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Naujosios Anglijos 
lietuvių susitikimas. 
Grand Rapids, MI, LB 
apylinkės susirinkimas. 
„Spindulys" žėrėjo 
Japonijoje. 

2 psl. 

Benzino kainos — 
siaubas! Problemų 
daug, tik nėra kas jas 
sprendžia. 

3 psl. 

Moterys — stipresnės 
už vyrus politikės. 
A. Kairiūkštytės 
jubiliejus. 

4 psl. 

Dar viena anglų kalbos 
pamoka. 

5 psl. 

Beveik laimingas 
Jurgis Kunčinas. 
Marąuette Park 
Lietuvių namų 
savininkų draugija 
susirūpinusi. ALIAS 
gegužinė. 

6 psl. 

Sportas 

Naujausios 
žinios 

* Del i s p a n u žū t i e s — ge
dulas lieiuvii] -tovvkloje. 

* S t r e i k u o j a n t i e m s Lat
vijos p o l i c i n i n k a m s — Lie
tuvos pareiguii'; parania 

Valiutų santykis 
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ietuva dar labiau įsiskolino už narystę 
tarptautinėse organizacijose 

Vilnius , rugpjūčio 17 d. 
(BNS) — Lietuvos nario mokes
čio skola ta rp taut inėms organi
zacijoms iki kitų metų pradžios 
gali išaugti trigubai ir pasiekti 3 
milijonus litų. 

Šiais metais mokesčiai ta rp
taut inėms organizacijoms suda
ro 10.942 mln. litų, bet URM 
biudžete t a m numatyta 7.852 
mln. litų. Pernai ta rp tau t inėms 
organizacijoms reikėjo mokėti 
10.666 mln. litų, tad 2005-ųjų 

sausio 1 dieną skola jau siekė 
per milijoną litų, rašo „Lietuvos 
žinios". 

LTRM Daugiašalių santykių 
departamento laikraščiui pa
teiktais duomenimis, kitų metų 
pradžioje skola gali būti 3 mln. 
litų. 

„Lietuvos žinių" duomeni
mis, Lietuva turi kasmet mokėti 
už narystę beveik 70-tyje tarp
tautinių organizacijų. 

Iš viso tarptaut inėms orga

nizacijoms, įskaitant Jungtinių 
Tautų vystymosi organizaciją 
(UNIDO) bei Maisto ir žemes 
ūkio organizaciją (FAO), Lietu
va skolinga per 5.116 mln. litų, 
tačiau su pastarosiomis yra pa
sirašyti trūkstamų pinigų mo
kėjimo planai. 

Skolą FAO Lietuva išmokės 
per 8 metus, su UNIDO dar 
2003 metais susitarta dėl 5 me
tų mokėjimo plano. 

Daugelyje tarptautinių or

ganizacijų neigiamų pasekmių 
dėl skolų nejaučiama, kol jos ne
viršija dvejų pastarųjų metų ap
mokestinimo sumos. 

Lietuvos skolos tarptauti
nėms organizacijoms susikaupė 
dar 1991-1995 metais, kai ša
liai, visų pirma Jungtinėse Tau
tose, buvo pritaikytas realaus 
ekonominio pajėgumo neatitin
kantis mokesčio dydis. 

Lietuvos URM ir Lietuvos 
misijos Nukelta į 5 psl. 

* Turki joje v y k s t a n č i o j e 
p l a n e t o s u n i v e r s i a d o j e 
b ronzos m e d a l į g r a i k ų - r o 
m ė n ų i m t y n i ų t u r n y r e iško
vojo Mindaugas Mizgaitis. Tre
nerio Grigorijaus Kozovskio 
auklėtinis (svorio kategorija iki 
120 kg) aštuntfmalyje įveikė 
Egipto atstovą Disouky EI Ab-
delraouf, ketvirtfinalyje nuga
lėjo Kazachstano sportininką 
Aleksandr Safronov bei pusfi
nalyje pralaimėjo universiados 
čempionui kubiečiui Miguail 
Lopez Nunez. 

* Vilniuje v y k s t a n č i o Vi
to Geru la ič io a t m i n i m o tau
r ė s ITF s e r i jos vyru. t e n i s o 
turnyro ketvirtfinalyje žais 
vienas Lietuvos atstovas iš sep
tynių, kurie dalyvavo pagrindi
niame vienetų turnyre. Aštunt-
finalyje Gvidas Sabeckis 6:1, 
6:1 sutriuškino ketvirtąją var
žybų raketę suomį Lauri Kiiski. 
Ketvirtfinalyje lietuvio varžovu 
bus vokietis Patrick Knobloch. 
aštuntfmalyje iš tolesnės kovos 
6:2, 6:2 eliminavęs ispanų kil
mės Lietuvos tenisininką Da-
niel Lencina-Ribes. 

* Pradedant 2004 m. rug
sėjo 24 d. turnyru Est i jos 
sostine dukart o l impinis bei 
pasaulio disko metimo čempio
nas Virgilijus Alekna iki antra
dienio buvo laimėjęs penkiolika 
varžybų iš eiles bei pakartojęs 
savo 2000 m. pasiekimą. Lietu
vio Taline pradėta pergalinga 
serija ir baigėsi Estijos sostinė
je Tarptautinėse lengvosios at
letikos varžybose „Tallinn-
2005" V. Alenka tarp disko me-
tikų buvo a n t r a s (65.91 m). 
Turnyro nugalėtoju tapo PAR 
sportininkas Franz Kruger 
(66.97 m 

B a l t a r u s i j o s l a isvės i d ė j a s L i e t u v o j e g y n ė j a u n i m a s 
Vi ln iu s , rugpjūčio 17 d. 

(ELTA) — Demokratinės orga
nizacijos iš Baltarusijos ka r tu 
su lietuvių ir ukrainiečių kole
gomis trečiadienį surengė akci-
ją-vaidinimą „Už laisvą Balta
rusiją". Jos tikslas — atkreipti 
Lietuvos visuomenės dėmesį į 
tai, kad Baltarusijoje nėra lais
vės ir politiškai persekiojamos 
demokratinės jėgos. 

Akcijoje dalyvavo apie 90 
žmonių, kurie užrištomis ran
komis i r užklijuotomis burno
mis nužingsniavo nuo Baltaru
sijos ambasados iki Rotušės. 
Juos lydėjo tar iami Bal taru
sijos saugumo tarnybų atsto
vai, t a r i amas Aleksandr Luka
šenka ir jo bendražygiai, kurie 
prisidėjo prie režimo oponentų 
dingimo. 

Eisena simbolizavo laisvės 
nebuvimą Baltarusijoje. Pasie
kę Rotušę, akcijos dalyviai at
sirišo r ankas , taip išreikšdami 
valią pakeisti esamą situaciją. Prie Baltarusijos ambasados Vaido K o p ū s t o (ELTA) nuotr. 

J. Sabatauskas siūlo „ n e p r i t e m p f n ė t f " įstatymų 
Vi ln ius , rugpjūčio 17 d. 

(BNS) — Parlamentinio Teisės 
ir teisėtvarkos komiteto f TTK) 
vadovas Ju l ius Saba t auskas 
siūlo įs ta tymų ..nepritempinėti" 
vienam žmogui, parenkant kan
didatą į generalinio prokuroro 
pareigas. 

„Galbūt verta diskutuoti ir 
svarstyt i tokią galimybę, bet 
šiandien, kai tai susiję su konk
rečių asmenų kandidatavimu, 
kurie netur i tokio stažo, man 
nepa t inka įs tatymo ke i t imas 
dėl vieno konkretaus asmens", 
sake J . Sabatauskas . komen
tuodamas siūlymą kandidatams 
į generalinio prokuroro postą 
mažinti būtiną prokuroro darbo 
stažą. 

Kaip rašo dienraštis „Lietu
vos rytas", prieš skiriant naują 

Generalinės prokuratūros vado
vą gali būti siekiama pataisyti 
Prokuratūros įstatymą. 

Šiuo metu generaliniu pro
kuroru gali tapti tik asmuo, tu
rintis ne mažesnį negu dešim
ties metų teisinį pedagoginį 
darbo stažą arba tiek pat laiko 
dirbęs prokuratūroje bei teisme. 

„Lietuvos ryto" teigimu, 
tiek Prezidentūroje, tiek Seime 
kalbama, kad vienas rimčiausių 
kandidatų į generalinio proku
roro postą — buvęs vidaus rei
kalų ir teisingumo ministras 
Vytautas Markevičius. 

V. Markevičius žemesnės 
instancijos prokuroru yra dirbęs 
septynerius metus, tad Genera
linei prokuratūrai jis galėtų va
dovauti tik pakeitus šiuo metu 
galiojantį įstatymą. 

Visgi TTK vadovas J. Saba
tauskas sutiko, kad dešimties 
metų prokuroro darbo stažas 
kandidatui į generalinius pro
kurorus — pernelyg griežtas 
reikalavimas, žymiai apribojan
tis kandidatų skaičių. 

..Iš tiesų gan griežtas reika
lavimas asmeniui, kuris kandi
datuoja į generalinio prokuroro 
pareigas — turėti 10 metų dar
bo prokuroru stažą. Gali susi
daryti įspūdis, kad sistema tam
pa uždara ir be jokios galimybes 
atsinaujinti", sakė J. Sabataus
kas. 

Tuo pačiu TTK pirmininkas 
pabrėžė, jog iniciatyvų keisti 
kandidatavimo sąlygas reikėjo 
imtis anksčiau — prieš pra
dedant kandidatų į šias parei
gas paieškas. 

Evangel ika i l iu teronai į k ū r ė Senelių namus 
Vi ln iu s , rugpjūčio 17 d. 

s ELTA) — Vilniaus evangelikų 
liuteronų ir užsienio krikščio
niškų organizacijų pastangomis 
sostinės Vokiečių gatvėje įkurti 
Senelių globos namai. 

Kaip sakė diakonijos Vil
niaus Sandora sekretore Salo
mėja Vanglikaitė. pirmieji žmo
nės juose apsigyvens šį rudenį. 

Sava rank i ško gyvenimo 
namuose apsistos dar galintys 
savimi pasirūpinti vieniši žmo
nės, kur iems neramu, nesaugu 
gyventi vieniems. Metų pabai
goje čia planuojama pradėt i 
slaugyti ir kelis nepagydomai 
sergančius ligonius. 

Vilniaus evangelikų liute
ronų bendruomenei grąžintų 
pas ta tų komplekse įrengta 12 
butų. Pas ta tų restauracija kai
navo per milijoną litų. Pinigų 
šiam tikslui aukojo aktyviai 
bendruomenės senelių namų 
idėją palaikantys tikintieji, Vo
kietijos evangelikai liuteronai 
ir pr ivatus Nyderlandų fondas. 
Pasaul inė liuteronų sąjunga. 

Pasak S. Vanglikaitės, Se
nelių namuose dirbs keli spe-

Naujieji Senelių globos namai 

cialistai — slaugytojai, sociali
niai darbuotojai, budėtojai. Į pa
galbą bus pasitelkti ir savano
riai, kurie bus kviečiami lankyti 
senelius, padėti jiems buityje. 

Evangelikų liuteronų para
pija Vilniuje veikė jau 1552-ai-
siais. Ji turėjo savo antspaudą 
su Dievo Avinėliu ir lotynišku 
užrašu „Branginkite tiesą ir 
taiką", o nuo 1555-ųjų — baž-

VslHo Kc-pusto KLTA) nuotr 

nyčią Vokiečių gatvėje. 
Eidami aukštas pareigas ir 

turėdami įtakingų rėmėjų, liu
teronai daug prisidėjo prie 
miesto ugdymo — prie bažny
čios įkūrė mokyklą, biblioteką, 
ligoninę, vaistinę, vaikų darželį, 
senelių ir našlaičių namus. Už 
nedidelį mokestį į juos liutero
nai priimdavo ir kitų konfesijų 
tikinčiuosius 

Lietuvių 
misija pelnė 
karo vado 

palankumą 
Vilnius , rugpjūčio 17 d. 

ELTA) — Afganistano kalnuo
toje Goro provincijoje tarnau
jantys Lietuvos kariai pelne kai 
kurių įtakingų vietos vadų ge
ranoriškumą — provincijos at
kūrimo grupei sėkmės palinkė
jo prieštaringos reputacijos įta
kingas karo vadas. 

Lietuvių vadovaujamos 
provincijos atkūrimo grupės va
das pulkininkas Gintautas Zen
kevičius antradienį Cagčaran 
susitiko su dalį Goro provinci
jos kontroliuojančiu Ahmad 
Murghabi. 

Kaip sakė G. Zenkevičius, 
A. Murghabi yra vienas iš kele
to įtakingiausių regioninių ka
ro vadų. kuriam pavaldūs iki 
1.000 ginkluotų vyrų. A. Mur
ghabi. pasak Lietuvos karinin
ko, neturi ambicijų dalyvauti 
rugsėjo 18 dieną vyksiančiuose 
Afganistano parlamento ir mu
nicipaliniuose rinkimuose. 

G. Zenkevičius su juo apta
rė šalyje vykstantį Jungtinių 
Tautų ir NATO ISAF misijos 
prižiūrimą nusiginklavimo pro
cesą. 

..Svarbu tai , kad A. Mur
ghabi pagyrė mus už mūsų mi
siją, kad norime padėti jo šaliai. 
Jis užtikrino, kad nekliudys 
mūsų stebėtojų grupėms važi
nėti po jo įtakos teritorija", pa
sakojo G. Zenkevičius. 

Praėjusiame dešimtmetyje 
su Talibano judėjimu kovoju
siame Šiaurės Aljanse A. Mur
ghabi buvo vieno įtakingiausių 
..šiauriečių" vadų Ismail Khan. 
iki šiol išsaugojusio savo įtaką 
Herat, šalininkas. Po JAV in
tervencijos nulemto talibų reži
mo žlugimo kilus Šiaurės Al
janso tarpusavio vaidams. A. 
Murghabi pelnė kontroversišką 
reputacija. 

Liustracijos komisija — bejėgė 
a t g a i v i n t i „Ša t r i j os " bylą 

Vilnius , rugpjūčio 17 d. 
(BNS) — Bendradarbiavimo su 
sovietiniu saugumu faktus ti
rianti Liustracijos komisija yra 
bejėgė atgaivinti KGB agentės 
„Šatrijos" bylą, kurioje minima 
dabartinė žemės ūkio ministrė, 
Valstiečių ir Naujosios demo
kratijos partijų sąjungos vado
vė Kazimira Prunskienė. 

„Aš nežinau, kokiu būdu 
komisija gali pri imti kokius 
nors sprendimus del šios bylos", 
sakė Liustracijos komisijos pir
mininkė Dalia Kuodytė. 

Taip ji komentavo Nepri
klausomybės Akto signataro, 
žinomo advokato Kazimiero 
Motiekos žodžius, jog komisija 
galėtų parodyti „ryžtingumą", 
siekdama, jog būtų paviešintas 
įslaptintas Vilniaus apygardos 
teismo sprendimas „Šatrijos" 
byloje. 

D. Kuodytės teigimu, Lius
tracijos komisija nėra įgaliota 
skelbti jokių dokumentų, be to, 
jos nuomone, kalbėjimas apie 
šią bylą yra „pavėluotas ir po
litizuotas". 

2003 metų gegužę Vilniaus 
apygardos te i smas uždarame 
posėdyje nusprendė panaikinti 
1992 metais priimtą Aukščiau
siojo Teismo Civilinių bylų ko
legijos sprendimą, kuriuo buvo 
patvi r t in tas faktas, jog K. 
Prunskienė „sąmoningai ben
dradarbiavo su KGB". 

K. Motiekos teigimu, pa
skelbus abu sprendimus, paaiš
kėtų, jog juose kalbama apie 
skirtingus dalykus. 

„Vilniaus apygardos teis
mas remiasi tik pasižadėjimo 
neautentiškumu. tačiau Aukš
čiausiasis Teismas rėmėsi dau
geliu kitų argumentų, kurie iki 
šiol nepaneigti", sakė jis inter
viu. 

Dalia Kuodytė 
Valdo Kopūsto ELTA) nuotr 

Praėjusio dešimtmečio pra
džioje K. Motieka buvo Aukš
čiausiosios Tarybos-Atkuria-
mojo Seimo komisijos KGB 
veiklai t i r t i pirmininko pa
vaduotojas. 

Interviu jis teigia komisijos 
posėdyje matęs K. Prunskienės 
pasižadėjimo bendradarbiauti 
su KGB originalą. 

Pati K. Prunskienė teigia, 
jog jos pasižadėjimas bendra
darbiauti su KGB buvo suklas
totas. 

