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Šios kadencijos Seimas — gerokai pasyvesnis

Dabartinis Seimas patvirtino daug mažiau įstatymų.
Vilnius, rugpjūčio 8 d. (BNS) —
Politinė mišrainė šios kadencijos Seime atsiliepia ir jo darbo kokybei.
Skirtingai nei ankstesnės kadencijos
parlamentas, dabartinis rečiau ren-

„Reuters" nuotr.

kasi j posėdžius, sukuria bei priima
daug mažiau jstatymų.
Be to, kaip antradienj rašo dienrastis „Lietuvos rytas", Seimas vis
daugiau laiko sugaišta veltui —dau

Apnuodyta Lietuvos muitininkė
Vilnius, rugpjūčio 8 d. (BNS) —
Moldovoje psichotropinėmis medžia
gomis apsinuodijo ar buvo specialiai
apnuodyta Lietuvos muitininkė, da
lyvaujanti Europos Sąjungos (ES) pa
sienio pagalbos misijoje.
Muitininkė Renata Takinienė
dabar yra Kišiniovo ligoninėje, bet
sparčiai ieškoma galimybės perga
benti ją pas kurios nors ES šalies me
dikus, tikriausiai — j Vieną, — pra
nešė Lietuvos Užsienio reikalų mi
nisterijos Konsulinio departamento
direktorius Vaidotas Verba.

Pasak diplomato, nors rūpestis
nukentėjusia pareigūne pirmiausia
yra ES struktūrų pareiga, Lietuva
kaip išgalėdama pasistengs jai padėti.
36 metų R. Takinienė pateko į li
goninę penktadienį tiesiai iš budėji
mo posto Moldovos ir Ukrainos pa
sienyje. Drauge su smarkaus apsi
nuodijimo požymiais į ligoninę išvež
ta ir moldavė vertėja.
ES delegavo muitininkų misiją į
Moldovos ir Ukrainos pasienį padėti
šių šalių muitininkams kovoti su
kontrabandos apraiškomis.

Opozicija prakalbo apie apkaltą
finansų ministrui
Vilnius, rugpjūčio 8 d. (BNS) —
Seimo opozicija prakalbo apie inter
peliaciją finansų ministrui Zigman
tui Balčyčiui, kurio sūnus įtariamas
Europos Sąjungos (ES) paramos
švaistymu.
Opozicinės Liberalų sąjūdžio
frakcijos seniūnas Eligijus Masiulis
antradienį sakė tikįs, jog ministras,
grįžęs po atostogų, atsistatydins
pats, ir interpeliacijos rengti nerei
kės.
Tačiau, jei nesitrauks pats, libe
ralai svarstys galimybę rengti finan
sų ministrui interpeliaciją.
„Jeigu ministras nesitrauks ir
per tą laiką atsiras faktų, o teisėsau
gos tyrimas pasistūmės į priekį, yra
labai daug prielaidų ir argumentų
tokiai interpeliacijai atsirasti", — sa
kė E. Masiulis.
Rudenį Seimui susirinkus į sesi
ją dėl interpeliacijos finansų minis-

Zigmantas Balčytis
Eltos nuotr.

trui spręs ir opozicinė Naujosios są
jungos (NS) frakcija.
Frakcijos seniūno pavaduotojas
Vaclavas Stankevičius sakė, kad in
terpeliaciją frakcija inicijuos tik tuo
atveju, jei pasirodys, jog į lėšų švais
tymo skandalą įsipainiojęs ministras.
Apkaltos procedūra pradedama,
jei jos reikalauja ne mažiau kaip 29
parlamentarai iš 141.

gėja registruojamų, bet nepriimamų
jstatymų.
Tai pripažįsta netgi pats Seimo
kanceliarijos informacijos analizės
skyrius. Jis parengė pažymą, kurioje
įstatymų leidybos požiūriu palygin
tos pirmosios trys šios ir praėjusios
kadencijos Seimo sesijos.
Kur kas prasčiau įstatymų leidy
bos iniciatyvos teise sekasi naudotis
ir Vyriausybei bei prezidentui. Šios
institucijos yra pasyvesnės nei pra
ėjusią kadenciją, be to, Vyriausybės
iniciatyvos dažniau žlunga Seime.
Pažymą parengę analitikai mėgi
na optimistiškai spėlioti, jog tenden
cijos liudija, kad Seimas daugiau dė
mesio dabar skiria kitoms savo funk
cijoms, pavyzdžiui, parlamentinei
kontrolei.
Tačiau čia pat specialistai pripa
žįsta, kad viena pagrindinių šių ten
dencijų priežasčių — nestabili politi
nė padėtis.
Informacijos analizės skyriaus
pažymą pasirašė šiame skyriuje dir-

Diplomatas
apkaltino
Rusija
Vilnius, rugpjūčio 8 d. (BNS) —
Lietuvos ambasados Lenkijoje minis
tras patarėjas Arūnas Jievaltas tarp
tautiniam laikraščiui „International
Herald Tribūne" teigė, kad Rusija
specialiai vilkina „Mažeikių naftai"
žaliavą tiekiančio naftotiekio remon
tą ir taip bando sutrukdyti įmonės
pardavimą Lenkijos susivienijimui
„PKN Orlen".
Tai pirmas kartas, kai Lietuvos
pareigūnai atvirai apkaltino Rusiją
specialiai sulaikius žaliavos tiekimą į
„Mažeikių naftą", taip bandant pa
kenkti jos pardavimo sandoriui.
„Šis incidentas įvyko labai keis
tu laiku. Tuo metu 'Orlen' baiginėjo
derybas pirkti 'Mažeikių naftos' ga
myklą. Kai kas galėtų pasakyti, kad
Rusija bando parodyti Lenkijai, ko
kią kainą jai teks sumokėti už ban
dymą pirkti 'Mažeikių naftą'. At
rodo, kad kiekvienas Rusijos energi
jos kompanijos žengiamas žingsnis
yra motyvuotas politiškai", — sakė
A. Jievaltas.
Vilniaus Universiteto Tarptau
tinių santykių ir politikos mokslų
instituto direktoriaus Raimundo Lo
patos nuomone, per diplomatą Len
kijoje Lietuvos Vyriausybė leidžia su
prasti žinanti tikrąsias naftos netekėjimo priežastis bei skatina Lenkiją
aktyviau veikti diplomatijos kanalais
„PKN Orlen" naudai.
„Šiai dienai, kiek apskritai gali
ma spręsti, Lietuvos oficiali pozicija
yra stengtis neeskaluoti šios proble
mos.
Nukela į 6 psl.

bantis politologas Alvidas Lukošaitis. Daugiausia vietos jis skyrė gau
sybei statistinių duomenų.
Pirmųjų trijų praėjusios kaden
cijos sesijų metu Seimas susirinko į
196 posėdžius, jų metu priėmė 530
įstatymų, 241 nutarimą ir 16 kitų
teisės aktų.
Tuo tarpu šios kadencijos Sei
mas surengė 142 posėdžius, priėmė
286 įstatymus, 225 nutarimus, 20 ki
tų teisės aktų.
N u k e l t a į 6 psl.

Šiame
numeryje:
•Skautybės kelias.
•PLB: vakar, šiandien ir
rytoj.
•Prasidėjo Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės seimas.
•Pilietybės dokumentai.
•Dainavos stovyklos 50
metų šventės belaukiant.
•Mūsų virtuvė.
•Skaitytojų laiškai ir
nuomonės.
•Sudaryti komitetai JAV LB
Kultūros tarybos premijoms
skirti.
•Miesto panorama.
Valiutų santykis
1 USD — 2.690 LT
1 EUR — 3.452 LT
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SKAUTYBES

KELIAS

Redaktorė j.v.s. Irena R e g i e n ė
Medžiagą siųsti: Aušra Jasaitytė-Petry
8830 Magnolia
Court
Orland Park, IL 60463
Tel. 708-349-8432
EI. paštas:
ausra67@sbcglobal.net

KASDIENIAI VYDŪNO
FONDO TARYBOS DARBAI
Vydūno fondo Tarybos nariai su
sirinko metiniam posėdžiui 2006 m.
liepos 23 d. VF būstinėje, Pasaulio
lietuvių centre, Lemont, IL.
Posėdį atidarė tarybos pirmi
ninkas fil. Leonas Maskaliūnas.
Pasidžiaugęs gausiai susirinkusiais
nariais ir susirinkime dalyvaujančia
iš Kalifornijos atvykusia ASS Vadijos pirmininke fil. Zita Rahbar,
pranešė, kad iš sąžiningai ilgus
metus einamų pareigų atsistatydino
sekretorė ir įgaliotinė valstijai fil.
Irena Kairytė bei iždininkas fil.
Liudas Ramanauskas (Jis tačiau
sutiko pasilikti taryboje patarėju).
Už abiejų kruopščiai atliktą darbą
buvo nuoširdžiai padėkota.
Praeitų metų posėdžio protokolą
perskaitė Irena Kairytė, o šiam
posėdžiui jau sekretoriavo, jos pa
reigas sutikusi eiti, fil. Vida Brazaitytė. Tarybos pirm. Leonas
Maskaliūnas pranešė, kad š.m. ge
gužės mėn. lankėsi Lietuvoje ir susi
tiko su VF įgaliotiniu Lietuvai fil.
Edmundu Kulikausku, taip pat su
Vilniaus Gedimino technikos univer
siteto tarybos pirmininku bei de
kanu. Ta proga iŠ savo vardo VF iki
šiol sukaupto 50,000 dol. kapitalo
įteikė stipendijas penkiems našlaiči
ams studentams.
Valdybos pirm. fil. Šarūnas Ri
mas kalbėjo apie jo ruošiamą ap
klausos anketą, kad sklandžiau ir

geriau būtų suderinami bei atlieka
mi darbai VF veikloje. Knygų vajus
ir siunta į Lenkiją pasisekė gerai —
buvo išsiųsta 800 knygų. Pasidžiau
gė fil. dr. Vytauto Černiaus knygos
„Žmogaus vystymosi kelias" ir Jū
ratės Rosales „Goths and Liths" kny
gos pasisekusiais pristatymais vi
suomenei. Abiejuose renginiuose
dalyvavo daug žmonių. Šiuo metu
internete veikia vieno puslapio tinklalapis www.vydunofondas.com
Netrukus ruošiamasi įsteigti platų
tinklalapį. Šiuo metu dėl mokslapinigių daugiausia į VF kreipiasi stu
dentai Lietuvoje. Sunkiai ir pernelyg
pamažu vyksta kai kurių paskolas
gavusiųjų ir iki šiol neatsilyginusių
pinigų susigrąžinimo reikalai. Džiau
gėsi, kad buvo įteiktas specialus
žymuo ir piniginė dovana praeitų
metų VF laureatui fil. Edmundui
Kulikauskui. Kadangi 2007-ais VF
švęs 55-rių metų veiklos sukaktį,
numatyta suruošti šios veiklos pa
minėjimą.
Iždininko pranešimą perskaitė
fil. Aldona Rauchienė. Ji susirin
kusiųjų buvo vienbalsiai išrinkta eiti
atsistatydinusio iždininko Liūdo
Ramanausko pareigas. Revizijos ko
misijos pranešimą padarė fil. Vyte
nis Kirvelaitis.
Pagal protokolų duomenis, VF
tarybos nariai, baigę kadencijas
2005 m. ir 2006 m., buvo perrinkti

Vydūno fonde tarybos pesėdyįe fifeteriai. I eil. (iš kairės): Vytautas Mikūnas,
valdybos pirm. Šarūnas Rimas ASS vadijos pirm Zita Rahbar tarybos pirm. Leo
nas Maskaliūnas Vida Braza.tyte rena Kairytė; II eil.: Leopoldas von Braun, Ra
munė Papartienė, Aldona Rauchienė, Milita Lauraitienė, Vytenis Kirvelaitis,
Jūratė Variakojienė, Sigitas Miknaitis, Ritonė Rudaitienė, dr. Renata Staniškienė,
Algirdas Stepaitis.
Vytauto Jasinevičiaus nuotr.

dar trejiems metams. Tai filisteriai:
Milita Lauraitienė, Renata Stasiškienė, Jūratė Variakojienė, Vytenis
Kirvelaitis, Vytautas Mikūnas, Ša
rūnas Rimas, Jonas Variakojis.
Algirdas Stepaitis sutiko eiti užima
mas pareigas tik vienerius metus.
Komisijų pirmininkų prane
šimuose visus maloniai nuteikė
Leopoldo von Braun pastaba, kad
VF finansų ir investicijų būklė yra
gera. Vytenis Kirvelaitis pristatė
naujai paruoštus dokumentus auko
tojams ir palikimus užrašantiems.
Ritonė Rudaitienė pranešė, kad per
pastaruosius metus apie VF veiklą
lietuviškoje žiniasklaidoje buvo išs
pausdinta bent 17 įvairių rašinių.
Dedamos pastangos išleisti DVD
apie fil. Jono Dainausko gyvenimą ir
veiklą. VF archyvuose yra nemažai
medžiagos, tik reikia surasti žmogų,
dirbantį ar dirbusį šioje srityje, kad
padėtų projektą įgyvendinti.
Teisių patarėjas Vytenis Kir
velaitis išdalino dabar galiojančių

RAKO ĄŽUOLYNAS KVIEČIA
Rako stovyklavietė atšventė nes vadovai daug laiko praleidžia su
50-ties metų jubiliejų, perleidusi jų sūnumis ir dukromis sueigose ar
tūkstančius lietuvių jaunimo. Šiame stovyklose.
ąžuolyne skautai stovyklavo nuo
Čikagos ir apylinkių skautija
savo jauniausio amžiaus (paukš turi dėti visas pastangas, kad įtikin
tytės, vilkiukai, ūdrytės ir bebriu- tų Skautų sąjungos tarybos ir
kai), kol pasiekė jaunuolių amžius.
Pirmijos vadovus, jog Rako stovyk
Dabar buvusių jaunųjų stovyk
lautojų vaikai ar vaikaičiai atvyksta
į šią stovyklavietę praleisti savaitę
ar dvi ąžuolų pavėsyje.
2008 metais Lietuvių skautų
sąjunga išeivijoje švęs devintąją
Tautinę stovyklą. Ar neatėjo laikas
šiai jaunajai kartai apsiimti su
ruošti devintąją Tautinę stovyklą
Rako ąžuolyne? Kam mokėti pinigus
svetimiesiems, jeigu tuos pinigus
galima panaudoti savosioms stovyk
loms gerinti.
Tenka išgirsti iš Čikagos ir jos
apylinkių skautijos vadovų, kad
geriau ruošti pas kanadiečius ar
amerikiečius, nes per mažai laiko
pasiruošimui. Šitoks galvojimas yra
labai klaidingas, nes turime dar dve
jus metus pasiruošimui. Jeigu anks
tyvoji karta suruošė penktąją Tau
tinę ir devintąją Jubiliejinę stovyk
las, kuriose stovyklavo per tūkstantį
skautų Tautinėje, o Jubiliejinėje gal
per penkis šimtus. Visi pastatai pas
tatyti, -gal tik reikėtų padaryti kai
kuriuos pataisymus bei pagerini
mus. Pasiteisinimas, kad nėra pa
kankamai darbo jėgos, rodo, kad
trūksta organizuotumo. Visus pa
taisymus galima padaryti nesku
bant ir įpareigojant skautų tėvus, Sese A u d r a L i n t a k i e n c m o k o p a u k š t y t e s

lavietė yra pati tinkamiausia vieta
Devintajai tautinei stovyklai.
Lietuvių skautai stovyklauja tik
lietuvių išlaikomose stovyklose, šiuo
metu Rako ąžuolyne.
Antanas Paužuolis

