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Šiame 
numeryje: j 
Lietuvių telkiniuose. 

2psl. 

Iš kur ta „tiksli" 
informacija? Ar tikrai 
prancūzu „ne" yra 
pralaimėj imas 
Lietuvai. Amerika 
nepripažįsta Šv. Rašto. 

3psl. 

Iš Lietuvos Vyčių 
veiklos. JAV LB XVII 
Krašto valdybos 
posėdis. 

4 psl. 

Anglų kalbos pamoka. 
„Aiesec Kaunui" 
renginys. 

5 psl. 
Šurmulys Švč. M. 
Marijos Gimimo 
parapijoje. Spaudos 
apžvalga. Jubiliejinė 
ateitininkų stovykla. 
Mirė kun. Pranas 
Liuima, SJ. Baisiojo 
birželio trėmimų 
prisiminimas. 

6 psl. 

Sportas 
* I span i jo j e v y k u s i o s e 

t a r p t a u t i n ė s e „Mee t ing Ibe-
r o a m e r i c a n o " lengvaatlečių 
varžybose naują asmeninį re
kordą vyrų 1.500 m bėgimo 
rungtyje pasiekė Robertas Ge-
ralavičius. Jis distanciją įveikė 
per 3 minutes 47.44 sekundes 
bei. aplenkęs vieną varžovą, fi
nišavo šešioliktas. 

* T r e č i a d i e n į L i e t u v o s 
i m t y n i ų federaci ja (LIF) ofi-
ci l iai in fo rmuota , jog po tei
giamo dopingo testo Europos 
pirmenybių Varna (Bulgarija) 
sidabro medalio svorio katego
rijoje iki 84 kg neteko bulgaras 
Nikola Stojanov. o bronzos ap
dovanojimas atiteks buvusiam 
joniškiečiui, trenerių Vladimiro 
Audicko, Ruslano Vartanovo ir 
Grigorijaus Kazovskio auklėti
niui Laimučiui Adomaičiui.' 

* Treč ią p r a l a i m ė j i m ą 
s e p t i n t o s e JAV WNBA pir
m e n y b i ų regul ia r io jo sezo
n o r u n g t y n ė s e patyrė Indiana 
„Fever" komanda, kurioje 
rungtyniauja Jurgita Štreimi
kytė-Virbickienė. Išvykoje „Fe
ver" krepšininkės 51:65 turėjo 
pripažinti Sacramento ,.Mo-
narchs" pranašumą. Vos 7 mi
nutes žaidusi Lietuvos krepši
ninkė taškų nepelnė. Ji prame-
tė vieną dvitaškį, atkovojo du 
kamuolius, kartą prasižengė. 

* Lie tuvai t eks susi ta i 
ky t i su d i d e s n ė m i s g a m t i n i ų 
dujų kainomis. 

* Ša l ies v a d o v a s rag ina
m a s ve tuo t i naujus mokesčių 
įstatymus. 

* K o n s e r v a t o r i a i Vil
n i a u s m e r o neve r s . 

* P e r vizitą P i e tų Kauka
ze Se imo p i r m i n i n k a s išgir
d o apie Rusijos paramą separa
tistiniams judėjimams 

* Pajūry je r u o š i a m a Ira
k e t a r n a u j a n č i o būrio LIT-
DET pamaina. 

Va l i u tu santykis 
1 USD — 2.801 LT 
1 EUR — .3.452 LT 

V. Adamkus: nesitrauksiu nė žingsnio atg €3 ? 

M a d r i d a s , birželio 8 d. 
(ELTA) — Prezidentas Valdas 
Adamkus tikisi, kad Vilniaus 
miesto meras Artūras Zuokas ir 
ūkio ministras Viktoras Uspas-
kichas, kuriems jis netiesiogiai 
yra pareiškęs nepasitikėjimą, 
eis iki galo be atskirų paragini
mų. 

„Aš savo pasakiau. Pradžia 
padaryta. Tikiuosi, kad eisime 
iki galo. Man nereikia pirštu 
durti į tai, ką jūs visi puikiai ži
note ir kiekvienas vaikas Lietu
voje žino. Nereikia pavardžių, 
nereikia įvykių. Einame, pada

rykime, ir kiek tai susiję su ma
nimi , a š nea ts i t rauks iu nė 
žingsnio atgal", teigė vizitą Is
panijoje baigiantis šalies vado
vas, paklaustas , a r minėti pa
reigūnai turėtų atsistatydinti. 

V. Adamkus teigė esąs lai
mingas, kad patys pareigūnai 
a tkre ipė dėmesį į reiškiamus 
priekaištus. „Manau, yra mūsų 
politinės kultūros persilaužimo 
pradžia ir turbūt pirmieji žings
niai, grąžinant lietuvių visuo
menės pasitikėjimą savo politi
ka, savo Vyriausybe, posūkis 
nauja kryptimi. Je i tai įvyks, 

manau, kad tai bus vienas iš 
reikšmingiausių paskutinio mū
sų dešimtmečio laimėjimų", kal
bėjo prezidentas. 

Anot jo, tai reikštų, kad vi
suomenė, vis labiau nusisukanti 
nuo Vyriausybės ir nuo politikos 
apskritai, o tas nusivylimas esą 
jaučiamas visose gyvenimo sri
tyse, padarytų „pagrindinį po
sūkį reikiama ir t inkama link
me". 

Prezidentas paneigė sulau
kęs spaudimo iš pareigūnų, ku
riais leido suprasti nepasitikįs. 
..Neturėjau jokių kontaktų, kad 

paskambintų ir pasakytų: 'Apie 
ką jūs čia kalbate, aš nekaltas, 
aš nieko nežinau, aš nieko 
nedarysiu' . Turėjau kontaktų 
tik per spaudą, televiziją", tvir
tino V. Adamkus. 

Pasak šalies vadovo, tolesni 
jo veiksmai priklausys nuo to, 
ar pasitvirtins sostinės merui ir 
ūkio ministrui mesti įtarimai: 
„Daviau laiko pateikti man duo
menis, noriu turėti atsakymą. 
Jei aš turėsiu atsakymą 'taip', 
bus mano veiksmas, jei 'ne', ne
turiu pagrindo toliau ką nors 
daryti". 

A. Bosui 
nereikia 

sustabdyti 
savo 

įgaliojimų 
Vi ln ius , birželio 8 d. 

(ELTA) — Seimo Darbo partijos 
frakcijos narys, Aplinkos ap
saugos komiteto pirmininkas 
Antanas Bosas, neva galėjęs 
užsakyti pasikėsinimą į pajū
rio verslininką, kol kas liks šio
se pareigose ir neatsisakys par
lamentaro mandato. 

Kad A. Bosui nereikia to 
daryti, trečiadienį nusprendė jo 
kolegos. „Darbo partija visada 
krit iškai vert ina savo nar ių 
veiksmus, tačiau iš nepatiki
mos ir nepilnos informacijos, iš 
gandų negalime priimti spren
dimų", po frakcijos posėdžio 
žurnalistams sakė jos seniūnė 
Loreta Graužinienė. 

A. Bosas pareiškė ketinąs 
dirbti toliau ir laukti , kol 
teisėsaugos pareigūnai baigs 
savo tyrimą. Jis tvirtino esąs 
pasiryžęs duoti parodymus, jei 
to reikės, ir net atsisakyti Sei
mo nario mandato. 

Pasak jo, jam mesti įtari
mai yra „iš piršto laužti daly
kai", ir šiandien esą reikėtų do
mėtis „ne Boso problema, o iki
teisminio tyrimo medžiagos nu-
tekinimu". 

Žiniasklaidos teigimu, pasi
kėsinimu nužudyti Klaipėdos 
verslininką įtariami asmenys 
tvirtina, esą žmogžudystę užsa
kė A. Bosas, iki patekdamas į 
Seimą vadovavęs Vakarų Lie
tuvos pramonės ir finansų susi
vienijimui. 

Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus (2k). jo žmona Alma Adamkienė (k), Ispanijos karalius Juan Carlos (2d) 
ir karalienė Sophia (d) per atsisveikinimo ceremoniją Madride. V. Adamkus trečiadienį baigė savo vizitą Ispani
joje ir vėlai vakare išvyko atgal j Vilnių. EPA-ELTA nuotr. 

Verslininkai keliavo Ūkio ministerijos automobiliu 
Vi ln ius , birželio 8 d. (BNS) 

— Ūkio ministras Viktoras Us-
paskichas žinojo, jog jo patarėja 
Svetlana Kauzonienė į susiti
kimus dėl naujų verslo informa
cijos centrų dalininkų priėmimo 
vykdavo ministerijos automobi
liu k a r t u su Lietuvos verslo 
darbdavių konfederacijos 
(LVDK) atstovais. 

Tai pati S. Kauzonienė pa
tvirtino Seimo komisijos, tirian
čios, a r V. Uspaskichas galimai 
neprotegavo kai kurių asmenų, 
posėdyje. 

„Tai įvyko visų važiavimų 
pradžioje. J is patarė daugiau 

taip nedaryti", sakė S. Kauzo
nienė, paklausta, a r V. Uspaski
chas žinojo, jog kartu su ja į su
sitikimus vyksta ir LVDK atsto
vai. 

Praėjusią savaitę vykusia
me komisijos posėdyje V Us
paskichas kategoriškai neigė ži
nojęs apie LVDK atstovų kelio
nes ministerijos automobiliu. 

S. Kauzonienės teigimu, 
LVDK atstovai patys prašė būti 
vežami ministerijos automobi
liu. 

..Man paskambindavo ir 
prašydavo, kad vežtų", sakė ji. 

„Iš S. Kauzonienės atsaky

mų darosi aišku, kad Ūkio mi
nisterija protegavo vieną verslo 
organizacijų — LVDK". sakė ko
misijos narys liberalcentristas 
Eligijus Masiulis. 

LVDK, kuriai anksčiau va
dovavo V. Uspaskichas, jau nuo 
2002 m. siekia tapti verslo infor
macijos centrų dalininke. Norą 
tapti verslo informacijos centrų 
dalininkais LVDK motyvavo 
siekiu pagerinti jų darbą, tačiau 
pasiūlė tik 1 lito simbolinį įna
šą. 

Prieš kelis mėnesius suin
tensyvėjusios LVDK pastangos 
tapti Nukel ta į 5 psl . 

Zokn ia i — jau r i m t a NATO aviacijos bazė 
Vilnius, birželio 8 d. (BNS) 

— Lietuvos karinių oro pajėgų 
(KOP) Aviacijos bazė Zokniuose 
šią savaitę dirba ypač intensy
viai — oro uostas aptarnauja 
dešimtis t ransporto orlaivių, 
gabenančių krovinius ir karius 
tiek į Lietuvą, tiek ir iš jos. 

Kaip sakė Lietuvos KOP 
vadas pulkininkas Jonas Mar
cinkus, pirmadienį ir antradie
nį iš Zoknių pakilo po du JAV 
karinių oro pajėgų strateginės 
transporto aviacijos lėktuvus 
„C-17 Globemaster", kurie į Af
ganistano sostinę Kabulą iš
skraidino Lietuvos vadovauja
mos Goro provincijos atkūrimo 
grupės karius ir įrangą. 

Pasak J. Marcinkaus. į Af
ganistaną „C-17" kasdien skris 
po du kartus iki šios savaitės 
pabaigos. 

Taip pat šią savaitę Zok
niuose nusileido penki ameri
kiečių „C-17", kuriais į Rukloje 
prasidėjusias tarptautines pra
tybas „Gintarinė viltis 2005" 
atskrido užsienio valstybių ka
riai ir buvo atgabenta jų įranga 
ir ginkluotė. 

Nesėdi be darbo ir Lietuvos 
aviatoriai. Šią savaitę Lietuvos 
KOP transporto lėktuvai „An-
26" skraidino karius į Balka-

NATO naikintuvai Zoknių oro uoste. 

nus , skrido su kroviniais į Itali
ją ir Norvegiją. 

Be to. Zokniuose dislokuoti 
ketur i Nyderlandų karališkųjų 
oro pajėgų naikintuvai „F-16 
Fighting Falcon". kurie NATO 
vadovybės sprendimu saugo 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos oro 
erdvę. 

Pasak pulkininko J. Mar
cinkaus, olandai dukart per die
ną kylą į treniruočių skrydžius. 
Taip pat planinius treniruočių 
ir mokomuosius skrydžius vyk
do ir Lietuvos KOP lengvųjų 
a takos lėktuvų „L-39 Albatros" 
įgulos. 

Neseniai NATO karinių pla
nuotojų parengtoje studijoje 
Zoknių oro uostui numatytas 
reikšmingas vaidmuo tarp NA
TO karinių bazių. 

Birželį planuojama pradėti 

Mykolo Ambrazo (ELTA) nuotr 

šiemet Zokniuose numatytus 
infrastruktūros rekonstrukcijos 
ir statybos darbus. Šiemet NA
TO ir Lietuvos lėšomis planuo
jama suremontuoti atsarginį ki-
limo-tūpimo taką, nutiesti ap
tarnavimo kelius automobi
liams, nutiesti įvairių ryšių ir 
inžinerinių komunikacijų, jau 
įrengta naujesnė orlaivių navi
gacijos įranga. 

Kaip pranešė Krašto apsau
gos ministerija, nuo gegužės 
pradžios Zokniuose įdiegta nuo
latine NATO taktine oro navi
gacinė sistema TACAN, kuri už
tikrina saugų karinių lėktuvų 
nutūpimą. 

Anot KOP vado J. Marcin
kaus, navigacinės sistemos TA
CAN įsigijimas — didelis žings
nis į priekį, modernizuojant ka
riniu oro naiėeu aviaeria. 

Planuojama 
uždrausti 

rūkyti baruose 
ir restoranuose 

Vilnius , birželio 8 d. (BNS I 
— Lietuvos sveikatos apsaugos 
ministerija (SAM) planuoja už
drausti rūkyti šalies restora
nuose, kavinėse bei baruose, o 
siekdama išsiaiškinti visuome
nės požiūrį, rengia gyventojų 
apklausą. 

SAM pasiūlytą Lietuvos gy
ventojų apklausą birželio 8-14 
d. atliks rinkos analizės ir tyri
mų grupė RAIT. 

„Mes planuojame uždrausti 
rūkymą viešosiose vietose, kaip 
tai padarė Airija, Italija, Švedi
ja, kitos šalys. Priklausomai 
nuo to, koks bus visuomenes 
palaikymas, ir bus daromi 
sprendimai", sakė sveikatos ap
saugos ministras Žilvinas Pa
daiga. 

Ministras tikisi, jog planai 
uždrausti rūkyti žmonėms ap
tarnauti skirtose patalpose su
lauks visuomenes palaikymo. 

„Rūkymas, alkoholis ir ne
laimingi atsitikimai lemia pusę 
viso mirtingumo Lietuvoje. Tai 
tos sritys, kur verta dėti pas
tangas", teigė Ž. Padaiga 

Politologo išvyka su 
prezidentu sukėlė sąmyšį 

Vilnius, birželio 8 d. (BNS) 
— Su valstybiniu vizitu į Is
paniją išvykusio prezidento V 
Adamkaus palydoje paskutinę 
minutę atsirado vietos ir pas
taruoju metu itin didelę įtaką 
šalies vadovui turinčiam polito
logui Raimundui Lopatai. Šis ti
kina, kad Madride rūpinasi sa
vo vadovaujamo instituto reika
lais, rašo dienraštis „Respubli
ka". 

Prezidento sprendimas pa
kviesti R. Lopatą į delegaciją iš 
karto apaugo paslaptimis ir 
smarkiai suerzino Vilniuje li
kusį V. Adamkaus patarėją Da
rių Gudelį. 

„Respublikos" žiniomis, R. 
Lopatos kelionė su prezidentu į 
Ispaniją nėra atsitiktinė. Šio 
politologo, vis dažniau besisu
kiojančio Prezidentūros korido
riuose, įtaka V. Adamkui pasta
ruoju metu smarkiai išaugo. 

Šalies vadovas savo kalbose 
ir pareiškimuose ėmė kartoti R. 
Lopatos mintis. Pasak šaltinių, 
netrukus V. Adamkus gali per
formuoti savo komandą, nes 
praranda šalyje vykstančių 
politinių procesų kontrolę ir ne
tenka atramos tarp politinių jė
gų, rašo „Respublika". 

Panašu, kad pasikeitimai 
Prezidentūroje jau prasideda. 
V. Adamkus patvirtino, jog jo 

patarėjas. Spaudos tarnybos va
dovas Marius Lukošiūnas grei
čiausiai nebedirbs. 

„Spaudos tarnybos vado
vas prieš pusmetį manęs prašė, 
kad padėčiau jam susitvarkyti 
gautą pasiūlymą UNESCO. Aš 
tai padariau ir esu 90 proc. tik
ras, kad jis tą vietą gavo. Tad jei 
po mėnesio a r dviejų jis išeis, 
negalvokite, kad tai kažkoks va
lymas Prezidentūroje", teigė V. 
Adamkus. 

M. Lukošiūno atostogos 
baigsis penktadienį, tačiau neo
ficialiai buvo teigiama, jog po 
šių atostogų V. Adamkaus pata
rėjas greičiausiai jau nebegrįš į 
darbą Prezidentūroje. 

