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Padėtis Baltijos juroje negerėja 

Tom Lantos. 

Tom Lantos 
palygino Putin 
su Popeye 

Washington, DC, birželio 19 d. 
(,,Reuters"/BNS) — Demonstruoda
mas raumenis naftos doleriuose besi-
maudančios Rusijos prezidentas ga
dina Maskvos santykius su Vakarais, 
pareiškė įtakingas Kongreso narys, 
palyginęs Vladimir Putin su anima
cinių filmų personažu ,jūrininkėliu 
Popeye". 

Pagal animacinio filmo siužetą, 
Popeye tampa labai stiprus, kai valgo 
špinatus. 

„Jie ryja naftos dolerių špinatus, 
ir milijardai plaukia į Kremlių, ir su 
kiekvienu milijardu Putin raumenys 
darosi vis stipresni", — sakė Tom 
Lantos, Atstovų Rūmų užsienio rei
kalų komiteto vadovas. 

Tačiau nors kol kas Kremlius ga
li elgtis taip, tarsi didžiulės naftos ir 
mineralinių išteklių atsargos suteikė 
jam „energetinę valdžią Europoje", 
jam vis dėlto reikėtų būti atvires
niam bendradarbiavimui, nes netikė
tai rusus Nukelta į 7 psl. 
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• Skautybės kelias. 
•Bendruomenė siekia 
įgyvendinti mūsų viltis. 
•Vydūno fondas parėmė 
studentus. 
•Laisvalaikio skaitiniai. 
•Kelionė f Jeruzalę (LV). 
•Miesto panorama. 
•Laiškai, nuomonės, 
komentarai. 
•Mokytojų kursai 
Dainavoje. 
•Klaipėdos Pilies teatras 
atvyksta į Čikagą. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.58 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Vilnius, birželio 19 d. (BNS) — 
Nors karštųjų Baltijos jūros taršos 
taškų pernai sumažėjo perpus, tačiau 
jos temperatūra kyla, o deguonies ly
gis vandenyje vis dar krinta, praneša 
Baltijos jūros apsaugos komisija 
HELCOM. 

Praėjusių metų pavasarį Lietu
voje HELCOM užregistravo 15 karš
tųjų taršos taškų, šiais metais jų su
mažėjo iki 7, rodo Helsinkyje įsikūru
sios HELCOM 2006 m. veiklos 
ataskaitos duomenys. 

Visose didžiausią poveikį Baltijos 
jūrai darančiose šalyse buvo užregis
truoti 182 tokie taškai, per metus jų 
sumažėjo dvigubai — iki 81. 

Ataskaitos duomenys rodo, jog 
didžiausią grėsmę ekologinei Baltijos 
jūros pusiausvyrai kelia šylantis van
duo, krintantis deguonies lygis, azoto 
ir fosforo Nukelta j 6 psl. 
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Baltijos pajūris ties Palanga. 

Klaipėda — kitataučiams pavojingas miestas 
Vilnius, birželio 19 d. (BNS) — 

Turistų traukos centru tapti sie
kiančiai Klaipėdai smogtas smūgis — 
užsienio turistai įspėjami, kad uos
tamiestyje jie gali tapti rasistų au
komis. 

Savo interneto svetainėje JAV 
ambasada savo piliečius ragina Klai
pėdoje saugotis agresyviai nusitei
kusių rasistų. 

Pasak uostamiesčio dienraščio 
„Klaipėda", nors šį turistų sezoną kol 
kas neužregistruota nė vieno atvejo, 
kai dėl neapykantos būtų buvęs už
pultas kitatautis, JAV ambasada pa
naikinti perspėjimo neskuba. 

Kartu dienraštis primena, kad 
pastaraisiais metais Klaipėdoje pasi
taikydavo „skinais" vadinamų nacio
nalistų atakų. Sį pavasarį per kelias 
dienas buvo užpulti net keturi į Klai
pėdą iš užsienio atvykę Lietuvos 
krikščioniškojo fondo aukštosios mo
kyklos studentai. Du iš jų — juodao
džiai. 

Manoma, kad užpuolimus įvykdė 
„skinai", kurių uostamiestyje yra ne
daug — vos keliolika. 

Nukentėjo ir iš Vilniaus į Klai
pėdos socialinių mokslų kolegiją pasi
svečiuoti atvykę Turkijos bei Por
tugalijos piliečiai. 

Klaipėdos turizmo ir kultūros in
formacijos centro direktorė Romena 
Savickienė teigė, kad šiemet nuo už
puolikų nenukentėjo nė vienas turis
tas. 

Pernai vien šiame centre buvo 
užregistruota apie 56,000 Klaipėdą 
aplankiusių tu r i s tų . Dažniausiai 
kruiziniais laivais \ uostamiestį at
vykstantys JAV piliečiai sudarė di
delę visų keliautojų dalį — pagal gau
sumą jie buvo 3-4 vietoje. 

R. Savickienės teigimu, Klaipė
doje turistus prižiūri ne tik pareigū
nai ir apsaugos darbuotojai, bet ir gi
dai. 

Mirė Kubos diktatūros 
„moteriškasis veidas" 

Havana, birželio 19 d. („Reu-
ters"/BNS) — Vilma Espin, Kubos 
prezidento pareigas einančio Raul 
Castro žmona, kuri daug metų buvo 
viena įtakingiausių Kubos moterų, 
kartais vadinta „moteriškuoju Kubos 
diktatūros veidu", mirė penktadienį. 
Jai buvo 77 metai. 

Valstybinė Kubos televizija pra
nešė, kad V Espin mirė dėl ilgos ligos 
komplikacijų, tačiau daugiau detalių 
nepateikė. Kubos vyriausybė jos gar
bei paskelbė vienos dienos gedulą. 

V Espin, kuri buvo svarbi kovos 
už lyčių lygybę komunistinėje Kuboje 
veikėja, buvo ištekėjusi už dabar 
sveikstančio Fidel Castro jaunesniojo 
brolio Raul, kuris valdžios įgalioji
mus perėmė 2006 metų liepą, po to, 
kai Fidel skubiai buvo atlikta žarny
no operacija. 

V Espin, kuri, kaip kalbama, sir
go daugiau kaip metus, buvo neofi
ciali pirmoji Kubos ponia, nes Fidel 
Castro savo asmeninio gyvenimo de-

PERIODICALS 

P I 

Vilma Espin. 

talių viešai neskelbė, o jo žmona Da
lia Soto del Valle niekada nevaidino 
jokio oficialaus vaidmens. 

V Espin revoliucioniere tapo 
1956 metais, savo gimtajame Sant
jago mieste Nukelta į 6 psl. 
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vfrrf SKAUTYBES KELIAS 
Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

Medžiagą siųsti: Aušra Jasaitytė-Petry 
8830 Magnolia Court 
Orland Park, IL 60462 

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

„AUŠROS VARTŲ/KERNAVES" 
TUNTO SUEIGA 

S. m. balandžio 28 d., šeštadienį, Knygininkės: Žiema Šepetytė-
tuoj po lituanistinės mokyklos pamo- West, Ieva Marcinkevičiūtė, Viktorija 
kų, „Aušros vartų/Kernavės" tunto Stroputė, Giedrė Tirevičiūtė. 
Lemonto draugovių sesės, prieš vasa- Perėjusios Pirmosios pagalbos 
rai prasidedant, susirinko paskuti- kursą, pirmosios pagalbos specialybę 
niajai tunto sueigai. Šioje iškilmingo- gavo šios prityrusios skautės: Rima 
je sueigoje dalyvavo ir nemažas būrys 
ir svečių. 

Tunto sueigos komendantei ps. 
Rimai Lintakaitei sušvilpus švilpuką, 
davus komandą, sesės susirikiavo 

SVEIKINIMAS IS SKOTUOS! 

Sesės ir broliai, 

Sveikiname iš Škotijos, kur Mya koncertuoja su varpeliais (hand 
bells), o aš klajoju. Gaila, kad palapinę ir miegmaiši reikėjo palikti Ame
rikoje — miegojome viešbutyje. 

Užtikau skaučių draugovę miesto centre. Vyko įžodis. Pridedu nuo
trauką. 

Budėkime! 
Brolis Tomas Dundzila 

Lintakaitė, Chelsea Putriūtė, Alena 
Pranckevičiūtė, Emilija Pranckevi-
čiūtė, Daiva Siliūnaitė, Carina Ozers. 

Smagu matyti, kad visos paminė
tos sesės smarkiai dirba, siekdamos 

draugovėmis ir skiltimis. Toliau buvo specialybių, tobulindamos skautiškas 
įnešta tunto vėliava. Komanda duota žinias. Bet ne tik jos. Dirbdamos 
tunto šūkiui, kurį net ir mažiausios tunto veikloje šiais metais pasižymėjo 
paukštytės garsiai sušuko. 

S. Audrai Lintakienei perskai
čius tunto ir Lietuvių skaučių seseri
jos įsakymus, sesės buvo apdovanotos 
įvairiomis specialybėmis, žymenimis 
ir pakėlimais. Taip pat kai kurios iš 
sesių davė paukštyčių ar skaučių 
įžodį. 

Išlaikusios II-ojo patyrimo skau
čių programą sesės davė skaučių 
įžodį. Tai buvo: Giedrė Tirevičiūtė ir 
Žiema Sepetytė-West. Paukštyčių 
kandidačių programą perėjusios, 
sesės Gintarė Daulytė ir Kamilė 
Memėnaitė davė paukštyčių Įžodį. 

Sesės per metus smarkiai dirbo, 
už tai sesės paukštytės gavo šias spe
cialybes: 

Pirmosios pagalbos: Karina Vik-
toraitė, Gintarė Daulytė, Ugnė Dis-
monaitė, Kamilė Memėnaitė. 

Dailininkės: Lina Lietuvninkai-
tė, Elytė McCarthy, Kasandra Ru-
gieniūtė, Sabyna Sandoval, Guste Sa-
vukynaitė, Aistė Kavaliauskaitė, Ka
milė Memėnaitė, Gintarė Daulytė. 

Siuvėjos: Vasara Kulbiūtė, Elytė 
McCarthy, Sabyna Sandoval, Guste 
Savukynaitė, Gintarė Daulytė, Aistė 
Kavaliauskaitė, Kamilė Memėnaitė. 

Žaidėjos: Gintarė Daulytė, Aistė 
Kavaliauskaitė, Kamilė Memėnaitė. 

Artistės: Gintarė Daulytė, Aistė 
Kavaliauskaitė, Guste Savukynaitė, 
Kamilė Memėnaitė. 

Ne tik paukštytės, bet ir skautės 
smarkiai dirbo, siekdamos įgyti spe
cialybes ir patobulinti savo skau-

ir vadovės. Už nuostabų vadovavimą 
žymenimis buvo apdovanotos šios va
dovės. 

Pažangumo žymenis gavo: paukš
tyčių vadovės: vyr. sk. vsl. Julija 
Ozers, vyr. sk. vsl. Aleksytė Stalio-
nytė, vyr. sk. vsl. Inga Milo ir tunto 
sekretorė vyr. sk. vsl. Dalia Stro-
pienė; Vėliavos žymenį — skaučių 
vadovė vyr. sk. vsl. t.n. 
Lina Rauchaitė, Tėvy
nės dukros žymenį — 
pri tyrusių skaučių 
draugininke vyr. sk. 
vsl. Vanesa Kašeliony-
tė ir paukštyčių drau
gininke, vyr. sk. vsl. 
t.n. Rasa Milo. 

P a r o d y d a m o s 
nuostabų pavyzdį jau-
nesnioms sesėms šios 
sesės buvo pakeltos į 
paskiltininkių laipsnį: 
Chelsea Putriūtė, Ale
na Pranckevičiūtė, 
Emilija Pranckevičiū
tė, Daiva Siliūnaitė, 
Carina Ozers, Alisa 
Strikaitė, Alicija Vik-
toraitė, Viktorija Stro
putė. 

Lietuvių skaučių 
seserijos vyr. skauti-
ninkės laipsnį gavo s. 
Dalė Gotceitienė. 

Daug pakėlimų, 
daug įsakymų, bet 
sesės rikiuotėje stovėjo ramiai. Vi 

Sveiki sugrįžę! 
Sveikiname laimingai sugrįžusius Čikagos tuntu būrio jūrg skautes, 

jūrų skautus, prit. skautą, būdžius kandidatus, gintares kandidates iš 
Amerikos skautu suruoštos „Sea Base" programos. Sis skautu ir skaučių 
būrys savaitę praleido buriuodamas BahamŲ salose. Jiems teko patobu
linti savo žinias apie vandenyną, astronomiją , buriavimų bei kitas žinias. 

Naujai davusios jaunesniųjų skaučių įžodį: Gintarė 
Daulytė ir Kamilė Memėnaitė (priekyje). Už jų stovi 
vadovės: draugininke vyr. sk. vsl. t.n. Rasa Milo ir 
draugininkės pavaduotoja vyr. sk. vsl. Inga Milo. 

tiškas žinias. Šios skautės gavo šias šiems pakėlimams, apdovanojimams 
specialybes: ir įžodžiams pasibaigus, teko man, 

Pirmosios pagalbos: V i k t o r i j a kaip tunt ininkei , pasakyti žodį. 
Stroputė, Alisa Strikaitė. Pirmiausiai pasveikinau visas seses. 

Padėkojau joms, kad su mumis skau-
tauja. Didelė padėka tėveliams, kad 
savo dukrelėms leidžia su mumis 
skautauti. 

Nukel ta i 4 ps l . 

.Auš>os variu Kernavės" tuntas 
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BENDRUOMENĖ SIEKIA 
ĮGYVENDINTI MŪSŲ VILTIS 

Praėjusią savaitę Lietuvoje ir užsienyje lietuviai prisiminė Gedulo ir vil
ties dieną, sovietų okupaciją, birželio trėmimus ir mūsų tautos viltis, jos nuo
latines pastangas išlaikyti savo gyvybę, kalbą, tautines bei valstybines tradi
cijas, jas kurti ir ugdyti. Toms pastangoms ir viltims reikia visų paramos. 
Todėl birželio ir liepos mėnesiais vyksta specialus lėšų telkimo vajus paremti 
PLB darbus. 

Pasaulyje pasklidę lietuviai sudaro vieningą Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenę (PLB), kuri jungia mus visus bendriems lietuvybės išlaikymo dar
bams ir tikslams. Dabartinė PLB valdybos pirmininkė Regina Narušienė 
kreipiasi i užsienio lietuvius laišku: •* 

Mieli tautiečiai, 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės veikla, apimanti lietuvius gyvenančius 
36 kraštuose, savo prioritetu laiko lietuvybės išlaikymo tęstinumą, skatinant ir 
remiant užsienyje gyvenančių lietuvių švietimą, kultūrą ir organizacinę veik
lą. Pastaruoju metu dėl emigracijos procesų už Lietuvos ribų atsidūrė šimtai 
tūkstančių lietuvių. PLB valdybos tikslas padėti jiems išlaikyti tautinį tapa
tumą, vystyti organizacinę veiklą, skatinti įgytas žinias, patirtį parvežti į 
Lietuvą. Nemažiau svarbu remti ilgas ir gražias veiklos tradicijas turinčias 
Lietuvių Bendruomenes, kurios lemtingais Lietuvai momentais ryžtingai gynė 
ir gina Jos laisvę ir nepriklausomybę. 

