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\iame 
numeryje: 

Pirmą kartą Mišios 
lietuviškai. „Atskrend 
sakalėlis..." Vasarą 
lietuviška veikla šiek 
t iek sulėtėjo ir 
Philadelphijoje. 

2 psl. 

Vis tos Lietuvos paš to 
problemos. Rusija 
Lietuvoje visad turėjo 
savo atstovų. 

3 psl. 

,,Mylėk!" Nauja anglų 
kalbos pamoka. 

4 psl. 

Atvyksta vis daugiau 
užsienio atstovų. 

5 psl. 

Penkeri metai be 
istoriko, darbštaus 
visuomenininko J o n o 
Dainausko. Paremkime 
kovotojus už Lietuvos 
laisvę. Paieškojimai. 
Ruošiami kursai 
tautinių šokių 
mokytojams. 

6 psl. 

Sportas 
* Kaune futbolo s i rga

l i a i , p a s i b a i g u s t a r p t a u t i 
n ė m s varžyboms t a r p Kau
n o „FBK Kaunas" i r Angli
j o s „FC Liverpool". nesukėlė 
jokių neramumų. Antradienio 
vakarą nei stadione, nei mieste 
neužfiksuota įvykių, j kuriuos 
būtų įsivėlęs bent vienas futbo
lo sirgalius. Pažiūrėti praėjusio 
sezono Čempionų nugalėtojų 
,.FC Liverpoor atvyko gerbėjai 
iš Latvijos, Lenkijos. Baltaru
sijos bei kitų šalių. Rungtynes 
S. Dariaus ir S. Girėno stadio
ne stebėjo apie 8,500 žiūrovų. 
J a s Kauno ..FBK Kaunas" pra
laimėjo rezultatu 1:3. 

* Antrą perga lę šeš ių ko
m a n d ų Borislav S t ankov ič 
v a r d o Kont inentų č e m p i o n ų 
t a u r ė s t u rny re Kinijoje iško
vojo Lietuvos komandų rinkti
nė. Lietuvos krepšininkai an
trojo turo rungtynėse 68:66 
įveikė Kinijos rinktinę ir lieka 
tarp pirmaujančių komandų. 

* Kanadoje vyks tanč ia 
m e vandens spor to š a k ų pa
sau l io čempiona te meda l ių 
lentelės viršiinėje a ts idūrė 
amerikiečiai, iškovoję net 7 me
dalius. Po dešimties varžybų 
dienų JAV plaukikai iškovojo 8 
aukso, 6 sidabro ir 4 bronzos 
medalius ir šešiais medaliais 
lenkia į antrą vieta nukritusius 
Kinijos sportininkus, kūnų sąs
kaitoje liko 5 aukso. 4 sidabro 
bei 3 bronzos medaliai. Trečio
joje vietoje — Rusijos komanda. 
Jos sąskaitoje — 5 aukso. 2 si
dabro ir 1 bronzos apdovanoji
mai. 

Naujausios 
žinios 

" P remjeras a t s i s akė ru
su o rd ino , kurį žemės ūkio mi
nistrė priėmė. 

* Nuo gaisro b e r n i u k ą iš
ge lbė jus i ems vok ieč iu ka
r i a m s įteiktos atminimo dova-

Vafiutu santykis 

1 EI K 3.452 LT 

Seimo vadovas dėkoja JAV už rezoliuciją 
Vilnius, liepos 27 d. (BNS) 

— Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas padėkojo JAV Atsto
vų Rūmams už sovietinės oku
pacijos nepripažinimo politiką. 

A Paulausko laiške Jungiti-
nių Valstijų Atstovų Rūmų pir
mininkui Denis Haster t dėkoja
ma už rezoliucijos, kurioje smer
kiama Sovietų Sąjungos įvykdy
ta Baltijos šalių okupacija, priė
mimą. 

„Tai, kad vienbalsiai priim

toje rezoliucijoje yra smerkiama 
neteisėta Lietuvos. Latvijos bei 
Estijos aneksija ir Rusija yra ra
ginama pripažinti neteisėtai 
okupavusi ir aneksavusi Balti
jos valstybes 1940-1991 m., dar 
kartą patvirtina Lietuvos žmo
nėms, kad JAV laikosi aiškios 
pozicijos, jog Baltijos šaiys į 
SSRS sudėtį buvo inkorporuo
tos prieš jų suverenią valią", tei
giama A. Paulausko laiške. 

Jame pažymima, kad praė

jusią savaitę Atstovų Rūmų pri
imta rezoliucija, kurioje Rusija 
raginama atsiprašyti už Baltijos 
šalių okupaciją, „dar kartą pri
minta pasauliui, kad nugalėjus 
hitlerinę Vokietiją ne visi išva
duotieji kraštai atgavo laisvę". 

„Tik vienodai interpretuo
dami istoriją ir nebijodami atsi
sukti į praeitį, galime drąsiai 
žvelgti į ateitį, drauge kurt i ge
rovės ir saugumo ateitį mūsų 
šalių žmonėms", teigiama Sei

mo vadovo laiške. 
J a m e taip pat dėkojama už 

asmeninį D. Hastert indėlį pri
imant rezoliuciją bei skelbiamas 
Seimo pasirengimas aktyviai 
tęsti konstruktyvų Lietuvos bei 
JAV bendradarbiavimą. 

JAV Atstovų Rūmai liepos 
22 d. vienbalsiai priėmė rezoliu
ciją, raginančią Rusiją pripažin
ti, kad Baltijos valstybes buvo 
okupuotos, ir pasmerkti neteisė
tą jų aneksiją. 

Busimieji studentai sunkiai tvardė jausmus 
Viln ius . liepos 27 d. 

(ELTA) —Aukštosioms mokyk
loms paskelbus kviečiamųjų 
studijuoti sąrašus , Vilniaus 
akademinį Saulėtekio miestelį 
užplūdo abiturientai — įstoję į 
pasirinktas studijų programas 
neslėpė džiaugsmo, o nepatekę 
į valstybės finansuojamas vie
tas ar iš viso į studentų sąrašus 
vos-tramdė ašaras. 

Sąrašai 2 vai. po pietų bu
vo paskelbti ir Lietuvos aukš
tųjų mokyklų asociacijos bend
ram priėmimui organizuoti in-
terneto svetainėje, ir aukštųjų 
mokyklų tinklalapiuose. Tačiau 
nemaža dalis jaunuolių norėjo 
patys pamatyti ir net „pačiupi
nėti" savo pavardę studentų są
rašuose, kurie buvo iškabinti 
ne tik Saulėtekyje, bet ir Kau
no Vytauto Didžiojo, Klaipėdos. 
Šiaulių universitetuose ir Kau
no technologijos universiteto 
Panevėžio fakultete. 

N u k e l t a į 5 psl . 
Paskelbus pakviestųjų studijuoti sąrašus, abiturientės ieško savo pavardės studentų sąrašuose. 

Tomo Č e r a i š e v o -(ELTA: nuotr. 

V. Uspaskichas 
neskųs etikos 
sargų išvadų 

Vilnius, liepos 27 d. (BNS) 
— Darbo partijos pirmininkas 
Viktoras Uspaskichas atsisako 
ketinimų apskųsti sprendimą 
tarnybinės etikos sargų, priver
tusių jį pasitraukti iš ūkio mi
nistro pareigų ir grąžinti Seimo 
nario mandatą. 

Pasak dienraščio ..Kauno 
diena", dėl daugiau kaip prieš 
mėnesį paskelbto Vyriausiosios 
tarnybines etikos komisijos 
'VTEKi sprendimo V Uspaski
chas į Administracinį teismą 
nesikreips, nes tvirtina neturįs 
vilčių surasti teisybę teisme. 

Birželio 16 d. VTEK po'be-
veik mėnesį t rukusio tyrimo 
paskelbė sprendimą, kuriuo 
pripažino, kad dviejuose iš trijų 
komisijai skųstų V. Uspaskicho 
veiklos epizodų tuometinis ūkio 
minis t ras pažeidė viešųjų ir 
privačių interesų derinimo 
principus bei juos nustatančius 
įstatymus. 

„Nematau prasmės tai da
ryti, nes matyti, kad valstybes 
institucijos veikiamos iš kitos 
pusės. Todėl nėra prasmės gaiš
ti laiką", sakė V. Uspaskichas. 

Tačiau neįvardinti šaltiniai 
..Kauno dienai" teigė, kad prieš 
priimdamas sprendimą nesiby-
linėti, V. L'spaskichas intensy
viai konsultavosi su teisinin
kais, ieškodamas spragų įstaty
muose bei galimybės užginčyti 
VTEK išvadas. 

Buvęs ministras įsitikinęs, 
kad reikėtų ne vienerius metus 
..vaikščioti į teismą", kol šis pri
imtų vienokį ar kitokį sprendi
mą. 

„Matyt, kažkas labai norėjo 
įvelti mane į teismus, kad aš 
neužsiiminečiau partija ir įvai
riais kitais darbais", teigė V. 
Uspaskichas 

Buvęs ministras, teigė im
siąs ..kitų būdų įrodinėti teisy
bę". Kokie tie būdai, jis nesakė 
ir apkaltino žiniasklaidą jo žo
džių iškraipymn 

A. Zuokas part i jos kolegų daugiau nepravardžiuos 
Vilnius, liepos 27 d. (BNS) 

— Opozicines Liberalų ir centro 
sąjungos (LiCS) vadovas. Vil
niaus meras Artūras Zuokas ža
da nebe vadinti partijos kolegų 
..alaus padauginusiais vyrais" . 

Liberalcentristų vadovas 
trečiadienį bendrapartiečiams 
išplatino laišką, kuriame atsi
prašo dėl savo pastarųjų dienų 
pasisakymų žiniasklaidoje. 

Antradienį LNK televizijai, 
komentuodamas Klaipėdos libe
ralcentristų reikalavimą viešai 
atsiprašyti dėl jiems mestų kal
tinimų neleistinais ryšiais su 
verslo struktūromis. Vilniaus 
meras jį įvertino kaip ..Jūros 
šventėje alaus padauginusių vy
rų veiksmą". 

Kaip pranešė LiCS. atsipra
šymo laiške A. Zuokas pri

pažino, jog žurnalistui į klausi
mą atsakė „gerai nepagalvojęs" 
ir pažadėjo ateityje nuo tokių 
pareiškimų susilaikyti. 

Klaipėdos liberalcentristai. 
tarp kurių — europarlamenta-
ras Eugenijus Gentvilas. Seimo 
nariai Eligijus Masiulis bei Vy
tautas Grubliauskas, pirmadie
nį paskelbė iš A. Zuoko reika
laujantys viešo atsiprašymo dėl 
bendrapartiečiams mestų įtari
mų neleistinais ryšiais su įmo
nėmis, neva siekiančiomis jį nu
versti iš mero posto. 

Liberalcentristai A. Zuoko 
atsiprašymo sakė lauksiantys 
iki rugpjūčio 1-osios. 

Kaip sake V. Grubliauskas. 
A. Zuoko trečiadienį išplatintas 
atsiprašymo laiškas jo netenki
nantis — LiCS vadovas atsi

prašė už nekorektiškus pareiš
kimus žiniasklaidai. tačiau ne 
už mestus kaltinimus neleisti
nais ryšiais su bendrovėmis 
„Dujotekana" bei „Vikonda". 

Pasak V. Grubliausko. nors 
LiCS vadovas niekuomet viešai 
nėra įvardinęs bendrapartiečių, 
neva turinčių neleistinų ryšių 
su verslo struktūromis, pavar
džių, tačiau tiek partiniuose su
sirinkimuose, tiek privačiuose 
pokalbiuose leisdavęs suprasti, 
jog minėti „kaltininkai" — įmo
nių „Dujotekana" ir „Vikonda" 
per Seimo rinkimus paremti po
litikai. 

V. Grubliauskas sakė nesu
prantąs, kaip galima neskaid
riais ryšiais su verslo struktū
romis kaltinti parlamentarus, 
teisėtai gavusius paramą. 

Jaunimas protestavo prieš Turkijos narystę ES 
Vilnius, liepos 27 d. (BNS) 

— Prie Seimo rūmų esančioje 
Nepriklausomybės aikštėje tre
čiadienį maždaug dešimties 
jaunų žmonių grupė protestavo 
prieš Turkijos narystę Europos 
Sąjungoje 'ES). 

Tarptautinio judėjimo 
..Voice for Europe" rėmėjų su
rengtos akcijos tikslas — para
ginti sprendimus bendrijoje pri
imančius asmenis nepradėti de-
rvbų su Turkija dėl narvstės 
ES. 

Per visą Europą su taikia 
protesto akcija keliaujantys 
tarptautinės iniciatyvos daly
viai Vilniuje laikė plakatus su 
užrašais anglų kaiba „Atsakin
ga ES užsienio politika", „Tur
kijai — ne ES narystė, o specia
li partnerystė", „Europos politi
kai. ES negali integruoti Turki
jos, nepradėkite derybų su Tur
kija". 

Akcijos dalyviai į dangų pa
leido balionus su ES simbolika, 
anot jų, simbolizuojančius ky
lančią grėsmę besiplečiančiai 
Europai susprogti. 

..Mes gerbiame Turkiją ir 
jos gyventojus, tačiau manome, 
kad nelaikąs kalbėti šia dar 

Akcija prieš Turkijos narystę ES nesulaukė didelio lietuvių dėmesio. 
Tomo Cemiš^vo I ELTA I nuotr 

vienos plėtros tema. ES negali 
priimti tokios didelės šalies su 
skirtinga kultūra ir turinčia di
delių socialinių bei ekonominių 
problemų", žurnal is tams sakė iš 
Čekijos atvykusi akcijos remeja 
Anna Matuskova. 

Demonstracijoje ta ip pa t 
dalyvavo jaunimas iš Vengrijos. 
Austrijos, Lenkijos ir Lietuvos. 

Nors akcija nesusilaukė di
delio visuomenės dėmesio, prieš 
Turkijos narystę bendrijoje pro
testavo ne daugiau dešimties 

žmonių, jos rengėjai tikino, jog 
tikslas — atkreipti visuomenes 
dėmesį į problemas, kurios iš
kiltų į bendriją priėmus Tur
kiją, skatinti diskusijas šia te
ma — pasiektas. 

Akcijos dalyviai diskusijai 
del Turkijos narystes ES kvietė 
ir politikus, tačiau jų kvietimą 
išgirdo vienintelis Seimo kon
servatorius Jurgis Razma. 

J i s sakė apgailestaujantis, 
jog akcija nesusilaukė Lietuvos 
jaunimo dėmesio. 

Buvusiam Vilniaus poli 
vadovui pareikšti į tar in 

cijos 
ai 

Vilnius, liepos 27 d. (BNS) 
— Specialiųjų tyrimų tarnyba 
(STT) trečiadienį buvusiam Vil
niaus policijos vadovui Erikui 
Kaliačiui pareiškė įtarimus dėl 
piktnaudžiavimo tarnyba. 

Buvusiam komisarui taip 
pat skirta kardomoji priemonė 
— rašytinis pasižadėjimas neiš
vykti; tai patvirtino STT Vil
niaus valdybos Ikiteisminio ty
rimo skyriaus viršininkas Čes
lovas Bakasėnas. 

STT ikiteisminį tyrimą dėl 
galimo buvusio sostinės polici
jos vadovo piktnaudžiavimo iš
naudojant areštuotus asmenis 
savo privatiems reikalams pra
dėjo beveik prieš du mėnesius, 
tačiau iki šiol E. Kaliačius ne
buvo apklaustas. 

E. Kaliačius nuo pareigų 
buvo nušalintas gegužę dėi ži
niasklaidoje jam mestų kaltini
mų vykdžius savavališkas sta
tybas Vilniaus rajone bei išnau
dojus administraciniu areš tu 
nubaustus asmenis įvairiems 
darbams savo privačiose valdo
se. 

Dėl pastarųjų įtarimų pra
dėtas ikiteisminis tyrimas. Pa
gal Baudžiamąjį kodeksą, už 
piktnaudžiavimą tarnyba, sie
kiant turtinės ar kitokios asme-

Erikas Kaliačius 
Valdo Kopūsto ELTA nuotr 

nines naudos, gresia laisvės 
atėmimas iki šešerių metų. 

E. Kaliačius iš Vilniaus po
licijos vadovo pareigų pasitrau
kė liepos 14-ąją, gavęs Centri
nės medicinos ekspertų komisi
jos išvadas, jog dėl ligos yra ne
tinkamas tarnybai. 

Po dienos buvo paskelbtos 
jam nepalankios Policijos de
partamente (PD) atlikto tarny
binio patikrinimo išvados. Kal
tinimų, pagal kuriuos PD Vi
daus tyrimų tarnyba atliko 
tarnybinį patikrinimą, parei
gūnui buvo surašyta 14 punk
tų, tarp kurių — ne tik savava
liškų statybų Vilniaus rajone 
vykdymas, bet ir policijos žirgų, 
arklidžių bei automobilių nau
dojimas asmeninėms reik
mėms. 

Ministeri ja toliau aiškinasi 
dėl K. Prunskienės siuntos 

Vilnios, liepos 27 d. (ELTA) 
— Užsienio reikalų ministerija 

I (URM) toliau aiškinasi dėl že
mės ūkio ministrės Kazimiros 
Prunskienės išsakytų abejonių, 
neva nebuvo užtikrintas jai 
adresuoto siuntinio su jos gimi
naičiams skirtais kunigaikščių 
ordinais saugumas. 

Nepasitvirtinus abejonėms, 
jog ministrei skirta siunta buvo 
siųsta diplomatiniu paštu, 
trečiadienį URM atmetė ir kal
tinimus dėl neva atplėšto bei 
paviešinto siuntinio turinio. 

Kaip teigiama išplatintame 
pranešime, liepos 19 d. į Lietu
vos generalinį konsulatą Sankt 
Peterburge kreipėsi pilietis Ju-
rij Monomach-Malychin. Tarp
tautinių asmenybės rūmų pir-

•• mininkas, ir paprašė diplomati
niu paštu perduoti siuntinį K. 
Prunskienei. Konsulato darbuo
tojams atsisakius registruoti 
siuntinį kaip diplomatinį paštą, 
jis paprašė surasti galimybę 
perduoti siuntinį ne diplomati
niu paštu. 

Pagal nusistovėjusią prakti
ką konsulai stengiasi padėti į 
juos besikreipiantiems asme
nims. Dalyvaujant J. Mono
mach-Malychin konsulato dar
buotojai esą apžiūrėjo jo atneš

tos lygintuvo dėžutės turinį ir 
įsitikinę, kad joje nėra drau
džiamų vežti medžiagų (sprog
menų, narkotinių ar psichotro
pinių medžiagų), siuntinį priė
mė. 

