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Įspūdžiai iš Rako 
stovyklos. Nuotykinga 
kelionė dviračiais. 

2psl. 

Gal šį kartą ištesės? 
Pasaulinės maisto 
prekybos suvaržymai: 
tikrovė ar žaidimai? 

3psl. 

Skaitytojų laiškai ir 
nuomonės. Mūsų 
virtuvė. Aptikta Romos 
imperatoriaus statulos 
galva. 

4 psl. 

Mobilieji telefonai — 
mūsų kasdienybė. 

5 psl. 

Čikagai suprojektuotas 
aukščiausias JAV-se 
dangoraižis. J a u n i m o . 
rūmai PLC. Spaudos 
apžvalga. Beverly 
Shores lietuvių 
gegužinė. Garbės 
žymuo pik. ltn. Donatui 
Skučui. 

6 psl. 

Sportas 
* Lietuvos šeš iol ikmečių 

r i n k t i n ė pergal ingai p r a d ė 
jo Europos j a u n u č i u (iki 16 
m.) vaikinų krepšinio čempio
nato ketvirtfinalio varžybas. 
Pirmosiose keturių komandų E 
grupės rungtynėse jaunieji lie-
tuvos krepšininkai 75:43 su
triuškino bendraamžius iš Uk
rainos. 21 tašką nugalėtojams 
pelnė Šarūnas Vasiliauskas, 15 
— Adas Juškevičius, 11 — Žygi
mantas Janavičius. 

* Ant rad ien į s u ž a i s t o s 
dvejos Nacionalines futbolo 
k o m a n d ų asociacijos Lietu
vos A lygos futbolo čempionato 
XXI turo rungtynes. Aštuonio
liktąją pergalę 22-osiose rung
tynėse iškovojo turnyre pir
maujantis vicečempionas Pane
vėžio „Ekranas", namuose 3:0 
sutriuškinęs septintoje vietoje 
esančią ..Šilutės" komandą. Du 
įvarčius nugalėtojams pelnė re
zultatyviausias lygos žaidėjas 
Vitalijus Kavaliauskas, vieną 
— Dominykas Galkevičius. 

* Čekijoje pras idė jo XV 
pasau l io j a u n i m o (iki 20 m.) 
me rg inų r a n k i n i o čempio
n a t a s , kuriame dėl medalių ko
vas pradėjo 20 komandų, rung
tyniaujančių keturiose grupėse. 
Lietuvos merginų rinktinė pir
mąsias penkių komandų A gru
pės rungtynes 28:36 pralaimėjo 
Brazilijos septyniukei. Rezulta
tyviausiai Lietuvos komandoje 
žaidė Laima Bernatavičiūtė, 
įmetusi 8 įvarčius. 7 kartus lie
tuvių rinktinėje pasižymėjo 
Sandra Ruginytė, 5 — Živilė 
Jurgutytė. 

r Naujausios 
žinios 

Užsienio re ika lų minis-
t r r i j < -o tur i žinių, kad p e r 
; ; i,imus turistų pamėgtame 
T -.-Kijos kurorte būtų nukentė
ję lietuviai. 

' P r c / i d r n t ' i < iuk r i * i k ; i ' > -
t a v a i s t u k o m p f n s a i iro<~> 
tvarka bus taisoma. 

Val iutu s a n t y k i s 
1 USD — 2.829 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

Atsiprašymas dar labiau Įžeidė „kunigaikštienę / / 

Vilnius, rugpjūčio 2 d. 
(BNS) — Žemės ūkio ministrė 
Kazimira Prunskienė kaip įžei
dimą įvertino Užsienio reikalų 
ministerijos apgailestavimą del 
jai skirto siuntinio su rusiško
mis kunigaikštienės regalijomis 
klajonių. 

,,Yra atsikalbinėjimų ir ci
nizmo ribos. Geriau jau būtų šio 
pranešimo nebuvę. Tai, ką URM 
pareiškė — eilinis bandymas 
mane įžeisti", taip K. Prunskie
nė komentavo URM pranešimą 
spaudai. Pirmadienio vakarą iš

platintame pranešime reiškia
mas apgailestavimas, kad diplo
matams Rusijoje perduotas 
siuntinys su tos šalies nevyriau
sybinės organizacijos suteikto 
K. Prunskienei kunigaikštienės 
titulo regalijomis iš pradžių nu
klydo žiniasklaidai. 

URM pranešime spaudai 
pripažįstama, jog taip įvyko del 
„kelių URM darbo bei valstybi
nės tvarkos trūkumų". 

„Tenka apgailestauti, kad 
gera valia priimtas siuntinys 
buvo prieš ministrės valią pa

viešintas ir sukėlė tiek bereika
lingų diskusijų. Dabar atrodo, 
kad geriausia būtų buvę perad
resuoti siuntėją į kurią nors Ru
sijos atstovybę ar pašto įstaigą. 
kas, beje, buvo primygtinai siū
loma siuntėjui", rašoma URM 
pranešime. 

Siekdama ateityje išvengti 
panašių situacijų. URM nus
prendė griežtinti siuntinių per
davimo tvarką ir daugiau nesi
rūpinti privačių siuntų gabeni
mu. 

Tuo tarpu K. Prunskienė 

piktinasi, jog L~RM nenurodė, 
kas yra atsakingas už jai skirtos 
siuntos paviešinimą žiniasklai
dai. 

„Neatsakoma į pagrindinį 
klausimą, kas ir kodėl išdrįso 
paviešinti žiniasklaidai ne jam 
adresuotą siuntą, keliaujančią 
per diplomatines institucijas. 
Šis pareiškimas pridengė tuos 
asmenis, ir ta dėmė pasilieka 
ant institucijos", sakė K. Pruns
kienė. 

URM pranešime pažymima, 
kad Nukelta i 5 psl . 

Lietuvos krepšininkai — ta rpžemyn inės taurės l a i m ė t o j a i 
Vilnius, rugpjūčio 2 d. 

(ELTA) — Lietuvos vyrų krep
šinio rinktinės trenerio asisten
tas Valdemaras Chomičius, ku
rio vadovaujama šalies ko
mandų r inkt inė sekmadienį 
Beijing laimėjo pirmąjį Bronis-
lav Stankovič tarpžemyninės 
čempionų taurės turnyrą, an
tradienį namo parvežtą trofėjų 
galės palyginti su legendinio 
Kauno „Žalgirio" 1986 m. Ar
gentinoje laimėta tarpžemyni
ne komandų taure. 

V Chomičius antradienį po 
pietų parskrido kartu su įžai
dėju Vidu Ginevičiumi. „Tada 
pasitinkančiųjų buvo tiek, kad 
lėktuvas neturėjo kur nusileist. 
Bet džiugu, kad ir dabar mūsų 
pergalė ką nors domina", sakė 
V. Chomičius žurnalistams, nes 
sutikimo salėje nebuvo nė vieno 
sporto funkcionieriaus. 

Buvęs „Žalgirio" žaidėjas 
sakė. jog turnyre Kinijos sosti
nėje prieš lemiamas rungtynes 
su Angola žaidėjams tai akcen
tavo Nuke l t a į 5 psl . 

Lietuvos vyrų krepšinio n 
te su tarpžemynine taure. 

iktines trenerio asistentas V. Chomičius (d) ir įžaidėjas V. Ginevičius Vilniaus oro uos-
Tomo Černiševo (ELTA) nuotr 

P r e m j e r o 
t i k ė j i m a s 
koal ic i jos 
ateitimi 

nesvyruo ja 
Vi ln ius , rugpjūčio 2 d. 

i BNS) — Premjero Algirdo Bra
zausko tikėjimas valdančiosios 
koalicijos ateitimi nesusvyravo, 
nepaisant jo vadovaujamų so
cialdemokratų atstovų nuolati
nių apsižodžiavimų su „darbie-
čiais", kurių vadovas Viktoras 
Uspaskichas dėl savo interesų 
konfliktų neteko posto ministrų 
kabinete ir vietos Seime. 

„Koalicija gali dirbti, ne
matau priežasčių, kodėl ji stai
ga turėtų iširti", sakė A. Bra
zauskas. 

J is ragino „žiūrėti aukš
čiau", nei koalicijos narių prie
kaištai vieni kitiems parlamen
tarų viliojimu į savo frakcijas 
Seime iš kitų bei kitokiu ken
kimu. 

Anot premjero, „reikia ma
tyti bendrus valstybės intere
sus ir ką koalicija gali padaryti, 
kad valstybė normaliai gyventų 
ir žmonės matytų mūsų valsty
bės gyvenimo progresą". 

Pasak A. Brazausko, prieš
paskutinę šio mėnesio savaitę 
posėdžiaus Socialdemokratų 
partijos prezidiumas, kuris, be 
kita ko, „pasitikrins nuostatas 
koalicijos atžvilgiu". Tačiau 
partijos vadovas neabejoja, kad 
..nebus naujų kategoriškų 
sprendimų". 

„Laikas parodys, kuo vis
kas baigsis, bet aš esu daugiau 
optimistas nei pesimistas", koa
licijos darbo perspektyvas prog
nozavo A. Brazauskas. 

Kiek anksčiau už koalicijos 
išsaugojimą pasisakė ir Darbo 
partija, nors kai kurie jos va
dovybės atstovai gąsdino pasi
traukimu, jei valstybinių postų 
neteks jų vadovas. 

Liberalcentristai vidaus problemas spręs tyliai 
Vi ln ius , rugpjūčio 2 d. 

(BNS. — Pastaruoju metu tar
pusavyje viešai konfliktuojan
tys opoziciniai liberalcentristai 
partijos vidaus problemas nuta
rė išsispręsti tyliai. 

„Man tenka apgailestauti, 
kad šiandien partijos vidaus 
problemos yra dirbtinai pri
mestos ir Lietuvos žmonėms, ti
kiuosi, kad visos diskusijos, kur 
partijos kolegos turi skirtingas 
nuomones, bus sprendžiamos, 
kaip ir šiandien, kas yra geras 

ženklas, partijos narių tarpe . 
po Liberalų ir centro sąjungos 
'LiSC» valdybos posėdžio sakė 
liberalcentristų vadovas, Vil
niaus meras Artūras Zuokas. 

Praėjusią savaitę grupė 
Klaipėdos liberalcentristų. tarp 
kurių — europarlamentaras 
Eugenijus Gentvilas, Seimo na
riai Eligijus Masiulis bei Vy
tautas Grubliauskas, A. Zuoko 
pareikalavo viešai atsiprašyti 
del partijos kolegoms mestų kal
tinimų neleistinais ryšiais su 

V a i k a i f o t o g r a f i j o s e v a i z d a v o t ė v y n ę 
K a u n a s , rugpjūčio 2 d. 

(ELTA) — Almos Adamkienės 
paramos ir labdaros fondo glo
bojamų kaimo mokyklų moks
leiviai Kauno ..Fujifilm" galeri
joje atidarė fotografijų parodą 
„Graži tu mano, brangi Tėvy
ne". 

„Vaikai, dalyvavę projekte, 
iš tiesų labai kūrybingi. Mums 
buvo nelengva išrinkti geriau
sius darbus, nes visos fotografi
jos buvo įdomios, atspindinčios 
vaikų nuotaikas. Jose vaikai su 
pasididžiavimu pristato kraštą, 
ku r i ame gyvena", sakė A. 
Adamkienė. 

10-17 metų moksleiviai iš 
37 mokyklų savo gimtinę foto
grafavo nuo pat metų pradžios. 
Pavasarį fondą pasiekė per 200 
darbų, kuriuose užfiksuoti ne 
tik gimtojo krašto peizažai, bet 
ir kasdienio gyvenimo akimir
kos. 

Projekte dalyvavusioms 
mokykloms kompanija „Fuji
film" dovanojo fotoaparatus ir 
fotojuostelių. 37 darbai su ge
riausiomis nuotraukomis išleis
ti kompaktiniame diske, kurį 
gaus visos fondo remiamos mo
kyklos ir rajonų bibliotekos 

Kokias nuotraukas ekspo
nuoti parodoje, sprendė prezi
dento žmona kartu su profesio
naliu fotografu Pauliumi Lilei-

verslo struktūromis, neva sie
kiančiomis jį nuversti iš mero 
posto. 

Kaip tuomet sakė Seimo na
rys V. Grubliauskas, nors LiCS 
vadovas viešai nėra įvardinęs 
bendrapartiečių, neva turinčių 
neleistinų ryšių su verslo struk
tūromis, pavardžių, tačiau tiek 
partiniuose susirinkimuose, 
tiek privačiuose pokalbiuose 
leisdavęs suprasti, jog minėti 
kaltininkai — įmonių „Dujote-
kana" ir Nuke l t a į 5 ps l . 

Pirmosios vietos nugalėtoja Jolita 
vaizduoja savo tėvynę. 

kiu. Parodos atidarymo dieną 
pedagogų. Švietimo ir mokslo 
ministerijos atstovų, žurnalistų 
komisija išrinko geriausių foto
grafijos darbų autorių penketu-
ką. 

Pirmoji vieta atiteko Jolitai 

Miknevičiūtė iš Širvintų rajono taip 
Aliaus Koroiiovo I ELTA; nuotr 

Miknevičiūtei iš Širvintų rajono 
Gelvonų vidurinės mokyklos. 
Antrąją vietą užėmė Klaudijus 
Balanda iš Molėtų gimnazijos, 
trečiąją — Ignas Antanai t is , 
besimokantis Garliavos Jonučių 
vidurinėje. 

P r o k u r a t ū r a tirs Seimo nario 
sūnaus sumušimą 

V i l n i u s , rugpjūčio 1 d. 
(BNS) — Kėdainių apylinkės 
p rokura tū ra vakar pradėjo iki
teisminį tyrimą dėl parlamen
ta ro Algimanto Salamakino sū
n a u s Beno sumušimo per šeš
tad ien į vykusią ledų šventę, 
skelbia „Lietuvos rytas". 

Kėdainių rajono vyriausia
sis prokuroras Antanas Januš
kevičius paaiškino, kad ikiteis
minį tyrimą atlieka prokurorai 
— tyr imas pradėtas „dėl parei
gūno įgaliojimų viršijimo, kai 
dėl to fizinis asmuo patyrė di
delės žalos". 

Pa r l amenta ro A. Salama
kino sūnų Beną policininkai su
mušė ir sulaikė už neva chuli
ganišką elgesį per Kėdainiuose 
savaitgalį vykusią ledų šventę. 
Į policiją atvežtas B. Salamaki
nas tvir t ino ket inęs parašyti 
oficialų pareiškimą apie polici
ninkų smurtą, bet teisėsaugi
n inkai j am nedavę nei popie
r iaus , nei rašiklio. 

i 

Algimantas Salamat 
Eltos nuotr 

Nuo policininkų nukentėjęs 
B. Salamakinas mano, kad su 
juo buvo susidorota, nes jo tė
vas — aršus Darbo partijos pir
mininko Viktoro Uspaskicho 
oponentas. 

Dėl V. Uspaskicho d i p l o m o 
ž a d a m a kreiptis į Rusiją 

V i l n i u s , rugpjūčio 1 d. 
(BNS) — Plechanov akademijos 
Maskvoje rektor iaus Lietuvos 
institucijoms a ts iųs tas oficialus 
r a š t a s neišsklaidė klausimų dėl 
Darbo partijos vadovo Viktoro 
Uspaskicho studijų, todėl Stu
dijų kokybės vertinimo centras 
'SKVC) prašys Lietuvos amba
sadą Rusijoje kreiptis į aukš
tesnes šios šalies institucijas. 

SKVC direktorius Eugeni
jus S tumbrvs sakė, kad su tokiu 
prašymu į Lietuvos ambasadą 
Maskvoje kreipsis dar šią sa
vaitę. 

„Šiuo atveju, matyt , reikėtų 
kre ipt is į Rusijos Federacijos 
Vyriausybės įgaliotas instituci
jas , panašaus lygio kaip mūsų 
ministerija, nes universi tetas į 
k lausimą Lietuvos ambasadai 
neatsakė . Panašu, kad 'nesu
prato ' klausimo, bet. matyt, tų 
nesupra t imų priežastis yra ki
ta", svarstė E. Stumbrys. 

SKVC penktadienį taip pat 
kreipėsi į aukštojo mokslo verti
nimo ir pripažinimo tinklą 
ENTC/NARIC (Europos nacio
nalinių informacijos centrą tin
klas/Nacionalinių akademinio 
pripažinimo informacijos centrų 
t inklas) Rusijoje prašydamas 
padėti gauti atsakymus apie V. 
Uspaskicho mokslus iš Plecha
nov akademijos. 