Pats M. Lukošiūnas tvirtino 
atostogaująs dėl asmeninių 
priežasčių. 

Neseniai M. Lukošiūnui bei 
šalies vadovui kalbas rašan
čiam prezidento patarėjui Val
dui Bartasevičiui buvo suma
žinti atlyginimų priedai. Prezi
dentūros kanclerio Osvaldo 
Markevičiaus teigimu, priedai 
sumažinti dėl sumažėjusio jų 
darbo krūvio. 

Tačiau neoficialiai įvardin
tos visai kitos minėtų patarėjų 
atlyginimų sumažinimo prie
žastys — esą prezidento neten
kinęs blogas M. Lukošiūno ir V. 
Bartasevičiaus darbas. 

Medikai ir toliau galės imti 
simbol ines dovanas 

Vilnius, birželio 8 d. (BNS) 
— Vyriausybė nepritarė, kad 
medikams iš pacientų bei jų gi
minaičių būtų uždrausta imti 
net ir simbolines dovanas — 
saldainius, kavą, alkoholinius 
gėrimus. 

Seimas buvo prašęs Vyriau
sybės pateikti išvadas dėl Civi
linio kodekso pakeitimo, už
draudžiančio sveikatos priežiū
ros, gydymo ar globos bei rūpy
bos įstaigų vadovams ir kitiems 
darbuotojams imti bet kokias 
dovanas iš pacientų arba jų ar
timųjų giminaičių. 

Kaip sakė Sveikatos apsau
gos ministerijos Teisės skyriaus 

vedėja Nerija Stasiulienė, iš 
pradžių ministerija buvo prita
rusi, kad reikėtų panaikinti Ci
viliniame kodekse įtvirtintą 
nuostatą, įteisinančią simboli
nių dovanų davimą medikams, 
tačiau gavus Teisingumo minis
terijos išvadas, buvo persigal
vota. 

Teisingumo ministerija tei
gia mananti, kad korupcijos pli
timas tarp medicinos darbuoto
jų yra sąlygotas ne Civilinio ko
dekso nuostatos, o kitų priežas
čių. Todėl, anot jos, sprendžiant 
šią problemą turėtų būti įvardi
jamos tikrosios korupcijos prie
žastys. Nuke l t a į 5 psl . 

Europar lamentaras už Europos 
pinigus susi tvarkė savo butą 

Šarūnas Birutis 
Mykolo Ambrazo ELTA nuotr 

Vilnius, birželio 8 d. (BNS. 
— Darbo partijos narys euro
parlamentaras Šarūnas Birutis 
už Europos Parlamento pinigus 
įsirengė savo biurą jo šeimai 
priklausančiame bute Vilniaus 
miesto centre. 

„Lietuvos ryto" teigimu, Š. 
Birutis neslepia, jog už Europos 
Parlamento pinigus, ski r tus 
biurui išlaikyti, suremontavo 
savo šeimos būstą, pirko bal
dus, buitines technikos, meno 
kūrinių, bet nemato del to prob
lemų. 

„Argi geriau suremontuoti 
kažkam kitam patalpas? Aš net 
manau, jog mes galėtume turėti 
galimybę už minimalią kainą 
būstą nuomoti iš savęs ir gauti 

pajamų", cituoja dienraštis eu-
roparlamentarą. 

Tuo tarpu kai kurie Š. Biru
čio kolegos kritikuoja tokį po
žiūrį- Europos Parlamento na
rio socialdemokrato Aloyzo Sa
kalo nuomone, biuro įrengimas 
nuosavoje patalpoje yra aki
vaizdus viešųjų ir privačių in
teresų painiojimas. 

„Biurą Vilniuje įsirengiau 
nuomojamose patalpose. Kai 
baigsis mano darbas Europos 
Parlamente, pasibaigs ir nuo
ma", sake A. Sakalas. 

Tačiau Vyriausioji tarnybi
nės etikos komisija negali imtis 
svarstyti Š. Biručio veiksmų 
politinės etikos požiunu. ka
dangi europarl amen tarai Lie
tuvoje nėra priskirti politi
kams. 

Jei biurą asmeninės patal
pose įsirengtų, pavyzdžiui. Sei
mo narys, būtų akivaizdus pa
žeidimas. 

Darbo partijos vadovas 
ūkio ministras Viktoras Uspas
kichas. kuris pats šiuo metu gi
nasi nuo įtarimų asmeninių in
teresų protegavimu, žada pasi
domėti Š Biručio veiksmais 

Trys iš penkių Darbo parti
jos atstovų, išrinktų į Europos 
Parlamentą — Arūnas Degutis. 
Jolanta Dičkute ir Danute Rud-
reikaitė — biurų išvis neturi, 
nors kas mėnesį gauna pinigus 
biurams įšlaikvti. 

http://WWW.DRAUGAS.ORG
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
PH1LADELPHIA, PA 

VEIKLA GYVUOJA! 
L i n k s m a i pas i t ik tas 

pavasar i s 

Philadelphijos lietuviai pa
vasarį pasitiko LB apylinkės ir 
Philadelphijos Lietuvių jauni
mo sąjungos skyriaus renginiu 
„Pavasario linksmybės". Prog
ramoje žiūrovus linksmino Con-
necticut teatro grupė „Ait
varas", suvaidinęs Vidos Bla-
dykaitės vieno veiksmo komedi
ją „Ženteliai". Maloniai nuteikė 
naujai įsikūrusios dramos gru
pės vaidintojų entuziazmas. 
Tai, be abejo, nuopelnas reži
sierės Sigitos Šimkuvienės-
Rosen, sugebančios į bendrą 
darbą įtraukti įvairių kartų bei 
„bangų" asmenis. Norisi tikėtis, 
kad grupės entuziazmas išsi
laikys ir JAV Rytiniame pa
kraštyje turėsime nuolatinį 
„lietuvių teatrą". Tai svarbu, 
kai visai nutilo prieš daugiau 
kaip metus New York susi
kūręs, plačią reklamą žinias-
klaidoje pravedęs, vaidintojų 
būrelis. 

Philadelphijos choro „Lais
vė" vadovė Ilona Babinskienė 
visus vakaro dalyvius įtraukė 
dainon, šauniai pravedė ra
telius. Stasio Telšinsko vieno 
žmogaus „orkestras" išjudino 
šokiui jaunus ir pagyvenusius. 
Vakaras sutraukė per 150 žiū
rovų, kas šio telkinio mastu 
laikoma „labai jau gerai". 

R e n k a m a s LB sol idarumo 
įnašas 

Pereitą rudenį Philadelphi

jos LB apylinkės valdyba ėmėsi 
iniciatyvos sustiprinti Lietuvių 
bendruomenės metinio soli
darumo mokesčio surinkimą. 
Laiškais kreiptasi į visuomenę 
su prašymu užsimokėti mokes
tį. Savo ruožtu, susimokė
jusiems LB apylinkės valdyba 
išdavė nario kortelę, su kuria į 
LB renginius atsilankius, tei
kiama 10 procentų nuolaida. Iš 
viso mokestį sumokėjo arti 150 
asmenų, kai kurie pridėjo dar ir 
dosnią auką bendruomeninei 
veiklai paremti. Gan gausų 
skaičių solidarumo mokestį 
užsimokėjusių sudaro „trečio
sios bangos" lietuviai. Maloniai 
stebina, kad LB veiklą remia 
turintieji tautinės kilmės šak
nis, tačiau jau lietuviškai 
nekalbantys. 

Paska t in imas V. Krėvės 
l i tuanis t ine i mokyklai 

Prieš trejetą metų atgaivin
tas Philadelphijos jaunimo 
sąjungos skyrius sėkmingai 
veikia. Jo vadovai bendradar
biauja su LB apylinkės valdyba, 
didesnius renginius bei minė
jimus ruošiant jungtinėmis pas
tangomis. Maloniai nuteikia 
jaunimo rodomas lietuviškųjų 
uždavinių supratimas. Iš „už
dirbtų lėšų" LJS-gos valdyba 
paskyrė 300 dol. apdovanoti 
pažangiuosius V. Krėvės litua
nistinės mokyklos mokinius. 
Premijos bus įteiktos mokslo 
metų baigimo iškilmių metu. 
Philadelphijos LJS skyriui va
dovauja Saulius Garalevičius, 
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os šventėje su ypat ingu s v ^ i u , Viaryland valstijos gubernator iumi 
iš kaires. 

JAV 
Kanadoje ir kitur (USD) 
Tik šeštadienio laida: 
JAV 
tvanadoje ir kitur (USD) 
Užsakant i Lietuvą: 
Oro paštu 
Reguliariu paštu 
Tik šeštadienio laida oro 

Metams 
$120.00 
$135.00 

$70.00 
$80.00 

$600.00 
$120.00 

paštu 
$190.00 

Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 
$68.00 

1/2 metų 
$65.00 
$70.00 

$53.00 
$70.00 

$300.00 
$66.00 

$100.00 

3 men. 
$45.00 
$60.00 

$35.00 
$40.00 

iždininke yra Milda Miku-
čiaūskienė. 

Informaci ja nau ja i 
a t v y k u s i e m s iš L ie tuvos 

Arūnas Dudonis, Philadelp
hijos LB apylinkės valdybos 
vicepirm. ryšiams su naujai 
atvykusiais, jau keletą kartų 
yra surengęs pokalbius, sie
kiant pateikti svarbią informa
ciją iš Lietuvos atvykusiems. 
Šie pokalbiai vyksta Šv. An
driejaus parapijoje, pasibaigus 
lietuviškoms Mišioms. Sausio 
mėnesį vykusiame pokalbyje A. 
Dudonis pateikė ypač naudingą 
informaciją apie sveikatos bei 
gyvybės draudas , valdiškos 
paramos išsirūpinimo galimy
bes, sąskaitų atidarymą, ban
kuose „Sočiai Security" nume
rio išsirūpinimą. Balandžio 17 
d. vicepirm. Dudonis pokalbiui 
pakvietė keturis nekilnojamo 
turto ir paskolų išdavimo spe
cialistus, kurie informavo apie 
nuosavybės įsigyjimo tvarką 
bei galimybes. 

CONNECTICUT LB APYGARDA 
IR PEREITŲ METŲ VEIKLA 

Connecticut LB pirminin
kas Vytautas Alksninis metinį 
šios apygardos suvažiavimą 
sušaukė sekmadienį, balandžio 
3 d. I v . p. p. Šv. Trejybės baž
nyčios salėje, Hartford. Suva
žiavo keturiolika atstovų, visų 
šešių apylinkių pirmininkai a r 
atstovai, kontrolės komisijos 
nar ia i ir svečiai. Pasivaišinę 
visi susėdo dirbti — posėdžiau
ti. 

Savo atidarymo žodyje V. 
Alksninis pasveikino susirinku
sius. Primindamas bendruo
menės tikslus, jis perskaitė 
ištrauką iš LB įstatų ir taisyk
lių. Po to atsistojimu buvo 
pagerbti mirusieji nariai. Pe
reitų metų suvažiavimo pro
tokolą perskaitė sekr. D. Gra
jauskienė. Jis priimtas be pa
taisymų. Toliau buvo V. Alks
ninio apygardos 2004 m. apžval
ga. Pereitais metais buvo užsi
mota rengti masinį renginį, 
kviesti „Dainavos" ansamblį iš 
Čikagos, bet to nespėta padary
ti, nes vien tik tinkamos salės 
ieškojimas ilgai užtruko. Ko
mitetą renginiui taip pat nepa
sisekė sudaryti. Tokiam darbui 
reikia jaunų, energingų žmonių. 
Bandysim koncertą surengti 
kitais metais. Vis yra žiūrima į 
jaunesnius, jų rankose ateitis, 
reikia juos paruošti darbui, 
įtraukti į LB dirbančių gretas. 
Net ir toks reikalas kaip apy
gardos valdybos posėdžiai Šau
kiami retai, nelemti atstumai ir 
narių amžius, ligos Bet bando
ma krutėti , dalyvauti. Pirm. V. 
Alksninis visada pasirodo apy
linkių renginiuose, koncertuose, 
minėjimuose, kurių kiekviena 
apylinkė turi apsčiai. 

Toliau buvo Kontrolės ko
misijos pranešimas, paruoštas 
komisijos nario Eug. Misiūno ir 
perduotas nario E. Giedrimo. 
Apygardos iždas nėra turtingas, 
pajamos tai vien apylinkėse 
surinktas nario mokestis. Apy

gardos iždininkė Angelė Jony-
nienė tą patvirtino, suminė
dama žemas iždo pinigų sumas. 

Apylinkių pranešimai visa
da būna įdomūs, sužinom apie 
ruošiamus renginius, narių 
skaičių, džiaugsmus ir proble
mas. Ct. apygardoje veikia še
šios apylinkės, būtent: Bridge
port, Hartford, New Britain, 
New Haven, Rytų Ct ir Vvater-
bųry. Pirmininkai perdavė veik
los santraukas, o jie dabar yra: 
L. Misevičius — Bridgeport, V. 
Kogelis — Hartford. I. Leibery-
tė-Beianger — New Britain. S. 
Šimkuvienė-Rosen — New 
Haven, V. Alksninis — Rytų Ct. 
— t.y. Putnam ir aplinkinių 
miestelių, ir A. Melninkas — 
VVaterbury. Apylinkės rengia 
tradicinį Nepriklausomybės mi
nėjimą. New Britain minėjime 
dalyvauja miesto burmistras ir 
kongr. Nancy Johnson ir kiti. 
Girdėjosi, kad kai kurie jų atsi
lanko paragauti lietuviškų val
gių, kurių New Britain visada 
būna gausu. Waterbury šven
čiame Vasario 16-tą dieną, visi 
renkasi prie rotušės. Tai dienai 
išrenkamas miesto „burmis
tras". Šiais metais juo buvo 
Robert Orintas. 

Apie jaunimo sportinę veik
lą pranešimą skaitė Algirdas 
Gelažauskas, atvykęs iš Ham-
den, Ct. Sporto klubas, nors 
dabar negali treniruotis Šv. 
Juozapo salėje Waterbury, vis 
tiek organizuoja krepšinio ir 
stalo teniso rungtynes, dalyvau
ja kitų miestų, pvz., Washing-
ton, DC, Bridgeport ir Phila-
delphia varžybose. Po vienų 
tokių, kuriose dalyvavo net 
amb. Ušackas, vyko jaunimo va
karėlis New Britain. „Lituani-
cos" klubui dabar vadovauja 
Bagdonas. 

Ct. turi ir šeštadieninę 
mokyklą New Britain Gal vė
liau įsisteigs ir New Haven, kur 
vis daugiau kuriasi jaunų šei

mų. „Atgimimo" mokyklai vado
vauja Irena Balsienė, kuri at
vyksta iš Naugatuck miesto 
mokytojauti ir vadovauti mo
kyklai, kurioje mokosi 25 mo
kiniai ir dirba penki mokytojai. 
Suaugusių grupei dėsto Linas 
Balsys. Jis skaitė pranešimą 
apie mokyklą ir džiaugėsi, kad 
JAV Švietimo taryba atsiunčia 
veiklai medžiagos ir gairių. 

Pirm. V. Alksninis pranešė 
apie ateities veiklos planus. 
Nuskambėjo gal šiek tiek liūd
niau, sako, senstam, reikia 
ruoštis vietas užleisti jaunes
niems, juos pradėti tam ruošti. 
Buvo priminta, kad dabar 
Jaunimo metai, o ir Dainų šven
tė ateina 2006 m., ragino chorus 
rengtis dalyvauti, organizuotis. 
Apygarda tur i kelis chorus, 
pvz., New Britain, VVaterbury, 
Hartford. Šie chorai gieda Mi-
šiom ir dar specialiai pasiruošia 
tautos švenčių minėjimams. V. 
Alksninis ragino visus susi
tvarkyti protingai savo finan
sus, įstoti į LF, kad ir nedidele 
įžangine auka. Keletas kalbėto
jų pasisakė rūpimais klausi
mais, kalbėjo apie veiklą. S. 
Šimkuvienė pranešė, kad Hart
ford jaunimo skyrius jungėsi su 
New Haven, kur šoka „Vėtra" — 
susidarė dramos būrelis ir yra 
daugiau jaunesnių. Buvo kalba
ma apie LF rėmimą savo artimo 
nelaimės atveju, siūlyti meni
ninkai programom. Susumuo
jant : Connecticut apygardoje 
veikla yra gyva, įdomi ir ener
ginga. Kur trūksta energijos, 
spragą užpildo jaunieji visuo
menininkai. 

Suvažiavimas baigėsi po 
dviejų valandų, visi skirstėsi į 
savo apylinkes — namus. Pirm. 
V. Alksninis dar kartą padėkojo 
dalyviams už atvažiavimą ir už 
gražiai paruoštus veiklos pra
nešimus. 

rK,. <.okr. 

Daiyvauta a rk ivyskup i jos 
t rad ic inėse Sv. Mišiose 

Š. m. kovo 13 d. Philadel
phijos arkivyskupijoje vyko 
tradicinės tautinių bendruo
menių šv. Mišios. Lietuviams 
atstovavo Šv. Andriejaus ir Šv. 
Kazimiero parapijų klebonas 
kun. Petras Burkauskas su 
būreliu tautiniais rūbais pa
sipuošusių lietuvaičių. Vieną iš 
tikinčiųjų maldų lietuviškai 
skaitė Gaja Stirbytė. 

