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Šiame j 
numeryje: 
LR amb. Vygaudas 
Ušackas at idarė 
Čikagos lietuvių 
futbolo lygą. G. Šurkus 
balionų varžybose. 
^Žuvėdros" šokėjai — 
Europos čempionai. 

2psl. 

Niekinami tautos 
didvyriai. Jeigu 
subyrės ši koalicija, 
iniciatyvos imsis 
Tėvynės sąjunga. 

3psl. 

„Draugo lietuviukai". 
4 psl. 

Lietuvių kalbos 
olimpiada. 

5 psl. 

Brighton Parke 
paminėtos sukaktys. 
Illinois valstijos 
programa vaistams 
pagal receptą. Kas 
sudaro Lietuvių fondo 
pelno skirstymo 
komisiją. 

6 psl. 

Sportas 
* XIV E u r o p o s oro balio

nų č e m p i o n a t e Vengrijoje 
Rimas Kost iuškevič ius , su
r inkęs 4,227 taškus, po šešių 
rungčių užima trečiąją vietą. 
Varžybose pirmauja Senojo že
myno čempionas vokietis Uwe 
Schneider su 5,114 taškų. An
trąją vietą užima ispanas Angel 
Aguirre (4,241 tšk.). 

* Belgijoje prasidėjusių 
d a u g i a d i e n i ų „Ronde van 
Belgie" d v i r a t i n i n k ų lenkty
n i ų pirmajame etape devintąją 
vietą užėmė ,,Agrituber ko
mandai atstovaujantis Saulius 
Ruškys. Lietuvos dviratininkas 
155 km etape finišavo kartu su 
nugalėtoju belgu Tom Boonen 
— po 3 valandų 30 minučių ir 3 
sekundžių. Tryliktas buvo kitas 
„Agritubel" komandos lietuvis 
Linas Balčiūnas. 

* Ant ros iose JAV NBA 
p i rmenyb ių Rytų konferen
cijos f inalo rungtynėse re
guliar iojo sezono konferenci
jos nugalėtoja Miami „Heat" 
komanda namuose 92:86 įveikė 
čempiono titulą ginančią Det-
roit „Pistons" komaną bei išly
gino serijos iki keturių pergalių 
rezultatą (1:1). Pergalę aikšte
lės šeimininkams lėmė įspūdin
gas Dwyane Wade žaidimas — 
40 taškų, 8 atkovoti kamuoliai, 
6 rezultatyvūs perdavimai ir 2 
blokuoti varžovų metimai. 

Naujausios 
žinios 

W;mr. sva r s t an t socia
lini -i m o k e s č i o įvedimą, 
opozicija laidė kritikos strė
les, o dauguma tylėjo. 

Po K S p lė t ros į Didžią-
jn Britanija išvyko daugiau
sia ifnku ;r ' i r tuv iu . 

< > > \ < • n t. j a i dažniausia i 
skundž ia s i po l i c in inka i s , 
pranešė Seimo kontrolieriai. 

! įtvijoje d i rban tys už-
s:i'n;'> v.Vi'-!\biu diplomatą, 
domėsis verslo ir turizmo gali
mybėmis Vakarų Lietuvoje. 

Val iu tu santykis 
1 USD — 2.749 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

Lietuva ir Rusi ja pasiras * * • — arifna atri xrv P ru jekto 
Vilnius , gegužės 26 d. 

(ELTA) — Lietuvos ir Rusijos 
ministrai pasirašė susitarimą 
dėl ilgai abiejų pusių rengto ir 
derinto 2K projekto, kuriuo nu
statomos sąlygos krovinių tran
zitui į Klaipėda ir Kaliningra
dą. 

Susitarimą Trakuose pasi
rašė dvišalės tarpvyriausybinės 
bendradarbiavimo komisijos 
pirmininkai — Lietuvos užsie
nio reikalų ministras Antanas 
Valionis ir Rusijos transporto 
ministras Igor Levitin. 

Šalys susitarė bendradar
biauti tarifų politikos bei kitais 
klausimais, siekiant pritraukti 
į Baltijos jūros Klaipėdos ir Ka
liningrado uostus kuo daugiau 
krovinių ir užtikrinti uostų 
plėtrą. Tikimasi, kad tai pa
skatins abiejų uostų bendra
darbiavimą ir padidins jų kon
kurencingumą kitų regiono 
uostų atžvilgiu. 

Susitarimą buvo ketinama 
pasirašyti dar 2003 m., tačiau 
tuomet Lietuva sulaukė naujų 
Rusijos pasiūlymų, kurie iš es
mės pakeitė prieš tai abiejų ša
lių suderintus susitarimus dėl 
krovinių gabenimo į abu uostus 
tarifų suderinimo. 

Rusija tąsyk pasiūlė iš tiks
lų į ilgalaikius siekius perkelti 
konkurencingų tarifų nusta
tymą, o tai esą būtų reiškę ne
palankias sąlygas Lietuvos ve
žėjams. Todėl buvo nuspręsta 

fįĘį 

% 

Moterų teisės pažeidžiamos 
daugelyje sričių 

Lietuvos ir Rusijos ministrai • A. Valionis (k), S. Lavrov (v) ir premjeras A. Brazauskas Trakuose. 
Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr. 

susitarimo dėl bendradarbiavi
mo įgyvendinant 2K projektą 
derinimą perduoti Lietuvos ir 
Rusijos tarpvyriausybinei komi
sijai. 

2K projektas prieš kelerius 
metus buvo sulaukęs ir Seimo 
konservatorių kritikos, kurie, 
remdamiesi Valstybės saugumo 

departamento (VSD) pažyma, 
teigė, jog minėtas projektas yra 
nenaudingas ir net žalingas Lie
tuvai. 

2003 m. Seimo Nacionalinio 
saugumo ir gynybos komiteto 
prašymu VSD įvertino projektą 
2K saugumo požiūriu. VSD nus
tatė, kad šiuo požiūriu projek

tas nėra nei geras, nei blogas, 
kadangi viskas priklausys nuo 
jo įgyvendinimo. VSD atkre ipė 
dėmesį į du dalykus: Rusija 
stengiasi šį projektą paverst i 
naudingu tik sau, prie šio pro
jekto iš Rusijos pusės dirba ne
mažai buvusių KGB darbuotojų. 

Nuke l ta į 5 ps l . 

V i ln ius , gegužės 26 d. 
(BNS) — Lietuvoje moterys te
bėra diskriminuojamos labiau 
nei vyrai, o jų teisės pažeidžia
mos sveikatos, darbo rinkos, 
sprendimų priėmimo ir kitose 
srityse, teigia moterų nevyriau
sybinių organizacijų atstovės. 

„Nors įs tatymiškai lyčių ly
gybė į tv i r t in ta , reali padėtis 
Lietuvoje nėra tokia gera", sakė 
visuomeninės organizacijos 
,.Šiltų širdžių klubas" preziden
tė Roma Barauskienė. 

Lygių galimybių kontrolierė 
Aušrinė Burneikienė pastebėjo, 
jog moterys daug labiau nei vy
rai diskriminuojamos visose sri
tyse — tiek dėl neįgalumo, tiek 
dėl vyresnio amžiaus, tiek dėl 
tautybės a r seksualinės orien
tacijos. Lygių galimybių kontro
lierė kaip vieną iš argumentų 
pateikė statistiką — į jos vado
vaujamą tarnybą kreipiasi žy
miai daugiau moterų. 

Kalbėdamos apie šiuo metu 
fiksuojamus moterų teisės pa
žeidimus, nevyriausybinių or
ganizacijų atstovės pabrėžė mo
terų smurto problemą: du treč
daliai moterų šeimose patiria 
sutuoktinių smurtą, Lietuvoje 
ta ip pat dideli prekybos žmo
nėmis skaičiai. 

Nevyriausybinių organiza
cijų atstovės įžvelgia moterų 
teisės pažeidimus ir sveikatos 

JAV lietuviai spaudžia Kongresą 
balsuoti už Rusijos atsiprašymą 

Washington , DC, gegužės 
26 d. (BNS) — Amerikos lietu
vių taryba paragino JAV gyve
nančius tautiečius susitelkus 
paspausti savo vietovių atsto
vus Kongrese, kad jie balsuotų 
už nutarimą, raginantį Rusiją 
ats iprašyt i už Baltijos šalių 
okupaciją. 

JAV Kongreso aukštieji rū
mai — Senatas —jau praėjusią 
savaitę priėmė nutarimą, ragi
nančią Rusiją pripažinti, kad 
Baltijos valstybės buvo okupuo
tos, ir pasmerkti neteisėtą Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos anek
siją. 

Tas pats nutarimas prista
tytas ir Kongreso žemuosiuose 
— Atstovų — rūmuose, kurie 
dėl jo balsuos, kaip tikimasi — 
teigiamai, liepos mėnesį. 

Tokiu atveju abeji Kongreso 
rūmai — Senato ir Atstovų — 
bus aiškiai išreiškę JAV pozici
ją Lietuvai ypač svarbiu klau
simu. 

„Nutar imas , reikalaujan
tis, kad Rusijos Federacija pri
pažintų Sovietų Sąjungos įvyk
dytos okupacijos neteisėtumą, 
yra įvadas į kompensacijos 
klausimo ateityje iškėlimą", 
pranešime spaudai teigė 
Amerikos lietuvių tarybos 
(ALT) pirmininkas Saulius 
Kuprys. 

Nutarimų paruošimu ir pa
teikimu rūpinosi lietuvių, lat
vių ir estų išeivių organizacijos, 
kurios sudaro Washington, DC, 
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Saulius Kuprys 
ALTo nuotr. 

įsikūrusį Jungtinį Amerikos 
baitų komitetą (JBANC). Lietu
viams atstovauja Amerikos lie
tuvių taryba, kuri finansiškai 
išlaiko JBANC įstaigą ir ko
ordinuoja jos darbus. 

Senato gegužės 19 d. priim
tame nutarime teigiama, kad 
Rusijos Federacijos vyriausybė 
turi aiškiai ir vienareikšmiškai 
pripažinti ir pasmerkti Sovietų 
Sąjungos 1940-1991 m. neteisė
tai vykdytą Baltijos šalių — Es
tijos. Latvijos ir Lietuvos — 
okupaciją ir aneksiją. 

Dokumente pabrėžiama, 
kad 1939 m. stalininės SSRS ir 
hitlerinės Vokietijos pasirašytą 
Molotov-Ribbentrop paktą ir 
slaptuosius jo protokolus pas
merkė pačios SSRS Liaudies 
deputatų suvažiavimas. 

V. Uspaskichas 
t ikisi, jog 

komisijos jį t ik 
įspraus 

Vilnius , gegužės 26 d. 
(BNS) — Viešųjų ir privačių in
teresų konfliktu įtariamas ūkio 
ministras Viktoras Uspaski
chas tikisi, jog ketvirtadienį jo 
veiklą pradėjusios tirti trys 
parlamentinės komisijos jį iš
teisins. 

„Mano situacija nebloga: iš
praustas būsiu švarus, ir vis
kas". Seime sakė valdančiajai 
Darbo partijai vadovaujantis V. 
Uspaskichas po susitikimo su 
Seimo pirmininku Artūru Pau
lausku. 

Tuo tarpu šią savaitę su 
prezidentu Valdu Adamkumi 
susitikę politologai teigė reko
mendavę valstybės vadovui 
pasiūlyti V. L'spaskichui atsis
tatydinti. Pastarasis teigia to 
nedarysiantis, kol nebus pa
teiktos parlamentinio tyrimo 
išvados. 

Praeitą savaitę sudarytos 
net trys laikinosios Seimo ko
misijos, tiriančios V. Uspaski-
cho veiklą. Dvi iš jų pasiūlė pati 
Darbo partija. Šios komisijos 
ketina aiškintis, ar egzistuoja 
Maskvos vyriausybės atstovo 
Lietuvai Aleksandr Mizgar raš
tas, kuriuo remiasi įtarimai V. 
Uspaskichui dėl UAB „Kreke
navos agrofirma", kurios akcijų 
turi Darbo partijos vadovas, 
protegavimo. 

Pranešimai apie branduol inę 
avariją — n e t e i s i n g i 

Viln ius , gegužės 26 d. 
(BNS) — Radiacinis fonas Lie
tuvoje — normalus, branduoli
nių incidentų neužfiksuota nei 
šalyje, nei jos kaimynystėje, nei 
toliau Europoje. 

„Kažkas paskleidė gandą. 
Jei nors vienoje šalyje būtų įvy
kęs koks incidentas su branduo
liniais reaktoriais, mums apie 
tai jau būtų pranešta", taip ket
virtadienį pasklidusius gandus 
apie kaimyninėje Baltarusijoje 
galimai įvykusią branduol inę 
avariją komentavo Radiacinės 
saugos centro prie Sveikatos 
apsaugos ministerijos direkto
rius Albinas Mastauskas. 

J is užtikrino, kad Lietuva 
jau būtų gavusi informacijos 
apie bet kokius branduolinius 
įvykius, jei tokie būtų įvykę, iš 
Tarptautinės atominės energi

jos agentūros (TATENA), vieni
jančios 140 pasaulio valstybių. 

Aplinkos apsaugos agentū
ros Radiologijos skyriaus vedė
jas Gintautas Jonas Berlinskas 
ta ip pat patikino, kad Lietuvoje 
nėra padidėjusios radiacijos. 

Gandus apie tar iamą ra
diacijos pavojų paskatino pra
nešimai iš Baltarusijos, nors ir 
oficialiai paneigti, apie neva pa
didėjusį radiacinį foną šioje Lie
tuvos kaimynėje. Alyvos į ugnį 
papylė ir ūkio ministras Vikto
ras Uspaskichas, pareiškęs, kad 
dar prieš 10 dienų dėl gedimo 
buvo sustabdytas vienas iš dvie
jų Ignalinos atominės elektri
nės (AE) generatorių. 

Pasak V. L'spaskicho, tuo 
metu šaliai e lektros energija 
buvo tiekiama iš Kruonio hidro-
akumuliacinės elektrinės. 

Abi tur ienta i laiko privalomą 
lietuvių kalbos egzaminą 

V. Uspaskichas aptarinėjo verslo reikalus su 
„Rub i con g r o u p " vadovu 

Šiemet brandos egzaminus laiko 48,500 vidurinių, vakarinių, profesinių 
m o k y k l ų ir g i m n a z i j ų m o k s l e i v i ų . Valdo Kopūsto I ELTA) nuotr 

Vilnius , gegužės 26 d. 
(BNS) — ūkio ministras Vik
toras Uspaskichas trečiadienį 
ministerijoje susitiko su įmonių 
grupės „Rubicon group" vadovu 
Andriumi Janukoniu ir aptarė 
„verslo reikalus". 

