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2005 m. ŠALFASS-gos 
varžybų kalendorius. 
Lietuviai NBA vasaros 
turnyre Las Vegas. 
„Lituanicos" futbolo 
komanda išsilaikė 
ketvirtoje vietoje. 

2 psl. 

Daugiau dėmesio 
lietuviškoms vasaros 
stovykloms. 
Vasarvidžio rūpesčiai. 

3psl. 

Lietuvių spaudos 
išeivijoje apžvalga. 

4psl. 

Auksučiuose lankėsi 
XIII Mokslo ir kūrybos 
simpoziumo dalyviai. 

5 psl. 

Atsisveikinimas su 
kunigu. Cicero lietuvių 
pobūvyje — viešnia iš 
Brazilijos. Futbolo 
žvaigždės Čikagoje. 
„Žalgiris" kviečia 
žaisti krepšinį. 

6 psl. 

Sportas 
* Albanijoje vykstančio

se E u r o p o s jaun ių graikų-
r o m ė n ų imtyn ių p i rmenybė
se trečiąją vietą užėmė Aldas 
Lukošaitis. Pirmojoje svorio ka
tegorijos iki 85 kilogramų imty-
je trenerių Vladimiro Audicko 
ir Vido Paleckio auklėtinis nu
galėjo Graikijos imtynininką. 
Antrojoje dvikovoje A. Lukošai-
čiui nepavyko įveikti Europos 
čempionato finalininko iš Ar
mėnijos. Lemiamoje imtyje dėl 
bronzos apdovanojimo jis nuga
lėjo Vengrijos atletą. 

* P i rmą pralaimėjimą po 
penk ių perga l ių iš eilės Ru
sijoje vyks tanč iame šešioli
kos k o m a n d ų Europos vai
k i n ų krepšinio čempionate pa
tyrė Lietuvos rinktinė. Lietu
vos komanda baigiamąsias ket
virtfinalio etapo F grupės rung
tynes 74:77 pralaimėjo Latvijai. 
14 taškų lietuviams pelnė Re
naldas Seibutis. po 11 — Jonas 
Mačiulis ir Mantas Ruikis. 

* Keturioliktąjį prest iž i 
niu ..Tour de France" dvira
t in inkų lenktynių e tapą lai
mėjo prancūzas David Mon-
coutie. 187 km įveikęs per 4 va
landas 20 minučių ir 6 sekun
des. Tik 41-as finišavo lenkty
nėse bendrojoje įskaitoje pir
maujantis amerikietis Lance 
Armstrong. 

* Trečiadieni baigėsi be-
vf ik deš imt mėnesių — 301 
d i e n a — t r u k ę s NHL st re i 
k a i , komandų savininkams ir 
žaidėjams po 82 derybų raundų 
sutafus dėl naujos kolektyvinės 
sutarties. Tai buvęs ilgiausias 
darbo konfliktas per visą Siau
rės Amerikos profesionalaus 
sporto istoriją. 

Naujausios 
žinios 

* E u r o p a r l a m e n t a r a i pa-
m i nėjo JAV vykdytą Balt i jos 
šalių aneksijos nepripažinimo 
politiką. 

P r e z i d e n t a s r a g i n a 
teismu*- i: ^iverti. 

V a l i u t u s a n t y k i s 
1 USD — 2.858 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

Nei meras, nei premjeras nesupainio ja interesų 
Viln ius . liepos 14 d 

(ELTA/BNS) — Vilniaus savi
valdybės tarybos kolegijos prita
rimas dėl detaliojo plano, ku
riuo leidžiama Kristinos Bra
zauskienės vadovaujamam vieš
bučiui plėstis, ir premjero Algir
do Brazausko užtarimas sosti
nės merui Artūrui Zuokui — su
tapimas. 

Šitaip nusprendė Vyriausio
ji tarnybinės etikos komisija, iš
tyrusi Seimo konservatorių 
frakcijos seniūno Jurgio Razmos 

kreipimąsi ir konstatavusi, kad 
nei A.Zuokas, nei A. Brazauskas 
nesupainiojo viešųjų ir priva-
čiųjų interesų valstybinėje tar
nyboje. 

„Išnagrinėjusi iš savivaldy
bės gautą medžiagą, VTEK nus
tatė, kad Savivaldybės tarybos 
kolegijos pritarimas Savivaldy
bės administracijos direktoriaus 
įsakymui dėl sklypo M. K. Čiur
lionio g. 84 detaliojo plano tvir
tinimo, priimtas šių metų birže
lio 23 d. protokoliniu nutarimu 

nepažeidžiant Viešųjų ir priva
čių interesų derinimo valstybi
nėje tarnyboje įstatymo reikala
vimų", sakė Algirdas Meškaus
kas, VTEK pirmininkas. 

Paklaustas, ar VTEK spren
dimui neturėjo įtakos tai. kad 
jis yra Socialdemokratų partijos 
narys, A. Meškauskas teigė, jog 
tai jis yra viešai deklaravęs, ta
čiau savo veiklą partijoje su
stabdęs. „Tai, kad komisija vi
sus vertina vadovaudamasi 
įstatymais liudija prieš tai buvę 

atvejai, kai buvo nustatyta , jog į 
interesų konfliktą pateko buvęs 
Seimo kontrolierius Kęstut is 
Virbickas ir Sporto departamen
to vadovas Vytas Nėnius", sakė 
A. Meškauskas. Jo įvardinti as
menys taip pat priklauso Social
demokratų partijai. 

VTEK, t i rdama galimą inte
resų konfliktą, gavo asmeninius 
A. Zuoko ir A. Brazausko pa
aiškinimus. A. Zuokas tvirtino, 
kad nedalyvavo sprendžiant 
klausimus N u k e l t a į 5 ps l . 

Lietuvių kilmės italas — naujų statybų sostinėje projektuotojas 
Viln ius , liepos 14 d. 

(ELTA) — Nekilnojamojo turto 
plėtros bendrovė „Hanner" kar
tu su finansiniu partneriu Ūkio 
banko investicine grupe paren
gė Vilniaus „Žalgirio" stadiono 
bei Vilniaus koncertų ir sporto 
rūmų rekonstrukcijos projektą, 
į kurį investuos apie 200 mln. 
eurų (690.6 mln. litų). 

Tai bus vienas stambiausių 
pastarųjų metų investicinių 
projektų Vilniaus mieste, tvirti
no bendrovių vadovai. 

Projektas numato, kad sta
dionas ir sporto rūmai bus pert
varkyti į įvairios paskirties sta
tinių kompleksą, kuris sujungs 
universalų stadioną, parodų rū
mus, naujus modernius apie 
2,000 vietų susirinkimų rū
mus, biurus, viešbučius, par
duotuves, restoranus, pramogų 
bei vaikų ir jaunimo dienos 
užimtumo centrus. 

Projektą parengė vienas žy
miausių dabartinių pasaulio 
architektų lietuvių kilmės ita
las Nuke l t a į 5 psl . 

Architektas Massimiliano Fuksas ir sostinės meras Arturas Zuokas apžiūri Vilniaus panoramą. 
Valdo K o p ū s t o f ELTA i nuotr. 

K. Prunskienė didina į taką Vyr iausybė je 
Vilnius, liepos 14 d. t BNS} 

— Prezidento Valdo Adamkaus 
nemalonę dėl vizito į Kalinin
gradą užsitraukusi žemės ūkio 
ministrė Kazimira Prunskienė 
siekia didinti savo įtaką Vy
riausybėje — Rusijoje kuni
gaikštiene tituluota ministre ta
po Vyriausybes strateginio pla
navimo komiteto nare. 

„Galima sveikinti K. Pruns
kienę. J i tapo strategine minis
tre. Tai antras svarbus titulas 
po kunigaikštienės", po Vyriau
sybės posėdžio juokavo jame da
lyvavęs Seimo opozicijos atsto
vas konservatorius Jurgis Raz
ma. 

Pasak dienraščio „Lietuvos 
rytas". Strateginio planavimo 

komitetui iki šiol priklausė fi
nansų, socialines apsaugos ir 
darbo, užsienio reikalų, ūkio. vi
daus reikalų, krašto apsaugos 
ministrai bei Vyriausybės kanc
leris. 

Šis komitetas teikia pasiū
lymus dėl ministrų kabineto 
vykdomos politikos strategijos, 
svarbiausių Vyriausybės politi
nių, finansinių, socialinių ir 
ekonominių sprendimų, taip pat 
biudžeto vykdymo klausimais. 

Anot dienraščio. J. Razma 
neabejojo, kad K. Prunskienė 
siekia didesnes įtakos Vyriausy
bėje. 

Būdama šio komiteto narė 
ministrė turės galimybe daly
vauti pirminiame politiškai 

jautrių Vyriausybės rengiamų 
projektų aptarime. 

Pasak konservatoriaus, gal
būt K. Prunskienė iki šiol nega
lėjo išdėstyti savo argumentų 
dėl ministrų kabineto parengtų 
projektų iki jiems patenkant 
ant posėdžių stalo. 

..Premjeras Vyriausybės po
sėdžiuose paprastai vengia es
minių diskusijų — arba priima 
sprendimus, arba ne", sakė kon
servatorius. 

Jo teigimu, nėra labai aiš
ku, kas yra Strateginio planavi
mo komitetas, nes jis nėra nu
matytas įstatymuose, todėl vie
no ar kito ministro tinkamumą 
ten būti sunku komentuoti. 

. Nukel ta į 5 ps l . 

Airijos parlamento vadovas džiaugiasi lietuviais 
Vilnius, liepos 14 d. (BNS) 

— Vilniuje viešintis Airijos par
lamento žemųjų — Atstovų rū
mų — pirmininkas Rory 
O'Hanlon džiaugiasi jo šalyje 
dirbančiais lietuviais. 

..Mes esame labai paten
kinti, jog šalyje yra apie 30.000 
žmonių iš Lietuvos, padedančių 
mūsų ekonomikai", po susitiki
mo su Seimo pirmininku Ar
tūru Paulausku sakė R. O'Han
lon. 

Pasak jo, ėmus sparčiai 
augti Airijos ekonomikai, ji su
sidūrė su darbo jėgos trūkumu, 
nors prieš dvidešimt metų ne
darbas siekė 18 proc. ir taip pat 
vyko masinė emigracija į užsie
nį. 

..Airijoje mes taip pat turė
jome masinę emigraciją, tačiau 
dauguma išvykų šiųjų grįžo į 
jau išsivysčiusią šalį. Neabe
joju, jog taip pasielgs ir daugu
ma jūsų tautiečių", pažymėjo 
Airijos Atstovų rūmų pirmi
ninkas. 

Tuo tarpu, neoficialiais 
duomenimis, Airijoje gali gy
venti gerokai daugiau nei 
30,000 Lietuvos piliečių. 

Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas (d) Airijos Atstovų Rūmų pirmi
ninkui Rory O'Hanlon įteikia dovaną. fUiii BUĮI*»»H (ELTA) — utį 

Lietuvių verslininkų klubo 
Airijoje atstovas Mindaugas 
Maciulevičius gegužės pradžioje 
Vilniuje surengtoje konferenci
joje, skirtoje naujajai emigraci
jai, teigė, jog Airijoje gali gyven
ti apie 100.000 išeivių iš Lietu
vos. 

Lietuvos politikai Airiją pa
teikia kaip pavyzdį šalies, kuri 

nepaisant savo nedidelio dydžio 
sugebėjo tapti viena turtingiau
sių ES valstybių. 

Atstovų rūmų pirmininko 
vadovaujama delegacija ta ip 
pat susitiko su prezidentu Val
du Adamkumi. Tarpparlamen
tinių ryšių su Ainj;) grupes va
dovais ir nariais, užsienio rei
kalu ministru Antanu Valioniu. 

Vilniaus 
pol ic i jos 

vadovo kėdę 
E. Kaliačius 

pal iks 
penktad ien į 

Vilnius, liepos 14 d. (BNS) 
— Lietuvos policijos generalinis 
komisaras Vytautas Grigaravi
čius pasirašė įsakymą, kuriuo 
Erikas Kaliačius nuo penkta
dienio atleidžiamas iš Vilniaus 
policijos vadovo pareigų. 

Tokį sprendimą V. Grigara
vičius priėmė ketvirtadienį, ga
vęs Centrinės medicinos komi
sijos (CMEK) išvadas, jog E. 
Kaliačius dėl sveikatos proble
mų nebegali toliau dirbti statu
tiniu pareigūnu ir eiti sostinės 
policijos viršininko pareigų. 

E. Kaliačius CMEK išvadas 
gavo anksčiau nei buvo pa
skelbtos patikrinimo dėl jam 
mestų kaltinimų tarnybiniais 
pažeidimais išvados ir taip iš
vengė tarnybinių nuobaudų. 

Pagal Vidaus tarnybos sta
tutą, pareigūnas iš tarnybos tu
ri būti atleistas kitą dieną po 
to. kai personalo tarnybai pa
teikiamos tokios medikų išva
dos. 

Komisaras nebus baudžia
mas, o tarnybinio patikrinimo 
išvados bus surašytos tik jo tar
nybinėje byloje. J i s gaus visas 
jam pr ik lausančias išeitines 
kompensacijas, kurių suma gali 
būti per 20.000 litų. jam bus 
mokama pareigūno pensija. 

Pats E. Kaliačius yra sakęs, 
kad atleisti jį iš pareigų yra as
meninė Lietuvos policijos gene
ralinio komisaro užgaida, nes 
E. Kaliačius esąs „ne tos aplin
kos žmogus". 

Beje, E. Kaliačiui atleidi
mas nepadės išsisukti nuo STT 
atliekamojo veiklos tyrimo, ku
ris vyks nepaisant būsimo E. 
Kaliačiaus statuso. 

Nustatyta teroro aktų Londone 
organizatoriaus tapatybė 

L o n d o n a s , liepos 14 d. 
(,,Interfax7BNS) — Didžiosios 
Britanijos policija mano, kad jai 
pavyko nustatyti , kas organiza
vo virtinę sprogimų Londone, 
per kuriuos prieš savaitę žuvo 
daugiau kaip 50 žmonių. 

Į tariamasis, Britanijos pi
lietis, kilęs iš Pakistano, polici
jos duomenimis, atvyko į Brita
niją prieš mėnesį ir išvyko išjos 
teritorijos teroro išpuolių išva
karėse, ketvirtadienį praneša 
Londono laikrašt is „The Ti
mes". 

Manoma, kad jis susitiki
nėjo su keturiais teroro aktų 
vykdytojais, žuvusiais per spro
gimus. Jų tapatybės jau nusta
tytos per tyrimą. 

Remdamasis „šaltiniais, ar
t imais saugumo tarnyboms", 
laikraštis praneša, kad numa
nomas sprogimų organizatorius 
palaikė ryšius su tarptautine 
teroristų organizacija „ai Qae-
da" ir taip pat yra susijęs su ki
tais teroro aktais. 

Manoma, kad liepos 7 d. te
roro aktų išvakarėse jis aplankė 
būsimus jų vykdytojus Leeds 
mieste, pamokė, kaip vienu me
tu paleisti kuprinėse paslėptus 

sprogdinimo įtaisus, ir nurodė 
sprogimų vietas Londono met
ropolitene. 

Kaip praneša „The Times" 
šiuo metu policija ieško dar 
dviejų galimų teroristų kuope
lės narių. Vieną jų užfiksavo vi
daus stebėjimo kamera Luton 
miesto geležinkelio stotyje, iš 
kur, kaip manoma, teroristai 
liepos 7 d. išvyko į Londoną 
įvykdyti teroro aktų. 

„Nuogąstaujama, kad šis 
žmogus, kuris, kaip manoma, 
taip pat kilęs iš Pakistano, gali 
būti penktasis teroristas, vis 
dar esantis laisvėje Londono 
apylinkėse", nurodo dienraštis. 

