
**MIX£D ADC 60' 

THE LIBRARY OF CONGKESS 
EUROPEAN READING ROOM 
SERIALS DIVISION 
WASHINGTON DC 20540-4830 
I..I.W....I.I.<iMlll,...UI..I,.,ll.ll,..i.l..i.l,..iM 

NEVVSPAPER - D O N O T D E L A Y - Date Mailed 05-31-05 

PERIODICALS 
June 01, 2005 
Vol. XCVI 

T H E L I T H U A N I A N V V O R L D - V V I D E D A I L Y 
TREČIADIENIS - VVEDNESDAY, BIRŽELIO - JUNE 01, 2005 

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

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUCAS.ORG 
Nr. 106 

Kaina 50 c. 

LSS tarybos posėdis 
nuostatų keit imo 
reikalu. „Lituanicos" 
tunto veikla. 

2psl. 

O mes — ar 
prisiminsime? Laisvės 
kovotojų atminimui. 
Stalinizmo 
reabilitavimo atgarsiai. 

3psl. 

Skaitytojų laiškai. 
Mūsų virtuvė. 

4 psl. 

Gulint mąstymas būna 
išradingesnis. 

5 psl. 

Fotomenininko A. 
Kezio kūrybą pristatė 
amerikiečiams. 
Vidurio vakarų LB 
apygardos gegužinė. 
Pedagoginio lit. 
instituto mokslo metų 
užbaigtuvės. Bus 
prisiminti Birželio 
trėmimai. 

6 psl. 

Prancūzai tarė griežtą „ne" Europos konst i tuc i ja i 

Sportas 
* Estijoje v y k u s i a m e VI 

t a r p t a u t i n i a m e Nikola j Ria-
bov vardo bokso t u r n y r e nu
galėtoju tapo vilnietis Vitalijus 
Volkovas. Svorio kategorijos iki 
81 kg finale V. Volkovas pirma
jame raunde pirmavo 12:4 ir, 
varžovui susižeidus, vilniečiui 
buvo įskaityta pergalė. 

* Kanadoje p r a s i d ė j o ke
tu r ių e t a p ų d a u g i a d i e n ė s 
„Le Tour du G r a n d Mont-
real" dviratininkių lenktynės. 
Pirmojo etapo pirmojoje dalyje 
— 2.8 km atskiro starto lenkty
nėse — 28-a finišavo „Nobili 
Rubinetterie-Menikini Cogeas" 
komandos narė Edita Pučins
kaitė. 

* Tik 36-ą v i e t ą pasaul io 
s tendinio š a u d y m o čempio
nate užėmė S y d n e y olimpi
nių žaidynių čempionė Daina 
Gudzinevičiūtė. Kvalifikacinė
se šaudymo į skriejančius tai
kinius tranšėjinėje aikštelėje 
varžybose D. Gudzinevičiūtė 
numušė 62 lėkšteles iš 75-ių ir 
nepateko į finalą. 

* Atvi ro jo P r a n c ū z i j o s 
teniso č e m p i o n a t o vyrų vie
netų t u r n y r o ketvir t f inalyje 
šveicaras Roger Federer 6:2, 
7:6 (7:3), 6:3 nugalėjo rumuną 
Victor Hanescu. Pirmą kartą į 
„French Open" pusfinalį iško
pusio pajėgiausio planetos teni
sininko varžovu dėl vietos fi
nale bus Rafael Nadal arba jo 
tėvynainis David Ferrer. 

Naujausios 
žinios 

* L i b e r a l c e n t r i s t a i ap
tarė gal imybę a t š a u k t i savo 
nar ius iš parlamentinių komi
sijų. 

* Opoz i c i j o s v a d o v a s 
spaudžia p r e m j e r ą pareikš
ti nepasitikėjimą ūkio minis
tru. 

* L ie tuva s iū lo Gruzijai 
pagalbą gynybos p lanav imo 
s r i t y j e . 

Valiutu santykis 
1 USD — 2.789 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

P a r y ž i u s , gegužės 31 d. 
(„ReutersTBNS) — Prancūzų 
rinkėjai sekmadienio referendu
me atmetė Europos Sąjungos 
(ES) konstituciją dėl daugybes 
priežasčių, tarp jų ir nesusijusių 
su šio dokumento turiniu. 

Galutiniais duomenimis, 
kuriuos anksti paskelbė Vidaus 
reikalų ministerija, prieš ES 
konstituciją balsavo 54.87 proc. 
referendume dalyvavusių rin
kėjų, o už ją — 45.13 procentų. 

Beveik niekas neabejojo, 
kad konstitucijai bus nepritar

ta, tačiau tai, kad ji buvo atmes
ta tokiu dideliu balsų skirtumu 
— beveik 10 proc, — yra ženk
las, kad ES ištiko rimta krizė. 

Kai kurie prancūzai balsavo 
„prieš", nes jiems nepriimtinas 
ES ekonomikos modelis, kai, pa
sak jų, pirmenybė teikiama tik 
rinkos interesams ir nekreipia
mas dėmesys į visuomenės 
būgštavimus. 

Kiti sako, kad konstitucinė 
sutartis neužtikrina darbuotojų 
apsaugos ir gali paskatinti ma
žas algas gaunančius darbinin

kus iš naujųjų ES narių Rytų 
Europoje ieškotis geriau apmo
kamo darbo Prancūzijoje, taip 
pat kai kurias šalies firmas per
kelti savo verslą į šalis, kuriose 
mažesni mokesčiai ir mažesne 
darbo jėgos kaina. 

Kai kurie paprasčiausiai 
pasijautė įžeisti, nes mano, kad 
Prancūzijos a r ES vadovai ver
čia juos paklusti kažkam, su 
kuo jie visiškai nesusiję, o dau
guma tiesiog norėjo tokiu būdu 
parodyti savo nepasitenkinimą 
aukštu nedarbo lygiu, vyriau

sybės mėginimais mažinti išlai
das ir kitomis ekonomikos prob
lemomis. 

„Tai vyriausybės vykdomos 
ekonomikos politikos pasmerki
mas. Jis parodo visuomenės 
pyktį dėl nedarbo ir nerimą dėl 
ekonominio nesaugumo bei dar
bo vietų stygiaus", sakė politolo
ge Mariette Sineau iš Paryžiaus 
politikos mokslų universiteto. 

„Visų pirma, tai labai skau
dus antausis prezidentui Jac-
ques Chirak. Juk būtent jis nus
prendė Nuke l t a į 5 ps l . 

Nepriklausomoje Lietuvoje nuolat mažėja vaikų 
Viln ius , gegužės 31 d. 

(ELTA) — Nuolat mažėjantis 
vaikų skaičius Lietuvoje šiuo 
metu sudaro penktadalį visų 
gyventojų. Šių metų pradžioje 
šalyje gyveno 746,300 vaikų. 

Nuo nepriklausomybės lai
kų vaikų skaičius Lietuvoje su
mažėjo ketvirtadaliu, o ikimo
kyklinio amžiaus vaikų — 45 
proc., apie vaikų socialinę ir de
mografinę padėtį pranešė Sta
tistikos departamentas. 

Pernai mūsų šalyje gimė 
30,400 vaikų, arba 179 vaikais 
mažiau nei užpernai. Tūkstan
čiui gyventojų pernai teko 8.9 
naujagimio, o vidutinis vaikų, 
kuriuos moteris pagimdo per 
gyvenimą, skaičius per penkio
lika metų sumažėjo nuo 2 iki 
1.3 vaiko. 

Vis daugiau vaikų gimsta 
santuokos neįregistravusiems 
tėvams — Nukel ta į 5 psl . Lietuvoje vaikų skaičius nuolat ma Tomo Černiševo (ELTA) nuotr. 

Lietuvos taikdariai I rake nega l i a ts ipa la iduo t i 
Viln ius , gegužės 31 d. 

(BNS) — Taikos įtvirtinimo mi
sijoje Irake tarnaujantiems Lie
tuvos taikdariams tenka patirti, 
jog teroristai imasi vis įman
tresnių savo kovos būdų. 

Tai pasakojo Lietuvos ka
riuomenės Lauko pajėgų vadas 
brigados generolas Arvydas Po
cius, antradienį grįžęs iš kelio
nės į Vidurio Iraką, kur lankė 
Babilon provincijoje, prie Hilą 
miesto, tarnaujančius Lietuvos 
būrio LITDET-4 taikdarius. 

Pasak A. Pociaus, jam lan
kantis taikdarių stovykloje, vos 
už dviejų kilometrų įvyko dviejų 
savižudžių teroristų išpuolis, 
per kurį žuvo 25 ir buvo sužeis
ta mažiausiai 100 žmonių. 

Vietovė, kur įvyko įvykis, 
yra lietuvių patruliavimo marš
rute, tačiau išpuolio metu LIT
DET-4 taikdarių ten nebuvo. 

„Lenkijos karinės vadovy
bės atstovai pademonstravo 
naujausio modelio 'mirties ma

šinėlę"— ant kūno nešiojamą 
sprogstamąjį užtaisą. Dabar to
kie užtaisai valdomi per mobi
lųjį telefoną, o ne paties savižu
džio. Net jam persigalvojus, jį 
kontroliuojantis asmuo nepa
lieka galimybių likti gyvam", 
pasakojo brigados generolas A. 
Pocius. 

Anot Lauko pajėgų vado, tai 
rodo, kad teroristų grupuotės 
gauna paramą iš užsienio bei 
pačios turi parengusios gerus 
sprogmenų specialistus. 

Pasak A Pociaus, jam taip 
pat teko pamatyti Latvijos kario 
neperšaunama liemenę, kuri tą 
pačią dieną sulaikė užpuoliko 
kulką ir išgelbėjo kario gyvybę. 
I>atvijos taikdarių. tarnaujan
čių tame pačiame Lenkijos va
dovaujamame batalione, vilksti
nė pateko į pasalą pirmadienį 
Hilą, kai lydėjo Irako policijos 
akademijos transportą. 

„Pataikėme j labai įtemptą 
situaciją. Tebevyksta savižu

džių sprogdintojų ir partizani
nis karas. Tarptautinės koalici
jos kariai negali prarasti budru
mo", sakė brigados generolas. 

Jo teigimu, į Lietuvą parsi
vežta informacijos apie Irake iš
moktas pamokas. 

A. Pocius Irake apdovanojo 
„auksarankius" Lietuvos ka
rius, kurie pagerino JAV per
duotų naudotis lietuviams visu
reigių ..Humvee" apsaugą. Na
gingieji lietuviai uždengė 
..Humvee" plieno lakštais. At
likti testai parode, kad moderni
zuoti visureigiai apsaugoti nuo 
Kalašnikov automato kulkų, iš
šautų iš 100 metrų atstumo. 

Lenkijos atsakomybės sek
toriuje dislokuotas 56 karių bū
rys LITDET-4. kuris sudarytas 
brigados „Geležinis Vilkas" 
žvalgų kuopos pagrindu, savo 
pusmetinę misiją baigs liepos 
pradžioje. Juos pakeis šiuo me
tu Lietuvos pajūryje baigiamas 
rengti būrys LITDET-5. 

A. Zuokas svarsto ga l imybę atsistatydinti 
Viln ius , gegužės 31 d. 

(BNS) — Opozicinės Liberalų ir 
centro sąjungos vadovas, Vil
niaus meras Artūras Zuokas 
svarsto galimybę pasitraukti iš 
postų. 

Tai patvirtino Liberalų ir 
centro frakcijos seniūnas Algis 
Čaplikas. Tačiau, pastarojo tei
gimu, toks žingsnis būtų poli
tiškai neteisingas. 

„Kaip žmogus galiu supras
ti tokį sprendimą po to, kai jis 
patyrė tiek daug smūgių ir ar
timiausios aplinkos išdavystę", 
sakė A. Čaplikas. 

„Tačiau kaip politikas ma
nau, jog toks žingsnis būtų ne
teisingas", pridūrė jis. 

Tačiau kai kurie kiti Seimo 
frakcijos ir valdybos nariai ma
no, jog A. Zuokas turėtų atsis
tatydinti, pademonstruodamas 
„aukštesnius moralės standar
tus" nei ūkio ministras. Darbo 
partijos vadovas Viktoras Us-
paskichas. 

„Norint išlipti iš to vežimo. 

A. Zuokas svarsto galimybę atsistatydinti. Tomo Č«rni4evo (ELTA) nuotr 

į kurį prezidentas pasodino kar
tu su V. Uspaskichu, A. Zuokas 
turi elgtis kitaip nei V. Uspas-
kichas", sake Liberalų ir centro 
frakcijos seniūno pavaduotojas 
Eligijus Masiulis. 

V Uspaskichas teigė iš pos
to neketinantis trauktis, kol ne
bus baigtas parlamentinis jo 
veiklos tyrimas. Anot jo, tokiai 
pozicijai pritaria ir premjeras 
Algirdas Brazauskas 

V. Mazuronis: 
V, Adamkus 

nepasakė visko 
Vilnius , gegužės 31 d. 

f ELTA) — Seimo Liberalų de
mokratų frakcijos pirmininkas 
Valentinas Mazuronis antra
dienį spaudos konferencijoje 
teigė, kad prezidentas Valdas 
Adamkus tiesioginės televizijos 
transliacijos metu kalbėjo puse 
lūpų. 

„Ką pasakė prezidentas 
Valdas Adamkus? Man atrodo, 
kad jis sąmoningai leido su
prasti tai, ką mes nesąmonin
gai žinome jau keletą mėnesių", 
sakė V. Mazuronis. 

Seimo liberaldemokratų 
frakcija praėjusią savaitę susi
tiko su prezidentu. 

„Tada mums prezidentas 
pasakė gerokai daugiau. Vakar 
kalbėdamas jis tiesiogiai neiš
sakė to, ką iš tikrųjų žino. Jis 
negalėjo įvardinti žmonių, apie 
kuriuos jis nori kalbėti", sakė 
liberaldemokratų frakcijos va
dovas V. Mazuronis. 

Įvardinti pavardes, apie 
kurias girdėjo Prezidentūroje, 
politikas atsisakė. Anot jo, tai 
galėtų padaryti pats preziden
tas. „Jis galėtų papildyti savo 
kalbą. O tai. ką mes girdėjome 
oficialiai dar kartą įrodo, kad 
Prezidentūra yra neįgali kal
bėti atvirai", sakė V. Mazuro
nis. 

„Kažin ar Lietuvai reikia 
moralios, bet neįgalios prezi
dento institucijos. Mes (liberal-
demokratai) turime konkrečius 
pasiūlymus Konstitucijos keiti
mui", sakė V. Mazuronis. 

Jo žodžiais, prezidentas tu
rėtų turėti galimybę kreiptis į 
Konstitucinį teismą del bet ku
rio įstatymo atitikimo Konsti
tucijai išaiškinimo be eilės. 

„Be to, mūsų valstybėje tu
rėtų būti pradėtos diskusijos 
dėl prezidento galių išplėtimo. 
Pirmiausia, liberaldemokratų 
isitikinimu. prezidentui turėtų 
būti suteikta teise paleisti Sei
mą", kalbėjo V. Mazuronis. 

Konfliktuojantys partijų vadovai 
prarado prezidento pasitikėjimą 

Vi ln iu s , gegužės 30 d. 
(BNS) — Du konfliktuojantys 
svarbias pare igas užimantys 
parlamentinių partijų vadovai 
pakirto visuomenės ir preziden
to pasitikėjimą ir turi „priimti 
at i t inkamus sprendimus". 

Tai pirmadienio vakare per 
televizijas transliuotame kreipi
mesi pareiškė valstybės vado
vas Valdas Adamkus. 

Neįvardydamas konkrečių 
pavardžių prezidentas pareiškė, 
jog kalba apie „dviejų parla
mentinių partijų vadovų tarpu
savio kaltinimus", kurie kenkia 
„valstybės ir savivaldos intere
sams, žemina jas visuomenės 
akyse". 

Pastaruoju metu konfliktas 
įsiplieskė t a rp valdančiosios 
Darbo partijos vadovo, ūkio mi
nistro Viktoro Uspaskicho ir 
opozicinės Liberalų ir centro są
jungos pirmininko, Vilniaus me
ro Artūro Zuoko. Abu politikai 
vienas kitą ka l t ina privačių 
įmonių protegavimu. 

Prezidentas paragino teisė
saugos institucijas nedelsiant 
ištirti į tarimus, tačiau pažymė
jo, jog ir be to viešai iškilę įtari
mai paker ta „visuomenės ir 
mano pasitikėjimą konflikte da
lyvaujančiais politikais". 

„Dėl to kviečiu ir raginu 
juos nevengti politinės atsako
mybės bei moralios politikos 
vardan padaryti išvadas ir pri
imti a t i t inkamus sprendimus", 
pareiškė valstybės vadovas. 

Opozicinės Tėvynės sąjun
gos vadovas Andrius Kubilius 
teigė valstybės vadovo pareiški
mą supratęs kaip aiškų ragini
mą atsistatydinti tiek V. Uspas-
kichui, tiek A. Zuokui. 