„Čia nėra jokios paslapties. 
Jie buvo atėję dėl verslo reika
lų", sakė V. Uspaskichas, pažy
mėjęs, jog susitikimas buvo su
rengtas „per sekretorę". 

„Tai yra privati struktūra. 
Aš negaliu apie ją visko aiškin

ti", vėliau sakė V. Uspaskichas, 
paklaustas apie kokius verslo 
reikalus kalbėta. 

Žiniasklaidai nepavyko su
sisiekti su pačiu A. Janukoniu. 
Jo mobilaus ryšio telefonu atsi
liepusi sekretorė teigė, jog A. 
Janukonis yra išvykęs į semina
rą, o kiti bendrovės atstovai at
sisakė ką nors komentuoti apie 
susitikima su V. Uspaskichu. 

Šaltinių teigimu, susitikime 
dalyvavo ir Seimo pirmininko 
pavaduotojas Alfredas Pekeliū

nas, tačiau jis pats neigė daly
vavęs V. Uspaskicho ir A. Janu-
konio susitikime. 

..Rubicon group" ir jos vado
vas A. Janukonis yra siejamas 
su Vilniaus meru liberalcentris-
tų vadovu Artūru Zuoku, kuris 
pastaruoju metu įsivėlė į kon
fliktą su V. Uspaskichu. Abu po
litikai kaltina vienas kita viešų
jų ir privačių interesų painioji
mu ir viešai siūlo vienas kitam 
atsistatydinti iš užimamų parei
gu.. 

Vi ln ius , gegužės 25 d. 
(ELTA) — Trečiadienį abi tu
rientai laikė pirmąjį vis iems 
privalomą lietuvių gimtosios 
kalbos egzaminą, o baigusieji 
nelietuviškas mokyklas — lie
tuvių kaip valstybinės kalbos 
egzaminą. 

Iš daugiau nei 48.000 abitu
rientų valstybinį lietuvių kalbos 
egzaminą šiemet pasirinko per 
26,000. Mokyklinį egzaminą lai
kys kiek daugiau nei 16,000 
dvyliktokų. 

Abiturientai, dėl ligos a r ki

tų svarbių aplinkybių negalėję 
laikyti valstybinio brandos eg
zamino, galės tai padaryti pa
kartot inės sesijos metu. Ji b\is 
skelbiama birželio-liepos mėne
siais penkiuose didžiuosiuose 
miestuose: Vilniuje, Kaune, 
Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevė
žyje. 

Oficialūs lietuvių kalbos eg
zaminų rezultatai bus paskelbti 
iki liepos 2 d , visų kitų egza
minų — iki liepos 7 d 

Šiemet brandos egzaminus 
laiko 48,500 moksleivių. 

srityje: moterys daugiau laiko 
skiria neapmokamam darbui 
šeimoje, rūpinasi vaikais, pa
gyvenusiais žmonėmis ir ma
žiau laiko turi poilsiui bei nepa
kankamai rūpinasi savo sveika
ta. 

Šiuos teiginius nevyriausy-
bininkės iliustruoja statistika: 
Lietuvoje nuo gimdos kaklelio 
vėžio miršta daugiausiai mote
rų iš Europos Sąjungos (ES) ša
lių, o susirgusi krūties vėžiu 
miršta kas antra, tuo tarpu ES 
šalyse, laiku nustačius ligą, iš
gelbėjama 90 proc. moterų. 

Moterų nevyriausybinės or
ganizacijos sunerimusios, jog 
tik mažas procentas moterų da
lyvauja sprendimų priėmime ir 
užima aukštus postus savival
dybėse a r valstybės valdymo in
stitucijose. Pavyzdžiui, Vilniaus 
miesto savivaldybės taryboje iš 
51 nario yra tik 10 moterų, o 
aukščiausias pareigybes admi
nistracijoje užima vien vyrai. 

Kaip vieną iš susiklosčiu
sios tokios situacijos priežasčių 
nevyriausybininkės įvardijo su
siformavusius stereotipus. 

Nevyriausybininkės paste
bi, jog dažnai ne tik vyrai, bet ir 
pačios moterys nepalankiai ver
tina aukštus postus užimančias 
savo lyties atstoves. „Dažnai 
kaimynės apie aukštus postus 
užimančias Nukelta į 5 ps l . 

Europos 
Parlamente 

raginimą 
lietuvius į JAV 
įsileisti be vizų 

Vi ln iu s , gegužės 26 d. 
(BNS) — Europos Parlamento 
(EP) narys socialdemokratas 
Jus tas Paleckis siūlo kreipimą
si į JAV Kongresą dėl bevizio 
režimo naujosioms Europos Są
jungos (ES) šalims narėms, 
tarp jų — ir Lietuvai. 

„Siūlyčiau, kad EP ar jo už
sienio reikalų komitetas kreip
tųsi į JAV Kongresą su pageida
vimu, kad JAV Kongreso nariai 
geranoriškai pažvelgtų į šią 
problemą", į europarlamenta-
rus kreipėsi J. Paleckis. 

Pasak J. Paleckio biuro iš
plat into pranešimo, kalbėda
mas EP europarlamentaras tai
pogi pažymėjo, jog „bevizio 
režimo suteikimas naujosioms 
ES šalims padėtų st iprinti 
trans<ftlantinius ryšius, paska
tintų politinius, ekonominius, 
kul tūr in ius . žmogiškuosius 
mainus, tai dar kartą parody
tų, kad visos ES šalys yra lygia
teisės". 

Dauguma naujųjų ES šalių, 
skirtingai nuo senųjų, neturi 
bevizio režimo su JAV. 

JAV sprendimus dėl bevizio 
režimo priima kiekvienai šaliai 
individualiai pagal tai. kaip ji 
a t i t inka sąlygas, numaty tas 
„kelio gairių" programoje. 

Tačiau. J. Paleckio nuomo
ne, bevizio režimo naujoms ES 
narėms suteikimas yra ir JAV 
politinės valios problema. 

„ES, vis glaudžiau bendra
darbiaudama užsienio politi
kos, išorinio ir vidinio saugumo 
srityse, galėtų svariau prisidėti 
prie šio klausimo sprendimo", 
sake J. Paleckis. 

Lietuva. įgyvendindama 
JAV vizų atsisakymo progra
mos veiksmų planą, gegužės 
pradžioje pradėjo išduoti mo
dernius asmens dokumentus su 
elektronine laikmena, saugan
čia asmens biometrinius duo
menis. Kol kas šie pasai išduo
dami tik diplomatams, bet atei
tyje juos gaus visi piliečiai. 
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Sportas LIETUVOJE 

FUTBOLAS ČIKAGOJE 

AMBASADORIUS USACKAS 
ATIDARĖ ČIKAGOS LIETUVIŲ 

FUTBOLO LYGĄ 
Lietuvos Respublikos am

basadorius Vygaudas Ušackas 
š. m. gegužės 21 d. Čikagoje 
simboliniu pirmuoju smūgiu 
atidarė Čikagos lietuvių futbo
lo lygą (ČLFL). 

Lietuvos diplomatas pasvei
kino futbolo lygos dalyvius, 
organizatorius ir žiūrovus, 
susirinkusius į lygos atidarymą 
ir pirmąsias rungtynes: „Sporte 
atsiskleidžia lietuvių tautos 
energija ir ryžtas. Mūsų krep
šininkų, futbolininkų, lengva
atlečių ir kt. sporto šakų ats
tovų pasiekiamai yra geriausias 
pavyzdys, rodantis, kad tautos 
jėga vienybėje ir susitelkime". 

„Mano patirtis, per šiuos 
metus įgyta JAV, važinėjant po 
įvairias valstijas ir bendraujant 
su įvairių kar tų lietuviais, 
padeda išlaikyti lietuvybę ir lei

džia pelnytai didžiuotis savo 
kilme, — sakė V. Ušackas. — 
Nuoširdžiai linkiu, kad Čikagos 
lietuvių futbolo aistruolių paro
dyta meilė šiai sporto šakai 
užkrėstų kuo daugiau mūsų 
tautiečių, įtrauktų juos į bendrą 
veiklą ir už futbolo aikštelės 
ribų, padėtų ir toliau garsinti 
Lietuvos vardą." 

ČLFL rungtyniauja 8 ko
mandos: „Švyturys", Šiauliai, 
Panevėžys, „Lietuvėlė", Vil
niaus, Alytaus, Kauno ,,Ca-
pella" ir Kretinga. Lygos va
dovas — Linas Jakovlevas. 

Visi, besidomintys lygos 
rezultatus, naujienas gali sekti 
ČLFL internetinėje svetainė
je adresu: 

w w w .futbolas.org. 

K. Vaške lev ič ius 

„Lituanicos" futbolininkams 
nepasisekė 

Sekmadienį, gegužės 22 d., 
aikštėje prie Pasaulio lietuvių 
centro „Lituanicos" futbolinin
kams nepasisekė: jie buvo 
priversti kapituliuoti prieš 
lenkų „Lightning" komandą 
savo sudėtyje yra ir žaidėjų iš 
Meksikos. 

Teisėjo švilpukas skelbė 
gana aukštą pralaimėjimą 1:4 
rezultatu, nors mūsiškiai galėjo 
pralaimėti ir švelnesne pasek
me, jeigu ne gynėjų ir var
tininko neapsižiūrėjimas. Tu
rint daugiau laimės, lietuviai 
galėjo sužaisti ir lygiomis, nes 
neišnaudojo puikių progų. 
Lenkų vartuose stovėjo sunkiai 
įveikiamas žaidėjas, o ir jų 
gynyba buvo labiau užtikrinta. 

Kuomet 20-je žaidimo mi
nutėje smūgiu iš toli lenkai 
pelnė pirmąjį įvartį, atrodė, jog 
mūsiškiam gresia pralaimėji
mas. Ypač ši mintis pasitvirti
no, kai po pertraukos per ke
turias minutes į lietuvių vartus 
įkrito du įvarčiai. Gerai, kad 
kiek vėliau Mindaugas Palaima 
įstengė rezultatą sušvelninti 
1:3. Tačiau paskutinę minutę, 
subirus mūsiškių gynybai, len
kai be vargo pelnė ir ketvirtąjį 
įvartį. 

Po gražaus pasirodymo 
prieš ..Socers", lietuvių publika 

laukė iš mūsų vyrų geresnio 
rezultato ir bet vieno taško. Bet, 
deja, lietuvių sirgalių vil tys 
neišsipildė. Kai kurie „Litua
nicos" vyrai atrodė nuvargę, 
gal dėl šeštadienį žaistų rung
tynių prasidėjusioje Čikagos 
Lietuvių futbolo lygoje, kurios 
atidaryme dalyvavo ir Lietuvos 
ambasadorius JAV Vygaudas 
Ušackas, praėjusį savaitgalį iš 
Vašingtono atvykęs į Čikagą. 
Svečias pabandė čia laimę ir 
įmušė įvartį iš baudos smūgio. 

Nepaisant pralaimėjimo 
„Lituanicos" komanda su 23 
taškais išliko trečioje vietoje. 
Pirmoje eina „Sockers", o antro
je — „Schvvaben" komandos, 
kurios praėjusį sekmadienį 
nežaidė. 

Paskutinį gegužės mėnesio 
sekmadienį „Metropolitan" ly
goje dėl Memorial šventės pir
menybių rungtynių nebus. „Li-
tuanica" kitą susitikimą turės 
birželio 5 d., 3 vai. po pietų. 
Mūsiškiai ,,Schwaben Center" 
aikštyne Buffalo Grove, IL, 
išmėgins „Vikings" komandos 
pajėgumą. Beje, ši komanda 
nėra iš stipriųjų: ji po 15 rung
tynių turi 14 taškų ir pirmeny
bių lentelėje stovi 7-oje vietoje. 

A P D O V A N O T I LKL ČEMPIONATO 
LAUREATAI 

Vilniuje, viešbučio „Reval 
Hotel Lietuva" konferencijų 
centre , surengtos dvyliktojo 
Lietuvos krepšinio lygos (LKL) 
sezono uždarymo iškilmės. Nu
galėtojų titulą apgynę Kauno 
„Žalgirio" krepšininkai gavo 
t radicinis čempionų žiedus, 
pagrindinės LKL rėmėjos AB 
„Mažeikių naftos" skir tą 
500,000 litų premiją bei t aurę 
ir Lietuvos čempionų t a u r ę . 
Nugalėtojus pasveikino prezi
dentas Valdas Adamkus ir mi
n i s t r a s p i rmininkas Algirdas 

Brazauskas. 
Lietuvos čempionų žiedai 

buvo įteikti Vidui Ginevičiui, 
amerikiečiui Tanoka Beard, 
Darjušui Lavrinovičiui, Dainiui 
Šalengai, Mindaugui Timins-
kui, Pauliui Jankūnui, Marty
nui Andriuškevičiui bei trene
riams Antanui Sireikai ir Gin
tarui Krapikui. Apdovanojimų 
iškilmėse nedalyvavo Simonas 
Serapinas, latvis Ainars Ba-
gatskis ir amerikietis Robert 
Pack. 

Antrąją ir trečiąją vietas 

LKL čempionate užėmusiems 
Vilniaus „Lietuvos ryto" ir 
Šiaulių „Šiaulių" krepšinin
kams įteikti specialūs sidabro 
ženklai ir 300,000 bei 70,000 
litų premijos, kurias skyrė 
„Mažeikių nafta". Naudingiau
sio reguliariojo sezono žaidėjo 
prizas atiteko T. Beard, o nau
dingiausiu finalo serijos žaidėju 
pripažintas M. Timinskas. Ko-
vingiausiam žaidėjui sk i r t a s 
prizas įteiktas „Šiaulių" puo
lėjui Žydrūnui Urbonui. 

(Elta) 

ža lg i r i eč i ams ta ) n u o t r . 

G. Šurkus oro balionų varžybose 
Ukrainoje rengiamų karšto 

oro balionų varžybų „Air 
Brotherhood 2005" antrajame 
tarpsnyje Lietuvos ats tovas 
Gin ta ras Šurkus , sur inkęs 
8,239 taškus, užėmė penktąją 
vietą. 

