
THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY 
Kaina 50 c. TREČIADIENIS - WEDNESDAY, LIEPOS - JULY 25, 2007 Vol. XCVIII Nr. 143 

Karui keliuose — ir Prezidento dėmesys 

Prezidentas V Adamkus (k) susitiko su Seimo pirmininku V Muntianu (d). 
Eltos nuotr. 

Vilnius, liepos 24 d. (BNS) — 
Nesibaigiantis karas keliuose, parei
kalaujantis vis daugiau žmonių aukų, 
sulaukė Prezidento Valdo Adamkaus 
dėmesio. 

Antradienį saugaus eismo klau
simus šalies vadovas aptarė su Seimo 
pirmininku Viktoru Muntianu, vi-

v 

daus reikalų ministru Raimondu Šu

kiu, susisiekimo ministru Algirdu 
Butkevičiumi. 

Vien per tris praėjusio savaitga
lio dienas avarijose Lietuvoje žuvo 14 
žmonių, o iš viso per šį pusmetį — 
daugiau nei 330. 

Statistikos duomenimis, vienas 
žmogus avarijose šalies keliuose žūs
ta kas 11 valandų. 

Visuomenė ir politikai jau seniai 
pripažino, kad nelaimės keliuose yra 
nacionalinė tragedija. 

Siekdama mažinti skaudžių ava
rijų skaičių, Vyriausybė pirmadienį 
paskelbė griežtinanti eismo dalyvių 
atsakomybę, kontrolę ir numato 
imtis papildomų šviečiamojo bei mo
komojo pobūdžio priemonių. 

Numatoma įdiegti automatinę 
greičio matavimo sistemos sukūrimo 
koncepciją. Lietuvos keliuose ketina
ma įrengti nuo 100 iki 150 automa
tinių greičio matuoklių, kurie dirbs 
pagal specialią programą. 

Tuo tarpu Raseinių rajono poli
cijos komisariato pareigūnai išsiaiš
kino, kad sekmadienio naktį, kaip 
įtariama, vieną iš kraupių avarijų su
kėlęs raseiniškis 19-metis Darius 
Vaičekauskas netrukus po įvykio lėk
tuvu išskrido į Airiją. 

„Nusipirko bilietus ir išskrido", 
— sakė Raseinių rajono policijos ko
misariato atstovė spaudai Diana Vai-
monienė. 

Lietuvos policija ketina prašyti 
Airijos Lietuvių Bendruomenės pa
galbos, kad ji padėtų nustatyti įtaria
mojo buvimo vietą. 

VVashington, DC — lietuvių moksleivių sėkmė 
Vilnius, liepos 24 d. (BNS) — 

Washington, DC vykusiame pasaulie
tiniame pilietiškumo bei demokrati
jos skatinimo projektų „Pilietis" pris
tatyme puikaus įvertinimo sulaukė 
Lietuvos moksleivių grupės pristaty
tas projektas. 

Praėjusią savaitę JAV Kongrese 
vykusiame renginyje lietuvaičių pris
tatytas projektas apie rūkymo prob

lemas apdovanotas laimėjimo žvaigž
de „Už naujos demokratiškos kartos 
įgalinimą". 

„Pristatėme problemą, kad tele
vizija skatina jaunuolius rūkyti. Pa
sirinkome ją, nes paauglių rūkymas 
akivaizdžiai tampa vis aktualesne 
problema. Rūkančiųjų skaičius kas
met auga, o televizijos įtaka šiuo 
klausimu kol kas nebuvo akcentuota. 

Mes nusprendėme tuo pasidomėti", 
— spaudos konferencijoje antradienį 
pasakojo projekte dalyvavusi Vil
niaus licėjaus mokinė Agnė Ulytėį 

Moksleiviai supažindino su prob
lemos aktualumu, pristatė, kas jau 
nuveikta šioje srityje bei pateikė savą 
problemos sprendimo veiksmų planą. 
Visa informacija buvo pateikta ilius
truotuose plakatuose. 

Šiame 
numeryje: 

Valdininkas Įtariamas ėmęs kyšį 

• Skautybės kelias. 
Skautai — tai didžiausias 
Sibiro pragiedrulis 
(pabaiga). 
• Jokūbinės — pirmojo 
derliaus šventė. 
•17,050 parašų memoran
dumas. Pokalbis su dr. M. 
Bourdeaux. 
•Kelionė į Jeruzalę (79). 
•Miesto panorama. 
•Laiškai, nuomonės, 
komentarai. 
• Nuostabių pasakų 
kūrėjo šalyse. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.50 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Vilnius, liepos 24 d. (BNS) — 
Valstybės saugumo departamento 
(VSD) ir Specialiųjų tyrimų tarnybos 
(STT) pareigūnai antradienį už įta
riamą kyšininkavimą sulaikė Vil
niaus miesto savivaldybės adminis
tracijos departamento direktorių Da
rių Saluga. 

Valdininkas įkliuvo sostinės cen-
v 

tre. D. Salugos laisvė yra apribota 48 
valandoms. 

„Įtariama, jog gavo kyšį už tai, 
kad pasinaudodamas savo tarnybine 
padėtimi, įtaka, paveiktų kitus savi
valdybės tarnautojus dėl palankių 
sprendimų priėmimo", — sakė iki
teisminį tyrimą kontroliuojantis Vil
niaus apygardos prokuratūros pro
kuroras Giedrius Danelius. 

Įtariama, kad D. Saluga, kuris 
kol kas yra vienintelis sulaikytas įta
riamasis šioje byloje, veikė kaip tar
pininkas. 

Pasak prokuroro, sprendimas, 
dėl kurio, kaip įtariama, buvo duotas 

Darius Saluga. 
Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr 

kyšis, yra Vilniaus savivaldybės ad
ministracijos kompetencijos ribose, 
sprendimas susijęs su tiesiogine vie
no iš administracijos padalinių veik
la. Išsamiau įvykio prokuratūra ne
komentuoja. 

DRAUGAS 
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Vidmantas Urbonas 
Eltos nuotr. 

Vėjas ir muzika 
V. Urbonui 
padeda plaukti 

Vilnius, liepos 24 d. (ELTA) — 
Oro sąlygoms pagerėjus, ultratriatlo-
nininkas Vidmantas Urbonas tęsia 
plaukimą Baltijos jūra į Gotlando sa-
lą-

Sportininkas apie vidurdienį 
Lietuvos laiku pajudėjo iš tos pačios 
vietos, kur naktį į antradienį buvo 
sustojęs dėl prasto matomumo. Tuo
met jis nuo Elando salos Gotlando 
link buvo nuplaukęs apie septynis ki
lometrus, tačiau, bangoms ėmus 
siautėti, turėjo giįž^ -vviešbutį. 

„Naujausios oro prognozės — 
itin palankios. Vėjas pučia Vidman
tui į nugarą, todėl ne tik netrukdo 
plaukti, bet ir padeda", — antradie
nio popietę sakė projekto prodiuseris 
Ugnius Savickas. 

Nukelta i 6 psl. 
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SKAUTYBES KELIAS 
Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

Medžiagą siųsti: Aušra Jasaitytė-Petry 
8830 Magnoila Court 
Orland Park, IL 60462 

Tel. 708-349-8432 EI. paštas: ausra67@sbcglobal.net 

SKAUTAI - TAI DIDŽIAUSIAS 
SIBIRO PRAGIEDRULIS 
Birželio trėmimams atminti 

Tęsinys iš liepos 18 d. duoda, jie viską gali!". 

* * * 

O dabar nors trumpai apie dar 
vieną Sibiro pragiedrulį - didžiausią, 
šviesiausią ir prasmingiausią prisi
minimą - skautu draugovės įkūrimą. 

O buvo taip. Iš barakų po kurio 
laiko šeimos išsiskirstė po atskiras 
žemines. Gyvenimas buvo lyg šiek 
tiek ir lengvesnis, bet labai pasige-
dom tų vakarų ir pastovesnio ben
dravimo. Tremtinių vaikų iš viso 
buvo devyniolika. Vyriausias buvo 
septyniolikos metų, jauniausias 
dviejų. Per tą laiką visi paaugome. 
Vyresni dirbom valdiškus darbus, 
kad gautumėm didesnį duonos 
davinį, o mažesniems tekdavo namų 

v 

darbai. Žiemą buvo leista lankyti 
rusų mokyklą. Paulinos Spudienės 
paskatinti paminėti vasario 16 dieną, 
1943 metais Laimos Akstinaitės ir 
kitų inciatyva bei visų pritarimu, 
organizavom skautų draugovę ir tar
tum atgijome. Tą dieną įvyko pirmoji 
iškilminga sueiga ir rikiuotė. Laima 
Akstinaitė tapo draugininke. 

Tai buvo 3u\tras ir pats ryškiau
sias ir tikras vilties blyksnis. Mes 
jautėmės laisvi, tvirti ir nepalaužia
mi, kai žygiuodavom visi į mūsų 
„griovą" už gyvenvietės, kur rengėm 
sueigas ir stodavom į rikiuotę, kur 
dainuodavom skautų dainas. Visas, 
kurių napamiršome, kurias žinojome, 
kurios kėlė mūsų dvasią. Visiems 
mums tas atkurtas ir pratęstas skau-
tavimas - buvo didžiausias Sibiro 
pragiedrulis. 

Toli nuo gyvenvietės, plačioje 
griovoje, mus supo aukšti griovos 
krantai. Tai buvo atskiras pasaulis! 
Mes buvom vieni, niekieno nepastebi
mi. Mums niekas netrukdė. Virš mū
sų dangus ir tyla. Buvo lomelė, visa 
padengta žydinčiomis, ryškiai rau
donos spalvos gėlėmis - „ogonki". 
Tokių nei gyvenvietėje nebuvo, nei 
Lietuvoje mačiau. Tai buvo dar vie
nas išskirtinis brūkštelėjimas niūrioj, 
pilkoj Sibiro panoramoj. Gėrėdavausi 
ir prisimindavau savo paukštyčių 
kaklaraištį. 

Vietiniai rusai nustebę ir ne
suprasdami žiūrėjo į mus, kai eida
vome į savo žygį. Kas čia mus jungia, 
kas čia per žaidimai - dideli ir maži 
visi drauge. Skautų draugovė pradėjo 
gyventi. Pavyzdžiui, mažiesiems tai 
buvo padrąsinimas klampoti po 
neišbrendamą sniegą priskinti sausų 
pelynų kurui. Tai labai aukštos, 
didelės, sustabarėjusios žolės, kurios, 
deja, užsiliepsnodavo ir taip greit 
sudegdavo (tarsi degtukai), kad ir vėl 
tekdavo eiti, rinkti ir temti jų ry
šulius, didesnius už save. Bet užtek
davo prisiminti - „skautai nepasi-

Man ši skautiška nuostata irgi 
išgelbėjo gyvybę. O buvo taip. Pas 
vieną Bajunovo gyventoją iškeitėm, 
nepamenu ką, į maišelį druskos. Pa
sikabinau maišelį už pečių po vatinku 
ir išėjau. Dangus buvo tamsus, grės
minga tyla. Iki namų apie 3 km. Ma
ne perspėjo, kad gali kilti pūga -
buranas, bet aš tikėjau, kad suspėsiu 
grįžti namo. Bet jis mane užklupo. 
Per žingsnį nieko nesimato. Vėjo ir 
sniego gūsiai tokie stiprūs, kad 
pajudėti sunku, sniegas žeidžia veidą, 
sunku kvėpuoti. Pajutau, kad klimp-
stu į gilų sniegą. Jėgos išseko, taip 
norėjau pailsėti... Bet žinojau - stab
telsiu minutei, užpustys, suras tik 
pavasarį... Reikėjo sukaupti valią ir 
judėti iš paskutinių jėgų. Apie mirtį 
negalvojau, nebijojau. Viena mintis 
sukosi galvoje - visi laukia druskos... 
Aš negalėjau nuvilti. Privalau ištver
ti. Pareiga, atsakomybė. Aš skautė! Ir 
ėjau, vis ėjau, kol atsitrenkiau į 
kažkokią sieną. Tada jėgos apleido. 
Atsipeikėjau jau troboje tarp žmonių 
ir paklausiau: ar druską radot? Tą
kart viskas gerai baigėsi. Daug gali
ma išvardinti atvejų, kai ryžtas ir 
tvirta valia padėjo nugalėti įvairius 
sunkumus. Ne vienas buvusių skau
tų nepalūžo. 

* * * 

Savitarpio pagalba tarp buvusių 
tremtinių buvo jaudinančiai didelė. 
Kartą mamytė jau buvo sutinusi iš 
bado - mes sunkiai vertėmės. Gedi
minas Akstinas, kaip vyresnis ir 
pajėgesnis, dirbo su jaučiais, padėjo 
vežti ir krauti javus. Jis labai rizika
vo - jei jį būtų sugavę, jį būtų teisęs 
karo lauko teismas, bet jis ryžosi įsi
pilti šiek tiek grūdų į maišelį, kurį 
mums laimingai parnešė. Tąkart mes 
tikrai buvom laimingi, nes mūsų 
šeima ją tikrai išgelbėjo. 

Kiekvienas mūsų Sibire narsiai 
tempėm savo naštą, dirbom, kiek ga
lėjom mokėmės žiemos metu. Žino-

Sibiras. Lietuvių kapinės. 

jom - laisvi gimėm ir laisvi mirsim, 
mes būtinai grįšim į Lietuvą. Tas 
noras ir įsitikinimas padėjo nedvejo
jant ryžtis ir 1947 metais visiems 
slapta pabėgti, įvairiais būdais ir 
keliais sugrįžti į Lietuvą. Niekas 
nelaukė mūsų vargšų ir beteisių 
okupuotoje Lietuvoj. Įvairiai susik
lostė likimai. Man su broliais pavyko 
išsislapstyti, mamytė buvo suimta, 
bet ją kiek palaikę, paleido. Kiti buvo 
suimti, sugauti ir dar kartą grąžinti 
atgal į tremtį. Jie vėl ilgai vargo, kol 
pagaliau jiems leido apsigyventi 
Lietuvoj. Paskutinieji iŠ mūsų gyven
vietės bėgo Gorinu šeima, motina ir 
du sūnūs. Ją, pabėgusią iš Kosichos, 
sugavo Altajskaja stotyje. Bet jos 
sūnus paspruko ir nors buvo, rodos, 
tik trylikametis, Gorinąs Eugenijus 
šiaip taip pasiekė Lietuvą. Ar tai ne 
žygdarbis? Štai kokiais dvasios ga
liūnais ten, tremtyje, mes tapome. 

Taip patriotiškai auklėtos jauno
sios kartos, auklėtos prieškario šei
mose ir mokyklose, Sibiro tremtyje, 
mūsų motinų pastangomis ir skau
tiškos dvasios mūsų Sibiro draugovė
je - tokių nugalėti nebuvo galima. 

Mūsų karta tautos ir pilietišku
mo egzaminą išlaikė - Sąjūdis, Bal
tijos kelias, nepriklausomybė, kurią 
vėl teko ginti sausio 13-tąją. Ir štai 
mes laisvi laisvoje Lietuvoje. Nors 
aukų daug, oi, daug sudėta. Laisvę 
reikia ginti ir reikia mokėti ją sau
goti. To negalima pamiršti. 

