
THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY 
Kaina 50 c. TREČIADIENIS - VVEDNESDAY, RUGPJŪČIO - AUGUSi c, 2006 Vol. Acvil Nr. 147 

Šalis gali būti paskelbta stichinės nelaimės zona 

Sausra apėmė maždaug trečdalį šalies teritorijos. Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. 

Vilnius, rugpjūčio 1 d. (BNS) — Žemės ūkio ministerija antradie-
Vyriausybei bus siūloma Lietuvą, dėl nį pranešė, kad teiks Vyriausybės 
sausros jau patyrusią daugiau kaip ekstremalių situacijų komisijai tokį 
600 mln. litų nuostolių, paskelbti sti- prašymą, 
chinės nelaimės zona. „Įvertinus šiandieninę situaciją 

ir Hidrometeorologijos tarnybos duo
menis, mūsų uždavinys yra suformu
luoti prašymą Vyriausybės ekstrema
lių situacijų komisijai, kad ji premje
rui pateiktų siūlymą Lietuvą pa
skelbti stichinės nelaimės zona", — 
pranešime spaudai sakė ministerijos 
Bendrosios rinkos organizavimo de
partamento direktorius Rimantas 
Krasuckis. 

Lietuvą paskelbus stichinės ne
laimės zona, būtų galima taikyti Eu
ropos Komisijos leidžiamas priemo
nes. 

Pagal dabar galiojančią tvarką, 
papildomai nacionalinei paramai 
teikti reikia gauti Europos Komisijos 
pritarimą, kuris duodamas tik argu
mentuotai įrodžius, kad žemdirbiai 
dėl stichinės sausros patyrė realius 
nuostolius ir parama jiems būtina. 

Preliminariais skaičiavimais, 
žemdirbių dėl sausros patirti nuosto
liai viršija 600 mln. litų. Tikrasis pra
radimų dydis paaiškės rudenį, kai 
bus nuimtas derlius. 

Naujieji ministrai 
turtais 

nepasižymi 

Apgavikai naudojasi diplomatų vardu 

Vilnius, rugpjūčio 1 d. (BNS) — 
Dauguma naujosios Vyriausybės mi
nistrų negali pasigirti dideliais tur
tais. 

Kaip rašo dienraštis „Lietuvos 
žinios", remiantis turto ir privačių 
interesų deklaracijų duomenimis, 14-
osios Vyriausybės narių turtinė pa
dėtis skiriasi ne tik dėl turimo turto 
vertės, bet ir dėl pasirinktų jo kaupi
mo būdų. Tačiau dabartiniame kabi
nete kur kas mažiau milijonierių, nei 
buvo ankstesniame. 

Dabar kiek įspūdingesni skaičiai 
šmėžuoja socialdemokratų ir valstie
čių liaudininkų deklaracijose, tačiau 
pirmą kartą ministrų kabinete atsi
dūrę „pilietininkai" tokiais finansais 
bent jau iki šiol pasigirti negali. O ir 
premjero šeima pasižymi tik akcijų 
gausa. 

„Valstybės žinių" specialiame 
priede pernai spalį paskelbti 2004-
ųjų metinių turto deklaracijų duome
nų išrašai byloja, kad premjeras Ge
diminas Kirkilas privalomo regis
truoti turto, vertybinių popierių, me
no kūrinių, juvelyrinių dirbinių netu
rėjo, bet buvo sukaupęs beveik 
50,000 litų piniginių lėšų. Premjero 
žmona Liudmila buvo deklaravusi 
turto beveik už 92,000 litų. 

Vyriausiajai tarnybinės etikos 
komisijai (VTEK) teikiamų privačių 
interesų deklaracijų duomenimis, G. 
Kirkilo šeima turi tik vieną butą dau
giabučiame name. Šiuo atžvilgiu pa
gal kuklumą jiems prilygsta socialde
mokratų — susisiekimo ministro 

Nukelta i 6 psl. 

Vilnius, rugpjūčio 1 d. (BNS) — 
Užsienio reikalų ministerija įspėja, 
kad telefonu sukčiaujantys asmenys 
pastaruoju metu pasinaudoja Lietu
vos diplomatų vardu. 

Tačiau nei ministerijos, nei Lie
tuvos ambasadų ar konsulatų užsie
nyje darbuotojai niekada nesikreipia 
į užsienį išvykusių piliečių artimuo
sius su prašymu pervesti pinigų ad
vokatui ar nuo piliečio tariamai nu
kentėjusiam kitam asmeniui. 

Į užsienį išvykęs ir pinigus pra
radęs pilietis, kuriam grįžti į Lietuvą 
reikia artimųjų materialinės pagal
bos, dėl jos artimiesiems turi pa
skambinti pats savo telefonu. Jei pi

lietis telefono neturi, jis gali paskam
binti iš Lietuvos ambasados ar kon
sulato užsienyje. Bet kokiu atveju ar
timieji turi pasikalbėti su pačiu pilie
čiu. 

Užsienyje esančiam piliečiui rei
kalingus pinigus artimieji gali per
siųsti dviem būdais. Pirmasis būdas 
— artimieji reikalingą pinigų sumą 
gali įmokėti URM kasoje (J. Tumo— 
Vaižganto g. 2, Vilnius). Tada pilie
čiui užsienyje atitinkama suma bus 
išmokėta Lietuvos ambasadoje ar 
konsulate. 

Antrasis būdas — artimieji rei
kalingą pinigų sumą gali pervesti į pi
liečio asmeninę sąskaitą. 

F. Castro įgaliojimus perdavė broliui 
laikinai perdavė valdžios įgaliojimus 
savo broliui ir atsigulė į ligoninę ope
racijai, sakoma jo paties pareiškime, 
kuris pirmadienį buvo perskaitytas 
per valstybinę televiziją. 

Kai tik buvo paskelbta ši žinia, 
Miami, kuris yra opozicijos E Castro 
komunistinei vyriausybei židinys, 
gatvėse spontaniškai kilo linksmy
bės. Čia gyvenantys išeiviai iš Kubos, 
trokštantys vienintelės Vakarų pus
rutulyje komunistinės vyriausybės 
žlugimo, pranešimą apie įgaliojimų 
perdavimą suprato kaip ženklą, pra
našaujantį jo neišvengiamą mirtį. 

Kuboje, kur E Castro valdo nuo 
1959-ųjų, kai jo partizanai nuvertė 
diktatorių Fulgencio Batistą, buvo 
pranešta, kad vadovas persitempė šį 
mėnesį dalyvaudamas Pietų Ameri
kos viršūnių susitikime Argentinoje 
ir savo Nukelta į 7 psl. 

AP nuotr. 
Havana, rugpjūčio 1 d. („Reu-

ters"/BNS) — Kubos prezidentas 
Fidel Castro, kuris yra trečias tarp il
giausiai valdžiusių vadovų pasaulyje, 

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

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

Valstybė žada kompensuoti dalį 
jų ir ūkininkams išmokėti ne mažiau 
kaip 200 mln. litų. 

Stichinės sausros zonomis Lie
tuvoje jau paskelbtos 7 savivaldybės. 

Antradienį stichinės sausros zo
nomis buvo paskelbtas Šiaulių rajo
nas, pirmadienį — Vilkaviškio rajo
nas. Praėjusią savaitę stichinės saus
ros kriterijų pasiekė Šilutės, Pane
vėžio ir Biržų rajonai bei Nidos ir 
Palangos savivaldybės. 

Šiame 
numeryje: 

•Skautybės kelias. 
•Kiek ilgai JAV 
nuolaidžiaus Izraeliui? 
•Aukštųjų tikslų keliu į 
sutarimą. 
•Skaitytojų laiškai ir 
nuomonės. 
•Pal. J. Matulaitis — 
anuomet ir dabar. 
•Mūsų virtuvė. 
•Šilta, bet nedeganti 
liepsna. 
•Miesto panorama. 
•Spaudos apžvalga. 
•Margumynai. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.712 LT 
1 EUR — 3.452 LT 
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SKAUTYBES KELIAS 
Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

edžiaga siųsti: Aušra lasaįtytė-Petry 
8830 Magnolia Court 
Orland Park, IL 60463 

Tel. 708-349-8432 EI. paštas: ausra67@sbcglobal.net 

JŪRŲ SKAUTAI PRISIMENA SAVO 
MIRUSIUOSIUS PER JŪROS DIENĄ 

„Pajūry, pajūry. Smėlio krantas 
baltuoja. Virš bangų, neramių, Bal
tijos vėjas skrajoja". Per audrą; Bal
tijos jūroje sudužo pirmas jūrų skau
tų burlaivis, pavadinimu „Budys", 
Klaipėdos uoste, 1933 metais liepos 
15 d. Žuvo pirmieji trys jūrų skautai. 
Po šios avarijos jūrų skautai pradėjo 
švęsti šį įvykį kasmet. Jūros diena 
yra minima net ir Rako stovykloje. 

S.m. liepos 16 d. įvyko iškilminga 
„Jūros dienos" sueiga, kurią vedė 
brolis jūrų skautas Aras Vitkus ir 
sesė gintare Aida Zygaitė. Po šv. Mi
šių, kurias visai stovyklai aukojo kun. 
Arvydas Zygas, jūrų skautai ir jūrų 
skautės laisvu žingsniu nuėjo prie 
„Eden" ežero, netoli Rako stovyklos. 
Suėjo jūrų skautai ir jūrų skautės, 
žemės skautai ir skautės, Akademi
kai, šeimos, draugai ir svečiai prisi
minti mirusiuosius jūreivius. 

Jūrų skautų ir skaučių pasto
vy kliu viršininkams, j .b . Just inui 
Novak ir j .ps. Kristinai Mattienei, 
išklausius raportus, įgulos įlipo į 
valtis ir išplaukė j ežero vidurį. Jūrų 
budys Raimundas Novak ir naujai 
davusios gintarių įžodį Lilija Rudytė 
ir Austėja Kaveckaitė leido į vandenį 
iš ąžuolo šakų supintą vainiką. Sis 
vainikas pareiškia pagarba visiems 
mirusiems jūrų skautams ir jūrų 
skautėms; palinki Viešpaties Dievo 
palaimos ir šventos ramybės. 

Per šią sueigą įvyko keli įžodžiai. 
Marija Mozuraitytė, Erika Kataus-
kaitė ir Marytė Kluko tapo ūdry-
tėmis, o Krista Brakauskaitė, Greta 

Jūrų jaunės įžodžio laiku: Krista Brakauskaitė, Greta Rainytė, Alexia Kelpšaitė ir 
Kate McConnell. Prie jų stovi vėliavininke Laura Petrauskaitė ir vadovė Aldona 
Weir. 

„Gulbės" pastovyklės komendante 
g.y.v. Aida Zygaitė su pussesere, nauja 
ūdryte, Mary Kluko. 

Rainytė, Laima Augustaitytė, Kate 
McConnell ir Alexia Kelpšaitė, jūrų 
jaunėmis. 

Sesė Dalia Žygienė perskaitė 
„Nerijos" tunto įsakymus, kuriuose 
buvo pranešta, kad Krista 
Martinkaitė, Viktorija Petrauskaitė 
ir Erika Weir įsigijo signalizacijos 
specialybę ir buvo pakeltos į vairi-
ninkės laipsnį. 

Po iškilmingos sueigos, sesės ir 
broliai grįžo atgal į savo stovyklavietę 
persirengti savo maudymosi kostiu
mus, pavalgyti ir vėl sugrįžo prie 
ežero plaukti ir buriuoti. 

KYM 

PAKVIETIMAS 
Greitai vasara užsibaigs. Mokslas tuoj prasidės. Su mokslo metų 

pradžia, prasideda ir nauji skautiški veiklos metai. Jei galvojate prirašyti 
savo dukrytę, sesytę ar anūkėlę prie mūsų skautiškos šeimos, nelaukite 
mokslo metų pradžios. Registruotis galite ir dabar. 

Registraciją priima „Aušros Vartų/Kernavės" tunto tuntininkė: sesė 
Aušra Jasaitytė-Petry, telefonu: 708-349-8432. Mergaitės priimamos nuo 
4 metukų. 

Skautaudami vaikai išmoksta savarankiškai dirbti, sužino daug apie 
gamta, skauiamokslį. Čia mergaitės suranda savo geriausias drauges. 
Turint klausimų apie programą, prašau skambinti sesei Aušrai. 
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Jūrų skautės slaptai davusios įžodį: Irena Balzekaitė, Ginta Sutkutė, Dalytė 
Savickaitė, Viktorija Kirkutė, Liana Liubinskaitė ir Monika Stančiauskaitė. 

Broliai jūrų hudžiai Mike ir .Aras neša 
naujas p a t a m Liliją ir Austėją pa
šventinti jas ežere. 

„Aušros Vartų/Kernavės" tunto rėmėjams 
Nuoširdus skautiškas ačiū Lietuvių fondui už paskirta sumą naujam stogui „Aušros Vartų/Kernavės" tunto 

pastovyklėje. 
• Nuoširdžią skautišką padėką norime pareikšti broliui Gražučiui Matučiui ir jo šeimai, kurių dosni auka leido 

„Aušros Vartų/Kernavės" tuntui įvesti naują „septic" sistemą tunto pastovyklėje, Rako miškuose. Didelis, didelis 
ačiū! 

Nuoširdus skautiškas ačiū „Sietuvos" skautininkių ir vyr. skaučių draugovei, už atsiųstą dosnią piniginę auką 
„Aušros Vartų/Kernavės" tuntui ir už sveikinimą Rako 50-ties jubiliejaus proga. 

Dėkojame visiems mūsų rėmėjams. Be Jūsų—mūsų tuntas negyvuotų taip gerai, kaip dabar gyvuoja. Jūs visi 
liksite mūsų širdyse ir mintyse. 

Ačiū, ačiū, ačiū! 
p*. Aušra Jasaitytė-Petry 

„Aušros Vartų, Kernavės" tunto tuntininkė 
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JAV 
MetamsSl 20.00 • 1/2 metų $65.00 

• 3 mėn.$45.00 
Kanadoje ir kitur (USD) 

MetamsSl 35.00 • 1/2 metų S70.00 
• 3 mėn.S60.00 

TIK ŠEŠTAOKMO LAIDA: 
JAV 

MetamsS70.00 • 1/2 metų $53.00 
• 3 mėn.$35.00 

Kanadoje ir kitur (USD) 
Metams $80.00 «1/2 metų $70.00 

• 3 mėn.$40.00 
Užsakant j Lietuvą: 

Oro paštu 
Metams $600.00 • 1/2 metų $300.00 

Reguliariu paštu 
Metams $120.00 • 1/2 metų $66.00 

Tik šeštadienio laida oro paštu 
Metams$190.00 »1/2 metų$100.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

Metams $68.00 

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė 
redakcija^draugas.org 

admin is t rac i ja i raugas, org 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 

• Administracija dirba kasdien, 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 

• Redakcija dirba kasdien, 
nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. 

Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 

• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. 
Nenaudotų straipsnių nesaugo. 

Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 

El-paštas: 
rastine#draugas org 

tkelbimaKEd raugą t o rg 

mailto:ausra67@sbcglobal.net
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LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 
IR JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 

KOMISIJA 
Lietuvos Respublikos 
Ministrui Pirmininkui 

2006-07- Nr. 270-S-

DĖL SSRS OKUPACIJOS ŽALOS ATLYGINIMO 

Lietuvos Respublikos Seimo ir JAV Lietuvių Bendruomenės komisija 
2006 m. birželio 25 d. posėdyje, vykusiame Lemonte, JAV, dar kartą 
pažymėjo, kad tautos valia ir 2000 m. birželio 13 d. Lietuvos Respublikos 
įstatymas „Dėl SSRS okupacijos žalos atlyginimo" įpareigojo Lietuvos 
Respublikos Vyriausybę spręsti okupacinės žalos atlyginimo klausimą. 

Tačiau iki šiol nepatvirtinti duomenys apie padarytą šios okupacijos 
žalą, nesudaryta derybų su Rusijos Federacija delegacija, jokie veiksmai 
šiuo klausimu Lietuvos Respublikos Seime ir Vyriausybėje nevykdomi. 

Rusijos Federacija, pagal tarptautinę teisę būdama SSRS įsipareigo
jimų ir teisių tęsėja, privalo prisiimti atsakomybę už Lietuvos okupaciją ir 
jos metu padarytą moralinę ir materialinę žalą. 

Atsižvelgdama į tai, Komisija dar kartą ragina Vyriausybę kuo skubiau 
patikslinti ir patvirtinti visuomenei šios žalos apskaičiavimo duomenis, 
nedelsiant sudaryti derybų delegaciją ir kreiptis į Rusijos Federaciją ragi
nant pradėti derybas. Apie tai pranešti Jungtinių Tautų Organizacijai, 
Europos Tarybai, Europos Sąjungai ir aktyviai siekti šių organizacijų 
paramos. 