Vasaros pradžioje grupė 
įvairių Seimo frakcijų narių pa
ragino K. Prunskienę paprašyti 
išslaptinti ir paskelbti Ypatin
gojo archyvo bei teismų bylos 
dėl jos galimo bendradarbiavi
mo su KGB medžiagą. Tą patį 
padaryti ragino ir Politinių ka
linių ir tremtinių sąjunga, kitos 
visuomeninės organizacijos. 

„Vadinamoji 'Šatrijos' byla 
tebėra įvairių gandų visuome
nėje šaltinis ir tik absoliutus 
viešumas gali padėti pakeisti 
susiklosčiusią padėtį", teigta 
atvirame laiške. 

L i g o n i n ė a tse ikė jo t e ismo 
pr i te is tą žalą 

V i l n i u s , rugpjūčio 17 d. 
'BNS) — Marijampolės ligoninė 
atlygino žalą. kuri prieš pusket
virtų metų buvo padaryta dvy
niams Martynui ir Laurynui 
Zdaniams bei jų tėvams. \ ants
tolių nurodytą nukentėjusiųjų 
sąskaitą gydymo įstaiga per
vedė pusę milijono litų. rašo 
„Lietuvos rytas". 

Dėl medikų neatsargumo 
tuomet ką tik gimę dvyniai bu
vo padėti an t karštų termoforų 
ir patyrė sunkius kūno nude
gimus. J ie buvo ilgai gydomi, 
kelis kar tus operuoti. 

Kauno apygardos teismas 
dvyniams ir jų tėvams priteisė 
iki tol didžiausią žalos atlygini
mo kompensaciją — milijoną li
tų. Bet aukštesnės instancijos 
teismai šią sumą sumažino per
pus. 

Marijampolės ligoninės di
rektorė Audronė Kuodienė 
sakė. jog po Aukščiausiojo teis

mo sprendimo. įpareigojusio 
sumokėti 500.000 litų. buvo 
bandoma tart is su nukentėjusi-
aisiais. Tačiau dvynių tėvai ne
sutiko, kad kompensacija būtų 
mokama dalimis kelerius me
tus. 

Pusę milijono litų ligoninė 
sužalotiems pacientams sumo
kėjo iš savo apyvartinių lėšų, 
kai jai už paslaugas savo įsi
skolinimą sumažino ligonių ka
sos. 

Ligoninės nuostolius padi
dino ir papildomos išlaidos. Ke
liasdešimt tūkstančių litų teko 
sumokėti beveik trejus metus 
įvairiuose teismuose ligoninei 
atstovavusiems advokatams, 
reikėjo atlyginti ir nukentėju
siųjų teismo išlaidas. 

Marijampolės ligoninė turi 
apie 3 milijonus litų skolų. Tau
pydama lėšas, gydymo įstaiga 
buvo priversta mažinti lovų ir 
darbuotojų skaičių. 

Lietuvių šeimai siūloma t a p t i 
bri tų TV laidų herojais 

Viln ius , rugpjūčio 17 d. 
(BNS) — Į Didžiąją Britaniją 
emigruoti besiruošiančiai ar ne
seniai emigravusiai lietuvių 
šeimai siūloma tapti tos šalies 
televizijos kanalo laidų ciklo he
rojais. 

Informaciją apie tokios šei
mos su mažamečiais vaikais pa
ieškas skelbia Londono ir jo 
apylinkių lietuviams skirtas 
dvisavaitinis laikraštis „Infozo-
na", bendradarbiaudamas su te
levizijos prodiuserių bendrove 
„Ricochet". 

Ką tik į Angliją atvykę vai
kai gali tapt i visoje Didžiojoje 

Britanijoje matomo TV kanalo 
„Channel 4" laidų ciklo apie 
imigrantų vaikus herojais. 

Laidos rengėjai kalbins imi
grantų vaikus kiekvienais me
tais — taip bus bandoma iš
siaiškinti, kaip keičiasi vaikų 
pasaulėžiūra, jiems augant Di
džiojoje Britanijoje 

Būsimiems laidos herojams 
keliamas tik vienas reikalavi
mas — jie turi būti pragyvenę 
Didžiojoje Britanijoje ne dau
giau kaip 2 mėnesius 

Norinčios dalyvauti atran
koje šeimos gali rašyti adresu 
info@infozona.co uk 

http://WWW.DRAUGAS.ORG
mailto:info@infozona.co
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
PUTNAM, CT 

NAUJOSIOS ANGLIJOS 
LIETUVIŲ SUSITIKIMAS 

Jau nuo savaitės pradžios 
prieš liepos 24 d. prasidėjo 
gyvas bruzdėjimas Švenčiausios 
Mergelės Marijos Nekaltojo 
Prasidėjimo Vargdienių seserų 
vienuolyne, Putnam, CT. Kaip 
skruzdės, nešdamos po šapelį, 
taip seselės ir talkininkai dar
bavosi sodyboje. Visi stengėsi 
paruošti aplinką, maistą ir visa 
kita, kas reikalinga didžiajam 
metiniam lietuvių susitikimui. 

Sekmadienį išaušo saulėta, 
gaivi ir smagi diena. Sugužėjo 
apie 1,500 Naujosios Anglijos 
lietuvių. Programa prasidėjo 11 
vai. šventų Mišių auka, kurias 
koncelebravo kun. Vytautas 
Gedvainis ir dar 5 lietuviai ku
nigai. Sielas paliečiančias gies
mes giedojo Jū ra t ė Švedaitė-
Wa!ler, akompanavo Aldona 
Prapuolenytė. Gilų susitelkimą 
papilde sodybos paukščių skam
bėjimas, medžių šlamėjimas, 
saulės spindėjimas. 

Po šv. Mišių aukos buvo 

pietūs su lietuvišku kugeliu ir 
rūgpieniu, dešra ir kopūstais. 
Pietų metu dalyviai turėjo pro
gos nusipirkt i lietuviškų dir
binių, knygų, muzikos, pasimė
gauti aplinka ir, svarbiausia, 
pabendrauti vieni su kitais. Čia 
susitiko kelios lietuvių kartos: 
prieš daugel metų buvę stovyk
lautojai Putname, „Neringoje", 
jų šeimos, vaikai, dabartiniai 
stovyklautojai, neseniai atvy
kusieji į JAV, jų bendraamžiai. 
Pietų metu buvo organizuojami 
vienuolyno, Matulaičio slaugos 
namų, pensininkų butelių, mu-
ziejaus-archyvo ALKA ir Min
daugo pilies parodymai. Į Ka
raliaus Mindaugo pilį, statytą 
kun. Stasio Ylos, vedė Romas 
Drazdauskas, pasakodamas is
toriją, klausytojus t raukte 
įtraukė į karal iaus ir jo šeimos 
gyvenimo istoriją bei laikotarpį, 
kada pilis buvo statoma. 

Lietuvių pikniko vainikavi
mas buvo „Neringos" .stovyklos 

. .Ner ingos" stovyklos stovyklautojai a t l i eka p rogramą Švč. M. Mari jos N e k a l t o P r a s i d ė j i m o V a r g d i e n i ų s e s e r ų 
r u o š t a m e m e t i n i a m e sus i t i k ime su l ietuvių vis.uomene. 

vaikų kultūrinė programa. Apie 
100 mergyčių ir berniukų, jau
nuolių ir merginų, atvažiavo 
autobusu tiesiai iš Vermont, 
kur vyko lietuviška vaikų sto
vykla. Jaunoji karta sukaustė 
kiekvieno žiūrovo dėmesį ener
gija trykštančiais lietuviško 
kaimo šokiais, dainomis, pa
skanino prisiminti ir pagerbti 
Sausio 13-osios žuvusiuosius. 

Vaikai užkrėtė dalyvius savo 
džiaugsmu. 

Lietuvių susitikimo pabai
goje buvo ištrauktos didžiosios 
dovanos. Pagrindinis rėmėjas — 
Šimkaus draudimo bendrovė iš 
Hartford, CT. Pagrindinis pri
zas buvo kelionė lėktuvu į 
Lietuvą. 

Su gera nuotaika, lietuvy
bės pastiprinimu, dvasiniu pa-

s ipi ldymu renginio dalyviai 
skirstėsi namo skleisti gautas 
dovanas savo aplinkoje. Orga
n iza tor ia i ir ta lkininkai liko 
pabaigti tvarkymo darbus, kad 
seselių sodyba sugrįžtų į savo 
ramią kasdieninę vagą. Taip 
sėkmingai ir turiningai baigėsi 
59, seselių organizuojamas, 
lietuvių metinis susitikimas. 
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GRANO RAPIDS Ml 

LB METINIS SUSIRINKIMAS 
Liepos 17 d., po sekmadie

ninių šv. Mišių. Grand Rapids 
Lietuvių bendruomenės apy
linkės nariai rinkosi į Šv. Petro 
ir Povilo lietuvių parapijos 
mokyklą metiniam susirin
kimui. Ši lietuvių 1904 m. įkur
ta parapija pernai atšventė savo 
100 metų jubiliejų. 

Apylinkės pirmininkė Sigilė 
Savukynaitė-Conway susirin
kimui pirmininkauti pakvietė 
Vytautą Kamantą ir sekreto
riauti Eigą Butkevičienę. Pa
gerbti mirę apylinkės nariai, 
tarp jų prieš savaitę iškeliavusi 
Amžinybėn Jean Lekutis. Pra
ėjusio metinio susirinkimo pro
tokolą perskaitė -Jonas Treška, 
Jr.. o apylinkės veiklos pra
nešimą pateikė pati pirmininkė. 
2004 metais pirmininkė dalyva
vo metiniame LB Michigan apy
gardos suvažiavime, apylinkės 
valdyba suruošė smagią ge
gužinę ir vakaronę vasaros 
pabaigoje Kušlikių sodyboje, į 
savo tarpą priėmė naujai at
vykusį studentą iš Lietuvos, 
studijuojantį Grand Valley uni
versitete, ir gruodžio viduryje 
suorganizavo gerą kalėdinį 
pobūvį suaugusiems bei vai
kams. 

2005 metais kovo 6 d. apy
linkė šventė Vasario 16 ir Kovo 
11 d. šventes iškilmingomis šv. 
Mišiomis Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje, po to vyko minėji
mas, programa ir vaišės mokyk
los salėje. Šventėje dalyvavo iš 
Detroito atvykusi PLB valdybos 
vicepirmininke ir LB Michigan 
apygardos pi rmininkė Liuda 
Rugienienė su vyru Algiu. Ba
landžio pabaigoje apylinkes na
riai: Vytautas Jonait is , Gražina 
ir Vytautas Kamantai ir Verutė 

Paovienė, dalyvavo Lietuvių 
fondo nar ių suvažiavime Le-
monte. Birželio 19 d. buvo pa
minėti birželio trėmimai. 

Apylinkės iždininkas Jonas 
Treška, Jr . . pranešė, kad iždas 
gavo 847 dol. pajamų ir turėjo 
454 dol. išlaidų. Dr. Benius 
Kušlikis pranešė, kad apylinkės 
BALFo komitetas (Sofija Las-
tienė ir dr. B. Kušlikis) spalio 
mėnesį surinko 395 dol. ir visus 
pinigus persiuntė BALFo cen
trui. Vasario 16 gimnazijos rė
mėjų būrelio vadovas Juozas 
Lukas sur inko ir gimnazijai 
persiuntė 285 dol. Kontrolės 
komisijos aktą perskaitė Adol
fas Skrebutėnas, pranešdamas, 
kad visos apyskaitos teisingos. 

Po t rumpų klausimų ir ke
lių pasisakymų apie apylinkės 
veiklą visi pranešimai buvo pa
tvirtinti. Susirinkime aktyviai 
dalyvavo Šv. Petro ir Povilo 
parapijos klebonas kun. Dennis 
Morrovv. J is yra lietuvių kilmės, 
sekmadieniais šv. Mišių metu 
vartoja abi kalbas — anglų ir 
lietuvių, ir kartą per mėnesį 
renka aukas Lietuvos religinei 
šalpai. J a m buvo įdomu išgirsti, 
ar apylinkės lietuviai yra pa
tenkinti religiniu aptarnavimu 
abiem kalbomis ir prašė pata
rimų. Susirinkimo dalyviai dė
kojo, klebonui už jo rūpestį lietu
viškais reikalais ir džiaugėsi, 
kad Grand Rapids parapijoje 
nėra tokių problemų, kaip Bos
tone ar Čikagoje. Prieš keletą 
metų LB apybnkė buvo pado
vanojus klebonui D. Morrovv 
kelionę į Lietuvą, kur jis ap
lankė savo gimines ir senelių 
kapus. 

Apylinkės valdyba liko ta 
pati ir ateinantiems metams. 

gos gegužinę. Susirinkime daly
vavę Marija Kušlikienė ir sū
nus dr Benius Kušlikis mielai 
leido vel pasinaudoti jų sodyba. 
Kai pirmininkė Sigilė Savu-
kynaitė-Convvay sugrįš po va
saros atostogų iš Lietuvos 
(Marijampolės), bus laiškais ir 
telefonais pranešta apie ge
gužinės datą bei laiką. 

Susirinkime dalyvavo atos
togaujanti viešnia iš Indiana 
dr. Snieguoja Radzevičienė, 

prieš 10 metų atvykusi iš Lie
tuvos, tada su LB apylinkės 
valdybos pagalba įs ikūrusi 
Grand Rapids, talkinusi apy
linkės darbuose ir vėliau per
sikėlusi į Floridą bei Indiana 
tęst i medicinos praktiką. Tada 
užmegzti ryšiai mūsų apylinkė
je išliko toliau artimi tarp jos ir 
kitų apylinkes narių. 

Darbingas sus i r inkimas 
t ruko apie valandą laiko. 

A. P. 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9 5 2 5 S .79 th Ave.. Hickory Hil is, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Vaiandos pagal susitarimą 

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

s sutvarkys danis už prieinamą karną. 
Sustar«"Tj! kafcetj angliškai arba Setuviskai 

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

Chicago, IL 
Te!. 708-422-8260. 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
illinois Paln Institute 

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

skausmo diagnozes ir gydyme specialistai. 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
EkGrove: 847-718-1212 
www.iliinoispain.com 

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

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

G r a n d Rapids LB apy l inkes pirm. 
Sigi lė Savukynai te—Conway. 

būtent: pirmininkė Sigilė Savu-
kynaitė-Conway, sekretorius 
Rimantas Butkevičius, spe
cialiems reikalams Edmundas 
Paalksnis. iždininkas Jonas 
Treška, Jr.. Simona Jonaitytė-
Acuna, Petras Treška. Pirmieji 
trys yra naujai atvykusieji iš 
Lietuvos, kuriuos prieš kelis 
metus draugiškai priėmė ir 
j iems įsikurti padėjo anks
tyvesnės LB valdybos. 

I Kontrolės komisiją buvo 
išrinkti: Vytautas Kamantas, 
Adolfas Skrebutėnas ir Audro
nė Treškienė (taip pat prieš 
keletą metų atvykusi iš Lie
tuvos). Apylinkės BALFo ko
mitetas liko tas pats: dr. Be
nius Kušlikis ir Sofija Lastienė. 
Lietuviškų Mišių reikalais ir 
toliau rūpinsis Jonas Treška, 
J r . Vasario 16 gimnazijos rė
mėjų būrelio vadovės pareigas 
iš ilgamečio vadovo Juozo Luko 
perėmė Gražina Kamantienė, 
kuri taip pat bus ir Lietuvių 
fondo įgaliotinė Grand Rapids 
apylinkėse. 

LB nariai pritarė apylinkės 
valdybos pasiūlymui rugsėjo 
mėnesį suruošti vasaros pabai-

LOS ANGELES „SPINDULYS" JAPONIJOJE 

Grand Rapids . MI f.B apy l inkės nar ių s u s i r i n k i m e (iš kaires»: Adolfas S k r e b u t ė n a s , k l ebonas kun. Dennis 
Morrovv, d r S n i e g u o l e Radzevič iene, Kazys Žygas , J o n a s T r a š k a . 

Tolimoji paslaptingoji Ja
ponija. Ką mes žinom apie šią 
šalį? Gatvėje atpažįstam ja
ponų automobilius, mėgauja
mės sushi, kino ekranuose ste
bim samurajų kovas. Bet ar tai 
atspindi pačią Japoniją? Tik
riausiai ne. O ką japonai žino 
apie mus? 

