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Kaina 50 c. 

„Ištikimas Lietuvai iki 
galo". Įspūdžiai iš 
San Diego LB 
gegužinės. 

2 psl. 

Kovingųjų musulmonų 
kontrolė. Sąžiningumą 
tur i kurti kiekvienas. 
Mažosios Lietuvos 
Rezistencinio sąjūdžio 
nutarimas. 

3psl. 

Bažnyčios vaidmuo 
aktyvios pilietinės 
visuomenės kūr imui . 
Apie Šv. Petro 
parapijos likimą. 

4 psl. 

Gedulo ir vilties dienos 
paminėjimas Lemonte. 
„Margutis II" šaukiasi 
pagalbos. Union Pier , 
MI, Lietuviu draugijos 
gegužinė. 

6psl. 

Nustatyti Londono sp rogd in to ja i — šalyje gimę jaunuoliai 
Leeds, Anglija, liepos 13 d. 

!.,Reuters7BNS) — Vienas jų 
mėgo kriketą ir padėjo tėvui 
tvarkytis tradicinės „žuvies su 
bulvytėmis" parduotuvėlėje. Ki
tas namiškiams pasakė važiuo
jantis į Londoną su „drauge
liais". Trečias buvo vedęs ir au
gino mažametį vaiką. 

Britanijos laikraščiai trečia
dienį mėgino fragmentas prie 
fragmento sudėlioti visą infor
maciją apie keturis britų musul
monus ir mėginti paaiškinti, 
kas paskatino juos susisprog
dinti per išpuolius' Londono 

transporto sistemoje, kurių me
tu žuvo mažiausiai 52 žmonės ir 
šimtai buvo sužeista. 

„Skerdikai su kuprinėmis", 
„Savižudžiai sprogdintojai iš 
priemiesčių", — tai „The Sun" ir 
„The Daily Mail" pavadino ket
vertą, kurią, prieš išsiskirstant 
skirtingomis kryptimis, vietos 
stebėjimo filmavimo kameros 
Londono King's Cross geležinke
lio stotyje užfiksavo nešantis di
deles karines kuprines. 

„The Daily Mail" pranešė, 
kad iš keturių sprogdintojų vie
nas buvo sporto mokyklos auk

lėtinis, didelis kriketo gerbėjas 
22 metų Shehzad Tamveer, ki
tas — vedęs ir vaikų turintis 30 
metų Mohammed Sadiąue 
Khan, o trečias — 19 mėtis Ha-
sib Mir Hussain, anksčiau gar
sėjęs išdaigomis. Ketvirtasis 
sprogdintojas kol kas neįvardy
tas, bet kai kuriuose žiniasklai-
dos pranešimuose teigiama, jog 
jis buvo dar paauglys 

Taip pat pranešama, jog jie 
visi gimė Britanijoje ir yra pa
kistaniečių kilmės. Trys iš jų gy
veno šiaurės Anglijoje. 

„Jie buvo niekuo neišsiski

riantys britų vaikinukai iš pa
prastų britų šeimų, mylėję fut
bolą ir merginas ... Kodėl jie ta
po savižudžiais sprogdintojais?", 
klausia „The Daily Mirror". 

Jų kaimynai Leeds sakė ne
galį atsigauti po šoko. 

„Jis buvo mielas vaikinu
kas, kuris su visais puikiai su
tarė", apie Sh. Tanweer laikraš
čiui „The Times" pasakojo 19-
metis Ansaar Riaz. 

„Jis turėjo nuostabų humo
ro jausmą, galėjo priversti juok
tis visus ... Tiesiog neįtikėtina, 
jog jis nuvyko į Londoną ir sus

progdino ten bombą". 
„Aš vos prieš kokių 10 dienų 

parke su juo žaidžiau kriketą. 
Jis nesidomėjo jokia politika", 
sakė jis. 

Kitas kaimynas, nenorėjęs 
skelbti pavardės, sakė, kad šis 
„visad besišypsantis" vaikinas, 
praėjusiais metais du mėnesius 
praleido Afganistane, o keturis 
— Lahor mieste Pakis tane . 

Apie 19-metį H. M. Hussain. 
taip pat iš Leeds, pasakojama, 
kad anksčiau jis buvo „kiek pa
dūkęs", bet po to pasinėrė į reli
giją. Nuke l ta į 5 psl . 

Sportas 
* Šveicarijoje vykus iame 

E u r o p o s BMX (mažųjų dvi
r ač ių ) čempionate pirmą kar
tą nugalėtojos aukso medalis 
moterų grupės dviračių klasėje 
atiteko Vilmai Rimšaitei. Euro
pos BMX čempionu septynme
čių grupėje tapo šiaulietis Gab
rielius Pabįjanskas. 

* Rusijoje vyks tanč iose 
šešiol ikos k o m a n d ų Euro
pos vaikinų (iki 20 m.) krep
š in io pirmenybėse ketvirtfi
nalio etapo F grupėje į pirmąją 
vietą išsiveržė Lietuvos rinkti
nė, 87:65 sutriuškinusi Prancū
zijos bendraamžius. 27 taškus 
nugalėtojams pelnė Renaldas 
Seibutis. 

* Sauliaus Vil iaus vado
v a u j a m a penk ių a l p i n i s t ų 
ekspedicija — t rys e s t a i bei 
d u lietuviai — tęsia kopimą į 
vieną aukščiausių Karakorum 
kalnyno bei pasaulio viršukal
nių Gašerbmm II (8.035 m) Pa
kistane. Antradienį alpinistai 
nesėkmingai mėgino iš antro
sios stovyklos pakilti į trečiąją. 
Pasak S. Viliaus, tikimybė, kad 
pavyks pasiekti viršūnę vis ma
žėja — oro sąlygos tebėra nepa
lankios. 

* Antrą p r a l a i m ė j i m ą 
ketvir tose JAV NBA v a s a r o s 
lygos rungtynėse Las Vėgas 
patyrė Lino Kleizos Denver 
„Nuggets" komanda. Denver 
krepšininkai 79:84 turėjo pri
pažinti Chicago ..Bulis" koman
dos pranašumą. Sėkmingiau
siai Denver komandoje žaidęs 
lietuvis pelnė 18 taškų. 

Naujausios 
žinios 

* Kaune į N e m u n ą išsi
liejo teršalai, tačiau didelės 
žalos aplinkai nepadaryta. 

* Didžiosios Br i t an i jos 
ambasador ius a t s a rg i a i ver
t ina galimybes susitarti de! 
ES finansinės perspektyvos dar 
šiais metais. 

Valiutu santykis 
1 USD — 2.830 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

V. Adamkus 
telkia 

neįtakingas 
partijas 

Vilnius, liepos 13 d. (BNS) 
— Trečiadienį prezidentas Val
das Adamkus į Prezidentūrą 
pakvietė Lietuvos neparlamen-
tinių partijų vadovus, norėda
mas išklausyti jų nuomones 
apie pasitikėjimo politinėmis 
partijomis ir valdžia krizę. 

„Šio susitikimo tikslas ir 
idėja buvo tokia: prezidentas 
yra įsitikinęs, kad valstybės gy
venimas turi remtis partine 
veikla. Todėl prezidentui rūpi ir 
neparlamentinių partijų nuo
monė, kaip galima įveikti esa
mą pasitikėjimo politinėmis 
partijomis ir pasitikėjimo val
džios institucijomis krizę", tei
gė prezidento atstove spaudai 
Rita Grumadaitė. 

Pasak jos, prezidento nuo
mone, „neparlamentinės parti
jos gali ir turi dalyvauti ku
riant pilietinę visuomenę ir at
gaivinant tikėjimą valdžia". 

Pasak neparlamentinių 
partijų vadovų, pas prezidentą 
jie kalbėjosi apie tai, kaip su
grąžinti valstybę tautai, kaip 
išvengti oligarchinio valdymo, 
uždaros politines sistemos, ska
tinti konkurenciją, politinį atsi
naujinimą. 

Lietuvos socialdemokratų 
sąjungos pirmininkas Arvydas 
Akstinavičius teigė, kad kelios 
dienos iki susitikimo, dar neži
nodama apie kvietimą pas V. 
Adamkų, sąjungos taryba pa
reiškė paramą ir palaikymą 
prezidento pozicijai. 

„Galiu pasakyti trumpai: 
prezidentas parodė, kad jo žo
džiai nuo darbų nesiskiria", V. 
Adamkų gyrė A. Akstinavičius. 

Lietuvių 
laisvalaikis: 

televizorius, 
sodyba, 
draugai 

Vilnius, liepos 13 d. (BNS) 
— Priimtiniausias laisvalaikio 
praleidimas Lietuvos gyvento
jams — televizijos programų 
žiūrėjimas, išvykos į sodus ir 
sodybas bei bendravimas su 
draugais. 

Tai rodo sociologinė ap
klausa, kurią mterneto vartų 
..DelfT užsakymu atliko ben
drove „Spinter tyrimai". 

Anot tyrimo, fotelį ir televi
zorių laisvalaikiu renkasi 22.2 
proc. apklaustųjų, išvykas į so
dus ir sodybas — 18.6 proc., 
bendravimą su draugais — taip 
pat 18.6 proc. apklaustųjų. Re
čiau pasirenkamas skaitymas 
(12.8 proc.), turizmas (6.4 proc.) 
ir žvejyba (5.3 proc). 

Kultūrinis gyvenimas — ki
nas, teatras. pBVdM — kaip 
laisvalaikio leidimo būdas pri
imtiniausias 4 8 proc. 

Paskelbti penki olimpinės ugnies nešėjo konkurso f inal ininkai 
Vilnius, liepos 13 d. 

(ELTA) — Trečiadienį Lietuvos 
taut inis olimpinis komite tas 
(LTOK) ir kompanija ..Sam
sung Electronics" paskelbė pen
kis konkurso nešti ugnį Turino 
žiemos olimpinių žaidynių 
estafetėje finalininkus. Ja is ta
po 41-erių metų mama vilnietė 
Audronė Pilkauskienė, 69-erių 
metų sporto veteranas klaipė
dietis Kazimieras Budrys, 50-
metis kūno kultūros mokytojas 
jonavietis Stanislovas Lakavi-
čius, iš Šiaulių kilęs kariškis 
Vytenis Benetis ir sporto ais
truolis vilnietis Voitechas Kon-
čaninas. 

Iš šių finalininkų Tarptau
tinis olimpinis komitetas (IOC) 
iki spalio mėnesio išrinks vie
ną, kuris turės galimybę daly
vauti 11.300 km olimpines ug
nies nešimo estafetėje prieš 
2006 metų Turino olimpines 
žaidynes. 

Konkurso nesti ugn} lunno žiemos oi 
Budrvs, V. Končaninas, S. Lakavičius 

srnpimų žaidynių estafetėje finalininkai (iš dešinės): A. Pilkauskienė. K. 
ir V. Bene t i s . Valdo Kopūsto (ELTA; nuotr. 

Vokietijos neonac ia i l a i k raš t i 
spausdins V i ln iu je 

Laisvės kovų dalyviai siūlo 
K. Prunskienei t r a u k t i s 

Vilnius, liepos 13 d. (BNS) 
— Vokietijos nacionaldemokra-
tų partija, kurioje legalų prie
globstį rado ir įvairaus plauko 
dešiniųjų radikalų ir neonacių 
grupuotės, savo partijos laik
raščio „Deutsche S t imme" 
(„Vokiečių balsas") spausdini
mą perkėlė į Lietuvos sostinę 
Vilnių. 

Kaip pranešė Lietuvos radi
jas, tai antradienį paskelbė Vo
kietijos Saksonijos žemės vi
daus reikalų ministras Tom de 
Maiziere. 

Pasak ministro. Vokietijos 
saugumo institucijų žiniomis, 
neonaciai laikraščio spausdini
mą perkelti į Vilnių nusprendė 
po to. kai sužlugo jų planai 
spausdinti jį Vakarų Lenkijoje. 

Lenkijos valstybės saugumo 
tarnybos, sužinojusios apie neo

nacių ketinimus, susidomėjo 
apsiėmusią tai daryti spaustuve 
ir ši atsisakė teikti paslaugas 
įtartiniems klientams. 

Su kokia spaustuve Vilniuje 
neonaciai sudarė sutartį. Vokie
tijos žemės ministras nedetali
zavo. 

Komentuodamas šią infor
maciją. Lietuvos valstybės sau
gumo departamento (VSD) ats
tovas spaudai Vytautas Ma
kauskas sakė. kad departamen
tas kol kas neturi jokių žinių 
apie ..Deutsche Stimme" spaus
dinimą Vilniuje. 

Antidemokratiška veikla 
kaltinamą partiją buvo norėta 
uždrausti, tačiau spragos kal
tintojų pusėje užkirto kelią su
stabdyti partijos veiklą. Neona
ciai ir toliau skelbia apie Tre
čiojo Reicho atgaivinimą. 

Pasvirusi „Pasau l i o ašis suksis 
Europos parke 

Vilnius, liepos 13 d. (BNS) 
— „Ciniška politika" žemės 
ūkio ministrę Kazimirą Pruns
kienę kaltinantys buvę politi
niai kaliniai ir tremtiniai para
gino ją palikti šį postą. 

Buvusių politinių kalinių ir 
tremtinių Jungtinė taryba iš
platino pranešimą, kuriame že
mės ūkio ministrė apkaltinta 
„ištikimai tarnaujanti naujam 
Kremliaus šeimininkui Vladi-
mir Putin" ir vykdanti Rusijos 
pageidaujamą užsienio politiką. 

K. Prunskienė liepos pra
džioje sukėlė skandalą, kai ne
paisydama prezidento Valdo 
Adamkaus ir Užsienio reikalų 
ministerijos (URM) rekomen
dacijų išvyko švęsti Kaliningra
do miesto įkūrimo 750-osios me
tinių. 

Rusijos Kaliningrado srities 
artimiausių kaimynių Lietuvos 
ir Lenkijos prezidentai į šias iš
kilmes nebuvo pakviesti, nors 
Prancūzijos ir Vokietijos vado
vai Rusijos prezidento V. Putin 
kvietimus dalyvauti Kalinin
grado įkūrimo paminėjime ga
vo. 

Po vizito į Kaliningradą K. 
Prunskienę vykdant prorusišką 

politiką yra apkaltinę ne tik bu
vę politiniai kaliniai ir tremti
niai, bet ir opozicinė Tėvynės 
sąjunga (TS). 

„Formaliai būdama žemės 
ūkio ministre, Rusijos kuni
gaikštienė K. Prunskienė vykdo 
svetimos valstybės užsienio po
litiką", yra sakiusi TS pirmi
ninko pavaduotoja Rasa Jukne
vičienė. 

Birželio pradžioje Rusijoje 
viešėjusiai žemės ūkio ministrei 
buvo suteiktas kunigaikštienės 
titulas. 

Šalies diplomatijos vado
vams principingai įvertinus jos 
vizitą Kaliningrade. K. Pruns
kienė ateityje pažadėjo nebe-
painioti savo ir užsienio politi
kos vykdytojų kompetencijų. 

Buvę politkaliniai ir tremti
niai K. Prunskienę ragina ne 
tik trauktis iš žemės ūkio mi
nistrės posto, bet ir imtis inicia
tyvos išslaptinti savo bylą dėl 
bendradarbiavimo su KGB. 

..KGB dokumentų pavieši
nimas bei galimybių sudarymas 
visuomenei su jais susipažinti 
yra būtinas, jei norite, kad ras
tųsi daugiau pasitikėjimo jūsų 
veiksmais", pažymima laiške. 

Vilniaus 
policijos 

vadovas savo 
noru 

pareigų 
neatsisakys 

Erikas Kaliačius 
Valdo Kopūsto ELTA) nuotr 

"Vilnius, liepos 13 d. (BNS) 
— Nuo pareigų laikinai nuša
lintas Vilniaus policijos vado
vas Erikas Kaliačius tvirtina iš 
vadovybės gavęs pasiūlymą at
sistatydinti savo noru ir taip 
užglaistyti j am mestus kaltini
mus tarnybiniais pažeidimais, 
tačiau teigia iš posto nesitrauk
siąs. 

„Pasirinkimo neturiu. Jei 
trauksiuosi savo noru. visuo
menė tai priims kaip kaltinimų 
pripažinimą", sakė E. Kalia
čius. 

„Per kone du mėnesius tru
kusį tyrimą ju tau nuolatinį ty
rėjų dėmesį man, jutau spaudi
mą, raginimus atsistatydinti 
savo noru, už tai man buvo ga
rantuojama ramybė, saugumas 
ir visos socialinės garantijos". 
sakė jis. 

E. Kaliačius teigė, kad at
leisti jį iš pareigų yra asmenine 
Lietuvos policijos generalinio 
komisaro Vytauto Grigaravi
čiaus užgaida. „Jis yra savo 
veiksmų įkaitas", sakė pareigū
nas. 

E. Kaliačius taip pat tvirti
no, kad jo nemalonumai darbe 
prasidėjo generaliniu komisarą 
paskyrus V. Grigaravičių, nes 
jis E. Kaliačius esąs „ne tos ap
linkos žmogus". 

„Kai norima mušti, lazdą 
visuomet surasime", esą ten
dencingą jo puolimą apibūdino 
pareigūnas. 

Tuo tarpu V. Grigaravičius 
paneigė spaudęs pavaldinį at
sistatydinti. „To nebuvo, aš bu
vau reiklus visiems vienodai. 
Šitie kal t inimai — iš piršto 
laužti. Ką reiškia — ne mano 
aplinkos žmogus? Mano aplin
ka — visi sąžiningai dirbantys 
pareigūnai", kalbėjo generali
nis komisaras. 