Iš Sibiro tremtinėsDanguolės 
Kviklytės-Karkalienės atsiminimų 

Klaipėda 2007 m. 

Redakcijos žodis: Širdingas 
skautiškas ačiū už pateiktą straips
nelį apie skautišką veiklą, Sibire 
ištremtus. Malonu skaityti ir girdėti 

Ievos Butkutės nuotraukos. 

kaip komunistiniais laikais lietu
viai skautai neprarado vilties ir vis 
skautavo, gyveno skautiško obalsio 
žodžiais: „Dievui, Tėvynei ir Arti
mui". 

IS Fondas remia 
Skautiją, o mes -
LIETUVIŠKOSIOS 
SKAUTYBES 
FONDĄ 

Sibiro kaimas šiandiena. 
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JOKUBINES - PIRMOJO 
DERLIAUS ŠVENTĖ 

LIBERTAS KLIMKA 

Lietuvių patarlė sako: „Kas prieš 
Jokūbą rugius nukirto, tas duonos 
turės, kas po Jokūbo - tarbos žiūrės". 
Taigi toji diena, liepos 25-oji, tradici
niame žemdirbio kalendoriuje su
reikšminta kaip rugiapjūtės pabaig
tuvės. Pavėlavus rugius nukirsti, iš 
varpų grūdai žemėn išbyra. Tada tai 
jau tekdavo iš kitų malonės gyventi, 
ubagaujant. Mažojoje Lietuvoje būta 
papročio per Jokūbines po kaimą 
nešioti didelį vainiką, supintą iš 
brandžių varpų. Taip kaimynai būda
vo raginami negaišuoti su darbu, 
kuris atneša namams duoną kasdie
ninę. Donelaičio „Metuose" sueiliuo
ta: „Jie po Jokūbinių, jau rugius nu
kapoję, 'Plonį nešam!' - būriškai šo
kinėdami, suokia". 

Bažnytiniame kalendoriuje lie
pos 25-oji yra šv. Jokūbo, vieno iš 
Kristaus apaštalų, vardadienis. Jokū
bas — praeityje gana dažnas vardas 
Lietuvoje; iš jo kilę nemažai vieto

vardžių ir pavardžių. Pagal senoviš
kuosius tikėjimus Jokūbo dieną ne
galima nieko laukuose dirbti, o ypač 
šiukštu rugių pėdus į klojimą vežti, 
nes perkūnas gali įtrenkti ir pelenais 
visą derlių paleisti. Šios dienos oras 
laikytas lemtingu ateičiai: jei giedra 
diena, žiema bus šalta ir gili. Paly-
notų kiek — ruduo būtų šlapias ir 
prastas; riešutų derliaus tuokart 
netektų tikėtis — bus labai sukir
miję. 

Dar įdomu, kad Jokūbas" pie
menų kalboje reikšdavo vilką. Štai 
toks posakis, nugirstas rytų Aukš
taitijoje: „Ai, daboj, pagiry Jokūbas 
aveles skaito!" Tai labai archajiško 
tikėjimo liekana: kitados žmonės per
nelyg neišskirdavo savęs iš gamtos ir 
tikėdavo, kad žvėrys supranta jų 
kalbą. Medžiotojai pakeisdavo tikruo
sius jų vardus išgalvotais; ir pie
menys, kad vilko neprisišaukus, Jo
kūbu jį praminė. O Jokūbėlis — tai to
kia vaistažolė, dar vadinama karčiąją 
putokšle. 

Imigrantų srautų ilgai 
laukti neteks 

Dėl darbo jėgos stygiaus dūstanti 
Lietuva priversta plačiau atverti var
tus mūsų šalyje norintiems dirbti 
užsieniečiams. Imigrantų srautų ilgai 
laukti neteks - darbdaviai nori 
atsivežti šimtus darbuotojų, ir ne tik 
iš artimiausių Rytų kaimynių, o ir iš 
egzotiškesnių šalių - Kinijos bei 
Turkijos, rašoma „Verslo žiniose" 
(VŽ).' 

Darbdaviai nežada praleisti pro
gos paprastesnės įdarbinimo tvarkos. 
Pasinaudoti galimybe įdarbinti užsie
niečius ketina statybų, transporto, 
laivybos bendrovės. 

Netrukus Migracijos departa
mentą gali pasiekti šimtai prašymų 
išduoti leidimus atvykėliams darbi
ninkams laikinai gyventi Lietuvoje -
toks drastiškas šuolis gali tapti spar
taus imigracijos proceso pradžia. 

Prekybos centrą statys 
turkai? 

Migracijos departamentas turi 
žinių apie užmojus įdarbinti užsie
niečius. Nors darbdaviai prašymų dar 
nepadavė, kalbama apie kelių šimtų 
statybininkų iš Turkijos įdarbinimą 
ir tiek pat - iš Kinijos. 

Anot Almanto Gavėno, Migra
cijos departamento direktoriaus, jei 

šie ketinimai virstų kūnu, vargu ar 
būtų įmanoma per įstatyme numa
tytą 6 mėnesių terminą įforminti lei
dimus. 

VŽ žiniomis, šimtai turkų gali 
būti įdarbinti statant „Ozo" prekybos 
ir pramogų centrą, kuris įsikurs 
įmonių grupės „Rubicon Group" plė
tojamo Vilniaus pramogų parko teri
torijoje. 

Šio prekybos ir pramogų centro 
statybai generaliniu rangovu pasi
rinkta Turkijos kompanija „KAYI 
Construction". 

„Svarstome abu variantus -
samdyti vietos specialistus ir atsi
vežti savų darbininkų iš Turkijos. 
Priklausys nuo padėties, nuo to, kiek 
vietos valdžia išduos leidimų. No
rėtume, kad objekte dirbtų apie 400 
turkų ir apie 300 lietuvių specia
listų", - sakė Erhan Koselis, ben
drovės projektų vadovas, atsakingas 
už „Ozo" projektą. 

Mūrys ir ukrainiečiai 

Pirmoji nedidelė užsieniečių iš 
artimesnio užsienio komanda rug
pjūčio viduryje pradės dirbti „Rangos 
rV" statomame gyvenamųjų namų 
kvartale Vilniuje. 

„Ankstesnė ilgai trunkanti lei-

Dauguma nepasitiki 
Lietuvos vyriausybe 

ir Seimu 
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS 

Neseniai rašiau apie lietuvius, esančius tarp didžiausių optimistų 
Europoje. Sugrįžkime prie tos pačios „Eurobarometro" apklau
sos ir pasižiūrėkime į didžiausias Lietuvos problemas -

nusikalstamumą ir kylančias kainas. Ziniasklaidoje, paskelbusioje apklau
sos rezultatus, rašoma, kad, kaip ir daugelį pastarųjų metų, taip ir dabar 
lietuviams svarbiausios problemos yra nusikalstamumas ir ekonomika. 

Apklausos duomenimis, kylančios kainos ir infliacija kelia nerimą 38 
proc, o ekonominė padėtis - 26 proc. Lietuvos piliečių. Infliacija, kaip 
viena pagrindinių šalies problemų, Lietuvoje minima dvigubai dažniau 
nei vidutiniškai Europos Sąjungoje (ES). 

Kaip ir anksčiau, Lietuva labai skiriasi nuo ES terorizmo ir imigraci
jos problemų suvokimu. ES imigraciją kaip problemą mini 15 proc. ap
klaustųjų, o terorizmą - 1 proc. Lietuvoje - atitinkamai 9 ir 1 procentas. 

Jau keleri metai išlieka ta pati tendencija, kad vyriausio amžiaus 
gyventojams svarbiausios problemos yra susijusios su sveikatos apsauga 
bei pensijomis, taip pat nusikalstamumu. Tuo tarpu jauniesiems, 15-19 
metų amžiaus atsakovams, kur kas labiau rūpi infliacija, nedarbas, imig
racija, švietimo sistema, apsirūpinimas būstu ir mokesčiai. 

Nors lietuviai vertina narystę ES - bene didžiausias procentas tarp 
sąjungai priklausančių valstybių, bet jie nepasitiki valstybinėmis institu
cijomis. Panašiai, kaip ir vidutinis europietis, lietuviai pasitiki radiju, 
spauda bei internetu, o dar labiau televizija. Kaip ir pernai rudenį, šį 
pavasarį 67 proc. Lietuvos gyventojų pareiškė nepasitikį Lietuvos 
Vyriausybe, o nepasitikėjimas Seimu padidėjo dviem procentais. Pernai 
Seimu nepasitikėjo 77 proc, o šiais metais - 79 proc. Tuo pačiu ES pasiti
ki daugiau lietuvių nei kitų ES šalių piliečiai. Net 65 proc. lietuvių teigė 
pasitikį ES. Kitur ES vidutiniškai pasitiki 57 proc. gyventojų. 

Lietuvos ir Airijos gyventojai yra palankiausiai nusiteikę narystės ES 
atžvilgiu. 81 proc. lietuvių bei 86 proc. airių mano, kad narystė ES yra 
naudinga. Lietuvos gyventojai taip pat palankiau žiūri į narystę ES negu 
kaimynai latviai ar estai. Manančių, kad narystė ES yra naudinga šaliai, 
Estijoje yra 78 proc, o Latvijoje 55 proc 

Šią statistiką beskaitant man asmeniškai daugiausia rūpesčio kelia 
toks didelis procentas nepasitikinčiųjų Lietuvos Vyriausybe ir Seimu. 
Senas liaudies posakis teigia, kad žuvis pradeda gesti nuo galvos. Nejaugi 
jis taikytinas ir šiuo atveju? 

Ziniasklaidoje skelbiamuose rezultatuose minimi paskirų kraštų 
rezultatai. Nieko nesakoma apie tuose kraštuose gyvenančių atsakovų 
tautybę. Rašant apie atsakovus Lietuvoje, rezultatai apibendrinami lietu
viams, tačiau, reikia spėti, kad jais nebuvo apsiribota atsakovus 
parenkant. Tarp jų galėjo patekti ir kitų tautybių asmenys, gyvenantys 
Lietuvoje. Tokia prielaida bent iš dalies išaiškintų, kodėl toks mažas 
nuošimtis Latvijos atsakovų yra palankiai nusiteikę ES narystei. Reikia 
tik prisiminti, kad Latvijoje didelis nuošimtis gyventojų, ar ne daugiau nei 
40 proc? - yra rusų tautybės. Vėl tenka spėti, bet nereikėtų dėl to stebėtis, 
kad dauguma jų savo tapatybę sieja su buvusia Sovietų Sąjunga, dabar -
su Rusijos valstybe, o ne su kokia nors Europos Sąjunga. 

dimų forminimo procedūra neleido 
įgyvendinti mūsų užmojų - statybos 
Įmonei darbuotojų reikia šiandien, o 
ne po pusės metų. Dabar padėtis 
pasikeitė, ir jau rugpjūčio viduryje 
viename mūsų objekte pradės dirbti 
15 ukrainiečių mūrininkų", - sakė 
Dita Purlienė, „Rangos rV" rinko-
daros direktorė. 

A. Gavėnas priduria, kad prieš 
dairydamiesi į tolimesnes šalis darb
daviai turėtų išsemti visas turimas 
galimybes išsaugoti esamus ar susi
grąžinti lietuvius darbuotojus iš kitų 
šalių. 

Ar Lietuva pasirengusi priimti 
atvykėlius iš tolimų kraštų? Visuo
menės apklausos rodo, kad lietuviai 
netolerantiški kitataučiams, ne
draugiškų frazių atvykėlių adresu 
pasigirsta ir iš politikų tribūnos. 

„Išleisti džiną iš butelio gali būti 
pavojinga, juk dalis mūsų visuome
nės serga kone patologine neapy
kanta kitataučiams", - mano Mig
racijos departamento vadovas. 

Pagal LRT 
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SEPTYNIOLIKOS TŪKSTANČIŲ PARAŠŲ MEMORANDUMAS 
PAŠNEKESYS SU KESTON INSTITUTE ĮKŪRĖJU DR. MICHAEL BOURDEAUX 

Tada tikrai netikėjau, kad po penkio-
likos-šešiolikos metų Lietuva bus ES 
narė. 

- Gerbiamas Bourdeaux, pa-
apie patį 

Neseniai Lietuvoje lankėsi Kes- turėjo padaryti — pašventinti Vil-
ton Institute (Oxford) prezidentas niaus Katedrą. Jo patarėjai ir pagal-
kanauninkas dr. Michael Bourdeaux. bininkai pakvietė mane atvažiuoti į 
Po 36-rių metų saugojimo Anglijoje iškilmes Vilniuje. Šį nuostabų žmogų 
jis į Kauną Arkivyskupui Sigitui sutikau savo pirmosios kelionės į Lie-
Tamkevičiui sugrąžino Lietuvos ne- tuvą metu — 1989-ųjų vasario 5 dieną. pasakokite daugiau 
priklausomybės istorijai reikšmingą 
1971-ųjų metų memorandumą. Sis 
memorandumas, pasirašytas 17,050 
Lietuvos tikinčiųjų, buvo adresuotas 
Sovietų kompartijos generaliniam 
sekretoriui Leonid Brežnev. Pasira
šiusieji pabrėžė tebesitęsiančius ti
kinčiųjų persekiojimus Lietuvoje, rei
kalavo tikėjimo laisvės. Tokio galingo 
pareiškimo, pasiekusio Vakarus, iki 
tol dar nebūta. Kelionės į Lietuvą iš
vakarėse kanauninkas dr. Michael 
Bourdeaux (MB) savo namuose Ox-
ford sutiko prisiminti šio svarbaus 
dokumento istoriją. 

— Kaip Jūs susidomėjote Lie
tuva? 

— Aš dvejus metus nuo 1953 m. 
kovo mėnesio, nuo tos pačios dienos, 
kai mirė Stalin, atlikdamas karinę tar-

penkiomis ar dešimt žvaigždelių, vo jaunų kunigų grupė, dalyvaujant 

Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus Vytauto Didžiojo ordino 
Karininko kryžiumi apdovanojo kanauninką Michael Alan Bourdeaux. 

LR Prezidentūros nuotr. 

Sovietų valdžia atsisakė man 
nybą mokiausi rusų kalbos. Studijos duoti leidimą vykti į Vilnių dalyvauti 
man sekėsi labai gerai, jas tęsiau Uni-
versity of Oxford. Po to studijavau 
teologiją. Galiausiai, 19591-aisiais me
tais, po septynerių metų studijų, ga
lėjau nuvykti į Rusiją. Buvau vienos 
pirmųjų universitetų mainų grupių 
narys, iš Britanijos vykstančių į 

šiose ypatingose mišiose, nors jau 
buvo „perestroika". Anglijos Užsie
nio reikalų ministerijai vis dėlto pa
vyko įtikinti Sovietų Sąjungą duoti 
man vizą. Tos pačios dienos, kai tik 
vizą gavau, šeštadienio vakarą pa-

memoranduma, kaip jis pakliuvo 
į Jūsų rankas? 