Sakoma, kad pasaulis su
mažėja keliaujant. Tai galėtų 
patvirtinti Los Angeles Lietu
vių bendruomenės ansamblis 
„Spindulys", vadovaujamas 
Danguolės Varnienės, kuris 
neseniai grįžo iš kelionės po 
tolimąją Japoniją. Bet šį kartą 
tai nebuvo paprasta kelionė. 
Pasaulinėje parodoje „EXPO 
2005", vykusioje Aichi mieste, 
„Spindulys" atstovavo Lietuvą. 
Tai unikali galimybė, pasi
taikanti toli gražu ne kiekvie
nam. Dėl teisės koncertuoti 
..EXPO" Lietuvoje varžėsi ge
riausi šalies muzikantai ir atli
kėjai. Liepos 6-ą, Mindaugo ka
rūnavimo dieną. į tolimąją Ja
poniją suvažiavo geriausi iš 
geriausių. Tai folkloro grupės 
..Sutaras" ir „Vija", skrabalistas 
Šilinskas. operos solistai Ged-
mintaitė ir Montvidas, baleto 
šokėjai Špokaitė ir Juška, sim
foninis orkestras, vadovauja
mas Pitreno, choras „Brevis", 
pianistė Gedvilaitė, Labučio 
džiazo trio Koncerte, vyku
siame didžiojoje scenoje, skam
bėjo pati įvairiausia muzika — 
nuo liaudies dainų iki operos ir 
džiazo. „Spindulys", vienintelė 
čia atvykusi šokių grupė. 
„EXPO" parodoje koncertavo 
net tris kartus. Jaunimas šoko 
atviroje aikštėje. Nė vienas pra
eivis negalėjo nesustoti nepasi
grožėję mūsų nuostabiais tau
tiniais kostiumais, gražuolėmis 
lietuvaitėmis ir, žinoma, pui
kiai atlikta koncertine progra
ma. Daugelis braukė ašaras 
stebėdami „Sadute" ir „Rez-

ginėlę", senas lietuviškas su
tuoktuvių šokis japonams pri
minė jų tuo metu švenčiama 
Žvaigždžių šventę. Audringais 
plojimais buvo palydėtas „Gai
dys", „Klumpakojis", „Malūnas", 
kiti tradiciniai lietuviški šokiai 
ir dainos. Nepaisant alinančio 
karščio ir kaitrios saulės, kurią 
pakeisdavo nesibaigiantis lie
t u s , „Spindulys" tr is d ienas 
puikiai atliko savo 50-ties mi
nučių programą. 

Lietuvos Valstybės dieną 
v isas didžiulis „EXPO" pasi
dabino lietuviškomis t r ispal
vėmis (kiekvienam parodos 
lankytojui tą dieną buvo įteikta 
nedidelė Lietuvos vėliavėlė). 
„Spindulio" šokėjai visą laiką 
pozavo japonų fotoobjektyvams. 
Lietuvos paviljone, ta rp už
sienio svečių buvo matyti daug 
aukš tus postus užimančių Lie
tuvos politikos, verslo, spaudos 
atstovų. Tarp jų — Lietuvos 
minis t ras pirmininkas Algirdas 
Brazauskas, kultūros ministras 
Vladimiras Prudnikovas. Prie 
Lietuvos paviljono šią oficialią 
delegaciją „Spindulys" sutiko 
tradicine „Kepurine". 

Buvo sunku atsistebėti ja
ponų tolerancija, mandagumu, 
ž ingeidumu. J i e veržėsi prie 
mūsų prieiti, pakalbinti. Juk 
Lietuva tai šalis, kuri pasaulio 
žemėlapiuose atsirado ne taip 
seniai. O Amerikos lietuvių są 
voką jiems visai nauja ir ne
suprantama. 

„EXPO" praleidom tris die
nas. O dar savaitė visa mūsų 
didelė grupė (24 šokėjai, 4 
mokytojai ir 7 palydovai) turėjo 
galimybe plačiau pasidairyti po 
Japoniją. Aplankėm senąsias 
sostines Kyoto ir Narą, Tokyo. 
Kamakura . Sunku net išvar
dinti visas matytas šventyklas, 
pilis, sodus. Iš japonų kantriai 
mokėmės švaros ir tvarkos , 
pratinomės visur nusiauti batus 

ir net linkčioti. Mūsų žodynas 
pasipildė naujomis japoniš
komis mandagumo frazėmis. 
Arbatos ceremonija. Kabuki 
tea t ras , t radicinis sushi. ka-
raoke — kiekvienas iš mūsų 
atrado tai, kas jam buvo įdomu 
ir nauja. O Tokyo mūsų lauke 
maloni staigmena — priėmimas 
Lietuvos ambasadoje. Jį mums 
surengė ambasadorius A. Kud-
zys, kurio dėka ir buvom pa

kviesti dalyvauti „EXPO". Bet 
didžiausi padėkos žodžiai tu
rėtų būti ištarti „Spindulio" 
vadovei Danguolei Varnienei, 
suorganizavusiai šią kelionę. 
Jos entuziazmo ir energijos 
dėka „Spindulys" į savo bio
grafiją įsirašė naują, tikrai 
neeilinį puslapį. Ačiū, Dan
guole. 

Aukštuolė J a c k ū n a i t ė 
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PROBLEMŲ DAUG, TIK NĖRA 
ATSAKINGŲ UŽ JŲ SPRENDIMĄ 

IURGIS RAZMA 
Seimo narys 

Socia ldemokra ta i t u r ė t u 
atsiprašyti žmonių dėl 
draudimo bend rovės 

b a n k r o t o 

Laikas pakalbėti apie poli
tikų atsakomybę. Stebint poli
tinę panoramą matyti, kad šioje 
srityje gausu problemų, bet 
negirdėti, kad už jų kilusias 
problemas bei jų pasekmes kas 
nors prisiimtų atsakomybę. 
Pabandysiu „padrąsinti" tai 
daryti socialdemokratus. 

Šiandien plačiai aptariama 
tema — „Ingo Baltic" draudimo 
bendrovės, kur buvo apsidraudę 
apie 100,000 Lietuvos piliečių, 
bankrotas. Žmonės patiria kon
krečius nuostolius — ne tik 
materialinius, bet ir moralinius, 
nes toje sumaištyje jiems niekas 
dorai nepaaiškina, kaip derėtų 
elgtis. Girdime vienų teisininkų 
aiškinimus nedelsiant nutrauk
ti sutartis su bankrutuojančia 
bendrove ir kuo greičiau suda
ryti sutartis su patikimomis 
bendrovėmis, kiti teisininkai 
aiškina, kad to daryti nebūtina, 
sutartis galioja iki pat bankru
tuojančios bendrovės likvidavi
mo. Žmonės yra pasimetę ir 
nežino ką daryti. Ir visiškai 
ciniškai skamba Draudikų biuro 
atstovų pasakymas, kad žmones 
galės atgauti šimtą ar keliasde
šimt litų kreipęsi j teismą. Ne
sunku įsivaizduoti, kad tokia 
perspektyva nedžiugina eilinio 
apsidraudusio piliečio, jis neiš
vengiamai turės taikstytis su 
neišnaudotos draudimo sumos 
praradimu, jeigu bus einama 
tuo keliu. 

Pridurčiau, kad daroma ir 
žala valstybei, nes dėl šios 
bankroto istorijos, be abejo, su
svyruoja žmonių pasitikėjimas 
mūsų draudimo sistema. Tai ga
li inspiruoti panašius reiškinius 
ateityje ir žmonės gali nebe-
sidrausti, nes valstybė deramai 
neužtikrina draudimo priežiū
ros. Negirdėti, kad kas nors 
prisiimtų atsakomybę dėl susi
dariusios situacijos. Formaliai 
žiūrint, galima pasakyti, kad 
atsakomybę turėtų prisiimti 
socialdemokratai jau vien dėl to. 
kad teisės aktai, kurie apspren
džia draudimo }monių bankroto 
situaciją, priimti jų dominuo
jamo Seimo praėjusią kadenciją 
ir priežiūrinės institucijos, su
formuotos taip pat praėjusią 
kadenciją. Draudimo priežiūros 
komisijos pirmininkas, paskir
tas 2003 m. gruodžio mėnesi mi
nistro pirm. A. Brazausko pot
varkiu. 

Žvelgiant giliau į situaciją, 
susidariusią po įmonės bankro
to, kyla minčių dėl galimų, 
paviršiuje nematomų socialde
mokratų sąsajų su tais neigia
mais procesais. Paanalizavę vie
šai skelbiamų draudimo bend
rovių akcininkų sąrašus atras
tume, kad tarp UAB „Ingo 
Baltic" akcininkų (be užsienio 
atstovų) vra UAB .Baltijos ga
rantas" ir UAB „Balgva". Jeigu 
žiūrėsim į „Baltijos garantas" 
akcininkus, rasim, kad vienas 
iš akcininkų yra ta pati UAB 
„Balgva", o jeigu įeisim į inter-
neto puslapius, kur yra nuro
dyti muitinės tarpininkai, ten 
rasim, kad UAB „Balgva" atsto
vauja visiems gerai žinomas, 
kažkada aukštas LDDP veikė
jas ir buvęs muitinės vadovas V. 
Geržonas. 

Jeigu pažiūrėsim į Drau
dimo priežiūros komisijos sudė
tį, kurią sudaro 5 nariai, čia taip 
pat rasim du buvusius iškilius 
socialdemokratus politikus — L. 
M. Stankevičių, buvusi rrn-
nistrą, ir A. Plokšto, buvusį so
cialdemokratų frakcijos Seime 
narį Ir dar atkreipčiau dėmesį, 
kad minėtns bendrovės bankro
to klausimai yra kaip tik šitų 
dviejų komisijos narių atsako
mybės srityje, nei L M Stan

kevičius atsako už negyvybės 
draudimo bendrovių reikalus, o 
A. Plokšto — už juridinio sky
riaus kompetencijos klausimus, 
prie kurių priskirčiau ir bankro
to procedūras. Šie du pareigū
nai turėtų jaust i atsakomybę, 
kad, mano nuomone, pavėluotai 
buvo paskelbtas „Ingo Baltic" 
bankrotas ir kad nebuvo apsi
drausta nuo neigiamų pasek
mių. Dar keisčiau, kad š.m. ge
gužės mėnesio pabaigoje minė
tos Draudimo priežiūros komisi
jos atstovai, a tvykę į Seimo 
biudžeto ir finansų komitetą, 
dievagojosi, jog visos draudimo 
bendrovės laikosi puikiai ir 
niekas nežada bankrutuoti. Dar 
daugiau — jie piktinosi, kad 
Seimo nariai kelia tokius klau
simus, lyg tyčia norėdami su
kelti bankrotą. O svarstymą ko
mitete inspiravo vienas kritinis 
„Kauno dienos" straipsnis. Taip 
politikai komisijos atstovų buvo 
savotiškai apgauti ir tuo laiku 
negalėjo ati t inkamai reaguoti. 

Kyla klausimas, ar tokia ko
misijos narių laikysena nėra są
lygota kokių nors akcininkų, 
kuriuos esu paminėjęs ir kuriuos 
tarpusavyje r iša sąsajos su 
socialdemokratų partija, inte
resų. Tai klausimas, į kurį kaž
kas turi atsakyti. Galėtų vykti 
ir tam tikras tyrimas, ar Seimo 
antikorupcijos komisijoje, ar ta
me pačiame Biudžeto ir finansų 
komitete, kuris po to, kai viskas 
taip susiklostė, turėtų jaustis 
įsižeidęs. Tuo labiau, kad gegu
žės mėnesį, kai Draudimo prie
žiūros komisijos atstovai Seimui 
pateikė tokią optimistinę infor
maciją, jie j au buvo uždėję 
areštą daliai „Ingo Baltic" ben
drovės turto. Vadinasi, pavojų 
jie jau įžvelgė. Visuomenė nebu
vo deramai informuota ir kai 
buvo panaikinta licencija, žmo
nėms nebuvo pasakyta, kaip jie 
turėtų elgtis, kai taip atsitiko. 
Nebuvo jaučiama atsakomybės 
prieš visuomenę, prieš apsi
draudusius žmones. 

Politinę atsakomybę už ban
kroto pasekmes visų pirma turi 
prisiimti socialdemokratai ir jų 
vadas A. M. Brazauskas. Pri
dursiu, kad būtent tai partijai 
priklausė finansų ministro kė
dė, o ministras kaip tik politiš
kai atsakingas už draudimo sritį. 

Kadangi ministras pirmi
ninkas mėgsta kitiems reko
menduoti atsiprašyti, tai ir aš 
jam siūlyčiau atsiprašyti žmo
nių, nukentėjusių nuo bankru
tavusios bendrovės. Vyriausybė 
nedelsiant oficialiai turėtų žmo
nėms išaiškinti, kaip jie turėtų 
elgtis, nes aš manau, kad žmo
nės pasimetę ir nebetiki Drau
dimo priežiūros komisijos ats
tovų aiškinimais. Jeigu jie nesu
gebėjo prižiūrėti proceso, nela
bai įtikinamai skamba ir jų nu
rodymai žmonėms, kaip elgtis. 

Politikai, Seimas ar atskiros 
jo institucijos turėtų pareika
lauti, kad Draudimo priežiūros 
komisija nedelsiant turėtų at
sistatydinti, — jeigu ne visa 
komisija, tai bent minėti šios 
komisijos nariai L. M. Stan
kevičius ir A. Plokšto bei komi
sijos pirmininkas, kuris turi jaus
tis atsakingas už neigiamas pa
sekmes sukeliančius procesus. 

Rudenį nedelsiant reikia 
tobulinti Draudimo įstatymą ir 
jame užtikrinti didesnes garan
tijas apsidraudusiems asme
nims, ypač draudimo bendrovių 
bankroto atveju. Nenormalu. 
kad kiekvienas žmogus dėl ke
liasdešimt litų pats turi rašyti 
ieškinį teismui. Tokiais atvejais 
neišnaudotą draudimo sumą jie 
turėtų gauti iš biuro, o biuras — 
išieškoti visą sumą, kuri susi
daro kompensuojant žmonm 
nuostolius. Tai būtų civilizuotas 
būdas, kuris verstų ir patį biurą 
atsakingiau prižiūrėti, kas de
dasi atskirose draudimo ben
drovėse. Galima butu pagalvoti 
ir kaip kristi Draudimo prie
žiūras formavimo tvarka Dabar 

ją formuoja vien tik Seimo dau
guma ir Vyriausybė ir į ją gali 
būti skiriami asmenys pagal 
politinę priklausomybę, o ne 
pagal kompetenciją. 

V y r i a u s y b ė s ins t i tuc i ja 
ske lb ia k a r ą ž in iask la ida i 

Neseniai Vyriausybės kan
celiarija šiurkščiai užsipuolė 
dienraštį „Lietuvos žinios", ku
ris kritiškai nagrinėjo Vyriau
sybės skelbiamą konkursą. 
Rugpjūčio 10 dieną buvo pa
skelbtas kritinis straipsnis „Lie
tuvos įvaizdis su protekcijos 
šešėliu". Pabrėžčiau, kad anali
tinis straipsnis parašytas lai
kantis visų žurnalistinės etikos 
reikalavimų — išklausyti eks
pertai, konkursų dalyviai, su
teikta galimybė atsakyti kri
tiškai vertinamiems žmonėms. 
Straipsnis labai reikalingas. 
Džiaugčiausi, jeigu tokių straip
snių būtų daugiau. Vyriausybes 
atstovai, užuot pripažinę kon
kurso Lietuvos įvaizdžio strate
gijai kurti problemas ir padėko
ję žurnalistams, kad atkreipė į 
jas dėmesį, šiurkščiai užsipuolė 
dienraštį , teigdami, kad j is 
klaidina skaitytojus ir net blogi
na Lietuvos įvaizdį. Tai niekuo 
nepamatuot i kaltinimai. Kri
tiškai vert int ina ir tai , kad 
valdžios institucijos už kritiką 
pradeda tiesioginį karą su žinias-
klaida. Tokia situacija rodo gilią 
krizę valdančioje koalicijoje. Tai 
patvirtina ir kitame dienraštyje 
rugpjūčio 12 d. paminėtas minis
tro pirmininko nenoras prisi
pažinti, kad jis ką nors žino apie 
tą įvaizdžio formavimo kon
kursą. Jam pavaldūs tarnauto
jai sako. jog jis žinojo. Akivaiz
du, kad jie nedrįstų apkaltinti 
ministro pirmininko, suprasda
mi savo atsakomybę. Tai vėlgi 
akivaizdžiai rodo nenorą prisi
imti atsakomybes už nevyku
sius sprendimus. 