„Aš supratau, jog abu yra 
praradę asmeninį prezidento 
pasitikėjimą. Tai yra stiprūs žo
džiai. Ministrui jie taikomi tie
siogiai, nes prezidento ar Seimo 
pasitikėjimą praradęs minis
t ras turi trauktis", sakė A. Ku
bilius. 

„Be abejo, prezidentas ne
turi tiesioginės įtakos Vilniaus 
miesto merui, bet tokie tiesūs ir 
aiškūs prezidente žodžiai turė
tų padėti apsispręsti pačiam A. 
Zuokui ir, svarbiausia. Liberalų 
ir centro sąjungai dėl jos vado
vui metamų įtarimų", pažymėjo 
jis. 

Liberalų ir centro sąjungos 
pirmininko pavaduotojas parla
mentaras Gintaras Steponavi
čius teigė „sveikinąs tokį princi
pingą prezidento sprendimą". 

„Aš suprantu, kad tai yra 
ganėtinai tiesioginis raginimas 
atsistatydinti . Prezidento pa
reiškimas yra padarytas laiku 
ir ati t inkantis visuomenės lū
kesčius", pažymėjo G. Stepona
vičius. 

Tuo tarpu A. Zuokas pareiš
kė manąs, jog prezidentas „su
paprastintai vertina situaciją", 
žvelgdamas į ją per „politikų 
santykių aiškinimosi" prizmę. 

„Nėra mano asmeninio kon
flikto su V. Uspaskichu. Yra no
ras ieškoti teisybės ir teisės, 
kad valstybė, kaip ir siekia pre
zidentas, būtų kuriama ant tei
singumo ir moralės pamatų" pa
žymėjo jis. 

„Aš labai vertinu preziden
to principingumą, tačiau kartu 
man liūdna, kad jis situaciją 
mato būtent taip. Su tokiu si
tuacijos vertinimu nesutinku", 
tęsė A. Zuokas. 

Parlamentarės n e p a t e n k i n t o s 
Seimo d a r b u 

Birutė Vėsaitė 
Valdo Kopūsto *ELTA) nuotr. 

V i l n i u s , gegužes 31 d. 
'BNSi — Parlamentarės ne
patenkintos Seimo darbu, siūlo 
jį pertvarkyti pagal Švedijos 
parlamento pavyzdį. 

„Visos parlamentinės mo
terų grupės narės pasakė: mes 
nesame patenkintos parlamen
to darbu", sakė parlamentinės 
moterų grupės vadove socialde
mokrate Birutė Vėsaite. 

Šios grupės penkios narės 
grįžo iš vizito Švedijos parla
mente. 

P a r l a m e n t a r ė s spaudos 
konferencijoje kritikavo ir Sei
mo „komisijų vajų", ir Seimo 
valdybos darbą, ir Seimo darbo 
apibrėžimą, bei siūlė Seimo 
darbą pertvarkyti Švedijos par
lamento pavyzdžiu. 

Pasak parlamentarių, kole
goms Švedijoje jos papasakojo 
apie pastarųjų savaičių Lietu
vos politikos aktualijas ir liko 
nesuprastos. 

„Tokios praktikos sudari
nėti laikinąsias tyrimų komisi
jas Švedijoj'- nėra. ir jiems tai 
buvo nesuprantama Jie pažy
mėjo, jog šiuos klausimus t u n 

spręsti teisėsaugos institucijos, 
o po to perduoti medžiagą Sei
mui", sakė liberaicentristė Vio
leta Boreikienė. 

„Nebegaliu toleruoti šitokio 
darbo, kuris vyksta Seime. Sei
mas tapo cirku, kur patys esa
me klounai ir patys esame žiū
rovai, tačiau klounais esame 
priverstinai". Seimo komisijų 
vajumi piktinosi liberaicentris
tė. 

„Mūsų suvarymas į parla
mentines komisijas yra tik de
mokratijos imitavimas", jai pri
tarė ir socialdemokrate B. Vė
saitė. 

„Yra valstybinių instituci
jų, kurios gauna algą ir turėtų 
atlikti savo darbą, ir tik tuo
met, ištyrę visus reikalus, per
duoti Seimui. Mums turi rūpėti 
įstatyminis darbas ir negalima 
nepritarti prezidentui, jog ko
misijos užgožia mūsų darbą", 
sake parlamentare. 

Par lamentares spaudos 
konferencijoje kritikavo ir va
dybinį Seimo darbą. 

„Seimo vadyba yra sutri
kusi, darbą, už kurį atsakingas 
Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas, reikia reformuoti", 
sakė B. Vėsaite. 

Pasak parlamentarių, kaip 
ir Švedijos parlamente. Seime 
reikėtų įvesti ..balsavimo va
landas". 

Parlamentines moterų gru
pės narės taipogi tvirtino pasi
gendančius Seimo pirmininko 
A. Paulausko dėmesio. 

„Remiantis Švedijos pavyz
džiu. mus\i Seimo pirmininkas 
galėtų daugiau bendradarbiau
ti su Seimo frakcijomis, komi
tetais , parlamentine moterų 
grupe, nes dabar susiklostė to 
kia situacija, kad Seimo pirmi
ninką, matome tik Seimo posė
džių metu arba per televizorių", 
sake V Boreikienė. 
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SKAUTYBES 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 
2652 W. 65 Street 
Chicago, IL 60629 

LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS 
Tarybos Korespondencinio posėdž io Nr . 4 

protokolas 
Nuostatų ke i t imo reikalas 
2005 m. balandžio 11 d . 

1. LSS Tarybos Korespon-
dencinis posėdis Nr. 4 buvo 
šaukiamas 2005 m. vasario 7 d. 
su tikslu svarstyti du LSS 
nuostatų keitimus. (Priedas) 

2. Dalyviams pristatyta po
sėdžio darbotvarkė. (Priedas) 

3. Posėdyje dalyvavo visi 
Tarybos nariai, kurie išvardinti 
balsavimo rezultatų lapelyje. 
(Priedas) 

4. Posėdžio metu buvo gau
ta 11 rašytų pasisakymų, kurie 
buvo pristatyti visiems daly
viams 2000 m. kovo 9 d. kartu 
su galutinai siūlomais nuostatų 
keitimais ir balsavimo lapais. 

5. 2005 m. balandžio mėn. 
11 d. gauti balsai buvo viešai 
atidaromi 2-jų tarybos narių 
akivaizdoje Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte, IL, LSS archy
vo patalpose. 

6. Balsavimo rezultatai de
taliai nurodyti balsavimo lape
lyje. Jie tokie: 

įtraukti naują par. 1.2 d.: 
Už: 30 
Prieš: 1 
Susilaiko: 0 
Keisti par. 1.8 a ir 1.8 f.: 
Už: 24 
Prieš: 7 
Susilaiko: 0 
7. Balsavo 31 LSS Tarybos 

nariai , taigi 100 proc. visos 
sudėties. Remiantis šiais bal
savimo daviniais skelbiame par. 
1.2. d. priimtą ir keitimą par. 
1.8. a. ir 1.8 f. atmestą. Šis LSS 
Tarybos narių sprendimas ga
liojantis nuo 2005 m. balandžio 
mėn. 11 d. 

8. Rezultatai bus skelbiami 

kitame „Skautų Aido" numery
je ir „Skautybės kelio" laidoje. 

9. Šiuo protokolu LSS Ta
rybos Korespondencinis posėdis 
Nr.4 užbaigtas. Visi gaut i bal
savimo lapeliai sunaikint i . 

Budėkime ! 
Gero vėjo ! ir Ad Meliorem! 

v.s. fil. R i m a n t a s G r i š k e l i s 
LSS Tarybos pirmininkas 

LSS T a r y b o s 
K o r e s p o n d e n c i n i s 

posėd i s N r . 4 
LSS N u o s t a t ų k e i t i m a s 
D a r b o t v a r k ė ( p a k e i s t a ) 

1. Tarybos na r i ams svars
tyti išsiuntinėjami nuos ta tų 
keitimo siūlymai ir posėdžio 
darbotvarkė: 2005.11.07. 

2. Tarybos nar ia i Tarybos 
pirmininkui raš tu pris tato savo 
pasisakymus iki 2005.11.20. 

3. Nuostatų komite tas ga
lutinai paruošia keičiamuosius 
nuostatus balsavimui ir prista
to Tarybos p i rmin inku i iki 
2005.111.07. 

4. Tarybos na r i ams bal
suoti išsiuntinėjami gaut i da
lyvių pasisakymai, galutiniai 
nuostatų keitimai ir balsavimo 
lapai iki: 2005.111.11. 

5. Tarybos nar ia i tarybos 
pirmininkui r a š t u pr i s ta to 
savo balsavimo lapus iki: 
2005.IV.8. 

6. Balsai viešai suskaičiuo
jami nemažiau 3-jų Tarybos 
narių akivaizdoje: 2005.IV.9. 

7. Balsavimo rezultatai raš
tu skelbiami Tarybos nar iams ir 
perduodami skaut iškai spaudai 

nevė l iau : 2005.IV.12. 
S v a r s t y m o i r b a l s a v i m o 

p r o c e s o p a s t a b o s : 
— Taryboje yra 31 narys. 

Nuos t a t ams keisti šiuo metu 
reikia 4/5, taigi nemažiau 25 
teigiamų balsų. 

— Balsavimas vyksta t ik 
korespondenciniu būdu atvirai, 
ne slaptai . 

— Balsuoti reikia už , p r i e š 
ar s u s i l a i k a u . 

Naudokite t i k t a i pristaty
tus balsavimo lapus. 

VADOVYBĖS NUTARIMU 
NUOSTATAI 

( P a k e i t i m ų p r i s t a t y m a s 
T a r y b a i 3/5/05) 

į ž a n g i n i s p a a i š k i n i m a s 

A. Siekiant LSS vadovybės 
posėdžiuose išvengti nereika
lingų diskusijų bei nesutarimų 
dėl posėdžių vedimo procedūros 
ir tuo įgalinti darniau pravesti 
Sąjungos esminių reikalų svars
tymus ir nutar imus, LSS va
dovybei pateikiami šie vadovy
bės nutar imų nuostatai. 

B. Nuostatų įgyvendinimu 
s iekiama kiekvienam vadovy
bės nar iui laiduoti lygias teises 
gaut i organizacinei veiklai 
reikalingas informacijas, laisvai 
daryti siūlymus, aktyviai daly
vaut i jų svarstymuose ir spren
dimuose. 

C. LSS, apimanti visas pa
saulio lietuvių gyvenamąsiai 
sritis ir administracine prasme 
būdama tarpkontinentine orga
nizacija, savo vadovybę išsiren
ka tiesioginiu, lygiu ir slaptu 
ba l sav imu iš visos Sąjungos 
atstovų. 

Kad rinktųjų skirtingose 
valstijose, valstybėse ar net 
kontinentuose gyvenančių va
dovų bendradarbiavime būtų 
išlaikytas demokratiškas veik
los principas ir visiems vadovy
bės nar iams užtikrintas aukš
čiau (B str.) išvardintų lygių 
teisių įprasminimas, šie nuos
ta ta i vadovybę įtaigoja visus 
svarbiuosius sprendimus pra
vesti korespondenciniuose po
sėdžiuose. 

I. P a g r i n d i n i a i posėdž ia i 

1. Pagal šiuos nuosta tus 

LSS vadovybės institucijos yra: 
a. LSS Taryba 
b.LSS Tarybos Pirmija 
c. LSS Garbės Teismas 
d. LSS Kontrolės komisija 
e. LSS Brolijos vadija 
f. LSS Seserijos vadija 
g. LSS Akademinio Skautų 

Sąjūdžio vadija 
h. LSS Rajonų vadijos 
i. LSS Lietuviškosios Skau

tybės fondo valdyba ir 
j . LSS Tarybos nustatyta 

tvarka sudarytos komisijos. 
2. Minėti veiksniai pagal 

savo kompetenciją nutaria: 
a. akivaizdiniuose posė

džiuose ar, ir 
b. korespondenciniuose po

sėdžiuose, o LSS Taryba dar ir 
c. rašytais LSS tarybos 

narių atsakymais į Pirmijos 
visiems Tarybs nariams išsiun
tinėtus paklausimus. 

d. Korespondenciniai posė
džiai ir Tarybos narių raštiški 
atsakymai į paklausimus gali 
būti siunčiami paštu, faksimile, 
e-mail ir kitais elektroninias 
būdais. 

3. Posėdžiuose nutariama: 
a. atviruoju balsavimu; 

a) akivaizdiniuose — pasi
sakant rankos ar kortelės pa
kėlimu 

b) korespondenciniuose — 
raštu, įrašant kaip balsuojama 
ir pasirašant. 

b. slaptuoju balsavimu: raš
tu, įrašant kaip balsuojama, 
bet nepasirašant. 

4. a) Akivaizdiniai posė
džiai kviečiami ten, kur visi na
riai būna netoliese ar nesun
kiai gali atvykti į posėdį. 

b) Korespondenciniai posė
džiai kviečiami tuo atveju, kai 
dėl atstumų ar panašių prie
žasčių negali visi nariai atvykti 
į akivaizdinį posėdį, tuo su
darant visiems vienodas sąlygas 
dalyvauti posėdyje, reikšti savo 
nuomonę ir balsuoti. 

5. Ypatingais atvejais LSS 
Tarybos Pirmija, siekdama LSS 
Tarybos nutarimo nereguliaria 
posėdžio tvarka, gali nutarti, 
jog LSS Tarybai būtų pateikta 
pasisakyti, pagal LSS statuto 
17 str. B pastr., narių raštu 
atsakymais į LSS Tarybos 
Pirmijos paklausimus. 

6. Posėdis teisėtas, jei jame 
dalyvauja daugiau kaip pusė 

nanų. 
7. Posėdžio eigos reikalu 

nutariama balsuojančių dalyvių 
balsų dauguma. Kiti posėdžio 
nutarimai priimamai posėdžio 
dalyvių balsų dauguma, iš
skyrus klausimus, kuriems pa
gal nuostatus atitinkamai rei
kia kvalifikuotos daugumos. 

8. Labai svarbūs klausimai 
nutariami kvalifikuota, — visos 
sudėties arba posėdyje daly
vaujančių balsų dauguma. 
Labai svarbūs klausimai: 

a. LSS statuto ir By—Laws 
pakeitimai, kurie (šalia dar spe
cialios procedūros) nutariami 
3/5 dalyvaujančių dauguma; 

b. LSS Garbės Teismo 
sprendimai, — ką atleisti iš 
pareigų, atimti laipsnius ir gar
bės ženklus ar pašalinti iš LS 
Sąjungos, — vienbalsiai (3); 

c. LSS Kontrolės komisijos 
nutarimai, kuriais kas kaltina
mas netinkamai savo pareigas 
atliekąs, — vienbalsiai (3); 

d. Visi LSS tarybos Pirmijos 
nutarimai, — 3/5 visos sudė
ties. 

e. Nutarimai LSS Lietu
viškosios Skautybės fondo 
nuostatus pakeisti a r pagrin
dinį kapitalą išimti, — LSS 
Tarybos 4/5 visos sudėties; 

f. Šie LSS vadovybės nu
tarimų nuostatai gali būti 
pakeisti — 3/5 dalyvaujančių; 

g. Čia neminėti klausimai 
nutariami atitinkamai pagal 
kitus nuostatus. 

9. Posėdžius kviečia, pa
teikia darbotvarkę ir pirmi
ninkauja LSS tarybos pirmi
ninkas. 

II posėdžiai 

10. a) Kviečiant akivaizdinį 
posėdį, jo laikas parenkamas 
taip, kad posėdžiui kvietimą 
kiekvienas gautų bent 7 d., o 
LSS Tarybos, — bent 30 d., 
prieš posėdį. 

b) Kviečiant koresponden-
cinį posėdį, visa padaryti taip, 
kad kiekvienu atveju korespon
dencijai į abi puses nukeliauti 
turėtų būti pakankamai laiko. 

11. Pirmininkas, kviesda
mas akivaizdinį posėdį: 

a. praneša vietą ir laiką. 

Lituanicos" tunto veikla / / 
Kadaise vs. skautininkas 

Vladas Vijeikis parašė „Li
tuanicos" tuntui dainą, kurioje 
išsakyti darbai, kuriuos turi 
atlikti tunto skautai . Pvz., 
Plazdėki, vėliava žalioji, su 
mūsų balta lelija, žydėk dar
bais, jaunyste mūsų, tegyvuoja 
skautija. 

Balandžio 30 dieną, tuojau 
po lituanistinių pamokų, „Li
tuanicos" tuntas suruošė iškil
mingą sueigą įvertinti nuveik
tus darbus ir iškelti skautų pa
žangumą. Sueigos metu buvo 
priminta, kad baigsis skautavi-
mas klasėse ir reikia ruoštis 
vasaros stovykloms. Čikagos ir 
jos apylinkių skautiškas jauni
mas stovyklaus _Rake" ir 
stovykla vadinsis „Lietuva did
vyrių žemė". Iškilmingoje su
eigoje dalyvavo tuntininkas j . b. 
ps. Robertas Jokubauskas ir 
buvęs tuntininkas s. fil. Gin
taras Aukštuolis, kiti tunto 

valdybos na r i a i bei skauta i . 
Sueigą vedė komendan ta s si. 
Antanas Senkevičius. Priėmęs 
pranešimus iš skil t ininkų, 
pranešė tun t in inkui , kad su
eigoje dalyvavo 60 skautų. 
Tunto įsakymus perskai tė s. fil. 
Richardas Chiapet ta , o Vyriau
sio skautininko s. fil. Gintaras 
Aukštuolis. 

