl tokia į taka teisė
tvarkai ir ar ji nesusijusi su 
pinigais, ar tai tik naivumas? Ir 
tada skaitome la ikraščiuose, 
kad tie, kurie sąžiningai kovoja 
prieš blogybes, nuleidžia ran
kas", — sakė V. Landsbergis. 

Jis priminė, kaip buvo „pat
varkyti" Baudžiamojo kodekso 
straipsniai, liečiantys narkotikų 
platinimą, o V. Landsbergio 
griežtinančios atsakomybę pa
taisos, nors iš karto nebuvo at
mestos, užgesintos komite tų 
stalčiuose kaip neaktualios. 

Apžvelgdamas platesnį kon
tekstą, V. Landsbergis darė iš
vadą, kad vienais atvejais tei
sėtvarka yra neveiksni, o ki ta is 

— galr būti panaudota politi
niais tikslais, ir priminė pa
staruosius įvykius Seime, kai 
teisėsaugos institucijos pakėlė 
keleto metų senumo Seimo na
rius liečiančius dokumentus 
prieš pat rinkimus, kas leidžia 
galvoti, kad tai padaryta poli
tiniais tikslais. 

Kaip mįslę V. Landsbergis 
pateikė J.Borisovo ieškinį jam. 
Ieškinyje minimi pr ieš pusę 
metų vykusioje spaudos konfe
rencijoje V. Landsbergio pasa
kyti žodžiai, kad kandidatas į 
prezidentus paėmęs kyšį. Ka
dangi pusę metų tai niekam ne
rūpėjo ir kadangi „nukentėjusy
sis", paklaustas žurnalistų, net 
nežino dėl ko jis turi būti įžeis
tas, V. Landsbergis daro išvadą, 
kad „žiogeliai kažką sumąstė. 
Jų galvytės tik atrodo mažos". 
Jo manymu, siekiama paleisti 
kuo daugiau sumaizgytų bylų ir 
kuo daugiau kaltinimų Lietuvos 
nepriklausomybei dirbusiems 
žmonėms. Projektuojami kažko
kie veiksmai. Koks jų tikslas? 
Kol vyksta nagrinėjimas, ar iš
siųsti Borisovą iš Lietuvos, jis 
turi rodytis viešumoje ir pra
tempti iki rinkimų. 

Atsakydamas į žurnalistų 

klausimus, V. Landsbergis pa
pasakojo apie Europarlamento 
deputatų nuo Lietuvos darbus. 
Parlamentaras unikalia pavadi
no situaciją, kai dvi didžiausios 
EP jėgos susivienijo, sudarė 
įspūdingą daugumą i r pasidali
no valdžią. Anot parlamentaro, 
lietuviams sekasi neblogai, o 
kai kuriose Lietuvos spaudos 
publikacijose, kuriose buvo 
neva paviešinti tarpusavio 
bendravimo nesklandumai , 
praleistas konkretumas. 

Pa ts parlamentaras dirbs 
planuotame užsienio reikalų 
komitete, o šiuo metu deda 
pastangas įsteigti intergrupę 
Kaliningrado — Karaliaučiaus 
klausimu. Intergrupės tikslas 
— supažindinti E P su šio 
regiono problemomis, kad Kali
ningradas — Karaliaučius ne
būtų įkaitas Europos Sąjungos 
apsuptyje. 

Komentuodamas liepos 24 
d. „Lietuvos ryto" publikaciją, 
V. Landsbergis sakė, kad da
bartiniais bandymais destabi
lizuoti politinę padėtį siekiama 
pakeisti Lietuvos valstybinę 
santvarką. 

A.V.Š. 

DANUTE BINDOKIENE 

Susirinko demokratai... 

Naujam Amerikos gyventojui kai kurios 
krašto vidaus politikos apraiškos yra 
nesuprantamos ir net keistos. Pavyz

džiui, kas ketveri metai prieš prezidento rin
kimus vykstantys partijų suvažiavimai. Vienos 
a r antros partijos atstovai, išrinkti pagal 
kiekvienos valstijos gyventojų skaičių, susiren
ka į kurį miestą ir savaitę praleidžia, klausy
damiesi prakalbų, liaupsinančių savus kandi
datus ir peikiančių opoziciją; išklauso pačių 
kandidatų pasisakymus, pagal kuriuos spren
džiama, ar yra j iems galimybių rinkimuose 
laimėti daugiau balsų, kaip opozicinės partijos 
kandidatams. Kai suvažiavimai pradėti transli
uoti per televiziją, juose atsirado daug su
režisuoto entuziazmo, triukšmo ir tam tikrų 
„cirko žymių". Nepaisant įkyraus vienodumo, 
daug amerikiečių (ypač opozicija) visgi stebi šių 
suvažiavimų eigą ir net susidaro nuomonę, už 
ką rudenį balsuos rinkimuose. 

Šią savaitę Demokratų partijos suvažiavi
mas vyksta Bostone. Partijos nariai, atrodo, šį 
kartą yra vieningesni negu būdavo anksčiau, 
nes nereikia atstovų balsų dalinti tarp dviejų a r 
daugiau kandidatų. Visiems suvažiavusiems iš 
anksto buvo aišku, kad partija savo kandidatu 
pasiūlys ir rems, John Kerry į prezidento postą 
bei jo pasirinktą John Edvvards viceprezidento 
pareigoms. Tas partijos vieningumas gali 
atnešti daugiau naudos, žinoma, jeigu pavyks 
įtikinti Amerikos piliečius, kad savo balsus 
atiduotų už demokratų kandidatą. 

Kol kas dar negirdėjome John Kerry. Jo 
kalba palikta, rodos, šiam vakarui (ketvirtadie
niui). Iki šiol Kerry kažkaip neišryškino nei 
savo tikslų, nei programos, nors daug važinėjo 
po visą platų kraštą, spaudė daug delnų, pri
kalbėjo daug žodžių. Kampanija kiek pajudėjo 
ir įgavo energijos, kai viceprez. vietai jis pasi
rinko John Edvvards, kuris pirminiuose balsavi
muose vos vos netapo laimėtoju. (Ar jis būtų 
Kerry pasirinkęs viceprezidentu?) Demokratų 
partijos kandidatai ir kiti nariai, be abejo, 
supranta, kad nepakanka vien kaltinti dabarti
nį prezidentą bei respublikonų valdžią apskri
tai. Tai padaryti lengva. Sunkiau pateikti rea

lią programą, kaip jie tvarkytų valstybėje atsi
radusias negeroves, užkamšytų plyšius sociali
nės apdraudos ir pensijų programoje, pasirū
pintų sveikatos apsauga, gamtosauga, švie
timu, nusikalstamumu, jau nekalbant apie tai, 
kas vyksta už jo ribų. Juk Amerikos karinės pa
jėgos išmėtytos po platų pasaulį. Kaip su Osa-
'ma bin Laden ir jo „ai Qaeda", Iraku, Iranu, 
Šiaurės Korėja, Somalija, Kuba, Haiti, Bos
nija... 

Lengva baksnoti pirštu į valdžios klaidas. 
Balsuotojai nori žinoti, kaip tos klaidos bus ati
taisomos. Labai įtaigiai kalbėdamas atidarymo 
iškilmėse, buvęs prez. Bill Clinton, tvirtino, kad 
Amerikai reikia pasaulyje turėti kuo daugiau 
draugų, tuomet mažiau reikės bijoti teroristų. 
Tai savaime aišku, bet kaip šį užmojį įgyvend
inti? Ar John Kerry turės pakankamai iš
minties ir patirties atsiradusias spragas užly
ginti ir „Amerikos gerą vardą pasaulio akyse 
atstatyti", kaip kalbėjo suvažiavimo oratoriai? 

Suvažiavime yra ir staigmenų. Viena jų — 
kylanti politinė žvaigždė iš Illinois — Barac 
Obama, kuris kandidatoja į JAV Senatą. Tai 
rimtas, daug žadantis, jaunas žmogus, jau daug 
kartų pabrėžęs, kad balsuotojus atbaido perne
lyg negatyvi retorika oponento atžvilgiu. Jis 
ragina kalbėti apie tai, ką kanidatas žada duoti 
Amerikai, jei bus išrinktas. Vien pamazgų ant 
opozicijos pylimu, rinkimų nelaimėsi. 

Bostonas dėjo daug pastangų ir išleido 
didžiausius pinigus, kad suvažiavę Demokratų 
partijos delegatai, jų svečiai ir kandidatai 
galėtų jaustis saugūs ne tik posėdžių salėje, bet 
pačiame mieste.Tikėkime, kad tų apsaugos 
priemonių pakaks ir savaitė praeis nuotaikin
gai, darbingai. Maždaug po mėnesio New Yorko 
mieste suvažiuos respublikonai paremti savo 
partijos kandidatą — dabartinį prez. George W. 
Bush, siekiantį Baltuosiuose rūmuose pasilikti 
dar ketverius metus. „Cirkas" vėl pasikartos iš 
naujo. Tačiau tai Amerikos rinkiminių metų 
nepamainoma tradicija. Daug ko iš jos galėtų 
pasimokyti ir Lietuva, ir kitos neseniai nepri
klausomybę atkūrusios Rytų Europos valsty
bės. 

TREMTINIO MEMUARAI 
RIMAS ZUBAUSKAS 

NrJB 

Nudžiugęs nustebau: juk už tą mano švilpimą 
galėjo mane patį pirmutinį nušvilpti. Negi kiti 
negalėjo tokių p ras tų reikalavimų išpildyti 
tikrinimo metu? Tad ko jie siekė? 

Susiprotėjau vėliau, kad, baigę šį tech
nikumą, studentai buvo skiriami į kolūkių klubus 
vadovauti tiems klubams, organizuojant pasi
rodymus švenčių metu. Tai švarus darbas, lygi
nant su tais, kurie išleidžiami kituose techniku
muose. Taigi, jų būta ir visai be pašaukimo. 

Man pirmieji metai prasidėjo, neturint spe
cialybės. 

