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Lietuva nepajėgia kontroliuoti 
tragiškos situacijos keliuose 

Vilnius, birželio 28 d. (BNS) — 
Lietuva, kuri Europos Sąjungai (ES) 
įsipareigojo sumažinti žuvusiųjų ke
liuose skaičių, įsipareigojimo ne tik 
nevykdo, bet ir klimpsta j vis gilesnį 
avarijų liūną. 

Per pirmuosius penkis šių metų 
mėnesius policija iš viso-užregistravo 
2,558 avarijas, kuriose nukentėjo 
žmonės. Jose 250 žmonių žuvo, dar 
3,130 sužeista, pranešė Lietuvos po
licijos eismo priežiūros tarnyba. 

Lietuviai vis dažniau vairuoja 
neblaivūs. Be to, statistika rodo, kad 
prie vairo vis dažniau sėda tokios tei
sės neturintys nepilnamečiai. Nega
na to, paaugliai mašinas vairuoja ne
blaivūs arba apsvaigę nuo narkotikų. 

Palyginti su tuo pačiu laikotar
piu pernai įvyko 400-tais avarijų 
daugiau (arba 18,5 proc. daugiau), 
žuvo 12 žmonių daugiau (arba 5 
proc. daugiau), sužeista 427 daugiau 
(arba 15,8 proc. daugiau). Eismo įvy
kių dėl neblaivių vairuotojų kaltės — 
6 daugiau. 

Kita statistika dar kraupesnė — 
pirminiais duomenimis, nuo birželio 
1 dienos iki šios dienos avarijose žu
vo dar 71 žmogus, iš jų — 10 nepilna
mečių. Avarijos pasiglemžia vis jau
nesnes gyvybes — per birželį nepil
namečių žuvo vos ne tiek pat, kiek 
per visus penkis mėnesius Lietuvoje. 

Šiemet per penkis mėnesius už
registruoti 535 eismo įvykiai (112 
įvykių daugiau), į kuriuos pateko ir 
nukentėjo nepilnamečiai (iki 18 me
tų). Sausį—gegužę žuvo 17 nepilna
mečių, tarp jų 8 —dėl savo neatsar
gumo. Tarp žuvusiųjų 4 pėstieji, vie-
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Lietuvos keliai — lyg mūšio zona. 

nas jų žuvo dėl savo neatsargumo. 
Dar 581 nepilnametis buvo sužeistas 
— tai 121 vaiku ar paaugliu daugiau 
nei ankstesniais metais. 

2006-siais per penkis mėnesius 
žuvo 18 nepilnamečių, 3 iš jų žuvo dėl 
savo neatsargaus elgesio kelyje. 

Eismo įvykiuose daugiausia žuvo 
pėsčiųjų — 89 (žuvo 11 pėsčiųjų dau
giau nei 2006 m. sausio—gegužės 
mėn.), iš jų 66 — tamsiu paros metu. 

Taip pat žuvo 82 vairuotojai (16 
daugiau), 57 keleiviai (10 mažiau) ir 
20 dviratininkų (2 mažiau). 

Vis dažniau prie vairo sėda tam 
teisės neturintys jaunuoliai. Negana 
to, kad neturėdami teisių, jie prie 
vairo sėda neblaivūs. 

Asmenys, neturintys teisės vai
ruoti, šiemet sukėlė 269 avarijas (94 
įvykiais daugiau nei 2007 m. per tą 
patį laikotarpį). N u k e l t a į 6 psl . 

Savo vaikų nužudymu Įtariama 
motina yra pakaltinama 

katos būklę ištyrė Valstybinės teismo 
psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos 
apsaugos ministerijos Utenos eks
pertinio skyriaus ekspertai. 

Birželio viduryje įtariamoji iš 
medicinos įstaigos Utenoje buvo per
vežta į Šiaulių tardymo izoliatorių, 
kur laikomi suimti ir teismo lau
kiantys asmenys. 

Medikai tyrė, ar nusikaltimo me
tu A. Jonaitienė galėjo suvokti ir val
dyti savo veiksmus nusikaltimo me
tu, ar ji neserga psichikos liga, ar sta
bili jos psichika buvo anksčiau, ar jai 
reikalingas gydymas psichiatrijos li
goninėje. 

Kelmės rajono gyventojai pa
reikštas įtarimas dėl to, kad kovo 20 
dieną Petrališkės kaime ji pasmaugė 
du savo vaikus — 8 metų Tomą ir 12 
metų Mantą. Moteris prisipažino 
kalta, davė parodymus įvykio vietoje. 

Už tyčinį vaikų nužudymą gresia 
įkalinimas iki gyvos galvos. 

Balandžio 26 dieną Šiaulių mies
to apylinkės teismas patenkino pro
kuratūros prašymą ir trims mėne
siams pratęsė savo vaikų nužudymu 
įtariamos motinos suėmimo terminą. 

Patenkindamas prokurorų pra
šymą, teismas atsižvelgė į tai, kad 
padarytas labai sunkus nusikalti
mas, būdama laisvėje, įtariamoji gali 
slėptis nuo ikiteisminio tyrimo. 

A. Jonaitienė per savo sūnelių laidotu
ves. Eltos nuotr. 

Vilnius, birželio 28 d. (BNS) — 
Dviejų savo mažamečių vaikų nužu
dymu įtariama Kelmės rajono gyven
toja Alma Jonaitienė yra pakaltina
ma ir galės stoti prieš teismą bei at
sakyti už savo veiksmus. 

Šiaulių apygardos prokuratūra 
ketvirtadienį pranešė gavusi teismo 
medicinos psichiatrinės ekspertizės 
išvadą, kurioje teigiama, kad 34 metų 
A. Jonaitienė pripažinta pakaltina
ma, galinčia suvokti savo veiksmus ir 
dalyvauti atliekant tyrimą. 

Itin sunkiu nusikaltimu kaltina
mos Kelmės rajono gyventojos svei-
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Šeštadienį — naujas priedas 
Kultūra. 

Lotyniškoji 
liturgija 
sugrįžta 

Vilnius, birželio 28 d. („Drau
go" info.) — Per kelias dienas „Motu 
proprio" dokumentu Benediktas XVI 
įgalins visus Katalikų Bažnyčios ku
nigus be specialaus vietinio vyskupo 
leidimo aukoti šv. Mišias pagal tra
dicinį Romos ritualą. 

Šv. Sosto Spaudos salė pranešė, 
jog trečiadienio popietę Vatikane bu
vo surengtas posėdis, kuriam pirmi
ninkavo kardinolas Valstybės sekre
torius, ir kurio metu skirtingų vys
kupų konferencijų atstovams buvo 
pristatytas popiežiaus Benedikto XVI 
dokumentas „Motu Proprio" dėl Jo
no XXIII 1962 metais aprobuoto Mi
šiolo, t.y paskutinės Mišiolo redakci
jos iki Nuke l ta | 6 psl. 

PERIODICALS 

> 
•o 
m 

O 
O 
Z 
o 
H 
O 
m 
r-
> 
-< 
i 

&> 
f* (t 
Z 

I 
C/5 
I 
Z 
O 
-\ 
O 
z 

05 m 
73 
> 
r~ 
05 g 
< 
05 r o 

r o 
ro 
o 
cn 
O 
L 
00 
o 

m H 
C i 
73 m 
O r 
m n 
> 73 

73 
< O -n 
O 
O z 
O 
73 
m 
05 
05 

73 
m 
> g z o 
73 
O 
O 

05 J 
cn • 
co 1 "o : 
-NI : 

• i • 

2 ! 
c* : s : a d 
5o 
> z 
Si 

X 
m 
o 

1 

DRAUGAS 
4545 VVEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

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

http://WWW.DRAUGAS.ORG


DRAUGAS, 2007 m. birželio 29 d., penktadienis 

SPORTO APŽVALGA 

FUTBOLAS 
Paruošė Ed. ŠuJaitis 

JAV FUTBOLO RINKTINĖ LAIMĖJO 
„AUKSO TAURĘ" 

Čikagoje įvykusiose CONCACAF 
(Vidurio, Karibų ir Siaurės Amerikos 
šalių) baigiamosiose rungtynėse JAV 
futbolininkai iškovojo dvi pergales ir 
laimėjo „Aukso taurę" („Golden 
Cup"). 

Ketvirtadienį amerikiečiai Sol-
dier Field stadione pusfinalio susi
tikime įveikė Kanados rinktinę — 
2:1. O sekmadienį tokiu pat rezultatu 
nugalėjo svarbiausius savo varžovus 
— Meksiką. 

Meksikiečiai turėjo nemažai var
go, kol pusfinalyje susidorojo su 
prancūzams priklausančios — Gua-
deloupe salos (400,000 gyventojų val
stybėlės) futbolininkais. Nors ir turė
dami nemažai progų, meksikiečiai 
juos įveikė tik 1:0. 

Sekmadienio finalas į Soldier 
Field sutraukė 60,000 žiūrovų, kurių 
didžioji dalis buvo meksikiečiai ar 
kitų ispaniškai kalbančių šalių futbo
lo entuziastai. Stebint šias rungtynes 
neatrodė, kad jos žaidžiamos Čikago
je — jos labiau priminė Meksiką ar 

kurią kitą šalį. 
Nepaisant, kad pirmąjį įvartį 44-

ąją žaidimo minutę pelnė meksikie
čiai (Nery Castillo), po pertraukos 
iniciatyvą perėmė JAV futbolininkai. 
61-ąją minutę amerikiečių naudai 
buvo praleistas 11 metrų baudinys, 
kur į realizavo Landon Donovan. 
Pergalę amerikiečiams atnešęs įvar
t is krito 73 min. Tada nesulaikomą 
šūvį iš 20 met rų a t s tumo spyrė 
Benny Felhaber, jis rezultatą padarė 
2:1. Rungtynių pabaigoje JAV rink
t inė galėjo rezultatą padidinti, bet ir 
meksikiečiai turėjo kelias geras pro
gas. 

Tai buvo dešimtoji JAV futbolo 
r inkt inės pergalė tarpvalstybinėse 
rungtynėse šiemet. Iki šiol ameri
kiečiai eina be pralaimėjimo (10 
laimėjimų ir 1 lygiosios). Tiesa, ir 
varžovai šiemet nebuvo labai pavojin
gi. Pažintis su stipriausiu priešininku 
JAV rinktinės laukia šį ketvirtadienį, 
kada ji „Copa America" turnyre Ve
nesueloje susikaus su Argentina. 

Apie „Copa America" turnyrą 
Antradienį, birželio 26 d., Vene

sueloje prasidėjo „Copa America" 
turnyras, kuriame žaidžia 12 valsty
binių rinktinių. Jos yra padalintos į 
tris grupes (po 4 komandas). JAV 
pateko į C grupę, kurioje rungtyniau
ja: Argentina, Paragvajus ir Kolum
bija. Pirmąsias rungtynes amerikie
čiai žais birželio 28 d. prieš Argen
tiną. Liepos 2 d. jie susitiks su Parag

vajumi, o liepos 5 d. su Kolumbija. 
Viena iš s t ipriausių pasaulyje 

rinktinių — Brazilija — žais B gru
pėje kar tu su Meksika, Čile ir Ek
vadoru. Į ketvirtfinalius iš kiekvienos 
grupės pateks po dvi komandas. Iš 
ten paaiškės pusfinalių poros, o po to 
— finalo dalyviai. Finalas bus 
žaidžiamas liepos 15 d. 

Chicago „Fire" žaidė prieš Lenkijos ekipą 
„Fire" profesionalų futbolo ko

manda, žaidžianti MLS lygoje, birže
lio 22 d. savo aikštėje Toyota Park, 
Čikagos vakariniame priemiestyje, 
turėjo draugišką susitikimą su futbo
lo ekipa iš Lenkijos. 

Čia jie rungtyniavo su Lenkijos 
pirmosios divizijos, 101 metų senumo 
„MKS Cracovia" klubo futbolinin
kais. Pačios rungtynės buvo gana 
įdomios, nors įvarčių krito nedaug. 
Vienintelis įvartis buvo įmuštas į 
lenkų vartus 36-ąją žaidimo minutę. 

„Fire" komandai šiame susitiki
me pirmą kartą vadovavo laikinasis 
treneris Dennis Hamlett, perėmęs 

Patvirtintas šokėjos 
E. Daniūtės pašalinimas 

Tarptaut in is sporto arbitražo 
teismas (CAS) Lozanoje (Šveicarija) 
patvirt ino Tarptautinės sportinių 
šokių federacijos (IDSF) Drausmės 
tarybos lapkričio 17 dienos sprendi
mą pašalinti Lietuvos šokėją Editą 
Daniūtę tr ims mėnesiams — nuo 
rugsėjo 14-osios iki gruodžio 14-osios 
už draudžiamo stimulianto varto
jimą. Sprendimas paskelbtas IDSF 
interneto svetainėje. 

E. Daniūtės organizme draudžia
mo preparato rasta atlikus dopingo 
kontrolės testą po praėjusių metų 
rugpjūčio 19 dieną Štutgarte (Stut-
tgart) vykusio atvirojo Vokietijos 
čempionato, kuriame Lietuvos šokėja 
su savo partneriu Arūnu Bižoku 
užėmė antrą vietą. Sibutramino var
tojimą patvirtino ir B testas. Beje, 
sibutraminas yra vartojamas apetitui 
mažinti ir siekiant numesti svorio. E. 
Daniūtė tvirtino nežinojusi, kad jos 
vartotuose kiniškuose maisto papil
duose yra sportininkams draudžia
mų medžiagų. 

Praėjusių metų lapkričio 17 die
ną E. Daniūtei buvo skirtas trijų mė
nesių pašalinimas, tačiau CAS lap
kričio 23 dieną laikinai sustabdė 
sprendimo vykdymą ir leido E. Da
niūtei su A. Bižoku dalyvauti lapkri
čio 25 dieną Orhuse (Danija) vyku
siame pasaulio klasikinių sportinių 
šokių čempionate. Kaip žinoma, 
Kauno „Sūkurio" pora pirmą kartą 
iškovojo pasaulio čempionų titulą. 

pareigas iš Dane Sarachan, kur is 
prieš porą dienų buvęs atleistas iš 
vyr. trenerio pareigų. 

Klubo vadovybė atsisakė Sara
chan paslaugų, kuomet MLS lygos 
pirmenybėse „Fire" komanda pralai
mėjo 7 rungtynes iš 8. 

Artimiausias pirmenybių rung
tynes namuose „Fire" žais sekmadie
nį, liepos 1 d. 6 vai. vak. prieš Co-
lorado „Rapids" vienuolikę. Tada — 
trečiadienį čikagiečiai važiuos į Los 
Angeles, kur jų varžovais bus „Ga-
laxy" futbolininkai. 