Lankėsi M a i r o n i o 
muziejaus k u r a t o r ė 

Kovo 12-13 d. Philadelp-
hijoje lankėsi; Maironio muzie
jaus Kaune kuratorė Virginija 
Paplauskienė. Sekmadienį Šv. 
Andriejaus parapijos salėje V. 
Paplauskienė padarė prane
šimą visuomenei apie Maironio 
muziejų ir jame kaupiamus 
išeivijos rašytojų archyvus. Šiuo 
metu ji tvarko rašytojo Antano 
Vaičiulaičio archyvo persiun
timui į Mairono muziejų ir 
renka medžiagą apie kitus rašy
tojus bei išeivijos muziejus. Kai 
skundžiamasi, kad Lietuvoje 
per mažai žinoma apie išeiviją, 
tai V. Paplauskienė tą spragą 

savo darbu gausiai užpildo. 
Pranešimą organizavo Ginta
rinių šaknų lietuviško paveldo 
klubas, kurio vadovė yra Millie 
Helt, kilusi iš „angliakasių 
Lietuvos". Viešnią publikai 
pristatė Jurg i ta Balynaitė, 
„Bendruomenės balso" radijo 
kolektyvo narė. 

S ib i ro m a l d a k n y g ė 
k a r d i n o l u i 

Šiais metais Philadelphijoje 
minint Lietuvos Nepriklauso
mybės sukaktis, arkivyskupas 
kardinolas Jus t in Rigali Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijoje 
koncelebravo šv. Mišias už 
Lietuvą ir pasakė Lietuvą bei 
lietuvius teigiamai vertinantį 
pamokslą. Philadelphijos LB 
apylinkės pirm. Teresė Gečienė 
oficialiu laišku padėkojo kardi
nolui už suteiktą dėmesį lietu
viams ir, išreikšdama padėką, 
jam pasiuntė į anglų kalbą 
išverstą Sibiro lietuvaičių mal
daknygę „Marija, gelbėki mus". 
Ta proga kardinolą supažindino 
su autore Adele Dirsyte ir pas
tangomis ją paskelbti palai
mintąja. 

A.GČ. 
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DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St., 
Oak Lawn, i L 60453 
Tel. 70&-423-5155. 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARLXXOGAS-Šff€)ES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab.tel. 773-471-3300 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERFfl DALLAS PRUNSMS, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Institute 

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

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

McHenry: 815-363-9595 
BkGrcMa 847-718-1212 
www.aiinolspain.com 

HDMUNDAS VENAS, MD„ S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
8B18W.ArchBrAve.Ste. 5 r 6 

Chteago, !L 60638 
Tel.773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

5UGBC C. DECKER, DOS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

lietuvėms sutvaifcys dantis už pneinamą taria. 
Sustanmu otee antiška arta ietuviSka. 

4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 
55 E. WasWngton, Sutte 2401, 

Chicago, IL 
Tei. 708-422-8260. 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

SKELBIMŲ SKYRIUS 
TEL 773-585-9500 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AWLĮ UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, i L 60435 
Tel. 815-741-3220 

VVORCESTER, MA 

Šv. Kazimiero parapijos met inė šventė 
Kovo 6 d. šventėme Lietuvos 

jaunimo ir mūsų parapijos glo
bėjo Šv. Kazimiero šventę. 10 
vai. ryto šv. Mišias aukojo kle
bonas kun. Ričardas -Jakubaus
kas ir pasakė pamokslą. Giedojo 
parapijos choras, vadovaujamas 
vargonininkės Edith Roberts. 
Prieš Mišias ir po jų sugiedota 
„Šventas Kazimierai". Sekma
dieniais prieš Mišias choras 
gieda „Graudžius verksmus" — 
Gavėnia (jei neklystu, tai vie
nintelė lietuvių parapija Ame
rikoje, kurioje verksmai gieda
mi). 

1 vai. p.p. Maironio parko 
didžiojoje salėje vyko tradiciniai 
parapijos pietūs. Juos ruošė 
parapijos taryba, kuri yra labai 
darbinga ir energinga. Visus 
svečius pasveikino pietų vedėjas 
Petras Molis. Sveikino Kazi
mierus ir Kazimieras. J iems 
giedojome „Ilgiausių metų", 
muzikos garsais palydint akor
deonistui S. Šimkui. 

Vaišinomės Maironio parko 
virtuvės personalo paruoštais 
pietumis, prieš kuriuos ang
liškai maldą sukalbėjo lietuvių 
parapijos klebonas, mokantis 
lietuviškai, kun. Ričardas Ja
kubauskas. Turėjome atvykusių 
svečių: Nekalto M Marijos 
Prasidėjimo vienuolijos iš Put
nam, CT, provincijole seselė 
Bernadeta Matukai tė , seselė 
Oliveta, kun. Jonas Petrauskas, 
MIC, iš Marianapolio, Thomp
son, CT, ilgus metus dirbęs Šv. 
Kazimiero parapijoje ir buvęs 
visų mylimas. Mylime jį ir 
dabar, nors retkarčiais susitik
dami. Dalyvavo ir Šv. Brigitos 
parapijos klebonas kun Jurgis 
Ridikas, visų gerbiamas ir mie

las kun. Vytautas Gedvainis, 
kuris yra minėtos vienuolijos 
seselių kapelionas ir kar ta is 
aptarnauja keletą lietuvių para
pijų Naujoje Anglijoje. Kunigas 
Vytautas kiekvieną kartą at
veža didelį bagažą ne bet kokių, 
bet dvasinių dovanų, kuriomis 
per šv. Mišias skelbdamas giliai 
išmąstytą Dievo žodį gausiai 
apdovanoja. Buvo atvykusių 
kunigų iš kaimyninių ameri
kiečių parapijų. Malonu buvo po 
ilgesnės pertraukos vėl susitikti 
Lietuvių labdaros draugijos 
pirm. Kazimierą Adomavičių ir 
jo žmoną Teresę, kitus svečius, 
parapijiečius ir ne parapijie
čius. 

Parapijos tarybos pirm. 
Stephen Vvalinsky Jr. , informa
vo apie parapijos reikalus, 
ateities darbus bei klebono pas
tangas naujiems parapijos užsi
mojimams įgyvendinti. Du pa
rapijos darbuotojai: George 
Sopczak, kuris yra pagrindinis 
klebono pagalbininkas, kiek
vieną rytą ateina iš namų 
anksti į bažnyčią ir ištisą dieną 
darbuojasi. Antrasis — Vale
rijonas Roževičius, 1950 metais 
atvykęs su tėvais į Ameriką, 
apsigyveno Worcester, MA, ir 
nuo tos dienos įsijungė į Šv. 
Kazimiero parapijos chorą, ku
riame gieda ir dabar. Dievulio 
apdovanotas gražiu balsu daž
nai per įvairias šventes gieda 
solo. Brangina lietuvių kalbą, ją 
myli ir kada reikia pasakyti 
tiesas žodį už lietuvybę, drąsiai 
pasako ar klebonui, ar parapi
jiečiui. Darbuotojai apdovanoti 
vpa t inga dr 
švarkais 

CTaŽ131S 

c h o r a s . 

vadovaujamas vargonin inkės 
Edith Roberts, programą pra
dėjo giesme „Šventas Kazi
mierai...", padainavo: „Nemu
nėli, Nemunėli". „Mylėjau mer
gelę", „Buvo gera gaspadinė", 
„Lauksiu aš tavęs a te inan t" . 
Choro programos pranešėja — 
Irena Markevičienė. Labai tur
tingas buvo laimėjimų stalas . 
Čia vadovavo Frank Sta tkus . 
Laimė daugeliui nusišypsojo, o 
kitiems reikės laukti kitų metų 
parapijos šventės. 

Taip ir užbaigėme parapijos 
šventę. Pr is iminėme, pager
bėme Šv. Kazimierą, apie kurį 
lietuvių ir anglų kalbomis vaiz
džiai papasakojo pietų pro
gramos vedėjas Petras Molis, 
pareikšdamas, kad Šv. Kazi
mieras yra vienintel is mūsų 
tau tos šventasis ir be jokių 
lenkiškų priedų grynakrauj is 
lietuvis. Prisiminėme didingą 
Šv. Kazimiero parapiją, įsteigtą 
prieš šimtą vienuolika metų. 
Daug gražaus lietuviško jauni
mo kilo iš jos: berniukų įstojo į 
tėvų marijonų kongregaciją, 
mergaičių — Šv. Kazimiero kon
gregaciją. Šios kongregacijos 
seselės vadovavo Šv. Kazimiero 
parapijos mokyklai nuo jos 
atidarymo iki uždarymo — 60 
metų. Ją baigė daugelis mūsų 
atvykusių iš Vokietijos po Antro 
pasaulinio karo — vad inama 
dypukų vaikai, kur ie iki šio 
laiko prisimena seseles, vedu
sias doros ir tikėjimo keliu, 
mokiusias ir lietuvių kalbos. 

1972 metais perėmus Šv. 
Kazimiero parapijos vadova
vimą Tėvams Marijonams tuo
metinis provincijolas kun Juo
zas Dambrauskas. MIC. pareiš

kė. Cituoju: „Marijonai atvyksta 
į šią seniausią Worcester lietu
vių parapiją ją išlaikyti lietu
viškoje dvasioje". J ie išlaikė iki 
paskutinės išvykimo iš Worces-
ter dienos, kada parapija vėl 
buvo sugrąžinta į pasauliečių 
kunigų rankas ir klebonu pa
skirtas kunigas Ričardas Ja
kubauskas, birželio 17 dieną, 
2001 metais. Šiose pareigose 
yra iki šio laiko. 

Turime seną, gyvą, indoeu
ropiečių šeimos kalbą, tai mūsų 
kultūros versmė, kaip ir tradici
jos, papročiai. Branginkime visa 
tai . Nesakykime, kad mūsų 
gražiosios giesmės atgyvenę, 
pasenę. Jos niekada nepasens. 
Ypač Marijos garbei skirtų 
giesmių pasigendame sekma
dieniais per šv. Mišias, taip pat 
trečiadienių ir šeštadienių ry
tais, nes per savaitę turime tik 
dvejas lietuviškas šv. Mišias ir 
nepaisydami, kiek dalyvių, 
prieš ir po jų giedame klebono, 
bet ne mūsų pasirinktas gies
mes. Labai dažnai Marijos gar
bei giesmės buvo giedamos prie 
amžinos atmint ies vargoni
ninkės Anna Walinsky. Lietuva 
pavadinta Marijos Žeme. Marija 
ir Amerikos globėja. Giedokime 
Marijai. Branginkime kalbą, 
giesmes, dainas, kad niekada 
mūsų parapijoje neužgestų 
lietuvybės ugnelė. Kviečiame ir 
Jus, mieli tautiečiai, neseniai 
atvykę iš tėvynės Lietuvos, į 
mūsų praretėjusias eiles įsi
traukti , tvirtai susikibti ran
komis ir laikyti lietuvybės žibin
tą mūsų parapijoje il^us. ilgus 
metus 

J a n i n a Miliauskienė 
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AR TIKRAI PRANCŪZŲ „NE" YRA 
PRALAIMĖJIMAS LIETUVAI 

RIMANTAS DAGYS 

Po balsavimo referendume, 
kurio metu prancūzai didele 
balsų persvara pasisakė prieš 
Sutartį dėl Konstitucijos Euro
pai, daugelis politologų kalba 
apie tai, kad ta i blogas ženklas 
Lietuvai, kuris gali duoti blogų 
pasekmių. Aš taip vienareikš
miai situacijos nevertinčiau. 
Atvirkščiai — šioje situacijoje 
įžiūrėčiau daugiau pliusų negu 
minusų. 

Visų pirma reikia žiūrėti į 
patį procesų vyksmą Europos 
Sąjungoje. Matome, kad kuo 
toliau, tuo labiau ES pasimeta. 
Viena vertus, matome ambicin
gus planus — Lisabonos strate
gija, modernizavimas, libera
lizavimas, noras turėt i savo 
užsienio politiką, savo pajėgas 
ir pan., kita vertus — visiškas 
nenoras tam skirti lėšų, noras 
išsaugoti senąją tvarką. Taigi, 
tai noras suderinti nesuderina
mus dalykus. Tai sąlygoja būsi
mą deklaratyvią ES politiką. 
Lygiai tas pat su ekonomine 
politika. Užuot sprendę ES 
senėjimo problemas iš esmės ir 
mėgindami ES atjauninti, nu
kreipus resursus į tikrą demog
rafinę politiką, ne į tą pseudode-
mografinę, kuri buvo vykdoma 
iki šiol ir kuri davė neigiamas 
pasekmes mėginama visus 
Europos ekonominius sprendi
mus pritaikyti senėjančiai 
Europai. Tai neišsprendžiama. 

Kita vertus, iki šiol bijoma 
rimtai diskutuoti migracijos 
klausimais, bijoma ne tik emi
grantų, bijoma netgi darbo jėgos 
iš naujai įstojusių į ES valstijų. 
Prakt iškai neapsisprendimas 
eiaa iš vadinamojo motoro — 
inicTatyvų vado — Prancūzijos 
ir Vokietijos. Jos iš esmės negali 
apsispręsti, ko nori, kokios nori 

Europos Sąjungos ir tą neapsi
sprendimą mėgina užkelti ir an t 
mūsų visų galvų. Dažnai jos 
deklaruoja viena, o daro kita. 
Paradoksas, bet ES Konstitu
ciją, tokią, kokia ji yra, didžiąja 
dalimi prancūzų pozicija ir 
nulėmė. Tie norai, kuriuos kitos 
valstybės priėmė kaip kompro
misą — didesnės centralizacijos, 
lengvesnių sprendimų — dabar 
buvo kaip tik panaudoti argu
mentacijai prieš ES Konstitu
ciją. Iš esmės tai, ką pa tys 
prancūzai į šią Konstituciją ir 
sudėjo. 

Tai rodo, kad prancūzai 
aplamai išgyvena gilią krizę — 
tiek visuomenė, tiek politikai — 
nesugebėjimu komunikuoti su 
visuomene, savo nesugebėjimu 
išsiaiškinti , ko nori, nesusi
laikymu ir noru visais klausi
mais demonstruoti savo atskirą 
poziciją, mokyti jaunesnes ES 
nares ir bet kuriuo klausimu 
prieštarauti JAV. Tai rodo, kad 
pati Prancūzija — viena iš ES 
tono davėjų — išgyvena tam 
tikrą vertybinę krizę. Juk Pran
cūzija buvo už tai, kad iš ES 
Konstitucijos būtų išimtos ir 
vertybinės krikščioniškos dek
laracijos. Jos buvo neįrašytos, 
galbūt mintyse planuojant Tur
kijos priėmimą. Dabar tu rkų 
priėmimas į ES tampa vienu iš 
a rgumentų prieš ES Konsti
tuciją. 

Vienas dalykas — deklara
cijos, kitas — norai, trečias — 
galimybės. Mūsų — Europos 
Sąjungos — biurokratija y ra 
žymia dalimi frankofoniška. Ja i 
šios Konstitucijos neratifikavi-
mas yra dangaus griūtis, bet 
šiaip prancūzų pasakymas „ne" 
yra geras šaltas dušas visai ES 
ir proga permąstyti savo poli
tiką. Galų gale tandemas Pran
cūzija-Vokietija turėtų būti 

modifikuotas ir atsižvelgiant į 
išsiplėtusią ES, atsižvelgiant į 
kitų valstybių nuomonę ir pozi
ciją, ypač naujųjų valstybių, įs
tojusių į ES, kurios pastarąjį šimt
metį turėjo žymiai turtingesnę 
patirtį negu senosios šalys. 

Man atrodo, kad šis įvykis 
sukels žymiai rimtesnes disku
sijas. Iki šiol diskusijos buvo 
labai formalios ir paviršuti
niškos, nekomunikuojant su 
visuomene. Tai liečia ir Lietu
vos skubotumą ratifikuoti ES 
Konstituciją. Nebendravimas su 
žmonėmis duoda neigiamus 
rezultatus. Prancūzų „ne" pasa
kytas už nenorą arba nesuge
bėjimą kalbėtis su žmonėmis. 
J i e ir pasakė ne: j ū s patys 
nežinot ko norit, todėl negalim 
pritarti jūsų blaškymuisi. Kai 
jū s aiškiai žinosit, ko norit, tada 
mes ir balsuosim. 

Nuolaidžiavimas arba ne-
principingumas davė rezultatų 
pačioje Prancūzijoje. Žmonės 
nemėgsta neprincipingų poli
tikų. Jie mėgsta aiškumą. Biu
rokratiniai ir politiniai žaidimai 
visada veda į politinę krizę. Tai 
Prancūzija ir patyrė. 