Manau, kad straipsnis ga
lėjo būti ir dar kritiškesnis. Ga
lima buvo kelti problemą, kodėl 
tuo užsiima, tarkim, ne Užsie
nio reikalų ministerija, kuri 
daug dirba šalies įvaizdžio for
mavimo srityje ir kurios tai yra 
nuolatine funkcija, išnaudojant 
visą turimą diplomatinį kor
pusą. Tokį pelningą projektą 
čiumpa šalia premjero esantys 
kanceliarijos pareigūnai su ne 
kartą įvairiose istorijose skam
bėjusiu Vyriausybės kancleriu 
priešaky. 

Manau, kad valstybės įvaiz
džio klausimas galėtų būti 
sprendžiamas ir išskaidytu bū
du: su tuo susijusios instituci
jos, gavusios papildomų pinigų, 
galėtų rūpintis pamatuojamų 
tikslų siekimu, o ne kažkokiu 
įvaizdžiu, kurio neįvertinsi ir 
nesužinosi, ar išleisti milijonai 
davė kokį rezultatą. Pvz., jeigu 
Turizmo departamentas turėtų 
daugiau pinigų, jis savo pastan
gas, formuojant įvaizdį, galėtų 
įvertinti pagal tai, ar pritraukė 
daugiau turistų iš kitų šalių, 
kur buvo stengiamasi tą įvaizdi 
formuoti . Jeigu papildomų pi
nigų gautų Užsienio investicijų 
agentūra, tai vėlgi galima būtų 
pamatuoti, ar tai padėjo pri
traukti daugiau užsienio inves
ticijų. O ši agentūra gauna ma
žiau lėšų, negu at i t inkamos 
agentūros gretimose valstybėse. 
Mes tuo požiūriu, pritraukiant 
investicijas, esame ne kon
kurencingi, bet ko galima tikė
tis, jeigu štai taip švaistomos 
lėšos ir skelbiami abejotini kon
kursai . Potencialūs konkurso 
dalyviai reiškia abejones dėl 
tokio konkurso rengėjų kompe
tencijos. 

Re ik ia p radė t i ka lbė t i 
ap i e su ta r t į su 

„Gazprom"* 

Šiandien gal taip ryškiai 
dar nejaučiama, bet netolimoje 
ateityje (apie 2006 m. pradžia1 
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tapsianti gana svarbi — gam
tinių dujų kainų problema. Pas
taruoju metu, matom, atsinauji
no ginčai (A. M. Brazausko ir 
Darbo partijos atstovų), ar gali
ma reguliuoti dujų kainas, kai 
dujas laisviesiems vartotojams 
parduoda „Gazprom" pasirinkti 
tarpininkai (konkrečiai — „Du-
jotekana"), ar pasirašyta sutar
tis su „Gazprom" dėl akcijų par
davimo leidžia tai daryti. Pri
minsiu, kad labai emocingai bu
vo ginama Darbo partijos ats
tovų pateikta pataisa įstatymo 
projektui, kuri numatė regulia
vimą. Siūlymas buvo gana spe
cifinis. Akivaizdu, kad Darbo 
partija ir Ūkio ministerija to 
reguliavimo svertus norėjo pa
imti į savo rankas. Pataisa sa
kė, kad reguliavimo principus 
turi apspręsti Ūkio ministerija. 
Manau, kad tai buvo daroma 
siekiant populistiškai įrodyti, 
kad rūpinamasi pigesne šiluma 
ir pigesnėmis dujomis, bet 
svarbesnis tikslas buvo — tuos 
reguliavimo svertus turėti Ūkio 
ministerijos, tuo pačiu ir Darbo 
partijos rankose. Tai štai tada 
Ūkio ministerijos atstovai, įgiję \ 
tą teisę, pasidarytų labai svar
būs subjektai santykiuose su 
„Gazprom". Jie galėtų sakyti: 
jeigu dujų tarpininko vaidmuo 
atiteks vienai firmai, tai gal mes 
per daug ir nesiūlysim regu
liuoti, na, bet jeigu atiteks kitai 
firmai, tai mes reguliuosim 
smarkiai. Taip galima pasiekti, 
kad „Gazprom" susitaikytų ir 
tarpininko verslą atiduotų kaž
kokiai Darbo partijai t inkamai 
bendrovei. Kalbos, kad čia gali
ma įžvelgti norą išstumti dabar
tinius tarpininkus, gali turėti 
į j 3 į į i i i i u v . 

Įdomus ir kitas dalykas. Aš 
pasiūliau realesnį reguliavimo 
variantą ir konkrečią pataisą, 
kad ta teisė reguliuoti dujų kai
nas, tiekiamas laisviesiems var
totojams, būtų suteikta ne Ūkio 
ministerijai, o, kaip priklauso 
pagal mūsų įstatymus, Energe
tinių kainų komisijai, vadovau
jamai Jankausko. Mūru stoję už 
kainų reguliavimą Darbo parti
jos atstovai komitete balsavo 
prieš. Tai atskleidžia, jog jiems 
reguliavimas apskritai nėra 
svarbus, jiems svarbiau turėti 
reguliavimo svertus. 

Atrodo, kad ministras pir
mininkas, aprobuodamas sutar
tį su „Gazprom", tam tikra pras
me galėjo pakartoti „Maišia
galos susitarimą", kai. pardavus j 
akcijas, buvo atsisakyta visų j 
mūsų rankose galimų turė t i 
svertų, nes „Gazprom" buvo 
suinteresuotas „Lietuvos dujų" 
akcijų įsigijimu. Sutartyje nebu
vo išsikovota realių „Gazprom" 
įsipareigojimų tiekti pigesnių 
dujų po 2006 m. sausio 1 d. Iki 
to laiko tai numato ankstesnė 
sutartis. Po 2006 m. sausio 1 d. 
lieka tik abstraktus įsipareigoji
mas, kad „Gazprom" gali susi
derėti numatyti kokią nors ma
žesnę kainą. Bet tai visiškai 
abst raktus dalykas, nežinia 
kiek tas „mažiau" gali būti — 
gal 5 proc., gal trečdaliu, gal per 
pusę. Teoriškai galima sampro- j 
tauti visaip, bet dabar padėties | 
šeimininkas yra „Gazprom". J is 
gali sakyti: duosim pigesnių 
dujų, bet jūs padarykit tą ir tą... 
O ką mūsų vyriausybės atstovai 
gali priešpastatyti9 Jie nebeturi į 
jokių svertų. Jie juos prarado 
parduodami „Lietuvos dujų" 
akcijas. Manau, kad padaryta 
didelė klaida, negavus konkre
čių įsipareigojimų dėl kainos ir 
nederėjo skelbtis, kad tai labai 
gera sutartis, kad nebrangiai 
paimta už akcijas, nes bus labai 
pigios dujos. Atrodo, kad taip 
gali ir nebūti 

Tai dar viena problema, dėl 
kurios atsakomybę turi prisi
imti socialdemokratai kartu su 
savo vadu A. M. Brazausku. 

Parengta pagal spaudos kon
ferencijos 2005.08 12 medžiaga 

DANUTE BINDOKIENE 

Benzino kainos — siaubas! 

Ir vėl skundžiasi Amerikos gyventojai, kai jų 
asmeninė susisiekimo priemonė ,.prašo ger
ti", o prie kolonėlės benzino kainos jau 

peršokusios 3 dol. už galioną (tai visgi pagrindi
nis „skystojo kuro" ir apskritai skysčių matas 
šiame krašte, tad nėra reikalo jo „versti" litrais 
ar kitais skysčio matais). Nors tvirt inama, kad 
vidutinė benzino kaina šalyje yra 2.55 dol., Či
kagoje, kur ir valstybės, ir valstijos, dar ir mies-' 
to, mokesčiai pirkinių kainą gerokai padidina, 
šių „lengvatų" nematome. 

Taigi, žmonės dūsauja, susirūpinę stebi, 
kaip jų santaupos teka į didelio, galingo auto
mobilio „gerklę" ir keikia arabus, Vašingtono 
biurokratus, naftos perdirbimo įmonių gobšumą 
bei benzino kolonėlių savininkų nepasotinamą 
troškimą kuo daugiau pasipelnyti. Tik kol kas 
nepriekaištauja sau, kad nusipirko tokią, daug 
skystojo kuro reikalaujančią susisiekimo prie
monę. Kol kas čia dar galioja reklaminių kadru 
įpiršta taisyklė: didesnė mašina suteikia jos sa
vininkui daugiau „gero tono", pasididžiavimo, 
sudaro pasiturinčio, sėkmingo ir jokių pašalinių 
nuomonių nepaisančio asmens įvaizdį. Jeigu už 
tai reikia gerokai pratuštinti kišenę, ta i , be abe
jo, verta. Bent kol kas, nes „tamsieji pranašai" 
tikina, kad dar ne galas, kad benzino kainos dar 
šoktelės į viršų — bent iki vasaros pabaigos. 

O tuo tarpu greitkeliuose, keliuose, gatvėse 
eismo srautas nei kiek nesusiaurėjo — visi kaž
kur skuba, lekia, dėl mažiausios priežasties 
susikemša, paverčia net keturių ruožų greit
kelį mašinų pastatymo aikšte (žinoma, tokie 
kamščiai ryte ryja benziną). 

Benzino kainos šiame kraš te nuolat siūbuo
ja, kaip laivelis audringame ežere: tai pakyla, 
tai krinta, kartais net kelis kar tus per parą. 
Niekas, atrodo, nesugeba logiškai paaiškinti šio 
nenuoseklumo priežasčių — benzino bendrovės, 
o galbūt kolonėlių savininkai, elgiasi pagal 
kažkokias „savas taisykles". Motorizuotai pub
likai kito pasirinkimo nelieka, kaip tik atsi
dusti ir susitaikyti su likimu... 

Sakoma — nėra to blogo, kuris į gera ne
išeitų. Taigi, galbūt pagaliau bus rimčiau 
pradėta ieškoti kitokių energijos šaltinių arba 
gaminti automobilius, kurie toliau nuvažiuoja 
su mažesniu kiekiu benzino. Jau dabar siūlomi 
vadinamieji hibridai, pakaitomis vartojantys 
skystą kurą ir elektrą. Kol kas tai savotiški 
„keistuoliai", kuriais pirkėjai nelabai domisi. 

Tačiau pagrindinė problema — ne vien 
aukštos benzino kainos privatiems automobi
liams. Pabrangus kitoms prekių ar gaminių 
pervežimo priemonėms t pvz., lėktuvais), kas
kart daugiau ir daugiau didžiųjų sunkvežimių 
rieda visais krašto keliais. Jeigu mums skauda 
„širdį ir kišenę", kai reikia benzinu pripildyti 
šeimos autobusiuką ar SUV, pagalvokime kiek 
kainuoja patenkinti vieno tų didžiųjų sunk
vežimių troškulį. Tad, kiek ilgai reikės laukti, 
kol jų savininkai (ypač pervežimo bendrovės) 
pakels kainą už įvairių reikmenų pristatymą, o 
tų kainų padidėjimas netrukus bus išdalintas 
visiems vartotojams. Ir dar ne viskas: kas bus, 
kai reikės mokėti už namų šildymą — dujas, 
alyvą, net elektrą? (Tiek daug mūsų kasdieny
bės susieta su nafta ir jos gaminiais.) JAV 
prezidentas dar vis šypsosi ir teigia, kad krašto 
ekonomika plasnoja į niekad nebuvusias aukš
tumas. „Viskas gerai, mieli balsuotojai, respub
likonų partija jumis rūpinasi, gyvenate gerovės 
amžių" (jeigu ne šiandien, tai rytoj tikrai viskas 
pagerės...). Tik ką turi daryti pensininkai, kai 
jiems reikia kažkur būtinai nuvažiuoti (į par
duotuvę, bažnyčią, pas gydytoją, į lietuvišką 
renginį); kaip su mažai uždirbančiais, kuriems 
automobilis reikalingas, kad galėtų pasiekti 
darbovietę9 Kaip su parduotuvių, restoranų, 
kurortų savininkais, kurie pradeda stokoti 
klientų? Tad toji „gerėjanti ekonomika" apjun
gia daug gyvenimo sričių ir visos jos išgyvena 
tas pačias problemas. Kiek ilgai truks, kol kraš
to piliečiai sušuks savo prezidentui: „Gana 
kalbų, laikas kažką daryti!? 

VIENO GYVENIMO FRAGMENTAS 
BRONIUS ŽALYS 

Nr.45 
R u g s ė j o 15 d. 
Iš ryto plaukiame toliau. Audra tebesiunta. 

Aš vis dar nesergu. Vaikštau po denį. Prie borto 
stovi P.P., baisiausiai išsišiepęs, šalia jo stovi 
ki tas draugužis , kuris, pasirėmęs borto, jau 
„linkčioja". Žiūriu, kad P. jam spiria atgalia koja, 
šaukdamas: „Durniau, nesūpuok laivo!" ir pats 
pasileidžia „važiuoti į Rygą'.." Laivo viduje irgi ne 
geriau. Pakš tas guli lovoje, su uždėtomis ant akių 
kojinėmis, lagaminas ant pilvo ( ne taip „vidurius 
lauk traukia" ') , mano bičiulis P. irgi iš lovos neke
lia — batas gatavai pagalvėje padėtas. 

Išduodamas sausas maisto davinys. Nuo stalo 
laksto indai. Žmonės kažkaip keistai šokinėja po 
grindis, griūna, keliasi, vėl griūna... drauge su 
Raliu paimame maistą mūsų 20-ties vyrų grupei 
— niekas daugiau nepadeda, nes beveik visi 
serga. 

Popiet praplaukėme Kristiansand. Stebiu per 
žiūronus pakrantes. Estaitės irgi nori pasižiūrėti. 
Yra proga užmegzti artimesnę pažintį, bet tam 
neturiu jokio noro. Padedu pritaikyti stiklus prie 
akių, bet tai ir viskas Daug įdomiau pasikalbėti 
su estais. Kadangi jie visi buvę jūrininkai, tai 
kelionės metu visi gerai jaučiasi — neserga. 
Vakare jie dainuoja tautines dainas. Tesuprantu, 
tik dainų protarpiais tariamą „kurat1" — „vel
nias!" Žinoma, su jais susikalbam vokiškai. 

Naktis. Nors audra dar tebesiaučia. bet nebe 
taip smarkiai . Esame Skagerak. 

R u g s ė j o 16 d. 
Atplaukėme į Drammen, bet be rytdienos 

neleidžia išsikrauti uosto pareigūnai. Vakare ant 
denio muzika ir dainos. 

Plaukiant pro Svelvik (netoli Drammen) per 
žiūronus matėme prie vienos namų grupės lietu
vių ir latvių vėliavas. Gal ten yra lietuvių stovyk
la? 

R u g s ė j o 17 d. 
8:30 vai. išsikrauname prieplaukoje. Mus lai

ko apsupę paruoštais šauti šautuvais amerikie
čiai kariai . J ie daro keistą įspūdj de! jų papratimo 
kramtyti gumą. 

Prie pasikrovimo į sunkvežimius sunkiai 
sužeidžiamas Plungė — atsipalaidavus sunk
vežimio stabdžiams ir jam riedant žemyn į pa
kalnėlę, j is prispaudžiamas p n e kito sunkvežimio 
ir jam nulaužiama koja Amerikiečiai jį išgabena 
į ligoninę. 

Mus atvežė į Toensberg apylinkėje esančią 
Bergan DP stovyklą. Prie vartų amerikiečių sar
gyba. Joje randame klaipėdiečius. Olandijos. 
Estijos ir Latvijos vokiečius. Esą blogai su maistu 
— dienai teduodama 200 gr duonos ir 20 gr rie
balų... Vis vien vakare suskamba mūsų damos ir 
lietuviška muzika. į ką svetimtaučiai atsako 
aplodismentais. 

Rugsėjo 26 d. 
Pietų Norvegijos lietuvių ir amerikiečio 

stovyklos komendanto rūpesčiu buvome perkelti 
iš Bergan į Svelvik DP stovyklą. Čia gyveną 300 
ar 400 lietuvių vyrų mus sutiko tikrai broliškai. 

Spal io 4 d. 
Stovykloje įsitaisiau pusėtinai. Čia susiradau 

ir savo pažįstamą Vytautą Jakubėną. Tai labai 
įdomus žmogus, maždaug mano amžiaus. Įdomūs 
jo pasakojimai iš praėjusių dienų, dar įdomesnės 
lakios istorijos apie ateitį. Kai kada. jam pavykus 
sumeškerioti didesnį kiekį makrelių — o jis yra 
prisiekęs meškeriotojas — esu pakviečiamas va
karieniauti drauge su visa jų kambario įgula. 

