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Šiame į 
numeryje: \ 
Skautybės kelias: 
„Vytės Nemunėlio" 
stovykla Rakė jaunoms 
šeimoms. „Sietuvos" 
draugovės iškilmės. 
Vydūno fondo 
stipendija VGTU 
našlaičiams Lietuvoje. 

2 psl. 

1941 m. birželis — 
Antrojo pasaulinio karo 
pradžia. Būtina 
nuvalyti užmaršties 
dulkes.Tauta niekada 
nesutiko su jokia 
okupacija. 

3 psl 

Skaitytoju laiškai ir 
nuomonės. Mūsų 
virtuvė. 

4 psl. 

Paminėta Gedulo ir 
Vilties diena Lemonte. 
„Akiračiai" Lietuvoje. 
Konkursas „Lietuvos 
kelias". Tautos fondo 
mokyklų įdukrinimo 
programa tęsiama. 

6psl. 

Maskvos ir Berlyno f l i r tas — akibrokštas kaimynams 

Sportas 
* Lie tuvos penk iakov in i -

n i n k a i A n d r e j u s Z a d n e p -
rovsk is i r E d v i n a s Krungol-
ca s pateko į Italijoje vykstančio 
Europos šiuolaikinės penkia
kovės čempionato finalą. Olim
pinis vicečempionas A. Zadnep-
rovskis atrankos varžybų A 
grupėje surinko 4,332 taškus ir 
užėmė pirmąją vietą. Nugalėto
jo' titulą ginantis E. Krungol-
cas. surinkęs 4.252 taškus, B 
grupėje buvo tryliktas. 

* Vengrijoje p ras idė jo X 
E u r o p o s kade tų (iki 17 me
tų) bokso čempiona ta s , ku
r i a m e d a l y v a u j a 205 j a u 
nieji boksininkai iš 31 Senojo 
žemyno valstybės. Pirmasis iš 
septynių Lietuvos atstovų į rin
gą iškopė Vitalijus Solovjovas. 
Pirmoje turnyro dvikovoje svo
rio kategorijoje iki 46 kg V So
lovjovas 12-os taškų persvara 
nugalėjo turką Kesen Erdal. 
Įtikinamą pergalę taip pat iš
kovojo Egidijus Kavaliauskas 
(svorio kategorija iki 54 kg), jau 
antrajame raunde aiškia per
svara nugalėjęs suomį O. Kot-
konen. 

* Pirmąją pe rga lę Len
ki jos sos t inė je Varšuvoje 
vyks tanč iame E u r o p o s v y r ų 
š a c h m a t ų č e m p i o n a t e iško
vojo Šarūnas Šulskis. Trečiaja
me rate Š. Šulskis nugalėjo 
Mieczyslavv Bakalarz iš Liuk
semburgo ir. surinkęs 1.5 taško 
iš 3 galimų, pakilo į 138-ąją vie
ta. 

Naujausios 
žinios 

* Seimo komisi ja re ika
l aus jėgos s t r u k t ū r ų pa te ik
ti „Alitos" privatizavimo metu 
rengtas ataskaitas. 

* Seimas s p r ę s dėl fik
suo tos sav iva ldos r i n k i m ų 
da tos . 

* K. Ci l inskas : žmogaus 
t e i sėms Lie tuvoje kol k a s 
gana abejinga ir visuomenė, ir 
valdžia. 

V a l i u t u s a n t y k i s 
1 USD — 2.843 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

V i l n i u s , birželio 21 d. 
(BNS) — Maskvos signalas, kad 
kaimynių Lietuvos ir Lenkijos 
prezidentai nepageidaujami Ru
sijos i r Vokietijos vadovams 
švenčiant Kaliningrado jubilie
jų, Vilniuje buvo įvertintas kaip 
nemalonus akibrokštas. 

„ J e i Vokietijos kancler is 
G e r h a r d Schroder ir Rusijos 
prezidentas Vladimir Put in iš 
t iesų dalyvaus iškilmėse Kali
n ingrade be tiesioginių kaimy
nų dalyvavimo ir bus inaugu-
ruoti Kaliningrado universiteto 

garbės daktarais , tai bus reikš
mingas ženklas Maskvos ir Ber
lyno santykiuose", sakė užsienio 
reikalų ministras Antanas Va
lionis. 

„Kažin a r įmanoma dabar 
iš taisyti šią padėtį kviečiant 
kaimyninių valstybių vadovus, 
kai liko tik keletas savaičių", 
pridūrė A. Valionis. 

Pasak Lietuvos ministro, 
„mes šį ženklą įdėmiai per
skaitysime ir reaguosime". 

Taip j is komentavo praneši
mus, kad Rusijos Kaliningrado 

srities kaimynės Lietuva ir Len-
• kija, skirtingai nei Vokietija, ne
gavo kvietimų valstybių vadovų 
lygiu dalyvauti dabartinio Kali
ningrado 750-ųjų įkūrimo meti
nių iškilmėse liepos 3 dieną. 

Pasak ministro A. Valionio, 
su Vokietijos diplomatais dirba
me labai geranoriškai, abiejų 
šalių interesų supratimo pa
grindu, tačiau kartais atrodo, 
jog kai kurie Vokietijos politinės 
valdžios veiksmai nevisiškai at
sižvelgia į mūsų regiono istori
nius ir politinius , jautrumus". 

Ministras priminė, kad Vo
kietija taip ir nepareiškė aiš
kesnės pozicijos trims Baltijos 
valstybėms pasiūlius tiesti al
ternatyvaus dujotiekio trasą iš 
Rusijos į Europą. 

Kaip skelbta, Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos ministrai pirmi
ninkai laiške Europos Komisi
jos prezidentui Jose Manuel Ba-
rrosu pasiūlė dujotiekį iš Rusi
jos į Europą tiesti ne Baltijos jū
ros dugnu, kaip nusprendė Ru
sijos ir Vokietijos dujų bendro
vės, Nuke l ta į 5 psl. 

Kandidatas Į ūkio ministrus — 
K. Daukšys 

A r grįš į Seimą, V . Uspaskichas spręs „paišdykavęs prie juros" 
V i l n i u s , birželio 21 d. 

(BNS) — Iš ūkio ministro posto 
ir Se imo pas i t r aukęs Darbo 
partijos vadovas Viktoras Us
pask i chas neatskleidžia , a r 
kandida tuos į parlamentą ru
denį Kėdainių vienmandatėje 
apygardoje vyksiančiuose rin
kimuose. 

Kaip po Vyriausiosios rin
kimų komisijos (VRK) posėdžio 
sakė Darbo partijos vadovas, 
galimybę grįžti į Seimą jis ap
svars tys „paišdykavęs prie jū
ros". 

Daba r nieko negalvoju, 
vienintelis noras — nuvažiuoti 
pailsėti , paišdykauti prie jūros, 
savai tė le i porai nuvažiuoti į 
gimtinę pailsėti, pas mamytę , o 
paskui j a u pradėsiu galvoti", 
pak laus tas , a r ketina vėl siekti 
Seimo nario kėdės, sakė V. Us
paskichas . 

VRK posėdyje an t rad ien į 
nu ta rė , kad rinkimai Kėdainių 
vienmandatėje apygardoje, ku r 
pernai Nukel ta į 5 psl . 

VRK pirmininkas Z. Vaigauskas įteikia V. Uspaskichui komisijos sprendimą dėl Seimo nario mandato atsisaky
mo. Valdo Kopūsto fELTA) nuotr 

A. Brazauskas 
nemano, kad 

A. Zuokui 
re i k ia t r auk t i s 

V i l n i u s , birželio 21 d. 
(BNS) — Socialdemokratų va
dovas, premjeras Algirdas Bra
zauskas nemano, kad laikinai 
nuo vadovavimo liberalcentris-
t a m s nusišalinęs Artūras Zuo-
kas tu rė tų pasitraukti iš Vil
n iaus mero posto. 

„Mes socialdemokratai at
sk i ra i šio klausimo nesvars 
tėme, bet susidarė toks įspūdis, 
kad nėra pagrindo ats ta tydint i 
A. Zuoką, ir mūsų frakcija Vil
n i aus miesto taryboje, tikiuosi, 
nepalaikys šito atstatydinimo", 
sakė A. Brazauskas. 

Nebepasitikėdami Vilniaus 
miesto meru A. Zuoku sostinės 
savivaldybės tarybos konserva
toriai praėjusį penktadienį nus
prendė pasitraukti iš valdan
čiosios koalicijos. 

Tačiau nors konservatoriai 
ir ragina A. Zuoką t raukt is ir iš 
Vilniaus mero posto, visgi teigė 
neremsiantys liberaldemokratų 
iniciatyvų surengti balsavimą 
dėl nepasitikėjimo įsivėlusiu į 
skanda lus politiku. 

Konservatoriai yra sudarę 
koaliciją Vilniaus miesto tary
boje su liberalcentristais ir so
cialliberalais. 

Pasak A. Brazausko, pir
miaus ia reikia įrodyti, a r A. 
Zuokas iš tiesų susijęs su kokia 
nors nederama veikla. 

Šiuo metu Seime yra su
dary ta komisija, kuri t iria gali
m a s korupcijos apraiškas Vil
n iaus miesto savivaldybėje. 

„Reikia įrodyti, ne vien tik 
paleisti gandus", sakė A Bra
zauskas . 

Premjeras taip pat mano, 
kad A. Zuoko. kaip sostinės va
dovo, likimą, turėtų spręsti Vil
n iaus miesto taryba 

,,Vyriausybei čia iš viso nė
ra ko kišti nosies", aiškino A. 
Brazauskas . 

P r e z i d e n t a s p a s i g e n d a dėmes io va ikų vasaros 
po i l s i o o r g a n i z a v i m u i 

Vi ln iu s , birželio 21 d. 
(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus teigia pasigendantis 
valstybės dėmesio vaikų ir pa
auglių vasaros poilsio organiza
vimui. 

Antradienį šalies vadovas 
apsilankė LTonerges ir Panevė
žio rajonuose, kur domėjosi vai
kų vasaros poilsio ir užimtumo 
organizavimo problemomis, ga
limybėmis patekti į stovyklas. 

Jaun imo nusikalstamu
mas — tai moralinių vertybių 
nepaisymo pasekme, palyginti 
menkas visuomeninių organiza

cijų vaidmuo jaunimo ugdyme. 
Tai turi būti bendras šeimos, 
mokyklos ir valstybės rūpestis", 
pažymėjo prezidentas Panevė
žio rajone, Berčiūnuose, ateiti
ninkų stovykloje įvykusiame 
pasitarime. 

V. Adamkus akcentavo, kad 
turiningam laisvalaikiui neiš
naudojama nors ir labai sumen
kusi moksleivių ir jaunimo va
saros poilsio baze. 

Pasitarime, kuriame daly
vavo Švietimo ir mokslo, Socia
linės apsaugos ir darbo ministe
rijų. Valstybinio visuomenės 

sveikatos centro atstovai. Vaiko 
teisių apsaugos kontrolierė, bu
vo aptarti stovyklų atnaujinimo 
bei finansavimo klausimai, jau
nimo pilietinio, tautinio, dorinio 
ugdymo problemos. 

V. Adamkus taip pat at
kreipė dėmesį, kad susidarė pa
radoksali situacija, kai vasaros 
poilsis tampa labiau prieinamas 
tik socialiai remtinų arba pasi
turinčių šeimų vaikams. Tėvai, 
kurių pajamos tik nežymiai vir
šija valstybės remiamų pajamų 
dydį, neturi finansinės galimy
bės išleisti vaikus į stovyklas. 

, ,Lietuvos k e l i a s " : sukčius ministras tu rė tų 
g r ą ž i n t i j a m i š m o k ė t ą a t l yg in imą 

~ fcL-I/A Vilnius , birželio 21 d. 
(BNS) — Tautinė partija „Lie
tuvos kelias" kreipėsi į ministrą 
pirmininką Algirdą Brazauską, 
prašydama sudaryti vidaus au
dito komisiją buvusio ūkio mi
nistro Viktoro Uspaskicho po
tvarkių pagrįstumui ir kvalifi-
kuotumui ištirti. 

„Politikai Lietuvoje atsako
mybę suvokia supaprastintai. 
Atsistatydinimas — patogi for
ma pabėgti nuo atsakomybės. 
Negalime likti abejingi tam 
faktui, kad V. Uspaskichas kaip 
politikas, yra sukčius, bet gali
mai ir kaip ministras jis yra 
aferistas. J i s nepaneigė abe
jonių dėl aukštojo mokslo diplo
mo. Ar mokesčių mokėtojai turi 
prarasti savo lėšas, kurias bu
vęs ministras panaudojo kaip 
atlyginimą?", svarstė neparla-
mentinės partijos „Lietuvos ke
lias" pirmininkė Lilijana Astra. 

Šios partijos kreipimesi į 
ministrą pirmininką pažymi
ma, jog skubus V Uspaskicho 
atsistatydinimas neturėtų jam 
tapti patogia galimybe išvengti 
atsakomybės. 

„Be to, jei buvęs ūkio mi
nis t ras V. Uspaskichas gavo 
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aukštas valstybines pareigas, 
pateikęs suklastotą diplomą, tai 
ar jo gautas atlyginimas nėra 
valstybei ir mokesčių mokėto
jams grąžintinas kaip įgytas 
sukčiavimo būdu. o tokio parei
gūno potvarkiai ar nelaikomi 
klastotėmis?", kelia klausimą 
„Lietuvos kelias". 

„Lietuvos kelias" kartu su 
dar trimis neparlamentinėmis 
partijomis praėjusią savaitę pa-

Vi lnius , birželio 21 d. 
(BNS) — Naujojo ūkio ministro 
kandidatūra turėtų paaiškėti 
trečiadienį, realiausiu kandida
tu užimti šį postą įvardijamas 
Kęstutis Daukšys teigia dar ne
nusprendęs, ar priimtų siūlymą 
pakeisti iš ministro pareigų at
sistatydinusį Darbo partijos va
dovą Viktorą Uspaskichą. 

„Svarstau", sakė K. Dauk
šys, po antradienį įvykusio su
sitikimo su premjeru Algirdu 
Brazausku. 

Pasak jo, su premjeru jie 
kalbėjo apie K Daukšio karjerą 
bei Lietuvos ūkį. 

„Turbūt norėjo su manim 
susipažinti", motyvavo susitiki
mo priežastį K. Daukšys. 

„Premjeras pareiškė lauk
siąs trečiadienio Darbo partijos 
tarybos sprendimo, ar bus šis 
žmogus teikiamas į ūkio minis
trus, tada sulauksime ir prem
jero sprendimo",sakė premjero 
atstovė spaudai Nemira Pum
prickaitė. 

Anot jos, premjeras taip pat 
pareiškė, kad būsimasis ūkio 
ministras turi išmanyti makro
ekonomiką, būti susipažinęs su 
verslu ir išmanyti valdymo rei
kalus. 

Kęstutis Daukšys 
Linos Žilytės 'ELTAi nuotr 

45 metų K. Daukšys Vil
niaus universitete yra įgijęs 
pramonės planavimo specialy
bę, o Maskvos Plechanov insti
tute baigęs tarptautinio rinkos 
valdymo kursus. 

Jis yra dirbęs baldų PKB 
planavimo skyriaus viršininko 
pavaduotoju, bendrovės ,.Bal
ti cum" direktoriumi, „Kilimų" 
generaliniu direktoriumi. 

