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Nukautas „ai Qaeda" vadas Irake 

Abu Musab ai Zarqawi kalba per arabų televiziją. www.theage.com.au nuotr. 

Baghdad, birželio 8 d. („Reu- sab ai Zarqawi. 
tersTBNS) — Irako Baakuba mieste „Al Zarqawi nukautas 7 vai. va-
trečiadienį per bendrą amerikiečių ir karo Irako laiku, per bendrą operaci-
jordaniečių operaciją buvo nukautas ją, kurioje dalyvavo Jordanijos žval-
„al Qaeda" vadovas Irake Abu Mu- gyba, JAV žvalgyba ir Amerikos spe

cialiosios pajėgos, — sakė aukštas 
Jordanijos pareigūnas. — Tai buvo 
sausumos operacija, dengiant ją iš 
oro". 

Operacijoje dalyvavo kelių 
valstybių žvalgyba 

Pasak jo, tuo metu A. M. ai Zar-
qawi, kuris yra gimęs Jordanijoje, 
„pirmininkavo savo teroristinės gru
puotės susirinkimui". 

Jo tapatybę nustatė operaciją 
vykdę agentai, kurie su nukautojo 
išvaizda palygino neseniai darytas 
A. M. ai Zarqawi nuotraukas. 

Minimas Jordanijos pareigūnas 
nesakė, ar operacijoje dalyvavo ira
kiečių pajėgos. Jis nurodė, kad jo ša
lis lemiamą vaidmenį suvaidino dėl 
informacijos, kurią gavo po to, kai 
praėjusi mėnesį buvo areštuotas su 
A. M. ai Zarqawi siejamas „ai Qae-
da" Irake agentas. 

Ziad Khalaf ai Karbuli gegužės 
23 dieną per Jordanijos televiziją 
prisipažino palaikęs ryšius su A. M. 

Politikai klibina 
televizijos 

vadovo kėdę 
Vilnius, birželio 8 d. (BNS) — 

Opozicinė partija Tvarka ir teisingu
mas (liberaldemokratai) klibina Lie
tuvos radijo ir televizijos (LRT) ge
neralinio direktoriaus Kęstučio Pet-
rauskio kėdę. 

Seimo liberaldemokratai pradė
jo rinkti parašus parlamentarų, re
miančių praėjusią savaitę prie LRT 
pastato piketavusiųjų iniciatyvas 
keisti nacionalinio transliuotojo va
dovą, taip pat ir programos tinklelį. 

Kaip ketvirtadienį sakė liberal-
demokratų frakcijos seniūnas Va
lentinas Mazuronis, jau surinkta 
daugiau kaip 30 nacionalinio trans
liuotojo reformų ir vadovybės kaitos 
reikalaujančių parlamentarų para
šų. 

Pagal įstatymus, LRT generali
nį direktorių viešo konkurso būdu 
penkeriems metams skiria LRT ta
ryba. 

Teisiškai parlamentarų parašai 
dėl LRT vadovo atleidimo neturi jo
kios galios, tačiau, pasak V. Mazu-
ronio, „bus ženklas LRT tarybai". 

Pasak liberaldemokrato, jei LRT 
taryba neatsižvelgs į raginimus, bus 
imtasi iniciatyvos reformuoti nacio
nalinio transliuotojo veiklą regla
mentuojančius teisės aktus, tarp jų 
— numatančius LRT tarybos kom
petencijas. 

Pagrindiniai kaltinimai dabar
tinei televizijos vadovybei — neva ji 
netinkamai atlieka visuomeninio 
transliuotojo misiją. 

A. Kubilius t ikisi pozityvaus sprendimo 
Vilnius, birželio 8 d. (BNS) — 

Tėvynės sąjungos bei Seimo opozici
jos vadovas Andrius Kubilius tikisi, 
jog po savaitgalį įvyksiančių derybų 
su socialdemokratais bus pasiektas 
pozityvus sprendimas dėl valdančio
sios daugumos. 

„Aš tikiuosi, kad rytdienos ir 
sekmadienį mūsų numatyti pokal
biai su socialdemokratais duos galu
tinį pozityvų atsakymą", — sakė A. 
Kubilius. 

Konservatorių vadovas ketvirta
dienį nuosaikiai kalbėjo ir apie gali
mas sąlygas derybose su socialde
mokratais bei teigė nenorįs pakenkti 
„pasitikėjimo atmosferai". 

Kita vertus, A. Kubilius užsimi
nė nemanąs, jog esmines proveržio 
permainas galėtų inicijuoti tie patys 
žmonės, kurie iki šiol buvo 13 - osios 
Vyriausybės nariai. 

Konservatorių prezidiumas tre
čiadienio vakarą pritarė vadinamo
sios Proveržio koalicijos suformavi
mui, taip pat — „dvišalėms pariteti
nėms deryboms su socialdemokra
tais dėl platesnės koalicijos formavi
mo bei jos principinių nuostatų". 

TS prezidiumo posėdyje taip pat 
buvo sudaryta bei patvirtinta trijų 
žmonių derybinė grupė — A. Kubi
lius, Irena Degutienė ir Rasa Jukne
vičienė. 

Šalis, prarandanti gailestį 
žytą savo uošvio automobilį. 

Tarsi būtų koks nors esminis 
skirtumas. Anksčiau ta pati viešoji 
erdvė entuziastingai domėjosi buvu
sio ministro Romualdo Dobrovolskio 
ir jo pirmtakų asmenybėmis bei jų 
moraliniu tyrumu. Principas tas 
pats. 

Atkakliai bombarduojami vis 
nauji šios sistemos funkcionieriai, 
pradedant ligoninių direktoriais. 
Tačiau ne itin akcentuojama, kur 
keliauja pati sveikatos apsauga. Juk 
pakeitus vieną ministrą ar polikli
nikos vadovą sistema nepakinta. Ji 
toliau juda ta pačia kryptimi. Kur 
juda visuomenė. Kur? 

Judame fizinio dehumanizavi-
mosi, savo žmonių skaičiaus mažini
mo kryptimi. Visomis prasmėmis. 

Nukelta \ 6 psl. 

Sveikatos apsaugos sistema — ant 
moralinio bankroto ribos. Eltos nuotr 

Vilnius, birželio 8 d. 
(ELTA/„Respublika") — Šalies vie
šojoje erdvėje dar visai neseniai virė 
moralinė-politinė diskusija, kiek 
sveikatos apsaugos ministras Žilvi
nas Padaiga gavo pinigų už sūdau-

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
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ai Zarqawi „ai Qaeda" Irake, be to, 
sakė pernai nužudęs vairuotoją jor-
danietį ir pagrobęs du Maroko am
basados darbuotojus. 

Jordanijos pareigūnai tuo metu 
sakė, kad Irako muitinės darbuoto
jas Z. Kh. ai Karbuli buvo areštuotas 
per bendrą Jordanijos žvalgybinin
kų ir armijos specialiųjų pajėgų ope
raciją, išviliojus jį iš Irako. 

A. M. ai Zarqawi žūtis Jordani
joje vadinama Nukel ta į 6 psl. 

•Sporto apžvalga. 
•Kam naudinga 
migracija. 
•Alytuje VIII sąlėkis 
„Leiskit į tėvynę". 
•Kryžiaus karas prieš 
romaną ir filmą. 
•Australįja — 
paslaptingas žemynas. 
•Įvairios sporto žinios. 
•Paguoskime vieni kitus. 
•Gedulo ir vilties dienos 
paminėjimai. 
•Po Čiurlionio ženklu. 
•Elektroninė ranka. 
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SPORTO 
Sportas LIETUVOJE 

APŽVALGA 

FUTBOLAS ČIKAGOJE 

/ / Lituanicos" futbolininkai pelnė 3 taškus 
Praėjusį sekmadienį, birželio 4 

d., „Lituanicos" vyrų futbolo vienuo-
likė išvykoje Triton kolegijos aikštė
je, Melrose Park, nugalėjo lenkų 
„Tarnovia" komandą 4:2 ir parsivežė 
3 taškus. Tai buvo trečioji lietuvių 
pergalė šį sezoną „Metropolitan" 
lygos „major" divizijoje. 

Nepaisant to, kad pirmenybinėje 
lentelėje varžovai stovėjo aukščiau 
negu mūsiškiai, beveik visą rung
tynių laiką „Lituanicos" žaidėjai 
spaudė lenkus. Jau 10—tą žaidimo 
minutę Povilas Gelžinis įmušė 
įvartį, tačiau „Tarnovia" sugebėjo 
rezultatą išlyginti. Tada iki kėlinio 
pabaigos lietuviai dar du kartus 
pasižymėjo (įvarčių autoriai Lai
monas Bytautas ir Edvinas Trin
kūnas). 

Po pertraukos Anton Belostenis 
realizavo 11 m baudinį, pakeisda
mas rezultatą 4:1 Tačiau 65 minutę 
lenkai iš tolimos baudos pajėgė 
rezultatą sušvelninti 4:2. Nors pas
kutines 20 minučių dėl raudonos 
kortelės lenkai turėjo žaisti dešimty
je, „Lituanicos" vyrai tuo nesugebėjo 
pasinaudoti, nors ir spaudė, bet dau
giau įvarčių nepajėgė pelnyti. O tai 
mūsiškiams būtų labai pravertę, 
norint pagerinti gana prastą įvarčių 

santykį. 
Po šios pergalės iš paskutinės 

lentelės vietos „Lituanica" pakilo 
viena pakopa aukštyn, į galą nus-
tumdama „United Serbs". Dabar 
„Lituanica" turi 14 taškų, o serbai — 
12. 14 taškų yra surinkusi ir „Le-
govia", tačiau ji turi šiek tiek geresnį 
įvarčių santykį. 

Laukia rungtynės su 
„United Serbs" 

Kas liks paskutinėje lentelės 
vietoje, turėtų paaiškėti po šį sekma
dienį (birželio 11 d.) įvyksiančio susi
tikimo, kuris bus serbų aikštėje, to
limoje šiaurėje esančiame Lake Vil
ią, IL. Ten JLituanica" turėtų mobi
lizuoti geresnę sudėtį, kad nereikėtų 
imti žaidėjų iš rezervinės vienuo-
likės. 

Praėjusį sekmadienį „United 
Serbs" nusileido „Polonia" komandai 
3:5, nors pirmame kėlinyje pirmavo 
2:0 Taigi serbai gali iškrėsti pokštų 
ir mūsiškiams, jeigu šie pas juos 
nuvyks „sulopytos" sudėties. O pra
laimėjimas prieš juos — ženklintų 
atsisveikinimą su „major" divizija. 
Tokio žingsnio nei futbolininkai, nei 
sirgaliai, be abejo, nenori. E.Š. 

„Metropolitan" futbolo 

Vieta Vardas 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10 

-

„Lightning" 
„Schwaben" 
„Polonia" 
nEagles" 
„Vikings" 
JMaroons" 
„Tarnovia" 
„Legovia" 
„Lituanica" 
„U. Serbs" 

lentelė 
Suž. 
rungt. 

14 
14 
14 
16 
14 
14 
15 
14 
15 
14 

lygos „major" divizijos 
(po birželio 4 d.) 

Taškai 

29 
26 
24 
24 
21 
20 
17 
14 
14 
12 

Įvar. 
santykis 

30-16 
27-13 
31-19 
31-28 
15-18 
26-28 
22-33 
18-26 
18-28 
20-28 

Paruošė Ed. Šulaitis 

ČIKAGOS LIETUVIŲ FUTBOLO LYGA 
Praėjusį šeštadienį Čikagos Lietuvių futbolo lyga (ČLFL) pradėjo savo 

antrąjį sezoną prie Pasaulio lietuvių centro esančioje aikštėje. Sezono 
atidarymo iškilmėse dalyvavo Lietuvos ambasadorius JAV ir Meksikai 
Vygaudas Ušackas, kuris įspyrė kamuolį į lygos prezidento Lino Jakovlevo 
saugomus vartus. Buvo ir meninė dalis, o taip pat trejos futbolo rungtynės. 

Šį sekmadienį, birželio 13 d., varžybos prasidės 2 vai. popiet ir bus 
sužaisti keturi susitikimai. E.Š. 

FUTBOLININKŲ SUSIRINKIMAS 
Šį šeštadienį, birželio 10 d., 12 vai., PL centro posėdžių kambary

je yra šaukiamas „Lituanicos" futbolo klubo nariu ir futbolininkų 
susirinkimas (jis buvo numatytas pirmąjį birželio šeštadienį ir 
pakeista data). 

Kaip praneša vienas iš klubo vadovybės narių, Gediminas Biels-
kus, reikia aptarti daug svarbių reikalų, norint, kad „Lituanica" po 55 
metų būtų stiprus ir veiksmingas klubas. 

Visi futbolo entuziastai kviečiami dalyvauti. 
E.Š. 

Stipruolis V. Blekaitis 
varžybose Vengrijoje — ketvirtas 

Lietuvos stipruolis Vidas Ble
kaitis Vengrijoje vykusiose Tarp
tautinės galiūnų federacijos (IFSA) 
„Grand Prix" serijos varžybose už
ėmė aukštą ketvirtą vietą. Biršto-
nietis surinko 64 taškus. 

Nugalėjo pasaulio čempionato 
bronzos medalio laimėtojas rusas 
Michail Kokliajev, surinkęs 72 taš
kus. Antras liko pasaulio vicečem
pionas ukrainietis Vasilij Virastiuk, 
surinkęs 67 taškus. Trečioje vietoje 
— amerikietis Travis Ortmayer, 
kurio sąskaitoje — 66 taškai. 
Penktąją vietą užėmė estas Andrus 
Murumets, surinkęs 63 taškus. 

Varžybose dalyvavo 16 stip
ruolių. 

(ELTA) 
Vidas Blekaitis 

ELTA nuotr. 

V. Alekna - „Aukso lygos" varžybų 
Norvegijoje nugalėtojas 

Dukart olimpinis ir dukart pa
saulio disko metimo čempionas 
Virgilijus Alekna penktadienį Osle 
(Norvegija) laimėjo Tarptautinės 
lengvosios atletikos federacijos 
(IAAF) „Aukso lygos" varžybų pir
mąjį etapą. 34 metų vilnietis diską 
nusviedė 68 m 39 cm. 

Sėkmingiausias buvo penktasis 
V. Aleknos bandymas. Pirmuoju 
bandymu jis diską nuskraidino 62 m 
60 cm, antruoju — 67 m 54 cm, 
šeštuoju — 65 m 93 cm, o trečiasis ir 
ketvirtasis bandymai buvo neįs
kaityti. 

Antrąją vietą užėmė vengras 
Zoltan Koevago. Jis V. Aleknai nu
sileido 37 cm. Trečias liko estas Gerd 
Kanter — 66 m 13 cm. 

KREPŠINIO LYGA 
YRA NEPAMIRŠTAMA 
GYVENIMO MOKYKLA 

Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus trečiadienį, birželio 7 d., 
susitiko su Lietuvos moksleivių 
krepšinio lygos 2005-2006 m. sezono 
čempionais ir naudingiausiais žaidė
jais. 

LR Prezidentūroje vykusios ap
dovanojimų ceremonijos metu vals
tybės vadovas sakė, kad jaunųjų 
krepšininkų sąjūdis yra svarbi ir 
niekuomet nepamirštama gyvenimo 
mokykla. „Esu tikras, kad ši lyga 
ugdo, stiprina ir suteikia dvasinės 
jėgos, kuri kiekvienam iš jūsų bus 
reikalinga ateityje, — kalbėjo prezi
dentas. — Lietuvos moksleivių krep
šinio lyga — tai tautinio ir patrio
tinio ugdymo mokykla, kuri išmoko 
mus didžiuotis savo pasiekimais". 

Prezidentas V. Adamkus jau
niesiems krepšininkams linkėjo, kad 
moksleivių krepšinio lyga tvirtėtų ir 
plėstųsi, kad joje dalyvautų vis dau
giau Lietuvos jaunimo. „Linkiu, kad 
ši lyga padėtų Lietuvai išlikti krep
šinio pasaulio aukštumose", — sakė 
prezidentas. 

Beje, Lietuvos Respublikos pre
zidentas Valdas Adamkus yra Lie
tuvos moksleivių krepšinio lygos 
globėjas. 

LR prezidento kanceliarijos 

V. Alekna šiemet laimėjo visas 
penkerias tarptautines varžybas, 
kuriose dalyvavo. 

Birželio 10 dieną Vilniuje, Vin
gio parke, V. Alekna dalyvaus antro
siose savo vardo disko metimo var
žybose. (ELTA) 

i D a u g i a u s p o r t o ž in ių 
skai tyki te 9 psi. 
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• 3 mėn.S45.00 
Kanadoje ir kitur (USD) 
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ALYTUJE 
AŠTUNTASIS SALĖ KIS 
„LEISKIT Į TĖVYNĘ" 

EDMUNDAS SIMANAITIS 

Į politinių kalinių ir tremtinių 
poezijos ir dainų šventę Alytuje 
suvažiavo iš visos Lietuvos bene 
keturios dešimtys chorų, dainos ir 
poezijos mylėtojų. Saulėta, šilta šeš
tadienio popietė sutraukė didelį būrį 
alytiškių ir svečių į aikštę prie 
įspūdingo „Laisvės angelo" pamink
lo. Alytaus miesto meras Vytautas 
Kirkliauskas ir renginio atsakingoji 
koordinatorė alytiškė Janina Juodž-
balienė pasveikino šventės dalyvius. 
Toliau renginiui vadovavo popu
liarūs teatro aktoriai Petras Vens-
lovas ir Virginija Kochanskytė, talki
no kaunietė Dalia Jankauska i tė . 
Aktoriai atmintinai deklamavo poe
ziją, dainininkas Danielius Sadaus
kas, Danutės Plytinikienės vadovau
jamas alytiškių ansamblis ir vieti
nis, Stasio Mikalonio diriguojamas 
choras Atmint i s" keitė deklamuoto-
jus. 

Ypač didelį įspūdį paliko te
nykščių moksleivių parengta kom
pozicija apie įžymiojo partizanų vado 
generolo Adolfo Ramanausko veiklą 
ir žūtį. Sunku sulaikyti jaudulį, kai 
lieknos kaip liepaitės merginos ir 
aukšti vaikinai — Dainavos krašto 
ąžuolėliai, choru kartoja laisvės ko
votojų priesaikos tekstą, kuris iš
kilmingoje aplinkoje skambėjo kaip 
kartų pilietinės pareigos tėvynei 
perimamumo patvirtinimas. Tautos 
atžalynas akivaizdžiai paliudijo, kad 
Laisvės kovų praeitis neužmiršta, 
kad ji puoselėjama ir iš jos moko
masi. 