„Aš bijau, kad gali būti 
pareikšta, kad akademija jau 
a t sakė ir a tsakymą išsiuntė 
Lietuvos ambasadai", mano 
SKVC direktorius. 

Lietuvos ambasada Mask
voje penktadienį gavo registruo
tą Plechanov akademijos rekto
r iaus raštą, kuriuo informuoja
ma, jog V. Uspaskichas baigė šią 
akademiją. Rašte neatsakyta į 
ambasados prašymą patvirtinti 
faktą, kad V. Uspaskichui yra 
išduotas ekonomisto diplomas 
Nr. EV 774150. 

Vyr iausybė ribos i n f l i a c i j a 
V i l n i u s , rugpjūčio 2 d. 

(BNS) — Lietuvos Vyriausybė 
t ikis i , kad dėl brangstančios 
naftos ir kitų energetinių ištek
lių didėjanti infliacija Europoje 
nesut rukdys Lietuvai 2007 m. 
įsivesti eurą, tačiau ketina im
tis priemonių vartotojų kainų 
augimui stabdyti. 

„Tiek. kiek gali Vyriausybė 
regul iuot i infliacijos procesą, 
mes jį reguliuosime", interviu 
sakė premjeras Algirdas Bra
zauskas . 

Pasak A. Brazausko, naftos 
ir ki tų energet inių išteklių 
brangimas gali turė t i įtakos ir 
pagal Maastricht sutart į priva
lomiems infliacijos rodikliams. 

„Maas t r ich t s u t a r t i s rei
kalauja, kad infliacija neviršytų 

trijų ES valstybių, kuriose in
fliacija yra mažiausia, vidurkio, 
plius 1.5 procentinio punkto", 
sake premjeras. 

Jo teigimu, kitais metais šis 
rodiklis gali būti 2.5-3 procento. 

Anot A. Brazausko, dabarti
nė infliacija Lietuvoje neviršija 
nustatytų rodiklių, ir euro įve
dimui 2007-aisiais grėsmės nė
ra. 

Lietuvoje vidutinė metine 
infliacija birželį buvo 2.7 proc , 
o metinė infliacija 2 procentai. 

Sprendimas dėl Lietuvos, 
Estijos ir Slovėnijos priėmimo į 
euro zoną turėtų būti priimtas 
2006 m. antroje pusėje. Lietu
vos atit ikimas Maastricht krite
rijams turėtų būti vertinamas 
2006 metų birželį.-

L ie tuvo je nyks ta mi tas kad 
vyra i y ra geresni vadovai 

V i l n i u s , rugpjūčio 2 d 
(BNS) — Dauguma apklaustų 
Lietuvos gyventojų mano. kad 
moterys yra tokios pat geros va
doves, kaip ir vyrai. 

Tokiai nuostatai pritaria 65 
proc apklaustųjų. 18 proc. ma
no, kad moterys yra blogesnės 
vadovės nei vyrai, o 11 proc. lai
kosi priešingos pozicijos, rodo 
bendrovės ..Spinter tyrimai" at
likta apklausa, kurios rezulta
t u s skelbia in te rne to vartai 
„Delfi". 

Apklaustųjų a tsakymai 

skyrėsi priklausomai nuo jų ly
ties — vyrai kiek dažniau linkę 
manyti , kad moteris ir vadovo 
krėslas yra nesuderinami daly
kai (taip mano 22 proc. vyrų ir 
14 proc. moterų). 

Beveik pusė (49 proc. I tyri
mo dalyvių deklaravo, jog ne
teiktų jokių prioritetų, net jei 
turėtų galimybe, kokį vadovą -
vyrą ar moterį — pasinnkri. Vis 
dėlto likusieji tiesioginiu viršt-
ninku-mieliau matytų vyrą '29 
proc. pasirinktų vyrą, 20 proc 
— moterį^ 
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SKAUTYBES 
KELIAS 

Redaktorė j .v.s. Irena Regienė 
2652 W. 65 Street 
Chicago, IL 60629 

ĮSPŪDINGA KELIONE 
DVIRAČIAIS 

Nuo Union Pier j Rako 
JDidvyrių žemės" skautų sto
vyklą dviračiais atvyko trylika 
skautų. Jie įveikė 250 mylias. 
Kelionėje dalyvavo šie skautai: 
kelionės vadovai p.s. fil. Algis 
Tamošiūnas, s. fil. Donatas Ra
manauskas ir p.s. fil. Tadas 
Stropus. Keliautojus automobi
liais lydėjo p.s. Juozas Kapačins-
kas, vadovai ir talkininkai: Vio
leta Fabianovich ir Vincas Lu
kas. Su šia vadovų grupe vyko 
šie skautai: Audrius Aleksiū-
nas, Linas Aleksiūnas, Darius 
Aleksiūnas, Paulius Ambutas, 
Saulius Fabianovich, Albinas 
Liubinskas. Vytas Kapačinskas, 
Matas Tamošiūnas ir Jonas 
Vaičikonis. Skautai ir vadovai 
prieš pradedant šią didžiulę 
kelionę, turėjo daug pasiprak
tikuoti, kad sutvirtintų kojų 
raumenis. Jie visi turėjo nuva
žiuoti savo apylinkėse bent po 
keliasdešimt mylių per savai
tę. 

Pirmoji kelionė buvo atlikta 
prieš trisdešimt metų. Antroji 
panaši kelionė buvo atlikta 
prieš 10 metų. Šią kelionę atliko 
Donatas Ramanauskas. Vytenis 
Lietuvninkas, Vytenis Žygas ir 
Algis Strikas. 

Pažymėtina, kad pirmąją 
kelionę dviračiais atliko skautai 
vyčiai kandidatai . J ie norėjo 
įrodyti, kad yra pasiruošę gyve
nimo sunkumams. Džiugu, kad 
ir šių dienų vyčiai kandidatai 
pajėgūs atlikti šią sunkią ke
lionę ir yra pasiruošę nugalėti 
sunkumus bei pasiryžę padary
ti ką nors gero stovyklai, arti
mui ir visuomenei. 

Keliauti nebuvo lengva, 
ypač, jeigu privažiuodavome 
kalvas. Leistis nuo kalvų būda

vo labai smagu. Pirmą dieną 
nuvažiavome 62 mylias, susto
jome „Wan Buren" valstybinia
me parke ir įsirengėme stovyklą 
nakčiai. Visada iškeldavome 
Lietuvos vėliavą. Kelionės me
tu mus aplankydavo vietiniai 
gyventojai ir teiraudavosi apie 
mus. Buvo gera proga papa
sakoti apie Lietuvą. Sutvarkę 
stovyklavietę, pasistiprinę, vėl 
leidomės pirmyn link Rako. Šį 
sykį 73 mylios kelio. Privažiavę 
Saugotuck ir persikėlę plaustu 
per Kalamazoo upę, tęsėme ke
lionę. Artėjant vakarui nutarėm 
apsistoti Hoffmaster S ta te 
Park. Pailsėję ir atgavę energiją 
leidomės tolyn. Visada norėjosi, 
kad skautai daugiau pamatytų 
gražių vietų. Vedami žingeidu
mo, aplankėme Amerikos laivy
no povandeninį laivą. Skautai 
buvo supažindinti su visomis 
laivo detalėmis ir jo nuveiktais 
žygiais Antrojo pasaulinio karo 
metu. Per šitą kelionę nuva
žiavome 60 mylių. Tai buvo 
paskut inė nakvynė ir iš čia 
pasileidom link Rako stovyk
lavietės. Kaip jau anksčiau 
minėjom, turėjome pravažiuoti 
kalvotas apylinkes. Į kalniukus 
važiuojant reikėjo daug energi
jos, bet, leidžiantis žemyn, pa
siekdavome 35 mylių per valan
dą greitį. Reikia pabrėžti, kad. 
norint atlikti kelionę dviračiais, 
reikia gerai pasiruošti ir turėti 
ilgoms kelionėms paruoš tus 
dviračius. Šie dviračiai bran
gūs. Skautai, esantys stovyk
lavietėje, atvykusius savo bro
lius sutiko labai entuziastingai, 
kaip nugalėtojus ir laimėjusius 
,Aukso" medalius. 

Kelionę aprašė: 
p . s . fil. Algis T a m o š i ū n a s . 

Mano įspūdžiai 
Rako skautų stovykloje 

Aš esu Amerikoje tik vieną 
mėnesį ir esu laiminga, kad ga
liu stovyklauti su Jumis Rako 
skautų stovykloje. Aš Lietuvoje 
skautavau jau penkeri metai ir 
teko gerai susipažinti su skau
tiškomis programomis. Mano 
palapines draugės ir kitos 
skautės klausė manęs, kaip aš 
tapau skaute, nes skautai Lie
tuvos okupacijos metais buvo 
uždrausti . Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę. prasidėjo 
skautų organizacijų kūrimas. 
Man lankant Vilniuje mokyklą, 
atsilankė trys uniformuotos 
skautės ir padarė pranešimą 
apie skautus ir jų veikimo bū
dus. Aš susidomėjau ir įsirašiau 
į veikiančią skaučių draugovę. 

Daug kas klausė, koks skir

tumas tarp Amerikos ir Lietu
vos stovyklų? Amerikoje tarp 
berniukų ir sesių stovyklų yra 
nemažas nuotolis ir programos 
skiriasi. Lietuvos stovyklose 
nuotolis ta rp sesių ir brolių 
palapinių yra tik mažas takas. 
Ir daug programos punktų 
atliekama bendrai. 

Stovyklaujant Rakė, paste
bėjau, kad skautai ir skautės 
miega mažose lovelėse. Lietu
vos skautai miega savo mieg
maišiuose, kuriuos pasikloja 
ant plikos žemės. 

Man labiau patinka Ame
rikos lietuvių išeivių skautų 
laužų pasirodymai, nes jie yra 
linksmesni. 

Sesė 
Alfreda K a v a l i a u s k a i t ė 

' " • — • 

Praėjusio trečiadienio (liepos 27 d.) „Skaurybės kelio" puslapyje buvo išspausdintas Vandos 
Aleknienės reportažėlis apie Labai sėkmingus juaniausiųjų vadovų kursus Rakė. Deja, prie straips
nio nepateko nuotraukos, kurias spausdiname šiandien — tai bus dar viena proga prisiminti, kaip 
sėkmingai dirba skautai, ruošdami organizacijai ateities vadovus. 

Nuotraukoje: stovyklauto-J. - radovaJ pa&tthtaŠBla 
stovyklavietėje. Pirmoji iš d*s.BČS ',' c Stovi v failo 

Čikagos tuntu skautams Rako 

Baigiantis paskiitininkų kursams paskutinis užkandis buvo kepamas ant kastuvų... 

ja n n p snlųjų skautų pasisakymai 
Paukš ty tes buvo sugautos 

puolimo metu ir jos prarado 
kak la ra i šč ius . Kad atgautų 
kaklaraiščius, turėjo „išsipirk
ti" — iš vieno kibiro į kitą nu
nešti mažas varlytes. 

Mūsų ski l t is ėjo į iškylą 
aplankyti „Miško brolių" įreng
tą bunker į . Apie šį bunkerį 
sklando daug istorijų. Viena iš 
jų, kad pal ie tus bunkerio sie
nas , gali būt i sudraskytas į 
mažus gabalus . 

Vilkas. L u k a s T a m o n i s 

Man labai patinka Rako 
stovykla. Slinkimai yra labai 
smagūs. Vieną kartą mes pa
gavome tr is paukštytes ir vieną 
ūdrytę. Jos turėjo „išsipirkti" 
savo kaklaraiščius, nešant var
lytes iš vieno kibiro į kitą. 

Man ta ip pa t labai patinka 
dainavimas, laužai ir pasirody

mai. Kiekvieną dieną yra pala
pinių patikrinimai, todėl j as 
reikia užlaikyti tvarkingai. 
Mums visiems tai labai patinka. 

Vilius Sieczkowski 

Aš mėgstu Rako stovyklą, 
ypač puolimus. Mes pagavome 
tris paukštytes. Po vėliavų nu
leidimo, kiekviena turėjo išsi
pirkti savo kaklaraiščius. Išsi
pirkimui pagautos paukštytės 
turėjo pernešti mažas varlytes į 
kibirą. Mergaitės labai bijojo 
varlyčių. Mums žiūrintiems 
sukėlė daug saldaus juoko. 

Rako stovykloje gaminamas 
labai gardus maistas. Šei
mininkės labai stengiasi mus 
greitai pavalgydinti. 

Laisvalaikiu mes leidžia
mės į slėnį, kur yra daug var
lyčių. Šitą slėnį mes vadiname 
„Varlių slėniu". 

Kartą stovyklos metu va
žiuojame j Ludington prie Mi-
čigan ežero. Mes ten maudomės, 
žvejojame, deginamės saulėje ir 
žaidžiame. Vadovai iš valgyklos 
pristato mums maistą ir jį 
padalina. Kartais mes per daug 
įdegame" saulėje, tai esame 
priversti naudoti kremus nuo 
įdegimo. Šį sykį mums pasisekė 
pagauti keturis „salamanders" 
— driežiukus. 

T ė r i u k a s Pe t ry 

Aš mėgstu stovyklą ir lau
žus. Stovykloje turime supynę, 
padarytą iš padangos. Laužų 
metu aš mėgstu dainuoti, 
pasakoti įvairiausius nuotykius 
ir dalyvauti puolimuose. Rytais 
mes atliekame mankštą. Pasi
mankštinę mes einame pusry
čiauti. Grįžę iš valgyklos mes tvar
kome palapines, taip bedirbant 
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sulaukiame pietų meto. Pavalgę 
einame į drumzlina ežerą mau
dytis. Kartais pasimaudę plaukio-
jame laiveliu. Galiausiai grįž
tame atgal į stovyklą. 

Man patinka ši stovykla, 
todėl kiekvienais metais aš 
atvažiuoju į šią stovyklą. Sto
vyklauti man labiau patinka 
nei mokytis mokykloje. 

Zenny L i u b i n s k a s 

Ką aš labiausiai mėgstu 
šioje stovykloje? Tai labiausiai 
man pat inka puolimai, mau
dytis, žaidimai ir stovyklos 
maistas. Taip pat labai mėgstu 
eiti į „uodų slėnį" ir apsilankyti 
kitose stovyklavietėse. 

Kovas Ward 

Brolis Adomas pasakoja, ką 
jis pergyveno ir kokį džiaugsmą 
apturėjo matant mergaites ne
šant varles. 

Mes buvome nuvykę į „Miš
ko brolių" bunkerį, kuriame 
pagal pasakojimus, — vaide
nasi. Aš dažnai nueinu į „Uodų 
slėnį" ieškoti kitokių gyvūnų. 

S i m a s Anskis 

Mes žaidžiame „Vėliavos 
vogimą". Kad apsaugoti vėlia
vą, mes turime budėti.. Mūsų 
tikslas — nuimti puolėjams 
kaklaraiščius, kuriuos jie turi 
išsipirkti. Aš tai pat mėgstu 
gaudyti varles ir „salamanders" 
—driežiukus. 

Edv inas Kara l ius 

Mano mėgstamiausias už
siėmimas — žaisti. Mes žaidžia
me kvadratą, darome įvairius 
darbelius ir einame iškylauti. 
Vadovai papasakojo apie vai
duoklius, esančius „Miško bro
lių" bunkeriuose. Daugelis sten
giasi šių bunkerių nelankyti. 

