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Prezidentas patvirtino 14—osios Vyriausybės sudėtį 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės rūmai. 

Vilnius, liepos 12 d. (BNS) — 
Prezidentas Valdas Adamkus trečia
dieni pasirašė dekretą, kuriuo pa
tvirtino 14—osios Lietuvos Vyriausy
bės sudėtj. 

Vadovaudamasis Konstitucija ir 
atsižvelgdamas i premjero Gedimino 

Eltos nuotr. 

Kirkilo teikimą, valstybės vadovas 
patvirtino ministrų kabinetą, kuria
me teisingumo ministru skiriamas 
„pilietininkas" Petras Baguška, fi
nansų ministru — socialdemokratas 
Zigmantas Balčytis, socialinės apsau
gos ir darbo ministre — socialdemok

rate Vilija Blinkevičiūtė, susisiekimo 
ministru — socialdemokratas 
Algirdas Butkevičius, kultūros mi
nistru — liberalcentristas Jonas Ju
čas, aplinkos ministru — socialde
mokratas Arūnas Kundrotas, ūkio 
ministru — valstietis liaudininkas 
Vytas Navickas, krašto apsaugos mi
nistru — socialdemokratas Juozas 
Olekas, žemės ūkio ministre — vals
tietė liaudininke Kazimira Pruns
kienė, vidaus reikalų ministru — li
beralcentristas Raimondas Šukys, 
sveikatos apsaugos ministru — „pi
lietininkas" Rimvydas Turčinskas, 
užsienio reikalų ministru — Valstie
čių liaudininkų partijos deleguoja
mas Petras Vaitiekūnas, švietimo ir 
mokslo ministre — socialdemokrate 
Roma Zakaitienė. 

Sprendimą dėl naujosios Vyriau
sybės V Adamkus priėmė po pokal
bių su visais kandidatais i ministrus, 
kuriems buvo išsakytos svarbiausios 
jų laukiančios užduotys ir prezidento 
keliami tikslai. 

V. Uspaskichas Rusijoje rašo knygą? 
Vilnius, liepos 12 d. (BNS) — 

Nuo teisėsaugos Rusijoje besislaps
tantis buvęs Darbo partijos (DP) va
dovas Viktoras Uspaskichas rašo 
knygą. 

Kaip rašo dienraštis „L.T.", kny
goje V Uspaskichas esą ketina at
skleisti iki šiol slaptus Lietuvos poli
tinio gyvenimo užkulisius — kas, 
kam, kiek ir už ką sumokėjo, kas ir 
kokias slepia paslaptis. 

„Atsisėdau prie kompiuterio ir 
rašau", — dienraščiui „L.T." telefo
nu prasitarė Darbo partijos įkūrėjas. 
Pasiteiravus, ar knygoje bus ir intri

guojamos informacijos, jis užtikrino: 
„Jo, viską ten parašysiu". 

Kėdainių verslininkas į Lietuvą 
negrįžta jau du mėnesius — Rusijon 
jis išskrido gegužės viduryje. 

Generalinės prokuratūros parei
gūnai, tiriantys DP finansinę veiklą, 
antradienį prisipažino niekaip nega
lintys susisiekti su V. Uspaskichu. 

V Uspaskicho elgesį prokurorai 
vertina kaip slapstymąsi nuo teisėk 
saugos. Tačiau, kaip sužinota Gene
ralinėje prokuratūroje, pagalbos pra
šymas, siekiant apklausti V Uspaski-
chą, kol kas nėra išsiųstas. 

Per sprogimus Indijoje žuvo 190 žmonių 
puolė į paniką, užsikimšo mobilaus 
ryšio linijos. 

Kaip pranešė vietos televizijos 
kanalas CNN—IBN, per pirmąjį 
sprogimą, kuris įvyko 6 vai. 25 min. 
po pietų vietos laiku Mumbai centre 
esančioje Matunga stotyje, žuvo 15 
žmonių. 

„Sprogimai griaudėjo, kai trau
kiniuose būna daugiausia keleivių", 
— sakė Maharashtra valstijos vy
riausiasis sekretorius D. K. Shanka-
ran. 

Mumbai policijos komisaras A. 
N. Roy interviu CNN—IBN sakė, 
kad geležinkelyje, jo stotyse ir plat
formose, nugriaudėjo septyni sprogi
mai. 

Pasak pareigūnų, per sprogimus, 
kurie įvyko ir priemiestinėse stotyse, 
sužeista dešimtys žmonių. 

Dėl sprogimų Indijos ministras 
pirmininkas Manmohan Singh ne
delsdamas išsikvietė vidaus reikalų 
sekretorių Nukelta j 6 psl. 

Susprogdintas traukinio vagonas. 
BBC nuotr. 

Mumbai , liepos 12 d. (,,Reu-
ters'VAFP/BNS) — Indijos finansų 
sostinės Mumbai geležinkelyje antra
dienį piko valandomis nugriaudėjus 
sprogimams septyniuose sausakim
šuose priemiestiniuose traukiniuose 
žuvo daugiau nei 190 žmonių, apie 
625 sužeista, pranešė vietinės televi
zijos stotys ir pareigūnai. 

Kad žuvusiųjų yra mažiausiai 
625, pranešė Maharashtra vyriausia
sis ministras Vilasrao Deshmukh. 

Priemiestinių traukinių keleiviai 

Lietuviai ir toliau 
nusiteikę 

optimistiškai 
Vilnius, liepos 12 d. (BNS) — 

Lietuvos, vienos iš skurdesnių Eu
ropos Sąjungos naujokių, gyventojai 
yra dideli optimistai dėl savo ryto
jaus ir labai pasitiki pačia ES. 

Tai rodo pavasarį visose 25 Eu
ropos Sąjungos valstybėse narėse 
vykdytas standartinis Eurobaromet-
ro tyrimas, kurio rezultatai paskelbti 
trečiadienį. 

Kaip rodo tyrimas, kalbėdami 
apie ateinančių metų perspektyvas, 
Lietuvos gyventojai yra didesni opti
mistai nei vidutinis ES pilietis. Op
timistiškiausiai Lietuvos gyventojai 
vertina įsidarbinimo galimybes savo 
šalyje: beveik pusė (44 proc.) jų ma
no, kad ateinantys metai šiuo požiū
riu bus geresni (ES vidurkis — 21 
proc). Taip pat optimistiškai lietu
viai žvelgia į savo šeimos finansinės 
padėties ateitį: trečdalis apklaustųjų 
tikisi, kad ši padėtis pagerės. ES vi
dutiniškai tokią nuomonę palaiko 25 
proc. apklaustųjų. 

Optimistiškiau nei visi europie
čiai Lietuvos gyventojai mato ir kitas 
gyvenimo sritis: 31 proc. apklaustųjų 
manymu, pagerės Lietuvos ekonomi
nė padėtis bei asmeninės galimybės 
rasti darbą. O vidutinis ES pilietis 
yra ne toks entuziastingas kalbėda
mas apie būsimus metus — ekonomi
nės padėties bei asmeninių galimy
bių rasti darbą pagerėjimo ateinan
čiais metais tikisi po penktadalį ap
klaustųjų. 

Palyginti su praėjusiais metais, 
lietuviai šiek tiek optimistiškiau 
žvelgia Nukelta i 6 psl. 

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG 

Kai kurių kandidatų — pa
vyzdžiui, kultūros ministru tapti 
pretenduojančio J. Jučo — preziden
tas prašė nekartoti savo pirmtakų 
klaidų. V. Adamkus šiuo atveju ome
nyje turėjo šeimyninius ir valstybi
nius interesus supainiojusį buvusį 
kultūros ministrą Vladimirą Prudni
kovą. 

Prezidento dekretas dėl Vyriau
sybės paskyrimo įsigalioja nuo jo pa
sirašymo dienos. 

•Lietuvių telkiniuose. 
•Pakilo, kaip sakalas, 
nutūpė, kaip vabalas. 
•Ambicinga krizė. 
• Sunaikinta jūra, 
sužalota plati sritis. 
•Užsimojo Čikagą 
apraizgyti bevielio 
interneto tinklu. 
•Ata Stasys Baras. 
•Iš vieno LR Seimo ir 
JAV LB komisijos 
posėdžio. 
•Noro, ryžto ir galiu 
stoka. 

Val iu tų santykis 
1 USD — 2.742 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

— * 
= > 
ss m 

to M 
m a r~ to jd 

> t* — z 
— o to 
— n 
: O O ra H 

< 

te 

O 
•d f 

> z 

:•> 
u i 
35 

85 

m 
:> 
C/) 5 
TJ 
m 

i 

O 
O 
Z o 
H 
O 
m 
r-
> 

t 

o 
5, 

w 
(D* 
O. 
O 

I 

co 
! 

O 

to 
t-l 
o 
z 

w 
50 
> 
50 
* 
O 

H m 
Z 
Q O 

50 
W 
> 
D 

s" a 
35 O 

- O 

- * • 

L- ° 
S i. 

» 
u> 
o 

50 
O 
O 
3 

O 
Z 
Q 
50 
w 
to 
to 

a 
.:} 
X* 

•••>. 

:•> 

::> 

o 
..» 
o 

•i 

* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 
* 

* 

* 
* 
* 
* 
* 

* 
o 
V 
H 
O 

co 
rv> 
o o 
T. 

a 

o 

X 
O 
O 
n 
> 
r-

http://WWW.DRAUGAS.ORG


DRAUGAS, 2006 m. liepos 13 d., ketvirtadienis 

PHILADELPHIA, PA 
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MŪSŲ VEIKLA 
Didžiuojamės mūsų 

abiturientais 

Š. m. gegužės 21 dieną Vinco 
Krėvės lituanistinė mokykla Šv. 
Andriejaus parapijos salėje atsi
sveikino su trimis ją baigusiais abi
turientais. Tai: Aidas Jakubėnas, 
Karolis Stravinskas ir Paulius Raz-
gaitis. Oficialaus posėdžio metu, 
stebint gausiai apsilankiusiai vi
suomenei, baigiantieji buvo iškvies
ti paskaityti rašinius apie tai, ką 
lituanistinės mokyklos lankymas 
jiems suteikė ir kaip jie supranta 
sąmoningo lietuvio pareigas. Mo
kyklos direktorius Kazys Razgaitis 
dėkojo mokytojams, tėvų komitetui, 
kvietė abiturientus nepamiršti, ką 
mokykloje išmoko ir toliau siekti 
kuo daugiau žinių apie Lietuvą. LB 

Vinco Krėvės lit. mokyklos mokslo me
tų užbaigimo iškilmėse kalba mokyk
los vedėjas ir tėvų komiteto pirm. Ka
zys Razgaitis. 

apylinkės pirm. Teresė Gečienė 
sveikino mokyklą baigusius ir ragi
no pagal galimybes tėvynę kuo dau
giau lankyti, o išeivijoje dalyvauti 
lietuviškoje veikloje, ar dainuojant 
chore, šokant tautinius šokius, ar 
tampant veikliais LB nariais. LB 
vardu abiturientams buvo įteikta 
Broniaus Nainio knyga „Lietuvai ir 
lietuvybei", taip pat ir piniginės 
dovanos, kurias siūlyta išleisti 
nuvykus į Dainų šventę Čikagoje. 
Vyko trumpa meninė programa. 

Pirmieji du jaunuoliai gimė 
Lietuvoje. Jų tėveliai, Aldona ir ei r 
Adas Jakubėnai ir Rasa bei Dai
nius Stravinskai, nuo atvykimo die
nos suprato svarbą leisti vaikus į li
tuanistinę mokyklą ir juos auginti 
lietuviška dvasia. Paulius Razgaitis 
gimęs JAV, tačiau augęs veiklioje 
Violetos ir Kazio Razgaičių šeimoje 
Prieš metus į Lietuvą sugrįžus litu
anistinės mokyklos direktorei Ingai 
Čeledinaitei, K. Razgaičiui teko ne 
tik vadovauti tėvų komitetui, bet 
kartu eiti ir mokyklos direktoriaus 
pareigas. Atsidėkodamos už jo įdėtą 
triūsą, tėvų komiteto nares dr. Gin
tarė Gečytė, Renata Kučiene, Al
dona Jakubėnienė ir Inga Stravins

kienė įteikė jam gėlių puokštę ir 
lietuvišką šakotį. Suminėti abitu
rientai šiais metais taip pat baigia 
ir amerikietiškas pradines mokyk
las. Susipratusių tėvų rūpesčiu visi 
trys jaunuoliai priimti lankyti kata
likiškas gimnazijas. 

Ateinantiems mokslo metams 
V. Krėvės lituanistinei mokyklai va
dovauti ryžtasi Lietuvoje pedago
gikos mokslus išėjęs jaunas mo
kytojas Giedrius Žukauskas. Jam 
su daugelio metų patirtimi talkins 
Danutė Surdėnienė ir dr. Vitalija 
Dunčienė. Prieš metus laimėjęs 
„žalią kortelę", Giedrius dalį besi
baigiančių mokslo metų jau dar
bavosi lituanistinėje mokykloje. Jis 
jau rengia planus ateinantiems 
mokslo metams, tvarko mokyklos 
klases, užsako mokslo priemones. 
Birželio 3 d. su keliomis kitomis 
mokytojomis Giedrius dalyvavo 
JAV LB Švietimo tarybos organi
zuotoje JAV Rytinio pakraščio li
tuanistinių mokyklų mokytojų kon
ferencijoje New York. 

Oro šventėje Ju rg i s Kairys 

Birželio 17-18 d., savaitgalį, 
prie Philadelphia miesto esančioje 
Willow Grove karinės aviacijos ba
zėje vyko tradicinė „air show", kartą 
metuose sutraukianti garsiausius 
pilotažo akrobatus. Šiais metais 
sulaukta ir garsiojo Lietuvos lakūno 
Jurgio Kairio. Su skaitytojais dali
nuosi LB valdybos nario Sauliaus 
Garalevičiaus įspūdžiais, kuriuos jis 
bendradarbiams perdavė interne
tu: 

„Su Kairio pasirodymais buvo 
šitaip. Labai norėjau pamatyti, tad 
šeštadienį... nuvažiavom į Willow 
Grove aviacijos bazę. Deja, niekur 
nebuvo paskelbtas tikslus renginio 
tvarkaraštis, todėl pražiopsojome 
pagrindinį J. Kairio pasirodymą. Iš 
toli matėme kitą jo pasirodymą, 
kaip Kairys kartu su kitu pilotu 

Vinco Krėvės iit. mokykią Philadelphia šiais Tickslo metais baigę mokiniai ji kai
rės;. Aidas jakubėnas.. Karolis Stravinskas ir Paulius Razgaitis. 

Aldona Jakubėnienė mokslo metų už-
baigtuvėse dėkoja mokytojams V. Krė
vės lit. mokyklą baigusių mokinių tėvų 
vardu. 

Visos nuotraukos 
Mariaus Kapočiaus 

dviese imitavo oro mūšį — mėtė di
namito užtaisus, kurie garsiai spro
ginėjo ore. Ir dar matėme ilgą ir įs
pūdingą U.S. Thunderbirds reakty
vinių naikintuvų eskadrilės pasiro
dymą". 

„Vis dėlto nepasidavėme ir nu
vykome į bazę dar kartą sekmadie
nio rytą. Šį kartą pamatėme visą 
Kairio solo programą, kurią jis at
liko tikrai virtuoziškai. Per garsia
kalbius visiems susirinkusiems pa
sakojo apie Jurgį Kairį iš Lietuvos, 
vardino jo pasiekimus, įskaitant jo 
sugalvotas aukštojo pilotažo figū
ras, minėjo ir skrydžius po Vilniaus 
ir Kauno tiltais. O tuo tarpu pilotas 
visus žavėjo savo meistriškumu: vos 
pakilęs į orą, lėktuvas apsivertė 
aukštyn ratais ir taip skrido pro žiū
rovus vos kelių metrų aukštyje. Vie
nas iš 'firminių' Kairio triukų — ore 
dūmais nupiešti didžiulę savo vardo 
raidę 'J', o besileidžiant vertikaliai 
suktuku apsisukti daugiau nei 50 
kartų — net du apsisukimai per se
kundę. Kitas jo paties sukurtas 
'Kobros' manevras — sustabdyti 
lėktuvą ore vertikaliai ir kyboti vie
toje ant propelerio". 

„Pasirodymui pasibaigus, pase
kėme, kur nuvažiuos lėktuvas, ir ša
lia jo susitikome su J. Kairiu, pas-
paudėm ranką, pasveikinom su sėk
mingu pasirodymu ir pasišnekė
jome. Buvome keturi lietuviai, nors 
šeštadienį, girdėjau, buvo apie 15. Iš 
Kairio sužinojome, kad pasirodymo 
metu jis patiria perkrovas nuo +12 
G iki -10 G. Čia jis skraidė rusišku 
lėktuvu, bet jau turi naują 200 kg 
lengvesnį lėktuvą, su kuriuo pasiro
dys čempionatuose. Pasiskundęs 
vietiniais karščiais, šlapiu rankš
luosčiu apsigaubęs galvą, Kairys 
nusKubėjo ruoštis dar vienam pa
sirodymui tą dieną. Įsitikinome, 

valo, degalus bei tepalą 
į lėktuvą pilotas pilasi pats — tik 
taip jis gali būti garantuotas, kad 
pasirodymo metu viskas bus tvarko
je". ..Phiiadelphia Inųuirer" sekma-
dienic numeryje išspausdino Kairio, 
lėktuvu skrendančio galva žemyn 
virš ..epsnų, fotografiją. 

Koncertavo „Saulė" iš Šiaulių 

Birželio 11 d., sekmadienį, LB 
apylinkes rūpesčiu Šv. Andriejaus 
parapijoje vykusių Šv. Mišių metu 
buvo prisiminta Baisiojo Birželio 
65-ji sukaktis. Šiai progai buvo skir
tas klebono kun. Petro Burkausko 
pamokslas, o choras .Laisvė" (vad. 
Ilona Babinskienė) prisijungė su 

šiai sukakčiai specialiai parink
tomis giesmėmis. Su aukomis prie 
altoriaus buvo atnešta Sibiro lietu
vaičių maldaknygė. 

Baigiantis Mišioms, tautiniais 
rūbais pasipuošusios sesutės Šeš-
tokaitės nuo altoriaus nunešė ąžuo
lo lapų vainiką ir padėjo prie baž
nyčioje specialiai įruoštos koplyčios 
Lietuvos kankiniams prisiminti. 