Šaltiniai saugumo tarnybo
se sako, kad, labai galimas da
lykas, yra dar ir „šeštieji ir sep
tintieji" kuopelės nariai, kurie 
įėjo į rėmimo grupę, pabrėžia 
„The Times". 

Kol kas visi įtariamieji tero
ro aktais Londone vienaip ar ki
taip susiję su Pakistanu. Tre
čiadienį policija pranešė, kad 
Londone sprogimus įvykdė trys 
paaugliai ir jaunas tėvas. Visi 
jie turėjo giminaičių Pakistane, 
o du mirtininkai lankėsi Pakis
tane netrukus iki teroro akto. 

V. Uspaskichas te ig ia gavęs 
patvir t inimą apie Rusijos 

akademi jos baigimą 
Vilnius, liepos 14 d. 'ELTA) 

— Darbo partijos pirmininkas, 
buvęs ūkio ministras Viktoras 
Uspaskichas skelbiasi gavęs G. 
Plechanov ekonomikos akade
mijos rektoriaus patvirtinimą, 
kad jis yra baigęs šią aukštąją 
mokyklą. 

Taip teigiama visiems Dar
bo partijos skyriams išplatinta
me laiške. Partijos atstovai bu
vo informuoti, jog šiuo metu 
gimtojoje Rusijoje viešintis eks
ministras asmeniškai gavo rek
toriaus atsakymą. Jame esą tei
giama, kad V. Uspaskichas sėk
mingai baigė mokslus šioie aka
demijoje. 

Kad daugiau nekiltų jokių 
abejonių dėl Darbo partijos va
dovo išsilavinimo, šis patvirtini
mas į Lietuvą turėtų būti at
siųstas per mūsų šalies amba
sadą Maskvoje. 

Partijos skyriams išplatintu 
laišku siekiama nuraminti eili
nius „darbiečius", esą V. Uspas-
kichui mesti įtarimai dėl neva 
suklastoto aukštojo mokslo dip
lomo yra nepagrįsti. 

Seimo Darbo partijos frak
cijos seniūnė Loreta Graužinie-
nė patvirtino, kad toks laiškas 
buvo išplatintas partijos sky
riams, tačiau nuo platesnių ko
mentarų susilaikė, pasiteisinu
si, kad tai tėra vidinio susiraši
nėjimo raštas, adresuotas ne 
jai. 

Anot jos. prieš kalbant vie
šai norima sulaukti diplomati
niais kanalais gauto patvirtini
mo apie V. Uspaskicho baigtą 
aukštąjį mokslą, kad „nebūtų 
interpretacijų". Į klausimą, ko
dėl tuomet tokia informacija tei
kiama partijos nariams, parla
mentarė neatsakė. 

S. Oželis grasina susprogdinsiąs 
kaimo kultūros namus 

Vilnius, liepos 14 d. (BNS) 
— Tauragės rajono savivaldy
bės tarybos narys Saulius Ože
lis pagrasino susprogdinsiąs ra
jone esančius Daugiaukio kul
tūros namus, nes. pasak jo, sta
tinys yra apgriuvęs ir kelia pa
vojų čia landžiojantiems vai
kams. 

Savo grasinimus radikalas 
ketina įvykdyti liepos 25 dieną. 
Laišką su grasinimais S. Oželis 
išplatino Tauragės rajono savi
valdybei. Policijos departamen
tui bei Valstybinei teritorijų 
planavimo ir statybos inspekci
jai prie Aplinkos ministerijos. 

„Jei per 10 dienų niekas 
nieko nedarys, aš asmeniškai 
juos susprogdinsiu, atsikelsiu 
iš ryto ir taip neskubėdamas. 
apie kokią 10-11 vai. padary
siu", sakė radikalas. 

Savo veiksmus S. Oželis 
pavadino „įstatymiškais", nes 
esą prieš tai jis esą ėmėsi visų 
priemonių, kad šis statinys bū
tų nugriautas. J is teigė, kad 
šiais metais krisdama perden
gimo plokštė mirtinai sužalojo 
šio miestelio paauglį. 

..Jau geriau mane vadins 
bepročiu ir nubaus 2,000 litų 
bauda, bet aš išgelbėsiu kelių 

Saulius Oželis 
El tos nuotr 

vaikų gyvybes", kalbėjo jis. 
S. Oželis teigė sprogmenų 

gavęs iš draugų, tarnaujančių 
Lietuvos kariuomenes brigado
je „Geležinis vilkas". S. Oželis 
savo ketinimus teigė ketinąs 
įvykdyti kartu su bendražygiu 
Stasiu Andreikenu. kuris 2000 
m. bandė susideginti prie Pre
zidentūros Vilniuje 

Tauragės rajono policijos 
bei Valstybes saugumo departa
mento pareigūnai patikino už-
kirsią kelią neteisėtiems S. 
Oželio ketinimams. 
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SPORTO APŽVALGA 

MES JAIS DIDŽIUOJAMĖS 

Sportas LIETUVOJE 

// 

PERGALĘ IŠKOVOJO 
PORSCHE" KLUBO KOMANDA 

Savaitgalį Kačerginės „Ne
muno žiedo" t rasoje vykus ių 
atvirojo Lietuvos motociklų žie
dinių lenktynių čempiona to 
trečiojo etapo varžybų nugalėto
ja tapo Lietuvos „Porsche" klu
bo komanda, surinkusi 70 taškų. 

Antri liko „Unlimited" ko
mandos sportininkai, pelnę 45 
taškus, o treti — svečių iš Lat
vijos „Motosport RT" komanda . 

„Rookie 1200" klasėje nuga
lėjo Lietuvos „Porsche" klubo 
komandos na rys G e d i m i n a s 
Majauskas, va i ravęs r e t ą i r 
brangų vienet inės gamybos 
„Augusta" motociklą. 39,6 km 
distancijoje j is 11 sekundž ių 
pranoko savo pagrindinį var
žovą, „Unlimited" komandos 
narį Ruslaną Mikilevičių, va
žiavusį „Suzuki" motociklu . 
Trečias liko „LSK Iksai" koman
dos narys Skaidrius Gaidama
vičius su „Suzuki", an t r a j am 
prizininkui pralaimėjęs mažiau 
nei sekundę. 

Kvalifikacijos varžybų lai
mėtojas Giedrius Rimkus prieš
paskutiniame l enk tyn ių r a t e 
griuvo ir tęsti varžybų j a u nebe
galėjo. 

„Super Sporto 600" klasės 
kvalifikacijos varžybų laimėto
jas, JLindec" komandos narys 

Valdas Kinčius, vairavęs „Hon
da" motociklą, savo pranašumą 
įrodė ir pagr indinėse lenk
tynėse. 52,8 km distancijoje jis 
10 sek. aplenkė Gintautą Cir-
tautą, vairavusį „Suzuki" moto
ciklą. Trečias liko Nikolajus 
Steška, nuo G. Cirtauto atsi
likęs vos viena sekunde. „Roo
kie 600" klasės motociklininkų 
lenktynėse pirmasis finišo liniją 
kirto N. Steška, aplenkęs Taisą 
Mielkį. Abu šie sport ininkai 
ats tovavo Lietuvos „Porsche" 
klubui, o trečias liko Latvijos 
sportininkas Leonas Osifovas. 
Greičiausius „Super Bike" kla
sės motociklus vairuojančių 
sportininkų lenktynes laimėjo 
vilnietis Šarūnas Pladas. Nuo 
pat s tar to akivaizdžią persvarą 
įgijęs „Unlimited" komandos 
lyderis 16 „Nemuno žiedo" tra
sos ratų arba 52,8 km distanciją 
nuvažiavo per 19 min. 54,904 
sek. (vid. greitis — 159,07 km/h). 

Ant ras finišavo jauniausias 
šių varžybų dalyvis G. Majaus
kas. J i s nugalėtojui pralaimėjo 
beveik minutę . Trečias liko sve
čias iš Latvijos Andrėj Kuznecov. 

Varžybų organizatorių įs
teigtą prizą už greičiausiai 
įveiktą vieną trasos ratą ir vėl 
išsivežė S. Pladas. (Elta) 

. .Super S p o r t " 6 0 0 k l a s e s kval i f ikaci jos v a r ž y b ų į k a r š t i s . P r ieky je — , K i n 
der" komandos n a r y s V a i d a s Kinčius. A l g i m a n t o B r a z a i č i o ( E l t a ) nuotr . 

:etu v'os imtynininkai laimėjo 
du medalius 

Du Lietuvos imtynininkai 
Aleksandras Kazakevič ius ir 
Robertas Budris tapo Vilniuje. 
.Siemens" arenoje, vykusio pa
saulio jaunimo (iki 20 metų) im
tynių čempionato prizininkais. 
Graikų-romėnų imtynių varžy
bose jie pelnė bronzos medalius. 

Svorio kategorijoje iki 60 kg 
(32 dalyviai) A. Kazakevičius 
įveikė Fred Obaro iš Nigerijos, 
Martin Netz iš Estijos. Zurab 
Zavrašvilį iš Gruzijos, o kovoje 
dėl patekimo į finalą nusileido 
turkui Baki Yoruker. Kovoje dėl 
bronzos medalio 19-metis vil
nietis nugalėjo Rusijos atstovą 
Maksim Karpov. 

„Nuoširdžiai ruošiausi šiam 
čempionatui ir t ikėjausi pačios 
aukščiausios vietos. Truput} gai
la, kad to nepavyko pasiekti", — 
po varžybų sakė A. Kazake
vičius, kuris 2003 metais Ros-
tov yra tapęs Europos jaunių čem
pionu. Kitas bronzos medalis 
atiteko Kirgizijos atstovui Rinat 
Usupzanov. Finale Serbijos ir 
Juodkalnijos imtynininkas Da-
vor Stefanek įveikė B -loruker 

S v o r i o k a t e g o r i j o j e i k i 9 6 k g 
'25 da lyv ia i ; R Bud r i s nugalėjo 

S. Zolotovskį iš Kazachstano. 
Marcin Olejniczak iš Lenkijos ir 

LIETUVIAI GERIAUSIŲJŲ PASAULIO 
KREPŠININKŲ EILĖSE 

Penki lietuviai krepšininkai 
pateko tarp šimto pasaulio ge
riausiųjų krepšininkų. Tai: Ša
rūnas Jasikevičius (25), Žydrū
nas Ilgauskas (45), Arvydas Ma
cijauskas (60), Eureli jus Žu
kauskas (64) ir Ramūnas Šiš-
kauskas (82). 

Geriausiųjų šimtuko sąrašą 
paskelbė Prancūzijos žurnalas 
„Basket News", turintis platų 
korespondentų t inklą visoje 
Europoje. Šis sąrašas gerokai 
skiriasi nuo ankstesniųjų metų, 
kada jame su mažomis išim
timis puikuodavosi tik NBA 
lygos žaidėjai. Tačiau po JAV 
„žvaigždžių" pralaimėjimų pa
saulio pirmenybėse ir olimpia
doje, į jį pakliuvo ir Lietuvos, 
Ispanijos, Argentinos, Serbijos 
bei Juodkalnijos krepšininkų, 
ne iš NBA. 

Iš Lietuvos krepšininkų 
aukščiausią vietą sąraše užima 
Š. Jasikevičius, atstovavęs Tel 
Avivo „Maccabi" komandai. J is 
įvertintas geriausiai ne NBA 
klubams atstovaujančių žaidėjų 
tarpe. Po jo eina ki tas iš 
„Maccabi" komandos — Ant-
hony Parker, kuris įrašytas 30-
uoju. Šie žaidėjai aplenkia visą 
eilę NBA žvaigždžių, kurie 
tenkinasi kuklesnėmis sąraše 

vietomis. 
Pirmuoju, kaip buvo galima 

laukti, įvardintas Shaąuille 
O'Neal, kuris atstovauja Miami 
„Heat" komandai, o antruoju — 
Kevin Garnet t (Minnesota 
„Timberwolves"). Trečioje vieto
je, kiek netikėtai, atsistojo vo
kietis Dirk Nowitzki iš Dalias 
„Mavericks" klubo. Toliau eina 
— Tim Duncan, LeBron James, 
Kobe Bryant, Steve Nash (beje, 
šis gimęs Kanadoje), Allen 
Iverson ir kt . 

Ž. Ilgausko užimta 45-oji 
vieta atspindi jo tikrą pajė
gumą, o gal net yra šiek tiek per 
aukšta, nes už jo liko gana daug 
ryškių NBA žvaigždžių, į kurių 
tarpą "Žydrūnas vargu ar gali 
pretenduoti. Jo populiarumą 
tarp pasaulio žymiųjų krepši
ninkų gelbsti jo ūgis. 

A. Macijauskas iš „Tau 
Ceramica" komandos Ispanijoje 
į 60 vietą pakliuvo, galima 
sakyti, netikėtai, nors jį, kaip 
žinome, panašiai kaip ir Ja-
sikevičių, j au „medžioja" NBA 
klubai ir, jeigu pavyks susitarti 
dėl prašomų algų, šiuos du 
vyrus būsimąjį sezoną turėtume 
matyti stipriausioje pasaulyje 
profesionalų krepšinio lygoje — 
NBA. 

Lietuvių E. Žukausko iš 
Stambulo „Ulker" ir R. Šiškaus-
ko iš Trevizo „Benetton" koman
dos prasimušimas į geriausiųjų 
pasaulio krepšininkų šimtuką 
yra kiek netikėtas. Kaip teigia
ma, geriausiųjų pasaulio krep
šininkų vietas šimtuke nulėmė 
jų asmeniniai rezultatai, jų 
atstovaujamų komandų pozici
jos pirmenybių lentelėse, o taip 
pat „Basket News" korespon
dentų ir NBA klubų žiūrovų 
Europoje nuomonė. Beje, šis 
sąrašas buvo sudarytas po 
dviejų metų pertraukos. Iš 2003 
metų panašaus sąrašo, čia yra 
likę tik 51 krepšininkas, o 
beveik pusė — nauji. Sąraše 
pirmą kartą puikuojasi didelis 
būrys „Eurolygos" žaidėjų, kurie 
anksčiau būdavo ignoruojami. 
Jeigu prieš 2 metus jame buvo 
tik vienas „Eurolygos" žaidėjas 
(Dejan Bodiroga), tai šiemet čia 
matome net 23 ULEB ir FIBA 
komandų krepšininkus. 

Galima laukti, jog Europos 
ir kitų kontinentų krepšininkų 
skaičius šiame sąraše vis didės, 
nes buvo pamatyta, jog ne vien 
tik JAV krepšininkai gali gerai 
žaisti krepšinį. Užtruko daug 
laiko, kol ši tiesa buvo įrodyta. 

Edvardas Šulai t is 

TRYS LIETUVIAI NBA VASAROS TURNYRE 
LAS VEGAS MIESTE 

Šiuo metu Las Vegas mies
te, Nevada valstijoje, vyksta 
NBA klubų vasaros turnyras, 
kuriame daugiausia dalyvauja 
naujai į klubui naujokų biržoje 
pakviesti krepšininkai arba tie, 
kurie dar nori į šią lygą patek
ti. 

Čia Denver „Nuggets" ko-
I mandai atstovauja, jau sutartį 
I pasirašęs, jaunasis žaidėjas iš 

Missouri universiteto Linas 
Kleiza, Cleveland „Cavaliers" 
pakviestas, bet dar sutarties 
nepasirašęs, aukštaūgis Mar
tynas Andriuškevičius bei bir
žoje dalyvavęs, bet nepakvies
tas Mindaugas Katelynas, kuris 
bando laimę „Pheonix Sun" 
klubo komandoje. 