..Norime pabrėžti, jog URM 
pareigūnai neturi teisės priimti 
siuntinių iš kitos valstybes pi
liečio be išankstinio apžiūrėji
mo", pažymima pranešime. 

Atsiradus progai šis siun
tinys buvo perduotas į Vilnių. 
Kadangi dėžutė nebuvo uždary
ta, jos turinys buvo apžiiirėtas 
ir perduodant siuntinį į Žemės 
ūkio ministeriją. Todėl URM 
esą „tiesiog fiziškai negalėjo at
plėšti dėžutės, kadangi ji nieka
da nebuvo uždaryta". 

Anot pranešimo, liepos 21 
d., kai URM gavo minėtą siun
tinį, ministerijos patalpose buvo 
filmuojama ir fotografuojama 
tik Lietuvos užsienio reikalų 
ministro Antano Valionio ir 
Prancūzijos Europos reikalų 
ministrės Catherine Colonna 
spaudos konferencija. 

Po šio renginio visi žurna
listai iš pastato išvyko, todėl 
pranešime tikinama, kad minis
terijos patalpose daugiau nie
kas tą dieną nebuvo filmuoja
ma. Nuke l t a į 5 psl. 

V a r ė n o j e — n o s t a l g i j a 
s o v i e t a m s 

Vilnius, liepos 27 d. (BNSi 
— Gražiomis valdininkų ata
skaitomis prasidėjusi preziden
to Valdo Adamkaus viešnagė 
Varėnos rajone virto gyventojų 
skundų maratonu Merkinėje. 

„Per 10 metų aš jau 66 kar
tus lankiausi žemėtvarkos tar
nyboje dėl nuosavybes atstaty
mo ir nė karto neišgirdau nieko 
konkretaus, — šalies vadovui 
guodėsi iš Melioniškio kaimo ki
lusi Antanina Vaškelienė. — 
Ateini pavasarį, išgirsti, kad 
reikalai pajudės rudenį. Ateini 
rudenį — tau pataria laukti pa
vasario". Jai pritarė buvę trem
tiniai Irena Ribinskienė ir Va
lentinas Kaliūnas. o Senosios 
Varėnos bendruomenes įgalioti
nis Vytautas Kazilionis net pa
žadėjo į Prezidentūrą atsiųsti 
pluoštą dokumentų, tarp kurių 

— net ir žemėtvarkininkų atsi
sakymas vykdyti teismo nutar
tį. 

Tačiau V. Adamkus prisipa
žino, kad per susitikimą su vi
suomene jį ypač užgavo vieno 
Merkinės gyventojo žodžiai, jog 
šiandien Lietuvoje nebėra kam 
pasiskųsti. Vyras teigė, kad 
anksčiau buvo galima nueiti 
pas „komsorgą" (sovietų laikų 
komjaunimo sekretorių — red . 
ir rasti užtarimą 

„Man šie žodžiai buvo tarsi 
peilis į širdį. — tvirtino prezi 
dentas. — Pasirodo, prisimena
me sovietinę sistemą, pamirš
dami viską, kas ten buvo. bet 
prisimindami, kad tada butą 
vietos, kur gyventojai galėjo 
būti išklausomi Mes neturime 
leisti, kad žmonių atmintyje vi
sa tai gyvuotų". 

http://WWW.DRAUCAS.ORG
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
RIVERHEAD, N Y 

PIRMĄ KARTĄ 
MIŠIOS — LIETUVIŠKAI 

Birželio 5 d. Riverhead, NY, 
ir apylinkėje gyvenantys lietu
viai pirmą kartą susibūrė į Šv. 
Jono Evangelisto katalikų baž
nyčią, kur kun. Vytautas Ged-
vainis, Nekalto Prasidėj imo 
seserų kongregacijos kapelionas 
Putnam, CT, aukojo mišias 
lietuviškai. 

Kad tos lietuviškai aukotos 
Mišios įvyko, ir kad lietuviai 
pirmą kartą susibūrė lyg ir į 
vieną didelę šeimą, reikia pa
dėkoti energingai Neilai ir jos 
vyrui Giedriui Baumilams. J ie 
turėjo daug pasidarbuoti, kad 
šį užsimojimą įgyvendintų: rei
kėjo kreiptis ne tik į vietos kle
boną, bet net į vietos vyskupą 
William Murphy, kuris paskyrė 
Šv. Jono Evangelisto bažnyčią 
lietuviškoms pamaldoms. 

Kunigui Gedvainiui pra

dėjus Mišias, visa bažnyčia vie
ningai užtraukė „Pulkim ant 
kelių" giesmę. J i nuskambėjo 
gražiai, nors ir be vargonų pri
tarimo. Didžiumą pamaldų da
lyvių sudarė jaunos šeimos, 
vaikučiai, jaunimas. Jų tarpe 
buvo ir vyresnių žmonių, — tai 
garbingi mūsų Lietuvos Vyčiai. 
Visi dėmesingai išklausė kun. 
V; Gedvainio turiningo pamoks
lo. Mišioms pasibaigus, žmonės 
norėjo su kunigu ilgiau pa
sikalbėti. Kunigas visiems rado 
gerų, stiprinančių ir padrąsi
nančių žodžių, ir net gražaus 
humoro. 

Su kunigu drauge buvo 
atvykusi ir sesuo Margar i t a 
Bareikaitė, kuriai rūpi religi
niai reikalai, ir ji ypač stengiasi 
ateiti į pagalbą atvykusiems iš 
Lietuvos. Ją apspito j aunos 

DRAUGAS 

Pasivaišinimas gražioje ^Long Island, 
Bareikaitė. 

motinos, kurioms rūpi, kad 
vaikai lietuvių kalba būtų 
paruošti pirmajai Komunijai. 
Vaikučiai buvo apdovanoti 
religinėmis lietuviškomis kny
gelėmis. Daug kas teiravosi ir 
apie stovyklavimą „Neringoje". 

Tolimesniam pabendravi
mui visi vyko į parką, kur galėjo 

NY) gamtoje. Viduryje sėdi k u n . Vy tau t a s Gedvainis ; s tovi ses . M a r g a r i t a 

pasikalbėti apie įvykius Lie
tuvoje ir kitas įdomybes. Kun. 
Gedvainis, prižadėjęs k i tas 
lietuviškas Mišias aukoti liepos 
3 d., o po to — rugpjūčio 7 d., 
turėjo skubėti į keltą per Long 
Island Sound vykti į namus. 
Reikia tikėtis, kad į kitas lietu
viškas Mišias Šv. Jono Evan

gelisto bažnyčioje Riverhead, 
NY, susirinks dar didesnis bū
rys lietuvių. 

Teko pasikalbėti ir su vie
tos klebonu kun. Coby, kuris 
džiaugėsi, ma tydamas didelį 
būrį žmonių, kur ie vertino 
Mišias aukotas lietuvių kalba. 

Dalyvis 

(USPS-161000) 
THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY 

Published daily except Sundays and Mondays, legal Holidays, the Tuesdays 
following Monday observance of legal Holidays as well as Dec. 26th and Jan. 
2nd by the Lithuanian Catholic Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, 
IL 60629-5589. 
Periodical class postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices. 
Subscription Rates: $120.00. Foreign countnes $135. 
Postmaster: Send address changes to Draugas - 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629-5589. 
Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už prenumeratą nesiunčiame. Prie 
pavardes ir adreso, siųsdami laikraštį pažymime, iki kada prenumerata 
galioja. 

D r a u g o p r e n u m e r a t a y r a mokama iš anks to . 
3 mėn. 
$45.00 
$60.00 

$35.00 
$40.00 

JAV 
Kanadoje ir kitur (USD) 
Tik še š t ad ien io la ida: 
JAV 
Kanadoje ir kitur (USD) 
U ž s a k a n t \ Lie 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 

V2metų 
$65.00 
$70.00 

$53.00 
$70.00 

$300.00 
$66.00 

$100.00 

Vyriausia redaktore - Danu tė Bindokienė 
redakci ja@draugas.org 

Administratorius - Vytas Paškus 
adminis t raci ja@draugas.org 

Moderatorius - k u n . Viktoras Rimšelis 
• 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 .org 

skelbimai@draugas .org 

PALM BEACH, FL 

Vasarą veikla sulėtėja 
Palm Beach apylinkės gy

venimas vasarą sulėtėja, nes 
daug kas išvyksta Lietuvon ar 
šiaurėn. Tačiau kiekvieno mė
nesio antrą antradienį lietuviai 
susirenka Piccadilly restorane, 
West Palm Beach. pabendraut i , 
švęsti Lietuvos šventės, pa
diskutuoti einamus įvykius. 

Pietų Floridos lietuviai da r 
ir dabar gyvena pavasarį kon
certavusio Alytaus l iaudies 
dainų ir šokių ansamblio ..Dai
nava7' koncerto įspūdžiais . 
„Dainavos" ansamblis sužavėjo 
250 žiūrovų gyvais jaunųjų 
šokėjų šokiais, vyresniųjų dai
nomis ir originaliomis daug 
kam nepažįstamų l iaudies 
instrumentais atliktomis melo
dijomis. Po koncerto LB apy
linkės pir. Kęstučio Miklo ir jo 
žmonos J ū r a t ė s pas tangomis 
„Dainavos" ansamblio daly
viams buvo suruoštą gegužinė 
ant Atlanto kranto. Svečiai čia 
turėjo progos pasimaudyti At
lante, susipažinti su vietiniais 
lietuviais, pavalgyti, padainuoti 
ir net pašokti. 

Malonu, kad prie gegužinės 
pasisekimo prisidėjo viet inės 
lietuvės, parūpinusios valgius ir 
vyrai, kurie virė, kepė. 

L i t u a n i s t i n ė . A u k s i n i o 
k r a n t o " m o k y k l a v e i k i a 

i r v a s a r ą 
Tėvelių pageidavimu „Auk

sinio kranto" mokykla veikia 
šeštadienias Lietuvos konsulato 
patalpose ir vasarą. Gegužes 
mėn. pabaigoje mokykloje buvo 
suruošta mamyčių pagerbimo 
diena, kur programą at l iko 
mokiniai. Po programos įvyko 
tėvų susir inkimas, kur buvo 
apsvarstyti mokyklos reikalai ir 
išrinktas tėvų komitetas. Tėvų 
komitetą sudaro: pirm. Meilutė 
Marąuez, nariai — Kris t ina 
Graudinis ir Laimis Baniota. 

Mokytojos: Renata Armalaitė — 
muzikos ir dainų, Vida Tom-
kevičienė — lietuvių kalba, 
Rozita Paulauskas — istorija. 
Mokyklą sveikino Lietuvos gar
bės konsulas Palm Beach Stan
ley Balzekas, Jr., dail. Rimgailė 
Zotovienė, LB Tarybos narė 
Dalia Augūnienė. 

J o n a s G a r l a i švyko Š i a u r ė n 
Ilgametis Juno Beach gy

ventojas, visuomenininkas Jo
nas Garla išvyko nuolatiniam 
gyvenimui arčiau dukters Gra
žinos Kavaliūnienės šeimos į 
Rochester, New York. Jonas 
Garla Juno Beach gyveno nuo 
1981 m. Porą metų buvo LB 
Palm Beach apyl. pirmininku, 
vėliau ALTo, „Dainos" choro 
iždininku, ilgamečiu „Dainos" 
choro nariu. Jonas Garla padė
davo visom organizacijoms ruo
šiant gegužines. Daug padėjo 
Lietuvos Dukterimis. 

Birželio 18 d. Panama Hat-
ties restorane susirinko per 30 
lietuvių atsisveikinti su savo 
senu draugu Jonu Garla. 

Nors mums ir labai truks 
tokio aktyvaus žmogaus kaip 
Jonas Garla, tačiau suprasda
mi, jog ateina laikas gyventi 
arčiau šeimos, visi linkėjo jam 
sėkmės ateityje. LB Palm Beach 
skyriaus vardu atsisveikino 
Pranas Baltakis, Vincas Šalčiū-
nas „Dainos" choro vardu, Algis 
Augunas senų draugų, Dalia 
Augūnienė Lietuvos Dukterų, 
Rimgailė Zotovienė kaimynų ir 
Povilas Manomaitis su mamos, 
a.a. Manomaitienės vardu. 

Sėkmes, mielas Jonai , ne
pamiršk Palm Beach draugų. 

N e t e k t y s 
Birželio mėn. Palm Bech 

apyl. lietuvius nuliūdino žinia, 
jog mirė muz. Jonas Samoška. 
Muz. Jonas Samoška buvo 

neseniai iš Palm Beach apy
linkės išsikėlęs gyventi prie 
Orlando, FL. 

Atvykęs iš Lietuvos, keletą 
metų buvo „Dainos" choro va
dovas. Atrodė, kad su žmona 
Onute išsikėlus prie Orlando, 
gyvenimas turėjo palengvėti. Ir 
štai, po trumpos ligos iškeliavo 
Amžinybėn. 

Atsisveikinom su mūsų 
myl imu m a e s t r o 
muz. L i u d u S tuku . 

Liepos 3 d. Palm Beach lie
tuvius sukrė tė žinia, jog 
netekome mūsų mylimo maes
tro muziko, kompozitoriaus 
Liudo Stuko. Nors Liudas 
Stukas jau ilgesnį laiką sirgo, 
tačiau jo praradimas visus 
tiesiog apstulbino. 

Atsisveikinant „Dainos" 
choro nariai pagiedojo „Marija, 
Marija" ir „Lietuva brangi". 
Vyčiai sukalbėjo Liudui Stukui 
skirtą maldą. 

Laidotuvių šv. Mišios buvo 
St. Christopher bažnyčioje, Ho-
be Sound, ku r Liudas Stukas 
buvo vargonininkas ir žmonių 
mėgstamas. Šv. Mišias koncele-
bravo trys kunigai, giedojo 
parapijos choras. Išlydėjus iš 
bažnyčios, Liudo Stuko karstą 
pasitiko kariška garbės sargy
ba ir nykūs muzikos garsai. 

Liudo Stuko palaikai buvo 
pervežti į New Jersey. kur jis 
ir palaidotas. 

Dar ir šiandien sunku pa
tikėti, jog netekome garbaus 
kompozitoriaus, kurio giesmes 
ir dainas „Dainos" choras atlik
davo bažnyčioje, ar per pasi
rodymus. J i s daug kartų akom
panavo „Dainos" chorui, daly
vaudavo visuose vyčių ir lietu
viškų organizacijų renginiuose, 
visuomet buvo pilnas šviesaus 
optimizmo. 

Su Liudo Stuko išėjimu, 
pietų Floridos lietuviai neteko 
tauraus lietuvio, gero. gabaus 
žmogaus. DA. 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KAFOOLOGAS-S1RDES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tei . 773-471-3300 

EDMUNDAS VT2NAS, MJ3„ S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6818 W. Archer Ave. Ste. 5 b 6 

Chicago, !L 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ. GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

uetuvars sutvarkys danas už pneramą kaną. 
Susitarimui kabėti antiška arba ietuviskai 

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

Chicago, IL 
Tei. 708-422-8260. 

JONAS V.PRUNSKJS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSKIS, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 
Elgin: 847-289-8822 

McHenry 815-363-9595 
EkGroMK 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

Lit. mokyklos „ A u k s i n i s k r a n t a s " , Pa lm Beach, FL, m o k i n e Žyman te 
Andri jauskai tė groja p r o g r a m o s metu: stovi, mokyt . R e n a t a Arma la i t ė , 
mokinia i — Guoda G r a u d i n i s i r Mikas Budrys . 

SKELBIMŲ SKYRIUS 
TEL 773-585-9500 

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

Joliet, IL 60435 
Te!. 815-741-3220 

NEW YORK, N Y 

„Atskrend sakalėlis per žalią girelę... / / 

l a t rr;» •-ims Krantas mok:* •nokvtojais ir svečiais iš Kairos 
D r o m a n t a i t e !,K g a r b e s k o n s u l a s P a l m Beach S t a n l e y B a l z e k a s , J r , dail Rimgailė Zotovienė, mokyt . Vida 
Tomkav . f i eno ir kt 

New York visuomenė, lietu
viškų renginių komitetas prie 
Apreiškimo parapijos, pakvietė 
istorini, nors ir tragiškai pasi-
baugusį ,„Lituanica" skrydį 
prisiminti ir lakūnus Stepą 
Darių bei Stasį Girėną pagerbti 
sekmadienį, liepos 17 d. 

Tą sekmadienį Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje, Brooklyn, 
NY, prieš lietuviškai kun. Vy
tauto Volerto a tnašautas Mi
šias, procesijoje, pagerbiant žu
vusius „Lituanicos" lakūnus, jų 
nuotraukas vainikų viduje at
nešė ir altoriaus priekyje prie 
grotelių padėjo LB I i i apygar
dos valdybos pirmininkė Ramu
tė Žukaitė ir Monika Kungienė. 

Mišias užbaigus minėjimas 
įvyko mažojoje parapijos salėje. 
Į ją iš bažnyčios atnešus abu 
vainikus, jie buvo padėti prie 
paruošto paaukštinimo, kur ka
bėjo lietuviškas audinys, su 
išaustu lakūnų tekstu: „Tau, 
Jaunoji Lietuva". 

Minėjimą atidaręs komiteto 
pirmininkas Vladas Sidas pa
kvietė atsistoti ir tyliu susi
mąstymu pagerbti žuvusius did
vyrius S. Darių bei S. Girėną. 

R. Žukaitė jų atminimui 
atnešė ir prie šoninės salės sie
nos ant stalelio, kurio šonuose 
stovi Lietuvos trispalvė ir JAV 
vėliava, pastatė uždegtą žvakę. 
Tarp vėliavų, ant scenos kabėjo 
lietuviška tematika audinys 
didelėmis raidėmis išaustu žo
džiu „Lietuva". R. Žukaitė 
kalbėjo: „Prieš 76 metus 'Li-
tuanica' lakūnai S. Darius ir S. 
Girėnas, nešdamiesi svajonę 
nusileisti Lietuvoje, pakilo iš 
mūsų netoli buvusio Bennet 
Field oro uosto. Jų svajonėms 
išsipildyti nepavyko. Tačiau jie 
mums paliko pavyzdį, kad, i;r 
: .::.• i . ' r t i i . ••> p*r :v<_"; \T v- u:ir 
bei, net ir gyvybės aofa Dėn 

per didelė. Todėl stenkimės 
kaip ir amžinos atminties S. 
Darius ir S. Girėnas gyventi 
svajonėmis ir meile Lietuvai". 