Nukelta į 4 psl. 
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AMBICINGA KRIZE 
VYTAUTAS VISOCKAS 

Likus iki Valstybės (Lietuvos 
karaliaus Mindaugo karūna
vimo) dienos dar beveik sa

vaitei, aš jau gavau įvairių draugijų, 
sąjungų, forumų, sąjūdžių, centrų, 
klubų ir kt. raginimą dalyvauti 
„Tautos vienijimo sąšaukoje 'Pi
liakalnių šviesa'". „Budinanti vieny
bės šviesa mums buvo reikalinga ir 
tuomet, ir šiandien, nes ne visi ir ne 
visada siekėme sutelktos, stiprios 
tėvynės — Lietuvos, ne visi ją suvo
kėme, kaip svarbiausią ateities kar
toms paliktiną vertybę, kaip tvirto
vę, kurioje tauta galės per amžius 
gyvuoti... Laikas susitelkti ir prisi
minti, kam laisvi esame, ir kam, to
kie būdami, esame pašaukti. Vėl už
kurkim ant Lietuvos piliakalnių ir 
kitų aukštumų ugnies žiburius, kad 
jų šviesoje pasijustume vieningi be
są, stiprybę iš praeities besisemią, 
skaisčiu tikėjimu, galingu veikimu 
pasiryžę tėvynę Lietuvą stiprinti, 
kad neišsivaikščiotume iš jos, o visi 
ir visada jon sugrįžtume — vieningi 
ir meilės vieni kitiems kupini. Nes 
Tėvynė — tai mes patys, mūsų vie
nybė", — rašoma sąšaukos tekste. 

Lietuvai pagražinti draugijos 
pirmininkui Juozui Dingeliui paža
dėjau mielai dalyvauti šiame, kai ra
šau šį straipsnį, dar būsimame, di
dingame ir vienijančiame renginyje. 
Tada ir papasakosiu, ką mačiau ir 
patyriau (greičiausiai prie Nemuno 
ties Veliuona), o kol šventės tebelau
kiame — galima pakalbėti ir kas
dienio gyvenimo temomis. 

Apie vienijimąsi, susikalbėjimą, 
bendrus siekius ir tikslus labai pla
čiai kalbama, tačiau apie didelę, tik
rą vienybę, kurią omenyje turi „Pi
liakalnių šviesos" organizatoriai, tuo 
tarpu galime tik pasvajoti. Tikrovė 
daug proziškesnė. 

Krizė. Tuo tarpu aišku tik tiek, 
kad niekas neaišku. Situacija keičia
si ne dienomis, o valandomis, tačiau 
„šviesos tunelio gale" nematyti. Val
džios vakuumas greičiausiai truks 
ilgai, gerokai ilgiau, negu bus pa
tvirtintas naujas premjeras, sudary
ta mažumos vyriausybė. Tas vaku
umas valstybę gali kamuoti iki Sei
mo kadencijos pabaigos, nes pirma
laikių rinkimų mūsų išrinktieji 
nenori. Jiems maga išbandyti tai, ko 
dar nepatyrė: šokdinti bejėgę vy
riausybę, mėgautis kalbomis apie 
demokratines vertybes ir nieko ne
veikti arba tik rūpintis savo ateiti
mi, kai vis dėlto vieną kartą teks 
sugrįžti sodinti agurkų arba griebtis 
„turizmo", t.y. kelionių iš partijos į 
partiją, kurios, pasak politologo Al
vydo Lukošaičio, mūsų parlamente 
labai populiarios. Juk Darbo partijos 
greičiausiai neliks nė pavadinimo. 
Tokią jos ateitį pranašauja politolo
gas Lauras Bielinis. Pavadinimo gal 
ir neliks, gal prie išniekinto žodžio 
„darbas"- bus pridėtas koks kitas 
gražus, tačiau irgi išniekintas žodis, 
o štai šios partijos milijonieriai taip 
lengvai nepasiduos. 

Įspūdingai atrodo šios partijos 
grietinėlės veidai, kai jie mirksėda
mi, arba nemirksėdami, aiškina, 
kad nieko neatsitiko. Loretą Grauži-
nienę prokuratūra, esą, persekioja 
tik už tai, kad bendražygiai jai yra 
padovanoję albumą apie bažnyčias, 
o šaip —jokių prasižengimų, nebent 
Viktoras Antrasis apie juos ką nors 
galėtų žinoti. Ir kandidatas į prem

jerus Gediminas Kirkilas, ir opozici
jos vadas Andrius Kubilius jiems 
sufleruoja: na, atsiribokite jūs vieną 
kartą nuo tų, kurie paėmė arba davė 
daugiau negu albumą, na, pasmerki
te dvigubas buhalterijas, vokelius, ir 
tada su jumis bus kita kalba. Kazi-
mira Prunskienė niekaip negali pa
tikėti, kad visi parlamentarai iš 
Darbo partijos yra susitepę; taigi su 
doraisiais esą reikia bendrauti, kal
bėtis, negalima taip, kaip reikalau
ja A. Kubilius: arba su mumis, arba 
su jais. Juk visus rinko žmonės, visų 
mandatai vienodos vertės. 

Kažkada Hitlerio fašistus irgi 
išrinko žmonės. Istorinį faktą šiame 
kontekste viešai priminė prof. Bro
nius Genzelis. Žinoma, jis jokiu bū
du nenorėjo pasakyti, kad 340,000 
Lietuvos piliečių balsavo už tokius 
baisius nusikaltėlius, kokie buvo fa
šistai, tačiau naivu būtų manyti, 
kad tik Viktoras Pirmasis yra susi
tepęs, juo labiau — kad niekas neži
nojo ir nežino, kokie aitvarai Darbo 
partijai ir jos vedliui krovė turtus. 
Niekas netiki ir netikės, kad Vikto
ras Antrasis su grupele „piliečių" 
pasitraukė šiaip sau, pasipiktinę 
bendražygio neištikimybe žmonai. 
Greičiausiai jie jau žinojo, kad virš 
Darbo partijos tvenkiasi juodi de
besys ir netrukus į ją smigs žaibai. 
Štai todėl vienas iš kapitonų pirmas 
smuko iš skęstančio laivo. Pas mus 
įmanoma, kad tokie kapitonai taptų 
įtakingais žmonėmis valstybėje. 

Kai pagalvoji — šitiek apkvai
lintų piliečių! Šitiek tyčiotasi iš val
stybės, iš aukščiausių jos institucijų! 
Ir nieko. Kaltos greičiausiai liks tik 
kelios buhalterės, o visi kiti — juos 
juk išrinko žmonės! Jie nukeliaus 
pas socialdemokratus, kuriems, kaip 
moko Algirdas Mykolas, kaltas tik 
tas politikas, kuris „sėdi", o tokių 
Lietuvoje nėra ir būti negali. Na, 
Viktoras Pirmasis gal ir būtų „paso
dintas", tačiau kaip tu jį pasieksi! 
Girdėjau, iš jo Palangos vasarnamio 
jau tyliai išgabenamas turtas: išvež
ti keli vandens motociklai ir kateris. 

Menkučio pasitikėjimo Lietuvos 
Temide nesustiprino birželio pabai
goje įvykęs Visuotinis teisėjų suva
žiavimas, kuriame taip ir neišgirsta 
diskusijų apie teismų darbą, jų įtaką 
visuomenės gyvenimui, skandalin
gas bylas. Po laikinojo Teisėjų tary
bos vadovo, Vyriausiojo administra
cinio teismo pirmininko Virginijaus 
Valančiaus ir buvusio Teismų tary
bos pirmininko. Aukščiausiojo teismo 
vadovo Vytauto Greičiaus praneši
mų — tyla: neatsirado nė vieno tei
sėjo, kuris būtų išdrįsęs pasakyti 
savo nuomonę apie šioje daug lemian
čioje sistemoje susiklosčiusias ydas. 

Tad ar galima daug tikėtis iš 
Darbo partijos bylos, kai ji atsidurs 
teisme! Ten ji veikiausiai subliūkš, 
kaip skylėtas pripučiamasis čiuži
nys. Juk socialdemokratams reika
lingi ne „pasodinti" darbiečiai, kitaip 
konservatorių jie neįveiks. 

Beje, bene kritiškiausias, tačiau 
pernelyg tiesmukiškas, Visuotinia
me teisėjų suvažiavime buvo Seimo 
pirmininkas Viktoras Muntianas. 
Pagrįstai, tik ne laiku ir ne vietoje, 
pasipiktinęs, kad iki šiol iš Lietuvos 
neišsiųstas prezidentui R. Paksui 
grasinęs rusas Jurij Borisov, Seimo 
pirmininkas norom ar nenorom tik 
dar labiau sustiprino pastarojo pozi
cijas. J. Borisov advokatas sake, 
kad, jei antrą kartą teismai priimtų 

DANUTE BINDOKIENE 

Pakilo kaip sakalas, nutūpė 
kaip vabalas 

Mįslė: kuo skiriasi galingos 
partijos vadas nuo eilinio 
nusikaltėlio? Atsakymas: 

niekuo nesiskiria. Žinoma, jeigu 
kalbame apie meteoru Lietuvos vi
daus politinėje padangėje švystelė
jusią Darbo partiją ir jos charizma
tinį, turtuolį vadovą, kuris taip 
mokėjo užburti Lietuvos piliečius, 
kad rinkimuose jam atidavė savo, 
kaip laisvos valstybės gyventojų, 
didžiausią vertybę: balsus. 

Kaip šiandien turi jaustis eili
nis balsuotojas, apsižiūrėjęs, kad 
buvo visiškai apmautas, nelygi
nant koks lengvatikis turguje, kai 
gudrus pirklys jam už nemažą pi
nigą, vietoj jaučio, įsuko ožį? 

Kaip šiandien jaučiasi visi tie, 
save laikantys išprususiais, politi
kai, taip energingai šliaužioję 
Darbo partijos vadovo patale, ti
kėdamiesi, kad ir jiems nubyrės 
koks pelningas trupinėlis? 

Be jokios abejonės, Lietuvoje 
daug kas šiandien turėtų raudo
nuoti — ir ne nuo ypač karštų sau
lės spindulių, bet iš gėdos, kad lei
dosi taip apmulkinti šiam neaiš
kaus plauko svieto perėjūnui, žai
bo greitumu iškilusiam į „viršū
nes" ir net kurį laiką sugebėju
siam užimti ministro kėdę. Mūsų 
liaudis šiuo atveju sakytų: ,,Pakilo 
kaip sakalas, nutūpė kaip vaba
las..." 

Ir ne tik nutūpė, bet įlindo į 
plyšį, iš kur jį bus sunku iškrapš
tyti. Lietuvos patirtis jau yra pa
rodžiusi, kad Rusija savo piliečių, 
nepaisant, kiek jie yra užsienio 
valstybėse nusikaltę, neatiduoda. 
Tai gerai žinodamas, buvęs Darbo 
partijos vadovas Viktoras Uspaski-
chas, be abejo, šiandien saugiai sė
di tėvynėje ir šaiposi iš Lietuvos 
teisėsaugos pastangų jį susigrąžin
ti. Juk ir gyvendamas Lietuvoje 
Uspaskichas ne kartą lietuvius pa
vadino neišmanėliais (tik jis pasi
naudojo kitokiais žodžiais), ku
riuos nesunku už nosies vedžioti, 
jeigu tik moki gražiai pakalbėti ir, 
kaip vaikams saldainių, pažadi vi
sokių gėrybių. 

Bet čia negalėtume kaltinti 
vien buvusio Darbo partijos vado. 
Valstybėje tikrai kažkas „nelabai 
skaniai kvepia", kai jos piliečiai 

taip desperatiškai ilgisi geresnio 
gyvenimo,-jog seka paskui kiekvie
ną, jį žadantį, nors galbūt ir žino, 
kad iš tų pažadų nebus konkrečios 
naudos. Rodos, per daugiau kaip 
šešiolika nepriklausomo gyvenimo 
metų Lietuvos valdžia jau galėjo 
„susitupėti" ir bent apytikriai su
vokti, kad valstybės ribos nesibai
gia Vilniaus senamiesčiu ir Tur
niškių „rezidencijomis"; kad ma
žesnius miestus ir miestelius, kai
mus ir vienkiemius reikia aplan
kyti ir į gyventojų skundus, rūpes
čius, klausimus, pageidavimus įsi
klausyti ne vien rinkiminiais me
tais, bet nuolat. Kaip kitaip gali
ma tvarkyti svarbiausius valsty
bės vidaus reikalus? Tiesa, yra 
naudinga ir net būtina važinėti po 
užsienį, „alų midų gerti" su vieti
niais ponais, aplankyti nematytas 
šalis — kitų pasižiūrėti ir save pa
rodyti. Bet juk ne dėl to eilinis Lie
tuvos pilietis ėjo balsuoti rinki
muose ir vienam ar kitam asme
niui patikėjo sau atstovauti valsty
bės valdžios viršūnėse. 

Subyrėjo tryliktoji nuo neprik
lausomybės atkūrimo Lietuvos Vy
riausybė, paskirtas naujas minis
tras pirmininkas ir šiomis dieno
mis „valdančioji koalicija" pasi
dalino ministrų kėdes. Ar kas nors 
pasikeis, atėjus naujiems (ką čia 
naujiems — greičiau tai tik nauja 
pora senų batų) pareigūnams? Kol 
kas, atrodo, pati didžiausia proble
ma, kurią visaip stengiamasi iš
spręsti: kur apgyvendinti naująjį 
ministrą pirmininką, kuomet visos 
„prestižinės vietos" užimtos, o į pa
prastesnes juk nedera tokiam aukš
tam valdininkui įsikraustyti. Po to 
dar reikės pakeisti ministro pirmi
ninko įstaigos baldus (A. Brazaus
kas buvo stambokas vyras, tai gal 
ir jo naudota kėdė kiek išklišusi), 
tuomet įtaisyti naują automobilį... 
Sunku net įsivaizduoti, kiek daug 
neatidėliotinų darbų ir svarbių 
sprendimų laukia premjero! O tuo 
tarpu eilinis žemdirbys žiūri į 
baigiančius nuo sausros ir karščio 
susiraityti pasėlius, išdžiūvusius 
šulinius, svajodamas, kaip grei
čiau išbėgti iš Lietuvos į užsienį, 
kad šeimai žiemą nereikėtų bado 
kęsti... 

jam nepalankų sprendimą, jo gina
masis galėtų kreiptis į Europos žmo
gaus teisių teismą: esą šioje byloje 
Lietuvos teismams buvo daromas 
spaudimas. Geriau jau Viktoras Ant
rasis pasirūpintų, kad kitas rusas — 
Viktoras Pirmasis — būtų kaip nors 
sugrąžintas į Lietuvą ir čia ilgiems 
metams „pasodintas". 

Kai tik Lietuvai kokie nemalo
numai, apkaltos, vyriausybės krizės 
— ieškok Rusijos. Prancūzai tokiais 
atvejais ieško moters, o mums derė
tų pasisaugoti Rusijos. Tačiau bū
tent šio savisaugos instinkto mums 
dažnai ir pritrūksta. Greičiausiai 
tuo taip pat pasirūpina didžioji mū
sų „globėja". Pacituosiu politologą 
Darių Varanavičių, kuris „Ūkininko 
patarėjuje" rašo: „Savotišką nuosta
bą ir dar didesnį susirūpinimą kelia 
tai, kad nė vienas dabartinių Lie

tuvos vidaus politikos batalijų daly
vis ar pašalinis jų stebėtojas nepra
bilo apie išorines grėsmes, šalyje eg
zistuojant gana ilgam tarpuval-
džiui. Pastarasis, beje, yra dar ir 
ypač pavojingas tuo, kad kyla ne iš 
aiškių fundamentalių partinių prieš
taravimų, kaip, pvz., Vokietijoje po 
paskutiniųjų Bundestago rinkimų, 
bet greičiau iš atskirų partijų, jų 
vadų bei šalies prezidento ambicijų". 

Įtartinai lėtai ir neryžtingai 
bandoma išsikapstyti iš didžiausios 
politinės krizės per pastaruosius 
penkiolika metų. Kalbama apie vis
ką, tik ne apie Rusijos interesą, kad 
Lietuvoje pastoviai būtų blogai. „Pa
pildomų argumentų, kad valdžios 
vakuumas šalyje yra itin palankus 
metas svetimų interesų realizacijai 
čia, ko gero, nereikia. 

Nukelta j 11 psl. 
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SUNAIKINTA JŪRA. SUŽALOTA PLATI SRITIS 
STASYS SURANTAS 

Aralo jūra yra apie 175 mylias į 
rytus nuo Kaspijos. Iš tiesų 
turėčiau sakyti ne yra, bet ten 

buvo, nes dabar iš tos gražios ir ža
vingos jūros ir palyginti gerai gyve
nančių žmonių liko tik menkos už
terštos liekanos. Aralo jūra per am
žius buvo maitinama dviejų didelių 
upių: 1,578 mylių (2,589 km) ilgio 
Amu Dar'yos ir 1,370 mylių Syr 
Dar'yos, kurias prieš tris tūkstan
čius metų Aleksandras Didysis vadi
no Ami-Oxus, o Syr Dar'ya - Jaxar-
ters, ir čia girdė savo žirgus. Daug 
vėliau, apie šeštą šimtmetį, čia tą 
patį darė ir garsusis turkmėnų val
dovas Tamerlanas. Tos didelės upės 
visada iš plačių kalnynų per dyku
mas nešė gaivinantį vandenį per vie
ną iš pasaulyje sausiausių vietovių 
— Kazyl Kum arba Karą Kum, ir 
buvo kaip gyvybės gyslos daugeliui 
žmonių. 

Aralo jūra prieš sužalojimą buvo 
beveik dabartinės Lietuvos dydžio, 
arba 24,635 kvadratinių mylių, tu
rėjo per 320 salų, ir daug kas ją va
dindavo salų jūra. Sovietų Sąjunga 
buvo išsiplėtusi per du kontinentus, 
kelis vandenynus, bet žuvinga Aralo 
jūra pagamindavo netoli 10 proc. 
visos Sovietijos žuvies. Čia palyginti 
gerai gyveno uzbekai, kazachai ir 
kiti. Pavyzdžiui, vien Muynauk 
mieste buvo didžiulės žuvų apdirbi
mo įmonės ir ši pramonė duodavo 
per 60,000 darbo vietų, bet dabar tai 
yra miręs miestas. Sovietai, matyda
mi žiaurias pasekmes, bandė „sovie
tiškai" galbėti žuvies pramonę ir ku
rį laikotarpį gabendavo žuvų net iš 
labai tolimų vietovių — iš šiaurės ir 
rytų jūrų bei vandenynų — kas ilges
niam laikotarpiui buvo nesąmonė. 

