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Rusų kariškiai pranašauja karą su JAV 

Rusijos generolai ragina sali ginkluotis. 

Maskvoje nuskambėjo krūptelėti 
privertę pareiškimai: rusų kariniai 
ekspertai parengė kraupų netolimos 
ateities įvykių scenarijų, pagal kurį 
JAV užpuls Rusiją siekdama užsitik
rinti Sibiro išteklių kontrolę. Šaltojo 
karo šauklių tikslas aiškus, rašo Vo
kietijos dienraštis „Die Welt". Šį Vo

kietijos dienraštį cituoja lietuviškas 
interneto portalas Balsas.lt 

„Karas tarp Rusijos ir Jungtinių 
Valstijų gali kilti jau per artimiausius 
10 - 15 metų", — tvirtina Rusijos ge
nerolas majoras Aleksandr Vladimi-
rov. Jo teigimu būsimojo konflikto 
tikslai „akivaizdus jau dabar - paties 

galingiausio geopolitinio konkuren
to, turinčio galimybę per 30 minučių 
nušluoti JAV nuo žemės paviršiaus, 
pašalinimas." 

Generolas teigia, kad JAV siekia 
perimti Sibiro ir Tolimųjų Rytų iš
teklius ir įbauginti likusį pasaulį „ka
rine pergale ir technologijų bei gink
lų galybe". 

A. Vladimirov yra Rusijos kari
nių ekspertų kolegijos vicepreziden
tas. Dienraščio „Komsomolskaja 
pravda" surengtame žymių Rusijos 
karinių ekspertų ir saugumo specia
listų susitikime jis kartu su savo ko
legomis aptarinėjo, ar JAV pradės ka
rą su Rusija ir jei taip, kodėl ir kada. 

Šioje diskusijoje dalyvavo buvęs 
Rusijos generalinio štabo viršininko 
pavaduotojas generolas pulkininkas 
Leonid Ivašov, šiuo metu vadovau
jantis Geopolitinių problemų akade
mijai, pirmasis Rusijos saugumo, gy
nybos ir teisėtvarkos problemų 
akademijos viceprezidentas genero
las pulkininkas Viktor Jesin ir Poli
tinės bei karinės analizės instituto 
direktorius Aleksandr Šavarin. „Die 
Welt" pastebi, kad jų pozicija yra 
nuosaikesnė už Rusijos kariuome
nės ir politinio elito atstovų dažnai 

Nukelta i 6 psl. 

Nepavyko pri imti Įstatymo dėl karių išvedimo 
Washington , DC, liepos 19 d. 

(,,Reuters"/BNS) — Nuvargęs ir ryš
kiai pasidalijęs į dvi priešingas grupes 
JAV Senatas trečiadienį užkirto kelią 
demokratų pastangoms, kurios visus 
amerikiečių karius, dalyvaujančius 
kovos operacijose Irake, būtų sugrą
žinusios namo iki 2008 metų balan

džio pabaigos. 
Užbaigdami visą parą trukusius 

debatus, dauguma senatorių pasisakė 
už įstatymą, pagal kurį karių išvedi
mas būtų prasidėjęs per 120 dienų, 
tačiau jiems nepavyko surinkti 60 
balsų, kurių reikia, kad būtų įveikta 
procedūrinė kliūtis ir įstatymo priė

mimo procesas tęstųsi toliau. 
Už įstatymą balsavo iš viso 52 

senatoriai, o jam nepritarė 47. 
JAV Atstovų rūmai jau priėmė 

panašų įstatymą dėl amerikiečių ka
rių išvedimo iš Irako, tačiau prezi
dentas George W. Bush pagrasino jį 
vetuoti. 

Šiame 

•Sporto apžvalga. 
Futbolas. Sportas 
Lietuvoje. 
•Žmogaus teisių proble
mos: ko visuomenė 
laukia iš teismų? 
•Apie mūsų parapijas 
(pabaiga). 
•G. Vitkus SJ: 
„Dainavoje" padariau 
keletą svarbių atradimų. 
•Kelionė į Jeruzalę (76). 
• Kaip kalbame. 
•Naujienos iš Cicero 
lietuvių padangės. 

V a l i u t ų s a n t y k i s 
1 USD — 2.50 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Kyla skulptūra krepšiniui 
Vilnius, liepos 19 d. (Alfa.lt) — 

Vilniuje prie „Siemens" arenos ket
virtadienį buvo išlietas skulptūros 
Lietuvos krepšiniui postamentas. Ja
me buvo įmūryta kapsulė su garsiau
sių Lietuvos krepšininkų, trenerių 
vardais, taip pat krepšinio kamuolys. 

Iki rugpjūčio pabaigos ant šio 
postamento iškils penki granito lui
tai, o jų viršūnėje puikuosis veidrodi
nis plieno rutulys. Kompozicija sim
bolizuos krepšinio kamuolį laikančią 
ranką. 

„Populiariausieji jau paaiškėjo, 
granito luitai paruošti, veidrodinis 
rutulys taip pat atgabentas, tad be
liko pastatyti pačią skulptūrą. Tuo
met joje įamžinsiu žymiausias visų 
laikų Lietuvos krepšinio pergales ir 
tuos sportininkus, kurie padėjo jas 
iškovoti. Krepšinis - tai komandinis 
žaidimas, todėl džiaugiuosi, kad 
skulptūrą puoš ne tik populiariau
sių, bet ir kitų, šias pergales iškovo
jusių krepšininkų, krepšininkių bei 
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Šeštadienį — naujas priedas 
Kultūra. 

Vamzdžio 
sprogimas 
priminė 
rugsėjo 11-ąją 

N e w York, liepos 19 d. („Reu-
ters"/BNS) — Manhat tan trečiadienį 
sprogus požeminiam 83 metų senu
mo garo vamzdžiui, susidarė purvino 
vandens geizeris, o žmones apėmusi 
panika priminė rugsėjo 11-osios ata
kas. 

New York ir Washington parei
gūnai skubiai atmetė teroro akto ga
limybę. Vienas žmogus mirė sustojus 
širdžiai, o dar maždaug 20 buvo su
žeisti, kai kurie jų — sunkiai, per 
spaudos konferenciją sakė meras Mi-
chael Bloomberg. 

Sprogimas Lexington Avenue 
ties 41-ąja gatve Nuke l ta į 7 ps l . 

PERIODICALS 

•. 

Skulptorius Tadas Gutauskas. 
Linos Petrauskienė (ELTA) nuotr. 

jų trenerių vardai ir pavardės", — sa
ko skulptūros autorius Tadas Gu
tauskas. 

Krepšinio mėgėjai internete ge
riausius krepšininkus rinko daugiau 
nei du mėnesius. 

s 
> 

O 
z 
o 
H 
o 
m 
r 
> 
-< 
i 

O u *•* n 
2 
SL 
JT 
& 
o 

• 

• 
O 

> 
05 
X 
Z 

o 
H 
O 
z 

05 
m 

> 
r-
cn 
o 
< 

O 

m H c x 
7Z n 
O r "o -m n? 

o o 

N) 
O 
C71 
•U 
O I 
00 
o 

> 
Z 
23 
m 
> 
o z o 
33 
O 
O 

23 
> 
33 
-< 
O 
-n 
O 
O 
Z 
o 
33 
m 
0) 
C/) 

o- s 
C*: i 

c : 3 : 
£ » 
ad 

Ii 
5 = 

I 

http://Balsas.lt
http://Alfa.lt
http://WWW.DRAUGAS.ORG


DRAUGAS, 2007 m. liepos 20 d., penktadienis 

SPORTO 

Lietuva 78-oje vietoje 

APŽVALGA 

FUTBOLAS 
Paruodė Ed* Šuiaitis 

„Metropolitan" futbolo lygos žinios 
„Metropolitan Soccer Leage" 

taip angliškai vadinasi futbolo lyga, 
kurioje daugiau negu ketvirtį šimt
mečio rungtyniauja (nuo pat jos 
įsikūrimo) „Lituanicos" futbolo ko
mandos. 

Kaip žinome, praėjusį sezoną 
lietuvių vyrų komanda žaidė lygos 
žemesnėje divizijoje (ji vadinasi I di
vizija) ir šios grupės „raudonoje" gru
pėje užėmė antrąją vietą, surinkusi 
tokį pat taškų skaičių kaip ir čempi
onai - „Connections" vienuolikė, bet 
su blogesniu įvarčių santykiu likusi 
antrąja. „Connections" ekipa, rung
tynėse dėl divizijos nugalėtojo vardo 

pralaimėjo „mėlynosios" grupės čem
pionams - „Green-White". 

„Green-White" be pridėtinių 
rungtynių pateko į „major" (aukš
čiausią) diviziją, o „Connections" tu
rėjo peržaisti su „major" divizijos 9-
oje (priešpaskutinėje) vietoje esančia 
„Legovia" komanda. Laimėjo „Con
nections" net 7:2. 

Tokiu būdu nuo rudens „Con
nections" ekipa rungtyniaus „major" 
divizijoje. Iš jos iškrenta paskutinėje 
„major" divizijos vietoje likusi „Ligh-
tning" ir jau minėta „Legovia". Beje, 
jos abi yra lenkų komandos. 

Laimėtojai -„United Serbs" 
Prieš porą savaičių gerokai 

pavėluotai baigėsi „Metropolitan" 
lygos „major" divizijos pirmenybės. 
Jose I vietą užėmė „United Serbs" 
ekipa 18-oje rungtynių surinkusi 44 
taškus. Antroje vietoje - „Eagles" 
ekipa, kuri paskutiniame susitikime 
įveikė čempionus 3:2. Jos sąskaitoje -
36 taškai. Bronzos apdovanojimus 
gavo „Maroons", - surinkusi taip pat 

36 tšk., bet turinti blogesnį įvarčių 
santykį negu „Eagles". 

Toliau komandos išsirikiavo taip: 
„Polonia", „Schwaben", „Sockers", 
„Wings", „Vikings", „Legovia", 
„Lightning" (ši komanda per metus 
sugebėjo pelnyti tik vieną tašką). Iš I 
divizijos pakilusios ,,Wings" ir „Vi
kings" komandos išliko stipriausiųjų 
grupėje. 

Auka LFK „Lituanica" 
Tarp Čikagos lietuvių gerai pa

žįstamas adv. Aleksandras Rimas 
Domanskis, kuris darbuojasi „Boo-
dell Domanskis LLC" advokatų kon
toroje (205 N. Michigan Ave., Suite 
4307) dažnai remia sportinę bei kitą 
lietuvių veiklą. 

Ruošiamame pavasariniame klu
bo puotos programiniame leidinyje jis 
išpirko sveikinimą, tačiau per neap
sižiūrėjimą sveikinimas nepateko į 
leidinuką, bet adv. Domanskis pini
gus (100 dol.) paaukojo klubo reika
lams. 

Tarptautinės futbolo federacijos 
(FIFA) naujoje pasaulio futbolo rink
tinių lentelėje (ten įrašytos 208 ko
mandos) Lietuva paminėta 78-oje vie
toje. Lietuva per mėnesį pakilo viena 
pakopa. 

Pirmoje vietoje matome „Copa 
America" turnyro laimėtoją Braziliją, 

o antroje iš penktosios vietos pakilu
sią Argentiną. Pasaulio čempionė 
Italija užima III vietą. 

Latvijos rinktinė iš 107 vietos 
nukrito į 111-tą, o Estija iš 121 -šios 
į 124-ją. Lietuva tarp Europos rink
tinių yra 35-oje vietoje. 

| Los Angeles atvyko David Beckham 
Pagaliau į Los Angeles atvyko 

vienas iš žymiausiųjų Anglijos futbo
lo žaidėjų David Beckham, kuris žais 
vietinėje „Galaxy" profesionalų ko
mandoje. Jį žiūrovai aikštėje šio klu
bo eilėse turėtų pirmą kartą pamatyti 
šį šeštadienį, kai „Galaxy" namuose 
žais draugiškas rungtynes su London 
„Chelsea" vienuolikė. Jo debiutas 
Amerikoje gali būti nukeltas į vėlesnę 
datą, nes anglą dar vis kamuoja čiur-
nos trauma. 

Beje, Londono „Chelsea" ekipa 
pirmame susitikime JAV antradienį 
draugiškose rungtynėse rezultatu 1:0 
nugalėjo Pietų Korėjos „Suwon Blue-
vvings" ekipą. David Beckham 

Brazilai laimėjo „Copa America" turnyrą 
Brazilijos futbolo rinktinė sek

madienį laimėjo Amerikos šalių 
taurę, vadinamą „Copa America". 
Turnyro, kuriame dalyvavo 12 ko
mandų, finale brazilai Maracaibo 
mieste Venezuela (šioje valstybėje 
buvo žaistos visos rungtynės) įveikė 
favorite laikytą Argentinos komandą 
3:0. 

Brazilai Julio Baptiste šūviu jau 
4-oje žaidimo minutėje vedė 1:0. Kuo
met 40-oje minutėje argentinietis 
Roberto Ayala įsimušė įvartį į savo 
vartus, Argentina atrodė palaužta ir 
69-oje minutėje praleido dar ir tre
čiąjį įvartį. 

Rungtynėse dėl bronzos medalių 
Meksika nugalėjo Urugvajų 3:0. Mek
sikiečiai grupinėse varžybose nuste
bino savo gerbėjus, įveikdami buvu
sius ir esamus čempionus - brazilus 
2:0. 

Liūdnai atrodė JAV rinktinė, 
kuri savo grupėje pralaimėjo visus 

tris susitikimus. Daugiausia pylos 
amerikiečiai gavo nuo Argentinos, 
kuri juos sutriuškino net 4:1. 

Sportas LIETUVOJE 

Į Kauną atkeliavo Europos jaunimo 
lengvosios atletikos čempionato vėliava 

Liepos 12-15 dienomis Debrecene 
(Vengrija) vykusio Europos jaunimo 
(iki 23 metų) lengvosios atletikos 
čempionato uždarymo ceremonijos 
metu Lietuvos atstovams buvo įteik
ta čempionato vėliava. Ji suplevėsuos 
Kaune, S. Dariaus ir S. Girėno sta
dione, 2009 metų liepą vyksiančiose 
septintosiose Senojo žemyno jaunimo 
lengvosios atletikos pirmenybėse. 

„Kaunui teisė surengti 2009 
metų čempionatą buvo patikėta po 
itin gerai prieš dvejus metus suorga
nizuoto Europos jaunimo (iki 20 
metų) lengvosios atletikos čempiona
to. 2009 metais vyksiantis čempi
onatas — paskutinis etapas jaunie
siems sportininkams prieš suaugu
siųjų varžybas. Čempionatai sporti
ninkams iki 23 metų dar pakankamai 
naujas dalykas — šiais metais Deb
recene mes turėjome tik šeštąjį tokį 
čempionatą, tačiau kiekvienais me
tais šios lengvosios atletikos varžybos 
sulaukia vis didesnio tiek sporti
ninkų, tiek žiūrovų dėmesio. Žinau, 

kad 2009 metais Kaune vyksiantis 
septintasis Europos jaunimo čempi
onatas bus dar geresnis nei prieš tai 
buvę šeši", — spaudos konferencijoje 
sakė Europos lengvosios atletikos 
asociacijos (EAA) prezidentas Hans-
joerg Wirz. 

Kaunas teisę organizuoti 2009 
metų Europos lengvosios atletikos 
čempionatą po itin sunkios kovos su 
Ostravos miestu (Čekija) iškovojo šių 
metų kovą. Tuo metu vykusiame 
EAA tarybos posėdyje balsai buvo 
pasiskirstę po lygiai ir sprendimą 
teko priimti burtų keliu. 