J is taip pat teigė, jog anks
čiau ne kartą pats užstojęs E. 
Kaliačių prieš pasikeitusią Vi
daus reikalų ministerijos vado
vybę ir įrodinėjęs, kad šis parei
gūnas t inkamas vadovauti Vil
niaus miesto policijai. 

Tuo tarpu Policijos departa
mento (PD) Vidaus tyrimų tar
nyba penktadienį turėtų baigti 
patikrinimą dėl E. Kaliačiaus 
galimai Nuke l t a į 5 psl. 

Gyventojai raginami perduot i archyvui A t g i m i m o 
la ikotarpio dokumentus 

Sauliaus Vaitiekūno skulptūra ,,Axis mundi" VnlHo Kopūsto 'KLTA) nuotr 

Vilnius, liepos 13 d. (ELTA) 
— Europos parke netoli Vil
niaus visuomenei pr is ta toma 
nauja žinomo menininko Sau
liaus Vaitiekūno skulp tūra 
„Axis mundi" '„Pasaulio ašis"). 

,.Axis mundi" — tai penkias 
tonas sveriantis, pasvirusį Že
mes rutulį primenantis akmuo. 

pervertas didžiuliu varžtu. 
„Pasaulio ašis deformuoja

si, ji slenka. Žmogus turi tiek jė
gos, jis gali dar smarkiau pa
sukti tuos varžtus Tik ar ver
ta?", retoriškai klausia meni
ninkas S. Vaitiekūnas, savo kū
ryboje daugi.msia naudojantis 
akmenį ir mr'.ilą 

Vilnius, liepos 13 d. (ELTA) 
— Lietuvos gyventojai, turintys 
su Sąjūdžio veikla susijusių do
kumentų, raginami atiduoti 
juos valstybės archyvui, kad su 
istorine medžiaga galėtų susi
pažinti visuomenė ir ją galėtų 
tyrinėti istorikai. 

Taip pasielgti gyventojus 
skatina Seimo sudaryta Lietu
vos Atgimimo istorijos tyrimo ir 
išsaugojimo komisija, kuriai pa
vesta rasti šio laikotarpio ar
chyvinę medžiagą ir ją skelbti 

Kaip po trečiadienį vykusio 
komisijos posėdžio sakė jai va

dovaujantis Seimo pirmininkas 
Artūras Paulauskas , nemažai 
gyventojų turi asmeninius At
gimimo laikotarpio archyvus, 
bet jų nevertina. Po šių žmonių 
mirties jų vaikai istorinius do
kumentus išmeta, taip užkirs-
dami kelią tyrinėtojams susipa
žinti su vertinga medžiaga. Kai 
kurie gyventojai vertingus do
kumentus esą užkasė ir mirė, 
nenurodę tikslios slaptavietes 
vietos. 

Komisijos narys , Lietuvos 
istorijos inst i tuto di rektor ius 
Alvydas Nikžentaitis per posėdį 

informavo, kad Atgimimo laiko
tarpio tyrinėtojai negali rengti 
mokslinių straipsnių, nes stoko
ja dokumentų, kuriais galėtų 
remtis. ..Mums buvo pa 
informacija, kas šiuo metu yra 
archyve. Tai — katino ašaros". 
tvirtino A. Paulauskas. 

Pasak parlamento vadovo, 
komisijos nariai siūlo su Sąjū
džio veikla susijusius dokumen
tus saugoti Lietuvos valstybės 
archyve ir publikuoti specialia
me žurnale, parengti elektroni
nes jų versijas ir sukurti specia
lią Nukel ta į 5 psl. 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
SAN DIEGO, CA 

[SPŪDŽIAI IŠ SAN DIEGO LB 
GEGUŽINĖS 

San Diego Lietuvių ben
druomenė (LB) dar tik praėju
siais metais atšventė savo pen
kerių metų gyvavimo jubiliejų. 
To nepaisant, San Diego lietu
viai jau spėjo sukurti nemažai 
gražių savo bendruomenės tra
dicijų. Viena tokių tradicijų yra 
kiekvienais metais rengiama 
gegužinė, kuri šiemet įvyko bir
želio 18 d. San Dieguito regio
niniame parke, Del Mar, Kali
fornijoje. 

San Dieguito regioninis par
kas yra puiki vieta panašiems 
neformaliems renginiams orga
nizuoti. Čia yra graži veja, o 
svarbiausia — medžių pavėsis. 
Juk birželio mėnesį orai pietų 
Kalifornijoje yra šilti ir saulėti. 
Ne išimtis buvo ir šiai gegužinei 
pasirinktas savaitgalis, kai oro 
temperatūra viršijo 80 F ir visą 
dieną švietė saulė. 

Tradiciškai sandiegiečių 
gegužinę organizuoja San Die
go LB valdyba padedant Ber
nardo Brazdžionio vardo litu
anistinei mokyklai ir San Diego 
tautinių šokių grupei „Jūra". Ir 
šiemet jie kartu sudarė pro
gramą, paruošė vietą ben
druomenės gegužinei. 

Lietuvių susibūrimo vietą 
San Dieguito parke galėjai 
pastebėti iš tolo, nes čia ple
vėsavo iškeltos Lietuvos ir JAV 
valstybinės vėliavos. Gegužinės 
dalyviai rinkosi atsinešdami 
užkandžius, gėrimus ir lauko 
žaidimus. Marija Dūšia Burg-
gren su padėjėjomis pasirūpino, 
kad suneštos vaišės gražiai 
atrodytų ant specialiai tam 
paruoštų stalų. 

Visiems susirinkus, nefor
mali gegužinės programa pra
sidėjo tinklinio varžybomis, 
kurias organizavo Arnoldas Če
ponis. Varžybos susilaukė dide
lio susidomėjimo. Buvo sudary

tos net trys 6-ių žmonių koman
dos, tarp kurių net kel ias valan
das vyko įnirtinga spor t inė ko
va. Pralaimėjusių, žinoma, ne
buvo, nes laimėjo bičiulystė ir 
gera nuotaika. 

Po tinklinio varžybų Gin
tas Kazlauskas surengė žaidi
mus — estafetes va ikams , ku
rių susirinko g a u s u s bū rys . 
Estafetės sukėlė didelį entu
ziazmą. Azarto ža id imams pri
dėjo ir tai, kad komandos buvo 
sudarytos iš tėvų ir vaikų. Lai
mėtojai buvo apdovanoti prizais 
ir atminimo ženkleliais. 

Po žaidimų San Diego LB 
pirmininkė Giedrė Mi laš ienė 
pasveikino visus sus i r inkusius , 
padėkojo bendruomenės na
riams ir svečiams a tvaž iavu
siems iš Los Angeles už gausų 
dalyvavimą, ir, svarbiausia , už 
visų atsineštą gerą nuotaiką. 
Vėliau G. Milašienė pakvietė 
Stasio Milašiaus vadovaujamą 
San Diego lietuvių t au t in ių šo
kių grupę „Jūra" pamokyt i vi
sus susir inkusius l i e tuv i škų 
gegužinės šokių. Buvo laba i 
smagu ir net juokinga, ka i iš 
pirmo žvilgsnio pap ras t a i atro
dantys šokiai „Oira" , , ,Gre-
činikė" ir „Padispanas" ne vi
siems pasirodė ta ip lengvai ir 
greitai „įkandami" k a i p tikė
tasi. Tačiau „Jūros" šokėjų ir 
susirinkusiųjų p a s t a n g o s ne 
praėjo veltui, nes vis iems buvo 
ne tik smagu, bet i r naud inga 
pabandyti naujus šokių žings
nius. 

Po nuotaikingos , , Jūros" 
šokių pamokos įvyko loterija, 
kuriai prizus paaukojo ben
druomenės nar ia i . Loterijos 
organizatorė Regina Lisaus
kienė tam tikslui įrengė atskirą 
pavėsinę ir prizų stalą. Visi, di
deli ir maži, azart iškai dalyvavo 
loterijoje, nes vaikai turėjo ga-

S a n Diege ; s lovas G e š t a u t a s . 

L a i m i n g i S a n Diego LB geguž ines loteri jos la imėto ja i s u savo la imėj imais . 
S a u l i a u s V a b a l o i r S a u l i a u s L i s a u s k o nuo t raukos 

Diego t au t in ių šokių grupė , . Jū ra" šokd ina g e g u ž i n ė s s v e č i u s . 

limybę t r a u k t i laiminguosius 
bilietus, o prizai buvo tikrai vi
liojantys ir vertingi. Dalyviai 
galėjo laimėti skanėstų, gėri
mų, suvenyrų ir didįjį prizą — 
dviratį . Už loterijos bilietus 
surinktos aukos buvo skirtos 
San Diego LB veiklai remti. 

Lietuvių susibūrimo vieto
je, p r i t a r i an t Česlovo Geštauto 
akordeonu, visą dieną skam
bėjo lietuviškos dainos. Susi
rinkusieji mėgavosi suneštomis 
vaišėmis ir lietuvišku alumi. 
Edward ir Gitos Leighton šei
ma vaiš ino šil tu, an t lauko 

viryklės paruoštu, maistu. 
Renginio dalyviai turėjo progos 
ne tik maloniai pabendrauti, 
bet taip pat ir pasidalinti infor
macija apie bendruomenės 
veiklą. Taip smagiai ir malo
niai leidžiamas laikas nespėjo 
prailgti, ir t ik besileidžianti 
saulė visiems priminė, kad 
gegužinė artėja į pabaigą. 

Baigiant norėtųsi pasi
džiaugti, kad kiekvienais me
tais San Diego LB gegužinė 
susilaukia vis didesnio dėmesio 
ir pritraukia vis didesnį būrį 
dalyvių. Pažymėtina, kad šių 

metų gegužinė savo dalyvių 
gausa buvo išskirtinė. Tai yra 
labai džiugus faktas ir kompli
mentas San Diego lietuviams, 
kurie moka ne tik linksmintis, 
bet ir nepamiršta savo kultū
rinio bei taut inio identiteto. 
Gegužinė buvo labai sėkminga 
ir renginio organizatoriams, 
kuriems geriausia dovana už jų 
įdėtą darbą buvo ne tik ben
druomenės senbuvių, bet ir 
naujų narių dalyvavimas šioje 
San Diego LB gegužinėje. 

Paruošė 
d r . A r n o l d a s Čeponis 
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Carnbridge piliečių klubas: „Ištikimi Lietuvai iki galo" 
Pastaruoju metu vis labiau 

ryškėja prieš keletą dešimt
mečių Amerikoje įkurtų lietu
viškų organizacijų nykimas. To 
priežastys — sulėtėję imigracijos 
iš Lietuvos tempai, senųjų ir nau
jų emigrantų .pasaulėžiūrų, men
taliteto skirtingumai. Tačiau, 
vienos organizacijos išnyksta 
nepastebimai, narių tarpe pasi
daliję organizacijos turtą ir pi
nigus, ir taip tapdamos dar vie
nu įrašu istoriniuose šaltiniuo
se, kitos gi nusprendžia dešimt
mečiais kauptas lėšas ir lietuvy
bės idėjas pakreipti nauja link
me — įsijungti į kitų veiklių Lie
tuvos labui dirbančių organi
zacijų veiklą. Tokiu būdu išlieka 
praeities darbų prasmė ir idea
listinių siekių ženklai dabartyje. 

To pavyzdys — Carnbridge 
Piliečių klubas Massachusetts 
valstijoje (toliau KPK). Atro
dytų, kad žinia apie šio klubo 
uždarymą Boston apylinkių 
lietuvius turėjo tik nuliūdinti. 
Tačiaui»iš tikrųjų šis faktas 

netikėtai pradžiugino daugelį 
vietos lietuviškų organizacijų, 
kurioms KPK n u t a r ė paaukoti 
dešimtmečiais k a u p t a s lėšas. 
Galima teigti, kad KPK įsijun
gė į „Lietuvos vaikų globos 
fondo", „Boston skautų", Boston 
Šv. Petro parapijos gelbėjimo — 
„Šv. Petro draugų", Brockton 
Kristaus Nukryžiuotojo seselių 
vienuolių veiklą. 

Ypatinga dovana (30,000) 
teko „Lietuvos va ikų globos 
fondui". Boston, ir buvo tarsi 
netikėtas s tebuklas. J a u dau
giau kaip prieš deš imtmet į 
įsikūrusi organizacija, egzistuo
janti savanorių pastangomis, 
lėšas rinkusi iš įvairių labdaros 
koncertų, ..blynų balių", golfo 
turnyrų (netgi prieš keletą metų 
vykusių „as i l iukų krepšinio 
turnyro"), buvo nus teb in ta tokia 
gausia parama. 

Kodėl didžiausios dovanos 
sulaukė būtent ši Boston orga
nizacija? Matyt dėl to, kad jos 
veikla pasiekia labiausiai liki

mo nuskriaustuosius Lietuvoje 
— vaikų namų auklėtinius, se
nelių namų globotinius. Vaikų 
tuberkuliozinės ligoninės ligo
nius. Pagalba iš Boston ateina 
pas tuos žmones, kuriems ji yra 
gyvybiškai reikalinga. „Lietu
vos vaikų globos fondas" prieš 
keletą metų globojo ir keletą iš 
Lietuvos atvykusių vaikų, kurie 
gydėsi Boston ligoninėse. 

Organizacijos veikla prasi
dėjo 1991 m., kuomet dvi bosto-
nietės — D. Neithart ir N. Vei-
tas — aplankė keletą vaikų na
mų Lietuvoje ir pačios išvydo 
skurdžią vaikų namų auklėtinių 
buitį. Kiek vėliau, suformavus 
organizacijos teisinius pamatus, 
nus i t iesė nuolat inis pagalbos 
t i l tas į Lietuvą. 

Sopulingosios Motinos vie
nuolynas Brockton tapo „Lie
tuvos vaikų gelbėjimo fondo" 
štabu, o jo ūkinis pastatas — 
sandėliu. Šios organizacijos na
riai ne kar tą lankėsi Lietuvoje, 
o prieš keletą metų ten nuke

liauta arti tūkstančio kilometrų, 
kad įsitikintų, kaip efektyviai 
panaudojama jų atsiųsta mate
rialinė pagalba. Apie bostonie
čių pastangas padėti Lietuvos 
žmonėms rašė ir Lietuvos spau
da. Štai 2005 m. sausio 26 d. 
Lietuvos dienraštis „Klaipėda" 
rašė, kad tokia didelė (10 t) 
parama Klaipėdos „Smiltelės" 
vaikų globos namų auklėtinius 
pasiekė pirmą kartą. 

Įdomu ta i , kad Lietuvos 
našlaičius ir neturtingas šeimas 
globojančios organizacijos da
bartinės „sielos" ir įkvėpėjos — 
seselės Elenytės Ivanauskaitės 
ir KPK pirmininko A. Siaurio — 
keliai dažnai susikerta Boston 
Šv. Petro lietuvių parapijoje, 
kuriai dar visi tebegresia užda
rymas. Čia sutiksi ir daugelį 
veikliausių Boston lietuvių. Ne
retai, sekmadieniais ateidami į 
bažnyčią, žmonės atneša maišus 
su žaislais, rūbais ir kitomis 
gerybėmis, skirtomis skurstan-
tiesiems Lietuvoje. Visa grupė 

šios parapijos narių dirba sava
noriais, k raunant iki 10 t sie
kiančius talpintuvus. Po vienų 
sekmadienio šv. Mišių Šv. Petro 
bažnyčioje pakalbintas KPK 
pirmininkas A. Siaurys pažymė
jo, kad nuo įkūrimo pradžios šios 
organizacijos tikslas buvo — puo
selėti lietuvybę ir visokeriopai 
padėti lietuviams. Todėl dabar
tinis KPK lėšų paskirstymas ki
toms Boston organizacijoms at
spindi šios organizacijos „ištiki
mybę Lietuvai iki galo". Para
doksalu, jog prieškario ir tarpu
kario laikotarpiu KPK. neretai 
vadintas laisvamanių klubu, sa
vo egzistencijos pabaigoje tapo 
krikščioniškų judėjimų rėmėju. 

Šis konkretus pavyzdys dar 
kartą įrodo, kad ištikimybė ir 
meilė Lietuvai gali nugalėti 
bet kokius ideologinius skirtu
mus ir, atrodytų, sunkiausiu 
organizacijai laikotarpiu sutel
kia žmones naujiems darbams, 
kuriant geresnę Lietuvos ateitį. 
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IŠĖJO NE SUDIE NEPASAKIUSI 
Pačiame gamtos gražume, 

gėlių žydėjime, staiga ir netikė
tai mirties angelo birželio 24 d. 
iš mūsų tarpo išvesta Regina 
Enrikaitienė 66 m. amžiaus, 
palikusi didelę spragą šeimoje. 
Taip mirtis negailestingai skina 
vieną po kito iš mūsų, jau ir taip 
praretėjusio, telkinio. 

Regina Paškauskaitė-Enri-
kait ienė, Suvalkijos lygumų 
dukra, paliko tėvynėje Lietu
voje įmintas vaikystės dienų 
pėdukes. Nesitikėjo Paškauskų 
šeima, kad 1944 m. vasarą, 
karo audros sūkury išblokšta iš 
tėvynės, daugiau į ją nesugrįš, 
bet teks pasiekti niekada nesva
jotos Amerikos krantus ir apsi
gyventi Providence, Rhode Is-
land valstijoje. Regina lankė Šv. 
Kazimiero pradinę mokyklą. 
Baigė Mount Pleasant High 
School, Providence, RI. Čia ir 
meilė pražydo gražiausiais jau
nystės žiedais. Regina Paškaus-
kaitė sujungė savo gyvenimą 
taip pat su panašaus likimo 
lietuviu Henriku Enrikaičiu iš 
Worcester, MA (1960 metais). 

