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Kaina 50 c. 

Įžodis ir iškyla 
nacionaliniame parke. 
Stovyklos „Tėvynės 
didvyriai" pranešimas. 
Ką „Nerijos" sesės gali 
vežtis į stovyklą. 

2 psl. 

„Gėdos puslapis" 
internete. Atleiskit 
man, Tunguskos žemės 
žuvys. 

3 psl. 

Skaitytojų laiškai. 
Mūsų virtuvė. 

^ 4 psl. 

Lankytinos vietos 
Vilniaus apylinkėse. 

5 psl. 

Moksleiviai žengia į 
gyvenimą. Kas yra 
Kristuje, tas yra naujas 
kūrinys. Spaudos 
apžvalga. LFB studijų 
savaitė. ALTas ruošia 
Amerikos lietuvių 
kongresą. 

6 psl. 

Sportas 
* Airijos sost inėje pen

k io l ik tą k a r t ą s u r e n g t o s e 
t a r p t a u t i n ė s e spo r t i n io ėji
mo „Grand Prix" varžybose 50 
km distancijos nugalėtoju tapo 
Daugvinas Zujus. Lietuvos ėji
kas distanciją nužingsniavo per 
4 valandas 4 minutes ir 43 se
kundes bei vienintelis iš šešių 
finišavusių įvykdė pasaulio 
lengvosios atletikos čempionato 
Helsinkyje (Suomija) B norma
tyvą. 

* Varšuvoje vyks tanč ia 
me Europos vyrų š a c h m a t ų 
čempiona t e pirmadienį buvo 
žaidžiamos devintojo rato parti
jos. Lygiosiomis su rusu Valerij 
Filipov savo partiją baigė Ša
rūnas Šulskis, kuris turi 5 taš
kus iš* 9 galimų. Kazys God-
lauskas po pustaškį pasidalijo 
susitikime su italu Mario Lan-
zani ir surinko 3 taškus. 

* Krepš in io teisėjo Dan-
ko Radič kar je ros paba igos 
p roga su reng tose E u r o p o s 
k o m a n d ų rinktinė draugiško
se varžybose 93:88 nugalėjo 
Kroatijos komandą. Aštuonis 
taškus nugalėtojams šiose 
rungtynėse pelnė Andrius Šle
žas. 

* Wimbledon t en i so var
žybose mote rų v iene tų var
žybų pusf ina ly je 29 metų 
amerikietės Lindsay Davenport 
varžove bus 25 metų prancūzė 
Amelie Mauresmo. Amerikietė 
turnyre nugalėjo 1999 m., o 
prancūzė iki šiol jau du kartus 
buvo per žingsnį nuo finalo. 

Naujausios 
žinios 

* Europos dešiniej i pas
m e r k ė Baltijos vals tybių so
v ie t inę okupaciją. 

* Se imas iki l a p k r i č i o 
p r a t ę s ė ga l imą k o r u p c i j ą 
sostinės taryboje tiriančios ko
misijos darbą. 

* P r a d ė t a r e s t a u r u o t i 
T r a k ų pus iasa l io p i l ies gy
nyb inė s iena. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.846 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

Teismas išteisino Seimo pirmininko 
šmeižimu kalt intą liberaidemokratą 

G. Šurkaus byla dėl A. Paulausko šmeižimo nutraukta. 
Mykolo Ambrazo (ELTA) nuotr 

Viln ius , birželio 28 d. 
(BNS) — Aukščiausiasis Teis
mas antradienį išteisino Seimo 
pirmininko Artūro Paulausko 

šmeižimu kaitintą liberaidemo
kratą Gintarą Surkų i r nu
traukė jam baudžiamąją bylą. 

Išplėstinė septynių teisėjų 

kolegija taip pat panaikino že
mesnių instancijų teismų 
sprendimus, kuriais G. Šurkus 
buvo pripažintas kaltu ir nu
baustas 50-ies minimalaus gy
venimo lygių dydžio — 6,250 li
tų — bauda. 

ŠiAukščiausiojo Teismo nu
tartis yra galutinė. 

G. Šurkus į teisiamųjų suo
lą sėdo po interviu Lietuvos te
levizijos laidai „Savaitė", rody
tos 2003 m. pabaigoje. Minėta
me interviu G. Šurkus , tuomet 
— prezidento R. Pakso patarė
jas, teigė, neva prieš R. Paksą 
buvo organizuotas sąmokslas, 
renkami pinigai paveikti žinia-
sklaidai. 

Seimo pirmiuinjj^s A. Pau
lauskas buvo įvardytas kaip šių 
procesų dalyvis, o pinigus esą 
tam skyrė narkomafijos atsto
vai. Po šios laidos A. Pau
lauskas kreipėsi į prokuratūrą 

dėl šmeižto, teigdamas, kad ši 
paskleista informacija jį žeidžia 
ir yra visiškas prasimanymas. 

Aukščiausiasis Teismas 
skelbdamas savo nutartį pažy
mėjo, kad G. Šurkus išteisina
mas, nes nepadarė veikos, tu
rinčios nusikaltimo požymių. 

„Diskusijose t a rp politikų 
leidžiama šiek tiek daugiau nei 
kitur", sakė teisėjai. 

„Tai didelė moralinė kom
pensacija, po to ką jis iškentė
jo", sakė G. Šurkaus advokatas 
Kęstutis Stungys. 

Šmeižto byla Aukščiausiaja
me Teisme buvo nagrinėjama 
pagal G. Šurkaus advokato ka
sacinį skundą. Posėdyje nei G. 
Šurkus, nei A. Paulauskas ne
dalyvavo. G. Šurkaus advoka
tas teismui teigė, kad tai buvo 
ginčas ta rp politikų ir proku
ratūra įsivėlė į privataus kalti
nimo bylą. 

V. Uspaskfchas t o l i a u da l yvau ja Po l i t inės tarybos ve ik lo je 
Viln ius , birželio 28 d. 

(BNS) — Atsistatydinęs iš ūkio 
ministro posto ir atsisakęs Sei
mo nario mandato Darbo parti
jos vadovas Viktoras Uspaski-
chas neatskleidžia savo planų 
dėl tolesnio dalyvavimo valdan
čiosios koalicijos Politinės tary
bos veikloje. 

„Tai ne šios dienos klausi
mas", atsakė jis žurnalistams, 
kurie domėjosi, a r nebūdamas 
valdžios institucijose Darbo 
partijos vadovas ketina toliau 
dalyvauti Politinės tarybos 
veikloje. Antradienį V. Uspaski-
chas dalyvavo Seime vykusia
me Politinės tarybos posėdyje, 
kuriame buvo svarstomas šių 
metų nacionalinio biudžeto per
skirstymas. 

Valstiečių ir Naujosios de
mokratijos partijų sąjungos pir
mininkė. Nuke l t a į 5 ps l . 

V Uspaskichas (d) dalyvavo Seime vykusiame Politinės tarybos posėdyje, kuriame buvo svarstomas šių metų na
cionalinio biudžeto perskirstymas. Valdo Kopūsto 'ELTA) nuotr 

Kas penktas ab i tur ientas 
neišlaikė l ietuvių kalbos testo 

L i e tuva pradeda ruoš t is 
p i r m i n i n k a v i m u i ES 

Viln ius , birželio 28 d 
(BNS) — Lietuvių gimtosios 
kalbos valstybinio egzamino 
testo neišlaikė beveik penkta
dalis abiturientų. 

Lietuvių gimtosios kalbos 
valstybinį brandos egzaminą 
(testą) išlaikė 81.6 proc. abitu
rientų, neišlaikė — beveik kas 
penktas (18.4 proc.) pasirinku
sių šį egzaminą. Per trejus pas
taruosius metus kasmet vis 
daugėja neišlaikiusiųjų šio eg
zamino — pernai nepasisekė 
17,8 proc. abiturientų, užpernai 
— 16.4 proc. 

Norint išlaikyti egzaminą, 
reikėjo surinkti minimalią 32 
taškų sumą. Rezui'atai rodo, 
jog Lietuvoje buvo moksleivių, 
kuriems pavyko surinkti ir 
maksimalų taškų skaičių — 
116. 

Lietuvių gimtosios kalbos 
valstybinio brandos egzamino 
testą laikė 80 proc. visų valsty
binius egzaminus pasirinkusių 
dvyliktokų — 26,561. 550 keti

nusių laikyti žmonių neatvyko į 
egzaminą. 

Lietuvių kalbos (gimtosios 
i r valstybinės) egzaminas yra 
privalomas, tačiau moksleiviai 
gali pasirinkti arba valstybinį, 
arba mokyklinį. 