Poezijos konkursą tremties tema 
laimėjo plačiai žinoma asmenybė — 
kompozitorius, poetas ir rašytojas 
Antanas Paulavičius, kurio gyveni
mas ir kūryba paženklinti tarnystės 
gimtajai šaliai ir okupanto represijų 
žyme. Laureatas paskaitė savo kūry
bos. Tačiau ne vienas šventės 
dalyvis jautė, kad sklandžiai vyku
sioje poezijos šventėje neliko vietos 
pasireikšti atvykusiems iš visų kraš
to kampelių poetams ir eiliuotojams. 
Jie rengėsi šiai dienai ir, matyt, tokį 
jų norą reikėtų skatinti , galbūt 
konkurso keliu atrenkant skaitovus 
iš tokį norą pareiškusių rajonų, o gal 
sudarant priimtiną galimybę vi
siems norintiems pasireikšti. O gal 
verta būtų pasekti Lietuvos ka
riuomenės patirtimi? Kasmet orga
nizuojamas moksleivių konkursas 
„Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę" 
tapo populiarus. Puikiausiai galėtų 
atsirasti ir kitas konkursas tremties 
bei laisvės kovų temomis, kuriame 
dalyvautų moksleivija. Tai būtų tau
tos istorinio paveldo kultūrinis pe
rėmimas ir natūralus jaunosios kar
tos ryšys su okupanto represijas pa
tyrusiais garbaus amžiaus tėvais, 
seneliais, gal ir proseneliais. Juk 
kiekvienais metais nemažas yų būrys 
išeina į Amžinastį. 

Ne vienas svečias pasigedo raiš
kesnio Dainavos krašto poetų akcen
to. Man regis, Alytus, kaip šventės 
šeimininkas, tokią teisę ne tik 
turėjo, bet ir praleido puikią progą 
prisistatyti Lietuvai. 

Sekmadienio dangus nežadėjo 
nieko gero — lietus ir atvėsęs oras 
vertė negaišuojant gelbėti šventę. 
Miesto meras V. Kirkliauskas ir 
koordinatorė J. Juodžbalienė šį 
uždavinį atliko puikiai. Autobusai 

pajudėjo Sporto rūmų link. Choristai 
sutilpo tribūnose, o DLK Birutės ba
taliono orkestras, dalis dainininkų ir 
svečiai išsidėstė arenoje. 

Sugiedojus valstybės himną, šv. 
Mišias aukojo arkivyskupas S. 
Tamkevičius. Meras V. Kirkliauskas 
pasakė sveikinamąją kalbą ir pa
kvietė tylos minute pagerbti oku
pacijos aukas — žuvusius, mirusius, 
tėvynėn nesugrįžusius. Po to buvau 
paprašytas perskaityti Respublikos 
prezidento Valdo Adamkaus sveiki
nimą šventės dalyviams. 

Valstybės vadovas savo meti
niame pranešime išskyrė vieną di
džiausių nūdienos iššūkių: „tam 
tikrą šalies gyventojų susvetimėjimą 
ir pilietinės brandos stoką". Tarp
tautiniuose forumuose prezidentas 
ne kartą yra minėjęs, kad kitų de
mokratinių šalių sėkmė yra ir Lie
tuvos sėkmė, „nes mūsų žmonės 
puoselėja t a s pačias demokratines 
vertybes, tiki gerais kaimyniniais 
santykiais ir nuoširdžiai siekia 
sukurti klestinčią visuomenę". Pi
lietinė savivoka ir atsakomybės už 
savo valstybės likimą jausmas ugdy
tini nuosekliai ir nuolatos. Štai 
Seimo narys A. Stasiškis mano, kad 
turėtų išsivystyti tautą vienijanti 
idėja. Antrosios Respublikos metais 
žmones vienijo siekimas sukurt i 
tautinę valstybę. Tai buvo padaryta 
1918—1940 metais. Sovietinės oku
pacijos metais tautiečius vienijo 
siekis a tkur t i valstybingumą. O 
kokia idėja dabartiniu metu galėtų 
labiausiai pas i tarnaut i bendram 
reikalui? 

Trečiojoje Respublikoje gyvento
jus turėtų vienyti pilietinės visuo
menės sukūrimo idėja. Tokiu būdu 
būtų atsiliepta ir į prezidento įvar
dytą iššūkį. Pilietinė visuomenė for
muojasi bendrijų įvairovės ir savi-
tvarkos pagrindu, pradedant dau
giabučio namo, sodininkų, skautų, 
šaulių, studentų ir kitų nevyriausy
binių organizacijų valia ir pastan
gomis. Renginys „Leiskit į tėvynę..." 
akivaizdžiai liudija, kad Rezistentų 
ir tremtinių organizacijos aiškiai 
jaučia pareigą stiprinti tautinį su
sipratimą ir padėti ugdyti jaunesnių 
kartų atsakomybę už Tautos ir 
Valstybės likimą. To imtis įpareigoja 
skaudi okupacijos ir represijų patir
tis. Si patirtis virsta viltingu tikė
jimu, kad Lietuvos valstybė sustip
rės ir klestės Europos tautų bei de
mokratinių valstybių šeimoje. 

Aštuoniais deglais uždegta 
aukuro ugnis, simbolizavo aštuonis 
„Leiskit į tėvynę..." renginius. Di
rigentas keitė dirigentą, dainų pynę 
kartais nut raukdavo karinis or
kestras, įsijungdamas į visą erdvę 
užpildžiusį galingą gausmą. Cho
ristų ir negausių svečių nuotaika 
buvo pakili. Alytaus miesto visuo
menė negalėjo dalyvauti šioje įspū
dingoje dainų šventėje. Tai trūku
mas, kurio, deja, išvengti nebuvo 
įmanoma. Bet, klausė manęs keletas 
dainininkų, kodėl šiuo itin svarbiu 
Lietuvos kultūros istorijai renginiu 
nesidomėjo Lietuvos televizija? O gal 
klausinėtojai ir aš apsirinkame? 
Duok, Dieve, dar kartą suklysti... 

LR prezidento sveikinimas 

„Siunčiu pačius nuoširdžiausius 
linkėjimus Jūsų šventei, suburian-

DANUTE BINDOKIENE 

Kam naudinga 
migracija? 

Jungtinių Tautų gen. sekreto
rius Kofi Annan šios savaitės 
antradienį savo pranešime JT 

Generalinėje Asamblėjoje tvirtino, 
kad pasauliniu mastu išsiplėtusi 
žmonių migracija yra labai nau
dinga ir valstybėms, iš kurių 
žmonės emigruoja, ir toms, į ku
rias imigruoja. Šis JT gen. sekreto
riaus pranešimas buvo tarytum 
įžanga į š.m. rugsėjo mėn. numa
tomą JT narių valstybių vadų susi
tikimą, kuriame bus svarstomi 
įvairūs su migracija susiję klausi
mai. 

Pasak K Annan, nėra reikalo 
būgštauti dėl didelės imigrantų 
įplaukos arba išvykimo iš savo ša
lies, nes migracija padeda išlaikyti 
pusiausvyrą tarp senstančių Euro
pos gyventojų ir jaunesnio amžiaus 
atvykstančiųjų. Jis išreiškė viltį, 
kad rugsėjo susitikime bus iš
spręsti opūs, su masine migracija 
susiję klausimai, kaip vizų, pa
lengvintų sąlygų natūralizacijai, 
sveikatos apdraudos, įvairios so
cialinės rūpybos, švietimo reikalai. 
Kofi Annan ypač pabrėžė, kad 
2005 metais emigrantai į savo 
gimtąsias šalis išsiuntė per 232 
milijardus dolerių, o tai ypač pa
kėlė tų šalių ekonomiką. 

Apskaičiuojama, kad tarp 
1990 ir 2005 m. migrantų skaičius 
pasaulyje pakilo nuo 155 mln. iki 
191 mln. Bet tai esą geras reiški
nys, nes migrantai padeda už
pildyti darbo rinkos spragas, atsi
radusias dėl vietinių gyventojų 
išėjimo į pensiją. Kadangi visose 
Europos bei apskritai išsivysčiusio 
pasaulio šalyse gimstamumas stip
riai sumažėjęs (ir nematyti, kad 
netolimoje ateityje jis pagausėtų), 
vienintelė išeitis — imigrantai. 
Nors daugeliu atveju jie užima 
pačių sunkiausių, menkiausiai at
lyginamų darbų vietas, bet vis 
daugiau Europos valstybių akty
viai užsienyje ieško darbuotojų su 
aukštuoju mokslu, ypač techno
logijos, medicinos ir kitose srityse. 
Pasiūlius didesnį atlyginimą, negu 
šie specialistai gali tikėtis uždirbti 
savo tėvynėje, jie sutinka emi
gruoti. Didžioji dalis šių ekono
minių emigrantų niekuomet namo 
negrįžta, nors pirmoji karta dar 

palaiko glaudų ryšį su tėvynėje 
pasilikusiais ar t imaisiais . 

Tačiau Jungt inių Tautų ar ki
tos statistikos nerodo, kokią žalą 
gimtajam kraštui daro tų išsimok
slinusių jaunų ir pajėgių asmenų 
išvykimas, kaip t ik tuo metu, kai 
j ie savo tėvynei j a u gali būt i 
naudingi ir bent iš dalies atsilygin
ti už investuotą laiką ir pinigus, 
juos paruošiant pasir inktai profe
sijai. Tad vargiai galime sutikti su 
J T gen. sekretoriaus optimistiš
kais žodžiais, kad migracija nau
dinga kraštui , iš kurio žmonės iš
vyksta (ne visada „naudą" juk ga
l ime matuot i pinigais) . Galbūt 
didelės valstybės dėl migracijos 
yaptingos žalos nepat i r ia (iš jų kur 
kas mažiau gyventojų emigruoja), 
bet mažosioms tai pr ia r t ina išnyki
mo pavojų. Antra ver tus , ir didžio
sios šalys (Vokietija, Prancūzija, 
Ispanija, net Amerika) tegali į savo 
visuomenę įjungti tik tam tikrą 
skaičių užsieniečių, o po to kyla pa
vojus, kad, keičiantis gyventojų de
mografijai, pasikeis ir tautos pa
grindinės vertybės: papročiai, kal
ba, kul tūra , tradicijos. 

Gerai, kad ka lbama apie mi
gracijos išplitimą, bet būt ina at
kreipti dėmesį ir į jos sukeliamas 
problemas — numaty ta s ar dar ne
numaty ta s . 

Beje, taip pa t šią savaitę LR 
prezidentas, susitikęs su Lietuvos 
moksleivių krepšinio lygos sezono 
čempionais ir naudingiausiais žai
dėjais, šiltai atsiliepė apie jaunųjų 
krepšinio lygos sąjūdžio veiklą, 
ragindamas , kad kuo daugiau vai
kų į ją įsijungtų, nes krepšinis la
v ina jaunuolius fiziškai ir dvasiš
kai . „Lietuvos krepšinio lyga — tai 
t au t in io ir pat r io t in io ugdymo 
mokykla, kuri išmoko mus didžiuo
tis savo pasiekimais", — sakė prez. 
V. Adamkus. Galima sutikti su jo 
žodžiais ir džiaugtis, kad tiek daug 
lietuviukų domisi krepšiniu. Bet 
l iūdna, kad didžioji dalis pačių ta
lentingiausių lietuvių krepšininkų 
išsibarstys po užsienio krepšinio 
komandas . J u k ir dabar vien Ame
rikos NBA lygoje žaidžia nemažai 
lietuvių krepšininkų, o kiek dar jų 
sėkmingai rungtyn iau ja univer
sitetų bei gimnazijų aikštėse... 

čiai visus, kuriems brangus Tautos 
kančių ir didvyriškų išgyvenimų 
atminimas. 

Lietuviška daina ir poezija 
lydėjo ir stiprino kiekvieną sovietinį 
terorą išgyvenusį asmenį. Dainingos 
melodijos ir eilėraščiai padėjo iš
saugoti tai, ką turime brangiausio — 
savo tautinę tapatybę ir žmogiškąjį 
orumą, kuriuos okupantai žiauriau
siais ir nežmoniškiausiais būdais 
bandė nužudyti. 

Dainiai ir poetai daugeliui trem
tinių bei politinių kalinių padėjo 
išsaugoti viltį vėl gyventi nepriklau
somoje Lietuvoje. 'Leiskit į tėvynę' 
— toks buvo didžiausias visų trem
tinių troškimas ir svajonė, kurios 
išsipildymo, deja, ne visi sulaukė. 

Prieš šešiolika metų. 1990-ai-
siais. 'Leiskit į tėvynę' vel suskambo 
laisvę atgavusioje Lietuvoje. Kaune. 

Ši poezijos ir dainų šventė tuomet 
įkūnijo ir šiandien vis dar reiškia tą 
pačią tiesą: engta ir žlugdyta valsty
bė privalo atsitiesti ir susigrąžinti 
o rumą bei žmonių pasit ikėjimą. 
Tokia turi būti mūsų Tėvynė — ori ir 
tvir ta, gerbianti tiesą ir teisingumą. 

VIII politinių kalinių ir t rem
tinių dainų ir poezijos šventė dar 
kar tą primena, kad valstybę priva
lome kur t i kiekvieną dieną, savo 
gyvenimuose ir aplinkoje įtvirtinda
mi pamatines vertybes ir bendra-
žmogiškuosius principus. 

Nuoširdžiai sveikinu visus nuos
tabios dainų ir poezijos šventės 
dalyvius. Linkiu kuo geriausios as
meninės kloties visiems Jums , Jūsų 
šeimų nariams ir art imiesiems. 

V a l d a s A d a m k u s 
Lietuvos Respublikos 

prezidentas 
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Kryžiaus karas prieš romaną ir prieš filmą? 
ALEKSAS VITKUS 

Dan Brown knyga „The Da 
Vinci Code", dėl savo kontraversinio 
turinio pasiekusi didelio populiaru
mo, išversta į dešimtis kalbų, įskai
tant ir lietuvių, kurios buvo išpar
duota per 60 mln. egzempliorių, 
gegužės 19 d. debiutavo ir didžiojo 
ekrano — filmo formą. Nors „Drau
go" vyr. redaktorė Danutė Bindo-
kienė savo gegužės 20 d. vedama
jame išreiškė viltį, kad šis filmas 
greitai numirs natūralia mirtimi ir 
iš kino salių netrukus pranyks, 
neatrodo, kad tos viltys taip greit 
išsipildytų. Tūkstančiai dar perka tą 
knygą, eina žiūrėti to filmo, jo ga
mintojai uždirba milijonus dolerių, 
ir spauda nesiliauja apie tai rašyti. 

Kad ir knyga, ir filmas yra pil
nas priešreliginio pobūdžio 
užuominų, niekas neabejoja. 

Neteko girdėti, kaip į knygą ar filmą 
oficialiai reagavo Vatikanas, ir ne
žinau, ar popiežius Benediktas XVI 
yra bent tą knygą skaitęs, bet pati
ko man vieno Vatikano kardinolo, 
kuris rūpinasi informacijos reika
lais, pasakymas: „Mes turime iškel
ti knygos (ir filmo — A.V.) netikslu
mus. Ir dar svarbiau, pasinaudoki
me tos knygos sukelto susidomėjimo 
proga, pradėkime dialogą apie tikrą 
Šv. Rašto skaitymą ir susipažinimą 
su tikra Bažnyčios istorija, kurią 
daug kas, palikęs mokyklos suolą, 
primiršo". 

Nors „The Da Vinci Code" kny
gos, išleistos dar 2003 metais, virše
lyje yra aiškiai parašyta, kad tai yra 
„a novel" , t.y. romanas arba fikcija, 
vis dėlto jos populiarumas ir gana 
įmantriai bei patraukiančiai parašy
tas tekstas kelia rūpestį Bažnyčios 
vadovams, kad knygos faktai reika
laus autoritetingo atsakymo, neabe
joju. Atrodo, tuojau pradėjo rūpintis 
ir Amerikos vyskupai, parodę valan
dos trukmės televizijos programą ir 
paruošę skaitinius, kuriuos galima 
perskaityti internete wwwjesus-
decoded.com. Juose yra paaiškin
ta, kaip ir kodėl iš daugelio anks
tyvos krikščionybės laikų rašytų 
„evangelijų" buvo parinktos tik ke
turios, kurios ir sudaro mūsų tikėji
mo pagrindą. Nuo katalikų neatsi
liko nei liuteronai, presbiteri]onai, 
nei kitos krikščioniškos bendruo
menės, paruošusios Brown knygą 
atremiančią medžiagą. 

Reikia pripažinti, kad knyga 
patraukė daugelio tikinčiųjų ir 
netikinčiųjų dėmesį. Ir ne be reikalo. 
Juk joje minimas Vatikanas, Louvre 
muziejus, viduramžių menininkai, 
Mona Lisa ir daug kitų istorinių bei 
meno pasaulio objektų. Autorius per 
daugiau kaip 400 psl. labai patrau
kiančiai vedžioja skaitytoją po 
žymias Europos katedras ir pilis, ro
mano vyksmo siūlą gudriai įvynio
damas į ekscentriškas mįsles ir 
galvosūkius, jį visai supainiodamas 
neatspėjamomis kriptogramomis. 
Pridėkite prie to šiurpulingai jau
dinančius pagrindinių romano veikė
jų nuotykius ir nesistebėsit, kad ši 
knyga jau treti metai figūruoja la
biausiai skaitomų knygų sąrašuose. 
Jei susidomėjote autoriumi ir jo sti
liumi, paskaitykite ir jo kitą, anks
tesnę, panašaus stiliaus knygą 
„Angeis and Demons". 