Prancūzų „ne" Lietuvai nėra 
blogai, kadangi mes norime 
matyti dinamišką Europą. Čia 
išvardintos priežastys, pagal 
visas ilgalaikes prognozes, jeigu 
viskas liks kaip yra dabar, ES 
veda į atsilikimą nuo kitų 
regionų, ypač nuo JAV, Vidurio 
Azijos regiono. Kinijos, Indijos 
ir pan. Aš visiškai nenoriu, kad 
Lietuva gyventų bendrijoje, kuri 
pasmerkta pralošti. Tai arba 
mes ryžtamės daryti normalias 
reformas, ką Europos Sąjungai 
reikia daryti, arba toliau tūpčio-
j am vietoje ir pravalgom turi
mus resursus, o paskui žiūrim, 
kas su mumis darysis. Mes į ES 
stojom norėdami būti dinamiš

koje bendrijoje ir norėdami būti 
tarp lyderių, o ne tarp tų, kurie 
atsilieka. 

Kita vertus, prancūzai ir 
kitos nacionalinės senbuvės 
turės radikaliai peržiūrėti ir 
savo požiūrį į naujai įstojusias 
valstybes ir galbūt į mūsų pa
tirtį bus atsižvelgta žymiai la
biau negu iki šiol. Ir dar viena 
priežastis. Ne paslaptis — amži
nas mūsų oponentas iš Rytų 
gana sėkmingai dirbo linija 
Berlynas-Paryžiūs. Šiuo atveju 
jis irgi praras dalį savo įdirbio. 

Lietuvoje nuogąstaujama, 
kad Lietuva nukentės finan
siškai, nes sutriks pinigų per
skirstymo mechanizmas. Aš ir 
čia didelių problemų nematau. 
Iki šiol pinigai buvo skirstomi 
pagal taisykles, kurių Konsti
tucija nelemia, tai lemia visų 
valstybių valia. Atvirkščiai, ir 
čia matau pliusų. Vadovaujan
tis Konstitucija, kurią ES pla
navo priimti, pagal ten numaty
tus poreikius šalys nares į ES 
iždą komisijos teikimu turėjo 
skirti 1,29 proc. nuo BVP. Pa
čios senbuvės narės kalba tik 
apie 1 proc. O tai iš esmės reiš
kia ne ką kita, kaip Lisabonos 
strategijos — būsimo ekono
minio proveržio strategijos — 
laidojimą. Labai abejoju, ar ES 
ryšis kartu su Konstitucija 
palaidoti savo būsimo ekono
minio gyvenimo strategiją. 
Galbūt kaip tik gims normalus 
pragmatizmas. Jeigu norim 
kažką padaryti, tam reikia skir
ti pinigų, o ne rašinėti dek
laracijas, kaip buvo iki šiol. 

O kas toliau? Manau, kad 
būtų visai sveika likusioms 
valstybėms ratifikuoti Konsti
tuciją be Prancūzijos. Nieko 
bloga neatsitiktų. Gyventume 
dviejų greičių Europoje. 
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DANUTE BINDOKIENE 

AMERJKA NEPRIPAŽĮSTA Š V . RAŠTO 
ALEKSAS VITKUS 

Ar tikrai? Neseniai skaičiau 
apie vieną Amerikos gimnazis
tų apklausą, kur tik kas trečias 
Amerikos gimnazistas galėjo 
atsakyti į klausimą, kas ir kur 
šitaip kalbėjo: „Argi aš esu savo 
brolio sargas?" (Tai buvo Kai
nas, žr. Šv. Rašto Pradžios kny
gą, 4—9). Paklausti, kas kadai
se atsitiko izraelitui Sauliui 
kelionėje iš Jeruzalės į Damas
ką tik 24 proc. mokinių atsakė į 
tai" teisingai. (Persekiotojas 
Saulius atsivertė, ir tapo krikš
čioniu Paulium Apd 9,4). Dau
giau kaip ketvirtadalis nežino
jo, kas buvo Mozė! Duota ten ir 
daugiau pavyzdžių, kaip šių 
dienų jaunimas nepažįsta Šv. 
Rašto. 

Atrodytų, kad kiekvienas 
žmogus turėtų teisę tikėti a r 
netikėti tuo, kas yra dėstoma 
Šv. Rašte, bet ne vienas negali 
neigti Šv. Rašto įtakos mūsų 
gyvenimui. Mėginti suprasti 
istoriją ar bet kokią literatūrą 
neturint nei trupučio supratimo 
apie Šv. Raštą būtų tas pats 
kaip, pvz., bandyti studijuoti 
jūras ir vandenynus, neprisi
menant, kad juose yra ir įvai
riausių žuvų. 

Ar reikia sus ipaž in t i 
su Šv. Raš tu? 

Keista, nors religija, ir ypač 
krikščionybė, Amerikos gyveni
me turėjo labai didelę įtaką įjos 
kultūrą jau nuo pat pirmųjų čia 
atvykusių piligrimų laikų, ne
maža dalis čionykščių gimnazi
jų ir pradžias mokyklų šiandien 
yra nusistatę į savo mokslo pro
gramas neįleisti jokios paminė
jimo knygos, kuri, be abejones 
yra pats įtakingiausias veikalas 
Vakarų kultūros istorijoje. 

Per ilgus dešimtmečius tuks 

tančiai knygų, poemų, kalbų ir 
šiaip pasakojimų puikavosi sa
vo ištraukomis ir ištisomis cita
tomis iš Šv. Rašto, o nemažai 
studentų jo visai nepažįsta. Ne 
be reikalo kolegijų profesoriai, 
paklausti , kokią knygą nauji 
studentai turėtų būti perskai
tę, vienbalsiai atsakė: „Šventąjį 
Raštą". Taip pat tvirtino ir gim
nazijų mokytojai. ..Toks nemok
šiškumas trukdo mokymosi ir 
lavinimosi procesui. Aš pasako
ju apie ką nors ir duodu paly
ginimą, paminėdamas Nojų ar 
Mozę, — skundėsi vienas moky
tojas, o mokiniai tuoj klausia, — 
'kas buvo tas Nojus?' ". 

Dauguma mokyklų savo 
programose apie Šv. Raštą ne
turi jokių pamokų, nors tik ir 
dalinių. Kai kurie mokytojai ar 
net administratoriai klaidingai 
galvoja, kad toks mokymas yra 
draudžiamas, yra konstitucijos 
pažeidimas, ar ir šiaip kažkaip 
net inkamas ar ne vietoje. O iš 
tikrųjų yra priešingai, JAV 
Aukščiausiausias Teismas tuo 
klausimu yra aiškiai pasisakęs: 
..Mokyklose galima mokyti apie 
Šv. Raštą taip kaip ir kokį kitą 
istorijos ar literatūros kursą. 
Švietimo skyrius yra net išlei
dęs tam gaires, kurios taip bylo
ja: „valstybinės mokyklos gali 
mokyti apie Šv. Raštą, bet tik 
ne taip, kad tuo pačiu stumti 
priekin vieną religiją, ir že
minti kitą. Mokyklos, kurios 
mokinių nesupažindina su Šv. 
Raštu, niekuo neprisideda prie 
konstitucinio religijos atskyri
mo nuo valstybės, bet tik ne
at l ieka savo pareigos moki
niams duoti visapusiškai pla
taus religijos supratimo". 

Neįt ikėt ina istorija 

Prieš keletą metų skaičiau. 
kaip kai kurios mokyklos to vi

siškai nesupranta ar nenori 
suprasti ir savaip iškreipia JAV 
konstitucijos antrąją pataisą, 
tariamai draudžiančią mokyti 
religijos ir net ją minėti. Kaž
kokioje mokykloje mokytoja 
vaikams liepė parašyti kokią 
nors istorijėlę, juos tiktai per
spėdamas, kad ji nebūtų per il
ga ir per paini. Vienas ber
niukas pasirinko temą ir tokią 
parašė, kurią čia noriu visą 
pakartoti. Tikiu, kad skaityto
jas turės kantrybės perskaityti. 
Štai ji. 

„Jokūbas paliko savo na
mus ir iškeliavo toli toli, dirbti 
pas savo dėdę. Čia jis apsivedė, 
susilaukė 12 sūnų. Po daug 
metų jis panoro grįžti į savo 
tėviškę. Susikrovė viską, ką 
turėjo, šeimą ir gyvulius, ir po 
ilgos kelionės grįžo pas savo 
dvynį brolį Esavą. Bijodamas, 
kad jo brolis dar gali būti ant jo 
piktas, jis pasiuntė savo tarnus 
su dovanomis, kurie Esavui taip 
pakalbėjo: 'Nepyk daugiau ant 
brolio'. Bet Esavas nebepyko. 
J i s pribėgo prie Jokūbo, jį ap
kabino, pabučiavo, ir buvo lai
mingas, kad jo brolis grįžo". 

Tai ir viskas. Nepaminėtas 
nei Dievas, nei Šv. Raštas. Mo
kytojas sutiko, kad berniukas 
išpildė abi jos sąlygas, bet tos 
istorijėlės klasėje perskaityti 
jam neleido, nes ten esą buvo ir 
„religinio turinio". Kai ber
niuko tėvai pasiskundė, mokyk
los vedėjas pareiškė, kad skai
tyti tokią istoriją klasėje būtų 
t as pats, kaip vaikams leisti 
melstis klasėje, o be to — „tai 
gali užgauti žydų mokinukus"" 
Čia tikra istorija, aš nieko nesu
galvojau, apie ją tikrai skaičiau 
„Chicago Tribūne" ir niekaip 
negalėjau suprast;, kaip žydu
ką: galėtų būti -žeisti, bes;-
k'a usvdami įu pačiu pasakos iš 
hebrajų bihhjris. KUHS :r mos 

galime skaityti Šv. Rašto Pra
džios knygoje, kur (Pr—25) pa
sakojama Abraomo sūnaus Iz
aoko ir jo žmonos Rebekos šei
mos istorija. Bet jei tai laikyti 
malda, tai gal ir visos Ezopo 
pasakėčios yra malda? Berniuko 
tėvai iškėlė bylą. 

Teismo sprendimas 

Teismas nusprendė, kad 
„kai kurie mokiniai gali tą is
toriją atpažinti, kaip ateinančią 
iš biblijos, ir tai būtų negerai". 
Teisėjas dar iškilmingai pridė
jo: „Mokykla turi išlaikyti sa
vo autoritetą, neleisti moki
niams tokios žodžio laisvės, ku
ri galėtų būti suprasta kaip 
tylus sutikimas su narkotikų ar 
alkoholio vartojimu, neatsa
kingu seksu, ar moraliniu elge
siu (suprask: religijos išpažini
mu), kuris nesutampa su mums 
įprastomis civilizuotos bendruo
menės vertybėmis". 

Aš dar norėčiau pridurti, 
kad tas teisėjas nepasakė, ar 
tas berniukas negales skaityti 
ir iš brolių Grimų pasakų kny
gos, ar pvz., iš graikų mitologi
jos? Turbūt ir tai uždraustų, nes 
ir ta visa mitologija, su Herku
liu, Achilu ar kitais, yra kilusi iš 
pagoniškos tikybos. Ar drausti 
tik. kai kalbama apie ką nors iš 
Šv. Rašto? Kitaip sakant, jei 
skaitai, pvz., apie Penelopės, 
kantr iai laukiančios savo iš 
karo grįžtančio vyro Odisėjo 
kantrybę, tai yra gerai, bet 
nepasakok apie pamaldaus ir 
doro Rytų šeicho kantriojo Jobo 
kantrybę iš Senojo Testamento. 

Dar mokykloje būdamas ži
nojau, kad garsusis Romos ora
torius Markus T Ciceronas, liūd
nai verkdamas del 
įprastu papročiu, 
tempera' O m ores 
" i i r*-r" .- >r- - l i K i r r. 

naujų jam nu
skardeno: „O 

\" ir r>či a u r 

Iš kur ta „tiksli" informacija 
„Draugas", ben t pas ta ruo ju dešimtmečiu 

į ginčus su kita l ie tuviška spauda , ypač lei
džiama užsienyje, į jokias polemikas nesilei
džia, nors kar ta i s p a g u n d a t ikra i didelė. N e 
visuomet ta ip buvo. Senuose dienraščio nu
meriuose randame, kad buvusieji redaktoriai 
ne kartą net aš t r ia i sus ik i rsdavo su kitų laik
raščių puslapiuose i š spausd in tomis mint imis 
ir tos „diskusijos" tęsdavosi gan ilgą laiką. 
Šiandien tai įdomus pas i ska i tymas , bet, žvel
giant iš laiko perspektyvos, atrodo t ik „iš tuš 
čio į kiaurą pilstymas", nieko iš esmės nepa
siekęs. 

Mūsų skaitytojai dažna i papriekaiš tauja , 
k a d nespausdiname j ų laiškų, nesut inkančių 
su kurio nors kito Amerikos lietuvių laik
raščio mintimis a r informacija. Pasiūlome, 
kad tokie laiškai bū tų nukre ip iami į minimų 
laikraščių redakcijas, o a r j i e bus spausdina
mi, ar ne, turės redaktor ia i nuspręs t i . 

Tačiau ne visuomet „ ty la y r a gera byla", 
nes tylėjimas re ikštų su t ik imą su viename, 
neseniai a t s i r a d u s i a m e , Čikagoje leidžia
mame l ietuviškame laikraštyje (birželio 1 d. 
laidoje), i šspausdinto s t r a ipsn io mint imis . 
Pacituosime vieną, ypač užkl iuvusį paragra
fą: „Žmonės nėjo į bažnyčią, protestuodami 
pasiliko lauke. Tiesa, dalis l ietuvių, kur iems, 
ko gero, tas pa ts , a r anglų, a r vokiečių, a r 
rusų kalba bus aukojamos Mišios, suėjo į baž
nyčią. Pristaikėlių buvo ir y r a visais laikais. 
Argi Lietuvoje vien t ik ru sa i buvo komunis
tai? Be abejo, ne , ir pr is i ta ikėl ia i lietuviai. I r 
dabar jų pilna čia, Amerikoje, ir čia jie prisi
taiko. Kur matyta , kad kata l ikiškoje spaudo
j e bendradarb iau ja buvusie j i komunis t a i , 
ateistai ir saugumo agenta i? Tai gali būti t ik
tai Amerikoje". 

Žmones, kur ie sekmadienį nori atlikti , 
kiekvienam kata l ikui privalomą, pareigą ir 
dalyvauti šv. Mišių aukoje, vadint i „prisi
taikėliais", tai j au peržengta bet kokia linija: 
Taip, daugelis lietuvių y ra dalyvavę Mišiose. 
aukojamose anglų, prancūzų, lenkų, vokiečių 

ir k i tomis ka lbomis . D a r nesenia i visos 
Mišios buvo aukojamos lotynų kalba ir lietu
viai jose dalyvaudavo. Ar jie visi buvo „prisi
taikėliai"? Ar čia skelbiama nauja kata l i 
k a m s taisyklė: jei negali dalyvauti l ietu
viškose Mišiose, tai nereikia eiti į bažnyčią? 

O dėl tų komunis tų . KGB agentų, a te is tų 
ir k i to „nepage idau jamo elemento", ben
dradarbiaujančio „katal ikiškoje spaudoje", 
galime tik tiek pasakyt i : iš kur j au ta, tokia 
tiksli informacija apie kiekvieną „kata l ik iš
kos" (suprask — „Draugo") ar kitos lietuviš
kos spaudos bendradarbį? Kyla į tar imas, kad 
tokie „žinovai" informaciją yra gavę ,,iš 
vidaus", ku r ei l iniams lietuviams, j uo labiau 
pa t r io tams , tokia informacija nebuvo pri
e inama, o jos s iekiantys būtų pakl iuvę į 
„informacijos saugotojų" nemalonę. Pr is i 
minkime, ka ip sovietmečiu užsienyje leidžia
ma lietuvių periodika ir kiti leidiniai buvo 
laikomi „po už rak tu" ir reikėdavo daug pas
tangų, kad būtų gau t a s leidimas ja is pasi
naudot i . Pr ie slaptųjų archyvų pr iė j imas 
buvo dar sunkesnis arba visai ne įmanomas, 
nebent „saviesiems". Na, ir dabar nėra leng
viau, kai į s ta tymais KGB archyvai įslaptin
ti... Taigi, peršasi nelabai art imo meile per
sunktos išvados apie žmones, kurie tokiais 
teiginiais mėgsta švaistyt is . 

Praėjusio sekmadienio Evangelijoje buvo 
ka lbama apie vieno Kr is taus apaštalo pakvie
timą. Priėjęs prie muitininko stalo, J ė z u s 
pasakė: „Sek mane". Tasai atsikėlė ir nuėjo 
su Jėzumi . Kai vėliau Jėzus vakarieniavo to 
muit ininko namuose , fariziejai pradėjo mur
mėti , kad j is „valgo su nusidėjėliais, mui
t in inkais ir pros t i tu tėmis" . Jėzus a t s a k ė : 
„Gydytojo reikia ne sveikiesiems, bet ligo
niams..." Taigi, jeigu Dievo Sūnus galėjo ben
d r a u t i su nusidėjėl iais , kodėl ka ta l ik i ška 
spauda turė tų juos a t s tumt i 9 Galbūt toks 
bendradarbiavimas bus kaip tik tie vais ta i , 
kur ie padės buvusiems 
ti... 