Dabartinė „Fire" klubo vadovybė 
tikisi daugiau pergalių. 

atstovas Edvinas Krungolcas ir vo
kietis Eric Walther, kurių sąskaitose 
— po 157 taškus. Ketvirtąją vietą už
ėmė olimpinis čempionas rusas An
drėj Moisejev (139 tšk.), penktąją — 
A. Zadneprovskis (136 tšk.). 36-ąją 
vietą užėmė Justinas Kinderis (87 
tšk.). 

Lietuvos rinktinės — 
kurčiųjų pasaulio 

čempionato pusfinalyje 

Lietuvos rinktinė Kinijoje vyks
tančio antrojo pasaulio kurčiųjų vyrų 
krepšinio čempionato ketvirtfinalyje 
antradieni 78:60 nugalėjo Ukrainos 
komandą ir iškopė į pusfinalį. 

Mūsų šalies ekipoje rezultaty
viausiai žaidė Martynas Vainius, pel
nęs 20 taškų. Justinas Navlickas 
surinko 16 taškų, Robertas Puzinas 
-15, Algirdas Pazdrazdis - 14. 

Pusfinalyje ketvirtadienį lietu
viai susitiks su pirmųjų planetos pir
menybių vicečempione JAV ekipa. 

Ten pat vykstančio antrojo pa
saulio kurčiųjų moterų krepšinio 
čempionato B grupės paskutinėse 
rungtynėse Lietuvos rinktinė 84:34 
sutriuškino Australijos komandą ir 
su trimis pergalėmis iš keturių ga
limų grupėje užėmė antrąją vietą. 

ELTA 

Arbitražo teismas patvirtino šo
kėjos E. Daniūtės pašalinimą. 

Gedimino Bartuškos (ELTA) nuotr. 

A. Zadneprovskis 
pasaulio taurės 

varžybose — antras 

Lietuvos penkiakovininkas An
drejus Zadneprovskis pasaulio šiuo
laikinės penkiakovės taurės varžybų 
paskutiniajame, šeštajame, etape 
Italijoje birželio 26 d., antradienį, už
ėmė antrąją vietą. 

Nugalėjo Atėnų olimpinių žaidy
nių bronzos medalio laimėtojas čekas 
Libor Capalini, surinkęs 5,564 taškus. 
Olimpinis vicečempionas A. Zadne
provskis nuo jo atsiliko tik 16 taškų. 
Trečiąją vietą užėmė kitas čekas Da-
vid Svoboda, surinkęs 5,544 taškus. 

Beje, prieš paskutiniąją rungtį — 
bėgimo varžybas — A. Zadneprovskis 
buvo ketvirtas. 

Pasaulio taurės varžybų bendro
joje įskaitoje pirmąją vietą užėmė 
nugalėtojo titulą ginantis L. Capa
lini. Jis surinko 164 taškus. Antrąją 
ir trečiąją vietas užėmė Lietuvos 
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MES „NENORIME" , 
BET S Ė K M I N G A I GIRDOME VAIKUS 

PR. AURELIJUS VERYGA 
Nacionalinės tabako ir 
alkoholio kontrolės 
koalicijos prezidentas 

Visuomenė pradėjo bruzdėti. Ma
tyt, atsibodo stebėti alkoholinėje 
komoje Į ligonines vežamus vaikus, 
girdėti apie nesibaigiančias traumas, 
laidoti savo artimuosius ir šeimos 
narius, kurie taip ir nesugebėjo at
sispirti alkoholio pramonės spaudi
mui gerti. Visuomenės sujudimą 
pajuto ir alkoholio gamintojai, kurie 
pradėjo tikrą melo ir šantažo kam
paniją prieš visą Lietuvos visuomenę. 
Išvadinę visuomeninių organizacijų 
atstovus Seime „žąsinais" ir „gai
džiais", pradėjo užsakomųjų straips
nių maratoną, kuriuose teigia, kad 
Lietuva neišgyvens be alkoholio rek
lamos. Pripažinkime, kad reikia ypa
tingos drąsos viešai grasinti visai Lie
tuvai, kad pabandžius kontroliuoti 
šią pramonę, jie sužlugdys sportą ir 
kultūrą, kurią su ypatingu „pasi
aukojimu" remia. Panašų melą ir gra
sinimus svaidė ir tabako pramonė iki 
uždraudžiant tabako gaminių rek
lamą. 

Lietuvoje veikiančios alkoholio 
bendrovės deklaruoja turinčios savo 
garbės kodeksus ir pabrėžia, kad 
alkoholio vartojimas yra suaugusiųjų 
apsisprendimo reikalas. Taip pat pa
brėžiama, kad alkoholio reklama yra 
skirta tam, kad informuotų vartoto
jus apie produktą (šiuo atveju — 
alkoholi). Girdint šiuos alkoholio ga
mintojų argumentus, norisi pa
klausti, kaip atsitiko, kad per nepil
nus 10 metų, ESPAD (the European 
School Survey Project on Alcohol and 
Other Drugs) tyrimo duomenimis, 
girtaujančių (geriančių alkoholį kas 
trečią dieną) vaikų padaugėjo 5 kar
tus ir vis daugėja. Kaip atsitiko, kad 
alkoholinių psichozių skaičius nuo 
1990 metais buvusių 9 atvejų 100,000 
gyventojų išaugo iki 100,7 atvejo 
100,000 gyventojų 2006 metais, t.y., 
daugiau nei 10 kartų. Atsakymas 
nevienareikšmis, tačiau gana aiškus: 
alkoholio bendrovėms galioja tik 

vienintelis kodeksas — pelno sieki
mas. Todėl šiandien galima atsakin
gai tvirtinti, kad alkoholio pramonė, 
orientuodama savo rinkodarą į vai
kus ir jaunimą, seniai peržengė visas 
padorumo ir moralės ribas. 

Lietuvos aludariai kreipėsi į Vy
riausybę prašydami liberalizuoti 
alaus mišinių prekybą ir reklamą. 
Kyla klausimas: kas bus pagrindiniai 
šio produkto vartotojai? Turbūt ne
sunku atsakyti žinant statistiką apie 
alaus, sidro ir alkoholinių kokteilių 
vartojimą. Statistikos departamento 
duomenimis, pagrindinis 15—17 m. 
amžiaus berniukų vartojamas gėri
mas buvo alus, o to paties amžiaus 
mergaičių — sidras ir alkoholiniai 
kokteiliai. Alkoholio gamintojai pa
stebėjo problemą: jaunimas nemėgsta 
stiprių alkoholinių gėrimų, todėl pra
sidėjo alkoholinių mišinių ir sidrų 
era. Vaikai šių gėrimų net nelaiko 
alkoholiniais. Kadangi alaus skonis 
patinka taip pat ne visiems, aludariai 
pagamino alaus ir gaiviųjų gėrimų 
mišinius, kurie dabar priimtini ir 
ketverių metų vaikui. Turbūt garbės 
kodeksas lėmė, kad alų aludariai pra
dėjo reklamuoti ir per animacinius 
filmus. Aludariai nesikuklino pasigir
ti ir tuo, kad sugebėjo Įtikinti Euro
pos komisiją nedidinti mokesčių alui. 

Negana to, jausdami visuomenės 
spaudimą, alkoholio gamintojai pra
dėjo viešųjų ryšių kampanijas, teigda
mi, kad nebegamins stipraus alaus, 
kurio aludarių asociacijos nariai ir 
taip beveik negamina. Deklaruota, 
kad alkoholio reklamai nebebus nau
dojami jaunesni nei 25 metų amžiaus 
žmonės. Norisi paklausti, o koks skir
tumas, kokio amžiaus aktoriai rekla
muoja alkoholi? Vyresni aktoriai tam 
tikrame kontekste gali būti net pa
veikesni vaikams. 

Visa tai Įvertinus tampa aišku, 
kodėl taip Įsikibus laikomasi sporto ir 
kultūros bei miestų švenčių rėmimo. 
O kur jūs rasite geresnę galimybę be 
kliūčių pasiekti vaikus ir paauglius? 
Ar rasite geresnę alaus reklamą jau
niems nei paauglių dievinamų krep
šinio žvaigždžių marškinėliai ar alaus 

gamybos bendrovių logotipais išmar
gintos krepšinio aikštelių grindys. 

Alkoholio gamybos bendrovių 
fantazijai ribų nėra. Klaipėdoje esan
čiame „Studlende", kur vyksta ir pas
kaitos studentams, išmoningai pas
tatytas nemokamas kopijavimo apa
ratas, kuriuo ant padarytos kiek
vienos kopijos kitos pusės rasite deg
tinės reklama. 

pateikta alaus reklamoje, kurioje 
kalbama apie lietuvių tautos savybes. 
Ar tik ne pati gerianti tauta čia rekla
muojama kaip produktas? Arba ko 
dar siekė alaus reklama, teigusi, kad 
vienas iš trijų vyrų "negeria alaus ir 
vis dar gyvena su savo mama, ir po to 
einantis klausimas: ar tu vienas iš jų? 

Tokių pavyzdžių yra daugybė, 
todėl kyla klausimas, kiek ilgai val-

Alkoholio bendrovėms galioja tik vienintelis 
kodeksas — pelno siekimo. Todėl šiandien gali
ma atsakingai tvirtinti, kad alkoholio pramonė, 
orientuodama savo rinkodarą į vaikus ir jau
nimą, seniai peržengė visas padorumo ir mo
ralės ribas. 

Kiekvienas bent kiek rinkodarą 
išmanantis ekspertas pasakytų, kad 
tokie vaikų alkoholio vartojimo po
kyčiai nėra atsitiktiniai, o logiškas, 
vykdomos nusikalstamos rinkodaros 
rezultatas, kuomet dauguma „leng
vų" alkoholinių gėrimų (sidro, alko
holinių koktelių bei alaus) reklama 
yra orientuojama Į vaikus. Ką mes 
matome šiandien? Alaus pramonė jau 
seniai nusispjovė Į valstybės nuostatą 
nesieti alkoholio reklamos su sportu 
ir žymiais sportininkais. Alaus ga
mintojų logotipai puošia krepšininkų 
marškinėlius, puikuojasi ant krep
šinio aikštelių grindų. Keista, bet 
tokie užrašai nelaikomi reklama. 
Įdomu būtų sužinoti, su kuo vaikai, 
nuėję Į parduotuvę, asocijuoja alaus 
gamybos bendrovių pavadinimus? 
Peršasi atsakymas, kad greičiausiai 
ne su tualetiniu popieriumi, o su alu
mi. Turbūt niekas neprieštaraus, kad 
krepšinio žvaigždės ir jų elgesys daro 
neginčijamą Įtaką berniukų, kurie 
orientuojasi į krepšininkus, kaip Į 
elgesio modelius elgsenai. 

Grįžtant prie nuostatos, kad rek
lama yra viso labo tik informacija 
apie produktą, norėtųsi paklausti, 
kokia gi informacija apie produktą 

džia apsimes nematanti šių faktų? 
Galbūt tuomet, kai alkoholio bendro
vės nustos finansuoti politikų rinki
mines kampanijas, o žymiausių alko
holio bendrovių vadovai taps persona 
non grata aukščiausių valstybės pa
reigūnų organizuojamuose priėmi
muose ir kai Lietuvoje auganti pers
pektyvaus jaunimo karta, o ne alus 
bus Įvardinta „geriausiu, ką turime". 
Gal jau atėjo laikas nutraukti alkoho
lio bendrovių viešpatavimą Lietuvoje 
ir atimti iš jų teisę pelnytis vaikų 
sąskaita. Visa Lietuva mato, kad si-
tuacija darosi nevaldoma. Tai skatina 
bejėgiškumą, imama abejoti, ar iš 
viso ką nors čia dar galima pakeisti. 
Todėl reikėtų nedelsiant: 

— padidinti alkoholio kainą tiek, 
kad jos augimas viršytų gyventojų pa
jamų augimą; 

— visiškai uždrausti alkoholio 
reklamą ir rėmimą; 

— sugriežtinti alkoholio prekybą 
ir bausmes už jo pardavimą nepil
namečiams; 

— nedelsiant uždrausti alkoholį 
imituojančių produktų, tokių kaip 
vaikiškas šampanas, pardavimą; 

— įvesti privalomą sveikos gy
vensenos ugdymą mokyklose. 

Dešimt įsakymų automobilininkams 
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS 

Birželio 19 dieną Vatikanas pa
skelbė „Dešimt įsakymų", įpareigo
jančių automobilininkus nežudyti, 
nevairuoti neblaiviame stovyje ir 
padėti avarijoje sužeistiesiems. Apie 
tai pranešė žiniasklaidos agentūra 
Associated Press. 

Įsakymai taip pat perspėja apie 
pamišimo kelyje .pasekmes. Sakoma, 
kad vairavimas gali sukelti primityvų 
elgesį, kuris pasireiškia nemandagu
mu, Įžeidžiančiais gestais, keiksmais, 
atsakomybės jausmo praradimu ar 
sąmoningu važiavimo taisyklių laužy
mu. Perspėjama, kad susisiekimo 
priemonės gali sukelti pagundą 
nusidėjimui, kaip, pavyzdžiui, rizi
kingam aplenkimui kelyje ar prosti
tucijai. 

Šis Vatikano dokumentas skatina 
automobilininkus laikytis važiavimo 

taisyklių, atsakingai vairuoti bei, 
esant už vairo, melstis. 

Spaudos pranešime cituojamas 
kardinolas Renato Martino, kuris 
teigia, kad šis dokumentas yra rei
kalingas, nes modernioje visuome
nėje vis daugiau laiko praleidžia
ma už vairo. Jis priminė S v. Raštą, 
kur skaitome, kad ir anais laikais 
žmonės keliaudavo. Kaip pavyzdį jis 
paminėjo Mariją, Juozapą, Jėzaus 
tėvus. Kardinolo vadovaujama Įstaiga 
rūpinasi įvairiais keliautojais, kaip 
anta i : pabėgėliais, prostitutėmis, 
sunkvežimių vairuotojais ir bena
miais. 

Avarijose kasmet žūsta 1.2 mili
jonai žmonių. Tai neatsargumo ir 
neapsižiūrėjimo aukos. Tai liūdna 
realybė, kuri tuo pačiu kviečia vi
suomenę ir Bažnyčią daugiau tuo 
rūpintis. 