Smuikininku daryti nesiryžo. Panašus atvejis 
buvęs su kitu, maždaug mano amžiaus vokie
tuku, pavarde Gluck. Su tokiu pat pasiruošimu, 
maždaug kaip ir aš. Buvo bandytas mokyti 
smuikuoti, tačiau nieko neišėjo. Atseit, pirštai su
grubo nuo darbo. Ir taip turėjo tapti chorvedžiu. 
Dirigavimo klasės vadovas buvo Arikaininas, 
ukrainietis, nelabai simpatizuojantis vietiniams 
rusams. Gal ir todėl jis dėl manęs turėjo kiek dau
giau vilčių ir stengėsi mane palaikyti moraliai. 
Bet man toks muzikavimo būdas niekad nebuvo 
mielas. Verčiau būčiau, kad ir sunkiau įvaldęs, 
bet kokį ins t rumentą , tik ne chorvedybą. 
Dirigavimo klasės vadovas Arikaininas, vis man 
įkalbinėjo būti dirigentu; kviesdavo klausytis 
plokštelių su įrašytu choru, kas ne taip man buvo 
žavinga. Negi sakysi, kad duokit „bliuzą" a r „spi-
rituels", nes jutau, kad jis šiam stiliui buvo „pro
fanas", arba paklusnus vykdytojas propaguo
jamos muzikos tuo laiku, tai ne „liaudiški" moty
vai (nesavi), buvo „tabu". Vis tik buvo ir išimčių. 
Vienas žydas ir kažkurio profesoriaus pen-
kiatukininkė, kar ta is pertraukų metu prišokdavo 
prie pianino ir pakartodavo girdėtą pamokos 
metu melodiją. 

Nepaisant į t a s mano nesėkmes chorvedyboje 
(dirigavime), mokslai tęsėsi toliau. Dukar t 
savaitėje privalėjau lankyti fortepijono klasę, nes 
chorvedys ir fortepijoną turėjo mokėti valdyti, 
prireikus. Fortepijonas man atrodo tobulybė, lygi
nant su kitais muzikos instrumentais. Bet liki
mas lėmė taip, kad jis man liko nepasiekiamas 
visiems laikams. Na, galvojau, ko nepasiekiau 
pats, perduosiu vaikams, bet išėjo visai priešin

gai. Po daugelio metų dukra man pasakė: „Kam 
tu mane kankini prie to pianino, kuris tik akis 
gadina su tom dvigubom penkiajuostėm natom. 
Man daug mieliau klausytis, grojant smuiku!" 

Taip aš ir stūmiau dienas, belankydamas 
Tomsko muzikos mokyklą — technikumą, bet 
jausdamas, kad tai betikslis laiko ir pinigu švais
tymas, gyvenant didmiestyje, kur maistas bran
gus ir sunkiai gaunamas. Stovėti eilėse nebuvo 
laiko. Laimei, kartais nusipirkdavom kondensuo
to pieno skardinėse dėžutėse, kuom greit pri-
sisotindavom ir lyg alkį numalšindavom. 

Išsekus iki atostogų, nedelsiant stengdavaus 
pargrįžti į namus — kolūkį, kur net badmečiu 
mama ištaisydavo duobes žanduose. 

Su Tomsku susisiekdavom rogėmis žiemą, 
garlaiviu vasarą. Kartais važiuodavom ir 
sunkvežimiu, jei tokį pasisekdavo pagauti. Per 
dieną nuvykdavom tuos 150 km. Bet rogėmis tek
davo važiuoti parą. Važiuojant sunkvežimiu, 
vietos rasdavom tik kėbule. Taigi, laukas su 
vėjeliu — per šalčius. Rogėmis važiuojant, galė
jau apšilti, bėgant paskui roges. Arkliai protingi 
— nepaliks žmogaus, jei jo netempia ant rogių. 
Antrus mokslo metus pradėjau, būdamas ant
rame kurse, bet vis be specialybės. Kiek pasitry
nęs bendro lavinimo klasėse, turėjau vis tik kaž
ką rinktis arba išeiti. Jau buvau pradėjęs ieškoti 
darbo įvairiuose kituose miesto institutuose. 
Viename lyg sutiko priimti dirbti laborantu su 
beatronu, bet, kai pasakiau savo tautybę, pa
galvoję priimti atsisakė. Mat tas aparatas spin
duliuojantis, skleidžiantis vėžį sukeliančius 
radioaktyvius spindulius. Bet aš to tada 
nesupratau ir išėjau nusiminęs. 

Taip aš. bastydamasis, bet dar vis studentas, 
jau planavau grįžti Krivošeinan, metęs mokslus 
Bet netikėtai muzikos technikume, kur rytais 
lankydavau tik bendro lavinimo paskaitas 
(išmesti negalėjo tokį „gabų muzikantą"), man 
pasiūlė pradėti mokytis groti kontrabosu. Sakė 
šituo instrumentu nėra sunku groti. Be to, val
stybiniame orkestre, kuris vienas Tomske, truko 
gero kontrabosisto. Matyt iš vietinių tokiu „smui
ku" niekas nesižavėjo. Taip aš ir pasilikau mo
kykloje ir vėl grįžau prie muzikos Bus d aug i au 
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Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centras 

Pro Rokiškio rajono savi
valdybės viešosios bib
liotekos langus jau aštuo

ni dešimtmečiai sklinda knygos 
šviesa. Vis dažniau tos šviesos 
nutvieksti žvilgčiojame į ateitį. 
Modernėjame. Turime gerų idė
jų, didelių sumanymų. Dina
miškas ir veržlus mūsų biblio
tekos gyvenimas. Rengiame 
projektus, organizuojame įvai
rius renginius. Didelį dėmesį 
skiriame savo krašto kultūros 
paveldo atnaujinimui ir jo iš
saugojimui. Vis dažniau prisi
mename knygnešius, tautos 
šviesuolius, iškilias asmenybes, 
iš Rokiškio kraš to kilusius 
išeivijos rašytojus. 

Kažkas yra pasakęs, kiek
vieno žmogaus darbas - tarsi jo 
autoportretas. Šie žodžiai tinka 
ir mūsų viešosios bibliotekos 
darbuotojoms: buvusiai ilgame
tei Viešosios bibliotekos direk
torei Zitai Jodeikienei, glau
džius ryšius užmezgusiai su Ale 
Rūta, Liudu Dovydėnu ir kt., 
dabartinei direktorei Alicijai 
Matiukienei, nemažai pri
sidėjusiai prie žymių kraštiečių 
atminimo įamžinimo. 

2001 metais paminėjome 
pedagogo, poeto, ilgamečio 
„Naujosios Romuvos" sekreto
riaus Alfonso Keliuočio 90-ąsias 
gimimo metines. Ta proga orga
nizavome rajoninę poezijos pa
vasarėlio šventę „Į didelę ir 
gražią dieną". Siekdami dera
mai pažymėta kraštiečių žur
nalo „Naujoji Romuva" įkūrėjo 
ir redaktoriaus, kultūros isto
riko, prozininko, žurnalisto 
Juozo Keliuočio 100-ąsias bei jo 
brolio Alfonso Keliuočio 90-
ąsias gimimo metines, 2002 me
tų rugsėjo 20 dieną surengėme 
mokslinę konferenciją „Juozo ir 
Alfonso Keliuočių kūrybinis 
palikimas", ta proga buvo pa
rengta literatūros paroda „Juo

zas ir Alfonsas Keliuočiai ir 
'Naujoji Romuva'." Šių kultūros 
veikėjų tėviškėje Joniškio vien
kiemyje buvo atidengta atmini
mo lenta. Atskira knyga išleista 
mokslinės konferencijos me
džiaga. 

Kas tie broliai Keliuočiai? 
Ką apie juos žino Amerikos 
lietuviai? Nepriklausomos Lie
tuvos žurnalistas, rašytojas žur
nalo „Naujoji Romuva" įkūrėjas 
ir redaktorius Juozas Keliuotis 
gimė 1902 m. rugsėjo 4 d. Jo
niškio vienkiemyje, netoli Ro
kiškio. Mokėsi Rokiškio, Pane
vėžio gimnazijose. 1926 m. bai
gęs Lietuvos universitete Teo
logijos - filosofijos fakultetą, 
studijavo Sorbonos universitete 
Paryžiuje filosofiją, literatūrą. 

meną, sociologiją ir žurnalis
tiką. 1945-1947 m. kalintas Pe-
čioros, 1952-1956 m. Solikams-
ko lageriuose. 1956 m. Juozas 
Keliuotis draugų ir pažįstamų 
dėka buvo išleistas iš lagerių. 
Grįžęs dirbo leidyklose, užsi
ėmė vertimu, įsidarbino Vil
niaus skaičiavimo mašinų ga
mykloje vertėju, bet ten jam ne
patiko. J literatūrinį gyvenimą 
jo neįsileido. J. Keliuotis pasto
vaus darbo pokario Lietuvoje 
neturėjo. Mirė 1983 m. kovo 25 
d. Vilniuje. 

Koks spalvingas, prasmin
gas, sunkus „visa būtybe pa
milusio tiesos, grožio ir gėrio 
idealus" buvo Juozo Keliuočio 
gyvenimo ir kūrybos kelias. Jį 
buvo pagavusi epochos audra, 
blaškė ir daužė po naujus, jam 
dar nepažįstamus, vandenynus. 
Tai rašytojas, mąstytojas, savo 
gyvenimą sutapatinęs su „Nau
jąja Romuva", puoselėjęs atvi
ros visuomenės idėjas. Nors J. 
Keliuotis dirbo tautai ir valsty
bei „beveik dovanai, gyveno 
pusbadžiu", nors buvo baigęs 
tris aukštąsias mokyklas -
nepriklausomose Lietuvos, tuo
metinės smetoninės valdžios, 
laikomas „didžiausiu revoliu
cionieriumi, telkiančiu visas 
revoliucines jėgas esamai san
tvarkai panaikinti". Dar sun
kesni laikai jo laukė sovietų val
džios metais. Pergyvenęs dvi 
tremtis, knygoje „Mano auto
biografija", išleistoje 2003 m., 
rašė: „Jaučiuos kaip žvėrelis 
džiunglėse, dieną naktį piktų 
žvėrių gaudomas, kaip baisus 
nusikaltėlis, kurio kiekvienas 
žingsnis sekamas, kurio kiek
vienas svečias tiriamas. 