.ligoniams pagy-
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Kad surikiuotų lagaminų, nei nelaukiamos 
kelionės nežinion nereikės... Maldų permaž buvo 
Visagaliui. Neįtikimas džiaugsmas trumpalaikiai 
gobė Lietuvą. — džiaugsmas a tkur iama Lietuvos 
laikinąją vyriausybę, nepr iklausomybe, kad 
Lietuva vėl laisva, lyg po košmariško baisaus 
sapno prabudus! 

Netrukus ilgam, pajustas džiaugsmas susi
pynė su baime, ką Raseiniams ir Lietuvai atneš 
kariniai veiksmai, susipynė su nežinia, neviltimi, 
ką atneš ateitis, kaip paleis mus , ar jau liečia 
gimines, artimus Kaune ir kitur. Deja, rudasis 
siaubas pakeitė raudonąjį, viena okupacija tik 
užleido galią kitai... 

Ilgai nelaukus, kad išvengus numatomu ka
rinių veiksmų ir galimo pasienių aviacinio bom
bardavimo, su tėvais ir kai kuriais iš giminių 
išvykom iš miesto už Dubysos, į Tautušių kaimą, 
pas tėtes tėvą senelį Kazį Petrauską, 70 m. am
žiaus, tikėdamiesi būsiant saugesnėje vietovėje, 
nei mieste. Tik pasiekus Tautušius , mūsų di
džiausiai nuostabai, turėjom t raukt is iš kelio, 
vieškeliu pro Tautušius plūstančias Raudonosios 
armijos pajėgas praleisti. J ų daliniai, gurguolės 
nematyti stulbinančio dydžio tankai , vikšrais 
aprėpiantys visą vieškelio plotį, sunkiausi tem
piami artilerijos pabūklai skendo Tautušių 
vieškelio ir saulėtos dienos dulkių debesyse, 
plūdo vieškeliu ir laukais kryptimi iš kur at
vykom, link Dubysos... Kaimiečiai ir mes apstul
bę, nustebę stebėjom skęsdami 
dulkėse ir kaimo ramybei visai 
netinkantio triukšmo, ūžimo ap
gaubti, visai nesuvokdami, kuo 
tas murzinas, aitrus žemės dul
kėmis, bet panašus į „Gegužės 
pirmosios", paradas pasibaigs. 
Kas žino. tokia plieninė jėga gali 
sutrupinti vokiečius, kurių dar 
neteko matyti, apie kuriuos dar 
veik nieko ir negirdėjom. Tik. 
kad prasidėjęs karas, kad „nenu
galimoji" Raudonoji armija, veik 
nesipriešinanti, traukiasi, bėga, 
— ironiška — HriiliBĮi kryptini 
— Tautušiuose 

Er šiandien galvojama, kad 
---ok^iu ^'••r'r.rzr.n ".i - ;--...:•: 

tik Stalingradas, kad iki Maskvos „žaibinei" vo
kiečių galiai sekėsi „kaip peiliu per sviestą". Ma
žai kam žinoma, kad nenugalimoji armija nors ir 
laikinai, tačiau sustabdė vokiečių žaibišką smūgį 
per Ariogalą. Raseinius ir Dubysą, šiaurinėje Du
bysos pusėje. Nenuostabu, mums būnant aki
vaizdžiais liudininkais, kai nuo Dubysos prie Ra
seinių iki Tautušių miškų ir pelkių visa skendo 
nenugalimosios Raudonosios armijos antplūdžiu, 
negirdint laukų vieversių per plieno vikšrų 
girgždėjimą, galingų motorų riaumojimą, ne
regint saulės per dulkes. 

Išvykstant iš Raseinių nei galvota, nei sap
nuota, kad ruošiamės „iš keltuvės tiesiai į ugnį", 
nuo vilko ant meškos. Kas galėjo žinoti? Tik „die
vai" siunčią žaibus... Nenugalimosios armijos 
Gargantiua dydžio milžinai tankai, Klim Vo-
rošilov serijos KV-1 ir KV-2 (43 ir 52 tonų). Buvo 
nematyti nevienam iš mūsų. Apie juos ir jų įgulas 
pilnai apsaugojančius 80 mm, kai kur iki 120 
mm, plieno šarvus, nieko nežinojo net Wehr-
macht'o slaptoji žinyba. Vokiečių prieštankinių 
pabūklų sviediniai buvo lyg žirniai į sieną.. Virš 
100 šių tankų birželio 25-os vidurdienį susitiko, 
susėmė su gen. Reinhardt (po gen. Manstein) 
vadovaujamu XLI Panzer korpusu, kai kiti vo
kiečių šarvuoti daliniai skubėjo kuo skubiausiai 
užimti tiltus per Dauguvą. 

Toli gražu, neteko ramiai viešėti pas senelį 
Kazj Bus d a u g i a u . 

1944 m. sunaikintas Petrauskų autobusu stoties pastatas 
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JAV LB XVII KRAŠTO 
VALDYBOS POSĖDIS 

Įvyko balandžio 15-17 d. 
Putnam, CT. 

Esu naujokas Lietuvių ben
druomenės veikloje, bet buvau 
paprašytas aprašyti JAV LB 
Krašto valdybos posėdį. Nors 
nesu nei KV narys, nei žurnalis
tas, bet mane pakvietė dalyvau
t i šiame posėdyje, kad susi
pažinčiau su dabartine LB veik
la bei siekiais. Kodėl mane? 
Kadangi prisiėmiau atstovauti 
LB Lietuvių fondo pelno skirs
tymo komisijoje. Joje šiais me
tais busiu antrininkas. 

Manau, kad bet kuris lietu
vis, kuris atvažiuoja į lietuvių 
centrus, beveik visados pama
tys posėdžiaujančiuosius, ir 
greičiausiai ne vienam kyla 
klausimas, ką jie ten šneka, 
kodėl taip ilgai, ką jie nu
sprendžia, ar kokia nauda iš to? 
Spėju, kad į šiuos klausimus 
nelabai pavyks atsakyti, bet gal 
naujoko akimis, galiu truputį 
papasakoti apie ką šį kar tą 
buvo kalbėta. 

Suvažiavimas prasidėjo 
penktadienio vakarą. Manęs 
ten nebuvo. Pasikliausiu Mari
jos Remienės užrašais. Marija 
Remienė vadovauja Kultūrinių 
reikalų tarybai. Jinai papasako
jo apie šios tarybos veiklą. 

Kurie skaito spaudą, grei
čiausiai jau girdėjo apie atei
nančius įvykius, bet verta vis 
tiek juos paminėti, nes tada 
susidarys geresnis LB veiklos 
vaizdas. Kult. reik. tarybos 
planuojami renginiai būtent 
šitie: 

1. .Žuvėdros" koncertas. 
(Jau įvyko.) 

2. Vytauto V. Landsbergio, 
kelionė. LB finansuoja jo ke
lionę į JAVir po ją. Čia jisai 
dalyvaus tarptautiniame filmų 
festivalyje. (Įvykęs) 

3. Rašytojo Jono Aisčio kny
gos sutiktuvės įvyks Lemonte. 
(|vykęs). 

4. Paskelbtas jaunųjų dai
lininkų konkursas. Paroda vyks 
Čikagos Čiurlionio galerijoje, 
dalyviai nuo 14 metų iki 24. 
(įvykęs). 

5. Premijų šventė šį rudenį 
Čikagoje. Bus apdovanojimai dai
lės, muzikos, žurnalistikos, teat
ro bei radijo valandėlių srityse. 

6. Ruošiama knyga apie 
lietuvius išeivius Amerikoje. 

Penktadienį ses. Margarita 
informavo apie Religinių rei
kalų tarybą. Deja, užrašų ne
turiu, tat tik galiu šį faktą "kon
stantu oti. 

Šeštadienį Vaiva Vėbraitė-
Gust, prieš pradedant posėdį, 
kalbėjo apie mokslo ir kūrybos 
simpoziumą, kuris vyks šiais 
metais Lietuvoje. Pagrindinės 
šio simpoziumo temos yra: a. 
Lietuva - darnus vystymas; b. 
mokslas ir technologija ir c. 
Lietuva, kultūra ir švietimas. Ji 
iškėlė faktą, kad Lietuvos 
valdžia remia šį simpoziumą ir 
net pasiruošusi apmokėti ke
lionę jaunesniems dalyviams iš 
JAV. 

Jaunam LB atstovui Laury
nui Misevičiui teko pirmas ryto 
pranešimas - apie sportą. 
Ruošiamasi Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynėm Lietuvoje. Jau 
užsirašė apie 70 žmonių, norin
čių šiose žaidynėse dalyvauti. 
Sporto sritys bus gan įvairios: 
krepšinis, lauko tenisas, plauki
mas, lengvoji atletika. Jisai irgi 
paminėjo, kad birželio mėnesį 
vyks žaidynės Detroit, kur bus 
krepšinio, tinklinio bei kitų 
sričių varžybos moterims ir vy
rams Papasakojo ir apie sporto 
veiklą JAV rytų pakraštyje. 

Be abejo, visi džiaugėmės 
šio jauno žmogaus entuziazmu 
ir veikla Diskusijose po pra
nešimo buvo išreikštas susirū
pinimas, kad sporto veikla pra
deda išstumti lituanistinių mo

kyklų svarbą išeivijoje. Kry
žiuojasi laikas, vaikai išeina 
arba iš viso nelanko pamokų. 
Man pačiam, esant tėvu, su
prantamas šis susirūpinimas. 
Bet manau, jei būtų dedama 
daugiau pastangų vaikus pa
traukti per sportą, siekiant juos 
nuvežti ir parodyti Lietuvą, 
l i tuanistinė mokykla pačiam 
vaikui būtų artimesnė. Tai pa t s 
esu patyręs ir jaunystėje, i r 
kaip tėvas. Tad aš tik laukiu, 
kad daugiau pastangų bū tų 
dėta į sporto žaidynių Lietuvoje 
reklamą lituanistinėse mokyk
lose. 

Laurynas Misevičius per
skaitė dar vieną praneš imą. 
Pasirodo, kad Lietuvos televizi
ja ruošia keturias laidas apie 
JAV lietuvius. Jie nori nufil
muoti lietuvius arba lietuvių 
kilmės žmones, kur ie iškilo 
šiame krašte. Bendras įspūdis 
buvo, kad laidos skirtos pri
traukti Lietuvos žiūrovą su pa
lyginus lengvai suprantamais 
siužetais. Posėdžiaujant Pu t -
name, seselių vienuolyne, labai 
gražioje gamtoje, man ding
telėjo, kad bet kam turėtų būti 
įdomiau sužinoti, kaip N P . 
seselės įstengė įsigyti šią vietą, 
kodėl ši organizacija dar ir 
dabar tokia pajėgi, kaip j inai 
veikia. Juk žiūrovas ne tik apie 
seseles sužinotų, bet ir apie 
JAV veikiančias religines orga
nizacijas, kurios yra gan įtakin
gos kasdieniniame gyvenime. 
Lietuvos televizijos darbuoto
jams pabuvojus JAV rytų pa
krantėje, jie skris į Los Angeles 
ir Colorado. Tikėkimės, kad 
išeivijoje galėsime pamaty t i 
šiuos reportažus. 

Kitas praneš imas buvo 
Vaivos Vėbraitės. Tai LB pre
zidiumo protokolo peržiūrėji
mas bei LB veiklos metodai. 
Pirmininkė pasidžiaugė, kad 
rado naują būdą artimiau ben
drauti su apygardom. Tai ben
dras telefoninis pasikalbėjimas. 
Apibūdinti jį galima š i ta ip . 
Telefono pokalbis vyks ne t a rp 
dviejų žmonių, bet ta rp 10 ar 
dvidešimt žmonių tuo pačiu 
laiku, į pokalbį laisvai galės įsi
jungti žinantys laiką ir kodą. 
Tai duotų progą KV išklausyti 
ir įsigilinti į daugelių LB apy
gardų rūpesčius net neišvažiuo
jant iš savo namų. J au kartą, 
mažesniu mastu, šis veiklos 
būdas buvo panaudotas. LB šis 
bandymas nieko nekainavo, nes 
buvo išlaidos buvo padengtos 
LB geradario. Buvo n u t a r t a 
duoti LB pirmininkams progą 
šitaip išsakyti savo nuomones 
visiems kraš to valdybos na
riams ir viena iš dalyvių buvo 
paprašyta sudaryti telefoninių 
pokalbių kalendorių pagal apy
gardas. 

Toliau buvo trumpai aptar
ta 100 x 100 aukų rinkimo vajus 
Vasario 16 d. Buvo šiek tiek 
nesklandumų, bet kai kur ne
mažai pinigų surinkta. Atrodo, 
publika pritarė šiai veiklai, tik 
kad apylinkių nariai ne visiškai 
suprato simbolinių ženklelių 
prasmę. Galutiniai rezul ta ta i 
dar nebuvo žinomi. 

Toliau buvo aptar tas LB/LF 
nesutarimas. Per daug neap
rašysiu, nes viską ir taip galima 
spaudoje pasiskaityti. Man įdo
miausias momentas buvo, kai 
sužinojau, kad LF siunčia įra
šus radijo valandėlėm savo pusę 
pristatyti ir užmoka radijo pro
gramom, kad jas pagarsintų. Be 
šio momento, per diskusi jas 
buvo paliestas LB įdėto į spau
dą skelbimo teksto tu r inys . 
Kaip ir per visą posėdį, diskusi
jos buvo mandagios ir kole
giškos. 

Posėdis tęsėsi su t rumpu 

kandidatų į LF direktor ius 
apibūdinimu. Po to vyko trum
pas aptar imas LB projektų, 
kuriems bus prašoma parama iš 
LF. Svarbiausioje vietoje yra 
lituanistinės mokyklos, knygų 
pirkimas/spausdinimas. Pra
šymus yra pateikę Religinių 
reikalų, Jaunimo sekcija bei 
Socialinių reikalų taryba. So
cialinių reikalų taryba įteikė 
prašymus Čikagoje veikiančiai 
„Seklyčiai", studentų stažuotei, 
„Pensininko" žurnalui ir paguo
dos telefonui. Kadangi susirin
k ime buvo jaunų, beprade
dančių bendruomenininkų buvo 
pabrėžiama, kad LF neremia 
organizacijos einamųjų reikalų, 
o t ik įvairius projektus. 

Kitas pranešimas buvo Jau
nimo sąjungos. Sigita Šimku-
vienė-Rosen pradėjo pranešimą 
ir tuoj pasikvietė jos globojamą 
jauną narį Arūną Karalį. J ie 
yra pasiryžę atnaujinti Lietuvių 
jaunimo sąjungą, kuri buvo 
įsteigta 1983 metais. Kalbėta 
apie JS skyrių atnaujinimą vi
soje Amerikoje, stovyklos ruošą 
Neringoje (Vermont) suruo
šimą, kokie amžiaus apriboji
mai narystei, įstatų atnaujini
mas , veiklos "bei bendravimo 
formos. LJS įstatų pakeitimai 
buvo net vėliau šeštadienio 
vakarą mažesnės grupės disku
tuojami. Diskusijose dalyvavo 
Almis Kuolas, vienas iš tų, 
kurie prisidėjo prie originalių 
LJS įstatų parašymo. 

Po ir per pranešimą buvo 
iškeltas susirūpinimas dėl 
lietuvių kalbos vartojimo. Aš 
rekomenduoju, kad būtų kuo 
daugiau išnaudojamas laisvos 
Lietuvos galimybės. Pavyzdžiui, 
dar ir dabar vyksta lietuvių kal
bos kursai Vilniaus universitete 
bei kitur. Yra visokių poilsiavi
mo galimybių - a r tai plauki
mas baidarėm, ar ekskursijos 
po Lietuvą. Tai lengvas būdas 
pagerinti lietuvių kalbą taip, 
kad galėtum laisvai susikalbėti. 
Be šių būdų, irgi yra seniai 
žinomas metodas - tai skaityti 
bei rašyti lietuviškai. Knygų 
t ikrai galima gaut i net jei 
gyveni arti šiaurės ašigalio. Juk 
knygos parduotuvė tinkle (in
ternete) visados čia pat. 

Po jaunimo problemų ir 
darbų, buvo socialinių klausimų 

svarstymas. Socialinių reikalų 
tarybos veikla buvo pristatyta 
Juozo Polikaičio. Ši taryba turi 
tris etatinius darbuotojus. Jie 
rūpinasi problemom, susijusiom 
su vyresnio amžiaus žmonėm, 
leidžia „Pensininko" žurnalą, 
Čikagoje veda „Seklyčios" res
toraną, kuriame kas savaitę 
renkasi pensininkai. Taip pat 
suteikiama reikiama informaci
ja imigracijos, apdraudos, socia
linės pagalbos ir kitas klausi
mais atvykusiems. SRT apimty
je taip pat veikia „Lietuvos 
vaikų viltis", „Partizanų globos" 
bei „Lietuvos našlaičių" globos 
komitetai. 

. Buvo paaiškinta, kaip ši 
taryba finansuoja savo veiklą. 
Yra trys pagrindiniai pajamų 
šaltiniai: Lietuvių fondo para
ma, Marąuette Park Security ir 
metinis vajus bei loterijos. 
„Seklyčios" restoranas nėra 
pajamų šaltinis Socialinių rei
kalų tarybai. Anksčiau gaudavo 
paramą iš Čikagos miesto savi
valdybės šeimų nesantaikos 
programoms pravesti, tačiau 
šios programos teko atsisakyti, 
nes neatsirado klientų, kuriems 
reikėjo SRT specifinių patar
navimų. 