Iki šiolei lygoje geriausiai 
sekasi Andriuškevičiaus ko

mandai, nors lietuvis dar ne
daug joje gauna žaisti. Štai sek
madienį „kavalieriai" 78:55 
įveikė Denver. Martynas rung
tyniavo tik 9 minutes ir taškų 
nepelnė. Denver komandoje 
žaidęs Kleiza aikštelėje praleido 
24 minutes ir uždirbo 7 taškus. 
Denver lygos žaidimuose turi 
2 pergales ir vieną pralai
mėjimą. E. Š. 

VIRGILIJUS ALEKNA TĘSIA PERGALIŲ SERIJĄ 
Lietuvis pasaulio ir olimpinis čempionas, disko metikas Virgilijus Alekna pratęsė pergalių seriją 

iki 13 laimėjimų, kuomet jis Kretos saloje įvykusiose tarptautinėse lengv. atletikos varžybose vėl 
laimėjo I vietą. J is ne tik laimėjo, bet ir pasiekė šio sezono rekordą pasaulyje, nusviedęs diską 70,58 
metro. Pats sėkmingiausias buvo lietuvio penktasis bandymas. > 

Antroje vietoje su 65,57 m rezultatu liko estas Gerd Kanter, o vengras Roland Vargą užėmė trečią 
vietą ir JAV atstovas Lane Waltz turėjo pasitenkinti ketvirtąja pozicija. E. Š. 

ŠALFASS praneša 
______̂ _ 

2005 m. ŠALFASS-gos varžybinis kalendorius — II dalis 

Url Lee iš Pietų Korėjos, o kovo
je dėl patekimo į finalą buvo 
priverstas pripažinti būsimo pa
saulio čempiono Sergej Sabinin 
iš Rusijos pranašumą. Kovoje 
dėl bronzos 19-metis Lietuvos 
olimpinio sporto centro auklėti
nis iš Šiaulių įveikė vengrą Ivan 
Nemeth. Kitas bronzos medalis 
atiteko turkui Sadin Bakir. 

Finale S. Sabinin nugalėjo 
Vokietijos atstovą Kasim Meh-
met Aras. Vilnietis Vladislavas 
Lukaševičius (iki 74 kg, 31 da
lyvis) pirmojoje kovoje nusileido 
estui Eerik Aps ir liko 17-as. 
Aukso medalį iškovojo Irano 
atstovas, finale įveikęs Veng
rijos imtynininką. Bronzos me
daliai at i teko Baltarusijos ir 
Bulgarijos sportininkams. 

Panevėžietis Marius Bara
nauskas (iki 50 kg, 18 dalyvių) 
pirmąją kovą pralaimėjo bul
garui Ventzislav Krumov ir liko 
16-as. Pasaulio čempionu tapo 
Uzbekistano atstovas, finale nu
galėjęs Armėnijos atletą. Bron
zos medaliai įteikti Vengrijos ir 
Rusijos imtynininkams. 

Graikų-romėnų imtynių var
žybose dalyvavo 223 imtyni
ninkai iš 43 šalių. 

(Elta) 

Pateikiame ŠALFASS-gos 
2005 metų varžybų kalendo
riaus II dalį, apimančią įvykius 
nuo 2005 m. liepos 1 d. iki gruo
džio 31 d. Šis kalendorius apima 
tik metines ŠALFASS-gos pir
menybes bei kitokias platesnės 
apimties varžybas. Kai kurių 
pirmenybių vykdymas, data bei 
vieta dar tebėra nenuspręsta. 
Laikui pribrendus, kiekvienų 
varžybų pilnesnės informacijos 
bus skelbiamos atskirai. Kalen
doriaus pakeitimai bei papildy
mai bus nuolatos skelbiami. 

2005 m. Š. Amerikos lietu
vių l auko t e n i s o p i rmenybės 
ir 5-sis Cleveland LSK „Žaibo" 
kviestinis turnyras įvyks 2005 
m. rugpjūčio 20-21 d.. Cleve
land, OH. Informuoja: Algis 
Gudėnas. 104 East 199th Street, 
Euclid, OH 44119. Tel. 216-481-
0465. Faksas: 216-481-6064. E-
mail: linrik@adelphia.net Pa
pildomai: E u g e n i j u s Kr ikš 
č iūnas . ŠALFASS 1. teniso va
dovas. 105 Anndale Dr., Wil-
lowdale. ON M2N 2X3, Canada 
Tel. 416-225-4385. E-mail: 

e u g e n e k r i k @ r o g e r s . c o m 
arba: dkrik3@rogers.com 

20-sis Š. A m e r i k o s Lietu
vių kv ies t in i s softbolo tur 
n y r a s Įvyks 2005 m. rugpjūčio 
27-28 d., Wasaga Beach, ON., 
Kanadoje. Tai yra „Co-Ed" (miš
rių komandų) tipo turnyras. 
Komandų registracijos termi-

iki rugp jūč io 5 d. imti

nai! Informuoja: Sonia Houle. 
498 Glenlake Ave., Toronto, ON 
M6P 1H1, Canada. Tel. 416-
762-0636. Email: 

sonia@baseballweekend.ca 
Tinklalapis: 

www. baseball vveekend. ca 
2005 m. Š. Amerikos lie

tuviu individualios ir ko
mandines golfo pirmenybes 
rengia Čikagos Lietuvių golfo 
klubas, 2005 m. rugsėjo 3 ir 4 d., 
George Dunne National Golf 
Course, Oak Forest, IL. Infor
muoja: Steve Balta, 15565 
Hollyhock Ct., Orland Park, IL 
60462. Tel. 708-532-5940. E-
mail: spbdab@aol.com Papil
domas ryšys: Tomas Vaitkus, 
CLGK pirm., tel. 638-243-8763, 
E-mail: t.vaitkus@comcast.net 
Tinklalapis: www.clgk.org 

2005 m. Š. Amerikos bal-
t iečių spo r t i n io stendinio 
f skrendančiu , ta ikinių — 
„Trap") šaudymo pirmenybes 
rengia ŠALFASS sportinio šau
dymo sekcija, 2005 m. rugsėjo 
10 d., šeštadienį, Hamiltono 
LMŽK „Giedraitis" šaudykloje, 
Kanadoje. Informuoja: Kazys 
Deksys, 1257 Royal Dr., Bur
lington, ON L7P 2G2. Tel. ir 
Fax: 905-332-6006. E-mail: 
kdeksnys@cogeco.ca 

R i b o t o s a p i m t i e s l e n g v o 
s i o s a t l e t i k o s v a r ž y b o s p!a-
n u o j a m o s s u r e n g t i .•- m rugsė jo 
m ė n e s į , C leve in r :d , O H , pr-kSau 
son-.a: nu< v i e t o s s ak -gų Var -
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D r a u g o p r e n u m e r a t a y r a m o k a m a iš anks to . 

JAV 
Kanadoje ir kitur (USD) 
Tik š e š t a d i e n i o l a ida : 
JAV 
Kanadoje ir kitur (USD) 
U ž s a k a n t į L ie tuvą : 
Oro paštu 
Reguliariu paštu 
Tik šeštadienio laida oro 

Metams 
$120.00 
$135.00 

$70.00 
$80.00 

$600.00 
$120.00 

paštu 
$190.00 

Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 
$68.00 

1/2 metų 
$65.00 
$70.00 

$53.00 
$70.00 

$300.00 
$66.00 

$100.00 

3 mėn. 
$45.00 
$60.00 

$35.00 
$40.00 

Vyriausia redaktore - D a n u t ė B i n d o k i e n ė 
redakci ja@draugas .org 

Administratorius - Vytas P a s k ų s 
admin is t rac i ja@draugas .o rg 

Moderatorius - k u n . Vik to ras Rimše l i s 
• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 
El-paštas: ras t ine@draugas .o rg 

„ skelbimai@draugas .org 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

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

Uei.'vams sutvatfcys aante už poenamą kaną. 
Susitarimu kabėti anę^skai aite ietuvt&ai. 

4647 W. 103 SL, Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashington, Šute 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

„DRAUGO" 
SKELBIMU SKYfBUS 
TEL 773-585-9500 

JONAS V.PRUNSK1S, MD 
TEflR DALLAS PHUNSKB, MD 

MAUNAKV. RANA.MD 
Illinois Pain Institute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 

skausmo diagnozės ir gydymo spedakstai. 
Ekjin: 847-289-8822 

Mcrtenry: 815-363-9595 
BkGrcMK 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

EDMUNDAS VENAS, M£>„ S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
8918W.ArcrerAvB.Ste.5k-6 

Chicago, IL 60638 
Tei. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

FUTBOLAS ČIKAGOJE 

„LITUANICOS" 
FUTBOLININKAI 

IŠSILAIKĖ KETVIRTOJE VIETOJE 

žybos vyktų visose suaugusių ir 
jaunimo klasėse. Išankstinė 
registracija, nurodant da
lyvių skaičių (apytikrį) ir am
žių, iki liepos 31 d., šiuo adre
su: Algirdas Bielskus, 34251 
Ridge Rd., Willoughby, 44094-
2969, USA. Tel.: 440-833-0545. 
Fax: 216-481-6064. E-mail: 
vyts@vpacct.com Varžybos vyks 
su sąlyga, jei iki liepos 31 d. už
siregistruos bent minimalus da
lyvių skaičius. Tiksli data ir de
talės bus praneštos po liepos 31 d. 

2005 m. Š. Amerikos bal-
tiečių plaukimo pirmenybės 
numatomos 2005 m. spalio 8 d., 
šeštadienį, McMurchy Pool (25 
m.), Bramton, ON., Kanadoje. 
Varžybos vyks vyrų, moterų, 
senjorų ir visose jaunimo ir 
vaikų klasėse. Informuoja: Ca-
terine Jotautas, 35 Cumber-
land Dr., Brampton, ON L6V 
1W5, Canada. Tel. 905-457-
7664. Fax: 905-457-5932. E-
mail: caromire@sympatico.ca 
Papildomas ryšys; Algirdas 
Bielskus ^žiūrėk aukščiau). Lie
tuvių m e t r i n ė s pirmenybės bus 
išvestos iš baltiečių. 

Fu tbo lo (Soccer) , s talo 
teniso, šachmatų, rankų len
kimo, k a l n ų d v i r a č i u pir
menybes dar tik planuojamos 

Visų varžybų reikalais gali
ma kreiptis ir } Algirdą Biels-
kų. ŠALFASS getr sekretorių 

ŠALFASS-gos c e n t r o 
valdyba 

Savo pirmenybių rungtynes 
„Metropolitan" lygos „major" 
divizijoje jau senokai baigusi 
„Lituanicos" futbolo komanda, 
turėjo laukti iki liepos 10 d., 
kad sužinotų, kurią vietą ji 
užima galutinėje pirmenybinė-
je lentelėje. 

Ir štai. pagaliau paaiškėjo, 
jog lietuviai išlieka ketvirtoje 
vietoje iš 10 „major" lygos 
komandų, nes žemiau negu 
„Lituanicos" stovėjusios ko
mandos nesugebėjo mūsiškių 
pralenkti, nepaisant, kad tu
rėjo po porą susitikimų. Iš 18 
rungtynių surinkę 27 taškus, 
mūsiškiai užėmė ketvirtąją 
vietą. Liepos 10 d. „United 
Serbs" net 2:6 prakišo prieš 
„Eagles" ir su 24 taškais turėjo 
pasitenkinti penktąja pozicija. 
„Polonia", kuri irgi turėjo ga

limybių pralenkti lietuvius, 
pralaimėjo dvejas rungtynes ir 
surinko tik 22 taškus. 

Paskutinėje — 10 vietoje 
liko „Vikings" — 14 taškų, o 
priešpaskutinėse „Legovia" — 
19 taškų. Ši komanda dėl išliki
mo „major" divizijoje turės per-
sižaisti su I divizijos antrosios 
vietos savininke — „Green-
White". Įdomu, kad iš „major" 
divizijos vos neiškrito buvusi 
„major" lygos čempionė „Eag
les" vienuolikė, šiuo metu tu
rinti 19 taškų ir dar vienas 
nesužaistas rungtynes. Čem
pionas paaiškės po „Soc-
kers"-„Schwaben" ir „Eag-
les"-„Schwaben" susitikimų. 
Mūsų spėjimu, pirmoji vieta 
tu rė tų tekti „Sockers" fut
bolininkams. 

E . Š . 

,Metropolitan" futbolo lygos 
„major" divizijos 

pirmenybinė lentelė 
(po liepos 10 d. rungtynių) 

1. „Lightning" 
2. „Sockers" 
3. „Schwaben" 
4. „Lituanica" 
5. „United Serbs" 
6. „Polonia" 
7. „Eagles" 
8. „Maroons" 
9. „Legovia" 
10. „Vikings" 

18 
17 
16 
18 
18 
18 
17 
18 
18 
18 

34 
33 
30 
27 
24 
22 
19 
19 
19 
14 

40-22 
29-15 
31-20 
30-25 
32-30 
21-22 
29-26 
26-32 
21-24 
13-38 

P a s t a b a . Pirmame stulpelyje — komandos vardas, toliau 
sužaistų rungtynių skaičius, taškai, įvarčių santykis. 

4 '• 
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Mūsų svetingoji 
Dainava — ne Dzū
kijoje, bet Michi-
gan valstijoje. 

DRAUGAS, 2005 m. liepos 15 d., penk tad ien i s 

Jono Urbono f £ . . > „ ' ' f ? "\<r<*įf * * ' ' , 
i i 1 

V A S A R V I D Ž I O RŪPESČIAI 
VYTAUTAS VISOCKAS 

Vasarvidis... Karš ta . Dan
gumi tingiai slenka nuostabūs 
kamuoliniai debesys. Vaikys
tėje su draugais mėgdavom 
gulėti žolėje ir žiūrėti į tuos 
pieno bal tumo a m ž i n u s kla
jūnus, dažnai pr imenančius dar 
nematy tus sniegu padeng
tus kalnus, fantast iškus paukš
čius ir žvėris... Kur j ie dabar, 
tie klajūnai, tie vaikystės drau
gai? 

Vasarvidis. . . J a u š i l tas 
•ežerų ir upių vanduo, j a u išsir
pusios braškės, kurių pakelėse 
— kaip rudenį grybų. Je igu 

; šiomis dienomis važiuotumėte 
iš Vilniaus Sudervės, Kernavės 
link. ku r praėjusį savai tgal į 
vyko Gyvosios archeologijos 

.dienos, kur keli šimtai žilos se-
'novės amatininkų žiede puodus, 
audė juostas, gamino įvairiau
sius dirbinius, namų apyvokos, 
medžioklės į rankius , kairėje 
kelio pusėje jūsų dėmesį at
kreiptų didžiuliai plotai rau
donai raudonai žydinčių aguo
nų. Kadangi tuo keliu važiuoti 
tenka dažnai, esu pastebėjęs, 
kad tie plotai kasmet vis didėja, 
o aguonų juose — vis daugiau. 
Žmonės sustoja, gėrisi ir tokia
me gražiame fone fotografuoja 
savo vaikus. Aš irgi t u r iu pui
kią fotografiją: geltona, žalia ir 
raudona raudona, ir bal t i ka
muoliniai debesys v i r š šios 
trispalvės. Ką tai galėtų reikšti 
— kasmet vis didesni aguonų 
plotai? 

Tačiau tebūnie tai tik bloga 
lemianti užuomina, kur ia gal 
kartais susidomės mūsų fizinės 
ir dvasinės sveikatos sergėtojai. 

Šį kartą man norisi džiaug
tis vasara ir važiuoti, keliauti , 
prie ežerų, upių, prie jūros.. . 
Kaip Prancūzijos miesto Rua-
jano merui Philpp Most, savo 
62-ąjį gimtadienį nusprendu
siam švęsti keliaujant po Lie
tuvą. Man labai patiko šis pran
cūzas, tai ne koks Jacąues Chi-
rac. Šis prancūzas m u m s nesiū
lo patylėti, jis sako: „Jei galė
čiau duoti tik vieną patarimą, 
patarčiau — likite tokie, kokie 
esate, ir neišduokite savo tradi
cijų. Nėra nieko blogiau, nei 
nuvažiuoti į kokią nors šalį ir 
išvysti, kad ji atrodo ta ip . kaip 
visos kitos... Jūsų didžiausias 
tur tas — graži gamta ir ežerai. 
Nedaug valstybių Europoje gali 
tai pasiūlyti". 

