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Bin Laden galėjo suorganizuoti 
savo giminaičių išvykimą iš JAV 

VVashington, DC, birželio 21 d. 
(AFP/BNS) — Osama bin Laden ga
lėjo užsakyti lėktuvą, kuriuo jo gimi
naičiai ir Saudo Arabijos piliečiai iš
skrido iš Jungtinių Valstijų po 2001 
metų rugsėjo 11-osios atakų, rodo 
trečiadieni paskelbti FTB dokumen
tai. 

Dokumentus, kurie buvo gauti 
pasinaudojant Informacijos laisvės 
įstatymu, paskelbė Washington, DC, 
įskūrusi organizacija „Judicial 
Watch", tirianti korupciją vyriausy
bėje. 

Viename FTB dokumente mini
mas „Ryan Air" lėktuvas, kuris iš 
Los Angeles tarptautinio oro uosto 
išskrido 2001 metų rugsėjo 19-ąją ir 
kuriuo, kaip manoma, iš JAV išskri
do Saudo Arabijos piliečiai. 

„Tą lėktuvą užsakė arba Saudo 
Arabijos karališkoji šeima, arba Osa
ma bin Laden", — sakoma doku
mente. Iš viso internete paskelbti 
224 puslapiai šių dokumentų. 

Minimas lėktuvas buvo trum
pam nutūpęs Orlando (Florida), Wa-
shington, DC, ir Boston (Massa-
chusetts), o kitą dieną jo keleiviai iš
lipo Paryžiuje. 

Iš viso dokumentuose kalbama 
apie šešis Saudo Arabijos piliečių ir 
O. bin Laden giminaičių skrydžius iš 
Jungtinių Valstijų, Įvykusius nuo 
rugsėjo 14-osios iki rugsėjo 24— 
osios, sakoma „Judicial Watch" pra
nešime. 

„Neįtikėtina, kad nė vienas Sau
do Arabijos pilietis ar Bin Laden šei
mos narys neturėjo jokios tyrimui 
vertingos informacijos", — pažymi 
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Iškart po rugsėjo 11-osios JAV palikusį lėktuvą galėjo užsakyti Bin Laden. 

„Judicial Watch". 
„Šiuose dokumentuose yra dau

gybė klaidų ir neatitikimų, kurie ke
lia klausimus dėl FTB atlikto Saudo 
Arabijos piliečių skrydžių tyrimo 
nuodugnumo. 

Pavyzdžiui, viename dokumente 
FTB teigia, kad apklausė 20 iš 23 
„Ryan International Airlines" lėktu
vo keleivių, o kitame dokumente FTB 
nurodo, kad apklausė 15-22 to paties 

lėktuvo keleivių", — nurodo organi
zacija. 

Paklaustas apie dokumento teigi
nį, kad lėktuvą užsakė O. bin Laden 
arba Saudo Arabijos karališkoji šei
ma, FTB atstovas atsakė, kad ta in
formacija buvo netiksli. 

„Čia nėra naujos informacijos. 
Osama bin Laden neužsakė jokio 
skrydžio iš JAV", — pareiškė FTB 
specialusis agentas Richard Kolko. 

Pirmą kartą sudarytas geriausių 
Lietuvos universitetų sąrašas 

Mantas Adomėnas 
Gedimino Bartuškos (ELTA) nuotr. 

Vilnius, birželio 21 d. (BNS) — 
Pirmasis Lietuvos universitetų rei
tingas abiturientams padės pasirink
ti, o universitetams kritiškiau įver
tinti save, tikisi jo sudarytojai. 

Ketvirtadienį paskelbtą geriau
siųjų sąrašą sudarė žurnalas „Vei
das" kartu su partneriais — De
mokratinės politikos instituto eks
pertais bei skambučių centro „Foni-
tel" sociologais. 

„Atliekant tyrimą buvo bandoma 
kompleksiškai įvertinti universiteto 
veiklą iš trijų požiūro taškų. Buvo 
vertinama mokslinė veikla, studijų 

sąlygos ir kokybė bei vartotojų — 
studentų ir darbdavių — požiūris. 
Reitingo sudarymo principus pa
ėmėme iš garsiausių tokio pobūdžio 
reitingų pasaulyje", — spaudos kon
ferencijoje ketvirtadienį sakė De
mokratinės politikos instituto prezi
dentas Mantas Adomėnas 

Pirmąją reitingo vietą užėmė ir 
aiškiai pagal surinktus vertinimo ba
lus pirmauja Vilniaus universitetas 
(92 balai), antroje vietoje atsidūrė 
Kauno technologijos universitetas 
(65 balai). Siek tiek mažesnis skirtu
mas buvo tarp 3-5 vietas užėmusių 
aukštųjų mokyklų — Lietuvos mu
zikos ir teatro akademijos (56), Kau
no Vytauto Didžiojo universiteto (52) 
bei Vilniaus Gedimino technikos uni
versiteto (51). Maksimalus galimų 
surinkti balų skaičius — 100. 

Vertinant 14 aukštųjų mokyklų 
atsižvelgta į aukštųjų mokyklų vyk
domą mokslinę veiklą, aukščiausius 
tos veiklos įvertinimus, specialybių 
ir studijų pakopų asortimentą, aka
deminio personalo kvalifikaciją, stu
dijų sąlygas. 

„Ne visi tyrimo dalyviai parodė 
norą bendradarbiauti, duomenys bu
vo pateikiami nenorom, kai kas net 
teismu grasino", — pasakojo „Veido" 
žurnalistė Jonė Kučinskaitė. 

Nukelta f 6 psl. 
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Šeštadienį — naujas priedas 
Kultūra. 

Jasikevičius 
norėtų grįžti 
į Europą 

Vilnius, birželio 21 d. (ELTA) — 
Senojo žemyno krepšinio aistruolių 

v 

viltys išvysti Šarūną Jasikevičių vėl 
atgijo. Lietuvio agentas Mauricio 
Balducci patvirtino, jog 31 metų gy
nėjas ketina sugrįžti į Europą. 

Jasikevičiumi aktyviai domisi Pi-
rėjo „Olympiakos" komandos vado
vai, kurie šią vasarą planuoja atsi
sakyti kelių pagrindinių savo gynėjų. 

Lietuvis dar turi vienerių metų 
sutartį su „Golden State Warriors" 
komanda, tačiau liepos mėnesį ją ga
lės nutraukti. 

Prieš kelias dienas JAV žiniask-
laidoje buvo skelbiama, jog Jasikevi
čius norėtų prisijungti prie Cleveland 
„Cavaliers" komandos. 
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SPORTO APŽVALGA 

„Lituanicos" fu tbo l i n inka i 
užba igė pirmenybių sezoną 

„Lituanicos" vyrų futbolo vie-
nuolikė birželio 17 d. turėjo vykti į 
Round Lake miestelį netoli Wiscon-
sin valstijos sienos, kur žaidė pasku
tines 2006—2007 metų „Metropoli
tan" lygos pirmosios divizijos pirme
nybių rungtynes. 

Ten esančioje „Ukrainian Com-
munity Center" aikštėje lietuviai dėl 
„raudonosios" grupės čempionų var
do susitiko su pagrindiniais varžovais 
— „Connections" ekipa. Abi šios ko
mandos iki paskutinio rato turėjo ly
gų taškų skaičių (po 33). 

Sekmadienio rungtynėse, kurios 
baigėsi taikiai — 1:1, lietuviams ne
pasisekė pralenkti varžovu, kurie dėl 
geresnio įvarčių santykio užėmė I 
vietą, o mūsiškiai turėjo pasitenkinti 
antrąja vieta. Siame jėgų išbandyme 
pirmieji pasižymėjo „Lituanicos" vy
rai, kurie 30-ą žaidimo minutę gražiu 
Andriaus Virbicko šūviu su galva pir
mavo 1:0. Po minutės Svajūnas Jab- . 
lonskis turėjo gerą progą, tačiau jos 
neišnaudojo. 

Antrame kėlinyje gražias progas 
įvarčiams pasiekti praleido Audrius 
Zinkevičius bei kiti „Lituanicos" fut
bolininkai. Tačiau laimė nusišypsojo 
varžovams, kurie įstengė rezultatą 
išlyginti. Nors „Lituanicos" vyrai la
bai stengėsi rezultatą persverti, jų 
pastangos, deja, liko bevaisės. Tokiu 
būdu mūsiškiams reikėjo pasitenkin
ti antrąja vieta, nors buvo verti pir
mosios. 

Dabar „Connections" turės žaisti 
su „mėlynosios" grupės nugalėtojais 
(jais, turbūt , taps „Green-White" 
ekipa). Nugalėtojas tiesiai pateks į 
„major" diviziją, o pralaimėtojas — 
turės peržaisti su IX vietos užėmėju. 

Nors mūsiškiams ir nepasisekė 
laimėti I vietą ir jie prarado galimybę 
kovoti dėl grįžimo į „major" diviziją, 
„Lituanicos" klubo valdybos sekreto
rius ir vienas iš vyrų komandos va
dovų Gediminas Bielskus dėl to ne
išgyvena. Jis sako, kad lietuviams 

būtų sunku dabar rungtyniauti su 
„major" lygos komandomis, kurių 
dauguma yra pajėgesnės, nes samdo 
žaidėjus. „Geriau būti I divizijos 
viršūnėse, negu 'major' divizijos len
telės dugne", — sako jis. Be to, pa
kliuvus į „major" diviziją, reikia tu
rėti atsarginių komandų ir mokėti di
desnius mokesčius. O tai vėl sudary
tų papildomų problemų. 

Čikagoje — t a r p v a l s t y b i n ė s 
futbolo r u n g t y n ė s 

Šį savaitgalį — ketvirtadienį ir 
sekmadienį — didžiajame Soldier 
Field stadione (prie Michigan ežero) 
vyks 2007 CONCACAF „Gol Cup" 
turnyro pusfinalių ir finalinės rung
tynės. 

Ketvirtadienį 6 vai. vak. JAV 
rinktinė kovojo su Kanados futboli
ninkais, o 9 vai. vak. — Meksika žai
dė su Gvadalupės valstybėlės (ma
žiau negu pusė milijono gyventojų) 
rinktine. 

Šių rungtynių nugalėtojai, ku
riais tikimasi taps JAV ir Meksika, 
susikibs sekmadieni, birželio 24 d. 2 
vai. p.p. tame pačiame Soldier Field 
stadione, kuriame telpa apie 60,000 

* žiūrovų. Spėjama, jog šis didysis sta
dionas sutrauks daugiau negu 30,000 
žiūrovų. 

Į Lietuvą a t v y k s t a 
UEFA p r e z i d e n t a s 

Europos Futbolo asociacijų są
jungos — UEFA prezidentas Michael 
Platini per Jonines (birželio 24 d.) 
atvyks į Lietuvą. Tačiau jo planuose 
ne šios Lietuvoje populiarios šventės 
šventimas, o kiti — svarbesni rei
kalai. 

Svečias čia žada susitikti su 
Lietuvos ministru pirmininku Ge
diminu Kirkilu. Taip pat jis atidarys 
pirmąją Lietuvoje Futbolo akademiją 
bei Techninio futbolo centrą Kaune. 
Jis taip pat norėtų pasimatyti ir su 
Lietuvos prezidentu, dideliu sporto 
entuziastu — Valdu Adamkumi. 

Sportas LIETUVOJE 

Galima valstybės parama Kauno arenai - per maža 
Kauno arenos projektas dar 

kartą atsidūrė aklavietėje. Gali būti 
net taip, kad Kauno miesto taryba 
netrukus įpareigos derybų grupę 
nutraukti derybas su areną projek
tuojančia Prancūzijos bendrove 
,,Bouygues Batiment International" 
(BBI). Pagrindinėto priežastis — per 
didelė arenos kaina. 

Tai pirmadienį po susitikimo su 
premjeru Gediminu Kirkilu bei Fi
nansų ministerijos atstovais sakė 
Kauno meras Andrius Kupčinskas. 
,,Šiandien mums buvo aiškiai pasaky
ta, kad toks sporto objektas gali pre
tenduoti ne j didesnę nei 60 mln. litų 
valstybės paramą. Tai mus verčia ieš
koti ryžtingų sprendimų, nes tokia 

suma yra per maža", - sakė A. 
Kupčinskas. 

Premjero G. Kirkilo teigimu, da
bartinė kaina už areną yra per didelė, 
juolab kad arenos kituose miestuose 
kainavo mažesnes sumas, tačiau 
Kauno savivaldybė turi pati apsi
spręsti, kokius finansinius įsipareigo
jimus ji gali prisiimti. 

Kauno savivaldybė pagal konce
sijos sutartį įsipareigotų į areną in
vestuoti 200 mln. litų. BBI atstovų 
teigimu, dar tokios pačios sumos bu
vo galima tikėtis iš valstybės biudže
to ir Europos Sąjungos paramos. Po 
pirmadienio pasitarimo paaiškėjo, 
kad ši suma nebus didesnė nei 60 
mln. litų. Pagal ELTA 

Pasaulio benamių futbolo 
čempionate dalyvaus ir 

Lietuvos rinktinė 

Liepos 29 - rugpjūčio 4 dienomis 
Danijos sostinėje Kopenhagoje vyk
siančiame penktajame pasaulio bena
mių gatvės futbolo čempionate daly
vaus 48 šalių atstovai, tarp jų ir Lie
tuvos. Neseniai vienerių metų gimta
dienį atšventusi „Fenikso" komanda 
šiose varžybose dalyvaus antrus me
tus iš eilės. 

Pernai cape Town (PAR) plane
tos pirmenybėse Lietuvos futboli
ninkai finalo rungtynėse dėl Cape 
Town miesto taurės nusileido Zam
bijos atstovams ir galutinėje įskaitoje 
užėmė 26-ąją vietą. 

Praėjusių metų lapkritį Lenki
joje „Fenikso" komanda tapo Euro
pos benamių salės futbolo čempione 
bei iškovojo Lenkijos futbolo fede
racijos taurę. 

Benamių futbolo čempionatų tik
slas — suvienyti socialines negandas 
ir priklausomybės ligas įveikiančius 
žmones, o jų pavyzdžiu įžiebti viltį 
atsidūrusiems bėdoje bei paskatinti 
juos nenuleisti rankų nelaimėje. 

Pirmasis pasaulio benamių fut
bolo čempionatas įvyko 2003 metais 
Austrijoje. Po to šios varžybos vyko 
Geteborge (Švedija), Edinburge 
(Škotija) ir Cape Town (PAR). 

Jaunieji Lietuvos imtynininkai 
Ukrainoje iškovojo šešis medalius 

Graikųromėnų imtynių turnyre 
Ukrainoje jaunių grupėje pirmąja 
vieta užėmė Ramūnas Dagys. 

