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Darbo parti ja vis dar t iki savo ateitimi 

Y Uspaskicho rinkimų sėkmė pasirodė trumpalaikė. „XXI a." nuotr. 
Vilnius, liepos 27 d. (BNS) — partijos vadovas. 

Teisėsaugos akiratin patekusi Darbo Kaip ketvirtadienį sakė DP frak-
partija (DP) ruošiasi rugpjūčio pabai- cijos Seime seniūnas Jonas Pinskus, 
goję vyksiančiam partijos suvažiavi- kandidatų į partijos pirmininkus 
mui, kuriame bus renkamas ir naujas skaičius kasdien auga. 

„Kasdien sulaukiame naujų 
pasiūlymų iš skyrių. Centrinė parti
jos būstinė paprašė, kad kandidatai 
pareikštų sutikimą kandidatuoti ir 
šiandien, kiek žinau, trys jau yra pa
reiškę tokį sutikimą", — sakė J. 
Pinskus. 

Laikinoji Darbo partijos vadovė 
Loreta Graužinienė jau anksčiau yra 
pareiškusi žadanti siekti partijos pir
mininkės posto, ketinimus kandida
tuoti yra patvirtinę ir DP dabartinės 
vadovybės nariai — Seimo Aplinkos 
komiteto pirmininkas Antanas Bosas 
bei Seimo pirmininko pavaduotojas 
Vydas Gedvilas. 

Tarp DP skyrių keliamų kandi
datų taip pat minimi ir buvęs svei
katos apsaugos ministras Žilvinas 
Padaiga bei buvęs ūkio ministras 
Kęstutis Daukšys. 

Laikinoji DP vadovė L. Grauži
nienė neseniai buvo priversta pasi
traukti iš DP frakcijos Seime seniū
nės pareigų daugiau nei pusei frakci
jos narių pareiškus nepasitikėjimą ja. 

V. Landsbergis 
ragina siekti 
te is ingumo 
Vilnius, liepos 27 d. (BNS) — 

Europarlamentaras konservatorius 
Vytautas Landsbergis ragina ne
nuleisti rankų ir atkakliai siekti tei
singumo Medininkų žudynių byloje. 

„Toliau dūsausim dėl 'tragedijos' 
ir 'įvykių', kurie taip savaime ėmė ir 
įvyko. Vieni dūsaus, kiti — diploma
tiškai pataikaujamai šypsosis. Lietu
vos valstybė dar gali ir turėtų paro
dyti, kad nuoširdžiai, atkakliai siekia 
teisingumo ir turi savigarbos. Arba 
tepadeda būgštaujančiai valstybei jos 
visuomeninės organizacijos, kurios 
bent jau albumą apie Medininkų žu
dynes galėtų išleisti užsienio kal
bomis, taip pat rusų", — rašoma ket
virtadienį išplatintame buvusio Lie
tuvos Aukščiausiosios Tarybos pir
mininko V Landsbergio pareiškime. 

Anot europarlamentaro, per 
penkiolika metų po Medininkų žu
dynių stovima bemaž nepajudėjus 
link teisingumo. 

„Atrodo, lyg nesame valstybė, 
kuri pajėgtų suvokti ir įvardyti, kas 
tada įvyko. Atitinkamai — kaip tą 
šiurpu nusikaltimą teikti nusikal
tėlius globojančiai šaliai ir tarptauti
nei bendruomenei", — teigia V 
Landsbergis. 

Buvusio konservatorių vadovo 
teigimu, kaip ir 1941 m. Rainių žudy
nių atveju, nusikaltimą Medininkuo
se padarė svetima kariuomenė, 
„siautėjusi mūsų žemėje". 

„Tas pat ir 1991 m. sausį. Adre
sas žinomas, dabar tai SSRS tęsėja 
Rusija, Nukelta į 6 psl. 

Daugėja emigravusių skolininkų 
Vilnius, liepos 27 d. (BNS) — 

Per paskutinius penkerius metus 
emigravusių skolininkų skaičius iš
augo maždaug keturis kartus, teigia 
didžiausia Lietuvoje kreditų valdymo 
ir skolų išieškojimo bendrovė „Žvilgs
nis iš arčiau". 

Anot „Žvilgsnio iš arčiau", šiuo 
metu apie 12,5 proc. iš fizinių asme
nų bendrovės išieškomų skolų sudaro 
neatsiskaičiusių asmenų, kurie yra 
išvykę į užsienį, skolos. Prieš penke
rius metus tokių skolų buvo maždaug 
3 procentai. 

„Mūsų praktika rodo, kad retai 
emigruojama dėl to, kad slegia įsisko
linimai. Dažniausiai fiziniai asmenys 
prieš emigruodami pasirašo įvairių 

sutarčių bei pasiima kreditų, tikėda
miesi taip gauti pinigų ar paslaugų, 
tačiau išvengti įsipareigojimų", — 
teigė „Žvilgsnio iš arčiau" generali
nis direktorius Erikas Zubrus. 

Pasak E. Zubraus, pasitaiko ir to
kių atvejų, kad įsiskolinę asmenys 
emigruoja į užsienį siekdami užsi
dirbti ir grąžinti nesumokėtas sumas. 

„Praktikoje pasitaiko geranoriš
kos pagalbos iš skolininkų artimųjų, 
kurie informuoja išvykusius giminai
čius ar net patys už juos atsiskaito. 
Bet neretai giminaičiai skolininką 
slepia", — sakė E. Zubrus. 

Fizinių asmenų registruose yra 
sukaupta apie 0.4 mln. įrašų apie esa
mas fizinių asmenų skolas. 

Neramu dėl gir taujančios tautos 
mą dėl galimo piliečių teisės į sveiką 
ir saugią aplinką pažeidimo. 

Šio tyrimo tikslas — išgirsti spe
cialistų nuomonę, ar tokiai situacijai 
Lietuvoje neturėjo įtakos 2004 me
tais liberalizuotas Alkoholio kontro
lės įstatymas, leidęs įvairaus stipru
mo alkoholinius gėrimus parda
vinėti degalinėse visą parą. Seimo 
kontrolierius ketina nustatyti, ar 
imtasi pakankamų priemonių tei
singai sureguliuoti norminę bazę, 
reglamentuojančią tarp jaunimo po
puliarių lengvų nenatūralios fer
mentacijos alkoholinių gėrimų rek
lamą. 

„Sieksiu dar kartą atkreipti 
parlamentarų dėmesį į šią — tarsi 
jau nusibodusią ir visiems žinomą 
problemą. Tam reikia ir politinės va
lios, Nukelta i 6 psl. 

Romas Valentukevičius 
Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr 

Vilnius, liepos 27 d. (ELTA) — 
Seimo kontrolierius Romas Valentu
kevičius, reaguodamas į medikų su
sirūpinimą dėl šalyje plintančio alko
holizmo, savo iniciatyva pradėjo tyri-

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 VVEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG 

Darbo partijos įkūrėjas Viktoras 
Uspaskichas jau beveik du mėnesius 
negrįžta iš Rusijos, birželio pabaigo
je, DP pateikus įtarimus kaip juridi
niam asmeniui, jis nusprendė atsista
tydinti iš DP pirmininko pareigų. 

Generalinės prokuratūros parei
gūnai, tiriantys DP finansinę veiklą, 
prisipažino niekaip negalintys susi
siekti su V Uspaskichu. Tokį jo elgesį 
prokurorai vertina kaip slapstymąsi 
nuo teisėsaugos. Nukelta į 6 psl. 

•Sporto apžvalga. 
•Diskriminacija ar pernelyg 
didelis jautrumas? 
•Susitikta su JAV nacionalinio 
saugumo patarėjais. 
• JBANC delegacija susitiko su 
JAV ambasadoriumi Lietuvai. 
•Ir vėl Lietuvoje apsilankius. 
•Įvairios sporto žinios. 
•Nuotaikinga Tautinės sąjungos 
gegužinė. 
•Posėdžiavo „Margutis IF 
valdyba. 
•Pasaulio jaunimas mokosi 
lietuvių kalbos. 

Valiutų santykis 
1 USD —2.712 LT 
1 EUR — 3.452 LT 
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SPORTO APŽVALGA 
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įvairios sporto žinios Paruošė Ed. 

3S 

MES JAIS DIDŽIUOJAMĖS 

Darius Songaila - „Washington Wizards" 
žaidėjas 

Liepos 20 d., JAV sostinės Va
šingtono Verizon centre įvyko spau
dos konferencija, kurios metu buvo 
pristatytas naujas klubo „Washing-
ton Wizards" žaidėjas Darius Son
gaila, liepos 19 d. pasirašęs sutartį 
su šia komanda. „Washington Wi-
žardsn prezidentas, atsakingas už 
krepšinio reikalus, Ernie Grunfeld 
didžiavosi, pasirašęs sutartį su itin 
vertingu žaidėju, galėsiančiu žaisti 
ir padavimuose, ir gynyboje. „Dariui 
patinka laimėti. Jis užsirekomenda
vo kaip daug dirbantis ir gero būdo 
krepšininkas," — negailėjo pagyrų 
E. Grunfeld. 

Lietuvos Respublikos laikinoji 
reikalų patikėtinė Vašingtone Kor

nelija Jurgaitienė, sveikindama D. 
Songailą pasirašius sutartį, džiau
gėsi, kad bus tęsiama krepšinio dip
lomatija JAV, dabar jau ir sostinėje 
Vašingtone bei linkėjo, kad Dariaus 
įnašas į „Burtininkų" (angį. Wi-
zards) žaidimą šį sezoną išties būtų 
stebuklingas ir atneštų sėkmę 
komandai, siekiant NBA taurės. 
„Tikimės, kad būdamas arti Lietu
vos ambasados, jausies arčiau namų, 
Lietuvos, o Lietuvių bendruomenė ir 
ambasados kolektyvas galės mė
gautis lietuvišku krepšiniu, nenu
toldami nuo Vašingtono," — kalbėjo 
K. Jurgaitienė. 

Lietuvos ambasados JAV 
informacija 

Darius Songaila su VVashington, DC lietuviais. 

Lietuviai žais su serbais 

Čikagos lietuvių reprezentacinė 
krepšinio komanda, kuri yra Šiaurės 
Amerikos lietuvių čempionė, liepos 
29 d., šeštadienį, 7 vai. vak., žais 
prieš serbų rinktinę naujojoje kre
pšinio salėje Pasaulio lietuvių cen
tre, Lemont, IL. 

Prieš šias rungtynes, 6 vai. vak., 
varžysis lietuvių ir serbų jaunių 
rinktinės. Rengėjai kviečia gausiai 
dalyvauti ir palaikyti mūsiškius 
krepšininkus. I varžybas įėjimas ne
mokamas. 

Lietuviai ranku lenkikai 
nustebino amerikiečius 

Illinois valstijos rankų lenkimo 
čempionate, vykusiame Collinsville, 
IL, Čikagos „Aido" klubo sportinin
kai iškovojo nemažai prizinių vietų 
ir nustebino amerikiečius. 

Moterų grupėje (daugiau negu 
143 sv. grupėje), visas tris pirmas 
vietas pelnė lietuvės: aukščiausią — 
aukso apdovanojimą — nusinešė 
Dalia Medžiaušytė, antrąją — Kris
tina Kairiūnienė (kategorijoje iki 
143 sv. ji buvo pirmoji), o trečią vietą 
pelnė Justina Lekevičienė. 

Vyrų grupėje gerai pasirodė Val
das Andrijauskas, Robertas Baranaus
kas, Robertas Proževalskis, Arlan-
das Kumpys, Raimondas Lekevičius. 

Artėja vyrų pasaulio 
krepšinio pirmenybės 

Jeigu pasaulio futbolo pirmeny
bėse, kurios neseniai baigėsi Vokie
tijoje, nebuvo matyti Lietuvos rinkti
nės, tai Lietuvai bus atstovaujama pa
saulio krepšinio varžybose Japoni
joje. Varžybos jau čia pat: prasidės 
rugpjūčio 18 ir tęsis iki rugsėjo 3 d. 

Lietuvos rinktinė, kuri varžysis 
stiprioje C grupėje, eilės tvarka 
turės susitikti su Turkija, Graikija, 
Kataru, Australija ir Brazilija. Kaip 
matome, beveik visi varžovai, iš-
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ŠALFASS praneša 
i ; 

LAUKO TENISO PIRMENYBES ČIKAGOJE 
2006 m. Šiaurės Amerikos Lie

tuvių lauko teniso pirmenybės ruo
šiamos rugpjūčio 25, 26 ir 27 dieną 
Oaklawn Park District Racąuet, 
Fitness & Gymnastics Center, 10444 
S. Central Ave, Oak Lawn, IL 60453 
(Čikagos priemiestis). Šiame centre 
yra ir lauko, ir vidaus aikštės. 

ŠALFASS-gos centro valdybos 
ir lauko teniso komiteto pavedimu, 
pirmenybes vykdo Čikagos Lietuvių 
lauko teniso klubas, kurio pirmi
ninkas yra Vytas Balčiūnas. 

Numatoma programa: vienetai 
— vyrų atvira klasė (žemiau 35 m. 
arba neriboto amžiaus); moterų (ne
riboto amžiaus), vyrų senjorų (35-49 
m.); vyrų senjorų (50-64 m.) ir vyrų 
veteranų (65 m. ir vyresnių). Dveje
tai: vyrų, moterų ir mišrūs (neriboto 
amžiaus.). 

Klasifikacija pagal žaidėjo am
žių vyks rugpjūčio 25 d. Programa 
gali būti praplėsta ar suglausta po 
išankstinės registracijos, atsižvel
giant į žaidėjų skaičių bei amžių. 

Išankstinė dalyvių registracija 
iki rugpjūčio 15 d. imtinai, šiuo ad
resu: Vytas Balčiūnas, 128 S. Stone 
Ave, LaGrange, IL 60525, tel. (cell): 
70S-28&-4531, el-paštas: 

vytas404@yahoo.com 
Papildomas ryšys: Eugenijus 

Krikščiūnas, ŠALFASS-gos lauko 
teniso vadovas, tel. 416-255-4385, 
ei. paštas: 

eugenekrik@rogers.coni 
Dalyvių skaičius visose klasėse 

yra neribotas. Kiekvienas žaidėjas 
gali dalyvauti ne daugiau, kaip tre
jose rungtynėse. 

Starto mokestis bus nustatytas 
vėliau, atsižvelgiant į dalyvių skai
čių ir varžybų programos apimtį. 

Dalyvauti kviečiami visi lietuvių 
kilmės žaidėjai. Privaloma priklau
syti ŠALFASS-gai. Registraciją bus 
galima atlikti ir varžybų dieną, jei 
vietos ir laiko sąlygos leis. 

Apytikris tvarkaraštis: rugpjū
čio 25 d., penktadienį, nuo 1 vai. po
piet; šeštadienį — nuo 9 vai. r.; sek
madienį — reikalui esant. 

Platesnę informaciją gauna 
sporto klubai bei kai kurie žaidėjai 
pagal turimus jų adresus. Visais 
varžybų reikalais kreipkitės į Vytą 
Balčiūną. 

ŠALFASS-gos Lauko teniso 
komitetas 

ŠALFASS-gos centro valdyba 

LENGVOSIOS 
ATLETIKOS 
VARŽYBOS 

2006 m. kasmetinės lietuvių 
lengvosios atletikos varžybos numa
tomos rugsėjo mėnesio antrojoje 
pusėje Cleveland, OH. Varžybas 
numatoma vykdyti vyrų, moterų ir 
visose veteranų, jaunimo bei vaikų 
klasėse. 

Išankstinė registracija, nuro
dant apytikrį dalyvių skaičių bei 
amžių, iki š.m. rugpjūčio 25 d. šiuo 
adresu: Algirdas Bielskus, 34251 
Ridge Rd., Apt. 408, Willoughby, OH 
44094, tel. 440-833-0545, faksas: 
216-481-6064, el-paštas vyts@vpa-
cot.com Tiksli varžybų data bus 
pranešta artimiausioje ateityje. Po 
išankstinės registracijos bus pateik
ta varžybų programa ir kitos smulk
menos. 

Varžybas rengia Cleveland LSK 
„Žaibas". Visi sporto klubai ir pa
vieniai lengvaatlečiai kviečiami da
lyvauti. Varžybų informacijos rei
kalais prašoma kreiptis į A. Bielskų. 

ŠALFASS-gos pranešimas 

skyrus Katarą, yra labai pajėgūs ir 
lietuviams, norint užsitikrinti 4-ąją 
vietą grupėje ir patekti į kitą ratą, 
bus nelengva. Ypač liūdna, kad Lie
tuvos rinktinėje nutarė nežaisti 
patys žymiausieji mūsų krepšinin
kai, radę įvairiausių priežasčių at
sisakymui. 

Pirmasis pasiruošimo turnyras 
Lietuvai nebuvo sėkmingas. Keturių 
komandų varžybose Prancūzijoje 
lietuviai, įveikę Kinijos komandą, 
pralaimėjo šeimininkams ir net 
Senegal rinktinei. Lietuvių dar 
laukia daugiau pirmenybėms pasi-
ruošiamųjų rungtynių, tarp kurių ir 
su JAV krepšinio žvaigždėmis. 