„Galimybei surengti 2009 metų 
čempionatą ruošėmės nuo 2005-ųjų, 
kai Kaune sėkmingai surengėme 
Europos jaunimo (iki 20 metų) pir
menybes. 2009 metais čempionatas 
vyks minint Lietuvos vardo tūkstant
metį ir taps vienu pagrindiniu šio 
minėjimo renginių. Šios sporto varžy
bos yra paskutinė pakopa iki presti
žiškiausių lengvosios atletikos varžy
bų - suaugusiųjų čempionatų, Euro-

| Kauną atkeliavo Europos jaunimo 
lengvosios atletikos čempionato 
vėliava. Eltos nuotr. 

pos taurių turnyrų ir pasaulio „Gran 
Prix" etapų, kurias taip pat tikimės 
organizuoti ateityje", — sakė 
Lietuvos Nukelta į 9 psl. 
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ŽMOGAUS TEISIŲ PROBLEMOS: 
KO VISUOMENĖ LAUKIA IŠ 

MŪSŲ TEISMŲ? 
ARIMANTAS DUMČIUS 
Seimo Žmogaus teisių komiteto 
pirmininko pavaduotojas 

Viena iš teisinį saugumą užtikri
nančių sąlygų yra asmens teisė į tei
singą teismą. Ją sudaro visuma: teisė 
| viešą, greitą, nešališką, lygiateisišką 
ir skaidrų bylos tyrimą ir jos išna
grinėjimą. Dauguma Lietuvos gyven
tojų mano, kad jų teisė į teisingą teis
mą yra pažeidinėjama. 2004 m. teis
mais pasitikėjo tik mažiau nei treč
dalis gyventojų, pastaruoju metu jų 
dar sumažėjo ir nesiekia 20 proc. 
Svarbiausios nepasitikėjimo prie
žastys: bylų vilkinimas, šališkumas, 
viešumo stoka, neobjektyvumas. 
Kaip pavyzdį nurodysiu nepakanka
mą ir užtrunkantį jau 15 metų pasi
priešinimo ir genocido bylų nagri
nėjimą. Per keliolika metų iš 198 tik 
15 bylų perduota apygardos teis
mams. A. Ramanausko-Vanago bylos 
ikiteisminis tyrimas tęstas tol, kol at
sakovas mirė. Neužbaigtos partizanų 
Astrauskų ir kitos bylos. 2006 m. pa
sistūmėta tik dėl vienos genocidinės 
bylos išsprendimo. 

Visuomenė nepatenkinta dėl mū
sų teismų sistemos uždarumo, atsto
vavimo teismuose teisių apribojimo ir 
procedūrinių teismo funkcijų nevi
saverčio vykdymo. Pastarąjį faktą 
įrodo bylų prieš Lietuvą laimėjimai 
Strasbūre. Iki 2007 metų į Europos 
žmogaus teisių teismą kreipėsi apie 
2,400 pareiškėjų. 23 bylose buvo pri
pažinti mūsų teismų procedūriniai 
pažeidimai. 

Ar vykdant teisingumą dalyvaus 
visuomenė? 

Visuomenės atstovų, tarėjų daly
vavimo teismuose atstūmimo proce
sas prasidėjo 1992 m., po Konstitu
cijos priėmimo, ir 1993 m. gruodžio 
14 d. paskelbus Seimo nutarimą dėl 
teisinės reformos metmenų ir jų 
įgyvendinimo bei 1995 m. gruodžio 5 
d. ir 1999 m gruodžio 1 d. Konsti
tucinio Teismo nutarimus. Vėlesniuo
se dokumentuose, būtent: 1998 m. 
birželio 25 d. teisinės reformos redak
cijoje bei 2001 m. pagal JT Vystymo 
programą parengtame Žmogaus tei
sių veiksmų plane, teismo tarėjų ins
titutas tik paminimas, bet jų įkūrimo 
planai buvo nevykdomi, apsiribota 
nedidelės apimties brošiūrėlės išlei
dimu (2001 m.). Nuo šios problemos 
sprendimo nusišalino ir praėjusios 
kadencijos Seimo Žmogaus teisų ko
mitetas. Negana to naujajame CPK 
55, 56 str. labai susiaurintos, saky
čiau, panaikintas nevyriausybinių 
organizacijų atstovavimas ginant 
savo narių teises teismuose. Paliktas 
tik profesinių sąjungų atstovo daly
vavimas, kai nagrinėjami teisiniai 
darbo santykiai. Kitais atvejais atsto
vavimas leistas tik aukštąjį teisinį 
išsilavinimą turintiems asmenims. 

Prieš aštuonetą metų Lietuvos 
žmogaus teisių gynimo asociacijos 
(LZTGA) siūlymas įteisinti piliečio 
kreipimąsi į Konstitucinį Teismą 
buvo atmestas. Taip pat Seime buvo 
nepritarta atstatyti asociacijų atsto
vavimo teismuose teisę. 

Pastaruoju metu, dažniausiai 
vadovaujant teisės specialistams, 
bandoma stiprinti nuomonę, kad 
steigti sudėtinės formos (su visuo

menės atstovais) teismų sistemą yra 
netikslinga. Remiamasi tuo, kad mū
sų demokratija silpna, pilietinė vi
suomenė nesusiformavusi, negerbia 
ir nesivadovauja įstatymais, pakanti 
korupcijai. „Vilmorus" sociologiniai 
tyrimai parodė, kad 52.5 proc. eilinių 
piliečių pasisako už tarėjų institucijos 
įsteigimą, tuo tarpu teisininkų grupė
je 85.2 proc. sako apie jos nereika
lingumą. Tai būsiąs „socialinis eks
perimentas". Tuo tarpu visose de
mokratinių valstybių teismų siste
mose yra įteisinta bent viena visuo
menės atstovavimo forma. 

Tai, kas paminėta, dar daugiau 
visuomenėje sukūrė teisės į teisingą 
teismą pažeidimų regimybę ir didžiu
lį nepasitikėjimą te ismais . Kyla 
klausimas, ar dabartinė teisinės sis
temos pertvarka gali a t s ta ty t i jos 
prestižą? Manau, kad galėtų, jeigu 
visuomenės atstovai būtų protingai 
įtraukiami į teisingumo vykdymą ir 
koreguojamas teisinis mechanizmas. 
Tam būtina politinė valia ir teisingi 
sprendimai. 

Šiuo metu svars tome antrąją 
teismų įstatymo redakciją, kurią pa
rengė darbo grupė, vadovaujama Sei
mo Teisės ir teisėtvarkos komiteto 
pirmininko Jul iaus Sabatausko (į 
darbo grupę nebuvo Įtraukti visuo
menės atstovai). Parengtame doku
mente dar nėra to, ko reikalauja vi
suomeninės organizacijos. Tarėjų ins
titucijos steigimui nepri tar ta . Vyks
tant diskusijoms atsirado viltis, kad į 
teisėjų atrankos komisiją bus įtrau
kiami visuomenės atstovai, skelbia
mos pretendentų pavardės, gyvenimo 
aprašymai Prezidento kanceliarijos 
internetiniame tinklalapyje, „Valsty
bės žiniose", daromas garso įrašas ir 
protokoluojama. Teisėjų tarybos po
sėdžiai įmanomai bus viešinami tech
ninių priemonių pagalba. Seimo Tei
sės ir teisėtvarkos komitetui reikėtų 
neužtęsti teismų įstatymo projekto 
parengimo, neatidėlioti šūsnies Sei
mo svarstymo laukiančių įstatymų 
projektų. Ar pavyks įteisinti šiuos pa
keitimus, parodys svarstymų eiga. 

Seimo valdyba p r i t a r ė grupės 
Seimo narių iniciatyvai rengti refe
rendumą dėl tikslingumo kur t i tarėjų 
instituciją. Dabar galvojama, kad 
Konstitucijos keitimo kelias yra rea
lesnis. Grupė Seimo narių Tėvynės 
sąjungos iniciatyva užregis t ravo 
Konstitucijos pakeitimą, numatomas 
pateikimas artimiausiame posėdyje. 

Visuomeninių spec ia l i s tų 
inst i tucijos kūr imas 

Darbo grupei pasiūliau svarstyti 
visuomeninių ekspertų institucijos 
steigimą. Tai galėtų būti tik tam tik
ras specialiąsias žinias ir aukštąjį 
išsilavinimą turintys savo srities pro
fesionalai, kurie patariamojo balso 
teise dalyvautų specializuotose bylo
se. Tokius visuomeninius ekspertus 
ir specialistus galėtų paskirti kompe
tentingiausios Lietuvos visuomeni
nės organizacijos, kurios vienija tam 
tikros profesijos atstovus (medikus, 
teisių gynėjus, menininkus, neįgaliuo
sius ir kt.). CPK ir BPK straipsniuo
se jau yra reglamentuoti šie proceso 
dalyviai-ekspertai, specialistai, tačiau 
visuomeninių organizacijų jie galėtų 
būti atrinkti iš anksto. 

N u k e l t a i 11 psl. 

Lietuviai tarp 
didžiausių optimistų 

Europoje 
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS 

Ar ne įdomi naujiena? Pats šio vedamojo pavadinimas yra ne mano 
sugalvotas, o paimtas iš žiniasklaidoje pasirodžiusio pranešimo 
apie 2007 metų pavasarį vienu metu 27 Europos Sąjungos (ES) 

šalyse atlikto „Eurobarometro" tyrimo. Sunku tikėti, nes per daugelį 
Lietuvos nepriklausomybės metų esame tiesiog pripratę vėl ir vėl skaityti 
apie Lietuvos bėdas ir nesibaigiančias problemas. Dalis tų bėdų buvo pris
tatytos įvairių apklausų rezultatuose. Kas neatsimena skaitęs, kad Lie
tuva pirmauja savižudžių skaičiumi visoje Europoje, o gal ir už jos ribų? 
Statistika ne kartą sausai priminė apie tai, kad Lietuva yra viena iš pir
mųjų automobilių avarijose, (pikt)naudžiavime alkoholiu, smurtaujant, 
nusikalstant ir kitur. 

Šį kartą visą dėmesį sutelksime į „Eurobarometro" tyrimus, kur Lie
tuva prasikiša ir prasikiša teigiamai. Skaitykime toliau. Lietuvos gyven
tojai, vertindami įvairias šalies ir asmenines perspektyvas, yra vieni di
džiausių optimistų ES. Daugiau nei trečdalis Lietuvos gyventojų mano, 
kad per artimiausius dvylika mėnesių pagerės tiek jų pačių gyvenimas, 
tiek ekonominė padėtis, šeimos finansinė padėtis bei asmeninės galimy
bės rasti darbą. ES geresnių ateinančių metų tikisi vidutiniškai 37 proc. 
gyventojų, o Lietuvoje šis rodiklis yra net 45 proc! 

Lietuva, kartu su Vokietija ir Olandija, pirmauja ES pagal gyventojų 
dalį, teigiamai vertinančią ekonomines savo šalies perspektyvas. Šiose tri
jose valstybėse 41 proc. gyventojų tikisi, kad per ateinančius metus eko
nomika pagerės. ES vidurkis yra 28 proc. Pesimistiškiausi šioje srityje yra 
vengrai, kur vos 11 proc. gyventojų mano, kad ekonominė padėtis taps 
geresnė. 

Vertindami įsidarbinimo galimybes lietuviai ateitį mato dar švieses
nėmis spalvomis. Net 53 proc. apklaustųjų teigė manantys, kad per arti
miausius dvylika mėnesių įsidarbinimo galimybės Lietuvoje pagerės. 27 
ES šalių vidurkis yra 31 proc. 

Ziniasklaida pastebi, kad šie Lietuvos optimizmo rodikliai auga nuo 
praėjusio rudens, kai jie buvo patys didžiausi per visą „Eurobarometro" 
tyrimo istoriją Lietuvoje. Šio pavasario rodikliai aiškiai prašoka 2004 m. 
rudens rezultatus, po to, kai Lietuva įstojo į ES. 

Toliau sužinome, kad didžiausi optimistai, vertindami savo gyvenimo 
perspektyvas, yra jaunesni ir didžiųjų Lietuvos miestų gyventojai. Tačiau 
ekonomikos perspektyvas ir įsidarbinimo Lietuvoje galimybes beveik vie
nodai gerai vertina visi gyventojai. Skirtumas tarp amžiaus grupių yra 
nedidelis, o mažesnių miestų ir kaimų gyventojai niekuo neatsilieka nuo 
didmiesčių. 

Tuo geros naujienos dar nesibaigia, nes skelbiama, kad šių metų 
pavasarį beveik du iš trijų lietuvių buvo patenkinti savo gyvenimu. Tačiau 
šioje srityje Lietuva atsilieka nuo ES vidurkio. Vidutiniškai Bendrijos ša
lyse gyventojų, teigiančių, kad jie yra patenkinti dabartiniu savo gyveni
mo yra 80 proc. Tyrimo rezultatai rodo, kad į ES priėmus naujas nares — 
Bulgariją ir Rumuniją — Lietuva nėra šalis, kurios gyventojai yra vieni 
labiausiai nepatenkintų savo padėtimi. Mažiau patenkinti savo gyvenimu 
nei lietuviai yra Vengrijos, Portugalijos bei Latvijos gyventojai. 

Labiausiai gyvenimu Lietuvoje yra patenkinti jauni žmonės, 15-24 
metų amžiaus grupėje. Tokių yra 85 proc, o tarp gyventojų nuo 40 iki 54 
metų amžiaus grupėje patenkintų savo gyvenimu pavasarį buvo 56 proc. 
Taip pat labiau patenkinti savo gyvenimu yra didelių miestų ir miestelių 
gyventojai. 

Ką visą tai reiškia, ypač jeigu duomenimis sunku patikėti? Pirmiau
sia, reikia prisiminti perspėjimą, kad jeigu kas nors per gerai atrodo, 
reikia suabejoti preke ar duomenimis. Tai, kad įsidarbinimo perspektyvos 
Lietuvoje gerėja, nereikia stebėtis, nes pastoviai skaitome spaudoje, kad 
Lietuva jau importuoja darbo jėgą iš kitų kraštų. 

Pasitenkinimas gyvenimu yra labai subjektyvus dalykas. Ši apklausa 
buvo atlikta pavasarį. Nereikėtų stebėtis, jeigu po ilgos ir varginančios 
žiemos, pirmoms žibutėms pražydus, viskas atrodo geriau, įskaitant ir 
pasitenkinimą gyvenimu. 

Kritiškas cinikas dar pridėtų, kad nepatenkinti gyvenimu Lietuvoje iš 
jos jau išvyko ir kritikuoja kitą kraštą. Tai, aišku, gali būti neužsitarnau
ta ir užgaunanti išvada. Tad ja nereikėtų susigundyti, bet tikrai būtų įdo
mu, jei „Eurobarometro" tyrimas būtų pakartotas su Lietuvą palikusiais 
žmonėmis. Būtų realiau prie kitos būsimos apklausos pridėti klausimą 
apie atsakovo planus iš krašto emigruoti. Tada gautus atsakymus jau 
būtų galima palyginti su norinčiais į užsienį išvykti ir tokių planų netu
rinčiais. 

www.draugas.org 

http://www.draugas.org
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APIE MŪSŲ PARAPIJAS 
Tęsinys iš liepos 19 d. 

KUN. ANTANAS SAULAITIS 

Ne tik parapijinės bažnyčios, bet 
ir lietuvių vienuolijų nuosavybės 
kelia rūpestį. Ilgai buvo išgyvenama 
Brooklyn Kultūros židinio istorija, 
dar seniau marijonų Clarendon Hills 
plotų netekimas Čikagos vakaruose. 
Čikagos Jaunimo centras (šiemet 
Švenčia 50 m.) kartais apiberiamas 
klaustukais. Kalbamės apie Tėvų 
marijonų sodybą prie „Draugo". 