Vytautui Čereškai prita
riant akordeonu, visiems kartu 
dainuojant, nuskambėjus „Ats-
krend sakalėlis per žalią gi
relę..." dainos garsams, pagrin
dinę kalbą pradėjusi J. Graičiū-
no eilėraščio: „Nulenkę galvas 
prieš sparnuotą jUsų ryžtą/ 
Skrydžiui paskir tą ainiuose 
gyvent/ Prie jūsų žygdarbio daž
nai širdim sugrįžtam/ Stip
rybės savo dvasiai pasisemt" 
posmu Irena Penikienė toliau 
kalbėjo: ..Mūsų tauta po dviem 
skirtingais ir kartu tokiais ne
atsiejamais ženklais — Rūpin
tojėliu ir Vyčiu. Rūpintojėlis 
atėjęs iš pagonybės laikų, mums 
artimas ir brangus, nes įprasmi
na lietuvių tau tos valstietiš-
kumą, dvasingumą, bei gam-
tameldiškumą, jos išgyventas 
kančias ir susitaikymą su liki
mu. Mūsų herojinę istoriją, pa
šėlusį norą laimėti bet kokia 
kaina, nesiskaitant su aukomis, 
simbolizuoja kitas ženklas — 
Vytis. Tai Durbės, Saulės ir Žal
girio mūšiai didžių sukilimų eile 
nuo Tado Kosciuškos iki 1941-
ųjų, laisvos ir nepriklausomos 
valstybės kūrimas 1918-aisiais, 
herojiškas pasipriešinimas po
kario metais... Tai ir Amerikon 
plūdusios ir tebeplustančios 
mūsų mažos tautos bangos. Tai 
nenuilstanti išeivijos veikla, 
skelbiant pasauliui apie savo 
okupuotos t au tos kančią... į 
Lietuvos sportininkų, meninin
kų bei mokslininkų veikla, ar
tinusia Atgimimą... įspūdingi, 
vis labiau nutolstantys įvykiai 
su Vyčio dvasia... 

1933 m. liepos 15 d. 'Litua-
nicos' ištiesti sparnai virš Atlan

tas savo mažos ir kaimynų nuo
lat engiamos, atkakliai kovoju
sios dėl nepriklausomybės ir 
jau ją pasiekusios, bet dar ma
žai pasauliui žinomos Lietuvos 
garbei, skrydis tapęs patriotiz
mo simboliu... Jų auka buvo iš
ties didelė. Kokio charakterio 
žmonės galėjo tokiam žygiui 
ryžtis? Du atkaklūs žemaičiai, 
susitikę Amerikoje ir supratę, 
kad jų tikslas vienas — prisidėti 
prie aviacijos pažangos ir išgar
sinti Lietuvos vardą pasaulyje". 

Trumpai supažindinusi su 
abiejų lakūnų biografiniais bruo
žais, pasirengimu skrydžiui, jų 
tragišku likimu, prisiminė ir ki
tus lakūnus (F. Vaitkų, V. Ra
moną ir G. Staniulį), panorėju
sius (irgi nesėkmingai) S. Da
rius ir S. Girėno žygį pakartoti. 

Paskait ininkės kruopščiai 
paruošta, sklandžiai perteikta 
kalba susilaukė didelio susido
mėjimo, buvo apdovanota gau
siais plojimais ir puokšte rožių. 

Kaip ir kitų susiėjimų metu, 
taip ir šį kartą, Gerimantas 
Penikas parodė, specialiai šiam 
įvykiui paruoštą, videojuostą 
„Skrydis per Atlantą". 

Pagerbimą — minėjimą už
darius, nemažai dalyvavusių 
nuvyko. prie netoliese esančio 
Dariaus ir Girėno paminklo, 
kur jų garbei padėjo vainiką. 

Pabaigai pora pastabėlių. 
Pirmiausia buvo nelengva (ne 
tik man) suprasti, kodėl V. Si
das savo atidarymo žodį pakar
tojo ir angliškai, nors salėje, net 
ir su žiburiu būtum neradęs to
kio, kuris lietuviškai būtų ne
mokėjęs. Antra, akį pagavo ne 
visai vykęs apipavidalinimas. 
Kadangi, atnešus vainikus iš 
bažnyčios, jie buvo padėti vie
noje salės sienos pusėje, o žvakė 
— jau prie kitos, kur vyko ir 
visa programos eiga. Argi ne
būtų buvę geriau tuos abu ele
mentus sujungti į vieną? 

P. Palys 

DETROIT, M l 

DARIAUS IR GIRĖNO 
TRAGIŠKO ŽUVIMO 

72 METŲ PRISIMINIMAS 
Stepono Dariaus ir Stasio 

Girėno tragiško 72 metų žuvimo 
prisiminimas vyko sekmadienį, 
liepos 17 d., Šv. Antano parapi
jos patalpose, Detroit. Šv. Mi
šias atnašavo klebonas kun. 
Alfonsas Babonas. Mišių metu 
gražiai giedojo parapijos choras, 
vadovaujamas muz. Stasio Sli
žio. Moterų choras giedojo A. 
Guido „Maria mater gratiae" ir 
Huetter „Malda", kurių solines 
partijas atliko muz. St. Sližys. 

Po Mišių gražus būrelis 
parapijiečių ir svečių susirinko 
p.irnr>::"s -alcįp Mir,<nma ati

darė bei žodį tarė Dariaus ir 
Girėno klubo pirmininkas My
kolas Abarius. Kun. Alfonsas 
Babonas sukalbėjo invokaciją. 
Meninėje dalyje moterų vokali
nis vienetas atliko muz S Sli
žio .Dariaus ir Girėno rauda" ir 
„Danui ir Girėnui prisiminti". 
Visi dalyviai kar tu dainavo 
dainas „Aras" ir „Tėvynė Lie
tuva" Minėjimas praėjo gražiai 
ir sklandžiai. Po trumpe minėji
mo vyko dalyvių pabendravi
mas. 

Regina JuSka i t ė -Švob ien* 
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RUSIJA LIETUVOJE VISADA TURĖJO SAVO ATSTOVŲ 
Dėl A. Brazausko atsakomybės sprendžiant „Mažeikių naftos" likimą 

DRAUGAS, 2005 m. liepos 28 d., ketvir tadienis 

RASA IUKNEVICIENE 
S e i m o N a c i o n a l i n i o 
s a u g u m o k o m i t e t o n a r ė 

Šią savaitę paaštrėjusi trin
t is valdančiojoje koalicijoje pa
rodė, kad Lietuvos vairą savo 
rankose turinčios politinės jėgos 
ne tur i nei noro, nei galimybių 
susitelkti r imtam valstybiniam 
darbui . Smulkmeniški kivirčai 
dėl įtakos ne tik erzino padorios 
politikos vis labiau besiilginčią 
v isuomenę, bet ir gali tapt i 
priedanga, po kur ia slypinčios 
labai svarbios Lietuvos ener
getikos problemos, t ame tarpe 
ir tos, kurios randasi dėl Krem
liaus rankomis suniokotos „Ju
kos", bus sprendžiamos už už
darų durų. 

Valdančioji dauguma Sei
me, paskendusi rietenose dėl 
antraei l ių dalykų, išėjo atos
togų, taip ir nesuformulavusi 
Vyriausybei a i škesnės laiky
senos „Mažeikių naftos" prob
lemų atžvilgiu. Nė vienas Seimo 
komitetas nesivargino bent kiek 
įsigi l int i į besiklostančią si
tuaciją, tik Nacionalinio saugu
mo ir gynybos komitetas pa
s iuntė Vyriausybei t rumpą raš
telį, jog reikėtų neužmiršti ir 
nacionalinio saugumo aspektų. 
Tenka priminti , kad opozicijos 
s iū lymas užda rame NSG ko
miteto posėdyje išklausyti prem
jerą, VSD atstovus, ūkio, už
sienio reikalų minis t rus buvo be 
jokių skrupulų a tmes tas . 
Pas tar ie j i įvykiai rodo, kad 
Lietuvos Vyriausybė ir ją sufor
mavus i Seimo dauguma yra, 
kaip niekada anksčiau, silpna, 
t u r b ū t s i lpniausia per visą 
nepriklausomos Lietuvos vals
tybės laikotarpį, pavargusi nuo 
vidinių į tampų, todėl labai 
pa lank i Kreml iaus vykdomai 
energetinei politikai Lietuvoje 
įgyvendinti. Pavargimą bei silp
numą rodo ir pastaroji premjero 
replika viename interviu, jog jis 
esą laukia, kad jį atleistų ir jam 
leistų pailsėti. Tai skamba keis
tokai, žinant, kad laukia labai 
atsakingi darbai. 

Didžiausia atsakomybė už 
tokią padėtį t e n k a A. Bra
zauskui ir nė kiek ne mažiau — 
A. Paulauskui , aukščiausiems 
dabart inės valdančiosios koali
cijos pa re igūnams , vadovau
jan t iems dviems svarbiausioms 
konsti tucinėms Lietuvos insti
tucijoms. Šie politikai ir pa
reigūnai, kurių priedermė telkti 
visas politines jėgas , t ame tarpe 
ir opozicines (mes esam valsty
b in inkai ir e same pasirengę 
diskutuoti ir dirbti kar tu su val
dančiąja dauguma būtent šioje 
srityje), kad rastųsi kiek galima 
daugiau tarpusavio supratimo 
i r kad ieškotume geriausios 
išeities kraštui , atvirkščiai, — 
linkę slėpti pr i imamus spren
dimus ne tik nuo savo kolegų, 
bet ir nuo visuomenės. Manau, 
kad tokia t a k t i k a yra ypač 
naudinga Kremliaus remiamam 
„Gazprom", kuris , ka ip žinome, 
yra nusitaikęs į „Mažeikių naf-

tą". 
Lietuvos gi vienintelis gink

las naujajame Maskvos spec. 
tarnybų kare už įtaką „Mažei
kių naftai", „Būtingei", o ateity
je galbūt ir „Klaipėdos naftai" 
y ra kiek įmanoma didesnis 
skaidrumas, a tvi rumas, plačios 
disku-sijos ta rp politinių jėgų ir 
su visuomene. 

A. B r a z a u s k o l a i k y s e n a 
l e idž i a m a n y t i , k a d j i s j a u 

a p s i s p r e n d ė „a t s iduo t i " 
„ G a z p r o m " 

Čia. matyt, socialdemokra
tų ir Darbo partijos interesai 
visiškai sutampa. Neatmesčiau 
galimybės, kad lemiami patari
mai V. Uspaskich ats is taty
dinti taip pat galėjo ateiti iš jo 
šeimininkų „Gazprom", juk pa
sišiukšlinęs, bet poste tebesilai
kant i s ūkio minis t ras V. Us
paskich tikrai neprisidėtų prie 

„sėkmingos" baigties „Gaz
prom" perimant „Mažeikių naftą". 

Kas k i ta — lietuvis A. 
Brazauskas. Jis „Gazprom" ne 
mažiau savas nei V. Uspaskich, 
— prisiminkim, kad dar prieš 
a te idamas į premjero postą, 
berods, 2001 m., skandalingai 
lankė bičiulį Babykin iš to 
paties „Gazprom" Maskvoje ir, 
beje, apsiėjo be Vyriausios 
tarnybinės etikos komisijos 
dėmesio. 

A. Brazausko išankstinis 
palankumas „Gazprom", kurio 
j is net nebandė slėpti, daro 
didelę žalą investiciniam klima
tui ir yra visiškai nepriimtinas 
įprastoje tarptautinėje inves
tuotojų paieškos praktikoje. 

Šiandien, beje, A. Bra
zauskui iš esmės vienam palik
ta visų sprendimų dėl „Mažei
kių naftos" teisė. Netgi teisė 
sprendimus priiminėti visiškai 
slaptai, neieškant jokių alter
natyvų, dėl jų nediskutuojant ir 
dėl jų nerengiant debatų netgi 
su Seimo dauguma. Dėl tokios 
situacijos didžiausia atsakomy
bė tenka Seimo pirmininkui A. 
Paulauskui , turinčiam visas 
galimybes organizuoti rimtą 
Vyriausybės parlamentinę kon
trolę. Beje, Konstitucijos 67 str. 
tiesiogiai nurodo, kad „Seimas... 
prižiūri Vyriausybės veiklą". O 
Seimas visiškai nusišalina nuo 
esminių šiandien iškylančių 
problemų sprendimo. Per visą šį 
laikotarpį nuo praėjusių rin
kimų, kai buvo suformuota 
nauja Vyriausybė, nei viename 
komitete, nei vienoje struktūro
je Seime nebuvo iš esmės 
svarstomas energetikos klausi
mas, išskyrus tą skandalingą 
atvejį, kuomet pats A. Bra
zauskas Seimo posėdyje nuste
bo pamatęs Vyriausybės atas
kaitoje kažkokius tekstus, atro
do, surašytus Valstybes saugu
mo departamento ranka. 

Paradoksalu, bet iš esmės 
„Mažeikių nafta" nebeturėtų 
būti didelių politinių aistrų 
objektu, nes tai nebėra jokia 
s trategine įmonė, tik verslo 
objektas, nešantis gerą pelną, 
mokantis mokesčius į biudžetą. 
Apsirūpinimas benzinu lengvai 
įgyvendinamas ir be šios įmo
nės. Jeigu mes šios įmonės ne
būtume paveldėję iš sovietme
čio, gyventume nė kiek ne blo
giau, netgi, sakyčiau, turėtume 
mažiau problemų. Tačiau ga
mykla yra, joje dirba keli tūks
tančiai žmonių. Jos svarba yra 
ir socialinė — jeigu jos nebūtų, 
darbo netektų keli tūkstančiai 
darbininkų, ant biudžeto vėl 
pakibtų paskolų našta. Tačiau 
svarbi ir rizikinga nacionalinio 
saugumo požiūriu ji taptų tuo 
atveju, jei ją pradėtų kontro
liuoti Kremlius per savo val
domą „Gazprom". Todėl, kad ji 
taptų politiniu įrankiu, todėl, 
kad tokio tipo įmonių verslas ne 
visada skaidrus Lietuvoje tai 
gali dar labiau padidinti korup
cijos lygį. Ne paslaptis, — kalbu 
kaip Nacionalinio saugumo 
komiteto narė, — kad per tiesio
giai Rusijos valdžios valdomas 
energetikos įmones Rusija vyk
do ir specialiųjų tarnybų užduo
tis. Ši aplinkybe dabartinių 
įvykių pasaulyje kontekste yra 
labai svarbi, todėl Vyriausybė ir 
Seimas, prieš priimdami spren
dimus, turėtų itin glaudžiai 
bendradarbiauti su Valstybės 
saugumo departamentu. Prezi
dento institucija. 

Kokie galėjo ir vis dar 
galėtų būti Seimo sprendimai 
dėl būsimų permainų „Mažeikių 
naftoje"? Aš jau nekalbu apie 
raginimus kuo greičiau nagri
nėti naują energetikos strategi
ja plačiąja prasme. 

Seimas kurio nors komiteto 
lygmenyje galėtų nustatyt i 
aiškius kriterijus, kuriais rem
damasi. Vyriausybė galėtu pa-
sinnkti „Mažnkiu naftos šei
mininkus iš galimų kandidatų. 

1. Pagrindiniai kriterijai 
turėtų būti ne vien pinigų su
ma, siūloma už akcijas, ne vien 
galimybė apsirūpinti žaliava, 
bet ir kaip pati būtiniausia sąly
ga — tos kompanijos, kur i ren
giasi valdyti „Mažeikių naftą", 
skaidrumas, sugebėjimas vyk
dyti vakarietišką vadybą, 
griežti įsipareigojimai visiškai 
atsiriboti nuo bet kokių ban
dymų dalyvauti Lietuvos poli
tikoje, maksimaliausias neprik
lausomumas nuo Rusijos val
džios įtakos. Tokius kriterijus 
atitinkančios Rusijos įmonės 
galėtų ir turėtų dalyvauti peri
mant „Mažeikių naftos" val
dymą. 

2. Seimas galėtų parengti 
įstatymų pataisas, kad būtų 
uždrausta su energetika susiju
sioms užsienio kompanijoms 
remti Lietuvos politines parti
jas, o lobistinę veiklą, kurios, be 
abejo, joms reikės, jos turėtų 
vykdyti tik per registruotus ir 
skaidriai, viešai dirbančius lo
bistus. Svarstytina, a r tokios 
pat nuostatos neturėtų būti 
taikomos visoms su energetika 
susijusioms įmonėms? 

3. Stambusis energetikos 
verslas turėtų būti kiek įma
noma labiau atribotas nuo ži-
niasklaidos verslo. Tuo, manau, 
turėtų būti suinteresuoti ir žur
nalistai, kurie nori dirbti laisvai 
ir skaidriai. 

Neteko girdėti, kad ener
getikos problemos iš esmės ir 
giliai būtų nagrinėtos viename 
svarbiausių Seimo Europos 
reikalų komitete. Paradoksalu, 
bet. Baltijos šalių ir Europos 
Sąjungos energetinė priklau
somybė nuo Rusijos šiandien 
labiau rūpi užsienio eksper
tams. — nei Lietuvos valdžiai. 
Kokias diplomatines priemones 
yra numačiusi Lietuvos valdžia, 
kokie premjero vizitai, pokal
biai su ES valstybių vadovais 
dėl energetikos problemų buvo 
ar yra numatyti jo darbotvarkė
je? Apie tai nežino niekas, o už
sienio ekspertai patar ia būti 
itin aktyviems Europos Sąjun
goje — kelti problemas, kurios 
mums iškyla, veikti ne tik per 
Briuselį, bet ir per t as vals
tybes, kurios vykdo kitokią poli
tiką ir tiesiogiai bendradarbiau
ja su Rusija. Kad ir per Vo
kietiją. Prancūziją. Kokie buvo 
premjero žingsniai šiuo aspek
tu? Mes negirdėjome. Šitokia 
pozicija mūsų netenkina. 

Taigi, svarstyti, diskutuoti 
yra apie ką. Deja, ši valdančioji 
dauguma dirba visiškai priešin
gai — diskusijų nėra, sprendi
mai priiminėjami slaptai, vi
suomenė neinformuojama, poli
tinės jėgos netelkiamos ben
dram darbui, kad grėsmės. įvar
dintos Vyriausybės ataskaitoje 
ir patvirtintos Seime, butų 
įveiktos. 