Apie priimtą sprendimą prašytume informuoti Komisiją. 

Pagarbiai 
Seimo ir JAV Lietuvių Bendruomenės 

komisijos pirmininkė 
Laima Mogenienė • ' . • 

Seimo ir JAV Lietuvių Bendruomenės 
komisijos pirmininkas 

Vytas Maciūnas 

AUKŠTŲJŲ TIKSLŲ KELIU 
| SUTARIMĄ 

KUN. VIKTORAS 
RIMŠELIS. MIC 

Gal tai ir keista, bet gyvenimo 
patirtis rodo, kad daugiausia pyk
stasi giminės. Svetimieji mažiau turi 
progos suartėti, taigi ir susipykti. 
Nepažįstamais žmonėmis mes nesi
domime. Dviejų skirtingų tautybių 
kaimynai, gyvendami greta pastaty
tuose namuose, kartais nieko nežino, 
kas pas vienas kitą darosi. Jie ne
sistengia nei matyti, nei patirti, kas 
pas kaimyną atvažiavo ar išvažiavo. 
Kitaip yra su tos pačios tautos žmo
nėmis. Būdamas, pvz., lietuvis, neju-
tiomis pažiūrėsi pro langą ir paste
bėsi, kas ir kada atvažiavo pas lietu
vį kaimyną. Dar daugiau — atsiras 
noras patirti, ko ir kas pas jį atva
žiavo, ir kas ten buvo kalbama. Re
gis, norėtum pasakyti, kad toks 
rūpestis yra lyg ir nereikalingas, lyg 
ir pažeminąs asmens kilnumą, nes 
netinka kištis į svetimus reikalus. 

Iš tikrųjų, jeigu tie reikalai būtų 
visai svetimi, tai nebūtų nė to su
sidomėjimo. Žmonės suartėja, turė
dami bendrus reikalus ir tuos pačius 
tikslus. Betgi tada atsiranda ir daug 
galimybių visokiems nesusiprati
mams. Mūsų lietuviško gyvenimo 
kultūrinėje veikloje atrandame daug 
įtampos, nesusipratimų, kartais 
intrigų, kurios pačius veikliuosius 
žmones įstumia į nusivylimą ir nere
tai iš tos veiklos visai išstumia. Tą 
įtampą matome lietuviškųjų organi
zacijų veikloje, mokyklų išlaikymo ir 
jų organizavimo bei apskritai visoje 
mūsų kultūrinėje veikloje. 

Žinoma, visi mes turime teisių į 
lietuviškąją veiklą, ir niekas negali 
jų iš mūsų atimti. Tos teisės sąžinė

je atsiliepia pareigos jausmu, ragi
nančiu aukotis už lietuvių kalbą, už 
lietuvišką spaudą, už naują lietu
višką kartą. Turėtume tik džiaugtis, 
kai susilaukiame naujų jėgų, naujų 
darbininkų. Bet liūdnai atrodo mūsų 
gyvenimas, kai lietuviškoji kultūrinė 
veikla iš judėjimo bendrųjų tikslų 
kryptimi padaro užuolanką asme
niniams atsiskaitymams ir veikliųjų 
visuomenininkų žemai kritikai. Rei
kia tik džiaugtis, kad atsiranda 
žmonių, kurie aukoja savo jėgas, 
laiką lietuviškiesiems reikalams. 
Jiems už tai niekas neužmoka. 
Turėtume į tai atkreipti dėmesį ir 
tuos idealistus gražiai įvertinti. Bet, 
užuot įvertinę, mes juos smerkiame 
ir leidžiamės palenkiami nesveikų 
intrigų. Keista, kad tie, kurie dau
giausia gero padaro mūsų įstaigoms, 
lietuviškoms institucijoms, jaunimo 
organizacijoms, turi atkentėti už 
savo darbus, tarsi būtų padarę ko
kius nusikaltimus. Iš čia seka, kad 
dažnas, nepakęsdamas tokios būk
lės, ryžtasi nutraukti ryšius su orga
nizacija ir su visu lietuviškąja veik
la. 

Visi negalime būti organizaci
jose pirmininkais, ir visų nuomonės 
negali būti pirmaujančios. Reikia 
juk mokėti nusileisti ir esminiuose 
reikaluose atsisakyti savosios nuo
monės, kad mes visai neiškriktume į 
visas puses, kaip kas išmano. Mūsų 
organizacinė ir kultūrinė veikla nėra 
vis naujų ir naujų valdybų sudar-
inėjimas ar dar vis naujų organizaci
jų kūrimas. 

Jei geriau įsižiūrėsime, pamaty
sime, kad, pvz., ateitininkų, skautų, 
vyčių organizacijos, šeštadieninės 
mokyklos, aukštesniosios lituanis-

DANUTE BINDOKIENE 

Kiek ilgai JAV nuolaidžiaus 
Izraeliui? 

Jeigu kam iki šiol nebuvo 
aišku, kad Amerika tvirtai 
stovi Izraelio pusėje ir pa

teisina bet kuriuos jo agresy
vius veiksmus kaimynų atžvil
giu, dabar jau negali likti abe
jonės. Ne tik prez. George W. Bush 
(ir visas Vašingtonas), bet ir 
didžioji žiniasklaidos dalis vis tiek 
tebesilaiko nuomonės, kad Izraelis 
elgiasi teisingai, žudydamas Li
bano civilius gyventojus, griau
damas jų namus ir visą valstybės 
infrastruktūrą. Kuomet visas civi
lizuotas pasaulis (jau nekalbant 
apie arabų valstybes) reiškia pro
testą dėl žiaurių Izraelio karo 
veiksmų Libane, JAV prezidentas 
tebetvirtina, kad „Izraelis turi 
teisę gintis nuo agresorių. Bom
barduojami ir raketomis apšaudo
mi tik kariniai taikiniai, vengiant 
civilių aukų". 

Įdomu, kas atsitiktų, jeigu 
žydai „civilių aukų nevengtų"? Kai 
Beirute ir kitose Libano-Izraetio 
pasienio vietovėse beveik neliko 
akmens ant akmens, kai kasdien 
skaičiuojami žuvusieji, matome 
motinas, glaudžiančias negyvus ar 
sužeistus vaikelius; kai pabė
gėliams užkirsti keliai pasitraukti 
į saugesnes vietas, kaip drįstama 
akiplėšiškai tvirtinti, kad naikina
mi tik „Hezbollah,> lizdai? 

„Mes jiems nieko nepadarėme, 
kodėl su mumis taip elgiamasi?" — 
klausia mažas, apiplyšęs, basas ir 
dulkėtas berniukas, sėdėdamas 
ant buvusių namų griuvėsių krū
vos. Kaip į jo klausimą atsakytų 
prez. George W. Bush? Ar vėl pri
žadėdamas pasiųsti humanita
rinės pagalbos (beje, Izraelio ka
riuomenės vadai nenori užtikrinti 
tos pagalbos tiekėjams saugaus 
pravažiavimo; prisiminkime, kad 
neseniai buvo apšaudyti net Jung
tinių Tautų taikos palaikymo 
daliniai ir žuvo keli jų žmonės) ir 
pakartoti seniai įkyrėjusius šū
kius, kad „pasaulis turi kovoti su 
teroristais!'' Tokios kalbos Ameri
kai draugų tikrai neatras, o grei
čiausiai nuo jos pasitrauks ir tie, 
kurie dar tebeturi Vašingtono biu
rokratams simpatijų. 

Amerikai — arba prez. Bush 
— tereikėtų griežtai pasakyti 

Izraeliui: gana bombų, laikas 
sėstis prie derybų stalo! Nejaugi 
reikėjo šiurpaus išpuolio Qana 
miestelyje, kur Izraelio bombos 
užmušė netoli šimto žmonių, tarp 
jų bent pusė buvo vaikučiai. O kiek 
iš tų baisių vaizdų propagandos 
prieš Ameriką ir Izraelį „prisišie
navo" „ai Queda", „Hammas" ir ki
tos karingosios musulmonų orga
nizacijos, šiuo metu atliekančios 
įvairius terorizmo veiksmus... 

Visgi reikia pasakyti, kad po to 
bombardavimo Qana vietovėje 
buvo padarytas tarptautinis 
spaudimas ir žydai paskelbė 48 
vai.„ramybės periodą", prižadėda
mi nebombarduoti Libano, kad 
žmonės galėtų pabėgti iŠ pavojaus 
zonų. Vadinasi, Izraelio vadovybė 
gali būti „įtikinama" ir kitaip 
elgtis, tik reikia vieningos, tvirtos 
nuomonės. Kol Vašingtonas jam 
duoda laisvas rankas, elgtis su 
kaimynais, kaip išmano, taikos 
Artimuosiuose Rytuose nėra ko 
tikėtis. 

Galima iš dalies suprasti ir 
Izraelį, neseniai sukurtą valstybę, 
įspraustą tarp priešiškai nusitei
kusių kaimynų, kurie kiekviena 
proga stengiasi su Izraeliu „suve
dinėti sąskaitas" (o tų „sąskaitų" 
netrūksta, nes per palyginti 
neseną savo valstybingumo laiko
tarpį Izraelis kariavo ir su Egiptu, 
ir su Libanu, ir tebelaiko okupuotą 
nemažą svetimos teritorijos dalį, 
nenorėdamas pripažinti pales
tiniečiams teisės sukurti savo val
stybę). Izraelio vadovybė tvirtina, 
kad ji nėra agresorius, bet agresi
jos auka, nes vėliausius smurto 
veiksmus pradėjo „Hezbollah", 
užpuolę žydų pasienio punktą ir 
pagrobę kelis karius. Amerika sa
vo žmones taip pat gina — pri
siminkime Afganistano puolimą po 
2001 m. rugsėjo 11-osios teroris
tinių išpuolių New York ir 
Washington, DC. Kiekviena, savo 
suverenitetą ir laisvę gerbianti, 
valstybė turi teisę gintis nuo kai
mynų agresijos. Tačiau dabartiniai 
karo veiksmai tarp Izraelio ir 
Libano peržengia bet kokias žmo
niškumo ribas. Jie turi būti nedel
siant tarptautinės bendruomenės 
sustabdyti! 

tikos mokyklos, pedagoginis litu
anistikos institutas ir kitos mūsų 
kultūrinės bei tautinės įstaigos šalia 
savo ypatingųjų tikslų turi vieną ir 
tą patį visų svarbiausią uždavinį — 
neleisti numirti lietuvybei. Taigi 
visų jėgos turėtų kauptis į vienybę, 
siekiant šio tikslo. Tokių uždavinių 
akivaizdoje verta atsisakyti ir savo
sios ambicijos, savosios nuomonės, 
kai kiti nedvejoja už tai aukoti savo 
sveikatos ir savo menkų santaupų. 
Iš kitos gi pusės, nereikia pavydėti 
nei garbės, nei užtarnautų nuopelnų 
tiems, kurie dirba ir aukojasi lietu
viškuose baruose. Aplinkybės šiame 
krašte yra skirtingos nuo tų, kuriose 
mes esame užaugę. Mūsų jaunimas 
daugeliu atvejų mums yra nesupran
tamas. Kas jiems yra aišku, mums 
neaišku. Reikia nepamiršti, kad 

greit turės užsibaigti lietuviškasis 
spausdintas žodis, turės išnykti lie
tuviškosios organizacijos ir baigtis 
lietuviškoji veikla, jeigu jaunoji 
karta nebus įvedama į šios dienos 
veikėjų gretas ir neperims visos 
veiklos į savo rankas. 

Turėtume tik džiaugtis, o ne 
tramdyti jaunimą, kai šis organizaci
jose, siekdamas kilnių tikslų, prade
da savarankiškai veikti. Nesutari
mai ir įtampa organizacinėje veiklo
je blogu atgarsiu atsiliepia jaunimui, 
kuriam mes stengiamės įkvėpti kil
nią žmogaus asmens vertą pasau
lėžiūrą, ir kurį tikimės išsaugoti 
lietuviškomis tradicijomis ir lietuvy
bės dvasia. Taigi aukštieji lietuvybės 
tikslai verda mus išsaugoti sutari
mą ir veiklos vienybę. 
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PREZIDENTAS IR TAUTA 
Lietuvos ir išeivijos spaudoje 

sklinda nuomonė, kad Lietuvą iš 
valdžios krizės į tiesų kelią turėtų 
išvesti prezidentas. Tik nežinia dėl 
ko jis toks neryžtingas ir nieko 
nedaro (Danutė Bindokienė, „Pre
zidente, laikas treptelėti koją!", Al
gimantas Zolubas, „Noro, ryžto ir 
galių stoka?", „Draugas", 2006 m. 
birželio 1 ir liepos 13 d.). Dėl ko pre
zidentas neatleidžia netikusių, su
sikompromitavusių teisėjų, dėl ko 
nepareikalauja, kad teismai spar
čiau spręstų Vilniaus mero Artūro 
Zuoko bylą? Atsakymas — trūksta 
ryžto. 

Ar tikrai? Juk Lietuvos teismai 
nepriklausomi. Prezidentas negali 
atleisti teisėjų, negali nurodinėti, 
kaip ir kaip greitai spręsti bylas. Jei 
jis imtų kištis į teismų darbą, kalti
namieji Strasbourg Europos žmo
gaus teisių teisme visas bylas prieš 
Lietuvą laimėtų. Tiesa, Lietuvos 
teismai netikę, jie neužtikrina tei
singumo. Teisėjai sudaro uždarą, 
niekam neatsakingą kastą, daugelis 
jų rusai. Karts nuo karto jie skelbia 
sveiku protu nesuprantamus spren
dimus ir nežinia ar jie papirkti, ar 
tyčia kenkia visuomenei ir valstybei. 
Bet t ik Seimas gali pakeisti teismų 
įstatymą ir ištiesinti netikusią teis
mų sistemą. Deja, jis, matyt, paten
kintas teismų darbu, nesiruošia ką 
nors k pagrindų keisti. 

Prezidentas kaltinamas, kad 
patvirtino netinkamus ministrus. 
Bet j uk Valdas Adamkus — ne An
tanas Smetona ir dabartinė vei
kianti 1992 metų Lietuvos konstitu
cija - - ne 1938 metų prezidentinė. 
Lietuva yra demokratija, Seimas ir 
vyriausybė atspindi tautos valią. 
Žinoma, prezidentas galėjo netiku
sių ministrų netvirtinti. Galėjo trep
telėti koją, atmesti Gedimino Kirkilo 
pasiūlytą vyriausybę ir pavesti ją 
sudaryti kam kitam. Bet vyriausybei 
turi pritarti Seimas. O ten dauguma 
Viktoro Uspaskicho darbiečių, Algir
do Brazausko socialdemokratų, ku
nigaikštienės Kazimiros Prunskie
nės valstiečių liaudininkų ir Viktoro 

Muntiano pilietininkų. Daugelio Sei
mo atstovų įprastai veiklai sąžinin
ga ir patriotiška vyriausybė būtų tik 
nepageidaujama kliūtis. Jie tokios 
vyriausybės nenori ir jos netvirtins. 
Prezidentui reikia skaitytis su poli
tinėmis realijomis. 

Trepsėjimas ar kumščiu stalo 
daužymas nieko nepakeistų, tik aki
vaizdžiai parodytų jo bejėgiškumą. 
Nieko nepakeistų ir kitas ministras 
pirmininkas ir kita vyriausybė, nes 
jie priklausomi nuo Seimo. Žinoma, 
Seimą galima paleisti ir paskirti 
naujus rinkimus, bet paskutinės 
gyventojų apklausos rodo, kad nau
jas Seimas mažai kuo skirtųsi nuo 
dabartinio. Todėl nei prezidentas, 
nei opozicija nemato prasmės eiti į 
naujus rinkimus. 

Lietuvos žmonės nelaimingi, 
keikia netikusią valdžią. Bet niekas 
iš šalies jiems valdžios neprimetė; jie 
patys ją išrinko. Šią vasarą lan
kiausi Lietuvoj, kalbėjau su žmonė
mis. Klausinėjau, kodėl tokį Seimą 
išsirinko, kad pagal jį sudarytą 
valdžią reikia keikti. Sako — nėra iš 
ko rinktis, jie visi tokie patys. Argi 
Andrius Kubilius ir Viktoras Uspa-
skcihas tokie patys? Sako — mus 
apgavo, taip gražiai visko žadėjo. 
Bet juk jau buvo keturi laisvi trečio
sios respublikos Seimo rinkimai ir 
vis tas pats. Tai j au nebe apgavikai 
kalti, matyt, patys rinkėjai nori būti 
apgauti. 