Gal todėl reikėtų nors trumpai 
papasakoti knygos ir filmo turinį 
tiems (jei tokių dar yra), kurie su 

tuo nėra susipažinę. 
Garsiajame Louvre muziejuje 

Paryžiuje nužudomas to muziejaus 
kuratorius Jacąues Sauniere. Ka
dangi prie negyvėlio rasta kažkokių 
neaiškių kriptografinių ženklų ir 
nuorodų, nužudymui išaiškinti pak
viečiamas Harvard universiteto 
simbologijos profesorius amerikietis 
Robert Langdon. Jis čia susitinka 
su „kietu" policijos inspektoriumi 
prancūzu Bezu Fache ir jo komandos 
kriptografijos specialiste Sophie 
Neveu, kuri, kaip vėliau sužinome, 
esanti ir nužudyto Sauniere anūkė. 
Netrukus į veiksmą įsivelia ir Šven
tosios taurės (Holy Grail) istorijos 
žinovas, Langdon kolega anglas Sir 
Leigh Teabing. Toliau, beveik kaip 
kiekviename gerame nuotykių ro
mane, vienas po kito eina netikėti 
pasprukimai, išsigelbėjimai, polici
jos pastangos sugauti netikėtai pra
žuvusius ir jau šia žmogžudyste 
įtariamus Langdon ir Sophie Neveu. 

Pauliaus II buvo paskelbtas šven
tuoju (2002). Dar įdomiau, kad po
piežius, kuris visuomet reiškė daug 
simpatijų Opus Dei idėjai, net ir 
savo spaudos atstovu paskyrė ne 
kokį aukšto rango dvasininką, bet 
pasaulietį psichiatrą Joaąuin Na-
varro — Valls, Opus Dei narį! 

Eilinis katalikas nedaug ką žino 
apie šią organizaciją, nes jos veikla 
dažniausiai nėra viešai minima ar 
diskutuojama. Gal todėl autorius 
Dan Brown ir pasirinko savo knygo
je kaltinti tą gana slaptą Opus Dei 
organizaciją, kuriai yra neretai pri
kišama, jog ji save laiko elitine 
grupe, kuri yra ne tik stipriai kon
servatyvi, bet kartu ir įtakinga kai 
kuriose ne visai aiškiose politinėse 
sferose (plg. Ispanijos diktatorių gen. 
Franco). Viena išjos stiprybių —tai 
sugebėjimas surasti nemažus finan
sinius išteklius, kuriais pasinaudo
dama, ji išlaiko daug mokyklų, ben
drabučių, kultūros centrų, šalpos 

Leonardo Da Vinci „Paskutinė vakarienė' 

Iš Prancūzijos veiksmas persikelia į 
Angliją. Ilgainiui paaiškėja, kad mu
ziejaus kuratorių yra nužudęs vie
nuolis vardu Šilas, kuris visa savo 
siela yra atsidavęs neaiškiam, įnir
tingai valdžios siekiančiam vysku
pui Aringarosa, kuris esąs Opus Dei 
bendruomenės vadovų viršūnėse. 
Knygoje Opus Dei pavaizduota kaip 
slapta organizacija ar sekta, kovo
janti prieš tariamą Bažnyčios istori
jos faktų iškraipymą. 

Opus Dei 

Kas iš tikrųjų yra Opus Dei 
(lot. k. — Dievo darbas)? Tik
rovėje tai yra tarptautinė 

katalikų organizacija, kurios tikslas 
yra agresyviai puoselėti krikščiony
bę pasaulietiškame gyvenime. Jos 
veikla vyksta atskirai vyrams ir at
skirai moterims. Organizacija turi 
apie 90,000 narių, kurie yra išsi
barstę po apie 60 įvairių kraštų. Iš jų 
maždaug 2,000 yra kunigai. Ją įkūrė 
katalikų kun. Josemaria Escriva 
1928 m., bet Vatikano pripažinta tik 
1950 metais. Ir tik 1982 m. popiežius 
Jonas Paulius II, nors kurijai ir stip
riai priešinantis, paskelbė ją asme
nine prelatūra, tai reiškia, jog ji pri
lygsta tarytum vyskupijai, nors, ne 
taip kaip įprasta vyskupijai, ji neturi 
geografinių ribų. Tuo Opus Dei pre
latu jis paskyrė kun. Escriva ben
dražygį Aivaro dei Portillo. Įdomu, 
kad Opus Dei įsteigėjas, kuris mirė 
1975 m., to paties popiežiaus Jono 

organizacijų ir pan. Jos veikla ypač 
plati Lotynų Amerikoje. Kad ji yra 
finansiškai stipri, rodo faktas, jog 
dar palyginti neseniai Opus Dei New 
York pasistatė sau 47 mln. vertės 
pastatą, kuriame įsikūrė jos vyriau
sia vadovybė Amerikoje. Jos nema
ži turtai dažnai sukelia Vatikano 
biurokratų pavydą. Paskutiniu laiku 
pradėta kritikuoti Opus Dei narius 
ir dėl kai kurių jų praktikuojamų 
kraštutinių ritualų, kaip savo kūno 
plakimas prisimenant Kristaus 
kančias. 

Amerikoje priskaičiuojama apie 
3,000 Opus Dei narių, kurių veiki
mas prasidėjo Čikagoje 1949 m. ir 
iki šiandien visoje Amerikoje (Čika
goje) tėra vienintelė Opus Dei ku
nigų vedama Šv. Marijos Angelų 
Karaliaus vardo parapija. Jos atsto
vas Art Thelen, 68 metų amžiaus 
pensininkas, buvęs statybos inži
nierius, taip dėsto: „Dauguma kata
likų sako, kad čia yra mano kaip 
kataliko, gyvenimas, o ten — mano 
šeima ir darbas eina kitu keliu. Mes 
tų dviejų dalykų neskiriame, bet 
juos sujungiame į vieną". 

Pasmerkti „The Da Vinci Code ,7 

Knygoje „The Da Vinci Code" 
Opus Dei organizacija kaip tik ir yra 
kaltinama kaip pagrindinis veik
snys, kuris bando pasauliui kaip 
nors parodyti, kad Katalikų Bažny
čia užsispyrusiai slepia „tikrus" 
Kristaus gyvenimo faktus O tie ta

riami faktai yra, kad Jėzus buvo ve
dęs Mariją Magdaleną, kuri pagimdė 
jo vaiką. Pagal knygą, po nukryžia
vimo Marija Magdalena ir jos duktė 
pabėgo į Europą (Gaul) ir ten pra
dėjo karališką Morovingų dinastiją. 
Tai ta pati Marija Magdalena, kuri 
Naujajame Testamente yra paminė
ta net trylikoje vietų, neduodant 
jokių detalių, kokia ji moteris. Tuo 
tarpu jau net VI amžiuje popiežius 
Grigalius Didysis ją yra pavadinęs 
prostitute, nors naujesni teologai jai 
tos kaltės nelabai nori primesti. 

Knygoje Opus Dei pristatoma 
kaip organizacija, kuri, jei 
reikia, nesibaido ir žudyti, 

kad pasiektų savo tikslą. Ten rašo
ma, kad Romos imperatorius Kons
tantinas, priėmęs katalikų tikėjimą, 
312 m. po Kr. paskelbė Jėzaus die
vybę vien tik dėl savo politinių su
metimų. Yra ten suregzta ir dau
giau tariamų faktų, kurie griežtai 
priešingi Katalikų Bažnyčios jos 
keturių (Mato, Morkaus, Luko ir 
Jono) pagrindinių evangelijų teks
tams. 

Antra vertus ir dabar yra tikin
čiųjų, kurie nelabai nori tikėti vis
kuo, ką mus moko Bažnyčia. Jie gal- . 
voja, kad Jėzus būtų kitaip pasiel
gęs, negu dabar elgiasi Bažnyčios 
vadovai. Kai neseniai buvo surengta 
tuo klausimu apklausa, tik 15 proc. 
pareiškė, kad Jėzus sutiktų su da
bartine Bažnyčios pozicija. Dar įdo
miau, net 23 proc. manė, kad Jėzus 
iš viso nesirengė pradėti kokią nors 
naują religiją. 

Kaip į tą visą isteriją atsliepti? 
Ar kovoti prieš paprastą romaną ir 
pagal jį susuktą filmą? Kai kurios 
katalikų grupės siūlo pasiskaityti 
staiga atsiradusių daug gerų knygų, 
kurios autoritetingai atsakančios į 
visus „ The Da Vinci Code" knygoje 
aptinkamus priekaištus. Sakoma, 
kad tokių knygų yra jau per dvi
dešimt ir jų vis daugėja. Čikagos 
arkivyskupijos „The Catholic New 
World", tarp kitų, mini ir dvi ne
brangias knygutes „The Da Vinci 
Code Mysteries" ir „The Da Vinci 
Deception". Minėtinas yra ir rimtas 
įžvalgus istoriko Bart Ehrman vei
kalas „Truth and Fiction in the Da 
Vinci Code". Labiau agresyvūs kata
likų sluoksniai siūlo knygą ir filmą 
ignoruoti ar net boikotuoti, o vienas 
Vatikano kardinolas net siūlo auto
rių ir filmo gamintoją traukti į teis
mą. 

Nuosaikesnieji nei knygoje, nei 
filme nemato nieko kito, kaip įdomų 
romaną, o ne kažkokį teologinį trak
tatą, dėl kurio turinio reikėtų gin
čytis. Čikagos kardinolas Francis 
George net pasišaipo: „Ar Jėzus, 
Dievo Sūnus, kentėjo ir net mirė ant 
kryžiaus, vien tik tam, kad paslėptų 
savo slaptas vedybas su Marija 
Magdalena? Ar patikėsime, kad Ka
talikų Bažnyčia per du tūkstančius 
metų buvo tik sąmokslas žmonėms 
apgauti?" Aš dar pasakyčiau, ar drįs-
tume pasmerkti mūsų lietuvišką 
„Jūratę ir Kastytį" vien dėl to, kad 
tai nėra paremta faktais? Juk ro
manas lieka tik romanu, ir liaudies 
pasaka lieka tik pasaka. 

Gal geriausiai dėl tos knygos 
pasisako kun. Banister, „God on 
Earth" veikalo autorius: „Jei mes 
pasiliksime savo tikėjime ir toliau 
mylėsime Jėzų Kristų, aš nesijau
dinsiu dėl Dan Brown knygos. Net ir 
filmas bus geras". Nukelta | 4 psl. 

http://decoded.com
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Kryžiaus karas prieš romaną ir prieš filmą? 
Atkelta iš 4 psl. 

Taigi tiems, kurie tur i tvirtą sa
vo tikėjimą, nei filmas, nei knyga jo 
nepažeis. Priešingai, ji duos progą 
daugiau įsigilinti į mūsų tikėjimo 
paslaptis. Kiek mūsų prarado ti
kėjimą, kai sužinojome apie kuni
gus, apkaltintus vaikų piktnaudžia
vimu? Pasipiktinome — taip, bet 
pagalvojome, kad ir kunigai ne šven
tieji, ir jie yra žmogiški, o mes pasi
likome ir toliau prie savo tikėjimo. 
Gal šia proga būtų gerai prisiminti, 
ką dar būdamas mažas va ikas , 
neužmirštamas popiežius Jonas 
XXIII, „atidaręs Bažnyčios langą", 
buvo atmintinai išmokęs ir savo 
gyvenime dažnai kartodavo: „Klau
syk visų, tikėk keliems, gerbk visus; 
Netikėk viskuo, ką girdi; Neteisk 
visko, ką matai; Neatiduok visko, ką 
turi; Nesakyk visko, ką žinai; Mels
kis, skaityk, tylėk ir gyvenk taikoje". 

Nemanau, kad kas, perskaitęs 
tą knygą ar pamatęs filmą, suabejos 
ir net praras savo tikėjimą. Ir jei kas 
galvotų, kad romanas ar filmas gali 
sukrėsti jo tikėjimą, turėtų pats nau
jai peržiūrėti ir pergalvoti savo ti
kėjimo stiprumą. Jei žmogus tiki ir 
jam tas tikėjimas yra t ikra Dievo 
dovana, tikėjimas išliks, nors abe
jonės ir netikrumai dėl pačių žmo-

AUSTRALIJA, PASLAPTINGA 
NEPAŽĮSTAMOJI 

nių, paveikiamų to tikėjimo išraiš
kos formų, interpretacijų ar apeigų, 
visuomet buvo ir liks. Norėčiau 
tikėti, kad nors daug ko nesupra
tome ir nesuprasime, bet tikėjimas 
liks. 

Baigdamas neiškęsiu nepasa
kęs, kad nesutinku su redaktorės 
Bindokienės nuomone, jog „vertėtų 
pasimokyti iš musulmonų, kurie tik 
dėl nepagarbiai laikraštyje pavaiz
duoto (jų — A.V.) Pranašo sukėlė 
riaušes, pareikalavusias net gyvy
bių". Man atrodo, Kristus savo pa
sekėjų taip nemokė. 

Dabar prisipažinsiu, kad jau 
seniai perskaičiau „The Da Vinci 
Code" knygą, manau joje daug įdo
mių faktų apie Louvre muziejų, me
no istoriją, simbolizmą, kriptologiją, 
t raukė mane to romano greitai be
sikeičiantys nuotykiai ir staigūs 
netikėtumai, bet apskritai manau, 
kad knygos veiksmas gal ir per daug 
ištęstas. Girdėjau, kad filmo trukmė 
yra net 2 vai. ir 28 min., jis rodomas 
Amerikoje net 3,735 kino teatruose, 
vis dėlto dar nesu nutaręs, ar vertės 
man tiek laiko praleisti filmą be
žiūrint, nors ir knieti, nepaisant kai 
kurių gan blankių apie filmą kritikų 
atsiliepimų... 

Išskyrus Antarktidą, Australija 
— mažiausiai apgyvendintas, tuš
čiausias mūsų Žemės kontinentas. 
Turistų čia laukia daug įdomybių, 
neišdildomų įspūdžių. Smalsūs nar
suoliai keliauninkai dar turi galimy
bę pasijusti atradėjais. 

Amžinieji šuolininkai 
Australijos žemyno simbolis — 

kengūra. Atsispirdami užpakalinė
mis kojomis ir uodega, šie sterbliniai 
žinduoliai „at l ieka" gigantiškus 
šuolius, gali skuosti iki 50 kilometrų 
per valandą greičiu. 

Kengūros garsėja kaip taikūs 
gyvūnai, bet geriau nė nebandykite 
paglostyti motinos sterblėje tupinčio 
mažylio! Galite būti žaibiškai nokau
tuoti kengūros užpakalinių kojų 
smūgiu. 

Žemės druska 
Natrio chloridas, arba papras

čiausia valgomoji druska, tiesiog 
atakuoja Žaliąjį žemyną. 

Keli didžiuliai druskingieji eže
rai Australijos pietuose vasarą be
veik visiškai išdžiūva ir tampa drus
kos dykumomis. 

Gyvačių karalystė 
Pasigirti tokia gyvačių ir kitokių 

roplių įvairove, kokia pasižymi 
Australija, negali jokia šalis Žemėje. 

Pitonų čia irgi esama pačių įvai
riausių. Stambiausių ilgis — net aš
tuoni metrai . Minta jie įvairiais 
smulkiais gyvūnais. 

Apgaulinga ramybė 
Smaragdinės žalumos įrėmin

tais krantais vingiuoja upė. Bet ši 
ramybės idilija gali būti labai ap-
9gaulinga. 

Kakadu nacionalinis parkas tie
siog stulbina landšafto įvairove ir 
savitumu. Tačiau turistus visi, kas 
tik gali, įspėja, kad pernelyg ne
užsimirštų gėrėdamiesi kerinčiu 
gamtos grožiu. Visur kabo lentelės: 
„Atsargiai, krokodilai!" Jų knibždėte 
knibžda ir žaviajame upelyje. 

Aborigenai ir atvykėl iai 
Dešimtis tūkstančių metų Terra 

Australis priklausė tiktai aborige
nams. Prieš 250 metų europiečiai dar 
manė, kad pietinis žemynas yra vi
siškai negyvenamas. O kai aptiko te
nai aborigenus, ėmėjuos naikinti... 

Dabar Australijoje kasmet pa
žymima Atleidimo diena Sorry Day, 
kuri reiškia ir kaltės pripažinimą, 
ir atsiprašymą. 

ELTA 

Išvaromi \ Vokietiją 

Karo lauko žandarai pareiškė, kad rusų tankai 
pralaužė vokiečių frontą ir už poros valandų, 

o vėliausia rytoj ryte jų tankai gali būti Norvy
duose. Žandarai įsakė, kad per 30 minučių pasi-
ruoštume važiuoti į Vokietiją. Jie pareikalavo, kad 
vyrai su jais nuvažiuotų į Norvydų miške esančią 
karinę stovyklą. Praėjus ne daugiau pusvalandžiui 
tėvelis Jurgis ir Kurtinaitis grįžo atgal, lydimi tų 
pačių žandarų, vežimai buvo prikrauti kariškos 
mantos. Nedaug tilpo mūsų asmeninių daiktų į pil
nai pakrautus vežimus. Pradėjus dėti daiktus į 
Kurtinaičių ir Lukoševičių vežimus, žandarai ragi
no skubėti, šaukdami „schnell, schnell". Jie žval
gėsi ir klausėsi, ar nesigirdi tankų maurojimo gar
sų iš rytų pusės ir labai baiminosi, kad kiekvienu 
momentu gali pasirodyti rusai. Skubomis susimetę 
dalį daiktų, kitus palikę likimo valiai, pasiėmę 
karves, keletą avių, paleidę kiaules iš gardo, mes 
su vežimais pajudėjome iš Kurtinaičių kiemo į 
Gražiškių-Pavištyčio kelią, vakarų link. Prikrau
tus vežimus sunkiai tempė arkliai, ant mūsų veži
mo sėdėjo tik mažasis brolis Juozukas, tėvelis 
Jurgis arklius vairavo eidamas šalia vežimo, o mes, 
didesni šeimos nariai, ėjome paskui vežimą, vesda
mi karves ir aveles. Paskui mus važiavo Kurti
naičiai. Šalia kiekvieno vežimo ėjo žandaras ir vis 
ragino, greičiau važiuoti. Pravažiavus Norvydų 
mišką, įvažiavome į Pavištyčio kaimą, nesimatė nė 
vieno gyvo žmogaus, nesutikome nė vieno prava
žiuojančio kinkinio. Aplinkui viešpatavo tyla ir gū
di rudenio naktis. Atrodė, kad mes tik vieni išvaro
mi iš Tėvynės, o kiti žmonės ramiai ilsisi namuose. 
Eidamas šalia mūsų Mamytės girdėjau, kad ji pus
balsiu meldėsi ir prašė Dievo gelbėti mūsų šeimą. 
Pravažiavus Pavištytį pradėjo švisti. Mūsų kinki
niai pasivijo vokiečių artilerijos koloną. Toliašau
des patrankas tempė sunkiasvoriai belgiškos veis
lės arkliai. Prieš didesnį kalnelį arkliai spyriojosi, 
stoviniavo ir nenorėjo vežti sunkiasvorių patrankų. 
Vokiečių artileristai ragino ir negailestingai mušė 
arklius, o kai tas negelbėjo, tai po jų uodegomis kišo 
uždegtų šiaudų gniūžtes. Pajutę skausmą arkliai 
risčia užvažiuodavo į kalnelį. Matėsi, kad vokiečių 
artileristai labai skubėjo t raukt i s į vakarus . 
Skubėjo ir mus varantys žandarai, vis ragino ark
lius, tempiančius sunkiai pr ikrautus vežimus, 
kuriuos reikėdavo prieš kalnelį pastumti. Pagaliau 
išaušo 1944 metų spalio 17 dienos rytas. Pakelėje 
matėsi išmėtyti artilerijos sviediniai, šoviniai, 
minų dėžes, raketos. Ryte mes pasiekėme Vištyčio 
ežero pietini krantą prie Vokietijos sienos. Kur tik 

RYTŲ PRŪSIJOS 
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akys užmatė buvo paklotos minos, minų laukai 
aptverti spygliuotų vielų tvora, tik vienintelis rąs
tais išgrįstas kelias buvo paliktas į Rytprūsius. 
Vyrai pastebėjo, kad kelio tiltas per Vyžainos upę 
buvo taip pat užminuotas. Keliu iš Vištyčio pro 
Šilelį į Pavištyčio kelią įvažiavo didelė pabėgėlių 
vilkstinė. Nuo vieno pabėgėlių vežimo nutrūko pri
rištas kumeliukas, kuris peršokęs per spygliuotą 
tvorą pradėjo lakstyti ir sprogdinti minas. Jį vokie
čių kareivis tuoj pat nušovė. Brėkštančio ryto tylo
je nuaidėjo graudus priešmirtinis kumeliuko žven
gimas. Kumeliuko žūtis mane, kaip ūkininko vai
ką, labai sugraudino. 