Varžybų pradžioje pirmavęs 
lietuvis nusileido tik Rusijos 
a ts tovams. Nugalėjo Aleksėj 
Medvedski, surinkęs 10,030 

taškų. 
Podolės Kamenec vykusiose 

varžybose, kurių prizų fondą 
sudarė 10.000 dolerių, dalyvavo 
20 pilotų iš šešių Europos šalių. 
„Esu patenkintas savo pasi
rodymu Ukrainoje. Varžybos 
labai patiko, todėl ir kitais 
metais žadu jose dalyvauti", — 
sakė G. Šurkus, varžybose daly
vaujantis po dvejų metų per

t raukos . Buvęs prezidento 
patarėjas šiemet dalyvavo jau 
penkeriose varžybose, iš kurių 
vienerias Lenkijoje laimėjo. „Su 
kiekvienomis varžybomis ba
lioną valdyti sekasi vis geriau", 
—džiaugėsi G. Šurkus, šiemet 
žadantis dalyvauti dar beveik 
dešimtyje varžybų. 

(Elta) 

E . Š . G. Š u r k u s va ržybose U k r a i n o j e . E P A - E l t a n u o t r . 

Geras ). Štreimikytės 
pasirodymas 

Li tuan icos ' futbolo žaidėjų po n e p a s i s e k u s i ų r u n g t y n i ų . 
E. Š u l a i č i o n u o t r 

Buvome minėję apie dvi 
lietuves krepšininkes, kurios 
pradės žaidimus stipriausioje 
pasaulyje moterų krepšinio 
lygoje, kuri vadinasi WNBA (ji 
yra panaši į vyrų profesionalų 
lygą — NBA). Rašėme apie 
Indiana „Fever" klubo pakvies
tas — Jurgita Štreimikytę — 
Virbickienę (ji jau yra anksčiau 
žaidusi šioje komandoje) ir nau
jokę Ivetą Marčauskaitę. 

Tačiau gaila, jog Ivetai 
nepavyko įsitvirtinti šioje ko
mandoje ir ji po daugiau negu 
savaitės treniruočių bei sužais
tų kontrolinių rungtynių buvo 
atleista, nes reikėjo sumažinti 
žaidėjų sąrašą. 

Tuo tarpu Jurgita jau spėjo 
sužaisti dvi pirmenybių rung
tynes ir jose gerai pasirodyti. 

Pirmąjį susitikimą mūsiškė 
turėjo praėjusį sekmadienį ir su 
savo komandos draugėmis 
įveikė Charlotte „Sting" ko
mandą 68:58. Lietuvė prie per
galės prisidėjo 10 taškų. 

Antradienį įvykusiose rung
tynėse su Phoenix „Mercury" 
klubo atstovėms namų aikštėje 
„Fever" irgi laimėjo, o Jurgita 
vėl įmetė 10 taškų. Ji tai atliko 
per 21 minutę. 

Taigi J. Štreimikytė, po 
kelių metų per t raukos vėl 
grįžusi į šią profesionalių mo
terų krepšinio komandą, kaip 
atrodo, joje gražiai pritapo ir, 
be abejo, ateityje dar geriau 
u žsirekomenduos. 

Linkime jai geros sėkmės! 
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ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AWU UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

DR. JOVITA KERELIS 
DANU! GYDYTOJA 

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

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRIDALLAS PRUNSK1S, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Institute 

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

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

McHenry: 815-363-9595 
Bk Grove: 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

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

betuvens sutvaffcys danus už pnenaną kainą. 
Susitarimui Kafcec anę^ška! arta hMfltat 

4647 W. 103 S t , Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashingtoo, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tei . 708-422-8260 . 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St., 
Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708-423-5155. 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KABLXDLOGAS-9RDES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

EDMUNDAS VŽNAS, MD., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sfc. 5 r 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Artėja didžiosios Š. Amerikos Lietuvių sporto varžybos 

Jau artėja pagrindinės šių metų Šiaurės Amerikos lietuvių 
sporto žaidynės — 55-sios iš eilės. Jos įvyks birželio 3—5 d. 
Detroit, MI. Varžybas organizuoja Detroit Lietuvių sporto klubas 
„Kovas", kuriam vadovauja Paulius Butkunas. 

Žaidynės vyks dviejose vyrų klasėse, jaunių A klasėje ir mo
terų klasėje. Merginų A klasėje užsiregistravo tik viena komanda, 
todėl varžybų nebus. 

Labai mažai susidomėjimo parodyta ir tinklinyje. Čia žais tik 
mišrios (vaikinų ir merginų) komandos, nes vyrai ir moterys savo 
komandų neregistravo. Pagrindinės varžybos vyks Dievo 
Apvaizdos lietuvių parapijos salėje, Southfield, MI, netoli Detroit. 
Bus naudojamos ir dvi kitos salės. E. S. 

„ŽUVĖDROS" ŠOKĖJAS BREMENE 
TAPO EUROPOS ČEMPIONAIS 

Šeštadienį, gegužės 21 d., 
Bremene, Vokietijoje baigėsi 
Europos sportinių šokių čem
pionatas. Čia Klaipėdos „Žuvė
dros" kolektyvas j au penktą 
kartą tapo Europos čempionais 
Lotynų Amerikos šokių ansam
blių tarpe. Antroje vietoje liko 
Bremeno miesto šokėjai, o tre
čioje — Bremenhafeno TSG 
komanda. Iš viso dalyvavo 18 
grupių iš įvairių valstybių. 

Kaip žinome, klaipėdiečiai 
neseniai buvo atvykę į Čikagą 
ir čia šoko vietiniams lietu
viams, parodydami savo aukštą 

lygį ir pradžiugindami Čikagos 
ir apylinkių tautiečius savo su
gebėjimais. Grįžę į namus , 
klaipėdiečiai neturėjo daug 
laiko pasiruošti Europos pir
menybėms. 

„Žuvėdros" ansamblis jau 
4 kar tus yra laimėjęs ir pa
saulio sportinių šokių pirmeny
bes. Šiam kolektyvui vadovauja 
pasižymėję šokių specialistai 
Skaistė ir Romualdas Idzele-
vičiai, kuriuos taip pat matėme 
Čikagoje kartu su jų kolektyvu. 

E.Š. 

/AKlJTUrK 

E . Š u l a i t i s Čikagoje. ' •mo Kupr io nuotrauka 
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Ekumeninių pamaldų (gegu
žės 8 d. Šv. Vardo katedroje, 
Čikagoje) už Lietuvą ir visas 
Antrojo pasaulinio karo bei 
okupacijų aukas akimirka. 

Jono Kuprio nuotrauka 
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JEIGU SUBYRĖS 
INICIATYVOS IMSIS 

ŠI KOALICIJA, 
TĖVYNĖS SĄJUNGA 

ANDRIUS KUBILIUS 

Dešinieji ap l ink Balt i ją 
s t i p r i n a savo 

b e n d r a d a r b i a v i m ą 

Praėjusį savaitgalį teko 
praleisti Helsinkyje, Europos 
liaudies partijos K. Adenauer 
fondo rengtame seminare apie 
Europos Sąjungos ir Rusijos 
santykius. Kaip žinote, kai 
Rusijos užsienio reikalų minis
terija man neišdavė vizos, ta
pau šių klausimų „ekspertas" 
su asmenine patirtimi. Taigi ta 
asmenine patirtimi turėjau pro
gos pasidalinti su kolegomis iš 
kitų valstybių. 

Kitu metų antrojoje pusėje 
suomiai perims pirmininka
vimą Europos Sąjungai ir jų 
darbotvarkės vienas iš svar
biausių klausimų bus Europos 
Sąjungos ir Rusijos santykių 
tvarkymas. Čia mūsų patirtis 
bus labai naudinga. O šios 
vasaros pabaigoje vyks deši
niųjų konferencija Vokietijoje ir 
bus progos bendrauti su vis 
labiau artėjančiais prie per
galės Vokietijos krikščionių 
demokratų vadais, kurie praė
jusį savaitgalį pasiekė dar vieną 
didelę pergalę, ir Vokietijos 
socialdemokratai, nebegalėda
mi išlaikyti valdžios, jau šau
kiasi neeilinių par lamento 
rinkimų. Taigi dešinieji aplink 
Baltijos jūrą stiprina savo ben
dradarbiavimą, siekdami padėti 
Rusijai tapti normalia valstybe, 
kuri turėtų normalius ryšius su 
Europos Sąjunga. 

Minis t ras V. Uspask i chas — 
r imta i i šs igandęs 

Būnant Helsinkyje kilo no
ras palyginti Suomiją ir šian
dieninę Lietuvą. O Lietuvos 
vaizdelis nėra labai geras. 

Akivaizdžiai matyti , kad 

ūkio ministras V. Uspaskichas 
dėl kilusio skandalo, jį į tarus 
dėl viešųjų ir privačiųjų inte
resų supainiojimo, yra rimtai 
išsigandęs. Tai rodo ir despe
rat iškas trijų komisijų sudary
mas Darbo partijos iniciatyva 
ir V. Uspaskichui lojalių ko
misijos vadovų paskyrimas, ir 
rusiško stiliaus ministro išpuo
lis Seime prieš Artūrą Zuoką ir 
„Eksimetos" kompanija, nau
dojant net ir nevalstybinę kal
bą. Visa tai rodo. kad išgąsčio 
yra pakankamai daug. Galima 
prognozuoti, kad tol iau bus 
bandoma vilkinti komisijų dar
bą (jau savaitė, o tokios svar
bios trys komisijos dar neprade
da veikti). Matyt, bus siekiama, 
kad komisijų darbas užsitęstų 
iki pat vasaros, o po to visi bus 
pamiršę, ką tos komisijos turi 
ištirti . Antras manipuliavimo 
būdas, kurį galima matyti iš 
darbo partijos veiksmų, — 
susikoncentruoti tyrimuose tik 
į Maskvos vyriausybę, iš jos 
nuolat prašyti dokumentų ir 
komisijų darbą sieti su doku
mentų gavimu iš Maskvos vy
riausybės, o kai pastaroji at
s isakys tokius dokumentus 
suteikti , bus proga pasakyti , 
kad ir komisijos tur i baigti 
tyrimą. Labai svarbu, ka ip bus 
sudaromas kviečiamų liudinin
kų sąrašas. Iš to pamatysime, 
ar komisijų vadovybė yra są
žininga. 

Kai kurie politkos ekspertai 
sako, kad šis t y r imas bus 
nerezultatyvus, nes, nustačius 
tiesą, koalicija turėtų subyrėti. 
O kadangi kitokią koaliciją 
sudaryt i būtų bevek neįma
noma, tai šios koalicijos suby
rėjimo negalima leisti ir todėl 
V. Uspaskicho nuodėmių tyri
mas turėtų baigtis be rezultatų. 
Mums tikrai nepri imtinas toks 
tiesos sąlygotumas, kai tiesos 
nus ta tymas siejamas su kokio

mis nors papildomomis sąly
gomis. Kita vertus, galima 
drąsiai tvirt inti , kad subyrėjus 
šiai koalicijai nebus taip, kad 
nebūtų kaip nors (kaip sakė 
kareivis Šveikas). Tikrai bus ir 
kokia nors nauja koalicija. 
Jeigu subyrės ši koalicija, mes, 
būdami an t r a pagal dydį parla
mentine partija, imsimės ini
ciatyvos ta r t i s dėl naujos koali
cijos sudarymo. 

G i n t a r a s P e t r i k a s 
t u r i b ū t i i šk l ausy tas 

Dar norėtųsi atkreipti dė
mesį į EBSW vadovo G. Petriko 
interviu ,,Lietuvos ryte". Ma
nau, kad G. Petriko liudijimai 
turi būti nedelsiant pateikti 
Seimo koalicijai, kuri buvo 
sudaryta nustatyti tiesai apie 
Petriko ir EBSW vadovo san
tykius su to meto politikos 
vadovais. Kai kas iš to meto 
vadų šiandien yra valdžioje, ir, 
atrodo, jie nelabai nori nus
tatyti tiesos. Susidaro vaizdas, 
kad daroma viskas, jog Petrikas 
nebūtų sugrąžintas į Lietuvą ir 
jo liudijimai nebūtų pateikti 
Seimo koalicijai. Nes, nustačius 
tiesą, valdžia gali neatlaikyti ir 
subyrėti. Manau, kad Seimas, 
jeigu t ikrai siekia tiesos, o tai 
priklauso nuo Seimo valdžios, 
nuo Seimo pirmininko, galėtų 
pasiųsti porą komisijos narių į 
kalėjimą JAV, kur laikomas G. 
Petrikas, ir pasikalbėti su juo 
apie jo keliamas sąlygas ir apie 
liudijimų turinį. 

P a r t n e r i ų l i be r a l cen t r i s t u 
s i t u a c i j a ima t r u k d y t i 

b e n d r a d a r b i a v i m u i 

Nėra gerai komentuoti 
partnerių vidinę situaciją, ta
čiau mus neramina Liberalų ir 
Centro partijos vadovo A. Zuoko 
reikalai. Tokia neaiški situaci

ja, jeigu galima pavartoti me
tafora — ..abonentiniai" reika
lai — ima labai rimtai trukdyti 
mūsų partijų bendradarbia
vimui. Mes norėtume, kad libe-
ralcentristai artimiausiu metu 
atlikę savo partinį tyrimą, labai 
aiškiai pasakytų, kaip jie verti
na viešus, jų vadovų metamus 
kaltinimus. Ir šiuo atveju at
sakyti turi ne teisėsauga, o pati 
partija. Ir ne apie „Eksimetą", 
o apie kitus reikalus. 

Se imas para lyž iuo tas 
nesąž in ingumo potvynio 

Seimas yra paralyžiuotas, 
todėl galima pritarti preziden
tui A. Adamkui. Tačiau Seimas 
yra paralyžiuotas ne komisijų 
darbo, o nesąžiningumo potvy
nio. Seimo pirmininkas turėtų 
kaltinti ne opozicijos pastangas 
stabdyti šį potvynį, bet kaitinti 
savo koalicijos partnerius, kurie 
savo veikla tą potvynį kelia. 

Lenktynės 
kairėje pusėje 

Kad vyksta pakankamai 
įnirtingos lenktynės tarp Darbo 
partijos ir socialdemokratų, kas 
dominuos santykiuose su kai
riaisiais rinkėjais, akivaizdu. 
Mes nematome labai didelio 
skirtumo tarp Darbo partijos ir 
šiandieninių solcialdemokratų. 