VF įstatų kopijas ir paaiškino, ku
rioms dalims reikia patikslinimų bei
pataisymų, kad derintųsi su dabar
tiniais valstybės įstatais. Tarybos
nariai, norėdami geriau susipažinti
su reikalingais pakeitimais, juos
svarstys būsimame susirinkime.
Pasidalinus dar kai kuriais pasiūly
mais ir sumanymais, bet nepadarius
tvirtų nutarimų, beveik tris valan
das trukęs susirinkimas pasibaigė.
fil. Ritonė Rudaitienė
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JAV
MetamsSI20.00 • 1/2 metų $65.00
• 3 mėn.$45.00
Kanadoje ir kitur (USD)
Metams$135.00 • 1/2 metų $70.00
• 3 mėn.$60.00
TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA:
JAV
MetamsS 70.00 • 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 į 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 »112 metų$100.00
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Skelbimų kainos atsiunčiamos,
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• Redakoia straipsnius taiso savo nuožiūra
Nenaudotų straipsnių nesaugo
Siunčiant prašome pasilikti kopija;.
El-paštas:
rastine@draugas.org
skelbimai@draugas.org
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Pradėjo darbą Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės XII seimas
IONAS KAZIMIERAS
BURDULIS
Pirmadienj, rugpjūčio 7 d., Vil
niuje susirinko mūsų tautiečiai,
atvykę iš 32 pasaulio šalių. Vėliavos
pakėlimo ceremonija Įvyko Neprik
lausomybės aikštėje, susirinkusieji
sugiedojo Lietuvos himną, vėliau visi
seimo delegatai ir svečiai suėjo į
Lietuvos Respublikos Seimo plena
rinių posėdžių salę, kur PLB seimą
atidarė Lietuvos Respublikos prezi
dentas Valdas Adamkus. Sveikinimo
žodžius tarė Lietuvos Respublikos
Seimo pirmininkas Viktoras Muntianas, užsienio reikalų ministras R
Vaitiekūnas. Ministro pirmininko G.
Kirkilo sveikinimą perskaitė krašto
apsaugos ministras J. Olekas, Lie
tuvos Vyskupų konferencijos pirmi
ninko vysk. Sigito Tamkevičiaus, SJ,
sveikinimą perskaitė LVK sekreto
rius prelatas Gintaras Grušas.
Kreipdamasis j Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės seimo dalyvius, prezi
dentas pažymėjo, kad šis seimas dar
kartą jrodė, jog prieš daugel j metų
paskelbti tikslai — išsaugoti toli nuo
Lietuvos gyvenančių tautiečių lietu
vybę, plėtoti jų ryšius su savo, tėvų ir
protėvių gimtuoju kraštu, ugdyti
bendruomeniškumą ir gebėjimą veik
ti bendram labui, — išlieka svarbūs ir
šiandien. "Esu Įsitikinęs, kad Pa
saulio Lietuvių Bendruomenė išky
lančius naujus iššūkius sugebės pri
imti ir globalioje visuomenėje išliks
stipri, visų kraštų lietuvius jungianti
bei vienijanti bendruomenė", - sakė
Lietuvos valstybės vadovas.
Prezidentas akcentavo, jog vie
nas svarbiausių tautiškumo ir žmo
gaus savitumo bruožų yra kalba.
Šalies vadovas sakė būtina siekti, kad
užsienio lietuvių švietimas taptų pri
oritetiniu valstybei. Pasaulio lietuviai
yra neatskiriama tautos dalis. Ži
nokite, supraskite - jūs rūpite ir
esate labai reikalingi Lietuvai. Jūsų
istorija - tai visų mūsų istorija.
Pasaulio Lietuva - tai Lietuvos, ir
užsienio lietuvių kultūrinės veiklos
visuma", - sakė prezidentas Valdas
Adamkus. Jis prisiminė liūdną
sukaktj: prieš 65 metus prasidėjo
priverstinis lietuvių trėmimas j

Rytus ir bėgimas į Vakarus. Pre
zidentas pažymėjo, kad negalima
prarasti šios istorinės patirties.
Naujai susiburiančių bendruomenių
reikalai neturėtų užgožti valstybės
nuolatinio rūpesčio tremtinių pa
likuonių likimu. „Turime kūrybingai
suvienyti patirt} ir naujoves, tradici
jas ir modernumą", - pastebėjo V
Adamkus.
Respublikos vadovas atkreipė
dėmesj, kad Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenė tapo savitu užsienio lietu
vių demokratiško bendruomeninio
gyvenimo organizavimo būdu, o jos
organizacinė struktūra — neįkainoja
mu paveldu ir tvirtu pagrindu
ateities veiklai. „Bendruomenišku
mas, kuriuo grindžiama Pasaulio
Lietuvių jendruomenės veikla — tai
gebėjimas pripažinti, kad esame vieni
kitiems reikalingi, stengiamės bend
rai spręsti problemas, siekiame gerb
ti visų nuomones, vieni kitus pa
laikyti ir solidariai sugyventi tar
pusavyje. Toks bendruomeniškumas
— būtina sveikos visuomenės savybė
ir demokratijos klestėjimo pagrin
das", — teigė V Adamkus.
Panašios mintys skambėjo ir iš
kitų kalbėtojų lūpų. Visi susirinku
sieji buvo nusiteikę rimtam darbui,
kurio PLB seimui palinkėjo ir prezi
dentas.
Vis dėlto neapsieita ir be keis
tenybių. Nejučia prisiminė sparnuoti
žodžiai apie Pirmojo Lietuvos Seimo
atstovus, kurie buvo ką tik atsitraukę
nuo žagrės ir apie kuriuos buvo sako
ma, jog iš jų kišenių kyšo žagrės
rankenos. PLB Seimo delegatai ir
Lietuvos Respublikos Seimo bei
Vyriausybės nariai šiandien tokios
dingsties tartum ir nebūtų davę,
jeigu ne Lietuvos užsienio reikalų
ministras, kuris atrodė labai „mandras" ponas, nes j Seimo salę atėjo
laikydamas abi rankas susibrukęs į
kelnių kišenes. Sakydamas sveikini
mo kalbą, R Vaitiekūnas tikriausiai
pamiršo, jog salėje yra ir Respublikos
prezidentas, nes į jį nesikreipė. Ka
dangi jis, kaip visuotinai žinoma, yra
labai artimai susijęs su valstiečiais,
tai tikriausiai tose kišenėse ir laikė
anas brangiąsias žagrės rankenas...

Neatsakinga socialinė atsakomybė
REMIGIJUS SIMASIUS.
Laisvosios rinkos instituto
prezidentas

Daugėja verslininkų, kuriuos
nuolat lydi kaltės ir metafizinės sko
los prieš visuomenę jausmas. Ne
trūksta intelektualų, šį jausmą pas
katinančių ir nepraleidžiančių progos
apkaltinti verslą rūpinimusi tik pel
nu. Sūkis „verslas turi būti socialiai
atsakingas" jgavo didžiulį pagreitį ir
atsirado Jungtinių Tautų, Europos
Komisijos, valstybių ir net bažnyčios
darbotvarkėje. Verslo socialinė atsa
komybė reiškiasi bendradarbiavimu
su socialiniais partneriais - ben
druomenėmis, profsąjungomis, ak
tyvistais, gamtosaugos problemų
sprendimu, „padoraus" atlyginimo
mokėjimu, uždirbto pelno pasidali
jimu.
Dalis verslininkų ir be socialinės
atsakomybės šūkių savo pelną naudo
ja labdaringai, dalis naujais šūkiais

naudojasi rinkodaros sumetimais, o
dalis tiesiog atsiperka, socialinės
atsakomybės reikalautojams sumokė
dami kaip turto prievartautojams.
Taip socialinės atsakomybės vajus
nuvertina tikrą filantropiją (kai duo
dama ne dėl spaudimo, o dėl to, kad
norima padaryti gerus darbus), maži
na verslo efektyvumą. Verslas dažnai
nebeišlaiko nustatyto standarto ir
yra stumiamas pažeisti ne tik socia
linės atsakomybės, bet tiesiog sąži
ningumo reikalavimus. Pavyzdys vieno iš socialinės atsakomybės eta
lonu laikyto „Enron" istorija. Tai ku
ria prielaidas į verslo, kuris pats ne
sugeba išlikti „pakankamai" socialiai
atsakingu, areną įžengti valdžiai.
Manymas, jog sąžiningas pelno
siekimas nėra pakankamas tarnavi
mas visuomenei, atskleidžia ekono
mini mažaraštiškumą. Juk uždirbtas
pelnas — tai ne kažkas „paimta" iš
visuomenės, o jai „duota". Jis rodo,
kad verslininko produktas yra pa-
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PLB: vakar, šiandien ir rytoj
lgai buvo laukta, ilgai apie tai daugiau lietuvių. PLB mums buvo
kalbėta ir ruoštasi, kol paga tautiečiai JAV, Australijoje, Kana
doje, gal dar .Vokietijoje ir Angli
liau šią savaitę, pirmadienį,
Vilniuje prasidėjo XII Pasaulio joje. JAV, kur susikūrė didžiausia
Lietuvių Bendruomenės seimas. skaičiumi ir tuo pačiu veikliausia
Ir ne bet kur Vilniuje, o Lietuvos Lietuvių Bendruomenė, PLB rei
Respublikos Seimo plenarinių po kalai vis rečiau buvo prisimenami,
sėdžių salėje! Jau žinome, kad o kartais net iškildavo veiklos ar
šiame seime dalyvauja PLB atsto interesų susikryžiavimas, juo la
vai net iš 32 šalių, o seimo atidary biau, kai JAV LB Krašto valdyba
mo iškilmes pradėjo pats LR prez. ir PLB vadovybė būdavo sudaryta
Valdas Adamkus. Tad išties gali arti viena kitos, net tuose pačiuose
me pasakyti: kaip toli esi nuėjusi Amerikos miestuose.
per savo gerokai daugiau kaip pus
Nebuvo net galima įsivaiz
šimtį gyvavimo ir veiklos metų, duoti, kad Pasaulio Lietuvių Bend
Pasaulio Lietuvių Bendruomene! ruomenė egzistuotų ir net veiktų
Galbūt pasikeitė PLB apimtis, dar kažkur kitur, o ypač Ukrai
bet nepasikeitė tikslai ir siekiai. noje, Sibire, apskritai Rusijoje,
Visgi yra vienas — ypač žymus — Moldovoje, Lenkijoje... Tačiau
pasikeitimas, kuris, esame tikri, šiandien galime su džiaugsmu
kaip tik geriausia, kokia tik begali pasakyti, kad tai, ko žmogaus, net
būti, linkme: Pasaulio Lietuvių ir optimisto lietuvio, vaizduotė
negalėjo sukurti, įvyko tikrovėje,
Bendruomenė išaugo ir išsiplėtė.
Norime tikėti, kad mūsų lietu kai subyrėjo Sovietų Sąjunga ir
viai šviesuoliai-visuomenininkai, laisvę atgavo jos okupuotos šalys.
anuomet dar Hanau pabėgėlių Negana to, Lietuvių Bendruo
stovykloje Vokietijoje pasėję ben menės pradėjo kurtis ir kitose Va
druomeninės veiklos sėklą, kuri karų valstybėse, kur anksčiau
turėjo išaugti tvirtu, visus jun jokios organizuotos lietuviškos
giančiu ir vienijančiu augalu, jau veiklos nei žymės nebuvo, pvz.,
turėjo ateities viziją ir numatė, Ispanijoje, Airijoje ir kt. Tad Pa
kad kažkada ateityje, kai Lietuva saulio Lietuvių Bendruomenė pa
bus laisva, o lietuviai vis tiek bus galiau vertai vadinama tuo vardu:
išsiblaškę po visas pasaulio šalis, ji tikrai apjungia lietuvius, išsi
bendruomenė juos jungs ir skatins barsčiusius kone po visą mūsų
išlikti ištikimais savo tautos planetą. Mes puikiai žinome, kaip
vaikais.
sunku išlikti prie savo tautos ka
Žinoma, anuomet ir didžiausi mieno, kai aplinka svetima, kai
optimistai vargiai būtų drįsę tvir nuolat vyksta (nors ir nelabai
tinti, kad sulauks Lietuvos lais žymus) spaudimas prisitaikyti prie
vės: visi jau buvo įsitikinę, kad nei gyvenamojo krašto papročių, kal
Amerika, nei kurie kiti Vakarų bos, kultūros. Jeigu vyresnieji,
sąjungininkai neįsakys Stalinui atsivežę savo tautines vertybes iš
išsinešdinti iš Lietuvos. Paskuti tėvynės, sunkiau jų atsisako, tai
nėms viltims greitai grįžti į tėvynę jaunesniesiems, ypač jau gimu
žlugus, pradėta dairytis „naujų, siems toli nuo savo kilmės krašto,
pastovesnių namų", net ir užjū išlikti lietuviais yra tikrai sunku.
riuose. Todėl ir buvo nepaprastai Bet įmanoma, jeigu veikia lietu
svarbu sukurti organizaciją, kuri viškos mokyklos, organizacijos,
padėtų lietuviams kartu veikti, jeigu klesti kultūrinė ir visuo
kartu dirbti, kartu laikytis savo meninė veikla. Čia būtent į pagal
tautos vertybių. O galbūt už vis bą ateina vietinė LB ir jos užnu
svarbiausia — darbuotis, kad lais garis — PLB. Esame įsitikinę, kad
vasis pasaulis nei valandėlei nepa PLB yra svarbi ir būtina ją visais
mirštų pavergtų tautų ir jų laisvės būdais remti. Tikime, kad XII PLB
siekių.
seimas padarys ne tik reikšmingų
Pirmaisiais įsikūrimo tuose „popierinių" nutarimų, bet juos
užjūriuose dešimtmečiais Lietuvių konkrečiai įgyvendins, sustipri
Bendruomenės idėja giliai įleido nant visų Kraštų LB lietuvišką
šaknis būtent ten, kur susispietė veiklą.

I

trauklus pirkėjui, kitaip tariant, kad
investicijos panaudotos būtiniems
visuomenės poreikiams tenkinti.
Kaina ir pelnas — vienintelis orien
tyras, leidžiantis išteklius nukreipti
ne bet kokioms, o svarbiausioms
visuomenės reikmėms tenkinti. Taip
verslo socialinė atsakomybė neleidžia
verslininkui toliau tarnauti visuo
menei, o verčia jį tarnauti tam tik
riems interesams. Ekonomine pras
me vadinamoji socialinė atsakomybė
- tai neproduktyvios sąnaudos arba
verslininkams primesto vartojimo
išlaidos. Rezultatas - sumažėja ir
pabrangsta kapitalas, o darbas —
pinga dėl mažesnio produktyvumo ir
didesnių sąnaudų brangesniam kapi
talui įsigyti.
Kaip teigia Nobelio premijos lau
reatas Milton Friedman, „turbūt jo
kia kita nuostata taip nesugriautų

laisvosios visuomenės pamatų, kaip
korporacijų pareigūnų įsipareigoji
mas vykdyti kitokias socialines prie
dermes nei uždirbti kuo daugiau
pinigų savo akcininkams. Tai yra iš
esmės ardomoji nuostata. Jei vers
lininkai turi kitokių socialinių pa
reigų nei pareigą didinti savo ak
cininkų pelną, tai kaip jie gali žinoti,
kokios tos pareigos?"
Deja, verslo socialinė atsakomy
bė Įgauna pagreitį. Už ją kalba verslo
asociacijos, įmonės tvirtina socialinės
atsakomybės deklaracijas, remia so
cialinę atsakomybę liudijančius pro
jektus. Visuomenės aktyvistai, na
tūralu, kelia vis naujus reikalavimus.
Kadangi socialiai atsakingu poelgiu
laikomas atsižvelgimas į visuomenės
lūkesčius, visuomenės balso reiškėjų
netrūksta.
Nukelta i 11 psl.
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AR REIKIA LAUKTI USPASKICHO KNGOS?

PATENKINTI „DRAUGU"
Argentinos Lietuvių jaunimo
sąjungos (ALJS) ir lietuviškos radijo
valandėlės „Ecos de Lituania" vardu
norėčiau pasveikinti visą „Draugo"
redakciją ir jos darbuotojus už gerą
bei prasmingą darbą.
Aš seniai skaitau „Draugą", o
šiuo metu, Jūsų dėka, gauname Jūsų
laikraštį. Esame labai dėkingi ir

patenkinti „Draugu".
Aš visuomet stengiuosi Jums
siųsti informaciją apie mūsų veiklą
Argentinoje. Tikiuosi, kad ir toliau
bendradarbiausime, kaip iki šiol.
J u a n Ignacio Fourment
Kalvelis
Buenos Aires, Argentina

DAINŲ ŠVENTĖS [SPŪDŽIAI
2006.07.22 „Draugo" laidoje
buvo išspausdintas įdomus Nijolės
Benotienės praėjusios dainų šventės
aprašymas — „Jausmų, dainų,
minčių vitražas". Jame autorė žvel
gia į šią šventę apsilankiusiųjų
akimis (ir ausimis), leisdama jiems
pareikšti savo, dar šventės karščiu
žėruojančius, jausmus.
Užsiminus apie tautinius rūbus
(dėl kurių buvo tiek sielotasi ir ginčy
tasi), viena atsilankiusiųjų padarė
tokią pastabą: „Labai gerai išspręstas
rūbų klausimas, juk tautinis rūbas labai pretenzingas reiškinys —
neteisingai sukomplektuoti ir dėvėti
tautinį rūbą, tas pats, kaip atlikti
meno kūrinį su klaidomis".
Sis griežtas, lyg kirviu nu
kirstas, pareiškimas priminė kitą, dėl
lietuviškų tautinių rūbų „reiškinį".
Neretai išeivijos spaudoje pasitaiko

tautinius rūbus dėvinčių mergaičių
nuotraukų. Ant jų galvų — kažkokios
keistos, anksčiau neregėtos, nertinės
kepuraitės, labai panašios į musul
monų vyrų dėvimas. Ar tai paprastas,
nors ir keistas, sutapimas, ar iš Rytų
atėjusi ir lietuviškojo kaimo pasisa
vinta „mada"? Gal šią sritį tikrai
išmanantieji galėtų paaiškinti, kaip
tokia „musulmoniškai" atrodanti
galvos danga tapo lietuviško tautinio
rūbo dalimi? Kas ir kada jį „įkomplektavo" į mūsų tautinį rūbą? Lauk
siu atsakymo.
Vytautas Matulionis
Cleveland Heights, OH
Redakcijos pastaba. Būtume
dėkingi, jeigu tautinių rūbų žinovai
(gal Tautodailės institutas) galėtų
atsakyti į šio skaitytojo laišką. Mielai
spausdinsime.

