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CIA sieke, 
kad mafija 
nužudytų 
Castro 

Washington, DC, birželio 27 d. 
(,,Reuters"/BNS) — CIA dokumen
tai, kurie buvo paskelbti antradienį, 
rodo, kad žvalgybos valdyba 7— 
ajame dešimtmetyje bandė nužudyti 
Kubos prezidentą Fidel Castro — sie
kė, kad mafija jį nužudytų „gangste
rių tipo veiksmais". 

CIA po ilgo laiko išslaptino šim
tus puslapių, kuriuose detaliai ap
rašyti kai kurie didžiausi valdybos 
pažeidimai per maždaug 25 metus, 
kai buvo bandoma užsienyje vykdyti 
žmogžudystes, šnipinėjama šalies vi
duje ir grobiami žmonės. 

Šie dokumentai pačioje CIA žino
mi kaip „Šeimos brangenybės". Kai 
kuriuose jų aprašytos valdybos pas
tangos įtikinti įtariamą gangsterį 
Johnny Roselli padėti suorganizuoti 
F. Castro nužudymą. 

Tuometinis CIA pareigūnas Ri-
chard Bissell 1960 metų rugpjūtį aiš
kinosi, ar pulkininkas Sheffield Ed-
wards iš Saugumo biuro „turi re
sursų, galinčių padėti delikačioje mi
sijoje, kuriai reikia gangsterių tipo 
veiksmų", sakoma dokumentuose. 

„Tos misijos taikinys buvo Fi
delis Castro", — nurodoma vienoje 
pastaboje. 

Derybų su „krikštatėviais" tar
pininku buvo užverbuotas buvęs Fe
deralinio tyrimų biuro darbuotojas 
Robert Maheu. Jis turėjo prisistatyti 
tarptautinių bendrovių, neva pa
tyrusių finansinių nuostolių, F. Cas
tro atėjus į valdžią, ir pasirengusių 
pakloti už jo Nukel ta f 7 psl. 

Siame 
numeryje: 

•Lietuvių telkiniuose. 
Mokslo metu užbaigimo 
šventė A. Kazickienės 
lituanistinėje m-kloje. 
•„Vilniaus — Europos 
kultūros sostinės 2009" 
programai trūksta 
aiškumo. 
•D. Puškorienė: Esame 
pasiruošę naujiems 
iššūkiams. 
•Kelionė į Jeruzalę (61). 
•Svajonės pildosi. 
•Joninėse Cicero 
pagerbti Jonai ir Janės. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.56 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Urbonas pirmasis pasaulyje 
bandys perplaukti Baltijos jūrą 

Vilnius, birželio 27 d. (Alfa.lt) 
— Šią liepą Lietuva taps dar vieno 
rekordo—žygio liudininke. Pasaulio 
ultratriatlono čempionas Vidmantas 
Urbonas ketina mesti gyvenimo iš
šūkį ir perplaukti Baltijos jūrą. Ką 
tik nulipęs nuo scenos, kur LNK 
„Žvaigždžių duetuose" jausmingai 
dainavo su aktore Kristina Kazlaus
kaite, V Urbonas nenustygsta vietoje 
ir ryžtasi įgyvendinti jau seniai puo
selėtą svajonę - perplaukti Baltijos 
jūrą. 

Ilgiausias plaukimas iki šiol 

Įvairiems drąsos ir ištvermės 
reikalaujantiems žygiams Vidmantas 
ruošiasi jau ne pirmą kartą. Prieš ke
letą metų V Urbonas plaukė ilgiau
sia Lietuvos upe Nemunu, suorgani
zavęs ekologinį žygį „Nemunas -
mūsų gyvenimo linija". Tada drąsuo
lis be sustojimo plaukė šalto Nemuno 
vingiais 87 km (iš viso - 460 km). Iš 

-MMJte^' 

V Urbonas šturmuos Baltijos jūrą. 

viso be sustojimo V Urbonas yra 
plaukęs 100 km atstumą 30 valandų 
Sporto rūmų baseine, šį kartą jis pa
siryžęs įveikti 200 km šaltosios Bal
tijos vandenų. 

Gedimino Bartuškos (ELTA) nuotr. 

„Tai yra ekologinė akcija, o ne tik 
plaukimas. Plauksiu s u šūkiu 'Baltija 
- ateities kartoms'. Duomenys apie 
Baltijos jūrą - kraupūs. Į Baltiją 
įplaukia apie Nuke l ta į 6 psl. 

Policijos vadovas piktnaudžiavo tarnyba 
Vilnius, birželio 27 d. (BNS) — 

Policijos generalinis komisaras Vy
tautas Grigaravičius, gyvendamas 
liudytojų apsaugai skirtame tarnybi
niame bute ir važinėdamas tarnybi
niu transportu namo i Alytų pas šei
mą, piktnaudžiavo tarnybine padėti
mi ir įsivėlė į viešųjų bei privačių in
teresų konfliktą. 

Tai, atlikęs anoniminio skundo 
tyrimą, trečiadienį paskelbė Vidaus 
reikalų ministerijos generalinis ins
pektorius Jul ius Jasaitis. 

Tyrimo išvados, kurių visas teks
tas yra įslaptintas, perduotos prezi
dentui, premjerui ir Vyriausiajai tar
nybinės etikos komisijai. 

Pagal Policijos veiklos įstatymo 

nuostatas, policijos generalinį komi
sarą penkerių metų kadencijai skiria 
ir atleidžia prezidentas Vyriausybės 
teikimu. Šalies policijos vadovas-yra 
tiesiogiai pavaldus vidaus reikalų mi
nistrui bei atskaitingas prezidentui. 

Pasak J. Jasaičio, tarnybinis 
dviejų kambarių butas Vilniuje, ku
riame Nuke l ta i 6 psl. 

„Mažeikių nafta turi naują vadovą 

Marek Mroczkowski. 
Eltos nuotr. 

Vilnius, birželio 27 d. (BNS) — 
Vienintelė Lietuvos naftos įmonė 
„Mažeikių nafta" turi naują vadovą 
— įmonės generaliniu direktoriumi 
paskirtas pagrindinio akcininko Len
kijos susivienijimo „PKN Orlen" vi
ceprezidentas Marek Mroczkowski. 

46 metų M. Mroczkowski kandi

datūrai trečiadienį pritarė Mažeikių 
įmonės valdyba, pranešė „Mažeikių 
nafta". 

M. Mroczkowski Lietuvos naf
tos įmonei pradės vadovauti liepos 2 
dieną. 

Iki šiol „PKN Orlen" valdomai 
„Mažeikių naftai" vadovavo ameri
kietis Paul Nelson English, kuriam 
Lietuvos teisėsauga yra pareiškusi 
įtarimus dėl bendrovę nusiaubusio 
didelio gaisro. 

Iš bendrovės vadovo pareigų pa
si traukusiam P N. English prokuro
rai iš Lietuvos leido išvykti už 1 mln. 
litų užstatą. 

Tuo t a rpu naftos perdirbimo 
bendrovė „Mažeikių nafta" per Ver-

. tybinių popierių biržą pranešė, kad 
per penkerius metus bendrovė nu
mato investuoti 4,2 mlrd. litų. Tokį 
sprendimą trečiadienį priėmė ben
drovės valdybą. 

AB „Mažeikių nafta" pirmąjį šių 
metų ketvirtį patyrė 134,988 mln. Lt 
neaudituoto konsoliduotojo grynojo 
nuostolio, pranešė bendrovė per Ver
tybinių popierių biržą. 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
RIVERHEAD. LONC ISLAND, NY 

Mokslo metų užbaigimo šventė 
A. Kazickienės lituanistinėje 

mokykloje 
SIGITA SIMKUVIENE-ROSEN 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
vicepirmininkė plėtotei 

Tiek daug gražių ir jaunų žmo
nių man dar neteko sutikti vienoje 
vietoje. Pasijutau, kad esu Lietuvoje, 
juk tik ten pačios gražiausios moterys 
ar ne? O buvo taip, sekmadienį, bir
želio 11 dieną, persikėliau iš Brideg-
port, CT keltu į Long Island, nuvy
kau į Riverhead miestelį, kur ir pate
kau į A. Kazickienės Šeštadieninės 
lituanistinės mokyklos metų užbaig-
tuves. 

Viskas prasidėjo taip. Trečią va
landą po pietų į Šv. Mišias, aukoja
mas kunigo Vytauto Volerto, susirin
ko daugiau nei 50 jaunų lietuvių. 
Mišių metu skaitinius skaitė dvi šau
nios paauglės, muzikos mokytoja 
Vilma Bendarinaitė vedė giesmes. Šių 
apylinkių lietuviai džiaugėsi turėda
mi galimybę pasimelsti Dievo namuo
se kas trečią sekmadienį ir yra labai 
dėkingi kunigui Vyt. Volertui. 

Po šv. Mišių visi skubėjo į A. 
Kazickienės mokyklos patalpas, salė 
buvo šventiškai išpuošta ir sklidina 
vaikiško juoko ir šypsenų. Iškilmingą 
dalį vedė mokyklos vedėja Neila Bau-
milienė - apie šią jauną moterį gali
ma parašyti be galo daug, bet palik
sim kitam kartui... 

Šventė prasidėjo Lietuvos Valsty
biniu himnu. Vėliau buvo parodyta 
puiki iš skaidrių ir nuotraukų su
montuota ekspozicija iš mokyklos 
pirmųjų mokslo metų. O jie tikrai 
buvo įsimintini - bendros šventės 
Kalėdos, Velykos, Užgavėnės, Me
no šventė, Mamos diena, vaikų gim
tadieniai. Peržiūrėjus 20 minučių 
trukusį montažą, susidarai tikrą 
įspūdį apie šios mokyklos nepapras
tai kūrybišką veiklą. Vėliau N.' 
Baumilienė perskaitė dr. Juozo Ka
zicko, Aleksandros Kazickienės ir 

Jūratės Kazickas atsiųstą pasvei
kinimą šios šventės proga. Tikrai gal
ima pasidžiaugti tokiais mokyklos 
globėjais, kurių fondas leidžia be 
jokių finansinių rūpesčių mokytis 
vaikams lietuviško žodžio šioje mo
kykloje. 

Sveikinimo kalbą pasakė viešnia 
dr. Giedrė Kumpikaitė - Tautos fon
do valdybos pirmininkė ir NY radijo 
vedėja. Ji pasidžiaugė, kad nauja kar
ta, atvykusi į Ameriką, su tokiu užsi
degimu moko savo vaikus lietuviško 
žodžio, tęsia lietuviškas tradicijas. 
JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto 
valdybos vardu kalbėjo šių eilučių 
autorė. Šventės metu pasisakė moky
tojai, tėvai. Įsiminė tėvų komiteto 
pirmininkės Renatos Cheshire pa
sakyta sveikinimo kalba, ji tėvų var
du dėkojo mokytojams ir mokyklos 
vadovei Neilai, kad jų vaikai taip 
kūrybingai įtraukiami į lietuviško 
žodžio, rašto ir istorijos, ir geografijos 
mokymą. Mokykla pralenkė tėvų sva
jones, pamačius su kokiu užsidegimu 
ir entuziazmu mokytojai ruošiasi ir 
veda pamokas, kaip vaikai noriai 
važiuoja į mokyklą ir būna laimingi 
sutikę ten draugus ir mokytojus. Vi
siems buvo smagu matyti ir džiaug
tis, kai prasidėjo mokyklinių pažy
mėjimų įteikimas moksleiviams. 0 jų 
buvo net dvidešimt aštuoni! Jauna, 
tik spalio mėnesį pradėjusi dirbti, 
mokytoja sugebėjo taip įtraukti vai
kus ir jų tėvus į mokyklos gyvenimą, 
kad net sudomino ir tuos lietuvius, 
kurie neturi mokyklinio amžiaus 
atžalų įtraukti į jų renginius, nuolat 
pakviesdama juose dalyvauti. Šioje 
mokykloje susikūrė bendruomenė, 
kurios dėka gali išaugti dar viena 
Lietuvių Bendruomenės apylinkė. 
Tai sveikintinas reiškinys. Man labai 
norėtųsi pažymėti šios mokyklos 
mokytojus - jie visi savo profesijos 
žinovai, tai Ramunė Kurbanovienė -

pradinių klasių mokytoja, baigusi 
Šiaulių pedagoginį universitetą, Re
nata Petrauskienė - lituanistė, bai
gusi tą pačią mokslo įstaigą kaip ir 
Ramunė, Jolanta Vilčinskienė -
geografijos mokytoja, baigusi Vil
niaus pedagoginį institutą, Algirdas 
Vyšniauskas - istorijos mokytojas, 
baigęs Vilniaus pedagoginį institutą, 
jo žmona Vilma Bendarinaitė - mu
zikos mokytoja, turinti muzikinį 
išsilavinimą. Visi mokytojai labai 
džiaugiasi mokyklos įsikūrimu, jos 
vadove, tėvais, kurie labai atsakingai 
padeda vaikams ruoštis pamokoms, 
atlikti namų darbus. 

Šventės metu dar turėjome pro
gos pamatyti nuotraukų montažą 
pavadintą „Aš ir mano tėtis". Šis 
Neilos ir tėvų projektas susilaukė 
nuoširdžių plojimų, pamatėme, kaip 
jauniems tėveliams rūpi jų vaikai ir 
kaip jie smagiai praleidžia laiką 
kartu. Man buvo labai gera išgirsti 
jauno tėvelio, Lino Smorigino, pasa
kytus žodžius savo atžaloms, kalba
me tik lietuviškai mokyklos aplinko
je ir už jos ribų. Visi smagiai plojo 
tėveliams, išsirikiavusiems salės 
priekyje - taip Neila Baumilienė pa
rodė, kokia svarbi ir būtina tėvelių 
parama mokyklos gyvenimui. Vyres
nieji mokiniai nori turėti savo krep
šinio komandą. Tikėsimės, kad grei
tu laiku kokiame nors krepšinio tur
nyre dalyvaus ir šios lituanistinės 
mokyklos vaikų komanda. 

Mokytojai buvo apdovanoti 
gražiomis gėlių puokštėmis, o mo
kyklos vadovybė įteikė kiekvienai 
šeimai po kompaktinį diską su nuo
traukomis, iš jų vaikų veiklos pir
mais mokslo metais. 

Aišku, kaip ir kiekvienoje šven
tėje buvo vaišės, kuriose galėjai para
gauti tikros lietuviškos mišrainės ir 
kitų skanėstų. Visais labai rūpinosi 
nuostabi mokyklos budinčioji, dar 
kitaip visų vadinama labai paprastai 
močiute - Martyna Ulinskienė. 

Keliaudama į New Haven, į 
namus, visą kelią niūniavau lietu
viškas dainas, girdėtas šioje šventėje, 
tad kelionė net neprailgo. Labai 
džiaugiuosi susipažinusi iš arčiau su 
šia puikia jauna lietuviška ben
druomene ir tvirtai galiu pasakyti -
lietuviškas žodis ir jo dvasia niekada 
neišnyks pasaulyje, nes yra tokių 
nuostabių žmonių, kuriuos sutikau 
A. Kazickienės Šeštadieninės litu
anistinės mokyklos šventėje! 

LEMONT, l t 

PRADEDU VASAROS 
ATOSTOGAS 

Mokslas jau pasibaigė. Kitais 
metais su savo draugėmis būsime jau 
šeštame skyriuje. Negaliu sulaukti 
naujų mokslo metų! Tai bus pasku
tiniai metai pradžios mokykloje, o 
tada — aukštesnioji. Pasigesiu pradi
nės, ypač savo mokytojų. Man tikrai 
buvo smagu ir daug išmokau. 