Valdo Malinausko (ELTA) nuotr. 

Ukrainoje vykusiame tarptauti
niame graikų-romėnų imtynių tur
nyre Lietuvos sportininkai iškovojo 
šešis medalius. Vaikų amžiaus grupės 
svorio kategorijoje iki 35 kg aukso 
apdovanojimą pelnė Simonas Ryliš-
kis, o jaunių grupėje pirmąją vietą 
užėmė Ramūnas Dagys. Bronzos me
dalius vaikų grupėje iškovojo Justas 
Liaugminas (26 kg), Mantvydas Kup-
ratas (32 kg) ir Tomas Proškus (39 kg), 
jaunių varžybose trečiąją vietą užė
mė Artūras Pauliukevičius (73 kg). 

Varžybose dalyvavo 156 sporti
ninkai iš Ukrainos, Estijos ir Lie
tuvos. 

R. Kaukėnas - naudingiausias 
žaidėjas 

Rimanto Kaukėno komanda Sie
nos „Montepaschi" tapo Italijos 
krepšinio čempionato nugalėtoja, 
baigiamosiose trečiosiose rungtynėse 
namuose 90:82 (27:29, 13:22, 24:17, 
26:14) įveikusi Bolonijos „VidiVici" 
krepšininkus ir laimėjusi seriją iki 

trijų pergalių 3-0. 
R. Kaukėnas buvo pripažintas 

naudingiausiu finalo serijos žaidėju. 
Lietuvis paskutinėse rungtynėse per 
21 min. surinko 18 taškų (dvitaškiai 
4/9, tritaškiai 1/2, baudos 7/7), atko
vojo 3 kamuolius ir atliko 2 rezulta
tyvius perdavimus. Iš viso finalo seri
joje jis per rungtynes vidutiniškai 
pelnydavo po 20 taškų. 

„Montepaschi" Italijos čempione 
tapo antrą kartą komandos istorijoje. 
Prieš tai Sienos krepšininkai šalies 
pirmenybėse triumfavo 2004 metais. 

G. Kiela tapo Lietuvos čempionu 
ir pagerino rekordą 

Vilniuje vykusio Lietuvos skren
dančių taikinių šaudymo čempionato 
nugalėtoju tranšėjinėje aikštelėje 
tapo vilnietis Gediminas Kiela. Jis 
surinko 139 taškus iš 150 ir pagerino 
šalies rekordą. Antrąją vietą užėmė 
marijampolietis Rytis Sventickas 
(133 tšk.), trečiąją — vilnietis Artū
ras Belkys (122 tšk.). Apvalioje aikš
telėje visas prizines vietas užėmė vil
niečiai: pirmas buvo Jaunius Indra-
šius (138 tšk. iš 150), antras — Ger
manas Bogdanovas (137 tšk.), o tre
čias — Ronaldas Račinskas (136 tšk.). 

Pagal ELTA 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE LITHUANIAN VVORLD WIDE DAILY 
Published daily except Sundays and Mondays, 
legal HoJidays, the Tuesdays following Monday 
observance of legal Holidays as vvell as Dec. 
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic 
Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 
60629-5589. Tel.: 773-585-9500. 
Periodical class postage paid at Chicago, IL and 
additional mailing offices. 
Subscription Rates: $150.00. 
Postmaster: Send address changes to 

Draugas - 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629-5589. 

Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už 
prenumeratą nesiunčiame. Prie pavardės ir 
adreso, siųsdami laikraštį pažymime, iki kada 
prenumerata galioja. 
Draugo prenumerata yra mokama iš anksto. 

JAV 
Metams $150.00 • 1/2 metų $80.00 • 3 mėn. $57.00 

Pirma klase: kasdien $340.00 • visos savaitės $240.00 
Kanadoje 'USD) 

Metams $215.00 • 1/2 metų $130.00 
• 3 mėn.$100.00 

Užsakant į Lietuvą ir kitas užsienio šalis 
Oro paštu 

Metams $600.00 • 1/2 metų $300.00 
| Lietuvą reguliariu paštu 

Metams $120.00 • 1/2 metų $66.00 

TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA: 
JAV 
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Kanadoje (USD) 

Metams $150.00 «1/2 metų $120.00 
• 3 mėn.$75.00 

Užsakant i Lietuvą ir kitas užsienio šalis 
Oro paštu 

Metams$220.0O «1/2 metų$120.00 
Į Lietuvą reguliariu paštu 

Metams $70.00 
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SUSITIKIMAS ATEITININKŲ NAMUOSE 
Birželio 19 d. antradienio vakare mons. Alfonsas 

Svarinskas ir ses. Nijolė Sadūnaitė lankėsi Ateitinin
kų namuose, Čikagoje. 

M 

Dainos Cyvienės nuotraukose susitikimo akimirkos. 

s. Sacūr.aite apsupta ca^y,avusiuju s-jsit.kime. 

Trys pogrindžio spaudos talkininkai. Daina Čvviene (kairėje), dr. Linas 
Sidrys (viduryje), dr. Petras Kisielius (dešinėje), 1 980 m. ir anksčiau vežė iŠ 
sovietinės Lietuvos i iaisva pasauli pogrindžio spauda — ..Kronika". ..Alma 
Mater", ..Aušra", ir mikrofilmus bei nuotraukas su kalėjime sėdėjusiais. 
nuteistaisiais už pogrindžio spaudos platinimą bei katalikiška veikla mons. 
Alfonsu Svarinsku ir ses. Nijole Sadūnaitė. 

Ses. Nijolė Sadūnaitė sveikinasi su Juozu Polikaičiu N. Sadūnaitės dešinėje 
- dr. M. Biskienė. 

Birželio sukilimo pamokos 
kibernetinės agresijos akivaizdoje 

EDMUNDAS SIMANAITIS 

Kiekvienos Birželio sukilimo metinės išryškina vis naują spalvą am
žinos ginties panoramoje. Niekada negalima pamiršti kai kurių pra
ėjusio amžiaus faktų, palikusių iki šiol tebesopančius istorinės at

minties randus. Du totalitariniai režimai - Vokietijoje ir Sovietijoje - nuosek
liai rengėsi imperiniam karui. 

Du utopiniai socializmo variantai: sovietų komunistų socializmas ir vo
kiečių nacionalsocializmas mušė būgnus apie būsimas pergales ir visuotinę 
laimę, žinoma, ne visiems. Pirmieji - proletariato diktatūros šalininkams, an
trieji - tik arijams. 

Du diktatoriai, Stalinas ir Hitleris, nusispjovę į pseudomokslines -izmų 
teorijas, stebėtinai dalykiškai, kas ir būdinga stambiems plėšikams, per keletą 
valandų Kremliuje (su Berlyno žinia), draugiškai pasidalijo Rytų Europos ne
priklausomų valstybių teritorijas. 

Būtent tada buvo pasėta pasipriešinimo totalitariniams režimams sėkla, 
nepriklausomai nuo jų savireklamos atspalvio. XX amžiuje sovietų komunis
tai ir vokiečių nacionalsocialistai, gal ir patys to neįtardami, stebėtinai nuo
sekliai, tartum dvyniai, atskleidė totalitarizmo prigimtį, nusikaltėliškų ideo
logijų panašumus, tikslus ir dėsningą genocido politikos, kaip įrankio gro
buoniškiems tikslams įgyvendinti, panaudojimą. 

Po minėto nusikalstamo slapto suokalbio pasipriešinimo dvasia pirmą 
kartą plykstelėjo Žiemos kare, kai milžiniška sovietų kariauna užpuolė tai
kią, bet nepaklusnią Suomiją. Tada Stalino ir Hitlerio suokalbio turinys dar 
nebuvo iki smulkmenų žinomas plačiajai visuomenei, bet įžvalgūs politikai jau 
tada numatė dviejų totalitarizmo atmainų kėslus. Suomiai net nesusvyravo. 
Politinė šalies vadovybė įvardijo tikruosius užpuoliko tikslus. Tauta ir, svar
biausia, šaunieji suomių kariai parodė visam pasauliui, kaip turi būti ginama 
nepriklausomybė, žmogiškas orumas ir laisvė. 

Beje, verta priminti, kad tuometinė Kremliaus propaganda laisvės gy
nėjus linksniavo komunistų nukalta etikete - „baltieji suomių banditai", ir tik 
taip. Po penkerių metų šis komunistų terminas buvo lygiai taip pat taikomas 
Lietuvos partizanams ir kitų šalių laisvės gynėjams. 

Lietuviai sėkmingai apsigynė nuo bolševizmo Nepriklausomybės kovų 
metais. Antru kartu XX amžiuje pasipriešinimo dvasia visa jėga įplieskė 1941-
ųjų Birželio sukilimą. Lietuviai sukilo, kai suokalbininkai ir sąjungininkai po 
bičiuliškų dalybų jau buvo nukariavę ir okupavę nepriklausomų valstybių 
žemes. 

Pirmiausia, akivaizdžiai buvo parodyta, kad totalitarizmas kelia mirtiną 
pavojų tautoms, demokratinėms valstybėms, taikai ir neišvengiamai tampa 
genocido ir karo nusikaltimų grėsme. Nūdienos Rusijoje gausėja agresyvaus 
imperializmo apraiškų. Kibernetinės agresijos kampanija prieš Estiją parodė, 
kad Rusija Baltijos šalis tebelaiko savo laikinai prarastu grobiu. 

Antra, propagandinis imperininkų teiginys, neva Baltijos šalių neprik
lausomybė tėra tik JAV imperialistų mėginimas sukurti buferį tarp Rusijos ir 
Europos Sąjungos, gavo labai aiškų atsakymą - Estija ne buferis tarp Rusijos 
ir ES, o ES rytinė siena. Sis politinis paaiškinimas be galo svarbus ir vienodai 
reikšmingas visoms Baltijos šalims. Tačiau įvykių eiga parodė, kad vien poli
tinio paaiškinimo nepakanka. 

Trečioji išvada byloja, kad demokratija gali apsiginti tik vienydama pas
tangas ir rengdamasi ginti bendrąsias vertybes, iš kurių pirmoji ir yra laisvė 
arba valstybingumo gynimas. Jeigu valstybė neskiria pakankamai dėmesio pi
lietinės visuomenės ugdymui, veiksminga savigyna paprasčiausiai neįma
noma. O šauktinių kariuomenė ir ypač savanorių pajėgos - labai efektyvi ir 
natūrali pilietinės savivokos mokykla, kuriai alternatyvos nėra. Savigyna - tai 
ne generolų ar politikų poreikis, o didysis tautos rūpestis. Šios tiesos ignora
vimas gali pavirsti nusikaltimu. 

Ketvirta, buvo įtikinamai ir labai aiškiai pademonstruotas naujas agresi
jos būdas - kibernetinis karas. Atrodo, kad tokiam atvejui nebuvo pasirengta 
nei nacionaliniu, nei NATO lygmeniu. Buvo akivaizdžiai parodyta, kaip gali
ma per kelete minučių paralyžiuoti visų svarbiausių valstybės institucijų veik
lą. O koks tokio ar panašaus puolimo poveikis būtų specifinėms kolektyvinės 
gynybos sistemoms? 

Birželio sukilimo aidai primena dar vieną itin svarbų faktą, ir anaiptol ne 
naujieną, - Rytuose demokratija kol kas podukros vietoje, todėl totalitarizmo 
savistabdos ten dar ilgai teks laukti. 

Lietuvos Respublikos Seimas 1999 m. sausį teisės kalba konstatavo, kad 
„1941 m. birželio 22-23 d. ginkluotas sukilimas ir Laikinosios Lietuvos Vy
riausybės 1941 m. birželio 23 d. atsišaukimas išreiškė tautos valią atkurti 
nepriklausomą valstybę". 

Sukilėlių žygdarbis - šviesus istorijos lapas visiems laikams. Bet kie
kviena epocha vertina jį vis kitu masteliu. Estijos užpuolimas parodė, kad 
visuomenės moralinis nusiteikimas ginti savo teises ir laisves buvo ir lieka 
aktualus, tačiau įprastinės ginkluotės jau nepakanka. Reikia tikėtis, kad bus 
sukurtos veiksmingos kontrpriemonės ir masiniams kibernetiniams užpuoli
mams stabdyti ar nukenksminti. 
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K. JURGAITIENĖ: 
LIETUVA NORI, KAD SUTARTIS BŪTŲ 

TAIKOMA LYGIOMIS TEISĖMIS 
Šis pokalbis su Lietuvos Respub

likos Washington, DC ambasados pir
mąja konsule Kornelija Jurgaitiene 
įvyko dar nežinant, jog gegužės pa
baigoje numatytas LR ir JAV komisi
jų kultūros paveldui užsienyje iš
saugoti susitikimas neįvyks. Tiksli 
naujo komisijų susitikimo data kol 
kas nėra viešai paskelbta. Kadangi 
interviu apima kur kas platesnę sritį, 
kaip antai dvišalį Lietuvos ir JAV 
susitarimą „Dėl tam tikrų kultūros 
objektų apsaugos ir išsaugojimo", 
.būsimos sutarties pasirašymą, komi
sijų sudėtį, galutinį dvišalį saugomų 
kultūrinių objektų sąrašą ir kita, 
Jūsų dėmesiui siūlome pokalbį su pir
mąja LR ambasados konsule. 

— Kiek žinau, šių metų ge
gužės pabaigoje turėtų įvykti 
Lietuvos Respublikos ir JAV ko
misijų atstovų susitikimas dėl 
kultūrinių objektų išsaugojimo 
JAV ir Lietuvoje. Gal galėtumėte 
pateikti daugiau ir konkrečių de
talių apie būsimą susitikimą? 
Kur susitikimas vyks? Koks jo 
tikslas? Kokie konkretus klausi
mai bus sprendžiami susitikimo 
metu? Kas dalyvaus iš Lietuvos 
pusės? 

— Kaip Jums yra žinoma, rem
damasi Lietuvos ir JAV Vyriausybių 
susitarimu „Dėl tam tikrų kultūros 
objektų apsaugos ir išsaugojimo", 
pasirašytu 2002 m. spalio 15 d., LR 
Kultūros ministerija šiemet sudarė 
derybų komisiją, kuriai pavesta kartu 
su JAV derybų komisija, sudaryta 
JAV Komisijos JAV kultūros paveldui 
užsienyje apsaugoti, aptarti įvairius 
susitarimo įgyvendinimo aspektus. 
Lietuvos derybų komisiją sudaro: 
prezidento patarėja kultūros, mokslo 
ir švietimo klausimais Irena Vaišvi
laitė, istorikas Zigmantas Kiaupa, 
Teisingumo ministerijos Valstybės 
sekretorius Paulius Koverovas. Kaip 
mus informavo komisijos atstovė, 
dvišalis susitikimas gali ir nebespėti 
įvykti gegužės mėnesį, nes kol kas 
Lietuves pusė neturi JAV pusės at
sakymo. Tad tikėtina, kad jis gali būti 
nukeltas į kiek vėlesnį laiką. Planuo
jama, kad susitikimas vyks Vilniuje. 
Derybų grupėms susitikus, bus nus
tatytas derybų reglamentas, grafikas, 
problematika. 