Seime jis dirba Biudžeto ir 
finansų komitete. 

Nesusitarus dėl b i udže to , gali 
vėluoti ES parama Lietuvai 

Vilnius, birželio 21 d. 
(BNS) — Jei Europos Sąjungos 
(ES) valstybėms nepavyks susi
tarti dėl ateities biudžeto gai
rių, gali vėluoti Lietuvai skiria
ma bendrijos finansinė parama. 

Praėjusią savaitę ES valsty
bių vadovams nepavyko galuti
nai susitarti, kiek lėšų kiek
viena valstybė privalės mokėti į 
bendrą ES biudžetą. 

Pasak dienraščio „Lietuvos 
žinios", kompromisų dėl sąjun
gos finansinės perspektyvos 
2007-2013 metais reikės ieškoti 
ir toliau, o derybų nukėlimas į 
vėlesnę datą gresia paramos vė
lavimu skurdesnėms ES šalims, 
tarp jų ir Lietuvai. 

Lietuvos deleguota euroko-
misarė Dalia Grybauskaitė, at
sakinga už ES biudžetą ir fi
nansus, dienraščiui teigė ma
nanti, kad ES valstybės susi
tars, nes priešingu atveju Euro
pai grėstų rimta finansų krizė. 
Tačiau norint pasiekti visiems 
priimtiną išeitį iš aklavietės, 
anot aukšto! Europos Komisijos 
pareigūnės, reikia ieškoti kom
promiso. 

„Buvo didelis skir tumas 
tarp pragmatizmo ir nacionali
nio egoizmo per derybas, paly
ginti su tuo. kaip vėliau valsty
bių vadovai bandė atrodyti vie
šumoje", pastebėjo D. Grybaus

kaitė. 
Jeigu kai kurios didžiosios 

ES šalys neatsisakys savo in
teresų dėl bendro biudžeto, gali 
būti, kad derybos dėl 900 mlrd. 
eurų (3.1 trln. litų) septyne
riems metams gali nesibaigti iki 
kitų metų. 

Pagal pradinį biudžeto pro
jektą būtent nuo 2007 iki 2013 
metų naujosioms ES valsty
bėms būtų tekę beveik du kar
tus daugiau paramos lėšų, nei 
jos gauna dabar. Esant tokiam 
finansavimui skurdesnės ES 
valstybės galėtų greičiau pavyti 
turtingesnes. 

Tačiau dabar specialistai 
abejoja, ar valstybėms pavyks 
iki šių metų pabaigos susitarti, 
juolab kad antrąjį metų pus
metį ES pirmininkauja Didžioji 
Britanija — viena iš nuož
miausių kivirčo dėl ES biudžeto 
dalyvių. 

Lietuvai 2004-2006 metais 
skirta apie 1.5 mlrd. eurų ES 
paramos, arba vidutiniškai po 
500 mln. eurų kasmet. Mūsų ša
lis 2007-2013 metais turėtų 
gauti apie 6 mlrd. eurų. 

Už ES finansų reikalus at
sakinga D. Grybauskaitė teigė, 
kad greitai neapsisprendus dėl 
ES biudžeto. Lietuvai būtų sun
ku toliau palaikyti spartesnius 
ūkio plėtros tempus. 

V. Junokas neigia, kad STT galėjo 
suklastoti įrodymus 

Viešojo administravimo žinovas iš JAV Algirdas V Kanauka ir neparla-
mentinės partijos „Lietuvos kelias" pirmininkė Lilijana Astra. 

Tomo Č<"raiievo (ELTA) nuotr 

reiškė ketinąs siekti interpe
liacijos Vyriausybei ir jos vado
vui. 

,,Lietuvos kelio" požiūriu, 
už pastarųjų mėnesių politinius 
skandalus bei kitas valstybės 
raidos negeroves visų pirma yra 
atsakingas A. Brazauskas ir jo 
vadovaujamas ministrų kabine
tas. Žinovai abejoja, ar parla
mentine Seimo opozicija pa
remtų apkaltos premjerui idėją. 

Vilnius , birželio 21 d 
(BNS) — Buvęs Specialiųjų ty
rimų tarnybos (STT) vadovas 
Valentinas Junokas kategoriš
kai atmeta prielaidas žinia-
sklaidoje, esą STT galėjo falsifi
kuoti per kratas paimtų įmones 
„Rubicon" kompiuterinių laik
menų duomenis. 

„Tam tikri įrašai minėtos 
firmos poėmių metu buvo pa
imti, jie vėliau buvo atitinka
mai perduoti prokuratūros eks
pertizei, galiu užtikrinti, kad 
tikrai STT jokių įrašų, nei taisė, 
nei falsifikavo". Seimo komisi
jos, ieškančios galimų korupci
jos apraiškų Vilniaus miesto sa
vivaldybėje, posėdyje sakė V 
Junokas. 

Tačiau daugiau informaci
jos Seimo komisijai šiuo metu 
privačia advokato praktika už
siimantis buvęs STT vadovas 

nesuteikė — į daugelį komisijos 
narių užduotų klausimų jis ne
atsakė, argumentuodamas tuo, 
jog skelbti ikiteisminio tyrimo 
medžiagą draudžia įstatymas. 

Kilus vadinamajam „abo
nento" skandalui, kuris prasi
dėjo komercinei LNK televizijai 
paskelbus, neva .juodojoje" 
įmonių grupės ..Rubicon" bu
halterijoje ..abonentu" vadina
mam asmeniui buvo mokami pi
nigai už Vilniaus miesto savi
valdybės priimamus sprendi
mus, palankius ..Rubicon" gru
pės įmonėms, žiniasklaidoje pa
sirodė pranešimų, esą STT. kra
tos metu iš įmones ..Rubicon" 
paėmusi kompiuterines laikme
nas, jose saugomus duomenis 
galėjo falsifikuoti. 

Tokius pranešimus yra pa
neigęs ir dabartinis STT vado
vas Povilas Malakauskas. 

http://WWW.DRAUCAS.ORG
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/ / VYTE NEMUNĖLIS" — 
JAUNOMS ŠEIMOMS 

Ką atsivežti stovyklon 

Džiaugiamės, kad stovyk
lausite Rako miškuose Jaunų 
šeimų pastovyklėje! 

Šeimos atsiveža savo pala
pines. 

Siūlome vaikams atsivežti 
vežimuką, stovykloje nemažai 
teks vaikščioti. 

Taip pat galima atsivežti 
sulankstomas kėdes, staliuką. 

Kai kurie vežasi „cooler" 
užkandžiams (fruit snacks, gra-
nola bars, vandeniui, sultims) ir 
kitiems gėrimams. 

Yra būtina laikyti užkan
džius uždarytose dėžėse („coo
ler" arba „tuppenvare"). Yra 
nemažai meškėnų ir jie nebijo 
pasiimti skanumynų iš palapi
nių. 

(Savo užkandžius galima 
laikyti ir pastovy klės virtuvėje). 

Jaunų šeimų išeiginės uni
formos yra „tie-dye" marški
nėliai su kaklaraiščiu (tėveliai 
ir vaikai, kurie turi savo, at
siveža; kitiems vaikams bus 
parūpinta balti kaklaraiščiai). 

Marškinėliai suaugusiems 
10 dol.; vaikams 8 dol. 

Šie marškinėliai bus dėvimi 
per bendrus vėliavų pakėlimus, 
nuleidimus ir panašiais atve
jais. 

Prašome, kad kiekviena 
šeima pasiruoštų pravesti už
siėmimą; dainavimą, gamtos 
iškylą, skautišką/gamtos užsi
ėmimą ir 1.1. 

Prašome parūpinti medžia
gą/reikmenis užsiėmimui. Prieš 
perkant reikmenis, praneškite 
pastovyklės viršininkams ką 
žadate pravesti. 

Turime nemažai likusių 
reikmenų iš praėjusių stovyklų. 

Vaikų dalyvaujančių pa
stovyklėje amžiaus — 2-7 me
tai. 

Prašome nesivežti vaikams 
triračių, dviračių, „scooters". 

Pasidžiaugime Rako gamta. 

Taisyklės 

Stovykloje stengiamės kal
bėti lietuviškai. Suprantame, 
kad ne visi moka lietuviu kalbą, 
tai naudojama anglų kalba, 
reikalui esant. 

Jeigu reikia išvažiuoti iš 
stovyklos, būtina pranešti pas
tovyklės viršininkams (čia yra 

bendros stovyklos taisyklė — 
turime žinoti, kur stovyklauto
jai yra). 

Palapinėse draudžiama de
ginti žvakes. 

Automobiliai statomi ben
droje mašinų pastatymo aikštė
je prie stovyklos įvažiavimo. 
Galima nuvažiuoti į pastovyklę 
iškrauti savo bagažą. 

Stovykloje draudžiam viešai 
rūkyti. Nustatyta rūkymo vieta 
jaunų šeimų pastovyklėje yra 
už virtuvės. 

Stovyklos taisyklės drau
džia stovykloje gerti alkoholi
nius gėrimus. 

Stovykla vyksta Čikagos 
laiku. 

Turint klausimų, prašome 
paskambint i arba parašyki te 
Taiydai arba Ričardui 708-839-
4438; 
r ichard . l . ch iapet ta@accen-
ture .com 

Dienotvarkė 

7:15 v.r. — stovykla keliasi; 
7:45 v.r. — pastovyklės 

gairelės pakėlimas, pranešimai 
— budinti šeima pasiima pus
ryčius; 

8:00 v.r. — pusryčiai; 
9:00 v.r. — Rytiniai užsiė

mimai; 
10:45 v.r. — išvykstam prie 

ežerą; 
11:00 v.r. — maudymasis; 
12:00 v. p.p. — budinti šei

ma pasiima pietus; 
12:15 v. p.p. — 1:00 v. p.p 

' pietūs; 
1:00 v. p.p. — popietiniai 

5:30 v.v. — va-

bendras vėliavų 

užsiėmimai; 
5:00 v.v. 

karienė; 
6:15 v.v. 

nuleidimas; 
6:30 v.v. — lankymas; 
7:30 v.v. — naktipiečiai 

f jaunom šeimom); 
8:00 v.v. — jaunų šeimų 

naktinė programa/laužas; 
8:15 v.v. — bendros stovyk

los naktipiečiai; 
9:00 v.v. — rimtis J Š pa

stovyklėje (bendros stovyklos 
nak t inė programa prasideda 
8:45 v.v.); 

Dienotvakėje gali būti pa
sikeitimų. 

Šeimos pasirenka nakt ine 
eigą (gali dalyvauti JŠ arba ben
drose stovyklos programose). 

7^" 
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Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
Inkstų, pūslės, prostatos 
j/cr/Tias bei chirurgija 

Center for Health, 
2X 3. York, Eknhurst, H-60126 

630-941-2609 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

J a u n ų še imų s tovyklos s k a u t u k a i i r j ų tėvel iai rikiuojasi vėliavų nuleidimui . 
s. T a i y d o s n u o t r a u k a . 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARLXX03AS-Š1flDES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 
EUGENE C. DECKER DDS P.C. 

DANTŲ GYDYTOJAS 
uetuvans sutvartcys dantis už onenarna kainą. 

Sustarmu Kabes anc^sKa am ietuviškai. 
4647 W. 103 S t , Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashington, Suite 2401. 

Chicago. IL 
Tei. 708^22-8260. 

EDMUNDAS VBNAS, MD„ SC. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
5S18W.ArcrwAve.Sts. 5 r 6 

Chicago, IL 60638 
Tel.773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 
JONAS V.PRUNSKIS, MD 

TERRIDALLAS 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 
BkGfove: 847-718-1212 
www.illinoispaJn.com 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

,Dr«ugo" skelbimą skyrius 
T«i! 1-775 585 9500 
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Iškilmės 
Sietuvos" draugovėje 

Va užs i ėmimą ūdrytėms. 
s. T a i y d o s n u o t r a u k a . 

JAUNOS ŠEIMOS 
KVIEČIAMO^ I STOVYKLA 

ikia J ū s tovyklojo Iš ka i res : v i l k i u k a s 
Si*v.chouski. Kll<>n Ward ir Maya C h i a p e t t a . 

s. T a i y d o s n u o t r 

Rako stovykloje kiekvienais 
metais stovyklauja skautai ir 
skautės iš „Aušros Vartų"/ 
„Kernavės". „Lituanicos" ir 
„Nerijos" tuntų. Pastovyklėse 
stovyklauti leidžiami vaikai tik 
nuo aštuonerių metų. Jaunesni 
vaikai su tėvais gali stovyklauti 
Jaunų šeimų pastovyklėje. Tai 
yra gera proga jiems susipažin
ti su skautybės pagrindais. 
Tėveliai irgi gali mažesniais 
žingsniais grįžti prie skautavi-
mo. 

Šių metų Rako stovyklos 
pavadinimas yra „Tėvynės did
vyriai", o Jaunų šeimų pašto 
vyk les vardas yra „Vytė Ne
munėlis". Stovykla bus nuo 
liepos 10 d. iki liepos 20 d. Iki 
šios dienos jau užsiregistravo 
arti 15 šeimų. Nors stovykla 
tęsiasi 10 dienų, šeimos gali 
pasirinkti , kiek dienų nori 
stovyklauti Per didįjį savaitgali 
suvažiuoja nemažai mažų skau-

tukų su tėvais. Jaunos šeimos 
laikosi bendros stovyklos die
notvarkės ir veda savo pro
gramą, kuri yra pritaikyta vai
kams nuo dviejų iki septynerių 
metų amžiaus. Kiekviena šeima 
praveda vieną užsiėmimą ar 
iškylą stovyklos ribose. 

Šių metų Jaunų šeimų pa
stovyklės viršininkai yra s. fil. 
Ričardas ir j . s . fil. Taiyda 
Chiapetta. Stovyklos regis
tracijos formas galima rasti 
www.budek.org tinklalapyje. 
Taip pat. yra daugiau žinių apie 
jaunas šeimas tinklalapyje 
www.skautukai .org Prašome 
pasižiūrėti. Antras tinklalapis 
yra vis atnaujinimas, kol vir
šininkai ruošia stovyklos už
siėmimus. Turint klausimų, 
kreipkitės į Ričardą ir Taiydą 
Chiapetta telefonu — 708-839-
4438. 

Lauksime jūsų Rako miš
kuose! 

Balandžio 16 d. Pasaulio 
lietuvių centro priešpiečių val
gykloje rinkosi uniformuotos 
„Sietuvos" sesės, kurios rūpes
tingai puošė stalus stalt iesėmis, 
gėlėmis bei juostomis. Tai neei
linė sueiga, mes laukėme vieš
nių, nes trys sietuvietės duos 
paskautininkių įžodžius, taigi ir 
nuotaika pakili. J a u v iskas 
baigta ir laikas pradėti sueigą. 

Draugininkės pavaduotoja 
sesė Birutė Vindašienė suri
kiuoja visas į eilę, prašo išsi
skaičiuoti. Draugininkės sesės 
Irenos Kirkuvienės palydima į 
salę ateina Vidurio rajono ats
tovė j.v.s. Rūta Kirkuvienė, ku
riai sesė Birutė raportuoja, kiek 
sesių dalyvauja sueigoje. J svei
kinimą „Sesės, budėkit" šauniai 
atsakoma „Vis budžiu!" 