Šiais metais parašiau kelis raši
nius ir jie buvo išspausdinti „Skautų 
aide" ir dienraštyje „Draugas". 

Birželio mėnesį švenčiau savo 
gimtadienį. Atvažiavo daug mano 
draugių, kurios liko pas mane nak
voti. Buvo labai smagu ir plepėjome 
iki vidurnakčio. Visai kaip vasaros 
stovyklose pirmais vakarais. 

Dabar man liūdna, nes daug ma
no lietuvaičių draugių išskrido į 
Lietuvą. Vienos visai vasarai pas savo 
močiutes, kitos, kaip Gabrytė Raz-
mutė ir Ariana Žliobaitė tik pake
liauti ir pamatyti Lietuvą. 

Lauksiu rudens, kai vėl susitik
sime lietuviškoje mokykloje. Ir vėl 
galvoju apie mokyklą ir dėkoju savo 
mokytojams, kad padėjo man būti 
tuo, kas aš esu šiandieną. Ačiū la
bai! 

Monika Siliūnaitė 

„ D R A U G A S " 
„ D R A U G A S 
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„VILNIAUS - EUROPOS KULTŪROS 
SOSTINĖS 2009" PROGRAMAI 

TRŪKSTA AIŠKUMO 
„Vilniaus - Europos kultūros 

sostinės 2009" programa ambicinga 
ir daug žadanti, tačiau reiktų spar
tinti sprendimų priėmimą bei nus
tatyti aiškų programos biudžetą, 
teigia sostinėje viešintys Europos 
Komisijos ekspertai. 

Lietuvoje birželio 26 d., antradie
nį, besilankantys Europos Komisijos 
(EK) ekspertai Georg Dolivo ir Bert 
van Meggelen susitiko su „Vilniaus -
Europos kultūros sostinės 2009" pro
gramos rengėjais, Kultūros ministe
rijos ir Vilniaus savivaldybės atsto
vais, vertino sudarytą programos 
projektą ir vykstančius pasiruošimo 
darbus. 

„Viena iš problemų, su kuria 
susiduria ne tik Lietuva, bet ir kiti 
Europos miestai, yra laikas. Miestas, 
vyriausybė per lėtai priima sprendi
mus, nes turi laikytis tam tikrų nus
tatytų procedūrų, biurokratinių tai
syklių. Kyla pavojus, kad viskas vyk
sta per lėtai. Reikalingas efektyvus, 
pragmatiškas sprendimų priėmimas, 
kuris būtų greitas", — spaudos kon
ferencijoje antradienį teigė B. van 
Meggelen. 

Anot jo, problemą išspręsti pa
dėtų prie biuro įsteigta 7-8 narių val
dyba, turinti steigėjų mandatą pri
imti sprendimus, galinti tai padaryti 
greitai ir išvengiant biurokratinių 
kliūčių. 

Kaip dar vieną kliūtį, galinčią 
sutrukdyti parengtos programos įgy
vendinimą, ekspertai įvardijo vis dar 
neaiškų programos biudžetą. 

„Nėra aiškių matų, kaip nusta
tyti, kokia pinigų suma turėtų būti 
skiriama Europos kultūros sostinės 
projektui. Proceso metu tinkama 
suma nustatoma, kai apsvarstomi 
tikslai ir priemonės. Tai procesas, kai 
nusistatai, ko nori ir ką gali tam skir
ti. Tačiau svarbu žinoti tikslią sumą, 
nes tik tada galima planuoti ir žinoti, 
ką galite sau leisti", — pažymėjo G. 
Dolivo. 

Ekspretai taip pat pažymėjo, jog 
žymiai daugiau lėšų turėtų būti 
skiriama rinkodarai ir komunikaci
jai. 

„Labai svarbu tiek šalies, tiek 
tarptautinę visuomenę informuoti 
apie renginius, apie šį kultūrinį įvykį. 
Dauguma miestų, neskaičiuojant 
žiniasklaidos partnerių, rinkodarai ir 
komunikacijai skiria apie 20-30 proc. 
biudžeto lėšų. Šiuo atveju, skiriama 
dalis yra gerokai mažesnė. Todėl 
reikėtų padidinti lėšas bent iki kitų 

miestų vidurkio", — sakė B. van 
Meggelen. 

Ekspertai taip pat pažymėjo, jog 
Europos kultūros sostinė yra ne tik 
programa, bet ir žymiai gilesnis su 
tuo susijęs procesas, o tam tikri kri
tiniai momentai, kliūtys čia nėra 
nenormalus reiškinys. 

„Programa yra daug žadanti, 
matosi didelis biuro pasiryžimas jį 
įgyvendinti. Egzistuoja tam tikros 
techninės problemos, tačiau iš susi
tikimų su ministerijos, savivaldybės 
atstovais aišku, jog yra pasiryžimas 
jas spręsti", — teigė G. Dolivo. 

Anot viešosios įstaigos „Vilnius 
— Europos kultūros sostinė" laiki
nosios direktorės Elonos Bajorinie-
nės, į EK ekspertų išsakytas pastabas 
bus stengiamasi atsižvelgti. 

„Po kelių dienų vyks koordina
cinės komisijos posėdis. Tikiuosi, kad 
ekspertų komentarai bus išgirsjti. 
Negaliu teigti, jog nėra supratimo 
tarp institucijų, tačiau egzistuoja tam 
tikras vangumas, galvojama, kad 
savaime reikalai išsispręs, o čia reikia 
papildomų pastangų iš visų pusių", 
— sakė E. Bajorinienė. 

Artimiausiu metu koordinacinei 
komisijai svarstyti bus teikiama 
nauja „Vilniaus - Europos kultūros 
sostinės 2009" programos redakcija. 
Joje nebeliko apie 20 anksčiau pla
nuotų renginių, o visos programos 
biudžetas sumažintas nuo planuotų 
85,7 iki 66 mln. litų. 

Europos kultūros sostinės titulas 
kiekvienais metais suteikiamas vie
nam ar keliems miestams. Titulas 
skiriamas atsižvelgiant į specialios 
kultūrinės programos, numatytos 
konkretiems metams, išskirtinumą. 
Per dvidešimt programos gyvavimo 
metų prestižinį Kultūros sostinės 
statusą buvo gavę daugiau nei 30 
Europos miestų. 

Vilnius Europos kultūros sostine 
taps 2009 metais. Šiuo titulu Lietu
vos sostinė dalinsis su Austrijos mies
tu Lincu. 

Europos kultūros sostine tap
siantis Vilnius žada pristatyti plačią 
kultūrinę programą, kurioje savo 
sumanymus realizuos menininkai, 
jaunimas, visuomeninės organizaci
jos, bendruomenės. Programos viziją 
atspindi pagrindinė jos koncepcija 
„Culture live", pabrėžianti, jog kul
tūra yra integrali kasdieninio gyveni
mo dalis, o jos kūrime dalyvauja 
kiekvienas. 

BNS 

Vaivorykštės 
imigracija 

2007 m. birželio 22 d. Vilniaus - Furopos kultūros sostmes 2009 renginio 
„Tebūnie naktis!" metu dalis programos buvo skirta patiems kūrybiš
kiausiems pil iečiams - vaikams. 

ALEKSAS VITKUS 

Nors JAV ir yra imigrantų kraštas, Kongresas jau nuo beveik 1776 
m. nepriklausomybės paskelbimo įvairiais būdais varžė imigraci
ją. Ir kai per XX amžiaus pirmus du dešimtmečius į JAV įvažia

vo net 15 mln. imigrantų, 1921 m. Kongresas išleido kvotos įstatymą, pa
gal kurį iš kiekvienos pasaulio valstybės buvo leista įvažiuoti tik 3 proc. 
Amerikoje jau gyvenančių, iš tos valstybės kilusių žmonių. 

1924 m. ta kvotų sistema buvo sugriežtinta — buvo leista įvažiuoti tik 
tokiems imigrantams, kurie, valdininkų nuomone, turėjo geresnę galimy
bę tinkamai įsijungti į Amerikos visuomenę. Praktiškai tai beveik uždarė 
duris visiems neeuropiečiams įvažiuoti į Ameriką legaliai. Po to imigraci
jos įstatymas buvo dar daug kartų keičiamas, papildomas. 

Spaudžiamas naujos vaivorykštės ar įvairumo (diversity) idėjos šali
ninkų 1990 m. Kongresas priėmė įstatymą, kas metus įleidžiantį 700,000 
imigrantų, su specialiomis lengvatomis politiškai nestabilių kraštų imi
grantams iš Somalio, Sudano, Burundžio ir kitų kraštų. Tai ir atidarė 
vartus visoms tamsios odos rasėms, tuo tarpu dauguma baltų europiečių 
nelabai skubinosi palikti savo tėvynes. Kyla labai didelis klausimas — 
kiek užtruks, kol baltoji rasė Amerikoje taps mažuma? Pažiūrėkime. 

Pavyzdys — viena Čikagos mokykla 

Ilgas „Chicago Tribūne" birželio 14 d. straipsnis aprašo šiaurinėje 
Čikagos dalyje esančios gimnazijos (Senn High School) pasiekimus, auk
lėjant ir mokant šią mokyklą šįmet baigiančius imigrantus jaunuolius. 
Senn gimnazija yra priglaudusi maždaug pusantro tūkstančio mokinių, iš 
kurių net 41 proc. yra imigrantai, į šį kraštą atvykę įvairiais būdais, lega
liai ar nelegaliai, ieškodami mokslo. Bet kur jų širdys, galima spręsti iš to, 
kad kai mieste vyksta demonstracijos, reikalaujančios imigracijos įstaty
mo reformos, nemaža dalis Senn mokinių klasėse nepasirodo. 

Dauguma jų yra iš Meksikos (227), Azijos (145) ar Afrikos (118), ir tik 
34 — iš Europos. Toje gimnazijoje mokiniai kalba 46 kalbomis ir atsto
vauja net 60 kraštų, tokių kaip Haitis, Kenija, Burundis, Kongas ar Viet
namas. Nesunku įsivaizduoti, koks tai kultūrų kratinys ir kaip jį sunku 
suburti bendram mokslui, kiek mokytojai tam praleidžia laiko ir kas dėl 
to nukenčia. 

v 

Šįmet iš dešimties geriausiai baigiančiųjų aštuoni yra imigrantai. So
cialinių mokslų mokytojas Jesse Sharkey dėl to nesistebi: „Jų tėvai kito
kie negu mūsų pačių mažumų tėvai. Jie vertina mokslą ir supranta, kad 
tik per jį jų vaikai sukurs sau geresnį gyvenimą." Anglų kalbos mokytojas 
Andrew Plonka sako: „Kaip mūsų vietiniai vaikai nenori, kad jiems būtų 
užduodama namų darbų, imigrantai, ypač tie, kurie prieš atvykdami į 
Ameriką savo krašte neragavo jokio mokslo, tiesiog prašo kuo daugiau na
mų darbų." 

Kas jiems padėjo atvykti į Čikagą ir kas juos finansavo, straipsnio 
autorė Barbara Brotman, dažna ir žinoma dienraščio bendradarbė, neuž
simena. Nesunku atspėti, kad greičiausiai tai būtų liberalios pakraipos 
organizacijos ar federalinės valdžios įstaigos, per paskutinius kelis de
šimtmečius labai propaguojančios dabar tokį populiarų įvairumą — vaivo
rykštę. Baigus gimnaziją, tokiems imigrantams ir į universitetus bus leng
viau patekti, nes ir čia paprastai kitų rasių, nors ir imigrantų, mažumoms 
yra pritaikoma „affirmative action" taisyklė. 

Per mokyklos baigimo iškilmes mokinių vardu atsisveikinimo žodį 
tarė Samreen Iąbal, mokinė iš Pakistano. Dar per mokslo metus ji parašė 
rašinį, kuriame atsargiai gynė savo teisę nenešioti islamo religijos reika
laujamo ir tėvų jai bandomo įpiršti galvos apdangalo (hijab). Didžiulėje 
Loyola universiteto salėje, kur vyko iškilmės, ji su neapdengta galva išdi
džiai stovėjo prieš visus susirinkusius ir skaitė rašytą žodį. 

Anglų kaip antrosios kalbos, mokytoja Kathy Khoshaha dėsto: „Bū
davo, kad mokiniai iš užsienio man įėjus į klasę pašokdavo iš vietos, truk
davo porą metų, kol jie tai užmiršdavo. Dabar jau vos po kelių mėnesių 
berniukų kelnės nusmunka žemiau pusiaujo, o mergaičių suknelės paky
la gerokai virš kelių." „Ne taip, kaip mūsų pačių geto vaikai, kurie niekuo 
nesidomi, — aiškina Barbara Singer, meno mokytoja, — imigrantų vaikai 
dėkingi už jiems duotą galimybę eiti į mokslą." Mokytoja, kurios tėvai irgi 
buvo imigrantai, sako: „Koks malonumas yra mokyti tuos, kurie mokslą 
priima kaip dovaną, o ne kaip grandinę ant kaklo." Taip, yra ir privalumų, 
bet... 

Ar tas įvairumas tikrai išeis Amerikai ar Čikagai į naudą — ne vienas 
abejoja. Vieni abiturientai grįš į savo šalis, bet dauguma liks čia ir bandys 
prisitaikyti. Viena iš geriausiais pažymais baigiančiųjų jau dabar susirūpi
nusi, kad iš kitų kraštų atvykę vaikinai ir merginos per greitai persiima 
Amerikoje gimusių mokinių kultūra, elgsena ir papročiais. Yeam Umbe iš 
Kongo nusivylusi amerikiečiais mokiniais: „Jie nemandagūs, negerbia 
mokytojų. Jie neatsistoja, kai mokytojas įeina į klasę. Ji skundžiasi, kad 
tas ir panašias manieras labai greitai perima ir mokiniai iš Afrikos. 

Gal todėl ne be reikalo mokytojas Ponka ir pranašauja: „Imigrantai 
tęs studijas tokiuose garsiuose universitetuose kaip Loyola, Northwes-
tern, DePaul, UIC, Northern Illinois, St. Xavier ir pan., kai tuo tarpu vie
tiniai amerikiečių vaikai eis į dvimetines apylinkių (Communty) kolegi-
jas. 
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JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ 

D. PUSKORIENĖ: 
ESAME PASIRUOŠĘ 

NAUJIEMS IŠŠŪKIAMS 
Praėjus beveik dviem mėnesiams 

po LR Seimo ir JAV LB komisijos 
posėdžių Vilniuje, komisijos nariams 
sugrįžus prie savo darbų, apie priim
tus nutarimus ir naujus iššūkius 
kalbiname komisijos nuo JAV LB 
pirmininkę Dalią Puškorienę. 

— Kaip bendrai vertinate 
balandžio mėnesį Vilniuje įvyku
sius LR Seimo ir JAV LB komisi
jos posėdžius? 