Nieko nepakeitė prezidento Ro
lando Pakso pašalinimas ir Viktoro 
Uspaskicho pabėgimas. Lietuviai at
kaklūs ir užsispyrę. Jie pasiryžę 
atrasti gelbėtoją, kuris be jų pas
tangų atneštų j iems visokeriopą 
gerovę. Tokie gelbėtojai apsireiškia 
prieš kiekvienus rinkimus ir ateityje 
jų netrūks, kol žmonės už juos bal
suos. Lietuvos bėdos nesibaigs kol 
tauta neprablaivės, neatsisakys gel
bėtojo paieškų ir nepradės jausti 
atsakomybės, kam atiduoda savo 
balsą. 

Algimantas Gureckas 
Germantown, MD 

KODĖL LIETUVA BENT SIMBOLIŠKAI 
NEPASIPRIEŠINO 

Šia tema progą man pasisakyti 
suteikė Leonido Rago laiškas 
„Drauge", pavadintas „Pražiopsota 
istorija". 

Lietuvos kariuomenė turėjo pui
kiai paruoštus husarus, ulonus, arti
leristus, pėstininkus ir kt., kurie, 
gresiant krašto pavojui, turėjo jį 
apginti. 

Tuometinis karo vadas Stasys 
Raštikis ir prezidentas Antanas 
Smetona nepajudino piršto įsakyti 
Lietuvos kariuomenei bent sim
boliškai ginklu pasipriešinti rusų 
Raudonajai armijai. 

Mes turėjome pasimokyti iš 
Suomijos, kuri trenkė Stalinui per 
nosį, kai jis norėjo Suomiją okupuoti. 

Jeigu Lietuva būtų pasiprieši
nus, šiandien istorijoje nebūtų trijų 
didžiųjų pareiškimo, kad Lietuva 
savanoriškai pasiprašė Sovietų 
prieglobsčio. 

Kodėl dabar Lietuva prašo Ru
sijos atsiprašyti ir atlyginti už visą 
okupacijos metu padarytą žalą, jeigu 
mes patys juos savanoriškai įsilei-
dome? 

Nelaukime Rusijos atsiprašymo 
už Lietuvos okupaciją ir nuostolių 
atlyginimą, nes ji tai darė Lietuvos 
prašymu „savanoriškai prisijungti" 
prie galingos didžiosios Sovietų 
Sąjungos. 

Vytautas Šeštokas 
Los Angeles, CA 

1897 metais prof. C. A. Briggs 
pastebėjo, kad krikščionijos žodžio 
siela reikšmė arba samprata nesu
tampa su hebrajų biblinių žodžiu 
„nefeš" (siela). Hebrajų sąjungos ko
legijos vyr. redaktorius H. M. Orind-
ky aiškina, kodėl žvelgdami į žodį 
„nefeš" (siela) turime sunkumų arba 
problemų. Tai atsitiko, nes šio žodžio 
sampratą krikščionija yra perėmusi 
ne iš žydų ir ne iš senovės graikų 
krikščionių raštų, bet iš senovės 
graikų pagonių filosofų Platono ir 
Sokrato. Esą hebrajų žodžio „nefeš" 
negalima versti į „sielą", nes tai būtų 
klaida. 

Paskutiniuoju laiku Amerikos 
žydai išleido savo Biblijos penkių 
knygų Torah vertimą. Įdomu, kad jie 
iš šios knygos faktiškai pašalino žodį 
„nefeš"! Šią svarbią informaciją ran
dame J. Zuzim knygoje: „Insight On 
The Scriptures", 2:1004-1007 psl. 

Filosofijos dr. prof. Juozas Leo
nas Navickas (g. 1928), remdamasis 
graikų filosofais Platonu ir Sokratu, 
rašo, kad siela yra žmogaus tik dalis; 
esą žmogus yra dviejų skirtingų 
priežasčių junginys. Siela ir kūnas 
— tai dvi skirtingos substancijos 
(žiūr. 1962 m. Bostono Liet. Enc. 
27:392-394). 

Tokią sielos s a m p r a t ą žydai 
griežtai a tmeta ! J ie nepr i tar tų ir 
kun. dr. prof. Viktoro Rimšelio mąs
tymui (Liet. Enc. 33:299-301). 

Žydai t iki , kad „nefeš" yra ne 
žmogaus dalis , bet visas žmogus, 
kur iam reikia maisto, reikia gyslose 
kraujo srovės ir t.t. („The New York 
Times", 1962.10.22). Čia nekalbama 
apie mirusio žmogaus sielą — vėlę. 
O mes lapkričio 2 d. švenčiame net 
vėlinių dieną. Ar pamąstome, kas tai 
yra vėlė? 

Žydai a i šk ina , kad jų žodis 
„nefeš" y r a kilęs iš žodžio „kvėpavi
mas" a rba „kvėpuotojas", o tai reiš
kia visą individą, asmenį, ne tik jo 
dalį (Pr. 2:7). 

1981 me tų sovietų Vilniaus 
„Lietuvių klubo žodyno" 12-ojo tomo 
518 puslapyje rašoma, kad siela — 
tai vidinis psichinis žmogaus pa
saulis, jo sąmonė, jausmai , išgyveni
mai. 

Lietuvių kilmės filosofas I. Kan
tas (1724—1804) mąstė, kad žmogaus 
protas , n e t u r ė d a m a s absol iutaus 
pažinimo galios, negali sielos buvimo 
įrodyti (Liet. Enc. 27:394). 

K u n . dr. Eugen i jus Gerul is 
Naperville, IL 
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Kaltinėnų bažnyčios triukšmas 
spaudoje sudomino mane, nes šią 
bažnyčią apžiūrėjome lankantis Lie
tuvoje. Kaltinėnai yra miestelis ne
toli mano gimtojo miestelio Rietavo 
(Žemaitijoje). Nors tuo metu dar 
buvo gražinamas jos vidus, bet jau 
du balti, savotiškai keistais trikam
piais bokštais, švietė iš tolo. 

Liepos 24 d. Bernardinų inter
nete buvo atspausdintas straipsnis 
iš „XXI amžiaus" laikraščio „Kita 
nuomonė apie Kaltinėnus". Jo auto
rė, tikybos mokytoja Aida Buivy
dienė, atskleidžia tikrąją šios para
pijos padėtį. „Dievui ne tas pats ko
kie žmonės supa kunigą. Jei teršia
mas kunigo geras vardas, niekinama 
Bažnyčia, kai vyksta lupikavimas, 
girtuoklystės, šokiai ir visokia net
varka jaunimo centre, kai skamba 
garsi muzika - šalia apgiedant ve
lionį, vykstant šv. Mišioms, kai įžei
dinėjami seni žmonės pačioje baž
nyčioje, tyčiojantis iš jų, dažnai jau
nimo centro vadovui Giedriui ir Žy
gimantui reikalaujant prieš ką jūs 
čia klaupiatės, čia Dievo nėra, da
vatkos jūs senos ir t.t. Dievas neleis 
tyčiotis iš savęs ir viską padarys, 
kad tai išardytų... Per vyskupo 
sprendimus Dievas nori tai sutvar
kyti. Vyskupas ne ambicijomis va
dovaujasi, bet nori išardyti tą ne
tvarką ir klaną, kuris naudojosi kle
bonu ir jo pinigais, ir ilgai teršė jo 
gerą vardą...Reikėjo galvoti tada, kai 
buvo tyčiojamasi iš Bažnyčios šo
kiais ir po jų pridaužytais buteliais 
šventoriuje, pridergtais kampais, 
šiukšlėmis, ypač kurtinančia muzika 
Didįjį Ketvirtadienį prieš Velykas, ir 
daugybę kitų kiaulysčių, kuriomis ne
sigiria jaunimo centro „vadovas žinias-
klaidai". Kaip autorė toliau tęsia, tai 
tik kelių žmonių triukšmas, kurie 
visa tai darė už klebono akių. Ir ko
dėl netriukšmaus dėl klebono iškė
limo, jei gyveno klebono sąskaita 

Autorė toliau tęsia: „Negaliu ty
lėti ir nieko nedaryti, kai reiškiama 
tokia v;pnp-;>e r,i;orr,one. Todei vys-
knpns neapsikęsdamas s\; žmonių 
sk;nda:s. ;r bando išardyt: ta klaną. 

kuris daro negarbę klebonui ir mūsų 
parapijai. Nieko nekal tas ateinantis 
kunigas, kur is žiniasklaidoje drabs
tomas nepelnytai" . Tai t ik kelios 
ištraukos iš ilgo straipsnio. 

O Vy tau t a s V. Landsbergis 
(„Draugas", 2006.7.27) „Kaltinėnų 
akmenė l i s " rašo apie Bažnyčios 
valdymąsi ne turėdamas jokios nuo
vokos re l ig in ia is k laus imais . J i s 
rašo, kad keistai su tampa su kito 
nuostabaus , tėvo Antano Saulaičio 
iškėlimu į Čikagą. Tėvas Saulaitis 
yra vienuolis jėzuitas, ne pasaulietis 
kunigas ir j is nėra pavaldus diecezi
jos vyskupui . J i s y ra vienuolis 
jėzuitas, paklusnus jėzuitų (Jėzuitų 
draugijos) vienuolijos provincijolui. 

„O ką daryti mums, tikintie
siems, kad ši Lietuvoje veikianti Va
tikano institucija paisytų ir Lietuvos 
piliečių valią" - klausia Landsbergis. 
Pa t a r č i au j a m gerai išstudijuoti 
dviejų tūks tančių veikiančios Kris
taus įsteigtos Katal ikų Bažnyčios 
istoriją, jos valdymo s t ruk tū ra s . 
Nereikia sudievinti kunigų vietoje 
Dievo. Ne Bažnyčios veiklos pusėje 
- arogancija, noras valdyti, jautima-
sis aukščiau yra kalt i , bet patys 
žmonės sudaran tys Bažnyčios bran
duolį, savo nepak lusnumu, neno
rėjimu žinoti ir domėtis tikėjimo 
tiesomis ir įs tatymais. Ne Bažnyčia, 
o patys žmonės turi pradėti žmo-
niškėti ir tap t i t ikrais krikščionimis. 

Bažnyčia nėra valdoma žmonių 
užgaidomis, bet paties jos Įsteigėjo 
Kris taus, apšviečianti Šventąja Dva
sia. J i s pasakė: „Ne jūs mane pa
sirinkote, bet aš jus pasirinkau. Kas 
jūsų klauso, manęs klauso". Apaš
talai šią galią perdavė vyskupams. 
Jei mes klausome vyskupo, klau
some pat ies Dievo. Bažnyčią sudaro 
popiežius, kardinolai, vyskupai, ku
nigai ir įvairių tautų tikintieji jos 
nariai. Anot popiežiaus Benedikto 
XVI: „Si institucija su tiek daug 
žmogiškų silpnybių ir t rūkumų, bet 
vistiek jos tęs t inumas yra apsaugo
tas". 

Saulė Jautaka i t ė 
Palos Hills, IL 

http://www.draugas.org
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Šilta, bet nedeginanti liepsna 
Keistų mįslių mokslininkams 

užduoda aukštų kalnų viršūnės. Dar 
iki Amerikos atradimo šio žemyno 
indėnai stebėdavo, kaip nuo Andų 
aukščiausių viršukalnių tiesiai į 
dangų kyla mėlynos šviesos stulpai. 
Kas tai? Kamuoliniai žaibai giedros 
metu? Bet su ta paslaptinga liepsna 
akis į akį susidūrę žmonės tvirtina, 
jog ji... nedegina! Tai kas ji? 

Riedėjo ugniniai kamuoliai 
Liudininkų, mačiusių tokius 

reiškinius a r tiesiog susidūrusių su 
jais, yra daug. Jie pasakoja, jog toks 
reginys išlieka gana ilgai. Paskui pa
lengva pradeda blėsti ir išnyksta, ar
ba dar keisčiau — peršoka ant kitos 
viršukalnės. 

Ne vieną tokį paslaptingą švie
čiančių, blyksinčių viršukalnių reiš
kinį aprašė žinomas rusų akade
mikas Jevgenij Fiodorov, įkūręs 
Elbruso viršukalnėje atmosferinės 
elektros tyrimo laboratoriją, kuri 
vėliau išaugo iki Aukštikalnių geo
fizikos instituto. „Kartą ant Donguzo 
viršukalnės staiga atsirado mažas 
ugnies rutulys ir pradėjo riedėti 
šlaitu žemyn. Po to — antras , trečias 
ir pagaliau visa jų virtinė. O vir
šukalnė vis leido ir leido naujus. 

Tai buvo nepaprastas reginys. 
Buvo akivaizdu, jog tai — ne ka
muoliniai žaibai, nes jų trukmė būna 

nuo kelių sekundžių iki 1-2 minučių. 
O tas mano minimas ugnies siau
tulys tęsėsi apie pusvalandį. Paskui 
išblėso". 

Tatuiruotė persikėlė ant 
marškinėl ių 

Antrojo pasaulinio karo metais 
su tokiais keistais viršukalnių reiš
kiniais susidurdavo kariškiai. 

Štai ką pasakojo tada Elbruso 
viršukalnėje dirbę rusų išminuoto
jai. Kartą, grupei karių einant į 
kalną, priekyje ėjusį Aleksėj Boiko 
staiga apniko kažkokia mėlyna 
liepsna. 

Pirmiausia ji supleveno virš ka
bančio ant vaikino pečių automato 
vamzdžio. „Mesk automatą, trenks 
žaibas!" — išsigandę jam šaukė iš 
paskos einantys kiek atsilikę drau
gai. 

Tačiau, kol šis susiorientavo, 
kas vyksta, jį apgaubė mėlyna lieps
na, kūną pervėrė lyg adatų dūriai. 
Tačiau ta ugnis jo nenudegino, kaip 
paprastai nutinka, kai į žmogų nusi
taiko kamuolinis žaibas. 

Tik vakare, prausdamasis pirty
je, Aleksėj pastebėjo, kad nuo jo 
kūno paslaptingai dingo tatuiruotė. 

Tai visus labai nustebino, nes, 
kaip žinoma, šios „puošmenos" at
sikratyti sunku. Tačiau didžiausias 
šio įvykio siurprizas buvo, kai vyrai 

pamatė, jog tatuiruotė nuo Boiko kū
no „persikėlė" ... ant jo apatinių 
marškinėlių! 

Buvo stebimas nepaaiškinamas 
reiškinys virš Elbruso ir 1982 metų 
vasarą. Ant ledyno šlaito pasirodė 
spindintis objektas — tarytum di
džiulis šviečiantis vamzdis su besi
kaitaliojančiomis tamsiomis ir švie
siomis juostomis, kurios palaipsniui 
blėso ir pagaliau ryškiai plykstelėju
sios dingo. 

„Degė" Rerich antklodės 
Apie tokius nesuprantamus reiš

kinius — šviečiančią, bet nedegi
nančią ugnį — rašė savo kelionių po 
Himalajų kalnus prisiminimuose ir 
žymusis keliautojas Nikolaj Rerich. 

„Nimu vietovėje, kuri yra 3,000 
metrų aukštyje, mes stebėjome ne
pamirštamą reiškinį. Įsikūrėme pa
lapinėse ir aš apie dešimtą valandą 
nuėjau miegoti. Staiga mane pažadi
no išgąstingas žmonos riksmas: „Ug
nis... ugnis!" Pašokęs pamačiau tam
sų Jelenos siluetą, už jo pleveno liep
sna. J i bandė ugnį gesinti rankomis, 
tačiau nuo to tik lekiojo žiežirbos. 

Nors jautėsi šiluma, tačiau ug
nis visai nedegino. Nesijautė jokio 
kvapo, nesigirdėjo jokio spragsėjimo 
ar kitokio garso... Taip, nepalikusi 
jokių pėdsakų, liepsna palaipsniui 
sumažėjo ir visai išnyko". 

Jelena Rerich pasakojo, kad, vy
rui užmigus, ji priėjo pataisyti jo nu-
slydusią vilnonę antklodę. Tačiau, 

vos tik prie jos prisilietus, plykste
lėjo rausvai violetinė liepsna ir pra
dėjo pleventi virš vyro gulto maž
daug pėdos aukštyje. Persigandusi ji 
mėgino ją gesinti, tačiau, nors liep
sna negeso, bet ir nedegino. 

Tokių nuotykių Himalajuose Re
rich patyrė ne kartą. 

„Atsimenu, kaip Čunargene , 
apie 15,000 pėdų aukštyje, aš irgi, 
prisi l ietęs p r ie antklodės, buvau 
išgąsdintas mėlynos liepsnos, akies 
mirksniu apsupusios mano ranką. 

Paliečiau pagalvę — tas pats! 
Įsidrąsinęs pradėjau liesti įvairius 
daiktus — visur plykstelėdavo mels
va l iepsna be garso ir kvapo", — 
pasakojo Rerich. 

"Ks\ m a n o mnlrsliTiiTilrĄi 
Tyrę šiuos nepapras tus reiš

k in ius moksl in inkai a iškina juos 
taip. 

