
<HIXED ADC 606 

THE LIBRARY OF CONGRESS 
EUROPEAN READING ROOM 
SERIALS DIVISION 
KASHIMGTON DC 20540-4830 
!,,I,III,,,,1,1,,!,.!!!,,,,l,,11..IM,!!,!!,,,I.lr.l,!,,,!!.,! 

NEVVSPAPER - D O N O T D E L A Y - Date Mailed 07-13-04 

PERIODICALS 
July 14, 2004 
Vol. XCV 95-IEJI METAI 

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY 
TREČIADIENIS - VVEDNESDAY, LIEPOS - JULY 14, 2004 

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

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUCAS.ORG 
Nr. 133 

Kaina 75 c. 95th ANNIVERSARY 

numeryje: 
Skautų stovykla 
„Rambyno aidai" 
Dainavoje. Jūros 
pagrobti skautai. 
Lietuvišku papročių 
diena. 
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~. ido Adamkaus 
ba Daukanto 
ištėje liepos 12 d. 
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iškai, nuomonės ir 
mentarai . 
imininkių kertelė. 
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;stauruojama 
iudonės pilis. 
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atorė knygą skiria 
etuvos vaikučiams. 
Jraugo" gegužinė, 
un. A. Saulaitis aukos 
Išias Beverly Shores. 

Taut inės sąjungos 
vasaros šventė. 

6 psl. 

Sportas 
* Danijoje vyks t anč iame 

Europos o r i e n t a v i m o s i 
s p o r t o čempiona te vi lnie tė 
Dainora Alšauskaitė vidutinia
me nuotolyje iškovojo sidabro 
medalį. Antradieni 5.3 km su 
21 kontroliniu punktu nuotoly
je D. Alšauskaitė sugaišo 30 
minučių 24 sekundes ir nuo nu
galėtoja tapusios norvegės 
Hanne Staff atsiliko tik 26 se
kundėmis. 

* Dar d u dviratininkai — 
s l o v ė n a s Mar t in Hvastija iš 
„Alessio" komandos ir „Sae-
c o " komandos narys Stefano 
Casagranda — už dopingo var
tojimą pašalinti iš Prancūzijoje 
vykstančių „Tour de France" 
lenktynių. Lenktynių direkto
riaus Jean-Marie Leblanc teigi
mu, jis gavo laišką iš Italijos, 
kur iame rašoma, kad abiem 
dviratininkams iškelta byla dėl 
draudžiamų preparatų vartoji
mo. 

* California vykstan
čiose JAV p l auk imo atran
kos i Atėnų olimpines žaidy
n e s varžybose pagerinti dar du 
pasaulio rekordai. Amanda 
Beard 200 m krūtine nuplaukė 
per 2 minutes 22.44 sekundės 
ir 0.52 sek. pagerino vos ke
turias dienas australei Leisel 
Jonės priklausiusį rekordą. Ki
to rekordo autoriumi tapo Aa-
ron Peirsol. Jis 200 m nugara 
nuplaukė 1 nūn. 54.74 sek. ir 
0.41 sek. pagerino JAV plauki
mo įžymybei Michael Phelps 
priklausiusį rekordą. 

Naujausios 
žinios 

* K u ropos par lamento 
r i n k i m u s pralaimėjusi Nau
joji sąjunga jiems išleido be
veik milijoną litų. 

* Se imas su te ikė A. Bra
zausko vyriausybei įgalioji
mus tol iau eiti savo parei
gas 

* Dar šiemet į Lietuvą 
tfrtl. At\^kti Rusijos vado
vas, s.iko prezidentas. 

K a n u menės vadas 
nuogąs tau ja , i r krašto ip 
tmilfu; finnnsf»\ ;mf p;tk«ks 
įsipareigojimams vykdyti. 

Seimo pirmininko pavaduotojas atsisako parlamentaro mandato 

Vytenis Andriukaitis 
Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr. 

Vilnius, liepos 13 d. (BNS) 
— Seimo pirmininko pavaduo
tojas Vytenis Andriukaitis pa
reiškė atsisakantis parlamenta
ro mandato po to, kai Seimas 
nesutiko panaikinti jo ir kitų 
dviejų kyšių ėmimu įtartų par
lamentarų neliečiamybe bei ne
leido prokurorams pa t r auk t i 
juos baudžiamojon atsakomy
bėn. 

„Aš noriu į tyrimą eiti kaip 
socialdemokratas, kaip papras
tas pilietis. Aš noriu apginti 
tūkstančių dorų žmonių jaus
mus, todėl aš rytoj įteiksiu Vy
riausiajai rinkimų komisijai sa
vo atsistatydinimo pareiškimą", 
iš Seimo tribūnos paskelbė V. 
Andriukaitis. 

Sprendimą atsisakyti parla
mentaro mandato socialdemo
kratas V. Andriukaitis paaiški

no siekiu apsaugoti Seimą nuo 
kompromitavimo ir pačiam ap
ginti savo garbę teisinėmis prie
monėmis. 

„Aš tikrai a t s i sakau Seimo 
nario mandato, kad nebūtų jo
kių įtarimų ir kal t inimų Seimo 
narių atžvilgiu. Aš tikiuosi, kad 
kolegos, kuriems ta ip pat yra 
mestas šešėlis, tu rės drąsos pa
daryti tą patį", pažymėjo jis. 

Į tarimai kyšių ėmimu taip 
pat krenta ant opozicinės Tėvy
nės sąjungos-konservatorių 
frakcijos nario Arvydo Vidžiūno 
ir valdančiosios Naujosios są
jungos (NS) frakcijos nario Vy
tauto Kvietkausko. 

Prokurorų p ra šymas pa
t rauk t i baudžiamojon atsako
mybėn V. Andriukaitį , Arvydą 
Vidžiūną ir Vytautą Kvietkaus-
ką atmestas, nepaisant jų pačių 

primygtinų raginimų panaikinti 
jų parlamentinę neliečiamybę, 
kad galėtų įrodyti savo nekal
tumą. 

Sprendimui panaikinti trijų 
Seimo narių parlamentinę ne
liečiamybę pritrūko balsų, ku
rių turėjo būti daugiau nei pusė 
visų Seimo narių ne mažiau 71-
no. 

V. Andriukaičio sprendimą 
atsisakyti parlamentaro man
dato sveikino į Seimą atvykęs 
prezidentas Valdas Adamkus. 

„Aš sveikinu Andriukaičio 
sprendimą, manau, kad tai yra 
teisingas kelias", sakė V. Adam
kus. 

Prieš parlamentarų manda
to panaikinimą pasisakė di
džiausia valdančioji Socialde
mokratinio susivienijimo frakci
ja. 

Frakcijos seniūno pavaduo
tojas Julius Sabatauskas pa
reiškė, jog frakcijos neįtikino 
teisėsaugos atstovų pateikti ar
gumentai, o pačių kyšininkavi
mu įtariamų parlamentarų pra
šymą panaikinti jų neliečiamy
bę jis palygino su skausmus 
kenčiančio ligonio prašymu at
likti jam eutanaziją. 

„Tai reiškia, kad baudžia
masis tyrimas šių Seimo narių 
atžvilgiu nebus pradėtas", po 
balsavimo sakė prašymą panai
kinti neliečiamybę teikęs gene
ralinio prokuroro pavaduotojas 
Gintaras Jasaitis. 

Tačiau jis neatmetė galimy
bės tokį tyrimą pradėti, jei mi
nėtieji parlamentarai po šį ru
denį vyksiančių Seimo rinkimų 
netektų parlamentarų mandatų 
arba jie patys jų atsisakytų. 

Prezidentas Valdas Adamkus visuomenei pristatė savo komandą 
Vilnius, liepos 13 d. (BNS) 

— Antrą kartą prezidentu iš
rinktas Valdas Adamkus antra
dienį surengtoje spaudos konfe
rencijoje pristatė visuomenei 
savo naują komandą. 

Savo „dešiniąja ranka" pre
zidentas įvardijo Užsienio poli
tikos grupei vadovausiantį kar
jeros diplomatą, ambasadorių 
Italijoje Edminą Bagdoną. V. 
Adamkus teigė ambasadorių 
pažįstantis kaip „kietą protoko
lo žinovą", energingą, reiklų ir 
gabų diplomatą. 

V. Adamkaus patarėju dip
lomatiniais klausimais pasiū
lyta tapti laikinajam reikalų 
patikėtiniui Argentinoje, taip 
pat Kolumbijai, Urugvajui, Ve
nesuelai, Čilei ir Ekvadorui Vai
tel iui Baliukoniui. J i s buvo 
aukščiausias Lietuvos diploma
tas, dirbantis šiame regione. 

Prezidento Nacionalinio 
saugumo grupei vadovaus Rytis 

Muraška, dirbęs su V. Adamku
mi per pirmąją jo kadenciją pre
zidento poste 1998-2003 metais. 

Su V. Adamkumi anksčiau 
dirbo ir Kęstutis Šimkus, kuris 
bus atsakingas už organizuoto 
nusikalstamumo ir kyšininka
vimo užkirtimo klausimus. 

Gynybos klausimais prezi
dentui patarinės pulkininkas 
Arūnas Balčiūnas, buvęs laiki
nojo prezidento Artūro Pau
lausko patarėju. 

V. Adamkaus patarėjos tei
sės klausimais postą užims Lie
tuvos teisės universiteto Kons
titucinės teisės katedros vedėja, 
Lietuvos žmogaus teisių centro 
direktorė Toma Birmontienė. 

Prezidento atstove spaudai 
sutiko tapti Rita Grumadaitė, 
kuri iki šiol ėjo krašto apsaugos 
ministro Lino Linkevičiaus ats
tovės spaudai pareigas. 

V. Adamkus teigė vertinan
tis jos Nukelta į 5 psl. 

Iš kairės: Edminas Bagdonas, Marius Lukošiūnas, prezidentas Valdas Adamkus ir Darius Gudelis. 
Tomo ČemiSevo f ELTA) nuotr. 

Į Seimą 
sugrįžęs 

A, Paulauskas 
sutiktas kaip 

..tikras 
valstybininkas'' 

Vilnius, liepos 13 d. (BNS) 
— Keletą mėnesių laikinai 
prezidento pareigas ėjusį ir į 
Seimo pirmininko postą šią sa
vaitę sugrįžusį Artūrą Pau
lauską kolegos pripažino „tikru 
valstybininku". 

„Per tuos keletą mėnesių 
jūs sugebėjote Prezidentūrą pa
statyti ant tinkamų bėgių, o 
Lietuva su pasauliu vėl ėmė 
bendrauti aukščiausiu lygiu, 
kaip normali geopolitinių vėjų 
neblaškoma valstybė", sakė 
valdančiosios socialdemokratų 
frakcijos seniūnė Irena Šiau
lienė, pažymėjusi, jog A. Pau
lauskas parodė esąs „tikras 
valstybininkas". 

A. Paulauskas sugrįžo į 
Seimo pirmininko postą po to, 
kai savo pareigas pradėjo eiti 
išrinktasis prezidentas Valdas 
Adamkus. 

A. Paulauskui už darbą Li
beralų ir centro frakcijos vardu 
padėkojo Kęstutis Glaveckas. 

I. Šiaulienė išreiškė viltį, 
jog Seimui pavyks išspręsti 
„nemalonią problemą" — ant 
kelių Seimo narių kritusius įta
rimus, jog jie ėmė kyšius. 

Valstiečių ir Naujosios de
mokratijos partijų frakcijos na
rys Julius Veselka taip pat per
davė linkėjimų: „Iš ano pasau
lio Leonid Brežnev pateikia pa
dėką visiems". 

„Dėkui. Buvo ir daugiau 
mirusių", replikavo A. Paulaus
kas. 

Politologai siūlo sugražinti antrąjį Seimo 
rinkimu ratą 

Vilnius, liepos 13 d. (BNS) 
— Žinomi politologai mano, kad 
būtų tikslinga sugrąžinti an
trąjį Seimo rinkimų ratą vien
mandatėse apygardose. 

Vilniaus universiteto Tarp
tautinių santykių ir politikos 
mokslų instituto direktorius 
profesorius Raimundas Lopata 
bei dar du šio instituto politolo
gai Lauras Bielinis ir Česlovas 
Laurinavičius tokią nuomonę 
išdėstė per susitikimą su prezi
dentu Valdu Adamkumi antra
dienį. 

V. Adamkus spręs, ar pasi
rašyti antrąjį rinkimų ratą nu
matančias Seimo rinkimų pa
taisas, kurios tikriausiai bus 
netrukus priimtos po to, kai an
tradienį joms pritarta po svars
tymo. 

„Ilgalaikės valstybės raidos 
perspektyvoje mes pasisakome 
už dviejų pakopų sistemą", po 
susitikimo su prezidentu žur
nalistams sakė R. Lopata. 

L. Bielinis teigė, kad dviejų 
pakopų rinkimų sistema esmi
niam politikos ir rinkimų sub
jektui — rinkėjui leidžia ati
džiau įsižiūrėti į partijas ir poli
tikus ir priimti išmintingesni 
sprendimą, pasirenkant vieną 
ar kitą kandidatą. 

Č. Laurinavičiaus teigimu, 
atsižvelgiant į Lietuvos politi
nės sistemos nebrandumą, 
dviejų ratų sistema yra išmin
tingesnė. 

L. Bielinis teigė nematantis 
„nieko baisaus", jei antrasis ra
tas, kurį laiką buvęs rinkimų 
sistemoje, būtų sugrąžintas į ją 
jau per šį rudenį rengiamus 
Seimo rinkimus. 

Anksčiau antradienį su
rengtoje spaudos konferencijoje 

Politologai (iš kairės): Lauras Bielinis, Česlovas Laurinavičius ir Rai
mundas Lopata. 

V. Adamkus žurnalistams pažy
mėjo ir dabar „galbūt širdyje" 
besilaikantis tos pačios nuosta
tos kaip ir tada, kai prieš ket
verius metus vetavo dviejų ratų 
Seimo rinkimų sistemos panai
kinimą. 

Dviejų ratų sistema galiojo 
1992 ir 1996 metais vykusiuose 
rinkimuose, bet prieš 2000 me
tais vykusius rinkimus tuometi
nė valdančioji konservatorių ir 
krikščionių demokratų daugu
ma pakeitė rinkimų sistemą. 

Antradienį Seimas po 
svarstymo pritarė a t i t inka
moms Seimo rinkimų įstatymo 
pataisoms, nepaisant opozicinės 
Liberalų ir centro frakcijos bei 
kai kurių atskirų parlamentarų 
prieštaravimų. 

Pataisas parengę valdančio
sios socialdemokratų ir socialli
beralų daugumos atstovai teigia 
siekiantys užtikrinti didesnį 
rinkimų demokratiškumą, nors 
neoficialiai pripažįsta tokiu bū
du siekiantys užkirsti kelią po
pulistinei Darbo partijai laimėti 

Valdo Kopūs to (ELTA! nuotr 

daugumą vietų naujame parla
mente. 

Pagal pataisas vienmanda
tėje rinkimų apygardoje išrink
tu laikomas kandidatas , jeigu 
per pirmąjį balsavimą rinki
muose dalyvavo ne mažiau kaip 
40 proc. visų rinkimų apygardo
je registruotų rinkėjų ir t a s 
kandidatas gavo daugiau kaip 
pusę dalyvavusių rinkėjų balsų. 