Draugininke savo žodyje 
pasidžiaugė, kad dar 3 sesės pa
sipuoš žaliais kaklaraiščiais. J i 
pakvietė tris seses uždegti žva
kes, po to buvo skaitomas trijų 
kandidačių į paskau t in inkės 
laipsnį eiliuotas susimąstymas. 

Saliutu buvo pagerbta sesės 

Reginos Smolinskienės įnešama 
trispalvė vėliava. Darniai nu
skambėjo Lietuvos himnas, po 
kurio sesė I. Kirkuvienė pa
kvietė v.s. Alę Namikienę pra
vesti įžodį. 

Dabar žodį taria v.s. Alė Na-
mikienė, kuri praves įžodį. J i 
pakviečia vyr. si. vyr. sk. Janiną 
Mozoliauskienę, kuri vos atvy
kusi į Čikagą, pati pirmoji suor
ganizavo skautų ir skaučių 
draugovę, vėliau išaugusią į 
„Lituanicos", ir „Aušros Vartų" 
tuntus . 

V. si. vyr. sk. Irena Gali
nienė skautavusi Vokietijoje, 
Amerikoje išauginusi skautišką 
šeimą ir vėl sugrįžusi į aktyvią 
skautišką veiklą „Sietuvos" 
draugovės vadijos eilėse, tikrai 
verta padėkos ir pažymėjimo. 

V. si. vyr. sk. Stasė Korres, 
gražiai skautavusi Vokietijoje, o 
čia atitrūko viena augindama 
keturių vaikų šeimą, lanky
dama universi tetą ir tapusi 
Prospect Federal banko vicedi-
rektore, grįžusi į „Sietuvą" be
veik 10 metų vedėjos finansines 

Knygas. 
Kai buvo perskaityti LSS 

pirmijos įsakymai, sesė Alė 
pakvietė visas skaut ininkes 
sudaryti ratą ir pakartoti skau-
tininkių įžodį, kai vyr. skautės 
išoriniame rate gerbė įžodį. 
Visos, davusios įžodį, pabučiavo 
Lietuvos vėliavą. Kaklaraiščius 
užrišo Vidurio rajono atstovė 
j .v.s . Rūta Kirkuvienė, su gė
lėmis sveikino draugininke ps. 
Irena Kirkuvienė ir sesė Alė 
Namikienė. Visos pasveikino 
naujas paskautininkės šūkiu: 
„Kurios šiandien 'šlipsą' gavo, jį 
t ikrai užsitarnavo". 

Sietuvietėms saliutuojant, 
buvo išnešta vėliava ir sudai
nuota „Atgimė tėvynė". 

Po šių jautrių iškilmių nau
josios paskautininkės buvo api
bertos visų sesių geriausiais 
linkėjimais ir „Sietuvos" drau
gininkės pakviestos prie turtin
go vaišių stalo. 

Gero vėjo! 

j.v.s. fil. Birutė A. 
Vindašienė 

VYDŪNO FONDAS SKIRIA 10-TĄ STIPENDIJĄ 
V G T U NAŠLAIČIAMS LIETUVOJE 

Gegužės 11 dieną Vilniaus 
Gedimino technikos univer
sitete (VGTU) per Vydūno fon
dą, buvo įteikta 200 dol. 10-oji 
inž. Leono Maskaliūno vardo 
stipendija Aplinkos inžinerijos 
našlaitei studentei Sigitai Lap-
kaitei. Sigitos mama tragiškai 
mirė. Dėl to jos tėvas yra įkali
nimo įstaigoje. Močiutė sena ir 
ligota, todėl mergaitės išlaikyti 
negali. 

Stipendijų į te ikimas vyko 
VGTU Aplinkos inžinierijos 

dekano patalpose, dalyvaujant 
pačiam dekanui prof. dr. Do
natu i Čigui, prodekanui dr. 
Aloyzui Juzėnui ir trims sti
pendijų gavėjams: Lorijanai 
JuškavičiUtei (Aplinkos), Arnui 
Daujotui (Statybos) ir Sigitai 
Lapkaitei. Stipendijas įteikė fil. 
Leonas Maskal iūnas linkėda
mas, „kad jų pastangos ir dar
bas tebūnie tėvynės Lietuvos ir 
lietuvių labui". 

Inž. Leono Maskaliūno sti
pendijos skiriamos tik iš susi

dariusių palūkanų iš Maska
liūno asmeninių įnašų, kau
piamų Vydūno fonde. įnašų 
kapitalas nejudinamas, ir kas
met, įnešus po 10,000 dol., auga 
iki 100,000 dol. sumos. 

Tikimasi, kad 2011-aisiais 
metais iš palūkanų bus galima 
kas semestrą skirti 10 — 200 
dol. stipendijų VGTU našlai
čiams studentams. 

Fil. Leonas M. 

http://ture.com
mailto:redakcija@draugas.org
mailto:a@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org
http://5S18W.ArcrwAve.Sts
http://www.illinoispaJn.com
http://www.budek.org
http://www.skautukai.org


NUVALYTI 
UŽMARŠTIES DULKES 

Antrąjį Lietuvos nepriklausomybės paskelbimą minint 
KAZYS C. AMBROZAITIS 

Skaudūs 1941 metų birželio 
prisiminimai dar vis atgyja, dar 
susirenka grupės žmonių pami
nėti sovietines deportacijas į 
Sibirą ir genocido aukas. Labai 
apgailėtina, kad, minint Lietu
vos nepriklausomybės paskelbi
mo sukaktuvių šventes, vis daž
niau pamirštama paminėti 
svarbi istorinė data — Birželio 
23. Tačiau tenka džiaugtis, kad 
bent lietuviškoje spaudoje Ame
rikoje šiek tiek dažnėja lietuvių 
tautinių švenčių paminėjimai, 
nuolatos pasipildant naujais 
imigrantais. 

Prisimename ir laikus, kad 
st ipriai atgimęs taut iškumas 
privedė prie 1918. metų Vasario 
16 Nepriklausomybės Akto. Tą 
atgimimo pagrindą ypatingai 
davė savanoriai kūrėjai, aukoję 
savo gyvybę už Lietuves laisvę. 
To meto jaunoji karta per visą 
nepriklausomos Lietuvos laiko
tarpį didžiai gerbė savos ka
riuomenės.savanorius, mokyklų 
vadovėliai buvo pilni jų heroiz
mo vertinimo. 

1940 m. birželio mėn. sovie
tams okupuojant Lietuvą, vals
tybė nepajėgė ar nedrįso ginklu 
pasipriešinti. Tautiškai sąmo
ninga ir patriotiška jaunoji kar-
ta~pirmoji pradėjo okupantams 
Savu būdu pasipriešinti, nes 
tuoj įvertino, ką reiškia laisvė. 
Per beveik pusę metų, be jokios 
yyriaus3/bės raginimo, pasi-
į-uošėme net ginkluotai kova su 
pavergėjais. Pasinaudodami 
dviejų tuo metu pasaulyje galin
giausių milžinų karo pradžia, 
kai raudonieji ir rudieji mūsų 
priešai susikovė Lietuvos žemė
je, 1941 m. birželio 22 d. sukilo
me prieš raudonąjį, o jau birže

lio 23 dieną buvo paskelbta 
Lietuvos nepriklausomybė, ru
dajam priešui net nepasiekus 
Kauno. Okupacija ir karas buvo 
per didelis smūgis 22 metus 
laisvės paragavusiai Lietuvai. 
Tas mūsų žygis nustebino ka
riaujančias šalis ir pasaulį. Iš 
anksto paskubomis susiorgani
zavę, birželio 23 d. sukilėlių 
jungtinė grupė LAF paskelbė ir 
Lietuvos Laikinąją Vyriausybę 
— LLV, kuri Lietuvos valsty
bingumo istorijoje buvo sudary
ta plačiausiu grupių pagrindu. 
Ši netikėta spontaniška žinia 
buvo išgirsta ne tik Lietuvoje, 
bet ir už jos ribų. Švedijos radi
jas pagarsino pirmiausia, tuoj 
sekė ir kiti kraštai, o Čikagos 
„Draugo" dienrašt is didžiule 
antrašte jau antrą dieną pra
nešė apie vykstantį sukilimą ir 
žinią apie nepriklausomos Lie
tuvos paskelbimą. 

Po pirmųjų išvežimų į Si
birą, po perpildytų Lietuvos 
kalėjimų, antrasis nepriklauso
mybės paskelbimas visiems bu
vo tikras stebuklas ir džiaugs
mas. Okupacijos ir naujo pa
saulinio karo išgąsdinti piliečiai 
staigiai atgavo energiją darbui 
ir užpuolikų pasipriešinimui. 
Buvo atstatyta Lietuvos Kons
titucija ir greitu tempu vykdo
ma desovietizacija, perorga
nizuota visa švietimo sistema. 
Kaip jau iš anksto buvo laukta. 
Berlynas ne tik nepripažino, bet 
ir pasipriešino nepriklausomy
bei. Vokiečiu, saugumo organai 
per Lietuvos nacionalistų parti
ją organizavo LV nuvertimą, bet 
jiems nepavyko. Tada fiziškai 
trukdė LLV veikti. Iš ministro 
pirmininko J. Brazaičio atėmė 
automobilį, bet jis į ministrų ka
binetą važiavo dviračiu. Ūki

ninkus jėga vertė vokiečių ka
riuomenei teikti maistą. Naujoji 
vokiečių civilinė valdžia vertė 
LLV vykdyti jų įsakymus, pe
rėmė organizuojamus savisau
gos kariuomenės dalinius ir iš
s iuntė į Rytų frontą. Nors 
visomis išgalėmis LLV atsisa
kinėjo ir delsė paklusti vokiečių 
civilinei valdžiai, tačiau po šešių 
savaičių pat i sustabdė savo 
veiklą. Valdžią perėmė vokiečių 
paskir t i „tarėjai". Tai buvo 
antras stebuklas, kad LLV taip 
ilgai išsilaikė sunkiausiose karo 
sąlygose ir tiek daug nuveikė 
desovietizacijos srityje, kad net 
dabartinis mūsų trečiosios ne
priklausomybės laisvas Seimas 
vargiai t am prilygsta po penkio
likos nepriklausomybės darbo 
metų. 

Vokiečiams sustabdžius at
sikuriančios nepriklausomos 
valstybes funkcijas, sukilėliai ir 
dauguma valstybinio aktyvo 
perkėlė tau t inę veiklą į po
grindį, bet uždegta laisvės 
troškimo ugnis tęsėsi toliau per 
ilgą antrąją sovietų okupaciją 
Lietuvos partizanų laisvės ko
vomis. Ta ugnis neužgeso ir 
nuti ldžius aktyvias partizanų 
kovas, kol 1990 m. kovo 11d. vėl 
p rae i tame šimtmetyje trečią 
kartą Lietuva atkūrė nepri
klausomybę. 

Užsienyje išblaškyti lietu
viai ir per ilgos okupacijos laiko
tarpį rūpestingai minėjo rugsėjo 
23-ąją, kaip vilties ir pagarbos 
žuvusiems už laisvę šventę, nes 
per sukilimo kovas žuvo 2,000 
jaunimo ir dar 2,000 kitomis 
aplinkybėmis, besitraukiant so
vietams iš Lietuvos. Paminėji
mą ir pagarbą žuvusiems už 
laisvę nesustabdė nei ilgoji 
Maskvos ranka, kuri visomis 

priemonėmis trukdė ir stengėsi 
išrauti iš atminties Tautos su
kilimo laimėjimus ir heroizmą. 
Okupuotoje Lietuvoje 1949 m. 
vasario 16 Lietuvos Laisvės 
Kovų Sąjūdis priėmė Deklara
ciją, kurioje pabrėžiama, kad 
Lietuvos valdžia priklauso tau
tai, o šalies valdymas vykdomas 
per laisvai išrinktą Seimą ir jo 
sudarytą vyriausybę. Tą Dek
laraciją Seimas 1999 metais 
paskelbė Lietuvos Respublikos 
teisės aktu. Panašų teisės aktu 
pripažinimą Seimas svarstė ir 
dėl Tautos sukilimo bei LLV ir 
priėmė. To meto vietinės ir 
užsienio jėgos suorganizavo 
protestus motyvais, kad ta data 
priklauso holokausto šventei. 
Ignoruota ir tai, kad LLV tada 
buvo vienintelė aktyvi organi
zacija, kuri net devynis kartus 
apeliavo į vokiečių valdžią ir 
kariuomenę, užstodami skriau
džiamuosius. Prezidentas to 
Seimo nutarimo nepasirašė ir 
Seimas šį įstatymą „padėjo ant 
lentynos ateičiai". Nebuvo iš
klausyti ir daugelio organizacijų 
protestai. 

Nusiminimą kelia žuvu
siųjų motinos, kad jų sūnų gyvy
bės aukos už laisvę tautos ir 
nevienodai vertinamos. Antra
jam Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimui tauta sudėjo dau
giau gyvybių aukų, negu 1917— 
1923 metų laisvės kovose. 
Tautos, negerbdamos savo did
vyrių ir istorijos, nevertos savo 
šviesios ateities. Nevalia tų 
Birželio įvykių pamiršti . 
Lietuvai įsijungus į ES ir 
NATO, ir atrandant naujų 
dokumentų bei motyvų, istorija 
laukia pataisymų, būkime 
pakantūs. 
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TAUTA NIEKADA NESUTIKO 
SU JOKIA OKUPACIJA 

EDMUNDAS SIMANAITIS 

Prieš II pasaulinio karo 
pradžią geopolitinė padėtis 
regione buvo labai nepalanki 
Lietuvai. Trijų didžiųjų kai
mynių valstybių politika Lie
tuvos atžvilgiu iš esmės niekada 
nebuvusi draugiška, tapo atvi
rai agresyvi. 

Lietuvos istorikams, o ir 
šiaip piliečiams mėgstantiems 
pasvaičioti apie' autokratinį ir 
net .kruviną" Smetonos režimą 
visada pravartu priminti šią 
spalvingą „demokratijų" juostą 
aplink tuometinę Lietuvą: Len
kija, Vokietija ir Sovietų Są
junga turėjo ne tik teritorinių 
pretenzijų Lietuvai, jos rengėsi 
ją .vaduoti". Aiškėjo, kad 
deklaruojamas „ginkluoto neu
tral i teto" laikymasis negalės 
išgelbėti Lietuvos Respublikos 
nepriklausomybes. 

Tačiau šalyje buvo ugdomos 
sąmoningų valstybės piliečių 
kar tos , puoselėjama tautine 
kul tūra ir sėkmingai plėtojama 
ekonomika. Laisvo dvidešimt
mečio gyvenimo ir kūrybos 
vaisiais naudojamės, neišski
riant ir pusamžį trukusių oku
pacijų periodo, iki šiol. 

Okupacijos grėsmė buvo 
akivaizdi. Du agresoriai — So
vietų Sąjunga ir Vokietijos 
Reichas slapta pasidalijo Rytų 
Europos ir Baltijos šalių žemes. 
Sovietai paleido galingą dema
gogijos ir dezinformacijos ma
šiną Baltijos šalyse. Jokios pri

imtinos ir galinčios išgelbėti 
valstybę alternatyvos nesimatė. 
Valstybės vadovai buvo demo
ralizuoti. J ie neišdrįso paaiškin
ti Tautai, kas iš tikrųjų vyksta. 
Buvo pristigta politinės valios 
pasekti suomių pavyzdžiu — 
pasirinkti mažiausią blogybę — 
pašaukti tautą visomis galiomis 
priešintis agresoriui. Antrasis 
pasaulinis karas. Raudonosios 
armijos invazija į Lietuvą ir 
masines represijos sukėlė šoko 
būseną. 