Pervažiavę Lietuvos-Vokietijos sieną, atsidū
rėme pirmame Rytų Prūsijos kaime, Vištyčio 

ežero vakarinėje pusėje. Kaimo gyventojai jau buvo 
anksčiau išvykę. Neilgiau kaip vienai valandai ap
sistojome, kad pailsėtų arkliai. Per tą laiką reikėjo 
juos pašerti ir pagirdyti, o žmonėms papusryčiauti. 
Vos tik pradėjome valgyti, staiga prasidėjo stiprus 
tankų pabūklų ir kulkosvaidžių šaudymas, iš toli 
atskriejo rusiško „ura" šaukimo aidai. Nejuokais 
išsigando vokiečių žandarai. Jie įsakė tėveliui Jur
giui ir Jonui Kurtinaičiui greitai važiuoti tolyn, o 
patys pirmieji šalikėlio pagrioviais pasilenkę tekini 
bėgo. Kelyje nuo pasienio iki Žydkiemio (Wehr-
kirchen) reikėjo pervažiuoti per aukštumą. Važiuo
jant per ją, pradėjo kristi ir sproginėti apie 500 
metrų nuo mūsų rusų tankų sviediniai. Išsigandęs 
Tėvas ir Kurtinaitis nušoko nuo vežimų ir paleidę 
vadeles keturpėsti bėgo pagrioviu ir šaukė, kad 
mes vesdami karves už grandinių bėgtume grioviu, 
kad sviedinių skeveldros mūsų nesužeistų ar neuž
muštų. Mūsų kinkinio arkliai pajuto, kad liko be 
važnyčiotojo, susimetė į šalikėlį ir vos vežimo ne-
išvertė, nes jau ruošėsi šokti per griovį. Vežime sė
dėjo 6 metų brolis Juozukas. Tai pamačiusi Mamy
tė labai išsigando, staigiai nustvėrė vadeles, suval
dė arklius. Arkliai, nujausdami pavojų, kiek turė
dami jėgų tempė sunkų vežimą į kalną. Laimingai 
pervažiavę šią aukštumą ir kiek aprimus rusų 
tankų šaudymui, pasiekėme Žydkiemj. kur mūsų 
lauke anksčiau atbege vokiečių žandarai. Žyd-

kiemyje buvo virš 20 lietuvių pabėgėlių šeimų, dau
giausiai iš Vilkaviškio apskrities. Jie šėrė arklius, 
pusryčiavo ir dalijosi praeitos nakties įspūdžiais. 
Jiems pasisekė, kad nesustojo kaime pervažiavus 
sieną ir neteko patirti rusų tankų apšaudymo. Ta
čiau vienam iš jų aukščiau kelio į koją buvo įstri
gusi granatos skeveldra. Žaizda labai kraujavo, 
nors buvo aprišta švariais lininiais staltiesės bin
tais. Sužeistas žmogus labai dejavo. Vokiečių žan
darai išėmę iš savo kuprinės bintų, koją subintavo, 
sužeistajam davė skausmą malšinančių vaistų 
ir patarė kreiptis į pirmą pasitaikiusią karo ligo
ninę. 

Pašėrę ir pagirdę arklius ir karves bei pavalgę 
šiokius tokius tremtinių pusryčius-pietus, 

varomi vokiečių lauko žandarų, leidomės į kelionę 
Rytų Prūsijos keliais. Tiesa, vienas žandaras Žyd-
kiemyje kažkur pradingo. Liko tik senyvo amžiaus, 
gal netoli 60 metų vokietis, kuris vadovavo kelionei 
toliau. Pravažiavus keletą kilometrų už Žydkiemio, 
prasidėjo didelis, gražus miškas, tik vėliau sužino
jome, kad jis vadinasi Romintos giria. Šioje girioje, 
kaip pasakojo mus varęs žandaras, buvo Geringo 
pilis, į kurią šis Reicho pareigūnas atvykdavo pail
sėti ir pamedžioti. Kiek pamenu, miškas buvo labai 
gražiai sutvarkytas: krūmai iškirsti, menkaverčiai 
medžiai išpjauti. Per Romintos girią einantis kelias 
į Galdapę buvo asfaltuotas, tai labai palengvino 
arkliams traukti sunkius vežimus. Važiuojant per 
Romintos girią pradėjo temti. Pakeliui nesimatė 
jokios pastogės, aplinkui vien tik miškas ošė gūdžią 
rudenio dieną. Reikėjo galvoti, kur nakvoti, nes 
žmonės ir gyvuliai buvo labai pavargę, karves vos 
galima buvo patempti. Trumpam sustojus jos gul-
davosi ant kelio, arkliai ėjo taip pat lėtu žingsniu. 
Radęs miške didesnę aikštelę, žandaras įsakė sus
toti ir pasiruošti nakvynei. Karves pririšome 
aikštelės pievoje, kurioje augo nemaža žolė. Arklius 
ir avis pašėrė šienu, kuris buvo sudėtas kupetoje, 
skirtoje miško žvėrims žiemą. Vakarienei išgėrę 
šviežiai pamelžto pieno, atsigulėme po vežimais, 
ant padėtų patalų. Mūsų laimei, nors dangus buvo 
apsiniaukęs, bet nelijo. Praėjusią naktį nemiegoję, 
išvargę po tragiškos kelionės, mes, vaikai, užmigo
me vos tik pridėję galvas prie pagalvės ir tik ryte 
švintant buvome pažadinti. Reikėjo ruoštis toliau 
keliauti, nes pravažiuodami pro šalį vokiečių ka
riškiai mus lydinčiam žandarui pasakė, kad rusų 
tankai įsiveržė į Žydkiemį ir jį užėmė. Šią naktį visi 
miegojome, tik nemiegojo mūsų Mamytė. Ji labai 
verkė, lyg nujausdama, kokius sunkumus ir vargus 
teks pergyventi tremtyje. 

Bus daugiau 
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Nukautas „ai Qaeda" vadas Irake Šalis, prarandanti gailestį 
Atkelta iš 1 psl. 
„viešbučio kankinių operacija", sakė 
minėtas pareigūnas, omenyje turė
damas trijų mirtininkų išpuolį vieš
butyje Amman lapkričio mėnesį. At
sakomybę už šiuos sprogimus, per 
kuriuos žuvo 60 žmonių, prisiėmė A. 
M. ai Zarqawi grupuotė. 

Iš smulkaus bandito tapo 
cha r i zma t i šku vadovu 

„Al Qaeda" vadovas Irake Abu 
Musab ai Zarqawi jaunystėje buvo 
ūmaus būdo, mažai raštingas, smul
kus banditas, o tapo kovotoju, ka
riaujančiu kruviną karą už JAV pa
jėgų išstūmimą iš Irako. Už jo galvą 
amerikiečiai buvo paskyrę 25 mln. 
JAV dolerių. 

Osama bin Laden A. M. ai Zar-
qawi savo pavaduotoju Irake pasky
rė šiam 2004-ųjų spalį prisiekus iš
tikimybę visos „ai Qaeda" vadovui. 
O. bin Laden jį vadino „ai Qaeda" 
Irake emyru (kunigaikščiu). 

A M. ai Zarqawi, grėsmingiau
sias Irako arabų sunitų sukilėlių va
dovas, įkvėpė, regis, nenutrūkstamą 
kovotojų iš viso arabų pasaulio srau
tą į Iraką, kur jie kaip mirtininkai 
vykdo įvairius išpuolius, jau parei
kalavusius tūkstančių žmonių gyvy
bių. 

Jo metodai pasidarė tokie žiau
rūs, kad O. bin Laden pavaduotojas, 
kaip pranešama, jam pasakė, esą jie 
kenkia „ai Qaeda", kuri laikoma vie
na negailestingiausių kovotojų orga
nizacijų pasaulyje, įvaizdžiui. 

Nuk i r sd indavo į k a i t u s 

A M. ai Zarqawi, kuriam buvo 
beveik 40 metų, tikriausiai pats as
meniškai dalyvavo 2004 metais nu
kertant galvas amerikiečių įkaitui, 
kurio egzekucijos vaizdajuostę paro
dė viena arabų televizija. 

A. M. ai Zarqawi, genties šeicho 
sūnaus, vaikystę lydėjo niūraus pra
moninio Zarqa miesto Jordanijoje 
skurdas ir politika. Siame mieste, 
esančiame į šiaurę nuo Jordanijos 
sostinės Amman, gyvena daugiausia 
palestiniečių pabėgėliai ir beduinų 
gentys. 

Siame mieste A. M. ai Zarqawi 
tapo smulkiu nusikaltėliu, bet pa

veiktas radikalių pažiūrų dvasinin
kų 1989 metų pradžioje išvyko į Af
ganistaną, kur islamistai tuo metu 
kovojo su „didžiaisiais netikėliais" 
— sovietų armija. 

A M. ai Zarqawi, kurio tikrasis 
vardas yra Ahmed Fadhil ai Kha-
layleh, 1992 metais iš Afganistano 
grįžo į Jordaniją, o 1993-iaisiais čia 
buvo pasodintas į kalėjimą. Vienas 
kalėjimo prižiūrėtojas prisiminė jį 
kaip charizmatišką vadovą, kuris 
kalėjime buvo gerbiamas. 

„J is kilnodavo sunkumus ir tre
niruodavosi. Jis buvo laikomas disci
plinuotu, stipriu vyru. Žmonės jo 
klausė", — pasakojo prižiūrėtojas. 

U ž akių nute i sė mirti 

Jordanijos teismas 2002 metais 
už akių nuteisė jį mirti. Tbkia baus
mė buvo paskirta už išpuolių prieš 
JAV ir Izraelio taikinius šioje kara
lystėje rengimą. Be to, Jordanija jį 
kaltina organizavus JAV diplomato 
Laurence Foley nužudymą Amman 
2002 metais. 

Prieš JAV vadovaujamą invaziją 
į Iraką 2003 metais, A. M. ai Zarąa-
wi buvo siejamas su kovotojų gru
puote „Islamo ansarai", kuri veikė 
kurdams priklausančiame atokiame 
Siaurės Irako rajone. 

Jos bazė per invaziją buvo su
naikinta, bet A M. ai Zarqawi ne
trukus iškilo vėl — kaip kovotojų 
grupuotės ,,Tawhid wal J ihad" 
(„Viendievystė ir šventasis karas"), 
kuri vėliau pasivadino „ai Qaeda" 
Irake, vadovas. 

Atrodo, kad Irake, kur nušali
nus Saddam Hussein susidarė sau
gumo vakuumas, jam pasitaikė idea
li proga įgyvendinti savo svajones. 

Šis kovotojų vadovas, kaltina
mas dėl daugelio tūkstančių žmonių 
mirties, tikriausiai taps kankinystės 
simboliu jauniems arabų kovoto
jams, kurie tiki, kad užsijuosę mirti
ninko diržus su sprogmenimis įgis 
tokį patį statusą kaip ir jis. 

„Al Qaeda" Irake ketvirtadienį 
patvirtino, kad jų vadovas žuvo. 

„Mes sakome mūsų emyrui, šei
chui Bin Laden, kad tavo 'ai Qaeda' 
kariai Irake toliau eis tuo pačiu ke
liu, kurį tu nubrėžei Abu Musab ai 
Zarqawi", — sakoma pranešime. 

* M a r o k e vyks tanč io ITF se
rijos „Riad 2 1 " j a u n i u (iki 18 me
tų) t en i so turnyro ke tv i r t f ina ly
j e žais pe r spek tyv i aus i a s Lie tu
vos tenisininkas penkiolikmetis Ri
čardas Berankis, kuris vienetų var
žybų aštuntfinalyje 6:4, 6:4 nugalėjo 
australą Bernard Tomič. Lietuvio 
varžovu kovoje dėl vietos pusfinalyje 
bus metais vyresnis jo partneris dve
jetų turnyre, antroji raketė Chris-
topher Rungkat iš Indonezijos. 

* Estijoje vykus iame tarptau
t iniame laisvųjų i m t y n i ų tur
nyre Kulio Koivo p r i z a m s lai
mėt i trečiąsias vietas užėmė trene
rio Sergejaus Kasimovo auklėtiniai 
Andrius ir Edgaras Voitechovskiai iš 
Klaipėdos. Andrius bronzos medalį 
pelnė svorio kategorijoje iki 66 kilo
gramų, o Edgaras — iki 74 kg. Val
das Visagorskis svorio kategorijoje 
iki 66 kilogramų tenkinosi penktąja 
pozicija. 

* 2002 metų pasaul io futbolo 
Čempionate Pietų Korėjoje ir J a 
ponijoje įmušęs 8 įvarč ius brazi

las Rona ldo su 12 įvarčių užima 
trečią vietą rezultatyviausių žaidėjų 
sąrašuose pasaulio čempionatų is
torijoje. Penktadienį Vokietijoje pra
sidėsiančios pirmenybės jau bus tre
čios Brazilijos rinktinės puolėjui Ro
naldo ir jis jose gali tapti rezultaty
viausiu finalinių etapų žaidėju. Taip 
pat 12 įvarčių finaliniuose etapuose 
įmušė ir tr iskart pasaulio Čempionas 
Brazilijos futbolo žvaigždė Pele. 

* Antros io se NHL Stanley 
taurės turnyro f inalo rungty
nėse Carol ina „ H u r r i c a n e s " ko
manda namuose 5:0 nugalėjo Ed-
monton „Oilers" ledo ritulininkus 
bei pirmauja serijoje iki keturių per
galių 2:0. Įvarčius pelnė Andrew 
Ladd (6:21), Frant išek Kaberle 
(30:28), Cory Stillman (39:57), Doug 
Weight (42:21), Mark Recchi (44:12). 
Nugalėtojų komandos vart ininkas 
Cam Ward atrėmė visus 25 svečių 
metimus bei tapo pirmuoju naujoku 
per v.są NHL istoriją, kuris Staneiy 
taures finalo rungtynėse į savuosius 
••artus nepraleido ne vieno įvarčio 

Atkelta iš 6 psl. 
Nes valstybė jau išbarstė, pa

metė dalį gyventojų. Vienintelis skir
tumas, kad iš Lietuvos kasdien išsi
barsto sveikieji gyventojai, o iš jos 
sveikatos sistemos — nesveikieji. 
Tačiau tendencija ta pati — nubars
tyti. 

Reformuojama sveikatos apsau
gos sistema atkakliai keliauja tolyn 
nuo savo paciento. Tai reiškia, kad 
tolsta nuo visų šalies piliečių, nes 
visi esame potencialūs ligoniai. Vals
tybės fizinio nužmogėjimo laipsnį 
lengvai galima apskaičiuoti kilomet
rais. Pavyzdžiui, iki Dublino, Lon
dono, Santariškių. Arba kiek kilo
metrų turi sukarti kaimietis pacien
tas iki artimiausios gydymo įstaigos. 

Atstumai kasmet ilgėja. Kasmet 
iš provincijos dingsta kaimo ambula
torijos, o iš rajonų centrinių ligoni
nių — retesnės kvalifikacijos spe
cialistai. Taip kaimuose a ts i randa 
žmonių, jau „iškritusių" iš sveikatos 
apsaugos sistemos. Abstrakčiau — iš 
visuomenės gailesčio. 

Padaroma taip, kad net medikai 
nenusilptų juos matydami. Lygiai 
taip pat, kaip pasaulyje daugėja lie
tuvių, jau „iškritusių" iš Lietuvos. 
Tad visuomenė savo fizinę bei dva
sinę sveikatą stiprina tik vienu bū
du. Stipriai užsimerkdama pr ieš 
vargą. Plačiai atsimerkdama prieš 

pramogą. 
Gyvename linksmai. Neapsunkę 

nuo sentimentų. Dalyvaujame lietu
vių selekcijoje. Darbingiausieji be 
sentimentų palieka savo valstybę, o 
kiti, vis dar esantys vietoje, be senti
mentų a ts tumia nedarbingiausius. 
Simptomiška, kad per 10 metų ne
buvo patvirtinti peritoninės dializės 
įkainiai, o šios dializės paslaugos vis 
tolo nuo periferijos ligonių į Vilnių. 
Taip ir turėjo nutikti, jei valstybėje 
vyksta šaltasis visuotinis nusibars-
tymas. Taip pat — ir per dializę. 

