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Šiame j 
numeryje: 
Švč. Trejybės parapija, 
lietuvių centras. Los 
Angeles „Spindulys" 
pasiruošęs kelionei \ 
Japoniją. Sv. Antano 
atlaidai Detroit, MI. 

2psl. 

Pinigui visi keliai 
atviri. Slepiama 
istorinė tikrovė. 
Amerikiečiai rečiau 
skaito laikraščius. 

3 psl. 

Tautos fondo narių 
31-asis metinis 
susirinkimas ir 
nutar imai . 

4 psl. 

Anglų kalbos pamoka. 
5 psl. 

Poeto balsas skamba 
iš Palangos. Lietuvos 
gen. konsulo žodis 
Gedulo ir Vilties 
dienos paminėjime. 
Šauliai rengia 
gegužinę. 

6 psl. 

Sportas 
* Trečią pe rga le iš ei lės 

E u r o p o s t a u r i ų l a imėto jų 
t a u r ė s kva l i f ikac in iame (B 
grupės) šešių komandų turny
re Bulgarijoje iškovojo Lietuvos 
beisbolo vicečempione Kauno 
„Lituanica". Trečiadienį lietu
viai 13:4 nugalėjo trečią nesėk
mę iš eilės patyrusius ..Iberia 
2003" (Gruzija) komandos beis-
bolininkus. 

* L ie tuvos spor t in io ėji
m o a t s t o v ė S o n a t a Milu-
š a u s k a i t ė t a p o čempiona to 
Lagos (Portugalija) nugalėtoja. 
5 km distanciją S. Milušaus-
kaitė nužingsniavo per 22 mi
nutes 42.20 sekundės. 

* Europos krepšinio jau
nimo (iki 20 metų) va ik inų 
čempionatu i besiruošiant i 
Lie tuvos rinktinė trečią kar
tą išbandė jėgas su bendra
amžiais iš Kroatijos. Šį kartą, 
rungtyniavę be savo geriau
siųjų žaidėjų Artūro Jomanto, 
Jono Mačiulio ir Renaldo Sei-
bučio, bei dėl kojos traumos 
nežaidusio vidurio puolėjo Jono 
Ramanausko, Lietuvos krepši
ninkai turėjo pripažinti varžo
vų pranašumą rezultatu 58:60. 

* Tūloje vykusiose Rusi
jos 10 k m bėgimo atvirosio
se pirmenybėse naują Lietu
vos rekordą šioje rungtyje pa
siekė Živilė Balčiūnaite, distan
ciją įveikusi per 32 minutes 
30.48 sekundės. Ankstesnis 
Lietuvos rekordas šioje rungty
je — 32 minutės 31.35 sekun
dės — daugiau nei 10 metų pri
klausė Stefanijai Statkuvienei. 

Naujausios 
žinios 

* P r e z i d e n t a s p a s i r a š ė 
mokesčių į s ta tymus . 

* Se imas spręs , a r r eng t i 
r e f e r endumą del euro įvedi-
mo. 

P r r / i d r n t a s ir prem
j e r a s Br iuse ly je p r i s t a t y s 
Lietuvos siūlymus del ES kons
titucijos. 

Valiutu santykis 
: USD 2.865 LT 
1 K:'H :', 1"2 LT 

Ūkio ministrui s iū loma d i n g t i iš pol i t in io gyvenimo 
Vilnius, birželio 15 d. 

(BNS) — Viešųjų ir privačių in
teresų konfliktuose bei kito
kiuose skandaluose įklimpu
siam Darbo partijos vadovui 
Viktorui Uspaskichui Seimo 
konservatorė Rasa Juknevičie
ne pasiūlė trauktis ne tik iš 
ūkio ministro posto, bet apskri
tai iš Lietuvos politinio gyveni
mo. 

„Turint galvoje šiandieninę 
situaciją, V. Uspaskichas turi 
trauktis ne tik iš ministro pos
to, bet iš Lietuvos politikos ap
skritai", sakė opozicinės Tėvy
nės sąjungos pirmininko pava
duotoja R. Juknevičienė, kurios 
nuomone, V. Uspaskichas savo 
gausiais skandalais „skandina" 
ne tik savo sukurtą partiją, bet 
ir visą Lietuvą. 

Pasak konservatorės, ūkio 
ministro V. Uspaskicho reakcija 
į abejones, ar jis išties baigė 
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Kol kas žurnalistams pavyko gauti 
tik KTU saugomą V. Uspaskicho 
diplomo kopiją. Elto« nuotr 

ir aukštąją mokyklą Rusijoje . 
įgijo ekonomisto išsilavinimą 
„peržengia visas ribas". 

Premjeras ir Seimo pirmi
ninkas paragino V. Uspaskichą 
kuo greičiau išsklaidyti abejo

nes dėl jo diplomo. Iš pradžių 
žadėjęs parodyti diplomą žinia-
sklaidai antradienį, V. Uspaski
chas to nepadaręs išvyko į 
Sank t Peterburg dalyvauti eko
nomikos forume. \ Vilnių jis ke
t ina sugrįžti tik vėlų trečiadie
nio vakarą arba ketvirtadienio 
rytą. 

,,Po to, kai V. Uspaskichas 
dar kar tą pamelavo, kai. žinia-
sklaidai pasakė: 'Rytoj diplomas 
bus a n t stalo', ir to nepadarė, po 
šitų įvykių jo vietoje negrįžčiau 
iš S a n k t Peterburg, juo labiau, 
kad iš ten bilietai į Archangelsk 
kainuoja žymiai pigiau", spau
dos konferencijoje ironizavo R. 
Juknevičienė. 

Kilus skandalui dėl minis
tro išsilavinimo, Valstybės sau
gumo depar tamentas pradėjo 
visų V. Uspaskicho anketinių 
duomenų, t a rp jų ir Rusijos 
aukštojoje mokykloje esą įgyto 

ekonomisto išsilavinimo, patik
rinimą. VSD taip pat paprašyta 
įvertinti, ar V. Uspaskichas gali 
toliau dirbti su dokumentais, 
sudarančiais valstybės paslaptį. 

Prezidentas Valdas Adam
kus trečiadienį žiniasklaidai 
pareiškė, jog jo jau nebestebina 
nuolat kylantys skandalai, su
siję su ūkio ministru. 

Tuo tarpu Lietuvos krikš
čionims demokratams (LKD) 
skubi ūkio ministro kelionė į 
Sankt Peterburg sukėlė abejo
nių. 

LKD biuro informacijos tar
nyba pastebi, kad anksčiau ne
planuota išvyka į Sankt Peter
burg per Maskvą sutampa su 
tariama V. Uspaskicho studijų 
vieta, o vykstama tuo laiku, kai 
spaudoje pasirodė abejonės, ar 
V. Uspaskichas iš tikrųjų 1990-
1993 m. mokėsi G. V. Plechanov 
akademijoje. Nukel ta į 5 psl. 

Prezidentas: geresnės gyvenimo 
sąlygos gali paskatinti gr įž t i 

emigrantus 

Atidengtas paminklas laisvės gynėjams 
Vilnius, birželio 15 d. 

(ELTA) — Birželio 15-ąją mi
nint Okupacijos ir genocido die
ną prie Televizijos bokšto iškil
mingai atidengtas bronzinis pa
minklas „Aukojimas", skirtas 
visiems kada nors kovojusiems 
ir žuvusiems už Lietuvos lais
vę. 

Skulptoriaus Dariaus Bra
ziūno ir architekto Artūro 
Asausko sukurto paminklo ati
dengimo ceremonijoje dalyvavo 
prezidentas Valdas Adamkus, 
Seimo vicepirmininkas Česlo
vas Juršėnas, sostinės meras 
Artūras Zuokas. buvę politiniai 
kaliniai ir tremtiniai. 1991-ųjų 
sausio 13-osios įvykių dalyviai. 

Paminklas pastatytas ben
drovės „Lietuvos radijo ir tele
vizijos centras", kuri valdo, 
tvarko ir prižiūri Televizijos 
bokštą, iniciatyva bei lėšomis. 

Tragiškąją 1991 m. sausio 
13 d. ginti Televizijos bokšto 
buvo susirinkę tūkstančiai Lie
tuvos gyventojų. Naujasis skulptoriaus D. Braziūno darbas. Tomo Černiševo (ELTA; nuotr 

Lietuviai — 
didžiausi 
niurzgliai 
visoje ES 

Vilnius, birželio 15 d. 
(BNS) — Lietuviai mažiausiai 
patenkinti gyvenimu iš visų 
Europos Sąjungos (ES) šalių 
gyventojų, rodo Europos Komi
sijos sociologinių tyrimų tarny
bos „Eurobarometer" tyrimas. 

Lietuvoje patenkinti gyve
nimu teigė esantys daugiau nei 
pusė gyventojų — 60 proc., ta
čiau visoje ES tai pats mažiau
sias rodiklis. Patenkintųjų gy
venimu vidurkis ES — 82 proc. 

Nors Estijoje ir Latvijoje 
daugiau yra gyvenimu paten
kintų žmonių nei Lietuvoje, vi
sos trys Baltijos šalys išsirikia
vo laimingųjų sąrašo pabaigoje 
— Estija užima trečią vietą nuo 
galo (65 proc. gyventojų paten
kinti gyvenimu), Latvija — ket
virtą (66 proc.). 

Vilnius, birželio 15 d. 
(BNS) — Prezidento Valdo 
Adamkaus nuomone, tik Lietu
voje sukurta gerovė galėtų su
stabdyti lietuvių emigraciją ar
ba paskatinti grįžti jau išvyku
sius. 

„Migracija nėra kažkokia 
tragedija, dėl kurios mums reik
tų pradėti žudytis. Taip, tai yra 
problema, tačiau emigracija vy
ko visais laikais, pradedant 
1905 metais ir, manau, vyks to
liau", sakė prezidentas trečia
dienį vykusiame pasitarime 
emigracijos ir išeivijos klausi
mais. 

Prezidentūros iniciatyva su
rengto pasitarimo pagrindinis 
tikslas — suvienyti pastangas 
ir iniciatyvas rengiant ilgalaikę 
valstybės santykių su išeivija 
strategiją bei pažvelgti į proble
mą kompleksiškai. 

Savo kalboje V. Adamkus 
ragino susirinkusius nebūti „di
deliais optimistais", tikintis, 
kad visi išvykę iš Lietuvos pilie
čiai grįš- Tačiau, prezidento 
nuomone, būtina gerinti Lietu

voje likusių žmonių gyvenimo 
sąlygas, tuomet emigravusieji 
nutars grįžti į tėvynę. 

„Reikia sudaryti Lietuvoje 
tokias gyvenimo sąlygas, pakel
ti gyvenimo lygį. kad išvyku
siems emigrantams, gyvenan
tiems tarp svetimų, iškiltų 
klausimas: kodėl aš turiu bas
tytis po pasaulį, kai yra sukur
tas Lietuvoje tam tikras gyveni
mo lygis", teigė prezidentas, 
pats praleidęs 50 metų JAV. 

Kartu prezidentas pabrėžė, 
kad galima išskirti dvi lietuvių 
tautos emigracijas — „politinę", 
kuri vyko Antrojo pasaulinio 
karo metais ir po jo, bei „eko
nominę", prasidėjusią po nepri
klausomybės atkūrimo 1990 
metais. 

Pasak prezidento patarėjos 
Halinos Kobeckaitės, pasitari
mo dalyviai taip pat akcentavo, 
kad šių dienų emigracija yra 
„skirtingų socialinių sluoks
nių". „Viena, yra tie, kurie išva
žiavo į Airiją ir dirba žemės 
ūkyje, kita — mokslinis poten
cialas", sakė patarėja. 

L. Andr ik ienė: ES b i u d ž e t a s 
t a m p a n a u j u m ū š i o l a u k u 

Briuselis , birželio 15 d. 
(BNS) — Nesutarimai dėl Euro
pos Sąjungos (ES) naujos finan
sinės perspektyvos, septynerių 
metų biudžeto išlaidų plano, ga
li apsunkinti ir 2006 metų biu
džeto patvirtinimą, o tai turėtų 
neigiamų pasekmių Lietuvai. 

Tokius nuogąstavimus išsa
kė Europos Parlamento Biu
džeto komiteto narė konserva
torė Laima Andrikienė. 

L. Andrikienė yra Europos 
liaudies partijos-Europos de
mokratų (ELP-ED) frakcijos na
rė, paskirta pranešėja 2006 m. 
biudžeto klausimams. Trečia
dienį EP biudžeto komitetas 

svarstė finansinę perspektyvą 
ir kitų metų biudžetą. 

„Šiuo metu atrodo, kad Eu
ropos Parlamentas, siekiantis 
didesnių ES valstybių narių 
mokėjimų į ES biudžetą, gali 
likti vienišas, o tai reikštų, kad 
ES negalės finansuoti daugelio 
programų, kurios yra labai rei
kalingos naujosioms ES valsty
bėms narėms, tarp jų ir Lietu
vai", sakė Lietuvos atstovė. 

Išankstiniame 2006 m. biu
džeto projekte numatoma, kad 
ES biudžetas bus 112.5 mlrd. 
eurų, ir tai sudarys 1.02 proc. 
bendrojo nacionalinio produkto 
(BNP), Nukel ta i 5 psl. 

Kyšiams per metus išleidžiama 1.5 mlrd* litų Vi lniaus m i e s t o po l ic i jos vadovas iš te is in tas 
Vilnius, birželio 15 d. 

BNS) — Specialiųjų tyrimų 
tarnybos (STT) direktoriaus Po
vilo Malakausko tvirtinimu, lie
tuviai kyšiams per metus iš
leidžia apie 1.5 mlrd. litų. „Lie
tuviai 1.5 mlrd. litų išleidžia ky
šiams. Korupcija dabar visiškai 
kitokia, nei buvo anksčiau, Vo
kelių' laikai baigėsi", sakė P. 
Malakauskas. 

Antradieni jis Seimui pris
tatė 2004 m. STT veiklos atas
kaitą. Tarnybos vadovo tvirti
nimu, nepaisant problemų, „es
minis lūžis jau įvykęs ir pagrin
diniai principai įgyvendinti". 

Be to, anot jo, įvertindami 
Lietuvos požiūrį į kovą su ko
rupcija Europos Sąjungos (ES) 
pareigūnai šalį įvardijo pavyz

džiu, iš kurio tu rė tų pasimokyti 
daugelis valstybių kandidačių, o 
gai net ir valstybės — ES narės. 

Labiausiai, ano t P. Mala
kausko, šiuo me tu tarnybai rei
kia laikytis savos krypties ir lai
ko, mat į pirmą dešimtuką pa
gal korupcijos prevenciją pate
kusios valstybės t a m sugaišo 
20-30 metų. 

J is Seimo na r i ams pakarto
jo, kad stambios bylos buvo ir 
bus tiriamos, nepamirš tan t ir 
smulkių, ma t „400 litų atlygini
mą gaunanč i am 50 litų gali 
reikšti tiek pat . kaip verslinin
kui 10.000 litų". 

P. Malakausko tvirtinimu, 
STT yra pateikusi Seimui maž
daug 25 siūlymus, kaip patobu
linti jos veiklą reglamentuojan

čius įs ta tymus. 
Direktorius Seimo nariams 

pasiūlė pagalvoti, kad pajamas 
privalantys deklaruoti asmenys 
tu rė tų deklaruoti ir išlaidas. Be 
to, d idesnis politinių partijų 
finansavimas iš biudžeto „būtų 
racionalus ir gal leistų išvengti 
daugelio dalykų, nors tai ir 
nepat iktų visuomenei". 

Par lamentara i bendru pri
t a r i m u po pateikimo pr i tarė 
STT veiklos ataskaitai . Tačiau 
Seimo nutar ime pažymima, jog 
baudžiamasis persekiojimas ir 
prevencija dar neduoda norimų 
rezultatų, o šalies nacionalinio 
saugumo interesai ir tarptauti
nis prestižas reikalauja profe
sionalesnes ir efektyvesnės STT 
veiklos. 

A. Valionis ragina nuti ldyt i Rusijos propagandą 
Vilnius, birželio 15 d. 

(BNS) — Lietuvos užsienio rei
kalų ministras Antanas Valionis 
pareiškė pasipiktinimą priešiš
kais Rusijos politikų pasisaky
mais apie Baltijos valstybes ir 
paragino nutraukti melagingos 
informacijos skleidimą per Lie
tuvoje retransliuojamus Rusijos 
TV* kanalus. 