Įsigijo gražią nuosavybę 
Shrewsbury, MA (Worcester 
priemiestis). Dievas apdovanojo 
dviem sūnumis. Gyvenimą ly
dėjo meilė ir džiaugsmas. Regi
na penkerius metus dirbo sek
retore „Worcester City Mana-
ger's Office of Planning and 
Community Development", ir 
21 metus tose pačiose pareigose 
Quinsigamond Community Col-
lege. Pasitraukė poilsiui 2002 
metais. Regina mėgo skaityti 
knygas, prižiūrėti daržą, gėles 
ir dažnai, ne vien sekmadie
niais, bet ir Šiokiadieniais, va
žiuodavo į bažnyčią dalyvauti 
šv. Mišiose. Dažnai lankė savo 
motinėlę, esančią rūpestingoje 
Nek. Marijos Prasidėjimo vie
nuolijos seselių vadovauja
muose Arkiv. Jurgio Matulaičio 
-iaugos namuose Labai mylėjo 
r "iž:.-t:ji.'.":-: mažąia anūkei*" 

Emiliuke. Priklausė Šv. Onos 
parapijai Shrewsbury, Lietuvių 
labdaros Maironio parko drau
gijai, Lietuvių M. M. rateliui. 

A.a. Reginos Enrikaitienės 
kūnas buvo pašarvotas Dirsa-
Morin laidojimo namuose, į ku
riuos liepos 1 d. pavakare rin
kosi artimieji, bičiuliai, drau
gai, pažįstami atsisveikinti, 
maldai prie karsto suklupti. 

Liepos 2 d. ryte vėl gausiai 
susirinko išlydėti a+a Reginą 
Enrikaitienę į Šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos bažnyčią Wor-
cester. Gedulo šv. Mišias aukojo 
parapijos kleb. kun. Ričardas 
Jakubauskas, kur is pasakė guo
džiantį pamokslą. Kartu konce-
lebravo Šv. Onos parapijos kle
bonas iš Shrewsbury, Nekalto 
Marijos Prasidėjimo vienuolijos 
seselių kapelionas Vytautas 
Gedvainis iš Putnam, CT. Gie
dojo parapijos choras, vadovau
jamas vargonininkės Edith Ro-
berts. Solo „Ave Maria" — solis
tas Valerijonas Roževičius. Iš 
bažnyčios išlydint „Arčiau prie 
Dievo" ir varpams skambant 
paskutinį „Reąuiem" prasidėjo 
visa laidotuvių procesija, kuri 
baigėsi Notre Dame kapinėse, 
kuriose ilsisi j au daug brolių, 
sesių lietuvių. Paskutinį reli
ginį pa tarnavimą prie kapo 
duobės atliko kleb. kun. R. Ja
kubauskas. Mes su giliu šeimos 
skausmu širdyse jungėmės 
kartu ir dėjome ant karsto žy
dinčias rožes. Užbaigėme gies
me „Marija, Marija". Vėl supil
tas naujas kapas. 

Nuliūdęs paliko vyras Hen
rikas Enrikaitis, su kuriuo Re
gina kartu išgyveno 45 metus. 
Sūnūs: Gintas ir Algis Enrikai-
čiai, vebonės mama Emilija Paš-
kauskienė, du broliai — Vidas 
ir Gedas Paškauskai su šei
momis, anūkėlė Emilmkė Enri-
kaitytė. daug kitu giminių čia 
Amerikoje ir keletas Lietuvoje. 

J a n i n a Mil iauskienė 
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SĄŽININGUMĄ TURI KURTI 
KIEKVIENAS 

ANDRIUS KUBILIUS 

Paaiškėjusi Visuomenės 
saugumo departamento infor
macija akivizdžiai parodo visą 
V. Uspaskicho laikotarpio esmę 
— rūpintis savimi nesiskaitant 
su priemonėmis. V. Uspaski
chas gali nebesistengti teisin
tis, vien epizodo, aprašyto spau
doje, kaip jo patikėtinis sten
giasi įtikinti partnerius Mas
kvoje, kad šie pakeistų į Seimą 
papuolusius dokumentus, už
tenka, kad V. Uspaskichui ne
bepavyktų nusivalyti nesąži
ningo politiko etiketės. Ar 
Darbo partija ir toliau norės, 
kad jai vadovautų toks ne
sąžiningas politikas, be abejo, 
tai pačios Darbo partijos rei
kalas. Tačiau, kaip suprantu, V. 
Uspaskichas ir toliau įeis į val
dančiosios koalicijos Politinę 
tarybą ir butų gerai žinoti, ar A. 
Brazauskas ir A. Paulauskas ir 
toliau sutiks valstybės reikalus 
derinti su tokiu žmogumi? Tai 
jau visai valstybei svarbus 
klausimas. 

Šiandien jau reikia kelti 
esminius klausimus - o kokias 
pamokas iš V. Uspaskicho is
torijos mes galime išmokti? 
Būtų blogai, jeigu viskas baig
tųsi tik ministro atsistatydi
nimu, visiems kitiems liekant 
prie savo įpročių. 

Klostosi tokios išvados: 
- Su nešvariais batais (neš

varia sąžine) į Lietuvos politiką 
geriau neiti - anksčiau ar vėliau 

tai baigiasi vienodai blogai; ta
čiau pagunda su tokiais batais 
eiti į politiką tebėra labai didelė 
ir ta ip einantieji darosi vis 
gudresni. 

- Lietuviškoji oligarchija, 
sėkmingai užėmusi a t sk i ru s 
rajonus ar miestus, dar nesuge
ba užimti (arba ilgam laikui 
užimti) šalies valdymo, no r s 
tam deda nemažas pastangas; 

- Oligarchinio veikimo 
požymių yra ne tik Kėdainiuose, 
pakankamai daug požymių yra 
ir Vilniuje bei kituose mies
tuose; mes tai sakome atvirai , 
kiti bando to nematyti, tai ir y ra 
mūsų su liberalais nesutar imų 
Vilniuje priežastis; 

- Per daug džiaugt is V. 
Uspaskicho žlugimu nėra pras
mės — užtenka įsivaizduoti visai 
įmanomą „vaizdelį": R. Paksas 
ir šiais metais tebėra preziden
tas, o V. Uspaskichas per pra
ėjusius Seimo r ink imus y r a 
laimėjęs ne 40, o 50-55 vietas 
Seime... Lietuva j au ke l in tus 
metus balansuoja ant „užvaldy
mo" briaunos, kol kas vis dar 
pasiseka likti iki galo neuž-
valdytai; 

- Lietuvos politika, žmo
nėms atrodo, yra praradusi bet 
kokį padorumą - ji reikalinga 
tik tiems, kurie iš politikos nori 
pasidaryti dar geresnį biznį, 
arba tiems, kurie j iems rei
kalingą politiką nori nusipirk
ti; 

- Sąžiningumas ir padoru
mas į politiką sugrįš tada. kai 

Ji 

JAV KONGRESE PAGERBTAS 
..LIETUVOS KAIMO' 

PROJEKTAS 
// 

Š.m. birželio 29 d. JAV Ats
tovų rūmų (House of Represen-
tatives) narys John Shimkus 
(R-IL) Kongreso sesijos metu 
pagerbė „Lietuvos kaimo" pro
jektą, įvertindamas jo svarbą 
Lietuvos kaimo jaunimui bei 
dvišaliams Lietuvos ir JAV san
tykiams. 

_Tai projektas, teikiantis 
išsilavinimo galimybes Lietuvos 
kaimo vaikams, — sesijos, ku
rią milijonams amerikiečių tie
siogiai transliavo JAV televizija 
C-PAN". metu sake atstovas. — 
Dviejų savaičių trukmės (šių 
metų) vasaros programos metu 
bendruomenių centrai Lietu
voje sukurs jaunimui išsilavini
mo ir sporto galimybes, tame 
tarpe ir galimybes gerinti kom
piuterinio raštingumo žinias. 
Kadangi projektas yra remia
mas Amerikos donorų, tai jis 
tuo pačiu parodo amerikiečių 
dosnumą ir bendras mūsų šalių 
išpažįstamas vertybes". 

Kreipdamasis į projekto ini
ciatorius, rėmėjus ir dalyvius. J. 
Shimkus kalbėjo: „Šią vasarą 
savo darbu jūs padedate stip
rinti draugiškus Lietuvos ir 

JAV ryšius. Jūs sudarote ypa
tingų santykių tarp mūsų dvie
jų valstybių svarbią ateities dalį". 

Amerikos lietuvių ekonomi
nės plėtros tarybos (ALEDAC) 
ir JAV Baltijos fondo programa 
Lietuvos kaimo vaikams įkur ta 
2003 m. su tikslu paremti Lo
retos ir Vygaudo Ušackų inici
juotą labdaros veiklą Daugai
liuose, Utenos raj., o šiuo metu 
ir dar kituose aštuoniuose Lie
tuvos rajonuose. 

Vien šių metų vasarą „Lie
tuvos kaimo" fondas vasaros 
poilsio ir sporto programas fi
nansuos daugiau nei 2,400 vai
kų iš devynių Lietuvos rajonų: 
Anykščių, Akmenės, Molėtų, 
Zarasų, Skuodo. Utenos, Vil
niaus. Marijampolės ir Ukmer
gės raj. 

JAV-Baltijos fondo vykdo
ma „Lietuvos kaimo" programa 
šiemet surinko 50.000 dol. (dau
giau nei 175,000 Lt) privačių 
asmenų piniginės paramos ir ją 
skyrė 9-ių Lietuvos rajonų ne
vyriausybinėms organizacijoms, 
kurios dirba su kaimo vaikais 
vasaros atostogų metu. 

K. V a š k e l e v i č i u s 

DINOZAURO PĖDOS ATSPAUDAS 
APTIKTAS ALIASKOJE 

Neseniai aptikti suakme
nėję dinozauro pėdsakai rodo. 
kad dinozaurai kadaise klajojo 
tose vietose, kur dabar yra 
Aliaskos nacionalinis parkas, 
paskelbė JAV mokslininkai. 

Maždaug prieš 70 milijonų 
metų paliktas pėdsakas rastas 
birželio 27 dieną — pirmas 
toks faktas Nacionaliniame 
parke ir draustinyje, skelbia 
Nacionalinio parko tarnyba. 
Pėdsaką aptiko Fairbanks uni
versiteto studentas, dalyvavęs 
vasaros praktikos stovykloje. 

Tripirštės kojos pėdsakas 
yra 6 colių pločio ir 9 colių 
ilgio. Atrodo, jog jį paliko te-
rapodas — dvikojis grobuonis, 
pasakojo Dalas gamtos istorijos 

tuo nuoširdžiai susirūpins visi, 
kur ie formuoja politiką — ne 
vien tik patys politikai, bet ir 
žiniasklaida bei verslas. 

- Sąžiningumą ir padorumą 
sugrąžins visų pirma ne kokie 
nors nauji įstatymai, bet pačių 
politinės sistemos dalyvių vi
diniai įsipareigojimai elgtis 
padoriai ir sąžiningai. Politinė 
sistema turi vaduotis nuo ne
sąžiningumo, kur i an t i s joje 
savanoriškoms „skaidrumo ir 
sąžiningumo salelėms", ką 
propaguoja ir tokia žymi organi
zacija ka ip „Transparency 
International"; 

- Tėvynės sąjunga savo tokį 
įsipareigojimą paskelbė Sąži
ningos politikos paktu. Tikimės, 
kad visuomenė privers panašius 
įsipareigojimus paskelbti ir ki
tas partijas; 

- Spaudoje teko skaityt i , 
kad panašų įsipareigojimą prieš 
savaitę prisiėmė ir 80 stam
biausių verslo kompanijų, įei
nančių į pirmąjį Lietuvos verslo 
kompanijų 200-uką. Gaila, kad 
t a s įvykis nesulaukė platesnio 
visuomenės dėmesio. 

- Kita vertus, galima pa
sidžiaugti, kad atskiri žinias-
klaidos atstovai pradeda atvirai 
kalbėti apie oligarchines ten
dencijas žiniasklaidoje, pvz., 
Rita Miliutė neseniai vienoje iš 
konferencijų perskai tė r imtą 
pranešimą apie tokias tendenci
jas lietuviškoje žiniasklaidoje. 
Tai yra gana gerai, gaila, kad 
apie ta i nedrįs ta kalbėti ži-

muziejaus kuratorius Anthony 
Fuorillo. , ,Primena didžiulio 
paukščio pėdsaką, tačiau iš 
tikrųjų jis yra mėsėdžio di
nozauro" ,— aiškino jis. 

Aliaskos viduryje pirmą 
kartą rasta dinozaurų paliktų 
ženklų. Anksčiau šioje valstijoje 
jų buvo randama tik pakrantė
je, Coalville upės slėnyje. Dabar 
atšiaurumu pasižyminti Alias
ka prieš 70 milijonų metų buvo 
gerokai šiltesnė. Oro tempera
tūra būdavo teigiama, sakė A. 
Fuorillo. Nacionalinio parko 
personalas dabar rūpinasi, kaip 
rastą dinozauro pėdsaką iš
saugoti. Mokslininkai planuoja 
naujas dinozaurų pa ieškas 
šiame parke. (Elta) 

niasklaidos savininkai. Gaila, 
kad jie nesiima kurti „skaidru
mo ir sąžiningumo salelių" ži
niasklaidoje. Žiniasklaida yra 
politinės sistemos skaidrumo ir 
padorumo kontrolierius, bet dar 
senovės romėnai kėlė klausimą 
- o kas kontroliuos kontro
lierius? Žiniasklaida negali 
vengti atsakymo į šį klausimą, 
jeigu ji nori būti sąžininga. 

Tokios mintys kyla bai
giantis Viktoro Uspaskicho isto
rijai. Belieka apibendrinti: pasi
baigus V. Uspaskicho istorijai, 
turime padaryti vieną išvadą, 
sąžiningumas politinėje siste
moje turi būti kuriamas visų 
pirma ne kokiais nors naujais 
įstatymais, o atskirų politinės 
sistemos dalyvių - partijų, ži-
niasklaidos, verslo - asmeni
niais įsipareigojimais elgtis 
sąžiningai. Po to galima kal
bėtis apie tai, kaip bausti tuos, 
kurie vis tiek nenori elgtis 
sąžiningai. 

Ar judėsime šia kryptimi, 
priklausys ne nuo valdančiosios 
daugumos, ne nuo Seimo ir 
Vyriausybės, bet nuo kiekvieno 
politinės sistemos dalyvio - par
tijų, žiniasklaidos, verslo -
vidinio apsisprendimo. Jeigu to 
neras, tai vietoje V. Uspaskicho 
greitai matysime kokį nors 
naują „gelbėtoją", oligarchi-
nėmis pastangomis bandantį 
užvaldyti valstybę ir, ko gero, 
neturėsiantį problemų su pa
dirbtais diplomais. 

DRAUGAS, 2005 m. liepos 14 d., ke tv i r tadienis 
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MAŽOSIOS LIETUVOS REZISTENCIJOS SĄJŪDIS 
itSi •»«'. S5" Street. Clit**: H, *««». !>!. f?rj)-«'!«.?*r» 

Mažosios Lietuvos Rezistencinio sąjūdžio 
visuotinis suvažiavimas, 

įvykęs 2005 m. birželio 11 dieną 
Balzeko lietuvių kultūros muziejaus 

„Gin taro" salėje, Čikagoje, JAV 

Nutarė 

Mažosios Lietuvos Rezistencinis sąjūdis (MLRSį ilgus me
tus kovojęs ir rūpinęsis, kad Mažoji Lietuva, kaip istoriška 
Lietuvos dalis laiko tėkmėje neliktų užmiršta, bet pasiliktų 
gyvybinga lietuvių tautos kultūrinio ir teritorinio paveldo dalis. 

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, mažėjant po visą pa
saulį išblaškytoms mažlietuvių jėgoms, Mažosios Lietuvos Re
zistencinis sąjūdis baigia savo oficialią veikią išeivijos sąlygo
mis ir perduoda Mažosios Lietuvos Reikalų tarybai Lietuvoje 
šias pastangas toliau tęsti Mažosios Lietuvos išlaisvinimo ke
liuose. 

Savo sukauptas lėšas MLRS perveda Mažosios Lietuvos lie
tuvių draugijos Čikagoje globai, kad ilgainiui perduotų Mažosios 
Lietuvos reikalų tarybai Lietuvoje. 

Su brolišku pasitikėjimu darbuose ir pagarba, 
MLR Sąjūdžio vardu: 

Algis Regis (pirm.) , 
Ramūnas B u n t i n a s , 

Vilius A. T rumpjonas 

SMEGENYS REAGUOJA 
Į SMURTĄ 

Žaidėjų, žaidžiančių video-
žaidimus. kuriuose daug smur
to ir agresijos, smegenys rea
guoja taip, tarsi smurtas būtų 
tikras, rodo atlikti tyrimai. 

Klaus Matiak iš Achen uni
versiteto (Vokietija) ištyrė 13 
vyrų nuo 18 iki 26 metų am
žiaus smegenis. Šie vyrai vidu
tiniškai dvi valandas per dieną 
žaisdavo videožaidimus. Pri
jungtiems prie skenerio, jiems 
buvo pasiūlyta žaisti žaidimą, 
kuriame keliaujama per painų 
bunkerį, žudomi užpuolėjai ir 
panaudojus smurtą išvaduoja
mi įkaitai. 