Jeigu rinkimuose dalyvavo 
mažiau kaip 40 proc. apygardo
je registruotų rinkėjų, išrinktu 
laikomas tas kandidatas , kuris 
gavo daugiausia, bet ne mažiau 
kaip vieną penktadalį visų į tos 
rinkimų apygardos rinkėjų są
rašus įrašytų rinkėjų balsų 

Per pakartotinį balsavimą, 
išrinktu laikomas kandidatas, 
gavęs daugiau balsų, neatsi
žvelgiant į rinkimuose dalyva
vusių rinkėjų balsų skaičių. 

Seimas r e n k a m a s pagal 
mišrią sistemą — 71 parlamen
taras renkamas vienmandatė
se. 70 — pagal partijų sąrašus 
daugiamandatėje apygardoje. 

Didžiausia 
Europos 

parlamento 
frakcija 
atstūmė 

K. Prunskienės 
partijos narį 
Vilnius, liepos 13 d. (BNS) 

— Didžiausia Europos parla
mente (EP) Europos liaudies 
partijos — Europos demokratų 
(ELP-ED) frakcija pirmadienį 
atsisakė priimti Valstiečių ir 
Naujosios demokratijos partijų 
sąjungos narį Gintarą Didžio
ką. 

Prieš G. Didžioko priėmimą 
į frakcija pasisakė jos narys 
konservatyvios Tėvynės sąjun
gos (TS) atstovas Vytautas 
Landsbergis. 

Kaip telefonu sakė V. 
Landsbergis, jis atkreipė frak
cijos narių dėmesį į tai, jog 
VNDPS yra kairioji partija, ki
lusi iš „kolchozinės nomenkla
tūros" ir į savo frakcijos gretas 
Seime priėmusi radikalus Vy
tautą Šustauską bei Julių Ve
selką. 

V. Landsbergis teigė taip 
pa t paminėjęs ir faktą, jog 
VNDPS vadovė K. Prunskienė 
rėmė apkaltos būdu nuo prezi
dento pareigų nušalintą Rolan
dą Paksą. 

„Aš patariau G. Didžiokui 
orientuotis į kurią nors kairiąją 
frakciją", sakė V Landsbergis. 

Dėl į Europos parlamentą 
išrinkto Vytauto Landsbergio ir 
jo kolegės konservatorės Lai
mos Andrikienės narystės ELP-
ED nekilo jokių abejonių, nes 
Tėvynės sąjunga, kitaip nei 
VNDPS, yra Europos liaudies 
partijos narė. 

Kontrabandos 
karalius Seime 

taisė 
Baudžiamąjį 

kodeksą 
Vilnius, liepos 13 d. (BNS) 

— Tiriant milžiniškos cigarečių 
kontrabandos byloje įtariamo 
Viliaus Karaliaus ir jo bendrų 
bylą paaiškėjo, kad nusikaltė
liai per tarpininkus bandė da
ryti įtaką Seimui, kad būtų su
švelnintas Baudžiamojo kodek
so straipsnis dėl kontrabandos 
gabenimo, rašo dienraštis 
„Respublika". 

Specialiųjų tarnybų parei
gūnai sako nežiną, ar V. Kara
liui pavyko įgyvendinti tą pla
ną, bet tai, kad atsakomybė už 
kontrabandą naujajame Bau
džiamajame kodekse labai 
smarkiai sušvelninta, yra fak
tas. 

Dienraščio žiniomis, gana 
ilgai stebėję V. Karaliaus ir jo 
bendrininkų veiklą bei klausęsi 
jų telefonu Valstybės saugumo 
departamento (VSD) pareigū
nai dar užpernai užfiksavo po
kalbius, kuriuose šnekama 
apie įstatymo švelninimą. 

Kontrabandininkai buvo 
labai suinteresuoti, kad kodek
se nebeliktų sąvokų „didelės 
vertės" arba „stambaus masto 
kontrabanda". 2002 m., kai 
Seime buvo svarstomos kitą
met turėjusio įsigalioti Bau
džiamojo kodekso pataisos, V. 
Karalius per tarpininką siekė 
įstatymo sušvelninimo. 

„Vyrai rūpinosi savo ateiti
mi", tas pastangas komentavo 
vienas iš tyrime dalyvaujančių 
pareigūnų. 

Pareigūnų slapta įrašytuo
se pokalbiuose V. Karalius tei
raujasi įtakingų ryšių Seime 
turinčio asmens, kurio pareigū
nai kol kas nenori įvardyti, ar 
šis sutvarkęs reikalus Seime 
„dėl masto". Pašnekovas pra
neša, kad „man pažadėjo. Sei
me padarysim" ir t.t. 

Kontrabandos bylą tirian
tis Generalinės prokuratūros 
prokuroras Jus tas Laucius 
dienraščiui nepaneigė, kad to
kie įrašai byloje yra. 

Tuo metu galiojusiame 
Baudžiamajame kodekse už di
delės vertes kontrabandą buvo 
numatytas turto konfiskavi
mas ir laisvės atėmimo bausmė 
nuo 3 iki 10 metų. 

Bet paskui straipsnis buvo 
pakeistas — neliko sąvokos 
„didelės vertės". 

Net jei buvo gabenama 
daugiamilijoninė kontrabanda, 
teisėjas turi teisę net neskirti 
laisvės atėmimo, nes pernai įsi
galiojusiame Baudžiamajame 
kodekse už kontrabandą nu
matyta tik bauda arba laisvės 
atėmimas iki 8 metų. 
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Naujos vyr. s k a u t e s po įžodžio „ R a m b y n o a ida i " s tovykloje. Iš k a i r ė s : L ina 
Aukš tuo ly tė , L a u r a Karve ly t ė , Ar i ja K a s p u t y t ė , I n g a Mossa i t ė , v a d o v ė s — 
Virga Norkeviciene, Svaja M i k u l i o n y t ė , A l a n ą Ž e m t o r a i t ė . 

„Rambyno aidai 
DAINAVOJE 

/ / 

Detroito ir Clevelando 
skautų ir skaučių tuntų 
„Rambyno aidų" stovyk

la Dainavos stovyklavietėje 
vyko 2004 m. birželio 12-19 d. 

Nei lietūs, nei smarkūs vė
jai, nei ligos nesugadino mūsų 
stovyklautojų geros nuotaikos 
ir skautiško pasiryžimo... 

Vos tik pasibaigus mokslo 
metams, Detroito ir Clevelando 
tuntų sesės ir broliai suvažiavo 
į Dainavą, į „Rambyno aidų" 
stovyklą. Prisidėjo ir šeimos iš 
Florida, Virginia, Washington 
ir Wisconsin. Dalyvavo maž
daug 165 vaikų ir vadovų; 
savaitgaliais dar prisidėjo 
nemažai tėvelių ir svečių. 
Stovyklos at idarymas įvyko 
šeštadienį vakare. Po to šven
tovėje miške buvo šv. Mišios, 
kurias atnašavo kun. Ričardas 
Repšys, atvažiavęs iš Dievo 
Apvaizdos parapijos Detroite. 

Kitą dieną per vėliavų 
nuleidimo iškilmes, prieš 
audros pirmus lietaus lašelius, 
vyko įžodžiai; Aleksa Kazėnaitė 
davė paukštyčių įžodį; Ju l ius 
Kazėnas ir Perkūnas Reventas 
davė vilkiukų įžodį; Aleksas 
Marvekas, Audrius Matvekas, 
Algirdas Reventas ir Romas 
Šonta davė skautų įžodį. 
Kitomis dienomis stovykloje 
vyko daugiau įžodžių: Krista 
Soltis davė prityrusių skaučių 
įžodį: Tadas Anužis, Linas 
Kasputis, Marius Mil iūnas, 
Vitas Paškus ir Tomas Soltis 
davė prityrusių skautų įžo
džius; Lina Aukštuolytė, Laura 
Karvelyte, Arija Kasputytė , 
Svaja Mikulionytė, Inga Mos
saitė ir Alaną Zomboraitė davė 
vyresniųjų skaučių įžodį. 

Savaitės dienomis mokė
mės pionerijos, statėm var tus ir 
kitus įrengimus, įsigijom naujų 
specialybių, žaidėm, maudė
mės, dainavom, ruošėm vaidi
nimus laužams. Daug kam teko 
ir mokytis kaip atstatyti nuvir
tusias, sulenktas pa lapines , 
kaip džiovinti rūbus ir mieg
maišius Penktadienį ryte visi 
perėjo vyr. skaučių suruoštas 
,,Rodom - darom" stotis, o gale 
stovyklos su įdomumu skaitėm 
jų paruoštą laikraštėlį, „Spyglio 
banga". 

Taip pat ir iškylavom: liep
sneles, giliukai ir vilkiukai 
vyko į Irish Hills Fun Center; 
paukštytės ejo gamtos takeliu, 
Vvaterloo State Park; skautes ir 

skautai jodinėjo arkliais; skau
tės taip pat atliko geologijos 
specialybės programą Waterloo 
Parke; prityrusios ir prityrę 
plaukė baidarėmis; vyr. skau
tės ir kandidatės vakare iškyla
vo ir miegojo „po žvaigždėm". 

Vakarinės programos buvo 
įvairios, smagios ir nuotaikin
gos — laužai, knygnešių žaidi
mas, Rambyno dievaičių varžy
bos (laimėti gražiąją dievaitę 
Barborytę), „fiesta" šokiai ir su
sikaupimo vakaras . Spėjom 
rasti laiko pažiūrėti krepšinio 
varžybų finalą, kuriame Det
roito „Pistons" komanda tvirtai 
nugalėjo Los Angeles „Lakers". 

Stovyklos štabą sudarė šie 
vadovai: Brolijos ir stovyklos 
viršininkas — ps. Saulius 
Anužis; Seserijos viršininkė — 
vs Rasa Karvelienė; J aunų 
šeimų pastovyklės viršininkė 
— ps. Lidija Gobienė; vilkiukų 
— ps. Linas Gobis, padėjėjai — 
ps. Andrius Anužis, s.v. 
Andrius Giedraitis, s.v. kand. 
Jonas Paškus; paukštyčių — vs 
Vilija Klimienė, padėjėja — vs 
Virginija Rubinski; skautų — 
ps. Darius Rudis, padėjėjai — 
vs Remigijus Belzinskas, s.v. 
Vėjas Belzinskas, s.v. Algytis 
Kasputis , s. v. Andrius 
Miliūnas; skaučių — s. Rasa 
Ramanauskienė , padėjėja — 
vyr. sk. Rūta Sventickaitė; pri
tyrusių skautų — s.v. Phill 
Moss, padėjėjai — s. v. Paulius 
Jurgutis , s. v. Tadas Kasputis; 
prityrusių skaučių — vyr. sk. 

Jaunos še imos ruošiasi nuleisti vė l iavas . 

Lina Anužienė, padėjėja — ps. 
Alma Butkūnienė; vyresniųjų 
skaučių — s. Virga Norkevi-
čienė. Stovyklos komendanto 
pareigas ėjo ir vakarines pro
gramas vedė s.v. Lukas La-
niauskas. Stovyklos slaugėmis 
dirbo vyr. sk. Dalia Harp ir vyr. 
sk. Diana Busuito, kurioms 
antrą stovyklos" pusę, dėl 
staigiai atsiradusio ir greitai 
besiplečiančio viruso (taip spė
jam), teko daug slaugyti ir 
mažai miegoti. 

Virtuvės darbuotojos mus 
pastoviai ir skaniai maitino. 
Stovyklos šeimininkė buvo 
Daiva Lukasiewicz, ūkvedė — 
Alma Jankienė. Joms talkino 
Laima Jarašienė (atvažiavusi 
iš Colorado mums padėti, nors 
jos šeima nestovyklavo), Loreta 
Mikeska. Margaret Rudienė, 
Asta Soltis, Alma Sventickienė 
ir kiti. Rita ir Edmundas Kas
pučiai mus trečiadienį pra
džiugino tradicine „pizza 
diena". 

Padėka jiems visiems, ku
rie stovykloje padėjo ir pri
sidėjo. Ypač džiaugiamės mūsų 
jaunais vadovais ir vyriausiais 
stovyklautojais, kurie savo 
entuziazmu ir draugyste paro
do tokį gražų pavyzdį jaunes
niems. Iki kitos stovyklos! 

rk 

V i s o s n u o t r a u k o s v . s . R a s e 

,Rambyno aidai stovykloje v i l k i u k a i ilsisi iškylos me tu . 

S k a u t a i vyčiai — j a u n i v a d o v a i . Iš ka i res : Andr ius G i e d r a i t i s , A n d r i u s 
Mi l iūnas , Lukas L a n i a u s k a s , T a d a s Kaspu t i s . 

rfi^^S 
Prityrusios skau tė s i r pri tyrę skau ta i , pas i ruošė baidarių iškylai . 
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JUOS PRISIMENAME 

Du juros pagrobtieji jaunuoliai 

1936 m. liepos 16 d. įsiutusios jūros bangos nubloškė 
Klaipėdos molu į jūrą skautą vytį Vileišietį Stasį 

Niemčinavičių. Jaunuolis tais šiais metais baigęs Aukšt. technikos 
mokyklą, pilnas energijos ir pasiryžimo žiūrėjo į ateities gyvenimą. 
Vasaros atostogas tuščiai nenorėdamas praleisti, stojo į atidarytą 
Klaipėdoje buriavimo mokyklą. Jūrą mylėjo, jūra ir priglaudė jį 
amžinam poilsiui. Nuo 1925 m. dirbo skautų organizacijoje; čia 
dėjo visas savo jaunas pajėgas, vis kurdamas ir ieškodamas naujų 
tiesų ir idėjų. Vėliau įstojo į aukšt. technikos mokyklą statybos 
skyrių. Dirbo dieną ir naktį, kad išsimuštų į savarankišką gyve
nimą, padėti tėvui, ir štai negailestinga mirtis išplėšė iš mūsų 
tarpo taip daug žadantį jaunuolį. Buvo II-sios Vileišiečių vyčių 
draugovės vadu. Jai vadovaudamas buvo apdovanotas ordinu už 
nuopelnus. 

A. a. Jurgis Garmus mokėsi Aušros" berniukų gimnazijos 7 
klasėje. Į skautų organizaciją įstojo 1928 metais, Gedimino drau
govę. Jausdamas patraukimą prie jūros, įstojo į jūros skautų 
.Birutės" laivą. Pats savo rankomis pastatė jachtelę, su kuria 
tikėjosi aplankyti kaimynines valstybes, bet jūra priglaudė jį 
anksčiau nedavus įvykdyti taip kilnius jaunuolio norus. 

„Lietuvos aido" reportažai iš 1936 m. liepos mėn numerio. 

LIETUVIŠKŲ PAPROČIŲ DIENA 

Penkios stotys iš ryto, po 20 min. kiekviena. Dvi 
! stotys popiet, po 45 min. kiekviena. Popietinėje 
• programoje dalyvauja visos skiltys kartu. 

Stotis Nr. 1 — Kalėdos 
Kiekviena padaro vieną šiaudinuką ir juo 

I papuošia miško eglaitę. Jaun. skautės veria 
i šiaudelius. 

Stotis Nr. 2 — Mergvakaris 
Pina nuotakai rūtų vainiką, dainuoja dainas, 

šoka tautinius šokius. Atsisveikina su jaunąja — 
| juokingų dovanų maišelis. 

Stotis Nr. S — Kūčios 
Padengia lauke stalaj visi valgiai pagaminami iš 

gamtoje randamų dalykų; sudeda viską ant stalo; 
Kūčių burtai. 