— Šį dokumentą aš vadinu Lie
tuvos nepriklausomybės atkūrimo 
pagrindu. Memorandumas buvo pa
sirašytas 17,050 žmonių. Tikriausiai 
pasirašiusiųjų skaičius neatrodo di
delis, bet kai šie parašai buvo surink
ti KGB panosėje — tai iš tiesų labai 
svarbus pasiekimas. Nuostabu, kad 
šis memorandumas iš viso išliko. Ta
da veikė Lietuvoje maždaug 570 
bažnyčių, apie 50 proc. palyginti su 
tuo, kiek jų buvo nepriklausomoje 
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siekiau Vilnių. Sekmadienį buvo 
Maskvos valstybinį universitetą. Su- atsiųstas manęs paimti automobilis, 
prantama, ten sutikau žmonių iš Vyskupas sėdėjo priekyje, o aš gale, 
visos Sovietų Sąjungos, taip pat ir važiavome per Vilnių. Nuostabūs 
studentų iš Baltijos valstybių. Tada vaizdai: dešimtys, o gal ir šimtai tūk-
visa tai man dar neturėjo didelės stančių žmonių, atvykusių pasitikti 
reikšmės, bet aš visada domėjausi Vyskupo, ėjo į iškilmingas šv. Mišias Lietuvoje 1930-aisiais ar po pirmo-
viskuo, kas vyksta Sovietų Sąjungoje, 
įskaitant okupuotas Lietuvą, Latviją 
ir Estiją. 1960 metais galų gale gavau 
leidimą jas aplankyti, tai buvo įrašyta 
mano vidiniame pase. Nuvykus sa
vaitei studijuoti į Leningradą, plana
vau aplankyti ir Estiją bei Latviją. 
Laukiau lėktuvo į Taliną, kai priėjęs 
KGB agentas pasakė: „Jaunuoli, jūs 
negalite lipti į šį lėktuvą." Aš atsa
kiau: „Pažiūrėkite, turiu leidimą 
vykti, gyventi Maskvoje ir aplankyti 
Vilnių, Rygą ir Taliną." Jis atsakė: 
„Taip, jūs galite aplankyti, bet jūs 
negalite lipti į šį lėktuvą. Tai yra už
drausta, jūs turite grįžti atgal į Le
ningradą ir sėsti į traukinį, kuris 
važiuoja į Taliną, o paskui vėl sugrįžti 
į Leningradą ir vėl traukiniu vykti į 
Rygą". „O kas bus, jei važiuosiu iš 
Rygos į Vilnių?" — paklausiau. „Tai 
uždrausta!" „Jūs juokaujate!" — pa
sakiau, bet paprasčiausiai jau neturė
jau laiko taip važinėti. 

pasauliečiams. Žinoma, kunigas Sigi
tas Tamkevičius buvo tarp organiza
torių. (Aš vadinu jį kunigu, nes juo 
tada jis buvo.) 

Yra žinoma, kad KGB sužinojo, 
jog yra platinamas toks dokumentas, 
tad daug kopijų galėjo būti konfis
kuotos. Svarbu prisiminti, kad žmo
nės slėpė dokumentus, nešė juos su
lankstytus kišenėse. Jie keliavo iš 
rankų į rankas, bet parašai yra 
nuostabiai gerai išsilaikę. Jie yra 
skirtingų spalvų: juodi, mėlyni, rau
doni, retkarčiais net žali. Šie parašai 
daugelyje lapų yra surinkti ir pirmo
je, ir antroje lapo pusėje. 

Gavėjas — Komunistų partijos 
centro komitetas, bet reikėjo ten 
memorandumą nuvežti ir jį įteikti. 
Tas asmuo turėjo būti dar nežinomas 
KGB, tad ieškota jauno patikimo 
žmogaus. Tai padaryti pasisiūlė Ni
jolė Sadūnaitė. To dar nežinojau 
prieš pusantrų metų, kai šis doku
mentas buvo rodomas Vilniaus Na
cionalinėje bibliotekoje. Tada Nijolė 
Sadūnaitė, kurią buvau sutikęs daug 
kartų nuo to laiko, kai pradėjau lan
kyti Lietuvą 1989-taisiais, man pa
pasakojo, kad ji ir buvo tas žmogus, 
kuris vežė memorandumą į Maskvą. 
Pakeliui ji patyrė Dieviškos Apvaiz
dos veikimą. „Kas nutiks tam doku
mentui, jei aš jį įteiksiu Komunistų 
partijos centro komitetui," — pagal
vojo ji. — Daugiau apie šiuos parašus 
niekas nesužinos. Žmonės bus nu
bausti už tai, kad jie pasirašė doku
mentą." Ji padarė nuostabų spren-
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pašventinti Katedros. Jos truko tris šios Sovietų invazijos į kraštą 1940-
valandas, prasidėjo Vyskupo mal
domis, jam aplankant kiekvieną 

Man buvo uždrausta aplankyti Lie- Katedros sieną. Po to išėjome į gatvę 
tuvą, turėjau laukti 29 metus iki 1989- ir aš tada pirmą kartą sutikau Nijolę 
ųjų, panašiai kaip ir Vyskupui Juli- Sadūnaitę. 
jonui Steponavičiui, įkalintam 27-rius Šios kelionės metu susipažinau ir 
metus, nuo 1961-ųjų iki 1988-ųjų. Ga- su Vytautu Landsbergiu. Jis pakvietė 
liausiai, mūsų likimai susikirto, nes mane į Sąjūdžio būstinę Gedimino 
kai jį paleido iš kalėjimo 1988-ųjų ga- gatvėje. Pastebėjau ant jo stalo Eu-
le, vienas pirmųjų dalykų, kuriuos jis ropos Sąjungos vėliavėlę su keliomis, 

Iš karto atpažinome lietuvių kalbą. Netrukus tekstą 
išvertėme į anglų kalbą. Turėjome netoli gyvenančių 
lietuvių draugų, bet taip pat mūsų Institute dirbo latvė, 
kuri galėjo skaityti lietuviškai (...). JI mums pasakė, kad 
tai — milžiniškos svarbos dokumentas, mes tai supratom 
iš gausybės parašų. 

aisiais. 
Tarp kitų dalykų memorandu

mas prašo laisvės Lietuvos kuni
gams, paleisti įkalintą Vyskupą Juli
joną Steponavičių, prašo galimybės 
nepriklausomai tvarkytis kunigų 
seminarijai, kuri buvo KGB kontro
liuojama ir mažai kas ją baigdavo. 
Todėl senstant kunigams, nebuvo 
kas juos pakeičia. Įstojimą į Semi
nariją taip pat kontroliavo KGB ir 
visa Bažnyčia buvo atidžiai sekama. 
Prašoma taip pat atsisakyti privalo
mo ateizmo mokymo Lietuvoje. Vi
soje Sovietų Sąjungoje buvo prievar
ta brukamas ateizmas, vaikai mo
kyklose nebuvo mokomi krikščio
niškų moralės ir gyvenimo principų. 
Taip trumpai galima būtų apibūdinti 
šio dokumento esmę. 

Mes manome, kad iš pradžių gal
būt buvo platinama 570 šio doku
mento kopijų - po vieną kiekvienoje 
tada veikusioje parapijoje. Tai inicija-

dimą — įteikti teksto kopiją, o ne 
lapus su parašais. Ji bandė surasti 
drąsų Vakarų turistą, kuris sutiktų 
mėginti pervežti visą memorandumą 
į Vakarus. 

Norit tikėkit, norit ne, bet ji tokį 
žmogų surado. Žurnalisto vardo ir 
pavardės aš nežinau. Jis žinojo, kad 
jis pats negali išvežti dokumento, nes 
bus tikrinamas. Galbūt jis net galvo
jo, kad visas dokumentų perdavimas 
buvo sekamas KGB. Iš tiesų, to ne
buvo, nors veiksmas vyko 1971-ųjų 
gruodį. Jis nutarė perduoti doku
mentus draugui, kuris dirbo Britų 
ambasadoje Maskvoje. Draugas juos 
persiuntė diplomatiniu paštu į Lon
doną. Pagal visą protokolą ambasada 
diplomatiniu paštu siųsdavo tik pra
nešimus ir nemėgo siųsti tokių doku
mentų, kurie neturi tiesioginės poli
tinės reikšmės. Sis memorandumas 
nebuvo ambasados raportas. Kaip 
bebūtų, man nežinomas diplomatas 
tada nutarė, kad juos turėtų gauti 
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tada neseniai įkurtas Keston insti
tute, kuris pamažu ėmė garsėti kaip 
svarbus tyrimų centras. 

Diplomatas užrašė ant rudo voko 
mano vardą ir adresą ir aš visą doku
mentą gavau 1972-ųjų sausį be jokios 
nuorodos ar užuominos, kas tai, kaip 
tai yra gauta, iš kur tai atsiųsta. Iš 
karto atpažinome lietuvių kalbą. 
Netrukus tekstą išvertėme į anglų 
kalbą. Turėjome netoli gyvenančių 
lietuvių draugų, bet taip pat mūsų 
Institute dirbo latvė, kuri galėjo 
skaityti lietuviškai — Marytė Sa-
piets, gerai žinomo latvių pranešėjo 
Janis Sapiets dukra. Ji mums pasa
kė, kad tai — milžiniškos svarbos 
dokumentas, mes tai supratom iš 
gausybės parašų. 

Visų pirma, padarėme teksto 
kopiją ir jį, išverstą į anglų kalbą, 
nusiuntėme į Jungtines Tautas. Tai 
buvo tam tikra dokumento pataisa. 
Suprantama, kodėl mes tai darėme. 
Išsiuntėme ne parašus, bet tik teksto 
kopiją. Kurt Waltheim, JT Genera
linis sekretorius, mums niekada ne
atsakė. Taip pat negavome jokio 
patvirtinimo, kad memorandumas 
buvo gautas JT ir kad kaip nors yra 
padedama Lietuvai. Britų vyriausybė 
taip pat nieko nepadėjo, išskyrus tuo, 
kad ji diplomatiniu paštu persiuntė šį 
memorandumą mums. Iš JT nebuvo 
jokios reakcijos, tad mes patys pra
dėjome skleisti informaciją apie šį 
dokumentą. Nuveikėme milžinišką 
darbą. Sėkmė - nėra tinkamiausias 
žodis šiam darbui apibūdinti, bet tai 
iš tiesų buvo tam tikra sėkmė, nes 
pirmą kartą Keston institute darbas 
sulaukė plataus tarptautinio pripa
žinimo ir paskatinimo. Tai privertė ir 
BBC rusų kalbos, ir Laisvosios Euro
pos radijo lietuvių ir kitų kalbų tar
nybas paskelbti, kad dokumentas 

pasiekė Vakarus. 
Galiu tik įsivaizduoti tą džiaugs

mą, kurį patyrė Nijolė Sadūnaitė ir 
kun. Sigitas Tamkevičius, sužinoję, 
kad šis dokumentas sėkmingai pa
siekė Vakarus. Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios kronika, kurią jie taip pat 
leido pogrindyje, paskelbė, kad už
sienio spauda, radijas ir televizija pla
čiai išplatino šį memorandumą. Pa
saulio nuomonė palaikė 17,050 kata
likų, kurie viešai išdrįso pareikalauti 
savo teisių. Savo Velykiniame krei
pimesi 1972-aisiais Popiežius Paulius 
VI prisiminė bažnyčios persekiojimą. 
Tad memorandumas turėjo milžiniš
ką įtaką Vakaruose ir tai padrąsino 
persekiojamus lietuvius tikinčiuo
sius. Vėliau dokumentas labai ati
džiai buvo saugojamas mūsų archyve 
ir tam tikra prasme stebuklingai 
išliko, nes mūsų darbą dažnai ištik
davo finansiniai nepritekliai, perso
nalo trūkumas, tačiau viskas galiau
siai susiklostė sėkmingai - KGB nie
kada nepavyko įsilaužti į mūsų archy
vą, į mūsų patalpas. Ir štai dabar jis 
po 36 metų praleistų Anglijoje ruo
šiasi kelionėn atgal į Lietuvą. 

Minėjau, kad dokumentas jau 
viešėjo 3 savaites Lietuvoje, parodoje 
2005-aisiais metais. Jis tada buvo 
rodomas Vilniuje — ilgoje gal 6 ar 7 
metrų stiklo dėžėje. Tai buvo mil
žiniško poveikio paroda. Kai kurie 
atėję į parodą žmonės sakė: „Aš pa
sirašiau, mano tėvai pasirašė — buvo 
nuostabu". Tada mūsų draugui, 
Lietuvos Garbės konsului Valijoje 
Anthony Packer, kilo gera mintis, kad 
šis dokumentas teisėtai priklauso 
Lietuvai. Aš taip pat galvojau ir tai 
pristačiau mūsų Keston institute 
patikėtinių susirinkime, kuris vienin
gai nubalsavo, kad dokumentas turė
tų būti sugrąžintas Lietuvai. 

Štai tokia trumpa šio memoran
dumo istorya. Aš vadinu jį Lietuvos 
laisvės atkūrimo dokumentu, nes jis 
suprantamas, kaip ne vien kaip reli
ginis, bet ir politinis dokumentas. 
Nijolė Sadūnaitė Vilniuje teisme 
pasakė, jog tai yra pati laimingiausia 
diena jos gyvenime. „Esu teisiama už 
darbą Kronikai, kuri protestavo prieš 
fizinę ir dvasinę tironiją, primestą 
mūsų tautai. Esu teisiama, nes myliu 
žmones, siekiančius tiesos. Meilė hu
manizmui yra pati didžiausia meilė, o 
kovoti už persekiojamųjų teises yra 
didžiausia meilės daina". Tai aiškiai 
paimta iš religinio konteksto ir 
perkelta į politinį. Tada Lietuvoje šie 
kontekstai buvo persipynę ir jų 

negalima atskirti. Nijolė siekė laisvės 
— ne tik laisvės Lietuvos katalikų 
bažnyčiai, bet visai Lietuvai. 

Su kan. dr. Michael Bourdeauz, 
Keston Institute Oxford prezidentu, 
1979-1990 dirbusiu taip pat minist
rės pirmininkės Margaret Thatcher 
patarėju žmogaus teisių ir religijos 
klausimams, kalbėjosi dr. Darius 
Furmonavičius, Didžiosios Brita
nijos Lietuvių katalikų bendrijos 
sekretorius. 

Antrqjq pokalbio dalį su dr. 
Bourdeaux skaitykite kitame „Drau
g o " numeryje. 
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Memorandumas taip pat mini mokytoją 0. Brilienę, kun. dr. Vytauto Bri-
liaus MIC, Lietuvos Marijonų vienuolijos vadovo, mama. Šis memorandumo 
lapas buvo pasirašytas Kaune. Apačioje viduryje dr. Dariaus Furmona-vi-
čiaus močiutės Onos Lazauskienės parašas. 

Konarskis papasakojo apie lenkę Sekežecką. 
Laivui dėl audros sustojus prie kranto Apulijos Ka-
liopolyje (Calliopolim), nors buvau pavedęs atsidė
jus ja rūpintis ir visa, ko reikia, jai paruošti, tačiau, 
slapta su kitais išlipusi į krantą, taip pasislėpė, kad 
jokiu būdu negalėjo jos rasti. Nebegalėdamas ilgiau 
jos laukti, laivas išplaukė. Bet, dar prieš atplauk
damas į Veneciją, turėjau tikrą žinią, kad ji buvo 
Italijoje ir stengėsi vėl išvykti į piligrimų kelionę, 
nes buvusi nutarusi niekada nebegrįžti į tėvynę. 
Sužinojęs, kad ji atvežta į krikščionių kraštą, ma
niau, jog neverta toliau ieškoti jos pėdsakų. 