Buvo pristatytas a. t a. 
Vandos Prunskienės palikimo 
klausimas. Šis palikimas paves
tas „Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetui remti Lietuvos naš
laičius. Šiuo metu yra svars
toma, kaip efektyviausiai pa
naudoti šį palikimą. Norima 
kaip nors įamžinti Vandos 
Prunskienės asmenį. Šio paliki
mo pinigai yra padėti į banką, 
kur uždirba nuošimčius. Lie
tuvos vyriausybė svarsto našlai
čių globos reformų reikalingu
mą. Paaiškėjus reikalams Lie
tuvoje „Lietuvos Našlaičių glo
bos" komitetas padarys atitin
kamus sprendimus. 

SRT papasakojo apie atei
ties planus. Norima steigti „Pa
guodos telefoną". Tai pagalba 
neseniai atvykusiems. Jie susi
duria su daug problemų Ame
rikoje ir neturi su kuo išsi
kalbėti, o iš to vienišumo jiems 
kyla visokių socialinių prob
lemų. Dabar planuojama pa
skelbti nemokamą telefono nu
merį, kur kartą per savaitę 
žmonės galės pasiguosti. Šis 

Iš Lietuvos 
Vyčių veiklos 

Lietuvos Vyčių vidurio centro rajono 
pavasarinis suvažiavimas ir 

kėgiiavimo turnyras 
Š.m. gegužės 20-21 d. Lie

tuvos Vyčių 96 kuopa, veikianti 
Dayton, Ohio, globojo L. V. Vi
durio centro rajone suvažiavi
mą ir kėgiiavimo turnyrą. Sa
vaitgalio programa vyko Port 
Clinton, OH. Suvažiavime daly
vavo 30 vyčių iš 4 kuopų: Cle-
veland, OH, Dubois, PA, Day
ton, OH, ir Detroit, MI. 

Gegužės 20 d., penktadienį, 
įvyko susipažinimo vakaras ir 
pabendravimas Commodore 
Perry Inn and Suites viešbuty
je. Priėmime dalyvavo gražus 
būrys svečių ir vietinių vyčių, 
galima sakyti per 50. Nuotaika 
pakili, linksma ir malonus pa
bendravimas su seniai matytais 
bendraminčiais ir draugais. Vy
ko įdomus ir turt ingas laimikių 
traukimas. 

Gegužės 21 d., šeštadienį, 
vyko sąskrydis viešbutyje. Prieš 
pradedant posėdį, buvo sukal
bėta malda. 96 kuopos pirmini
nkė Anne Louise Tucker sveiki
no visus atvykusius, linkėjo sma
gios viešnages ir sėkmės kėg
iiavimo turnyre. Susirinkimui 
vadovavo Vidurio centro rajono 
pirmininkas Michael F. Petkus 

Vyko valdybos narių prane
šimai, kuopų praneš imai ir 
ateities darbų svarstymai. 

Rajono pirmininkas Michael 

F. Petkus skaitė pranešimą 
apie jo dalyvavimą centro val
dybos susirinkime balandžio 
mėn. Buvo kalbėta apie organi
zacijos socialinę narystę, orga
nizacijos statuto vertimą į lietu
vių kalbą ir sporto komiteto 
veiklą. 

92-ame suvažiavime, buvo 
išrinkti rajono atstovai. Metinis 
suvažiavimas vyks š.m. rugpjū
čio 11-14 d. Pittsburgh, Penn-
sylvania. Jį globos 19 kuopa, 
veikianti Pittsburgh, PA. 

Ritualų komiteto pirminin
kė Lee Moore pranešė, kad 2 iš 
96 kuopos, Dayton, OH, narių 
bus apdovanoti ir pakelti į ket
virtąjį laipsnį: Ellie Pacovcy ir 
Lauretta Pant. 

Ateinančio rudens susirin
kimo ir maldos kelionė vyks 
rugsėjo 30 d. ir spalio 1 d. Ją 
globos 102 kuopa, veikianti Det
roit, MI, o 2006 m. pavasarinį 
susirinkimą ir kėgiiavimo tur
nyrą globos Cleveland, OH, 25 
kuopa. Tiksli data bus pranešta 
artimiausiu laiku. 

Posėdis baigtas malda ir 
Lietuvos Vyčių himnu. 

Po pietų vyko kėgiiavimo 
* :mvras. kuriame daivvav c-

.dos .r 24 kej j i iuo: 
,r. f!,,v, 
kuopo? 

JAV LB Krašto valdybos posėdžio dal 

telefonas veiks vieną valandą, 
bus aptarnaujamas profesiona
lo. Jie neduos patarimų, tačiau 
po išsikalbėjimo, reikalui esant, 
rekomenduos konsultuotis su 
specifinių sričių profesionalais. 

Buvome supažindint i su 
Cleveland „Sodybos" reikalu. 
„Sodyba" yra namai, kur gyve
na vyresniojo amžiaus žmonės, 
tur intys ribotus finansinius 
išteklius. 1982 m. tuometinis 
JAV LB Krašto valdybos pir
mininkas Vytautas Kutkus 
pasiuntė laišką HUD (United 
States Department of Housing 
and Urban Development), ku
riame sakė, kad JAV LB Krašto 
valdyba yra paskolos laiduoto
ja, o JAV LB Socialinių reikalų 
taryba (dr. A. Butkus, pirmi
ninkas) skolintojas. Paskolą 
suteikė HUD šių namų staty
bai. Paskola dar nėra išmokėta, 
tad nuosavybės dokumentai 
yra HUD žinioje. „Sodyba" 
(Lithuanian Center) pradėjo 
veikti 1984 m. Per paskutinį 
dešimtmeti „Sodybos" direk
torių taryba bandė išs tumti 
JAV LB Socialinių reikalų tary
bą. SRT iškėlė teisinę bylą. Po 
ilgų derybų buvo surastas kom
promisas, paruošti nauji įstatai 
(by-laws) ir teisėjo patvirtinti. 
Šio susitarimo vykdymą pri
žiūri Ohio teismas. Atrodo, kad 
tik aktyvi JAV Lietuvių ben
druomenė pajėgs išlaikyti savo 
teises. 

Šeštadienio programa bai-

ma komanda. Vyrų grupės indi
vidualinę pirmą vietą laimėjo 
George Kayganich 102 kuopos 
Detroit narys, su 532 taškais. 
Moterų tarpe pirmą vietą lai
mėjo Pat VVilson, 96 kuopos Day
ton narė, surinkusi 419 taškus. 

Vakare suvažiavimo užbai
gimo šv. Mišios a tnašautos 
Nekalto Prasidėjimo bažnyčio
je. Po Mišių visi susirinko Port 
Clinton Moose Lodge vakarie
nei, kėgiiavimo laimėtojų apdo
vanojimams, laimikių trauki
mams ir pabendravimui. 

John Maskavich, American 
Legion Lithuanian Post narys 
iš Baltimor, Maryland, buvo 
pakviestas tarti kelis žodžius 
apie jo dalyvavimo šioje sąjun
goje. Postas buvo organizuotas 
1943 m. ir turėjo 172 narius. 
Dabartiniu metu sąjunga turi 
103 narius. Nariai aktyviai 
reiškiasi įvairiuose renginiuose 
su Lietuvos trispalve: minėji
muose, festivaliuose ir šven
tėse, Mišiose ir pamaldose. 
Vyksta specialios mirusiųjų 
narių pamaldos ir dalyvauja 
Kapų puošimo dieną (Memorial 
Day) vietinėse kapinėse. Sąjun
ga renka aukas ir siunčia naš
laičiams Lietuvoje. Baigdamas 
J . Maskavich vidurio centro 
rajono pirmininkui Michael F. 
Petkus įteikė dovanėlę — len
telę su American legion Lit
huanian Post" užrašu. Svečias 
buvo gražiai ir maloniai priim
tas gausiais plojimais. 

Sportininkai ir dalyviai 
džiaugėsi, buvo patenkinti savo 
laimėjimais bei piniginėms pre
mijoms. Visi praleido gerą, sma
gų savaitgalį tarp draugų. Iki 
ftama&jmo 92-jame seime Pitts-
borgt '"> r :gpjūčio 11-14 d ' 

Regina -Juškaite-Hi d h i r r o 

gėsi ramesniais reikalais. Atro
do, kad Naperville, IL., bus 
steigiama nauja LB apylinkė. 
Be to, yra vilties, kad tas pats 
atsitiks Orlando, FL. Buvo 
kalbama apie skiltį „Drauge" ir 
Amerikos lietuvyje" pavadintą 
„LB Krašto valdybos svetainė," 
kuriai medžiagą kol kas ruošė 
Eugenija Fedosejeva ir Ligija 
Tautkuvienė. Paskut inė šešta
dienio tema buvo Nevv York 
kultūros židinio ginčo sprendi
mas. Jį pristatė Giedrė Stan
kūnienė. Svarbiausias faktas 
yra, kad tėvų pranciškonų čekis 
buvo padalintas į tris dalis: 20 
proc. gavo lituanistinė mokykla, 
o po 40 proc. Atletų klubas ir 
Lietuvių bendruomenė. Šiuo 
metu pinigai yra banke, organi
zacijos svarsto, ka ip juos 
panaudoti. 

Šeštadienio vakarą buvo 
aptariami J aun imo sąjungos 
nauji įstatai . Buvo ta ip pat 
rodoma vaizdajuostė apie Lie

tuvių Chartą ir kaip lietuviai 
pabėgėlių stovyklose susiorga
nizavo puoselėti lietuvybę. 

Sekmadienį po šv. Mišių 
posėdžiai dar tęsėsi. Per pus
ryčius sužinojau, kad galima 
nusipirkti seselių kepamos duo
nos. Taip ir padariau. Parve
žiau namiškiams bent penkis 
svarus lauktuvių - milžinišką 
rūgščios rugines duonos kepalą, 
kurį per kelias savaites beveik 
sutašėme. 

Buvo įdomu pabūti LB 
krašto valdybos „virtuvėj" -
tikrai neteko nuobodžiauti. Ne 
visi valdybos nariai dalyvavo, 
bet tie, kurie buvo, kalbėjo su 
entuziazmu. Buvo ir jaunų, ir 
senų išeivių. Nesutarimai ir 
kitos bėdos nedominavo. Jau
tėsi, kad šio savaitgalio paskir
tis - ieškojimas būdų tolimesnei 
veiklai. Noriu tik padėkoti ir 
esu truputį nustebintas žmonių 
gerumu. 

M i n d a u g a s Bielskus 
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VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— S670-S710; 

2 mieg. — S770-S810. 
TeL 630-910-0644, Janą. 

PASLAUGOS 

Šildymas 
Saldymas 

6556 S. Kedzie Cricago, IL 60629 
p?Bkyba, insfaiavimas, artamavrrias 

ucenssd — Borded— insured 

773-778-4007 

Išnuomojamas 2 mieg. butas 
ramiame name 

už Kedzie ir Marąuette Rd. 
Tel. 708-656-6599 

Union Pier išnuomojamas 
2 mieg. vasarnamis 

netoli ežero. Vasaros sezonui 
ar pagal susitarimą. 

Tel.: 630-719-1905 arba 
269-469-4453. 

SIŪLO DARBA 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO. 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Hrank Zapohs 'versle 49 metai) 
Oft. Mgr. Aukse S. Kane. 
Vilma Jarulienė. 
Virginija Smuikaitiene 
kalba lietuviškai 

FRANK Z A POLIS 
3208 1/2 VVest 95th St.. 

Evergreen Park. I I . 60805 
Tel. 708-424-8654:773-581-8*54 

Positions for Female Caregivers 
in VVisconsin - patient with Muttiple 

Sclerosis; patient vvith Parkinson, mušt 
transfer 180 !b. Mušt dnve, good 
English, 125 per day. Other jobs 

available in VVisconsin. 
262-657-8044 

K a l į f o r n i j o s k a l n u o s e . 
Reikalingi nerūkantys virėjai, 

padavėjai, barmenai, valytojai. 
An< kalba būtina. 

jud i th 2 0 9 9 6 5 3 6 6 2 
arba 2 0 9 9 6 5 3 8 6 3 . 



Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP. to*rf*c, ITAR-TASS. BNS 

imtą asantarų psaneįimas; 

MOKYKIMĖS ANGLIŠKAI 

Paruošia Auireiė Sakalaitė 
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EUROPA 

LONDONAS 
Apleistoje Irako ambasadoje 

Londone buvo aptikta šautuvų, 
pasiklausymo prietaisų ir į ran
kių, kurie galėjo būti naudojami 
kankinimams, slėptuvė. Dakta
ras Salah Al Shaikhly BBC ra
dijui sakė, kad viename iš 20-ies 
ambasados seifų, įrengtų Sad-
dam Hussein režimo laikais, bu
vo keturi kulkosvaidžiai, keli 
Šautuvai „Uzi" ir dešimt pistole
tų su duslintuvais. Be dėžių su 
panaudota ir dar n e n a u d o t a 
amunicija taip pat buvo r a s t a 
teleskopinių kamerų ir pasik
lausymo prietaisų. 

Londone suimtas Didžiosios 
Britanijos pilietis, kurį JAV lai
ko pavojingiausiu kompiuteri
niu įsilaužėliu, į s i laužus iu į 
Pentagon informacines s is te
mas. Londone gyvenantis 39 
metų kompiuterinių s i s t emų 
administratorius Gary McKin-
non, kurį ketinama išduoti JAV, 
kaltinamas 2001-2002 m. įsi
laužęs į NASA sistemas ir su
gadinęs 53 kompiuterius. NASA 
kompiuterinės sistemos ka ip 
magnetas vilioja į s i laužėl ius , 
kurie paprastai sugaunami, t ik 
apie tai retai skelbiama. Tačiau 
šiuo atveju NASA padaryta žala 
viršija 1 mm. JAV dolerių. 

KOPENHAGA 
Priešais Danijos imigracijos 

reikalų ministrės namus trečia
dienio rytą padegtas jos au to
mobilis, taip protestuojant pr ieš 
griežtą šalies imigracijos politi
ką. Atsakomybę už išpuolį pri
siėmė iki šiol nežinoma gru
puotė, kurios pareiškime skel
biama: „Mes nesėdėsime ra
miai, kol oficialioji Danija vykdo 
savo rasistinę imigracijos politi
ką. Todėl mes tuojau pat ima
mės veiksmų!" Ugnis nuo auto
mobilio išplito į namą, tačiau 
Pabėgėlių, imigracijos ir inte
gracijos ministrė Rikke Hvilshoj 
ir jos šeima nenukentėjo. 

BERLYNAS 
Vokietijos kancleris Ger-

hard Schroeder paneigė prane
šimą, kad Socialdemokratų par
tijos (SDP) vadovai svarsto jo 
atsistatydinimo gal imybes, 
„įtariu, kad tokių gandų šalti
nis gali būti opozicijos būstinė". 

sakė jis. Vokietijos informacijos 
agentūra DDP anksčiau prane
šė, kad SDP svars tė planą, pa
gal kurį G. Schroeder paduos 
atsistatydinimo prašymą, o vy
riausybei iki pat 2006 m. rin
kimų vadovaus partijos vadovas 
Franz Muentefering. Aukščiau
si partijos vadovai pranešimą 
ta ip pat pavadino „melų rinki
niu", tačiau tokia reakcija išryš
kino vidinę valdžios įtampą, kai 
vyriausybės vert inimai nuomo
nių apklausose nuolat mažėja. 

KIJEVAS 
Dėl Ukra inos general inio 

prokuroro Sviatoslav Piskun po
kalbio su JAV ambasadoriumi 
Ukrainoje John Herbst neteisė
to pasiklausymo iškelta bau
džiamoji byla. Tai trečiadienį 
pranešė Generalinės prokuratū
ros spaudos ta rnyba . Byla per
duota į Ukrainos saugumo tar
nybos tyrimo valdybą ikiteismi
niam tyrimui. Daugiau detalių 
apie įtariamo pasiklausymo fak
tą kol kas nepateikiama. 

MINSKAS 
Beveik pusė Baltarusi jos 

gyventojų norėtų, kad jų šalis 
prisijungtų prie Europos Są
jungos (ES), nepaisydami to, 
kad oficialusis Minskas agresy
viai atsiliepia apie bendrijos va
dovybę. Kaip rodo visuomenės 
nuomonės apklausos duomenys, 
47.4 proc. piliečių norėtų, kad 
šalis įstotų į ES , o prisijungimui 
nepritaria 35.4 proc. baltarusių. 

tus iš eilės ir dėl JAV biudžeto 
išmokų vykdomam karui su te
rorizmu padidėjo 5 proc. iki 1.04 
trln. dolerių. Tačiau pasaulio 
karinės išlaidos vis dar tebėra 
mažesnės už visų laikų rekordi
nėmis pripažintas sumas, ku
rios ginklavimuisi buvo skiria
mos prieš šaltojo karo pabaigą, 
1987-1988 m., kasmetiniame 
savo leidinyje skelbia Stokhol
mo taikos problemų tyrimo in
sti tutas (SIPRI). Beveik pusę 
visų pasaulio karinių išlaidų, 
arba 455 mlrd. dolerių, ginkla
vimuisi skyrė JAV. JAV šiam 
tikslui išleido daugiau pinigų 
nei likusios 32 galingiausios pa
saulio šalys kartu sudėjus. 