.Rambyno a ida i " s tovykloje Dainavoje skaute? laukia vėliavų nuleidimo 

Stotis Nr. 4 — Piršlybos 
Vadovė papasakoja apie piršlybas. Jaunesnės 

perša vieną skautą iš brolių tunto; vyresnės perša 
raštu. 

Stotis Nr. 5 — Joninės 
Uždega lauželius. Buria mesdamos vainikėlius 

ant medžio šakų. Plukdo gėles vandenyje su savo ir 
brolių vardais. Dainos — tautiniai šokiai. 

Stotis Nr. 6 (popiet) — Velykos 
Daro dažus iš svogūnų lukštų; margina mar

gučius. 

Stotis Nr. 7 (popiet) — Krikštynos 
Pasiskirsto kūmais, bobute; visos likusios — 

viešnios ir svečiai. Dainos, riestainiai, skrybėlių 
išpirkimas, išvežimas bažnyčion ir grįžimas. 

Papročių dienai vadovės ruošiasi iš anksto. 
Susipažįsta su papročiais, suranda įdomesnius jų 
momentus, kuriuos skautėms ir pristato. 

mailto:administracija@draugas.org
mailto:redakcija@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org


TEPADEDA MAN 
DIEVAS 

Lietuvos Respublikos prezidento 
Valdo Adamkaus kalba S. Daukanto aikštėje 

2004.07.12 

Brangūs Lietuvos žmonės! 
Antrą kartą J ū s patikėjote 

man mūsų tėvynės — Lietuvos 
— prezidento pareigas. Tai — 
didelė garbė ir didis įpareigoji
mas. 

Dėkoju Lietuvos piliečiams, 
kurie išreiškė savo rūpestį dėl 
tėvynės ateities, dalyvaudami 
rinkimuose. 

Šiandien nėra pralaimėju
sių rinkimus. Yra tik Lietuva, 
kur i laukia mūsų a tkaklaus 
kūrybingo darbo. Kviečiu į šią 
talką visus Lietuvos žmones, 
a tmesdamas visokius dirbtinius 
skirstymus į kaimiečius ir mies
tiečius, į elitą ir likusius. 

Pradėdamas pirmąją ka
denciją, įsipareigojau siekti tri
jų pagrindinių Visuomenės są
rangos principų: laisvo žmo
gaus , atviros visuomenės ir 
stiprios, saugios valstybės. 

Šiuos siekius Lietuva galėjo 
įgyvendinti tik tapusi visateise 
Vakarų pasaulio dalimi, todėl 
per pirmąją kadenciją ypač 
daug jėgų skyriau, kad Lietuva 
taptų NATO ir Europos Sąjun
goje nare. 

Tuomet tai atrodė dar toli
mos ateities perspektyva. Ta
čiau Lietuva į NATO ir Europos 
Sąjungą žengė daug tvirčiau ir 
greičiau nei pranašavo patys di
džiausi optimistai. Šiuos pa
siekimus turime išnaudoti tam, 
kad į kiekvienus Lietuvos na
mus ateitų europinė gerovė, kad 
šalyje neliktų pamirštų žmonių. 
Tai pasieksime tik sutelkę visas 
jėgas. 

Dabar šaliai ypač reikia 
santarvės ir vienybės. Tikiu, 
kad bendromis jėgomis sugebė
sime grąžinti į Lietuvą vi
suomenės santarvę. 

Savo ruožtu pažadu: buvau 
ir būsiu visų Lietuvos žmonių, o 
ne kurių nors partijų, politinių 
jėgų ar socialinių sluoksnių pre
zidentas. 

Nežadėjau ir nežadu ste
buklų. Stebuklo negali padaryti 
joks prezidentas, joks politikas. 
Jei istorijoje ir pasitaiko tai, ką 
galima vadinti stebuklu, tai jį 
savo beribiu pasiaukojimu su
kuria tik pati tauta. 

Ar ne stebuklas, kad 1918 
metais daugiau kaip šimtmetį 
engta, niekinta lietuvių tauta 
sugebėjo iš Pirmojo pasaulinio 
karo pelenų atkurti savo valstybę9 

Per porą nepriklausomybės 
dešimtmečių buvo pakloti mo
dernios valstybės pamatai . Mū
sų kraštas atsivėrė kitoms kul
tūroms, ugdė toleranciją kita
taučiams. Ant kojų stojosi ūkis, 
švietimas, kul tūra . Bet dar 
svarbiau, kad mūsų visuomenė
j e išsiskleidė nesuna ik inama 
patriotizmo dvasia. Per penkis 
naujos okupacijos dešimtmečius 
jos taip ir neįstengė nuslopinti 
nei Stalino režimo vykdytos žu
dynės, tremtys, nei jo paran
kinių gniuždanti nutautinimo ir 
sovietizavimo politika. 

Ar ne stebuklas, kad 1990 
metais buvo atkurta nepriklau
somybė, kurios mes laukėme ir 
tikėjomės per visus sovietinės 
okupacijos dešimtmečius? 

Tačiau užsieniečius stebi
nanti Lietuvos pažanga per 14 
atkurtos nepriklausomybės me
tų ne visuomet tokia akivaizdi 
mūsų šalies piliečiams. Anaip
tol ne kiekviena šeima jaučia 
gyvenimo gerėjimą. Nors šalies 
ekonomika auga, didelei daliai 
šalies žmonių tai — tik abstrak
tūs skaičiai, netur intys jokio 
ryšio su jų gyvenimu. 

Todėl dabar svarbiausia pa
siekti, kad Lietuvos narystės 
Europos Sąjungoje privalumai 
virstų kiekvieno mūsų didėjan
čiu atlyginimu bei naujomis 
darbo vietomis. 

Lietuva turi konkuruoti 
Europos Sąjungoje ir pasaulyje 

ne pigia darbo jėga. Tai reikštų 
tik gėdingai mažus atlyginimus 
ir įšaldytą masinį skurdą. 
Mums reikia konkuruoti aukšta 
darbuotojų kvalifikacija, gamy
bos efektyvumu, inovacijomis ir 
pavyzdine kokybe. 

Vien raginimais socialinės 
ir ekonominės pažangos neįma
noma pasiekti. Valdžia neturi 
sėdėti sudėjusi rankų. Būtina 
naikinti išsikerojusį biurokra
tizmą, šalinti protekcionizmą ir 
korupciją, sukurt i skaidrias 
verslo sąlygas, patrauklią ir 
aiškią mokesčių sistemą. 

Lietuvoje susiklostė ydinga 
kapitalo ir darbo pajamų ap
mokestinimo disproporcija. To
dėl skatinsiu Seimą ir Vy
riausybę mažinti gyventojų pa
jamų mokesčio tarifą, kad kuo 
daugiau žmogaus uždirbtų 
pinigų liktų jam, jo šeimai. 

Mokesčių sistema, verslo 
reguliavimo taisyklės turi ska
tinti smulkiojo ir vidutinio vers
lo plėtrą, sudaryti Lietuvos 
žmonėms sąlygas patiems pa
rūpinti sau darbo ir uždarbio. 

Valstybė privalo skatinti 
konkurencingos kaimo ekono
mikos kūrimąsi. Europos Są
jungos struktūrinių fondų para
ma leis reikšmingai padidinti 
kaimo gyventojų ir žemdirbių 
pajamas. Tačiau šalies valdžia 
privalo atlikti ir savo „namų 
darbus": pirmiausia kuo sku
biau baigti žemės reformą, grą
žinti žemę jos teisėtiems sa
vininkams, diegti modernias že
mės ūkio technologijas, pri
traukti į kaimą kuo daugiau in
vesticijų, skatinti netradicinius 
verslus. 

Sparčiau augantis ūkis leis 
veiksmingai spręsti ir socialines 
šalies problemas. Be abejo, stip
rėjanti ekonomika savaime dar 
negarantuoja, kad Lietuvoje 
mažės skurdo. Būtinos kryptin
gos valstybės pastangos padėti 
pirmiausia tiems, kurie dėl 
susiklosčiusių aplinkybių nega
li deramai pasirūpinti savimi ir 
savo šeima. 

Seniai atėjęs laikas valsty
bei garantuoti , kad žmogaus 
orumo nežeminančiomis sąlygo
mis gyventų ir tie visuomenės 
nariai, kurie dėl amžiaus ar 
sveikatos jau negali dirbti. 

Europos Sąjungos šalyse 
pensininkai gauna maždaug 
dviejų trečdalių vidutinio atly
ginimo dydžio pensijas, o 
Lietuvoje — vos trečdalio. 

Be abejo, per dieną dvigubai 
ar trigubai pensijų padidinti 
neįmanoma. Bet reikia siekti, 
kad pensijos didėtų kasmet ir 
ne vien simbolinę reikšmę tetu
rinčiais keliais litais, o taip. kad 
kiekvienas pensininkas galėtų 
pajusti: šiandien jau gyvenu 
truputį geriau negu vakar. 

Žmogaus gyvenimo trukmė, 
gyvenimo džiaugsmas labai pri
klauso nuo medicinos paslaugų 
kokybės. Galime didžiuotis Lie
tuvos medikais, kurie profesiona
lumu, sugebėjimais nė kiek ne
atsilieka nuo savo kolegų la
biausiai išsivysčiusiose šalyse. 

Tačiau mūsų nemokama 
medicina vis labiau tampa tik 
deklaracija, o iš tiesų žmonėms 
medicinos paslaugos tolydžio 
brangsta, kartu medikai vis la
biau piktinasi menkais atlygiais. 

Būtina neatidėliojant vyk
dyti sveikatos apsaugos refor
mą. Sveikatos apsaugos sistema 
turi skaidriai naudoti biudžeto 
lėšas, ginti paciento interesus ir 
finansiškai neslėgti žmonių. 

Valstybės rūpinimasis vy
resniojo amžiaus žmonėmis, dė
mesys negalią turinčių asmenų 
problemoms stiprins visuome
nės solidarumo jausmą. 

Tą jausmą turi ugdyti ir 
valstybės pastangos padėti šei
moms. Apie tai mėgsta kalbėti 

DRAUGAS, 2004 m. liepos 14 d., t reč iadienis 

Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus po savo inauguracinės kal
bos 2004 m. liepos 12 d. susitinka su žmonėmis S. Daukanto 
aikštėje. Jono Česnavičiaus nuotrauka. 

politikai, bet Lietuva iki šiol 
neturi aiškios šeimos, ypač au
ginančios daug vaikų, rėmimo 
politikos. 

Jaunimas taip pat nėra tik 
mūsų ateitis. Jis ir dabartis, 
todėl valstybė privalo padėti 
jauniems žmonėms greičiau 
rasti savo vietą dinamiškai be
sikeičiančiame gyvenime. 

Kalbėdamas apie šias prob
lemas, suprantu, jog gali kilti įta
rimų, kad prezidentas rengiasi 
pakeisti Seimą ir Vyriausybę, ke
tina kištis į ministerijų darbą. 

Tokie nuogąstavimai būtų 
visiškai nepagrįsti. Pažadu, kad 
Prezidento įstaiga tikrai netaps 
ministerijų ministerija". 

Tačiau Lietuvos preziden
tas neturi teisės būti tik valsty
bės •simbolis, pasyviai stebintis, 
kas vyksta šalyje. 

Per pirmąją kadenciją žadė
jau būti aktyvus prezidentas ir 
stengiausi tesėti šį pažadą. Da
bar kartoju, kad. remdamasis 
Konstitucijos suteiktomis tei
sėmis ir galiomis, telksiu visų 
valdžios institucijų pastangas ir 
sieksiu visų politinių jėgų suta
rimo sprendžiant Jums, Lietu
vos žmonės, rupimas problemas. 

Tad ketinu būti jūsų valios 
reiškėjas. Todėl ir ateityje tęsiu 
nuolatines keliones po visą Lie
tuvą, kad galėčiau tiesiogiai, be 
tarpininkų išgirsti, kas labiau
siai kelia nerimą visuomenei. 

Žmonių saugumui ir gerovei 
turi tarnauti ir šalies užsienio 
politika, kuriai vadovauti Kons
titucija tiesiogiai įgalioja prezi
dentą. 

Narystė Europos Sąjungoje 
ir NATO leis Lietuvai pagreitin
tai siekti europinio gyvenimo 
standartų. 

Šiuos standartus su Euro
pos Sąjungos parama susikur
sime patys. Šalies valdžia turės 
ne tik rūpintis, kad skirstant 
Europos Sąjungos biudžetą Lie
tuvos interesai nebūtų pažeisti, 
bet ir privalės garantuoti, kad 
kraštą pasiekiantys eurai ne
būtų švaistomi. 

Mūsų krašto saugumą ga
rantuoja Lietuvos narystė 
NATO. Lietuva nuosekliai rėmė 
ir ateityje rems transatlantiniu 
ryšių tarp JAV ir Europos Są
jungos šalių stiprinimą. 

Lietuvai atsivėrė naujų ga
limybių aktyviau bendradar
biauti su regiono valstybėmis, 
imtis iniciatyvų, tiesiančių til
tus tarp Vakarų ir Rytų. 

Tačiau mūsų diplomatija 
neturėtų pamiršti ir kasdienių 
žmonių interesų. Narystė Eu
ropos Sąjungoje visiems Lietu
vos žmonėms suteikia papildo
mų teisių ir garantijų. Lietuvos 
piliečiai galės jaustis saugesni 
bet kuriame pasaulio kampely
je, kur tik veikia kurios nors 
Europos Sąjungos šalies diplo
matinė ar konsulinė atstovybė. 

Šių dienų pasaulis — pa
saulis be sienų. Jau dabar dau
gybė Lietuvos piliečių gyvena 
už tėvynės ribų. Valstybė turi 
rūpintis, kaip išsaugoti ir stip

rinti saitus su šiais tautiečiais. 
Gal net dar svarbiau sukur

ti tokią atmosferą, kad kiek
vienas šalies pilietis žinotų: Lie
tuva yra jo namai, kuriuose jis 
visada laukiamas. Be abejo, bū
tinos ir patrauklios gyvenimo 
sąlygos, kurios skatintų išvyku
sius sugrįžti į tėvynę. 

Lietuva pasauliui gali būti 
įdomi tik puoselėdama savitu
mą. Kito kelio ir nėra, jei no
rime išsaugoti tautinę kultūrą, 
kartu tautinę savastį. 

Europa ir pasaulis pagei
dauja mūsų unikalumo, mūsų 
savitos kalbos, tradicijų, isto
rinio ir gamtinio paveldo. Todėl 
reikia pasinaudoti Europos 
Sąjungoje atsivėrusiomis nau
jomis galimybės ir visaip ska
tinti Lietuvos vardą garsinantį 
mūsų kultūros ir meno sklaidą. 
Nėra ir negali būti geresnių 
šalies ambasadorių kaip mūsų 
menininkai, kultūros žmonės ar 
medalius pasaulio arenose iško-
vojantys sportininkai, mūsų 
jaunimas, dalyvaujantis pasau
lio mokslo olimpiadose. 

Valstybės institucijos priva
lo įsisąmoninti, kad žmogus ne 
vien duona gyvas. Gyvenimas 
nebus visavertis, jei jame neliks 
vietos kultūrai. Kita vertus, net 
šalies socialinė ir ekonominė 
raida negali būti ilgalaikė ir 
sėkminga, jei pamirštama kul
tūra. Tik kultūringa visuomene 
gali būti kūrybinga, sugebanti 
konkuruoti tarptautinėje rinkoje. 

Konkuruoti reikės žiniomis, 
geru išsilavinimu. Be konku
rencingo mokslo ir išsilavinu
sios visuomenės Lietuva nega
lės būti XX amžiaus žinių eko
nomikos šalis. 