KUR RADOTE KALTINIMUS?
Perskaitęs kun. Jono Kuzinsko
rašinį „Drauge", pavadintą „Atsa
kymai dėl kaltinimų", peržiūrėjau
visus gautus ir išsiųstus rašinius
spaudai, bet niekur neradau, kad
būčiau kuo nors pakaltinęs kun. Kuzinską. Mano laiškas, rašytas vasario
11 d. į „Amerikos lietuvį", buvo
atskymas vienam Švč. M. Marijos
Gimimo parapijos lankytojui į jo
neteisingus išpuolius prieš parapiją ir
jos kleboną. Šis parapiją lankantis
asmuo kėlė klausimą apie parapijos
biuletenyje paskebtas mokyklos iš
laidas (334,175 dol.). Jam buvo patar
ta kreiptis į parapijos kleboną ar
parapijos raštinės darbuotoją, nes
paminėta suma buvo pateikta parapi
jai dirbusio buhalterio Mr. O'Grien,
CPA. Niekur tame laiške kun. Ku
zinsko pavardės neminėjau ir ne
turėjau jokio tikslo jį kuo nors ap
kaltinti. Jis buvo vienas visuomeniš-

kiausių kunigų, dirbusių įvairiose
lietuvių parapijose.
Mokykla yra kitas „riešutas". Jai
nepajėgus susimokėti išlaidų, kreip
tasi į arkivyskupiją, prašant pagal
bos. Arkivyskupija išduoda reikiamą
pinigų sumą ir ją su procentais pri
skiria parapijai, kaip skolą. Kelerių
metų bėgyje taip susidaro nemaža
suma. Kun. Kuzinskas savo rašinyje
teisingai pastebėjo, kad, jeigu arki
vyskupija nori, kad mokykla veiktų,
turi duoti jai finansinę paramą.
Ar neatėjo laikas visiems kartu
dirbti parapijos gerovei, kad šią lietu
vių katedrą galėtume išlaikyti atei
nančioms kartoms. Jūsų ir mūsų visų
maldos teatneša ramybę šiai didingai
Švč. M. Marijos Gimimo parapijai.
Antanas Paužuolis
Chicago, IL
Švč. M. Marijos Gimimo
parapijos narys

Redaktorė Danutė Bindokienė
savo vedamajame „lauktina knyga"
rašo, jeigu tikrai Viktoras Uspaskichas rašo savo atsiminimus, tai
turėtų būti ne tik įdomi knyga, bet
suvirpinanti Lietuvoje ne vieno, svar
biu save laikančio, politiko kinkas.
Antra vertus, Uspaskicho knyga
galėtų būti panaudojama kaip vado
vėlis politinių mokslų studentams, o
gal net Lietuvos gyventojų švietimui
apskritai, įrodant ko nereikia daryti.
Aišku, Uspaskichas nerašys ob
jektyvių faktų apie Lietuvos politikų
nusikaltimus, o tik tai, kas jam nau
dinga ar sensacinga. Sunku įsivaiz
duoti, kad koks Lietuvos teismas ką
nors nubaustų, remiantis „faktais"
Uspaskicho knygoje. Aš nemanau,
kad atsiras Lietuvoje profesorius,
kuris mokys savo studentus politinių
mokslų pagal Uspaskicho „vadovėlį".

Mes stebėjomės, kad Lietuvoje
didelė žmonių dalis patikėjo Uspas
kicho pažadais, bet dar daugiau rei
kia stebėtis, kad ir dabar galėtų kas
nors tikėti Uspaskicho knyga, kurios
autorius slapstosi Rusijoje.
Lietuvos gyventojai daugiausia
nepasitiki savo valdžia Europoje. Čia
Uspaskichas tikrai pasieks savo tiks
lo. Pirma, uždirbs pinigo. Antra,
knyga prisidės, kad žmonės dar dau
giau nepasitikėtų savo valdžia, ar gal
net prasidėtų „raganų medžioklė",
remiantis Uspaskicho pateiktais
„faktais". Reikia kovoti su korupcija
ir nusikaltimais, bet remiantis tikrais
įrodymais ir patikimais liudininkais,
o ne tais, kurie patys slapstosi Ru
sijoje nuo Lietuvos teisėsaugos.
Vladas Sinkus
Lemont, IL

ABEJINGA LIETUVA
Vilniaus rajono savivaldybė,
kurią sudaro vien lenkai, pasinaudo
jo ilgu tarpuvaldžiu, kai Lietuvoj
nebuvo paveikios vyriausybės, ir
ėmė uždrinėti lietuviškas mokyklas
(K Garšva), „Naikinamos lietuviš
kos mokyklos" ir „Lietuviai verčiami
lankyti lenkiškas mokyklas", „Drau
gas", 2006 m. birželio 7 ir 10 d.).
Vilniaus rajone per 22 proc. gy
ventojų yra lietuviai, 61 proc. lenkai,
likę — rusai, gudai ir kitų tautybių.
Lietuviai praranda teisę siųsti savo
vaikus į lietuviškas mokyklas. Taip
pat ta teisė atimama ir tiems len
kams, kurie savo vaikus leido į lietu
viškas mokyklas, kad jie ten gerai
išmoktų lietuvių kalbą. Dabar, kai
Vilniaus rajono savivaldybė ėmėsi
naikinti lietuviškas mokyklas, lietu
viškam švietimui sudaromos bloges
nės sąlygos negu buvo lenkų oku
pacijos metais, blogesnės negu Len
kijos valdomam Seinų-Punsko kraš
te ir čia pat už sienos Gudijoj.
Birželį, kai buvo paskelbta apie
lietuviškų mokyklų uždarymą, lan
kiausi Vilniuje. Nustebau, kad, iš
skyrus Vilniaus krašto lietuvius,
niekas Lietuvoj dėl to nesijaudina.
Nei spaudoj, nei televizijoj nebuvo
jokių komentarų, privačiuose pokal
biuose niekas apie tai neužsiminė.
Dalyvavau Santaros-Šviesos suva
žiavime Anykščiuose. Ir ten apie už
daromas mokyklas nebuvo užsimin
ta nei per diskusijas, nei privačiai.
Gal kad vis tiek nieko negalima pa

daryti — mokyklos priklauso savi
valdybėms, jei jos nesilaiko įstaty
mų, vienintelis kelias — skųstis teis
mui. Lietuviai mokytojai ir tėvai sa
vivaldybės veiksmus apskundė, bet
teismo sprendimo gal sulauks tik už
poros metų. Po to gal dar pora metų
bus svarstomos apeliacijos. Bet juk
tiek laiko mokytojai negalės laukti,
turės susirasti darbus kitur. Mo
kyklų patalpos taip pat nestovės tuš
čios, bus kam nors panaudotos. Tad,
jei teismas pripažins savivaldybės
veiksmus neteisėtais, po trejų-ketverių metų atkurti lietuviškas mo
kyklas bus be galo sunku ir brangu.
Vienaip ar kitaip, lietuviškas švieti
mas Vilniaus rajone bus sužlugdy
tas.
Tuo susirūpino prezidentas Val
das Adamkus. Kai tik pagaliau buvo
sudaryta ir pareigas perėmė naujoji
vyriausybė, prezidentas pasiuntė
ministrui pirmininkui Gediminui
Kirkilui laišką, įsakmiai primin
damas jam pareigą užtikrinti vi
siems Lietuvos gyventojams teisę ir
galimybė siekti mokslo valstybine
lietuvių kalba. Savivaldybių įstaty
mas nėra nenugalima kliūtis, jį gali
ma pakeisti, bet ar prezidentui pa
vyks pralaužti nepriklausomos Lie
tuvos valdžios ir visuomenės abejin
gumą lietuvių teisėms ir tautos
likimui?
Algimantas Gureckas
Germantown, MD

VALIO „DRAUGUI"
Jeigu kas dar sakys, kad
„Draugas" senas, nes jau sulaukė 97
metų, sakysiu — nesąmonė. Kaip gali
„senas" dienraštis vis atrasti naujų
temų, naujos medžiagos ir būdų
sudominti savo skaitytojus?
Geriausias pavyzdys — „Miesto
panorama", kurią su malonumu
skaitome paskutiniame puslapyje jau
kelinta savaitė. Tikiuosi, kad ji nebus
DRAUGAS

tik „vasaros pasiskaitymas", o bus
tęsiama visus metus. Tik turiu vieną
prašymą: ar negalėtumėte parašyti,
kas tas skiltis paruošia? Tikrai įdomu
ir smalsu sužinoti.
Vienaip ar kitaip, tegyvuoja visa
da jaunas „Draugas".
Vlada Arštikiene
Naperville, IL

informuoja, „DRAUGAS" formuoja;

„ D R A U G A S " : išeivijos ir L i e t u v o s j u n g t i s ;
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l i e t u v y b ė s š v y t u r y s ir s a r g a s !

www.draugas.org

joks didysis lietuviškas renginys neapsieidavo be LR ambasadoriaus JAV ir
Meksikai Vygaudo Ušacko. Prieš atsisveikindamas su Amerikos lietuviais,
ambasadorius dalyvavo VIII Dainų šventėje Čikagoje liepos 2 d. Kaip tik t u o
m e t u Čikagoje viešėjo ir LR prez. Valdas Adamkus, na, žinoma, ir LR gar
bės konsule Cleveland, OH, Ingrida Bublienė, jie visi trys ir patraukė
f o t o g r a f o dėmėsi...
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Penkeri metai be skautininko Vlado Vijeikio
Susipirkęs reikiamas spausdini
„Nelauk iš kitų nieko, bet duok
pats, ką gali", tai šūkis, kurį Vladas mo priemones, pradėjo spaustuvi
Vįjeikis vykdė visą savo gyvenimą. ninko darbus. Netapo turtuoliu, nes
Skautininkas Vladas savo gyvenime lietuviams darbus atlikdavo „nenuturėjo ir džiaugsmų, ir liūdesių, ku plėšdamas paskutinio cento", ypač
buvo dosnus skautams. Jo spaustuvė
riuos ir mes visi išgyvename.
Vladas Vijeikis pradėjo skautau- je ilgus metus buvo spausdinimas
ti, būdamas dvylikos metų. Baigęs „Skautų aidas". Buvo „Skautų aidų"
gimnaziją, brolis Vladas buvo pa techninis redaktorius. Salia pro
šauktas į nepriklausomos Lietuvos fesinio darbo spaustuvėje, įsijungė į
kariuomenę, iš kurios išėjo dar prieš „Lituanicos" tunto ir Skautų sąjun
rusams okupuojant Lietuvą. Turė gos veiklą. Buvo išrinktas vyriausiu
damas menišką sielą, studijavo meną. skautininku. Brolis Vladas išsireiškė,
kad jam mieliausia buvo dirbti su jau
Vėliau dirbo teatre.
Laimingai pergyvenęs vokiečių ir nimu. Skautų sąjungoje buvo jaunes
rusų okupacijas, brolis Vladas atsira niųjų skautų vedėjas, parašęs jų
do Vokietijoje. Čia, kurį laiką, gyveno lavinimui „Vilkiuko žinyną". Įsi
išvietintų asmenų stovyklose. Yra jungęs į „Lituanicos" tunto veiklą,
sakoma: Jei jau kartą esi skautas, parašė tunto dainą. Lietuvių skautų
visada pasiliksi skautu", nors bus ir sąjungos pirmija ir taryba įvertinda
metų, kuomet neskautaujama. Būda mi Vlado Vijeikio darbus skautijai,
mas neramios sielos ir mėgstąs nuo įteikė jam „Geležinio vilko" ordiną.
tykius, pirmajai progai pasitaikius, Tai aukščiausias Skautų sąjungos
brolis Vladas išskrido j Pietų Ame ordinas. Šis ordinas yra suteikiamas
riką. Bet neilgam. Po kiek laiko brolis tik už didelius nuopelnus, atliktus
Vladas atsidūrė visų išsvajotoje Siau daugelio metų bėgyje. Kaip skau
rės Amerikoje, antrojoje Lietuvos tininkas Vladas yra išsireiškęs, kad
„sostinėje" — Čikagoje, kur skautiš jis dirbo ne dėl pažymėjimų, bet iš
ka veikla jau buvo pradėjusi šakotis į meilės lietuvių jaunimui ir tėvynei
Lietuvai.
ją įsijungė ir Vladas Vijeikis.
Bebūnant vyriausiu skautininku,
Atvykus į Ameriką, reikėjo pa
sirūpinti susikurti pragyvenimą. Tu penktoji Tautinė stovykla įvyko Rako
rėdamas menišką sielą, humorą ir ąžuolyne, kuris dabar švenčia pen
meilę Lietuvai, nutarė tapti spaustu kiasdešimtmetį. Rako stovyklavietėje
vininku. Prieš tapdamas spaustu ir buvo atšvęsta penktoji jubiliejinė
vininku, kurį laiką talkino „Mar stovykla, prie kurios ruošos prisidėjo
gučio" radijo programai, buvo pro Čikagos ir Apylinkių skautija su
Vladu Vijeikiu priešakyje. Būtų labai
gramų pranešėju.