Esame viena tauta! 
Kreipiuosi į visus, suprantančius Pasaulio Lietuvių Bendruomenės veik

los svarbą, paremti Pasaulio Lietuvių Bendruomenę. Visa PLB valdyba dirba 
be atlyginimo, tačiau kai kuriems jos užsibrėžtiems tikslams įgyvendinti būti
nos lėšos. Visų pirma ir toliau norime leisti ,,Pasaulio lietuvį", rengti kraštų 
bendruomenių vadovų suvažiavimus ir pasitarimus, užtikrinti PLB atstovybės 
veiklą Lietuvoje. 

Šios veiklos finansavimui prašome mūsų pačių, užsienyje gyvenančių 
lietuvių, paramos. 

Dėkinga už Jūsų dosnumą ir paramą, 

Regina Narušienė 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos pirmininkė 

Šį prašymą remia didžiausios JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdy
bos pirmininkas Vytas Maciūnas, kreipdamasis Į JAV lietuvius: 

Mieli JAV gyvenantys LB rėmėjai, 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė jungia visus išeivijoje gyvenančius lietu
vius ir mūsų tautiečius Lietuvoje į vieną integralią tautinę šeimą. 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybai yra paskirtas uždavinys imtis 
iniciatyvų, teikti paramą ir koordinuoti savarankiškai veikiančių kraštų 
Lietuvių Bendruomenių valdybų pastangas išlaikyti tautinę savimonę už 
Lietuvos ribų. 

Siekiant tai įgyvendinti, PLB valdybai reikia ir mūsų finansinės paramos. 
Kviečiu ir raginu pritarti ir paremti PLB valdybą šio vajaus proga. 

Pagarbiai, 
Vytautas Maciūnas 

JAV LB KVpirmininkas 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės fondas talkina PLB valdybai ir rengia šį 
specialų lėšų telkimo vajų paremti Pasaulio Lietuvių Bendruomenės darbus. 

Kviečiame siųsti aukas nuo 1 dol. iki 1,000 dol. ar daugiau ir tapti 
PLB valdybos darbų rėmėjais. Čekius rašyti Lithuanian World Commu-
nity Foundation vardu, pažymėti, kad skiriama PLB valdybos paramai, ad
resu: Lithuanian World Community Foundat ion PO Box 140796 
Grand Rapids MI 49514-0796 

Visų aukų suma nurašoma nuo JAV federalinių mokesčių (Fed ID No. 36-
3097269), visi aukotojai gaus kvitus su padėka. 

Tik visų tautiečių paramos dėka vyksta ir vyks prasminga Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės veikla! 

Nuoširdžiai dėkojame, 

PLB fondo direktoriai: 
Vytautas Kamantas. Laima Kušlikytė-Braune, Kazys Laukaitis, 

Milda Lenkauskienė, Gražina Gudaitytė-Liautaud, Juozas Lukas, 
Kęstutis Slotkus, Jonas Treška Jr., Laima Zavistauskienė 
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PAREMDAMI PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĘ, 
PAREMSITE IR „PASAULIO LIETUVIO" LEIDIMĄ 

'PASAUUO 
JETTUVIS 

Padėdami kitiems, 
padedame ir sau 

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS 

Amerikoje yra įprasta pabrėžti asmeninius pasiekimus. Tad gali 
atrodyti parodaksalu, jog yra daug žmonių, kurie aukoja savo 
laiką ir jėgas bendruomenėms. Amerika yra vienas iš dosniausių 

kraštų pasaulyje. Tad ar čia nėra prieštaravimo? 

Apskaičiuota, kad Amerikoje vienas iš trijų suaugusių asmenų nuolat 
dalį savo laiko skiria visuomeninei veiklai ar labdarai. Dr. Mark Snyder, 
šios srities specialistas, prasitarė, kad būtų daug lengviau išvardinti 
priežastis, kodėl žmonės nedalyvauja tokioje veikloje, negu paaiškinti, 
kodėl jie leidžia savo laiką, patiria įtampą, tiesiog vagia brangų laiką iš 
savo amato, profesijos ir šeimos. 

Minėtas psichologas su savo kolegomis, jau dvidešimt metų tyrinėda
mi savanorystę, priėjo prie išvados, kad pagrindinė savanorių motyvacija 
tokiai veiklai yra: 

Vertybės — kai savanoriaujama, siekiant patenkinti asmenines ver
tybes ar humanitarinius polinkius. Tai gali apimti ir religinius įsitikinimus. 

Bendruomeniniai rūpesčiai — kai savanoriaujama, norint padėti ko
kiai nors specifinei politinei ar etninei bendruomenei, kuriai priklausoma. 

Savigarba — savanoriaujama, stengiantis pakelti savo savigarbą ar 
bent laikinai pabėgti nuo kitų gyvenimo įtampų ar problemų. 

Supratimas — savanoriaujama, norint geriau suprasti kitus žmones, 
kitas kultūras ar aplinkybes. 

Savęs ugdymas — savanoriaujama, siekiant geriau save suprasti, 
praplėsti draugų būrį ar savo asmeninės karjeros galimybes. 

Išvardintos motyvacijos priežastys gali veikti tuo pačiu metu, tik 
nevienodu intensyvumu. Pavyzdžiui, jaunesni savanoriai labiau linkę įsi
traukti dėl savo profesinės karjeros, o pagyvenusius labiau traukia ben
dresni visuomenės gerovės ir gyvenamosios aplinkos gerinimo motyvai. 

Grupuotės ir organizacijos, kurios gauna daug naudos iš savanorių, 
yra suinteresuotos tuos savanorius išlaikyti kuo ilgiau. Nustatyta, kad 
savanoriai, kurių asmeninė patirtis artimiausia jų motyvacijai, buvo la
biau patenkinti savo patirtimi. Tie patys asmenys sakėsi norį toliau būti 
savanoriais. Tokie žmonės paprastai turi savo priežastis, kodėl jie savano-
riauja. Tyrinėtojai nustatė, kad savanoriai tai darą dėl savanaudiškų 
priežasčių: savigarbos pakėlimo, profesinio tobulinimosi, — liko 
ištikimesni savanoriškumui negu žmonės, kuriuos t raukė bendrojo gėrio 
motyvacija. 

Ar žmonės yra altruistiškai nusiteikę, nes tai yra vertybė, ar todėl, 
kad jie iš to ką nors patys gauna? Kai kurie tyrinėtojai mano, kad žmonės 
gali būti motyvuojami noru padėti kitiems žmonėms, pakelti jų gerovę. 
Kiti galvoja, kad įsijautimas į kito žmogaus padėtį gali juos paskatinti 
tokiam žmogui padėti. Tačiau tokiu atveju tai jau ne grynas altruizmas, o 
tik padailintas egoizmas. Gal tokių plonybių išaiškinimas nėra būtinas. 
Juk galima įsitraukti į visuomenišką ar karitatyvinę veiklą ne tik siekiant 
padėti artimui, bet ir dėl tam tikro asmeninio, nors ir savanaudiško, 
išskaičiavimo. Tarp šių tendencijų yra galimas kompromisas. Svarbiausia, 
kad savanoriškumas keltų visuomeniškumo supratimą ir bedruomenės 
bei jos narių gerovę. 

Birželio 1 4 d., minint Gedulo ir vilties diena. Lietuvos Respublikos Seimo 
nariai ir LR prezidentas Valdas Adamkus pagerhe sovietu okupacijos 
aukų atminima. „Prisimename ir pagerbiame nužudytus, ištremtus, 
emigracijoje užgesusius tautiečius kalbame tiesa apie tu metų (vykius 
ir žmones, kurie puse amz.aus buvo šmeižiami T niekinami. Šiandien 
Lietuva gedi žuvusiųjų, tačiau kartu u •• p n na -«• t * *ad ^ M * vejamos v e r 
tybės - tiesa ir laisvė - visada bus mūsų tautos gyyenimo pagrindas", — 
sakė šalies vadovas. Jono Česnavičiaus nuotrauka 
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SKAUTYBES KELIAS 

Vydūno fondas 
pareme s 

Birželio 12 d. Vilniaus Gedimino 
technikos universiteto centriniuose 
rūmuose buvo įteiktos Akademinio 
skautų sąjūdžio Vydūno fondo (Čika
ga) stipendijos penkiems našlaičiams. 
Tai Vydūno fondo tarybos pirmininko 
Leono Maskaliūno įsteigtos kasme
tinės stipendijos. 

Šiais metais universitetas atrin
ko šiuos gerai besimokančius našlai
čius, kiekvienam jų skirta 200 dol. 
stipendija: Lorijana Juškevičiūtė ir 
Dovilė Botyriūtė studijuojančios 
Aplinkos inžinerijos fakultete ir Vi
talijus Afanasjevas, Robertas Repeika 
ir Andrėj Brazil studijuojantys Sta
tybos fakultete. 

S 

Vydūno fondo apdovanojimus gavę 
Jonas Okunis (d.) ir Ugnė Dievaitytė 
(k.) 

Tai nuo antro iki ketvirto kurso 
studentės ir studentai iš įvairių Lie
tuvos vietovių - Varėnos, Kupiškio, 
Vilniaus ir kitur. Jie yra kultūringas 
ir gerai besimokantis jaunimas, pvz., 
Lorijana Juškevičiūtė yra pirmoji 
mokinė savo grupėje, pabaigę ba
kalaurą sieks magistrantūros. Apdo
vanojimus įteikė Vydūno fondo atsto
vas filisteris Edmundas Kulikauskas 
dalyvaujant prof. dr. Povilui Vainiū
nui, Statybos fakulteto dekanui, 
kuris taip pat buvęs našlaitis, bet 
savo pastangomis ir sugebėjimais 
daug pasiekęs. Taip pat dalyvavo doc. 

Aloyzas Juzėnas ir Vytautas Bajoras, 
studentų skautų Vilniaus skyriaus 
pirmininkas, šiuo metu bebaigiąs 
universitete architekto konstrukto
riaus mokslus. 

Kitą dieną Vytauto Didžiojo uni
versitete rektoriaus posėdyje, daly
vaujant rektoriui prof. Zigmui 
Lydekai, prorektoriams ir fakultetų 
dekanams įteikti du vardiniai Vy
dūno fondo apdovanojimai. Įteikiant 
apdovanojimus dalyvavo buvęs uni
versiteto rektorius filisteris prof. 
Algirdas Avižienis, Vydūno fondo ats
tovas E. Kulikauskas ir studentų 
skautų Kauno skyriaus pirmininkė 
Aistė Praškevičiūtė. Pirmas apdo
vanojimas - Akademinio skautų są
jūdžio, garbės nario Broniaus Kviklio. 
Tai 1,000 dolerių vardinis apdovano
jimas skiriamas per Edukologijos ka
tedrą, kuriai vadovauja prof. Marga
rita Teresevičienė. Įteikiant šį ap
dovanojimą prof. A. Avižienis krei
pėsi į susirinkusius ne kaip buvęs 
rektorius, bet kaip Akademinio skau
tų sąjūdžio narys. Jis aptarė Bro
niaus Kviklio, keturtomio „Mūsų 
Lietuva" ir knygų apie vyskupijas 
autoriaus, daugelio metų „Draugo" 
redaktoriaus veiklą. Paminėjo, kad B. 
Kviklys baigė šį universitetą ir jo 
archyvas yra tvarkingai prižiūrimas 
bei prieinamas universiteto Išeivijos 
studijų centre. 

B. Kviklio vardinis apdovanoji
mas teko kauniečiui Jonui Okuniui 
už gerus rezultatus moksle ir ypatin
gai aktyvią veiklą studentų organi
zacijose. J. Okunis yra profesinio mo
kymo vadybos programos II kurso 
Edukologijos katedros Socialinių 
mokslų fakulteto magistrantas. 
Anksčiau baigė istorijos bakalauro 
mokslus taip pat Vytauto Didžiojo 
universitete. Jis yra aktyvus nuo 
moksleivio dienų, daugelio studentų 
organizacijų narys. Šiuo metu yra 
Lietuvos studentų sąjungos preziden
tas ir universiteto Senato narys. 
Okunis yra daugelio konferencijų 
Lietuvoje ir užsienyje dalyvis, pra
nešimų mokslo, studentų ir karjerų 
klausimais autorius. Universiteto 
profesūros žodžiais, tai yra 'žinomas 
asmuo', vertas apdovanojimo ir pa
ramos. J. Okunis pabaigęs magistran-
tūrą, dirbs mokslinį ir organizacinį 

Vytauto Didžiojo universiteto rektorate su laureatais. Iš kairės Vydūno 
fondo atstovas fil. Edmundas Kulikauskas, prof. Margarita Teresevičienė, 
laureatė Ugnė Dievaitytė, laureatas Jonas Okunis, fii. prof. Algirdas 
Avižienis. 

darbą universitete. 
Antras Vydūno fondo apdovanoji

mas buvo įsteigtas ispanų kalbos spe
cialistės prof. Birutės Ciplijauskaitės. 
Jis jau kelinti metai skiriamas ispanų 
kalbos konkurso laimėtojui su tikslu 
paremti vasaros studijas Saragosos 
universitete Ispanijoje. Sį konkursą 
laimėjo ir 400 dolerių apdovanojimą 
gavo kaunietė Ugnė Dievaitytė. Ji yra 
antro kurso studentė. Dievaitytė 
džiaugėsi turėsianti galimybę studi
juoti vieną mėnesį ispanų kalbą 
Ispanijoje kartu su kitais užsienio 
studentais. 

E. Kulikauskas, aptardamas fon
do tikslus, paminėjo, kad apdovano
jimų šaltinis yra kalėdinių atvirukų 
JAV leidyba ir rėmėjų parama. Jis 
taip pat teigė, kad Vydūno fondas 
siekia, jog studentai ne tik gerai mo
kytųsi, bet būtų aktyvūs piliečiai. To 
palinkėjo pats Vydūnas, sutikdamas 
duoti fondui savo vardą. 

Vydūno fondo informacija 
Prof. Algirdas Avižienis taria žodj 
Vydūno fondo apdovanojimo metu. 

Penki studentai 
fondo atstovas 
Vainiūnas. 

gavę L Maskaliū 
Edmundas Kuli 

no vardo apdovanojimus: viduryje Vvdūno 
kauskas. deSineje dekanas prof. Povilas 

„AUŠROS VARTŲ/KERNAVĖS" TUNTO SUEIGA 
Atkelta iš 2 psl. 
Padėkojau jiems ir už tai, kad 

paaukojo valandėlę dirbti per tra
dicinę Kaziuko mugę. Didelę padėką 
išsakiau tunto vadijai, būreliams ir 
ypač draugininkėms bei vadovėms, 
nes be jų negalėtumėm vesti stiprios 
skautiškos programos. Padėkojusi 
visiems, paraginau visas seses ir 
tėvelius tikrai pagalvoti apie šių 
metų vasaros stovyklą. Vasaros sto
vykloje sesės turi progą panaudoti 
visas per metus įgytas skautiškas 
žinias. Stovyklose užsimezga naujos 
draugystės, nes mūsų tuntas veikia 
Jaunimo centre Čikagoje. 

Sueiga pasibaigė gera nuotaika ir 
skaniais užkandžiais. 

ps. Aušra Jasaitytė-Petry 
„Aušros vartų/Kernavės" tunto 

tuntininkė 

Naujai davusios skaučių ižodi: Gied
rė TireviČiūtė ir Žiema Šepetvte-
VVest. Už jų stovi draugininke vyr. 
sk. vsl. t.n. Lina Rauchaitė. 
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Laisvalaikio skaitiniai 

Paprasta jaudinančiu likimu istorija 
Kadangi Romualdo Granausko 

pristatinėti nereikia, tai šiek tiek 
laiko ir erdvės sutaupysime kalbe
lėms apie naujausią šio rašytojo 
romaną „Rūkas virš slėnių" (Lietu
vos rašytojų sąjungos leidykla, 2007). 