Nedera pamiršti, kad gyvy
bingą tautinę kultūrą, tautinį 
savitumą galime išsaugoti tik 
puoselėdami tvirtas švietimo 
tradicijas. 

Manau, dabartinė Lietuvos 
mokykla turėtų nepamiršti is
torinių tradicijų ir suteikti ne 
tik šiuolaikinį išsilavinimą, bet 
ir būti neišsenkanti tautinio sa
vitumo, patriotizmo ir toleranci
jos versmė, ugdyti pilietį. Noriu, 
kad kuo greičiau ateitų laikai, 
kai aidint nacionalinio himno 
garsams garsiau imtų plakti 
kiekviena jauna širdis ir lūpos 
kartotų mums visiems šventus 
himno žodžius. 

Vis dėlto pasididžiavimas 
savo valstybe įmanomas tik tuo
met, kai žmonės jaučia, jog gy
vena šalyje, kur viešpatauja 
teisingumas ir teisybė. 

Mūsų visų teises ir laisves 
dar labiau įtvirtins ne tik Lie
tuvos Respublikos Konstitucija, 
bet ir Europos Sąjungos pagrin
dinių teisių chartija. Saugi, at
vira ir teisinga pilietinė visuo
menė pirmiausia reiškia, kad 
šalyje garantuojamos visuotinai 
pripažintos žmogaus teisės ir 
laisvės. Bet koks valdžios veiks
mas pirmiausia privalo nepa
žeisti šių teisių. Tai bus mano 
nuolatinis rūpesti? 

Nukelta į 5 psl. 

DANUTE BINDOKIENE 

Neįvykdomas teismo nuosprendis 

Praėjusios savaitės penktadienį Tarptau
tinis Hagos Tribunolas priėmė spren
dimą, kad Izraelio jau pastatytos ir dar 

tebestatomos užtvaros Palestinos Vakarinio 
kranto ruože nusižengia tarptautiniams laisvo 
asmenų judėjimo įs ta tymams ir tur i būti 
panaikintos. Be to, užtvaros akivaizdžiai de 
facto pažeidžia palestiniečių teritoriją ir skati
na naujų žydų kolonistų gyvenviečių statybos 
plėtrą okupuotose žemėse. 

Tarptautinis Hagos Tribunolas Izraelio už
tvarų bylą svarstė Jungtinių Tautų vadovybės 
pageidavimu. JT vadovybė ne kartą aštriai 
pasisakė prieš šias užtvaras, nes jos „užtveria 
ir tikroviškesnę galimybę pasiekti taiką Ar
timuosiuose Rytuose". Izraelio parlamentas bei 
ministras pirmininkas Ariel Sharon savo ruož
tu tvir t ina, kad užtvaros yra „vienintelis 
veiksmingas būdas valstybės gyventojus ap
saugoti nuo palestiniečių savižudžių bombų ir 
kitokių išpuolių". Tačiau, pasak Tarptautinio 
tribunolo teisėjų, Izraelio rūpesčiai visgi nepa
teisina svetimų teritorijų užgrobimo ir kliudo 
sukurti palestiniečių valstybę, kas užtikrintų 
pastovią ir ilgalaikę taiką tame regione. 

Izraelio ministras pirmininkas Ariel Sha
ron ne kartą arogantiškai pabrėžė, kad joks 
tarptautinis tribunolas ar kitos institucijos ne
turi teisės kištis į jo valstybės vidaus reikalus, 
tad bet kokie „nuosprendžiai bus ignoruojami, 
kaip buvo daroma ir praeityje". 

Izraelis net nemano sustabdyti skiriamo
sios sienos statybos darbų. Ilgainiui ši užtvara 
nusitęs apie 425 mylias. Tikima, kad ji išgelbės 
daug nekaltų civilių gyvybių Izraelio teritorijo
je. J a u dabar pastebėta, kad užtvara yra 
veiksminga, nepaisant priešiškos tarptautinės 
nuomonės. 

Žinoma, toji nuomonė niekuomet nebus pa
remta griežtomis sankcijomis, kaip, pavyzdžiui, 
Irako atveju, nes Vašingtonas Izraelio valstybę 
laiko ištikimiausiu savo draugu Artimuosiuose 
Rytuose ir niekuomet nesutiks jos atstumti. To
dėl Tarptautinio Hagos Tribunolo nuosprendis 
šiuo atžvilgiu yra tik tuščių žodžių paragrafai, 
kurie niekuomet nebus vykdomi. Sprendimai 

neturi nei galimybių, nei galios, tad ir praėjusio 
penktadienio nuosprendis buvo tik „popierinis". 

Tiek palestiniečiai, tiek Arabų pasaulis ap
skritai, išreiškė savo pasitenkinimą Hagos Tri
bunolo nuosprendžiu. Palestiniečiai supranta, 
kad Izraelis nesiruošia į tą nuosprendį kreipti 
dėmesio, tad jie yra pasiryžę užtvarų klausimą 
kelti ir Generalinėje JT asamblėjoje, ir iš 15 val
stybių sudarytoje JT Saugumo taryboje. Tuo 
tarpu Izraelio premjeras Ariel Sharon ruošiasi 
kreiptis į JAV prezidentą ir reikalauti, kad su
stabdytų bet kokius galimus JT mėginimus 
sudrausminti užtvarų statybą. 

Kaip ir ne vieną kartą praeityje, Vašing
tonas pasiskubino remti Izraelį ir pareiškė ne
pritariąs Tarptautiniam Hagos Tribunolui, pas
merkusiam Izraelio pastangas apsaugoti savo 
gyventojus nuo teroristinių išpuolių. (JAV pre
zidentas nuolat pabrėžia teroristų problemą ir 
ketina su ja visomis priemonėmis kovoti, kol 
kiekvienas žmogus mūsų planetoje galės jaustis 
saugus.) 

Pasak Vašingtono, Hagos Tribunolas pa
reiškė savo nuomonę ir daugiau jokių žygių im
tis nereikia. Visgi JAV prez. George W. Bush 
gerai supranta, kad ilgalaikė, pastovi taika Ar
timuosiuose Rytuose būtų labai naudinga ir jo 
tolimesnei politinei karjerai, tačiau jokia taika 
nebus įmanoma be Izraelio kooperavimo. Rin
kiminiai metai, kai ant kulnų lipa Demokratų 
partijos kandidato kaltinimai dabartinei JAV 
vadovybei, prez. Bush sukelia ir taip daug rū
pesčių. Priešiškai nuteikti tarptautinę bendruo
menę, kuri šiuo metu nėra geros nuomonės apie 
jo pol i t iką dėl karo I r ake , JAV prez iden tu i 
būtų labai žal inga. Tą t u r ė t ų s u p r a s t i ir 
Iz rae l i s . 

Arabų pasaulis Amerika apskritai nepasiti
ki ir tik laukia, kada Vašingtonas vėl panaudos 
„veto", kurį jau ne kartą pasitelkė į pagalbą, kai 
tarptautinė bendruomenė norėjo sudrausminti 
Izraelį dėl palestiniečių persekiojimo, jų gyven
viečių griovimo ir kitų spaudimo priemonių, 
siekiant „nubausti teroristus". Taigi, Artimuo
siuose Rytuose tebeliepsnoja pavojingas gaisras 
ir nėra ko tikėtis jo greito užgesinimo. 

TREMTINIO MEMUARAI 
RiMAS ZUBAUSKAS 
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Kai viskas aprimo, pajutau gražų, tykų 
vasaros vakarą ir palaisvėjimo jausmą. Tuomet ir 
pamiršau, kad tai galėjo būti tik sąlyginis 
paiaisvėjimas tikroj nelaisvėj. Bet iš tikrųjų 
buvom dviguboj nelaisvėj. 

Iškėlęs savo mantą su maistu virš galvos, 
bridau į vandenį. Gylio nebijojau, nes būčiau per
plaukęs ir nesušlapinęs savo mantos — upelis 
nebuvo platus. Tačiau plaukti beveik nereikėjo. 
Atsidūręs kitoj pusėj, turėjau nuspręsti, kur eiti. 
Kryptį namų link aš žinojau, bet takelį, kuriuo 
mes čia buvom atvesti, reikėjo susirasti. Todėl 
ėjau šalia upelio, ieškodamas takelio tolyn nuo 
upelio. Priėjau miškelį, o čia užpuolė galybė uodų, 
kurie net nedavė žvalgytis. Norėjau jau nerti 
atgal į vandenį, kad tie uodai paskęstų, bet vis 
dar ėjau. Saulė jau leidosi, darėsi vėsiau ir uodai 
staiga visai pranyko, lyg pasakoj. Pagaliau take
lis — gal tas, ar ne, bet norima kryptim išmintas. 
Pasileidau juo. Kiek paėjęs, atsidūriau šalia 
pirtelės, naujai pastatytos. Vadinasi, viskas 
tvarkoj, nes apie pirtelės statybą girdėjau 
pasakojant barakuose. įžengiau, — tuščia, mano 
laimei. Atsisėdau ant suoliuko pailsėti. Tyku — 
jokio garselio, jokios gyvybės. Gal čia ir per
nakvoti — juk jau vakaras. Nors naktį praleisti, 
nes vis tiek neužmigsiu. Greičiau toliau ir toliau. 
Nuo pirtelės vedė siauras takelis per pelkes. 
Prisiminiau, kaip tuo takeliu mus vedė į barakus. 
Durpių danga buvusi gan plona, nes einant linga
vo, o vietomis buvo patiestos lentos ar šakos. Gal 
kas buvo ir įklimpęs? Man rūpėjo išeiti iš tos 
pelkės, kad galėčiau kur nors prigulti. Jau visai 
temstant, pasiekiau pušyną ir ėmiau dairytis, 
kur prigulti bent pailsėti. Radęs aikštelę, susto
jau, bet ir vėl tie uodai... Užkūriau laužą, nes 
dūmų uodai vengia. Pasidėjau vatinuką šalia 
laužo, galimai arčiau ir greit užsnūdau. Kiek 
pamiegojęs, susapnavau, kad mano vatinukas 
dega. Pažadino degančio vatinuko kvapas ir 
pamačiau, kad tikrai vatinuko kampas smilksta 
Iki aušros neilgai teko laukti, nes vasarą naktys 
trumpos ir, pakilęs slinkau toliau. Jau brėško, 
norėtųsi užkąsti, bet duona seniai suvalgyta, ir 
einant alkis dar daugiau kankina. Ieškojau uogų, 
bet prinokusių nebuvo, o žalios neskanios, be to, 
jos man nematytos, nežinojau, ar valgomos 
Zuikio kopūstų pasitaikė, ir tai buvo šiokia tokia 

užkanda, nors mažai naudinga. Tą dieną, matyt, 
netoli nuėjau, nes keliuką buvo sunku sekti, ir 
mišku eiti nespartu. Vakare pasiekiau kažkokios 
upės krantą. O čia išvažinėtas kelias, kuriuo 
eidamas, pasiekiau kaimą. Apsidžiaugiau, gal 
kas priims nakvynei. 

Buvau taip nuvargęs ir išsekęs, kad jau 
mažai bijojau, kad čia gali kas nors sulaikyti, 
kaip bėglį. Vis tiek išeities nebuvo. Atidaro duris 
vaikėzas: „Ne, čia vietos nebus, eik ten, kaimo 
gale gal priims moteriškė". 

Ir tikrai, viena moterėlė užjautė pavargėlį. 
Matomai buvusi ne iš vargingiausių, nes galėjo 
pamaitinti duona ir pienu. Nieko neklausė, iš kur 
ir kur. Patiesė kailinius ant grindų ir nurodė gul
tis. Žinoma, tuojau užmigau saldžiausiu miegu. 
Atrodė tai dangiškas miegas, kokio niekad 
neturėjau. 

Pramerkęs akis matau —jau rytas. O į mane 
atkreiptas šeimininkės veidas. Žiūri į mane visai 
iš arti . Nežinau, kaip ilgai buvau stebimas, bet 
nejutau, kad būčiau žadinamas. 

„Ar gerai miegojai?" — paklausė. 
„Stebuklingai" — atsakiau. „Jau labai seniai 

taip nesu miegojęs". 
J i buvo patenkinta, kad atsidėkojau 
Prieš išeidamas, paklausiau, kokiu keliu eiti, 

norint pasiekti Krivošeiną. Ji nurodė ir čia pat 
pridūrė: 

„Gal pasiliktum pas mane, aš turiu karvę ir 
pas mane nebadautum". 

Padėkojęs atsakiau, kad turiu eiti namo, — 
manęs ten laukia. Ir išėjau. Toks jos pasiūlymas 
manęs nestebino. Vienišos moterys, netekusios 
vyrų kare, ieškojo sau pagalbininkų nesirink-
damos, nes jų iš vis nebuvo. 

Pailsėjęs jau tvirčiau stovėjau ant kojų ir 
netrukus priėjau Obės krantą. Tai man jau žino
ma upė, gal dvigubai platesnė už Nemuną 
Panemunėje Jąja mus ir atplukdė Kitoje pusėje 
buvo matyti Krivošeino miestelis ir prieplaukos 
barža O nuo miestelio ir namai netoli — apie 15 
km, bet ten jau ne sykį vaikščiota ir kelias žinomas 

Kažkoks valtininkas ruošėsi keltis per upę. 
bet nedrąsu prašyti jo pagalbos Kas ten žino. kas 
jis per vienas Bet valtininkas nenustebo ir 
nesidomėjo, kas aš toks, ir perkėlė nieko nesakęs 

Bus d a u g i a u 
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PRAŠYMAS 
PREZIDENTUI 
V. ADAMKUI 

Sveikiname sugrįžusį į 
prezidento postą ir primename 
kuo pirmoje savo prezidentavi
mo kadencijoje, Pone Pre
zidente, mus ir daugelį Lietuvos 
žmonių įskaudinote, nuvylėte, 
dėl ko anksčiau pralaimėjote R. 
Paksui. 

Pirma: nebuvote reiklus tei
sėsaugininkams. Korupcija dau
gelyje įstaigų, tebesitęsianti 
prichvatizacija, žmonės gyvena 
baimėje, nes siaučia pavieniai ir 
gaujose susiorganizavę nusikal
tėliai, vagys, turto prievartau
tojai. 

Antra: Jums vadovaujant, 
mokyklose buvo įvesta moky
masis apie holokaustą, bet 
nepareikalavote, kad Švietimo 
ministerija ka r tu įvestų 
mokymą apie sovietinį genocidą 
— žiaurios tremties Lietuvoje ir 
kaimyninėse valstybėse, klastą 
užgrobiant Lietuvą ir prijun
giant prie Sovietų Sąjungos, 
apie to meto Lietuvoje komu
nistų vadų — A. Sniečkaus, J. 
Paleckio, S. Nėries, L. Giros, V. 
Mickevičiaus ir kitų kolaboran
tų — parsidavėlių veiklą, išduo
dant Lietuvos laisvę, leidžiant 

naikinti didžiausią tautos turtą 
— inteligentiją ir darbščius 
ūkininkus, karininkiją... 

Trečia: deklaravote pilie
tiškumą — kosmopolitizmą, tuo 
nuvertinote tautiškumą, lietu
vių tautos ir lietuvių garbingą 
vardą, rodytą kovose dėl valsty
bės nepriklausomybės ir net 
vientisumo. Tuo pažeminote 
Lietuvos žmonių garbę, tautinį 
pasididžiavimą savo šalimi. Juk 
Lietuvoje dauguma lietuviai. 
Tai ne JAV, kur yra tautų kati
las. 