Nedaug valstybių Europoje! 
O jis daug matęs, kaip ir jūs, 
mielieji tautiečiai, išmaišę ne 
tik Europą. Girdėjau, kad Lie
tuvą pamėgo ir i talai . J iems 
imponuoja ir nuostabi Lietuvos 
gamta, ir ne mažiau nuostabios 
lietuvaitės. Argi gali tokios gra
žios šalies gyventoją sužavėti 
Lietuvos gamta? Dar ir kaip 
gali! Taip man a tsako vienas 
mūsų diplomatas, keletą metų 
dirbęs Italijoje: jo bičiuliai italai 
gėrisi neatsigėri visų pirma dar 
laukine, neasfaltuota, nesušu

kuota mūsų miškų, paupių, 
paežerių gamta. Ten tokios 
gamtos jau nebėra. 

Pamažu pradedame supras
ti ir mes patys, kokie esame 
gražūs „akim tyliųjų ežerų, 
upelių kaspinais žydraisiais". 
Gaila tik, kad ne taip paprasta 
„savimi" pasigrožėti. Prancū
zams, italams, — paprasta, o 
mums — ne. 

Šioje vietoje baigiasi mano 
vasarvidžio sapnas . Ir išties, 
daugelis Lietuvos žmonių apie 
keliones po užsieniečių giriamą 
mūsų tėvynę tegali tik pasva
joti. Nors savaitgaliais visi ke
liai į Palangą — sausakimši, 
nors toks pat vaizdas ir prie 
keltų į Kuršių neriją, tai dar 
neatspindi tikrosios padėties. 
Žmonių pajamos tokios menkos, 
o benzinas — toks brangus, kad 
dažnas (ypač pensininkai) dau
giausia ką gali sau leisti — tai 
būtiniausią kelionę iki kolek
tyvinio sodo ir atgal, na, dar į 
vestuves ir laidotuves. Turime 
šiokius tokius riedančius auto
mobilius, tačiau kai bakas ben
zino kainuoja tiek. kiek neblo
gas dviratis arba puse atlygini
mo, šimto kilometrų kelionė — 
įvykis, kuriam reikia pasi
taupyti , kaip kitam — ekspedi
cijai Mato Šalčiaus keliais po 
Centrinę Ameriką. Tiesiog gaila 
žmonių, iš savo sodelių kojos 
neiškeliančių vien dėl to, kad 
kiekvienas menkiausias krus
telėjimas jiems per brangus. 

O taip norisi ir ten, ir šen 
pasižvalgyti... Kiek daug įdo
mių, išmintingų, gražių žmonių 
mūsų miesteliuose, apie ku
riuos taip įtaigiai televizijos 
vaizdais pasakoja talentingoji 
Nijolė Baužytė! Kažkada su 
Vilniaus universiteto Teatrine 
studija, vadovaujama aktorių 
Juozo Meškausko. Amo Roseno. 
gastroliavome tuose jos apdai
nuotuose miesteliuose Žemaiti
joje ir Aukštaitijoje, tada Nijolė 
buvo, kaip dabar būtų sakoma, 
v iena iš universi teto teatro 
žvaigždžių. Tos žvaigždės ilgai
niui tapo įvairių mokslų dak
tara is , profesoriais, bet, kiek 
man žinoma, dažnam iš jų dėl 
aukščiau minėtų priežasčių 
dabar keliauti po Lietuvą yra 
didelė prabanga. 

Turime liūdnai pagarsėju
sią, pavojingai garsią naftos 
perdirbimo gamyklą „Mažeikių 
nafta", o benzinas Lietuvoje 
brangesnis negu tose šalyse, 
kurios tokio giganto neturi, 
pavyzdžiui, Latvijoje. Bandome 
išsiaiškinti, kodėl taip yra, kas 
dėl to kaltas, kiek latviai moka 
už „Mažeikių naftos" produkci
ją? Niekas aiškiai į šį klausimą 
neatsako. Gal dėl mažesnio 
akcizo, gal dėl to, kad latviai 
benziną perka dar ir iš Bal
tarusijos ir Norvegijos'7 Žinoma, 
mes puikiai suprantame, kad 
pasaulinės naftos kainos nu
statomos ne Mažeikiuose, bet 
vis dėlto... 

Ta mūsų liūdnai pagar

sėjusi maitintoja „Mažeikių 
nafta" ne tik šykštesnė mums 
nei kaimynams, bet dar ir grės
mę kelia nacionaliniam saugu
mui. Ir vis dėl to prakeikto eko
nominio reikšmingumo, sve
timšalių noro ją turėti, ją val
dyti. Pati gamykla čia, žinoma, 
niekuo dėta. Pastarosiomis sa
vaitėmis ši nuotaka su pasa
kišku kraičiu daug kam parūpo, 
ir tai suprantama. Nesupran
tama (pavyzdžiui. „Veido" apž
valgininkui Audriui Bačiuliui), 
kodėl ji niekam nerūpi Lietuvo
je: „Nepaisant to. ir Vyriausybė, 
ir Seimas, ir Prezidentūra 
pasitenkino ramių stebėtojų 
vaidmeniu. Nepakeitė padėties 
ir kažkokiu stebuklu metinėje 
Vyriausybės ataskaitoje atsi
dūrusi frazė, kad Mažeikių 
naftos' patekimas į Kremliaus 
kontroliuojamų susivienijimų 
Gazprom" arba "LUKoil" rankas 
kelia pavojų Lietuvos valstybės 
saugumui". 

Ar ta ip jau ir niekam 
nerūpi0 O gal toks nesirūpini
mas ir yra pats t ikriausias 
susirūpinimas'' Žvilgsniai kryp
sta visų pirma į Vyriausybę ir 
premjerą. .Tačiau dabar svar
biausia — apsaugoti Lietuvą 
nuo galimų Vyriausybės klaidų 
ar premjerą apėmusių pagun
dų, apie kurias jis pastaruoju 
metu labai drąsiai kalba. 
Labiausiai stebina, kad A. 
Brazauskas ne tik nekalba apie 
tai , kaip valstybei apsisaugoti 
nuo nepageidautinų pirkėjų, 
kai 'Jukos' pardavinės savo 

akcijas, bet dargi labai drąsiai 
teigia, kad Lietuva galimam 
pirkėjui parduos ir valstybės 
valdomų akcijų dalį. Tai kelia 
didžiausią nerimą. Premjeras, 
kalbėdamas apie 'Mažeikių naf
tos' akcijų pardavimą, kelia tik 
vieną reikalavimą — kad pirkė
jas tiektų naftą ir sumokėtų 
didžiausią kainą už Lietuvos 
valdomas akcijas. Jokių nacio
nalinio saugumo aspektų prem
jeras net prisiminti nenori". 
(Opozicijos vadovas Andrius 
Kubilius) 

Reikšminga detalė: prem
jeras paskubėjo viešai pasam
protauti, kad pinigus už „Ma
žeikių naftos" akcijas galima 
būtų panaudoti išmokoms už 
žemę, rublinėms išmokoms, ki
toms skoloms padengti, šitaip 
baidydamas užsitikrinti žmo
nių paramą, jeigu būtų ryžtasi 
žengti nacionaliniam saugumui 
pavojingą žingsnį. Premjerui 
nerūpi, kad „Jukos" akcijomis 
domisi labai įtartinos asmeny
bės, tokios, kaip Lietuvoje jau 
pažįstamas Rusijos specialiųjų 
tarnybų darbuotojas, 1997 me
tais iš Lenkijos išvytas Vla-
dimir Alganov. kaip buvęs 
komunistinės Vokietijos žvalgy
bos „Stasi" ir KGB agentas, 
senas Rusijos prezidento Vla-
dimir Putin pažįstamas Matt-
hias Warnig: „Man tų intere
santų biografijos nerūpi ir aš jų 
netikrinu". 

Rūpi, ir dar kaip rūpi, tiktai 
ne ta prasme, kuria mes norė
tumėm. 

TVF MISIJA ĮVERTINO 
LIETUVOS EKONOMIKĄ 

2005 metų liepos 7-12 d. 
Lietuvoje dirbo Tarptautinio 
valiutos fondo (TVF) Europos 
departamento misija, vadovau
jama Ashoka Mody, kurios tik
slas buvo pusmetinis Lietuvos 
ekonominės raidos įvertinimas. 

Ekonominės politikos klau
simus TVF misijos nariai Vil
niuje aptarė su Lietuvos Res
publikos ministru pirmininku, 
finansų ministru, Lietuvos ban
ko valdybos pirmininku, vyko 
darbiniai susitikimai su Finan
sų ministerijos ir Lietuvos 
banko pagrindinių sričių spe
cialistais bei privataus sekto
riaus ekspertais. 

TVF misija paruošė atas
kaitą, kurioje pažymėjo, jog, 
norint Lietuvai išlaikyti augimo 
tempą ir, kas dar svarbiau, 
užtikrinti, kad ilgalaikis augi
mo potencialas nelėtėtų, būtina 
imtis labiau į ateitį orientuotų 
veiksmų. 

TVF prognozuoja, kad 2005 
metais Lietuvos realus BVP 
augimas sieks 6.5 proc. Pas
taruoju metu ekonominę plėtrą 
skatino pirmiausia vidaus pa
klausa, o eksporto augimas šiek 
tiek sulėtėjo 

TVF misijos nuomone, kad 
tvarumas būtų ilgalaikis, rei
kalinga disciplina išlaidų srity
je, kurią sustiprintų Fiskalines 
atsakomybės akto priėmimas. 

Siekiant išlaikyti spartų 
eksporto augimą ir pritraukti 
tiesioginių užsienio investicijų, 
TVF atstovų vertinimu, reika
lingas strateginis požiūris į 
plataus masto priemones, 
kurios gerina konkurencingu
mą. 

Visas ataskaitos tekstas yra 
paskelbtas TVF interneto sve
tainėje http:/ / 'www. imf.org/ 
external/np/ms/20O5/07/1205. 
htm 

Nuo 2003 metų kovo pabai
gos, kai baigėsi Lietuvos ir TVF 
Prevencinė stabilizavimo pro
grama, TVF ir Lietuvos ben
dradarbiavimo pagrindas yra 
ekonominės konsultacijos pagal 
TVF Steigimo sutar t ies IV 
straipsnį. 

Tarptautinio valiutos fondo 
nare Lietuva yra nuo 1992 m 
Šiuo metu TVF priklauso 184 
šalys. 

Lietuvos b a n k o Ryšiu su 
v i suomene skyr ius 

DANUTE BINDOKIENE 

Daugiau dėmesio 
vasaros stovykloms 

Vargiai kuris Amerikos lietuvis nežino, 
kas yra Dainava, Rakąs, „Neringa". Ne
bent tik visai neseniai atvykę į šį kraštą, 

bet po metų — kitų ir jie jau bus išgirdę apie 
šias dvi lietuviškas salas Michigan, o trečiąją — 
Vermont valstijoje. Turime būti amžinai dėkin
gi įžvalgiems, susipratusiems mūsų tautie
čiams, kurie ryžosi jaunimui (ir ne tik jam) toli 
nuo savo kilmės krašto sukurti visiškai lietu
višką aplinką. Ypač tai buvo gyvybiškai svarbu, 
kai ant kelių į Lietuvą stovėjo geležinės ir kito
kios užtvaros. Kur gi kitur lietuviškas jaunimas 
būtų galėjęs visapusiškai pasinerti į savo tautos 
tradicijas, kultūrą, istoriją... Ne „sausu", mo
kykliniu būdu, kaip šeštadieninėse, bet su 
daina, sportu, prasmingais užsiėmimais ir vi
sam gyvenimui užmegztomis draugystėmis. 

Rako stovyklavietė Michigan valstijos šiau
rinėje dalyje į savo gražiąją gamtą daugiausia 
sutraukia lietuvius skautus. Kone visą vasarą 
čia žygiuoja, žaidžia, dainuoja, kuria laužus ir 
atlieka prie jų pasirodymus, mokosi skautiškų 
įgūdžių, bendrauja ir stovyklauja mūsų skau
tai. Jie čia akivaizdžiai prisiliečia prie gamtos ir 
tiksliau supranta posakį — „skautas gamtos 
draugas". Stovyklos savaitės pagilina lietuvy
bės savimonę, įkvepia gilesnį pasididžiavimą 
savo kilme, net tiems, kurie jau sunkiai lietu
viškai susikalba. Skautiškas įsipareigojimas 
„Dievui, tėvynei ir artimui", įgauna aiškų su
pratimą, kad jame minima tėvynė yra Lietuva, 
o ne kuri kita valstybė, nepaisant, kad joje 
skautas ar skautė gimė, gyvena, ir galbūt visą 
amžių gyvens. Stovykla padeda geriau suvokti 
tą įsipareigojimą savo tautai , savo kilmei, savo 
tėvynei. 

Šiuo metu Rako stovyklavietėje gyvenimas 
virte verda — nuo liepos 10 d. čia stovyklauja 
nemažas būrys Čikagos skautų — nuo pačių 
mažiausiųjų, susibūrusių su savo tėvais (taip 
pat, žinoma, skautais) Jaunųjų šeimų pastovyk-
lėje, iki j au ne kartą vaikščiojusių Rako takais, 
miegojusių palapinėse, kūrusių laužus ir nak

timis skaičiavusių šiaurinės Michigan valstijos 
skaisčias žvaigždes. Linkime jiems smagių ir 
prasmingų skautiško džiaugsmo dienų! 

„Neringa", nors kiek kitokio pobūdžio 
(vadovaujama Nekalto Švč. M. Marijos Prasi
dėjimo kongregacijos seselių), bet tur i tą pačią 
paskirtį: gražios gamtos apsuptyje stovyklau
jančiam jaunimui įdiegti geresnį savo tautos 
kultūros, papročių, dainų ir kalbos pažinimą, 
giliau įvertinti Aukščiausiojo sukurtos gamtos 
ir žmogaus bendravimo prasmę. 

O Dainava... Ne veltui tas, netoli Detroit, 
MI, esantis, gamtos kampelis pavadintas Dai
navos vardu. Jo pušynėliai, spindintis ežeras, 
kalneliai labai primena tolimosios, dainingosios 
Dzūkijos gamtovaizdį, padavimais apipintą, 
Dainavos kraštą. Ne tik vasarą, bet dažnai ir 
žiemą tie kalneliai skamba jaunimo dainomis ir 
juoku. Birželio pabaigoje — liepos pradžioje čia 
šįmet vyko jubiliejinė ateitininkų stovykla, 
sutraukusi per ketvirtį tūkstančio stovyklauto
jų iš JAV, Kanados, net svečių iš Lietuvos. Vos 
tik šioji užsibaigė, dvi savaites pasiliko stovyk
lauti moksleiviai ateitininkai. J iems išvykus — 
laukia kiti stovyklautojai. Ne vien tik ateitinin
kai, bet dažnai Dainavos stovyklaviete pasinau
doja ir skautai, ir Lietuvos fronto bičiuliai, ir 
lituanistinių mokyklų mokytojai, ir kitos lietu
vių grupės. Kas bent kartą stovyklavo (arba tik 
lankėsi) Dainavoje, niekuomet jos nepamirš ir 
stengsis vėl į ją sugrįžti. 