Sį kartą kiek laiko išbuvau Venecijoje, niekur 
nebenuvykau, atsidavęs gydytojams ir rūpin

damasis atgauti sveikatą, nes, po kelionės sunku
mų sveikatai nusilpus, nebeturėjau jėgų. Tačiau 
prieš išvykdamas, buvau nuėjęs į rūmus. Kuni
gaikštis sirgo, tai atsisveikinau su senatoriais. 
Jiems grąžinau du raštus, kuriuos jie buvo man da
vę Zacinto ir Kefalonijos valdytojams. Mat grįžtant 
atvykus į Zacintą, ir gubernatorius sirgo, ir aš sku
bėdamas su karo laivais iš ten išvykti, negalėjau tų 
raštų įteikti. O Kefalonijoje mes nebuvome ten, kur 
gyvena gubernatorius, nes Viskardo uostas, kur 
ketvertą dienų išbuvome, yra kitoje salos pusėje. 

Paskui sekretorius atnešė man į viešbutį 
laišką, kunigaikščio atsakymą Jo Šviesybei karaliui 
į man duotą rekomendaciją, bet aš jau leidausi į 
kelionę. 

GEGUŽĖS MĖNUO 
Gegužės trečią dieną iš Venecijos išvykau į 

tėvynę. Per Trentą, Insbruką, Zolbad Halį, o iš ten 
per Dunojų į Vieną. 

Gegužės dvidešimt devintą dieną atvykau prie 
Lenkijos sienos. 

BIRŽELIO MĖNUO 
Birželio 22 dieną atvykau į Gardiną. Čia, 

pasveikinęs karalių ir padėkojęs jam už tikrai 
tėvišką rūpinimąsi mano reikalais, Dievo padeda
mas, išbuvau tenai dešimtį dienų. 

LIEPOS MĖNUO 
Tūkstantis penki šimtai aštuoniasdešimt ket-
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virtaisiais metais liepos mėnesio septintą dieną 
parvykau į Nesvyžių. Tūkstantis penki šimtai aš
tuoniasdešimt antrųjų metų rugsėjo šešioliktą die
ną buvau išvykęs pradėti šią savo piligrimo kelionę. 

Už ją tebūnie per amžius pagarbintas Vieš
paties Vardas Amen. 

Sį ketvirtą laišką tau rašau jau iš pat namų, 
kur Dievo gerumas mane sveiką parvedė liepos 
septintą dieną. Po paskutinio laiško, tau siųsto iš 
Sitijos, skubėdamas grįžti į tėvynę, nieko nebegalė
jau parašyti. Tačiau užsirašiau, kad ten tebebūda
mas iš gubernatoriaus rūmų tolumoje buvau matęs 
tą savo laivą saitiją, kuriuo buvau atplaukęs į Kre
tą. Atvykus į Korkyrą, tas laivas, didelių audrų 
svaidytas, tenai priplaukė. 

Š
itą savo piligrimo kelionės aprašymą raštu 
taip išdėsčiau, kaip leido tos labai sunkios 

kelionės aplinkybės. Vėl noriu tau pabrėžti, kad ją 
išdėsčiau ne kaip istorikai. Su jais nesileidžiu į gin
čus ir nepaneigiu, kai kurių jų tvirtinimų, nors tai, 
ką savo akimis mačiau, labai mažai tesutampa su 
jų aprašymais. Tuos dalykus dargi neatidžiai, lyg 
pro pirštus, permečiau akimis. Tiktai tuos dalykus, 
kurie, — kaip senovinė patarlė sako, — patys krito 
į akis, prabėgomis pažymėjau. Pridėjau ir tai, ką iš 
kitų buvau išgirdęs, tik šykščiai, nes neturėjau tik
slo platinti kitų pasakojimus. Bet kas mano minė
tuosius dalykus pats savo akimis matė, be abejo, 
pripažins, kad daugumą jų aš atsidėjęs, tiksliai ir 
teisingai aprašiau. 

Juk tuos, kurie savo aprašymus sulipina iš kitų 
pasakojimų, aiškiai galima sugauti nuklydus nuo 
tiesos. Dar ir tą pridėsiu, kad turbūt Dievo Apvaiz
dai patvarkius, įvyko taip, — kaip jau anksčiau tau 
rašiau, — kad, nors netrūko priešingų įsitikinimų, 

tvirtai laikiausi savo sumanymo nevykti per Kons
tantinopolį, net ir turėdamas labai plačias kara
liaus Stepono rekomendacijas. 

Tam naujam atsitikimui, kaip jau sužinojau, 
įvykus, be abejo, būčiau patekęs į pinkles. Nemir
tingajam Dievui tebūnie garbė ir šlovė, kad jis ma
ne nevertą išvedė per sunkius šios piligrimo ke
lionės kelius ir sveiką grąžino į namus. Rašyta Nes
vyžiuje tūkstantis penki šimtai aštuoniasdešimt 
ketvirtaisiais Viešpaties metais liepos mėnesio de
šimtą dieną. 

Prie šio laiško pridėjęs tau siunčiu šv. Karsto 
bažnyčioje piligrimų procesijų paprastai pa

laikomą tvarką kartu su bazilikos plano brėžiniu. 
Tiktai jame neišlaikyti tikslūs architektūros met
menys, nes laiko trūkumas ir pamaldos neleido to 
padaryti. Vis tiek tas palengvins suvokti, kokios ir 
kokiose vietose buvo įvykdytos mūsų išganymo 
paslaptys, kokiose vietose akivaizdžiai prisimena
mos Dievo geradarystės. Siunčiu ir aprašymą 
apeigų, kokios vyksta suteikiant šv. Karsto Riterio 
vardą. 

Gerai priimk visus tuos dalykus, kuriuos, kaip 
galėdamas į vieną vietą sukaupęs, išsiunčiau. 
Visada atsimink tą, ką jau tiek sykių kartojau, kad 
rašau ne kaip istorikas, o greičiau kaip draugas ir 
šitą savo piligrimo kelionės aprašymą tau siunčiu. 
Lik sveikas. 

Pabaiga 

Nuo pradžios iki galo ištikimai ir ištvermingai 
Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio „Kelionę į 
Jeruzalę" skaičiusiųjų prašymu keletas žodžių apie 
tekstą. Radvilos Našlaitėlio užrašai pirmų kartą lie
tuvių kalba išspausdinti Vilniuje, leidykloje „Mintis" 
1990 metais (iš jos „Drauge" ir spausdinome). Pa
sak pratarmės autorės Jūratės Kiaupienės, verčiant 
j lietuvių kalbą remtasi T. Treterio lotyniškojo verti
mo pirmąja 1601 metų laida. „Publikacija nepre
tenduoja į mokslinę. Nekėlėme sau uždavinio ly
ginti lotyniškąjį tekstą su lenkiškais rankraštiniais 
bei spausdintais, spręsti kitų, su šiuo tekstu susi
jusių neaiškių, diskutuotinų klausimų", — pratar
mėje teigia jos autorė. | lietuvių kalbą „Kelionę į 
Jeruzalę" išvertė Ona Matusevičiūtė. 

/ 
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MIESTO PANORAMA 

Pavojingą virusą perneša tik uodų patelės. 

Macy's parduotuvės restorane — 
rimti pažeidimai 

Pirmadienį Čikagos Visuomenės 
sveikatos departamentas uždarė po
puliarios parduotuvės „Macy's" (Bu
vusi „Marshall Fields") požeminiame 
aukšte esantį restoraną „Market Pla
ce". Anot pareigūnų, patikrinimo me
tu rasta rimtų pažeidimų. Restorano 
virtuvė apkrėsta drozofilomis (fruit 
flies), kriauklės užsikimšusios, grin
dys ir sienos — riebaluotos, visur 
mėtėsi maisto likučiai. 

Visuomenes sveikatos departa
mento atstovai atliko patikrinimą po 
to, kai buvo gautas nusiskundimas 
apie sunegalavusius gyventojus, ku
rie vaišinosi „Market Place" paga
mintomis salotomis. 

Kituose „Macy's" požeminiame 

aukšte esančiuose restoranuose pa
žeidimų neaptikta ir jie toliau veikia. 
Tiesa, uždaryta greta „Market Place" 
esanti „Starbucks" kavinė, baimi
nantis, kad dėl mažo atstumo tarp 
restorano ir kavinės pastarojoje taip 
pat gali užsiveisti drozofilų. 

Pasiektas kompromisas su 
ComEd 

Kaip pranešė Illinois generalinė 
prokurorė Lisa Madingan ir valstijos 
Senato prezidentas Emil Jonės (D-
Chicago) jiems pavyko pasiekti kom
promisinį susitarimą su elektros tie
kėja Commonwealth Edison (Com
Ed). 

Jei šis susitarimas taps įstatymu, 
valstija padės gyventojams, kurie už 
elektrą moka 100 dolerių ir daugiau 

per mėnesį palengvinti kylančių elek
tros energijos kainų naštą. Planuo
jama, kad vidutiniškai apie 100 dol. 
per mėnesį mokantis gyventojas gaus 
11 dol. kreditą — kitaip tariant, at
gaus 11 dol. nuo kiekvieno 100 dol., 
kas mėnesį sumokėtų už elektrą. 

Tačiau toli gražu ne visi paten
kinti tokiu susitarimu. Illinois gy
ventojų atstovai jau ragina boiko
tuoti tokį, jų manymu, „pajuokos 
vertą" susitarimą. Kylančių elektros 
kainų įbauginti gyventojai tvirtina, 
kad 11 dol. per mėnesį finansavimas 
nėra pakankamas. 

Uodų mažiau, bet „merginos" 
nesnaudžia 

• 
Sausi ir karšti orai šią vasarą su

stabdė uodų populiacijos dauginimąsi 
Čikagoje ir apylinkėse, todėl dauge
lis, ypač priemiesčių, gyventojų pa
stebi, kad įkyrūs mašalai vargina ma
žiau nei įprastai. Uodai deda kiau
šinius į sausą dirvą, tačiau tik lietus 
padeda išsiristi lervoms. Jei nėra pa
kankamai lietaus, uodų kiaušiniai 
tiesiog guli žemėje. 

Tačiau mokslininkai perspėja ne
prarasti budrumo. Pavojingą West 
Nile virusą nešiojantys uodai niekur 
nedingo. „Šios merginos — mat, kan
džiojasi ir kraują siurbia tik Culex 
rūšies, perduodančios West Nile vi
rusą, uodų patelės — yra labai gu
drios. Jos nedrąsios, tačiau landžios. 
Nuropoja kur nors ant blauzdų ir 
siurbia kraują naktį, kai jūs miega
te", — perspėja Northwest Mosąuito 
Abatement District direktorius Mike 
Szyska 

Kojotui pagelbėjo Pranciškus 
Asyžietis? 

Taip juokavo Lincoln Park gy

ventojai, mat trys Gyvūnų kontrolės 
departamento darbuotojai, atvykę su 
trimis automobiliais, niekaip nega
lėjo sugauti jau kelias dienas po Lin
coln Park lakstantį kojotą. Vienu me
tu laukinis gyvūnas buvo „apsisto
jęs" kardinolo Francis George rezi
dencijoje Gold Coast rajone, o vėliau 
buvo pastebėtas besiilsintis prie šv. 
Pranciškaus Asyžiečio skulptūros. 
Kaip žinia, šis šventasis yra laikomas 
gyvūnų ir gamtos globėju. 

Po nesėkmingų pastangų jį su
gauti ir perkelti į laukiniams gyvū
nams tinkamesnę aplinką, kojotas ir 
toliau laksto laisvėje. Jis buvo paste
bėtas ramiai vaikštantis tarp šunis 
vedžiojančių žmonių ir vaikštinėjan
tis prie vaikų žaidimų aikštelės. 

Tvirkintojas keliaus f 
universitetą primenantį 

kalėjimą 

Už berniukų tvirkinimą nuteis
tas kunigas Daniel McCormack bus 
išsiųstas atlikti bausmės į Jack-
sonville kalėjimą. 

Pasak JAV įkalinimo įstaigų spe
cialistų, šis kalėjimas pasižymi švel
niu režimu ir labiau primena univer
siteto kiemelius nei bausmės atliki
mo vietą. Jame daugiausia kali neag
resyvūs nusikaltėliai, kurie nuteisti 
ne ilgesniam kaip 8 metų laikotar
piui. 

Dėl šios priežasties nemanoma, 
kad D. McCormack, kaip nuteistam 
pedofilui, gresia koks nors pavojus. 
Nėra neįprasta, kad griežtesnio reži
mo įkalinimo įstaigose pedofilus te
rorizuoja, sumuša ar net užmuša kiti 
kaliniai. 

Taip atsitiko kunigui Jobn 
Geoghan iš Bostono, kurį Shirley, 
Massachusetts mirtinai suspardė ka
meros draugas. 

JAV ambasada ir toliau perspėja 
saugotis rasistų Klaipėdoje 

Klaipėda, liepos 24 d. (ELTA) — 
Klaipėdos aukštosios mokyklos, ku
riose studijuoja užsieniečiai, rugsėjo 
laukia su nerimu. 

Pavasarį nuo užpuolikų nukentė
jus keturiems studentams iš už
sienio, kalbos apie rasistines nuotai
kas Klaipėdoje pasklido po visą pa
saulį. 

JAV ambasada savo tinklalapyje 
iki šiol įspėja, kad lankytis uosta
miestyje nėra saugu, nors išimti iš in-
terneto svetainės šį miesto įvaizdį ga
dinantį raginimą prašė net Seimo na
riai. 

Artėjančiais mokslo metais Klai
pėdoje mokysis kelios dešimtys už

sienio studentų, galinčių tapti naujo
mis chuliganų aukomis. 

Šį rugsėjį Klaipėdos universiteto 
Režisūros katedroje vėl mokysis stu
dentai iš užsienio — Gruzijos, Farerų 
salų, Baltarusijos, Slovėnijos, Latvi
jos ir net Šri Lankos. 

Šiemet universitetas turėtų su
laukti devynių užsieniečių. 

Šio tarptautinio teatro režisierių 
kurso vadovė, Režisūros katedros ve
dėja Danutė Vaigauskaitė sakė, kad 
per ketverius metus kurse mokėsi 25 
užsieniečiai, tarp kurių buvo nema
žai juodaodžių. 

Tačiau kumščio kol kas teko 
paragauti tik vienam jaunuoliui. 

Vėjas ir muzika V. Urbonui padeda plaukti 

Po atostogų parlamentarai grįš į naują posėdžių salę. 
Gedimino Baltuškos (ELTA) nuotr 

Atkelta iš 1 psl. 
Pasak U. Savicko, praėjusią naktį 

grįžtant iš jūros visą įgulą, kartu ir V. 
Urboną, buvo apėmusi jūros liga. Ta
čiau išgėrus vaistų, smulkūs negala
vimai praėjo. V Urbonas šiuo metu 
jaučiasi puikiai, yra linksmai nusi
teikęs ir nekantrauja pagaliau įveikti 
antrąjį etapą. 