Malonu, kad jau pažadėjote 
susirūpinti teisėsaugininkų 
darbu, tad tikimės, kad įvertin
site mūsų žmonių garbę, ginsite 
nuo tokių atėjūnų kaip V. Us-
paskichas, apsaugosite, neįei
site įžeidinėti bei žeminti mūsų 
žmonių ir vadovų, vadinant juos 
nevisaverčiais ir teigiant, kad 
vadovas rusas būtų geresnis. 

Su viltimi, linkime sėkmės! 
Teresė Markus 

J o n a s Arbač iauskas 
Oak Lawn, IL 

LIETUVIŲ TAUTOS 
PAŠAUKIMAS 

Ryšium su straipsniu 
„Orientacija į vakarus, ne į 
rytus!" (liepos 2 d.), žymus 
filosofas Stasys Šalkauskis 

SEIMININKIŲ 
KERTELĖ 

Paruošia Julija K. 

AR AUGINATE POMIDORUS? 

Daržovių mėgėjai žiemą la
biausiai pasiilgsta šviežių 

pomidorų. Nors parduotuvėse 
jų visuomet yra — ir gražiai at
rodo — bet jų skonis visai „ne-
pomidoriškas", tarytum plast
masinis. Atėjus vasarai ir par
duotuvėse, ir ypač „ūkininkų 
turguose", jau atsiranda švie
žių, ne šiltadaržiuose, o daržuo
se ir laukuose, išaugintų pomi
dorų. 

Jų dabar yra įvairiausių 
rūšių ir net spalvų. (Užre
gistruota apie 200 rūšių pomi
dorų.) Geltonieji (kartais be
veik oranžiniai) tur i mažiau 
rūgščių, bet visas maistingą
sias pomidorų medžiagas, todėl 
jie tinka žmonėms, kurie dėl 
rūgštingumo negali valgyti rau
donųjų pomidorų. 

Daugelio lietuvių kiemelių 
daržuose auga ir vienas kitas 
pomidoro keras. Nieko nėra 
maloniau — ir skaniau — kaip 
saulutėje išnokęs a • 
pomidoras, 
nuskintas tiesiai nuo 
savo išaugin- -D 
to augalo! 

Tačiau pomidorus patartina 
valgyti ne vien dėl skonio, o 
dėl sveikatos. Beje, nesvarbu, 
ar jie švieži, ar džiovinti, ar 
pomidorų košė, sultys, padažai 
ir panašūs produktai — visi 
turi tas pačias maistingas 
medžiagas, kurios nedingsta 
gaminimo proceso metu. 

Medicinos žurnalai spaus
dina straipsnius, tvirtinančius, 
kad pomidoruose esančios me
džiagos padeda išvengti įvairių 
vėžio rūšių, ypač prostatos, 
plaučių, skrandžio, storosios 
žarnos, kasos ir kt. 

Ar žinojote, kad pomidorų 
nereikia laikyti šaldytuve? Tai 
sugadina jų skonį (tik prisi
minkime žiemą randamus par
duotuvėse). Beje, pomidorai tu
ri labai įdomių „giminių", pri
klausančių tai pačiai rūšiai — 
genus lycopersicon, kas loty
niškai reiškia „vilko persiką". 
Taigi, šioje „giminėje" rasime ir 
bulves, ir baklažanus (egg-
plant), ir raudonuosius pipirus, 

1919 metais veikale „Ant dviejų 
pasaulių slenksčio" rašė, kad 
Lietuva guli tarp dviejų labai 
skirtingų pasaulių: tarp rytie
tiškojo, kuriam atstovauja ru
sai, ir vakarietiškojo, kuriam 
atstovauja vokiečiai. Pati geo
politinė padėtis yra tad ap-
sprendus lietuvių pašaukimą, 
būtent: jungti savo tautinėje 
kultūroje Rytų ir Vakarų kul
tūras. 

(Pagal Stasio Šalkauskio 
„Ateitininkų ideologijoje" An
tano Maceinos įvadą p. 29). 

Jis pats sėmėsi kas yra gera 
iš abiejų krypčių. 

Manigirdas Motekai t i s 
Chicago, IL 

LINKIME SĖKMĖS 
Profesorė Janina Udrienė 

per visus savo darbo metus 
išmokė matematikos tūks
tančius jaunų žmonių, studija
vusių Detroit Schoolcraft Col-
lege. Daugiau kaip prieš tris
dešimt metų pradėjusi dirbti 
valandine dėstytoja, baigė 
būdama profesore ir matema
tikos skyriaus vedėja. Šiam 
skyriui vadovavo dešimt metų. 
Per tą laiką išugdė gabių jaunų 
dėstytojų, tęsiančių jos darbą. 

Savo žavinga šypsena, opti
mizmu spinduliuojančiu veidu, 
malonaus tembro ramiu balsu ir 
elegantiška laikysena Jan ina 
apgaubia kiekvieną, bendrau
jantį su ja. Iškylančius klau
simus sprendžia konkrečiai, 
trumpai ir tolerantiškai. 

Darbe nuolat domėjosi nau
jovėmis ir jas taikė mokymo 

ir net pačius nuodingiausius: 
juodąją drignę, karklaviją, juo
dąją kiaulauogę. 

Ilgą laiką buvo diskutuoja
ma: ar pomidoras yra daržovė, 
ar vaisius? Pagal botanikos 
mokslą, pomidoras iš esmės lyg 
būtų vaisius, bet 1893 metais 
pagaliau JAV Aukščiausiasis 
teismas nusprendė, kad pomi
doras visgi yra daržovė. Kodėl? 
Pagal teisėjų logiką, vaisiai 
dažniausiai patiekiami, kaip 
saldūs patiekalai, o pomidorai 
vartojami, kaip daržovės. 

Vienaip ar kitaip, dabar po
midorų sezonas, valgykime jų 
kuo daugiau, nes jie ir skanu, ir 
sveika. 

SVEIKIAUSIOS UOGOS 

Jeigu jau pradėjome apie 
sveiką mitybą, tai nuo daržovių 
pereikime prie uogų — mėly
nių. Medicinos mokslas jau 
seniai „gieda garbės giesmes" 
šiai kukliai, mėlynai uogelei: 
kiek ji maistingų ir vaistinių 
medžiagų turi, kaip apsaugo 
organizmą nuo visokių „blogų 
įtakų", kurių žmogus, netvar
kingai gyvendamas, prisirenka. 
Svarbiausia, kad kai kurios 
medžiagos mėlynėse pristabdo 
žmogaus kūno ląstelių senė
jimą, pirmlaikį susidėvėjimą, 
tad tuo pačiu saugo nuo vėžio ir 
nuo per ankstyvos senatvės. 

Mėlynės yra tikras vitaminų 
lobynas. Jose yra vitamino C, 

B, pektinų, anto-
cianų, organinių 

rūgščių ir kt. 

procesui. Patir t ies sėmėsi, daly
vaudama mokslinėse konferen
cijose, ne tik kaip klausytoja, 
bet ir skai tydama pranešimus, 
paruoštus labai atsakingai ir 
atitinkamu moksliniu lygiu. 

Janina Udrienė — kilmin
gos Senos lietuviškos giminės 
tęsėja ir l ie tuviškų tradicijų 
puoselėtoja. Graži Udrių šeima, 
išauginusi ir išmokiusi du sū
nus, jau tur int i ir dvi dailias 
anūkėles. J ų s ū n ū s ir mar t i 
labai gražiai kalba lietuviškai, 
kartu su tėveliais švenčia tra
dicines lietuviškas šventes. Vi
suose darbuose ta lkininkauja 
vyras N a r i m a n t a s , ta ip pa t 
aktyviai da lyvaujant is lietu
viškos parapijos gyvenime 

• Mes prof. Jan iną pažįstame, 
kaip Detroito Dievo Apvaizdos 
parapijos tarybos pirmininkę. 
Jos pastangomis j au dveji metai 
kartą per mėnesį vyksta jauni
mo susipažinimo vakarai , orga
nizuojamos dailės parodos. Kiek
vieną sekmadienį po šv. Mišių 
žmonės neskuba į namus, bet 
mielai bendrauja, valgo lietuviš
kus pietus, geria kavą. Gyveni
mas parapijoje nuola t verda, 
vienas renginys keičia kitą, o 
visai tai veiklai per komitetus 
vadovauja aktyvi, jaunatviška, 
pilna sumanymų prof. Janina . 
Ją nuolat supa draugai , su ku
riais dešimtmečiais dal inasi 
džiaugsmais ir rūpesčiais. 

B?igus darbinę veiklą kole
gijoje, prof. J a n i n a i l inkime 
sveikatos, namų židinio jauku
mo. Tegul nauji planai ir sva
jonės veda J u s gyvenimo keliu. 

A u k s ė V e n c i u v i e n ė 
Detroit, MI 

RAŠTINGUMAS 
VERTYBIŲ SKALĖJE 

Perskaičius Sigitos Balze-
kienės „Apie lituanistines mo
kyklas ir mokinius" (2004.06. 
30) laišką, teko susimąstyti. 

Prisiminiau tuos laikus, kai 
manoji k a r t a auginome savo 
atžalyną. Tuomet dauguma gy
venome glaudžiau, ne taip išsi
barstę įvairiuose priemiesčiuo
se, o ekonomiškai ne viską, ko 
tik vaikai norėjo, galėjome jiems 
leisti. Pirmoje vietoje buvo mo
kyklos (amerikietiška ir litua
nistinė), antroje — lietuviškos 
organizacijos, trečioje — viena, 
k i ta , bet anaiptol ne beveik 
v isos egz is tuo janč ios i r va i 
ką v i l io jančios , spor to šakos 
( p l a u k i m a s , l a u k o t e n i s a s , 
k r e p š i n i s , fu tbo las , be isbo
l a s i r k t . ) . 

Dėl šių priežasčių, atrodo, 
turėjome šiek tiek daugiau laiko 
lietuviškų pamokų paruošimui, 
k ū r y b a i , gal ne t ir va iko cha
r a k t e r i o bei d v a s i n g u m o ug
d y m u i . 

Išauginom gerus žmones — 
dabar esamus ir dar būsimus 
tėvus, bet neišmokėm būti žur
nalistais ar bent koresponden
ta i s . Dabar kai kur ie mūsų 
vaikaičiai daug kur dalyvauja ir 
lietuviškoje veikloje reiškiasi, 
bet, deja, jų veikla istorijos 
lapuose lieka neužrašyta. Raš
t ingumas dabart inių vertybių 
skalėje nėra pirmaeilis ir jam 
nebelieka laiko. O iš tikro — 
labai gaila... 

R i t o n ė R u d a i t i e n ė 
Lemont, IL 

SIŪLO DARBĄ IŠNUOMOJA 

Mėlynės pager ina regėjimą, 
naikina „blogąjį cholesterolį", 
tad USDA (United States De
partment of Agriculture) įstai
ga iš 40 įvairių vaisių ir uogų, 
maistir ^Timo ir sveikatingumo 
atžvilgiu, mėlynes į rašė pa
čiame sąrašo viršuje! 

Mėlynės valgomos šviežios, 
šaldytos, džiovintos, dedamos į 
arbata, su jomis kepami pyra
gai, verdamos uogienės ir kt. 
Nors Amerikoje yra ir laukinių 
mėlynių (pvz., Maine, Vermont, 
Aliaskoje ir kt . valstijose), bet 
daugiausia jos auginamos so
deliuose. Mėlynės mėgsta vi
dutinio der l ingumo, drėgną, 
rūgštų dirvožemį, tad augina
mos tik kai kuriose Amerikos 
vietose, t a r p jų Michigan ir 
Indiana valstijose. Kultivuoja
mos mėlynių rūšys nedaug 
panašios į l aukines . Krūmai 
užauga labai aukš t i , p la tūs 
(reikia karpyti , norint, kad per 
daug neišsikerotų), uogos dide
lės, saldžios. Perpjovus uogą, vi
dus ne mėlynas, kaip laukinių 
mėlynių, bet bal tas su mažomis 
rudomis sėklelėmis . Tačiau 
išvirtos mėlynės taip pat tam
siai mėlynos ir liežuvį bei dan
tis nudažo, kaip laukinės. 

Yra daugybė būdų, kaip pa
gaminti mėlynių uogienes, 
kepti su jomis pyragus, bet ge
riausia — kol vasara ir mėlynių 
sezonas — valgyti j a s šviežias. 
Beje, džiovintos mėlynės turi 
daug pektino, tad liaudies me
dicinoje jų a rba ta vartojama, 
stabdant viduriavimą. 

Sušaldytos mėlynės 

Mėlynes lengva sušaldyti. 
Paprastai nuplaut i nereikia, o 
jeigu p launamos, būt ina nu
sausinti (išdėlioti an t popie
rinių rankšluostėlių vienu sluoks
niu ir pa l auk t i , kol vanduo 
susigers į juos). Mėlynes suber-
ti ant skardos a r kito plokščiu 
dugnu indo — vienu sluoksniu 
— įdėti į šaldiklį ir sušaldyti. 
Kai jos bus j au kietos, supils
tyti į plastmasinius maišelius. 
Tuo būdu sušaldytos, mėlynės 
nesukibs ir bus lengva panau
doti norimą kiekį. 

Mėlynės su pienu ir kt. 

Lietuvoje buvo mėgstama j 

pieną įberti mėlynių ir taip jas 
valgyti. Puiki vakarienė! Ga
lima tai padaryti ir čia, bet 
naudoti 1 proc. arba liesą pieną 
— bus dar sveikesnis valgis. 
Taip pat mėlynių galima įmai
šyti į be prieskonių, nesaldytą 
jogurtą, užbarstyti ant javai-
nių, kepti su mėlynėmis milti
nius blynus ir pagaminti tiek 
patiekalų, kiek šeimininkės ar 
šeimininko vaizduoti gali su
kurt i . Skanaus ir į sveikatą! 

Mėlynių bandelės 

2 puod. miltų 
2/3 puod. cukraus 
3 šaukšteliai kepimo mil

telių (baking powder) 
1/8 šaukštelio druskos 
1 šaukštelis cinamono 
1 puod. lieso arba 1 proc. 

riebumo pieno 
1/3 puod. canola aliejaus 
2 kiaušiniai arba atit inkan

tis 2 kiaušiniams kiekis kiau
šinių produkto, pagaminto be 
trynių 

1 puod. šviežių mėlynių 
(galima vartoti ir sušaldytas, 
bet nereikia jų prieš dedant į 
tešlą atšildyti) 

Įkaitinti orkaitę iki 400° F. 
Sumaišyti miltus, cukrų, kepi
mo miltel ius ir cinamoną. 
Kitame dubenėlyje sumaišyti 
aliejų su kiaušiniais , sudėti 
sausus produktus ir sumaišyti, 
bet per daug neplakti. Suberti 
mėlynes ir sumaišyti, kad jos 
vienodai išsiskirstytų po tešlą. 

Tešlą išskirstyti į 12 alieju
mi išteptų metalinių kepimo 
formelių (12 muffin tin) ir kepti 
15-20 min. Išėmus iš orkaitės, 
atvėsinti 5 min., tuomet išvers
ti a n t grotelių. 