Minėtas dokumentas, angliškai 
pavadintas „Guidelines for the Pas-
toral Care of the Road" (Pastoracinio 
darbo gairės keliaujantiems), taip pat 
iškelia vairavimo naudą — paslaugas 
šeimos susitikimuose, ligonių trans
portavime į ligonines, kitų kraštų ir 
kultūrų aplankyme. Tuo pačiu ap
gailestaujama, kad automobiliai daž
nai duoda progą ar pagundąvyrauti 
kelyje ir gąsdinti per greitu važiavi
mu. Mechaniškai neprižiūrimas auto
mobilis gali sukelti avarija. Taip pat 
automobilininkai nusikalsta, jei vai
ruoja neblaivūs, apkvaišę nuo nar
kotikų ar užmiega prie vairo. 

Štai tie dešimt įsakymų automo
bilininkams, laisvai versti iš anglų 
kalbos: 

Nežudyk. 

Keliai yra žmonėms susisiekti, o 
ne jiems mirti. 

Mandagumas, atidumas ir ap
dairumas padeda apsisaugoti nuo 
nenumatytų įvykių. 

Būk savo artimą mylintis ir jam 
padėk, ypač avarijos aukoms. 

Automobilio nenaudok savo jėgai 
parodyti, kad tai nevestų i nuodėmę. 

Su meile Įtikink jaunimą ir pa
gyvenusius, kad nevairuotų, jei nėra 
tam pasiruošę ar sugebantys. 

Remk avarijoje nukentėjusias 
šeimas. 

Sukviesk nusikaltusius automo
bilininkus ir jų aukas, kad jie galėtų 
išgyventi atleidimą. 

Kelyje apsaugok didesniame pa
vojuje esančius. 

Jausk atsakomybę prieš kitus. 
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PRISIMINIMŲ KNYGOS 
SUTIKTUVĖMS ARTĖJANT 

RAMUNĖ KUBIL1UTĖ 
i 

Internetinėje svetainėje Bernar
dinai.lt perspausdintas ką tik „Atei
ties" žurnale pasirodęs Erlandos 
Polekaitės straipsnis „Aukštojo moks
lo sistemos istorijos" (2007m., nr. 3). 
Straipsnyje autorė apibūdina Lietu
vos mokslą ir studijas nuo Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės iki šių 
dienų. Skyriuje apie 1922-1940 m. 
laikotarpį autorė rašo apie Kauno 
Vytauto Didžiojo universitetą: „(...) 
remiantis kai kurių Europos univer
sitetų patirt imi apsispręsta, kad 
Lietuvos universitete būtų jau minėti 
įvairių studijų krypčių fakultetai. 
Vėliau kai kurie šio universiteto 
taikomųjų mokslų fakultetai arba 
skyriai tapo savarankiškomis aukšto
siomis mokyklomis. Universiteto 
Matematikos-gamtos fakultete veiku
sio Agronomijos skyriaus ir Dotnuvos 
žemės ūkio technikumo bazėje 1924 
m. buvo įkurta Žemės ūkio akademi
ja (dabar Lietuvos žemės ūkio univer
sitetas) (...)" 
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Įdomiu sutapimu, 2007 m. birže
lio 29 d., penktadienį, šv. Kryžiaus 
namų renginių salėje Vilniuje vyks 
agronomo ir augalininkystės gene
tikos mokslų daktaro, ilgus metus 
Kanadoje gyvenusio Broniaus Povi
laičio (1907-1985) knygos „Apie įvy
kius, žmones ir save" sutiktuvės. Ta 
proga susirinks velionio autoriaus ir 
jo žmonos Monikos giminės, arti
mieji, kolegos ir su autoriaus darbais 
susipažinusieji. B. Povilaitis yra dvie
jų ankstyvesnių knygų autorius. Ši, 
trečioji, išeina velionio 100 metų nuo 
jo gimimo atminti. B. Povilaitis buvo 
E. Polekaitės straipsnyje gal šiek tiek 
prabėgomis paminėtos mokslo įstai
gos — ŽŪA absolventas, buvęs dėsty
tojas ir lojalus akademijos auklėtinis. 
Į Polekaitės studijos šaltinių sąrašą 
neįtraukta autoriaus pirmoji knyga 
— ,,Žemės ūkio akademija", kurią 
1977 m. išleido Lietuvių agronomų 
sąjunga Čikagoje. 

Leonas Kadžiulis, Lietuvos žem
dirbystės instituto profesorius emeri
tas, trečiai B. Povilaičio knygai pa
rašė sveikinimo žodį, kurį taip pra
dėjo: „Bronius Povilaitis Dotnuvoje, 
Žemės ūkio akademijoje, praleido 
beveik dvidešimt gražiausių savo 
jaunystės metų. Studijavo, paruošė 
mokslinį darbą, tapo diplomuotu ag

ronomu. Profesoriaus Juozo Tonkū
no pakviestas į Bendrosios žemdir
bystės katedrą, dirbo asistentu ir lek
toriumi, vėliau tapo docentu ir trejus 
metus vadovavo Specialiosios žem
dirbystės katedrai." 

1977 m. B. Povilaičio parašytoje 
knygoje „Žemės ūkio akademija", lei
dėjų žodyje rašoma: „Sis leidinys bus 
pravartus visiems tiems, kurie ver
tins laisvosios Lietuvos žemės ūkio 
švietimą, nes ŽŪA atliko labai didelį, 
didžiai naudingą ir materialinėmis 
gėrybėmis neįkainuojamą darbą pa
ruošdama žemės ir namų ūkio spe
cialistus, labai reikalingus žemės 
ūkio kultūrai kelti. Akademija taip 
pat paliko žymų indėlį žemės ūkio 
mokslo kūrimo ir tiriamųjų darbų 
srityse." 

* * * 
Vėl įdomiu sutapimu, ta pati 

internetinė svetainė Bernardinai.lt 
birželio 23 d. išspausdino Mildos 
Bagdonaitės pasikalbėjimą su Birute 
Kubiliene (ji nėra šio straipsnio auto
rės giminaitė), pavadintą „Parama 
pasiekia tuos, kurie to nori" (www. 
bernardinai.lt). 

B. Kubilienė yra Baltijos labda
ros fondo projekto, vykdomo Sudei
kių miestelyje (Utenos r ) , koordina
torė. Straipsnyje aprašomas vykdo
mas projektas (JAV fondo „Heifer 
International" dalis), kurio dėka 
Lietuvos skurstančios šeimos mokosi 
gyvulininkystės ir bendruomenišku
mo. Jų kaimų bendruomenės kaip tik 
pasikviečia žemės ūkio specialistus 
projekto dalyvius apamokyti. Prisi
minus anų dienų Žemės ūkio aka
demiją ir jos mokslo sritis, gaila pa
galvoti, kad daugelis buvusių auklė
tinių, tokių kaip agronomas a. a. 
Broniaus Povilaičio ir kiti specialistų, 
nebėra tarp gyvųjų, kad jie nemato 
tokių Lietuvos kaimų ir ūkio atsi
gavimo ženklų. Jie negali prisidėti 
savo akademijoje įgytomis žinio
mis bei patirtimi, o dabartinė žemės 
ūkio specialistų karta jau tuo rū
pinasi. 

Antrąją savo knygą „Lietuvos 
žemės ūkis, 1918-1940. jo raida ir 
pažanga" B. Povilaitis buvo atidavęs į 
spaustuvę ir gavęs Kanados lietuvių 
fondo paramą ją išleisti, bet staigi ir 
netikėta jo mirtis 1985 metais su
trukdė pamatyti knygą išspausdintą. 
Velionio našlė Monika Povilaitienė 
siekė įgyvendinti autor iaus norą 
knygą išleisti. 1988 metais Toronte 
knygą išleido M. Povilaitienės įsteig
tas dr. B. Povilaičio knygos leidimo 
fondas. Knygos leidimo fondui aukojo 
pati velionio našlė, giminės, velionio 
mokslo draugai, bendraminčiai, ger
bėjai, fondą papildė ir velionio gauta 
Kanados lietuvių fondo parama. Ant
roji knygos laida pasirodė prieš 10 
metų, 1997 metais, Vilniuje. Knygą 
išleido leidykla „Tėvynės sargas" su 
Tautos fondo parama. 

* * * 
Trečiąją savo biografinių atsi

minimų ir susirašinėjimų knygą 
autorius parašė dar prieš savo mirtį, 
rašomąja mašinėle pats surinko teks
tą. Įvadiniame tekste B. Povilaitis 
aprašė knygos atsiradimo istoriją. 
Mintis knygą parašyti gimė iš On
tario provincijos etninės istorijos pro
jekto, vedamo Multicultural History 

Knygos „Žemės ūkio akademija" leidimo posėdyje Čikagoje. Iš kairės: dr. A. 
Verbickas, Bronius Povilaitis, Balys Vitkus. Antroje eilėje iš kairės: Stasys 
Vaičius, Antanas Šantaras, Vilnius Žirgulevičius. 

Society of Ontario, kuriame autorius 
dalyvavo. Apybraižą rašyti jis pradėjo 
prieš 30 metų, 1977 m. liepos mėn. 28 
d. Tuo metu jam kilo noras praplėsti 
Kanados etninės istorijos apklausos 
medžiagą. Po jo mirties 1985 m. ne
išleistas tekstas ilgai išbuvo giminių 
rankose, ne vienas giminaitis su įdo
mumu jį perskaitė. Knyga užfiksuoja 
ne tik vieno asmens gyvenimo istori
ją, bet taip pat pristato vienos Lie
tuvos kartos išgyvenimus, džiaugs
mus ir sėkmes. Galiausiai velionio 
našlė Monika Povilaitienė nutarė, 
kad knyga gali būti naudinga ir įdomi 
platesniam skaitytojų ratui. Todėl dr. 
B. Povilaičio knygos leidimo fondas 
nutarė išleisti ir paskutinę autoriaus 
knygą su planu, kad ji būtų išleista 
iki jo gimimo 100 metų sukakties. (B. 
Povilaičiui" 100 metų sueis rugsėjo 
mėn. 5 d.) 

Apibūdindama knygą atsakinga 
redaktorė, Lietuvių išeivijos instituto 

vyresnioji mokslo darbuotoja Dalia 
Kuizinienė rašo: „Lietuvis išeivis 
Bronius Povilaitis (1907-1985), gyve
nęs Kanadoje, atsiminimų knygoje 
Apie įvykius, žmones ir save' pasa
koja apie savo gyvenimą ir profesinį 
darbą Lietuvoje, vėliau Vokietijoje ir 
Kanadoje, pristato Kanados lietuvių 
visuomeninę bei katalikišką veiklą. 
Antrąją knygos dalį autorius paskyrė 
atsiminimams apie savo gyvenimo 
kelyje sutiktus žmones, savo atsimi
nimus jis iliustruoja laiškų ištrau
komis." Laiškų korespondentai buvo 
B. Povilaičio kolegos iš ŽŪA laikų ir 
kiti jam artimi žmonės. Visi kores
pondentai buvo lietuviai, išskyrus 
vieną profesinį kolegą šveicarą, o 
laiškai autoriui plaukė iš ten, kur 
karo ar gyvenimo vėjai koresponden
tus nubloškė — JAV, Chile, Brazilijos, 
Anglijos, t.t. Tai buvo laikai prieš 
interneto korespondencijų žaibišką 
greitumą". 

B. Povilaičio knygos skyrelyje 

Bronius Povilaitis su savo žmona Momka fd ) ir jos seserimi Karolina 
Lukošiūte (Kubi'ienf kairyje) PovHaižio magistre aipsnio gavimo 1951 m. 
iš McGilI University (Montrea!) proga "954 m ten pat įgijo ir daktaro 
laipsnį). 

http://Bernardinai.lt
http://bernardinai.lt
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„Knygą palydint", D. Kuizinienė 
rašo: „B. Povilaičio knyga šiandienos 
skaitytojui ir tyrinėtojui įdomi keliais 
aspektais. Tai savojo laikmečio doku
mentas, fiksuojantis autoriaus ir jo 
amžininkų gyvenimą bei veiklą 
nepriklausomoje Lietuvoje. Jis taip 
pat atskleidžia ir sudėtingą lietuvio 
išeivio būtį, gyvenimo ir likimo 
kelius, bei įsipareigojimą lietuviš
kiems tautiniams interesams." 

Informaciją ir nuotraukas kny
goje išspausdintoms papildomoms 
biografinėms žinutėms, arba tik nuo
traukas parūpino keli knygoje apra
šytų žmonių giminės: Mato Krikščiū
no giminaitė Dana Karužiene, dr. 
Vinco Maciūno sūnus Vytas, dr. Jono 
Vengrio sūnus dr. Vitolis. Siek tiek 
informacijos apie dr. Antaną Stonį ir 
dr. Joną Grigą parūpino Antano 
dukra dr. Austina, padėjo Brazilijoje 
gyvenantys William Millette, Irena 
Skurkevičiūtė ir p. Ketty. Kita infor
macija gauta iš Monikos Povilaitie-
nės ir Karolinos Kubilienės bei kitų, 
atsiminimuose minimus žmones pa
žinojusiųjų. Pagaliau kai kurios žin
utės rastos laikraščiuose ir kituose 
archyvuose, Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centre (LTSC/PLA-ALT fon
de) Čikagoje. 

B. Povilaičio knygos „Apie įvy
kius, žmones ir save" redaktorės -
Dalia Kuizinienė ir Inga Vijaikytė, 
tekstą rinko Alisija Rupšienė ir Vitas 
Povilaitis, maketavo Vidmantas Za
vadskis, viršelio autorius Marius Za
vadskis. Sudarytoja — Ramunė Ku-
biliūtė. Knyga 352 puslapių, ją lei
džia Broniaus Povilaičio knygos leidi
mo fondas, leidykla „Naujasis lan
kas", spaustuvė „Morkūnas ir Ko" 
Kaune (pirmąsias dvi autoriaus kny
gas išspausdino M. Morkūno spaus
tuvė, Chicago, IL.) 

APIE HIMNUS 
EMILIS PELDZIUS 

Himnu vadinama iškilminga 
giesmė, giedama įvairiomis iškilmin
gomis progomis. 

Himnai ėmė plisti dar XVI—XIX 
a. Pirmieji žinomi iš senovės Egipto ir 
Mesopotamijos laikų. Himnų yra pa
saulietinių, valstybinių, tautinių, ka
rinių, revoliucinių, partijų, sąjungų ir 
religinių. 

Himnai plito Rusijoje („Dieve, 
saugok carą"), Lenkijoje („Dar Lenki
ja nepražuvo") ir kitose kaimyninėse 
šalyse. 