— Po intensyvios savaitės darbo 
Vilniuje jau turėjau laiko atsikvėpti, 
peržiūrėti LR Seimo ir JAV LB 
komisijos posėdžių stenogramas, 
apmastyti bei įvertinti (nors pačiai 
tai yra sunku) atliktą darbą. Turiu 
prisipažinti — ir čia būsiu nekukli — 
nors. programa buvo pakankamai 
apkrauta, viską, kas buvo suplanuo
ta, įvykdėme. Temos buvo aktualios, 
reikšmingos mums, užsienyje gyve
nantiems lietuviams, ir pačiai Lietu
vai, jos piliečiams. Komisija, tiek iš 
JAV, tiek iš Seimo narių pusės, dirbo 
sklandžiai, sutartinai. Pakviesti sve
čiai iš įvairių valstybinių ir visuome
ninių bei religinių institucijų į mūsų 
jiems pateiktus klausimus atsiliepė 
rimtai ir dialogas su jais buvo pras
mingas. Dėmesys buvo skirtas tiek 
užsienyje gyvenančių lietuvių por
eikiams, tiek Lietuvos problemoms 
spręsti. Tad, nors darbas buvo tikrai 
įtemptas, mintimis sugrįžtant atgal, 
galima išreikšti pasitenkinimą ir 
padėką visiems posėdžių dalyviams 
už jų įnašą. 

Reikia prisiminti, kad JAV LB 
Tarybos sesijoje priimtos rezoliucijos 
mus įpareigojo sprendimo į daugelį 
klausimų ieškoti šios komisijos erdvė
je. Dauguma jų jau buvo svarstyti 
praeitų metų gruodžio mėnesio sesi
joje, o keletą klausimų, į kuriuos ne
gavome atsakymo ar atsakymas mū
sų netenkino, pakartotinai nagrinė
jome šioje pavasarinėje sesijoje. 

— Gal galėtumėte trumpai 
supažindinti su priimtais nutari
mais ir rezoliucijomis? 

— Pirmiausiai noriu pabrėžti, 
kad komisija dirbo bendro sutarimo 
principu, išklausė pranešimus, kurie 
buvo pateikti įvairių institucijų pa
reigūnų Seimo kvietimu, ir išna

grinėjusi bei išanalizavusi klausimus 
parengė pasiūlymus Seimui ir kitoms 
valstybės institucijoms, taip pat teikė 
pasiūlymus bei pastabas dėl įstatymų 
projektų frakcijoms ir komitetams. 
Komisija priėmė šešias rezoliucijas. 
Pabandysiu trumpai aptarti kiek
vieną atskirai: 

1) Dėl Lietuvos Respublikos pi
lietybės, įgytos gimus, išsaugojimo 

Tai galbūt svarbiausia rezoliucija 
ir klausimas, į kurį buvo sulaukta 
daugiausia dėmesio iš politikų, žinias-
klaidos bei pavienių asmenų Lie
tuvoje ir užsienyje. Kadangi šia tema 
jau buvo daug kalbėta, rašyta mūsų 
spaudoje, daug nesakysiu, o tik pa-
brėšiu, kad rezoliucijoje buvo atsi
žvelgta į LR Konstitucinio Teismo 
2006 m. lapkričio 13 d. nutarimo 
,,Dėl teisės aktų, reguliuojančių Lie
tuvos Respublikos pilietybės santy
kius, nuostatų atitikties Lietuvos 
Respublikos Konstitucijai" pasekmes 
lietuvių tautai, Lietuvos valstybei, 
piliečių teisėms ir laisvėms. Šioje re
zoliucijoje mes konstatuojame, kad 
Konstitucinio Teismo nutarimas ne
atitinka Lietuvos nacionalinių inte
resų — dėl šio nutarimo lietuvių 
tauta jau praranda ir ateityje praras 
daug savo narių, o Lietuvos valstybė 
— daug piliečių. Sis nutarimas pažei
džia LR piliečių teises — dėl jo lietu
viai neteko tų teisių, kurias turi 
daugelio Vakarų valstybių piliečiai. 
Jis pakerta lietuvių pasitikėjimą 
Lietuvos valstybe ir teisingumu, lėti
na Lietuvos ūkio socialinį ir kultūrinį 
augimą, silpnina lietuvybę ir lietuvių 
kultūrą pasaulyje, mažina lietuvių 
tautos ir valstybės tarptautinę įtaką. 
Taip pat pabrėžėme, kad Lietuvos 
Respublikos pilietybės negali pakeisti 
joks ypatingo ryšio statusas ar insti
tutas, kaip buvo siūloma premjero 
sudarytos darbo grupės. 

Komisija paragino Seimą kuo 
greičiau užtikrinti LR pilietybės, įgy
tos gimus, išsaugojimą ir tęstinumą. 
Komisija siūlė Seimui priimti LR pi
lietybės įstatymo pataisas, kurios 
leistų LR piliečiams, įgijusiems pilie
tybę gimus, jų vaikams, vaikaičiams 
ir provaikaičiams bet kuriomis aplin
kybėmis išsaugoti LR pilietybę, papil
dant - Resi ublikos Konsti

tucijos 32 straipsnio trečią dalį nuos
tata, kad nė vienas pilietis negali praT 
rasti LR pilietybės, įgytos gimus, 
prieš savo valią. 

2) DėlJAV gyvenantiems lietu
viams skirtos televizijos programos 

Šios rezoliucijos išvados pagrįs
tos išklausytais Lietuvos nacionalinio 
radijo ir televizijos gen. direktoriaus 
Kęstučio Petrauskio ir kitų atsakingų 
asmenų pasisakymais. Šioje rezoliuci
joje komisija konstatuoja, kad Lietu
vos nacionalinis radijas ir televizija 
privalo atlikti įstatymų nustatytą 
misiją kultūros, švietimo, mokslo, 
pilietinio ir tautinio ugdymo srityse. 
Atkreipėme dėmesį į specifinę televi
zijos signalo paskirstymo JAV situaci
ją, pažymėdami, kad įgyvendinant 
idėją transliuoti Lietuvos televizijos 
programą JAV nebendradarbiaujama 
su šios idėjos autoriais — JAV LB ir 
Amerikos lietuvių televizija. Komisija 
kreipėsi į LR Vyriausybę, prašydama 
priimti sprendimą dėl Lietuvos tele
vizijos programos transliavimo, ben
dradarbiaujant su JAV LB ir Ame
rikos lietuvių televizija. 

3) Dėl tautos kultūros pavel
do JAV išsaugojimo 

Ši rezoliucija atspindi LR Kultū
ros ministerijos Saugomų teritorijų ir 
paveldo apsaugos skyriaus vyr. spe
cialisto Mindaugo Žolyno ir kitų 
pranešėjų, tarp jų ir vyskupo Jono 
Ivanausko, pasisakymus. Rezoliu
cijoje pareiškėme, kad komisija išna
grinėjo LR kultūros ministerijos 
atsakymą į LR Seimo ir JAV LB 
komisijos 2006 m. gruodžio 15 d. re
zoliuciją „Dėl lietuvių tautos kultū
ros paveldo JAV išsaugojimo." Komi
sija dabar atsižvelgė į jau atliktus lie
tuvių kultūros paveldo JAV išsaugoji
mo darbus ir priminė apie JAV lietu
vių bažnyčių, religinių, kultūrinių ir 
kitų pastatų bei šalia esančios infra
struktūros reikšmę lietuvių tautos 
išlikimui užsienyje, taip pat JAV 
piliečių lietuviško paveldo išsaugo
jimui Lietuvoje. 

Šia rezoliucija komisija kreipėsi į 
LR Vyriausybę ir prašė sukurti 
Lietuvoje instituciją lietuviškam 
paveldui užsienyje gelbėti, kreiptis į 
Jungtinę kultūros paveldo komisiją 
su prašymu į šią komisiją įtraukti tris 
lietuvius iš JAV LB patarėjais konsul
tantais. Komisija prašė LR Vyriau
sybės nedelsiant įteikti JAV ambasa
dai Lietuvoje ir JAV Vyriausybei 
Lietuvos ir JAV LB sudarytą kultūros 
objektų sąrašą, kuris, ambasadoriaus 
John A. Cloud teigimu, iš LR Vy
riausybės iki šiol dar negautas. Ko
misija taip pat prašė LR Vyriausybės 
kreiptis į JAV Vyriausybę ir prašyti 
lėšų lietuvių kilmės JAV piliečių 
paveldui Lietuvoje išsaugoti. 

4) Dėl lietuvišku parapijų 
išlikimo JAV ir kitose šalyse 

Šioje rezoliucijoje komisija kon
statuoja didėjančią grėsmę lietu
viškoms parapijoms JAV ir kitose ša

ls LR Seimo ir JAV LB komisijos balandžio mėn. sesijos at idarymo: Seimo pirmininkas V. Muntianas. pirmininkės: 
Dalia Puškorienė (JAV) ir Laima Mogenienė (LR Seimas). 

lyse, kadangi mažėja parapijiečių. Tad 
norėjome priminti lietuviškų parapi
jų reikšmę užsienio lietuvių dvasi
niam religiniam auklėjimui ir at
kreipti dėmesį į neseniai uždarytas 
Sv. Jurgio bažnyčią Shenandoah, 
Pennsylvania ir Aušros Vartų baž
nyčią New York. Komisija parodė 
susirūpinimą dėl nykstančio neįkai
nojamos vertės bažnytinio meno, pa
raginome Lietuvos Vyskupų Konfe
renciją aktyviau lankyti užsienio 
lietuvių parapijas ir stiprinti Lietu
vos vyskupų asmeninius ryšius su tų 
parapijų vyskupais, skirti lietuviškai 
kalbančius kunigus į užsienio lietu
vių parapijas bei organizuoti misio
nierių grupes iš Lietuvos „trečiosios 
bangos" emigrantų lietuvių religi
niam auklėjimui ir poreikiams pa
tenkinti. Šiuo klausimu Komisija 
kreipėsi į LR prezidentą Valdą 
Adamkų su prašymu jo susitikimo su 
popiežiumi Benediktu XVI metu 
atkreipti Šventojo Tėvo dėmesį į 
lietuviškų parapijų reikšmę beveik 
pusės milijono iš Lietuvos emigra
vusių žmonių evangelizacijai. 

5) Dėl Lukiškių aikštės Vil
niuje ir Lietuvos vardo tūks
tantmečio minėjimo 

2009 m. bus minimas Lietuvos 
vardo tūkstantmetis. Komisija norėjo 
atkreipti dėmesį į istorinį Lukiškių 
aikštės Vilniuje vaidmenį. Konsta
tuodama, kad užsitęsė sprendimų 
priėmimas dėl kovotojų už Lietuvos 
laisvę atminimo įprasminimo, komi
sija kreipėsi į Vilniaus miesto savi
valdybės tarybą ir prašė imtis ne
atidėliotinų veiksmų parengti aikštės 
sutvarkymo projektą ir iki 2009 m. 
pastatyti paminklą didvyriams, žu
vusiems už Lietuvos laisvę. 

6) Dėl vaiku, Lietuvos Res
publikos piliečių, Įvaikinimo 

Komisija išklausė Valstybės vai
ko teisių apsaugos ir įvaikinimo tar
nybos prie Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos direktorės Odetos 
Tarvydienės pranešimą ir susipažino 
su JAV gyvenančių lietuvių ir lietu
vių kilmės amerikiečių, kurie yra įsi
vaikinę vaikus iš Lietuvos arba lau
kia tokio vaiko, pareiškimais. Komi
sija pripažino, kad įvaikintojai teigia
mai vertina Valstybės vaiko teisių 
apsaugos ir įvaikinimo tarnybos 
dabartinės vadovybės teikiamą pagal
bą, tačiau pastebėjo, jog pasitaiko ir 
neigiamų atsiliepimų apie kai kurių 
vaikų globos namų vadovus, kai kurie 
įvaikintojai jaučiasi įskaudinti įvai
kinimo proceso, kurio metu su jais 
elgiamasi lyg su žmonėmis, kurie 
neturi tautinio ryšio su Lietuva. 

Komisija taip pat atkreipė dėme
sį, kad panaikinus dvigubą pilietybę, 
užsieniečių įvaikintas vaikas netenka 
LR pilietybės. Ji kreipėsi į LR socia
linės apsaugos ir darbo ministeriją su 
prašymu, kad lietuviams ir lietuvių 
kilmės asmenims, gyvenantiems JAV 
ir kitose šalyse, būtų suteikiama pir
mumo teisė, įsivaikinant vaiką iš 
Lietuvos, nes vaikai, įvaikinti lietu
vių arba lietuvių kilmės tėvų, turėtų 
galimybę užaugti lietuviais. 

— Ar buvo rezoliucijų iš 
gruodžio mėnesio susitikimo, į 
kurias LR Seimas, konkrečios 
ministerijos neatsižvelgė ar ne
sureagavo? 

— Komisija papildomai kreipėsi į 
LR ministrą pirmininką Gediminą 
Kirkilą dėl negauto oficialaus atsaky
mo į gruodį Komisijos rezoliucijoje 
išdėstytus pasiūlymus dėl galimybių 
užsienyje gyvenantiems lietuvių stu
dentams stažuotis ir užsienio lietuvių 
vaikams grįžti mokytis ar studijuoti 
Lietuvos mokyklose. Mes taip pat 
priminėme, kad Vyriausybės kance-
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liarijos rašte yra užsimenama apie 
emigracijos klausimus, tačiau nėra 
išdėstoma aiški valstybės politika dėl 
jos mažinimo. 

Minėtoje gruodžio mėnesio rezo
liucijoje buvo pareikšta, kad Lietu
voje yra nemažai institucijų, dir
bančių užsienio lietuvių ir bendrais 
migracijos klausimais, tačiau iki šiol 
niekas neprisiima atsakomybės už 
strateginių tikslų įgyvendinimą — 
emigracijos neigiamų padarinių ma
žinimą, ryšių su užsienio lietuviais 
stiprinimą, jų grįžimo į Lietuvą ska
tinimą. Mes taip pat pritarėme LR 
sudarytos darbo grupės, vadovau
jamos Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos valstybės sekretoriaus 
Rimanto Kairelio, rengiamos strate
gijos pagrindinėms nuostatoms ir dar 
kartą pasiūlėme atskirti užsienio 
lietuvių reikalų administravimą nuo 
Lietuvos tautinių mažumų reikalų 
administravimo. 

Gruodžio rezoliucijoje komisija 
taip pat atkreipė dėmesį į netinkamai 
administruojamą visą darbo su 
užsienio lietuviais sistemą. Ne kartą 
buvo siūloma, tačiau iki šiol nėra 
atlikta, institucijų, dirbančių migra
cijos klausimais, veiklos analizė ir 
reforma. Taip pat išreiškėme susirū
pinimą, kad nebuvo atsižvelgta į PLB 
pateiktus pasiūlymus dėl Tautinių 
mažumų ir išeivijos departamento 
prie LR Vyriausybės inicijuotos Lie
tuvos valstybės ilgojo laikotarpio 
strategijos užsienio lietuvių atžvilgiu. 
Dabar komisija dar kartą prašė 
išanalizuoti su emigracija susijusią 
situaciją ir, atsižvelgiant į išsakytas 
pastabas, pateikti komisijai moty
vuotą atsakymą. 

— Kuri rezoliucija ar rezoliu
cijos yra ypač savalaikė(s) ir 
būtina(os)? 