Rusijos T e i s i n g u m o 
ministeri jos l a i škas dėl 

operacijų su „ J u k o s " 
akcijomis u ž d r a u d i m o 
Žinoma tik tiek. kad laiške 

Rusija remiasi Teisinės pagal
bos sutartimi. Laiškas yra sle
piamas nuo visuomenės. Kaž
kodėl mūsų Teisingumo minis
terija nusprendė dokumentą 
nuslėpti ir nekomentuoti gali
mų reagavimo variantų iki Vy
riausybės vadovo atostogų pa
baigos, užuot leidusi svarstyti 
teisinei Lietuvos visuomenei. O 
premjero A. Brazausko pirminė 
reakcija — net negavus laiško, 
aimanuojant, kad teks prašymą 
vykdyti — buvo iš esmes klai
dinga ir naudinga tik Rusijai. 
Atkreiptinas dėmesys į svarbią 
nuostatą, įtvirtintą 1992 metų 
sutartyje, 18 straipsnyje „Atsi
sakymas teikti teisinę pagalbą" 
sakoma: „Teisinė pagalba ne
teikiama, jeigu jos teikimas gali 
pakenkti, susitariančiosios ša
lies, kuriai pateikiamas prašy
mas, suverenitetui ar saugumui 
arba prieštarauja pagrindi
niams jos įstatymų principams". 

Toks Rusijos prašymas būtų 
visiškai nepriimtinas, nes „Ju
kos" byla yra politinė. Manau, 
kad mūsų Vyriausybe supranta 
aplinkybes, kuriomis buvo su
daužyta „Jukos", o, be to, tai 
prieštarauja LR pripažįstamam 
nuosavybės neliečiamumo ir 
apsaugos principui. Taigi nėra 
taip, kaip A. Brazauskas iš 
anksto pasakė, kad mes keliam 
rankas prieš tokį Rusijos tei
singumo ministerijos prašymą. 
Aš kviesčiau visuomenę, taip 
pat ir teisinę visuomenę, teikti 
pasiūlymus mūsų Vyriausybei, 
kaip ji turėtų reaguoti į šią 
situaciją. Tema tikrai verta 
diskusijų. 

Už ką Kazimira P runsk i enė 
g a u n a Rusijos t i tu lus? 
Mūsų frakcijos nariai krei

pėsi į K. Prunskienę, kad ji pati 
inicijuotų visų dokumentų, 
esančių Ypatingajame archyve 
ir susijusių su jos asmeniu, 
viešinimą, tačiau atsako nesu
laukėme. Abejotinu teismo 
sprendimu buvo pakeistas po
žiūris į jos ryšius su KGB. Aš 
vis dėlto manyčiau, kad tie 
dalykai yra susiję su „titulais". 
Ne kiekvienam Rusija juos 
teikia. Matyt, atsilyginant už 
uolų darbą Rusijai per tuos 15 
metų, titulas ir buvo suteiktas. 
Aš tik taip galiu vertinti. Ar jos 
darbas naudingas Lietuvai, turi 
spręsti žmonės. Man atrodo, 
kad ne. Aš jau esu kalbėjusi, 
kad dokumentų Ypatingajame 
archyve yra ne tik iš sovietme
čio laikotarpio, yra įdomių do
kumentų, kurie sudėti į vieną 
knygelę apie K. Prunskienės 
veiklą 1991 metais. Tai — san
tykiai su Kliugeriu, kelionės į 
Vokietiją, bandymai kurti opo
ziciją ir pan. Jie. matyt, taip pat 
gulė į sprendimus teikiant titulus. 

Po to, kai „krito" R. Paksas, 
kai iš dalies „krito" Viktoras Us
paskich, kas gi kituose prezi
dento rinkimuose bus Rusijos 
kandidatai į Lietuvos preziden
tus? Rusija visada turėjo savo 
kandidatų. Ar tai bus K. Pruns
kiene, ar tai bus nauji žmonės? 

Dėl palankių sąlygų sudarymo 
LR himnui tapti pajuokos objektu 
Lietuvos krikščionių demok

ratų jaunimo sekcija džiaugiasi, 
kad dainingoji Lietuvių tauta 
įvairiausiomis priemonėmis ska
tinama dainuoti. Šiuolaikinės 
technologijos leidžia pasilinks
minimo vietose, klubuose ir 
kavinėse patiems dainuoti ka-
raokės konkursuose, kai lei
džiamos dainų melodijos su 
ekrane matomais žodžių teks
tais, o pačiam dainuojančiam 
bereikia tik pataikyti į taktą. 

Tačiau mus neramina, kai į 
pasirenkamų dainų sąrašą yra 
įtraukiamas Lietuvos Respub
likos himnas. Valstybės himno 
atlikimo tvarką reglamentuoja 
LR Valstybes himno įstatymas. 

kuriame aiškiai nurodyta, kur 
ir kaip atliekamas Valstybės 
himnas. Pasilinksminimo vieto
se, kur yra pardavinėjami alko
holiniai gėrimai, mūsų įsitikini
mu, sudaromos palankios sąly
gos „Tautiškai giesmei" tapti 
pajuokos ir nepagarbos valsty
bei objektu. Tokiu būdu netgi 
keliose vietose pažeidžiamas 
anksčiau minėtas įstatymas. 

Prašome pramogų verslo 
atstovus išimti iš karaokės me
niu sąrašo Lietuvos valstybės 
himną, o atsakingas institucijas 
sergėti įstatymo vykdymą. 

Mindaugas Lingė 
LKD JS pirmininkas 

DANUTE BIND0K1ENE 

Vis tos Lietuvos pašto 
problemos! 

Tik paminėk Lietuvos paštą, ir kas nors 
įsiterps su siaubingais pasakojimais apie 
savo artimiesiems siųstus laiškus, ar 

siuntinėlius. Atkūrus Lietuvos nepriklausomy
bę, užsienio lietuviai nudžiugo, kad pagaliau 
galės palaikyti ryšį su artimaisiais tėvynėje be 
jokios cenzūros ar baimės. Žinodami, kad poko
munistinėje šalyje „vargas lapoja", daugelis 
geraširdiškai pradėjo kimšti į laiškus ir po 
vieną kitą dolerį- Juk taip visais laikais buvo, 
kai dėdės ar tetos iš Amerikos į laiškus įdėdavo 
savo giminaičiams pinigų ir jie visuomet pa
siekdavo adresatus. Nors ir anais laikais Lie
tuvoje buvo daug skurdo, daug pagundų „pa
tikrinti" laiškus iš Amerikos ir pasisavinti do
lerius, bet visgi retai kas drįsdavo atplėšti sve
timą laišką. 

A, bet anuomet nebuvo sovietinio stiliaus 
daugiabučių, cementinių „dėžių" ir tamsių, dvo
kiančių laiptinių, kur joks užraktas negali 
apsaugoti pašto dėžutės nuo „ilgapirščių". Ne
buvo tiek daug nesąžiningų pašto tarnautojų, 
pratusių prie labai paprastos taisyklės: jei 
randi, pasisavink. 

Netrukus buvome perspėti nedėti į laiškus 
dolerių, nesiųsti brangių daiktų siuntiniuose. 
Užsienio lietuviai ne tik tų perspėjimų paklausė 
(bent daugumas), bet išvystė visai naują pašto 
persiuntimo sistemą: jei koks pažįstamas ke
liauja į Lietuvą, apkrauti jį laiškais ir kitais 
daiktais. Kol kas ši sistema gerai veikia, tik 
būtina parinkti patikimą „pašto kurjerį", kuris 
laiškus perduos. 

Pasirodo, kad Lietuvos pašto problemos dar 
vis neišspręstos. Štai naujoji Lietuvos kuni
gaikštienė, geriau žinoma, kaip valstybes žemės 
ūkio ministrė, praėjusią savaitę susijaudinusi 
skundėsi, kad paštas — ir ne bet koks, o diplo
matinis — atidarė jai asmeniškai siunčiamą 
dėžę ir visų pirma informavo žiniasklaidą apie 
siuntinėlio turinį, o tik po to jai atidavė. 
Užsienio reikalų ministerija tuoj šoko ginti savo 
diplomatinių tarnybų ir tvirtinti, kad siunta 
nebuvo perduota diplomatiniu paštu, tad joks 
konsulatas, ar net tos įstaigos šlavėjas, nėra 

vertas kunigaikštienės priekaištų. 
Kas gi toje paslaptingoje dėželėje buvo? 

Anot URM, siunta susidėjo iš eilinio polieti
leninio maišelio, į kurį buvo įdėta „atvira lygin
tuvo dėžutė". Galbūt pareigūnai pamanė, kad 
žemės ūkio ministrei iš Sankt Peterburg (Ru
sijoje) kažkas atsiuntė naują lygintuvą. (So
vietų okupacijos metais daug kartų lietuviai 
girdėjo pasigyrimus, kad Rusijoje „viskas 
pagaminta geriau"). Ir kam galėjo ateiti į galvą, 
kad kukliame siuntinėlyje buvo ordinai, siun
čiami Sankt Peterburg įsikūrusios Tarptautinių 
asmenybės rūmų organizacijos, kuri neseniai 
Kazimirai Prunskienei ir jos šeimos nariams 
suteikė kunigaikščių titulus... 

„Siuntinio klajonėmis" jau susidomėjo ir 
Seimo Užsienio reikalų komitetas. Dabar, be 
abejo, prasidės tyrimai, galbūt bus sukurta 
nauja komisija ar komitetas žemės ūkio minist
rės pašto „nuklydimui" tirti. Tam tikra Seimo 
narių dalis turės pašalinį užsiėmimą ir galės 
pasiteisinti, kad nedalyvauja svarbiuose posė
džiuose, neturi laiko pasirūpinti tuos seimūnus 
išrinkusių piliečių reikalais... 

J debatus netruko įsijungti ir buvęs trum
palaikis Lietuvos prez. R. Paksas, su kurio žo
džiais turbūt kiekvienas užsienio lietuvis, bet 
kada klaidžiojęs Lietuvos pašto biurokratijos 
labirintuose, bematant sutiktų: „Akivaizdu, 
kad visuomenėje, kur taip įžūiai elgiamasi net 
su aukštų pareigūnų korespondencija, eiliniam 
piliečiui nebelieka jokių vilčių"... 

Vadinasi, iš kunigaikštienės Kazimiros 
problemų gali išplaukti ir naudingų reformų: 
galbūt Lietuvos paštas pradės sąžiningiau 
atlikti savo pareigas ir mums nebereikės ieškoti 
„privačių kurjerių", kai norėsime pasiųsti 
sveikinimą, ar eilinį laiškelį savo artimiesiems 
tėvynėje. Taip pat reikėtų gerą žodį pasakyti ir 
Sankt Peterburg organizacijai, dalinančiai titu
lus: panaudojant seną laidytuvo dėžutę, net ir 
garbingiems ordinams siųsti (kaip čia sakoma 
— „recycling"), parodo šios organizacijos rū
pestį gamtosauga. Tokiu kilniu pavyzdžiu 
galėtų ir daugelis pasekti. 

VIENO GYVENIMO FRAGMENTAS 
BRONIUS ŽALYS 

NT.30 

Biržel io 26 d. 
Santykiai tarp lietuvių ir vokiečių batalione 

vis labiau aštrėja. Šiandien keliolika I kuopos 
lietuvių nėjo dirbti, už tai popiet iš jų buvo atim
tos virtuvės maisto kortelės. Kuopos lietuviai su
streikavo ir nėjo atsiimti net sauso davinio. Be to. 
rytoj žada neiti į darbą visi. Kai kurie išranda 
savo būdų „atsitiešyti" ant vokiečių, ypač ant tų, 
kurie gyvena sumaišyti su lietuviais. Jei tik vo
kietis ką nors pasakys nepatinkamo lietuviams, 
kambario lietuviškoji įgula pakelia triukšmą, 
choru šaukdami „duot, duot vokiečiui!" Petras 
Tutlys. mačiau, pilstė arbatą į vyno butelius, 
žadėdamas ją su kitais „gerti" per visą naktį ir 
triukšmauti, neleidžiant vokiečiams miegoti. 

Globos karininkas gavo iš norvegų žinią, kad 
mūsų abu pasiųstieji prašymai dėl atsiskyrimo 
nuo vokiečių, perduoti aukštesnėms instanci
joms. Norvegų leitenantas, atnešęs žinią apie 
mūsų prašymų eigą, sakė, kad jie tikisi, kad 
atsiskyrimas būsiąs po kelių dienų padarytas. 

Mūsų kuopos vokiečiai skiepijami nuo šil
tinės, bet man pasiteiravus, kada bus skiepijami 
lietuviai, buvo pasakyta, kad neturima tiek daug 
vaistų. 

Šiandien trims „prekiautojams", kurie mainė 
su rusais cigaretes ir degtinę į duoną, norvegų 
policija atėmė cigaretes ir degtinę, bet duoną, 
kurią jau buvo išmainę — paliko. Pagal tų mai-
neivų pasakymus, norvegai rusus tiesiog vyte 
nuviję, kai lietuvių tik paklausę — atėmę ciga
retes bei degtinę — ar jie nežiną, kad su rusais 
bendrauti draudžiama? 

Nepasisekimas lydėjo ir Gedą Bateiką. Jis 
užkalbino norvegaitę ir prašė, kad ši jam nupirk
tų porą anglų kalbos vadovėlių (Gedas neblogai 
pramokęs norvegiškai). Bet toji jam atkirtusi, to 
ji nedarysianti, kadangi jis talkininkavęs vokie
čiams „naujosios Europos" statyme, o be to, tų 
vadovėlių trūksta ir patiems norvegams... 

Biržel io 28 d. 
I kuopos lietuviai streiką laimėjo. Vakar per 

pietus atėjęs kuopos vadas paprašė, kad vyrai 
eitų pasiimti pietus. Kortelės grąžinamos. Sausas 
davinys atiduodamas už abi dienas. Lietuviai, iš 

savo pusės, pasižadėjo dirbti, bet su sąlyga, kad 
tik stovyklos rajono ribose ir kad padarius darbą 
būtų galima eiti į kambarius, nepaisant nusta
tytų darbo valandų. 

Šįryt lietuvius į darbą skirstė Balys Pakštas 
— kam malkas pjauti, kam vandenį vežti ir t.t. 
Darbas per porą valandų buvo padarytas ir vyrai 
visą dieną kaitinosi saulėje. 

Per pietus sužinojome, kad iš III kuopos šįryt 
pabėgo dar 5 vyrai į Švediją, būtent: Jankus, abu 
Vaseriai, Mažonas ir dar vienas — tai jau iš viso 
11. III kuopos buv. vadas kpt. Hanemann šian
dien išvežamas į nubaustų karininkų stovyklą. 

Tadas vėl kaip reikiant „pasidarbavo". Maž 
kažkas kažkur skaitė, kad anglai verbuoja sa
vanorius į japonų frontą. Tada prie to dar pridėjo, 
kad savanoriai verbuojami ir iš svetimšalių vo
kiečių kariuomenėje, o aš esąs paskirtas iš štabo 
sudaryti sąrašus norinčių vykti. Na, ir pradėjo 
pas mane plaukti avantiūristinio kraujo vyrukai. 
Žinoma, pirmoj eilėj Ralys su Tutliu. 

Šiandien, 19 vai., pirmoji anglų kalbos pamo
ka. Dėsto vienas grandinis iš ryšininkų dalinio. 
Kursai truksią 2 mėnesius Pasiutusiai sunkus 
tarimas ir skaityba — bijau, kad nenulūžčiau lie
žuvio. Iki rytdienos pamokos turime išmokti 23 
žodžius, kelias gramatikos taisykles ir parašyti 5 . 
sakinius angliškai. 

Ranka nepratus, bet palengva ant sąsiuvinio 
lapo išsitiesia pirmi angliški sakiniai: „The trees 
are green. The father and sisters are in the 
wood..." 

Birželio 30 d. 
Vakar iš ryto buvome paskirti darbui į 

Rognan pafjordę valyti ten sumestų ir bangų į 
krantą suneštų šiukšlių. Darbą prižiūrėjo gink
luotas norvegas sargybinis Sunkvežimiui važiuo
jant su šiukšlėmis į miestuko pakraštį, prie šofe
rio irgi sėdasi sargybinis. Tunu progos prisi
žiūrėti į norvegų kareivius. Tai daugiausia jauni 
vyrai. Jų pilka, atlaužtom švarkų apykaklėm uni
forma, sujuosta geltonos odos diržu, atrodo gana 
gražiai. Ant dešiniosios rankovės, ties petim už
siūtas baltų raidžių užrašas „N'orge". ant kair 
— norvegų valstybine vėliavėlė. Bus d a u g i a u . 
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MYLĖK! 
lONAS KAZIMIERAS 
BURDULIS 

Nuo mažens įpratau ma
nyti , jog pasaulis priklauso 
man. Šalis, miestas, gatvė, na
mas, kur aš gyvenu, priklauso 
man. Mano tauta, mano šeima, 
draugai, mano ryšiai, — viskas 
yra mano ir man priklauso. Aš 
ja is naudojuosi, kai man to 
prireikia, pagal prigimtinę teisę 
ar kaip nors kitaip, nežinau — 
man tai niekad nerūpėjo. Ko
dėl? O argi kas nors dėl to 
kvaršina sau galvą? 

Bet atėjo diena, kai aš su 
dideliu širdies skausmu paju
tau, ne — suvokiau, jog tą pa
saulį negrįžtamai p ra radau . 
Tas pasaulis, kuris prieš keletą 
dienų dar buvo mano nuosavy
bė, jau praeityje. Aš jau kito
kiame pasaulyje. Pasaulyje be 
Jono Pauliaus II. Jis jau nebea-
plankys manęs Lietuvoje, ir aš 
jo aplankyti taip pat nebegalė
siu. Tačiau jis su manim kal
basi, dalijasi savo mintimis, ir 
aš jaučiu, jog galiu jų klausytis, 
išgirsti į jas įdėtą prasmę, ją 
suvokti ir priimti kaip maksimą 
savo ateities gyvenimui. 

Aš vis ieškau atsakymų į 
seniai rūpimus klausimus. Re
gis, kiek kartų juos buvau su
radęs, bet jie vėl ir vėl iškyla, 
kiekvieną kartą vis kitoje si
tuacijoje naujai, ir aš pradedu 
suprasti, jog surasti atsakymai 
nėra absoliutūs. Jie neegzistuo
ja , tie universalūs principai, 
kurie leistų užbaigti ieškojimą 
ir pasakyti: čia atsakymas, nu
siramink! 