Klaudi jus Č e r n i a u s k a s 

įspūdžiai pirmą kartą aplankius 
Čikagos ir apylinkių skautų stovyklą 

Rako ąžuolyne 

.Sanrv vtėf Dešinėje vadovė fil O n u t ė U t z - G e c e v i č i e n e ir kun . A n t a n a s Gražu l i s , S J 
A. P a u ž u o l i o n u o t r 

Skautaujant Lietuvoje teko 
daug kar tų lankytis skau tų 
stovyklose. Kiekviena turėdavo 
ką nors naujo ir pamokančio. 
Man atvykus į Čikagą ir perė
mus tėvų jėzuitų vienuolyną, bu
vau pakviestas stovyklavimui 

Yra sakoma, kad ten yra 
gerai, kur mūsų nėra. Stovyklų 
paruošimas ir jų priežiūra prik
lauso tik nuo darbščių rankų: 
įdėto darbo iš tėvų, vadovų ir 
pačių skautų. Aš džiaugiuos, 
matydamas didžiulius pasta
tus, kurie buvo pastatyti, kad 
Jūsų skautai galėtų gražiai ir 

be rūpesčių stovyklauti. 
Aš taip pa t esu dėkingas 

tuntų skautiškai vadovybei, 
kad mane pakvietė paben
drauti su stovyklautojais. Man. 
kaip kunigui, rūpi ir dvasiniai 
skautų reikalai. Mes visi esame 
Dievo Tėvo vaikai ir turime 
atiduoti Jam reikiamą pagar
bą. Šalia religinių pokalbių, 
aukojimo šv. Mišių, esu pasi
ruošęs įvairiems dvasiniams 
pokalbiams Į mane galite 
kreiptis visada ir aš mielai įsi
jungsiu į stovyklos darbą 

Kun. Antanas 
„Partizanų" *Kiius prie p ionenjos 

A. P a u ž u o l i o nuo t r 
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PASAULINES MAISTO PREKYBOS 
ARŽYMAI: TIKROVĖ AR ŽAIDIM U V 

STASYS SURANTAS 

Tarptautinė maisto ir ūkio 
produktų prekyba dabar yra 
apskaičiuojama daugiau kaip 
530 milijardų dol. per metus, 
kas yra labai aukš ta suma. 
Kiekviena valstybė, kurių dabar 
yra per du šimtai, visaip sten
giasi kaip galima daugiau eks
portuoti ir mažiau įsivežti, ap
saugojant savo vidaus ūkį. Pre
kių įvežimo tarifai ne visada 
visiškai sustabdo importą ir dėl 
jo vyksta nuolatinės derybos bei 
ginčai. Kai kada importas yra 
stabdomas dėl politinių priežas
čių. Paskutinių kelių metų lai
kotarpiu maisto saugumas da
rosi pagrindiniu ginklu maisto 
prekyboje, kai kur naudojamas 
teisingai, bet dažnokai tik kaip 
užtvara importui. Štai keletas 
pavyzdžių iš tų nuolatinių var
žybų. 

Prie didžiulės viščiukų ap
dirbimo įmones Springdale, AR, 
ryte auštant atvyksta pilkas 
autobusėlis ir atveža rusų ins
pektorių. Uniformuoti ameri
kiečiai sargybiniai stovi lauke, o 
majoras generolas Vitalij Ro-
manskij apžiūri įmonę. Jis at
vyko patikrinti ar amerikiečiai 
tiksliai laikosi viščiukų eks
porto susitarimų. Po dviejų su 
puse valandų, be išraiškos vei
de, inspektorius išeina iš įmo
nės, atsidaro geležiniai vartai, ir 
jis išvažiuoja. Romanskij tarp 
kitko tikrino radioaktyvumą 
fabrike. Jis neinspektavo ato
minių ginklų, t ik viščiukų 
apdirbimą, daugiausia šlaune
lių (drumsticks). Rusų veteri
narai su kariškais laipsniais yra 
vieni iš priekabiausių, ir vienas 
iš jų buvo pramintas „Chicken 
Napoleon". 

Majoras generolas Vitalij 
Romanskij išvyko, bet niekas 
nežino, ar bus naujų reikala
vimų bei priekaištų. 1990 m. 
sugriuvus sovietų sistemai, 
sutriko visa jų maisto pra
monė, ir rusai turėjo atidaryti 
vartus importui. Dar ir dabar 
Rusija importuoja apie 20 proc. 

maisto produktų ir daug Ame
rikos viščiukų. Rusijos žmonės 
mėgsta Amerikos vištieną, ypač 
šlauneles ir kojeles degs and 
thighs), kurios dažniausiai yra 
importuojamos dideliais sušal
dytais gabalais, nes ten dar ir 
dabar ne visur yra užšaldymo 
įrengimų. Tie dideli gabalai daž
nai skaldomi lauko turguose, 
ir rusų buvo praminti „Bush 
kojomis" (Bush's legs), tuo laiku 
buvusio prezidento George W. 
Bush la ikotarpiu. Ir net t a s 
visas gabalų kapojimas buvo 
pavadintas „Bush kojų kapo
jimu" (Chipping Bush's legs). 

Apie 2001 metus rusai im
portuodavo maždaug 8 proc. 
visos Amerikoje pagamintos viš
tienos, ypač kojelių. Rusija dar 
ir dabar yra didžiausias pirkė
jas iš kai kurių Amerikos įmo
nių, kaip „Tyson Foods, Inc.". 
Kaip minėjau, jų inspektoriai 
yra juokingai priekabūs ir net 
neperka iš daugelio Amerikos 
įmonių, nors jų pačių gamyklos 
dar yra labai primityvios. Rusų 
valdininkai kai kada prisipažįs
ta, kad jų reikalavimai dažnai 
nepagerina produktų ir yra ke
liami dėl kitų priežasčių. „Vie
nintelis ginklas mūsų prekybai 
reguliuoti liko tik mūsų vete
rinarai", — taip išsireiškė pir
masis žemės ūkio prekybos mi
nis tras Sergej Dankvest 2002 
m. pramonės suvažiavime. Da
bar j is yra tik valstybės veteri
narų agentūros vadovas, nes, 
pasak valstybės atstovės spau
dai, „mes nenorime, kad jis tu
rėtų daugiau progų kalbėtis su 
spaudos žmonėmis". 

Nauji Rusijos turtuoliai , 
sukrovę didelius t u r t u s pre
kiaudami nafta, iš bankų valdy
mo ir kitaip, susidomėjo mais
to prekyba ir pradėjo reikalau
ti pristabdyti užsienio konku
renciją. Įvežimą bandė stabdyti 
tarifais, kvotomis ir kitais bū
dais, bet tas nelabai sekėsi, nes 
daug kas nepaisydavo aukštų 
kainų ir vis tiek pirkdavo. Pir
mas sus i rėmimas ..viščiukų 
kare" prasidėjo 1996 m. Tada 

PLANETA SU TRIMIS 
SAULĖMIS 

Lenkijos astrofiziko Macie-
jaus Konackio a t rad imas — 
planeta su trimis saulėmis — 
gali iš pagrindų pakeisti mo
derniąją astronomiją, mano 
mokslininkas. „Mano atradi
mas gali sugriauti teoriją, aiš
kinančią planetų kilmę", — 
PAP naujienų agentrai teigė 32 
metų mokslininkas. Mokslinin
kai šiuo metu mano, jog plane
tos ima formuotis tam tikru 
atstumu nuo vienos žvaigždės, 
kuri paskui įtraukia dangaus 
kūną arčiau į žvaigždės orbitą. 

Iki šiol astronomai yra 
atradę maždaug 150 planetų už 
Saulės sistemos ribų, tačiau nė 
viena iš jų anksčiau neturėjo 
sistemos su keliomis žvaigž
dėmis. Garsiausi astronomai 
M. Konackio atradimą vadina 
didele staigmena, kuri privers 
visą astronomijos mokslą pra
dėti ieškoti paaiškinimo. 

Unikali lenkų mokslininko 
atrasta planeta yra panaši į iš 
dujų sudarytą Jupiterį- Ji 
skrieja trijų žvaigždžių grupėje 
maždaug už 149 šviesmečių 
nuo Žemes. 

Dvi mažesnės žvaigždės 
didžiausiąją apskrieja per 26 
metus, o viena kitą — per 156 
dienas. M. Konackio planeta 
didžiausią žvaigždę apskrieja 
ypač greitai — per 3,3 dienas. 
Tai reiškia, kad mokslininko 
atrastoje planetoje metai trun
ka itin trumpai. Temperatūra 
planetos paviršiuje gali siekti 
1,000° pagal Celsijų. 

Mokslininkas mąsto, kad 
analogiškoje žvaigždžių kon

steliacijoje galėtų egzistuoti ir 
planeta, panaši į Žemę. .Jei 
tokiame žvaigždyne atsidūrė į 
Jupiterį panaši planeta, jame 
gali būti ir Žemės tipo planeta", 
— teigė jis, tačiau pripažino, 
kad šiuo metu nėra technologi
jos, kuri galėtų patvirtinti tokią 
hipotezę. -

M. Konackis savo atradimą 
detaliau aprašė mokslo žurnale 
„Nature". Lenkų as t ronomas 
dvejus metus Havajuose įdė
miai stebėjo žvaigždes pro di
džiausią pasaulio teleskopą 
„Keck 1". Tikimasi , kad M. 
Konackis savo darbą šiemet tęs 
Lenkijos mokslų akademijos 
observatorijoje Torūnės mieste. 
Vidurio Lenkijoje. Šiame mies
te gimė modernios astronomijos 
pradininkas Nicolas Coperni-
cus (1473—1543). (Elta) 

Rusijos valdžia beveik be įspėji
mo uždraudė Amerikos viščiukų 
importą, neva Amerikos pro
duktai buvo apnuodyti chemi
kalais ir bakterijomis. JAV 
pareigūnai juokėsi iš tų keistų 
kaltinimų, bet nenorėjo prarasti 
šios didelės rinkos. Po kelių 
dienų Washington sutiko pri
imti specialias taisykles ir stan
dartus , kas leidžia laikas nuo 
laiko rusų veterinarų vizitus. 
Tie inspektoriai dažnai pareiš
kia naujus reikalavimus ir kai 
kada tie ginčai pasiekia net 
prezidentą V. Putin. 

2002 metais, norėdami pa
rodyti savo galią, jie apie tris 
savaites sustabdė visą vištienos 
įvežimą ir tas labai sujaukė vie
t inę Amerikos rinką. Gal kas 
pamena, tada labai krito vištie
nos kainos ir apie 10 svarų 
paketai mūsų krautuvėse buvo 
parduodami nuo 14 iki 19 centų 
už svarą. Atrodo, t as tikriausia 
vyko dėl kitų priežasčių. Tuo 
laiku vyko labai įtemptos dery
bos su Rusija dėl didelio pigaus 
plieno eksporto į JAV, kuriam 
labai priešinosi Amerikos uni
jos. Rusijos turguose „Bush 
šlaunelės" yra ir dabar apie 20 
proc. pigesnės ir greit išparduo
damos. 

Norint sumažinti JAV eks
portą taip pat yra skleidžiami 
visokie gandai. Pavyzdžiui, kad 
vištiena prileista steroidų, kurie 
vyrams sukelia impotenciją ir 
t.t. „Mes niekada negirdėjome 
tokių pasakų anksčiau, bet 
dabar mūsų veterinarai ir pa
reigūnai apie tai kalba. — sako 
Konstantin Garlov, 59 metų 
pensininkas ekonomistas, kai 
j is turguj pirko importuotus viš
čiukus. — Aš galvoju, kad tai, 
turbūt, yra normali propaganda 
pasaulinėje prekyboje". 

Taip, pasaulinėje prekyboje 
visi stengiasi kiek galima dau-

Al? 
giau parduoti ir kiek galima 
mažiau pirkti. Kad ir nebran
giai parduota prekė kelia kraš
to gerovę: duoda darbo savo 
darbininkams ir jie, mokėdami 
mokesčius, padeda valstybei iš
laikyti tvarką, susisiekimą, 
mokslo bei ki tas institucijas. 
Yra visokiausių būdų importą 
stabdyti, kaip tarifai, pašalpos 
savo kraš to ūkininkams ar 
gamykloms ir panašiai. Dėl to 
yra visą laiką deramasi, vyksta 
ginčai, ir kai kurie jų netgi 
pasiekia pasaulines prekybos 
reguliavimo įstaigas. Tas yra 
labai ilgas procesas ir nedaug 
ką išsprendžia. 

Rusų veterinarai taip pat 
dažnai sutabdo viščiukų im
portą ir iš Brazilijos bei Europos 
valstybių. Ne šventieji yra ir 
kiti, tik rusų metodai kai kur 
yra juokingai savotiški. Euro
piečiai maisto ir viščiukų im
portą stabdo labai aukštais tari
fais ir remia savo produktus. 
Amerikiečiai taip pat stipriai 
remia savo ūkininkus. Kiti, 
pavyzdžiui Japonija, labai gina 
savo r inkas ir ūkį, ir j iems 
beveik neįmanoma parduoti 
ryžių ar didesnį kiekį vaisių. 
Brazilai skundžiasi, kad prieš 
pora metų, kada labai pabrango 
sojos pupelės,- kiniečiai neva 
rado, kad jų pupelės yra pilnos 
puvėsių ir atsisakė sudarytų 
kontraktų. Pietų Korėja kai ka
da uždaro savo rinką Amerikos 
vaisiams, sakydama, kad JAV 
produktai tur i pavojingų vabz
džių, bet amerikiečiai tvirtina, 
kad tai yra tik prasimanyta 
priežastis sustabdyti įvežimą ir 
padėti savo ūkininkams. Taigi, 
visą laiką pasaulinės prekybos 
srityje vyksta visokiausios var
žybos, kurios Eai kada turi ir 
politinį atspalvį. 

Duomenys paimti iš 
„Wall Street Jo-ji-nai" 
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RAGINA GUBERNATORIŲ 
MOKYTIS PRANCŪZŲ KALBOS 

Grupė Japonijos profesorių, 
pasipiktinę Tokijo gubernato
r iaus Shintaro I sh iha ra iš
puoliu prieš prancūzų kalbą, 
t iesmukam politikui įteikė 
prancūzų kalbos vadovėlių ir 
paragino jį per vasaros atosto
gas pasimokyti šios kalbos. 

Sh. Ishihara praėjusį spalį 
pareiškė, kad prancūzų kalba 
„negali būti laikoma tarptau
tine, nes ja neįmanoma skai
čiuoti". Tokia pastaba šį mėnesį 
paskatino 21 prancūzų kalbos 
mokytoją ir mokslininką iškelti 
gubernatoriui bylą ir parei
kalauti viešo atsiprašymo bei 
500,000 jenų kompensacijos 
kiekvienam ieškovui. 

„Norėtume, kad jūs šią 
vasarą išs tudi juotumėte tą 
faktą, kad prancūziškai galima 
skaičiuoti", — Tokijo laikraštis 
„Shimbun" citavo 13-os univer
siteto profesorių Sh. Ishihara 
parašytą laišką, kurį jie įteikė 
kar tu su prancūzų kalbos 
vadovėliais ir žodynu. 

„Kalbos skiriasi, tarp jų ir 
tuo, kaip jomis skaičiuojama. 

— priduriama laiške. — Norė
tume, kad jūs žinotumėte, jog 
skirtumų pripažinimas yra pir
masis žingsnis į tarptautinį 
supratimą". 

Tokijo vyriausybes atstovas 
spaudai patvirtino, kad minimą 
medžiagą profesoriai atnešė į 
sostinės municipalitetą, kur 
juos Sh. Ishihara vardu priėmė 
žmonių nusiskundimus ir pata
rimus nagrinėjančio skyriaus 
darbuotojai. 

Nacionalistinių pažiūrų Sh. 
Ishihara, pagarsėjęs kandžiais 
išsireiškimais daugeliu temų, 
anksčiau yra užrūstinęs Kiniją, 
Japonijoje gyvenančius kinus 
bei korėjiečius, pagyvenusias 
moteris ir homoseksualistus. 

Kai kurie skaičiai prancūzų 
kalboje yra sudėtingai sudary
ti. Pavyzdžiui, skaitvardis 80 
verčiasi „keturi po 20". Japonų 
kalba taip pat turi sudėtingą 
sistemą dideliems skaičiams 
išreikšti. Pavyzdžiui, norint 
pasakyti „1 milijonas", reikia 
tarti „100 dešimt tūkstančių". 

(BNS) 

DANUTE BINDOKIENE 

Gal šį kartą ištesės? 

Lietuvių liaudis sako, kad „nėra to blogo, 
kas į gera neišeitų". Tai, žinoma, optimis
tų nuomonė — pesimistai linkę manyti, 

kad „blogis tik blogį sėja". Visgi šį kartą galbūt 
pasitvirtins ir optimistiškesnis požiūris. Po 
liepos mėnesį įvykusių dviejų teroristinių 
išpuolių Didžiojoje Britanijoje „Irish Repub-
lican Army" (IRA) vadovybė pareiškė, kad už
baigia dešimtmečius vykusį ginkluotą pasi
priešinimą ir įvairius teroristinius veiksmus. • 

IRA pagaliau suprato, kad užpuldinėjimai 
tiek Šiaurinėje Airijoje, tiek ir Didž. Britanijoje 
visiškai nublanko prieš tarptautinį terorizmą, 
išsiplėtusi visoje planetoje. J,u šaudymai ar 
sprogdinimai dabar būtų vertinami ne kaip 
patriotiški veiksmai, bet eiliniai teroristiniai iš
puoliai. Pasaulis jų pastaruoju metu pakanka
mai mato — ir juos visuotinai smerkia — todėl 
laisvės kovotojai, ar jie būtų airiai, ar pales
tiniečiai, ar čečėnai, ar kurie kiti, jau turi savo 
tikslų siekti kitomis priemonėmis. Šiandien, be 
abejo, ir mūsų tautos didvyrius-partizanus už
sienis vadintų eiliniais teroristais... 