Susipažinau su vietos laikraštukų „Šiandien" 
ir „Tėviškės aidas" redaktoriais — Algiu Štrei-
mikiu. Adomu Šidlausku-Vilainiu. Žigas ir aš 
esame pakviesti į redkolektyvą. 

Šiandien stovyklos lietuviai rinko savo ko
mitetą. J jį išrinkti: pirm. ltn. Sakalas, nariai — 
dr. Kudirka, med. stud. Ringevičius, hum. stud. 
A. Štreimikis, stud. juristas Ramelis. 

Vakar išleistas stovyklos komendantas, ame
rikietis ltn. Puckitt. Jo išleidimo proga Sakalas 
per vertėją pasakė kalbą, Pakšto choras padaina
vo keletą dainelių Atminčiai lietuvių vardu buv. 
komendantui įteikta Bartasevičiaus medyje 
raižytas Vytis. 

Spa l io 7 d. 
Vakar stovykloje įvyko pirmas lietuviškas 

koncertas-šiupinys. Be Pakšto ir Grimskio vado
vaujamo choro, padainavusio keliolika dainų, 
pasirodė vedamas styginių orkestrėlis ir Štrei-
mikio suorganizuota šokėjų grupė. J koncertą 
buvo atsilankę daug norvegų. Programa užbaigta 
šokiais. 

Vakarais tankiai išeinu pasivaikščioti po 
miestelį, daugiausia su naujai susipažintu Alfa 
Kondrotu. buv mokytoju 

Bus daug i au . 
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STIPRESNES UZ VYRUS POLITIKES 
STASE E. SEMĖNIENE 

XX a. politikos horizonte — 
toje vien vyrų valdomoje srityje 
— iškilo ir moterys, pasirodžiu
sios skirt inguose pasaulio kam
puose, net žemynuose: Indira 
Gandhi, Goldą Meir, Margaret 
Thatcher. Jos — ne tik įgudu
sios politikės, bet ir pralenku
sios vyrišką giminę. XXI a. buvo 
dosnus ir mažam Baltijos kraš
tui, pravėręs duris gabiai dr. 
Vairą Vike-Fre iberga valdyti 
vyriškoje „viešpatystėje". Praei
to šimtmečio pabaigoje — šio 
pradžioje, JAV politikos laukus 
nušvietė ne t 3 žvaigždės, savo 
s u m a n u m u viršijusios vyrus 
politikus: dr. Madeleine Kolber 
Albright. dr. Condoleezza Rice, 
advokate Hillary Rodham Clinton. 

C o n d o l e e z z a Rice 

Condoleezza „Condi" Rice — 
66-oji JAV valstybės sekretorė 
— yra pirmoji afro-amerikietė 
moteris, antroji moteris t ame 
poste. Europos didieji laikraš
čiai paskleidė eilę nepalankių, 
net įžeidžiančių, straipsnių apie 

ją. O Vokietijos laikraščiai net 
drįso ją pavadint i „kokete". 
Tada ji , „atsirevanšuodama" per 
savo pirmąjį Europos sostinių 
lankymą, „atsikirto" valstybių 
vadovams, „nepamiršti, jog ji 
yra ne tik valstybės sekretorė, 
bet ir moteris". Nėra abejonės, 
kad jos valstybinė kelionė po 
Europą pagerino pašli jusius 
JAV su Europa santykius. To iš 
jos tikėjosi ir prez. Bush. 

Rice ne t ik laisvai kalba 
rusiškai, bet ir godžiai skaitė 
Tolstoj bei Dostojevskij kūri
nius. J i net pasisakė palinkusi 
pastarojo pasaulėžiūros pusėn. 

Nuo 1989 m. iki 1991 kovo 
(Berlyno sienos griuvimo ir 
SSRS merdėjančių — pasku
tiniųjų dienų laikotarpy) Rice. 
būdama George Bush (tėvo) 
administracijoje Sovietų ir Rytų 
Europos reikalų valstybinėje 
Saugumo taryboje vyr. direk
tore ir prezidento speciali pa
tarė ja vals tybiniais saugumo 
reikalais, padėjo prez. Bush ir 
valstybės sekretoriaus J ames 
Baker politikai, pakreipdama 
Vokietijos susivienijimo naudai. 
J i taip nustebino prez. Bush, jog 
anas , supažindindamas ją su 
Michail Gorbačiov, pristatė ją, 
ka ip „toji, kur i pasako man 
viską, ką aš žinau apie Sovietų 
Sąjungą!" 

2000 m. gruodžio 17 d. Rice 
buvo par inkta Valstybinio sau
gumo patarėja, pirmoji moteris 
tokioje pozicijoje, ir tada apleido 
Stanford universiteto profesūrą. 
Tai buvo Rice, kuri parašė „The 
New York Times'' vedamąjį, 
an t r a š t e „Kodėl mes žinome, 
kad I rakas meluoja". O 2000 m. 
rugpjūtį .Forbes" žurnalas pa
vadino Rice pasaulio galingiau
sia moterimi. Viešai pasklidusia 

nuomone, jos žavesys bei inte
lektas nusveria visą kitą. 

Rice yra nepagydoma ame
rikietiško futbolo sirgalė. Net 
Izraely premjeras Ariel Sharon 
oficialios vakar ienės metu 
t rumpino pokalbius, kad ji 
galėtų suskubti stebėti televi
zijoje galutines futbolo varžy
bas. Rice yra aistringa muzikos 
mylėtoja, jau nuo 3 m. pradėjo 
skambinti pianinu. Todėl jos 
motina, muzikos mokytoja, pa
rinko jai vardą nuo itališko 
muzikinio termino „Con doleez-
za" — „skambinti su meile ir 
švelnumu". Ir Paryžiuje ji diplo
matiškai pažadėjo muzikos mo
kyklos s tudentams kito savo 
atsilankymo metu jiems paskam
binti pianinu jos mėgstamiau
sius čekų kompozitoriaus Anto-
nin Dvorak kurinius. Paryžiaus 
spauda tai labai teigiamai įver
tino. O Paryžiaus dienraštis „Fi
garo" Rice vizitą bei derybas su 
prancūzų vadovais . pavadino 
„naujos elegantiškos Vašingto
no politikos išraiška". 

Š.m. balandį, skrisdama į 
Rusiją, lėktuve ji pabėrė žurna
l is tams kri t iškų komentarų 
Putin adresu. Esą, tendencijos 
nėra pozityvios demokratiškoje 
pusėje. Asmeniškai ji pastebėjo 
Putin: „Mes žvelgiame į Rusiją 
kaip į partnerę spręsti išeitis 
srityse, kaip Balkanai ar Vi
durio Rytai". Laike interviu per 
rusų radiją „Echo Moscow" 
rusai tė moksleivė paklausė, 
kaip ji galėtų tapti , kaip ji. Rice 
kukliai a t sakė: „Aš nenoriu 
kalbėti apie save". Rice pakilo į 
vieną aukščiausio profilio mo
terų politikių JAV istorijoje. Dėl 
to jos rėmėjai primygtinai siūlo 
kandidatuotr~prezidento rinki
muose. 

H. Clinton, gimė prieš 57 m. 
Čikagoje, nuo 2001 m. yra New 
York valstijos senatorė. Apie ją 
sukosi „spalvingas", audringas 
gyvenimas — nemažai intrigų, 
skandalų, kai ji 8 m. šeimi
ninkavo Baltuosiuose rūmuose. 
Politikos scenoje ji pasirodė 
1964 m.*— 16-metė. Savo gabu
mais pasižymėjo nuo jaunystės 
— Wellosley kolegiją baigė ge
riausiais pažymiais ir garbės 
pažymėjimais politikos moksle. 
Savo pačios mokslo baigimo iš
kilmėse pasakė pagrindinę kal
bą, publikai audringai plojant, o 
„Life" žurnalas tai pažymėjo 
straipsniu. 

Clinton buvo išrinkta Ar-
kansas „1983 Metų moterimi", o 
1984 — „Metų motina". 1991 m. 
„National Law Journal" pavadi
no ją „viena iš 100 įtakingiausių 
advokatų JAV". Clinton laiko
ma energingiausia savo suge
bėjimais iš visų prezidentų žmo
nų Amerikos istorijoje, išskyrus 
Eleonor Roosevelt. 

Hillary Clinton yra ir 
autorė. Būdama prezidento 
žmona, ji rašė laikrašty savai
tinę skiltį, pavadintą „Talking 
it Over". Jos 1996 m. knyga „It 
Takes a Villge and Other 
Lessons Children Teach Us" 
tapo geriausiai perkama ir 
laimėjo 1997 m. „Grammy 
Award". 2003 m ji parašė 562 
psl. autobiografiją „Living 
History", kurios parduota per 3 
mln. egzempliorių. Leidėjai 
Siman & Schuster iš anksto 
įteikėjai 8 mln. dol., anuo metu 
rekordinę sumą. Knyga išversta 
į daug kalbų, taip pat ir lietu

vių. Toje knygoje Clinton aiški
na, jog „meilė yra ta priežastis, 
kad ji pasilieka su savo vyru". 
„Niekas manęs nesupranta ge
riau ir niekas neprajuokina 
linksmiau, kaip Bill. Net po 
visų tų metų, jis yra įdomiau
sias, energingiausias ir gyvybės 
pilnas asmuo, kokį man teko 
sutikti. Bill ir aš pradėjome 
pasikalbėjimą 1971 m. pavasarį 
ir daugiau nei 30 m. vėliau mes 
vis dar kalbamės". Tai parodo 
jos būdo savybes: įsipareigo
jimą, tvirtumą ir ryžtingumą. Ji 
taipgi pasisako, jog „suderino 
savyje ir šeimos židinio saugoto
ją, ir veiklos moterį. 

'Rice dažnai minima kaip 
oponentė Hillary Clinton 2008 
m. rinkimuose. Tą prielaidą 
nagrinėja ir greit pasirodysianti 
knyga „Condi vs. Hillary: The 
Next Great Presidential Rače", 
parašyta Morris ir Eileen 
McGann. Pravestose apklau
sose Clinton gavo 40 proc. 
demokratų balsų (John Kerry 
buvo gavęs tik 25 proc. de
mokratų balsų). 

Madele ine Albr ight 

M. Albright, gimusi Pra
hoje, Čekoslovakijoje. 13-metė 
su tėvais atvyko į JAV. 1950 m. 

RENGINIAI ŠLAPELIU MUZIEJUJE 
Anastazijos Kairiūkštytės jubiliejus 

Liepos 9 d. Marijos ir Jurg io 
Šlapelių muziejuje Vilniuje 
susirinkę kraštiečiai , artimieji, 
studijų draugai , Rytų Lietuvos, 
Vilnijos draugijų, Mažosios 
Lietuvos tarybos, kurios n a r ė 
yra jubil iatė. Vilniaus miesto 
kultūros skyr iaus atstovai su 
nejučia priartėjusiu 70-čio ju
biliejumi sveikino istorikę, hu
mani ta r in ių mokslų d a k t a r ę 
Anastaziją Kai r iūkš ty tę . Mu
ziejaus direktorė Alma Gudo-
nytė, dėkodama moksl ininkei 
už nuveiktus darbus , sakė: „Ji 
yra mūsų metrašt ininke". 

Pas ta ruo ju metu A. Kai
r iūkštytė y ra parengusi atsi
minimus apie lietuvių pasi
priešinimo kovų dalyvę Marcelę 
Kubiliūtę ..Dek, širdie, a n t am
žino aukuro. . ." ir jos gimimo 
lOO-sioms me t inėms sk i r tos 

konferencijos dokumentų rinki
nį (1999 m.) monografiją „Vil
niaus vadavimo sąjunga. 1925— 

1938 m." (2001 m.), rengia spau
dai knygą apie nusipelniusius 
Vilniaus krašto kultūrai žmo
nes. 

Sveikinimo kalba pasakyta 
A. Kairiūkštytės jubiliejaus iš
kilmių Šlapelių muziejuje metu. 

Iškili t a u t o s d u k r a 
N a s t u t ė K a i r i ū k š t y t ė 

Mūsų gerbiama ir mylima 
N. Kairiūkštytė gimė 1935 m. 
birželio 30 d. Stasio ir Onos 
Kairiūkščių darbščioje šeimoje, 
vaizdingame Prienų rajono Sa-
maniškių kaime. Likimas jai 
pasiuntė šešias seseris ir du 
brolius. Tėvas Stasys, pavel
dėjęs ūkį iš močiutės Baltru-
šai ty tės-Kair iūkšt ienės , s ten
gėsi jį modernizuoti. Atstatė ir 
trobą, kadaise dengtą šiaudais, 
žiūrinčią mažais langeliais, 
viduje moline plūkt ine asla. 
1938 m. auksinių rankų darbš

tuolis savo kieme jau turėjo 
naują gyvenamą namą, pa
puoštą žmonos, mergautine pa
varde Kleizaitė, bei Anastazijos 
seserų išaugintais jurginais po 
žvilgančiais langais. 

Vaikai nuo mažumės buvo 
pratinami prie ūkio darbų. Ma
žajai Nastutei teko ganyti žą
siukus, po to ir avytes, karvutes. 
Ji noriai atlikdavo visus pave
damus darbelius, augo darbšti 
ir labai pareiginga. Tai vėliau 
labai praver tė atkakliai sie
kiant gyvenimo tikslo. 

A. Kairiūkštytės bei visų to 
meto jaunuolių gyvenimą su
jaukė sovietmetis, vėliau vokie
čių okupacija. Pastarieji apkro
vė ūkininkus mokesčiais, py
liavomis ir kitomis duoklėmis. 
Vokiečiai be jų žinios neleido 
net kiaulių skersti, o radę kokią 
paskerstą, iš karto konfiskuoda
vo. 

1944 m. vyko aršūs mūšiai 

iūkštytės jubiliejaus Sla 
Y K r n i l n k > !<•> T 

t a rp rusų raudonarmiečių ir 
vokiečių, ėjo frontas, įtraukęs į 
siaubo sūkurį ir Samaniškių 
kaimą. Aplinkui sproginėjo 
bombos, lojo pabūklai, degė 
Pakuonio, Prienų miestelių pas
tatai. 

Niūrūs ir keliantys siaubą 
pokario metai, kai nuolat būda
vo gaudomi, suimami ir sušau
domi vyrai, mūšiai tarp parti
zanų ir stribų, kuriems smar
kiai padėjo reguliari rusų ka
riuomenė — toks paauglystės 
metų vaizdas išliko dešimt
metės Nastutės atmintyje. Vė
liau prasidėjo vadinamoji kolek
tyvizacija, prievartinis vals
tiečių varymas į sovietinio 
pavyzdžio kolchozus — kolek
tyvinius ūkius, kur viskas 
turėjo būti bendra — žemė, 
gyvuliai, padargai. Turėjo pa
sikeisti žmonių sąmonė — iš 
individualios tapti bendra, so
vietine, kolektyvine. Turėjo iš
augti naujas žmogus, kurio 
tėvynė — visa Sovietu Sąjunga. 
O tai reiškė nutautinimą ir bet 
kokį tautinės savigarbos ištry
nimą. Jaunimas bėgo į miestus, 
niekas nenorėjo pasilikti nioko
jamoje tėviškėje. 

Nastutė pradėjo eiti į 
mokyklą — 8 kilometrus pės
čiomis. Kelią įveikdavo, kaip ir 
daugelis vaikų, basa Už mokslą 
reikėdavo mokėti. Taip prabėgo 
vaikystė. Nastutė lankė ir Vei
verių gimnaziją, augo darbšti ir 
pareiginga. Jauna dvasia turėjo 
būti užgrūdinta, reikėjo nepa
klysti naujos tikrovės klai-
džiuose keliuose. Sovietinė mo
kykla nepadarė poveikio Nas
tutės įsitikinimams ir iš širdies 
neištrynė meilės tėvynei. Ji 
visas jėgas skyrė tikslo siekimui 
— mokytis, švies-' ki*;s. nu
veikti ką nors naudinga tėvynės 
labui Ji išliko tiesi ir tvirta, 

prez. Bill Clinton pasiūlyta 
valstybės sekretore, 1997 m. 
vienbalsiai buvo patvirt inta 
Senato. Tose pareigose ji buvo 
pirmoji moteris, tuo metu tap
dama aukščiausio rango mote
rimi visoje Amerikos istorijoje. 
Savo pirmąjį diplomatinį pas
kyrimą — ambasadore prie 
Jungtinių Tautų — gavo 1993 m. 