Funkcionierių pasi teisinimas 
niekuo nesiskiria nuo šaltkalvio pa
aiškinimo, kad „golfuko" remontas 
per brangus, varyk savo lūženą į są
vartyną. Tai rodo, jog per visą de
šimtmetį mūsų tautinė sveikatos ap
saugos sistema veikė be gailesčio. Ne 
dėl žmogaus, bet be žmogaus. Nes 
žmogus per 10 metų gali keliolika 
kartų numirti . Toks visuotinis požiū
ris į kenčiantį — didesnė nelaimė nei 
8,000 litų už sudaužytą Ž. Padaigos 
uošvio automobilį. 

Absurdiška saugoti žmogaus 
sveikatą, kai ji vis labiau atskiriama 
nuo gyvo žmogaus. Dehumanizuoja
ma. Tarsi visa medikų valdininkijos 
kar iauna tobulintų ir aptarnautų 
kažkokią mistinę griozdišką kepurę. 
Visai nesirūpindami, ar ji uždėta ant 
gyvos galvos. 

Lietuva padės Azerbaidžanui 
Baku, birželio 8 d. (BNS) — Lie

tuva, deklaruodama paramą Azer
baidžano santykių su Europos Są
junga ir NATO plėtrai, dalinsis eu-
rointegracine patirtimi su Šia Pietų 
Kaukazo valstybe. 

Tai sakoma bendroje Lietuvos ir 
Azerbaidžano prezidentų deklaraci
joje, kurią Valdas Adamkus ir I lham 
Alijev pasirašė ketvirtadienį Baku. 

Numatoma, kad Lietuva Azer
baidžanui padės vykdant reformas, 
tarp jų ir karines, apmokant valsty
bės tarnautojus, rengiant bendras 
konsultacijas ir konferencijas euro-
integracijos klausimais, karines pra
tybas, derinant teisės aktus su E S 
teisynu. 

Dokumente abi šalys įsipareigo
jo plėsti dvišalius politinius, ekono
minius ir kultūrinius santykius, ta ip 
pat sudaryti galimybes tiesiogi

niams verslo ir žmonių kontaktams. 
Deklaracijoje akcentuojama ir 

didėjanti Europos energetinio sau
gumo reikšmė bei reiškiama parama 
energetikos projektų plėtrai Kaspi
jos jūros regione. 

Dokumente abi valstybės kons
tatuoja teigiamą Europos kaimynys
tės įtaką Azerbaidžano santykiams 
su ES, jame taip pat pasisakoma už 
taikų Kalnų Karabacho konflikto 
sprendimą. 

Susirėmimai tarp azerbaidža
niečių ir etninių armėnų tuomet 
Azerbaidžano SSRS priklausiusia
me Kalnų Karabache prasidėjo 1988 
metais. 

Apie 1992 metus konfliktas su
stiprėjo ir peraugo į tikrą Azerbai
džano ir Armėnijos, jau tapusių ne
priklausomomis respublikomis, ka
rą, nusinešusi apie 35,000 gyvybių. 

Naujas įstatymas privers žurnalistus bylinėtis 
Vilnius, birželio 8 d. (BNS) — 

Lietuvos žurnalistų sąjunga ir Lie
tuvos periodinės spaudos leidėjų aso
ciacija kritikuoja Seime parengtą Vi
suomenės informavimo įstatymo pa
keitimo projektą, perspėdamos, jog 
dėl kai kurių jo nuostatų žurnalistai 
gali neišbristi iš teismų. 

Lietuvos žurnalistų sąjungos 
pirmininkas Dainius Radzevičius at
kreipė dėmesį į projekte užprogra
muotą prieštaravimą tarp visuome
nės teisės žinoti ir asmens teisės į 
privatumą. 

Pataisų projekte numatyta, jog, 
siekiant nepažeisti asmens teisių, 
apsaugoti jo garbę ir orumą, drau
džiama filmuoti, fotografuoti ar da
ryti vaizdo ar garso įrašus be as
mens sutikimo, tačiau su išlyga, kad 
minėti draudimai netaikomi renkant 
informaciją, jei yra pagrindas many
ti, kad fiksuojami teisės pažeidimai. 

,,Cia matome nesutapimus 
Šiandien išėjus \ gatvę arba nuvykus 
1 bet kokį objektą, kuris domina vi

suomenę, įsivaizduokime, kiek gali
me rasti neprivačių teritorijų. Pagal 
šią nuostatą iš esmes žurnalistams 
draudžiama filmuoti ir fotografuoti, 
kitaip tar iant , pranešti žmonėms to
kiais būdais, kokiais jie moka. Tokiu 
atveju neįsivaizduoju televizijos, fo
tografų darbo. Kaip žmonėms paro
dyti statybas pajūryje ir panašiai?" 
— stebėjosi D. Radzevičius. 

Jo manymu, toks įstatymo dvily
pumas gali lemti, kad žurnalistai 
bus pasmerkti bylinėtis teismuose. 

Lietuvos periodinės spaudos lei
dėjų asociacijos prezidentas Riman
tas Šukys mano, kad visuomet tarp 
valdžios ir žiniasklaidos rusena kon
fliktas, ypač tada, kai priiminėjami 
Žiniasklaidą liečiantys įstatymai. 

„Visuomenės informavimo įsta
tymui liepos 2 dieną bus dešimt me
tų, per tą laiką jis buvo taisomas 
daugiau nei 20 kartų. Tačiau visuo
met pasipildavo pasiūlymai nepa
lankūs nei piliečiams, nei žiniasklai-
dai". — sake R Šukys 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais) 

Rusija mosuoja energet iniu 
vėzdu, nors pat i yra silpna 

Maskva, birželio 7 d. („Reu-
tersTBNS) — Rusijos pirmininkavi
mą Didžiajame aštuonete temdo val
stybių nuogąstavimai — jos mano, 
kad prezidentas Vladimir Putin tu
rimus energetikos išteklius naudoja 
kaip įrankį sugrąžinti didžiosios val
stybės statusą, prarastą subyrėjus 
Sovietų Sąjungai. 

Šiuos nuogąstavimus pabrėžė 
JAV viceprezidentas Diek Cheney, 
kuris kaltino Kremlių naudojant 
energetikos išteklių tiekimą šalims, 
priklausančioms nuo Rusijos dujų, 
„bauginti ir šantažuoti". 

Tačiau, galimas dalykas, kad 
grėsmingų Maskvos demaršų prie
žastis yra jos silpnumas, o nejėga, ir 
tai gali būti tema pamąstyti di
džiausių pramoninių valstybių va
dovams, besirengiantiems dalyvauti 
G8 susitikime Sankt Peterburge. 

„Rusija, mėgdama vaidinti 'Di
dįjį brolį', neturi tam pakankamo pa
grindo", — sako JAV ir Kanados tyri
mo instituto pavaduotojas Viktor 
Kremeniuk. 

Ginčas su Ukraina dėl dujų kai
nų 2006 metų sausį įrodė, kad Rusi
ja daugiau nebegali „brežneviniu 
stiliumi" viešpatauti jai strategiškai 
svarbiame regione, mano analitikas. 

„Tai Rusijos vyravimo posovieti
nėje erdvėje pabaiga. Tai didelis už
sienio politikos klausimas — ką da
ryti?" — sakė jis. 

Praėjus penkiolikai metų po 
SSRS subyrėjimo, Rusijos ekonomi

ka auga ant dolerių už naftą ir pa
jamų už parduodamas gamtines du
jas, dėl to valstybės kontroliuojamas 
„Gazprom" įėjo į brangiausių pasau
lyje bendrovių dešimtuką. 

Tačiau Kremlius nori prieš pat 
Aštuoneto susitikimą uždirbti maž
daug 13 mlrd. dolerių iš valstybinės 
naftos kompanijos „Rosneft" pirmi
nio akcijų pardavimo, kad parodytų 
pasauliui pasiryžimą bendradar
biauti energetikos srityje, sako šal
tiniai bankininkystės sluoksniuose. 

Bet tai tik dalis tiesos. Rusams 
besilaikant ideologijos „ką spėjai nu
griebti, tas jau tavo", milžiniški tur
tai pateko į nedaugelio žmonių ran
kas, o keliasdešimt milijonų liko ties 
išgyvenimo riba. 

Šalies gyventojų skaičius suma
žėja 700,000 per metus, o jos gink
luotosios pajėgos vos sugeba apginti 
sienas, jau nekalbant apie tai, kad 
gali kelti grėsmę kaimynams. 

Turint omenyje Rusijos silpnu
mą, nėra ko stebėtis, kad V. Putin 
naudoja valstybės kontroliuojamą 
„Gazprom" kaip įrankį politiniams 
tikslams pasiekti, sako analitikai. 

„Gazprom nėra valstybė valsty
bėje. Jis ir yra valstybė", — sakė Jo-
nathan Stern iš Oxford energetikos 
studijų instituto. 

Bet šia prasme „Gazprom" ma
žai skiriasi nuo Europos ir JAV ener
getikos kompanijų, kurios ėmė atsto
vauti savo vyriausybėms pasaulio 
lenktynėse dėl energetikos išteklių. 

Senatas neuždraudė gėjų santuokų 
Washington, DC, birželio 7 d. 

(,,Reuters7AFP/BNS) — Trečiadienį 
JAV Senatas nepriėmė konstitucinės 
pataisos, draudžiančios tos pačios ly
ties asmenų santuokas, tačiau res
publikonų vadovai rengiasi perkelti 
šį klausimą svarstyti į Atstovų Rū
mus, o tai reiškia, jog visuomenės 
nesutarimus keliantis klausimas ir 
toliau liks dėmesio centre. 

Respublikonų kontroliuoja
miems aukštiesiems rūmams nepa
vyko šios priemonės patvirtinti ne
paisant to, kad ją palaikė dauguma 
senatorių. Balsavimas baigėsi santy
kiu 49 senatoriams pasisakius „už" 
ir 48 — „prieš", tačiau tam kad 

draudimas įsigaliotų, jam turėjo pri
tarti du trečdaliai Senato narių, tai 
yra 60. 

JAV prezidentas George W. 
Bush ir daugiausia respublikonų se
natoriai teigia, jog Konstituciją rei
kia pataisyti taip, kad teisėjai ne
galėtų panaikinti esamų valstijų ly
gio įstatymų, draudžiančių gėjų san
tuokas. 

Pasak demokratų, šiuo balsavi
mu siekta sutelkti konservatyviųjų 
jėgų paramą prieš lapkritį numato
mus Kongreso rinkimus ir nukreipti 
visuomenės dėmesį nuo kur kas 
svarbesniu k'.a-;s;r:r;. pavyzdžiu;, 
karo Irake 

E U R O P A 

RYGA 
Latvijos Seimas trečiadienį per 

paskutinį svarstymą pritarė įstaty
mo dėl buvusio KGB dokumentų 
statuso pataisoms. Už pataisas bal
savo 59 deputatai, prieš — 18, septy
ni susilaikė. Įstatymo pataisos nu
mato skelbti KGB agentų kartote
kas nuo 2006 metų lapkričio 1 die
nos oficialiame laikraštyje „Latvijas 
Vestnesis" drauge su dideliu paaiš
kinamuoju straipsniu. Numatoma 
paskelbti agentų vardą, pavardę, tė
vo vardą, gimimo datą, slapyvardį, 
verbavimo laiką, kur dirbo užver
buojant ir agento veiklos nutrauki
mo datą. 

PARYŽIUS 
Prancūzijos socialinės apsaugos 

sistemos deficitas šiemet gali siekti 
10.3 mlrd. eurų ir viršyti vyriausy
bės nustatytą tikslinę 10 mlrd. eurų 
kartelę, įspėja socialinės apsaugos 
agentūros apskaitos komisija. Visgi 
deficitas būtų mažesnis negu pernai, 
kai siekė 11.6 mlrd. eurų. Biudžetas 
daugiausia viršijamas dėl sparčiai 
didėjančių išlaidų vyresnio amžiaus 
piliečių sveikatos priežiūrai. Defici
tas šioje kategorijoje šiemet turėtų 
išaugti nuo 1.9 mlrd. eurų pernai iki 
2,2 mlrd. eurų. Pagrindinės sveika
tos draudimo sistemos deficitas tu
rėtų sumažėti nuo 8 mlrd. eurų 2005 
metais iki 6.3 mlrd. eurų. 

J A V 

WASHINGTON, DC 
JAV Atstovų Rūmai trečiadienį 

priėmė įstatymą, kuris sugriežtino 
nuobaudas televizijos kompanijoms 
ir radijo stotims, nukrypstančioms 
nuo padorumo reikalavimų. Dabar 
pažeidėjams gresia 325,000 dolerių 
nuobauda. Tai dešimt kartų daugiau 
nei anksčiau. Naujasis įstatymas 
taip pat numato 3 mln. dolerių nuo
baudą už pakartotinį moralės nor
mų pažeidimą transliuojamose lai
dose. JAV Senatas patvirtino įsta-

ATLANTIC 

tymą vienbalsiai prieš dvi savaites. 
Įstatymo projektas nusiųstas prezi
dentui George W. Bush pasirašyti, ir 
kaip manoma, jis tai padarys. 

JUNGTINĖS TAUTOS 
Tarptautinio tribunolo buvusiai 

Jugoslavijai (TTBJ) generalinė pro
kurorė C aria del Ponte kritikavo 
Maskvą už tai, kad Rusijos valdžia 
neatidavė teisti Bosnijos serbo Dra-
gan Zelenovič, kaltinamo žaginimais 
ir kankinimais per karą Bosnijoje ir 
Hercegovinoje. Ji taip pat sakė, jog 
ją nuvylė tai, kad Rusija nepakan
kamai noriai padėjo sulaikyti kalti
namą byloje dėl nusikaltimų Kosove 
Vlastimir Džordževič. Buvusį polici
ninką V. Zelenovič, kuris buvo ieško
mas už žvėriškumus, padarytus ser
bų padaliniams užimant Foča mies
tą 1992-95 metų Bosnijos karo pra
džioje, Rusijos valdžia sulaikė per
nai. Tada Rusijos spauda pranešė, 
kad jis dirbo statybų versle kelerius 
metus prasimanyta pavarde. 

KANADA 

TORONTO 
Televizija CBC trečiadienį pra

nešė, kad vienas iš keliolikos To
ronto rajono gyventojų, kurie buvo 
sulaikyti dėl kaltinimų, susijusių su 
terorizmu, mokėsi pilotuoti lėktuvą, 
nes buvo planuojama pasinaudojant 
lėktuvu atakuoti Kanados teritorijo
je esančius taikinius. CBC nurodė, 
kad 19-metis Amin Mohamed Dur
rani įstojo į vieną Toronto rajone 
esančią kolegiją ir ėmė mokytis pilo
tuoti, bet vėliau pasitraukė baimin
damasis, kad jo veikla patrauks pa
reigūnų dėmesį. A. M. Durrani buvo 
tarp 12 vyrų ir 5 jaunuolių, kurie bu
vo sulaikyti savaitgalį. 

ARTIMIEJI RYTAI 

BAGHDAD 
Irako parlamentas ketvirtadienį 

pritarė premjero Nuri ai Maliki pa
teiktoms kandidatūroms į strategiš
kai svarbius vidaus reikalų ir gyny
bos ministrų postus. Parlamentas 
absoliučia dauguma balsų pritarė 
tam, kad šiitas Jawaad ai Bolani bū
tų paskirtas eiti vidaus reikalų mi
nistro pareigas, o arabas sunitas Ab-
del Qader Jassim, užimtų gynybos 
ministro postą. 

1-800-77S-SEND 
www.atlanticexpresscorp.com 

Ocea- wx?tfgM 
Krovimu gabenimas 

' laivu i visas oasaulio saJis 

Kroviniu gabenimas 
lėktuvu i visas pasaulio šalis. 

I3T. . Air Frelghi 
y 

""""'"'lAutomob'l1^ DirVimas be1 

1 siuntimas i visas pasaulio šalis. 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerikoje. 

Smalt Packaaes Trucking 

Smulkiu siuntiniu siuntimas oei 
pristatymas i namus Let-jvoje ^atv^oje 
Estijoje. Baltarusijoje bei Ukra«roje 

8801 78th A ve Bt dgeview, IL 60155 Tel. 1 708-599-9680 
Fax. 1 708599-9682 Tel. 1 800-775-7363 

http://www.atlanticexpresscorp.com
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Renginiai Cicero 
Prieš prasidedant vasaros atos

togoms, Cicero lietuviai yra pasi
ruošę surengti du didesnius rengi
nius. Pirmasis iš jų bus birželio 11 
d., o antrasis — paskutinį mėnesio 
sekmadienį. 

Birželio 11 d. minėjimas, kuris 
bus pradėtas pamaldomis 9 vai. ryto, 
Šv. Antano parapijos bažnyčioje, o 
po to bus tęsiamas parapijos pas
tate, skirtas Gedulo ir Vilties die
nos arba „Tragiškojo birželio" pa
minėjimui. Tokie minėjimai maž
daug birželio viduryje yra rengiami 
ne vien tik Cicero, bet ir daugelyje 
kitų lietuviškų telkinių. 

Minėjime sutiko kalbėti Cicero 
lietuvių telkinio veteranas dr. Pet
ras Kisielius bei ALTo ir kitų organi
zacijų pirm. adv. Saulius Kuprys. 

Birželio 25 d. minėjimas yra 
skiriamas Cicero lietuviams svarbiai 
datai prisiminti. Šį mėnesį sukanka 
80 metų nuo tos dienos, kuomet ar
kivyskupas, dabar palaimintasis 
Jurgis Matulaitis pašventino Šv. 
Antano bažnyčią. Šioje bažnyčioje 
šoniniame altoriuje stovi palaimin
tojo statula. 

Šį minėjimą norėta suruošti 
arčiau Antaninių ir pašventinimo 
datos — birželio 13 dienos, tačiau tą 
dieną patalpos buvo užimtos. 

Programos sudarymu birželio 

P 

1 ^v•X• 'v«• .^ ' •^ 

numn A44 
Lietuvos pašto ženklas, 

skirtas Gedulo ir Vilties dienai. 

25 d. minėjime rūpinasi adv. Saulius 
Kuprys ir kun. Kęstutis Trimakas, 
kuris vadovauja Cicero lietuvių sie
lovadai. 