— Žinoma, LR pilietybės, įgytos 
gimus, išsaugojimo rezoliucija užima 
pirmą vietą savo svarba Lietuvos tau
tos išlikime ir valstybės ateičiai. Šiai 

temai paskyrėme visą dieną. Su
laukėme daug dėmesio iš žiniasklai-
dos, Lietuvos prezidento V Adam
kaus, įžymių pareigūnų bei politikų. 
Bet taip pat paaiškėjo, kad neretai 
Lietuvos visuomenėje šis klausimas 
yra prastai ar netiksliai suvokiamas. 
Girdėjome nepagrįstų būgštavimų ir 
nesupratimo, kad Lietuvai dabartinė 
pilietybės įstatymo situacija yra ne
palanki ir net žalinga. Turiu pami
nėti, kad daugeliu atvejų dialogas su 
Lietuvos pareigūnais bei politikais 
buvo pozityvus — išklausę mūsų 
argumentus, pripažino, kad reikia 
ieškoti kelio šią Konstitucinio Teismo 
klaidą ištaisyti. Turime vilčių, kad 
Seimo vicepirmininko A. Kubiliaus 
Pilietybės įstatymo pataisų projek
tas, kuris mano žiniomis dar nebuvo 
apsvarstytas komitetuose (be to, 
buvo laukiama Vyriausybės nuomo
nės dėl šio projekto, nes Seimas 
kreipėsi į Vyriausybę), bus priimtas ir 
mūsų lūkesčiai bus įteisinti. Tačiau 
būtų sunku pasakyti, kad kitos 
rezoliucijos nėra svarbios. Pasižiū
rėjus, tampa aišku, kad kiekviena iš 
jų yra susijusi ar su lietuvių tautišku
mo puoselėjimu, ar Lietuvos valsty
bės tęstinumo įprasminimu, ar kul
tūros išsaugojimu. Mes esame viena 
tauta, nesvarbu kur gyventume! 

— Kuri diena, Jūsų nuomone, 
buvo „audringiausia'", sulaukusi 
daugiausia dėmesio ir diskusijų? 

— Nepasakyčiau, kad kuri nors 
diena buvo „audringa". Jei galėčiau 
Jūsų klausimą perfrazuoti, tai sa
kyčiau, kad mažiausiai pasitenkini
mo davė antradienio diskusijos dėl 
JAV gyvenantiems lietuviams skirtos 
televizijos programos. Neisiu į de
tales, bet pripažinsiu, kad šiuo klau
simu tiesiog nebuvo galima susikal
bėti, daug nesupratimų ir nesu
tarimų, o į komisijos klausimus nebu
vo rimtai atsakyta. Jautėmės, lyg 
eitume užburtu keliu. 

— Gal žinote, kada įvyks 

Nuoširdžiai sveikiname 
Dr. Petrą Kisielių 

Su Vardinėmis ir 
Garbingu Jubiliejumi! 
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Prabėgo metai tarsi rūkas kloniais, 

Lyg daina jaunų dienų. 
Nuskriejo tarsi pienės pūkas, 

Takus pribarstė žiedlapių margų. 

Jų buvo ir palaimintų, prasmingų, 
Ir tarsi akmenys sunkių. 

Šiandieną iš širdies Jums linkim 
Džiaugsmingų metų ir stiprių. 

Iš Kauno, dukterėčia Rasutė Kisieliūtė-
Šmerauskienė su šeima 
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kitas posėdis? 
Kitas posėdis įvyks šių metų spa

lio 15-19 dienomis. 2007 m. balan
džio 19 d. LR Seimas patvirtino ko
misijos praplėtimą ir nuo gegužės 1 d. 
įsigaliojo LR Seimo ir PLB komisija, 
kurią sudaro tie patys penki JAV LB 
Tarybos išrinkti atstovai, penki PLB 

atstovai (vienas iš Kanados, du iš Va
karų Europos, vienas iš etninių že
mių ir vienas iš Rytų kraštų) ir Seimo 
nariai — po vieną nuo kiekvienos Sei
mo frakcijos. Esame pasiruošę nau
jiems iššūkiams. 

Kalbino Dalia Cidzikaitė 

Piniginiu atlyginimu nelabai rūpinosi, kad tik
tai prie maisto, kurio nedaug tevalgė, jam būtų 
pridėta vyno. Tą godžiai gėrė. Tokioje žmonių dau
gybėje ta yda ne taip lengvai pastebima ir ne taip 
griežtai, kaip kitur, už ją baudžia. Visą reikalą 
lemia paša. Tas, jei būna blaivus, girtus tardo ir 
baudžia, o jeigu pats mielai išgeriąs, tai nė girtiems 
bausmių netaiko. 

Sąžinės paragintas, tasai sargybinis slapta pra
šė nuvežti jį į Europą. To vildamasis buvo su 

mumis atvykęs į Aleksandriją. Keletą dienų prieš iš 
ten išvykdamas, tariausi su žinančiais reikalus, 
kaip tam nelaimingajam padėti, kaip išvežti iš ten, 
nes viešai tą daryti neleidžia, o slapta bandyti labai 
pavojinga, kadangi žvalgai atidžiai stebi, ar į laivus 
Įnešami tie patys daiktai, kurie buvo atgabenti į 
uostą. Be to jiems leista laisvai įlipti į tuoj pat 
išplaukiantį laivą ir jį iškratyti. Jei laive būtų ras
tas išvežamas turkas, tai, pagal jų tikėjimo nuos
tatą, laivą su prekėmis paima į iždą, o visi laive 
esantys žmonės be jokios išsigelbėjimo vilties pa
tenka i amžiną vergiją. Todėl nė vienas nepatarė 
dėl šio žmogaus man užsitraukti tokį didelį pavojų. 
Kai jam tą pranešiau, su mumis atsisveikindamas, 
vargšas labai graudžiai verkė. Ir man ištryško aša
ros. Mielai būčiau jam tuo reikalu padėjęs. Tenai 
turėjau ir du italus, iš kurių vienas, Askanijus iš 
Romos teritorijos, Pijaus Penktojo popiežiavimo 
pirmaisiais metais kažkokiame krante piratų buvo 
pagrobtas. Sis, septyniolika metų išvergavęs pas 
vieną sangiachą, iš jų penkiolika išbuvęs karo laive, 
bandė išsipirkti į laisvę, bet trūko lėšų, tai prašė 
manęs, kad padėčiau. Kitas buvo Andrius, žvejys iš 
Sicilijos. Užpultas barbarų greitųjų laivų, buvo 
pagrobtas pačioje Sicilijoje. Keliolika metų išsė
dėjęs kalėjime, jau buvo pražilęs. Jį išpirkau už 
šimtą kelis auksinius skutatus. 

Askanijus buvo geras ir pamaldus vyras, o šitas 
— nedoras ir bedievis. Jūromis plaukiant, vis pikt
žodžiavo, pasirodė taip baisiai žiaurus, kad 
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nesidrovėjo viešai girtis: kai tik grįšiąs į Siciliją, — 
turėjo žmoną ir vaikų, — jei rasiąs žmoną 
ištekėjusią už kito, pasisveikinęs tuojau ją su 
vaikais ir su antruoju vyru užmušiąs. Kai jį už tai 
bardavome, bjauriai pykdavo. 

Taip pat išpirkau ir kitus du italus, šaunius 
jaunuolius. Juos palikau Kaire, kad konsulas 

Marianas išsiųstų į Italiją. Mat kiti nutarė, kad ma
no reikalams pakenksią, pamačius taip daug iš
pirktųjų kartu išsivežant, nes tikriausiai kiltų įta
rimas, kad mes daug pinigų turime. 

Šiuos kaipo krikščionis Kaire galėjau visus iš
pirkti, tačiau tik su pašos sutikimu. Jis iš to net 
naudos turi: mat kas gauna už išpirktą vergą pini
gų, turi kiek sumokėti pašai, kad išduotų išlaisvin
tiesiems liudijimą, nes kitaip neišleistų iš Alek
sandrijos uosto. Priėmusiam mahometonų tikėjimą 
laisvai išvykti negalima, tik slapta, bet tai, kaip jau 
sakėme, susiję su labai dideliu pavojumi. 

Dieną prieš išplaukiant iš Aleksandrijos, pas 
mane atėjo vienas italas Joannes su dviem kitais, 
kurie tarnavo pirkliams. Gana laisvai kalbėjo is
paniškai. Puolęs į kojas, maldavo išpirkti jį iš turkų 
vergijos. Jis buvo iš vieno nuolat uoste sargybą 
einančią karo laivo. Kojos buvo su pančiais, kaip 
paprastai laikomi vergai. Išpasakojo visą savo ver
gijos nelaimę. Sakėsi esąs chirurgas, prityręs me
dicinos dalykuose, žadėjo būti ištikimas, amžinai 
man vergauti, kad tik išlaisvinčiau iš turkų, ypač iš 
karo laivo vergovės. 

Jo, kaip mediko, darbas, kurį gyrėsi mokąs, 
man ne taip buvo svarbu, kad mane įtikintų 

padaryti, ko prašė, juo labiau kad jau turėjau gerą 
chirurgą genujietį Antonijų, priimtą į mirusiojo 
vietą. Atrodė ir nesaugu būtų nepažįstamam žmo
gui patikėti rūpintis mano sveikata. Bet jo nelaimė 
ir vargas sugraudino mane taip, kad ir jį išpirkau. 
Laive jam pavedžiau rūpintis ten turimais leopar
dais, ožiaragiais (capricornos) ir kitais egzotiškais 
gyvūnais bei paukščiais. Kol buvo jūroje, buvo pri
verstas gerai elgtis. Bet, atvykus į Kretą, dvi sa
vaites pabuvęs, kiek daiktų pasivogęs, pabėgo. 
Maniškiai tą tiktai ketvirtą dieną tesužinojo: trūko 
kai kurių mažų daiktų. Tuojau davė man žinią. 
Mat aš su keturiais saviškiais gyvenau kunigaikš
čio rūmuose, o kiti — šv. Pranciškaus vienuolyne. 
Nors nereikalavau, bet pasiuntė jo ieškoti. Man 
užteko to, kad iš turkų išpirkau, atvežiau į krikš
čionių kraštą. Rado jį kitoje Idos kalno, barbarų 
pusėje. Keista, kad jis nuėjo ten, iš kur jokio išėji
mo nebėra. Ką jis manė, neaišku. 

Sugautą norėjo sunkiausia bausme nubausti. 
Bet vėl jį išlaisvinau ne tik iš mirties ir vergavimo 
karo laive, į kurį tikriausiai turėjo būti grąžintas. 
Man būtų buvę dvigubai skaudu ir dėl žmogaus 
mirties ir dėl to, kad, už šimtą auksinų išpirktas, 
būtų buvęs su virve pakartas. Grąžino, ką buvo iš 
maniškių paėmęs; pinigų šiek tiek buvo išleidęs. 
Vėl norėjo man tarnauti, bet nepriėmiau. Taigi, 
sėdęs į atvykusį prekybos laivą, išplaukė į Italiją. 
Kas jam toliau atsitiko nesužinojau. 

Vienas daugelį metų Kaire išgyvenęs Venecijos 
pirklys tvirtino, kad iš tų išpirktųjų vergų nieko 
gero nebūna. Jis žinojo atvejį, kai išlaisvino apie du 
tūkstančius tokių vergų. Iš tokio didelio skaičiaus 
vos penkiasdešimt ar šešiasdešimt tebuvę geri 
žmonės, kiti vogę, plėšikavę ir žudę, užtai mirties 
bausme buvę nubausti. Kai kurie iš jų, net baisu, 
išpirkti į laisvę, priėmę mahometonų tikėjimą. 

Bus daugiau. 
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Policijos vadovas piktnaudžiavo tarnyba Urbonas pirmasis pasaulyje bandys 
Baltijos jūrą 

Grigaravičiaus buto apstatymas pasižymi tam tikrais nesaikingumo elementais. 
Sauliaus Venckaus (ELTA) nuotr. 

Atkel ta iš 1 psl. 
kartais nakvodavo V Grigaravičius, 
buvo įsigytas 2001 metais valstybės 
lėšomis už 60,000 litų, jo įrengimas 
kainavo beveik 190,000 litų, dar 
41,000 litų skirta buto apstatymui. 

J. Jasaičio teigimu, bute yra pra
bangių baldų, kurie nėra būtini tar
nybinių funkcijų atlikimui. Pavyz
džiui, sofa—lova kainavo 6,000 litų, 
lovos — 5,000 ir 7,300 litų, kėdė atsi
palaidavimui — 5,000, šviestuvas — 
1,500 litų. 

Anot generalinio inspektoriaus, 
nuo 2003-ųjų metų raktą nuo šio 
buto turėjo policijos vadovas, tačiau 
rašytinių įrodymų, kad butą V Gri
garavičius būtų naudojęs tarnybi
nėms reikmėms, neišliko. 

Pats V. Grigaravičius tvirtina, 
kad šiame bute priimdavo asmenis, 
kurie norėdavo turimą informaciją 
perduoti tik jam. 

Tyrimo metu nustatyta, kad už 
bute sunaudotą elektrą, vandenį, ki
tas paslaugas V Grigaravičius nemo
kėjo. 

Tyrimas atliktas gavus grupės 
anoniminių asmenų skundą. 

Vidaus reikalų ministro Raimon
do Šukio teigimu, nustatyti tarnybi
niai ir įstatymų pažeidimai nesudaro 
pakankamo pagrindo atstatydinti V 
Grigaravičių iš generalinio policijos 
komisaro pareigų ar reikalauti jo at
sistatydinimo. 

Pasak ministro, planuojama atei
tyje tobulinti teisės aktus, reglamen
tuojančius naudojimąsi tarnybiniu 
automobiliu. 

Prezidentas Valdas Adamkus tre
čiadienį žurnalistams tyrimo neko

mentavo, teigdamas, kad dar negavo 
išvadų. 

Premjeras Gediminas Kirkilas, 
žurnalistų paklaustas apie V Griga
ravičiaus atsistatydinimo po tokių ty
rimo išvadų galimybę atsakė manąs, 
kad nereikėtų skubėti to daryti, 
drauge pripažindamas, kad yra spra
gų, įstatymiškai reglamentuojant 
tarnybinio būsto ir automobilio nau
dojimą. 

„Man atrodo, kad šiuo atveju rei
kėtų pataisyti įstatymą", — sakė G. 
Kirkilas, manantis, jog tokiems pa
reigūnams, kaip policijos, Specialiųjų 
tyrimų tarnybos, Valstybės saugumo 
departamento vadovai, turi būti su
teikta teisė naudotis pareigybiniu au
tomobiliu su vairuotoju, kaip minis
trų kabineto nariams. 

V Grigaravičiaus stažas policijos 
sistemoje — trys dešimtmečiai. Da
bar 50-metis, jis dirbti Policijos de
partamente atvyko iš Alytaus. Iš pra
džių jis buvo paskirtas Policijos de
partamento kriminalinės policijos 
Organizuoto nusikalstamumo tyrimo 
tarnybos vyriausiuoju komisaru kri
minalinės policijos vyriausiojo komi
saro pavaduotoju, o 1999 m. birželį — 
kriminalinės policijos vyriausiuoju 
komisaru generalinio komisaro pa
vaduotoju. 

2001 m. vasario 1 dieną V Griga
ravičius paskirtas Lietuvos policijos 
generaliniu komisaru. 

Sociologinių apklausų duomeni
mis, V Grigaravičius yra vienas popu
liariausių viešų asmenų, nors visuo
menė turi nemažai priekaištų dėl 
policijos darbo. 

* Anglijoje tęs ias i 11,283 mln. 
svarų prizų fondo tarptautinis 
Wimbledon t en i so turnyras. Tre
č iad ien i moterų vienetų varžybų 
antrąjį ratą sėkmingai įveikė dvi 
amerikietės. Septintoji raketė Serena 
Williams 7:6 (7:4), 6:3 nugalėjo aus
trale Alicia Molik, o Laura Granville 
iš tolesnės kovos eliminavo dvidešim
tąją pagal skirstymą austrę Sybille 
Bammer — 6:1, 6:4. 