„Granauskas priklauso prie tų 
rašytojų, kurie, kartą suvokę savo 
misiją, lieka jai ištikimi visą gyveni
mą, mažai keisdamiesi, - rašo Elena 
Bukelienė. - Visą jo kūrybą lyg kokia 
aura gaubia ypatingas žemaitišku
mas. Gal jis ne visada akivaizdus, nes 
jį sudaro ne vien paviršutinis regio
ninis koloritas, vienas kitas žodelis ar 
intonacija, o labai gilūs, nelengvai 
nusakomi dalykai - ir istoriniai, ir 
dvasiniai". 

Romanas „Rūkas virš slėnių*' 
gražiai iliustruoja R. Granausko kū
rybinį talentą. Knyga apie neišsi
pildžiusią meilę ir paprastų žmonių 
jaudinančius likimus greitai „pasi
savina" skaitytojo (mėgstančio ora-
cinį toną ir meninę kalbą, prisotintą 
tropų ir žemaičių tarmės intonacijų) 
dėmesį. Pasakojimo intriga stipri jau 
nuo pirmųjų puslapių: intriguoja ir 
lėta minties eiga, ir dėmesingai ku
riamos personažų charakteristikos, ir 
„demaskuojami" ištisi Lietuvos is
torijos, politikos, socialinio degrada
vimo puslapiai. Neseniai erzinęs 
„agrarinis mąstymas" tampa nuoro
da į kokybę... 

„Rūkas virš slėnių" - tai pasako
jimas apie „smetoninės" mokyklos 
įkūrėją Petrošių, apie mokytojų šei
mos gyvenimą, politinių santvarkų 
kaitą; apie kuklų, luošą, sėslų, vie
nišą turtingos (kiek asketiškos) sielos 
mąstantį vyrą ir paviršutinišką pa
leistuvę, lengvabūdę „šiuolaikinę" 

moterį. 
Pagrindiniai romano veikėjai -

Jonas Vyniautas ir Milda Marija 
Rimeikaitė, - nors ir turi skirtingas 
gyvenimo sampratas, yra paties liki
mo „surišti viena grandine": tą pačią 
dieną gimė, kartu ruošė pamokas, 
paauglystėje skriejo ant vieno dvira
čio, bučiavosi, mokėsi šokti, šalia 
vienas kito dirbo, kūrė romantiškos 
ateities vizijas. Pats likimas juos -
tvirtų etinių nuostatų žemaitį (moky
tojų vaiką) ir gražuolę plevėsą (nus
kendusios talentingos mergaitės pus
seserę, „įpėdinę") - stengėsi supiršti, 
bet nesupiršo. Nesupiršo, neapvesdi
no, nes tikrieji „likimo kalviai" (Jo
nas ir Milda Marija) nesugebėjo at
pažinti galimos ateities ženklų, todėl 
tolo vienas nuo kito būtent tais mo
mentais, kai reikėjo glaustis ir gel
bėtis. 

„Žmogus turi turėti didelį tikslą, 
dėl kurio ir gyvena, ir vargsta, ir 
dirba, tada ir pats gyvenimas turi 
prasmę", - filosofuoja Vyniautas, 
fotografuojantis, saugojantis, gelbs-
tintis istoriją, fiksuojantis „tuoj tuoj" 
pranyksiančius senosios Lietuvos 
kultūros ženklus, ištisas valandas 
stebintis rūko formas ir pavidalus; 
žmogus, suaugęs ir pasenęs dar vai
kystėje, paženklintoje tėvo netektimi. 

„Granausko vertybių atskaitos 
taškas, kaip būdinga ir mitologinei 
pasaulio sampratai, - praeityje. Iš ten 
archetipinės gyvenimo formos, pas
tovumas. Tokią patirtį turi senas 
agrarinės kultūros žmogus, mėgsta
miausias rašytojo herojus", - teigia 
E. Bukelienė. 

Gitana Gugevičiūtė 
„Klaipėda" 

Romualdas Granauskas. 

Biografija: 
Romualdas Granauskas (g. 1939 

m. Mažeikiuose) - prozininkas, dra
maturgas. Dirbo Skuodo laikraščio 
„Mūsų žodis" ir žurnalo „Nemunas" 
redakcijose, statybininku, šaltkalviu, 
radijo korespondentu, mokytojavo 
Mosėdyje. Pirmasis apsakymų rin
kinys „Medžių viršūnės" išėjo 1969 
m. Vėliau parašė ir išleido dar kelis 
apsakymų rinkinius, apysakų, roma
nų. Pagal vieną iš jų „Gyvenimas po 
klevu" pastatytas filmas. Sukūrė sce
narijų kino ir televizijos filmams. 

R. Granauskas - 2000 m. Nacio
nalinės kultūros ir meno premijos 
laureatas. 

Šiuo metu gyvena Vilniuje. 

Bibliografija 
Duburys: (romanas). Vilnius: 

Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 
2003. 

Jaučio aukojimas: (novelė). Vil
nius: Presvika, 1999. 

Su peteliške ant lūpų: (novelės). 
Vilnius: Presvika, 2000. 

Medžių viršūnės: (apsakymai). 
Vilnius: Vaga, 1969. 

Duonos valgytojai: (apysaka ir 
apsakymai). Vilnius: Vaga, 1975. 

Baltas vainikas juodam garve
žiui: (dvi apysakos ir pjesė). Vilnius: 
Vaga, 1987. 

Gyvenimas po klevu: (apysaka). 
Vilnius: Vaga, 1988. 

Duonos valgytojai: (apysaka ir 
apsakymai). 2-asis leidimas. Vilnius: 
Vaga, 1989. 

Vakaras, paskui rytas: (apsaky
mai ir apysakos). Vilnius: Leidybos 
centras, 1995. 

Raudoni miškai: (novelės). Vil
nius: Baltos lankos, 1997. 

Gyvulėlių dainavimas: (apsaky
mai ir esė). Vilnius: Presvika, 1998. 

Gyvenimas po klevu: (apysaka). 
2-asis leidimas. Vilnius: Alma littera, 
1999. 

Su meškere ir katilu. Kaunas: 
Ūkininko patarėjas, 1999. 

Žodžio agonija: (esė). Vilnius: Lie
tuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1999. 

Raudonas ant balto: (dvi apysa
kos). Vilnius: Lietuvos rašytojų są
jungos leidykla, 2000. 

Kenotafas: (romanas). Vilnius: 
Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 
2005. 

Šunys danguje: (apysakos). Vil
nius: Lietuvos rašytojų sąjungos lei
dykla, 2005. 

Jeigu susidomėjote šia knyga, kreipkitės į „Draugo" knygynėli 
tel.: 773-585-9500 ir mes pasistengsime Jums šia knyga užsakyti iš Lietuvos. 

Tie stabai būna moliniai mėlynos spalvos arba 
su violetiniu atspalviu, vieno piršto didumo, kiti 
dar mažesni. Jų forma kaip mažų suvystytų kūdi
kių; būna išrašinėti egiptiečių hieroglifais. 

Ir stabai, ir kūnai susupti į drobules. Tos nuo 
senumo taip sunykusios, kad primena sudegusį 

popierių, pajuodusį ir trapų. Atskiri sąnariai atski
rai apsukti audeklu. Karstai arba akmeniniai, arba 
mediniai. Juose matyti kilmingesniųjų kūnai. Kitų, 
paprastų žmonių, be tvarkos guli žemėje išmėtyti. 
Karstai pritaikyti prie kūno formos ir prie pridėtų 
stabų. 

Yra tenai ir didesnių stabų, kiti iki vienos 
uolekties aukščio. Jie iškalti iš akmens arba iš me
džio išdrožti, labai įvairūs: vieni žmonių, kiti — 
paukščių, vieni roplių, kiti, kaip pas mus vaizduo
jama, velnių pavidalo. Tokiais stabais apstatyti 
palaidotųjų kūnai. Karstuose rasti kūnai ties veidu 
turėjo spalvomis arba auksu išpieštas kaukes. Jose 
buvo matyti ten palaidotųjų veidų bruožai, turbūt 
tokie, kokie buvo būdingi jiems gyviems esant. 
Audekluose, į kuriuos buvo įsupti kūnai, visur ma
tyti juostos ar pakraščiai, mažais spalvotais stik
liniais karoliukais išsiūti. Tarsi brangakmeniais, — 
jų trūksta, — nusagstytos juostos. Jomis perjuostos 
išsiuvinėtosios drobulės. Vyrų kūnai visai nesiski
ria nuo moterų kūnų. Vadinasi, vyrai neaugino 
barzdų. Jų tiktai kūnai didesni, kitokia veido kau
kė ir galvos papuošalas. Tose kiaurymėse yra tiek 
daug kūnų, kad jei kas norėtų juos visus apžiūrėti, 
turėtų ropomis šliaužioti. Bet nedaugelis pajėgia 
pakęsti tą klaikumą. 

Iš tokių kūnų, kaip jau minėjome, daro mumi
jas. Jos kvepalų ir riebalų tepalo taip primirkusios, 
kad blizga kaip sudžiūvusi derva; ypač smegenys, 
raumenys, riebesni pečiai. Mažiau mėsingos dalys 
— krūtinė, rankos ir kojos — ištempiamos kaip 
styga ir tepalais nemirkomos. Lavonų kvapas krip
tose nėra toks stiprus, kad negalėtum pakęsti, jį 
pastiprina kvepalai. Kiek įmanoma užuosti, į šiuos 

KELIONE! JERUZALĘ 
M. K. RADVILA NASLATTEUS 
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tepalus turėjo būti dėta daug miros, nes kiaurymės 
visur atsidavė tuo kvapu. Tų kūnų kaulai labai 
balti. Tokios sudėties kvepalai nuostabiai išsaugojo 
jų baltumą. Tada iš tų arabų už porą cekchinų 
pirkau du — vyro ir moters — kūnus, rastus tenai 
karstuose v Toliau bus rašyta, kas su jais atsitiko 
vėliau, kai plaukėme iš Aleksandrijos. 

Tiek tenorėjau čia pasakyti apie mumijas, ką 
pats matydamas visai tikrai sužinojau. Ypač dėl to, 
kad girdėjau daugelį tuos dalykus kitaip pasako
jant. Tvirtina, jog mumijas daro iš tų kūnų, kurie 
tuose kraštuose būna smėlio užnešti. Grynos pa
sakos, nes mumija ne atsitiktinai pasidaro, tik iš 
kūnų, nuo neatmenamų laikų tepalų mišinių ištep
tų, kaip jau sakyta, susiformuoja. Taip pat pasakos, 
kad smėlis ką nors mirtinai užpiltų, nebent kas 
nors tyčia atsigultų, kad jį užpiltų. Tas galėtų ir 
mūsų krašto smiltingose žemėse įvykti. 

Teisybė, per tuos smėlynus, pas mus vadina
mus smėlio jūra, esant stipriam vėjui, keliau

ti negalima, būtinai reikia sustoti, kol nurims vė
jas. Bet smėlynuose stovinčiųjų nė vieno smėliu 
neužneša, nebent kam nors atsitiktinai tenai tenka 
numirti ir nebūna palaidotas, o taip neretai pasi
taiko. Tokiu atveju tas kūnas nuo saulės smėlyje 
taip iškepa, kad pasidaro juodesnis už anglį. Tačiau 
mumija iš jo nepasidaro, ir panaudoti netinka. 

Vykstantys per tuos smėlynus pučiant vėjui 
todėl turi palaukti, kad lakus smėlis kalvomis užpi
la kelius ir padaro juos nepereinamus, kad sukelia 

akims kenkiančias dulkes, taip pat užneša visokius 
kelio ženklus, kurių keliautojai turi laikytis, nes 
reikia keletą dienų keliauti nematant nei jokio 
medžio, nei uolos. Be to, ir kupranugariai, nepa-
kęsdami skaudinančių dulkių, visai susitraukia. 
Dėl to pagrįstai, kaip sakyta, keliautojai turi sto
vėti, kol vėjas nurims, tačiau nė vieno gyvo smėlis 
neužpila. 

Kai mes su venecijiečiu Jonu Emu, vedami 
arabų, leidomės į tas kiaurymes, buvome 

įspėti, kad su savimi jei ne durtuvus, tai bent pei
lius pasiimtume, mat dažnai būna, kad krikščionis 
tenai nužudo. Taigi visokiam atvejui turėjome pasi
imti, kuo galėtume apsiginti. Taip pat sakė, kad ne 
visi kartu tenai leistumės, o keletą mūsiškių su 
šaudyklėmis paliktume sargyboje. Mat ne kartą 
atsitikę taip, kad užėję egiptiečiai arba plėšikai 
arabai nusileidusius į urvus užversdavo žemėmis ir 
nusinešdavo viršuje paliktus daiktus, nes dėl dul
kių ir sugedusio uždarų urvų oro bei tvankumo že
myn lipti tegalima vienais marškiniais ir dar kokiu 
prastesnio audeklo rūbu. 

Mums artinantis prie minėtųjų kriptų, pasi
rodė kažkoks raitas arabas. Sargybiniai ir mūsų 
arabai nutarė, kad tai žvalgas. Pamatęs mus šau
tuvais apsiginklavusius, pasitraukė atgal. Todėl, 
leisdamasis į požemius, prie urvo angos palikau 
savo palydovus šaulius su dviem sargybiniais; tre
čiasis buvo pasilikęs prie valties, kad tos nepa
griebtų. 

Iš urvo ištraukti, prie valties grįžome per griu
vėsius, kurių šiek tiek yra likę senovinio Memfio 
miesto vietoje. To, kaip sakėme, tokio didelio mies
to beveik jokių kitų pėdsakų nėra, tik piramidės. 

Perėjome per keletą kaimų. Pro jų atvirus 
pylimus smarkiai veržėsi Nilas, užliedamas aukš
čiau Kairo esančius laukus. Tuojau po pusiaudie
nio priėjome prie valties. Asilus pasiuntę atgal į 
Kairą, per trejetą valandų palankios srovės buvo
me atnešti atgal prie Senojo Kairo. Bus daugiau. 
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IESTO PANORAMA 

Vairuotojai transporto spūstį kenčia vieni. 

I m i g r a n t a i da ro spaud imą 
Senatui 

Neseniai Senate žlugus dar vie
nam mėginimui įvykdyti precedento 
neturinčią imigracijos reformą, žmo
gaus teisių ir imigracijos reikalų ak
tyvistai nenuleidžia rankų. Šią savai
tę organizuojamas Dreams Across 
America Tour, kurio metu imigrantų 
teisių aktyvistai traukiniais keliauja 
po visą Ameriką mėgindami, jų pačių 
žodžiais, „imigracijai suteikti žmo
giškąjį veidą". Iš viso žadama aplank-
tyti 10 JAV miestų. 

Sekmadienį akcijos dalyviai buvo 
sustoję Čikagoje, kur daugiausia bu
vo kalbama apie didelį atgarsį sukė
lusią Toni Wasilewski šeimos istoriją. 
Jo žmona, po 18 metų, praleistų JAV, 

praėjusią savaitę buvo deportuota at
gal į Lenkiją, mat jai nepavyko gauti 
seniai prašyto politinio prieglobsčio. 
Kar tu su ja Ameriką paliko ir 5-erių 
metukų Wasilewski sūnus, kuris yra 
JAV pilietis. Šias ir kitas istorijas, ku
riose — daug skausmo ir išsiskyrimo 
— žadama papasakoti atvykus į Wa-
shington, DC, kur imigracijos refor
mos šalininkai ruošiasi „spausti" Se
nato narius, kad šie neužmestų imi
gracijos reformos projekto. 