Jau 1918 m. Stalinas griežtai 
įsakė aprūpinti kraštą medvilne. 
1957 m. sovietų ekspertai pradėjo 
statyti 850 mylių ilgio kanalą ir 
nukreipti tų dviejų upių vandenį dy
kumoms drėkinti. Vėliau tai buvo 
daroma vis daugiau ir daugiau, Ara
lo jūrai beveik nelikdavo nė lašo gėlo 
upių vandens. Jūros mirtį pagreiti
no ne tik irigacijos darbai, bet di

delis vandens švaistymas, nes deda
mi vamzdžiai nebūdavo izoliuojami, 
ir daug brangaus vandens nenutekė
davo kur reikia. Taip sovietai išvystė 
didelius medvilnės ūkius ir didžia
vosi, kad žydi dykumos ir auga med
vilnė. Jie nenumatė, kad neatsargūs 
ir neapskaičiuoti veiksmai atneš di
deles nelaimes visai sričiai. Netru
kus po to pasirodė pirmosios proble
mos: krentantis vandens jūros lygis 
ir tolėjimas nuo pakrančių, vandens 
sūrėjimas ir t.t. Sovietų žinovai 
Maskvoje to ilgą laiką nenorėjo ma
tyti, o niekas iš vakariečių nebūdavo 
įleidžiamas. Taip pat ir sovietų spau
doje apie tai nebuvo leidžiama rašy
ti. Pirmieji vakariečių žemės sate
litai pastebėjo kai kuriuos gamtos 
pasikeitimus, ir Vakarų mokslinin
kai reikalavo leidimo aplankyti tas 
sritis, bet visada girdėdavo trumpą 
„niet". Ilgainiui beveik visa sovietija 
apie tai žinojorvisiems buvo gaila tos 
gražios jūros, bet gelbėti jau nebuvo 
lengva. Vienas rusų poetas net rašė 
„ašaromis jūros neužpilsime ir 
skausmo nesustabdysime". Ypač 
griežtai ir ilgai „National Geographic 
Society" reikalavo leidimo įvažiuoti, 
bet ir ši, šiaip žinoma ir garsi orga
nizacija, taip pat išgirsdavo tą „niet",. 
kol pagaliau Gorbačiov davė leidimą. 
Sovietinis popierizmas įvažiavimą 
dar keletą mėnesių užvilkino, bet 
grįžę mokslininkai ir gamtos specia
listai 1990 m. vasario „National 
Geographic" žurnale Nr. 177 išs
pausdino straipsnį su daug iliustra
cijų „A Soviet Sea Lies Dying". Tai 
tiesiog pritrenkė daugelį vakariečių, 
nes jau ir tada daugiau kaip treč
dalis jūros buvo sausuma ir tolo nuo 
savo pakrančių. Taip pat buvo 
sunaikinta visa žvejyba, greit sūrė-
j antis vanduo ir daugybė sergančių 
žmonių, kurių dauguma turėjo gerk
lės vėžį, plaučių ir akių ligas. Daug 
kur trūko geriamo vandens, nes iš 
1,200,000 srities gyventojų tik 20 
proc. (2004 m.) teturėjo tinkamo 
vandens. Druskos ir nuodingų che
mikalų liekanos sunkėsi net į pože
minius vandens telkinius. Problema 
neturi sau lygios ir tai aprašyti 
reikėtų daug tomų knygų. Bandysiu 

bent trumpai paminėti nors dalį tos 
tragedijos. 

Šiuo metu Amerikos spauda pri
mena, kad jau praėjo 20 metų nuo 
Černobylio nelaimės, kuri plačiai ži
noma. Dabar Ukrainos mokslininkai 
skaičiuoja, kad ši nelaimė ir atneštos 
ligos pareikalaus per 90,000 žmonių 
mirties. Dauguma mokslininkų da
bar Aralo jūros tragediją vadina 
„Quiet Chernobyl" arba „Tylusis Čer-
nobil" ir numato, kad ši, nors ir lė
čiau auganti, problema yra dar di
desnė nelaimė. 

Dabar apie 75 proc. visos Aralo 
jūros jau yra sausuma, o likusi da
lelė susideda iš daugelio vandens tel-
kinėlių ir pelkių. Likęs vanduo yra 
nepaprastai sūrus ir prisotintas che
mikalų. Jau apie 1997 metus užter
šimas buvo toks didelis, kad pasauli
nės gamtos apsaugos organizacijos 
bei Pasaulio bankas (World Bank) 
Aralo jūrą pavadino biologiškai ne
gyva (biologically dead). Kenčia ir 
visos aplinkinės sritys, nes nuolati
nės stiprios smėlio audros atneša 
daug nuodingų dulkių iš dabar apie 
20,000 kvadratinių mylių buvusios 
jūros sauso dugno. Tų žalingų nuo
sėdų susidaro labai dideli kiekiai: 
apskaičiuojama - apie 40,000 tonų 
per metus. Keičiasi klimatas ir smė
lio audros darosi stipresnės - kai ka
da tą užterštą smėlį nuneša net 
1,200 mylių (1,945 km.), tai yra pa
stebima ir iš satelitų. Daugiausia tų 
dulkių nukrenta Aralo baseine, kur 
kiekvienam akrui kasmet tenka apie 
pusė tonos, ir tai nuodija ne tik že
mę, bet ir jos gyventojus, jų plaučius, 
kitus organus, sukelia daug ligų, 
ypač vėžio. Dingo buvęs Aralo jūros 
klimato švelninimas. Kai jūra išnyk
sta, taip pat sumažėja lietaus kritu
liai. Mažėja ir tų medvilnės ūkių der
lius, nes jūros sunaikinimas gerokai 
pakeitė klimatą ir sutrumpino augi
mo sezoną (medvilnei reikia 200 
dienų be šalnų). Tai tik viena proble
ma, bet derlius mažėja dėl daugelio 
kitų priežasčių. Užteršta plati apy
linkė ir net mažesnės upės ir upeliai, 
nes nubėgantis ir atsisunkiantis 
vanduo yra toks nuodingas, kad 
daug kur netinka žmonėms ir kitai 

gyvūnijai naudoti: atneša daug fos
fatų, nitratų ir amonijos, atsiradu
sios iš didelio ir nevykusio trąšų, 
taip pat pesticidų naudojimo ir dirb
tinio drėkinimo. 

Gyventojai vargsta ir kenčia, pa
vyzdžiui, vienoje dabartinio Uzbe
kistano srityje 97 proc. visų moterų 
turi anemiją, ko nėra niekur kitur 
pasaulyje. Taip pat labai išsiplėtusi 
džiova ir gerklės vėžys - sunkaus ir 
vargingo gyvenimo ženklas. Tai bu
vusios sovietijos palikimas, nes 
dabar tos sritys yra nepriklausomos 
valstybės, bet dar su gana autokrati
ne santvarka, aišku, dėl to daug kal
tinimų Maskvai nekyla. 

Pasaulio spauda retkarčiais apie 
tai parašo. Kyla klausimas, kodėl 
„The Greens", kurie kai kur ir kai 
kada yra labai aktyvūs, mažai kal
ba? Kokia ironija, - tie „žalieji" juk 
sustabdė ne vieną statybos projektą 
dėl pavojaus mažai retai žuvytei 
upelyje arba ilgam laikui sutrukdė 
svarbių naftos vamzdžių tiesimą. 

Ši didelė tragedija yra gerai ži
noma beveik visose mokslo instituci
jose, bet palyginti nedaug tų žinių 
patenka į kasdieninę spaudą ir ma
žai kas tuo rūpinasi. Kaip gera Ru
sijai: tos problemos dabar jau ne Ru
sijos teritorijoje, nors jų priežastys 
(Aralo jūros ir Černobylio katastro
fos) buvo suplanuotos Maskvoje ir iš 
ten vykdomos. Rusija dabar yra ant
ra didžiausia pasaulyje naftos eks
portuotoja, o gamtinėmis dujomis ap
rūpina beveik visą Europą ir jas tie
kia daug kur kitur. Energija ir kitų 
medžiagų eksportai atneša Rusijai 
labai daug kapitalo. Tą finansinę ir 
ekonominę jėgą Rusija pradeda vis 
labiau naudoti ir politikoje. Prezi
dento Putin atsakymai dėl demokrati
jos ir spaudos varžymų užima vis griež
tesnę poziciją, nepaisant kritikos. Iš 
tų gamtos išteklių gaunamo pelno 
Rusija turėtų nors dalį skirti, kad 
palengvintų baisų sovietijos paliki
mą, visur, kur žala buvo padaryta. 

Naudota: „National Geogra
phic", „The Wall Street Journal" 
(2/16/2004), „Our Global Environ-
ment - Health Perspective", By 
Anne Nadakavurken etc. 

PHILADELPHIA, CA 

MŪSŲ VEIKLA 

Atkelta iš 2 psl. 

Po šv. Mišių visi keliai vedė į 
Lietuvių namus išgirsti pirmą kartą 
Philadelphia lankančio Šiaulių uni
versiteto ansamblio „Saulė". Kon
certas vyko šaldomoje vidurinėje 
salėje, kur prieš koncerto pradžią 
buvo sunku rasti laisvą vietą at
sisėsti. Koncertas pradėtas tylos mi
nute pagerbiant tremtinius ir nuo 
stalininių represijų nukentėjusius 
tautiečius. Po to visa salė vieningai 
sugiedojo „Lietuva brangi". Jurgita 
Šakalytė per „Bendruomenės balso" 
radijo programą taip apibūdino 
koncerto metu vyravusią nuotaiką: 
„O tada ir prasidėjo linksmybės. 
Viena linksma daina keitė kitą, 
skambėjo linksmos polkos bei mar
šai. Buvo apdainuotos motušėlės, 
mergužėlės, bernužėliai ir net pora 
pamokančių dainų teko senber
niams! Kapelos muzikantai grojo su 
akivaizdžiu užsidegimu, net ma

lonu buvo į juos žiūrėti. Matėsi, kad 
jie tai daro iš širdies ir su didžiuliu 
entuziazmu bei meile lietuviškai 
dainai. Tokia nuotaika bematant 
užkrėtė ir salėje esančius žiūrovus, 
kurie palydėjo dainas plojimais, 
palingavimu, susižavėjimo šūks
niais. Atkartojant skambėjusios 
dainos žodžius, 'pamiršom nelai
mes, pamiršom vargus ir visiems 
buvo gera'. Koncertui baigiantis, su
sirinkusieji niekaip nenorėjo iš 
scenos paleisti muzikantų bei dain
ininkų, savo plojimais ir ovacijomis 
išprašydami dar keletą dainų. Ne 
vienas kvietė ansamblį vėl sugrįžti į 
Philadelphia!" Ačiū rengėjams — 
LB apylinkės valdybai ir jai talkinu
siems Jaunimo sąjungos skyriui ir 
Lietuvių namų vadovybei. 

LB Tarybos rinkimai 

Inž. Virgaus Volerto vadovauta 
vietinė JAV LB Tarybos rinkimų 
komisija savo užduotį puikiai įvyk
dė. Talkinant Aleksandrui Dantai ir 
Irinai Brusokienei, komisija ragino 
tautiečius balsuoti per „Bendruome
nės balso" radijo programą, paruošė 

išsamiai kandidatus pristatančius 
lapus, lietuvių buveinėse išklijavo 
atsišaukimus, skatinančius balsuo
ti. Lyginant su prieš trejetą metų 
vykusiais Tarybos rinkimais, bal
suotojų skaičius Philadelphia pakilo 
dešimtį nuošimčių. Iš viso balsavo 
310 asmenų. Veikusiose būstinėse 
balsavo 94, o paštu — 216. Trys bal
sai pripažinti negaliojančiais. Phila
delphia balsai pasiskirstė taip: Te
resė Gečienė (253), Vytas Maciūnas 
(224), Roma Krušinskienė (212), 
Saulius Garalevičius (195), Algis 
Lukas (187), Rasa Ardytė - Juš
kienė (154), Audronė Pakštienė 
(119), Stefa Alšėnaitė Urban (90). 

Lietuvių namų gegužinė 

Philadelphia Lietuvių namai 
(Lithuanian Music Hali) kviečia 
visus į savo jau 30-tąjį metinį pikni
ką, kuris vyks šeštadienį, liepos 29 
d. nuo 12-tos iki 6-tos valandos, 
Soupy Island Park, Thorofare, New 
Jersey. Įėjimo mokestis tik 5 dol. 
suaugusiems ir 3 dol. vaikams nuo 
12 iki 16 metų. Šiais metais įėjimo 
mokestis yra sumažintas, nes Lie

tuvių namų vadovybė nutarė ne
siekti pikniko pelno, o tik užsimo
kėti parko nuomos ir kitas pikniko 
ruošos išlaidas. Norima sudaryti 
gražią progą Philadelphia apylinkių 
lietuviams ir jų šeimoms bei drau
gams praleisti dieną gamtoje ant 
Delaware upės kranto, pasimaudyti 
parko baseine, palošti tinklinį, vai
kams pasidžiaugti parko aplinkos ir 
pikniko organizatorių rengiamomis 
pramogomis. Aštuoniolikos akrų 
parke yra senoviška karuselė, sūpy
nės ir prižiūrimas maudymosi ba
seinas. 

Soupy Island parkas pasiekia
mas važiuojant I 295 į pietus. Iš
važiuoti Exit 22, sukti į dešinę, į Red 
Bank Avenue, važiuoti 1.5 mylios iki 
paskutinių parko vartų prie pat De-
laware upės, sukant į kairę per var
tus atsirasite automobilių statymo 
aikštėje ir parke. Važiuojantiems iš 
Philadelphia I 295 South kelias pa
siekiamas per Walt Whitman tiltą. 

Daugiau informacijos Lietuvių 
Bendruomenės Philadelphia apylin
kės tinklalapyje arba skambinant 
215-739-4831. 

Algimantas S. Gečys 
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Richard Daley užsimojo 
Čikagą apraizgyti bevielio 

interneto tinklu 
MONIKA BONCKUTE 

N
epaisant visų skandalų, į ku
riuos pastaraisiais metais pa
kliuvo ir vis labiau įsipainioja 

ilgametis Čikagos meras Richard M. 
Daley, negalima paneigti to, kad šis 
tiesmukiškas užsispyrėlis iš Bridge-
port tur i neblogų idėjų. Pastarosios 
dvi - mėginimas „prastumti" Čika
gą kaip oficialią JAV kandidatę 2016 
metų olimpinėms žaidynėms su
rengti bei planas visą miestą apraiz
gyti Wi-Fi (bevielio interneto) tink
lu. 

Šįkar t šiek tiek plačiau apie 
antrąją idėją ir jos įgyvendinimo ga
limybes tokiame megapolyje kaip 
Čikaga. 

Vos pasirodžius pirmiesiems 
IEEE 802.11 (Wi-Fi) įrenginiams, 
pirmiausia jie buvo skirti vienam ar 
keliems nešiojamiesiems kompiute
r iams. Po to mėginta šią interneto 
sklaidos įrangą panaudoti tose vie
tose, ku r kitos interneto ryšio prie
monės yra neprieinamos a r jas 
įrengti atsieina per brangiai. 

Nuo kitų interneto signalo per
davimo priemonių Wi-Fi skir iasi 
tuo, kad bangos perduodamos neli-
cenzijuotame spektre. Vadinasi, jų 
savininkas tėra tik jų skleidėjas. 
Valdžia negali Wi-Fi kaip nors regu
liuoti ar apdėti papildomais mokes
čiais, dėl to Wi-Fi signalas yra piges
nis nei bet koks kitas inerneto ryšys 
- tereikia mokėti tik už jo generavi
mo bei skleidimo įrangą. 

Dėl pigumo ir riboto prieinamu
mo Wi-Fi netruko išpopuliarėti ka
vinėse, kurioms Wi-Fi tapo puikia 

priemone privilioti daugiau klientų 
- kas gali atsispirti malonumui siur
bčioti kavą, skaityti laikraštį, ruoš
tis egzaminams ir turėti nemokamą 
priėjimą prie interneto. 

Apie būtinybę praplėsti viešojo 
interneto pasiekiamumą kalbama 
jau senokai, ir ne vien Čikagoje. Ma
nyta, kad jei nesunku Wi-Fi įrengti 
bet kurioje kavinėje ar bute, turėtų 
pavykti planas bevielį internetą pa
skleisti kvartalo ar net pusės miesto 
mastu. Vis dėlto pirmieji mėginimai 
nebuvo sėkmingi - štai Tempe mies
te, Arizona, bei St. Cloud, Florida, 
mėginant įdiegti plačiau prieinamą 
interneto ryšį, buvo susidurta su 
techniniais sunkumais. Pastebėta, 
kad siekiant Wi-Fi signalą paskleisti 
plačiau, jis tampa nepatikimas - su
lėtėja ar visai nutrūksta, — taip pat 
išaiškėjo, kad reikia daug daugiau 
stočių nei manyta, o tai smarkiai pa
didintų ryšio kainą. 

Kita priežastis, dėl ko kuriam 
laikui idėjų sukurti visiems prieina
mą interneto ryšio sistemą atsisa
kyta, buvo mobiliojo bei kabelinio 
ryšio bendrovių spaudimas. Jos ėmė 
skųstis, kad nelicenzijuotu spektru 
tiekiamas Wi-Fi sudaro nesąžiningą 
konkurenciją jų verslui. Colorado, 
Florida bei Pennsylvania valstijose 
net buvo priimti įstatymai, drau
džiantys mėginimus įvesti miesto ar 
valstijos masto Wi-Fi tinklą. 

Wi-Fi ateičiai buvo iškilęs pavo
jus. Tačiau neseniai atsitiko du džiu
ginantys įvykiai, kurie Čikagos me
rui bei kitiems entuziastams leido 
dar kartą apsvarstyti Wi-Fi galimy
bes. 

Visų pirma, JAV Atstovų rūmų 
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O'Hare oro uoste interneto vartotojai „ g a u d o " Wi-Fi bangas. 

Energetikos bei komercijos komite
tas nusprendė, kad mobiliojo bei ka
belinio ryšio bendrovių skundai yra 
nepagrįsti ir pripažino negaliojan
čiais minėtųjų trijų valstijų įstaty
mus. Kongresas taip pat uždraudė 
bet kokiai valstijai ateityje priimti 
Wi-Fi ryšio sklaidą apribojančius įs
tatymus. 

Antras Wi-Fi propaguotojus nu
džiuginąs įvykis buvo nauji progra
miniai patobulinimai, kurie smar
kiai sustiprino bevielio interneto ry
šio sklaidą. 

Dėl šių priežasčių R. Daley su 
savo komanda šį kartą rimtai ėmėsi 
svarstyti planą, kaip visos Čikagos 
mastu įrengti bevielį ryšį. Mero ma
nymu, dėl pernelyg brangaus inter
neto ryšio, maždaug 80 proc. Čika
gos namų ūkių, kurių metinės paja
mos sudaro mažiau nei 50,000 dole
rių, neturi patikimo interneto ryšio. 
R. Daley teigimu, tokia situacija su
kuria nesąžiningą „skaitmeninį pa
dalijimą", kai tik turtingieji su savo 
galingais nešiojamaisiais kompiute
riais gali beveik bet kur ir bet kada 
naudotis internetu, tuo tarpu moks
leiviai iš neturtingų šeimų namuose 

negali naudotis internetu ir dėl to 
dažnai gauna prastesnius pažymius; 
galiausiai, vėliau nesugeba visaver-
tiškai dalyvauti vis labiau konku
rencingoje darbo rinkoje. 

R. Daley paskelbė konkursą, ku
riame gali dalyvauti Wi-Fi ryšį no
rinčios tiekti firmos. Pageidautina, 
kad laimėti pretenduojanti firma pa
teiktų aiškų planą, kaip viso miesto 
mastu suteikti prieinamą nemoka
mą arba labai pigų bevielio interneto 
ryšį. Mero teigimu, idealiu atveju 
įgyvendinus šį atitikmens neturintį 
planą, kiekvienas kompiuterį turin
tis čikagietis galėtų savo namuose, 
namo galiniame kieme ar automobi
lyje nesunkiai „pagauti" Wi-Fi sig
nalą, kuris būtų nemokamas arba 
kainuotų „centus". 