Nors Rokiškio rajono kultū
riniame pavelde Juozo ir Alfon
so Keliuočių veikla prasminga 
ir reikšminga, gerai žinoma 
vyresniosios kartos Rokiškio 

inteligentijai, tačiau per mažai 
buvo prieinama plačiajai visuo
menei, ypač jaunimui. Per ma
žai buvo užsiimama šių žmonių 
veiklos tyrinėjimu, neskatina
mas jaunosios kartos domėji
masis ja. Kadangi Rokiškio ra
jono viešoji biblioteka turi su
kaupusi nemažą Alfonso Ke
liuočio archyvą (apie 1,500 pus
lapių): dokumentų, rankraščių, 
knygų, žurnalų „Naujoji Romu
va" komplektų, todėl kilo idėja 
bibliotekoje įkurti Juozo ir Al
fonso Keliuočių palikimo studi
jų centrą. 

Viešosios bibliotekos direk
torės Alicijos Matiukienės ir 
bibliografijos informacijos ir 
kraštotyros skyriaus vedėjos 
Ritos Viskaitienės parengtas 

J . Keliuočių tėviškėje Joniškio 
kaime, Rokiškio ra j . , a tminimo 
lenta ir kryžius. 

projektas „Juozo ir Alfonso Ke
liuočių palikimo studijų cent
ras", kurį finansavo Lietuvos 
Respublikos kultūros ir sporto 
rėmimo fondas bei rajono savi
valdybė, yra žymių kraštiečių 
atminimo įamžinimo tęsinys. 
Gavus finansinę paramą, Vie
šojoje bibliotekoje įrengta nuo
latinė ekspozicija „Juozo ir 
Alfonso Keliuočių kūrybinis 
palikimas". Kadangi Juozo di
džiausias tu r t as buvo knygos, 
j is , tu rėdamas daug draugų 
užsienyje, sukaupė nemažą 
knygų biblioteką. Dalis jos (316 
egz.) iš Nacionalinės Martyno 
Mažvydo bibliotekos mainų 
fondo pateko į Rokiškio viešąją 

biblioteką ir eksponuojami šioje 
parodoje. Taip pat Juozo Ke
liuočio parašytos knygos: „Dan
gus nusidažo raudonai" (Čika
ga, 1989 m.), „Meno tragizmas" 
(V., 1997 m.) „Žurnalistikos 
paskaitos" (V., 2000 m.) ir kt. 
Jo vertimai, pvz., knygos: 
Volteras „Zadigas arba likimas" 
(V., 1981 m.), „Kandidas" (V., 
1970 m.), Alfonso Dodė 
„Laiškai iš mano malūno" (V., 
1963 m.) V. Lipatovo „Upės 
s raunumas" (V., 1967 m.). 
Ekspoziciją papildo Juozo Ke
liuočio a ts iminimai rankraš 
čiuose „Mano gyvenimas epo
chos audrose. Mano autobio-

• grafija". taip pat jo atsiminimai 
apie įvairius rašytojus, kitus 
žymius to meto žmones: Kostą 
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Korsaką, Antaną Venclovą, 
Joną Aistį ir kt . Taip pat 
eksponuojamos laiškų, nuo
traukų kopijos, straipsniai pe
riodiniuose leidiniuose, knygos 
iš jo asmeninės bibliotekos 
(daugiausia prancūzų kalba) ir 
t.t. 

Atskirą skyrelį sudaro Al
fonso Keliuočio eilėraščiai, 
straipsniai, scenos vaizdeliai 
rankraščiuose bei jo išleisti 
poezijos rinkinėliai „Nerūpes
tingas berniokas" (V., 1939 m.) 
ir „Klajūnė liepsnelė" (V., 1991 
m.). Taip pat nuotraukos iš jo 
asmeninių albumų bei Vie
šosios bibliotekos archyvų, vy-
resn. bibliografės Audronės 
Tupalskienės parengtas krašto
tyros darbas „Pedagogas ir li
teratas Alfonsas Keliuotis". 

Parodoje nemažai 1930 m. 
įsteigto ir iki 1940 m. leisto 
iliustruoto kultūros, literatūros 
bei meno žurnalo „Naujoji 
Romuva" komplektų. Apie šį 
žurnalą Juozas Keliuotis rašė: 
„'Naujoji Romuva' niekad ne
skelbė nei ideologinio, nei na
cionalinio uždarumo. Pirmuoju 
savo numeriu pradedant ligi 
pačio paskutiniojo numerio ir 
žodžiu, ir darbu skelbė atvirų 
langų ir durų politiką". Joje 
Juozas Keliuotis puoselėjo 
„atviros visuomenės idėją". Jis 
sveikino „modernųjį pasaulį, 
skelbė, kad visas Lietuvos sritis 
reikia sumoderninti, kad reikia 
palankiai sutikti visa, kas yra 
nauja, kad nereikia bijoti 
gyvenimo, kad visa būtybe 
reikia nertis į jo audringas ban
gas". „Naujoji Romuva" buvo ir 
liko ištikima tuo metu puoselė
tai kul tūr ingos Lietuvos idė
jai". Juozas Keliuotis, savo gy
venimą sutapatinęs su „Nau
jąja Romuva", visą laiką puo
selėjo idėją - idee flxe - atnau
jinti šio žurnalo leidimą. Tik 
1994 metais jis buvo atgaivin
tas, jau po Juozo Keliuočio mir
ties. 

Juozo ir Alfonso Keliuočių 
palikimo studijų centro 

atidarymas vyko vasario 16-
osios - Lietuvos Valstybės 
Atkūrimo dienos proga. Centro 
atidaryme dalyvavo ir sveikini
mo žodį tarė LR Seimo narys 
Vytautas Saulis, rajono meras 
Egidijus Vilimas, rajono savi
valdybės kultūros, turizmo ir 
ryšių su užsienio šalimis sky
riaus vedėjas Petras Blaže
vičius, kiti atsakingi darbuoto
jai, šventėje dalyvavo gausus 
būrys bibliotekos skaitytojų, 
rajono literatų. 

Juozo Keliuočio - garsaus 
publicisto, profesionaliosios 
žurnalistikos pradininko Lie
tuvoje drąsios ir aktualios 
mintys ir šiandien turi išlie
kamąją vertę ir būtinybę į jas 
įsiklausyti, - visus pasveiki
nusi su švente, į susirinkusius 
kreipėsi Viešosios bibliotekos 
direktorė Alicija Matiukienė, 
sakydama, jog Juozas Keliuotis 
buvo pirmasis rokiškėnas, pa
žinęs aukštą Europos kultūrą, 
Sorbonos universiteto dvasią 

Juozo Keliuočio knygos ,,Mano 
autobiografija" sutiktuvės viešojoje 
Rokiškio bibliotekoje: kalba rašyt. 
Vytautas Girdzijauskas. 

parvežęs į Lietuvą ir nuken
tėjęs dėl modernios Lietuvos 
idėjų. Todėl Juozo ir Alfonso 
Keliuočių palikimo studijų cen
tro įkūrimas ir toliau skatins 
ne tik bibliotekos kraštotyrinę 
veiklą, bet ir brolių Keliuočių 
palikimo gilesnį studijavimą ir 
jo įprasminimą. Rokiškio viešo
joje bibliotekoje sukaupti ne
maži rankraščių archyvai, 
„Naujosios Romuvos" žurnalų 
koplektai, knygos iš Juozo ir 
Alfonso Keliuočių asmeninės 
bibliotekos dabar taps laisvai 
prieinami visiems bibliotekos 
lankytojams. 

Plačiau apie šias iškilias 
mūsų krašto asmenybes, mi
nėtą palikimo studijų centrą, 
šią ekspoziciją, jos rengimą, 
ateities planus, naujus projek
tus papasakojo bibliografijos, 
informacijos ir kraštotyros sky
riaus vedėja Rita Viskaitienė. 

Įsteigus palikimo studijų 
centrą, atsirado didesnė gali
mybė deramai paminėti ne tik 
J. ir A. Keliuočių, bet ir kitų nu
sipelniusių kraš tu i žmonių, 
išeivijos rašytojų jubiliejus, or
ganizuoti įdomesnius renginius. 

Knygnešio dienos - Kovo 
16-osios - proga taip pat su
laukėme garbingų svečių. Vyko 
Juozo Keliuočio atsiminimų 
knygos „Mano autobiografija" 
(V., 2003 m.), pristatymas. Ren
ginyje dalyvavo rašytojas Vy
tau tas Girdzijauskas, rašyto
jas, filosofas Arvydas Juozaitis, 
žurnalo „Naujoji Romuva" vy
riausiasis redaktorius Andrius 
Konickis. 

Knygoje „Mano autobio
grafija" Juozas Keliuotis - vie
nas iškiliausių tarpukario Lie
tuvos kultūros veikėjų - pasa
koja apie savo jaunystę, mokslo 
metus Lietuvoje ir Prancūzi
joje, leidybinę ir pedagoginę 
veiklą. Ypač daug vietos skiria
ma „Naujosios Romuvos" įkūri
mo, redagavimo, sklaidos rei
kalams. Antroje knygos dalyje 
aprašomos autoriaus „odisėjos" 
grįžus iš tremties ir ieškant 
darbo bei mėginant pri tapti 
prie sovietinės gyvensenos. 