— Ar planuojama kalbėt i 
apie šiuo metu kritiškoje padėty
je atsidūrusią Aušros Vartų para
piją Manhattan, New York? Kitas 
parapijas ir bažnyčias? Kokios 
galimos šio susitikimo progno
zės? Kaip Lietuva jam ruošiasi? 

— Lietuva yra diplomatiniais 
kanalais pateikusi JAV pusei jai svar
bių paveldo objektų JAV sąrašą, 
kurio didžiąją dalį sudaro lietuviškų 
parapijų statiniai. Tačiau kaip am
basadai paaiškino derybininkai, Lie
tuva negali su JAV valdžia derėtis dėl 
vienos ar kitos parapijos uždarymo, 
nes tai nėra JAV valstybinių institu
cijų kompetencija (nors, kaip žinia, 
JAV komisijos pirmininkas W. Miller 
atsiliepė į Lietuvos prašymą pasiųsti 
laišką kardinolui Edward Egan, 

Ar i būsima abiejų šalių — JAV ir Lietuvos Respublikos — priimta saugotinų 
kultūrinių objektų sąrašą paklius šios, jau uždarytos lietuvių bažnyčios 
Amerikoje? 
šv. Pranciškaus bažnyčia Lavvrence, MA (uždaryta 2002 m. liepos 8 d.). 

Jono Stundžios nuotrauka. 

siūlant išsaugoti Aušros vartų baž
nyčią, kaip kultūrinį paveldą). Lie
tuva derėsis tik dėl paveldosauginės 
apsaugos, t.y. kad pastatai, kapinės, 
vietovardžiai būtų įtraukti į JAV 
saugomų objektų sąrašą. 

— Dvišalė sutartis tarp JAV 
ir LR dėl tam tikrų kultūros 
objektų išsaugojimo ir apsaugos 
buvo pasirašyta dar 2002 metų 
spalio mėnesį. Atrodo, jog iki 
šios dienos jokių naujų postūmių 
lyg ir nebūta. Ar tai tiesa? Kai 
šių metų pradžioje kalbėjau su 
LR ambasados Washington, DC 
darbuotoja Žana Tarase vi č ir LR 
generaliniu konsulu New York 
Butkumi, paaiškėjo, jog Lietu
voje ilgai (o gal ir iki šiol) nebu
vo sudaryta numatoma trijų 
žmonių komisija prie LR Kultū
ros ministerijos, kuri būtų atsa
kinga už kultūros paveldo objek
tų apsaugą. Gal žinote, kokie 
poslinkiai yra įvykę šioje srityje? 

— Gal tiksliau būtų pasakyti, 
kad sutartimi, kuri buvo pasirašyta 
JAV administracijos iniciatyva, la
biau ir naudojosi JAV pusė. Ji nedel
siant inventorizavo išsaugotinus ob
jektus Lietuvoje ir ėmėsi kai kurių 
restauravimo darbų, kuriuos finansa
vo įvairios nevyriausybinės JAV orga
nizacijos ir fondai. JAV pusės sąraše 
dominuoja Lietuvos žydų kultūros 
paveldas, Holokausto aukų įamžini
mo vietos. Vienas didžiausių Komisi
jos įgyvendintų projektų — Vilniaus 
Užupio senųjų žydų kapinių sutvar
kymas. 

Situacija pasikeitė, kai 2006 me
tų vasarą Lietuvos Respublikos am
basada VVashington, DC, gavusi JAV 
lietuvių organizacijų (Lietuvos Vyčių, 
Lietuvių Bendruomenės) nusiskundi
mų dėl galimo pirmosios JAV lietu
viškos Šv Jurgio bažnyčios (Shenan-
doah, PA) miestelyje bei Aušros Vartų 
Manhattan (NY) uždarymo (galimo par
davimo, nugriovimo) pradėjo aiškin
tis, kokiais būdais galima būtų išsau
goti lietuvišką kultūros paveldą JAV 

Tuomet ir buvo prisimintas susi
tarimas „Dėl tam tikrų kultūros ob

jektų apsaugos ir išsaugojimo", ku
riuo ambasada ir pasiūlė remtis kaip 
svarbiausiu teisiniu pagrindu, tarian
tis su JAV institucijomis dėl lietu
viško paveldo išsaugojimo. Tai pa
skatino Kultūros ministeriją kartu su 
Užsienio reikalų ministerija imtis ak
tyvesnio susitarimu numatytų abiša
lių įsipareigojimų įgyvendinimo, su
darant saugotino kultūros paveldo 
vienoje ir kitoje valstybėje sąrašus bei 
sukuriant derybines grupes. Taigi 
postūmiai per pastaruosius metus 

yra didžiuliai: Lietuvos pusė ima ak
tyviai panaudoti sutartį, kuri anks
čiau buvo užmanyta labiau kaip JAV 
rūpimo kultūrinio paveldo apsaugoji
mo Lietuvoje, kaip ir kitose Rytų ir 
Vidurio Europos valstybėse, su kurio
mis pasirašytos analogiškos sutartys, 
instrumentas. 

— JAV LB Amerikos lietuvių 
kultūros paveldo komiteto pir
mininko Algio Luko duomeni
mis, šiuo metu Lietuvos sąraše 
yra įtraukta apie 120 lietuvių 
kultūrinio paveldo objektų Ame
rikoje. Gal žinote, kas konkre
čiai į tą sąrašą yra įtraukta? Kur 
galima būtų tą sąrašą gauti? 
Kokie objektai figūruoja JAV 
sąraše Lietuvai? Ar galimąjį kur 
nors rasti? 

— Abu sąrašai yra sudaryti, kiek
viename jų yra daugiau nei šimtas 
objektų. Ambasada nėra ta instituci
ja, kuri galėtų sąrašus viešinti, nes ne 
ji yra jų autorė. Dėl JAV pusės sąrašo 
rekomenduotume kreiptis į US Com-
mission for the Preservation of Ame
rican Heritage Abroad, dėl Lietuvos 
pusės sąrašo - į Kultūros ministeriją 
arba poną Luką, kuris buvo atsa
kingas už sąrašo suderinimą iš JAV 
lietuvių pusės. Beje, Lietuvoje sąrašą 
rengė trys institucijos - Lietuvių 
išeivijos institutas, Kultūros paveldo 
departamentas prie KM ir Kultūros, 
Filosofijos ir meno institutas. Matyt, 
po bendros komisijos susitikimo 

, Hiiti. 

ttv. Juozapo bažnvčia ir lietuviu klu 
tais). 

bas VVaterburv CT (užrJarvti 2004 me-
Jono Stundžios nuotrauka. 
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Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčia New Haven, CT (uždaryta 2002 metais). 
„Draugo" archyvas 

sąrašai bus ir plačiau paviešinti. 

— Ir vėl pasiremsiu Algiu 
Luku, kuris teigia, jog jo žinio
mis, Lietuva yra vienintelė vals
tybė, kuri žada pristatyti JAV 
savo saugomų kultūrinių objektų 
sąrašą. Jeigu tai tiesa, kyla n e 
vienas klausimas. Vienas jų, ar 
kitų etninių grupių kultūriniam 
paveldui JAV kol kas nėra kilusi 
grėsmė išnykti, o gal — jis yra 
geriau apsaugomas ir jam negre
sia joks pavojus? 

— Iš tiesų tai nei viena, nei kita. 
Pavojus gresia ir kitų tautų paveldui. 
Štai kad ir New York dėl savo parapi

jų išsaugojimo be mūsų kovoja ir ai
riai, ir prancūzai (tai tiek, kiek mes 
žinome). Tiesiog Lietuva — negaliu 
tvirtinti, kad pirmoji ir vienintelė, 
bet gali būti, kad taip ir yra, mat 
informacijos konkrečiai šiuo klausi
mu nerinkome - nusprendė pasinau
doti susitarimu kūrybiškai, tai yra 
pasistengti, kad sutartis būtų pritai
koma ne tik JAV kultūrinio paveldo 
apsaugai Lietuvoje, bet ir, lygiomis 
teisėmis, lietuviškojo kultūrinio pa
veldo apsaugai JAV Kiek šio susitari
mo taikymas bus veiksmingas pa
matysime po derybinių grupių susi
tikimo. 

Kalbino Dalia Cidzikaitė 

Čikagos universitetai — vieni 
geriausių Amerikoje 

Nors ir buvo neseniai pasklidu
sios kalbos, jog nacionaliniai univer
sitetų vertinimai nėra pakankamai 
objektyvūs ir jie turėtų būti nutrauk
ti, U.S. News & World Report jau 
spėjo išleisti 2008 metų leidinį, ku
riame pateikia pirmaujančių univer
sitetų sąrašus įvairiose srityse. Mano 
mintyse iškart iškilo klausimas: „O 
kokias vietas užima mūsiškiai Čika
gos universitetai?" Kaip ir buvo gali
ma tikėtis, Northwestern University 
ir University of Chicago vardai skam
bėdavo dažnoje kategorijoje, geriau
siųjų penkiasdešimtuke. Pavyzdžiui, 
šių universitetų verslo (business) mo
kyklos puikuojasi penktoje ir šeštoje 
vietose, pralenkusios net Yale Uni
versity, kuris šiais metais liko tik 
penkioliktas. 

Tokią statistiką daugelis skaity
tojų tikriausiai palaikytų tipiška ir 
niekuo neišsiskiriančia nuo standar
tinių vertinimų, nes kiekvienas Čika
gos gyventojas yra bent jau šiek tiek 
girdėjęs apie šių dviejų universitetų 
pasiekimus ir nuopelnus mokslo sri-
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tyje. Tačiau vienas priemiestyje įsi
kūręs universitetas — University of 
Illinois at Urbana-Champaign su sa
vo inžinerijos mokykla maloniai nu
stebino, užimdamas net penktąją 
vietą. 

Turėčiau priminti, kad Čikaga 
gali pasigirti ne tik minėtais trimis 
universitetais, bet ir begale kitų pui
kių mokyklų, kurios esančios visai ša
lia mūsų, dažnai lieka nepastebėtos. 

Dovilė Baniulytė 

University of Illinois at Urbana-Champaign su savo inžinerijos mokykla 
patenka i geriausiųjų penketuką. 

Tą dieną turėjo patekėti jaunas rugsėjo mė
nulis. Sargybiniai, kurių buvo trys, ir dvidešimt 
arabų jūrininkų visą dieną nieko nevalgė, ligi sau
lės laidos labai uoliai laikėsi Jauno mėnulio pas
ninko. Patys mėnulio pamatyti negalėdami, prašė, 
kad mes jiems parodytume užtekantį. Netrukus, 
kai labiau sutemo, pamatėme. Tebuvo trečioji jau
no užtekėjimo diena, tai nelabai buvo galima jį 
įžiūrėti. Bet pamatę tuojau jiems pranešėme. 
Džiaugdamiesi dėkojo mums. 

Pamatę mėnulį, akis į jį įsmeigę, rankas ištiesę, 
pradėjo savo pamaldų apeigas. Paskui tuojau valgė 
mėsą, žuvį, — viską, ką tik padavė. Visą naktį 
išsėdėjo prie stalo, vaišinosi, kol išaušo, tvirtinda
mi, kad dieną valgyti nuodėmė, naktį — nelabai. 
Aleksandrijoje matėme, kai turtingesnieji ir žy
mieji pramiegodavo iki pusiaudienio, paskui lankė 
mečetes, meldėsi. Tuo metu bokšto viršūnėje būna 
iškelta didžioji vėliava. Aleksandrijoje ji violetinio 
atspalvio, šilkinė. Kabojo vos ketvirtį valandos: 
pamaldoms pasibaigus, tuojau ją nuleido. Tada visi 
išsiskirstė į savo namus saulei nusileidus valgyti. 

Kaire gyvenantys mūsiškiai krikščionys pasa
kojo, kad, artinantis valgymo valandai, prieš pat 
saulės laidą, tie, kieno tokios pareigos, pasileidžia 
per miestą mušdami būgnus, šūkaudami, kad jau 
galima valgyti, gerti ir ne taip padorius dalykus da
ryti. Tačiau Aleksandrijoje negirdėjau tokių skel
bimų su būgnais. 

Rugsėjo devynioliktą dieną plaukėme pro labai 
didelių rūmų griuvėsius ir datulių palmes, augan
čias abiejuose kanalo krantuose. Nukeliavę apie 
keturis mūsų mylias, saulei tekant, atvykome prie 
Aleksandrijos miesto uosto. Aleksandro Didžiojo 
laikais tas uostas vadinosi Rakasta. Jis yra už ket
virčio mylios nuo miesto; čia iš kanalo išlipa į sau
sumą. Tuojau daviau žinią, jog atvykau, tiems, su ku
riais jau buvau anksčiau Kaire pažįstamas. Jiems 
atėjus, sėdę ant asilų, nujojome miesto pusėn. 

KELIONE 1 JERUZALĘ 
M. K. RADV11A NAŽIATTĖUS 

Nr.57 

Netoli nuo miesto vartų, kairėje pusėje, aukš
tame kalne, yra nuostabiai daili Pompėjo 

kolona, pastatyta ant šešiolikos uolekčių aukščio 
pamato. Kiekvienas keturkampio šonas devynių 
uolekčių. Pati kolona apvali, iškalta iš vientiso 
marmuro akmens, šešiasdešimties uolekčių aukš
čio. Tokia stora, kad keturi vyrai, ištiesę rankas, 
galėtų apimti. Viršuje keturkampė plokštė dešim
ties uolekčių aukščio. Taigi visa kolona su savo da
limis yra aštuoniasdešimt šešių uolekčių aukščio. 
Marmuras pelenų spalvos, bet pačioje kolonoje 
rausvas; taigi pamatas ir kapitelis atrodo iš skirtin
gos rūšies marmuro. Stebėtina, kaip tokio svorio 
akmenis galėjo įtraukti į tokį aukštą kalną ir ten 
pastatyti. Istorikai pasakoja, kad tą koloną pas
tatęs Julijus Cezaris, ir dėl ko ji pavadinta Pom
pėjo. Aš apie tai neberašysiu. 