Šių metų lietuvių gimtosios 
kalbos valstybinis brandos eg
zaminas (teksto interpretacija) 
abiturientams sekėsi geriau — 
jį išlaikė 91.09 proc., o neišlaikė 
— 8.1 proc. Neišlaikiusiųjų šio 
egzamino skaičius pastarus tre
jus metus beveik nesikeičia. 

Iš laikiusiais šį egzaminą 
laikomi minimalią 21 taškų su
mą ir daugiau surinkę abitu
rientai. Maksimali galima taš
kų suma šiais metais buvo 66 — 
šio rodiklio nepavyko pasiekti 
nė vienam abiturientui. Dau
giausiai rašiusieji teksto inter
pretaciją gavo 64 taškus. 

Šiemet kas penktas abitu
rientas (20,2 proc.) neišlaikė ir 
matematikos valstybinio egza
mino. 

Vi ln ius , birželio 28 d. 
(BNS) —Lietuva pradeda ruoš
tis pirmininkauti Europos Są
jungai (ES), nors šios atsakin
gos pareigos jos laukia dar tik 
po aštuonerių metų. 

ES valstybes narės yra su
dariusios susivienijimui iki 
2020 m. pabaigos pirmininkau
jančių valstybių narių sąrašą, 
pagal kurį Lietuva pirminin
kaus 2013 m. antrąjį pusmetį. 

Kaip sakė Užsienio reikalų 
ministerijos Europos Sąjungos 
departamento direktorius Žygi
mantas Pavilionis. Lietuva jau 
pradeda ruoštis šioms parei
goms. 

„Mes turime ruoštis pirmi
ninkavimui rimtai. Liepos mė
nesį Vyriausybė ketina svars
tyti pirminį pasiruošimo pirmi
ninkavimui planą, jis jau yra 
parengtas ir pradėsime dirbti", 
pasakojo diplomatas. 

Vilniaus universiteto Tarp
tautinių santykių ir politikos 
mokslų instituto Europos stu

dijų katedros vedėjas Jonas Či
činskas irgi sako, kad pirmi
ninkavimui ES ruoštis reikia 
pradėti iš anksto, ypač kai tų 
pareigų imasi sąjungos naujo
kė. 

„Šalys prieš porą metų ima 
rengtis pirmininkavimui, nes 
reikia išteklius paskaičiuoti, su
sitelkti, detaliai susipažinti, ką 
reikės daryti. O kai šalis naujo
kė, tai žinoma, rūpi dar anks
čiau pradėti rengtis", sakė J . Či
činskas. 

Pasak J. Čičinsko, kad per 
pirmininkavimo laikotarpį Lie
tuvos laukia nemažai darbų — 
susitarimai dėl ES biudžeto bei 
artėsiantys Europos Parlamen
to rinkimai. 

Nors dabar ES išgyvena 
krizę. ES žinovas nemano, kad 
del to bendrijai gresia griūtis. 

„Čia krizė daugiau politikų 
elite, bet visas tas galingas me
chanizmas — biudžetas, inte
gruota vidaus rinka, visa tai su
kasi", kalbėjo J. Čičinskas. 

Seimo nariai susidūrė su „Kaliningrado dilema' 
Viln ius , birželio 28 d 

(BNS> — Maskvos nenoras Ka
liningrado 750-ųjų įkūrimo me
tinių iškilmėse liepos 3 d. ma
tyti Lietuvos prezidentą Valdą 
Adamkų į dviprasmišką padėtį 
įstūmė tris Seimo narius, pa
kviestus dalyvauti šventiniuose 
renginiuose. 

Pasak dienraščio „Lietuvos 
žinios", birželio viduryje, kai 
dar nebuvo žinomas Maskvos 
diplomatinis akibrokštas, parla
mento valdyba nusprendė į Ka
liningradą komandiruoti Seimo 

Užsienio reikalų komiteto pir
mininką Justiną Karosą ir par
lamentarus Algį Čapliką bei Vy
tautą Bogušį. 

Pastaruosius du į iškilmes 
pakvietė Kaliningrado valdžia, 
ma t abu l iberalcentr is tus su 
šiuo Rusijos miestu sieja anks
tesnė jų veikla Vilniaus miesto 
savivaldybėje. 

A. Čaplikas dienraščiui tei
gė, jog dėl politinio Rusijos aki
brokšto jam kilo daug abejonių, 
a r verta vykti į Kaliningradą. 

Seimo narys net kreipėsi 

patarimo į užsienio reikalų mi
nistrą Antaną Valionį. Šio nuo
mone. Seimo nariams nederėtų 
vykti į Kaliningradą. „Tačiau 
ministras sakė nematąs jokios 
tragedijos, jei vis dėlto ten ir nu
važiuotume", kalbėjo A. Čapli
kas. 

Socialdemokratas J. Karo
sas, kurį į iškilmes pakvietė Ka
liningrado srities Dūmos pirmi
ninkas, planų nekeičia. Jis pab
rėžė, kad Lietuvos Seimą ir Ka
liningrado Dūmą sieja geri tarp
parlamentiniai ryšiai, o šios Ru

sijos sri t ies įstatymų leidėjai 
esą neignoruoja kolegų iš Lietu
vos. 

J. Karosas tikino, jog jam 
nežinomi Rusijos sprendimo ne
kviesti į iškilmes Kaliningrade 
Lietuvos vadovo motyvai, todėl 
esą sunku komentuoti tokią 
Maskvos poziciją 

Vilniuje Maskvos signalas, 
kad kaimynių Lietuvos ir Len
kijos prezidentai nepageidauja
mi švenčiant Kaliningrado jubi
liejų, buvo įvertintas kaip ne
malonus akibrokštas. 

Premjerui užtarus A. Zuoką, 
savivaldybė „palaimino" 

K. Brazauskienės statybas 
Vilnius , birželio 28 d. 

(BNS) — Premjerui Algirdui 
Brazauskui praėjusią savaitę 
užsiminus, kad, jo manymu, 
Vilniaus meras Artūras Zuokas 
neturėtų atsistatydinti iš Vil
niaus mero posto, Vilniaus 
miesto savivaldybė skubiai pa
tvirtino detalųjį planą sklypo, 
esančio sostinės M. K. Čiurlio
nio g. 84. Jame stovi premjero 
žmonos Kristinos Brazauskie
nės vadovaujamas viešbutis 
„Crown Plazza". 

Detaliajame plane, kuriam 
išimtinai greitai p r i ta rė Vil
niaus miesto savivaldybės tary
bos kolegija, n u m a t y t a , kad 
bendrovė „Draugystės viešbu
tis" prestižiniame sklype, kuria
me dabar šal ia viešbučio 
„Crown Plazza" yra įrengta ne
uždengta stovėjimo aikštelė, ga
lės statyti iki 9 aukštų aparta
mentų viešbutį su požemine au
tomobilių stovėjimo aikštele. 

įsakymą dėl sklypo M. K. 
Čiurlionio g. 84 detaliojo plano 
tvirtinimo Vilniaus miesto savi
valdybės departamentai ir ad
ministracijos direktorius pasi
rašė per rekordiškai trumpą lai

ką. Tam prireikė tik dviejų die
nų — birželio 22-osios ir 23-
iosios. 

Keistas sutapimas yra tai, 
kad įsakymo pasirašymo išva
karėse, birželio 21-ąją. premje
ras A. Brazauskas, duodamas 
interviu Lietuvos radijui, pa
reiškė: „Mes, socialdemokratai, 
atskirai šio klausimo nesvars
tėme, bet susidarė toks įspūdis, 
kad nėra pagrindo atstatydinti 
A. Zuoką, ir mūsų frakcija Vil
niaus miesto taryboje, tikiuosi, 
nepalaikys šito atstatydinimo". 

Taip A. Brazauskas kalbėjo 
prieš Vilniaus miesto taryboje 
praėjusią savaitę rengtą balsa
vimą dėl nepasitikėjimo meru. 

Sklypas, kuriame buvo leis
ta vykdyti statybas bendrovei 
„Draugystės viešbutis", yra iš
nuomotas tai pačiai bendrovei 
99 metams. 

Šią informaciją Seimo kon
servatorių frakcijos vadovas 
Jurgis Razma įvardino, kaip 
vieną iš tų, dėl kurių laikinajai 
Seimo komisijai, tiriančiai fak
tus apie A. Zuoką, reikėtų leisti 
pratęsti darbą iki lapkričio pir
mos dienos. 

Malonės komisija panaikino 
latvių dviratininkui skirtą baudą 

Vilnius , birželio 28 d. 
(BNS) — Prezidento vadovauja
ma Malonės komisija nutarė 
panaikinti Lietuvoje už valiutos 
kontrabandą nuteistam latvių 
dviratininkui Juri i Silov skirta 
piniginę baudą. 