Prisiminimais apie Juozą 
Keliuotį pasidalino rašytojas 
Vytautas Girdzijauskas. Anot 
jo, Juozas Keliuotis tapo nau
jausios, vakarietiškos kultūros 
ambasadoriumi Lietuvoje. 
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MOKYKIMĖS ANGLIŠKAI 

• L M Paruošia Aušrelė Sakalaitė 

T h i r t y s i x t h l e s s o n . (Thiori 
siksth leson) — Trisdešimt 
šešta pamoka. 
L i thuan ia in t h e Oiympica 
(Lithuenija in t h a Olimpks) — 
Lietuva olimpiadoje. 
Is L i t h u a n i a g o i n g to p a r -
t i c i p a t e i n t h e XXVIII 
O l y m p i c g a m e s a t A t h e n s ? 
(Iz Lithuenija going tū par-
tisipeit in t h a tuen ty ei th 
Olimpik geims et Ęthens) — Ar 

į Lietuva da lyvaus dvidešimt 
| aš tuntose ol impinėse žai

dynėse Atėnuose? 
Yes, L i t h u a n i a n O l y m p i c 
C o m m i t t e e h a s s ix ty o n e 
a t h l e t e w h o h a z ąual i f ied 
a n d wi l l p a r t i c i p a t e . (Jes, 
Lithuenijan Olimpik Kamity 
hes siksty uon ęthlyt hū hez 
kualified ęnd uil partisipeit; — 
Taip, Lie tuvos Olimpinis 
komitetas išrinko šešiasdešimt 
viena atletą, kurie yra tinka
mai pasiruošę i r dalyvaus. 

į Do y o u k n o w w h i c h s p o r t s 
\ they wi l l b e p a r t i c i p a t i n g 
i in? (Dū j ū nou uič sports thei 
uil by partisipeit ing in) — Ar 

Į žinai, kuriose sporto šakose jie 
dalyvaus? 
Of c o u r s e . T h e L i t h u a n i a n 

j N a t i o n a l O l y m p i c Commi t 
tee is s e n d i n g a b a s k e t b a l l 
t e a m . (Af kors , tha Lithue-

į nijan Nešianal Olimpik Kami-
t ty iz sending e bęsketbol tym) 
— Žinoma. Lietuvos Tautinis 

i olimpinis komi te tas siunčia 
! krepšinio komandą. 

What o the r b ranches of sports 
•• they wi l l b e p a r t i c i p a t i n g 
i n ? (Uat a t h e r brenčes af 
sports thei uil by partisipeiting 
in) — Kuriose kitose sporto 
šakose jie dalyvaus? 
They wi l l a l s o p a r t i c i p a t e 
in k a y a k i n g , box ing , bicy-
cling, saiKng, rowing, wrest-

l ing, j u d o , a n d t rack a n d 
f ie ld . (Thei uil alsou par-
tisipeit in kajaking, boksing, 
baisikling, seiling, rouing, 
restling, dziudo ęnd tręk ęnd 
fyld) — Jie taip pat dalyvaus 
baidarių, bokso, dviračių lenk
tynių, buriavimo, irklavimo, 
imtynėse, dziudo ir lengvosios 
atletikos varžybose. 

T h a t ' s w o n d e r f u l , s u c h a 
smal l c o u n t r y pa r t i c ipa t ing 
in so m a n y a thle t ic even ts . 
(Thęts uonderful, sač e smol 
kančry, partisipeiting in sau 
meny athletik yvents) — Tai 
puiku: tokia maža šalis daly
vauja tokiam dideliame varžy
bų skaičiuje. 

Li thuanians love sports, they 
hope to b r ing home some 
Olympic medals. (Lithuenijans 
lav sports, thei houp tū bring 
hom sam Olimpik medals) — 
Lietuviai myli sportą, jie tikisi 
namo parsivežti olimpinių 
medalių. 

I h e a r d about the famous 
Li thuanian basketball teams 
that play in the Olympics. (Ai 
herd ebaut tha feimas Lithue
nijan bęsketbol tyms thęt plei 
in t ha Olimpiks) — Aš girdėjau 
apie garsias lietuvių krepšinio 
komandas, žaidžiančias olim
piadose. 
Yes, they won hronze medals 
two t imes during Olympic 
games. (Jes, thei uon branz me
dals, tū taims djuring Olimpik 
geims) — Taip, du kar tus 
olimpinėse žaidynėse jie lai
mėjo bronzos medalius. 
I wish t he best of luck for the 
L i thuan ian athletes in the 
Olympics a t Athens. (Ai uiš tha 
best of lak for tha Lithuenijan 
ęthlyts in tha Olimpiks ęt 
Ęthens) — Aš linkiu lietuviams 
spor t ininkams daug sėkmės 
Atėnų olimpiadoje. 
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1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— $620 - $650; 

2 mieg.— $710-$750. 
Tel. 630-910-0644. Janą. 

SAVININKAS PARDUODA NAMĄ 
6629 S. KEATTNG, CHICAGO, IL 

ATVIRU DURŲ DIENOS 
ŠEŠTADIENĮ. 7/31/04 nuo 1-4 v.p.p. ir 
SEKMADIENĮ. X/l/04 nuo 1-4 v.p.p. 
Gerai pažiūrėtas ir atnaujintas mūrinis 

namas. 3 miegamieji, 2 vonios. Įreng
tas rūsys su papildomais 2 miegamai

siais ir vonių kambariais. Parketas, 
{rengta atnaujinta virtuvė su garų 

surinkėju ir moderniom spintelėm. 
Centrinis vėdinimas/Šildymas. Geras 

susisiekimas. Savininkas gali parūpinti 
finansavimą be pradinio įnašo. 

Tel. 708-612-5699. 

V A C A T I O N IN 
K E N N E B L NK. M A I N E : 

F r a n c i s c a n G u e s t H o u s e 
Near Monasterv, Beach & Shops 

Call: 207-967-4865 
www.franciscaneuesthouse.com 

Prie Kedzie A ve. ir 66 St. išnuo
mojamas 1 mieg..- 3 kambarių 

butas su šildymu ir oro vėsintuvu. 
Kaina $420. Tel. 708-425-7160; 

708-275-2070 (mob.). 

SAVININKAS PARDUODA NAMĄ 
6407 S. laPorte, Chicago, n . 

(prie Midvvav oro uosto) 
S244.900 

ATVIRU DURŲ DIENOS 
ŠEŠTADIENĮ. 7/31/04 nuo 1-4 v.p.p. ir 
SEKMADIENĮ. 8/1/04 nuo 1-4 v.p.p. 

Gerai prižiūrėtas ir atnaujintas mūrinis na 
mas. 3 miegamieji, parketas. 2 vonios, 
nauji kilimai, {rengtas rūsys ir virtuvė 
su garų surinkėju Centrinis vėdinimas 
Geras susisiekimas. Savininkas gali 
parūpinti finansavimą be pradinio įnašo. 

Tel. 708-612-5699. 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

^55& 
Pro-Teatn 
Bus.: 708-361-0800 
Voice M A 773-854-7820 
Fax: 708-361-9618 
E-mail: 
d.i.mayer <3~worldnet.att.net 
DANA Š Č E R B A I T Ė M A Y E R 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste arpriemiesčiuosc. kreipkitės Į 
DANUTĘ MAYER Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m 
Nuosavybių Įkainavimas veltui 

GREIT PARDUODA 
J . n r a * — Landmark 

* J properties§| 

Bus. 773-229-8761 
Res. 708-425-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-3144330 

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

http://FmiOOF.VTF.Vv
http://www.franciscaneuesthouse.com
http://3~worldnet.att.net


Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters. AP, traertax, ITAR-TASS. BNS 

imtų agsmOfiĮ pranešimais) 
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EUROPA 

BRIUSELIS 
NATO specialusis batalio

nas, skirtas saugumui nuo ma
sinio naikinimo ginklo užtikrin
t i , dislokuojamas Graikijoje, 
ku r rugpjūtį vyks Olimpinės 
žaidynės, sakoma ketvirtadienį 
išplat intame Šiaurės Atlanto 
sąjungos pareiškime. Graikijos 
saugumo pajėgas NATO rems 
jūroje ir ore, joms taip pat padės 
keli Amerikos specialieji padali
niai, kurie Atėnų žaidynių metu 
bus kovinėje parengtyje. Vasa
ros olimpinės žaidynės — pir
masis rimtas išmėginimas NA
TO batalionui, pavad in tam 
„Daugiata utine operatyvine 
cheminės, biologinės, radiologi
nės ir branduolinės apsaugos 
grupe". Manoma, kad ją su
darys kariai ir technika iš Bel
gijos, Čekijos, Vengrijos, Itali
jos, Lenkijos ir Ispanijos. NATO 
nepraneša bataliono karių skai
čiaus. Žaidynės, kurios vyks 
Graikijoje rugpjūčio 13-29 d., 
bus pirmoji vasaros olimpiada 
po niokojančių teroristų ant
skrydžių JAV 2001 m. rugsėjo 
11d. 

VARŠUVA 
Irake praėjusią naktį spro

gus nuotolinio valdymo minai 
žuvo vienas lenkų karys, o dar 
keturi buvo sužeisti, ketvirta
dienį pranešė Lenkijos gynybos 
ministras Jerzy Szmajdzinski. 
Lenkai Irako pietų ir centro re
gione vadovauja 8,000 karių 
tarptaut inėms pajėgoms, ku
riose tarnauja 2,500 Lenkijos 
kareivių. Pasak ministro, dar 
dviem kareiviams, kurie buvo 
sužeisti nesunkiai, medicinos 
pagalba suteikta įvykio vietoje. 
Pasak gynybos ministro, už
puolikai atakavo automobilių 
koloną. Jo manymu, tai buvo iš 
anksto suplanuotas išpuolis. Iš 
viso Irake nuo misijos pradžios 
j au žuvo septyni lenkų kariai. 
Taip pat žuvo keturi civiliai as
menys, tarp jų — garsus lenkų 
televizijos laidų vedėjas ir jo 
operatorius alžyrietis, kurie su
kilėlių buvo nušaut i gegužės 
mėnesį. 