K. Matiak nus ta tė , kad, 
artėjant smurtinėms scenoms, 
smegenų pažintinės dalys suak
tyvėja, o mūšio metu emocinės 
smegenų dalys užblokuojamos. 

Analogiški rezultatai gauti ir 
ištyrus prie skenerio prijungtus 
asmenis, kurie žaidimų metu 
atsidurdavo ir kitose netikro 
smurto situacijose. 

Pasak K. Matiak. video-
žaidimai — „tarytum treniruotė 
smegenims, kaip reaguoti į 
smurtą". 

Tyrimas buvo pademon
struotas per susirinkimą Ka
nadoje ir pateiktas „New Scien-
tist" žurnalui. Tačiau, ka ip 
pažymi žurnalas, sunku įrodyti, 
ar smurtiniai videofilmai daro 
žmones agresyvesnius. Tyrėjų 
nuomone, smurtinių videožai-
dimų žaidėjai yra išties daug 
agresyvesni, tačiau klausimas, 
ar tokius juos padarė žaidimai, 
išlieka atviras 

Keutors-ELTA 

SES. ONA MIKAILAITE 

Kovingųjų musulmonų 
kontrolė 

"W" "^ovingieji musulmonai jau ištisą dešimt-
^ ^ mėtį yra radę jaukų prieglobstį Didžio-

J L Ajoje Britanijoje, ypač jos sostinėje. Daug
maž 2 mln. įvairių tautybių musulmonų gyvena 
Anglijos karalystėje, sudarydami 4 proc. visų 
gyventojų. Kovingiesiems tarp jų nesunku 
pasislėpti. Pastaraisiais metais kraštutinieji, 
kaip šeichas Omar Bakri Mohamed, 47 m. am
žiaus dvasininkas (imamas), kilęs iš Sirijos, 
savo neapykantos re tor ika kursto jaunus , 
Anglijoje gyvenančius, musulmonus eiti į kovą 
prieš JAV dėl karo Irake. 2004 m. pavasarį jis 
viešai įspėjo, jog Londone veikia gerai orga
nizuota grupė, pasiruošusi artimoje ateityje 
įvykdyti didelį išpuolį. Omar ne kartą yra sakęs 
— jei Vakarų kraštai nekeis savo nuostatos ir 
toliau kariaus musulmonų šalyse, šie savo ruož
tu jiems padovanosią 9/11 kone kasdien. Taigi 
Didžiosios Britanijos gyventojai dabar mąsto, 
ar liepos 7-osios įvykiai nėra kažko dar didesnio 
ir baisesnio pradžia. 

Po sprogimų Londono miesto centre tūks
tančiai musulmonų dalyvavo įprastose penkta
dienio vakaro pamaldose savo mečetėse. Dau
gumas jų šį išpuolį smerkė, bet ir sunerimo, 
suvokdami, kad gali tapt i „atpirkimo ožiais". 
Vienoje rytų Londono mečetėje, kurion suplau
kė bent 8,000 maldininkų, vadovaujantis ima
mas drąsiai ragino: „pasitikėkite savo tapaty
be!" Londono gatvėmis vaikštantys musulmonai 
prisipažino, kad šie, gyventojus supurtę, įvy
kiai juos padarė kur kas atsargesniais. 

Dieną prieš sprogimus premjeras Tony 
Blair, reaguodamas į gerą žinią, kad Londonas 
laimėjo 2012 m. olimpiados ruošimo varžybas, 
kaip tik pabrėžė miesto gyventojų daugia-
kultūrinę sudėtį, visuotinę toleranciją, sugebė
jimą taikiai sugyventi. Po įvykusios tragedijos 
Blair, atskridęs iš suvažiavimo Škotijoje, kal
bėjo: „Žinome, kad šie žmonės mano veikią Isla
mo vardu, tačiau daugumas tikinčiųjų ir čia, ir 
svetur, yra dori, įstatymus gerbiantys žmo
nės..." 

Kyla kiaušiams: kodėl daug musulmonų 
kraštutiniųjų atsiranda kaip tik tolerantiškoje 

Britanijoje? Daugelis šios šalies musulmonų 
yra jauni, bemoksliai, bedarbiai, todėl gyvena 
skurde. Trečdalis visų Britanijoje gyvenančių 
musulmonų yra paaugliai. Iš 16-24 m. amžiaus 
jaunuolių musulmonų vyrų 22 proc. neturi 
darbo ir dėl to kaltina britų valdžią. Iš jų 8 iš 10 
tiki. kad teroristų vykdomos kovos yra teisėtos, 
keliančios Islamo gerovę. Britų laikraščio 
„Guardian" pravesta apklausa parode, kad 13 
proc. musulmonų pateisina savižudžius teroris
tus. Pagal 2004 m. britų valdžios paskelbtą pra
nešimą, 10,000 Londone (7 mln. didmiestyje) 
gyvenančių musulmonų pritaria kovingoms 
musulmonų grupuotėms. Kovingieji arabai 
Londone sukūrė „Londonistaną", o dar didesnį 
rūpestį kelia tai, kad „Londonistano" piliečiai 
gali įsėsti į transatlantinį lėktuvą ir nusileisti 
Amerikoje be jokios kontrolės, nes tokia yra 
JAV su britais sutartis. 

Nors Didžiosios Britanijos par lamentas 
pravedęs nemažai priešteroristinių imigracijos 
įstatymų ir policija jau yra suėmusi daugiau 
kaip 800 įtartinų asmenų, iš kurių 129 buvę ap
kaltinti, turintys ryšių su teroristais, nūdienos 
įvykiai liudija, kad tai dar per mažai. Kitos ša
lys, kaip JAV, Prancūzija, Ispanija ir Morokas, 
nepatenkintos britų valdžia dėl atsisakymo 
joms perduoti teroristus, pasireiškusius viešais 
nusikaltimais tose šalyse. 

Musulmonų pasaulis privalo pripažinti, kad 
jame yra puoselėjančių visoms šalims kenks
mingą mirties kultą, lyg kokį, vis besiplečiantį 
piktybinį vėžį. Jeigu jam ir toliau bus leista 
augti, jis vis labiau nuodys vakariečių su mu
sulmonais santykius. Lig šiol nebuvo girdėti, 
kad bent vienas imamas būtų viešai tarp
tautinėje žiniasklaidoje pasmerkęs beatodai
rišką nekaltų žmonių žudymą. 

Praėjusią savaitę Jordano karalius Abdul-
lah II savo šalies sostinėje sukvietė musulmonų 
konferenciją, kurioje dalyvavo aukšti dvasinin
kai bei mąstytojai, norintys atsiimti savo tikė
jimą iš teroristų rankų. Tokių žygių reikėtų 
daugiau. Tik patys musulmonai gali veiksmin
gai kontroliuoti savo tikėjimo iškrypėlius. 

VIENO GYVENIMO FRAGMENTAS 
BRONIUS ŽALYS 

Nr.20 

Grižti į nuvargintą, nuteriotą tėvynę, nugalėti jos 
priešus, atkurti naują gyvenimą: geresnį, švieses
nį, teisingesnį. Dėl to ryžtamės pakelti visus gy
venimo sunkumus, kovos kietumą, rytojaus grės
mę. Esame senos, garbingos lietuvių tautos 
palikuonys, tautos, kuri amžius kovojo dėl savo 
teisės gyventi laisvėje. Ryžtamės ir mes gyventi 
laisvi ir todėl laisvei iškovoti neturime gailėtis 
nieko, nei turto, nei darbo, nei sveikatos, nei 
gyvybės". 

Nr. 12-13 išspausdinta mano korespondenci
ja J š tolimo šiaurės krašto". 

Vakare atsimename, kad mūsų jaunojo Tado 
gimimo diena. Jis jau atsigulęs, lovoje. Sveikina
me abu su Petru ir įteikiame kaip dovaną kelias, 
savo sutaupytas cigaretes, nes ir patys nieko dau
giau neturime. 

Balandžio 23 d. 
Šiandieniniame vyr. karinės vadovybės pra

nešime rašoma, kad pats Hitler vadovaująs Ber
lyno gynybai. Miestas Raudonosios armijos 
apsuptas iš trijų pusių. 

Šią savaitę batalione prasidėjo kovinis ap
mokymas. Šiandien mokė vartoti automatinį šau
tuvą — MP (Maschinpistole) ir rankinę puo
lamąją granatą, iš manevrinės rikiuotės — šaulių 
vorelę, šaulių vilnį. Popiet — sužeistųjų tvarsty-
mas. 

Kasdien vis labiau trumpėja naktys — 23 vai. 
pradeda temti, o ryto 3 vai. vėl prašvinta; greit 
saulė nebenueis nuo dangaus ištisą parą. 

Balandžio 24 d. 
Šiandien San Francisco mieste vyksta 

sąjungininkų konferencija. 
Apmokymas tebevyksta! Šiandien supažindi

no su MG-42 ir MG Madsen kulkosvaidžiais. 
Šaudėme kovos šoviniais iš šautuvų ir kulkos
vaidžių. Po pietų vykdėme įtvirtinto kalno puo
limą". 

Balandžio 29 d. 
Vakar manevrais užbaigėme savaitę laiko 

trukusį apmokymą. Apmokė net vartoti Pancer-

faustus — prieštankinius ginklus — didįjį ir ma
žąjį, prancūzų sunkųjį kulkosvaidi SMS257 ir t.t. 
Aš apmokymo metu buvau kulkosvaidininku nr. 1. 

Šiandien pranešimų metu mjr. Dunker per
skaitė įsakymą, kuriuo draudžiama apleisti 
stovyklą toliau nustatytų rajono ribų. Iš jų išeiti 
galima tik su tam tikru leidimu. Be to. tokiu atve
ju būtina turėti su savim šaunamą ginklą. 
Pabrėžė, kad norvegai, „šiuo sunkiu Vokietijai 
metu", dar labiau esą suaktyvinę sabotažo ir 
atentatų aktus, kai kur esą susiorganizavę ištisi 
ginkluoti partizanų būriai. Tokie vietiniai gyven
tojai, pas kuriuos bus rastas part izaniškas 
raištis, bus traktuojami kaip karo belaisviai (nors 
iki šiol paprastai jie buvo šaudomi). Po to per
skaitė antrą įsakymą, skelbiantį, kad mirties 
bausme buvę nubausti 3 vokiečių kareiviai, ban
dę pereiti Švedijos sieną. Be to. pranešė, kad 
Luftvvaffės kūrėjas ir reichsmaršalas Goering 
sunkiai susirgęs širdies liga ir pasitraukęs iš 
pareigų. Politinės pamokos, Oslo vadovybės noru, 
nuo šiol būsiančios daromos trissyk į savaitę, 
bet... čia majoras numykė ir pamerkė akimi — 
jeigu atvažiuotu kontroliuojantis karininkus, jūs 
jau žinosite, jei jis klaustų, ką jam atsakyti .Šios 
pamokos mums. seniems kariams, aš manau yra 
nereikalingos!" 

Pirmos kuopos vyrai pasakojo, jog jų kuopos 
vadas. kpt. Voill, pranešimų metu pasakęs, kad 
su Vakarais esą nebekovojama. o visos jėgos me
tamos į Rytus, prieš Tarybų Sąjungos pajėgas" 

Gegužės 1 d. 
Nebespėjame sekti įvykių. Vakar nuo OT 

vyrų uniforminių frenčių rankovių buvo nuplėš
tos svastikos. Pranešė, kad Berlyno gynėjai pra
dėjo žūtbūtines kautynes .šiandien išgirdome, 
kad nužudytas Benito Musollini, bevadovaujant 
Berlyno gynybai, žuvo Adolf Hitler. jo vietoj vado
vybę perėmęs admirolas Doenitz. . (Hitler 
nusižudė 1945.4.30). 

Gegužės pirmoji — šventė; štabo kieme pa
statyta, vokiečių papročiu, nulupta žieve, vai
nikuota egle. tačiau ji atrodo juokingai esamoje 
padėtyje Bus daugiau. 
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BAŽNYČIOS V A I D M U O AKTYVIOS 
PILIETINĖS VISUOMENĖS KŪRIME 

Pranešimas, paruoštas Jaunųjų krikščionių demokratų konferencijai Vilniuje 2005 .05 .21 d. 

VAIDOTAS VAIČAITI S 

Visų pirma noriu labai pa
sidžiaugti, kad iš pranešimų 
temų ir pranešėjų pavardžių 
matyti, jog esate atviri ir norite 
klausyti (o gal net mokytis) 
įvairių žmonių: moterų ir vyrų, 
pasauliečių ir dvasininkų, aka
deminio pasaulio ir visuomenės 
veikėjų bei politikų. Tai rodo 
jūsų išankstinį geranoriškumą 
ir atvirumą, nes paskutinį kartą 
aš, kaip ateitininkas, kalbėti 
panašiame jaunųjų krikščionių 
demokratų forume buvau pa
kviestas prieš dešimtį metų. 
Taigi jūsų dabartinis atvirumas 
ir entuziazmas tikrai žavi ir 
duoda vilties. 

Kitas sveikintinas dalykas 
yra jūsų pasirinkta tema: 
„Bažnyčia ir politika". Aš tame 
matau jūsų norą į politikos 
fenomeną įnešti moralinę di
mensiją. Iš šios temos formu
luotės galima performuluoti du 
klausimus: vienas — „Ar politi
ka gali būti morali?" ir kitas — 
„Kaip šiandien Bažnyčia gali 
(jei turi) dalyvauti politinėje ir 
visuomeninėje veikloje?". Tei
sybė, vieno dalyko jūsų pro
gramoje aš pasigedau, tai sek
madienio dienotvarkėje nėra 
pramatyta šv. Mišių. Neseniai 
iš LiJOT asamblėjos Druski
ninkuose grįžę ateitininkai 
skundėsi, kad sekmadienio 
dienotvarkė buvo labai užimta 
ir jie nespėjo sudalyvauti 
Eucharistijos šventime... Už
duodu sau klausimą, ar čia atsi
t iktinumas, ar šio laikmečio 
tendencija? Ar šiuolaikinis pa

saulis gali suprasti bažnyčios 
vaidmenį jų gyvenime be pas
tangų bendrai švęsti Eucharis
tiją? Palieku šį klausimą atviru. 

Taigi, mano tema yra tiesio
giai susijusi su antruoju klau
simu — koks yra bažnyčios vaid
muo (jei iš viso yra koks nors) 
pilietinės visuomenės kūrime? 
Šis klausimas yra labai platus, 
todėl norėčiau kiek apsibrėžti 
savo pranešimo ribas. Čia aš 
norėčiau, visų pirma, kalbėti ne 
apie mistinę bažnyčios dimensi
ją, bet apie taip vadinamą „ke
liaujančią bažnyčią" (nors aišku, 
šių sampratų visiškai atriboti 
neįmanoma) ir dar konkrečiau 
— ne apie visuotinę ar hierarchi
nę bažnyčią (kurią aš mažiau 
pažįstu i, bet per dviejų organi
zacinių struktūrų, kuriuose aš 
dalyvauju: t.y. krikščioniškos 
organizacijos, visų pirma, atei
tininkų, ir parapijos prizmę. 

Nežinau, kaip dauguma 
mūsų valstybės bendrapiliečių 
supranta, kas yra „pilietinė 
visuomenė" ir kokia jos svarba 
mūsų kasdieniame gyvenime. 
Man „pilietinė visuomenė" visų 
pirma siejasi su įvairių ben
druomenių egzistavimu, nes 
vienam asmeniui yra sunku 
kaip nors įtakoti valdžios insti
tucijas ar ką nors keisti valsty
bėje ir visuomenėje. Viena tokių 
bendruomenių ryšių yra reli
giniai judėjimai ir krikščio
niškos organizacijos. Manau, 
kad šių organizacijų vaidmuo 
pilietinės visuomenės kūrimui 
yra gan svarus. Gaila, bet mūsų 
valstybėje apskritai yra nedaug 
savanoriškų organizacijų (pagal 

procentus savanorystėje Lie
tuvoje dalyvaujančių dalyvių 
skaičius Europoje yra vienas 
mažiausių), tuo tarpu šios orga
nizacijos atlieka konkretų dar
bą mūsų visuomenėje: veža mais
tą neįgaliems žmonėms (Actia 
Catholica), dalina vaistus, mais
tą ir drabužius soc. remtiniems 
asmenims (Caritas), globoja „gat
vės vaikus" (Šv. Jono vienuoly
no broliai), veda kursus jauna
vedžiam (šeimos centrai), orga
nizuoja įvairią psichologinę pa
galbą išsiskyrusiems ar prob
leminėms šeimoms (pvz., Pal. J. 
Matulaičio parapija), organizuo
ja neformalų vaikų ugdymą ir 
vasaros poilsį (skautai ir atei
tininkai). Ir kas svarbiausia, vi
sos šios grupės tai daro savano
rystės pagrindu — tai yra jie 
atl ieka daugybę visuomenės 
socialinių funkcijų be atlygio 
arba su minimaliu atlygiu. Pa
vyzdžiui, ateitininjriškose sto
vyklose kiekvieną vasarą stovyk
lauja apie pusė tūkstančio moks
leivių, kuriems vadovauja apie 
šešios dešimtys savanorių. Ma
nau, kad be jų mūsų valstybė 
turėtų daug niūresnį veidą. 
Kitas svarbus aspektas yra tas, 
kad šios grupės ir organizacijos 
sutaupo valstybės pinigus, nes 
valstybei nereikia kur t i ir iš
laikyti daugybės „etatinių dar
buotojų" minėtoje srityje. 