„Esu giliai nusivylęs Rusi
jos politikų demonstruojama 
žmogiškojo jautrumo stoka kan
čioms, kurias patyrė mūsų tau
ta sovietinės okupacijos metais, 
nors manęs ir nebestebina tokie 
Rusijos politikų pareiškimai" 
sake ministras A. Valionis, ko
mentuodamas Rusijos parla
mentarų pareiškimus, neigian
čius okupacijos 

faktą ir keliančius teritorines 
pretenzijas Lietuvai. 

Tokius Rusijos Dūmos NVS 
reikalų komi te to pirmininko 
Andrėj Kokošin bei Dūmos tarp
tautinių reikalų komiteto pirmi
ninko Konstant in Kosačiov pa
sisakymus savo laidose trans
liavo keli Lietuvos kabeliniais 
tinklais retransliuojami Rusijos 
TV kanalai birželio 14-ąją. Ge
dulo ir vilties dieną, kai Lietuva 
minėjo masinių t rėmimų į at
šiauriausias S S R S vietas pra
džią 

Ministras A.Valionis sake. 
jog sunku supras t i , kodėl Lietu
voje „nevaržomai transliuojama 
įžūli p ropaganda prieš mūsų 
valstybę" 

Ministro nuomone. Lietuvos 

radijo ir televizijos komisija „tu
rėtų ne tik svarstyti, ar tokių 
'ruporų' veikla atit inka Lietuvos 
Respublikos Visuomenės infor
mavimo įstatymą ir kitus galio
jančius teisės aktus, bet ir siū
lyti būdus nutraukt i Lietuvos 
piliečių orumą žeidžiančią me
lagingą informaciją ir tautines 
nesantaikos kurstymą". 

„Taip pat nejaugi neįmano
ma Lietuvoje — Europos Sąjun
gos valstybėje — garantuoti, jog 
per mūsų šalies televizijos ka
nalus filmai žiūrovams būtų 
pateikiami vienodai tiek anglų, 
prancūzų, tiek kitomis kalbo
mis? Kol kas, deja, iš ekranų 
sklinda tik viena užsienio kalba 
— rusų, o kitas Europos kalbas 
nustelbia prasti vertimai". 

Vilnius, birželio 15 d 
(BNS) — Vilniaus miesto 1-asis 
apylinkės teismas išteisino lai
kinai nuo pareigų nušalintą 
sostinės policijos viršininką 
Eriką Kaliačių dėl finansinės 
pramoninės grupės „Status" 
akcininkų jam mestų kaltinimų 
šmeižimu. 

E. Kaliačiui teisme teko 
aiškintis po to. kai sausio 5 die
ną savivaldybėje surengtoje 
spaudos konferencijoje jis pa
reiškė, kad visos grupuotės, ku
rios neteisėtai įsigydavo žemės 
sklypus ir neteisėtai jais nau
dojosi, susietos su „dambraus-
kinių"-ir „Vilniaus brigados" 
nusikalstamais susivienijimais. 

Savo kalboje E. Kaliačius 
paminėjo ir „Status" finansinę 
pramoninę grupę. Įsižeidę 4 jos 
akcininkai padavė pareigūną į 
teismą. 

Tuo tarpu Vilniaus policijos 
viršininkas vėliau aiškinosi toje 
spaudos konferencijoje „tik no
rėjęs supažindinti visuomenę 
su vykstančiais procesais". 

Nukentėjusiųjų advokate 
pasiūlė E. Kaliačiui skirti 
griežčiausią įstatymo numatytą 
bausmę už toki nusikaltimą — 
laisvės atėmimą iki 2 metų ir 
patenkinti nukentėjusiųjų civi
linį ieškinį, kuris siekė 160,000 
litų. 

Vienam šios bylos nukentė
jusiųjų, nekilnojamuoju turtu 
besiverčiančios bendrovės 
„Status" vadovui ir akcininkui 
Vladui Bieliauskui sostines po
licija yra pareiškusi įtarimus 
organizavus žinomo sportinin
ko Rolando Jasevičiaus sumu-

E. Kaliačius atvyksta į teismo posėdi. 

Šimą ir terorizavus jo artimuo
sius. 

Ši byla siejama su žemės 
grąžinimo ir sklypų perpirkimo 
aferomis, kurias, kaip įtariama, 
organizavo Vilniaus nusikalsta
mi susivienijimai ir apie tai bu
vo kalbama minėtoje spaudos 
konferencijoje. 

Kaip pranešė policija. Vil
niaus miesto vyriausiajame po
licijos komisariate buvo sureng 
ta V. Bieliausko apklausa, šiam 
verslininkui buvo pareikšti įta-

Tomo Č>rni*evo ELTAI nuotr 

rimai dėl asmens terorizavimo 
ir organizavus tyčinį nesunkų 
boksininko R. Jasevičiaus svei
katos sutrikdymą 

Nors E. Kaliačius išteisin
tas byioje dėl šmeižto, tačiau 
neseniai prasidėję sostinės poli
cijos vadovo nemalonumai grei
tai nežada baigtis. Šiuo metu 
nuo pareigų nušalintas E Ka-
iiaous kaltinamas piktnaudžia
vimu tarnybine padėtimi bei sa
vavališkomis statybomis Vil
niaus rajone 
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D R A U G A S , 2005 m. birželio 16 d., ketvir tadienis 

LIETUVIŲ TELKINIAI 
HARTFORD, CT 

Šv. TREJYBĖS 
LIETUVIŲ 

Šeštadienį, gegužės 21 die
ną, Hartford, CT, lietuvišką 
parapiją aplankė Hartford ar
kivyskupijos dvasinis vadovas 
vyskupas Henry J . Mansell. 
Ketvirtos valandos šv. Mišiose, 
kurias atnašavo vyskupas, da
lyvavo didelė dalis parapijiečių, 
giedojo parapijos choras, vado
vaujamas muziko Jurgio Pet-
kaičio. Vyskupas Mansell savo 
pamokslu nustebino daugelį 
dalyvaujančių, jo smulkme
nišku susipažinimu su Lietuvos 
reikalais ir istorija. Po Mišių 
parapijos salėje įvyko priėmi
mas. 

Hartford Šventos Trejybės 
parapija gyvuoja su nemažu 
trečios bangos lietuvių indėliu 
ir pasišventusių parapijiečių 
pastangomis. 

Šiek tiek apie Šventos Tre
jybės parapiją. 

J au 1896 m. Hartford lietu
vius subūrė kun. Juozas Žebrys. 
1927 m. kovo mėnesį užbaigta 
dabar t inės Šventos Trejybės 
bažnyčios statyba, o ji pašven
t inta 1928 m. kovo 18 dieną. 
Bažnyčia į rengta puošniai ir 
iškilmingai, neišblaškanti, bet 
priešingai — maldai ir susi
kaupimui nuteikianti . 

Deja, laikas viską pakeičia. 
Garbingieji parapijos kūrėjai 
pradėjo v ienas po kito nuo 
amžiaus naštos pavargti ir iške-

PARAPIJA — 
CENTRAS 
liauti amžinybėn. Dalis jaunes
niųjų, gyvenimo aplinkybių 
verčiami, apleido miestą, ir taip 
parapija, turėjusi per 500 šeimų 
ir visą eilę veiklių draugijų, 
pradėjo mažėti. Po II pasaulinio 
karo naujoji ateivių banga 
papildė retėjančias parapijos 
eiles. 1963 metais, sulaukęs 
gilios senatvės, 93 metų am
žiaus mirė klebonas, prelatas 
Jonas Ambotas. 

Nuo 1964 metų parapijos 
klebonu buvo paskirtas, ener
gingas kunigas Juozas Matutis. 
J a m vadovaujant, bažnyčioje 
buvo įgyvendinti Vatikano 
susirinkimo nutarimai ir pradė
ta pamaldas laikyti lietuvių ir 
anglų kalbomis. 1975 metais 
bažnyčios vidus ir salė buvo 
skoningai atnaujintos. 

Kunigo Matučio iniciatyva, 
1975 metais klebono padėjėju 
parapijai paskirtas marijonas, 
kunigas Albinas J. Gurklis, 
MIC, matematikos mokytojas 
Marianopolio gimnazijoje, 
Thompson, CT. Jau per 30 
metų, kai kunigas Gurklis 
ištikimai darbuojasi parapijos 
t ikintiesiems. Švariai valdąs 
lietuvių kalbą, jis lietuviškai 
laiko šventas Mišias, išklauso 
išpažintis ir paguodžia parapi
jiečius, ypač tuos, kurie silpnai 
kalba angliškai. 

Klebonas kunigas Juozas 

r i r . TTH 
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Harford, CT, ark id iecez i jos vadovas a rk ivysk . H e n r y Manse l l pr ie Švč. Tre jybės bažnyčios po Mišių sus i t ikęs su 
Olga S t a n k a i t i e n e i r B i r u t e Zabul iene . . A. D z i k o nuotr . 

Švc. T re jybės pa rap i j o s Hartford, C T , k lebonas kun. C h a r l e s J a c o b s 
' k a i r ė j e ) i r a r k i v y s k u p a s Henry Mansel l . A. D z i k o nuo t r . 

Matutis išėjo į pensiją 1990 
metais, o 1999 m. spalio 22 d. jis 
mirė. Šventos Trejybės klebonu 
buvo paskirtas kunigas John 
Moskus. 

1996 metų spalio mėnesį 
parapijos administratorium bu
vo paskirtas jaunas , energingas 
kunigas Christopher Tiano; jis 
kartu ėjo svarbias vyriausio 
redaktoriaus pareigas vyskupi
jos laikraščio- „The Catholic 
Transcript". J i s įvedė dvikalbį 
Mišių pobūdį, kuris ir dabar yra 
naudojamas, švenčiant didesnes 
Bažnyčios ir lietuvių tautos 
šventes. 

Kunigo Tiano iniciatyva, 
1997 metais seselė Mary Loui-
se, CSJ atvyko į parapiją, kaip 
pastoralinė bendradarbė. Sese
lės iniciatyva, 1997 metais buvo 
įsteigta Maldos diskusijos gru
pė. 

1999 metais, kunigą Tiano 
paskyrus klebonu į New Britain 
Šventos Onos parapiją, jo vieto
je parapijos administratoriaus 
pareigas perėmė kunigas John 
P. Conte. Kunigo Conte pagrin
dinės atsakomybės buvo kunigų 
patarėjo pareigos Hartford vys
kupijoje; nepaisant laiko stokos, 
jis nuoširdžiai prisidėjo ir rėmė 
visą lietuvišką Šventos Trejybės 
parapijos veiklą. Už jo nepa
prastus nuopelnus vyskupijai ir 
mūsų parapijai, kunigas John 
P. Conte, 2000 m. gruodžio 16 d. 

popiežiaus Jono Pauliaus II 
nurodymu, buvo apdovanotas 
Bažnyčios prelato Garbės titulu. 
Parapijiečiai, didžiuodamiesi jų 
dvasinio vado nuopelnais, 2001 
m. gegužės 5 dieną jam surengė 
pagerbimą. 

Lietuvai 1990 metais atga
vus nepriklausomybę, prasidėjo 
nauja imigracijos banga, kuri 
atnešė mūsų parapijai visą eilę 
naujų šeimų. Didelė dalis šių 
naujai atvykusių lietuvių ak
tyviai prisideda prie parapijos 
veiklos ir prie kitų lietuviškų 
organizacijų. 

Paskut in is dvidešimtojo 
šimtmečio dešimtmetis parapi
jos lietuviams prasidėjo labai 
reikšmingai. Sovietų sąjungos 
sugriuvimas buvo užtikrintas, 
kai Lietuvos Seimas 1990 m. 
kovo 11 dieną paskelbė neprik
lausomybę. Tą nepaprastai gra
žų rytą Šventos Trejybės para
pijos salė buvo perpildyta susi
rinkusių lietuvių, padėkoti 
Dievui už tėvynės atgimimą ir 
atitinkamai atšvęsti šią istorinę 
akimirką. 

1990 m. spalio 14 dieną 
Hartford vyskupijos Švento 
Juozapo katedra buvo perpildy
ta susir inkusių maldininkų. 
Vyskupas John F. Whealon, 
vyskupas Paulius Baltakis ir 
visa eilė vyskupų bei kunigų 
koncelebravo šventas Mišias, 
atšvęsdami pirmąją Maldos 

dieną už Lietuvą. Po Mišių 
Šventos Trejybės parapijos salė
je įvyko priėmimas. 

Šventos Trejybės parapija 
yra viena iš kelių etninių para
pijų Hartford miesto centre. 
Bažnyčia stovi netoli valstijos 
valdžios pastatų, apsupta gra
žiai statytais namais ir resto
ranais. Bažnyčia ir parapijos 
patalpos stovi Connecticut vals
tijos sostinės centre. 

Šiandieną Šventos Trejybės 
parapijai priklauso per 200 
šeimų. Parapijoje reiškiasi eilė 
parapijos ir kitų, prie parapijos 
prisiglaudusių, lietuviškų orga
nizacijų. 

Šventos Trejybės parapijos 
klebonai/administratoriai: 

Kun. Juozas Žebrys — kle
bonas — 1904—1912; 

prel. Jonas J. Ambotas — 
klebonas — 1912—1963; 

kun. Juozas J. Matutis — 
klebonas — 1964—1990; 

kun. Jonas T. Moskus — 
klebonas — 1990—1996; 

kun. Christopher M. Tiano 
— administratorius — 1996— 
1999; 

prel. John P. Conte — ad
ministratorius — 1999—2001.; 

kun. Charles E. Jacobs — 
administratorius nuo 2001 m.; 

kun. Albinas J. Gurklis, 
MIC — padėjėjas nuo 1975 m. 

Alfonsas Dzikas 

IOS ANGELES, CA 

KUR LOS ANGELES .SPINDULIO" KELIAI VEDA? 

m a S ika i ty t ė . Aušra Vencku tė , Evelina Giilbinaitė, Darija Varna i t e , K a t a r i n a B u t k y t ė , A leksand ra 
in<k. II cil moky t Sigita Barys iene , mokyt. Daina Žemai t a i ty t ė , Diana J a s u k o n y t ė , L i n a Joca i t e . Audra 
iti-. D a i n a K a r a l i ū t e . Birute I ' akucka i t e , Diana Viskanta i tė , m u z . Auksė J a c k ū n a i t ė , vadovė Danguolė 

III f i ! T a u r a s Stočkus, T o m a s Mikuckis . Dainius A n e l a u s k a s , Saul ius Žema i t a i t i s , J o n a t h a n Dudor, 
r;k Dudor , A n d r i u s Mikuckis, Liudas Deveikis , Valdas V a r n a s P . J a s u k o n i o n u o t r a u k a . 

Artėjant vasarai, prasideda 
smagus atostogų ir išvykų lai
kas. Los Angeles „Spinduliui" ir 
jo vadovei Danguolei Varnienei 
tai intensyvaus pasiruošimo ir 
planavimo dienos. Jų keliai šį 
kartą veda į Japoniją, kur, 
kartu su atstovais iš Lietuvos, 
dalyvaus Nagoj a mieste vyks
tančioje EXPO parodoje. 

Prieš 56 metus Onos Razu-
tienės įkurtas ansamblis, dabar 
vadovaujamas jos dukros, tapo 
neatskiriama Los Angeles lietu
vių gyvenimo dalimi. Savo lais
valaikį čia praleido jau kelios 
lietuvių jaunimo kartos. D. 
Varnienė mielai priima į savo 
būrį visus, tvirtai įsitikinusi, 
kad šokti nesugeba tik stulpas. 
Todėl „Spindulyje" jau nuo 
darželio pradėjęs šokti, jauni
mas šokį natūraliai įvaldo ir 
pamilsta. Ansamblio repeticijos, 
smagios išvykos ir pasirodymai 
tapo taip pa t jaunimo bendravi
mo ir šventimų vieta. Metų 
laikotarpyje šokių sūkurys su
vedė ne vieną lietuvišką porą iš 
štai dabar ansamblyje jau 
sukasi jų vaikai. 