Čikagos vairuotojai 
važinėja v ien i 

Jei šiandien namo iš darbo važia
vote vienas — nenusiminkite. Vienas, 
dar nereiškia, kad vienišas. Kaip rodo 
naujausi Census Bureau duomenys, 

tik 11 proc. visų iš darbą ir į darbą 
automobiliais važinėjančių asmenų 
automobilyje sėdi ne vieni. Žvelgiant 
iš gamtosaugos taško, tokia praktika 
nėra gera. Todėl pastaruoju metu 
„Pace" — priemiesčius aptarnaujan
čio viešojo transporto biuro atšaka — 
pradėjo siūlyti naują paslaugą. Kom
panija duoda didesnį keleivinį auto
mobilį (minvan), pasirūpina jo prie
žiūra, kelių mokesčiais ir net drau
dimu, jeigu atsiranda grupelė žmo
nių, kurie kadien ta pačia kryptimi iš 
priemiesčių važiuoja į darbą Čikagoje 
ir atgal. Tokia paslauga vienam as
meniui per mėnsį kainuoja nuo 62 iki 
144 dolerių. Be to, automobilį vairuo
jantis asmuo dar gauna papildomai 
300 nemokamų mylių per mėnesį 
naudoti automobilį asmeniniams rei
kalams. 

Tėvo diena — kalėjime 

Ne visi tėvai jiems skirtą dieną 
sutiko džiaugsmingai su savo vaikais. 
Keletui jų pasitikti Tėvo dieną teko 
kalėjime — dėl to, kad metų metus 
vengė didžiausios pareigos — būti tė
vais savo vaikams. 

Kaip pranešė Cook County šerifo 
įstaiga, Illinois valstijoje gyvenantys 
tėvai iš viso savo vaikų išlaikymui yra 
nesumokėję per 3 milijardus dolerių. 
Rekordininkas iš Čikagos savo vai
kams skolingas net 367,000 dolerių. 
Tokia suma, atskirai paėmus, atrodo 
didelė, tačiau ji susikaupia per dau
gelį metų. Alimentai Illinois valstijo
je nėra tokie dideli ir, dažnu atveju, 
jie tik nedidele dalimi prisideda prie 
realaus vaiko išlaikymo. 

Atsakingi išsiskyrusių šeimų tė

vai dažnai savo atžaloms išlaikyti ski
ria daugiau pinigų nei iš jų reikalau
jama pagal įstatymą. Tuo tarpu neat
sakingi pareigos išlaikyti vaikus ven
gia. Šios Tėvo dienos išvakarėse įvyk
dyta operacija atnešė naudą — buvo 
sulaikyta per 130 pareigos išlaikyti 
vaikus vengiančių tėvų. Nors papras
tai mėginama pinigus išieškoti kitais 
būdais, tačiau dažnai įkalinimas at
neša greičiausių rezultatų — paja
mas slėpę tėvai linkę susimokėti užs
tatą, kad būtų paleisti į laisvę. Tuo
met šis užstatas pagal įstatymą jiems 
negrąžinamas ir perduodamas vaikus 
auginančioms motinoms. 

Morgas „pametė" lavoną 

Antrą kar tą per pastaruosius 
dvejus metus Čikagos morgas „pa
metė" mirusio žmogaus kūną. Kaip 
paaiškėjo pirmadienį, Rosalie Schultz 
kūno atvykęs atsiimti laidotuvių na
mų direktorius Bill Andersen ne
galėjo išpildyti mirusiosios giminių 
valios ir paimti kūno kremavimui. 
Priežastis — morgo darbuotojams 
nepavyko surasti kūno. 

Manoma, kad lavonas greičiau
siai buvo atiduotas neteisingu adresu 
— t.y. kurių nors kitų laidotuvių na
mų atstovui, atvykusiam pasiimti vi
sai kito asmens kūno. 

Morgo vadovai išreiškė gilią 
užuojautą R. Schultz tėvams ir at
siprašė už nesusipratimą. Dedamos 
visos pastangos, kad velionės kūnas 
būtų surastas. Pasak morgo direkto
riaus Scott Denton, jo įstaiga kenčia 
nuo finansavimo trūkumo, o lavoni
nės darbuotojai nuolat dirba viršva
landžius ir yra pervargę. 

Padėtis Baltijos juroje negerėja 
Atkelta iš 1 psl. 
junginių turintys teršalai. 

Nors eutrofikacijos — ekosiste
mos kitimo, sukelto tirpių azoto ir 
fosforo junginių pertekliaus — pavo
jus išlieka didelis, ataskaitoje pažymi
ma, kad kai kuriose jūros dalyse ne
bekrinta vandens skaidrumo lygis, o 
žvejų atsitiktinai ištraukiamo po an
trojo pasaulinio karo palaidoto che

minio ginklo kiekis ir toliau išlieka 
mažas. 

Ataskaitoje taip pat pabrėžiama, 
jog vienas svarbiausių HELCOM 
2006 metais atliktų darbų buvo stra
teginio Baltijos jūros veiksmų plano 
sukūrimas, įgalinsiantis efektyvesni 
ir labiau koordinuotą Baltijos jūros 
apsaugos priemonių įgyvendinimą. 

Svarbiausiais plano tikslais išliko 

Baltijos jūros taršos mažinimas, sau
gesnė laivyba ir kova biologinės jūros 
įvairovės mažėjimu. 

Nors planas jau baigiamas kurti, 
jis įsigalios tik rudenį jį patvirtinus 
HELCOM ministrų susitikimo Kro
kuvoje metu. 

Vertindamas Baltijos jūros eko
loginę situaciją, Vilniaus universiteto 
Gamtos mokslų fakulteto Hidrolo

gijos ir klimatologijos katedros profe
sorius Rimas Petras Žaromskis yra 
pareiškęs, kad ji virsta dideliu ežeru. 

HELCOM, kuri koordinuoja Hel
sinkio konvenciją, sudaro Baltijos jū
ros šalys Danija, Estija, Latvija, Lie
tuva, Lenkija, Suomija, Švedija, Vo
kietija, Rusija bei Europos Komisija. 
Si konvencija buvo pasirašyta 1947 
metais. 

Mirė Kubos diktatūros „moteriškasis veidas .•/ 

* Trečiosiose Italijos e l i t inės 
vyrų krepšinio lygos (Lega Bas-
ket Serie A) finalo rungtynėse 
reguliariojo sezono nugalėtoja Ri
manto Kaukėno Sienos „Montepas-
chi" komanda namuose 90:82 nuga
lėjo Bolonijos „VidiVici" („Virtus") 
komandą ir, laimėjusi seriją iki trijų 
pergalių 3:0, po trejų metų per
traukos antrą kartą iškovojo čempio
nės titulą. Pirmąjį finalo susitikimą 
namuose Sienos komanda laimėjo 
81:71, o antrąjį svečiuose — 86:65. 
Naudingiausiu finalo serijos žaidėju 
pripažintas lietuvis nugalėtojams pel
nė 18 taškų, po krepšiais atkovojo 3 
bei perėmė 2 kamuolius ir atliko 2 re
zultatyvius perdavimus. Per 21 žaidi
mo minutę R. Kaukėnas pataikė 1 
tritaškį iš 2, 4 dvitaškius iš 9 bei rea
lizavo visus 7 baudų metimus. 

* Šeštąją vietą Lietuvos fut
bolo A lygoje užimančio Vilniaus 
„Vėtros" komandos gynėjui Al
giui Jankauskui buvo atlikta lūžu-
sio skruostikaulio operacija. Dvi va

landas futbolininką operavę medikai 
teigia, jog A. Jankauskas negalės 
rungtyniauti mažiausiai du mėne
sius. Gydymas gali užtrukti ir ilgiau, 
teigia klubo svetainė internete. Trau
mą A. Jankauskas patyrė treniruotė
je po susidūrimo su komandos drau
gu. Siame sezone A. Jankauskas A ly
goje sužaidė 10 rungtynių, Baltijos ly
goje — 4 rungtynes bei pelnė 1 įvartį. 

* 2006-2007 m e t ų Europos 
futbo lo sezono ..Auksinio bate
l io" laureatu tapo ..AS Roma" 
(Italija) komandos puolėjas Fran-
cesco Totti. Italijos futbolo čempio
nate įmušęs 26 įvarčius F. Totti su
rinko 52 taškus ir tašku aplenkė net 
34 kar tus Olandijos pirmenybėse pa
sižymėjusį Afonso Alves (,,SC 
Heerenveen". Pirmąją vietą italui lė
mė faktorius-koeficientas, nes pirmą
sias penkias vietas penkerių metų 
UEFA reitinge užėmusioms šalims 
— Ispanijai, Anglijai, Italijai, Prancū
zijai ir Vokietijai — skiriamas koefi
cientas — 2. 

Atkelta iš 1 psl. 
rytinėje Kubos pakrantėje prisidėda
ma prie ginkluotos kovos su dešiniųjų 
diktatoriumi Fulgencio Batistą. 

Sukilusi prieš turtuolių aplinką, 
kurioje išaugo, — jos tėvas buvo vie
nas romo „Bacardi" varyklos vadovų 
— V Espin prisidėjo prie F. Castro 
partizanų Siera Maestros kalnuose ir 
mūšio įkarštyje įsimylėjo jo jaunesnįjį 
brolį. 

Jie susituokė Havanoje 1959 me
tais, po to, kai F. Batistą pabėgo iš 
Kubos, ir barzdoti partizanai trium
fuodami įžengė į sostinę. 

Po vienų metų F. Castro paprašė 
jos įsteigti Kubos moterų federaciją, 
kuri mobilizavo moteris revoliucijos 
reikalui ir propagavo lyčių lygybę. 
Šiandien šioje organizacijoje yra maž
daug 3,6 mln. narių — 85 proc. visų 
salos moterų. 

V Espin buvo viena pirmųjų Ku
bos moterų, įgijusių chemijos inžinie
riaus išsilavinimą. Prieš tapdama re
voliucioniere ji baigė Massachusetts 
technologijos institutą. 

V Espin valdančiosios Komunis
tų partijos Centro Komiteto narė bu
vo nuo pat jo įsteigimo 1965 metais. 
Be to, nuo 1980 iki 1991 metų ji buvo 
partijos Politinio biuro narė. 

Su Raul Castro ji susilaukė ke
turių vaikų. 

Anot JAV valstybės departamen
to, šiuo metu po penkis dešimtmečius 
trukusio Fidel Castro viešpatavimo 
prasidėjo laipsniškas valdžios pasi
keitimas. 

„Gana aiškiai matyti, kad F. Cas
tro keičia jo brolis, — sakė Valstybės 
departamento atstovas Sean McCor-
mack. — Žinoma, mes nenorime, kad 
vieną diktatorių keistų kitas — mes 
manome, kad kubiečiai nusipelnė 
kažko geresnio". „Daugybė šalių vi
same pasaulyje galvoja taip pat", — 
pridūrė jis. 

Todėl, anot S. McCormack, JAV 
bendradarbiauja su kitomis šalimis, 
kad užtikrintų, jog Karibų saloje į 
valdžią vėl neateitų diktatorius. Jis 
nekomentavo paskutiniojo F. Castro 
interviu. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

JAV astronautai rengiasi grįžti Į Žemę 

„Atlantis" parskraidins raketa-nešėja (apačioje). 

Washington, DC, birželio 19 d. 
(AFP/BNS) — JAV astronautai , įsėdę 
į daugkartinį erdvėlaivį „Atlantis", 
antradienį rengėsi atsijungti nuo 
Tarptautinės kosminės stoties (TKS), 
kurioje jau užbaigė savo misiją, pra
nešė NASA. 

Erdvėlaivio įgulai pirmadienį at
sisveikinus su TKS įgula, buvo už
daryti liukai tarp „Atlantis" ir TKS, 
sakoma NASA pranešime. 

Buvo nuspręsta, kad „Atlantis" 
gali sugrįžti iš kosminės kelionės, kai 
sėkmingai testais buvo išbandyti 
TKS kompiuteriai. Kai buvo patik
rinti testais TKS Rusijos dalies kom
piuteriai po jų perkrovimo, Skrydžių 
valdymo centras nusprendė nepra-
tęsti astronautų buvimo kosmose dar 
vieną dieną. 

Praėjusią savaitę buvo nustatyti 
keli TKS Rusijos dalies kompiuterių 
gedimai, todėl kosmonautai išjungė 
juos iš TKS gyvybinės veiklos už
tikrinimo sistemos. Sugedę kompiu
teriai valdo atsarginę TKS navigaci
jos sistemą ir aprūpinimą deguonimi. 
Šiuo metu šias funkcijas atlieka erd
vėlaivis „Atlantis". TKS navigaciją 
užtikrina joje esantys įrenginiai. 

TKS Rusijos dalies kompiuterių 
darbas sutriko dėl statinės elektros 
iškrovos elektros tinkluose. Sutri
kimai prasidėjo, kai elektros tinklų 
išdėstymą pakeitė TKS statybos dar
bus atlikdama erdvėlaivio „Atlantis" 
įgula. 

Daugkartinio erdvėlaivio skrydis 
iš pradžių buvo pratęsta dviem die
noms, o astronautams teko neplanuo
tai išeiti į kosmosą, pritvirtinti paste
bėto per startą termoizoliacinės dan
gos sluoksnio įplyšimo erdvėlaivio už
pakalinėje dalyje. 

Termoizoliacinė danga buvo su
taisyta per trečiąjį išėjimą į atvirą 
kosmosą. Dabar erdvėlaivis gali be 
kliūčių sugrįžti į Žemę. 

Antradienį erdvėlaivis atsiskyrė 
nuo TKS ir pradėti dvi dienas truk
siantį skrydį į Žemę, esančią už 350 
kilometrų. 

Su „Atlantis" į Žemę grįš inži
nierė Sunitą Williams, kuri TKS bu
vo nuo gruodžio 10-osios. Su erdvė
laivio sugrįžimu į Žemę birželio 21 
dieną S. Williams iš viso bus išbuvusi 
kosmose 194 dienas. Ankstesnį re
kordą buvo pasiekusi 1996 metais 
Shannon Luce, kuri praleido kosmose 
188 dienas ir keturias valandas. 

Per savo misiją S. Williams buvo 
keturis kartus išėjusi į atvirą kosmo
są ir išbuvo ten 29 valandas ir 17 mi
nučių. Tai taip pat rekordas, užtem
dęs ankstesnį daugiausiai laiko atvi
rame kosmose praleidusios moters 
rekordą, kuris priklausė astronautei 
Kathryn Thornton. 

Be to, balandžio mėnesį S. Wil-
liams tapo pirmąja astronaute, orbi
toje ant bėgtakio nubėgusia marato
no distanciją. Tam jai prireikė ketu
rių valandų ir 24 minučių. 

Tom Lantos palygino Putin su Popeye 
Atkelta iš 1 psl. 
užgriuvęs ekonominis stabilumas bus 
tol, kol laikysis naftos bumas, pareiš
kė T. Lantos. 

„Esu tikras, kad kai ši energe
tikos išteklių euforija nurims, Krem
lius supras, kad jų ateitis susijusi su 
bendradarbiavimu su Jungt inėmis 
Valstijomis ir Europa, civilizuota sa
vitarpio pagarba", — sakė jis artėjant 
susitikimui su kolegomis Rusijos par
lamentarais šią savaitę. 