oks griežtas „apartheid" sujudino juoduosius,
prasidėjo neramumai, riaušės, kartais ir labai
kruvinos. Sujudo ir pasaulis, kai išgirdo, kad
1960.03.21 baltųjų policija nušovė 69 taikingai
demonstruojančius juoduosius. Kai 1964 m. būsi
mas Pietų Afrikos prezidentas, laisvių kovotojas
Nelson Mandela už savo veiklą Afrikos Naciona
linio kongreso (ANO partijoje buvo nuteistas kalėti
iki gyvos galvos, jį pasodino į vieną iš Robben salos
kalėjimo kamerų.
1976 m. policija vėl šaudė, šį kartą į Soweto
demonstrantus — mokinius. 1979 m. kilo didelis
politinis skandalas, pavadintas Afrikos „Watergate", kai buvo sužinota, kad vyriausybė slaptai iš
leido milijonus dolerių propagandai pagerinti Pietų
Afrikos vyriausybės vardui užsienyje. Dėl to turėjo
atsistatydinti prezidentas Balthazar J. Vorster. Po
to naujoji vyriausybė savo režimą prieš juoduosius
afrikiečius pradėjo po truputį švelninti.
Prieš „apartheid" vis stipriau pradėjo pasi
sakyti ne tik dauguma pasaulio valstybių, bet ir
patys Pietų Afrikos baltieji, ypač liberalai. Paga
liau 1989 m. naujasis Pietų Afrikos prezidentas F.
W. de Klerk atšaukė daugelį juoduosius varžančių
įstatymų, o Mandela, kalėjime iškalėjęs 18 metų,
1990.02.11 buvo paleistas į laisvę. Jo pasekėjai
tvirtina, kad Mandela iš viso yra iškalėjęs 27 me
tus, bet kiti paskutinių devynerių metų nenori vad
inti tikru kalėjimu.
Vaikščiojam po salą ir visur matome tuos pa
čius griežtus perspėjimus: „No svvimming, no surfing, no playing ball, no drinking, ir t.t." Juk ne
kaliniams, turbūt turistus perspėja. Tame kalėjime
Mandela iškentėjo 18 metų, kol jį perkėlė į kitą,
žmoniškesnį kalėjimą. Ėjome pro niūriai atro
dančias 7 x 7 pėdų dydžio individualias kameras ir
stebėjomės, kaip žmogus, taip izoliuotas nuo visų,
gali neišprotėti. Matėme ir didesnes kameras, į ku
rias sugrūsdavo iki 60 kalinių. Žiauru, bet manęs
nenorėjo palikti mintis, kad sovietų kalėjimuose
kalėjusių lietuvių sąlygos buvo tikrai ne lengves
nės.
Vėliau sužinojome, kad, nors kalėjimo sąlygos
buvo nepaprastai sunkios, pats Mandela turėjo ga
limybių susisiekti su savo bendražygiais kaliniais
tiek, kad jie net praminė tą visą kalėjimą univer
sitetu. Ar ne kažkas panašaus į vėlesnį 1943—1944
metų Stutthofo koncentracijos stovyklos laikotarpį.
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Dail. Vladas Vijeikis.
džiugu, jeigu devintoji Tautinė sto
vykla įvyktų ąžuolyne. Šioje stovyk
lavietėje yra pakankamai vietos,
prisimenant, kai 1968 metais sto
vyklavo daugiau kaip tūkstantis
skautų. Si stovyklavietė yra mūsų ir
turime ją didžiuotis. Tuntų paja
moms mažėjant, gautos piniginės
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ŽMONES IR ZVERYS
ALEKSAS VITKUS
Nr. 16
taip įdomiai aprašytą kun. Stasio Ylos „Žmonės ir
žvėrys" knygoje? Ten irgi, po to, kai lietuviai inte
ligentai kaliniai buvo perkelti į garbės kalinių
bloką, susidarė tam tikra „akademija", kuriai vado
vavo prof. Vladas Jurgutis. Ir čia, spaudžiant tarp
tautinei opinijai, nuo 1979 m. Mandelai jau ne
bereikėjo miegoti ant grindų, jis gavo čiužinį. Kiti
tvirtina, kad Mandela, pagarsėjęs pasaulyje, kaip
kovotojas už juodųjų teises, turėjo ypatingas privi
legijas kalėjime. Išėjęs iš jo, Mandela dirbo kartu
su prezidentu de Klerk, ir 1993 m. jie kartu gavo
Nobelio taikos premiją.
Metais po to, per pirmuosius balsavimus, ku
riuose galėjo dalyvauti ir juodieji, Mandela, remia
mas ir komunistų partijos, buvo išrinktas krašto pre
zidentu. Jis labai stengėsi įtikinti pasaulį, kad ir
naujoji Pietų Afrikos juodųjų valdžia bus gera tarp
tautinės prekybos partnerė. Pasenęs Mandela pasi
traukė, ir 1999 m. prezidentu buvo išrinktas Mandelos bendražygis Thabo Mbeki, vėl perrinktas 2004 m.
avo Nobelio taikos premiją (1984) ir kitas
žymus juodųjų pasipriešinimo aktyvistas,
anglikonų kunigas Desmond M. Tutu, buvęs Cape
Town arkivyskupas. 1995 m. Mandela jį paskyrė
vadovauti „Teisybės ir susitaikinimo" komisijai,
kuri turėjo tyrinėti „apartheid" laikotarpio nu
sikaltimus prieš žmogaus teises. Baigęs tą darbą
(1999), jis parašė knygą „No Future Without Forgiveness".
Vis dėlto Pietų Afrika gali džiaugtis, kad, perė
jusi į juodųjų krašto valdymą, ji laimingai išvengė
labai kruvinos kovos, kurią 1952—1956 m. turėjo
išgyventi tuomet anglų valdoma Kenija. Per vadi
namąjį Mau Mau sukilimą ten žuvo tūkstančiai
žmonių: 11,000 Mau Mau sukilėlių, 100 anglų ir
2,000 už anglus kovojusių vietinių. Lankėme tada
Nyeri miestelio kapines, kur palaidotas ir skautų
organizacijos įkūrėjas lordas Baden-Powell. Ten
radome paminklų ir daugybei anglų karininkų bei
karių. Ne visi jie žuvo nuo Mau Mau kulkų. Kapi
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įplaukos iš Skautų sąjungos, padėtų
tuntams pagerinti stovyklavietes.
Skautininkas Vladas Vijeikis sa
vo spaustuvėje skautams yra išspaus
dinęs daugybę įvairių leidinių, paim
damas mažą užmokestį.
Šalia skautiškos veiklos, brolis
Vladas buvo visuomenininkas ir
Lietuvos patriotas. Įrodant savo mei
lę Lietuvai, atspausdino dvi knygas
apie Lietuvos miestus, jos grožį, tau
tiniuose minėjimuose matysime jo
pieštus plakatus. Prieš išeinant į pen
siją, pats išleido savo parašytą knygą
„Geriau juoktis, negu verkti". Gal
buvo prašyta priminti lietuvių vi
suomenei, kad gyvenime ašarų ne
trūksta, nes gyvenimas nėra rožėmis
klotas.
Minint skautininko Vlado Vijei
kio penkerių metų metines nuo jo
išėjimo į Amžinybę, reikia ir prisi
minti visus tuos, kurie visas savo
energijas skyrė lietuvių skautams.
Štai keletas: Romas Račiūnas, Zig
mas Jaunius, Juozas Ivanauskas,
kun. Raibužis, S.J., Alfonsas Eitutis,
Juozas Toliušis, kun. Borevičius, S.J.,
kun. Juozas Vaišnys, S.J., kun. Fil.
Jonas Kubilius, S.J. ir dar daugiau
kitų nuoširdžių skautijos darbuotojų,
kurie tikrai buvo ištikimi skautiškam
šūkiui: „Dievui, tėvynei ir arti
mui". Jie sugrįžo į dangiškus namus,
tikėdami, kad likusieji seks jų pė
domis.
s.v.v.s.fil. Antanas Paužuolis

nėse matėme tokius paminklų įrašus: „Dramblio
užmuštas", ar „Žuvo nuo raganosio". Sako, kad ir
šiandien Pietų Afrikoje, taip, kaip ir Kenijoje, nuo
žvėrių žūna dar daug žmonių.
ad „apartheid" laikotarpiu juodieji buvo
nepaprastai prispausti, nėra klausimo. Bet
dabar yra aiškių ženklų, kad ir naujoji, juodųjų val
džia nėra be kaltės. Pirmiausia, labai padaugėjo
nusikaltimų, ypač kaimuose prieš baltuosius, arba
Afrikaners. Į juos valdžia žiūri pro pirštus, tuo
sudarydama sąlygas, kad baltieji patys paliktų sa
vo ūkius. Nuo 1994 m. ūkiuose buvo žiauriai nu
žudyta 2,100 baltųjų ūkininkų ir jų šeimų. Tūks
tančiai buvo kankinami. Todėl nereikia stebėtis,
kad tūkstančiai baltųjų paliko Pietų Afriką. Čia
vyksta atvirkštinė diskriminacija, panašiai kaip
keletą metų anksčiau vyko ir Zimbabwe valstybėje,
kurios prezidentas Robert Mugabe yra geras Pietų
Afrikos prezidento Thabo Mbeki draugas. Dėl to
susvyravo krašto energijos ūkis. Mbeki laimei, ra
sinio solidarumo vedamos, daugelis Afrikos juodųjų
valdomų valstybių dabar daug noriau bendradar
biauja su Pietų Afrika, negu „apartheid" laikais.
Nepadeda krašto gerovei nė faktas, kad į naują
administraciją įtraukti juodieji nėra paruošti tin
kamai valdyti kraštą. Kokia ironija. Kai „apart
heid" laikais juodieji turėdavo nešiotis su savimi
pasą, o pagauti bėjo, būdavo grūdami į kalėjimą, ta
pati problema liko ir dabar. Kadangi trūksta kvali
fikuotų juodųjų tarnautojų, užtrunka labai ilgai
gauti pasą, o be jo jauni žmonės negali gauti darbo,
negali atidaryti banke sąskaitos ir t.t. Šiandien už
paso neturėjimą jų bent nekiša į kalėjimą.
Jei iki šiol dauguma pasiturinčių Amerikos
juodųjų, ieškodami savo kilimo šaknų, dažniausiai
žvelgdavo į vakarų Afriką, dabar jų dėmesys links
ta į Pietų Afriką, kur atvažiavę pasiturintys juodi
turistai randa įprastus patogumus, kurių neatras
tų Sierra Leone ar kokioje Senegal valstybėje. Trau
kia juos ir Mandela vardo magnetas. Ne vienas
Amerikos juodasis yra Pietų Afrikoje pasakęs:
„Nelson Mandela jums yra tas pats, kaip mums
Martin Luther King".
Todėl pastebimas juodųjų amerikiečių turizmo
augimas j Pietų Afriką. Keliauja ten turistai ir iš Lie
tuvos. Prieš pat mums išvykstant, teko girdėti, kad,
lankant gyvūnų parkus, įvykus kažkokiai nelaimei,
buvo sužeista 13 Lietuvos piliečių. Bus daugiau.
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Prisegė p u l k i n i n k o antpečius

i * i o $ kadencijos Seimas — gerokai pasyvesnis

Atkelta iš 1 psl.
Ankstesnės kadencijos parla
mente per pirmąsias tris sesijas įre
gistruoti 45 prezidento bei 81 prezi
dento ir Vyriausybės pateiktas teisės
aktų projektas. Ministrų kabinetas
tuomet pateikė 442 teisės aktų pro
jektus, o Seimo nariai — 875.
Per pirmąsias tris šios kadencijos
Seimo sesijas buvo pateikta 14 prezi
dento bei 43 prezidento ir Vyriausy
bės teisės aktų projektai. Tuo tarpu
Vyriausybė pateikė 287, Seimo nariai
— 725 teisės aktų projektus.
Vis mažėjant teisėkūros proceso
intensyvumui, mažėja ir jo efektyvu
mas.
Per pirmąsias tris praėjusios ka
dencijos sesijas Seime buvo priimti
Iš kairės: prezidentas Valdas Adamkus, pik. ltn. ntaras Ažubalis, pik. Arvydas 34 prezidento pateikti teisės aktai —
Linos F e t r a u s k i e r . e s 7-17A r.uc::
Pocius.
75.5 proc. jo pateiktų projektų.
Prezidento ir Vyriausybės teisės
Už vadovavimą PAG misijai ge
Vilnius, rugpjūčio 8 d. (BNS) —
aktai
tuo metu Seime buvo priimami
Prezidentas Valdas Adamkus antra gužės mėnesį prezidentas V Adam
dieni suteikė pulkininko laipsnį leite kus apdovanojo G. Ažubalį Vyčio Kry itin klusniai — visu 100 procentų. Be
to, buvo patvirtinti 377 (85.2 proc.)
nantui Gintarui Ažubaliui, kuris va žiaus ordino Riterio kryžiumi.
dovavo Afganistano Goro provincijos
Lietuvos vadovaujama Afganis Vyriausybės pateikti projektai. Seimo
atkūrimo grupės (PAG) antrajai ro tano centrinės dalies šiaurės vaka narių pateiktų projektų priėmimo
tacijai.
ruose įsikūrusios Goro provincijos at efektyvumas buvo tiktai 54.2 proc. —
Nuo praėjusių metų gruodžio iki kūrimo misija pradėta praėjusių me 475.
Šios kadencijos Seimo rodikliai
šių metų gegužės PAG vadovavusiam tų birželį. Goro provincijos atkūrimo
—
prastesni.
Buvo priimti 33 (76.7
karininkui misijos metu buvo suteik grupės misija yra NATO vadovauja
mų Tarptautinių paramos saugumui proc.) prezidento bei Vyriausybės pa
tas laikinasis pulkininko laipsnis.
Pagal Krašto apsaugos sistemos pajėgų (ISAF) operacijos dalis. Misija teikti projektai. Vyriausybės projektų
organizavimo ir karo tarnybos įsta- padeda kurti saugią aplinką provinci priimta tik 63.4 proc. — 182. Be to,
tymą, prezidentas suteikia pirmąjį joje veikti tarptautinėms nevyriausy priimtas tiktai 301 pačių Seimo narių
karininko laipsnį kariams, baigu binėms organizacijoms, užtikrinti ge pateiktas projektas. Tai — 41.5 pro
siems karo mokymo įstaigą, bei pul rus centrinės valdžios santykius su cento.
kininko (jūrų kapitono), generolų ir vietos vadovais, sudaryti tinkamas
Užtat Seimas priėmė 12 (85.7
sąlygas Goro provincijai atkurti.
admirolų laipsnius.
proc.) šalies vadovo pateiktų teisės
aktų projektų.
Šios kadencijos Seime priimama
mažiau originalių ir naujos redakci
jos įstatymų.
Praėjusią kadenciją per tris pir
Vilnius, rugpjūčio 8 d. (BNS) — skepticizmą didina ir iš jos bėgantys
mąsias sesijas buvo priimti 35 origiEmigracija „nusausina" Lietuvos naujieji išeiviai.
darbo rinką, bet, kita vertus, kaip in
Kiti, kaip ir vienas „Omnitel"
vesticijas grąžina užsienyje uždirbtus įkūrėjų Juozas Kazickas, bene dau
pinigus.
giausia lėšų Lietuvoje investavęs išei
vis,
nepabūgo investuoti Lietuvoje.
Kai kurie mūsų šalyje investavę
užsienio lietuviai taip pat pripažįsta,
Kitas JAV lietuvis Marius Ja
Vilnius, rugpjūčio 8 d. (BNS) —
kad jų sprendimą lėmė kraujo ryšys. kulis Jasonas teigia apsisprendęs in Savaitgali kontroversiškomis aplin
Tačiau dalis vis tiek neskuba perkelti vestuoti Lietuvoje būtent dėl savo kybėmis mirusio žinomo rašytojo
savo kapitalo į tėvų šalį, nuogąstau kilmės.
Gintaro Beresnevičiaus pirminė pa
dami dėl politinio nestabilumo ir biu
„Aš investavau Lietuvoje dėl to, laikų ekspertizė parodė, kad jis mirė
rokratinių kliūčių, rašo „Verslo ži kad mano tėvai yra lietuviai, tačiau ir savo mirtimi.
nios".
užsienio lietuviams reikia informaci
Vilniaus apygardos prokuratūros
JAV Lietuvių Bendruomenės pir jos apie galimybes investuoti Lietu vyriausiojo prokuroro pavaduotojas
mininkė Vaiva Vėbraitė mano, kad voje", — pažymi jis.
Brunonas Maculevičius sakė, kad
Amerikos lietuvių bendruomenės po
Jmonių grupės AAA, kuriai Vil ekspertų išvados rodo, jog G. Beres
tencialas nėra pakankamai išnaudo niuje priklauso viešbučiai „Radisson nevičiaus staigios mirties priežastimi
jamas investicijoms pritraukti.
SAS Astorija" bei „AAA Kempinski galėjo būti apsinuodijimas alkoholiu
„Lietuva neišnaudoja galimybių Hotel", valdybos pirmininkas savo ir širdies veiklos sutrikimas.
per bendruomenę paskleisti informa investicijų dydį Lietuvoje nurodo tik
„Jokio požymio, kad jis patyrė
ciją apie investavimo galimybes", — apytiksliai — nuo 100 mln. litų iki smurtą, nėra, jeigu ir apsikumščiavo
500 mln. litų.
sako ji.
su kuo bare ar krito — tai tikrai ne
V Vėbraitė pripažįsta, kad Ame
Jo nuomone, Lietuvoje verta in buvo jo mirties priežastimi", — sakė
rikos lietuviai vis dar skeptiškai ver vestuoti ir dėl to, kad čia rinka dar prokuroras.
tina verslo galimybes Lietuvoje, o nėra tokia prisotinta.
Tačiau tikslios rašytojo mirties
priežastys bus žinomos maždaug po
mėnesio. Vilniaus miesto vyriausiojo
policijos komisariato Smurtinių nusi
kaltimų tyrimo skyrius toliau tiria
* Antradienį Vilniuje prasi šachmatininkas surinko 4 taškus iš 5 šios nelaimės aplinkybes.
dėjo tradicinis ITF serijos „Res galimų ir užima ketvirtą vietą. Taip
publikos prezidento taurės" vy pat po 4 taškus turi ir kiti nuo 2 iki
rų teniso turnyras, kurio prizų 12 vietų esantys sportininkai.
fondą sudaro 10,000 JAV dolerių. Pa
* Švedijos sostinėje vykstan
grindiniame turnyre kovos ir keturi čiame XIX Europos lengvosios
Atkelta iš 1 psl.
Lietuvos atstovai. Ypač pajėgūs var atletikos čempionate po penkto
Tai nereiškia, kad negalime parodyti
žovai atiteko Gvidui Sabeckiui ir Ta sios septynkovės varžybų rungties
ženklo, jog mes suprantame, kokios
dui Budrikiui. G. Sabeckis pirmaja Viktorija Žemaitytė iš 21-os vietos
yra tikros priežastys", — sakė R. Lo
me rate išmėgins jėgas su trečiąjį rei smuktelėjo į 24-ąją. Vis labiau Achilo
pata.
tingą turinčiu italu Stefano Ianni, o sausgyslės skausmus jaučianti Lietu
Premjeras Gediminas Kirkilas
T. Budrikis susitiks su šeštąja turny vos atletė turi 4,174 taškus.
tokios galimybės iš pradžių neneigė,
ro rakete kitu Italijos tenisininku
* „AG2R Prevoyance" ko
nors atvirų kaltinimų išvengė. Vėliau
Matteo Volante.
mandos narys Tomas Vaitkus
tiek jis, tiek ūkio ministras Vytas Na
* Sėkmingai
atvirajame pirmadienį nebaigė Vokietijos ir
vickas tvirtino, esą visi požymiai" ro
Graikijos šachmatų čempionate Austrijos
keliais
vykstančių
do, jog naftos tiekimas nutrauktas
rungtyniauja Lietuvos atstovas „Deutchland Tour" daugiadienių dvi
vien tik dėl techninių priežasčių.
Eduardas Rozentalis. Aukščiau ratininkų lenktynių šeštojo etapo.
„International Herald Tribūne"
siąjį vertinimą turintis Lietuvos Lietuvis bendroje :-kaitojeyra 128.
-traipsr.yu> cituoja ..PKN Orlcn" ats-

Emigrantai — ir nuostolis, ir nauda

nalūs ir 33 naujos redakcijos įstaty
mai. Tai — 12,8 proc. visų priimamų
teisės aktų projektų, kurių daugumą
sudaro įvairios jau galiojančių įstaty
mų pataisos.
Per tą patį šios kadencijos laiko
tarpį buvo priimti 8 originalūs ir 15
naujos redakcijos įstatymų. Tai —
tiktai 4.5 proc. visų priimtų teisės ak
tų.
Pasak dienraščio, nors ir politi
kai, ir specialistai žadėjo, kad po įsto
jimo į Europos Sąjungą parlamento
eurointegracinė darbotvarkė intensyvės, tokių įstatymų srautas senka.
Per pirmąsias tris praėjusios ka
dencijos sesijas buvo priimti 55 vadi
namieji eurointegraciniai įstatymai,
per tą patį šios kadencijos laikotarpį
— tik 30.
Politologas A. Lukošaitis pateikė
ir savo samprotavimų apie teisėkūroje ryškėjančias tendencijas.
„Prezidento gerokai sumažėjusį
pozityvųjį aktyvumą teisėkūros srity
je komentuoti sudėtinga. Galbūt le
mia tai, kad jam reikia dirbti su 'su
dėtinga' koalicija. Vyriausybė patei
kia mažiau įstatymų projektų tik
riausiai pirmiausia dėl kiek ramesnės
eurointegracinės darbotvarkės", —
svarstė politologas.
Bet dėl to, kad sumažėjo Seimo
lojalumas Vyriausybei, anot A. Lukošaičio, pirmiausia kalta nestabili
koalicija.
Tai, kad Seimo narių registruoja
mų teisės aktų projektų procentas
padidėjo (nuo 60.6 iki 67.8 proc), pa
sak pažymos autoriaus, racionalumo
požiūriu parlamento darbui gali turė
ti neigiamos įtakos. Neigiamai verti
namas ir padažnėjęs įstatymų priė
mimas ypatingos skubos bei skubos
tvarka.