Einant per pačius miesto vartus, turkai pa
tikrino, ar neturime kokių prekių. Kadangi su mu
mis buvo Venecijos konsulo išlaikomas vertėjas žy
das, jis pasakė, kad mūsų daiktai valtyje ir kad asi
lais juos atgabens paskui mus. Todėl jis tenai pasi
liko su mano tarnais, kol bus sumokėtas mokestis. 
Mat Aleksandrijoje reikia mokėti muitą ne tik už 
prekes, bet ir už mažiausius daiktus, ir už pačius 
pinigus. 

Aš tuo tarpu nuėjau prie venecijiečių pirklių 
namų, ten ir apsistojau. Pavalgęs su savo pažįsta
mu Venecijos pirkliu Jeronimu Vitalių ėjau ap

žiūrėti uosto. Pirklys buvo pažįstamas su turkų 
kapitonu, ką tik prieš mano atvykimą su trimis 
laivais iš Rodo salos atplaukusiu į Aleksandriją, tad 
norėjo su juo pasišnekėti. Prašiau, kad ir mane pa
siimtų kartu kaip bendrininką. Norėjau pamatyti 
laivą šito kapitono, kuris po Occhialio buvo laiko
mas pirmuoju: kokia jame kareivių įgula, kaip ap
ginkluotas. Kitaip nebuvo galima ten patekti, kaip 
tik nuduodant pirklį, nes turkai labai saugosi pa
šalinių. Taigi, sulipę į laivelį, nuplaukėme prie to 
karo laivo. Tuo metu kapitono nebuvo: išėjęs į 
miestą. Daugiau kaip pusvalandį laukėme, kol grįš. 
Laivas buvo dailus, visas paauksuotas, tik mažes
nis kaip būna krikščionių laivai. Turkų laivai visi 
mažesni. Vergai visi buvo krikščionys, po penkis 
pririšti prie irklo iki pat laivo vidurio, toliau — po 
keturis. Kovoti tinkamų vyrų vos keturiasdešimt, 
karinių pabūklų gana daug. 

Grįžęs kapitonas pareikalavo, kad pirklys jam 
Europoje parūpintų įvairių spalvų audeklo, kiek
vienos spalvos po penkis rietimus. Paskui liepė 
mums paduoti Rodo vynuogių kekių. Jos buvo to
kios didelės, kone trijų ketvirčių uolekties. Pačios 
uogos tokios, kaip paprastai būna mūsų slyvos. Pa
dėkoję kapitonui, sėdę į laivelį grįžome į krantą, 
nes jau saulė krypo į saulėlydį. 

Iš įžymybių, kokios Aleksandrijoje ligi šios die
nos tebėra, yra prieš jūros uostą labai didelė, erdvi 
aikštė. Istorikai rašo, kad ji dirbtinai padaryta, nes 
anksčiau buvo vadinama Faro sala. Matyt, kad ji 
labai sumaniai, brangiai ir meniškai įrengta. Dau
giau apie tai nerašysiu. Mieste, kaip toliau bus 
parašyta, klimatas nelabai sveikas, tad gyventojai 
mieliau namus statosi šitoje aikštėje. Čia ir srities 
valdytojas sangiachas gyvena. Išvis priemiesčiuose 
geriau gyventi, tad miestas apleistas, juo toliau, juo 
labiau griūva. 

Bus daugiau. 
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Seimas uždraudė reklamuoti alkoholį 

„SOS vaikų kaimo" gyventojai. Eltos nuotr. 

„SOS vaikų kaimas" švenčia 
12-ąjį gimtadieni 

Vilnius, birželio 21 d. (ELTA) — 
Unikali vaikų globos įstaiga „Vil
niaus SOS vaikų kaimas" trečiadienį 
šventė jau 12-ąjį gimtadienį. 

Šie globos namai itin skiriasi nuo 
įsivaizduojamo tradicinio perpildytų 
vaikų namų įvaizdžio. „SOS vaikų 
kaime" puoselėjami natūralūs šeimos 
ryšiai. 

Įžengus į kruopščiai išpuoselėtą 
kaimo teritoriją nė neįtartum, kad 
pakliuvai į vaikų globos įstaigą — čia 
nėra auklėtojų, vaikai po 5-8 gyvena 
atskirose šeimose ir turi savo namelį 
bei biudžetą, SOS mamą ir jos pagal
bininkę SOS tetą, kurios jais rūpina
si. 

SOS mama su šiais vaikais pra
leidžia visą parą. Ji rūpinasi, kai ku
ris nors suserga, vežioja į būrelius, ei
na į tėvų susirinkimus. Bene taik
liausiai SOS mamos tikslą besilan
kant vienoje vaikų kaimo šeimų api
būdino SOS mama Aldona: „Mano 
tikslas yra išmokyti šiuos vaikus gy
venti. Juk jiems ateityje nebus viskas 
paduota". 

Nors Aldona kaip tikra mama 
vaikų pargrįžtančių laukia ruošdama 
skanius pietus, šioje, kaip ir kitose 
kaimo šeimose, nėra viskas pateikia
ma „ant lėkštutės". 

Virtuvėse zuja ir patys vaikai, o 
ir maistas šiuose namuose neatsiran
da tarsi iš niekur — kiekviena šeima 
turi savo biudžetą ir pati sprendžia, 
ką pirkti, o norėdama įsigyti branges
nį pirkinį ar surengti šventę — turi 
taupyti. 

SOS vaikų kaimų Lietuvoje 
draugijos nacionalinis direktorius 
Audrius Natkevičius pabrėžė, jog 
SOS vaikų kaimo šeimos koncepcija 
paremta keturiais svarbiausiais prin
cipais: kiekvienam vaikui reikia mo
tinos, jis auga natūraliai kartu su sa
vo broliais ir seserimis, savo namuo
se, palankioje kaimo aplinkoje. 

Kaune t rūks ta va i ruo to jų 
Kaunas, birželio 21 d. (ELTA) — 

Kaune greitai gali nebelikti maršruti-
jiių taksi vairuotojų, nes jų netenkina 
mokami maži atlyginimai. 

Keleivių vežėjai tikina negalintys 
mokėti daugiau, nes degalai, draudi
mas, mikroautobusų priežiūra nuolat 
brangsta, o maršrutiniais taksi važi
nėjančių žmonių mažėja. Daug kau
niečių susisiekimo problemą spren
džia įsigydami nuosavą automobilį. 

Prieš trejus metus laikinosios 
sostinės gatvėmis važinėjo 600 mar
šrutinių taksi. Dabar jų liko tik 360. 

Bandydami išgyventi sunkiomis 

„Dažnai į vieną SOS vaikų kaimo 
šeimą patenka iš karto keli tikrųjų 
tėvų globos netekę broliai bei seserys. 
Kad ir kiek jų būtų, jie nėra išskiria
mi ir auga vienoje šeimoje", — sakė 
direktorius. 

Iš pirmo žvilgsnio natūrali šei
mos idilė išties paremta griežta 
struktūra. „SOS mamos yra kruopš
čiai atrenkamos, o po to mokomos. 
Ne kiekviena moteris gali dirbti ma
ma. Tai ištisą parą trunkantis dar
bas, o dar reikėtų nepamiršti, kad čia 
patenkantys vaikai jau turi skaudų 
praeities paliktą antspaudą. Jiems vi
sada yra papildomai užtikrinama psi
chologo, socialinio darbuotojo, logo
pedo, kitų reikalingų specialistų pa
galba, sudaromi individualūs planai", 
— teigė A. Natkevičius. 

Bendraujant su „Vilniaus SOS 
vaikų kaimo" vaikais atrodo, kad 
praeities patirčių kartėlis vaikų jau 
nebepersekioja. 

„Vienas berniukas man sakė, 
kad čia jam rojus. Vaikai nustemba, 
kad galima valgyti net po tris kartus 
per dieną. Žinoma, ta pradinė eufori
ja praeina, po to būna visko, kaip ir 
visose šeimose — ir patingi, ir elgiasi 
ne visada gerai, tada pasišnekam", — 
sakė SOS mama Aldona. 

Vaikas SOS vaikų kaimo šeimoje 
gyvena, kol jam sukanka 16 metų, po 
to išvyksta į SOS jaunimo namus, 
kur jo laukia naujas savarankiškumo 
etapas. Bet savaitgaliais ir per šven
tes vaikai nepamiršta kelio pas savo 
SOS mamas. 

SOS vaikų kaimo šaknys siekia 
1949 metus, kai Imste, Austrijoje, 
Herman Gmainer įkūrė pirmąjį SOS 
vaikų kaimą. 

Jis norėjo padėti beglobiams vai
kams, per Antrąjį pasaulinį karą pra
radusiems namus. Daugelio rėmėjų 
padedama organizacija išaugo ir 
gelbsti vaikams visame pasaulyje. 

Vilnius, birželio 21 d. (BNS) — 
Lietuvos radijo laidose ir televizijose 
ateityje nuo 6 vai. ryto iki 11 vai. va
karo nebus galima reklamuoti jokių 
alkoholinių gėrimų, įskaitant ir alų 
bei sidrą. 

Seimas antradienį priėmė tai nu
matančias Alkoholio kontrolės įstaty
mo pataisas — už balsavo 61 Seimo 
narių, prieš — 4, o susilaikė 10 parla
mentarų. 

Uždrausti alkoholio reklamą die
ną pasiūlė Seimo Sveikatos komiteto 
pirmininkas konservatorius Antanas 
Matulas, o jo idėją parėmė beveik 20 
visuomeninių organizacijų. 

Seimo Ekonomikos komitetas 
siūlė leisti per radiją ir televiziją die
ną reklamuoti tik silpnus — iki 15 
laipsnių natūralios fermentacijos al
koholinius gėrimus — vyną ir alų. 

„Šiandien labai daug ir bene dau
giausia problemų, ypač jaunimo tar
pe, turime dėl to, kad auga lengvų al
koholinių gėrimų vartojimas jaunimo 
tarpe", — kalbėjo A. Matulas. 

Liberalų sąjūdžio frakcijos narys 
Eligijus Masiulis priekaištavo, kad 
Seimas, drausdamas dieną transliuo
ti reklamą per radiją ir televiziją, pa
rodė, pademonstravo „paviršutinišką 
situacijos suvokimą". 

„Uždrausime bet kokią reklamą 
ir informaciją dienos metu ir dėl to 
baigsis Lietuvoje girtuoklystės, su-

rinkos sąlygomis vežėjai atsisako itin 
nuostolingų maršrutų į Kauno pa
kraščius, rečiau važinėja mažiau pel
ningais reisais. Šiais metais jau pa
naikinti keturi maršrutai. 

Pelningiausi maršrutai šiuo me
tu Kaune yra siekiantys žmonių trau
kos taškus — prekybos centrus „Ak
ropolis", „Mega", geležinkelio ir au
tobusų stotis, Urmo bazę, taip pat 
miegamieji rajonai, į kuriuos rečiau 
važiuoja autobusai, troleibusai. 

Maršrutinių taksi vairuotojai už
dirba nuo kelių šimtų iki pusantro 
tūkstančio litų. 

mažės alkoholio vartojimas?" — 
klausė E. Masiulis. 

„Kadangi didėja Lietuvoje stiprių 
alkoholinių gėrimų vartojimas, reikia 
imtis konkrečių veiksmų, kad žmo
nės negertų stiprių alkoholinių gė
rimų, o pakeistų juos lengvais gėri
mais", — siūlė jis. 

Jis apgailestavo, kad per visuo
menės informavimo priemones ne
gaudami pakankamai informacijos 
apie alkoholį, jauni žmonės išeis gat
vės mokyklas, kur jų laukia nekoky
biška informacija, gers ne patikrintą 
alkoholį, o rinksis surogatus. 

„Mes tikrai žinome, kad klijų 
reklamų per televiziją nėra, bet kiek 
vaikų papuola į tokias bėdas ir nesu
laukia reikiamo palaikymo", — sakė 
E. Masiulis. 

Seimas taip pat nustatė, prekiau
ti alkoholiniais gėrimais prekybos 
įmonėse, įrengtose daugiabučiuose 
gyvenamuosiuose namuose, nebus 
galima nuo 10 vai. vakaro iki anks
čiausiai 9 valandos ryto. 

Tačiau daugiabučio, kuriame 
veiks alkoholio parduotuvė, gyvento
jai su prekybininkais galės susitarti, 
kad alkoholiu nebūtų prekiaujama ir 
kitu laiku, kuris neįeis į draudžiamą 
metą. Seimas leido specializuotose al
koholinių gėrimų parduotuvėse arba 
tokiuose skyriuose prekiauti ir tau
rėmis bei stiklinėmis. 

Klebonas: dėl neišmoktų poterių 
bažnyčios kal t int i negal ima 

Panevėžys, birželio 21 d. 
(ELTA) — Ilgiau nei pusmetį Sutvir
tinimo sakramentui besirengusių pa
auglių tėvai būna šokiruoti, kai tikri
nant žinias paaiškėja, kad jų atžalos 
tikėjimas negali būti įprasmintas. Ta
čiau ne mažiau šokiruoti prisipažįsta 
esantys ir kunigai, kai Sutvirtinimui 
rengtieji parodo visišką neišmanymą 
ir abejingumą. Pagrindinių tikėjimo 
tiesų nesuvokimas, gumos kramty
mas ir mobiliųjų telefonų pypsėjimas 
per egzaminą dvasininkus verčia abe
joti, ar Bažnyčiai reikia tokių katali-
kų. 

Sutvirtinimo sakramentui tikin
tysis turi būti specialiai rengiamas. 
Dažnai tėvai būna klaidingai įsiti
kinę, kad norint pasirengti sakra
mentams pakanka lankyti tikybos 
pamokas mokykloje. 

„Sekundės" kalbinti dvasininkai 
pabrėžė, kad sakramentams rengia
masi per parapijas — kartą per savai
tę reikia lankyti katechetų pamokė
les. 

Jas išklausiusiųjų laukia žinių 
patikrinimas, reikia išlaikyti 20 klau
simų testą. Aukščiausias įvertinimas 
yra 10 balų, tačiau norint gauti su
tvirtinamojo kortelę pakanka ir o ba
lų. 

Pradėjus tikrinti pamokas lan

kiusiųjų žinias ir prasideda neskland-
mai, keliantys ir tėvų, ir dvasininkų 
pasipiktinimą. Šv. apaštalų Petro ir 
Povilo bažnyčios klebonas Petras Ba
niulis neslepia žinąs, kad tėvai pikti
nasi, jei kunigai vaiko žinias įvertina 
kaip nepakankamas Sutvirtinimo 
sakramentui priimti. Tačiau, pasak 
klebono, tokiu atveju kaltų nereikėtų 
ieškoti bažnyčioje. 