Socialdemokratai turėjo ga
limybę būti kitokia partija, bet 
j ie tą galimybę prarado visų 
pirma eidami į koaliciją su 
Darbo partija. Kap kairieji dali
nasi savo rinkėjus, sunku prog
nozuoti, tačiau, mano galva, 
Lietuva jau subrendo dešiniajai 
minčiai, kaip ir Lenkijoje. 
Matome, kad Lenkijoje pradeda 
dominuoti dešiniosios partijos, 
Lenkija ruošiasi atsisveikinti 
su pokomunistinės nomekla-
tūros sistema. 

NUFOTOGRAFAVO 
JUODĄJĄ SKYLĘ 

ASTROLOGE 
PADAVĖ Į TEISMĄ NASA 

Pirmą kartą istorijoje 
NASA mokslininkams pavyko 
tiesiogiai nufotografuoti ypa
tingą reiškinį — kaip gimsta 
juodoji skylė, pranešama NASA 
interneto svetainėje. 

Tai įvyko, susidūrus dviem 
didelio tankio neutroninėms 
žvaigždėms. Susidūrimo pada
rinys — gana nedidelės masės 
juodoji skylė. Šio proceso metu į 
aplinką sklido gama spinduliai. 

Ši katastrofa vyko už 2,2 
milijardo šviesmečių nuo Že
mės, arba, kitaip sakant , — 
prieš 2,2 milijardo metų. Per 
tiek metų šis vaizdas pasiekė 
Žemę 

Maždaug apie v idurnakt į 
gama spindulių protrūkį užfik

savo orbitinis te leskopas 
„Svvift". kuris skubiai ėmė de
rinti apara tūrą . Der inimas 
truko apie 50 sekundžių, todėl 
buvo „pagauti" žvaigždžių 
susidūrimo blyksnio atšvaitai. 

Kiek ilgesnius su juodųjų 
skylių formavimusi susijusius 
gama spindulių blyksnius, 
t runkančius kelias sekundes, 
astronomai vizualiai stebi 
dažnokai, o trumpi, t runkantys 
sekundės dalį, ligi šiol praeida
vo žmonių nepastebėti . Tik šį 
vienintelį kartą pavyko gauti 
vaizdą, likusį po tokio trumpo 
blyksnio. Dabar t in is blyksnis 
turi ir savo vardą — tai 
GRBO50509b. 

( I t a r -Tass -El ta ) 

Rusijos astrologė iš na
cionalinės aeronautikos ir kos
moso tyrimo agentūros (NASA) 
reiklauja 165 mln. dolerių kom
pensacijos už tai, kad ši griauna 
pusiausvyrą visatoje. Marina 
Bai teigia, kad NASA tyrimas, 
kurio metu sviedinys iš kos
minio zondo ,,Deep Impact" 
liepos 4 dieną turi pramušti 
kometos „Tempei 1" viršutinį 
sluoksnį yra „teroristinis ak
tas". 

Ji ta ip pat tvirtina, kad ši 
misija yra ataka prieš jos 
senel ius , nes ši kometa iš
pranašavo jų draugystės pra
džią. 

Vienas teismas jau atmetė 
astrologės iešknį, teigdamas, 

kad NASA Rusijoje turi imu
nitetą nuo teisminio persekio
jimo. Dabar M. Bai advokatas 
iškėlė bylą aukštesnės instan
cijos teisme, kuris tiria, ar 
nacionalinės aeronautikos ir 
kosmoso tyrimo agentūrai Ru
sijoje gali atstovauti JAV 
ambasada Maskvoje. 

Mokslininkai tikisi, kad mi
nėtas tyrimas padės atskleisti, 
iš ko sudarytos kometos. Zondo 
sviedinio ir „Tempei 1" susidū
rimas bus stebimas per vaizdo 
kameras ir teleskopus ,,Hub-
ble", „Chandra" ir „Spitzer", 
pranešė tinklalapis ,,Prav-
da.ru" 

(Delfi) 

ONA MIKAILAITE 

Niekinami tautos didvyriai 

Amerikos sostinėje planuojama statyti 
didingą paminklą komunizmo aukoms. 
Lietuvoje tos aukos viešai įžeidžiamos, 

niekinamos ir šmeižiamos... Kaip tą galime 
paaiškinti? 

Lietuva vis dar nesilauja mus stebinusi: ir 
savo geromis, ir pačiomis tamsiausiomis savy
bėmis. Mes, užsienio lietuviai, trokštame savo 
tautai tik gero, džiaugiamės kiekvienu jos lai
mėjimu. Tačiau ir didžiausius patriotus iš pu
siausvyros išmuša tokios žinios, kaip neseniai 
pasigirdusios iš Lietuvos: TV3 — laidoje „Foru
mas" pakviesti „svečiai" šlykščiai iškoneveikė 
mūsų tautos didvyrius, ypač partizanus, pa
vadindami juos žudikais. Partizanai, pasak, K. 
Banevičiaus, kalbėjusio minėtoje laidoje, buvo 
tik „kaimo berneliai", kurie į miškus sulindo, 
nenorėdami tarnauti sovietinėje armijoje. Jie 
„bobutes, vaikus žudė, talžė juos į sienas" ir tik 
laukė Amerikos pagalbos... 

Lietuviška patarlė sako: „kuo pats kvepia 
— kitus tepa". Iš kur tie TV3 diskusijų dalyviai 
taip gerai žino apie „bobučių ir vaikų talžymą į 
sienas"? Nereikia nei aiškinti, kieno tai „recep
tai", susidorojant su lietuviais, įtariamais parti
zanų slėpimu ar rėmimu. Kiek tokių ir dar tūks
tantį kartų žiauresnių atvejų aprašyta mūsų 
periodikoje, išspausdinta knygose. Tik ne parti
zanai tuos baisius nusikaltimus atliko, bet 
„komunistinio rojaus kūrėjai", kurie savo tau
tiečius žudė ir kankino net uoliau, kaip oku
panto kariai. 

Kaip turėjo šių dienų įvykiai įsiutinti buvu
sius tautos išdavikus, kad jie išdrįso net viešai 
nuodais spjaudytis! Prez. Adamkaus atsisaky
mas vykti į Maskvą, nuolatinis priminimas (net 
iš JAV prezidento lūpų), kad Baltijos valsty
bėms Antrojo pasaulinio karo pabaiga atnešė ne 
taiką, o skaudžius okupacijos dešimtmečius, be 
abejo, tik padidino jų neapykantą Lietuvos 
laisvei ir visiems, kurie dėl tos laisvės kovojo. 

Kiek nedaug jau likę gyvų laisvės kovotojų. 
Nedaug ir politinių kalinių ar iš Sibiro grįžusių 

tremtinių. Ne tik baisūs išgyvenimai, kankini
mai ir prievarta palaužė jų sveikatą, pakirto 
gyvybės šaknis, ne tik vargana senatvė, bet dar 
labiau valstybės atsisakymas juos pripažinti, 
pagerbti, įvertinti jų auką. Ir nebe pirmas kar
tas, kai buvę kankintojai, savo tautos išdavikai 
šaiposi iš buvusių aukų, iš švenčiausių mūsų 
tėvynės vertybių, klastoja istoriją ir mokykli
nius vadovėlius, kad tik niekas nesužinotų tie
sos, kad partizanų gretose nebuvo tik „kaimo 
berneliai", o kariai, studentai, valdininkai, 
mokytojai, gydytojai, dvasininkai — šviesiau
sios tautos asmenybės, supratusios, kad reikia 
žūt būt kovoti su netiesa. 

Ir čia matome didžiausią klaidą bei žalą, 
įslaptinant KGB dokumentus, tuo suteikiant savo 
tautos išdavikams, didžiausiems anų dienų 
nusikaltėliams, tikriesiems žudikams ir kankinto
jams apsaugą nuo pelnyto atpildo už jų baisius 
darbus. Jei tie tautos niekšai būtų žinomi, šian
dien nedrįstų viešai dergti tautos didvyrių. 

Kaip ir buvo galima tikėtis, tuoj į šį gė
dingą reikalą atsiliepė Maskva, apkaltindama 
Lietuvą, kad ji yra nusistačiusi prieš „didžiojo 
tėvynės karo" veteranus. Nors Lietuvos Laisvės 
kovos sąjūdžio, Lietuvos politinių kalinių sąjun
gos ir kitų tolygių organizacijų vardu buvo Ge
neralinei prokuratūrai įteiktas pareiškimas 
pradėti ikiteisminį tyrimą dėl žuvusių bei dar 
gyvų part izanų šmeižto, bet vargiai iš to kas 
išeis, nes „varnas varnui akies nekerta". Lietu
vos svarbiosiose valdžios institucijose dar pilna 
tų „varnų", t ik ne juodos, o rausvos spalvos. Sa
vuosius jie moka saugoti, nes ir patiems gresia 
praeit ies šmėklos. Jiems tereikia kantr iai 
palaukti, kol amžinybė užmerks akis ir už
čiaups burnas buvusiems tautos kankiniams, o 
tuomet nereikės nei archyvų liustracijos, niekas 
nepriekaištaus, kad jaunoji karta auginama be 
šio savo tautos istorijos laikotarpio pažinimo. 
Tada bus lengva šlovinti Raudonosios armijos 
didvyrius bei buvusius stribus, kaip tikruosius 
Lietuvos „išlaisvintojus"... 

ŽVILGSNIS Į PASLAPTINGĄJĮ TIBETĄ 
RITONĖ RUDAITIENĖ 

m. 2 
Tuomet, su kaimynų pagalba mirusiojo pa

laikai yra nuvežami į laidotuvių kalno viršūnę, 
kur vyksta kūno dalių atidalinimas ir susmulki-
nimas. Uždegus laidotuvių smilkalus, suskrenda 
maitvanagiai (cinereosus vultures). Taip yra 
artimiesiems svarbu, kad mirusiojo kūną jie grei
tai nusineštų į dausas, kad, mirus liesam asme
niui, kartu su jo lavonu atvežama ir parduotuvė
je nupirkta mėsa. Laidotuvės baigiasi, kai galiau
siai mirusiojo kaulai būna sugrūdami ir sumaišo
mi su krauju, grūdais ar miltais. Prieš 50 metų 
lamų ir didikų kūnai, vartojant jako sviestą ir 
cukrų būdavo sudeginami. Dalai Lamos iki šiol 
būdavo balzamuojami ir laidojami specialiuose 
auksu, sidabru bei brangakmeniais išpuoštuose 
karstuose ir laidotuvių bokštuose, vadinamuose 
stupomis. Labiausiai nepriimtinas tibetiečiams 
laidojimo būdas, tai užkasimas žemėje. Paprastai 
taip yra laidojamas žmogus, sirgęs užkrečiama 
liga. 

Kad geriau susipažintumėm su vietinių 
žmonių papročiais, iš anksto buvome įspėti 
nepasipiktinti, jei koks nors tibetietis iškištų ir 
parodytų mums savo liežuvį. Iš tikro, tai didelės 
pagarbos ženklas. Taip pat galėjo atsitikti, kad 
kas nors būtų panorėjęs paliesti ar pačiupinėti 
mūsų rankas ar kojas, jei būtų pastebėjęs, kad jos 
esančios plaukuotos. Laimei, mūsų 16-os asmenų 
grupėje apsinuoginusių vyrų ir moterų nebuvo. O 
liežuvį teko pamatyti ne vienam. Ypač, kai ne
tyčiomis kas nors vieną iš mūsų užkliudydavo ar 
pastumdavo. Buvo nelabai smagu, kai iš tolimes
nių užkampių į Lhasa atvykusių tibetiečių pili
grimų vaikai, pirmą kartą gyvenime išvydę mus 
— vakariečius, bailiai slėpdavosi už mamos 
sijono... 

Kol pasiekėme viešbutį sos
tinės pašonėje, džiaugėmės šio to 
išmokę. Įžengus į vakarietišku 
skoniu įrengtą pastatą, buvom 
sutikti su stipriai užšaldyta jako 
sviesto arbata, man šiek tiek pri
menančia „cafe latte". Buvome 
įspėti bent porą valandų pra
leisti lovoje, gerti daug vandens, 
tik jokiu būdu, nors pirmąją 
dieną nieko negerti su alkoholiu. 
Viešbučio kambariuose, jei pri
reiktų, kiekvienam svečiui buvo 
paruoštos pagalvės su deguo
nimi, kuria, bent man, neprirei
kė pasinaudoti. 

Prieš vakarienę, susitikom su Tibeto univer
siteto dėstytoja Nima (tibetiečiai neturi pavar
džių, vartoja tik vieną jiems duotą vardą), kuri 
mums t rumpai papasakojo apie Tibetą. Anot 
paskaitininkės, Tibetą 1951 metais iš feodalinės 
valdymo sistemos „išlaisvino" Kinija. Iki tol 
tibetiečiai buvo valdomi didikų ir lamų, ir jų gy
venimas buvęs labai sunkus. Kinijos kariuomenė 
a tėmė žemes iš valdančiųjų ir atidavė jas 
vargšams. Taip pat įvedė visiems vaikams nuo 7 
metų amžiaus privalomą 9 metų mokslą. 

Praėjus aštuoneriems metams nuo Išlaisvi
nimo", 1959 metais Tibete įvyko sukilimas, kurį 
Kinija numalšino. Dalai Lama pasitraukė į už
sienį ir dabar gyvena Indijoje. Nors Kinijos val
džia kalbina sugrįžti, bet Dalai Lama nesutinka 
paklusti Kinijos valdžiai ir atsisako. 

Kadangi kambaryje, kuriame vyko pašne
kesys dalyvavo ir mus nuo pat Beijing atlydėjusi 
kinietė gidė, žinojome, kad paskaitininke, bijo
dama prarast i darbą universitete, atvirai su 
mumis kalbėti negalėjo. Tik, kai sužinojo, kad 
mūsų tarpe yra metodistų kunigas, kuris turėjo 
galimybę kažkokioj konferencijoje susitikti ir 
pasisveikinti su Dalai Lama, paklausė ar galėtų 
paliesti jo ranką... J klausimą, kaip valdomas 
šiandien Tibetas, mūsų pašnekove atsake, kad 
vietinė valdžia turinti teisę daryti įvairius 
sprendimus be centrinės valdžios atsiklausimo 
(Tikriausiai dėl mažų reikalų). 

Nuo 1951 metų tibetiečiai gali įsigyti dirba
mą žemę, bet neturi teisės jos parduoti. Kinija 
parūpina mokslapinigius joje studijuojantiems 
tibetiečiams. bet, mokslą pabaigę, jie turi sugrįžti 
j Tibetą. - Bus d a u g i a u . 