Gaila, kad kai kurie Cicero lie
tuviai (jų tarpe LB Cicero apylinkės 
pirm. Mindaugas Baukus jau iš
vykęs atostogoms į Lietuvą) bus iš
vykę ir negali prie minėjimų ruošimo 
prisidėti. Tai kiti turės daugiau 
padirbėti, kad, minėjimai gerai pa
sisektų. 

Edvardas Šulaitis 

Vinco Krėvės lit. mokyklos mokinių choras (Phifadeiphia, PA) dalyvaus 
8~ofoje Dainų šventėje liepos 2 d. 

SKELBIMAI 

PASLAUGOS NEKILNOJAMASIS TURTAS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

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

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

GREIT PARDUODA 
Jraj-^—. First Landmark Realty 

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

RIMAS 
STANKUS 

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

MINTIMIS VALDOMA 
ELEKTRONINĖ RANKA 

Japonijos mokslininkai sugebėjo 
sukurti roboto ranką, atkartojančią 
žmogaus rankos judesius. Įdomu, 
kad robotas atkartoja ne mecha
niškus rankos judesius, o elektro
magnetinius smegenų impulsus. 

Naujos perspektyvos 

Šis naujas išradimas yra dar 
vienas žingsnis link funkcionalių 
protezų ir vien mintimis valdomų 
prietaisų. 

Šią sistemą sukūrė J. Kamitani 
su savo kolegomis iš Neuromokslo 
skaičiavimo laboratorijų Kijoto 
mieste ir mokslininkais iš Hondos 
tyrimų instituto. 

Naudojo vaikiško žaidimo 
gestus 

Tyrimo objektai buvo paguldyti 
smegenų impulsų sekimo skeneryje 
ir buvo paprašyti dešine ranka 
rodyti „akmuo, popierius, žirklės" 
gestus. 

Kiekvieno gesto formavimo me
tu aparatas fiksavo smegenų impul
sus bei signalus ir perdavė duomenis 
\ kompiuterį. Po trumpo apmokymo 
kompiuteris pajėgė atpažinti kiek
vieną iš trijų gestų reiškiančius sig
nalus ir priversti roboto ranką dary
ti tą patį. 

Minėtasis aparatas stebi sme
genyse vykstančius procesus ir krau
jo cirkuliaciją į atskiras smegenų da
lis. Aparatas naudoja galingą mag
netinį lauką, sujungtą su radijo daž
nio pulsacijomis, kad nustatytų 
magnetinę vandenilio atomų, esan
čių kūno audinių vandens mole
kulėse, būklę. 

Eksperimentavo su 
beždžionėmis 

Kitas alternatyvus ir kiek mo
bilesnis būdas yra įmontuoti į sme
genis elektrodus arba juos pritaisyti 
prie galvos ir matuoti elektrinį ak

tyvumą. 
Kiek anksčiau amerikiečių 

mokslininkai, naudodami smegenų 
implantus, išmokė beždžiones val
dyti roboto rankas. Iš pradžių bež
džionės buvo išmokytos naudotis 
vairalazde, kuria galėjo valdyti 
roboto ranką. 

Vėliau, užfiksavus valdymo im
pulsus, roboto rankos valdymas buvo 
perduotas sistemai, reaguojančiai į 
beždžionės smegenų siunčiamus im
pulsus. 

Įdomu tai, kad beždžionės į pa
pildomą ranką reagavo kaip į savo 
kūno pratęsimą, tai yra naudojosi 
roboto ranka kaip savo. 

Mintimis valdė žymeklį 

Prie žmogaus galvos prijungti 
elektrodai taip pat gali būti naudoja
mi mintimis valdyti pelės žymeklį 
vaizduoklio ekrane. Tokią sistemą 
sukūrė Klaus Robert Mueller iš 
Fraunhoferio instituto Berlyne. 
Mokslininko manymu, kol kas sme
genų impulsų sekimo sistema yra 
per daug griozdiška ir brangi. Ta
čiau ji turėtų padėti mokslininkams 
išsiaiškinti smegenų veiklos prin
cipą, nes suteikia geresnę raišką nei 
implantuojamų elektrodų sistema. 

Praktiniu požiūriu ši technologi
ja iš tiesų yra labai brangi ir paly
ginti lėta, tačiau ji atveria visai nau
jas galimybes tobulėti šioje srityje. 

Technologijai reikia 
patobulinimų 

J. Kamitani tiki, kad vieną die
ną, išvysčius šią technologiją, roboto 
ranka reaguos greičiau negu tikroji 
ir pirmoji galės atlikti judesį, kurį 
tikroji ranka dar tik ruošis daryti. 
Tačiau mokslininkas pripažįsta, kad 
smegenų impulsų sekimo technologi
ją reikia stipriai pagerinti, kol tai 
bus įmanoma, tada ją bus galima 
pritaikyti praktiškai. 

„Klaipėda" 

Prisikėlimas 
Po rekonstrukcijos duris atvėrė 

mažoji Prisikėlimo bažnyčia Kaune. 
Iškilmingas Mišias koncelebravo 
Kauno arkivyskupas metropolitas 
Sigitas Tamkevičius, vyskupai Jo
nas Ivanauskas ir Romualdas Kriš
čiūnas bei gausus būrys kunigų. 

Bažnyčią pašventino arkivysku
pas Sigitas Tamkevičius, palinkėjęs 
parapijos bendruomenei vienybės ir 
sutarimo, kvietęs būti gyva ir drau
giška bendruomene. 

Bažnyčios istoriją pasakojo jos 
klebonas Vytautas Grigaravičius. 
Pasirodo, mažoji Prisikėlimo baž
nyčia buvo statoma tik šešeriems 

metams — laikui, per kurį turėjo 
būti baigta statyti didžioji Prisikė
limo bažnyčia. Vis dėlto mažoji 
bažnytėlė gyva ir dabar. 

Pamokslą sakė vyskupas Jonas 
Ivanauskas, kalbėjęs apie besąlygi
nę Dievo meilę ir varganą žmogaus 
meilę, — tokias skirtingas — iš ku
rių vienybės gimsta visa kas gera. 

Šia gražia proga išleista knyga 
apie Kristaus Prisikėlimo parapiją 
„Prisikėlimas". 

Telieka palinkėti šiai parapijai 
gyvuoti ir toliau, uoliai sekant savo 
mokytoju Kristumi. 

Eglė Perednytė 

SKELBIMAI 

SIŪLO DARBĄ 
Experienced CNA o r H o m e Heal th 

Aide needed . 
Mušt have valid proof to work in the 

United States. Mušt speak English & dri-
ving a plūs. Come & go or live-in. Also 

need exp. Baby/child care vvorkers. 
Call VVilIie 3 1 2 - 6 4 8 - 1 5 6 5 

fili Skelbimų skyriaus 
t e l . 1 - 7 7 3 - 5 0 5 - 9 5 0 0 

Namams Paskolos, Apdraudos Sąskaitos 
MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

TS5f 2212 West Cermak Road, Chkago; IL 60608 
h" i (773) 847-7747 

Stephen M. Oksas, President 

ikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metų. 

LBNOtR 
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Stuburo ir skausmo ligos Širdies ligos 

A. Sireika - Kazanės „Uniks 
vyriausiasis treneris 

Lietuvos vyrų krepšinio rink
tinės treneris Antanas Sireika va
dovaus Kazanės „Uniks" krepšinin
kams. Lietuvis, kuriam neseniai 
sukako 50 metų, su Rusijos klubu 
antradienį pasirašė vienerių metų 
sutartį. 

A. Sireika nuo 2002 metų iki šių 
metų kovo pabaigos vadovavo Kauno 
„Žalgirio" komandai. Jis su žalgi
riečiais tris kartus laimėjo Lietuvos 
krepšinio lygos (LKL) ir kartą 

Baltijos krepšinio lygos (BBL) pir
menybes. 

A. Sireika „Uniks" komandos 
vyriausiojo trenerio poste pakeis 
Stanislav Jeriomin. Kazanės klu-be 
ir ateinantį sezoną trenerio asisten
tu dirbs Valdemaras Chomičius bei 
rungtyniaus vidurio puolėjas 
Kšištofas Lavrinovičius ir puolėjas 
Saulius Štombergas. 

(ELTA) 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Institute 

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

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

McHenry: 815-363-9595 
Eik Grove: 847-718-1212 
www.illinoispaln.com 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KArT)IOLCXaAS-ŠlRDIES UOOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab.tel. 773471-3300 

Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 

Lietuvos šokėjai prestižinėse varžybose 
Anglijoje — antri 

EDMUNDAS VIŽJNAS, M.D., S.C 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918W.ArcherAve.Sts.5r6 

Chicago, IL 60638 
Tel.773-229-9966 

Valandos pagal susitarimą 

Akių ligų specialistai 

Lietuvos šokėjai Arūnas Bižokas 
ir Edita Daniūtė Anglijoje, Blekpulo 
mieste vykusiose tradicinėse pres
tižinėse sportinių šokių varžybose 
klasikinių šokių programoje užėmė 
antrąją vietą. 

Kauno „Sūkurio" klubo pora 
nusileido tik pasaulio ir Europos 
čempionams italams Domenico 
Soale ir Gioia Carasoli. Trečiąją 
vietą užėmė kita Italijos pora - Paolo 

Bosco ir Silvia Pitton. Finale dar 
šoko Vokietijos ir Anglijos atstovai. 

Lotynų Amerikos šokių pro
gramoje Lietuvos čempionai Andrius 
Randelis ir Eglė Visockaitė-Kandelis 
iš Vilniaus „Ratuto" klubo užėmė 
dešimtąją vietą. 

Nugalėjo Europos čempionai 
Danijos atstovai Peter Stokkebroe ir 
Kristina Juel. 

(ELTA) 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

Lietuvėms sutvarkys danus už paeinamą kainą. 
Susitarimui kabėti angiškai arba lietuviškai. 

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

S. Vilius antrąkart bandys [kopti į 
Cašerbrumo II viršukalnę 

Šių metų vasarą Lietuvos alpi
nistas Saulius Vilius antrą kartą 
kops į vieną aukščiausių Karakoru-
mo kalnyno ir pasaulio viršukalnių 
— Gašerbrumą II, kurio aukštis — 
8035 m. 

Pernai S. Viliaus vadovaujamos 
ekspedicijos, kurią sudarė du lietu
viai ir trys estai, dalyviams dėl itin 
nepalankaus sezono ir blogo oro 
viršūnės pasiekti nepavyko. Baltijos 
šalių alpinistų komanda ekspedicijos 
metu įrengė tris šturmines stovyk
las, pirmoji perėjo per ledokrytį ir 
pakabino apie 400 metrų virvių. 

Ekspedicija Karakorume vyks 
vasarą, liepos-rugpjūčio mėnesiais. 
Ją organizuoja fondas „Baltų žygiai" 
ir Lietuvos alpinizmo asociacija. 

Gašerbrumas II pagal aukštį yra 
14-oji pasaulio viršūnė. Šiemet su
kanka 50 metų nuo pirmojo įkopimo 
į šį kalną, todėl, anot S. Viliaus, 
manoma, kad norinčiųjų įkopti į 
Gašerbrumą II itin padaugės, o ba
zinė stovykla šiemet savo dydžiu 
prilygs Everesto bazinei stovyklai. 

(ELTA) 
ASK „L i tuankos" jaunųjų krepšininkėlig komanda 

Indrės Tijunefienės nuotr. 

Vokietijoje prasideda pasaulio futbolo pirmenybės 
„VVorld Cup 2006" 

Šiandien įvairiuose Vokietijos 
miestuose prasideda pats didžiau
sias sporto renginys pasaulyje, kuris 
savo populiarumu gali varžytis su 
Olimpinėmis žaidynėmis, — „World 
Cup 2006". Pirmenybių pavadinime 
nėra net žodžio „futbolas", nes visi 
sporto sirgaliai žino, kokios pasaulio 
pirmenybės vyksta. 

Pirmosios Muenchen žaliojon 
aikštėn penktadienį 11 vai. r. išbėgs 
Costa Rica ir Vokietijos futbolo rink
tinės, o 2 vai. p.p. savo jėgas Gel-
senkirchen stadione išmėgins Len
kijos ir Ecuador vienuolikės. Šios 
komandos priklauso A grupei. Pir
menybių žaidėjai varžysis 8 grupėse 
po 4 ekipas kiekvienoje (viso 32 šalių 
komandos). 

Šeštadienį B grupėje rungtynės 
suves Angliją ir Paraąuay (8 vai. r. 
Frankfurt) bei Trinidad ir Tobago su 
Švedija (11 vai. r., Dortmund). 

JAV rinktinė E grupėje rung
tynes pradės birželio 12 d pneš Če-
kiją, birželio 17 d. tęs kovas prieš 
Italiją, birželio 22 d. žais prieš 
Ghana 

Iš kiekvienos grupes 2 pirmosios 
komandos pateks \ 2-ąjj ratą. Jis bus 
žaidžiamas birželio 24-27 dienomis 
To rato nugalėtojai varžysis ketvirt
finaliuose 'birželio 30 — liepos 1 
dienomis). Pusfinaliai vyks liepos 4-
5 dienomis. Liepos 8 d. bus kovojama 
dėl m vietos. Finalinė kova numa
toma sekmadienį, liepos 9 d. 1 vai. 

p.p. Berlyne. 
Kaip žinome, čempionų vardus 

gins Brazilija, kuri ir šiais metais 
yra rimta pretendentė į nugalėtojus. 
Žinovai daug vilčių teikia ir Čekijai. 
Beje, Brazilija pasaulio pirmenybėse 
kovoja jau 18 kartą ir net penkis 
kartus — 1958, 1962, 1970, 1994 ir 
2002 metais — yra iškovojusi čem
pionų taurę. 

JAV, nežiūrint, kad tarptautinė
je klasifikacijoje užima 5-tą vietą, 
šiose pirmenybėse vargu ar pateks į 
antrąjį ratą, jau nekalbant apie 
aukštesnę pakopą. JAV rinktinė, 
kuri pasaulio pirmenybėse žaidžia 8-
tą kartą, į pusfinalį yra patekusi tik 
1930 m. Šiaip jau JAV komanda 
retai peržengia pirmąjį barjerą. 

Pasaulio pirmenybėse bus su
žaistos 64 rungtynės, kurias JAV 
bus galima matyti per kabelinę te
leviziją. Savaitgaliais rungtynes 
transliuos ir ABC tinklo kanalai. 
„Univision" visas rungtynes trans
liuos ispanų kalba. Anglų kalba 
transliacijas galėsite žiūrėti kabe
linės televizijos ESPN ir ESPN2 

kanalais. 
Pimenybėse dalyvaujančioms 

komandoms numatyti didžiuliai pi
niginiai prizai. Nugalėtojams žada
ma 26 mln. dol. suma, neskaitant 
sumų, kurias jie uždirbs iš įvairių 
reklamų televizijoje. Kitų trijų ko
mandų iš pirmojo ketvertuko laukia 
taip pat nemaži piniginiai laimėji
mai. 

Teko girdėti, kad šiomis rung
tynėmis labai susidomėję ir Čikagos 
lietuviai futbolo sirgaliai. Kai kurie 
futbolo entuziastai jau išvyko ar ren
giasi važiuoti stebėti rungtynes Vo
kietijos stadionuose. Nežiūrint, kad 
stadionai, kuriuose vyks rungtynės, 
didžiuliai (Berlyno stadione telpa 
76,000 žiūrovų, Muenchen — 66,000, 
Dortmund — 60,000), didžioji dalis 
bilietų į rungtynes jau parduota, 
nors bilietų kainos nemažos. Norint 
patekti į finalines rungtynes, reikia 
pakloti ne mažiau 800 dol., o bilietų 
perpardavinėtojai už juos prašo 
žymiai daugiau. 

Edvardas Šulaitis 

http://www.illinoispaln.com
http://6918W.ArcherAve.Sts.5r6
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PAGUOSKITE VIENI KITUS 
Tėvą Antaną Saulaitį kalbino 

Elvyra Kučinskaitė 

— Tėve Antanai, ar ta ip l aba i 
J ū s esate reikalingas svetur, k a d 
J u s , turintį š it iek įsipareigojimų 
čia , išsiunčia iš Lietuvos? Ir a r 
i lgam? 

— Aš nežinau, tik galiu pasa
kyti, kad tai yra persikraustymas, 
taigi nebus tik eilinė išvyka kelioms 
savaitėms ar mėnesiams. Mūsų ben
druomenėje kas keleri metai vyksta 
toks judėjimas iš vietos į vietą, nes 
įvairių darbų yra labai daug. Dabar 
mane iškelia į Lemontą, netoli Či
kagos, kur yra mūsų parapija. Ten 
t rūksta kunigo. Bažnyčia yra kultū
riniame, socialiniame centre. Ofi
cialiai parapijoje yra skaičiuojama 
apie 500 šeimų, bet daugybė jų nėra 
į traukta \ sąrašus, tad galima nu
matyti, jog realus skaičius dvigubai 
didesnis. 

— Esate ne kartą minėjęs , 
k a d grįžote į Lietuvą v i s a m 
laikui... 

— Man buvo sakyta, kad turėsiu 
čia likti arba iki mano, arba iki pa
saulio pabaigos, atsižvelgiant \ tai, 
kas bus pirma. Bet tai buvo kito 
provincijolo sprendimas. Dabar tu
r ime naują. 

— Bažnyčia yra hierarchinė 
struktūra, jos viduje tokie per
kėlimai yra savaime suprantami. 
Bet pasauliečiams, net ir gyve
nant iems tokios nesenos demok
r a t i n ė s tradic i jos šalyje k a i p 
Lietuva, tai suprasti t ikrai ne
lengva, todėl provincijolo spren
d imas iš karto imtas „ginčyti" 
parašų rinkimu, įvairiais vizi
ta i s , raštais bei pokalbia is ir 
panašiai . Gal nuraminsite mus, 
paaiškindamas smulkiau, kokie 
svarbūs, dideli ir neatidėliotini 
reikalai Jūsų laukia? 