„Nieko negalime padaryti, vaikai 
patys kalti, kad nesimoko", — pabrė
žė P Baniulis. — Žinoma, taip tikrai 
negaliu pasakyti apie visus, tačiau la
bai daug vaikų nemoka net pagrindi
nių poterių, nesuvokia tikėjimo tiesų. 
Testai tikrai būna nesudėtingi, pa
vyzdžiui, reikia įrašyti trūkstamą po
terių žodį. Dažnas negali to padaryti. 
Net gaila, kad negaliu parodyti, ko
kius testus mes gauname iš vaikų", 
— sakė jis. 

Pagal neseniai patvirtintą naują 
tvarką Sutvirtinimo sakramentas 
Lietuvoje teikiamas 16 metų sulau
kusiems asmenims, seniau jį galėjo 
priimti porą metų jaunesni. Sutvirti
nimo sakramentas reiškia tikėjimo 
pilnatvės įprasminimą. Sutvirtintas 
gali būti tik krikštytas, sąmoningai 
priėmęs Atgailos ir Komunijos sakra
mentus katalikas. Sutvirtinimo sak
ramentą teikia vyskupas. 

Pirmą kartą sudarytas geriausių 
Lietuvos universitetų sąrašas 
Atkelta iš 1 psl. 

Pasak M. Adomėno, atliekant ty
rimą trūko Vakarų šalyse vieno svar
biausių universitetų vertinimo krite
rijų — baigusių universitetus uždar
bio ir įsidarbinimo statistikos. Lietu
vos universitetai tokios statistikos 
neturi, tačiau studentai turėtų ži
noti, ko jie gali tikėtis baigę vieną ar 
kitą universitetą. 

Buvo atliktas tik valstybinių uni
versitetų vertinimas, nes, pasak M. 

Adomėno, reitingui reikalingus ne
valstybinių aukštųjų mokyklų duo
menis sunku palyginti dėl skirtingo 
jų sisteminimo arba jos išvis nesuge
ba jų pateikti. Taip pat dėl siauros 
studijų specifikos į vertinimo sąrašą 
nebuvo įtraukta Lietuvos karo aka
demija. 

Reitingo sudarytojai išreiškė vil
tį, kad vertinimas nenutrūks, o į jį 
kasmet įsitrauks daugiau aukštųjų 
mokyklų. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFR Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

ES vadovų laukia sunkus darbas 

Tony Blair 
susitikimas 

su žmona Cherie. 
bus paskutinis. 

Britanijos ministrui pirmininkui šis ES viršūnių 

Briuselis, birželio 21 d. („Reu-
ters"/BNS) — Europos Sąjungos (ES) 
vadovai ketvirtadienį pradėjo sunkias 
diskusijas dėl naujausio bandymo 
pertvarkyti bloko institucijas, bet su
sitarimo tikimybė gali padidėti, nes 
pagrindinė kritikė Lenkija sušvelni
no savo toną. 

Britų ministras pirmininkas To
ny Blair, kuriam šis ES viršūnių susi
tikimas bus paskutinis, sakė, kad su
sitarimo pradėti derybas dėl reformų 
perspektyva labai neaiški, o Lenkijos 
premjeras Jaroslavv Kaczynski tiki
mybę jvertino santykiu 50:50. 

Londono ir Varšuvos prieštaravi
mai dar gali sužlugdyti Vokietijos 
kanclerės Angelos Merkei pastangas 
pakeisti žlugusią ES konstituciją ir 
užbaigti ne vienus metus trukusius 
ginčus dėl valdžios padalijimo Briu
seliui ir ES narėms, taip pat — dide
lėms ir mažoms valstybėms. 

Jei per viršūnių susitikimą, kuris 
tikriausiai užtruks iki šeštadienio, 
susitarti nepavyks, tai bus didžiulė 
nesėkmė 27 valstybių blokui dveji 
metai po to, kai prancūzų ir olandų 
rinkėjai atmetė ES konstituciją, per
spėjo Europos Komisijos pirmininkas 
Jose Manuel Barroso. 

Dėl to mažesnė valstybių dalis 
galėtų tęsti integraciją, palikdama ki
tas valstybes už savęs. 

Lenkija reikalavo keisti ES bal
savimo sistemą, kuri, pasak jos, len-

JAV ambasados darbuotojai teks 
susimokėti mokesčius 

kų sąskaita yra palanki didžiosioms 
valstybėms, pirmiausia — Vokietijai. 

Tačiau beveik visos kitos ES ša
lys pritaria tam, kad būtų išsaugota 
sprendimų priėmimo formulė, iš
dėstyta konstitucijos projekte, kuris 
2005 metais buvo atmestas per refe
rendumus Prancūzijoje ir Nyderlan
duose. 

J. Kaczynski komentarai, ku
riuos ketvirtadienį skelbia dienraštis 
„Rzeczpospolita", buvo taikingesnį. 

„Padarėme tam tikrą pažangą, 
nors padėtis dar nėra visiškai paten
kinama. Vis dėlto manau, jog yra ti
kimybė, kad mūsų reikalavimai su
prantami. Jei ne, turėsime daryti iš
vadas", — sakė jis. 

Pasak Britanijos, naujoji sutartis 
negali padaryti taip, kad bloko Pa
grindinių teisių chartija, įskaitant 
teisę streikuoti, būtų teisiškai įparei
gojama. 

Britai taip pat nori apkarpyti siū
lomo ES užsienio reikalų ministro 
įgaliojimus ir pakeisti šio posto pava
dinimą. 

„Mums reikia būti itin atsar
giems, kad tai nekeistų britų įstaty
mų, — apie sutartį interviu laikraš
čiui 'The Times' sakė T. Blair. — Štai 
ko man reikia, jei norite, kad sutik
čiau." 

Aukšti Vokietijos pareigūnai są
moningai stengėsi mažinti optimiz
mą ir pabrėžė, kad liko daug darbų. 

Vilnius, birželio 21 d. (BNS) — 
JAV ambasados Lietuvoje darbuotoja 
į valstybės biudžetą privalės sumo
kėti beveik 10,000 litų gyventojų pa
jamų mokesčio bei tūkstančio litų 
baudą už laiku nesumokėtus mokes
čius. Finansų asistentei nepalankų 
sprendimą paskelbė Lietuvos vyriau
siasis administracinis teismas. 

Valstybinės mokesčių inspekcijos 
(VMI) Vilniaus apskrities inspekto
riai nustatė, kad JAV ambasados dar
buotojai darbdaviai per metus iš
mokėjo 54,000 litų, tačiau ši į biu
džetą nesumokėjo visų mokesčių. 

Asistente finansų klausimais dir
banti specialistė nesutiko su mokes
čių inspektorių sprendimu ir kreipėsi 
į teismą. Savo pareiškime ji nurodė, 
kad JAV ambasadoje užsiėmė indivi

dualia veikla, todėl neturėjo mokėti 
gyventojų pajamų mokesčio. 

Ambasados darbuotoja VMI mo
kesčių nesumokėjo už 2003 metus, 
nors inspektoriai tik 2006-ųjų balan
dį nustatė, kad moteris nevykdė mo
kesčių prievolės. 

Bylą išnagrinėjęs Vilniaus apy
gardos administracinis ir Lietuvos 
vyriausiasis administracinis teismas 
nustatė, kad moteris užsiėmė ne indi
vidualia veikla (taip ji pati nurodė), 
bet buvo įdarbinta oficialiai dar 1999-
aisiais. Esą ji ambasadoje turėjo savo 
darbo vietą, buvo akredituota Užsie
nio reikalų ministerijoje (URM). 

Anksčiau buvo skelbta, kad apie 
60 ambasados darbuotojų su Lietuvos 
valstybe žada bylinėtis Europos Žmo
gaus Teisių Teisme. 

EUROPA 

ROMA 
Organizuotos Pietų Italijos nusi

kalstamos grupuotės vis skverbiasi į 
šalies ūkį per viešuosius konkursus, 
ypač jas vilioja atliekų sektorius. Or
ganizuotos nusikalstamos grupuotės 
parodo nusikalstamumo šalyje lygį, 
jos aktyviai skverbiasi į visus ūkio 
sektorius, įskaitant finansus, teigia
ma metinėje vidaus reikalų ministe
rijos saugumo ataskaitoje. Trys di
džiausi Italijos mafijos tinklai — Si
cilijos ,,Cosa Nostra", Kalabrijos 
„N'Drangheta" ir Neapolio „Camor-
ra", taip pat pietryčių Pulijos regiono 
nusikalstamos grupuotės „kontro
liuoja teritorijas ir kelia apčiuopiamą 
pavojų santykiams tarp įvairių so
cialinių veikėjų ir ekonominei tvar
kai". Grupuotės ypač domisi atliekų 
tvarkymo konkursais, teigiama atas
kaitoje. 

MINSKAS 
Baltarusija viliasi, kad Europos 

Sąjunga (ES) grąžins jai prekybos 
lengvatas, atimtas kaip sankcijas už 
nedemokratiškus valdžios veiksmus. 
Dėl prekybos lengvatų panaikinimo 
Baltarusija, kurioje gyvena dešimt 
milijonų gyventojų, valdžios vertini
mais, kasmet gali netekti maždaug 
300 mln. eurų (400 mln. dolerių). 
„Baltarusijoje nesuprantamas Euro
pos Sąjungos sprendimas sustabdyti 
bendrosios prekybos lengvatų siste
mos galiojimą", — sakoma Baltaru
sijos URM pareiškime. Praėjusią sa
vaitę ES patvirtino, kad nuo birželio 
21 dienos įsigalios dar prieš pusę me
tų priimtas sprendimas. 

RUSIJA 

MASKVA 
Austrija paleido Rusijos kosmoso 

agentūros „Roskosmos" darbuotoją, 
kuris buvo kaltinamas šnipinėjimu. 
Šnipinėjimu įtartas rusas birželio 11-
ąją buvo areštuotas centrinėje Aus
trijoje esančiame Linco mieste ar ne
toli jo. Dėl to Maskva pareiškė pro
testą. Minimas rusas turėjo diploma

tinę neliečiamybę, nes buvo oficialios 
delegacijos narys. Šaltinis ambasado
je sakė, kad jis netrukus išskris į 
Maskvą. Austrijos žiniasklaida nu
rodė, kad paleistas rusas yra Vladi-
mir Vožov. Vienas Austrijos oro pa
jėgų karinininkas, kuris taip pat bu
vo sulaikytas dėl įtarimų šnipinė
jimu, liko už grotų. 

JAV 

WASHINGTON, DC 
JAV prezidentas George W. Bush 

paskelbė veto įstatymo projektui, ku
ris leistų panaikinti apribojimus skir
ti valstybės finansavimą kamieninių 
ląstelių tyrimams. JAV vadovas taip 
pat paskelbė įsaką, siūlantį prie
mones remti mokslininkus, kurie ti
ria kamienines ląsteles nenaudodami 
žmonių embrionų. G. W. Bush pareiš
kė, kad būtina eiti pažangos keliu 
„gerbiant žmogaus orumą ir ginant 
moralines vertybes". „Jeigu šis teks
tas taptų įstatymu, — pabrėžė prezi
dentas, — pirmą kartą mūsų šalies 
istorijoje mokesčių mokėtojai būtų 
priversti priimti kaip reikiamą da
lyką žmonių embrionų naikinimą." 

Artimųjų Rytų politiniai tarpi
ninkai turėtų paskirti specialųjį pa
siuntinį, kad būtų padėti pamatai pa
lestiniečių valstybei, sakė Washing-
ton, o žiniasklaida pranešė, kad tokiu 
pasiuntiniu taps britų ministras pir
mininkas Tony Blair, kuris šį mėnesį 
traukiasi iš posto. JAV valstybės de
par tamento atstovas Sean McCor-
mack sakė, kad naujo pasiuntinio pa
skyrimas yra svarbus dalykas atsi
radus naujoms viltims dėl Palestinos 
valstybės įkūrimo. 

RUSIJA 

OMSKAS 
Per gaisrą Jekaterinskojė kaimo 

senelių namuose Omsko srities šiau
riniame Taros rajone dešimt žmonių 
mirė užtroškę dūmuose, o dar septy
ni nukentėjo. Visi žuvusieji — vyrai. 
Devyni jų buvo pensinio amžiaus, o 
vienas — gimęs 1955 metais. Rusijos 
nepaprastųjų situacijų ministerijos 
regioninis centras pranešė, kad tuo 
metu, kai kilo gaisras, Vakarų Sibire 
esančiuose senelių namuose buvo 
317 žmonių, iš jų 301 pacientas. 

8801 78th Ave Bridgeview, 11 60455 M . 1 703-599-9630 
Fox. 1 708-599-9682 Ttl. T 800-775-7*6% 
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Įvairios sporto žinios 

NAUJAS ŽURNALO 
„OLIMPINĖ PANORAMA" NUMERIS 

EDVARDAS SULAITIS 

Mus pasiekė jau antrasis 2007 
metų „Olimpinės panoramos" nume
ris, kaip visada pilnas įdomių straips
nių, žinių, spalvotų nuotraukų. Nors 
jį gauname gana retai (išeina tik 4 
kartus per metus), tačiau jis savo įdo
mumu ir išvaizda gerokai pralenkia 
dažniau leidžiamus sporto leidinius. 

Pirmame puslapyje, kaip papras
tai, trumpas pastabas pateikia Lie
tuvos tautino olimpinio komiteto 
vLTOK) prezidentas Artūras Poviliū
nas ir žurnalo vyr. redaktorius Bro
nius Čekanauskas. 

A. Poviliūnas čia rašo apie greitai 
artėjančias olimpines žaidynes Pe
kine, kalba apie atranką į šias žai
dynes. „Tikimės, kad Lietuvos indivi
dualių sporto šakų atstovai jau šie
met iškovos bent trisdešimt kelia
lapių j Pekiną, — sako jis pridurda

mas, — Taip pat lauksime sėkmingo 
mūsų krepšinio komandų pasirody
mo Europos čempionatuose." 

Savo pastabas jis baigia taip: 
„Dabar laukia karšta vasara, prasi
dėsianti olimpine diena, kurioje svar
biausia ne laimėti, o dalyvauti, ir pa
sibaigsianti Europos jaunimo olim
piniu festivaliu, iš kurio jau ir meda
lių norėtųsi..." 

Apie tą „Olimpinę dieną", kuri 
įvyks birželio 23 d., sužinome ir iš 
žurnalo viršelio nuotraukos su būriu 
bėgikų. 