Jei Čikagai pavyktų įgyvendinti 
tokį planą, ji taptų pirmuoju tokiu 
miestu visose JAV. Panašius siekius 
jau deklaravo San Francisco bei Phi-
ladelphią^ tad panašu, kad miestų 
lenktynės, kas greičiau sugebės su
kurti patikimą Wi-Fi tinklą, tik pra
sideda. Belieka tikėtis, kad dėl to 
mes - interneto vartotojai - tik lai
mėsime. 

K
onferenciją tokiu pavadinimu, skirtą Jono 
Pauliaus II-ojo mirties metinėms, šių metų 
birželio 1 dieną Vilniuje suruošė Lenkų insti

tutas Lietuvoje. Iš Lenkijos skaityti pranešimų 
atvyko dr. Pawel Milcarek, dr. Pawel Skibinski, 
kun. Jaroslavv Wojtkun ir tėvas Maciej Zięmba OP. 
Iš Lietuvos pusės pranešimus skaitė Vytautas Ali
šauskas, dr. Irena Vaišvilaitė, Lietuvos ambasado
rius prie Šventojo Sosto Algirdas Saudargas, svei
kinimą atsiuntė vyskupas Jonas Boruta SJ. 

Kalbėtojai Jono Pauliaus II-ojo asmenybę, jo 
poziciją svarbiais egzistencijos klausimais konfe
rencijos dalyviai apibūdino įvairiais aspektais - is
toriniu, kultūriniu, politiniu. Jų mintis toliau 
glaustai pateikiame. 

Jono Pauliaus II-ojo pontifikatas Dievo valia 
buvo duotas žmonijai tuo metu, kai komunistinė 
sistema iš šalies atrodė tvirta ir turinti perspekty
vų ilgalaikiui vystymuisi. Jos pagrindą sudarė es
minė ideologinė komunizmo nuostata, kad Vakarai, 
norėdami išsaugoti pasaulį, turi pripažinti dviejų 
skirtingų sistemų koegzistavimo principą, rei
kalaujantį užmerkti akis į blogį. Si sistema pasaulį 
įstūmė į šaltąjį karą ir ginklavimosi varžybas ir, 
balansuodama ant sunaikinimo ribos, pasaulį laikė 
baimėje ištisus penkis dešimtmečius. „Dėdę Džo", 
nors ir labai blogą žmogų, Vakarų vyriausybės tu
rinčios palaikyti, nes jam žlugus, ateis kitas, dar 
baisesnis, dar kruvinesnis. 

Tačiau tikrovėje gyvenimas buvo kur kas 
margesni s. Jonui Pauliui II-ajam teko matyti įvai
rių komunizmo atmainų - Vengrijoje, Čekoslovaki
joje, Austrijoje, Italijoje, kurios tarpusavyje lyg ir 
konkuravo, bet rėmėsi bendrais principais. Iki Jono 
Pauliaus II-ojo ideologijos tiesiog klestėjo Buvo 
spekuliuojama krikščioniškojo tikėjimo pagrindais, 
naivuoliams netgi buvo peršama mintis, neva 
marksizmas ir krikščionybė turintys bendrus prin
cipus, o Kristus buvęs... revoliucionierius. Tokiu 

EUROPOS VIZIJA 
JONO PAULIAUS II 

AKIMIS (1) 
IONAS KAZIMIERAS BURDULIS 
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būdu, nesibodint klastočių, kaip pasakytume šian
dien, buvo ieškoma būdų marksizmo reklamai. 

Ir štai, į Šventąjį Sostą atėjo žmogus, kilęs iš 
anapus geležinės uždangos, kuriam marksizmas 
buvo gerai pažįstamas, dar daugiau, - kuris su 
marksizmu buvo turėjęs tiesioginį sąlytį. Jam, 
skirtingai negu daugeliui to meto politikos veikėjų, 
buvo svetimos iliuzijos, neva SSRS yra išlaisvinto
ja iš priespaudos (kaip ji pati skelbėsi), ir todėl, 
žiūrint atlaidžiai į jos politikos brutalumą, jos skel
biama ideologija galėtų būti priimtina. 

Toji ideologija iš esmės buvo tik stalinizmo 
forma, ką Vakaruose suprato nedaugelis. Rekla
muojama prekė visada atrodo labai patraukliai, to
dėl idėjiniame lygmenyje daugelis Vakarų intelek
tualų pakliuvo į pinkles, iš kurių savarankiškai 
ištrūkti neturėjo jokios galimybės, ir, deja, ne vie
nas dar ir šiandien nėra iš jų ištrūkęs. Tas konflik
tas ilgainiui atėjo iki pačios intelektualinio gyveni
mo šerdies, kol Jonas Paulius II savo veikalais ne
nuėmę šydo nuo paslapties, kuri vis dėlto slypėjo ne 
itin giliai. Jo filosofiniai veikalai, išversti į svar
biausias pasaulio kalbas. 

Knygoje ..Asmuo ir veiksmas" Jonas Paulius II 
pasakojo apie filosofus, kuriems marksizmas nelei
do praverti burnos ir liudyti tiesos. Siame veikale 
jis atskleidė Dievo žmogui duotus svarbiausius 

priesakus - mylėti ir nebijoti, - mylėti Dievą, gėrio 
šaltinį, ir nebijoti liudyti tiesą. Galima teigti, kad 
nuo šio veikalo pasirodymo marksizmas nustojo 
savo intelektualumo. Ne veltui šis veikalas tapo 
Lenkijos „Solidarumo" programos pagrindu, jo 
pagrindiniai principai atsispindėjo ir Lietuvos 
Sąjūdžio veikloje. 

Ilgus dešimtmečius žalojęs žmonių protus ir 
sielas, su brutaliu triumfu žygiavęs per pasaulį, 
marksizmas žlugo, kai atėjo Jonas Paulius II, -
žlugo palengva ir nepastebimai. Tiesa, pasaulis 
matė jo konvulsijas, kai marksizmo apaštalai mėgi
no savo „tikėjimą" gelbėti pasiųsdami samdytą 
žmogžudį, bet net ir tai jo neišgelbėjo. 

Jau žlugus marksizmui, nelauktai pasauliui, 
Jonas Paulius prakalbo apie marksizmą ir naciz
mą. Tam reikėjo didelės drąsos, nes Vakaruose ir 
šiandien sugretinti šias dvi blogio sistemas laikoma 
dideliu nekorektiškumu, tie, kas apie tai atvirai 
kalba, labai dažnai vis dar susilaukia didelių 
nemalonumų. Taigi šis Jono Pauliaus II-ojo kalbėji
mas daugeliui buvo ir yra didelis padrąsinimas. 

Jonas Paulius II kelis kartus grįžta prie šio 
klausimo. Jis mums paliko vertingų pastabų. Jis 
marksizmą kildina iš Švietimo epochos, teikusios 
pirmenybę žmogaus protui ir deklaravusios racio
nalų pasaulio sutvarkymą. 

Švietimo epocha, akcentuodama žmogų ir teik
dama pirmenybę protui, žmogų pateikia tik kaip 
būtybę, atskaitos tašku turinčią savo pačios protą. 
Tačiau tai priėmus, tenka sutikti, jog tai, kas glūdi 
žmogaus egzistavimo centre, tai, kas esu aš, tėra 
atsitiktinis dalykas, unikalus ir negalintis pasikar
toti. Žmogus neturi gilesnes prasmes, ją turi tik 
unikalūs proto principai. Jonas Paulius šiame 
išeities taške ir Įžvelgia Švietimo epochos ir mark
sizmo bendrumą. Žmogus patina pagundą siekti 
visuotines mąstymo kontroles. 

Bus daugiau. 
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Valdžios atstovai apdovanojo moksleivius Lietuviai ir toliau nusiteikę optimistiškai 

Laikinasis premjeras Zigmantas Balčytis apdovanoja Vilniaus Užupio gimnazijos 
abiturientę. Eltos nuotr 

Vilnius, liepos 12 d. (ELTA) — 
Švietimo ir mokslo ministras Re
migijus Motuzas ir l.e.p. ministras 
pirmininkas Zigmantas Balčytis tre
čiadienį sveikino stropiausius abitu
rientus. 

Vyriausybės Didžiojoje salėje vy
ko geriausiai egzaminus išlaikiusių 
dvyliktokų pagerbimo šventė. 

Daugiau nei 200 moksleivių Vy
riausybėje sveikino ir jų mokytojai 
bei tėvai. 

Iš 2 egzaminų po 100 balų šiemet 
gavo 125 (pernai — 108) mokiniai. 
Mažiau — 33 abiturientai — gavo po 
3 šimtukus (pernai — 28) ir 11 net po 
keturis (pernai — 8), daugiau nei 800 
abiturientų iš vieno egzamino gavo 
po 100 balų. 

Dešimtus metus veikiantis Na
cionalinis egzaminų centras šiemet 
surengė aštuntą valstybinių brandos 
egzaminų sesiją. Valstybinius ir mo
kyklinius brandos egzaminus laikė 
beveik 50,000 šios ir ankstesnių laidų 
abiturientų. 

Šiais metais buvo laikomi net 12 
dalykų valstybiniai brandos egzami
nai. Pirmą kartą vyko valstybinis in
formacinių technologijų brandos eg
zaminas. Mokykliniai brandos egza
minai buvo laikomi iš 19 dalykų. 

Pirmą kartą Lietuvoje mokslei
viams šiemet teko perlaikyti valstybi
nį lietuvių kalbos egzaminą, kai pa
aiškėjo, kad jo užduotys buvo pavie
šintos ir egzamino išvakarėse platin
tos internete bei pardavinėjamos. 

Sausra nusiaubė šalies ūkius 
Vilnius, liepos 12 d. (BNS) — 

Ūkininkai tvirtina, kad šių metų va
sara yra pati pražūtingiausia per ne
priklausomybės laikotarpį — sausra 
siaubia augalų pasėlius, gyvulių au
gintojai jau naudoja žiemai sukauptą 
šieną, nes ganyklose išdžiūvo žolė. 

Valdžia neskuba skelbti stichinės 
nelaimės ir mato vienintelę išeiti — 
pasėlių draudimą. Tačiau ūkininkai 
teigia, kad jiems tai nuostolinga, o 
draudimo įmonių žemdirbystės vers
las nedomina, trečiadienį rašo dien
raštis ,,Kauno diena". 

Daugiau kaip tūkstantį hektarų 
valdantis Kauno rajono ūkininkas 
Kęstutis Bružikas džiaugiasi pava
sarį nepasiėmęs kredito pirkti techni
kai ir statyti ūkiniams pastatams. 

„Jau aišku, kad tikrai negausiu 
jokio pelno. Jeigu dar prisidėtų sko
los bankams, būtų liūdna. Dar gerai, 
kad turiu didelį ūkį — gal pavyks iš
vengti didelių nuostolių, nors jei 
sausra užtruks, viskas nueis vėjais", 

— sakė K. Bružikas. 
Jis tvirtina neprisimenantis to

kios baisios vasaros, nes anksčiau 
sausros prasidėdavo antroje liepos 
pusėje ir daug kas spėdavo užaugti, o 
dabar tik prasideda augalų branda. 

„Vasariniai dar tik žydi ir iškilo 
grėsmė, kad nespės susiformuoti grū
dai, jau dabar dalis jų nudžiūvo", — 
sakė K. Bružikas. Jo teigimu, panaši 
padėtis ir su kitomis kultūromis — 
rapsais, kviečiais. 

„Jei nepalis per kelias artimiau
sias dienas, prarasiu pusę derliaus, o 
jei sausra išsilaikys ir kitą savaitę, te
liks iškelti rankas, nes viskas pra
žus", — būgštavo K.Bružikas. ] vieną 
hektarą šis žemdirbys vidutiniškai 
investavo 900 litų. 

Bendrosios rinkos organizavimo 
departamento direktoriaus pavaduo
tojas Petras Zablockis sakė, kad 
nepaisant dabartinės sausros, stichi
nė nelaimė gali būti skelbiama tik po 
dviejų savaičių. 

* Bronzos medalius pasaulio 
futbolo čempionate iškovojusios 
Vokietijos rinktinės vyriausia
jam treneriui Juergen Klinsmann 
nusprendus pasitraukti, šias 
pareigas užims buvęs jo asistentas 
Joachim Loew. „Tai nebuvęs lengvas 
sprendimas. Norėčiau padėkoti 
visiems už dvejus šiuos nuostabius 
metus rinktinėje", — sakė 41 metų J. 
Klinsmann. Pasak jo, darbo rinktinė
je jis atsisakęs ir dėl šeimyninių 
aplinkybių — trenerio šeima nuo
latos gyvena California valstijoje 
(JAV). 

* Trečiadieni iš pasaulio fut
bolo čempionės Italijos rinktinės 

vyriausiojo trenerio pareigu at
sistatydino 58-erių metų Mar
celio Lippi, nusprendęs nevadovau
ti komandai 2008 metų Europos pir
menybių atrankos turnyre. Atsistaty
dinimo priežastys bei kandidatas į 
rinktinės vadovus kol kas neaiškūs. 

* JAV tęsiasi ATP serijos 
„CampbeH's Hali of Fame Tennis 
Championships" vyrų teniso tur
nyras, kurio prizų fondą sudaro 
355,000 JAV dolerių. Antradienį vie
netų varžybų šešioliktfinalyje britas 
Andy Murray 6:1, 1:6, 7:6 (7:5) įveikė 
brazilą Ričardo Mello, o šveicaras 
George Bastli 6:7 (2:7), 6:4, 4:2 nu
galėjo kroatą Ivo KaHovič. 

Atkelta iš 1 psl. 
tiek į savo šeimos finansinę padėtį, 
tiek ir į asmenines galimybes rasti 
darbą, o vidutinio europiečio lūkes
čiai šiuo požiūriu išlieka beveik nepa
kitę. 

Kaip ir daugelį pastarųjų metų, 
taip ir šiuo metu, lietuviams svar
biausios problemos yra susijusios su 
nusikalstamumu ir ekonomika, ta
čiau, skirtingai nuo praėjusių metų, į 
svarbiausių problemų penketuką pa
tenka problemos, susijusios su svei
katos apsaugos sistema. Taigi šiemet 
Lietuvos gyventojams aktualiausios 
problemos yra susijusios su nusikals
tamumu, kylančiomis kainomis, in
fliacija, nedarbu, ekonomine padėti
mi bei sveikatos apsaugos sistema. 

Lietuvos gyventojai jau ne viene
rius metus yra linkę nepasitikėti be
veik visomis valstybės institucijomis. 
Labiausiai lietuviai šiemet nepasitiki 
politinėmis partijomis (85 proc), Sei
mu (80 proc), Vyriausybe bei teisė
saugos sistema. Daugiau nei pusė lie
tuvių pasitiki Europos Sąjunga, apie 
pusę — Jungtinėmis Tautomis. 

Valstybės institucijomis lietuviai 
linkę nepasitikėti labiau nei vidutinis 
ES pilietis; ypač šis atotrūkis didelis 
kalbant apie pasitikėjimą Vyriausybe 
(atitinkamai 73 proc. ir 59 proc.) bei 
šalies teisėsaugos sistema (69 proc. ir 
47 proc). Tačiau lietuviai labiau nei 
europiečiai vidutiniškai pasitiki Eu
ropos Sąjunga. 

Lietuvos gyventojai yra vieni pa
lankiausiai nusiteikusių narystės ES 
atžvilgiu — daugiau nei du trečdaliai 
Lietuvos gyventojų mano, kad narys
tė ES yra naudinga Lietuvai, ir šiuo 
požiūriu Lietuva gerokai lenkia kitas 
ES valstybes: tik šiek tiek daugiau 
nei pusė visų ES piliečių mano, kad 
narystė ES yra naudinga jų šaliai. 

Kaip ir praėjusiais metais, dau
giau nei pusė Lietuvos gyventojų ma
no, kad ES pirmiausia turėtų kovoti 
su skurdu, socialine atskirtimi bei 
nedarbu. Sie du veiklos prioritetai at
rodo svarbiausi ir vidutiniam ES pi
liečiui. Lietuviams, kaip ir ES pilie
čiams, taip pat svarbu, kad ES kovo
tų prieš organizuotą nusikalstamu
mą ir narkotikų kontrabandą bei pa
laikytų taiką ir saugumą Europoje. 
Mažiausiai svarbiomis sritimis lietu
viai laiko kovą su nelegalia migracija 
(tai aktualu 15 proc ES piliečių), re
formas ES institucijose bei jų veikloje 
ir ES politinės ir diplomatinės svar
bos pasaulyje įtvirtinimą. 

Lietuvos gyventojai palankiau 
nei vidutinis ES gyventojas žiūri į ES 
plėtrą, ateityje į Sąjungą priimant ki
tas šalis: už plėtrą ateityje pasisako 
60 proc. lietuvių ir 45 proc. visų ES 
piliečių. Palankiau į ES plėtrą nei vi
dutinis europietis taip pat žiūri lat
viai bei estai. 

Palyginti su Latvija ir Estija, Lie
tuvos gyventojai yra nusiteikę palan
kiausiai plėtros atžvilgiu. 

Per sprogimus Indijoje žuvo 190 žmonių 
Atkelta iš 1 psl. 
ir kitus aukštus šalies pareigūnus ap
tarti susidariusią padėtį. 

„Labai liūdna diena", — sakė vi
daus reikalų sekretorius V K. Duggal 
žurnalistams prieš susitikimą su mi
nistru pirmininku. „Suprantama, la
bai sustiprintas saugumas". 

Televizijos rodė šoko ištiktus 
sprogimų liudininkus su žaizdomis 
galvos, kojų ar rankų srityje. Tačiau 
jokių greitosios pagalbos medikų sto-

| tyse nesimatė. 
Įvykio vietoje jau antra diena dir

ba sprogmenų ekspertai, tačiau kol 
kas negalima tiksliai pasakyti, ar 
sprogo nuotoliniu būdu valdomos 
bombos, ar ataką įvykdė savižudžiai 

: sprogdintojai. 
Šie išpuoliai Mumbai įvykdyti 

prabėgus kelioms valandoms nuo iš
puolio Indijos Kašmyro vasaros sos
tinėje Srinagar, kur įtariami islamo 
kovotojai nužudė septynis žmones, 
kurių šeši buvo turistai. 

Mumbai, kuriame su priemies
čiais gyvena apie 17 milijonų žmonių, 
pastarąjį dešimtmetį bombos sprogdi
namos dažnokai. 1993—aisiais per 
seriją tokių sprogimų žuvo daugiau 
kaip 250 žmonių. 

Atsakomybės už sprogdinimus 
kol kas niekas neprisiėmė, tačiau tei
sėsaugos pareigūnai kaltina po
grindines nusikalstamas gaujas, susi
jusias su Kašmyro separatistiniu 
judėjimu. 

Policijos pareigūnai Delhi sakė, 
kad laukiama ir daugiau panašių iš
puolių. 