Dar yra ir kapinės. Visa ta istori
ja su Šv. Kazimiero kapinėmis — tai 
dar viena pasaka. Būdavo užrašyta 
(angliškai): ,,Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinės". Teko užrašą pakeisti, nes 
tai esą diskriminacija. O priežastis -
ekonominė. Kad kapų priežiūra bei 
administracija išsilaikytų, reikalin
gos penkios laidotuvės kiekvieną 
metų dieną. Kiek norėtume lietu
višką įstaigą išlaikyti, ligi šiol įstengė 
laidoti tik po tris lietuvių kilmės 
žmones. Kadangi viskas priklauso ir 
tvarkoma vyskupijos, nuspręsta lai
doti bet .kokį kataliką. Ne Babelio 
bokštas virš žemės ligi dangaus, bet 
ir po žeme gali atsigulti šalia tik is
paniškai ar nelietuviškai kalban
čioj). Šiaip taip išsikovota, kad 
karstą galima pagal mūsų papročius 
ir sveiką psichologiją iki duobės paly
dėti, o ne tik kapų koplyčioje palikti. 
Kapų laukia dar didesnė krizė, kai vis 
daugiau žmonių laidos tik pelenus ar 
jų net į kapus neveš, persiųs į Lietuvą 
ar išbarstys pamėgtoje vietoje. 

Kai gresia pavojus senąją savo 
bažnyčią bei parapiją prarasti jas 
apjungiant ar mažinant bažnyčių 
skaičių, žmonės atsiliepia įvairiai. 
Gražus Čikagos ukrainiečių pavyz
dys. Jie centro šiaurėje turėjo senas 
stačiatikių ir katalikų bažnyčias. 
Žmonės išsikėlė į priemiesčius, viskas 
nyksta. Abi bendruomenės karštai 
tarėsi ir nusprendė kurtis toje pačioje 
vietoje. Verslininkai ir kiti pajėgūs 
asmenys padėjo supirkti krautuves, 
gyvenamus namus, juos atnaujinti, 
pritraukti jaunas poras ir šeimas kaip 
tik tuo metu, kai žmonės pradėjo 
grįžti į miestą, o ne plėtėsi toliau į 
kukurūzų laukus. Dabar visi žino 
apie „Ukrainian Village", prestižinę 
miesto centro apylinkę - ir dvi gyvas 
parapijas. 

New Jersey Newark arkivyskupi
jos vengrai suvokė, kad tik nuo jų 
priklauso parapijos ateitis. Bažnyčia 
su klebonija liko senoje miesto dalyje, 
aptverta vielomis ir saugojama kle
bonijos šunų. O vis dėlto iš visų 
priemiesčių bei miestelių suvažiuoda
vo pamaldoms i „pavojingą" rajoną. 

Žinoma, visiems labai skaudu, 
kad išmylėta bažnyčia nugriaunama 
ir bendruomenė suskyla ar dirbtinai 
prijungiama prie gretimos parapijos. 
Tai galioja ne tik tautinėms ben
druomenėms, bet visiems, nuo vai
kystės pripratusiems prie savo baž
nyčios. 

Kai Worcester (Massachusetts) 
Sv. Kazimiero lietuvių parapiją vys
kupas sumanė uždaryti, parapijiečiai 
ėjo aiškintis. ,,Už 15 m. Jūsų nebe
bus", teigė ganytojas. Į tai jam para
pijos atstovas atsiliepė: „Ekscelen
cija, ir Jūsų čia po 15 m. nebus". Pa
rapija išliko. Čikagoje Čekai ir slovė

nai pasakojo, kad jiems pasisekė dvi 
bent metus uždarytas savo bažnyčias 
atgaivinti. Jie sako, kad įmanoma, 
jeigu pati bažnyčia nepradėta ardyti, 
kaip jau įvyko su mūsų Aušros Vartų 
parapija New York. 

Pavyzdingas atvejis - Sv. Andrie
jaus parapija Philadelphia. Jau buvo 
pradedanti mažėti ir silpnėti, o lietu
viai susiėmė. Gražiai sutapo ir su 
apylinkės „gentrifikacija", perėjimu į 
brangų rajoną prie pat miesto centro. 
Kai kunigų klebonijoje neliko, apgy
vendino parapijiečius tiek bažnyčios 
pastatams prižiūrėti, tiek nuolatinei 
sodybos gyvybei užtikrinti. Visai ne
seniai South Boston lietuviai iš-

vietinę ir visuotinę Bažnyčią. Kaip 
gan dažnai girdime, Bažnyčia nėra 
demokratija. Ji hierarchinė. Žinoma, 
dar lieka visas bendruomeniškumo 
klausimas, kuris net pagal Bažnyčios 
teisyną suteikia balsą tikintiesiems. 

Pats vyskupas, aišku, nevaldo ir 
nesprendžia visko, nors jam tenka 
atsakomybė. Didesnėse vyskupijose 
jam talkina įvairiausios įstaigos, 
pareigūnai, komitetai, raštinės, ku
rios, kaip amerikietiškai sakoma, turi 
savo gyvenimą ir programą, kiek 
atokesnę nuo sielovados apkasų. 

Labai aktualus pavyzdys yra 
Waterbury (Connecticut) Sv. Juozapo 
parapija. Bažnyčia statyta 1894 m., 

Ar parapijiečiai yra ganytojo avys ar 
Kristaus mokiniai, bendrakeleiviai? Ką 
laimi visa Bažnyčia, kai durys ir žodžiai 
atviri? 

traukė savo Šv. Petro bažnyčią iš pa
naikinamų sąrašo. Abiejų šių parapi
jų likimo paslaptis yra jau susikūrusi 
tikinčiųjų bendruomenė, glaudžiai 
bendradarbiaujanti, svetinga visiems 
lietuvių kilmės žmonėms, naujes
niems imigrantams. Sielovadinė ap
linka ir priežastis skiriasi nuo „poli
tinių" motyvų bei spaudimo. 

• • • 
Kartais lietuvių tradicinės baž

nyčios yra įsikūrusios tokioje miesto 
dalyje, kurioje iš vis nelieka katalikų 
ir parapija uždaroma (suliejama su 
kita), bažnyčia parduodama ar — 

v 

dažniau — nugriaunama. Sv. Kazi
miero parapija, Gary (Indiana), būtų 
geras pavyzdys. Toje pačioje apylin-
kėje East Chicago lietuvių Sv. Pran
ciškaus bažnyčioje vyko paskutinės 
pamaldos prieš uždarymą, o rytojaus 
dieną, pirmadienį, bažnyčią nugriovė. 
Manhattan Aušros Vartų bažnyčia 
jau dingsta, 10 m. joje nebuvo šven
čiamos Mišios lietuvių kalba. 

Turbūt neišgijanti žaizda lietu-
viams yra Sv. Jurgio bažnyčia Čika
goje, pati šios didžios kolonijos se
niausia, galima sakyti, visų 14-os pa
rapijų motiniškoji. Uždaryta savo 99-
tai-siais metais ir netrukus nugriau
ta. Būtų buvę įmanoma patį pastatą 
išsaugoti, pvz., jeigu būtume radę, 
kas apsiimtų steigti lietuvių religinio 
meno muziejų. (Italų kilmės klebono 
ir lietuvių talka bažnytinių reikmenų 
buvo išsiųsta į kaip tik iš sovietijos 
išsilaisvinančią Lietuvą.). Panaši 
ateitis gresia pačiai seniausiai, She-
nandoah (irgi) Sv Jurgio bažnyčiai. 
Sprendimai nusileidžia iš aukščiau, 
jau sudaryti pasauliečiams nežinomi 
sandėriai dėl ateities, kai imama kaž
ką aiškintis. (Prisimena vis japonų 
katalikų pasauliečių atvejis, pries
paudos laikais 150 metų išsaugojusių 
tikėjimą iš kartos į kartą grynai savo 
jėgomis ir Dievo globa). 

Šio straipsnio pradžioje ukrai
niečių kunigų istorija aprašyta ne dėl 
jų pačių, o kaip bažnytinės adminis
tracijos veiklos atspalvis. Vis vien 
vyskupas atsako už savo vyskupiją, 
nors kitaip, negu prieš Vatikaną II-j 
pabrėžusį bendrą atsakomybę už 

klebonija irgi maždaug tuo pat metu. 
Staiga vyskupijos pareigūnai prane
šė, kad ketina nugriauti kleboniją, 
nes pataisyti ją būtų labai brangu. 
Parapijiečiai prieš porą metų išdažę, 
stogą sutaisę savo jėgomis, svarsto, 
kaip pastatą panaudoti, kai jau de
šimtmetį nėra ten gyvenančio kuni
go. Visai nekreipiant dėmesio į pasta
to būklę, būtų galima klausti, ar neį
manoma su parapijiečiais atvirai pa
sitarti, o ne pristatyti iš anksto nus
pręstą išeitį? Ar parapijiečiai yra 
ganytojo avys ar Kristaus mokiniai, 
bendrakeleiviai? Ką laimi visa Baž
nyčia, kai durys ir žodžiai atviri? 

Kitataučiai žino, kad ne visi 
lietuviai yra pėsti. Prieš kelis dešimt
mečius buvo tiriamos 44 tautybės, 
suvesti duomenys apie savosios kal
bos vartojimą JAV bažnyčiose. Ap
žvelgtos visos bažnyčios, ne tik kata
likų, bet ir stačiatikių, protestantų, 
kitų bendruomenių. Per šimtą metų 
ilgiausiai savo kalbą pamaldose 
išlaikė armėnai, graikai, ukrainiečiai. 
Visos trys tautybės turi savo (Rytų) 
apeigas, jos nėra Romos katalikai. 
Ketvirtoje vietoje - pirmoje iš kata
likų ir protestantų - buvo lietuviai. 

Studijoje net rašoma, kad lietuvių 
kilmės žmonės reikalauja, kad sek
madienį Evangelija būtų skaitoma ir 
lietuviškai, nors nė vienas dalyvis 
kalbos nesupranta. 

Nors ne vien tik airių kilmės 
vyskupai vadovauja JAV bažnyčiai, 
lietuviai yra didelė mažuma. Beveik 
pusė JAV katalikų yra „hispanikai" -
Meksikos ir kitų Lotynų Amerikos 
šalių. Šeštadalis katalikų yra lenkų 
kilmės. Ypatinga vieta tenka afro-
amerikiečiams. (Čikagos arkivysku
pija aplinkraščius ar veiklos plakatus 
atsiunčia trimis kalbomis - anglų, 
ispanų, lenkų - ir visai neseniai ge
gužės vajaus - lietuvių). 

Ilgą laiką užsienio lietuvių vys
kupu buvo vysk. V Brizgys, gyv. Se
serų Kazimieriečių globojamas Či
kagoje. (Jo veiklumas ar vadovavimo 
pobūdis būtų atskira istorikų studi
ja). Jo įpėdinis vysk. Paulius Baltakis, 
OFM dalyvaudavo JAV vyskupų kon
ferencijoje, posėdžiuose, asmeniškai 
draugavo su vyskupais, pažino ir ben
dras JAV Bažnyčios problemas bei 
viltis. Tai padėjo aprūpinti parapijas 
kunigais, vystyti sielovadą, derinti 
veiklą (įskaitant per Lietuvių Kata
likų Religinę Šaipą pagalbą Lietuvai 
ir savitarpio pagalbą, bendravimą su 
JAV lietuvių kunigų Vienybe, su Lie
tuvių Bendruomene visose šalyse). 

Prel. Edis Putrimas (Toront) 
perėmė vysk. Baltakio pareigas, daž
nai lankydamasis Lietuvoje ir suk
damas ratą apie viso pasaulio lietu
vius. Kaip jis pats rašo, jis atsiduria 
tos dvikovos tarp lietuvių parapi
jiečių ar visuomenės ir parapijas bei 
bažnyčias mažinančių vyskupijų ug
nyje. Jį koneveikdami galime nusi
kirsti galvą ir tada stebėtis, kodėl 
kelias toks sudėtingas. 

Istorija liudija, kad lietuviai pa
jėgūs. Ugdydami krikščionišką sąmo
nę ir susiklaususiai veikdami, galima 
sielotis ne tik dėl istorinio paveldo, 
bet ir Gerąja Naujiena dalytis su apie 
ją nedaug girdėjusiais, priimti ir 
dalytis su naujomis kartomis bei imi
gracijos „bangomis". Geri ryšiai su 
kitomis tautybėmis, vietinėmis para
pijomis, vyskupija, vienuolijomis, 
katalikiškomis švietimo įstaigomis 
yra kaip garsiakalbiai mūsų bylai. 

/ Kiti žinos, kad nesame atskalūnai ar 
užsidarę, o norime įnešti kažką savo į 
šios Bažnyčios gyvenimą. 

Pabaiga. 
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Šv. Antano bažnyčia Ansonia, CT. 
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G. Vitkus, SJ: „Dainavoje" padariau keletą svarbių atradimų 
DALIA C1PZIKAITE 

Prieš liepos 29 d. - rugpjūčio 5 d. 
„Dainavos" stovykloje įvyksiančią 
Sendraugių (šeimų) stovyklą „Drau
ge" apsilankė Kauno jėzuitų gimna
zijos direktorius Gintaras Vitkus, 
SJ 

Šiais metais ateitininkų organizuo
jamoje Sendraugių (šeimų) stovyk
loje vėl dalyvaus G. Vitkus, SJ. 

Jono Kuprio nuotr. 

Šių metų Sendraugių stovyklos 
tema — „Seimą, kaimas, kraštas". 
Joje, Vitkų į „Draugo" redakciją atly-
dėjusio Tado Kulbio duomenimis, 
žada dalyvauti apie 50 šeimų, taigi 

daugiau nei 200 žmonių. Kiekvienais 
metais ateitininkų remgiamose 
jaunųjų ateitininkų ir Sendraugių 
(šeimų) stovyklose Vitkus lankosi 
antrą kartą. Pirmą kartą jis buvo 
prieš dvejus metus. 

„Dainavos" atradimai 

Vitkus sakė, jog pirmaisiais me
tais lankydamasis „Dainavoje", atei
tininkų stovykloje, padarė keletą 
gražių atradimų. Pirmiausia, jį labai 
nustebino vyrų požiūris į šeimą. To, 
anot Vitkaus, Lietuvoje nematome. 
Ten nėra tokio įsipareigojimo šeimai 
iš vyrų pusės. „Buvimas kartu su 
vaikais, buvimas arti jų, rūpinimasis 
dukra ar sūnumu - tai ženklas, kuris 
nebūdingas Lietuvos šeimoms", — 
Lietuvos ir Amerikos lietuvių požiūrį 
į šeimą bandė analizuoti pašnekovas. 
Tiesa, pripažino Vitkus, kai kuriose 
šeimose toks vyrų požiūris pasi
reiškia, bet tai išskirtiniai atvejai. 

Kitas malonus dalykas, kurį jis 
pastebėjo, tai jaunų vyrų tikėjimo 
priėmimas ir įsipareigojimas, taip pat 
jų dalyvavimas įvairiuose klubuose, 
stovyklose. „Vyrai lietuviai čia, Ame
rikoje, daug drąsiau įsitraukia į tokią 
veiklą. Matai savotišką kultūrų: ame
rikietiškos ir lietuviškos — susilydy
mą. Tikiu, kad lietuvių dypukų šei
mos rūpestingesnį požiūrį į tėvystę 
veikė gyvenimas amerikietiškoje kul
tūroje. Galbūt kažkiek įtakos turėjo 
ir paskutinių šimtmečių psichologi
niai atradimai, juk jie irgi kažkiek 
kvietė vyrus pergalvoti savo vaidme
nį visuomenėje: darbe ir šeimoje". 

Vitkus taip pat neslėpė susiža
vėjimo pačia „Dainavos" stovykla. 
Pasak jo, „Dainavos" reiškinys, kai 
daugelis lietuvių kartų dėkoja pro
tėviams, tiems, kurie „Dainavos" 
stovyklą sukūrė, nupirkdami sklypą, 
investuodami dalį pinigų, puoselėda
mi jį, kad susikurtų oazė, kuri leidžia 
išlaikyti savastį, susidraugauti ir 
užmegzti gilesnę bičiulystę — yra iš 
tiesų nepaprastas dalykas. 