XIX a. pabaigoje plačiai paplito 
tarptautinis revoliucinis proletariato 
himnas „Internacionalas". 1917— 
1943 metais tai buvo TSRS valstybi
nis himnas. Šiuo metu jis giedamas 
Kinijoje, Albanijoje, Rusijoje ir dar 

keliose valstybėse. 
Socialdemokratų himnas vadi

nasi „Bičiuli, duok ranką". 
Didžiosios prancūzų revoliucijos 

metu populiari sukilėlių daina, žino
ma „Marselietės" vardu, nuo 1795 
metų iki 1895 metų buvo giedama 
kaip Prancūzijos valstybinis himnas. 
Nuo tų laikų beveik visame krikščio
niškame pasaulyje giedamas jauna
vedžių pagerbimo ir sveikinimo him
nas „Vini creator". 

Nepriklausomos Lietuvos him
nas Tarybų Lietuvoje išliko iki 1950 
metų vasaros vidurio ir buvo gieda
mas kartu su 1944 metais įvestu nau
juoju TSRS himnu „Laisvųjų respub
likų sąjunga". Nuo 1950 metų liepos 
15 dienos himnu tapo „Tarybinę 
Lietuvą liaudis sukūrė". Jo žodžius 
parašė A. Venclova, muziką sukūrė B. 

| Ęp$P&&Ęį 

.kur Nemunas teka 

Dvarionas ir J. Švedas. 
1989 metų sausio 25 dieną Vinco 

Kudirkos „Tautinė giesmė" vėl pa
tvirtinta Lietuvos Respublikos vals
tybiniu himnu. Žmonės šią žinią 
sutiko džiaugsmo ašaromis. 

Daugelis vyresnio amžiaus žmo
nių prisimena, kad buvo daug svars
tymo, kokį himną jaunai Lietuvos 
valstybei parinkti. Buvo kalbama ir 
apie J. Zauerveino „Lietuviais esame 
mes gimę", ir apie giesmes Maironio 
žodžiais „Kur bėga Šešupė" ir „Už
trauksim naują giesmę, broliai", bu
vo atsiminta A. Baranausko „Tu — 
Lietuva, tu — mieliausia mūsų moti
nėlė". Beje, seniausiu lietuvišku him
nu laikytina Mažvydo „Giesmėse 
krikščioniškose" išspausdinta giesmė 
„Macnus apgintojas mūsų dievas". 

Nepriklausomybės kovų dėl Lie
tuvos laisvės metais žydų savanorių 
sąjunga „Tautinę giesmę" buvo išsi
vertusi i hebrajų kalbą ir giedodavo 
iškilmingomis progomis. 

Prisimenu, kaip už viešai pagie
dotą ar pasakytą himno posmeli 
„Lietuva, Tėvyne mūsų..." ar už 
švarko atlapo vidinėje pusėje paslėp
tą trispalvės gabalėli ne vienas lietu
vis atsidurdavo Sibire ar kalėjime. 

Šiandien Lietuva laisva ir nepri
klausoma. Esame Europos Sąjungos 
ir NATO nariai. Laisvai įvairiomis 
progomis giedame „Lietuva, Tėvyne 
mūsų..." ir dėkojame Dievui ir vi
siems geros valios žmonėms, iškovo
jusiems laisvę. 

„Taurag i šk ių ba l sas" 

Dėkojame E. Slavinskui (St. Pe-
tersburg, FL) už pasiūlytą straipsnį. 

Tas labai tikėtina, nes, neturėdami iš ko gy
venti, neturėdami kaip grįžti į Europą pas savuo
sius, paragavę laisvės, šitaip siekė apsirūpinti, kad 
vėl nepatektų į vergiją. 

Jisai pateikė moralines, bet ne katalikiškas prie
žastis. Sakė: „kam Dievas leido būti nelaisvėje 

ir vergovėje, tas lengviau susilaikys nuo nuodėmių". 
Bet tokios priežastys neįtikina, nes Išganytojas 
Kristus kitaip sakė apie vergų išlaisvinimą. 

Aleksandrijoje parduoda daug visokių žvėrių. 
Ir aš nusipirkau keletą ir parsivežiau į Europą du 
leopardus, dvi faraono žiurkes. Į jas panašių daug 
buvau matęs privačiuose namuose Aleksandrijoje 
ir daug laukuose, ypač Sirijoje. Parsivežiau katiną, 
gaminantį kvapnųjį žibėtą (Žibėtum). Dar būda
mas Tripolyje, liepiau Apamėjoje nupirkti porą šu-
niagalvių beždžionių, patiną ir patelę. Buvo raus
vos, nuo kitų skyrėsi kailiu. Patelė, pamačiusi mo
teriškę ar berniuką, tuojau siekdavo kąsti, didesnių 
vyrų neliesdavo. Turėjau keliolika įvairių rūšių 
mažų beždžionėlių (Simolos). Daugumą užpylė 
vanduo, kai prie Karpato salos mus mėtė audra. 
Turėjau dailių papūgų. Buvau išsivežęs tris ožia
ragius, iš kurių du padvėsė jūroje. Tų gyvūnų ne
įtikėtinai greitos kojos: nuostabiai lengvai bėgioja 
po stačiausias uolas; nors kojos labai plonos, bet 
taip laksto, kad nustebina žiūrinčiuosius. 

Apie Aleksandriją yra daug paukščių penimių 
rūšies (altilium genus); panašūs į mūsų žvyrės, bal
tuosius tetervinus. Jie neskraido, bet taip greitai 
bėga, kad šunys jokiu būdu jų nepaveja, nebent tie 
patenka į paspęstą tinklą. Nelesa kito maisto kaip 
tik žvyrą. Paukštis labai riebus ir gero skonio, bet 
šviežią valgyti labai pavojinga, nes keletą kartų jo 
mėsos pavalgę miršta. Priežastis esanti ta, kad tie 
paukščiai minta žvyru, ir kas nesaikingai privalgo 
jų mėsos, suserga vandenlige (hydropisim) ir taip 
pagreitina savo mirtį. 

Taigi nupešus plunksnas, pirmiausiai juos pa
sūdo, per naktį palaiko, paskui iškepa ir pamerkia 
į actą. Jame išmirkę, pasidaro labai skanūs ir svei
ki valgyti. Taip paruošia ir kitus mažus paukščius, 
panašius į tuos, kuriuos mes vadiname Cize, kurių 
Kipre daug. Jie skraido ir yra riebūs. Juos panašiai 
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acte mirko. Keliavusieji po Derlingąją Arabiją, 
pasakoja, kad ir ten esą tokių žvyrių. Kiti mano, 
kad tokie paukščiai žydams į tyrus buvę dangaus 
atsiųsti. Šv. Raštas juos vadina putpelėmis (cothur-
nices). 

Sinajaus teritorijoje, apie Horebio kalną, auga 
mana kaip Kalabrijoje, tik ne tokia balta, truputį 
rausva. Mačiau tokią Kaire. Ji net vidurius valo. 
Kai kurie tvirtina, kad tokia buvusi dangaus duota 
žydams. Tačiau nei vieno, nei kito dalyko negalima 
patikrinti. 

Tuose smėlynų tyruose, į Raudonosios jūros 
pusę yra labai daug stručių. Arabai, juos pa

matę, iš tolo ratu apsupa, suvaro į vieną vietą, 
puola ir užmuša. Bet kadangi arabai nevalgo mė
sos, negali lengvai parduoti ir plunksnų (daugybę 
jų pirkliai kitur parduoda), todėl retai rengia tokias 
medžiokles, nes iš jų turi mažai naudos, o arklius 
labai nuvaro. Mat stručiai, kol pakyla aukštyn, 
irdamiesi sparnais, daug greičiau bėga nei mūsų 
didieji elniai, kuriuos vadiname Dropy. 

Kaire, žiūrėdami arklių lenktynes, kurias, kaip 
jau anksčiau apie tai sakėme, kas savaitę ketvirta
dieniais po pietų rengia pratyboms, matėme nuogą 
etiopą ant kupranugario (dromedarus). Ta kupra
nugarių rūšis labai eikli: risčia taip greitai bėga, kad 
arklys net greitai šuoliuodamas negali jo pavyti. 

Tas etiopas, kaip sako, pašto keliu (per postas) 
buvo atvykęs iš Mekos. Pašto gabenimas patvarky
tas taip, kad per penkiolika dienų iš Mekos atvyks
ta į Kairą. Vienas kurjeris, užsėdęs ant kupranu
gario, joja penkias dienas, paskui kitas, užsėdęs ant 
kito kupranuario, joja kitas penkias dienas, paga
liau trečias trečiu gyvuliu atjoja į Kairą. Tokia pat 

kelionės tvarka grįžtant iš Kairo į Meką. Kurjeris, 
prieš išjodamas į kelią, tiek prisivalgo, kad užtektų 
penkioms dienoms. Su savim neima jokio maisto, 
tik šiek tiek datulių. 

Tuose smėlynų ir akmenų tyruose gali penkias 
dienas keliauti ir nerasti ne tik duonos, bet ir 

vandens. Ir kupranugaris gali išbūti iki šeštos die
nos negėręs. Jo maistas — kvietiniai kukuliai, bet 
jų taip pat kurjeris negali daug paimti, dėl to maiti
na labai taupiai. Vandens nepasiima nė sau, bet jei 
jo ir turėtų, kuprunagariui neduotų. Kiti, — aš ne
drįsčiau, — tvirtina, kad inde laikomą vandenį gy
vulys užuostų, kiltų troškulys ir, trokšdamas gerti, 
negalėtų ištverti nustatytų penkių dienų kelionės. 
Ilsisi jis labai menkai, nes per dvidešimt keturias 
valandas kurjeris sustoja tik tris kartus gamtos 
reikalais. Kupranugaris eidamas išsituština. Kai 
reikia nulipti, raiteliai su lazdele suduoda per ko
jas, tada kupranugaris, atsiguldamas ant žemės, 
leidžia patogiai nulipti. Truputį pailsėjęs, tęsia ke
lionę. 

Arabijos dykumos gyventojai niekada nevalgo 
nei duonos, nei mėsos, maitinasi tik datulėmis ir 
labai sveiku ožkų pienu. Tas juos palaiko. Yra svei
ki, labai gražaus kūno sudėjimo. Arklius šeria sau
lėje išdžiovinta ožkų mėsa, supjaustyta mažais ga
baliukais. Tai ir maistingas pašaras, ir patogus ty
ruose nešiotis, supylus į odinį maišelį, pririšus prie 
arklio. Tokio pašaro rieškučių vienam arkliui vi
siškai užtenka dvidešimt keturioms valandoms. 
Tokia mėsa nesukelia arkliui troškulio taip trūks
tan t vandens, teikia stiprybės ir greitumo. Gyven
tojai arklius iš mažens augina taip: kumelę žįsti te
duoda devynias dienas, paskui girdo kupranugarių 
pienu, kad nuo kumelės pieno neišaugtų silpni. 
Taip išlaiko gražų sudėjimą, o gerdami kupranu
garių pieną, įgauna jų tvirtumo. Jis dar nuostabiai 
malšina troškulį, nes vanduo tuose kraštuose 
aukso vertas. 

Kai Kairo ir Aleksandrijos gyventojams pasa
kojome, kad mes, europiečiai, visur esame pertekę 
vandens, tai jie sakė, kad mus, visada gausiai turin
čius šviežio, gėlo vandens, esą, galima laikyti ne
mirtingais. Bus daugiau. 
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Grigaravičius iš balos išlipo sausas 

P Aravičius 1929 metais. Eltos nuotr. 

Minimas valstybės veikėjo 
P. Aravičiaus jubiliejus 

Vilnius, birželio 28 d. (ELTA) — 
Penktadienį, birželio 29-ąją, sukanka 
120 metų, kai gimė valstybės ir vi
suomenės veikėjas, buvęs vidaus rei
kalų ministras, ilgametis Žemės ban
ko direktorius Petras Aravičius. 

Mokydamasis Suvalkų gimnazi
joje būsimasis vidaus reikalų minis
tras aktyviai dalyvavo slaptuose 
moksleivių rateliuose bei Suvalkų lie
tuvių bendruomenės veikloje. Nuo 
1907-ųjų Sankt Peterburgo universi
tete studijuodamas fizikos-mate
matikos ir teisės mokslus vėl aktyviai 
dalyvavo studentų veikloje. Už tai ne 
kartą caro valdžios areštuotas ir ša
lintas iš universiteto. 

Prasidėjus Pirmajam pasauli
niam karui P Aravičius, kaip ir dau
guma jo likimo brolių, buvo mobili
zuotas i rusų kariuomenę. 

1917-aisiais praūžusi Spalio re
voliucija P Aravičių nubloškė j Sibirą. 
Iš ten į gimtinę jis grižo tik 1920 me
tais, apsigyveno savo tėviškėje Dzū
kijoje. Grįžęs į Lietuvą iš karto įsi
traukė į visuomeninį ir kultūrinį 
krašto gyvenimą, Saulių sąjungos 
veiklą, aktyviai ėmėsi valstybės atkū
rimo darbo. 

Nuo 1920 iki 1927 metų P Ara
vičius buvo Alytaus savivaldybės 
švietimo ir kultūros komisijos pirmi

ninkas, Švietimo skyriaus vedėjas, 
Alytaus apskrities valdybos narys. 
1927-aisiais tapo Alytaus apskrities 
viršininku, buvo Alytaus šaulių rink
t inės valdybos pirmininkas. 

1929 metais tuometinio prezi
dento Antano Smetonos aktu P Ara
vičius paskirtas į Juozo Tūbelio vado
vaujamą XV ministrų kabinetą vi
daus reikalų ministru. Tačiau 1931 
metais jis iš šių pareigų pasitraukė ir 
iki Lietuvos okupacijos ėjo Žemės 
banko direktoriaus pareigas. 

Pirmosiomis sovietų okupacijos 
dienomis iš darbo Žemės banke jis 
pasitraukė, o 1940 metų liepą prasi
dėjus areštams kurį laiką gyveno kai
me pas gimines. Nuslūgus represijų 
bangai grįžo į Kauną ir įsidarbino Že
mės ūkio banko respublikinėje kon
toroje vyresniuoju ekonomistu. 

1941 metų birželio 14-osios rytą 
P Aravičių sovietai areštavo jo paties 
bute. Atskirtas nuo šeimos ir įsodin
tas į traukinį Kauno geležinkelio sto
tyje buvęs nepriklausomos Lietuvos 
vidaus reikalų ministras kartu su ki
tais žymiais Lietuvos valstybės išvež
tas į Sverdlovsko srities Siaurės Ura
lo lagerį. 

1942-ųjų rugpjūčio 25 dieną 
NKVD valdybos vidaus kalėjime P 
Aravičius buvo sušaudytas. 