Vasaros stovyklos atlieka nepaprastai svar
bų lietuviškojo ugdymo darbą. Ar jose pralei
džiama savaitė, ar daugiau, vaikas, jaunuolis 
(net suaugęs) ne tik godžiai atsigeria iš lietuviš
kosios patirties šaltinių, bet tą gaivų jausmą 
parsiveža namo ir skleidžia draugams, kuriems 
neteko laimė stovyklauti. Mūsų visų — ir sto
vyklavusių, ir ne — pareiga remti šias lietuviš
kosios tapatybės ugdymo tvirtoves — lietuviš
kas stovyklavietes (jos visuomet turi daugiau 
išlaidų negu pajamų), o taip pat organizacijas, 
kurios jomis naudojasi. 

VIENO GYVENIMO FRAGMENTAS 
BRONIUS ŽALYS 

Hr.21 
i 

Mūsiškiai šiandien vykdė poros valandų praktinį 
žygį, bet man, kaip einančiam sargybą, to „ma
lonumo" neteko. Mes tuo tarpu virėme Wehr-
machto sriubos kruopų košę. Mat. Tadukas („nu
kosėjo" iš OT (Organisation Todt) virtuvės visą 
dėžę šios gėrybės. Kambario gyventojai irgi buvo 
apdalinti po pusę katiliuko kruopų, ir kas kaip 
sumanė gaminosi pilvui kamšalą. 

Pernakt sargyboje testovime tik po 2,35 vai., 
o paskui visą laiką esi laisvas. 

Gegužės 6 d. 
Užvakar buvo sudaryta nauja Reicho vyriau

sybė. Užsienio reikalų ministru paskirtas grafas 
Schwerin, buvęs finansų ministru 1935 m. Šian
dien Albert Speer pareiškė, kad su Vakarais ne
bekariaujama; savo programos keturiuose punk
tuose jis nurodė vokiečių ūkininkams taip, kaip ir 
prie senosios valdžios, stengtis kuo geriau įdirbti 
žemę ir produktus pristatyti į miestus. Svar
biausi jo uždaviniai esą atstatyti susisiekimą 
(susitarta su anglais ir amerikiečiais) ir industri
ją. Su Tarybų Sąjunga būsią ir toliau kovojama. 

Italijoje tariamai su gen. Alexander dėl pa
liaubų. Atlanto tvirtovėse Prancūzijoje (užimtose 
vokiečių) vokiečiai anglams tebesipriešina. 

Toks vakar dienos vyr. kariuomenės vadovy
bės pranešimas. 

Gegužės 7 d. 
Patekau į dieninę pamainą. Visas 8 valandas 

drauge su Klemensu dirbome prie akmens gręži
mo. 

Popiet grįžę sužinojome, kad Vokietija pa
skelbė visišką kapituliaciją. Kareiviai apgulę ra
diją, OT ir bataliono štabas degina dokumentus, 
iš darboviečių atšaukti dirbantys. Visur jaučiasi 
kažkoka keista nuotaika. Sklinda kalbos, kad nor
vegų kariuomenes daliniai iš Islandijos išsikėlę 
Narvike. anglai išlipo Osle ir Kristijansunde... 

Pavasaris žengia Norvegijos kalnais ir klo
niais. Ievos jau sukrovė žiedus, naktis lygi dienai 
— šviesu, šviesu... Norvegijai atėjo išsivadavimo 
diena, o mūsų likimas mums nieko gero nerodo' 

Iš lagerių naujai aprengiami ir kažkur iš
siunčiami belaisviai. 

Gegužės 8 d. 
Rytą, kaip paprastai, rikiuojamės į darbą Į 

rikiuotę išėjau kaip visada, nešinas šautuvu — 
tai dariau tyčia, kaip ir turi būti... Bet vokiečiai 
(po ginčų) prikalbėjo juos nešti atgal į kambarį. 
Aš motyvavau tuo, kad koks čia velnias mums, 
„pasaulio nugalėtojams" gali išdrįsti neleisti ne
šiotis ginklų. Ar jie suprato pasakytą sarkazmą, 
nežinau. Greičiausiai suprato! 

Kalne iki 12 vai. niekas nė piršto nepajudino, 
o 12 vai. atėjo įsakymas visiems grįžti į stovyklą. 

Popiet, pagal pranešimą, nueinu į aprūpini
mo skyrių pasikeisti kai kurių drabužių. Gavau 
senus, kai tuo tarpu vokiečiai visus senuosius 
daiktus išsikeitė į naujus. 

Sandėlių „tuštinimo" proga gavome po 1/4 
litro degtinės ir vyno, po 200 cigarečių, 12 cigarų 
i rk t . 

14 vai. globos karininko pašnekesys — esame 
supažindinami su naujai susidariusia padėtimi, 
bet taip ir nežinia, kieno jis pusėje — mūsų. ar 
vokiečių? 15 vai. išduodamas „geležinis" maisto 
davinys. 22 vai. per radiją pranešama, kad iki 
šios dienos 24 vai. dar galima naudotis ginklais, o 
nuo 0.00 vai. nakties — tik atremti smurto veiks
mus, bet netrukdyti svetimų kariuomenes grupių 
judėjimo ir laukti tolimesnių įsakymų del ginklų 
atidavimo. Padėtis velniškai nervinga. Paste
bėjau kelis, niekad nerūkiusius, traukiant cigare-
tas. kad net pleška. 

Radijo pranešimais. Kurlandijoje ir kai ku
riuose Rytų fronto sektoriuose vokiečių kariuo
menės tebesipriešina Raudonosios armijos dali
niams, nors tarp Tarybų Sąjungos ir Vokietijos 
yra pasirašyta kapituliacinė sutartis. 

Gegužės 10 d. 
Vakar atidavėm į sandėlį šalmus, dujokaukes 

ir išduotuosius 185 šovinius. Kol kas liepta pasi
likti šautuvai su 5 šoviniais ir durtuvai. Kuopų 
vadai iš anksto atsisveikino su kareiviais. 

Šios dienos radijo pranešimais sakoma, kad 
norvegai į mus žiūri, kaip į belaisvius. Per pietus 
siųstuvas perdavė įsakymą, kad ginklus turime 
atiduoti tik sąjungininkams, nes jau buvę atsi
tikimų, kad tautines norvegų grupės buvo pa
reikalavę iš vokiečių ginklus atiduoti jiems. Iš 
bataliono gautu įsakymu, kareiviams uždrausta 
išeiti ant pagrindinio kelio (Poiarstrasse), iš
skyrus tarnybinius, kurie turi deveti baltus raiš
čius ant rankovių Bus daug i au . 

http://'www
http://imf.org/


Lietuvių spaudos išeivijoje apžvalgos 
Redaktorė Vitalija Sireikis 2005 m. liepos 15 d. 4 psl. 

Redaktorės skiltis 
Naršau po internetą. Numanau, kad turėtų būti šiokios 

tokios, man naudingos, informacijos. Turėtų... 
Na štai! Daugelio išeivijos lietuvių lankoma interneto sve

tainė wrww.Emigrantas.com. Man užkliūva „Diskusijose" 
bendraujančių lietuvių (tai nėra privatūs pokalbiai) tema. 

Viena, pagal „niką" suprantu, mergina klausia: „Įdomi būtų 
kiekvieno nuomonė apie lietuvišką spaudą Amerikoje. Ar ji 
reikalinga, ar ne? Kokia ji turėtų būti, kad būtų skaitoma? 
Kokius leidinius dažniausiai vartote?". 
t Apsidžiaugiu - nuomonės, ir dar su komentara is . 
Besidominčiam žmogui ta i perliukai beribėje jūroje. 

Tarp daugybės pasisakymų, randu išsamesnį: 

„Štatuose (JAV), t.y. Čikagoje ir apylinkėse yra 'Draugas' -
pensininkų laikraštis, tegu jį turi ir ramiau jaunimui, nors turi 
kur išsišnekėti... Na, dar neperseniausiai atsirado apgailėtinas 
'Langas'. Jo laukia 'Info tilto' likimas. Patikėkite, 'Info tilto' 
savininkų geriau nepažinotumėte. Na, o normaliausias ir skaito-
miausias bei žinomas yra 'Amerikos lietuvis'. Labai geras, perku 
kiekvieną savaitę ir skaityti turiu ką visą savaitę. Žurnalistų 
krūva, aprašoma daug temų. Tik gaila, kad ne kas dieną išeina". 

Tai, žinoma, tik viena nuomonė. Tad, nutariau šį kartą 
apžvelgti lietuvišką spaudą, leidžiamą Jungtinėse Amerikos 
Valstijose. Taigi, kiek tos lietuviškos spaudos turime, kokia j i , 
kieno leidžiama, kokios ideologinės kryptis laikosi? Ir ar užteks 
visiems vietos po saule? 

Lietuviški laikraščiai JAV 

„Vikipedia" apie 
žiniasklaidą 

„Vikipedia" - laisvoji enciklopedija. Joje apie žiniasklaidą 
rašoma taip: 

„Žiniasklaidą, kitaip vadinama visuomenės informavimo 
priemonėmis - tai priemonės, informaciją sugebančios pateikti 
žmonių ratui. Tradiciškai žiniasklaidai priskiriama spauda, radi
jas ir televizija. Bendras jų bruožas yra tai, kad naudojantis tech
ninėmis priemonėmis jos pasiekia plačiąją visuomenę. 

Sąvoka „žiniasklaidą" pradėta vartoti apie 1920-uosius metus 
anglosaksų šalyse atsiradus radijui ir laikraščiams. Lietuviškas 
pavadinimas „žiniasklaidą" yra palyginti naujas (įvestas apie 1990 
m.). Prieš tai šiai sąvokai apibūdinti naudotas „media" terminas. 

Žiniasklaidos t u r i n y s 

Mūsų turimas realybės supratimas gali būti laikomas žinia-
sklaidos perduotu ir mums pateiktu realybės vaizdu. Laikantis 
tokio požiūrio įvykiai, kurių neperteikė žiniasklaidą viešumoje yra 
kaip ir neįvykę. 

Žiniasklaidos r e ikšmė demokra t ine i v i suomene i 

Nuo pat jos atsiradimo žiniasklaidą buvo laikoma svarbia vals
tybės valdžios kontrolės institucija. Šią savo funkciją ji gali atlikti 
tik jei yra nepriklausoma. Šalia valstybės institucijų kontrolės ži
niasklaidą turi ir kitas svarbias funkcijas: objektyvios informacijos 
pateikimas, politinės komunikacijos tarp piliečių ir valstybės už
tikrinimas, politinė piliečių socializacija ir kt. 

Lietuviški kur ioza i 
„Žurnal is tų ž in iose" Andr iu s Sa rcev ič ius r a š o a p i e 

Lietuvoje vykstančią konkurenc i j ą t a r p l a ik rašč ių le idėjų. 
Keletas straipsnio „Nesąžiningos konkurenc i j o s į r a n k i s -
vienodi laikraščių p a v a d i n i m a i " i š t r aukų : 

Užsukęs į Širvintų parduotuvę vietinio laikraščio, galėsi rink
tis iš dviejų - „Širvintos" ir ... „Širvintos". 20,000 gyventojų tu
rinčiame rajone leidžiami du laikraščiai - abu vienodu pavadini
mu. Nuo Naujųjų metų širvintiškiai skaito du vietinius 
laikraščius, tiesa, abu jie - tokiu pačiu pavadinimu. 

Ilgametis „Širvintos" redaktorius Marijonas Barbaravičius 
praėjusių metų pabaigoje perėjo dirbti iš laikraštį leidusios ben
drovės „Vasmangas" į „Valdo leidyklą". Prieš tai pasirašyta sutar
tis perdavė „Širvintos" leidybos ir platinimo teisę šiai bendrovei. 
Na, o konkuruojančio laikraščio „Širvintos" redaktorius, rajono 
tarybos narys liberaldemokratas Alfredas Astikas sako, kad buvęs 
to laikraščio redaktorius, pereidamas su 3 darbuotojais į kitą ben
drovę pasirašė slaptą sutartį. Laikraščių redaktoriai vieni kitus 
kaltina nesąžininga konkurencija ir neteisėta leidyba... 

Panaši situacija ir Šilutės rajone. Kioskininkė gali nesuprasti, 
jei paprašysite „Šilokarčemos" laikraščio, nes vitrinoje yra du -
laikraštis „Šilokarčema" ir „Šilokarčemos laikraštis". 

Jungtinėse Amerikos Vals
tijose, o tiksliau lietuviškojoje 
Čikagoje, išties yra leidžiama 
daug lietuviškos spaudos - žur
nalai, knygos ir laikraščiai. Ne 
vienas ar du leidinukai, jų yra 
dešimtys! 

Kadangi mūsų domėjimosi 
objektas yra laikraščiai, trum
pai apžvelkime juos. 

Žinomiausias laikraštis 
JAV, Čikagoje spausdinamas 
„Draugas". Dėl to, kad jis 
ilgaamžis (leidžiamas jau 96 
metus), todėl, kad jį įkūrė ir 
skaitė pirmieji Amerikos lietu
viai, vėliau „antrosios" bangos 
intelektualai, jų vaikai ir 
vaikaičiai. Nors, kai šeštadie
niais dirbau Maironio litua
nistinėje mokykloje, Lemonte, vež
davau į mokyklą penktadienio 
„Draugą", kuriame kaip tik tą 
dieną spausdinome puslapį 
vaikams - „Draugo" lietuviu
kus. Tuos laikraščius padė
davau ant stalo su užrašu „Ne
mokamai". Iš 50 egzempliorių 
tėveliai, atvedantys savo atža
las į lietuvišką šeštadieninę mo
kyklą, paimdavo vos kelis. Tie 
patys tėveliai nepamiršdavo už
sukti į lietuvišką parduotuvėlę, 
įsikūrusią PLC ir nusipirkti 
.Amerikos lietuvį". Ne išimtis ir 
mokyklos direktorė, pas kurią 
ant darbo stalo puikuodavosi 
minėtasis laikraštis. 

„Amerikos lietuvis" laiko
mas įdomiu ir yra gana plačiai 
žinomas savaitraštis. Didžioji 
dalis skaitytojų jaunimas ir 
vadinamosios „trečiosios" ban
gos atstovai. Nors, aš drįsčiau 
suabejoti. Skaitytojų spektras 

yra labai įvairus. Beje, 
rašančiųjų taip pat. O iš patir
ties galiu pasakyti, kad skai
tantys ir besidomintys lietuviš
ku gyvenimu asmenys, skaito 
visą lietuvišką spaudą. Gal iš
skyrus reklaminius ir bulvari
nius laikraščius. Jų Čikagoje ir
gi turime. Tokie laikraščiai pa
prastai dalinami už dyką. Lei
dėjai gi, išsilaiko iš pajamų, 
gaunamų iš reklamos. Pavyz
džiui, -neseniai išleistas laik
raštis „Langas" yra visiška ru
siškojo analogiško laikraščio ko
pija. Rusiško laikraščio leidėjai 
ėmė ir nusprendė išleisti lietu
višką laikraštį, kuriame domi
nuoja internetinė informacija 
apie pasaulio garsenybių gyve
nimą, šiek tiek žinių iš Lietuvos 
bei rusų verslininkų reklamos. 
Klausimas, kam jiems reikėjo 
lietuviško laikraščio? Mano nuo
mone tam, kad pasiektų lietu
višką rinką. Juk skaitytojai -
potencialūs pirkėjai. Ir dar, 
didžioji dalis skaitytojų, vis 
dėlto, nėra intelektualai. Jiems 
nereikia kultūros ir mokslo lei
dinių, priešingai - reikia in
trigų, paskalų ir pletkų. 

„Info t i l tas" - liūdnai 
pradėjęs savo veiklą ir garsėjan
tis brutaliais darbo metodais, 
tapo daugiapuslapiniu reklami
niu savaitraščiu. Nors, tur iu 
pripažinti, jame spausdinami 
labai įdomūs Deimantės Dok-
šaitės ir Šarūno Valentinavi
čiaus straipsniai. Visa kita - in-
ternetiniu „šlamštu" užpildytas 
plotas. 