2003-ųjų metų rugpjūtį Lie
tuvos apeliacinis teismas pri
pažino J. Silov kaltu dėl valiu
tos kontrabandos, bet neskyrė 
jam laisvės atėmimo bausmės. 
apsiribodamas 25,000 litų bau
da ir vežtos nedeklaruotos va
liutos — maždaug 250,000 litų 
— konfiskavimu. 

Teismo sprendimu, sporti
ninkui nebuvo grąžinti ir du jo 
automobiliai. 

Latvių dvirat ininkas šį 
sprendimą apskundė, tačiau 
pernai vasarį Lietuvos Aukš
čiausiasis Teismas galutine nu
tartimi paliko jį galioti. 

Antradienį posėdžiavusi 
Malonės komisija rekomendavo 
prezidentui patenkinti J . Silov 
malonės prašymą. Šis sprendi
mas įsigalios prezidentui pasi

rašius ati t inkamą dekretą. 
Tačiau lieka galioti kita 

buvusiam sportininkui skirtos 
bausmės dalis — vežtų pinigų ir 
dviejų automobilių konfiskavi
mas. 

J. Silov buvo sulaikytas 
2001-ųjų metų rudenį prie Len-
lijos ir Lietuvos sienos. Dvira
t ininkas nepateikė muitinės 
kontrolei per sieną vežtų pini
gų, kuriuos uždirbo Prancūzijos 
profesionalų dviratininkų klu
be. Iš viso latvis įvairia užsienio 
valiuta vežė 265,159 litus. 

Dvira t in inkas teigė neži
nojęs apie reikalavimą vykstant 
per sieną deklaruoti daugiau 
kaip 10,000 litų. Šiuos aiškini
mus te i smas vadino nepa
grįstais. J. Silov daugiau nei 10 
kartų iki tol buvo važiavęs per 
Lietuvos sieną, o sienos perėji
mo zonoje buvo pakankamai in
formacijos apie deklaravimą. 

Dėl nedeklaruotų pinigų J. 
Silov teko praleisti kelis mėne
sius nelaisvėje Pravieniškių pa
taisos namuose. 

K. Daukšys prezidentui 
prisipažino turįs silpnybę 

Kęstutis Daukšys 
Tomo ČerniS^vo (ELTA* nuotr 

Vilnius, birželio 28 d 
(ELTA) — Darbo partijos dele
guotas kandidatas į ūkio minis
t rus par lamentaras Kęstutis 
Daukšys prisipažįsta iki šiol 
nedirbęs jokio darbo valstybės 
tarnyboje, taigi neturįs jokios 
patirties šioje srityje. 

„Silpniausia mano vieta, tą 
ir prezidentui pasakiau, — ne
su dirbęs valstybinio darbo, bet 
kaip buvusiam įmonės vadovui 
man turėtų užtekti sugebėjimų 
tą ministeriją valdyti", po susi
tikimo su prezidentu Valdu 
Adamkumi sakė K. Daukšys. 

Darbo partijos kandidatas į 
ūkio ministrus K. Daukšys yra 
baigęs Vilniaus universiteto 

Pramonės ekonomikos fakulte
tą, kur įgijo pramonės planavi
mo specialybę. 1989-1990 m. 
Maskvos Plechanov institute 
baigė tarptaut ines rinkodaros 
kursus. Iki atgimimo metų K. 
Daukšys dirbo baldų konstravi
mo biure, nuo 1990-ųjų pradėjo 
savo verslą. 

Pasak K. Daukšio, prezi
dentas susitikime daugiausia 
teiravosi, kaip bus panaudoja
mos struktūrinių ES fondų lė
šos, kokią jis apskritai matąs 
Lietuvos ūkio ateities viziją. K 
Daukšys teigė sutikęs su dau
geliu prezidento išsakytų pa
stebėjimų 

Prezidento atstovė spaudai 
Rita Grumadai tė sakė kol kas 
negalinti tiksliai atsakyti, kada 
V. Adamkus gali pasirašyti dek
retą dėl naujo ūkio ministro 
skyrimo. 

Vietoje susikompromitavu
sio Viktoro Uspaskicho premje
ras Algirdas Brazauskas pra
ėjusią savaite pateikė preziden
tui tvirtinti K Daukšio kandi
datūrą į ūkio ministrus 
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Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 
2652 W. 65 Street 
Chicago, IL 60629 

ĮŽODIS IR ĮSKYLA 
„Karaliaus Mindaugo" d-vės 

eilės gausėja 
2005 m. birželio 11 d. 

paukštytės kandidatės Nortė 
Grintalytė , Katrytė McPart-
land, Gintarė Meizytė, Alina 
Orentai tė ir vilkiukas kandi-
dan tas Joris Grintalis davė 
jaunesniųjų skaučių ir skautų 
įžodį per saulėtą ir šiltą iškylą 
Prince William Forest nacio
naliniame parke, Washington, 
DC, apylinkėje. 

Per įžodį paukštytė Gab
rielė Gedo tvarkingai laikė 
iškylautojo lazdą, ant kurios 
kabėjo trispalvė vėliava, s.v.ps. 
Bronius Fabijonas laikė vyčių 
lazdą, ant kurios buvo pakabin
t i penki raudoni kaklaraiščiai. 
Rikiuotėje stovėjo skautai , kan
didatai, tėveliai ir svečiai. 

Draugininko pavaduotojas 
s. v. ps. fil. Paulius Mickus per
skaitė įsakymą. Sesės Nortė, 
Katrytė, Gintarė, Alina ir brolis 
Joris prižengė prie vėliavos, sa
liutavo ir pasižadėjo stengtis 
mylėti Dievą, tėvynę, vykdyti 
jaunesniųjų skautų įstatus ir 
kasdien padaryti gerą darbelį. 
J iems raudonus kaklaraiščius 
užrišo ir skautų ženkliukus 
prisegė draugininkas p.s.v. fil. 
Tomas Dundzila. Tėvynės mei
lės mazgelį užrišo brolis Pau
lius. Naujų skautų tėveliai 
užrišo savo vaikams gero dar
belio mazgelį, v. s. fil. Meilė 
Mickienė pasveikino naujus 
skautus ir padovanojo kiekvie
nam raudoną virvutę su švil
puku, v, s. fil. Dalia Lukienė pa
dovanojo kiekvienai naujai 
paukštytei iš gėlių nupintą vai
nikėlį, o naujam vilkiukui įtei
kė puokštelę gėlių. Liepsnelėms 

ir giliukams brolis Tomas 
užrišo baltus kaklaraiščius. 
Vašingtono apylinkės sesės 
židinietės, norėdamos paremti 
atkurtos draugovės veiklą, 
paaukojo gražią auką. Po mal
dos ir Lietuvos himo vėliavą 
išnešė sesė Gabrielė. Visi 
susirinko nusifotografuoti. 

Prince William nacionali
nis parkas yra apie 20 mylių į 
pietvakarius nuo Vašingtono. 
Parkas yra apie 20 kvadratinių 
mylių ploto ir apsaugoja di
džiausią likusį „Piedmont" ti
po mišką Amerikoje. Vyrauja 
tankus ąžuolynas, o pušys, 
bugienos. bukai ir tuopos įvai
rina mišką. Laksto daug stirnų, 
upelius užtvenkia bebrai, me
džius kala geniai. Puiki gamta. 

Iškyla prasidėjo vidurdieny. 
Stasio Lozoraičio vyčių būrelis 
susirinko anksčiau paruošti 
stovyklavietę. Pradėjo rinktis 
jauni skautai i r jų tėveliai. 
Įsikūrėme nameliuose, kuriuos 
statė „Civilian Conservation 
Corps" prieš 70 metų, kai Ame
rikoje buvo didelė depresija. 
Pradėjom iškylą vėliavos pa
kėlimu. Sesės pasivadino 
..Stumbrą" skiltimi, o broliai — 
„Ryklių". Abi skiltys nešė gaire
les. Prasidėjo užsiėmimai. 

Išėjome į mišką pasi
džiaugti gamta. Nusileidus nuo 
kalnelio, tyliai priartėjome prie 
ežerėlio. Prislinkom prie krašto. 
neišgąsdindami žuvyčių. Tę
sėme kelionę iki krioklio, kuris 
įsilieja į platesnę upę. Jaunieji 
nuo tos vietos patys rado kelią 
atgal į stovyklą. 

Po trumpų užkandžių brolis 

P a u k š t y č i ų ir vi lkiuko įžodį iškyloje į Pr ince Wi l l i am F o r e s t nacional inį pa rką davę (iš ka i rės) : Ka t ry tė 
M c P a r t l a n d , Nor tė Gr in t a ly t ė , G i n t a r ė Meizytė , A l ina O r e n t a i t ė i r Jo r i s Gr in ta l i s . 