TRUMPAI 
• Praėjusį sekmadienį ame

rikietis Floyd Landis tapo garsiųjų 
„Tour de France" dviračių lenktynių 
nugalėtoju. Tai jau trečiasis ameri
kietis, pasiekęs šį laimėjimą. Ant
rieji du: Greg LeMond ir Lance Armst-
rong. Pastarasis, laimėjęs lenktynes 
net septynis kartus, pagarsėjo ne 
vien dėl to, kad nugalėjo lenktynių sun
kumus bet pasiekė ir asmeniško lai
mėjimo: nugalėdamas vėžio ligą. 
Šiemetinių lenktynių laimėtojas 
tvirtino, kad norėjęs būtinai išlai
kyti trofėjų „amerikiečių rankose". 
Jis ypač didžiavosi, matydamas Ame
rikos vėliavą, vėl plevėsuojančią virš 
Are de Triomphe Paryžiuje. R A 

l Daugiau sporto žinių 
skaitykite 9 psl. 
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JAV 
MetamsS 120.00 • 1/2 metų $65.00 
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Kanadoje ir kitur (USD) 
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Susitikimas su JAV Nacionalinio 
saugumo patarėjais 

ALTo, Lietuvių bendruomenės ir JBANC atstovai 
išreiškė susirūpinimą 

Rusijos buvimu Didžiajame aštuonete 

DANUTE BINDOKIENE 

Centrinės ir Rytų Europos koalicijos atstovai pasitarime su Baltųjų rūmų nacio
nalinio saugumo tarybos direktoriais. Iš k: Asta Banionytė, Michael Savvkivv, Cas 
Lenard, Ellen King, John Karch, Frank Koszorus, Damon VVilson, Ramūnas Kond
ratas, Laszlo Pasztor, Bryan Ardouny, Nino japaridze, Alice Kipel, Juraj Slavik, 
Mati Koiva, Les Megyeri, Eugene Fishel. Nuotrauka: Kari Altau, JBANC. 

(Washington, DC) Didžiojo aš
tuoneto (G 8) susitikimo išvakarėse, 
liepos 11 d. susitiko Centrinės ir 
Rytų Europos koalicijos (CEEC) na
riai su JAV prezidento George W. 
Bush ir viceprezidento Diek Cheney 
Nacionalinio Saugumo patarėjais ir 
pristatė savo rūpesčius ryšium su 
demokratijos žlugimu Rusijoje ir to 
rezultatus kaimyninėms šalims. 

CEEC, kuri jau dirba 15 metų, 
susideda iš 19 JAV etninių organi
zacijų, įskaitant Amerikos lietuvių 
tarybą, JAV lietuvių bendruomenę, 
ALTo išlaikomą Jungtinį Amerikos 
pabaltiečių komitetą (JBANC) bei 
kitas Rytų Europos šalis atstovau
jančias organizacijas. 

CEEC nariai išreiškė nepasi
tenkinimą Rusijos buvimu G-8 gru
pėje, susidedančioje iš septynių pa
saulio vedančiųjų ekonomikų — JAV, 
Didžiosios Britanijos, Prancūzijos, 
Italijos, Kanados ir Japonijos. Rusija 
yra prisijungusi kaip aštuntoji narė. 
Anot CEEC narių, Rusija tarsi žen
gia į demokratiją atbulai, nes dabar
tinis Rusijos režimas vis labiau ir 
labiau riboja savo piliečių civilines 
teises bei gniaužia spaudos laisvę, o 
savo kaimynes šalis nuolat grasina 
energijos tiekimo, ar tai dujų ar 
elektros, nutraukimu. 

Susitikimo metu išryškėjo nuo
gąstavimai susiję su Rusijos vidine 
demokratizacija, ekonominiu spau
dimu ir energijos saugumu, buvo 
išreikštas susirūpinimas padėtimi 
Baltarusijoje, „užšalusiais" konfik-
tais Gruzijoje ir Moldovoje, bei 

NATO plėtra. CEEC nariai priminė 
saugumo patarėjams JAV viceprezi
dento Cheney žodžius, pasakytus 
gegužės 4 d. Vilniuje, kuomet jis 
pabrėžė „laisvės plano" svarbą ir iš
reiškė JAV administracijos nerimą 
dėl silpnos demokratijos būklės ir 
korupcijos įsigalėjimo Rusijoje 

Atstovai paaiškino, kad CEEC 
koalicija nėra iš esmės prieš Rusiją 
nusistačiusi organizacija, anaiptol, ji 
pritaria JAV ir Rusijos bendradar
biavimui. Tačiau Rusijos valdžia turi 
laikytis demokratinių principų ir 
tarptautinių normų, norėdama tapti 
didžiųjų demokratijų partnere, 
įskaitant būti priimtai į Pasaulio 
prekybos organizaciją (angliškai: 
WTO). 

Diskusijose dalyvavo dr. Ramū
nas Kondratas, atstovaujantis Ame
rikos lietuvių tarybai ir JBANC, 
JBANC reikalų vedėjas Kari Altau, 
Asta Banionytė, atstovaujanti JAV 
lietuvių bendruomenei, Frank Kos
zorus (Amerikos vengrų federacija), 
Michael Sawkiw (Ukrainos kongreso 
Amerikos komitetas) ir Mati Koiva 
(Amerikos estų taryba). JAV admi
nistracijai atstovavo Centrinės, Rytų 
ir Šiaurės Europos reikalų prie Na
cionalinio Saugumo Tarybos direkto
rius Damon Wilson ir viceprezidento 
Nacionalinio Saugumo reikalams 
specialusis patarėjas Eugene Fishel. 

Susitikimas buvo darbingas ir 
dalykiškai, buvo pristatyti vidurio 
Europos kraštų Amerikos piliečių 
lūkesčiai dėl tolimesnio demokra
tėjimu Rusijoje. 

JBANC delegacija susitiko su 
naujai paskirtu JAV ambasadoriumi 

Lietuvai John A. Cloud 
JAV Valstybės departamento 

kvietimu, liepos 13 d. Jungtinio Ame
rikos pabaltiečių komiteto (JBANC) 
nariai susitiko su naujai paskirtu 
JAV ambasadoriumi Lietuvai John 
A. Cloud. 

Delegacijoje dalyvavo ALTo ats
tovas Washington dr. Ramūnas 
Kondratas, JBANC reikalų vedėjas 
Kari Altau, Amerikos latvių sąjun
gos atstovas Janis Bolsteins ir 
JBANC stažuotoja Inga Lukavičiūtė. 

Susitikimo tikslas buvo supa
žindinti amb. Cloud su JBANC veik
la ir aptarti įvairius Amerikos pa-
baltiečiams, ir ypač Amerikos lietu
viams, aktualius klausimus. Buvo 
aptarta demokratijos padėtis Ru
sijoje ir vis dažnėjantis Maskvos kiši
masis į kaimyninių šalių vidaus rei
kalus, ypač pabrėžtas energijos ištek
lių naudojimas kaip prievartos prie
monė. Taip pat atkreiptas dėmesys į 
Rusijos nenorą susitaikyti su sovie

tine praeitimi, kas pareikalautų, 
kad Rusija pripažintų Baltijos šalių 
okupacijos ir aneksijos neteisėtumą. 
Buvo painformuota apie ALTo ir ki
tų pabaltiečių organizacijų per 
JBANC pastangas įamžinti komu
nizmo aukas, remiant Komunizmo 
aukų memorialo fondą. Paminklo sta
tymas numatytas pradėti rugsėjo mė
nesį VVashington, o ateityje planuo
jamas ir muziejaus įrengimas. Pa
brėžta bevizio režimo svarba ir rei
kalingumas plėsti mainų programas, 
ypač jaunimui, kuris nebeatsimena 
Šaltojo karo ir komunizmo padarinių. 

Ambasadorius Cloud diplomato 
karjerą pradėjo prieš 28 metus, il
giausiai tarnaudamas Europoje. 
Dvejus etapus tarnavo Lenkijoje ir 
Vokietijoje. Prieš šį paskyrimą į Lie
tuvą, jis dirbo atsakingas pareigas 
ambasadoje Berlyne kaip JAV misi
jos vadovo pavaduotojas. Tas pačias 
pareigas ėjo ir JAV misijoje prie 

Diskriminacija ar pernelyg 
didelis jautrumas? 

Nejaugi ši nesąmonė prasi
dės ir Lietuvoje, ir galbūt 
nueis iki tokių nelogiškų 

kraštutinumų, kaip šiuo metu 
Amerikoje? 

Čia kalba eina apie pernelyg 
jautrią Lygių galimybių kon
trolieriaus tarnybos Lietuvoje 
reakciją į kelių (o gal dar mažiau) 
šiųmetinių abiturientų nusiskun
dimus, kad, atliekant anglų kalbos 
brandos egzaminus, buvo duotos 
temos, dėl kurių „nekatalikai arba 
netikintys patyrė netiesioginę dis
kriminaciją dėl religijos". 

O kokios buvo tos, diskrimi
naciją sukėlusios, temos? Ar mok
sleiviams reikėjo perskaityti Šven
tąjį Raštą, aprašyti Mišių eigą, iš
mokti „Tėve mūsų" ir nagrinėti 
šios maldos žodžius, o gal net eiti 
išpažinties ir savo patirtį papasa
koti rašinyje? Neabejojame, kad 
visų šių dalykų nežinantiems, to
kios temos būtų sudariusios sun
kumų, o katalikai jas būtų parašę 
labai lengvai ir gavę gerą pažymį. 

Tačiau temos buvo labai „neu
tralios": aprašyti Visų Šventųjų 
šventės papročius ir papasakoti 
apie lietuviškų Kūčių tradicijas. 
Tai, be abejo, ne „katalikiškos" ar 
apskritai religinės, o daugiau tau
tos tradicijų bei papročių temos. 
Juk Kūčių papročiuose rasime 
nepalyginamai daugiau senovės 
pagoniškojo tikėjimo liekanų, kaip 
krikščioniškųjų religijos tiesų. 
Jeigu dvylika valgių ir simbolizuo
ja 12 Kristaus apaštalų, tai patys 
patiekalai — įvairūs grūdai, žie
mos daržovės, džiovinti vaisiai ir 
pan. — daugiau susiję su Saulės 
grįžimo ir būsimų metų derliaus 
gausumo užtikrinimo apeigomis. 
Visų Šventųjų šventė, t.y. jos reli
ginė dalis, lietuvių tautoje su ypa
tingais papročiais nesusijusi, ne
bent tik tiek, kad ji yra Vėlinių 
išvakarėse, o Vėlinės — mirusiųjų 
prisiminimas — taip pat daugiau 
atliepia senoviškųjų lietuvių ti
kėjimų atspalviu. 

Na, tai kas, kad tikintieji mel
džiasi už mirusius — tai gali su
prasti ir visai netikintis. Maldos 
paminėjimas tikrai niekam iki šiol 
nepakenkė, nepakenktų ir Lietu

vos gimnazistams. Jeigu per visą 
mokyklos lankymo metą jie nė 
karto negirdėjo apie Kūčias ar 
Vėlines, kur gi tie moksleiviai 
gyveno? Nejaugi jie visiškai ne
sidomėjo, kas vyksta jų aplinkoje, 
kokios šventės tėvynėje šven
čiamos? Beje, daug religinių šven
čiu šiuo metu yra švenčiamos vals
tybiniu mastu — žmonėms ne
reikia nei dirbti, nei eiti į mokyklą, 
tai ar tie moksleiviai taip pat 
protestuodavo, kad verčiami „švęs
ti" katalikiškas šventes? 

Tikėkimės, kad tas „lygiatei
siškumo principas", pagal kurį pri
pažinta, kad iš tiesų netikintys 
mokiniai buvo diskriminuojami, 
kai reikėjo papasakoti apie minė
tas šventes, visiškai nenueis ,4 
lankas". Kas bus, kai ir kitose gy
venimo srityse bus pradėta ieškoti 
„diskriminacijų"? Sakykime, Vil
niuje bus pareikalauta nuo Trijų 
kryžių kalnelio nugriauti tą kryžių 
trijulę, nes ji erzina netikinčiuo
sius. Juk panaši kontroversija da
bar vyksta Amerikoje dėl ant kalno 
pastatyto didžiulio, labai turistų 
lankomo kryžiaus, kurį pastatė 
aplinkiniai gyventojai savo auko
mis. JAV ateistus erzina ir Dešimt 
Dievo įsakymų, ir kalėdinės pra-
kartėlės, ir bažnyčių varpų skam
bėjimas, ir Dievo vardo paminėji
mas... Išimtis (kol kas) daroma 
ant pinigų užrašui, kad „mes pasi
tikime Dievu", bet galbūt ilgainiui 
ir tas užrašas religijos priešams 
užklius: bus pareikalautąjį ištrinti 

Per daugiau kaip 50 okupaci
jos metų ateistinis komunizmas vi
sokiais būdais stengėsi slopinti 
tikėjimą, persekioti tikinčiuosius, 
drausti religines šventes, bet jo 
pastangos nedavė apčiuopiames-
nių rezultatų. Kaip tik atvirkščiai 
— juo daugiau tikėjimą niekino ir 
persekiojo, tuo stipriau jis įsitvirti
no lietuvių (ir jaunimo!) sielose. 
Dabar, kai niekas religijos ne
persekioja — jos žymes išnaikinti 
stengiasi patys lietuviai. O galbūt, 
kaip ir visose kitose politinės bei 
visuomeninės veiklos sferose, ko
munistinių laikų tikėjimo per
sekiotojai tebegyvuoja, pakeitę 
vardą ir veiklos metodus? 

Jungtinio Amerikos pabaltiečių komiteto JBANC) nariai susitiko su naujai pa
skirtu JAV ambasadoriumi Lietuvai john A Cloud. Iš k: latvių atstovas Janis 
Bolsteins, JBANC stažuotoja Inga Lukavidute, amb john Cloud A L T O atstovas 
VVashington, DC dr. Ramūnas Kondratas ir JBANC reikalų vedėjas Kari Altau. 

Europos Sąjungos Briuselyje (1999- 2003). Cloud įgijo bakalauro laipsnį 
2001). Jis dirbo prezidento specia- Connecticut universitete 1975 m., ir 
liuoju padėjėju ir vyresniuoju direk- politikos mokslų magistro laipsnį 
toriumi tarptautinei ekonomikai Na- George Washington universitete 1977 
cionalinio saugumo taryboje (2001— m. Jis yra vedęs ir turi du vaikus. 

* 
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Ir vėl Lietuvoje apsilankius 
IONAS URBONAS 

Po dvejų metų pertraukos, š.m. 
birželio 14 d. išskridę iš Detroit, su 
persėdimu Amsterdame, birželio 15 
d. nusileidome Vilniaus oro uoste, 
Lietuvoje. Čia viešėjau beveik tris 
savaites. Lietuvą palikau liepos 4 d. 
ryte ir po pietų jau buvau vėl Det
roit, kur Clawson miestelyje vakare 
vyko „fireworks", užbaigę Amerikos 
Nepriklausomybės šventės iškilmes. 

Viešnagės metu teko kelias 
dienas praleisti Vilniuje, porą dienų 
Panevėžyje, tėviškės miestelyje 
Pušalote, Joniškėlyje, kuris šį rudenį 
minės, rodos, penkių šimtų metų 
jubiliejų, trumpai stabtelėti Šiau
liuose bei šalia Šiaulių — Kryžių 
kalne. Teko vėl apsilankyti prie Tel-

. šių esančiame Rainių miškelyje, 
Trakuose, Kernavėje ir Mitiškių 
kaime bei pervažiuoti šiaurinę Lie
tuvą. 

Graži mūsų Lietuva. Jau lei
džiantis Vilniaus oro uoste buvo 
matyti vykstančios statybos. Sta
tomi nauji, keleiviams aptarnauti 
skirti oro uosto pastatai. Ir visur, 
kur pažvelgsi, Vilniuje vyksta staty
bos: restauruojami senesni pastatai, 
statomi dangoraižiai, nauji viešbu
čiai, kazino. Akropolis, per tą porą 
metų, kuomet jame lankiausi, pad
vigubintas. Automobilių aikštelės 
gana didelės, bet norint pastatyti 
automobilį, reikia gerai pasidairyti, 
kol surasi laisvą vietą. 

Vilnius 

Vilniaus centras — pilnas iš 
įvairių kraštų besilankančių turistų. 
Vieni vaikštinėja, dairosi, kiti — 
vaišinasi lietuvišku alumi, lietu
viškais patiekalais. Atrodo, kad 
jiems čia kainos prieinamesnės, nei 
kur kitur. Gedimino prospektas irgi 
pilnas praeivių, tačiau ten kontro
liuojama, kada gali važinėti ir auto
mobiliai. Tik reikia saugotis, kad 
kuris neužlėktų ant tavęs. Retai 
kuris sustoja prie „stop" ženklo, jei
gu nemato policininko. Čia vairuoto
jai tikrai pralenkia amerikiečius 
neatsargiu važiavimu. 

Katedra sekmadieniais pilnutėlė 
maldininkų. Čia sekmadieniais, 9:30 
v. r. vyksta šv. Mišios, skirtos jau
nimui. Vaikučiai renkasi prie didžio
jo altoriaus ir aktyviai jungiasi į šv. 
Mišių aukos apeigas, skaito tikin
čiųjų maldas, prašymus ir kt. Tai 
paliko man gilų įspūdį. 