„Lituanicos" t u n t e yra 
grupė skautų, kur ie nori pasiek
ti „Erelio" laipsnį , pagal 
amerikietišką programą. Šitai 
programai vadovauja sv. ps. fil. 
Linas Paužuol is . Programoje 
dalyvauja 10 s k a u t ų . J iems 
buvo įteikti išlaikytų specialy
bių ženklai. 

Kandidatai į jaunesniuosius 
skautus iš „Geležinio Vilko" 
draugovės, kuriai vadovauja ps. 
fil. Aldis L iub inskas , davė 
jaunesniojo s k a u t o įžodį tai: 
Tadas Augys, Klaudijus Čar-
niauskas, Arijus Kelpša, Erikas 

McCarthy, Mar ius Nereckis, 
Konradas Pečiulis, Paulius 
Ramkis, Mozė Šepetys, Grant 
Stankait is , Lukas Tamonis ir 
Paulius Vitas. Ši draugovė labai 
veikli, nes jos jaunesnieji skau
tai įsigijo net 24 specialybes. 
„Dariaus ir Girėno" draugovės 
skau ta i ta ip pa t nesnaudžia, 
nes 20 skautų išlaikė specialy
bių egzaminus ir gavo teisę 
dėvėti specialybių ženklus. 
Nebuvo pamiršti ir jūros skau
tai iš jų: Paul ius Melingis, 
Lukas Pet ra i t i s ir Galvydas 
Kunčas buvo pakel t i į vai
rininko laipsnius. 

I lgamečiams „Lituanicos" 
tunto, „Dariaus ir Girėno" drau
govės skautams už jų skautišką 
veiklą tunte , stovyklose ir drau
govėse buvo suteikti skiltininko 
laipsniai šiems skautams: Da
riui Aleksiūnui, Sauliui Fabia-
novich, Dariui Ju tz i ir Tomui 
Milo. Dr. Sofil, Mindaugui 

Griauzdei buvo suteiktas vyres
nio skautininko laipsnis. 

Sueigos baigimą vainikavo 
paskautininkų įžodžiai ir gar
bės žymenų įteikimas. Į Pas-
kautininko laipsnį buvo pakelti 
fil. Aras Lintakas, fil. Linas 
Paužuolis ir Juozas Kapa-
činskas. Šie skautų vadovai 
daug dirbo tun te , iškylose, 
draugovėse ir vasaros stovyk
lose. Juozui Kapačinskui iš
vykus, paskautininko įžodi 
davė tik Aras Lintakas ir Linas 
Paužuolis. Jžodį pravedė ir ža
lius kaklaraiščius užrišo vs. fil. 
Antanas Paužuolis, ilgametis 
tunto ir Skautų sąjungos dar
buotojas. „Seneliui" Antanui 
net ašara nukrito, matant, kad 
sūnus Linas eina tėvo pėdomis. 
Jžodyje dalyvavę skautininkai 
ir skautai, sudainavo akade
mikams parašytą dainą, „Die
vui, Tau, Tėvynei ir žmonijai 
skiriam meilę mes savo šir
džių..." (V. Bražėno žodžiai). 

Tuntui be rėmėjų būtų 
sunku dirbti, ypač vasaros 
stovyklų metu. Tuntininkai: 
buvęs s. fil. Gintaras Aukš
tuolis ir dabar t inis j . ps. 
Robertas Jokubauskas, įvertin
dami rėmėjų darbus, vyriausio 
skautininko įsakymu sesei ps. 
Loretai Jucienei tuntininkas 
prisegė ordiną už nuopelnus. 
Tunto rėmėjoms: Kristinai 
Viačekonienei, Emilijai Mar-
kulienei ir gailestingai seseriai 
Vidai Bertašienei buvo įteikti 
ordinai. Už nuopelnus su 
rėmėjo kaspinu Tunto įsaky

mus skaitė s. fil. Richardas 
Chiapetta, o sąjungos s. fil. 
Gintaras Aukštuolis. 

Tuntininkas j . ps. Robertas 
Jokubauskas pasveikino visus 
tunto skautus vadovus ir tėvus, 
atvykusius į šią iškilmingą 
sueigą, dėkojo skautams, kad 
jie įsigijo naujas specialybes, 
pažengė laipsniais. Naujie
siems paskautininkams ir 
gavusiems ordinus priminė, 
kad visų mūsų tikslas yra 
dirbti su jaunimu, kad j ie 
nepamirštų savo pasižadėjimų 
tarnauti Dievui, tėvynei ir 
padėti artimui. Pagal turimas 
galimybes. Ypatingai svarbu 
rasti progų padaryti gerus dar
belius savo artimui. Dėkojo 
tėvams už pagalbą tuntui ir 
priminė, kad artėja vasaros 
stovykla „Rako" ąžuolyne. Ilga
metis „Lituanicos" tunto tun
tininkas s. fil. Gintaras Aukš
tuolis priminė, kad balandžio 
mėnuo yra skirtas šv. Jurgiui, 
skautų globėjui. Jis buvo riteris 
ir narsus karys. Skautai turi 
vadovautis jo Šukiu: „Naikink 
visą piktą pasaulyje, bet svar
biausia savyje". 

Iškilminga sueiga buvo 
pradėta Lietuvos himnu ir 
trumpu susikaupimu. Sueigai 
pasibaigus, draugininkai su 
savo draugovės skautais pra
vedė trumpus žaidimus. 
Skautukai, vadovai ir tėvai 
buvo pavaisinti užkandžiais. 

„Senei i i " 
A. Pau iun l i s 
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Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
Inkstų, pešies, prostatos 
gydymas bei chirurgija 

Center for Health, 
1200 S. York, Bmhurst, IL 60126 

630-941-2609 

EDMUNDAS VT2NAS. MJ3, S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ava Ste. 5 k 6 

Chicago, IL 60638 
Tei.773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KEREUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

VDASJ.NEMCKAS.M.D. 
KAfTlIOLOGAS-ŠIflDES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

JONAS V.PRUNSK1S, MD 
TERFO DALLAS PRUNSKJS, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

Eigir: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
EkGrove: 847-718-1212 
www. illinoispain.com 

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

Lietuviams sutvailcys esanss j pnanamą kaną. 
Ststenmu <afcet anę^stei ai&a ieftjvštei. 

4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 
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Chicago, iL 
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ARAS ŽUOBA, M.D. 
AKIU UGOS-OBRURGUA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

,4>r«ago" skelbimu skyrius 
T«l. 1-773-58S-*»X> 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANUI GYDYTOJAS 

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

TRISPALVEI PLAZDANT 
Regiu trispalvę plevėsuojant 
Ant kalno mieste Gedimino: 
Kaip sraunią Viliją banguojant 
Džiūgaujančią, triukšmingą minią. 

Girdžiu aš vėją šnabždant tyliai 
Linksmai plazdenančiai trispalvei; 
— Kažkur toli galandąs kirviai, 
Čia skambant džiugiai laisvės salvei... 

Ir tilstant audrai paskutinei 
Vilnis dar kartą bloškė laivą, 
Užkrito pančiai mūsų tėvynei, — 
Naktis vergijos nesiblaivo. 

Vėl kyla vėliava ant stiebo, — 
O mūsų vos maža saujelė... 
Visi žiedai šviesos nulėpo... 
Bet sieloj vyčiai kelias, kelias... 

IT pučiant šiauryčiui vėjeliui 
Liūdnai trispalvė plevėsuoja, 
Toli, toli svečioj šalelė 
Kur vien tik ilgesys keroja, 

Bet aš tikiu, mes dar sugrįšim 
Pasveikint Nemuną senelį, 
Kaip vyčiai, laisvės saulei švintant, 
Su pergale i savo šalį. 

„Skautų aidas", 1947 m. 
vs fil. Vindašienė 

i skautų draugovė 2005 m. gegužės 14 d. a t l i eka v i suomenišką Gerąjį darbelį PLC, Lemonte, 
Nuotr . R. C h i » p«-11 • 
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STALINIZMC 
EDMUNDAS SIMANAITIS įvykc 

būvu 
Eiliniam Lietuvos, o ir kitų nar i i 

šalių, neišskiriant nė Rusijos, Lieti; 
blaiviai mąstančiam piliečiui drąsž 
j au senokai buvo aišku, kad ES 

• tokią gausą akivaizdžių faktų, Guer 
liudijančių nacių ir komunistų reišk 
glaudų bendradarbiavimą pla- slėpt 

. nuojant Antrąjį pasaulinį karą šalys 
ir po to drauge vykdant agresi- valią 
ją, neįmanoma paslėpti ar už- konsi 
gožti pompastiniais renginiais, reišk 
pergalę šlovinančiomis kalbo- šią ti 

• mis, milžiniškais plakatais ar vis n 
maršų gaudesiu. daug 

Tuo labiau nebuvo įma- E 
aoma to padaryti grasinimais, ir b< 
melu, nutylėjimais, klasto- senu 
temis. Lietuvoje, o ir užsienyje kode 
šios temos gvildentos visais tione 
požiūriais. Įdomu į šią istoriją naud 
pažvelgti kitų tautų atstovų tu A 
akimis. pare 

Austrų žurnalistė dr. Ju- nepa 
dith B. Lewonig, jau kuris lai- Bute 
kas gyvenanti tai Vilniuje, tai pikti 
Taline, yra gerai susipažinusi „Noi 
su Baltijos šalių istorija ir rės, I 
kiekvienos šalies žmonių men- sulai 
talitetu. Turėjau progą kurį lai- J 
ką su ja pabendrauti, kai teko kai 
rengti medžiagą mėnraščiui kvie< 
„Baltische Rundschau" apie Lie- atvy] 
tuvoje vykusias laisvės kovas. trijie 

Žurnalistė piktinasi , kad na, 
Europos Sąjungos (ES) komi- kuri 
sija, paskelbusi pareiškimą apie to 
Antrojo pasaulinio karo (APK) plau 
pabaigos 60-mečio minėjimą, šiam 
nepamini ,jokiu žodžiu, jokia Kad, 
užuomina apie tuo pačiu metu ruoš 

LAI s v 
Šlovė tau, nepažįstamas kelio 

kary, upeli 
Auka gyvybės narsiai gynęs įvyki 

šalį. 1 
Už tėviškę smėlėtam kaubury auto 
Palikęs meilę ir jaunystės kuni 

galia, kovi] 
(Iš partizanų dainos) bė ži 

savii 
Prieš 60 metų 1954 m. norą 

gegužės 6 d. Bartninkų kaime žuvr 
prie Bagotosios (Kazlų Rūdos Bag< 
sav.) nelygioje kovoje su sovietų los i 
okupacinės kariuomenės dali- kove 
niu žuvo pirmieji mūsų ir 1 
tolimesnių apylinkių partiza- go I 
nai: broliai Jonas ir Vincas mini 
Simanauskai (Vincas žuvo tą rijiei 
pačią dieną išduotas pas svainį gus, 
Suopį gimtajame Višakiškės pam 
km.), Kazys Pečkys (g. 1921 m.) nius 
Karklinių km., Pilviškių vlsč. mas 
(Vilkaviškio raj.). Jonas Vaiš- Bru; 
norą (g. 1918 m.) Kampinių Petr 
km., Jankų vlsč., (Šakių raj.), Šatą 
Justinas Damijonaitis (g. 1920 man 
m.) Stugučių km.. Barzdų vlsč. miei 
(Šakių raj.), Stasys Baltrušaitis papi 
(g. 1917 m.) Kampučių kaime, « 
Jankų vlsč., (Šakių raj.), Anta- kėm 
nas Rimaitis-Pipiras (g. 1924 savi-
m.) Šedvygų km. Griškabūdžio kad 
vlsč. (Šakių raj.). tas 

Gegužės 7 d. Kazlų Rūdos Vasj 
bažnyčioje Mišias už juos auko- Prai 
jo kunigas Ignas Plioraitis. Po Esai 
Mišių savivaldybės duotu auto- būti; 
busu visi važiavome į paminklo Rūd 
minėtiems par t i zanams ati- prie 
dengimo vietą (netoli sankryžos pam 
Antanavas — Bagotoji kairėje 

KINIJ/ 
^Amerikiečiai domisi dide- vien 

liais dalykais, kaip Grand Ca- Kini 
nyon, General Electric bei JAV dole 
karinėmis pajėgomis", rašo Fa- Kin: 
reed Zakaria „Newsweek" 2005. bos 
05.09 laidoje. Amerikiečiams turi 
įdomi ir didžioji Kinija, su 1.3 vem 
milijardais gyventojų, arba ke- tais 
turis kartus daugiau, negu JAV. finr 
Nuo seno Kinija yra žinoma, šiai) 
kaip didelė, bet labai neturtinga mili 
valstybė. Tik ne šiandien. do p 

Kinijos ekonominis pajėgu
mas labai smarkiai auga ir bus 
trigubai didesnis per 15 metų. 
Kinija yra pasaulyje didžiausia 
plieno, cemento ir akmens ang- kad 
lių gamintoja. Kinijos eksportas piac 
į JAV per paskutinius 15 metų kur 
išaugo iki 1,600 procentų, kai Beii 
JAV eksportas į Kiniją išaugo met 
tik 415 procentų. 2004 metais gus 

) REABILITA^ 
ftą prievartinį įjungimą į žinė uždai 
ią SSRS dabar t inių ES Man noris 

— Estijos, Latvijos ir Yra j 
ros". J i aukš t a i ver t ina visose Va 
įžymaus politikos veikėjo daugiau p 

komisijos viceprezidento suvokianč 
;er Verheugen, Taline pa- ją ir Balti 
įsio, kad „mes ne tur ime ES visave: 
faktų, jog t rys Baltijos senbuvėmi 

buvo ilgą laiką prieš jų kalia Vak 
okupuotos". Žurna l i s t ė žinta ko^ 

įtuoja esan t labai aktualų dimų ir iš 
nį, sakydama, kad „norint Plačia 
įsą skelbti ir š iandien dar demokrati 
kia drąsos". Tuo įsi t ikinta Novodvon 
1 kartų. ternete) r; 
l i tams, pa tyrus iems nacių ir baisus 
[ševikų okupacijas, j au tum ir n 
: kelia didelę nuostabą, žmonėms, 
Vakarų demokratijos bas- tijos šalim 
— j a u geras pusamžis taikos nė 

įjamasi Kremliaus pareng- Čečėnijos 
'K istorijos var ian tu , kuris taika. Ir t 
i t a s melu, k las to tėmis , dalyvių fc 
ankių faktų nutylėj imu. 1940-ųjų 
it ši tyla bene labiausiai gauna tu 
ta ir au s t rų žu rna l i s t ę : j imus — t 
ičiau į šią Vakarų, Šiau- Primii 
ietų Europos tylą šaukt i ir Maskvos 
kti atsako". dingas k? 
ii n e s u p r a n t a m a , kodėl, čėnijoje r 
Kremliaus še imin inkas kalbėtojas 
a į minėjimą, „beveik visi dalijami, 
sta". „Tai mane, ka ip aus- liškai sug 
ę nuteikia liūdnai ir siūti- tai, penk 
:ad Austrijos Respublika, žudyti, tr 
lidžiuojasi savo neutral i te- tapo. Vai 
politika, paprasč iaus ia i Respublii 
:ia su ki tomis ša l imis dar nepa 
; ignoracijos s r au te . (...) kad tai ti) 

pagal iau n u k r i s Vaka- EP n, 
, Šiaurėje, Pietuose gėle- bergis SJ 

ES KOVOTOJŲ 
pusėje, o dešinėje Jū r ė s 

>, prie kurio prieš 60 metų 
kautynės). 
enginį vedė šių eilučių 
ius. Paminklą pašventino 
;as Ignas Plioraitis. Kariai 
ių ginklų salvėmis pager-
vusiųjų atminimą. Kalbėjo 
aldybės meras Aidas Vaiš-
istorikas Jonas Gustai t is , 

šiųjų artimieji ir giminės, 
uasios pagrindinės mokyk-
loksleiviai pagerbė laisvės 
ojus montažo eilėmis, 
aminklas pas ta ty tas kuni-
no Plioraičio lėšomis. Pa
lą ir tvorelę sukūrė kalva-
s, reto pasiaukojimo žmo-
įuliejęs iš betono jau 19 (!) 
aklų par t izanams — Bro-
Jungaitis. J a m talkino Ro-

Rusteika, S tan is lovas 
ga, Antanas Puskunig is , 
ts Gumauskas , Vy tau tas 
., Vladas Skarickas, Algi-
as Lelešius. Rozalija Ado-
ienė su d rauge nupynė 
DŠimo vainiką ir girliandą, 
au ne pirmą kar tą išreiš-
pageidavimą Kazlų Rūdos 

aldybės Tarybai ir merui , 
iazlų Rūdoje būtų įamžin-
garsaus mūsų žemiečio, 
rio 16-osios Akto s ignataro 
o Dovidaičio a t m i n i m a s , 
te įsitikinę, kad geriausia 
pavadinti jo vardu Kazlų 
s pagrindinę mokyklą ir 
jos pas ta ty t i s i g n a t a r u i 
nklą. 