Tačiau šio pranešimo tezė 
yra ta, kad krikščioniškų orga
nizacijų ir parapijų vaidmuo 
kuriant pilietinę visuomenę yra 
svarus, bet galėtų būti didesnis. 

Visų pirma, kol k a s yra 
labai mažas nuošimtis asmenų, 

dalyvaujančių šiose eorganiza-
cijose ir grupėse. Mūsų visuo
menėje priklausyti kokiai nors 
formaliai ar neformaliai organi
zacijai bei grupei yra dar vis 
nepopuliaru. Žmonės dar „ne
atrado" priklausymo šioms 
grupėms privalumų. Dėl to 
turėtų rūpintis ir pati viešoji 
valdžia (centrinė ir vietinė): 
informuoti visuomenę apie šias 
-organizacijas ir pradėti skatinti 
savanorystę jau mokyklos suo
le, reklamuoti tai per visuo
menės informavimo priemones 
(televiziją ir radiją). Tačiau iki 
šiol mūsų valstybė neturi jokios 
politikos vadinamojo „trečiojo 
sektoriaus" atžvilgiu. Nėra pri
imtas net Savanorystės įstaty
mas. Seimas, Vyriausybė, savi
valdybės nei pačios Bažnyčios, 
nei krikščionių organizacijų, 
kaip ir kitų nevyriausybinių 
organizacijų, nelaiko lygia
verčiu partneriu, nesi taria su 
jomis priimdamos sprendimus 
(kaip pvz., trišalėje taryboje). 
Šioje srityje mūsų politikai turi 
dar daug ką nuveikti, tačiau 
keista, bet visuomeniniame— 
politiniame diskurse jokia dis
kusija apie tai nevyksta. 

Antra, reikia, deja, pripa
žinti, kad ne visose parapijose 
yra skatinamas pasauliečių akty
vesnis vaidmuo. Retoje parapi
joje yra įkurtos ir realiai veikia 
sielovados ir ekonominės tary
bos, kurios galėtų padėti para
pijos klebonui jo nelengvame 
darbe. O ten, kur įsteigtos, jos 
praktiškai neveikia. Deja, ne 
visose parapijose skatinama ir 
jaunimo veikla, kai kur net 
nėra jaunimui skirtų Mišių. 
Todėl noriu paklausti , kodėl 
taip yra? Ar tai kyla iš nesupra
timo, iš nepasitikėjimo, o gal iš 
baimės? Manau, kad ir semi
narijose pasauliečių vaidmuo 
parapijoje galėtų būti labiau 
akcentuojamas. Kartais apima 

toks jausmas, kad II Vatikano 
Susirinkimo nutar imai yra 
studijuojami, bet nebūtinai 
įgyvendinami praktiškai . Je i 
mes parapijoje neugdome ak
tyvios, drąsios asmenybės, ne
bijančios prisiimti dalies su 
parapijos sielovada susijusios 
atsakomybės, negalime tikėtis, 
kad toks asmuo bus aktyvus 
visuomenės pilietis. 

Trečia, Bažnyčia yra tas 
visuomenės raugas, kuris nelei
džia pastarajai atšalti ir pa
sidaryti visiškai drungnai. Ta
čiau norint, kad tas raugas la
biau pasklistų, turime pradėti 
nuo savęs, patys rodyti daugiau 
iniciatyvos, vykdant savo krikš
čioniškas pareigas. Kiek iš čia 
esančiųjų aktyviau dalyvauja 
savo parapijos veikloje? Jei mū
sų parapijos silpnos, jei jose ne
simato pasauliečių iniciatyvų, 
tai sekuliari visuomenė gali 
Bažnyčią traktuoti vien kaip 
kunigų organizaciją. Todėl kvie
čiu atnaujinti savo ryšį su Baž
nyčia, su parapija, kur galime 
rasti, o gal net ir įkurti įvairių 
iniciatyvų. Tik stipri ir matoma 
Bažnyčia gali ką nors duoti 
visuomenei ir valstybei. 

Pabaigai norėčiau papasa
koti vieną istoriją apie Sokratą. 
Vienas asmuo paklausė Sok
rato, ar jis galėtų tarp vergų, 
kurie buvo apsirengę visiškai 
vienodai, atpažinti vieną pilie
tį. Sokratas patikino, kad gali 
ir paklausė šių vyrų, ką jie 
darytų, jei sugriūtų šventykla? 
Vienas atsakė, kad lankytų 
kitą šventyklą, antrasis atsake, 
kad paimtų keletą šimtų vergų 
ir atstatytų, trečias atsakė, kad 
pakeltų mokesčius, norėdamas 
surinkti užtektinai lėšų staty
bai, o ketvirtas atsakė — „tai aš 
atstatysiu šventyklą". Sokratas 
nurodė į pastarąjį ir neapsiriko. 
Būkime piliečiai! 

MOKYKIMĖS ANGLIŠKAI 

Paruošia Aušrelė Sokalaite 

BOSTON, MA 

APIE SV. P E T R O PARAPIJOS L I K I M Ą 
Kai 2003 m. liepos 30 d. 

vyskupas Sean Patrick O'Mal-
ley buvo įvesdintas Bostono 
arkivyskupijos arkivyskupu, jis 
priėmė pareigas, kurias mažai 
kas pasaulyje būtų sutikęs eiti, 
ir kurias mažai kas būtų suge
bėjęs atlikti. Tuo metu arki
vyskupija išgyveno dvasines bei 
finansinės krizės skaudžias 
pasekmes. Jis savanoriškai pri
ėmė popiežiaus Jono Pauliaus 
II jam pasiūlytas pareigas, kad 
tarnautų Bažnyčiai. Kaip gany
tojas, jis turėjo vesti savo pa
žeistas avis — dėl kunigų sek
sualinių piktnaudžiavimų skan
dalų nusivylusius tikinčiuosius, 
kurie gerai nesuvokė, kiek tas 
arkivyskupijai kainavo. 

Arkivyskupas O'Malley pri
ėmė patarimą, kad buvo rei

kalinga nedelsiant veikti. Jis 
įrodė savo ryžtą, taip pat par
duodant arkivyskupo rezidenci
ją ir kartu maždaug du trečda
lius žemės, ant kurios stovi 
seminarija bei arkivyskupijos 
tarnybų pastatai. Jis pasirinko 
gyventi Švento Kryžiaus kate
dros klebonijoje, kuri seniai 
neremontuota. 

Susitaręs be teismo dėl ieš
kinio už tariamus seksualinius 
piktnaudžiavimus, jis netru
kus turėjo padaryti sprendi
mus apie pačią arkivyskupijos in
frastruktūrą. Tai reiškė mažiau 
bažnytinių pastatų, nes arki
vyskupija nebegalėjo visų baž
nyčių išlaikyti dėl finansinių 
priežasčių ir dėl kunigų stygiaus. 

Svarstant, kurias parapijas 
uždaryti, jis pranešė arkivys

kupijos parapijiečiams, kad to
kios aukos bus reikalingos 
arkivyskupijos gerovei, ir kad 
turime atsižvelgti į save kaip 
arkivyskupiją, o ne kaip ats
kirų parapijų vienetą. 

Netrukus buvo paskelbta, 
kad Švento Petro lietuvių para
pija South Boston bus uždaro
ma. Aš norėčiau pabrėžti, kad 
uždarymo n u t a r i m a s nebuvo 
taikomas vien Šv. Petro lietu
vių parapijai, bet taip pat 82 
kitom parapijom. Arkivyskupas 
pats pirmasis prisipažintų, kad 
nutarimo procesas ir vykdymas 
nebuvo idealus. Trylika mė
nesių po uždarymo pranešimo 
buvo paskelbta, kad vyskupas 
susilaikys neribotam laikui nuo 
uždarymo datos skelbimo. 

Per tuos 13 mėnesių para

mą Šv. Petro lietuvių parapijai 
pareiškė įvairios grupės ir at
skiri asmenys. Keturias dienas 
prieš oficialų pranešimą, kad 
arkivyskupas ketina uždaryti 
parapiją prelatas Edmundas 
Putrimas arkivyskupui O'Mal
ley asmeniškai įteikė kardinolo 
Audrio Bačkio laišką, skatinant 
arkivyskupą, persvarstyti savo 
ketinimą ir neuždaryti parapi
jos. Su prašymais leisti parapi
jai gyvuoti, kreipėsi ir Lietuvos 
ambasadorius JAV Vygaudas 
Ušackas, Lietuvos Seimo pir
mininkas Artūras Paulauskas. 
Massachusetts valstijos Atsto
vų rūmų narys Brian Wallace, 
Boston miesto Tarybos narys 
Jim Kelley, Lietuvos Vyčių 
organizacija, Šv. Petro parapi
jos draugų organizacija ir kt. 

Parapijiečiai lietuviai prie ^v Ptfro ba^nveios Bostone. Švenčiant 
dieit/.ija yra nutarusi 4ia parapiją uždaryti. 

!,Ki ,IĮJ sukaktį 2iM>4 m nigst'įfi 12 d. Bostono arki-

Tomo Girniaus nuotrauka 

Tame 13 mėnesių laiko
tarpy taip pat arkivyskupui 
O'Malley buvo skiriama daug 
kritikos už jo nutarimą uždary
ti Šv. Petro parapiją. Tarp 
kitko arkivyskupas buvo kri
tikuojamas, kad jam nesvarbi 
Boston apylinkių lietuvių ben
druomenė. Vis dėlto, jis išdrįso 
aplankyti Šv. Petro lietuvių 
bažnyčią 2004 m. gegužės 8 d., 
Šiluvos Marijos šventės proga, 
4 dienas prieš parapijos šimto 
metų jubiliejaus šventę. 

Nuo to vakaro arkivysku
pas turėjo laiko persvarstyti 
savo sprendimą. J i s dar pa
sikvietė į pagalbą pertvarkymo 
komitetą, sudarytą daugiausia 
iš pasauliečių, kurie buvo 
prašyti, atlikus nešališkus ty
rimus, išreikšti savo atvirą 
nuomonę apie atskirų parapijų 
uždarymus. Šis komitetas davė 
rekomendaciją, kad neribotam 
laikui uždarymo data Šv. Petro 
lietuvių parapijai nebūtų nus
tatyta. Pagirtinas arkivyskupo 
nutar imas priimti komiteto 
rekomendaciją ir duoti Šv. 
Petro lietuvių parapijai papil
domo laiko bei svarstymo, 
užuot, kad jis būtų išpildęs 
savo ketinimą iki galo, be papil
domo apgalvojimo. 

Arkivysk. O'Malley seka 
Dievo pašaukimą, kuo geriau
siai atlikti savo užduotį su tais 
„įrankiais", kurie jam buvo 
suteikti. Ir panašų pašaukimą 
turi visi krikščionys. Aš viliuo
si, kad visi, kurie kritikuoja jo 
veiksmus, praleis tiek pat laiko 
ir sveikatos besimeldžiant už 
arkivyskupą, nes didžiulis dar
bas jo dar laukia, pertvarkant 
arkivyskupiją. To darbo niekas 
kitas nenori. Jeigu iš tikrųjų Baž
nyčia yra viena, šventa, visuo
tinė ir apaštalinė, tada yra visų 
katalikų pareiga melstis už 
arkivyskupą O'Malley ir taip 
: M* ;z %;>•:> p,:)7.rvcios vadovus. 

Kun. S t e p o n a s Žukas 
cv. i etro lietuvių parapijos 

klebonas 

S e v e n t y e i g h t l e s s o n . (Se-
venty eit leson) — Septynias
dešimt aš tun ta pamoka. 
A n e w l a w r e g a r d i n g mo
bi le p h o n e s (E njū lo rigar-
ding mobil founs) — Naujas 
įstatymas mobilių telefonų var
tojimui. 
Did y o u h e a r a b o u t t h e n e w 
l a w i n C h i c a g o t h a t y o u 
can ' t h a v e a p h o n e in y o u r 
h a n d w h i l e d r i v i n g ? (Didž jū 
hyr ebaut t h a njū lo in Šikagou 
thęt j ū kent hev a foun in jūr 
hęnd uail džraiving) — Ar 
girdėjai apie naują įstatymą 
Čikagoje, kad vairuojant ran
koje negalima laikyti mobilaus 
telefono? 
Yes, I a m n o t s u r p r i s e d , I 
h a v e s e e n so m a n y peop le 
a l m o s t h a v e a n a c e i d e n t 
w h i l e t a l k i n g . (Jes, ai em nat 
siurpraizd, ai hev syn sou meni 
pypi olmoust hev en eksident 
uail toking) — Taip, aš nesiste
biu, esu matęs tiek daug kal
bančių (telefonu) žmonių be
veik pakliūvančių į avariją. 
B u t is i t b e c a u s e t h e y a r e 
h o l d i n g t h e p h o n e o r is it 
b e c a u s e t h e y a r e n o t p a y i n g 
a t t e n t i o n t o d r i v i n g ? (Bat iz 
it bykoz thei a r holding tha 
foun, or iz it bykoz thei ar nat 
peing atenšian t ū džraiving) — 
Bet ar dėl to, kad jie laiko ran
koje telefoną, a r dėl to, kad 
nekreipia dėmesio į savo vai
ravimą? 
I t h i n k i t ' s a l i t t l e b i t of 
b o t h . s o m e p e o p l e r ea l ly get 
invo lved in t h e i r conve r sa -
t i ons . (Ai th ink its e liti bit af 

bouth, sam pypi ryli get in-
valvd in their kanverseišians) 
— Aš manau, kad abiejų po 
truputį, kai kurie žmonės labai 
įsigilina į savo pokalbius. 
I t h i n k t h a t mobile p h o n e s 
s h o u l d b e used o n l y in 
e m e r g e n c i e s vvhile y o u are 
i n t h e c a r . (Ai think thęt 
mobil founs šud by jūzd onii in 
imerdžensys uail jū ar in tha 
kar) — Aš manau, kad mobilūs 
telefonai mašinoje turėtų būti 
panaudojami tik bėdos atveju. 
I cal i h o m e if I get i n to a 
traffic j a m , to let my family 
k n o w t h a t I will be l a t e . (Ai 
kol hom if ai get intū e tręfik 
džęm, tū let mai fęmili nou thęt 
ai uil by Įeit) — Aš paskambinu 
į namus, jei patenku į eismo 
kamštį, tuomet mano šeima 
žino, kad vėluosiu. 
T h e r e a r so many t imes that 
vve n e e d to get in touch 
w i t h s o m e o n e whi le dri
v ing , vve n e e d our phones . 
(Thėr ar sou meni taims thęt ui 
nyd tū get in tač uit samuon 
uail džraiving, ui nyd aur 
founs) — Dažnai mums reikia 
su kuo nors susisiekti, net ir 
važiuojant, mums reikalingi 
telefonai. 
We vvill see if the n e w law 
m a k e s it safer when people 
don ' t u s e t he i r mobile pho
n e s in t h e car . (Ui uil sy if tha 
njū lo meiks it seifer uien pypi 
dont jūz their mobil founs in 
tha kar) — Pamatysime ar 
naujas įstatymas atneš daugiau 
saugumo, kai žmonės mašinose 
nevartos savo mobilių telefonų. 
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Virginija Smuikaitiene 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th St.. 

Evergreen Park. IL 60805 
Te!. 708-424-8654:773-581-8654 

V I D A M. (=T 
SAKEVICIUS TJB 

Real Esta te Consul tan t 
N e k i l n o j a m o j o t u r t o 

p i r k i m a s , pardauimas 
7 0 8 - 8 8 9 - 2 1 4 8 

IŠNUOMOJA 

PARDUODA 

VV'oodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— $670-5710; 

2 mieg. — $770-5810. 
Tel. 630-910-0644, Janą. 

[ARGE 2 BEDRM. CONDO OAKIAVVN 
Compleatiy upciated - ground fl. 
end unrt - balcony faceing vvater 

fountain. A mušt see. Shopping & 
transportation. Asking 

5134,900 Cell. 708-205-8062 

Newly decorated 
second floor apt. with balcony 
and private parking. Avaiiable 

August 1. 2005. 
Gali 708-425-0586 

Remkite ir platinkite 
katalikišką spaudą 



Pasaulio naujienos 
rftefTBargis AFP, Reuters, AP, fraeriaot, !TAR-TASS. 8WS 

APIE MERĄ IR PREMJERĄ 
DRAUGAS, 2005 m. liepos 14 d., ketvirtadienis 

EUROPA 
J L 

JAV 

LONDONAS 
Didžiosios Britanijos minis

t ras pirmininkas Tony Blair pa
ragino britus neprarasti ramy
bės dėl praėjusios savai tės 
sprogdinimų Londone ir pas
merkė išpuolius prieš musulmo
nus . „Prašau žmones išlikti 
santūrius ir ramius, kokie jie 
buvo nuo praėjusio ketvirtadie
nio, kai teroristai surengė ketu
ris sprogdinimus miesto visuo
meninio transporto sistemoje", 
sakė T. Blair parlamente. „Tai 
nedidelė ekstremistų grupelė. 
Nederėtų pagal ją spręsti apie 
visus Britanijos musulmonus, 
kurių didžioji dauguma gerbia 
įstatymus ir yra padorūs visuo
menės nariai", sakė jis. 