A. Brazauskas asfaltuoja kelius 
Vilnius, liepos 12 d. (BNS) — 

Kol socialdemokratų vadovo Algirdo 
Brazausko partijos bičiuliai bandė 
sulipdyti naują valdančiąją koaliciją, 
buvęs premjeras rūpinosi asmenine 
gerove, trečiadienį rašo „Lietuvos 

Į rytas". 
A. Brazauskui išėjus į pensiją ir 

pradėjus dažniau lankytis vaizdingo-
! je vietoje esančioje sodyboje, netoliese 

ėmė darbuotis kelininkai. 
Jie išasfaltavo kilometro ilgio 

į žvyrkelio atkarpą, vedančią į politiko 
sodybą Švenčionių rajone, pažymi 
„Lietuvos rytas". Dabar Brazaus
kams į vasarnamį duobėtu keliu beli
ko dardėti mažiau nei du kilometrus. 
Beje, ir šis kelio ruožas - jau tvarko
mas. 

Prieš kelerius metus buvo kilę 
įtarimų, kad rajoninės reikšmės ke
lias Švenčionys—Mielagėnai—An-
driejauka, vedantis ir į tuometinio 
premjero sodybą, asfaltuojamas neat-
s i t i k t i n a i . 

Iš valstybes biudžoto buvo at

seikėta pinigų būtent šiam ruožui, 
nors neasfaltuotų rajoninės reikšmės 
kelių Lietuvoje - daugybė. Tuomet 
kelininkai „Lietuvos rytui" aiškino, 
kad yra kur kas svarbesnių kelių, ku
riuos reikėtų tvarkyti. Tačiau, pasiro
do, pirmenybė teikiama tiems, šalia 
kurių yra įsikūrę garsūs žmonės. 

Asmeninį archyvą ir buitį pasta
ruoju metu aktyviai tvarkantis A. 
Brazauskas „Lietuvos rytui" prisipa
žino tikėjęsis, kad kils klausimų dėl 
asfaltuojamo kelio. 

Prisimindamas anksčiau kilusį 
skandalą buvęs Vyriausybės vadovas 
šįkart pasiruošė atremti galimą ata
ką. „Jaučiau, kad būtinai susidomėsi
te tuo keliuku. Kitaip ir būti negali", 
- kalbėjo A. Brazauskas, tačiau nie
kur nesugebėjo rasti sutarties su pa
samdyta bendrove. 

Asfaltuoti kelią į garsaus politiko 
sodybą ėmėsi bendrovė „Fegda". „Aš 
sudariau sutartį su bendrove. Pini
gu? moku iš savo kišene?". - nukirto 
A Brazauskas 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

Administracija pripažino, kad Guantanamo 
kalinius gina Ženevos konvencijos 
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Guantanamo kalėjime. 
Washington, DC, liepos 12 d. 

(„Reuters 7BNS) — Pentagon pirmą 
kartą pripažino, kad specialiojo kalė
jimo Guantanamo (Kuba) kalinius, 
taip pat, kaip ir visus kitus kalinius, 
kuriuos Amerikos kariai sulaikė Ira
ke ir Afganistane, gina Ženevos kon
vencijos. 

Kaip antradienį žurnalistams 
pranešė Baltųjų rūmų sekretorius 
spaudai Tony Snow, šis Washington 
politikos pokytis atsispindėjo memo
randume, kurį pasirašė JAV gynybos 
sekretoriaus pirmasis pavaduotojas 
Gordon England. 

George W. Bush administracija 
taip reagavo į birželio 29 dienos JAV 
Aukščiausiojo Teismo nutarimą, ku
riame nurodoma, kad Baltųjų rūmų 
ketinimas surengti terorizmu Įtaria
mų Guantanamo kalinių karinius tri
bunolus prieštarauja JAV Įstaty
mams ir Ženevos konvencijoms. 

Iki šiol Baltieji rūmai nurodyda
vo, kad per operacijas Afganistane ir 
Irake sulaikyti talibai ir Įtariami 
teroristai nėra karo belaisviai, ir ati
tinkamai Ženevos konvencijos, reg
lamentuojančios elgėsi su karo belais
viais, jiems netaikytinos. 

AP nuotr. 

Jungtinės Valstijos buvo kriti
kuojamos dėl to, kad tiems asmenims 
ilgą laiką nepateikiami oficialūs kal
tinimai, be to, G. W. Bush administra
cijai pakenkė pranešimai apie blogą 
elgesĮ su Guantanamo kaliniais ir su
laikytųjų žeminimą Irako Abu 
Ghraib kalėjime. 

T. Snow vėl patikino, kad Ameri
kos kariai su visais savo kaliniais el
giasi humaniškai. Pasak jo, Baltieji 
rūmai dabar ketina drauge su Kong
resu nuspręsti, kokia turi būti tero
rizmu Įtariamų užsieniečių teismo 
procedūra. AntradienĮ Senato Teis
mų komitetas pradėjo svarstymus 
šiuo klausimu. 

Teismų komitete pareigūnai reiš
kė nuomonę prieš dabartinių karinio 
teisingumo procedūrų naudojimą, 
nors to nori kai kurie Įstatymų leidė
jai, ir tvirtino, kad tai galėtų sukelti 
pavojų slaptai informacijai ir truk
dyti tardymams. 

Tačiau respublikonų senatorius 
Lindsey Graham. atstovaujantis 
North Carolina, sakė, kad geriausia 
būtų karinio teisingumo sistema pa
sinaudoti kaip „pagrindiniu orienty
ru" vietoje G. W. Bush sistemos. 

V. Putin palygino demokratijos 
eksportą su ko lon izav imu 

Maskva, liepos 12 d, („Reu-
ters'VBNS) — Vakarų valstybių mė
ginimai primesti Rusijai liberalios de
mokratijos principus primena šimto 
metų senumo veiksmus, kai tos pa
čios valstybės kolonizavo mažai iš
sivysčiusias Azijos ir Afrikos vals
tybes, pareiškė šalies prezidentas 
Vladimir Putin interviu televizijos 
kanalams TF-1 ir NBC artėjant Di
džiojo aštuoneto (G-8) susitikimui. 

Jo nuomone, Vakarai kritikuoja 
Rusiją, kaltindami Kremlių atsitrau
kiant nuo laisvos demokratijos prin
cipų ir varžant žodžio laisvę, siekda
mi tik vieno — surasti Įtakos svertų 
sustiprėjusiai, palyginti su dešimtuo
ju dešimtmečiu, Rusijai. 

„Jeigu peržvelgtume šimto metų 
senumo laikraščius, pamatytume, 
kuo motyvavo savo veiksmus vadina
mosios kolonijinės valstybės, užimda-
mos Afrikos ir Azijos teritorijas. Ci-
vilizavimo vaidmeniu, ypatingu bal
tojo žmogaus vaidmeniu, būtinybe ci
vilizuoti papuasus. Prie ko tai prive
dė, mes gerai žinome". — sakė V Pu
tin. 

„Jeigu mes civilizavimo vaidme
nį pakeisime demokratizavimu, vis
kas iš šimto metų senumo laikraščių 
visiškai tiks nūdienai". 

Žodžio laisvės ir politinių laisvių 
suvaržymo klausimą ne kartą uždavė 
Vakarų valstybių televizijos kanalų 
žurnalistai, kuriems V Putin sutiko 
duoti interviu, ir visuose atsakymuo
se V. Putin griežtai atmetė kaltinimus 
apribojant spaudos laisves ar opozici
jos teises. 

Pasak jo, dešimtajame dešimtme
tyje iš karto po Sovietų Sąjungos su
byrėjimo, kai šalies ekonominei ir 
politinei sistemai grėsė žlugimas, Ru
sija labai jautriai reagavo Į Įtaką vi
daus ir užsienio politikai. 

„Šiandien šios poveikio priemo
nės nebeteko galios, bet kai kurie 
mūsų partneriai vis tebenori turėti 
Įtakos mūsų užsienio ir vidaus politi
kai", — sakė Rusijos prezidentas. 

„Visiškai teisėta teigti, kad mūsų 
šalies atžvilgiu naudoti Rusijos de
mokratizavimo Įrankius savo užsie
nio politikos tikslams pasiekti nepri
imtina". — pridūrė jis. 

EUROPA 

PARYŽIUS 
JAV valstybės sekretorė Condo-

leezza Rice teigė, kad Tehran atsi
sakymas priimti tarptautini pasiūly
mų paketą dėl branduolinės progra
mos pažabojimo privers didžiąsias 
valstybes priimti sprendimą, kad Ira
no Islamo Respublikos klausimas bū
tų sprendžiamas Jungtinių Tautų 
(JT) Saugumo Taryboje. „Atėjo lai
kas Iranui aiškiai parodyti, kad mes 
žengiame derybų, o ne Saugumo Ta
rybos, keliu, bet ženklai rodo, kad 
teks priimti kitą sprendimą", — sakė 
C. Rice, atskridusi Į Paryžių dalyvau
ti didžiųjų valstybių užsienio reikalų 
ministrų susitikime, skirtame Irano 
klausimui aptarti. 

BRIUSELIS 
Europos Komisija (EK) skyrė di

džiausiai pasaulyje programinės 
įrangos gamintojai „Microsoft" 280.5 
mln. eurų baudą dėl informacijos 
apie operacinės sistemos „Windows" 
veikimą neatskleidimo konkuren
tams. „Visos bendrovės turi paklusti 
Įstatymams", — pareiškė Europos 
Sąjungos (ES) konkurencijos komisa
rė Neelie Kroes. „Neturėjau kito pa
sirinkimo — turėjau skirti Įstaty
mams vis nepaklūstančiai bendrovei 
baudą". 

VARŠUVA 
Lenkijos sostinėje Varšuvoje ša

lies policininkai trečiadienį surengė 
demonstraciją, kurios metu reikalavo 
padidinti atlyginimus ir pagerinti 
darbo sąlygas. Vidurdienį vykusioje 
taikioje protesto akcijoje dalyvavo 
apie pusantro tūkstančio policinin
kų, pasienio apsaugos darbuotojų, 
ugniagesių ir kalėjimų prižiūrėtojų. 
Demonstrantai priminė, kad nuo 
1990 metų eidami pareigas žuvo 108 
policininkai. 

nautai antradienį pranešė įvykdę pa
grindinius misijos uždavinius ir su
darę prielaidas Nacionalinės aero
nautikos ir kosmoso tyrimo adminis
tracijai (NASA) atsigauti po 2003 
metais kosminį laivą „Columbia" iš
tikusios tragedijos. Interviu iš erdvė
laivio išvakarėse astronautai buvo 
išėję į atvirą kosmosą — NASA tai 
pavadino dideliu žingsniu į priekį, 
žengtu siekiant užbaigti Įpusėtą 100 
mlrd. dolerfų vertės Tarptautinės 
kosminės stoties kūrimo projektą. 

ČIKAGA 
Čikagoje antradienį per vakarinę 

piko valandą nuo bėgių nuvažiavus 
miesto traukiniui, maždaug 120 žmo
nių atsidūrė ligoninėje, tačiau jų su
žeidimai yra lengvi. Nuo bėgių nuva
žiavus dviem paskutiniams iš aštuo
nių vagonų, kilo gaisras ir tunelis 
prisipildė tirštų dūmų. Manoma, kad 
užsidegė detalės po traukiniu. Vis 
dar stengiamasi nustatyti, ar trauki
nys nuo bėgių nuvažiavo dėl gaisro, 
ar gaisras kilo nuvažiavus nuo bėgių. 

SAN FRANCISCO 
Paaugliams skirtas virtualus 

klubas „MySpace" išstūmė „Yahoo" 
iš populiariausių JAV tinklaviečių są
rašo viršūnės. New York Įsikūrusios 
interneto tyrimų bendrovės „Hit-
wise" duomenimis, praėjusią ir anks
tesnę savaitę „MySpace.com" sulau
kė daugiau lankytojų negu „Yahoo". 
Liepos 8 dieną pasibaigusią savaitę 
„MySpace" teko 4.46 proc. viso inter-
nautų srauto, tuo tarpu „Yahoo" da
lis siekė 4.42 procento. 

RUSIJA 

JAV 

HOUSTON 
Amerikiečių daugkartinio nau 

dojimo erdvėlaivio „Discovery" astro 

MASKVA 
Opozicijos konferencijos „Kita 

Rusija", vykstančios Maskvoje artė
jant Didžiojo aštuoneto (G-8) susiti
kimui Sankt Peterburge, dalyviai 
kreipėsi į išplėtotos pramonės valsty
bių vadovus, prašydami paveikti Ru
sijos vadovybę, kuri, jų nuomone, 
ėmėsi spaudimo opozicijai politikos. 
Laiške, pasirašytame minėtos konfe
rencijos dalyvių, pažymima, kad per
sekiojami politiniais motyvais kelias
dešimt konferencijos svečių, kurie 
buvo sulaikyti be jokio pagrindo, iš
laipinti iš traukinių ir lėktuvų. Opo
zicijos atstovai pabrėžė, kad visi 
veiksmai buvo gerai koordinuoti „iš 
viršaus". 

http://�MySpace.com
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NORO, RYŽTO IR GALIŲ STOKA? 
ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Prieš akis — š.m. birželio 1 d. 
„Draugas" ir liepos 1 d. „Lie
tuvos aidas". Pirmajame dien

raštyje vyriausioji redaktorė D. 
Bindokienė skatina: „Prezidente, 
laikas treptelėti koja", antrajame 
vyriausiasis redaktorius Algirdas Pil
velis klausia: „Ką gi dengia Lietuvos 
prezidento V. Adamkaus politika'? 
Nerimas abipus Atlanto — ne iš gero. 

Priežodyje „kas nedirba, tas.ne
klysta" galima rasti nusiraminimą 
suklydus, tačiau jame kai kas gali 
įžvelgti sau naudingą patarimą, 
kaip klaidų išvengti: nedirbsi — 
neklysi. Prezidento Valdo Adam
kaus palyginti didelis populiarumas 
visuomenėje, panašu, pelnomas ne 
už nuveiktus darbus, o už akivaiz
džiai nedaromas klaidas. Iš tikrųjų, 
geriau nuveikti didelius darbus ir 
juos darant truputį suklysti, nei, 

darbų nedarius, klaidų nedaryti. 
Septynioliktais atkurtos nepriklau
somybės metais, eidamas antrą 
prezidento kadenciją. V. Adamkus, 
regis, turėjo laiko pastebėti ir įsigi
linti į visuomenę varginančias nege
roves, panaudoti suteiktas valstybės 
vadovui galias negerovėms šalinti. O 
tos negerovės mūsų valstybėje kau
pėsi ir tebesikaupia, todėl Preziden
tas jau seniai turėjo treptelėti koja. 
Tačiau, jei ir pabandydavo, treptelė-
jimas prilygo R. Kiplingo drugelio 
treptelėjimui. 

„Stabilumo", prilygstančio tūno-
jimui ir sąstingiui, vardan stringa 
teisėsaugos, sveikatos, socialinės, 
švietimo reformos. Skelbiamas sta
bilumo siekis tėra nenoro veikti 
maskavimas. Paskatų spartinti re
formas, taigi ir ryžtingai veikti, iš 
prezidento negirdime. 

Prezidento neryžtingumas aki
vaizdžiai susikompromitavusių val

stybininkų atžvilgiu tik skatina 
amoralų elgesį, korupciją, teisinį 
nihilizmą, neteisingumo įteisinimą. 

Antai, akivaizdžiai š.m. gegužės 
mėnesį klaidinę prezidentą trys tei
sėjai (V. Valančius, R. Klišauskas ir 
V. Višinskis), sulaužę teisėjo priesai
ką, suterštomis teisėjų mantijomis 
tebeina teisėjų pareigas. Teisėjų 
skyrimas ir atleidimas — prezidento 
galiose, tad ko trūksta? — Ryžto. 

Kauno apylinkės teisėjas Kęs
tutis Petkevičius iškrėtė piktą pokš
tą: 2005 m. lapkričio 29 d. nuteisė A. 
Dambrauską už tai, kad kolaborantu 
įvardijo su okupacine valdžia glau
džiai bendradarbiavusį R. Tvarijoną. 
Taigi užuot iškėlus bylą kolaboran
tui už priešnepriklausomybinę veik
lą pagal Mykolo Burokevičiaus nuro
dymus, nubaustas buvo A Damb
rauskas, kolaborantą pavadinęs tik
ruoju vardu. Iškilus minimam stul
binančiam faktui, teisėjas turėjo bū-

MARIJAMPOLĖS DIENOS 
EDMUNDAS SIMANAITIS 

Marijampolės savivaldybės 
meras Vidmantas Brazys 
pakvietė mane su žmona 

atvykti į kraštiečių sueigą, kuria 
prasidėjo „Miesto dienos 2006" šven
tiniai renginiai. Nusipelniusio mari
jampoliečio nominacijos buvo suteik
tos dešimčiai piliečių. Po miesto me
ro sveikinimo žodžio aktorius Pet
ras Venslovas ėmėsi vadovauti no
minacijų įteikimo ceremonijai. 

Už nuopelnus švietimo srityje 
buvo pagerbta šv. Jurgio (miesto 
simbolis) statulėle 46 metus išdir
busi pedagogė Ona Sakalauskienė. 
Nominantė yra viena iš NNN am
žiaus universiteto įkūrėjų. Univer
sitete veikia 6 fakultetai, studijuoja 
250 studentų (po nubyrėjimo). 

Kultūros srityje tokia pačia 
statulėle buvo apdovanota neseniai 
pastatyto Kultūros centro energin
goji direktorė Iraida Skirpstienė ir 
mero padėkos raštu poetė Česlovą 
Jakštytė. Nominacijos „Optimiz
mas padeda, nesėkmės užgrūdina" 
įteiktos galiūnui Sauliui Brusokui 
(padėka) ir futbolininkui Algimantui 
Gabriui (statulėlė). 

Medikė Milda Razgaitienė, pel
niusi šv. Jurgio statulėlę, kalbėjo: 
„Yra ligonių, kurie nemyli savęs. Su 
tokiais reikia elgtis kitaip — pir
miausia pataisyti jų nuotaiką". 

Už ilgametę ir vaisingą visuo
meninę veiklą šv. Jurgis nukeliavo į 
Rygiškių Jono gimnazijos muziejaus 
vadovo Vinco Peckaus rankas. 

Atvažiuodamas į gimtamiestį 
visada išgyvenu nenumaldomą jau
dulį ir visada jaučiu moralinės sko
los jausmą. Nesijaučiu esąs išimtis. 
Tikriausiai visi mes esame ir lieka
me skolingi savo tėvams, o ypač moti
noms, mokyklai, bažnyčiai, gimti
nei. 