Tropikų rajonų audrų debesų 
viršūnės, pakilusios į 9-12 kilometrų 
aukštį, pa tenka į didelio greičio (sie
kiančio š imtus km per valandą) vėjo 
zoną. 

J i s i r nuneša debesies viršūnę, 
kurioje sukaup ta didelė dalis viso jo 
elektros krūvio (kaip liudija žmonės, 
l iepsna pers ikel ia ne t an t ki tos 
viršukalnės). Išretėjusiame tokiame 
aukštyje ore žaibo iškrova ne degina, 
o tik rusena. Taip ats i randa tie švy
tintys stulpai ir mėlynos šviesos. 
Tačiau šie reiškiniai tebetyrinėjami. 

„Klaipėda" 

Iš ryto traukiame atgal į vakar pravažiuotą 
Knysna miestelį, kur praleidžiame dieną 

Knysna valstybiniame, tarp kalnų tviskančių nuo 
saulės ežerų rajone. Keltas mus perkelia į vieno 
didesnio ežero kitą pusę, iš kur mus, jau arklių 
traukiamais keturiais vežimais, užvežė ant paties 
kalno viršūnės. Iš čia jau mes patys pėsti, labai 
vingiuotais, akmenuotais ir nelygiais takais, pasi
ramstydami mums įbrukta privaloma lazda, tu
rėjome eiti vėl į kitą ežero pusę. Nors žygis buvo ir 
sunkus, ir pavojingas, bet vaizdai tikrai nuostabūs. 
Jau seniai tokio žygio nebuvau daręs, gal tik kaž
kas panašaus, kai prieš gal dešimt metų su žmona 
ir sūnumi lipome į beveik 11,000 pėdų aukščio tarp 
Reno ir Tahoe ežero dunksančio Rose kalną. Iš 
anksto perspėti dėl šio žygio sunkumo ir pavojų 
nuslysti nuo vietomis labai stataus tako, bent treč
dalis mūsų grupės pasiliko prie kelto. 

Kitas žygis buvo lengvesnis, ir jo niekas neat
sisakė. Prikopėme prie uolos ant pat vandenyno 
krašto, iš kur prieš mus toli apačioje tysojo ištisa, 
lanku riesta pakrantė. Čia Knysna upė įteka į van
denyną, ir ten pat mūsų laukė Knysta Oyster Ta-
vern šeimininkai. Vidudienio pietums galėjom 
pasirinkti bet kokio jūrų gyvių valgio. 

Mėgėjai gardžiavosi austrėmis (oysters), o aš 
užsisakiau sau kažkokios žuvies, ir klausiausi, ką 
tie austrių mėgėjai šnekėjo apie austrių naudą 
vyrams, nors kiti, kuklesni, tvirtino, kad austrės 
naudingos ir kitaip: jos pagerina ir regėjimą. Ar tik 
vyrams? Šitame restoraniuke būna valgymo varžy
bos, ir savininkas tvirtino, kad jo paties rekordas 
esąs 34 austrės per 77 sekundes! Nedrįsau pak
lausti, ar jis po to nesusirgo, bet jis dar pridūrė, kad 
viso 34 „nuėjo žemyn" net be pikantiško Tabasco 
padažo ar citrinų. 

Mums pravažiuojant pro šalį, Anton parodė 
tarp miškų pasislėpusią nemažą rezidenciją, kurio
je ilsisi (ar guli be sąmonės) garsus Pietų Afrikos 
žmogus, Pieter W. Botha. Gimęs 1916 m., jis greitai 
pateko į parlamentą, 1966 m. tapo gynybos mi
nistru, po to ministru pirmininku, o nuo 1984 m. ir 
krašto prezidentu. Jis labai stengėsi suteikti dau
giau teisių spalvotiems ir indams, bet tik ne juo
dukams. Gavo insultą 1989 m., ir turėjo pasitrauk
ti į pensiją. 

Šitoje turtingoje apylinkėje matėme daug 
gražių vilų, gyvenamų namų, ir beveik visi — su 
šiaudiniais stogais. Sako, jie turi tokį malonų gam
tos kvapą, yra labai brangus, nes tokį stogą 
uždengti ilgai užtrunka, ir juos dengia tik vos ne iŠ 
džiunglių atvežti juodieji specialistai. Tokie stogai 
išsilaiko apie 25 metus, ir jais džiaugtis gali tik tur-
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tuoliai, nes tikjie įstengia užmokėti didelius ugnies 
draudimo mokesčius. O aš manydavau, kad „šiau
dinė pastogė" buvo lyg ir kažkokio neturto ženklas. 
Kitas kraštas, kiti papročiai. 

Namibija, Pietų Afrikos šiaurės vakarų kai
mynė, prieš Pirmąjį pasaulinį karą buvusi kaizerio 
Vokietijos kolonija, po to karo atiteko Anglijai, 
kurie ją pavadino Pietų-vakarų Afrikos valstybe. 
Po II pasaulinio karo šią teritoriją norėjo sau galu
tinai pasiglemžti Pietų Afrikos prezidentas Botha, 
tačiau Jungtinės Tautos to neleido, ir 1990 m. Na
mibija tapo nepriklausoma valstybe. Nors plotu ne 
ką mažesnė negu Pietų Afrika, jos tyruose gyvena 
tik apie 2 mln. neturtingų gyventojų. 

Mums sakė, kad prie šių pakrančių dažnai 
pasirodo baltieji banginiai ir jų nepuolantys 

rykliai, kurie iš kažkur ir kažkaip yra į savo orga
nizmą įtraukę nemažai gyvsidabrio, todėl jūri
ninkų yra sakoma, kad daugiau žmonių miršta nuo 
ryklių mėsos, negu rykliai suryja žmonių. 

Grįžome į George miestą ne autobusu, bet to
kiu senovišku, garvežio traukiamu, šešių vagonų 
traukiniu. Tikras čiučiu. c ant garvežio užrašyta 
„Choo Tjoe Train". Anton mums nupirko bilietus, ir 
mes susėdome į mums skirta vagoną, c jis pats liko 
su autobusu ir jo vairuotoju. Traukiniui dar ne
pajudėjus, į vagoną įlipa 
uniformuotas geležinke
lietis ir reikalauja iš 
mūsų bilietų, kurių mes 
nė vienas neturime, juos 
juk sau pasiliko Anton. 
Tarnautojas primygtinai 
reikalauja bilietų, nes 
kitaip mums teks išlipti. 
Mes jau pradedame ne
rimauti, kai jis pagaliau 
nusišypso ir taria: „Apnl 
Fool's Day". mat, buvo 
kaip tik balandžio pir
ma. 

Kitą dieną patrau
kėme tolyn nuo van
denyno, į Outdshoorn 
slėnį, tarp aukštų Oute- „Pirmyn!" — galima joti ir ant stručio. 

niąua ir Groot Swartberge kalnų. Čia vynuogių 
kraštas ir man prisiminė Maino pakrantės prie 
Wuerzburgo, tik užuot simpatingo Maino čia tekėjo 
Gamka upė. Anton parinko mums sustoti De Krans 
vynuogyne prie Calitzdorp miestelio. Ant vartų 
didžiulė išdidi iškaba: „Voortreflike Wyne — Wines 
of Distinction". 

Simpatingas šeimininkas mums aiškino vyno 
gamybą, apvedžiojo po jo talpų vyno rūsį, kuriame 
„ilsėjosi" masyvios bent šešiolikos rūšių vyno sta
tinės, iš kurių aš, ne vyno žinovas, atpažinau tik 
dvi: Chardonnay ir Cabernet Sauvignon. Buvo ti
kėlių rūšių portveino. Pastebėjau, kad nors gavome 
ragauti kelių rūšių vyno, nedaug kas jo pirko. Kur 
tu tampysi tuos butelius, jei po Pietų Afrikos dar ir 
į Zimbabwe reikės skristi, o tik paskui — per van
denyną namo. 

Apie stručius 
v 

Šiose apylinkėse yra nemažai ūkių, kuriuose 
auginami stručiai. Prie Oudtshoorn miestelio 

ir mes sustojome apžiūrėti tokį ūkį. Strutis yra pats 
didžiausias ir stipriausias pasaulyje paukštis. J is 
sveria iki 300 svarų ir išauga iki aštuonių pėdų 
aukščio. Patinai yra gražios juodos spalvos su bal
tais spindinčiais sparnais, tuo tarpu patelės pa
sitenkina neįspūdingomis, paprastomis, pilkai rus
vomis plunksnomis. Patinai paprastai „aprūpina" 
tris keturias pateles, kurios deda gero rutulio dy
džio (iki 2 svarų) kiaušinius, ant kurių sėdėti tenka 
net ir patiems patinams. O patinu kojos labai stip
rios, sake. kad geru spyriu jie gali užmušti žmogų 
ar net arklį. Bus daugiau. 
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Oro policijos misija — ispanų rankose ! Naujieji ministrai turtais nepasižymi 

Oro policijos misija Baltijos šalyse perduota Ispanijos kariams. Dešinėje: Lietuvos 
kariuomenės vadas Valdas Tutkus. Jono Tamulio nuotr. 

v 

Šiauliai, rugpjūčio 1 d. (ELTA) 
— Antradienį šalies Karinių oro pa
jėgų Aviacijos bazėje Šiauliuose Is
panijos karinių oro pajėgų atstovai 
oficialiai perėmė Baltijos šalių oro po
licijos misiją iš Turkijos karių, šią mi
siją vykdžiusių keturis mėnesius. 

Iškilmingoje misijos perdavimo 
ceremonijoje dalyvavo šalies krašto 
apsaugos viceministras An tanas 
Valys, Lietuvos kariuomenės vadas 
generolas majoras Valdas Tutkus, Is
panijos ambasadorius Lietuvai Fidel 
Lopez Alvarez, Turkijos ambasadorė 
Lietuvai Kadriye Sanivar Kizildeli, 
kiti svečiai. Po misijos perdavimo ce
remonijos Turkijos naikintuvai pali

ko mūsų šalį. 
Keturi NATO misiją iš turkų 

perimančių Ispanijos karinių oro 
pajėgų naikintuvai „Mirage F—1" 
Zoknių karinių oro pajėgų bazėje 
nusileido praėjusį penktadienį. Tokie 
Prancūzijoje pagaminti naikintuvai 
Lietuvoje leidosi pirmą kartą. Lietu
vos kariuomenės vado generolo ma
joro V Tutkaus teigimu, „Mirage F— 
1" — vieni geriausių naikintuvų šią 
dieną. 

Į misiją Lietuvoje atvyko daugiau 
nei 80 Ispanijos karių, tarp jų — ir 3 
moterys. Dvi šių moterų yra ryšių su 
visuomene specialistės, viena — me
dikė. 

Druskininkai tampa populiarus 
Vilnius, rugpjūčio 1 d. (BNS) — 

Pastaraisiais metais išaugusios inves
ticijos lemia Druskininkų kurorto au
gimą ir plėtrą. Su gruodį duris atver
siančiu vandens parku siejamas dar 
spartesnis Druskininkų atgimimas. 

Iki tol pradės veikti dar bent ke
turi viešbučiai, keli naktiniai klubai, 
kėgliavimo salonai, rašo „Kauno die
na". 

„Tai tik pradžia", — teigė Drus
kininkų miesto meras Ričardas Mali
nauskas. 

Apie 115 mln. litų kainuojančio 
vandens parko įkūrėjai neabejoja, 
kad būsimųjų klientų atvyks ir iš ki
tų Europos šalių. Nors parkas duris 
atvers tik po kelių mėnesių, tačiau 
jau dabar sulaukiama klientų skam
bučių, norinčių čia švęsti gimtadie
nius, rengti konferencijas. 

Meras ragina atkreipti dėmesį į 
kylančias sporto sales, viešbučius, 

pramogų vietas. 
„Neatsisakome ketinimų statyti 

tiltą, visą sezoną veikiančią dengtą 
slidinėjimo trasą", — sakė R. Mali
nauskas. J is neabejoja, kad šiuos pro
jektus pavyks įgyvendinti. 

Vyriausybė jau patvirtino trasos 
specialųjį planą, artimiausiu metu 
ketinama ieškoti investuotojų. 

„Jei neatsiras, patys ieškosime 
būdų, kaip įgyvendinti projektą", — 
teigė meras. 

Prieš šešerius metus Druskinin
kai sulaukdavo vos daugiau nei 2 
mln. litų metinių investicijų. Pasta
raisiais metais jos išaugo daugiau nei 
60 kartų — siekia daugiau nei 120 
mln. litų. 

Neabejojama, kad miesto augi
mas didins ir turistų srautus. Tokios 
tendencijos pastebimos pastaruosius 
kelerius metus. Turistų srautai išau
go beveik keturis kartus. 

* „Tour de France" dvirač iu 
lenktynių nugalėtojo amerikie
čio Floyd Landis organizme pa
didėjęs testosterono kiekis turi sin
tetinę kilmę. Dopingo „A" testo tyri
mai parodė, kad padidintas testoste
rono kiekis nėra dviratininko orga
nizmo nuosavybė, kaip aiškino pats 
F. Landis. Faktiškai tai patvirtina 
kaltinimus amerikiečiui, kad šis nau
dojo dopingą. Prancūzijos laboratori
joje atlikti tyrimai, panaudojant nau
jausius metodus išaiškinti draudžia
mus preparatus, dar tiksliau įrodė 
esant draudžiamų preparatų orga
nizme. 'JAV dviratininko gydytojas 
tvirtina, kad jo klientas nenaudojo 
draudžiamų preparatų, o problemą 
su tyrimais bando paaiškinti alkoho
lio naudojimu. 

* I>enkijoje baigėsi E u r o p o s 

v e t e r a n ų l e n g v o s i o s a t l e t ikos 
č e m p i o n a t a s . Per p a s k u t i n e s 
varžybų d ienas lietuviai iškovojo 
dar 2 aukso ir 1 sidabro medalį. Seno
jo žemyno čempionais tapo Aušra Ka
valiauskienė, maratono distanciją 
nubėgusi per 3 valandas 33 minutes 
37 sekundes ir Antanas Černiauskas, 
metimų penkiakovėje surinkęs 4,773 
taškus. Mindaugas Dinda iškovojo si
dabro medalį 3,000 m kliūtinio bėgi
mo distancijoje, sugaišęs 10 min. 
40.24 sekundės. 

* Lenki jo je v y k u s i a m e Euro
pos j a u n i ų (iki 19 m e t ų ) šiuolai
k i n e s p e n k i a k o v ė s č e m p i o n a t e 
sidabre mečia;: meryinu varžybo-t- ;s-
k';vr,u, i).-,r-al.i R;m>ait<*. l*-mH»- I) 
Ii; m saite keturiose rungtyse surinko 
4.296 taškus ir tik :*6 taškais nusilei
do čempionei Jani ne Kohlmann 

Atkelta iš 1 psl. 
Algirdo Butkevičiaus ir krašto apsau
gos ministro Juozo Oleko — šeimos. 

Tačiau premjero šeima tarp „vy
riausybinių" šeimų neabejotinai pir
mauja vertybinių popierių srityje. Jie 
deklaravo turintys net vienuolikos 
bendrovių, įskaitant ir prieštaringos 
reputacijos „Krekenavos agrofirma", 
akcijų. 

Aplinkos apsaugos ministro Arū
no Kundroto ir jo žmonos Dianos 
deklaruota finansinė situacija 2004-
aisiais vertinta 850,000 litų, o pernai 
metų duomenimis, jiedu turėjo tris 
nekilnojamojo turto objektus. 

Tuo pat metu du butus Vilniuje 
turėjusių dabartinio finansų ministro 
Zigmanto Balčyčio ir jo žmonos Se-
verinos turtas ir pinigai pastarojo 
deklaravimo metu taip pat nesiekė 
milijono — 925,500 litų. Pagal šį ro
diklį nuo jų kiek atsiliko J. Oleko šei
ma — 788,000 litų. Tačiau J. Oleko 
žmona Aurelija buvo deklaravusi 
gautą ir negrąžintą per 196,000 litų 
siekiančią paskolą. 

Nekilnojamasis tur tas labiau 
prie širdies Valstiečių liaudininkų są-

v 

jungos atstovams Vyriausybėje. Šios 
partijos vadovė Kazimira Prunskie
nė, kurios deklaruoto 2004-aisiais tu
rėto turto vertė siekė 142,500 litų, o 
sukauptos piniginės lėšos — 124,000 
litų, interesų deklaracijos pastarai

siais duomenimis, turėjo net devynis 
vienetus nekilnojamojo turto Vilniuje 
ir Švenčionių rajone. 

K. Prunskienės partijos bendra
žygis, ūkio ministras Vytas Navickas 
su žmona deklaravo kiek mažiau ne
kilnojamojo turto (iš viso 6 objektai 
Vilniuje, Palangoje ir Lazdijų rajone), 
tačiau lenkia pagal sukaupto viso 
turto dydį ir pinigines lėšas, mat dar 
visai neseniai V Navicko šeima savo 
finansinę padėtį įvertino 1,324,000 li
tų. 