RYGA 
JAV valstybės departamen

tas savo tinklaiapyje įspėja tu
ristus, kad Latvijoje pasitaiko 
rasistinio pobūdžio užpuolimų. 
„Būkite atsargūs, nes Rygoje 
būna išpuolių rasiniu pagrin
du!", taip Valstybės departa
mentas įspėja JAV piliečius, gy
venančius Latvijoje arba keti
nančius čia atvykti. Turistams 
skirtas Valstybės departamento 
tinklalapio skyrius prieš kelias 
dienas buvo atnaujintas, ir šalia 
pranešimų apie gatvių vagystes, 
atsirado įspėjimas apie rasizmą 
Latvijoje. JAV ambasada Latvi
joje jį motyvuoja tuo, kad pasta
ruoju metu buvo užpulti keli ki
tokios odos spalvos žmonės. 

ROMA 
Italijos policija anksti tre

čiadienį visos šalies mastu pra
dėjo antiteroristinę operaciją. J i 
buvo surengta po dienos, kai 
Italijos vyriausybė paskelbė 
apie virtinę priemonių, skirtų 
Londono stiliaus atakoms iš
vengti. Šimtai policininkų krėtė 
namus ir pas ta tus keliuose 
Šiaurės Italijos miestuose, taip 
pat pietiniame Neapolio uosta
miestyje ir Sicilijos saloje. Pra
nešama, kad operacijos tikslas 
yra patikrinti įtariamų islamo 
radikalų veiksmus, tačiau ne
nurodoma, a r pareigūnai ką 
nors suėmė. 

LOS ANGELES 
JAV pareigūnai Los Angeles 

sučiupo ir deportavo bankų plė
šiką, kuris praėjusio amžiaus 
devintajame dešimtmetyje pa
bėgo iš Meksikos kalėjimo ir šio
je šalyje buvo paskelbtas „vi
suomenės priešu Nr. 1". Alfredo 
Rios Galeana, vienas labiausiai 
Meksikoje ieškomų nusikaltė
lių, aktyviai veikęs aštuntąjį ir 
devintąjį amžiaus dešimtmetį, 
pagaliau pateko į teisėsaugos 
rankas. Buvęs policininkas, vė
liau susidėjęs su nusikaltėliais, 
R. Galeana buvo išsiųstas lėktu
vu į Meksiką, o ten iš karto nu
gabentas į kalėjimą. R. Galeana 
buvo pasidaręs plastinę operaci
ją, bet pareigūnai atpažino jį iš 
pirštų atspaudų. 

WASHEVGTON, DC 
Amerikiečių pajėgos sučiu

po svarbų Abu Musab al-Zarqa-
wi vadovaujamos „ai Qaeda" 
grupuotės Irake vadovą, prane
šė JAV generolas Richard 
Myers. Jis teigė„ kad Abu Abd 
al-Aziz, kurį jis pavadino „pa
grindiniu kovotojų vadovu 
Baghdad", sulaikymas „gerokai 
pakenks A. M.al-Zarqawi opera
cijoms". R. Myers nurodė, kad 
A. A al-Aziz buvo suimtas mūšio 
lauke, bet daugiau detalių ne-, 
pateikė. 

dienį šalia JAV pajėgų sprogus 
kovotojo mirtininko vairuoja
mam automobiliui, žuvo 24 
žmonės, o dar mažiausiai 18 bu
vo sužeisti. JAV kariai nurodė, 
kad per sprogimą žuvo daug ci
vilių irakiečių, tarp jų mažiau
siai septyni vaikai. Kitais pra
nešimais, šis išpuolis nusinešė 
24 vaikų gyvybes. Per sprogimą 
ta ip pat žuvo vienas ameri
kiečių karys, o dar trys buvo su
žeisti. „Aplink amerikiečius, 
kurie dalijo saldainius, susirin
ko daug vaikų. Staiga iš greti
mos gatvės privažiavo kovotojas 
mirtininkas ir susisprogdino", 
pasakojo vienas sprogimo liu
dininkų. 

ISLAMABAD 
Pakistane trečiadienį vie

nam keleiviniam traukiniui įsi-
rėžus į kitą, stovėjusį stotyje, o į 
šiuos abu — trenkusis dar ir 
trečiam traukiniui , daugiau 
kaip 150 žmonių žuvo ir dar 
maždaug tūkstantis buvo su
žeista. Policijos būrio vadas sa
kė, kad bendras švintant įvyku
sios didžiausios šalyje per dau
giau kaip dešimtmetį avarijos 
aukų skaičius gali išaugti iki 
300. Geležinkelio pareigūnai 
kaltina vieno traukinio mašinis
tą, kuris tinkamai nereagavo į 
signalą. Nuo bėgių nuvažiavo iš 
viso devyniolika vagonų. 

AZIJA 

RUSIJA 

MASKVA 
Rusijos sostinėje trečiadienį 

du kaukėti plėšikai užpuolė pi
nigus vežiojantį šarvuotą auto
mobilį ir. nužudę du žmones, pa
vogė daugiau kaip vieną milijo
ną dolerių. Du plėšikai paleido 
ugnį į banko tarnautojus, nešu
sius pinigus į automobilį, stovė
jusį ties banko ..Vnešprom-
bank" filialu, ir iš įvykio vietos 
paspruko netoliese jų laukusiu 
automobiliu. 

ARTIMIEJI RYTAI 

BAGHDAD 
Pietryčių Baghdad trečia-

MANDLA 
Kritikų negailestingai puo

lamos Filipinų prezidentės Glo-
ria Arroyo neprivers atsistaty
dinti net ir trečiadienį vykstan
tys masiniai gatvės protestai 
prieš jos valdžią, pareiškė arti
mas jos patarėjas. G. Arroyo at
kakliai laikosi valdžios, nors 
praėjusi penktadienį iš pareigų 
pasitraukė dešimt aukščiausio 
rango pareigūnų, o atsistatydin
ti ją ragina tiek verslininkai. 
tiek buvę politiniai sąjunginin
kai, tiek buvusi prezidentė Co-
razon Aąuino. Neseniai buvo 
paviešintas garso įrašas, kuria
me moteris, panašiu į G. Arroya 
balsu, ragina pareigūnus patai
syti rezultatus, kad jos persva
ra siektų milijoną balsų. 

Nustatyti Londono sprogdintojai — šalyje gimę jaunuoliai 
Atkelta iš 1 psl. 

„Vienu metu jis buvo visai 
'nuvažiavęs nuo bėgių' ir jo tėvai 
dėl jo sielojosi". ..The Times" pa
sakojo jo pusbrolis. — Jie norė
jo pamokyti jį drausmės; neži
nau kas įvyko, bet gal prieš 18 
mėnesių, gal prieš dvejus metus 
jis staiga pasikeitė ir tapo labai 
pamaldus". 

Pranešama, kad trečias 
įtariamasis yra vedęs 30-metis, 

auginęs vieną vaiką. Neįvardy
tas jo žmonos šeimos narys tei
gė, jog iš pradžių šeima jo neno
rėjo priimti, nes laikė nepakan
kamai tradicijų besilaikančiu 
musulmonu. 

„Jis nepaisė reikalavimo 
laikytis tokių dalykų kaip barz
dos auginimas a r būtinybė 
dengti galvą. Tačiau jis visad at
rodė labai malonus vaikinas ir 
niekada negirdėjau, kad jis bū

tų patekęs į kokius nemalonu
mus. Jis yra keletą kartų lan
kęsis Pakistane, tačiau kelionės 
truko neilgai", giminės žodžius 
citavo ..The Daily Mail". 

Tuo tarpu dienraštis „The 
Times" rašo. kad, priešingai nei 
vykdytojai, teroro aktų organi
zatorius yra laisvėje ir kad iš 
Britanijos jis išvyko likus vos 
kelioms valandoms iki sprogi
mų. 

Vilniaus policijos vadovas savo noru pareigų neatsisakys 
Atkelta iš 1 psl. 
padarytų pažeidimų tarnyboje. 

Kaltinimų, pagal kuriuos 
yra atliekamas tarnybinis 
patikrinimas, pareigūnui sura
šyta 14 punktų, tarp kurių — ne 
tik savavališkų s tatybų Vil
niaus rajone vykdymas, bet ir 
policijos žirgų, arklidžių bei au
tomobilių naudojimas asmeni
nėms reikmėms. 

Teigiama, kad sostinės poli
cijos vadovas, „tenkindamas sa
vo privačius interesus, kartą, ar

ba du kartus per savaitę ne tar
nybos metu nemokamai jodinė
davo Patrulių rinktinės žirgais", 
be to, policijos arklidėse dykai 
daugiau nei pusę metų laikė sa
vo nuosavą kumelę. 

E. Kaliačius PD kaltinimus 
jam neigė, išvardytus pažeidi
mus vadino smulkiais, o kai ku
riuos — pramanytais . 

Penktadienį E. Kaliačius 
PD turi atnešti medicininės ko
misijos išvadas, ar yra tinka
mas dirbti policijos sistemoje. 

V. Grigaravičius teigė 
sprendimą dėl E.Kaliačiaus liki
mo policijoje priimsiąs iškart, 
kai gaus tarnybinio patikrinimo 
bei medicininės komisijos išva
das. 

E. Kaliačiui gresia ne tik at
leidimas iš pareigų, bet bau
džiamoji atsakomybė. 

Specialiųjų tyrimų tarnyba 
(STT) atlieka ikiteisminį tyrimą 
dėl E. Kaliačiaus galimo pikt
naudžiavimo tarnyba išnaudo
jant areštuotus asmenis. 

Gyventojai raginami perduoti archyvui Atgimimo laikotarpio 
dokumentus ^ 

Atkelta iš 1 psl. 
interneto svetainę. Šiuo metu 
tariamasi, kaip teisiškai api
brėžti medžiagos perdavimą, 
užtikrinti galimybę pasidaryti 
turėtų dokumentų kopijas, įsi
pareigoti neskelbti tarn tikrų 
duomenų. 

Be to. norima apimti ne tik 
prieš keliolika metų prasidėjus: 
Atgimimą, bet ir pokano rezis
tencijos ir disidentini laikotar
pius, kurių metu buvo brandi

namas Sąjūdis. 
A. Paulauskas vylėsi, kad 

nugalės gyventojų pilietišku
mas, o ne jų noras vieniems pa
tiems džiaugtis turimais vertin
gais dokumentais: ..O ką daryti 
tyrinėtojams, kurie tirs, vertins, 
rašys isterinius darbus ir atei
ties kartoms paliks tyrinėji
mus'' Apeliuosime į sąžinę, pra
šysime atsižvelgti \ visuomenes 
poreikius Ki'*1 kelio -i^rfi" 

Anot Seimo pirmininko, su 

minėtu laikotarpiu susijusios 
medžiagos pakaktų „5 metams 
rimto darbo", tačiau remiantis 
turimais dokumentais esą nepa
vyktų net išleisti žurnalo. 

Komisijos narės, Lietuvos 
persitvarkymo sąjūdžio aktyvis
tės Angonitos Rupšytės teigimu, 
gyventojai retkarčiais patys at
neša Atgimimo laikotarpio do
kumentų. Tačiau, jos manymu, 
visuomenę reikėtų paraginti 
<rąžin?i istorine n i H z m e a 

Pasaka — 

IONAS KAZIMIERAS 
BURDULIS 

IUOZAS GREVELDA 

Šalelėj mylimoj, gražiojoj 
Centuvoj gyveno kartą meras 
ir premjeras. Premjeras valdė 
visą valstybę, o meras — tik 
sostinę. Tačiau jie abu vienas 
kitą gerbė, draugavo ir mylėjo 
be galo, be krašto. 

Meras buvo dar ne visai 
senas, po svetimus kraštus ke
liavęs, daug pamatęs ir išmo
kęs. Sako, kad jis norintiems 
ateitį iš pinigų kur kas geriau 
negu čigonė iš kortų išburdavęs. 
Šiaip jis buvo linksmas, drau
giškas ir labai mokėjo skaičiuo
ti pinigus. 

Premjeras buvo ne visai 
jaunas. Žinai, kas jaunam rū
pi — merginos ir išgertuvės. 
Būdavo, išeina žmonėsna, dirst 
kairėn, šypt dešinėn, ir be
matant dvi, trys ant kaklo 
pakimba. Šiaip premjeras buvo 
linksmas ir geras draugas, tik 
išgertuvėms galva silpnoka bu
vo. Kai tik išgeria, būdavo, tuoj 
panas ženytis kalbina, pa
miršęs, kad namuose žmona ir 
vaikai nesulaukdami laukia. O 
panoms kas, — kad tik kalbina, 
kiekviena miela ištekėti, o dar 
už tokio didelio pono. Nesvarbu, 
kad ir vedęs, kad ir žmoną turi. 

Premjeras, merą labai my
lėdamas, būdavo, jei tik pa
sitaiko rasti ant kelio pamestą 
aukso pasagą, tuoj pakniop-
stom, pastriuokom ir lekia pas 
kalvį, kad tą pasagą pusiau per
laužtų, perskeltų, perpjautų ar 
kaip nors kitaip padalintų, ir iš 
kalvės tuoj skuba pas merą, 
sakydamas jam: 

Žiūrėk, bičiuli, aukso pa
sagą radau, imk kurią tik nori 
pusę — ar didesnę, ar mažes
nę. 

Meras — ne kvailas, negi 
jis didesnę ims. Visada mažes
nę pusę pasirinkdavo. O jeigu 
merui pasitaikydavo kieno nors 
netyčia pamestą maišą, aukso 
pilną, rasti, lėkdavo kaip ait
varas pas premjerą, siūlydamas 
pusę pasiimti ir dar magaryčių 
pridėdamas. Niekad taip nebu
vo atsitikę, kad jiedu ko nors 
tarpusavyje nepasidalintų. 

Taip ir gyveno, vienas kitą 
labiau kaip broliai mylėdami, 
gražių panų ir aitvarų lepinami, 
kol vieną kartą bėda ištiko. 

Gražioje Centuvoje buvo 

ne pasaka 

tokia tva rka , kad premjerą ir jo 
min i s t rus bajorų draugija iš 
savo tarpo valstybės tarnybon 
paskirdavo, o merą miestelėnai 
sueigon suėję taip pat iš savo 
tarpo išsirinkdavo. Vieną kartą 
iš kažin ku r atsibastė Centuvon 
toks svieto perėjūnas, sukčius ir 
šalaputris ir pasigyrė, taip pat 
bajoras esąs. O kad Centuvos 
bajorai buvo labai sąžiningi, 
labai ki lnios širdies, patys 
niekada n iekam nemeluodavo, 
neapgaudinėdavo ir iš valstybės 
iždo nevogdavo, tai jiems buvo 
niekaip nesuprantama, kad jų 
tarpe galėtų atsirasti koks nors 
melagis, sukčius ir vagis. Tad 
tas perėjūnas, sukčius ir šala
putris pradžiai nudžiovė šimtą 
maišų aukso iš valstybės iždo ir 
pamelavo, kad tai iš jo tie pini
gai pavogti buvo. Bajorai ir 
vienaip, ir kitaip galvojo, bet 
taip nieko ir nesugalvojo. Davė 
žinią teisėjams, bet ir jiems 
sukčius ir šalaputris akis ap
dūmė. Galiausia buvo nuspręs
ta visiems įgrįsusį sukčių mi
nistru premjerui ant sprando 
užkarti — tegul tas su juo tą
sosi, kol galo negaus. 

Ir prasidėjo vargšui prem
jerui vargai vargeliai. Būk tu 
sau kiek nori sukčium ar šala-
putriu, vis tiek premjeras tave į 
ožio ragą sur ies , manė sau 
bajorai, tač iau jie nė baisiau
siuose sapnuose nesapnavo, kas 
dabar bus. O buvo taip, kad tas 
sukčius pasirodė baisus intri
gantas ir aferistas besąs. Ką tik 
premjeras a r kiti minis t ra i 
darė, v iskas jam blogai ir ne
gerai buvo, niekas j am įtikti 
negalėjo. Nukri to premjerui iš 
nevilt ies r ankos , ir ėmė jis 
galvoti, ka ip tos nelemtos val
džios visai atsikratyti , nes per 
tuos ginčus ir rietenas jau raiba 
gegute kukuoti buvo bepra
dedąs. Išėdė iš darbo sukčius ir 
šalaputris kitą ministrą, tykų ir 
ramų žmogų, bet ir j am to 
negana buvo — užsimanė jis 
dar ir merą su šunimis išvyti, 
juolab, kad ir kai kuriuos ba
jorus per tą mero su premjeru 
didelę draugystę pavydo gy
vatė skaudžiai buvo įgėlusi. 

Susiėdė sukčius ir perėjū
nas su meru kaip du šunes dėl 
kaulo, ir sudrebėjo premjero 
širdis iš pykčio, gailesčio ir ne
rimo dėl ištikimo draugo li
kimo. Tad vieną dieną nueina 
vyras pas karalių ir sako jam: 

— Gelbėk, šviesiausias, tas 

A t A 
VLADAS J. KREIVYS 

Mirė 2005 m. liepos 2 d., sulaukęs 93 metų amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Deltuvos miestelyje. Gyveno Chicago, 

IL. 
Giliame liūdesyje liko: sesuo Marytė Lažinskienė ir 

brolis Bronius Kreivys su šeimomis bei giminės ir arti
mieji Lietuvoje. 

Šv. Mišios, už velionio šviesų atminimą, bus aukoja
mos šeštadienį, 10 vai. r. Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčioje. 

Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus daly
vauti šv. Mišiose ir prisiminti a.a. Vladą savo maldose. 

L i ū d i n t y s artimieji 

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

Af A 
JURGIUI BRADŪNUI 

per anksti į Amžinuosius namus iškeliavus, 
širdingai užjaučiame žmoną LORETĄ, vaikelius 
RITĄ, VYTĄ ir GINTĄ, tėvelius KAZYTĘ ir 
poetą KAZĮ BRADUNUS, sesutes ELENĄ ir 
LIONĘ bei jų šeimas, gimines ir draugus. 