Pagalbos ieškojimas Lietuvos 
gimnazijoms 

Nors tiesioginis Vitkaus apsi
lankymo Čikagoje tikslas — dalyvau

ti ateitininkų stovykloje su šeimo
mis ir moksleiviais, kitas, šalutinis jo 
šios kelionės tikslas, yra rūpintis 
jėzuitų gimnazijų Vilniuje ir Kaune 
plėtra. 

Vitkus sakė, kad šiuo metu jė
zuitų gimnazijos Kaune ir Vilniuje 
(po Lietuvos nepriklausomybės atga
vimo, jėzuitų gimnazija Kaune veikia 
nuo 1991 metų, Vilniuje — nuo 1995 
metų) rūpinasi, kaip sutelkti žmogiš
kus ir finansinius išteklius. Tiesa, 
jėzuitų gimnazijos misija — lavinti 
protingus, geros širdies galinčius ir 
norinčius padėti žmones, kartais pa
tiria ne vieną kliūtį. 

Nukelta į 11 psl. 

Akimirka iš Kauno jėzuitu gimnazijos paskutinio skambučio. www.kjg.lt 

Vienas, šalia manęs stovėjęs, už tuos žodžiu ap
kabino mane ir padėkojo, kad teisingai apie 

juos manau. Ta kalba man nepakenkė: vienam pa
griebus nutraukti mano apsiaustą, paragino palik
ti, nes aš esąs geras vyras. Tuo tarpu tasai vykdy
tojas paėmė mano parako maišelį, bet, pamatęs, 
kad jo skylutė per maža pinigams dėti, paliko. 
Priėjo ir kitas. Jam patiko mano rožančius. Jį ne
šiojausi prisirišęs dirželiu. Liepė atrišti ir jam ati
duoti. Man skaudu buvo su juo skirtis, nes 
Grigalius XIII buvo apdovanojęs dideliais atlaidais. 
Visur kartu su manim tas rožančius buvo palietęs 
šventąsias vietas, tai nuolankiai prašiau man jį pa
likti. Vis tiek paėmė ir atidžiai apžiūrėjo. Buvo pa
darytas iš indiškos nendrės. Radęs pririštą iš dram
blio kaulo išdrožtą kaukolę, spjovė į ją ir numetė 
žemėn, turbūt mirties prisiminimo išsigandęs. Nu
mestą pasiėmiau. 

Atėmus iš mūsų visus pinigus, prašiau, kad 
nors kiek mums maistui paliktų. Tada, jų vado 
įsakyti, į mano ranką įdėjo dešimt cekchinų. Tarp 
jų buvo senovinė imperatoriaus Valentino moneta. 
Ji buvo į kažkokį ryšulį įdėta kartu su kitomis se
novinėmis monetomis. Iš to buvo matyti, kad su
maišė viską, ką iš mūsų buvo pagrobę. 

Pagaliau liepė mums nusiimti pentinus; juos 
sau prisitaisę, sėdo ant mūsų arklių ir dingo. Paliko 
du liesus mulus ir du šlubus arklius, mūsų daiktus 
nešusius. Nueidami pajuokavo, kad palauktume, 
nes naktį sugrįšią prie mūsų. 

Jiems pasitraukus, užlipome į užeigos viršų. 
Ten radome surištus šeimininką ir jo tarną. 
Artėjant nakčiai, smuklę jie buvę uždarę ir ketinę 
tenai pernakvoti. Bet kažkokie iš tų plėšikų nudavę 
esą elgetos, sušalę, prašė įleisti pasišildyti. Seimi
ninkas, tuo patikėjęs, atidarė duris. Tada jį pa
griebę ir abu su tarnu surišę, o plėšikų rinkęsi vis 
daugiau ir daugiau. 

Praėjus maždaug valandai po plėšikų išėjimo, 
ėmė rinktis ginkluoti vyrai iš apylinkių. Taip visa
da daro, sužinoję, kad pasirodė plėšikai. Atvyko ir 
pats Nucerijos kunigaikščio šv. Angelo miestelio 
gubernatorius Karafa. Susirinko apie tūkstantis 
žmonių. Jie rado mus banditų apiplėštus, o bandi
tus — pasitraukusius i kalnų slėptuves. Guberna
torius mus nusivedė į miestą už mylios nuo minė-

i 

1 

KELIONE Į JERUZALĘ 
M. K. RADVILA NAŠLAITĖLIS 

! Nr.76 

tosios užeigos, savo rūmuose davė valgį ir prieg-
lobstj. 

Čia sužinojome, kad tų banditų vyresnysis 
buvo kažkoks Jokūbas de Monte Brandonas, labai 
garsus plėšikas. Paskui jis su keturiasdešimčia 
draugų buvo suimtas ir nubaustas mirtimi. 

Mat popiežius Grigalius XIII, mane ypatinga 
savo malone globodamas, griežtai parašė 

Neapolio vicekaraliui, Asundos kunigaikščiui don 
Pedrui, kad tuos piktadarius surastų ir nubaustų. 
Dėl to, be minėtųjų suėmė ir daug kitų, pažinę iš 
daiktų, kuriuos iš mūsų buvo pagrobę. Mat į visas 
puses buvau išsiuntinėjęs raštus, iš kurių galėjo 
sužinoti, kaip tas apiplėšimas įvyko. Pats plėšikų 
vadas su savo pavaduotoju, bijodamas, kad nesu
gautų, buvo pabėgęs į užjūrį, bet pagaliau Dalma-
tijojejį sugavo. 

Po šio žiauraus įvykio rytą tarėmės, ką mums 
daryti. Mat jau ir pinigų trūko kelionei ir nelengva 
buvo sugalvoti, kaip saugiau tolyn keliauti, nes 
keliai visur buvo daugelio plėšikų būrių pastoti. 
Taigi nusiunčiau į ispanų karaliaus miestą, vadi
namą Centą, kuriame gyveno tas provincijos vi-
cekaralius, prašydamas jo patarimo ir pagalbos. At
sakė nežinąs, ką patarti, nes prieš aštuonias dienas 
šimtas banditų taip pat buvo užpuolę ir apiplėšę 
trisdešimt kelis žmones, vykstančius į Neapolį. 
Septyniolika bandė gintis; tuos nužudę. 

Tada buvo nutarta pasiimti sau vadovais to
kius, kurie arba patys buvo banditai, arba jų ar
timieji ar giminės, kad mus per jų pinkles pervestų, 
įtikinę mus esant tuos pačius, kurie jau buvome 
apiplėšti. Ta žinia jau buvo visur pasklidusi. Nusi-
samdėme du: vienas buvo vardu Pranciškus — aš
tuonerius metus su banditais išbuvęs ir gerai su 
jais susidraugavęs. Antras kažkoks kunigas, tu

rėjęs du brolius banditus. Tada, dieną pas guber
natorių išbuvę, pasiskolinę iš jo aštuoniolika sku-
tatų (pažadėję Ankonoje jam sugrąžinti), kitą dieną 
pavalgę iškeliavome. 

Kovo dvidešimt antrą dieną turėjome tiktai du 
mulus mūsų daiktams nešti ir du menkus 

arklius. Daugiau išsinuomoti negavome. Taigi pa
kaitomis tai pėsti, tai jojome, nakvoti atvykome į 
Adriją. Gyventojai jau buvo sužinoję, kaip su mu
mis pasielgė banditai, tai vienas per kitą subėgo 
mūsų pažiūrėti. 

Kovo dvidešimt trečią dieną atvykau į miestelį, 
vadinamą Naująja Julija. Čia sužinojome, kad tie 
patys banditai, kurie buvo mus apiplėšę, norėjo 
užpulti kitą miestelį. Kai daug jų į vieną vietą su
sirenka, paprastai taip užpuola, žudo gyventojus, 
apiplėšia namus. Bet miestelis yra kalne, ten, pa
matę juos ateinant, gyventojai užsidarė vartus. 
Banditai pasuko į dešinę, į jūros pusę. 

Tada tas su manimi buvęs Pranciškus, žino
damas, kur gyvena žymaus banditų vadeivos Ba
rono Neapoliečio motina, nuėjęs pas ją, papasakojo, 
kas buvo su mumis atsitikę, — nors jau visi žinojo, 
— paprašė, kad su mumis pasiųstų kokį nors jos 
sūnui pažįstamą žmogų. Jei kartais su jais susidur
tume, kad tam patarpininkavus leistų mums lais
vai eiti. Tą ji lengvai padarė. 

Tas Pranciškus, žinodamas, kad mes ir su ki
tais susitiksime, kiek pažinojo tose apylinkėse plė
šikaujančių pažįstamų, visus pasamdė. Taip mes 
pavalgę kartu su penkiais tokiais banditų draugais 
iškeliavome. Ten ir arklius pasisamdėme, kad nė 
vienam nereikėtų eiti pėsčiam. Vos pusę mylios nuo 
miestelio paėję, kalne pamatėme tris banditus. 
Vienas iš tų palydovų įspėjo neišsigąsti — tai esą jo 
draugai. Tuojau mums parodė netoliese, kairėje 
kelio pusėje, apleistą bažnyčią, kurioje esą užsis
lėpę apie penkiasdešimt banditų. Jie laukią kitų 
banditų, savo priešų, pasiruošę su jais susikauti. 

Mat jei kuris su kitu susivaidijo, abu būna 
apkaltinti. Būdami pasmerkti, kiekvienas nori ban
ditus palenkti i savo pusę; todėl jie vieni kitus už
puldinėja, žudosi, kol viena grupuotė kitą visai 
sunaikina. 

Bus daugiau. 

http://www.kjg.lt
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Hollyvvood neabejingas H. Clinton 

Skulptūra „Sėdintis policininkas" Europos parke. 

Policininkų kasdienybė 
plyštančios kelnės 

Klaipėda, liepos 19 d. (ELTA) — 
Policijos patrulių buitis — brezenti
niai marškiniai ir yrančios bei spalvą 
prarandančios uniforminės kelnės. 
„Skiriamų batų neįmanoma panešti, 
o kaip su tokiais pagauti pažeidėją?" 
— teigia pareigūnai, tačiau jų va
dovai tikina skundų nesulaukę. 

„Mūsų uniformos nekvėpuoja. 
Pažiūrėkit į marškinius, jie — tikra 
sintetika. Žinot, ką darau, kai turiu 
penkias dienas iš eilės dirbti? Grįžtu 
iš pamainos po vidurnakčio ir naktį 
skalbiu marškinius. Turiu juos tik 
vienus, todėl privalau spėti iki ryto 
darbo juos išdžiovinti, išsilyginti. 

Prieš ketverius metus gavome 
naujas uniformines žiemines kelnes 
su petnešomis. Kišenės ir kelnių siū
lės jau seniai keletą kartų susiūtos, 
nes siūlai nuo skalbimo supuvo ir su
trūkinėjo. Daugiau jų susiūti nebeį
manoma, tačiau tenka kentėti. 

Jei valstybė neturi pinigų net rū
bams nupirkti, tai gal ir policijos ne
reikia?", — pasakojo savo pavardės 
skelbti nenorėjęs Klaipėdos VPK Pa
trulių rinktinės pareigūnas. 

Išplyšusios kelnių kišenės, daug 
kartų persiūtos kelnių siūlės — tokią 
uniformą dėvi uostamiesčio patruliai. 
Baigia susidėvėti ir geltonos ski
riamosios liemenės. 

Ne mažiau priekaištų policinin
kai turi ir batams. „Nors turiu val
diškus, į darbą einu su savais. Jie la
bai sunkūs, net koja per dieną įskaus
ta. Ir nusikaltėlių su tokiais tikrai 
nepavysi. Vien sveikatos sumetimais 
į darbą einu su savais. Nusipirkau 
parduotuvėje lengvus ir patogius, bet 
pikta — kodėl gavus šlamštą turiu in
vestuoti iš savo ir taip nedidelio atly
ginimo?, — klausė patrulis. 

Anot jo, policijos vadovai apie vi
sa tai žino, tačiau nieko nedaro: „Va
dai tradiciškai teigia, kad nėra pini
gų. Keisčiausia, kad nuolat skelbia
ma, jog finansavimas policijai didėja, 
tačiau lėšos keistai dingsta. Juk ne
gerėja nei aprūpinimas uniformomis, 
nei kabinetų įranga." 

Klaipėdos VPK viršininkas Be-
nonas Ivanauskas tikino žinantis 
darbuotojų problemas, tačiau ką nors 
pakeisti sakė negalintis. 

„Apie tai informavome Policijos 
departamentą. Trūksta lėšų, bet kai 
tik jų atsiras, viskas turėtų pagerėti. 
Kada9 Sunku pasakyti", — sakė jis. 

Policijos departamento logistikos 
centro viršininko pavaduotojas 
Vidmantas Burba, paklaustas apie 
neva nekokybiškas uniformas ar ba
tus, nustebo — esą už pareigūnų ap
rūpinimą atsakingi asmenys skundų 
nesulaukę. 

Anot jo, pagal pernai generalinio 
komisaro patvirtintą įsakymą kiek
vienai pareigūnų grupei numatytas 
skirtingas uniformos ar batų dėvėji
mo terminas. 

„Patruliams metams skiriami 
dveji vasariniai marškiniai. Tiesa, 
Klaipėdos krašto policininkai dėl fi
nansavimo stygiaus gavo tik viene
rius, bet jau rugsėjį jiems turėtų būti 
skirti dar vieneri. 

Kas treji metai patruliams ski
riama po vieną megztinį ir golfą. Šios 
srities pareigūnams kas treji metai 
skiriamos vienerios vasarinės kelnės, 
bliuzonas ir žieminis puskombinezo-
nis — kelnės su petnešomis. 

„Gal klaipėdiečiai puskombine-
zonį išskalbė netinkamoje tempera
tūroje, tai ir nusiplovė spalva? Niekas 
nesiskundė — nei kad blunka, nei 
kad plyšta. Specialiai aprangos sky
riaus vadovės klausiau — sakė ne
girdėjusi", — stebėjosi V Burba. 

Pareigūnas teigė, jog pareigū
nams kas dvejus metus skiriama po 
vasarinius pusbačius ir žieminius ba
tus. 

Jis atrėmė ir patrulių nusiskun
dimą, kad žiemą minėtos kelnės su 
petnešomis nepatogios. „Mūsų rūbai 
atitinka visus higienos reikalavimus. 
Neįmanoma parinkti tokio rūbo, ku
ris vienodai tiktų ir dideliame karšty
je, ir dideliame šaltyje. O pastarosios 
uniforminės kelnės pritaikytos šal
čiui. Juk patrulio darbo vieta — gat
vė", — sakė pareigūnas. 

Policijos pareigūnai patys skalbia 
marškinius, moka už uniformos che
minį valymą, batų tepalą ir šepetį. Jei 
policininkas neaiškiomis aplinky
bėmis suplėšė ar kitaip sugadino uni
formą, naują aprangą jis turės įsigyti 
už savo lėšas. Nauja uniforma valsty
bės sąskaita jam skiriama anksčiau 
numatyto termino tik tuo atveju, jei
gu ji būna sugadinama pažeidėjų su
laikymo metu ar vykdant tarnybinę 
užduotį. Tiesa, prieš tai atliekamas 
tyrimas, išanalizuojamos aplinkybės. 

14,000 šalies policininkų turi tik 
vieną kasdienę uniformą. 

Vilnius, liepos 19 d. (BNS) — 
Populiarūs kandidatai į JAV prezi
dento postą Hilary Clinton ir Barack 
Obama išsiveržė toli į priekį kovoje 
su kitais kandidatais dėl pramogų in
dustrijos atstovų piniginių aukų, pra
neša „Variety.com". 

Remiantis išankstiniais duome
nimis, iŠ Hollywood žvaigždžių, pro
diuserių ir režisierių H. Clinton jau 
yra gavusi 1,563,948 JAV dolerius, 
tuo tarpu Obama sulaukė 1,302,070 
dolerių piniginių aukų. 