Tradicine „Sadute" ir „Rez-
ginėle" vestuvių dieną jaunimas 
palydi savo draugus į naują 
gyvenimą. Kasmet Užgavėnių 
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proga „Spindulys" organizuoja 
tradicinį blynų balių, kuriame 
pasirodo visi ansamblio vaikai 
ir jaunimas, vaišindami svečius 
blynais, kugeliu ir lietuviš
komis dešromis. Danguolės 
Varnienės pastangomis, „Spin
dulys" išleido du filmukus vai
kams: 1994 metais „Mes dai
nuojam" ir 2001 metais „Gin-
tarėlė". Šie filmukai, tai ne tik 
smagios vaikų muzikos ir šokių 
rinkinys, bet kartu ir mielas 
atsiminimas visiems, dabar jau 
suaugusiems jų dalyviams, ten 
suvaidinusiems grybus, gėles, 
žvėrelius. 

„Spindulys" gausiu būriu 
dalyvavo jau trijose šokių šven
tėse Lietuvoje, šoko visose išei
vijos šokių šventėse Kanadoje ir 
Amerikoje. Spinduliečiai, vado
vaujami linksmos ir toleran
tiškos Danguolės, mėgsta krėsti 
pokštus, savo būryje visada 
jaučiasi puikiai. 

Šio mėnesio paskutinėmis 
dienomis dvidešimt „Spindulio" 
šokėjų, kar tu su vadove D. 
Varniene, šokių mokytojomis S. 
Barysiene ir D. Žemaitaityte, 
pianiste A. Jackūnaite, išveš šią 
lietuvišką tradiciją į dar ne
lankytą kontinentą. Tai vado
vės Danguolės sumanymas, 

JAV 
Kanadoje ir kitur (USD) 
Tik šeš tad ien io laida: 
JAV 
Kanadoje ir kitur (USD) 
Užsakant \ 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 
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VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDOLOGAS-Š1RDES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab.tel. 773-471-3300 

EDMUNDAS VTŽINAS, MD„ S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kaibame lietuviškai 
6018 W. Archer Ane. Sfe. 51-6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KEREUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tei. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

EUGBJE C. DECKER DDS, P.C. 
DANTLĮ GYDYTOJAS 

UetLivans sutvarkys darės ji pnenarvą kaną. 
Susitarimui kafcet anęjčkai arba ietuvėka. 

4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 
55 E. Washington, Suite 2401, 

Chicago, U. 
Tel. 708422-8260. 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERPJ DALIAS PRUNSKJS, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
Bk GTCMK 847-718-1212 

www. iilinoispain.com 

SKELBIMŲ SKYRIUS 
TEL 773-585-9500 

ARAS ŽLiOBA, M.D. 
AKIU UGOS - OBRURGUA 
219 N. Hammes Avenue 

Joiiet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

DETROtt, M l 

Šv. Antano šventė — atlaidai 
Birželio 12 d., sekmadienį, 

visi keliai lydėjo į Šv. Antano 
parapiją Detroite, kurioje buvo 
švenčiama parapijos dangiško 
globėjo Šv. Antano šventė. Oras 
labai šiltas, gražus, saulė glostė 
savo šiltais spindulėliais, ir 
daug žmonių dalyvavo šventėje. 
Šv. Mišių metu gražiai giedojo 
parapijos choras, vadovaujamas 
muz. Stasio Sližio. Choras at
liko visas liturgines Mišių dalis: 
„Šv. Antano himną" ir „Tau 
dėkinga Lietuva". Visos gies
mės buvo muz. St. Sližio kūry
ba. 

Kleb. kun. Alfonsas Babo-
nas pasakė šventę išryškinantį 
pamokslą. Meldėmės, kad Die
vas per šv. Antaną globotų mū
sų nedidelę parapiją ir mus 
visus. 

Po Mišių prisirinko pilna 
svetainė parapijiečių, jų draugų 
ir svečių, net iš tolimesnių 
vietovių, iš Kanados. Puikias 
vaišes paruošė šeimininkė 
Pranciška Televičienė ir jos 

ta lkininkės . Parapijos moterys 
iškepė daug skanių pyragų. Ir 
koks įvairumas! Veikė ir gėrimų 
bufetas, kurį aptarnavo Vacys 
Slušnys ir Albinas Pusdešris. 
Vyko ir gausių laimikių trauki
mai. Bilietus platino Josephine 
Jonu l a t e ir Regina Juška i tė -
švobienė, o dovanų skirstymą 
pravedė Antanas Osteika. Po 
laimėjimų kun. Alfonsas Ba-
bonas padėkojo visiems talki
n i n k a m s , ats i lankiusiems ir 
parėmusiems Šv. Antano para
piją. Artėjančių vardinių proga 
kun. Babonas parapijos vardu 
sveikino visus Antanus ir An-
tan inas , linkėdamas jiems Die
vo palaimos ir gražių vardinių. 

Dalyviai džiaugėsi savo 
laimėjimais, o ypač turėjo gerą 
progą smagiai praleisti sekma
dienio popietę, pabendraudami 
su draugais ir artimaisiais, tuo 
pačiu paremdami ir savo para
piją. Šventė praėjo pakilia ir 
šilta nuotaika. 

R e g i n a Juška i tė -Švob ienė 

Remklte ir platinkite katalikiška spauda 
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gimęs prieš porą metų, kai ji su 
mokytojų grupe lankėsi Japo
nijoje, laimėjusi „Fulbright 
memorial Fund" konkursą. 
Tada ji užmezgė pažintį su 
Lietuvos Respublikos ambasa
doriumi Japonijai ir Filipinų 
saloms Algirdu Kudziu. J is savo 
gera valia ir konkrečia organi
zacine pagalba padėjo supla
nuoti šią išvyką. Todėl pusę 
metų bevykstančioje tarptau
tinėje mugėje lietuvių kultūrą 
pristatys ne tik ansambliai iš 

s n d : i r » r e i k š m i n g a v i sos t a u t o s 

dalį. Dešimties dienų išvykoje 
spinduliečiai aplankys taip pat 
Osaka, Kyoto ir Tokijo miestus. 

Birželio 5 dieną savo vie
t in ius mėgėjus „Spindulys" 
pakvietė į tradicinę Jaun imo 
šventę. Pasirodė dideli ir maži 
šokėjai, kuriuos susirinkusieji 
priėmė nuoširdžiais plojimais. 
Prie išvykdami, jie birželio 26 
dieną Šv. Kazimiero parapijoje 
da r kar tą parodys savo pa
ruoštą programą. O po to jau 
SAYONARA* (sudie). 

A. Pakuckienė 

* 
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Karaliaučiaus srities vaikų 
folkloro ansambliai „Nadru-
vėlė", „Beržynėlis'' ir „Šešu
pė". 

Jono Česnavičiaus nuotr. 

SLEPIAMA ISTORINĖ TIKROVE 
VYTAUTAS VOLERTAS 

Agresor ia i 
Del Antrojo pasaulinio karo 

yra kalti du agresoriai. Vokie
tija ir buvusi SSRS. Ribbentrop 
— Molotov paktu (1939.08.23) 
jie susitarė pasidalinti Rytų 
Europą: Stalin pasiims Baltijos 
valstybes ir dalį Lenkijos, o 
Hitler liks visa kita. Taip ir bu
vo. Rusai, dardėdami tankais ir 
kvepėdami rūkyta žuvele, Lie
tuvą okupavo 1940 m. birželio 
15 d. Tuo metu užėmė Latviją ir 
Estiją, taigi likvidavo tr is ne
priklausomas valstybes. Kaip 
reikia į tai žiūrėti. SSRS buvo 
aiški ginkluota agresorė, o mi
nėtas paktas — agresijos suo
kalbis. 

Vokietija savo atsakomybę 
jau įvykdė. Sąjungininkai išvalė 
joje rūgusį nacizmą, vokiečiai 
labai daug sumokėjo žydams, 
rusai, buvę bendrininkai, patys 
iš Vokietijos pasiėmė tiek, kiek 
galėjo apglėbti. Šiandien Vo
kietija yra demokratinė ir svar
bi valstybė. Rusijos prez. Putin 
nuo agresorės vardo gina bu
vusią SSRS iki šiandien. Ir 
sąjungininkai visą laiką apie tai 
tylėjo, ir Amerika bijojo Rusijai 
priminti jos netolimą praeitį. 
Tik šiomis dienomis JAV prezi
dentas ir Kongresas aūie tai 
prašneko. Prašneko ir Europos 
parlamentarai. Rusijos Dūma 
dėl to labai susirūpino ir prabi
lo grasinimais. Atrodo, kad 
Rusija taip ir nešios agresorės 
vardą, kol Ribbentrop — Molo
tov pakto pati nepasmerks ir 
aukoms neatlygins. Štai kodėl 
negalima ja pasitikėti ir gal net 
reikia jos bijoti. Juk melagiai 
visada yra pavojingi. 

Minimą paktą Stalin ir 
Kremlius slėpė ne tik nuo pa
saulio, bet ir nuo savo piliečių. 
Pirmą žinią apie jo buvimą Va
karuose paskelbė Niurnbergo 
teismas, o Rusijoje jo paslaptis 
buvo išlaikyta maždaug iki 
1975 m. Kodėl reikėjo jį kelis 
dešimtmečius slėpti? Kiekvie
nas nusikaltėlis apie savo dar
bus nekalba. Kiekvienas nusi
kaltėlis, net nusikaltimo metu 
užtiktas, ginasi. Taip yra ir su 
Rusija. Tačiau kodėl apie tai 
tylėjo vakariečiai? Kodėl ir Ame
rikoje, kur spauda uoliai ieško 
keistenybių, apie paktą nebuvo 
kalbama? Amerikos liberalai, 
kurie valdo žiniasklaidą, matyt, 
nenorėjo liesti savo tolimų ideo
loginių giminaičių, dvelkiančių 
karo kriminalistų kvapais. 

Pe rke ld in ima i 
Pasitaiko, kad valstybei ar 

žemesnio rango administracijai 
prireikia perkelti gyventojų da
lį prieš jų valią į kitas vietas. 
Šiame krašte šiuos reiškinius 
iššaukia įvairūs miestų, parkų, 
kelių planavimas ir kar ta is 
perkeliamų gyventojų saugu
mas, kaip galimi potvyniai, 
žemės slinktis ar pan. Tokiais 
atvejais profesinės institucijos 
nustato objektyvias paliekamo 
turto kainas ir kitas persi
kėlimo išlaidas, o perkeldinąs 
vienetas (valstybė, valstija, 
miestas), atlygina ir leidžia 
laisvai pasirinkti naują gyveni
mo vietą. Atrodo, kad panašiai 
tvarkosi ir Izraelis, ketinąs 
kraustytis iš kai kurių arabams 
priklausančių vietovių. 

Šiame krašte yra buvęs ir 

politiniais motyvais gyventojų 
prievartinis perkeldinimas. Tai 
japonų kilmės amerikiečių in
ternavimas Antrojo pasaulinio 
karo metu. Internatuose japo
nai buvo aprūpinami ir nevaro
mi į sunkius priverčiamus dar
bus. Pasibaigus karui, jie galėjo 
grįžti atgal arba rinktis gyven
vietes, kur norėjo. Internavimo 
sudarytos išlaidos jiems buvo 
visiškai atlygintos, pridedant 
nemažas sumas dėl juos pa
lietusių nepatogumų. 

Istorijoje gausiai randame 
prievartinių „perkeldinimų" 
įvykdytų teroru, ypač dvidešim
tame šimtmety. Iš namų ir 
savos žemės prieš keliasdešimt 
metų išguitiems palestinie
čiams skriauda nėra atlyginta 
iki šios dienos. Hitlerio įvyk
dyti Europos žydų varymai į 
getus ir priverčiamojo darbo 
stovyklas buvo šėtoniško geno
cido programos dalis. Stalin 
trėmimai į Sibirą ir kitus 
tolimus SSRS kampus tęsėsi 
eilę metų. Šie perkeldinimai 
teroro keliu vedė milijonus 
žmonių per vergiją į mirtį. 
Lietuvių tauta taip pat labai 
daug nukentėjo, įsišėlus pik
tai bolševizmo sistemai bei 
žmoniškuBBą praradusiems jos 
vadams Kremliuje ir Lietuvoje. 
Komunistai šią savo teroro 
veiklą vadino „gyventojų per-
keldinimu į ki tas respublikas". 
O tai buvo žiaurus prievartinis 
trėmimas vergijon, kur sunkiu 
darbu ir baisiom gyvenimo sąly
gom siurbė aukų sveikatą. 
Vargo nepakėlusius ir mirusius 
užkasdavo po įšalo grumstais 
arba tik į sniegą. 

Pirmoji t remt is lietuvius 
užklupo 1941 m. birželio 14 d., 
o vėliau, rusams grįžus Lietu
von, prievartinis ..perkeldini
mas7" vyko bangomis tarp 1944 
ir 1955 metų. Šie, žmoniškumo 
ribas sulaužę, rusiškojo komu
nizmo veiksmai yra gausiai ir 
smulkiai a tpasakot i lietuvių 
tremtinių prisiminimų litera
tūroje bei įvairiuose dokumentų 
rinkiniuose. 

Tačiau keista ir istoriškai 
pragaištinga, kad sovietiniai 
trėmimai bei tremtinių gyveni
mo pavaizdavimas gulaguose 
iki šiol laukia prie pasaulio 
istorikų durų ir prašosi dėme
sio. Apie nacių vykdytą geno
cidą šaukia muziejai, pamink
lai, mokslininkų darbai, mokyk
lų vadovėliai ir kasdieninės 
spaudos puslapiai, tačiau apie 
gulagus vos vos prakalbama 
literatūros užkampiuose. Ir 
prakalbama lyg bijant, lyg 
abejojant, lyg apie tai nesant 
tikriems. Istorija kažkodėl šiuos 
faktus nori aplenkti. Ignora
vimo priežastys, man atrodo, 
yra atspėjamos. Karo metu ir 
tuojau po karo (net ir šiandien) 
žiniasklaidą buvo kairiųjų li
beralų žinioje. J i slėpė visas 
sovietams nepalankias žinias, 
nuslėpė ir milijonų trėmimus į 
gulagus bei milijonus mirčių 
juose. Dėl šios tuščios vietos 
istorijoje, dėl daugelio mirčių 
yra kalti Amerikos liberalai. 
Jei būtų apie tai skelbiama, 
sovietai gal lėčiau būtų vykdę 
savo terorą. Stebuklo keliu 
pasaulyje atsiradus morali
niam teismui, iš Amerikos li
beralų dcrctų ieškoti atsakomy
bės. Antroji tylos priežastis: 
sovietų teroras lietė mažas. 

neturtingas ir taikias tautas. 
Joms stigo profesionalų, stigo 
pinigų ir, turbūt, energijos apie 
sovietinį terorą garsiau prabilti. 
Todėl istorija, lyg didžiulis 
plieno tankas, riedėjo pirmyn, 
lygino savo keliui griovius, o 
kad kažkur tuose grioviuose 
braidžiojo ar net bandė kartu 
bėgti maži žmogiūkščiai, jai 
nerūpėjo. Bet ji kreipė dėmesį į 
skiriamus didelius pinigus 
autoriams, leidykloms, meni
ninkams ir paminklų architek
tams. Todėl holokaustas, priim
tas ant istorijos tanko viršaus, 
iki šiandien sėkmingai laužiasi 
priekin. O milijonų trėmimai į 
gulagus bei gyvenimas ir mir
tys juose yra kol kas užmirštami. 

Lietuviai savo vargų buhal
terijoje taip pat dar nesusi
tvarkė. Minėta, kad tur ime 
nemažai memorialinės litera
tūros apie trėmimus, tačiau ji 
yra pabira, suasmeninta ir silp
nai dokumentuota. Vieno ben
dro vaizdo stinga. O jo reikėtų 
lietuvių ir kitomis kalbomis. 
PLB bandymas su „Lietuvos 
kovų ir kančių istorija", karštai 
pradėtas ir šaltai baigtas, už
davinio neatliko. Rašytinės li
teratūros stokos priežastys yra 
panašios į anksčiau minėtą
sias. Lietuvos valstybės vy
riausybė jau nuo 1990 metų 
yra atiduota komunizmo augin
tiniams arba augintinių vai
kams. Šie žmonės, kalbant apie 
gulagus, jaučiasi nejaukiai, tad 
džiaugiasi, kad tie baisumai 

retai minimi. Nemaža dalis 
Lietuvos istorikų galvoja pa
našiai — mažiau kalbėsiu ar 
rašysiu, man mažiau skaudės. 
Pagaliau nei išeivijoje, nei 
Lietuvoje pinigų nėra, o šiam 
tikslui jų reikėtų didelės sumos. 
Tai ir leidžiame Gedulo ir vil
ties dienas guosdamiesi, kad 
mūsų gedului t inkamai įvertin
ti ateitis įvykdys stebuklą. 