AMSTERDAMAS 
Jungtinių Tautų teismo Ha

goje teisėjai buvusio Bosnijos 
kroatų generolo Tihomir Blaš-
kič 45 metų kalėjimo bausmę 
ketvirtadienį sumažino iki de
vynerių metų ir išteisino jį dėl 
kaltinimų etniniu valymu per 
Bosnijos karą. T. Blaškič, kuris 
per 1992-1995 m. karą vadova
vo kroatų pajėgoms centriniame 
Bosnijos regione, buvo išteisin
tas dėl 16 iš 19 kaltinimų. 43 m. 
generolas skai tant nuosprendį 
neparodė jokių jausmų, bet jo 
šeimos nariai ir šalininkai lan
kytojų galerijoje pradėjo ploti. 
Kadangi T. Blaškič buvo suim
tas daugiau kaip prieš aštuo
nerius metus, teismo apeliacijų 
rūmų sprendimas reiškia, kad 
jam kalėjime liko praleisti tik 
kelis mėnesius. 

LONDONAS 
Didžiausios Rusijos naftos 

bendrovės „Jukos" krizė , juodo
jo aukso" kainas tarptautinėje 
rinkoje kilstelėjo aukščiausiai 
nuo 1983 metų. Barelis žaliavi
nės naftos New York biržoje tre
čiadienį pabrango iki 43.05 JAV 
dolerio. „Rinkoje tvyro nervinė 
įtampa, ir bet kokios blogos ži
nios dėl 'Jukos' ateities gali su
kelti tikrą paniką", Didžiosios 
Britanijos televizijos kanalui 
„Sky News" sakė vienas žino
vas. „Sky News" pažymi, jog jei 
„Jukos" bus priverstas sustab
dyti gamybą, tarptautinėje naf
tos rinkoje susiformuos 1.7 mln. 
barelių per parą dydžio „skylė". 
Trečiadienį „Jukos" perspėjo 
apie art imiausiomis dienomis 
tikėtiną gavybos bei tiekimo su
stabdymą, nes teismo antstoliai 
uždraudė jo pagrindinėms gavy
bos įmonėms atlikti bet kokius 
su turtu susijusius veiksmus, 
įskai tant produkcijos parda
vimą. 

to kandidato į viceprezidentus 
John Edwards kalbos, kuria jis 
prisistatė amerikiečiams ir ža
dėjo, kad viltis jau kelyje. J. 
Kerry savo sutikimo kalbą pa
sakys ketvirtadienį. J. Kerry— 
pasižymėjęs Vietnamo karo ve
teranas, tapęs taikos aktyvistu, 
poetas mėgėjas, dievinantis rizi
kingą sportą, ir, galiausiai, se
natorius, vienų apibūdinamas 
kaip drovus, o kitų kaip pasi
pūtęs žmogus. Panašu, kad vie
nintelis nekintantis dalykas de
mokratų trečiadienį vakare pa
tvirtinto kandidato į preziden
tus J. Kerry gyvenime buvo ne
numaldomas troškimas siekti 
politinės karjeros. Tai, kad J. 
Kerry sunku kaip nors viena
reikšmiškai apibūdinti, sukėlė 
nemažai sunkumų jo rinkimų 
kampanijos štabui. Tačiau tiki
masi, kad Bostone vykstantis 
demokratų nacionalinis suva
žiavimas padės išsklaidyti kol 
kas gajų įvaizdį, jog J. Kerry yra 
išdidus, nedraugiškas intelek
tualas aristokratas, be to, tvirtų 
įsitikinimų liberalas. 

ARTIMIEJI RYTAI 

JAV 

BOSTON 
JAV demokratai vėlai tre

čiadienį paskyrė John Kerry sa
vo kandidatu į prezidentus — 
partijos suvažiavimo delegatų 
balsavimas įvyko po jo pasirink-

BAGHDAD 
Svarbi politinė konferencija 

dėl Irako ateities, kuri turėjo 
įvykti liepos 31 d., atidėta ir 
įvyks kitą mėnesį, sakė šaltinis 
parengiamajame komitete. Ki
tas šaltinis minėtame komitete 
nurodė, kad konferencija atidė
ta iki rugpjūčio 15 dienos. Ati
dėti konferenciją spaudė Jung
tines Tautos, kurios teigė, kad 
reikia daugiau laiko tinkamai 
pasirengti šiam svarbiam susi
tikimui. „Visi puikiai supranta, 
kad konferencija turi vykti 
esant geriausioms įmanomoms 
sąlygoms, kad ji turi atstovauti 
kuo daugiau žmonių tikslų, ir 
turi paskatinti išsamias disku
sijas dėl valstybės ateities", sa
kė JT atstovas Jamal Benomar, 
padedantis rengti šią konferen
ciją. Įvairių Irako etninių ir reli
ginių grupių atstovų konferenci
joje bus išrinkta šimto žmonių 
taryba, stebėsianti laikinosios 
vyriausybės darbą ir padėsianti 
jai kurti demokratiją. 

Kas penktam valdininkui sklypas suteiktas pažeidžiant [statymus 
Vilnius, liepos 29 d. (BNS) 

— Patikrinus pusketvirto šimto 
sklypų suteikimo savivaldybių 
tarybų nariams bei jų sutuokti
n iams aplinkybes, nus ta ty ta , 
kad beveik kas penktas sklypas 
buvo suteiktas pažeidžiant tei
sės aktus. 

Tokie duomenys pateikti 
ataskaitoje, kurią vykdydami 
2003 m. liepos 4 d. Seimo nu
tarimą, parengė Specialiųjų 
tyrimų tarnybos (STT) pareigū
nai ir žemėtvarkos žinovai. 

Kaip ketvirtadienį pranešė 
STT, tikrintais atvejais, atku
riant nuosavybės teises į vieną 
sklypą, dažniausiai buvo pažei
džiamas ne vienas, o keli teisės 
aktų normų reikalavimai. 

STT direktoriaus Valentino 
Junoko teigimu, visuomenė turi 
žinoti apie atliktą tyrimą, juo 

labiau kad nustatyti pažeidimai 
tiesiogiai susiję su žmonių, vie
tos bendruomenių teisėmis ir 
tikslais. 

Patikrinę 368 sklypų nuosa
vybės teisių atkūrimo teisėtu
mą, žinovai nustatė, kad beveik 
kas dešimtas sklypas buvo su
teiktas nesilaikant net keliuose 
teisės aktuose nustatytų reika
lavimų — viešai su visuomene 
svarstyti žemės reformos žemėt
varkos projektus. 

Nus ta ty ta 20 atvejų, kai 
nuosavybės teisės buvo atkurtos 
neteisėtai į rašan t asmenį į 
aukštesnę, negu pagal doku
mentus priklausytų, eiliškumo 
grupę, tuo suda ran t sąlygas 
gauti žemės, miško sklypą 
komerciniu požiūriu patrauk
lesnėje ir vertingesnėje vietoje. 

11 pretendentų pažyma dėl 

nuosavybės teises patvirtinan
čių dokumentų, kuri yra pagrin
das atkurti nuosavybės teises, 
buvo parengta nepateikus gi
minystės ryšio su buvusiu sa
vininku įrodančių ar turėtą 
nuosavybę patvirtinančių doku
mentų, 9 asmenims sklypai su
teikti žemėtvarkos skyriuose 
neužregistravus išvados dėl že
mės, miško, vandens telkimo 
perdavimo neatlygintinai nuo
savybėn, o del to atsiranda gali
mybė piktnaudžiaujant įgyti 
sklypą ir kitoje vietoje. 

Pagal nustatytus faktus 
STT Kauno skyriuje pradėtas 
vienas ikiteisminis tyrimas, me
džiaga dėl 19 atvejų perduota 
ištirti Generalinei prokuratū
rai. Apie visus kitus nustatytus 
pažeidimus informuoti apskri
čių viršininkai. 

Pigių skrydžių bendrovės neužsuks į Vilnių 
Vilnius, liepos 29 d. (BNS) 

— Vilniaus oro uostas nesutin
ka su užsienio pigių skrydžių 
bendrovių reikalavimais, tad 
šios renkasi kaimynines vals
tybes. 

Airijos pigių skrydžių oro 
bendrovė „Ryanair" šią savaitę 
pranešė, kad nuo spalio 31 die
nos pradės reguliarius skry
džius į Rygą iš Londono, Frank
furto bei Tampero. Aviakompa
nija nurodo, kad bilieto kaina. 

neskaitant oro uostų rinkliavos, 
į vieną pusę bus atitinkamai 
3.99, 7.99 ir 4.99 euro. 

Latvijos valdžios atstovai 
tvirtina, kad kitąmet Rygos oro 
uoste gali pradėti leistis ir dar 
vienos pigių skrydžių aviaben-
drovės — „Easyjet" — lėktuvai. 

Šią savaitę planus prisivi
lioti šią kompaniją paskelbė Ta
lino oro uostas. 

Vilniaus oro uosto plėtros 
direktorius Mindaugas Bajer-

čius „Respublikai" sakė, kad 
bendrovė taip pat derėjosi su pi
gių skryžių bendrovėmis, tačiau 
derybos nutrūko. 

„Pirmas dalykas, mūsų oro 
uostas labai apkrautas. Antra, 
bendrovės nenori mokėti už nu
tūpimą ir pakilimą. Taigi mes 
atsisakėme su jais bendradar
biauti", kalbėjo M. Bajerčius. 

Pasak jo, bendradarbiavi
mas su tokiomis bendrovėmis 
nenaudingas oro uostui. 

1.7 proc. t ikr intų vairuotojų važiavo neblaivus 
Vilnius, liepos 29 d. (ELTA) 

— Per nepilnus du mėnesius — 
nuo birželio 2 d. iki liepos 26 d. 
— Lietuvos policijos rinktinė or
ganizavo 11 prevencinių prie
monių, kūnų metu patikrinta 

per 5,000 transporto priemonių 
vairuotojų. 84 iš jų buvo ne
blaivūs. Tai yra 1.7 proc. visų 
tikrintų vairuotojų. 

Taip pat nustatyta, kad iš 
visų tikrintų vairuotojų apie 8 

proc. buvo vartoję alkoholį, ta
čiau per patikrinimą alkoholio 
kiekis organizme neviršijo 
leistinos 0.4 promilių normos. 

Policijos rinktinė panašias 
priemones žada tęsti ir ateityje. 
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Vidutinės oro temperatūros kaita 1991-2003 m. 