Demokratų atstovas, išrinktas 
California valstijoje, antradienį susi
tiko su kolegomis Rusijos Valstybės 
Dūmos deputatais. 

T. Lantos taip pat rengiasi daly
vauti liepą V Putin susitikime su JAV 
prezidentu George W. Bush jo ūkyje 
Maine valstijoje. 

Rusijos ir JAV įstatymų leidėjų 
susitikimo tikslas — „rimtas, turi
ningas, išsamus dialogas visais klau
simais, kurių šios šalys turi viena ki

tai", sakė Kongreso narys. 
Įtampa Maskvos ir Vakarų santy

kiuose smarkiai padidėjo pastarai
siais metais. Akivaizdūs šalių nesuta
rimai prekybos klausimais dėl Koso-
vo likimo ir to, ką T. Lantos pavadino 
„negailestingu kitokio mąstymo slo
pinimu". 

Be to, Vakarai nepatenkinti Ru
sijos naftos ir dujų tiekimo pertrū
kiais į gretimas šalis. 

Rusija griežtai nepritaria JAV 
planams dislokuoti Rytų Europoje 
priešraketinės gynybos (PRG) siste
mos dalis, ir V Putin neseniai išgąsdi
no Vakarus, pranešdamas, kad Mask
va nutaikys raketas į Europą, jeigu 
PRG planas bus įgyvendintas. 

Jis taip pat pavadino neproduk
tyviais kai kuriuos neseniai žengtus 
V Putin žingsnius ir žodžius — to
kius, kaip aiškus netiesioginis JAV 
palyginimas su Hitler „Trečiuoju 
Reichu". 

EUROPA 

RYGA 
Daugiau kaip šimto latvių karių 

kontingentas antradienį grįžo iš Ira
ko — Latvija baigia savo misiją šioje 
šalyje, pranešė pareigūnai. 121 latvių 
karys tarnavo JAV vadovaujamos 
koalicijos pajėgose Irake. Rygos oro 
uoste juos turėjo sutikti prezidentė 
Vairą Vike-Freiberga, pranešė Latvi
jos gynybos ministerija. Tačiau Irake 
dar liko keturi latvių kariai, kurie or
ganizuoja kontingento inventoriaus 
transportavimą namo. Latviai buvo 
dislokuoti Bagdade ir prie centrinio 
Irako miestų Hilos ir Divanijos. 

TALINAS 
Estijos rusai mėgina susivienyti, 

antradienį rašo laikraštis „Posti-
mees", nurodydamas, kad neseniai 
Taline įvyko organizacijos „Rusų pa
saulis" steigiamasis susirinkimas. 
„Postimees" duomenimis, daugelis 
Estijos rusų grupių prieina prie nuo
monės, kad reikia steigti naują rusų 
partiją. „Rusų pasaulis" — tik viena 
iš organizacijų, kuri gali būti naujos 
partijos steigimo pagrindu. Tai, jog 
pirmajame „Rusų pasaulio" susirin
kime dalyvavo Rusijos ambasadorius 
Nikolaj Uspenski, rodo, kad ateityje 
Maskva gali pradėti remti būtent šią 
organizaciją, pažymi laikraštis. 

ŽENEVA 
Jungt inių Tautų (JT) naujoji 

žmogaus teisių priežiūros institucija 
pirmadienį sutiko išbraukti Kubą ir 
Baltarusiją iš sąrašo, kuriame esan
čių valstybių padėtis dėl žmogaus 
teisių ypač atidžiai stebima. Priim
dama savo darbo taisykles, 47 narių 
Žmogaus teisių taryba tų valstybių, 
kurioms reikia skirti ypatingą dė
mesį, sąraše paliko devynias šalis, 
tarp jų — Siaurės Korėją, Kambodžą 
ir Sudaną. Žmogaus teisių taryba pa
tikslino sąrašą, kurį buvo sudariusi 
jos pirmtakė — Žmogaus teisių komi
sija. 

PARYŽIUS 
Prancūzijos prezidentas Nicolas 

Sarkozy antradienį paskelbė naują 

vyriausybės sudėtį — tai jis turėjo 
padaryti po to, kai jo centro dešiniųjų 
partija per savaitgalį vykusius parla
mento rinkimus pasirodė prasčiau 
nei tikėtasi. Prezidentas antruoju pa
gal rangą vyriausybės nariu paskyrė 
buvusį finansų ministrą Jean-Louis 
Borloo. Jis taip pat Aplinkos „super-
ministerijos" vadovo poste pakeis 
Alain Juppe, kuris turėjo atsistaty
dinti, nes per sekmadienio rinkimus 
nesugebėjo laimėti vietos parlamen
te. 

VARŠUVA 
Afganistano Gardezo mieste sau 

pats ranką susižalojo vienas lenkų 
karys, pranešė Afganistane dislokuo
to Lenkijos karinio kontingento ats
tovas spaudai, majoras Wojciech Ka-
liszczak. Sis incidentas įvyko antra
dienio rytą, veikiausiai dėl neatsar
gaus elgesio su šaunamuoju ginklu. 
Karys buvo paguldytas į ligoninę. 

AZIJA 

TOKIJAS 
Tokijuje antradienį per sprogimą 

moterims skir tame karštosios 
versmės SPA centre žuvo dvi moterys 
ir buvo sužeisti dar septyni žmonės, 
pranešė pareigūnai. Incidentas įvyko 
Tokijo centre. Pranešama, kad pries
tate, iš kurio SPA centrui „Shiespa" 
buvo tiekiamas vanduo, sprogo dujos. 
Sis SPA centras judriame Tokijo pra
mogų rajone Sibujoje buvo atidarytas 
pernai. Patvirtinta, kad per sprogimą 
žuvo dvi, 51 ir 22 metų, moterys, sa
kė ugniagesių atstovas. Atrodo, kad 
buvo apgadintas dar mažiausiai vie
nas gretimas pastatas. 

ARTIMIEJI RYTAI 

BAGHDADAS 
JAV kariškiai pranešė, kad an

tradienį į šiaurę nuo Irako sostinės 
Bagdado pradėjo didelio masto ope
raciją prieš „ai Qaeda" ir kad šiame 
puolime dalyvauja maždaug 10,000 
karių. Tai viena didžiausių tokio po
būdžio operacijų Irake nuo invazijos 
pradžios 2003 metais. Pirmosiomis 
operacijos „Arrowhead" valandomis 
buvo nukauti 22 kovotojai, pranešė 
amerikiečiai. Puolimas vykdomas ne
toli Baakubos miesto Dijalos provin
cijoje, kuri laikoma „ai Qaeda" bas
tionu. 
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„DRAUGO" PERSITVARKY MAS, „KELEIVIS" 
IR JACKUS SONDA-SONDECKIS 

Atsiliepiant į Vlado Kaupo laišką 
2007 m. birželio 13 d. „Laiškai, nuo
monės, komentarai" skyriuje, aš 
jokios kritikos neskyriau „Keleivio" 
paskutiniam redaktoriui Jackui 
Sondai-Sondeckiui. Aš tiktai minėjau 
„Keleivio" bendrą būklę ir likimą. 

O kad redaktorius pats apgai
lestavo dėl „Keleivio" pavėluotų po
sūkių nuo senų ateivių link naujai 
atvykusių „dypukų", nėra paslaptis. 
Pvz., cituoju iš „Dirvos" 70-metų 
jubiliejinio leidinio „1915-1985", 
Aleksas Laikūnas, red., 1985 m., 
Chicago, 16 psl.: 

„Tasai apsisprendimas, kuria 
skaitytojų mase remtis, buvo lemtin
gas ne vien Dirvai, bet ir kitiems 
laikraščiams. Pvz. po daugelio metų 
viename laikraštininkų suėjime San 
Francisco mieste 1968 m. rudenį, 
išsikalbėjus laikraščių išsilaikymo 
tema, tuometinis Keleivio redakto
rius J. Sonda iš Bostono apgailestavo, 
kad jo redaguojamas laikraštis savo 
laiku nepasuko Dirvos nueitu keliu ir 
pasilikęs su senosios kartos skaityto
jams priimta linkme. Seniesiems 
skaitytojams išmirštant, naujiesiems 
neateinant, esą, Keleivis mirsiąs 
greičiau negu Dirva. Kaip gyvenimas 
vėliau parodė, red. J. Sondos numaty

mas pasitvirtino". 
J. Sonda-Sondeckis redagavo 

„Keleivį" nuo 1953 m. ligi to laik
raščio sustojimo 1979 m. 

Po 1963 m., gal kiek vėliau, re
daktorius pertvarkė „Keleivį", ir gal 
tas persitvarkymas būtų buvęs sėk
mingas, bet kaip pats redaktorius 
1968 m. apgailestavo — jau buvo per 
vėlu. 

Neminiu laikraščio „Naujienos" 
prie „neprisitaikiusių" laikraščių, 
todėl kad „Naujienų" likimas buvo 
šiek tiek kitoks. „Naujienos" sustojo 
eiti 1987 m. ir tai buvo ne dėl „ne-
prisitaikymo" ir ne dėl mirštančių 
skaitytojų, bet dėl mirštančios to 
laikraščio redakcijos. Laikraštis su 
visa leidykla, redakcija ir visu turtu 
bei nuosavybe pagaliau atsirado 
vieno žmogaus, buvusio administra
toriaus, rankose. Sis žmogus, dėl 
įvairių charakterio bruožų ir trūku
mų, nepajėgė tinkamai atlikti nei lei
dėjo, nei redaktoriaus pareigų, ir 
nudardeno tą laikraštį į pakalnę. Ar 
„Naujienos" būtų išsilaikiusios ligi 
šiol — tai kitas klausimas. Bet dėl to, 
kad per anksti mirė, tai įvyko vieno 
žmogaus dėka. 

Donatas J anu ta 
Oakland, CA 

LANKYMASIS SAVIVALDYBĖSE 
Po LR prezidento Valdo Adam

kaus metinio Seimui pranešimo, ku
riame kritiškai apibūdino Seimo bei 
valdžios praeitų metų atliktus dar
bus, Jeronimas Tamkutonis straips
nyje „Barasi puodas, kad katilas juo
das" („Draugas", 2007.05.10) įverti
na V Adamkaus pusantros preziden
tavimo kadencijos metu nuveiktus 
darbus. Išvardina kelis pasigėrėtinų 
ir keliolika nepatenkinamai atliktų 
darbų. Vienas iš pastarųjų yra „re
gioninis vadovavimas", kuris, anot J. 
Tamkutonio, „savo svarbumu nė iš 
tolo negali prilygti valstybės ir jos 
piliečių gerovės reikalams, tam, kas 
turėtų būti pagrindinė šalies vadovo 
pareiga ir rūpestis." 

Pro mano akinius žiūrint, toks 
„regioninis vadovavimas" neatrodo 
jau taip beviltiškai, priešingai, atrodo 
gana šviesiai. Po ranka turiu Kai
šiadorių rajono trijų skirtingų laik
raščių gausiai iliustruotus trijų žur
nalistų išsamius straipsnius apie š.m. 
gegužės aštuntąją, anot jų, jo Eks
celencijos Lietuvos prezidento Valdo 
Adamkaus viešnagės dieną. Joje dė
mesys buvo neformaliam jaunimo 

PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMIJ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis 
Off. Mgr. Auksė S. Kanc 
Vilma Jarulienė 
Virginija Smuikaiticnė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St, 

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654.773-581-8654 

ugdymui. Prezidentas lankėsi ir ben
dravo su mokiniais bei mokytojais 
Liaudies buities muziejuje, daili
ninkų Audronės ir Leono Glinskių 
sodyboje. Stasio Tijūnaičio pagrin
dinėje mokykloje, Kaišiadorių meno 
mokykloje (joje yra 600 mokinių, nuo 
3 iki 70 m. amžiaus), Kūno kultūros 
ir sporto centre. Kaišiadorių vyskupi
jos sielovados jaunimo centre vyko 
apskrito stalo diskusijos, o pavakarį 
prezidentas susitiko su visuomene 
Kaišiadorių Kultūros centro pripildy
toje salėje, kur buvo gvildenami ne
išspręsti socialiniai, sveikatos apsau
gos, korupcijos, teisėsaugos klausi
mai. Prezidentas pasižadėjo ir toliau 
lankytis savivaldybėse nes Jos yra 
arčiausiai žmonių, jų problemų". Šias 
žmonių problemas pristato Seimui 
bei valdžiai. 

Jei apsilankymai ir kitose savi
valdybėse būna panašiai įvertinami ir 
taip vietinės spaudos šiltai aprašomi, 
tai, manyčiau, gerokai prisideda prie 
to, kad iš visų krašto politikų prezi
dentas susilaukia daugumos Lietuvos 
žmonių didžiausio pasitikėjimo bei 
įvertinimo. 

Leonidas Ragas 
Istasca, IL 
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RIMAS 
STANKUS 

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

Dabar labai madinga pasidarė 
kritikuoti prezidentą Bush. Gal baigę 
šią demokratų tuščią propogandą, 
geriau pasižiūrėkime į Lietuvos 
prezidentą Valdą Adamkų. Preziden
tas, atrodė galįs padaryti didelę 
pažangą nepriklausomos Lietuvos 
demokratijai, nučiuožė tuo pačiu grio
veliu, mėgiamu „buvusių" komunis
tų, KGB-istų ir kito raudono šlamšto. 
Medaliai už nuopelnus Lietuvai įteik
ti stribams — sena, žinoma kontro
versinė istorija. Dabar mane sukrėtė 
Lietuvos prezidento teigimas per 
interviu ALTV apie dvigubą pilietybę, 
kad ,,...iš Lietuvos niekas nebuvo 
priverstas išvažiuoti, visi emigravę ją 
paliko savo noru..." Ar gali taip 
kalbėti šalies vadovas? Kiek iš senes
nių emigrantų nebuvo priversti 
palikti tėvynės? Sis pasakymas skam
ba unisonu su komunistų Molotovo-
Ribbentropo* pakto neigimu ir tvirti

nimu, kad Lietuva įstojo savu noru į 
Sovietų Sąjungą. 

Kažkas man pasakė, gindamas 
Adamkų: „gal jis turėjo galvoje 
dabartinius emigrantus...". Gal, aš 
nežinau, bet tik žinau, ką girdėjau 
savo ausimis — prezidentas to ne
minėjo. 

Ar gali taip neatsakingai kalbėti 
valstybės galva? Jei prezidentas Bush 
pasakytų panašų dalyką, visi minio
mis pultų jį — pasaulio pabaiga, 
kvailas prezidentas ir panašiai. 
Prezidentas Adamkus pasakė tai — ir 
visi tyli. Mat, reikia ginti lietuvius ir 
jiems atleisti, ką jie bepadarytų. Aš 
taip nemanau. O štai ką galvoju: Lie
tuvos prezidentas galėtų daugiau 
laiko praleisti valstybės reikalams, 
tokiems kaip viešų kalbų apmąsty
mams. 

Eugenijus Krukovskis 
Chicago, IL 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULATE 
ČIKAGOJE APSILANKIUS 

Prieš trejus metus „Amerikos 
lietuvyje" ir „Drauge" jūs skaitėte 
mano pastabas apie Lietuvos Res
publikos konsulatą Čikagoje, pava
dintas „Penktadieniais mes nedirba
me". Tada ten lankiausi, mano žmo
nai į amžinybę iškeliavus, besirūpin
damas gauti leidimą jos palaikų per
gabenimui į Lietuvą. Į tas mano pas
tabas atkreipė dėmesį LR ambasada 
Vašingtone ir Lietuvos Užsienio 
reikalų ministerija. Vyko apklausi
nėjimai, tyrimai, atsiprašymai ir kai 
kurių tarnautojų pakeitimai. 