Abiejų kandidatų surinktos su
mos iš pradžių buvo beveik vienodos. 
Birželį H. Clinton susilaukė daug pa
gyrų ir padrąsinamų žodžių iš gar
saus režisieriaus Steven Spielberg — 

būtent tada jo pavyzdžiu pasekę pra
mogų industrijos atstovai suteikė 
gausią finansinę paramą kandidatei 
ir ši sugebėjo lenktynėse dėl Holly
vvood atstovų finansinės paramos iš
siveržti į priekį. Nepaisant to, B. 
Obama ir toliau mėgaujasi didžiule 
parama — manoma, kad šis greitu 
metu pasivys savo konkurentę. 

Daugiausia H. Clinton sulaukia 
finansinės paramos iš pramogų in
dustrijoje jau įsitvirtinusių ir politiš
kai aktyvių Hollyvvood atstovų, tokių 
kaip S. Spielberg ar Haim Saban, tuo 
tarpu B. Obama remia progresyves
nės ir jaunesnės Hollyvvood žvaigdės 
— Will Smith ar Chris Rock. Be abe
jo, pasitaiko ir nemažai išimčių. 

Atliktas plaučių persodinimas 
Vilnius, liepos 19 d. (BNS) — 

Kauno medicinos universiteto klini
kose (KMUK) ketvirtadienį atlikta 
pirmoji Lietuvoje ir Baltijos šalyse 
plaučių persodinimo operacija. 

Kaip pranešė KMUK, donorės 
plaučiai buvo persodinti 47 metų mo
teriai, sergančiai lėtine plaučių liga. 
Pacientės būklė po operacijos stabili, 
visi rodikliai normalūs. 

Operaciją Širdies, krūtinės ir 
kraujagyslių chirurgijos klinikoje at
liko profesorius Rimantas Benetis. 

Šiuo metu plaučių persodinimo 
operacijos laukia dar 3 pacientai, aš
tuoniems reikalinga kompleksinė šir
dies ir plaučių persodinimas. 

Anot medikų, plaučių persodini
mas yra viena sudėtingiausių ope
racijų ir iki šiol Lietuvoje bei Baltijos 

šalyse atlikta nebuvo. Tokia operacija 
reikalauja itin tikslaus donoro ir re
cipiento ūgio ir svorio atitikimo bei 
kruopštaus donoro paruošimo. 

Pasak Širdies, krūtinės ir krauja
gyslių chirurgijos klinikos kardio-
logės Loretos Jankauskienės, plaučių 
persodinimo operacija reta todėl, kad 
daugelis pacientų, kuriems tokia ope
racija reikalinga, miršta nesulaukę 
tinkamo donoro. Tačiau, anot jos, do
norystės situacija šiuo metu gerėja. 

„Artimieji šiek tiek daugiau ap
sisprendžia paaukoti savo artimojo 
organus, tačiau to toli gražu nepa
kanka", — pranešime spaudai cituo
jama gydytoja L. Jankauskienė. 

Sprendimą dėl jaunos moters 
plaučių donorystės priėmė jos arti
mieji. 

Rusų kariškiai pranašauja karą su JAV 
Atkelta iš 1 psL 
išsakomas nuomones. Ginkluotosiose 
pajėgose nebetarnaujantys kariniai 
ekspertai gali laisviau reikšti savo 
mintis įvairiais klausimais. 

Aiškus signalas V Putin 
įpėdiniui 

Tai, kad jie tokią nuomonę išsakė 
būtent dabar, susiję su didėjančiais 
naftos ir dujų eksporto pelnais, sukė
lusiais godumo priepuolį. Kariškiai 
nenori likti nuošalyje dalijantis šalį 
užgriuvusius turtus. „Die Welt" tei
gimu jų pareiškimai tam tikra pras
me siunčia žinią būsimajam Rusijos ' 
prezidentui, kurio rinkimai įvyks ki
tų metų kovą. Intensyviai aptarinė
dami karinius įvykių raidos scenari
jus jie demonstruoja, kad iki 2015 
metų suplanuotą šalies gynybinę pro
gramą laiko nepakankama. 

Ekspertai beveik vieningai re
miasi prielaida, kad JAV nekenčia ar
ba bent jau tikrai nemėgsta Rusijos ir 
tyčia stumia ją į konfrontacijos kelią. 
Ir tik vienas Jesin galimą abiejų vals
tybių karinį konfliktą laiko beveik 
neįsivaizduojamu dalyku, nes „pa
saulinės apokalipsės" pasekmės ne
atitinka nei Rusijos, nei JAV intere
sų. 

Buvęs Generalinio štabo virši
ninko pavaduotojas L. Ivašov mano 
priešingai: jis jau dabar priėjo išvadą, 
kad „Jungtinės Valstijos ruošia situa
ciją ir karinį potencialą karui su Ru
sija". Ivašov teigimu tai lemiančios 
dvi priežastys. „JAV nori įgyvendinti 
ne vieno šimtmečio svajonę įsiviešpa
tauti pasaulyje ir pašalinti Rusiją 
kaip pagrindinę kliūtį siekiant vi
siškos Eurazijos kontrolės". Rusijos 
karinių ekspertų manymu amerikie

čiai nori pradėti karą su Rusija ir dėl 
gamtos išteklių, naftos ir dujų. 

Niūrusis amerikietiškos 
svajonės scenarijus 

Diskusijos dalyvių manymu ulti
matyvių reikalavimų, kuriuos JAV 
galėtų iškelti Rusijai, sąrašas ilgas. 
Jis neblogai atspindi Rusijos kari
niuose bei politiniuose sluoksniuose 
vyraujančias pažiūras ir nuotaikas, 
rašo „Die Welt". 

Anot rusų, amerikiečiai galėtų 
pareikalauti „pakeisti šalies vidaus 

/Politiką žmogaus teisių gynimo pre
tekstu ir suteikti Vakarų kompani
joms prieigą prie energetinių ištek
lių". Po to esą ultimatumas gali būti 
dar labiau sugriežtintas - gali būti 
pareikalauta įsileisti į Rusijos terito
riją „taikdarišką" NATO kontingen
tą, o taip "pat pradėti derybas dėl „Ka
liningrado srities, dalies Šiaurės 
Kaukazo ir Pakaspijo atplėšimo" nuo 
Rusijos. 

O kad siaubingas galimų JAV no
rų karinis scenarijus atrodytų išbaig
tas, Ivašov neatmeta galimybės, jog 
JAV gali pareikalauti perduoti Rusi
jos naftos ir dujų pramonę transna
cionalinei kontrolei, o branduolinį ar
senalą - įgaliotiems tarptautiniams 
ar NATO stebėtojams. 

Išvengti neva amerikiečių jau su
planuoto karo įmanoma, tačiau tik 
vienu karinių ekspertų nurodytu bū
du - dar labiau ginkluotis. Ivašov siū
lo pageidaujamų priemonių sąrašą. 
Jis reikalauja „atkurti armiją, karinę 
pramonę, kurti naujas efektyvias gin
kluotės rūšis". Jo kolegos pritarė 
minčiai, kad tik Rusijos karinės ga
lios atkūrimas gali atitolinti būsimo 
karo pavojų. 

http://�Variety.com
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFF5 Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų, pranešimais) 

Sprogimas priminė rugsėjo 11 -ąją 

^S įC *»^*~!», Z 3fc^^w»<» 

Lexington Ave. ir 41-os gatvės sankryža po sprogimo. 

Atkelta iš 1 psl. 
sudrebino Manhattan pastatus. Po 
šios avarijos, įvykusios viename ju
driausių New York rajonų, verdantis 
purvinas vanduo ir garai iš maždaug 
6 m pločio duobės tryško į 36 m 
aukštį. 

Vaizdas priminė 2001 metų 
rugsėjo 11-ąją, kai Manhattan su
griuvo Pasaulio prekybos centro dan
goraižiai. 

„Bėgome žemyn 43 aukštus, ma
nydami, kad mirsime, — pasakojo 35 
metų Megan Fletche, kuri dirba vie
nai australų kompanijai dangoraižyje 
„Chrysler Building". — Atrodė taip, 
kaip tada, kai rugsėjo 11-ąją griuvo 
pastatai". 

Suodiniems bei purviniems gel
bėtojams ir kitiems žmonėms pavo
jingų medžiagų specialistai įvykio 
vietoje atliko dezaktyvaciją. Labai 
nuogąstaujama dėl to, kad į aplinką 
galėjo patekti asbesto, sakė M. Blo-
omberg. 

60 cm skersmens vamzdis po Le-
xington Avenue buvo nutiestas 1924 
metais, juo buvo tiekiami garai įvai
rioms pramoninėms reikmėms, pra
nešė komunalinė įmonė „Consolida
ted Edison". Sprogimas galėjo įvykti 
dėl šalto vandens, patekusio į tą 

vamzdį, sakė New York meras. 
Tai dar vienas smūgis kompani

jai „ConEd", kuri yra tikrinama dėl 
incidentų, kai dingdavo elektra. 

„Geizeris" buvo nuslopintas po 
avarijos praėjus maždaug pusantros 
valandos. Tada paaiškėjo, kad duobė
je yra įstrigęs sunkvežimis. Pareigū
nai aptvėrė šešis kvartalus; Manhat
tan rytinėje dalyje buvo sutrikęs met
ropoliteno traukinių eismas. 

„Garas ir purvas kilo iki 12 aukš
to, — sakė 29 metų Doron Sher, ne
kilnojamojo turto agentas, dirbantis 
12-ajame prie avarijos vietos esančio 
pastato aukšte. — Galvojome, kad tai 
kaip bomba ar uraganas." 

Sprogimas sukėlė sumaištį piko 
valandos metu. Į įvykio vietą atsku
bėjo beveik 200 ugniagesių, atvažiavo 
greitosios pagalbos automobiliai. 
Žmonės buvo su kaukėmis, kad ne
įkvėptų teršalų. 

57 metų Kwang Choi dirbo savi
tarnos skalbykloje už vieno kvartalo, 
kai įvyko sprogimas. 

„Žmonės tiesiog bėgo. Žmonės 
sakė, kad sugriuvo pastatas, — pa
sakojo jis. — Pažvelgiau į lauką — di
džiulis dūmų stulpas, visai kaip rug
sėjo 11-ąją. Leidausi bėgti." 

Dviem JAV kariams pateikti kaltinimai 
dėl žmogžudystės 

Bagdadas, liepos 19 d. („Reu-
ters"/BNS) — Dviems JAV kariams 
buvo pateikti kaltinimai praėjusį mė
nesį prie šiaurinio naftos pramonės 
miesto Kirkuko nužudžius vieną ira
kietį, ketvirtadienį pranešė kariškiai. 

Seržantui Trey Corrales iš Texas 
ir grandiniui Christopheri Shore iš 
Georgia miesto buvo pateikti vieno 
punkto kaltinimai iš anksto apgal
vota žmogžudyste, savo pranešime 
teigė kariuomenė. 

Minimas nusikaltimas buvo 
įvykdytas maždaug birželio 23 dieną 
netoli Kirkuko. 

Kariai tarnavo 25-osios pėsti
ninkų divizijos 3-iojoje brigadoje. 

Be to, jų bataliono vadas, pulki
ninkas leitenantas Michael Brovvder, 
nors ir nėra šios bylos įtariamasis, 
buvo atleistas nuo pareigų dėl pa
sitikėjimo jo sugebėjimais efektyviai 
vadovauti stokos, nurodė kariuo
menė. 

Tai naujausi kaltinimai, pateikti 

JAV pajėgoms Irake. 
Trečiadienį karo teismo prisieku

sieji California vieną jūrų pėstininką 
pripažino kaltu dėl sąmokslo pagrob
ti ir nužudyti vieną irakiečių senuką, 
kuris buvo nušautas praėjusiais me
tais. 

Devynių narių prisiekusiųjų teis
mas nusprendė, kad 25 metų Trent 
Thomas dalyvavo sąmoksle nužudyti 
Hashim Ibrahim Awad, kuris 2006 
metų balandžio 26-ąją buvo paimtas 
iš savo namų ir nušautas. 

Nuo 2003 metų invazijos į Iraką 
pradžios JAV kariuomenę sukrėtė 
virtinė skandalų. 

2004 metais pasaulį šokiravo 
nuotraukos, kuriose užfiksuota, kaip 
JAV kariai liūdnai pagarsėjusiame 
Abu Ghraib kalėjime į vakarus nuo 
Bagdado tyčiojasi iš irakiečių kalinių. 

Trims jūrų pėstininkams gresia 
kaltinimai dėl 24 irakiečių nužudy
mo, o dar keturi jau yra apkaltinti šių 
žmogžudysčių slėpimu. 

EUROPA 

VARŠUVA 
Lenkijoje areštuota 24 metų 

Emilija G., kuri gerai žinojo, jog yra 
ŽIV viruso nešiotoja, tačiau nevengė 
lytinių santykių be apsaugos prie
monių ir mirtinu virusu užkrėtė de
šimtis vyriškių, rašo dienraštis „Su-
per express". Nuo paauglystės po
traukį vyresnio amžiaus vyrams jau
tusi Emilija G. lytinių santykių metu 
užsikrėtė ŽIV ir tai žinojo, bet nė 
vienam vėliau sutiktam vyrui dėl to 
neprisipažino. Aklos neapykantos ve
dina siekė užkrėsti kuo daugiau vy
rų, tokiu būdu norėdama atkeršyti 
visai vyrų giminei. Dabar Emilija 
areštuota, o prokuratūra ieško vyriš
kių, kurie buvo jos meilužiai. 

LONDONAS 
Tremtyje gyvenantis Rusijos mi

lijardierius ir aršus Kremliaus kriti
kas Boris Berezovskij trečiadienį ap
kaltino Rusijos prezidentą Vladimir 
Putin asmeniškai užsakius sąmokslą 
jį nužudyti. B. Berezovskij teigė, kad 
pastarosiomis savaitėms buvo iš
skridęs į užsienį, kai Didžiosios Bri
tanijos policija informavo jį apie įta
riamą sąmokslą. 

Didžiosios Britanijos naujoji vi
daus reikalų sekretorė Jacąui Smith 
ketvirtadienį prisipažino, kad studijų 
universitete metais rūkė marihuaną. 
Tai ji atskleidė po dienos, kai vyriau
sybė paskelbė, jog gali sugriežtinti 
bausmes už narkotikų vartojimą. 
„Rūkiau marihuaną kelis kartus. 
Manau, kad tai buvo bloga", — tele
vizijai „Sky News" sakė 44 metų bu
vusi Oxford universiteto studentė. 
Ministrė, atsakinga už Britanijos po
liciją, tvirtino daugiau jokių kvaišalų 
nevartojusi. 

JAV kompanija, tirianti kalbos varto
jimą. California valstijoje įsikūrusi 
nekomercinė grupė „Global Langua-
ge Monitor", kuri nagrinėja naujau
sias žodžių vartojimo ir jų pasirinki
mo tendencijas žiniasklaidoje ir in
ternete, taip pat šių žodžių įtaką įvai
riems kultūros aspektams, kasmet 
sudaro madingiausių pasaulio miestų 
sąrašą. Kovoje dėl pirmosios vietos 
New York pralenkė Paryžių prieš ket
verius metus, ir dabar Prancūzijos 
sostinė rungtyniauja su Londonu, 
Roma ir Milanu dėl kitų aukščiausių 
sąrašo vietų. 

AZIJA 

KABULAS 
Pietų Afganistane talibų suki

lėliai pagrobė du vokiečius ir penkis 
jų kolegas afganistaniečius, ketvirta
dienį pranešė Gaznio provincijos gu
bernatorius. „Talibanas vakar (tre
čiadienį) pagrobė du vokiečius ir pen
kis afganistaniečius", — sakė Mira-
juddin Pattan. Jis pridūrė, kad kovo
tojai šiuos asmenis, važiavusius auto
mobiliu, pagrobė kaimyninės Varda-
ko provincijos Bandi Sultano rajone. 
Pagrobtųjų tapatybės kol kas nežino
mos. Kas tiksliai juos pagrobė, taip 
pat neaišku. 