Žalia šviesa elektrinės statybai 
Vilnius, birželio 28 d. (BNS) — 

Seimas ketvirtadienį priėmė Atomi
nės elektrinės įstatymą, kuris atveria 
kelią Ignalinos jėgainę pakeisiančios 
naujos atominės elektrinės statybai 
Lietuvoje. 

Už įstatymą balsavo 107 Seimo 
nariai, prieš — 4, o susilaikė 8 parla
mentarai. 

Premjeras Gediminas Kirkilas 
įstatymą pavadino žingsniu ir į dides
nę Lietuvos energetinę nepriklauso
mybę, ir į glaudesnį Baltijos šalių bei 
Lenkijos bendradarbiavimą: „Sis 

žingsnis sako, kad Lietuva išsaugoja 
atomines energetikos kompetenciją, 
kitaip sakant, lieka aukštų technolo
gijų šalimi." 

Ekonomikos komiteto pirminin
kė socialdemokrate Birutė Vėsaitė 
pabrėžė, kad įstatymas ne tik iš mir
ties taško pajudins jungčių su Švedija 
bei Lenkija statybos darbus: „Atsi
randa vilties ir daugiau mūsų lobistų 
bei partnerių kalbant apie Ignalinos 
atominės antrojo bloko darbo pra
tęsimą, kol bus pastatytas naujas 
reaktorius." 

Lietuva nepajėgia kontroliuoti tragiškos 
situacijos keliuose 
Atkelta iš 1 psl. 

112 iš šių vairuotojų (22 daugiau) 
buvo neblaivūs. Dėl asmenų, netu
rinčių teisės vairuoti, kaltės žuvo 11 
žmonių (2 daugiau). 

Per 15 metų Lietuvos keliuose 
žuvo 12,000 žmonių. Lietuva įsipa
reigojo ES iki 2010-ųjų perpus su
mažinti žuvusiųjų eismo nelaimėse 
skaičių, priešingu atveju jai gresia ES 
sankcijos. Lietuvoje žuvusiųjų keliuo

se vidurkis yra dvigubai didesnis nei 
kitose ES šalyse. 

Premjeras Gediminas Kirkilas 
pernai pareiškė, kad padėtis šalies 
keliuose kelia grėsmę Lietuvos nacio
naliniam saugumui. Tačiau Seimas 
kol kas neparėmė griežtų sankcijų 
taisyklių pažeidėjams, ypač neblai
viems vairuotojams, kokios priimtos 
kitose šalyse — pavyzdžiui, transpor
to priemonės konfiskavimas. 

Andrius Sytas 
Alfa.lt 

Generaliniam komisarui Vytau
tui Grigaravičiui, gyvenusiam opera
tyviniame bute, niekas už tai negre
sia. Jį skiriantis prezidentas Valdas 
Adamkus pažadėjo „įsiklausyti" į vi
daus reikalų ministro Raimondo Šu
kio nuomonę, kad V Grigaravičiaus 
bausti nereikia. 

„Aš pasiūliau prezidentui atsi
žvelgti į visas tas aplinkybes — ne
normuotą V Grigaravičiaus darbo lai
ką, taisytinus įstatymus - ir apsiribo
ti pokalbiu, nurodymais pašalinti vi
sus tuos t rūkumus ir tarnybinės nuo
baudos neskirti", - po susitikimo su 
prezidentu sakė R. Šukys. 

Į šią nuomonę prezidentas įsik
lausys, nes nors generalinį komisarą 
skiria jis, tai daro tik Vyriausybės tei
kimu 

Vidaus reikalų ministro nuomo
ne, pakankama nuobauda komisarui 

yra „įvykęs tarnybinis patikrinimas, 
viešumas. Ir tos išvados, kurias gene
ralinis komisaras padarė". 

„Tai yra pakankamai nuobauda, 
atsakomybė, siekiant tų tikslų, kad 
ateityje tai nepasikartotų", - dėstė R. 
Šukys. 

Prezidento nuomone, tarnybinis 
V Grigaravičiaus patikrinimas at
skleidė, kad dabartinių įstatymų ne
pakanka tarnybinio transporto ir 
būsto naudojimo tvarkai apibrėžti, 
sakė R. Grumadaitė. 

Vidaus reikalų ministerijos tyri
mas nustatė, kad Alytuje gyvenantis 
V Grigaravičius bent kelis sykius 
nakvojo prabangiai apstatytame bute 
Vilniuje, skirtame saugomiems liudi
ninkams apgyvendinti - ir taip pažei
dė tarnybinę etiką. 

Be to, V Grigaravičius maždaug 
tris kartus per mėnesį tarnybiniu 
transportu vykdavo į Alytų ir ryte 
grįždavo į darbą, taip vėlgi pažeisda
mas tarnybinę etiką. 

Lotyniškoji liturgija sugrįžta 
Atkelta iš 1 psl. 
II Vatikano susirinkimo liturginės re
formos, naudojimo. 

Atėjęs Šv. Tėvas pasveikino po
sėdžio dalyvius ir maždaug valandą 
laiko dalykiškai su jais kalbėjosi. Yra 
numatyta popiežiaus dokumentą pa
skelbti po kelių dienų, kai tik jis bus 
išsiųstas visiems vyskupams su nu
rodymu nuo kada turės įsigalioti. 
Kartu su nauju dokumentu vyskupai 
gaus jiems skirtą išsamų, asmenišką 
popiežiaus laišką. 

Dabar plačiai naudojamas nauja
sis Mišiolas, 1970 m. įvestas popie
žiaus Pauliaus VI, stipriai reformavo 
senąją Romos lotyniškąją liturgiją, 
kurią XVI a. kodifikavo Tridento su
sirinkimas, o II Vatikano susirinki

mui pasibaigus Jonas XXIII patvirti
no. 

Devinto dešimtmečio pradžioje 
Jonas Paulius II dokumente „Eccle-
sia Dei" paskatino pasaulio vyskupus 
neužmiršti nuo pat pirmųjų Bažny
čios amžių nenutrūkusios Romos (vė
liau sąlyginai pavadintos Tridenti-
nės) liturgijos tradicijos. 

Po reformos daug kur katalikų 
bažnyčiose įsivyravusi betvarkė litur
gijos šventime, pašaukimų į kunigys
tę mažėjimas, o taip pat ir vis didė
jantis tikinčiųjų prisirišimas prie ne
kintamų Romos lotyniškosios liturgi
jos normų, paskatino popiežių Bene
diktą XVI, nepaisant nemenkos Eu
ropos vyskupų opozicijos, sugrąžinti 
tradicinį Romos lotyniškąjį ritualą. 

Išrinkti geriausi artojai 
Kaunas, birželio 28 d. (ELTA) — 

Lietuvos žemės ūkio universitete 
(LŽŪU) surengtose Lietuvos arimo 
varžybose nugalėjo Rimantas Kleiva 
ir Kazys Genčius. 

Kėdainiškis R. Kleiva nugalėjo 
tradicinių 2-3 korpusų plūgų grupėje, 
o apverčiamųjų 2-3 korpusų plūgų 
grupėje pirmą vietą užėmė kretingiš
kis K. Genčius. 

Abu šie artojai deleguoti atsto
vauti Lietuvai pasaulinėse artojų var
žybose, vvksiančiose 2008 m. Austri

joje. 
Sirmrt varžybose rungėsi dešimt 

artojų: keturi arė tradiciniais plūgais, 
šeši — apverčiamaisiais. Juos vertino 
18 teisėjų ir 5 vyriausieji teisėjai, va
dovaujami Vaclovo Bogužo. 

Pasak Lietuvos artojų asociacijos 
prezidento Alfonso Malinausko, ne
gausus varžybų dalyvių būrys — tik 
10 — rodo, kad respublikinės varžy
bos šiemet surengtos per anksti. 
Daugelyje rajonų geriausių artojų dar 
nesuspėta išrinkti. 

Geriausi šių metų Lietuvos artojai — K. Genčius (k) ir R. Kleiva. 
Žurnalo „Mano ūkis" nuotr 

http://Alfa.lt
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFR Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

Auga nepasitikėjimas JAV ir 
kitomis didžiosiomis valstybėmis 

JAV daug kam nebėra pasaulio vadovė. 

New York, birželio 28 d. 
(,,Interfax"/BNS) — Pasaulyje stiprė
ja antiamerikietiškos nuotaikos ir au
ga nepasitikėjimas didžiosiomis vals
tybėmis, įskaitant Rusiją ir Kiniją, 
rodo apklausa, kurią 47 šalyse atliko 
JAV strateginių tyr imų ins t i tu tas 
,,Pew Researcb Centre". 

Per pastaruosius penkerius me
tus Jungtinių Valstijų Įvaizdis pa
saulyje smarkiai pablogėjo. Per ši lai
kotarpį skaičius žmonių, turinčių 
apie jas teigiamą nuomonę, viduti
niškai sumažėjo 26 proc. 

Jungtinės Valstijos tebėra popu
liarios Afrikoje — Dramblio Kaulo 
Krante jas palankiai vertina net 88 
proc. gyventojų. Tačiau šis rodiklis 
krenta Rytuose, ypač Turkijoje, kur 
jas palankiai vertina tik 9 proc. žmo
nių, ir tarp JAV sąjungininkių Euro
poje. 

Per minėtą periodą gerą nuomo
nę apie JAV turinčių žmonių skaičius 
Prancūzijoje sumažėjo nuo 62 iki 39 
proc., Vokietijoje — nuo 60 iki 30 
proc, o Didžiojoje Britanijoje — nuo 
75 iki 51 procento. 

Kinijos Įvaizdis išliko teigiamas 
27-iose iš 47 šalių, kuriose buvo at
liekamas šis tyrimas. Tačiau per pen
kerius metus jis smuko dešimtyje val
stybių, ypač Japonijoje — nuo 55 iki 
25 procentų. 

Teigiamą nuomonę apie Rusiją 
tur i 14 valstybių, neigiamą — dešimt. 

Vis dėlto jokie geografiniai dės
ningumai tam Įtakos neturi, nes dau
giau kaip pusė apklaustųjų Rusiją pa
lankiai vertino Kanadoje, Bulgarijoje, 
Indijoje, Ukrainoje, Slovakijoje ir Ki
nijoje. Priešingoje pusėje išsidėstė to
kios šalys kaip Švedija, palestiniečių 
teritorijos, Lenkija, Egiptas, Vokietija 
ir Čekija. 

Tačiau daugumoje valstybių, kur 
vyko šis tyrimas, nuomonė apie Ru
siją pasidalijo maždaug per pusę. Pa
vyzdžiui, Jungtinėse Valstijose Rusiją 
gerai arba labai gerai vertino 44 proc. 
apklaustųjų, o blogai arba labai blo
gai — 35 proc. Likę apklaustieji savo 
nuomonės neturėjo. 

Įdomi tendencija išryškėjo atsa
kant i klausimą apie JAV ir Rusijos 
vadovus — pasitikėjimas Vladimir 
Putin pasirodė esąs didesnis negu 
George VV. Bush. 

Britanijoje pasitikėjimas Krem
liaus galva ir Baltųjų rūmų vadovu 
atitinkamai siekia 37 ir 24 proc, Ka
nadoje — 36 ir 28 proc, Vokietijoje — 
32 ir 19 proc Rusijoje V Putin pasiti
ki 84 proc, o G. W. Bush — 18 proc. 
gyventojų. Netgi pačiose JAV G. W. 
Bush galimu pasauliniu vadovu Įsi
vaizduoja 45 proc amerikiečių, o V. 
Putin — net 30 proc 

New York atnaujintas elektros tiekimas 
New York, birželio 28 d. („Reu

ters",/BNS) — Manha t tan prestiži
niame Upper East Side rajone trečia
dienį per karščius buvo dingusi elek
tra, todėl piko valandą buvo sutrikęs 
metropoliteno darbas. 

Tai buvo dar viena sunki diena 
komunalinei įmonei „Con Edison". 
50-čiai min. be elektros buvo likę pu
sė milijono niujorkiečių. Neveikė 
šviesoforai, klasėse dingo šviesa, ug
niagesiams teko gelbėti žmones iš už
strigusių liftų. 

Pikti niujorkiečiai antrą iš eilės 
tvankią dieną, kai oro temperatūra 
siekė 91 laipsni pagal Fahrenheit, 
prisiminė ankstesnius elektros din
gimus. 

„Consolidated Edison Inc." pra
nešė, kad Upper East Side ir Bronx 
be elektros liko maždaug 136,700 
vartotojų. Paprastai vienas vartotojas 
reiškia namų ūkį, kuri sudaro ma

žiausiai trys žmonės, todėl be elek
tros buvo likę maždaug pusė milijono 
miestiečių. „Con Edison" tiekia elek
trą 3,2 mln. vartotojų New York ir ap
linkiniuose rajonuose. 

Dėl šio incidento miesto pareigū
nai tikriausiai užduos daugiau sun
kių klausimų dėl „Con Edison" darbo 
kokybės. 

Pernai dalis New York Queens 
rajono be elektros buvo daugiau kaip 
savaitę. Dėl to vyko vieši svarstymai, 
kompanijai buvo daromas politinis 
spaudimas. 

Trečiadieni po trumpos pertrau
kos metropoliteno traukiniai vėl važi
nėjo, tačiau smarkiai vėlavo ir sudarė 
nepatogumų namo po darbo grįžtan
tiems žmonėms. 

„Tai baisu, nes šiandien — 91 
laipsnis. Niujorkiečiai niekada prie to 
nepripras", — sakė John Ciavarello, 
kuris bandė grįžti namo į Bronx. 

EUROPA 

LONDONAS 
Naujasis britų ministras pir

mininkas Gordon Brown ketvirtadie
nį užsienio reikalų sekretoriumi pa
skyrė 41 metų David Miliband, kuris 
tapo jauniausiu šiame poste dirban
čiu pareigūnu per pastaruosius 30 
metų. „Esu be galo pagerbtas ir labai 
patenkintas, kad manęs naujasis 
ministras pirmininkas paprašė tapti 
naujuoju užsienio reikalų sekretoriu
mi", — sakė jis. D. Miliband, kuris 
buvo artimas buvusiam ministrui 
pirmininkui Tony Blair, vienu metu 
buvo laikomas G. Brown varžovu dėl 
šio aukščiausio posto ir vis dar laiko
mas galimu būsimu valdančiosios 
Leiboristų partijos vadovu. Tokio 
„naujo veido" paskyrimas, regis, yra 
dalis G. Brown pastangų atsiriboti 
nuo to, ką jis vadina nesantaiką sė
jančiu JAV vadovaujamos ir britų re
miamos 2003 metų invazijos Į Iraką 
palikimu. 