Išėjus iš Katedros matyti jau 
baigiami statyti Valdovų rūmai (kai 
kurių vadinami ir Brazausko rū
mais). Jei anksčiau išėjus iš Ka
tedros į aikštę buvo matyti ant kalno 
Gedimino pilis bei jos bokšte plevė
suojanti trispalvė, dabar ją užstoja 
minėti rūmai. Ir tik gerai įsižiūrėjęs, 
gali pamatyti pilies bokšto viršūnę ir 
trispalvę. 

Norint dabar pamatyti Gedi
mino pilį, reikia paeiti į kitą Ka
tedros pusę, prie Mindaugo pamink
lo. Geriausiai ji matoma nuo Min
daugo tilto. Valdovų rūmai nustelbė 
gražų Katedros ir Gedimino pilies 
vaizdą bei tolumoje Trijų kryžių 
kalne matomus tris kryžius. Kažin 
ar apie tai pagalvojo Valdovų rūmų 
projektuotojai... Tikiu, kad kai pasi
baigs statybos ir bus pašalinti staty
bų kranai, gal viskas pasikeis... 

Trakai 

Trakai nedaug pasikeitę. Pilis 
kaip visada traukia apsilankančiųjų 
akį. Alkiui ir troškuliui numalšinti 
čia yra keletas užkandinių. Pami
nėtinos karaimų užkandinės, kur 
galima pasivaišinti karaimų kibi-
nais. Kaip ir visur kitur, čia matyti 
įvairios statybos. Statomas didžiulis 
kazino su įvairiais priestatais lanky
tojų užgaidoms patenkinti. 

Šiauliai 

Šiauliai taip pat mažai pasi
keitę. Man patiko jų sutvarkyta cen
trinė gatvė, kurioje leidžiama vaikš
čioti tik pėstiesiems. Netoli Šiaulių 
esantis Kryžių kalnas vis plečiasi. 
Auga nauji kryžiai. Šiuo metu ten 
vyksta pagrindinių takų remontai, 
todėl vaikščiojimui tenka pasirinkti 
šalutinius takus. Už Kryžių kalno 
pranciškonai yra pasistatę naują 
koplyčią ir vienuolyną. Aplinka labai 
gražiai sutvarkyta, lankytojai gali 
užeiti į koplyčią pasimelsti. Kryžių 
kalnas sutraukia ypač daug lankyto
jų iš įvairių kraštų. Paskaičius 
Kryžių kalno istoriją, galima su
žinoti, kad sovietai net tris kartus 
buvo sunaikinę kryžius ir bandė 
kalną sulyginti bei aplinką užtvenk
ti. Deja, jiems tai nepavyko. O gal tai 
buvo vienas iš Aukščiausiojo stebuk
lų. Kryžių kalnas — unikalus pa
saulyje, jame atsispindi lietuvių tau
tos pamaldumas, prašant Aukščiau
siojo palaimos. 
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jonas Urbonas su artimaisiais ant vieno Kernavės piliakalnio. Tolumoje Neris ir 
Mitkiškių kaimas, kur yra Mitkiškių akmuo. 

Po 62 metu vel susitikę 1944 m Panevėžio g imnazi jos abi tur ientai , tarp kuriu 
buvo ir siu keliones įspūdžiu autorius Jonas Urbonas 1944 m Panevėžio g im 
nazija baigė SI. o dabar ĮU likę tik keliolika Ab i tu r ien ta i renkasi kas dveji metai 
— kažin kiek ju bus likę 2008-aisiais7 

Telšiai, Rainių miškelis 

Apie Rainių miškelio kruvinąją 
1941 m. birželio 24—25 naktį jau 
rašiau anksčiau JDrauge" ir ^Ame
rikos lietuvyje". Čia vėl nuvykau 
birželio 26 d., po to, kai čia buvo 
surengtas šios tragedijos minėjimas. 
Čia dabar stovi kankinių koplyčia. 
Žudynių vietoje — paminklas. Dar 
ruseno kai kurios ne visai užgesusios 
žvakelės, tebebuvo dieną prieš tai 
apsilankiusiųjų artimųjų paliktos 
gėlės žemaičių kankiniams atminti. 

Panevėžys 

Jame teko mokytis. Miestas irgi 
išsiplėtęs. Kai kas jau skelbia Pa
nevėžį vienu iš Lietuvos didmiesčių. 
Čia liepos 1 d., šeštadienį, gimnazi
jos patalpose buvo surengtas Pa
nevėžio berniukų gimnazijos — da
bar vadinamos Juozo Balčikonio 
gimnazija — 1944 m. abiturientų 
susitikimas. Sekmadienį, liepos 2 d., 
Šv. Trejybės šventovėje šv. Mišias už 
mirusius ir gyvus klasiokus (kurių 
nedaug belikę) atnašavo vienas iš 
klasės draugų, prelatas kun. Bro
nius Antanaitis. Susitarėme vėl 
rinktis po poros metų. Gimnazijoje 
vienas kambarys yra skirtas gim
nazijos muziejui. Čia surinkta me
džiaga apie buvusius gimnazijos 
direktorius, mokytojus ir kai kuriuos 
iškilesnius mokinius. Tenka paste
bėti, kad Šv. Trejybės šventovė tą 
sekmadienį buvo perpildyta stovin
čiais maldininkais ir votyvos, ir 
sumos šv. Mišiose. 

Kernavė, 
jos piliakalniai 

Prieš porą metų, liepos 6 d., 
minint karaliaus Mindaugo karū
nacijos dieną, nepavyko į Kernavę 
nuvykti. Tuomet ji buvo pilna lanky
tojų, visi keliai buvo pilni automobi
lių. Šiemet čia apsilankiau birželio 
20 d. Jau vyko pasiruošimai liepos 6 
d. iškilmėms, bet dar buvo galima 
lengvai įvažiuoti bei apvaikščioti 
visus piliakalnius. Nuo piliakalnių 
matyti gražūs Vilniaus krašto vaiz
dai, Neries slėnis, jo kitoje pusėje 
esantis Mitiškių kaimas, kuriame 
yra stebuklingasis Mitiškių akmuo, 
visas apaugęs samanomis. Tik dvi 
šio akmens pėdos pavidalo vietos ne
apaugę samanomis. Legenda teigia, 
jog čia buvo pasirodžiusi Švč. Mer
gelė Marija ir stovėjo ant šio ak
mens. Praeiviai Čia užsuka pasimel
sti. Kitoje Mitiškių kelio pusėje — 
paminklas Mitiškių kankinių au

koms atminti. 1941 m. birželio 28 d. 
besitraukiantys sovietų kariai nu
kankino ir nužudė 14 Mitiškių kai
mo vyrų, kurie buvo paimti pagelbėti 
jiems persikelti per Nerį. Esą jie 
neparodę geros vietos persikėlimui ir 
sovietai įklimpo. 

Tėviškė — Pušalotas 

Čia teko praleisti jaunystę. 
Garsiame didumu Kidžionių kaime 
belikę tik keli vienkiemiai. Dar stovi 
ir apgriuvęs, apleistas vėjo malūnas, 
tik be sparnų. Mano tėviškės sodybo
je — tik akmenų krūva ir išaugęs 
didžiulis topolis primena, kur sto
vėjo mūsų sodybos pastatai, buvo 
sodas. Tik po dvylikos metų, einant 
„nuo ainošiaus prie kaipošiaus", 
mano seseriai pavyko atgauti mūsų 
turėtą žemę. Buvę vietiniai gyvento
jai buvo išvežti į Sibirą, vyrai pa
sitraukė į miškus, žuvo nelygioje 
kovoje. Ažagų—Eimuliškio miškuo
se vienų kautynių metu (1945 m. 
kovo 27 d.) sovietų kariuomenės 
buvo apsupti ir žuvo 73 partizanai, 
tarp jų — keturi broliai Žiburiai, 
buvę mūsų kaimynai. Su vienu iš jų, 
Jonu, kartu teko mokytis Panevėžio 
gimnazijoje ir 1941 m. slapta spaus
dinti atsišaukimus prieš sovietus. 

Pušalote birželio 25 d., sekma
dienį, išklausėme šv. Mišias už ma
no žmoną Gražiną, kurios palaikai 
prieš porą metų buvo palaidoti Pu
šaloto kapinėse. Pašventintas nau
jas antkapio paminklas. Tenka pas
tebėti, kad tą sekmadienį Pušaloto 
bažnytėlė buvo tuštoka, jei ne sve
čiai, tai vietinius gyventojus galėjai 
ant rankos pirštų suskaičiuoti. Dau
giausia tai buvo senos moterėlės. O 
kur gi tie mūsų kaimo gyventojai, 
kurie išsaugojo tikėjimą ir lietuvy
bę? Atrodo, pamiršo Dievą ir pas
kendo alkoholyje. Jaunimas išvykęs 
uždarbiauti į Vakarų Europą arba 
persikėlęs gyventi į miestus. 

Kapinės 

Besilankant Lietuvoje teko už
sukti į Vilniuje, Panevėžyje, Joniš
kėlyje, Meškalaukyje ir Pušalote 
esančias kapines, kuriose ilsisi mano 
artimieji. Tenka pastebėti, kad vi
sur, kur bebuvau, kapinės tikrai 
gražiai prižiūrimos: matyti pasodin
tų gyvų gėlių, jos laistomos, gražiai 
žydi. Moterys su šluotelėmis šluoja 
aplink kapus, laisto gėles, kai ku
rios, kaip buvau informuotas, net iš 
to pragyvena. 

Nukelta į 5 psl. 
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Atkelta iš 4 psl. 

Politika 

Man besilankant Lietuvoje, vyko 
Lietuvos Vyriausybės pasikeitimai. 
Dėl valdžios postų varžėsi kairieji ir 
dešinieji. Kaip dabar jau žinoma, su 
prezidento palaiminimu ir toliau 
Lietuvą valdys kailius pakeitę buvę 
komunistai su Kirkilu priešakyje. 
Galvoju, nejaugi Lietuvoje tikrai 
nėra nuoširdžių, Lietuvos ir jos 
gyventojų gerovei darbuotis pasi
šventusių lietuvių, kad nuolat iš
sirenkami buvę komunistai ir ru
sai? 

Dar vienas paradoksas. Bebū
nant Lietuvoje, Seimas išleido įsta
tymą, kad panaikina ankstesnį su
varžymą duoti ne didesnį kaip 120 
Lt kyšį gydytojams. Dabar kyšio 
davimo riba yra panaikinta. Netur
tingieji nuogąstauja, kad dabar jau 
nebebus galima gydytis. „Panevėžio 
balse" aprašytas Pasvalyje įvykęs 
atsitikimas, kai 27 metų vyras už
suko į kliniką skųsdamasis širdies 
negalia. Budintis gydytojas tuoj už

klausė, ar turi pinigų, ir ne tik jo 
neapžiūrėjo, bet, uždaręs klinikos 
duris, toliau sau ramiai traukė ciga
retę. Skelbiama, kad yra gauti 
nurodymai iš Sveikatos apsaugos 
ministerijos, mažiau kreipti dėmesį į 
vyresniųjų sveikatos sutrikimus. 
Atrodo, nori juos visai palikti Dievo 
valiai. Gerai, kad Lietuvos spauda, 
atrodo, dar ne kairiųjų rankose ir 
tokias negeroves iškelia. 

Pabaigai 

Buvusių Vietinės rinktinės — 
plechavičiukų — draugų paskatin
tas, Vilniuje buvau užsukęs į 
Pasipriešinimo dalyvių-rezistentų 
teisių komisiją kario savanorio sta
tusui gauti. Bet, kaip ir visur kitur, 
didžiausia biurokratija ir nežinau, 
ar kada nors man tokį statusą gauti 
pavyks. Bet tie, kurie mane pažįs
tate, žinote, kad aš taip lengvai 
nepasiduosiu... 

Tad tokie įspūdžiai iš apsilanky
mo Lietuvoje. Pušaloto kapinėse, kur prieš pora metų fcuvc palaidoti a|a Gražinos Urbonienės 

palaikai. Prie naujai pastatyto paminko — Jonas Urbonas su artimaisiais. 
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Zulu krašte — prie restorano. 

Zulu krašte 

Kiek toliau į pietus nuo Swaziland yra ir Zulu 
provincija, kur mus apgyvendino Protea 

Hotel Shakaland. Nors ten yra ir įprastinis 
viešbutis, mes pasirinkome tipingas ir autentiškas 
Zulu trobeles, kurios yra supintos iš jaunų medelių 
šakelių, prie to primaišant ir žolių, ir šiaudų taip, 
kad trobelė tampa visiškai atspari lietui. Nors ji 
kūgio formos, angliškai ją vadina „bee-hive", 
panašiai kaip atrodo šiaudiniai aviliai... Nors tai 
tik ir trobelė, bet yra talpi, ir su visais patogumais; 
vonia, tualetu ir net televizija. Galime klausytis 
BBC (jas vadina Born Before Computers), oro 
pranešimų ir žinių. Visi tie patogumai vis dėlto ne
sutrukdė pojūčiui, kad gyvename tikroje Afrikos 
džiunglių atmosferoje. 

Čia pat ir vietinių kaimas. Tradicinė kiekvieno 
Zulu gyventojo gyvenvietė (umuz) yra aptverta 
neaukšta apskritimo formos tvora, į kurią yra tik 
vienas įėjimas. Pačiame to rato viduryje yra kita 
užtvara, kurioje laikomi visi to ūkio gyvuliai. Kitoje 
pusėje, toliausiai nuo vartų, yra pagrindinė trobelė, 
kurioje gyvena šeimininkas su savo pirmąja žmo
na. Kitos žmonos gyvena kitose trobelėse. Zulu 
maitinasi kepta ar troškinta mėsa, kukurūzų 
tryne, pupelėmis, laukiniais špinatais bei moliū
gais, užsigerdami Zulu alumi — utshvvala. 

„Shakaland'" yra vietovė, kur kas dieną yra 
rengiami Zulu istorijos ir kultūros pasirodymai ir 
vaidinimai. Aplankėme jų tipiško kaimo įrengimus, 
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kur vietiniai mums demonstravo, kaip jie gamina 
duoną, daro alų, pina krepšius, veria karoliukus ir 
t.t. Kariai, prisidengę visą savo kūną pailgais, 
jaučio oda aptemptais rėmais-skydais, rodė, kaip 
jie kovoja su trumpesnėmis duriamomis (ne mėto
momis) ietimis. Po to kiti vyrai demonstravo savo 
taiklumą, svaidant ilgas mėtomas ietis (assega), 
dainavo mums nesuprantamas, bet atrodė, labai 
karingas dainas, šoko savo šokius, kuriuose daly
vavo ir moterys, ir vaikai. Pagaliau įtraukė į šokius 
ir mūsų grupę, ir netrukus, lyg užkerėti, ir mes visi 
ritmingai judėjome su pusnuogiais Zulu kovotojais, 
išdidžiai ir grasinančiai švytuodami ietimis, nors 
priešų ir nesimatė. Virš pagrindinės genties vado 
palapinės kabėjo iškaba su užrašu: „A man vvithout 
culture is likę a zebrą vvithout stripes". Po to buvo 
vakarienė, kurios metu patarnavo tie patys „war-
riors". 

'as norėjo, galėjo apsilankyti pas Zulu ra
ganių ar burtininką, vadinamą isangoma. 

Pas jį vietiniai eina gydytis kūno ligų, tariasi dėl 
psichologinių ar paprastų socialinių problemų. Jis 
ir jo padėjėjai muša būgnus, ir niūniuoja kažką 
mums nesuprantama. Norinčių pasitarti su isango
ma iš mūsų tarpo neatsirado. Šiaip Zulu žmonės 
neatrodo kaip tipiški, visiškai juodi Afrikos negrai. 
Jų oda yra daug šviesesnė, galima sakyti — ruda. 
Jie yra liekni ir dažniausiai aukšto ūgio. Jie 
paprastai yra laikomi kovotojais, tuo tarpu kai 
Swazi žmonės yra vadinami Afrikos italais. 

Zulu kraštas turi įdomią istoriją apie savo gar
siausią karo vadą vardu Shaka. Jis buvo Zulu vado 
sūnus, gimęs 18-o am
žiaus pabaigoje. Tėvo 
nemėgstamas, Shaka 
turėjo bėgti į kitą Zulų 
gentį, kur jis pasižymė
jo, kaip geras karo va
das. Tėvui mirus, jis 
grįžo pas savuosius ir po 
ilgų kovų suvienijo vi
sas Zulu gentis į vieną 
didelę Zulų valstybę 
(1819). Jis buvo puikus 
karo vadas ir gudrus 
administratorius, bet 
kerštingas ir nuožmus 
visiems savo priešams. 
O tai buvo anglai. 

Kai 1819 m. anglai 
pradėjo raginti savo 
tėvynėje sunkiai besi
verčiančius ūkininkus ir 

darbininkus keliauti į Pietų Afriką, tūkstančiai 
tam raginimui pakluso. Naujieji emigrantai at
plaukė į Algoa įlanką, kur šiandien stovi Port Eli-
zabeth miestas, beveik 500 mylių į rytus nuo Cape 
Town. Kai anglai 1824 m. įsikūrė sau postą Port 
Natai (dabartinis didmiestis Durban), Shaka 
bandė paveikti anglus tapti jo sąjungininkais, bet 
tai nepavyko. Pagaliau 1828.09.24 sąmokslininkai 
jį nužudė, nors Zulu valstybė liko gyvuoti dar 
beveik iki 19-o amžiaus pabaigos. Afrikos juodieji 
ir šiandien jį laiko dideliu Zulu tautos herojumi ir 
genialiu karo vadu. Europiečiai laiko jį tipišku 
laukiniu Afrikos kariautoju. 