DELIS 
Indijos parlamentarai ketvirta

dienį i šalies prezidento postą išrinko 
moterį — tai pirmas toks atvejis per 
visą šalies istoriją. Rinkimų kova taip 
pat buvo tulžingiausia per šešis ne
priklausomybės dešimtmečius. Po 
slapto rinkimų kolegijos balsavimo 
dabartinį populiarų prezidentą, mok
slininką ir raketų specialistą Abdul 
Kalam pakeis valdančiosios Kongre
so koalicijos remiama 72 metų Pra-
tibha Patil. 

ARTIMIEJI RYTAI 

JAV 

NEW YORK 
New York ketvirtąjį kartą iš eilės 

pripažintas madingiausiu pasaulio 
miestu, rodo apklausa, kurią surengė 

ATLANTIC 
xpressU 

Ocear 

RAMALA 
Palestinos savivaldos vadovas 

Mahmoud Abbas trečiadienį pareiškė 
ketinąs duoti nurodymą surengti pir
malaikius parlamento ir prezidento 
rinkimus. Tokį žingsnį, pasak pales
tiniečių prezidento, jį paskatino 
žengti islamistinio judėjimo „Ha-
mas" perversmas, įvykdytas praėjusį 
mėnesį Gazos ruože. Numatomų rin
kimų datos kol kas nenustatytos. 

1-800-775-SEND 
www.3tlanticexpresscorp»com 

. • 

Kroviniu gabenmas 
iatvu i visas oasauiošalis 

Kroviniu gabenimas 
lėktų v j • visas pasaulio šalis. 

AlrFreigM 
y 

jAuofTGc i., pirkimas DC 
siuntimas i visas pasaulio šalis. 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerikoje. 

Smalt Packaaes Truck#Ki~S / 

^ 

Smulkių siuntiniu siuntimas bei 
pristatymas j namus Lietuvoje, Latvijoje, 
Estijoje, Baltarusijoje bei Ukrainoje. 

8801 78th Ave Bridgeview, IL 60455 Tel. 7 708-599-9680 
Fox. 1 708-599-9682 Tel. 1 800-775-7363 
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„LITUANIKA" LIETUVOJE: 
VARŽYBOS, SKAIČIAI, PRAMOGOS IR ĮSPŪDŽIAI 

AUDRONE SIDAUG1ENE 

Turbūt ne vienas skaitytojas yra 
girdėjęs apie metai iš metų Lemont, 
IL krepšinio kamuolį gainiojančius 
vaikus. Įvairaus amžiaus mergaitės ir 
berniukai priklauso „Lituanicos" 
klubui. Komandos per mokslo metus 
dalyvauja turnyruose, Chicago Bulis 
Akademijoje, vyksta į ŠALF'o tur
nyrus, kuris šiemet vyko Cleveland, 
OH gegužės mėnesį, kitose varžybo
se. Bet pačios įdomiausios ir labiau
siai laukiamos yra ,,Lituanicos" išvy
kos į Lietuvą. 

Šiais metais buvo ketvirtas kar
tas, kai „Lituanica" keliavo į Lietu
vą. Frieš dvejus metus važiavo 5 ko
mandos, dalyvavo 164 žmonės. Šį 
kartą Lietuvą aplankė 2 komandos: 
mergaičių ir berniukų, jas lydėjo 
tėveliai. Išvykoje dalyvavo 36 suaugę 
ir 34 vaikai. 

Mergaičių komandą sudarė: Si
mona Sidaugaitė, Daiva Siliūnaitė, 
Audra Siliūnaitė, Lija Siliūnaitė, An-
drėja Siliūnaitė, Greta Žilytė, Alex-
sandra Briggs, Madeline Rehayem ir 
Alisa Strikaitė. Berniukų komandą 
sudarė: Matas McCarthy, Kovas Ru
gienius, Antanas Riškus, Jonas Ma
jauskas, Kajus Kavaliauskas, Luvras 
Kleinauskas, Tate Briggs, Paulius 
Siliūnas ir Anthony Rehayem. 

Apie tai, kaip sekėsi komandoms 
atstovauti „Lituanicai", kur ir su kuo 
teko rungtyniauti, paprašėme papą-
šakoti vaikų trenerį Stepą Žilį. 

Sužaista nemažai varžybų 

„Kelionės metu abi vaikų ko
mandos sužaidė po 7 varžybas. Jau 
antrąją kelionės dieną lankėmės 
Kaune, kur rungtyniavom su Kauno 
krepšinio mokyklos auklėtiniais. Ber
niukų komanda, atrodė, nejautė jokio 
adaptavimosi periodo ir varžybas 
sužaidė labai pakiliai, nugalėdami 
savo varžovus. Tuo tarpu mergai
tėms sekėsi sunkiau įveikti laiko 
skirtumą ir jos nusileido savo var
žovėms, nors prieš porą metų buvo 
įveikę tą pačią komandą. 

Kitas dvi dienas rungtyniavome 
Vilniuje, kur mums savo gimnazijos 
sporto salę mielai 'paskolino' Vil
niaus Jėzuitų gimnazija. Berniukai 
susitiko su Anykščių krepšinio mo
kyklos auklėtiniais, o mergaitės šį
kart varžėsi su Vilniaus krepšinio 
mokyklos ekipa. Tą dieną abi mūsų 
komandas lydėjo sėkmė. Kitą dieną 
mūsų jau laukė žymiai tituluotesni 
varžovai — Alytaus krepšinio mo
kykla. Šios mokyklos mergaičių ko
manda užėmė pirmą vietą savo am-

Daina ir Donatas Siliūnai, treneris Stepas Žilys su Alma Adamkiene. 

žiaus grupėje visoje respublikoje, o 
berniukai buvo tarp prizininkų. Po 
gana įtemptos kovos 'Lituanicos' 
komandos nusileido ūgiu ir jėga pra
našesniems varžovams. 

Tolimesnės mūsų varžybos iš 
sostinės persikėlė į Biržus. Su šio 
Aukštaitijos miesto krepšininkais 
'Lituanica' sieja draugiški ryšiai jau 
ne pirmus metus. Biržiškiai prieš 
keletą metų lankėsi Čikagoje, todėl 
viešėdami Lietuvoje mes kiekvieną 
kartą stengiamės aplankyti ir šį 
miestą. Šį kartą abu klubai sužaidė 
tikrai draugiškai ir pasidalino po 
vieną pergalę. 'Lituanicos' berniukai 
įveikė savo varžovus, o mergaičių var
žybose pranašesnės buvo biržiškės. 

Su Palangos sporto mokykla 
'Lituanica' taip pat susitiko ne pir
mą kartą. Palangiškai įdėmiai sekė 
visas čikagiečių varžybas Lietuvoje 
bei įtemptai joms ruošėsi. Po kiek
vienų varžybų aš sulaukdavau jų tre
nerio skambučio, kur turėdavau api
būdinti visas varžybas iki smul
kiausių detalių. Trenerio bei jo auklė
tinių pasiruošimas tikrai nenuėjo vel
tui. Mūsų abi komandos su palangiš
kiais žaidė po dvejas varžybas, ber
niukų komanda, iki tol patyrusi tik 
vieną pralaimėjimą, turėjo pripažinti 
pajūrio sporto mokyklos ekipos pra
našumą. Žymiai geriau čia sekėsi mū
sų mergaitėms. Jos gana nesunkiai 
abu kartus įveikė savo varžoves. 

Paskutines varžybas 'Lituanica' 
žaidė Ginkūnų miestelyje, kuris įsi
kūręs Šiaulių pašonėje, visai netoli 
Kryžių kalno. Ginkūnai mus pasitiko 
labai svetingai, varžybose dalyvavo 
net palaikymo grupė, kuri atliko pa
rodomąją programą. Paskutinėse ke
lionės varžybose sėkmė šypsojosi 
'Lituanicos' jauniesiems krepšinin
kams. Abi mūsų komandos įveikė šei
mininkus gana nemažu skirtumu. 

Abi 'Lituanicos' komandos už
baigė šį turą tokiu pačiu rezultatu. 
Tiek berniukai, tiek mergaitės laimė-

„Lituanica". 

jo po 4 ir pralaimėjo po 3 kartus. Šios 
kelionės metu treneriai savo auklė
tiniams nekėlė tikslo laimėti kuo 
daugiau varžybų. Pagrindinis šios ke
lionės tikslas, kuo geriau pažinti Lie
tuvą ir susirasti naujų draugų. Bū
davo smagu matyti po varžybų abiejų 
komandų vaikus, kurie draugiškai 
apsikeisdavo elektroninio pašto adre
sais." 

Ne tik rungtyniavo, 
bet ir pramogavo 

„Lituanicos" nariai ne tik žaidė 
krepšinį, jiems buvo sudaryta puiki 
galimybė dalyvauti įvairiose ekskur
sijose. Apie tai mums papasakojo 
Daina Siliūnienė: 

,,Mes apvaikščiojom Vilniaus 
senamiestį, buvome Gedimino pilyje, 
Katedroje ir jos požemiuose, Aušros 
Vartuose, Šv. Onos bažnyčioje, Geno
cido muziejuje, aplankėme Vilniaus 
stiklo studiją, lipdėme puodus kartu 
su keramikais, kalėme pasagas kartu 
su kalviais. 

Mažesnė grupė turėjo progą 
aplankyti prof. Kmieliauską ir jo stu
diją. Taip pat su gide perėjome Vil
niaus universitetą, kuriame matėme 
diplomų įteikimus absolventams. 

Visi labai laukėme susitikimo su 
Alma Adamkiene Prezidentūroje. 
Adamkienė gražiai pasveikino visus 
atvykusius, palinkėjo geros nuotaikos 
ir sėkmingų varžybų. Kaip mano 
vyras sakė, 'varžybos bus geros, nes 
lietuviai laimės' (ar iš Amerikos, ar iš 
Lietuvos - vis tiek lietuviai). Vyriau
sias 'Lituanicos' treneris Stepas Žilys 
pristatė 'Lituanicos' klubą ir papa
sakojo jų įspūdžius Lietuvoje. Tada 
įteikė Adamkienei krištolinį krepši
nio lanką, kurį prašė perduoti pre
zidentui, kai jis sugrįš iš užsienio. 
Smagu buvo, kad vėliau, jau vaikščio
jant po prezidentūrą, matėme kriš
tolinę dovaną ant prezidento sekre
torės stalo. Mes įteikėme Adamkienei 
puokštę gėlių ir padėkojome jai už jos 
visą veiklą Lietuvoje. Ji pakvietė nu
sifotografuoti su visa grupe. Oficia
lios prezidentūros gidės mums ap
rodė lietuviškuosius 'Baltuosius rū
mus'. Po ekskursijos visiems įteikė 
suvenyrinę knygutę, kuri paaiškina 
apie prezidento veiklą ir pačią prezi
dentūrą. (Įdomu buvo pamatyti tarp 
70 nuotraukų vieną nuotrauką, kuri 
buvo padaryta prieš dvejus metus, 
kai prezidentas priėmė 'Lituanicos' 
krepšininkus Prezidentūroje.) 

Buvome ir Trakuose, kur mums 
Karolina Kuzaitė iš 'Baltic-Clipper' 
agentūros suorganizavo viduramžių 
pasirodymą ir ekskursiją po pilį. 
Kadangi žaidėme krepšinį ir Kaune, 
ten aplankėme Karo muziejų (dalis 
mūsų aplankė ir Čiurlionio muziejų), 

Laisvės alėją, senamiestį, Kauno Ak
ropolį ir Kauno pilį. Vieni važiavo į 
Šv. Petro ir Povilo bažnyčią, į vietinį 
dvarą ir Rumšiškes, o kiti su 'Jeep' 
automobiliais nuvažiavo į Kernavę. 

Grupės vyrai važiavo žaisti golfo 
į sostinės golfo klubą. Jie buvo nuste
bę, pamatę tokią gražią aikštę tarp 
paprastų laukų. Vienas iš mūsų vyrų 
pasakė: 'Aš tik laukiau, kad Tiger Woods 
pasirodytų.' Tokio aukšto lygio buvo 
šita golfo aikštė. Ekskursantai išsi
nuomavo golfo lazdas, golfo mašinė
les ir sulošė 9 iš 18 skylių. Vyrai taip 
pat sutiko Amerikos ir Švedijos am
basadorius, ten žaidžiančius golfą. 

Antrąją kelionės savaitę vykome 
į Palangą. Pakeliui užvažiavome į 
Biržus, kur žaidėme su vietos mokyk
los komandomis. Palangoje mums 
buvo labai nepalankus oras. Labai 
smarkiai lijo, bet vis tiek aplankėme 
Tiškevičiaus rūmus, Birutės kalną. 
Kai kas sugebėjo net pabraidyti po 
Baltijos jūrą. 

Juodkrantėje apžiūrėjome Raga
nų kalną, vykome į Nidą, bet buvo 
tokie smarkūs vėjai, kad nebuvo įma
noma lipti į smėlio kopas. Vaikams 
labai patiko 'Pas Juozapą', taip pat 
aplankėme Vienkiemį. 

Pakeliui į Ginkūnus, kur taip pat 
žaidėme krepšinį, sustojome Šiau
liuose, aplankėme Kryžių kalną. 

Mažesnė grupė dalyvių aplankė 
ir labai džiaugėsi fantastišku nauju 
vandens parku Vilniuje (panašus yra 
ir Druskininkuose). Jis buvo labai 
panašus į Wisconsin Delis didžiausią 
vandens parką, bet turėjo dar geres
nius 'slide', ypač patiko nuošliaužų 
vandens bokštas. Buvome nuėję į 
naują kino teatrą (Savanorių pr. 7), 
kur mus nustebino fantastiška nauja 
technologija ir ypatingai gražiai 
įrengtas kino teatro vidus." 

Įspūdžiai neišdils ilgam 

Kelionės dalyviai parsivežė pluoš
tus gražiausių nuotraukų iš varžybų, 
ekskursijų, laisvalaikio. Ir tie įspū
džiai liks ne tik nuotraukose, bet, kas 
smagiausia, kad jie labai stipriai įstri
go vaikų širdyse. Tai buvo linksmos, 
gražios, ypatingos dvi savaitės Lie
tuvoje, kur berniukai ir mergaitės 
buvo viena komanda, viena „Litua
nica" iš Lemont! 

Šios kelionės krepšinio varžybų 
tvarkaraštį sudarė Stepas Žilys, jam 
Lietuvoje padėjo treneris Regis Juš
ka. Ekskursijas suplanavo Daina Si
liūnienė, o Vilniuje, Kaune ir Tra
kuose jai padėjo Karolina Kuzaitė, 
„Baltic-Clipper" agentė. Ji pasirū
pino gidėmis ir užsakė ekskursijas. 
Karolina taip pat užsakė autobusus ir 
viešbučių kambarius Vilniuje ir Pa
langoje. Vilniuje mes apsistojome 
„Novotel" viešbutyje, o Palangoje 
naujame „Gabijos" viešbutyje. Kon
sulas A. Daunoravičius mums pasiūlė 
„Baltic-Clipper" agentūrą, nes ji yra 
viena didžiausių agentūrų Lietuvoje. 

Dėkojame visiems organizavu
siems ir prisidėjusiems prie šios spor-
tinės-pažintinės kelionės ir linkime, 
kad tokių kelionių būtų kuo daugiau 
ir kad Lietuvoje varžytųsi ne dvi, o 
penkios, šešios, septynios komandos 
iš Čikagos. 