Genocido politika buvo vyk
doma pagal iš anksto Maskvoje 
parengtus planus. Tėvynės pi
liečiai akivaizdžiai Įsitikino, 
kad nuolaidžiavimas blogiui at
neša tautai nelyginamai dau
giau žalos ir nuostolių, negu 
tiesus blogio įvardijimas ir kova 
su juo. Skaudžios netektys bran
dino pasiryžimą, kuris slypi 
kiekvienos tautos prigimtyje — 
nusimesti pavergėjų jungą. Ši iš 
amžių patirties išsirutuliojusi 
maksima yra tapusi įstatymo 
norma — „Lietuvių tauta nieka
da nesutiko su jokia okupacija ir 
pavergimu, priešinosi visais 
įmanomais būdais ir siekė išsi
vadavimo, ir šis tautos nusi
statymas yra nekintamas". 

Sukilimui buvo ruošiamasi 
sparčiai ir nuosekliai. Buvu
siems sąjungininkams Vokie
tijai ir Sovietijai susirėmus tar
pusavyje, sukilimas įsiliepsnojo 
visoje šalyje. Lietuvos laikinoji 
Vyriausybė 1941 m. birželio 23 
d. paskelbė. „Atstatoma Laisva 

Lietuva! Susidariusi Laikinoji 
vėl naujai atgimstančios Lietu
vos Vyriausybė šiuo skelbia 
a ts ta tant i Laisvą ir Nepriklau
somą Lietuvos valstybę. Prieš 
viso pasaulio tyrąją sąžinę 
jaunoji Lietuvos valstybė entu
ziastingai pasižada prisidėti 
prie Europos organizavimo nau
jais pagrindais. Žiauraus bolše
vizmo teroro iškankinta lietuvių 
tauta ryžtasi kurti savo ateitį 
taut inės vienybės ir socialinio 
teisingumo pagrindais". 

Sukilėlių vadovybė pasiekė 
užsibrėžtus tikslus — paskelbė 
Nepriklausomos Lietuvos vals
tybės a tkūr imą ir išlaisvino 
laikinąją sostinę — Kauną. 
Sukilimas laimėjo visoje Lietu
voje, tačiau rudasis nacių oku
pantas, pakeitęs raudonąjį, ne
pripažino atkovotos Nepriklau
somybės. Laikinajai vyriausybei 
nebuvo leista veikti. 

Lietuvos Respublikos 1999. 
01.12 įstatymu „Dėl Lietuvos 
Laisvės Kovos Sąjūdžio 1949 m. 
Vasario 16 d. Deklaracijos" nu
statyta, kad „1941 m. birželio 
22-23 d. ginkluotas Lietuvos 
sukilimas ir Laikinosios Lietu
vos Vyriausybės atsišaukimas 
išreiškė tautos valią atkurti 
nepriklausomą valstybę". Šio 
teisės akto kalba tiksli, glausta, 
joje erdvu minčiai ir jausmams. 
Abu agresoriai atkakliai laikėsi 
nusikalstamo suokalbio dėl sve
timų teritorijų dalybų: Vokieti
ja iki 1945—1946 m. vykusio 
Niurnbergo proceso, Sovietų 

Sąjunga ir jos teisių perėmėja — 
Rusija mėgina tai daryti net ir 
mūsų dienomis. 

Kai prezidentai ir vyriausy
bės suklumpa paveikti demora
lizuojančios, demobilizuojančios 
priešo propagandos ir nesugeba 
atlikti svarbiausios pareigos — 
vadovauti tautai mirtinos grės
mės valstybei akivaizdoje, tada 
gynybos iniciatyva kyla iš tau
tos. Birželio sukilėliai patvirti
no šią niekada neprarandančią 
aktualumo istorinę tiesą. 

Sukilėliai ryžosi nuplauti 
tariamą 1940 metų Lietuvos 
kariuomenės gėdą. Ne kariuo
menė buvo kalta, kai politinė 
šalies vadovybė, nesugebėjo ap
sispręsti nei dėl Vilniaus krašto 
susigrąžinimo, nei dėl Valstybės 
likimo mirtiną pavojų Nepri
klausomybei keliančios agresi
jos išvakarėse. 

Po II pasaulinio karo Va
karų Europos demokratija iš-
kristalizavo dvi išskirtinės svar
bos tiesas: pirmoji — totalitari
nis režimas neišvengiamai grie
biasi genocido politikos; antroji 
— bet kurios tautos okupacija, 
pavergimas* jos naikinimas 
tampa bendra Europos nelaime. 

Skaudi patirtis vertė ieškoti 
išeities. Išsirutuliojo tarptau
tinės organizacijos — NATO ir 
Europos Sąjunga. Jų sukaupta 
pusės amžiaus patirtis rodo, 
kad yra išeitis ir didelėms, ir 
mažoms valstybėms gyventi 
saugiai ir pasiturinčiai. Lietuva 
jau yra kelyje į saugią gerovę. 

DANUTE BINDOKIENE 

1941 metų birželio 22-oji 

Karas gali reikšti pražūtį ir išsigelbėjimą. 
Karo pabaisa, ŪŽ horizonto plasnojanti 
savo kruvinais sparnais, supurto šiurpu, 

bet 1941-aisias daugelis lietuvių tikėjo, kad 
karas bus tas šiaudas, už kurio Lietuva galės 
griebtis, kad išsigelbėtų iš komunistinio teroro 
siautėjimo. 

Pradžioje atrodė, kad jų viltys pasitvirtins, 
bet greitai paaiškėjo, kad okupantas yra oku
pantas, nesvarbu, kokį ženklą užsilipdęs ant 
savo raudonos vėliavos: kūjį ir pjautuvą, ar 
„sulaužytą kryžių"... 

Kai po beveik ketverių metų artėjo to karo 
pabaiga ir vėl Lietuvai grėsė komunizmo pavo
jus, tūkstančiai lietuvių paliko savo tėvynę, 
kad netaptų sovietinio teroro aukomis. Gyven
dami pabėgėlių stovyklose Vokietijoje, o vėliau 
— užjūriuose, jie daug ir dažnai kalbėjo bei rašė 
apie gyvenimą nepriklausomoje Lietuvoje. Tai 
buvo tokia netolima praeitis, kad visi, net vai
kai, ją tebeprisiminė, o vyresnieji patys buvo 
prisidėję prie nepriklausomybės atgavimo bei 
jos įtvirtinimo. 

Visi straipsniai, paskaitos ir knygos apie 
tuos 22 laisvės metus pabrėžė nepaprastą pa
žangą, kurią atsikūrusi Lietuva padarė per 
palyginti trumpą laiką, juo labiau, kad dvi oku
pacijos ir Pirmojo pasaulinio karo eiga valstybę 
buvo pavertusi kone dykyne. 

Šiandien negalime nesistebėti nenuslopina
mu lietuvių tautos ryžtu gyventi savoje, nepri
klausomoje, laisvoje tėvynėje. Prisimenant , kad 
iki beveik 19 a. vidurio tos patriotiškos — savos 
tautos — sampratos beveik nebuvo, tai visgi 
nemažas Lietuvos Atgimimo žadintojų nuopel
nas ir pasiekimas, įdiegiant lietuviams tautinės 
tapatybės pradmenis, išmokant juos ne tik būti 
lietuviais, bet savo tautine tapatybe didžiuotis, 
ją ginti ir branginti. 

Tos dr. J. Basanavičiaus, dr. V. Kudirkos 
bei kitų anuometinių šviesuolių, ypač jų lei
džiamos lietuviškos spaudos, „pamokos" taip 
giliai įsmigo į lietuvių pasąmonę, kad tautoje 
išliko per pačius baisiausius išbandymus pirmo
sios bolševikų okupacijos metu. Ir ne tik išliko, 
bet laukė progos vėl sugrąžinti savo tėvynei 
nepriklausomybę. Tam buvo iš anksto slaptai 

ruošiamasi, o pirmieji Antrojo pasaulinio karo 
šūviai buvo ženklas, nedelsiant paskelbti ne
priklausomos valstybės atstatymą. Vokiečiai 
vos buvo peržengę Lietuvos sieną, o Kaune radi
jo bangomis sukilėlių vadovybė jau kreipėsi į 
tautą, kvietė susiburti, skelbė viltingą žinią, 
kad bolševikų terorui atėjo galas. 

Šiandien, nors dar turime gyvų anų įvykių 
liudininkų, kai kurie mūsų visuomenės sluoks
niai nenori pripažinti, kad toks sukilimas įvy
ko, kad Lietuva praėjusiame šimtmetyje ne du, 
bet tris ka r tus pasiskelbė nepriklausoma: 1918 
m. vasario 16; 1941 m. birželio 23; 1990 m. kovo 
11d. Viena to nepripažinimo priežasčių — kad 
tuo metu Lietuva jau buvo vokiečių okupuota, 
tad apie jokią nepriklausomybę negalėjo būti 
nei kalbos. Visgi istorija byloja, kad i r kitus du 
kar tus Lietuvos nepriklausomybė buvo pa
skelbta, krašte esant okupacinei kariuomenei: 
1918 m. — vokiečių, 1990 m. — sovietų, tad ko
dėl neabejojama tais dviem Nepriklausomybės 
paskelbimo aktais, tik 1941-ųjų metų? 

Iš laiko perspektyvos trečiasis nepriklau
somybės paskelbimas atrodo naivokai. Nejaugi 
mūsų tautos patriotai tikrai tikėjo, kad Vo
kietija suteiks Lietuvai suverenitetą ar bent 
kažkokią savivaldą? Tačiau anuomet dar 
niekas nežinojo apie slaptąjį Molotov-Ribben-
trop paktą ir milijonus auksinių reichsmarkių, 
kuriuos Maskva sumokėjo Berlynui už nedidelį 
Lietuvos kampelį — Suvalkiją... 

Sovietai save vadino nenugalimais; naciai 
žygiavo per Europą, savo diržo sagtis papuošę 
užrašu ,,Gott mit uns", bet ir vieni, ir antrieji 
skleidė terorą, pamynė tautų laisvę, lenktynia
vo žiaurumu ir aukų skaičiumi. 0 buvo tuomet 
pati pirmoji vasaros diena. Birželio 22-osios ry
tas aidėjo paukščių sutartinėmis ir viliojo 
saulės spinduliais. Bet už paukščių čiulbėjimą 
lietuvių tauta i maloniau nuskambėjo žinia: 
karas!; ir už saulėtą birželio rytą gražiau atrodė 
galvotrūkčiais iš Lietuvos bėgantis okupantas. 
Tačiau ir bėgdamas, jis žudė, kankino, degino, 
tarytum norėdamas palikti savo „ženklą", kad 
tauta nepamirštų. 

Ir nepamiršo... 

VIENO GYVENIMO FRAGMENTAS 
BRONIUS ŽALYS 

Nr.6 

Šautuvų vamzdžiai tiek išdėvėti, kad grąžtų ten 
mažai belikę... jų buožės padarytos iš skerso 
medžio, ir todėl labai lengvai skildavo. Kai vienų 
užsiėmimų metu „Orleanas" pabandė šautuvo 
buože užduoti jį erzinusiam jaunajam Rauckė-
nukui, ji atsitrenkė į šio dujokaukę ir — suskilo. 
O vargšas „Orleanas", laikydamas rankose dviejų 
dalių šautuvą, iš baimės, kas dabar bus, 
pravirko... (Už tai baustas nebuvo, nes faktas, 
kaip tai įvyko, buvo nuslėptas). Kulkosvaidžiai: 
lengvieji — danų „Madsen", neblogas ginklas, tik 
lengvai užsikertąs, o jo vamzdžio pakeit imas yra 
gana įmantrus, ypač kai tai reikia daryti gulom! 
Apmokymo metu aš buvau kulkosvaidininkas nr. 
1. Kartais gaudavau „Madsen", kar ta is sunkųjį, 
prancūzišką „S-215". Šį tekdavo nešti dviese — 
vienas nešė patį kulkosvaidį, ki tas — trikojį; 
šovinius tempė kiti du. Laimei, juos teko tampyti 
tik apmokymo metu — 3—4 kar tus . 

Su norvegais palaikyti ryšius mums, nors ofi
cialiai nebuvo uždrausta, bet buvo sudaromos 
sąlygos, kad su jais nesusitiktume, iš lagerio retai 
kada buvome išleidžiami. Buvau su draugais 
porą kartų nuėjęs į vietos miestelį — Huenefess, 
bet ir ten padėtis ta pati — visur pilna vokiečių, o 
norvegai su mumis nesikalba, nes mes vokiška 
uniforma (ant rankovės esąs trispalvis skydelis 
jiems nieko nesakė). Maisto miestelyje negali 
gauti, o „Soldatheime" pardavinėja tik „erzacinį" 
alų. Gali pasiklausyti muzikos, bet tai ir viskas... 

Bernai , nors pusalkaniai , pras imanydavo 
nuobodulio pravaikymui visokiausių šunybių, 
kurias krėtė vienas kitam. Tuo ypač užsiiminėda
vo studenčiokai, kurių mes turėjome keliolika. 
Ypač nuo jų kentėdavo „Orleanas" ir „Naftalinas" 
(kurių net ir pavardžių nebeprisimenu) — jiems 
jie vis ką nors iškrėsdavo. O jie, vaikinukai, iš 
Žemaitijos vidurio, net skaityti nemokėjo. „Orlea
nas" galvoja, kad čia, pas vokiečius, jam geriau
sia, kur jis kada nors yra buvęs: ir valgyt duoda 
— net marmelado — ir dirbti sunkiai nereikia! 
Tik rūkalų galėtų daugiau duoti! Dėl tų rūkalų jis 
Greifswald net nukentėjo. Ten retkarčiais, sek
madienių popietėm, išleisdavo mus į miestą pasi
vaikščioti, į kiną nueiti. Išėjo ir „Orleanas". 
Vaikšto po parką, o ten tokios dėžutės tarp dviejų 
kuolelių, ant vielos pakabintos, o dėžėse — pilna 

cigarečių nuorūkų... „Orleanas" dėžutes apverčia, 
nuorūkas susirenka, o visa kita palieka ant vejos. 
Pagavo jį studenčiokai taip besidarbuojantį ir už 
gėdos l ietuviams darymą vaikinukui diržais 
kažin kiek ten atskaitė... 

Savo pravardę „Orleanas" gavo nuo stu
denčiokų, kai jis kur tai, dar Lietuvoje, buvo prie 
jų priskir tas. Turėjęs labai i lgus, geltonus 
plaukus, kuriuos higieniniais sumetimais, jie jam 
nukirpo, likosi t ik pravardė — „Orleanas" — nuo 
Orleano Mergelės pavadinimo. 