Bevielio ryšio abonentų skaičius 
šiemet viršys 3 mlrd. kartelę, t. y. be
vieliu ryšiu naudosis maždaug pusė 
Žemės gyventojų, prognozuoja Di
džiosios Britanijos analitinė Įmonė 
„The Mobile World". Įmonės skaičia
vimais, sparčiai augant bevielio ryšio 
telefonų paklausai Kinijoje, Indijoje 
ir Afrikoje, bevielio ryšio vartotojų 
skaičius iki metų pabaigos padidės 
iki 3,25 mlrd. žmonių. Pasak Įmonės, 
kiekvieną minutę daugiau kaip 1,000 
žmonių pasirašo sutartis ir prisijun
gia prie bevielio ryšio abonentų bū
rio. 

BRIUSELIS 
Europos Sąjungos (ES) oro sau

gumo ekspertams nustačius, kad In
donezijos oro transporto įmonės yra 
nesaugios, 51 tos šalies oro vežėja 
nuo ateinančios savaitės nebus Įlei
džiama į bloko oro erdvę. Ekspertų 
sprendimas priimtas Įvertinus nese
niai Azijoje Įvykusias keturias ne
laimes ir Indonezijos institucijų ne
sugebėjimą imtis tinkamų priemo
nių, pareiškė ES atstovas. Nors šiuo 

metu reguliarius skrydžius į ir iš ES 
siūlo tik nacionalinė Indonezijos oro 
Įmonė „Garuda", draudimas gali tu
rėti didelį poveikį Europos kelei
viams skrendant Indonezijos oro 
bendrovių lėktuvais už ES ribų, ma
no ekspertai. 

MINSKAS 
Rusija savo rinkas Europos Są

jungai atversianti tik abipusės nau
dos pagrindu, pareiškė Rusijos užsie
nio reikalų ministras Sergej Lavrov. 
Ketvirtadienį kalbėdamas Minske or
ganizuotame jo susitikime su Bal
tarusijos valstybinio universiteto 
profesoriais S. Lavrov sakė, jog Ru
sijos ir ES ekonominis bendradarbia
vimas šiuo metu nėra grindžiamas 
abipuse nauda. Pasak jo, praėjusio 
amžiaus pabaigoje ES teikė Rusijai 
humanitarinę paramą, ir Europa 
„pradėjo besąlygiškai manyti, kad 
milžiniškus maisto produktų kiekius 
Rusija tiesiog privalo pirkti". 

J A V 

JUNGTINĖS TAUTOS 
Trečiadienį iš Didžiosios Brita

nijos ministro pirmininko posto atsi
statydinęs Tony Blair paskirtas vadi
namojo Artimųjų Rytų taikos tar
pininkų ketverto pasiuntiniu. Mini
mą ketvertą sudaro Rusija, Jung
tinės Valstijos, Europos Sąjunga ir 
Jungtinės Tautos. Pasak analitikų, T. 
Blair paskyrimas pasiuntiniu Arti
muosiuose Rytuose atspindi atgimusį 
Washington ryžtą imtis skubių veiks
mų dėl padėties šiame regione, kurį 
dar pakurstė kruvini šio mėnesio Įvy
kiai palestiniečių teritorijose. 

A R T I M I E J I RYTAI 

JERUZALE 
Kadenciją baigiantis Izraelio pre

zidentas Moshe Katsav sutiko su kal
tintojo ir gynėjo sandoriu dėl jam pa
teiktų kaltinimų įvykdžius lytinius 
nusikaltimus, ketvirtadienį pranešė 
generalinis prokuroras. Dėl šio san
dorio prezidentas išvengs kalėjimo 
dėl kaltinimų išžaginus. „Pagal san
dorį, prezidentas Katsav pripažino 
atsakomybę už ilgą virtinę lytinių 
nusikaltimų, Įskaitant priekabiavimą 
ir nepadorius veiksmus", — sakė ge
neralinis prokuroras Menachem Ma-
zuz. 

1-800-77S-SEND 
www.dtl3nticexpfesscorp.cofn 

Ocea 
Kroviniu gabenimas 
laivu i visas pasaulio šalis. 

Kroviniu gabenimas 
iėktuvu i visas pasaulio šalis. T "y 

Air Freight 
Automobiliu pirkimas be? 
[siuntimas i visas pasaulio šalis. 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerikoje. 

1 Packaaes Truckk*}./ 

I 
Smulkiu siuntiniu siuntimas bei 
pristatymas i namus Lietuvoje. Latvijoje. 
Estijoje, Baltarusijoje bei Ukrainoje. 

8801 78th Ave Bridgevlew, IL 604SS Tel. f 703-599-96*0 
fax.! 708-599*9*82 M . I 800 775 736$ 

http://www.dtl3nticexpfesscorp.cofn
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MES JAIS DIDŽIUOJAMĖS 

SPORTININKAS, SPORTO 
DARBUOTOJAS, ŽURNALISTAS... 
Vytauto Grybausko 85-sis gimtadienis 
EDVARDAS SULAI TIS 

Ramiai praėjo sportininko, spor
to darbuotojo ir sporto žurnalisto 
Vytauto Grybausko 85 :asis gimtadie
nis, kurj jis atšventė balandžio 3 d. 
Neteko matyti mūsų spaudoje ap
rašymo apie šį nusipelnius}, ypač 
sporto srityje, vyrą. 

Todėl šie kuklūs žodžiai tegul bū
na, nors ir pavėluotai, šj vyrą prisi
minti bei pagerbti. 

Pradžiai — trumpa jo biografija. 
Vytautas gimė 1922 m. Telšiuose. 
Ten 1940 metais baigė gimnaziją, o 
1940—1943 metais studijavo Vil
niaus universitete. Jau Lietuvoje pa
sireiškė kaip geras ir visapusiškas 
sportininkas. Jis žaidė Telšių gimna
zijos, Vilniaus universiteto ir Vil
niaus LSSF komandose. 1943—1944 
metais atstovavo Telšių sporto klubą 
„Džiugas", pasireikšdamas futbolo, 
krepšinio ir tinklinio šakose. 

1944 m., kaip ir daugelis kitų lie
tuvių, pasitraukė i Vokietiją, tačiau ir 
čia buvo aktyvus sportiniame gyve
nime. Gyvendamas Scheinfeldo sto
vykloje subūrė stiprią krepšinio ko
mandą „Kovą". Prieš tai jis žaidė už 
Muencheno „Gintaro" ekipą. 

1949 m. persikėlęs i Prancūziją, 
buvo Mulhous universiteto koman
dos treneriu. Jo treniruojami žaidėjai 
pasiekė aukštumų — krepšinio tau
rės pirmenybėse užėmė II vietą. Už 
nuopelnus Prancūzijos jaunimui 
buvo apdovanotas Prancūzijos Švieti

mo ministerijos. Jis taip pat sėkmin
gai žaidė už lietuvių išeivių rinktinę 
Prancūzijoje. 

1952 m. atvyko į JAV ir apsigy
veno Rochester New York valstijoje, 
kur įkūrė „Sakalo" sporto klubą ir 
žaidė jo komandoje. Persikėlęs j Či
kagą, Vytautas jsteigė Čikagos lauko 
teniso klubą (jis gerai žaidė lauko ir 
stalo tenisą). Buvo SALFASS centro 
valdybos narys ir šios organizacijos 
krepšinio ir lauko teniso komitetų 
vadovas. 

V. Grybauskas treniravo JAV 
lietuvių krepšino rinktinę išvykose j 
Pietų Ameriką ir Australiją, o taip 
pat buvo vadovu, kuomet komanda 
žaidė Europoje. Buvo I ir II Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynių organi
zacinių komitetų narys. Kuomet Lie
tuva atgavo nepriklausomybę, jis su
organizavo didelį JAV lietuvių sporti
ninkų buri j ten surengtas sporto žai
dynes. 

Sukaktuvininkas daug rašė spor
to klausimais lietuviškoje spaudoje. 
Ilgą laiką redagavo „Draugo" „Spor
to" skyrių, taip pat skyrių „Pasaulio 
lietuvio" žurnale. 

Lietuvos Tautinis Olimpinis ko
mitetas (LTOK), kuriam vadovauja 
geras sukaktuvininko pažįstamas 
Artūras Poviliūnas, sukaktuvininkui 
paskyrė aukščiausiąjį LTOK apdova
nojimą — Garbės ženklą. 

Sveikiname kolegą Vytautą su 
sukaktimi ir garbingu apdovanojimu! 
Linkime jam dar daug sveikų metų! 

SKELBIMAI • SKELBIMAI • SKELBIMAI 
i 

SIŪLO DARBĄ 

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. 

3 1 2 - 6 4 8 - 1 5 6 5 

NEKILNOJAMASIS TURTAS IŠNUOMOJA 

GREIT PARDUODA 
J įg . -—^ First Landmark Realty 

Bus. 773-59O-O205 
Res. 708-425-7160 

RIMAS 
STANKUS 

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

U N I O N PIER, M l 
išnuomojamas 2 mieg. 

vasarnamis. Netoli ežero, 
didelis kiemas. 

T e l . 2 6 9 - 4 6 9 - 6 6 9 3 

PARDUODA 

PASLAUGOS 

'J* 

^ STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMIJ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis 
Off. Mgr. Aukse S. Kane. 
Vilma Jaruliene. 
Virginija Smuikaiticne 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 West 95th St, 

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

P A R D U O D A M A S 
„ C O N D O M I N I U M " 

2 mieg. , 2 tualetų Pasaulio lietu
vių centre. Kaina 5159,000 

Tel. 3 1 2 - 8 7 6 - 9 6 8 7 

Sportas LBETUVOJE 

Antrojo mokinių olimpinio festivalio 
prizininkams — KKSD dovanos 

Šių metų birželio pradžioje pasi
baigusio antrojo Lietuvos mokinių 
olimpinio festivalio laureatai birželio 
27 d., trečiadieni, Vilniaus lengvosios 
atletikos manieže apdovanoti ka
muoliais. 

„Varžybos buvo sunkiausias eta
pas, o prizų pasidalijimas — malonu
mas", — prieš prizų įteikimo cere
moniją sakė Kūno kultūros ir sporto 
departamento (KKSD) generalinio 
direktoriaus pavaduotojas Ritas 
Vaiginas. 

Vienas iš festivalio organizatorių 
KKSD 121 mokyklos prizininkės ats
tovams išdalijo beveik 2,000 kamuo
lių. Antrojo olimpinio mokinių festi
valio laureatėmis tapusių mokyklų 

direktoriams įteikti padėkos raštai. 
Per metus Lietuvos mokinių 

olimpiniame festivalyje — sporto 
šakų varžybose ir sporto fotografijų 
konkurse — dalyvavo apie 250 tūkst. 
mokinių (49 proc.) iš 1,286 Lietuvos 
bendrojo lavinimo mokyklų. 

Mokiniai dalyvavo 21 sporto 
šakų varžybose; aerobikos, „Drąsūs, 
stiprūs, vikrūs", kalnų dviračių kroso 
(MTB), futbolo 5 prieš 5, krepšinio, 
kvadrato, gimnastikos, lengvosios 
atletikos, orientavimosi sporto, plau
kimo, rankinio, slidinėjimo, stalo te
niso, šachmatų, šaškių, svarsčių kil
nojimo, šaudymo iš pneumatinio gin
klo, teniso, tinklinio, turizmo ir vir
vės traukimo. ELTA 

Antrojo mokinių olimpinio festivalio prizininkams — KKSD dovanos. 
Linos Petrauskienės (ELTA) nuotr. 

K. Vasiliauskas Europos kartingo 
čempionate — trečias 

Daugkartinis Lietuvos kartingo 
čempionas 16-metis Kazimieras 
Vasiliauskas atvirojo Europos kartin
go čempionato antrajame etape 
Prancūzijoje KZ2 klasėje (variklio 
darbinis tūris - 125 kub. cm) pelnė 26 
taškus ir bendrojoje įskaitoje su 53 
taškais iš ketvirtosios vietos pakilo į 
trečiąją. 

Pirmajame finaliniame važiavi
me K. Vasiliauskas finišavo šeštas, o 
antrajame užėmė trečiąją vietą. 

Antrojo etapo varžybose dalyva
vo 55 lenktynininkai. 

Čempionato lyderiu tapo abu 
antrojo etapo važiavimus laimėjęs 
italas Michele Santolini, turintis 67 
taškus. Antrąją vietą užima olandas 
Riek Dreezen su 56 taškais. 

Trečiojo etapo varžybos vyks 
rugpjūčio 31 - rugsėjo 3 dienomis 
Belgijoje. 

ELTA 

SKELBIMAI • SKELBIMAI • SKELBIMAI 

Skelbimų skyriaus tel. 1 773 585 9500 

Namams Paskolos, Apdraudos Sąskaitos 
MUTUAL F E D E R A L SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

| 2 5 f 2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608 
* • I (773) 847-7747 

Stephen M. Oksas, President 

Patarnaujam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metų. 
LENDER 
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Jaunimo dienos Lietuvoje: 
tikinčiųjų bendrystės 

džiaugsmas 
2007 m. birželio 30 d.- liepos 1 d. 

Klaipėdoje vyks IV Lietuvos jaunimo 
dienos, kurių tema - Jėzaus žodžiai 
„Drąsos! Tai aš". 

Apie netrukus vyksiančias Lie
tuvos jaunimo dienas „ B e r n a r d i -
nai . l t" kalbina Vilkaviškio vyskupą 
Rimantą Norvilą, Lietuvos Vysku
pų konferencijos Jaunimo pastoraci
nės tarybos pirmininką, vieną pag
rindinių šio renginio organizatorių. 

— Koks šią J a u n i m o d i e n ą 
t ikslas , į k ą n o r i m a a t k r e i p t i 
dėmesį? 

— Kartu su visų Lietuvos vys
kupijų Jaunimo sielovados centrų 
bendradarbiais, ypač talkinant Telšių 
vyskupijos jaunimo centrui, ren
giame kas keleri metai vykstanti di
džiausią mūsų krašte krikščionišką, 
vertybinį renginį jaunimui. Susi
rinkti bent kas keleri metai pagei
dauja jauni žmonės, tokio susibūrimo 
prasmę mato ir visi jaunimo sielova
dininkai. Tai ir šventė, ir vertybių 
skleidimas, ir išskirtinė bendrystė. 
Tai galimybė susipažinti su tokiais 
pat broliais ir sesėmis, išgyventi buvi
mo Dievo tautos narių džiaugsmą, tai 
ir liudijimas bei skelbimas jauniems 
žmonėms žinios, kad Bažnyčia pri
ima, gerbia ir saugo jų jaunystę. Tai 
taip pat jaunam žmogui, gyvenan
čiam tikėjimu, pripažinimas, jog jis 
yra svarbus, kad jo gyvenimą pratur
tinantis tikėjimas nėra antraeilis da
lykas. Kiekvieną kartą renkamės kitą 
miestą. Šį kartą jaunimo dienos vyks 
Klaipėdoje. 