G e d u l a s i r v i l tys 
Lietuvos Respubliką Sovie

tų Sąjunga okupavo birželio 
mėnesį (1940.06.15). Pirmieji 
lietuvių trėmimai pradėti vyk
dyti tai pat birželyje (1941.06. 
14). Tuo būdu šis malonus ir 
nekal tas mėnuo agresingų 
Rusijos komunistų buvo paver
stas mums nemalonių įvykių 
atminties mėnesiu. Būtų labai 
lengvabūdiška ir nemoralu tuos 
įvykius pamiršti . Juk per tai 
nukentėjo š imta i tūkstančių 
lietuvių, kalėjimuose, kelionėje 
Sibiran ir pačiame Sibire su
tikę mirtį arba nešę sunkaus 
darbo naštą. Tai istoriniai įvy
kiai, nors iki šiol istorija buvo 
neobjektyvi, šališka ir nuo jų 
gręžėsi šalin. Gedulas yra ir 
įpareigojimas, ne tik gėlės, 
žvakės bei graudūs veidai. Ar 
apie tai pakankamai žino mūsų 
vaikai ir vaikaičiai? Ar šiuose 
įvykiuose jie pajėgia atpažinti 
bolševizmo bei mūsų geogra
finių kaimynų tuolaikinius vei
dus? Kiek jie supranta politinę 
moralę? 

DRAUGAS, 2005 m. birželio 16 d., k e t v i r t a d i e n i s 

MAŽIAU SKAITO 
Dabar amerikiečiai laikraš

čius skaito rečiau. „Washington 
Post" apyvarta per metus su
mažėjo beveik 3 p roc , „Los 
Angeles Times" — 6 proc. Net 
..Wall Street J o u r n a r apyvarta 
smuko 1 proc. Tik „New York 
Times" gali girtis, kad jo apy
varta nepakito. Mažesniųjų 
laikraščių padėtis gali būti dar 
prastesnė, rašo „Wall Street 
Journal''. 

Laikraščiai nėra vieninte
liai, patiriantys apyvartos nuos
mukį. Pranešama, kad žmonės 
rečiau žiūri ir televizijos nau
jienas. Tačiau net ir nuosmukio 
metu tiek laikraščiai, tiek 
vakaro žinių laidos yra pagrin
diniai informacijos šaltiniai mi
lijonams žmonių. Aštuoni iš 
dešimties amerikiečių per sa
vaitę skaito bent vieną laik
raštį. Daugiau nei pusė suau
gusiųjų laikraštį skaito kas
dien. Beveik 100 mln. amerikie
čių per savaitę žiuri bent vieną 
vakaro žinių programą ir beveik 
25 mln. žinias žiūri kiekvieną 
vakarą. Sumažėjusi laikraščių 
apyvarta ir menkesnė televizi
jos žinių auditorija nereiškia, 
kad sumažėjo informacijos po
reikis. Atvirkščiai, teigia „Wall 
Street Journar , per pastarąjį 
dešimtmetį vyko informacijos 
tiekėjų kūrimosi bumas. Vadi
nasi, apetitas naujienoms didė
ja. Taigi iš tikrųjų pats nau
jienų pyragas ne mažėja, o pu
čiasi. Tačiau jis dabar pjaus
tomas į mažesnius gabalėlius. 
Pagrindinė to priežastis — pa
togumas. Žmonės nenori laukti, 
kol žinios pasens. Ankstesnė 
karta prisimena vakarinių laik
raščių žlugimą, kuris įvyko dėl 
to, kad žmonės galėjo sužinoti 

naujienas iš televizijos laidų. Ši 
informacija būdavo parengta 
keletą minučių prieš laidos 
pradžią, o ne prieš keletą va
landų kaip laikraščiuose. 

Dabar žmonės nori galimy
bės naujausias žinias gauti iš 
karto 24 valandas per parą, 
nesvarbu, kur jie būtų ir kokiu 
šaltiniu naudotųsi. 

Štai „New York Times" turi 
daugiau internet inės versijos 
skaitytojų nei dienraščio prenu
meratorių. „Wall Street Jour
nal" turi daugiau kaip 700,000 
prenumeratorių, tačiau dauge
lis jų skaito ne popierinį laik
raščio variantą. 

Pasak „Wall Street Jour
nal", gera naujiena yra ta. kad 
laikraščiai gali priversti nau
jąsias technologijas dirbti jų 
naudai. Vis daugiau žmonių 
naudojasi vis didesniu kiekiu 
alternatyvių šaltinių, be tos 
alternatyvos suteikia laikraš
čiams galimybę pasiekti savo 
klientus. 

Dar svarbesnis klausimas 
yra, kur žmonės ieškos infor
macijos ateityje. Senieji perio
diniai leidiniai didžiuojasi savo 
tradicijomis, tuo. kad skelbia 
pat ikr intas , vadinasi , patiki
mas, žinias, kad daug investavo 
praeityje ir dabar investuoja į 
informacijos kokybę ir jos įvai
rovę. Tačiau „Wall Street Jour
nal" pripažįsta, jog laikraščiai, 
norėdami išlaikyti savo skaity
tojus, turės padaryti daugiau 
nei atrasti naujų būdų, kaip 
pasiekti savo klientus. „Turime 
pademonstruoti tokią žiniask-
laidos kokybę, kad visi ją pri
pažintu ir niekas negalėtų jos 
paneigti", — rašo dienraštis. 

(Elta) 

DANUTE BINDOKIENE 

Pinigui visi keliai at\ i i 

Malibu (Calif.) turtingieji pajūrio gyven
tojai pasisamdė buldozerius, kurie 
kranto smėlį sustūmę prie jų nuosavy

bės ribų, nepalikdami net praėjimo tarp van
dens ir tų dirbtinių kopų. Besiskundžiantiems, 
kad neįmanoma pasinaudoti paplūdimiais, 
kirstas atsakymas: čia mūsų nuosavybė, kurią 
pašaliečiai mindo, teršia ir kitaip piktnaudžiau
ja! Nors, pagal valstijos įstatymus, visi pa
plūdimiai (iki aukščiausios potvynio ribos) pri
klauso žmonėms, pajūrio vilų savininkai stato 
užtvaras, samdo sargybą, įtaiso video kameras 
ir kitokias kliūtis, kad apsisaugotų nuo „nepa
geidaujamo elemento". 

Ši problema nėra būdinga vien Kalifornijai, 
bet visoms valstijoms, turinčioms priėjimą prie 
vandenynų, įlankų, upių, ežerų. Tą patiria ir 
Didžiųjų ežerų sritis, kur publikai prieinami 
paplūdimiai kaskart siaurėja, o turtingųjų vilos 
plečiasi, apsmaigstytos „keep out" užrašais. 

Kad Lietuva nėra „atsilikęs kraštas", paro
dė neseni įvykiai Palangoje, kai turtuolis, Dar
bo partijos vicepirmininkas, LR Seimo narys 
Antanas Bosas savo gimtadienį sumanė švęsti 
Palangos Gintaro muziejuje ir aplinkiniame 
parke. Liaudis sako, kad „velnias už pinigus ir 
kazoką šoka", tad ko čia stebėtis, jeigu muzie
jaus vadovybė susigundė nuoma (reikia tikėtis, 
kad tokia nuoma buvo, ir vieta gimtadienio 
šventei „nepaskolinta" tik už ačiū), gerai ži
nant, kad įvairioms institucijoms amžinai sto
koja pinigų. Juk ir garsiajame Čikagos Fields 
muziejuje ir Art Institute dažnai įvairiomis pro
gomis ruošiami šaunūs pokyliai — labdaros bei 
kitiems tikslams. Prieš keletą metų net ir 
Lithuanian Mercy Lift organizacijos metinis po
kylis vyko Art Institute patalpose. Todėl pasi
piktinimas dėl A. Boso gimtadienio šventės kiek 
stebina. Pirmasis šoko Lietuvos „viešojo naudo
jimo vertybių" ginti tas pats Žmogaus teisių ste
bėjimo instituto valdybos pirm. Kęstutis Čilins-
kas, jau ne kartą patekęs į žiniasklaidos dėme
sio akiratį su kritika ir „patarimais" (dažniau

siai po fakto) įvairiais klausimais. „Kad Seimo 
nario elgesys būtų įvertintas, jį turėtų svarstyti 
Seimo Etikos ir procedūrų komisija. Šis įvykis 
parodė, kokias galimybes oligarchams suteikia 
praėjusiais metais priimtas Asmens ir turto 
saugos įstatymas," — putojo K. Čilinskas. 

Nereikia stebėtis, kad Lietuvos Seimas 
neatlieka būtinų darbų, nes pastaruoju metu 
daug laiko praleidžia „komisijose", nagrinėjant 
vieno, kito, trečio savo nario arba kurio valdžios 
pareigūno elgesį. Ir j au iki gyvo kaulo įgriso tas 
rusiškas „oligarchas". Juk tu r ime pakankamai 
lietuviškų atitikmenų: turtuolis , turčius, pra
lobęs, pasiturintis ir pan. Toks, atrodo, yra Dar
bo partijos vicepirmininkas, toks ir jos pir
mininkas... 

Nors A. Bosui ypatingų simpatijų (ar prie
kaištų) nereiškiame, žmogus visgi turi teisę 
gimtadienį švęsti, net ir muziejuje. Jeigu jau ką 
reikėtų kalt int i , ta i t ik Gin taro muziejaus 
vadovybę, kuri sutiko parko dalį ir patalpas už
leisti šiai šventei. „Ar tokiomis sąlygomis 
Gintaro muziejų gali išsinuomuoti bet kuris 
pilietis, ar tik Darbo partijai atstovaujantis oli
garchas?" — klausia šis, valstybės vertybių 
apsauga besirūpinantis, advokatas. Taigi, ar 
gali? Gal reikėtų patikrinti? Prisimename, kad 
ne taip seniai viena užsienio lietuvių pora (tik 
nevadinkime jos oligarchais) Trakų pilyje šven
tė savo vedybų sukaktį. Iš esmės tai neblogas 
būdas surinkti papildomų lėšų, tačiau tokie 
renginiai turėtų vykti vakarais , kai pasibaigia 
turistų lankymo valandos. Gal naujos galimy
bės atsivertų ir Grūto parkui , kur buvusių 
„raudonų švenčių" progomis galėtų puotauti 
buvusieji nomenklatūrininkai.. . 

Lietuva dar toli gražu nėra išsprendusi visų 
savo buitinių bėdų, nėra atsikračiusi korupcijos 
valdžios viršūnėse, tad pirmenybių, į kurias ir 
Žmogaus teisių insti tutas, ir Seimas, ir Vy
riausybė turėtų kreipti dėmesį, apstu. Erzelį 
sukelti dėl vieno turtuolio, mėgstančio švaistyti 
pinigus, „baliuko", atrodo juokinga. 
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— Tauragė! — šukteli geležinkelietis. Girgž
teli stabdžiai. Traukinys sustoja, ir aš išlipu Tau
ragės stotyje, mano paskyrimo vietoje. įstaigos 
jau uždarytos, ir aš naktį praleidžiu neturtingos 
tauragietės našlės namelyje. 

L ik imo kel iais 

Tėvynės apleidimas mano dienoraštyje pažy
mėtas daugiausia trumpais įrašais. Ne visuomet 
buvo sąlygos rašymui. Ne visuomet buvo ir noras 
rašyti. Bet aš ir su manimi buvusi lietuvių grupė 
palyginti buvome labai laimingi, nors alkani, 
nors daugumas vienu ar kitu būdu išplėšti iš gim
tų namų, bet gyvi, nors ir apkarstyti vokiškais 
skarmalais. 

L iepos 24 d. 
Šiandien 27 vyrų grupė, lydima poros vokie

čių puskarininkių, išvykome iš Tauragės — trau
kiniu. Važiuojame pro Tilžę, Instenburgą, Kara
liaučių, Elbingą, Marienburgą, Dirschau. Dirs-
chau nakvojome, perlakinti kažkokia skysta put
ra, buvome nuvesti į baraką, kuriame buvo ro
domas kažkoks vokiškas filmas, vėliau, Jcantino-
je", gėrėme „erzacinį" alų. 

L iepos 25 d. 
Vykom toliau pro Preussische Stargard. 

Koenitz, Kuestrin, Štettin link. 
Liepos 26 d. 
Štettin mūsų kolona pasiekė vakare, kai pės

tute, lydimi vokiečių palydovų, galų gale atėjome 
į kareivines miesto pakrašty. Kai kuriems nepri
taikyti batai nutrynė kojas ir jie dabar, eidami 
kareivinių kiemo žvyru, šlubčiojo. Mūsų grupei iš 
27 vyrų apsistoti nurodė vieną medinį baraką, 
kuris dėl savo spalvos vadinosi .Žaliuoju". Kitus 
patalpino kitame barake. 

Mes, 17 vyrų, gavome vieną nediduką kam
barėlį su triaukštėmis lovomis. Vietos kambarė
lyje — tik apsisukti. Vakarienei davė juodos 
kavos — nieko daugiau, nors dėl to labai daug ir 
nesisielojom — dar turėjom namiškių įdėto mais
to. Atėjęs budintis per vertėją nurodė, kaip turim 
užlaikyti kambarį, kaip laikytis prieš vyresniuo
sius ir t.t. Pasirodė, kad mūsų viršininkais yra 
visi, pradedant „gefreiteriais" (grandiniais). 

Liepos 27 d. 
Ryto metą po kavos buvom nuvežti tramvaju

mi, kelių kareivių priežiūroje,, pas fotografą, mat 
mes, kaip „savanoriai", turėjome gauti vokiečių 
Luftwaffe „soldbuchus". įsėdus į tramvajų, vyrai 

sukrito į sėdynes. Kitoje sustojimo vietoje į tram
vajų įlipus keletui vokiečių, viršila balsu, kuris 
reiškė, kas j is čia yra visagal is šių vergų 
Viešpats, iškoliojo mus lietuviškom kiaulėm ir 
liepė leisti atsisėsti vokiečiams. Vyrai, kurių tar
pe buvo sugaudytų per 60 m. amžiaus, nors vė
liau ir atsirado laisvų vietų, sėstis nebedrįso. 
Vokiečiai stebėjosi mūsų uniforma, kuri neturėjo 
jokių ženklų — net nė antpečių — turbūt mus 
priskirdami kalinių luomui. 

Pas fotografą su mumis daug ceremonijų 
nedaryta. Buvome pasodinami an t taburetės, ant 
kaklo užmaunama lenta su numeriu ir taip 
fotografuoj ama. 

Pats Štettin miestas — baisu pažiūrėti, vieni 
griuvėsiai. Kai kur virš griuvėsių padėti gėlių 
vainikai — vadinasi, ten žuvusieji dar nespėti 
atkasti. 

Rugp jūč io 9 d. 
Diena iš dienos į Štet t in atgrūda šimtus 

naujų lietuvių. Dauguma jų sugaudyti . Tik 
nedidelė dalis „mobilizuota" grasinant sušaudyti 
jų š e i m a s ^ e i neis į mobilizacinius punktus. 
Dauguma sugaudytų buvo iš Joniškio, Šeduvos ir 
Radviliškio. Bet netrūko ir iš kitų Lietuvos vietų. 
Daugelio jų amžius — per 50 metų. Netrūksta ir 
60-mečių. Keli yra kur t i , bet jiems dar 
Tauragėje, „tikrinant sveikatą", buvo pasakyta, 
kad tegu jie „nevalioja durnių"... Simuliantus jie 
žino, kaip pagydyti! Dar daugiau negu senių yra 
vaikų — 16, 17, 18 metų amžiaus . Daugelis jų 
buvo suimti, sugaudyti iš namų. iš bažnyčių, 
kartu su tėvais ir broliais. Girdėjau pasakojant, 
kad vienas jaunas vyriokas, tik po jungtuvių, 
išeinant iš bažnyčios, buvo pagriebtas ir dabar 
esąs čia, Štettin. Iš Šeduvos miestelio mūsų 
grupėje buvo 3 broliai (gaila, bet po 43 metų 
pavardes užmiršau, o dienoraštyje jos ir tebuvo 
tik inicialais ar kr ip tonimais įrašytos). Iš 
Joniškio — tėvas ir sūnus Š. Tėvas per penkias
dešimt metų. sūnus 17-kos. J ie visi nakvojo 
kareivinių garažuose, a n t pakreiktų medžio 
drožlių. 