„Dėl neplanuoto sustojimo pro
jektas nežlunga, rezerve dar turime 
kelias dienas", — teigė U. Savickas. 

Ne tik palankus vėjas sportinin
kui padeda įveikti jūrą. V. Urbonas 

galynėjasi su bangomis, klausydama
sis muzikos. Vandeniui atspariame 
nešiojamajame ausinuke — specialiai 
šiam plaukimui sudarytas dainų są
rašas. 

„Kai jėgos senka, plaukti padeda 
ritmingesnė, greitesnė muzika, o kai 
bangos ramios, labai tinka džiazas, 
rami melodija", — sakė U. Savickas. 

Atplaukęs į Gotlandą, V Urbonas 
naktį pailsės ir trečiadienį, jei leis oro 
sąlygos, pajudės Baltijos krantų link. 
Iki Latvijos uosto liks nuplaukti 145 
kilometrus. 

Naujas sezonas — naujoje salėje 
Vilnius, liepos 24 d. (ELTA) — 

Seimo nariai rudens sesiją pradės 
naujoje Seimo posėdžių salėje. 

Numatytus statybos ir remonto 
darbus tikimasi baigti iki rugpjūčio 
pradžios, o rugsėjo 1-ąją turėtų būti 
baigti visi įrangos ir technikos mon
tavimo darbai. 

Tuo tarpu parlamentarams bai
gus pavasario sesiją jų darbo vietą, 
senąją plenarinių posėdžių salę tre
niruočių aikštele pavertė Vadovybės 
apsaugos departamento (VAD) kino
logai su savo auklėtiniais. 

Praktiškai kas savaitę senojoje 
posėdžių salėje šunys ieško sprogme
nų. 

Kaip sakė VAD direktorius Rai
mundas Kairys, Seime treniruojasi 
sprogmenų paieškos padalinio dar
buotojai. „Tai darome nuolat. Šunys 
turi žinoti teritoriją, kurioje dirba", -
sakė pareigūnas. 

Iš viso VAD turi keturis sprogme
nų ieškoti apmokytus šunis: du vilk
šunius, po vieną labradorą ir labra
dorą retriverį. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS IMų agentūrų pranešimais) 

Bulgarų medikus namuose pasitiko 
ašaros ir šypsenos 

Bulgarės medicinos seserys teismo Libijoje metu. 

Sofija, liepos 24 d. (AFP/BNS) la Nikolčovski. 
— „Gyvenau dėl šios akimirkos", — Galutinai visi patikėjo tik tada, 
sugrįžusi į tėvynę ir glausdama sūnų kai Prancūzijos Prezidento lėktuvas 
sakė Snežana Dimitrova, kuri kartu su medikais 9 vai. 51 min. ryto vietos 
su kitais penkiais bulgarų medikais laiku nutūpė Sofijos oro uoste, kur 
aštuonerius metus praleido Libijos medikus pasitiko džiūgavimas, buči-
kalėjime ir buvo nuteista mirti. 

S. Dimitrova ir keturios kitos 
medicinos seserys antradienį Sofijos 
oro uoste susitikusios su artimaisiais 
džiaugėsi ir negalėjo patikėti, kad pa
galiau grįžo. 

„Tai įvyko ... Tiesiog nežinau, ką 
pasakyti ... Gyvenau, kad pamaty
čiau, kaip tai įvyksta", — kūkčioda
ma sakė S. Dimitrova, tvirtai laikyda
ma už rankos sūnų. 

„Mirties nuosprendžių nebėra. 
Lyg to ir niekada nebuvo ... lyg nieka
da nebūčiau buvusi kalta ... Dabar 
esu laiminga", — pridūrė ji. 

Penkių medicinos seserų ir Bul
garijos pilietybę turinčio palestinie-

niai, apkabinimai ir gėlės. 
„Žinau, kad esu laisva. Žinau, 

kad esu Bulgarijoje, bet nors be palio
vos vyliausi ir dėl to meldžiausi, vis 
dar negaliu tuo patikėti!", — sakė ki
ta paleista medicinos sesuo Kristianą 
Valčeva. 

„Tai džiaugsminga diena", — 
šypsodamasi sakė aiškiai sujaudinta 
Europos Sąjungos (ES) užsienio ryšių 
komisarė Benita Ferrero-Waldner, 
kuri kartu su Prancūzijos Prezidento 
žmona Cecilia Sarkozy padėjo grąžin
ti medikus namo. 

„Tragedija baigėsi", — pridūrė 
Bulgarijos Premjeras Sergej Stanišev. 

Perdavus naujienas apie medikų 
čių kilmės gydytojo giminaičiai oro sugrįžimą, normalus gyvenimas Sofi-
uoste susirinko ankstyvą antradienio joje, regis, liovėsi — žmonės stovėjo 
rytą, gavę pranešimus, kad buvo su- gatvėse ir klausėsi žinių per nešioja-
sitarta dėl jų paleidimo iš Libijos. mus radijo aparatus ar nenuleido 

Oficialų telefoninį pranešimą šei- akių nuo televizorių kavinėse ir par-
moms pakeitė šūksnis: „Jie išskrido duotuvėse. 
iš Libijos! Čia jie bus dešimtą". Visos radijo stotys ir televizijos 

Net ir tada kai kurie giminaičiai, kanalai tiesiogiai transliavo medikų 
prisimindami visas kliūtis, kurios grįžimą iš oro uosto, 
anksčiau sutrukdė medikams grįžti, Tuo tarpu interneto pokalbių 
nenorėjo patikėti, kad šį kartą tai tik- svetainėse pasipylė paramos medi-
rai įvyks. kams žinutės ir padėkos žodžiai ES 

„Nepatikėsiu, kad mano mama pareigūnams ir Prancūzijai, padėju-
grįžo, kol jos nepamatysiu ir nepalie- šiems juos išvaduoti, — , Ačiū, Euro-
siu", — sakė S. Dimitrova sūnus Ivai- pa", „Merci Sarkozy". 

Vakarai nuogąstauja dėl Kosovo sprendimo 
Briuselis, liepos 24 d. (AFP/ 

BNS) — Europos Sąjunga (ES) ir 
JAV pareiškė susirūpinimą dėl to, 
kad neseniai Kosovo vadovai nus-

Kosovo sostinę Prištiną pasiekti 
kompromisą. 

JAV valstybės sekretorė Condole-
ezza Rice paragino Kosovo vadovus, 

prendė paskelbti nepriklausomybę, kad jie būtų kantrūs ir nesigriebtų 
nelaukdami pasaulio bendrijos spren- beviltiškų pastangų, norėdami tapti 
dimo. 

Kosovo ministras pirmininkas 
Agim Čeku praėjusį penktadienį pa
ragino parlamentą paskelbti rugsėjo 
28-ąją provincijos nepriklausomybės 
nuo Serbijos diena ir pavadino tai iš
eitimi iš diplomatinės aklavietės, į 
kurią pateko Rusija ir Jungtinės Tau
tos (JT), susiginčijusios dėl šio au
tonominio krašto ateities. 

ES nuogąstauja, kad vienašališ-

nepriklausomi. 
Maskva, turinti veto teisę Saugu

mo Taryboje, primygtinai prieštarau
ja tam, ką jį laiko Serbijos teritorijos 
vientisumo pažeidimui. 

„Mūsų draugai Kosove turi su
vokti, kad jie ne vieni šiame pasauly
je. Yra dar serbai", — sakė Prancū
zijos užsienio reikalų ministras Ber-
nard Kouchner. 

„Žinoma, jeigu Kosovas pats pa
kai paskelbus Kosovo, kurio gyvento- siskelbs nepriklausomybę, kai kurios 
jų daugumą sudaro albanai, neprik- šalys parems juos, tačiau tai dau-
lausomybę, gali susilpnėti trapus sta- geliui nebus naudinga ir to būtina iš-
bilumas regione, ir ragina Belgradą ir vengti", — pridūrė jis. 

EUROPA 

MADRIDAS 
Ispanijos žvalgyba areštavo įta

riamą dvigubą agentą, kuris perda-
vinėjo valstybės paslaptis Rusijai, an
tradienį pranešė Nacionalinės žval
gybos agentūros (CNI) vadovas, kurį 
citavo radijas „Cadena Ser". Tas dvi
gubas agentas, kuris pirmadienį bu
vo suimtas Tenerifėje Kanarų salose, 
Rusijai dirbo nuo 2004-ųjų, sakė CNI 
vadovas Alberto Saiz. Nuo 2001 metų 
įtariamas šnipas atskleidė dešimtis 
asmenų ir kitokios informacijos apie 
Ispanijos žvalgybos agentūrą, sakė A. 
Saiz. Tačiau, kaip pabrėžė CNI vado
vas, nebuvo atskleista jokia informa
cija, susijusi su Ispanijos antiteroris-
tine kova. 

TALINAS 
Estijos užsienio reikalų minis

tras Urm Paet pareiškė, kad jo šalis 
padės Gruzijai įstoti į NATO. „Mes 
dedame pastangas, kad NATO viršū
nių susitikime 2008 metais Bukareš
te būtų priimtas sprendimas pateikti 
Gruzijai veiksmų programą, kurią 
įvykdžiusi ji galėtų prisijungti prie 
Siaurės Atlanto aljanso", — teigia U. 
Paet Estijos laikraščio „Postimees" 
puslapiuose. Ministras pridūrė, jog 
Talinas taip pat tikisi, kad būsima 
NATO partnere taps Ukraina. 

ŽENEVA 
Pirmadienį Šveicarijoje, Bazelio 

mieste vienvietis lėktuvas, ketinęs 
skristi į Jungtines Valstijas, vos pa
kilęs rėžėsi į daugiabutį namą ir už
sidegė. Vietos valdžios pareigūnai 
pranešė, kad per incidentą vienas 
žmogus žuvo, o du nukentėjo. Vien
vietis lėktuvas, kurio bake buvo 
1,700 litrų kuro, sudužo vos už kelių 
šimtų metrų nuo Prancūzijos sienos 
praėjus penkioms minutėms po paki
limo iš Bazelio oro uosto. 

L JAV 

WASHINGTON, DC 
Penki augliukai, kurie JAV prezi

dentui George W. Bush buvo pašalin

ti per įprastinį patikrinimą dėl storo
sios žarnos vėžio, buvo gerybiniai, 
bet po trejų metų prezidentas vėl bus 
tikrinamas, pranešė Baltieji rūmai. 
„Prezidento sveikata gera, nerimauti 
priežasčių nėra", — sakė Baltųjų rū
mų atstovas Tony Snow. Šeštadienį 
gydytojai prezidento rezidencijoje 
Camp David pasalino minėtus aug
liukus — polipus. 

RUSIJA 

MASKVA 
Rusų Ortodoksų Bažnyčios 

(ROB) įtakos Rusijoje didėjimas kelia 
grėsmę religijos atskyrimo nuo vals
tybės principui ir įžeidžia kitų konfe
sijų tikinčiųjų jausmus, pareiškė gru
pė akademikų atvirame laiške Prezi
dentui Vladimir Putin. „Labai susi
rūpinę mes matome, kaip vis labiau 
klerikalizuojama Rusijos visuomenė, 
kaip vis aktyviau Bažnyčia skverbiasi 
į visas Rusijos Federacijos visuomeni
nio gyvenimo sritis", — sakoma vie
nuolikos mokslininkų, tarp kurių yra 
ir du Nobelio premijos laureatai — 
Zores Alfiorov ir Vitalij Ginzburgs. 

ARTIMIEJI RYTAI 

DUBAJUS 
Kovotojų tinklo „ai Qaeda" kuo

pelė Šiaurės Afrikoje pranešė planuo
janti pradėti smurto kampaniją prieš 
„bedievius" ir vyriausybines pajėgas 
regione ir paragino musulmonus lai
kytis atokiau nuo galimų taikinių. 
„Mes raginame savo brolius musul
monus vengti bedievių ir atsimetėlių 
centrų bei susirinkimų vietų", — sa
koma pareiškime, kurį internete pa
skelbė „ai Qaeda organizacija isla
miškajame Magribe", kuri anksčiau 
vadinosi „Salafitų pamokslavimo ir 
kovos grupė" (GSPG). 

BAGDADAS 
Didžiausios priešininkės Jungti

nės Valstijos ir Iranas antradienį 
Bagdade pradėjo antrąjį tiesioginių 
derybų dėl smurto Irake etapą. De
rybos 10 vai. 15 min. ryto vietos laiku 
prasidėjo Irako ministro pirmininko 
Nuri al-Maliki biure, pranešė vienas 
premjero tarnybos pareigūnas, pa
žymėjęs. Susitikimo nuotraukose bu
vo matyti, kaip trys delegacijos sėdi 
prie trikampiu sustatytų stalų N. al-
Maliki biuro konferencijų kambaryje. 
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JUODI DEBESYS VIRŠ ŠV. MERGELĖS MARIJOS 
GIMIMO PARAPIJOS 

Teko pastebėti kai kuriuose 
išeivijos laikraščiuose pranešimus, 
kad Čikagos vyskupija ruošiasi pert
varkyti tautines parapijas. Kokie bus 
pertvarkymai, parodys ateitis. Šiuo 
metu Šv. Mergelės Marijos Gimimo 
parapiją nustebino žinia, kad vikaras 
kun. dr. Arvydas Žygas, nebaigęs 
studijų, išvyksta pas seseles į Put-
nam. 

Ši žinia apstulbino parapijiečius, 
nes kun. dr. Arvydas Žygas buvo pa
rapijiečių mylimas dėl jo įspūdingų 
pamokslų, meilės lietuviškumui ir 
atsidavimui Dievui. 

Liepos 8 d., po šv. Mišių klebonas 
kun. Anthony Markus suruošė atsi
sveikinimą su kun. dr. Žygu parapijos 
salėje. Atsisveikinimo metu daugelis 
parapijiečių turėjo galimybę išreikšti 
cadėką „auksaburniui" kunigui A. 
Zygui už jo įspūdingus pamokslus. 
Daugelis stebėjosi jo ištverme, bū
nant apkrautam darbais. Šalia kas
dieninių parapijos darbų jam tekdavo 
aptarnauti ir Šv. Kryžiaus sergan
čiuosius, kartais keltis po vidurnak
čio, taip pat atlikti universiteto už
duotus darbus. 

Daugelis parapijiečių išreiškė pa
dėką kun. Arvydui uijo meilę Dievui, 
tikintiesiems ir kunigystei. Šiais 
laikais labai retai tenka matyti 
kunigą, apsirengusį ilgais kunigo 
rūbais, kad ir kokia temperatūra 
lauke būtų. Kunigas Arvydas visada 
ateidavo į pamaldas apsirengęs kuni

go rūbais - ilga sutana. Jeigu daugiau 
kunigų pamiltų kunigų rūbus, gal 
daugiau atsirastų jaunuolių, no
rinčių tapti kunigais. Kunigo rūbas 
teikia pagarbą kunigiškumui ir jį 
iškelia virš eilinių žmonių. 

Daugelis parapijiečių klausė kun. 
A. Zygą ir kleboną A. Markus, kada 
atvyks naujas lietuviškai kalbantis, 
lietuvių parapijiečių tautinius ir 
religinius papročius suprantąs ku
nigas. Lietuviai parapijiečiai laukia 
kunigo su „lietuviška" širdimi, kartu 
mylinčia ir kitus parapijos bažnyčios 
lankytojus. Nė vienas iŠ anksčiau 
paminėtų kunigų negalėjo atsakyti, 
kada atvyks naujas lietuvis kunigas. 