A l g i m a n t a s L e l e š i u s 

I*:*' 

Paminklą 
valdvbė) š 

SMARKIAI PF 
tik Wall-Mart importavo Olim 

os prekių už 18 milijonų Kinijai u 
ių. Per 25 metus 300 mln. Olimpiad 
os gyventojų iš skurdo ri- 40 sport 
erėjo į vidurinę klasę ir ke- viam įru 
kar tus pakilo vidutinio gy- Reikalin| 

)jo pajamos. Kai 1980 me- naujų ke 
Kinijos šaldytuvų gamybos naujų vk 
» turėjo 10 mln. dol. skolų, tinės pu 
lien ta pati firma tu r i 12 metus b 
ardų dolerių pajamų, sam- priemies 
;r 30,000 darbuotojų. olimpiad; 

buvo nug 
luoša o l impiadai nupirkti 

žemės p 
Cinija dėjo daug pas tangų, augino ja 
2008 metais Pasaulinė olim- Vald: 
i būtų ruošiama Kinijoje, nugriaut 
anksčiau dar nėra buvusi, vertės, ir 
žmg meras Wang, 2004 nei pastr 
i Atėnų olimpiadą užbai- jmanomg 
perėmė olimpinę vėliavą. — C 

VIMOATGAR5 
nga žmonių galvose? 
i verkti". 
)agrindo tikėtis, kad 
karų šalyse rasis vis 
•olitikų ir žurnalistų, 
ių tikrąją APK istori
jos šalių siekį jaustis 
"temis partnerėmis su 
s, t adau su savo um
aruose dar nepripa-
rų, okupacijų, prara-
isivadavimų istorija, 
i pagarsėjusi rusų 
jos atstovė Valerija 
;kaja (2005.05.13, in-
išo: „Atsitiko keistas 
dalykas; SSRS tary-
ugalėjo, bet sovietų 

Rytų Europai, Bal-
s pergalė neatėjo". Ir 
ra iki šiol. „Dešimt 
karo metų — tai ne 
ii, kad Čečėnijos karo 
sisės sulyginamos su 
metų veteranų ir jie 
os pačius apdovano-
ai baisus įžeidimas", 
asime — gegužės 9-ąją 
iškilmėse apie įspū-
irines „pergales" Če-
teužsiminė nė vienas 
;, nors ordinai buvo 
O be reikalo, juk tota-
riauti visi šalies mies-
tadalis gyventojų iš-
ečdalis — pabėgėliais 
:arų Europa Ičkerijos 
:os, vaizdžiai tariant, 
matė. Nėra abejonės, 
<. laiko klausimas, 
irys prof. V. Lands-
ivo kalboje Vilniaus 

forume „Antrasis 
karas ir Lietuva" p 
nuspėjo, kad „gegu: 
ypatingąjį stalinizi 
tavimo spektaklį iš 
chas". Tiesą pasaki 
išvengti nebuvo įma 
paneigiami APK p 
genocido faktai, reng 
zatorius vertė net ki 
keisti APK vertininu 
pripažinti buvus nu 
Stalin ir Hitler suok 
tariamas pretenzija 
šalims, šmeižti, gras 
meluoti, išsisukinėt: 
buvo daroma neraus 
melas ir išsisukin 
įprastinis KGB — Fi 
metodas. Žinant, k 
vadovybėje vyrauj; 
..firmos" elitas, her 
bėtis ir jos metodų p 

Tai, kad Kren 
priverstas prabilti ap 
pradžių griežčiausia 
siekė nutylėti , yra 
svarbiausių Maskvc 
rezultatų. ES politil 
ar kitaip tuos 
vertins. Akivaizdi na 
demokratams. 

Nacizmą sunai 
tinės sąjungininkų 
faktą ir APK pabaig 
paminėjo Vakarai 
skirtingomis dienc 
trukmės Lietuvoje 
turės būti sprendžia 
tekste. To nepadariu 
Lietuvos visavertis 
simas ES ir NATO. 

ATMINIMUI I.V 

s partizanams atidengtas Bartninkų km. iKazk 
:.m. gegužės 7 d. Algimanto Lel< 

tOGRESUOJA 
piados ruoša Beidžing 
žkrovė nelengvą naštą. 
ai reikia pastatyti apie 
inių pastatų ir daly-
ošti olimpinį kaimelį. 
;a nutiesti 4,000 myliu 
lių, pastatyti keliolika 
^šbučių. Šiaurinėje sos-
sėje jau prieš dvejus 
uvo nugr iau tas visas 
tis, k u r t u r ė s vykti 
i. Šimtai vargšų namų 
riauta, jiems pažadant 
pastogę kitur. Plotai 

įaimti, k u r kiniečiai 
vus ir daržoves, 
fcia kompensavo tik dalį 
ų namų bei žemės 
su tokia kompensacija 

»gės, nei žemės nebuvo 
t kitur nusipirkti 
•limpiada yra maloni 

mažumai, bet ne d 
niečių, — šaukė der 
tys prieš olimpinį p 
prie miesto savival 
su plakatais: rDe! 
likome benamiais", 
tracijų organizavin 
metų rugpjūtyje vai 
vo suimtas ir nut( 
riems metams h 
„tvarkos ardymą" 
sūnus sako: 

— Mano tėvas i 
mo prieš pat olimj 
testą pareikš pačio 
metu. 

Nors paskutini 
nijoje leidžiamos k 
monstracijos, tačiai 
jos nebus leidžiame 

P; 

IAI 
>asaulinis 
•anašiškai 
ės 9-osios 
io reabili-
inka kra-
.s, kracho 
įoma. Ne-
adžios ir 
įio organi-
letą kartų 
;, neigti ir 
ikalstamą 
ibį, kurti 
j Baltijos 
ati, įžūliai 

Visa tai 
;ant. Beje, 
ujimas — 
B- veiklos 
d Rusijos 

minėtos 
ikėtų ste-
;rėmimu. 
liūs buvo 
e tai, ką iš 
slėpė, ką 

vienas iš 
> renginio 
ai vienaip 
rezultatus 
ida ir rusų 

ino jung-
lajėgos. Tą 
t Europoje 
ir Rusija 
nis. Karo 
problema 

įa ES kon-
,,pakibtų" 

umo klau-

Rudos savi-
šiaus nuotr. 

ugumai ki-
anstruojan-
rką, eidami 
lybės rūmų 
olimpiados 
Jž demons-
3 praėjusių 
ovas Ye bu
stas ketve-
įlėjimo už 
Nuteistojo 

eis iš kalėji-
adą ir pro-
olimpiados 

i metu Ki-
i kurios de-
olimpiadoje 

•u ošė B r . J . 

Š
ios savaitės pirm 
Atminimo dieną — 
tautiečiai (ypač r 

kraštą) dažnai Atminim 
linėmis, nes abi šventės 
prisiminimu ir iškilmei 
skirtumas labai didelis, 
yra religinio pobūdžio, 
džiantis už savuosius mi 
kuriuos niekas nepasime 
viškais papročiais nusag; 
minimo diena, gražiai si 
bės atneštomis tradicijon 

Amerikietiškoji Atm: 
giau pasaulietinio, galb 
džio, nors daug kur, ypa< 
nėse, įjungiamos ir male 
prisimena ir pagerbia s 
Prie jiems atminti pastat 
kapinėse, kur bent keli 
doti, vyksta iškilmės su > 
ba, patriotinėmis kalbom 
j ančių vėliavų. Pats iškil 
karių pagerbimas vykst 
linėse kapinėse, skirtose 
Čia paprastai kalbą pasą 
tas ar kuris kitas aukštai 
karnos prasmingos ir gr 
vaujant įvairių karų ve 
žuvusiųjų artimiesiems i 
na vyrų ir moterų gyvybė 
už savo krašto, bet už d; 

Jeigu kam teko lank} 
linėse karių kapinėse, h 
neišdildomą įspūdį ir i 
eilių eilės baltų, vienodų 
čių kiekvieno kario kapą 
kiek tik akys užmato... 
pimo, susimąstymo vie 
kurių palaikai čia radę 
dar Amerikos karių pak 
se, kiek net po mirties n< 
Kokius žemės plotus dar 
baltais paminklėliais, k 

ZVILCS 
Nr.4 

Tashi sakė, kad jo t ė 
bet yra labai užsiėmęs. <i 
tuomet valandą laiko me 
Pabaigęs maldas, eina apl 
apie 45 minutes. Sugrįžęs 
ja ir išeina į kitą trijų v; 
kartą aplink Lhasa sena 
visas 7 dienas savaitėje. 

Trečiosios ir paskutin 
atmintiniausias įvykis, ta 
vienuolyno aplankymas, 
nuolyne gyvendavo per 5,' 
pavus Tibetą, vienuolių sk 
ir šiame vienuolyne, labai 
vos 500. Pagal senas tradi 
iki 5 vai. p.p. vienuolyno 
sofinėmis svarstybomis. 

Didelis triukšmas, kk 
kėjimai jau gerokai iš tok 
sius. Raudonomis togomis 
nuolių, pasiskirstę po du 
savotiškai rankomis gestil 
mi teikia vienas kitam fik 
atsakymus. Nereikia suprs 
kia tik pasiklausyti ir pama 

Vienuolyne veikia lai 
spaustuvė. Ant medinės 
išskaptuoti įvairūs medit 
mas juodas rašalas. Užd 
minkštą popieriaus lakšt 
pabraukus per jį volu, ra 
atsispaudžia. Taip atspa 
meditacijų, pavyzdžiui 
meilę, pluoštas kainave 
centų. Tačiau, reikėjo r 
pirkti, dešimt kartų bran 
kainuojančią, specialią bT 
do skarelę jiems suvyn 
Kitaip išsinešti meditaci 
spausdinius nebūtų deran 

Grįždami atgal į vieš 
klausėm Tashi, kodėl 
sumažėjo vienuolynuose 
mų° Nors oficialiai saki 
kad Tibete religija nėra v; 
ma, naujieji įstatymai reli 

DRAUGAS, 2005 m. birželi 

DANUTĖ BINPOKIENĖ 

O mes — ar 
prisiminsime 

dienį Amerika šventė 
Memorial Day. Mūsų 
sseniai atvykę į šį 
dieną maišo su Vė-

susietos su mirusiųjų 
ds kapinėse. Tačiau 
/'ėlinės, kaip žinome, 
prisimenant ir mel-
•usius ir net tuos, už 
ižia. Tai senais lietu-
tyta mirusiųjų prisi-
tapusi su krikščiony-
is. 
limo diena yra dau-
t net karinio, pobū-
katalikškosiose kapi-
DS. Amerika tą dieną 
ivo žuvusius karius, 
tų paminklų, taip pat 
uvusieji kariai palai-
3teranų garbės sargy-
; ir daugybe plevėsuo-
įingiausias žuvusiųjų 
t Arlington Naciona-
vien kariams laidoti. 
;o valstybės preziden-
valdžios asmuo, atlie-
udžios apeigos, daly-
eranams, politikams, 
publikai, kuri įverti-

; auką, atiduotą ne tik 
ugelių tautų laisvę. 
;is Arlington Naciona-
; abejo, iš jų išsinešė 
gai atmintyje išlieka 
jaminklėlių, pažymin-
besidriekiančių į tolį, 
Tai rimties, susikau-
i. Ir padėkos tiems, 
mžiną poilsį. O kiek 
dota kituose kraštuo-
galėjo sugrįžti namo... 
eikėtų nusagstyti tais 
d visi žuvusieji JAV 

kariai būtų sugrą 
Kadangi Atm 

pavasario savaitj 
per daug nesirūp 
me. Tai proga išti 
pasivaišinti lauk 
bendrauti su arti: 
pamatyti paradą 
niausiai diena s 
mams. 

Tik ne šiemel 
tyrusios karo, n 
ženklų, kad Am< 
prezidentas kieki 
rizmu. Nors tos 
karas buvo prade 
bių, dabar jau p< 
Amerikos kariai : 
sistengdami atlik 
visuose karuose ; 
mirtį sutikę Ira 
palaikai grąžinai 
brolio, tėvo, vyre 
gražiai sulankstė 
Todėl šiemet At 
ypatingu liūdesio 

Prasidėjo bii 
daug skaudžių p 
nint 60 m. nuo i 
gos. Darosi vis su 
metinio birželio 
jaunesnėms kart 
praeitis. Juo labi 
stybiniu mastu d 
kalbėti ir rašyti a 
kad ir Ameriko; 
trėmimų, areštų, 
buvo siūloma gej 
suruošti Antrojo 
aukų paminėjii 
galę", vienintelės 
panašiai bus ir 
dienos paminėju 
bu? 

NIS! PASLAPTING/ 
RITONĖ RUDAITIENĖ 

^___^_^^____ 
as. nors pensininkas. 
s keliasi 4 vai. ryto, 
džiasi savo namuose, 
nk Potalą. kas trunka 
namus, papusryčiau-

landų maldos žygį, šį 
įiestį. Taip jis darąs 

s mūsų dienos Lhasa 
garsaus senojo Serą 

Anksčiau šiame vie-
00 lamų. Kinijai Oku
ličius visame Tibete, o 
umažėjo. Dabar jų yra 
ijas, kasdien nuo 3:30 
sode jie užsiima filo-

jesys ir rankų pliauš-
pasitinka čia atvyku-
psisiautę, visi 500 vie-

garsiai šaukdami ir 
iliuodami, pasikeisda-
•ofinius klausimus bei 
šti. kas svarstoma, rei-
yti tą savotišką teatrą! 
ai sena ir senoviška 
lentelės, kurioje yra 
iciniai raštai, užtepa
mus 

kenkia. Tashi sa 
šeimos į vienuol 
vienas vaikas. D 
16-kos metų pri-
žiaus sulaukusie 
Kažkas iš bendr 
kad Tibeto vienu 

Lhasa mies 
Kadangi kareivi 
nemažai jaunų ti 

Prieš išvyksi 
viename našlait; 
varganas, bet va 
Vizitas vidurini 
šeimoje — nuste 
puošto specialiai 
kaip ši šeima tur 
sų šalies bažnyči; 
se randamų turt 

Negalėčiau p 
pažinti ir supras 
per daug sudėtin 
aukščiausiai ir 
žmonių šalies su 
čiai keičiasi, dau 
ir atvirkščiai —: 

rijai Serą vienuolyno kieme kasdien vvksta k 

o 1 d., t reč iadienis 3 

? 

.žinti į savo šalį... 
inimo diena — pirmasis ilgas 
galis, didžioji gyventojų dalis 
i na tikrąja šios šventės pras-
-ūkti iš miesto, atlikti darbus, 
e keptais skanumynais, pa-
maisiais. Gerai, jei kas ryžtasi 
ar nuvykti į kapines, bet daž-
jkiriama kitokiems užsiėmi-

:. Net jaunesnės kartos, nepa-
egalėjo ignoruoti akivaizdžių 
jrika šiuo metu kovoja, kaip 
riena proga primena, su tero-
kovos vyksta labai toli, nors 
tas dėl nelabai aiškių aplinky-
;r vėlu priekaištauti. Kasdien 
5tovi prieš mirtiną pavojų, be
iti savo pareigą. Kasdien prie 
žuvusių skaičiaus prisideda ir 
ke, Afganistane. Kasdien jų 
ni į savo šalį. Užuot sūnaus, 
i, dukros, artimieji gauna tik 
ftą vėliavą, dengusią karstą, 
minimo diena buvo pažymėta 
ženklu. 