— To reiktų klausti mūsų pro
vincijolo, nes jis atsako už spren
dimus, kuriuos priima, pasitaręs su 
savo patarėjais. Bet viena iš prie
žasčių, spėju, yra ta, kad aš esu JAV 
užaugęs, daug metų gyvenęs, turiu 
sveikatos draudimą, kuris JAV yra 
nepaprastai brangus ir svarbus. 
Taigi siųsti naują žmogų nebūtų 
labai praktiška. Be to, net ir lietuvių 
parapijoje dirbant, reikia mokėti abi 
kalbas — anglų ir lietuvių, tai man 
irgi nėra problema. 

— Ar š iais la ikais ka lbos 
problema brol iams j ė z u i t a m s , 
kur ie garsėja savo išsi lavinimu, 
tebeišl ieka opi? 

— Taip, nes kai kurie iš mūsų 
labai gerai moka vokiškai, kiti — 
prancūziškai ar ispaniškai, tai irgi 
gerokai susiaurina galimybes. 

— Jei ant v ienos svarstyklių 
lėkštelės padėtume 1,000 išeivi
jo s šeimų, ant kitos — jūsų sielo
vados , akademinį ir visokį kitokį 
darbą, kurį dirbate Lietuvoje, ar 
pirmoji lėkštelė turėtų bent kiek 
galimybių nusileisti? 

— Labai sunku pasakyti, nes, 
kaip ir visur pasaulyje, taip ir čia, 
darbo yra tiek, kiek jo nori. Kai gyve
nau Čikagoje iki 1997 metų, tai bent 
pusė mano veiklos buvo susijusi su 
naujai atvykusiais į JAV migrantais, 
o jų Čikagoje yra apie 50,000. Kaip ir 

- kitur, taip ir ten, yra daugybė ne
krikštytų, atitolusių nuo tikėjimo 
žmonių. Kajau kalbėti apie socialine 
sritį. To daryti niekas neverčia. gali 
ramia: sau aukoti Mišias koplytėlėje 
.r laukt; ^ekmadieru''. •-• n:ū\ lakstvti 

Tėvas Antanas Saulaitis 

po namus, organizuoti suaugusiųjų 
ruošą krikštui ar komunijai, įvairių 
grupių sielovadą ir panašiai. 

— J e i lygintume Ameriką ir 
Lietuvą, tai s ielovados poreikiai, 
atnaujinant Bažnyčią, bendruo
menę , šve lnia i tariant, gerokai 
skiriasi — t e n jau viskas seniai 
įėję į vėžes . Kokią situaciją Lie
tuvoje š iuo atžvilgiu J ū s atra
dote ir kokią — paliekate? 

— Visuotinėje Bažnyčioje Vaka
ruose pokyčiai prasidėjo jau po An
trojo pasaulinio karo. II Vatikano 
Suvažiavimas tai dar labiau pas
partino. Lietuva per tuos 15 metų 
šiuo požiūriu pajudėjo gal dukart 
greičiau, negu normaliomis istori
nėmis sąlygomis besivystančios ša
lys. Aš Čia nuolat dirbu nuo 1997 m. 
ir labai gerai prisimenu, kaip Kazi
miero bažnyčioje žmonės pradėjo 
imti Komunįįą stovėdami — kilo 
didžiausias skandalas, o dabar ši pa
garbi tvarka, o ne baisi ir nepadori 
spūstis prie altoriaus, tapo visiška 
norma, suprantama visiems. Arba 
ekumeninis judėjimas. Pirmosios 
ekumeninės pamaldos irgi buvo čia, 
Kazimiero bažnyčioje, žmonės ste
bėjosi, klausinėjo, kada gi bus Mišios 
— jie net nesuvokė, kas vyksta. 
Šiandien tai yra įprastas dalykas ne 
tik Vilniuje, bet ir Klaipėdoje, Tau
ragėje, visur. I r daugybė kitų dalykų 
nea tpaž įs tamai pasikeitė. Pasau
liečiai įsi traukė į įvairias veiklas, o 
anksčiau tai j uk buvo neįsivaizduo
jama. Pal. Jurgio Matulaičio parapi
ja dabar turi , regis, 4 socialinius 
darbuotojus — tai buvo negirdėtas 
dalykas dar prieš keletą metų, o po 
10 metų jau visos parapijos tai turės. 
Taip, kad Bažnyčia vystosi labai 
sparčiai, bet kol pasieks laisvų šalių 
lygį, dar, žinoma, užtruks. 

— Dabar aš pabandysiu iš
vardyti pagrindines sritis, ku
riose J ū s pasirinkote darbuotis 
Lietuvoje, atsi l iepdamas į kitų 
kviet imus , Bažnyčios poreikius. 

Pata isyki te mane, jei k lysiu: 
Skaitote privalomus ir pasirenka
mus kursus Vilniaus bei Riomerio 
universitetuose. Muzikos ir teatro. 
Dailės akademijose — „Katalikiškas 
socialinis mokymas" ir „Krikščio
nybe ir kultūra" Esate Išsiskyru
siųjų sielovados centro „Bendrake
leiviai" dvasios tėvas ir vienas iš 

įkūrėjų, su kolegomis vedantis pa
galbos grupes, susitelkimus, reko
lekcijas, seminarus, lydintis krizės 
ištiktus žmones asmeniškai... Vil
niaus Šv. Jonų bažnyčios, vienos 
gyviausių ir lankomiausių Vilniuje, 
rektorius. Šioje bendruomenėje vei
kia daugybė įvairių sielovados gru
pių, katechezės kursai, labai graži ir 
aktyvi Šeimų grupė ir t.t. Padedate 
skautams ir akademiniams skau
tams. Vedate seminarus mokyto
jams — ne tik Katechetiniuose, bet 
ir Švietimo centruose. Niekada neat
sisakote pagloboti Jaunimo centrų. 
Gelbstite Pagalbos savižudžių ar
timiesiems grupėse kaip dvasios 
tėvas. Vedate rekolekcijas ir susi
telkimus visoje Lietuvoje. Bendra
darbiaujate sprendžiant paliaty
vinės slaugos, taip pat — sergan
čiųjų AIDS problemas. Nuolat daly
vaujate įvairiose mokslinėse konfe
rencijose. Esate dažnas spaudos ir 
TV svečias, nenuilstamai bendradar
biaujate „Mažojoje studijoje". 

Srautais priiminėjate žmones — 
pasauliečius ir dvasininkus, vienuo
lius bei vienuoles, — asmeniniams 
pokalbiams ir nuolatiniam dvasi
niam palydėjimui. Išleidote keletą 
knygų — pratybų sąsiuvinius stu
dentams, žaidimų knygelių vaikams, 
misijos aprašymų... Ir net pirkote 
karvę vienai vargo ištiktai šeimai! 
Tiesa, čia buvo „kolektyvinė akcija" 
— drauge su kun. Jul iumi Sas
nausku, OFM... Ir dar turbūt negimė 
tas, kuris pajėgtų suskaičiuoti ir 
užrašyti panašias jūsų „išdaigas", 
labai brangias dėmesio apraiškas, 
paliečiančias visus, kuriuos tik su
tinkate savo kelyje. Ar jums nebaisu, 
kai kone kas trečias sutiktas sako: 
„Jei nepažinočiau tėvo Saulaičio, 
niekada nebūčiau įtikėjęs/usi"? 

Gal dar ką pamiršau? 
— Žinoma (juokiasi). J a u dvejus 

metus priklausau Klaipėdos krikš
čioniškos kolegijos tarybai — lietu
viškas atitikmuo gal būtų univer
siteto senatas. Tikrai labai įdomi at
sakomybė ir bendravimas. Ir komisi
jai, padedančiai Lietuvos preziden
tui apsispręsti, kam skirti valstybi
nius apdovanojimus. 

— Kas Jums iš v i so to, ką 
paminėjome ir ką pamiršome, 
gula arčiausiai širdies? 

— Yra tokių veiklų, kurios 
„gula" labai arti, bet nėra įvykdytos 
— pavyzdžiui, nuo pat vaikystės aš 
užsiimu su skautais, tai galėčiau 
daug padirbėti. Taip, padedu jiems 
ir prisidedu, bet tai nėra normalus 
darbas, kaip, pavyzdžiui, skautų 
kapeliono ar panašiai. O iš naujų 
užsiėmimų — labai rūpi išsituo
kusiųjų sielovada. Mes jau šešerius 
metus tai darome ir labai gražiai 
viskas vystosi — kuo toliau, tuo la
biau matome, kaip ji galėtų augti ir 
plėstis. Taip pat labai patinka dirbti 
su studentais. Ne tik dėstyti da
lykus, bet ir bendrauti, džiaugtis su 
jais, padėti. Nuolat t raukia ir aka
deminė, mokslinė sritis. Nors mano 
visa veikla labai praktiška, bet nuo
lat tenka ieškoti naujos medžiagos, 
domėtis, skaityti, analizuoti. 

— Ar esate ramus, bent š iuos 
d a l y k u s , k u r i u o s i š v a r d i j o t e , 
pa l ikdamas? S u p r a n t u , k a d da
bar sakys i te „ ta ip" , n e s už J ū s ų 
stovi bendražygiai, kuriems re i
kia pareikšti pas i t ikė j imą i r 
įkvėpt i vi l t i , t a č i a u m u m s vi
siems bū tų gera i šg i rs t i ir š iokio 
tok io b u d r a u s n u o g ą s t a v i m o . 

kad ž inotume, ką J ū s ų akys ma
to , t i e s kuo, J ū s ų nuomone, reik
t ų sus i te lk t i . Ar paliktieji at
la ikys iššūkį? 

— Žinoma. Duosiu pavyzdį iš 
Brazilijos. Dabar taut inė grupė 
„Nemunas" švenčia 35-erių metų 
sukaktį . Buvau ten pirmas tautinių 
šokių mokytojas. Buvo pati pradžia, 
s iuntėme jaunus žmones į kursus, 
suradome reikiamų knygų ir t.t. Kai 
kas ir nunyko. Sielovada žmonių 
namuose, pavyzdžiui, nutrūko labai 
greitai, nes lakstyti po didmiestį ir 
pala ikyt i mažas bendruomenėles 
reikia daug pastangų. Bet viliuosi, 
kad čia bent kai kurie mano darbe
liai bus tęsiami. 

— O je i nupieš tume geog
raf inį J ū s ų per m e t u s aplan
k o m ų v ie tų žemėlapį — kokius 
t a š k u s j i s s iektų? 

— Kartais tokį darydavau ir 
metų pabaigoje nusiųsdavau savo 
sesutei. Gavėnios, Advento išvykos, 
atlaidai, konferencijos, seminarai... 
Nuo Zarasų iki Kybartų ir nuo 
Skuodo iki Šalčininkų. Man labai 
malonu, kad galėjau dirbti ne tik 
Vilniuje, bet ir kaimuose, mieste
liuose, kuriuose ir pajunti tikrąją 
Lietuvą, o ne ten, kur visi valdžios 
pinigai kišami ir lankosi daugybė 
turistų. 

— J ū s k a l b a t e kaip labai 
g e r a s tėvas , brol is jėzuitas, Baž
n y č i o s ir bendruomenės atsto
vas . Kas darosi gerojo žmogaus 
A n t a n o širdyje, kuri kitiems yra 
t a i p pat brangi, ka ip ir jam — 
kitų? 

— Dabar dar sunku pasakyti. 
Čia kaip ir su kitais svarbiais gyve
nime dalykais — reikia laiko, kol 
suvoki, kas vyksta. Žinau, kad būna 
labai klaiku pabusti, kai dar prieš 
a tmerkiant akis pagauni save galvo
jan t : šiandien nuvažiuosiu ten, pa
matysiu tą a r tuos, anam paskam
binsiu arba pasiųsiu žinelę, o kai 
atsimerki , pamatai , kad esi visai 
kitoje aplinkoje ir su kitais žmo
nėmis. Anie yra toli, jų taip papras
tai nepasieksi. Kai numiršta artimas 
žmogus, kitą dieną po laidotuvių vis 
vien eini kalbinti. Ir pamatai, kad jo 
vieta yra tuščia. Ir užtrunka, kol tai 
užgyja. Nes vis t raukia prie jo. 

— Kur yra J ū s ų sielovados 
pas lapt is? Juk t ikrai ne kiek
v i e n a m kunigui išvykstant ren
g i a m a s i p i k e t u o t i , organizuo
j a m o s parašų r inkimo akcijos... 

— Žmonės yra labai geri, ma
lonūs. Taip ir a ts i randa tų patvarių 
ir brangių ryšių, kuriuos sunku 
sutraukyti . 

— J ū s n iekad nesiekėte būti 
p i rmose ei lėse, nesiveržėte į jo
k i u s pos tus ar la ipsnius , o visad 
a t s i d u r i a t e „p irmuose eta lo
nuose". Koks J ū s ų santykis su 
n u s i s t o v ė j u s i a i s stereotipais , 
ta i syklėmis , įvair ia is reikalavi
mais , dogmomis? Atrodo, esate 
pr i imamas kaip absoliučiai anti-
d o g m i š k a s žmogus: vienų — su 
dž iaugsmu, kitų — su tam tikru 
p r i e t a r i n g u m u ir skrupulinga 
b a i m e ; n e s y k d ė l tokio savo 
„ n e d r a u s m i n g u m o " esate su
laukęs priekaištų. . . 

— Čia labai paprasta. Jei visi 
gyventų tik pagal taisykles, tai 
mums nereikėtų vieniems kitų. 
Pasižiūrėjai, kas parašyta, ir tvarka. 
O jei reikia išmokti tas taisykles pri
taikyti gyvenime, tada jau reikia tu. 
kurie gan padėti Nukelta i 11 psl. 
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PAGUOSKITE VIENI KITUS 
Atkelta iš 10 psl. 
Nuo seno Bažnyčioje yra pa

kankamai žmonių, kuriems labai 
rūpi visa tvarka ir taisyklės, jie žiūri 
į tai labai griežtai; taigi nieko neat
sitiks, jei vienas kitas elgsis truputį 
kitaip. Bažnyčia, jos oficiali tvarka 
nesugrius. 

— O tam „vienam kitam" ar 
irgi nieko neatsitiks? 

— Gali būti, kad atsitiks, tačiau 
ne tai svarbu... Jėzuitai visada buvo 
ten, kur yra mūšio lauko pakraštys, 
jie nesėdi saugiai pily ir nelaukia, 
kad kiti galvas padės, o eina į apka
sus. 

— Koks mūšis Jums atrodo 
pagrindinis ir svarbiausias? 

— Man svarbiausias mūšis — 
kad visi žmonės turėtų galimybių, 
bijau sakyti — „tikėti", nes tai tuo
jau yra priimama kaip nurodymas 
būtinai kas sekmadienį lankyti baž
nyčią... Kad žmonės laisvai, saugiai, 
švariai ir šviesiai galėtų jaustis Die
vo akivaizdoje. Taip laisvai jaustis, 
kad, jei nori, gali kreiptis į Dievą ir 
jungtis į šiltą krikščionių bendruo
menę — Bažnyčią. Tam reikia, kad 
jie atsikratytų baimių, prietarų, 
kurių buvo išmokyti. 

— Kaip manote, ar čia, Lie
tuvoje, Jums dar būtų likę tokio 
darbo? O gal Jūs pats esate 
linkęs išvykti? 

— Ne. Bet kai mes dirbame visi 
kartu, tai nėra ko nei šiauštis, nei 
reikalauti. Pats manau, kad yra dar 
daugybė dalykų, kuriuos būtų gali
ma daryti. Pavyzdžiui, man nuo 
amžių rūpėjo abortų klausimas — 
pas mus nėra išvystytas pagalbos 
tinklas moterims, patiriančioms 
poabortinį sindromą. Nėra ir pagal
bos tėvams, kurie prarado vaikus. 
Žmonės yra pajėgūs padėti vieni 
kitiems, tik reikia jiems tai priminti, 
pakviesti. Turiu dar ir seną svajonę 
padaryti mokomąjį sodelį arba daržą 
akliesiems, kur būtų visokių kve
piančių augalų, specialiai parengtų 
užrašų, kur gėlynai būtų pakelti į 
tam tikrą aukštį ir žmogus, sėdintis 
ratukuose, galėtų privažiuoti, kap
styti, liesti, daržininkauti, džiaugtis. 

Taip pat ir misijų stotelė — po mano 
lova yra gyvas galas knygų, misio
nierių laiškų, nuotraukų, įvairių 
daikčiukų, didžiulė prof. Gudelio 
palikimo dalis ir t.t. 

— Kas, Jūsų požiūriu, yra 
asmenybė? 

— Asmenybė? Tai jau labai 
filosofinis klausimas. Aš gal geriau 
žinau, kas yra asmuo. Labai įdomu, 
kad su popiežiumi Jonu Pauliumi II 
Bažnyčios filosofinis pagrindas kinta 
iš mistinio į personalistinį. Labai 
įdomu. Kodėl niekas neprotestuoja? 
Reiktų kuo greičiausiai protestuoti! 
Nes toji filosofija sako, kad žmogus 
yra svarbiausia, o visa kita — antro
je vietoje. Na, taip sakė ir Jėzus, bet 
mums tas nėra labai patogu... 
Žiūrėti į asmenį — tai iš esmės 
žiūrėti į ryšį su kitais. Susisaistyti 
atsakomybe, bendrauti, priimti. 

— Atsiminiau vieną epizodą 
iš Jūsų asmeninio gyvenimo, 
kuri kartais papasakojate viešai. 
Kai į Anapili išėjo Jūsų mama ir 
artimieji ėmė rinktis ją palydėti, 
Jūs paklausėte savo sesutės: „Ką 
dabar darysime?" Ji jums atsa
kiusi: „Guosime kitus, kuriems 
dabar labai sunku". Ar ir dabar 
guosite mus, liekančiuosius? 

— Prisimenu, jėzuitų naujokyne 
mes buvome labai susibičiuliavę, 
drauge daug dirbę. Ir kai reikėjo 
išsilakstyti po visas pasaulio puses, 
sakėme — gyvenimas yra nuolatinis 
išsiskyrimas, tačiau tik tam, kad 
susitiktume dangiškoje puotoje. 
Tada buvo lengva taip kalbėti, nes 
mums buvo tik vos per 20. Mirtis 
atrodė tolima, mes galėjome šypso
tis. 