O vis dėlto, jie egzistuoja, 
tie universalūs principai, tik ne 
kiekvienam ieškotojui lemta 
juos surasti . Ir kiekvienas, 
atradęs tiesos trupinėlį, jį per
duoda kitam ieškotojui, kuris 
darbą tęsia toliau. 

Šia prasme Jonas Paulius 
II nėra paprastas tiesos ieškoto
jas . Paėmęs į ranką jo veikalą 
„Asmuo ir veiksmas" (Vilnius, 
Aidai, 1997. vertė R. Plečkaitis), 
negreit supratau, kas mane nu
stebino. Filosofijos veikalas, 
kuris beveik nereikalauja iš 
skaitytojo specialaus filosofinio 
pasirengimo — kaip tai apskri
tai įmanoma? Bažnyčios tėvo 
veikalas, kuriame nėra teolo
ginių dogmų — kaip tai gali 
būti? Skaičiau ir mąsčiau, — ką 
norėjo pasakyti Karolis Vojtyla 
savo veikalu? 

Visų pirma, autorius man 
suprantamai išaiškino pagrindi
nį antropologijos ir etikos san
tykį. Tik veikime aš atsisklei-
džiu pasauliui kaip asmuo ir tik 
veiksme aš įtvirtinu savo mo
ralumą. Tik sąmoningas mano 
veikimas pasauliui turi prasmę, 
su sąmone glaudžiai bendra
darbiauja visas mano žmogiška
sis pažinimas — aktyvaus su
pratimo galia ir veiksmingu
mas. Mano sąmonė yra sąly
gota tos galios veiksmingumo. 

Nuo žinojimo, kurį įgijau 
bei turiu ir kuris informuoja 
mano sąmonę turinio ar reikš
mės požiūriu, aš turiu skirti 
savižiną. Aš turiu suprasti, jog 
tai yra manęs paties suprati
mas, objekto, kuriuo esu aš 
pats sau, pažintinė įžvalga. Sa

vižiną ir sąmonė glaudžiausiai 
susieina ir kar tu tarsi išsi
skiria, nes sąmonė, būdama 
subjektiniame suvienijime su 
„aš", nėra į jį orientuota pažin
tine prasme kaip į objektą. J i 
netgi „aš" kaip objekto atžvilgiu 
yra neutrali . Savižinos ir 
sąmonės junginį tenka pripa
žinti savo asmens vidinio gy
venimo pusiausvyros pagrin
diniu veiksniu, ypač kalbant 
apie asmens intelektualinę 
struktūrą. Žmogus yra objektas 
pačiam sau kaip subjektui ir 
sąmoniniame atspindėjime taip 
pat nepraranda objektyvios 
reikšmės. 

Kiekvienas žmogus, net ir 
aš pats, yra duotas visuminiu 
arba paprastu patyrimu kaip 
individuali reali būtis, kaip 
egzistavimo ir veikimo subjek
tas. Kartu kiekvienas žmogus 
yra duotas sau pačiam kaip 
konkretus „aš" — duotas tiek 
savimone, tiek savižiną. Są
monė, būdama tos būties, kuri 
yra „aš" aspektas, bet ir esmi
nis matmuo arba realus mo
mentas, įžengia į pačią realią 
tos būties, kuri yra žmogus, 
sandarą, jei norima proporcin
gai išryškinti šios būties sub
jektiškumą — būtent tą, kurio 
dėka kiekvienas konkretus 
žmogus yra vienintelis ir ne
pakartojamas „aš". 

Sąmonė atveria priėjimą 
prie žmogaus dvasiškumo, 
mums teikia tam tikrą jo įžval
gą. Žmogaus dvasiškumas reiš
kiasi sąmonėje, jo pagrindai, 
lyg jo šaknys, yra už betarpiško 
patyrimo ribos. Jos pasiekiamos 
protu, tačiau pats dvasiškumas 
turi savo patyriminę išraišką, 
atsiskleidžia savo apraiškomis. 
Antra vertus, save ir visa kas 
jame yra, visą savo „pasaulį" 
žmogus išgyvena racionalumo 
rėmuose, nes sąmonės prigimtis 
yra racionali, intelektinė, nors 
ji taip pat lemia išgyvenimų 
prigimtį ir tam tikra prasme jų 
lygį žmoguje. 

Veiksmas ir moralinės ver
tės objektiškai priklauso rea
liam subjektui — žmogui — 
kaip jų veiksnys: jie yra tiesiog 
tikrovė, susieta su šiuo subjek
tu nuo jo priklausoma. Kartu 
tiek veiksmas ir tiek jį atitin
kančios vertės, gėris arba blo
gis, visiškai subjektiškai funk-
cijonuoja išgyvenime, kurį są
monė sąlygoja savo refleksyvia 
funkcija, o ne tik atspindi, 
remdamasi savižiną. Taigi, 
sąmonė pilnai dalyvauja nepa
prastoje žmogaus vidinėje 
dramoje — gėrio ir blogio 
dramoje, išsipildančioje veiks
muose, o per veiksmus — as
menyje. 

Sąmonė atspindi žmogaus 
savąjį ..aš" ir jo veiksmus ir 
kartu leidžia jam išgyventi šį 
„aš", išgyventi save ir savo 
veiksmus. Viename ir kitame 
kažkokiu būdu glūdi ir jo 
kūnas. Šiuos išgyvenimus lydi 
atspindėjimas sąmonėje, dėl to 
jiems vadovauja savižiną. Jau
timų pasaulio objektyvus tur
tingumas yra žmoguje, esan
čiame ne tik mąstančia, bet ir 
juntančia būtybe. Jautimai yra 
diferencijuoti ne tik kieky
biškai, bet ir kokvbiškai — šiuo 

Artimo meilę galime parodyti, įsprausdami pinigėlį \ suvargusio, benamio 
žmogaus delną EHoi mtrauka 

atžvilgiu sudaro tam tikrą hie
rarchiją. Kokybiškai aukštesni 
jaut imai dalyvauja žmogaus 
dvasiniame gyvenime. Žmogiš
kasis emotyvumas yra specifinė 
psichikos savybė: visas emo-
cialus žmogaus gyvenimas turi 
didelę reikšmę formuojantis 
žmogaus veiksmams. 

Savižinos uždavinys šiuo 
požiūriu yra esminis ir todėl 
toks svarbus jos veiksmingu
mas. Atrodo, kad sąmonė pati 
veikiau nepavaldi veiksmingu
mo dėsniams. Visą veiksmingąjį 
sąmonės pobūdį tartum pasiima 
savižiną. Ji turi dirbti, kad 
neleistų sąmonės emocializaci-
jos. Jautimai subjekte, kuris 
yra žmogus, tartum banguoja, 
— kartais pakyla, kar ta is 
nukrinta, o svarbiausia, įgyja 
jėgą. 

Žmogus savo moralinę ver
tę formuoja veikdamas — tuo 
būdu dar labiau pasitvirtina 
faktas, kad veikiantysis žmogus 
formuoja savo veikimą, veiks
mą. Tai pakankamai parodo, 
kad žmogaus veiksnumas jis 
yra kartu ir jo kūrybiškumas — 
jo pirmoji medžiaga yra pats 
žmogus. Žmogus savo veikimu 
pirmiausia formuoja patį save. 
Iš to išplaukia, jog veiksmas 
visada yra tam tikras žmogaus 
pasyvumo suvaldymas. 

Santykis tarp veikimo ir 
veikiančiosios būties nusako
mas paprastu egzistenciniu 
teiginiu — siekiant veikti, pir
miau reikia egzistuoti. Dvi vi
sumos — „žmogus egzistuoja" ir 
„žmogus veikia" — skiriasi 
realiai, nors žmogus, kuris eg
zistuoja ir kuris veikia, yra tas 
pats. Aiškiai matome, kad esa
ma veikimo ir veikėjo savitos 
sąsajos. Ši sąsaja neleidžia sa
vęs suvokti ir išreikšti kitaip 
kaip vartojant prigimties są
voką. Prigimtis yra ne kas kita 
kaip to, kuris veikia (veikianty
sis platesne prasme gali ir ne
būti žmogus), ir jo veikimo 
esminės sąsajos pagrindas. 

Žmogus, veikdamas tam 
tikra kryptimi, kryptingai kuria 
patį save. Kitaip sakant, žmo
gus nuolat išgyvena savo paties 
tapsmą. Tapsmas yra tai, ką 
galima suprasti kaip žmogaus 
dinamizmo (jo veikimo ar 
vyksmo jame) aspektą, kuris 
yra nukreiptas į žmogų kaip šio 
dinamizmo subjektą. Kartą 
pradėjęs substancialiai egzis
tuoti žmogus viskuo, ką veikia, 
ir viskuo, kas jame vyksta, 
kartu tampa vis labiau „koks 
nors" ir vis labiau „kas nors". 
Tokiu jis tampa pirmiausia savo 
veiksmais, sąmoningu veikimu. 
Ši žmogaus tapsmo forma nu
mato veiksnumą arba asmeniui 
būdingą priežastinį poveikį. Šio 
priežastinio poveikio vaisius yra 
moralė — kaip griežčiausiai 
egzistencinė tikrovė, susijusi su 
asmeniu kaip savo būdingu sub
jektu. Žmogus savo veiksmais, 
savo sąmoningu veikimu tampa 
geras arba blogas moraline 
prasme. 

Asmens pažinimas eina per 
veiksmą ir kartu yra veiksmo 
pažinimo kelias. Nes veiksmas 
yra ne tik asmens įžvalgos prie
monė ar specialus pagrindas, 
bet taip pat atsiskleidžia pro-
procingai asmeniui. Iš fakto, 
kad veiksmus žmonės atlieka 
„kartu su kitais" žmonėmis, ky
la veiksmo dinaminės koreliaci
jos aspektas. Tik pakankamai 
tikslus posakis, nusakantis, kad 
žmogus atlieka visuomeniško 
ar bendruomeniško pobūdžio 
veiksmus, nesigilinant į atski
rus ryšius tarp jų. 

įvairiais aspektais anali
zuodami veikimą, galiausiai 
prieisime tą faktą, kad kiek
vienas veikimas pasižymi per-
sonalistine ar asmenine veiks
mo verte. Ši vertė skiriasi nuo 
visų moralinių verčių, kurios 
visada yra atlikto veiksmo 
vertės, o kyla iš ryšio su norma. 
Ši vertė glūdi fakte, kad „žmo
gus veikia" savitu būdu. 
Fersonalistinė žmogaus veiks
mo vertė, t.y. asmeninė vertė, 
yra speciali ir drauge labiausiai 

pagrindinė paties asmens ver
tės išraiška. Svarbus klausi
mas: koks yra veikimo „kar tu 
su kitais" fakto san tyk i s su 
presonalistine veiksmo verte? 

Iš to klausimo kyla daug 
klausimų, kurių reikšmė gali 
būti atrasta kitomis analizėmis. 
Kaip žmogus, veikdamas „kar
tu su kitais", įvairiuose ryšiuose 
tarp žmonių ar visuomeniniuose 
ryšiuose save realizuoja? Kaip 
jo veiksmas tada išsaugo tą savi
tą sąsają su asmeniu, kuri api
brėžiama kaip veikiančios as
mens transcendencija? Tą, kuri 
apibrėžiama kaip veikiančiojo 
asmens integracija? Kaip veiki
mo „kartu su k i ta i s" fakto 
ribose jo veiksmai išsaugo tą 
verčių hierarchiją, ku r i kyla 
tiek iš transcendencijos, t iek ir 
iš integracijos? Niekas neabejo
ja, jog žmogus yra protingos 
prigimties individas ir kad jis 
„visuomeninės prigimties". Ta
čiau klausiame, ką visa ta i 
reiškia veikimo, t.y. veiksmo 
dinaminės koreliacijos su asme
niu aspektu. Sąvoka „dalyvavi
mas" reiškia bendradarbiavimą, 
veikimą „kartu su kitais". J i 
plačiai žinoma ir ta ikoma kas
dienybėje, tačiau tur i ir filosofi
nę prasmę, kuri implikuoja ir 
šio dalyvavimo pagrindus. Mums 
svarbūs tie pagr inda i , kur ie 
gludi asmenyje. Trumpai gali
ma būtų reziumuoti, kad žmo
gus, veikdamas ka r tu su kitais, 
šiame veikime išsaugo savo 
veikimo personalinę ver tę ir 
kartu realizuoja ta i , kas kyla iš 
veikimo bendrumo. Galima sa
kyti, kad dalyvavimo dėka žmo
gus, veikdamas ka r tu su kitais, 
išsaugo visa tai, kas kyla iš 
veikimo bendrumo, ir ka r tu bū
tent tuo realizuoja savo veikimo 
personalistinę vertę. Visai tai, 
kas determinuoja persona
listinę veiksmo vertę, taigi patį 
jo atlikimą, ir j a m e glūdinčią 
asmens transcendencijos bei 
integracijos realizaciją, ne tik 
išsaugoma, bet ir tiesiog rea
lizuojama būtent dalyvavimo 
dėka. Pesonalist inės ver tės 
apribojimas kar ta is siekia tiek 
toli, kad būna j au sunku kalbėti 
apie veikimą „kar tu su kitais" 
asmens autent i škų veiksmų 
prasme. Kraštutinį atvejį pa
teikia vadinamoji minios psi
chologija, kai t a s „vyksmas" 
visiškai nekontroliuojamas api
ma didelę žmonių grupę. 

Veikime „kar tu su kitais" 
atskleidžiame dalyvavimo prin
cipą kaip esminį bruožą ir 
drauge kaip specialų teisės ir 
privalėjimo šaltinį. Tai teisė 
realizuoti asmeniui pr iklau
sančius veiksmus ir drauge pri
valėjimas juos realizuoti atsi
žvelgiant į personalistinę vertę, 
kuri šioje realizacijoje glūdi. 
Kiekviena iš pateiktų orientaci
jų skirtingai riboja dalyvavimą: 
tiesiogiai kaip galimybę arba 
sugebėjimą, kurios aktuaiizuo-
jasi veikime „kar tu su kitais", o 
netiesiogiai — kaip asmens po
žymį, kuris a t i t inka egzista
vimą „kartu su kitais", egzis
tavimą bendruomenėje. 

Individualizmas ta i daro 
izoliuodamas asmenį — izoliuo
damas jį nuo gėrio ir blogio. 
Šioje sampratoje individo gėris 
įgyja tiesiog priešišką kitam in
dividui ir jo gėriui, bent jau 
„savisaugos" ir gynybinį pobūdį 
— nėra tokios savybės, kuri 
įgalintų asmenį save realizuoti 
veikiant „kartu su kitais". Da
lyvavimo neigimas yra indivi
dualizmo priešingo požiūrio 
sekmuo. Totalizme dominuoja 
poreikis apsisaugoti nuo indivi
do, kuris laikomas pagrindiniu 
bendruomenės ir bendrojo gėrio 
priešu. Kadangi manoma, jog 
individe glūdi tik individualaus 
gėrio siekis ir nėra jokio po
linkio save realizuoti veikime ir 
egzistavime „kartu su kitais", 
jokios dalyvavimo savybės, ta i 
kiekvienas bendrasis gėris gali 
•atsirasti tik apribojant individą. 
Individualizmui rūpi individo 
gėrio apsauga nuo bendruo
menės, o totalizmui — apsi
saugojimas nuo individo savitai 

suprasto bendrojo gėrio vardan; 
abiejų mąstymo ir elgesio sis
temų pagrindą sudaro identiška 
mąstysena apie žmogų. 

Dalyvavimas veikiant „kar
t u su k i ta is" įmanomas t ik 
tokioje bendruomenėje, kuri lie
ka glaudžiame ryšyje su asmens 
patyr imu, kur i pripažįsta as
mens veikimo personal is t inę 
vertę. Tokioje bendruomenėje 
dalyvavimas kaip asmens savy
bė yra drauge savitas ir 
esminis jos bruožas. Dėl šios 
savybės asmuo ir bendruomenė 
t a r tum suauga, o ne yra vienas 
kitam svetimi ar priešiški. 

Solidarumo nuostata vis dėl 
to nepašal ina galimybės prie
šintis. Priešinimasis iš esmės 
sude r inamas su sol idarumu. 
Tas, kur i s priešinasi, nepasi
šal ina iš dalyvavimo ben
druomenėje, neats isako, savo 
pas i rengimo veikti bendrojo 
gėrio labui. Priešinimosi turinys 
yra t ik bendrojo gėrio sam
pratos būdas ir pirmiausia jo 
įgyvendinimo būdas, ypač daly
vavimo galimybės požiūriu, 
įvairių buvusių ir esamų prie
šinimusi žmogaus egzistavimo 
ir veikimo „ka r tu su ki ta is" 
sferoje patyrimas moko, kad 
žmonės, kur i e pr ieš inas i , 
nenori palikti bendruomenės. 
Tiesiog priešingai, ieško savo 
vietos bendruomenėje — ieško 
dalyvavimo ir tokios bendrojo 
gėrio sampra tos , kad galėtų 
geriau, pilniau ir veiksmingiau 
dalyvauti bendruomenėje. Įvai
rūs pavyzdžiai rodo, kad žmo
nės priešinasi, tad laikosi prie
šinimosi nuostatos dėl to, jog 
j iems b ū t e n t rūpi bendras is 
gėris. 

Bendrasis gėris tur i iš es
mės suteikti laisvę solidarumo 
nuos ta ta i , tač iau j ie negali 
užsiskleisti nuo priešinimosi ir 
nuo jo atsiriboti. Tokioje žmonių 
bendruomenės ir dalyvavimo 
struktūroje labai deramai iškils 
dialogo principas. Čia ypač 
svarbi t a jo reikšmė, kuri gali 
būti taikoma formuojant ir gili
nant žmonių solidarumą, taip 
pat priešinimąsi. Nes dialogo 
principas įgalina priešinimosi 
situacijoje išgauti tai, kas yra 
teisinga ir derama, palikdamas 
nuošalėje grynai subjektyvias 
nuosta tas ar nusiteikimus. Šios 
nuostatos ir nusiteikimai būna 
į tampos, žmonių konfliktų ir 
kovos žarija. O visa tai , kas 
teisinga ir derama, visada as
menį pagilina ir bendruomenę 
p ra tu r t i na . Reikia pr ipažint i 
dialogo principą, nepaisant sun
kumų, su kuriais susiduriama jį 
įgyvendinant. 