Birželio 11-tą vėl teko lankytis 
ten. Šį kartą, gavus pranešimą iš 
Lietuvos Gyventojų genocido ir re
zistencijos tyrimo centro pasiprie
šinimo dalyvių (rezistentų) teisių 
komisijos, kad gegužės 25-tą po per 
metus užtrukusių patikrinimų buvo 
man pripažintas kario-savanorio sta
tusas. Paruoštas oficialus pažymėji
mas, kurio įteikimas vyks š.m. birže
lio 21-ą Vilniuje. Kad jie tas žinias 
perduos Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijai dėl valstybinės pensijos 
ir Krašto apsaugos ministerijai dėl 
apdovanojimo Lietuvos kariuomenės 
kūrėjų savanorių medaliu. Tuo pačiu, 
kadangi negyvenu Lietuvoje, kad 
įgaliočiau asmenį, kuris ten atsto
vautų mane. Kad įgaliojimas turėtų 
būti patvirtintas Lietuvos konsulato 
ir kad jį kaip galima greičiau 
jiems nusiųsčiau. 

Kadangi dabar labai dažnai 
lankausi Čikagoje, nesu teisininkas, 
bet kaip notaras esu šiek tiek susi
pažinęs su įgaliojimais. Pats paruo
šiau įgaliojimą ir birželio 11 d. apie 
8:30 vai. ryte paskambinau į LR kon
sulatą Čikagoje. Kaip dabar daug kur, 
atsiliepė automatas. Instruktavo kokį 
numerį paspausčiau dėl įgaliojimų 
patvirtinimo. Tai atlikus, netrukus 
atsiliepė malonus moteriškas balsas. 
Pasisakiau, kas esu ir kokiu reikalu 
kreipiuosi pas juos. Ji pastebėjo, kad 
jų darbo valandos nuo 9 ryte iki 3 vai. 
p. p., be to, jie turi 12 vai. pietų per
trauką. Sakė, kad pas juos ten 
nuvykčiau ir viskas bus dar šiandien 
sutvarkyta. 

1 vai. p. p. jau buvau Čikagos 
centre, Ontario gatvėje. Netikėtai 
gavęs pasistatyti automobilį visai 
netoli pastato, kur yra LR kon
sulatas, į automatą įmetęs aštuonias 
25 centų monetas (automato limitas 
— dvi valandos), prisistačiau kon
sulate. 

Laukiamajame buvo keli as
menys. Vieni pildė dokumentus, kiti 
gavo instrukcijas iš už langelio 
esančio tarnautojo. Stebėjau, viskas 
vyko labai mandagiai ir stropiai. 
Pagaliau atėjo ir mano eilė. Vyriškis, 
paėmęs mano Lietuvos pasą ir pa
ruoštą įgaliojimą bei iš Lietuvos el-
paštu gautas instrukcijas, išsinešė į 
kitą kambarį pristatyti konsului. 
Neužilgo su mano popieriais prisis
tatė ir konsule — Irena Strumilie-
nė. Ji prisiminė, kad ji su manimi 
kalbėjosi šį rytą. Paaiškino, kad pagal 
Lietuvos teisinius nuostatus reikėtų 
kai ką pataisyti mano surašytame 
įgaliojime. Galvojau, kad reikės,grįžti 
į namus nieko nepešus, bet ji tuoj 
pasakė, kad jie gali tuos patikslini
mus padaryti. (Nudžiugau — gerai.) 
Ir išsinešė tuos poperius į kitą kam
barį. Už kokių penkiolikos minučių 
vėl grįžo. Padavė man jų perrašytą 
įgaliojimą. Liepė perskaityti ir, jeigu 
sutinku su viskuo, pasirašyti. Per
skaičiau ir jai stebint pasirašiau. Tik 
pastebėjau, kad kur nors turėtų būti 
pažymėta data. Ji paaiškino, kad tai 
bus padaryta patvirtinimo ants
paude. Vėl išsinešė. Už kelių minučių 
atėjo vyriškis ir įteikė man jų patvir
tintą įgaliojimą. Sumokėjau už tą 
malonumą keturiolika dolerių. Padė
kojau jiems, grįžus prie automobilio 
dar buvo likęs geras pusvalandis 
automate. Turiu pastebėti, kad visas 
tas procesas užtruko tik per pu
santros valandos. Dar prieš ketvirtą 
valandą po pietų buvau Hinsdale 
pašte ir tie dokumentai greituoju 
(„excress") paštu iškeliavo į Lietuvą. 

Šį kartą LR konsulato darbas 
Čikagoje bei tarnautojų stropumą ir 
mandagumą įvertinu „A+" 

Jonas Urbonas 
Clawson, MI 

Redakcijos pas taba . Skaitytoju laiškuose pateikta nuomonė nebūtinai su
tampa su „D raugo" redakcijos nuomone. Taip pat pr imename, jog laiško auto
rius, ypač elektroninio laiško, turi būtinai jį pasirašyti bei nurodyti savo adresg 
ir telefono numeri . Anonimin iu laišku ir laišku be adreso nespausdiname. 
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KAS PRIŽIŪRĖS? 
Buvo labai įdomu skaityti pasi

kalbėjimą su gydytoju Daliu Kėdainių 
— „Draugas", Nr. 108, antradienis, 
birželio 5 d. — Betgi, jeigu šiandie
ninės Lietuvos jaunų gydytojų daugu
ma panašiai galvoja ir panašiai veiks, 
kas prižiūrės Lietuvos kaimuose nuo 
paprasčiausių infekcinių ligų mirš

tančius vaikus bei provincijoje dia
betu a r širdies ligomis sergančius 
ligonius, kaip jis pats tatai aprašo. 

Dr. Nicholas Goemel l 
Buv. Vytauto Didžiojo universiteto 

1939-1940 mokslo metų pirmo kurso 
studentas — medikas 

PATIKSLINIMAS 
Nuoširdžiame Živilės Vaitkienės 

aprašyme „Gražus Aleksandros Sa-
gienės 90-ojo gimtadienio paminėji
mas" (2007 m. gegužės 5 d.) skaito
me: „1953 metais Liudas Sagys suor
ganizavo mergaičių šokių būrelį ir 
sėkmingai pasirodė Cleveland mies
tų tautų festivalyje." Sis teigimas 
rodo, kad reikia patikslinti archyvus, 
iš kurių straipsnio autorė sėmė me

džiagą: 1953 metais Vyskupo M. Va
lančiaus lituanistinės mokyklos di
rektorius Antanas Tamulionis pa
kvietė Liudą Sagį mokyti tautinius 
šokius. Mokyklos šokėjai vadovauja
mi Liudo Sagio sėkmingai pasirodė 
Cleveland miesto tautų festivalyje. 

Su pagarba, 
J o l i t a K a v a l i ū n a i t ė 

Bankerton, Ohio 

PRODIUSERIS NĖRA REŽISIERIUS 
Praeitą savaitę laiškų skyriuje 

Aleksas Vitkus pasisako dėl „Drau
ge" š. m. gegužės 25 d. pirmame pus
lapyje išspausdintos antraštės. 
Straipsnis yra apie bankrutuojantį 
filmą. 

Antraštės žodį „prodiuseris" 
Vitkus siūlo pakeistį į lietuvių kalbo
je daugiau prigijusį svetimžodį „reži
sierius". Mano supratimu, tie du žo
džiai turi skirtingą reikšmę, nėra 

sinonimiški. „Prodiuseris", šiuo atve
ju, yra kino filmo (kinematografijos) 
pastatymo organizatorius, atsakingas 
už finansinį pasisekimą. O „režisie
rius" būtų šio filmo pastatymo meni
nis vadovas. Kaip vyresnieji priprato 
prie režisieriaus, taip jaunesnieji, ko 
gero, pripras prie „prodiuserio". 

L e o n i d a s Ragas , 
Itasca, IL 

KODĖL „PROFILIUOTI"? 
Niekas taip nerėžia akių, kaip 

straipsnio antraštėje vadinamieji 
„tarptautinai" žodžiai (išverstakailiai 
iš angliško žodyno). Skaitant Alekso 
Vitkaus „Ar dera profiliuoti"? net ir 
pagailo jo, kad jis naudojosi „Dabar
tinės lietuvių kalbos žodynu", kuris 
ne vieną nuvedė į aklavietę... Ir taip 
autorius, remdamasis tuo „autorite
tu", per visą rašinį temini „profiliuo
ti, profiliavimas" ir pan., bet nė 
menkiausiu lietuvišku žodelyčiu ne
užsimindamas, kas tai yra per pada
ras? Na, o kaip toks vargšas žem
dirbys iš Ramygalos kaimo, nemokąs 
nė žodžio angliškai, pajėgtų suprasti 
apie ką kalbama? Parašyk jam, „pieš
ti/vaizduoti iš profilio", aha, jau visai 
kas kita — jam suvokiama muzika! 
Graudu, kad mes taip skubiai gla-
monėjamės su svetimtaučių kalba bei 
rašyba, savąją atstumdami, it pames
tinukę. Turėtume rausti iš gėdos... 
Anot mūsų liaudies: „Šuo ir kariamas 
pripranta", tai visai nestebėtina, kad 
mūsų tautiečiai, išgyvenę visą pus
amžį su pačiu šėtonu, įprato vartoti 
sovietų įbruktą, suterštą mūsų kalbą 
— vardų, pavardžių, vietovardžių 

SIŪLO DARBĄ 

HELP VVANTED 
EXP. PAINTER 

VV/CAR 
CALL 847-980-7887 

P A R D U O D A 

(svetimtaučių) rašymą pagal išta
rimą. Siaubas! Toliau mums, Dievo 
paukšteliams, ar dera taip ūmai per
siimti jų kalba bei rašyba? 

Autorius, kitu atveju pats pasi
sakęs prieš mūsų kalbos teršimą, 
dabar nevengia ir daugiau „lietu
viškų" piktžolių: „potencialus" — ga
limas; galbūt; „emocija" — jaudini
masis; „argumentuoja" — ginčytis; 
įrodinėti; įtikinėti bei kt. 

Mes, kurie bandome „pakriti
kuoti", privalome ypač kreipti dėmesį 
rašyti taisyklingai lietuviškai, laiky
damiesi ir šio krašto patarimo „Teach 
what you preach" (Mokyk tai, apie ką 
pamokslauji). Ar tai skamba kaip 
užkietėjusi fanatikė, pasiryžusi žūt
būt susigrąžinti iš „anų senų, gerų 
Smetonos laikų" savo gryną gimtąją 
kalbą? 

Nuostabi naujiena iš Lietuvos, 
lyg tyro oro gūsis, vos nepritrenkė — 
ačiū Dievui, mūsų išmintingoji tė
vynė išgirdo tautos balsą, praregėjo, 
susiprato ir pripažino savo maxima 
culpa — nuo gegužės 29 d. kitataučių 
vardai, pavardės ir vietovardžiai bus 
rašomi originalia kalba. „Mainos rū
bai margo svieto" — pagaliau Lie
tuva nusitrenkė ją slėgusią sovietų 
sermėgą! Dabar tik įdomu, kiek laiko 
truks „Draugui" išravėti visas pikt
žoles iš savo puslapių (juk nenorės 
pasilikti primityviu!)? Sėkmės ir 
nedelskite! 

S tasė E. S e m ė n i e n ė 
Baraboo, WI 

STASYS CONSTRUCTION 
W*r, Mkhlgan, savininkas 

parduoda namą ramioje vietoje 
netoli ežero. Du miegamieji, 

svetainė, valgomasis, virtuvė ir 
„ loff . Namas 10 m. senumo, 

naujai išdažytas $369,00. 
Skambinkite: 269-469-4826 

• • • • • • « • 

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

„soffits", ,,decks'\ „gutters",plokšti ir 
„shingle" stogai; cementas, 

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

Akių ligos 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Širdies i r kraujagyslių 
ligos 

Vidaus ligos 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

EDMUNDAS V1Ž1NAS, M.D., 5. C 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Stuburo ir skausmo 
ligos 

Dantų gydytoja i 

D R . J O V I T A K E R E L I S 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSKIS, MD 

Illinois Pain Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

Elgin: 8 4 7 - 2 8 9 - 8 8 2 2 
McHenry : 815-363-9595 

Ele Grove: 847-718-1212 
www.il l inoispain.com 

EUGENE C. DECKER. DDS P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba ietuviškai. 
4647 VV. 103 St., Oak Lavvn, IL 
SS E. VVashlngton, Sulte 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

Chirurgai 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
inkstų, pūsles, prostatos 
gydymas bei chirurgija 

Center for Health 
1200 S. York, EJmhurst IL60126 

630-941-2609 

ATSIPRAŠOME! 
Dar man niekad nėra buvę taip 

tobula, kad „Drauge" spausdintas 
straipsnis būtų be korektūros klai
dos. Ir antai, „Grąžinkite mūsų 
gryną kalbą" laiške, užuot mano 
parašytos „populiacija — gyventojai", 
išdygo „populiarėja — gyventojai". 
„Didelė Čia bėda — skaitytojai gudra
galviai — supras, kad — korektūros 
klaida", gan abejingai mostelėjau 

ranka. Klydau! Iš Čikagos skambina 
viena artima bičiulė nesutinkanti su 
tuo manuoju sakiniu... Ir tai privertė 
čia pasiaiškinti, atsiprašyti už korek
tūrų skaitytojų klaidą, na, o gal ir 
pastūmėta tuštybės, nenorėjau likti 
visiškai kvaiša... 

S t a s ė E. Semėnienė 
Baraboo, WI 

KLAIDOS 
Atsiprašome dėl šių korektūrų 

klaidų: 
Birželio 14 d., ketvirtadienio, 

„Drauge" Stasės Semėnienės veda
majame vietoj „apgynęs Karo radijo 
stotį" turėjo būti „apgynęs Kauno 
radijo stot|". Taip pat vietoj „pas
merkta visą amžių nei regėti, nei be 
atodūsio ją pajusti" — „pasmerkta 

pusę šimto metų nei regėti, nei be 
atodūsio ją pajusti". 

Tame pačiame birželio 14 d. 
„Drauge" prie straipsnio „Šiųmetinis 
Tautos fondo susirinkimas" nuo
traukų nepaminėtas jų autorius — 
Jonas Pabedinskas. 

Redakci ja 

Margumynai 

Karalienė susikūrė savo e i . pašto adresą 
Didžiosios Britanijos monarche 

Elizabeth Il-oji susikūrė savo elektro
ninio pašto adresą, praneša Anano-
va.com. Tačiau ji pati laiškų nerašo, ji 
tiesiog padiktuoja laiško tekstą savo 
pagalbininkams. 

81-erių metų karalienė, kuri taip 
pat turi mobilųjį telefoną ir skait
meninį muzikos grotuvą „iPod mini", 
Bakingem rūmų sodo vakarėlyje 
atskleidė jau pagaliau turinti ir elek
troninio pašto adresą. 

Baigdama kalbėti su karaliene 
žurnalo „Vanity Fair" redaktorė 
Elizabeth Saltzman sakė: „Turėtume 
palaikyti ryšį". „Būtinai", - sutiko 

monarche. „Palaukite, tuoj duosiu 
savo elektroninio pašto adresą" „O 
Viešpatie, jūs naudojate elektroninį 
paštą?" - nusistebėjo E. Saltzman. 
„O, žinoma", - tęsė karalienė. 
„Tačiau aš jų iš tikro nerašau. Savai
me suprantama, visus juos padiktuo
ju". 