V A d a m k u i — pr i za s už sporto 
i r o l impin io judė j imo plėtojimą 

Žurnalo 64 puslapiuose yra be 
galo daug medžiagos, kurią visą net 
išvardinti būtų sunku. Sužinome, 
kad LTOK prezidentas A. Poviliūnas 
Lietuvos prezidentui Valdui Adamkui 

Vytauto Žeimanto nuotraukose Valdas Adamkus i r Alma Adamkienė 
apdovanojimo LTOK būstinėje metu. 

, ^ 
Apdovanojimo dalyviai. 

gegužės 29 d. įteikė Tarptautinio 
olimpinio komiteto prizą už „Sporto 
ir olimpinio judėjimo plėtojimą". 
Pažymima, kad šis apdovanojimas 
skiriamas asmenims ir organizaci
joms už sportinius laimėjimus, olim
pinio judėjimo stiprinimą savo šalyje 
ir tarptautiniu mastu. 

Atsiėmęs šį žymenį LTOK būs
tinėje Vilniuje, prez. V Adamkus sa
kė: „Džiaugiuosi būdamas čia, nes 
jaučiuosi kaip namuose. Sį apdovano
jimą norėčiau sukarpyti į tūkstantį 
gabaliukų ir padalyti visiems, kurie 
gyvena olimpine dvasia, veda į perga
lių aukštumas ir puoselėja sporto 
plėtrą mūsų visuomenėje." 

Apdovanotas ir k i t a s išeivijos 
veikėjas 

Vienas šios „Olimpinės panora
mos" numerio puslapis pašvęstas 
žymiam išeivijos sporto veikėjui V 
Grybauskui, kuris neseniai (balan
džio 31 d.) atšventė savo 85-erių 

metų jubiliejų. 
Straipsnyje „Sportininkas, spor

to darbuotojas žurnalistas" išvar
dinta įvairi V Grybausko veikla spor
to srityje nuo pokario metų Vokieti
joje, kai jis žaidė krepšinį ir futbolą 
Miuncheno „Gintaro" ir Seinfeldo 
„Kovo" komandose. 

Apie savo pirmąją pažintį su 
sukaktuvininku 1988 m. Australijoje 
įvykusių III Pasaulio lietuvių žai
dynių metu, pasakoja pats LTOK 
prezidentas A. Poviliūnas. Jis rašinio 
pabaigoje sako: „Lietuvos tautinis 
olimpinis komitetas aukštai įvertino 
Vytauto Grybausko nuopelnus Lie
tuvai bei lietuvių sportui ir skyrė jam 
aukščiausią LTOK apdovanojimą — 
Garbės ženklą!" 

Įdomus yra ir žurnalo LTOK kro
nikos skyrius, kuriame trumpai pa
žymima daug įvykių, aprašoma ne
maža žmonių. 

Žurnalo adresas: Olimpiečių g. 15, 
09200 , Vilnius, Lietuva. 

SKELBIMAI • SKELBIMAI • SKELBIMAI 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

GREIT PARDUODA 
^ r - First Landmark Realty 

Bus. 7 7 3 - 5 9 0 - 0 2 0 5 
Res. 7 0 8 - 4 2 5 - 7 1 6 0 

RIMAS 
STANKUS 

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

PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBES DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th S t , 

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

PARDUODA IŠNUOMOJA 

c 
PARDUODAMAS 

„CONDOMINIUIVT 
2 mieg., 2 tualetų Pasaulio lietu

vių centre. Kaina SI 59,000 

Tel. 312-876-9687 

UNION PIER, Ml 
išnuomojamas 2 mieg. 

vasarnamis. Netol i ežero, 
didelis kiemas. 

Tel. 269-469-6693 

2 mieg. butas 
i šnuomojamas 

4 5 ir Chr is t iana gatvių 
sankryžoje . 

Tel. 708-952-1059 

PARDUODA SIŪLO DARBĄ 
Union Pler, Michigan, savininkas 
parduoda namą ramioje vietoje 

neto l i ežero. Du miegamieji, 
svetainė, valgomasis, virtuve ir 
„ l o f t " . Namas 10 m. senumo, 

naujai Išdažytas. $369,00. 
Skambinkite: 269-469-4926 

Darbui reikalingi dažytojai 
su darbo patirtimi. 

Būtina turėti automobilį. 
Pageidautina, 

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

Experienced Malė & Female 
Live-in CNA or Home Health Aide 
needed. Mušt have valid proof to 

work in the United States. 
Mušt speak English & Drive. 

312-648-1565 

Namams Paskolos, Apdraudos Sąskaitos 
MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

TSST 2212 vVest Cermak Road, Chicago, IL 60608 
J — Į (773) 847-7747 
LENDER Stephen M. Oksas, President 

Patarnaujam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metų. 
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SES. PRANCIŠKA: CIA, AMERIKOJE, 
SUTIKTIEMS LIETUVIAMS LINKIU 

DAUGIAU VIDINĖS LAISVĖS 
Daugelis mūsų jau turbūt neįsi

vaizduoja Palaimintojo Jurgio Ma
tulaičio misijoje ir kitur rengiamų 
renginių, Maironio lituanistinės mo
kyklos Lemont ir Čikagos lituanis
tinės mokyklos dvasinio auklėjimo 
pamokų be sesės Pranciškos Bube-
lytės FDCJ. Kad ir kaip būtų gaila, 
praėjusį savaitgalį Misijoje įvyko atsi
sveikinimas su į Lietuvą visam laikui 
išvykstančia ses. Pranciška. Nuo lie
pos 2 d. jos Lemont jau nebus. Apie 
pasiryžimą važiuoti į Ameriką, patir
tus išbandymus, sutiktus naujus 
žmones ir pamatytas naujas vietas 
kalbiname ses. Prancišką. 

— Miela P ranc i ška , k a d a at
važiavote į Čikagą i r kokiu t iks
lu? 

— Iš vienos pusės galima būtų 
sakyti, kad atsiradau čia beveik atsi
tiktinai, visai neplanuotai, tačiau 
kadangi esu įsitikinusi, jog atsitik
tinumų nebūna, o ypač mano gyve
nime, tai atsakau, jog iš tiesų visai 
netikėtai mane vykti į Lemontą pa
kvietė Svč. Mergelės Marijos Ne
kaltojo Prasidėjimo Vargdienių sese
rų vienuolijos vyriausioji vadovė, šiuo 
metu gyvenanti Lietuvoje, ses. Igne 
Marijošiūtė. Ji, kaip ir dažną kartą, 
mane susitiko Kauno arkivyskupijos 
kurijoje, kur dirbau iki atvykimo į 
Lemont. Viena jų kongregacijos se
selė grįžo iš Lemont į Lietuvą ir ne
atsirado, kam užimti jos vietą. Taigi 
pakvietė mane, visai iš kitos vienuoli
jos. Taip ir prasidėjo naujo mano 
gyvenimo etapo kūrimas. Tai buvo 
tarsi ir precedento Lietuvoje neturin
tis „tarpkongregacinis projektas". 
Manau, jis pavyko! 

— Kaip į s iva izdavote savo 
naują vietą, žmones? 

— Tiesą pasakius, nieko nežino
jau apie šį kraštą, o ypač apie lietu
vius, gyvenančius kitapus vandeny
no. Niekad neįsivaizdavau, jog jų čia 
yra tiek daug, jog jie taip atsakingai 
laikosi savo tautinių tradicijų, puikiai 
kalba lietuviškai, puoselėja lietuvišką 
dvasią ir kultūrą, lyg kokioje rimtai 

organizuotoje didelėje saloje. Netu
rėjau pernelyg daug laiko susipažinti 
su viskuo, kas čia manęs laukia, o tik 
bendrais bruožiais buvo nušviesta 
mano misija. Viena žinojau — kad tik
rai labai praktiškai turėsiu progą pa
naudoti savo iš Dievo gautus talentus 
bei įgytas žinias. To labiausiai ir troš
kau. Norėjau būti tiesiog misionierė. 

— Ar prisimenate savo pir
muosius įspūdžius Amerikoje? 

— Pirmiausia tai buvo mano pir
mas skrydis lėktuvu. Širdis drebėjo, 
labai jaudinausi. Nors kelionėje lydė
jo neapsakomas džiaugsmas, atvykus 
čia jautėsi nuovargis ir pirmiausia 
norėjosi gerai išsimiegoti. Didžiulį įs
pūdį padarė tai, jog manęs dar ne
matę žmonės jau kitą dieną, man dar 
kiek ilgiau pamigus, po kelionės pa
dovanojo kortelę, su kuria galėčiau 
paskambinti į Lietuvą... Paskui pa
sipylė neapsakomas dėmesys man, 
kvietimai papietauti ir pan. 

— Ar buvo nusivylimo ir at
virkščiai — nuostabos ir staig
menų? 

— Visko buvo. Greitai supratau, 
jog kai kas tikėjosi manęs kiek kito
kios, gal labiau jiems nuo seno įpras
tos seselės, prie kokių jie yra tiesiog 
pripratę, o aš tarsi netilpau į jų susi
darytas nuostatas. Esu pakankamai 
laisvas žmogus, dažnai pati spren
džiu apie tikrus ar netikrus reiški
nius, taigi mane imti valdyti yra be
veik neįmanoma. Todėl buvo galima 
įžvelgti ir atsargumo mano atžvilgiu 
momentų, ir kritikos, ir nepriėmimo. 
Bet antraisiais mano buvimo čia 
metais jau ir žmonės mane perprato, 
labiau ėmė pažinti, o ir aš pati labiau 
susivokiau šioje aplinkoje, ją supan
čioje kultūroje, tam tikros istorijos 
paženklintoje patirtyje, taigi pasidarė 
žymiai lengviau. Tiesa, sunkiausią 
etapą išgyvenau per pirmąsias Ka
lėdas, kuomet jas švenčiau ne su savo 
šeima — Kaune likusia mano mylima 
bendruomene, vienuolyno seserimis. 
Bet seserys ir vienuolyno vyresnioji, 
tarsi jausdamos, man atsiuntė į garso 
kasetę įrašytus sveikinimus, linkė-

Stuburo ir skausmo ligos I Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERH DAliAS PRUNSKIS, MD 

Illinois Pain Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
Ele Grove: 847-718-1212 
www.i l l inoispaln.com 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 
Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 

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

Kalbame lietuviškai 
6918W.AitherAve.Sfe.5lr6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

D R . J O V I T A KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Akių ligos 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 VV. 103 St, Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 70&422-3260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
T l t . 773-585-9500 

jimus, mano dvasią stiprinančius žo
džius, net jų pačių įgiedotas giesmes... 

O staigmenos mane lydėjo beveik 
kiekvieną dieną — tikrai nebuvo ruti
nos. Jos prasidėdavo su giliausiomis 
įžvalgomis, kurios maitino mane per 
Sv. Raštą, knygas ir asmeninę maldą, 
baigdavosi su žmonėmis, kurie norėjo 
iš manęs semtis mano dvasinio ir 
tikėjimo gyvenimo patirties. Žmonės, 
kuriuos sutikau, tapo mano gyveni
mo dalimi, tiesiog dovana man. Jie 
mane turtino savimi ir savo buvimu. 

— Išvažiuodama, turbūt j au 
spėjote pagalvoti apie vietas, 
žmones, kuriuos gaila pal ikt i . 
Kas jie tokie? 

— Iš tiesų per tuos porą metų 
labiausiai susibičiuliavau su naujai 
atvykusiais savo tautiečiais. Gal dėl 
to, kad juos lengviausia buvo su
prasti, nes ir pati esu išėjusi iš tos 
pačios mąstymo sistemos, kaip ir jie 
pati esu perėjusi tikėjimo ir gyvenimo 
išbandymus ir krizes. Daugelis jų 
stokojo prasmingo gyvenimo tikslo, 
tikėjimo patirties, žinių, taigi jau
čiausi laiminga, galėdama juos pa
maitinti iš to didžio Bažnyčios lo-

Seselė Pranc iška vaiku; apsup ty je Lemon t . Jono Kupr io nuotr. 

byno, kuris ir man teikia neapsako
mą peną. Šie žmonės man buvo ieš
kantys tiesos ir tapo labai atviri, ma
nimi pasitikintys, bet greičiausiai ne 
dėl to, kad save dalinau, bet kad da
linau jiems Dievą, tikrą gyvą Dievą, 
prie Jo kviečiau, Jį žadinau jų širdyse 
ir gyvenimuose. Tai yra ir viso mano 
gyvenimo pašaukimas. Štai teko lan
kytis vienoje šeimoje tarp Westmins-
ter ir Baltimore. Per keletą valandų 
trys šios šeimos vaikai tapo mano ma
žaisiais draugais, nors juos mačiau 
pirmą kartą. Tik savaitgalį viešint 
Philadelphia atmintyje ilgam liko kai 
kurių žmonių veidai ir mintys. O kur 
dar Putnam, Kennenbunkport, Det-
roit, net Toronto ir Montreal?.. 

— Kaip t r u m p a i apibūdin
tumėte savo pa t i r t į Amerikoje? 

— Mano gyvenimas Amerikoje 
praturtėjo pora nuostabių, nepakar
tojamų metų. Patirtis, kurią išsivežu, 
yra labai brangi ir man kaip asme
niui, ir kaip Pašvęstojo gyvenimo na
rei. Tikiu, kad ji daug pasitarnaus 
mano ateičiai. 

— Ar žinote, ką veiksite Lie
tuvoje? O gal n e į Lietuvą sugrįž
tate? 

— Grįžtu tikrai į Lietuvą, į savo 
bendruomenę Kaune, Žemaičių gat
vėje. Man yra planuojamas ir darbas, 
tačiau kol tai yra dar tik planai, ir kol 
tebesu čia, Amerikoje, nenoriu per daug 
apie tai galvoti. Pagaliau, vasara nėra 
pats darbingiausias metų laikas, taigi 
gal tik rudeniop viskas paaiškės. 
Telieka tai kol kas mažytė paslaptis. 

— Ko palinkėtumėte čia, Ame
rikoje, sut ikt iems lietuviams? 

— Čia, Amerikoje, sutiktiems lie
tuviams noriu palinkėti daugiau vi
dinės laisvės. Jos labai trūksta. Tik 
laisvė, vidinė laisvė žmogų daro žmo
gumi, o ne vergu. Gyvenimas yra 
trumpas, tad jį reikia gyventi taip, 
kad gyvenimo saulėlydyje nereikėtų 
gailėtis, jog nepamatėme augančių sa
vo vaikų, jog neperskaitėme vertin
gos knygos, jog nepasidžiaugėme 
gamtos stebuklais, jog neišsikalbė
jome su mylimu žmogumi, jog nepa-
kėlėme širdies į Kūrėją... Tikslai, dėl 
kurių žmonės gyvena Čia, dažnai iš 
tiesų tėra tik priemonės, bet reikia 
atsiminti, jo visa tai praeina, išnyks
ta. Neišnyksta tik gražios akimirkos 
ir jų nešamas įspūdis. O tai ateina su 
laisve. 