Lietuvių rašytojų draugija 

sukčius visai gyventi neduoda, 
ministrą išgujo, bet ir to jam 
negana, mano brangenybę, ma
no akių šviesą, mano džiaugs
mą ir paguodą, mano merą iš 
manęs atimti nori, — ir pra
virko gailiomis ašaromis. 

Neišlaikė karalius, supyko 
baisiausiai ir, įsakęs sušaukti 
bajorų ir miestelėnų atstovus, 
tarė jiems: 

— Šviesieji bajorai ir ger
biamieji ponai, gelbėkime Cen
tuvos valstybę ir mano paval
dinių ramybę nuo sukčių ir 
perėjūnų, nuo nesantaikos ir 
nestabilumų. Jei jau man tenka 
įsikišti, tai aš jums taip patar
siu, — vykite lauk visus, kas 
nesantaiką ir vaidus kelia. 
Geriau susiprotėkite ir darniai 
dirbkite, kol dar yra laikas. 

Premjeras apsidžiausgė 
išmintingu kara l iaus spren
dimu ir tą pačią minutę išginė 
sukčių ir perėjūną į pipirų 
žemę, prigrasinęs prie kara
liaus ir prie mero nė artyn 
neprieiti , kitaip jam blogai 

būsią. O draugystė su meru 
kasdien vis gražesnė ir mie
lesnė abiedviem darėsi. 

Meras, kad ir jausdamas 
sąžinės priekaištus dėl to, kad 
laime ir aitvarų paslaugomis 
tik vienudu su premjeru dali
nosi (mat dėl to kai kurie bajo
rai jautėsi, jeigu ne įžeisti, tai 
nuskriausti), laikėsi premjero 
kaip šešėlis prilipęs. 

Ilgai ar trumpai draugavo 
meras su premjeru, aš nežinau. 
Kaip pasakoja seni Centuvos 
žmonės, kažkuris iš jų, lyg tai 
meras, lyg tai premjeras kaž
kaip neapsižiūrėjo, per savo ilgą 
ir vaisingą bendravimą bei 
draugavimą dievams ir ait
varams aukas sudėti pamiršo, 
ir jų sunešti tur tai plėnimis 
pavirto. 

Tada jie prisiminė liaudies 
išmintį, jog ne piniguose laimė. 
Pasiguodė meras su premjeru 
vienas kitam savo nelaime ir 
ilgainiui nusiramino. 

Paskui jie abu ilgai ir 
laimingai gyveno. 

Kiek kainuoja pralaimėjimas arba 
mūsų geriausi krepšininkai turi žaisti Lietuvoje 

Taip jau susiklostė, kad 
esame krepšinio, net vadinamo 
mūsų antrąja religija, gerbėjų 
tauta. Visai t au ta i kvapą 
gniaužiančios „Žalgirio' ir 
CASK batalijos Atgimimo prieš
aušryje buvo savotiška (sporti
nė) rezistencijos forma 

Dabar atsidūrę ES, supran
tama, nenorime tūnoti lyg pelė 
po šluota, būti Europos užkabo
riu. Ieškome Europos tautų ben
drijoje mus kažkuo išskirian
čių išraiškos formų Viena iš jų 
— teatras — sėkmingai rea
lizuojama (režisieriai O. Koršu
novas, R. Tuminas. J. Nekro
šius). Kita — krepšinis. Pergalė 
Europos čempionate Švedijoje 
tapo kone visaliaudine švente. 
Krepšinis — tautinės savimo
nės, orumo, pasitikėjimo savimi 
stiprinimo forma. Pergalės 
prieš stipriausias Europos ko
mandas kelia šimtatūkstantinei 
krepšinio armijai pasitenkini
mo, euforijos jausmą, yra geros 
nuotaikos, netgi geresnio dar
bingumo ir pan. šaltinis. Deja. 
mūsų laikais lemiamą vaidmenį 
krepšinyje vaidina pinigai. Ru
sai, žydai nusipirko brangiau
sius žaidėjus, ir dabar jų ko
mandos CASK ir „Makabi", ku
riose beveik nėra vietos žaidėjų, 
triuškina Eurolveos komandas 

Esame nedidelė tauta , tad 
mums svarbiau, kad mūsų ko
mandose (ypač „Žalgiryje") būtų 
kuo daug iau vietos žaidėjų. 
Skaudžiausia, kad tur ime savo 
aukščiausios klasės žaidėjų (Š. 
Jasikevičius, A. Macijauskas), 
bet jie būdami užsienio koman
dose ne bet kam „į kaulus duo
da", o mūsų „Žalgiriui". Užuot 
džiuginę savuosius sirgalius, šie 
žaidėjai kel ia euforiją mūsų 
varžovų sirgaliams, o mes pa
si traukiame nuo televizorių ek
ranų nukabinę nosį, sugniuž
dyta nuotaika. Tai jokiu būdu 
ne p r ieka i š tas t iems mūsų 
krepšininkams, jie turi garbin
gai kovoti „už" atstovaujamą 
komandą, o tik liūdno fakto 
konstatavimas. 

Kiek kainuoja s irgal iams 
„Žalgirio" pralaimėjimai Euro-
lygoje? Suprantama, sugadinta 
šimtų tūkstančių žiūrovų nuo
taiką keblu išmatuoti pinigine 
išraiška, o vis tik pamėginkime, 
įsivaizduokim, kad kiekvienam 
sirgaliui būtų pasiūlyta pasa
kyti, kiek litų paaukotų, kad 
nebūtų pralaimėjimo. Išgirstu
me iš tar tas sumas nuo 10 litų 
iki kelių šimtų (tiek duotų ver
slininkai). Reiškia, pralaimėji
mas sugadina nuotaiką už kelis 
milijonus, o keletas pralaimė

jimų — už keliolika. Išvada: 
išlaikyti tuos du geriausius 
krepšininkus ''pasiūlyti jiems 
ne mažesnį atlyginimą už gau
namą „Makabi" ir „Tau Cera-
mika" klubuose) mums kainuo
tų pigiau nei sugadinta nuotai
ka, o naudos turėtume dešimte
riopai daugiau, nes galėtume 
realiai svajoti apie „Žalgirio" 
dalyvavimą Eurolygos finale. 
Kaip sakoma, durnių ir baž
nyčioj muša. 

Tad, mieli krepšinio ais
truoliai, tautos patriotai, paki
liai, jaudinančiai skanduojan
tys per krepšinio varžybas: 
„Lietuva! Lietuva!", ieškokime 
išeities. Nejaugi esame tokie 
vargšai (turiu galvoje visą Lie
tuvą), kad nesugebame surinkti 
kelių milijonų litų mūsų aukš
čiausios klasės žaidėjams iš
pirkti iš užsienio klubų (jiems 
patiems, be abejo, būtų smagiau 
žaisti Lietuvos komandoje). Tai 
turėtų rūpėti ir Seimui, ir Vy
riausybei, ir sporto organizaci
joms, ir verslininkams Reikia 
kitaip pažiūrėti } šią problemą, 
ne standartiškai, ne šabloniš
kai, o kūrybingai. O kol kas pa
dėtis yra skandalinga, beveik 
žeminanti tautą, kai „Žalgiris" 
pralaimi vienas rungtynes po 
kitų 

O gal imtųsi iniciatyvos 
„sėkmės džentelmenas" Arūnas 
Valinskas? Jeigu jo pagalbos 
telefonas surenka šimtus tūks
tančių litų sergantiems vai
kams, tai gal surinktu ir kelis 
milijonus geriausiems krepši
ninkams? Manau, vyriausybė 
verslininkams, paaukojusiems 
gražias sumas krepšininkams, 
galėtų padaryti mokestinių nuo
laidų. Jeigu žinomi krepšinin
kai, A. Sabonio pavyzdžiu, 
uždirbtus milijonus investuotų 
Lietuvoje, tai jie taip pat pa
sitarnautų tautai kurdami nau
jas darbo vietas ir šiuo požiūriu 
jiems sumokėti mūsų milijonai 
nepražūtų. 

Vertėtų leisti gražią, pui
kiai iliustruotą krepšinio rė
mėjų garbės knygą su paauko
jusių, pvz.. daugiau kaip pen
kiasdešimt litų (o gal šimtą) pi
liečių pavardėmis jų nuotrau
komis, galbūt šalia krepšinin
kų, nurodant paaukotą sumą. 
Krepšinis savaip žadintų patrio
tines nuotaikas. Panašią infor
maciją apie krepšinio rėmėjus 
galėtų kūrybingai garsinti 
spauda, radijas ir televizija 

Mūsų geriausi krepšininkai 
turi džiuginti Lietuvos krepši
nio gerbėjus. 

Alg imantas Lelešių*. 

http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE m 
JUM&J 

GEDULO IR VILTIES MINĖJIMAS 
LESVIONTE 

KUN. ANTANAS GRAŽULIS SJ, 
aukos šv. Mišias liepos 17 d., 1 
v.p.p. Beverly Shores Šv. Onos 
bažnyčioje, arti Michigan ežero. 
Kviečiami visi - vietos gyven
tojai ir atostogaujantys lietuviai. 

UNION PIER LIETUVIŲ DRAUGIJA 
maloniai kviečia visus į draugi
jos tradicinę kasmetinę vasaros 
gegužinę šeštadienį, liepos 30 
d., 5 v.p.p. - 11 v.v. (Michigano 
laiku), vasarvietėje „Gintaras" 
(Gintaras Resort), 15860 Lake 
Shore Rd., Union Pier, Michi
gan. Jėjimas nemokamas. Veiks 
baras , loterija, bus žaidimai 
vaikams. Jeigu galite paaukoti 
fantų loterijai, prašome pris
tatyt i Mildai Johansonienei 
„Milda's Corner Market", 9901 
Townline Rd., Union Pier 
miesto centre, arba į vasarvietę 
„Gintaras" iki liepos 29 d. Dėl 
informacijos kreipkitės į Mildą, 
tel: 269-469-9880 arba e-paštu: 
milda@milda.us. 

ČIKAGOS LIETUVIŲ SKAUTŲ 
Rako stovykla baigiasi liepos 20 
d. Stovyklautojai važiuojantys 
namo autobusu, grįš 5 v.v. į 
Pasaulio lietuvių centrą. Pra
šome tėvelių nevėluoti. Bagažas 
atvyks truputį anksčiau. 

RUGPJŪČIO 7-14 DIENOMIS 
Dainavoje vyks tradicinė Mo
kytojų tobulinimosi kursų sa
vaitė. Šiais metais didžiausias 
dėmesys skir iamas dėstymo 
metodikai. Kviečiame visus mo
kytojus dalyvauti stovyklos dar
be. Norint užsiregistruoti pra
šome skambinti Giedrei Savu-
kynienei, tel. 630-305-8182 ar
ba Audronei Elvikienei, tel. 630-
435-6349. Registracija būtina. 

ALRK MOTERŲ SĄJUNGOS 3 
kuopa rengia išvažiavimą į La 
Salette šventę, Twin Lakęs, 
Wisconsin. Šios kelionės tikslas 
yra pagerbti Švč. M. Mariją, jos 
Dangun Paėmimo šventės pro
ga, prašant ypatingos pagalbos 
ir užtarimo. Kviečiame nares ir 
svečius rugpjūčio 13 d., šešta
dienį, į šią išvyką. Išvažiuojame 
8 v.r. iš Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos Marąuette Park, at
gal važiuosime 5 v.p.p. Auto
busas su patogumais. Vietas 
prašome rezervuoti iš anksto iki 
liepos 30 d. Dėl informacijos 
skambinti: 773-582-7452 A. 
Leščinskienei (vakarais), arba 
708-974-0745 R. Jautokaitei. 

VVAUKEGAN/LAKE COUNTY 
lietuvių bendruomenės gegu
žinė įvyks liepos 24 d., sekma
dienį. ..Half Day Forest Pre
serve", pavėsinėje „A", Route 21 
(Milwaukee Ave.), Half Day. IL. 
Pradžia 12 v.p.p. Kviečiame 
visus gausiai dalyvauti. Infor
macija tel. 847-623-7927. 

ČIKAGOS IR APYLINKIŲ NEKALTO 
Prasidėjimo M. Marijos seselių 
rėmėjai, liepos 17 d. minės 
arkivyskupo Jurgio Matulaičio 
paskelbimo palaimintuoju šven
tę, kuri vyks Švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčioje, Marąuette 

Park. 10:30 v.r. šv. Mišias 
aukos kun. K. Trimakas. Tuo
jau po Mišių parapijos salėje 
apie pal. J. Matulaitį kalbės 
kun. K. Trimakas, bus kavutė. 
Maloniai kviečiame dalyvauti. 

LIETUVIŲ TAUTINĖS SĄJUNGOS 
Čikagos skyriaus gegužinė 
įvyks šį sekmadienį, liepos 17 
d., po šv. Mišių Pal. Jurgio 
Matulaičio misijoje, Ateitininkų 
namų gražiame ąžuolyne, 
12690 Archer Ave., Lemont. 
Bus muzika, veiks baras, tur
tinga loterija ir skanaus maisto 
virtuvė. Kviečiame dalyvauti. 

ŽINIASKLAIDOS ŽINOVAI Arvy
das Reneckis ir Anatolijus Siu
tas dalyvaus Marąuette Park 
Lietuvių namų savininkų drau
gijos susirinkime penktadienį, 
liepos 15 d., 6 v.v. Švč. M. Ma
rijos Gimimo parapijos salėje, 
6820 So. Washtenaw. Visi na
riai ir svečiai kviečiami daly
vauti ir pasiklausyti įdomios 
programos. 

LIETUVOS RESPUBLIKOS prezi
dentas Valdas Adamkus daly
vavo 15-ųjų APPLE vasaros kur
sų pradžios sutikime, sveikin
damas Amerikos pedagogų tal
kos Lietuvos švietimui bendriją. 
V. Adamkus pabrėžė, kad tik 
nuolat besimokanti, tobulėjanti, 
pilietinė visuomenė gali garan
tuoti šalies konkurencingumą ir 
jos dvasinę bei ekonominę plėt
rą. „Mokytojus vadinu tikrai
siais mūsų valstybės kūrėjais", 
- sakė valstybės vadovas. 

„KULTŪROS BARAI" - LIETUVOS 
ir pasaulio kultūros pulsas. Tai 
įdomus kul tūr in is žurna las , 
kurį galima užsisakyti per 
„Kultūros barų" atstovę JAV 
Mariją Paškevičienę, 306 55th 
Place, Downers Grove, IL 
60516. Taip pat galima siųsti 
prenumeratos čekį į „Kultūros 
barų" redakciją: Latako g, 3 , 
LT-01125, Vilnius. 
I 1 

Skelbimai 
N a m a m s p i r k t i p a s k o l o s 

'- duodamos mažais mėnesi
niais jmokėjimais ir prieina-

i mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federa l S a v i n g s , 
2212 West C e r m a k R o a d . 
Tel. (773) 847-7747. 

•P IGIAUSIA — N E 
PATIKIMIAUSIA! Kortelė? daž
nai nesuveikia. Pasku t inės 
minutės nutrupa. O kaip su 
bendrovėmis, kurių centrinės 
net ne JAV ir siūlo „ypatingus 
įkainius"? Dažniausiai t a i 
prastas internetinio tipo. o ne 
telefoninis ryšys. Prot ingas 
vartotojas renkasi ameri
kiečių firmą <jst. 1993 m.) 
LITCOM. J Lietuvą iš namų 
ar mobilaus telefono TIK 11,9 
et., o JAV — 4,9 et. Jokių 
mėnesinių mokesčių, jokių 
papildomų kodų. Išklotinę 
gaunate su savo viet ine 
sąskaita. Registruokitės lietu
viškai 708-386-0556. Tau
pykite šiandien su LITCOM: 
Dėmesio! Įkainis galioja t ik 
naujiems klientams! 

Nuo 1940 m. Lietuva buvo 
pavergta, naikinama bei žudo
ma masiniais t rėmimais į 
tolimuosius rytus, kankinama 
kalėjimuose, fiziniai draskoma 
tardytojų kamerose, šaudoma 
miškuose ir prie kalėjimų sienų, 
j a u neka lbant apie begalines 
kančias koncentracijos lageriuo
se, Sibiro miškuose bei Uralo 
kasyklose. Tai vis ištikimi Tė
vynės sūnūs, dukros ir vaikai, 
n iekam nepadarę blogo, dar
bštūs, nuoširdūs ir giliai tikin
tys lietuviai. 

Kasmet birželio mėn. vidury 
švenčiame Gedulo ir vil t ies 
dieną. Lietuviai dar ilgai gedės 
nužudytų kankinių ir žiūrės į 
ateitį su viltimi, jog ta i daugiau 
nepasikartos. 

JAV LB Lemonto apylinkė 
šį minėjimą padalino į dvi dalis. 
Pirmoji įvyko prie Par t izano 
motinos paminklo su vėliavų 
pakėlimu prieš šv. Mišias, o ant
roji susidarė iš ypatingų šv. 
Mišių aukos su nepapras tu 
muzikiniu koncertu. 