Apie IRA susirėmimus su britais ar iš
puolius prieš Didžiosios Britanijos valdžios 
įstaigas pastaruoju metu jau nedaug girdime. 
Tačiau ir praeityje kai kada tos kovos labiau 
pasireikšdavo, kai kada aprimdavo. Nors dau
gelis turbūt esame girdėję apie nesutarimus 
tarp protestantų ir katalikų Šiaurės Airijoje, 
tarp britų valdžios ir nepriklausomos Airijos 
vadovybės, retas beprisimena, kaip tie nesuta
rimai prasidėjo. O tai tikrai buvo „seni laikai". 

Vykstant pilietiniam karu, 1923 m. Airija 
buvo padalinta, sukuriant naują valstybę — 
Šiaurinę Airiją (sostinė Belfast;. kurios gyven
tojų daugumą sudarė protestantai, o likusioji 
Airijos dalis, kurioje gyveno daugiausia kata
likai, pasiskelbė nepriklausoma (sostinė Dub-
lin). Tačiau Š. Airijoje tarp protestantų ir kata
likų nuolat vyko nesutarimai ir net ginkluoti 
susirėmimai. Katalikai skundėsi diskriminaci
ja, todėl 1969 m. Anglija į šią sritį pasiuntė savo 
kariuomenę, kad ištirtų skundus ir, reikalui 

esant, tarpininkautų tarp katalikų bei protes
tantų. Kaip ir buvo galima tikėtis, kariuomenė 
savo paskirties neatliko, kadangi jos lojalumas 
linko protestantų pusėn. Smurto veiksmams vis 
aštrėjant, 1970 m. susikūrė „Irish Republican 
Army", kuri pradėjo puldinėti britų įstaigas, po
liciją, karines įrangas, tvirtindama, kad tai 
daro, gindama katalikus. To pasekmė: 1972 m. 
buvo panaikinta Š. Airijos respublika ir sritis 
prijungta prie Anglijos. 

IRA tikslas pasikeitė: buvo svarbu ne tik 
„atsilyginti" protestantams už skriaudas kata
likams, bet taip pat išvyti iš teritorijos britus ir 
suvienyti visą Airiją. Smurto veiksmai persikė
lė ir į Londoną, ir į kitas Didžiosios Britanijos 
vietoves. Bombų sprogimai, susišaudymai, pa
grobimai, areštai ir ilgos kalėjimo bausmės bu
vo nuolatiniai įvykiai, nors britai stengėsi per 
daug to neskelbti. Tiesa, IRA smurto veiksmai 
nepasiekė tokio įkarščio, kaip, pavyzdžiui, pa
lestiniečių ir žydų konfliktai, bet visgi parei
kalavo netoli 2,000 gyvybių. Keletą kartų buvo 
pasiektos laikinos paliaubos, IRA prižadėjo nu
siginkluoti, bet po kiek laiko viskas vėl prasidė
davo iš naujo. 

Ilgainiui iš IRA išsivystė politine partija 
Sinn Fein, kuri įgauna vis daugiau jėgos ir kaip 
tik siekia protestantų-katal ikų nesutarimus 
spręsti taikiu būdu. Pagrindinė sąlyga ilga
laikei taikai yra reikalavimas, kad IRA nedel
siant padėtų ginklus ir būtų panaikinta. 2004 
m. Didžioji Britanija ir Airijos Respublika vėl 
atnaujino pasitarimus, kaip katalikai ir protes
tantai galėtų bendrai dirbti krašto valdyme, bet 
IRA nesutiko su kai kuriais pasiūlymų punk
tais ir derybos iširo. J ginčus pagaliau įsikišo ir 
Vašingtonas. Dėl šių trijų valstybių spaudimo 
(galbūt ir aukščiau minėtų priežasčių) IRA pra
ėjusios savaitės ketvirtadienį ir padarė pareiš
kimą, prižadėdama sustabdyti visus smurto 
veiksmus ir nusiginkluoti. Reikia manyti, kad šį 
kartą taip ir bus įvykdyta. Nors tai palyginti nedi
delis laimėjimas, bet visgi bent vienoje mūsų pla
netos dalelėje žmonių gyvenimas bus saugesnis. 
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taMĮos bangomis tiek lietuvius, tiek 
Valdo KopOsto (Elta) nuotr. 

Globos karininkas užsiutęs ant vokiečių. Vakar, 
prieš perduodant norvegų įsakymą dėl darbo, 
mjr. Dunker (bataliono darbo jėgų skirstytojas) 
pasiuntė pasiuntinį, kad pakviestų globos ka
rininką pas save. Šis su pasiuntiniu iš viso ne
kalbėjo. Tada buvo pasiųstas vienas puskari
ninkių, kad jį pakviestų — jam buvo pasakyta, 
kad, kai turėsiąs laiko, nueisiąs. Atlėkęs pats ma
joras, paaiškinęs apie įsakymą. Globos kari
ninkas pasakęs: „Pasikalbėsiu dar su bataliono 
vadu". „Tai ką — atsisakote vykdyti įsakymą?" 
„Pasiklausiu apie šitą dalyką norvegų:.." — ra
miai atšovęs globos karininkas. 

Šįryt, mus skirstant į darbą(abiejų batalionų 
lietuviai paskirti prie kelio statybos kalnuose), 
atlėkęs pas globos karininką I kuopos viršila 
Meister, prišokęs prie karininko atidavė jam pa
garbą ir laukia, kada jis bus išklausytas. Bet glo
bos karininkas, jam atsakęs, lyg nieko nematy
damas, varo savo darbą — kažką rašo, pasidėjęs 
popierių ant planšetės. Šis pastovėjęs pora mi
nučių, priėjo prie ten pat stovėjusio pusk. Stroc-
kio ir jam perdavė įsakymą dėl 4 lietuvių pasky
rimo į sargybas. 

Esu paskirtas 5 vyrų vyresniuoju darbe. 
Darbo ilgis — 6 valandos. Dirbantiesiems būsiąs 
duodamas papildomas maistas. Iš darbo grįžome 
su daina. 

Esant dabartinei padėčiai pasaulyje ir 
negalint jos paprastomis priemonėmis išsiaiškin
ti, I kuopos Henrikas Stasevičius griebėsi velnių 
pagalbos — spiritualizmo. Ir praeitą naktį štai 
ką tie velniai jam pasakė: po 7 dienų nustosime 
dirbę dabartinį darbą; po 24 dienų bus didele 
kelionė į pietus; po 2 mėnesių pasieksime Vo
kietiją; prieš Kalėdas grįšime į Lietuvą, bet Vil
nius liksiąs lenkams... 

Henriko gabumams susikalbėti su „velniais" 
daug kas tiki. nes, pvz., karo pabaigą jis buvo 
išpranašavęs 3 mėnesius prieš kapituliaciją — 
beveik valanda į valandą. 

Liepos 15 d. 
Šimkui dar paagitavus, šiandien pavakare iš 

mūsų bataliono slapčia pas rusus išėjo 35 vyrai 
(daugiausia sugaudytieji, vyresnio amžiaus vyrai). 

Liepos 16 d.. 
Iš išėjusių pas rusus šiandien buvo atėję į 

stovyklą Mikulskis, Stasiukėnas ir Šlimas — visi 

apsirengę anglų ar prancūzų uniformomis. Taip 
esą aprengti ir visi kiti išvykusieji. Dar^ele tas 
vyrų išėjo drauge su jais. Taip pat ir iš mano vyrų 
— Morozovas ir Zurba. III kuopoj iš 48 vyrų teliko 
14. Iš viso iš mūsų bataliono 115 lietuvių 
nubyrėjo 40 žmonių (dalis į Švediją, vienas pas 
lenkus, kiti pas rusus). 

Liepos 17 d. 
Šioje apylinkėje dar niekad nebuvau išėjęs 

pasivaikščioti į kalnus. Užtai šiandien, drauge su 
Eiduku ir Tutliu, užuot pasukę į darbovietę, 
pasukome tiesiog į kalnus. Viršutinius drabužius 
paslėpėme krūmuose netoli darbovietės ir toliau 
einame tik maudymosi kostiumuose. 

Kelias, pramintas gyvulių, kyla vis aukštyn, 
išsiraito tarp uolų, vietomis jis taisytas žmogaus 
rankų. Pakeliui sutinkame avių, arklių ir karvių 
bandas. Po gyvulių kaklais pakabinti variniai 
skambučiai ir, kadangi bandos skaičius dažnai 
siekia 20-30 galvų, susidaro ištisas koncertas, 
kuris šiose puslaukinėse vietose kelia kažkokį, 
pasakyčiau, malonų jausmą. 

Mūsų tikslas — kalnų slėny esąs ežeriukas — 
yra už 4—5 km. Diena pasiutusiai tvanki, sparvų 
ir gylių spiečiai neduoda nei atsikvėpti — turi 
visą laiką nuo jų gintis. Petrui ir Ignui įkąstos 
vietos pradėjo tinti. 

Pakeliui prieiname pašliūžininkų būklą <sky-
hyta). Pažvelgiame pro langą į vidų — sienos 
papuoštos žvėrių kailiais ir elnių ragais, kampe 
stovi krosnis, pasieniais kelios švariai užklotos 
lovos. Čia žiemos metu ilsisi iš toliau keliaują ar
ba audros užklupti pašliūžininkai, ir tokių buklų 
kalnuose yra daug. Galop prieiname slėnį ir jame 
esantį nedidelį, kelių ha ežerėlį Nusimaudome 
Surūkome po cigaretę. Aplink gražūs kalnų vaiz
dai. Ežero vandens paviršiuje retkarčiais pliaukš
teli žuvis... Pakrantėse matytis keletas trobelių 
— tai pašliūžininkų, ar čia atvykstančių vasaros 
metu žvejų sustojimo vietos, nes ežerėlyje, atrodo, 
gausu žuvies. Mano draugai nutarė čia pasilikti 
ilgesniam laikui, bet mane graužia sąžine, pali
kus savo vyrus dirbančius, o pačiam simuliuojant. 
Paklausau sąžinės balso... Draugai liekasi. 

Grįžę iš darbo sužinom, kad priešpiet į 
stovyklą buvo atvykęs rusų majoras (sovietų pa
siųstas tvarkyti išvežamų rusų), kuris pareikala
vo mūsų sąrašų su tiksliais gyvenamųjų vietų 
adresais Lietuvoje ir kt. Bus daug iau . 
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RYŠYS SU JĖZUITAIS 
Lankydamasis Lietuvoje, 

nepraleidžiu progos apsilankyti 
jėzuitų Šv. Pranciškaus Ksa
vero bažnyčioje Kauno rotušės 
aikštėje. Ten traukia nuo vai
kystės laikų, kai vasaros atosto
gas praleisdavau Žemaitijos 
rytų pašonėje esančiame Pa
gryžuvyje, netoli Tytuvėnų pu
šynų ir ežerų, pas dėdę ir dė
dienę, kurių mažas, bet gamtos 
atžvilgiu didžiai vaizdingas 
ūkelis, su piliakalniu susisiekė 
su jėzuitų noviciatu (lietuviškai 
- naujokynu). J a m e buvo ruo
šiami kandidatai į vienuolius, iš 
kurių kai kurie, paprastai at
likę tolimesnes studijas užsie
nyje, tapdavo kunigais. Nusi
leidus šlaitu ir tik perbridus 
siaurą bei čiurlienantį Gry-
žuvos upelį, atsirasdavau parke 
esančioje klauzūroje (moterims 
bei mergaitėms uždraustoje 
vietoje), medituojančių vie
nuolių ir kunigų tarpe. Šv. 
Mišias tekdavo lankyti vien
uolyno koplyčioje, įrengtoje 
buvusiuose Riomerių dvaro rū
muose, kurie su aplinkui esan
čiais 80 ha žemės plotais po 
prel. Mykolo Krupavičiaus že
mės reformos 1927 metais ati
teko jėzuitams. 

Po atostogų ryšys su jė 
zuitais tęsėsi Kaune. Tekdavo 
lankyti jų bažnyčią, o bombar
davimo pavojaus metu rast i 
prieglobstį po bažnyčia esan
čiuose giliuose rūsiuose. Taip 
pat, išlaikęs egzaminus, ruo
šiausi lankyti jėzuitų gimnazi
ją, bet, deja, Antrojo pasaulinio 
karo įvykiai tuos planus su
žlugdė. Tačiau ne visam, nes, 
nepraėjus dešimtmečiui, j au 
Amerikoje, vėl be jėzuitų neap
siėjau: lankiau Loyola univer
sitetą, baigiau to universiteto 
Odontologijos fakultetą. 

Todėl dabar, turint visą tai 
omeny, nuolat vilioja mane į šią 
šventovę, kaip ir prieš keletą 
savaičių, sekmadienio šv. Mišių 
proga. Šv. Mišias aukojo trys 
brandaus amžiaus kunigai. 

Vienas aukojo mišias, antras 
padėjo dalinti komuniją, o tre
čias klausė išpažinčių. Jaunuo
lių būrelis giedojo, pritariant 
gitaromis. Skambėjo įspūdin
gai, kaip tikėtasi, nes Lietuvos 
jėzuitų provincija yra juk įstei
gusi Kauno religinės muzikos 
centrą, kurio tikslas yra reli
ginės muzikos vystymas ir pro
pagavimas Lietuvoje. Šv. Mišių 
dalyviai, spausdami rankas 
nuoširdžiai ir entuziast iškai 
linkėjo vieni kitiems Kristaus 
ramybės. O komunijos metu, 
pagerbdamas tradiciją ir ne
norėdamas išsiskirt i iš vie
tinių, priėmiau ir aš komuniją į 
burną, nors ir bijodamas, kad 
neiškristų ant žemės, kaip nese
niai teko regėti kitose Mišiose. 
Iškrist neiškrito, bet pasijutau 
labai nejaukiai, kai pajutau ne 
vien tik ostiją, bet ir kunigo 
pirštą. Bandžiau kaltinti save, 
nes, ko gero, nebemoku priimti į 
burną. 

Šv. Mišioms pasibaigus, 
prie durų pasigedau bent vieno 
namų šeimininko (kunigo), kaip 
būna pas amerikiečius, kuris 
išlydėtų Mišiose dalyvavusius, 
ir su kuo būčiau galėjęs bent 
trumpai pasidalinti įspūdžiais. 
Kad ir kaip būtų, vos išėjus 
lauk, prie durų užkalbinau 
vieną vidutinio amžiaus porą. 
Pasakiau, kad daug kur komu
niją yra priimama į ranką, ir 
paklausiau jų nuomonės apie 
užkrečiamų ligų pavojų, ypač jei 
ne vien mano lūpa ir liežuvis 
buvo pal iestas . Iš atsakymo 
supratau, kad jie čia nemato 
jokios problemos, nes, anot jų, 
priimti komuniją į burną yra 
nuo seniausių laikų nusi
stovėjusi tradicija ir, pareiškęs, 
kad esąs kardiologas, teigė, kad 
nėra įrodymų, jog kas nors būtų 
užkrėstas. 

I tai, jausdamas gilų kon
fliktą tarp gerbiamos bei pa
klusniai palaikomos senos tra
dicijos ir jėzuitų Loyola univer
sitete išmoktų modernios bakte-

MŪSŲ 
VIRTUVĖ 

Paruošia Julija K. 

DAR VIS VERDAME 
IR KEPAME LAUKE... 

riologijos dėsnių, su tokiu jų 
samprotavimu sutikti negalė
jau. Prieš baigiant mūsų po
kalbį, t a r tum sustiprinanti sa
vo poziciją, dar pridūriau, kad 
jis, kardiologas, gydo kūno 
dalis, esančias žymiai toliau 
nuo burnos, o aš, būdamas gyd. 
dontologas (Amerikoje dantis
tas), gydantis tiesiog pačioje 
burnoje. 

L e o n i d a s R a g a s . DDS 
Itasca, IL 

AR PAJĖGSIME? 
Kaip aš suprantu, jau artė

jame prie jaunimo sporto salės 
statymo pradžios, nors dar yra 
daug neaiškumų. Nors finan
siniai sunkumai yra, tačiau aš 
manau, juos nugalėsime. 