Potalos rūmai 
meno lobiai 

kuriuose sukaupti neišpasakytos vertės Tibeto kultūros ir 

http://da.ru


Paskutinė mokslo metų diena Čikagos lit * * i r$ istinėje mokykloje 
Čikagos lituanistinėje mo

kykloje gegužės 21d., buvo pas
kutinė mokslo metų diena. Į mo
kyklą sugužėjo mokinių tėveliai 
ir šventiškai pasipuošę moki
niai. Didžiausias dėmesys buvo 
abiturientams. Jų šiemet mūsų 
mokykloje - šeši. Tai jų pirmas 
r imtas žingsnis i gyvenimą. 
Linkime jiems geros kloties žen
giant gyvenimo keliu. Norisi 
palinkėti j iems tos dienos mūsų 
mokykloje besilankančio svečio 
Vytauto V. Landsbergio atlieka
mų dainų žodžiais: ,,nebūti 
gyvenime zirziančiais uodais, o 
siekti dirbti gerus darbus, kad 
sielos kiltų kiek galima aukš
tyn". 

Vytautas V. Landsbergis 
susitiko ne tik su abiturientais, 
bet ir su mažiausiais mokyklos 
mokinukais. Užsimezgė rimtas 
pokalbis apie tai, kaip „ tas dė
dė" rašo knygeles, kas piešia 
piešinukus jo knygelėm ir kas 
rašo daineles jo žodžiams. 
Kadangi Vytautas į susitikimą 
atsinešė gitarą, ta i pasirodė, 
kad visi mūsų vaikučiai yra 
muzikantai ir turi namuose gi
ta ras . O jei jau taip, tai reikėjo 
dainuoti. Ir autoriaus pamokyti, 
visi kartu uždainavo dainelę: 

Geiė rugiuos - dangaus 
spalvos 
Jos grožis niekada 

neišgaruos... 
Niekados niekados, 
Nei truputėlį, nei vos vos. 

Tai buvo dainelė iš 2004 
metų geriausios knygos vai
kams „Arkliuko Dominyko mei
lė", kurią parašė Vytautas V. 
Landsbergis, o nuostabius pieši
nukus nupiešė dailininkė Sigu
tė Ach. Kodėl tokia keista jos 
pavardė? Vytautas mokinu
kams paaiškino, kad ką nors 
gražaus pamačiusi ji vis aikčio
ja: 

,rAch, kaip gražu. Ach , kaip 
gražu..." 

TjnTnft Apanavičienė 

Nors ČLM buvo paskutinė mokslo 
metų diena, vaikučiai turėjo nuos
tabią galimybę susitikti su vai
kiškų knygelių rašytoju Vytautu V. 
I^andsbergiu. 
Nuotraukoje: vyksta „rimtas" po
kalbis su knygos autoriumi V. V. 
Landsbergiu. 
Nuotraukos Laimos Apanavi&enėe 
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Apie arklio Dominyko meilę.. *-*«*fc. 

ČLM 2004-2005 metų abiturientai: Aldona Gintautaitė, Gintare 
Baronas, Vilius Žiogas ir Paulius Vertelka. 

IUSKaitė, Augustas 

Ar žinote, vaikučiai, kad pa
saulyje nėra neįmanomų daly
kų! Ypatingai jūsų, mažieji bičiu
liai, pasaulyje... Apie tai rašyto
jas Vytautas V. Landsbergis 
parašė pasaką vaikams ir tėve
liams, kurią pats įgarsino ir į 
kompaktinę plokštelę sudėjo. 
Apie ką gi ši pasakaitė? 

Ogi apie arklio Dominyko 
meilę! Knygelė taip ir pavadin
ta. Beje, ji išrinkta geriausia 
2004 metų knyga vaikams. 

Štai ką sako pats autorius 
Vytautas V. Landsbergis: 

„Vieną kartą Užupyje (Vil
niuje) sutikau dailininkę Sigutę 
Ach ir ji pasiūlė parašyti pasa
kų knygą pagal jos sukurtus 
paveikslėlius. Iš Sigutės pasiū
lytų atvirukų akin bene labiau
siai krito didžiulis baltas ark
lys, gerom mėlynom akim žiū

rintis į mažą t rapią rugiagėlę, 
augančią prie pat jo kojos. Nuo 
šio vaizdo ir prasidėjo visa kny
gos istorija. Aš išsyk supratau, 
kad arklys myli šią gėlytę, nori 
globoti, saugoti, laistyti , t rokšta 
grožėtis ja bei uostyti . Tačiau 
meilė nebūna vien l inksma, 
kartais įsimylėjėliams tenka ir 
išsiskirti. Taip atsi t iko ir ark
liui Dominykui bei jo rugiagėlei. 
Atėjo ruduo, prasidėjo šalnos 
ir... Rugiagėlė sušalo, o arklys 
iškeliavo Afrikon... 

Bet po žiemos atėjo pava
saris ir viskas baigėsi labai 
gerai." 

Labai nuoširdžiai siūlau įsi
gyti šią knygelę, su nuostabiais 
Sigutės Ach piešinėliais, arba pa
klausyti pasakų įrašų. 

Redaktorė Vitalija 

Lituanist inių m o k y k l ų metraščiai 

Mieli skaitytojai, 

Yra kuo pasigrožėti! Tik pažiūrėkite, kaip mes mokame rašyti 
ir skaityti, kaip linksmai šventėme šventes, priėmėme šaunius 
svečius. Ypač šilti prisiminimai apie „Blezdingą", kuri kartu su 
Veronika Povilioniene visą dieną mus linksmai šokdino. 

Praėjusią vasarą šokome Tautinių šokių šventėje. 2006 m. 
vasarą dainuosime Dainų šventėje. Dėkojame tėvų komitetui ir 
tėveliams, kurie įrengė naujas klases Mūsų 13 m m skriste 
praskrido darbo, dainų ir šokio sūkuryje. Iki pasimatymo rudenį' 

Mokyklos direktorė 
J ū r a t ė Dovilienė 

Mielieji vaikučiai, 
„Draugo* lietuviukai 

sveikina jus pabaigus 
mokslo metus 

ir linki nuostabių, 
įsimintinų ir 

nepakartojamų 
vasaros 
atostogų. 

Mieli Maironio mokyklos 
tėveliai, mokiniai, 

Kaip greitai prabėgo šie 
2004-2005 mokslo metai. 

Šiais mokslo metais mes tu
rėjome daug įdomių renginių: 

* Lietuvos animacijos filmų 
režisierius ir dailininkas Uja 
Bereznickas atvyko į mokyklą 
papasakoti apie savo kūrybą. 

* Paminėjome Spaudos 
100-ąsias metines. 

* „Gintarinio obuoliuko" 
premija įteikta mokytojai ses. 
Laimutei Kabišaitytei. 

* Gruodžio 18 d. šventėme 
Kalėdas. Nuostabiai pasirodė 
visi pradinės mokyklos vaikai! 
Dekoracijos buvo ypatingos. Pa
dėka tėvų komitetui ir mokyto
joms. 

* Aukštesniosios mokyklos 
mokiniai šventė Kūčias gruo
džio 18 d. 

* Aukštesniosios mokyklos 
mokytojos gražiai suorganizavo 
Vasario 16-osios minėjimą, pro
gramėlę atliko aukštesniosios 
mokyklos mokiniai. 

* Mokykloje apsilankė folk
lorinė grupė iš Lietuvos „Blez

dinga", kar tu su dainininke 
Veronika Povilioniene. 

* Triukšmingai praėjo Už
gavėnių šventė - su dainomis, 
šokiais ir... blynais. 

* Gegužės 21 d. įvyko Mai
ronio li tuanistinės mokyklos iš
kilmingas mokslo metų užbai
gimas ir atsisveikinimas su abi
turientais. 

* Buvo ir daugiau visokių 
renginių: Skaitymo konkursas. 
Švietimo tarybos organizuotas 
piešimo ir rašinių konkursai, 
margučių dažymas ir rideni
mas... 

Dėkojame visiems paauko
jusiems ir parėmusiems mokyk
lą finansiškai. 

Dėkoju visiems, kurie prisi
dėjo prie šių sėkmingų mokslo 
metų. ypatingai tėvų komitetui, 
mokytojams, padėjėjams, tėve
liams ir rašt inės darbuotojams. 

Praleiskite gera i vasaros 
atostogas, ir pasimatysime ki
tais - 2005-2006 mokslo me
tais. 

Mokyklos direktorė 
Audronė Elvikienė 

Rugių, gėlė skani tarytum šienas, 
Ją mėgsta lesti kėkštas vienas, 
Ją mėgsta lesti žvirbliai du, 
O aš sau vietos nerandu... 
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Palaiminti liūdintys: 
jie bus paguosti. 
Palaiminti romieji: 
jie paveldės žemę. 
Palaiminti alkstantys ir 
trokštantys teisybės: 
jie bus pasotinti. 
Palaiminti gailestingieji: 
jie susilauks gailestingumo. 
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Eilės V. V. Landsbergio, SSgutėe Ach neArryhn-. 



Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, &uertax, ITAR-TASS. BNS 

itmų agentDot pfane&imais) 

EUROPA 

LONDONAS 
Europos Sąjunga (ES) nusi

kalsta veidmainiškai kalbėda
ma apie žmogaus teises, kai dėl 
šio klausimo tam tikroms ša
lims taiko spaudimą, tačiau 
prakalbus apie ekonominius in
teresus, į jį nebekreipia dėme
sio. Tai pareiškė tarptautinės 
žmogaus teisių gynimo organi
zacijos „Amnesty International" 
vadovė Irene Khan. Ji taip pat 
kritikavo ES už „kurtinančią 
tylą", kuria ES reaguoja į pra
nešimus apie JAV pažeidinėja
mas žmogaus teises". 

GENEVA 
Pasaulinė prekybos organi

zacija (PPO) sutiko pradėti de
rybas su Iranu dėl jo narystės 
— šis sprendimas buvo priimtas 
po to, kai JAV atšaukė ilgai ga
liojusį savo veto. Irano ambasa
dorius Jungtinėse Tautose Mo-
hammad Rėza Alborzi buvo iš 
karto pakviestas į PPO genera
linės tarybos, kurios 148 narių 
atstovai priima sprendimus 
bendru sutarimu, susitikimą už 
uždarų durų. JAV, kurios bloka
vo Irano siekį tapti PPO nariu, 
tvirtina, kad Tehran nori pasi
gaminti branduolinių ginklų ir 
remia terorizmą. 

ROMA 
Teisėjas populiariai rašyto

jai ir žurnalistei Oriana Fallaci, 
gyvenančiai New York, nurodė 
Italijoje stoti prieš teismą dėl 
kaltinimų naujausioje savo kny
goje apšmeižus islamą. Šis 
sprendimas papiktino Italijos 
teisingumo ministrą, bet pra
džiugino musulmonų aktyvis
tus, kurie kaltina O. Fallaci 
knygoje ..Proto jėga" kurstant 
religinę neapykantą. O. Fallaci 
po 2001 m. rugsėjo 11-osios tero
ristinių atakų prieš JAV did
miesčius dėl atviros islamo kri

tikos nuolat išprovokuoja mu
sulmonų rūstybę. „Tai tipiškas 
atvejis, kai auka teisiama, o žu
dikas lieka laisvėje", sakė O. 
Fallaci. J i pažymėjo, kad neke
tina grįžti į Italiją ir stoti prieš 
kokį nors teismą. 

JAV 

WASHINGTON, DC 
JAV Senatas patvirtino pir

mąją iš daug ginčų sukėlusių 
JAV prezidento pateiktų kandi
datūrų į teisėjus. Tai yra dalis 
demokratų ir respublikonų susi
tarimo, kuris leis Baltiesiems 
rūmams į teisėjo suolą pasodin
ti keletą konservatyviausių tei
sininkų. 43 balsais „prieš" ir 56 
balsais „už" Senatas patvirtino 
teksasietę Priscilla Owen New 
Orleans įsikūrusio 5-osios JAV 
apygardos apeliacinio teismo 
teisėja. Balsavimas tapo įmano
mas tik po kompromiso, užkir
tusiu kelią Senato krizei. Pagal 
susitarimą, demokratai galės 
blokuoti būsimas kandidatūras 
į teisėjus „ypatingomis aplinky
bėmis", o tai gali turėti įtakos 
šiais metais laukiamai pirmajai 
prezidento George W. Bush no
minacijai į Aukščiausiąjį Teis
mą. 

automato, sužeistas į pilvą, tači
au gydytojai jo būklės kol kas 
nekomentuoja. 

ARTIMIEJI RYTAI 

BAGHDAD 
Irako vidaus reikalų minis

t ras Bayan Baąer Solagh sakė 
turintis informacijos, kad iš tie
sų buvo sužeistas „ai Qaeda" 
Irake vadovas Abu Musab ai 
Zarqawi. „Ši informacija yra 
patikrinama ir ji yra teisinga", 
sakė B. B. Solagh, atsakydamas 
į klausimą apie pranešimus vie
name islamistų tinklalapyje, 
kad A M. ai Zarqawi buvo su
žeistas. Daugiau detalių minis
t ras nepateikė. 

Irako gynybos minis t ras 
pranešė apie didelio masto sau
gumo operaciją, kurios metu 
daugiau kaip 40,000 sostinėje 
dislokuotų karių ieškos sukilė
lių ir jų ginklų. Saadun ai Du-
laimi sakė, kad Baghdad bus 
dislokuoti Vidaus reikalų ir Gy
nybos ministerijų kariai . Tai 
bus didžiausio masto operacija 
prieš sukilėlius, kurią Baghdad 
vykdys irakiečių saugumo pajė
gos. 

RUSIJA AZIJA 

MASKVA 
Neftejugansk, kur įsikūrusi 

„Juganskneftegaz" būstinė, per 
pasikėsinimą buvo sužeistas 
šios gavybos bendrovės genera
linio direktoriaus pavaduotojas 
Sergej Burov. „Jugansknefte
gaz" anksčiau priklausė naftos 
bendrovei „Jukos", tačiau praė
jusių metų pabaigoje JOS kontro
lę perėmė valstybinė „Rosneft". 
S. Burov priklauso „seniesiems" 
vadovams, dirbusiems iki „Ros
neft" atėjimo. Pranešama, kad 
S. Burov, į kurį buvo šauta iš 

BEIJTNG 
Uzbekistano prezidentas Is-

lam Karimov jau antrą dieną 
veda derybas su Kinijos vado
vais, kurie nepaiso raginimų di
dinti spaudimą šiam autokra
tiškam Vidurinės Azijos šalies 
vadovui, kad šis leistų surengti 
tarptaut inį kruvinos karinės 
operacijos tyrimą. Praėjus vos 
dviem savaitėms po gegužės 13 
d. žudynių Andižan mieste, pa
reikalavusių šimtus gyvybių, 
Beijing sutiko I. Karimov kaip 
seną bičiulį. 