•želis. J is lietuviams atneša 
risiminimų. Ypač šiemet, mi-
ūitrojo pasaulinio karo pabai-
inkiau tuos šiurpiuosius anuo-
įvykius priminti mūsų tautos 
oms. Joms — tai jau tolima 
įau, kad Lietuvoje tiesiog val-
edamos pastangos kuo mažiau 
pie tą praeities dalį. Neatrodo, 
; lietuviai noriai grįžta į tą 
, partizanų kovų praeitį. Kai 
gūžės 8 d. visuose telkiniuose 
pasaulinio karo ir okupacijų 

ną, Maskvai švenčiant „per-
; iškilmės vyko Čikagoje... Ar 
su birželio Gedulo ir Vilties 
nu? Ar mums jau nebesvar-

\J! TIBETĄ 

įkė. kad anksčiau iš kiekvienos 
lyną būdavo išsiunčiamas bent 
abar, kai vaikams nuo 7-nių iki 
valomas mokslas, vyresnio am-
ji , į vienuolyną stoti nebenori, 
akeleivių kažkur buvo skaitęs, 
olynai gali būti infiltruoti, 
te yra labai didelės kareivinės. 
ų atlyginimai yra labai aukšti, 
betiečių stoja į kariuomenę. 
tant iš Tibeto, teko lankytis ir 
yne. Našlaičių gyvenimas gana 
likai atrodė linksmi ir laimingi, 
osios klasės tibetiečių siuvėjų 
bino. Tokio puošnaus, auksu iš-
ne kambaryje įrengto altoriaus, 
ėjo, galėtų pavydėti ne viena mu-
a. Ar tik ne dėl Himalajų kalnuo-
ų Tibetas ir neteko laisvės9 

asakyti, kad per tris dienas teko 
;ti Tibeto žmonių gyvenimą. Jis 
gas. Tačiau išvykau iš pasaulyje 
arčiausiai dangaus gyvenančių 
įsitikinimu, kad, nors laikai spar-
gumai jų gyvenimas yra religija, 
religija yra jų gyvenimas. 

arsti vier 
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ATSAKYMAS 
V. LANDSBERGIUI 

Mane nepaprastai sudomi
no Vytauto Landsbergio straip
snis „Puolimai iš dešinės. Ar tai 
dešinė?" „Draugas" 2005.03.19, 
p. 3, kuriame autorius skun
džiasi, kad kairieji apsimetinėja 
dešiniaisiais ir tuo klaidina 
Tėvynės sąjungos narius kai 
kuriais savo gerais straipsniais 
Ir kitais ne tokiais jau gerais. 
Dėl tų straipsnių nesiginčysiu, 
bet mane suintrigavo tai, kad 
Vytautas Landsbergis apibūdi
no „Lietuvos kelią" taip, kad su 
tuo sutikti man neįmanoma. 
Cituoju: „Žinoma, pavadini
mams naudojami gražūs žodžiai 
— dar yra kažkokia organizaci
ja 'Lietuvos kelias', kuriam 
didžiausias priešas yra konser
vatoriai", — rašo Landsbergis. 

Mano nuomone, čia jau iš 
citatos turinio truputį neaišku, 
kas ką laiko tuo didžiausiu 
priešu — ar konservatoriai 
„Lietuvos kelią", ar „Lietuvos 
kelias" konservatorius. Negaliu 
spręsti, ką konservatoriai laiko 
didžiausiu priešu, bet galiu 
pakomentuoti apie „Lietuvos 
kelio" poziciją, nes esu jų kon
sultantas: „Lietuvos kelias" 
nelaiko konservatorių didžiau
siu priešu. Partija priešų ne
ieško ir tokių neturi, bent nieko 
tokiais nelaiko. Atrodo, kad 
priešai kažkam yra reikalingi, 
kad būtų galima ką nors iško
neveikti ir tuo parodyti savo 
patriotinį aktyvumą, turint 
objektą a r subjektą, į kurį 
galėtų šaudyti . Jeigu tokių 
nėra, tada reikia jų, bent tokių, 
prifantazuoti, vadinant apsi
metėliais dešiniaisiais patrio
ta is ar panašia i . Faktiškai, 
pagal savo filosofiją, „Lietuvos 
kelio" partija yra pagrįsta pla
čiais konservatoriškais pagrin
dais, būtent: „Lietuvos kelias" 
nėra „kažkokia" organizacija, 
bet tautinė partija. „Lietuvos 
kelias", įregistruota 2003 me
tais birželio 23 dieną. Ji dalyva
vo pereituose Seimo rinkimuose 
ir ketina dalyvauti būsimuose. 

(Partija apibūdinta tinklalapyje 
www. l ie tuvoske l ias . l t , ten 
galite plačiau su ja susipažinti). 
Dabar man kyla mintis — kas 
tie konservatoriai? Manau, kad 
„Lietuvos kelio" filosofija plačią
ja prasme visiškai atitinka 
dešinės konservatoriškai filo
sofijai — tai politinis polinkis 
išlaikyti tai, kas sukurta ir 
gerai funkcionuoja, išlaikyti 
tradicijas ir jų išbandytas ver
tybes, socialinį stabilumą, 
puoselėti gyvybiškas instituci
j as ir įstatymus, garantuo
jančius religinę laisvę, turto 
nuosavybes, šeimos ir individo 
teises bei valstybės ir gyventojų 
saugumą. Norėčiau iš Vytau
to Landsbergio sužinoti, ar ši
tos vertybės nesutinka su Tė
vynės sąjungos Lietuvos kon
servatorių vertybėmis. Jei ne, 
tai kokiose vietose jos nesutin
ka? 

Minėtas straipsnis turi ir 
teiginių, kuriems nematom 
reikalo per daug prieštarauti. 
Landsbergis rašo: „Ir mūsų 
šalininkai skaito, o patenkinti 
kai kuriais tekstais prisivalgo ir 
šitokių teiginių. Juos verčia 'tik 
spėlioti, kada ištirps paskuti
niai dešiniosios opozicijos mo
ralinio ir politinio kapitalo 
likučiai' ". Išnyks visas mūsų 
kapitalas, — reikia kažkam 
atverti kelią. Net ir „rinkėjų 
parama konservatoriams buvo 
proginė ir trumpalaikė", — ir už 
juos balsuota t ik todėl, jog, 
„neturėta geresnio pasirinkimo. 
Kito!", — rašo Landsbergis. 

Negaliu daug prieštarauti 
paties Vytauto Landsbergio 
teiginiams. Galiu tik pridėti, 
kad jaunesnei politikų kartai, 
nei jų politinėms idėjoms beveik 
nėra vietos Lietuvos politinėje 
arenoje. Viskas užimta suram
bėjusiu politinio elito, deja, tik 
pagal jų įvaizdį gali pasireikšti 
jaunimėlis. 

Dr. Algi rdas Kanauka 
Vilnius 

MUSl/ 
VIRTUVĖ 

Paruošia Julija K. 

Bronius Juodelis JDraugo" 
fondo pirmininkas ir iždi
ninkas, kas šeštadienį praneša 
apie DF padėtį. Intensyviai 
sekame ir kartu pergyvename 
jo pasisekimus, džiaugiamės 
DF narių bei rėmėjų dosnumu. 
Kartu gi nuliūdina ne taip jau 
šviesios prošvaistės. Štai pra
eitą šeštadienį (2005.05.14) 
straipsnyje „Draugo fondui 
reikia daug rankų" Br. Juodelis 
duoda tiesiog tragišką vaizdą. 
DF turi iš viso 2,220 narių, o į 
pavasario vajų iki šiol atsiliepė 
tik 208! O kur visi kiti?! 

Ar sunku suprast i , kad 
iždininkas „verkia" ne iš „raš-
kažiaus"? Kas nori prašyti? Tai 
sunkus, nedėkingas, niekad 
neįvertintas darbas! O kas nors 
turi jį atlikti. Bronius Juodelis, 
sąžiningas, kruopštus, pedan
tiškai skrupul ingas, sava
noriškai, be atlyginimo dirba 
jau 10 m. svarbų darbą (dar iš 
savo kišenės remia DF — yra 
svariu nariu). 

Skaitome tuos rėmėjų 
sąrašus ir pasigendame daug 
JDraugo" draugų, bičiulių, prie-
telių, gerų pažįstamų pavar
džių (ir pasiturinčių!). Kaip 
graudu!! Nejaugi, „didžioji 
meilė" banko knygutei anot 
nepamirštamo Aloyzo Barono 
sulaiko juos bent dešimkę, 
antrą numest i seneliukui 
„Draugui", nešančiam jiems 
kasdien žinias iš čia ir tėvynės; 
net juos garsinantis, padedantis 
renginių pasisekimui, fondų 
ugdymui ir dar daug daugiau. 

Turt ingas t ik tas , kuris 
duoda! Medum apsalo širdis, 
kai žymioji visuomenininke 
Angelė Kamiene atsiliepė: „(...) 
Išgirdau Tave..." ir pasiuntė 
šimtinę iš St. Petersburg, Flo
ridos Lietuvių klubo. 

Nuostabą bei džiugesį kelia 
Gražina Kenter (vyras kita
tautis, gydytojas emeritas, pui
kus žmogus), buv. bendramoks
lė Kėdainių gimnazijoje, (daug 
jaunesnė už rašančiąja), kuri 
yra ne tik DF garbės narė su 
pora tūkstančių (ar daugiau), 
nuolat pridedanti per vajus, bet 
dar remia PLC Lemonte, JC 
Čikagoje bei kitus lietuvybės 
židinius, pati gyvendama CT! 
Ar neverta sekti jos pavyzdžiu, 
užsikrėsti dvasios, susipratu
sios lietuvaitės darbais? 

Arba vėl — Angelė Kate-

VISKO PO TRUPUTI 
Šį kartą siūlau keletą įvairių receptų, kurių pagrindinis 

vardiklis — lengva pagaminti, skanu valgyti. Kviečiu pamėginti. 

B a n a n ų duone lė 
1/2 puod. cukraus 
1/2 puod. sviesto (galima 

vartoti ir aliejų) 
3 gerai išnokę, sutrinti ba

nanai 
2 kiaušiniai (galima vartoti 

kiaušinių produktą, paruoštą 
be trynių, pvz., Better'n Eggs, 
Egg beaters ir pan.) 

1/4 šaukštelio druskos 
1 šaukštelis kepimo sodos 
2 puod. miltų 
1/4 šaukštelio cinamono 
1/8 šaukštelio gvazdikėlių 

(cloves) 
Įkaitinti orkaitę iki 300° F. 

Patepti riebalais ir pabarstyti 
miltais duonai kepti formą (loaf 
pan). 

Dideliame dubenyje elek
triniu plakikliu gerai suplakti 
visus produktus. Tešlą sukrėsti 
į paruoštą kepimo indą ir kepti 
1 vai. 15 min. Išėmus iš orkaitės 
atvėsinti 5 min., tuomet išversti 
ant grotelių ir visiškai atvėsin
ti. 

K't ' ik i r y ž i a i 
2 šaukštai aliejaus arba 

sviesto 
2 česnako skiltelės (sutrin

tos) 
1/4 puod. žalių svogūnų 

laiškų, plonai supjaustytų 
(skersai) 

1/2 puod. riešutų (pecans 
arba walnuts), sukapotų 

2 šaukštai sojos padažo (soy 
sauce) 

1/2 puod. šviežių, sukapotų 
grybų (gali būti ir konservuoti, 
nuvarvinus skystį) 

4 puod. išvirtų rudų ryžių 
(brovm rice) 

Česnaką ir svogūnų laiškus 
pakepinti aliejuje 1 min. Sudėti 
riešutus ir ps-kepinti, kol tru
putį paruduos. Sudėti grybus ir 
pakepinti dar 2 min. Supilti 
sojos padažą, uždengti ir ant 
mažos liepsnos pavirti 5 min. 
Suberti virtus ryžius ir maišant 
pakepinti, kol ryžiai bus visai 
karšti. Šitaip paruošti ryžiai 
labai tinka prie paukštienos. 

Graikiškos salotos 
3 puod. kubeliais supjausty

tos virtos (arba keptos) viš
tienos 

2 nedideli švieži agurkai. 
nulupt; ir supjaustvti kubeliais 

3 šaukštai sukapoto svo-

lienė (ir net jos dukra), nuolatos 
per vajus remianti DF, kai tuo 
tarpu aktyviai įsijungusi „Lie
tuvių balse" redakcijoje! Ar tai 
ne t au rus , šviesus lietuvės 
patriotės paveikslas? 

Būtų „nuodėmė" nesumi
nėti „Drauge" tikros „sirgalės" 
Marijos Remienės. Ji ne tiktai 
valdybos pirmininkė, bet dar 
yra aukšto laipsnio DF garbės 
narė. Dr. Aldonos Vasiliaus
kienės žiniomis „Lietuvos ži
niose", ji suremontavo Musnin
kų bažnyčią! (įamžindama tėvų 
atminimą) su 50,000 dol. išlaiko 
2 mokyklas Lietuvoje (be moks
lo reikmenų, įtaisė tautinius 
drabužius, finansuoja kultū
rines išvykas ir t.t.), finansiškai 
remia 2 Lietuvos laikraščius: 
„XXI amžių" ir „Vorutą", bet 
neapleido ir savo mylimo dien
raščio, įnešdama į DF 5,000 dol. 
Tai nuostabi XXI a. pasišven
tusi spaudnešė! 

Dar daug būtų galima 
išvardinti kilnių, jautrių gera
darių šviesuolių. 

Seniau „Draugas" imdavo 
mokestį už kiekvieną prane
šimą, žinutę, padėką. Būdavo 
vieną pirmą sykį paskelbdavo 
žinutę nemokamai, o už visas 
kitas tekdavo susimokėti. Da
bar organizacijos pleškina pra
nešimus kasdien per kelias 
savaites nemokamai. Ar nesu
siprastų pasiųsti bent simbolinę 
auką į DF, atsidėkodamos už 
nemokamą patarnavimą? 

Tuo atžvilgiu pasižymi bei 
yra gražiu pavyzdžiu kelios 
organizacijos, atsiųsdamos 
auką „Draugui". Brighton 
Parko LB (su pasižymėjusia 
pirm. Salomėja Dauliene), Ci
cero LB su (energinguoju pirm. 
Mindaugu Baukum), Čikagos 
lietuvių moterų klubas (su veik
lia pirm. Cecilia Matui) bei 
kitos. 

Būdami optimistai, tikėki
mės, jog iki liepos 1 d. prapliups 
dar šiltas Jietutis", nešdamas 
su pavasario- kvepiančiu vėju į 
DF iždą aukeles iš prenumera
torių, skaitytojų, organizacijų, 
dar nesuskubusių ar netu
rėjusių laiko atiduoti savo 
garbingą „duoklę"! Atsiliepkite, 
mielieji, „Draugas" jums atsi
dėkos! 

Stasė E. Semėnienė 
Baraboo, WI 

GERBIAMAS 
PONE MASKALIŪNAI! 

Nuoširdžiai dėkoju už 
laišką. Tik nesuprantu, ko Jūs , 
net nepamėginęs patyr inėt i 
reikalo iš esmės, taip rūstaujat, 
tarsi iš tikrųjų vagiui kepurė 
degtų. Beje, Jūsų laiškas be
veik analogiškas tam, kurį 
gavau iš J. Čeponio... 

Dėl Laisvės kovų sąjūdžio 
dalyviams skirstomų labdaros 
lėšų Lietuvoje nebe pirmi metai 
sklinda negeri gandai, kurie 
Jūsų ausų t ikr iausiai nepa
siekia arba J ū s nenori t jų 
girdėti. Tuos gandus geriausia 
būtų paneigti skaidrumu, lab
darą gavusių asmenų sąrašais, 
skelbiamais, kad ir „Tremtinio" 
laikraštyje. 

č i a visai nebūtina įžeidi
nėti R. Kauniečio, t remtinio 
sūnaus, kuris yra per jaunas , 
kad būtų galėjęs partizanauti , 
bet vertas pagarbos už tai , kad 
savo gyvenimą pašventė Aukš
taitijos par t izanų prisimini
mams įamžinti . Jo knygos 
(kurių leidimą galėtumėt ir Jūs 
paremti) — iki šiol didžiausias 
paminklas pokario part iza
nams. Reikšmingesnio kol kas 
mūsų valstybe neįstengė pa
statyti. 

Jeigu dar kada Jums teks 
lankytis Lietuvoje, susipažin
kite su R. Kauniečiu, pakal
binkite kai kuriuos vargs
tančius laisvės kovų dalyvius, 
ir Jums, kaip ir J. Čeponiui, 
kuris, rodos, taip pat nebuvo 
partizanas, o tik ryšininkas, 
nebereiks griebtis nemanda
gaus tono ir nešvarių užuominų 
dėl tariamų mano sąsajų su 
KGB. J Čeponiui a t sak ius : 
„Joks kegėbistas šiuo metu 
negalėtų tiek pakenkt i Lie
tuvos laisvės kovų sąjūdžio 
prestižui, kaip sklindančios 
kalbos apie šio Sąjūdžio abejoti
no sąžiningumo dabar t in ius 
vadus". 

Svarbiausia, ką sužinojau 
iš Jūsų atsakymo — tai, kad 
Čeponio „komanda" J u s vi
siškai tenkina. Telieka išreikšti 
pageidavimą, kad LLKS va
dovai be pykčio išspaustų iš 
savęs daugiau viešumo ir 
skaidrumo. 

Aš jau esu gavęs buvusių 
rezistencijos dalyvių atsilie
pimų, patvirt inančių mano 
nuogąstavimus. Ar man derėtų 

1 puod. „feta" sūrio, sutru
pinto gabaliukais 

2/3 puod. juodųjų alyvų (be 
kauliukų) 

3 česnako skiltelės, smul
kiai sukapotos 

1/2 puod. be prieskonių 
jogurto 

1 šaukštas džiovinto raudo-
nėlio (oregono) 

1 šaukštas džiovinto rozma
rino (rosemary) 

Sumaišyti visus produktus. 
Patiekti ant salotų lapų, pa
puošiant pomidorų skiltelėmis. 

P a s t a b a : salotos visuomet 
skanesnės, jeigu prieš patie
kiant bent 1/2 vai. palaikomos 
šaldytuve, kad visi prieskoniai 
geriau susimaišytų. 