22 metų ji ištekėjo už 
laikraštininko Josef Albright, 
turėjo su juo 3 dukteris, bet 
1982 m. išsiskyrė. Ji laisvai var
toja anglų, prancūzų ir čekų 
kalbas, gerai sugebėdama kal
bėti ir skaityti rusų, vokiečių 
bei lenkų kalbomis. Albright 
„pagarsėjo" savo sagėmis: kiek
vienai progai turėdama atitin
kamą sagę. Sovietų kagėbistas 
ir buv. užsienio reikalų minis

t ras Jevgenij Primakov pavadi
no ją „plienine moterimi". 

Albright prisipažino nežino
jusi, jog ji yra žydė. Išėjusi pen
sijon. Albright 2003 m. parašė 
atsiminimų knygą „Madam 
Secretary". 

Žvelgiant į moteris aplamai, 
dabar jos vis daugiau reiškiasi 
politikoje tiek JAV, tiek Euro
poje (ypač Skandinavijoje). Šiuo 
metu JAV Senate yra 14 mo
terų, o Atstovų rūmuose 65. O 
Sovietijoje — tame „moterų 
rojuje" — per visą SSRS gyvavi
mo istoriją (75 m.), aukščiau
siame valdžios organe — SSKP 
politbiure — nebuvo nei vienos 
moters. Ir nūdien Rusijoje į 
aukščiausią valdžią moterims 
kelias dar užtvertas. 

Šiaurės Osetijoje rasta senovės stela byloja 
apie skitų kelią į Aziją 

Archeologai Šiaurės Oseti-
jos Digora tarpukalnėje aptiko 
skitų stelą, datuojamą VI am
žiumi prieš mūsų erą, pranešė 
archeologų ekspedicijos vadovas 
Aleksandr Mošinskij. 

..Prieš keletą metų buvo 
apt ikta senovės skitų gyven
vietė — Saorna. Tolesni kasi
nėjimai atvedė prie stelos — 
unikalaus istorines reikšmes 
radinio. Be stelos, aptikome 
penkis žiedimo kompleksus, 
kurie buvo naudojami kaulams 
deginti ir geležiai lydyti". — 
pažymėjo pašnekovas. 

Per šiuos kasinėjimus su
kauptais archeologų duomeni
mis, per Saornos gyvenvietę ėjo 

tikėjo Lietuvos ateitimi, nors tai 
buvo labai sunku. 

1957 m. Nastutė Kairiūkš
tytė baigė Kauno kooperacijos 
mokyklą ir porą metų dirbo 
Šakių rajono kooperatyvmėje 
sąjungoje. 

1959 m. atkakli sūduvietė 
įstojo mokytis istorijos ir geo
grafijos į Vilniaus pedagoginį 
institutą, dabartinį pedagoginį 
universitetą, gavo mokytojos 
diplomą. Mokytojavo Prienų 
rajono Lizdeikių septynmetėje 
mokykloje, vėliau dirbo prie 
vaizdingo Daugų ežero įsikūru
siame Dzūkijos miestelyje — 
dėstė Daugų žemes ūkio tech
nikume. 1971 m. išvažiavo stu
dijuoti toliau, į Vilnių. Pasirinko 
istorijos aspirantūrą. 1973 m. ją 
pakvietė dirbti į Lietuvos moks
lų akademijos Istorijos insti
tutą, kuriame nuo laborantės 
pakilo iki vyresnės mokslinės 
bendradarbės, atkakliai triūsė 
iki pat 1998 m. 1988 m. apgynė 
humanitarinių mokslų kandida
to disertaciją, gavo mokslinį 
laipsnį. Atgimimo metais jis 
nostrifikuotas į humanitarinių 
mokslų daktaro. 

Šiuo metu Nastutė Kai
riūkštytė, darbščioji mokslinin
kė, renka ir dirba su medžiaga 
leidiniui „įžymiųjų Vilnijos kraš
to sūnų ir dukterų žinynas", fi
nansuojamas Šlapelių muzie
jaus fondo, įkurto Gražutes Šla
pei ytes-Sirutienės, rašo nema
žai mokslinių straipsnių, daly
vauja draugijų ir kitų kultūri
nių sambūrių veikloje, ypač 
daug padeda Rytų Lietuvai, 
aktyviai reiškiasi Lietuvos vi
suomeniniame ir kultūriniame 
gyvenime, išlikdama tokia pat 
stebėtinai jauna, tiesaus būdo. 
aiškios minties ir ryškaus vi
dinio grožio didžiąja moterimi 

A l m a f.t.'dnnvt«'• 

senasis skitų kelias į Aziją. 
,,Iš senovės šaltinių žinoma, 

kad skitai keliaudavo į Mažąją 
Aziją ir grįždavo atgal. Bet 
mokslininkai nežinojo jų marš
rutų. Dabar 100 procentų tiks
lumu galima sakyti, kad skitai 
buvo čionai atėję ir pasta tė 
stelą 6-7 šimtmečius prieš mūsų 
erą", — pažymėjo mokslininkas. 

J is pridūrė, kad kasinėjimai 
Digora tarpukalnėje bus tęsiami. 

„Darbo čia pakaks dauge
liui metų, — juk žinant skitų 
gyvenviečių sandarą labai ti
kėtina, jog pavyks aptikti naują 
osetinų protėvių gyvenvietę", — 
sakė archeologas. 

Interfax-BNS 

SKELBIMAI 
PARDUODA SIŪLO DARBA 
H o u s e Sa le 

* SET-NEVV TIRES (R1SS) 
* FRIOCES 
* AUTOMATIC DISVVASHERS 
* MICROVVAVES 
* LOTS OF FUPN1TURE 

E v e r y t h i n g m u š t g o 
Call G a r r y 708 2 2 9 2 1 0 5 

Reikalingi vairuotojai ir 
d a r b u o t o j a i B o z e m a n , M o n t a n a . 

Graži vietovė ir geras atlyginimas. 
Apmokysime tinkamus kandidatus. 
Merganthaier Transfer & Storage 

8 0 0 - 8 5 1 - 5 7 4 9 

H Wt i 5233 
CT--7? 

• 

Real 
Sek 

p i r k 

1 

V I D A M . 
S A K E V K I U S 

E s 131 c Con^u^^į 

© 

i n t 
i l n o j a m o j o t u r t o 
m a s , p a r d a u i m a s 

708 889 2148 

CNAs HHAs 
LIVE-IN 

Seeking experienced and dedicated 
caregivers for LiVE-IN cases. 2+years 

experience in a home care sett ing 
reguired Top pay, paid vocat ion, n k e 
homes and wi! l schedule around your 
childcare needs Driver's license and 

car preferred EOE. Please call 

8 4 7 - 4 0 5 - 0 2 0 1 
SeniorBridge 

PASLAUGOS 

STATK FARM 
INSl RANCE 

AUTOMOBILIO, 
N UMIJ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS D R U DIMAS 

Agentas Frank Zapolis f versle 49 metai) 
Oft. MLT Aukse S. Kane. 
Vilma jaruliene. 
Vircinlia Smuikaitienė 
kalba lietuviškai 

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

Ksergreen Park. II. 60805 
Tel. 708-424-8654.773-581-8654 

IŠNUOMOJA 
\NOodridge i šnuomo jam i 

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

2mieg. — S770-S810. 
! mėnuo nemokamai. 

Tel. 630-910-0644. Janą. 

SKELBIMŲ 
SKYRIAUS 

TEL. 773-S8S-9SOO 

BOMEMtaMBM 
Neseniai atvykote, iesfcote darbo ar buto, taSau i 
brangiai kainuota? Ne beda. DRAUGAS jOs* 

nemokamai Tereikia pasfcamblnd tel. 773-585-9500 m l i l f fca Į 
DRAUGO acfmtnfctrarCa adresu 4545 VV. 63 St. CNcago, 1.60629. 



Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, !nterfax, ITAR-TASS, BNS 

fcnių agentOfų pranešimais) 

MOKYKIMĖS ANGLIŠKAI 

^ ^ M Paruošia Aušrelė Sakalaitė 

DRAUGAS, 2005 m. rugpjūčio 18 d., ke tv i r tad ien is 

EUROPA 

ROMA 
Menas Italijos teismas tre

čiadienį pradėjo nagrinėti Did
žiosios Britanijos prašymą iš
duoti jai vieną iš įtariamųjų, lie
pos 21 dieną mėginusių pakar
toti išpuolius Londono transpor
to tinkle. Teismo posėdis prasi
dėjo už uždarų durų. Iš Etio
pijos kilęs Hamdi Issac. dar ži
nomas kaip Osman Hussein, 
Romoje buvo suimtas praėjus 
savaitei nuo nesėkmingų liepos 
21 d, bandymų pakartoti ata
kas, per kur ias niekas nežuvo, 
bet kurios Londono transporto 
sistemoje sukėlė chaosą. J i s 
prisipažino dalyvavęs šiose ata
kose, bet tv i r t ino , kad savo 
veiksmais siekė tik išgąsdinti, o 
ne ką nors nužudyti . 

LONDONAS 
Britanijos policininkų nu

šauto brazilo likimas buvo nu
lemtas tą akimirką, kai buvo 
klaidingai nuspręs t a , jog j is 
esąs galimas mirtininkas. ITV 
televizija nurodė gavusi slaptų 
dokumentų ir fotografijų apie 
liepos 22 d. įvykį, kai parei
gūnai metropoliteno stotyje nu
šovė elektriką J e a n Charles de 
Menezes. ITV tur imas vaizdo 
įrašas ir surinkt i liudytojų pa
sakojimai akivaizdžiai rodo, kad 
brazilo dėvėta striukė nebuvo 
išsipūtusi ir kad jis ramiai pra
ėjo pro metropoliteno stoties už
tvaras. Pareigūnai gavo leidimą 
nušauti J. de Menezes, bet kai 
nusivijo jį į metropoliteno stotį, 
jis atrodė kaip žmogus, visiškai 
nenujaučiantis, jog jį seka. 

BRIUSELIS 
Kvotą viršijančioms Kinijos 

tekstilės s iuntoms kaupiantis 
prie Europos Sąjungos (ES) sie
nų, Europos bendrovės bando 
išspręsti kvotų sistemos klausi
mą teisme, rašo Briuselio leidi
nys ,,The EL~ Observer". Vokie
tijos mados namai „Gelco" jau 
pareiškė skundą šios šalies 
Konstituciniame teisme. Kreip
tis į teismą šiuo klausimu taip 
pat gali Švedijos drabužių par
duotuvių t inklas ..Hennes and 
Mauritz". Praėjusi ketvirtadienį 
Švedijos prekybos ministras 
Thom Ostros įspėjo, kad. Euro

pos Komisijai (EK) delsiant 
imtis priemonių, „šios bendro
vės gali kreiptis į teismą". Vis 
daugiau mažmenininkų reiškia 
nepasitenkinimą kvotų sistema 
Danijoje ir Nyderlanduose, ku
rios taip pat yra priklausomos 
nuo aprangos importo. 

LYON 
Brolis Roger, kuris buvo vie

na ryškiausių XX a. ekumeninio 
judėjimo figūrų, antradienį jo 
įkurtoje Taize bendruomenėje 
Prancūzijos rytuose per pamal
das buvo mirtinai subadytas 
peiliu. Nurodoma, kad viena su
trikusios psichikos moteris per 
vakare vykusią religinę cere
moniją Susitaikymo bažnyčioje, 
kurioje dalyvavo maždaug 2,500 
žmonių, atsistojo ir tris kartus 
peiliu smogė broliui Roger į 
gerklę. 90 metų dvasinis vado
vas netrukus mirė, nors jam bu
vo teikiama pagalba. Pamaldų 
dalyviai sutramdė 36 metų ru
mune ir perdavėją policijai. Tai
ze judėjimas prasidėjo Antrojo 
pasaulinio karo metais, kai 
Šveicarijoje gimęs teologas Ro
ger Schutz. gyvendamas Taize. 
teikė prieglobstį nuo karo bė
gantiems žmonėms, nesvarbu, 
kokią religiją jie išpažindavo. 

JAV 

W ASHINGTON, DC 
JAV suteiks Gruzijai 295.3 

milijono dolerių paramą pagal 
neturtingų šalių. įgyvendinan
čių politines ir ekonomines re
formas, rėmimo programą. Šias 
lėšas skirs plėtros fondas ..Mil-
lennium Challenge Corpora
tion" (MCC). Pasak MCC. doku
mentai apie paramos skyrimą 
Gruzijai penkeriems metams 
bus pasirašyti rugsėjį. Už šias 
lėšas Gruzija įgyvendins infra
struktūros ir energetikos pro
jektus. Panašias išmokas MCC 
skyrė Madagaskarui. Žaliojo 
Kyšulio respublikai, Hondūrui. 
Nikaragvai. MCC fondas sukur
tas JAV prezidento George W. 
Bush iniciatyva. 

NEW YORK 
Kelias didžiausias JAV ži-

niasklaidos priemones. įskai
tant televizijos bendroves CNN 
•ir ABC. taip pat dienraštį ..The 

AZIJA 

L ie tuva d a r lab iau įsiskolino už narystę t a r p t a u t i n ė s e 
organizaci jose 

Atkelta iš 1 p s l . 
Jungtinėse Tautose pastango
mis apmokestinimo koeficientas 
2000 me tams , palyginti su 
1991-aisiais. buvo gerokai su
mažintas. Tai sudarė prielaidas 
sumokėti skolas ir kasmetinius 
mokesčius per 3-5 metus. Nuo 
2001-ųjų narys tės tarptautinėse 
organizacijose mokesčiai pra
dėjo kilti, nes jų dydžiui skai
čiuoti imta naudotis pastarųjų 
metų Lietuvos ekonominiais ro
dikliais, kurie tuo laikotarpiu 
gerėjo. 

Iš URM biudžeto tarptau
tinėms organizacijoms mokami 
mokesčiai 2005 metais kyla dei 
didėjančių Lietuvos mokėjimų \ 

NATO civilinį biudžetą ir mokė
jimų i Jungtinių Tautų taikos 
palaikymo operacijų biudžetus. 

Narys tė NATO Lietuvai 
kasmet ,.kainuojar apie milijo
ną litų. Šiuos pinigus susivieni
jimo kariniam biudžetui perve
da Krašto apsaugos ministerija. 
Tačiau milijoniniai mokesčiai į 
bendrą Europos Sąjungos (ES) 
biudžetą nėra traktuojami kaip 
narystes mokesčiai. Be to. šios 
lėšos grįžta į Lietuvą įvairių iš
mokų forma. 

Gausybės tarptautinių or
ganizacijų veikloje dalyvaujanti 
Lietuva ir tapusi ES nare mato 
būtinybę įsilieti į kai kurias 
tarptautines struktūras. Praė-

Lietuvos draudikai skaičiuoja liūčių sukeltus nuostolius 

New York Times", užpuolė kom
piuterinis virusas „Zotob". Viru
sas, nusi taikęs į ,,Windows 
2000" operacinę sistemą, pra
dėjo plisti antradienį. Virusui 
patekus į kompiuterius, šie vis 
automatiškai išsijungia ir vėl 
įsijungia. Apsaugos nuo virusų 
priemones kuriančios bendrovės 
tvirtina, kad „Zotob" nėra ypač 
aktyvus, o jo pavojaus lygis yra 
„vidutinis". 

ARTIMIEJI RYTAI 

JERUZALĖ 
Protestuodama prieš pri- ! 

verstinį izraeliečių naujakurių ; 
iškeldinimą iš Gazos Ruožo j 
nausėdijų viena moteris trečia- Į 
dienį mėgino susideginti kon- j 
trolės poste ir smarkiai apdegė. | 
Pasak televizijos, netrukus po ! 
šio įvykio, kuris įvyko Izraelio į 
pietuose, netoli su Gazos Ruožu 
besiribojančiu Netivot, moteris j 
buvo išvežta į ligoninę. Policija j 
nurodė, kad iš Rusijos atvykusi j 
54 metų naujakurė, gyvenanti 
Vakarų Krante, nudegė 60 proc. 
kūno. Izraelio kareiviai trečia- j 
dienį pradėjo prievarta iškeldin- i 
ti tūkstančius žydų naujakurių, ! 
kurie piktinasi ir neslepia 
skausmo dėl jų gyvenviečių Ga
zos Ruože panaikinimo po be- j 
veik keturis dešimtmečius tru
kusios okupacijos. 