Greta paminėtinų principų 
bū t ina paminėt i ir pr iesaką 
„mylėk". Mylėk savo artimą! 
Šis priesakas visiškai dera ben
druomenėje greta kito — daly
vauti „kar tu su kitais". XIX ir 
XX a. filosofija susvetimėjimą 
supra to kaip žmogiškosios 
vertės praradimą, būtent tos 
vertės, kurią apibrėžėme kaip 
personalistinę. Veikimo ir eg
zistavimo „kartu su kitais" sfe
roje tai gresia būtent tada, kai 
pa t s dalyvavimas bendruo
menėje užgožia ir riboja daly
vavimą „kitų" žmoniškume; ta
da, kai susilpnėja toji esmine 
subordinacija, kuri žmonių ben
druomenei suteikia žmonišku
mo kokybę. Priesakas, „mylėk" 
pi rmiausia pabrėžia žmogaus 
veikimo ir egzistavimo „kar tu 
su ki ta is" tikrovės šviesiąją 
pusę. Meilės priesakas tai pat 
yra t ikrasis matmuo tų už
duočių ir reikalavimų, kuriuos 
sau turi kelti visi žmonės — 
asmenys ir bendruomenės , 
idant visas veikimo ir egzistavi
mo „kar tu su kitais" gėris 
tikrai galėtų realizuotis. 

Čia tik labai glaustai sumi
nėjau, ką man paliko J o n a s 
Paul ius Didysis. Didis savo 
dvasia , didis savo meile. Aš 
žinau — jis mylėjo mane, jis 
mylėjo mus visus. Aš visada 
prisiminsiu gražiausią jo prie
saką asmeniui ir bendruomenei 
— „myif k 

MOKYKIMĖS ANGLIŠKAI 

Paruošia Aušrelė Sakalaitė 

E i g h t i e t h l e s s o n . (Eityjeth 
leson) — Aštuoniasdešimta pa
moka. 
G e t t i n g a s s i s t a n c e . (Geting 
asistens) — Gauti pagalbą. 
My n i n e t y t w o y e a r old 
m o t h e r , w h o l ives b y her -
self, fell i n t h e t u b a n d 
b r o k e h e r h i p . (Mai naity tū 
jyr old mather, hū livs bai hior-
self, fel in tha tab ęnd brouk 
her hip) — Mano devynias
dešimt dvejų metų mama, kuri 
gyvena pati viena, krito vonioje 
ir susilaužė klubą. 
How i s she do ing , i s s h e in 
t h e h o s p i t a l ? (Hau iz šy 
dūing, iz šy in tha hazpital) — 
Kaip jai einasi, ar j i ligoninėje? 
She was ab le to d i a l n ine 
o n e one n u m b e r , a n ambu-
lance c a m e a n d t o o k h e r to 
t h e hosp i t a l . (Šy uoz eibl tū 
daijal nain uon uon namber, en 
ęmbjulens keim ęnd tuk hior tū 
tha hazpital) — J i pajėgė pas
pausti devyni vienas vienas 
numerį, atvyko greitoji ir nu
vežė ją į ligoninę. 
Lucky t h a t she c o u l d get to 
a p h o n e , o t h e r w i s e she 
could no t h a v e g o t t e n help . 
(Laky thęt šy kud get tū e foun, 
atheruaiz šy kud nat hev gaten 
help) — Gerai, kad ji galėjo 
pasiekti telefoną, kitaip nebū
tų prisišaukusi pagalbos. 
I know, b u t I d o n ' t know 
w h a t t o d o w h e n s h e is 
r e l eased from t h e hosp i ta l , 
I don ' t w a n t h e r t o b e alone. 
(Ai nou, bat ai dont nou uat tū 
dū uen šy iz rilyst fram tha 
hazpital, ai dont uan t hior tū 
by eloun; — Žinau, bet neži
nau, ką daryti, kai ji bus iš
leista iš ligoninės, aš nenoriu, 

kad ji būtų viena. 
Have you t h o u g h t a b o u t 
w h a t your opt ions a re? (Hev 
jū thout ebaut uat jūr apšians 
ar) — Ar pagalvojai, kokius 
turi pasirinkimus? 
Yes, she c a n live with u s , or 
we can h i r e someone to stay 
w i t h her, o r she can l ive in 
a s s i s t ed l i v i n g ą u a r t e r s . 
(Jes, šy ken liv uith as, or ui 
ken hair samuon tū stei uith 
hior, or šy ken liv in asisted li
ving kuaters) — Taip, ji gali 
gyventi su mumis, arba mes 
galime ką nors pasamdyti, kad 
pabūtų su ja, arba ji galėtų 
gyventi patalpose, kur gauna 
priežiūrą. 
Have you asked he r w h a t 
she would l ikę to do? (Hev jū 
ęskd hior uot šy uod laik tū dū) 
— Ar paklausėte, ką ji norėtų 
daryti? 
Not yet, b u t we do know 
t h a t she w a n t s to stay in the 
house w h e r e she lived wi th 
d a d and ra i sed he r family. 
(Nat jet, bat ui dū nou thęt šy 
uants tū stei in tha hauz uer šy 
livd uith dęd ęnd raizd hior 
fęmili) — Dar ne, bet žinome, 
kad ji nori pasilikti name, kur 
gyveno su tėveliu ir išaugino 
savo šeimą. 
Then you have only one 
option, I h o p e that you can 
f ind someone r e l i ab l e to 
s tay with he r . (Then jū hev 
onli uon apšian, ai houp thęt jū 
ken faind samuon rylaijabl tū 
stei uit hior) — Tuomet jūs 
turite tiktai vieną pasirinkimą, 
aš tikiuosi, kad surasite pati
kimą žmogų, kuris galėtų su ja 
būti. 

SKELBIMAI 
SIŪLO DARBĄ 

Reikalinga subrendusi moteris namu 
šeimininkės darbui profesionalu šeimoje: 

namu ūkio priežiūra ir organizavimas, 
maisto gaminimas bei paauglės 

mergaitės transportacija po pamoku. 
Būtina turėti savo mašina, susikalbėti 
angliškai ir turėti patyrimą Amerikoje 
Darbas kasdien, nuo 1 iki 6 vai. vak. 

Tel. 773 590-0006 po 7 vai. vai. 

Pro Care 
Live-in companion for siek 25 
yrs old giri. 6 days/$720 *cash). 

Requirements: good tnglish, 
.American DL, legal (travel 

to Mexico), age: 21-25. 
T e l . 8 4 7 - 3 9 1 - 4 1 6 4 . 

PASLAUGOS 

,@, 
STATE FARM 
INSURAM F. 

t ' " " - J AUTOMOBILIO, 
NAMU, SVEIKATOS rR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Off. Mgr Auksė S Kane. 
Vilma Jarulienė. 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th St.. 

F.vergreen Park. H. 60805 
Tel. 708-424-8654 773-581-8654 

Ieškome auklės 2 mergaitėms. 
10 metu ir 7 metu, VVashington DC 
apylinkėje. Galima gyventi kartu 
ar atskirai. Tel 301-251-9586 

arba 301-251-0059; 
gvar@arols .com 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

IŠNUOMOJA 

VIDA M. tą} 
SAKEV1CIUS "** 

Reai Esta te Consul tan t 
nek i lno jamojo t u r t o 
p i rk imas, pardauimas 

7 0 8 889 2 1 4 8 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— S670-S710; 

2 mieg. — $770-5810. 
Tel. 630-910-0644. Janą. 

SKELBIMŲ 
SKYRIAUS 

TEL. 773-S8S 9SOO 

mailto:gvar@arols.com


Pasaulio naujienos 
<R«mantis AFP. flauters, AP, tot*rfax, ITAR-TASS, BNS 

Soių agsmarų pranešimais). 

EUftOPA 

LONDONAS 
Anglijos Birmingham mies

te trečiadienį buvo areštuot i 
keturi vyrai, siejami su mėgini
mais liepos 21 d. susprogdinti 
bombas Londone. Trys iš ketu
rių sulaikytųjų buvo areštuoti 
viename bute. Suimdami ket
virtą asmenį, pareigūnai panau
dojo elektros šoką sukeliantį 
ginklą. Britų naujienų agentūra 
„Press Association" pranešė, 
kad vienas areštuotasis tikriau
siai buvo tarp keturių asmenų, 
kurie ketvirtadienį Londone 
bandė susprogdinti bombas tri
juose metropoliteno traukiniuo
se ir autobuse. 

NIKOSIJA 
Kipras pavadino „neįtikėti

nu dalyku" ES narystės sie
kiančios Turkijos ketinimą ati
dėti diplomatinį etniškai su
skaldytos Kipro salos pripaži
nimą, kol nebus taikos sprendi
mo. Kipras, kuriam Europos Są
jungoje atstovauja tik graikiš
koji Kipro pusė, turi veto teisę 
ir nepalaiko diplomatinių san
tykių su Turkija, kuri kaltina
ma daug kuo prisidėjusi prie sa
los suskaldymo 1974 m. Turki
jos ministras pirmininkas Tay-
yip Erdogan pareiškė, esą ne
gali būti Kipro pripažinimo, kol 
nėra tinkamos taikos sutarties 
tarp Kipro graikų bei tu rkų 
bendruomenių. 

JAV 

CAPE CANAVERAL 
JAV erdvėlaivis „Discovery" 

riaumodamas pakilo nuo plat
formos Cape Canaveral, Flori
doje; prasidėjo pirmoji JAV mi
sija po erdvėlaivio „Columbia" 
katastrofos 2003 m. Dėl kuro ju-
tiklio sutrikimo s ta r t a s buvo 
atidėtas liepos 13-ąją. Dūmų ir 
liepsnų apgaubtas erdvėlaivis 
su septyniais įgulos nariais kilo 
aukštyn į ūkanotą dangų; rake
tinių variklių griausmas drebi
no langus ir žemę visame kyšu
lyje. Nepraėjus nė dienai po pa
kilimo, NASA specialistai ėmėsi 
nagrinėti nuotraukas ir vaizdo 
įrašus, nes pasigirdo įtarimų. 
kad erdvėlaiviui kylant nuo jo 
atsiskyrė kažkokia detalė. Vis 

dėlto manoma, kad per startą 
atsiskyręs gabalas buvo dalis 
prilipusio sniego, ir jokių erdvė
laivio pažeidimų nėra. Galuti
nai erdvėlaivio išorinis pavir
šius bus apžiūrėtas jam prisi
jungus prie Tarptautinės kosmi
nės stoties. 

NEW YORK 
Teroristinio tinklo ,,al Qae-

da" vadovas Osama bin Laden 
planavo nupirkti didelį kiekį ko
kaino, įmaišyti į jį nuodų ir par
duoti JAV, kad nužudytų kuo 
daugiau amerikiečių. Tai rašo 
laikraštis „The New York Post", 
remdamasis šaltiniais šalies fe-
deralinėje kovos su narkotikais 
tarnyboje. Tačiau šis sandoris 
žlugo, nes Kolumbijos narkoti
kų baronai galiausiai jo atsisa
kė, pabūgę, kad gali žlugti jų 
rinka JAV. „The New York Post" 
duomenimis, teroristai buvo už
sibrėžę tikslą, kad žūtų dar dau
giau žmonių nei per išpuolius 
New York ir Washington, DC, 
2001 m. rugsėjo 11-ąją. 

ARTIMIEJI RYTAI 
i , i 

BAGHDAD 
Irako ministras pirminin

kas Ibrahim al-Jaafari ir JAV 
gynybos sekretorius Donald 
Rumsfeld paskelbė, kad susita
rė dėl kai kurių „praktinių 
žingsnių" siekiant sumažinti 
daugiašalio karinio kontingento 
Irake skaičių. „Greitai imsimės 
priemonių dislokuoti Irako ka
riuomenę kai kuriuose šalies ra
jonuose, sakė Irako vyriausybės 
vadovas bendroje spaudos kon
ferencijoje. — Tai reiškia, kad 
koalicijos pajėgų karių skaičius 
sumažės". Jis pažymėjo, kad už
sienio kariuomenės išvedimo 
terminas nenustatytas. Ji iš
vyks iš Irako „priklausomai nuo 
to, ar Irako pajėgos bus pasiren
gusios užpildyti vakuumą, kuris 
susidarys pc išvedimo". Dabar 
šioje šalyje yra apie 170.000 ka
rių iš užsienio. Dauguma jų — 
amerikiečiai. 

išpuolius nužudė mažiausiai 64 
žmones, iš keturių Sinajaus pu
siasalyje gyvenančių šeimų pa
ėmė DNR pavyzdžius. Policija, 
įtarianti, kad kai kurie sprog
dintojai galėjo žūti, šiuos pavyz
džius palygins su DNR mėgi
niais, kurie buvo paimti iš spro
gimo vietose aptiktų žmonių lie
kanų. Pasak saugumo šaltinių, 
keturi vyrai, kurių šeimos davė 
DNR pavyzdžius, yra Moussa 
Badran, Ihab Mohamed Rabia, 
Osama al-Nakhlawi ir Khaied 
Musaid. Visi įtariamieji yra be
duinų kilmės. 

AUSTRALIJA 

SYDNEY 
Kelios pasaulio valstybės 

parengė slaptą susitarimą dėl 
šiltnamio dujų efektą sukelian
čių dujų emisijų ribojimo ir 
sieks šiuo dokumentu pakeisti 
jau galiojantį Kyoto protokolą, 
rašo australų dienraštis „The 
Australian". Tarp dokumentą 
derinusių valstybių yra JAV, Ki
nija, Indija. Australija ir Pietų 
Korėja. Pasak dienraščio, nau
jajam susitarimui pritarė vals
tybės, kurioms tenka 40 proc. 
pasaulinių tokių dujų emisijų. 
Dokumente ypatingas dėmesys 
skiriamas kenksmingų emisijų 
ribojimui ir naujausių techno
logijų naudojimui, galimybių 
naudotis šiomis technologijomis 
užtikrinimas visiems regio
nams. Skirtingai nuo Kyoto pro
tokolo, kiekybiniai apribojimai 
naujajame susitarime nenusta
tomi. 

AZIJA 

AFRIKA J 

SHARM El-SHEIK 
Egipto policija, mėginanti 

nustatyti sprogdintojus, kūne 
Raudonosios jūros kurorte per 

Būsimieji studentai sunkiai tvardė jausmus 
Atkelta iš 1 psl. 
Pakviestųjų studijuoti doku
mentus aukštosios mokyklos 
priiminės iki rugpjūčio 3-iosios 
ir jau kitą dieną skelbs informa
ciją apie laisvas studijų vietas. 

Lietuvos aukštųjų mokyklų 
asociacijos bendram priėmimui 
organizuoti valdybos pirminin
ko pavaduotojo Sauliaus Railos 

teigimu, konkurse į 16 universi
tetų ir Vilniaus kolegiją šiemet 
dalyvavo 35.914 jaunuolių. 

Prašymuose dalyvauti ben
drajame konkurse abiturientai 
rinkosi vidutiniškai po 10 stu
dijų programų. Vilniaus univer
siteto siūlytos studijų progra
mos buvo minėtos 83,385 kar
tus. Vilniaus Gedimino techni-

DĖKOJAME! 
Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių bendruomenei 

Amerikos Lietuvių tarybai 
Padėka už pas tangas r ag inan t JAV Kongresą priimti 

rezoliuciją dėl Rusijos a t sakomybės už Baltijos šalių okupaciją 
2005 m. liepos 22 d., minint 65-ąsias Baltijos šalių okupacijos 

nepripažinimo politikos metines, JAV Kongreso Atstovų rūmai 
priėmė rezoliuciją, raginančią Rusiją atsiprašyti už Baltijos šalių 
okupaciją ir pasmerkti neteisėtą Lietuvos, Latvijos ir Estijos anek
siją bei okupaciją. JAV Senatas minėtai rezoliucijai pritarė gegužės 
mėnesį. 

1940 m. liepos 23 d. JAV valstybės sekretoriaus pavaduotojas 
Sumner Welies perskaitė pareiškimą, kuriame deklaravo, jog JAV 
nepripažįsta Sovietų Sąjungos įvykdytos Baltijos šalių okupacijos. 
JAV Kongreso rezoliucijoje sakoma, kad Rusijos valdžiai pripaži
nus okupaciją, sustiprėtų Baltijos tautų gera valia ir regioninis 
saugumas. 

Tėvynės sąjunga, p r i t a rdama Lietuvos užsienio reikalų minist
ro Antano Valionio padėkai, JAV Valstybės sekretorės Condoleez-
za Rice vardu išreikštai JAV vyriausybei ir tautai, savo išskirtinę 
padėką norėtų pareikšti ir JAV lietuvių organizacijoms — Lietuvių 
bendruomenei bei Amerikos lietuvių tarybai, kurios reikalavo JAV 
valdžios minėtą rezoliuciją priimti. 

Tėvynės sąjunga didžiai vertina JAV lietuvių šiandieninę veik
lą, tęsiančią šimtametę tradiciją rūpintis tėvynės Lietuvos politine 
ir ekonomine gerove, jos laisve ir nepriklausomybe. 

A n d r i u s Kubilius 
Tėvynės sąjungos pirmininkas 

kos universiteto — 49,771 kar
tą. 

Daugiausiai abiturientų 
konkuravo del teisės studijuoti 
socialinius mokslus. Juos rin
kosi apie 60 procentų jaunuolių. 
Apie 16 procentų norėjo studi
juoti technologijas. 8 procentai 
— humanitar inius mokslus. 
kiek mažiau fizinius mokslus. 

Ministerija toliau aiškinasi dėl K. Prunskienės siuntos 
Atkelta iš 1 psl. 
o URM ..neorganizavo jokių 
siuntinio perdavimų žiniasklai
dai". 

Kadangi siuntinys visą lai
ką buvo atviras, jis esą galėjo 
patekti žiniasklaidai tiek Sankt 
Peterburge dar prieš a tnešant jį 
į Lietuvos konsulatą, tiek Že
mės ūkio ministerijoje, spėjama 
pranešime. URM nuomone, „ne
korektiška be įrodymų ir lyg sa
vaime suprantamą dalyką teig
ti, jog būtent URM paviešino K. 

Prunskienės apdovanojimus". 
„Tikrai akivaizdus pavieši

nimo faktas šioje istorijoje yra 
URM Rytų Europos ir Vidurines 
Azijos departamento direkto
riaus Vytauto Žalio tarnybinio 
susirašinėjimo su Žemės ūkio 
ministerija perdavimas žinias
klaidai. — teigiama pranešime. 
— Tenka tik apgailestauti, kad 
nebuvo net bandoma išsiaiš
kinti siuntinio perdavimo aplin
kybių, o iš karto paskleisti kal
tinimai. Deja. tai ne pirmas kar

tas, kai atsakymus į tarnybi
nius raštus, skirtus Žemės ūkio 
ministerijai, URM sužino per 
spaudą". 