Paulius pravedė estafetę. 
Skauta i turėjo a n t . šaukšto 
nunešt i ,,Jello" kiaušinius ir 
įdėti juos į kibirus. Įsilinksminę 
skautai lakstė pirmyn atgal. 
Keli net paragavo kiaušinius. 
Kiaušiniai, kurie nukrito į pur
vą, liko neragauti... 

Skautai vyčiai Tomas Sku
čas ir Bronius Fabijonas pra
vedė Kimo žaidimą. Jie išdėstė 
iškylautojo reikmenis, pvz., 
kompasą, vandens butelį, peilį 
ir t . t . ir uždengė juos kak
laraiščiais. Sukvietę skiltį leido 
stebėti reikmenis kelias mi
nutes. Tada vėl uždengė. Skil
ties nariai turėjo išvardinti 
reikmenis ir paaiškinti, kodėl 
jie svarbūs iškylos metu. 

Kol jauni skautai buvo 
išvykę prie ežero, skautai vyčiai 
rišo „didikų neštuvą" iš lentų ir 
virvių. Tokiam neštuve keliau
davo zulų karaliai. Dabar buvo 
proga vyčiam pagarbiai panešti 
kiekvieną jaunesnį skautą apie 
stovyklą. Pavieniui kiekvienas 
atsisėdo ir keturi vyčiai juos 
panešė. 

Kol kiti ruošė vakarienę, 
brolis Skučas pamokė skautus 
uždegti laužą su titnagu ir ge

ležim. Po vakarienės pasiruo
šėm ir pravedėm jaunesniųjų 
skautų įžodį, kurį j au anksčiau 
aprašiau. Sveikinam Nortę 
Grintalytę, Katrytę McPart
land, Gintarę Meizytę, Aliną 
Orentaitę ir Jorį Grintalį. Lin
kime jauniems daug džiaugsmo 
iškylaujant ir stovyklaujant 
gamtoje. 

Po įžodžio linksmai daina
vom ir vaidmom prie laužo. 
Brolis Paulius į t raukė visus 
jaunus skautus į pasirodymą. 
J i s su skautais labai entu
ziastiškai ir su butaforija pa
pasakojo visiems kaip Gedi
minas susapnavo staugiantį 
geležinį vilką ir įkūrė Lietuvos 
sostinę Vilnių. Sugiedoję 
„Ateina naktis" atsisveikinom 
su tais, kurie išvyko namo, o 
kiti ėjo miegoti. Vieni buvo 
pavargę ir greitai užmigo, bet 
kiti dar lakstė kelias valandas 
iki pervargo. Suaugę tyliai 
kalbėjosi nakties šilumoje. 

Rytas išaušo giedras ir šil
tas. Greitai pasidarė karšta ir 
drėgna. Apsiprausę susėdom 
prie stalo pavalgyti pusryčius. 
Iškėlėme trispalvę. Per naktį 
pasirodė gražių kandžių, kurios 

labai sudomino jaunimą. Viena 
buvo geltona su rudais taške
liais ant priekinių sparnų, o kai 
išskleidė užpakalinius sparnus 
pasirodė dvi didelės rudos 
„akys". Kita buvo labai didelė, 
žalia kandis , o užpakaliniai 
sparnai atrodė kaip ilga uode
ga. Kadangi mes esame gamtos 
draugai, jų nekliudėm. 

Išėjom į pievą pažaisti tele
fono žaidimą ir „hide and seek". 
Greit atėjo laikas susitvarkyti, 
nuleisti vėliavą ir iškeliauti 
namo. 

Labai dėkojam skautam 
vyčiam, nes jie nepavargdami 
atliko daug sunkaus darbo. 
Tikrai įgyvendino vyčių šūkį 
„Tarnauk"! Dėkojam židinietėm 
už finansinę paramą. Jos 
pareiškė gilų pasitikėjimą mu
mis, o mes stengsimės garbingai 
atlikti savo pareigas. Skautiš
kas ačiū abiem grupėm! Labai 
smagu mat \ t i Vašingtone tokią 
gražią grupę jaunimo. Lauk
sime pasimatymo artėjančiose 
stovyklose, sueigose ir iškylo
se . 

„Mindaugo" d raugovės 
vadai 

ČIKAGOS SKAUTŲ STOVYKLOS „ T Ė V Y N Ė S DIDVYRIAI / / 

Mieli stovyklautojai ir tė
veliai, Jums pasiųstas asme
niškas laiškas patvirtina, kad 
esate užsiregistravę dalyvauti 
2005 metų Čikagos skautų ir 
skaučių stovykloje. Stovykla 
| vyks Rako stovyklavietėje 
2005 m. liepos 10 — 20 d. Čia 
pateikiame daugiau informaci
jos apie stovyklą. Prašoma 
peržiūrėti kartu su stovyklauto
ju/jais ir susipažinti su stovyk
los taisyklėmis. 

„Tėvynės didvyrių" stovyk
los t ikslas yra gyventi ir 
džiaugtis gamtoje. Pagal skau
tiškos ideologijos principus 
sudaryti lietuviškam jaunimui 
progą auklėtis aplinkoje, kun 
pagrįsta skautamoksliu, lietu
viškumu, gamtos pažinimu, 
fiziniu auklėjimu ir t a rnyba 
Dievui, tėvynei ir artimui, kad, 
tobulėdami fiziškai ir dvasiš
kai, skautai išsivystytų sava
rankiškais ir naudingais lietu
vių bendruomenės nariais. 

D r a u s m ė s t a i syk l ė s 

1. Stovyklautojai laikosi 
skautiškų įstatų. Mandagumas, 
draugiškumas, paklusnumas ir 
tvarkingumas sudaro stovyk
linio gyvenimo pagrindus. 

2 Draudžiama vežtis: pei
lius (jaunesniems skau tams 
/ėms), „firecrackes", žvakes, 
degtukų, saldainių ir bet kokį 
maistą, , ,walkman7,,ipods", 

elektroninius žaidimus. 
Palapinėse deginti žvakes, 

„mosąuito coils" ar turėti bent 
kokią ugnį yra draudžiama. 
Draudžiami daiktai bus atimti 
ir sugrąžinti važiuojant namo. 

Alkoholinių gėrimų bei nar
kotikų vartojimas stovykloje 
griežtai draudžiamas visiems 
stovyklautojams! 

Stovyklos vadovybė naudos 
visas priemones šioms taisyk
lėms įgyvendinti. Iš stovyklos 
šalinami visi, kurie atsiveš ar 
naudos alkoholinius gėrimus, 
narkotikus, ne daktaro prirašy
tus vaistus ar nesilaikys sto
vyklos taisyklių! 

3. Stovyklautojai dirba ir 
gyvena skiltimis/būreliais pa
skirtuose rajonuose/pastovyk-
lėse. 

4. Pastovyklių vadovai su 
padėjėjais yra atsakingi už jų 
globon paskirtų skautų dienot
varkės ir programos išėjimą. 
Diena pradedama vėliavų pa
kėlimu ir malda. Toliau vyksta 
apsitvarkymas ir įvairūs vie
netų užsiėmimai ir t.t. Mišios 
vyksta vienetuose nustatytomis 
dienomis. 

Po pietų vyksta įvairūs 
užsiėmimai, maudymasis ir 
dainavimas. Po vakarienės, vė
liavas nuleidus, vyksta lanky
mas ir kiti užsiėmimai: spor
tas, specialybės bei žaidimai 

Vakarines programas su
darys: laužai, šokiai, žaidimų 

PRANEŠIMAI 
vakaras ir įvairios meninės pro
gramos (talentų vakaras). 

Stovyklos visa programa 
yra vedama lietuvių kalba. Sto
vyklautojai skatinami kalbėti 
lietuviškai. 

5. Išeiginė uniforma dėvima 
per vėliavų nuleidimą, kitais 
atvejais — pagal nurodymus. 
Išeiginę uniformą sudaro: uni
forminiai marškinėliai su kak
laraiščiu, uniforminės trumpos 
kelnės (skautėms/ams tamsiai 
mėlynos kelnės, ne „blue 
jeans"). sportiniai batai, baltos 
trumpos kojinės. 

Jūrų skautės ir skautai 
prisitaiko prie šių taisyklių kiek 
įmanoma. 

Jaunų šeimų pastovyklė 
nustato savo uniforminius rei
kalavimus pagal savo nuožiū
rą. Tikslas yra panašiai apsi
rengti. 

6. Važiuojant iems į sto
vyklą au tobusu : 

Autobusas išvažiuoja sek
madienį, liepos 10 d. iš Pasaulio 
lietuvių centro, Lemont, IL. 
Renkamės 7 vai. ryte. Auto
busas išvažiuoja 7:30 r. punk
tualiai. Pavėlavusių nebus lau
kiama. 