Lietuvos vardo paminėjimo tūk
stantmetį švęsime 2009 m. Tačiau 
sūduvių vardą graikų mokslininkas 
Ptolemėjas paminėjo daugiau nei 
prieš 1850 metų.- Taigi Sūduvos 
sostinė turi garbingą pareigą rūpin
tis Lietuvos valstybes ištakų ieško
jimu žymiai gilesniuose istorijos 
kloduose. Daugelio baltų genčių že
mių vardai Barta. Nadruva, Pame-
dė, Galinda, Semba, Jotva išliko tik 
būtovės slėpiniuose. „Deržavos" im

perinio raugo istorikai naujaip tai
so ir rašo užgrobtų žemių istoriją, 
vengdami net paminėti jų senuo
sius vardus. Ar šis akibrokštas nėra 
įpareigojantis, kai skaudi, tragiška 
Sūduvos krašto lemtis yra tausoti 
baltų istorinę atmintį? Malonu pa
žymėti, kad Marijampoliečių ben
drija ir Sūduvos istorijos mylėtojų klu
bas šią pareigą suvokė, kaip natūra
lią ir išskirtinai svarbią savo veiklos 
sritį. 

Istorikas kun. dr. Jonas Toto
raitis savo žymiame veikale „Sūdu
vos Suvalkijos istorija" rašo, kad 
„kiekvieno mūsų dvasinis ryšys su 
tėviške, su vietove, kurioje išau
gome, net jei tėviškės ir pėdsakų ne
bėra, išlieka visam laikui neatski
riama gyvenimo dalimi. Iš namų išsi
nešta tėviškės židinio, tradicijų, po
žiūrio į Tėvynę, dorovę, darbą, kaimy
nus dvasia nedingsta be pėdsako 
nors ir labai dinamiškame gyveni
mo kelyje". Iškilusis istorikas teigia, 
kad Marijampolė buvo įkurta 1667 
m., o jai pradžią davęs įsikūręs prie 
Šešupės pabėgėlių kaimas Pašešu-
pys-

Marijampolę ypač garsino vie
nuoliai marijonai ir Rygiškių Jono 
gimnazija, kuri šiais metais mini 
savo 140-ąsias metines. Šioje mokyk
loje mokėsi tautinio atgimimo žadin
tojai dr. Vincas Kudirka, dr. Jonas 
Basanavičius. Marijampolė tampa 
svarbiu liaudies švietimo, Sūduvos 
krašto kultūros ir ekonomikos cen
tru. II Respublikos metais mieste 
buvo dislokuotas DLK Vytenio 9 
pėstininkų pulkas, kurio tradicijas 
po nepriklausomybės atkūrimo pe
rėmė DLK Vytenio batalionas. 

Lietuvai daug dėmesio skyręs 
popiežius Jonas Paulius II yra įvar
dijęs laisvę, kaip suvoktą atsakomy
bę už savo veiksmus. Vargu ar gali
ma rasti imlesnį laisvės apibrėžimą. 
Jis vienodai tinka ir paskiram pilie
čiui, ir piliečių bendrijai, ir politinei 
partijai, ir bet kuriai renkamosios 
valdžios institucijai. Galima tiktai 
konstatuoti jau per dažnai pasikar
tojančius mūsų gyvenimo faktus, 
patvirtinančius minėtos sentencijos 
teisingumą. Laisvė ir atsakomybė 
neatsiejamos, tai tandemas. Laisve 
be atsakomybės gresia pramoviais. 
nusikaltimais, suirutėmis. 

Sūduviečių pilietinės savivokos 

ir atsakomybės už krašto likimą 
jausmas ne kartą aktyviai pasireiš
kė XTX ir XX amžiuje sukilimais, poli
tiniu nepaklusnumu, laisvės kovomis. 

Antrąkart atkūrus Lietuvos 
nepriklausomybę, miestas susigrą
žino ir Marijampolės vardą. Mieste 
gyvenusiems žymiems valstybės, 
visuomenės ir kultūros veikėjams — 
kalbininkui J. Jablonskiui, rašytojui 
V. Mykolaičiui — Putinui bei ki
tiems — pastatyti paminklai. Gy
ventojus ir miesto svečius augalijos 
įvairove ir gražiai sutvarkytomis 
erdvėmis žavi Vytauto Didžiojo, Po
ezijos, Pašešupio (Šešupės upės 
slėnyje) bei Marijampolės marių 
parkai. Miesto apylinkėse ir apskri
tyje yra keli piliakalniai ir daug kitų 
istorinių vietų, o Vištyčio RP — po
puliari poilsio vieta. 

ti nedelsiant atleistas iš pareigų dėl 
nelojalumo valstybei. Tačiau prezi
dentas tylėjo. „Lietuvos aide" gruo
džio 20 d. į akibrokštą atsiliepė Bro
nius Nainys rašiniu „Kažkas klai
kaus...", kuriame autorius Lietuvos 
teisėsaugos sąrangą ir jos pareigū
nus įvardijo skubiai pjautinu ir mes-
tinu lauk pūliniu, kurį pjauti turi ne 
kas kitas, o prezidentas, kol tas 
„kažkas klaikaus" neįsisuko į Prezi
dentūrą. Trijų teisėjų pavyzdys ro
do, kad pūlinys ne tik įsisuko, bet ir 
įsišaknijo. 

Jau metai praėjo nuo prezidento 
pareikšto nepasitikėjimo Vilniaus 
meru Artūru Zuoku. Įtarimai A. 
Zuokui pareikšti, byla „tampoma" po 
teismus, o pasipūtėlis meras tik juo
kiasi iš nepasitikėjimo, iš įtarimų. 
Prezidento galioje pareikalauti teis
mus sparčiau spręsti bylą; galių už
tenka, trūksta ryžto. 

Teisi „Draugo" vyriausioji re
daktorė, teisus „Lietuvos aido" vy
riausiasis redaktorius, nes priekaiš
tai prezidentui pamatuoti. Jie sklan
do visuomenėje, išreiškiami rašyti
niais pareiškimais, reikalavimais, 
protestais, piketais. Kas paneigs, 
kad ne dėl prezidento neįžvalgumo, 
perdėto pakantumo, neveiklumo ir 
neryžtingumo Vyriausybėje rado 
vietą susikompromitavę asmenys, 
kurie tarpo tol, kol dėl galutinai pra
rasto visuomenės pasitikėjimo įvyko 
savaiminė Vyriausybės griūtis. 

Prezidento reiškiamos abejonės, 
susirūpinimai, diplomatiška gražby
lystė, užuominos vakarykščiams 
tautos prievartautojams ir dabarti
niams jos mulkintojams bei skur-
dintojams prilygsta lengvam, net 
juoko nekeliančiam, pakutenimui. 
Reikia noro, ryžto, nevengti griež
tesnių sprendimų. 

Šiuo metu Lietuvoje iš tikrųjų 
tikra politinė makalynė. Iš jos 
išsikapstyti didžiausia atsakomybė 
tenka prezidentui. Ar užteks prezi
dentui išminties, geros valios ir 
patriotizmo, netrukus pamatysime. 
Ne tariamo, o tikro stabilumo laukia 
lietuviai Lietuvoje ir užsienyje. 

Skelbimai 

SIŪLO DARBĄ 

Reikalingas kval i f ikuotas 
paslaugų patarė jas d ide l iame 

a u t o c e n t r e . 
Privalo kalbėti angliškai ir lietu
viškai, mokėti bendrauti. Pilnas 

darbo laikas, atostogos ir 
priemokos. Fax. 708-599-8761, 
ei. paštas: wilrae@comcast.net 

Wilrae Inc.9200 S. Harlem Ave. 
Bridgeview, IL 

Esthetician needed for Oak Park 
Spa. Receptionist needed for Oak 

Park, Dovmers Grove and Batavia. 
Receptionist mušt speak English. 

Call 70S-S0S-2SPS 
Fax708-233-*791 

Skelbimų skyriaus 
tek 1~773-SeS-9SOO 

PASLAUGOS 

REIKALINGA LABAI KANTRI MOTERIS. 
galinti padėti prižiūrėti vaikus (2 m. ir 4 
m.) ir tvarkyti namą. REIKALAVIMAI -

vairuotojo teisės, būtina anglų kalba. 
Darbas Oak Park priemiestyje. 

$12/h., 5 d. per savaitę. 
I Tel.:708-254-2428, Simas Vainas 

STATK FARM 
INSl RANCE 

AUTOMOBILIO. 
N V M l . S\KIKATOSIR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Off. Mgr. Auksė S. Kane, 
Vilma Jarulienė, 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

FRANK / M ' O I J S 
3208 1/2 VVest 95th St , 

Evergreen Park, II 60805 
"l).S-4;4-Nf>54 .»-5x|.s*54 

Darbui reikalingi dažytojai, 
su darbo patirtimi. 

Būtina turėti mašiną. 
Pageidautina, 

kad kalbėtų rusiškai. 
Tel. 847-980-7887 . 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

VIDA M. {=> 
SAKEVICIUS ^°" 1tKStl>F\TIAI. 

Real E s t a t e C o n s u l t a n 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 , p a r d a v i m a s 

7C8 8 8 9 2 1 4 8 

mailto:wilrae@comcast.net
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KULTŪRAI 
PROVINCIJOS NĖRA 

Stuburo ir skausmo ligos Širdies ligos 

EGLE PEREDNYTE 

Tarptautinis poezijos fesitvalis 
„Poezijos pavasaris 2006" šį
met apglėbė visą Lietuvą -

įvairiuose šalies kampeliuose buvo 
surengta per devyniasdešimt rengi
nių. Ir man teko šiek tiek prisiliesti 
prie šio didingo renginio, rengiamo 
jau keturiasdešimt antrąjį kartą. 

Turėjau išvykti į Šilutę, bet ne
tikėtai patraukiau į Šakius. Sutar
tu laiku nesulaukusi savo grupės, 
apsisprendžiau vykti su kitais žmo
nėmis, į kitą kraštą - ir neteko gai
lėtis. 

Mūsų grupė buvo labai linksma 
ir šauni: Vytautas Stulpinas, poetas 
iš Telšių, grupės vadovė Regina 
Katinaitė—Lumpickienė iš Utenos, 
poetas Jonas Kalinauskas iš Vil
niaus, Olita Dautartaitė - Šiaulių 
dramos teatro aktorė, ir aš. 

Išvažiavome, nežinodami kelio, 
ir galiausiai paklydome - atsidūrė
me Vilkijoje. Paaiškėjo, jog Šakiai li
ko kitoje Nemuno pusėje! Ką daryti? 
Visa laimė, kad radome keltą, kuris 
perkėlė mūsų autobusiuką ir mus. 

Į Lukšius, Zyplių dvarą vėla
vome visą valandą. Ten vykęs ren
ginys buvo trumpiausias mano gyve
nime — jis truko dešimt minučių -
kiekvienas skaitėme po vieną eilė
raštį ir galiausiai, pasidaliję į dvi 
grupes, skubiai išvykome į Liepalo
tus ir Plokščius, kur mūsų jau lau
kė kiti žmonės. 

Šakiuose apžiūrėjome muziejų, 
po to vykome į susitikimą Šakių ra
jono savivaldybėje, kur bendravome 
su Šakių meru. Šakių J. Lingio par
ke galiausiai nušvito saulė (nes oras 
iki tol buvo lietingas, ir mes vėl skai
tėme savo eiles. Prie mūsų prisijun
gė ir vietiniai poetai Jonas Kantau
tas bei Kęstutis Krupavičius, taip 
pat Šakių rajono literatų klubo „Šal
tinis" nariai. Skambėjo ir dainuoja
moji poezija. 

Poezijos maratonas tęsėsi... Ap
dovanoti pakalnučių puokštelėmis 
išvykome į Gelgaudiškį, dvaro rū
mus, kur prieš žvakių šviesos vyko 
muzikos ir poezijos šventė. Poetai 
skaitė savo eiles, jiems talkino mu
zikantai - kamerinis ansamblis 
„Vilniaus arsenalas", grojęs Mocarto 
kūrinius, bei du operos dainininkai. 

Renginį vedė poetas Jonas Ka
linauskas, priminęs, kad dvarai vi
suomet buvo kultūros židiniai. „Kol 
gyva poezija, tol gyva kultūra; kol 
gyva kultūra, tol gyvas žmogus". -
sakė jis. „Kultūrai provincijos nėra. 
Čia daug šviesių žmonių, didesnių 
už mus poetų". 

Poetas Vytautas Stulpinas, iš
ėjęs skaityti savo poezijos, ištarė: 
„Kiekvienas iš mūsų - šiek tiek čigo
nas, besiilgintis meilės, laisvės, ais
tros..." Eilėraščius jis skaitė grau
džiai, tarsi skaitant poeziją, atsivė
rusi kita jo pusė - lyriškoji, nes ke
lionėje jis buvo be galo linksmas 
žmogus. 

Aktorė Olita Dautartaitė, stebi
nusi mus ne tik puikiu poezijos 
skaitymu, bet ir dainavimu, šį kartą 
užtraukė Pauliaus Širvio „Aš toks 
vienas, velnioniškai vienas..." Jos 
daina skverbėsi iki pat širdies gel
mių, kur gyvena kiekvieno mūsų 
vienišumas. 

Regina Katinaitė-Lumpickienė 
skaitė eiles gimtąja savo krašto 
tarme. Tai buvo labai gražu ir neti
kėta. 

Poeto Jono Kantauto eilės buvo 
kietos ir vyriškos, kaip ir dera jū
reiviui (jis daugelį metų praleido 
jūroje). 

Vakarienės metu (o vaišino mus 
visur ir visada) Olita Dautartaitė 
paskambino į Kauną su vieninteliu 
klausimu: kas tapo poezijos pava
sario laureatu? Pasirodo, šių metų 
poezijos pavasario laureatas -
Gintautas Dabrišius už poezijos rin
kinį „Šviest akmenuką". Visi pratrū-

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
Eik Grove: 847-718-1212 
www.illinoispaln.com 

Vidaus ligos 

EDMUNDAS VTŽ1NAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918W.ArcharAve.Ss. 5 * 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Akių ligų specialistai 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

ko džiaugsmingais plojimais... Kaž
kas dar siūlė surengti šokius, bet 
buvome per daug nuvargę - patrau
kėme miegoti. 

Antroji diena - nebe tokia 
įtempta - mūsų laukė tik du rengini
ai. Apsilankėme Vilkaviškio rajono 
savivaldybės viešojoje bibliotekoje, 
vėliau laukė pokalbis Vilkaviškio 
rajono savivaldybėje, po jo - šventė 
Kiršuose, Salomėjos Nėries gimtinėje. 

Susispietusi po sena obelimi, 
kapela „Širvinta", nebodama lietaus, 
narsiai grojo ir linksmino mus. 
Prasidėjus renginiui, nušvito saulė, 
bet ir vėl apsiniaukė, kol galiausiai 
mus išvijo lietus. Prieš tai spėjome 
paskaityti po keletą savo eilėraščių 
ir paragauti balto sūrio su medumi -
skanumėlis! Mus sutiko namų šei
mininkai - Salomėjos sūnus Saulius 
- jau žilas senelis - ir jo žmona Lai
ma. Buvo taip nuostabu matyti po
etės sūnų ! Salomėjos vaikystės 
namas neišlikęs - likę tik pamatai, 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už pneramą Kauną. 
Šusterimu katėti anglskai aiba lietuviškai. 

4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

prie kurių ir vyko mūsų renginys. 
Ir galiausiai - šventė Paežerių 

dvaro rūmuose. Jos metu buvo įteik
ta Salomėjos Nėries premija. Lau
reatu tapo poetas Jonas Kalinauskas 
už knygą „Sapnų liudininkas". Jonas 
Kalinauskas yra išleidęs dešimt 
knygų. „Kartais žmogus išlieka gy
vas kitų atmintyje ir su viena knyga, 
net su vienu eilėraščiu. Dar neži
nau, kas iš mano kūrybos išliks". 
Poetas prisipažino, kad jau daug me
tų nedalyvauja literatūriniuose ren
giniuose, trokšta tikrai vienatvės ty
los, labai mėgsta keliauti. 

Paskutinė gausi vakarienė - ir 
mes vėl kelyje. Už lango - laukai, de
besys, vėjas, viduje - jaukūs pokal
biai, nuovargis ir ilgesys Ko 
mes ilgimės? Daug daugiau, negu ši 
realybė, daug daugiau 

Nepamiršiu šių žmonių, kuriuos 
spėjau pamilti. Tų vietų, prie kurių 
prisirišo širdis. Dar sugrįšiu - savo at
siminimuose -jie dar ilgai lydės — 

AR TELEFONU GALIMA IŠVIRTI KIAUŠINĮ? 

Toks neįprastas klausimas buvo 
pateiktas viename anglų stu
dentų interneto forume. Paaiš

kėjo, kad galima: be puodo ir viryk
lės, ir net be vandens. Tereikia tik 
dviejų mobiliųjų telefonų. 

Aprašymas skambėjo įtikina
mai, paremtas fizikos terminais, ta
čiau ar jis realus? Tuo nusprendė įsi
tikinti du rusai tyrėjai Vladimiras 
Lagovskis (lagavskiy@kp.ru) ir 
Andrejus Moisejenka (moisey@kp.ru). 

Reikia: kiaušinio; stovo — neme
talinio, o plastikinio, keraminio ar 
medinio; dviejų mobiliųjų telefonų — 
juo senesni, tuo geriau (seni telefonai 
labiau spinduliuoja; pageidautina, 
kad jie būtų aptarnaujami skirtingų 
ryšių operatorių); radijo imtuvo. 

Veiksmų planas 
Jokios magijos ir stebuklų. Pas

laptis slypi radijo spinduliuose, kuri
uos skleidžia mobilieji telefonai. In-
ternetinio autoriaus nuomone, jie tu
ri sukurti mikrobangų krosnelės 
efektą ir šildyti kiaušinį. 

Iš trijų tuščių cigarečių pakelių 
įrengiama bandomoji aikštele. Į pa
kelius įstatomi telefonai, kad neju
dėtų. Iš vieno telefono skambinama 

kitam (į skambutį reikia būtinai 
atsiliepti), pastatomi abu telefonai 
vienas priešais kitą ir per vidurį 
įmontuojamas kiaušinis. Reikia pa
sistengti, kad telefonų antenos būtų 
ties kiaušinio viduriu. 

Mikrobangų krosnelė paruošta! 
Įjungiamas radijas. Jo skleidžiamas 
garsas, tarkim, muzika, imituoja te
lefono pokalbį. Telefonai nuolat per
davinės muziką vienas kitam, t.y. in
tensyviai skleis radijo bangas. Prie
taiso galingumas dėl to tik stiprės. 

Anglų studentas, originalaus 
recepto autorius, tvirtino, kad tokiu 
būdu jis išvirė vištos kiaušinį per 
tris minutes. 

Rusams nesisekė 
V. Lagovskis ir A. Moisejenka 

išbandė metodą, tačiau jiems per tris 
minutes kiaušinis net nesušilo. Jie 
šmaikštavo, kad anglas tikriausiai 
naudojo dar „šaltojo karo" laikų „mo-
biliaką" arba angliški kiaušiniai ki
tokie. 

Rusai nusprendė pratęsti eks
perimentą. Jie paliko improvizuotą 
mikrobangų krosnelę dirbti ilgiau. 

15 minučių — nieko nevyksta. 
Melagis anglas iškeikiamas negra

žiais žodžiais. 
25 minutės — kiaušinis ėmė šil

ti! Bandytojams atsirado viltis, kad 
eksperimentas pavyks. 