Ekspertai: rašytojas mirė savo mirtimi

Diplomatas a

Žinomas publicistas, eseistas, re
ligijotyrininkas 45-erių G. Beresne
vičius mirė sekmadienio naktį sosti
nės nakvynės namuose „Sala", į ku
riuos buvo atvežtas iš Sirvydo gatvės.
Prieš vidurnaktį baro „Trečias bro
lis" darbuotojai policijos prašė pagal
bos nuraminti bare triukšmaujantį
neblaivų vyrą.
Atvykus pareigūnams, jis jau bu
vo išėjęs į gatvę, kur buvo sulaikytas
ir nuvežtas į T. Kostiuškos gatvėje
esančius nakvynės namus. Po sulai
kymo praėjus maždaug pusantros va
landos jis mirė. Policijos suvestinėse
G. Beresnevičius buvo įrašytas kaip
neatpažintos tapatybės vyras.
Policijos kriminalistai dar pirma
dienį spėjo, kad G. Beresnevičius mi
rė savo mirtimi, nes ant jo kūno išo
rinių smurto žymių nepastebėta.
G. Beresnevičius trečiadienį po
piet bus palaidotas Kauno Romainių
kapinėse.

i n o Rusiją
tovą Pawel Poremba, sakantį, kad
bendrovė nesirengia atsisakyti pirkti
Mažeikių bendrovę.
Laikraščiui „Wood and Company
Financial Services" analitikas Tibor
Bokor sakė, kad tiekiant naftą į Ma
žeikius tanklaiviais, jos barelio kaina
išaugs 1.50 JAV dolerio.
„Tačiau 'Orlen' tokiu atveju vis
vien galės veikti pelningai", — tvirti
no T. Bokor.
Anglų kalba leidžiamas „Inter
national Herald Tribūne" yra plati
namas ! 80 pasaulio šalių
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFR Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)

JAV sankcijos prieš Rusiją gali pakenkti
Amerikos interesams
Maskva, rugpjūčio 8 d. („Reuters'VBNS) — JAV įvestos sankcijos
didžiausiems Rusijos ginklų ekspor
tuotojams rodo naują Maskvos ir Washington santykių atšalimą, galintį
turėti įtakos daug milijardų vertės
sandoriams, kuriuose dalyvauja Ame
rikos bendrovės, sako analitikai.
JAV penktadienį paskelbė sank
cijas Rusijos, Indijos, Siaurės Korėjos
ir Kubos kompanijoms, už tai, kad jos
parduoda kai kurių rūšių produkciją
Iranui, kurį Washington įtaria mėgi
nant susikurti branduolinį ginklą.
Sankcijos įvestos valstybinėms
bendrovėms ,,Rosoboroneksport" ir
„Suchoj".
Rusijos žiniasklaidos priemonės
taip pat sieja šį JAV žingsnį su nese
niai pasirašyta 3 mlrd. dolerių vertės
bendrovės „Rosoboroneksport" su
tartimi tiekti ginklų Venesuelai, ku
rios administracija yra susipriešinusi
su Jungtinėmis Valstijomis.
„Tai gali būti labai rimta, nes tai
kelia grėsmę prezidentui Vladimir
Putin ir kai kuriems jo artimiausiems
žmonėms", — sakė gynybos proble
mų analitikas iš Maskvos Pavel Felgenhauer.
„Oficiali Kremliaus reakcija bus
griežta. Aš manau, bus imtasi atsako
mųjų priemonių", — pridūrė jis.
JAV valstybės departamentas pa
reiškė, kad sankcijos buvo įvestos, kai
Washington gavo informacijos, kad
šios kompanijos parduoda Iranui me
džiagų, kurios gali padėti susikurti
masinio naikinimo ginklą ar jo ga
benimo priemones.
Sankcijos Įsigaliojo liepos 28 die
ną ir galios mažiausiai iki 2008 metų
liepos 28-osios.
Pernai Rusija sudarė sutartį par
duoti Iranui zenitinių raketų kom
pleksų TOP—Ml ir modernizuoti

RYGA
Netoli Italijos šiaurinio miesto
Milano pirmadienį rytą į Latvijos tu
ristų autobusą įsirėžus benzinvežiui,
vienas iš dviejų autobuso vairuotojų
žuvo, o dvylika žmonių buvo sužeisti.
Avarijos metu autobuse buvo 27 ke
leiviai ir du vairuotojai. Pasak parei
gūnų, autobusą sustabdė vieno leng
vojo automobilio vairuotojas — tik
riausiai jis davė signalą, kad leidžia
orą autobuso padanga. Vienas vai
ruotojas ir autobuso savininkas išlipo
pažiūrėti, kas atsitiko, ir tuo metu į
autobusą trenkėsi benzinvežis.

CRAWFORD
Kubiečiai turi patys pasirinkti
savo ateitį, pareiškė JAV prezidentas
George W. Bush, komentuodamas tai,
kad 47 metus Kubos gyvenime domi
navęs Fidel Castro prieš savaitę dėl
operacijos buvo priverstas valdžios
įgaliojimus 'perduoti savo broliui
Raul. „Jei Kuba turi galimybę perei
ti iš tironijos į kito tipo visuomenę,
tai turi spręsti kubiečiai", — sakė jis
ir pridūrė, jog tada, kai kubiečiai su
formuos vyriausybę „Amerikoje gy
venantys kubiečiai galės užsiimti sa
vo interesais šioje šalyje ir iškelti
konfiskuoto turto klausimus".

Irano turimus Sovietų Sąjungos ir
Rusijos gamybos karinius lėktuvus ir
sraigtasparnius.
Kremlius kol kas nekomentuoja
Baltųjų rūmų sprendimo. Rusijos
URM pavadino sankcijas „neteisėtų
mėginimu priversti užsienio kompa
nijas dirbti pagal Amerikos vidaus
tvarką".
Rusijos spauda reagavo emocin
gai, pavadindama sankcijas „faktišku
SALT LAKE CITY
ekonominio karo paskelbimu Rusi
Ohio valstijos Salt Lake City
jai" ir „strateginės partnerystės pa
miesto vaikų ligoninėje per 16 va
baiga".
landų trukusią operaciją buvo atskir
Tačiau „Rosoboroneksport" va
tos ketverių metų Siamo dvynės KenLONDONAS
dovas Sergej Cemezov mano, kad jo
Pasaulio žiniasklaidos magnatas dra ir Maliyah Herrin, tačiau dar tu
kompanijai nebus padaryta žalos.
Rupert Murdoch ketina rugsėjo 18 rės praeiti daug laiko, kol jos pa
„Rosoboroneksport" ketina įsi dieną pasiūlyti Londono gyventojams sveiks. Mergaitės gimė suaugusios
gyti didžiausią pasaulyje Rusijos tita nemokamą vakarinį laikraštį, pava apatine liemens dalimi ir turėjo vieną
no gamintoją „VSMPO—AVISMA", dintą „thelondonpaper". Sis laikraš inkstą, bendras kepenis ir dvi kojas.
teikiantį 35—40 proc. titano, kurį tis panaikins laikraščio „The Eve- Maliyah bus atliekama dializė, kol at
naudoja Amerikos lėktuvų gaminto ning Standard", kurį leidžia Didžio siras persodinti tinkamas inkstas.
jas „Boeing".
sios Britanijos spaudos grupė „Asso- Pasak ligoninės darbuotojų, tai pir
Kompanijos „VSMPO—AVIS- I ciated Nevvspapers", 26 metų mono mas žinomas atvejis, kai gydytojai at
MA" pirmininkas įsitikinęs, kad poliją vakarinių Londono laikraščių skyrė Siamo dvynius, turinčius tik
sankcijos neturės įtakos jo kompani rinkoje. Žiniasklaidos ekspertai tei vieną bendrą inkstą. Mergaitėms tu
jos sutartims su Amerikos „Boeing".
gia, kad „The Evening Standard", rėjo likti po koją, kepenys turėjo būti
Tačiau sankcijų režimas smar kurio nuo pirmadienio iki penktadie- padalytos į dvi dalis, be to, reikėjo pa
kiai sumažina tikimybę, kad JAV \ nio imtinai parduodama 310,000 eg dalyti žarnyną.
kompanijos dalyvaus pelninguose zempliorių, taip pat bus priverstas
Rusijos projektuose, tarp jų didžiulio tapti nemokamu laikraščiu, bent jau
Stokman gamtinių dujų telkinio pa miesto centre, kad atlaikytų konku
RUSIJA
ruošimo naudoti projekte. Tarp gali renciją su naujuoju R. Murdoch leidimų šio telkinio Barenco jūros šelfe, iš i niu.
MASKVA
kurio numatoma tiekti suskystintas
Maskvos Helsinkio grupės va
dujas į JAV, parengimo naudoti
ZAGREBAS
dovė Liudmila Aleksejeva mano, kad
dalyvių yra Amerikos „Conoco-PhilPirmadienį buvo pranešta, kad Nikolaj II ir jo šeimos nariai turi būti
lips" ir „Chevron Corp".
Jungtinių Tautų (JT) karo nusikal pripažinti politinių represijų auko
Per pastaruosius kelius metus timų teismo reikalavimu buvo suim mis. Tačiau, pasak jos, juridiškai įro
Maskvos ir Washington santykiai pa tas Kroatijos žurnalistas, kuris esą dyti tai bus sudėtinga. Ji taip pat ma
šlijo dėl nesutarimų padėties Arti paviešinęs šimto įslaptintų liudytojų no, kad caro šeimai reabilituoti svar
muosiuose Rytuose sureguliavime,
pavardes. Domagoj Margetič suimtas bios visuomeninės iniciatyvos. „Rei
dujų eksporto į Europą, Rusijos stoji
JT karo nusikaltimų teismo reikala kalinga tam tikros autoritetingos vie
mo į Pasaulinę prekybos organizaciją,
vimu. Kroatijos žiniasklaida pranešė, šosios nuomonės pozicija. Galbūt
taip pat dėl rungtyniavimo, katras
kad JT tribunolas nori D. Margetič šiuo klausimu reikia surengti viešą
kontroliuos posovietinę erdvę.
perkelti į Hagą už tai, kad internete diskusiją", — pažymėjo L. Alekse
įvardijo 102 įslaptintus liudytojus, jeva. Pirmadienį Maskvos miesto
dalyvavusius 1997 metais vykusiame teismas anuliavo sostinės Tverės
buvusio Bosnijos kroatų generolo Ti- teismo, atsisakiusio reabilituoti Ni
homir Blaškič teismo procese. Jeigu kolaj II ir jo šeimą, sprendimą, paten
das, sakė, kad jo naujoji vyriausybė D. Margeti būtų teisiamas, jam gali kindamas advokato German Lukjalaisvosios rinkos ekonomikos politiką grėsti kalėjimas iki septynerių metų. nov kasacinį skundą.
derins su pagrindinio išsilavinimo,
sveikatos apsaugos ir aprūpinimo
būstu programų gerinimu.
Prezidento kritikai baiminasi,
kad A. Uribe palaikoma ekonominė
politika bus pernelyg liberali šiai su
skurdu bei nusikalstamumu nuolat
kovojančiai Lotynų Amerikos šaliai.
A. Uribe prisaikdinimo ceremo
nijoje dalyvavo 11 Lotynų Amerikos
prezidentų ir kiti aukšti pareigūnai,
tarp jų — JAV iždo sekretorius Henry
Paulson, Venesuelos viceprezidentas
Jose Vicente Rangel ir Ispanijos sosto
įpėdinis Felipe de Borbon.
Policija pirmadienį pranešė, kad
netoli sostinės buvo neutralizuota
automobilyje padėta bomba. Per sa
vaitę prieš prezidento prisaikdinimo
ceremoniją, per FARC išpuolius, žuvo
mažiausiai 32 žmonės, daugiausia —
kariai ir policininkai.
Analitikai sako, kad A. Uribe,
JAV išsilavinimą įgijęs teisininkas,
dabar turi išsaugoti savo pasiekimus
saugumo srityje įveikdamas FARC ar
ba siekdamas taikos derybų su ja, tuo
pačiu metu reikalavimus didinti išlai
8801 78th Ave Bridgeview, II 60455 Tel. 1 708-599-9680
das socialinei apsaugai derindamas
Fax. 1 708-599-9682 Tel. 1 800-775-7363
su fiskalinėmis reformomis.

Kolumbijos prezidentas sieks taikos
Bogota, rugpjūčio 8 d. („Reuters'VBNS) — Kolumbijos preziden
tas Aivaro Uribe savo antrąją kaden
ciją pradėjo žadėdamas siekti taikos
ir didesnių socialinių investicijų ir
tuo pačiu metu neaukoti pasiekimų,
iškovotų jo griežta pozicija kairiųjų
partizanų atžvilgiu.
Regione, kur sustiprėjo antiamerikietiškos nuotaikos, A. Uribe yra
svarbus JAV sąjungininkas, kurį rin
kėjai gegužę perrinko prisimindami
tai, kad jam valdant šalyje, kur ketu
ris dešimtmečius vyksta konfliktas su
marksistų sukilėliais iš FARC, suma
žėjo žmonių grobimų ir smurto.
Pirmadienį sostinės Bogotos gat
vėse patruliavo tūkstančiai kareivių,
virš miesto skraidė sraigtasparniai.
Prieš ketverius metus, per pirmąją A.
Uribe inauguracijos ceremoniją Bogo
toje netoli prezidentūros nukritus su
kilėlių raketoms, žuvo 21 žmogus.
„Nebijodami savo veiksmais sie
kėme užsitikrinti taiką. Baimė nesu
trukdys mums derėtis dėl taikos. Pri
sipažinsiu, kad rūpinuosi dėl kitko:
rizikos, kad nepavyks pasiekti taikos
ir susilpnės saugumas", — kalbėda
mas Kongresui sakė A. Uribe.
Prezidentas, kuris buvo kritikuo
jamas dėl to, kad nesumažėjo skur

EUROPA

JAV
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Viščiuko s p a r n e l i a i

MUSIJ
VTR7ZTVĖ
VASARIŠKI PATIEKALAI
Ne visuomet patogu ar paranku pasinaudoti lauko virykle — reikia kar
tais ir virtuvėje gaminti maistą, nors vasarą tai darome nelabai noromis. Visgi
būtina, kad patiekalai būtų skanūs, lengvai pagaminami ir maistingi. Tad dar
kartą siūlau pasinaudoti kinietiškais receptais, vartojant gilią kinietišką kep
tuvę, vadinamą „wok" (taip aš ją toliau ir vaidinsiu).
Saldžiarūgščiai .
kopūstai
1/2 nedidelės kopūsto gūžės
2 šaukštai sviesto
3 šaukštai acto
2 šaukštai cukraus
3 šaukštai vandens
1/2 šaukštelio druskos
1/8 šaukštelio maltų pipirų.
Smulkiai supjaustyti kopūstą.
,,Wok" keptuvėje ištirpyti sviestą,
sudėti kopūstus ir visus kitus pro
duktus. Ant vid. liepsnos pakaitinti,
vis pamaišant, kol gerai įkais, tuomet
uždengti ir pamažu virti 15 min., kol
kopūstai suminkštės.
Jeigu kas neturi ,,wok", ši patie
kalą galima pagaminti ir paprastoje
keptuvėje.
Daržovių mišrainė

sūrus)
1/8 šaukštelio maltų pipirų
Žirnių a n k š t i s sumesti į pa
siūdytą verdantį vandenį ir pavirti ne
ilgiau, kaip vieną minutę. Nuvarvinti
ir padėti į šalį.
Jkaitinti „wok", supilti aliejų ir
maišant pakepinti krevetes apie 30
sekundžių. Sudėti žirnių ankštis,
supilti vyną, citrinos sultis, sojos pa
dažą, suberti druską ir pipirus. Su
maišyti ir pakaitinti, kol gerai įkais ir
krevetės pasidarys nepermatomos.
Papuošti petražolių šakelėmis.