Ananasų ir morkų 
salotos 

1 didelė dėžutė citrinų sko
nio želatinos Oemon Jell-O) 

1 skardinukė susmulkintų 
ananasų (crushed pineapple) 

2 sutarkuotos morkos 
2 puod. verdančio vandens 
Ištirpinti želatiną verdan

čiame vandenyje, kad neliktų 
jokių grūdelių. Atvėsinti, kol 
pradės stingti. Sudėti ananasus 
ir morkas. Supilti į paskiras 
formeles arba vieną didelę for
mą ir laikyti šaldytuve, kol vi
siškai sust ings. Patiekti ant 
salotos lapų, papuošiant majo
nezu. 

Salotos su sū r iu 
1 didele dėžute apelsinų 

Želatinos lorange Jell-O) 
I didele dėže ''svaro dvdf.ini 

sukapotų ananasų (crushed 
pineapple) 

1 dėžutė paruošto „Cool 
Whip" 

2 puod. verdančio vandens 
2 puod. tarkuoto „cheddar" 

sūrio 
1 puod. kapotų graikinių 

riešutų (walnuts) 
Ištirpinti želatiną verdan

čiame vandenyje. Supilti anana
sus su visu sirupu, gerai iš
maišyti ir atšaldyti, kol pradės 
stingti (maždaug kiaušinio bal
tymo skystumo). Sudėti sūrį ir 
gerai išmaišyti. Padėti į šaldy
tuvą, kol beveik visai sustings. 
įmaišyti „Cool-Whip" ir riešu
tus, sukrėsti į lėkštą, 9x13 colių 
dydžio formą ir palaikyti šaldy
tuve, kol visiškai sustings. 

Šventiškas vaisių 
skanumynas 

Užpilas: 
1/4 puod. amaretto 
2 šaukštai medaus 
1 šaukštas „lime" sulčių 
Vaisiai: 
1 sv. braškių, supjaustytų į 

keturias dalis 
2 puod. be sėklų žalių vy

ri uogių 
1 puod. „honeydev/' melono 

..sviedinukų'arba kubelių 
2 ,,kiwi' vaisiai, supjaustyti 

skiltelėmis 
1 didelis obuolys, nuluptas 

ir supjaustytas skilteiėmis 
2 puod šviežio ananaso, 

supjaustyto kubeliais 
Mažame dubenėlyje sumai

šyti visus užpilo produktus 
Padėti į šalį Dideliame dubeny 

je sumaišyti visus vaisius, už
pilti užpilu, išmaišyti ir palai
kyti šaldytuve bent 2 vai. arba 
ilgiau. Patiekiant į stalą, pa
puošti šviežių mėtų lapeliais. 

juos „raminti" Jūsų ir Čeponio 
laiškais? 

Pagarbiai — 
Jūsų Kazys Sa ja 

P.S. Beje, š.m. gegužės 13 
d. Lietuvos prezidentas apdo
vanojo R. Kaunietį ordinu („Už 
nuopelnus Lietuvai"). 

Gerb . Redakcija, susipa
žinęs su LPR fondo tendencin
gu s t raipsniu, liečiančiu mane, 
kur i s buvo išspausdintas 
„Drauge", prašyčiau paskelbti 
ir šį mano atvirą laišką, prieš 
mėnesį pas iųs tą L. Maska-
liūnui. 

Pagarbiai — 
K. Saja 

K e p t o s v i š č iuko 
k r ū t i n ė l ė s 

6 be kaulų ir odos viščiuko 
krūtinėlės 

2 puod. be jokių prieskonių 
jogurto 

1/4 puod. citrinų sulčių 
4 šaukšteliai Worcester-

shire padažo 
4 šaukšteliai salierų sėklų 

(celery seed) 
2 šaukšteliai paprikos 
1 česnako skiltelė, sukapota 
2 šaukšteliai druskos 
1/2 šaukštelio maltų pipinj 
2 puod. susmulkintų „corn 

flakes" 
1/2 puod. sviesto 
Kiekvieną viščiuko krūti

nėlę perpjauti per puse išilga:. 
Dideliame dubenyje sumaišyti 
jogurtą, citrinos sultis. vVorcfs-
tershire padažą, salieru sėklas. 
papriką, česnaką, druska ir 
pipirus. Sudėti viščiuką, pavar
tant, kad abi puses vienoda: 
pasidengtų mišiniu Uždengti ir 
palaikyti šaldytuve per nakt;. 

įkaitinti orkaite ;k; 3."0' y 
Išimti mėsą iš jogurto mišinio. 
pavolioti ,.com flakes" trupinė
liuose, kad gerai pasidengtu 
Išdėlioti keptuve viena eile 
Ištirpinti sviesta ir juo apšlaks
tyti viščiuką. Kepti neuždengta 
55—60 min., kol mėsa bus 
minkšta ir gražiai parudusi 

Patiekti su rvžiais 

Turės gyventi 
su kulka 
širdyje 

12 metų berniukui iš Rusi
jos miesto Apšeronsk teks gy
venti su kulka širdyje. Toks 
sprendimas buvo priimtas po 
geriausių Krasnodar krašto 
kardochirurgų konsiliumo. 
Nelaimė atsitiko, kai du broliai 
žaidė su pneumatiniu šautuvu. 
Jaunesnysis netyčia nuspaudė 
gaiduką, ir kulka pataikė 
vyresniajam tiesiai į širdį. 
Laimė, sužeidimas nebuvo 
mir t inas . Širdies chirurgijos 
specialistai nustatė, kad kulka 
įstrigo kairiojo skilvelio rau
menyse ir širdies veiklos ji 
netrukdys. Kad neapsunkintų 
vaiko būklės, gydytojai nus
prendė kulką palikti širdyje. 

(Elta) 

SKELBIMAI 
S I Ū L O D A R B Ą 

E u g e n i j a ' * H a i r D e s k j n 
Naperville reikalingos kirpėjos, 
manikiūristės, kosmetologas, 

asistentes. 
Tel. 630-548-0100 

R e i k a l i n g i da i l i dė s , 
tu r in tys patirt ies, 
d i rb t i Čikagoje. 

At lyg in imas S20/h ir daugiau. 
T e l . 7 7 3 - 5 9 6 - 5 2 2 5 

(ka lbame ir rusiškai). 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

GREIT PARDUODA 
. " m — - — First Landmark Realty 

Bus. 
Res. 

773-590-0205 
708-425-7160 

RIMAS 
STANKUS 

• Č ikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas vel tui 
• Ta rp in inkau jame gaunant paskoią 
• Pensin inkams nuolaida 

P A S L A U C O S 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO. 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versi* 49 metai) 
Off. Mgr. Aukse S. Kane. 
Vilma Jarulienė, 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th St., 

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

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, te!. 630-241-1912 

I Š N U O M O J A 

Woodridge išnuomojami 
!-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg. — $670-5710; 

2 mieg. — $770-$810. 
Tel. 630-910-0644. Janą. 

Į V A I R U S 

* Moteris ieško darbo su grįžimu 
namo Lemont ar aplinkiniuose 
rajonuose. Žalia korta, automo
bilis. Siūlyti jvairius variantus. 
Tel. 630-863-0958. 

* Moteris ieško darbo (žalia kor
ta) senelių ar vaikų priežiūroje, 
su grįžimu namo. Siūlyti jvairius 
variantus. Vairuoja automobilį. 
Tel. 815-207-3367. 

* Vyras ieško darbo (žalia korta). 
Siūlyti statybose, senelių ir ligo
nių priežiūroje su grįžimu namo, 
turi patirties. Vairuoja automobilį. 
Tel. 815-207-3365. 

* Moteris ieško (perka) darbo 
(nebrangiai) kas antrą savaitgalį 
nuo penktadienio iki sekmadie
nio lietuvių senelių ar vaikų prie
žiūroje. Nuo birželio 1 d. galė
čiau prižiūrėti 3-7 metų mergaitę 
savo namuose. Tel. 708-359-
9641. 

* ieškome Rockford ir Bevidere 
gyvenančių lietuvių, kaimyniš
kam bendravimui prie cepelinų 
stalo. Iš anksto dėkojame už 
atsiliepimus. Tel. 815-814-5981 
arba 815-814-5984. 

* Reikalinga moteris, prižiūrėti 
pagyvenusį vyrą ir gyventi kartu. 
Vairuoti. Tel. 708-655-3428. 

* Moteris šeško darbo žmonių 
priežiūroje Marquett Parke ar 
pietiniuose rajonuose. Galiu iš
leisti atostogų. Galiu gyventi kar
tu. Nevairuoju. Žalia korta, reko
mendacijos, silona anglų kalba. 
Tel. 708-253-7180. 

* Nuo birželio 12 d. reikalinga 
moteris, galinti išleisti kiekvieną 
sekmadienį su grįžimu namo. 
Tel. 773-474-1842. 

* Siūlomas darbas moteriai su 
gyvenimu, prižiūrėti senyvo amžiaus 
vyrą. Reikalavimai: buitinė anglų 
«3iba ir vairuoti automobilį. Darbas 
šiaurinėje pusėje, netoli VVisconsri 
sienos. Geros darbo sąlygos. Tel. 
773-715-1307 

* Moteris ieško darbo žmonių 
Į lilllrTl'lLijI su grįžimu namo. Siūlyti 
vairius variantus. Tel. 773-715-1307. 

Skcl fa imt i s k y r i a m s 

tel. 1-773-i 

http://www.lietuvoskelias.lt


Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Rwters, AP, 6«erf3x, iTAR-TASS, B!«S 

išmų agens&ų pisneįimais) 

EUROPA 

HAGA 
Nyderlandų referendumo 

dėl Europos Sąjungos konstitu
cijos išvakarėse beveik neabejo
jama, kad po praėjusį savaitgalį 
prancūzų šiam dokumentui pa
sakyto „ne" jų pavyzdžiu paseks 
ir olandų rinkėjai, sukeldami 
dar didesnį galvos skausmą 
bendrijos vadovams. Naujausios 
visuomenės nuomonės apklau
sos rodo, kad aiški dauguma iš 
11.6 mln. olandų rinkėjų ketina 
balsuoti prieš konstitucinę su
tartį, nes yra nepatenkinti vy
riausybe, nepritaria bendrijos 
plėtrai ir būgštauja dėl tapaty
bės praradimo. 

ninkai šį pavadinimą dabar var
toja kaip korumpuoto teisingu
mo sinonimą. M. Chodorkovskij 
ir P. Lebedev neprisipažino kal
tais, teigdami, kad jiems pateik
ti kaltinimai yra absurdiški. 

Rusijos užsienio reikalų mi
nistras Sergej Lavrov pareiškė, 
kad Rusija baigs išvesti savo ka
rines bazes iš Gruzijos 2008 m. 
Ministras pažymėjo, kad šalys 
priėmė bendrą pareiškimą, ku
riame nurodyti pagrindiniai Ru
sijos karimų bazių iškeldinimo 
etapai. Pasak S. Lavrov, pareiš
kime įtvirtintos detalės, „kad 
kariuomenė būtų išvedama or
ganizuotai, kad kariškiai ne
jaustų nepatogumų". 

L MEKSIKA 

SAN MARCOS 
Meksikoje iš „Ugnies ugni

kalnio" pirmadienį 5 km į viršų 
kilo išmetamų akmenų, pelenų 
ir lavos stulpas — tai didžiau
sias šio ugnikalnio išsiveržimas 
per 15 metų. Vyriausybė svars
to, ar evakuoti žmones, gyve
nančius kaimuose aplink 3,860 
m aukščio Colima ugnikalnį, 
esantį vakarinėje to paties pa
vadinimo valstijoje. Dėl vulka
ninių pelenų lietaus buvo užda
rytas už 30 km esančio Colima 
miesto oro uostas; kalno šlaitu 
slinko lavos srautas. 

ARTIMIEJI RYTAI 

RUSIJA JAV 

MASKVA 
Maskvos teismas antradienį 

nuteisė „Jukos" įkūrėją Michail 
Chodorkovskij ir jo verslo part
nerį Platon Lebedev devynerių 
metų laisvės atėmimu bendrojo 
režimo kolonijoje, pripažinęs 
juos kaltais pagal šešis Bau
džiamojo kodekso straipsnius. Į 
teisėjos klausimą, a r suprato 
nuosprendį, M. Chodorkovskij 
atsakė, kad jam nuosprendis su
prantamas ir j is jį laikąs „pa
minklu Basman teismo teisin
gumui". Basman teisme vyko 
pradinis šios bylos nagrinėji
mas, ir M. Chodorkovskij šali-

ARLEVGTON 
Prezidentas George W. 

Bush, jauč ian t i s vis didesnį 
spaudimą dėl sparčiai augančio 
Irake žuvusių JAV karių skai
čiaus, pirmadienį pagerbė kovo
se žuvusius amerikiečių karei
vius ir pažadėjo iki pergalingo 
galo tęsti brangiai atsieinančias 
misijas prieš Irako sukilėlius ir 
Talibaną Afganistane. Arlington 
nacionalinėse kapinėse prezi
dentas tvirtino, kad JAV tapo 
saugesnės dėl puolimo, kuriuos 
jis susiejo su 2001 m. rugsėjo 
11-osios atakomis JAV didmies
čiuose. 

DUBAI 
,A1 Qaeda" vadovas Irake 

Abu Musab al-Zarqawi pranešė 
šio kovotojų tinklo įkūrėjui Osa-
ma bin Laden, kad patyrė nedi
delius sužeidimus, paneigda
mas pranešimus, esą jis buvo 
sunkiai sužeistas. „Mano sužei
dimai yra nedideli", sakoma pir
madienį pasirodžiusiame garso 
įraše, kuris priskiriamas A M. 
al-Zarqawi. Vyras, kurio balsas 
girdimas garsajuostėje, įrašą 
baigia nurodydamas, kad jis bu
vo padarytas gegužės 27 d. Vy
ras nepasako, kaip buvo sužeis
tas, tik užsimena apie įnirtin
gus mūšius Irako šiaurės va-ka-
ruose. 

Prancūzai tarė griežtą „ne " Europos konstitucijai 
Atkelta iš 1 psl. 
rengti referendumą ir su dideliu 
atsidavimu agitavo rinkėjus pa
sakyti ' taip", sakė ji. 

Referendumo rezultatai 
taip pat aiškiai parodo prancū
zų rinkėjų neigiamą požiūrį į 
ES vadovus, kuriuos laiko biu
rokratais. 

Daug rinkėjų nepatenkinti, 
jų nuomone, silpnėjančia Pran
cūzijos įtaka bendrijoje, kuri 
ypač sumažėjo po pernai įvyku
sios plėtros, kai prie ES prisi
jungė dešimt naujų narių, ir lai
ko ES konstituciją dalimi są
mokslo primesti jiems britų ir 
amerikiečių ekonomikos modelį. 

„Problemos esmė slypi 
prancūzų įsitikinime, kad Euro
pos Sąjunga yra biurokratiška 
ir nedemokratiška. J ie perskai
tė konstituciją ir mano, kad ji 
biurokratiška ir nedemokratiš
ka", sakė politologas Emmanuel 
Le Masson iš Viduržemio jūros 
universiteto. 

Europos Komisijos, ES vyk
domosios institucijos, pirminin
kas Jose Manuel Durao Barroso 
sakė, kad sunku padaryti vieną 
apibendrinančią išvadą iš refe
rendumo Prancūzijoje rezul
tatų. 

„Išskyrus tai, kad dauguma 
rinkėjų balsavo 'prieš', mes ne
galime padaryti vienos papras
tos išvados. Kodėl? Pateikiamos 
labai prieštaringos priežastys, 
— sakė jis. — Kai kas teigia, 
kad tai įvyko, nes Europa eina 
per toli, kiti tai neigia ir sako. 
kad nori kitokios Europos, treti 

tvirtina, jog nori didesnės Euro
pos, bet ne tokios Europos". 

Reaguodamas į krizę, atsis
tatydino premjeras Jean-Pierre 
Raffarin. Naujuoju Prancūzijos 
premjeru prezidentas Jacąues-
Chirac paskyrė ištikimą savo 
sąjungininką Dominiąue de Vil-
lepin. 

Puikia išvaizda, beribiu pa
sitikėjimu ir nesenkančia ener
gija pasižymintis 51 metų D. de 
Villepin tarptautinėje arenoje 
kaip Prancūzijos užsienio reika
lų ministras reiškė Paryžiaus 
nepritarimą JAV vadovauja
mam karui Irake ir sulaukė pa
gyrimų už sėkmingą šalies pozi
cijos gynimą. 

Dabar jo laukia užduotis 
performuoti vyriausybės politi
ką, susidoroti su prasta ekono
mine padėtimi ir dideliu nedar
bu. 

„Mirties pabučiavimas, Eu
ropą sukrėtęs žemės drebėji
mas"— taip europiečių spauda 
pirmadienį vadina aiškaus 
prancūzų ,,ne" Europos Sąjun
gos (ES) konstitucijai dramą. 

Viso žemyno žiniasklaidos 
priemonėse atsispindi beveik vi
suotinis susirūpinimas, kad 
sekmadienio referendumo Pran
cūzijoje rezultatai suduos skau
dų, galbūt net mirtiną, smūgį 
naujajai sutarčiai. 