* Vengrijoje vykstančiame 
Europos j a u n i ų (iki 17 metų) 
bokso č e m p i o n a t e mažiausiai 
bronzos medalį užsitikrino Vilniaus 
olimpinio sporto centro boksininkas 
Evaldas Petrauskas. Šilutės bokso 
mokyklos auklėtinis svorio kategori
jos iki 50 kilogramų ketvirtfinalyje, 
pasak Lietuvos bokso federacijos, nu
galėjo Azerbaidžano atstovą. 

* Tarptautinis sporto arbi
tražo te ismas (CAS) Šveicarijoje 
patvirt ino sport inių šokių atsto
v ė s Editos Daniūtės diskvali-

fikaciją. Lietuvos sportinių šokių fe
deracija (LSŠF) apie CAS sprendimą 
informuota telefonu bei kol kas ne
turinti raštiško patvirtinimo. Tarp
tautinės sportinių šokių federacijos 
(IDSF) drausmės taryba Lietuvos šo
kėjai buvo skyrusi trijų mėnesių disk-
valifikaciją už draudžiamo preparato 
— sibutramino — naudojimą. E. Da-
niūtė tvirtinusi sąmoningai nevarto
jusi draudžiamų preparatų, o tik var
tojusi lieknėjimo preparatą. Kauno 
„Sūkurio" klubo duetas A. Bižokas ir 
E. Daniūtė yra tituluočiausia Lietu
vos šokėjų pora. 

* Italijos sostinėje vykusiose 
planetos šiuolaikinės penkiako
vės šeštojo etapo varžybose an
trąją vietą užėmė Andrejus Zadnep-
rovskis, finale surinkęs 5,548 taškus. 
Šeštojo etapo nugalėtoju tapo čekas 
Liboras Capalinis (5564 tšk.), trečias 
buvo kitas Čekijos šiuolaikinės pen
kiakovės atstovas Davidas Svoboda 
(5,544 taškai). 

Atkelta iš 1 psl. 
200 upių, kurios atsineša šimtus tonų 
sunkiųjų metalų ir teršalų", - plauki
mo svarbą aiškina V Urbonas. Dai
nuojantis plaukikas sako, kad kiek
viena akcija padeda, nes ja atkreipia
mas visuomenės ir žiniasklaidos dė
mesys. V. Urbonas su džiaugsmu pri
simena, kai po panašios akcijos, kai 
plaukė Nemunu, į tai sureagavo įvai
rios mokyklos ir bendruomenės ir 
bent aplink save sutvarkė Nemuno 
krantus. 

Ne kova su Baltija, o kova 
dėl Baltijos 

V Urbono plaukimas Baltijos jū
ra vadinamas vienu svarbiausiu šios 
vasaros įvykių. Dar niekam nebuvo 
pavykę perplaukti Baltijos jūros, ta
čiau ne dėl jos dydžio, o dėl šalto van
dens ir neprognozuojamų oro sąlygų. 
Keturis kartus pasaulio triatlono vi
cečempionas ir kelių pasaulio triatlo
no rekordų savininkas V Urbonas jau 
yra nuplaukęs 460 km Nemunu, ta
čiau plaukimas upe neprilygsta plau
kimui jūra. 

Pasak akcijos organizatorių, 
sunkiausia šiame plaukime prog
nozuoti oro sąlygas, nuo kurių ir 
priklauso plaukimo sėkmė. Tačiau 
liepos mėnuo šiam istoriniam įvykiui 
pasirinktas neatsitiktinai - pagal 
dešimties metų statistiką šis vasaros 
mėnuo ramiausias ir lengviausiai 
prognozuojamas. V Urbonas sako, 
kad oro sąlygos gali sugriauti planus, 
tačiau minčių apie nesėkmę jis 
neturi: „Sis projektas jau seniai sub
rendęs mano galvoje ir apie tai, kad 
gali nepasisekti - negalvoju. Į šį 
reikalą reikėtų žiūrėti filosofiškai -
jei ateini padėti Baltijai, tai ir ji 
turėtų tau padėti. Juk nėra taip, kad 
einu įveikti Baltiją, atvirkščiai -
noriu jai padėti." 

Jau anksčiau V Urbonas turėjo 
rimtų sveikatos sutrikimų ir svirdu
liavo ant mirties slenksčio, kai nepa
klausęs savo kūno pasidavė žiūrovų 
įtakai ir išsekęs toliau dalyvavo triat
lono varžybose, tačiau šį kartą Pane
vėžio savivaldybės tarybos narys 

, žaisti su mirtimi neketina: „Tas įvy-
\ kis, kai organizmas išseko, davė pa

moką. Bet kuriuo momentu, kai liki
mas pasakys sustoti, sustosiu. Nesu 

iš tų žmonių, kurie muša galvą į sie
ną, kai žino, kad ji nepermušama. Sa
vo jėgomis pasitikiu. Jei jūra leis - aš 
ją perplauksiu." 

Padės jūrų vilkų palyda ir 
Mp3 grotuvas 

Plaukimui V Urbonas skyrė aš
tuonias dienas - taip dar turės kelias 
dienas atsargai, jei pablogėtų oro są
lygos. Plaukimo pradžia - liepos 22-
ąją 4 vai. popiet iŠ Švedijos miesto 
Kalmaro. Pirmą dieną plaukimas bus 
tarsi bandomasis - V Urbonas plauks 
7 km. Antra diena svarbiausia - drą
suolis plauks 57 km, trečią dieną pla
nuojama įveikti 145 km. Per visą ke
lionę plaukiką lydės LNK žurnalistai, 
kurie informuos apie kelionės eigą. 
Plaukimo finišas - Pavilostos uostas 
Latvijoje liepos 29-ąją. Sutiktuvių iš
kilmės ir koncertas V Urbonui bus 
organizuojamos tą pačią dieną Pa
langos paplūdimyje. „Jei nebus nuo 
šalčio sustingusi burna, gal ir padai
nuosiu", -juokavo panevėžietis. 

Per visą kelionę V Urboną lydės 
trys jachtos, vairuojamos trijų jūrų 
vilkų, kurie su jūra draugauja jau 
daugiau nei 15 metų. Viena jachta ro
dys plaukikui kelią, kitos dvi lydės iš 
šonų. V Urbonas žada plaukti laisvu 
stiliumi. Per pertraukėles V Urbo
nas planuoja užkąsti ar atsigerti 
energinių gėrimų, o jei sušals - susi-
šildyti arbata. 

Jau ir dabar kasdien Lietuvos 
upėse ir baseine besitreniruojantis 
žmogus—amfibija džiaugiasi, kad 
šiandien pavyko paplaukioti šaltame 
vandenyje: „Kasdien upėje plaukiu 
apie 2 km, šiandien vandens tempe
ratūra buvo apie 16 laipsnių šilumos, 
džiaugiuosi, nes prieš tai būdavo apie 
20." 

Nuo Baltijos šalčių plaukiką šil
dys tik plonytis plaukiko kostiumas, 
mat storas apsunkintų plaukimą, o 
mintis prablaškys vandeniui ats
parus Mp3 grotuvas. V Urbonas sa
ko, kad su Mp3 grotuvo plauks pirmą 
kartą, ir tikisi, kad tai jam padės: 
„Klausysiuos mėgstamos muzikos -
dainuojamosios poezijos, klasikos, 
džiazo." Dainuojantis triatlonininkas 
žada rinktis pagal nuotaiką, paros 
laiką ir oro sąlygas. 

Paminklas popiežiui Jonui Pauliui II 
Vilnius, birželio 27 d. (BNS) — 

Vilniaus rajone, Kalvelių kaime, ati
dengtas popiežiaus Jono Pauliaus II 
atminimą įamžinantis paminklas. 

Savaitgalį atidengtą paminklą už 
kalveliškių suaukotus pinigus užsakė 
ir pastatė vietos skautai. Aukas Kal
velių jaunuoliai rinko kelerius metus, 
praneša dienraštis „Lietuvos žinios". 

Dviejų metrų aukščio bronzinė 
skulptūra, vaizduojanti rankas pa
laiminti iškėlusį Joną Paulių II, iški
lo priešais neseniai duris atvėrusią 
Dievo Gailestingumo bažnyčią. 

Krokuvoje lieta skulptūra Lietu
vą pasiekė beveik prieš tris mėnesius, 
tačiau į Kalvelius ji buvo atvežta tik 
prieš kelias dienas. Anksčiau pamin
klas buvo saugomas Lenkų kultūros 
namuose Vilniuje. Laukta, kol Vil
niaus arkivyskupijos kurija išleis 
dekretą, leidžiantį Kalveliuose statyti 
skulptūrą. 

Skulptūros atidengimo ceremo
nijoje dalyvavo jos pastatymo inicia
torius Lenkijos generalinis konsulas 

Stanislaw Cygnarowski, Vilniaus ra
jono valdžios, visuomeninių organi
zacijų atstovai, Vilniaus arkivyskupi
jos vyskupas Juozas Tunaitis. 

Pasak dienraščio, labiausiai pa
minklu popiežiui džiaugiasi Kalvelių 
ir aplinkinių kaimų gyventojai. Se
niūnijoje gyvena daugiausia lenkai, 
jie itin didžiuojasi, kad būtent čia iš
kilo pirmoji skulptūra lenkų tautybės 
popiežiui Jonui Pauliui II. 

Kalvelių kaimo iniciatyvą palaikė 
ir Lietuvos katalikų bažnyčios atsto
vai, tačiau jie apgailestavo, kad pa
gerbti popiežiaus kol kas neskuba ki
ti miestai ar bendruomenės. 

Johannes Paulus II mirė 2005 
balandžio 2 dieną. Popiežiumi buvo 
išrinktas 1978 metų spalio 16 dieną. 
Jis tapo pirmuoju per 455 metus po
piežiumi ne italu, taip pat pirmuoju 
slaviškos kilmės popiežiumi. 

1993 metų rugsėjo 4 - 8 dienomis 
popiežius Jonas Paulius II lankėsi 
Lietuvoje. Tai buvo vienintelis popie
žiaus vizitas Lietuvos istorijoje. 
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k . ' l Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFR Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS %t\ių agentūrų pranešimais) 

Bush vadina Blair „tvirtu vadovu / # 

Prezidentas G. W. Bush (k) ir postą paliekantis premjeras T. Blair. NATO nuotr. 

Londonas, birželio 27 d. („Reu-
ters"/BNS) — JAV prezidentas Geor
ge W. Bush trečiadienį, paskutinę Di
džiosios Britanijos premjero Tony 
Blair darbo dieną, ilgoje atsisveikini
mo publikacijoje apibūdino jį kaip 
„tvirtą vadovą" ir a tmetė tvirti
nimus, esą britas buvo jo „pudelis". 

Specialioje dviejų puslapių publi
kacijoje, kuri pasirodė Britanijos 
dienraštyje „The Sun", G. W. Bush 
teigė „savanaudiškai" paprašęs T. 
Blair, perduodančio valdžią buvusiam 
finansų ministrui Gordon Brown, pa
silikti poste, kol jis paliks Baltuosius 
rūmus. 

G. W. Bush teigimu, T. Blair visa
da buvo „labai malonus savo įpėdinio 
atžvilgiu, ir pažymėjo, kad Washing-
ton, DC, apsilankęs G. Brown 'visai 
nepriminė rūstaus škoto'". 

T. Blair, kuris Britanijos premje
ro poste praleistą dešimtmetį baigia 
turėdamas didesnį populiarumą 
Jungtinėse Valstijose negu namie, 
itin glaudžiai bendradarbiavo su G. 
W. Bush sprendžiant konfliktą Irake, 
į kurį sąjungininkų pajėgos įsiveržė 
2003 metų kovą, kad nuverstų Sad-
dam Hussein. 

Iš pradžių, kai G. W. Bush Bal
tuosiuose rūmuose pakeitė natūralų 

T. Blair sąjungininką Bill Clinton, 
JAV ir Britanijos vadovai atrodė ne
įtikimi bendražygiai. 

Vienas iš jų buvo tiesmukas deši
nysis iš Texas, o kitas — į diplomati
ją linkęs britas, turintis socialistines 
šaknis. Vis dėlto jiems pavyko palai
kyti tvirtą partnerystę. 

„Mes abu dirbome karo metu ir 
buvome vienodai nusiteikę sulaukti 
sėkmės. Mes tais pačiais būdais ana
lizavome priešą ir atsidūrėme tame 
pačiame apkase", — dienraščiui sakė 
G. W. Bush. 

Jis pridūrė manantis, kad Irakas 
, j iems abiem galiausiai taps teigiamu 
palikimu". 

Paklaustas apie kritiką, kurios T. 
Blair dėl paramos karui Irake sulau
kė namie ir užsienyje, G. W. Bush at
sakė mėginęs „palaikyti jį kaip drau
gas", bet tvirtino, kad T. Blair vado
vavosi savo paties galva. 

„Girdėjau, kad jis buvo vadina
mas 'Bush pudeliu'. Tačiau jis yra 
gerokai didesnis veikėjas", — sakė 
JAV vadovas. 

„Mes kartu dirbome, kad milži
niško pavojaus akivaizdoje užtikrin
tume pasaulyje taiką. Tokio pobūdžio 
dalykai tėra kvaila pajuoka", — sakė 
jis. 

CIA siekė, kad mafija nužudytų Castro 
Atkelta i š 1 psl. 
pašalinimą 150,000 dolerių, atstovu. 

R. Maheu iš pradžių susipažino 
su žinomu Las Vegas mafiozu J. Ro-
selli, kuris toliau jį supažindino su 
gangsterių vadeivomis Salvatore 
Giancana, Santo Trafficante. Jie abu 
tuomet slapstėsi nuo teisingumo ir 
buvo įtraukti į 10 CIA labiausiai ieš
komų nusikaltėlių sąrašą. 

„Krikštatėviai" numanė, kas iš 
tikrųjų yra „užsakovas", ir sutiko su
naikinti F. Castro nemokamai, tikė
damiesi, kad CIA padės jiems išvengti 
teisinio persekiojimo. Jie pasiūlė nu
nuodyti F. Castro. 

CIA jiems davė šešias specialias 
tabletes. Pasikėsinimą turėjo įvyk
dyti Kubos pareigūnas Juan Ortą, as
meniškai pažįstamas su F. Castro. Jis 
buvo užkibęs ant mafijos kabliuko ir 
susipainiojęs korupciniais ryšiais su 
ja. Po kelių savaičių svarstymų pa
reigūnas išsigando ir persigalvojo. 
Tačiau jis pasiūlė kitą kandidatą j 
nuodytojus, kuris kelis kartus nesėk
mingai mėgino nunuodyti F. Castro. 

Išslaptinti dokumentai aprėpia 

laikotarpį nuo 1953 iki 1973 metų. 
Juose išsamiai pasakojama, kaip 

buvo vykdomos slaptos operacijos, 
vertinama padėtis Sovietų Sąjungoje 
ir Kinijoje, pateikiami pasikėsinimų į 
užsienio politikus planai, taip pat pa
sakojama, kaip buvo sekami judėjimo 
prieš karą Vietname pačiose JAV ak
tyvistai, žurnalistai visuomeninių or
ganizacijų, nepritariančių Baltųjų rū
mų politikai ir laikomų „ardomosio
mis", nariai. 

Tarp sekamųjų buvo ir buvęs le
gendinės popmuzikos grupės „Beat
les" narys John Lennon, kuris užsi
traukė CIA įtarimą dalyvaudamas 
antikariniame judėjime. 