Mes vis kalbame apie 
sporto salę. Aišku, mums ji yra 
svarbi. Tačiau man atrodo, 
svarbiausia salė yra reikalinga 
visuomenės suėjimams ir kul
tūr iniams renginiams (vaidini
mams , t au t in iams šokiams, 
chorams, solistams, minėji
mams ir t.t.) 

Turime vieną panašią salę, 
Jaunimo centre Čikagoje. Bet ji 
yra mieste , o vakarinėje 
priemiesčių dalyje nieko pa
našaus neturime, nors čia yra 
apsigyvenę daug lietuvių. Todėl 
čia yra reikalinga tokia salė. 
Aišku, ją pastatyti yra neleng
va, bet, sujungus su sporto sale, 
palengvėja. Taigi turime remti 
šį projektą! Reikalinga sporto 
salę pastatyti tokią, kuri atitin
ka sporto lygų reikalavimus. 
Taip pat ir kultūrinę salę su 
reikiamo dydžio scena, su ati
t inkamu apšvietimu, geru gar
so perdavimu. Visuomenė rems 
statybą, įvertins teigiamai šį 
žygį - tik reikia susisiekti su 
kultūros atstovais. Tada verta 
pagalvoti ir apie skolos užsi
t raukimą, nes čia pasidarys 
t ikras lietuvių centras. 

Todėl reikia sueiti visiems, 
kur iems rūpi lietuvybė, išsi
aiškinti skirtumus, surasti ben
drą idėją ir dirbti dėl sėkmingo 
PLC augimo ir gerėjimo. 

J u s t i n a s Ki rve la i t i s 
Homer Glen, IL 

Juros šventėje — koncertu" 
Jurgos debiutas 

PRANCŪZAI ŽAVISI SAVO IŠVAIZDA 

Dar šį kartą kviečiu pamė
ginti „kitokių", lauke pagamin
tų patiekalų. Netrukus praeis 
vasara ir turėsime vėl grįžti 
prie viryklės savo virtuvėje. 
Specialiai parinkau patiekalus. 
kurie ne taip dažnai gaminami, 
ne taip plačiai žinomi (dešreles 
ar maltinius, ar viščiuką kepti 
ant karštų anglių — jokia nau
jiena, tad reikia kažko kito). 
Nebūtinai tai pagrindinis patie
kalas — kartais antrieji ar tre
tieji patiekalai kaip tik palieka 
pietautojams didžiausią įspūdį. 
Taigi, pamėginkite! 

Marinuoti svogūnai 
typač t inka prie mėsos 
maltinių, keptų lauke) 
1 ir 1/2 puod. cukraus 
l/4puod. vandens 
3/4 puod. balto acto 
1/4 šaukštelio druskos 
4 puod. skersai supjaustytų 

ir žiedeliais išdalintų saldžiųjų 
Bermuda (ar kurių kitų) svo
gūnų 

1/2 šaukštelio garstyčių 
seklų (mustard seed) 

1/2 Šaukštelio salierų sėklų 
'celery seed) 

Puode sumaišyti cukrų, 
vandenį, actą i'-finisk.j l.'žvirti, 
retkarčiais pamai^ant Skystį 
atvėsinti. Galima į šį skystį įla 

sinti kelis lašus žalios arba gel
tonos spalvos dažų (food color), 
kad marinatas būtų patraukles
nis. 

4 puod. talpos stiklainyje 
sumaišyti svogūnus su salierų 
ir garstyčių sėklomis, užpilti 
marinatu. uždengti ir palaikyti 
per naktį (jeigu per mažai svo
gūnų, galima įdėti daugiau, kad 
stiklainis būtų pilnas). Prieš pa
tiekiant, svogūnus gerai atšal
dyti. Beje, šaldytuve šie svogū
nai gali stovėti net tris savaites. 

Cuk in i jų sa lo tos 
1/2 puod. alyvų aliejaus 
3 šaukštai balto (vyno) acto 
1 smulkiai sukapota čes

nako skiltelė 
1/2 šaukštelio druskos 
3 vid. dydžio cukinijos, plo

nai (skersai) supjaustytos 
1/4 šaukštelio maltų pipirų 
1/4 puod. smulkiai supjaus

tytų svogūnų laiškų 
Užpilui: supilti actą, aliejų, 

druską, pipirus ir česnaką į 
stiklam), uždaryti ir gerai su
plakti, kad viskas susimaišytų. 
Po to užpilą supilti an t pa
ruoštų cukinijų ir svogūnų laiš
kų, sumaišyti, uždengti ir pa
laikyti šaldytuve per naktį. Pa-
tiekti ant salotų lapų su baltos 
duonos džiūvėsėlių kubeliais. 

Klaipėdoje Jūros dienos koncerte įvyko dainininkes Jurgos 

Sa ldž ios k o p ū s t ų 
sa lo tos 

1 didelė žaliojo kopūsto gūžė 
2 vid. dydžio morkos 
1 vid. dydžio žaliasis pipiras 
3 šaukštai cukraus 
1 šaukštai acto 
1 ir 1/2 puod. sumažinto rie

bumo ..Miracle Whip" 
Kopūstą supjaustyti smul

kiai, sutarkuoti morkas buro
kine tarka, sukapoti žaliąjį pi
pirą. 

Kitame dubenėlyje sumai
šyti ,,Miracle Whip", cukrų, 
actą, užpilti ant daržovių, iš
maišyti ir uždengus palaikyti 
šaldytuve kelias valandas. 

Galima į partuoštas salotas 
įpilti apie 1/2 šaukštelio ašriųjų 
raudonųjų pipirų miltelių arba 
sukapotų aštriųjų šviežių pipirų 
fhot red pepper) ir šaukštelį su
kapotų svogūnėlių laiškų 
(chives) 

Šviežių m ė l y n i ų 
sa lo tos 

1 dėžutę (6 uncijų dydžio) 
aviečių skonio želatinos (rasp-
berry flavored gelatin) 

2 puod. verdančio vandens 
1 ir 1/2 puod. šalto vandens 
1 skardinukę (8 uncijų dy

džio) sutrintų ananasų (crushed 
pineapple) 

2 puod. šviežių mėlynių 
1 dėžutę tepamo sūrio (8 un

cijų dydžio cream cheese) 
1 aštuonių uncijų dydžio 

indelį rūgščios grietinės arba be 
jokių priemaišų jogurto 

1 šaukšteli vanilės 
1/2 puod. stambiai sukapotų 

riešutų (vvalnuts arba pecans) 
Dubenyje sumaišyti želati

ną su verdančiu vandeniu, kol 

aeDiuias 

Dainininkės Jurgos koncer
tinis debiutas su nauja progra
ma įvyko Klaipėdoje Jūros 
šventės baigiamajame koncerte, 
kuriame apsilankė per dešimt 
tūkstančių žiūrovų. Jurga su 
grupe savo pasirodymu pradėjo 
finalinį šventes koncertą, ku
riame taip pat dalyvavo „Stu
dija" ir Andrius Mamontovas. Šį 
remginį transliavo Lietuvos 
televizija. 

„Nėra kitos vietos, kur būtų 
smagiau pristatyti savo dainas, 
nei Jūros šventė. Labai geras 
jausmas groti šiame renginyje, 
todėl nuostabu, kad mano nau
jos programos debiutas įvyko 
būtent čia", sakė Jurga, koncer
to metu atlikusi savo kūrybos 
lietuviškas ir angliškas dainas. 

Po šio renginio Jurga jau 
ruošiasi kitiems artėjantiems 
koncertams, kuriuose atliks 
pusantros valandos trukmės 
programą. Liepos 30 dieną 
Jurga koncertuos Vilniuje „Fo
ram Palace" rūmuose, o rug
pjūčio 6 dieną — Druskinin
kuose „Kolonadoje". 

Debiutinį Jurgos albumą 
„Aukso pieva", kurios dainos 
sudaro didžiąją šių koncertų 
programos dalį, rugsėjo 16 die
ną išleis M.P.3. Šią kompaktinę 
plokštelę leidžia Andrius Ma
montovas, įrašinėjo geriausiu 
„Bravo 2004" muzikos prodiu
seriu pripažintas Artūras Pu-
gačiauskas. 

mmmmmmmBgaagpĮpampmmitąiĘmią 

visi kristaliukai ištirps. Supilti 
šaltą vandenį. Supilti nenu
varvintus ananasus ir mėlynes. 
Visą mišinį supilti į 13x9x2 dy
džio indą ir padėti į šaldytuvą. 
kad sustingtų. 

Atskirame dubenyje sumai
šyti tepamą sūrį, grietinę, cuk
rų ir vanilę, užtepti ant sustin
gusių salotų ir apibarstyti kapo
tais riešutais. Tikrai skanu! 

Kumpio i r k u k u r ū z u 
vėr inė l ia i 

2 šviežių kukurūzų bur
buolės 

1 skardinukė (5 ir 1/2 uncijų 
dydžio) abrikosų sulčių 

2 šaukštai medaus 
1 šaukštas citrinų sulčių 
2 šaukšteliai paruoštų gars

tyčių (prepared mustard) 
1 ir 1/2 sv. virto kumpio, 

supjaustyto apie 1 ir 12 dydžio 
gabaliukais 

2 vid. dydžio žalieji pipirai, 
supjkaustyti nedideliais ketvir-
tainiukais 

Kukurzų burbuoles su
pjaustyti skersai maždaug 1 ir 
1/23 colio storio ritinėliais. 
Perpilti verdančiu vandeniu ir 
palaikyti vandenyje apie 9 min. 

Nedideliame puode sumai
šyti abrikosų sultis, citrinų sul
tis, medų ir garstyčias. Užvirti, 
sumažinti liepsną ir pamažu 
pavirti 10-15 min., kol truputi 
sutirštės. 

Ant 6 ilgų metalinių virbų 
paeiliui verti kumpio, kukurūzų 
ir pipirų gabaliukus. Kepti ant 
vidutinio karštumo anglių 8-12 
min., arba kol daržoves bus 
minkštos Dažnai apvartyti ir 
palaistyti padažu 

Muzikos gerbėjams šį al
bumą pristato vienu didžiau
siu šios vasaros pasisekimų 
tapusi Jurgos daina „Nebijok", 
j au užkariavusi įtakingiausias 
Lietuvos radijo stočių laidas. 
„Nebijok" kaip aukščiausia 
naujiena pakilo į antrą „Ra
diocentro" Lietuvos top 20 
vietą, kiek anksčiau šis kūrinys 
taip pat pasiekė nr. 2 poziciją 
M—1 top 40 rinkimuose. Tuo 
tarpu radijo stoties „Mažeikių 
aidas" laidose jau dvi savaites 
iš eilės ši karaliauja pirmoje 
vietoje. 

Šiais metais Lietuvos radijo 
stotyse skambėjo ir daugiau 
Jurgos atliekamų dainų iš 
rudenį pasirodysiančio albumo 
— titulinis kūrinys „Aukso, 
pieva" ir kar tu su Eur ika 
Masyte įrašytas duetas „Lais
vė", kurį Jurga šiais metais 
atliko „Bravo 2005" apdovano
jimų metu. 

Dainininkė Jurga Šeduiky-
tė daugeliui yra gerai pažįsta
ma iš ankstesnių muzikinių 
projektų — konkurso „Fizz 
Super Star", roko miuziklų 
„Tadas Blinda" bei „Ugnies 
medžioklė su varovais". Antrus 
metus Jurga yra vienos popu
liariausių muzikinių laidų 
„Lietuvos dainų dešimtukas", 
transliuojamos per nacionalinę 
televiziją, vedėja. 

L a u r a J a n k a u s k a i t ė 

I ta l i škos dešros 
vėr inėl ia i 

1/4 puod. kapotų svogūnų 
2 šaukštai sviesto 
1/2 puod. obuolių sulčių 
1/4 puod. raudono vyno acto 
2 šaukštai medaus 
1 šaukštas „steak sauce" 
1/2 šaukštelio druskos 
1/8 šaukštelio maltų pipirų 
1 sv. šviežios igališkos 

dešros (ItaJian sausage) 
8 maži svogūnėliai (boiling 

onions) — galima vartoti ir di
desnius svogūnus, perpjautus 
išilgai į 4 dalis 

8 vid. dydžio baltų šviežių 
grybų kepurėlės 

4 maži ,,cherry" pomido-
riukai 

Užpilui: keptuvėje svieste 
pakepinti svogūnus, kol su
minkštės, bet neparuduos. Įmai
šyti obuolių sultis, actą, medų, 
„steak sauce". druską ir pipirus. 
Užvirti, sumažinti liepsną ir 
pavirti neuždengus apie 20 min. 

Tuo tarpu puode užvirt i 
kelis puodukus vandens, sudėti 
dešrą, sumažinti liepsną ir 
pavirti 10-15 min., kol dešros vi
dus nebus rausvas. Nuvarvinti. 
Truputį atvėsinti ir dešrą sup
jaustyti 2 colių storio ritinėliais. 

Mažuosius svogūnus pavirti 
3-5 min., kol suminkštės. Ant 4 
virbų užmauti paeiliui dešrą, 
svogūnus ir grybų kepurėles. 
Kepti ant vid. karštumo anglių 
10-12 min., apvartant ir aplais-
tant paruoštu padažu. Nuimti 
nuo anglių ir ant kiekvieno 
virbo galo užmauti po 1 pomido-
riuką. Vel uždėti ant anglių, kol 
įkais. Jeigu liktų padažo, gali
ma n užvirti >r patir-kt- .-;!";: s;; 
vėrinėliais. 

Dauguma prancūzų žavisi 
savo išvaizda, rodo šią savaitę 
paskelbt i sociologinių tyr imų 
grupės BVA apklausos rezul
t a t a i . Aštuoni iš deš imt ies 
prancūzų bent kartą per dieną 
pažvelgia į veidrodį pasi t ikrinti , 
kaip atrodo, ir j iems pa t inka 
tai , ką j a m e pamato, rodo ap
klausa. 

Vyrai labiau už moteris y ra 
p a t e n k i n t i savo išvaizda. 88 
proc. vyrų ir 73 proc. moterų 
teigė, kad jiems pa t inka ta i , 
kaip jie atrodo. 

Dauguma prancūzių džiau
giasi savo išvaizda, bet tik 1 
proc. jų save laiko gražiomis ir 
tik 11 proc. - moteriškomis, 
parodė balandį atl iktas tyri
mas, kurio metu buvo apklausti 
954 žmonės. 

Nors dauguma prancūzų 
yra patenkinti tuo, kaip atrodo, 
42 proc. atsakiusiųjų teigė norį 
a ts ikra tyt i šiek tiek svorio. 
Vienas iš dešimties prancūzų 
sakė kasdien tikrinantis savo 
svorį. 

(VK) 

APTIKO ROMOS IMPERATORIAUS 
KONSTANTINO STATULOS GALVA 

I talų archeologai triumfuo
ja : pač iame Amžinojo miesto 
centre j ie aptiko didžiulę mar
mur inę Romos impera to r iaus 
Konstant ino Didžiojo (285-337 
m.e.m.) antikinės s tatulos gal
vą. Tai paskelbė Romos miesto 
munic ipa l i t e tas . I š r a i šk inga 
b a l t a daug iau ka ip 60 cen
t imetrų aukščio pirmojo imper
a tor iaus krikščionio galva gerai 
išs i la ikiusi , garsusis Kara ros 
m a r m u r a s ištvėrė laiko išmė
ginimą. 

įdomu tai, kad it in re tas 
r ad inys ap t ik tas t a r p dviejų 
Romos forumų - Tra jano ir 
Augus to , senovinio užakus io 
kanal izacinio p ra t ako , kur į 

romėnai vadino kloaka, dugne. 
Šioje archeologinėje zonoje 
mokslininkai dirba jau daugiau 
kaip du amžius (nuo 1756 m.), 
ir skeptikai teigė, kad ten nieko 
naujo neįmanoma rasti. O štai 
ir įmanoma - specialistai jau 
vadina šį radinį didžiausiu 
trečiojo tūkstantmečio arche
ologiniu atradimu. 

Romos meras Walter Val-
troni ir Italijos sostinės merijos 
kul tūros asesorius Gianni 
Brognia, vienas iš kasinėjimų 
vadovų, kapitolijaus kalvoje 
iškilmingai pristatys imperato
riaus Konstantino galvą „urbi et 
orbi" - miestui ir pasauliui. 