Pakeliui į stovyklą nebus 
stojama pavalgyti. Pasiimkite 
sumuštinių ir gėrimą. 

Autobuse įrengtas tualetas. 
Kelionė truks apie 5 valan

das. 
Dėvima darbo uniforma. 

Į autobusą priimama tiktai 
kuprinė. 

Sergančių vaikų nepriim
sime į stovyklą. 

Jei dėl kokių priežasčių 
reikėtų susisiekti su važiuo
jančia vadove, prašau skam
binki te šiuo telefonu 773— 
203—1819. 

7. Gr įž ta a u t o b u s a s iš 
s tovyklos l i epos 20 d. į 
P a s a u l i o l i e t u v i ų cent rą , 
Lemont , IL, 5 vai . po pietų. 

8. Penktadienį, liepos 8 d. 
bus k r a u n a m a s bagažas į 
sunkvežimius. Prašome pri
statyti savo bagažą bei lo
vutes nuo 6 v.v. iki 8 v.v., į 
Pasaulio lietuvių centrą, Le
mont, IL. 

Ant bagažo užrašykite pa
vardę ir tunto vardą. 

Užriškite kaspiną: „Aušros 
Vartai/Kernavė" — geltoną, 
jūrų skautai — baltą, „Lituani-
ca" — raudoną, „Nerija" — mė
lyną. 

9. Svečiai ir tėveliai gali 
lankytis stovykloje savaitgalį 
(liepos 16 ir 17 d.) Visi lanky
tojai ir svečiai prisistato ir 
užsiregistruoja stovyklos vadi-
jos administracijai. Lankytojai 
stovyklos ribose laikosi nu
statytų taisyklių. Stovyklauja 
tik su stovyklos vadovybės lei
dimu. Uždrausta nakvoti auto
mobilyje. Valdžios įstatymai 
draudžia stovykloje laikyti ar 
naudoti alkoholinius gėrimus. 

DRAUGAS 

narkotikus, atsivežti šunis. 
10. Norintys valgyti stovyk

loje: 
suaugusiems: 20 dol. die

nai, vaikams — 10 dol. dienai, 1 
— 5 m. vaikams — nemoka
mai, 

Šeštadienį įvyks Jūros die
nos apeigos prie ežero, bendros 
šv. Mišios stovykloje, didysis 
bendras laužas. 

11. Skautams išeiti iš 
stovyklos draudžiama. Vienin
teliai leidžiami išėjimai bus 
iškylos ir organizuoti grupiniai 
nuėjimai prie ežero maudytis 
ar atlikti vandens užsiėmimus. 
Iškylos vyksta pagal nustaty
tas iškylų taisykles. 

Stovyklautojai, važiuojant 
namo prieš stovyklos užbai
gimą, prisistato pastovyklės 
viršininkui/ei ir stovyklos ad
ministratorei. Jei nepilnametis, 
tėveliai turi asmeniškai išrašyti 
stovyklautoją. 

12. S tovyklos ad resas : 
CAMP RAKĄS 
1918 East Hawley Rd. Custer, 
MI 49405; 
S tovyklos telefonas: 
231-757-2791. 
Su skautiška nuotaika 

laukiame visų sesių ir brolių 
atvykstančių į stovyklą! 

p s . fil. R a s a A l e k s i ū n i e n ė 
Stovyklos viršininkė 

708-423-6503 
r a sa203@comcas t .ne t 
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JAV 
Kanadoje ir kitur (USD) 
Tik šeštadienio la ida: 
JAV 
Kanadoje ir kitur (USD) 
Užsakan t \ Lietuvą: 
Oro paštu 
Reguliariu paštu 

Metams 
$120.00 
$135.00 

$70.00 
$80.00 

$600.00 
$120.00 

1/2 metų 
$65.00 
$70.00 

$53.00 
$70.00 

$300.00 
$66.00 

3 men. 
$45.00 
$60.00 

$35.00 
$40.00 

Tik šeštadienio laida oro paštu 
$190.00 $100.00 

Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 
$68.00 

Vyriausia redaktore - D a n u t e B i n d o k i e n ė 
r edakc i j a@draugas .o rg 

Administratorius - V y t a s P a s k ų s 
a d m i n i s t r a c i j a 9 d r a u g a 8 . o r g 

Moderatorius - kun. V i k t o r a s R i m š e l i s 
• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 
El-paštas: ras t ine@draugas .o rg 

skelbimai@draixgas.org 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
Inkstų, pūslės, prostatos 
gydymas bei chirurgija 

Center for Health, 
1200 a York, Bmhurat, IL 8012B 

630-941-2609 

DR. JOVITA KERELIS 
DANUI GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

VDASJ.NEM1CKAS,M.D. 
KAROOLOGAS-ŠFDES UG06 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

EDMUNDAS VT2NAS, MD„ SO. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
8918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tei.773-229-9965 

Valančios pagal susitarimą 

JONAS V.PRUNSK1S, MD 
TERFB DALLAS PRUNSKJS, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozes ir gydymo specialistai 

Ekjin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
BkGrove: 847-718-1212 
www.illinoispaJn.com 

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

"ueuvoms sutvarkys daros už prienamą karią. 
Sustanrmj kabei angBka afte iefc,vtskas. 

4647 W. 103 St, Orte Lawn, IL 
55 E. VVashington, Surte 2401, 

Chicago, H. 
Tel. 708-422-8260. 

ARAS ŽUOBA, M.D. 
AKU! UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joiiet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

„Nerijos" tunto 
stovyklinių reikmenų sąrašas 

P a t a r i m a i : 
Pakuokite kartu su dukra, 

kad žinotų kur kas yra. Venkite 
„duffel bags", geriau dėti rūbus į 
lagaminą. Nepamirškite maišo 
nešvariems rūbams ir kelių di
delių plastikinių maišų. Daik
tus dėkite grupėmis. Kremus ir 
purškalus įdėkite į plastikinius 
maišiukus. 

Apranga : 
1. Lietpaltis. 
2. Kietais auliukais batai ir 

botai (hiking shoes arba high 
teps). 

3. Baly sportiniai batai 
(„white gym shoes"). 

4. Ilgos darbinės kelnės 
(jeans). 

5. Maudymosi kostiumas. 
6. 4-5 „Nerijos" tunto marš

kinėliai. 
7. 2 Tie-dye marškinukai. 
8. Tamsus švarkas ar tre

ningas su kapišonu. 
9. „Nerijos" tunto treningas. 
10. 2-3 poros trumpų tam

siai mėlynos spalvos kelnių (ne 
j e a n shorts"). 

11. 2-3 poros j e a n " trum
pos kelnės. 

12. Tvarkinga uniforma, 
kaklaraištis, diržas vyresnėms 
sesėms. 

13. Šilta pižama. 
14. 8-10 porų trumpų baltų 

kojinių (crew socks). 
15. Apatiniai baltiniai. 
16. Kepurė nuo saulės. 
Įva i rūs : 
1. Nuo saulės kremo. 
2. Smulkiom išlaidoms pi

nigų (10 dol.). 
3. Pieštukų ir popieriaus. 
4. Adresuoti vokai su pašto 

ženklais. 
5. Lemputę ir atsarginių 

baterijų. 
6. Siūlų, adatų. 
7. Pakabos rūbams. 
S Skvsčio nuo uodų. 

9. Maišą nešvariems rūbams. 
10. Butelį vandeniui (can-

teen). 
11. „Chapstick" lūpoms. 
12. Fotoaparatą/filmo. 
13. Spalvingų rūbų šokiams. 
14. Valgymo priemones 

(„mess krt") — vyresnėms sesėms. 
Higienin ia i r e i k m e n y s 
1. Maišą susidėti tualeti

nius reikmenis. 
2. Du rankšluosčius. 
3. Mazgotėlė. 
4. Muilas ir muilinė. 
5. Šampūnas . 
6. Šukos ir šepetys. 
7. Dant ims šepetukas ir 

pasta. 
Pata lynė 
1. Sulankstoma lovelė. 
2. Čiužinys — pripučiamas 

ar „foam". 
3. Neperšlampamas patie

salas. 
4. Miegmaišis ir antklodė. 
5. Pagalvėlė su 2 užvalka

lais. 
Ki tos svarbios pastabos: 
Sužymėkite visus daiktus 

pavarde su „Permanent/laun-
dry marker". 

2. Ant bagažo užrašykite 
pavardę, „Nerijos" t un t a s ir 
užklijuokite mėlyną juostelę. 

3. Autobusu važiuojantys 
pasiima sumuštinį ir atsigerti. 

4. Stovyklon atsivežtų daik
tų sąrašą. 

Griežta i draudž iama 
vež t i s : 

Peilius, žvakes, degtukus, 
„Firecrackers", žurnalus, radi-
jo/Walkman" aparatą, elektro
ninius žaidimus, saldainius ir 
bet kokų maistą. 