Viename dokumentų pasakoja
ma, kaip buvo laikomas įkalintas tre
jus metus perbėgėlis iš KGB Jurij Na-
senka. CIA manė, kad J. Nasenka — 
SSRS specialiųjų tarnybų atsiųstas 
dvigubas agentas ir atkakliai jį tardė. 

Laiške savo žinybos darbuoto
jams CIA vadovas Michael Hayden 
antradienį pažymėjo, kad šie doku
mentai — „priminimas tos veiklos, 
kurioje CIA neturėjo dalyvauti." 

EUROPA 

LONDONAS 
Britanijoje šimtai žmonių, kurių 

namus užliejo potvynio vandenys, jau 
antrą naktį praleido laikinuose prie
globsčiuose, dėl potvynių žuvusių 
žmonių skaičius padidėjo iki keturių, 
o meteorologai ir toliau numato lietų. 
Pershore mieste policija 2 m po van
deniu rado automobilį, o jame — žu
vusį vyrą. Apie jo dingimą buvo pra
nešta pirmadienį, po to, kai jis mobi
liuoju telefonu paskambino žmonai ir 
pasakė, kad jo automobilį neša kylan
tis vanduo. Pirmadienį kai kuriose 
vietose iškrito 7,5-10 cm kritulių; bu
vo apsemta maždaug tūkstantis val
dų aplink Sheffield, Nottingham, Le-
eds, Roderam ir Shropshire. 

MINSKAS 

Baltarusijos prezidentas Alek-
sandr Lukašenko apkaltino vyriausy
bę nekompetentingumu ir pažadėjo 
sumažinti valstybės paramą įmo
nėms, kadangi šoktelėjus iš Rusijos 
gaunamų dujų ir naftos kainoms su
mažėjo iždo pajamos. ,Atėjo metas 
ne tik atsisakyti paramos beviltiš
koms įmonėms, bet ir liautis švais
čius valstybės lėšas neveiksmingiems 
ir mažai veiksmingiems projektams", 
— cituoja prezidentą Baltarusijos 
naujienų agentūros. „Kodėl turėtu
me švaistyti milžiniškas lėšas neren
tabiliai dirbančioms žemės ūkio 
įmonėms? Kodėl turėtume remti dy
kaduonius?" — piktinosi preziden
tas. 

BRIUSELIS 
Europos Sąjungos (ES) instituci

jos švaisto pinigus savo pastatams, 
nes neskelbia atvirų konkursų staty
bos sutartims sudaryti ir, jei nuomo
jasi pastatus, nuomos sutartyse ne
numato galimybės juos įsigyti, teigia 
ES auditoriai. Dėl politinių ir prakti
nių suvaržymų ES institucijoms 
„sunkiai sekasi apibrėžti ilgalaikę 
politiką ir planavimą", teigiama spe
cialioje Europos Audito rūmų atas
kaitoje. Jų nuomone, tarp tokią padė
tį nulėmusių veiksnių yra ir ES plėt

ra, apie kurią nebuvo pranešta pa
kankamai anksti deramam pastatų 
planavimui užtikrinti . Auditoriai 
taip pat abejoja ES politika statyti 
„beveik visus institucijų pastatus" 
Briuselyje. 

VARŠUVA 
Varšuva tikisi, kad susitarimą su 

JAV dėl leidimo savo teritorijoje dis
lokuoti priešraketinės gynybos siste
mos dalis jai pavyks pasiekti iki 2007 
metų spalio, „Gazeta Wyborcza" ci
tuoja Lenkijos užsienio reikalų mi
nistro pavaduotoją Witold VVaszczy-
kowski. W. Waszczykowski taip pat 
neatmeta galimybės, kad susitarimas 
gali būti pasirašytas ir anksčiau — 
rugsėjį. Varšuva siekia sudaryti kari
nį politinį susitarimą su JAV kurį ji 
laiko pagrindine sąlyga leisti dislo
kuoti savo teritorijoje raketų-gaudy-
tuvų bazę. 

RUSIJA 

MASKVA 
NATO generalinis sekretorius 

Jaap de Hoop Scheffer nesenas ata
kas prieš Estijos vyriausybės tinkla-
lapius laiko realia grėsme. „Kiberne-
tines atakas mūsų kibernetiniame 
amžiuje traktuoju kaip pavojų, be 
abejo, tai grėsmė", — pareiškė NATO 
vadovas antradienį spaudos konfe
rencijoje Maskvoje. Taip jis atsakė į 
žurnalistų klausimą, ar interneto įsi
laužėlių atakas į Estijos valstybės 
institucijų tinklalapius NATO laiko 
agresija. Jis priminė, kad NATO pa
siuntė į Taliną savo ekspertus, kurie 
„turėjo nuspręsti, ką galima padary
ti". 

Maskvos miesto dūmą neeilinia
me posėdyje trečiadienį patvirtino 
Jurij Lužkov į Maskvos mero parei
gas. Posėdyje, kuriame dalyvavo visi 
35 sostinės parlamento deputatai, 
„už" balsvo 32 žmonės, o „prieš" — 
trys. Partijos „Vieningoji Rusija" 
frakcija Maskvos miesto taryboje pa
rėmė J. Lužkov, bet Rusijos Fede-ra-
cijos komunistų partijos (RFKP) 
frakcija — atsisakė balsuoti už jį. J. 
Lužkov kandidatūrą į mero postą bir
želio 22 dieną Maskvos miesto dū
mai pateikė Rusijos prezidentas Vla-
dimir Putin. Pačiu svarbiausiu užda
viniu J. Lužkov nurodė demografi
nės problemos sprendimą. 



8 DRAUGAS, 2007 m. birželio 28 d., ketvirtadienis 

FLORIDA 

SVAJONĖS PILDOSI 
Net neabejojama, kad stovykla Floridoje 
buvo suorganizuota ne paskutinį kartą 
DANUTE BALČIŪNIENE, 
Floridos Pietvakarių apylinkės 
pirmininkė, 
„Ąžuoliuko" lituanistinės 
mokyklos mokytoja 

Mums reikia 
stovyklos 

Mintis apie vasaros stovyklą, ko 
gero, kilo jau tada, kai ,,Ąžuoliuko" 
lituanistinė mokykla buvo dar tik ku
riama. Neretai pasvajodavome, kaip 
nuostabu būtų vaikams pailsėti „Dai
navoje" ar „Neringoje", bet abi šios 
stovyklos nuo Floridos yra gana toli, 
todėl svajonės kurį laiką taip ir liko 
svajonėmis, kol netikėtai iš Tautinių 
mažumų ir išeivijos departamento 
gavome pasūlymą rašyti projektus 
2007-iesiems metams. 

— Mums reikia stovyklos, — iš 
karto pareiškė ,,Ąžuoliuko" litu
anistinės mokyklos vedėja Inga 
Balčiūnienė, — ir ne tik mūsų, bet 
visų Floridos apygardai priklau
sančių lituanistinių mokyklų vai
kams. Tegu susipažįsta, susidraugau
ja, gal tai paskatins juos mieliau 
mokytis lietuvių kalbos, padės išlikti 
tikrais lietuviais, paragins daugiau 
domėtis Lietuvių Bendruomenės 
veikla, tapti aktyviais jos nariais. 

Tuo metu be mūsų „Ąžuoliuko" 
Floridos apygardoje veikė dar trys 
mokyklos: „Saulės kranto" West 
Palm Beach Floridoje, „Saulės" At
lantoje, Georgia bei „Gintarėlio" 
Raleigh mieste, North Carolinos val
stijoje.' Nieko nelaukusios, susisie
kėme su šių mokyklų pedagogais, 
kurie su džiaugsmu pritarė mūsų 
minčiai. Projektą pavadinome „Vasa
ros stovykla Floridoje — lietuviais 
norime mes būt." 

Vieta stovyklauti yra, 
o pinigai... 

Prasidėjo įtemptas darbas. Ne 
kartą ir ne du rinkosi JAV LB 

Floridos Pietvakarių apylinkės valdy
bos nariai aptarti įvairių su projektu 
susijusių klausimų. Palikusi man 
viską, kas susiję su rašymu, Inga ėmė 
ieškoti stovyklai vietos. Suradusi ką 
nors lyg ir tinkamo internete, laisva
dieniais su vyru Olegu ir mokytoja 
Giedre Avellino apvažinėjo daugybę 
poilsiaviečių ir parkų. Pagaliau vieną 
kartą grįžo pavargę, bet linksmi: — 
Radome, — pasakė ir ėmė pasakoti 
apie nuostabius namelius iš rąstų 
Myakka River State parke. — Tik 
viena bėda, — pridūrė, — tuos na
melius reikia užsisakyti jau dabar, 
nors iki numatytos stovyklos datos 
dar beveik metai. Nameliai tik penki, 
ir jie labai populiarūs tarp poilsiauto
j a 

Taip, dar nežinodamos, ar kas 
nors iš mūsų sumanymo išeis, 
paskaičiavusios galimus nuostolius, 
už savus pinigus užsakėme būsimai 
stovyklai vietą gerokai anksčiau, nei 
buvo baigtas rašyti projektas. Pava
sarį dar vienas projektas iškeliavo į 
Lietuvių fondą. 

Atrodo, liko tik laukti. Bet ramy
bės nebuvo. Galvojome apie būsimus 
vadovus, maitinimą, programą, o ir 
mokytojai vis klausinėjo, ar bus ta 
stovykla. Bet mes ir pačios bene iki 
kovo pabaigos nieko nežinojome. 

Visi norintys netilpo 

O tada viskas užvirė, sukunku-
liavo neįtikėtinu greičiu. Ir nors visus 
klausimus sprendėme kartu, pats 
didžiausias krūvis teko Ingai Bal
čiūnienei. Ji atlaikė laviną skambu
čių ir el-laiškų, sudarė stovyklautojų 
sąrašą, planavo apgyvendinimą, ieš
kojo palapinių, miegmaišių, čiužinių, 
kantriai atsakinėjo į tėvelių klau
simus, siuntinėjo informaciją, kal
bėjosi su būsimaisiais vadovais ir taip 
toliau ir taip toliau. Laimė, visai ne
tikėtai pavyko surasti puikią virėją, 
tad visus maitinimo klausimus 
sprendė jau dviese. Džiuljeta Bau-

Pas miško fėjas. 

žienė šiam darbui pasisiūlė pati, nes 
norėjo, kad ir jos dukra pakliūtų į 
stovyklą. Nuostabesnės virėjos ir 
negalėjome tikėtis. 

Pradžioje stovyklą planavome tik 
30-čiai lituanistines mokyklas lan
kančių vaikų, bet gegužės pradžioje 
vykusiame Floridos lietuvių regioni
niame suvažiavime nusprendėme 
pasiūlyti keletą vietų vaikams iš St. 
Petersburg, kur lituanistinė mokykla 
buvo, bet kažkodėl užsidarė, o taip 
pat tiems, kurie norėtų tokią mokyk
lą atidaryti. 

O tėvų skambučiai vis netilo. 
Visų norinčiųjų priimti tikrai nebuvo 
įmanoma, tad birželio 10 dieną į 
pirmą kartą Floridoje organizuotą 
stovyklą sugužėjo 41 stovyklautojas 
ne tik iš visų keturių Floridos apy
gardai priklausančių lituanistinių 
mokyklų, bet taip pat ir vaikai iš St. 
Petersburg, Orlando, Miami ir 
Jacksonville. 

Ar galėtume Į stovyklą atvykti 
kitais metais? 

Smagi savaitė stovyklautojams 
prasidėjo. Deja, ne man. Palikusi 
visus, jau žygiuojančius į smagią susi
pažinimo vakaronę, turėjau grįžti į 
darbą. Visą savaitę neturėjau ramy
bės, nes padėjusi „užvirti visą šią 
košę", pati negalėjau padėti jos „iš
srėbti". Bet iš stovyklos skriejo tik 

Miško šventei pasibaigus. 

geros žinios apie pavykusius rengi
nius, nuostabius vadovus ir šaunius 
stovyklautojus, tad nusiraminau. O 
kai penktadienį paklausiau, ką iš 
vaikų reikėtų apdovanoti per už
darymą, stovyklos viršininkė Inga 
Balčiūnienė pasakė: „Visus, nes visi 
vaikai buvo aktyvūs ir šaunūs, tikrai 
nėra ką išskirti." Jai pritarė visi 
vadovai: Inga Baniotienė, Lina Ta-
molienė, Irma Gulbinaitė ir Aurimas 
Jonuškis bei prie stovyklos organiza
vimo nemažai prisidėjęs ir nuolat 
talkinęs Olegas Balčiūnas. 

Mano širdį užplūdo džiaugsmas 
— pavyko! Tikrai pavyko! Tą nuos
tabų mane tą akimirką apėmusį jaus
mą lemta patirti tik tiems, kurie daro 
gerus darbus, nesitikėdami atlygini
mo. Bet ar bereikia geresnio atlygio 
vadovams, kai vaikai vienu balsu 
klausia: „Ar galėsime į stovyklą at
vykti ir kitais metais?" Jie net ne
abejoja, kad tokia stovykla Floridoje 
buvo organizuota pirmą, bet ne 
paskutinį kartą. Tad ar įmanoma 
apvilti jų pasitikėjimą? 

Tačiau projektas tuo dar nesi
baigė. 

Laiku gauta informacija — 
aukso verta 

Šeštadienį iš pat ryto, kai vaikai 
jau visai savarankiškai ėmė ruoštis 
koncertui, kuris turėjo vykti stovyk
los uždarymo metu, į pasitarimą 
rinkosi tėveliai iš St. Petersburg ir 
Orlando, planuojantys atidaryti litu
anistines mokyklas savo vaikams. 
Mielai pasidalijome su jais savo patir
timi, aiškinome, kur jie turėtų kreip
tis ir ką daryti, parodėme vadovėlius 
ir pasakėme, kur jų galima įsigyti, 
pasistengėme atsakyti į visus juos 
dominančius klausimus. Juk savo 
kailiu buvome patyrę, kokią neįkai
nojamą vertę turi laiku gauta infor
macija. Susitarėme ir toliau ben
drauti ir padėti vieni kitiems. 

Ak, kaip būtų puiku, jei nuo 
rudens Floridoje atsidarytų dar bent 
viena mokykla ir dar būrelis lietuvių 
vaikų, mokytojams ir tėveliams 
padedant, augtų tikrais lietuviais! 

Saulė jau krypo vakarop, kai 
prasidėjo stovyklos uždarymas, o po 
jo — nuostabus koncertas. Vaikai 
rodė įvairiausius talentus, jų fantazi
jai ir išradingumui nebuvo ribų, o 
tėveliams ir vadovams net delnai pa
skaudo nuo plojimų. 

Iki susitikimo kitą vasarą! Tegu 
ir toliau pildosi vaikų, tėvelių ir va
dovų svajonės! Ir tegu nepavargsta 
tie, kurie sunkiu, nesavanaudišku ir 
nuoširdžiu darbu prisideda prie tų 
svajonių išsipildymo! 
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HAGEN, VOKIETIJA 

Ypatinga šventė 
Pastarasis šios gražios vasaros 

lietuvių susibūrimas Hagen (Vokie
tija) buvo kaip reta gausus ir šven
tiškai nuotaikingas. Apie šį neeilinį 
surinkimą hageniečiai jau senokai 
plačiai diskutavo. Birželio 10-oji ben
druomenės narių buvo nekantriai 
laukiama. 