Turime dar naujesnį, bene 
naujausią laikraštuką Čikagoje 

„Bičiulystę". J i a ts iskyrė nuo 
„Draugo" (buvo „Draugo" prie
das) ir tapo savarankišku laik
raščiu. Prisišl iejęs pr ie Litu
anistikos studijų ir tyrimų cen
tro, nurodė juos, ka ip leidėjus. 
Tik LTSC vadovui prof. J . 
Račkauskui raš t i škai spaudoje 
paneigus tą faktą, redaktorė 
nustojo var to t i LTSC vardą. 
Beje, dėl aš t r ių pas isakymų 
straipsniuose, l a ik raš t i s susi
laukia daug krit ikos. Ne tik iš 
eilinių skaitytojų, bet ir iš di
džiausios finansinės organizaci
jos, palaikančios lietuvybę išei
vijoje - Lietuvių fondo. J ie 
„vargšai" (didžioji dauguma gy
dytojai, teisininkai ir lietuvybei 
nusipelnę asmenys), A. Vitkaus
ko straipsnyje nekal ta i vadina
mi „atsiskyrėliais, lietuviškais 
stalinėliais, berijomis ir judo-
mis". Tai bent! Apie ką mąsto 
laikraščio redaktorė, spausdin
dama tok straipsnį savo laik
raštyje? 

Mažiau žinomi plačiajai vi
suomenei Jungt inėse Valstijose 
spausd inami l ie tuviški laik
raščiai „Lietuvių balsas", „Dir
va" ir „Darbininkas". Pirmieji 
du yra savaitraščiai , o „Darbi
n inkas" - m ė n r a š t i s . Juose 
spausdinama gana išsami įvy
kių apžvalga iš Amerikos lie
tuvių gyvenimo bei politiniai ir 
kul tūr in ia i įvykiai Lietuvoje. 
Manau, kad tie laikraščiai turi 
savo prenumera tor ius ir bus lei
džiami tol, kol juos kas nors pre
numeruos. 

— 
Vi t a l i j a S i r e ik i s 

Spaudos buvimo monai 
Vilniaus u n i v e r s i t e t o Religijos t y r imų i r s tud i jų c e n t r o d o c e n t o , f i losofo G i n t a r o 
Beresnev ič iaus i ron iška esė ap ie š i and ien inės ž in i a sk l a idos m o n u s , j o s f e t i š i z u o j a m a 
popsinį dvas ingumą, da rv in i s t inę ideologiją, ap ie r e l i g ines p r e k e s s e k u l i a r i z u o t a m e 
pasaulyje.. . 

Dvyniai Žanetos Smailienės piešinys 

Gintaras Beresnevičius 

(Ištrauka) 
Taip, mes mėgstame spaudą 

arba jos nemėgstame, bet spau
dą vartojame, nes nuo šito ne
dingsi; gali kiek nori ją keikti, 
tačiau be miesto ar respublikos 
leidinio, bent kartą per savaitę 
ar du, neapsieisi. Jei apgaudi
nėji save, kad spauda tau nerei
kalinga, o naujienas sužinai iš 
TV, esi visiškai teisus, bet TV -
ta pati spauda. Tokia pati žinia-
sklaida, tik elektroninė. Su sa
vais „Gyvenimo būdo " pusla
piais. Adaptuotom užsienio ži
niom. 

Daug kam nepatinka laik
raščių stilistika, kaip ir paaiški
nimas, kad skaitytojas „to nori". 
Tai yra - kapų, grabų ir banditų 
fizionomijų pirmame puslapyje. 
Anksčiau buvo plikos mergos, 
dabar kapai su grabais. Pažan
ga gal? Ar skaitytojas pageidau
ja, toks pageidavimų koncertas'7 

Šiandien pageidaujame trijų 

numirėlių, bandito „an face" ir 
žemes drebėjimo aukų. Rytoj -
dviejų ekshumuotų lavonų, 
dviejų nusikaltėlių ir prisidir
busio politiko. Ar neatsiras to
kių pageidavimų koncertų laik
raščiuose ? 

Šiaip standartinio europie
tiško laikraščio pirmajame pus
lapyje - aktuali karikatūra ir 
svarbiausioji informacija. Nuot
raukų - viena dvi. Nekalbu apie 
analitikų straipsnius ir pan. Ir 
ne apie tai. kokia užsienio spau
da gera, o mūsiškė prasta. 

Spaudos reikalas - užsi
dirbti pinigus, kapitalizmas juk 
už lango. Manyti, kad žurnalis
tas sėdi už stalo ir kompiuteriu 
džyrina kvailystes, verkdamas 
iš susijaudinimo dėl kokios po
nios M. celiulito ar garsaus fut
bolininko skyrybų, yra naivu. 
Žurnalistai dažniausiai būna 
baigę aukštąjį, perskaitę kelioli
ka knygų, taigi kažkiek prasi
lavinę. Be to, ir pasaulio kažin 
kiek matę. Ir žinantys, kad ra
šyti visada turi ne tą, ką per 
langą mato. bet tą, ką per langą 
mato Redaktorius. O jis mato 
reklamos stendus. Reklamos 
puslapius, reklamdavio žmoną 
gražiam baliuje, žmonos pus
brolį ir kitus Autoritetus. Kaip 
sakoma, rašome apie tai, kas 
įdomu skaitytojui. Tame ir rei
kalas. Tam konkrečiam skaity
tojui, kuris užsako Reklamą. 
Didžiąja raide. Skaitytojai ryja 
viską, bent jau taip numano 
spauda, o jų prigimtis vampy
riška Skaitytojų. Nors kodėl 
tokia nuomonė įsivyravusi, bala 
žino. Kraujo balos gerai, net 

labai gerai, o dar pabaigai spau
da turi puslapius, skirtus perse
kioti t iems, kurios šiandien ma
dinga persekioti. Kuriuos spau
da ūdija savaitę, dvi ar mėnesį. 
Tada, kai aukštesnės jėgos (na, 
šiuo atveju tai ne angelai) nu
stato, kur ie veikėjai jau nebe
reikalingi ir kur iuos galima 
paaukoti an t teisybės altoriaus. 

Na, o po to, žinoma, dvasin
gumas . Po viso to - vieta dva
siai. Mat skaitytojas, kokį įsi
vaizduoja dienraštis , yra pilna 
asmenybė — skaito laikraštį ar 
jo nurodytą žurnalą, žurnali
nius priedus, vaikšto į jo nuro
dytus koncertus (tai „lygis"). O 
dvasingumą demonstruoja dide
lė ir graži aplinka, šviečiantys 
butai, namai , viskas pagal feng 
- šui (dvasinga), an t pirštų -
akmenys pagal Mėnulio kalen
dorių (dvasinga) , nuosavas 
smulkus horoskopas (dvasinga). 
Ir t a s dvasingumas pabrėžia
mas visada, jeigu imamas inter
viu iš kokios nors vietinės žvai
gždutės, tokia žvaigždutė visa
da pasakoja, ka ip labai ji dva
singa. Turi st iklinę piramidę 
ant stalo (anksčiau lyg septyni 
porcelianiniai drambliai būdavo 
madingi), tiki, tik pamanykit , 
pr ietarais (dvasingumas taip ir 
trykšta ) ir jų paiso. Maždaug 
čia dvasingumas ir laikosi. Prie
tarai , baldų išdėstymas, stikli
nis kubas ar piramidė. Atrodo, 
tuoj tuoj dvasingumas ims reik
štis kaip reguliarus lankymasis 
pas būrėją. 

Nors, mano galva, lankyma
sis pas psichoterapeutą labiau 
dvasingas 
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Bevizis režimas Išrinktas naujas 
su JAV popiežius 

žurnalisto 
kasdienybė! 

http://wrww.Emigrantas.com


Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reutere, AP, t«erfax, ITAR-TASS. BNS 

žinių ageofitat pjane&rreus) 

EUROPA JAV 

LONDONAS 
Didžiosios Britanijos sosti

nėje ketvirtadienio vidurdienį 
trumpam nuščiuvusiose gatvėse 
žmonės dviem tylos minutėmis 
pagerbė mažiausiai 52 aukų, 
prieš savaitę žuvusių per savi
žudžių sprogdintojų išpuolius, 
atminimą. Kolektyviai reikšda
mi solidarumą, sielvartą ir pyk
tį, visoje Didžiojoje Britanijoje ir 
Europoje t rumpam sustingo mi
lijonai žmonių. Didžiosios Bri
tanijos karalienė Elizabeth II, 
vidurdienį Big Ben laikrodžiui 
mušant dvylika dūžių, žuvusių
jų atminimą tylos minute pager
bė prie Buckingham rūmų. Ati
duoti pagarbos žuvusiesiems 
Londone iš pastatų į gatves išė
jo biurų darbuotojai. Gatvėse 
sustojo automobiliai, autobusai 
ir taksi, darbą pertraukė verty
binių popierių biržos. 

KIJEVAS 
Ukrainos prezidentas Vik-

tor Juščenko paragino parla
mento pirmininką Volodymyr 
Lytvyn ir ministrę pirmininkę 
Julija Tymošenko siekti tarpu
savio supratimo, nes nuo to pri
klauso politinis stabilumas ša
lyje. Rados pirmininkas V. Lyt
vyn neseniai pavadino akiplė
šišku J. Tymošenko pareiškimą, 
kuriame ji kritikavo parlamen
tą. V. Lytvyn taip pat reikalau
ja, kad ministrų kabinetas at
šauktų savo pareiškimą, kuria
me kaltina parlamentą sabota
žu. Viena galima tokių vyriau
sybės pareiškimų priežastimi 
parlamento pirmininkas pava
dino būsimus parlamento rinki
mus. Pasak jo, vyksta kova ne
deramais metodais. 

WASHINGTON, DC 
JAV prezidentas George W. 

Bush pareiškė, jog kol kas ne
vertins savo aukščiausiojo poli
tinio patarėjo Kari Rovė elgesio, 
aštrėjant skandalui dėl to, kas 
iš jo administracijos žiniasklai-
dai atskleidė slaptos CŽV agen
tės tapatybę. G. W. Bush susi
laikė nuo viešo pareiškimo dėl 
pasitikėjimo K Rovė, nors kai 
kurie respublikonai to tikėjosi. 
K Rovė sėdint> prezidentui už 
nugaros, G. W. Bush per kabi
neto posėdį nurodė, kad vyksta 
, ,rimtas federalinis tyrimas", 
kuris aiškinasi, kas žiniasklai-
dai atskleidė slaptos CŽV agen
tės Valerie Plame tapatybę, to
dėl jis nenorįs skelbti jokios iš
ankstinės nuomonės. 

Dauguma amerikiečių ne
mano, kad prezidentas George 
W. Bush yra „sąžiningas ir tie
sus", tačiau jie pritaria jo teigi
niui, jog Irakas yra centrinis ko
vos su terorizmu frontas, rodo 
„The Wall Street JoumaT ir 
„NBC News" apklausos rezulta
tai. Tyrimas parodė, kad para
ma G. W. Bush nuo gegužės mė
nesio sumažėjo iki 45 proc., o 
nepritariančiųjų jam skaičius 
pakilo dviem punktais iki 49 
procentų. Dauguma žmonių ne
pritaria tam, kaip G. W. Bush 
sprendžia ekonomikos, užsienio 
politikos ir Irako klausimus. 

sakyti", sakė Wayne Hale, erd
vėlaivių programos vadovo pa
vaduotojas, komentuodamas 
sprendimą atidėti pirmąjį JAV 
astronautų skrydį po 2003 m. 
„Columbia" katastrofos. Erdvė
laivis „Discovery" jau buvo pri
piltas degalų ir parengtas star
tui, astronautai jau buvo savo 
vietose užsisegę diržus , kai bu
vo pastebėtas skysto vandenilio 
jutiklio sutrikimas, kurio prie
žastis neaiški. 

ARTIMIEJI RYTAI 

CAPE CANAVERAL 
JAV kosmoso tyrimų agen

tūra NASA dėl kuro bako jutik
lio sutrikimo atidėjo erdvėlaivio 
„Discovery" startą iki šeštadie
nio. „Velniava, tik tiek galiu pa-

ISLAMABAD 
Pakistano žvalgybos tarny

bos pradėjo tyrimą dėl galimų 
Londono sprogdintojų ryšių su 
šalyje veikiančiomis ekstremis
tų grupuotėmis. „Britanija 
mums kol kas nesuteikė kokios 
nors konkrečios informacijos iš 
savo atliekamo tyrimo, tačiau 
mes patys ieškome galimų sąsa
jų", sakė aukščiausio rango sau
gumo pareigūnas, pageidavęs 
likti neįvardytas. Pakistano vi
daus reikalų ministras Aftab 
Sherpao pranešė, kad Islama-
bad suteikė Londonui informa
cijos, kuri padėjo užkirsti kelią 
teroro išpuolius prieš gegužę vy
kusius visuotinius rinkimus. 

BEIRUTAS 
Libano ministras pirmi

ninkas Fouad Siniora pranešė 
sieksiąs sudaryti vyriausybę, 
kurios 24 nariai nebūtų nei par
lamento, nei politinių partijų 
nariai. F. Siniora tai pareiškė po 
derybų su prezidentu Emilei 
Lahoud. per kurias tapo aišku, 
kad dėl nesutarimų neįmanoma 
suformuoti vyriausybės, atsto
vaujančios visoms pagrindinė
ms šalies politinėms partijoms. 

Nei meras, nei premjeras nesupainiojo interesų 

Atkelta iš 1 ps l . 
dėl K. Brazauskienės bendrovės 
sklypui tvirtinamo detaliojo pla
no, o A. Brazauskas nurodė, jog 
nesikiša į savo žmonos verslo 
reikalus. 

J. Razma į VTEK kreipėsi 
tada. kai gavo informacijos, liu
dijančios, kad Vilniaus savival
dybės tarybos kolegija praėjusią 
savaitę per dvi dienas patvirti

no detalųjį planą „Draugystes 
viešbučiui". Seimo nariams 
nuostabą sukėlė, kad tai buvo 
atlikta per labai trumpą laiką, 
be to. tokiame politiniame kon
tekste, kai A. Brazauskas užta
rė atsistatydinti spaustą Vil
niaus merą. 

VTEK priėmė ir dar vieną 
su A. Zuoku susijusį sprendimą 
dėl mero rašto Maskvos vyriau

sybės atstovams. „Nėra pakan
kamai duomenų, kad A. Zuokas. 
pasirašydamas 2003 m. gruo
džio 15 d. raštą Maskvos vyriau
sybes ministrui Aleksandr Ba-
burin ir 2004 m. sausio 21 d. 
raštą Maskvos merui Jurij Luž-
kov dėl UAB „Eksimeta". pažei
dė Viešųjų ir privačių interesų 
derinimo valstybinėje tarnyboje 
įstatymą", sakė A. Meškauskas. 

Lietuvių kilmės italas — naujų statybų sostinėje projektuotojas 

Atkel ta iš 1 ps l . 
Massimiliano Fuksas. 

Pernai vasarą Lietuvos pro
fesinių sąjungų konfederacija 
už 6.2 mln. litų pardavėjai prik
lausiusį 59 proc. 'V'ilmaus kon
certų ir sporto rūmų akcijų pa
ketą bendrovei ..Nota Aurorae". 
Šį sandorį finansavo Ūkio ban
ko investicinė grupė 'ŪBIG). 

Baimindamasi, kad šioje te
ritorijoje bus statomi gyvena
mieji namai, Vilniaus miesto sa
vivaldybė teigė sieksianti iš

pirkti 1971 m. pastatytus sporto 
rūmus iš ŪBIG atstovaujančios 
Šveicarijos bendrovės „Cofis 
Compagnie Fiduciaire" ir skirti 
rūmus kultūriniams porei
kiams. 