Iš stovyklos bus siunčiami 
namo visi, kurie atsiveš ar nau
dos alkoholinius gėrimus, nar
kotikus, ne daktaro prirašytus 
vaistus ar nesilaikys stovyklos 
taisyklių* 

mailto:rasa203@comcast.net
mailto:redakcija@draugas.org
http://administracija9drauga8.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draixgas.org
http://www.illinoispaJn.com


ATLEISKIT M A N , 
TUNGUSKOS ŽEMĖS ŽUVYS 

Rasos Juknevičienės kalba iškilmingame Seimo posėdyje 
Lietuvos okupacijos 65-mečio proga 

Rasa Juknevičiene. 

Is tor i ja ir istorinės 
paralelės 

Prieš 65-erius metus, 1940-
ųjų birželio penkioliktąją, So
vietų Sąjunga okupavo Lietuvos 
Respubliką. Okupavo, išvaka
rėse paskelbusi ultimatumą, jog 
rytoj įves savo kariuomenę. Tai 
buvo Sovietų Sąjungos kartu su 
Vokietija pradėto karo tęsinys. 
Dar iki sovietų kariuomenės 
įvedimo į Lietuvą, Latviją, Es
tiją, Hitleris jau buvo okupavęs 
Lenkiją, sovietai jau buvo už
puolę Suomiją, buvo spėjęs įvyk
ti ; ir bendras abiejų agresorių 
karinis paradas Breste, dabar, 
beje, uoliai nutylimas... 

Baltijos šalių okupacijai pri
dengti buvo pasitelkta gerai 
ištreniruota Kremliaus propa
ganda. Odės Lietuvos „sava
noriškam" įstojimui į StaSin 
Rusiją skambėjo ilgus penkis 
dešimtmečius. Tik po Boris 
Jelcin ir Vytauto Landsbergio 
1991 metų vasarą pasirašytos 
sutarties radosi viltis, kad tiesa 
amžiams nugalės melą. Deja, 
Stalin surežisuoto makiaveliško 
spektaklio tęsinį visas pasaulis 
gavo progą stebėti ir 2005-ai-
siais. jau XXI amžiuje. 

Beveik 19,000 sovietinių 
karių, dvi tankų brigados ir du 
aviacijos pulkai, per vieną dieną 
įvesti į Lietuvą, dabartinėje 
Rusijoje vėl pradėti vadinti 
„būtinu Sovietų Sąjungos sienų 
perkėlimu į Vakarus". Plačiu 
frontu, lyg per tikrą karą sklei
džiama ta pati pasenusi propa
ganda, praėjus beveik sep
tyniems dešimtmečiams toliau 
mulkinama rusų tauta, jai su 
didžiule jėga brukamas melas, 
neva prie Baltijos jūros gyve
nantys estai, latviai ir lietuviai 
yra rusų priešai. 

„Tie, kurie nesugeba pri
pažinti praeities klaidų, ketina 
jas pakartoti". — tai rusu žur
nalisto Vladimir Kovaliov per-
spėjantys žodžiai. Tokių žodžių 
šiandieninėje Rusijoje reta, bet 
gerai, kad jų dar apskritai yra. 

Gerai ir tai, kad Lietuva 
neįsivėlė į diskusijas su rusų 
istorikais, kaip buvo siūloma — 
neva dėl okupacijos dar reikia 
ieškoti kažkokios tikrosios tie
sos. 

O tikroji tiesa yra faktai: 
per okupaciją, trukusią pen
kiasdešimt metų, kas dešimtas 
Baltijos šalių gyventojas buvo 
nužudytas ar ištremtas. 

Šiandien jau žinoma ir oku
pacijos padarytos žalos mate
rialioji išraiška litais, doleriais, 
eurais ir rubliais. 

Faktai, įvykiai yra surašyti 
liudininkų atsiminimuose, isto
rikų veikaluose. Visuomeninio 
komunizmo tribunolo dokumen
tuose. Tačiau penkiolika pas
tarųjų metų trunkantis mūsų 
kalbėjimas apie okupaciją ir jos 
pasekmes vis dar nėra išsamus. 
Gal nesąmoningai, bet buvo for
muojamas stereotipas, neva 
žiaurus žodis „okupacija" tinka 
tik labai seniems Stalin 

laikams, o tai, kas vyko vėliau 
— buvęs jau visiškai normalus 
tautos gyvenimas. 

Istorikai bando išskir t i 
atskirus sovietinio laikotarpio 
tarpsnius, ieško jiems labiausiai 
tinkančių pavadinimų ir ter
minų. 

Pirmoji okupacija truko vos 
metus — nuo 1940-ųjų iki 1941-
ųjų, tačiau tūkstančių žmonių 
suėmimai, pirmoji masinė 
tremtis, valstybės institucijų, 
kariuomenės sunaik in imas 
didžiajai daliai tautos paliko 
siaubingą, šokiruojantį įspūdį. 

Tuoj po pirmosios sovietų 
okupacijos sekė nacių trimetis, 
nusinešęs apie du šimtus tūks
tančių mūsų bendrapiliečių 
žydų. 1944-1955-ieji — sovie
tinė reokupacija, kuomet buvo 
patirti patys didžiausi tautos 
fiziniai nuostoliai. 

Tautoje gyvas n o r a s 
apie is tori ją ž ino t i 

d a u g i a u 

Pasaulis dar mažai žino 
apie Lietuvoje prieš okupantą 
vykusį karą jau pasibaigus ka
rui Vakarų Europoje. Mūsų 
pareiga sugrąžinti šį vis dar 
apytuštį istorijos puslapį į 
pasaulio atmintį, tačiau visų 
pirma tai turime padaryti čia, 
Lietuvoje. 

Ką žino šiandieninės lietu
vių kartos apie 1949-ųjų Va
sario 16-ąją į Radviliškio rajono 
Minaičių kaimą susirinkusius ir 
unikalų Lietuvos vals tybės 
teisės dokumentą — Deklara
ciją apie būsimąją laisvą, 
demokratiškai besitvarkančią 
Lietuvą paskelbusius apygardų 
partizanų vadus — Joną 
Žemaitį. Aleksandrą Grybiną, 
Joną Šibailą. Alfonsą Rama
nauską, Petrą Bartkų. Vytautą 
Gužą, Leonardą Grigonį, Bronių 
Liesį? Tai tikrų tikriausi sig
natarai, be kurių vargu ar būtų 
šiandieninė Laisvė. Tikiuosi, 
kad visų šių žmonių atminimui 
rasis vietos Lietuvos Respub
likos Seime, o Vytauto Žemaičio 
gerų akių portretas žvelgs į 
atėjusius ir Prezidentūros rū
muose, kad apie juos skaitysime 
knygas, matysime TV, girdė
sime radijo laidas. 

Šiandien Žuvusiųjų prezi
dentu vadinamas vienas po
kario partizanų vadų — Jonas 
Žemaitis-Vytautas aštuonerius 
savo gražiausius gyvenimo me
tus praleido miškuose, bunke
riuose, vadovaudamas par t i 
zanų kovai. Išduotas ir suimtas 
1953-aisiais. buvo tardomas 
paties Berijos, ka l in tas ir 
nužudytas Butyrkų kalėjime 
jau po Stalin mirt ies 1954 
metais. 

Jo ir daugelio kitų į Maskvą 
išvežtų kovotojų, valstybės 
veikėjų nužudymo, palaidojimo 
aplinkybių iki šiol nežinome. 
Tačiau Kremlius jų likimą, jų 
palaidojimo vietas tikrai žino, 
todėl, jei yra linkęs rodyti gerą 
valią, galėtų, bent jau praėjus 
ištisiems dešimtmečiams po jų 
mirties, atskleisti paslapt is , 
atiduoti jų palaikus Tėvynei. 
Jono Žemaičio sūnus Laimutis, 
iki Nepriklausomybės privers
tas gyventi svetima pavarde ir 
tėvui prieš mirtį nuotraukoje 
parodytas su pionieriaus ženklu 
švarkelyje, turi teisę žinoti tėvo 
kapą. 

Tautoje gyvas noras žinoti 
daugiau — tai rodo ir filmo 
„Vienui vieni" sėkme. Salės 
buvo pilnos ne tik vyresniųjų, 
bet ir jaunimo. Ar ne pats laikas 
padaryti viską, kad kitų metų 
birželio ketunoliktajai turė
tume rimtą kino filmą apie 
Sibiro gulagus, apie t remtis . 

apie tas Sibiro mot inas , ku
rioms ir žiauriausiomis sąly
gomis nekildavo nė menkiausia 
mintis žudyti savo vaikus? 