Kunigas dr. Arvydas Žygas savo 
padėkos žodyje išreiškė gilią padėką 
parapijiečiams, kurie buvo patenkinti 
jo pamokslais, jo teikiamais patar
navimais ir parodytu lietuviškumu, 
šiam vadovaujantis priimtais katali
kiškais ir lietuviškais papročiais. 

Kun. Anthony Markus pasakė, 
kad parapijoje bus atnašaujamos 
lietuviškos pamaldos pasikvietus lie
tuvius kunigus iš kitur tol, kol vys
kupija atsiųs lietuvį kunigą. 

Kunigas dr. Arvydas Zygas pa
sakė, kad jis visada bus maldoje su 
buvusiais parapijiečiais ir prašė para
pijiečių neapleisti parapijos ir ją 
materialiai remti. 

Antanas Paužuolis 
Čikaga, IL 

DĖL LIETUVIŲ PARAPIJŲ NUOSAVYBĖS 
Įdomiai perskaičiau kun. A Saulai-

čio pirmąją dalį „Apie mūsų parapijas". 
Tačiau yra įsipainiojusi viena 

aiški klaida, kai, rašydami apie JAV 
vyskupų nutarimą XIX a. pabaigoje 
užrašyti visas parapijų nuosavybes 
vyskupų vardu, sakote: 

„JAV lietuvių bei kitų tautybių 
parapijų protėviai net nesvarstė, kam 
bažnyčios, mokyklos, našlaitynai, 
kapai ir kt. priklausytų". 

Ne tik svarstė, bet ir visiškai su
prato ir ryžtingai prieštaravo bei ko
vojo prieš vyskupus dėl savo nuosavy
bės, ir bylinėjosi ir net fiziškai mėgin
davo vyskupui klusnius kunigus ne
įleisti į bažnyčias. Pvz., Scranton pa
rapijiečiai du kartus laimėjo bylas 
prieš vyskupą, ir trečią kartą, rodos, 
jiems, biedniems angliakasiams, pri
trūko lėšų toliau bylą vesti. Shenan-
doah parapijoje byla prasidėjo dėl pa
rapijos nuosavybės prieš vyskupą, 

paskui — prieš klebonus dėl parapi
jinių rinkliavų, beveik be sustojimo 
ėjo byla po bylos kokius 30 metų. Bu
vo bylinėjamasi ir kitur. 

Tos kovos dėl nuosavybės buvo 
tokios aršios, kad dėl tų kovų ir atski
lo dalis lietuvių katalikų ir įsteigė 
savo Tautinę Katalikų Bažnyčią, 
nepriklausančią Romai. Maždaug 
1960 metais dar buvo trejos lietuvių 
tautinės nepriklausomos katalikų 
parapijos. Dėl parapijų nuosavybių 
nesutarimų atsirado ir pas lenkus 
tokia pati Tautinė nepriklausoma 
katalikų bažnyčia. 

Čia nemenka „mūsų parapijų", 
JAV lietuvių parapijų istorijos dalis 
— kaip lietuviai kovojo nenorėdami 
atiduoti savo nuosavybės vyskupams. 
Tikrai negalima sakyti, kad to nebu
vo. Tikiu, kad ir kiti tai pastebės. 

Donatas Januta 
San Francisco, CA 

PER DIDELIS PASITIKĖJIMAS SAVIMI 
PRAŽUDĖ N E VIENĄ 

Alekso Vitkaus rašinys „Draugo" 
dienraštyje „Izraelis ir JAV - inciden
tas, kuris buvo užtušuotas" rodo, prie 
ko veda per didelis pasitikėjimas sa
vimi, kuris pražudė ne vieną. Iz
raelis, būdamas apsuptas nedrau
giškų kaimynų, ruošėsi visokiems at
vejams be garsinimosi, kai tuo tarpu 
kaimynai garsiai „barškino" ginklais 
ir demonstracijomis. 

Didžiosios valstybės per daug pa
sitiki savo jėgomis ir jas rodo pasau
liui, nesigilindamos į ateitį. 

klaidų ir, pasinaudojusi klaidingais 
pranešimais, įsivėlė į karą neva norė
dama atnešti demokratiją. 

Istorija rodo, kad tautos, nors ir 
gyvena tironijoje, negali pakelti oku
pantų, kurie juos išvaduoja nuo vadi
namos „tironijos". Rusijos žmonės iš
stūmė vokiečius, afganistaniečiai -
rusus, Amerikos partizaninė kariuo
menė nugalėjo gerai ginkluotus ang
lus. 

Per didelis pasitikėjimas turima 
jėga, o gal ir laivo „Liberty" blogas 
vadovavimas nunešė 34 jūrininkų 
gyvybes, sužeidė 171 asmenį, dirbusį 

Rusija, būdama apsiginklavusi 
iki „dantų", po dešimties metų Afga
nistano okupacijos turėjo gėdingai 
pasitraukti. 

Ar ne tai atsitiko su galingąja 
Amerikos kariuomene ir jos politi
kais, kada po keliolikos metų dėl ne
tinkamo vadovavimo, o gal politikos, 
buvo išstumti neturinčių modernių 
ginklų, apdriskusių Vietnamo ka
reivių. 

Stebint spaudą, aiškiai matosi, 
kad Amerika nepasimokė iš praeities 

šiame laive. 
Visiems yra žinomas pasakojimas 

apie Trojos arklį, kai laimėtojai tapo 
pralaimėtojais vien tik dėl to, kad 
pernelyg pasitikėjo savimi. 

Tautos, mylinčios ir branginan
čios laisvę, nebus patenkintos atėjū
nais, kurie neva juos išlaisvina nuo 
„tironijos" ir atneša „laisvę". 

Ačiū Aleksui Vitkui už praeities 
įvykių iškėlimą, suteikiant galimybę 
pasimokyti iš padarytų klaidų. 

Antanas Paužuolis 
Čikaga, IL 

ŽAVĖJAUSI ŽILEVIČIAUS GROJIMU 
Dėkoju už straipsnius bei ži

nutes, supažindinant „Draugo" skai
tytojus su karilionininko prof. Sta
nislovo Žilevičiaus koncertų serija 
Amerikoje. Dalyvavau liepos 8 d. kon
certe Čikagos universiteto Rockefel
ler koplyčioje, kur lauke ant pievos 
prie šiaurinių varpų susėdo beveik 
100 įvairaus amžiaus bei tautybių 
žmonių. 

Pagal tradiciją prieš kiekvieną 
koncertą klausytojai yra kviečiami 
užlipti prie pačių varpų. Užlipus pa
tamsyje siaurutėliais besisukančiais 
laiptais tris aukštus į koplyčios bokš
to viršūnę su gidu ir maža grupele 
klausytojų, susitikome su meistru 
Žilevičiumi, sėdinčiu ant kariliono 
suolo. Jis mielai atsakinėjo per ver
tėją į susirinkusiųjų klausimus. 

Po trumpo pokalbio bei gido pa

aiškinimų nusileidome į koplyčios 
šventorių, kur geriausia girdėti var
pus. Žavėjausi prof. Žilevičiaus suge
bėjimu valdyti skambesius šio Laura 
Spelman Rockefeller Memorial ka
riliono su 72 varpais. Jis atliko aštuo-
nius kūrinius, tarp jų ir jo paties 
sukurtą žinomų amerikiečių dainų 
aranžuotę, lietuvišką liaudies dainą 
„Saulėtekis", Dvariono „Prie senos 
varpinės", Liszt bei Chopin kūrinius. 
Visą valandą varpų garsai sklido 
vienas po kito tarp vijokliais apžė
lusių gotiško stiliaus universiteto 
pastatų taip, kaip nesu savo gyveni
me girdėjusi. Publika džiaugėsi prof. 
v 

Žilevičiaus skambinimu ir jam nuo
širdžiai atsidėkojo savo entuziastin
gais plojimais. 

Roma Kuprienė 
Riverside, IL 

KADA ŠVĘSIME TŪKSTANTINĘ SUKAKTĮ? 
Žmonėse vis plačiau kyla klausi

mas: kada švęsime garbingą 1000 
metų sukaktį? 

Tą sukaktį švęsime 2009 metų 
liepos mėnesio 6 dieną, nes tai buvo 
karaliaus Mindaugo karūnavimo die
na! (Žiūr. Alfredo Bumblausko „Se
nosios Lietuvos istorija 1009-1795", 
3S-39 psl.) 

1000 metų sukaktį mes skaičiuo
jame ne nuo Mindaugo, bet nuo Lie
tuvos „karaliaus" Netimero krikšto. 

Saksų vienuolis Brunonas (Bo
nifaco) Kverfurtietis 1009 metais ap
krikštijo Lietuvos „karalių" Neti-
merą (žiūr. 7, 12, 16 psl.). 

Eugenius Gerulis 
Naperville, IL 

APIE LIETUVIŠKUS ŠAŠLYKUS 
Romualdas Kriaučiūnas straip

snyje „Perkūnas aplankė Joninių 
šventę" („Draugas", 2007.07.03) 
rašo, kad „... buvo numatytas vaišini-
masis lietuviškais šašlykais...", to
liau paaiškina, kad „... ant virbalų 
mėsą - jautieną, kiaulieną, vištieną -
smaigstė..." ir dar priduria: „O val
gyti tikrai buvo ko. Svarbiausia, 
aišku, šašlykai." 

Iš kur tie „lietuviški šašlykai"? 
Neabejotina, kad tai skanumynas, 
bet jis tikrai ne lietuvių kilmės, o iš 
Turkijos, per Vidurio Rytus ir Rusiją 
į lietuvišką virtuvę įsibrovęs patie
kalas, per penkiasdešimt metų „įsipi-

lietinęs" Lietuvoje, o dabar, su naują
ja atvykusiųjų banga, atsidūręs lietu
viškoje išeivijoje. Svarbiausias Joni
nių valgis - šašlykas?! Tokios garbės 
lietuviškose Joninėse jis tikrai nenu
sipelno. 

Kam jį vadinti šašlyku? Jei ame-
rikietiškasis „hamburger" tapo mė-
sainiu, o „fast food" pavirto į greita-
maistį, tai kodėl nepasidairyti priim
tino atitikmens ir šašlykui? Gal tiktų 
smeigtinis, smeigtainis ar net virbali-
nis? Virtuvės meno žinovai ir šašlyko 
smaguriai atsiliepkite! 

Vytautas Matulionis 
Cleveland Heights, OH 

DĖL NETIKSLUMŲ 
Dail. Vyto Igno puikioje 1965 

metų graviūroje matome ant žirgo 
iškilmingai jojantį Lietuvos kanclerį, 
Vilniaus vaivadą, kunigaikštį Mika
lojų Radvilą Juodąjį! 

Paveikslo dydis: 43x55 cm; rė
mai: 62x75 cm. 

Šiame paveiksle yra svarbus ne
tikslumas: 

Įsidėmėkite, kad po 1565 metų, 

po Radvilos mirties, Gedimino pilis 
egzistavo dar net 96 metus, kol ją 
rusai nugriovė 1661 metais. Griuvė
siai tebestovėjo iki 1800 metų (Liet. 
Enc. 7:74). 

V Igno paveiksle nėra Radvilos 
laikais stovėjusios pilies! Čia matome 
tik likusį 3 aukštų bokštą. • 

Eugenius Gerulis 
Naperville, IL 

1 Redakcijos pastaba. Skaitytojų laiškuose pateikta nuomonė nebūti-
. nai sutampa su „D raugo" redakcijos nuomone. Taip pat primename, 
I jog laiško autorius, ypač elektroninio laiško, turi būtinai įį pasirašyti bei 
I nurodyti savo adresą ir telefono numeų. Anoniminių laiškų ir laiškų be 
1 adreso nespausdiname. 
! . • » • . • , « • » • . • . • • • • • . — — • . • . - i — — — — — - . - . - • — — — — — — -
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DĖL KANADOS LIETUVIŲ 
ŽURNALISTŲ SĄJUNGOS 

Mane pasiekė „Draugo" birželio 
27 d. numeris, kuriame perskaičiau 
JAV liet. žurnalistų sąjungos pirmi
ninko Edvardo Šulaičio pasisakymą 
apie Kanados lietuvių žurnalistų 
sąjungą ir mane. Kadangi neturiu 
v 

Šulaičio adreso, rašau per ,,Draugą". 
Taip, mūsų Kanados lietuvių žurna
listų sąjunga dar gyvuoja ir daug pa
deda leidiniams Lietuvoje. Praeitais 
metais finansavome Lietuvos Jūri

ninkų žodyno išleidimą, o šiais me
tais padedame išleisti Lietuvoje „Že
maitijos partizanų vadai". Žinoma, 
žurnalistų gretos retėja, o jaunųjų 
beveik neatsiranda, tačiau laikysi
mės, kol galėsime. 

Kanados lietuvių žurnalistų 
sąjungos pirmininkas 

Stasys P r a k a p a s 
Toronto, ON, Kanada 

KAS MOKYS GIEDOTI LIETUVOS HIMNĄ? j 

Lietuvos Prezidentas Valdas 
Adamkus metiniame pranešime at
kreipė ypatingą dėmesį į patriotizmo 
stoką, o buvęs Prezidentas Algirdas 
Mykolas Brazauskas, pritardamas V 
Adamkui, papriekaištavo, kad rengi
niuose Lietuvos himnas ne giedamas, 
o grojamas. 

Iš tikrųjų, patriotizmas, Tėvynės 
meilės jausmas, kurį kai kas įvardija 
šeštuoju, motinos ir Tėvynės meilei 
prilygstančiu jausmu, prasideda nuo 
simbolių. Vaikelis tikriausiai išvysta 
motinos akis, atpažįsta jos balsą, 
pajunta jos rankų švelnumą, to pa
ties vaikelio bundanti savo tautai ir 
jos valstybei sąmonė pamato savo 
vėliavą, herbą, išgirsta himną, gili
nasi į jo žodžius. Tačiau Lietuvos 
trispalvė net valstybinių švenčių 
proga daugeliui valstybinių įstaigų 
yra „nepopuliari", Lietuvos himną 
Lietuvos radijas, vadinamas nacio
naliniu, tik vidurnaktį pagroja. 
Sovietinėje Lietuvoje sovietinį himną 
ne tik vidurnaktį, bet ir rytais 
transliuodavo. Tenka išgirsti rengi
niuose, kai vieni giesmininkai vietoj 
„Tegul saulė Lietuvoj tamsumas 
prašalina" gieda žodžius „Tegul saulė 
Lietuvos tamsumus pašalina", kiti 
taria „Lietuvos tamsumas prašali

na" . O kas juos mokė giedoti himną? 
Kas vakarą ir rytą piliečiui primena 
jo tautą, Tėvynę, valstybę, kas jį ugdo 
patriotu? 