Jaunas Lietuvos evangelikų liu
teronų bažnyčios vyskupas Mindau
gas Sabutis su kunigais Mindaugu 
Kairiu, Mindaugu Zilinskiu ir Vil
niaus parapijos vokaliniu ansambliu, 
viešėję Vokietijos evangelikų baž
nyčių dienose Kelne, pareiškė norą ir 
sutikimą aplankyti Hagen Lietuvių 
Bendruomenę. O hageniečiams tai iš 
tikrųjų buvo džiugi ir ypatinga šven
tė, nes dauguma jaunesniųjų ben
druomenės narių dar nebuvo matę 
šaunaus naujojo Lietuvos Evangelikų 
Liuteronų Bažnyčios vyskupo. 

Kai šventės dalyviai užpildė salė
je visas sėdimas vietas, kunigų ir an
samblio lydimas pamaldų salėje 
pasirodė vyskupas M. Sabutis. Šven
tines pamaldas įžanginiu žodžiu 
pradėjo Hagen bendruomenės va
dovas, kunigas-diakonas Valdas Jelis 
(Žielys). 

Įspūdingą ir visus sudominusį 
pamokslą pasakė garbingas svečias, 
vyskupas M. Sabutis. Net ir mažieji 
klausytojai tyliai klausėsi „dėdės" 
vyskupo kalbos. 

Pamokslo metu buvo teigiamai 
įvertinta kunigo-diakono Valdo Jelio 
(Žielio) pastoracinė ir organizacinė 
veikla. Šį darbą mūsų Valdas Vo
kietijoje nesavanaudiškai ir kūrybin
gai dirba nuo 1997 metų. Šie metai — 
ir jo ordinacijos 10-mečio sukaktuvės. 

Apsilankymo Hagen proga" vys
kupas M. Sabutis, asistuojant kuni
gams M. Kairiui ir M. Zilinskiui, pa
gal LELB Konsistorijos sprendimą 
Valdą Jelį (Žielį) įvedė į pilnateisius 
kunigus, suteikdamas jam sidabrinį 
kryžių. Tad ir mums, hageniečiams, 
tai didelė šventė ir garbė! 

Šventinių pamaldų metu ir po jų 
skambiai giedojo ir dainavo vokalinis 
ansamblis „Adoremus" iš Vilniaus, 
vadovaujamas jaunos gabios dirigen
tės Renatos Moraitės. 

Vakare aktorė-režisierė Laura 
Sakurskytė-Zilinskienė susirinku
siuosius įtraukė į linksmą meno pro
gramą, o neišdidus vyskupas ir 
draugiški kunigai mielai bendravo su 
hageniečiais ir svečiais. 

Stuburo ir skausmo ligosi I Š i rd ies i r k r a u j a g y s l i ų 
l i g o s 

JONAS V.PRUNSKIS, M D 
TERM DALIAS PRUNSNS,MD 

Illinois Pain Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 

Ele Grove: 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

VIDAS ). NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

D a n t ų g y d y t o j a i 

V i d a u s l igos 

EDMUNDAS V1ŽINAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

D R . JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 t h Ave., Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

įvedimo pamaldų akimirka. 
Ypatinga šventė tęsėsi iki vėlaus 

vakaro — visiems buvo smagu ir 
linksma. 

P r a n a s M i r b a c h a s 
Hageno Lietuvių Bendruomenės 

tarybos narys 

Akių ligos 

ARAS ŽL10BA, M.D. 
AKIŲ UGOS-CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

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

4647 W. 103 SL, Oak. Lavvn, IL 
55 E. VVashington, S uite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500 

Šventės dalyviai po pamaldų. 

SKELBIMAI 

PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMU], SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis 
Off. Mgr. Auksė S. Kane, 
Vilma Jarulienė, 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St, 

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

Skelbimų skyriaus 
tel. 1-77S-5S5-9500 

SIŪLO DARBĄ 

Darbui reikalingi dažyto ja i 
su d a r b o pa t i r t imi . 

Būt ina turė t i automobi l į . 
Page idaut ina , 

kad kalbėtų rus i ška i . 
Te l . 8 4 7 - 9 8 0 - 7 8 8 7 . 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

RhSIOfVTIAL 
RRfUCERAGE 

VIDA M. t S 
SAKEVICIUS 

R e a l E s t a t e C o n s u l t a n t 

Nekilnojamojo turto 
pirkimas, pardaulmas 

708-889-2148 

www.draugas.org 

iMargumynai 

Škotams nebegalima dėvėti škotiško sijono 
be pažymėj imo 

Škotijoje priimtas naujas jstaty- sporanai, nešiojami drauge su sko
mas, kuris, kaip išaiškėjo tik dabar, tiškais sijonais - kiltais, 
reikalauja gauti licenciją gaminiams Įstatymas reikalauja, kad pažy-
iš retųjų gyvūnų kailio. mėjimą gautų visi, kas turi ką nors 

Kaip savo naujienų svetainėje pagaminta iš saugomų gyvūnų, tarp 
rašo britų visuomeninis transliuoto- jų - elnių, lūšių, kurmių, ežių, m o 
jas BBC, naujasis įstatymas smogė nių, šikšnosparnių, banginių, delfinų 
žemiau juostos vyrams, kurie dėvi ir kitų gyvūnų. 
tradicinius škotų kalniečių sijonus - Prieš gaudami pažymėjimą ga-
prie jų būtinai turi būti kailiniai minių iš tokių gyvūnų savininkai pri-
krepšeliai. valės įrodyti, kad gyvūnas buvo 

Įstatymą priėmė Škotijos parla- nužudytas teisėtai, 
mentas dar metų pradžioje, siek- Neturint iesiems pažymėjimų 
damas suvienodinti Škotijos jstaty- gresia nuobauda iki 5 tūkst. svarų 
mus su nauju Europos Sąjungos (beveik 10 tūkst. dolerių) arba įkali-
retųjų gyvūnų apsaugos įstatymu. nimas iki šešių mėnesių. 

Kaip paaiškėjo, jis taikomas ir Pažymėjimai privalomi gami-
barsukams bei ūdroms, iš kurių kai- niams iš gyvūnų, nužudytų po 1994 
lio itin dažnai siuvami krepšeliai - metų. Pagal B N S 

http://www.illinoispain.com
http://www.draugas.org
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Joninės Cicero - pagerbti Jonai bei Janės 

Cicero Jonai (iš kairės): Jonas Krumplys, Jonė Bobinienė, Jonas Kuprys ir 
Jonukas Kuprys. Edvardo Šulaičio nuotr. 

EDVARDAS SULAITIS 

Birželio 24 d. — šv. Jono Krikš
tytojo gimimo diena. Cicero gyve
nantieji mūsų tautiečiai pagerbė savo 
Jonus ir Jonės. Tos dienos ryte po 
lietuviškai kun. dr. Kęstučio Trimako 

aukotų šv. Mišių Šv. Antano parapijos 
bažnyčioje, į savo „kavinę" susirin
kusieji ant stalų išvydo žalumynų 
puokštes ir vainikais pasipuošusias 
šeimininkes. 

Šį kartą mūsų tautiečiai buvo 
vaišinami ne vien tik kava ir arbata, 

bet gavo paragauti ir raudono vyno. 
Šios pramogos organizatore buvo jau 
šešeri metai JAV gyvenanti Liuba 
Šniūrevičienė iš Panevėžio su talki
ninke, Virginija Mauručiene. Juodvi 
nemažai padirbėjo, kad būtų sukurta 
Joninių nuotaika, kuri dar ir dabar 
yra gyva tėvynėje. 

Buvo pakviesti trys Jonai ir 
viena Jonė — organizacijų veikėjai. 
Krumplys, žinomas fotografas Kup
rys ir jaunasis Kuprys (adv. Sauliaus 
Kuprio sūnus) ir darbščioji Bobi
nienė, daug metų dainavusi Čikagos 
Lietuvių operos chore, buvusi jos 
valdybos narė, dabar Cicero lietuvių 
parapijos chorelio giedorė, „kavinės" 
ilgametė darbuotoja. 

Jiems ant galvų buvo uždėti 
vainikai, o kultūros ir visuomenės 
veikėja Marija Remienė įteikė gėlių, 
buvo pasakyta gražių žodžių. Susi
rinkusieji dar ilgai tarpusavyje šne
kučiavosi, gurkšnojo gėrimus, prisi
mindami Jonines Lietuvoje. 

Kai kurie iš šio renginio tiesiai 
važiavo į Willowbrook rajoną, kur 
didesnę Joninių šventę buvo suren
gusi Amerikos lietuvių televizijos 
vadovybė. Gražus oras ten sutraukė 
apie 2,000 mūsų tautiečių. 

Tautiečių susibūrimas buvo vie

nas gausesnių Čikagos lietuvių suėji
mų. Dabar kai kurie vyksta atosto
gauti į Lietuvą ar kitur. Todėl vasaros 
mėnesiais jų sekmadieninėje „kavinė
je" jau mažiau rodysis. Ir tik rude
niop vėl viskas grįš į „normalias" 
vėžes. 

Joninių Cicero organizatorė L Šniū
revičienė. 

Edvardo Šulaičio nuotr. 

Stanislovas Žilevičius - karilionininkas iš Klaipėdos 
Tai pirmas kartas kai karilio

nininkas iš Lietuvos koncertuos 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse. 

Karilionas (carillon) - specifinis 
atvirame lauke skambantis muzikos 
instrumentas, kurį sudaro chroma-
tiškai suderintų varpų komplektas. 
Varpais skambinama klavišų klavia
tūra ir pedalais. Varpų skaičius svy
ruoja nuo 23 iki 80. Karilionai įren
giami specialiai tam pastatytuose 
bokštuose arba aukštuose istoriniuo
se pastatuose (pvz., bažnyčiose). 

Viso pasaulio karilionininkus 
vienija Pasaulinė karilionų federaci
ja, kurios nare yra ir Lietuvos kari-
lionininkų gildija. 

Lietuvoje karilionai yra tik Kau
ne ir Klaipėdoje. 

Senuoju Peter Schiling projek
tuotu ir 1987 m. Apoldos (Vokietija) 

Klaipėdos miesto karilionininkas, 
Klaipėdos universiteto profesorius 
Stanislovas Žilevičius. 

varpų liejyklos meistrų įrengtu kari
lionu Klaipėdos centrinio pašto bokš
te buvo grojama iki 2006 m. rugsėjo 
17 d. Tą dieną įvyko paskutinis kon
certas senuoju karilionu. Po to sena
sis karilionas išmontuotas ir prasi
dėjo naujo „Royal Eijsbauts" (Olan
dija) firmos kariliono montavimo 
darbai. Montavimo ir mechanizmo 
derinimo darbus atliko „Royal 
Eijsbauts" (Olandija) ir „Virmaldos" 
(Lietuva) firmų meistrai. Naujojo 
Klaipėdos kariliono inauguracija ir 
pirmas koncertas įvyko 2006 m. 
gruodžio 25 d. 

Stanislovas Žilevičius yra Klai
pėdos miesto karilionininkas bei Klai
pėdos universiteto profesorius. Stu
dijavo Lietuvos valstybinėje konser
vatorijoje (dabar Lietuvos muzikos ir 
teatro akademija). Stažavosi Sankt 
Peterburg (Rusija) N. Rimskij -
Korsakov konservatorijoje, Latvijos 
muzikos akademijoje. 

S. Žilevičius Klaipėdos karilionu 
skambina nuo 1987 metų, yra Lietu
vos karilionininkų Gildijos narys. 
Karilionu groti mokėsi Magdeburg 
(Vokietija) G. F. Teleman muzikos 
mokykloje pas G. Bust. Yra skambi
nęs Vokietijos, Danijos, Prancūzijos, 
Belgijos, Olandijos, Lenkijos karilio
nais. Taip pat dalyvavo daugelyje 
tarptautinių varpų muzikos festival
ių, kongresų. Yra tarptautinio kari
lionininkų konkurso, vykusio 2001 
m. Hamburg (Vokietija) laureatas. 

S. Žilevičius yra išleidęs 3 kom
paktines plokšteles ir 3 originalios 
muzikos bei aranžuočių karilionui 
leidinius. 

Amerikos varpų muzikos mėgėjai 
Stanislovo Žilevičiaus skambinimo 
galės klausytis : 

Liepos 1 d. 10 vai. ryto Porter 
Memorial Carillon, Highland Park 
United Methodist 
Mockingbird Lane, 
75205. 

Liepos 1 d. 4 vai. popiet The 

Church, 3300 
Dalias, Texas 

Cathedral Santuario de Guadalupe, 
2215 Ross Ave., Dalias, Texas 75201. 

Liepos 8 d. 6 vai. vakaro Čika
gos universiteto Rockefeller koplyčio
je, 5850 S. Woodlawn Ave., Chicago, 
Illinois 60637. 

Liepos 9 d. 7 vai. vakaro Čika
gos Botanikos sode, McGinley Pavi-
lion. Ekskursijos prasideda 5:30 vai. 
p.p. Chicago Botanic Garden, 1000 
Lake Cook Road, Glencoe, IL 60022 

Liepos 10 d. 7 vai. v. Naper-
villyje, IL. The Millennium Carillon, 

Riverv/alk Park. 
Koncertuose skambės lietuviškų 

ir amerikietiškų dainų aranžuotės, 
originalūs S. Žilevičiaus, Mhatias van 
den Gheyn, Jef Denyn kūriniai kari
lionui bei B. Dvariono, G. Thalben-
Ball, L. van Beethoven, M. Musorgs-
ky, F. Chopin, F. Liszt kūrinių aran
žuotės karilionui. 

Maloniai kviečiame atvykti pa
siklausyti varpų muzikos. 

Asta Vilpišauskienė 

„Draugo" knygynėlyje 
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„Lituanus" vasaros leidinys ( Nr. 
53:2) pradedamas lietuvių kilmės 
kanadiečio Antano Šileikos pasku
tinio romano ,.Woman in Bronze" 
aptarimu. Rašytojo kūrinį nagrinėja 
Kari Jirgens. Algirdas Sabaliauskas 
rašinyje „Vladimir Toropov prisi
menant" (Remembering Vladimir 

Toropov) prisimena ne per seniausiai 
šį pasaulį palikusį filologą-baltistą. 

Meno mylėtojai su malonumu 
paskaitys Kęstučio Zapkaus (New 
York meno pasaulyje žinomo kaip 
Kes Zapkus) straipsnį ,,Aspects of 
Content and Context", kuriame K. 
Zapkus skaitytojams pasakoja apie 
savo kūrybą. „Tapydamas aš bandau 
vizualinį vaizdą prilyginti muzikinei 
kompozicijai", - sako dailininkas. 
Jis pristato 7 savo paveikslus. Jų 
reprodukcijas taip pat rasite leidiny
je-

Besidomintiems Lietuvos eko
nomika ir politika bus įdomu pa
siskaityti Vincento Rolando Gied
raičio straipsnį ,,Power Lines and 
Pipe Dreams: Energy and Politics in 
Lithuania". Viena iš straipsnyje 
keliamų problemų - Ignalinos ato
minė elektrinė, nagrinėjamos ir kitos 
energetinės problemos. 

Žurnalą galite nusipirkti „Drau
go" knygynėlyje. Kaina — 5 dol. 9 
proc. mokestis, užsisakant IL valsti
joje. Persiuntimo kaina - 3 dol. 

Paruošė L. A. 

„Draugo" knygynėlio adresas: 4545 W. 63th Street, 
Chicago, II 60629 Tel. pasiteiravimui: 773-S85-9500 
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KRUVINOS RIAUŠĖS 
KLAIPĖDOS UOSTE 

Lietuvių fonde įamžindamas žu
vusio brolio Petro Kontauto atmi
nimą, Bostone gyvenantis Feliksas 
Kontautas prisimena 1938-tųjų metų 
tragiškus įvykius Klaipėdoje, liudi
jančius lietuvių Tautos sielos orumą. 
Būtina išlikti tokiais, kokiais mes 
esame, ramiai ir santūriai išgyventi, 
niekada neprarasti vilties... 