Anot Vilniaus miesto mero 
Artūro Zuoko, pagal susitarimą 
su savininkais Sporto rūmai tu
ri atitekti savivaldybei. 

„Žalgirio" stadiono vietoje 
planuojama įrengti nacionali
nės svarbos sporto ir kultūros 
renginiams tinkamą 20.000 vie

tų stadioną, o jį reikėtų pasta
tyti iki 2009 m. — Lietuvos 
tūkstantmečio jubiliejaus, dai
nų šventės, planuojamo Euro
pos jaunių futbolo čempionato ir 
kitų didelio masto renginių. 

Skaičiuojama, kad vien sta
dioną įrengti kainuos daugiau 
kaip 100-120 mln. litų ir įrengi
mui tikrai prireiktų valstybės 
paramos, taip pat būtų naudoja
mos privačių investuotojų, Eu
ropos Sąjungos struktūrinių 
fondų lėšos. 

K. Prunskienė d id ina Į taka Vyriausybėje 

Atkel ta iš 1 ps l . 
„Negalėčiau argumentuoti, 

kuo Žemės ūkio ministerija yra 
strategiškai svarbiau už Svei
katos apsaugos, bet. matyt, mi
nistro pirmininko galvoje kaž
kokie argumentai susidėlioja". 
svarstė J. Razma. 

K Prunskienė aiškino, kad 
dar praėjusią žiemą keturių val
dančiųjų partijų politinėje tary
boje buvo sutarta, kad Strategi
nio planavimo komitete turėtų 
būti atstovaujama visoms koali
cijos partnerėms. 

Valstiečių ir Naujosios de
mokratijos partijų sąjungos va
dove neigė, kad jos skyrimas ko

miteto nare yra susijęs su nese
niai kilusiu skandalu dėl jos 
kelionės į šventę Kaliningrade. 

K Prunskienė teigė, kad įos 
vadovaujama ministerija aprė
pia daug strateginių sričių. 

„Tai sritys — nuo žemės 
lauko iki stalo, tarp jų — ir svei
kų maisto produktų gamyba, ir 
gyventojų aprūpinimas jais", 
vardijo ministrė. 

Tuo tarpu visuomeninis ju
dėjimas Sąjūdis pareikalavo vėl 
atversti vadinamąją „Šatrijos" 
bylą. 

Lietuvos Sąjūdžio taryba iš
platino pareiškimą, kuriuo rei
kalauja, „kad visuomenei būtų 

paviešinta visa medžiaga apie 
aukštos valstybės pareigūnės 
galimus ryšius su Sovietų Są
jungos ir Rusijos specialiosiomis 
tarnybomis". 

Sąjūdis reikalauja valstybės 
vadovus „iki galo įvertinti mi
nistrės veiksmus", kuomet ne
paisydama prezidento reko
mendacijų ji išvyko į Kalinin
grado 750-ųjų įkūrimo metinių 
minėjimą. 

Buvę politiniai kaliniai ir 
tremtiniai žemės ūkio ministrės 
atžvilgiu siūlo dar radikales
nius sprendimus. Jų manymu 
„cinišką politiką" vykdanti mi
nistrė turi atsistatydinti. 

Ekspedicijos re ikmenys išgąsdino amerikiečius 

Vilnius, liepos 14 d. (BNS) 
— Netikėtumai lietuvių ekspe
dicijos į Pietų Ameriką lauke 
dar nepasiekus šio tolimo žemy
no, kuriame bus ieškoma gar
saus keliautojo Mato Šalčiaus 
kapo. New York oro uosto sau

gos tarnyboms užkliuvo paras-
parnio. kuriuo ketinta fiksuoti 
ekspedicijos akimirkas iš oro, 
motoras, rašo dienraštis „Lietu
vos rytas". 

Apsaugininkams įtarimų 
sukėlusio motoro nebuvo leista 

priimti į lėktuvo bagažo skyrių. 
„Jeigu pavyks surasti garsaus 
tautiečio amžinojo poilsio vietą, 
joje pastatysime iš Vilniaus at
sivežtą bareljefą", ekspedicijos 
tikslą įvardino vienas jos daly
vių Ričardas Sartatavičius. 

XIII PL MOKSLO IR 
KŪRYBOS SIMPOZIUMO 

EKSKURSIJA Į AUKSUČIUS 

DRAUGAS, 2005 m. liepos 15 d., penk t ad i en i s 

Tris dienas užsitęsęs XIII 
Pasaulio lietuvių mokslo ir 
kūrybos simpoziumas Vilniuje, 
sutraukęs keletą šimtų dalyvių 
iš Lietuvos ir ki tų pasaul io 
kraštų, baigėsi labai sėkmingai. 
Dieną po mokslinių pranešimų 
ir paskaitų, liepos 4 d., simpo
ziumo dalyviai galėjo pasirinkti 
dvi ekskursijas — vieną į Kau
ną, antrąją į Šiaulius. Man teko 
dalyvauti antrojoje, važiavau į 
Šiaurės Lietuvą. 

Ekskursi ją organizavo 
Šiaulių universiteto prorekto
rius prof. Vaclovas Tričys. Nors 
mažai miegoję po sekmadienio 
pramogų, iš Vilniaus išvykome 
anksti ryte, dar gerokai prieš 8 
vai. Vykome apie 40 žmonių, 
mūsų ta rpe ir jauna, lietuviškai 
nekalbanti ir nelietuvių kilmės 
s tudentė iš Tasmanijos. Prie 
Šiaulių miesto ribos mus pa
sitiko prorektor ius prof. V. 
Tričys ir botanikos profesorė 
Vida Motiekaitytė. Vyko supa
žindinimas su universi te tu , 
parodėlė universi teto dailės 
galerijoje ir koncert inė pra
mogėlė. Kurie norėjo, galėjo 
aplankyti Kryžių kalną. 

Pietums važiavome į „Pilies 
užeigą". Tai į pietus nuo miesto 
esanti , iš akmenų sumūrytą 
pilaitė, k u r gavome skanaus 
lietuviško maisto. Prieš akis dar 
buvo ilgoka programa, todėl 
pavalgę leidomės link Papilės, 
kur aplankėme Simono Dau
kanto kapą ir Ventos geologinę 
atodangą, sakoma 75 milijonų 
metų senumo. Toliau vykome į 
netoli Viekšnių, Gyvolių kaime, 
esančią žolininkės Jadvygos 
Balvočiūtės sodybą, lietuviškų 
žolių a rba tos degustavimui. 
Nors ir labai vėlavome, bet dar 
galėjome aplankyt i Gruz
džiuose juodosios keramikos 
meistrų Mataičių dirbtuves. 

Ekskursi jos pabaigai va
karonei buvome nuvežti į 

Auksučių ūkio centrą, kurį 
daugelis skaitytojų žino, kaip 
Amerikoje gyvenančio inž. Vy
tauto Šliūpo atgautoje žemėje 
sukurtą eksperimentinį ūkį, 
skirtą smulkiųjų Lietuvos ūki
ninkų gerovės kėlimui. Ste
bėjomės per penkerius metus 
pasiektu ūkio rezultatu: pra
džioje čia buvo tik dirvonuo
jančios pievos, o dabar j au ir 
gražiai apsėti laukai, medžiais 
apsodintas kelias, didelis ūkinis 
gyvenamas namas , metal inis 
sandėlis, kuriame laikoma iš 
Amerikos atvežta, Kalifornijos 
ūkininko dovanota galinga 
technika. Pats inž. V. Šliūpas 
po gražaus pasveikinimo mums 
dar paaiškino, kad šį pavasarį 
norėta statyti ir kitas ūkinis 
pastatas, tačiau dėl biurokra
tinių nerangumų statybai leidi
mai galutinai gauti tik prieš 
kelias dienas. 

Buvome gerokai pavargę, 
bet atvykus mus pasitiko 
entuziastingas Šiaulių univer
siteto „Saulės" ansamblis su 
dainomis, muzika ir tautiniais 
šokiais. Užkandę kaimiškų 
lašinukų ir skilandžių, atsigėrę 
lietuviško alučio (kurio aukoto
ja buvo Omaha Sister Cities 
organizacija) greitai atsigaivi
nome. Didžiulį laužą užkūrė 
pats prorektorius prof. Vaclovas 
Tričys, o ansambliui gyvai gro
jant , „polka su ragučiais" 
pravedė Šiaulių universiteto 
rektorius prof. Vincas Laurutis. 
Bematant visi dalyviai, kurių 
buvo apie šimtas, nė nepaju
tome kaip žalioje žolėje ėmėme 
šokti ir dainuoti . Tai buvo 
gražus mūsų simpoziumo ir 
ilgos ekskursijos užbaigimas. 
Nors ir nenoromis, bet 11 vai. v. 
autobusas mus turėjo vežti 
atgal į Vilnių, kurį pasiekėme 
2 vai. rvte. 

Dalyvis 

SKELBIMAI 
IŠNUOMOJA PASLAUGOS 

Nevvly decorated 
second floor apt. with balcony 
and privalė parking. Available 

August 1, 2005. 
Call 708-425-0586 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.—$670-5710; 

2 mieg. — S770-S810. 
Tel. 630-910-0644. Janą. 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMU, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapoiis (versle 49 metai) 
Off Mgr. Auksė S. Kane. 
Vilma Jarulienė, 
Virginija Smuikaitiene 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZA POLIS 
3208 1/2 West 95th St. 

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

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

Pro-Team 
Bus.: 708-361-0800 

Fax:708-361-9618 
E-mail: 
d.i.mayer @ worldnet.att.net 
DANA ŠČERBAITĖ MAYER 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste arpnemiesčiuose. kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER Profesionaliai ir 

sąžiningai pat_mauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių Įkainavimas veltui 

GREIT PARDUODA 
-į jS'—— First Landmark Reatty 

Bus. 
Res. 

773-590-0205 
708-425-7160 

RIMAS 
STANKUS 

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

Tai - Jūsų laikraštis 

T H E L I T H U A N I A N VVORLD W I D E D A I L Y 

A t A 
JURGIO BRADŪNO 

netekus, nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai 
LORETAI, vaikams RITAI, VYTUI ir GINTUI, 
tėvams KAZIMIERAI ir KAZIUI BRADUNAMS, 
seseriai ELENUTEI, jos vyrui AUDRIUI ir duk
rai VAIVAI AGLINSKAMS, seseriai LIONEI, 
jos vyrui ANDRIUI ir vaikams AISTAI ir DAI
NIUI KAZLAUSKAMS bei visiems giminėms. 

Atgimimo kuopa 
Baltimorės-Philadelphia-Washington 

ateitininkai 

A t A 
JURGIUI BRADŪNUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną LORETĄ 
RADVILAITĘ, vaikus RITĄ, VYTĄ ir GINTĄ, 
tėvus KAZĮ ir KAZIMIERĄ BRADŪNUS Lietu
voje, seseris ELENĄ AGLINSKIENE ir LIONĘ 
KAZLAUSKIENĘ su šeimomis bei kitus arti
muosius. 

Eglė Juodvalkė 
Henryk Skioarczynski 

SKELBIMAI 
SIŪLO DARBĄ 

LIETUVIŲ F O N D A S šiuo metu siūlo da rbą raštinės d a r b u o t o j u i / a i . 
Reikalavimai: žalia korta, aukštasis, aukštesnysis išsilavinimas (gali būt i ir 
studentas/-ė, mokėjimas dirbti kompiuterinėmis „Off ice" programomis 
(Word, Excel ir kt.), labai geros lietuvių ir anglų kalbos žinios žodžiu ir raštu, 
organizuotumas, savarankiškumas, atsakingumas, pareigingumas ir komu
nikabilumas. 
Norintys dalyvauti atrankoje, prašome, siųskite CV tiesiogiai Lietuviu 
Fondui, 14911 127th St. Lemont, IL 60439. Pretendento anketa užpildoma 
vietoje arba LF svetainėje, www.lithfLind.ora. Dė! atlyginimo bus susitarta 
pokalbio metu. 

NAUJA GĖRIMŲ PARDUOTUVE 

Angel's Spirits 
1000 E. 3 1 s t Street 
La Grange Park, IL 60526 

PIRM.-TREČ. nuo 11 v.r. — 8 v.v. 
KETV.-ŠEŠT. n u o 10 v.r. — 9 v.v. 
SEKM. n u o 12 v .p .p . — 6 v .v . 

TOMAS ŽUKAUSKAS 
7 0 8 4 3 2 - 4 0 1 9 
angelsspir i t s@sbcglobal .net 

P A R D U O D A 

LARCE 2 BEDRM CONDO OĄKLAVVN 
Compteatty updated - g round fl. 
end unit - balcony faceing vvater \ 

fountain. A mušt see. Shopping & \ 
transportation. Asking 

$ 1 3 4 , 9 0 0 Ce l l 7 0 8 - 2 0 5 - 8 0 6 2 

Skelbimu skyriaus 

tel . 1 773 585 9 5 0 0 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
MUTUAL FEDERAL SAVTNGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

- i v « , - J , 
L f N D S O 

2212 West Cermak Road. Chicago. IL 60608 
(773) 847-7747 

Stephcn M. Oksas. President 

Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metų. 

http://worldnet.att.net
http://www.lithfLind.ora
mailto:angelsspirits@sbcglobal.net
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
KUNIGAS IŠ LIETUVOS APLEIDŽIA ČIKAGĄ 

Brighton Park lietuviai atsisveikino su kun. R. Adomavičiumi 

KUN. ANTANAS GRAŽULIS SJ, 
aukos šv. Mišias liepos 17 d., 1 
v.p.p. Beverly Shores Šv. Onos 
bažnyčioje, arti Michigan ežero. 
Kviečiami visi - vietos gyven
tojai ir atostogaujantys lietuviai. 

UNION PIER LIETUVIŲ DRAUGIJA 
maloniai kviečia visus į draugi
jos tradicinę kasmetinę vasaros 
gegužinę šeštadienį, liepos 30 
d., 5 v.p.p. - 11 v.v. (Michigano 
laiku), vasarvietėje „Gintaras" 
(Gintaras Resort), 15860 Lake 
§hore Rd., Union Pier, Michi
gan. Įėjimas nemokamas. Veiks 
baras , loterija, bus žaidimai 
vaikams. Jeigu galite paaukoti 
fantų loterijai, prašome pris
tatyt i Mildai Johansonienei 
„Milda's Corner Markei", 9901 
Townline Rd., Union Pier 
miesto centre, arba į vasarvietę 
„Gintaras" iki liepos 29 d. Dėl 
informacijos kreipkitės į Mildą, 
tel: 269-469-9880 arba e-paštu: 
milda@milda.us. 

ČIKAGOS LIETUVIŲ SKAUTŲ 
Rako stovykla baigiasi liepos 20 
d. Stovyklautojai važiuojantys 
namo autobusu, grįš 5 v.v. į 
Pasaulio lietuvių centrą. Pra
šome tėvelių nevėluoti. Bagažas 
atvyks truputį anksčiau. 

RUGPJŪČIO 7-14 DIENOMIS 
Dainavoje vyks tradicinė Mo
kytojų tobulinimosi kursų sa
vaitė. Šiais metais didžiausias 
dėmesys sk i r iamas dėstymo 
metodikai. Kviečiame visus mo
kytojus dalyvauti stovyklos dar
be. Norint užsiregistruoti pra
šome skambinti Giedrei Savu-
kynienei, tel. 630-305-8182 ar
ba Audronei Elvikienei, tel. 630-
435-6349. Registracija būtina. 