Shaka buvo pirmas Zulu karvedys, kuris pra
dėjo naudoti daug veiksmingesnes duria

mąsias ietis. Ankstesnieji Zulu kariai ietis mesda
vo į priešą ir taip netekdavo savo pagrindinio gink
lo, o duriamosios ietys galėjo būti naudojamos pa
kartotinai. Jis įvedė ir vadinamąją „buliaus" (krū
tinė, ragai, sprandas) kovos formaciją. Mūšyje 
„krūtinės" kariai stūmėsi į priekį pamažu, o grei
tieji dviejų „ragų" daliniai apsupdavo priešą ir tada 
„krūtinės" daliniai jį sunaikindavo. „Sprando" ka
riai būdavo laikomi atsargoje, ir jie paprastai vyda
vo jau sumuštą priešą. Anglai su Zulu turėjo ne
mažai vargo, kol priprato prie jų savotiškos tak
tikos. Kiek žinau iš istorijos, ir kryžiuočiai turėjo 
vargo su tokia savo priešų taktika 1410 m. Žalgirio 
mūšyje. 

Kad tas kovos būdas, jau ir gerokai po Shaka 
mirties, buvo sėkmingai naudojamas, įrodo di
džiulė Zulu, ginkluotų tik duriamomis ietimis, per
galė prieš gerai ginkluotus anglus, remiamus net ir 
artilerija, 1879 m. mūšyje prie Isandlvvana. Ilgai
niui anglai atsigavo ir panaikino kadaise buvusią 
galingą Zulu imperiją. Garsus anglų aktorius 
Michael Caine vaidino 1964 m. pastatytame filme 
„Zulu", kuriame vaizduojamos anglų kovos prieš 
Zulu 19-o amžiaus pabaigoje. 

Bus daugiau. 

Mus sutinka Shakaland šeimininkai. 
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Stojimui į Schengen zoną bus 
pasiruošta laiku 

Darbo parti ja vis dar t ik i savo a te i t im i 

Naujo keleivių terminalo statybos. 
Vilnius, liepos 27 d. (ELTA) — 

Darbai Lietuvai rengiantis prisijung
ti prie Schengen sutarties narių ša
lies oro uostuose vyksta pagal planą, 
ketvirtadienį Tarptautiniame Vil
niaus oro uoste įvykusiame susiti
kime su susisiekimo ministru Al
girdu Butkevičiumi patikino oro uos
tų vadovai. Pokalbio metu taip pat 
buvo aptarta oro transporto infra
struktūros plėtra. Tarptautinio Vil
niaus oro uosto generalinis direkto
rius • Mindaugas Ivanauskas minis
trui pristatė keleivių terminalo ne 
Schengen šalių keleiviams projektą. 
Terminalo darbai prasidėjo šių metų 
gegužės mėrresį, juos planuojama 
baigti 2007 metų rugsėjį. 

Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. 

Bendra šio projekto vertė — 130 
mln. litų. Jam finansuoti ketinama 
naudoti 60 mln. litų banko paskolų, 
20 mln. litų sudarys Schengen prie
monės lėšos, apie 30 mln. litų skirs 
oro uostas iš savo lėšų. Taip pat pla
nuojama gauti apie 20 mln. valstybės 
biudžeto pinigų. 

Vilniaus oro uosto direktorius 
patikino ministrą A. Butkevičių, kad 
keleivių terminalo trečiųjų šalių ke
leiviams statybos darbų grafikas su
derintas, ir didelių kliūčių jis nemato. 
Pasak M. Ivanausko, ateinančiais 
metais planuojama 500 metrų pail
ginti Vilniaus oro uosto kilimo ir tū
pimo taką, modernizuoti šviesos sig
nalinę sistemą. 

„Rzeczpospoli ta": Lietuva norėtų 
matyt i Lenkiją regiono vedle 

Vilnius, liepos 27 d. (BNS) — 
Naujojo Lietuvos premjero Gedimino 
Kirkilo vizito Lenkijoje dieną, ketvir
tadienį įtakingas dienraštis „Rzecz
pospolita" išspausdino straipsnį „Ne
same regiono vedlė", kuriame nema
žai skiriama vietos ir Lietuvai. 

Dienraštis pabrėžia, kad „buvo 
metas, kai mažesnės Vidurio ir Rytų 
Europos šalys, siekdamos narystės 
Europos Sąjungoje ir NATO, ieškojo 
Lenkijos paramos, tačiau dabar ji ne
išnaudoja savo potencialo", — pa
brėžia laikraštis. 

Anot dienraščio, „kol kas Lenkija 
sudaro įvaizdį šalies, kurią Lietuvoje 
labiau domina lenkų mažumos prob
lemos, negu dialogas su pačiais lietu
viais, o šešėlį abiejų šalių santykiams 
meta ir dvi metų metais nesprendžia
mos problemos: energetinio tilto ir 
'Via Baltica' statybos, kurias, lietu
vių nuomone, blokuoja Lenkija". 

Laikraštis cituoja Lietuvos Sei

mo Užsienio reikalų komiteto pir
mininką Justiną Karosą, kuris sako, 
kad „Lietuva norėtų matyti Lenkiją 
regiono vedle, kadangi kelias į Eu
ropą veda per Lenkiją". 

Jam pritaria ir politologas Vy
tautas Radžvilas, pasak kurio, „iš 
vienos pusės Lietuvos politinis ir in
telektualinis elitas rodo savo tei
giamą požiūrį į Lenkiją, iš kitos — 
nusivylimą Lenkijos politika, nes jos 
pasyvumas tiesiog stebėtinas". 

Apibendrindamas kaimynų po
žiūrį į Lenkiją dienraštis „Rzeczpos
polita" rašo: „slovakai kreivai žiūri į 
lenkų husarišką elgesį — erzina Ru
siją, riečia nosį ir nuolat kažką pri
mena. Vengrija, Slovakija ir Slovėnija 
dairosi į Vieną ir svajoja atkurti aus
trų—vengrų monarchiją, estai seka 
įvykius Helsinkyje, o latviai pirmiau
sia palaiko ryšius su Švedija. Len
kijos reikšmę mato tik šalys, kurios 
siekia narystės ES". 

*Lietuvos krepšinio lygos 
čempionas Vilniaus „Lietuvos 
rytas" pasirašė vienerių metų 
sutartį su aukštaūgiu Marijonu Pet
ravičiumi, pretendavusiu į šalies vy
rų rinktinę, praneša oficialus klubo 
interneto tinklalapis. „Gera koman
da, geras treneris, čia turėsiu labai 
palankias sąlygas dirbti ir tobulėti", 
— savo pasirinkimą rungtyniauti 
„Lietuvos ryte" aiškino sunkaus 
krašto bei vidurio puolėjo pozicijose 
žaidžiantis 26 metų 207 cm ūgio 
krepšininkas. 

* Pirmąją pergalę Ispanijoje 
vykstančio Europos jauniu f iki 

Atkelta iš 1 psl. 
Neoficialiomis žiniomis, prokuro

rai yra aptikę DP Juodąją buhalteri
ją", kurioje atsispindi nelegalūs mo
kėjimai ne tik šios partijos nariams, 
bet esą ir kai kurių kitų partijų parla
mentarams. 

Tirdami DP finansinę veiklą, 
prokurorai kaip įtariamuosius ap
klausė kai kuriuos DP narius, atliko 
kratas partijos būstinėje, V Uspas-
kicho namuose, paėmė kompiuterius. 

Darbo partija įtariama neteisin
gų duomenų apie pajamas, pelną ir 
turtą pateikimu, siekiant išvengti 
mokesčių, bei apgaulingu apskaitos 
tvarkymu. 

Už tai juridiniam asmeniui gali 
būti skiriama bauda, gali būti taiko
mas veiklos apribojimas arba veiklos 
sustabdymas. Sankcijos partijai gali 
būti taikomos ir pateikus įtarimus 
baudžiamojoje byloje. 

Nors gyventojų apklausos nieko 
gero „darbiečiams" nežada, Seimo 
Darbo partijos frakcijos seniūnas Jo
nas Pinskus nemato pagrindo pesi
mistinėms nuotaikoms ir tvirtai tiki 
partijos politine ateitimi. 

„Laukiame rugpjūtį įvyksiančio 
Darbo partijos suvažiavimo, tad tik
rai nematau pagrindo pesimistinėms 
nuotaikoms, greičiau atvirkščiai — ti
kiu mūsų politine ateitimi. Komanda 

18 metų) merginų krepšinio čem
pionato ketvirtfinalio varžybose 
iškovojo Lietuvos rinktinė. Trečia
dienį antrosiose F grupės rungtynėse 
Lietuvos merginos 80:63 nugalėjo 
bedraamžes iš Bulgarijos ir išsaugojo 
galimybes patekti į pusfinalį. Nuga
lėtojų gretose išsiskyrė Gintarė Pet-
ronytė, pelniusi 22 taškus. 

* Čekijoje vyks tančiame 
„Pardubice 2006" šachmatų fes
tivalyje sėkmingiausiai iš lietu
vių pajėgiausiųjų A grupės turnyre 
startuojantis Šarūnas Šulskis šeštojo 
rato partiją su čeku Karei Malinovski 
baigė lygiosiomis. 

tebėra stipri ir partija toliau dirbs 
žmonių labui", — tvirtina J. Pinskus. 

Darbo partijos frakcijos seniūnas 
mano, kad pavyko suvaldyti situaciją 
frakcijoje. „Remdamasis asmeniniais 
pokalbiais, matau, kad silpnesnieji 
palūžo anksčiau, o tie, kurie liko — 
tikrai stiprūs žmonės. Didžiuojamės 
jais, nes jie sugebėjo atsilaikyti prieš 
didelį spaudimą", — pastebi jis. 

J. Pinskaus įsitikinimu, tam tikri 
sunkumai, į kuriuos buvo patekusi 
partija, yra laikini. „Padėtis stabili
zuojasi, tampa aiškesnė, partija išlie
ka stipri ir atsinaujina. Bet kurioje 
pozicijoje frakcija sieks maksimalaus 
rezultato, rengs ir teiks įstatymų pro
jektus", — žada jis. 

Darbo partijos frakcijos seniūnas 
mano, kad į opoziciją perėjusi Darbo 
partija galės daryti įtaką šalies gyve
nimui. 

„Pirmąkart Lietuvos istorijoje 
Seimo opozicija turi daugumą, tad 
mums, Darbo partijos frakcijai, esan
čiai opozicijoje, yra pakankamai gali
mybių ir toliau įgyvendinti savo pro
gramą bei įsipareigojimus rinkėjams. 
Dalis mūsų programinių nuostatų li
ko naujosios Vyriausybės programoje. 
O tai, kas nėra į ją įtraukta, galėsime 
siūlyti per opozicinę darbotvarkę ir 
daryti įtaką politiniam šalies gyveni
mui", — neabejoja J. Pinskus. 

Neramu dėl girtaujančios tautos 
Atkelta iš 1 psl. 
nes nesiėmę skubių ir galbūt radi
kalių priemonių, galvodami tik apie 
ekonominį interesą, galime pažeisti 
ir taip trapų mūsų respublikos geno-
fondą", — teigia Seimo kontrolierius 
R. Valentukevičius. 

Pasak jo, Alkoholio kontrolės 
įstatymo tikslas — mažinti bendrąjį 
alkoholio suvartojimą, jo prieinamu
mą, ypač nepilnamečiams, piktnau
džiavimą alkoholiu, jo daromą žalą 
sveikatai ir ūkiui. 

„Ką gi mes šiandien stebime? 
Lietuvoje plinta ne tik girtavimas, 
bet ir jo neigiami padariniai: savižu
dybės, psichozės, automobilių avari
jos, nepilnamečių alkoholizmas. Sta
tistiniai duomenys negailestingi: Lie
tuva lenkia kitas ES valstybes ne tik 
kraupiais savižudybių skaičiais, bet 
ir sergamumu tuberkulioze, pirmau

jame žuvusiųjų avarijose mastais. Ar 
tokioje aplinkoje žmogus gali jaustis 
saugus? O juk Visuotinėje žmogaus 
teisių deklaracijoje nurodyta, kad 
kiekvienas turime teisę į gyvybę, lais
vę ir asmens saugumą", — sako R. 
Valentukevičius, pradėjęs tyrimą pa
gal šių metų liepos 25 dieną dienraš
čio „Lietuvos rytas" publikacijoje 
„Medikai skambina varpais dėl girta
vimo" pateiktą informaciją. 

Nacionalinė sveikatos taryba su
nerimusi dėl Lietuvoje plintančio gir
tavimo. Medikai paragino politikus 
šią problemą kelti Europos Parla
mente. 

Anot Nacionalinės sveikatos ta
rybos pirmininko Juozo Pundziaus, 
Lietuvos problema nėra vietinio po
būdžio, todėl kovos su alkoholizmu 
iniciatyvos turi būti išgirstos Briu
selyje. 

V. Landsbergis ragina siekti teisingumo 
Atkelta iš 1 psl. 
bet politiškai ir teisiškai lyg nesuvok
tas, neįvardytas nei Lietuvos valsty
bės užpuolimas, nei karo nusikalti
mas. Žmogžudystė, ir tartum tiek. 
Tačiau Medininkuose ją įvykdė gink
luotas Lietuvos priešas, tąkart įsibro
vęs iš Latvijos ir bendradarbiavęs su 
sėbrais teroristais Vilniuje. Suimtieji 
arba paimtieji į nelaisvę Lietuvos ka
riškiai ir kiti pareigūnai buvo nužu
dyti tuo pačiu būdu, kaip 1940 m. Ka-
tynėje sovietų NKVD, paties Stalino 
nurodymu, išžudė lenkus karo be
laisvius (jų tarpe būta ir lietuvių). 
Dabartiniai sovietai neigia, kad tai 
karo nusikaltimas, bet mes juk ne so
vietai", — teigia V Landsbergis. 

Politiko žodžiais, Lietuvos pro-
; kurorai, tirdami Medininkų bylą, 
! „krapštosi net nepritaikydami reikia-
| mų straipsnių", o Vyriausybės tarsi 

patenkintos, kad nereikia „gadinti 
santykių". 

„Turėjom juk savo rankose Ser-
; gej Parfionov, teroristiškai siautėjusį 
j Lietuvos—Latvijos pasienyje, tačiau 

paleidome, lyg mūsų pareigūnų suža
lojimai ir postų deginimai — ne nusi
kaltimas. Po to turėjome Igor Gor-
ban, kurį Tomas Šernas atpažino 
kaip Medininkų užpuoliką ir žudiką. 
Tyrėjai, jų aiškinta, surinko duo
menų, kad tą naktį įsibrovėlis Rygos 
omonininkas, sovietų kariškis I. Gor-
ban nevažiavęs į Medininkus, o neva 
likęs Vilniuje (gal sėbrai davė alibi), 
kur buvo suorganizuotas atitraukiąs 
dėmesį bombos sprogdinimas Sapie
gos gatvėje. Tad net ir tuo atveju jis 
būtų teroristinei operacijai pasidali
jusios gaujos dalyvis. Tačiau paleis
tas, T. Šerno liudijimą kvalifikavus 
kaip nepakankamą", — rašo V 
Landsbergis savajame pareiškime. 

Čia pat europarlamentaras vilia
si, kad gal kada paaiškės, kas įtakojo, 
kad tokia tarptautinė rezonansinė 
byla nepasiektų teismo nei tada, nei 
ligi šiol. Jis primena, jog jau nedaug 
liko laukti iki termino, kai byla dėl 
senos žmogžudystės bus nutraukta, 
nors karo nusikaltimo bylai nebūtų 
jokios s^r.aties. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFR Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

F. Castro švęs 80-ą j į gimtadienį 

F. Castro su Venesuelos prezidentu Hugo Chavez. AP nuotr. 

Havana, liepos 26 d. (AFP/BNS) 
— Jau kitą mėnesį 80-metį švęsiantis 
Kubos prezidentas Fidel Castro tre
čiadienį juokavo, kad sulaukęs 100 
metų neketina likti valdžios viršūnė
je, nors jos vairo jau nepaleidžia be
veik 48 metus. 

„Aš jau net nežinau, keli tūks
tančiai šios šalies gyventojų yra šim
tamečiai, o tokių tikrai bus vis dau
giau ir daugiau. Tačiau mūsų kaimy
nėms šiaurėje nėra ko nerimauti: su
laukęs tokio amžiaus aš neketinu lik
ti šiame poste", — sakė F. Castro šim
tatūkstantinei žmonių miniai nacio
nalinės šventės proga. 

Tačiau apie atsistatydinimo pla
nus komunistinės Kubos vadovas 
taip pat neužsimena. 

„Aš kovosiu, kol esu gyvas, iki 
paskutinės minutės, kol galėsiu, da
rysiu kažką gera", — sakė jis. 

F. Castro taip pat išliejo savo ne
pasitenkinimą Jungtinėmis Valstijo
mis, kurios planuoja, kuo galės „pa
dėti" šiai šaliai pereinamuoju laiko
tarpiu, kai ji neteks dabartinio vado
vo. 