ATLANTA 
Buvęs JAV prezidentas Jim-

my Carter paragino uždaryti 
kalėjimą Guantanamo bazėje. 
Jo manymu, tai parodytų, kad 
JAV gerbia žmogaus teises. Bu
vęs Baltųjų rūmų šeimininkas 
dalyvavo Atlanta vykusioje 
dviejų dienų konferencijoje, 
skirtoje žmogaus teisėms. Pa
sak J . Carter, Amerikos, kaip 
žmogaus teisių gynėjos, reputa
cijai kenkia „pranešimai apie 
blogą elgesį su kalimais Irake, 
Afganistane ir Guantanamo". 
Buvęs prezidentas taip pat ma
no, kad kaliniai, laikomi Guan
tanamo ir kitose vietose, turi ži
noti, kuo jie kaltinami. Jo nuo
mone, JAV ir kitos šalys kampa
nija prieš terorizmą teisina pi
liečių laisvių ribojimą. 

JAV PIETŲ AMERIKA 

WASHTNGTON, DC 
JAV prezidentas George W. 

Bush ir Britanijos ministras pir
mininkas Tony Blair paskelbė, 
jog priartėjo prie susitarimo dėl 
plano, pagal kurį Afrikos šalims 
būtų nurašyta 100 proc. skolų. 
Tačiau jiems nepavyko susitarti 
dėl ambicingo T. Blair siūlymo 
smarkiai padidinti pagalbą Afri
kos žemynui. Abu vadovai sakė 
ketiną pristatyti planą Didžiojo 
aštuonetų šalių (G-8) vadovams, 
kita mėnesį susirinksiantiems į 
Škotijos viešbutį „Gleneagles". 
Tačiau abu vadovai pabrėžė, 
kad naudos gaus t ik šalys, paža
bojusios korupciją. 

NEW YORK 
2004-aisiais pasaulio šalių 

karinės išlaidos augo šeštus me-

SANTIAGO 
Santiago apeliacinis teis

mas panaikino buvusio Čilės 
diktatoriaus Augusto Pinochet 
teisinę neliečiamybę ir leido 
pradėti jo teismo dėl finansinių 
nusikaltimų, susijusių su slap
tomis bankų sąskaitomis JAV, 
procesą. Sią bylą A Pinochet iš
kėlė mokesčius kontroliuojanti 
Čilės vidaus pajamų valdyba, 
kuri prašė panaikinti jam, kaip 
buvusiam šalies vadovui, su
teiktą teisinę neliečiamybę. Dar 
vieną bylą buvusiam diktatoriui 
yra iškėlę kompensacijų reika
laujantys A. Pinochet režimo 
aukų artimieji. 89 metų A Pino
chet advokatai gali apskųsti šio 
teismo sprendimą. Spėjama, 
kad buvusio generolo turtas ver
tas 17 mln. JAV dolerių. 

Verslininkai keliavo Ūkio ministeri jos automobil iu 
Atkelta iš 1 psl. 
verslo informacijos centrų 'dal i 
ninkais ir Ūkio ministerijos at
stovų sprendimai sukėlė Lietu
vos savivaldybių asociacijos na
riams įtarimų dėl siekio perimti 
centrus į vienas rankas. Dėl to 
LSA taryba priėmė sprendimą, 
jog verslo informacijos centrai 
turi likti savivaldybių žinioje. 

Kai kurių merų ir komisijos 

narių nuomone, spaudimu būtų 
galima laikyti gegužės 10 d. 
Ūkio ministerijoje surengtame 
susi t ikime m e r a m s pate iktus 
pasiūlymus, t a rp jų vieną — 
priimti LVDK centrų dalinin
kais. 

Kiti du buvo perduoti Ūkio 
ministerijos arba savivaldybių 
žinion, bet tokiu atveju galėtų 
iškilti klausimų dėl jų finansa

vimo. Centrų veiklai lėšų skiria 
Ūkio ministerija ir savivaldy
bės. 

Spaudimu, kai kurių komi
sijos narių nuomone, galima lai
kyti ir tai, jog pirmajame ketvir
tyje Ūkio ministerija delsė per
vesti lėšas centrams, o LVDK 
atstovai į dalininkų susirinki
mus vykdavo ministerijos auto
mobiliu. 

Medikai ir to l iau galės i m t i simbolines dovanas 
Atkelta iš 1 psl. 
o ne keičiama Civilinio kodekso 
nuostata. 

Teisininkai pažymi, kad tei
sės aktų stabilumas yra viena iš 
Vyriausybės programos nuosta
tų. Todėl, jų manymu, problema 
spręstina ne keičiant teisės ak
tus, o keičiant visuomenės po
žiūrį į teikiamas medicinos pa
slaugas. 

Atsižvelgiant į kitų valsty
bių praktiką — Kanados, Rusi
jos bei kitų šalių, šioje normoje 
yra padaryta išimtis, susijusi su 
simboliniu dovanų pr iėmimu, 
todėl Teisingumo ministerijos 
specialistai mano, kad tokia 
išimtis jokiu būdu neturėtų būt i 
traktuojama kaip įteisinta pa
cientų prievolė teikti dovanas 
gydytojams 

Be to, pažymima, kad apdo
vanotasis turi teisę atsisakyti 
pnimti dovaną 

Ta;p pa* *f išminkai ,i -krei
pia dėmes;, kad priėmus sitilo-

mą Civilinio kodekso pataisą, 
sveikatos priežiūros ir kitų gy
dymo darbuotojų atžvilgiu būtų 
įtvirtintas labai griežtas draudi
mas dėl dovanų priėmimo. Tuo 
tarpu kitų viešųjų paslaugų tei
kėjų — švietimo, sporto ir kitų 
institucijų darbuotojų atžvilgiu 
jokie ribojimai priimti dovanas 
civilinėje teisėje nėra numatyti . 

Seimas balandį po pateiki
mo pritarė konservatoriaus Vid
manto Žiemelio siūlytai Civili
nio kodekso pataisai , uždrau
džiančiai sveikatos priežiūros, 
gydymo ar globos bei rūpybos 
įs taigų vadovams ir kit iems 
darbuotojams imti bet kokias 
dovanas iš pacientų arba jų ar
timųjų ir giminaičių. 

Pagal daba r galiojančią 
tvarką medikams nedraudžia
ma priimti tik simbolines dova
nas , kurių vertė neviršija vieno 
minimalaus gyvenimo lygio dy
džio — 125 litų. 
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gos ministras Žilvinas Padaiga 
bei Lietuvos gydytojų sąjungos 
vadovas Liutauras Labanaus
kas anksčiau tvirtino nepalaiką 
idėjos drausti šalies gyvento
jams atsidėkoti medikams. 

„Visuomenės nuomonės ty
rimai rodo, kad 95 proc. ap
klaustųjų patys nori atsiskai
tyti su medikais, o tų, kurie tei
gia, kad buvo verčiami tai dary
ti — labai mažai", teigė Ž. Pa
daiga. 

L. Labanauskas Seimo na
rių siekį uždrausti už gydymą 
atsidėkoti pavadino prieštarau
jančiu „visame pasaulyje egzis
tuojančiai tvarkai". 

Seimo Sveikatos reikalų ko
miteto pirmininkė Dangutė Mi-
kutienė anksčiau taipogi sakė 
nemananti, kad reikia uždraus
ti atsidėkojimo dovanas priimti 
tik vienos profesijos atstovams: 
„Tada kalbėkime ir apie kitas 
profesijas, tarkime pedagogus, 
kiemsargius, ar kitus". 

Seventy third lesson. (Se-
venti thiord leson) — Septy
niasdešimt trečia pamoka. 
I am goimg to buy a bicycle 
for every member of my 
family and take them with 
us when we go on vacation. 
(Ai em going tū bai e baisikle 
for evry member af mai fęmily 
ęnd teik them uith as uen ui 
gou an veikeišian) — Aš 
nupirksiu po dviratį kiekvie
nam savo šeimos nariui ir juos 
pasiimsime, kai važiuosime 
atostogauti. 
Where are you going to go 
on vacation that you will 
need bicycles? (Uer ar. jū 
going tū gou an veikeišian thęt 
jū uil nyd baisikls) — Kur 
važiuosite atostogauti, kad 
jums reikės dviračių? 
We are planning to camp. 
while visiting a few of the 
national parks. (Ui ar plęn-
ing tū kemp uail viziting e fjū 
af the nešnal parks) — Mes 
planuojame stovyklauti, ap
lankant kelis valstybinius par
kus. 
It sounds l ikę you are plan
ning to enjoy all the beauty 
of nature that the parks 
have to offer. (It saunds laik 
jū are plęning ta endžioj ai the 
bjūtį af neičiur thęt tha parks 
hev tū ofer) — Atrodo, kad jūs 
žadate pasigėrėti visu, par
kuose randama gamtos grožiu. 
Yes, it's impossible to see 

everything from the high-
way, and the parks are too 
big to s e e everything on 
foot. (Jes, its impasibl tū sy 
evrithing fram tha haiuei, ęnd 
tha parks ar tū big tū sy evrit
hing an fut) — Taip, yra neį
manoma visko pamatyti nuo 
kelio, o parkai per dideli, kad 
galėtum viską pamatyti pės
čiomis. 
You will need some kind of 
a trailer to transport all 
those bicycles. (Jū uil nyd 
sam kain af e tšreiler tū trans
port ai thouz baisikls) — Jums 
reikės kokias priekabos, kad 
galėtumėte vežtis visus tuos 
dviračius. 
We have that problem 
solved, w e have purchased 
a rack that fits on top of the 
car. (Ui hev thęt prablem 
salved, ui hev piurčesd a ręk 
thęt fits an tap af tha kar) — 
Mes tą problemą esame iš-
sprendę, nusipirkome stovą, 
kuris tinka ant mašinos vir
šaus. 
I too would love to see some 
of the beautiful parks, I 
would likę to hear all about 
your trip, when you return. 
(Ai tū uod lav tū sy sam af tha 
bjūtiful parks, ai uod laik tū 
hyr oi ebaut jūr tšrip, uen jų 
retiurn) — Aš taip pat norėčiau 
pamatyti kai kuriuos gražiuo
sius parkus, kai grįšite, aš no
rėsiu išgirsti apie jūsų kelionę. 

AIESEC KAUNUI" 
RENGINYS 

AIESEC yra globali organi
zacija, ugdanti visuomenės 
ateities vadus — verslias, kul
tūriškai jautrias ir nuolat be
simokančias asmenybes. Nuo 
1948 metų aukštojo mokslo stu
dentams ir neseniai baigusiems 
absolventams organizacija su
teikia mokymosi praktikas per 
tarptautinius mainus stažuo
tėmis. Dabar AIESEC vienija 
daugiau nei 800 universitetų 
91-oje pasaulio šalyje. Kauno 
lokalinis komitetas įsikūręs 
VDU patalpose Laisvės ai. 
53-513. 

Balandžio 28 dieną Kauno 
Technologijos universiteto 
Auloje (Mickevičiaus g. 37), 
įvyko .AIESEC Lietuva" Kauno 
komiteto organizuotas renginys 
„AIESEC Kaunui", skirtas 
paminėti komiteto keturiolik
tuosius gyvavimo metus. Jame 
dalyvavo Kauno miesto mero 
pavaduotojas K. Kuzminskas 
VU KHF dekanas doc. S. Gir
dzijauskas, ISM bakalauro stu
dijų prodekane K. Bigelienė, 
VDU EVF Ekonomikos kate
dros vedėja doc. dr. V. Puke-
lienė, KTU prorektorius prof. 
dr. R. Šiaučiūnas, VDU SA pre
zidentas T. Niurką, .AIESEC 
Lietuva" prezidentas M. Šesty-
lo, nevyriausybinių organizaci
jų atstovai taip pat studentai iš 
Kauno, Vilniaus, Šiaulių ir 
Klaipėdos. Vienas iš AIESEC 
šūkių: „Sunkiai dirbk, linksmai 
švęsk!" geriausiai atspindi 
sveikinimų kalbas ir palin
kėjimus. Vadovavimo skatini
mas, vienybės demonstravi
mas, įvairovių pripažinimas, 
dalyvavimo džiaugsmas — 
pagrindinės organizacijos ver
tybės, kurias apibendrina vizija 
— taika ir žmonijos potencialo 
realizavimas. J a s vaizdžiai 
apibūdino sveikinimo kalboje 
VDU SA prezidentas T. Niurką, 
paprašęs visų įsivaizduoti du 
žmonės: vieną — drovų, susi-
kausčiusį ir kompleksuotą, o 
kitą — visą „švytintį", drąsų, 
pasitikintį savimi. „Pirmasis — 
žmogus prieš AIESEC, o antra
sis — po". Patvirtinant šiuos 
žodžius, kaip pavyzdį pateikė 
save (jis organizacijos nariu 
buvo pusę metų — aut. past.) ir 

palinkėjo sėkmės keičiant žmo
nes ir pasaulį. 

Po sveikinimų renginyje 
buvo pristatyti AIESEC organi
zacijos privalumai, teikiamos 
galimybės, atlikti darbai, ap
žvelgta „AIESEC Lietuva" 
Kauno komiteto raida nuo įsi
kūrimo iki šių dienų, išdalintos 
padėkos, paskelbti garbės na
riai: UAB _Amoka" direktorė L. 
Kemtienė ir R. Jaščemskas vie
nas seniausių „AIESEC Kau
nas" narys. 

Nuo liepos 1 d. perimanti 
AIESEC prezidento pareigas 
Audronė Pakalnytė f VDU 
HMF-3) stengsis užtikrinti 
organizacijos valdymo tęsti
numą ir daug dėmesio žada 
skirti darbo kultūros plėtojimui 
komiteto viduje bei viešiesiems 
ryšiams. Sieks įgyvendinti šie
met suformuluotą viziją: tapti 
pirmaujančiu lokaliniu komite
tu Baltijos šalyse motyvuotų 
narių skaičiumi ir jų pasiektais 
rezultatais. 

Baigiantis savo kadenciją 
„AIESEC Kaunas" prezidentas 
Laimonas Vainoris (VDU 
EVF-3) padėkojo susirinku
siems ir uždavė provokuojantį 
klausimą: Kas yra „planktuka-
jininkai"? Pats atsakė į jį baig
damas oficialiąją dalį: „Sudė
tingas ir negirdėtas žodis, ar 

Mylimam sūnui 
A t A 

RAMŪNUI JULIUI NOREIKAI 

užbaigus šios žemės kelionę, mamytę MARIJĄ 
su šeima ir artimuosius, gilaus skausmo valan
doje užjaučiame ir kartu liūdime. 

Ona Adomaitienė 
ir dukros Gražina, Laima 

ir krikšto dukra Rūta 

Gulf Shores, Alabama 

Aukojo Lietuvos Partizanų globos fondui 

$150 Vincas ir Theresa Urbučiai, Mayfield Hills, OH (viso 
$1,450). 

$100 Salome Nyerges, Santa Monica, CA (viso $940). 
$50 Apolonija Andrašiūnas, Orland Park, IL (viso $653); 

Vytautas ir Genovaitė Musoniai, Oak Lawn, IL (viso 
$425). 

$25 Birutė Razminas, Oak Lawn, IL (viso $550). 

Pagerbdami mirusiu atminimą, Lietuvos Part izanu 
Globos fondui aukojo: 

a-a. PRANĖS MASILIONIENĖS atm.: 
$25 Cleopatra Shimkus, Chicago, IL. 
$20 Gaja Bliūdžiuvienė, Sinking Spring, PA. 

a-a- PRANO MICHELEVIČIAUS atm. per L.P.G. fondo 
atstovą E. Slavinską gautos aukos: 
$100 Ona Michelevičienė, St. Pete Beach, FL (viso $130). 
$25 Jonas Jurkūnas , St. Pete Beach, FL (viso $1,825); Ire

na ir Eugenijus Slavinskai, Saint Petersburg, FL 
(viso $365). 

$10 Loreta Kynas, So Pasadena, FL (viso $70); Elena 
Krasauskienė, So Pasadena, FL (viso $270); Alfonsas 
Lauras, So Pasadena, FL (viso $80); Marytė Mik-
lienė, St. Petersburg, FL (viso $55); Bronė Taorienė, 
St. Petersburg, FL (viso $50). 

Lietuvos Partiznų Globos fondas širdingai dėkoja au
kojusiems partizanų šaipai. 

Onai Michelevičienei ir Pranės Masilionienės giminėms 
bei artimiesiems reiškiame širdingiausią užuojautą. 

Lietuvos Partizanų Globos fondas, 2711 West 71 st 
Street, Chicago, IL 60629. 