Praeitą savaitę iš buv. Marijampolėje 
Vietinės rinktinės karo mokyklos atvežė apie 120 
jaunų vyrų, buvusių kariūnų, į mūsų baraką 
Vokiečiams norint panaudoti Vietinę rinktinę 
rytų fronte, jie buvo pasirengę, kaip ir kiti rink
tinės kariai, sprukti įi miškus, namo, bet nebe
spėjo — SS juos apsupo ir visus atvežė į Štuthof 
KZ stovyklą. Bus d a u g i a u . 
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TAUTOS FONDO NARIŲ 
31-ASIS METINIS 

SUSIRINKIMAS 
31-asis metinis visuotinis 

Tautos fondo narių susirinki
mas įvyko 2005 m. gegužės 7 d. 
Union Congregational Church 
86-15 114th Street, Richmond 
Hill, NY 11418. Registraciją 
atliko Onutė Adams ir Roma 
Vedeckienė. 

TF tarybos pi rmininkas 
Jurgis Valaitis susirinkimą ati
darė 10:35 vai. r. Pirmininkas 
pakvietė visus susir inkusius 
susikaupimo minutei ir prisi
minti pereitais metais mirusius 
Tautos fondo narius bei vei
kėjus — ypač Aleksandrą 
Daunį, Aldoną Dubauskai tę-
Katinienę, Vytautą Kulpą ir 
Antaną Sabalį. Mirusieji buvo 
pagerbti minutės atsistojimu. 
Pirmininkas pristatė susirinki
mo darbotvarkę, kuriai susi
rinkimas pritarė. 

J darbo prezidiumą pa
kviesti TF tarybos vicepirmi
ninkai: Pranas Povilaitis, Eval
das Remėza ir Algis Vedeckas, 
kurie pasikeisdami pirmininka
vo met iniam susir inkimui. 
Sekretoriauti pakviestas TF 
tarybos sekretorius dr. Algis 
Lukoševičius. 

Sudarytos šios komisijos: 
Mandantų — Giedrė Stankū
nienė ir Vida Penikienė; 
Nominacijų — Jonas Stankū
nas ir Laima Šileikytė— Hood; 
Nutarimų — Jonas Pabedins
kas, Algis Vedeckas ir Jurgis 
Valaitis. 

Tautos fondo 31-ąjį metinį 
susir inkimą žodžiu sveikino 
JAV LB valdybos sekretorė 
Giedrė Stankūnienė. 

Raštu sveikino: vysk. Pau
lius Baltakis, OFM, Lietuvos 
Respublikos ambasadorius JAV 
ir Meksikai Vygaudas Ušackas, 
Amerikos Lietuvių tarybos 
pirmininkas Saulius Kuprys, 
Lietuvių fondo pirmininkas 
Vytautas Kamantas , BALFo 
pirmininkė Maria Rudienė, 
Joint Baltic American National 
Committee (JBANC) tarybos 
narys dr. Ramūnas Kondratas, 
„Valstiečių laikraščio" vyriau
sias redaktorius Jonas Švoba, 
fondo „Kaimo vaikai" koordina
torė Regina Švobienė ir Lie
tuvos studentų, gavusių Tautos 
fondo stipendijas grupė. Raštu 
sveikinimus perskaitė Vida 
Penikienė. 

Pereitų metų metinio narių 
susirinkimo protokolą paTašė 
Kęstutis K. Miklas, bet, jam 
negalėjus susirinkime dalyvau
ti, protokolą perskaitė Vida 
Penikienė. Pastabų nebuvo ir 
protokolas buvo vienbalsiai pri
imtas. 

Mandatų komisijos pirmi
ninkė Giedre Stankūnienė pra
nešė, kad susirinkime dalyvau
ja 8.921 balsai iš 28,712. Nors 
kvorumo nėra, praėjus valandai 
po susirinkimo atidarymo, su
sirinkimas teisėtas. 

Vyko pranešimai. Susirin
kimas nutarė, kad diskusijos 
pranešimuose iškeltais klausi
mais vyks po visų pranešimų. 

TF tarybos pirmininkas 
Jurgis Valaitis taip apibūdino 
pereitų metų Tautos fondo veik
lą: „Trumpai pasakius, praė
jusių metų veikla buvo 2003-ųjų 
sukaktuvinių metų tęsinys — 
mokyklų įdukrinimas, Tėviškės 
šviesos" ir "Atodangų' laidos, 
konkursai , parama Vilnijos 
kraštui, labdara, kur jos labiau
siai reikėjo, rūpesčiai lietuvių 
kalbos svarinimu ir lietuvybės 
išlaikymu". Pirmininkas džiau
gėsi pozityviu Tautos fondo 
veiklos įvertinimu įžymių Lie
tuvos valdžios atstovų, ypač 
prezidento Valdo Adamkaus, 
bei Lietuvos mokytojų ir mo
kinių. 

TF taryba nu ta rė daryti 

žygius, kad Tautos fondas būtų 
perregistruotas Lietuvoje, kaip 
labdaros organizacija, tuo įgali
nant praplėsti Tautos fondo 
veiklą Lietuvoje. Tarybos pirmi
ninkas pabrėžė, kad nereikėtų 
nusistovėti tik tose pačiose 
vėžėse, bet svarstyti ir kitus 
projektus bei veiklos laukus. 

Tautos fondo valdybos pir
mininkė dr. Giedrė Kumpikaitė 
davė oficialią 2004 m. atas
kaitą. Buvo gautos 3 stambios 
aukos. Zigmas ir Marina Rau-
linaičiai paaukojo 100,000 dol. 
dr. James ir Audronė Hoeschele 
paaukojo 30,000 dol. ir dr. 
Nijolė Bražėnaitė-Paronetto 
25,000 dol. Tautos fondo taryba 
pritarė TF valdybos pasiūlymui 
pervesti TF investicijas pas 
Graybill, Bartz & Associates 
Chicago. Pertvarkytas ir išplės
tas TF interneto tinklalapis 
(Tautosfondas.org). Tariamasi 
perregistruoti Tautos fondo 
atstovybę Lietuvoje. TF valdyba 
labai sėkmingai suruošė filmo 
„Vienui vieni" premjerą New 
York, Anthology Film Ar-
chives, Manhattan ir suruošė 
Vasario 16 dienos minėjimą, 
talkinant JAV LB New York 
apygardai ir New York ALTo 
skyriui. 

Pirmininkė pareiškė, kad 
bus toliau tęsiama sėkminga 
mokyklų įdukrinimo programa, 
parama Vasario 16 gimnazijai 
Vokietijoje ir parama Rytų 
Lietuvos lietuviškoms mokyk
loms. Bus skatinami konkursai 
studentų ir moksleivių tauti
niam lavinimui. 

Pirmininkė siūlė aiškiai ir 
profesionaliai parengti ar remti 
projektus, kurie konkrečiai 
padėtų tvarkyti kai kurias Lie
tuvoje šiuometines opias proble
mas. Būtent, aukščiausią Euro
poje savižudybių skaičių, didė
jantį narkotikų naudojimą, 
masinį Lietuvos žmonių, ypa
tingai jaunimo, išvažiavimą iš 
Lietuvos. Taip pat siūlė per
svarstyti dabartinių remiamų 
projektų tikslingumą ir per
spektyvas. Ji siūlė, kad TF 
atstovybė derintų savo veiklą su 
Lietuvos institucijomis, tarp
tautinėmis organizacijomis, 
rengiant tikslinius projektus ir 
dalyvaujant juose. Siūlė skirti 
daug dėmesio pozityviai sklei
džiant Lietuvos vardą užsienyje 
— bendraujant su žurnalistais, 
rengiant aukštos kultūrinės 
vertės parodas, paminėjimus, 
bei kitokius renginius, kurie 
padėtų garsinti Lietuvos vardą. 
Siūlė remti/teikti paskolas 
tikrai gabių studentų aukštojo 
mokslo studijoms JAV. 

Jonas Pabedinskas pranešė, 
kad tęsiama nuolatinė parama 
laikraščio „XXI amžius" mėne
siniam priedui „Atodangoms". 
Amerikoje šis priedas siuntinė
jamas paštu ir prieinamas in
ternetu. Šio priedo puslapiuose 
telpa straipsniai, kuriuos pa
naudoja ir kiti laikraščiai bei 
interneto tinklalapiai. 

Dr. Nijolė Bražėnaitė-
Paronetto pranešė, kad mokyk
lų įdukrinimo programa vystosi 
ir sėkmingai piečiasi. Iki šiol 
įdukrintos 232 mokyklos. Di
desnis dėmesys skiriamas Rytų 
Lietuvos lietuviškoms mokyk
loms. Atsiliepimai ir atgarsiai 
yra labai pozityvūs ir skatinan
tys rėmimą. įdukrintos mokyk
los dažnai panaudoja paramą 
mokinių ekskursijoms po Lie
tuvą, tautinių rūbų ir instru
mentų įsigijimui, laisvės kovų 
vietovių lankymui ir pan. 

Nedalyvaujant dr. Rožei 
Šomkaitei, Labdaros komisijos 
pranešimą perskaitė dr. Giedre 
Kumpikaitė. Į Lietuvos mokyk
las buvo išsiųsta kompiuterių, 

Dalis Tautos fondo 31-ojo metinio narių susirinkimo dalyvių. Pirmoje eil. iš kaires: Saulius Sirusas, dr. Nijole 
Bražėnaitė-Paronetto, Pranas Povilaitis, dc. Giedrė Kumpikaitė, Giedrė Stankūnienė, Jurgis Valaitis, Kostas 
Norvilą ir Juozas Giedraitis. 

knygų (grožinės literatūros ir 
enciklopedijų); užprenumeruo
tas „Valstiečių la ikrašt is" 
devyniolikai mokyklų; paskirtos 
29-iems s tuden tams stipendijos; 
išleista Zigmo Zinkevičiaus 
knyga „Istorijos iškraipymai", 
kuri bus i šda l in ta Lietuvos 
mokykloms; da lyvau ta Vyčių 
seime ir Fronto bičiulių stovyk
loje. 

Sau l ius S i rusas , Finansų 
komisijos pirmininkas, pranešė, 
kad TF ta ryba patvirtino TF 
investicijų perkėlimą finansinių 
patarėjų Graybil l , Bartz & 
Associates firmos globon. Spe

cialus fondai liks pas Smith, 
Barney & Co. 

Revizijos komisijos pra
nešimą perskaitė Laima Lilei
kienė. 

Po pranešimų padaryta pie
tų pertrauka, kurios metu su
sirinkimo dalyviai turėjo progos 
papietauti, pasikalbėti ir pasi
tarti . 

Tuoj po pietų vyko TF tary
bos ir revizijos komisijos rinki
mai. Taupant laiką, diskusijos 
atidėtos po rinkimų, kad man
datų komisija diskusijų metu 
galėtų suskaičiuoti balsus. 

Nominacijų komisija pra

vedė r inkimus. Susirinkimas 
nutarė sudaryti 15 asmenų TF 
tarybą. Keturi tarybos nariai 
baigė savo kadenciją: dr. Nijolė 
Bražėnaitė, Kęstutis K. Miklas, 
Saulius Sirusas ir Algis Ve
deckas. Jie visi sutiko kandi
datuoti naujai kadencijai. J TF 
tarybą pasiūlyti dar šie kandi
datai: Edvinas Giedrimas, An
tanas Razgaitis, Vladas Sidas ir 
Laima Šileikytė-Hood. J Tautos 
fondo revizijos komisiją, kuri 
susidaro iš 3 narių, pasiūlyti: 
Vida Jankausk ienė , Malvina 
Klivečkienė, Laima Lileikienė ir 
Kostas Norvilą. Mandatų 

Tautos fondo 31-ojo metinio narių susirinkimo prezidiumas. I: 
Lukoševičius, Pranas Povilaitis, Jurgis Valaitis ir Algis Vedeckas. 

Giedrė Kumpikaitė, dr. Algis 

Tautos fondo metinio narių susirinkimo, įvykusio 
2005 m. gegužės 7 d., Richmond Hill, Nevv York 

NUTARIMAI 
T a u t o s f o n d o m e t i n i s 

s u s i r i n k i m a s : 
Sveikina Lietuvos Respub

likos prezidentą Valdą Adamkų 
už a ts isakymą dalyvauti per
galės prieš nacių Vokietiją 60 
metų sukakt ies minėjime Mask
voje š.m. gegužės 9 dieną. Šis 
minėjimas su t ampa su nacių 
Vokietijos ir Sovietų sąjungos 
sandėriu, sudariusiu pagrindą 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
okupacijai ir šių nepriklausomų 
valstybių piliečių iš trėmimui 
Sibiro kančioms ir žūčiai. 

P r imena , kad Vilniaus 
Aukštojo Tribunolo duomeni
mis, nuo 1944 iki 1953 metų, 
virš 22,000 rezistentų/partizanų 
atidavė savo gyvybes gindami 
tėvynę nuo komunistinio priešo. 
Tautos fondo nariai šias gyvy
bės a u k a s aukš ta i vert ina. 
Tegul žuvę part izanai išlieka 
pavyzdžiu a te inančioms kar
toms, ką reiškia mylėti savo 
tautą, tėvynę ir nepriklausomą 
valstybę. 

Džiaugiasi, kad NATO val
stybių vadovybė nusprendė savo 
svarstymus š.m. gegužės mėne
sį pravesti Vilniuje, tuo parody
dama Lietuvai ypatingą dėmesį. 

Pr i tar ia , kad per Europos 
Sąjungą ir NATO Lietuva arti

mai įsijungia į demokratinių 
valstybių šeimą. Nepaisant to. 
dar vis reikalinga parama, 
siekiant pilietinės, demokra
t inės ir t au t inės visuomenės 
išsivystymo, su ypatingu dėme
siu jaunimui ir jauniems žmo
nėms, kurie yra tautos ateitis. 

Kreipia dėmesį į Lietuvos 
didesnių miestų ir provincijos 
gyventojų pragyvenimo ir infor
macijos lygio skirtumus, kurie 
yra žalingi sparčiam valstybės 
vystymuisi. 

Susir inkimas, išklausęs 
Tautos fondo vadovybės prane
šimus: 

1. Paveda Tautos fondo va
dovybei: 

a. tęsti mokyklų įdukrini-
mą, tuo skatinant išeivijos ir 
Lietuvos gyventojų ryšio pa
laikymą; 

b. tęsti „Tėviškės šviesos" 
laidas, kurios per mokytojus 
padeda ugdyti Lietuvos moks
leivijos dorą, pareigingumą ir 
tėvynės meilę; 

c. tęsti paramą „Atodangų" 
laidomas Lietuvoje, kur yra 
susibūrę eilė įtakingų ir pajėgių 
bendradarbių, kurie nori pa
siekti skaitytoją, ypatingai pro
vincijoje, rašydami visuomeni
niais klausimais; 

komisijai surinkus balsavimo 
lapelius, prasidėjo diskusijos. 

Buvo diskutuojama tolimes
ni mokyklų projektai, kritiškos 
situacijos Lietuvoje — kaip sa
vižudybė, narkomanija — elek
troninės mokyklos galimybės, 
perdaryto tinklalapio įvaizdis ir 
tikslas. Tautos fondo perregis
travimas Lietuvoje. Iš esmės, 
tęsiami švietimo projektai, tau
tinio pobūdžio laikraščių plati
nimas, knygų leidimas, stipen
dijų skirstymas ir jaunimo ra
šinių konkursų skatinimas. 

Rezoliucijų komisija pateikė 
savo nutarimų projektą, kuris 
po t rumpų diskusijų buvo vien
balsiai priimtas. 