Dar kažkuris iš studenčiokų kareivinėse su
rado telefono indukcinę ritę. Žinoma, tuoj sugal
vojo ir kur ją panaudoti — prijungė prie tarp ba
rakų esančio pisuaro lovelio. Ateina „Orleanas", 
atsisagsto, ir pradeda skysčių išpylimo reikalą. 
Kai tik šlapimas pasiekia lovelio dugną, jis susi
jungia su elektros srove (indukcinė ritė buvo su
kama pasislėpusių „šposininkų") ir, žinoma, „kra
nelį" gerokai supurto (aš to „paragavau" kiek 
kitokiu būdu — dariau duris, prie kurių rankenos 
buvo prijungta nuo šios ritės einanti viela ir 
mano ranką taip nutrenkė, kad ne t sušukau). 
„Orleanas" apžiūri „kraną" — atrodo viskas 
tvarkoj, normalus... Bando vėl — rezultatai tie 
patys! Juokiausi iš jo elgesio ir aš, bet man buvo 
gaila naivaus berniūkščio, juk jis buvo nekaltas, 
kad jo niekas neišauklėjo, nepamokė, kad jis 
nesuprato net eilinių dalykų! 

Nežinau, kaip „Naftalinas" gavo pravardę, 
bet ir jam gana tankiai kliūdavo už tai, kad jis 
daug lėčiau galvojo už kitus. Jis, be to, dar labai 
kietai miegojo. Vieną kartą jo kambario bernai 
cheminiu pieštuku nudažė jo lytinio organo 
galvutę. Nuėjęs šlapintis, žiūri, kad jo „įrankio" 
spalva visai pasikeitusi. . Eina pas sanitarą. O 
bernai vytis'.. Turėjo paaiškinti, kaip visa tai 
atsitiko, o po to — atsiprašyti, nes „Naftalinas". 
pamatęs, kad tie bijo, kad neišeitų viskas viešu
mon (vokiečiai už tokius dalykus smarkiai 
baudė), užsispyrė eiti į sanitarijos skyrių ir gana 

Vieną kartą nelabai gražų šposą iškrėtė ir 
man. Mano kambario draugas Skūpeika, pasiliko 
kambary, kad vėliau eitų pas sanitarą, dėl 
kažkokios „ligos". O prieš man išeinant iš barako 
1 patikrinimą, j is iš mano šautuvo išėmė spyną ir 
ją paslėpė. B u s daugiau. 
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TAS SALDUS ŽODIS 
LAISVĖ 

Kas tai yra laisvė? ,,Lie
tuvių enciklopedijos" (Boston, 
1958) XIV tome rašoma: 
„Laisvė pagrindine metafizine 
prasme yra žmogui savas buvi
mo būdas, kuriuo jis egzistuoja 
kaip save patį apsprendžianti 
būtybė. Tik žmogus yra laisvas, 
nes tik jis egzistuoja pats save 
apsispręsdamas". 

Tai kaip čia yra? Ar mora
linės, visų pripažintos normos, 
mums egzistuoja, ar mes t ikrai 
mokame patys apsispręsti, kaip 
kada elgtis, o gal, būdami laisvi, 
galime daryti viską kas mums 
šauna į galvą? Tada kuomi mes 
skiriamės nuo gyvūnijos pa
saulio? 

Kodėl apie tai rašau? Todėl, 
kad eilinį kartą grįžusi iš lietu
viško renginio, nerandu atsaky
mo į savo klausimą: kas tai yra 
laisvė? 

Visi, neseniai atvažiavę iš 
Lietuvos, esame pasiilgę tea t ro 
kaip nieko kito. Juk taip bu
vome įpratę, - bėgdavome į 
visas teatrų premjeras, po kelis 
kartus lankydavome pat ikusius 
spektaklius. Buvo laikai, ka i 
norint gauti bilietus į J aun imo 
teatro spektaklius net kel ias 
valandas stovėdavome eilėje 
prie bilietų kasos. Teatras buvo 
šventovė. Spektaklio ar koncer
to metu niekas nedrįsdavo lipti 
ant scenos, šaukti ak to r ius 
vardu, ar kaip kitaip t rukdyt i 
dirbančiam žmogui. 

Kas pasidarė su mumis, at
važiavusiais į šią Dėdės Šamo 
žemę0 Ar mes pasidarėme tokie 
laisvi, kad darome ką norime 0 

O gal mes tapome tokie laisvi, 
kad leidžiami daryti viską, kas 
mums šauna į galvą? 

Viena mano draugė ame
rikietė, apsilankiusi Keistuolių 
teatro koncerte va ikams, po 
koncerto manęs klausė , ar 
Lietuvoje taip galima: lipti ant 
scenos pas koncertuojančius 

aktorius? Ką aš tu r iu atsakyti? 
Ir ar patikės, jei pasakysiu -
ne?! J kokį koncertą benueitum 
- visur t as pats. Koncertuoja 
Stasys Povilaitis. Moteriškės 
(ne mergaitės ar merginos, bent 
j au mano akimis žiūrint) ka
r iasi an t scenos, dainininką 
Stasel iu vadina, t rukdo jam 
gerai atlikti savo darbą. 

Bet jos yra laisvos, laisvoje 
šalyje, gali daryti, ką širdis gei
džia. O aš, užmokėjusi už bilietą 
25 dol., atėjusi pas iklausyt i 
koncerto, tur iu žiūrėt i šitą 
„spektaklį". 

Gražus „spektaklis" vyko ir 
Vytauto Kernagio koncerte 
Jaun imo centre. E s a n t pilnai 
salei žiūrovų, du jaunuol ia i , 
būdami „laisvi laisvoje šalyje", 
nu ta rė nusifotografuoti su dai
nininku čia pat salėje. Atėjo 
prie scenos ir atsistojo taip, kad 
da in in inkas nuotraukoje at
rodytų esant is jų viduryje. 
Tačiau Kernagis nebūtų Ker
nagis . J i s pas i t raukia į kitą 
scenos pusę, j aunuol ia i , vos 
nenuversdami įgarsinimo apa
ratūros , lekia jam iš paskos. 
Tada V. Kernagis a t suka 
nugarą į žiūrovus ir taip baigia 
savo dainą. Atsisuka veidu į 
žiūrovus ir sako: „Tik nereikia 
tų 'margalkių', nereikia 'mar-
galkių*\ O salėje sėdintys 400 
žiūrovų, užmokėję už bilietus 
pr ivers t i žiūrėti šių naujai 
iškeptų „artistų" pasirodymą, 
a rba klausyti pe r visą salę 
skambančio: „Vycka!". J u k mes 
čia visi draugai, „bičai", gali
me daryti, ką norime. 

Tas pats ir Keistuolių teatro 
pasirodymo metu. Iš pradžių 
keli, po to vis daugiau vaikų 
aplipo sceną. Po kiek laiko kai 
kurie jų jau lipo an t scenos, dar 
po kurio - dvi kokių 10 — 12 
metų mergaitės jau šoko kartu 
su aktoriais, gerai dar kad nu
ėjo į scenos giluma, o neatsisto-

MUSl/ 
VIRTUVĖ 

Paruošia Julija K. 

KĄ GALIMA PAGAMINTI 
MIKROBANGĖJE? 

Aną trečiadienį tik užsiminiau apie mikrobangės viryklėlės 
naudą ir buvau apipilta klausimais: ką greitai ir, žinoma, skaniai 
galima pagaminti mikrobangėje. 

Peržiūrėjau savo receptų korteles, pasiknaisiojau atmintyje ir 
porą trečiadienių sustosime prie šios temos, nes maisto gaminimas 
mikrobangėje yra ir patogus, ir greitas, be to, neprikaitina virtu
vės, ypač vasarą, kaip orkaitė ar viryklė, galima panaudoti ma
žiau indų (sutaupo plovimą), net apsieiti su popierinėmis lėkš
tėmis. Taigi, pamėginkite, o gal tur i te savo išmėgintų receptų, 
kuriais galėtumėte pasidalinti su mūsų skaitytojais0 Mielai lauk
siu. 

Kumpio ir b r o k o l i ų 
vyn io t in ia i 

1 dėžutė (10 uncijų) šaldytų 
brokolių, tik nesukapotų 

1 šaukštas sviesto 
2 šaukštai miltų 
2 šaukšteliai krienų (horse-

radish) 
2 šaukšteliai paruoštų gars

tyčių (prepared mustard) 
1/2 šaukštelio Worcester-

shire padažo 
1/2 šaukštelio sukapoto 

svogūno (galima vartoti ir svo
gūnų miltelius) 

1 skardinukė ananasų rie
kelių (8 uncijų dydžio pineapple 
slices); skystį nuvarvinti ir pasi
likti 

1/2 puod. pieno 
1 truputį suplaktą kiaušinį 
4 riekelės (maždaug 1/8 

colio storumo kiekviena) švei

cariško sūrio 
4 riekutės virto kumpio 
Brokolius sudėti į lėkštę ir 

paka i t in t i mikrobangėje 4-6 
mm. aukščiausia temperatūra, 
kol suminkštės. Nuvarvinti at
siradusį skystį, padėti šalin. 

Sviestą ištirpinti nedidelėje 
lėkštelėje ar puodelyje, kol pra
dės putoti (30-40 sekundžių), 
įmaišyt i kr ienus , garstyčias, 
miltus. Worcestershire padažą 
ir svogūnus. Į mišinį supilti nuo 
ananasų nuvarvintą skystį, kad 
sus idary tų vienas puodukas 
skysčio. įmaišyti pieną, suplak
tą kiaušinį, įdėti į mikrobangę 
ir pavirti 4-5 min., kol padažas 
sutirštės. 

Brokolius padalinti į 4 vie
nodas dalis, an t kiekvienos 

r . ' K ' - i ' - s UK.C 
sūrio, uždėti brokoliu- (OBl ; 
užpilti po 1 šaukštą (MNJbrito, 

jo pirmame plane. Bet geriau
siai man patiko vieno tėvelio 
pasisakymas po koncerto: 
„Man nepatiko, kad tie vaikai 
korėsi an t scenos, aš sėdėjau 
antroje eilėje ir nieko negalėjau 
matyt i . Maniškis irgi ten 
korėsi". „Tai kodėl jam leidai?" 
- nesuprasdama pasipiktinimo, 
klausiu. „Tai kad visi taip darė, 
ką aš j am prie visų sakysiu". 
Aš, neišmanėlė, tik dabar 
pradėjau susigaudyti, jog 
nevalia savo vaikų mokyti 
gražaus elgesio, nevalia draus
minti, j uk taip pažeisime vaikų 
teises į laisvę!? 

Ar a tmenate , kaip mus 
mamos puošdavo, prieš mokyk
lose vyksiančias šventes: iš 
vakaro išlyginti šventiniai 
rūbai sukabinami ant pakabos, 
batai išblizginti, kaspinai į 
plaukus paruošti? O kas pasi
darė dabar, kai lituanistinėse 
mokyklose vyksta šventės? 
Vasario 16-oji - devintokės, 
turinčios stovėti prie vėliavos 
su trumpučiais marškinėliais, 
gražus pilvukas nuogas, spor
tiniai bateliai ant kojų. Gražu. 
Esami laisvi, ką norime, tą 
darome. Man taip patinka, tai 
rengiu savo vaiką kaip noriu, 
ne rūbuose gyvenimo prasmė. 
Bet, mamyte brangioji, yra 
dienų, kai tikrai laisvas žmo
gus žino kaip rengtis, kaip 
elgtis, kada rodyti nuogą, gražų 
pilvuką, o kada jį pridengti. Ir 
kas, je i ne mamos tur i to 
išmokyti savo vaikus?! 

Nenoriu būti moralizuotoja, 
bet t ikra laisvė yra tai, kas 
žmogų padaro žmogumi. Gims
tame nelaisvi, privalome tapti 
laisvais, sukurti save pačius ir 
išaugti į morališkai atsakingas 
asmenybes. Kultūra suteikia 
mums laisvę gamtos atžvilgiu. 
Kur laisvės nėra, ten nėra nė 
vertybių, o tik brutalūs faktai. 
Laisvas yra žmogus, o ne mora
lė. Laisvė negali būti iš šalies 
nei paneigiama, nei įsakoma, 
nei uždraudžiama, tačiau bū
nant bendruomenėje vis tik yra 
savi papročiai, įstatymai. Tad 
laisvoje šalyje būkime visi 
laisvi, bet nuolat prisiminkime, 
kad, gyvenant tarp žmonių, 
reikia gerbti visų mūsų laisvę. 

La ima Apanavič ienė 

suvynioti kumpį į volelį, sudėti 
ant mikrobangei tinkamos gi
lesnės lėkštės („siūle" į apačią), 
ant viršaus užpilti 1/4 puod. pa
dažo ir pakaitinti mikrobangėje 
vidutiniu karščiu apie 4-6 
min., kol sūris ištirps. 

Patiekti su pakaitintomis 
ananasų riekelėmis. 

R y t i e t i š k a kiauliena 

1 sv. be kaulų kiaulienos 
nugarinės, supjaustytos siau
romis juostelėmis 

1 puod. plonai ''skersai) su
pjaustytų salierų 

1 vid. dydžio svogūnas, 
skersai supjaustytas ir išdalin
tas „žiedeliais" 

1 česnako skiltelė, suka
pota 

1 šaukštas krakmolo (bul
vinio arba kukurūzinio) 

2 ša ukštai sojos padažo (soy 
sauce) 

1 šaukštas vandens 
1 šaukštas rudo cukraus 
1/4 šaukštelio tarkuoto im

biero (ginger — galima ir mil
telių) 

1 vid. dydžio žaliasis pipi
ras, supjaustytas siauromis 
juostelėmis (išilgai) 

1 vid. dydžio pomidoras, 
nuluptas ir supjaustytas į 
kelias dalis 

Sumaišyti kiaulieną su sa
lierais, svogūnais, česnaku ir 
sudėti į dviejų litrų (kvortų) 
talpumo indą. Pačiu aukščiau
siu karščiu pakepinti mikro
bangėje 5-10 mm . dukart pa
maišant. Nuvarvinti. 

Sumaišyti krakmolą, sojos 
padažą ;r vandenį, užpilti ant 
rudo cukraus, imbiero, pipirų 

NE VISADA PASIEKIA 
NORIMŲ REZULTATŲ 

ANALITINIS LIETUVOS 
BANKO BALANSAS 

Jau kuris laikas prie Švč, 
M. Marijos Gimimo parapijos 
Marąuette Parke vyksta, kelių 
asmenų suorganizuotos, de
monstracijos. Demonstruojan
tieji jaučiasi galį pakeisti net 
arkivyskupijos padarytus nuta
rimus, bet, atrodo, kad jie nep
asiteiravo jaunojo vikaro, 
sumanaus ir labai balsingo 
kunigo, ar jam buvo pasiūlyta 
tapti šios parapijos klebonu? 
Mano žiniomis, jis šių pareigų 
atsisakė, kadangi neplanavo 
ilgiau pasilikti Amerikoje — jo 
širdis prisirišusi prie Lietuvos, 
joje esančių mokslo draugų, 
giminių, tėvų. 

Ačiū „Draugo" vyr. redak
torei D. Bindokienei už jos 
vedamąjį „Iš kur ta ' tiksli ' 
informacija?", o redakcijai už 
straipsnelį „Šurmuys prie Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos", 
kuriame išdėstyta tikroji pa

maldų ir parapijos veiklos eiga. 
„Draugas" neužsiima sensaci
jomis bei iškraipymais, skelbia 
tik patikrintas žinias. 