Tuo tarpu vadovauti Užsienio 
reikalų ministerijai valstiečių liaudi
ninkų deleguotas nepartinis diploma
tas Petras Vaitiekūnas turto ir priva
čių interesų deklaracijų teikti netu-
rėjo.^ 

Švietimo ir mokslo ministrė so
cialdemokrate Roma Žakaitienė yra 
turtingiausia dabartinės Vyriausybės 
narė. Tiesa, jos šeimos gerovę lemia 
vyro Viktoro Žakaičio deklaruoto tur
to vertė ir piniginės lėšos — 
8,354,000 litų. Pati ministrė 2004 
metų turto deklaracijoje buvo nuro
džiusi turinti 187,000 litų vertės tur
to, piniginių lėšų — 110,000 litų. 

Socialinės apsaugos ir darbo mi
nistrė Vilija Blinkevičiūtė 2004 me
tais turto ir piniginių lėšų turėjo kiek 
daugiau nei 470,000 litų. Be kita ko, 
ji nurodė paėmusi 140,000 litų pas
kolą. 

Irake tarnaujantiems kariams 
psichologės patarimai 

Vilnius, rugpjūčio 1 d. (BNS) — 
Pietų Irake tarnaujančius karius, ku
rie po poros savaičių baigs pusmetinę 
misiją, aplankė karo psichologė. 

Kaip pranešė Krašto apsaugos 
ministerija, Danijos batalione prie 
Basros tarnaujantys būrio LITCON-
7 kariai sulaukė Lietuvos kariuo
menės karo psichologės vyresniosios 
leitenantės Danutės Lapėnaitės. Psi
chologė atvyko aplankyti Irake tar
naujančius karius po to, kai liepos 18 
d. kovinės užduoties metu buvo su
žeistas vienas Lietuvos taikdarių. 

Per patruliavimą kulkos į petį 
nesunkiai sužeistas šarvuočio M113 
vairuotojas grandinis Tomas As
trauskas liepos 20 dieną parskraidin
tas į Lietuvą. 

Anot KAM pranešimo, per pen
kias apsilankymo Irake dienas su psi
chologe pasikalbėjo dauguma čia tar
naujančių karių — tai rodo, koks 

svarbus ir reikalingas karo psicholo
go vizitas tarptautinėse misijose tar
naujantiems kariams. 

Lietuvos kontingento LITCON-7 
vyresnysis karininkas kapitonas Vai
das Stankevičius pažymėjo, kad psi
chologų vizitai yra labai svarbūs mi
sijos vietoje, ypač po incidentų, kurie 
turi įtakos karių psichikai. 

Psichologų apsilankymas misijai 
besibaigiant kariams suteikia gali
mybę ne tik išspręsti per pusmetį su
sikaupusias psichologines problemas, 
bet ir pasiruošti naujos stresinės bū
senos išgyvenimui — grįžimui namo. 
Karininko teigimu, kariai turėjo pro
gos pabendrauti su psichologijos spe
cialistu, išsipasakoti savo problemas, 
o kontingento vyresniajam pokalbis 
su psichologe leido plačiau pažvelgti į 
misijos vietoje atsirandančią proble
mų visumą bei problemų sprendimo 
galimybes. 

D. Gudelis perbėgo pas premjerą 
Vilnius, rugpjūčio 1 d. (BNS) — 

Dvejus metus Prezidentūroje dirbęs 
Darius Gudelis palieka prezidento 
patarėjo postą ir pereina dirbti į Vy
riausybę. 

Kaip sakė prezidento atstovė 
spaudai Rita Grumadaitė, D. Gudelis 
priėmė sprendimą pereiti į premjero 
komandą. 

Pasak atstovės spaudai, šalies va
dovas D. Gudeliui dėkoja už darbą ir 
tikisi, kad jis deramai pritaikys savo 
gebėjimus sprendžiant savivaldybių 
ir viešojo valdymo problemas. 

Praėjusią savaitę D. Gudelis tei
gė, kad jis svarsto naujojo premjero 
G. Kirkilo pasiūlymą pereiti dirbti į 
pastarojo komandą. Tačiau G. Kirki
las pareiškė, kad prezidento patarėjas 
pats pasiūlė savo paslaugas premje
rui 

..Šiuo atveju jis pats pasiūie save 

paslaugas. Manau, kad tai yra visiš
kai normalu, nes ne jis vienas toks 
yra, daug žmonių, kurie siūlo savo 
paslaugas", — sakė G. Kirkilas. 

Jis pridūrė, kad dar nėra galuti
nai nuspręsta dėl D. Gudelio perėjimo 
iš Prezidentūros į Vyriausybę. 

Kartu premjeras tikino, kad D. 
Gudelio klausimas su prezidentu de
rintas nebuvo. 

R. Grumadaitė neatsakė, nuo ku
rios dienos D. Gudelis paliks postą 
Prezidentūroje ir kas laikinai vado
vaus vidaus politikos grupei. 

Spaudos teigimu, D.Gudelį šiame 
poste gali pakeisti politologas Lauras 
Bielinis. 

Teigiama, kad apie pokyčius pre
zidento komandoje bus pranešta rug
sėjo pradžioje. Antradienį V Adam
kus, grįžęs po dešimties dienų viešna
gės JAV buvo susitikęs su D. Gudeliu. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFR Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

RUSIJA 

Ukrainos prezidentas svarsto 
galimybę paleisti Radą 

Kijevas, rugpjūčio 1 d. („Reu-
ters"/BNS) — Ukrainos prezidentas 
Viktor Juščenko konsultuojasi su 
Aukščiausiosios Rados vadovybe ir 
frakcijų vadovais dėl galimybių pir
ma laiko paleisti kovą išrinktą parla
mentą, pranešė valstybės vadovo 
spaudos tarnyba. 

Konstitucijos 90 straipsnis sutei
kia prezidentui teisę pirma laiko pa
leisti parlamentą, nesugebėjusį per 
60 savo darbo dienų sudaryti koalici
nės vyriausybės. 

Daugumos koalicijos Radoje, va
dovaujamos Regionų partijos, atsto
vas užsiminė pirmadienį, kad jeigu 
Rada bus paleista, atsakydami į tai 
deputatai gali balsuoti dėl apkaltos 
prezidentui. 

Pranešime pažymima, kad pir
mojoje dienos pusėje prezidentas jau 
apsvarstė šį klausimą su Julija Ty-
mošenko susivienijimo ir partijos 
„Mūsų Ukraina" frakcijų vadovais. 

Parlamento dauguma, į kurią 
įėjo Regionų partija, komunistai ir 
socialistai, liepos 18 dieną pasiūlė 
prezidentui apsvarstyti Viktor Janu-
kovič kandidatūrą į naujos vyriausy

bės vadovo postą. 
Dvi kitos parlamento frakcijos — 

JTB ir „Mūsų Ukraina" — primygti
nai teigia, kad Socialistų partija, kuri 
anksčiau buvo sudariusi sąjungą su 
„oranžinėmis jėgomis", neteisėtai įei
na į koaliciją su Regionų partija. 

Rugpjūčio 2 dieną baigiasi Kons
titucijoje numatytas 15 dienų termi
nas, kai valstybės vadovas turi duoti 
atsakymą, ar jis pritaria savo buvusio 
varžovo per 2004 metų prezidento 
rinkimus V. Janukovič kandidatūrai į 
ministro pirmininko postą, ar priims 
sprendimą paleisti Radą, kuri ne
spėjo per 60 dienų sudaryti naujos 
vyriausybės. 

Praėjusią savaitę valstybės vado
vas pasiūlė surengti Aukščiausiosios 
Rados frakcijų vadovų, jos vadovybės 
ir visuomeninių organizacijų atstovų 
„apskritąjį stalą", kad būtų galima 
sureguliuoti susipriešinimą parla
mente. 

V Juščenko pasiūlė pasirašyti su
sitarimą dėl nacionalinės vienybės, 
vadinamąjį universalą, kuriame būtų 
išdėstytos naujos valdžios vidaus ir 
užsienio politikos kryptys. 

F. Castro įgaliojimus perdavė broliui 
Atkelta iš 1 psl. 
1953 metų puolimo Santiago prieš 
kareivines metinių minėjime. 

Operacija jam buvo atlikta dėl 
kraujavimo iš žarnyno. Saloje, kur 
gyvena 11 mln. žmonių, dėl šių nau
jienų atsirado neaiškumas dėl politi
nės ateities. 

F. Castro, kuriam rugpjūčio 13-
ąją sukaks 80 metų, savo pareiškime, 
kurį perskaitė jo padėjėjas Carlos Va-
lenciaga, sakė, kad persitempimas 
„sukėlė ūmų žarnyno priepuolį su 
nuolatiniu kraujavimu" ir kad dėl to 
jis turėjo ryžtis „sudėtingai chirurgi
nei operacijai". 

„Dėl šios operacijos esu privers
tas kelias savaites ilsėtis, atsitraukti 
nuo savo įsipareigojimų ir pareigų", 
— sakoma pareiškime. 

Valdančiosios Komunistų parti
jos pirmojo sekretoriaus, ginkluotųjų 
pajėgų vyriausiojo vado ir valstybės 
vykdomosios tarybos prezidento įga
liojimus P. Castro perdavė 75 metų 
Raul Castro — savo jaunesniajam 
broliui ir konstitucijoje numatytam 
įpėdiniui. 

Tai pirmas kartas, kai F. Castro 
visą valdžią perdavė broliui, kuris yra 
Kubos gynybos ministras, kontro
liuojantis 50,000 narių armiją ir poli
cijos pajėgas. 

Jaunesnysis Castro, kuriam 
trūksta brolio charizmos ir orato
riaus talento, birželio mėnesį užsimi
nė, kad valdys Kubą per Komunistų 
partiją, kuri stiprinama rengiantis 
valdžios perėmimui. 

F. Castro yra ilgiausiai valdęs 
valstybės vadovas pasaulyje po Di
džiosios Britanijos karalienės Eliza-
beth II ir Tailando karaliaus Bhumi-
bol Adulyadej ir daugiau kaip keturis 
dešimtmečius nepaisė Washington 
spaudimo bei amerikiečių ekonomi
nio embargo. 

Miami mieste prasidėjus links
mybėms buvo šokama, šaudomos pi

rotechnikos priemonės. 
„Kubos liaudis gali trumpam pri

imti Raul Castro, kaip vyriausybės 
vadovo, paskyrimą", — sakė iš Kubos 
kilusių amerikiečių sukarintos orga
nizacijos „Alpha 66" vadovas Ernesto 
Diaz Rodriguez. Si grupuotė jau se
niai siekia nuversti F. Castro. 

„Nenorėčiau naujos. revoliucijos, 
pilietinio karo Kuboje. Bet jei visos 
taikios alternatyvos bus išsemtos, iš
naudoti visi būdai grįžti prie de
mokratinės sistemos, kai žmonės gali 
reikšti savo pažiūras, pilietinis karas 
bus neišvengiamas", — sakė E. Diaz 
Rodriguez. 

Havana mieste, kur gyvena 2 
mln. žmonių, gatvėse buvo ramu, ne
simatė jokio sustiprinto policijos pa
truliavimo. Jaunuoliai krantinėje 
gurkšnojo romą ir klausėsi gitaros 
muzikos. „Viskas bus gerai", — sakė 
vienas automobilių stovėjimo aikšte
lės darbuotojas. 

Tačiau apšiurusio miesto centro 
gyventojai, karštą vasaros naktį gat
vėje žaidę domino, nerimavo ir norėjo 
daugiau informacijos apie F. Castro 
būklę. 

„Meldžiu Dievo jį išgelbėti. Mes 
mylim Fidel. Jis — vienintelis mūsų 
išsigelbėjimas", — sakė namų šeimi
ninkė Xiomara Llanes. 

Apie F. Castro sveikatą kalbama 
nuo 2001-ųjų, kai jis nualpo viešai sa
kydamas kalbą. 2004-ųjų spalį po pa
sakytos kalbos jis suklupo ir susilau
žė kelį bei ranką ir nuo to laiko jo 
tempas gerokai sulėtėjo. 

F. Castro sakė, jog valdžios įgalio
jimus broliui perdavė dėl to, kad Ku
bai „kelia grėsmę JAV vyriausybė". 

Amerikos prezidentas George W 
Bush, siekdamas sutrukdyti tam, kad 
valdžią perimtų R. Castro, ir norėda
mas paskatinti perėjimą prie daugia
partinės demokratijos, sugriežtino 
sankcijų Kubai taikymą ir padidino 
finansavimą disidentų judėjimui. 

EUROPA 

LONDONAS 
Didžioji Britanija antradienį pra

dėjo taikyti naują perspėjimo dėl 
: grėsmės saugumui sistemą, pagal ku-
| rią šaliai iškilusį terorizmo pavojų 

įvardijo kaip „rimtą" — tai reiškia, 
kad atakos yra labai tikėtinos. Tai 
pirmas kartas, kai vyriausybė paskel
bė tokią informaciją. Prieš tai ji tvir
tino, kad toks elgesys sukeltų nerei
kalingą sąmyšį. Tačiau sulaukusi kri
tikos, jog tinkamai neįvertina tokių 
grupuočių kaip „ai Qaeda" grėsmės, 
vyriausybė nusprendė pasekti kitų 
šalių pavyzdžiu ir įvesti hierarchinę 
perspėjimo sistemą. Ji turi penkis ly
gius nuo „žemo" (atakų tikimybė 
maža) iki „kritinio" (atakos gali įvyk
ti tuojau pat). 

Izraelio kario, kurio pagrobimas 
sukėlė tris savaites Artimuosiuose 
Rytuose trunkantį konfliktą, žmona 
antradienį maldavo parodyti kokį 
nors ženklą, kad jis tebėra gyvas. 31 
metų rezervo karį Ehud Goldwasser 
liepos 12 dieną kartu su kitu rezer
vistu Eldad Regev pagrobė „Hezbol
lah" partizanai. E. Goldwasser žmo
na pažymėjo, kad jos vyras nebuvo 
kariškis. „Jis buvo studentas. Mums 
reikėjo vieną mėnesį per metus pra
leisti rezervo tarnyboje. Jis turėjo sa
vo gyvenimą. Jam tėra 31 metai, gy
venimas jo laukia", — sakė ji. 

BRIUSELIS 
Izraelio sprendimas suintensy

vinti karinius veiksmus Libane yra 
nepriimtinas ir tik pakurstys ekstre
mizmą Artimuosiuose Rytuose, an
tradienį pareiškė Europos Sąjungai 
(ES) šiuo metu pirmininkaujanti 
Suomija. Suomijos užsienio reikalų 
ministras Erkki Tuomioja, kuris pir-

; mininkauja neeiliniam ES užsienio 
reikalų ministrų susitikimui šiai kri-

'• zei aptarti, sakė, kad 25 valstybių 
bendrija turi užimti bendrą poziciją 
nebijodama rizikos parodyti, kad jos 

! nuomonė skiriasi nuo Izraelį remian
čių Jungtinių Amerikos Valstijų po
žiūrio. 

MASKVA 
Rusijos generalinė prokuratūra 

patvirtino faktą, kad areštuotas eliti
nėje Pamaskvio Žukovą gyvenvietėje 
esantis naftos bendrovės „Jukos" 
turtas, bet teigia, jog per anksti būgš
tauti, kad bausmę atliekančio šios 
kompanijos vadovo Michail Chodor-
kovskij šeima netrukus gali būti iš
keldinta į gatvę. Kol teismas neišna-
grinės baudžiamosios bylos, niekas 
negali iškeldinti gyventojų iš areš
tuoto namo, pridūrė pareigūnas. Ne
seniai M. Chodorkovskij žmona yra 
pareiškusi žurnalistams, jog netru
kus gali netekti namo, kuriame gyve
na su trimis vaikais. 

AZIJA 

KABULAS 
Pietų Afganistane antradienį, 

praėjus vos dienai po to, kai NATO 
perėmė saugumo kontrolę šioje nera
mumų krečiamoje šalies dalyje, per 
surengtą pasalą žuvo du Didžiosios 
Britanijos kariai, o trečiasis dingo ir, 
kaip manoma, yra nužudytas. Di
džiosios Britanijos automobilių kolo
ną granatsvaidžiais ir sunkiaisiais 
kulkosvaidžiais ginkluoti sukilėliai 
užpuolė Helmand provincijoje, kuri 
yra viena pavojingiausių. 