Mandatų komisijos pirmi
ninkė Giedrė Stankūnienė pa
skelbė rinkimų rezultatus. J 
Tautos fondo tarybą išrinkti: dr. 
Nijolė Bražėnaitė, Edvinas 
Giedrimas, Antanas Razgaitis, 
Saulius Sirusas ir Algis Ve
deckas. Kandidatais lieka: 
Kęstutis K. Miklas, Vladas Si
das ir Laima Šileikytė-Hood. Į 
Revizijos komisiją išrinkti: Vida 
Jankauskienė, Laima Lilei
kienė ir Kostas Norvilą. Kan
didate lieka Malvina Kliveč
kienė. 

Tautos fondo 31-asis meti
nis susirinkimas užbaigtas Lie
tuvos himnu. 

Tuoj po metinio susirinkimo 
vyko naujosios TF tarybos 
posėdis, kurio pagrindinė dar
botvarkė buvo pareigų pasi
skirstymas. Tautos fondo tary
bos pirmininku išrinktas Algis 
Vedeckas, pirmininko pavaduo
toju — Jurgis Valaitis, vice
pirmininkais — Pranas Povi
laitis ir Evaldas Remėza, sekre-

d. remti lietuviškas mokyk
las nutautintuose rajonuose; 

e. aktyviai prisidėti, ren
giant specialius konkursus jau
nimui Lietuvoją; 

f. remti ALTo informacinę 
veiklą Jungt inėse Amerikos 
Valstijose, kad šio krašto poli
tiniai veiksniai neužmirštų 
pavojaus Baltijos valstybėms iš 
Rytų. 

2. Skatina TF vadovybę: 
a. prisidėti prie prel. Kru

pavičiaus 120 m. sukakties mi
nėjimo Lietuvoje; 

b. išvystyti stiprią informa
cinę veiklą išeivijoje ir Lietuvoje 
apie Tautos fondo dirbamus 
darbus, kar tu siekiant Tautos 
fondui paramos naujais būdais 
ir priemonėmis. 

3. Pritaria siūlymams su
telkti dėmesį į plataus mąsto 
uždavinius, naujas idėjas ir 
veiklos būdą. 

4. Linki sveikatos gerbia
mam ambasadoriui Anicetui Si
mučiui. 

5. Dėkoja: Tautos fondo na
riams už pasitikėjimą ir paramą. 

Visiems Tautos fondą svei
kinusiems metinio susirinkimo 
proga. 

Tautos fondo tarybai, valdy
bai už įdėtą darbą. 

toriumi — dr. Algis Lukoše
vičius, o protokolų sekretoriumi 
Edvinas Giedrimas. Dr. Giedrė 
Kumpikaitė perr inkta Tautos 
fondo valdybos pirmininke. J i 
pristatė Tautos fondo valdybą, 
kuri buvo patvirtinta korespon-
denciniu būdu. TF valdybos su
dėtis šis: dr. Giedrė Kumpikaitė 
— pirmininkė, Raimundas 
Sližys — vicepirmininkas, Vla
das Sidas — vicepirminin
kas/sekretorius; Saulius Siru
sas — finansų patarėjas, 
iždininkas, Onutė Adams — 
narė specialiems reikalams, 
Vida Penikienė — narė spe
cialiems reikalams/reikalų ve
dėja, dr. Osvaldas Pranevičius 
— narys specialiems reikalams 
ir Laima Šileikytė-Hood — narė 
specialiems reikalams. Valdy
bos konsultantė buhalteriniams 
reikalams — Nijolė Žukaus
kienė. 

Taip pat korespondenciniu 
būdu patvir t inta šių Tautos 
fondo tarybos komisijų sąstatai: 
Finansų ir lėšų telkimo komisi
ja: Saulius Sirusas — pirmi
ninkas: Vladas Sidas, Raimun
das Sližys, Jonas Stankūnas ir 
Vacys Steponis — nariai. 
Paramos skirstymo komisija: 
Evaldas Remėza — pirmi
ninkas; Vida Penikienė, Jonas 
Stankūnas ir Jonas Vilgalys — 
nariai. Mokyklų įdukrinimo ir 
labdaros komisija: dr. Nijolė 
Bražėnaitė-Paronetto — pirmi
ninkė; dr. Rožė Šomkaitė — 
narė. 

Tautos fondo taryba ir 
valdyba pasiruošusios veik
liems ateinantiems metams. 

Tautos fondo informaci ja 

SKELBIMAI 
• ' • ' • » W l l " « i IŠNUOMOJA 

VIDA M. 2 
SAKEVICIUS ~ 

Real Estate Consu i t an t 
N e k i l n o j a m o j o t u r t o 

p i r k i m a s , p a r d a u i m a s 
7 0 8 - 8 8 9 - 2 1 4 8 

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

2 mieg. — $770-5810. 
Tel. 630-910-0644, Janą. 

PASLAUGOS 

Šildymas 
Šaldymas 

S6 S. Kedae Cftcago, IL 60629 

At?S 
rrekyba instafevirnas, aptarnavimas 
— ucensed — Bonded— Insured 

C 7 dieno; 
per savaite 

773-778-4007 
773-531 1833 

IŠNUOMOJAMAS 
g r a ž u s 2 m i e g . b u t a s 

Marąuette Park . 
T e l . 7 0 8 - 6 5 6 - 6 5 9 9 

SIŪLO DARBĄ 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMU, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St , 

F.vergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654:773-581-8654 

Positions for Female Caregivers 
: in VVisconsin - patient with Multipie 
', Sclerosis; patient vvith Parkinson, mušt 

transfer 180 ib. Mušt drive, good 
English, 125 per day. Other įobs 

avaitablė in VVisconsin. 
2 6 2 - 6 5 7 - 8 0 4 4 

Reikalinga auklė 
2,3 metų ir 8 mėn. vaikams, 
Madison, W l . Gyventi kartu, 
ruošti maistą, valyt i namus. 

Te!. 6 3 0 - 7 8 9 - 6 3 0 5 , 
skambinti tarp 7-8 v.v. 

DRAUGAIS 
- • • * • - . » - * 

Reikalinga energinga, rusiškai 
kalbanti moteris, prižiūrėti 3,5 
metu vaiką ir tvarkyt i namus. 
Gyventi kartu Glenvievv raj. 

Berniukas 3 dienas darželyje. 
Viena išeiginė — paprastą dieną. 

Atlyginimas $1,300/mėn. 
Tel. 847-922-1101, Vika. 

Trucking 

^fir imulkiu siuntiniu siuntimas bei 
mstatymas 1 namus Lietuvoje, Latvijoje, 
stito'e Baltarusuo»e bei Ukraino*e 

880) 78th Ave Bridg*view, U 604SS UI. 1 708-599-9680 
Fax. 1 708-599-9682 Tel. 1 800-775-7363 

http://Tautosfondas.org
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EUBOPA 

PARYŽIUS 
Buvęs Prancūzijos prezi

dentas Valery Giscard d'Estaing 
pareiškė, kad Europos Sąjungos 
(ES) konstituciją dar galima iš
gelbėti, nors referendumuose jai 
ir nepritarė prancūzų bei olan
dų rinkėjai. J is paragino kitose 
ES narėse tęsti patvirtinimo 
procesą. „Maitinamos nepasiti
kėjimo valdžia ir jos baime, ais
t ros nugalėjo protą. Aistros turi 
savo pagrindą, tačiau protas ži
no, kad reikia išlaukti", išskirti
niame interviu laikraščiui „Le 
Monde" sakė 79 metų pirmosios 
ES konstitucijos rengėjas. V. 
Giscard d'Estaing taip pat iš
reiškė nuomonę, kad konstituci
ja Prancūzijoje veikiausiai būtų 
buvusi patvirtinta, jei ES va
dovai nebūtų palikę atviros gali
mybės dėl Turkijos narystės ES. 

BRIUSELIS 
Europos Komisijos (EK) pir

mininkas Jose Manuel Barroso 
dar kartą paragino Europos Są
jungos vadovus padaryti per
trauką ir skirti laiko apmąsty
mams apie bendrijos konstituci
jos ateitį. Tačiau ES vykdomo
sios institucijos vadovas pridū
rė, jog bendrijos vadovai netu
rėtų apsimesti, kad konstitucija 
nebuvo atmesta keliuose refe
rendumuose, tačiau jiems taip 
pat nederėtų pasiduoti ir pri
pažinti pralaimėjimą. 

rinkimai. Panašų projektą G. 
Soros įgyvendina Gruzijoje. Kir
gizijos vadovo rinkimai buvo pa
skirti po to, kai kovo mėnesį 
prezidentas Askar Akajev pabė
go iš šalies per stichinį tūkstan
čių žmonių sukilimą. 

r JAV 

AZIJA 

ALMATA 
Amerikos milijardierius ir 

filantropas George Soros pa
reiškė ketinąs įsteigti fondą, ku
ris padės padidinti darbo už
mokestį Kirgizijos vyriausybės 
pareigūnams. G. Soros, kuris 
kalbėjo tarptaut inėje verslo 
konferencijoje Almatoje, prane
šė, kad toks fondas, turintis pa
dėti kovoti su korupcija, gali bū
ti įsteigtas jau po liepos 10 d., 
kai Kirgizijoje įvyks prezidento 

WASHINGTON, DC 
JAV mokestis Jungtinėms 

Tautoms (JT) nuo kitų metų su
mažės 22 mln. dolerių. Už tai 
antradienį balsavo Kongreso 
Atstovų Rūmai. Šiame siūlyme 
konkrečiai nenurodoma, kokie 
mokesčiai bus apriboti. Siūly
mas buvo apsvarstytas skiriant 
57.5 mlrd. dolerių kai kurioms 
JAV agentūroms ir departamen
tams, tarp jų Teisingumo bei 
Prekybos depar tamentams ir 
NASA Jungtinių Tautų duo
menys rodo, kad JAV šiais me
tais turi pervesti 439.6 mln. do
lerių į organizacijos administra
vimo biudžetą. Tačiau kol kas 
JAV šios sumos nesumokėjo, 
kaip ir 240.5 mln. dolerių už 
praėjusius metus. 

Prieš keturis dešimtmečius 
iš JAV kariuomenės į Šiaurės 
Korėją pabėgęs seržantas Char
les Robert Jenkins antradienį 
pirmą kartą sugrįžo į JAV. Ch. 
R. Jenkins atsisakė bendrauti 
su žiniasklaidos atstovais. 
Washington, DC, Dulles tarp
tautiniame oro uoste jis persėdo 
į lėktuvą, skrendantį į North 
Carolina, kur gyvena jo motina. 
Praėjusių metų liepą Ch. R. 
Jenkins buvo leista išvykti iš 
Siaurės Korėjos. Jis pasidavė 
Japonijoje dislokuotai JAV ka
riuomenei, kuri jam pateikė 
kaltinimus dezertyravimu. Vė
liau karo teismas jį nuteisė ka
lėti 30 dienų ir atleido iš kariuo
menės dėl amoralaus elgesio. 

SAN FRANCISCO 
Prie California įvykęs stip

rus žemės drebėjimas naktį iš 
antradienio į trečiadienį buvo 

sukėlęs cunamio pavojų, bet 
jam praėjus, pareigūnai įspėji
mą netrukus a tšaukė. Apie žalą 
ar nukentėjusius žmones prane
šimų kol kas negauta. 7 balų 
stiprumo žemės drebėjimas 8 
vai. 50 min. vietos laiku įvyko 
už 146 km į vakarus nuo Cres-
cent City miesto, kuris 1964 m. 
jau buvo nukentėjęs nuo žmonių 
aukų pareikalavusio cunamio. 

KANADA ~ ] 

OTTAWA 
Kanados liberalų mažumos 

vyriausybė antradienio vakarą 
išgyveno dėl jos biudžeto politi
kos surengtą ilgą seriją pasiti
kėjimo balsavimų ir taip padėjo 
atitolinti grėsmę, jog vasarą 
tektų rengti pirmalaikius rinki
mus. Balsai prieš vyriausybę 
galėjo priversti pasitraukti mi
nistrą pirmininką Paul Martin 
ir išprovokuoti naujus rinkimus ! 
praėjus vos metams nuo pasku- i 
tinio visuotinio balsavimo, ku- j 
rio metu liberalai prarado dau- j 
gumą parlamente. Tačiau, kaip j 
daugelis apžvalgininkų ir nu- i 
matė, vyriausybė laimėjo visus : 
16 balsavimų, daugelį skirtumu j 
153 prieš 149 balsus. Renka
muose Kanados Atstovų Rū- | 
muose yra 308 vietos, tačiau ke-
lėtas par lamentarų buvo išvykę. 

AUSTRALIJA 

CANBERRA 
Po šešių savaičių nelaisvės 

Irake buvo išlaisvintas įkaitu 
paimtas aus t ra las Douglas Wo-
od, pranešė Australijos minis
tras pirmininkas John Howard. 
Pasak jo, D. Wood dabar yra 
saugus ir jaučiasi gerai. Bagh-
dad jį saugo Australijos kariai. 
63 metų inžinierius, vedęs ame
rikietę, įkaitu buvo laikomas 
nuo gegužės pradžios, kai buvo 
išplatintas su juo nufilmuotas 
vaizdo įrašas. Pagrobėjai grasi
no nužudyti D. Wood, jei Aus
tralija nepradės iš Irako išvesti 
savo karių. 

Ūkio ministrui siūloma dingti iš politinio gyvenimo 
Atkelta i š 1 psl . 

Krikščionių demokratų duo
menimis, oficialiame forumo 
tinklalapyje www.economfo-
rum.iacis.ru , skiltyje „daly
viai", Lietuvos ūkio ministro nė
ra nei ieškant pagal šalis, nei 
pagal pavardes. 

LKD valdybos pirmininkas 
Ignas Vėgėlė ragina nepamiršti, 
kad prasidėjus pavasario sesijai 
daugelis studentų įtemptai ruo
šiasi egzaminams. „Tai gal ir 
Lietuvos ūkio ministras išvyko į 
Rusiją tvarkytis nebaigtų moks
lų reikalų, o skubota priedanga 

ekonomikos forumu tėra tik pa
sinaudojimas tarnybine padėti
mi?", klausia jis. 

Savaitgalį naujuoju LKD 
partijos vicepirmininku išrink
tas Algirdas Šakalys abejoja, ar 
„ūkio ministras savo vizitą yra 
suderinęs su Užsienio reikalų 
ministerija ir Vyriausybės kan
celiarija, ar tiesiog jis Rusijos 
nelaiko užsieniu?" 

LKD pirmininkas Valenti
nas Stundys tikisi, kad su ūkio 
ministru susiję skandalai leis 
patikrinti Lietuvos politinės 
kultūros brandą. 

„Visi gera i pr is imename, 
kuo baigėsi buvusio ūkio minis
tro Eugenijaus Maldeikio mįslė
mis apipinta kelionė į Rusiją. 
Manau, kad ir šįkart panašus 
atvejis leis patikrint i Lietuvos 
politinės kultūros brandą: pa
matysime, a r visuomenė ir poli
tikai yra negailestingi neskai
driam, į tarimų keliančiam mi
nistro elgesiui ir bus išsiaiš
kinta tiesa, a r paaiškės, kad 
Lietuvos politikoje vyrauja vi
siška bejėgystė ir nuolaidžiavi
mas", teigia krikščionių demo
kratų vadovas V. Stundys. 

L. Andrikienė: ES biudžetas tampa nauju mūšio lauku 
Atkelta iš 1 psl. 
kuriuos į ES biudžetą turės su
mokėti valstybės narės, o tai 
yra mažiau nei 2005 metais. 

„ES biudžeto formavimo ir 
tvirtinimo procedūra niekada 
nebūna lengva, bet šiemet ji 
vyksta labai sudėtingame kon
tekste, ir dėl to susitarimas dėl 

2006 m. biudžeto tampa labai 
komplikuotas. Kol nebus susi
tarta dėl kitų klausimų, nebus 
susitarta ir dėl 2006 m. biudže
to", sakė L. Andrikienė. 

Derybas dėl finansinės per
spektyvos apsunkina Prancūzi
jos ir Didžiosios Britanijos nesu
tarimai. 

Britanija yra pareiškusi , 
kad sutiks peržiūrėti savo kas
met iš biudžeto susigrąžinamą 
išmoką, šiais metais siekiančią 
5.1 mlrd. eurų, tik tuo atveju, 
jei taip pat bus sumažinta ES 
parama žemės ūkiui, iš kurios 
daugiausiai naudos gauna pran
cūzų ūkininkai. 