Jaunimo dienos Lietuvoje ren
giamos pagal visuotinės Bažnyčios 
mastu vykstančių Pasaulinių jauni
mo dienų pavyzdį. Jos, kaip žinome, 
sutraukia šimtus tūkstančių, kai 
kada net milijonus jaunų žmonių iš 
viso pasaulio. Ir Jubiliejinių 2000 
metų susitikimas Romoje, ir 2002-ųjų 
- Toronte, ir 2005 m. - Kelne tapo 
išskirtine patirtimi visoje Bažnyčioje. 
Tik ne visi norintieji jauni žmonės iš 
Lietuvos galėjo jose dalyvauti. Tad 
jiems siūlome mažesnę alternatyvą 
savo šalyje. Kartu tai ir pasirengimo 
kitoms Pasaulinėms jaunimo die
noms, šį kartą vyksiančioms 2008 lie
pą Sidnėjuje, programa. 

— Šiųmetinių J D t e m a pasi
r inkt i J ė z a u s žodžiai „Drąsos! 
Tai a š " . Ką j ie s a k o j a u n a m 
žmogui? Kodėl p a s i r i n k t i b ū t e n t 
sie žodžiai t 

— Patį pasirengimą Jaunimo 
dienoms prieš dvejus metus pradė
jome nuo temos, veikimo krypties su
formulavimo. Renginio moto pasi
rinkti šv. Mato evangelijos žodžiai 
atspindi tai, kaip mūsų dienomis jau
nam tikinčiajam geriausia laikytis jį 
ištinkančių iššūkių akivaizdoje. Tai 
trumpi žodžiai, Evangelijoje turintys 
daug prasmingumo. Padrąsinimas 
labai aktualus šiandienos jaunimui, 
besirengiančiam savarankiškam gy
venimui. Norisi padrąsinti siekti di
desnių idealų, nesustoti ties viena
dieniais dalykais. Net ir kasdienio 
gyvenimo iššūkių akivaizdoje jaunam 
žmogui reikia drąsos, reikia pasi
tikėti savo jėgomis. Šie žodžiai taip 
pat skatina tos drąsos semtis iš bend
rystės su Jėzumi, kuris yra Dievas, ir 
kuriam nėra negalimų dalykų. Žo

džiai „Tai aš" Evangelijoje yra ne tiek 
įprastinė savęs identifikavimo ar 
atpažinimo formulė, bet apsireiškimo 
formulė, Senajame Testamente pri
skiriama Dievui, Naujajame - Jėzui. 
Taigi, šiais žodžiais pats Jėzus at
siskleidžia kaip Dievas, be kurio žmo
gaus gyvenimas stokos esmingumo, 
nebus pilnas. 

— Kas p a d e d a j a u n a m t ikin
č i am žmogui išlikti a t v i r a m ir 
i š t i k i m a m savo į s i t i k i n i m a m s , 
ka i d a ž n a i savo apl inkoje i r TV, 
spaudo je ma to visai k i t ok i ą gy
v e n i m o pavyzdžią, p ropaguoja
m a k i t o k i a ku l tū ra , d a ž n a i pr ie
š i nga j o ver tybėms? 

— Mano nuomone, labiausiai 
padeda ta pati bendrystė, taip pat 
daugiau ar mažiau išugdyta asme
ninė ir bendruomeninė malda - tai 
yra bendrystė su Viešpačiu, Dievo 
žodžio, religijos studijos, savišvieta, 
sakramentinė praktika. 

O dėl aplinkos - niekada tikin
čiajam netrūks išbandymų. Apie juos 
skaitome ir Šventojo Rašto tekstuose 
- Senojo ar Naujojo Testamentų 
laikais. Pats Dievas neretai bando 
žmones, taip padėdamas jiems augti. 
Tačiau visgi mūsų dienomis visa 
visuomenė, ne tik kunigai ar peda
gogai, kultūrininkai ar visuomeni
ninkai turėtų daugeliui TV laidų, 
žurnalų straipsnių kelti geranoriškų, 
kartu teisėtų vertybinių reikalavimų, 
kad jaunimas nebūtų valgydinamas 
pačiu prasčiausiu kultūriniu bei 
dvasiniu maistu, vedamas į moralinę 
atrofiją. Tai ypač rūpi šiandieninių 
vaikų tėvams, auklėtojams. Ko gero, 
nesutilptų ir į storą knygą skundai, 
kuriuos savo ausimis esu girdėjęs iš 
daugybės mokytojų, tėvų apie tai, 
kaip jų atkaklias auklėjimo pastangas 
nuolat griauna masinės kultūros 
apraiškos. Norisi tikėti, kad, visuo-

Stuburo ir skausmo ligosi Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

JONAS V.PRUNSKIS, M D 
TERRI DALIAS PRUNSK1S, MD 

Illinois Pain Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimu darbovietėje bei kitų vietų 
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

Elgin: 8 4 7 - 2 8 9 - 8 8 2 2 
McHenry: 8 1 5 - 3 6 3 - 9 5 9 5 

Eik Grove: 847-718-1212 
www.i l l inoispain.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 VIŽINAS, M.D., S.C. 

VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 
Kalbame lietuviškai 

6918 W. Archer Ave. Sts. 5 Ir 6 
Chicago, IL 60638 

Tel. 773-229-9965 
Valandos pagal susitarimą 

D R . J O V I T A K E R E L I S 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Akių ligos 

ARAS ZLIOBA, 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 kalbėt' angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 10i S t , Oak. Lawn, IL 
55 E. Vvashlngton, Sulte 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 70&422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 
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Lietuvos jaunimo dienu organizacinė komanda prie Baltijos jūros... 

menei vis labiau išaugant iš pa- žiniasklaidos vartotojai atsisakys 
augliško laisvės supratimo, televizijos viską beatodairiškai priimti, 
ekranuose, daugelyje žiniasklaidos 
priemonių pasitaikančios negatyvios Kalbino D. Žemai ty tė 
tendencijos silps ir dėl transliuotojų (pokalbis sutrumpintas) 
atsakomybės augimo, ir dėl to, kad Bernardinai.lt 

Ak im i r kos iš Lietuvos j a u n i m o dienu Šiauliuose 2004 m. 

http://nai.lt
http://www.illinoispain.com
http://Bernardinai.lt
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LIETUVOS VALDOVŲ RŪMŲ 
ATKŪRIMO DARBAI IR RENGINIAI 

Lietuvos Valdovų rūmų statybos 
vyksta plačiu mastu. Pietų korpuso, 
kuris yra prie Katedros aikštės, ir 
Vakarų korpuso, kuris yra šalia 
Vilniaus Arkikatedros, išoriniai dar
bai baigti. Dabar dirbama prie Rytų 
korpuso, neužilgo bus pradėti Šiaurės 
korpuso darbai. Iki metų pabaigos 
bus baigta didžioji dalis išorinių dar
bų. Beliks interjerų ir ekspozicijų 
darbai, kurie šiuo metu yra projek
tuojami. Šį darbą atlieka Lietuvos 
dailės muziejaus vadovaujamas ko
lektyvas. Valdovų rūmai yra Tūks
tantmečio jubiliejaus projektas, vyk
domas Valstybės pagal 2000 m. pri
imtą LR Seimo įstatymą. Jie bus iš
kilmingai atidaryti 2009 m. liepos 6 
d. - Valstybės, Mindaugo karūnavimo 
dieną. 

Valdovų rūmų paramos fondas 
buvo įsteigtas 2000 m. Jo tikslas - pa
garsinti šį istorinį atkūrimą ir kviečia 
visuomenę prisidėti. Rūmus siekta 
atkurti jau 350 metų, nuo pat nu
niokojimo per karą su Maskva - 1655 
m. Jų a tkūr imas patikėtas mūsų lai
kams. O Rūmus puoš ir Lietuvos is
toriją įsimins ateities kartos. Iki šiol 
fondas yra sutelkęs daugiau nei 3 
milijonų litų paramos iš daugiau kaip 
62,000 rėmėjų Lietuvoje ir užsienyje. 
Lėšos skiriamos kultūros vertybėms 
įsigyti, radiniams restauruoti, pro
gramoms ir leidiniams leisti. Užsie
nyje lėšas kaupia Valdovų rūmų para
mos komitetas JAV, vadovaujamas 
Reginos Narušienės, ir Pasaulio Lietu
vių Bendruomenes fondas, vadovauja
mas Vytauto Kamanto. 

Džiaugiamės, kad Valdovų rūmų 
atkūrimas susilaukia paramos iš JAV 
lietuvių. Valdovų rūmų paramos ko
mitetas JAV yra sutelkęs 181,954 dol. 
iš 302 rėmėjų. Per pereitus metus 
stambesnėmis aukomis parėmė: Gra
žina Adomaitis Turkula, Emilija Gru-
šaitė-Ciakienė, Viktorija Ciunkaitė-
Burneikis, Jul ia Danta, K. ir T. Kaz
lauskai, Lietuvių scenos darbuotojų 
sąjunga, Olga Mamaitienė, Marija 
Navickienė, Valeras Petrauskas, Z. ir 
S. Sadauskai, J. Vasys, a.a. Ona White 
palikimas ir Laima ir Petras Zliobos. 

Dažnai aukos skiriamos arti

miems asmenims atminti ir juos įam
žinti Valdovų rūmuose. Ona White 
savo testamente paskyrė savo namą 
ir turtą Valdovų rūmus atkurti; na
mas yra vertas kelių šimtų tūkstan
čių dolerių, bet dar nėra parduotas. 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
fondas yra sutelkęs 61,109 dol. iš 95 
aukotojų. Paskutiniais metais stam
besnėmis aukomis parėmė Vytautas 
ir Danutė Anoniai, Rolandas ir Da
nutė Giedraičiai, JAV LB East St. 
Louis apylinkė, Vytautas ir Gražina 
Kamantai. Kai kurie aukotojai pa
remia kasmetine suma. Iš surinktų 
lėšų Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės fondas Valdovų rūmų paramos 
fondui jau pervedė 59,000 dol. 

Gegužės mėnesį su Valdovų rū
mais susipažino LR Seimo ir Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės komisija. 
Nariai, apsilankę statybose, stebėjosi Valdovų rūmų pietų korpusas. 

Valdovų rūmų paramos fondo ceremonijose šauklio vaidmenį atlieka 
aktorius Darius Rakauskas. 

jų didingumu ir darbų apimtimi. Ta
čiau sprendžiamas dar ne vienas ar
chitektūros ir ekspozicijų klausimas. 

* * * 

Jau treti metai, kaip fondas 
v 

kar tu su Švietimo ir mokslo ministe
rijos Lietuvos jaunimo turizmo cent
ru ir Lietuvos dailės muziejumi vyk
do moksleiviams skirtą „Valdovų rū
mų mugė" projektą. Šiais metais, 

kaip ir ankstesniais, šiame projekte 
dalyvavo per 350 moksleivių iš visos 
Lietuvos. Birželio 2 d. Valdovų rūmų 
fone įvyko jų dailės darbų ir 12 sce
ninių pasirodymų pristatymas. Da
lyvaudami šiame projekte jaunimas, 
o per juos ir tėvai, susipažįsta su at
kuriamais Valdovų rūmais ir Lie
tuvos istorija. 

Taip pat jau trečia vasara nuo 

Atstatomuose Lietuvos Valdovų rūmuose lankėsi LR Seimo ir PLB komisijos nariai. 

birželio 3 d. kiekvieną sekmadienį 2 
vai. p. p. Katedros aikštėje, prieš Rū
mus, fondas rengia ceremonijas. Jose 
XVI a. apranga apsirengęs šauklys, 
lydimas vėliavnešio ir muzikantų, 
perskaito Valdovo įsakymą arba pra
nešimą. Šiais renginiais fondas siekia 
plėtoti istorines tradicijas. Šių rengi-. 
nių sumanytojas yra prof. Kazys Al
menas, vienas iš fondo steigėjų, anks
čiau gyvenęs JAV 

Kiekvienais metais liepos 6-tą -
Valstybės dieną, 2 vai. p. p. fondas 
rengia Valdovų rūmų atkūrimo rė
mėjų pagerbimą. Per šias iškilmes 
Katedros aikštėje, grojant Vidaus 
reikalų ministerijos orkestrui, įtei
kiami Valdovų rūmų Statytojų diplo
mai. 

Taip pat liepos 6 d. bus atnaujin
ta ir išplėsta ekspozicija, esanti Tai
komosios dailės muziejuje, Iš dalies 
finansuojama fondo lėšomis. Mu
ziejuje veikia paroda su daugiau kaip 
1,500 atrinktų radinių, kurių per 20 
metų tyrimų Valdovų rūmų teritori
joje rasta per 300,000. Muziejuje bus 
pristatytos vėlyviausios Rūmams įgy
tos kultūros vertybės - XVI-XVII a. 
gobelenai, baldai ir paveikslai. 

Nuo 2006 m. pabaigos Lenkijoje, 
kaip programos „Lietuvos dienos 
Lenkijoje 2006" dalis, dalyvaujant 
Lietuvos dailės muziejui ir Pilių tyri
mo centrui „Lietuvos pilys", sureng
ta paroda „Praeitis atverta ateičiai" 
apie Valdovų rūmų atkūrimą. Ši pa
roda jau su susidomėjimu sutikta 
Varšuvoje, Vroclave, Ščecine, laukia
ma Balstogėje, Lodzėje, Liubline ir 
kituose miestuose. Parodoje ekspo
nuojami: ikonografinė medžiaga, brė
žiniai, maketas ir 125 autentiški ra
diniai. 

Apsilankius Lietuvoje kviečiame 
susipažinti su istorinių Valdovų 
rūmų atkūrimu. Kviečiame apsilan
kyti Lietuvos dailės muziejaus paro
dose, taip pat atvykti į Valdovų rūmų 
paramos fondo renginius, apsilankyti 
paviljone „Valdovų rūmų vartai", kur 
galėsite įsigyti leidinių ir gaminių su 
Valdovų rūmų atributika. Su Valdovų 
rūmų atkūrimu galite susipažinti, ap
silankę fondo svetainėje www.lvr.lt. 
Čia rasite ir rėmėjų sąrašus bei kaip 
galima Valdovų rūmus paremti. Kvie
čiame įsiamžinti ir tapti Valdovų rū
mų atkūrimo rėmėjais. 