Greitas mėlynių pyragas 

1 dėžutę paruošto geltonų 
miltų „cake muc" (bet kurios 
firmos) 

1 dėžutė „instant" vanili-
jos pudingo miltelių 

1 šaukštel is citrininių 
prieskonių (lemon extract) 

1 puod. be riebalų rūgščios 
grietinės (fat free sour cream) 

4 kiaušinių dydžio indelis 
be trynių paruošto kiaušinių 
produkto, pvz., Better'n eggs, 
Egg beaters ar pan. 

1/3 puod. canola aliejaus 

Live-in position available in 
Florida. 

Eng., SS reąuired. Other 
positions available in WI. 

Call 262-657-8044. 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 

butai. 1 mieg.— $607; 
l mieg. $68; 

Tel. 630-910-0644, Janą. 

LIVE-LN CAREGJVERS NEEDED 
in VVisconsin. Pay over 

$100/day. Ladies, Engiish, expe-
rience, references. Call Good 

Peopleat 608-223-0073. 

VACATION IN 
KENNEBUNK. MAINE! 

F r a n c i s c a n Guest House 
Near Monastery, Beach & Shops 

Call: 207-967-4865 
www.franciscar.suesthouse.com 

PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th SL, 

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654;773-581-8654 

Prie Kedzie A ve. ir 66 St. išnuo
mojamas 1 mieg., 3 kambarių 

butas su šildymu ir oro vėsintuvu. 
Kaina S420. Tel. 708-425-7160; 

708-275-2070 (mob.). 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

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

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

dažvmas. Turiu darbo draudimą. 
S.'Benetis, tel. 630-241-1912 

GREIT PARDUODA 
-H- Landmark 

properties į 
Bus. 773-229-8761 
Res. 708-425-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-314-4330 

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

SIUNTINIUS, PINIGUS, AUTOMOBILIUS 
, , - , - ^ j SIŲSKITE PER 

A 
ressCofp. bxpre$šCorp. 

4*^ YRA. GALIMYBE 
š i ^ ^ V Ž S I S A J C Y T n i KONT1..1NI.7.R1 

SIUNČIAME AIR CARGO IR LAIVU 
LIETUVA LATVIJA ESTIJA, UKRAINA. BALTARUSIJA 
IŠSIUNČIAMI; KIliKVlIiNA SAVAITE. 
PRiS'IATOMii GAVĖJUI TIKSLUI RANKAS. 

1-800-775-SIND 
M ū s ų a t s t o v a i : 
Bravo Coffce and dcli 

238 M a i n St r . • I M I MII. IL.fSO-439, Tei:<S30-257-33<X> 
KAI YNA corp. 

33> S . Ift MMkmL R p a d IMUKTBHZ —tST. Ttt»T7-77l6-T?66 
2 7 » W. 7Ist Str. CBBCAGO, H. 60629. K:I: 77.V434-7V19 
SSOl 78 Th Avc BT«1TX>KVIF.'W: SL 6X55, "BJ.3WR9g>-3MW 

ĮVAIRUS 

* Med ikė ieško ligonių ar vaikų priežiūros darbo su grįžimu i 
namus. Galiu pakeisti savaitgaliais. Tel. 847-375-8346. 

* 45 m. m o t e r i s , susikalbanti angliškai, turinti rekomendaci
jas, vairuojanti automobili, ieško darbo. Tel. 708-839-5829. 

* Moter i s , atvykusi iš Lietuvos, ieško darbo prižiūrėti 
pagyvenusius žmones , vaikus ar namus. Siūlyti ir kitus vari
antus. Tel. 631-221-2353, 718-934-4788. 

* 30 m. m e d i k ė ieško darbo su grįžimu namo. Patirtis, 
rekomendacijos, automobilis ir anglų kalba. 312-217-4388 

* 38 m .mote r i s ieško darbo slaugyti senus žmones su gyve
nimu. Didelė patirtis, vairuoja, labai gerai kalba angliškai, 
geros rekomendacijos. Tel. 630-637-9897 arba 630-271-1635. 

* Vyras gali pakeisti senelių priežiūroje vieną ar dvi savaites. 
į Tel. 630-915-9071. 

* 42 m. m o t e r i s , gyvenanti Palatine ieško darbo aplinkiniuose 
rajonuose su grįžimu namo. Gali pirkti. Turi automobilį, kalba 
angliškai, yra dokumentai. Tel. 773-814-4747. 

* Gal iu s u t v a r k y t i n a m u s , pagaminti valgyti, pabendrauti, 
palydėti į bažnyčią tik šeštadieniais ir sekmadieniais. Tel. 708-
220-3202, Danguolė, palikti žinutę. 

DĖMESIO! DOMESIO! Neseniai atvykote, ieškote darbo ar buto, 

taaau skeSKis laikraštyje brangiai kainuoja? Ne beda. DRAUGAS 

Jūsų skeabkną išspausdam nemokamai. Tereflda paskambinti tel 

773-S8S-9S00 ar užsukti i DRAUGO admariatiaUja 

4S45 W. 63 St, Chicago, 160629. 

(galima vieton aliejaus panau
doti 1/2 puod. tirštos obuolių 
košės — be cukraus) 

1 ir 1/2 puod. šviežių mėly
nių (jeigu vartojamos šaldytos, 
nereikia jų atšildyti , prieš 
dedant į tešlą) 

įkaitinti orkaitę iki 350° F. 
Pariebaluoti 12 colių skersmens 
apvalų keptuvą (su skyle 
viduryje), pabarstyti dugną mil
tais arba duonos džiūvėsėliais. 
Dubenyje sumaišyti „cake mix", 

grietine, aliejų, kiaušinius, kol 
tešla bus lygi (apie 5 min.) 
įmaišyti pudingo miltelius 
(nereikia ilgai plakti, tik kol 
susimaišys), suberti mėlynes ir 
išmaišyti. Tešla bus tirštoka. 
Sukrėsti į kepimo indą ir kepti 
30-35 min. Išėmus iš orkaitės, 
palaikyti 10 min., tuomet 
apversti an t grotelių ir 
atšaldyti. Pyragas labai skanus 
ir šiltas. 

http://www.franciscar.suesthouse.com


Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Rsuters, AP, Jrterfa*, ITAR-TASS. BNS 

žinių agernotų pranešimais) 

Restauruojama Raudonės pilis 
DRAUGAS, 2004 m. liepos 14 d., trečiadienis 

EUROPA 

LONDONAS 
JAV administracija veda de

rybas su Lenkija ir Čekija dėl 
prieštaringai vertinamos savo 
priešraketinės gynybos progra
mos, nes nori Vidurio Europoje 
įrengti didžiausią priešraketinę 
gynybos sistemą už JAV ribų, 
antradienį rašo britų dienraštis. 
Lenkijos vyriausybės atstovai 
patvirtino „The Guardian", kad 
su JAV jau aštuonis mėnesius 
vedamos derybos šiuo klausimu 
ir leido aiškiai suprasti, jog Var
šuva suinteresuota dalyvauti 
projekte, kurio tikslas — ap
saugoti JAV ir jų sąjungininkes 
nuo galimo didelio nuotolio ba
listinių raketų smūgio. Aukšto 
laipsnio čekų pareigūnai Prahoje 
taip pat patvirtino, kad šiuo me
tu vedamos derybos su ameri
kiečiais dėl galimybės Čekijoje 
įrengti ankstyvojo įspėjimo ra
darų stotis, kurios būtų dalis 
JAV kuriamo priešraketinės gy
nybos skydo. Pasak „The Guar
dian", šaltiniai Varšuvoje nuro
dė, kad Pentagon pareigūnai 
žvalgosi į kalnuotą teritoriją 
pietinėje Lenkijos dalyje, ieško
dami tinkamų vietų įrengti dvi 
ar tris radarų stotis, kurios bū
tų susietos su JAV priešraketi
nės gynybos sistema „Son of 
Star Wars". Lenkijos pareigūnai 
teigia, jog be kelių radarų stočių 
galėtų būti įrengta raketų gau
dytuvų dislokavimo vieta — di
delė požeminė šachta, iš kurios 
būtų leidžiamos didelio nuotolio 
raketos sunaikinti skrendan
čias priešo raketas. Pagal Geor
ge W. Bush administracijos pla
nus, JAV teritorijoje statomi du 
žemės bazavimo raketų gaudy
tuvų objektai — vienas Alaska, 
o kitas California. Jei būtų nu
spręsta įrengti tokį objektą Len
kijoje, jis būtų pirmasis už JAV 
ribų ir vienintelis Europoje. 

BRIUSELIS 
Europos teisingumo teismas 

antradienį panaikino Europos 
Sąjungos (ES) ministrų tarybos 
sprendimą, kuriuo buvo įšaldy

tos drausminės procedūros, pa
skelbtos Prancūzijai ir Vokieti
jai už biudžeto deficito apriboji
mo, numatyto ES Stabilumo ir 
plėtros susitarime, pažeidimą. 
2003 m. lapkritį tarybos patvir
tintas sprendimas, kuriuo buvo 
ignoruotos Europos Komisijos 
(EK) rekomendacijos skirti 
dviem valstybėms bausmę už 
biudžeto deficito nuostatos pa
žeidimą, iš esmės sumažino sta
bilumo susitarimo patikimumą. 
Europos Komisija antradienį 
pareiškė sveikinanti teismo 
sprendimą, pranešė Komisijos 
pirmininkas Romano Prodi. 
Teismas nustatė, jog ES finansų 
ministrų praėjusio lapkričio 
sprendimas nepažeidė jų teisės 
atmesti Komisijos rekomendaci
jas, tačiau ministrai žengė per
nelyg toli, nustatydami taisyk
les biudžeto deficito viršijimo 
drausminių procedūrų atnauji
nimui. Vokietijos vyriausybė an
tradienį taip pat pasveikino 
teismo sprendimą, pareikšda
ma, jog šis nuosprendis suteiks 
euro zonos vyriausybėms gali
mybę laisviau vertinti griežtas 
ES biudžeto nuostatas . Šiuo 
metu Europos Sąjungai pirmi
ninkaujantys Nyderlandai an
tradienį pasveikino teismo 
sprendimą ir pareiškė, jog ap
svarstys sprendimo padarinius 
su valstybėmis narėmis. 

ROMA 
Italijos premjero Silvio Ber-

lusconi sąjungininkai susitarė 
dėl kai kurių ekonominės politi
kos klausimų, tačiau jiems ne
pavyko sudaryti plataus masto 
susitarimo, kuris padėtų išsau
goti vyriausybę, antradienį sakė 
susivienijimo politikai. Antroji 
iš eilės susivienijimo vadovų de
rybų diena baigėsi netrukus po 
vidurnakčio, bet vilčių išspręsti 
tarpusavio nesutarimus buvo 
mažiau nei bet kada. Pagrindi
nė kliūtis tebėra naujojo ekono
mikos ministro paieškos, prasi
dėjusios sąjungininkams dau
giau kaip prieš savaitę priver
tus atsistatydinti Giulio Tre-
monti. Šias pareigas laikinai ei
na S. Berlusconi. o centro deši

niųjų susivienijimui vis nepa-
vysta susitarti dėl naujos kandi
datūros. Šaltinis susivienijime 
sakė, kad premjero pavaduoto
jas Gianfranco Fini, kuris yra 
konservatyviojo Nacionalinio 
susivienijimo vadovas, atmetė 
pasiūlymą dirbti šiame poste. 
Šis žingsnis, kaip tikėjosi S. 
Berlusconi, turėjo padėti nuslo
pinti įtampą ministrų kabinete. 
Tačiau visos keturios susivieni
jimą sudarančios partijos susi
tarė dėl 2005 m. biudžeto met
menų, sakė šaltinis, užsiminęs, 
kad premjeras daro tam tikrą 
pažangą siekdamas užglaistyti 
nesutarimus vyriausybėje, ku
rie paralyžiavo valstybės politi
ką. 

JUNGTINES TAUTOS 
Jungtinių Tautų generalinis 

sekretorius Kofi Annan naujuo
ju šios pasaulinės organizacijos 
misijos Irake vadovu paskyrė 
Pakistano ambasadorių Wa-
shington, D. C. Ashraf Jehangir 
Qazi. JT atstovė spaudai Marie 
Okabe sakė dar nežinanti, kad 
A. J. Qazi vyks į Bagdhad, nes 
ambasadorius pirmiausia turi 
būti atleistas iš savo pareigų 
Washington, D. C. Šis postas 
yra laisvas nuo praėjusių metų 
rugpjūčio, kai per išpuolį prieš 
JT būstinę Baghdad žuvo 22 
žmonės, tarp jų misijos vadovas, 
brazilas Sergio Vieira de Mello. 
Pasak diplomatų, be 62 metų A. 
J. Qazi, kuris ambasadoriumi 
Washington, D. C. dirbo beveik 
dvejus metus, K. Annan labiau
siai tinkamų kandidatų sąraše 
taip pat buvo minimi S aiman 
Haider, buvęs Indijos viceminis
tras, ir Tailando diplomatijos 
vadovas Surin Pitsuwan. A. J. 
Qazi yra dirbos Pakistano aukš
tuoju įgaliotiniu Indijoje, amba
sadoriumi Kinijoje, Rusijoje, bu-d 
vusioje Rytų Vokietijoje ir Siri
joje. Anksčiau jis tai pat užėmė Į 
diplomatinius postus Kopenha
goje, Tokijuje, Kaire, Tripolyje ir 
Londone. J is turi ekonomikos 
magistro laipsnį, gali skaityti ir 
suprasti arabiškai, tačiau kal
bėti šia kalba jam sekasi daug 
sunkiau. 

Jurbarko rajone pradėti vie
nos iš turistų pamėgtų Pane
munės pilių - Raudonės pilies 
rūmų, atnaujinimo darbai. Ma
noma, kad Raudonės pilies rū
mų atnaujinimui reiks per 2 mi
lijonus litų. 

XVI amžiaus pabaigoje iš 
raudonų plytų pasta tyta Rau
donės pilis 1996 metais įrašyta į 
Nekilnojamųjų kultūros verty
bių registro Statinių kompleksų 
ir ansamblių sąrašą. 1998 me
tais Vyriausybės nutar imu, ši 
kultūros vertybė buvo paskelb
ta paminklu. 

Šiuo metu pradėti mokyklos 
pastato avarinės būklės likvi
davimo ir atnaujinimo darbai — 
numatoma iš ramstyt i rytinio 
korpuso centre esančio bokšto 
stogo medines konstrukcijas, iš 
pagrindų suremontuoti pastato 
stogą ir didžiojo bokšto mūrą, 
pakeist i visus langus ir pa
langes, išorės duris bei lietaus 
vandens nuvedimo sistemą, 
suremontuoti dūmt rauk ius ir 
parapetų kuorus, kai kuriose 
patalpose pakeisti grindis. 

Jurbarko rajono savivaldy
bė ir Kultūros vertybių apsau
gos departamentas pastato re
novacijos da rbams skyrė po 
300,000 Lt, 560,000 Lt skyrė 
Švietimo ir mokslo ministerija, 
likusias lėšas - apie milijoną 
litų - Pasaulio bankas . 

XVI-XrX amžiuje Raudonės 
pilies ansamblis buvo vienas 

Prezidentas Valdas Adamkus visuomenei pristatė savo komandą 
Atkelta iš 1 psl. 
indelį pakeliant visuomenės pa
sitikėjimą krašto apsauga, kuri 
dabar yra antroje vietoje tarp 
labiausiai visuomenės pasitikė
jimą keliančių institucijų. 

Prezidento spaudos tarny
bai vadovaus buvęs Žurnalisti
kos instituto direktorius Marius 
Lukošiūnas, anksčiau dirbęs 
Jungtinių Tautų misijoje Koso-
ve. 