„Šiandien mes turime tai, ko ne
turi Jungtinės Valstijos", — sakė jis, 
kalbėdamas apie Kubos sveikatos ap

saugos ir švietimo programas. 
Daugiausia kalbų apie blogėjan

čią F. Castro sveikatą pasklido 2004 
metų rudenį, kai šis susižeidė savo 
dešinę ranką ir kairę koją. Tačiau 
praėjusių metų lapkritį nuo 1985 me
tų cigarų neberūkantis ir kasdien 
sportuojantis Kubos vadovas prane
šė, kad visiškai išsigydė patirtas trau
mas. 

Kiek anksčiau šį mėnesį JAV pa
skelbė apie jos paruoštą planą „Su
sitarimas su Kubos liaudimi". Pagal 
planą siūloma šiai šaliai skirti 80 
mln. dolerių papildomai, prie 2007-
2008 metams numatytų 70-ies mln. 
dolerių „pereinamajam teisėtos ir de
mokratinės vyriausybės laikotarpiui 
remti",— sakoma Baltųjų rūmų pra
nešime. 

Dalis šios sumos, kurią dar turi 
patvirtinti JAV Kongresas, bus pa
naudota necenzūruotos informacijos 
palydoviniais televizijos ir radijo ka
nalais bei internetu transliavimui. 

Kubos Nacionalinės Asamblėjos 
pirmininkas Ričardo Alarcon išreiškė 
būgštavimus, kad šis planas gali tu
rėti slaptą priedą, kuriame gali būti 
raginama imtis įvairiausių veiksmų 
prieš Kubą. 

Romoje pažadėta siekti paliaubų 
Roma, liepos 26 d. („Reu

ters"/BNS) — Italijos sostinėje trečia
dienį surengtoje konferencijoje 15-
kos valstybių diplomatai svarstė Li
bano krizę ir, pasibaigus diskusijoms, 
paskelbė kreipimąsi, kad kuo sku
biausiai būtų siekiama tvirtų paliau
bų Libane, o Izraelis buvo paragintas, 
kad parodytų „kuo didesnį santūru
mą" kovoje su „Hezbollah" partiza
nais. 

JAV, Artimųjų Rytų, Europos ša
lių užsienio reikalų ministrai sutiko, 
jog būtina įvesti tarptautines karines 
pajėgas, kurios turėtų JT mandatą ir 
užtikrintų saugumą Libano ir Izrae
lio pasienyje, kur šiuo metu vykstan
čios kovos nusinešė šimtus gyvybių. 

„Romos konferencijos dalyviai iš
reiškia savo pasiryžimą nedelsiant 
imtis darbo, kad kuo skubiausiai bū
tų ' pasiektos paliaubos, kurios 
nutrauktų dabartinį smurtą ir karo 
veiksmus", — sakė per bendrą spau
dos konferenciją Italijos užsienio rei

kalų ministras Massimo D'Alema. 
„Paliaubos turi būti ilgalaikės, 

nuolatinės ir tvirtos", — pridūrė jis. 
Galutiniame pareiškime, pa

skelbtame pusantros valandos vėliau 
negu buvo planuota dėl užsitęsusių 
diskusijų, nebuvo pritarta arabų vals
tybių vadovų, Italijos ir JT pasiūly
mui, jog paliaubas būtina skelbti ne
delsiant ir be jokių išankstinių są
lygų. 

Į tai JAV valstybės sekretorė 
Condoleezza Rice atsakė, kad negali
ma siekti jokių paliaubų, kol sąlygos 
nepatenkintos. 

„Mums reikalingas planas, kuris 
apibrėš sąlygas, kuriomis remiantis 
mes galėsime skelbti paliaubas, ku
rios turi būti tvirtos", — sakė C. Rice. 

Be to, ji dar pažymėjo esanti pa
tenkinta, kad konferencijos rezulta
tas parodė „stiprų tarptautinį susi
tarimą". Todėl, jos nuomone, taika 
bus pasiekiama ir „nežlugs, kaip jau 
yra daug kartų buvę". 

EUROPA 

KIJEVAS 
Ukrainos prezidentas Viktor 

Juščenko neatmeta parlamento pa
leidimo galimybės, bet sakė, kad toks 
sprendimas gali tik padidinti kon
frontaciją visuomenėje, ir pasiūlė po
litikams toliau ieškoti kompromiso. 
Parlamento dauguma, kurią sudaro 
V Juščenko priešininkai — buvusio 
premjero Viktor Janukovič Regionų 
partija, komunistai ir socialistai, 
liepos 18-ąją pasiūlė prezidentui V 
Janukovič kandidatūrą į premjerus. 
Tačiau V. Juščenko, kuris pagal kons
tituciją turi 15 dienų sprendimui pri
imti, kol kas neskuba pateikti V Ja
nukovič kandidatūros parlamentui 
svarstyti, o jo partija „Mūsų Ukrai
na" derasi su parlamentine koalicija 
dėl galimo bendradarbiavimo. 

VARŠUVA 
Pietų Lenkijos anglies kasykloje 

„Pokoj", esančioje Szlonsk mieste, 
ketvirtadienio naktį, susidarius 
nuoslankai, žuvo trys angliakasiai, o 
ketvirto dar ieškoma. Incidentas 
įvyko 2 vai. nakties 790 metrų po že
me. Tuo metu šiame kasyklos sekto
riuje dirbo 20 žmonių. 16-ai jų pa
vyko iš įvykio vietos pasitraukti. Ke
turi buvo prispausti anglies luitų. 
Ketvirtojo angliakasio paieškos vyk
sta labai sunkiomis sąlygomis, nes 
160 metrų ilgio tunelį reikia atkasti 
rankomis. Per 8 valandas gelbėtojai 
pasistūmėjo vos 30 metrų. Anglia
kasio buvimo vieta kol kas nenusta
tyta. 

JAV 

JUNGTINĖS TAUTOS 
Jungtinių Tautų (JT) Saugumo 

Tarybai vėlai trečiadienį nepavyko 
susitarti dėl pareiškimo, kuriuo būtų 
smerkiama žmonių aukų pareikala
vusi Izraelio ataka prieš JT stebėtojų 
postą Libane, nes JAV blokavo fra
zes, kurios atrodė kritiškos Izraelio 
atžvilgiu. Per visą dieną trukusius 
debatus Saugumo Tarybos narės 
daug kartų keitė tekstą, kurį pateikė 

Kinija. Per minimą ataką žuvo keturi 
JT stebėtojai, tarp jų — vienas kinas. 
Kantrybė trūko tada, kai JAV parei
kalavo išbraukti frazę, smerkiančią 
„bet kokias tyčines atakas prieš JT 
darbuotojus". Kataro, kuris yra vie
nintelė arabų valstybė Saugumo Ta
ryboje, atstovas tada pareiškė, jog 
jam reikia laiko iki ryto, kad jis ga
lėtų pasitarti su savo vyriausybe. 

A Z I J A 

ALMATA 
Rusų raketa nešėja, turėjusi iš

kelti į orbitą 18 palydovų, tarp jų — 
pirmąjį baltarusių palydovą „BelKA", 
trečiadienio vakarą netrukus po star
to iš Baikonur kosmodromo nukrito, 
pranešė Kazachstano nepaprastųjų 
situacijų ministerija. Startą stebėjo 
specialiai į šį Kazachstane esantį kos
modromą atvykęs Baltarusijos prezi
dentas Aleksandr Lukašenka, bet 
apie jo reakciją nieko nepranešama. 
„Aplinkinių rajonų kaimams žalos 
nepadaryta", — sakė Rusijos kosmo
so agentūros direktoriaus pavaduoto
jas Jurij Nosenka. 

KABULAS 
Per sraigtasparnio avariją Afga

nistane žuvo visi 16 juo skridusių 
žmonių, tarp jų — du olandų kariai. 
Civilinis sraigtasparnis MI8 trečia
dienį dėl nežinomų priežasčių sudužo 
kalnuose netoli pietrytinės Paktiya 
provincijos. Avarija įvyko rajone, kur 
aktyviai veikia sukilėliai. Talibano 
atstovas sakė, kad kovotojai šį sraig
tasparnį numušė. Ir anksčiau suki
lėliai prisiimdavo tokią atsakomybę, 
bet dažnai pasirodydavo, kad tokie jų 
pareiškimai yra nepagrįsti. 

ARTIMIEJI RYTAI 

DUBAI 
Antrasis pagal rangą „ai Qaeda" 

vadovas Ayman al-Zawahiri ketvirta
dienį parodytame vaizdo įraše per
spėjo, kad jo grupuotė neliks nuošalė
je stebėti, kaip bombarduojamas Li
banas ir palestiniečiai, bei paragino 
visus musulmonus kovoti prieš ata
kas savo šalyse. Kaip ,,al Qaeda" rea
guos į šį karą, vaizdo įraše A. al-Za-
vvahiri nenurodė. Sis A. al-Zawahiri 
pranešimas yra pirmoji musulmonų 
sunitų reakcija į Izraelio karą prieš 
„Hezbollah". 

Kroviniu gabenimas 
laivj : visas Dasau^o šalts 

Kroviniu gabenimas 
ektuvj į visas pasaulio šalis. 

Air Freight 
Automobiliu pirkimas bei 
siuntimas j visas pasaulio šalis 

y 

Krovinių pervežimas 
vtsoįe Amerikoje. 

Trucking 

Smulku siuntiniu siuntimas bei 
p' statymas i namus Lietuvoje. Latvijoje. 
Esti;oje. Baltarusijoje Dei Ukrainoje. 

8801 78th Ave Bridgeview, IL 60455 Tel. 1 708-599-9680 
Fax. 1 708-599-9682 Tel. 1 800-775-7363 
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EUROPOS SĄJUNGOS PARAMA 
SIEKIAMA SKATINTI KAIMO 

BENDRUOMENIŲ VEIKLĄ 

PASAULIO JAUNIMAS MOKOSI 
LIETUVIŲ KALBOS 

KĘSTUTIS PRANCKEVIČ1US 

Jau beveik dveji metai, kai 
mūsų šalies atokesnių miestų, 
miestel ių bei kaimų bendruome
nės , susibūrusios į vietos veiklos 
grupes ( W G ) , pradėjo rengti ir 
įgyvendinti strategijos planus , 
skirtus savo gyvenvietės ar kai
mo vietovės socialinei , ekono
mine i gerovei ir partneryste i 
plėtoti . 

Dalijasi žiniomis ir patirtimi 

Geriausiai tokius planus paren
gusios grupės gauna Europos Są
jungos (ES) ir mūsų valstybės pa
ramą. Ji skiriama pagal Lietuvos 
2004-2006 m. bendrojo programa
vimo dokumento(BPD) Kaimo plėt
ros ir žuvininkystės prioriteto 
„LEADER+ pobūdžio priemonę". Šia 
priemone kaip tik ir siekiama ska
tinti kaimo bendruomenių plėtrą ir 
aktyvesnę veiklą, panaudojant vieti
nius išteklius bei kaimo gyventojų 
iniciatyvą. Pagal LEADER priemonę 
remiami kūrybiški plėtros ir kaimo 
vietovių atnaujinimo metodai, ska
tinamas, bendradarbiavimas ieškant 
naujų kaimo vystymo idėjų. 

A, Tumėno nuotr. NMA direktoriaus 
S.Silicko nuomone, užmegzti ryšiai su 
kaimo bendruomenėmis yra visapu
siškai naudingi ir reikalingi. 

Kad kaimiečiai galėtų sklandžiau 
ir veiksmingiau pasinaudoti ES 
parama, jiems j pagalbą neretai at
skuba Įvairių valstybės institucijų 
specialistai. Neseniai aktyvų dialogą 
su regionų bendruomenėmis užmez
gė ir Nacionalinė mokėjimo agen
tūra (NMA). Birželi ir liepą NMA 
vadovai bei specialistai vykusiose 
lauko dienose jau spėjo surengti ke
letą informacinio pobūdžio susi
tikimų. Jų metu siekiama kuo pla
čiau pristatyti sėkmingus ES struk
tūrinių fondų paramą gavusių pa
reiškėjų projektus, sudaryti galimybę 
paramos gavėjams tarpusavyje pasi
dalinti patirtimi, o su agentūros 
atstovais aptarti labiausiai opias ir 
rūpimas problemas. 

Naudingi susitikimai 

„Regionuose įsikūrusių vietos 
veiklos grupių darbas kaimuose bei 
miesteliuose yra labai svarbus ir 
reikšmingas, nes įgyvendinant jų 
parengtas strategijas kartu gerinama 
ir pati gyvenimo kokybė, sukuriamos 
papildomos darbo vietos, ugdomas 
kaimo žmonių verslumas, skatina
mas tinkamiausias gamtos bei kul
tūros išteklių panaudojimas. O tai, 

sutikime, labai svarbu, kad ši para
ma būtų kuo efektyviau panau
dojama", — teigė NMA direktorius 
Saulius Silickas, po neseniai vykusio 
pirmojo susitikimo su bendruomenių 
atstovais. 

Susitikimo naudą pripažino ir 
vienas iš regionų bendruomenių 
atstovų - Lazdijų rajone veikiančios 
Dzūkijos vietos veiklos grupės vado
vas Edgaras Gardziulevičius. Jo nuo
mone, tokie renginiai abiems pusėms 
yra naudingi - agentūros specialistai 
išgirdę kaimiečių klausimus ir 
pageidavimus, gali detaliau viską 
jiems išaiškinti, pakomentuoti . Si 
vietos veiklos grupė, susijungusi į 
aktyvią Dzūkijos kaimo plėtros part
nerių asociaciją, vienija 33 narius iš 
skirtingų Dainavos krašto miestų bei 
kaimų. 

Dar prieš metus asociacija pasi
rašė sutartį dėl projekto įgyvendi
nimo. Juo aktyvūs sodiečiai siekia 
parengti integruotą plėtros strategiją 
ir atl ikti studiją kaimiškose vie
tovėse. Pagal šią studiją bus galima 
spręsti kaip pagerinti vietos gyven
tojų socialines, buitines ir kitas gy
venimo sąlygas. 

Skat inamos ir kitos inic iatyvos 

„LEADER+ pobūdžio priemonę" 
kuruojančios NMA specialistės Aistės 
Zemaitai tytės teigimu, per pas
taruosius metus agentūra yra gavusi 
kiek daugiau nei 80 paraiškų iš 
įvairių šalies vietos veiklos grupių, 
panorusių rengti plėtros strategijas ir 
gauti valstybės paramą. Tačiau re
gionines integruotas plėtros stra
tegijas, pasinaudojant ES struktū
rinių fondų parama pagal LEADER 
priemonę spėjo parengti 27 Lietuvoje 
aktyviausiai veikiančios vietos veik
los grupės. Tik dešimčiai iš jų kol kas 
yra skirta parama strategijoms įgy
vendinti. Bendra paramos sutarčių 
suma siekia daugiau nei 5 mln. litų. 

Likusios vietinės veiklos grupės į 
tokią paramą galės pretenduoti per 
kitą 2007-2013 m. ES finansinės 
paramos etapą. Su jomis NMA taip 
pat rengiasi susitikti ir aptarti 
ateities perspektyvas. „LEADER+ 
pobūdžio priemonė" apima ne vien 
tik vietos veiklos grupių ( W G ) stra
tegijų įgyvendinimą. Pagal šią 
priemonę remiami ir kiti kūrybiški 
kaimo plėtros bei kaimo vietovių 
atnaujinimo metodai, skatinamas 
bendradarbiavimas ieškant naujo
viškų kaimo socialinio, kultūrinio 
vystymo būdų", — sakė A. Žemai-
taitytė. 

NMA iki liepos pabaigos jau yra 
gavusi daugiau nei 100 aktyviausių 
kaimo bendruomenių bei vietos 
veiklos grupių paraiškas paramai 
gauti. Tarp aktyviausių sodiečių, 
panorusių savo kaimą ar miestelį 
paversti kultūros, meno ar sporto 
traukos centru ir keliolika Dzūkijos 
krašto bendruomenės atstovų iš 
Subatonių, Sarapiniškių, Perlojos, 
Puodžių kaimų (Varėnos rajonas); 
Stebulių, Verstaminų kaimų (Lazdijų 
rajonas) taip pat ir Alytaus rajono -
Daugų miestelio, Makniūnų, Vere-
biejų, kitų kaimiškų vietovių bend
ruomenių nariai. 

Pasak A. Zemaitaitytės, visoms 
"LEADER +pobūdžio priemonės" 
veiklos sritims įgyvendinti 2004-2006 
m. skirta 9,37 mln. litų paramos. 

Vytauto Didžiojo universiteto 
Regionistikos katedra j a u keletą 
metų organizuoja intensyvius Lie
tuvių kalbos ir kultūros vasaros kur
sus. Šiais metais jie prasidėjo lie
pos 25 dieną ir tęsis keturias sa
vaites. 