VASAROS LIETUVOJE BUS ŠILTESNES 
KĘSTUTIS PRANCKEVICIUS 

Lemtingasis A t l an to 
poveikis 

Tik įpusėjus astronominei 
vasarai Lietuvoje pagaliau po 
lietingos ir vėsios gegužės, bir
želio „maratono", sulaukėme ir 
tikros vasariškos šilumos, sau
lėtų orų. Matyt, savotiškai tei
singa mūsų senolių išmintis, 
bylojanti, kad jei per Šventų 7 
brolių kankinių dieną neiškris 
nė lašo lietaus, likusi vasaros 
dalis bus giedresnė ir šiltesnė. 
Ar tai sutapimas, ar dėsningas 
motinoje gamtoje vykstančių 
klimato pokyčių procesas? 
Prityrę meteorologai tvirtina, 
jog liepa pagal daugiamečius 
tyrimus, yra ne tik pats vasaros 
vidurys, bet ir kar tu šilčiausias 
metų mėnuo, ypač jo antroji 
pusė. Remiantis lygiai prieš 8 
dešimtmečius pradėtais kaupti 
meteorologiniais duomenimis, 
didžiausi karščio rekordai Lie
tuvoje buvo „sumušti" būtent 
liepos pabaigoje — 1994 metais 
Pasvalyje buvo +38 C, o Za
rasuose +37,5 C laipsniai. 

Meteorologijos specialistų 
teigimu, nepaisant didelės orų 
kaitos, pasaulyje pastebimi 
tam tikri dėsningumai, būdingi 
tam ar kitam regionui. Orai 
gali keistis kas dieną, kai kada 
netgi keletą kartų per dieną 
keičiasi ir patys metų laikai. 
Tuo tarpu klimatas išlieka san
tykinai pastovus ilgą laiką 
(šimtmečiais, tūkstantmečiais) 
visame Žemės rutulyje ir tam 
tikroje teritorijoje. Pasak hid
rometeorologijos tarnybos vy
resniosios hidrologės Monikos 
Misiūnienės, Lietuvos klimatas 
formuojasi veikiant globali
niams faktoriams bei vietinėms 
geografinėms sąlygoms. 

Ypač didelę įtaką turi Lie
tuvos geografinė padėtis. Mūsų 
šalis yra vidutinių platumų kli
mato zonos šiaurinėje dalyje ir 
priklauso Atlanto kontinen
tinės miškų srities pietvaka
riniam posričiui. Tik Baltijos 
pajūrio klimato regionas arti
mesnis Vakarų Europos klima
tui ir gali būti priskirtas atski
ram Pietinės Baltijos klimato 
posričiui. Taigi, Atlanto van
denynas turi didžiausią poveikį 
ir mūsų šalies temperatūrų 
svyravimui, jos pasiskirstymui 

a t i t inkamoje teritorijoje. „Iš 
tiesų, k l imatui pasikeisti reikia 
tūkstantmečių, o trumpesniais 
laikotarpiais galime stebėti tik 
jo svyravimus. Kadangi iki šiol 
dar niekas negali paaiškinti šių 
svyravimų priežasčių, tai ir 
tiksliai n u m a t y t i būsimą kli
matą yra sunku . Saulė, atmos
feros cirkuliaciją lemiantis van
denynas, žmonių veikla — veik
sniai, dėl kur ių vyksta pasauli
nis klimato šiltėjimas", — sakė 
M. Misiūnienė. 

Čia L ie tuva , č ia l ietūs lyja 
Klimato ir orų pokyčius ti

riančių special is tų teigimu, 
liepa ne t ik karščiausias, bet ir 
l iet ingiausias vasaros mėnuo. 
Lietuvos hidrometeorologijos 
tarnybos Meteorologinių prog
nozių skyr iaus vadovė Vida 
Ralienė „Draugo" dienraščiui 
priminė 1998 metų liepą, kada 
nuo ilgalaikių liūčių Lietuvoje 
patvino u p ė s , buvo apsemti 
ištisi pasėlių plotai. Net ir mūsų 
smėl ingame Dzūkijos regione 
tąsyk prilyta iki 230 mm, t.y. 
viršyta 2.3 normos. Tačiau la
biausiai t ada nukentėjo Panevė
žys — ten kritulių kiekis viršijo 
daugiau nei 3.7 normos, t.y. 277 
mm! Beje, pasak V. Ralienės, 
Lietuvoje j a u beveik 8-erius 
metus tęsiasi sausringasis lai
kotarpis, kuomet upėse rekor
diškai žemas vandens lygis, o 
t empera tūra aukštesnė už vi
dutinę. Tiesa, šiemet vandens 
lygis upėse po truputį kyla ir 
jau šiek t iek viršijo vidutinį 
daugiametį. Tokia vasara suku
ria prielaidas vandens ekosiste
mos a ts ta tymui . 

„Dar norėčiau priminti, jog 

šiemet vėsius ir lietingus gegu
žės-birželio bei liepos pradžios 
orus dažniausiai lėmė žemo 
atmosferos slėgio bariniai dari
niai, atslinkę nuo šiuo metų 
laiku dar ir palyginti vėsaus bei 
drėgme alsuojančio Atlanto", — 
teigė V. Ralienė. 

Ne tik mūsų šalies, bet ir 
pasaulio mokslininkai prog
nozuoja, jog gamtoje jaučiamas 
globalinis atš i l imas. Ar tai 
reiškia, kad vasaros Lietuvoje ir 
pasaulyje darysis vis šiltesnės? 
Mūsų pašnekovė patvirtino, jog 
kl imato šiltėjimo tendencija 
pastebima ir Lietuvoje. Mūsų 
šalies klimatologai, nuo 1961 m. 
tyr inėdami sausr ingus metų 
laikotarpius, priėjo išvados, kad 
klimatas Lietuvoje ir daugelyje 
pasaulio šalių sausėja ir šiltėja. 
Vidutinė metinė oro temper
a tūra per pastarąjį dešimtmetį 
išaugo 0.8 laipsniais. 

Šiluma nes i trauks 
Pasi te i ravus, ar likusi 

vasaros dalis mus džiugins to
kiais pat nuostabiais orais, kaip 
šiuo metu, V. Ralienė paaiški
no, jog deja, Lietuvos hidrome
teorologijos tarnyboje mėnesio, 
juolab sezono orų prognozės 
nesudaromos. „Remiantis Ber
lyno universiteto neseniai pa
skelbta informacija, rugpjūčio 
mėnesį mūsų šalyje prognozuo
jama teigiama atmosferos slėgio 
anomalija, t.y. orus Lietuvoje 
dažniausiai turėtų lemti aukš
tesnio slėgio bariniai dariniai — 
anticiklonai. Su jais susiję orai 
paprastai būna mažai lietingi, 
su vėsokomis naktimis, bet šil
tomis ir dažniau saulėtomis 
dienomis", — sakė Vida 

Ralienė. 
Prityrusios sinoptikės te i s 

mu, pirmosiomis kitos savaitės 
dienomis Lietuvoje vyraus sau
si, šilti orai — temperatūra nak
timis sieks iki +10+15 C, o 
dienomis +21+26 C laipsnius 
šilumos. Na, o savaitės viduryje 
į Lietuvą vėl plūstelės drėgmė ir 
karštis, numatomi tvankūs, su 
lietumis bei trankiomis perkū
nijomis orai. Temperatūra nak
timis jau sieks +13+18, C die
nomis vidutiniškai +24+29 C 
laipsniai. Savaitgalį orai bus 
sausesni, ramesni ir truputį 
vėsesni. Taigi, ir žemdirbiams, 
ir poilsiautojams ir toliau išlie
ka puiki galimybė pasidžiaugti 
tikrais vasariškais orais. 

Mūsų skaitytojams primin
sime, jog Lietuvos hidrometeo
rologijos tarnyboje dirba 316 
darbuotojų. Didesnė jų dalis — 
stebėtojai. Įvairiuose šalies re
gionuose veikia 18 stočių. Ypač 
tankus paprastųjų klimato ir 
vandens matavimo stočių tin
klas. Orų prognozavimu užsi
ima 3 tarnybos skyriai — mete
orologinių prognozių, aviacijos 
meteorologijos centras ir dar 
Klaipėdos skyrius. Iš viso 
Lietuvoje dirba 30 profesionalių 
sinoptikų. 

Lietuvių tautos išmintis 
apie besibaigiantį liepos mė
nesį: liepos viduryje kukuojanti 
gegutė pranašauja ilgą vasarą, 
gausiai žydinčios liepos — lie
tingą rudenį, uodų spiečiai — 
gerą orą; kokia liepa, toks ir 
sausis; didelė rasa per šventą 
Oną žada gražų orą rugpjūtį, 
pradėję r a u s t i šermukšniai 
— ankstyvą , šaltą ir gilią 
žiemą. 

Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centras 
Atkelta iš 4 psl. 
Jis rašė vadovėlius žurna

listams, kartais eilėraščius, ra
šė romanus, vertė knygas iš 
prancūzų kalbos. Yra sakęs, 
kad rašo atsiminimus, tik apie 
tai mažai kas žinojo. Juozas 
juos slėpdavo nuo pašalinių 
akių. Prieš kokius dvejus metus 
Alfonso Keliuočio dukra Eglė 
man atnešė rankraščius, kurie 
dabar yra pas jus. Taip pra
sidėjo šios knygos kelias į lei
dyklą, pas skaitytoją, - pasako
jo svečias. - Įdomu tai, kad šio
je knygoje veiksmas prasideda 
nuo Rokiškio, Juozo Keliuočio 
gimtojo Joniškio vienkiemio. Jo
je nemažai autentiškos medžia
gos gali būti Rokiškio istorijai, -

pabrėžė Vytautas Girdzijauskas. 
Prisiminimais taip pat pasi

dalino Arvydas Juozaitis. J is 
papasakojo apie tai , kokią 
reikšmę jo gyvenime suvaidino 
pažintis su Juozu Keliuočių: 

- Ką atsivežė Juozas Ke-
liuotis iš Paryžiaus? Tai dina
mizmą, kurį jis dažnai mėgo 
vartoti, greitą civilizaciją, pri
menančią sportą Vis greičiau, 
vis daugiau, vis geriau. Juozas 
Keliuotis pakei tė lietuviškos 
spaudos padėtį, darė tai, kas gi
lino Lietuvos kultūrą, ją laisvi
no. Arvydas Juozaitis tuo pačiu 
pristatė ir savo naujausią ro
maną „Laikraštis" (V, 2003 m.), 
atspindintį šių dienų gyvenimą. 