Kalbino Dalia Cidzikaitė 

http://www.illinoispaln.com
http://6918W.AitherAve.Sfe.5lr6
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KARVĖS, SOFOS, GAUBLIAI... 
PETRAS PETRUTIS 

Kitados Čikagos miestas garsėjo 
karvių skerdyklomis. Ne per seniau
siai Čikaga vėl buvo pagarsėjus kar
vėmis. Tik šį kartą jos buvo ne 
skerdžiamos, bet dirbtinos - spalvin
gai išmargintos. Tai atsitiko 1999 
metų vasarą, kuomet vidurmiestyje 
„ganėsi" įvairiaspalvės keturkojės. 
Tąsyk buvo siekiama sudominti vie
tos ir ypatingai kitų miestų bei kitų 
kraštų turistus. 

Šią idėją „pakišo" vienas preky
bininkas, sugrįžęs iš viešnagės Eu
ropoje. Jį pakerėjo Ciuricho dirbtinių 

karvių paradas. Jis buvo surengtas 
ne kam kitam, o turistų smalsumui 
sužadinti. Miesto valdžiai pritarus, ta 
pati idėja buvo įgyvendinta ir mūsų 
Čikagoje. Miesto centre išstatytos 
karvės traukte traukė praeivių dė
mesį. Tų metų vasarą Čikagą aplankė 
rekordinis turistų skaičius, palik
damas šimtus tūkstančius dolerių 
vietos viešbučiuose, restoranuose ir 
prekyvietėse. 

Tų pačių metų rudenį uždavinį 
atlikusios karvės buvo varžytinių ke
liu išparduotos, o gautos pajamos, at
skaičius išlaidas, buvo paskirstytos 
labdaros tikslams. 

Gaubliai netoli Field muziejaus Čikagoje. 
Petro Petručio nuotr. 

Vėliau Čikagos pėdomis pasekė ir 
kiti JAV miestai. Vienur dėmesį trau
kė dirbtiniai briedžiai, meškos, vėž
liai, o dar kitur - kiti gyvūnai. Čika
gai nepakako dirbtinių karvių. Kas
met turistus vilioja vis kiti dalykai -
nekasdieniškai išdėstyti baldai, stalo 
tenisas ir „mikimauzai". 

Beje, šia idėja jau užsikrėtė ir 
kitų valstybių miestai. Va, šią vasarą 
dirbtinės karvės paraduoja Kopen
hagoje, Milane ir dar kažkur. 

Čikagos miestui net rūksta naujų 
sumanymų. Šią vasarą pasireikšta 
globalinio masto idėja. Šį kartą Mi-
chigan ežero pakrantės, pradedant 
Field muziejumi ir baigiant Navy 
Pier, „nusagstytos" didžiuliais spal
votais gaubliais. Prie kiekvieno gaub
lio pritvirtinti metaliniai įrašai ryški
na mūsų planetos ekologines proble
mas. Kaip žinia, Washington, DC ne
labai paiso pasaulį slegiančių ekolo
ginių problemų. O paežerėje išrikiuoti 
gaubliai stačiai bado akis gamtos tai
syklių nepaisantiems žmonėms. 

1991 m. 160 valstybių pasirašė 
vadinamąjį Kyoto susitarimą nedel
siant 5 proc. sumažinti oro taršą. JAV 
yra viena iš nedaugelio valstybių, at
sisakiusi ratifikuoti šį tarptautinį su
sitarimą. Tai padaryta vidaus politi
kos sumetimais. 

1991 m. Seattle miesto merui 
pasiūlius, 431 JAV miesto merai pa
sirašė susitarimą gerbti Kyoto konfe
rencijos nutarimą. Beje, Čikagos mies
tas gali drąsiai didžiuotis savo prita
rimu susirūpinti aplinkos teršimu. 

Reikia pasakyti , kad žmonės 
domisi ežero pakrantėje išdėstytais ir 
prasmingai dekoruotais gaubliais. 
Vaikštinėjant ir žiūrinėjant teko su
tikti visokiausių žmonių. Kai kurie 
(dideli ir maži) tarpusavyje kalbėjo 
užsienio kalbomis. Teko stebėti žmo
nes fotografuojantis ir atidžiai skai
t an t prie gaublių pritvirtintas pas
tabas. Tenka manyti, kad kai kurių 
žmonių sąmonėn įstrigo matyti vaiz
dai ir skaitytos pastabos. Ko gero ne 
vienas pradės kitaip galvoti ir rūpin
tis savo ir ateities kartų ateitimi. 

Apie tai mąstydamas nejučiomis 
nuklydau mintimis į gimtinės sosti
nę. Gal, sakau, ir vilniečiams derėtų 
pagalvoti apie netolimos ateities gali
mybes. Kaip žinia, ateinančiais me
tais Vilnius taps Europos Sąjungos 
kultūros sostine. Gal vertėtų Vilniaus 
miesto valdytojams pasekti Čikagos 
ir kitų miestų išbandytu pavyzdžiu. 
Žinia, nebūt ina išstatyti dirbtines 
karves ar mikimauzus. Pavyzdžiui, 
būtų galima „iš kapų prikelti" Lie
tuvos giriose gyvenusius taurus ar 
kitus gyvūnus. Be abejo juos reikėtų 
a t i t inkamai dekoruoti. Pavyzdžiui, 
iškeliant lietuvių tautai būdingus 
bruožus arba net Vilniaus miesto 
tarptaut ines savybes. 

Bemąstant apie gimtąjį kraštą 
neužsimiršo ir dabartinio mūsų gyve
namojo miesto reikalai. Kažin, ar kas 
nors spėjo pagalvoti apie galimybę 
2016 metais Čikagoje surengti Olim
pines žaidynes ir miesto labui skirtas 
reklamines priemones? 

Naujas žurnalo 
„Muzikos žinios" numeris 

EDVARDAS SULA1TIS 

Smagu pristatyti naują žurnalo 
„Muzikos žinios", kuris JAV yra lei
džiamas nuo 1934-ųjų metų, numerį. 
Ilgą laiką jis pasirodydavo 4 kartus per 
metus, o dabar įstengiama išspaus
dinti tik vieną šio žurnalo sąsiuvinį 
kasmet. 

Naujasis - 259-asis - numeris, 
gana didelis: turi 68 didelio formato 
puslapius, yra gausiai iliustruotas 
nuotraukomis. 

Leidinio pradžioje išspausdintas 
informacinis rašinys apie Toronto, 
Kanadoje, 2010 metų vasarą rengia
mą IX išeivijos lietuvių Dainų šventę. 
Rašoma apie Lietuvos kompozitorės 
Onutės Narbutaitės naujo kūrinio 
premjerą Seattle mieste. Taip pat ap
rašomas ir tame pačiame mieste gy
venančio pianisto Dainiaus Vaičeko-
nio rečitalis. 

Vilnietė Irena Skomskienė, Vla
do Jakubėno draugijos Lietuvoje pir
mininkė, pamini šio išeivijoje daug 
dirbusio kompozitoriaus mirties 30-
ųjų metinių vakarą Vilniuje. Šis 
straipsnis gausiai iliustruotas nuot
raukomis. 

Tadas Navickas rašo apie muziki
nę veiklą mažai žinomoje lietuvių 
stovykloje pokario metais (1946-1949 
m.) Vokietijos Rothenburg miestelyje. 

Apie operos solisto Arnoldo Voke-
taičio sėkmę pasaulio scenose ir ry
šius su lietuvių tauta aprašo muzi
kas Faustas Strolia. 

Įdomus pasikalbėjimas su choro 
dirigentu, pedagogu, profesoriumi Al
giu Zaboru iš Klaipėdos, kuris dirbo 
vyriausiuoju choro dirigentu Make
donijos nacionaliniame operos ir ba

leto teatre tos šalies sostinėje Skopje. 
Šį žymų muziką gerai pažįsta ir čika-
giečiai. Jis 1988-2000 metais dirbo 
mokslinį tiriamąjį darbą Zilevičiaus-
Kreivėno muzikologijos archyve ir ėjo 
chormeisterio pareigas tuomet Čika
gos Lietuvių operos kolektyvo stato
moje G. Bizet „Carmen" operoje. Tuo 
metu jis nemažai bendravo ir su Či
kagos lietuviais, paruošė 3 knygas. 

Žurnalo puslapiuose gausu trum
pų žinių, daug vietos skiriama muzi
kinei kronikai. Yra pranešimų ir apie 
sukaktuvininkus - gyvus ir mirusius. 
Rašoma apie buvusį Lietuvos operos 
solistą Vaclovą Daunorą, su žmona 
Egle gyvenantį Floridoje. Minima, 
kad 2006 m. kalėdiniame pobūvyje 
buvo galima sutikti tris brolius Dau
norus: Vaclovą, iš Vokietijos atvy
kusį Ričardą ir iš Lietuvos atvažia
vusį Paulių. 

Šio leidinio viršelyje matomi vaiz
dai iš Klaipėdos miesto chorinės ben
drijos ,,Aukuras" veiklos. Birželio 16-
17 dienomis ji rengia Mažosios Lietu
vos lietuvių Dainų šventės 80-mečio 
minėjimą. 

Žurnalą „Muzikos žinios" lei
džia Šiaurės Amerikos lietuvių mu
zikų sąjunga, kurios valdybos pirmi
ninkas yra Faustas Strolia. Jis ir su
darė šį „Muzikos žinių" numerį, pa
rinko tekstus ir nuotraukas. Leidėjų 
adresas: 15325 Seąuoia Ave., Oak Fo-
rest, IL 60452. 

Lietuviai - muzikos mėgėjai - tu
rėtų labiau susidomėti šiuo retu leidi
niu. Leidinys laukia naujų skaitytojų, 
Šį žurnalą reikėtų išlaikyti kiek gali
ma ilgiau. Kol išeivijoje skambės 
lietuviška daina, tol „Muzikos žinios" 
turėtų gyvuoti. 

Būsimieji Lietuvos karininkai 
mokosi Amerikoje 

Jau ne kartą esame rašę apie lie
tuvaičius, studijuojančius karybos 
mokslus JAV Daugelis talentingų 
Lietuvos jaunuolių norėtų mokytis 
Amerikoje, bet, kad čia patektum, 
reikia reikia išlieti nemažai prakaito. 
Aišku, pagrindinė „užtvara" - anglų 
kalba. Tačiau, nepaisant sunkumų, 
kai kuriems jaunuoliamas pasiseka. 

Birželio 11 d. Vilniaus rotušėje 
JAV ambasadorius Lietuvoje John 
Cloud paskyrimo raštus įteikė dviem 
konkursą laimėjusiems lietuviams -
Mariui Jasmontui ir Martynui Smi
tui, kurie studijuos J ū r ų ir Oro pajė
gų karo akademijose. 

Šiuo metu Amerikoje mokosi 
aštuoni lietuvaičiai. J ie studijuoja tri
jose akademijose. Gegužės mėnesį į 

Būsimas Lietuvos kariūnas Tomas 
Laučys mokosi JAV pakrančių 
apsaugos akademijoje (US Coast 
Guard Academy). 

Andrius Kaikaris ši mėnesi baigė 
JAV karinio jūrų laivyno kolegiją 
Newport, Rl (Navai War College) ir 
išvyko dirbti i Lietuvą. 

Lietuvą, baigę studijas Amerikoje, 
grįžo keturi vaikinai. 

Studijuojantys Amerikoje jau
nuoliai lavina ne tik protą, bet ir fi
zinius sugebėjimus: juos gali pa
matyti įvairiausiose sporto varžybo
se, jie dalyvauja karinėse pratybose, 
tarptautinėse programose. Po studijų 
JAV jaunieji karininkai grįžta į Lie
tuvą, kur privalo tarnauti penkerius 
metus. 

Reikia pasakyti, kad karo mokslo 
žinių Amerikoje semiasi ne tik vaiki
nai, bet ir merginos iš Lietuvos. 

Rugsėjo mėnesį Lietuvos krašto 
apsaugos ministerija kar tu su JAV 
ambasada Lietuvoje skelbs konkursą 
2008 metams. 

Laima Apanavič ienė 
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% % ir ivau~* M * s varžėsi 
sūrio čempionate 

Birželio 21 d. Vilniuje įvyko pir
masis Lietuvos gurmaniškų sūrio 
patiekalų čempionatas, kuriame var
žėsi profesionalūs kulinarai iš Vil
niaus, Palangos ir Kauno, bei savo 
kulinariniais talentais pagarsėję gur
manai mėgėjai - aktorius Saulius 
Balandis, madų kūrėjas Aleksandras 
Pogrebnojus, dainininkė Asta Pily-
paitė, operos solistas Rafailas Karpis 
ir grupės „Saulės kliošas" būgninin
kas Laurynas Šarkinas. 

Nors profesionalų patiekalams 
buvo naudojama ir gana egzotiškų 
produktų - elnienos, krevečių, retų 
prieskonių, mėgėjai įrodė, kad sūrio 
patiekalams tereikia šiek tiek fanta
zijos: S. Balandis pagamino pelėsiniu 
sūriu įdarytų pievagrybių suktinukus 
su šonine, apibarstytus tarkuotu 
sūriu, o A. Pogrebnojaus „Empana-
dos", įdaryti sūrio, slyvų ir česnakų 
įdaru, kaip ir Rafailo Karpio gamina
mas sūrio fondiu, pradingo tiesiog 
akyse. 

Čempionate dalyvavusių kuli
narų pagaminti patiekalai buvo verti
nami pagal recepto originalumą, 
patiekalo išvaizdumą, pateikimo ir 
pavadinimo originalumą, ir, be abejo, 
- pagal skonines savybes, sudėtinių 
dalių suderinamumą. 

„Sūris - vertingas produktas, 
suteikiantis patiekalams subtilių sko
nio ir išvaizdos niuansų. Todėl labai 
nudžiugino čempionate dalyvavusių 
kulinarų išradingumas ir puikus 
sūrio rūšių išmanymas. Tikimės, kad 
tai taps gražia Lietuvos kulinarine 
tradicija", - sakė čempionato komisi
jai pirmininkavusi Galina Dauguvie
tytė. 

Pagrindinį renginio prizą laimėjo 
stilingo laisvalaikio centro GCW 
restorane „Thai Gourmet" dirbantis 
kulinaras Ježi Butkevič, pagaminęs 
karališkąsias krevetes su pelėsiniu 
sūriu ir originalų desertą - sūrio 
gabaliukus karamelėje. 