Regionistikos katedros vedėja, 
Lietuvių kalbos ir kultūros kursų 
vadovė doc. dr. Ineta Savickienė 
džiaugiasi, kad šiais metais buvo 
sulaukta išskirtinio dėmesio: atvyk
sta daugiau kaip šešiasdešimt no
rinčiųjų išmokti lietuvių kalbos iš 31 
pasaulio šalies. Mūsų krašto kalba ir 
kultūra yra patraukli ne tik kai
myninių šalių — Latvijos, Lenkijos, 
Estijos — jaunimui, bet ir tolesnių 
šalių žmonėms. Mokytis lietuvių kal
bos atvyko vokiečiai, lenkai, belgai, 
anglai, olandai, austrai , suomiai, 
prancūzai. Maloniai praleisti vieną 
mėnesį vasaros kursuose tikisi 
graikai, vengrai, italai, čekai, norve
gai, ispanai, šveicarai, portugalai. 
Šiais metais sulaukėme svečių net iš 
tolimosios Japonijos, Pietų Korėjos, 
Kinijos, JAV, Kanados, Brazilijos, 

Australijos. 
Kiekvieną vasarą VDU orga

nizuojami įvairių lygių — prade
dančiųjų, viduriniųjų, pažengusiųjų 
— kursai. Studentai tur t ina žodyną, 
mokosi lietuvių kalbos gramatikos, 
dalyvauja diskusijose, daug sužino 
apie savitą mūsų krašto kultūrą, li
teratūrą, meną, istoriją ir politiką. 

Per šį mėnesį s tudentai aplan
kys istorines Kauno vietas, mu
ziejus, savaitgaliais keliaus į Vilnių, 
Trakus , pajūrį, mažąją Lietuvos 
Šveicariją — Anykščius ir kitas 
vietas. Pasilinksminti galės tarptau
tiniuose vakarėliuose su tradicinė
mis įvairių kraštų dainomis, šokiais 
ir valgiais, jėgas išmėginti sporti
nėse varžybose. 

VDU Regionistikos katedros 
organizuojami Lietuvių kalbos ir 
kultūros vasaros kursai — tai puiki 
proga pažinti, bendrau t i ir būti 
kar tu su žmonėmis iš viso pasaulio. 

Žydrūnė Žemaitytė 
VDU Regionistikos katedros 

referentė 

Margumynai 

Indijos gyventojai statė milijonus dėl 
berniuko, įkritusio į šulinį, likimo 

Indijos gyventojai, kurių dėmesį 
prikaustė filmuojama daugiau kaip 
dviem dienoms šulinyje įstrigusio 
berniuko drama, statė milijonus 
rupijų, lažindamiesi dėl jo gelbėjimo 
operacijos pabaigos, trečiadienį pra
nešė žiniasklaida. 

Lažybos dėl berniuko likimo 
vakarinėje Gudžarato valstijoje pra
sidėjo šeštadienį, praėjus dienai po to, 
kai jis įkrito į šulinį žaisdamas netoli 
savo namų šiaurinėje Harjanos vals
tijoje, nurodė dienraštis „Times of 
India". 

Lošikai už sėkmingą arba ne
sėkmingą gelbėjimo operacijos pa
baigą pastatė iš viso 1,5 mlrd. rupijų 
(apie 95 mln. litų), pažymėjo laik
raštis. 

Sekmadienio vakarą televizijai 
pranešus, kad gelbėjimo operacija 
eina į pabaigą ir kad berniukas 
netrukus bus ištrauktas, smarkiai 
krito šansų, kad nelaimėlis bus iš
gelbėtas, koeficientas, pridūrė laik
raštis. 

„Žmonės lažinosi ir dėl laiko, 
kada berniukas bus išgelbėtas", -
laikraščiui sakė vienas lažybų tar
pininkas, nurodęs, kad daug žmonių 
spėjo, jog gelbėjimo operacija pasi
baigs ryte. 

Šešerių metų berniuką, vardu 
Princas, iš 18 metrų gylio šulinio 
sekmadienį iš t raukė kareiviai. Jo 
gelbėjimo operaciją tiesiogiai trans
liavo televizija. 

ELTA 

Tai -

T M E 

Jūsų laikraštis 

L I T H U A N I A N V V O R L D - V V I D E O A 1 L Y 

www.draugas.org 

SKELBIMAI • SKELBIMAI • SKELBIMAI 

NEKILNOJAMASIS TURTAS PASLAUGOS 

GREIT PARDUODA 
JrEf_—. First Landmark Realty 

Bus. 773-590-
0205 

RIMAS 
STANKUS 

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

SIŪLO DARBĄ 
Darbui reikalingi daž> tojai į 

^u darbo pat i r t imi i r žmogus. 
mokantis ha i r ius darbus. 

Būtina t u reti mašina. Pageidautina. 
kad kalbėtu rusiškai. 

1 ei. 847-'JSO-7K87. 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Off. Mgr. Auksė 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 

Čia v ie ta Jūsų 
reklamai!!! 
S k e l b i m ų s k y r i a u s 

t e l . 1 7 7 3 - S 8 S - 9 S O O 

http://www.draugas.org
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Įvairios sporto žinios Stuburo ir skausmo ligos Širdies ligos 

Galiūnų komanda sieks apginti 
pasaulio čempionės titulą 

Lietuvos stipruolių r inkt inė rug
pjūčio 1—3 dienomis Ukrainos sos
tinėje Kijeve įvyksiančiame pasaulio 
galiūnų komandų čempionate ban
dys apginti nugalėtojos titulą. 

Antrą kartą planetos pirmeny
bėse dalyvausiančios mūsų šalies 
komandos sudėtis nepas ike i tė — 
rinktinei vėl atstovaus birštonietis 
Vidas Blekaitis, mar i jampol ie t i s 
Saulius Brusokas, panevėžietis Vi
lius Petrauskas ir vilnietis Žydrūnas 
Savickas. Tik šį kartą Lietuvos rink
tinė turės atsarginį — mažeikiškį 
Antaną Abrutį. 

Tris dienas vyksiančiame čem
pionate dar dalyvaus Didžiosios 
Britanijos, Islandijos, JAV, Lenkijos, 
Rusijos, Suomijos ir Ukrainos ko
mandos. Varžybų dalyvės bus su
skirstytos į dvi grupes. Vieną dieną 
galiūnai kovos ant asfalto, o kitą — 
ant smėlio. Po dvi geriausias koman
das iš kiekvienos grupės pateks į 
finalą. Pernai finale kovojo t ik 
grupių nugalėtojos. 

„Kaip ir pernai — važiuojam nu
galėti, — antradienį spaudos konfe
rencijoje Vilniuje, r e s t o r a n e 'Cili 
kaimas', sakė r inktinės lyderis Z. 
Savickas. — Tačiau pirmiausia siek
sime iškopti į finalą, išsaugodami 
kuo daugiau jėgų lemiamoms rung
tims. Esame laikomi favoritais. 
Čempionus visi norės įveikti, o kai 

esi čempionas, visada sunkiau ko
voti^ 

Ž. Savickas sakė, kad čempiona
to prizų fondas nėra didelis. „Tai 
varžybos, į kurias nevažiuojama 
uSdirbti. Pagrindinis tikslas — iš
kovoti stipriausios tautos titulą", — 
pažymėjo stipriausiu pasaulio žmo
gumi laikomas lietuvis. 

Ž. Savickas sakė, kad Lietuvos 
komanda yra gerai pasirengusi var
žyboms. „Komandos nariai yra ge
resnės sportinės formos nei pernai. 
Šiemet čempionatui rengėmės visus 
metus, o pernai — tik mėnesį", — 
teigė šiemet devynerias varžybas iš 
dešimties laimėjęs atletas. 

Pernai pasaulio čempionato fi
na le Lietuvos komanda nugalėjo 
varžybų šeimininkus Ukrainos ga
liūnus, o kovoje dėl trečiosios vietos 
JAV komanda įveikė Rusijos ats
tovus. 

Po pasaulio čempionato Lietuvos 
galiūnai didesnio atokvėpio neturės. 
Rugpjūčio 5 dieną Biržuose rengia
mas tarptautinis galiūnų turnyras, 
rugpjūčio 12 dieną Klaipėdoje įvyks 
Lietuvos ir pasaulio rinktinių ma
čas, o rugpjūčio 19 dieną po aštuo
nerių metų pertraukos Lietuvoje vėl 
vyks pasaulio „Grand Prix" varžybų 
etapas. J is bus surengtas Marijam
polėje. 

ELTA 

L. Stančiutė laimėjo turnyrą Belgijoje 
20-metė Lietuvos ten is in inkė 

Lina Stančiutė laimėjo Belgijoje 
vykusį tarptaut inį mote rų teniso 
turnyrą „Zvvevegem Ladies Tennis-
cup", kurio prizų fondą sudarė 
25,000 JAV dolerių. 

Tai — trečiasis tokio rango L. 
Stančiūtės laimėtas tu rnyras . 2003 
metų rugpjūčio mėnesį vilnietė 
triumfavo Italijoje vykusiame tur

nyre, o 2004 metų spalio mėnesį lai
mėjo turnyrą JAV. 

314-ąją vietą pasaulio reitinge 
užimanti L. Stančiutė finale 6:1, 6:2 
nugalėjo 18-metę slovaką Lenką 
Wienerova, kuri pasaulio reitinge 
yra 557-a. 

Už pergalę lietuvei atiteko 2,940 
JAV dolerių ir 25 WTA reitingo 
taškai. ELTA 

Lietuvos gatvės krepšinio čempionai 
triumfavo pasaulio čempionate 

Italijoje pasibaigusiame pasau
lio gatvės krepšinio čempionate 
triumfavo Lietuvos komanda, kurią 
sudarė Mindaugas Budzinauskas , 
Darius Ciūta, Mykolas Jasa i t i s ir 
Žygimantas Jonušas. Lietuviai fina
lo serijoje 2—1 įveikė Argentinos 
krepšininkus. 

Pirmąsias rungtynes mūsiškiai 
laimėjo 21:19, ant rąs ias pralaimėjo 
13:22, o trečiosiose sutr iuškino var
žovus 21:10. 

Bronzos medalius pelnė Kroa
tijos komanda, 22:18 įveikusi nuga
lėtojų titulą p r a r a d u s i u s Italijos 
krepšininkus. Pusfinalyje lietuviai 
21:17 ir 22:19 nugalėjo i talus, o 

argentiniečiai 21:13, 17:16 — kroa
tus . 

Naudingiausiu čempionato žai
dėju išrinktas argentinietis Mariano 
Byro. 

Kartu su Lietuvos komanda į 
pasaulio čempionatą buvo išvykusios 
ir Klaipėdos universiteto bei Kauno 
„Žalgirio" šokėjos, vadovaujamos 
Bronės Svitrienės. 

Lietuvos gatvės krepšinio čem
pionai pasaulio pirmenybėse trium
favo ir 2003 metais. 2004 metų čem
pionate mūsiškiai pelnė sidabrą, o 
pernai pasaulio čempionatas nebuvo 
surengtas. 

ELTA 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Institute 

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

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

McHenry: 815-363-9595 
ElkCrove: 847-718-1212 
www.Hlinoispain.com 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARLXXOGAS-ŠJFOES UG0S 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab.tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 

EDMUNDAS VIŽ1NAS, M.D., 
VIDAUS LIGI! GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sis. 5 i 6 

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

Valandos pagal susitarimą 

S.C. 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Akių ligų specialistai 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už poetnamą kainą. 
Susitarimui kabėti angliškai arba lietuviškai. 

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
WL 773-585-9500 

Pristatyti vardiniai 
S. Jasikevičiaus bateliai 

Lietuvos krepšininkas Šarūnas 
Jasikevičius, atstovaujantis NBA 
klubui „Indiana Pacers", tapo „Adi
das" firmos ambasadoriumi Lietu
voje. Sporto reikmenų gamintojas 
specialiai krepšininkui ir jo gerbė
jams sukūrė vardinius krepšinio 
batelius „Saras Adidas", kurie buvo 
pristatyti pirmadienį Vilniuje, prie 
Vilniaus gatvėje esančios „Adidas" 
parduotuvės. 

S. Jasikevičius tapo pirmuoju 
europiečiu krepšininku, pasirašiusiu 
išskirtinę bendradarbiavimo sutartį 
su Vokietijos firma. 

„Esu laimingas, būdamas viso to 
dalimi", — pristatymo metu teigė S. 
Jasikevičius. 

„Saro" batelių ypatybė yra ta, 
kad jie lengvi ir „greiti". Pasak 
„Adidas" pardavimų ir rinkodaros 
vadovo Baltijos šalyse Jurgio Ozo-
linio, „tokie pat, kaip Šarūno žaidi
mo stilius". 

Š. Jasikevičiaus_±eigimu, „Adi
das" pąsiaiym"ą jis priėmė todėl, kad 
nofėjosi dėmesio. 

„Adidas" labai manimi rūpinosi. 
Malonu sulaukti tokio dėmesio. 
Aišku, viliojo ir kontrakto finansinės 
sąlygos", — sakė Lietuvos krep
šininkas. Pasak jo, gamintojai kon
sultavosi su juo dėl batelių dizaino ir 
galutinis variantas gerokai skyrėsi 
nuo pirmojo pasiūlymo, kurio lie
tuvis sulaukė per NBA Žvaigždžių 
dienos savaitgalį Houston. 

Pats Š. Jasikevičius tvirtino, 
kad nemėgsta dažnai keisti batelių, 
jei jie patogūs, krepšininkas juos 

Šarūnas jasikevičius į savo vardinių 
batelių pristatymą atvyko su žmona 
Linor Abargil. El tos nuotr. 

suavi maždaug per mėnesį. 
Paklaustas apie kontrakto truk

mę, J. Ozolinis teigė, kad „Adidas" 
siekia ilgalaikio bendradarbiavimo: 
„Norime ilgalaikio susitarimo, nes 
taip įsivaizduojame bendradarbia
vimą su geriausiais sportininkais. 
Pavyzdžiui, sutartis su Anglijos fut
bolininku David Beckham yra suda
ryta visam gyvenimui. Dabar irgi 
nežiūrime į pabaigą". 

Naujieji bateliai prekyboje pasi
rodys nuo šių metų gruodį, jų kaina 
bus apie 80 eurų. 

N a m a m s Paskolos, Apdraudos Sąskaitos 

LENOER 

M U T U A L F E D E R A L SAVINGS 
A N D LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

T S f 2212 VVest Cermak Road, Chicago, IL 60608 
* • • (773) 847-7747 

Stephen M. Oksas, President 
Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metų. 

TRUMPAI 

•Gol f in inkas Tiger Woods, 
pastaruoju metu išgyvenęs keletą 
nepasisekimų, vėl sušvito visu savo 
talentu, nusinešdamas aukščiausią 
prizą 135-osiose metinėse „British 
Open" golfo žaidynėse, vykusiose 
Royal Liverpool Golf klube, Hoylake, 
Anglijoje. Antroji vieta teko Sergio 
Garcia, o trečiuoju liko Chris Di-
Marco. 

RJL 

http://www.Hlinoispain.com
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POSĖDŽIAVO „MARGUČIO II" VALDYBA 
„Margučio II" valdyba retai su

sirenka posėdžiams. Visi valdybos 
nariai turi kitų įsipareigojimų. Jei 
atsiranda nenumatyta problema, 
reikalą sprendžiame telefonu. 

„Margučio" radijo laida buvo 
įsteigta 1932 m. lietuvio partrioto 
Antano Vanagaičio, kuris buvo lietu
vybės švyturys ir kultūros skleidėjas 
Amerikoje. Kitais metais „Margutis" 
švęs 75-erių metų jubiliejų. Kaip tą 
prasmingą jubiliejų pažymėti — tai 
didis rūpestis „Margučio II" valdy
bai. 

Kaip žmogaus gyvenime, taip ir 
„Margučio" laidai teko išgyventi 
daug išbandymų. Įsteigėjo Antano 
Vanagaičio gyvavimo metais „Mar
gutis" klestėjo. Metams bėgant, kei
tėsi laidų vadovai ir klausytojai. 
„Margučio" vardas sklido po visą 
Ameriką, o Čikagoje ir apylinkėse 
šios radijo laidos nuoširdžiai buvo 

klausomos ir remiamos. Tai buvo 
gražūs laikai, kai tūkstančiai klau
sėsi „Margučio" programų. Supran
tama, kad dabartiniai klausytojai 
yra vyresnio amžiaus tautiečiai, 
pensininkai, kurie dar klausosi ir 
laukia vakaro prie radijo imtuvo. Tie 
patys pensininkai į prašymus at
siliepia aukomis, dalijasi savo 
skatikais. 

„Margučio II" laidų pranešėjai 
— vedėjai, mūsų šaunieji: Dalia 
Sokienė, Emilija Andrulytė, Jaunius 
Gustys ir Tadas Kubilius. Jie gražia 
lietuviška kalba, stipriais balsais su 
malonumu prabyla į radijo klausyto
jus penkis vakarus per savaitę. Lai
dų vedėjai radijo programose mini 
įvairias tautines bei religines šven
tes ir iškilmes, vykstančias Čikagoje. 
Vedėjams labai praverčia kompiute
riai, internetas, todėl perduodamos 
kasdieninės pačios naujausios va-

,,Margutis II" valdyba. Iš kairės: sekretorė Mati lda Marcinkienė, nariai — Jurgis 
Vidžiūnas, Vaclovas Momkus; pirmininkė Marija Remienė. Valdybai dar priklau
so Bronius Siiiūnas — programų koordinatorius. 

MARGUTIS 
LIETUVIŲ RADIJO LAIDOS 

1 4 5 0 A M b a n g a iš W C E V s t o t i e s 
KLAUSYKITE AMERIKOS LIETUVIŲ RADIJO LAIDŲ 

KIEKVIENĄ VAKARĄ 
nuo 8 vai. v. iki 8:45 vai. v. 