DHAKA 
Įvairiuose Bangladešo mies

tuose trečiadienį beveik vienu 
metu sprogo daugiau kaip 100 
bombų. Bangladešo sostinėje 
Dhaka nugriaudėjo maždaug 
15. o Chitagong uostamiestyje 
— 20 sprogimų. Pasak parei
gūnų, iš viso šalia autobusų ir 
traukinių stočių, teismo ir ad
ministracinių pasta tų , įvyko 
111 sprogimų. Per šią sprogimų 
seriją, daug kur sukėlusią pa
niką, mažiausiai 40 žmonių bu
vo sužeista. Šalies vidaus rei
kalų ministerijos valstybės mi
nistras M. Lutfuzzaman Babr 
sake. jog labai panašu, kad ši 
sprogimų serija buvo gerai pa
rengta ir organizuota, bet nepa
sakė savo nuomonės, kas galėtų 
būti už ją atsakingas. 

jusiu metų pabaigoje šalis tapo 
Europos patentų organizacijos 
nare. Artimiausiu metu Lietuva 
ketina prisidėti prie Eurokon-
trolės — Europos saugios oro 
navigacijos organizacijos, kuriai 
dabar priklauso 35 valstybės. 
Lietuva pirma iš Baltijos šalių 
taps šios organizacijos nare. 

Seimo L'žsienio reikalų ko
miteto pi rmininkas Justinas 
Karosas nelinkęs dramatizuoti 
Lietuvos skolų tarptautinėms 
organizacijoms. J i s pažymėjo, 
kad skolingos yra ir kur kas tur
tingesnės šalys nei Lietuva, to
dėl šiuo atžvilgiu mūsų valsty
bė neišsiskiria iš bendro kon
teksto. 

Viln ius , rugpjūčio 17 d. 
(ELTA) — Po pastarojo savait
galio Lietuvos draudimo kom
panijos gavo naujų pranešimų 
apie rugpjūčio 8-10 dienomis ša
lyje pylusio l ietaus padarytą ža
lą. Savaitgalį vasarnamius ir 
sodo namelius aplankę gyvento
jai aptiko naujų nuostolių. 

Didžiausia šalies ne gyvy
bės draudimo bendrovė „Lietu
vos draudimas" pranešė, kad iš
mokos dėl rugpjūčio liūčių pa
darytos žalos gali išaugti iki 2 
mln. litų. 

Negalu t in ia i s „Lietuvos 
draudimo" duomenimis, rugpjū-
čio 8-10 dienomis lietaus pada
ryta vidutinė žala apdraustiems 
pastatams sudarys 1.500-2.000 

litų. Vidutinė įmonių žala siekia 
5.000-8.000 litų, o dažniausiai 
nurodoma nuostolių priežastis 
— vandens užlietuose sande
liuose nukentėjusi produkcija. 

„Lietuvos draudimas" vien 
praėjusią savaitę sulaukė dau
giau kaip 700 gyventojų ir įmo
nių pareiškimų draudimo kom
pensacijoms gauti, o kasdien vi
dutiniškai 100 naujų klientų 
kreipiasi su prašymais įvertinti 
ir kompensuoti žalą. 

Trečios pagal pajamas šalies 
ne gyvybės draudimo bendrovės 
„Ergo Lietuva" duomenimis, dėl 
liiities daugiausia nukentėjo 
privačių asmenų gyvenamieji 
namai ir butai, juose esantis 
Mir*as. biurai, prekes parduotu

vėse, užregistruota keletas įvy
kių ir statybų aikštelėse. 

„Ergo Lietuvos" klientams 
liūčių sukelti nuostoliai išaugo 
iki daugiau kaip 500.000 litų. 
Trečiadienį buvo užfiksuota per 
140 klientų pranešimų apie pa
darytą žalą. 

Antra pagal pajamas šalies 
ne gyvybes draudikė „PZU Lie
tuva" kol kas užregistravo be
veik 70 draudėjų kreipimųsi del 
lietaus ir vėjo minėtomis rugp
jūčio dienomis padarytų nuosto
lių, kurie siekia 250.000 litų. 

Daugiausia liūčių sukeltų 
draudiminių įvykių draudikai 
užregistravo Vilniaus, Klaipė
dos, Alytaus ir Marijampolės re
gionuose. 

Eighty third lesson. (Eity 
thiord leson) — Aštuoniasde
šimt trečia pamoka. 
Writing a b o u t th i s summer . 
(Raiting ebaut this samer) — 
Rašant apie šią vasarą. 
We h a d so many ac t iv i t ies 
in our c o m m u n i t y th i s sum
m e r , I w a s asked to w r i t e 
about them. (Ui hed sou meni 
ektivitys in aur kamjunity this 
samer. ai uoz ęskd tū rait ebaut 
them) — Šią vasarą pas mus bu
vo tiek daug renginių, kad bu
vau paprašyta apie tai parašyti. 
I s p e n t t h e s u m m e r in Lit-
huania , w h a t did I miss out 
on? (Ai spent tha samer in 
Lithuėnija, uoat did ai mis 
aout an) — Aš vasarą buvau 
Lietuvoje, ką čia praleidau? 
I won't tell you, you will 
have to read about it in the 
n e w s p a p e r . Ai uont tel jū, jū 
uil hev tū ryd ebaut it in tha 
njūspeiper) — Aš tau nesaky
siu, turėsi apie tai pasiskaityti 
laikraštyje. 
I rece ived a letter from my 
son in Chicago that there 
was a b ig St. John's feast. 
(Ai risyvd e ieter fram mai san 
in Čikagou thet thėr uoz e big Seint 
Džęns fyst) — Aš gavau laišką 

; iš sūnaus Čikagoje, kad buvo 
suruošta didelė Joninių šventė. 
Yes, there was, I have all 
the information, I am going 
to organize it and write an 
article . (Jes, thėr uoz, ai hev oi 

: tha informeišen, ai em going tū 
; organaiz it ęnd rait en artikl,1 

; — Taip, buvo. aš turiu visas 

žinias, kai jas sutvarkysiu, pa
rašysiu straipsnį. 
H o w are you going to ge t 
that m a n y events into one 
article? (Hau ar jū going tū 
get thęt meni yvents intū uon 
artikl) — Kaip tu sutalpinsi 
t iek daug įvykių viename 
straipsnyje? 
I s a v e d all the a r t i c l e s 
a b o u t all the even ts , a n d I 
wil l summarize them. t Ai 
šeiva oi tha artikls ebaut oi tha 
yvents , ęnd ai uil samaraiz 
them) — Aš turiu visus tų įvy
kių aprašymus tai padarysiu 
santrauką. 
Won ' t it be bor ing for t h o s e 
w h o w e r e here all s u m m e r 
and attended e v e r y t h i n g ? 
(Uont it by boring for thouz hū 
uėr hyr oi samer ęnd atended 
evrything) — Ar nebus nuobo
du tiems, kurie čia buvo visą 
vasarą ir visur dalyvavo? 
I don't think so, because it 
is k ind of nice to be remin-
ded where we went, what we 
did. i Ai dont think sou, bvkoz 
it iz kaind af nais tū by rymain-
ded uėr ui uent, uat ui did) — Aš 
nemanau, nes malonu prisi
minti, kur buvome, ką veikėme. 
It wil l be very interesting to 
me , because I wasn't here, I 
wi l l find out how everyone 
spent their summer. (It uil 
by veri interesting tū mi, bykoz 
ai uoznt hyr, ai uil faind aut 
hau evrioun spent their samer ;• 
— Man bus labai įdomu, nes aš 
čia nebuvau, tai sužinosiu, 
kaip visi praleido vasarą. 

LIETUVOS PARTIZANU GLOBOS FONDUI AUKOJO: 

$500 Arthritis Clinic (Dana Trotter-Danutė Rožėnaitė), 
Racine, WI (viso $700). 

$250 Wanda Petkus, Saint Petersburg Beach, FL (viso 
$650). 

$200 Ada Sutkus, Beverly Shores, IN (viso $1,800). 
S10G Domas Adomaitis, Oak Lawn, IL (viso $600); Vikto

ras Kuraitis, Orland Park, IL (viso $325); Frank Ra
dis, Inverness, IL (viso $155); Julius Širka. Lemont, 
IL (viso $1,270). 

S60 Vytautas Graužinis, Elgin, IL (viso $690). 
S50 Dr. Meilutė Indreika Biskis, Downers Grove, IL 

^viso $300); Peter ir Aldona Gobužas, Blauvelt, NY 
(viso 250); Bronius Mikėnas, Woodridge, IL (viso 
$370); Vaclovas ir Margarita Momkai, Chicago, IL 
(viso $170); Vytautas Musonis, Oak Lawn, IL (viso 
$475); Eleonora Petrulis, New Canaan, CT. 

$35 Kazys Razma, Westchester, IL (viso $80). 
$30 Jeronimas Gaižutis,Western Springs, IL (viso $205); 

Birutė Lintakas, Oak Lawn, IL (viso $60); Janina 
Marmienė. Oak Lawn, IL (viso $160); Albinas Smo-
linskas, Orland Park, IL (viso $85). 

$25 Eugene Bartkus, Beverly Shores, IN (viso $525); Jo-
seph Dauparas, Chicago, IL (viso $190); John A. Ka
sis, Orland Park, IL (viso $75); Elena Wasilewski, 
Broadview, IL (viso $595).. 

$20 A. Andrijonas, Oak Lawn, IL; Stasys Bernatavičius, 
Berwyn, IL f viso $60); dr. Joseph Kalvaitis, Chicago, 
IL (viso $60); Petronilla F. Mesec, Waukegan. IL 
(viso $60); Birutė Navickas, Lemont, IL (viso $100); 
Valeria Pleirys, Chicago, IL (viso $95). 

$15 Julia Smilga. Chicago, IL (viso $115); Vladas Vasi-
kauskas, Saint Petersburg, FL (viso $35); Birutė Vin-
dašius, Palos Heights. IL (viso $35). 

$10 Natalie Sodeika, Cicero, IL (viso $30); Irena Sulli-
van, Palos Heights, IL (viso $40). 

P a g e r b d a m i mi rus ių a t m i n i m a , Lietuvos P a r t i z a n ų 
Globos fondui aukojo: 

a.a. l tn . EDVARDO ČIŽINAUSKO a tm. 
$100 aukojo Michael G. ir J ina Leškiai, West Hills, CA 

(viso $330). 

a.a. Dr. ANTHONY V. VALIO atm. per L.P.G. fondo at
stovą E. Slavinską gautos aukos: 
$100 Aldona Valienė, St. Petersburg, FL (viso $200). 
$50 Aldona Grinis. St. Pete Beach, FL (viso $75). 
$25 Danutė ir Liutaveras Siemaškos, Palm Harbor, FL 

(viso $45). 
$15 Eugenijus ir Irena Slavinskai. St. Petersburg. FL 

(viso $380). 
$10 Elena Jasaitienė, St. Petersburg, FL (viso $100); Lo

reta Kynienė, So. Pasadena, FL (viso $80); Marytė 
Miklienė, St. Petersburg, FL (viso $65). 

Lietuvos Partizanu globos fondas širdingai dėkoja 
aukojusiems partizanų šalpai. A.a. l tn. Edvardo Čiži-
nausko i r a.a. dr. Anthony V. Valio giminėms bei arti
miesiems L.P.G. fondas reiškia širdingiausią užuojautą. 

Lietuvos Partizanų Globos fondas, 2711 W. 71st 
St ree t . Chk-ago, IL 60629. 

A t A 
ANNE H. JAY 

Mirė 2005 m. rugpjūčio 15 d., Lehigh Acres, FL, sulau
kusi 79 metų amžiaus. 

Gimė 1925 m. lapkričio 21 d. New York, NY, Jono ir 
Monikos Luizos Pankavičių šeimoje. 

Nuliūdę liko: vyras dr. Victor V. Jay, 3 dukros Rita 
Jay, Rosemary Schorsch su vyru Brian, Anne Marie Les-
ter su vyru Michael ir 3 sūnūs Michael Jay su žmona 
Diane, John Jay su žmona Debra ir Mark Jay su žmona 
Karen; dešimt anūkų bei brolis John Pankavich, PhD. 

A.a. Anne buvo baigusi Šv. Jono seselių mokyklą, prie 
Long Island miesto ligoninės, ilgus metus priklausė Šv. 
Elžbietos katalikų bažnyčios parapijai, Washburn, IL. 

Velionė bus pašarvota penktadienį, rugpjūčio 19 d. 
nuo 4 v. p.p. iki 6 vai. v. Brady Gili laidojimo namuose, 
2929 W. 87 St. (ant 87th St. ir Richmond gatvės kampo), 
Evergreen Park, IL. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugpjūčio 20 d. 9 vai. r. 
Brady Gili laidojimo namuose, iš kur a.a. Anne bus pa
lydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kur 9:30 
vai. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus 
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Prašom vietoj gėlių aukoti savo pasirinktom labdarin
gom organizacijom. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdusi š e i m a 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 
arba www.petkusfuneralhomes.com 

Mano neužmirštamai draugei 

AfA 
JADVYGAI MATULAITIENEI 

mirus, reiškiu gilią užuojautą velionės dukrai 
RAMUTEI ir jos šeimai bei visiems artimie
siems. 

Irena Stankūnienė 

TRISDEŠIMTIES METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS 

A t A 
Inž, ROMANAS ŠIAUDIKIS 

Šv. Mišios už a.a. Romaną bus aukojamos 2005 m. 
rugpjūčio 21 d. 10:30 v.r. Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčioje. 

Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus 
prisiminti Romaną savo maldoje. 

Žmona Onutė , dukra Aurelija, anūka i Aus tė i r 
Teodo ra s 

Italijos premjerui 
plauku persodi 

Italijos ministrui pirminin
kui Silvio Berlusconi. praėjus 
vieneriems metams po pirmo
sios sėkmingos plaukų perso
dinimo operacijos, buvo dar kar
tą persodinti plaukai, pranešė 
Italijos laikraščiai. 

Spėliojimai apie naujus S. 
Berlusconi plaukus pirmą kartą 
pasirodė 2004 metų rugpjūtį, 
kai savo atostogų rezidencijoje 
Sardinijoje priimdamas Didžio
sios Britanijos premjerą Tony 
Blair. jis pasirodė ant galvos dė
vėdamas reperių stiliaus skarelę. 

Paslaptis buvo atskleista 
jau po keleto dienų, kada plasti
nių operacijų chirurgas Piero 
Rosati vienam Italijos laikraš
čiui prisipažino atlikęs Italijos 
premjerui plaukų persodinimo 
operaciją, tačiau tuomet chirur
gas sakė, kad įam bus reikalin-

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A f A 
JUOZAS M. BALTRAMONAITIS 

Jau praėjo vieneri metai, kai 2004 m. rugpjūčio 22 d. 
mirė mūsų mylimas Juozas. 

Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus pri
siminti a.a. Juozą savo maldose. 

Liūdint i žmona Danutė , sesuo Veronika , b ro l i s 
Pov i las 

atlikta dar viena 
nimo operacija 

ga dar viena operacija. 
Italijos spauda rašė. kad 

neseniai S. Berlusconi vėl lankė
si P Rosati klinikoje. Antroji 
operacija buvo atlikta praėjus 
lygiai vieneriems metams po 
pirmosios operacijos, kurios me
tu paties S. Berlusconi plaukai 
yra persodinami iš vienos gal
vos vietos į kitą 

Šįkart žurnalistams pavyko 
užfiksuoti jį įeinant į kliniką ir 
išeinant su galvos tvarsčiu. Po 
operacijos jis išvyko į Sardiniją 
tęsti atostogų. 

2003 metų pabaigoje S Ber
lusconi taip pat buvo atl ikta 
plastine veido operacija, kurią 
jis apibudino kaip lengvą akių 
vokų .pakoregavimą. 

S. Berlusconi šių metų rug
sėjį švęs 69 metų sukaktį 

(V.K.) 

http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE BEVEIK LAIMINGAS 

KIEKVIENAS LIETUVIŲ FONDUI 
paaukotas 100 dol. per 12 metų 
uždirba apie vieną šimtą dole
rių. Per 40-43 metus kiekvienas 
LF steigėjų paaukotas 100 dol. 
uždirbo ir jau buvo išmokėta 
daugiau kaip 350 dol. lietuviš
kam švietimui, kultūrai ir jau
nimui remti. Visi LF narių su
aukoti pinigai lieka LF pagrin
diniame kapitale, o šio nelie
čiamojo kapitalo uždarbis ski
riamas lietuvybės išlaikymui. 
Kviečiame visus prisijungti prie 
šio kilnaus darbo ir savo įnašais 
paremti Lietuvių fondą. Lie
tuvių fondo adresas: 14911 
127th Street, Lemont, IL 60439. 
Tel. 630-257-1616. 