Liks laiškai, elektroninis paštas, 
bet tai bus kas kita. Aš ieškojau 
būdų, kaip liekančiuosius paguosti. 
Ir sugalvojau: nereikia jaudintis, juk 
vis viena bent kas 10 metų sugrįšiu į 
Lietuvą, gal net susitiksime... Nėra 
abejonės, kad su kai kuriais tas 
ryšys nutrūks, bet su kitais, aišku, 
išliks visą gyvenimą. Kaip sakė 
Paulius: „Paguoskite vieni kitus 
tikėjimo žodžiais". 

„Bernardinai.lt,, 

Po Čiurlionio ženklu 
EGLE PEREDNYTE 

Tą vakarą į Nacionalinį M. K. 
Čiurlionio dailės muziejų susirinko 
nemažas būrys muzikos gerbėjų. 
Vakarą „Po Čiurlionio ženklu" vedė 
Rokas Zubovas. Kartu su Aidu Stri
maičiu jis atliko M. K. Čiurlionio 
sonatą smuikui ir fortepijonui (frag
mentus). Ši sonata neseniai atrasta 
Vilniaus universiteto archyve. Ją 
Čiurlionis parašė studijuodamas 
Varšuvos universitete. Atskirus kū
rinio fragmentus į vientisą kūrinį 
sujungė Rokas Zubovas. 

Kitas kompozitorius, kuris žino
jo Čiurlionį ir mėgo jo paveikslus, -
Olivier Messiaen, vadinęs Čiurlionį 
savo sielos broliu, bet taip jo ir ne
susitikęs. Jo „Temą ir variacijas" 
atliko Aidas Strimaitis (smuikas) ir 
Eglė Strimaitienė (fortepijonas) -
duetas, pavadintas ,,Duo Strimai
tis". Jie gojo ir visus likusius kūri
nius. Žavėjausi jų tarpusavio darna 
ir sutarimu. Vien stebėti juos - tik
ra dovana - kaip jie jaučia muziką -
visu kūnu, visu savimi, kaip jie groja 
- atiduodami visą save. Trumpas 

žvilgsnis vienas į kitą - ir praside
da... Jie pasineria muzikon, jie gyve
na joje. 

Karol Szymanovski, kurio Sona
tos op. 9, d - moli klausėmės - taip 
pat gimininga Čiurlioniui siela, savo 
interesų platumu muzikoje - kelių 
menų, kultūrų susiliejimu. Jo muzi
ka - nuo pasiutusio šėlsmo iki be
dugnės ramybės, čiurlenanti lyg 
sraunus šaltinio vanduo ir vėl prisi-
pildanti aistros. 

Kompozitorė Zita Bružaitė -
ženkli figūra Kauno kultūriniame 
gyvenime. Klausėmės jos „Keturių 
dermių" miniatiūros, tai tekančios 
lyg krioklio vanduo, tai teškenančios 
lyg lietus, tai vėl ištrykštančios gyvu 
temperamentu, tai rūsčios ir sun
kios, tai vėl lyriškos... 

Renginiui einant į pabaigą, nu
skambėjo Giedriaus Kuprevičiaus, 
kurį Rokas Zubovas pavadino „Kau
no kultūros sąžine", „Preliudas 
Čiurlionio atminimui" - lyg tylus 
kalbėjimas tiesiai į širdį. 

Pabaigoje vedėjas pakvietė 
Giedrių Kuprevičių improvizacijai, 
palikusiai gilų įspūdį - tai buvo 

AtA 
Prof. dr. ALFONSAS 

ŠEŠPLAUKIS — TYRUOLIS 
išėjo amžinybėn 2006 m. birželio 6 d! Šv. Kryžiaus li

goninėje, Čikagoje. 
Priklausė Šatrijos korporacijai, Lietuvos Rašytojų draugijai, 

Kolumbijos ir Notre Dame universitetų profesorių draugijoms. 
A.a. Alfonsas buvo vyras a.a. akt. Elenos Račkauskaitės. 
Giliame liūdesyje liko: žmonos brolis prof. Balys Račkaus

kas su šeima, žmonos sesuo Eugenija Račkauskaitė, Lietuvoje 
sesers dukros Dalia Kanapelkienė ir Genė Dauperaitė, kiti gi
minaičiai. 

Velionis pašarvotas penktadienį, birželio 9 d. nuo 3 v. p.p. 
iki 8 v.v. Gaidas — Daimid laidojimo namuose, 4330 S. Califor-
nia Ave, Chicago, IL. Atsisveikinimas 6 vai. vakaro. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, birželio 10 d. Iš laidojimo na
mų velionis bus atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos Gimimo baž
nyčią, kurioje 9:30 vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sie
lą. Po Mišių a.a. Alfonsas bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę artimieji 

Laidot. direkt. Gerald F. Daimid.Tel. 773-523-0440 

AfA 
ALGIMANTAS P. GLEVECKAS 

Po ilgos ir sunkios ligos mirė 2006 m. birželio 7 d., sulau
kęs 32 metų. 

Nuliūdę liko: tėveliai dr. Algimantas ir Vida Strimaitis, bro
lis Vainius su žmona Daina Gleveckas, seserys dr. Nida su vyru 
Heinrich Martens ir Taga Gleveckas, dukterėčia Tąja Martens, 
daug tetų, dėdžių, pusbrolių ir draugu. 

Viešas lankymas bus šeštadienį, birželio 10 d. nuo 10 vai. r. 
iki 12 vai. p.p. Rosary Hill namuose, 9000 W. 81 str., Justice, 
IL. 

Po Mišių a.a. Algimantas bus palaidotas Šv. Kazimiero lie
tuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdusi šeima 
Laidotuves vykdo 

Damar FH, 7861 S. 88th Ave., Justice, IL 60458 Tel.708-496-0200 

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A f A 

JERONIMAS LANDSBERGIS 
Mirė 1996 m. birželio 13 d. Šią liūdną sukaktį minint, šv. 

Mišios už jo sielą bus atnašaujamos Kaune, Lietuvoje. 
Prisimename su ilgesiu ir meile. 

Duktė Gražina ir sūnus Algimantas su šeimomis 

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą 

THE L I T H U A N I A N W O R LD-VVI DE DAILY 

DRAUGAS in formuoja , .DRAUGAS formuoja; 
„DRAUGAS": išeivijos i r Lietuvos jungt is ; 

„DRAUGAS" l ietuvybės švyturys i r sargas! 
Prenumeruokime ir skai tykime „DRAUGĄ"! 

galinga muzika, primenanti varpų salės iki miško paukštelių čiulbėjimo 
gausmą, muzika, kuri pagavo mane - klausykitės, lieskit, ragaukit, 
ir nusinešė su savimi. džiaukitės ja - muzika, kuri yra pats 

Kiek daug spalvų turi muzika! gyvenimas. 
Kokia gelmė slypi joje! Nuo koncertų 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

•Aukš ta i č ių (panevėžiečių) klu
bo susirinkimas įvyks š. m. birželio 
11 d. 12 vai. p.p. Jaunimo centre, 
5600 S. Claremont Ave. Maloniai 
kviečiame visus. Tel. pasiteiravi
mui: 708-296-1577. 

•Suva lk ieč ių draugi jos susir in
kimas įvyks birželio 15 d., ketvirta
dienį, 1 vai. p.p. Šaulių namuose, 
2417 W. 43 gatvė. Kviečiame visus 
narius gausiai dalyvauti. 

•Tėvų , tėvužėlių, t ė t u k ų dienos 
pietūs! Kviečiame maloniai praleisti 
Tėvo dieną Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte, 14911 127th Street. Bir
želio 18 d. 12 vai. p.p. PLC didžiojoje 
salėje skanūs lietuviški pietūs sve
tingoje aplinkoje. Stalus užsisakyti 
galite telefonu 708-448-7436 (Aldona 
Palekienė). 

• Š v . Kazimiero seselės l iepos 
9 d., sekmadienį, širdingai kviečia 
jus dalyvauti vasaros šventėje „Ju-
bilee 100 of Faith and Service", kuri 
vyks seselių motiniškajame name, 
2601 W. Marąuette Rd., nuo 11 vai. 
r. iki 4 vai. p.p. Jūsų laukia linksmy
bės, skanus maistas, muzika, loteri
ja, bingo. Atvykite aplankyti seseles, 
atnaujinti senas draugystes ir rasti 
naujų draugų. Įėjimas nemokamas. 

• J A V LB Lemonto apylinkės 
Socialinis skyrius užsako autobusą į 
Dainų šventę, kuris liepos 2 d. į 
Dainų šventę iš PLC išvažiuos 12:15 
vai. p.p. Prašome iš anksto užsisa
kyti vietas tel. 630-986-0184 (Romas 
Kronas). Taip pat vietas galėsite 
užsisakyti kiekvieną sekmadienį 
PLC prieangyje. 

• L ie tuviškas vaikų darželis 
„Spindulėlis", esantis Ziono evange
likų liuteronų parapijos patalpose, 
9000 S. Menard Ave, Oak Lawn, IL 
60453, vasaros atostogų metu priims 
vaikus nuo 6 iki 12 metų amžiaus. 
Jiems sudaryta speciali programa 
Darželis veiks nuo 7 vai. r. iki 6 vai. 
v. Registruotis tel. 708-422-1433 iki 
birželio 9 d. 

• P a l o s Hills Palos-Gaidas laido
jimo namai praneša, kad Abraham 
Lincoln tautinėse kapinėse (Abra
ham Lincoln National Cemetery), 
kurios yra Elwood, IL, veteranai ir 
jų šeimų nariai gali nemokamai už
sisakyti sklypus ir gauti nemokamą 
patarnavimą. Norint sužinoti dau
giau apie šiose kapinėse teikia
mas paslaugas, skambinkite tel. 
708-974-4410 (kviesti Davė arba 
Christine). 

Vasarą daugelį Čikagos muziejų 
galite aplankyti nemokamai: 

Antradieniais : Elmhurst Art Museum, 150 Cottage Hill Ave., Elm-
hurst, tel. 630-834-0202, www.elmhurstarmuseum.org; Loyola University 
Museum of Art, 820 N. Michigan Ave., tel. 312-915-7600; Museum of 
Contemporary Art, 220 Chicago Ave., tel. 312-280-2660, www. mcachica-
go.org 

Ketvir tadieniais: nuo 5 vai. v. iki 9 vai. v. ir penktadieniais iki 
Labor Day Art Institute, 111 S. Michigan Ave., tel. 312-443-3600, 
www.artic.edu ; Pegy Notebaert Nature Museum, 2430 N. Cannon Dr., tel. 
773-755-5100, www. naturemuseum.org; Chicago Children's Museum, nuo 5 
vai. v. iki 8 vai. v., Navy Pier, 700 E. Grand Ave., tel. 312-527-1000, www. 
chicchildrensmuseum.org 

Penktadienia is : Lizzadro Museum of Lapidary Art, Winder Park, 220 
Cottage Hill, Elmhurst, tel. 630-833-1616, www.lizzadromuseum.org; 

Sekmadieniais : DuSable Museum of African.American History, 740 E. 
56th PI., tel. 773-947-0600, www. dusablemuseum.org 

Rugsėjo-gruodžio m ė n . p i rmadienia i s i r antradieniais nemoka
mai galėsite apžiūrėti Museum of Science and Industry, 57th Street ir Lake 
Shore Dr. sankryžoje., tel. 773-684-1414, www. msichicago.org 

Rugsėjo-lapkričio mėn . p i rmadienia is i r antradieniais nemoka
mai galėsite lankytis Shedd Aąuarium, 1200 S. Lake Shore Dr., tel. 312-939-
2426, www. shedd.org 

jAvUetuviiJ 
Bendruomenės^ 

KULTOROS TARYBA 
Uthuanlan - American Community 

Pranešimas 
Viena iš išeivijos kultūrinio 

pasireiškimo formų yra vykstančios 
LB Kultūros tarybos Premijų šven
tės. Šiais metais lapkričio 12 d. 24-tą 
kartą bus pagerbti premijų laureatai 
— kultūrininkai, kurie aukoja savo 
jėgas kūrybai. Pagal priimtas gaires 
bus skiriamos Šešios premijos: dai
lininko, muziko, žurnalisto, teatralo, 
radijo valandėlės darbuotojo ir tau
tinių šokių mokytojo. Premijų mece
natas — Lietuvių fondas. 

Pirmininkauti ir sudaryti premi
javimo komitetus sutiko šie as
menys: dailininko — Laima Apana-
vičienė, muzikos — Loreta Venciaus-
kienė, žurnalisto — A \sr- manta? Ge-

Gedulo ir Vilties 
dienos 

Čys, teatralo — Julija Dantienė, 
radijo — JAV LB Kultūros taryba ir 
tautinių šokių mokytojo — Tautinių 
šokių institutas. 

Premijoms kandidatus iš JAV 
gyvenančių tarpo siūlo lietuvių 
visuomenė. Pasirašytame laiške su 
siuntėjo adresu siunčiama kandida
to vardas, pavardė, adresas, tele
fonas ir trumpai raštu apibūdinama 
siūlomo kandidato — asmens veikla 

Pasiūlymus siųsti LB Kultūrom 
tarybai, 2841 Denton Ct., Westches-
ter, IL 60154, iki rugsėjo 1 d 

Marija Reinienė 
JAV LB Kultūros tarybos 

pirmininke 

• • • 

Lietuviškos kapinės Sibire 

paminėjimai 
• J A V LB Lemonto apylinkės val
dyba maloniai kviečia visus birželio 
11 d. į Palaimintojo J. Matulaičio lietu
vių katalikų misiją paminėti Gedulo ir 
Vilties dieną. 10:30 vai. r. padėsime vai
nikus prie Partizano paminklo. Prisiminimais šią liūdną visai tautai dieną 
pasidalins prof. Vytautas Černius. 10:45 vai. r. bažnyčioje misijos choras ir 
solistė P. Ragienė atliks specialiai tai progai skirtus kūrinius. 11 vai. r. bus 
aukojamos šv. Mišios už tuos, kurie per prievartą buvo išvežti ar turėjo 
palikti savo gimtuosius namus, bėgdami nuo raudonojo maro. 

•Biržel io 11 d., sekmadienį, 9 vai. r. Cicero Šv. Antano bažnyčioje 
bus aukojamos šv. Mišios prisiminti mūsų tautos kankinius, nukentėjusius 
nuo komunistinių okupantų. Tuoj po šv. Mišių parapijos kavinėje įvyks 
Gedulo ir Vilties dienos, tragiškojo birželio minėjimas. Kalbės dr. Petras 
Kisielius ir adv. Saulius Kuprys. Cicero LB valdyba maloniai kviečia visus 
atvykti į šį renginį. Pagerbsime savo tautos kankinius ir tautiečius. Nepra
radome vilties, Lietuva išsivadavo iš komunizmo priespaudos. 

•Amerikos lietuvių tarybos (ALT) Čikagos skyrius ruošia skau-
džiųjų lietuvių tautos Birželio trėmimų minėjimą, kuris vyks sekmadienį, 
birželio 11d., Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijoje. Minėjimo programa 
prasidės 10:15 vai. r. vėliavų pakėlimu parapijos aikštėje. 10:30 vai. r. — šv. 
Mišios. Po Mišių parapijos salėje Rima Kuprytė pasidalins mintimis iš savo 
akademinės studijos „Sibiro trėmimų pristatymas Amerikos visuomenei". 
Meninę programą atliks Algimantas Barniškis. Nuoširdžiai kviečiame visus 
dalyvauti. 

•Biržel io 18 d. 12 vai. p.p. Amerikos Lietuviu Tarybos Los Angeles 
skyrius, dalyvaujant estams ir latviams, ruošia tragiškų trėmimų mi
nėjimą. Šv. Mišios už gyvus ir mirusius tremtinius — 10:30 vai. r. Meninę 
programą atliks pianistas Rodolfas Budginas ir Šv. Kazimiero parapijos 
choras, vadovaujamas muziko Viktoro Ralio. Įėjimas nemokamas. Po ofi
cialios dalies — pietūs (prašoma auka, kuri bus skiriama paminklui nuo 
komunizmo nukentėjusiems, kuris bus pastatytas Washington, DC). 

Spaudos apžvalgą — — — i 

Thomas Remeikis 
„Lithuania under German occupation 

1941 -1945" 
Ši knyga — tai dokumentų rin

kinys apie nacių okupaciją Lietuvoje 
ir pasipriešinimą jai. Dokumentų 
rinkinį sudaro Amerikos diploma
tinės atstovybės Stokholm praneši
mai apie okupacinės valdžios insti
tucijų veiklą, Lietuvos politinių or
ganizacijų poziciją ir jų pasiprieši
nimą okupaciniam režimui. JAV 
atstovybės Stokholm pranešimai 
paruošti pagal vokiečių oficialius 
šaltinius ir pagal slapta antinacinio 
pogrindžio persiųstus pranešimus 
bei dokumentus apie padėtį Lietu
voje. Tai svarūs to laikotarpio istori
jos šaltiniai. 

Rinkinį sudarė ir redagavo Vil
niaus universiteto garbės daktaras, 
prof. emeritus dr. Tomas Remeikis. 
Ši knyga gal ir nėra skirta plačiam 
skaitytojų ratui, bet gali būti nau
dinga besidomintiems to meto istori
ja, ar rašant mokslinį darbą apie tą 
laikotarpį. 

Knygą išleido VU Tarptautinių 
santykių ir politikos mokslų institu-

Littiuanla 
German 

i H H 11 i K j i 

1941 
1945 

tas. Spausdino UAB „Petro ofsetas". 
Knygos kaina — 25 dol., pridedant 

9 proc, užsisakant IL valstijoje. Per
siuntimo kaina — 5 dol. Persiun
čiant daugiau knygų, už kiekvieną 
papildomą knygą — 1 dol. mokestis. 

„Draugo" knygynėlio adresas: 4545 W. 63th Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500 

Mokslo metus baigė ir lituanistinė mokyk
lėlė „Ąžuoliukas" Floridoje. 

Paskutinę mokslo metų dieną mokyklos 
vedė)a Inga Balčiūnienė pasveikino moki
nukus, mokytojus ir tėvelius 
pabaiga ir palinkėjo jiems po 
vė* sugrižti | klases. 

Irma 

su mokslo metų 
vasaros atostogų 

into Stiegos nuotr. 

http://www.elmhurstarmuseum.org
http://go.org
http://www.artic.edu
http://naturemuseum.org
http://chicchildrensmuseum.org
http://www.lizzadromuseum.org
http://dusablemuseum.org
http://msichicago.org
http://shedd.org