„Prancūzų 'ne' sukėlė tie
siog žemės drebėjimą Europos 
žemyno mas tu : konstitucijos 
projektas žlugo, bent jau dabar
tine savo forma", rašo Austrijos 
kairiosios pakraipos dienraštis 

„Standard". 
Populiariausias Graikijos 

dienraštis „Ta Nea" referendu
mo Prancūzijoje rezultatą pa
vadino pačių Sąjungos archi
tektų įvarčiu į savus vartus vie
ningoje Europoje, o Danijos kon
servatyvusis dienraštis „Ber-
lingke Tidende" mano, kad „Eu
ropa vra įstumta į istorinę kri
zę". 

. .Sutartis daugiau nebe-
išvys dienos šviesos", redakto
riaus skiltyje, pavadintoje „Są
junga: nuliniai metai", rašo Ita
lijos kairiosios pakraipos laik
raštis „La Repubblica". 

..Lenkų santechnikas, kuris 
užkimšo Prancūziją", ironizavo 
Varšuvos dienraštis „Zycie War-
szawy". turėdamas omenyje kai 
kurių ES konstitucijos prieši
ninkų Prancūzijoje argumentą, 
kad šios šalies darbo rinką už-
tvindys pigesnė darbo jėga iš 
Rytų. jeigu konstitucija bus pa
tvirtinta. 

Šis balsavimas buvo „tie
sioginis smūgis Europos Sąjun
gos demokratijos deficitui", tei
gia Graikijos „Eleftherotypia". 

Tuo tarpu sutarties prieši
ninkai ir euroskeptikai neslepia 
savo pasitenkinimo Prancūzijos 
referendumo rezultatais. Britų 
„The Daily Mail" net pasveikino 
„prancūzišką mirties pabučiavi
mą ES supervalstybei". 

„Vive la France! Vive la Re-
publiąue! Vive la liberation!", 
pademonstruodamas visai ne
būdingą meilę prancūzams skel
bia šis bulvarinis laikraštis. 

Nepriklausomoje Lietuvoje nuolat mažė ja vaikų 

Atkelta iš 1 psl. 
pernai ne santuokoje gimė be
veik trečdalis (29 proc.) vaikų. 
Pastaruosius penkerius metus 
šalyje kasmet išsituokia apie 
10,800 šeimų, o po ištuokos su 
vienu iš tėvų lieka gyventi kas
met vidutiniškai 10.500 vaikų. 

Didėja dalis ikimokyklinio 
amžiaus vaikų, lankančių lop
šelius ir darželius — pernai jų 
buvo 45 procentai. Pastebima. 
kad steigiama vis daugiau 
priešmokyklinio ugdymo grupių 
ikimokyklinio ugdymo įstaigose 
ir bendrojo lavinimo mokyklose, 
kurias pernai lanke 63 proc 
vaikų. 

Sparčiai mažėjant mokykli
nio amžiaus vaikų, mokinių 

skaičius taip pat mažėja. 2004-
2005 mokslo metų pradžioje 
bendrojo lavinimo mokyklose 
mokėsi 563.000 vaikų, arba 6.8 
proc. mažiau nei prieš ketverius 
metus. 

Savo ruožtu vidurinį moks
lą siekiančių baigti jaunuolių 
skaičius išaugo — per ketverius 
metus jų padaugėjo 5 procentais 
iki 75 procentų. 

Birželio 1-ąją minimos tarp
tautinės vaikų gynimo dienos 
proga nevyriausybinių organi
zacijų (NVO) atstovai ragina 
valdžią vaikų gerove susirūpinti 
ne tik prieš rinkimus. 

..Vaikai yra likutine valsty
bes dėmesio sritis ir jais didžioji 
politikų dalis pradeda rūpintis 

tik artėjant rinkimams", sake 
NVO vaikams konfederacijos 
prezidentė Giedrė Kvieskienė. 

NVO atstovai taip pat skun
dėsi nepakankamu programų, 
orientuotų į socialines vaikų 
problemas, finansavimu. 

„Nors NVO paslaugos vi
sose srityse kokybiškesnės nei 
valstybinio sektoriaus, jos fi
nansuojamos dar menkiau nei 
vaikai valstybinėse instituci
jose", sakė NVO vaikams konfe
deracijos prezidentės pavaduo
toja Maryte Leliugiene 

Anot M. Leliugienės, šiais 
metais dienos centrų programai 
skirta 2.3 mln. litų, tuo tarpu 
šiai programai įgyvendinti rei
kėtų apie 154 mln. litų. 

Mielam kaimynui 

A t A 
PETRUI MILIAUSKUI 

mirus, žmoną STASĘ, dukrą ALICIJĄ ir AL
FREDĄ MIKUČAUSKUS, anūkes LINĄ ir 
ALDĄ, visus artimuosius ir gimines nuoširdžiai 
užjaučiame. 

Česlovą Bačinskienė 
Dalia Barzdukaitė 
Irena Barzdukienė 

Sofija Beigienė 
Aldona ir Juozas Brizgiai 

Justinas Dėdinas 
Regina Gaigalienė 

Genovaitė Juodikienė 
Gediminas Kazėnas 

Regina ir Kazys Kreivėnai 
Vaclava ir Klemensas Polikaičiai 

Zuzana Pupienė 
Irena ir Algirdas Putriai 
Marytė ir Vladas Ruzgai 

Regina Sabaliūnienė 
Raminta ir Vladas Sinkai 

Pranutė Skruodienė 
Franciška Ščerbienė 

• t 

P 

Amber Terrace, Lemont 

DRAUGAS, 2005 m. birželio 1 d., trečiadienis 

GULINT MĄSTYMAS BŪNA IŠRADINGESNIS 
Kai gulhne, esame išradin

gesni ir protingesni nei stovėda
mi ar sėdėdami, teigia moks
lininkas, manantis, kad jo 
atradimas paaiškins Archimedo 
Eureka momentą. Australijos 
nacionalinio ^universiteto psi
chologijos mokykloje dirbantis 
daktaras Da*fen Lipnicki išsi
aiškino, kad žmonės anagramas 
greičiau išsprendžia, gulėdami 
nei stovėdami. Pasak moks
lininko, jo darbo rezuitatai sie
jasi su tuo , : kaip išskiriami 
neurotransmiteriai. 

D. Lipnicki tyrė 20 žmonių, 
kurių buvo paprašyta stovint ir 
gulint išspręsti po 32 penkia-
raides anagramas — pavyz
džiui, „osieri" ir „nodru". 
„Išsiaiškinau.*' kad anagramos 
gulint sprendžiamos greičiau 
nei stovint. Dažnai sprendimas 
tiesiog šauna į galvą, panašiai 
kaip Archimedo Eureka. Todėl 
galima manyti, kad gulint pa
lengvinamas kūrybinis mąsty
mas", — sakė'fyrimo vadovas. 

D. Lipnieji sakė. kad jo 
atradimas sietinas su smegenų 
biochemijos, o tiksliau — neuro-
transmiterio noradrenalino iš
skyrimo skirtumais stovint ir 
gulint. 

Pap ras t a i noradrenal inas 
siejamas su dėmesingumu ir 
pažintiniais gebėjimais, bet j is 
taip pat siejamas ir su išradingo 
mastymo slopinimu. O gulint 
šio junginio išskiriama mažiau. 

D. Lipnicki sakė, kad esama 
ir istorinių jo atradimo teisingu
mo įrodymų — tai graikų ma
temat iko Archimedo supra t i 
mas , gul int vonioje, kad iš 
vonios išs tumtas vandens tūris 
lygus jo kūno panirusios dalies 
tūriu. 

Vėliau dėl šio pastebėjimo 
buvo išvestas Archimedo dės
nis, t e ig ian t i s , kad į skystį 
panardintas kūnas yra veikia
mas keliamosios jėgos, kuri 
savo didumu lygi traukos jėgai, 
veikiančiai išstumtą skystį. 

Viduramžių istorijos profe
sorius Donnchadh O'Corrain iš 
Cork universi te to kolegijos 
(Airija) sakė, kad viduramžių 
Airijos poetai savo sudėtingą 
meilės poeziją kūrė, gulėdami 
ant gulto tamsiame kambaryje. 
Be to, esama rašytinių istorinių 
žinių apie tai , kad XVI amžiuje 
teisės s tudentai mokėsi gulėda
mi ant šiaudinių gultų, sakė 
istorikas. 

(Delfi) 

POLITKAS IR ELGETA 
Vienas Vokietijos politikas 

buvo priverstas atsistatydinti, 
kai ant elgetos galvos išpylė 
butelį šampano. Per vyno festi
valio Bremene atidarymą Peter 
Gloystein putojantį gėrimą iš
pylė ant 45 metų Udo Ottmann. 
„Štai, dabar ir jūs turėsite kai 
ką išgerti:", — norėdamas 
pajuokauti, tarė politikas, ta
čiau sulaukė minios švilpimo. 
„Kas jūs toks, kodėl taip da
rote?" — sušuko putojančiu vy
nu permirkęs elgeta. Po to P. -
Gloystein asmens sargybiniai 
nuvedė vyrą į šoną. Tačiau ne
siliaujant minios švilpimui, 
politikas mėgino pataisyti si
tuaciją — savo aukai jis paisūlė 

pinigų, brangų „Mont Blanc" 
plunksnakotį ir nakvynę pra
bangiame viešbutyje. Tačiau U. 
Ottmann atsakė: „Man nereikia 
jūsų pinigų ir dovanų. Mėginote 
paversti mane klounu, kad pa-
sirodytumėte viršesnis". 

P. Gloystein, vieno turtin
giausių Vokietijos miestų — 
Bremen — tarybos pirmininko 
pavaduotojas, teigė norėjęs 
šampaną supilti į U. Ottmann 
burną ir dievagojosi nesupratęs, 
kad jis elgetauja. Tą pačią naktį 
nevykusiai pajuokavęs politikas 
atsistatydino iš savo pareigų ir 
išplatino viešą atsiprašymą. 

(Delfi) 

MEILES LAIŠKUS RAŠO KOMPIUTERIS 
Kinijoje vis labiau popu

liarėja kompiuterio programa, 
rašanti meilės laiškus. Progra
mą „Magiški meilės laiškai" 
(„Magic Love Letters") atsisiun
tę jau daugiau kaip 20,000 žmo
nių. 

Programos kūrėjai sako, 
kad ji gali sukurti daugiau kaip 
10,000 skirtingų meilės laiškų, 
praneša „Chutian Daily". Var
totojams tereikia įvesti siuntėjo 
ir gavėjo vardus bei norima 

laiško eilučių skaičių. 
Programa taip pat gali pa

teikti daugiau kaip šimtą kla
sikinių meilės laiškų pavyzdžių, 
kuriuos galima pritaikyti savo 
meilės objektui. „Tai nėra blo
gas dalykas . Šios programos 
pagalba kai kurie žmonės gali 
geriau išreikšti savo vidinius 
jausmus, nesibaimindami nesu
sipratimų", — teigė profesorius 
Zhou Yunqing. 

'Delfi-

A t A 
BERNADETA ZEIKIENĖ 

Mūsų brangi mylima mamytė ir močiutė mirė 2005 m. 
gegužės 28 d., 7:20 vai. v. savo namuose Čikagoje, IL, su
laukusi 89 metų. 

Gimė Lietuvoje. 
Pasilikę dideliam nuliūdime: duktė Violetta Merin su 

vyru Andrium; sūnus Edmundas Zeikus; anūkai David ir 
Darą Merin ir Rasa Zeikus; krikšto duktė Agnė Januškis 
ir kiti giminės, draugai bei pažįstami. 

A.a. Bernadeta buvo žmona a.a. Vinco Zeikus. 
Velionė buvo pašarvota antradienį, gegužės 31 d. nuo 

3 v. p.p. iki 9 vai. v. Brady Gili laidojimo namuose, 2929 
W. 87th St. (87th St. ir Richmond), Evergreen Park, IL. 

Laidotuvės įvyko trečiadienį, birželio 1 d. 9 vai. r. 
Brady Gili laidojimo namuose, iš kur a.a. Bernadeta buvo 
palydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kur 
9:30 vai. r. buvo aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių ve
lionė palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Prašom aukoti šv. Mišiom. 

Nu l iūdę : d u k t ė , s ū n u s , ž e n t a s i r anūkai . 

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

Inžinierius ir Lietuvos kariuomenės leitenantas 

A f A 
EDVARDAS ČIŽINAUSKAS 

Mirė 2005 m. gegužės 28 d., sulaukęs 87 metų 
amžiaus. 

Gimė Juliet, IL. Gyveno Orland Park, IL. 
Giliame liūdesyje liko: žmona Elena Čižinauskienė, 

svainė Nijolė Kaveckienė, Kęstutis Kaveckas, Ramoną 
(Kaveckaitė) Grigorio-Šleivys su vyru Antonio ir krikšto 
sūnus Edvardas Kaveckas. 

A.a. Edvardas bus pašarvotas trečiadienį, birželio 1 d. 
nuo 4 v. p.p. iki 8 vai. v. Petkus Lemont laidojimo na
muose, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL (arti Derby Rd.). 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, birželio 2 d. 9:30 vai. 
r. Petkus Lemont laidojimo namuose, iš kur velionis bus 
palydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kur 
10 vai. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a.a. Ed
vardas bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse. 

L iūd in t i žmona 

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

A. t A 
SESUO M. JEANETTE 

UZDAVINIS, SSC 

Mūsų mylima seselė mirė 2005 m. gegužės 29 d., 
Hinsdale, IL ligoninėje, sulaukusi 78 metų. 

Į vienuolyną įstojo iš Šv. Kazimiero parapijos, Wor-
cester, MA. 

Vienuolyne įžaduose išgyveno 57 metus. 
Nuliūdę liko: Šv. Kazimiero seserys, sesutė Frances 

su vyru Joseph Bosowski, gyvenantys Hollis, New Hamp-
shire; brolis George su žmona Betty Uzdavinis ir šeima, 
gyvenantys The Villages, FL; brolis kun. Benjamin Uz
davinis, MIC; dukterėčios ir sūnėnai, jų šeimos bei kiti gi
minės ir pažįstami. 

Velionė buvo sesuo seselių Kazimieriečių a.a. M. 
Amabilis ir a.a. Helen Caroline. 

A.a. Jeanet te pašarvota trečiadienį, birželio 1 d. nuo 1 
v. p.p. iki 7 v.v. Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. Mar-
quette Rd., Chicago. Laidotuvių šv. Mišios 7 v.v. Šv. Kazi
miero seserų vienuolyno koplyčioje. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, birželio 2 d. 10:30 v. 
ryto. A.a. Jeanet te bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. 

Prašome dalyvauti laidotuvių Mišiose ir pasimelsti už 
seselės sielą. 

Šv. Kazimiero sese rvs i r Uzdavin is šeima 

Brangiam Tėvui 

A t A 
ANTANUI MANELIUI 

Amžinybėn iškeliavus, reiškiame nuoširdžią 
užuojautą dukrai, JAV LB Švietimo tarybos na
rei VIOLETAI RAZGAITIENEI, jos šeimai, gi
minėms ir artimiesiems. 

JAV LB Švietimo taryba 

http://www.petkusfuneralhomes.com
http://www.petkusfuneraIhomes.com
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Čikagoje ir apylinkėsem FOTOMENININKO A. KEZIO I / 
K r r*i PR > n -\ MER1KIEČIAMS 

BIRŽELIO 5 D., PO 10:30 V.R. 
sekmadieninių Mišių Švč. M. 
Marijos Gimimo bažnyčioje, Mar-
ąuette Park, visi kviečiami į pa
rapijos salę cepelinų pietums. 
Čia jūs skaniai pavalgysite, 
pabendrausite su savo pažįsta
mais ir savo apsilankymu pa-
remsite BALFo labdaros veiklą. 

JAV LB VIDURIO VAKARŲ 
apygardos tradicine gegužinė 
įvyks birželio 19 d., PLC sodely
je, Lemont, po 11 v.r. šv. Mišių. 
Muzika kvies šokiams ir dai
noms, skanus maistas paten
kins visus skonius, veiks baras. 
Atvykite susitikti su draugais ir 
paremti JAV LB Vidurio Va
karų apygardą. 

ŠV. KAZIMIERO SESERYS malo
niai kviečia dalyvauti šv. Mi
šiose ir pasimelsti, kad kongre
gacijos įsteigėja motina Marija 
Kaupaitė būtų paskelbta pa
laimintąja. Mišios bus šį šešta
dienį, birželio 4 d., 9:30 v.r., 
seselių motiniškame name, 
2601 West Marąuette Road, 
Chicago. Mišias aukos kunigas 
Erwin Dodge, OSA. Prašome 
dalyvauti. 

LIETUVIŲ FONDO TARYBOS 
posėdis įvyks birželio 21 d. ir 
apie jo nutarimus bus pranešta 
spaudos konferencijoje birželio 
22 d. 18 LF tarybos narių arba 
direktorių tarp spaudos posė
džių dirba pasiskirstę į 6 LF 
komitetus: finansų, garbės, 
įstatų, lėšų telkimo ir palikimų, 
meno globos ir pelno skirstymo. 