LIETUVIŲ TAUTODAILĖS INSTI
TUTO metinis narių suvažiavi
mas įvyks rugsėjo 17 d., šešta
dienį, 12 v.p.p. Lino ir Rasos 
Veselkų sodyboje „Rambyne", 
198 Simpson Road, prie 11 
kelio, Leeds-Grenville County, 
Ontario, (Ridau Canal ir Jonės 
Falls apylinkėje). Dėl informa
cijos kreiptis į LTI valdybos 
pirm. Aldoną Veselkienę, tel. 
613-382-8448, arba Rasą Vesel
kienę, tel. 613-359-1160.1 suva
žiavimą kviečiami visi nariai. 
Šiais metais bus aptariama itin 
svarbi ateities veikla. Nariai 
kviečiami atsivežti naujai su
kurtų tautodailės darbų dienos 
parodai. Po susirinkimo bus ro
domas filmas „Signs Out of 
Time - M. Gimbutas story". Ma
rija Gimbutienė - mokslininkė, 
archeologė, knygų autorė apie 
ankstyvąją civilizaciją, ir pir
mųjų lietuvių įnašą į Europos 
kultūrą. 

KUN. ANTANAS GRAŽULIS, S), 
aukos šv. Mišias rugpjūčio 21 
d.. 1 v.p.p. Beverly Shores baž
nyčioje. Visi kviečiami. 

RUGPJŪČIO 28 D. VISI KVIEČIA
MI apsilankyti Amerikos lietu
vių inžinierių ir archi tektų 
sąjungos (ALIAS) Čikagos sky
r iaus ruošiamoje gegužinėje. 
J au devynerius metus ji vyksta 
Michianoje, MI, svetingoje Mar-
chertų-Rudaičių sodyboje. Pra
džia 11 v.r. Smulkesnė informa
cija tel. 630-257-6451. 

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS, 
East .Chicago apylinkės valdy
ba ruošia tradicinę gegužinę, 
kuri įvyks rugpjūčio 28 d., 1 
v.p.p. gražioje A. ir B. Vilu
čių gyvenvietėje, 1143 South-
view Dr., Shererville, IN. Bus 
loterija. Kviečiami visi lietu
viai prie skanaus maisto bei 
įvairių gėrimų smagiai praleisti 
laiką. 

RUGPJŪČIO 28 D., ŠVČ. M. MA-
rijos Nekalto Prasidėjimo para
pijoje, Brighton Park, po lietu
viškų šv. Mišių bus įdomus 
susitikimas su Lietuvos Seimo 
nar iu Petru Gražuliu. Seimo 
narys pasidalins paskutinėmis 
naujienomis iš Lietuvos poli
tinio gyvenimo. Po to bus vai
šės. Kviečiami visi. 

ŠILUVOS MARIJOS ŠVENTĖ BUS 
sekmadienį, rugsėjo 11 d. Ne
kal ta i Pradėtosios Marijos 
šventovėje, Pu tnam, Connec-
ticut. Praves pranciškonas tė
vas Petras Šarka, OFM. Dienos 
programa: 10 v.r. - registracija, 
klausomos išpažintys, 11 v.r. -
šv. Mišios ir homilija. 12 v.p.p. -
pietūs, 1:15 v.p.p. - konferenci
ja, procesija su rožančiaus mal
da vienuolyno sodyboje, Švč. 
Sakramento adoracija ir palai
minimas. Pranešti iki rugsėjo 5 
d. telefonu 860-928-7955. Visi 
kviečiami. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL, 773-S8S 9SOO 

Sekmadienį, rugpjūčio 18 
d., per JAV lietuvių televiziją 
buvo parodytas Agnės Marcin
kevičiūtės dokumentinis filmas 
„Beveik laimingas". Tai vienas 
iš 16 šiuo metu Vytauto V. 
Landsbergio įkurtoje studijoje 
„Propas" sukurtų filmų iš seri
jos „Portretai". Šis filmas skir
tas 2002 m. netikėtai Anapilin 
išėjusiam rašytojui Jurgiui 
Kunčinui. 

Valanda prie televizoriaus 
ekrano prabėgo nepastebimai. 

Jurgis Kunčinas, drįsčiau 
sakyti, tikra žvaigždė Lietuvos 
rašytojų tarpe, deja, ryškiai su
švitusi, ji greit užgeso. Tai 
prozininkas, poetas, eseistas, 
vertėjas. Vilniaus universitete 
studijavo vokiečių filologiją. 
Yra išleidęs šešias poezijos kny
gas, septynias apsakymų, no
velių vaikams ir eseistiko kny
gas bei šešis romanus. 

Buvo Lietuvos rašytojų są
jungos narys (1989). 1993 m. 
jam paskirta premija už ro
maną „Tūla", kaip geriausią 
metų knygą. Jo kūriniai yra 
išversti į vokiečių, rusų, švedų, 
lenkų, latvių kalbas. 

„Tikras Alytaus patriotas" 
(A. A. Jonynas) Jurgis, šiame 
mieste užaugęs, niekada jo 
neužmiršdavo, bet tur but di
džiausia jo meilė pasaulyje bu
vo Vilnius. Kažin ar buvo 

Vilniuje vieta apie kurią rašy
tojas būtų nežinojęs, ypač 
Vilniaus senamiestyje? J i s 
galėjo pasakoti ilgiausias istori
jas apie kiekvieną Užupio 
namą. Išvaikščiojęs jį skersai ir 
išilgai dar tais laikais, kai 
Užupis nebuvo menininkų ir 
verslininkų paskelbtas „Užu
pio Respublika", o tik sunkiai 
besiverčiančių, dažnai išge
riančių žmonių gyvenamas 
Vilniaus kampelis už Vilnelės 
upės, jis žinojo visas jo kerteles, 
pažinojo jo gyventojus, su jais 
pasikalbėdavo, o kartais ir gy
vendavo. Likę Jurgio Kunčino 
draugai stebėdavosi jo atminti-

MARQUETTE PARK LIETUVIŲ 
NAMŲ SAVININKŲ DRAUGIJOS 

SUSIRŪPINIMAS 

aminklo detales. 

Marąuette Pa rk Lietuvių 
namų savininkų draugija su
kvietė savo narius bei svečius į 
susirinkimąffcuris įvyko liepos 
15 d. Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos salėje. Susirinkimą 
atidarė draugijos pirmininkė 
Vida Sakevičiūtė. Pasveikinus 
susirinkusius ji toliau vedė 
susirinkimą. 

Susirinkimo eigoje kilo su
sirūpinimas dėl Marąuette 
Park — apie tai vyko pokalbiai. 
Draugijos vicepirmininkas Mo
tiejus Juknius pristatė straips
nį iš amerikiečiu spaudos apie 
Marąuette Park ir apibūdino, 
kad parkas iš tikrųjų yra apleis
tas. Užtverta didelė parko dalis, 
jis apaugęs žolėmis, o patvo
riuose prisirinkę popierių bei 
šiukšlių. Straipsnyje rašoma, 
kad paskirti pinigai parko 
remontams jau prapuolė (ar tai 
biudžeto pertvarkymas ar kas 
kitas, bet tų pinigų dabar nėra). 

Jau praėjo metai kai stovi 
tvoros, o iškabos vis praneša 
apie būsimus parko pagerini
mus. Tačiau niekas nesidaro. 
Mūsų gražusis parkas, apy

linkės turtas, dabar atrodo blo
giau kaip kad anksčiau. 

Vaclovas Momkus iškėlė 
klausimą dėl Dariaus ir Girėno 
paminklo priežiūros. Dabar nė
ra gražių gėlių prie paminklo. 
Kas įvyko? 

Susirinkime dalyvavę žinias-
klaidos atstovai Arvydas Re-
neckis ir Anatolijus Siutas taip 
pat pareiškė susirūpinimą par
ku ir pažadėjo prisidėti prie 
pastangų sutvarkyti šį reikalą. 

Susirinkusieji nutarė kreip
tis į įtakingus pareigūnus bei 
asmenis ir parodyti susirūpi
nimą šia parko padėtimi. 

Po šio susirinkimo, jame 
dalyvavęs advokatas Jonas Gi-
baitis kreipėsi į 15-tos apylin
kės seniūną Theodore Thomas 
ir 18-tos apylinkės seniūną 
Thomas Murphy parko reikalu 
'kadangi abiejų apylinkių gy
ventojai naudojasi parku). Jis 
taip pat susisiekė su apylinkės 
savaitraščio _Southwest News 
Herald" spaudos atstovais, ku
rie po pasikalbėjimų, pradėjo 
judinti parko reikalą. 

VMS 

IEŠKO GIMINIŲ 

Ieškomi karo metais iš 
Lietuvos, Kelmės raj. į JAV 
išvykusio Juozo Čėsnos gimi
naičiai - dukra Aldona bei kiti 
vaikai Jie gyvena Los Angeles, 
JAV. 

Ieško Leonas Čėsna. 
Adresas: 
Kelmės raji, 
Naudvario km., 
Lietuva. 
Mobilus telefonas 
8-680-97&39. 
El-paštas: leo53@takas lt. 

DRAUGAS" 
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Kadaise buvusi graži ir gausiai lietuvių apgyvendinta Marquette Park apylinkė, kurioje Čikagos valdžios pas
tangomis buvo atnaujintas Dariaus ir Girėno paminklas. 

Rūtos Daukienės nuotr. 



JURGIS KUNČINAS 
mi ir žiniomis apie šį sena
miesčio kampelį. 

Iki Lietuvos nepriklauso
mybės atgavimo, jis buvo dau
giau žinomas ka ip bohemos 
žmogus, dažnai gerdavęs iki 
sąmonės netekimo, nuolat kei
čiantis savo gyvenamą vietą ir 
darbus, pa ra šę s dvi poezijos 
knygutes, kurios tiek kritikų, 
tiek skaitytojų nebuvo ypatin
gai įvertintos. Tačiau kaip sako 
rašytojo žmona Rasa Kunči-
nienė: „Juodieji periodai baig
davosi t ada , kada reikėdavo 
pradėti dirbti". 

Lietuvai a tgavus nepri
klausomybę, kaip iš gausybės 
rago vienas po kito pradėjo 
„byrėti" jo romanai. Rašytojo 
Juozo Erlicko žodžiais: ,,Po 
nepriklausomybės, kai daugelis 
rašytojų pradėjo verkti, Jurgis 
Kunčinas pradėjo rašyti". Maž
daug per penkiolika metų jis jų 
parašė apie dvidešimt. Bet be 
jokios abejonės, kad jo romanas 
„Tūla" - pats geriausias iš visų 
jo parašytų knygų. Tą sako ir 
skaitytojai, ir krit ikai, ir jo bu
vę draugai. Tai romanas apie 
sovietmečio Užupį ir jame gyve
nančią Tūlą, moterį, kuri tikrai 
ten gyveno, „Tai romanas apie 
jausmus, bet tu r būt daugiau 
apie laiką", - kaip sakoma filme. 

Apie visa tai ir daug dau
giau galėjome pamatyt i A. 

Jurgis Kunčinas 

Marcinkevičiūtės sukurtame 
dokumentiniame filme. Viliuo
si, kad ši kino juosta, rodanti 
tikrą, nenuspalvintą Jurgį 
Kunčiną suintrigavo Amerikos 
lietuvius. Gal daugelis ir neži
nojo tokio rašytojo, bet dabar, -
išgirdę apie jį, juo susidomės, 
sus i ras jo romanus ir per
skaitys. Tikiu, kad nenusivils. 

O Arvydui Reneckiui bei 
visai ALTV linkiu sėkmės jų 
darbuose ir dabar, turint dau
giau eterio laiko, parodyti dau
giau dokumentinių filmų, idant 
žiūrovas galėtų susipažinti su 
Lietuvos talentais. 

La ima Apanavičienė 

IURGIS KUNČINAS 

OŽIARAGIS 
Tarytum pranašas ar 

magas, 
Tarytum kaukė be akių, 
Klajoja vienas Ožiaragis 
Žvaigždynų primirštu 

taku. 

Šilku jo storas kailis 
žvilga 

Barzda — sidabriniu 
šilku, 

Kai kūną ūkuose suvilgęs 
Jis moja vienišu ragu. 

Kažkur žemai jo kaltės 
guli 

Ir nuopelnai kažkur 
žemai 

Tik žvaigždės — alkanos, 
didžiulės — 
Jo ilgesio akli kiemai. 

Jis muistos, sumojavo 
karčiais, 

Bet niekados nepasakys, 
Kad lietūs tarsi uogos 

karčios 
Jam krenta tiesiai į akis. 

Tarytum pranašas ar 
magas 

Dar sublizga blausiu 
šilku 

Žvaigždynas. Vienas 
Ožiaragis. 
Kol amžiams dingsta iš 

akių. 

,J)RA UGO" KNYGYNĖLYJE 

ANTANO PASKAUS KNYGOS 

Idėjų sankryžoje. 
Kritinis skerspjūvis 

ANTANAS PAŠKilS /. . i i / ; į 

IDĖJŲ 
SANKRYŽOJE 

Šioje knygoje nagrinėjamos 
šiuolaikinio žmogaus religinio 
pažinimo, humanizmo transfor
macijų, psichologijos suartėji
mo su religija ir nesektantiško 
tikėjimo problemos. Tikimasi, 
kad skaitytojai pajus laiko dva
sios pulsą, kuriame, atidžiai 
įsiklausius, išgirstama ir Dan
gaus ir žemės kalba. 

Knygos kaina 6 dol. pri
dedant 9 proc. užsisakantiems 
IL valstijoje. Knygos persiunti
mo kaina 5 dol., už kiekvieną 
papildomą knygą 1 dol. mokestis. 

Meilė - zmoaaus 
ZJ 

pašaukimas 
Dvasinių vertybių ir meilės 

nupiginimo laikais autorius iš
kelia tikrąją meilę, aptaria jos 
santykį su kitomis meilės rūši
mis, nušviečia žmogaus meilių 
išraiškas. Taip pat aptariami 
lyčių skirtumai biologinėje, psi
chologinėje ir dvasinėje plotmė
je, analizuojama mūsų laikų 
meilės krizė, ieškoma ir jos išei
ties per tikrosios meilės siekį ir 
Evangelijoje nubrėžtų gairių 
laikymąsi. 

Knygos kaina 8 dol. pride
dant 9 proc. užsisakantiems IL 
valstijoje. Knygos persiuntimo 
kaina 5 dol., už kiekvieną pa
pildomą knygą 1 dol. mokestis. 

Tikėjimo ir netikėjimo 
sąlytis šiandien 

Savo giliaminčiame veikale 
„Žmogus be Dievo" mūsų filoso
fas Juozas Girnius pateikė, 
kaip jis pa ts sako, „Filosofinę 
žmogaus be Dievo analizę". Šios 
knygos autorius, nė iš tolo ne
svajodamas priartėt i prie mūsų 
filosofo genijaus, į tą patį klau
simą bando žvilgterėti iš kito 
kampo - iš psichologinės ir iš 
dalies sociologinės perspek
tyvos. Taip pa t netikėjimo 
problema perkeliama ir į tikin
čiųjų sferą. 

Knygos kaina 8 dol. pri
dedant 9 proc. užsisakantiems 
IL valstijoje. Knygos persiunti
mo kaina 5 dol., už kiekvieną 
papildomą knygą 1 dol. mokes
tis. 

v 

Žvilgsnis į 
pasaulėžiūrinę 

aplinką, 
šventovę, save 

ŽVILGSNIS 
1 PASAULKZiŪRlNi: 

A f l . l N K A . 
Š M - N T O Y l - . 

SAVI-

Paviršutiniškai žiūrint 
atrodytų, kad knygos dalys lyg 
ir tarpusavyje nesusijusios. 
Tačiau skaitytojas pastebės, 
kad atskiros dalys „sukabin
tos" stipria grandine, kurios 
vardas - žmogus. Žmogaus 
pasaulėžiūrinis klimatas; žmo
gaus sakralumo sfera (šventyk
la); pats žmogus, jo individu
alioji ir kolektyvinė savivertė. 
Taip pat iš kolektyvinės tau
tinės savigarbos ir savivertės 
perspektyvos imta klausti ir 
drįsta spėlioti, kodėl nūdien 
taip teršiama lietuvių kalba? 
Galbūt ši hipotezė (spėliojimas) 
paskatins šviesuolius išsamiau 
šią problemą pagvildenti. 

Knygos kaina 8 dol. pride
dant 9 proc. užsisakantiems IL 
valstijoje. Knygos persiuntimo 
kaina 5 dol., už kiekvieną 
papildomą knygą 1 dol. mokes
tis. 

„Draugo" knygynėlio adre
sas: 4545 West 63rd Street, 
Chicago, IL 60629. Tel. pasi
teiravimui 773-585-9500. 

Skelbimas 
Namams p i r k t i paskolos 
duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais- Kreipkitės į 
Mutual Federa l Savings , 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747 