Apie artimiausias „Lituanicos" 
varžybas, treniruočių tvarkaraštį ir 
naująjį sezoną visą informaciją galite 
rasti adresu: www.Lituanica.org 

http://www.Lituanica.org
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Sportas LDETUVOJE 

į Kauną atkeliavo Europos ... 
Atkelta iš 2 psl. lengvosios 
atletikos federacijos rinkodaros di
rektorius ir Europos jaunimo lengvo
sios atletikos čempionato direktorius 
Virginijus Daukšys. 

Jo teigimu, čempionato vėliavos 
perėmimas sukėlė ypatingus jaus
mus, kadangi tą pačią dieną ant aukš
čiausios apdovanojimo pakylos Deb
recene lipo Lietuvos atstovė - sep-
tynkovininkė Viktorija Žemaitytė. 

Čempionato direktoriaus teigi
mu, 2009 metais Kaune tikimasi su

laukti daugiau kaip tūkstančio 
sportininkų iš Senojo žemyno, taip 
pat jų trenerių, gerbėjų, didžiausių 
Europos sporto žiniasklaidos prie
monių atstovų. Kai kurie Debreceno 
čempionate startavę ir itin gerai 
pasirodę, šalies ir asmeninius rekor
dus pasiekę, Lietuvos sportininkai 
galės pagal savo amžių dalyvauti ir po 
dvejų metų vyksiančiame Europos 
lengvosios atletikos čempionate 
Kaune. 

ELTA 

„Arabela" išsaugojo lyderės poziciją 

- " ^ii^m»^m 
_ir 'WfcM . . i . .....; 

Jachta „Arabela". 

Savaitgalį Kuršių mariose vykusį 
„Švyturio" RS-280 jachtų klasės 
buriavimo čempionato penktąjį etapą 
laimėjo jachtos ,rArabela" įgula, va
dovaujama kapitono Raimondo 
Šiugždinio. 

Antrąją vietą užėmė „Ragano
sio" (kapitonas Saulius Pajarskas), o 
trečiąją — „Levante" (kapitonas 

Eltos nuotr. 

Tauras Rymonis) įgulos. Jos nuo 
nugalėtojų atsiliko 5 taškais. 

Čempionato lydere išliko „Ara
bela". Antrąją vietą užima „Raga
nosis", o trečiąją - „Tornado" įgula 
(kapitonas Audrius Jasinskas). 

Rugpjūčio 4-11 dienomis stip
riausios Lietuvos jachtos kovos 40-
ojoje Kuršių marių regatoje. ELTA 

Lietuvos krepšininkai iš Kipro klubo 
Trys Lietuvos krepšininkai -

Rolandas Jarutis, Virginijus Sirvydis 
ir Kęstutis Šeštokas, kreipėsi į skolų 
išieškojimo bendrovę „Creditcollect" 
padėti atgauti skolas iš Kipro krep
šinio klubo Limasolio AEL. Pasta
rajam gresia ne tik teismai, bet ir 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 
GREIT PARDUODA 

First Landmark Realty 

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

RIMAS 
STANKUS 

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

FIBA sankcijos. 
Krepšininkai kaltina klubą, su 

kuriuo pernai iškovojo Kipro čem
pionų vardą, nuo praėjusios vasaros 
nesumokant sutartyse numatytų 
premijų bei dalies atlyginimų. Rei
kalaujama skola siekia 30 tūkst. eurų 
(103,5 tūkst. litų). 

„Žaidėjų pretenzijos yra pagrįs
tos, nes reikalaujamas atlygis yra 
numatytas sutartyse. Be to, K. Šešto
kas ir V Sirvydis gavo oficialius ga
rantinius raštus, kuriuose klubas įsi
pareigoja per tam tikrą laikotarpį 
apmokėti skolas. Tad ekipos vadovai 
neturi jokios pagrįstos priežasties 
nesumokėti krepšininkams. Kadangi 
klubo pažadais tikėti nebegalima, 
kreipėmės į teismą", - aiškino išieš
kojimo bendrovės atstovas. ELTA 

Stuburo ir skausmo ligos | j Širdies ir k rau jagys l ių 
l igos JONAS V.PRUNSKIS, MD 

TERHDAliASPRUNSKIS,MD 
VIKDUCARMD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 
Elgin: 8 4 7 - 2 8 9 - 8 8 2 2 

M c H e n r y : 815-363-9595 
EJk Grove: 847-718-1212 
w w w . i l l i n o i s p a i n . c o m 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 
EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C 

VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 
Kalbame lietuviškai 

6918 W. Anher Ave. Sts. 5 ir 6 
Chkago, IL 60638 

Tel. 773-229-9965 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Akių ligos 
ARAS ŽLIOBA, 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 angiškai arba Betuviškai. 
4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashington, Sulte 2401, 

Chlcago, IL 
Tel. 70*422-8260 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500 

KAIP KALBAME 
AURELIJA TAMOŠIŪNAITĖ 

KĄ NAUDOJAME, 0 KĄ 
VARTOJAME? 

Praėjusioje diskusijoje apie as
menvardžių rašybą daug rašyta apie 
žodžius. Vieni juos „naudojo", kiti -
„vartojo". Kurie teisingiau su jais 
„elgėsi"? 

Veiksmažodžiai naudoti ir var
toti savo reikšmėmis labai panašus. 
Tad ką naudojame, o ką vartoja
me? Naudoti galima tai. iš ko 
patiriame naudos, tai. kas vartoja
ma kaip priemonės.. Įrankiai: tad 
naudojame kompiuteri, t rąšas . 
plaktuką, faktus r .-r. Vartojame 
paprastai tai, kuo tenkiname po
reikius (pvz., valgymo), ką taikome 
praktikoje (žodžius, sakinius, epite
tus): tad vartojame pieno pro-
duktus, prieskonius, ant ibio
tikus, žodžius ir kt. 

Kita vertus, pasitaiko, kad tą 
patį daiktą galima ir naudoti, ir 
vartoti. Pavyzdžiui, vandenį var
tojame (kai j | geriame), tačiau pra
monėje vanduo naudojamas, 
sviestą vartojame (kai jį tepamės 
ant duonos ir valgome), tačiau ga
mindami tortą, sakome naudojame 
sviestą tortui gaminti (iš jo pa

daromas kitas produktas; 
Tad žodžius, kaip ir kalbą, 

var tokime, rašykime, o juos rašy
dami p a s i n a u d o k i m e kompiu
ter iu ar rašikl iu. 

AR TIKRAI REISAS - VISADA 
SKRYDIS? 

Diskusijoje apie vietovardžių, 
asmenvardžių rašymą sulaukėme 
nuomonių ir kitais kalbos klausi
mais. Štai Semėnienė, Vitkus, Gra-
žulienė ir kiti užsiminė apie tarp
tautinių žodžių vartojimą. Apie tai 
jau irgi rašėme „Drauge". Norėčiau 
Šįkart trumpai pakomentuoti Semė
nienės siūlymą žod| reisas keisti 
„grynakraujų*' skrydžiu. Ar tikrai 
reisas visada yra skrydis? O auto
buso reisas, ta*aukinio reisas, laivo rei
sas, kelto reisas? Kaip matyti, rei
sas ne tik lėktuvo kelias | vieną ga
lą, maršrutas. Sis žodis vartotinas ir 
su kitomis susisiekimo priemonėmis. 
Tad reisą pakeisti skrydžiu būtų 
teisinga tik kalbant apie lėktuvus, 
bet kalbant apie kitas susisiekimo 
priemones - netikslu. Pasirinkdami 
tarptautinių žodžių lietuviškus ati
tikmenis būkime dėmesingi. 

PASLAUGOS 
STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis 
Off. Mgr. Aukse S. Kane. 
Vilma Jarulienė, 
Virginija Smuikaitiene 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St, 

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

Namams Paskolos, Apdraudos Sąskaitos 
MUTUAL F E D E R A L S A V I N G S 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

C s Y 2212 West Cermak Road, Chkago, IL 60608 
k " b — į (773) 847-7747 
LEMOER Stephen M. Oksas, President 

Patamaujam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metų. 

Skelbimų skyriaus t e l . 1 -773-S85-9SOO 

http://www.illinoispain.com
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NAUJIENOS IŠ CICERO LIETUVIŲ PADANGĖS 
EDVARDAS ŠULA1TIS 

Cicero Sv. Antano lietuvių 
parapija turi naują kleboną 

1910-siais senųjų ateivių iš Lie
tuvos įsteigta Šv. Antano parapija, 
kuri netrukus minės savo gyvavimo 
šimtmetį, turi naują kleboną. Tai 
Meksikoje gimęs dvasiškis, kun. Ser-
gio Solis, pakeitęs net 12 metų čia 
klebonavusį amerikietį kun. Jim 
Kastigar. 

Beje, šis klebonas buvo nepalan
kus tikriesiems šios parapijos šei
mininkams - lietuviams: lietuvių ir 
anglų kalba laikomos pamaldos buvo 
nukeltos į ankstyvą laiką (9 ir 8 vai. 
r.), o .ispaniškai kalbantiesiems ati
duotos patogesnės valandos. Šis kle
bonas stengėsi visaip pataikauti is
panų kilmės tikintiesiems (kurių 
dauguma - nelegali). Jiems sekma
dieniais būdavo laikomos net šešios 
pamaldos. Iš kun. J. Kastigar lūpų 
beveik niekada nebuvo galima iš-

Irena Juodkazytė parodos atidary
mo metu. 

Kad Lietuvoje daug meniškos 
sielos žmonių - niekam ne paslaptis. 
Net išvykę į svečias šalis lietuviai 
menininkai siekia meno aukštumų. 
Ne paslaptis ir tai, kad Amerikoje 
yra daug dailininkų, kurie nors ir 
neseniai atvyko iš Lietuvos, tačiau 
jau yra žinomi šios šalies meno 

girsti, kad ši parapija buvo įsteigta 
lietuvių, kurių lėšomis buvo pastaty
ta (1926 m.) graži bažnyčia, pa
šventinta Palaimintojo arkivyskupo 
Jurgio Matulaičio (jo statula yra vie
name iš bažnyčios šoninių altorių). 

Naujasis klebonas palankus 
lietuviams 

Nors kun. S. Solis pareigas pe
rėmė liepos mėnesio pradžioje, jis jau 
porą kartų apsilankė lietuvių susibu
vimuose po lietuviškų pamaldų. 

Liepos 8 d. klebonas kalbėjosi su 
trimis aktyvesniais lietuvių atstovais: 
J. Kisieliūte-Narutiene, M. Prapuo
leniu ir R. Kupriene, klausinėjo, su 
kokiomis problemomis susiduria lie
tuviai šioje parapijoje ir siūlėsi padėti 
jas išspręsti. 

Apie šį susitikimą su naujuoju 
klebonu visiems buvo išsamiai pra
nešta „kavutės" metu, liepos 15 d. 
Atrodo, kad jis sutiko su seniai mū
siškius jaudinančia problema - di-

pasaulyje. 
Nemažai lietuvaičių studijuoja ir 

įvairiausiose meno mokyklose. Viena 
iš jų - Irena Juodkazytė. Ji Harring-
ton College of Design studijuoja in
terjero dizainą. Liepos 18 d., The 
Madison Street gallery, 200 W. Ma-
dison atsidarė šio koledžo studentų 
darbų paroda. Tarp keturiolikos šios 
mokslo įstaigos studentų darbų ir I. 
Juodkazytės darbai. Visi parodoje 
dalyvaujantys šio koledžo studentai 
10 dienų viešėjo Japonijoje ir ši paro
da „alsuoja" rytietiška tematika. 
Plačiau apie jaunąją dizainerę ga
lėsite pasiskaityti artimiausiame 

Irenos Juodkazytės vėduoklė. 

desnės patalpos sekmadieniniams 
susirinkimams klausimo išspren
dimu. Klebonas pasisakė, kad jis 
stengsis padidinti dabartinį kambarį, 
vieną sieną nukeliant žymiai toliau. 
Dėl vietos stokos šiuo metu kai kurie 
mūsų tautiečiai po pamaldų iš viso 
neidavo į „kavinę", nes joje dažniau
siai trūkdavo vietos arba reikėdavo 
sėdėti labai susispaudus. 

Kaip buvo pranešta, naujasis kle
bonas kun. S. Solis yra kilęs iš didelės 
ir neturtingos šeimos. Net pastoviai 
lankyti mokyklą jis neturėjo sąlygų ir 
mokslą turėjo nutraukti po penkių 
skyrių. Tik sulaukęs 20 metų jis ga
lėjo jį tęsti toliau ir įstengė tapti ku
nigu. Todėl jis jautrus visų žmonių 
problemoms ir stengiasi visais gali
mais būdais jiems padėti. Atrodo, kad 
jis savo nusiteikimu yra visiška 
priešingybė buvusiam klebonui! 

Kalbėjo grįžusieji iš Lietuvos 

Liepos 15 d. lietuvių „kavutės" 
metu naujasis klebonas kun. S. Solis 
svečiavosi tik trumpai. Kadangi 
anksčiau jis buvo pareiškęs norą 
išmokti lietuviškai, tai J. Kisieliūtė-
Narutienė surado lietuvių kalbos 
vadovėlį ir jam įteikė. 

Kita programos dalis buvo pa
švęsta sugrįžusiųjų iš Lietuvos įspū
džių pasakojimams. Čia kalbėjo foto
menininkas Jonas Kuprys, kuris da
lyvavo liepos 4 d. savo parodos Mar
tyno Mažvydo bibliotekoje Vilniuje 
atidaryme. Paminėjo, jog jis nesi
tikėjo tokio gausaus publikos būrio. 
Taip pat sakė, jog vėliau ši paroda 
bus perkelta į Kauną ir gal net kitus 
miestus. 

Taip pat čia trumpai kalbėjo 
beveik porą savaičių tėvynėje viešėjęs 
ALT'o pirmininkas bei kitų organi
zacijų veikėjas adv. Saulius Kuprys 
bei jo sūnus studentas Tomas. 

Kiek plačiau apie savo viešnagę 
tėvynėje papasakojo JAV LB valdybos 
narys Algis Kirka. Šis tautietis turėjo 

„Draugo" numeryje. 
Paroda veiks iki liepos 31 dienos. 

Tad kviečiame savo skaitytojus apsi-

Naujasls Šv. Antano bažnyčios (Ci
cero) klebonas kun. Sergio Solis. 

galimybę ilgėliau paviešėti Lietuvoje 
ir, žinoma, daugiau ką ten pamatyti. 
Bendri jo įspūdžiai buvo geri, nors į 
detales jis nenorėjo leistis. 

Pažymėtas 80-sis gimtadienis 

Paaiškėjus, kad nuolatinis lietu
viškų pamaldų lankytojas, Cicero 
gimęs Bob (Robertas) Lukštą nese
niai atšventė savo 80-jį gimtadienį, 
„kavutės" metu jis buvo pasveikintas 
ir jam sugiedota „Ilgiausių metų!" 

Bob Lukštos tėvai buvo vieni iš 
Sv. Antano lietuvių parapijos steigėjų 
ir bažnyčios statytojų. Ir jis pats dar 
ir dabar domisi šia parapija, fiksavo 
buvusio klebono kun. Jim Kastigar 
priešlietuvišką veiklą šioje parapijoje. 
Iš jo sužinojome, kad šio dvasiškio 
klebonavimo metu iš Sv. Antano baž
nyčios kertinio akmens dingo žodis 
„Lithuanian". 

Sukaktuvininkas yra buvęs žy
mus krepšininkas, žaidęs De Paul 
universiteto krepšinio rinktinėje, 
vėliau dirbęs treneriu keliuose uni
versitetuose. 

lankyti šioje parodoje ir susipažinti 
su šios jaunos menininkės darbais. 
/ Laima Apanavičienė 

Irenos Juodkazytės arbatos gėrimo kambario dizainas. 
Dalios Cidzikaitės nuotraukos 

Turi apie ką pasikalbėti Jonas Kuprys (kairėje) ir Bob (Robertas) Lukštą. 
Edvardo Šulaičio nuotraukos 

Jaunųjų dizaineriu paroda 
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G. Vitkus, SJ: „Dainavoje"... 
Atkelta iš 5 psl. 
Viena jų — finansinė. Pašnekovo 

teigimu, šiuo metu stengiamasi su
rasti pinigų tiems tėvams Lietuvoje, 
kurie neturi pinigų leisti vaikų į mok
slą. Mokymasis metams Vilniaus 
jėzuitų gimnazijoje kainuoja 1,500 
litų, Kauno — 1,000 litų. 