Apie „Naujosios Romuvos 

Af A 
MARIJAI ALDONAI VALAITYTEI 

MARKELIENEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame ir kar tu liūdime 
su jos dukromis DAIVA ir RITA. broliais dr. 
JONU ir JURGIU VALAIČIAIS, kitais giminė
mis bei artimaisiais Lietuvoje ir Amerikoje. 

Magdalena Birutė Stankūnienė 
Dr. Jonas Kaminskas 

tąsą, dabartinę žurnalo paskir
tį, jo pokyčius, t.y. jo dinamiš
kumą, kalbėjo žurnalo vyriau
siasis redaktorius Andrius Ko-
nickis. Buvo prisimintas ir pir
masis 1994 m. atkurto žurnalo 
redaktorius Vaidotas Daunys. 
Lietuvos Rašytojų sąjungos lei
dykla pristatė naujausią savo 
produkciją. 

Projekto „Juozo ir Alfonso 
Keliuočių palikimo studijų cent
ras" įgyvendinimą toliau tęsiame. 

Juozas Keliuotis tikėjo, kad 
Lietuvos kultūra turi būti lietu
viška ir pačių lietuvių kuriama, 
kad ji turi būti laisva ir neprik
lausoma, individuali ir origi
nali. Kultūrą jis palygino su 
medžiu: „Gražiai augančio kul
tūros medžio šaknys - tai tauti
nės tradicijos ir liaudies kūry

ba, o liemuo, šakos ir lapai - tai 
bendravimas su savo epocha ir 
su viso pasaulio kultūra ir civi
lizacija. Kultūra, praradusi 
savo šaknis, pasidaro jau nebe
gyvu, nukirstu medžiu". 

Kaip džiugu prisiliesti prie 
tokių mūsų krašto kultūrai, 
švietimui nusipelniusių žmonių 
palikimo, pasklaidyti jų knygas, 
rankraščius. Kiek daug galime 
iš jų pasimokyti. Džiugu, kad 
Jūsų laikraščio dėka apie 
brolius Juozą ir Alfonsą 
Keliuočius galime supažindinti 
užsienyje gyvenančius lietu
vius. 

Salvinija Kalpokaitė 
Rokiškio rajono 

savivaldybės viešosios 
bibliotekos vyr. 
bibliotekininkė 

A f A 
MARI JAJ ALDONAI 

MARKELIENEI 

mirus, užjaučiame jos dukteris DAIVĄ ir RITĄ 
bei brolius JURGĮ ir JONĄ., 

Vytenis ir Liuda Čiurlioniui 
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DĖMESIO! „DRAUGO" 
GEGUŽINĖ JAU ČIA PAT' 
K A D A ? ^ ~ N > / 
Rugpjūčio 1 
d., sekma
dienį. KUR? 
Tėvų mari
jonų sodely
je, šalia 
„ D r a u g o " 
administra
cinio pastato. KAS BUS? 11 v.r. 
šv. Mišios, o po jų - pietūs ir 
įvairiausios linksmybės. Me
ninėje programoje koncertuos 
S. Jagminienės „Tėviškės" ka
pela, šokiams gros brolių Švabų 
ansamblis. Kaip ir kiekvienais 
metais - skanūs pietūs suau
gusiems, o ledai ir saldumynai 
- vaikučiams. Vyks loterija, 
kuriai vertingų prizų paauko
jote jūs , mielieji skaitytojai. 
Atvykite į gegužinę, lauksime 
visų! 

„ŽIDINIO" PAMALDOS, ŠV. 
Mišių auka ir rožinis įvyks šeš
tadienį, rugpjūčio 7 d., 6 v.v. Jė

zuitų koplyčioje prie Jaun imo 
centro, Čikagoje. Artinantis Žo
linėms, Švč. Marijos dangun 
paėmimo šventei, a tnešk ime 
gėlių mūsų Dangiškąją Motiną 
pasveikinti. 

Į ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS 
Gimimo parapiją nuo rugpjūčio 
28 d. iki rugsėjo 19 d. bus atvež
t a „Tūkstantmečio Švč. Mer
gelės Marijos statula", kuri sto
vės bažnyčios šventoriuje (ma
šinų stovėjimo ailštelėje). Kvie
čiame apsilankyti ir pagerbti 
Dangiškąją Motiną Mariją, pa
simelsti ir uždegti žvakutę prie 
šios statulos. 

DR. ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS 
atvyksta į Lietuviškų studijų ir 
poilsio savaitę Dainavoje. J i s 
kalbės apie veiksmingesnį su-
siorganizavimą visuomeninėje 
bei politinėje veikloje reaguo
jan t į iškylančias problemas. 
Paskaita bus trečiadienį, rug
pjūčio 25 d. 

,Draugo" laiygyiiėlyfe 

Keistutis P. Devenis 

ANCIENT LITHUANIA 
AND THE HYSTORY 

OF DELTUVA 

Šią knygą autorius skiria savo 
mamytės, Alenos Vileišis Devenis-
Grigaitis, atminimui, kuri mylėjo 
Lietuvą, jos istoriją ir stengėsi 
visomis išgalėmis dėl Lietuvos 
išsilaisvinimo bei gerovės. 

Knyga anglų kalboje, kaina 
15 dol. Norintieji įsigyti šią ar 
kitas knygas, skambinkite į 
„Draugo" knygynėlį, tel. 773-
585-9500. 

RENGINIAI ČIKAGOJE 

Čikagos kultūros departa
mentas organizuoja šeštąjį 
nemokamą vasaros operos 
pasirodymą: 

Rugpjūčio 3, 6 ir 10 d. 
Chicago Cultural Center 

Rugpjūčio 7 d. Humboldt 
Park Boathause 

Rugpjūčio 8 d. Beverly Arts 
Center 

Tai yra šeštoji nemokama 
vasaros opera ,,A French 
Double BilT. Pasirodymas rug
pjūčio 3, 6 ir 10 d. Chicago 
Cultural Center prasidės 7 v.v. 
Bilietai yra nemokami, bet jų 
kiekis ribotas, tad skubėkite 
užsisakyti juos dabar Visitor 
Information Center a t t he 
Chicago Cultural Center. 

Rugpjūčio 7 d. Humboldt 
Park Boathause pasirodymas 
prasidės 7 v.v., o rugpjūčio 8 d. 
Beverly Arts Center - 2 v.p.p. 
(kaina 10-15 dol., bil ietai 
užsakomi tel. 773-445-3838). 

Daugiau informacijos apie 
šią programą galite gauti pa
skambinę 312-744-6630., arba 
w w w . c h i c a g o c u l t u r a l c e n -
t e r . o rg . 

Trečiosios Valdovų rūmų atkūrimo rėmėjų 
pagerbimo iškilmės 

2004; m. liepos 6 d. 
ršviečiant saulei ir 

džiaugsmingai nusiteikus pub
likai, Katedros aikštėje įvyko 
Valdovų rūmų atkūrimo rėmėjų 
pagerbimo iškilmės. Šios iš
kilmės yra j au trečiosios. Tra
dicija tapęs renginys, kurį kas
met liepos 6-ąją, Valstybės ir 
karal iaus Mindaugo karūnavi
mo dieną, Valdovų rūmų pa
ramos fondas rengs Katedros 
aikštėje, kol galės perkelti rė
mėjų šventę į a ts ta ty tus Valdo
vų rūmus ar jų kiemą. Šių metų 
iškilmėse dalyvavo Lietuvos 
Respublikos vidaus 
reikalų ministeri
jos reprezentacinis 
pučiamųjų orkest
ras, meno vadovas 
ir vyriausiasis diri
gentas pik. Algir
das Radzevičius, 
Lietuvos nacionali
nės filharmonijos 
solistas Danielius 
Sadauskas , seno
vės kovų klubas 
„Antikos karys" ir 
Lietuvos skautų 
sąjungos du tunta i 
„Valdovų rūmai" ir 
„Raitija" iš Pavil
nio. Renginį vedė 
aktor ius Gedimi
nas Storpirštis. 

Per iškilmes buvo pristatyti 
liepos 5-ąją, prasidėjusios moks
leivių kūrybinės vasaros stovyk
los „Aš gyvenu Valdovų rūmuo
se" dalyviai. Į stovyklą suvažia
vo 30 moksleivių iš įvairių 
Lietuvos miestų ir miestelių, jie 
5 dienas iš 200 kartoninių dėžių 
statys Valdovų rūmus . Jei lietus 
nesutrukdys , liepos 9 d. 12 
valandą, stovyklos uždarymo 
dieną, kūrybinis darbas bus 
pristatytas Katedros aikštėje. Ši 
moksleivių stovykla yra tęstinis 
projektas. P i rmas is etapas 
prasidėjo šių metų vasario 
mėnesį piešinių konkursu. 30 
geriausių darbų gegužės mėnesį 
buvo pristatyti Lietuvos dailės 

muziejaus salėje. Šių darbų 
autoriai ir buvo pakviesti į šiuo 
metu vykstančią stovyklą. 
Projektą organizuoja Lietuvos 
Respublikos Švietimo ir mokslo 
ministerija, Lietuvos jaunimo 
turizmo centras ir Valdovų 
rūmų paramos fondas. Švietimo 
ir mokslo ministras Algirdas 
Monkevičius pasidžiaugė, kad 
jaunimas domisi Lietuvos pra
eitimi ir pasisako už mūsų val
stybingumo simbolio atkūrimą. 