Darosi liūdna, kad neatsa
kingų asmenų grupė bando 
griauti šią parapiją, ne tik de
monstracijomis, bet raginimu 
neaukoti pinigų parapijos išlai
kymui. Aš šiai parapijai pri
klausau daugiau kaip 40 metų. 
Mūsų trys sūnūs baigė seselių 
kazimiereičių vedamą parapi
jinę mokyklą ir dalyvavo para
pijos veikloje. Daug parapi
jiečių dabar stebisi, ko siekia 
demonstruotojai? Amerikos ir 
lietuvių laikraščiuose yra žemi
namas lietuvių bei parapijiečių 
vardas. 

Turi būti dedamos visų lie
tuvių pastangos, kad ši parapi
ja kuo ilgiau išliktų. 

An tanas Paužuol is 
Chicago, IL 

APSTU APGAULES. 
STOKA DĖMESIO 

Per 15 metų nuo sovietinės 
katorgos — vergijos veik ste
buklingo atsikratymo, Lietuvos 
valdžios renkasi apgaulingo 
aklumo kelią krašte saviesiems 
ir mums. Už Lietuvos ribų tau
tinio bendrumo nepajutimą 
išeivijai — pripažįstama tik, 
kad ji egzistuoja — tuo ir pasi
baigia. Tautinės paramos, ben
drų reikalų ir suartėjimo tiltai 
netiesiami, išskyrus ambasa
dorių gražbylystę. 

Dyvinas padaras Jiustraci-
ja", dyvini ir jos padariniai. Prie 
ašarų veda KGB rezervistų ir 
net 70-čiai metų dokumentų 
užšaldymo komedijos. Net pa
prasčiausiai, kasdieninėje kalbo
je oficialiai/viešai vartojami 
įvairūs terminai, nukaldinti ant 
sovietinio kurpalio, tačiau už
gaulingi išeivijai (minėti eiles 
kartų išeivijos spaudoje), kiša
mi mums išeivijoje ir Lietuvoje, 
lyg tikslesnių nebūtų. Tepami
nėsiu tik .komisarus", „tarpu
karį", „nacionalinius" įvairius 
dyvus, lyg „viršininkų", „nepri
klausomybės", „tautinių" ar 
„valstybinių" tapatybių nebūtų. 
Mūsų gimtinė Lietuva serga 15-
os metų nedesovietizacijos slo-

mišinio ir viską užpilti ant 
kiaulienos. Kepti mikrobangėje 
(aukščiausiu karščiu), kol pipi
rai bus suminkštėję ir padažas 
sutirštėjęs — 4-5 min., pamai
šant vieną kartą. 

Įmaišyti supjaustytą pomi
dorą ir pakepinti dar 2-3 min., 
kol pomidorai bus karšti ir ža
lieji pipirai visiškai minkšti. 

Pastaba. Visi šie receptai 
yra gaminami mikrobangėje, 
vadinamoje „Carousel", kurioje 
apatinė lėkštė sukasi, kai mi-
krobangė vartojama. Jeigu tu
rite mikrobangę, kurioje lėkštė 
nesisuka, reikia kar tas nuo 
karto indą su maistu pasukti, 
kad visas vienodai išvirtų ar 
iškeptų. Taip pat patar iama 
kiekvieną pabaigtą patiekalą 
palaikyti uždengtą bent 5 min., 
kol temperatūra išsilygina (taip 
jis pabaigia virti ar kepti S. Kaip 
ir verdant ant viryklės, ar ke
pant orkaitėje, reikia atsargu
mo, nudengiant mikrobangėje 
kait intą maistą, nes karšti 
garai gali nudeginti. 

Jautiena su pipirais ir 
pomidorais 

1/4 puod. sojos padažo 
1/4 puod- vandens 
2 šaukštai raudono, nesal

daus vyno 
1/2 šaukštelio česnakų mil

telių (garlic powder) 
2 sv. jautienos, supjaustytos 

siauromis ir plonomis juos
telėmis 

2 vid dydžio žalieji pipirai, 
supjaustyti plonomis juoste
lėmis 'išėmus sėklas: 

ga, švenčiant sovietinius vergi
jos įvykius, pagarbinant meda-
liuotus „liaudies" dienų herojus, 
tautinių ryšių saviapgaulės 
miglas verčiant norint nenorint 
ir mus sekti. 

Dešimtmečiais po 1940-ųjų, 
kasmetiniai deportaciniai trė
mimų Sibiran minėjimai birže
lio vidury bet kur lietuviui ir 
mums, išeivijoje, buvo gilaus 
liūdesio ir graudžios nekaltų so
vietinių aukų atminties diena. 
Komunizmo atsikračius (?) Lie
tuva, tačiau tai mini miglotai, 
neapribotai, naujai nukaldintu 
plačiau neaiškiu, lyg „dailesniu" 
vardu — Gedulo ir vilties diena. 
Sibiras, komunistiniai nekaltų
jų trėmimai į jį, lyg nebuvę, lyg 
vaizduotės padariniai. 

Mūsų šeimoje žmonos Gra
žinos tėvo Antano Narako stai
gų suėmimą Vilniuje, įkalinimą 
Kaune ir mirtį 1942 m. Unzla-
ge, jos nesužinant lig 1992 
metų, lydės tik komunistinių 
sovietų sibirinių trėmimo at
mintis. Sava paskirtimi, be 
abejo, ir gedulas ir viltis... 

Edmundas Pe t rauskas 
Toronto. Canada 
•• v.vr.-::-:-:--".:-:..-.-:-:::-.:, 

2 šaukštai krakmolo 
1/2 puod. vandens 
1 pomidoras, supjaustytas į 

16 dalių 
Sumaišyti sejos padažą, 

vyną, vandenį, česnako mil
telius ir jautieną, uždengti ir 
palaikyti šaldytuve bent 8 vai. 
arba per naktį. 

Įmaišyti pipirus, viską su
dėti į 2 litrų talpos ^maždaug 2 
kvortų) indą, uždengti ir mik
robangėje (vidutiniu karščiu) 
pakepinti 20-25 min., kol mėsa 
suminkštės. Pamaišant bent 
vieną kartą per kepimo laiką. 

Ištirpinti krakmolą šaltame 
vandenyje, įmaišyti skystį, at
siradusį kepimo inde ir pavirin
ti mikrobangėje, kol padažas 
sutirštės — 2—4 min., pamai
šant vieną kartą. Sudėti pomi
dorus ir viską įmaišyti į pa
ruoštą mėsą su pipirais, už
dengti ir pakaitinti 2-3 min.. 
kol pomidorai bus karšti. 

Ryžiai 
mikrobangėje 

1 puod. ryžių (ne „instant'i 
2 puod. karšto vandens 
1 šaukštas sviesto 
1 šaukštelis (ar mažiau) 

druskos 
Visus produktus sumaišyti 

2 litrų talpos inde Pakaitinti 
mikrobangėje aukščiausiu karu
čiu • > mm . sumažinti Karsti ir 
kaitinti dar 10-13 mm . kni 
visas skystis pranyks ir ryžiai 
bus minkšti 

biuo būdu ryžiai niekad 
neprisvyla, būna purus ir balti 

Pinigų atsarga per gegužės 
mėnesį padidėjo 191,6 min. litų, 
iš jos lėšos komercinių bankų 
korespondentinėse sąskaitose, 
išleisti į apyvartą grynieji pini
gai ir komercinių bankų priva
lomosios atsargos užsienio vali
utomis a t i t inkamai padidėjo 
101,5, 65,1, ir 24,4 min. litų. 

Pinigų atsargą 175,0 min. 
litų didino centrinės valdžios 
institucijų operacijos. 

Gegužės mėnesį užsienio 
turtas padidėjo 122,6 min. litų, 
o centrinės valdžios indėliai 
sumažėjo 70,8 min. litų. 

LB Ryšiu su v i s u o m e n e 
skyr ius 

PRASMINGA 
KONFERENCIJA 

Šių metų birželio 8 d. įvyko 
konferencija „Vaiko teisės ir 
interesai žiniasklaidoje: teori
niai ir praktiniai aspektai". Ją 
surengė Vaiko teisių apsaugos 
kontrolierės įstaiga ka r tu su 
Žurnalistų etikos inspektoriaus 
tarnyba. Konferencijoje buvo 
aptarti ir įvertinti vaiko teisių 
ir interesų pažeidžiamumo ži
niasklaidoje aspektai, nagrinė
tos atsakomybės už vaiko teisių 
pažeidimus ats iradimo prie
žastys, pasidal inta pat i r t imi 
įgyvendinant vaiko teisių ap

saugą visuomenės informavimo 
priemonėse. Konferencijos ren
gėjai suprasdami, kad žinias-
klaida yra svarbus vaikų 
asmenybės ugdymo veiksnys, 
kuris įtakoja požiūrį į įvairius 
reiškinius, elgesio normas, ver
tybių sistemą, pateikė reko
mendacijas žiniasklaidos atsto
vams ir vaiko teisių apsaugos 
tarnybų darbuotojams. Rengi
nio metu vyko praktinis ben
dravimo su žiniasklaida moky
mas. 

ŽEK 

Tai - Jūsų laikraštis 
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SKELBIMAI 

NEKILNOJAMASIS TURTAS PARDUODA 

GREIT PARDUODA 
rSt=—i F'rs1: Landmark Realty 

Bus. 773-590-0205 
Res. 708-425-7160 

RIMAS 
STANKUS 

• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant paskola 
• Pensininkams nuolaida 

OAK LAWN - 4914 W. 106 St. 
Mūrinis namas, 10 kamb. 4+ mieg. 

Tinkamas dviem šeimom. 
$349,000. Apžiūrėjimas sek. 24 v.p.p. 

KW Realty 312-342-9108 

SIŪLO DARBA 

PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO. 
NAMU. SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th St, 

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

Reikalinga energinga, rusiškai 
kalbanti moteris, prižiūrėt i 3,5 
metų vaiką ir tvarkyt i namus. 
Gyventi kartu Gienvievv raj. 

Berniukas 3 dienas darželyje. 
Viena išeiginė — paprastą dieną. 

Atlyginimas $1,300/mėn. 
Tel . 8 4 7 - 9 2 2 - 1 1 0 1 , Vika. 

Reikalinga auklė 
2,3 metų ir 8 m ė n . vaikams, 

M a d i s o n , W i , 3 vai . n u o Čikagos. 
Gyvent i kar tu , ruošti maistą, 
valyti namus, gal i gr įž t i n a m o 

beveik kiekvieną savaitgalį . 
Tel. 6 3 0 - 7 8 9 - 6 3 0 5 , 
skambinti tarp 7-8 v.v. 

STASYS CONSTRUCTION 

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas, priestatai; 
keramikos plyteles; ..sidings". 

..soffits". ..decks". ..gutters'.plokšti 
ir ..shingle" stogai: cementas, 

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

IŠNUOMOJA 

VVoodr idge i š n u o m o j a m i 

1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.—S670-S710; 

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

riMKVįi 

ĮVAIRUS 

* Moteris kalbanti angliškai, turinti 
patirties, atliekanti masaza, vairuo
janti ieško arba perka darbą zmoniu 
priesiuroje. Gali gyventi kartu. 708-
275-5940 

* Reikalinga aukle 2 vaikams lietu
vių šeimoje su grįžimu namo Turėti 
teises. Tel. 630-863-0958. 

* Parduodu darbą senelio priežiū
roje Indianoje jaunai iki 45m. vairuo
jančiai moteriai. Darbas nesunkus 
S90/d. Tel. 630-664-6288 

Ske lb imų 
skyriaus 

tel. 1-773585-9500 

1-800-775-SEND 
wwwatia-ticexpresscorp.com 
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8801 78th Ave Bridgeview, IL 604SS Tel. 1 708599-9680 
Fox. f 708-599-9682 Tel. 1 800 775 7363 

http://wwwatia-ticexpresscorp.com


Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters. AP ftS*rtax, ITAR-TASS. BNS 

žinių agsntt&ų pranešimais.} 

EUROPA leido ankstesniam popiežiui Jo
nui Pauliui II aplankyti Rusijos. 

LONDONAS 
Artimiausius pusę metų Eu

ropos Sąjungai (ES) vadovau
sianti Didžioji Britanija gali pa
siekti susitarimą dėl biudžeto, 
tačiau reikalaus platesnių eko
nominių reformų, pareiškė britų 
premjeras Tony Blair. Po pokal
bio su Švedijos ministru pirmi
ninku Goran Persson T. Blair 
pakartojo, kad britai gali atsi
sakyti įmokos į biudžetą sugrą
žinamosios dalies mokėjimo, ta
čiau tik tuo atveju, jei bus per
žiūrėtos milžiniškos išmokos že
mės ūkiui, dauguma kurių ten
ka Prancūzijai. Dauguma ES 
vadovų jau apkaltino Didžiąją 
Britaniją sužlugdžius susita
rimą del biudžeto ES viršūnių 
susitikime praėjusią savaitę. 

VATIKANAS 
Vatikanas nusiuntė į Mask

vą kardinolą Walter Kasper, ku
ris pamėgins pagerinti Katalikų 
Bažnyčios ir Rusų Ortodoksų 
Bažnyčios santykius. Popie
žiaus tarybos krikščionių vieny
bei remti pirmininkas kardino
las W. Kasper yra aukščiausias 
Vatikano pasiuntinys, komandi
ruotas į Rusiją nuo tada, kai Be
nediktas XVI balandžio 19 d. 
buvo išrinktas popiežiumi. I ke
turių dienų kardinolo W. Kasper 
lankymosi Maskvoje programą 
neį t rauktas susitikimas su 
Maskvos ir visos Rusijos patri
archu Aleksij II, kuris taip ir ne-

JAV 

WASHINGTON, DC 
JAV reikia, kad Europa bū

tų st ipri partnerė tarptautinėje 
arenoje, pareiškė Baltųjų rūmų 
atstovas spaudai Scott McClel-
lan, JAV prezidentui susitin
kant su Europos vadovais. Bal
tuosiuose rūmuose JAV prezi
den tas George W. Bush susitiko 
su ES pirmininkaujančio Liuk
semburgo premjeru Jean-Clau-
de Juncker, Europos Komisijos 
pirmininku Jose Manuel Bar-
roso ir ES užsienio politikos ko
ordinatoriumi Javier Solana. S. 
McClellan atsisakė įvardyti eu
ropiečių problemas, kurios kelia 
JAV susirūpinimą. „Mes visada 
sakėme, jog tai turi spręsti Eu
ropos šalys. Mes remiame stip
rią Europą", sakė jis. 

L ARTIMIEJI RYTAI 

BEIRUTAS 
Per Jungtinių Tautų (JT) 

tyrimą dėl buvusio Libano mi
nistro pirmininko Rafią Hariri 
nužudymo buvo atlikta kra ta 
prezidento apsaugos vadovo 
Mustafa Hamdan biure ir na
muose, o jis pats atvežtas ap
klausti , pranešė vienas JT at
stovas spaudai. M. Hamdan yra 
vienas iš šešių aukšto rango pa
reigūnų, kuriuos opozicija ap

kaltino bendrininkavimu ren
giant vasario mėnesį nugriau-
dėjusį sprogimą. J o apklausa 
prasidėjo tuo metu, kai Beirutą 
sukrėtė naujas sprogimas, per 
kurį žuvo antisiriškų pažiūrų 
politikas, buvęs Komunistų par
tijos vadovas George Hawi. 