ARTIMIEJI RYTAI 

TEHRAN 
Iranas ragina musulmoniškąsias 

šalis teikti visokeriopą pagalbą, įskai
tant ir karinę, Libano šiitų judėjimui 
„Hezbollah", kuris kariauja su Iz
raeliu. „Iš musulmoniškųjų šalių, 
esant dabartinėms aplinkybėms, mes 
tikimės, kad jos suteiks judėjimui 
'Hezbollah' ir Libano tautai įvairią 
pagalbą, įskaitant karinę ir medici
nos paramą bei padės maisto produk
tais", — pareiškė įtakingas Irano 
dvasininkas Ahmad Jannati. 

BEIRUTAS 
Izraelio pajėgos, antradienį kir

tusios sieną, veikė naujoje vietoje 
Pietų Libane, o dar dviejose zonose 
bombardavo kaimus ir miestelius, 
pranešė Jungtinių Tautų (JT) taikos 
palaikymo pajėgos Libane. 
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VALGYTI VIS TIEK REIKIA 
Daug kas nusiskundžia, kad karštu oru nebeturi apetito, per daug bėdos 

pasigaminti pietus, virtuvėje karšta, lauke karšta, kaip galima kažką kepti 
ar virti? 

Bet valgyti juk vis tiek reikia, ne tik mums patiems, bet ir Šeimai, ypač 
vaikams (lengva vaikams vasarą priprasti prie visokių „pirktinių maltinių", 
o paskui bus sunku atpratinti, kai norėsime, kad jie valgytų maistingus ir 
sveikus patiekalus). 

Kai nenorime ilgai apie viryklę suktis, geriausia pasigaminti salotų, prie 
jų patiekti geros prancūziškos duonutės, kokio šalto gėrimo ir štai jau 
pietūs! 

Netikėsite savo akimis, kai pateiksiu salotų receptą, kurio pagrindiniai 
produktai yra švieži špinatai ir... braškės, bet tikrai skanu ir labai maistin
ga. Tai puikiausios salotos karštai dienai. 

Špinatų ir braškių salotos 

2 šaukštai kapotų graikinių 
riešutų (walnuts) 

2 šaukštai balzamo acto (bal-
samic vinegar) 

1/4 šaukštelio druskos 
3 šaukštai geros kokybės alyvų 

aliejaus (extra virgin olive oil) 
1/8 šaukštelio maltų pipirų 
8 uncijos (1/2 sv.) mažų, šviežių 

špinatų lapelių (baby spinach) — 
apie 4 puod. 

1' nedidelis raudonasis svogū
nas, plonai supjaustytas (skersai) 

2 puod. šviežių braškių, per
pjautų į 4 dalis 

įkaitinti keptuvę be jokių rie
balų ant vid. liepsnos. Sudėti riešu
tus ir paskrudinti, kol truputį pa
ruduos (apie 3 min.). Nuimti nuo vi
ryklės. Sumaišyti actą, druską ir 
pipirus, įplakti aliejų, kad gerai susi
maišytų. 

Dubenyje sumaišyti špinatus 
(žinoma, gerai nuplautus, perrink
tus ir nusausintus) su svogūno 
žiedeliais ir braškėmis. Aplaistyti 
užpilu ir apibarstyti pagruzdintais 
riešutais. 

P.S. šioms salotoms netinka var
toti šaldytus špinatus, tik šviežius. 

Makaronų salotos 

12 uncijų dėžutė plokščių ma
karonų (bowtie pasta) 

1 ir 1/2 puod. mažų pomidoriukų 
(grape or cherry tomatoes), per
pjautų perpus 

1/3 puod. supjaustytų, be kau
liukų juodųjų alyvų (geriausiai tinka 
Kai amatą alyvos) 

1/3 puod. šviežių baziliko lape
lių, smulkiai supjaustytų 

3/4 puod. paruošto (iš butelių) 
„Caesar salad" užpilo (dressing) 

1/4 puod. tarkuoto Parmesan 
sūrio 

Makaronus išvirti pagal nurody
mus ant dėžutės, nuvarvinti ir per
plauti šaltu vandeniu; vėl nuvarvin
ti. Sumaišyti makaronus su pomido
rais, alyvomis, baziliku, sūriu ir 
salotų užpilu. 

Daržovių salotos 

1/4 puod. „pecan"riešutų pusių 
8„Boston"salotų lapų 
1/3 puod. aliejaus ir acto salotų 

užpilo (oil and vinegar dressing) 
1 šaukštas smulkiai sukapotos 

šviežio imbiero (ginger) šaknies 
1 šaukštas medaus 
1 sv. įvairių šviežių daržovių: 

ridikėlių, morkų, agurkų, raudonųjų 
pipirų, raudonojo kopūsto ar dar 

kitokių. 
Sausoje keptuvėje pagruzdinti 

riešutų puses, kol pakvips ir gražiai 
paruduos (apie 3—4 min.). Nuimti 
keptuvę nuo viryklės. 

Ant atskirų lėkštelių išdėlioti 
salotų lapus. Dubenyje sumaišyti 
salotų užpilą, imbierą, medų, sudėti 
daržoves ir gerai išmaišyti, kad visos 
pasidengtų užpilu. Daržoves išdės
tyti an t salotų lapų, apibarstyti 
riešutais. 

Kukurūzų metas 

Švieži valgomieji kukurūzai — 
tikras skanumynas, t ik nereikia jų 
pervirti ar perkepti, nes grūdai pasi
daro krakmolingi ir praranda sal
dumą, sultingumą. 

Kukurūzus galima paruošti įvai
riai. Paprasčiausias būdas — bur
bule su visu žaliu apdangalu (ir jo 
viduje esančiu „šilku") įdėti į mikro-
bangę ir pačia aukščiausia tempe
ratūra pakepinti apie 10-15 min. Po 
to išimti iš mikrobangės (atsargiai, 
kukurūzo vidus bus baisiai karštas) 
— visi apdangalai labai lengvai 
nusilups, net šilko siūlelių neliks 
prie grūdų. Patiekti su tirpytu svies
tu ir truputėliu druskos. 

Kitas būdas — virti. Kukurūzo 
burbuolė nulupama, nuvalomi „Šil
kai" (geriausia panaudoti neaštrų 
šepetėlį po tekančiu iŠ čiaupo šaltu 
vandeniu). Burbuolės sudedamos į 
smarkiai verdantį vandenį, į kurį 
įpilta apie 1 šaukštelis druskos ir 1 
šaukštelis cukraus. Kai vanduo su 
kukurūzais vėl užvirs, pavirti ne 
ilgiau kaip 5 minutes. Išgriebti iŠ 
vandens ir patiekti su tirpytu svies
tu. 

Dar vienas metodas — ant lauko 
viryklės. Čia taip pat nereikia 
kukurūzų burbuolių „nurengti", bet 
būtina atidaryti viršutinius lapus ir, 
jų nenuplėšiant, nuimti nuo grudų 
plonus siūlelius — kukurūzų šilką. 
Tuomet kiekvieną burbuolę vėl 
apdengti viršutiniais lapais ir per 
vidurį (skersai) perrišti storu siūlu, 
kad kepant lapai neatsidarytų ir 
grudai neišdžiutų. Bebaigiant ki
tiems pat iekalams, ypač mėsai, 

kepti, ant nelabai karštos viryklėlės 
grotelių išdėlioti kukurūzus. Kepti 
retkarčiais apverčiant apie 10-15 
min. 

Lauke kepti kukurūzai 

6 kukurūzų burbuolės 
6 šaukštai minkšto sviesto 
1 šaukštas nutarkuotos „lime" 

žievelės 
1 šaukštas „lime" sulčių 
3/4 šaukštelio stambiai sumaltų 

pipirų 
3/4 šaukštelio druskos 
1/8 šaukštelio cayenne pipirų 

(nebūtinai) 
Kukurūzų burbuoles paruošti 

kaip aprašyta aukščiau — kepant 
ant lauko viryklės. Kepti 15-20 min. 
Kol kukurūzai kepa, sumaišyti 
minkštą sviestą su „lime" žievele i r 
sultimis, pipirais, druska, cayenne 
pipirais. Kukurūzams iškepus, nu
smaukti jų lapus, bet visiškai nenu
plėšti, palikti, kad būtų lengviau 
burbuolę palaikyti valgant, grūdus 
aptepti paruoštu mišiniu. 

Lauke kepta vištiena 

1/4 puod. „barbecue seasoning" 
mišinio miltelių 

1/2 garstyčių miltelių 
3 šauksai aliejaus 
3 ir 1/2 sv. viščiuko, supjaustyto 

į 16 gabalų 
1 puod. „barbecue" padažo iš 

buteliuko ar stiklainio 
Įkaitinti lauko viryklę. Sumai

šyti visus prieskonius ir jais ištepti 
viščiuko mėsą tik iŠ vienos pusės 
(tepant geriausia vartoti „barbecue" 
šepetėlį). Išdėlioti mėsą ant viryklės 
grotelių patepta puse į apačią. Kepti, 

IŠNUOMOJA 

vieną kar tą apverčiant, kol gerai 
apkeps — apie 5 min. kiekvieną pu
sę. Likus apie 5 min. iki mėsa bus 
visai iškepusi, visą mėsą dar kartą 
aptepti l ikusiu padažu. 

P a s t a b a : višt iena iškepa per 
8-10 min. — svarbu, kad ji būtų 
gerai iškepusi, prie kaulo neliktų 
rausvos spalvos, nes galima apsi
nuodyti pusžalėje mėsoje (ypač 
paukšt ienoje) esamomis bakteri
jomis. 

Mėsos paruošimas 
prieš kepant 

Kaip j a u anksčiau minėjau, 
kepan t mėsą an t lauko viryklės, 
svarbu, kad ji iškeptų greitai ir būtų 
minkšta, sultinga. Vienintelis būdas 
tai pasiekti — mėsą marinuoti prieš 
kepant . 

Marinuoti galima visai papras
tai: į šaltą vandenį įberti DAUG 
druskos (pvz. 1-2 kvortas vandens 
1/2 puod. druskos; į 1 galoną — 1 
puod.), gerai išmaišyti, kad neliktų 
druskos kristalėlių. Mėsą nuplauti ir 
sudėti į druskos skiedinį. Palaikyti 
šaldytuve ben t 2 -3 vai . Išėmus 
nuplauti po šaltu vandeniu, tekančiu 
iš čiaupo, kepti. 

Norint, galima į druskuotą van
denį įdėti įvairių prieskonių, tuomet 
mėsa bus dar skanesnė. Pvz.: ne
maltų kvepiančiųjų pipirų, vieną 
kitą lauro lapelį, imbiero šaknies 
gabaliukų, supjaustytų svogūnų, 
garstyčių grūdelių, rozmarino, bazi
liko ir pan. Bet čia pats pagrindinis 
marinato dėmuo yra druska: ji su
minkština mėsos audinius ir padaro 
bet kurią mėsą sultingesne, minkš
tesne. Pabandykite, matysite, kaip 
gerai! 

PASLAUGOS 

Union Pier, Ml, 
netoli ežero išnuomojamas 

2 mieg. vasarnamis. 
Tel. 

SIŪLO DARBĄ 

Darbui reikalingi dažytojai 
su darbo patirtimi ir žmogus, 

mokantis įvairius darbus. 
Būtina turėti mašiną. Pageidautina, 

kad kalbėtų rusiškai. 
Tel. 847-980-7887. 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St, 

Evergreen Park, II. 60805 
Tel. 7©8-424-8654;773-581-8654 

STATYBINEI KORPORACIJAI, 
nuostabioje Hilton Head saloje 

(Pietų Karolina), reikalingi 
darbuotojai dirbti statybose. 

Mes garantuojame darbą visus metus, 
gerą atlyginimą, atostogų ir ligos 

apmokėjimą, lietuvišką kolektyvą bei 
vežiojimą i darbo vietą. 

Tel: (843) 298-0826 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

ĮVAIRUS 

* Parduodu automobi l i „Acura Integ
ra" 1994 m. Mechaninė greičių dėžė. 
Kaina $500. Tel. 708-539-3660. 

* 60 m. moteris, gali išleisti atostogų 
arba ieško darbo lietuvių šeimoje. Bui
t inė anglų kalba, rekomendacijos, pa
t i r t is, nevairuoja. Tel. 630-553-0980 
arba 630-212-9098. 

* 50 m. lietuvė moteris ieško slaugės 
darbo Los Angeles, CA. Tel. 011-370-
37-421332 arba regliet@mail.ru. 

* Vyriškis ieško žmonių pr iežiūros 
darbo. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 
815-531-2031 arba 815-609-3465. 

* Pora ieško išsinuomoti "apar tment ". 
Tel. 815-531 2031 arba 815 609-3465. 

GREIT PARDUODA 
0į[ .-;į=-; First Landmark Realty 

Bus. 773-590-
0205 

RIMAS 
STANKUS 

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

STASYS CONSTRUCTION 

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

,soffits", „decfcs", „gutters",plokšti ir 
„shingle" stogai; cementas, 

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

ĮVAIRUS 

* Moteris gal i pr iž iūrėt i pagyvenusius 
žmones , mėgs ta g a m i n t i va lgyt i , 
anglų kalba bui t inė, geros rekomen
dacijos. Tel. 773-512-6875. 

mailto:regliet@mail.ru
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SKAUTYBES KELIAS 
Stovyklaujame... 

Dainavos stovyklavietėje, tarp 
pušų ir lapuosiu, prie Spyglio ežero 
kranto, vėl išdygo palapinės ... Det-
roit ir Cleveland skautų ir skaučių 
„Spyglio sapnų" stovykla įvyko š.m. 
birželio mėnesį. Suvažiavo daugiau 
kaip 150 sesių, brolių, vadovų ir 
tėvelių, praleisti savaitę gamtoje ir 
skautiškoje dvasioje. Jų tarpe buvo ir 
7 nauji stovyklautojai. 

Stovyklos pasisekimas priklauso 
nuo štabo — kaip jie dirba ir ben
dradarbiauja. Šios stovyklos pasto-
vyklių vadovai sudarė įdomias prog
ramas, su jaunų vadovų pagalba 
sėkmingai jas pravedė. Jaunų šeimų 
pastovyklei vadovavo vyr. sk. Daina 
Anužienė, jai padėjo vyr. sk. Aleksa 
Lukasiewicz. Paukštytėms vadovavo 
vyr. skautės Laura Karvelytė, Lina 
Aukštuolytė ir Alaną Zomboraitė. 
Vilkiukų pastovyklės vadovas buvo 
ps. Andrius Anužis. Jam padėjo ps. 
Linas Orentas, skautai vyčiai Linas 
Barauskas, Matas Anužis, Aras But-
kūnas ir tėvelis Artūras Stapušaitis. 
Skaučių vadovė vyr. sk. Inga Moss. 
Jai padėjo vyr. skautės Arija Kaspu
tytė ir Laila Zomboraitė. Skautų va
dovas buvo s. Paulius Jankus. Didelei 
prityrusių skaučių pastovyklei (26 
sesės) vadovavo vyr. sk. Rūta Miku-
lionienė. Jai padėjo vyr. skautės Lina 
Anužienė, Vilija Bogutaitė ir Vaiva 
Laniauskaitė. Prityrusiem skautam 
kandidatam vadovavo ps. Darius Ru
dis. Prityrusių skautų vadovas buvo 
vs. Remigijus Belzinskas. Jam padėjo 
sk. vytis Vėjas Belzinskas. Vyčiam 
kandidatams vadovavo ps. Paulius 
Jurgutis. Jam padėjo sk. vyčiai Phil 
Moss ir Tadas Kasputis. Virtuvėje 
šeimininkavo Edmundas ir Rita 
Kaspučiai. Jiems padėjo Asta Še
petytė West, Margaret Rudienė, Alma 
Sventickienė ir daug kitų tėvelių, 
kurie padėjo kada tik galėjo, kada tik 
reikėjo. Slaugė Dalia Harp visus 
prižiūrėjo ir gydė. Reikalui esant, jai 
padėjo Diana Busuito. 

Daug skautiško patyrimo buvo 
įgyta stovyklos metu. Paukštyčių 
įžodį davė: Elytė Busuito, Michelle 
Harp, Kristina Gobytė, Ugnė Oren
taitė ir Jūratė Reventaitė. Vilkiukų 
įžodį davė Lukas Nemanis. Skautų 
įžodį davė: Marius Anužis, Donatas 
Tukys ir Nikis Tuljak. Prityrusių 
skaučių įžodį davė: Vilija Mikeskaitė 
ir Regina Ramanauskaitė. Prityrusių 
skautų įžodį davė: Mykolas Gra
bauskas, Tadas Lukasiewicz, Saulius 
Matvekas, Karigaila Reventas, Lukas 
Rudis ir Domas Siaudvytis. RonkS-
tytės ir vilkiukai užbaigė daugybę 

specialybių. 
Penktadienio ryte visą stovyklą 

prikėlė kiti, ką tik davę įžodžius - tai 
naujos vyr. skautės Vilija Bogutaitė, 
Aleksa Lukasiewicz ir Laila Zom
boraitė ir nauji skautai vyčiai: Matas 
Anužis, Aras Butkūnas, Danius Gied
raitis, Paulius Jankus, Vytas Kas
putis, Jonas Paškus ir Renatas Tu
kys. 