Lietuva Ir Rusija pasirašė susitarimą dėl 2K projekto 
Atkelta iš 1 psl . 

Kartu su I. Levitin į Lietuvą 
atvyko Rusijos užsienio reikalų 
ministras Sergej Lavrov. Jie 
drauge su A. Valioniu ir finansų 
ministru, laikinai einančiu susi

siekimo ministro pareigas, Zig
mantu Balčyčiu taip pat aptarė 
dvišalį bendradarbiavimą tran
sporto srityje, pasienio infra
struktūros plėtrą 

abiejų valstybių delegacijos 
traukiniu išvyko į Kybartus, 
kur S. Lavrov ir I. Levitin buvo 
supažindinti su krovinių patik
ros procedūromis pasienio gele-

Po susitikimo Trakuose žinkelio stotyje. 

Moterų teisės pažeidžiamos daugelyje sričių 

Atkelta iš 1 psl . 
moteris sako: 'Ji bloga mama, 
nes vaikas daug serga ir pana
šiai"", pastebėjo Lygių galimybių 
kontrolierė. 

Nevyriausybinių organiza
cijų atstovės pabrėžė, jog, sie
kiant pagerinti moterų padėtį 
Lietuvoje, svarbu šviesti visuo
menę ir keisti stereotipus. Įgy
vendinant šiuos tikslus, įvai
riuose šalies miestuose bei Lie
tuvos moterų draugijoje Vilniuje 
rengiami seminarai, kursai kar

jeros siekiančioms moterims. 
Šeimos planavimo ir sek

sualinės sveikatos asociacija pa
stebi, kad Lietuvoje per menkas 
dėmesys skiriamas moterų re
produkcinei sveikatai ir tei
sėms, kurios apima visų žmonių 
teisę į kūno vientisumą, teisę 
tuoktis ir nuspręsti, kiek turėti 
vaikų, teisę turėti lytinius san
tykius be smurto ir prievartos, 
teisę į informaciją apie lytišku
mą. 

Nevyriausybinė organizaci

ja pažymi, kad moterys nurodo, 
kad nesulaukia pakankamo dė
mesio sveikatos priežiūros įstai
gose — vietoj išsamesnių kon
sultacijų ir informacijos apie 
šeimos planavimo priemones 
gydytojai skuba išrašyti recep
tą, o receptiniai vaistai, ypač 
kontracepcija, brangūs. 

Tuo tarpu Kaimo moterys 
nurodo, kad sveikatos paslau
gos joms sunkiau prieinamos 
tiek geografiniu, tiek ir finansi
niu požiūriu. 

Seimo pirmininkas Įspėjo parlamentarą dėl „negro' 

Vilnius, gegužės 26 d. 
(BNS) — Parlamentaras Egi
dijus Klumbys susilaukė Seimo 
pirmininko Artūro Paulausko 
įspėjimo dėl žodžio „negras". 

„Noriu atkreipti dėmesį, 
kad jūsų pavartotas žodis api
būdinant juodaodžius yra įžei
džiantis ir normaliose civilizuo
tose Vakarų valstybėse nevarto
jamas", įspėjo E. Klumbį Seimo 
posėdžiui pirmininkavęs A. 
Paulauskas. 

Žodį „negras" E. Klumbys 
pavartojo svarstant Laikinojo 

socialinio mokesčio įs tatymo 
projektą. 

„Kam mes apgaudinėjame 
žmones tą patį mokestį pava
dindami kitais pavadinimais. 
Ar nuo to. jeigu ant negro užka
binsime lentelę, kad tai yra bal
tasis, jis pasidarys baltasis? Tai 
vis tiek bus negras!", sakė E. 
Klumbys, piktindamasis siūly
mu priimti „socialinio mokes
čio" įstatymą. 

Atsikirsdamas A. Paulaus
kui, E. Klumbys pareiškė, jog 
žodis „negras" yra įrašytas Lie

tuvių kalbos akademiniame žo
dyne, todėl jis turįs „moralinę 
teisę vartoti tą žodį". 

„Jeigu tame Vakarų pasau
lyje yra pasiektas toks lygis. 
kad jau bijomasi atskirų žodžių, 
tokių kaip 'negras', kaip 'homo
seksualas', tai gal Seime mes 
priimkime įstatymą, kur atski
rus žodžius uždrauskime vartoti 
lietuvių kalboje", piktinosi E. 
Klumbys. 

A. Paulauskas pastebėjo, 
jog „žodyne galima rasti ir kitų 
nevartotinų žodžių". 

Siūloma i tarptautines operacijas siųsti daugiau karių 
Vilnius, gegužės 26 d. 

(BNS) — Seimui pateiktas Sei
mo nutarimo projektas padidin
ti į tarptautines operacijas Bal
kanų, Centrinės ir Pietų Azijos 
bei Persijos įlankos regionuose 
siunčiamų Lietuvos karių skai
čių. 

Nutarimo projektui Seimas 
pritarė po pateikimo 63 parla

mentarams balsavus „už", 3 — 
„prieš" ir 3 susilaikius. 

Siūloma į operacijas šiose 
regionuose iki 2005 m. pabaigos 
bendrai pasiųsti iki 350 karių ir 
karinėms pajėgoms priskirtų ci
vilių tarnautojų, o per k i tus 
dvejus metus šį skaičių padidin
ti iki 420. 

Pasak krašto apsaugos mi

nistro Gedimino Kirkilo, NATO 
valstybės sutarė, jog iki 2010 
metų maždaug 10 proc. šalių 
narių sausumos pajėgų turi būti 
pasirengusios dalyvauti tarp
tautinėse operacijose. 

„Tai nereiškia, jog visi šitie 
skaičiai bus išnaudoti, pažymė
jo jis. — Tačiau NATO turi ži
noti mūsų galimybes". 

LIETUVIŲ KALBOS 
OLIMPIADA 

DRAUGAS, 2005 m. gegužės 27 d., penktadienis 

Jau penktą kartą Karaliau
čiaus krašto moksleiviai, besi
mokantys lietuvių kalbos, su
sirinko Įsrutyje (Černiachovs-
ke) į tradicine lietuvių kalbos 
olimpiadą. Jos tikslas - žadinti 
norą bendrauti lietuvių kalba, 
ugdyti teigiamą požiūrį į jos 
mokymąsi, pat ikrint i moks
leivių skaitymo, kalbėjimo, gra
matikos ir rašybos įgūdžius. 

Olimpiados organizacinio 
komiteto pirmininkas Aleksas 
Bartnikas pasidžiaugė, kad 
olimpiadoje dalyvauja vis dau
giau dalyvių, ir padėkojo rėmė
jams - Mažosios Lietuvos lietu
vių draugijai Čikagoje, Mažo
sios Lietuvos fondui, mėsos 
gaminių įmonei „Kaliningrado 
delikatesas". 

Olimpiadoje dalyvavo Kali
ningrado srities švietimo valdy
bos atstovas V. Burdejev, Įsru-
ties (Černiachovsko) pedagogi
nes kolegijos direktorius J. 
Komarnickij, Tautinių mažumų 
ir išeivijos departmento prie 
Lietuvos Respublikos vyriausy
bės darbuotojos V. Barkovskaja 
ir A. Dumbliauskienė, Mažosios 
Lietuvos lietuvių draugijos Čika
goje pirmininkas Vilius Trump-
jonas. Mažosios Lietuvos lietu
vių fondo atstovė Lietuvoje Rū
ta Mačiūnienė, Marijampolės pe
dagoginės kolegijos dėstytojai. 

Sėkmės olimpiados daly
viams linkėjo srities švietimo 
valdybos atstovas V. Burdejev. 
Įsruties (Černiachovsko) peda
goginės kolegijos direktorius J. 
Komarnickij pasidžiaugė, kad ši 
- jubiliejinė - 5-oji olimpiada, 
kaip ir visos kitos, vyksta jų 
kolegijoje. 

Marijampolės pedagoginės 
kolegijos direktorius Sigitas 
Valančius sakė, kad kaimy
ninės šalys turi bendradarbiau
ti, o kraš to lietuvių kalbos 
mokytojus pavadino lietuvių 
kalbos ambasadoriais. Euge
nijus Čajauskas, Kaliningrado 
srities lietuvių taut inės-kul-
tūrinės autonomijos pirmininko 
pavaduotojas, džiaugėsi, kad 
Mokytojų asociacija surado 
geriausią lietuvių kalbos moky
mo formą. Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamento specia
listė Valentina Barkovskaja 
padėkojo mokytojams ir moks
leiviams už lietuvybės saugo
jimą šiame krašte. 

Olimpiados dalyviai su
skirstyti į dvi grupes. 1-oji 
grupė - mokyklų, kur lietuvių 
kalba dėstoma kaip dalykas. 
Antroji grupė - lituanistinių 
mokyklų, fakultatyvų moks

leiviai. Ši grupė suskirs tyta į du 
pogrupius: pirmasis pogrupis -
1-2 metus besimokantys moks
leiviai, antrasis - 3-4 metus . 

Olimpiadoje dalyvavo 28 
moksleiviai. Pirmajame pogru
pyje pirmąją vietą užėmė: Jus 
tina Rimkutė, (Uljanovo vidu
rinė mokykla; mokytoja E. A. 
Bukontienė) ir Kristina Vaičiu
lytė (fsruties pedagoginė kolegi
ja; mokytoja A. Nikolajevą). 2-
oji vieta skirta Linai Petuchovai 
(Gumbinės vidurinė mokykla; 
mokytoja Irena Teriuba). 3-oji 
vieta - Rositai Vasiljevai (Tilžės 
8-oji vidurinė; mokytoja E. Gri
cienė). 

Antrajame pogrupyje 1-ąją 
vietą užėmė Vitalijus Žarikovas 
(Karaliaučiaus 35-asis licėjus; 
mokytoja T. Rudenko). Dvi 
antrąsias vietas užėmė Kristina 
Grybaitė ir Kristina Grikšaitė 
(abi iš Nemano 2-osios viduri
nės; mokytojas Jonas Glinskis). 
Dvi trečiosios vietos skir tos 
Vidai Genytei (Malomožaisko 
vidurinė mokykla; mokytoja K. 
Butautienė) ir Šarūnui Rimkui 
(Uljanovo vidurinė mokykla; 
mokytoja E. A. Bukontienė). 

Olimpiados nugalėtojai ap
dovanoti srities Švietimo valdy
bos ir Kara l iaučiaus kraš to 
mokytojų asociacijos diplomais, 
medaliais, asmeninėmis dova
nomis, o juos ruošę mokytojai — 
padėkos raštais. 

Kol moksleiviai atl iko 
olimpiados užduot is , sr i t ies 
švietimo valdybos atstovas V. 
Burdejev supažindino mokyto
jus su krašto švietimo sistema, 
kalbėjo apie iškylančias proble
mas ir ateities perspektyvas. 

Moksleiviams buvo organi
zuota ekskursija po Įsrutį -
seną nadruvių gyvenviete ir į 
XIV a. statytą pilį. 

Karaliaučiaus kraš to lietu
vių kalbos mokytojų asociacija 
organizavo moksleivių piešinių 
konkursą, skirtą Karaliaučiaus 
750-osioms metinėms. Už ge
riausius piešinius prizai skirti 7 
mokiniams: Tilžės 8-osios, Ra
gainės 2-osios, Karaliaučiaus 4-
osios vidurinės, 35-ojo licėjaus, 
Slavsko vidurinės, Įsruties mo
kyklos - internato ir Uljanovo 
(Kraupiško) vidurinių mokyklų 
moksleiviams. Moksleivių pie
šiniai iškeliaus į parodą Ispa
nijoje. 

Emil i ja A l g a u d ė 
B u k o n t i e n ė 

Karaliaučiaus krašto 
Kraupiško (Uljanovo) 

vidurinės mokyklos 
mokytoja 

Parodoje — apie nusirašinėjančių 
studentų išradingumų 

Rusijos Vologdos Čerepovec 
valstybino universiteto muzie
juje at idaryta neišvengiamų, 
bet kurio egzamino atributų — 
paruoštukų paroda. Ekspozi
cijoje sukaupta turtinga nusi
rašinėjimo patir t is , perduo
dama iš vienos studentų kartos 
į kitą. 

Kaip pranešė parodos orga
nizatoriai, „čia eksponuojami 
net apatiniai drabužėliai, ku
riuose išganinguosius popierė
lius mėgsta slėpti s tudentės , 
tam pačiam tikslui t a rnavęs 
diržas, kitos in te lektual inės 
pagalbos rūšys". 

(BNS) 

„Draugo" skelbimu skyrius 

Tei. 1-773-585-9S00 *0 
III " ' i i ^ 5 £ ^ 

SKELBIMAI 
PASLAUGOS 

DRAUGAS 
STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMLJ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Off Mgr Aukse S Kane. 
Vilma Jaruliene. 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviukai 

FRANK ZAPOI.IS 
.1208 1/2 West 95th St., 

Evergreen Park. II. 60805 
Tel. 708-424-8654773-581-8654 
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NUOŠIRDI PADĖKA 

Man sunkiai susižeidus ir po sunkios operacijos mane 
lankė ligoninėje, siuntė gėles ir korteles, linkėdami greičiau 
pasveikti, daug draugų ir pažįstamų. Noriu išreikšti didelę 
padėką visiems! 