J. Veselka nori Įteisinti žioplių ir kombinatorių dieną 
Vilnius, birželio 15 d. 

(BNS) — Parlamentaras, Libe
ralų demokratų frakcijos narys 
Julius Veselka Seime įregistra
vo Lietuvos Respublikos atmin
tinų dienų įstatymo pakeitimo 
projektą, kuriame siūlo įteisinti 
„atmintiną tinginių, kombina
torių ir žioplių dieną". 

„Stebiu naujo Seimo gyve
nimą. Vieną vakarą sėdžiu po 
ąžuolu, tinginiauju, matau: iš 
dangaus atlekia šviesos spindu
lėlis ir pataiko man tiesiai į 
kaktą. Dievas pasiuntė mintį 
įteisinti tinginio, kombinato
riaus ir žioplio dieną", pasakojo 
J. Veselka. 

Anot jo, tinginiai - tai Sei

mo nariai, kurie darbo metu iš
važiuoja atostogauti. Kombina
toriais seimūnas vadino tuos, 
kurie užsiima įmonių privatiza
vimu „kombinuodami". 

„Net Viktoras Uspaskichas 
diplomą susikombinavo, — nau
jausios aktualijos nepamiršo J. 
Veselka. — O dėl žioplių — pasi
žiūrėkite 'Mažeikių naftą'. Ras
kite istorijoje, kad naftos įmonė 
negautų pajamų. Net už prosti
tučių paslaugas t u n valstybė 
sumokėti. Argi ne žiopliai?". 

Taip pavadinti ir įteisinti J. 
Veselka pageidauja gegužės an
trąją. Mat gegužės pirmoji yra 
nedarbo diena, tad visi „gers, o 
gegužės antrąja pagiriosis". 

Seimo etikos ir procedūrų 
komisijos pirmininkas Algirdas 
Monkevičius tokį J . Veselkos 
projektą pavadino „išdykavi
mu" ir mėgino pažvelgti iš įmo
nių vadybos pusės. 

Pasak jo, vadybos teorijoje, 
yra žinomi žmonės, vadinami 
„drumstėjais". Jie, anot komisi
jos pirmininko. paradoksaliu 
būdu pateikdami vieną ar kitą 
idėją, turi t a m tikrą vertę, nes 
„prašviesina sąmonę". 

..Manau, J . Veselka yra vie
noks žmogus, kuomet šitaip el
giasi. Ir jis yra kitoks žmogus. 
kai kalbamės neformaliai. Man 
atrodo, jis gana visuomeniškai 
mąsto", kalbėjo A. Monkevičius. 

MOKYKIMĖS ANGLIŠKAI 

Paruošia Aušrelė Sakaiaitė 

DRAUGAS, 2005 m. birželio 16 d., ke tv i r tad ien is 

S e v e n t y fourth lesson. fSe-
venty forth leson) — Septy
niasdešimt ketvirta pamoka. 
Letter from the insurance 
e o m p a n y . (Leter fram tha 
inšiurens kampany) — Laiškas 
iš apdraudos įstaigos. 
I jus t rece ived a letter from 
m y i n s u r a n c e eompany, 
t h e y are refusing to pay for 
my operat ion. (Ai džest ri-
cyvd e leter fram mai inšiurens 
kampany, thei ar refjūzing tū 
pei for mai apereišian) — Aš 
tik ką gavau laišką iš savo 
apdraudos įstaigos, jie atsisako 
mokėti už mano operaciją. 
What k ind of health insu
r a n c e d o you have? (Uat 
kaind af helth inšiurens dū jū 
hev) — Kokią sveikatos ap
draudę tu turi? 
My insurance is provided 
through m y workplace. (Mai 
inš iu rens iz provaided th rū 
mai uorkpleis) — Savo ap-
draudą gaunu per darbovietę. 
What reason are they gi-
v ing for refusing your claim? 
(Uat ryzan ar thhei giving for 
refjūzing j ū r kleim) — Kokią 
priežastį j ie duoda, atsisaky
dami užmokėti tavo ieškinį? 
They are saying that I had 
a p r e e x s i s t i n g condit ion 
prior to my being insured 
by them. (Thei ar seing thęt ai 
hed e priegzisting kondišen 

I prajor tū mai bying inšiured 
| bai them) J ie sako, kad aš turė
j au t a s sveikatos problemas 
prieš jiems mane apdraudžiant. 
What i s their bas is for 
s a y i n g that you had a pre-
ex i s t ing condition prior to 

being insured? (Uoat iz their 
beisis for seing thęt jū hed a 
priegzisting kondišen prajor tū 
bying inšiurd) — Koks jų pa
grindas tvirtinti, kad tu turėjai 
sveikatos problemų, prieš ap
draudžiant? 
They didn't mention that in 
the letter. (Thei didnt men-
šiant thęt in tha leter) — Jie to 
laiške neminėjo. 
You need to call the insu
rance eompany and find 
out. (Jū nyd tū kol tha inši
urens kampany end faind aut) 
— Tu turėtum paskambinti 
draudimo įstaigai ir sužinoti. 
My operation was for can-
cer, if I had it, I wasn't 
aware of it unti l I was tes-
ted two months ago. (Mai 
apereišian uoz for kęnser, if ai 
hed it, ai uoznt auer af it antil 
ai uoz tested tū manths agou) 
— Mano operacija buvo dėl 
vėžio, jei aš jį turėjau, tai neži
nojau, kol prieš pora mėnesių 
buvo padaryti tyrimai. 
You might need a lawyer to 
straighten this our. (Jū mait 
nyd e iojer tū streiten this aut) 
— Tau gali prireikti advokato, 
kad viską išaiškintų. 
r m in a bad situation, I 
don't have the money to pay 
my medical bills where will 
I get the m o n e y for a 
lawyer? (Aim in e bed situei-
šian, ai dont hev tha many tū 
pei mai medikai bils, uer uil ai 
get tha many for e lojer) — Aš 
esu blogoj padėtyje, neturiu 
pinigų susimokėti savo gydymo 
sąskaitų, kur gausiu pinigų 
advokatui? 

liaudies muzikas ansamblis diU2T35 iš Lietuvos. 
Populiariausi Čikagos lietuvių muzikantai ir atlikėjai. 
Meno mokyklėlės vaikai. 
Pamatysite žirgų šskius pagal muziką. 
Vaikams pasijodinėjimas mažais arkliukais ir kt. 

{fsriassus liitmišlas 
maistas, alus ir 
gaivinantys gėrimai. 
Puiki kaimiška aplinka. 

Įfeidžiapi* 

!6526 Clarendor H£ 
Wllowbrook.IL 60527 

Suaugę-už $10 
Vaikai - už tėvelio S5 
iki 3 m. - nemokamai. 

T W 
Automobiliai statomi 75 St. ir Clarendon HHrs Rd. esančiose gimnazijos aikštelėse. 

Iš ten visa diena svečius nemokamai vežios autobusai. 

KAI SUTUOKTINIS ERZINA 
Vyrai gali taip erzinti: jie 

okupuoja šeimos kompiuterį, 
žiūri televizorių dideliu garsu, 
užgriozdina kiekvieną namų 
kampą savo pomėgiams skirtais 
daiktais ir sujaukia kambarį 
pačiu savo buvimu. Dabar viena 
japonų įmone mano radusi 
sprendimą - tokį vyrą tereikia 
uždaryt i į medinę dėžę, ne
praleidžiančią garso. 

„Yamaha" sukūrė 2,5 kv. m 
ploto dėžę „Mano kambarys", 
kuri gali stovėti vidutinio 
dydžio kambaryje ir atlikti 
studijos, kino salės ar dirbtuvės 
funkcijas. Iš šios dėžės triukš
mingiausia veikla nebus girdi
ma išoriniam pasauliui, o net
varka vargiai matysis pro ploną 
matinį stiklą. 

7,000 dolerių kainuojantis 
„Mano kambarys", priklauso
mai nuo savo paskirties, gali 
turėti rašomąjį stalą, garso sis
temą ar darbastalį. Norintys 
savo dėžei suteikti japoniškos 
dvasios, gali įsigyti „Mano kam
bario" versiją, išklotą tatamiais. 

Šių dėžių paklausa turėtų 
būti milžiniška, nes daugelyje 
japonų namų nėra panašiam 
tikslui skirtų kambarių. Muzi
kinių instrumentų gamintojai 
„Yamaha" idėja pagaminti „Ma
no kambarį" kilo 20 metų ku
riant garso nepraleidžiančias 
technologijas tiems, kurie nori 
mokytis groti neerzindami li
kusių namiškių. 

(Delfi) 

VALKATA MUZIEJUJE 

Vieno garsiausių Rusijos muziejų prižiūrėtojai iš patalpų išvi
jo valkatą, kuris tarp neįkainojamos senovinio porceliano ir 
rankraščių kolekcijos buvo įsirengęs būstą. 

XVIII amžiuje statytos Petropavlovsko tvirtovės darbuotojai, 
suveikus signalizacijai muziejuje, aptiko benamį. „Mes jo pa
klausėme: 'Ką čia darai0', o šis atsakė: 'Aš čia gyvenu' ", — sakė 
muziejaus darbuotojas. Vyras buvo perduotas milicijai. 

(BNS) 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
2005 m. birželio 12 d., mirė mūsų mylimas Tėvelis, Sene
lis ir Prosenelis 

A t A 
JUOZAS BRIEDIS 

Velionis Amerikoje išgyveno 55 m. Gyveno VVest 
Bloomfield, Michigan. 

Buvęs Briedis Realty, nekilnojamo turto įstaigos savi
ninkas. 

Nuliūdę liko: dukra Dalia Stonienė, vaikaičiai Eglė ir 
jos vyras Geno Hogan; Tauras Stonys ir jo žmona Janke ; 
Daiva Stonys ir jos vyras Jus t in Burtch; provaikaičiai 
Aleksa, Alina ir Viktoras Hogan; pusseserė dr. Birutė Gir-
niuvienė; a.a. žmonos Onos Briedienės pusseserė Jūra tė 
Pečiūrienė su šeima bei kiti giminės Amerikoj ir Lietuvoj. 

Šv. Mišios už velionio vėlę bus atnašaujamos antra
dienį, birželio 21 d. 11 vai. ryte Dievo Apvaizdos baž
nyčioje, Southfield, MI. 

Po Mišių urna su velionio palaikais bus palaidota 
Holy Sepulchre kapinių mauzoliejuje. 

Šeima nuoširdžiai prašo visus prisiminti savo mal
dose a.a. Juozą Briedį ir kar tu su jais dalyvauti šv. 
Mišiose ir laidotuvėse. 

Nuliūdę dukra, anūkai ir proanūkai 

Laidot. direkt. Yolanda M. Zaparackienė 
Tel. 313-554-1275 

A t A 
JUOZUI BRIEDŽIUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame dukrą DALIĄ 
STONIENĘ, jos šeimą ir kitus artimuosius. 

Liūdime kartu. 

Viso gyvenimo draugas Vincas Brazys 
krikšto sūnus Rimas 

Vidmantas ir Rūta su šeimomis 

A t A 
EDVARDUI ČIŽINAUSKUI 

mirus, liūdesy likusiai žmonai dantų gyd. ELE
NAI, jos seseriai NIJOLEI KAVECKIENEI ir 
sesers šeimai — dukrai RAMONAI GRIGORIO-
ŠLEIVYS su vyru ANTONIO, sūnums KĘS
TUČIUI ir EDVARDUI KAVECKAMS bei vi
siems giminėms ir artimiesiems, reiškiame 
užuojautą ir nuoširdžiai liūdime kartu. 

Dantų gydytojų sąjunga Čikagoje 

T a i - J U S L I l a i k r a š t i s . 

I T H U A N I A N V V O K I O W ! D E D A I L I 

KADA PRASIDEDA 
VĖLA VIMAS 

Tyrėjai pagaliau nustatė, 
kada prasideda vėlavimas - po 
10 minučių ir 17 sekundžių. Tai 
yra riba, kada žmonės pajunta 
būtinybę paskambinti ir per
spėti, kad jie vėluos. 

Per šį laiką Anglijoje ir 
Wellse gims 12 kūdikių, įvyks 
aštuonios autoavarijos, 3,804 
žmonių įsės į lėktuvą, o visame 
pasaulyje bus išsiųsta 590 mln. 
elektroninių laiškų. 

Tačiau apie 10 proc. žmonių 
nepaskambina, jei nevėluoja 
bent pusvalandį, teigiama tyri
me, kurį atliko automobilistų 

tinklalapis „GetMeThere.co.uk". 
Daugiau kaip 80 proc. žmonių, 
turinčių per 50 metų, tvirtina 
niekada nevėluojantys, nes jau
čia „nerimą dėl autobusų", t.y. 
būgštauja, kad nepavėluotų į 
svarbius renginius. 

Tačiau beveik 70 proc. jau
nų moterų mano. kad „priimti
na ar net madinga" pavėluoti į 
pirmąjį pasimatymą, nes tai 
padeda „sumažinti nekantru
mą". Moterys ir vyrai sutaria 
dėl vieno - jie nesirūpintų, jei 
vėluotų į savo anytos ar uoš
vienės gimtadienį. (V.K.) 

PRAŪŽUS URAGANAMS 
FLORIDOJE PAGAUSĖJO GIMIMAI 

Praėjus devyniems mėne
siams po pirmojo iš trijų Flondą 
siaubusių uraganų, per kuriuos 
gyventojai buvo priversti sėdėti 
be elektros ir nekišti nosies į 
lauką, regiono ligonines pra
neša apie kūdikių pagausėjimą. 
kaip rašė „Orlando Sentinel". 

Halifaks medicinos centre 
Daytona Beach vaikų gimsta 25 
proc. daugiau nei prieš metus, o 
į paskaitas nėščiosioms atei
nančias moterys pasakoja vieną 
ir tą pačią istoriją. „Nebuvo 
elektros, jie daug laiko praleis

davo namuose, degdavo žvakės, 
o spręsti visa kita palieku 
jums", — laikraščiui sakė cen
tro atstovė Kate Holcomb. 

Kai kurios moterys sako. 
kad per uraganus „Charley". 
.Frances" bei „Jeannie", ir jiems 
praūžus, buvo sunku nuvykti į 
vaist inę kontraceptinių tab
lečių. Floridos ligoninių tinklas 
pranešė, kad nųo gegužės 20-
osios gimstančių vaikų skai 
čius padidėjo 18-26 procentais. 

(BNS i' 

http://www.economfo-
http://rum.iacis.ru
http://Wllowbrook.IL
http://�GetMeThere.co.uk
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
P O E T O BALSAS S K A M B A IŠ ALANGOS 

BIRŽELIO 26 D., 12 V.P.P. 
Vytauto Didžiojo šaulių rinkti
nės namuose, 2417 W. 43rd St., 
vyks tradicinė Joninių gegu
žinė. Šokiams gros ir dainuos A. 
Barniškis, veiks baras, bus įvai
rus lietuviškas maistas, loteri
ja, laimės šulinys. Visi kviečia
mi pasilinksminti vėsinamoje 
salėje karštą vasaros dieną. 

BIRŽELIO 18 D., ŠEŠTADIENĮ, 
nuo 12 v.p.p. iki 7 v.v., Arabian 
Knights Farms (6526 Claren-
•don Hills Rd., Willowbrook, IL 
60527) įvyks didžiausia vasaros 
šventė - Joninės 2005! Šventėje 
dalyvaus liaudies muzikos an
samblis „Sutaras" iš Lietuvos ir 
populiarūs Čikagos lietuvių 
muzikantai ir atlikėjai. Bus 
įdomi programa vaikams, lietu
viškas maistas, gaivinantys 
gėrimai ir puiki kaimiška aplin
ka. Kviečiami visi lietuviai ir jų 
draugai. Informacija suteikia
ma tel. 708-839-9022 ir 773-
501-9332. 

TĖVO DIENĄ, BIRŽELIO 19, BUS 
lietuviškos pamaldos Beverly 
Shores, IN, Šv. Onos bažnyčioje. 
Mišias 1 v.p.p. aukos kun. 
Antanas Gražulis, SJ . Visi ma
loniai kviečiami atvykti. 