2 morkos, supjaustytos
nestorais
ritinėliais
1 skardinukė mažų
kukurūzėlių
burbuolyčių (baby corn), nuvarvintų
2puod. brokolių „žiedukų"
1 svogūnas, supjaustytas
plo
nomis juostelėmis
2 salierų lapkočiai,
supjaustyti
Krevetės su sezamo
nedideliais gabaliukais (skersai)
sėklomis
1 cukinija, supjaustyta
įstrižai
1 sv. krevečių, be kiautelių ir
nedideliais
gabaliukais
1 česnako skiltelė, sutrinta
juodų gyslelių per nugarėlę
1 šaukštas sojos padažo
2 šaukštai krakmolo
1/4 šaukštelio smulkiai
sutar
1/4 puod. miltų
kuotos imbiero šaknies (ginger)
1/2 šaukštelio kepimo
miltelių
2 šaukštai aliejaus
(baking powder)
1/2 šaukštelio druskos
1 truputį paplaktas
kiaušinis
1/4 šaukštelio maltų pipirų
1/4 šaukštelio druskos
Prieš įkaitinant keptuvę arba
1/8 šaukštelio maltų pipirų
„wok", paruošti visas daržoves, kad,
2/3 puod. vandens
pradėjus kepti, nereikėtų gaišti.
aliejaus kepimui (apie 1 puod.)
{kaitinti ,,wok" ir įpilti aliejų.
2 šaukštai medaus
Sudėti imbierą, česnakus, svogūnus,
1 šaukštas sezamo sėklų (sesame
morkas, brokolius ir cukinijas. Mai seeds)
šant pakaitinti 2-3 minutes. Sudėti
1 šaukštas sezamo aliejaus (sesa
salierus ir mažyčius kukurūzėlius. me oil)
Pakaitinti, nuolat maišant, dar 1-2
Sumaišyti miltus su kepimo mil
min. Supilti sojos padažą, druską ir teliais, druska ir pipirais. Sudėti tru
pipirus, pakaitinti ne ilgiau kaip putį paplaktą kiaušinį, supilti van
vieną minutę.
denį, gerai išmaišyti, kol pasidarys
Jeigu keptuvėje atsirado dar skysta, lygi tešla. Padėti į šalį ir pa
žovių sulčių, jas galima sutirštinti, į 1 laikyti bent 10 minučių.
- šaukštą ar truputį daugiau vandens
Tuo metu krevetes apibarstyti
įmaišius 1 šaukštelį krakmolo — pa krakmolu ir sumaišyti, kad gerai
mažu, vis maišant, pilti į „wok", kol visos pasidengtų. Nukratyti likusį
skystis pasidarys norimo tirštumo.
krakmolą. Sudėti krevetes į tešlą.
„Wok" keptuvėje įkaitinti aliejų.
Krevetės su žirniu ankštimis
| karštą aliejų po kelias dėti krevetes
ir kepti, kol gražiai pageltonuos.
1/2 sv. žalių krevečių, išlukštentų, Išimti iškepusias, išdėstyti ant po
išimta juodąja gyslele
pierinių rankšluostėlių, kad nuvar
1/4 sv. žalių žirnelių ankščių (pea vėtų aliejus, o į aliejų keptuvėje dėti
pods), nupjovus smaigaliuką ir kotelį kitas, kol visos krevetės bus iškepu
4 šaukštai aliejaus (rekomenduo sios.
jamas žemės riešutų — ,peanut" —
Iš keptuvės atsargiai išpilti karš
aliejus, bet daug žmonių jam yra tą aliejų (tiktai — būkite atsargūs),
alergišti, todėl čia galima panaudoti supilti sezamo aliejų ir medų. Mai
bet kokį kitą augalini, aliejų)
šant pakaitinti, kol gerai įkais. Sudėti
2 šcuikštai balto vyno
iškepusias krevetes, pamaišyti, kad
1 citrinos sultys
pasidengtų medaus-aliejaus mišiniu.
1 šaukštas sojos padažo
Apibarstyti sezamo sekomis ir nedel
1/4 šaukštelio druskos (galima ir siant patiekti su biriai virtais ry
nevartoti,
nes sojos padažas
yra žiais.

2 sv. viščiuko sparnelių
1/2 šaukštelio sutrupintos imbie
ro šaknies (ginger root)
2 šaukštai balto vyno
1 šaukštas šviesaus sojos padažo
(soy sauce)
1 šaukštas tamsaus sojos padažo
1 šaukštas cukraus
2 šaukštai aliejaus
1 šaukštelis krakmolo
2 žali svogūnai (su visais laiš
kais) smulkiai supjaustyti
3 šaukštai vandens
1/2 šaukštelio maltų pipirų
1/2 šaukštelio
aštrių
pipirų
drožliukių (hot pepper flakes)
druskos
nereikia, nes sojos
padažas labai sūrus
Nuplauti viščiuko sparnelius ir
nusausinti popieriniais rankšluos
tėliais. Sumaišyti imbierą, šviesų
sojos padažą, vyną, cukrų, krakmolą
ir pipirus. Užpilti ant viščiuko spar
nelių ir palaikyti bent vieną valandą,
retkarčiais apvartant.
,,Wok" keptuvėje labai gerai
įkaitinti aliejų, Sudėti žalius svo
gūnus ir sparnelius. Kepti, kol mėsa
gražiai paruduos iš visų pusių. Supilti
tamsų sojos padažą, vandenį ir aštrių
pipirų drožliukes. Kai užvirs, pavirti
bent 15 min. — mėsa turi būti gerai
iškepusi.
Galima patiekti karštus arba šal
tus.
Kinietiškai p a r u o š t a
kiauliena
10 uncijų plokščių
makaronų
(egg noodles)
1 sv. labai plonai supjaustytos
kiaulienos
1 šaukštas balto vyno
1 šaukštelis tarkuotos
imbiero

šaknies
3 žali svogūnai, supjaustyti su
visais laiškais
1 raudonas pipiras,
supjaustytas
plonomis
juostelėmis
1 saliero lapkotis,
supjaustytas
skersai nedideliais
gabaliukais
2 šaukštai šaldytų žirnių
2/3 puod. viščiuko sultinio
1 šaukštas sojos padažo
1 šaukštelis
cukraus
1 šaukštelis
krakmolo
1 šaukštas
vandens
1 nedidelė skardinukė
„bamboos
shoots" (bambuko),
supjaustytų
3 šaukštai
aliejaus
1/4 šaukštelio maltų pipirų
druskos nereikia, nes sojos pa
dažas sūrus
Makaronus užpilti labai karštu
vandeniu ir palaikyti 8 min., po to
perplauti šaltu vandeniu ir nuvar
vinti. Sumaišyti vyną, sojos padažą,
cukrų ir užpilti a n t supjaustytos
kiaulienos. Sumaišyti ir palaikyti
bent 15 min.
{kaitinti keptuvę, įpilti aliejų.
Sudėti imbierą, salierus, svogūnus ir
pakaitinti 2 min. Sudėti raudonuo
sius pipirus, salierus ir bambuką,
pakepinti dar 2 min. (nuolat mai
šant). Daržoves išimti iš aliejaus.
Padidinti karštį po keptuve, iš
marinado išimti kiaulieną (pasilikti
marinadą), sudėti į karštą aliejų ir
pakepinti maišant apie 4 min. Sudėti
atgal į keptuvę daržoves, supilti sul
tinį, sumaišyti; sudėti žirnius (gali
būti šaldyti) ir pavirinti 2 min. Van
denį sumaišyti su krakmolu, įmaišyti
likusį marinadą, supilti į keptuvę,
sudėti suminkštėjusius
makaro
nus, gerai išmaišyti ir pavirti, kol
padažas sutirštės. Suberti maltus
pipirus. Pavirinti dar 3 min. Patiekti

karštą.

SKELBIMAI
SIŪLO DARBĄ

PASLAUGOS

Darbui reikalingi dažytojai
su darbo patirtimi ir žmogus,
mokantis Įvairius darbus.
Būtina turėti mašiną. Pageidautina,
kad kalbėtų rusiškai.
Tel. 8 4 7 - 9 8 0 - 7 8 8 7 .

STATE FARM
INSURANCE
AUTOMOBILIO,
NAMIJ, SVEIKATOS IR
GYVYBES DRAUDIMAS

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 į darbo vietą.

Tel:

(843)

298-0826

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai)
Off. Mgr. Auksė S. Kane,
Vilma Jarulienė,
Virginija Smuikaitienė
kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th St,
Evergreen Park, IL 60805
Tel. 708-424-8654;773-581-8654

ĮVAIRUS

NEKILNOJAMASIS TURTAS

* Parduodu automobilį Acura Integra 1994
m. Mechaninė greičių dėžė. Kaina S500. Tel.
708-539-3660.
* Reikalingi darbuotojai automobilių plo
vyklai Napervile. Tel. 630-696-5564.
* Moteris ieško senelių priežiūros darbo su
grįžimu namo arba 5 dienas savaitėje Palos
apylinkėse, Orland Park ar kitur . Tel. 708717-7658.
* Moteris gali prižiūrėti pagyvenusius žmo
nes, mėgsta gaminti valgyti, anglų kalba bui
tinė, geros rekomendacijos. Tel. 773-5126875.
* Moteris pirks darbą žmonių priežiūroje su
gyvenimu Downcrs Grove ar aplinkiniuose
rajonuose. Tel. 708-369-1298
* Moteris, turinti patirties ir puikias reko
mendacijas, ieško darbo prižiūrėti pagyve
nusius žmones ar vaikus ir gyventi kartu.
Gera anglų kalba, vairuoja automobilį. Tel.
630-626-1263 arba mdalia66(a;hotmail.com

GREIT PARDUODA
-na,

^

First L a n d m a r k Realty

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

RIMAS
STANKUS
•
•
•
•
•

Čikagoje ar priemiesčiuose
Greitas r sąžiningas patarnavimas
Nuosavybių įkainavimas veltui
Tarpininkaujame g a u n a n t paskolą
Pensininkams nuolaida

STASYS CONSTRUCTION
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir
virtuvių įrengimas; priestatai;
keramikos plytelės; ,,sidines",
.soffits", ,,decks', „gutters",plokšti ir
,,shingle" stogai; cementas,
dažvmas. Turiu darbo draudimą.
S. Benetis. tel. 630-241-1912
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PILIETYBES
DOKUMENTAI
UNE BABICKAITECRAIČIUNIENĖ
Kelintą kartą dėdė Andrius sa
ko: „Eik pasiimti savo pilietybės
dokumentų. Po dviejų metų juos
gauna kiekvienas, atvykęs į šį
kraštą, ir t a d a nebevadina jo „grinorium".
— Ar būtinai turiu pasiimti?
— Ne, nebūtinai. Šioje šalyje
prievartos nėra. Bet tau įdomu bus
iš arčiau pamatyti Amerikos val
džios aparatą.
Atvykusi į City Hali (miesto
rotušę), nustebau, radusi didžiulę
salę, pilną pilniausią vienų vyrų, sė
dinčių eilėmis, kaip teatre. Oras bu
vo tvankus. Visi sėdėjo vienmarš
kiniai, švarkus pasikabinę ant kė
džių atlošų, atsisegioję marškinių
apykakles ir iki alkūnių atsiraitę
rankoves. J ų veidai rasojo prakaitu.
Pasijutau taip nejaukiai, lyg būčiau
netikėtai pakliuvusi į vyrų pirties
prieangį.
Susigėdusi sėstelėjau čia pat
prie durų. Vyrai taip pat, atrodo,
nemažiau nustebę mano atsiradimu
tarp jų, atsisukinėjo, šnibždėjosi ir
vėl spoksojo į mane.
Pradžioj salės ant pakylos už
ilgo stalo, apkrauto didelėmis kny
gomis, sėdėjo daug valdininkų.
Beviltiška buvo tikėtis tą dieną
gauti tuos dokumentus, bet nus
prendžiau valandėlę pasėdėti, pasi
klausyti. Staiga pasigirsta:
— Oh miss! — iš už stalo atsis
tojęs š a u k i a mane vienas valdi
ninkų.
— I?! — labai nustebusi atsi
liepiu.
— Yes, you. Ateikite čia, pra
šom.
— Vaje, vaje... — nukaitau aš,
šitaip netikėtai išskirta, pagerbta. —
Tik pamanykite, kokia šalis Ame
rika! — galvojau eidama, — kaip
subtiliai ji moka pagerbti moteris.
Net darbo metu nėra joms eilės. Jos
niekur nestovi, jos niekur nelaukia.
Visur visada ladies flrst (pirma
ponios). Gražu gyventi džentelmenų
šalyje!
Priėjau ir užlipau a n t pakylos.
Valdininkas nusišypsojo, o mane vėl
nuplieskė raudonis, — šypsena taip
netiko jo veidui ir salės rimtumui.
— You, miss, atėjote išsiimti
„naturalization papers" (natūra
lizacijos dokumentų)?
— Jūsų vardas?
— Jūsų paskutinis vardas, pa
vardė?
— How do you spell? Kaip tai
rašoma? Sakykite paraidžiui.
— Kada atvykote į mūsų šalį?
— Kokiu laivu?
— Iš kokios šalies?
— Lithuania?! — skiemenimis
kartoja valdininkas.
— Tokios šalies nėra.
— Tokia šalis yra.
— Kaip ji anksčiau vadinosi?
— Visada ji vadinosi Lithuania.
Pauzė.
— Koks didžiausias jūsų šalies
miestas?
— Kaunas.
—?! — valdininkas nepajėgė
ištarti. Kiti valdininkai pakėlė gal
vas nuo savo popierių.
— O kaip anksčiau tas miestas
vadinosi? — Aš dvejojau, bet reikėjo
pasakyti.
— Anksčiau, kai mano tėvynė

buvo pavergta, jį vadino „Kowno" —
pašaipiai ištariau rusišką žodį.
— Oh, Kowno — Russia! — nu
džiugo valdininkas.
— No, Kaunas — Lithuania.
— Betgi aš sakau jums, kad to
kios šalies nėra, — spyrėsi valdi
ninkas.
— O aš atvykau iš tos šalies su
pirmąja diplomatine misija.
Salėje sėdintieji ir visi valdi
ninkai, nustoję dirbti, klausėsi mud
viejų ginčo.
— Kaip jūs m a n e matote čia
stovinčią, taip tikrai yra tokia šalis
— Lithuania.
„Mano" — valdininkas jau spėjo
atsiversti kelias žemėlapių knygas,
visur pieštuku pabrėždamas rodė
man parašyta Kowno — Russia.
— Mano šalis laisva jau penkeri
metai. Jūsų žemėlapiai pasenę, —
sakau. — Atsiklauskite jūsų prezi
dento ir ištaisykite juos.
Valdininkai lyg susitarę visi
nusišypsojo ir vėl įniko dirbti.
Mano valdininkas rašė į kelis
lapus iš karto, vis šypsodamasis,
protarpiais purtydamas galvą.
— Pasirašykite čia, miss, ir čia,
miss, ir dar čia, miss.
Antrąjį popierių pasirašydama,
norėjau paskaityti, a n t ko čia pasi
rašau, bet valdininkas nedavė atsi
kvėpti. Jis vis šypsojosi ir nardė tarp
stalų, piupitrų labai gerai nusi
teikęs.
— Prieikite čionai, please, miss.
Padėkite kairę ranką a n t šitos Bib
lijos, miss, dešinę pakelkite į viršų,
miss, ir kartokite paskui mane žo
džius, miss.
— Ar turėsiu prisiekti?
— Yes, miss.
— Tai aš noriu iš anksto žinoti
priesaikos tekstą. Būkite malonus
perskaityti man.
— Allright, — truputį patylėjęs
nenorom sutiko valdininkas, „išjun
gė" iš savo veido šypseną ir grei
takalbe emė skaityti šiurpius prie
saikos žodžius:
— I call God to witness, — aš
šaukiu Dievą liudininku, kad aš
atsižadu savo šalies Lietuvos...
Jei mano buvusi šalis stos į karą
su Amerika, aš kariausiu Amerikos
pusėje... It is my bona fide intentions
to renounce forever all allegiances
end fidelity to any foreign prince,
potentate, statė, or sovereignity, and
particulary anarchist; I am not a
poligamyst nor a believer in the
practice of polygamy; and it is my
intention in good faith to become a
citizen of United States of America
and to permanently reside therein.
So help me God. (Mano bona fide
ketinimas yra nepripažinti visiems
laikams priklausomybės ir ištikimy
bės bet kuriam užsienio valdovui,
mnarchui, bet kuriai užsienio valsty
bei ar vyriausiajai valdžiai, ypač
Lietuvos Respublikai ar Rusijai,
kurių pilietis dabar esu. Aš nesu nei
anarchistas, nei poligamistas ir
nepraktikuoju poligamijos; mano
nuoširdžiausias ketinimas yra tapti
Jungtinių Amerikos Valstijų piliečiu
ir nuolat jose gyventi. Tepadeda man
Dievas).
— Negaliu prisiekti, — sujau
dinta iki gilumos širdies, pasakiau.
— Kodėl gi ne?! — beveik sušuko
nustebęs valdininkas.
— Negaliu sakyti tokių švent
vagiškų žodžių. Aš neatsižadėsiu

Akių ligų specialistai
ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ UGOS- CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220
Vidaus ligos

Širdies ir kraujagyslių
ligos
VIDAS J. NEMICKAS, M . D .
KARDO-OGAS-ŠRDES UGOS
7722 S K e d z i e A v e .
C h i c a g o il_ 6 0 6 5 2
Kab. tel. 773-471-3300

EDMUNDAS VTZ1NAS, M.D., S.C
VIDAUS LIG GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 r 6
Chicago, IL 60638

JONAS V.PRUNSKIS, M D
TERRJ DALLAS PRUNSKIS, M D
M A U N A K V . RAIMA, M D

Tel. 773-229-9965
vaiandos pagal susitarimą

Dantų gydytojai
D R . J O V I T A KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79 t h Ave., Hickory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

iiiinois Pam Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Elgin: 847-289-8822
McHenry: 815-363-9595
Eik G r o v e : 847-718-1212
www.illinoispain.com

Chirurgai
EUGENE C DECKER DDS, P.C
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už priemamą kainą.
Susitarimui kabėti angliškai arba lietuviškai.