Vis dėlto vėliau Bakingem rūmų 
administracija atsisakė patvirtinti, ar 
Elizabeth Il-oji turi savo ei. pašto ad
resą. Vėliau „Daily Telegraph" pa
vyko išsiaiškinti, kad karalienė regu
liariai elektroniniu paštu susirašinėja 
su savo anūkais. 

Pagal Alfa.lt 

„DRAUGAS" lietuvybės švyturys ir sargas! 
Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ"! 

w w w . d r a u g a s . o r g 

• ' y . - ; - ' . - - . • • • • • • • • • - • • - . . . ' . . • . 

http://www.illinoispain.com
http://va.com
http://Alfa.lt
http://www.draugas.org
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Mokytojų kursai Dainavoje 
Kaip ir kasmet JAV LB Švietimo 

taryba šiemet Dainavoje vėl organi
zuoja mokytojų tobulinimosi kursus. 
Šįmet jie prasidės neįprastai anksti 
— birželio 24-ą — Joninių dieną. Šių 
metų mokytojų savaitė skirta lietu
viškiems papročiams ir techninių 
priemonių panaudojimui. 

Pagrindines paskai tas skaitys 
JAV LB Švietimo tarybos pirmininkė 
Daiva Navickienė ir viešnia iš Lie
tuvos — Vilniaus universiteto dėsty
toja dr. Rasa Skripkienė. D. Navic
kienė daugiau kalbės apie technines 
kompiuterių galimybes, o R. Skrip
kienė supažindins su informacinių ir 
komunikacinių technologijų taikymu 
Europos mokyklose, papasakos apie 
kompiuterinių priemonių įvairovę ir 
ir jų pritaikymą mokantis lietuvių 
kalbos. 

Stovykloje pasakaitą skaitys ir 
dr. Rima Binder. J i mokytojams 
papasakos, koks ryšys y ra ta rp 
smegenų veiklos ir intelekto. 

Kaip visada mokysimės šokti, 
dainuoti. Kad vakarai neprailgtų 
švęsime Jonines, bus Sporto šventė, 
Susikaupimo vakaras. Žinoma, visi 
lauksime laužo, talentų vakaro, o 
paskutinę stovyklos dieną parodysi
me, ko išmokome per savaitę. 

Tikimės, kad atvažiavę į stovyklą 
mokytojai ne tik pasisems jėgų, pail
sės, bet ir parsiveš į mokyklas naujų 
idėjų. 

Kartu su mokytojais stovyklaus 
norintys išmokti kalbėti lietuviškai, 
ar patobulinti savo lietuvių kalbą. 
J iems užsiėmimus ves šių kursų 
vadovas Vytautas Jonaitis ir dėstyto
jos — daug metų šiai veiklai pas
kyrusi Aušrelė Sakalaitė bei neseniai 
magistro laipsnį University of Illinois 
apsigynusi Aurelija Tamošiūnaitė. 

Tad laukiame visų atvykstant. 
Iki greito pasimatymo. 

Laima Apanavičienė 
Mokytojų tobulinimosi kursų 

organizacinio komiteto narė 

Akademinio jaunimo 
stovykla kviečia 

Akademinio jaunimo 
organizacija „Geopolis", ben
dradarbiaudama su Tau
tinių mažumų ir išeivijos 
departamentu prie Lie
tuvos Respublikos Vyriau
sybės, skelbia dalyvių re
gistraciją i „PJIEL vasa
ros stovyklą 2007". Kvie
čiame buvusius, esamus ir j '•'*" 
naujus dalyvius iš Lietu
vos ir lietuvaičius/-tes iš 
užsienio dalyvauti „PJIEL 
vasaros stovykloje 2007", Smagu akademinio jaunimo stovykloje. Pauliaus 
vyksiančioje š. m. rugpjū- Lileikio nuotraukoje: 2006 m. „Geopolio" vasa-
čio 27-30 d. Tytuvėnuo- ros stovykla Tytuvėnuose. 
se, poilsiavietėje „Sedula" 
(www.sedula.lt). Į stovyklą kviečia
me registruotis iki liepos 15 d.! Sto
vykla nemokama! 

„PJIEL vasaros stovyklos 2007" 
tema - „Lietuviai pasaulyje ir Lie-

kriterijai: motyvacijos dalyvauti pag
rindimas, savo požiūrio į emigraciją 
pateikimas ir kt.). Į „PJIEL vasaros 
stovyklą 2007" be atrankos kviečiami 
straipsnių konkurso „Pilietiškumas. 
Tautiškumas. Emigracija" laureatai. 

Audronės Elvikienės nuotraukoje: Mokytojų tobulinimosi kursų dalyvės 
atlieka užduotj. 

tuvoje: bendruomeniškumo link". Va- Ankstesnių PJIEL projekto etapų da 
saros stovykloje bus apdovanojami l y ^ m s g a i į būti taikoma dalinė at-
straipsnių konkurso „Pilietiškumas. r a nka . 
Tautiškumas. Emigracija" laureatai, 
diskutuosime apie emigraciją ir pilie
tiškumą bei atliksime gausybę įdo
mių intelektualinių, meninių ir spor
tinių užduočių. Dienomis spręsime 
aktualias problemas prie derybų sta
lo, kar tu su vietos bendruomene at
liksime politologines-sociologines si
muliacijas, kursime Lietuvos ateities 
scenarijus. Vakarais vaidinsime, klau
sysime vakaro svečių, kursime naujas 
sutartinių interpretacijas, šoksime 
prie laužo. Dalyvių laukia juostų au- fonu (+37067516603). Plačiau apie 
dimo čempionatas, karžygių ugdymo PJIEL projektą - „Geopolio" interne-
mokykla ir orientacinės užduotys! Vi- to puslapyje: www.geopolis.lt. Jame 
sa ta i ir dar daugiau - „PJIEL rasite ir dalyvio anketą, 
vasaros stovykloje 2007"! Pagrindiniai „PJIEL vasaros 

Visus norinčius dalyvauti PJIEL stovyklos 2007" rėmėjai: Tautinių 
vasaros stovykloje, maloniai kviečia- mažumų ir išeivijos departamentas 

„PJIEL vasaros stovyklos 2007" 
dalyvio anketa 

Užpildytas anketas iki liepos 15 d. 
prašome atsiųsti ei. paštu stovykla-
@geopolis.lt arba paprastu paštu: 
Akademinio jaunimo organizacijai 
„Geopolis", p.d. 3546, LT-010151, Vil
nius-1. 

Papildoma informacija el.paštu 
(stovykla@geopolis.lt) arba tele-

me registruotis užpildant dalyvio an
ketą. Vietų skaičius stovykloje ribo
tas, todėl dalyvius kviesime atsižvelg
dami į užpildytas anketas (atrankos 

prie Lietuvos Respublikos Vyriau
sybės ir LR švietimo ir mokslo minis
terija. 

„Geopolis" inf. 

Klaipėdos Pilies teatras atvyksta į Čikagą 
Daug žmonių garsina Lietuvos 

vardą, tačiau t ik ta i du lietuviški 
„produktai" užėmė tvirtas pozicijas 
tarptautinėje rinkoje: krepšinis ir 
teatras. Apie krepšinį, rodos, žinome 
viską. Čikagos lietuviams ryškiausios 
Lietuvos ir pasaulio krepšinio žvaigž
dės yra „ranka pasiekiamos". Tuo 
tarpu lietuviško teatro gerbėjai Čika
goje nėra lepinami renginių gausa. 
Lietuva šiuo metu išgyvena komerci
nių monospektaklių bumą. Prieš po
rą metų apsukrūs verslininkai kartu 
su teatralais pr is tatė j lietuvių kalbą 
išverstą Broodway spektaklį „Urvi
nis žmogus". Spektaklis tapo vienu 
populiariausių Lietuvoje. Bilietai į šį 
spektaklį išperkami prieš keletą mė
nesių, nors jų kainos - nuo 50 iki 150 
Lt. „Urvinio žmogaus" sėkmės įkvėp
ti teatralai ryžosi naujiems pramo
ginio teatro projektams. 

Klaipėdietis režisierius Alvydas 
Vizgirda pastatė italų dramaturgų 
Dario Fo ir jo žmonos Franka Rome 
parašytą pjesę „A Woman Alone". 
Lietuviška komedijos versija buvo 
pavadinta „Aš laukiu tavęs, miela
sis". Pagrindiniam vaidmeniui reži
sierius pasir inko gabią Klaipėdos 
dramos teatro aktorę Jolantą Puo-
dėnaitę. Spektaklio prejmera įvyko 
šių metų pavasari Klaipėdos Pilies 
teatre. „Aš laukiu tavęs, mielasis" 

susilaukė labai palankių publikos ir 
kritikų įvertinimų. Tai visiškai neste
bina. Vienas šios pjesės autorių - D. 
Fo - 1997 metais buvo apdovanotas 
literatūrine Nobelio premija. Įžymieji 
italų sutuoktiniai patys rašo pjeses ir 
patys jose vaidina. Pjesėje „Aš laukiu 
tavęs, mielasis" pagrindinis dėmesys 
sutelktas į aktorės vaidybą bei tekstą, 
žybčiojantį aštria satyra. Tekstas 
kartais netgi lengvai piktina, žada 
netikėtų atradimų. J. Puodėnaitė 
spektaklyje kuria „trenktos", vieni
šos moters, kurią namuose laiko už
rakinęs pavyduliaujantis vyras, vaid
menį. Aktorė cituoja vieną savo hero
jės frazę: „Turiu būti kaip tirpi kava 
- visada pasiruošusi. Visada nusi
praususi, susišukavusi, išsikvėpinusi, 
visada turiu būti minkšta, šilta, pak
lusni ir, svarbiausia, - turiu tylėti". 
Aktorė ir jos herojė skiriasi kaip juo
da ir balta. Jų požiūris j meilę, vyrus 
yra visiškai priešingas. „Skirtingai 
nei mano herojė, aš nesidroviu kal
bėti apie seksą ir orgazmą, bet nesu 
linkusi atvirauti apie tai viešai. Ta
čiau scenoje parodyti kito žmogaus 
gyvenimą - visada smalsu" , - tvirti
na J. Puodėnaitė. Spektaklio režisie
rius A. Vizgirda teigia, kad pjesė -
netradicinė. Ir pradžia ir finalas tu
rėtų žiūrovams pateikti netikėtumų. 

Taigi, linkime turiningo ir neuž

mirštamo susitikimo. ' 
Spektaklis bus rodomas birželio 

30 dieną (šeštadienį) 8 vai. v. 
Pasaulio l ietuvių centre, didžio
joje salėje. Bilietus galite nusipirkti 
kavinėse „Smilga", „Bravo" ir naujo
joje „Lithuanian Plazza". Šeštadienio 
vakare žiūrovų taip pat laukia staig
mena - prieš spektaklį įvyks re
žisierės čikagietės I. Čiapaitės vado
vaujamo „Žaltvykslės" teatro pasi
rodymas. Matysite trisdešimties mi
nučių trukmės K. Ostrausko pjesę 

„Gyveno kartą senelis ir senelė". 
Renginio metu veiks baras. Bilieto 
kaina - 20 dol. 

Birželio 29 d. (penktadienį) 8 
vai. v. spektaklis bus rodomas res
torane „Magnolia". Vietas į šį spek
taklį galima užsisakyti iš anksto. 
Bilieto kaina - 20 dol. 

Papildoma informacija telefonu 
630-669-4055. 

U4RIA USA info 

Scena \Š spektaklio .M laukiu tavęs, mielasis' 

http://www.sedula.lt
http://www.geopolis.lt
http://geopolis.lt
mailto:stovykla@geopolis.lt
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PROJEKTAS 
„PROTŲ SUSIGRĄŽINIMAS" 
Užsienyje gyvenantys ir dirbantys Lietuvos 

mokslininkai kviečiami atvykti į Lietuvą 
bendriems moksliniams projektams 

Siekdamas atkreipt i dėmesį į 
Lietuvoje aktualią protų nutekėjimo 
problemą, 2006 metais VšĮ Užsienio 
lietuvių rėmimo centras pradėjo 
vykdyti projektą „Protų susigrąžini
mo programos parengimas ir įgyven
dinimas". Tai yra pirmasis projektas, 
orientuotas j išvykusius mokslinin
kus. Jo įgyvendinimo laikotarpiu bus 
sukurta protų susigrąžinimo progra
ma, apimanti priemones ir būdus 
emigravusių mokslininkų grįžimui į 
Lietuvą skatinti. 

Iki 2007 metų pabaigos į Lietu
vos mokslo centrus trumpalaikiams 
vizitams (nuo 2 sav. iki 3 mėn) gali 
atvykti užsienyje gyvenantys ir dir
bantys Lietuvos mokslininkai. Pami
nėtina, jog tyrėjais gali būti visų 
sričių mokslininkai, tur intys ne že
mesnį nei magistro mokslinį laipsnį, 
kurie yra Lietuvos Respublikos pi
liečiai ir bent 2 pastaruosius metus 
iki paraiškos pateikimo dirbo moks
linį darbą kitose šalyse tiek akade
minėse, tiek verslo institucijose. 
Projekto rengėjai siekia, kad tyrėjai 
nebūtų varžomi ir atvykę užsiimtų 
jiems patrauklia ir aktualia moksline 
veikla. Dėl šios priežasties veiklos 
akiračiai labai platūs — nuo semi
narų vedimo iki naujovių diegimo. 

„Vizitų Lietuvos mokslo centruo
se ar įmonėse metu atvykę tyrėjai 
dirbs kartu su Lietuvoje gyvenančiais 
mokslininkais, tai labai svarbi gali
mybė užsienio mokslo centruose su
kauptas žinias ir patirtį perimti pri
imančios organizacijos darbuotojams: 
doktorantams, mokslininkams ir ki
tiems tyrėjams. Tikimės, jog projekto 
įgyvendinimas sustiprins Lietuvoje 
dirbančių ir išvykusių mokslininkų 
socialinius ryšius, bendradarbiavimą, 
padės užsienyje dirbantiems mok
slininkams ieškoti grįžimo į Lietuvą 
galimybių, o Lietuvos mokslo cen
trams bei įmonėms — susirasti ir pri
traukti konkrečius tyrėjus, dirban
čius užsienyje", — apie projekto tie
sioginę naudą pasakoja projekto 
vadovas dr. T. Zalandauskas. 

Projektą finansuoja paramos fon
das Europos socialinio fondo agen
tūra — atvyksiantiems mokslinin
kams apmokamos kelionės išlaidos ir 
skiriama stipendija gyvenimui Lie
tuvoje vizito laikotarpiu. Pastarosios 

dydis priklauso nuo Tyrėjo mokslinio 
darbo patirties bei vizito trukmės. 

Įgyvendinamam projektui sukur
ta internetinė svetainė www.su.gri-
zimai.lt. Pasak dr. Tomo Žalandaus-
ko, šis internetinis portalas yra ben
dravimo ir bendradarbiavimo platfor
ma užsienyje esantiems tyrėjams ir 
Lietuvos aukštosioms mokykloms, 
tyrimų institutams, įmonėms. 