Prenumeruokime ir skaitykime 
.DRAUGAI 

n DRAUCA a^mirtkime savo 
testr ente, 

ne? Turiu pasakvti, kad visi, 
kas turi atsakymą į šį klau
simą, — yra teisus. Kodėl? Dėl 
labai paprastos priežasties — 
šis žodis nereiškia visiškai nie
ko. Taigi jis reiškia ta i , ką 
norime, kad jis reikštų. Tereikia 
mąstyti kitaip. Šis žodis puikiai 
atspindi AIESEC dvasia" 

Linksmoji dalis vyko legen
diniame senamiesčio bare .An
tys". Šauni šventinė programa, 
kurią „tarptautinėje dvasioje", 
kalbėdamas lietuvių ir anglų 
kalba, pravedė Kęstutis. „įtrau
kė" visus. Susirinkusieji rung
tyniavo įvairiose varžybose, dai
navo karaoke ir, kaip kiekvie

name AIESEC vakarėlyje, 
tradicinius šokius, kurių yra 
per dvidešimt. įspūdingai atro
do, kai grojant muzikai, sin
chroniškai juda apie trisdešimt 
jaunų žmonių (šoko no tik stu
dentai, bet ir veiklos p a r -
atstovai). Aktyvumas ir entu
ziazmas sukūrė dinamišką at
mosferą ir vienybės jaus?* 

Gegužės 1 1 d . klube Ame
rika pirtyje" vyko Katra 
niausios nevyriausybines 
nizacijos rinkimai. Iš dešimties 
dalyvavusių organizacijų, 
niausią organizacija buvo pri 
pažinta AIESEC Kaunas" 

KTU 
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ČIKAGOJE KKESE 

Jėzui tas t. PRANAS LIUIMA mirė birželio 6 d. Bostone, 
palaidotas birželio 8 d. 

Pranas Liuima gimė 1919.03.08. Pavyžinčio kaime, Utenos 
apskr. 1937 m. baigė Kauno jėzuitų gimnaziją ir įstojo į jėzuitų 
ordiną. Du metus studijavo Olandijoje, kunigu įšventintas 1945 
m. Nuo 1947 m. studijavo fiziką Bostono kolegijoje, įgijo fizikos 
daktaratą jėzuitų St. Louis universitete 1954 m. ir dešimtmečius 
dėstė fiziką Bostono kolegijoje. Pastaraisiais metais tvarkė uni
versiteto kompiuterių tinklą. Vasaromis prižiūrėdavo Naujosios 
Anglijos jėzuitų vilą ir laivus Cohasette. Šiemet butų šventęs 60 
metų kunigystės jubiliejų. Jo brolis t. Antanas Liuima mirė 2000 
m. Liko brolis kun. Virgilijus Liuima (Papilyje) ir kiti artimieji 
Lietuvoje. 

MAŽOSIOS LIETUVOS rezis
tencinio sąjūdžio ir ML fondo 
visuotinis suvažiavimas vyks 
šeštadienį, birželio 11 d., 8:30 
v.r. Balzeko kultūros muziejuje, 
Čikagoje. Bus apžvelgta šių 
veiksnių visuomeninė veikla, 
organizacinė struktūra, ML en
ciklopedinė leidyba, Karaliau
čiaus krašto lietuviškos mokyk
los ir to krašto būsena šių laikų 
tarptautinėje sanklodoje. Visi 
besirūpinantys Mažosios Lietu
vos problemomis kviečiami da
lyvauti susirinkime. 

MANICIRDO MOTEKAIČIO for
tepijono studijos mokinių kon
certas įvyks šį šeštadienį, birže
lio 11 d., 3 v.p.p. Jaunimo cen
tro salėje. Po koncerto - užkan
džiai. Įėjimas veltui. Visi kvie
čiami apsilankyti. 

BIRŽELIO 18 D., 7 V.V. BALZEKO 
lietuvių kultūros muziejus kvie
čia į 39-ojo gimtadienio šventę. 
Šokiams gros ir liaudies žai
dimų mokys Rimantas Pumpu
tis ir Algimantas Barniškis. 
Bus tradicinės lietuviškos vai
šės. Maloniai prašome regis
truotis iki birželio 15 d. telefonu 
773-582-6500. Muziejaus adre
sas: 6500 S. Pulaski Rd., Chicago. 

RADIJO STOTIS „TRIJŲ BANGŲ 
RADIJAS" transliuoja progra
mas lietuvių kalba AM 750 ban
gomis kiekvieną trečiadienį, 
nuo 4:30 v.p.p. iki 5:30 v.v. 
„Trijų bangų radijas" siekia 
išreikšti visų trijų imigracijos 
bangų, visų lietuvių Amerikoje 
mintis, nuomones, siekius. Lai
dos transliuojamos tiesiogiai, 
todėl gal ima skambinti tel. 
773-774—8585 ir pareikšti savo 
nuomonę. įsijungti į pokalbį ar 
pateikti klausimą. 

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS IR 
ALTo Cicero skyriaus valdybos 
praneša, kad Tragiškojo birželio 
prisiminimas įvyks sekmadienį, 
birželio 12 d. Šv. Mišios vyks 9 
v.r. Šv. Antano bažnyčioje. Tuoj 
po Mišių parapijos kavinės 
kambaryje bus paskaita ..Oku
panto komunizmo naikinimo 
darbai lietuvių tautai", kalbės 
inž. Bronius Nainys. Lietuvių 
visuomenė kviečiama gausiai 
dalyvauti minėjime. Kartą per 
metus reikia prisiminti ir pa
gerbti už Lietuvos laisvę kovo
jusius par t izanus ir Sibiro 
taigose kentėjusius bei žuvu
sius savo tautiečius. 

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

LIETUVIŲ TAUTINĖS SĄJUNGOS 
Čikagos skyrius kiekvienais 
metais ruošia gegužinę. Šiais 

- gegužine vyks liepos 17 
d . sekmadienį. Ateitininkų na
mų gražiame ąžuolyne. 12690 
Archer Ave., I>emont. Maloniai 
kviečiame dalyvauti. 

BIRŽELIO TRĖMIMŲ MINĖJI
MAS, ruošiamas ALTo Čikagos 
skyriaus, vyks sekmadienį. 
birželio 12 d. Švč. M Marijos 

ŠURMULYS 
ŠVČ. M . MARIJOS G I M I M O 

PARAPIJOJE 

Gimimo parapijoje. 10 v.r. vė
liavų pakėlimas parapijos 
aikštėje, dalyvaujant Lietuvos 
šauliams ir ramovėnams. 10:30 
v.r. šv. Mišios Švč. M. Marijos 
Gimimobažnyčioje ir akadem
inė dalis, vaišės bei pabendravi
mas parapijos salėje. Minėjime 
kalbės buvęs politkalinys Po
vilas Vaičekauskas, meninę 
programą atliks Vilija Vakarytė 
ir Povilas Strolia. 

LEMONTO APYLINKĖS LB 
valdyba kviečia visus birželio 12 
d. į Pal. Jurgio Matulaičio lietu
vių katalikų misiją paminėti 
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 ar 
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 SKYRIUS 
penktadieniais, 2 v.p.p., PLC 
Bočių menėje rodo kino juostas 
iš Lietuvos. Visi kviečiami. 

ATEITININKŲ JUBILIEJINĖ STO
VYKLA įvyks šią vasarą birželio 
29 - liepos 4 dienomis. Kvie
čiame visus ateitininkus aplan
kyti naują svetainę www.a te i -
t is .org/ jub. Ten rasite visą in
formaciją, registracijos anketas, 
ir galėsite užpildyti narių ap
klausos anketą. Taip pat ga
lėsite pavartyti nuotraukas iš 
1975 metų Jubiliejinės stovyk
los. Apsilan-kykite. 

DVIDEŠIMT TREČIA KARTA 
vykstančiai LB Kultūros premi
jų teikimo šventei jau sudarytas 
specialus komitetas, siūlysian
tis kandidatus premijoms: 
dailės - Dalia Šlenienė. žurna
listo - Danutė Bindokienė, 
teatralo - Vitalija Pulokienė, 
muziko - Faustas Strolia, radijo 
programų - Algis Zaparackas ir 
tautinių šokių mokytojos - Rasa 
Poskočimiene. Premijų teikimo 
šventė įvyks lapkričio 13 d. 
Čikagoje. Premijų kandidatus iš 
JAV gyvenančių tarpo siūlo 
lietuvių visuomene. Pasirašy
tame 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., 
Westchester. IL 60154 iki rug
sėjo 1 d. Premijų mecenatas -
Lietuvių fondas 

ĮAMŽINKIME LIETUVIŲ IŠEIVIJOS 
turtą' JAV LB Kultūros taryba 
imasi darbo įamžinti tai. kas 
buvo pastatyta, nupirkta, įkur
ta lietuvių imigrantų pastango
mis, išleidžiant knygą ..Lietu
vių židinių pėdsakai JAV". J au 
trejus metus renkama informa
cija ir nuotraukos Knyga reda
guojama Lietuvoje (red. Audro
ne Škiudaitei Ji bus užbaigta 
šiais metais. JAV LS Kultūros 
taryba prašo finansines paramos 
šiam istoriniam projektui užbaig 
ti. Visi aukotoja! parapijos, LB 
apylinkes ir pavieniai asmenys 

bus Įrašyti Į knyga Aukas pra 
šome siusti Lithuanian Ameri
can Comrnunity, Inc. 2841 Den
ton Ct., VVestchester, IL 60154 

Du praėjusius sekmadie
nius iš eilės prie Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos baž
nyčios Marąuette Parke buvo 
susirinkęs būrelis žmonių su 
plakatais: vyko demonstracijos, 
tariamai norint apsaugoti para
pijos lietuviškumą. 

Švč. M. Marijos Gimimo 
parapija, kaip buvo nuo pat jos 
įkūrimo, taip ir iki šiol, yra tiek 
lietuviška, kiek, gyvenant Ame
rikoje, galima tikėtis, kuomet 
parapijai priklauso ir angliškai 
kalbantys katalikai. Kiekvieną 
sekmadienį, kaip ir buvo anks
čiau, bažnyčioje aukojamos dve
jos Mišios lietuviškai — 8 ir 
10:30 vai. ryte; dvejos angliškai 
— 9 vai. r. ir 12:15 vai. p.p. Šeš
tadienio vakare (5 vai.) Mišios 
aukojamos pakaitomis — vieną 
šeštadienį angliškai, kitą — 
lietuviškai. Parapija turi savo 
chorą (vadovaujamą "sumanios 
muzikės Jūratės Grabliauskie-
nės), kuris gieda Sumos metu. 
Visi kiti religiniai patarnavimai 
'vestuvės, laidotuvės, krikš

tynos ir pan.) atliekami ta kal
ba, kuria prašoma: angliškai 
kalbantiems — angliškai, lietu
viškai kalbantiems — lietu
viškai. O dėl dabartinio klebono 
nemokėjimo lietuviškai tegali
me tik tiek pasakyti, kad ne
labai seniai ši parapija taip pat 
turėjo kleboną, kun. Michael 
Yakaitį, kuris lietuviškai nemo
kėjo. Jeigu dabartinis klebonas 
panorės, jis taip pat išmoks lie
tuviškai. 

Kaip įprasta Amerikos die
cezijose, visose parapijose vika
rai ir net klebonai keičiami, 
pagal kiekvienos vyskupijos 
taisykles, o lietuvio kunigo iš 
Lietuvos atveju, pagal susi
tarimą tarp Lietuvos ir Ame
rikos vyskupijų. Toks pasikeiti
mas įvyko ir Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijoje: paskir tas 
naujas klebonas, atšaukiamas 
buvęs vikaras ir iš Lietuvos 
netrukus atvyks kitas kunigas, 
kurio paskirtis bus daugiausia 
rūpintis naujųjų lietuvių imi
grantų sielovada, bet neišjun

giant ir kitakalbių parapijiečių, 
todėl naujam vikarui bū t i na 
mokėti ir angliškai. 

Pastaruoju metu „Draugas" 
kai kurioje lietuviškoje žinia-
sklaidoje buvo apkalt intas, kad 
„neina tvarkos parapijoje dary
ti, kad nepasisako šiuo klausi
mu". Pagal Vatikano II Suva
žiavimą, kunigus parapi joms 
skiria ar atleidžia ne pasaulie
čiai ir žiniasklaida, bet diecezija 
arba arkidiecezija. Dėl lietuvių 
kunigų iš Lietuvos atsikvieti-
mo tariamasi su Lietuvos baž
nytine hierarchija. Turime t ik 
džiaugtis, kad jau subyrėjusi 
geležinė uždanga ir mūsų tė
vynė gali dalintis savo dvasi
ninkija su užsienio l ietuvių 
parapijomis. 

„Draugo" leidėjai ir redak
toriai nuoširdžiai rūpinasi kiek
vienos Uetuviškos parapijos rei
kalais, sielojasi del jų išlikimo, 
tačiau supranta ir savo atsako
mybę, ir pareigas. 

R e d a k c i j a Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčia. 

Spaudos apžvalga 

Bridges - Lithuanian American 
Nevvs Journal 

Tai anglų kalba leidžiamas 
žurnalas Amerikos lietuviams. 
Žurnalo r edak to r ė J ė a n n e 
Dorr. Žurnalas leidžiamas 10 
kartų per metus . J a m e rašoma 
apie poli t inius įvykius Lie
tuvoje, kultūrą, sportą bei įvy
kius pasaulio l ietuvių ben
druomenėse. 

Birželio mėnesio numeryje 
daug dėmesio skiriama trem
tinių a tmin imui . Apie ta i 
straipsnyje „Deportation Com-
memorat ion" rašo Dalia Ja -
kienė. Taip pa t įdomus Dai
noros Urbonienės s t ra ipsnis , 
išverstas Gin tau to Kaminsko 
„Siberia through the Eyes of a 
Child". 

..Bridges" pr imena , kad 

birželio mėnesį švenčiamos 
Joninės ir rašo, kaip jos šven
čiamos išeivijoje. Paskutiniame 
puslapyje, jaunimui skir tame 
skyrelyje „Akvile's corner" 
Akvilė Dudonytė rašo apie 
mokslo metų pabaigą ir kaip ji 
švenčiama, pagerbiant mokyto
jus. 

Norintys užsiprenumeruoti 
žurnalą „Bridges", rašykite 
adresu: 1927 West Blvd., 
Racine, WI 53403. 

Viršelyje nuotrauka iš kny
gos „Jonas Paulius II Lietu
voje", spausdintos „Katalikų 
pasaulio" redakcijoje, kuomet 
J o n a s Paul ius IL 1993 m. 
rugsėjo mėnesį lankėsi Vil
niuje. 

Čikagos lituanistinės mokyklos 2004-2005 mokslo metų baigimo šventėje dalyvavo svečias iš Lietuvos 
rašytojas, režisierius Vytautas V. Landsbergis. 

Nuotraukoje, pirmoje eilėje stovi mokyklos direktorė Jūratė Dovilienė, Vytautas V. Landsbergis, abi
turientu auklėtoja Kristina Lapienytė, dir. pavaduotoja Uima Apanavičienė; antroje eilėje stovi 
mokyklos abiturientai Gintarė Svirupskaitė, Augustas Baronas, Aldona Gintautaitė, Alina Petraus
kaitė, Vilius Žiogas ir Paulius Vertelka. 

Ieško giminių 
..Draugo" redakcija gavo 

laišką: 
Gerbiama redakcija, išeivi

jos atstovas Kaune patarė 
kreiptis į Jūsų redakciją man 
rupimu klausimu Esu įparei
gota surinkti žinias apie 
art imiausius gimines ruošia
mai knygai 

Mano dėdė iš motinos pusės 
Leonas Šeštokąitis (Šešta
kauskas), gim. 1903 m., po karo 
gyveno JAV, ten ir mirė 1963 
m. Vaterburyje. Mane domina, 
kaip dėde dalyvavo visuomeni
niame išeivijos gyvenime. La
bai prašyčiau atsiųsti bet kokių 
žinių apie minimą asmenį -
Lietuvos savanorio kūrėjo gy
venimą JAV ir palaidojimo vie
tą. 

Adresą 
E. Žurauskiene 
Antanavos 19-25 
Kaunas 
46274 
Lietuva 

P.S. pridedamas dalyvavu
sia laidotuvėse sąrašas. 
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N a m a m s p i r k t i p a s k o l o s 
duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual F e d e r a l S a v i n g s , 
2212 West C e r m a k R o a d . 
Tel. (773) 847-7747 

SKELBIMŲ 
SKYRIAUS 

TEL. 
773-585 9500 

• P I G I A U S I A — NE 
PATIKIMIAUSIA! Kortelės daž
nai nesuveikia. Paskut inės 
minutės nutrupa. O kaip SŪ 
bendrovėmis, kurių centrinės 
net ne JAV ir siūlo „ypatingus 
įkainius"0 Dažniausiai ta i 
prastas intemetinio tipo, o ne 
telefoninis ryšys. Prot ingas 

, vartotojas renkasi ameri
kiečių firmą (įst. 1993 m.) 
LITCOM. I Lietuvą iš namų 
ar mobilaus telefono TIK 11,9 
ct., o JAV — 4,9 ct. Jokių 
mėnesinių mokesčių, jokių 
papildomų kodų. Išklotinę 
gauna te su savo vietine 
sąskaita. Registruokitės lietu
viškai 708-386-0556. Tau
pykite šiandien su LITCOM! 
Dėmesio! Įkainis galioja tik 
naujiems klientams! 

http://www.atei-
http://tis.org/jub