4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL
55 L VVashington, Suite 2401,
Chicago, IL
Tel. 708422-8260.

Dr. PETRAS V. KISIELIUS
inkstų, pūslės, prostatos
gydymas bei chirurgija
Center for Heaith
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
630-941-2609

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą
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savo tėvynės Lietuvos, ir jei mano dantimis a r t i n a s i prie manęs.
šalis kariaus su Jūsų šalimi, aš ne
— Aš įžeidžiau Ameriką! Nejau
Amerikos pusėje kariausiu, — pri gi jis m a n ką darys?! Deportuos
stigdama kvapo drebančiu balsu mane stačiai iš salės, neleisdamas
kalbėjau.
nei atsisveikinti su Vytautu?!! Man
Labai labai suglumo valdinin rodės, aš pražilsiu, kol jis prieis prie
kas; atrodė net išsigando ir bėgte manęs. Rodėsi, sugers mane visą
nubėgo prie kitame stalo gale sė savo įsmeigtu veriančiu žvilgsniu.
dinčio rūstaus veido valdininko,
— I respect you, miss! Give me
matyt, savo viršininko.
your h a n d (aš j u s gerbiu, panele!
Salėje įsiviešpatavo grėsminga Duokite m a n savo ranką). — Suėmė
tyla. Kietas nejudantis viršininko mano r a n k ą savo abiem rankom ir
žvilgsnis smigo kiaurai manęs. švelniai paspaudė. Kreipdamasis į
Neišlaikiusi jo, nusukau savo veidą valdininkus pasakė:
šalin, atvira burna vos gaudydama
— All of you (visi jūs) paspaus
orą.
kite jai ranką. Penkiolika metų aš
Plastiškai, kaip šokėjas, atšuo čia sėdžiu. Tūkstančius įpilietinau.
liavo vėl šypsodamasis valdininkas Tūkstančiai prisiekė. Nė vieno nebu
vo, kuris būtų atsisakęs prisiekti.
ir koketiškai prašneko:
— Miss, we want you to be our
— Ei j ū s , ten sėdintieji! J ū s visi
citizen (panele, mes norime, kad netrukus dėsite savo letenas (dirty
būtumėte mūsų pilietė). Padėkite tik hands) a n t šv. Biblijos, kelsite savo
šitą mažytį savo pirščiuką ant pat dešinę. Šauksite Dievą liudininku ir
šv. Biblijos krašto, o dešinę tik vos iškilmingai atsižadėsite savo tėtruputėlį pakelkite. Ir galite ne visus vynės dėl — Amerikos dolerio. O štai
žodžius kartoti. Čia gi viskas profor- j a u n a mergaitė atsisako prisiekti,
ma tik.
atsisako Amerikos dėl savo Tėvynės,
Švelniai paėmė mano kairę kurios net žemėlapyje nėra!!
ranką ir prispaudė mano mažąjį
— You a r free, miss (jūs laisva,
pirštą prie krašto Biblijos.
panele), — t a r ė jis, vėl švelniai
Ir aš švelniai, bet ryžtingai iš spausdamas mano ranką.
laisvinau savo pirštą iš Amerikos
— O j ū s atsistokite, kai ji eis iš
valdininko rankos.
salės. Stand up (stokitės)! — sušuko
— Aš negaliu prisiekti. — Aša jis įsakančiu, niekinančiu balsu.
ros riedėjo mano skruostais, bet
Salėje visi triukšmingai pakilo.
žodžius tariau aiškiai ir ramiai.
Nors man vis norėjosi bėgti, bet, su— Mano šalis yra brangi maflIN vokusi momento iškilmingumą, oriai
širdžiai. Aš jos neišsižadėsiu.
nulipau n u o pakylos, oriai ėjau
Kapų tyloje nuaidėjo mano plačiu salės taku, o iš abiejų pusių
žodžiai. Bėgti, bėgti iš šitos kraupios lyg garbės sargyba stovėjo rimtais
vietos! Va tas rūstaveidis, kieta- veidais vyrai.
žvilgsnis, visą laiką mane nebyliai
Iš knygos „ U n ė Babickaitė-Craistebėjęs, atsistoja iš už stalo ir ne
č
i
ū
n
i
enė, atsiminimai, dienoraštis,
nuleisdamas nuo manęs akių, suspaudęs lūpas, t a r y t u m grieždamas

laiškai" (Scena, Vilnius, 2001)
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DAINAVOS STOVYKLOS 50-MECIO
ŠVENTĖS BELAUKIANT
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS
Dainavos jaunimo stovyklos tary
ba lietuviškoje žiniaskaidoje, e-paštu
ir paprastais laiškais pakartotinai
primena, kad šįmet Dainavos jauni
mo stovykla švenčia 50-ties metų įkū
rimo jubiliejų. Tam yra rengiama
Dainavos rėmėjų ir bičiulių šventė
besiartinančios Darbo dienos savait
galį, rugsėjo 2-3 d., .Dainavoje, prie
Manchester, MI. Yra numatyta įdomi
programa, kurią apvainikuos ben
dravardžio „Dainavos" ansamblio
vyrų okteto koncertas.
„Norint užtikrinti Dainavos jau
nimo stovyklos ateitį, visi yra kvie
čiami prisidėti ir remti naujai stei
giamą Dainavos fondą, kuris garan
tuos jos šviesią ateitį ateinančioms
kartoms", — rašoma stovyklos bendralaiškyje. Aukas prašoma siųsti
"Camp Dainava Foundation", c/o
Albertas Sušinskas, 5348 Richards
Drive, Mentor, OH 44060.
Dėl šventės ir Dainavos fondo
galima kreiptis į dr. Marių Laniauską tel. 440-205-9273 arba ei. paštu
mmldds@comcast.net.

jt.

—

2000 m. skulptorius Adis Teresius pas
tatė šį kryžių.
Jono Urbono nuotr.

Šią vasarą teko Dainavoje lan
kytis jau porą kartų. Prie įvažiavimo
į stovyklą nebuvo Dainavos iškabos, o
tik prie stulpo pririštas laikinas kel
rodis, rodantis, kad Dainava yra į
kairę (atvažiuojant iš Manchester
miestelio pusės). Mat, vos prieš porą
metų padaryta nauja įvažiavimo iška
ba „susinešiojo", nuo laiko ir gamtos
elementų „pavargo", tad ji yra nuim
ta ir atnaujinama. Prie pradinių at
naujinimo darbų prisidėjo Aras
Kriaučiūnas iš Minneapolis, išpjaustęs iš faneros naujas raides. Tai
tas pats Aras, kuris prieš daugiau
kaip dvidešimt metų su stovyklos
darbininkais suprojektavo ir pastatė
tiltelį ^paplūdimį. Tiltelis tebestovi.
O jo naujai išpjautos raidės įvažiavi
mo iškabai buvo atgabentos į Lansing, MI. Ten jas toliau dviem sluok
sniais dažų nudažė Aro brolvaikiai
Gytis ir Marius iš West Lafayette, IN.

anglų kalbos pramokti.
Kiek teko girdėti, visos šios va
saros stovyklos Dainavoje buvo gau
sios stovyklautojais bei patyrusiais
vadovais. Stovyklose buvo įdomi pro
grama, geras maistas ir gera nuotai
ka. Vasaros stovyklos sezoną birželio
17 d. pradėjo Detroit ir Cleveland
skautai Po jų sekė Jaunimo krepšinio
stovykla, Jaunųjų, Moksleivių ir
Sendraugių ateitininkų sąjungų sto
vyklos. Šias eilutes rašant, prie pa
baigos eina „Heritage" stovykla, o po
jos dar bus Mokytojų tobulinimosi
kursai, Tautinių šokių mokytojų
stovykla ir Lietuvių fronto bičiulių
savaitė. Vasaros sezonas bus vai
2 0 0 2 m. Dainavos stovyklos metinio rėmėjų suvažiavimas. Centre — straipsnio
nikuotas Dainavos 50-mečio švente ir
autorius Romualdas Kriaučiūnas.
metiniu rėmėjų suvažiavimu. Visi
Jono Urbono nuotr.
kviečiami, visi laukiami, nors jeigu
Stovyklon įvažiavus, prie pirmo želis ir prisegta kukli lentelė, prisi- visi stovyklavusieji tikrai atvyktų, tai
sios kryžkelės lankytojus pasitinka menanti a.a. Marytę Petrulienę. Jos jų būtų ne šimtai, bet tūkstančiai ir
plakatas, kviečiąs visus į Dainavos vyrui Vytautui Petruliui tapus Dai pritrūktų žemės ploto visus sutalpin
šventę. Panašus plakatas priklijuo navos stovyklos direktorių tarybos ti.
tas ir ant Baltųjų rūmų, kur šalia pirmininku, a.a. Marytė labai nuo
Iki malonaus pasimatymo Dai
esamoje dėžutėje esančiuose lanks širdžiai ir krupščiai eilę metų rū navoje!
tinukuose galima rasti daugiau in pinosi Dainavos gražinimu, sodin
formacijos apie šventę, Dainavos dama ir prižiūrėdama po visą stovyk
fondą ir metinį rėmėjų suvažiavimą. lą pasklidusius gėlynus. Dabar jos
Įėjus į Baltuosius rūmus, prieangyje mūsų tarpe nebėra, bet šis pramingąs
į salę jau yra pakabinta Dainavos jos atminimui pasodintas darželis vi
fondo aukotojų lentelė, kur pažymėti siems primena jos meilę ir darbą
aukoję Dainavos fondui 500 dol. ar Dainavai.
daugiau. Lentelėje jau yra keliasde
Paskutinį kartą Dainavoje teko
šimt pavardžių iš įvairių Siaurės būti per lietuvių kilmės (Heritage
Amerikos vietovių. Tai graži paskata Camp) vaikų stovyklą. Jau daug me
kitiems ir pritarimas fondo reika tų jai sėkmingai vadovauja Rima
lingumui.
Polikaitytė, nuo š.m. pavasario ta
Pakelėje į valgyklą, kairėje kele pusi Birutiene. Stovyklos komendan
lio pusėje, yra didelis akmuo, pastaty tu buvo Marius Gražulis iš Martas ant cementinės platformos. Čia ąuette, MI. Prieš daugiau kaip dvi
gera proga priminti jo istoriją. Prieš dešimt metų jis vasaromis būdavo
daugelį metų, bene Mokytojų studijų Dainavos darbininku. Jau vėliau dar
stovyklos iniciatyva, tas akmuo buvo būdamas studentu, keletą metų bu
iš kažkur atvežtas ir numatytas vo Dainavos stovyklos administrato
Simo Kudirkos šuolio Į laisvę įamži riumi ir ten pat gyveno. Dabar, jau
nimui. Simas Kudrika buvo lietuvis vedęs ir keturių vaikų tėvas, vėl grįžo
jūreivis, bandęs pabėgti iš sovietų stovyklon su pora savo vaikų ir tęsia
laivo prie Boston, MA., taigi, Ame gražią stovyklavimo bei vadovavimo
rikos teritorijoje. Amerikiečiai jį so tradiciją.
vietams grąžino. Po to jis buvo nu
Visos Dainavoje vykstančios
teistas kalėti Sibire. Lietuviams išei stovyklos yra rengiamos jaunimo ar
viams sužinojus, kad Simo Kudirkos visuomeninės organizacijos. Vienin
motina buvo gimusi Amerikoje, jie telė išimtis yra vadinamoji "Heritage
susiorganizavo ir išvystė politinį Camp", stovykla lietuviškai nekal
spaudimą. Jis buvo ne tik paleistas iš bantiems lietuvių kilmės vaikams. Ją
kalėjimo, bet jam buvo leista atvykti į organizuoja pati Dainavos jaunimo
JAV Ilgainiui jam teko apsilankyti ir stovyklos vadovybė. Čia dauguma
Dainavoje. Adolfas Vasiulis, nepa stovyklautojų lietuviškai nemoka.
mainomas Dainavos kaimynas ir dar Tačiau pirmos keturios nugirstos ar
buotojas, man vėliau pasakojo, kad užkalbintos stovyklaujančios mer
Simui Kudirkai parodęs tą akmenį ir gaitės labai gražiai ir taisyklingai
jam pasakęs: „Galvojom, kad tavęs lietuviškai kalbėjo tarp savęs ir su Siliūnaitė, Kisieliūtė, Sirgirdaitė džiaugyvo neišleis ir jau buvome pasiryžę mumis. Spėjome, kad gal atvyko giasi vėl susitikusios Dainavoje,
tau prie šio akmens paminklinę lentą pabuvoti lietuviškoje dvasioje ir
Indrės Tijūnėlienės nuotr.
prikalti, bet likai gyvas..." Adolfas
Vasiulis jau Anapilyje, o Simas Ku
dirka gyvena bene Kalifornijoje.
Kitokią to paties akmens istoriją
prisimena mano žmona Gražina. Jos
teigimu, tas akmuo turėjo būti
Kaune susideginusio Romo Kalantos
pagerbimui. Tačiau atsidaro ma
nančių, kad jo aukos prisiminimui
toks objektas esąs per menkas. Net
rukus Stasės Smalinskienės buvo
sukurtas ir jos iniciatyva iš akmenų
sumūrytas aukuro formos paminkąs.
Aukuro viršuje triumfališkai kilo
žmogaus figūra, apsupta nerūdyjančio plieno liepsnos liežuvių. Tas Ro
mo Kalantos paminklas stovi netoli
valgyklos ir vėliavų aikštelės. Vienu
ar kitu atveju, anksčiau minėtas ak
muo liko nepažymėtas, tačiau apie jį
Pupintoiulis rypo p f p -i- Aringo Darniai". . nrcj'j pav.iHinto pa>dabar yra aptvertas gražus gėlių dar- tato.
Jono Urbono nuotr
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Yra žmonių, kurie gyvenimą pasaulyje daro malo
nesnį. Algirdas buvo vienas iš tų.