Lankytojai ir linkėtojai, kuriuos prisimenu: 
klebonas R. Koys, kun. Edward J. Maxa, kun. Jaunius 
Kelpšas, misionierius Father Robert CMF, brolis Joe ir Vera 
Utara, Kristina ir Tomas Litviak, Knights of Columbus 
Cardinal Mundelein, Frank Stefansko, Fin See, The Pas-
sionist Community, Vincent Samaska ir Father Jumez ep., 
Elena Mingėla, Juozas ir Liucija Plečkaitis. Kęstas Plečkai
tis, Aldona ir Antanas Sūnaičiai, Julie Knaip, Mečys ir 
Janina Mikutaičiai, Frank ir Danutė Zailskai, Daukanto 
Jūrų Šaulių valdyba ir visi šauliai, Brighton Parko namų 
savininkų valdyba ir nariai, Anne Petronis. M. Strungienė, • 
Stasė Rudokienė ir Regina Petrauskienė, Salomėja ir Kazys 
Dauliai, Lillian Micka, Ed Pepke, Davė Jonaitis, Robert Da-
mašauskas, Cas &Lucy, Scottie, Čikagos Lietuvių pensi
ninkų sąjungos valdyba ir nariai, Čikagos Lietuvių Venezue-
los klubo valdyba ir nariai, Čikagos Lietuvių suvalkiečių 
draugijos valdyba ir nariai, Brighton Parko Bendruomenės 
valdyba — pasirašė: S. Daulienė, P. Gilienė, Jonas P., S. 
Siutas, V. Stanevičius, E. Oželienė, R. Mikuckienė. B. Juod-
valkienė ir Albina Vadeišienė, Vyčių 36 kuopa — pasirašė 
valdyba ir nariai . 

Atleiskite, jeigu ne visus paminėjau būdamas sunkioje 
būklėje, gal ir ne viską prisimenu... 

Ypatingas ačiū Laimai Mažinąs už rūpestingą priežiūrą 
ir globą mano atsigavimo ir sveikimo laikotarpyje. 

Širdingai dėkoju visiems! 

Vic to r (Vitalis) Uta ra 
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SKELBIMAI 
NEKILNOJAMASIS TURTAS 

GREIT PARDUODA 
- n į j į ^ ^ - First L a n d m a r k Realty 

IfiOĖ 

Bus. 
Res. 

773-590-0205 
708-425-7160 

RIMAS 
STANKUS 

• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių Įkainavimas veltui 
• Tarp in inkaujame gaunant paskola 
• Pensininkams nuolaida 
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IŠNUOMOJA 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— S670-S710: 

2 mieg. — S77O-S810. 
Tel. 630-910-0644, Janą. 

Pro-Team 
Bus.: 708-361-0800 
\<*x Mat 77385*782 
Fax: 708-361-9618 

E-mai!: 
d.i.mayer@worldnet.att.net 

DANA ŠČERBAITĖ MAYER 
Je: norite parduoti ar pirkti namus 

mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER P-ofė> 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

SIŪLO DARBĄ 
Pro Care Agertcy 

Live-in caregiver vvith good 
English, referentes and driving 
experience to vvork vvith 67 yrs 
oid vvoman after small stroke. 

7davsforS840(cash> 
847-391-4164 

PASLAUGOS 

Šildymas 
Saldymas 

6556 S. KedZK CTcagc. L S0622 
Prekyba, rstaiavTrsas, actenavrnas 

Licensed — Bonded— insured 

C 7 dienos 
per savaitę 

773-778-4607 
773-531-W3 J 

R e i k a l i n g i d a i l i d ė s , 
turintys patirties, 
dirbt i Čikagoje. 

Atlyginimas S20 h ir daugiau. 
Tel . 7 7 3 5 9 6 - 5 2 2 5 

(kalbame ir rusiškai). 

Eugeni ja 's Hair D e s i g n 
Naperville reikalingos kirpėjos, 
manikiūristės, kosmetologės, 

asistentės. 
Te l . 630 -548-0100 

ATLANTi 1-800-
&-*r#i,4\sJ#rs i. i (.*• xyr<! &C0f JM y 

hMH i l iOB CMBaUio iaJ:a. 
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MFr&ght 
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N a m a m s Paskolos. Apdraustos Sąskaitos 

MUTUAL FEDFRAI, SAVINGS 
ANT) LOAN ASSOCIATION OF CHKAGO 

Z2i2Wc*GcnMkRMd, d inge . IL 60608 
(773)**7-77f7 

Slephen M. OfcsH* rVcjcufcjM 

Piii*xmast}&irt Čškeg&s ir ApftiaMų Lietuviams Duttciuu Kaip / W Melų. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

DR. ALDONA RUGIENE-KATI-
LIŪTĖ, gyv. Daytona Beach, FL, 
mirė gegužės 25 d. Bus laidoja
ma Čikagoje. Daugiau informa
cijos bus paskelbta vėliau. 

PIRMADIENI, GEGUŽĖS 30 D. 
Jungtinės Amerikos Valstijos 
mini Memorial Day (Atminimo 
dieną). „Draugo" redakcinis 
kolektyvas praneša, kad pirma
dienį, Atminimo dieną, nedirbs. 
Antradienį, gegužės 31 d. bus 
leidžiama trečiadienio la ida. 
Visiems linkime prasmingos 
Atminimo dienos, prisimenant 
Anapilin išėjusius savo ar t i 
muosius. 

ŽIDINIO PAMALDOS, ŠV. MIŠIŲ 
auka ir rožinis Pal. Ju rg io 
Matulaičio misijos šventovėje 
Nekalčiausios Marijos širdies 
šventėje vyks birželio 4 d., 8 v.r. 
Marijos motinišką globą esame 
patyrę ir ateityje pa t i r s ime. 
Pamaldose jai dėkosime, pa
gerbsime, prašysime. Visi nuo
širdžiai kviečiami pamaldose 
dalyvauti. 

BIRŽELIO TRĖMIMŲ MINĖJIMAS, 
ruošiamas ALTo Čikagos sky
riaus, vyks sekmadienį, birželio 
12 d. Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijoje. 10 v.r. vėliavų pa
kėlimas parapijos aikštėje, da
lyvaujant Lietuvos šauliams ir 
ramovėnams. 10:30 v.r. šv. Mi
šios Švč. M. Marijos Gimimo 
bažnyčioje ir akademinė dalis, 
vaišės bei pabendravimas para
pijos salėje. Minėjime kalbės 
buvęs politkalinys Povilas Vai
čekauskas, meninę programą 
atliks Vilija Kerelytė ir Povilas 
Strolia. 

BIRŽELIO 4 D., 12 V.P.P. 
Jaunimo centro kavinėje įvyks 
Pedagoginio lituanistikos insti
tuto mokslo metų užbaigimas, 
diplomų įteikimas, meninė pro
grama ir vaišės. Bus galima įsi
gyti naują leidinį, skirtą Peda
goginio lituanistikos inst i tuto 
45-erių metų veiklos apžvalgai. 
Kviečiame dalyvauti rėmėjus, 
bičiulius, buvusius s tudentus ir 
visus, kuriems rūpi ins t i tu to 
veikla. Daugiau informacijos tel: 
773-434-4545, 630-910-6803. 

ČIKAGOS MOKSLEIVIŲ ATEI
TININKŲ, Lipniūno-Stulginskio 
kuopos nariai, gražiai pa tarna
vo prie stalų muziko ir kompo
zitoriaus Fausto Strolios pager
bimo pietuose, Lemont. Gautus 
arbatpinigius (150 dol.) j ie 
paaukojo ..Vaiko vartai į moks
lą" organizacijai, kad sušelptų 
vargšus vaikus Lietuvoje. Tai 
gražus ir garbingi moksleivių 
ateitininkų darbai. 

LIETUVIŲ FONDO PELNO 
skirstymo komitetą 2005 m. 
sudaro: pirm. Daina Kojelytė. 
nariai dr. Ona Daugirdienė, 
Almis Kuolas, dr. Mar ius 
Laniauskas, Algirdas Ostis, dr. 
Antanas Razma, Ramoną Ste
ponavičiūtė—Žemaitienė ir an
trininkai (pavaduojantieji na
rius) Mindaugas Bielskus ir 
Vytas Vaitkus. Iki balandžio 15 
d.. Lietuvių fondas gavo 170 
prašymų apie 3,130,000 dol. 
paramai ir jie bus svarstomi LF 
PS komiteto posėdžiuose. Bir
želio 22 d. bus paskelbta LF 
paskirta parama. 

KAPŲ PUOŠIMO DIENA (Me
morial Day) bus sekmadienį, 
gegužes 29 d. Iškilmės prasidės 
11 v.r Lietuvių tautinėse kapi
nėse, 8201 S. Kean Ave., J u s -
tice, IL 60458. tel. 708-458-0638. 

VISUOMENIŠKOS MIRUSIŲIU 
pagerbimo iškilmes prie Stei
gėjų paminklo Šv Kazimiero 
lietuvių kapinėse vyks Atmi
nimo dieną, pirmadienį, gegu
žės 30 d Mišios vyks 10:30 v. r., 
jas aukos vysk Raymond Goe-

der t . I šk i lmes p raveda Ben
druomenės pasauliečių komite
t a s ir Kapų savininkų draugija, 
ga rbės sargyboje dalyvaujant 
un i formuot iems šau l i ams ir 
romuvėnams. Šių kapinių stei
gėjai, šiose kapinėse palaidotieji 
ir visi mūsų tautos mirusieji 
bus pris iminti maldomis, pra
vedamomis Šv. Kazimiero lietu
vių kapinių direktoriaus kun. 
Jono Kuzinsko, visuomenės ats
tovo Algio Regio žodžiu, puoš
n a u s vainiko padėjimu ir visų 
dalyvaujančių bendra giesme. 
Pradžia 12 v.p.p. Visi kviečiami 
dalyvauti . 

ATEITININKŲ NAMŲ GEGUŽINĖ 
įvyks sekmadienį, birželio 5 d. 
Ateit ininkų namų sode. Pradžia 
12 v.p.p. Kviečiame visus pa
sidžiaugti gražia gamta ir jau
kiais namais . Tie., kurie gavo 
loterijos bilietus, raginami juos 
kuo greičiau grąžinti. Lauksime 
visų. 

PREL. DR. IGNAS URBONAS per 
70 metų kunigystės tarnybą yra 
daug nusipelnęs lietuvių sielo
vadai . Retai kas gali švęsti tokį 
ilgą tarnybos jubiliejų. Prelato 
70 metų kunigystės jubiliejui 
pagerbti ruošiamas iškilmingas 
paminėj imas gegužės 29 d., Pal. 
Jurgio Matulaičio misijoje. 11 
v.r. bus šv. Mišios, 12:30 v.p.p. 
Pasaulio lietuvių centro didžio
joje salėje pietus. Pagerbime 
kviečiami dalyvauti visi buvę 
prel. dr. Igno Urbono parapi
jiečiai, auklėtiniai ir bendražy
giai. Vietas pietums rezervuoti 
ga l ima s k a m b i n a n t Vandai 
Gvildienei, tel. 630-271-9136. 

LEMONTO APYLINKĖS LB 
valdyba kviečia visus birželio 12 
d. į Pal. Jurgio Matulaičio lietu
vių ka ta l ikų misiją paminėt i 
Gedulo ir Vilties dieną. 10:30 
v.r. padėsime vainiką prie Par
t izano paminklo misijos sodely
je , o 11 v.r. bažnyčioje bus auko
jamos šv. Mišios už tuos, kurie 
per prievartą buvo išvežti ar 
turėjo palikti savo gimtuosius 
namus , bėgdami nuo raudonojo 
maro. Mišių metu giedos operos 
solistė Nida Grigalavičiūtė ir 
Genovai tė Bigenytė, smuiku 
gros Dainora Petkevičiūtė. 

KREIPIAMĖS | LIETUVIŲ visuo
m e n i n ė s veiklos rėmėjus ir 
ALTo darbų rėmėjus, norėdami 
priminti , kad tolimesnei veiklai 
bū t ina finansinė jūsų parama. 
Surenkamų aukų Vasario 16-
osios ir kitomis progomis ne
užtenka išlaikyti ALTo įstaigą 
Vašingtone. Jungtinį Amerikos 
Pabaltiečių Komitetą ir t inka
mai tęst i svarbią visuomeninę 
organizacijos veiklą Lietuvai ir 
lietuvybei. Todėl prašome jus 
šios svarbios veiklos išlaikymą 
pr is imint i r a šan t savo tes ta
mentą ar vardine auka įamžinti 
mirusiųjų atminimą. Kiekviena 
auka mums brangi ir vertinga. 
Aukos čekius prašome rašyti ir 
s iųs t i : L i thuan ian American 
Council Foundat ion, 6500 S. 
Pu lask i Road, Chicago. IL 
60629. Visos aukos nurašomos 
nuo mokesčių. Telefonas pasi
teiravimui 773-735-6677. 

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS 
valdyba praneša, kad spalio 21 
- 23 dienomis Čikagoje vyks 
Amerikos lietuvių Kongresas. 
Kongrese bus sprendžiami atei
ties veiklos planai ir paminėta 
ALTo 90 metų sukaktis . Šiuo 
metu ALTas apjungia 17 cen
trinių JAV lietuvių organizaci
jų. Organizacijos, telkiniai ir 
pavienia i asmenys kviečiami 
remti Kongresą ir įsijungti į jo 
ruošą. Kreiptis: L i thuan ian 
American Council, 6500 S. 
Pulaski Rd , Chicago, IL 60629, 
tel. 773-735-6677, faksas 773-
735 3946. e l -paš tas : 

AltCenter@aol.com. 

BRIGH 
Veiklus Brighton Park lie

tuvių telkinys Švč. M. Marijos 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
salėje gegužės 21 dienos vakare 
surengė reto pobūdžio šventę, 
kuri vadinosi „Pegerbimas Lie
tuvai". 

Jos programoje buvo atžy
mėtos trys svarbiausios sukak
tys: Lietuvos Nepriklausomy
bės 15-osios bei Lietuvos narys
tės Europos Sąjungoje ir NATO 
1-osios metinės. Čia buvo ir 
visa eilė garbingų svečių: Lie
tuvos ambasadorius JAV Vy-
gaudas Ušackas, Lietuvos gen
eral inis konsulas Čikagoje 
Arvydas Daunoravičius, Lietu
vos konsulinio departamento 
d i rektor ius Vaidotas Verba, 
Lietuvos garbės konsulas Či
kagoje Vaclovas Kleiza ir gar
bės konsulas Floridoje Stanley 
Balzekas. 