Nuo 1953—1955-ųjų prasi
dėjo kitas okupacijos tarpsnis, 
užsitęsęs iki pa t Nepriklau
somybes atgavimo. 

Tai mano k a r t a i tekęs 
laikas, kuomet po Stalin mir
ties, sušvelnėjus režimui, vyko 
tautos prisitaikymo gyventi ir 
išlikti periodas. J i s labai ne
vienalytis — vienoks jis buvo 
tiems, kurie sugrįžo, parbėgo iš 
lagerių, iš sibirų, ki toks — 
kolaboravusiems a r išdavinė-
jusiems. 

Šis laikotarpis y ra bene 
mažiausiai tyrinėtas okupacijos 
pasekmių požiūriu, tačiau jis 
bene labiausiai svarbus , jei 
bandytume sąžiningai ir atvirai 
ieškoti š iandieninės, j a u Ne
priklausomos Lietuvos prob
lemų šaknų. J u k didžioji dalis 
dabartinės Lietuvos — kaip tik 
iš ten. 

M a n k u r t i š k o g y v e n i m o 
p a s e k m ė s 

Tauta išliko, daug ką iš
saugojo per šeimas, per baž
nyčią, per kul tūrą , per ne
sunaikintą atmintį — todėl ir 
sugebėjom atkurt i savo valsty
bę. Tačiau nuostoliai , pat ir t i 
toje melo ir kaukių sistemoje, 
juntami iki šiol. 

Niekas geriau ir tiksliau už 
Čingiz Aitmatov papasakotą 
sarozekų legendą nėra aprašęs 
dvasinės okupacijos pasekmių. 
Priminsiu, ypač negirdėjusiems, 
kirgizų rašytojo aprašytus man-
kurtus — nelaimingus žmones, 
kuriuos gilioje senovėje okupan
tų kareiviai paimdavo belais
viais, ant jų galvų užtraukdavo 
šviežią, dar krauju garuojančią 
kupranugario odą, o ji džiū-
dama traukdavosi , verždama 
galvą. Taip žmogus užmiršdavo 
savo praeitį, net motiną ir uoliai 
tarnaudavo pagrobėjams. 

Č. Aitmatov knyga .Ilga 
kaip šimtmečiai diena" buvo 
parašyta prieš pa t Atgimimą 
Tuomet visi ją skai tę gerai 
suprato, kad legenda ir buvo 
skirta taip vadinamam „tary
biniam" žmogui. Tik jokiame 
sapne negalėjom įsivaizduoti, 
kad jos gilią prasmę svarstysim 
ir praėjus penkiolikai metų po 
Nepriklausomybės atgavimo, 
kai mankurtiško gyvenimo pa
sekmės išryškėjo lyg vėlyvosios 
ligos komplikacijos, apimančios 
kone visas tautos gyvenimo sri
tis. Kaip bebūtų gaila, išryškėjo 
ir metastazės, — tikiuosi, pagy
domos, — persimetančios į jau
nesnes kartas. 

Dvasinė okupacijos žala yra 
sunkiai apskaičiuojama, o įveik
ti jos pasekmes tikrai nepadės 
joks žalos atlyginimo įstatymas. 
Tai turėsime padaryt i mes 
patys ir tik mes patys. 

Vos prieš keletą dienų 
palaidojom tylų, darbštų, tvirtą 
Nepriklausomybės žmogų, 
tremties poetą Vytautą Cinaus-
ką, nuoširdžiai dirbusį ir čia. 
Seimo salėje. Iškentęs sun
kiausią 1941-ųjų tremt}, Rešio-
tuose praradęs tėvą, parbėgęs iš 
Sibiro į gimtinę vėl suimtas ir 
kalintas lageriuose antrą kartą, 
išėjo iš mūsų, taip ir nesulaukęs 
buvusio STT vadovo. Gene
ralinės prokuratūros atsiprašy
mo net ir po to, kai teismai 
atmetė jų apgailėtinus bandy
mus šį žmogų apšaukti žemgro-
biu. 

Žmonių, įskaudintų neteisy
bės jau nepriklausomybę pa
skelbusioje Lietuvoje, — šimtai, 
o gal ir tūkstančiai. Tai atsitiko 
ir todėl, kad ištisus penkias-
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dešimt metų dėl sovietinės oku
paci jos neturėjome moralios, 
žmonių reikalus ginančios tei
sės. Ir teisė, ir moralė turėjo 
būti tarybinė. Gal todėl ir kai 
kurie jaunesn i atvirai sako 
nežiną, kas yra ta moralė. 

Atsakymas nežinantiems 
yra, tokiems ne kar tą yra 
atsakęs ir Vytautas Cinauskas, 
viename savo eilėraščių suge
bėjęs atsiprašyti net Sibiro 
žemės: 

Atleiskit man, Tunguskos 
žemės žuvys, 

Už jūsų motinų sutrintus 
ikrelius slidžius, 

Kada uodų sukandžiotas ir 
prakaitu pasruvęs 

Ant jūsų lopšio suverčiau 
sunkius medžius. 

O ką atsakyti Danutei Go-
gelienei iš Kauno, kurios mo
čiutė tais pačiais 1941-aisiais 
buvo iš t remta į Sibirą iš 
Marijampolės ir kuriai, kaip ir 
ne vienam jos likimo broliui, 
teko patirti antrąją žemės na
cionalizaciją jau nepriklausomo
je Lietuvoje. Tie patys „tarybi
niai", matyt taip ir nesugebėję į 
nusiplėšti smegenis tebespau-
džiančios kupranugario odos bei 
palikti dirbti prie žemės grąži
nimo reikalų, vidury baltos 
dienos Danutes žemę atidavė 
kitiems, matyt, saviems, to
kiems pat „tarybiniams". Šie 
pardavė ir. štai, skaito mote
riškė Marijampolės apskrities 
viršininko atsakymą — esą, 
„vsio zakonno", nes, rašoma 
jame, „tretieji asmenys Jums 
priklausiusią žemę įsigijo 
sąžiningai". 

Moralė pol i t ikoje 
p r a s i d e d a 

n u o istori jos 
žinojimo 

Banalu kartoti, jog tik tiesa 
padarys mus laisvus, bet tikrai 
teisingumo nėra vien todėl, kad 
vis dar nelaisvi žmonės jį bando 
kur t i . Penkiolika nepriklau
somybės metų leido sužinoti 
daug tiesos ne tik apie did
vyriškumą pokario miškuose, 
bet ir apie išdavysčių mastą. 

Juozas Markulis-Erelis, iš
davęs aukščiausią pasipriešini
mo kovų vadovybę, beveik visą 
likusį laiką iki nepriklausomy
bės atgavimo auklėjo jaunąją 
tarybinę kartą" vienoje aukš
tųjų mokyklų. Ar ne iš čia mano 
kar tos nežinojimas, kas yra 
moralė politikoje? Ar ne iš čia ir 
gėdingas mano kartos nušalin
tojo prezidento nesugebėjimas 
pakelti užgriuvusios atsakomy
bės? 

Žinojimas apie moralę poli
tikoje prasideda nuo savo tautos 
istorijos žinojimo. Būtų gerai, 
kad kiekvienas Seimo, Vyriau
sybės narys, davęs priesaiką, 
aplankytų Genocido aukų mu
ziejų, buvusius KGB rūmus ir 
ten dar kartą pasirašytų. Gal 
tada nekiltų abejonių, ar reikia 
keisti Archyvų įstatymą, kurio 
dabartinė redakcija okupacinio 
laikotarpio istoriją uždarė net 
septyniasdešimčiai metų! 

Ruošdamasi šiam kalbė
jimui, maniau pabaigos žodžius 
dėlioti viltingai, tačiau atidėsiu 
juos kitam kartui. 

Dabar gi nonų atsiprašyti 
visų mus šiandien girdinčių dar 
gyvų partizanų, tremtinių, savo 
senelio, gulinčio kažkur po 
užaugusiomis pušimis Rešio-
tuose prie Krasnojarsko, kad iš 
šių rūmų, kažkada Lietuvos 
širdim vadintų, kol kas nesklin
da pokario partizanus vedęs itin 
s t iprus pareigos, aukojimosi 
tėvynei jausmas. 