Pradėjome stovyklauti šeštadienį 
atidarymu ir šv. Mišiomis, kurias 
atnašavo kun. Ričardas Repšys, atva
žiavęs iš Dievo Apvaizdos parapijos, 
Detroit. Vakaro bendras laužas vi
siems uždegė stovyklinę nuotaiką. 
Sekmadienį ryte pavaišinom sto
vykloje esančius tėvelius iškilmin
gais pusryčiais Tėvelių dienos proga. 
Kas rytą jauni vadovai vedė dai
navimo užsiėmimą. Pirmadienį pri
tyrusios skautės, prityrę skautai ir 
vyčiai kandidatai išvyko plaukti 
baidarėmis. Antradienį jaunos šei
mos, paukštytės ir vilkiukai važiavo į 
gamtos centrą. O tie, kurie stovykloje 
liko, ruošė pietums lauko virtuvę. 
Vakare Cleveland tuntininkė Virgi
nija Rubinski ir svečiuojantis Lukas 
Laniauskas pravedė jautrią susi
kaupimo programą. Trečiadienio 
oras ir vakaro audros sutrukdė 
skautų ir skaučių jodinėjimo išvyką ir 
vakarinę programą. Bet susitvar
kėme, pavalgėme ir baltų namų 
„kine" pažiūrėjome filmą. Ketvirta
dienį visa stovykla išvyko prie ne
tolimo „Wampler's" ežero pasimau
dyti, pavalgyti ir popietę praleisti. 
Prityrusios skautės skubėjo grįžti 
pirmos, nes jų dar laukė gamtiška 
„spa day". Vakarienei laukė visų 
labai mėgstama Edžio „pica", o va
kare - „Spyglio madkaradas", šokiai. 
Į šokius, stovyklautojai turėjo ateiti 
su kokia kauke ant akių. Penkta-
dienį, paskutinę stovyklos dieną, 
pradėjome tvarkytis. Po pietų didele 
dalis stovyklos suėjo repetuoti atei
nančiai Dainų šventei, į kurią dau
guma ruošėsi važiuoti. Vakare vėl su
sitikome prie bendro laužo, atsi
sveikinome ir pasiryžome susitikti 
kitais metais. 

Dėkoju visiems už įdėtą darbą ir 
laiką ruošiant ir pravedant šią sto
vyklą. Dėkoju broliams už jš įvairius 
atliktus gerus darbelius „Dainavoje", 
ypač už pravalimą „gamtos takelio". 
Ačiū sesei Virginijai už sukurtą 
stovyklos ženklelį ir padarytą gairelę. 
Linkiu visiems smagios, saugios 
vasaros. 

Sesė Rasa Karvolionė 
..Spyglio sapnu" viršininke 

Akių ligų specialistai J Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGUA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Vidaus ligos 

EDMUNDAS VIŽINAS, MDl, SC 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6 

Chicago, IL 6 0 6 3 8 
Tel. 7 7 3 - 2 2 9 - 9 9 6 5 * 
Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KAJODLOGAS-ŠIRDIES UG06 
7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Stuburo ir skausmo 
ligos 

Dantų gydytojai 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598 -8101 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C DECKER, DDS, P.G 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai. 

4 6 4 7 W. 103 SL, O ak. L a w n , IL 
55 E. Washington, Suite 2 4 0 1 , 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 

MAUNAK V. RANA, M D 
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 
Eik Grove: 847-718-1212 

www.illinoispain.com 

Chirurgai 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
Inkstų, pūslės, prostatos 
gydymas bei chirurgija 

Čenter for Health 
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126 

630-941-2609 

Sesės vyr skautės: Arija, Laura, Vaiva, Lina, Alaną, Inga, Laila, Vilija 

»SpygU° sapnų" stovyklos stovyklautojai. 

L iu t ave ro S i e m a š k o s 80-jo g imtadienio proga sureng
tame pobūvyje š.m. liepos 15 d. Palm Harbor, FL, vietoje 
įprastinių dovanų, svečiai aukojo Child's Gate to Learning orga
nizacijai, šelpiančiai skurde esančius Lietuvos vaikus: $150 Sla
vinskai ir Vakselienė; $100 Petrikai (CT); $80 Erčiai (NY); $75 
Vasikauskai; $50 Biknevičiai, Giedraitienė, Grinienė, Karniai, 
Mikalauskai, Miklai (NY), E. Osborne, Šležai; $30 Andriuliai, 
Bielskiai, Mažeikos, Sabienė, Šlepečiai (NJ); $25 Kiaunienė, Mik-
lienė, Pauliukonienė, Staškuvienė, Staškus, Vaškelienė; $20 
Ančikienė, Šilkaičiai. Viso $1,145. Širdingas Ačiū aukotojams, su
teikusiems pagalbą tiems, kuriems ji yra labai reikalinga. 

D. Siemaškienė 

http://www.illinoispain.com
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PAL. JURGIS MATULAITIS - ANUOMET IR DABAR 
Vargdienių seserų vienuolijos 

rėmėjai Čikagoje kasmet pamini pa
laimintojo arkivysk. Jurgio Matu
laičio šventę, liepos 12 d- Tą vienuo
liją jis įsteigė 1918 metais Lietuvoje. 

Šiais metais minėjimas buvo su
rengtas sekmadieni, liepos 16 d. 
Nors ta diena buvo itin karšta, rėmė
jai susirinko Marąuette Park baž
nyčioje šv. Mišių aukai, kurią atna
šavo kun. dr. Kęstutis Trimakas. Po 
šv. Mišių parapijos salėje įvyko mi
nėjimas. 

Susirinkusius pasveikino para
pijos klebonas kun. Anthony Mar
kus. Minėjimą pradėjo rėmėjų pirmi
ninkė Giedrė Čepaitytė. Malda buvo 
prisiminti tie rėmėjai, kurie šiais 
metais iškeliavo amžinybėn. Valdy
bos sekretorė Valerija Čepaitienė 
perskaitė Putnamo seselių vadovės 
ses. Bernadetos Matukaitės sveiki
nimo laišką. 

Paskaitoje kun. dr. Kęstutis 
Trimakas apžvelgė pal. arkivysk. 
Jurgio Matulaičio veiklą anuomet jo 
laikais ir nurodė, kad dera jo veiklos 
gairėmis sekti ir šiais laikais: 

Palaimintojo veikla anuomet 

„Anuomet pal. arkivysk. Jurgis 
Matulaitis vadovavosi šiomis pag-
rindinėmės veiklos gairėmis: 1. klau
syti Kristaus vietininko — popie
žiaus; 2. rikiuotis ir aukotis; 3. blogį 
nugalėti gerumu. 

Dvidešimtojo amžiaus prieangy
je popiežiumi buvo Leonas XIII. Jis 
svarbiausiu savo popiežiavimo dar
bu laikė viso pasaulio paaukojimą 
Jėzaus Širdžiai. Kiti ypač reikšmin
gu jo darbu laiko jo krikščioniškojo 
teisingumo encikliką „Rerum nova-
rum", kuria jis gynė darbininkus ir 
jų darbo vertę. Tuo metu ateistai 
marksistai stengėsi patraukti dar
bininkus į savo pusę. Ši enciklika 
parodė, kad ir Kristaus Bažnyčia rū
pinasi darbininkų reikalais. 

Iš vargingų ūkininkų kilęs Ma
tulaitis, tapęs kunigu, rūpinosi dar
bininkų reikalais. Jis studijavo so
ciologiją, ją dėstė, taip pat organiza
vo darbininkus į katalikiškas sąjun
gas tiek Lenkijoje, tiek Lietuvoje. 
Būrė ir katalikus studentus. Nepa-

Kun. dr. Kęstutis Trimakas kalba apie pal. Jurgį Matu la i t i Nekalto M. Ma
rijos Prasidėjimo (Vargdieniu) seserų ruoštame arkivyskupo paminėjime 
š. m. liepos 16 d. 

Spaudos apžvalga 

„ TRIMITAS" 
Neseniai skaitytojus pasiekė 

naujas Lietuvos šaulių sąjungos žur
nalo „Trimitas'' numeris. Žurnalas 
kaip visada gausiai iliustruotas nuo
traukomis, daug informatyvių 
straipsnių. Šiame numeryje skaity
tojai ras nemažai straipsnių, skirtų 
Birželio trėmimams atminti. Trum
pai pristatoma gegužės 31 d. LR 
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IRIMITAS 

Seime vykusi konferencija „Vaikai 
— mūsų rūpestis: tikrovė ir siekia
mybė". Keli straipsniai skirti ge
gužės mėnesį Palangoje vykusiam 
festivaliui „Sportas visiems". Šiame 
„Trimito" numeryje didelis dėmesys 
skirtas jauniesiems šauliams: pris
tatytos vykusios sporto šventės, 
gana išsamiai aprašytos ir gausiai 
nuotraukomis iliustruotos Vilniuje 
birželio 16 d. vykusios Jaunųjų 
šaulių VIII sporto žaidynės. Šiame 
renginyje dalyvavo ne tik Lietuvos, 
bet ir Latvijos bei Estijos šauliai. 
Gintaro Lučinsko straipsnyje „Pet
ras Skurauskas — karininkas, lakū
nas, LAF'o steigėjas" skaitytojai 
susipažins su šiuo iškiliu Nepri
klausomos Lietuvos karininku. 
Šiame numeryje tiek tėveliai, tiek 
vaikai ras naudingų patarimų, kaip 
apsisaugoti nuo nemalonumų vasa
ros metu. Šiuos ir dar daugelį kitų 
čia nepaminėtų straipsnių rasite 
liepos mėnesio „Trimite". 

Žurnalą leidžia Lietuvos šaulių 
sąjunga. Numerio kaina — 4 Lt. 
Redakcijos ei. paštas: 

trimitas@takas.lt 

miršo jis ir popiežiaus Leono XIII 
propaguojamo pamaldumo į Jėzaus 
Širdį. Jis nuoširdžiai gerbė Jėzaus ir 
Marijos Širdis, taip kad vieną iš trijų 
savo įkurtų vienuolijų, būtent 1924 
m. Gudijoje įsteigtą moterų vienuoli
ją, jis pašventė Jėzui Eucharistijoje. 
Kitas dvi vienuolijas jis jau buvo 
įkūręs: 1910 m. atgaivino vyrų mari
jonų vienuoliją, o 1918 m. — įkūrė 
Vargdienių seserų vienuoliją Lietu
voje. Visa tai priklausė jo veiklai — 
burtis ir aukotis. O blogį nugalėti gė
riu jis ypač stengėsi būdamas dau
giatautės Vilniaus vyskupijos gany
toju 1918-1925 metais: nors dažnai 
šmeižiamas, jis buvo nešališkas ir 
visais rūpinosi vienodai. 

Pal. Jurgio Matulaičio 
pavyzdys dabar 

Tas tris pal. arkivysk. Jurgio 
Matulaičio veiklos gaires dera pri
taikyti krikščioniškai akcijai ir šiais 
laikais, ypač Lietuvoje. Viena iš la
bai aktualių veiklos sričių yra aka
deminė. Pavyzdžiui: Kultūros, filoso
fijos ir meno institutas kasmet ruo
šia Didžiųjų mąstytojų' konferenci
jas. Tikėtumės, kad toms konferenci
joms būtų parinkti teigiami, tautą 
dvasiškai stiprinantys mąstytojai. 
Užpernai buvo parinktas Kari Marx; 
pernai — Friedrich Nietzsche, o šie
met — Siegmund Freud. 

Visi trys — ateizmo propaguoto
jai. Nietzsche skelbė Dievo mirtį ir 
antžmogio be Dievo pranašumą, o 
krikščionybę esant silpnųjų ir vergų 
religija. Mane dėjo pagrindą komu
nizmui, o religiją laikė masių opiu
mu. Freud Dievą laikė iliuzija, o re
ligiją — neuroze. Šia kryptimi eina 
Kultūros, filosofijos ir meno centro 
vadovai ir veda studentus — būsimą 
Lietuvos inteligentiją. 

IŠ antrojo į tretįjį tūkstantmetį 
pereinamojo laikotarpio popiežius 
Jonas Paulius II matė, kur veda 
Nietsche, Mane, Freud ir kiti pana
šūs propaguotojai — ne tik į Dievo 
atmetimą, bet ir į žmonijos žlugdy
mą — į mirties 'kultūrą', kuriai jis 
priešpastatė 'gyvybės kultūrą'. Po
piežius ragino visus geros valios 
žmones, bet ypač krikščionis kurti 
Dievo dovanotą gyvybę vertinančią 
kultūrą. Sekdami pal. arkivysk. Jur
giu Matulaičiu, privalome atsiliepti į 
šį popiežiaus skatinimą ir tą gyvybės 
kultūrą puoselėti Lietuvoje, kurioje 
gyvybė, deja, nėra vertinama, kaip 
rodo faktai ir statistika apie paplitu
sius abortus, savižudybes, krimina
linius nusikaltimus, žmonių įšnau-

Švč. M. Marijos Gimimo parapijos kle
bonas kun. Anthony Markus kalba pal. 
arkivyskupo Jurgio Matulaičio pami
nėjime, kurį šios parapijos bažnyčioje 
ir salėje ruošė Nekalto M. Marijos pra
sidėjimo seserų rėmėjai. 

dojimą ir kt. 
Negalima pasitenkinti pavienių 

asmenų pastangomis. Asmenys ats- . 
kirai mažai ką gali nuveikti; paban
dę lengvai nuleidžia rankas. Reikia, 
kaip ir pats pal. Jurgis Matulaitis 
darė: burtis, rikiuotis ir aukotis, t.y. 
aktyviai dalyvauti krikščioniškose 
organizacijose, veikiančias visose 
reikšmingose visuomeninėse srityse. 

Blogį nugalėti gerumu — tai tre
čioji pal. Matulaičio taktika. Neuž
tenka matyti tai, kas negera. Daug 
svarbiau: daryti tai, kas gera, tada ir 
patys darbai gerais vaisiais įrodys 
savo vertę. Organizuotomis pastan
gomis TJž gyvybę' yra siekiama par
odyti abortų blogį. Kovojama ir prieš 
pesimistinę pasaulėžiūrą, kuri patei
sina savižudybę. O vis dėlto Lietuvos 
valdžia yra kairiųjų rankose. Jų ran
kose yra ir pinigai, leidžiami įstaty
mai ir organizuojami projektai pagal 
kairiųjų pasaulėžiūrą, o ne pagal 
prigimtinę ar krikščionišką, Bažny
čios nurodomą, moralę". 

Prelegentas užbaigė: „Mes, ku
rie stengiamės sekti pal. arkivysk. 
Jurgio Matulaičio pavyzdžiu, malda 
ir, pagal išgales, auka remiame jo 
įkurtos Vargdienių seselių vienuoli
jos darbus. Remkime jų darbus ir 
ateityje, taip pat, kiek galime, ir kitų 
pastangas, kunos veda \ mūsų tau
tos gerovę Lietuvoje ir čia išeivijoje". 

V.Č. 
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Nekalto M Marijos Prasidėjimo seserg rėmėJŲ Čikagos skyriaus ruošta 
me pal arkivysk. Jurgio Matulaičio paminėj ime (iš kairės): Aldona Un-
derienė, Valerija Čepait ienė ir Nijolė Dumbry tė 

mailto:trimitas@takas.lt
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Seniausia pasaulio moteris lietuvė 
1990 metų „The Enąuirer" gruo

džio mėnesio numeryje buvo iš
spausdintas Patrick Wilkins straips
nis apie seniausią pasaulio moterį, 
135 metų lietuvę Barborą Jašaitytę. 
Ši moteris teigė, jog jos ilgaamžišku
mo paslaptis yra paprasta — 
neturėti jokių reikalų su vyrais. 

„Aš visada nekenčiau vyrų. Ma
nau, kad kontaktai su tais „gyvu
liais'' yra pavojingi. Tai vyrai poli
tikuoja ir sukelia karus. Aš niekada 
per visą savo gyvenimą nebuvau ar
tima nė vienam vyrui" — laikraščiui 
teigė ilgaamžė. 

Barbora niekur toliau per visą 
savo gyvenimą nebuvo nukeliavus 
kaip 20 mylių atstumu nuo savo 
gimtojo kaimo, kuriame ji gimė 1855 

metų liepos 15 dieną. 
Guinness pasaulio rekordų kny

ga patvirtino, kad ji — seniausias 
pasaulio žmogus. Jos amžius baž
nyčios knygose buvo patikrintas ir 
sovietų pareigūnų. 

Tuo tarpu ekspertai tvirtina, jog 
Barbora tokio ilgo amžiaus sulaukė 
dėl sveiko gyvenimo būdo. Ji nieka
da negėrė alkoholinių gėrimų, kavos 
ar arbatos, gyveno neužterštoje ap
linkoje ir nepatyrė daug streso. 