Ne ką svarbesnis yra mokymosi 
kokybės klausimas. Jis tiesiogiai susi
jęs su mokyklų sąlygų gerinimu. 
Vitkus pasakojo, jog šiuo metu Kaune 
jau pradėtos naujo priestato prie gim
nazijos pagrindinio pastato statybos. 
Jame įsikurs gamtos mokslų kabine
tai ir daugiau kabinetų mokytojams. 
Trečdalis lėšų statyboms jau yra 
sutelkta — džiaugėsi Vitkus. Jas su
rinkti padėjo Amerikos geradariai, 
vokiečių fondai. Pinigų paprašyta iš 
Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

bei Lietuvos Vyriausybės. 
Tris kartus norinčių mokytis 

daugiau negu šiuo metu gali priimti 
jėzuitų gimnazijų Lietuvoje, atrodo, 
nereikia pristatyti. Vitkus džiaugėsi, 
kad patys geriausi jų gimnazijų 
advokatai ir populiarintojai yra patys 
buvę gimnazistai. „Jų liudijimas yra 
geresnis nei kokios nors akcijos ar 
propagandos. Nemažai reiškia ir tam 
tikra mokyklose sukurta aplinka, 
tam tikra kultūra, kurioje mokiniai ir 
mokytojai yra skatinami gerbti ir 
pasitikėti vienas kitu ir tikėti, jog ga
lima bendradarbiauti ir veikti drau
ge. Svarbi ir akademinė kokybė. Sa
kome, kad kartu su sąžinės ugdymu 
ir doros plačiąja prasme ugdymu, 
žmogus gali būti švarus, gyventi dar
noje su savimi, kitais žmonėmis, 
gamta ir Dievu", — teigė Vitkus. 

Viena iš Kauno jėzuitų gimnazijos žygeiviu klubo kelionių j Goverla. 
www.kjg.lt 

'&££ 
MARGUTIS II 

MARGUTIS II 
LIETUVIŲ RADIJO LAIDOS 

m 1450 A M banga iš VVCEV stoties 
KLAUSYKITE KIEKVIENĄ VAKARĄ 

Tel. 773476-2242 n u o 8 v a i . v . i k i 8 : 4 5 v a i . v . 

AMERIKOS LIETUVIŲ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDĖTI 
INTERNETU www.wcev1450 .com 

Brangaus sūnaus ir vaikaičio 
A t A 

LUCAS HAGAN 

žiaurios netekties valandoje, mieliems Daliai Lapa-tin-
skaitei-Hagan ir jos tėveliui, Lietuvos garbės konsului 
Vytautui Lapatinskui, reiškiame gilią ir nuoširdžią užuo
jautą bei kartu liūdime. 

Juozas ir Zita Petkai 

A t A 
PETER T. GILLESPIE 

Mūsų mylimas sūnus Peter (Petras) mirė 2007 m. liepos 11 d., 
sulaukęs 40 metų. Gimė 1966 m. liepos 12 d. Evanston, IL. 

Petras baigė St. Ignatius High School, Chicago. Įsigijo bakalau
ro laipsnį University of Illinois, Urbana-Champaign. Savo profesinį 
darbą dirbo kompiuterių srityje jau nuo universiteto baigimo laikų. 
Šiuo laiku ruošėsi baigti magistro laipsnį kompiuterių mokslų srity
je De Paul universitete. 

Velionis buvo palaidotas liepos 16 d. St. Adalbert kapinėse Niles, 
Illinois, po gedulingų pamaldų St. Edward parapijoje, Chicago, kur 
jis buvo krikštytas ir kur baigė pradžios mokyklą. 

Staigi mirtis sukrėtė visus draugus ir gimines. Jis buvo gabus, 
išmintingas, geras ir visų mylimas - ir savo klasės draugų, ir gimi
nių bei pažįstamų. 

Nuliūdę: tėvai Giedrė Griškėnaitė-Gillespie ir Thomas Gillespie; 
sesuo Anne Shadis su vyru Vincu ir dukrelėmis Veronica ir Vivian; 
sesuo Catherine Gillespie su vyru Brian Blakely ir sūneliu Luca; dė
dės Jurgis ir Jonas Griškėnai; tetos Phyllis Gillespie ir Sean Griškė-
nas, daug kitų giminių ir draugų Amerikoje, Kanadoje ir Lietuvoje. 

v 

Seimą dėkoja visiems, kurie mus paguodė per šermenis ir laido
tuves, kurie paaukojo maldas ir šv. Mišias už Petro sielą, kurie at
siuntė puikias gėlių puokštes papuošti Petro karstą ir kurie savo 
krikščioniška meile mums širdingai padėjo šioje skausmingoje 
valandoje. 

Thomas ir Giedrė Gillespie 

ŽMOGAUS TEISIŲ PROBLEMOS 
Atkelta iš 3 psl. 
Atlikdami teisėjo patarėjo pro

fesiniais klausimais funkcijas jie at
liktų ir visuomenės atstovų-stebėtojų 
funkciją, bet ne advokato funkcijas. 
Tai turėtų ženkliai padidinti visuo
menės pasitikėjimą teismais. Šie vi
suomeniniai ekspertai teiktų konsul
tacinę pagalbą bendrosios ir specia
lizuotos kompetencijos teismų teisė
jams bei dalyvautų bylose, nagrinėja
mose tiek pirmąja, tiek apeliacine 
instancija. 

Šiai idėjai pritarė prezidentas, 
siūlymas perduotas darbo grupei, ta
čiau sprendimo iki šiol nėra. 

Individualus piliečio skundas 

Visu aktualumu grįžta diskusija 
dėl piliečių teisės kreiptis į Konsti
tucinį Teismą (KT). Manau, kad šalia 
Konstitucijoje nurodytų keturių sub
jektų (prezidentas, Vyriausybė, penk
tadalis Seimo narių, Teismas), turin
čių teisę kreiptis i KT, reikėtų ją su
teikti Seimo kontrolieriams - imtinai 

iki pavienių piliečių. Daugiau nei 30 
Europos šalių šią teisę turi. Lietuva 
tebėra valstybių mažumos grupėje, 
kuri neturi šios teisės. Daugėja mūsų 
piliečių skundų Europos Žmogaus 
teisių teisme. Išplėtus teisę kreiptis į 
Lietuvos KT ir sukūrus griežtą bylų 
atrankos sistemą - priimti svarsty
mui tik principinius žmogaus teisių 
pažeidimus - sumažėtų skundų prieš 
Lietuvą Europos žmogaus teisių 
teisme. Seime 2006 m. sausio 26 d. 
vyko visuomenės klausymai dėl pi
liečio individualaus skundo } KT. 
Sprendimo nėra, Seimo Konstitucijos 
komisija neveikia. 2005 m. gruodžio 
13 d. Seimo narių grupės įregistruo
tas 106 str. LR Konstitucijos pakeiti
mo įstatymo projektas. 

Visų šių reformų pagrindas -
valingi politiniai Seimo sprendimai, 
reikalaujantys ir Konstitucijos patai
sų. Viliuosi, kad jie bus įgyvendinti. 

Pranešimas skaitytas konferencijo
je „Žmogaus teisių problemos vykdant 
teisinę reformą". 

JAV LB SOCIALINIŲ REIKALŲ TARYBOS 

PAGUODOS TELEFONAS 1-866-438 7400 Konfidencialumas 
garantuojamas 

Skambinkite nemokamai 
kiekvieną ketvirtadienį, 

nuo 6 vai. v. iki 9 vai. v. (Čikagos laiku)l 

http://www.kjg.lt
http://www.wcev1450.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

•ALRK Moterų sąjungos 3-oji 
kuopa liepos 21 d., šeštadienį, 1 vai. 
p. p. „Seklyčioje" rengia pabendravi
mo ir atsisveikinimo su kun. Arvydu 
Žygu pietus. Kviečiame visus - nares 
ir svečius - dalyvauti. 

•Lietuvių evangelikų liuteronų 
„Tėviškės" parapija praneša, kad pas
kutinės pamaldos su Sv. Vakariene 
„Tėviškės" bažnyčioje (6641 Troy St., 
Chicago) vyks liepos 22 d., sekmadie
nį, 10 vai. r. Po pamaldų - pietūs ir 
pabendravimas. Auka - 20 dol. Lie
tuvių evangelikų liuteronų „Tė
viškės" parapijos pamaldos naujojoje 
šventovėje - St. James Lutheran 
Church (5129 S. Wolf Road, Westem 
Springs, IL) vyks liepos 29 d., sekma
dienį, 11:30 vai. r. Tel. pasiteiravi
mui: 708-567-9044 (kun. Liudas Mi
liauskas) 

•JAV LB Vidurio Vakarų apygar
da liepos 29 d., sekmadienį, Pasaulio lie
tuvių centro sodelyje, Lemont ruošia 
metinę gegužinę. Pradžia 12 vai. p. p. 
Kviečiame atvykti. Visus džiugins ska
nus maistas, gaivūs gėrimai ir skambi 
muzika. 

•Susitikimai su lietuvių kilmės 
knygos autore'J. Swist vyks: liepos 29 
d. 3 vai. p.p. knygyne „Borders", 
6103 N. Lincoln Ave., Chicago; rug
pjūčio 4 d. nuo 12 vai. iki 2 vai. p.p. 
„Polo Cafe", 3322 S.' Morgan St., 
Chicago ir rugpjūčio 21 d. 6:30 vai. v. 
Chicago Public Library, 4650 S. Da-
men Ave., Chicago. Autorė tikisi, kad, 
perskaičius knygą, ne vienam kils no
ras nuvykti pasižiūrėti vietovės, kur 
1910-aisiais kūrėsi lietuviai. 

•Pasaulio lietuvių centro sodelyje 
sekmadienį, rugpjūčio 26 d., 12 vai. ren
giama tradicinė gegužinė. Šventės metu 
bus prekiaujama lietuviškais užkan
džiais ir šaltu alumi. Visi nuoširdžiai 
kviečiami atvykti pabendrauti, pasik
lausyti lietuviškos muzikos, pašokti bei 
išbandyti laimę loterijoje. 

•Santaros-Šviesos 54-ame suva
žiavime rugsėjo 7 d., penktadienį, ryti
nės programos metu Lituanistikos ka

tedros University of Illinois (Chicago) 
doktorantė Daiva Litvinskaitė per
skaitys pranešimą „Postkolonijinio sub
jekto problematika Vytauto Martinkaus 
romane 'Negęsta žvaigždė paukščio 
pėdoje'". 

• , ,C hicago-Vilnius Sister Cities In
ternational" programa ieško pedagogo 
edukacinei veiklai plėtoti. Reikalavi
mai: asmuo turi šiuo metu dirbti moky
toju Čikagoje, o anksčiau yra dirbęs mo
kytoju Lietuvoje. Tel. pasiteiravimui: 
773-582-6500 (Rita). 

ii ARTI m TOU .„ 

•Lietuvos Vyčių kasmetinis, 84-
asis suvažiavimas įvyks 2007 m. rug
pjūčio 2-5 dienomis Brockton, MA. 
Rugpjūčio 3 d., penktadienį, 6 vai. v. 
St. Casimir Parish Hali, Brockton 
susipažinimas. Auka - 30 dol. Šešta
dienį, rugpjūčio 4 d. - iškilminga va
karienė: 5 vai. p. p. kokteiliai, 6 vai. v. 
vakarienė, 8:30 - 11 vai. v. šokiai 
Holiday Inn Grand Ballroom, 195 
Westgate Dr., Brockton. Auka - 60 
dol. Rugpjūčio 5 d., sekmadienį, 10:30 
vai. r. šv. Mišios St. Casimir Church, 
21 Sawtell Ave., Brockton, MA 02302 
ir pusryčiai. Auka - 10 dol. Suvažia
vimo šeimininkai - Lietuvos Vyčių 1-
oji kuopa. Tel. pasiteiravimui: 617-
365-6699 (Marytė Bizinkauskas). 

•Lietuvių tautinių šokių institu
tas (LTSI) kviečia visus narius, garbės 
narius ir rėmėjus į visuotinį narių su
važiavimą, kuris įvyks šių metų rugpjū
čio 15 d., trečiadienį, Dainavos stovyk
lavietėje, šokių kursų metu, 7:30 vai. v. 
Suvažiavime gali dalyvauti tik pilna
teisiai nariai. Papildomą informaciją 
apie šokių kursų registraciją, suvažiavi
mo detales Lietuvių tautinių šokių ins
tituto nariai, garbės nariai ir rėmėjai 
ras LTŠI žiniaraštyje. Turint klausi
mų, prašom kreiptis į pirmininkę Dan
guolę Pvazutytę-Varnienę tel. 818-249-
7574, ei. paštas: spindulys@aol.com 
arba į sekretorę Vidą Brazaitytę 
tel. 708-280-8678, ei. paštas: 

vidabrazaitis@hotmail.com 

Nuotrauka konkursui 

2007 m. Dainų Šventės Šokių dienos eisenoje Kaune - tautinis ansamb
lis „Grandis". Nuotraukoje priešais užrašą - „Grandies" vadovė Violeta 
Fablanovich. 

Ylto> Rimtikitnėž nuotr. 
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Jurgis Kairys 
vėl 

Amerikoje 
Liepos 21 d., šeštadieni jis d a 

lyvaus aviacijos šventėje „Selfrid-
ge ANGB Airsi io*" Detroit, Mt, 

Liepos 23 d. jis , kartu su kitais 
žymiausiais pasaulio lakūnais, pa
sirodys kasmetinėje aviacijos 
šventėje „EAA AirVenture Oshkosh 
2007", Oshkosh, Wl. Ši šventė tęsis 
5 dienas - iiepos 23-29 d. 
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Viešėdamas Lietuvoje „Lituanicos" žaidėjas Paulius Siiiūnas 
„mokėsi,, kalvystės amato. 

„Draugo* knygynėlyje 

„Kai sapnuojame * * 

Keistas ir spalvingas sapnų pa
saulis visais laikais traukė žmones. ' 
Nors daugumą sapnų iškart pamirš
tame, tie, kurie išlieka mūsų sąmonė
je atbudus, paprastai būna reikšmin
gi. Todėl žmonės bando išnarplioti 
sapnų prasmę. 

Ne visi dažnai sapnuoja. Kai kam 
sapnas - didelė retenybė. Tačiau bū
tent toks retas sapnas vadinamas 
pranašišku. Sakoma, kad pranašiš
kus sapnus dažniausiai sapnuoja 
šviesūs žmonės. 

Jau nuo seno žmonės mėgina 
įminti sapnų mįslę. Sakoma, kad ne
suprastas sapnas it neperskaitytas 
laiškas. Žmonės siekia išsiaiškinti 
sapnus. 

Sapnų simboliai turi skirtingas 
reikšmes. Jas suprasti padės šis sap
nininkas, kuriame daugiau nei 1,300 
sapnų reikšmių. 

Knygos kaina - 8 dol. Ją galima 
įsigyti paštu, pridedant 9 proc. mo
kestį, užsisakant IL valstijoje. Per-
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siuntimo kaina - 3 dol. Persiunčiant 
daugiau knygų, už kiekvieną papildo
mą knygą - 1 dol. mokestis. Prieš užsi
sakant knygą, prašome paskambinti 
tel. 773-585-9500. 

Paruošė L. A. 

„Draugo* knygynėlio adresas: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500 

mailto:spindulys@aol.com
mailto:vidabrazaitis@hotmail.com