ALRK MOTERŲ SĄJUNGOS 3 
kuopa rengia išvažiavimą į La 
Salette šventę, Twin Lakęs . 
Wisconsin. Šios kelionės tikslas 
yra pagerbti Švč. M. Mariją, jos 
Dangun Paėmimo šventės pro
ga, prašant ypatingos pagalbos 
ir užtarimo. Kviečiame nares ir 

svečius rugpjūčio 13 d., šešta
dienį, į šią išvyką. Išvažiuojame 
8 v.r. iš Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos Marąuette Park, at
gal važiuosime 5 v.p.p. Auto
busas su patogumais. Vietas 
prašome rezervuoti iš anksto iki 
liepos 30 d. Dėl informacijos 
skambint i : 773-582-7452 A. 
Leščinskienei (vakarais), arba 
708-974-0745 R. Jautokaitei. 

VVAUKEGAN/LAKE COUNTY 
lietuvių bendruomenės gegu
žinė įvyks liepos 24 d., sekma
dienį, „Half Day Forest Pre
serve", pavėsinėje „A", Route 21 
(Milvvaukee Ave.), Half Day, IL. 
Pradžia 12 v.p.p. Kviečiame 
visus gausiai dalyvauti. Infor
macija tel. 847-623-7927. 

ČIKAGOS IR APYLINKIŲ NEKALTO 
Prasidėjimo M. Marijos seselių 
rėmėjai, liepos 17 d. minės 
arkivyskupo Jurgio Matulaičio 
paskelbimo palaimintuoju šven
tę, kuri vyks Švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčioje, Marąuette 
Park. 10:30 v.r. šv. Mišias 
aukos kun. K. Trimakas. Tuo
jau po Mišių parapijos salėje 
apie pal. J. Matulait į kalbės 
kun. K. Trimakas, bus kavutė. 
Maloniai kviečiame dalyvauti. 

LIETUVIŲ TAUTINĖS SĄJUNGOS 
Čikagos skyriaus gegužinė 
įvyks šį sekmadienį, liepos 17 
d., po šv. Mišių Pal . Jurgio 
Matulaičio misijoje, Ateitininkų 
namų gražiame ąžuolyne, 
12690 Archer Ave., Lemont. 
Bus muzika, veiks baras, tur
tinga loterija ir skanaus maisto 
virtuvė. Kviečiame dalyvauti. 

Skelbimas 

• A m e r i k o s l i e t u v i ų radi
j a s , vad. Anatolijus Siutas — ! 
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
per WCEV 14.50 AM. TeL 
773-847-4903, adresas 4459 
S. Francisco. Chkago. EL 60632. 

Garsiosios futbolo žvaigždės 
žais Čikagoje 

Šio šeštadienio, liepos 16 d. 
popietę, Čikagos Soldier Field 
stadione įvyks reto pobūdžio 
futbolo rungtynės, kuriose bus 
galima matyt i visą būrį pa
saulinio garso žaidėjų. 5 vai. v. 
čia prasidės vienos iš geriausių 
Europos komandos — „Real 
Madrid" susi t ikimas su vie
na stipriausių Meksikos vienuo-
like — C. d. Guadala jara 
Xivas". 

Ispanijos čempionatą net 29 
kartus laimėjusi „Real Madrid" 
atsiveža visus pajėgiausius savo 
žaidėjus, su r ink tus iš viso 
pasaulio: David Beckham iš 
Anglijos, Zinedine Zidane 
(Prancūzija), Ronaldo ir Ro
berto Carlos (Brazilija), Luis 

Po labai jautraus ir dalyvių 
skaičiumi gausaus atsisveikini
mo Marąuette Park birželio 26 
d., liepos mėn. pirmąjį sekma
dienį kun. Rimvydą Adomavičių 
į Lietuvą palydėjo ir Brighton 
Park apylinkės lietuviai. 

Pavaduodamas Švč. Mer
gelės Marijos Nekaltojo Pra
sidėjimo parapijos atostogau
jantį kun. Jaunių Kelpšą, kun. 
Rimvydas čia atnašavo sekma
dienines šv. Mišias ir pasakė 
prasmingą pamokslą. Pamaldų 
pabaigoje gražių žodžių kun. 
Rimvydo adresu pasakė maldų 
skaitytojas Viktoras Kelmelis, o 
visi tikintieji išvykstančiajam 
nuoširdžiai plojo. 

Nepaisant , kad tai buvo 
šventinis savaitgalis, kurio me
tu daug kas stengiasi išvažiuoti 
į ar t imesnes a r tolimesnes 
vietoves, žmonių buvo susirin
kę daugiau negu bet kurį kitą 
vasaros sekmadienį. 

Gana didelis jų būrys vėliau 
atėjo į parapijos salę, kur vyko 
pagrindinė atsisveikinimo dalis. 
Jos metu tautiečiai asmeniškai 
galėjo kun. Rimvydui paspausti 
ranką, palinkėti geros sėkmės 
tėvynėje, įteikti dovanėlę. 

Salėje matėsi nemaža tau-

Figo '• Portugalija) ir daugelį 
kitų plačiai pasaulyje žinomų 
futbolininkų. 

Šių rungtynių pnežaismyje, 
3 vai. rungtyniaus _Major Lea-
gue Soccer" pirmenybių lentelė
je šiuo metu gerai stovinti 
Čikagos „Fire" komanda su 
Columbus „Crew" komanda. 

Taip pat Čikagoje laukiama 
ir daugiau žinomų futbolų vie-
nuolikių. Tame pačiame Soldier 
Field stadione liepos 20 d. 8 vai. 
v. žais Meksikos čempionai 
„America* su Lenkijos taurės 
laimėtojų „Gzoclino" komanda, 
o liepos 27 d. 8 vai. v. „Fire" 
kovos su AC Milan klubu iš 
Italijos. 

E . Šulait is 

tiečių ir iš Marąuette Park 
lietuvių parapijos, kurioje kun. 
Rimvydas tr is su puse metų 
sėkmingai darbavosi ir. įsigijo 
daug draugų ir pagarbos. Čia 
matėsi šios parapijos aktyvistai 
"— Bronė Barakauskienė, Ray 
Masiliūnas bei kiti, kurie žada 
tęsti kovą, kad parapija ir toliau 
išliktų lietuviška. 

Kun . R i m v y d a s 
dek lamavo i r d a i n a v o 

Susirinkusieji į parapijos 
salę tautiečiai turėjo progos 
pasiklausyti kun. Rimvydo at
liekamų dainų, kurias jis išpildė 
kartu su sol. Algimantu Bar-
niškiu (šis taip pat davė ir mu
zikinį pritarimą). 

Šią programos dalį kun. 
Rimvydas pradėjo patriotinius 
jausmus žadinančiu eilėraščiu, 
o vėliau buvo dainos apie Že
maitiją, „Per Klausučių ūlytėlę" 
ir kitos. Nuskambėjo jaut rūs 
dainos posmai su žodžiais „Že
mėj Lietuvos ąžuolai žaliuos", o 
pabaigai buvo sudainuota atsi
sveikinimo daina „Neišeik, ne
išeik tu iš sodžiaus". 

Tarp tų dainų buvo rasta 
laiko Brighton Park kolonijos 

lietuvių darbuotojo Vytauto 
Stanevičiaus pagerbimui, nes 
jis tą sekmadienį minėjo savo 
gimtadienį. 

Pabaigoje kun . Rimvydas 
tarė paskutinį atsisveikinimo 
žodį. Jis pasidžiaugė, kad tarp 
milijardų pasaulio žmonių Či
kagoje rado gražią lietuvišką 
šeimą, kurioje buvo miela dar
buotis. Čia būta daug brangių 
susitikimų, kr ikštynų, san
tuokų bei kitų mielų akimirkų, 
ko negali atimti nei valstybinė, 
nei bažnytinė valdžia. J i s iš
reiškė mintį, jog ateityje gal 
pasitaikys proga vėl susitikti. 

T u r ė s t r u m p a s 
a t o s t o g a s 

Kalbantis su kun. R. Ado
mavičiumi paaiškėjo, kad jis iš 
Čikagos dar važiuoja trumpom 
atostogoms. J is pasirinko Do-
minykos Respubliką, nes nori 
pamatyti, kaip gyvena žmonės 
šioje vargingoje valstybėje. Pa
žymėjo, jog iki šiol jam nebuvo 
progų pakeliauti po svetimus 
kraštus, tačiau j is pasirinko ne 
turtingą valstybę, bet vieną iš 
labiau atsilikusiųjų pasaulyje. 

Sugrįžęs t rumpam į Čikagą, 

Kun. Rimvydas Adomavičius ir Algi] 

liepos mėn. 17 d-, jis atlaikys 
paskut ines šv. Mišias — šį 
kar tą Pal . Jurgio Matulaičio 
misijos Lemonte koplyčioje. Po 

įantas Barniškis. 
Ed. Šulaičio nuotr. 

jų — kun. Rimvydas atsisvei
kins ir su toje vietovėje gyve
nančiais mūsų tautiečiais. 

Ed. Šu la i t i s 

CICERO LIETUVIŲ SUBUVIME KALBĖJO VIEŠNIA IŠ BRAZILIJOS 
Brazilijos lietuvių plačiai 

žinomos veikėjos Alinos Di-
džiulytės-Mošinskienės (ji am
žinybėn iškeliavo prieš metus 
laiko) dukra Liudvika Fernan-
dez, atvyko į Cicero aplankyti 
savo artimų giminių Didžiulių, 
kartu su jais dalyvavo lietu
viškose pamaldose Šv. Antano 
bažnyčioje, ir po jų — atėjo į 
Cicero lietuvių sekmadieninį 
pabendravimą liepos 10 d. 

Nors Lietuvą ji kartu su 
tėvais karo sūkuryje apleido 
būdama pusantrų metukų, o 
Brazilijon atsikraustė būdama 
keturių, viešnia puikiausiai 
kalbėjo lietuviškai. Ji tautie
čiams daug ką papasakojo apie 
Braziliją, jos žmones, o dau
giausia — apie savo tėvus, 
šeimą, to krašto lietuvius. 

Pažymėjo, kad pradžioje jai 
yra tekę gyventi Rio de Janeiro 
mieste, o vėliau persikraustė į 
Sao Paulo didmiestį (jis dabar 
turi 11 milijonų žmonių). Aug
dama lietuviškai nusiteikusių 
tėvų šeimoje, Liudvika ne tik 
išsaugojo lietuvių kalbą, bet 
reiškėsi ir lietuviškoje veikloje. 
Todėl ji daug ką galėjo pa
pasakoti apie Brazilijos lietu
vius. 

Viešnia pažymėjo, kad ten 
anksčiau buvo priskaičiuojama 
apie 40,000 lietuvių, o dabar jų 
skaičius yra pusiau sumažėjęs 
dėl visiems aiškių priežasčių: 
senieji išmiršta, o jų atžalos 
dažniausiai lietuvių tarpe ne
sirodo arba net save nelaiko 
lietuviais. Taip vadinamų „tre-

žydų, kurie palaiko savo se
nąsias tradicijas. 

Kadangi Brazilijoje dabar 
yra žiema ir gana šalta, tai vieš
nia Čikagoje jaučiasi sugrįžusi į 
brazilišką vasarą . J i Cicero 
žadėjo pabūti apie mėnesį laiko, 
o tada galvoja dar važiuoti į 
Floridą. I JAV pirmą kartą buvo 
atvykusi 1967 m., o po to dar 
bent porą kar tų yra čia vie
šėjusi. 

Kartu su savo vyru Fer-
nandez jie susilaukė trijų dukrų 
(jos, deja, lietuviškai jau nekal
ba, tačiau domisi viskuo, kas 
lietuviška), o ta ip pat susilaukė 
ir snūku 

Kalbė jo d r . P . Kis ie l ius 

Viešnią iš Brazilijos pri
statė programai vadovavęs dr. 
Petras Kisielius, kuris ir pats 
papasakojo apie savo apsi
lankymą Brazilijoje, kuomet ten 
vyko Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresas. 

Amerikos Lietuvių tarybos 
(ALTo) veiklą trumpai nušvietė 
jos pirmininkas advokatas 
Saulius Kuprys, o LB Cicero 
apyl. valdybos pirm. Mindau
gas Baukus pažymėjo, kad da
bartiniu metu lyg ir atostogau
jama. 

Kalbant apie atostogas. 

reikia pasakyti, kad lietuviškų 
šv. Mišių vargonininkė ir choro 
vedėja muz. Vilma Meilutytė 
dabar atostogauja Lietuvoje. 
Todėl lietuviškų pamaldų 
lankytojai šiuo metu negirdi 
choro bei vargonų muzikos. O 
šv. Mišių laikytojas — kun. dr. 
Kęstutis Trimakas, kurį laiką 
pavadavęs kun. Jaunių Kelpšą 
Brighton Parke, dabar turi 
skubėti į Marąuette Parko lietu
vių bažnyčią, nes dabar ten 
neliko lietuviškai kalbančio 
kunigo. Rugsėjo mėnesį laukia
ma iš Kauno atvykstančio kun. 
dr. Arvydo Žygo. 

E. Šula i t i s 

SKUBĖKITE 
REGISTRUOTIS! 

Liudvika Fernandez. 

čiabangininkų" ji Brazilijoje 
nesutikusi. 

Viešnia papasakojo apie 
Sao Paulo lietuvių tautinių 
šokių grupes „Rambyną" ir 
„Nemuną", kurios dalyvaudavo 
pasaulio lietuvių taut . šokių 
šventėse (pernai į Čikagą at
vyko tik „Nemunas"), lietuvių 
parapiją, laikraštį „Mūsų Lie
tuva" (jis dabar šalia lietuviško 
teksto deda medžiagą ir portu
gališkai). 

Atsakydama į susirinku
siųjų klausimus, ji paminėjo, 
kad didžiulėje valstybėje klesti 
korupcija, gana daug žmonių 
gyvena vargingai. Paminėjo 
faktą, jog tame tradiciniame 
katalikiškame krašte šios reli
gijos išpažintojų skaičius ma
žėja, o auga protestantiškų 
sektų pasekėjų gretos. Taip pat 
ji pastebėjo, kad yra gana daug Albinas Mickus, Saulius Kuprys, Marija Remienė ir dr. Petras Kisielius. Ed. Šulaičio nuotr. 

ŽALGIRIS 
CHICAGO 

Rugpjūčio 13 dieną, šeštadienį. Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte, įvyks Pirmosios Atviros Šiaurės 
Amerikos Lietuvių gatvės krepšinio (3X3) pirmeny
bės. 

Varžybos vyks profesionalų, mėgėjų, veteranų (virš 35 m.), jaunių, moterų ir mišrių komandų 
grupėse. 

Nugalėtojų ir prizininkų laukia taures, medaliai ir vertingi prizai. Varžybas numatoma pradėti 
10 valandą ryto ir baigti 6 valandą vakaro. Šventės dalyviams i r svečiams maistą ruoš „Bravo" vir
tuvo Oficialus renginio gėrimas — „Švyturio" alus! Numatoma sulaukti komandų iš visų JAV kam
pelių, taip pat iš Lietuvos. Šventės kulminacija — nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimas klube 
„Ren De Vou" 'buvęs „Bunkeris"). Po apdovanojimų — nuotaikinga diskoteka! Kviečiame visas 
komandas paskubėti registruotis, nes dalyvių skaičius ribotas. Rengėjai: Čikagos krepšinio klubas 
„Žalgiris" ir Čikagos Lietuvių krepšinio lyga Papildoma informacija ir registracija elektroniniu 
paštu za lgi r i s01@yahoo.com 

P r a n e š i m a s 

Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejuje 39-ojo gimtadienio 
pokylyje, vykusiame siu metų 
birželio 18 d., dalyvavo ir 
Moterų gildijos atstovės. 

Nuotraukoje, tarp kitų svečių, 
sėdi buvusi ilgametė Moterų 
gildijos prezidentė Irena Nor-
butienė (kairėje) ir dabartinė 
prezidentė Sophia /ūkas (de
šinėje). 

Laimos Apanavičienės nuotr. 

mailto:milda@milda.us
mailto:zalgiris01@yahoo.com