40 minučių — ne, nemelavo ang
lų džentelmenas. Kiaušinio pavir
šius labai karštas. Bet jaučiama, kad 
viduje jis dar žalias. 

65 minutės — eksperimentą te
ko priverstinai nutraukti: vieno tele
fono sąskaitoje baigėsi pinigai. 

Atsargiai nulupę kiaušinį ban
dytojai pamatė, kad baltymas gerai 
išviręs, o trynys dar skystas. Et, kad 
dar pusvalandžiuką... 

Rezultatai 
I išvada: virti kiaušinius mobi

liaisiais telefonais galima, bet labai 
brangu. Pigiausia pokalbių minutė 
Lietuvoje kainuoja 32 centus. 

Išeina, kad 65 minučių pokalbis 
kainavo 20 litų 80 centų. Jei perves-
tume šią sumą į kilovatvalandės ir 
panaudotume elektrinei viryklei, 
galima būtų išvirti kiaušinių didelio 
kelto keleiviams, plaukiantiems iš 
Klaipėdos į Kylį. Ir dar įgulai užtektų. 

II išvada: kalbos apie pavojingą 
mobiliojo ryšio telefonų spinduliavimą 
yra smarkiai perdėtos. Smegenys 

gali sukepti tik valandų valandas šne
kant telefonu. Be to, labai retai kas 
kalba dviem mobiliaisiais iš karto. 

III išvada: kiaušinis vis dėlto iš
virė! Tad nešiotis kelnių kišenėse du 
telefonus nerekomenduojama. 
Spinduliuojančių telefonų vertinimas 

JAV asociacija CTIA (Cellular 
Telecommunications Industry As-
sociation) paskelbė labiausiai spin
duliuojančių mobiliųjų telefonų de
šimtuką. Ekspertai tvirtina, kad var
totojų sveikatai niekas negresia — 
telefonai spinduliuoja normos ribose. 

Tyrėjai tvirtina, kad nė vienas 
patikrintas aparatas neviršija JAV 
ir Europoje nustatytų spinduliavimo 
normų. Jų spinduliuotės (SAR) 
reikšmės svyravo nuo 1,51 iki 1,58 
vato į kūno masės kg. 

Europoje leidžiamas spindulia
vimas yra 2 vatai į kg. JAV normos 
dar griežtesnės — 1,6 vato į kg. Tas 
pats tyrimas skelbia, kad saugiau
siųjų tel. sąrašo vadovas — „Audio-
vox PPC6600T, kurio SAR 0,12. 

Toliau seka du modeliai MPX-
200" ir „Motorola Timeport L7089" 
(0,2 ir 0,22 SAR). 

Sąrašo gale „Siemens S40", ku
ris spinduliuoja 0,33 SAR. 

Apie savo telefoną galima suži
noti tinklalapyje: www.sarva-
lues.com „Klaipėda" 

http://www.illinoispaln.com
http://6918W.ArcharAve.Ss
mailto:lagavskiy@kp.ru
mailto:moisey@kp.ru
http://www.sarva-
http://lues.com
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N U O T R U P O S IŠ V I E N O LR SEIMO 
IR JAV LB K O M I S I J O S POSĖDŽIO 

JAV Lietuvių Bendruomenė pla
čiai skelbė, kad birželio 26-30 dieno
mis Pasaulio lietuvių centre Lemon-
te, IL, vyks Lietuvos Respublikos 
Seimo ir JAV -Lietuvių Bend
ruomenės komisijos posėdžiai. Ko
misiją sudaro penki (5) išrinkti JAV 
LB atstovai ir devyni (9) Lietuvos 
Respublikos Seimo nariai, po vieną 
nuo kiekvienos Seime veikiančios 
politinės frakcijos. Šioje Komisijos 
sesijoje dėmesys teiktas Lietuvos 
emigracijai*ir Lietuvos ryšiams su 
užsienyje gyvenančiais lietuviais. 
Buvo išklausomi pranešimai šiomis 
temomis: išeivijos organizacijų veik
la ir problemos, Valdovų rūmų pas
kirtis, jaunimo, užaugusio Ame
rikoje, stažuotės Lietuvoje, ekonomi
nės bei socialinės emigracijos prob
lemos, Lietuvos bevizio režimo į JAV 
galimybės, Lietuvos konsuliniai dar
bai, Lietuvos verslo su JAV plėtra, 
ryšiai/komunikacija tarp lietuvių 
Amerikoje ir kt. 

Komisijos posėdžiai buvo atviri. 
Mes buvome mažas būrelis žmonių, 
kurie dalyvavome birželio 28 d. ryto 
sesijoje apie organizacijų veiklą ir 
problemas. Pasiklausėme praneši
mų bei stebėjome posėdžio eigą. Tą 
rytą kalbėjo dviejų ideologinių orga
nizacijų — skautų ir ateitininkų at
stovai. Kalbėjo sporto ŠALFASS 
atstovas. Kalbėjo Lietuvių fondo pir
mininkė, Kanados Lietuvių Bend
ruomenės pirmininkė. Pusė prane
šėjų naudojo kompiuterines vaizdi
nes priemones (Power Point) ir tur
būt tie patys asmenys dalino infor
macijos lapelius. Buvo pranešta, kad 
skaityti pranešimai bus paskelbti 
JAV Lietuvių Bendruomenės (ar ko
misijos?) tinklalapyje. Posėdžio pir
mininkai griežtai žiūrėjo laiką, 
klausimai buvo nukelti į pabaigą, po 
visų pranešimų. 

Stebint iš šalies atrodė, kad pra
nešimams gal nebuvo paskirta daug 
laiko, bet suprantama, kad reikėjo 
juos riboti, kadangi jų buvo nema
žai, ir tai temai paskirtas tik vienas 
rytas. Pranešimus skaičiusiems bu
vo nelengvas uždavinys: reikėjo per 
labai trumpą laiką supažindinti ko

misijos narius su savo organizacija, 
jos istorija, dabartine veikla bei 
problemomis. Svarbiausia, reikėjo 
paminėti tokius faktus, kurie tai ko
misijai aktualūs ir gal įdomūs — ko
kie ryšiai egzistuoja ar galėtų egzis
tuoti tarp organizacijos ir Lietuvos. 
Kai kuriems pranešėjams pasisekė 
visa tai įveikti per duotą laiką, ki-

labiau pradėjo bendrauti su 
Lietuvos skautais, nes anksčiau 
buvo nemažai skautų vienetų Lie
tuvoje ir nebuvo aišku, su kuriais 
reikia oficialiai bendrauti. Dabar 
skautai iš abipus Atlanto turėję po
sėdžių ir sukūrę bendrų projektų są
rašą, kuris pranešimo metu buvo 
visiems pateiktas. 

LR Seimo ir JAV LB komisijos posėdžio dalyviai p i rmoje eilėje iš kairės: skautas G. 
Plačas; JAV LB Krašte valdybos pirmininkė V. Vėbrai tė Kanados L3 pirmininkė 
R. Žilinskaitė, skautas R. Griškelis, antroje eilėje ŠALFASS atstovas R. Dirvonis, LF 
valdybos pirmininkė S. Balzekienė, atei t in inkai P. Pranckevidus ir j . Polikaitis. 

R. Kubii iūtės nuotr. 

tiems laiko pritrūko. Gaila, kad klau
simų iš komisijos nebuvo daug, jie 
kilo iš JAV LB komisijos narių, ne iš 
svečių iš Lietuvos. Klausimai buvo 
aktualūs, bet jie lietė daugiausia 
paskutinius du pranešimus, kurie, 
matyt, labiausiai liko atmintyje. 
Buvo paklausta apie Kanados 
Lietuvių Bendruomenės pirmi
ninkės pateiktą informaciją, kad 
Bendruomenės žinioje veikia biu
ras/kabinetas naujai imigravusiems 
į Kanadą lietuviams informuoti bei 
padėti (niekas nepaminėjo, kad JAV 
LB Socialinių reikalų taryba, bent 
Čikagoje, atlieka panašią funkciją). 
Lietuvių fondo pirmininkei buvo už
duota nemažai klausimų apie sti
pendijas Lietuvos studentams. 

Koks bendras vaizdas? Skautai 
tik per paskutinius kelerius metus 

Ateitininkai yra viena federaci
ja, kurios valdomoji struktūra buvo 
perkelta į Lietuvą po nepriklauso
mybės atgavimo. Šiaurės Amerikos 
Ateitininkų taryba (ŠAAT) koordi
nuoja veiklą ir palaiko ryšius su Lie
tuva. Norima pritraukti naujų narių 
į ateitininkų veiklą Šiaurės Ame
rikoje. Rūpinamasi, kad Lietuvoje 
ateitininkai išlaikytų savo teises ir 
atgautų prieš Antrąjį pasaulinį karą 
turėtą turtą (pastatus), kad būtų pa
gerbti Lietuvos okupacijos metais 
kentėjusieji katalikai (jų tarpe atei
tininkai), kad Lietuvos visuomenė 
daugiau gerbtų vienuolius, daugia
vaikes šeimas ir pan. 

ŠALFASS puoselėja lietuvių 
sportininkų veiklą išeivijoje (pabrė
žiama — lietuvių). Svarbiausias tiks
las nėra sportinis tobulumas rung

tynėse, šios organizacijos tikslas — 
jungti lietuvių kilmės sportininkus. 
Stengiasi sudaryti progas išeivijos ir 
Lietuvos sportininkams bendrauti ir 
rungtyniauti. 

Lietuvių fondas labai remia lie
tuvių projektus ir organizacijas išei
vijoje ir remia studijuojantį lietuviš
ką jaunimą. Fondas turėjo apipavi
dalinti savo paramos davimo gai
res, nes neįmanoma remti viską ir 
visus. Kai kurios aukos atplaukia iš 
netikėtų šaltinių, iš asmenų, kurie 
nepasireiškė anksčiau lietuviškoje 
veikloje. 

Kanados Lietuvių Bendruomenė 
yra JAV LB atitikmuo, veikiantis 
pagal savo vietovių sąlygas. Kana
doje vykdomi panašūs, bet tuo pačiu 
ir šiek tiek skirtingi bendravimo su 
Lietuva projektai. 

Po pertraukos JAV LB tarybos 
pirmininkė Regina Narušienė komi
sijos nariams, ypač iš Lietuvos, pa
aiškino, kad ryto pranešimai, ypač 
apie organizacijas, neapima visų iš
eivijoje veikiančių organizacijų. Te
ko parinkti kelias (skautus ir ateiti
ninkus), nes jos yra ideologinės or
ganizacijos, jos turi daugiausia na
rių ir ugdo vadovus (įskaitant daug 
aktyvių JAV LB narių). Neteko iš
girsti paaiškinimo, kaip buvo pa
rinktos kitos organizacijos, pakvies
tos skaityti pranešimus šioje sesijoje. 

Reikia sveikinti komisijos va
dovus už šios komisijos posėdžių at
virumą. Tematika įdomi, nes kartais 
organizacijos nepažįsta viena kitos, 
net išeivijoje veikiančių, ypač jei 
spaudoje skelbiami tik vienkartiniai 
projektai ir įvykiai. Šis posėdis su
teikė progą išgirsti ir prisiminti šių 
organizacijų istorijas ir veiklos ap
žvalgas. ' 

Birželio 28 d. ryte buvo stengta
si daug atlikti per trumpą laiką, o 
Čikagos apylinkės visuomenė dėl ar
tėjančios Dainų šventės negalėjo pa
sinaudoti kvietimu dalyvauti visuo
se posėdžiuose. Lauksime spaudoje 
pranešimo, kur rasti kitus praneši
mų aprašymus, kur rasti pranešimų 
bei nutarimų apžvalgą ir nutarimus. 

Ramunė Kubiliūtė 

KREIPIMASIS Į JAV LIETUVIUS DĖL KUN. FELIKSO KAPOČIAUS PALAIKŲ PERVEŽIMO 

Mieli tautiečiai, 2005 metais 
lapkričio 27 d. Kauno miesto naujai 
atstatytoje Tautos šventovėje — 
Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje iš
kilmingomis šv. Mišiomis buvo pami
nėtos šios šventovės fundatoriaus 
kanauninko Felikso Kapočiaus 
110-sios gimimo metinės. Šiais me
tais bus minimos 35-osios jo mirties 
metinės. 

Kauno arkivyskupas Sigitas Tam-
kevičius, SJ, ir minėtos bažnyčios kle
bonas dekanas, teol. lic. kun. Vytau
tas Grigaravičius rūpinasi šios iški
lios asmenybės palaikų pervežimu į ka
nauninko gimtąjį miestą Kauną, kur 
jis pradėjo statyti Tautos šventovę. 

Liepos 16-19 dienomis dekanas 
klebonas lankysis Čikagoje. Kvie
čiame visus į susitikimą, kuris liepos 
18 d. 7 vai. v. vyks Švč. Mergelės 
Marijos Nekalto Prasidėjimo baž
nyčios (Brighton Park) parapijos sa
lėje. Bus rodomas DVD filmas apie 
Tautos šventovės Prisikėlimo baž
nyčios atstatymą ir jos istoriją. 

Feliksas Kapočius, Kaune arki
vyskupijos kapitulos kanauninkas, 
Žaliakalnio Kristaus Prisikėlimo pa

rapijos klebonas ir Tautos šventovės 
— Paminklinės Kristaus Prisikėlimo 
bažnyčios fundatorius, gimė 1895 m. 
gegužės 31 d. 1918 metais, baigus 
Kunigų seminariją, jis buvo paskir
tas vikaro pareigoms į Šėtos parapi
ją. Po devynerių vikaravimo metų, 
1927 m. buvo paaukštintas parei
gose — paskirtas Kristaus Prisi
kėlimo bažnyčios Žaliakalnyje klebo
nu, o nuo 1929 m. — Kauno miesto 
dekanu. 

Šis naujas paskyrimas idealiai 
atitiko jauno, entuziastingo ir veik
laus kunigo prigimtį, nes parapija 
buvo dar tik besikurianti — viską 
reikėjo kurti iš pagrindų. Dar prieš 
šio kunigo paskyrimą — 1923 m. vie
name iš gyvenamųjų namų Aukš
taičių gatvėje buvo įrengta koplytėle, 
pavadinta Kristaus Prisikėlimo var
du. Sparčiai didėjant tikinčiųjų skai
čiui, koplytėlė nesutalpino visų no
rinčių dalyvauti šv. Mišiose. Vis la
biau ryškėjo būtinybe naujų maldos 
namų statybai. Žvelgiant į Žalia
kalnio perspektyvą buvo akivaizdu, 
kad šioje Kauno dalyje turės iškilti 
ne šaip sau eilinė bažnytėlė, bet pa

kankamai didinga šventovė. Todėl 
buvo nutarta laikinai pastatyti di
desnę, nei minėtoji koplyčia, Kris
taus Prisikėlimo bažnytėlę. 

Pirminė didingos šventovės Žalia
kalnyje, kaip padėkos Dievui už 
atgautą nepriklausomybę, idėja, gi
musi dar 1922 m., priklauso ne šiam 
kunigui, bet būsimam vyskupui P. 
Bučiui. Tačiau tai, su kokiu entu
ziazmu ir pasiaukojimu kun. F. Ka
počius ėmėsi šio sunkaus darbo, lei
džia jį vadinti ne tik šios šventovės 
fundatoriumi, bet ir šio sumanymo 
bendraautoriumi. 

1940 metų pavasarį, kun. F. Ka
počiui vadovaujant buvo baigti pag
rindiniai Šventovės statybos darbai. 
Pradėta vidaus apdaila. Tačiau ne
paisant uolių šio kunigo pastangų 
renkant šios šventovės statybai lėšas 
Lietuvoje ir užsienyje bei organizuo
jant jos statybos darbus, šios kilnios 
idėjos galutinį įgyvendinimą, kaip ži
nia, brutaliai nutraukė sovietinė 
okupacija. Ketverius metus trukęs II 
pasaulinis karas, nacių intervencija 
taip pat neleido užbaigti visų darbų. 
Nepaisant to, kad darbai dar nebuvo 

baigti, 1944 m. buvo paskubėta įver
tinti gausius kun. F. Kapočiaus nuo
pelnus Bažnyčiai — jam suteiktas 
Kauno arkivyskpijos kapitulos ka
nauninko titulas. Antroji sovietinė 
okupacija, dar labiau grasinusi pla
čiais susidorojimais, artėjant fron
tui, tais pačiais metais, privertė ka
nauninką trauktis į Vakarus. Taip 
šio iškilaus dvasininko tarnystė 
skilo pusiau: į 26-erius metus laisvo
je tėvynėje ir 27-erius — už jos ribų. 
Su šia okupacija atslinkęs kovingojo 
ateizmo šleifas ilgam laikui palaido
jo viltį užbaigti ir konsekruoti Tau
tos Tikėjimo ir Laisvės simbolį — 
Paminklinę Kristaus Prisikėlimo 
šventovę. 

Kan. F. Kapočius mirė 1971 m. 
liepos 21 d., palaidotas Šv. Kazimie
ro lietuvių kapinėse Čikagoje. Šiais 
metais norėtume parvežti į Lietuvą 
jo palaikus, perlaidojant juos Tautos 
Šventovės kolumbariume. 

Didžiausias kan. F. Kapočiaus 
nuopelnas yra jo milžiniškos pastan
gos, siekiant įgyvendinti daugelio 

Nukelta i 11 psl. 
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MOKYKIMĖS ANGLIŠKAI 

Paruošia Aušrelė Sakalaltė 

Hundred twenty ninth les-
MKOU (Handred tueni nainth lesan) 
P? Šimtas dvidešimt devinta pamo
ka. 

Two tickets to Europe. (Ta 
tikets ta Jurap) — Du bilietai į Eu-
*Qpa. 

X bought a lottery ticket and 
won two plane tickets to Euro-
ffce. (Ai bot e lateri tikėt ęnd uon tū 
plein tikets ta Jurap; — Aš nusipir
kau loterijos bilietą ir išlošiau du 
lėktuvo bilietus į Europą. 

When are you going, and 
who is going with you? (Uen ar 
JO. going, ęnd hū iz going uith jū) — 
Kada tu skrisi, ir kas skris su tavi-

The t ickets are good only 
between the months of October 
and April. (Tha tikets ar gud onli 
bituyn tha manths af Atouber ęnd 
•BiprO) — Bilietai galioja tik tarp 
spalio ir balandžio mėnesių. 

Haven't you decided wheu 
you are going? (Hevnt jū disaided 
uen ja ar going) — Ar dar neapsis
prendei, kada keliausi? 

First, I have to make arran-
gements for my vacation. (Fiorst, 
£š. hev ta meik areindžments for 
ittai veikeišen) — Pirmiausia man 
reikia susitarti dėl atostogų. 

That shouldn't be too difn-
cult, you have beėn working 
there long enough. (Thęt šudnt 
by ta difikalt, jū hev bin uorking 

thėr long inaf) — Tai neturėtų būti 
per daug sudėtinga, tu ten užtenka
mai ilgai dirbi 

That's simple, but my hus-
band is going with me, and he 
hasn't been at his job a year. 
(Thęts simpl, bat mai hazbend iz 
going uith mi, ęnd hy hesnt bin ęt 
hiz džęb e jyr) — Tai paprasta, bet 
mano vyras vyks su manim ir jis 
savo darbe dar nėra išbuvęs metų. 