ITAR-TASS-ELTA 

POLICIJA SUEME JAUNUOLĮ, PRANEŠUSI 
APIE MARIHUANOS VAGYSTĘ 

Policininkai su la ikė j au
nuolį iš Texas, kur is policijai 
pasiskundė, kad iš jo pavogta 
mar ihuanos . 

17-metis S tephen Knight 
teigė, kad trys vyrai įsilaužė į jo 
butą, surišo jį kalėdinėmis gir
liandomis ir pavogė šiek tiek ma
r ihuanos bei televizorių su plaz
miniu ekranu, pranešė policija. 

Pareigūnai ieško įtariamųjų 
ir suėmė S. Knight, nes rado 

kelis augalus, iš kurių gaunama 
narkotinė medžiaga, augančius 
po kaitrine lempa jo bute, taip 
pat keturis gramus paruoštos 
marihuanos ir ekstazi tabletę, 
sakė pareigūnas Chad Ripley. 

Vaikinas pasakojo, kad vy
rai į jo namus įsiveržė, klausda
mi: „Kur marihuana?" informa
vo San Antonio policija. 

Reu te r s -ELTA 

SKELBIMAI 

PASLAUGOS STASYS CONSTRVCTION 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO. 
NAMU- SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DKAl DIMAS 

Acentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Off. Mgr, Aukse S- Kane. 
Vilma Jaruliene. 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

KRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St, 

Kverareen Park. IL 60805 
Tel. 708-424-8654.773-581-8654 

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai: 
keramikos plytelės; „sidings", 

„soffits". „decks", ,.gutters".plokšti 
ir „shingle" stoeai: cementas. 

dažvmas. Turiu darbo draudimą. 
S.'Benetis, tel. 630-241-1912 

IŠNUOMOJA 

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

2 mieg. — S770-S810. 
Te!. 630-910-0644. Janą. 

NEKILNOJAMASIS T U R T A S 

GREIT PARDUODA 
First L a n d m a r k ReaSty mm 

Bus. 773-590-0205 
Res. 708-425-7160 

RIMAS 
STANKUS 

• Čikagoje ar pr iemiesčiuose 
> Greitas ir sažm»igas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas ve l tu i 
• Tarp in inkau jame gaunan t paskola 
• Pensininkams nuola ida 

Į V A I R U S 

* Moteris ieško darbo ar gali pa
keisti bet kurią savaitės dieną arba 
išleisti atostogų Vairuoja, legalūs 
dokumentai. Siūlyti ir kitus variantus 
Tel. 773-863-8473. 

Skelbimif 
skyriaus 

tel. 1-773-Sa$-9500 
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EITKOPA 

PARYŽIUS 
Iranas gali išprovokuoti 

rimtą tarptautinę krizę, jeigu 
neatšauks savo sprendimo at
naujinti urano konversiją, pa
reiškė Prancūzijos užsienio rei
kalų ministras Philippe Douste-
Blazy. „Manau, kad šitas Irano 
reikalas yra labai rimtas ir kad 
tai gali būti didelės krizės pra
džia", po vyriausybės posėdžio 
sakė Ph. Douste-Blazy. Pirma
dieni Iranas pareiškė, kad ura
no konversiją netoli Isfahan 
esančioje gamykloje atnaujins 
per dvi dienas. 

HELSINKI 
Pilietybės neturinčių rusa

kalbių padėtis Latvijoje ir Esti
joje nebus Suomijos prioritetas 
jai vadovaujant Europos Sąjun
gai (ES), pareiškė prezidentė 
Tarja Halonen, kurios žodžius 
cituoja suomių naujienų agen
tūra STT. Antradieni per spau
dos konferenciją Helsinkyje, ku
ri buvo surengta po derybų su 
Rusijos prezidentu Vladimir Pu-
tin, T. Halonen pabrėžė, kad Es
tijos ir Latvijos įstatymai atitin
ka tarptautinius reikalavimus 
šiuo klausimu. T. Halonen nuo
mone, Rusijos sutartis su Lat
vija ir Estija dėl valstybinių sie
nų reikėtų patvirtinti. Tuo tar
pu V. Putin piktinosi tuo, kad 
minėtose Baltijos valstybėse iš
liko tokia kategorija kaip „nepi-
lietis". 

BUKAREŠTAS 
Dėl praėjusią savaitę Ru

munijoje įsivyravusių karščių 
mirė 56 žmonės, pranešė Svei
katos apsaligos ministerija. Dėl 
36 laipsnių pagal Celsijų karš
čio ligoninėse atsidūrė maždaug 
tūkstantis žmonių. „Tie, kurie 
mirė, sirgo chroniškomis šir
dies ar nervų ligomis", sakoma 
ministerijos pranešime. Greito
sios medicinos pagalbos tarnyba 
pranešė, kad iškvietimų yra 50 
proc. daugiau nei pernai tuo pa

čiu laikotarpiu. Gydytojai pata
ria žmonėms gerti daug van
dens ir neiti į lauką. Meteorolo
gai prognozuoja, kad vėliau šią 
savaitę prasidės liūtys ir karštis 
atlėgs. 

JAV 

•Tiiiiiiii i m f DC 
Jungtinių Valstijų preziden

tas George W. Bush apeidamas 
Senatą ir nepaisydamas demo
kratų protestų, jog John Bolton 
dirbdamas Jungtinėse Tautose 
galėtų pakenkti JAV autorite
tui, paskyrė jį ambasadoriumi 
šioje jo atvirai kritikuojamoje 
tarptautinėje organizacijoje. 
Praėjus penkiems mėnesiams 
po to, kai pasiūlė J. Bolton kan
didatūrą, G. W. Bush oficialiai 
paskyrė jį per kuklią ceremoniją 
Baltųjų rūmų Roosevelt salėje. 
Be kitų pareigūnų, ceremonijoje 
dalyvavo ir valstybės sekretorė 
Condoleezza Rice. J. Bolton pa
reigas galės eiti iki 2007 m. sau
sio, kai prisieks naujos sudėties 
Kongresas. G. W. Bush J. Bolton 
galėjo paskirti pasinaudojęs nu
matyta galimybe skirti pareigū
nus be įstatymų leidėjų pritari
mo, jei Kongresas atostogauja. 

HOUSTON 
Pasiryžusi neprarast i dar 

vieno erdvėlaivio ir jo įgulos, 
NASA nusprendė žengti rizikin
gą žingsnį ir pasiųsti vieną 
„Discovery" astronautą į atvirą 
kosmosą erdvėlaivio termoizo-
liacinio apvalkalo paviršiaus 
nelygumams sutvarkyti. Užduo
tis pašalinti erdvėlaivio apačioje 
esančias atsikišusias atplaišas, 
dėl kurių „Discovery" grįžda
mas į žemės atmosferą galbūt 
galėtų perkaisti, bus papildo
mai įtraukta į anksčiau numa
tyto trečiojo išėjimo į atvirą kos
mosą programą. Sis išėjimas 
planuojamas trečiadienį. 

LOS ANGELES 
Buvusio JAV viceprezidento 

Al Gore įsteigta ir ilgai laukta 

kabelinė televizija jaunimui 
„Curren t" pirmadienį savo 
transliacijas pradėjo trumpomis 
laidomis apie internetą nusima
nant iems žiūrovams, kuriems 
— nuo 18 iki 34 metų. „Cur
rent", kurią gali žiūrėti 20 mln. 
namų ūkių visoje šalyje, debiu
tas įvyko daugiau kaip metai po 
to, kai A. Gore su investuotojais 
iš „Vivendi Universal" už sumą, 
kurios dydis nenurodomas, nu
pirko kabelinę televiziją „News-
world International". Naujoji te
levizija, kuri, kaip sako A. Gore, 
skat ina dialogą su žiūrovais, 
siūlo profesionalius ir pačių žiū
rovų parengtus reportažus, ku
rių t rukmė — nuo kelių sekun
džių iki 15 minučių. Kai kurie 
anal i t ikai sveikino „Current" 
kaip persilaužimo tašką televi
zijos evoliucijoje, ypač dėl gali
mybių patiems žiūrovams kurti 
produkciją masinei auditorijai. 

ARTIMIEJI RYTAI 1 

RIYADH 
Prie Riyadh mečetės antra

dienį vyko Saudo Arabijos kara
liaus Fahd laidotuvės, į kurias 
susirinko Saudo Arabijos, mu
sulmoniškų ir kitų šalių vadovai 
atsisveikinti su gausius naftos 
išteklius turinčios valstybes mo
narchu, valdžiusiu šalį du de
šimtmečius. Paskutine savo vil
kėta ruda. abaja užklotas Fahd 
kūnas iš ligoninės į Turki bin 
Abdullah mečetę, dar vadinamą 
Didžiąja mečete, buvo atvežtas 
greitosios pagalbos automobiliu, 
be jokios karinės palydos. Tada 
kara l iaus palaikai tuo pačiu 
greitosios pagalbos automobiliu 
buvo nuvežti į Al Od kapines, 
kuriose palaidoti keturi Fahd 
pirmtakai ir kiti valdančiosios 
šeimos nariai. Karaliaus Fahd 
kapas niekaip nebus pažymėtas 
ir niekuo neišsiskirs iš kitu — 
taip reikalauja Saudo Arabijoje 
vyraujanti ultrapuritoniška is
lamo atšaka vahabizmas, pagal 
kurį kapų lankymas laikomas 
stahrneidvste. 

MOBILIEJI TELEFONAI 
MŪSŲ GYVENIMO 

KASDIENYBĖJE 
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Atsiprašymas dar labiau įžeidė „kunigaikštienę' 
Atkelta iš 1 psl. 
pasaulyje egzistuoja praktika, 
jog priimdamas kitos valstybės 
apdovanojimą pareigūnas kon
sultuojasi ne tik su tiesioginiais 
vadovais, bet ir diplomatine ži
nyba. URM įsipareigojo pareng
ti tokio teisės akto projektą. 

Pasak URM. „aiškus regla

mentavimas tampa ypač aktua
lus, kai oficialų pareigūną ap
dovanoja organizacija, siekianti 
atkurti Rusijos didvalstybę (Ve-
likają deržava') ir suteikianti 
apdovanojimus tokiems asme
nims, kaip Bosnijos serbų vado
vas Radovan Karadžič ar nepri
pažintos Padniestrės srities Ti-

raspolio administracijos vado
vas Igor Smimov". 

Tarptaut iniai asmenybės 
rūmai yra menkai pasaulyje ži
noma organizacija, siekianti ko
mercinės naudos, o jos teikiami 
apdovanojimai nėra įtraukti į 
oficialius Rusijos apdovanojimų 
sąrašus. 

Lietuvos krepšininkai — tarpžemyninės taurės laimėtojai 

Atkelta iš 1 psl. 
jo asistentas Linas Saikus, ku
ris sakė, kad V. Chomičius jau 
yra triumfavęs tarpžemyninėse 
varžybose kaip žaidėjas, todėl 
norėtųsi jam padėti iškovoti 
pergalę ir kaip treneriui. 

„Tokios sėkmingos išvykos 
nesitikėjome, bet visi žaidėjai 
buvo kaip viena šeima ir įrodė 
savo sugebėjimus žaisti netgi 
gerai nepasirengus", sakė V. 
Chomičius. Jo nuomone, tokia 
patirtis krepšininkams bus neį
kainojama, nes tai, ką jie gavo 
Kinijoje, atstoja 2-3 mėnesius 
treniruočių. 

Trenerio nuomone, trijų pa
sirinktų žaidėjų grįžimas į Lie

tuvą buvo motyvuotas tuo, kad 
jiems reikia pradėti rengtis na
cionalinei rinktinei, o V. Ginevi-
čiaus, kuris vasarą sukūrė šei
mą, dar laukia fizinio pasirengi
mo periodas. 

Iš likusiųjų žaidėjų, kurie 
toliau dalyvaus turnyruose Aus
tralijoje, jis išskyrė Mindaugą 
Lukauskį ir Martyną Andriu
kaitį, į kuriuos bus atkreiptas 
nacionalinės rinktinės trenerio 
Antano Sireikos dėmesys. 

„Kinijos rinktinę treniruo
jantis Jonas Kazlauskas spau
dos konferencijose nė kartą sa
kė, kad visos iš Lietuvos atvyks
tančios komandos yra pajėgios, 
nes jos yra iš krepšinio šalies. Ir 

jis buvo teisus", pastebėjo V. 
Chomičius. 

Treneris pripažino, kad Ki
nijoje netrūko išbandymų, ypač 
dėl maisto. 

„Nebuvo dienos, kad kuris 
nors rinktinės žaidėjas neturėtų 
negalavimų. O didžiausią įspūdį 
Kinijoje paliko Didžioji kinų sie
na. J i tikrai didinga. Pasiekęs 
jos viršūnę, pasijunti tikru did
vyriu. Tai patyrėme ir mes, tap
dami nugalėtojais", pasakojo V. 
Chomičius. 

.Už pergalę B. Stankovič 
taurės turnyre rinktinė gavo 
100,000 JAV dolerių premiją. 
Trenerio teigimu, žaidėjams ati
teks 30 proc. šios sumos-r 

Liberakentristai vidaus problemas spręs tyliai 
Atkelta iš 1 psl. 
„Vikonda" per Seimo rinkimus 
paremti politikai. 

Dujų tiekėja „Dujotekana" 
per Seimo rinkimus yra parė
musi liberalcentristus E. Ma
siulį, Kęstutį Glavecką, Rai
mundą Palaitį bei V. Grub-
liauską. 

Praėjusios savaitės pirma
dienį spaudos konferencijoje 
Klaipėdos liberakentristai A. 
Zuoko atsiprašymo sakė lauk
siantys savaitę, iki rugpjūčio 1-
osios. o jo nesulaukę tvirtino ke
tinantys „imtis radikalių veiks
mų". 

Tuo tarpu po valdybos po
sėdžio A Zuoko oponentai buvo 
nusiteikę kur kas santūriau ir 
apie partijos vidaus problemas 
kalbėti nebenorėjo. 

„Mūsų pareiškimas dėl rug
pjūčio pirmos iš esmės nebuvo 
aptarinėjamas, aš neturiu ką 
komentuoti, visa valdyba esame 
svarstymo stadijoje, šiandien 
nebuvo jokio aiškaus atsakymo, 
pasikalbėsime su kolegomis", po 
valdybos posėdžio sake E. Gent
vilas 

I klausimą, ar partijos vado
vo atsiprašymo nesulaukę Klai
pėdos liberakentristai :msis ža

dėtų „radikalių veiksmų", E. 
Gentvilas neatsakė. 

„Kaip jau minėjau, klausi
mo dėl A Zuoko atsiprašymo 
nesvarstėme, o šiaip aš labai pa
tenkintas, kalbėjome atvirai ir 
kietai, tas man patiko, bet šian
dien aš esu mažumoje, turiu tą 
pripažinti", sakė E. Gentvilas. 

Apie tai, kas pirmadienį vy
ko už uždarų valdybos posėdžio 
durų. nenoriai šnekėjo ir kiti li
berakentristai . 

„Nuoširdžiai diskutavome, 
visi išsiskirstė su puikia nuotai
ka" 
: : ' ,H Lupenas 

KĘSTUTIS PRANCKEVICIUS 

Garsūs pasaulio moksli
ninkai tikina, jog dabartiniame 
amžiuje įtakingas bus ne tas, 
kuris turės daugiau pinigų, bet 
tas, kas sugebės valdyti mil
žinišką informacijos srautą. 
Kompiuterinių sistemų ir mo
biliojo telefono ryšio diegimas 
pasaulyje jau tapo įprasta gy
venimo norma, pr iar t inusia 
visuomenę prie naujausių infor
macijos šaltinių. Tačiau, pasak 
kai kurių mokslininkų, kompiu
terinė, ypač mobiliojo ryšio, sis
tema mūsų visuomenei teikia 
ne tik malonumų ir naudos, bet 
ir rūpesčių, apie kuriuos šian
dien retai kas užsimena. Moks
lo jau įrodyta, kad Žemėje ir 
erdvėje nuolat veikiančios įvai
rios palydovinių, mobiliųjų ry
šių priemonės ir, žinoma, mūsų 
pamėgtieji judrieji (mobilieji) 
telefonai skleidžia elektromag
netines bangas. Pripažinta, kad 
elektromagnetiniai laukai suke
lia neurasteniją, galvos skaus
mus, nerimą, impotenciją ir net 
vėžines ligas. Bet žmonija su 
tuo lyg ir susitaikė, o neuras
tenija ir depresija kai kuriose 
šalyse jau net nebelaikoma 
ligomis... 