Ne kartą per spaudą ir aš pats 
asmeniškai bei visuomeninės organi
zacijos kreipėsi į Lietuvos radijo ir 
televizijos (LRTV) generalinį direk
torių Kęstutį Petrauskį ir LRTV tary
bos pirmininką prof. Romą Pakalnį 
su prašymu vakarais ir rytais per 
radiją transliuoti Lietuvos himną, 
tačiau užsispyrimas pasirodė neįvei
kiamas. Sulaukėme vienintelio „rim
tai motyvuoto" atsakymo, kad Lie
tuvos radijas veikia ištisą parą, todėl 
užtenka „pagroti" himną vidurnaktį. 

Apie LRTV (ypač TV) nacionalinį 
„spindesį" ir skurdą pelnytai rašoma 
spaudoje, daugelis labiau klauso 
„Žinių radijo". Būtų gerai, kad „Žinių 
radijas", pasižymintis įdomiomis 
margaspalvėmis laidomis, patriotiška 
dvasia, parodytų sektiną pavyzdį 
Lietuvos radijui ir vidurnaktį 24-tą 
vai. bei rytą 6-tą vai. transliuotų gie
damą Lietuvos himną. 

Gal visi išmoksime, gal visi drą
siau giedosime Tautišką giesmę? 

Algimantas Zolubas 
Vilnius 

SKELBIMAI 

MARGUTIS I I 
MARGUTIS 

LIETUVIŲ RADIJO LAIDOS 

Yįfjfj 1 4 5 0 A M b a n g a iš WCEV s t o t i e s 
7 KLAUSYKITE KIEKVIENĄ VAKARĄ 

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

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

NEKILNOJAMASIS TURTAS PASLAUGOS 

GREIT PARDUODA 
First L a n d m a r k Real ty įfcgĮ 

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

RIMAS 
STANKUS 

• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas Ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant paskola 
• Pensininkams nuolaida 

STASYS CONSTRUCTION 

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; „sidings", 

„soffits", „decks , „gutters",plokšti ir 
„shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
S. Benetis, tel. 630-2411912 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMU, SVEIKATOS IR 
GYVYBES DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St, 

Evergreen Park, IL 60805 
T e l . 708-424-8654,773-581-8654 

Skelbimų skyriaus 
te l . 1-773-58S-9500 

Akių ligos 
ARAS ŽUOBA, M.D. 

AKIŲ UGOS-CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Te l . 815-741-3220 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

Vidaus l igos 

VIDAS |. NEMKXAS, M.D. 
KARDIOLOGAS-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. te l . 773-471-3300 

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

Kalbame lietuviškai 
# 1 8 W. Aither A v e St 5 k 6 

Chlcago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagai susitarimą 

Stuburo ir skausmo 
Ugo* 

Dantų gydytojai 

D R . JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 t h Ave., H i c k o r y Hil ls, IL 

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
T*Rft DALUS PRUNSKiS MC 

V1K DUCAR MC 
Illinois Pain Inst i tute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 
Elgin: 847-289-8822 

McHenry: 815-363-9595 
ElkGrove: 847-718-1212 
www. i l l ino ispain.com 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinama karną. 
Susitarimui Kalbėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 St.. Oak Lawn, IL 
55 E. VVashington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708422-8260. 

Chirurgai 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
Inkstų, pūsles, prostatos 
gydymas bei chirurgija 

Center for Health 
1200 S. Yodę Elmhurst, IL60126 

630-941-2609 

Margumynai 

Danų šeima arkliais apkeliavo apl ink Baltiją 
Klaipėdos gatvėse pasirodė keis

tas kinkinys, traukiamas trijų arklių. 
Danų šeimai šis būstas ant ratų tapo 
namais daugiau nei metams, rašoma 
„Vakarų eksprese". Šeima arklių 
traukiamu vežimu keliauja aplink 
Baltijos jūrą. 

Žemaūgių arklių traukiamo na
mo priekyje, važnyčiotojų vietoje bu
vo įsitaisę sutuoktiniai Heile ir Finn 
Husted Nissen bei bei vyresnėlis jų 
sūnus 21 metų Stefan. Namo viduje, 
kurį keliautojai vadina karieta, liku
sieji keturi danų šeimos vaikai: 7, 17 
ir 18 metų sūnūs bei 14 metų dukra. 

Daugiavaikės šeimos kelionės 
tikslas Lietuvoje - Klaipėda. Kelionę 
savo pačių pasidarytu namu ant ratų 
danai pradėjo praėjusių metų birželio 
pabaigoje. Uostamiestis turėtų būti 
paskutinė jų ilgalaikės kelionės sto
telė. Klaipėdoje šeima ketina apsis
toti trims dienoms, o tada laivu 
plaukti namo, į gimtąją Daniją ir vyk

ti į Haderslev miestą, kur moteris tu
ri nuosavą parduotuvę. 

Keliautojų namas atlaikė dau
giau nei tris tūkstančius kilometrų, 

v 

įveiktų Švedijos, Suomijos, Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos keliais. Žiemą 
šeima praleido Švedijoje. Per dieną 
šeimą įveikia 25-30 kilometrų. Pasak 
Heile, būtų galima važiuoti ir grei
čiau, tačiau reikia leisti pailsėti pa
vargstamiems norvegų veislės že
maūgiams arkliams. 

„Įdomu ne tik bendrauti, bet ir 
pamatyti, kaip kiekvienoje šalyje 
gyvena žmonės, kaip dirba, kaip atro
do jų namai ir ūkiai. Žinoma, vaikai 
pasiilgo namų ir draugų, bet kai kas
dien judi ir pamatai vis ką nors nauja, 
negali skųstis. Be to, vieną dieną juk 
vis tiek grįšime namo", - pasakojo 
moteris, ketinanti savo įspūdžius 
suguldyti į knygą. 

Pagal LRT 

Kazachstanas galės atsisakyti kirilicos 
tik po 15 metų 

Kazachų rašmenims pereiti iš 
kirilicos į lotyniškąjį raidyną reikės 
maždaug 15 metų. Tokia nuomonė 
išdėstyta analitinėje pažymoje, kurią 
parengė Kazachstano švietimo ir 
mokslo ministerija. 

„Jeigu bus priimtas politinis 
sprendimas, kad būtina pereiti į lo
tyniškąjį raidyną, šis procesas turi 
būti ilgalaikis ir apimti 12-15 metų ir 

daugiau, nes reikia perrašyti kitais 
rašmenimis visą grožinę ir mokslinę 
literatūrą, pažymima ministerijos 
ekspertų išvadoje. 

Pirminiais duomenimis, iš viso 
ekonomiškai aktyvių gyventojų mo
kymas, pereinant į lotyniškąjį rai
dyną, kainuos 35,8 mlrd. tengių (apie 
750 mln. litų). 

Pagal BNS 

Apie Vilnių turistams pasakoja tik legalūs gidai 
Vilniaus senamiestyje surengus 

jau antrą šią vasarą tradicinę nele
galaus gidų darbo užkirtimo akciją, 
vėl neįkliuvo nė vienas nelegalus eks
kursijų vadovas. 

Atliekant patikrinimą, daugiau
sia senamiestyje sutiktų gidų ekskur
sijas vedė vokiečių, italų, anglų ir 
lenkų kalbomis. Keletas ekskursijų 
buvo vedama rusų, prancūzų, ispanų 
ir japonų kalbomis. 

Gidų darbą Vilniuje patikrinus šių 
metų birželį taip pat nebuvo nustaty
ta nė vieno nelegalaus darbo atvejo 
— gido pažymėjimus tuomet turėjo 
visi 20 patikrintų ekskursijų vadovų. 

Pagal Turizmo įstatymą, gidai ir 
kelionių vadovai paslaugas gali teikti 
tik turėdami jų kvalifikaciją patvirti
nantį pažymėjimą. Toks pažymėjimas 
išduodamas tik baigusiems specialius 
gidų kursus. Pagal BNS 

http://www.wcev1450.com
http://www.illinoispain.com
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NUOSTABIŲ PASAKŲ KŪRĖJO ŠALYSE 
PETRAS PETRUT1S 

Manyčiau, kad tik retas nežino 
pasakų kūrėjo Haris Christian An-
dersen. Jis bene daugiausiai pasauly
je skaitomas rašytojas, gimė, augo, 
kūrė ir gyveno Danijoje. Kadaise Da
nijoje gyveno tik vienas, kitas lietu
vis. II pasaulinio karo pabaigoje, Da
niją užplūdo įvairiataučiai pabėgėliai. 
Kitaip tariant — išvietinti asmenys. 
Jų tarpe buvo ir pora tūkstančių mū
siškių. Daugelis buvo internuoti, o 
paskui išskirstyti ir įkurdinti keliose 
stovyklose. Bematant lietuviai pasi
reiškė savo tautinėmis savybėmis. 
Nelaukiant geresnio rytojaus, steigė
si chorai, tautinių šokių grupės, mo
kyklos ir net priešmokyklinio am
žiaus vaikų darželiai. Nebuvo nuoša
lyje palikta ir lietuvių žiniasklaida. 
Buvo leidžiami net keli laikraščiai 
(laikraštėliai) lietuvių kalba. Lietu
vių katalikų religiniais reikalais rū
pinasi Danijos katalikų misija. Ret
sykiais apsilankydavo Švedijoje gy
venę kunigai — kun. J. Tadarauskas, 
o vėliau kun. J. Vilnis (latvis), Kauno 
seminarijos auklėtiniai. 

Reikia pripažinti, jog lietuviai pa
sižymi organizuotumu. Danijos lie
tuviai taip pat pasižymėjo organizaci
nėmis savybėmis. Sudarytuose komi
tetuose bene ryškiausiai pasireiškė 
dr. Martynas Brakas, A. E Sakevi-
čius, dr. Baltrušaitis, Pr. Natkevičius 
ir eilė kitų. Negalima nepaminėti jų 
pastangomis į plokšteles įkalbėtų 
lietuvių poetų tekstų, kurie ir dabar 
yra naudojami danų filologijos stu
dentų. Taip pat į plokšteles buvo įra
šytos kelios lietuvių liaudies dainos ir 
Lietuvos valstybės himnas. 

Neseniai Čikagoje veikiantį Li
tuanistikos tyrimo ir studijų centrą 
(LTSC) pasiekė Dixie Simonsen 
laiškas — prašymas. Sis asmuo (da
nas, vedęs lietuvaitę) domisi pokario 
Danijon užklydusiais lietuviais. Jis 

hm4'4ii^ 

Medinis kryžius, pastatytas 1947 m. 
liepos 24 d. Thisted karo pabėgė
liams lietuviams. Manoma, kad kry
žius atvežtas iš Nymindegab sto
vyklos. 

Danijos lietuviu meno ansamblis Nymindegab ir Dragsbaek stovyklų 1945-1947, Viduryje vadovė A. Kirvaitytė, šiuo 

Lietuvos karo pabėgėlių paminklų 
komplekso, pastatyto 1947-1949 
metais Thisted mieste, vaizdas. 

metu gyvenanti Čikagoje. 
rengiasi danų kalba paruošti ir iš
leisti knygą, kurioje būtų aprašyti 
anuomet Danijoje buvoję ir vėliau pa
saulyje išsiskirstę lietuviai. Reikia 
pasakyti, kad LTSC archyve yra su
kaupta nemažai archyvinės medžia
gos. Dixie Simonsen buvo informuo
tas, kad LTSC yra pasiruošęs talki
ninkauti jo užsimojimo įgyvendini
mui. 

Vartant turimą archyvinę me
džiagą, ryškėja anuomet Danijoje įst
rigusių lietuvių rūpesčiai ir lūkesčiai. 
Vienas pagrindinių lietuvių „komite-
tininkų" buvo dr. Martynas Brakas. 
Jis, kaip žinia, buvo vedęs Danijoje 
gimusią ir augusią moterį. Ji nebuvo 
piešiška lietuviams ir rodė palan
kumą lietuvių tautiniams užsimoji
mams. Beje, dr. M. Brakas, gerai 
kalbėjęs keliomis kalbomis, vėliau 
persikėlė į Vokietiją ir dirbo JAV kari
nėse įstaigose. 

Anais laikais, dr. M. Brakui va
dovaujant Copenhagen veikusiam lie
tuvių komitetui, teko bendrauti ne 
tik lietuvių, bet ir vokiečių, anglų ir 
kitomis kalbomis. LTSC archyvo len
tynose yra šimtai įvairiomis kalbomis 
rašytų laiškų ir atsakymų nuorašų. 
Yra žymesniųjų lietuvių laiškų. Kaip 
antai, rašytojo A. Vaičiulaičio, E. Jan
kutės, H. Yčaitės, Barbara Darlys ir 
kitų. Dr. M. Brakui teko susirašinėti 
ir su latvių vadovaujančiais asmeni
mis. Yra ir eilinių žmonių rašytų laiš-
kų. 

Vienas mūsų tautietis teiravosi 
apie galimybę įstoti į Britanijos ka
rines pajėgas. Jam rūpėjo, ar svetim
šalio, tarnaujančio britų kariuomenė
je, teisės prilygsta britų teisėms, ar 
yra skirtumų. Be to jis klausė: „Svar
bu žinoti, ar turimi Lietuvos kariuo
menės laipsniai (puskarininkių, kari
ninkų) užskaitomi britų kariuomenė
je, ar ne?" Beje, mūsų tautietis domė
josi ir giminių atvykimo klausimu. 

Dr. M. Brakas atsakydamas para
šė, kad, jam pasiteiravus, britų kari
nėje misijoje patirta, kad mūsų tau
tiečiui rūpimi klausimai yra svarsto
mi ir tikriausiai sulauks palankaus 
sprendimo. Dr. M. Brakas savo rašy
tame laiške užsiminė, jog jam nevisai 
suprantama, kodėl stojimas į kariuo
menę turėtų būti siejamas su giminių 
atgabenimu Danijon. Jis laiške pri
dūrė: „Aš esu įsitikinimo, kad vėliau 

Nuotrauka iš Lietuvių enciklopedijos IV t. 

ar anksčiau visi 'karingieji' pateks Norėtųsi tikėti, kad bent vienas 
kariuomenėn savo noru ar ne." ar kitas anuomet Danijon užklydusių 

Sakoma, visokių yra, visokių rei- lietuvių tebeturi anuometinį gyveni-
kia. Vienas mūsiškių, Vokietijoje pri- mėlį menančių užrašų, fotonuot-
tapęs prie JAV kariuomenės leidžia- raukų ir pan. Būtų naudinga visa tai 
mo laikraščio redakcijos ir adminis- perkelti į Lituanistikos tyrimo ir 
tracijos, teiravosi apie galimybę per- studijų centro archyvą. Adresas toks: 
sikelti į Daniją ir gauti bent kuklų 5600 S. Claremont Ave., Chicago, IL 
„darbelį". 60636-1039. Lietuviu archyvai yra 

JAV gyveno ir tebegyvena ne vie- nepamainoma vieta. Šiuo atveju no
nas anksčiau Danijoje gyvenusiųjų rėtųsi pabrėžti archyvų svarbą ir jų 
mūsiškių. Vienas jų pareiškė, kad nei reikalingumą, 
jis pats, nei jo kiti pažįstami sunkiai 
begali prisiminti apie jų gyvenimėlį P S. Naudotasi LTSC saugojama me-
Danįjoje. Argi? džiaga ir Lietuvių enciklopedija. 

Spaudos apžvalga 
nizacijos finansine parama, kažkodėl 
šio įvykio tarsi nepastebėjo. 