Pal. Jurgio Matulaičio misi
jos kapeliono kun. A. Palioko, 
SJ, įėjimą į bažnyčią pasitiko 
Dainora Petkevičiūtė, smuiku 
atl ikdama komp. Aibini adagio. 
Choras giedojo lotyniškas šv. 
Mišių geismes. solistė Nida 
Grigalavičiūtė giedojo Joseph 
M. Moos ^Ave Maria". Choras 
jausmingai atliko muz. A. Vana
gaičio (žodžiai Putino) maldą 
N u l i ū d o kapais apsiklojus tė
vynė". Po Komunijos solo loty
niškai giedojo Genovaitė Bige-
nytė „Pasigailėk, Viešpatie" 
muz. A. Stradela. Paskui sekė 
žavus dviejų solisčių — Nidos 
Grigalavičiūtės ir Genovaitės 
Bigenytės atliekamos „Pie Je-
zu", muz. Lloyd Weller, pritari
an t smuikui ir vargonams. 
Choras giedojo 27 psalmę, 
„Ganytojas mūsų Viešpats yra". 

Po iškilmingo palaiminimo 
choras ir maldininkai sugiedojo 
visų mėgstamą „Kaip grįž
tančius namo paukščius", muz. 
F. Strclios, žodžiai P. Jurkaus . 
Prie iškilmingo šv. Mišių grožio 
prisidėjo ir Pal. Jurgio Matu
laičio misijos kapelionas kun. A. 
Paliokas, SJ, pasakęs nepamirš
tamą pamokslą, kurį žmonių 
pageidavimu čia pridedame. 

B i r u t ė A. V i n d a š i e n ė 

TRĖMIMU IR 
PAVERGIMO LAIKA! 

(sutrump.) 
K u n . Alg i rdas P a l i o k a s , S J 

Tuo metu, kai Jėzus buvo 
atėjęs į žemę skelbti Dievo ka
ralystės ir kvietė į ją ne kar tą ir 
ne du „Matydamas minias, Jė
zus gailėjosi žmonių" (Mt. 9, 36). 
Tai ką tik girdėjome Evangeli
joje. Po žmonijos išganymo, kai 
visi norintieji galėjo patekti į 
amžiną laimę, didelė žmonių 
dalis apsispręsdavo už kitą 
kelią. Kas suskaitys, kiek kartų 

„MARGUTIS I I " 
SAUKIASI PAGALBOS 

„Margutis II" valdyba yra 
susirūpinusi šios seniausios 
radijo laidos išlikimu. Dabar 
„Margutį II" išlaikyti reikia 
bent 5,000 dolerių vienam 
mėnesiui. Vasarą yra sunkiau, 
nes finansinės aukos visai 
sumažėjo. Kaip teks sumokėti 
radijo laidų stočiai už transliuo
jamas programas ateinantį 
mėnesį? „Margutis II" išsilaiko 
tik dosnių rėmėjų aukomis, nes 
jis neturi jokio fondo, jokio 
finansinio užnugario. 

Per septyniasdešimt trejus 
metus, „Margučio" radijo laida 
suvaidino nepaprastai svarbų 
vaidmenį lietuvių gyvenime ne 

tik Čikagoje ir jos apylinkėje, 
bet visoje išeivijoje. „Margutis" 
buvo labai įtakingas balsas Lie
tuvos laisvinimo pas tangose , 
tautiečius burti, vienyti, infor
muoti. 

„Margutis II" yra dar labai 
reikalinga lietuviška radijo pro
grama. Ji gali sustoti, kaip sus
tojo ir kitos radijo programos, 
negaudamos aukų. Maloniai pra
šome atkreipti dėmesį ir prašo
me paremti savo aukomis. Čekį 
rašyti „Margutis II" ir siųsti 
adresu: 2711 W. 71st Street , 
Cbicago. IL 60629 Aukos nu
rašomos nuo fed. mokesčiu. 

„Marguč io I I " v a l d y b a 

per tuos du tūkstančius metų, 
matydamas žmonijos sukly
dimus, nukrypimus ir net iš
krypimus, Jis turėjo gailėtis. 
Kankinančios padaryto blogio 
pasekmės užliedavo tai vieną 
tai kitą šalį, kar ta is net di
desniąją kurio nors žemyno dalį. 
Mokslo ir technologijos, susiži
nojimo, susisiekimo ir karo 
technikai vystantis, atstumai 
sumažėjo tokiu laipsniu, kad 
tautos neteko izoliacijos. Di
desni įvykiai "vienoje valstybėje 
turi atgarsį ir kitose. O Lietuva, 
apsupta galingų kaimynų, prie
varta yra įtraukiama į jų nesu
tarimus bei problemas. 

Tas amžius, kuriame mes 
atėjome į pasaulį, galbūt yra 
tragiškiausias žmonijos istorijo
je. J i s pažymėtas ne vien vieti
nėmis nelaimėmis, ne tik blogio 
prasiveržimu ka r tu su 1917 m. 
revoliucija, bet dviem pasauli
niais karais ir naujais išrastais 
ginklais, galinčiais sunaikinti 
visą žmoniją. Savaime kyla 
klausimas, kodėl, šis mūsų taip 
gerai pažįs tamas šimtmetis, 
buvo taip koncentruotas blogiu, 
kaip nė vienas kitas? 

Žemišku protu neišaiški
namą klausimą gali nušviesti 
popiežiaus Leono XIII vizija, 
kurioje jis matė kaip Šėtonas 
gyrėsi sunaikinsiąs Žemėje 
tikėjimą, jeigu t ik Dievas duo
siąs jam 100 metų laiko. Po to 
popiežius įsakė visiems kata
likų Bažnyčios kunigams po 
skaitytinių šv. Mišių kalbėti 
maldas į Šv. Mergelę Mariją ir 
Mykolą Arkangelą, kad su
draustų piktąsias dvasias. 
Gaila, kad tų maldų buvo 
atsisakyta besibaigiant Vatika
no suvažiavimui, lyg tai Šėtono 
legionai būtų palikę žmoniją 
ramybėje. 

Gailėdamas žmonių ir žino
damas, kas laukia žmonijos, 
Dievas leido 1917 m. visą eilę 
Šv. Mergelės Marijos pasiro
dymų šalia Fatimos miesto 
Portugalijoje. Tik vienas Dievas 
žino ateitį ir žmonijos skaus
mingųjų dramų bei tragedijų 
priežastis. Ten Šv. Marija apie 
tai aiškino tr ims regėtojams — 
vaikams. „Karas eina prie galo, 
bet jei nebus liautasi įžeidinėti 
Viešpatį, po trumpo laikotarpio 
prasidės naujas, dar baisesnis 
karas. Kai vieną naktį pama
tysite nepaprastą šviesą, žino
kite, kad tai yra Dievo ženklas, 
jog pasaulio nubaudimas už 
daugybę nusikaltimų yra arti: 
karas, badas, Bažnyčios ir šv. 
Tėvo persekiojimas" (prof. dr. 
Gonzaga de Fanseca, „Marija 
kalba pasauliui" Boston, MA 
1951, p. 34). 

Vienaip blogis koncentra
vosi Vokietijoje, kitaip Rusijoje. 
Abu galiūnai norėjo užvaldyti 
pasaulį. Krito tas, kurio ideo
logijoje buvo ne tik blogio, bet ir 
gėrio. Nugalėjo blogesnis. Jis 
pasigrobė ir aneksavo visą eilę 
tautų, o kitose valstybėse revo-

JAV lituanistinių mokyklų 
mokytojams ir vedėjams 

Š. m. r u g p j ū č i o 7-14 die
n o m i s Dainavos stovyklavietė
je vyks Lituanistinių mokyklų 
mokytojų tobulinimosi kursai. 

Kursai suteikia puikią pro
gą savaitę laiko pabendrauti su 
ki ta is mokytojais, dalyvauti 
seminaruose, diskusijose ir par
sivežti į savo mokyklas naujų 
žinių. 

Iš Vilniaus atvyksta peda
gogai/specialistai Rasa ir Titas 
Varnai . Rasa Varnienė yra 
Vilniaus Tuskulėnų vidurinės 
mokyklos dramos mokytoja — 
ekspertė, vaikų teatro skudijos 
vadovė, vadovėlių autorė. 
Išeivijos jaunimui/mokykloms 
yra sukūrusi scenos vaizdelį 
apie Lietuvos knygnešių laiko

tarpį. Titas Varnas yra Lietuvos 
Moksleivių rūmų scenografas, 
teatro studijos „T" vadovas, fes
tivalių organizatorius. Svečių 
paskaitos, pamokos ir vakari
nės programos praturtins kursų 
programą. Dalyvaus kiti pas
kaitininkai, bus „apvalaus sta
lo" diskusijos, parodomosios 
pamokos ir poilsis prie Spyglio 
ežero. 

Kviečiame visus mokytojus 
ir vedėjas kreiptis į kursų orga
nizacinio komiteto kopirmi-
mnkę, Maironio mokyklos, Le
mont, direktorę Audronę Elvi-
kienę e-paštu: 
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liucijomis bei perversmais paė
mė valdžią. Dar kitas valstybes 
užkrėtė klaidinančiomis mark
sizmo, materialistinio ateizmo, 
socializmo bei komunizmo idė
jomis. 

Minėtos ideologijos vystėsi 
ir kito, chameleoniškai prisi
taikydamos prie besikeičiančio 
pasaulio. Šiandien kaip rezul
tatą turime tokią Europos Są
jungos konstituciją, kurios pri-
ambulėje krikščionybė net ne
paminėta, ir daugybė blogio per
galių randasi beveik visuose 
pasaulio kraštuose. 

Lietuva tik mažas žemės 
plotelis galiūnų kovos lauke. 
Mes turime Baltijos jūrą ir 
tiesioginį išėjimą į visą pasaulį, 
didiesiems tai svarbi strateginė 
vieta. 

Buvo laikai, seni laikai, kai 
mes buvome maži. Mūsų visas 
pasaulis buvo mūsų namai ir jų 
aplinka. Maža galvelė dar 
netikėjo, kad už laukų ir už 
miško tap pat gyvena žmonės, 
kad ir ten ta pati Lietuva. Netgi 
arkliu važiuodamas, jos krašto 
neprivažiuosi, tik gal traukiniu, 
gal mašina. Kaip viskas buvo 
svarbu ir labai labai brangu: 
sodyba, šulinys, kiekvienas 
medis, upelis, ežerėlis, kelias, 
netgi griovys. Juk čia tu gimei, 
čia išaugai žmogumi, geru, dar
bščiu, tikinčiu. Čia turėjo skleis
tis tavo gyvenimo ateitis, jau
nystės genama, laisvosios Lie
tuvos idėjų vedama. Savanorių 
iškovota triumfavo laisvė Die
vui, Bažnyčiai, tiesai, gėriui. 
Žmonės klestėjo. Viso to pasek
mė, nors maža ir žemiška, bet 
tokia tikra, skaidri ir tyra , 
ramybe apdovanota t iesaus 
žmogaus laimė. Ši laimė dalijosi 
kaip Jono Biliūno „Laimės 
žiburys". Motina Žemė jos ne
gailėjo visiems, kurie ją mylėjo 
ir globė savo rūpesčiu. 

1941 m. birželio 14-18 die
nos savo baisumu viršijo viską. 
Prasidėjo 700,000 lietuvių geno
cidas, suplanuotas raudonojoje 
sostinėje. Ir būtų ėję begaliniai 
ešelonai į rytus, jei ne 1941 m. 
birželio 22 d. prasidėjęs karas. 

Patrankų kanonados už
traukė savo kruviną dainą. 
Prasidėjo mirties šokis. Kau
kiančios bombos, skeveldrų 

kruša ir zvimbiančios kulkos ne 
bitės, nes gelia negyvai. Lyg 
vaikiški žaislai dužo namai , 
tiltai, t raukiniai . Sutemus 
nutildavo mirties muzika ir 
naktį nušviesdavo ne lempos, o 
miestų bei sodybų gaisrai... 

Sukruvintais vieškeliais dvi 
galybės tai priartėdamos, tai 
nutoldamos, t raukė į rytus per 
Lietuvos laukus, ka imus ir 
miestus; per nepriklausomą, 
laisvą šalį ėjo du milžinai, ne
pasidalinę pasauliu. J i e ėjo 
atiminėdami, kankindami, pa
vergdami ne savo piliečius, o 
laisvos šalies laisvus žmones, 
ramios mažos tautos gyvento
jus. 

Ar Dievui nebuvo gaila tau
tos? 

Karas baigėsi. Ar grįžo 
laisvė? Ar iš rytų sugrįžo trem
tiniai, o iš vakarų, išvežimų 
sąrašuose išskaičiuoti, mirties 
išvengę savanoriai tremtiniai? 
Ne! Niekas negrįžo! Nuo vakarų 
ir nuo laisvojo pasaulio juos 
atskyrė nepereinama geležinė 
uždanga, o į rytus, į Sibirą, lyg į 
pakalnę, pradėjo riedėti ešelo
nai su dvidešimtojo amžiaus 
vergais. Žmonės, ypač vaikai ir 
seneliai, duso sandariai uždary
tuose prekiniuose vagonuose. 
Troškulio, bado, nežinios bei 
nevilties šmėklos darbavosi išsi-
juosusios. Ešelonus lydėjo en-
kavedistine uniforma apsiren
gusi giltinė. J i nemiegojo, o 
dirbo savo darbą. Kiek ešelonų 
praėjo Sibiro bėgiais? Ko dau
giau šalia bėgių buvo, ar tele
fono stulpų, ar nekaltųjų aukų? 

Taigi dvidešimtasis tai griu
vėsių amžius, genocido ir ho-
lokausto amžius, kovos prieš 
Dievą, Tiesą, Gėrį amžius, ir 
pragariško blogio įvairiausiais 
būdais pasireiškimo amžius. 
Daugeliui lietuvių pokario me
tai buvo baisesni už karo metus. 
Buvo nepaisoma jokio teisingu
mo, o neapykanta ir teroras 
laikė baimėje sukaustytus lietu
vius. Tai labai padėjo propagan
dos mašinai formuoti žmogų be 

Dievo, be Jo įsakymų „homo 
sovieticus" vardu. 

Dar kartą pažvelkime atgal. 
Kas suskaičiuos kapus: vienišus 
ir bendrus, ir juose gulinčiuo
sius Tėvynės laukuose bei 
miškuose? Europos taigoje bei 
tundroje ir už Uralo Sibire, — 
kas suskaičiuos? Kūno ir dva
sios žaizdų j au niekas nebe-
suskaičiuos. Pralietos nekaltos 
ašaros, nekaltas kraujas, ne
kaltos gyvybės! Už ką ir kodėl? 

Sugrįžkime atgal dar toliau, 
kai 1917 m. per raudonąją re
voliuciją pragaro jėgos įėjo į 
mūsų vargšę žemę, Dangus 
Fatimoje perspėjo ...Jei nebus 
liautasi įžeidinėti Viešpatį, po 
trumpo laikotarpio prasidės 
naujas, dar baisesnis karas". 
Dievui visada gaila žmonių, 
todėl Pirmo pasaulinio karo 
pamokytiems žmonėms pra
nešė, kas jų netrukus laukia, ir 
kad atei t is jų rankose. Ne 
didieji kraugeriai kalti, o žmo
nių masės, kurios iššaukia tra
giškus įvykius. Dievas atidavė 
žmogui valdyti pasaulį ir savo 
žodžio nekeičia. Žmonijos ge
rovė ir dabar, ir ateityje yra 
žmogaus rankose. 

Labai svarbi šv. Mišių dalis 
yra Aukojimas, į kurį reikia įsi
jungti ne tik finansine auka, bet 
ir savo dvasia ir mintimis 
neškime nekal tas aukas ant 
Viešpaties altoriaus: visų lietu
vių praradimus, kančias, ašaras 
ir kraują. Ir gyvybes mažų 
nekaltųjų, sutryptas svajones, 
išdraskytas šeimas, išniekintą 
meilę Tėvynei, Gėriui, Tiesai, 
visas tremtinių agonijas, parti-
zanų-karžygių gyvybes, ir sva
rią dalį išeivijos kelionių per 
kulkų švilpesį ir bombų spro
gimus bei įsikūrimo vargus sve
timose šalyse. Tiek daug turime 
ką padėti ant Viešpaties alto
riaus. Kartu su mūsų Gelbėtoju 
milijonai įvairiausių aukų tebus 
siunčiama dangiškajam Tėvui 
už visų nekaltųjų išganymą, už 
Lietuvos ir išeivijos dvasinį 
atgimimą. 
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Skelbiamas jaunųjų dailininku konkursas, skirtas Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo 15-kos metų sukakčiai paminėti. 

Konkurso organizator ia i : JAV LB Kultūros taryba ir 
Čiurlionio galerija Čikagoje. 

Konkurso tema -„Atgimusi Lietuva". 
Atlikimo technika įvairi: tapyba, aliejus, tušas, akvarelė, 

tempera ir kt. 
Darbų dydis ne mažesnis, kaip 16x20 coliai (inčai), arba 

40x50 cm. 
Konkurso dalyviai: išeivijos ir Lietuvos jaunimas nuo 12 

m. iki 18 m. ir nuo 18 m. iki 25 m. 
Konkurso darbų atsiuntimo terminas 2005 m. lapkričio 1 d. 
Darbai bus premijuojami: pirmoji premija 300 dol., dvi 

premijos po 200 do l . ir tris premijos po 100 dol . 

Konkursui darbus siųsti Čiurlionio galerijos adresu: 5620 
S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636 JAV. 

Kartu su darbu atsiųsti trumpą biografiją. Darbo kitoje 
pusėje užrašyti vardą, pavarde, amžių ir nuorodą „Dailės 
konkursui". Kilus klausimams, kreiptis j Laimą Apanavičienę 
Čiurlionio galerijos adresu, arba e-paštu: laimaa@hotmail.com. 
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