P r a s m i n g a a m b a s a d o r i a u s 
V. U š a c k o p a s k a i t a 

Pirmieji keturi čia pasakė 
ilgesnes ar trumpesnes kalbas. 
Ilgiausiai kalbėjo iš Vašingtono 
atvykęs aukščiausio rango 
Amerikoje Lietuvos diplomatas 
— ambasadorius V. Ušackas. 
Šis kalbėtojas, padėkojęs kun. 
J . Kelpšui ir šventės rengėjams 
— Brighton Park Lietuvių ben
druomenės valdybai bei Lie
tuvos Vyčiams už pakvietimą 
minėjime dalyvauti, sakė: „Mes 
pagrįstai didžiuojamės ir džiau
giamės tuo, ką pasiekėme per 
šiuos penkiolika nepriklauso
mybės metų: esame NATO ir 
ES nariais, dalyvaujame už
t i k r inan t taiką ir stabilumą 
tolimuose nuo Lietuvos regio
nuose: Afganistane, Irake, Ko-
sove; Lietuvos ekonomika yra 
viena sparčiausiai besivystan
čių 25 valstybes vienijančioje 
ES; perduodame reformų pa
tirtį bei skleidžiame laisvės ir 
demokrati jos vertybes savo 
regione; labai vertiname ypač 
glaudžius santykius su JAV. 
Trečiadienį (gegužės 18 d.) 
pasakytoje kalboje apie JAV 
užsienio politiką ir demokrati
jos bei laisvės sklaidą, prezi
dentas Bush kaip vieną arti
miausių sąjungininkių savo 

; 'H PARKE D •11N ETOS TRYS SUKAKTYS 

Lietuvos ambasadorius JAV Vygau s i dešinėje) per iškilmes 
Brighton Park lietuvių telkinyje su šios parapijos kunigu Jauniumi 
Kelpšų. 

kalboje du kartus paminėjo tik 
vieną valstybę. Tos valstybės 
vardas yra Lietuva. Amerikos 
prezidentas aukštai įvertino 
Lietuvos prisiimtą vadovavimą 
vienai iš provincijos atstatymo 
komandų (PRT) Afganistane 
bei Lietuvos, o taip pat Len
kijos ir Latvijos pastangas, 
dirbant kartu su Baltarusijos 
pilietinės visuomenės vadovais, 
paremti laisvės pergalę pasku
tine Europos diktatūra vadi
namojoje Baltarusijoje. 

Santykiuose su JAV sie
kiame ne tik kartu veikti Irake, 
Afganistane ar Lietuvos kai
mynystėje — Baltarusijoje, Uk
rainoje, bet ir skatinti dviša
lius verslo, studentų mainus. 
Šiam tikslui pasiekti vykdome 
taip vadinamą bevizio režimo 
su JAV 'kelio gairių7 pro
gramą. Lietuva tapo antrąja, 
po Belgijos, pasaulyje valstybe, 
kuri pradėjo išdavinėti pasus 
su biometriniais duomenimis. 
JAV pareigūnai Lietuvos pa
žangą šioje srityje vadina 
'įspūdinga'. Kita vertus, svar
bu, jog LR piliečiai — mūsų 
draugai ir artimieji, besi
lankantys JAV, gerbtų JAV 
įstatymus ir Amerikoje neuž
sibūtų ilgiau nei numatyta 
JAV vizoje. Taip pat svarbu, 
kad pavyktų mažinti atmetamų 
prašymų vizai gauti skaičius 
JAV ambasadoje Vilniuje. Tik 
tada galėsime tikėtis bevizio 
režimo su JAV. Gegužės 7—9 

Illinois valstijos programa 
vaistams pagal receptą 

Illinois valstija pr is ta tė 
naują programą I—Save Rx, 
kuri numato galimybę įsigyti 
vaistus pagal receptą mažesne 
kaina nei vaistinėse. Šioje pro
gramoje gali dalyvauti visi 
Illinois valstijos gyventojai 
nepaisant jų amžiaus ar gau
namų pajamų. Dalyvaujant 
programoje I—Save Rx galima 
pigiau įsigyti 120 rūšių popu
liariausių vaistų iš licencijuotų 
vaistų gamintojų Kanadoje ir 
Jungtinėje Karalystėje ir su
taupyt i 25—50 procentų jų 
kainos. Tai vaistų užsakymo 
paštu programa, taikoma tik 
pakartotiniam vaistų užsaky-

ĮAMŽINKIME LIETUVIŲ IŠEIVI
JOS turtą! JAV LB Kultūros 
taryba imasi darbo įamžinti tai, 
kas buvo pastatyta, nupirkta, 
įkurta lietuvių imigrantų pas
tangomis, išleidžiant knygą 
„Lietuvių židinių pėdsakai 
JAV". J a u trejus metus renka
ma informacija ir nuotraukos. 
Knyga redaguojama Lietuvoje 
(red. Audronė Škiudaitė). J i 
bus užbaigta šiais metais. JAV 
LB Kultūros taryba prašo fi
nansinės paramos šiam isto
riniam projektui užbaigti. Visi 
aukotojai - parapijos, LB apy
linkės ir pavieniai asmenys -
bus įrašyti į knygą. Aukas 
prašome siųsti: Li thuanian 
American Community, Inc., 
2841 Denton C t , Westchester, 
IL 60154 

mui. Pagal šią programą gali
ma įsigyti „Norvasasc", „Lipi-
tor", ,,Nexium", ,,Celebrex", 
..Actos". Orto Evra" ir kitų 
pavadinimų vaistus naudoja
mus aukštam kraujo spaudi
mui, cholesterolio lygiui suma
žinti, rėmens kartėliui, artritui, 
diabetui gydyti, apsisaugoti 
nuo nėštumo ir kt. 

Norėdami užsisakyti vais
tus skambinkite telefonu: 1-
866-472-8333 arba apsilanky
kite internetinėje svetainėje 

www.I -SaveRx.ne t 

LR gen. k o n s u l a t o 
p r a n e š i m a s 

Skelbimai 
Union Pier išnuomojamas 

2 mieg. vasarnamis 
netoli ežero. Sezonui 
ar pagal susitarimą. 

Tel.: 630-719-1905 a rba 
269-469-4453. 

• Amerikos l i e tuv ių radi 
j a s , vad. Anatolijus Siutas — 
kiekviena sekmadienį 7 v.r. 
per WCEV 14.50 AM. Tel. 
773-847-4903. adresas 4459 
S. Francisco, Chicago, IL 60632. 

d. lankydamasis Europoje, 
prezidentas Bush parodė 
pavyzdį bei pripažino baisią 
klaidą, kurią JAV kartu su 
sąjungininkais padarė Jaltoje 
1945 metais — išdavė laisvės 
idealus ir pasmerkė Lietuvą ir 
kitas Vidurio Europos šalis 
priespaudai, kuri truko pusę 
amžiaus. Prezidentas Bush 
taip pat paragino, kad Mo-
lotov—Ribbentrop paktą bei 
vėliau sekusią Baltijos šalių 
okupaciją ir aneksiją pripažin
tų ir pasmerktų Rusija. 
Dėkojame JAV Senato nariams 
gegužės 20 d. priėmusiems Re
zoliuciją, raginančią Rusiją pri
pažinti ir pasmerkti Baltijos 
šalių okupaciją. 

Mes dirbame su Rusija 
ekonomikos, kultūros, aplinko
saugos srityse, palaikome poli
tinį dialogą. Esame suintere
suoti plėsti ryšius su šia svar
bia Lietuvos kaimyne. Tačiau 
kol Rusijos vadovai slėps nuo 
savo piliečių tiesą, apie tai 
kas įvyko Molotov—Ribbentrop 
pakto pasėkoje 1939—1941 
metais bei apie padarytą žalą 
Baltijos kraštams per 50 oku
pacijos metu. tol pilnam pasi
tikėjimui bus daromos kliūtys. 

Apgailestaujant tenka kon
statuoti, kad Rusijos vadovai 
šiuo metu dar nėra pasiruošę. 
Lietuva neturi priešiškų jaus
mų Rusijai, kaip kai kas bando 
įpiršti Rusijos ar Vakarų šalių 
visuomeninei nuomonei. Mes 
esame geriausi Rusijos, kuri 
yra demokratiška, gerbianti 
Žmogaus teises, taiki su savi
mi ir kaimynais, draugai. Šven
tasis Raštas skelbia: 'tiesa 
padarys jus laisvus...' Todėl 
yra svarbu pripažinti istorinę 
tiesą bei pasmerkti tuos žiau
rius nusikaltimus, kuriuos 
padarė stalinistinis režimas. 
Tiesos pripažinimas padarys 
žmones laisvais, o tai yra 
prielaida laisvos, demokratinės 
visuomenės kūrimui bei pasi
tikėjimu grįsti santykių su 
kaimynais plėtojimui". 

Ambasador ius iškėlė ir 
nepr i tekl ius 

Ambasadorius kalbėjo ne 
vien apie Lietuvos laimėjimus, 
bet prisiminė ir trukumus: be
veik trečdalis kaimo žmonių 
gyvena žemiau skurdo ribos, 
elementariame nepritekliuje; 
nors esame nepriklausoma vals
tybė, tačiau išliekame nelaisvi 
nuo korupcijos apraiškų, spau
doje aprašomų Rusijos valdomų 

ar įtakojamų įmonių daromos 
žymios įtakos Lietuvos politi
niame gyvenime bei kaltinimų 
aukštiems politikams dėl viešų 
ir privačių interesų supainioji
mo. 

„Ar pasidavę fatalizmui ir 
nesiimdami valingų politinių 
sprendimų, neartėjame prie oli-
garchinio valdymo, prie mode
lio šalies su įtakinga oligar-
chine grupe ir didele, tačiau 
lengvai manipuliuojama skur
do klase?" — metiniame pra
nešime klausė prezidentas 
Valdas Adamkus. Prezidento 
išreikštas susirūpinimas turė
tų būti (wake—up call) rimtas 
įspėjimas visiems, kuriems 
rūpi mūsų krašto gerovė ir toly
gus, laisvos, pilietinė visuo
menės vystymasis". 

Todėl ambasadorius nurodė 
tris punktus , kurie yra rei
kalingi lietuviams: 

Pirma, sugrąžinti ir stip
rinti tikėjimą krikščioniškomis 
vertybėmis, dvasingumą ir 
gailestingumą, pagarbą kiek
vieno žmogaus orumui bei 
meilę visiems, ypač vargšams ir 
mažiesiems. Per pirmąjį ofi
cialųjį pamokslą popiežius 
Benediktas XVI ragino žmoni-

komybės jausmą bei atjautos ir 
paramos, asmeninės filantropi
jos tradicijas Lietuvoje". 

Savo prasmingą kalbą V. 
Ušackas baigė linkėjimu, kad ši 
šventė jūsų širdis pripildytų 
džiaugsmo ir pasididžiavimu 
savo tėvyne. Jis gausiai su
sirinkusius kvietė ir toliau 
dirbti Lietuvos labui ir savo 
gerais darbais rašyti Lietuvos 
istoriją. 

Kiti kalbėtojai 

Nemaža gražių minčių bei 
linkėjimų išsakė ir kiti garbės 
svečiai: A. Daunoravičius, V. 
Verba ir trumpiausiai kalbėjęs 
V. Kleiza. 

Šventės programą pradėjo 
kun. J. Kelpšas pasveikinimu, o 
po jo ir parapijos kunigas 
Thomas R. Koys anglų kalba. 
Prieš vakarienę maldą sukal
bėjo kun. Rimvydas Adoma
vičius. 

Garbės svečius pristatė 
programos vedėja. Raminta Mi
kuckienė. Taip pat čia pasi
reiškė ir Dėdės Šamo uniformą 
vilkintis žmogus, kuris prieš tai 
apėjo visus šventės dalyvius, 
juos asmeniškai pasveikin-

LR konsulinio dep. direktorius Vaidotas Verba ir LR gen. konsulas 
Čikagoje Arvydas Daunoravičius. 

ją iš naujo atrasti Dievą, jeigu 
ji nori pasaulio skurdo, skaus
mo ir nepriteklių dykumas 
paversti taikos ir pažangos 
sodais. Tikiuosi, kad šis 
popiežiaus raginimas pasieks 
lietuvių širdis bei įgalins mus 
kurti laisvą ir tikintį žmogų, 
klestinčią ir vieningą Lietuvą. 

Antra, svarbu stiprinti pi
lietinę visuomenę, kuri užtik
rintų skaidrią ir atskaitingą 
šalies politikų ir pareigūnų 
veiklą. Jūs — Amerikos lietu
viai — išaugote demokratijos ir 
laisvės aplinkoje. Jūs puikiai 
suvokiate demokratijos vertę 
bei kiekvieno piliečio atsako
mybę ir galimybę formuojant, 
įgyvendinant, kontroliuojant 
politinius sprendimus. Tad, 
perduokite šią patirti broliams 
ir sesėms Lietuvoje. 

Pilietinės visuomenės dai
gų stiprinimas įgalins Lietuvos 
žmones drąsiau reikšti savo 
nuomonę, ginti savus interesus, 
kontroliuoti politikus ir pa
reigūnus, padaryti juos at
sakingais ir skaitlingais. 

Trečia, ypač svarbu ugdyti 
Lietuvos Respublikos pilietį — 
aktyvų bendruomenininką, bei 
plėsti labdaros tradicijas. JAV 
egzistuoja gilios labdaros tra
dicijos, tad jūsų perduodama 
patirtis yra svarbus įnašas 
diegiant bendruomenės atsa-

damas, o priėjęs prie mikrofono 
kalbėjo angliškai ir lietuviškai. 

Graži m e n i n ė da l i s 

Meninės dalies pradžioje, 
akompanuojant Manigirdui 
Motekaičiui, pasirodė solistė 
Dalia Eidukaitė-Fanelli, kuri 
dainavo 3 programoje įrašytus 
kūrinius, dar vieną padai
navusi bisui. 

Po to scenoje pasirodė 
„Linksmoji kapela" (solo parti
ją atliko Algimantas Barniš-
kis). Pabaigoje prisijungė ir 
Brighton Park merginų ansam
blis ir tada visi kartu užtraukė 
„Ant Vilniaus kalvų" ir 
„Gražiausios spalvos". 

Šventė buvo užbaigta šo
kiais ir pabendravimu. 

Norisi paminėti, jog šio 
minėjimo surengime bene dau
giausia pasidarbavo dvi mo
terys — tai veiklioji LB 
Brighton Park skyriaus pirm. 
Salomėja Daulienė ir Lietuvos 
Vyčių 36 kuopos pirm. Evelina 
Oželienė. 

Šiam minėjimui buvo iš
leistas gražus programinis lei
dinėlis (pirmasis ir paskutinis 
puslapis spalvotas), kurio pir
mame puslapyje telpa kun. 
Jauniaus Kelpšo susimąstymą 
iššaukiančios mintys. 

E. Šula i t i s 

Prenumeruokite ir 
platinkite . DRAUGĄ 
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