K. Prunskienė pasipiktino 
jai adresuotą dėžę su kunigaikš
čių ordinais iš Rusijos gavusi 
sandariai neuždarytą. Ministrė 
tvirtino iš .karto siuntinio per
žiūrėti nespėjusi, o apie jo turinį 
pirmiausiai išgirdusi iš žurna
listų. Be to. tą patį vakarą siun
toje buvusius daiktus ji išvydo 
per televizijos žinių laidą. 

Nekomercinis „Lietuvos" kino teatras išliks 
Vilnius, liepos 27 d. (ELTA) 

— Nekomercinio kino gerbėjus 
pasiekė gera žinia — nekomer
cinio kino filmus rodantis sos
tinės kino teatras ,,Lietuva" iš
lieka. 

Trečiadienį kultūros minis
tro Vladimiro Prudnikovo ini
ciatyva įvyko susit ikimas del 
..Lietuvos" kino teatro likimo. 
Susitikime dalyvavo Vilniaus 
meras Artūras Zuokas. . .VP 
Market" atstovas Mindaugas 

Marcinkevičius, architektas Al
gis Nasvytis. 

Susitikime ministrui buvo 
pristatytas Lietuvos kino teatro 
projektas, kurį ministrui pa
teikti dar gegužės mėnesį žadė
jo prieš trejus metus teatrą įsi
gijusios „VP Market" atstovas 
Mindaugas Marcinkevičius. Pa
sak ministro, susitikime pritar
ta, kad yra galimybe išlaikyti 
dviejų salių kino teatrą. 

Architekto A Nasvvrto. ren

gusio teatro projektą^ teigimu, 
pastatas būtų išardomas ir sta
tomas iš naujo, o formuojant pe
rimetro santykį būtų atsižvelg
ta į senamiesčio architektūrą ir 
paveldosaugimus reikalavimus. 

„Kultūriniai traukos židi
niai, susiformavę Vilniaus mies
to centre, turi ir toliau likti at
viri miesto žmonėms. Svarbu, 
kad kultūrinis gyvenimas būsi
moje Europos kultūros sostinėje 
nenyktų", sakė V. Prudnikovas 
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„DISCOVERY" ĮGULAI VADOVAUJA 
MOTERIS 

Paskutinį kartą, kai astro
nautė veteranė Eileen Collins 
buvo pakilusi į kosmosą, dėl 
trumpojo elektros jungimosi 
sugedo dviejų iš trijų pagrin
dinių kosminio laivo variklių 
kompiuteriai, o dėl skysto de
guonies nuotėkio laivui vos 
nepritrūko kuro orbitai pasiek
ti. Pirmąsyk „Discovery" įgulai 
vadovaujanti E. Collins 1999 m. 
yra sėkmingai koordinavusi 
galingiausio pasaulyje rentgeno 
teleskopo „Chandra" paleidimą 
į orbitą. Po šios misijos ji sėk
mingai nutupdė sunkiai skrydį 
pradėjusį daugkartinį kosminį 
laivą „Columbia" Kennedy kos
modrome. 

Nuo to karto daugkartinio 
naudojimo laivas „Columbia" 
buvo įvykdęs dar vieną sėk
mingą skrydį 2002 m., o 2003 
metų vasario 1 dieną įvyko sep

tynių astronautų gyvybių pa
reikalavusi šio erdvėlaivio ka
tastrofa. 

Pirmajam amerikiečių erd
vėlaivio skrydžiui po „Colum
bia" katastrofos vadovaujanti 
moteris yra sakiusi, kad geriau
sias būdas pagerbti žuvusiųjų 
astronautų atminimą yra kuo 
geriau patobulinti kosminę pro
gramą. 

48-erių metų JAV oro pa
jėgų pulkininke, dviejų vaikų 
motina E. Collins ir dar trys 
įgulos nariai metų metus ruo-; 

sėsi šiam „Discovery" skrydžiui 
į Tarptautinę kosminę stotį. 

„Discovery'" paleidimas įvy
ko praėjus mėnesiui po to. kai 
turėjo nusileisti katastrofą 
patyręs jo pirmtakas, po kurio 
katastrofos likę trys JAV erd
vėlaiviai nekilo nė karto. 

BNS 

ATVYKSTA VIS DAUGIAU IR UŽSIENIO ATSTOVŲ 

MUMBAI 
Maharashtra valstijoje In

dijoje žemės nuošliaužos, kurias 
sukėlė dėl musoninių liūčių I 
staigiai kilę potvyniai, nusinešė j 
mažiausiai 59 žmonių gyvybes. 
Valstijos administraciniame 
centre Mumbai dviem dienoms \ 
uždarytos mokyklos. Darbą nu- ; 
traukė ir ryšių, prekių bei fi- ! 

nansinės rinkos. Mumbai, kur j 
gyvena daugiau nei 15 mln. 
žmonių, daug gyventojų antra
dienį nakvojo viešbučiuose, nes 
vanduo apsėmė kelius ir buvo 
nutrauktas priemiestinių trau
kimų eismas. 

KĘSTUTIS PRANCKEViCIUS 

Kaip ir kasmet, ankstyvą 
pavasarį į Lietuvos parodų cen
tre „Litexpo" rengiamą tradi
cinę statybos ir remonto specia
lizuotą parodą susirenka gau
sus dalyvių būrys ne t ik iš 
Lietuvos ar Baltijos šalių, bet ir 
daugelio Europos valstybių. 

P o p u l i a r u m u l e n k i a 
k i t a s s r i t i s 

Vienas parodos organiza
torių — Lietuvos parodų centro 
„Litexpo" direktorius Aloyzas 
Tarvydas, neslėpdamas jaudu
lio, mūsų dienraščiui „Draugas" 
teigė, jog į šiemetinę parodą 
„Resta-2005" atvyko 566 kom
panijos iš 117 pasaulio šalių. 
Daugiausia, žinoma, iš Lie
tuvos. Palyginti su ankstesniais 
metais, ypač pagausėjo dalyvių 
iš Lenkijos (26 kompanijos) ir 
Latvijos (16 kompanijų). Pir
mąsyk parodoje dalyvauja Bel
gijos ir Graikijos statybos įmo
nės. „Iš tiesų, tradicinė paroda 
Ręsta' yra didžiausia ir popu
liariausia s ta tybų temat ikos 
paroda Baltijos šalyse. Pernai ši 
paroda pagal dalyvių bei lanky
tojų skaičių ir plotą, tapo abso
liučia lydere ta rp kitu 'Litexpo' 
centre vykusių parodų. Šiemet 
parodos bendras plotas sudarys 
31,300 kv. m", — sakė A. Tar
vydas. 

Tokį parodos populiarumą 
pastaraisiais metais neabejoti
nai lėmė Lietuvos narystė Euro
pos Sąjungoje (ES). Mūsų šaliai 
įstojus į ES, kartu atsivėrė ir 
Vakarų valstybių sienos. Būtent 
šių šalių verslininkai vis labiau 
domisi „Ręsta" ir kasmet akty
viau toje parodoje dalyvauja. 
Bene aktyviausios dalyvės — 
Lenkija ir Vokietija. Parodos 
organizatorių duomenimis, štai 
šiemet sulaukta beveik dvigu
bai daugiau prašymų atsiųsti 
kvietimus į „Ręsta". Pernai pa
rodoje dalyvavo per 64,000 lan
kytojų. Panašaus jų antplūdžio 
tikimasi ir šiais metais. 

Organizatorių nuomone, 
parodos kryptis turėtų išlikti 
dar artimiausius kelerius me
tus . Konkurencinė kova tarp 
Lietuvoje jau dirbančių ir naujų 
užsienio bendrovių, su savo pro
dukcija ateinančių į mūsų šalies 
rinką, sudaro puikias galimybes 
parodai plėstis . Neabejotina, 
kad parodos tematika atspindi 
strategiškai svarbią, dinamišką 
ir augančią ūkio šaką — statybų 
pramonę. 

P l e č i a n t i s s tatyboms, 
d idė j a i r j u kainos 

Kitas parodos organizato
rius — Lietuvos statybininkų 
asociacijos prezidentas, dr. 
Adakris Šeštakauskas šį rengi
nį pavadino savotiškais staty

bininkų „atlaidais", sutraukian
čiais tūkstančius dalyvių bei 
lankytojų. Malonu, kad jie turi 
puikią galimybę susitikti, pa
bendrauti, užmegzti dalykinius, 
pažintinius ryšius, pasidalinti 
savo patirtimi bei rūpesčiais. 

Parodos išvakarėse sureng
toje spaudos konferencijoje Lie
tuvos statybininkų asociacija 
pateikė žiniasklaidai vertingą 
mūsų šalies statybų rinkos apž
valgą. Remiantis Statistikos 
departamento duomenimis, per
nai Lietuvos statybinės kom
panijos savo jėgomis atliko 
darbų už 4,8 mlrd. litų, t.y. 
beveik 5 proc. daugiau nei 2003 
m. Iš minėtos sumos didžiausia 
dalis darbų — net 99 proc. atlik
ta mūsų šalyje. Tuo tarpu už
sienyje mūsų statybininkai 
atliko darbų tik už 58,9 mln. 
litų, o darbų apimtys sumažėjo 
daugiau negu 10 proc. 

Adakrio Šeštakausko nuo
mone. Lietuvos statybos fir
moms įsiskverbti į užsienio 
statybos rinkas kol kas dar 
sudėtinga ne tik dėl didžiulės 
konkurencijos, bet ir įvairių 
ekonominių, finansinių prob
lemų, skirtingų įkainių ir kt. 
„Per pastaruosius metus šalyje 
buvo pastatyti 2,936 gyve
namieji pastatai f849 pastatais 
daugiau nei 2003 m.). Juose 
įrengti 6,804 butai (50 proc. 
daugiau nei 2003 m.;. Be to, 
pernai buvo pastatyti ir 97 dau

giabučiai namai, juose įrengta 
3,920 butų, t.y. 56 proc. daugiau 
nei užpernai", — teigė dr. A. 
Šeštakauskas. 

Pasak asociacijos preziden
to, išsiplėtė ir negyvenamųjų 
pastatų statybos mastai . Pernai 
šalyje pastatyti 2,444 nauji pas
tatai, jų bendras plotas sudarė 
1,1 mln. kv. m, t.y. 419,000 kv. 
m daugiau negu 2003 m. Dau
giausiai buvo pas ta ty ta pra
moninių objektų bei sandėlių — 
31 proc, prekybos, viešbučių ir 
maitinimo įmonių objektų — 30 
proc. 

Statybos rinkos analitikų 
teigimu, per pastaruosius me
tus išaugo ir statybų kainos. 
Pavyzdžiu, palyginus su 2003-
aisiais, pernai jos padidėjo net 
8,1 proc. Labiausia pabrango 
gyvenamųjų namų statyba. Di
džiausios įtakos tam turėjo dau
giau nei 17 proc. išaugusios 
darbo užmokesčio bei papildo
mos išlaidos, be to. statybų 
brangimą lėmė ir padidėjusios 
statybinių medžiagų kainos. 

Lietuvos statybininkų aso
ciacija prognozuoja, kad statybų 
apimtis šalyje ir toliau turėtų 
augti. „Jei ekonomika ir bendra
sis vidaus p roduktas (BVP) 
augs daugiau nei 6 proc., staty
bų apimtys turėtų didėti apie 10 
proc. o 2007 metais atliktų dar
bų apimtys turėtų siekti dau
giau nei .6 milijardus litų", — 
prognozavo dr. A. Šeštakauskas. 

/ / Pavasariniai žiedai" nuskambėjo paskutinį kartą 
Per dešimt tūkstančių žiū

rovų Klaipėdoje Teatro aikštėje 
ir dar didesnė LTV žiūrovų 
auditorija paskutinį kar tą išgir
do Andriaus Mamontovo at
liekamą kūrinį „Pavasariniai 
žiedai". „Šią dainą mes pa
grosime paskutinį kartą — spe
cialiai Klaipėdai", ta rė Andrius 
Mamontovas, kurio pusant ros 
valandos t rukmės koncer tas 
vainikavo Klaipėdoje vykusią 
Jūros šventę. 

Dainą „Pavasariniai žiedai" 
dar 1989 metais sukūrė grupė 
„Post scriptum". Pirmą kartą šį 
kūrinį Andrius Mamontovas 
atliko praėjusiais metais „Bra
vo" apdovanojimų metu . Šis 
pasirodymas sulaukė didelio 
atgarsio ir ne t rukus naujai 
nuskambėję „Pavasariniai žie
dai" išpopuliarėjo radijo stotyse. 

„Kai 'Bravo' apdovanojimų 
organizatoriai p ranešė , jog 
muzikantų bus prašoma sugroti 
kuria nors žinomą kito atlikėjo 
dainą, mano galvoje sukosi tik 
viena mintis — 'Pavasariniai 
žiedai'. Pasiklioviau tik intuici
ja ir tuo, kad iš kar to turėjau 
viziją, ka ip tą dainą galima 
būtų atlikti naujai. Norėjosi į ją 
įpinti lašelį ironijos ir gitarinių 
rifų", — taip Andrius Mamon
tovas komentavo daug kam 
netikėtą sprendimą. 

Iš pradžių buvo ketinama 
šią dainą atlikti tik „Bravo" 
apdovanojimuose, tačiau sukel
tas susidomėjimas paskatino 
pratęsti šio kūrinio gyvenimą. 
Andriaus Mamontovo atlieka
ma griežtesnė „Pavasarinių 
žiedų" versija sulaukė pasiseki
mo radijo stotyse, pasiekusi 
aukščiausias pozicijas įtakin
giausiose „Radiocentro", M-1 
laidose. Didelė sėkmė „Pavasa
rinius žiedus" lydėjo ir Klai
pėdos regione, kur šis kūrinys 
dvi savaites karaliavo radijo 
stoties „Laluna" laidose. 

Per pastaruosius pusantrų 
metų „Pavasariniai žiedai" daž
nai skambėjo Andriaus Ma
montovo koncertuose, tačiau 
dainininkas nutarė po šių metų 
Jūros šventės koncerto šios dai
nos savo pasirodymuose dau
giau nebegroti. 

Andriaus Mamontovo įra
šyti „Pavasarinai žiedai" pra
ėjusiais meta is buvo išleisti 
kompaktinėje plokštelėje, kurią 
dar galima rasti muzikos par
duotuvėse. Tai yra šešta ir kol 
kas pasku t inė kompaktine 
plokštelė Andriaus Mamontovo 
diskografijoje. Šiam atlikėjui 
priklauso ir pirma Lietuvos 
muzikos istorijoje išleista kom
paktine plokštele „Pabėgimas", 
pasirodžiusi dar 1995 m 

Šiuo metu Andrius Mamon
tovas jau pradėjo įrašinėti 
dainas savo naujam soliniam 
albumui, kuris bus pirmasis šio 
atlikėjo studijinis darbas nuo 

2003 metais išleisto ir daug 
apdovanojimų pelniusio albumo 
„Beribiam danguje". 

Va idas S tackev ič ius 

Klaipėdoje Juros dienos šventėje paskutini k 
Mamontovo dainuojami „Pavasariniai žiedai" 

nuskambėjo, Andriaus 

> I 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 
DARBŠTAUS ČIKAGIEČIO •«— J O N O D A I N A 

5 METŲ MIRTIES SUKAKTIES PROGA 
r 

ŽIDINIO PAMALDOS, SV. MIŠIŲ 
auka ir rožinis, yra rengiamos 
šeštadienį, rugpjūčio 6 d., 8 v.r. 
pal. Jurgio Matulaičio misijos 
šventovėje Lemont, IL. Tą dieną 
yra švenčiamas Kristaus atsi
mainymas ant Taboro kalno. 
Visi nuoširdžiai kviečiami pa
maldose dalyvauti. 

LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
inst i tutas rengia tautinių šokių 
mokytojų kursus 2005 m. rug
pjūčio 14-18 dienomis Dainavos 
stovyklavietėje, Manchester , 
MI. Kursų programoje kalbė
simės apie ateinančią šokių 
šventę, instituto suvažiavimą ir 
dalinsimės žiniomis apie tau
tinius šokius. Daugiau informa
cijos suteiks Nijolė Pupienė, 
7355 S. Whipple, Chicago, IL 
60629, tel. 773-436-7343. 

IRENA BARZDUKIENĖ, CYV. 
Lemont, IL, velionio Kazio 
Barzduko žmona bibliofilo St. 
Džiugo knygų fondui dovanojo 
apie 150 egz. vertingų knygų ir 
leidinių išleistų išeivijoje. Kny
gos ir leidiniai bus persiųsti 
Lietuvos bibliotekoms. Barz-
dukai daug metų gyveno Mar-
ąue t te Park apylinkėje, pri
klausė Švč. M. Marijos Gimimo 
lietuvių parapijai, rėmė lietuvių 
švietimą ir kul tūrą. Velionis 
Kazys buvo veiklus Lietuvių 
bendruomenėje. Šiuo metu Ire
na Barzdukienė gyvena su 
dukra Dalia, kur i gieda Le-
monto lietuvių misijos chore. 

RUGPJŪČIO 14 D., SEKMADIENĮ, 
1 v.p.p. Beverly Shores, IN, 
Lituanicos Parke įvyks lietuvių 
klubo gegužinė. Jei norėtumėte 
paaukoti įvairių daiktų loteri
jai , mielai priimsime gegužinės 
vietoje. Bus daug vietos pasi
s ta tyt i ten pat automobilius. 
Visus nuoširdžiai kviečiame 
ateit i , atvažiuoti , a tskr is t i . 
Lauksime! 

AKADEMIKŲ SKAUTŲ (JAV IR 
Kanados) visuotinis suvažiavi
mas įvyks šių metų rugpjūčio 
12-14 dienomis New Glarus, 
Wiscounsin, šveicariškame 
miestelyje. Dalyvauti kviečiami 
visi lygiateisiai ASS nariai ir 
kandidata i , susimokėję 2005 
metų nario mokestį bei jų šeimų 
nariai ir svečiai, kurie domisi 
akademikų veikla. Visi malo
niai kveičiami ir nuoširdžiai 
laukiami. Registracijos formas, 
kar tu su mokesčiu, prašome 
atsiųsti iki liepos 30 d. Regis
tracijos formas ir mokesčio če
kius prašome siųsti adresu: fil. 
Vytenis Kirvelaitis. I Custer, 

Lemont, IL 60439. Daugiau 
informacijos telefonu: 630-853-
5650, Vytenis. 