Won't his boss let h i m go for 
a couple of weeks? (Uont hiz bos 
let him gou for e kapl af uyks) — Ar 
viršininkas jo neišleistų porai sa
vaičių? 

My husband doesn't have 
any vacation coming until he 
has worked there for a year. 
(Mai hazbend daznt hev eni veikei-
šen kaming antil hy hes uorkd thėr 
for e jyr) — Mano vyras negaus 
atostogų, kol ten neišdirbs metų. 

Maybe he can get an unpaid 
leave of absence, it's such a great 
opportunity to see Europe. (Mei-
bi hy ken get en anpeid lyv af ęb-
sens, its sač e greit apartjuniti ta sy 
Jūrap) — Gal jis galėtų gauti ne
mokamų atostogų, juk tai tokia ge
ra proga pamatyti Europą. 

I know, we have to work 
something out, so we can both 
go. (Ai nou, ui hev ta uork sam-
thing aut, sou ui ken bouth gou) — 
Žinau, mes turėsime kaip nors su
sitvarkyti, kad galėtume abu keliauti. 

KREIPIMASIS Į JAV 
LIETUVIUS 

Atkelta iš 10 psl. 

Lietuvos tikinčiųjų svajonę — pa
statyti Paminklinę Kristaus Prisi
kėlimo šventovę. Siekiant šio tikslo, 
pagrindiniu „varikliu" buvo jau mi
nėtas šio kunigo išskirtinis veiklu
mas, tačiau šio iškilaus dvasininko 
portretas batų beveik bespalvis, 
jeigu drauge nepaminėtume kitų 
ryškesnių jo, kaip asmenybės, bruožų. 

Į masų parapijos ir Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios istoriją šis iškilus 
dvasininkas įėjo ne tik kaip suma
nus ir energingas Tautos šventovės 
mūrų fundatorius, bet visų pirma 
kaip gyvosios Kristaus Bažnyčios 
karėjas ir statytojas. 

Visų tikinčiųjų vardu, pritariant 
Kauno miesto arkivyskupui S. Tam-
kevičiui, SJ, kreipiamės į Jus, mieli 

JAV užsienio lietuviai, prašydami 
padėti parvežti garbingo kanaunin
ko Felikso Kapočiaus palaikus prie 
jau baigtos Tautos Šventovės sienų, 
kur jie bus iškilmingai perlaidoti 
įrengtame kolumbariume. 

Taip bus atiduota derama pa
garba iškiliai asmenybei, kuri troš
ko, kad ši Šventovė liudytų visam 
pasauliui apie Lietuvos tautos siekį 
būti laisvai ir nepriklausomai. 

Norintiems aukoti: Kauno I de
kanatas Kristaus Prisikėlimo para
pija, Žemaičių g. 31, LT 44147 Kau
nas. Tel. (8-37) 229-222, 200-883, 
įm. kodas 9111812 AB „Hansa-
bankas", a.s. LT 757300010002246681. 
EI. paštas prisikelimas@kaunas.-
lcn.lt http://kaunas.lcn.lt/parapi-
jos/prisikelimas/ 

V. Grigaravičius 
Kristaus Prisikėlimo parapijos 

klebonas dekanas, teol. lic. kun. 

AMBICINGA KRIZE 
Atkelta iš 3 psl. 

Tačiau kaip bebatų keista, net itin 
dideliu priešiškumu Rusijai pasižy
mintys konservatoriai lenktynių dėl 
valdžios įkarštyje lyg ir pamiršo šią 
grėsmę" (ten pat). 

Rusijos naftos tiekėjo koncerno 
„LUKoil" viceprezidentas Leonid Fe-
dun jau kalba, kad „žaliavos tieki
mas Mažeikių naftos perdirbimo 
gamyklai mums neįdomus. Manau, 
panašią nuomonę išsakys ir daugu
ma kitų Rusijos naftos bendrovių". 
O masų esamieji ir basimieji prem
jerai dosniai dalina už parduodamą 
gamyklą gausimus (?) milijardus. 
Rusija pasirapins, kad, kaip sako
ma, mums tie milijardai išeitų per 
pakaušį. 

Lietuvos padangėje skraido Bal

tarusijos sraigtasparniai ir Rusijos 
naikintuvai. Į Briuselį išvyksta Ant
rojo operatyvinių tarnybų departa
mento (karinė kontržvalgyba ir kon
tržvalgyba) prie Krašto apsaugos 
ministerijos vadovas Gintaras Bag
donas, R. Pakso laikais pretendavęs, 
bet netapęs Lietuvos Valstybės sau
gumo departamento generaliniu di
rektoriumi. Trejiems metams jis ski
riamas ES karinio štabo viršininko 
pavaduotoju, vadovaus ES karinio 
štabo žvalgybos padaliniui. Pasky
rimas nustebino ir suglumino dau
gybę interneto skaitytojų, spėliojan-
Čių, ką tai galėtų reikšti, kam tai nau
dinga. Lietuvos Valstybės saugumo 
departamentui vadovauja praeityje są
sajų su Sovietų Sąjungos specialio
siomis tarnybomis turėjęs juristas... 

PADĖKA 
Mūsų brangi mama ir bobutė 

A t A 
OTILIJA PAALKSNYTĖ 

MARCHERTIENĖ 
mirė 2006 m. vasario 4 d. Rancho Palos Verdes, CA. 

Pagal mūsų mamos norą jos kanas buvo sudegintas. Jos pa
laikai — pelenai buvo palaidoti 2006 m. liepos 8 d. Šv. Kazimie
ro katalikų kapinėse Čikagoje šalia jos vyro a.a. Henriko. 
Liadnoje atsiskyrimo valandoje patyrėme daug jautrumo ir 
nuoširdumo iš giminių, draugų ir pažįstamų. Dėkojame vi
siems, paguodusiems mus žodžiu, laiškais ir per spaudą. 
Dėkojame visiems, susirinkusiems į Šv. Kazimiero bažnytėlę 
Los Angeles, CA, vasario 8 d. palydėti mamos sielą į 
amžinuosius namus rožinio malda ir kunigui Stanislovui 
Anužiui, už jos pravedimą bei V. Raliui už muzikinę palydą. 

Dėkojame visiems, atvykusiems į šv. Mišias Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte. Gili padėka kunigui Algir
dui Paliokui, aukojusiam šv. Mišias ir prasmingą, pritaikytą ir 
raminantį pamokslą. Dėkojame muzikui Faustui Stroliai už var
gonavimą ir jo sanui Povilui Stroliai, už jautriai išpildytas gies
mes. Dėkojame visiems, palydėjusiems mUsų brangios mamos 
bei bobutės palaikus į paskutinę poilsio vietą Šv. Kazimiero lie
tuvių kapinėse. 

Dėkojame už užprašytas šv. Mišias ir aukas šv. Mišioms už 
a.a. Otilijos sielą. Dėkojame už nenurodytas aukas, kurias 
skiriame „Saulutei", Lietuvos vaikų globos bareliui, per kurį 
bus paremti Lietuvos vaikai. 

Visiems, bet kokiu badu išreiškusiems užuojautą, esame la
bai dėkingi. 

Vaikai: Vytautas ir Vilią, Gediminas ir Margarita, Al
girdas ir Raminta Marchertai, Irena ir Stasys Petravičiai, 
anūkai: Aldona ir Richard Martin, Tomas ir Vaiva, Dalia, 
Darius, bei Paulius Marchertai 

Mielą MODESTĄ, jo šeimą ir artimuosius, brangiai 
žmonai 

A t A 
VITAI KEVALAITIENEI 

mirus, skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime. 

Marija ir Jurgis Janickai 

Lithuanian Mercy Lift (LML) nuoširdžiai dėkoja 2006 m. ba
landžio 30 d., įvykusios Nijole Lucia Salonas — Grožio ir sveikatos 
diena akcijos ruošėjoms ir rėmėjams. Lėšos buvo skirtos krūties vėžio 
profilaktikos programai Lietuvos kaimuose. 

LML reiškia didelį ačia! Nijole Lucia Salono savininkei Nijolei 
Bauža ir visoms, kurios atėjo į talką: Mary Allison, Andrea Bauža, 
Lisa Bartašius, Basia Ghazaririan, Martha Jame, Edita Kedienė, dr. 
Vilija Kerelis, Jūratė Kriaučiūnienė, Jessica Maier, Barbara Maier, 
Daiva Meile, Giedrė Pyzik, Jolita Radžiūnas, Janice Sabatini, Roma 
Sidabrienė, Anna Stevens ir Loreta Vilimas. 

LML dėkoja visoms, kurios sunešė vaišes: Mary Allison, Vida Bar
tašius, Lucy Dresden, Ona Hagreen (www.mygabbygoodies.biz/314), 
Ramutė Kazlauskas, Jessica Maier, Oven Fresh Baking Co., Racine 
Bakery, Ramar Supply Corp, Kim Silteris, Gitana Variakojis 
(www.specialsweets.net) ir Rima Vilimas. 

LML dėkingi tiems, kurie paaukojo loterijai fantus: Anju Corp., 
Carson Pirie Scott — Chicago Ridge, Pat Hoffman Huss, Coopers 
Hawk Winery, Crystal Creations, Huck Finn Restaurant, Kenwood 
Liąuors, Nijole Lucia Salonas, Oak Lawn Florist, Pearl Miller, Play-
field Cleaners, Print Mart ir Audronė Statkus. 

LML dėkoja visoms, kurios apsilankė Grožio ir Sveikatos dieną pa
remti šią akciją. 

Lithuanian Mercy Lift, P.O. Box 88, Palos Heights, IL 60463. 
Tel.: 708-636-6140. Tax ID # 36-3810893. 

lithuanianmercyIift@yahoo.com 
www.lithuanianmercylift.org 

http://lcn.lt
http://kaunas.lcn.lt/parapi-
http://www.mygabbygoodies.biz/314
http://www.specialsweets.net
mailto:lithuanianmercyIift@yahoo.com
http://www.lithuanianmercylift.org
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

• J A V LB Kultūros taryba p r a 
neša, kad sudarytas komitetas 2006 
m. muzikinei premijai gauti. Komi
tetą sudaro: piirnininkė Loreta Venc-
lausk ienė bei na r i a i Saulė Jau-
tokai tė ir Mindaugas Bielskus. Kan
didatų muzikinei premijai gauti var
dus ir pavardes prašome siųsti Lo
reta i Venclauskienei: 14785 Lake-
view Dr., Orland Park, II 60462. 
Premijų įteikimo šventė vyks lap
kričio 12 d. Lietuvių dailės muzieju
je PLC, Lemonte. 

• B a l z e k o l i e tuv ių kultūros mu
ziejaus bibliotekos Genealogijos sky
r ius liepos 14 d. 7 vai. v. maloniai 
kviečia pas ik lausyt i Genealogijos 
bendri jos įkūrėjo ir direktoriaus 
prof. Oleg Perzashkevich iš Minsko 
(Baltarusija) paskaitos. Muziejaus 
adresas : 6500 S. Pulaski Rd., Chica-
go. Tel. pasiteiravimui: 773-582-6500. 

• Č i k a g o s ir a p y l i n k i ų Švč. 
Nekalto Prasidėjimo Mergelės Ma
rijos seselių rėmėjai š. m. liepos 16 
d., sekmadienį, minės Palaimintojo 
arkivyskupo Jurgio Matulaičio mir
t ies sukaktį. Šv. Mišios bus atnašau
jamos 10:30 vai. r. Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos bažnyčio
j e , Marąue t te Pa rk . Tuoj po šv. 
Mišių parapijos salėje vyks minėji
mas . Apie-Palaimintąjį J . Matulaitį 
kalbės kun. dr. Kęstut is Trimakas. 
Maloniai kviečiame narius ir 
svečius dalyvaut i minėjime. Bus 
kavutė . 

• K u n . Antanas Gražulis , SJ, lie
pos 16 d. 1 vai. p.p. aukos šv. Mišias 
Beverly Shores, IN, Šv. Onos 

bažnyčioje. Visi kviečiami. 

•Šeštadienį , l iepos 16 d. Ate i t i 
ninkų namų ąžuolyne, Lemonte, 
įvyks tradicinė Amerikos lietuvių 
Tautinės sąjungos gegužinė. Gegu
žinės pradžia 12:30 vai p.p. Bus geri 
pietūs, baras, loterija, muzika, šo
kiai ir ki t i malonumai. Lietuviška 
visuomenė širdingai kviečiama at
vykti į šią šventę. 

• Liepos 18 d. 7 vai. v . Švč . 
Mergelės Marijos Nekaltojo Pra
sidėjimo bažnyčios parapijos salėje 
vyks susitikimas su Kauno Prisi
kėlimo bažnyčios dekanu kun. V. 
Grigaravičiumi. Bus rodomas filmas 
apie tautos šventovę — Kauno Pri
sikėlimo bažnyčią. Kviečiame visus 
gausiai dalyvauti. 

• Knygos „Lietuvių p ė d s a k a i 
Amerikoje", kurios leidėjas yra JAV 
LB Kultūros taryba, sut iktuvės 
įvyks rugpjūčio 8 d. Vilniuje, Sena
jame Arsenale, kuriame įs ikūręs 
Taikomosios dailės muziejus. Šios 
knygos sutiktuvės Amerikoje įvyks 
Lietuvių dailės muziejuje PLC, Le
monte rugsėjo 23 d. Knygą redagavo 
žurnalistė Audronė Škiudaitė. 

•Spal io 18 d., sekmadienį, JAV 
LB Kultūros taryba paminės rašyto
jo, kritiko, vertėjo Antano Vaičiulai
čio šimtąsias gimimo metines. Pa
minėjimas įvyks Lietuvių dailės mu
ziejuje PLC, Lemonte. Apie rašytojo 
kūrybą kalbės Maironio lietuvių lite
ratūros muziejaus Išeivių literatū
ros skyriaus vedėja Virginija Pap
lauskienė. Bus meninė dalis. 

Antradienį, liepos 11d. Čikagos miesto centre traukinio „Blue Line" pože-
minėje stotyje įvyko nelaimingas atsitikimas. Žmonės buvo evakuoti per 
atsarginį išėjimą. Apie 150 nukentėjusiųjų nuvežta į ligonines. 

Šiuo metu kelio dalis , kurioje įvyko ši nelaimė, uždaryta. Traukiniai kur
suoja nuo O'Hare tarptautinio oro uosto iki Damen stotelės ir tarp Forest 
P a r k bei Washington. 

Keleivių patogumui kursuoja autobusas Nr. 56 (Milwauke). 
Daugiau informacijos galite rasti : www.metrara i l . com arba 

wrvw.trans i tchicago .com 

ALRKF Jaunimo stovyklos 
„DAINAVA" 

vasaros sezono 
kalendorius 

Liepos 12 d. - 23 d. Moksleivių ateitininkų stovykla 
Liepos 23 d. - 30 d. Sendraugių ateitininkų stovykla 
Liepos 30 d. - rugpjūčio 6 d. „Heritage" stovykla 
Rugpjūčio 6 d. - 13 d. Mokytojų tobulinimosi kursai 
Rugpjūčio 13 d. - 20 d. Tautinių šokių mokytojų stovykla 

PATRIOTINES POEZIJOS KONKURSAS IŠEIVIJOS JAUNIMUI 
Skelbiamas šeštasis lietuviškos patriotinės poezijos konkursas 

išeivijos lietuvių jaunimui. Konkursą vykdo JAV LB Cleveland apy
linkės valdyba. 

Konkurse dalyvauti gali jaunimas nuo 12 iki 25 metų amžiaus. 
Savo sukurtą ir niekur nespausdintą eilėraštį reikia pasirašyti 

slapyvardžiu ir pažymėti amžių. Atskirame lapelyje užrašyti slapy
vardį, vardą, pavardę, amžių, adresą, telefono nr. ir, jei turima, elek
troninio pašto adresą. Tą lapelį įdėti į atskirą voką, ant voko užrašyti 
slapyvardį, voką užklijuoti ir drauge su eilėraščiu iki 2006 m. gruodžio 
1 d. siųsti vertinimo komisijos pirmininkei šiuo adresu: Dr. Jolita 
Kavaliūnaitė, 3332 Boyne Rd., Barberton, OH 44203, USA 

JAV LB Cleveland apylinkės valdybos vardu 
Vida Buemienė 

Mirė Stasys Baras 

Liepos 12 d. Amžinybėn iškeliavo žymus Čikagos lietuvių operos solistas $ta-
sys Baras. S. Baras - vienas iškiliausia lietuvių operos dainininkų. Jo tenoras 
skambėjo Amerikos ir kitų salių scenose. Kokioje šalyje S. Baras bedainuodavo, 
visuomet į savo repertuarą [traukdavo ir lietuvišką dainą, tuo garsindamas 
Lietuvos vardą pasaulyje. 
Apfe laidotuves bus pranešta vėliau. 

i i ^ ^ 

_JAV „ 
Bendruomenės 

KULTŪROS TARYBA 
Uthuanian - Amerlcao Community 

Pranešimas 
Viena iš išeivijos kultūrinio pa

sireiškimo formų yra vykstančios LB 
Kultūros tarybos Premijų šventės. 
Šiais metais lapkričio 12 d. 24-tą 
kartą bus pagerbti premijų laureatai 
— kultūrininkai, kurie aukoja savo 
jėgas kūrybai. Pagal priimtas gaires 
bus skiriamos šešios premijos: dai
lininko, muziko, žurnalisto, teatralo, 
radijo valandėlės darbuotojo ir tau
tinių šokių mokytojo. Premijų mece
natas — Lietuvių fondas. 

Pirmininkauti ir sudaryti premi
javimo komitetus sutiko šie asme
nys: dailininko — Laima Apanavi-
čienė, muzikos — Loreta Venclaus-
kienė, žurnalisto — Algimantas Ge

čys, teatralo — Julija Dantienė, ra
dijo — JAV LB Kultūros taryba ir 
tautinių šokių mokytojo — Tautinių 
šokių institutas. 

Premijoms kandidatus iš JAV 
gyvenančių tarpo siūlo lietuvių vi
suomenė. Pasirašytame laiške su 
siuntėjo adresu siunčiama kandida
to vardas, pavardė, adresas, telefo
nas ir trumpai raštu apibūdinama 
siūlomo kandidato — asmens veikla. 

Pasiūlymus siųsti LB Kultūros 
tarybai, 2841 Denton Ct., Westches-
ter, IL 60154, iki rugsėjo 1 d. 

Marija Remienė 
JAV LB Kultūros tarybos 

pirmininkė 

www.draugas.org 

Skelbimas PAGUODOS TELEFONAS 
1 866 438 740O 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak RoadL 

Te l . (773) 847-7747. 

Skambinti 
ketvirtadieniais 

nuo 6 vai. v. iki 9 vai. v. 

http://www.metrarail.com
http://wrvw.transitchicago.com
http://www.draugas.org