Trumpos žinios, surinktos iš 
tuo laiku leisto dienraščio 

„Vakarai" 

Artėjant Antrajam pasauliniam 
karui, 1938 m. birželio 28 d. įvyko 
kruvinos riaušės Klaipėdos uoste. Į 
Klaipėdą atplaukė keleivinis vokiečių 
laivas. Laivo pasižiūrėti susirinko 
daug gyventojų. Kad neišprovokavus 
susirėmimo tarp vokiečių ir lietuvių 
dėl „Heil Hitler" šūkių buvo bando
ma minią praretinti. Iš ledlaužio 
„Perkūnas" buvo paleisti vandens 
švirkštai. Iš susirinkusios minios 
pasipylė akmenų kruša. Krašto poli
cija pradėjo minią sklaidyti, taip ir 
įvyko susirėmimas tarp policijos ir 
minios. Vienas nukautas, keliasde
šimt sužeistų, rašė Klaipėdos dien
raštis „Vakarai". Nukautasis buvo 
mano brolis Petras. Jis tragiškai žuvo 
pačioje jaunystėje, pačiame pavasary
je, būdamas vos 16 metų. 

Vokiečių policininko švino kulka 
sustabdė jo širdies pulsą. Greitosios 
pagalbos mašina jį nuvežė į Rau
donojo Kryžiaus ligoninę šalia Vy
tauto Didžiojo gimnazijos, kurią aš su 
broliu Petru lankiau. 

Mano brolis buvo santarietis. 
„Santaroje" 1938 m. liepos mėn. 9 d. 
(nr. 27) A. Musaitis rašė: 

Mielą brolį į amžinybę 
palydėjus 

„...Sūnau, sūnau ar bepažįsti 
mane?, - atsiklaupęs prie mirštančio 
Petro kalbėjo ašarodamas tėvas - Pet
rai, tark nors vieną žodelį..." Bet 
vietoj atsakymo tėvas išgirdo nesu
prantamą mirštančio sūnaus šnabž
desį. Mirtis nežino pasigailėjimo ir 
užuojautos, lygiai kaip nežinojo žmo
niškumo jausmo tie, kurie vos pra
dėjusiam gyventi be jokio gailesčio 
sudraskė gyvybę. 

„Už ką? Už ką? Brangus sūnau, 
tau gyvastis buvo atimta? Už ką? 
Niekas negali atsakyti. Ar už tai, kad 
tu norėjai gyventi ir veikti taip, kaip 

Petras Kontautas 

gyvena visi savo laisvoje tėvynėje, o 
ne vergijoje? Ar už tai, kad tau rūpėjo 
tėvynė ir jos ateitis? 

Mielas Petrai, tu buvai nuo mūsų 
atskirtas netikėtai, tačiau mes tavęs 
niekada neužmiršime. Tebūna tavo 
brangiausio kraujo auka mums pa
siryžimo ir kovos simbolis." 

Santaros centro vadovybė at
spausdino ir išleido 1,000 Petro Kon
tauto atvirukų. Bet laidotuvių eisenai 
dar nepasijudinus, visi atvirukai 
buvo jau išpirkti. Išleidžiama nauja 
atvirukų laida. Pelnas buvo dedamas 
į ypatingą fondą, iš kurio vėliau buvo 
norima žuvimo vietoje pastatyti pa
minklą, kuris visoms kartoms liudytų 
šio įvykio tragiškumą ir reikšmę 
mums, Klaipėdos gyventojams. Lai
dotuvėse užregistravo 80 vainikų. 
Galutinis skaičius buvo 120. Laido
tuvių eisenoje numatoma, kad daly
vaus organizuotai visos Klaipėdos 
įmonės. 

Ramybės, kantrumo, tvarkos! 

„Niekados nepamirškime, kad 
kiekvieno mūsų asmeniškas poelgis 
gali turėti nenumatytų pasekmių. Jei 
iki šiol nesileidom provokuojami ir 
nenustojom kantrybės, parodykime, 
kad ir toliau mokame elgtis kaip 
vieninga ir kultūringa tauta. 

Nekaltai pralietas Petro Kontau
to lietuviškas kraujas reikalauja, kad 
mes, gerbdami jo brangią atmintį, 
parodytume rimtį ir lietuviškos dva
sios kilnumą. Jei norime, kad jam 

A t A 
JONAS ŠLAPKAUSKAS 

Mirė 2007 m. birželio 26 d., 7:30 vai. ryto, sulaukęs 98 metų. 
Gimė 1909 m. spalio 14 d. Lietuvoje, Virbalyje. 

v 

Gyveno Wheaton, IL. Anksčiau Čikagoje Marąuette Park apy
linkėje. 

Nuliūdę liko: sūnus Algimantas su žmona Rugile; anūkai Rugilė 
Wathen su vyru Robert ir Gintas Šlapkauskas; daug sūnėnų ir duk
terėčių Lietuvoje. 

A. a. Jonas buvo vyras a.a. Filomenos Adomavičiūtės, brolis a.a. 
Bronės Rupeikienės ir a.a. Anelės Vitkauskienės. 

A.a. Jonas bus pašarvotas penktadienį, birželio 29 d. nuo 3 v. 
p.p. iki 8 vai. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer 
Ave. (arti Derby Rd.), Lemont ir šeštadieni, birželio 30 d. nuo 9:30 

v 

vai. ryto iki 10:30 vai. ryto Svč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje (69th 
v v 

ir Washtenaw gatvės) Čikagoje. Sv. Mišios bus aukojamos 10:30 vai. 
v 

ryto. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Sv. Kazimiero lietuvių ka
pinėse. 

Vietoje gėlių prašom aukoti organizacijai „Vaiko vartai į moks
lą" arba našlaičiams. 

Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse. 

Nul iūdus i še ima 
Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba 

www.petkusfuneralhomes.com 

A t A 
VYTAUTAS RĖKLAITIS 

Mirė 2007 m. birželio 16 d., sulaukęs 72 metų amžiaus. 
Gimė Kaune, Lietuvoje, gyveno Chicago ir Phoenix, Arizona. 
Nuliūdę liko: žmona Rima, duktė dr. Vida Skandalakis su vyru, 

duktė Elena, sūnus Povilas, sesuo Vida ir jos duktė Daina; anūkai 
Lina, John, Vilius, Povilas, Robertas, Tomas, Mykolas, Elizabeth, 
Viktoria ir Kristina. 

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti a.a. 
Vytą šv. Mišiose, kurios bus aukojamos rugpjūčio 4 d. Pal. Jurgio 
Matulaičio misijoje, Lemont, IL. 

Liūdintys artimieji 

šventoje Lietuvos žemėje būtų ramu, 
laikykimės ramiai ir tvarkingai per jo 
laidotuves. 

Eisenoje dalyvaujantieji renkasi 
Vytauto Didžiojo gimnazijos kieme ne 
vėliau 15 vai. Laidotuvių eiseną lydi 
organizacijų orkestrai. Tvarką palai
ko Šaulių ir Santaros uniformuoti 
nariai. 

Rinkimosi vietoje, V D. Gimna
zijos kieme ir kapinėse bus įtaisyti 
garsiakalbiai, tad laidotuvių dalyviai 
kalbas galės girdėti iš tolo. Todėl ypač 
neorganizuota visuomenė prašoma 
vengti susigrūdimų ir netrukdyti 
tvarkos. 

Petro Kontauto laidotuvėms or

ganizuoti komitetas". 

Aš visada su Tavimi, mielas broli 
Petrai. 

Tebūna tau lengva tėvynės 
žemelė, 

kurią tu taip trumpai išvydai 
šiame pasaulyje. 

Tavo brolis Feliksas 

Lietuvių Fondas nuoširdžiai dė
koja Feliksui ir Laimai Kontautams 
už 5,000 dol. atminimo įnašą. 

Nuotraukos ir aprašymas 
atsiųstos 

Fel ikso Kontau to 

Petro Kontauto laidotuves. Pnc kan-to a r t ime ' : 

WJ;M'HHII 
$ » 

Tel. 773-476-2242 

MARGUTIS II 
LIETUVIŲ RADIJO LAIDOS 

1450 A M b a n g a iš W C E V stot ies 
KLAUSYKITE KIEKVIENĄ VAKARĄ 

nuo 8 vai. v. iki 8:45 vai. v. 
AMERIKOS LIETUVIŲ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDĖTI 

INTERNETU w w w . w c e v 1 4 5 0 . c o m 

http://www.petkusfuneralhomes.com
http://www.wcev1450.co
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ČIKAGOJE I& APYLINKĖSE 

• L i e t u v i ų fondo spaudos konfe
rencija jvyks birželio 29 d., penkta
dienį, 1 vai. p.p. konferencijų kamba
ryje, PLC, 14911 127th Street, Le-
mont, IL 60439, tel. 630-257-1616. 
Prieš pradedant atostogauti, sužino
site LF Pelno skirstymo rezultatus. 
Kviečiame dalyvauti. 

• B i r ž e l i o 30 d., šeštadieni, 8 vai. 
v. Pasaulio lietuvių centro didžiojoje 
salėje (14911 127th St., Lemont, IL) — 
Klaipėdos pilies teatro monospektak-
lis - komedija „Aš laukiu tavęs, mie
lasis". Pagrindinį vaidmenį atlieka Klai
pėdos dramos teatro aktorė Jolanta 
Puodėnaitė. Prieš spektaklį — teatro 
„Žaltvykslė" pasirodymas. Bilietai 
parduodami kavinėse: „Smilga" (tel. 
630-427-0929), „Bravo" (tel. 630-257-
3300), parduotuvėje „Lithuanian Pla-
za" (tel. 708-599-9866). 

• J A V LB Lemont o apylinkė lie
pos 15 d. 12 vai. ruošia vasaros ge
gužinę. Kviečiame atvykti visus: ma
žus ir didelius, jaunus ir pagyvenu
sius pasilinksminti, pabendrauti gra
žiame Pasaulio lietuvių centro sode
lyje. „Bravo" šeimininkės vaišins ce
pelinais ir kitais gardumynais. Troš
kuliui numalšinti — gaivūs gėrimai. 
Muzikantas Edvardas pasiruošęs 
groti „iki pirmųjų gaidžių". Smar
kuoliai galės išbandyti savo sugebėji
mus įvairiose varžytuvėse, gražiabal

siai - dainų konkurse, mikliakojai -
šokių maratone. Malonių staigmenų 
sulauks ir vaikučiai - juos linksmins 
išradingas klounas. Veiks turtinga lo
terija. 

• Č i k a g o s ir j o s apy l inkių Neka l 
tojo Prasidėjimo Mergelės Marijos se
selių rėmėjai maloniai kviečia daly
vauti arkivyskupo Jurgio Matulaičio 
paminėjime, kuris vyks š. m. liepos 
15 d. Svč. Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje, Marąuette Park. 
Po šv. Mišių parapijos salėje kun. dr. 
Kęstutis Trimakas kalbės apie arki
vyskupą J. Matulaitį. Bus kavutė. 
Maloniai kviečiame nar ius ir svečius 
dalyvauti minėjime. 

•"Vyresniųjų l ietuvių centrui „Sek
lyčia" pastoviam darbui reikalinga 
pagalbinė darbininkė - indų plovėja ir 
virėja dirbti kas antrą savaitgalį. 
Kreiptis tel. 708-271-7044 arba 773-
476-2655 (kviesti Ritą). 

• ' 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747. 

Lietuvos partizanų globos fondas Čikagoje 
išleido 2-rą papildytą 

Nijolės Gaškaitės 
knygos 

„PASIPRIEŠINIMO ISTORIJA 1944-1953 metai'9 

leidimą 

Knygos sutiktuvės numatytos liepos 15 d. 12:30 vai. p.p. 
Lietuvių dailės muziejuje 

(14911 127th Street, Lemont) 

Tai 1944-1953 metų partizaninio karo, siekusio a tkur t i nepriklausomą 
v 

Lietuvą, istoriografija. Sią istorinę knygą Lietuvoje gaus visos mokyk
los, universitetai, bibliotekos. 

Organizacija „Vaiko vartai) moksle" žinoma savo gerais darbais. Jos 
remiamus dienos centrus, laikinos globos namus Lietuvoje lanko ne 
viena dešimtis socialiai remtinų šeimų vaikų. Čia jie randa šiluma, 
globą. Jolantos virbickienės nuotraukoje matome mažąja, siuvėją iš 
Žemaičių Kalvarijos, besidžiaugiančią siuvimo mašina, kuri įsigyta or
ganizacijos „Vaiko vartai j mokslą** geraširdžių rėmėjų dėka. 

JAVL5 Floridos Pietvakarių apylinke ir ;,Ąžuoliuko" lituanistinė mo
kykla pirmą kartą Floridoje organizavo mažųjų lietuvaičių vasaros sto-
vyklą „Lietuviais norime mes būt" . Sumanymas pasirodė toks populia
rus, kad galiausiai nebeįmanoma buvo priimti visų norinčių. Įdomi 
programa, įvairiausios varžybos, prizai, skanus maistas, geras oras -
viskas patiko stovyklautojams. 

Nuotraukoje: stovyklautojos gardžiuojasi Iškovotu prizu - ledais. 

v 

Čikagoje prasidėjo kasmetinis (šiemet jau 27-ašis) „Tas-
te ofChicago". Jis tęsis iki liepos 8 dienos. Nuvykite į Grand 
Park ir jūs galėsite paragauti įvairiausio skonio patiekalų. 
Darbo valandos - nuo llval. r. iki 9 vai. v. 

Kiekvieną vakarą 8:50 vai. prie Buckingham fontano 
vyksta dienos uždarymo ceremonija, kurios metu galite gė
rėtis fontano vandens spalvomis ir formomis. 

Daugiau informacijos: www.tasteofchicago.us 

Susitikimas su šv. Juozapo namų (Thompson, CT) gyventojomis. Nuot
raukoje iŠ kairės: ses. Margarita Bareikaitė, Žele Skardienė, Marta Sau-
iėnienė, Zita Zaranka, Elena Miknienė ir Kazė Rackus. 

Spaudos apžvalga 

„MŪSŲ LIETUVA" 

MUSti iClUVil 

Redakcijon atkeliavo birželio 
mėn. Brazilijoje leidžiamo žurnalo 

„Mūsų Lietuva" numeris. 
„..papasakosime vieno lietuvio 

nuotykius plačiuose pasaulio vande
nyse ir Salvadoro uoste... 

...pristatome pagrindinius lietu
vių muzikos instrumentus... 

..nepamiršome Vilties ir gedulo 
dienos.. 

...spausdiname straipsnį dvigu
bos pilietybės tema... 

Bendruomenės naujienos, virtu
vė, 'Lietuviška saga', 'Žvaigždutė' ir 
daug daugiau..." - taip pirmuose jo 
puslapiuose pristato žurnalą Sandra 
C. Mikalauskas-PetrofF. Ir jei jums 
visa tai įdomu, tai „imkit mane ir 
skaitykit". 

Žurnalą, kuris gyvuoja jau 60 
metų, leidžia Brazilijos Lietuvių 
Bendruomenė. Kaip visada jis gražiai 
iliustruotas nuotraukomis. 

Paruošė L. A. 

http://www.tasteofchicago.us