Vidmantas Valiušis straipsnyje 
„Kas ką gadina - valdžia žmones ar 
žmonės valdžią?" bando ieškoti at
sakymo į klausimą - kodėl Lietuvos 
politikoje dalyvauja tiek mažai Lietu
vos gyventojų? 

Aldona Žemaitytė straipsnyje 
„Žurnalisto ir rezistento kelias" ap
žvelgia Julijono Butėno neilgą gyve
nimo kelią ir pamini jo nuveiktus 
darbus. Toje pačioje rubrikoje „Pra
eitis ir dabartis" galėsite pasiskaityti 
ir apie Aleksandrą Zapkų-Piliakalnį 
(Stanislovas Abromavičius „Alek
sandras Zapkus-Piliakalnis"), apie 
Praną Beinorių (Mindaugas Blozelis 
„Dvasinės rezistencijos šviesulys") ir 
apie Kostą Baranauską (Gintaras 
Lučinskas „Kostas Baranauskas-Vė-
žys"). 

Lietuviškų studijų centro leidžia- Besidomintiems Lietuvių fronto 
mo žurnalo „Į laisvę" naujojo viršelio bičiulių (LFB) organizacija siūlome 
pirmąjį puslapį puošia kpt. Jono pasiskaityti straipsnį ,,Į pilnutinę 
Noreikos (generolo Vėtros) nuotrau- demokratiją", kuriame plačiau suži-
ka. Apie jo veiklą skaitytojai galės nosite apie šios organizacijos veiklą, 
paskaityti Vido Vitkaus straipsnyje Žurnalo „Knygų lentynose" pris-
„Kapitonas Jonas Noreika - genero- tatomos Julijos Švabaitės-Gylienės, 
las Vėtra" (psl.13-16). 

Žurnale daug ir kitų įdomių 
straipsnių. Savo vedamajame redak
torius V Vitkauskas skaitytojams pri-

Vytauto Kaziulionio, Juzės Avižo-
nytės-Žukauskienės, Albino Kijausko 
knygos. 

Žurnalo kolektyvas liūdi dėl a. a. 

bei 

mena, kad Lietuvoje neseniai buvo Jono Prakapo (1921-2007) netekties, 
įkurta Lietuvių fronto bičiulių orga
nizacija. Tai iki šiol išeivijoje veikian
čios rezistencinės organizacijos tąsa. 
Redaktorius nusivylęs, kad politikai, 
kurie sėkmingai naudojasi šios orga-

Zurnalo medžiagą galima rasti 
skaityti internete. Adresas: 

www.i-laisve.com 

Paruošė L. A. 

http://www.i-laisve.com
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ALYTUS ŠVENTĖ SUKAKTĮ, 
0 ANSAMBLIAI KVIETĖ SAULĘ 
ANATOLIIUS LAPINSKAS 

Birželio viduryje 15-17 dienomis 
Alytus šventė 630 metų sukaktį nuo 
pirmojo Alytaus miesto vardo pami
nėjimo rašytiniuose šaltiniuose. To
mis pačiomis dienomis Alytuje vyko 
tradicinis, jau trečiasis tarptautinis 
vaikų ir jaunimo folkloro festivalis 
„Ateik, saulute, su pyragais". Beje, 
kita šios dainos eilutė yra „nuvyk 
debesį su botagais". Miesto šventės 
metu nuoširdžiomis dainuojančiųjų 
pastangomis debesys iš tikrųjų buvo 
nuvyti nuo Alytaus padangės. 

* * * 

1377 metais Vygando Marburgie-
čio — kryžiuočių ordino heroldo 
(diplomato) Prūsijoje, vokiečių kalba 
rašytoje Teutonų ordino kronikoje 
buvo paminėtas ir Alytaus vardas. 
Taip Dzūkijos sostinė tapo žinoma 
Lietuvos ir pasaulio istorijai. Ne 
kartą Alytus buvo minimas ir vėliau. 
Iki pat Žalgirio mūšio Alytaus ir kitos 
Panemunio pilys saugojo Trakus ir 
Vilnių nuo kryžiuočių puolimo. Taigi 
abi Lietuvos sostinės turi būti dėkin
gos alytiškiams už, palyginti, ramų to 
meto gyvenimą. 

1581 metais Steponas Batoras 
pasirašė privilegiją, pagal kurią 
Alytui buvo suteiktas miesto statusas 
bei herbas — balta rožė raudoname 
fone. Kartu buvo nurodyta pasis
tatyti rotušę, tvarkingai statydintis 
namus, leista gaminti gėralus, turėti 
vieną savaitinį turgų ir per metus 4 
muges. 

Viską, ką tuomet leido turėti 
Lietuvos didysis kunigaikštis, alytiš
kiai dabar turi. Naują rotušę, gražius 
namus, „Alitos" įmonę sujos tauriais 

gėrimais, prašmatnias prekyvietes, 
dabar vadinamas prekybos centrais, 
ir ne keturias, bet žymiai daugiau 
švenčių. Šiųmetė miesto šventė buvo 
itin turtinga. Iš tautodailininkų mu
gės galėjai patraukti į jaunimo meno 
festivalį „Alytus - Suvalkai" su sve
čiais iš Lenkijos. Iš oro balionų šven
tės į gyvos muzikos koncertą „Čia ir 
dabar". Daugiau nei tris valandas tę
sėsi tarptautinio vaikų ir jaunimo fes
tivalio „Ateik, saulute, su pyragais" 
koncertas. 

O kur dar pučiamųjų orkestrai, 
liaudiškos muzikos kupinas „Dzūkų 
kiemas", tango vakaras su Argen
tinos šokėjais Vanesa Lovvi ir Damian 
Marąuez. Rotušės aikštėje griežė Lie
tuvos nacionalinis simfoninis orkest
ras, diriguojamas maestro Juozo Do
marko, o vidurnaktį dangų nutvies
kė šventinis fejerverkas. 

Į šventės atidarymą atvyko Lie
tuvos Respublikos Seimo pirminin
kas Viktoras Muntianas, Seimo na
riai, LR garbės konsulas JAV (New 
York) Rimas Cesonis. Į miesto gimta
dienio šventę atvyko ir su Alytumi 
susigiminiavusių miestų delegacijos. 
Alytaus miesto savivaldybės meras 
Česlovas Daugėla, sveikindamas vi
sus susirinkusius Alytaus 630 metų 
sukakties šventės proga, pasidžiaugė, 
kad alytiškių bendruomenės pastan
gomis miestas žydi kaip baltoji rožė, 
pavaizduota Alytaus herbe. 

Šventės pažiba tapo Alytaus liau
dies meno studijos „Dainava" ansam
blio surengtas trečiasis tarptautinis 
vaikų ir jaunimo folkloro festivalis 
,,Ateik, saulute, su pyragais", kuria
me dalyvavo šimtai vaikų ir jaunuo
lių iš Lietuvos, Ukrainos, Baltarusi
jos. 

Alytaus šventės dalvviai: .,Mes iš Dainavos". 

A t A 
ONA ŽIUPSNYS 
(POLIKAITIS) 

Mirė 2007 m. liepos 23 d., Evergreen Healthcare, sulaukusi 93 
metų amžiaus. 

Gyveno Oak Lawn, IL. 
Gimė Gudžiūnuose, Lietuvoje, į JAV atvyko 1949 m. 
Nuliūdę liko: vyras Steponas, dukra Genė ir Barry .Childress, 

sūnus Ray Žiupsnys, anūkai Kristine ir Robert Fioto, David Ziup-
snys, Brett ir Jennifer Childress, Brian Childress; proanūkiai 
Mackenzie Fioto; Nicole, Sydney, Alyssa ir Steven Childress; brolis 
Klemensas Polikaitis su šeima; daug giminių ir draugų. 

Velionė pašarvota ketvirtadienį, liepos 26 d. nuo 3 v. p.p. iki 9 v.v. 
Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 S. Southvvest Hwy. (7700 
W), Palos Hills, IL. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, liepos 27 d. Iš laidojimo namų 9 
v 

vai. ryto a.a. Ona bus atlydėta į Svč. Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčią, 69-ta ir Washtenaw, Chicago, kurioje 10 vai. ryto bus 
aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau
ti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę artimieji 

Laidot. direkt. Daivid Gaidas, Jr. Tel. 708-974-4410 arba 
www.palosgaidasfh.com 

Korp! Vytis garbės nariui 
A t A 

v.s. fil. VYTAUTUI MIKŪNUI 

mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai JOLANTAI, 
dukrai DAIVAI su vyru JOSE, anūkams ARUI ir 
ALMAI. 

Visi akademikai skautai/ės liūdi kartu. 

Akademinio Skautų Sąjūdžio centro vadija 

A f A 
LUCAS HAGAN 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną 
STACEY-ANNE, motiną DALIĄ, tėvą ROGER, 
senelį VYTAUTĄ LAPATINSKĄ, pusseserę 
DANĄ MIKĖNIENĘ ir pusbrolį POVILĄ VAR
NAITĮ su šeimomis, visus gimines ir artimuo
sius. 

Genė Budelskis 
Regina ir Bronius Latožai 

Bronius Mikėnas 
Irena ir Eugenijus Slavinskai 

Edis Stukas ir dukros 

„Mes iš Ukrainos" 

A t A 
JONUI GINIOČIUI 

mirus, gilią užuojautą reiškiame sūnui RAIMUNDUI 
su žmona VIDA ir kartu liūdime. 

Union Pier Lietuvių draugija 
Stasio Šmigelsko nuotra^kc 

http://www.palosgaidasfh.com
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IR APYUMKtSE 
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• - - • - - • - - - ' • • ' • • ' • • • - ' " 

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

•L ie tuv ių evangel ikų l iuteronų 
„Tėviškės" parapija praneša, kad lie
tuvių evangelikų liuteronų „Tėviš
kės" parapijos pamaldos naujojoje 
šventovėje - St. James Lutheran 
Church (5129 S. WolfRoad, Western 
Springs, IL) vyks liepos 29 d., sekma
dienį, 11:30 vai. r. Tel. pasiteiravi
mui: 708-567-9044 (kun. Liudas Mi
liauskas). 

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

nus maistas, gaivūs gėrimai ir skambi 
muzika. 

• M a l o n i a i kvieč iame į Gen. T. 
Daukanto jūrų šaulių kuopos metinę 
gegužinę, kuri vyks rugpjūčio 12 d. 
nuo 12 vai. Ateitininkų namų ąžuo
lyne, 12690 S. Archer Ave., Lemont. 
Šokiai, šašlykai ir putojantis alus 
pralinksmins jus ir jūsų draugus. 

•Amer ikos lietuvių Tautinės są
jungos Čikagos skyrius rugsėjo 2 d., sek
madienį, Ateitininkų namų ąžuolyne 
(Lemont) ruošia gegužinę. Pradžia 12 
vai. Maloniai kviečiame visus atvykti. 

•Santaros-Šviesos 54-ame suva
žiavime dalyvaus dramaturgas, akto
rius ir režisierius, Roosevelt University 
profesorius Kęstutis Nakas. 

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

Santaros-Šviesos 54-asis suvažiavimas 
vyks 

rugsėjo 7-9 dienomis 
Pasaulio lietuvių centro Bočių menėje. 

Pradžia - 10 vai. r. Registracija nuo 9 vai. r. 

Vasara ne tik atostogos. Kai kam - tai pats darbymetis. Dainavoje moks
lo žinių sėmėsi mokytojų tobulinimosi ir lituanistinių kursų dalyviai. 
Nuotraukoje: mokomės lietuviško šokio paslapčių. 

Laimos Apanavidenės nuotr. 

Skelbimai 

Advokatas 
jonas Cibaitis 
Visos kriminalinės bylos 
30 metų darbo patirtis 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 7 7 3 - 7 7 6 - 8 7 0 0 

Toli free 24 hr 8 8 8 - 7 7 6 6 7 4 2 
Darbo vai. nuo 8:30 v.r. iki 5 v.p.p. 
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p. 

A d v o k a t a s 
VYTENIS LIETUVNINKAS 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo") 
Tel . 773-284-0100. 

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL 

A d v o k a t a s 
D A R I U S R. D I R M A N T A S 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės Čikagoje ir VVoodridge. 
Tel . 8 7 7 - G y n e j a s a r b a 

877-496-3527 
Valandos pagal susitarimą 

A d v o k a t a s 
G I N T A R A S P . Č E P Ė N A S 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

T e l . 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL. 773585^500 

„ D R A U G O " POKYLIS 
Įvyks š. m. spalio mėn. 6 d., šeštadienį, 

VViflowbrook pokylių salėje. 
Pokylyje dalyvaus Lietuvos Respublikos amba

sadorius JAV Audrius Brūzga. Bus f domi meninė pro
grama, Čikagos visuomenė kviečiama atkreipti dė
mesį ir spalio 6 d. skirti seniausiam dienraščiui 
„Draugas". Tikime, kad organizacijos, ypač turinčios 
skyrius „Drauge", parems dienraštį savo dalyvavi
mu. Pokylio kaina - 75 dol. asmeniui. 

Kasmet „Draugo" pokyliuose dalyvauja garbus svečiai Nuotraukoje; 
2006 metų pokylio svečias, buvęs JAV ambasadorius Lietuvoje Stephen 
Mufi (kairėje) su „Draugo" tarybos pirmininku Sauliumi Kupriu. 

Jono Kuprio nuotr. 

Miesto panorama 

* * * 
Rugpjūčio 4 d., šeštadienį. 7 vai. 

v. Ravinia festivalyje „Galą Benefit 
Evening" dainuos žymus tenoras 
Placido Domingo. Dar galima nusi
pirkti bilietų į šį koncertą. Bilietų 
kaina - 150- 275 dol. Tel. pasiteira
vimui: 847-266-5012. 

* * * 

Rugpjūčio 18-19 dienomis Čika
goje - vandens ir oro šventė. Šventė 
vyks Čikagos miesto centre Michigan 
ežero pakrantėje tarp Fullerton ir 
Oak Street gatvių. Vandens šventė 
prasidės nuo 9 vai. r , oro - nuo 11 
vai. r. ir tęsis iki 4 vai. p.p. Įėjimas 

nemokamas. Šventėje dalyvaus tiek 
civiliai sportininkai, tiek kariškiai. 
Matysite įvairiausius pasirodymus 
vandenyje, įspūdingus lėktuvų skry
džius ir parašiutininkų šuolius ore. 
Tel. pasiteiravimui: 312-744-0576. 

• • * 
Rugpjūčio 30- rugsėjo 2 dienomis 

- 29-asis kasmetinis Čikagos Džiazo 
festivalis. Jis prasidės Chicago Symp-
hony Center, o vėliau persikels į 
Grand Park, kur tris dienas (rugpjū
čio 31-rugsėjo 2 dienomis) galėsite 
nemokamai klausytis džiazo impro
vizacijų. Tel. pasiteiravimui: 312-
744-4306. 

2007 metų Chicago Yacht Club Rače to Macklnac - Mackinac Cup Divislon 
- plaukdami laivu „Vytis" laimėjo broliai Tomas ir Gytis Petkai IS Čika
gos. „Vytis" taip pat buvo nepralenkiamas JI 05 Sectlon laivu grupėje.. 

Nuotrauka iš š«tmos archyvo. 
*t*M***H*i* i r i i i 