Valdovų, rūmų. paramos 
fondo informacija 

http://www.lvr.lt
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Mielam Daytona Beach, FL Lietuvių klubo valdybos na
riui 

A t A 
Inž. NARIMANTUI KARAŠAI 

mirus, dukterims AUDRAI, ONUTEI, sūnui NARIMAN
TUI su šeimomis, giminėms ir artimiesiems reiškiame 
gilią užuojautą. 

Klubo valdyba ir nariai 

A t A 
BIRUTEI ČYVIENEI 

iškeliavus į Amžinybę, Lietuvių fondo vadovybės vardu 
reiškiame nuoširdžią ir gilią užuojautą Lietuvių fondo 

v 

tarybos ir valdybos nariui SAULIUI CYVUI dėl mamos 
mirties, taip pat jo broliui ir seserims bei jų šeimoms. Lai 
gražūs mamos prisiminimai suteikia Jums visiems 
stiprybės. Netekties valandą liūdime ir gedime kartu. 

Lietuvių fondo taryba ir valdyba 

Prie Baltarusijos sienos -
didžiulis festivalis 

Rugpjūčio 24—26 dienomis Nor-
viliškėse, kelių kultūrų sankryžoje 
prie Baltarusijos sienos vyks tarptau
tinis muzikos ir pramogų festivalis 
„Be2Gether" („Būkime drauge"), 
kurio šūkis „Muzika atveria sienas". 
Tai - didžiausias tokio pobūdžio ren
ginys Baltijos valstybėse. 

„Mes daug mėtį buvome izoliuoti 
nuo pasaulio, bet net ir geležinei už
dangai nugriuvus, 'Berlyno siena', li
kusi žmonių sąmonėje, vis dar skiria 
Vakarų ir Rytų Europą. Sis festivalis 
turėtų būti didelis smūgis tai sienai", 
- sako vienas garsiausių Lietuvos 
roko muzikantų Andrius Mamon
tovas. 

Į Lietuvą atvyksta čia dar nebuvę 
„Morcheeba", „Bloodhound Gang", 
„The Young Rnives", „Datarock" ir 
„Zion Train". Šie pasaulinės šlovės 
atlikėjai šįmet koncertuoja garsiau
siuose pasaulio festivaliuose. 

„Tai - puiki galimybė pamatyti ir 
išgirsti grupes, kurios sutraukia tūks
tančius gerbėjų visame pasaulyje. Tai 
- ne tik muzika, bet ir įspūdingas 
muzikinis spektaklis kelių kultūrų 
sankryžoje", - sako vienas festivalio 
organizatorių Giedrius Klimkevičius. 

Be minėtų grupių festivalyje 
„Be2Gether" vos už keliasdešimt 
metrų nuo Baltarusijos sienos kon
certuos populiariausi Lietuvos atlikė
jai Andrius Mamontovas, „Skamp", 
„G&G sindikatas", „Pieno lazeriai" 
ir britų kritikų liaupses pelniusi lie
tuvaitė Joana su savo projektu „Joa
na and the Wolf\ 

Taip pat atvyksta madingiausios 
grupės iš Islandijos („Leaves"), Suo
mijos („Poets of the Fall"), Baltaru
sijos („Lyapis Trubetskoy" bei IQ48), 
Latvijos („Tribes of the City") bei 
Lenkijos („Myslovitz"). 

Naktimis prie XVI a. pilies veiks 

įspūdingas šokių muzikos klubas, 
kuriame plokšteles suks savo meno 
virtuozai, Didžiosios Britanijos didžė-
jai „DJ Food and DK" ir Alex Gopher 
iš Prancūzijos. 

Ten pat bus galima įsitikinti, už 
ką Vakaruose giria lietuvių kompani
ją „Metai on Metai" („Nesakyk ma
mai"), ir pasiklausyti Vilniaus klubų 
legendų „Boogaloo". 

„Norėjome, kad mūsų festivalis 
aprėptų įvairius muzikos stilius, bū
tų patenkinti įvairūs muzikiniai sko
niai", - teigia G.Klimkevičius. 

Festivalio metu vyks įvairūs žai
dimai, meno akcijos, kulinariniai ren
giniai. „Žmonėms tikrai nebus laiko 
nuobodžiauti", - tvirtina G. Klimke
vičius. 

Manoma, kad į festivalį viename 
labiausiai į Rytus nutolusiame Eu
ropos Sąjungos taške atvyks tūkstan
čiai žmonių ne tik iš Lietuvos, bet ir 
iš kaimyninių valstybių, daugiausia 
Baltarusijos. Šios šalies žmonės reiš
kia labai didelį susidomėjimą festiva
liu, kuris vyks vos už keliasdešimt 
metrų nuo valstybinės sienos. 

Festivalio naudą Baltarusijos gy
ventojai pajus ne tik emociškai, bet ir 
finansiškai. Dalis sumos, gautos už 
festivalio bilietus, skiriama nuo Čer
nobylio avarijos nukentėjusiems Ce-
čersko vaikams (Gomelio apskritis, 
Baltarusija). Lietuva Cečersko rajone 
yra įsteigusi Radiacijos informacijos 
centrą ir kelintus metus iš eilės ren
gia reabilitacijos stovyklas vasaros 
atostogų metu. 

Bilietai platinami per tinklą 
„Tikėta" (www.tiketa.lt) Daugiau 
informacijos telefonu: +370656 
62229 (Rytis Sabas), ei. paštas: 
press@b2g.lt 

LR generalinio konsulato 
Čikagoje inf. 

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A t A 
IGNAS MILIAUSKAS 

Su liūdesiu minime birželio 30 dieną, nes sueina dešimt 
metų, kai mirties angelas išsivedė vyrą, tėvą ir senelį į Viešpaties 
namus. 

Sv. Mišios bus atnašaujamos birželio mėn. 30 d. ir liepos 1 d., 
sekmadienį, 10 vai. ryto Svč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje Brighton Park ir jo mylimam Simne Lietuvoje. 

Prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti a+a Igną 
savo maldose. 

L i ū d i n t i š e i m a 

Brangiam vyrui 
A t A 

JURGIUI BLEKAIČIUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną GRAŽINĄ ir 
visus artimuosius. Liūdime kartu. 

Kazys ir Mara Almėnai 
Elena Dambriūnienė 

Mindaugas ir Irena Jankauskai 
Algimantas ir Teresė Landsbergiai 

Regina Petrutienė 
Kazys ir Genė Vasaičiai 

Juozas ir Ona Vitėnai 
Jurgis ir Elvyra Vodopalai 

A t A 
JONUI ŠLAPKAUSKUI 

mirus, jo sūnų ALGIMANTĄ ir žmoną RUGILĘ su visa 
šeima giliai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Tautinių šokių grupė „Lėtūnas" 

<&£ 
MARGUTIS II 

MARGUTIS 
LIETUVIŲ RADIJO LAIDOS 

3R 1 4 5 0 A M banga iš WCEV stoties 
KLAUSYKITE KIEKVIENĄ VAKARĄ 

Tel. 773-476-2242 n u o 8 v a i . v . ik i 8 : 4 5 v a i . v . 

AMERIKOS LIETUVIŲ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDĖTI 
INTERNETU w w w . w c e v 1 4 5 0 . c o m 

http://www.tiketa.lt
mailto:press@b2g.lt
http://www.wcev1450.com
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Č I K A G O J * I * APYLINKĖSE 

•Gerbiamiems skaitytojams pra
nešame, kad liepos 4 d. redakcija ne
dirbs. Trečiadienio laikraščio numeris 
neišeis. 

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

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

•Amerikos lietuvių Tautinės są
jungos Čikagos skyrius rugpjūčio 26 d., 
sekmadienį, Ateitininkų namų ąžuoly
ne (Lemont) ruošia gegužinę. Pradžia 
12 vai. Maloniai kviečiame visus atvykti. 

•Vyresniųjų lietuvių centrui „Sek
lyčia" pastoviam darbui reikalinga pa
galbinė darbininkė, indų plovėja ir vi
rėja dirbti kas antrą savaitgalį. Kreiptis 
tel. 708-271-7044 arba 773-476-2655 
(kviesti Ritą). 

V A l X > O V U R O M U FAJRAMOS FOISTJOAS 

Gerbiamieji steigėjai, rėmėjai ir bičiuliai, 

Valdovų rūmų paramos fondas jau šeštą kartą 
per Valstybės - Mindaugo karūnavimo dieną rengia 

Valdovų rūmų atkūrimo rėmėjų 
pagerbimo iškilmes 

prie atkuriamų rūmų. 
Per šį renginį yra įteikiami metų 

Garbės ir Didžiojo statytojo diplomai. 
Pusvalandžio trukmės iškilmėse dalyvauja 

LR Vidaus reikalų ministerijos reprezentacinis pučiamųjų orkestras. 

Kviečiame Jus į Valdovų rūmų atkūrimo rėmėjų iškilmes 
Katedros aikštėje 

2007 m. liepos 6 d., penktadienį, 2 vai. p.p. 

Tą pačią dieną 4 vai. p.p. kviečiame į 
Taikomosios dailės muziejų, kur įvyks 

LDK Valdovų rūmų radinių bei 
įsigytų ir dovanotų vertybių parodų atidarymas. 

Parodų atidarymo proga koncertuos 
latvių senosios muzikos ansamblis „Ludus". 

Telefonas pasiteirauti: 370 85-261-4063 

Klaipėdos pilies teatro monospektaklis 

„Aš laukiu tavęs, mielasis" 
Birželio 29 d., penktadienį, 8 vai. v. bus rodomas restorane „Magnolia" 
(123 Market St., Willow Springs, IL). Bilietai j šį spektaklį parduodami tik 
restorane „Magnolia" (tel. 630-669-4055). 

Birželio 30 d., šeštadienį, 8 vai. v. šis spektaklis bus rodomas Pasaulio 
lietuvių centro didžiojoje salėje (14911127th St., Lemont, IL). 
Pagrindinį vaidmenį atlieka Klaipėdos dramos teatro aktorė Jolanta Puo-
dėnaitė. Prieš spektaklį — teatro „Žaltvykslė" pasirodymas. 

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

Martynas Trakis. gyvenantis Palos Hills, IL kartu su metinės „Drau
go" prenumeratos mokesčiu atsiuntė ir 50 dol. auką. Ačiū, kad mus remiate. 

Joana Tautvilą iš Lake Villa, IL skaitys „Draugą" dar vienerus metus. 
Kartu su prenumeratos mokesčiu atsiuntė ir 50 dol. auką. Labai ačiū. 

Stasė Paulaitienė iš RR6 Kingston, Ontario, Canada atsiuntė 
„Draugui" dosnią 100 dol. auką. Nuoširdžiai dėkojame, kad mus skaitote ir 

Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje 

6500 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

Tel. 773-582-6500 

Adv. A. R. Domanskis kalbėjo apie 
verslo organizacijų struktūras 

remiate 

Šių metų birželio 16 d. advokatas 
Aleksandras R. Domanskis, vienas iš 
firmos „Boodell Domanskis & Šaipe", 
LLC steigėjų, kalbėjo gausiai susi
rinkusiai publikai apie verslo korpo
racijas ir jų struktūras. Adv. Domans
kis turi daug patyrimo tarptautinėje 
bei JAV verslo teisių sferoje, ir pub
likos buvo šiltai priimtas. Po paskai
tos susirinkę klausytojai prelegentui 
pateikė daug įdomių klausimų, daly
vavo diskusijose. 

Renginį ruošė Amerikos lietuvių 
verslo organizacija (Lithuanian Cham-
ber of Commerce of America), kuri 
planuoja ir ateityje suruošti panašaus 
turinio renginių. Tai būtų svarbus 
šaltinis lietuviams verslininkams JAV 
bei Lietuvoje bendradarbiauti ir susi
pažinti su verslo pasauliu. Čikagoje 
ir JAV yra daug verslo resursų, ir ši 
organizacija norėtų padėti lietuviams 

verslininkams sužinoti kur ir j ką 
kreiptis verslo klausimais ir kaip šio
mis paslaugomis pasinaudoti. 

Amerikos lietuvių verslo organi
zacija dėkoja Balzeko lietuvių kultū
ros muziejui už jų patalpas bei pas
laugas ir džiaugiasi, kad muziejaus 
dėka ji galės plėsti savo veiklą ir su
teikti vis daugiau progų lietuvių vers
lininkų bendradarbiavimui. 

Lietuvių verslo organizacija kvie
čia verslu susidomėjusius žmones jsi-
jungtis į organizaciją. Organizacijos 
adresas: Lithuanian Chamber of Co
mmerce of America, 6500 S. Pulaski 
Road, Suite 218, Chicago IL 60629. 
Telefonas: 773-582-6500 (Rita Janz). 

Stanley Balzekas, Jr. 
Lithuanian Chamber of 

Commerce tarybos prezidentas 

Nuotraukoje iš kairės į dešinę: tarybos prezidentas Stanley Balzekas, Jr., 
viceprezidentas Casimir G. Oksas, adv. Aleksandras R. Domanskis, iždininkas 
Vincent Samaska ir Gerardas Skeberdis. 

— 

Stanislovo Žilevičius koncertai 

Liepos 1 d. 10 vai. r. - Porter Memo-
rial Carillon, Highland Park United Me-
ihodist Church, 3300 Mockingbird Lane, 
Dalias, Texas 75205. 

Liepos 1 d, 4 vai. p.p.- The Calhedral 
Santuario de Guadalupe, 2215 Ross Ave., 
Dalias, Texas 75201. 

Liepos 8 d. 6 vai. v. - Rockefeller (Į 
Memorud Chapel, 5850 S. Woodlawn Ave., 
Chicago, Illinois 60637. 

Liepos 9 d. 7 vai. v. - Čikagos 
Botanikos sode, McGinley Pavilion. Ekskur
sijos prasideda 5:30 vai. p.p. Chicago Bo-
tanic Garden, 1000 Lake Cook Rd., 
Glencoe, IL 60022 

Liepos 10 d. 7 vai. v. - Napervill, IL. 
The Millennium Carillon, Rivenvalk Park. 

Karilionininkas iŠ Lietuvos 
Stanislovas Žilevičius JAV 
koncertuoja pirmą kartą. 

Koncertuose skambės lietuviškų ir amerikietiškų dainų aranžuotės, 
originalūs S. Žilevičiaus, Mhatias van den Gheyn, Jef Denyn kūriniai kari
lionui bei B. Dvariono, G. Thalben-Ball, L. van Beethoven, M. Musorgskij, 
F. Chopln, F. Liszt kūrinių aranžuotės karilionui. 

Maloniai kviečiame atvykti pasiklausyti varpų muzikos. 

\ 