Svetainėje įdiegtos duomenų ba
zės, kuriose talpinami Lietuvos mok
slo institucijų, pageidaujančių priimti 
atvykstančius tyrėjus duomenys bei 
užsienyje dirbančių Lietuvos dok
torantų, mokslininkų ir kitų tyrėjų, 
pageidaujančių atvykti į Lietuvą, 
duomenys. Tyrėjai ir priimančiosios 
institucijos darbuotojai gali užsire
gistruoti duomenų bazėje ir joje rasti 
partnerius. Tyrėjai gali užmegzti ry
šius su priimančiąja institucija, o 
institucija — su tyrėjais. Taip pat 
svetainėje pateikiama visa informaci
ja apie projekto naujienas, eigą, 
tarpinius rezultatus. 

„Dalyviai ir juos priimančios 
organizacijos pateikia paraiškas dėl 
vizito finansavimo, šios paraiškos 
vertinamos konkurso metu pagal 
nustatytus kriterijus, vertinimo bei 
sprendimų priėmimo mechanizmus. 
Ekspertų atrenkamos geriausios, tin
kamiausios paraiškos. Su pareiškė
jais, kurių paraiškos pripažintos 
finansuotinomis, sudaromos trišalės 
sutartys (vizitų organizatoriaus, pri
imančios organizacijos ir atvyks
tančio mokslininko). Priimančios or
ganizacijos šiuo atveju gali būti Lie
tuvos mokslo centrai, Lietuvos Įmo
nių asociacijos, aukštųjų technologijų 
įmonės, kurių veiklai būtina užsieny
je esančių mokslininkų kompetencija 
ir žinios", — apie projekto veikimo 
principą pasakoja dr. T. Zalandaus
kas. 

Užsienio lietuvių rėmimo centro 
įgyvendinamas projektas „Protų su
sigrąžinimo programos parengimas ir 
įgyvendinimas" finansuojamas pagal 
Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo 
programavimo dokumento 2 priorite
to „Žmogiškųjų išteklių plėtra" 2.5 
priemonę „Žmogiškųjų išteklių koky
bės gerinimas mokslinių tyrimų ir 
inovacijų srityje". 

Margumynai 

Saudo Arabijoje atidarytas viešbutis moterims 
Saudo Arabijos sostinėje Rijade 

atidarytas vienintelis pasaulyje vieš
butis, skirtas tik moterims. Kaip pra
neša Saudo Arabijos spauda, penkių 
žvaigždučių viešbutis vadinasi „Lu-
san", išvertus iš arabų kalbos tai reiš
kia „Bėgimas prieglobsčio beieškant". 

Šiuolaikinio viešbučio savininkai 
mano, kad jo viešniomis pirmiausiai 
taps verslininkės, kurių šalyje nuolat 
daugėja. Viešbutyje sudarytos visos 
sąlygos, reikalingos jų visaverčiam 
darbui ir poilsiui: ten yra greita pri

eiga prie interneto, galima apsilan
kyti verslo centruose, baseinuose. 

Pernai Saudo Arabijos verslo 
bendruomenės atstovė pirmą kartą 
aplenkė Artimųjų Rytų politikes ir 
monarchų žmonas žurnalo „Forbes" 
sudarytame šimto įtakingiausių pla
netos moterų sąraše. Leidinys įžy
miausia arabe pripažino karalystės 
pilietę Nahed Taher - investicijų 
banko „Gulf One Investment Bank" 
steigėją ir generalinę direktorę. 

Pagal ELTA 

Mūsų mylima Mama, Močiutė ir Promočiutė 

A t A 
OLGA TILINDIS 

Mirė 2007 m. birželio 17 d., sulaukusi 94 metų. 
Gyveno Elgin, IL. 
Gimė 1912 m. spalio 3 d. Papilyje, Lietuvoje, Onos ir Baguslovo 

Trečiokų šeimoje. Augo Papilyje, kur susipažino ir 1930 m. birželio 
mėn. ištekėjo už Martyno Tilindžio. Išsikėlė gyventi į Biržus, bet 
užpuolus Sovietų armijai, 1944 m. pabėgo į Dresdeną, Vokietiją, o 
1945 m. į Augsburgą. 1949 m. birželio mėn. emigravo į Čikagą. Nuo 
1950 m. iki 1977 m., kol išėjo į pensiją, Olga dirbo išskirtinį ir ma
lonų darbą Wheeler kompanijoje, s iūdama ugniai atsparius drabu
žius, t a rp jų ir astronautui Neil Armstrong pirštines, su kuriomis jis 
vaikščiojo mėnulyje. 

Velionė buvo aktyvi Čikagos Lietuvių evangelikų reformatų 
bažnyčios narė , mėgo leisti laiką darže ir žiūrėti Bulis krepšinio 
komandos žaidimą. 

A.a. Olga buvo žmona a.a. Martyno, anyta a.a. Halinos. 
Nuliūdę liko: sūnus Algis su žmona June , duktė Dalia ir vyras 

Andrew; anūkai Laura ir David Mack, Victor Tilindis, Eli ir Lisa 
Miller, Aaron ir Yuko Miller; proanūkiai Christopher ir Elizabeth 
Tilindis, Jonas ir Janina Mack, Zachary Miller. 

Šeima širdingai dėkoja Astai Snarskis už nuoširdžią pagalbą 
Olgai. 

Velionė pašarvota trečiadienį, birželio 20 d. nuo 3 v. p.p. iki 9 v.v. 
Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti 
Derby Rd.) , Lemont, IL. Maldų apeigos vyks 7 v.v. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, birželio 21 d. Iš laidojimo namų 
10 vai. ryto velionė bus atlydėta į Lietuvių Tautines kapines, kuriose 
vyks atsisveikinimas. 

Atminimui aukas galima siųsti Lietuvių evangelikų, reformatų 
bažnyčiai, c/o Rev. Erika Brooks, 4101 W. 93rd St., Oak Lawn, IL 
60453. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau
ti šiose laidotuvėse. 

Nul iūdę art imiej i 

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

A t A 
VYTAUTUI RĖKLAIČIUI 

mirus, jo žmoną RIMĄ, vaikus VIDĄ, ELYTĘ ir POVILĄ 
su šeimomis, seserį VIDĄ ir jos šeimą bei kitus gimines 
užsienyje ir Lietuvoje, užjaučiame ir kartu liūdime. 

Vytas buvo ne tik mūsų skautų vyčių brolis, bet arti
mas draugas ir geras žmogus. 

Lai Viešpats priima jo sielą į savo globą. 

DLK „Kęstučio" skautų vyčių būrelis 
(buvęs Sunų skiltis) 

http://www.su.gri-
http://zimai.lt
http://www.petkusfuneralhomes.com
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•Marąuette Park specialioji tar
nyba (Marąuette Park Special Service 
Area #14) praneša, kad š. m. birželio 21 
d., ketvirtadienį, 7 vai. v. „Seklyčioje" 
bus rengiamas susitikimas su šios tar
nybos atstovais. Susitikime bus pris
tatomos išlaidų ir biudžeto ataskaitos, 
incidentų ataskaitos, apsaugos įmonės 
rekomendacijos, numatomas 2008 me
tų biudžetas ir kt. Lietuvių bendruo
menė kviečiama aktyviai dalyvauti. No
rintys sužinoti daugiau informacijos 
gali kreiptis į Ingą Dunno arba Juozą 
Polikaitį telefonu: 773-476-5999. Su
sitikimas rengiamas „Seklyčioje", 2711-
15 W 71st Street, Chicago, IL 60629. 

•Birželio 23 d., šeštadieni, 2 vai. p. 
p. Centuries & Sleuths Bookstore, 7419 
W. Madison, Forest Park, IL 60130, ren
giamas lietuvių kilmės detektyvų rašy

tojos Silvia Foti naujausios knygos „The 
Diva's Fool" pristatymas. Popietės 
metu vyks diskusija, autorė pasirašinės 
knygas. Maloniai kviečiame apsilankyti 
bei įsigyti knygą, kurios pagrindinė 
veikėja - detektyve lietuvė Alexandria 
Vilkas. 

•Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejaus (6500 S. Pulaski Rd., Chicago) 
Moterų gildija birželio 24 d., sekma
dienį, 11:30 vai. r. Gintaro salėje ren
gia senų (antikvarinių) daiktų įverti
nimo popietę. Įvertinimo žinovas Rex 
Newell apžiūrės atsineštus daiktus, 
tarp kurių gali būti meno kūriniai, 
karo suvenyrai, monetos, knygos, 
žaislai, senas krištolas ir t.t., ir pasa
kys jų vertę. Nebus vertinami daiktai 
iš Tolimųjų Rytų. Vietas užsisakyti 
tel. 773-582-3820 (Sophia Žukaitė). 

Joninės - j a u šį sekmadienį, biželio 24-ą dieną! 

Amerikos Lietuvių televizija kviečia visus tautiečius Jonines 
švęsti birželio 24 dieną, sekmadienį, nuo 12 vai. dienos iki 
sutemos, kol užges laužas ir nutils dainos. Toje pačioje vietoje, 
kaip ir pernai - Arabian Knights Farms, 6526 Člarendon Hills 
Rd., Willowbrook, IL 60527. 

Automobilius bus galima pasistatyti netoliese esančiose sau
giose Hinsdale South gimnazijos (75 St. ir Člarendon Hills Rd.) 
aikštelėse. Iš ten į Joninių vietą ir atgal visą dieną lankytojus ne
mokamai paveš mokykliniai autobusai. 

Įėjimo bilietai bus parduodami prie vartų. Suaugusiems - 10 
dol., vaikams - 5. 

Kiekvienas suaugusiojo įėjimo bilietas dalyvaus loterijoje, 
kurios metu bus galima laimėti įvairių puikių prizų, įsteigtų 
lietuvių verslininkų. Pagrindinis prizas, kurį įsteigė Joninių ge
neralinis rėmėjas „Tauras Mortgage", - net tūkstantis dolerių. 

Verslininkai, firmos, norintys įsteigti prizus ar būti rėmėjais, 
taip pat pageidaujantys pasistatyti savo verslo pavėsines ir par
davinėti savo prekes arba produkciją, informuoti apie firmos 
veiklą, teikti patarimus ar konsultacijas, kviečiami skambinti ir 
registruotis tel. 312 217 6104. Bendra informacija - ALTV 708 
207 8406. Dar ne per vėlu. Galite kreiptis iki pat sekmadienio 
ryto. 

Amerikos lietuvių TV informacija 

Balzeko lietuvių kultūros muziejuje penktadieni, birželio 15 d., ati
daryta Janinos Monkutės-Marks autorinė paroda „Gyvenimas tęsia
si". Dailininkė eksponuoja naujausius kūrinius. Paroda atidarė S. 
Balzekas, Jr. Menininkę gausiai susirinkusiems žiūrovams pristatė 
Danas Lapkus. Pati dailininkė atidarymo metu juokavo, kad ji dė
kinga vaikams, kurie išėjo iš namų ir leidžia jai užsiimti kūryba. 
Paroda veiks Iki rugpjūčio 12 d. Muziejus atidarytas kasdien nuo 10 
vai. r. iki 4 vai. p. p. Telefonas pasiteiravimui: 773-582-6500 (Rita Janz). 
Jono Kuprio nuotraukoje: Janina Monkutė-Marks parodos ati
darymo metu. 

PAMINĖTA BALTIJOS VALSTYBIŲ IR JAV 
DIPLOMATINIŲ SANTYKIŲ UŽMEZGIMO 

85-ŲJŲ METINIŲ SUKAKTIS 
Su vienos dienos darbo vizitu 

Washington, DC viešėjo Lietuvos už
sienio reikalų ministras Petras Vai
tiekūnas. Birželio 14 dieną jis dalyva
vo Baltijos valstybių ir JAV diploma
tinių santykių užmezgimo 85-ųjų 
metinių renginiuose. Lietuva ir JAV 
diplomatinius santykius užmezgė 
1922 metų liepos 28 dieną. 

Šia proga JAV Valstybės departa
mente įvyko Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos užsienio reikalų ministrų susiti
kimas su JAV valstybės sekretore 
Condoleezza Rice. Susitikime aptarti 
transatlantinio saugumo, paramos 
demokratijos plėtrai, energetikos, vi
zų ir kiti klausimai. 

Ministras R Vaitiekūnas pakvietė 
JAV valstybės sekretorę 2008 metų 
sausį dalyvauti JAV-Baltijos šalių 
Partnerystės Chartijos dešimtmečio 
minėjime Lietuvoje. Jis taip pat pa
siūlė Baltijos šalių ir JAV užsienio 
reikalų ministrų susitikimus rengti 
reguliariai. 

Po ministrų susitikimo su JAV 
valstybės sekretore Valstybės depar
tamente buvo surengtas priėmimas, 
kuriame dalyvavo Baltijos šalių už
sienio reikalų ministrų delegacijos, 
lietuvių, latvių ir estų bendruomenių 
JAV atstovai, Washington, DC diplo
matinio korpuso nariai. 

Kreipdamasis į susirinkusius 
Lietuvos užsienio reikalų ministras 
sakė, kad „daugiau kaip 50 metų Lie
tuva, Latvija ir Estija buvo okupuo
tos komunistinio režimo, šių šalių 
žmonės negalėjo gyventi laisvoje ir 
demokratinėje visuomenėje. Birželio 

14-oji yra diena, kada mes, lietuviai,. 
minime masinių mūsų žmonių trė
mimų į Sibirą pradžią. Bet net ir tuo 
tamsiu Sovietinės okupacijos laiku 
viltis visada buvo šalia. Esame dėkin
gi JAV, kad ji niekados nepripažino 
priverstinio Lietuvos inkorporavimo į 
Sovietų Sąjungą. Jūsų dėka Lietuvos 
nepriklausomybes diena buvo šven
čiama kasmet ir Lietuvos nacionalinė 
vėliava plevėsavo Valstybės departa
mente, šalia kitų šalių vėliavų". 

Vizito metu ministras P Vai
tiekūnas skaitė pranešimą ir dalyva
vo diskusijoje-konferencijoje „JAV ir 
Batijos šalių ryšiai: švenčiant 85-
ąsias draugystės metines" (US-Bal-
tic Relations: Celebrating 85 Years of 
Friendship). JAV „Palikimo fondo" 
(Heritage Foundation) Margaret 
Thatcher Laisvės Centro bei Lietu
vos, Latvijos ir Estijos ambasadų Wa-
shington, DC surengtoje konferenci
joje pranešimą skaitė ir Ūkio vicemi
nistras Vytautas Naudužas. 

Ministras dalyvavo JAV lietuvių 
surengtame birželio 14-osios Lie
tuvos Gedulo ir vilties dienos minė
jime ir pagerbė trėmimų ir okupacijos 
aukų atminimą padėdamas gėlių prie 
Vvashington, DC neseniai atidengto 
Memorialo komunizmo aukoms at
minti. 

Vizito metu ministras P Vaitie
kūnas taip pat susitiko su JAV Kong
reso Helsinkio komisijos pirmininku 
demokratu nuo Florida valstijos 
Alcee Hastings. 

LR ambasados inf. 

JAV valstybės sekretorė Condoleezza Rice (antra iš kairės) VVashington, DC 
susitiko su Lietuvos. Latvijos ir Estijos užsienio reikalu ministrais. 

Skelbimai 

Advokatas 
jonas Cibaitis 
Criminal cases, 
civil cases and DUI 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 

Toli free 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 8:30 v.r. iki 6 v.p.p. 
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p. 

www.johngibaitis.com 

Advokatas 
VYTENIS LIETUVNINKAS 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL 

Advokatas 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės Čikagoje ir NVoodridge. 
Tel. 877-Gynejas a r b a 

877-496-3527 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500 

http://www.johngibaitis.com