Vilniaus banko patarėjas 
Gitanas Nausėda sutiko tapti 
visuomeniniu konsultantu eko
nomikos klausimais, ilgamete 

„Laisvosios Europos radijo" 
bendradarbė, dabar Vilniaus 
universiteto dėstytoja Irena 
Vaišvilaitė — patarėja kultūros 
klausimais. 

Numatoma, kad Preziden
tūros sekretoriaus postą užims 
buvęs Anykščių rajono meras 
Darius Gudelis, vadovavęs V. 
Adamkaus rinkimų štabui. 

Prezidentui kalbas rašys 
žurnalistas Valdas Bartasevi
čius. 

Prezidentūros kanceliarijai 
kol kas lieka vadovauti su ke
liais prezidentais dirbęs An

drius Meškauskas. 
V. Adamkus kol kas neap

sisprendė, kas užims patarėjų 
ekonomikos ir socialinės politi
kos klausimais postus. 

D. Gudelio teigimu, visi pre
zidento patarėjų grupių nariai 
— padėjėjai, referentai — pa
aiškės per artimiausias dvi sa
vaites. 

Jis pažymėjo, jog lyginant 
su nušalintojo prezidento Ro
lando Pakso komanda. Prezi
dentūroje bus dviem patarėjais 
mažiau — iš viso 40 politinio 
pasitikėjimo pareigūnų. 

Nusikaltėlių prievaizdu taps jų pačių DNR 
Vilnius, liepos 12 d. (BNS) 

— Lietuvos policijai sukūrus de
zoksiribonukleino rūgšties 
(DNR) arba kitaip vadinamą ge
netinių pirštų atspaudų duome
nų bazę, nusikaltėlį padės su
rasti jo prakaito lašas, pleiska
na ar plaukas, rašo „Lietuvos 
žinios". 

„Jei Lietuvoje anksčiau bū
tų pradėjusi veikti DNR duo
menų bazė, būtų buvę įvykdyta 
mažiausia šešiomis žmogžudys
tėmis mažiau", teigia Lietuvos 
kriminalistinių tyrimų centro 
direktorius Giedrius Birmontas. 

Septynias moteris nužudęs 
devyniolikmetis Vytautas Ma
jauskas, pasitelkiant DNR duo
menų bazę, galėjo būti išaiškin
tas po pirmos žmogžudystės. 
Žudikas pirmosios aukos na
muose numetė nuorūką, ant ku
rios buvo likę jo seilių. 

„Jų būtų visiškai užtekę 
DNR mėginiui paimti, tačiau jo 
nebuvo su kuo palyginti. Tik vė
liau, dar po 6 žmogžudysčių pa
reigūnams suradus žudiką, nuo
rūka jį susiejo su pirmuoju nu
žudymu", sakė G. Birmontas. 

Generalinio komisaro pava
duotojas Stanislovas Liutkevi
čius įsitikinęs, kad ,jei įvykio 
vietoje nerandama pėdsakų, tai 
ne nusikaltėlių sugebėjimas ap
sisaugoti, o pareigūnų nesuge
bėjimas rasti". 

Iki šiol kaupiant DNR ana
lizes nebuvo tvarkos. Buvo ren
kami tik tie pavyzdžiai, kurie 
buvo paimti tiriant pagarsėju
sius nusikaltimus. 

Lietuvoje DNR duomenų 
bazė pradės veikti tik tada, kai 
vyriausybė priims, o Seimas pa
tvirtins tokius duomenis lei
džiančius kaupti , tvarkyti ir 
naudoti teisės aktus. Tada jais 
galės naudotis ne tik policija, 
bet ir kitos teisėtvarkos institu
cijos. 

„Dabar panaši duomenų ba
zė egzistuoja de facto. Joje tėra 
apie 600 įrašų, ja gali pasinau
doti tik policija. Ši bazė tvarko
ma pagal generalinio komisaro 
instrukciją. Norint, kad bazė 
veiktų veiksmingai ir pasitar
nautų įvairioms tarnyboms, 
Lietuvos mastu joje turėtų būti 
apie 100,000 linkusių nusikalsti 

ir teistų asmenų DNR", sakė S. 
Liutkevičius. 

Pareigūnai tikisi, kad, vy
riausybei patvirtinus programą, 
per penkerius metus pavyks su
kaupti apie 125,000 nusikal
tusių, linkusių nusikalsti ar iš 
įkalinimo įstaigų paleidžiamų 
asmenų DNR pavyzdžių. 

Vieno pavyzdžio įtraukimas 
į duomenų bazę atsieis 50 litų. 

DNR mėginiai bus imami ir 
iš laisvėn paleidžiamų nuteis
tųjų seilių. Dabar jie tėra foto
grafuojami bei imami regis
truoti jų pirštų atspaudai. 

Tokiose duomenų bazėse su
kaupta netoli 200,000 įrašų, ta
čiau jos nebėra veiksmingos, 
nes ne visada įvykio vietose ran
dama pirštų atspaudų. 

Pernai įkurtas Lietuvos po
licijos kriminalistinių tyrimų 
centras jau įrodė, kad DNR tyri
mai — lengviausias būdas nus
tatyti įtariamuosius. DNR tyri
mai padėjo atskleisti ir kai ku
riuos kraupius pakelių maniaku 
vadinto, o dabar kalėti iki gyvos 
galvos nuteisto Kazio Jonaičio 
nusikaltimus. 

ryškiausių renesanso architek
tūros pavyzdžių Lietuvoje. Kaip 
privačią įtvirtintą rezidenciją, 
pasistatydino Lietuvos miško 
eksportuotojas Krišpinas Kir-
šenšteinas. 

XVIII amžiuje atliktas per
s ta tymas gerokai sumenkino 
ansamblio vertę, paslėpė senąją 
renesanso architektūrą, iškrai
pė jos vieningą charakterį, su
te ikdamas piliai eklektiškų 
neogotikos elementų. 

1903 m. visos pilies patal
pos buvo gerai suremontuotos. 
Per Pirmąjį pasaulinį karą vo
kiečiai paveikslus, biblioteką ir 
kitas vertybes sunaikino arba 
išvežė, sudegino didžiojo bokšto 
medinius laiptus. Antrojo pa
saulinio karo metais didysis 
bokštas buvo susprogdintas. 

1959 metais istorinėje pilyje 
įsikūrė Raudonės vidurinė mo
kykla. Tais pačiais metais buvo 
atliktas pastato restauravimas 
ir kapitalinis remontas, nuo to 
laiko pilies rūmuose vyko tik 
priežiūros darbai. 1996 metais 
suremontuota dalis pastato sto
go: sutvarkyta medinė jo konst
rukcija, užklota nauja čerpių 
danga. 1998 metais didžiojo 
bokšto viršūnėje įrengta apžval
gos aikštelė, o 1999-2001 me
tais parengtas Raudonės pilies 
teritorijos ir didžiojo bokšto 
avarinės būklės likvidavimo 
projektas. 

(Elta) 

TEPADEDA MAN DIEVAS 
Atkelta iš 3 psl . 
Todėl sieksiu maksimalaus teismų, prokuratūros, policijos, 

specialiųjų tarnybų veiklos skaidrumo, atskaitingumo visuomenei. 
Tik tuomet teisėtvarkos įstaigos gali efektyviai dirbti savo darbą ir 
garantuoti įstatymo viršenybę. 

Europinis gyvenimo lygis neatsiejamas ir nuo kiekvieno žmo
gaus saugumo namuose, gatvėje, darbe. Turime išgyvendinti iš 
mūsų miestų, miestelių ir kaimų nusikalstamumą, o kova su 
nusikaltėl iais gali būt i veiksminga tik tu r in t profesionaliai 
dirbančias teisėsaugos įstaigas. 

Tačiau stipriausias gynybos bastionas nuo nusikalstamumo, 
korupcijos, teisės pažeidimų — pati visuomenė. Tikiu, kad per šios 
kadencijos metus Lietuva galės didžiuotis savo aktyvia piliečių 
visuomene, galutinai atsikračiusią slogaus sovietinės okupacijos 
moralinio paveldo. 

Šiandien, kaip Lietuvos Respublikos prezidentas, prisiekiau 
Seime. Čia, šioje istorinėje aikštėje, dar kartą prisiekiu jums, Lie
tuvos žmonės, kad būsiu visiems lygiai teisingas, savo pareigas 
eisiu sąžiningai, savo darbais ir pastangomis kasdien sutvirtin
damas Tauta i duotą priesaiką būti iš t ikimam Lietuvos 
Respublikai ir Konstitucijai. 

Tepadeda man Dievas. 

A f A 
PETRAS BLEKYS 

Mirė 2004 m. liepos 12 d., 3 vai. r., sulaukęs 92 m. 
Gimė Lietuvoje, Grybiškių kaime, Zarasų apskrityje, 

Salako valsčiuje. Gyveno Čikagoje, Marąuette Park, IL. 
Amerikoje išgyveno 48 metus. 

Nuliūdę liko: dukros Irena su vyru Al Johnson, Ingri
da ir vyras Pe t ras Kvietys, sūnus Petras su žmona Reda; 
anūkai: Ona, Jessie , Erikas, Matas ir Andrius; broliai Al
fonsas ir Bronius su žmona Dalia; Lietuvoje giminės — 
Irena Kasparai t ienė; Algis Žilinskas, Angelė Bikulčienė 
su šeimomis ir kiti giminės. 

A.a. Petras buvo mylimas vyras a.a. Onos, kurios ne
teko prieš 19 metų. 

Petras Blekys priklausė Švento vardo draugijai, 
„Ramovei", Anglijos lietuvių klubui, Marąuette Park lietu
vių namų savininkų draugijai, buvęs Zarasiškių draugijos 
pirmininkas, buvo Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapi
jos komiteto narys ir buvo Lietuvių fondo narys. 

A.a. Petras bus pašarvotas trečiadienį, liepos 14 d. 
nuo 3 v. p.p. iki 9 v.v. Brady Gili laidojimo namuose, 2929 
W. 87th St., Evergreen Park, IL. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, liepos 15 d. 9 v.r. Bra
dy Gili laidojmo namuose, iš kur a.a. Petras bus palydėtas 
į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kur 9:30 vai. r. 
bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palai
dotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Vietoje gėlių prašome aukoti „Baltic Studies Pro-
gram", University Washington Foundation, P.O. Box 
353420, Seattle, WA 98195-3420. 

Kviečiame visus artimuosius, gimines ir draugus da
lyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdusi šeima 

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

Raudonės pilis. Eltos nuotr. 

KNYGOS PRISTATYMAS 
Balandžio 29 d. Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapijos 

bažnyčioje pristatyta Šv. jono kongregacijos kun. Elijo Leyds ir 
grafiko Vaidoto Kvašio knyga „Dievas yra dovana". Knygoje 
vaizduojamos Kryžiaus kelio stotys — bareljefai, grafiko sukurti 
1996 metų balandžio mėnesį Kauno Arkangelo Mykolo 
bažnyčiai. Tų pačių metų lapkričio mėnesį bareljefai buvo 
sunaikinti piktadarių, išliko tik fotografijos, jos ir yra sudėtos į 
knygą. Kūrinius palydi tėvo Elijo Leyd mąstymai. 

Pasak renginyje dalyvavusio tėvo Elijo, Rytų liturgijoje dau
giau dėmesio skiriama }ėzui kaip dangaus Tėvo atvaizdui — 
ikonai. Tuo tarpu Vakarų Bažnyčios labiau išlavino savo tikinčiuo
sius apmąstyti Dievo žodį. Bet apie Dievą kaip dovana ir 
Rytuose, ir Vakaruose kalbama mažai. Krikščioniška meilė yra 
dažnai per daug romantizuota ir nepranokstant! vaizduotės 
ribų. Būtina nedelsiant atrasti Dievo meilės realizmą — Dievas 
visiškai atsidavė mums, ir duoda ne dovanas, bet patį save, nes 
jis yra dovana. 

Prieš knygos pristatymą tėvas Elijas susitiko su Klaipėdos P. 
Mašioto vidurinės mokyklos vyresniųjų klasių moksleiviais ir 
mokytojais. Knyga taip pat buvo pristatyta balandžio 25 d., 
Vilniaus šv. jono Teologo vienuolyne, balandžio 28 d. Kaune, 
Vytauto Didžiojo bažnyčioje. 

BŽ 

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą 

THE LITHUANIAN VI/ORIO WIOE DAIIY 

A t A 
SOFIJAI KIKILIENEI 

užbaigus žemišką kelionę, nuoširdžiai užjau
čiame ALEKSĄ ir šeimą. Liūdime kartu. 

Alekso draugai iš Sargybų kuopos 
(4200 L. S. Co. Guard) R.G D. 

Vytautas Bandžiulis 
Julius Jakutis 

Leonas Juraitis 
Gediminas Kazėnas 

Petras Kaušas 
Kazys Kreivėnas 
Julius Levanas 
Julius Lintakas 

Bronius Mikėnas 
Teodoras Mitkus 

Eugenijus Slavinskas 
Aleksas Žakas 

Netekus mylimo 

A t A 
TĖVELIO, 

užjaučiame VILIJĄ AUKŠTUOLIENĘ, 
DAINIŲ ir jų šeimas. Liūdime kartu. 

jos brolį 

* Artimiausi draugai 

http://www.petkusfuneralhomes.com


D R A U G A S , 2004 m. liepos 14 d., t reč iad ienis 

LIEPOS 25 D. ŠVYTURIO Jūrų 
šaulių kuopa, Pilėnų stovykloje 
Manchester, MI, rengia geguži -
nę-Onines. Gegužinės metu pa
gerbsime Onutės vardinių pro
ga. Sekmadienį, Pilėnų vartai 
bus atidari nuo ankstaus ryto. 
Seselės švyturietės vaišins lie
tuvišku maistu, o broliai švytu-
riečiai žiūrės, kad nebūtumėte 
ištroškę. Gausiai dalyvaukite 
Oninių gegužinėje, nes Jūsų 
a ts i lankymas padės išlaikyti 
Pilėnų stovyklą. 

KUN. ANTANAS SAULAITIS, JS, 
atvykęs iš Lietuvos, aukos šv. 
Mišias Beverly Shores Šv. Onos 
bažnyčioje liepos 18 d., 1 v.p.p. 
Visi kviečiami. 

DR. AUGUSTINAS IDZELIS daly
vaus 48-oje Lietuviškų studijų 
savaitėje Dainavoje, rugpjūčio 
22-29 d., kur skaitys paskaitą 
apie 1941 m. Lietuvos laikino
sios vyriausybės vertinimą pa
saulinėje spaudoje ir literatūroje. 

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS 
sąjungos Čikagos skyriaus ge
gužinė įvyks liepos 18 d., 12 
v.p.p. Ateitininkų namų ąžuo

lyne, 12690 Archer Ave., Le-
mont, IL 60439. Atvykusieji 
galės pasivaišinti skaniais pie
tumis, vyks loterija, visus links
mins S. Jagminienės „Tėviškės" 
kapela. Visuomenė kviečiama 
gausiai dalyvauti ir maloniai 
praleisti karš tą vasaros popietę. 

ČIKAGOS IR APYLINKIŲ Nekal
to Prasidėjimo M. Mergelės se
selių rėmėjai minės arkivysk. 
Jurgio Matulaičio paskelbimo 
palaimintuoju šventę š.m. lie
pos 18 d. Šv. Mišios bus aukoja
mos 10:30 V J . Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos bažnyčioje, po 
šv. Mišių parapijos salėje pami
nėjimas, t r umpas susirinki
mas, renkamas nario mokestis 
ir kavutė. Kviečiami nariai ir 
svečiai minėjime dalyvauti. 