RIYADH 
JAV valstybės sekretorė 

Condoleezza Rice sukritikavo 
Saudo Arabiją dėl netinkamos 
demokratinės reformos, tačiau 
teigė, kad JAV neplanuoja pri
mesti demokratijos Artimųjų 
Rytų valstybėms. Saudo Arabija 
griežtai atsikirto į šias pastabas 
ir pasiūlė Washington paisyti 
savo reikalų. C. Rice, kuri į Sau
do Arabiją atvyko tęsdama vizi
tus Artimųjų Rytų regione, taip 
pat iškėlė problemą dėl trijų 
įkalintų Saudo Arabijos refor
mų šalininkų. Tačiau princas 
Saud al-Faisal pareiškė, kad 
trejetas pažeidė šalies įstaty
mus, o -/yriausybė neketina kiš
tis į teisimus ginčus. 

BAGHDAD 
JAV daliniai per operaciją 

Vakarų Irake rado 17 automobi
linių bomoų. Ekstremistai, be 
kita ko, sprogmenų buvo prikišę 
į šiukšliavežį ir traktoriaus 
priekabą. Amerikiečių ir irakie
čių kariai Karabil vietovėje rado 
tris „automobilinių bombų fab
rikus". Mename pastate, kuria
me buvo surasti keturi irakie
čiai įkaitai, aptikta Sudano, 
Saudo Arabijos ir Libijos pasų. 

Saddam Hussein kasd ienybė: c i ga ra i i r t raškučiai 
Baghdad. birželio 21 

(ELTA) — Saddam Hussein ka
lėjime vis dar laiko save Irako 
prezidentu, yra apsėstas švaru
mo manijos ir dievina „Doritos" 
traškučius, žurnalui ,,GQ" at
skleidė jo buvęs prižiūrėtojas 
20-metis Sean O'Shea. 

Nuverstasis vadovas pats 
skalbia savo drabužius bei pri
žiūri kalėjimo kieme apsilan
kančius paukščius. S. Hussein 
kameroje yra lova. tualetas, kė
dė, rankšluostis, kelios knygos 
ir kilimėlis maldai. Daug laiko 
buvęs prezidentas praleidžia 
laistydamas augalus ir yra ap
sėstas tvarkymosi manijos. 

J am nepatiko, kai sargybi
niai kameroje įrengė bėgimo ta
kelį ir paprašė atgabenti stalo 
teniso stalą. Sis prašymas buvo 
atmestas. S. Hussein mėgdavo 
„Cheetos" t raškučius, tačiau 
kai kažkas atnešė jam bulvių 
traškučių ..Doritos". S. Hussein 

nusinešė juos į kampą ir greitai 
sušlamštė. 

Eidamas prezidento parei
gas S. Hussein buvo apsuptas 
prabangos. Nors ir būdamas fi
ziškai silpnas, jis, regis, nė kiek 
neprarado pasitikėjimo savimi 
— mėgavosi kubietiškais ciga
rais ir kartkartėmis duodavo S. 
O'Shea įdomių patarimų, pa
vyzdžiui, kaip surasti ..gerą mo
terį". 

S. Hussein prižiūrėtojams 
taip pat tvirtino vis dar esąs ša
lies prezidentas. Jis turėjo daug 
ką pasakyti apie dabartinį JAV 
prezidentą George W. Bush. 

S. Hussein laužyta anglų 
kalba nuolat kartodavo, kad 
..Bush yra negeras" '..Bush is 
no good"). tačiau jo nuomonė 
apie dabart inio prezidento 
pirmtaką Bill Clinton buvo ge
resnė. ..Clinton — gerai. .Bush 
tėvas, sūnus — negerai" (..The 
Cleeenton, he s okav. The Bush 

father, son, no good"), sakydavo 
S. Hussein. 

Vis dėlto vėliau buvęs Irako 
diktatorius tv.rtino tik norįs pa
sikalbėti su G. W. Bush ir su JUO 
susitaikyti. 

S. Hussein nuomonė apie 
buvusį JAV vadovą Ronald Rea-
gan buvo daug palankesnė. Bu
vęs Irako prezidentas prižiūrė
tojams pasakodavo, kaip R. 
Reagan pardavinėjo jam lėktu
vus ir sraigtasparnius bei iš es
mės rėmė karą prieš Iraną. Kai 
S. O'Shea S. Hussein pranešė 
apie R. Reagan mirtį, buvęs Ira
ko prezidentas kuriam laikui 
nutilo ir pasakė: „Taip jau 
būna". 

S. Hussein sugautas 2003 
m. gruodį netoli Tikrit miesto. 
Pagal Irako įstatymus, jei S. 
Hussein bus pripažintas kaltu 
pagal jam pareikštus kaltini
mus, jis gali būti nuteistas mir
ties bausme. 

Maskvos ir Berlyno f l i r tas — akibrokštas kaimynams 
Atkelta iš 1 psl. 
bet per Baltijos valstybių ir 
Lenkijos teritoriją. 

Panašiai reagavo ir Var
šuva. Vokietijos žiniasklaida ci
tavo Lenkijos ambasadorių Ber
lyne Andrzej Byrt, pareiškus;, 
kad „kaimynių Lenkijos ir Lie
tuvos dalyvavimas iškilmėse 
Kaliningrade tokiu pat lygiu 
kaip Vokietija būtų normalių 
santykių išraiška". 

Tuo tarpu Vilniaus universi
teto Tarptautinių santykių ir 
politikos mokslų instituto direk
torius Raimundas Lopata de
monstratyvų Lietuvos ir Len
kijos ignoravimą įvertino kaip 
Kremliaus siekį pasinaudoti 
Kaliningrado korta savo politi

n iams tikslams realizuoti. 
Analizuojant pastarojo 

laikotarpio Kremliaus veiksmus 
s iekiant pasinaudoti Kalinin
grado korta bei išnaudoti politi
n iams tikslams Karaliaučiaus 
jubiliejų, akivaizdu, jog V Putin 
apsisprendė iki galo palenkti 
Berlyną. Mano nuomone, jau 
faktiškai deramasi dėl rusų ad
ministruojamos srities 'pardavi
mo' vokiečiams, ir galbūt mes 
esame pastangų iš naujo for
muoti istoriškai liūdnai pagar
sėjusią Maskvos-Berlyno geopo
litinę ašį liudininkai", sakė poli
tologas. 

Anot R. Lopatos, „mes klau
siame Vokietijos: ar vis dar ne
suvokiate, jog neseniai Lietu-

Ar grįš f Seimą, V. Uspaskichas spręs „paišdykavęs prie juros" 

DRAUGAS, 2005 m. birželio 22 d., trečiadienis 

voje pademonstruotas ryžtas at
sispirti Rusijos manipuliaci
joms regiono istorijos temomis 
buvo ne nevisavt; rtiškumo iš
raiška, o priešingai — bandyta 
atvirai kalbėti apie istorijos pa
mokas — teheranus. jaltas ir 
potsdamus?". 

Jis turėjo galvoje Lietuvos 
prezidento Valdo Adamkaus 
sprendimą nevyktv į Maskvą 
švęsti pergalės prieš nacius 60-
mečio, nes Antrojo pasaulinio 
karo pabaiga reiškė naujos, pu
sę amžiaus trukusios sovietinės 
okupacijos pradžia- Europos 
persidalijimą bolševikinė SSRS 
ir nacių Vokietija suplanavo 
1939 metais suda ryu Molotov-
Ribbentrop paktu. 

Atkelta iš 1 psl. 
rudenį į Seimą buvo išrinktas V. 
Uspaskichas. vyks lapkričio 20 
dieną 

Tame pačiame posėdyje 
VRK patenkino susikompromi
tavusio Darbo partijos vadovo V. 
Uspaskicho prašymą nutraukti 
jo Seimo nario įgaliojimus. 

Kai kurių politikų ir polito
logų vertinimu, tokiu būdu V 
Uspaskichas galėjo siekti iš
vengti galimos apkaltos Spimp, 
kum užkirstu kelią tolesnei jo 

kaip politiko karjerai. 
V Uspaskichas iš ūkio mi

nis t ro posto bei Seimo pasi
t r aukė po to, kai Vyriausioji tar
nybinės etikos komisija (VTEK) 
konstatavo jį įsipainiojus į inte
resų konfliktą. 

Darbo partijos vadovas jam 
nepa lankų VTEK sprendimą 
ketina skųsti teismui. 

Rusijoje praėjusią savaitę 
viešėjusiam V Uspaskichui ne-
pavvko g-p.ut: JO mokslus \ro-
danCio dokumento, *ačiau prem

jerui Algirdui Brazausku abe
jones del aukštojo mokslo išsi
lavinimo Darbo partijos vado
vas bandė išsklaidyti ..to nepa
neigiančiu" raštu. 

Premjerui V Uspaskichas 
parode G. Plechanov akademi
jos rektoriaus raštą, kuriame 
teigiama, kad šiuo metu negali
ma duoti konkretaus atsakymo 
del Darbo partijos vadovo moks
lų šioje akademijoje, nes doku
mentų bus ieškoma archvvuose. 
o tai gali užtrukti. 

Su liūdesiu pranešame, kad 2005 m. birželio 8 d., su
laukusi 95 metų, mirė mūsų Mamytė 

A t A 
VERA E. LEIPUS 

ZELINSKIENĖ 
Gyveno St. Pete Beach, FL, o anksčiau Čikagoje. 
Gimė 1909 m. Lietuvoje, Suvalkijoje. Amerikoje išgy

veno 55 metus. 
Daug metų dirbo V & S Distributors, Čikagoje ir buvo 

Tėviškės parapijos narė. 
Nuliūdę liko: duktė Danguolė Kavaliauskas su vyru 

Pranu, FL; duktė Birutė Skwirblies su vyru Jonu, IL; 
sūnus Erikas Leipus su žmona Lois, IN; svainė Janina 
Radvenis, CA; daug anūkų ir proanūkų bei kiti giminės. 

Velionė buvo žmona a.a. Kajetono Leipaus ir motina 
a.a. Leono, gyvenusio Australijoje. 

Pirmadienį, birželio 13 d. po pamaldų lietuvių evange
likų liuteronų Tėviškės bažnyčioje, Čikagoje, buvo palai
dota Bethania kapinėse, Justice, IL, šalia brolio ir bro
lienės. '. 

Nuliūdę artimieji 

A t A 
Dimisijos majoras 
JONAS ABRAITIS 

Mirė 2005 m. birželio 18 d., sulaukęs 93 metų 
amžiaus. 

Gimė Lietuvoje, Marijampolės apylinkėje. 
Nuliūdę liko: žmona Irena, sūnus Arūnas, duktė Regi

na Idali jaPanaras su vyru Viktoru; anūkai Andrius ir 
Lisa; sūnėnas Antanas Abraitis ir dukterėčia Genė Venc-
kauskas bęi giminės Lietuvoje. 

A.a. Jonas buvo Lietuvos kariuomenės karininkas ir 
Lietuvos laisvės kovų dalyvis. 

Velionis bus pašarvotas penktadienį, birželio 24 d. nuo 
3 v. p.p. iki 9 vai. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 
12401 S. Archer Ave., Lemont, IL (arti Derby Rd.). 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, birželio 25 d. 9:30 vai. r. 
Petkus Lemont laidojimo namuose, iš kur a.a. Jonas bus 
palydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kur 10 
vai. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus 
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse. 

Liūdinti š e i m a 

Laidok direkt. Donaid M. Petkus. Tel. 800-994-7600 
i arba www.petkusfuneralhomes.com 

Buvusiam. Lietuvių Bendruomenės valdybos na
riui 

A t A 
GEDŽIUI MORKŪNUI 

išėjus [ amžiną gyvenimą, reiškiame gilią užuo
jautą jo liūdinčiai šeimai: žmonai IRENAI, duk
roms DANUTEI LOOMIS, AUDRAI TICE ir LI
DIJAI SELLIE su šeimomis ir visiems giminėms 
bei artimiesiems. 

Washington valstijos Lietuvių 
Bendruomenės valdyba, Seattle 

Vyrui, tėvui bei seneliui 

A t A 
GEDŽIUI MORKŪNUI 

mirus, mūsų mielą narę IRENĄ MORKŪ
NIENĘ ir jos dukras DANĄ, AUDRĄ ir LIDIJĄ 
su šeimomis, nuoširdžiai užjaučiame žiaurios 
netekties valandoje ir kartu liūdime. 

Lietuvos Dukterų draugija, Seattle 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
2005 m. birželio 17 d., sulaukęs 68 metų mirė 

A t A 
GEDIMINAS MORKŪNAS 
Gimė Kaune, II Pasaulinio karo metu pasitraukė į 

Austriją, vėliau atvyko į Čikagą, kur baigė gimnaziją, 
baigė aukštuosius mokslus Roosevelt University, atliko 
karinę prievolę, sukūrė šeimą su Irena Odinaite ir dirbo 
atsakingas pareigas Federal Home Loan Bank Board. 
Vėliau dirbo JAV valdžios Teisės skyriuje. Seattle išgy
veno 34 metus. A.a. Gėdis visą gyvenimą aktyviai reiškėsi 
lietuvių veikloje, daug metų dalyvavo Seattle Lietuvių 
bendruomenės valdyboje, šoko „Lietučio" tautinių šokių 
grupėje, bendradarbiavo University of Washington Baltis
tikos studijų programos rėmėjų komitete ir buvo visų la
bai gerbiamas asmuo. 

Nuliūdę liko žmona Irena, dukra Danutė su vyru Ma
rio Loomis ir vaikais Juozu, Rebecca, Gabrielių ir Terese; 
dukra Audra su vyru Gary Tice ir vaikais Emma ir So-
phy; dukra Lidija su vyru Wade Sellie ir dukrele Au-
tumn. 

Velionis buvo sūnus Lietuvos Operos solistės a.a. Alės 
Kalvaitytės ir Sibire žuvusio karininko a.a. kpt. Igno 
Morkūno ir posūnis baletmeisterio a.a. Simo Velbasio. 

Ketvirtadienį, birželio 23 d., 3 vai. p.p. Acacia laidoji
mo namuose Seattle, įvyks atsisveikinimas. Velionio pele
nai bus palaidoti Lietuvių Tautinėse kapinėse. Šeima 
vėliau praneš tikslią laidotuvių datą. 

Prašome visus pasimelsti už mūsų mylimą vyrą, 
tėvelį, senelį ir draugą. 

Vietoj gėlių šeima prašo aukoti: University of Wa-
shington, Baltic Studies Program, Department of Scandi-
navian Studies, PO Box 353420, Seattle, WA 98195-3420. 

Žmona, dukros, žentai ir a n ū k a i 

Kai paguldysite tarp girių, 
Ties galva akmenį padėję 
Tai nesakykit žodžio — mirė, 
Sakykit Lietuvon išėjo. 

(Juozas Ruzgys) 

A t A 
GEDŽIUI MORKŪNUI 

mirus, gilią užuojautą reiškiame jo žmonai IRE
NAI, dukroms DANAI, AUDRAI ir LIDIJAI su 
šeimomis, visiems artimiesiems ir dalinamės 
Jūsų skausmu. 

Mums jo labai truks. 