LIETUVIŲ TAUTINĖS SĄJUNGOS 
Čikagos skyrius kiekvienais 
metais ruošia gegužinę. Šiais 
metais gegužinė vyks liepos 17 
d., sekmadienį, Ateitininkų na
mų gražiame ąžuolyne, 12690 
Archer Ave., Lemont. Maloniai 
kviečiame dalyvauti. 

ŽIDINIO PAMALDOS, ŠV. MIŠIŲ 
auka ir rožinis Pal. Jurgio 
Matulaičio misijos šventovėje 
Nekalčiausios Marijos širdies 
šventėje vyks birželio 4 d., 8 v.r. 
Marijos motinišką globą esame 
patyrę ir ateityje patirsime. 
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 Vakarytė 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 
Pedagoginio lituanistikos insti
tuto 45-erių metų veiklos ap
žvalgai. Kviečiame dalyvauti 
rėmėjus, bičiulius, buvusius 
studentus ir visus, kuriems rūpi 
instituto veikla. Daugiau infor
macijos tel: 773-434-4545, 630-
910-6803. 

ATEITININKŲ NAMŲ GEGUŽINĖ 
įvyks sekmadienį, birželio 5 d. 
Ateitininkų 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. 

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

LEMONTO SOC. REIKALŲ SKY
RIUS penktadieniais, 2 v.p.p., 
PLC Bočių menėje rodo kino 
juostas iš Lietuvos. Visi kviečia
mi. 

IKI BIRŽELIO 15 D. REIKIA 
pateikti kandidatus 2005 metų 
Lietuvių fondo Dr. Antano 
Razmos vardo švietimo premijai 
gauti. Yra sudaryta komisija, 
kuriai vadovauja LF tarybos ir 
valdybos darbuotoja, dabar t inė 
valdybos pi rmininkė Sigita 
Balzekienė. Kiti komisijos na
riai: dr. A. Grigonis, dr. A. Mon
kevičius, S. Petersonienė, D. 
Polikaitienė ir dr. Z. Zinke
vičius (trys iš JAV ir t rys iš Lie
tuvos). Kandidatus iš Lietu
vos ar užsienio šalių reikia siū
lyti šiuo adresu: Lietuvių fondo 
Dr. Razmos vardo premijos 
komisija c/o Lietuvių fondas, 
14911 127th St., Lemont, IL 
60439. 

KREIPIAMĖS Į LIETUVIŲ visuo
meninės veiklos rėmėjus ir 
ALTo darbų rėmėjus, norėdami 
priminti, kad tolimesnei veiklai 
būtina finansinė jūsų parama. 
Surenkamų aukų Vasario 16-
osios ir kitomis progomis ne
užtenka išlaikyti ALTo Įstaigą 
Vašingtone, Jungtinį Amerikos 
Pabaltiečių Komitetą ir tinka
mai tęsti svarbią visuomeninę 
organizacijos veiklą Lietuvai ir 
lietuvybei. Todėl prašome jus 
šios svarbios veiklos išlaikymą 
prisiminti rašant savo tes ta
mentą ar vardine auka įamžinti 
mirusiųjų atminimą. Kiekviena 
auka mums brangi ir vertinga. 
Aukos čekius prašome rašyti ir 
siųsti : L i thuanian American 
Council Foundation, 6500 S. 
Pulaski Road, Chicago. IL 
60629. Visos aukos nurašomos 
nuo mokesčių. Telefonas pasi
teiravimui 773-735-6677. 

ATEITININKŲ JUBILIEJINĖ sto
vykla įvyks šią vasarą birželio 
29 - liepos 4 dienomis. Kvie
čiame visus ateit ininkus aplan
kyti naują svetainę w w w . a t e i -
t i s .o rg / jub . Ten ras i te visą 
informaciją, registracijos anke
tas, ir galėsite užpildyti narių 
apklausos anketą. Ta ip pa t 
galėsite pavartyti nuot raukas iš 
1975 metų Jubiliejinės stovyk
los. Apsilankykite. 

DVIDEŠIMT TREČIĄ KARTA 
vykstančiai LB Kultūros premi
jų teikimo šventei jau sudarytas 
specialus komitetas, siūlysian
tis kandidatus premijoms: dai
lės - Dalia Šlenienė, žurnalisto 
- Danutė Bindokienė, teatralo -
Vitalija Pulokiene, muziko -
Faus tas Strolia, radijo pro
gramų - Algis Zaparackas ir 
tautinių šokių mokytojos - Rasa 
Poskočimienė. Premijų teikimo 
šventė įvyks lapkričio 13 d. 
Čikagoje. Premijų kandidatus iš 
JAV gyvenančių t a rpo siūlo 
lietuvių visuomenė. Pasi ra
šytame laiške reikia siųsti kan
didato vardą, pavardę, adresą, 
telefoną ir trumpą siūlomo kan
didato veiklos aprašymą. Siū
lymus siųsti LB Kultūros tary
bai, adresu. 2841 Denton Ct., 
Vvostchester, IL 60154 iki 
rugsėjo 1 d Premijų mecenatas 
- Lietuvių fondas 

Paėjus State gatve į šiaurę 
nuo Čikagos miesto centro ma
tyti Arthur M. Feldman vardo 
meno galerija (619 N. State St.), 
kurios vitrinoje didelėmis rai
dėmis yra užrašyta „Algiman
tas Kezys — 40 Year Retrospec-
tive". 

Šioje galerijoje, gegužės 19 
d. vakare vyko nekasdieniškas 
renginys. Čia buvo pristatyta 
mūsų tautiečio, fotomenininko 
A. Kezio kūryba ir jo naujoji 
knyga „Chicago/Kezys". 

Tą vakarą gal šimtinė gale
rijos lankytojų (daugumoje 
amerikiečiai) turėjo progą 
pažvelgti į A. Kezio fotografijas 
ir pamatyti šio fotomenininko 
darbų knygas, kurios čia irgi 
buvo išdėliotos. 

Apie mūsų fotomenininką 
atidarymo metu kalbėjo pats 
galerijos sav in inkas A. M. 
Feldman ir jo par tner is Joseph 
Silverberg. J iedu čia apžvelgė 

A. Kezio kūrybinius pasieki
mus. 

Susirinkusieji galėjo pavar
tyti, o ta ip pat ir įsigyti, patį 
naujausiąjį A. Kezio fotografijų 
albumą, kuris vadinasi „Chica
go/Kezys". Tai stambi 984 pus
lapius tur in t i didoko formato 
knyga, išleista tik 50 egzem
pliorių t iražu. Jos kaina irgi 
įspūdinga — 250 dolerių. 

Šį monumentalų leidinį 
savo studijoje paruošė, o taip 
pat kompiuter ine technika 
atspausdinę menininkas — 
Eugenij Krukovskij. Šio vyro 
neeiliniai sugebėjimai knygai 
suteikė t ikrai išskirtinę išvaiz-
dą. 

Reikia pasakyti, jog nors ši 
knyga nė ra pigi, tačiau A. 
Kezys yra išleidęs ir brangesnių 
leidinių. Vienas iš tokių yra 
maždaug prieš 10 metų 
pasirodęs jo 50-ties plakatų 
rinkinys — „Society Men", kuris 

Fotomenininkas Algimantas Kezys laiko savo naujausią knygą 
..Chicago/Kezys", kuri buvo pristatyta meno galerijoje. 

Nuotr. Edvardo Šulaičio 

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 
pavieniai asmenys kviečiami 
remti Kongresą ir įsijungti į jo 
ruošą. Kreiptis: Lithuanian 
American Council, 6500 S. 
Pulaski Rd., Chicago, IL 60629, 
tel. 773-735-6677, faksas 773-
735-3946. e l -paštas : 

AltCenter@aol.com. 

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 
JAV7". Jau trejus metus renka
ma informacija ir nuotraukos. 
Knyga redaguojama Lietuvoje 
(red. Audronė Škiudaitė). Ji 
bus užbaigta šiais metais. JAV 
LB Kultūros taryba prašo fi
nansinės paramos šiam isto
riniam projektui užbaigti. Visi 
aukotojai - parapijos, LB 
apylinkės ir pavieniai asmenys 
- bus įrašyti į knygą. Aukas 
prašome siųsti : Lithuanian 
American Community, Inc., 
2841 Denton Ct., Westchester, 
IL 60154. 

SKELBIMAI 

Advokatas 
V y t e n i s L ie tuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

A d v o k a t a s 
J o n a s Gibai t i s 
Civilines ir 
kriminalines bylos 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 
Tel.: 708-237-0788 

Toli free 24 hr. 888-77^6742 
Darbo vai. nuo 8 v.r. iki S v.v. 

Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS 

A U R E L I U S BUTVILAS 
T e l . 312-580-1217 

135 S LaSaDe «2XD ChraKD, n. 6060B 
Galimos konsultacijos seStadierua i s 

A d v o k a t a s 
D A R I U S R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas Rastinės Čikagoje ir 

Woodridge. 
Tel . 877-Gynejas a r b a 

877-496-3527 

Romas Kartavičius, Algimantas Kezys ir Maryte Nemickienė. 

kainuoja 600 dol. Žinoma, kiti 
šio fotomenininko albumai yra 
gerokai pigesni. 

Šioje galerijoje išstatytieji 
A. Kezio fotodarbai apima jo 40 
metų kūrybinį periodą, pana
šiai, kaip ir jo naujausioje kny

goje ta lp inamos nuotraukos. 
Galerijos savininkas išstatymui 
pasirinko juodai baltas foto
grafijas, nesidomėdamas nau
jesniais kūriniais, nuspalvintais 
kompiuterio pagalba. 

Norintieji susipažinti su A. 

Nuotr. Edvardo Šulaičio 

Kezio kūryba, gali tai padaryti 
užėję į galeriją. Taip pat dabar 
gera proga paraginti ir draugus 
amerikiečius pamatyt i mūsų 
tautiečio kūrybą. 

Ed . Šula i t i s 

,DRAUGO" RĖMĖJAI 

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

6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 
60629 

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

Esame dėkingi Valerijai 
Žadeikienei, gyv. Oak Lawn, IL, 
už 100 dol. auką „Draugui". 

Ema Dovydaitienė, Los 
Angeles, CA, atsiuntė „Drau
gui" 50 dol. auką. Labai ačiū. 

Algis Paulius, Wayne, IL, 
kartu su prenumeratos mokes
čiu pridėjo 50 dol. auką. Dėkui! 

Ferdinandas Liktorius iš 
Fort Lauderdale. FL. pado
vanojo „Draugo" paramai 50 
dol. auką. Ačiū. 

Algis Strikas, gyv. La 
Grange, IL, atnaujindamas pre
numeratą, kartu atsiuntė ir 100 
dol. auką. Esame dėkingi! 

Juozas Vizgirda, Putnam, 
IL, pratęsė prenumeratą, siun
čiamą į Lietuvą ir dar parėmė 
„Draugą" 60 dol. auka. Tariame 
širdingą ačiū. 

Rama Aras, Omaha, NE, 
kartu su prenumeratos pratęsi
mo mokesčiu parėmė „Draugą" 
100 dol. auka. Įvertindami šios 
skaitytojos dosnumą, sakome 
ačiū! 

Marija Kuprienė iš Cicero, 
IL, pratęsė „Draugo" prenu
meratą dar vieniems metams ir 
pridėjo 50 dol. auką. Labai ačiū! 

„Ačiū Jums už spausdintą 
žodį", — rašo dail. Janina 
Monkutė-Marks, kartu su pre
numeratos mokesčiu atsiuntusi 
100 dol. auką „Draugui". Ačiū 
šiai skaitytojai už dosnumą! 

„Lietuvių bendruomenės 
Palm Beach apylinkės valdyba, 
įvertindama išeivijos periodinės 
spaudos naudą lietuvybės iš
laikymui ir linkėdama, kad ir 
Jūsų puikus laikraštis kuo il
giausiai gyvuotų, paremia Jus 
su 100 dol. auka" — rašo LB 
Palm Beach, FL. apylinkės 
pirm. Kęstutis K. Miklas. Šir
dingai ačiū už linkėjimus ir 
auką. 

Vytas Saulis, Hinsdale, IL, 
pratęsė prenumeratą ir atsiun
tė dar 50 dol. auką. Dėkojame! 

„Palaimintojo Jurgio Ma
tulaičio misijos, Lemont, IL, 

vardu siunčiu J u m s auką, dėko
dama už pranešimus iš misijos 
veiklos. Linkiu sėkmės Jūsų 
darbuose", — rašo Baniutė Kro-
nienė, o ka r tu su laiškeliu — 
200 dol. čekis „Draugo" para
mai. Esame labai dėkingi už 
auką. 

Stanley P. Budrys, Racine, 
WI. su prenumeratos mokesčiu 
atsiuntė dar 50 dol. auką. Ačiū! 

Bronė Dzenkaitis, Glendale, 
CA, atsiuntė 50 dol. auką. Labai 
dėkui. 

Edmund. W. Vižinas, M.D., 
S.C, Chicago, IL, apdovanojo 
„Draugą" 100 dol. auka. Dėko
jame. 

Jonas Miezinskas, Oak 
Lawn, IL, atsiuntė „Draugui" 
50 dol. auką. Širdingai ačiū. 

Juozas Ardys, Fairview, PA, 
a tnauj indamas prenumeratą, 
pridėjo 50 dol. auką „Draugui". 
Labai dėkui. 

Jonas Stankus, Evergreen 
Park, IL, su prenumeratos mo
kesčiu ats iuntė ir 50 dol. auką 
„Draugui". Dėkojame. 

Teresė Vaitkūnaitė , War-
ren, MI, iš a+a kun. Viktoro 
Kriščiūnevičiaus fondo parėmė 
„Draugą" 500 dol. auka. Labai 
ačiū. 

Čikagos ir apylinkių Ne
kalto Prasidėjimo Mergelės 
Marijos seselių rėmėjai parėmė 
ir „Draugą" 50 dol. auka. Dėko
jame už dosnumą. 

Kristina Martinkus, Chica
go, IL, prie prenumeratos at
naujinimo mokesčio pridėjo 50 
dol. auką. Labai ačiū! 

Aušrelė Bulotienė, gyv. Los 
Angeles, CA, parėmė „Draugą" 
100 dol. auka. Širdingas ačiū! 

Gražina Kenter, Danbury, 
CT, padovanojo „Draugui" 50 
dol. auką. Dėkui' 

„L i thuan ian American 
Community, INC, Midwest Re-
gion" atsiuntė „Draugo" para
mai 100 dol. Labai ačiū! 

Kiekvienas šių uolių ir dos
nių mūsų skaitytojų, atnaujin
damas „Draugo" prenumeratą, 
atsiuntė po 50 dol. auką. Dėko
jame visiems kartu ir kiekvie
nam atskirai. Jūsų aukos tikrai 
įvertinamos, reikalingos ir svar
bios „Draugo" išlikimui. 

Vytenis S. Šilas, Chicago, IL; 
Pranė Šušienė, Oak Lawn, IL; 
Regina Kazlauskienė, Le

mont, IL; 
Dr. Stepas Matas, Brecks-

ville. OH; 
Vaclovas Budnikas, Eliza-

beth, NJ; 
Kazimiera Laikūnienė, Cle-

veland Heights, OH; 
Petras T. Norkus, Palm De-

sert, CA; 
Algirdas Birutis, Blooming-

dale, IL; 
Antanas Osteika, Warren, MI; 
Marija Kriščiūnas, Burling

ton, I A; 
Joe Calvano, Oak Lawn, IL; 
Donatas Greb, Piedmont, CA. 

Kristina Žvinakis iš Enci-
no, CA, Agotos Valaitienės var
du atsiuntė 90 dol. auką „Drau
gui". Nuoširdžiai dėkojame! 

Dr. A. Šaulys, Oceanside, 
C A, parėmė „Draugą" 80 dol. 
auka. Širdingai dėkojame. 

Lionginas Pliūra, gyv. Ra
cine, WI, atsiuntė „Draugui" 80 
dol. auką. Labai dėkui. 

Danutė ir Kazys Paškoniai 
iš Eastlake, OH, prie „Draugo" 
prenumeratos mokesčio pridėjo 
dar 80 dol. auką. Labai ačiū! 

Patricia Nelia Paulauskas, 
gyv Chicago, IL, kar tu su 
prenumeratos atnaujinimo mo
kesčiu atsiuntė 80 dol. auką. 
Nuoširdžiai dėkojame. 

Stasys ir Giedrė Milašiai, 
Carlsbad, CA, ne tik atnaujino 
„Draugo" prenumeratą dar vie
niems metams, bet pridėjo 100 
dol. auką. Labai ačiū! 

Ona Rugelienė iš Maywood, 
IL. kartu su prenumeratos mo
kesčiu atsiuntė 100 dol. auką. 
Dėkojame už dosnumą! 

DRAUGAS Informuoja, DRAUGAS formuoj*; .DRAUGAS — iidvf)os Ir Lietuvos (untjtts: 
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