LIEPOS 31 D., ŠEŠTADIENI, 
„Gintaro vasarvietėje", 15860 
Lakeshore Rd., Union Pier, MI, 
5 v.v. — 10 v.v. (Mičigano laiku) 
vyks Union Pier lietuvių drau
gijos gegužinė. Pietūs bus siūlo
mi nuo 5:30 v.v. iki išpardavi
mo. Atsiveskite draugus ir sve
čius maloniai pabendrauti. Veiks 
baras, loterija ir vaikų žaidimai. 

Rašytoja Danutė. ;u jaunaisiais skaitytojais Kaun 
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Bendruomenes 
KULTŪROS TARYBA 2841 
Lithuanian - American Community Cuitura 

JAV LB KULTŪROS TARYBOS PRANEŠIMAS 

Ateinantį rudenį, lapkričio 26-27-28 d . JAV LB Kultūros taryba 
organizuoja 11 -ąjį Teatro festivalį, kuris įvyks Čikagoje, Jaunimo cen
tre. Kultūros taryba kviečia JAV ir Kanados lietuvių teatro vienetus, 
sambūrius ar pavienius asmenis su mono spektakliais dalyvauti 
šiame kultūriniame savaitgalyje. Apie dalyvavimą prašoma pranešti 
JAV LB Kultūros tarybos atstovei Vitalijai Pulokienei tel. 708-691-
9084; e-paštas: vpulokiene@hotmail.com. 

Pirmasis Teatro festivalis įvyko 1968 m. lapkričio 27 - gruodžio 
1 d., Jaunimo centre, Čikagoje. Anot tuometinio JAV LB Kultūros 
fondo pirmininko Anatolijaus Kairio, išeivijos teatro idėja buvo 
sumanyta ir įgyvendinta ne konkurencijai ar tautinei reprezentacijai 
o išeivijos kultūrinei veiklai pagyvinti. Gyva ši veikla iki šių dienų, 
padedanti įsigilinti į lietuviškosios išeivijos esmę. palaikanti tautinę 
gyvybę. Tad, tęskime šią gražią tradiciją. 

JAV LB Kultūros tarybos info. 

pavasaris Lietuvoje nele
pino skaisčia saulute ir 
malonia šiluma, tačiau 

išėjus iš spaustuvės dviejų ben
draautorių išeivių rašytojos 
Danutės Lipčiūtės-Augienės ir 
dailininkės Jadvygos Antani
nos Dobkevičiūtės-Paukštienės 
knygelei „Močiutės dovanėlė", 
pasaulis suspindėjo tūks tan
čiais vaikiškų šypsenėlių, suži
bo dėkingumo kupinos mažo
sios akelės. Jaunieji skaitytojai 
ir jų tėveliai sulaukė sielai 
tikros pavasarinės šventės. 

Pirmą kartą knygelė iš
leista Čikagoje 1976 metais. 
Pakartotiną leidimą parengė 
ir išleido leidykla „Naujasis 
lankas", spaustuvė „Morkūnas 
ir Ko", Kaune. Knygelės išlei
dimą finansavo autorė D. Lip-
čiūtė-Augienė. Jos pageidavi
mu knygelėje atspausdinta de
dikacija - „Skiriu Lietuvos vai
kams". Tai dosniausia dovana, 
kokios tik galėjo sulaukt i 
mažieji skaitytojai. 

Knygelė skiriasi nuo pirmo
jo leidinio savo formatu -
gerokai mažesnė, tačiau profe-

Dėmesio! „Draugo" gegužinė 

Kasmet į „Draugo" gegužinę, organizuojamą Tėvų mari jonų sodelyje, susirenka daugybė 
žmonių. Vienus vilioja pasimatyti su senais draugais ir pažįstamais, kitus - išlošti vertingą prizą 
loterijoje, trečius - pasiklausyti muzikos, pasišokti ar kokį suvenyrą namams įsigyti. Vaikai 
„Draugo" gegužinėse niekada nelieka be dėmesio. Jau keletą me tu iš eilės šventėje juos pasitin
ka linksmieji juokdariai , vyksta įvairiausi konkursai , varžybos, jodinėjimas poniais ir prizų loši
mai . Tad nepamiršk ime ir šiais metais apsi lankyti nuostabioje vasaros gegužinėje, kuri vyks rug
pjūčio 1 d., sekmadienį . Laukiame visų! 

sionalių spaustuvės darbuotojų 
dėka išliko nepažeistos nuo
taikingos dailininkės iliustra
cijos. Knygelės atvartose at
spausdinta glausta informacija, 
kurioje pateiktos pagrindinės 
žinios apie kūrėjų nueitus 
gyvenimo kelius (parengė šio 
straipsnio autorė). Netradi
cinėse fotonuotraukose matome 
menininkes prie savo „kūdi
kių". D. Lipčiūtė-Augienė laiko 
rankose savo pirmąjį „Močiutės 
dovanėlės" leidimą, o J. Dobke-
vičiūtė-Paukštienė stovi prie 
savo sukurtų nuotaikingų dar
belių. Knygelė maloni ir po
ligrafiškai puikiai išleista. 

D. Lipčiūtės-Augienės kny
gelė „Močiutės dovanėlė" - abė
cėlė, smagiai ir nuotaikingai 
parašyta, tars i vienu prisė
dimu. Kiekvianai raidei autorė 
sukuria vaizdingą, melodingą 
ketureilį, paprastais žodžiais 
„nupiešia" paveikslą, kuris įsi
rėžia vaiko atmintyje. Žodžiai 
liejasi iš širdies ir rikiuojasi 
vienas prie kito. Taip lengva ir 
paprasta mažyliams atsiminti, 
kad „Citriną dedam į arbatą, / 
Citriną valgom nuo slogos. / 
Citrinos tur i gerą kvapą, / 
Citrinos geltonos spalvos." 

O štai kitas ketureilis -
„Laiką skaito laikrodukas. / 

Laikrodžio rodyklė sukas: / 
Lingu, lingu vis aplinkui, / Ligi 
dvylika surinko. 

O kiek žavios nuotaikos šia
me ketureilyje - Voverė į medį 
dūmė. / Voverės namai viršū
nėj. / Vėjas, Margis, gaudyt 
šoka - / Voverytę ima juokas." 

Vaikiškas pasaulis t rapus 
ir sudėtingas, tik neabejotinai 
talentingi menininkai gali per
prasti jį. Abiejų menininkių 
kūryba žaisminga ir nuotaikin
ga, lengvai užburia vaikų širde
les, ir nuveda juos į gėriu ir 
grožiu spindinčius pasaulius. 

Norėčiau trumpai priminti 
skaitytojams abiejų kūrėjų pa
grindinius gyvenimo momen
tus. 

Danutė Lipčiūtė-Augienė 
(Augustinavičienė) vaikų rašy
toja, lietuvybės puoselėtoja 
išeivijoje. Ji gimė 1914 metais 
balandžio 1 dieną Bernotuose 
''Raseinių raj.). Nuo aštuonerių 
metų gyveno dėdės, didžiojo 
poeto Jono Mačiulio-Maironio, 
namuose Kaune. Baigė ,-Auš-
ros" mergaičių gimnaziją. Stu
dijavo Vytauto Didžiojo univer
sitete lituanistiką su šalutine 
prancūzų kalbos ir literatūros 
specialybe. Gavusi stipendiją 
išvyko gilinti žinias į Sorbonos 
Fonetikos institutą. Grįžusi į 

,Draugo" knygynėlyje 
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..Draugo" gegužinėje 2003 m. 

Jurgis Gimbutas 

JONAS ŠIMOLIŪNAS-
inžinierius, valstybininkas, profesorius 

Apie prof. Joną Šimoliūną, 
autorius pratarmėje rašo: 
..Profesorius inžinierius Jonas 
Šimoliūnas priklausė lietuvių 
šviesuolių romantikų kartai , 
kuriai teko pergyventi tris 
Lietuvai lemtingus laikotar
pius: XK - XX a. sandūros tau
tinį atgimimą, valstybės atkū
rimą po 1918 m. ir II Pasaulinio 
karo okupacijas. Ir to po -
tremties pobūdžio okupacija. J. 
Šimoliūno gyvenimas ir darbai, 
pasiryžimai, pasiaukojimo dva
sia ir patriotizmas buvo artimi 
ir būdingi jo kartos lietuvių 
veikėjams. Tad žvilgsnis į jo 
biografiją kartu yra žvilgsnis į 
visą būrį panašių veikėjų, ku
riuos kurstė romantinė ir patri
otinė tautos atgimimo dvasia..." 

Knygos kaina 12 dol. No
rintieji įsigyti šią ar kitas kny-

Lietuvą mokytojavo, 1944 me
tais kaip ir daugelis Lietuvos 
inteligentų, kar tu su šeima, 
pasitraukė nuo sovietinės oku
pacijos į Vakarus. Gyveno 
Austrijoje, Vokietijoje. 1949 
metais atyko į JAV. 

Dėdės Maironio dėka buvo 
įskiepyta visam gyvenimui 
meilė lietuvių kalbai, litera
tūrai, Dievui ir Tėvynei. Pirmą 
pjesę, skirtą Vytauto Didžiojo 
jubiliejui, parašė gyvendama 
dėdės namuose. Ji buvo sėkmin
gai pastatyta „Aušros" gimnazi
joje ir sulaukė palankaus įver
tinimo. Nuo 1932 metų spausdi
no eilėraščius moterų žurnale 
„Naujoji Vaidilutė." Jos eilėraš
čius, prozos vaizdelius, straip
snius skelbė ir kita prieškario 
spauda. 

Gyvendama JAV, nuolat 
bendradarbiavo populiariame 
vaikų žurnale „Eglutė". Išleido 
knygeles vaikams „Močiutės 
dovanėlė" (1976), „Močiutės 
pasakos" (1985), „Eilėraščiai" 
(1992). Parašė poemėlių, ei
liuotų pjesių vaikams „Užburti 
vaikai", „Velykos", „Kalėdų 
žvaigždė", „Meškos mokykla" ir 
kt. Daugelis jų buvo pastatytos 
Amerikos lituanistikos mokyk
lose, taigi vaikų širdelėse skie
pijo meilę lietuvių kalbai, Tė
vynei Lietuvai. 

Jadvyga Antanina Dobkevi-
čiūtė-Paukštienė dailininkė ta
pytoja. Ji gimė 1913 m. birželio 
13 d. Liepojoje. Mokėsi Kauno 
„Aušros" mergaičių gimnazijoje 
ir Kauno meno mokykloje, 
kurią baigė 1938 m. įgydama 
tapytojos specialybę. Studijas 
gilino 1939 m. Paryžiuje. Nuo 
1939 m. priklauso Lietuvos 
dailininkų sąjungai. Savo spal
vingomis, nuotaikingomis ilius
tracijomis pagyvindavo prieš
kario Lietuvoje leistą žurnalėlį 
vaikams „Žiburėlis". Braziūkų 
bažnyčios didžiajam altoriui 

JONAS 
ŠIMOLlONAS 

gas, skambinkite į „Draugo" 
knygynėlį, tel. 773-585-9500. 

SKELBIMAI 

A d v o k a t a s 
Vytenis L i e t u v n i n k a s 

4536 W 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

Tel. 630-257-0200, r^emont, n , 

A d v o k a t a s 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 

60629 
Tel . 773-582-4500 

Valandos pagal susitarimą 

IMIGRACINĖS TEISES 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel. 312-580-1217 

135 S LaSaDe #2300 Chcagn, IL 60603 
Galimos konsultacijos SeStadif nia i s 

Advokatas 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. Raštinės Čikagoje ir 

Woodridfje. 
Tel. 877-Gynejas a r b a 

877-496-3527 

Advokatas 
J o n a s Gibaitis 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos ^d.\ ..! 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, DL 60629 
Tel. 773-776-8700 

E-mail: Gibaitis@aol.com 
ToD free 24 br . 888-776-6742 

Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v. 
Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

nutapė Marijos paveikslą. 1944 
m. pasi t raukė iš Lietuvos į 
Vokietiją. 1949 m. atvyko į Či
kagą. Nuo 1955 m. dėstė tauto
dailę Čikagos Aukštesniojoje 
lituanistinėje mokykloje. Nuo 
1946 m. dalyvavo lietuvių ir vi
sų tremtinių parodose Vokie
tijoje ir 1948 m. Niujorke, o nuo 
1950 m. dalyvauja Čikagos pa
rodose su lietuviais ir ameri
kiečiais. 1954 m. Čikagoje su
rengė autorinę kūrinių parodą. 
Nuo 1956 m. priklausydama 
Čikagos lietuvių dailininkų 
sąjungai dalyvauja jos kasmet
inėse parodose. 1958 m. dalyva
vo Niujorke pirmoje repre
zentacinėje lietuvių dailės paro
doje. Nuo 1971 m. priklauso 
Lietuvių moterų dailininkių 
draugijai Čikagoje ir dalyvauja 
visose bendrose parodose. 1969 
ir 1978 surengė autorines paro
das M. K. Čiurlionio galerijoje 
Čikagoje. Meno klausimais rašo 
straipsnius į „Draugą". 

Išėjusi iš impresionistinės 
mokyklos surado individualų 
tapybinį braižą, kuris teikia jos 
kūriniams sodrią ekspresyvią 
išraišką. Knygelė „Močiutės 
dovanėlė" bus puiki proga susi
pažinti su dailininkės žaismin
gomis iliustracijomis. 

Abiejų menininkių gyveni
mo keliai panašūs - gimtinė 
Lietuva, studijos Kaune ir 
Prancūzijoje, pasitraukimas iš 
Lietuvos. 1944 metais išvyku
sios svetur, iki šių dienų išlaikė 
begalinę meilę lietuviškam žo
džiui, lietuviškam peizažui, vis
kam, kas telpa žodyje - Tėvynė. 
Todėl neatsitiktinai knygelės 
gale atspausdinti Jurgio Zauer
veino žodžiai, kurie nusako 
menininkių gyvenimo prasmę: 
„Lietuviais esame mes gimę, / 
Lietuviais norime ir būt. / Tą 
garbę gavome užgimę, / Jai ir 
neturim leist pražūt." 

Virgini ja Pap l ausk i enė 

virtualmuseum.us 
VIRTUALMUSEUM.US -

liekanų daiininkų irdernetirds puslapis 

Culture Connection, Inc. 
(CCI) - organizacija, siekianti 
suburti kuo daugiau lietuvių 
dailininkų ir pateikti jų meno 
darbus internetiniame puslapy
je, pavadintame virtualmuse
um.us. 

Culture Connection, Inc. 
susikūrė 2002 m. Informaciją 
apie menininkus renkanti ir 
įvairioje spaudoje, seminaruose 
bei parodose demonstruojanti, 
organizacija siekia plačiai vi
suomenei suteikti galimybę su
sipažinti su lietuvių kilmės dai
lininkais, bei įsigyti jų darbus. 

Aleksandras Marčiulionis 

Dailininkai, norintys pa
teikti apie save informaciją, 
turi kreiptis: 

CULTURE CONNECTION. INC. 
4751 E. CHARLES DRIVE 

PARADISE VALLEY. AZ 85253. 

Aldona Vaitkus - JAV 
LB Arizonos skyriaus 

vicepirmininkė. 
Vaclovas Ratas 

Arvydas Algminas Kenneth Nelson 
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