„Thai Kung Memel Blue" — 
karališkos krevetės su Tailando 
prieskoninių žolelių ir mėlynojo 
pelėsio „Memel blue" padažu 

2 patiekalo porcijoms reikės: 

8 vnt. karališkų krevečių 
Kukurūzų krakmolo 
Stiklinės kokoso pieno 
1.7 oz „Memel blue" sūrio 
0.7 oz žuvies padažo 
Cukraus, druskos 

Vieno stiebo citrinžolės 
0.7 oz galangos (šaknies) 
Čili pipirų 
2 vnt. Laimo vaisių (sulčių) 
1.7 oz džiovintų datulių 
Kaliandros lapelių 

Krevetėms nuimame kiautą, 
pjauname per nugarėlę, skaniname 
druska, voliojame krakmole. Kre
vetes kepame gruzdintuvėje arba 
dideliame kiekyje aliejaus apie 5 min. 
Citrinžolę, galangą, čili pipirus, ka
liandros lapelius, datules smulkiai 
pjaustome. Prikaistuvyje kaitiname 
kokoso pieną, gardiname ji žuvies 
padažu, laimų sultimis, žiupsneliu 
cukraus, dedame smulkiai pjaustytas 
prieskonines žoleles ir mėlynojo pelė
sio sūrį, paverdame 5 min. Į padažą 
dedame keptas krevetes, išmaišome. 

Antroji vieta teko pajūrio kuli
narei Antaninai Klapatauskienei iš 
Palangos restorano „Pušų paunksnė
je", o trečiąją užėmė kar tu ir 
egzotiškiausiu patiekalo nominacijoje 
triumfavęs indas Kuruvilla Binish, 
publikos ir komisijos vertinimui 
pateikęs sūrio vyniotinio su įvairiais 
priedais. 

Su publikos simpatijų ir „Žurna
listų džiaugsmo" diplomais namo 
iškeliavo būgnininkas Laurynas Šar
kinas, o fotogeniškiausiu čempionato 
patiekalu buvo pripažintas A. Klapa-
tauskienės „Sūrio kamuolys iš saulė
to pajūrio". Lengviausiai pagami
namo patiekalo apdovanojimą pelnė 
dainininkė Asta Pilypaitė, pagami
nusi sumuštinukus su sūriu pagal 
savo vaikystės draugės Oksanos ma
mos receptą. „Nė dienos be sūrio", -
su šypsena tvirtino atlikėja, iš ko
misijos pirmininkės G. Dauguvietytės 
rankų atsiimdama diplomą. 

Renginio iniciatoriai - Lietuvos 
viešbučių ir restoranų asociacija ir 
vienintelė Lietuvoje specializuota 
sūrių gamintoja Vilkyškių pieninė. 

Šį pavasarį Vilkyškių pieninės 
užsakymu „Vilmorus" atliktas varto
tojų nuomonės tyrimas parodė, kad 
gurmaniško sūrio kultūra Lietuvoje 
nesvetima - kaip užkandis prie vyno 
jau ir pas mus sūris yra tapęs klasika. 
Tačiau kol kas dar nedaugelio lietu
vių virtuvėje pakvimpa kitais sūrio 
skanėstais. O pasaulyje galybė sūrio 
rūšių naudojama patiems įvairiau
siems patiekalams pagaminti - nuo 
padažų iki saldžių desertų. 

Alfa.lt 

Našlaitės — kuklumo 
įsikūnijimas 

Našlaitės — našlaitinių šeimos 
vienmečiai, dvimečiai a rba dau
giamečiai žoliniai augalai. Našlaitės 
savaime auga Europoje, Šiaurės 
Amerikoje, Afrikoje, Australijoje, 
Naujojoje Zelandijoje. Jų yra apie 500 
rūšių. 

Naš la i tės — kuk l io s i r 
i š tve rmingos gėlės 

Dažniausiai gėlynuose augina
mos darželinės, kvapniosios ir raguo
tosios našlaitės. Kai kur jos vadi
namos broliukais. Žydi visomis spal
vomis, pradedant balta ir baigiant 
beveik juoda. Žydi nuo balandžio 
mėnesio iki rudens šalnų. Vasarą per 
karščius būna žydėjimo pertrauka. 
Dekoratyvumas, žydėjimo laikas, 
t rukmė, gausumas priklauso nuo 
pasirinktos veislės savybių ir klimato 
sąlygų pavasarį. Darželinės našlaitės 
paprastai auginamos kaip dvimetės 
gėlės. 

Našlaitėms patinka saulėta arba 
šiek tiek ūksminga vieta. Pavėsyje 
labai ištįsta. Našlaitėmis dažnai 
apsodinami kapai, klombai, balkonai, 
alpinariumai, jos sodinamos prie van
dens baseinų. Našlaitės taip pat gali 
būti skinamos mažoms puokštėms 
sudaryti. 

Ir kosuliui gydyti, ir skausmui 
malšinti 

Lietuvoje laukuose auga laukinės 
našlaitės, kurios renkamos kaip vais
tažolės, nes turi gydomųjų savybių. 
Tai trispalvės ir dirvinės našlaitės. 
Našlaičių nuovirais ir užpilais gydo
mas bronchitas, kvėpavimo takų, 
inkstų, šlapimo pūslės uždegimai. 
Preparatai lengvina atsikosėjimą, 
mažina karštį, skatina prakaitavimą, 
dezinfekuoja ir malšina skausmą. 

Nereiklios i r neder l ingos 
žemės augalas 

Našlaitės žemei nereiklios. Joms 
tinka drėgnesnės priemolio dirvos. 
Prieš našlaičių sodinimą reikia dirvą 
patręšti kalio bei fosforo trąšomis. 

Užėjus sausrai našlaites reikia 
laistyti. 

Reikia nuolat skinti nuvytusius 
žiedus, purenti žemę aplink augalus, 
tuomet gėlės žydi gausiau. Žiemai 
našlaites geriau mulčiuoti durpėmis 
arba pridengti eglišakėmis, nes pa
vasarį lapai per anksti sureaguoja į 
saulę ir pradeda fotosintezę, o šaknys 
įšalusioje žemėje negali įsiurbti van
dens ir našlaitės gali žūti. 

L ie tuvo je sava ime a u g a 
n a š l a i t ė s - pašepėlės 

Jos užauga 1.97-5.91 colio aukš
čio. Žiedai šviesiai arba rausvai viole
tiniai. Žydi balandžio - gegužės mė
nesiais. Žiedai labai gražūs ir įdomūs. 
Auga šlaituose, sausose pievose, pa
miškėse. 

Lietuvoje taip pat savaime auga 
durpyninės našlaitės. Jos žydi nuo 
balandžio iki birželio mėnesio. Ge
riausiai auga nederlingoje, drėgnoje 
ir rūgščioje žemėje. Gerai auga prie 
tvenkinių. Našlaites patariama so
dinti grupėmis, po medžiais ar krū
mais. 

Našlaitės dauginasi kero arba 
šakniastiebio dalimis, auginiais ir 
sėklomis. Sėklos sėjamos birželio -
liepos mėnesį. Sudygsta prie 15-20 C 
temperatūros po 8-10 dienų. Po 4-6 
savaičių daigeliai sodinami į vazo
nėlius rudeniniam žydėjimui arba į 
lysves - kitų metų pavasariui. Žydėti 
pradeda balandžio mėnesį. 

Turi d a u g pavadinimu 

Specialistai pasakoja, jog naš
laitės vienos daugiausia vardų liaudy
je turinčios gėlės. Jos vadinamos 
akelėmis, akelytėmis, labai dažnai 
broleliais, broliukais ar brolyčiais. 
Našlaitės dar vadinamos brolsese-
riukėmis, lazdynėlėmis, lazdyniu-
kais, našlelėmis, našlikėmis, našlu
tėmis, palazdėlėmis, saulės dukry
tėmis, siratėlėmis, sesutėmis žiba-
kutėmis ar vargo žiedais. 

Vi rg in i j a Budrevič ienė 
Alfa.lt 

http://Alfa.lt
http://Alfa.lt
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•Biržel io 23 d., šeštadienį, 2 vai. p . 
p. Centuries & Sleuths Bookstore, 7419 
W. Madison, Forest Park, IL 60130, ren
giamas lietuvių kilmės detektyvų rašy
tojos Silvia Foti naujausios knygos „The 
Diva's Fool" pristatymas. Popietės 
metu vyks diskusija, autorė pasirašinės 
knygas. Maloniai kviečiame apsilankyti 
bei įsigyti knygą, kurios pagrindinė 
veikėja - detektyve lietuvė Alexandria 
Vilkas. 

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

•P i an i s t ė Ieva Jokubavičiūtė vėl 
Čikagoje! Birželio 25 d., pirmadienį, 
12:15 vai. p.p. Chicago Cultural Center 
(78 East Washington Street) ji koncer
tuos kartu su Charlene Zimmerman 
(klarnetas) ir Mary Stolper (fleita) Kvie
čiame muzikos mylėtojus pasiklausyti 
atlikėjų. 

•Vyresniųjų lietuvių centre „Sek
lyčia" birželio 27 d. 2 vai. p. p. trečia
dienio susibūrimo metu lankysis visų 

laukiamas odos ligų specialistas dr. 
Kęstutis Jučas. Kviečiame dalyvauti. 
Bus gardūs pietūs. 

IŠ ARTI IR TOJUL 

•Lie tuvių tautodailės institutas 
(LTI), įsteigtas prieš 30 metų Anasta
zijos ir Antano Tamošaičių, švenčia savo 
jubiliejų. Ta proga birželio 26 - liepos 13 
dienomis rengiama LTI narių sukaktu
vinė paroda. Ji vyks Neilson Park Crea
tive Center, 56 Neilson Dr., Toronto, 
Ontario, Canada. Parodos atidarymas 
birželio 26 d. 7-9 vai. v. Maloniai kvie
čiame dalyvauti. Bus vaišės. Galerija 
dirba: antradieniais-penktadieniais 
nuo 9 vai. r. iki 4 vai. p.p. ir antradienio 
vakarais nuo 7 vai. v. iki 9 vai. v. 

•2007 m. rugpjūčio 19-26 dieno
mis Neringos stovykloje, Vermont 
ruošiama kūrybinė stovykla suaugu
siems ,,Meno8Dienos". Kviečiame vi
sus kūrybinės dvasios žmones, nuo 
21 iki pensijinio amžiaus, praleisti 8 
dienas Neringos miške. Programa 
vyks lietuvių kalba. Siūlome stovyk
lauti visas aštuonias dienas, kad ge
riau įsigilintumėte į kūrybinius pro
jektus ir pasisemtumėte Neringos ir 
Vermont gamtos įkvėpimo. Registra
cijos anketas iki liepos 30 d. prašome 
siųsti šiuo adresu: Jane Venckutė-
Zirlienė, c/o meno 8 dienos neringoje, 

. 131 Boardman Rd., East Haddam, 
CT 06423. 

Joninės - j a u šį sekmadieni, birželio 24-ą dieną! 

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

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

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

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

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

Amerikos lietuvių TV informacija 

Klaipėdos pilies teatro monospektaklis 

„Aš laukiu tavęs, mielasis" 
Birželio 29 d. bus rodomas restorane „Magnolia" (123 Market St., Willow 
Springs, IL). Bilietai į šį spektaklį parduodami tik restorane „Magnolia" 
(tel. 630-669-4055). 

Birželio 30 d., šeštadienį, šis spektaklis bus rodomas Pasaulio lietuvių cen
tro didžiojoje salėje (14911 127th St., Lemont, IL). 
Pagrindini vaidmenį atlieka Klaipėdos dramos teatro aktorė Jolanta Puo-
dėnaitė. Prieš spektaklį — teatro „Žaltvykslė" pasirodymas. 

Bilietai parduodami kavinėse: „Smilga" (tel. 630-427-0929), „Bravo' 
630-257-3300), parduotuvėje „Lithuanian Plaza" (tel. 708-599-9866). 

(tel. 

sekmadieni, liepos 22 d. 
Nek Pr. Marijos Seserų 
vienuolyno sodyboje 
PUTNAM, Connecticut 

METINIS PIKNIKAS 
Lietuvių Susitikimo Šventė 

11:00 Konceiebruojamos Šv. MIŠIOS 
- Pagrindinis celebrantas: vienuolyno kapelionas 

Kunigas Kęstutis Kevalas 

12:00 VAIŠĖS, užsiėmimai, sportas 

3:00 Neringos stovyklautojų PROGRAMA 

4:30 Didžiųjų dovanų TRAUKIMAS 

Atvykite pabendrauti ir pasidžiaugti -
pasikvieskite ir savo draugus! 

Buvęs Šiluvos Marijos parapijos Londone klebonas kuri. K. Kak
nevičius parėmė „Draugo" leidybą 100 dolerių auka. Esame nuoširdžiai dė
kingi! 

Joseph J. Rakštis, gyvenantis Orland Park, IL, pratęsė „Draugo" 
prenumeratą dar vieniems metams ir kartu atsiuntė 80 dolerių auką. Dėkui, 
kad remiate vienintelį lietuvišką dienraštį išeivijoje. 

Aldoną Klygis iš Oak Brook, IL „Draugas" lankys dar vienerius metus. 
Pratęsdama prenumeratos mokestį ji atsiuntė „Draugui" ir 50 dolerių auką. 
Labai ačiū. 

Aleksas Smilga, gyvenantis Chicago, IL, pratęsė „Draugo" prenumera
tą dar metams. Taip pat paaukojo mūsų dienraščiui ir 50 dol. auką. Esame 
nuoširdžiai dėkingi. 

Juzė Žebrauskienė, gyvenanti Newport, NC paaukojo „Draugui" 50 
dol. auką. Nuoširdžiai dėkojame, kad remiate lietuvišką spaudą. 

Rama Aras iš Omaha, NE pratęsė „Draugo" prenumeratą dar viene
riems metams. Kartu su mokesčiu atsiuntė ir 100 dolerių auką. Esame 
nuoširdžiai dėkingi už tokią dosnią auką. 

Jau antrą vasarą Ziono liuteronų evangelikų parapija (kun. Valdas 
Aušra) organizuoja vasaros stovyklą vaikams. Stovykla veikia nuo 8 vai. 
r. iki 6 vai. v. (domūs užsiėmimai - žaidimai parke, knygelių skaitymas, 
piešimas - patinka vaikams. Veikia ir biblijinė mokyklėlė. Tėveliai, palikę 
vaikus stovykloje, gali ramiai dirbti. 

Laimos Apanavičienės nuotr. 