Trečią kartą per iškilmes 
buvo įteikti ir dr. Juozo Kazicko 
apdovanojimai žurnalistams, 

das įteikia Di
džiojo Staty
tojo diplomą. 
Katedros aikš
tėje buvo įteik
tas penktasis 
Didžiojo Val
dovų rūmų Sta
tytojo diplo
mas. Valdovų 
rūmų paramos 
fondo valdybos 
p i r m i n i n k a s 
Edmundas Ku
likauskas dip
lomą ir kera-

Liepos 6 d. iškilmės Vilniuje. 

Pagerbiami Valdovų rūmų rėmėjai. Padėkos raštus įteikia Valdovų rūmų atstatymo 
komiteto vadovas Edmundas Kulikauskas (viduryje). J. Urbono nuotr. 

VERTA APLANKYTI 
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i—DM^aEZ*jį3 

2Q04 S 

m e t i l&Mrtatą5 
Bronius Juodelis 

Ui aktyvų ir entuziastingi daria 
garsinant VaMevų 

JA V lietumi bendruomenėse ir 
paramos organizavime. 

» šBtety 

publikacijų autoriams ir akty
viausiems rėmėjams, paramos 
organizatoriams. Dr. Juozas 
Kazickas, vienas iš Valdovų 
rūmų paramos fondo steigėjų, 
buvo pirmasis rėmėjas, Valdovų 
rūmų atkūrimą 2001-aisiais 
metais parėmęs 100,000 Lt 
suma. Kartu su šia reikšminga 
parama dr. Juozas Kazickas 
įsteigė du apdovanojimus: ak
tyviausiems rėmėjams, paramos 
organizatoriams ir žurnalis
tams, publikacijų autoriams, už 
Valdovų rūmų atkūrimo idėjos 
palaikymą ir garsinimą. Dr. 
Juozo Kazicko apdovanojimų 
vertinimo komisija, Valdovų 
rūmų paramos fondo steigėjai 
Kazys Almenas, Eugenijus Jo

vaiša ir Gintaras 
Songaila. Apdova
nojimų diplomus 
įteikė dr. Juozo 
Kazicko fondo di
rektorius Vidman
tas Venckūnas, o 
Gediminas Stor
pirštis perskaitė iš 
New Yorko atsiųs
tus sveikinimus iš
kilmių dalyviams. 

2,000 Lt pre
mija ir diplomas 
buvo paskirti ir 
išeivijoje gyvenan
čiam Broniui Juo
deliui. 

Tiems rėmė
jams, kurių para
ma viršija 100,000 
Lt liepos 6-ąją 
dieną Valdovų rū
mų paramos fon-

mikinį rūmų maketą įteikė 2004 
m. birželio 15 d. rūmų atkūrimą 
250,000 Lt suma parėmusios 
AB „Lietuvos energija" genera
liniam direktoriui Rymantui 
Juozaičiui. Įteikti ir Padėkos 
diplomai UAB „Elektroninės lei
dybos namai" už išsamų kom
paktinį diską „Atstatykime 
Lietuvos valdovų rūmus", 
Lietuvos rašytojų sąjungos 
savaitraščiui „Literatūra ir 
menas" redakcijai už visuo
menės informavimą rūmų tema
tika ir Kęstučiui Turoniui už 
aktyvią rėmėjų paiešką. Val
dybos pirmininkas padėkojo A. 
Razmino įmonei „Meninos" už 
paramos pagrindu sukurtą ir 
palaikomą fondo tinklalapį 
www.lvr.l t . 

Iškilmes 
baigė senovės 
kovų klubas 
„Antikos ka
rys". Kariai, 
kurių kardai 
sveria nuo 
1.5 iki 3.5 
kg, šarvai nuo 
12 iki 27 kg, 
šalmai nuo 
4-8 kg, sky
dai nuo 4 iki 
8 kg, o visa 
apranga sve
ria nuo 25 
iki 50 kg, 
demonstravo 
v iduramžių 
kovų meną. 

Po iškil
mių visuo
menė galėjo 

susipažinti su Valdovų rūmų at
statymo eiga, kur susidomė
jusiems svečiams apie statybas 
pasakojo Vilniaus pilių direkci
jos direktorius Saulius Andra-
šiūnas ir Panevėžio statybos 
tresto generalinis direktorius 
Antanas Pavalkis. 

Tą pačią dieną Taikomosios 
dailės muziejuje atidaryta LDK 
V a l d o v ų 
rūmų ra
dinių pa
roda. Pa
rodą orga-
n i z a v o 
L i e t u v o s 
d a i l ė s 
muziejus, 
Pilių tyri
mo cent
ras „Lie
tuvos pi
lys" ir Val
dovų rū
mų para
mos fon
das, pa
rėmęs pa
rodos įren-
g i r n ą . 
P a r o d o j e 

eksponuojami įvairūs radiniai, 
ypač didelis koklių rinkinys, 
kuris atspindi Valdovų rūmų 
prabangą. Kiekvienais metais 
liepos 6 dieną paroda bus atnau
jinama ir veiks iki 2007 metų, 
kai visus radinius perkels 
eksponuoti į rūmų požemius. 

Valdovų r ū m ų p a r a m o s 
fondas 

Dr. Kazicko apdovanojimų įteikimas. Doc. Eugenijus Jovaiša 
(kairėje) ir Vidmantas Venckūnas, dr. Kazicko fondo direkto
rius. 

Liepos 6 d. iškilmingas programos dalyviai, kovų klubas ,,Antikos karys" 

MILLENIUM PARKE ATIDARYTA 
DVIRATININKŲ STOTELĖ 

Po iškilmingo Millenium 
Park atidarymo, Mayor Richard 
J Daley oficialiai at idarė 
Millenium Park Bicycle Station, 
kuri yra 239 E. Randolph St. 

..Viena pirmųjų ir didžiau
sia vieta, skir ta dviratinin
kams, atidaryta tam, kad Čika
gos miestas turėtų dviratinin-
kų-draugų miesto vardą", sake 
R. J. Daley. 16,448 kvadratinių 
pėdų apšildoma aikštelė susi
daro iš nemokamo 300 vietų 

parkinimo. Joje bus dušo kabi
nos ir rakinamos spintelės, dvi
račių nuoma ir taisymo paslau
gos, taip pat kavinė. Ši vieta 
bus saugoma Chicago Police 
Lakefront Bicycle Patrol Unit. 

3 milijonus kainavęs projek
tas priims ne tik dviratininkus, 
bet ir bėgikus. Tai skat ins dau
giau sportuoti ir palaikyti švarų 
orą Čikagos mieste. Daugiau 
informacijos l-888-BIKEWAY 
(245-3929). 

Skelbimai 

• A m e r i k o s l i e t u v i ų r a d i j a s , vad. Anatolijus S iu tas — 
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. per WCEV 14.50 AM. Te l . 773-847-
4903, adresas 4459 S. Francisco, Chicago, IL 60632. 

BIRUTĖ ZAKSAS, gyv. Bridgevievv, IL, su grąžinamomis 
„Draugo" laimėjimo bilietėlių šaknelėmis atsiuntė dar 
50 DOL auką. Skaitytojos dosnumą. įvertiname ir dėko
jame. 

JONAS ZABUKAS, gyv. Darien, IL, grąžindamas laimėji
mo bilietėlių šakneles, pridėjo 40 DOL. auką. Labai 
ačiū! 

V. GUDAS iš Union Pier, IL, kartu su laimėjimo bilietėlių 
šaknelėmis atsiuntė 40 DOL. auką. Tariame ačiū! 

VACLOVAS IR MARGARITA MOMKAI, gyv. Chicago, IL, 
ne tik grąžino laimėjimo bilietu šakneles, bet „Draugą" 
parėmė 50 DOL. auka. Dėkojame. 

GEDIMINAS DAMAŠIUS iš Libbertyville, IL, su grąži
namomis „Draugo" laimėjimo bilietų šaknelėmis at
siuntė 40 DOL. auką. Dėkui! 

DAIL. ADA SUTKUVIENĖ, gyv. Beverly Shores, IN, 
grąžindama „Draugo" laimingųjų bilietėlių šakneles, 
pridėjo dar 100 DOL. auką. Švęsdamas savo 95-ąjį gim
tadienį, dienraštis „Draugas" šiai savo skaitytojai nuo
širdžiai dėkoja už dosnumą. 

HORACE R. ZIBAS, gyv. Cincinnati, OH, su grąži
namomis „Draugo" laimingųjų bilietų šaknelėmis at
siuntė ir 40 DOL. auką. Ačiū! 

BERNARD M. COVALESKY iš Randolph, Nj, ne tik grąži
no „Draugo" laimėjimų bilietų šakneles, bet prijungė ir 
40 DOL. auką. Dėkojame! 

Esame nuoširdžiai dėkingi ALDONAI M. KRIŠTOLAITIS iš 
Bervvyn, IL, kuri apmokėjo dvi metines „Draugo" 
prenumeratas ir dar pridėjo 25 DOL. auką. Jeigu dau
giau skaitytojų galėtų kam nors — vaikams, pažįs

tamiems, giminėms — užprenumeruoti „Draugą", jo 
prenumeratų skaičius nuolat augtų ir ateitis būtų 
užtikrinta. 

VIKTORIJA BUTKUS, Chicago, IL, jau grąžino laimėjimo 
bilietėliu šakneles ir dar pridėjo 40 DOL. auką. Labai 
ačiū! 

JUOZAS ARDYS iš Fairvievv, PA, grąžino laimėjimo bilie
tėlių šakneles ir dar atsiuntė 40 DOL. auką. Tai graži 
dovana „Draugo" 95-ajam gimtadieniui. Dėkui! 

VAINUTIS K. VAITKEVIČIUS, MD, gyv. Pleasant Ridge, 
Ml , supranta, kaip sunku lietuviškai spaudai išsilaikyti, 
kiek kainuoja jos leidyba, tad, su grąžinamomis laimėji
mo bilietų šaknelėmis atsiuntė dar 90 DOL. auką. 
„Draugas" i iemet švenčia 95 metų gyvavimo sukaktį. 
Tik toks jo skaitytojų dosnumas padės sulaukti 100 ir 
daugiau metų. Nuoširdžiai dėkojame. 

• • 

http://www.chicagoculturalcen-
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