RUGPJŪČIO 21 D., SEKMADIENI, 
įvyks „Draugo" metinė vasaros 
gegužinė tėvų marijonų sodely
je, Čikagoje. Maloniai prašome 
paaukoti įvairių daiktų loteri
ja i , kuriuos galite atnešt i į 
„Draugo" administraciją. Admi
nistracijos adresas ir darbo 
laikas: 4545 West 63rd Street, 
Chicago, IL, nuo 8:30 v.r. iki 
4:30 v.p.p. Tel. pasiteirauti 773-
585-9500. 

ISTORIKAS DR. ARŪNAS BUBNYS 
numato atvykti iš Lietuvos ir 
dalyvauti Lietuviškų studijų 
savaitėje, kurią rugpjūčio 21-28 
dienomis Dainavoje rengia 
Lietuvių Fronto bičiuliai. 

ATITAISYMAS. Kun. Kęstutis 
Tr imakas prašo ati taisyti jo 
paskaitos aprašyme (žr. „Pal. 
Jurgio Matulaičio minėjimas", 
2005.07.26) autorės įveltą klai
dą. Išspausdinta: „1928 m. Ade
lė Dirsytė gavo mokytoj os dip
lomą". Tai klaidinga. Tais me
tais ji tik pradėjo lankyti Lie
tuvos universitetą Kaune, kai 
arkivyskupas Matulaitis j a u 
buvo miręs. 

ŽINOMA AKTORĖ JENNIFER 
Lopez rugsėjo mėnesį Illinois 
valstijos Čikagos mieste ati
darys pirmąją savo drabužių 
parduotuvę Jungt inėse Vals
tijose. Pati pirma aktorės par
duotuvė praėjusiais metais 
duris atvėrė Maskvoje. Tuo tar
pu naujosios parduotuvės ati
darymas Čikagos prekybos cen
t re „Marshall Field's" įvyks 
rugsėjo 22 d. Joje J. Lopez pre
k iaus jos vardu pavadintais 
kvepalais ir savo sukurtomis 
drabužių kolekcijomis. (El ta) . 

Skelbimas 
•P IGIAUSIA — N E 
PATIKIMIAUSIA! Kortelės daž-

! nai nesuveikia. Paskut inės 
\ minutės nutrupa. O kaip su 
I bendrovėmis, kurių centrinės 
net ne JAV ir siūlo „ypatingus 
įkainius"? Dažniausiai ta i 
prastas internetinio tipo, o ne 
telefoninis ryšys. Protingas 
vartotojas renkasi ameri
kiečių firmą (įst. 1993 m.i 
LITCOM. Į Lietuvą iš namų 
ar mobilaus telefono TIK 11,9 
et., o JAV — 4,9 et. Jokių 
mėnesinių mokesčių, jokių 
papildomų kodų. Išklotinę 
gaunate su savo vietine 
sąskaita. Registruokitės lietu
viškai 708-386-0556. Tau
pykite šiandien su LITCOM! 
Dėmesio! Jkainis galioja t ik 
naujiems klientams! 

1ESK0 GIMINIŲ 

2004 suėjo 100 metų nuo 
ilgus metus Čikagoje gyvenusio, 
plačiai žinomo vyro — Jono Dai-
nausko gimimo. Ta sukaktis, 
deja, buvo praleista tylomis, 
nors manėme, kad ją kas nors 
plačiau paminės. 

Tad čia norisi bent trumpai 
prisiminti jo penkerių metų 
mirties datą — 2005 m. gegužės 
27-ąją, — kuri beveik sutapo su 
Amerikoje švenčiama „Memo-
rial" švente, per kurią pagerbia
mi mirusieji. 

Daugelio profesijų 
žmogus 

Čikagoje negyvenusieji arba 
čia dar neilgai esantys gal iš 
viso nežino kas tas Jonas 
Dainauskas? Galima pradėti 
vardinti jo profesijas ar užsiė
mimus: teisininkas, istorikas, 
bibliografas, publicistas. Tiek jų 
išskaičiuota enciklopediniame 
leidinyje, „JAV lietuviai". Tačiau 
čia pažymėta tik maža dalis. Jis 
dar ir visuomenininkas, .įvairių 
organizacijų (ypatingai skautų) 
veikėjas, 1923 metų Klaipėdos 
sukilimo dalyvis, savanoris-kū-
rėjas, šaudymo sporto specialis
tas, pedagogas, knygų autorius 
ir jų sudarytojas, tūkstančių 
straipsnių spaudoje autorius, 
redaktorius, bibliofilas... 

Turbūt jau užtenka, nors 
dar būtų galima ir toliau var
dinti. J. Dainauskas buvo vaikš-

Rašo Daiva Rimeikienė iš Lietuvos. Mano mama Monika 
Pavilonytė, gimusi 1938 m. Genių kaime Alytaus raj. ieško savo 
dėdės Igno Pavilonio vaikaičių Amerikoje. Monika Pavilonytė 
susirašinėjo su Stasio Pavilonio ir Mamie Sedleskas šeima bei jo 
vaikais: Juozu Paviloniu, Eva Paviloniu ir Helena Paviloniu-
Diamond. Tuo metu jie gyveno šiuo adresu: 

910 Jackson Str., 
Screnton 4 
Pennsylvania, USA. 
Mama išsaugojo jų nuot raukas . Mirus dėdei - Stasiui 

Paviloniui 1960 m. gruodžio 24 d., laišką atrašė jo dukra - Helena 
Pavilonis-Diamond (tuo metu ji gyveno šiuo adresu: 243 Fongeron 
Str., Buffalo 1421 New York) lietuviškai ir prašė rašyti laiškus 
ingių kalba, nes niekas nemokėjo lietuviškai. Tačiau anglų kalbos 
nemokėjo mano mama nei artimieji. Todėl nuo 1961 m. susira
šinėjimas nutrūko. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, atnauji
nome paieškas - Igno Pavilonio vaikaičių. Intemeto dėka mes suži
nojome, kad visi Stasio Pavilonio vaikai mirę, tačiau yra gyvi jų 
anūkai. Viename iš interneto puslapių mes radome Cindy L. 
Carter giminės medį, kuris sutapo su mūsų giminės medžiu. 

Labai norė tumėme susirast i Helenos Pavilonis-Djamond 
vaikus: Dorothy Diamond ir Anthony A. Diamond, bei Evos 
Pavilonis vaikus: Cindy L. Carter bei jos brolius ir pusbrolius 

Informaciją rašyti adresu: drm@balticum-tv.lt. 

čiojanti enciklopedija: nežinome 
tokio, kuris, pateikus klausimą 
iš bet kurios srities, negautų 
atsakymo. Ir tai dar labai ilgą, 
nežiūrint, kad klausimai kar
tais liesdavo įvykius prieš 500 
metų ar daugiau. 

Kai kurie žmonės jį vadin
davo profesoriumi, nes jis 
skaitydavo paskaitas įvairiomis 
progomis, dalyvaudavo Mokslo 
ir kūrybos simpoziumuose. 
Galėdavo kalbėti kelias valan
das ir jam naujų faktų atsiras
davo. Paskaitas skaitydavo 
nepasirašęs teksto, o tik pasi
žymėjęs svarbiausius jų punk
tus. 

J. Dainauskas Kaune studi
javo statybos architektūrą. 
Tačiau šių studijų nebaigė, nes 
perėjo į Teisės fakultetą ir čia 
gavo diplomą. Darbavosi Lietu
vos Vidaus reikalų ministerijo
je, dėstė Aukštesniojoje policijos 
mokykloje. Okupacijų metais 
buvo advokatu ir suaugusiųjų 
gimnazijos mokytoju. 

Buvo r u s ų nelaisvėje 

1944 m. bėgant iš Lietuvos, 
jis pateko vokiečių kariuomenės 
pagalbiniams darbams ir pa
kliuvo į sovietų nelaisvę, buvo 9 
mėn. kalintas. Iš nelaisvės pa
bėgęs, iki 1957 m. gyveno Len
kijoje, tada atsirado Paryžiuje. 
Ten gyvendamas ir laukdamas 
vizos į JAV pas savo šeimą, dar 

studijavo ir buvo akredituotu 
žurnalistu iki 1961 m., kuomet 
galėjo išvykti Čikagon. 

Čikagoje J. Damausko buvo 
visur pilna, jis dirbo ten, kur tik 
buvo kviečiamas: padėjo vi
siems, kurie prašė jo talkos. 

Norėtųsi išskirti jo didžiau
sią aistrą — meilę lietuviškam 
žodžiui — knygai ir spaudi
niams. Negana to, jis rinko ir ki
tomis kalbomis išėjusią litera
tūrą, jeigu ten būdavo minima 
Lietuva ir lietuviai. 

Kadangi laisvai naudojo 8 
kalbas, tai tų leidinių ant jo 
stalo kartais per mėnesį su
sikraudavo apie pora dešimčių. 
Negailėdavo pinigų, jeigu knyga 
buvo verta dėmesio. J is turbūt 
buvo vienintelis Amerikoje, dar 
sovietų okupacijos metais tu
rėjęs šimtus pavergtoje Lie
tuvoje išėjusių vertingų leidi
nių. 

L ie tuv i ška s p a u d a — j o 
a z a r t a s 

Atkūrus Lietuvos nepri
klausomybę, Jonas Dainauskas 
stengdavosi gauti gausius ten 
leistus periodinius leidinius, 
neskaitant knygų. Jis ta litera
tū ra dalindavosi su pažįsta
mais, perleidžiant j iems dvi
gubus egzempliorius ar darant 
leidinių kopijas. 

Šiandien jo gausi biblioteka 
yra sukrauta Čikagos Jaunimo 

Paremkime kovotojus už Lietuvos laisvę 
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Tarpininkaujant Lietuvos 
genocido ir rezistencijos tyrimo 
centrui, yra kuriamas doku
mentinis filmas apie paskutinį 
Lietuvos partizaną Antaną 
Kraujelį - Siaubūną, apsuptyje 
nusišovusį 1965 m. kovo 17 d., 
Utenos rajone Papiškių kaime. 
Jau yra sudarytas scenarinis 
planas ir sąmata šio 30 min. 
trukmės vaizdo filmo (DVCAM 
formate). 

Kviečiame tautiečius pini
ginėmis lėšomis prisidėti prie 
tragiško Lietuvos istorijos lai
kotarpio išsaugojimo. 

Visais klausimais galima 
kreiptis ir paramą siųsti filmo 
direktoriui Žilvinui Stravins
kui, adresu: P. Vileišio g. 31 -
27, Vilnius 2040. Lithuania, tel. 
011 370 52 34 68 24, arba Jonui 
Variakojui adresu: 3715 W. 
68th Street, Chicago, IL 60629. 
pažymint, kad tai auka filmui. 

Atsidėkodami, visiems pa
rėmusiems bent 100 dol. auka, 
dovanosime filmo kopiją. 

Antanas Krauje l i s 

Antanas Kraujelis gimė 
1928 m. spalio 25 d. Utenos 
aps. Aluntos vis. Kaniūkų km. 
Mokėsi Aluntos progimnazijoje, 
kurią baigė jau prasidėjus an
trajai bolševikų okupacijai. 
Nedvejodamas įsitraukė į ak
tyvią pasipriešinimo kovą. Iš 
pradžių, kaip ir dvi vyresnės 
seserys, buvo partizanų ryši
ninku. Tačiau dėl nuolatinio 
persekiojimo, siūlymų tapti 
agentu ir išdavinėti partizanus, 
Antanas Kraujelis nebegalėjo 
ilgiau pasilikti namuose, todėl 
1948 m. rudenį išėjo į mišką. 

Iš pradžių A. Kraujelis, 
pasirinkęs Pabaisos slapyvardį, 
buvo Vytauto apygardai prik
lausiusiame Mykolo Urbono-
Liepos būryje. Matyt dėl šalto 
proto ir greitos orientacijos jis 
turėjo autoritetą ta rp parti
zanų. Jau nuo 1949-1950 metų, 
kaip Rytų Aukštaitijos atsto
vas, vyko į pasitarimus pas 
dzūkų partizanus dėl ryšių 
užmezgimo. Apie 1951 m. A. 
Kraujelis perėjo į Žėručio ra
jono Henriko Ruškulio-Liūto 
būn, veikusį Utenos, Molėtų ir 
Anykščių rajonų sandūroje. 
Tapo rajono štabo nariu ir pasi
vadino Siaubūnu. 

1952 m. pradžia būrio vy
rams buvo sunki ir tragiška, daug 
jų žuvo, buvo suimtas būrio va
das. A. Kraujeliui, nors KGB jo 
paieškoms ir likvidavimui metė 
dideles pajėgas, iš surengtų pa
salų pavykdavo pabėgti. Nuo 
1954 m. jis liko vienas, todėl te
ko pakeisti senus kovos būdus. 
Bėgant metams, jis darėsi vis 
atsargesnis ir gudresnis, o KGB 
kova prieš jį kaskart vis aštrėjo. 

Nuo 1955 m. Antanas Krau
jelis pradėjo slapstytis pas išti
kimus žmones. Tais metais jis 
vedė, netrukus susilaukė sū
naus, todėl rūpesčių padaugėjo. 
Tačiau ankstesnės veiklos neat
sisakė: siuntinėjo įspėjamuo
sius ir garsinančius laiškelius, 
būdamas pramuštgalviškai drą
sus, vaikščiojo persirengęs mo
terimi arba rusiška uniforma, 
skirdavo kolūkių pirminin
kams, brigadininkams prievoles 
natūra ir kt. Apie Kraujelio žyg

darbius sklido legendos. Tačiau 
jėgos buvo nelygios: iš vienos 
pusės KGB, o iš kitos - vienišas 
partizanas. Žiedas, kuriame at
sidūrė besislapstantis A. Krau
jelis, kaskart vis siaurėjo. 1965 
m. kovo 17 d. rytas buvo lemtin
gas. Saugumiečiai apsupo A. 
Kraujelio svainio Antano Pin-
kevičiaus namus ir surado juose 
įrengtą bunkerį- Nenorėdamas 
pasiduoti gyvas, Antanas Krau
jelis nusišovė. 

Atkūrus nepriklausomybę 
paskutiniojo Aukštaitijos parti
zano gyvenimas ir veikla susi
laukė įvertinimo. 1997 m. gruo
džio 17 d. Antanui Kraujeliui-
Siaubūnui buvo pr ipažin tas 
Kario savanorio statusas, 1998 
m. birželio mėn 10 d. jam buvo 
suteiktas vyr. leitenanto laips
nis (po mirties). 

L ie tuvos gyven to ju 
genoc ido i r r ez i s t enc i jo s 

t y r i m o c e n t r a s 

Jonas Dainauskas susimąstymo valandėlę 1998 m. Jaunimo centre. 

centro rūsyje esančiame didžiu
liame kambaryje. Gaila, kad ji 
nėra sutvarkyta ir ja yra sunku 
pasinaudoti. 

J. Dainauskas spėjo dar 
atšvęsti savo 96-ąjį gimtadienį 
ir iki pat mirties rašė straips
nius, rūpinosi savo bibliotekos 

papildymu. Jis iškeliavo am
žinybėn netikėtai, ramiai, net 
savo draugams nespėjęs sudiev 
pasakyti. Jis tiek daug norėjo 
nuveikti , jog savimi ir savo 
sveikata neturėjo laiko pasi
rūpinti. 

E. Š u l a i t i s 

ffDRA UGO" KNYGYNĖLYJE 

Aldona Eugenija Kezytė ACJ 
„Esame nenaudingi tarnai" 

Šiaulių vyskupas Euge
nijus Bartulis įžangos žodyje 
rašo: „Tai knyga, atskleidžianti 
1976-1990 metų rizikingą mi
sionierių darbą Gruzijoje ir 
Armėnijoje. Knygoje minimi 
kunigai, kur ie palikę savo 
darbą Lietuvoje, skrisdavo į 
tolimiausius Užkaukazės kam
pelius teikti sakramentų, kny
gos autorės parengtiems kata
likams. 

Skaitytojai čia ras gyvosios 
Evangelijos skleidimo vaizdus, 
krikščioniškojo gyvenimo pa
mokas, kartu išgyvens patirtus 
pavojus ir pajus nepaprastą 
Dievo Apvaizdos globą. Dabar, 
kai gyvename laisvoje Lietu
voje, ši knyga visiems primins, 
kiek daug ši laisvė kainavo 
misijų darbininkams. 

Gerasis Dievas teatlygina 
autorei ir visiems misijų ben-

Sergejus 
„Karmos d 

Šioje knygoje autorius pa
teikia atsakymus į skaitytojų 
klausimus, pabrėždamas, kad 
svarbiausia - pajausti teisingą 
kelią į sveikatos susigrąžinimą 
- kelią į Dievą. 

Pats autorius pabaigos žo
dyje rašo: „Neseniai supratau, 
kad visos anks tesnės mano 
knygos nušviečia t iktai du 
žmogiškųjų vertybių klodus -
kūno lygmens ir dvasios lyg
mens. Visa, ką mes vadiname 
žmogiškosiomis vertybėmis, 
ateina per patį žmogų. Žmogus 
- ne vien kūnas, bet ir dvasia, ir 
siela, ir dar kitos sudedamos 
dalys. Norint nepriklausyti nuo 
jokių vertybių, reikia suvokti, 
kas yra kūnas, iš ko susidaro 
žmogus, vis labiau atsisie-
damas nuo žmogiškumo ir 

Aidora fcajašjj Ktayv ACJ 

įv.'įG**' mtūummi immi 

dradarbiams ir, tesuteikia 
ištvermės Dievo Valios vykdy
mo kelyje". 

Knygos kaina 10 dol., pri
dedant 9 proc. užsisakantiems 
IL valstijoje. Persiuntimo kaina 
3.95 dol. 

Lazarevas 
iagnostika' 

Skelbimas 1 

Paminklinis akmuo pr 
Molėtų r Papiškių k t 

cunoje žuvo A. Kraujelis (Utenos aps 

N a m a m s p i r k t i pasko los 
duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės i 
Mutual Fod<rni Suving^ 
2212 West O r m a k Road. 
Tel. 773' K47-7747 

artindamasis prie dieviškumo. 
Tada per dešimtis ir šimtus 
bandymų pamažėle atsisijoja 
klaidingos prielaidos ir susik
losto samprata, kas yra pats 
žmogus, kaip iš žmogiškumo 
randasi dieviškumas...". 

Knygos kaina 10 dol., pri
dedant 9 proc. užsisakantiems 
IL valstijoje. Persiuntimo kaina 
3.95 dol. „Draugo" knygynėlio 
adresas: 4545 West 63rd 
Street. Cgicago. IL 60629, tel. 
pasiteiravimui 773-585-9500. 
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