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2006
m. rugpjūčio 6 d. ryte, sulaukusi 91 metų, į Amžinybę iškeliavo
mūsų mamutė, močiutė ir promočiutė

AtA
ALGIRDUI PUTRIUI

AtA
AGOTA VALAITIENĖ

iškeliavus į amžinybę, dalinamės skausmu ir liūdime
kartu su jo žmona IRENA, dukros LAUROS ir sūnaus
LEONO, seserų ALDONOS ir BIRUTĖS, ir brolio VY
TAUTO šeimomis.
Amber Terrace, Lemonte, kaimynai
Vaclava Bačinskienė
Vaclava ir Klemensas Polikaičiai
Sofija Beigienė
Regina Gaigalienė
Pranutė Skruodienė
Irena Boreišienė
Stasė Miliauskienė
Regina Sabaliauskienė
Aldona ir Juozas Brizgiai
Zuzana Pupienė
Genovaitė Juodikienė
Franciška Ščerbienė
Justinas Dėdinas
Gediminas Kazėnas
Regina ir Kazimieras Kreivėnai
Dalia Barzdukaitė
Irena Barzdukienė
Marija ir Vladas Ruzgai
Raminta ir Vladas Sinkai

Agota buvo a.a. Felikso Valaičio žmona. Gimė Lietuvoje,
Šakių rajone. Gyveno Čikagoje, Marąuette Parko, o vėliau Lemonto apylinkėse.
Amerikoje išgyveno 57 metus.
Njuliūdę liko dukra Irena ir Juozas Polikaičiai ir anūkai —
Darius (Lidija) su šeima, Audrius (Aida) su šeima, Rima (Tadas)
Birutienė ir Marius; sūnus Jonas Remigijus ir Irena Valaičiai ir
anūkai — Tomas (Cindy) su šeima, Julija (Peter) Deuschle su
šeima ir Andrius; dukra Regina ir Alan Žvinakiai ir anūkės —
Kristina, Angelė (Romas) Jarašūnienė su šeima, Viktorija (Pau
lius) Kudirkienė su šeima; 16 proanūkų — Michael, Nicholas,
Kovas, Nina, Daina, Lea, Jonas, Vitas, Andrius, Lukas, Aleksa,
Matas, Kaija, Stefanija, Aidas ir Nida bei kiti giminės Ameri
koje ir Lietuvoje.
A.a. Agota priklausė Švč. M. Marijos Gimimo parapijai ir
Pal. Jurgio Matulaičio misijai, Putnamo Nekalto Prasidėjimo
seselių rėmėjams, JAV Lietuvių Bendruomenei ir kitoms orga
nizacijoms.
Velionė pašarvota trečiadienį, rugpjūčio 9 d., nuo 3 vai. p.p.
iki 8 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer
Ave., ir ketvirtadienį, rugpjūčio 10 d. nuo 9 iki 10 v.r. Švč. M.
Marijos Gimimo bažnyčioje, 6900 S. Washtenaw Ave. Šv. Mišios
už jos sielą bus aukojamos 10 v.r. Po šv. Mišių a.a. Agota bus
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse..
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose laidotuvėse.
Vietoje gėlių prašome aukoti šv. Mišioms.

•

Nuliūdę artimieji
Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

Operos choro nariui

AfA
ALGIRDUI PUTRIUI
Amžinybėn iškeliavus, jo žmoną IRENĄ, dukrą,
sūnų, seseris, brolį ir visus gimines, nuoširdžiai
užjaučia ir kartu liūdi
Lietuvių opera

Neužmirštamam draugui

AtA
LEONARDUIKUTKUI
po ilgos ir sunkios ligos Amžinybėn išėjus, jo žmoną
EMILIJĄ, vaikus ARŪNĄ, JŪRATĘ, KRISTINĄ,
RASĄ, RITĄ ir jų šeimos kitus narius bei artimuo
sius, užjaučiame ir kartu liūdime.

Britanijos mokslininkai apskaičiavo tikimybę
gauti meteoritu per galvą
Mokslininkams iš Didžiosios
Britanijos itin slapto atominės ener
getikos tyrimo centro buvo pavesta
tiksliai apskaičiuoti, kokia būtų
tikimybė išėjusiam pasivaikščioti
žmogui žūti nuo meteorito smūgio,
remdamasi laikraščiu „The Daily
Telegraph".
Sveikatos apsaugos ir saugumo
valdyba nusprendė, kad būtina ap
skaičiuoti tikslią įvairių mirties
priežasčių, tarp jų tokių kaip žaibo
iškrova ar susidūrimas su lekiančiu
traukiniu, tikimybę. Pareigūnai nu
sprendė drauge apskaičiuoti ir tiki
mybę, kad dangus užgrius jums ant
galvos.
Britanijos atominės energijos
valdybos Sveikatos apsaugos ir gamy
bos saugumo departamento moks
lininkai sudarė lygtį, kuri rodo, jog
maždaug kartą per 7 tūkstančius
metų kokj nors nelaimingą britą
sutrėks nukritęs dangaus kūnas.
Kartą per milijoną metų reikia
tikėtis susidūrimo su meteoritu,
kuris užmuš 500 žmonių, nors tai
priklauso nuo to, kur jis nukris, rašo
britų leidinys.

Dokumente, rastame Naciona
liniame archyve Kju mieste, ypač
nudžiugina lentelė, kurioje pateikta
meteoritų didis, jų kritimo dažnis ir
„kritimo zona, kur vidutinio dydžio
meteoritas sunaikins viską, kas gy
va".
Lentelė rodo, kad aštuoni meteo
ritai, sveriantys iki 25 svarų (5,54 kg)
jskrieja i atmosferą kasmet, ir jeigu
jie pasiektų Žemę, jie sunaikintų
vidutinio didumo sodelio prie miesto
namo plotą.
Tačiau maždaug kas 80 metų j
atmosferą patenka apie toną sverian
tis meteoritas, nuo kurio nukentėtų
maždaug 53 hektarų plotas.
Na, o kas 100 milijonų metų su
Žeme gali susidurti vidutinio kalno
didumo meteoritas, kuris sunaikintų
maždaug Anglijos dydžio teritoriją.
Bet tai — tik statistika. Tuo tar
pu istorijos dokumentai teikia dau
giau vilčių. Vienintelis žmogus, ant
kurio nukrito meteoritas —moteris
Silačuge, Australijoje. 1954 metais
nukritęs 3,5 kg akmuo, pramušęs
namo stogą, sužeidė jai petį.
BNS

Dalia ir Algis Augūnai
Jūratė Kaupas
Algis Kaupas

Neatsakinga socialinė atsakomybė
Atkelta iš 3 psl.
Šiandien Lietuvoje tai labiausiai
reiškiasi kovotojų prieš pokyčius
pavidalu: prieš gamyklas vietoje dir
vonų, prieš naujus gyvenamuosius
namus, prieš kėsinimąsi į sovietinį
„Lietuvos" kino teatro monstrą. Pel
no siekiantys verslininkai laikomi
antivisuomeniškais gobšuoliais, o
jvairūs aktyvistai be skrupulų sau
klijuoja visos visuomenės balso eti
ketę. Ne paslaptis, kam pataikauti
linkę rinkėjų balsus medžiojantys
politikai.
Tariami visuomenės poreikiai
sužinomi žmonėms rėkaujant gatvėje
ir reikalaujant, kad kiti su jų pinigais

?7SjK!lIQOKa®MiB(3 I?

elgtųsi taip, kaip patinka didžiausiam
rėksniui. Tikrieji visuomenės porei
kiai sužinomi oriai leidžiant savo
uždirbtus pinigus. Verslo socialinė
atsakomybė - išradimas, gerovę ne
kuriantis, o vartojantis, visuomenę
ne stiprinantis, o ardantis. Adam
Smith gal ir perlenkė lazdą saky
damas, kad negirdėjo, „kad ką nors
gera būtų padarę tie, kurie vaizduo
jasi dirbą bendram labui", bet jis
neabejotinai teisus dėl to, jog laisvos
rinkos sąlygomis savanaudiškumas
duoda daugiausiai naudos visuo
menei.
www.lrinka.lt
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• Rugpjūčio 12 d., šeštadienį, 1 v.
p. p. Beverly Shores, IN, Lituanikos
parke įvyks šauni priešrudeninė ge
gužinė, kurią ruošia Lietuvių klu
bas. Gražiame Lituanikos parke bus
galima pasivaišinti namuose paruoš
tu maistu, atsigaivinti gaiviais gėri
mais, pažaisti įvairių žaidimų ir pa
siklausyti gyvos muzikos. Maloniai
kviečiame visus atvykti, pabend
rauti ir pasidžiaugti žavia gamta ir
parko grožiu.
• R u g p j ū č i o 13 d., sekmadienį,
12 v. p. p. visus gen. T. Daukanto
jūros šaulių kuopa kviečia atvykti į
pasilinksminimą Ateitininkų ąžuo
lyne, 12690 S. Archer, Lemont, IL.
Daugiau informacijos galite gauti
paskambinę telefonu: 773-523-7205.
Laukiame atvykstančių!

APYLINKĖSE
ninkus, verslininkus ir kitus žmones
— norinčius dalyvauti šventėje, pre
kiauti, tapti rėmėjais ar kitaip
prisidėti prie šventės organizavimo,
skubiai skambinti Pasaulio lietuvių
centro telefonu: 630-257-8787. Visi
maloniai kviečiami apsilankyti šioje
šventėje!
• R u g s ė j o 2-3d., D a r b o dienos sa
vaitgalį, Dainavoje, Manchester, MI,
stovyklos 50-ties metų jubiliejaus
proga Dainavos administracija ren
gia Dainavos rėmėjų ir bičiulių
šventę. Numatyta tikrai įdomi prog
rama, kurią apvainikuos „Dainavos"
ansamblio vyrų okteto koncertas.
Norintieji galės pernakvoti Daina
voje ir pasidžiaugti rudenėjančia
gamta. Dėl registracijos ir infor
macijos prašome kreiptis į dr. Marių
Laniauską, tel.: 440—205—9273
arba ei. paštu: mmldds@comcast.net
Kviečiame visus, atvykti į šią šventę
ir kartu pasidžiaugti atliktais dar
bais. Norėdami užtikrinti Dainavos
jaunimo stovyklos ateitį, kviečiame
prisidėti ir paremti naujai steigiamą
Dainavos fondą. A u k a s prašome
siųsti: „Camp Dai-nava Foundation",
c/o Albertas
Sušinskas, 5348
Richards Dr., Mentor, OH 44060.

• R u g p j ū č i o 20 d., sekmadienį,
12 v. p. p. Lemonto apylinkė kviečia
visus į linksmą vasaros gegužinę,
kuri rengiama PLC sodelyje, Lemonte. 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 • R u g s ė j o 16 d., š e š t a d i e n į , r u o 
lauks.susitikimas su klounu, pieši šiamos kun. A. Palioko, SJ, išleistu
nių ant asfalto konkursas, badmin vės. 4 vai. p.p. šv. Mišios, po to patono varžybos ir daug kitų pramogų. . bendravimas ir vakarienė PLC di
Medicinos ir kosmetologijos srities džiojoje salėje. Stalus ar pavienes
specialistės teiks nemokamas kon vietas galite užsisakyti paskambinę
sultacijas. Bus daug netikėtumų. Vandai Gvilienei tel. 630-271-9136.
Kviečiame visus ne tik namiškius,
bet ir svečius iš kitų apylinkių at • J A V LB Kultūros t a r y b a p r a 
vykti pabendrauti bei kartu pasi neša, kad sudaryti šie komitetai
džiaugti gražia vasara.
2006 m. Kultūros premijoms skirti.
Muzikos premijai - pirmininkė
• R u g p j ū č i o 26-27 d., savaitgalį, Loreta Venclauskienė, nariai Saulė
Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL, Jautokaitė ir Mindaugas Bielskus;
vyks Vasaros palydos, kurios prasi Žurnalisto - pirmininkas Algiman
dės šeštadienį, rugpjūčio 26 d., 1 vai. tas Gečys, nariai Vytautas Volertas
p.p. Šeštadienį veiks mugė, dalyvaus ir Dalia Jakienė; Teatro - pirmi
populiariausios lietuviško maisto ninkė Julija Dantienė, narės Lilė
kavinės, įvairiu lietuvišku alumi Jasaitė ir Violeta Cole; Dailės - pir
vaišins Centro šeimininkai, futbolo mininkė Laima Apanavičienė, nariai
aikštėje vyks finalinės ČLFL rung Donatas Lapkus ir Ramojus Motynės. 8 vai. v. šventė persikels į zoliauskas, Daiva Karužaitė; Radijo
naujuosius Jaunimo rūmus. Čia kon - JAV LB Kultūros taryba; Tau
certuos vietiniai atlikėjai bei svečiai tinių šokių - Tautinių šokių insti
iš Lietuvos — humoro grupė „Radio tutas, pirmininkė Danguolė Varnie
Shovv". Po koncerto — šokių vakarą nė. Kandidatus premijoms gauti gali
ves Jager DJ's. Sekmadienį, rug siūlyti kiekvienas JAV lietuvis iki š.
pjūčio 27 d., po 12 vai. šv. Mišių vyks m. rugsėjo 1 d. Premijų mecenatas tradicinė gegužinė su loterija ir Lietuvių fondas. Siūlymus siųsti:
šokiais, kuriems gros Jonas Domar JAV LB Kultūros taryba, 2841 Denkas. Vasaros palydų organizatoriai ton Ct., Westchester, IL 60154.
mielai kviečia visus — prekybi

Tautinių mažumų ir išeivijos departamento generalinis direktorius Antanas
Petrauskas Frank Zapoliui Įteikė T M I D sidabro žymenį už ilgametę lietu
višką veiklą. Nuotraukoje iš kairės: T M I D direktorius Antanas Petrauskas,
Frank Zapolis ir JAV LB Krašto valdybos pirmininkė Vaiva Vėbraitė po
apdovanojimo [teikimo.

i

Miesto panorama
VAGIA METALINIUS DANGČIUS
Čikagos šiaurinėje pusėje siau
čia tikra kanalizacijos šulinių dangčių
vogimo epidemija. Šią savaitę kone
30 metalinių dangčių dingo iš gatvių
Lake Bluff ir Highland Park apylin
kėse. Taip pat vagystės pastebėtos Lincolnshire ir North Chicago vietovėse.
Manoma, kad vagys dangčius pa
vagia ir parduoda kaip metalo laužą,
tačiau miestui dangčiai n e m a ž a i
kainuoja: naujesnieji apie 100 dol., o
kai kurie senesnieji net iki 500 dol.
Rūpinamasi, kad dėl „dingusio" iš
gatvės vidurio dangčio gali įvykti ne
laimė, jeigu į skylę pataikys automo
bilio ratas arba netyčia įkiš koją ne
apdairus pėstysis. Policija prašo,
kad, pastebėjus vagis, žmonės pra
neštų 911 telefonu.
DAUGIAU APSAUGOS ORO UOSTE
Čikagos Midway oro uoste pra
dėjo veikti naujoviška apsaugos
priemonė, kuri tikrina keleivius,
prieš jiems patenkant į lėktuvą. Tai
maždaug telefono būdelės dydžio
„dėžė", į kurią įeina keleivis. Tuo
met stipri oro srovė, pradedant nuo
kojų, pūsteli 37 kartus (moterys per
spėjamos, kad plačius sijonus pris
paustų prie kojų, nes oro srovė gali
juos „pakelti") ir taip patikrinama,
ar keleivis su savimi neturi kokių
sprogstamų medžiagų.
Tai, sakoma, pati naujausia che
minių tyrimų technika, kuri ilgai

niui b u s naudojama visuose JAV oro
uostuose. Kol kas Midway turi tik
dvi „būdeles", o O'Hare iki rudens
bus įtaisytos net devynios. Vienas
a p a r a t a s kainuoja apie 165,000 dol.
Keleiviai tvirtina, kad tas patikrini
m a s n ė r a erzinantis, tik „kitoks".
Daugelis mano, kad vėjo pūstelėje
mas y r a malonesnis, kaip sargybinio
rankos, tikrinančios kišenes, arba
batų nusiavimas. Visi apklaustieji
keleiviai džiaugėsi, kad jie dabar
jausis d a u g saugesni, nes joks tero
r i s t a s n e g a l ė s į lėktuvą įsinešti
sprogmenų. Iki kitų metų vasaros
Midway oro uostas turės ir naujoviš
ką lagaminų patikrinimo aparatūrą,
tad keleiviai lėktuvuose tikrai galės
jaustis saugūs.
DAR D U MIRĖ NUO KARŠČIO
N o r s Čikagoje oras šiek tiek
atvėso, bet d a r nepasibaigė vasara ir
žmonėms primenama, kad aukšta
oro t e m p e r a t ū r a gali sugrįžti. Verta
pasisaugoti, kad dar daugiau žmo
nių n e p a t e k t ų į mirusių nuo karščio
statistinius duomenis. Praėjusį sek
madienį d a r du Cook apskrities
(County) gyventojai mirė nuo karščio
— padidindami šiuo būdu mirusiųjų
skaičių iki 2 3 . Ir tai tik per praėju
sios savaitės karščius. Iš viso šiemet
nuo karščio j a u mirė 32 asmenys.
Visgi džiaugiamasi, kad tai toli gra
žu ne 700, k u r i e mirė Čikagoje 1995
m e t a i s , s i a u č i a n t ypač dideliems
karščiams.
Paruošė R A .
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