Tel. 773-476-2242 

karo žinios. 
Pirmas ir didžiausias rūpestis 

yra finansai. Posėdžio metu buvo 
pristatyta šešių mėnesių finansinė 
apyskaita. Nuo 2006 m. sausio 1 d. 
iki birželio 30 d. išlaidos siekė 
28,190.56 dol. Didžiausią sumą ten
ka sumokėti WCEV stočiai, būtent 
3,640 dol. kiekvieną mėnesį. Vieno 
mėnesio išlaidos siekia 5,000 dol. 
Valdyba suka galvas, kaip ilgai 
galėsime išlaikyti šią seniausią radi
jo laidą Amerikoje. 

„Margutis II" valdyba nuošir

džiai stengiasi tęsti įkūrėjo tradici
jas. Ieškom gražios muzikos, skel
biam organizacijų pranešimus, įvy
kius ir informuojame. „Margutis IF 
yra įregistruotas kaip nepelno sie
kianti organizacija. Valdyba dirba be 
atlyginimo ir visas išlaidas susi
mokame patys. 

Junkimės prie „Margučio II", 
kad lietuviškas žodis toliau skam
bėtų ir kad lietuviška širdis gėrėtųsi 
ir džiaugtųsi. 

Marija Remienė 

NUOTAIK INGA TAUTINES SĄJUNGOS 
GEGUŽINĖ 

Nors oro pranešėjai ir gąsdino 
žmones 100 laipsnių karščiu liepos 
16 d. (sekmadienį), bet daugelis 
nepabūgo ir po pamaldų rinkosi į 
Ateitininkų namų sodelį, kuriame 
vyko Tautinės sąjungos Čikagos 
skyriaus ruošiama gegužinė. Čia jau 
jų laukė patiesti stalai, skanus mais
tas, baras, loterija ir linksma muzi
ka. Jau nuo ankstyvo ryto skyriaus 
valdybos nariai su talkininkais dar
bavosi ir ruošėsi sutikti svečius, 
tikėdamiesi, kad gal papūs bent kiek 
vėsesnis vėjelis, ar debesėlis užeis, 
suteikdamas kiek atgaivos. Sodelio 
didžiuliai, šimtamečiai ąžuolai pui
kiai atliko savo paskirtį, suteikdami 
pakankamai šešėlio visiems. 

Svečiai rinkosi užimdami stalus 
ir pirmiausia sustodami prie baro, 
kur Lijina ir Ron Pondel greitai pa
tarnavo, stengdamiesi visus paten
kinti ar tai stipresniu, ar tik atgai
vinančiu gėrimu. „Ratine" kepyklos 
gaminti cepelinai, kugelis su spir
gučiais bei grietine buvo skanūs, 

porcijos pakankamai didelės. Irena 
Kriaučeliūnienė su Nardžiu Juškum 
pardavinėjo bilietėlius, o maistą 
dalino Bronė Kremerienė ir Severiną 
Juškuvienė, pyragaičius ir kavą 
prižiūrėjo Daiva Panarienė. Visa 
tarnyba veikė kuo puikiausiai, nie
kam nereikėjo ilgai laukti. Reikia tik 
pasidžiaugti, kad skyriaus pirminin
kei Matildai Marcinkienei pasisekė 
suorganizuoti tokį gražų talkininkų 
būrį, kuris atliko savo pareigas 
pasigėrėtinai. 

Loterija buvo gausi dovanų, 
suneštų skyriaus narių ir svečių. Ji 
paprastai duoda gryną pelną, todėl 
visos organizacijos ją labai mėgsta. 
Loteriją tvarkė Irena Dirdienė su 
savo dukra Odeta ir Jūratė Varia-
kojienė. Bilietėlius nešiojo ir par
davinėjo gražios mergaitės, nusi
pirkęs bilietėlį, galėjai pats nueiti ir 
atsiimti dovaną iš karto. 

Ypatingai smagi ir nuotaikinga 
buvo muzika, kurią atliko Algiman
tas ir Ligita Barniškiai su Edvardu 

Irena Dirdienė (kairėje) ir juratė Var iakoj ienė. Tautinės sąjungos gegužinėje 
suorganizavusios loterija 

Jurkaičiu. Gražios šokių bei roman
sų melodijos, solo dainuojant Ligitai, 
pakėlė gegužinės nuotaiką, buvo 
vienas malonumas klausytis šios 
muzikos, tokiame karštyje atsirado 
ir šokėjų. 

Gegužinėje dalyvavo Tautinės 
sąjungos valdybos nariai su žmo
nomis: pirmininkas Petras Buchas, 
Jonas Variakojis, Oskaras Kremeris, 
Irena Dirdienė su vyru ir buvęs 
sąjungos pirm. Vaclovas Mažeika su 
žmona. Taip pat dalyvavo „Dirvos" 
redaktorius Vytautas Radžius, Lie
tuvių Bendruomenės kultūros tary
bos pirm. Marija Remienė, kun. Ur

bonas, kun. Kelpšas su svečiu kun. iš 
Lietuvos ir kiti. 

Vasara — tai gegužinių metas. 
Tautinės sąjungos gegužinė tampa 
jau tradicine: susitinki draugus, 
pažįstamus, kartais jau seniai maty
tus, aptari šeimyninius, visuomeni
nius bei politinius klausimus. Už 
gerai pavykusią gegužinę tenka 
padėkoti visiems talkininkams ir 
skyriaus valdybai, kurią sudaro 
pirm. Matilda Marcinkienė, Zuzana 
Juškevičienė, Irena Dirdienė, Jūratė 
Variakojienė ir Agota Tiškuvienė. . 

Vaclovas Mažeika 

!wwvfc>-

Pranas Zaranka, Livonia, MI, kartu su prenumeratos pratęsimo 
mokesčiu atsiuntė „Draugui" 50 dol. auką. Nuoširdžiai dėkui. 

Smagiai nusiteikęs svečiu būrelis Tautinės sąjungos gegužinėje 

Dr. Jonas Šalna, Juno Beach, FL, apdovanojo „Draugą" 50 dol. 
auka. Labai ačiū. 
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Ar verta netikėti Dievu? (1) 
IONAS KAZIMIERAS 
BURPULIS 

Kartu su visu pasauliu išsiva
davome iš XX amžiaus — to beproty
bės siautėjimo, — kuris dešimtis 
tautų laikė fizinėje ir dvasinėje ver
govėje, kuris žmonijai davė neregėtą 
mokslo ir technikos pažangą, totali
tarizmą, genocidą bei masinio nai
kinimo ginklus. Nepaprastai išsi
vysčiusi susisiekimo ir komunikacijų 
technologija iš esmės pakeitė pačius 
žmonių sąveikos ir bendravimo prin
cipus. Tai, kas XIX amžiuje, pažvel
gus iš dešimtmečio perspektyvos, 
buvo laikoma netolima praeitimi, XX 
amžiuje tapo istorija, į kurią gilintis 
yra įprasta palikti istorikams. Tai 
visiškai suprantama, — didžiuliams 
informacijos srautams tapus pri
einamiems visiems, eiliniam žmogui 
jos apdorojimas ir įsisavinimas pasi
darė pernelyg sudėtingas ir dažniau
siai nereikalingas. XX amžiuje įvykę 
I ir II pasauliniai karai suluošino 
milijonų žmonių sielas, nežmonišku
mas ir žiaurumas tapo daugelio vals
tybių politikos pagrindu. Tai nega
lėjo tragiškai neatsiliepti ir visai 
žmonijai, ir kiekvienam žmogui 
atskirai. 

Eric Hobsbavvm, Britų akademi
jos ir.Amerikos meno ir mokslo aka
demijos narys fundamentaliame vei
kale „Kraštutinumų amžius" rašo, 
jog pati nemaloniausia permaina, 
sekusi po XX amžiaus sukrėtimų, tai 
žmonių socialinių ryšių senųjų mo
delių suirimas, kurį kartais lydi ir 
ryšių tarp kartų, taigi tarp praeities 
ir dabarties nutrūkimas. Tai itin 
aiškiai matyti moderniose, išsivys
čiusiose šalyse, kur viešpatauja va
karietiška kapitalizmo versija su 
asocialaus individualizmo verty
bėmis. Tos tendencijos reiškėsi vi
sur, visose gyvenimo srityse. 

Deja, Marksas ir kiti socialinių 
santykių griovimo pranašai buvo 
teisūs. Kapitalizmas visą laiką buvo 
nesiliaujanti revoliucionuojanti jėga. 
XX šimtmečio pabaigoje, turbūt pir
mą kartą žmonijos istorijoje, buvo 
galima išvysti pasaulį, kuriame pra
eitis, įskaitant ir dabarties užuo
mazgas, prarado savo vaidmenį, ku
riame pagal senus žemėlapius, jau 
neberandame kelių, kuriais galime 
eiti. Tame pasaulyje mes nebežino
me, kur mus nuves kelias ar net kur 
jis turėtų nuvesti. Ant mūsų akių 
užrištas raištis dar ilgai neleis to ke
lio pamatyti. 

Žmogaus interesas tapo siauras 
ir vienadienis, bet kokia problema, 
kuriai reikia skirti bent kiek laiko 
kasdieninių poreikių tenkinimo sąs
kaita, patenka už individo interesų 
ribų. Šiandien mokslininkai dar 
neaprėpė visų procesų, kurie pasi
reiškė žmonijos istorijoje, — tam 
reikės, matyt, dar ne vieno dešimt
mečio. Tačiau jau galima spėti, jog 
XXI amžius.bus masinės migracijos 
ir tautų maišymosi amžius. Ir kažin, 
ar šie procesai neiššauks labai 
skaudžių padarinių. Beveik neabe
jotina, jog ne vienai mažai tautai bus 
lemta išnykti, ir pirmiausia ateis 
eilė toms, kurios nesirūpina savo 
dvasios ir savo kultūros išsaugojimu. 
Itin didelį susirūpinimą kelia planai 
šiuos procesus dirbtinai skatinti ir 
spartinti. Globalizmo keliamą pavo
jų lietuvių tautai kai kas supranta, 
bet neturi galimybių jam pasiprie
šinti, valstybių vadovai žiūri į tai pro 
pirštus ir vadovaujasi siaurais 

grupiniais interesais, o tauta, likusi 
be dvasios vadovų, pakrinka kaip 
išspietė bitės... 

Epocha veržliai braunasi į žmo
gaus gyvenimą, nesuteikdama jam 
jokios galimybės nei savo artimiau
sioje aplinkoje jį planuoti, nei ką 
nors pakeisti, ypač, jeigu jo tėkmė 
likimą pakreipia į nepalankų ar 
lemtingą posūkį. Kiekvienas žmogus 
skatinamas siekti įvairiausių malo
numų, kurie moderniai vadinami 
„galimybėmis", ir prie kurių nejučia 
įpratome priskirti svaigalus, kvai-
šalus, laisvą meilę, teisę (ir laisvę) 
rinktis bet kokią prekę, paslaugą ar 
iškrypimą, pavyzdžiui, pornografiją 
ar seksualinę orientaciją ir, žinoma, 
galimybę visa tai pirkti, pirkti, pirk
ti... 

Tačiau įkyriai peršamas naujas 
gyvenimo būdas, nuolat deklaruo
damas teisę rinktis ir laisvę kvai
lioti, mums nepalieka jokio pasirin
kimo, kai kalba paliečia svarbiau
sias vertybes — šeimą, tautiškumą, 
moralę, žmogaus ir piliečio teises 
(teisę į darbą ir teisingą jo ap
mokėjimą bei aprūpinimą senatvėje, 
į sveikatos apsaugą, į poilsį, į moks
lą), — ir visiškai kitaip, negu anks
čiau mums buvo įprasta, pertvarko 
moralę. Naujasis gyvenimo būdas 
reikalauja daug pinigų, — tik taip 
įmanoma užtikrinti savo teises. 
Pertvarkyta moralė prievartauja 
priimti naują gyvenimo būdą ir 
nepalieka vietos tradicinėms verty
bėms — pagarbai Dievui ir jo 
tvariniui žmogui, jo triūsui, artimo 
meilei, į pirmą vietą iškeldama norą 
visko turėti kuo daugiau ir kuo 
greičiau. Vietoje dvasinių vertybių 
brukamas vartotojiškas mentalite
tas — tu viską gali nusipirkti, todėl 
nekvaršink galvos moralais, o kaupk 
kuo daugiau pinigų! 

O pinigų reikia prasimanyti kuo 
daugiau ir kuo greičiau. Tinka visi 
būdai, teisėti ir neteisėti, tikslas 
pateisina priemones, „nugalėtojai" 
neteisiami. Galima pavogti ir par
duoti viską — kito asmens sveikatą, 
ją žalojant alkoholio surogatais ir 
kvaišalais, jaunas mergaites, jas 
parduodant į vergiją ir iš jų tragedi
jų kraunant didžiausius pelnus. 
Taip moralė atmetama galutinai, 
vietoje jos (neretai nepastebimai) 
susikuriamas kitas — kur kas efek
tyvesnis — nusikaltėlio mentalite
tas. Kaip pasiekti tikslą kuo mažes
nėmis sąnaudomis per kuo trumpes
nį laiką, — šis principas, stipriai 
įsišaknijęs Vakarų kultūroje, — nuo 
pat savo užuomazgos pradžios smar
kiai konfliktavo su jį tramdančiais 
religijos principais, postuluojančiais, 
jog žmogus visų pirma yra dvasinė 
būtybė, o visa, kas reikalinga kūnui 
ir protui, turi būti pajungiama 
dvasiniam principui ir jo kontrolei. 

Kaip apskritai įmanomas toks 
sielos virsmas, kai užmirštama žmo
gaus paskirtis, kai žmogus pamina 
moralę ir įstatymus, kai godumas ir 
kiti žemi polinkiai užgožia tūkstant
mečius papročius ir tautos tradicijas, 
kai pati šeimos samprata iškreipia
ma ir atmetama, duodant nežabotą 
laisvę vien tik tenkinant savo norus? 

Svarbu pabrėžti, kad į tokią 
būklę daugelis iš mūsų, kartu su 
visa tauta, atėjo ne per vienerius 
metus. Penkiasdešimt sovietinės 
okupacijos metų diena po dienos 
metodiškai ir žiauriai naikino lietu
vio moralę. Pačiu svarbiausiu užda
viniu okupantas laikė išrauti ti

kėjimą ir lietuvį paversti savo jaus
mų ir įgeidžių vergu. Nebuvo laiko
ma paslaptimi, kokiais tikslais to 
siekiama, — reikėjo mus palenkti 
okupanto valiai, jo tikslams vykdyti. 
„Lietuva be lietuvių!" — toks buvo 
Kremliaus ideologų siekis. 

Lietuvos Katalikų Bažnyčia 
buvo vienintelė institucija, įstengusi 
vadovauti tautos kovai už savo iš
likimą. Bažnyčia, nepaisydama ku
nigų ir tikinčiųjų persekiojimo, kan
triai švietė tautą ir mokė nepasi
duoti blogiui ir dvasiniam pavergi
mui, nepalikti tėvų tikėjimo. 

Tačiau sovietiniam okupantui 
su visa jo galia ir klasta nepavyko 
tautų išlaikyti vieningame kalėjime 
ir jas sulydyti į sovietinių žmonių 
visuomenę, kurioje nebūtų nei tautų, 
nei asmenybių. Kad ir kaip keistai 
tai atrodytų, tačiau mūsų tauta 
(kaip ir kiekviena kita), įstengusi 
pasipriešinti okupanto užmačioms, 
iš tos kovos neišėjo nugalėtoja, nes 
jos dvasią okupantas vis dėlto suluo
šino, jos sielą sutrypė į purvą. Pa
radoksas tas, kad prieš brutalų ma
terializmą visiems norėjosi kovoti, 
norėjosi apginti savo ir tautos sa
vastį, o atgavus laisvę, parodė, jeg 
tos savasties apskritai nejkažkiek 
telikę. Kita paradokso pusė ta, kad 
sovietmečiu kiekvienas laikė savo 
garbės pareiga pasipriešinti pla
nams IF stengėsi išlikti žmogumi 
savo ir artimųjų akyse. Paradoksas 
atrodo dar kitaip, jeigu prisipažin-
sime, kad dabar, atgavę laisvę, pasi
jutome laisvi nuo pareigos puoselėti 
savo žmogiškąjį orumą, apsidžiau
gėme, gavę daug teisių (ir laisvių) 
žavėtis menkaverčiais blizgučiais ir 
susipainioję vertybėse, nustojo rū
pintis savo prestižu, garbe bei oru
mu ir pamiršome, kad kova toli gra
žu dar nebaigta, tik ji įgavo naujas 
formas, tapo dar sunkesnė. 

Taip, mes ne vieni, tapę suluo
šintais nugalėtojais. Visos tautos, 
kentę komunizmo priespaudą, lai
žosi ir gydosi savo žaizdas, nėra nė 
vienos, kuri būtų įstengusi iš karto 
atsisakyti žalingų okupanto įskie
pytų įpročių. Netgi atvirkščiai, — 
sovietmečiu kvaišalai nebuvo masiš
kai vartojami, baisusis AIDS išplito 

tik mums atgavus laisvę, kai iš lais
vojo pasaulio mus užtvindė narko
tikų ir homoseksualizmo kultūra. 
Kaip bebūtų keista, tačiau tikrasis 
materializmas nugalėjo ne Rytuose, 
bet Vakaruose, — ten, kur pinigas 
turėjo savo tikrąją vertę, kur „ap
simoka" vogti,, plėšti ir žudyti pinigo 
ir lengvo pasipelnymo vardan. 