ČIKAGOS LIETUVIŲ MOTERŲ 
klubo narės kviečia viešnias ir 
svečius paragaut i kugelio. 
Pietūs vyks šeštadienį, birželio 
25 d. „Seklyčioje", 2711 W. 71st 
Street. Pradžia 1 v.p.p., pietūs 
1:30 v.p.p. Popietės paįvairi
nimui - Vilniaus pedagoginio 
universiteto ansamblio liaudies 
ir šokių vaizdo juosta . Beje, 
apsilankiusieji bus vaišinami 
ne tik kugeliu. Vietas prašome 
rezervuoti tel.: 708-448-9309, 
ar 773-334-3343. Iki malonaus 
pasimatymo. 

ŠIE METAI - MOCARTO METAI. 
Visi. kurie žavisi kompozito
riaus muzika, švenčia genijaus 
250 gimimo metines. Ravinijos 
festivalis skiria keletą vakarų 
šio klasiko muzikai, pavadintų 
.,Mocarto serenadomis". Vie
name jų gros ir lietuvaitė pia
nistė Ieva Jakubavičiūtė. Kartu 
su Čikagos simfoniniu orkestru 
birželio 26 d., sekmadienį, ji 
atliks Mocarto koncertą fortepi
jonui Nr. 5. Pradžia 5 v.p.p. 
Vėliau Martin koncertinėje sa
lėje Ieva, kartu su Steans 
muzikos insti tuto programos 
dalyviais gros kamerinę Mo
carto muziką. Skambės sonata 
smuikui ir fortepijonui' bei 
fortepijoninis kvintetas. Infor
macija suteikiama tel. 917-647-
9796 arba e-paštu: 

ievaj@earthlink.net. 

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 ad
resas: 6500 S. Pulaski Rd.. 
Chicago. 

|AV LB VIDURIO VAKARU 
apygardos tradicinė gegužinė 

įvyks birželio 19 d., PLC sodely
je, Lemont, po 11 v.r. šv. Mišių. 
Muzika kvies šokiams ir dain
oms, skanus maistas patenkins 
visus skonius, veiks baras. 
Atvykite susitikti su draugais ir 
paremti JAV LB Vidurio 
Vakarų apygardą. 

LIETUVIŲ FONDO TARYBOS 
posėdis įvyks birželio 21 d. ir apie 
jo nutarimus bus pranešta spau
dos konferencijoje birželio 22 d. 

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

LEMONTO SOC. REIKALŲ SKYRIUS 
penktadieniais, 2 v.p.p., PLC 
Bočių menėje rodo kino juostas 
iš Lietuvos. Visi kviečiami. 

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

VYKSTA PIPIRU RATELIO 
2005-2006 mokslo metų regis
tracija. Užsiėmimai prasidės 
rugsėjo 12 d. ir vyks pirmadie
niais, antradieniais, trečiadie
niais bei penktadieniais nuo 
9:30 v.r. iki 11:30 v.r. Vaikai 
lanko kartu su tėveliais 1 kartą 
per savaitę, Pasaulio lietuvių 
centre. Priimami vaikai nuo 18 
mėnesių iki 4 metukų. Kreiptis 
į Egidiją Nefiodovienę, tel. 708-
423-5489 ar Elytę Sieczkowski, 
tel. 708-403-7858. Registracija 
vyks iki rugsėjo 1 d. 

ĮAMŽINKIME LIETUVIŲ IŠEIVI
JOS turtą! JAV LB Kultūros 
taryba imasi darbo įamžinti tai. 
kas buvo pastatyta, nupirkta, 
įkurta lietuvių imigrantų pas
tangomis, išleidžiant knygą 
..Lietuvių židinių pėdsakai 
JAV". Jau trejus metus renka
ma informacija ir nuotraukos. 
Knyga redaguojama Lietuvoje 
(red. Audronė Škiudaitė). Ji bus 
užbaigta šiais metais. JAV LB 
Kultūros taryba prašo finan
sinės paramos šiam istoriniam 
projektui užbaigti. Visi aukoto
jai - parapijos, LB apylinkės ir 
pavieniai asmenys - bus įrašyti 
į knygą. Aukas prašome siųsti: 
Lithuanian American Commu-
nity, Inc., 2841 Denton C t , 
Westchester, IL 60154. 

Buvęs čikagietis Donius 
Remys, jau daugiau negu 10 
metų gyvenantis Palangoje, 
neseniai paminėjo savo 80-ąją 
amžiaus sukaktį. Kaip jis teigia, 
ta sukaktis nebuvo labai links
ma, nes šių metų pradžioje 
padarytos operacijos pėdsakai 
dar nebuvo visiškai pranykę. 

Tačiau su sukaktuvininku 
kalbantis telefonu prieš porą 
dienų sužinojome, kad jo sveika
ta ir nuotaika taisosi. Net galvo
ja artimoje ateityje vėl sėsti prie 
darbo stalo ir spaudai paruošti 
jau vienuoliktąją savos kūrybos 
knygą. 

Taip — tai jau iš tikrųjų 
būtų D. Remio 11-sis poezijos 
leidinys. Pradžioje tik trumpiau 
Palangoje gyvendamas, jis čia 

IEŠKO GIMINIŲ 
Aldona Bakaite-Murauskienė ieško savo tėvo Antano Alfonso 

Rako, gim. 1925 m. rugsėjo 1 d . Worcesterio mieste, Mass . ir 
dėdes Vvtauto Bako, gim. 1923 m . giminių ir artimųjų. 

Antano Alfonso tėvas - Frank Bakas, motina - Viktorija Suokia
te A a Bakas buvo pakrikštytas kun J Jakaičio Šv Kazimiero baž
nyčioje Krikšto tėvai - Stanislavas Rukštelė ir Stasė Žukauskienė. 

Frank ir Viktorija Bakai su vaikais 1932 m. sugrįžo į Lietuvą. 
Amerikoje liko Antano Alfonso Bako pusbroliai ir pusseserės bei 
dvi tetos - Aurelija ir Magdalena Viena iš jų ištekėjo už Vyš
niausko. 

Galinčius suteikti informaciją apie Bakų giminę, prašome 
rašyti adresu: A Murauskiene. Naujakurių g 27, Kaunas. 
LT 47142. Lietuva Tol. 370-612 58092, e-paštas: narutisC"Y>ne lt 

1992-siais išleido pirmąjį eilė
raščių rinkinį, pavadintą „Išsi
pildymo sala". Vėliau, kuomet 
jau visiškai pers ikraustė į 
Palangą, ten kas metai gimdavo 
naujos knygos — „Auksinė 
vasara", „Išlikęs džiaugsmas", 
„Svajonių gėlės", „Klajūno ke
lias". Po to ėjo gana stambus 
rinkinys „Pažinimo gėlės", „Lai
ko riboje", „Širdis dainuoja", 
„Šviesos klasta", „Laiko vėjas". 

Kiek daug šiose knygose 
sudėta brandžių kūrybinių min
čių ir kiek daug laiko pašvęsta 
jų paruošimui, j au nekalbant 
apie dideles sumas jų išlei
dimui. 

Po dešimtosios knygos išlei
dimo, D. Remys padarė per
trauką, kurią iššaukė jo pa

blogėjusi sveikata. Tačiau pada
rius operaciją, labiau sustip
rėjęs, j is norėtų išleisti dar 
vieną, ir, galbūt, paskutinį eilė
raščių rinkinį. Jeigu viskas 
gerai klosis, tai po metų gal jo ir 
sulauksime. 

Per 10 metų išleidęs dešimt 
savo kūrybos knygų, D. Remys 
yra pats energingiausias ir pro
duktyviausias savos poezijos 
leidėjas ne vien tik Lietuvoje. 
Galbūt jam atsiras vieta „Re
kordų knygoje"? 

Reikia pasakyti, jog D. 
Remys savo eilėraščius yra 
spausdinęs gerokai anksčiau ir 
JAV leidžiamoje lietuvių spau
doje: „Drauge", „Aiduose", „Lie
tuvių dienose" ir kitur. Tačiau 
jo kūrybinė gyslelė labiau su-

Doniaus Remio poezijos knygos Edvardo Šulaičio nuotraukos. 

LR gen. kons A. Daunoravičiaus kalba 
Gedulo ir Vilties dienos minėjime 

Šiandien susirinkome pami
nėti vieną liūdniausių ir tragiš
kiausių datų Lietuvos istorijoje 
— Gedulo ir Vilties dieną. Prieš 
64 metus birželio 14-ąją sovietų 
okupantai, padedami vietinių 
kolaborantų, pradėjo pirmąjį 
masinį Lietuvos gyventojų 
trėmimą į netinkamas gyventi 
Sibiro ir Tolimosios Šiaurės te
ritorijas. Per kelias dienas oku
pacinė mašina iš gimtųjų namų 
išplėšė ir gyvuliniais vagonais į 
tremtį ištisomis šeimomis iš
gabeno 17.000 Lietuvos gyven
tojų. Ir tai buvo tik pradžia 
skausmo ir netekčių, kurias 
patyrė mūsų tauta. 

Birželio 15 d. minėsime dar 
vieną liūdną datą mūsų istorijo
je, — sovietinės okupacijos 65-
ąsias metines. 

Nuo sovietinio okupacinio 
režimo nukentėjo per 330,000 
mūsų šalies piliečių: žuvo rezis
tencijos kovose, lageriuose, 
krito per baudžiamąsias KGB 
akcijas, nukankinti per tardy
mus, sušaudyti, deportuoti, 
pasitraukę iš šalies. O kas 
pasvers visos tautos skausmą 
dėl netekčių, praradimų, su
laužytų likimų ir gyvenimo oku
pacijos sąlygomis? 

Kiekvieni metai mus tolina 
nuo okupantų vykdytų skau-

LR gen. konsulas A. Daunoravičius 
džių genocido akcijų, kurias visi 
kartu prisimename šią dieną. 
Aukų a tminimas ir pagarba 
jiems neblėsta, o mūsų tėvynė 
Lietuva žengia keliu, dėl kurio 
patriotai žuvo ir kentėjo, keliu, 
apie kurį jie tegalėjo svajoti. Tų, 
kurių atminimą ir nuopelnus 
šiandien minime, numylėta Tė
vynė yra nepriklausoma, užsi
tikrino savo saugumą NATO 
organizacijoje, o gerovės sieki
mo galimybes — Europos Są
jungoje. Ir viskas priklausys 
nuo mūsų pačių. 

Prieš 15 metų atkūrėme 
Lietuvą kaip visų lietuvių 
namus. Atkūrėme Lietuvą kaip 
garbingą laisvų žmonių są

jungą. Būtent tokią Lietuvą 
tuomet matėme mes. Būtent 
tokią Lietuvą tuomet atrado 
pasaulis. Būtent tokią Lietuvą 
— rūpestingą ir teisingą 
visiems kraš to žmonėms ir 
visiems pasaulio lietuviams — 
turėtume auginti ir šiandien. 
Žinoma, tai nėra lengva, bet 
tikrai įmanoma. 

Lietuva dabarties pasauly
je negali išlikti savimi be mūsų 
meilės, be mūsų vienybės, be 
mūsų ryžto būti sąmoningais 
lietuviais. Kaip kiekviena 
tauta, taip ir mes — lietuviai — 
esame skirtingi: įvairią patirtį 
turintys, įvairiai galvojantys, 
įvairiai gyvenimą suprantan
tys. Bet saugūs ir tvirti būsime 
tik tada, jei mūsų meilė 
Lietuvai bus didesnė už mūsų 
skir tumus. Mūsų tauta bus 
stipri ir ilgaamžė tiek. kiek 
stipri bus mūsų meilė lietuvy
bei, kiek stipri bus mūsų — 
lietuvių — vienybė. 

Buvęs čikagietis prie savo buto Palangoje kartu su savo gyvenimo drauge 

tvirtėjo išėjus į pensiją ir Lietu
vai atstačius nepriklausomybę. 

Beje, D. Remys Lietuvoje 
yra nemažai pasireiškęs lite
ratūros vakaruose skaitydamas 
savo poeziją, rašydamas spau
doje, savo lėšomis prisidedantis 
prie įvairių projektų, ypatingai 
savo gimtuose Mažeikiuose. 

Tokiu būdu buvusį čikagietį 
gerai pažįsta ne vien tik pa
langiškiai, bet ir kitų vietovių 
žmonės. Kuomet dėl ligos jis 
negalėdavo važinėti po Lietuvą 
ir rodytis literatūros vakaruose 
daug kas jau spėjo jo pasigesti. 
Jeigu tik sveikata leis, jis atei
tyje žada tęsti ir šio pobūdžio 
veiklą. 

D. Remys džiaugiasi, kad 
gimtadienio proga susi laukė 

Garbės rašto iš Lietuvos kul
tūros ministro. Taip pat labai 
nustebo, p a m a t ę s Palangos 
miesto centre prie Tėvo dienos 
plakato, (ji Lietuvoje buvo 
švenčiama birželio 5 d.) savo 
eilėraštį, skirtą tėvui. 

Buvęs čikagietis nesigaili 
sugrįžęs į savo gimtinę Lietuvą, 
nes, jo teigimu, tik ten galėjo 
atsigauti širdis ir subręsti jo 
kūrybinės jėgos po ilgų klajonių 
svetimuose kraštuose. 

Baigti šį t rumpą susitikimą 
su D. Remiu, norisi iš jo 
eilėraščio „Tėvui" eilute („Ame
rikoje Tėvo diena bus minima 
birželio 19 d.): Ką tu man davei 
išeinant į kelionę, / Tėve, / viską 
aš nešioju su savim / kely. 

E. Šu la i t i s 

Jaunimo patriotinės poezijos 
konkursas 

Skelbiamas penktasis lietuviškos patr iot inės poezijos 
konkursas išeivijos lietuvių jaunimui . 

A.a. Bal io G a i d ž i ū n o t e s t a m e n t u įsteigtą konkursą 
vykdo JAV LB Cleveland apylinkės valdyba. 

Konkurse gali da lyvaut i j a u n i m a s n u o 12 iki 25 me tų 
amžiaus. 

Sk i r i amos 6 p remi jos : 

Viena I-oji vieta -100 dol. 
Dvi Il-osios vietos po 75 dol. 
Tris IlI-sios vietos po 50 dol. 

Savo sukurtą ir niekur nespausdintą eilėraštį reikia pasi
rašyti slapyvardžiu ir pažymėti amžių. Atskirame lapelyje 
užrašyti slapyvardį, vardą, pavardę, amžių, adresą, telefono 
numerį, ir elektroninio pašto adresą. Tą lapelį įdėti į atskirą 
voką, ant jo užrašyti slapyvardį, voką užklijuoti ir jį drauge su 
eilėraščiu iki 2005 m. gruodžio 1 d. siųsti vertinimo komisijos 
pirmininkei šiuo adresu: 

Dr. Jo l i t a i K a v a l i ū n a i t e i 
3332 Boyne Rd . 
B a r b e r t o n , Oh io 44203, USA. 

Skelbimai 

Namams p i rk t i paskolos 
duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Sav ings , 
2212 West C e r m a k Road. 
Tel. (773) 847-7747. 

SKELBIMU 
SKYRIAUS 

TEL. 
773-585 9500 

•P IGIAUSIA — NE 
PATIKIMIAUSIA! Kortelės daž
nai nesuveikia. Paskutinės 
minutės nutrupa. O kaip su 
bendrovėmis, kurių centrinės 
net ne JAV ir siūlo „ypatingus 
įkainius"? Dažniausiai tai 
prastas internetinio tipo, o ne 
telefoninis ryšys. Protingas 
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 
gaunate su savo vietine 
sąskaita. Registruokitės lietu
viškai 708-386-0556. Tau
pykite šiandien su LITCOM' 
Dėmesio' Jkainis galioja tik 
naujiems klientams' 

Birželio 5 d. BALF 5-asis skyrius 
ruošė cepel inų pietus, 

Marąuet te Park mokyklos salėje 

Ilgametė BALF veikėja, centro 
valdybos pirmininkė Marija 
Rudienė kalba Marquette Park 
lietuvių parapijos mokyklos 
salėje surengtoje pramogoje. 

Čikagos lieruviaiTiv gerai 
Regis ir Vaclovas MealHB 

Algis 
Nuotraukos E. Šulaičio 

mailto:ievaj@earthlink.net