Susidomėjimas 
neats lūgsta 

Lietuvoje, kaip ir daugelyje 
kitų Vidurio bei Rytų Europos 
šalių, videoterminalų (kompiu
terių) ir judriojo (mobiliojo) 
korinio ryšio s is tema buvo 
įdiegta prieš 13-15 metų. Tuo 
tarpu naujesnėmis sveikatos 
reikalavimų normomis iš esmės 
susirūpinta vos prieš šešerius 
metus, kai buvo parengtos spe
cialios higienos normos, nus
tatančios konkrečius saugos ir 
sveikatos reikalavimus įren
giant ir eksploatuojant minėtą 
telekomunikacijų sistemą. Lie
tuvos valstybinio visuomenės 
sveikatos centro specialistas dr. 
Dovydas Ščiupakas, dalyvavęs 
rengiant šiuos dokumentus, 
teigė, jog ne taip seniai Lie
tuvoje įdiegta mobiliojo ryšio 
sistema iki šiol visuomenėje 
kelia susidomėjimą. Nemaža 
dalis gyventojų nori gauti kuo 
daugiau išsamesnės informaci
jos ne tik kaip tinkamai naudo
tis mobilioje ryšio telefonais, bet 
ir kokią žalą jie gali padaryti, 
kokios turėtų būti instrukcijos. 

.Mūsų specialistai, rengę 
higienos normas, pirmiausia 
rūpinosi parinkti tinkamą vietą 
judriojo korinio ryšio bazinėms 
stotims. Kadangi iš tokių objek
tų sklinda kenksminga radiaci
ja, jie turi būti įrengiami aukš
tuose statiniuose, pavyzdžiui, 
radijo-televizijos bokštuose, ant 
viešosios paskirties daugia
aukščių ir kitų pastatų, kurie 
yra atokiau nuo tankiai gyve
namų kvartalų. Bet prieš tai 
sveikatos apsaugos specialistai 
turi apskaičiuoti elektromag
netinės spinduliuotės energijos 
srauto tankį, nustatyti bazinės 
stoties sanitarinės apsaugos 
zoną". — sakė D. Ščiupakas. 

Rekomendacijos ir 
pavojai 

Iki šiol galiojanti higienos 
norma privaloma visiems šalies 
juridiniams bei fiziniams as
menims, projektuojantiems, 
įrengiantiems ir eksploatuo
jantiems korinio ryšio sistemas. 
Norint įrengti tokią sistemą, 
pirmiausia reikia viską sude
rinti su Visuomenės sveikatos 
centro teritorinėmis įstaigomis. 
Beje, dėl bazinių stočių mon
tavimo mūsų šalyje, ypač did
miesčiuose, jau yra kilę ne
mažai konfliktų. įvairios įmo
nės, organizacijos, neretai ir 
pavieniai 
kiauše v 

npa ts i 

monės ar pritarimo, sauvališkai 
mėgina įrengti stotis. 

„Verta atkreipti dėmesį ir į 
tai , jog ir patys gyventojai, 
stokodami objektyvių žinių apie 
elektromagnetinius spindulius, 
kartais be reikalo kelia t r iukš
mą. Iki šiol dar niekas argu
mentuotai neįrodė, kad a n t 
daugiaaukščių stogų įrengtos 
bazinės stotys galėtų skleisti 
žmonių sveikatai kenksmingus 
spindulius. Beje, higienos nor
mose yra numatyta , kad ben
dras mikrobanginės elektro
magnetinės spinduliuotės ener
gijos srauto fonas gyvenamojoje 
aplinkoje ne tu r i viršyti 10 
mikrovatų viename kvadrat i 
niame centimetre", — argumen
tais dalijosi D. bčiupakas. Mūsų 
šalyje toks reikalavimas, pasak 
pašnekovo, palyginti yra griež
tesnis negu kitose valstybėse. 

D. Ščiupako nuomone, šian
dien kartais be reikalo sklei
džiama nuomonė, esą mobiliojo 
ryšio sistema yra labai kenks
minga ir jos reikėtų atsisakyti. 
„Jeigu paisytume tokių kalbų, 
mums daug ko tektų atsisakyti 
ir gyventi kaip kokiems aborige
nams", — šmaikštavo gydyto
jas . Tiesa, j is pripažino, jog 
mobilieji telefonai, kaip ir kiti 
prietaisai, skleidžiantys aukšto 
dažnio spinduliavimą, iš tiesų 
kelia tam tikrą pavojų svei
katai, todėl jais reikia naudotis 
saikingai ir laikytis instrukcijų. 
Higienos normoje kaip t ik ir 
pateiktos konkrečios instrukci
jos, kaip naudot is mobiliojo 
ryšio priemonėmis. Tark ime, 
kalbantis tokiu telefonu, ne
patart ina aparatą spausti prie 
galvos. Nerekomenduojama šio
mis priemonėmis naudot i s 
asmenims, sergantiems širdies 
ligomis, taip pat vaikams ir 
nėščioms moterims. 

Savo pr inc ipu 
neišs ižada 

Daugiau nei 30 metų įvai
raus dažnio mikrobanginius 
laukus, jų radiacijos poveikį 
tyrinėjančio garsaus moksli
ninko prof. Jono Grigo nuomonė 
apie šalį užplūdusias mobiliojo 
ryšio priemones ir š iandien 
griežtai neigiama. Tyrinėdamas 
elektromagnetinio spinduliavi
mo šaltinius, jų poveikį aplinkai 
ir žmogaus sveikatai, profeso
rius sakė jau anksčiau paste
bėjęs, kad vienas iš didžiausių 
žmogaus priešų yra daugelio 
mūsų pamėgti mobiliojo ryšio 
telefonai. Beje, pašnekovas juos 
siūlo vadinti tiesiog „kišeniniais 
telefonais". 

„Nepamirškime, kad kenks
mingiausiai mus veikia ryšio 
metu iš tų aparatų sklindančios 
mikrobangines dalelytes. Kodei 
jos tokios žalingos? Ogi todėl, 
kad beveik 80 proc. žmogaus 
organizmo sudaro vanduo, o jo 
molekulės labai gerai poliari
zuojasi ir trukdo jonams laisvai 
judėti organizme. Šie elektringi 
atomai mūsų kūne juda pagal 
tam tikrą gamtos dėsnį. Bet 
veikiant e lekt romagnet in iam 
laukui į žmogaus organizmą 
giliai prasiskverbusios aukšto 
dažnio srovės viską sutrikdo, 
sustabdo jonų judėjimą. Tokiu 
atveju, mūsų organizmas negali 
normaliai funkcionuoti. Ne ta ip 
seniai nustatyta, kad elektro
magnetinis laukas veikia nervų 
sistemą, širdies kraujagysles". 
— pasakojo prof. J. Grigas. 

Mobiliųjų ryšio priemonių 
diegimui nepr i ta r iant i s mok
slininkas sakė, kad mikroban
ginės elektromagnetinės spin
duliuotės šal t inis žmogaus 
organizmą veikia iš lėto, vos 
pastebimai, todėl neigiami 
simptomai pajuntami t ik po 
kelerių metų Itin dažnai nau
dojantis mobiliaisiais, sveikata 
eah sutrikt; ir greičiau, praran
dam^ 'in< r.t.aci-;-;. '.ma -k,. • ','•' 

Jūs neraudokite prie mano kapo, 
Manęs ten nėr — aš su jumis esu, 
Visi iš šio pasaulio turime išeiti... 
Anapus saulės ir žvaigždžių... 

Norėjau čia dar pagyventi, 
Bet reikia taikytis su likimu... 
Jūs neliūdėkite manęs, juk susitiksim, 
Anapus saulės ir žvaigždžių... 

2005 m. liepos 24 d. staiga ir netikėtai Toronte, Kana
doje, sulaukęs 63 metų amžiaus mirė 

A t A 
ANTANAS ŠERGALIS 

Velionis gimė 1941 m. Kybartuose. Dar vaikas, su šei
ma 1943 m. pabėgo į Vokietiją, vėliau imigravo į Angliją. 
J a u suaugęs jaunuolis su tėvais ir broliu imigravo į Kan
adą ir iki mirties gyveno ir dirbo Toronte. 

Giliame liūdesyje liko sesuo Onutė Šergalytė-Pelec-
kienė su vyru Juozu, gyvenantys Sunny Hills, Floridoje ir 
brolis Jurgis Šergalis su šeima — Toronte. 

Šią skaudžią ir sunkią netekties valandą, nuoširdžiai 
užjaučia ir kar tu liūdi Sunny Hills, FL gyvenantys lietu
viai 

0. Adomaitienė 
A.ir D. Arlauskai 
V. ir G. Beleckai 
F. ir B. Bociūnai 
A ir G. Čekauskai 
J. Čepukienė 
V. ir V. Dėdinai 
V. ir M. Derenčiai 
S. Estkienė 
D. Estka 
V. ir G. Gedminai 
P. Grigalauskas 
A ir L. Kvečai 
V. ir B. Labučiai 
1. ir J. Lewis 
V. ir S. Maciai 
J. Macijauskienė 
P. ir D. Mackai 

J. ir J. Mačiulaičiai 
O. Mamaitienė 

J. Mamaitytė 
B. Matuzienė 

J. ir G. Miieriai 
A ir B. Nakai 

M. Naruševičienė 
M. Okienė 

A Paulauskienė 
A Pečkaitienė 

E. ir J. Sadauskai 
J. ir L. Savaičiai 
A. ir Z. Savickai 

A. ir R. Strazdžiai 
J. ir D. Sudžiai 

R. Šia itaitė 
J. ir A. Vyšniauskai 

H. Zitikas 
J. ir V. Zubavičiai 

Prenumeruokime ir skaitykime 
„DRAUGĄ ! 

„DRAUGĄ" atminkime savo 
testamente* 

galvą ir 1.1. Užsienio mok
slininkai jau nustatė, jog elek
t romagnet inis spinduliavimas 
gali žmonėms sukelti r imtą 
grėsmę susirgti melanoma, leu-
koma ir kitomis vėžinėmis li
gomis. 

E l e k t r o m a g n e t i n ė s 
t a r š o s pavoja i 

Elektromagnetinio lauko 
spinduliavimo šaltinių Lietu
voje kasmet vis labiau daugėja. 
Ant visuomeninių ir gyve
namųjų pastatų įrengtos įvai
rios radiotechninės stotys, an
tenos, dieną naktį išspinduliuo-
damos didžiulį radiacijos pliūp
snį, veikia ir tuos žmones, kurie 
net nesinaudoja mobiliojo ryšio 
priemonėmis. Labai daug gy
ventojų savo buityje naudojasi 
ir mikrobanginėmis krosne
lėmis, kurios naudojamos mais
tui paruošti. „Elektromagnetinė 
ta r ša pavojingesne net už che
minę. Deja, niekas apie tai rim
tai dabar nebekalba. Aišku, 
sparčiai besivystančių techno
logijų pasaulyje mes be moder
niausių ryšio priemonių neap
sieisime, todėl reikia ieškoti 
kompromisų. Viską protingai 
pasvėrę, tu rė tume kur kas 
mažesnių nuostolių. Mūsų vals
tybė, palyginus su kitomis, dar 
nėra tiek užteršta elektromag
net inių srovių. Antai , JAV, 
Japonijoje ir kitose išsivysčiu
siose šalyse visai neseniai 
sus i rūpinta , kokią žalą daro 
mobiliojo ryšio priemonės. Deja, 
per vėlai...", — samprotavo J . 
Grigas. 

Lietuvoje per keletą metų 
įsitvirt ino trys didžiausios 
judriojo korinio ryšio sistemos. 
Profesoriaus nuomone, tokios 
priemonės, be abejo, kažkam 
duoda didžiulę naudą, bet apri
boti šį pelningą verslą dabar 
niekaip nepavyktų. Antra ver
tus , blogai kad Lietuvoje iki šiol 
nėra nė vieno patikimo specia
listo, galinčio tinkamai išma
tuot i leistinas elektromagne
t inės spinduliuotės energijos 

srauto tankio normas. „Didelę 
nuostabą kelia Higienos nor
mose esanti nuoroda, neva, ben
dra elektromagnetinės spin
duliuotės energijos srauto fonas 
gyvenamojoje aplinkoje neturi 
viršyti 10 mikrovatų viename 
kv. centimetre. Jeigu tik įaip 
būtų — tiesiog puiku' Betgi pas
taraisiais metais vis daugiau 
gyventojų įsigyja tokius ki
šeninius telefonus, kurių ben
dras elektromagnetinės spin
duliuotės energijos srautas 
kone tūkstantį kar tų viršija 
nurodytą normą, bet ar apie tai 
kas nors rimtai pagalvoja?" — 
retoriškai klausė prof. J. Gri
gas. 

Videoterminalų (kompiute
rių) naudojimo atžvilgiu moks
lininkas ta ip pat tebesilaiko 
atsargos pozicijos, tačiau pri
pažino, kad ši naujovė nėra 
tokia pavojinga. „Daugelis žmo
nių įsisąmoninę, kad visas nei
giamas spinduliavimas sklinda 
tik iš kompiuterio ekrano. Taip, 
jis sklinda, bet nėra toks didelis 
ir pavojingas. Kur kas didesnį 
pavojų kelia nematomas aplink 
veikiantį kompiuteri tvyrantis 
magnetinis laukas, iš kurio 
lėtai i mūsų organizmą skver
biasi mikrobangines srovės. 
Tačiau protingai ir sakingai 
naudojantis, didesnės žalos 
sveikatai jos nepridarys", — 
teigė prof. Jonas Grigas. 

Mieliems „Draugo" skaity
tojams priminsime, jog prof. 
Jonas Grigas pažįstamas ne tik 
Lietuvos, bet ir pasaulio mokslo 
visuomenei. Mokslininkas ne 
kartą yra lankęsis daugelyje 
valstybių aukštųjų mokyklų, 
ten skaitė paskaitas būtent ir 
šia mūsų dabar gvildenama 
aktualia tema. Ne taip seniai 
prof. J. Grigas yra viešėjęs ir 
JAV, pabuvojo garsiajame 
Loyola universitete, bendravo 
su mokslininkais ir akademiniu 
jaunimu, taip pat svečiavosi 
Čikagoje gyvenančio prof. Bro
niaus Jaselskio namuose, susi
tiko su vietos lietuvių ben
druomenės atstovais. 
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Čikagoje ir apylinkėse 

BRIGHTON PARK APYLINKĖS 
LB valdyba ir talkininkai ruo
šia pietus „Margučio II" para
mai. Renginys vyks sekmadie
nį, rugpjūčio 7 d., po 10 v.r. lie
tuviškų šv. Mišių, Švč. M. Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo para
pijos Mozerio salėje, 4420 S. 
Fairfield Ave. Bus renkamos 
aukos tam pačiam tikslui. Salė 
bus vėsinama, tad neteks patir
ti karščio. Visi remkime savo 
seniausią lietuvišką radijo lai
dą. 

49-TOSIOS LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ 
savaitės Dainavoje metu įvyks 
ir JAV bei Kanados Lietuvių 
fronto bičiulių suvažiavimas. 
Jis bus trečiadienį, rugpjūčio 24 
d. Bus svarstomos tolimesnės 
veiklos galimybės ir gairės. 
Kanados ir JAV bičiuliai prašo
mi dalyvauti. Savaitės regis
tracijai prašome skambinti Jo
nui Urbonui, tel. 248-435-0209. 

ŠEŠTADIENINEI ČIKAGOS LITU
ANISTINEI MOKYKLAI reikalin
gi pradinių ir vyresniųjų klasių 
mokytojai. Skambinti mokyklos 
direktorei Jūrate i Dovilienei 
tel. 630-832-6331, arba direk
torės pavaduotojai Laimai Apa-
navičienei, tel. 708-361-5545. 

ARTĖJA GRAŽI VASAROS ŠVENTĖ 
Žolinė. Rugpjūčio 14 d., sekma
dienį, palaimintojo Jurgio Ma
tulaičio misijos bažnyčioje, Le-
mont, bus šventinami žolynai. 
O tuoj pat po 11 v.r. šv. Mišių 
Lemont apylinkės valdyba kvie
čia visus į kermošių-gegužinę. 
Be gardžių užkandžių ir gaivių 
gėrimų, gegužinėje visažinė 
žolininkė patars kaip ir nuo ko
kių negalavimų vartoti įvai
riausias žoleles. Bus užsiėmimo 
ir vaikučiams. Atvykite su visa 
šeima. 