Ina Bertulytė ir Jim Bray 
Irena Blekytė ir Al Johnson su šeima 

Genutė Gylytė ir Paul Orrico 
Dalia ir Lucas Hagan 

Jūratė ir Jeff Harrison su šeima 
Irena Kinderienė 

Saulius Kinderis su šeima 
Viktoras Kinderis su šeima 

Elena Mažeikienė 
Rimas ir Donna Mikšiai 

Zita ir Juozas Petkai 
Nijolė ir Vidmantas Raišiai 

Rasa Raišytė ir Steve Liffick su šeima 
Viktoras ir Laurie Raišiai su. šeima 

Ričardo, Ausy, Česlovas ir Ema Ramanauskai 
Danutė ir Andris Rankiai su šeima 

Valerija Sparkytė 
Dalia Tutlytė Mrovoiec 

„Lietučio" buvusiam šokėjui 
A t A 

GEDŽIUI MORKŪNUI 
staiga išsiskyrus su šiuo pasauliu, giliai už
jaučiame skausme paskendusią jo šeimą — 
žmoną IRENĄ bei dukras DANUTĘ, AUDRĄ ir 
LIDIJĄ su šeimomis. 

Liūdime su Jumis. 

Tautinių šokių grupė „Lietutis", Seattle 

eruolcime ir skaitykim< 
„DRAUGĄ"! 

* * DRAUGĄ' atminkim savo 

http://www.petkusfuneralhomes.com


DRAUGAS, 2005 m. birželio 22 d., t rečiadienis 

Čikagoje ir apylinkėse 
PAMINĖTA GEDULO IR VILTIES DIENA 

ŠĮ SEKMADIENI, BIRŽELIO 26 D., 
12:30 v.p.p., tuojau po šv. Mišių, 
PLC sodelyje vyks gegužinė. 
Jūsų laukia skanus maistas, 
gera muzika, loterija, draugiška 
aplinka. Kviečiame visus apsi
lankyti. 

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA 
kviečia visuomenę dalyvauti 
svarbaus istorinio paminklo 
dedikacijoje. Čikagos skerdyklų 
vartai, per kuriuos praėjo tūks
tančiai lietuvių, bus atžymėti 
kaip JAV literatūrinis pamin
klas. Kitais metais sueina 100 
metų nuo Upton Sinclair ro
mano „Džiunglės" išleidimo. 
Romane aprašytas lietuvių gy
venimas skerdyklų rajone. 
Trumpos dedikacijos iškilmės 
vyks šį ketvirtadienį, birželio 23 
d., 2 v.p.p. Vartai yra Halsted ir 
42 gatvės sankryžoje. Visi kvie
čiami dalyvauti. 

VYRESNIŲJŲ LIETUVIŲ CENTRE 
„Seklyčioje" birželio 22 d., 2 
v.p.p. trečiadienio popietės pro
gramoje švęsime Tėvo dieną. 
Kalbės JAV LB Socialinių 
reikalų tarybos pirmininkas 
Juozas Polikaitis. Kviečiame 
atvykti. 

RAKO MIŠKAI ŠAUKIA VISUS 
lietuvių skautus dalyvauti šių 
metų vasaros stovykloje, kuri 
įvyks Jiepos 10-20 dienomis. 
Norintys daugiau informacijos 
prašome kreiptis pas Rasą 
Aleksiūnienę, tel. 708-423-6503 
arba e-paštu: rasa203@com-
cast.net. Taip pat informaciją 
galima rasti internete: 

www.budek .o rg . 

BIRŽELIO 26 D., 12 V.P.P. 
Vytauto Didžiojo šaulių rink
tinės namuose, 2417 W. 43rd 
St., vyks tradicinė Joninių ge
gužinė. Šokiams gros ir dainuos 
A. Barniškis, veiks baras, bus 
Įvairus lietuviškas mais tas , 
loterija, laimės šulinys. Visi 
kviečiami pasilinksminti vėsi
namoje salėje karštą vasaros 
dieną. 

ČIKAGOS LIETUVIŲ MOTERŲ 
klubo narės kviečia viešnias ir 
svečius paragauti 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. 

ŠIAIS METAIS, RAVINIJOS festi
valyje gros lietuvaitė pianistė 
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 
salėje Ieva, kartu su Steans 
muzikos instituto programos 
dalyviais gros kamerinę Mocar
to muziką. Skambės sonata 
smuikui ir fortepijonui bei 
fortepijoninis kvintetas. Infor
macija suteikiama tel. 917-647-
9796 arba e-paštu: 

ievaj@earthlink.net. 

TAUTOS FONDO MOKYKLŲ 
įdukrinimo programa vyksta 
sėkmingai. Jau įdukrintos 238 
mokyklos. Pradedant ir tęsiant 
šią programą Tautos fondas 
siekia, kad užsimegztų artimas 
tiesioginis ryšys tarp įdukrinto-
jo-aukotojo ir mokyklos bei 
mokinių. Kviečiame visus, ku
rie norėtų savo pasirinktą 
mokyklą įdukrinti lankantis 
Lietuvoje, aplankyti įdukrintą 
mokyklą ir įvertinti, kaip sėk
mingai buvo panaudota Jūsų 
auka. Papildoma informacija 
Tautos fondo įstaigoje: 307 
West 30th Street, New York, 
NY 10001-2703. Tel. 212-868-
5860, faksas 212-868-5815, 
e-paštas: tautfd@aol.com. 

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

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

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS 
valdyba praneša, kad spalio 21 
- 23 dienomis Čikagoje vyks 
Amerikos lietuvių Kongresas. 
Kongrese bus sprendžiami 
ateities veiklos planai ir pami
nėta ALTo 90 metų sukaktis. 
Šiuo metu ALTas apjungia 17 
centrinių JAV lietuvių organi
zacijų. Organizacijos, telkiniai 
ir pavieniai asmenys kviečiami 
remti Kongresą ir įsijungti į jo 
ruošą. Kreiptis: Lithuanian 
American Council, 6500 S. 
Pulaski Rd„ Chicago, IL 60629, 
tel. 773-735-6677, faksas 773-
735-3946. el-paštas: 

AltCenter@aol.com. 

ĮAMŽINKIME LIETUVIŲ IŠEIVIJOS 
turtą' JAV LB Kultūros taryba 
imasi darbo įamžinti tai. kas 
buvo pastatyta, nupirkta, įkur
ta lietuvių imigrantų pastan
gomis, išleidžiant knygą „Lie
tuvių židinių pėdsakai JAV". 
Jau trejus metus renkama in
formacija ir nuotraukos. Knyga 
redaguojama Lietuvoje fred. 
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 
j knygą. Aukas prašome siųsti: 
Lithuanian American Com-
munity, Inc., 2841 Denton Ct., 
Vvestchester, IL 60154. 

Birželio 12 dieną Lemonto 
apylinkės valdyba kartu su 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
misija paminėjo Gedulo ir 
Vilties dieną. 

Prieš > pat šv. Mišias prie 
par t izano paminklo misijos 
sodelyje susirinko nemažas 
būrys parapijiečių prisiminti ir 
pagerbti Sibiro tremtinius. 
Lietuvos partizanų Globos fon
do vardu kalbėjo Leonas Mas
koliūnas. J is prisiminė, kaip 
KGB stribai, neradę tėvų na
muose, išvežė 6 ir 8 metų vaikus 
su 80-mete senute. Ir koks bai
sus skausmas draskė motinos 
širdį, kai neberado vaikų. 

Taip pat prisiminė apie 
žuvusius partizanus, kurie buvo 

DĖMESIO! DĖMESIO? 
No^eniai a t v y k o t e , ieškote darbo ar buto , 

tačiau vkettrtk laikraštyje brangiai kainuoja? 
Ne bėda. 

DRAUGAS jusu skelbimą Išspausdins n e m o k a m a i . 
Tereikia paskambinti 

tel. 7 7 J 5 8 ^ 9 5 0 0 
ar užsukti i DRAUGO administracija adresu 

4 5 4 5 W 6 3 St C h k a g o H_ 6 0 6 2 9 

pamesti miestelio aikštėje — 
stribų džiaugsmui ir pasityčio
jimui. O kiek jų buvo suimtų, 
kankintų, išvežtų be jokio teis
mo į Sibirą — į amžino įšalo 
žemę. 

Po to skautai Vitas Jokū-
bauskas, Lijana Jokūbauskaitė 
ir Vanesa Sandeval atnešė 
vainiką. Leonas Maskoliūnas ir 
Vanesa Sandeval jį padėjo prie 
paminklo. 

Sugiedojus „Lietuva bran
gi", visi patraukė į bažnyčią 
pamaldoms. Šventos Mišios, 
skirtos Sibiro tremtiniams 
atminti , prasidėjo įspūdingu 
„Adagio". Jį atliko smuikininkė 
Dainora Petkevičiūtė. Kape
liono A. Palioko pamokslas 

priminė apie mūsų tau tos 
kančią, išvežimus ir skausmą. 

Mišių metu giedojo solistės 
Nida Grigalavičiūtė ir Geno
vaitė Bigenytė. O taip pat ir 
nesenstant is misijos choras, 
vad. J . Lukminienės ir R. 
Poskočimienės. Mišios buvo 
baigtos J . Strolios „Parveski, 
Viešpatie". 

Vėliavas ir aukas nešė 
skautai Jokūbauskai ir San
deval. 

Dėkojame kapelionui už šv. 
Mišias, gėlių parduotuvės sa
vininkei Irenai Karalienei už 
vainiką. Taip pat solistėms ir 
chorui. 

S t a s ė J a g m i n i e n ė 
Lemonto valdybos narė 

PLC sodelyje, prie paminklo minėjimo dalyviai susirinko pagerbti Sibiro tremtinius. 

Pal. J. Matulaičio misijoje šv. Mišių metu giedojo solistės Nida Grigalavičiūtė (stovi kairėje) ir Genovaitė 
Bigenytė (dešinėje!, smuikininke Dainora Petkevičiūtė. 

Nuotraukos V. Jasinevičiaus 

„ A K I R A Č I A I " L I E T U V O J E 
37 metus išeivijoje spaus

dintas atviro žodžio mėnraštis 
.,Akiračiai" garbingai baigė 
savo gyvavimą JAV ir šiuo 
metu yra leidžiamas Lietuvoje. 
Ten susidariusi redakcinė 
kolegija subūrė į pajėgią grupę 
Lietuvos intelektualus ir kelis 
čikagiškųjų ..Akiračių" kolekty
vo narius. Todėl nenuostabu, 
kad redakcijos užsibrėžtas di
džiausias uždavinys bus iš
laikyti savo veidą atsuktą į 
pasaulio lietuvybę ir lietuvių 
diasporą. 

,.Akiračius" leidžia visuo
meninė organizacija ..Akiračių 
rėmėjų klubas". Redakcija: Bi
rutė Garbaravičienė, Darius 
Kuolys, Andrius Navickas, 
Virginijus Savukynas. 

'voje tnėję ' * • * • « . ; : , 
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Norintys užsiprenumeruoti ,.Akiračius" Amerikoje, 32 dol. 
prašom siųsti Vytautui Germanui, adresu: ,,Akiračiai", 6118 
Ivanhoe Ave., Lisle, IL 60532. 

SKELBIMAI 

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

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

Toli free 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v. 

Šcštad. 8 v.r iki 1 v.p.p. 

IMIGRACINĖS TETSĖS 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel. 312-580-1217 

l.'ffSS lASafr «Z*y)Oiirago, E.flTOm 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

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

45'$6 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

Tel. 630-257-0200, I^emont, EL 

A d v o k a t a s 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas RaStinės Čikagoje ir 

Woodridge. 
Te l . 877-Gvnejas a r b a 

877-496-3527 

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

6436 S.Pulaski Rd., Chicago. IL 
60629 

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

Vainiką prie paminklo padėjo Partizanų globos pirmininkas Leonas 
Maskoliūnas ir skautė Vanesa Sandeval. 

PAMINĖTA 
„Kalvotoji Žemaitija", lei

dinys leidžiamas Lietuvoje, 
spausdino Jūra tės Lukštienės 
s traipsnelį „Prisiminimų va
karas", kuriame rašoma apie 
Karolinos Praniauskaitės vie
šojoje bibliotekoje vykusį prisi
minimų vakarą „Iš Telšių 
kultūrinio palikimo". 

Susitikimo metu buvo pri
s ta tyta praėjusią vasarą bib
liotekai padovanota Kazio 
Miecevičiaus knyga „Studija 
apie Nostradamus", kurią auto
r ius parašė su r inkdamas ir 
išversdamas medžiagą ir keleto 
kalbų. Bibliotekai atiteko net 
keliolika egzempliorių. 

Amerikoje gyvenęs K. Mie-
cevičius šį veikalą paskyrė savo 
žmonai Irenai. I. Miecevičienė-
buvusio Telšių miesto laiki
nosios valdybos nario, gaisrinės 
viršininko Adolfo Liutkevičiaus 
dukra - karo metais turėjo 
palikti gimtąjį kraštą. 

Prisiminimų vakarą padėjo 
suorganizuoti A. Liutkevičiaus 
anūkė, I. Miecevičienės duk
terėčia, pedagogė Nijolė Ta-
mulionienė. J i tądien su 
susirinkusiais pasidalino prisi
minimais, žiniomis apie šių 
artimų žmonių likimus ir 
gyvenimus. 

Remkitc ir platinkite katalikišką sf 

THE LITHUANIAN WQRlO-WIOE DAILY 

MIKO j . ŠILEIKIO IR TEOFILIO PETRAIČIO 

SKIRTŲ PREMIJŲ KONKURSAS 

„LIETUVOS KELIAS" LIETUVOJE 

Geguže's 12 dieną lankiausi Lietuvos dailės muziejuje aptar
ti darbus, ruošiant M. Šileikio ir T. Petraičio skirtų premijų 
dailės konkursą, pavadintą „Lietuvos kelias". 

Pagal 2004 m. susitarimą, Lietuvos dailės muziejus Vilniuje 
ir Čiurlionio galerija, Inc. Čikagoje, organizuoja premijuojamus 
dailės konkursus, kurie bus rengiami Lietuvoje (2005, 2007, 
2009), ir Čikagoje (2006, 2008) metais. Premijas skiria Čiurlio
nio galerija, Inc. pagal Lietuvos dailės muziejaus sudarytos 
komisijos įvertinimą ir rekomendacijas. 

Miko J . Š i le ik io p r e m i j o s už t apybos a r skulptūros 
d a r b u s : 

Dvi I premijos po 500 dol. 
Dvi II premijos po 300 dol. ir 
Dvi III premijos po 200 dol. 

Teofilio P e t r a i č i o p r e m i j o s už akvareles ar grafikos 
darbus: 

Dvi I premijos po 500 dol. 
Dvi II premijos po 300 dol. ir 
Dvi III premijos po 200 dol. 

Konkurso dalyvis gali pateikti 1-3 kūrinius, sukurtus po 
1990 metų. Vertinimo kriterijai: už vaizdinę įtaigą, temos 
atskleidimą, jos interpretacijos originalumą bei meninę kokybę. 

Paroda veiks nuo 2005 m. birželio 14 iki rugpjūčio 14 dienos. 
Konkurso vertinimo komisija iki birželio 24 dienos įvertina pa
rodoje eksponuojamus dailės kurinius ir atrenka laimėtojus. 
Liepos 5 d.. Valstybės dienos išvakarėse, įteikiamos premijos. 

Leonas Maskoliūnas 
Čiurlionio galerijos, Inc. 

pirmininkas 

http://cast.net
http://www.budek.org
mailto:ievaj@earthlink.net
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