Kaip ir kiekvienoje kovoje, pasi
priešinimas ir pati kova kada nors 
baigiasi ir tenka pradėti naują ir 
taikų gyvenimą, gydyti gautas žaiz
das, atstatyti sugriovimus, susi
grąžinti praradimus. Toks laikas 
atėjo ir mūsų tautai, — reikia ra
miai apžvelgti aptilusios kovos 
lauką, susiskaičiuoti, kiek mūsų 
liko, kiek yra sužeistų, pagerbti žu
vusius ir susivokti, ar teisngu keliu 
einame, ko siekiame. 

Trečdalis tautos išžudyta, iš
tremta į Sibirą, pabėgo į Vakarus. 
Išnaikinta inteligentija, daug vys
kupų ir kunigų, ginkluotoje pogrin
džio kovoje žuvo kelios dešimtys tūk
stančių puikaus jaunimo, tautos 
ateitis. Jų vietą užėmė okupanto sta
tytiniai, suvilioti jo malonėmis, ra
miu gyvenimu, užmigdę savo sąžinės 
balsą. Likusi tautos dalis, likusi be* 
savo dvasios kunigaikščių, pamažu 
merdėdama buvo pasmerkta vilkti 
vergų jungą. 

Su tuo merdėjimu ryžtingai 
nesutiko taikytis tik nedaugelis. Jų 
tarpe buvo kunigai, jie tyliai ir kan
triai, nuolat persekiojami, dirbo savo 
sunkų darbą, jų tarpe buvo nedauge
lis mokytojų, išdrįsusių nepastebėti 
savo mokinių, einančių į bažnyčią, jų 
tarpe buvo negausus inteligentų 
būrelis, pusbadžiu laukusių Atgi
mimo. 

Taigi mūsų tautos likimas yra 
bendras su kitų tautų likimais, — 
tiek, kiek mus palietė XX amžiaus 
atneštos katastrofos, kruvini kon
fliktai ir išgyvenimai. Mūsų tautą 
suskaldė praeityje siautėję prie
šiškos jėgos. Deja, tas ideologiniu 
pagrindu įvykęs susiskaldymas yra 
stebėtinai gajus reiškinys, jo nesi
skubinama nei panaikinti, nei su
švelninti, nes tautos vienybė ap
sunkina nedoras užmačias, todėl 
valdantiesiems yra nenaudinga. 

Margumynai 

Garsiausias Lenkijos privatus detektyvas 
apalpo teismo salėje 

Garsiausias Lenkijos privatus 
detektyvas Krzysztof Rutkowski, 
įtariamas bendradarbiavęs su Ka-
tovicų miesto nusikaltėliais, nelega
liai besiverčiančiais degalų parda
vimu, apalpo teismo salėje, pranešė 
Lenkijos naujienų agentūra PAP. 

Detektyvas, kuris buvo areštuo
tas pirmadienį, išgirdęs, kas jam 
gresia, prarado sąmonę. Greitosios 
pagalbos mašina jis buvo nuvežtas į 
Vidaus reikalų ir administracijos 
ministerijos ligoninės skyrių. Čia 

jam ir buvo perskaitytas teismo 
nuosprendis. 

Dėl įtariamo bendradarbiavimo 
su Katovicų degalų baronu Henryku 
M., iš kurio detektyvas įvairiais 
būdais išpešė apie 3 mln. zlotų (2,64 
mln. litų), K. Rutkovvski gresia iki 10 
metų kalėjimo. 

Katovicų teismas nusprendė 
sulaikyti jį trims mėnesiams. Suim
tasis savo kaltę neigia. 

ELTA 

D Ė M E S I O ! 
Neseniai atvykote, ieškote darbo mr buto, 

tačiau skelbtis talkraštyfe brangiai kainuoja? 
Ne bėda. DRAUGAS Įustf skelbimą išspausdins nemokamai. 

Tereikia paskambint i t e l . 773-585-9500 »r 
užsukti i DRAUGO administraciją adresu 

454S W. 6 1 St., Chicago, IL 60629 . 



12 DRAUGAS, 2006 m. liepos 28 d., penktadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE Miesto panorama 

• L i e p o s 29 d., š e š t ad i en į , į vyks 
draugiškos krepšinio rungtynės ta rp 
Čikagos BC „Žalgiris" ir Čikagos BC 
„Belgrade". Rungtynės įvyks 7 v. v. 
PLC naujojoje sporto salėje. 6 v. v. to
je pačioje salėje vyks jaunųjų krep
šininkų rungtynės tarp „Lituanica" 
ir „Serbian Stars" komandų. Įėjimas 
į visas rungtynes nemokamas. 

• L i e p o s 31 d., p i r m a d i e n į , D a n 
tų gydytojų sąjungos na r ė s ir 
artimieji melsis šv. Mišiose už miru
sias ir gyvas nares. Šv. Mišios bus 
aukojamos 8 v. r. Pal. Jurgio Matu
laičio misijoje Lemonte. Valdyba 
prašo nares ir šeimas pr is imint i 

.mirusiąsias, kurių jau nemažai paly
dėjome į Amžinybę. Po pamaldų 
vyks pabendravimas ir pasi tar imas 
dėl ateities veiklos. 

• R u g p j ū č i o 5 d., š e š t a d i e n į , Gin
taro vasarvietėje, 15860 Lakeshore 
Rd., Union Pier, MI, nuo 5 p. p.— 10 
v. v. rengiama Union Pier Lietuvių 
draugijos gegužinė. Visi maloniai 
kviečiami atvykti ir pabendrau t i 
gražioje Gintaro pakrantė je . Bus 
galima pasivaišinti , veiks ba ras , 
loterija. Prizus loterijai galima pa
aukoti Gintaro vasarvietėje arba 
Mildos parduotuvėje iki liepos 30 d. 
Pristačiusiems pyragą arba pyragai
čių — pirmas gėrimas nemokamas! 
Pietūs bus siūlomi nuo 5:30 v. p. p. 
iki išpardavimo, tad nevėluokite! • 

• R u g p j ū č i o 12 d., š e š t a d i e n į , 1 v. 
p.p., Beverly Shores Lietuvių klubas 
ruošia savo tradicinę gegužinę. Kaip 
ir kiekvienais metais, ponios ir pa
nelės visus stebins savo paruoštais 
skaniais patiekalais ir skanumy
nais. Galima bus skaniai pavalgyti, 
atsigaivinti gaiviais gėrimais, pa
bandyti laimę loterijoje, l inksmai 
pasibūti ir pabendrauti. Bus galima 
pasiklausyti gyvos muzikos. Gegu
žinė įvyks Beverly Shores, IN, Li-
tuanicos parke, prie ten esančio eže
rėlio, kurio viduryje klubo iniciatyva 
ir lėšomis 1970 m. pas ta ty ta dail. 
Juozo Bakio sukurta skulptūra Da
riaus ir Girėno t r a n s a t l a n t i n i a m 
skrydžiui paminėti. Tikrai malonu 
pabūti, atsigauti, pailsėti ir pasi
džiaugti šio tankaus ąžuolyno pa
vėsyje. Šiek tiek paėjus — Mičigano 

ežeras. Bus pakankamai vietos pa
sistatyti automobilius. Jeigu norė
tumėte, paaukoti įvairių daiktų lote
rijai, mielai juos priimsime geguži
nės metu. Nuoširdžiai visus kvie
čiame. Iki pasimatymo gegužinėje! 

• R u g s ė j o 2-3 d., Darbo d ienos 
savaitgalį, Dainavoje, Manchester, 
MI, 50-ojo Dainavos įkūrimo jubilie
jaus proga stovyklos administracija 
rengia Dainavos rėmėjų ir bičiulių 
šventę. Numatyta įdomi programa, 
kurią vainikuos „Dainavos" ansam
blio vyrų okteto koncertas. Norintieji 
galės pernakvoti Dainavoje ir pasi
džiaugti rudenėjančia gamta. Dėl 
registracijos ir informacijos prašome 
kreiptis į dr. Marių Laniauską, 
tel.: 440-205-9273 arba ei. paštu 
m m l d d s @ c o m c a s t . n e t Kviečiame 
visus buvusius stovyklautojus, rėmė
jus, svečius atvykti į Dainavą ir kar
tu pasidžiaugti atl iktais darbais. Au
kas steigiamam Dainavos fondui 
prašome siųsti: „Camp Dainava Foun
dation", c/o Albertas Sušinskas, 5348 
Richards Dr., Mentor, OH, 44060. 

• A t v e s k i t e s a v o va ikučius į P i 
pirų ratelį. Užsiėmimai prasideda 
rugsėjo 11 d. ir vyksta pirmadie
niais, antradieniais, trečiadieniais ir 
penktadieniais nuo 9:30 v. r. iki 
11:30 v. r., o ketvirtadieniais — nuo 
11:30 v. r. iki 1:30 v. p . p. Priimame 
vaikus nuo 18 mėn. iki 4 metų. Ren
kamės Pasaulio lietuvių centre, Le
monte. Dėl išsamesnės informacijos 
kreipkitės į Elytę Reklaitytę telefo
nu 708-403-7858 (nuo 8 v. r. iki 5 v. v.). 

• R u g p j ū č i o 13 d., sekmadienį , 
12 v. p. p. visus ratuotus ir pėsčiuo
sius, su šeimomis ir be šeimų, su 
vaikais ir be vaikų gen. T. Daukanto 
jūros šaulių kuopa kviečia atvykti į 
pasilinksminimą Ateitininkų ąžuo
lyne, 12690 S. Archer, Lemont, IL. 
Bus galima pasiklausyti nuotaikin
gos Augustaičio muzikos, pasivaišin
ti gardžiais šašlykais, atsigaivinti 
gaiviais gėrimais. Organizuojama 
loterija, visų laukia dienos siur
prizas — Pupų Dėdė iš Lietuvos 
t ikrai neleis j u m s nuobodžiauti. 
Daugiau informacijos galite gauti 
paskambinę telefonu: 773-523-7205. 
Laukiame atvykstančių! 

JAV Lietuvių 
Bendruomenės 

KULTŪROS TARYBA 
Lithuanian - American Community 

Pranešimas 
Viena iš išeivijos kul tūr in io 

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 pri imtas 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 sut iko šie as
menys: dailininko — Laima Apana-
vičienė, muzikos — Loreta Venclaus-
kiene, žurnalisto — Algimantas Ge

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

Premijoms kandidatus iš JAV 
gyvenančių t a rpo 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 Kultūros 
tarybai, 2841 Denton Ct., VVestches-
ter, IL 60154, iki rugsėjo 1 d. 

Marija Remienė 
JAV LB Kultūros tarybos 

pirmininkė 

NAUJA APSAUGA NUO 
SAULĖS 

JAV Maisto ir vaistų apsaugos 
departamentas šios savaitės pirma
dienį davė leidimą pardavinėti nau
jus kremus ir purškalus, apsaugan
čius odą nuo pavojingų, vėžį ir kitas 
odos ligas sukeliančių ultravioleti
nių saulės spindulių, kurie žymimi 
raidėmis UVA. Ankstesnieji tepalai 
daugiausia saugodavo nuo UVB 
spindulių, kurie ne taip pavojingi 
kaip UVA. 

Naujieji tepalai vadinami 
„Anthelios SX" ir nepalyginamai 
geriau blokuoja UVA, kaip bet kuri 
kita, net 40-uoju numeriu pažymė
ta, JAV pardavinėjama apsauga nuo 
saulės. Be to, j ie bent dukart ilgiau 
veikia kaip ankstesnieji — ištepus 
arba apipurškus odą, nereikia to 
pakartoti apie 4 vai. (ankstesniuo
sius reikėdavo atnaujinti po maž
daug 2 valandų). „Anthelios SX" ap
sauga nuo saulės spindulių gamina
ma Prancūzijoje „L'Oreal SA" kos
metikos bendrovės. Jie turi 15 SPF 
apsaugą ir to skaičiaus visiškai pa
kanka, kad odos nepažeistų UVA 
spinduliai. Ieškant naujų, geresnių 
tepalų nuo saulės, reikia žiūrėti, kad 
jų sudėtyje būtų „Mexoryl SX" me
džiagų. Beje, tepalai su „Mexoryr 
Kanadoje ir "Europoje buvo pardavi
nėjami nuo 1993 metų, tad kai kurie 
amerikiečiai juos užsisakydavo Ka
nados vaistinėse. Iš esmės tai gera 
žinia saulės mėgėjams ir žmonėms, 
kurie dėl darbo bei kitos veiklos yra 
priversti daug laiko praleisti saulėje, 
juo labiau, kad kasmet užregistruo
jama vis daugiau susirgimų odos vė
žiu. 

AR BŪTINA MOKĖTI 
MOKESČIUS? 

Vienas Čikagos priemiesčio, 
Park Ridge, IL, gyventojas nuo 1997 
m. nemoka federalinių mokesčių, 
nes esą jis įvairiose teismo proce
dūrų knygose atradęs, kad iš esmės 
jam tų mokesčių mokėti nereikia. Iki 
šiol jis valdžiai skolingas apie 97,000 
dolerių, bet, negana to, iš valdžios 
išsireikalavęs per 38,000 „permokė
tų mokesčių". Visgi jo gudravimas 
buvo išaiškintas, pilietis patrauktas 
atskaitomybėn ir prisiekusiųjų teis
mas jį pripažino kaltu. Dabar jam 
gresia 250,000 dol. bauda ir apie 10 
metų kalėjimo. Pasiteisinimas, kad, 
jo įsitikinimu, mokesčių nereikia 
mokėti, nieko nepadėjo. 

VOS NESUSIDŪRĖ 
LĖKTUVAI 

Praėjusio sekmadienio vakare 
O'Hare tarptautiniame oro uoste vos 
neįvyko šiurpi avarija, kai du lėktu
vai — vienas gavęs leidimą pakilti, o 
kitas vos nusileidęs, pasipainiojo 
vienas kitam ant tako. Jie sustab

dyti tik apie 200-300 pėdų atstumu. 
United Airlines lėktuvas su 120 ke
leivių buvo pasiruošęs skristi į Den-
ver, o Atlas Air krovininis lėktuvas 
buvo tik ką nusileidęs, ir abu judėjo 
taip, kad ties takų sankryža būtų 
susidūrę. Laimė, pavojus paskutinę 
minutę pastebėtas ir nelaimės iš
vengta. Įvykį tiria FAA — oro su
sisiekimo reguliavimo departamen
tas. 

Šiemet tai jau septintas atvejis, 
kai O'Hare oro uoste tik per plauką 
išvengta avarijos. Tačiau prisime
nant, kad nuo metų pradžios iš jo pa
kilo ir nusileido daugiau kaip 1/2 
mln. įvairių skrydžių, toks galimų 
nelaimių skaičius neatrodo labai di
delis. 

SUNKIAI SERGA 
KARDINOLAS 

Šią savaitę pranešta, kad Čika
gos arkidiecezijos kardinolas Francis 
George serga šlapimo pūslės vėžiu, 
ir penktadienio ryte jam padaryta 
operacija. Kardinolas jau kuris lai
kas pastebėjo sveikatos sutrikimus 
ir buvo gydytojų priežiūroje, kol po 
atliktų tyrimų rastas vėžys. Gydy
tojai tiki, kad vėžys nėra išsiplėtęs ir 
kardinolas pasveiks. Jis pats, išvyk
damas į ligoninę, pasivedė Dievo va
liai ir prašė tikinčiųjų pasimelsti. 
Francis George yra aštuntasis Čika
gos arkidiecezijos kardinolas, perė
męs pareigas iš kard. Joseph Ber-
nardin, kuris mirė kasos vėžiu. 

IKIMOKYKLINĖ PRIEŽIŪRA 
VISIEMS ILLINOIS VAIKAMS 

Šios savaitės antradienį Illinois 
gubernatorius Rod Blagojevich pa
sirašė įstatymą „Preschool For Ali", 
suteikiantį galimybę visiems Illinois 
valstijos vaikučiams, ta rp 3 ir 4 me
tų amžiaus, lankyti ikimokyklinį 
darželį nemokamai. Šiam tikslui 
Illinois valstijos savivaldybė šiemet 
skyrė 45 mln. dolerių. Programa 
šiais metais gali pasinaudoti apie 
75,000 vaikučių, o po 5 metų mano
ma ją išplėsti, įjungiant iki 140,000 
ikimokyklinio amžiaus mokinukų. 
Žinoma, paslaugos visų pirma tei
kiamos neturtingų ir vidutines paja
mas turinčių šeimų vaikams. 

TANGO PAMOKOS 

Ar norėtumėte tango šokti kaip 
profesionalai (arba bent pataikyti į 
taktą)? Kiekvienos savaitės antra
dieniais (ir penktadieniais), 7:30 vai. 
vak., tango pamokos vyksta The 
Tango Chicago Dance Centre (1043 
W. Madison Str. tel. 312-850-1078). 
Vienos pamokos kaina — 15 dol. 
asmeniui, o po pamokų vyksta 
„praktiškas pamokos pritaikymas" 
— šokiai. Pamokoms reikia užsire
gistruoti iš anksto. 

Paruošė RA. 

Remkite ir platinkite 
katalikišką spaudą 
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