TARPININKAUJANT LIETUVOS 
genocido ir rezistencijos tyrimo 
centrui, yra kur iamas 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 
piniginėmis lėšomis prisidėti 
prie tragiško pokario Lietuvos 
istorijos laikotarpio ižsaugoji-
mo. 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 parė
musiems bent 100 dol. auka, 
dovanosime filmo kopiją. 

ŽIDINIO PAMALDOS, ŠV. 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 an t Taboro kalno. 
Visi nuoširdžiai kviečiami pa
maldose dalyvauti . 

LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
insti tutas rengia taut inių šokių 
mokytojų kursus 2005 m. rug
pjūčio 14-18 dienomis Dainavos 
stovyklavietėje, Manchester , 
MI. Kursų programoje kalbė
simės apie a te inančią šokių 
šventę, insti tuto suvažiavimą ir 
dalinsimės žiniomis apie tau
tinius šokius. Daugiau informa
cijos su te iks Nijolė Pupienė, 
7355 S. Whipple, Chicago, IL 
60629, tel. 773-436-7343. 

RUGPJŪČIO 14 D., SEKMADIENĮ, 
1 v.p.p. Beverly Shores, IN, 
Lituanicos Pa rke įvyks lietuvių 
klubo gegužinė. Je i norėtumėte 
paaukoti įvairių daiktų loteri
jai, mielai priimsime gegužinės 
vietoje. Bus daug vietos pasi
statyti ten pa t automobilius. 
Visus nuoši rdžia i kviečiame 
ateit i , a tvažiuot i , 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 
kandida ta 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. 

JAU ARTĖJA „DRAUGO" VASAROS 
gegužinė, kuri įvyks rugpjūčio 
21 d., sekmadienį, tėvų mari
jonų sodelyje, Čikagoje. Malo
niai prašome paaukoti įvairių 
daiktų loterijai, kuriuos galite 
atnešti į , ,Draugo" adminis
traciją. Administracijos adresas 
ir darbo laikas: 4545 West 63rd 
Street. Chicago, IL, nuo 8:30 
v.r. iki 4:30 v.p.p. Tel. pasi
teirauti 773-585-9500. 

JAV Karo aviacijos pulkininke 
leitenantas Donatas Skučas. 

2005 m. l iepos 2 d. iškil
mingoje ceremonijoje is
torinėje Kauno Karinin
ku r a m o v ė j e , Lietuvos 
Kariuomenės kar inių oro 
pajėga vadas , pu lk in in
kas J o n a s M a r c i n k u s 
a p d o v a n o j o JAV Karo 
aviacijos pu lk in inką lei
tenantą DONATĄ SKUČĄ 
garbės ženk lu , ,Plieniniai 
sparna i" . į s akyme sutei
kiant garbės ženklą pa
reikšta, k a d su te ik imas 
yra už „svaru indėli a tku

riant, s t iprinant bei integruojant j Vakarų gynybines 
struktūras Lietuvos kariuomenės oro pajėgas" . Tai t ik 13-
tas toks apdovanojimas po ncpr ik lausomvbės a t k ū r i m o 
1990 m. Pulkininkas Skučas yra p i rmas JAV aviacijos 
karininkas ir pirmas JAV lietuvis taip pagerb tas . 

DOMESIO! DOMESIO* 
Nosiniai a tvykote, ieškote darbo ar buto, 

t a d a u skelbtis laikraštyje brangiai kamuoja? 
Ne bėda. DRAUGAS jūsų skelbimą išspausdins 

nemokamai. Tereikia paskambinti 
teL 773 585-9500 aar užsukti I DRAUGO admin is t rac i ja 

adresu 4545 W. 63 St., Chicago, IL 60629. 

JAUNIMO RŪMAI 
PASAULIO LIETUVIŲ 

CENTRE 

Visos kl iū tys nugalėtos . 
S ta tyba i leidimai gaut i iš 
miestelio ir valsčiaus. Susi tar ta 
su banku dėl reikiamos pasko
los. Statyba pradėta 2005 m. 
liepos 25 dieną. Pirmiausia bus 
užbaigtas naujas įėjimas į „con-
dominiums". Plastikinė tvorelė 
j au įs tatyta tose vietose, kur 
gali vanduo nubėgti pas kai
mynus — tai valdžios reikalavi
mai. Medžiai, ten ku r vyks bet 
kokia statyba jau iškirsti. Bai
gus projektą bus pasodinti nauji 
medžiai. 

Statybos spartumą yra įma
noma pamatyt i arčiau prava
žiuojant. Saugumo dėlei staty
bos vieta bus aptverta. 

Je i kas abejojote, kad pro
jektas nerealus ir niekad nebus 
pradėtas , galėsite matyti , kad 
jaunimui , švietimui ir kultūrai 
reikalingos būtinos patalpos jau 
pradėtos . Sportui skirtos dvi 
krepšinio a ikš tės . Kul tūr i 

niams ir švietimo renginiams 
bus at i t inkamo dydžio scena. 
Šiems renginiams sporto salė 
talpins arti 800 žmonių. 

Pasta tui j au yra pasižadėję 
paaukoti dosnūs PLC rėmėjai 
— 1,200,000 dol. Pasižadėjimai 
bus išmokėti ar įmokėti per 5 
metus . Banko sąskaitoje jau 
turime virš 500,000 dol. Aukos 
vis plaukia ir yra laukiamos, 
nesvarbu kokio dydžio. Lietuvių 
fondas šiais metais paskyrė 
25,000 dol. Tai tik dalis — iš 
viso PLC Jaunimo rūmams yra 
paskyręs 125,000 dol. Lietuvos 
Respublika yra pasižadėjusi 
paremti šį projektą finansiškai. 

Esame tikri , kad dalis vi
suomenės laukė statybos pra
džios. Kviečiame kiekvieną 
skaitytoją nebūti abejingais ir 
prisidėti su auka prie šio pro
jekto užbaigimo. Dėkojame iš 
anksto. 

J a u n i m o r ū m ų komite tas 

„DRAUGO" KNYGYNĖLYJE 

Kęstutis Trimakas 
„Ieškančiojo pėdsakai' 

Šioje knygoje spausdinami 
ne istoriniai komentarai apie 
evangelijas, bet mąstymai - t.y. 
žodiniai bei vaizdiniai atsiliepi
mai į Jėzaus tikrovę, taip, kaip 
J i s y ra apsireiškęs savo že
miškajame gyvenime. Pirma -
tai atsiliepimas į Jo Evangeliją, 
Jo džiaugsmingąją Naujieną; 
antros eilės - į akst inus , citatas, 
paimtas iš evangelijų knygų. 
Tad šie mąstymai yra evange-
liniai šia dvigyba prasme. 

Knygos kaina 10 dol. pride
dant 9 proc. užsisakant iems IL 
valstijoje. Knygos persiuntimo 
kaina 5 dol. 

„Draugo" knygynėlio adre
sas: 4545 West 63rd Street , 

Chicago IL 60629. Telefonas 
pasiteiravimui 773-585-9500. 

SPA ŪDOS APŽVALGA 
Kultūros barai 

KULTŪROS 
B A R A 12oc* 

..Kultūros barai" - kultūros 
ir meno žurna las , r emiamas 
Spaudos, radijo ir televizijos 
rėmimo fondo bei LR Kultūros 
ir sporto rėmimo fondo. 

Šiame liepos mėnesio nu
meryje ..Rūpesčių ir lūkesčių" 
skiltyje Antanas Kulakauskas 
rašo apie neaiškią dabartį ir 
nežinomą ateitį, pagal Santa
ros-Šviesos konferencijos pra
nešimą. Toje pačioje skiltyje 
spausdinamas Agnieška Juze-
fovič straipsnis „15 metų ne
priklausomybes, o kas toliau". 
Tai irgi Santaros-Šviesos kon
ferencijos, vykusios Lietuvoje 
atgarsiai. 

Skiltyje „Kūryba ir kūrėjai" 
spausd inama žymiausio ir 
lvriškiausio XX a. ispanų poeto 
ir rašytojo Antonio Machado 
poezija. Eilėraščiai versti iš A. 

ČIKAGAI SUPROJEKTUOTAS 
SPIRALINIS DANGORAIŽIS, K J 
BUS AUKŠČIAUSIAS AMERIKOIE 

Čikagoje netrukus gali iš
kilti spiralinis 115 aukštų stiklo 
ir betono dangoraižis, kuris bū
tų pa t s aukščiausias pastatas 
Jungtinėse Valstijose, pranešė 
šio projekto kūrėjai. 

Kritikai šį 610 m aukščio 
dangoraižį „Fordham Spire" 
lygina su milžiniška torto žva
ke, o kiti sako, kad toks pas
tatas nėra tinkamas po rugsėjo 
11-osios, nes garsūs dangorai
žiai gali tapti teroristų taiki
niais. 

Statyti tokį dangoraižį, ku
riame bus įrengti butai ir vieš
butis, sumanė Čikagoje įsikūru
sios kompanijos „Fordham" 
valdybos pirmininkas Christop-
her Carley. Jį suprojektavo Is
panijoje gimęs architektas San-
tiago Calatrava išgarsėjęs gra
cingais tiltais Milvvaukee meno 
muziejaus priestatų ir trans
porto centru, kuris turi būti 
pristatytas toje New York vieto
je, k u r stovėjo per rugsėjo 11-
osios atakas sugriuvę Pasaulio 
prekybos centro dangoraižiai. 

Grakštaus dangoraižio, ku
rio stogas bus 444 m. aukštyje, 
smailė iškils gerokai aukščiau 
už 442 m. aukščio dangoraižį 
„Sears Tower", kuris šiuo metu 
yra aukščiausias šalyje. Nau
jasis dangoraižis bus aukštesnis 
ir už New York statyti siūlomą 
„Freedom Tower", kuris turi 
būti 541 m. aukščio. 

„Čikagoje gimė modernioji 
Amerikos architektūra, ji iš
ugdė tokius genijus kaip Louis 
Sullivan, Daniel Burnham, 
Frank Lloyd Wright ir Ludwig 
Mies van der Rohe - sakoma 
Ch. Carley pranešime. - Nori
me tęsti šią tradiciją XXI am
žiuje ir padovanoti savo miestui 
vieno neabejotinų šiandienos 
genijų šedevrą". 

Machado poetinio rinkinio „So-
ledades, galerias y otros poe
mas" Q907). 

Šioje skiltyje taip pat prisi
menama aktorė Dalia Juk
nevičiūtė, Dalios Sruogaitės 
straipsnyje „Dalią Juknevi
čiūtę (1935-1975) prisimenant". 
Juozas Adomonis rašo apie 
gražiausių lėkščių kūrėją, ke
ramikę - Gražiną Švažienę-
Degutytę. 

„Laikai ir žmonės" skiltyje 
spausdinami Virgilijaus Če
paičio, Algirdo Grigaravičiaus 
ir Vytauto Berenio straipsniai. 

Skiltis „Iš rankraščių ir 
archyvų" pateikia Vytauto 
Landsbergio-Žemkalnio rašinį 
„Apie architektūrą". 

Nerijus Milerius, skiltyje 
„Apie knygas" rašo pokalbį 
vietoje recenzijos Audronės Žu
kauskaitės knygai „Anamorfo
zės: nepamat inės filosofijos 
problemos". 

Na, o žurnalo pabaigoje, 
kaip visuomet Krescencijos 
Šurkutės visai nejuokingi skai
tiniai, kur ji rašo tema: „Pir
moji lietuviška erotinė operetė 
'Viršūnėlės ir šaknelės'". 

Žurnalo viršelyje Vlado 
Urbanavičiaus darbas „Sąra
ma", apdovanotas Lietuvos 
šiuolaikinės dailės I kvadrie-
nalės pirmąja premija. 

Parengia V i t a l i j a S i re ik i s 

Dėl lėšų trūkumo jau yra 
tekę atsisakyti mažiausiai dvie
jų projektų statyti Čikagoje 
aukščiausią pasaulio pastatą po 
to, kai 1996 metais šio titulo 
neteko „Sears Tower", kurį pra
noko dangoraižiai-dvyniai Kua-
la Lumpur „Petronas Tovvers". 

Šiuo metu aukščiausias 
pastatas pasaulyje yra Taiwan 
sostinėje Taipei esantis „Taipei 
101", kurio aukštis - 509 m. 
tačiau netrukus jį pranoks 
„Burj Dubai" Jungtiniuose Ara
bų Emyratuose (JAE), kurio 
aukštis gali siekti 700 metrų. 

Manoma, kad butai „Ford
ham Spire", kuris turėtų būti 
baigtas 2008 m., kamuos iki 7,5 
mln. dolerių (21,6 mln. litų). 
Kiekvienas aukštas žemiau 
esančiojo atžvilgiu bus pasuk
tas dviem laipsniais, kad su
sidarytų judesio įspūdis. Įgaub
tas stiklo fasadas atlaikys 
stiprius vėjus, o masyvios be
toninės konstrukcijos leis sufor
muoti erdves be kolonų ir 250-
yje butų bei viešbutyje įrengti 3 
m aukščio langus - nuo grindų 
iki lubų. 

Kaimynai galės nesijaudinti 
bent jau dėl šio pastato metamo 
šešėlio - dangoraižio plotas prie 
pamatų bus tik 1,3 tūkst. kv. 
metrų. 

Nekilnojamojo turto mag
natas ir realybės televizijos 
žvaigždė Donald Trump sakė, 
kad šiuo metu Čikagoje stato
mą savo vardo butų ir viešbučių 
dangoraižį sumažino saugumo 
sumetimais. 

„Tokio klimato sąlygomis 
nenorėčiau statyti ano pastato. 
Kaip ir nenorėčiau aname pas
tate gyventi", - „The Chicago 
Tribūne" sakė D. Trump. 

V.K. 

r RENGINIAI ČIKAGOJE 

GRANT PARK MUZIKOS FESTIVALIO 
SEZONO UŽDARYMAS 

Grant Park muzikos festi
valio sezono uždarymas įvyks 
rugpjūčio 20 d., 7:30 v.v. Tačiau 
iki sezono uždarymo, nuo rug
pjūčio 10 d. iki 20 d. vyks kon
certai. 

Trečiadienį, rugpjūčio 10 d., 
6:30 v.v. pianistė Valentina 
Lisitsa skambins kartu su 
Carlos Kalmar vadovaujamu 
orkestru programoje „American 
Roman ties". 

Penktadienį, rugpjūčio 12v 

d., 7:30 v.v. su Carlos Kalmar 
orkestru gros pianistas Jorge 
Federico Garcia ir Alban 
Gerhardt koncerte, skirtame 
400 metų sukakčiai, kuomet 
Miguel de Cervantes parašė 
..Don Quixote", paminėti. 

Penktadienį, rugpjūčio 17 
d., 6:30 v.v. baritonas Nathan 
Gunn ir sopranas Rebecca 
Luker prisijungs prie orkestro 
ir Grant Park Chorus, kur 
atliks „Bernstein to Adams". Ši 
programa skiriama garsiam 
amerikiečių kompozitoriui Leo-
nard Bernstein. 

Grant Park muzikos festi
valio uždarymo dieną, rugpjūčio 
20 d., 7:30 v.v. kocertuos operos 
žvaigždės: Samuel Ramey, Otis 
Clay, Orbert Davis, Susanne 
Mentzer, Liz Carroll, Liz Cal-
laway ir kt . 

Grant Park Orchestrai Ass.: 
205 East Randolph Drive, 
Chicago, IL 60601. Tel. 312-
742-7662. 
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Dangoraižio „Fordham Spire" pro
jektas. 

SKELBIMAI 

IMIGRACINES TEISĖS 
ADVOKATAS 

A U R E L I U S BUTVILAS 
Tel . 312-580-1217 

135 S LaSale «2300 ChkagD. IL eOBOe 
Galimos konsultacijos Šeštadieniai s 

Advoka tas 
G I N T A R A S P . ČEPĖNAS 
6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 

60629 
Tel. 773-5*2-4,VKi 

Valandos pagal susitarime 

Advokatas 
Jonas Giba i t i s 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 
Tel.: 708-237-0788 

Toli free 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v. 

Seštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

Advoka t a s 
Vy ten i s L ie tuvn inkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago. IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo") 
Tel . 773-284-0100. 

Tel. 630-257-0200, Lemont, n . 

A d v o k a t a s . 
D A R I U S R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminaliniu Teisiu 
Specialistas Raštinės Čikagoje ir 

Woodridjje. 
Tel. 877 -Gyne ja s a r b a 

877-496-3527 