Šią įdomią iškarpą apie seniau
sią pasaulio moterį lietuvę Austra
lijoje leidžiamam lietuviškam laik
raščiui „Tėviškės aidai" atsiuntė Pat 
Edwards. 

Parengta pagal „Tėviškės aidai", 
2006 m., liepos 12 d., Nr. 13 inf. 

A t A 
RAIMUNDAS KINDERIS 

Mirė 2006 m. liepos 29 d. 
Nuliūdę liko: žmona Laima, dukra Donna Cronce su vyru 

James, sūnus Paulius Kinderis, anūkai Ian, Amanda ir Benja-
min. Liūdi sesuo Dalia Smith bei kiti giminės ir artimieji. 

Laidotuvės privačios. 

Seniausia lietuvių parapija Kanadoje 
Taip pavadintas P. Adamonio 

straipsnis apie pirmuosius lietuvių 
emigrantus Kanadoje bei pirmosios 
lietuviškosios parapijos kūrimą, išs
pausdintas Kanados lietuvių laik
raštyje „Tėviškės žiburiai", š.m. 
birželio 20 d. 

Pirmuosiuose imigrantų surašy
muose, kaip teigia Adamonis, lietu
vių imigrantų skaičius Kanadoje 
neatsispindi, tad kiek buvo lietuvių 
prieš 100 metų Montrealyje — 
sunku pasakyti. Belieka, anot auto
riaus, pasitikėti kun. B. Šlamo 
duomenimis — jo sudarytame lietu
vių sąraše yra 279 šeimos. 

Kaip ir kitose šalyse, taip ir 
Kanadoje lietuviai emigrantai dirbo 
pačius prasčiausius darbus. Tai 
nulėmė kalbos nemokėjimas bei spe

cialybės neturėjimas. 
Kaip teigia Adamonis, pirmieji 

lietuviai imigrantai Montrealyje 
dažnai apsigyvendavo pagal kilimo 
vietą: žemaičiai miesto pietinėje 
dalyje, suvalkiečiai — rytinėje, o Vil
niaus krašto lietuviai — centre. Iki 
1951 m. Montrealyje buvo didžiau
sias lietuvių telkinys. 

XX amžiaus pradžioje darbinin
kams imigrantams buvo mokami 
vargani atlyginimai: valandinis už
mokestis — nuo 12,5 iki 20 centų. 
Tačiau gaudami mažas algas lietu
viai vis dėlto sugebėjo įkurti ir išlai
kyti Šv. Kazimiero parapiją, kitą
met švęsiančią 100 metų sukakties 
jubiliejų. 

Parengta pagal „Tėviškės žiburiai", 
2006 m., birželio 20 d., Nr. 25 inf. 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A t A 
PETRAS 

BEINARAUSKAS 

... ir rožės sužydėjo, 
o tavęs nėra... 

. J a u prabėgo metai, kai rugpjūčio 2 d. Amžinybėn iškeliavo 
myUjnas vyras ir dėdė. Mirties metinių proga, šv. Mišios bus 
aukojamos sekmadieni, rugpjūčio 6 d., 10:30 vai. ryto Švč. Mer
gelės Marijos 'Gimimo bažnyčioje ir Lietuvoje, Naujamiestyje, 
a,a. Petro parapijoje. 

Prašau artimuosius prisiminti mano Petrą savo maldose. 

Liūdinti žmona Irena 

KVIEČIAME Į DAINAVOS STOVYKLOS 50-MEČIO JUBILIEJŲ! 

2006 m. rugsėjo 2-3 d.d. 
Dainavos stovyklavietėje, Manchester, Michigan 

REGISTRACIJA BŪTINA! 
Registracija priimama iki rugp. 20 d. 

Registracijos mokestis įskaito nakvynę 
(patalpose arba savo palapinėje), 

maistą ir programą. 

DIENOTVARKĖS 

ŠEŠTADIENIS 

12:00 v.p.p. (EST) - Vėliavų pakėlimas 
12:30-Pietūs 
1:00 - Maudymasis, sportas, žaidimai 

ir loterija 
4:30 - Bendras dainavimas 
6:00 - iškilminga vakarienė 
7:30 - Meninė programa - pasirodys 

Chicagos Dainavos ansamblio 
vyrų vienetas ir jaunimas 

9:00 - Šokiai - gros Rimo Kaspučio 
orkestras iš Detroito 

SEKMADIENIS 

9:00 v.r. - Pusryčiai 
11:00-5v. Mišios 
12:00-Pietūs 
1:00 -Vėliavų nuleidimas 
1:30 - Rėmėjų suvažiavimas 

MOKESČIAI 
Suaugusiems-$50 
Studentams - $45 

Jaunimui iki 18 metų (tik suaugusio atsakomybėje) - $35 

REGISTRUOTIS PAS DR. MARIŲ LANIAUSKĄ (440-205-9273) ARBA mmldds@comcast.net 

mailto:mmldds@comcast.net
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MKĖSE 

• R u g p j ū č i o 13 d., s e k m a d i e n į , 
12 v. p. p. gen. T. Daukanto juros 
šaulių kuopa kviečia atvykti į pa
sil inksminimą Ate i t in inkų ąžuo
lyne, 12690 S. Archer,-Lemont, IL. 
Daugiau informacijos galite gauti 
paskambinę telefonu: 773-523-7205. 
Laukiame atvykstančių! 

• I r e n a K r i a u č e l i ū n i e n ė , u o l i 
visuomenininke, suman i renginių 
organizatorė, gerai supran ta lietu
viškos spaudos reikšmę mūsų visuo
meninei veiklai skatint i ir ją plėtoti. 
Ji jau ne kar tą ištiesė dosnią pa
ramos ranką vieninteliam užsienio 
lietuvių d ienrašč iu i „Draugui" , o 
štai neseniai jį apdovanojo 500 dol. 
auka! Reiškiame nuoširdžią padėką 
I. Kriaučeliūnienei ir l inkime kuo 
geriausios sėkmės. 

• Š i a i s m o d e r n i a i s l a i k a i s r e t a 
pora, sumainiusi aukso žiedus — 
sukūrusi šeimą, nepasiduoda skyry
bų epidemijai ir sulaukia auksinio 
jubiliejaus. Katalikų Bažnyčia, ypač 
vertindama Santuokos sakramentą 
gerbiančias ir jo besilaikančias po
ras, ka sme t Sv. Vardo katedroje 
(Holy Name Catedral) suruošia iš
kilmingas Mišias, į kur ias kviečiami 
visi katal ikai , Čikagos ir apylinkių 
gyventojai, tais metais švenčiantys 
50 metų vedybų sukakt į . Šiemet 
Mišios bus aukojamos rugsėjo 10 d., 
sekmadienį, 2:30 vai. p.p. Norintieji 
daugiau sužinoti apie šią šventę, gali 
paskambinti į „Family Ministries" 
raštinę, tel . 312-751-8351. 

• „ D r a u g o " k n y g y n ė l i o l e n t y n o s 
lūžte lūžta nuo knygų: naujesnių, 
senesnių, brangesnių ir visai pigių 
— vos po 1 dol. Visuomet džiugu, kai 
nemažą tų knygų glėbį užsisako ar 
nusiperka mūsų taut ieč ia i , t ad 
esame dėkingi broliui Kazimierui 
(POD Sain t Joseph of Cupert ino, 
Arroyo Grande, CA), užsisakiusiam 
knygų už 50 dol. ir dar pridėjusiam 
50 dol. auką „Draugo" leidybai 
paremti. Nuoširdžiai dėkojame. Be
je, šiuo metu v iena iš labiausiai 
perkamų knygų yra dr. Tomo Re-
meikio „Li thuania Under German 
Occupation 1941-1945" (25 dol.) i r 
Julijos Švabaitės—Gylienės „Draugų 
laivelis". 

• V i s ą v a s a r ą v y k s t a n a u j ų m o 
kinių registracija į Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos pradžios mokyklą. 
Galima vaikučius užregistruoti , pa
skambinus į parapijos kleboniją tel. 
773-776-0677. Beje, regis t raci ja 

vyks ir šeštadienį, rugpjūčio 5 d., 
nuo 8 vai. r. iki 1 vai. p.p. 

• Li lųa A. Rudis trečiųjų metų 
moksleivė St. Ignatius College Prep 
gimnazijoje vėl pažymėta šios gim
nazijos geriausiųjų mokinių sąraše. 

• Kun. J o n o Kuzinsko staipsny-
je , išspausdintame š.m. liepos 27 d. 
„Drauge" yra klaida. J i s rašo, kad 
2002-2004 m. Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijai mokykla užtraukė 
425,550 dol. paskolą, duomenis pa
ėmęs iš parapijos biuletenio („Se-
cond Sunday of Advent") 3 psl., 
angliško teksto. Kaip praneša para
pijos klebonas kun. Anthony Mar
kus , skaičius biuletenyje buvo iš
spausdintas klaidingai — be kable
lio, bet tame pačiame biuletenyje 
lietuviškame tekste (visi biuleteniai 
buvo jau pataisyti prieš išdalinant 
parapijiečiams), ranka įrašant kab
lelį. Ištaisytame lietuviškame tekste 
rašoma: „Trys paskolos, kurios tie
siog pribloškė mane, kurios buvo pa
imtos tam, kad parapija padėtų 
mūsų katal ikiškai mokyklai ta rp 
2002 ir 2004 metų buvo šios sumos; 
2002 m. — 42,555 dol.; 2003 m. — 
100,333 dol., 2004 m., 83,810 dol." 
Klebono Anthony Markus prašymu, 
kun. Kuzinsko pateiktus duomenis 
patiksliname. Atsiprašome, kad pa
sitikėjome buvusiu Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos klebonu ir iš
spausdinome jo rašinį, nepasitikrinę 
duomenų. Tikimės, kad su šiuo ati
taisymu visas reikalas baigsis, nes 
nežadame atidaryti naujų „nesusi
p ra t imų parapijoje skrynelės". 
(Redakcija) 

• Rugpjūčio 20 d., sekmadieni, 
12 v. p. p. Lemonto apylinkė kviečia 
visus į linksmą vasaros gegužinę, 
kur i rengiama PLC sodelyje, Le-
monte. Bus daug gardaus maisto, 
gaivinančių gėrimų, organizuojama 
loterija. Muzikantas Arvydas ir 
„Baltijos" pramoginių šokių mokyk
los atstovai šokių mėgėjams tikrai 
neleis nuobodžiauti. Suaugusieji sa
vo vikrumą ir sumanumą galės iš
bandyti įvairiose varžytuvėse. Vaikų 
lauks susitikimas su klounu, pie
šinių ant asfalto konkursas, bad
mintono varžybos ir daug kitų pra
mogų. Medicinos ir kosmetologijos 
srit ies specialistės teiks nemokamas 
konsultacijas. Bus daug netikėtumų. 
Kviečiame visus ne tik namiškius, 
bet ir svečius iš kitų apylinkių at
vykti pabendrauti bei kartu pasi
džiaugti gražia vasara. 

Skelbimai 

Advokatas 
Jonas Gibaitis 
Cnminal cases, 
civil cases and DUI 

6247 S. K e d z i e A v e n u e 
C h i e a g o , IL 6 0 6 2 9 
TeL 773-776-8700 

Toli free 24 hr. 88S-776-6742 
Darbo va i . nuo 9 v.r. iki 5 v.p.p. 
Šeš tad . 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p. 

A d v o k a t a s 
V y t e n i s L i e t u v n i n k a s 

4536 W. 63 Street 
Chieago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lement, IL 

EMIGRACINES TEISĖS 
ADVOKATAS 

A U R E L I U S B U T V I L A S 
T e L 3 1 2 - 5 8 0 - 1 2 1 7 

135 S LaSafe #2300 ChragD, IL 60603 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

Advokatas 
DARIUS R, DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės Čikagoje ir Woodridge. 
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527 
Advokatas 

GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 S.Pulaski Rd., 
Chieago, IL 60629 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Maria Ir in i . Antanas Rudžiai 2002 m. Loyoia universitete įsteigė st ipen
dija studijuojantiems 1529 m. Lietuvos Statutą. Per pastaruosius penkerius 
metus apie S5 studentai padavė prašymus šiai st ipendijai gauti ir vienuolikai 
stipendija i po 2.50C dol kiekvienam) buvo suteikta. Kas domisi šia stipendi
ja, gali susisiekti su dr Claudio Katz Politinių mokslų katedros vedėju 
(Chair of Politkal Science), Loyoia University/6525 N. Sheridan Rd., Chi
eago, IL 60626, arba elektroniniu paštu: ckats€Huc.edu ' 

Miesto panorama 

IMIGRANTAI IR 
NUSIKALTIMAI 

Čikagos priemiesčio, Elgin, IL, 
gyventojai praėjusią savaitę vyku
siame susirinkime su policijos ir 
miestelio tarybos pareigūnais nuste
bo, kai buvo pranešta, kad ne visus 
nelegalių imigrantų padarytus nu
sikaltimus policija savo raportuose 
praneša federalinės valdžios atsto
vams. Pvz., pranešama apie gaujų 
narių suėmimus, narkotikų prekybą, 
apiplėšimus ir kitus „sunkius" nu
sikaltimus, bet pro pirštus žiūrima į 
mašinos vairavimą, neturint tam 
teisių, vairavimą išgėrus ir pan. 
Nusikaltę nelegalūs imigrantai yra 
deportuojami (nuo 1989 m. iš Elgin 
deportuota per 800 nelegalų), bet 
kiekvieną mėnesį policija suima bent 
20 nusikaltėlių — daugiausia 18 
metų amžiaus ir kiek vyresnių. 
Elgin gyventojai buvo labai nustebę, 
kai sužinojo, kad girti vairuotojai 
a rba vairuojantys be galiojančių 
teisų policijos nelaikomi nusikaltu
siais... 

UODAI ČESNAKŲ NEBIJO 

Pagal daugelio šalių tautosaką, 
nuo vampyrų galima apsiginti čes
naku. Taip pat daug žmonių tiki, 
kad česnakas gali apsaugoti nuo slo
gos, kraujagyslių užsikimšimo ir 
šimto kitų ligų, bet, pasirodo, čes
nakai neapgina nuo... uodų. 

Kadangi uodai platina pavojingų 
ligų virusus, su jais stengiamasi 
kovoti ir pačiame Čikagos mieste, ir 
ypač priemiesčiuose, kur daugiau 
augmenijos bei stovinčio vandens — 
uodų peryklų. Žmonėms patariama 
nuo uodų gintis purškalais, turin
čiais „Deet" chemikalų, bet kaip 
išnaikinti uodus ten, kur jie labiau
siai veisiasi, juo labiau nevartojant 

aplinkai kenksmingų chemikalų ir 
nuodų? 

Itasca (Čikagos priemiestis) 
„Spring Brook Nature Center" di
rektorius Fred Maier pasiūlė savo 
darbuotojams prieš uodus panaudoti 
česnakų aliejų, kuris t ikrai ne
padarys žalos gamtai, o galbūt padės 
sunaikinti uodų peryklas. 

Tarp birželio 13 ir liepos 6 d. 
apylinkėje 1 akras miško buvo iš
purkštas česnakų aliejaus skiediniu. 
Nors tikrintojai po to rado kiek ma
žiau uodų, bet pakartotiniai purški
mai nepadarė didelio skirtumo: 
uodai vis tiek išpurkštame plote vei
sėsi, kaip veisėsi anksčiau. 

Pasak Fred Maier, galbūt ypa
tingo nuostolio neturėta, nes „miš
kelis kvepėjo česnakais, kaip ita
liškame restorane". Eksperimentui 
su česnakų aliejumi nepavykus, ieš
koma kitų būdų atsikratyti uodais. 

OPERACIJA BUVO SĖKMINGA 

Loyoia universiteto Medical 
Center (Maywood, I L) ligoninės 
gydytojai yra įsitikinę, kad Čikagos 
arkidiecezijos kardinolo Francis 
George kūne po sėkmingai atliktos 
operacijos praėjusios savaitės ketvir
tadienį, nebeliko vėžio. Atrodo, kad 
vėžys buvo tik kardinolo šlapumo 
pusėje, kuri operacijos metu išimta, 
kartu su prostata. 

Manoma, kad kardinolas vi
siškai pasveiks ir galės toliau eiti 
Čikagos arkidiecezijos tikinčiųjų 
ganytojo pareigas. Sekmadienį, vos 
kelioms dienoms praėjus po šios 
sunkios operacijos, kardinolas savo 
kambaryje ligoninėje aukojo Mišias. 
Kard. Francis George yra labai 
dėkingas visiems, kurie už jį meldėsi 
šiuo sunkiu metu ir tiki, kad tas 
maldas Viešpats išklausė. 

Paruošė R-A. 