DANUTE BINDOKIENE 

„Gėdos puslapis'' internet 

Č
ikagos policija, su miesto mero Richard 
M. Daley pritarimu ir skatinimu, pradėjo 
vartoti naują ginklą kovoje su prostituci

ja — internetą. Tai, galima sakyti, paskut inė 
linija, kurią miestas užsibrėžė, besistengdamas 
sutramdyti vis gausėjančius „seniausios žmo
nijos istorijoje profesijos" darbuotojus, t iek mo
teris, tiek vyrus, bet taip pat ir visai j aunus 
vaikus. Pagal statistinius duomenis, mieste 
kasmet šiuo „amatu" užsiima tarp 12 ir 16 tūk
stančių žmonių. Nemaža jų dalis yra nepil
namečiai, kurie del problemų namuose, alkoho
lio ar narkotikų vartojimo atsiduria gatvėje ir 
uždarbiauja vieninteliu jiems prieinamu būdu 
— pardavinėdami save. Negana to, dalis prosti
tučių yra neseniai atvykusių į šį kraštą. Ne
sąžiningi išnaudotojai, legalių darbų su geru 
atlyginimu pažadais privilioję moteris ir mer
ginas iš Europos bei Azijos šalių, po to įstumia 
jas į prostituciją, visą „pelną" susipildami į savo 
kišenę. (Liūdna pripažinti, kad šioje „profesijo
je" jau randama ir nemažai „sesių geltonkasių" 
iš Lietuvos.) 

Kova su prostitucija yra nesibaigianti ir 
dažnai bergždžia. Vos kurios apylinkės gyvento
jai pradeda skųsti, kad ant kiekvieno gatvės 
kampo stoviniuoja prostitutės, l aukdamos 
klientų, policija stengiasi jas susemti. Tačiau 
kitą dieną istorija kartojasi, nes ir prostitučių, 
ir klientų nuolat atsiranda. Tai, žinoma, ne tik 
Čikagos, ar Amerikos, bet ir daugelio šalių bei 
miestų problema, ypač gausėjant narkot ikų 
vartojimui ir siaučiant skurdui. Kartu su pros
titucija, į apylinkę atkeliauja narkotikai, vene
rinės ligos, smurtas ir kitos negerovės, nuo ku
rių nukenčia ne tik prostitutes, bet ir aplinki
niai gyventojai, nes nusikalstamasis elementas, 
kartą įkėlęs koją į apylinkę, sunkiai iškrapš-
tomas. 

Bet šį mėnesį pasirodė galbūt, kaip sako
ma, pirmieji „šviesos spinduliai tunelio gale". 
Tik kažin dėl ko taip ilgai truko miesto savi
valdybei ir teisėtvarkai suvokti, kad ne vien 
prostitutes areštuotinos ar baustinos, bet juo 

lab iau jų kl ientai : je igu nebūtų „pirkėjų", 
nere ikėtų ir „pardavėjų". Kasmet Čikagoje 
areštuojama apie 3,200 prostitučių ir, (jeigu tik 
pasitaiko pagauti), per 950 jų klientų. Areštuo
j an t pastaruosius, konfiskuojami jų automobi
liai (pernai net 862 mašinos), areštuotiems 
tenka praleisti keletą parų daboklėje, užmokėti 
pabaudą ir ilgainiui jie paleidžiami. Prostitutės 
susilaukia dar mažesnės bausmės, paprastai 
tik gydytojo patikrinimo ir galbūt „atvėsimo" 
kalėjimo vienutėje. 

Bet šį mėnesį policija prostitučių „pas
laugų" ieškančių (daugiausia vyrų) pavardes, 
adresus ir nuot raukas pradėjo skelbti internete 
(www. chicagopolice.org), be to, ši informacija 
iškabinama nuovadose ir policijos centrinėje, 
ku r bet kas gali pasižiūrėti. Intemetinis „gėdos 
puslapis" pasirodė toks populiarus, kad per 
valandą jį aplanko apie 4,000 žmonių. Tikima, 
kad ši asmeninė informacija su nuotraukomis 
atbaidys prostitučių klientus labiau, negu bet 
kokios baudos ir areštai . Kol kas dar per anksti 
pasakyti , ar šis metodas bus veiksmingas ir 
bent kiek pristabdys prostitucijos epidemiją 
Čikagoje. Prieš keletą metų Kansas City, MO, 
policija ta ip pa t mėgino sugautus kl ientus 
viešai paskelbti per kabelinę televiziją, bet tai 
nesustabdė „verslo", t ik visuomenėje žinomes
ni asmenys pasidarė atsargesni, bet įvairūs 
na rkomana i , alkoholikai ir kiti patamsių 
gaivalai savo pomėgių neatsisakė. Kansas City 
šią praktiką laikinai sustabdė, ir dabar su 
nemažu dėmesiu stebi Čikagos projektą. 

Tai tikrai geras pavyzdys, kuriuo galėtų 
pasinaudoti ir Lietuva, ir bet kuri kita valstybė. 
Bet kodėl sustoti ties prostitučių klientūra? 
Kodėl tokiame internetiniame puslapyje ne
paskelbti kitų nusikaltėlių nuotraukų — pa
vyzdžiui, seksualiai išnaudojusių vaikus ir ne
pilnamečius, plėšikus, prievartautojus, narko
tikų pardavėjus ir kitą nepageidaujamą ele
mentą, kuris kasdien tyko aukų, dažnai net 
nenumanančių, kad ..malonus ir mandagus 
kaimynas" yra pavojingas nusikaltėlis. 

VIENO GYVENIMO FRAGMENTAS 
BRONIUS ŽALYS 

Nr. 11 

Gruodžio pradžioje „Deutsche Zeitung in 
Norvvegien" rašė, kad Ukrainoje prasidėjęs suki
limas. Priežastis — per didelis maisto produktų 
atėmimas iš gyventojų. Sukilėlių esą daug ir jie 
aršiai kaunasi. 

Mūsų būrelis buvo priskirtas prie II kuopos. 
Iš jų trys su šaukimais, kiti septyni — sugaudyti: 
Morozov — Lietuvos rusas (sugaudytas) namuose 
palikęs 5 mažamečius vaikus, kiti 2 dirba Vo
kietijoje. Cituoju savo to meto dienoraštį: „Vakar, 
atsinešęs seną atviruką, su spalvotu berniuko 
piešiniu, ant jo užrašė 'Serioža' ir jį pasikabino 
gale lovos; tikriausiai jis jam primena sūnų. Šalia 
jo guli 17 metų jaunuolis, mūsų pravardžiuoda
mas 'leitenantu', Tadas Bytautas, jaunas avan
tiūristas, labai gražus berniukas, tik bjauriai pa
leidęs liežuvį... Beveik kas trečias žodis keiks
mažodis ar blevyzga. Save vaizduojasi 'senu vais
ku', nes sakosi 15 mėnesių tarnavęs gen. J u s t 
batalione; tėvas, berods, gydytojas... Ar ne 15-os 
metų pabėgo nuo tėvų, ieškodamas nuotykių. 

Ten pat guli Balys Kelpšas ir Zurba — vienas 
stalius, antras paprastas darbininkas — abu su
gaudyti. Du tylūs, pusamžiai vyrai, abu vedę. 

Aš guliu virš mano draugo Petro Paprecko 
lovos. Tai jaunas, energingas vaikinas, čia atsi
radęs su šaukimu. Nežinau, kaip jis ten buvo įsi
maišęs, bet prieš tai tarnavo vokiečių darbo tar
nyboje. Nemėgsta skųstis, taupus, tvarkingas. 
Vokietijoje tarp pabėgėlių yra ir jo mylimoji, tan
kiai jai rašo laiškus, tankiai žiūri įjos fotografiją, 
kurią visuomet turi su savim. Mažakalbis, bet 
draugiškas. 

Už mūsų lovos guli dar du staliai — Jasai t i s 
ir Leščinskas, abu seni bernai, per daug savo 
likimu nesisieloja. Irgi abu sugaudyti... 

Tokia maždaug mūsų kuopos lietuvių karo 
talkininkų charakteristika". 

Mus „globoja", specialiai tam paskir tas vo
kiečių, lietuvis globos karininkas vyr. ltn. Bro
nius Gečiauskas. Bet, kaip jis pats sakėsi, esąs 
tik „paukštis paauksuotame narve", t.y. tu r i 
karininko statusą, bet jam nieko neleidžia daryti . 
Karts nuo karto, radęs kokią dingstį, susišaukia 
mus ir duoda .pylos" už nevieningumą, nutau
tėjimą ir t.t. 

Laiko praleidimui vakarais gavome iš štabo 
įvairių žaidimų — šaškes, šachmatus ir kt. Turį 
pažįstamų Vokietijoje, rašo j iems la iškus . 

Pradžioje ir aš susirašinėjau su pora panašaus 
likimo draugų, kaip ir aš. dirbančių Norvegijoje, 
bet vėliau laiškai nutrūko. Tai buvo Jakubėnas ir 
Baniulis. Graodžio pradžioj I kuopos V. Vaseris 
gavo iš Vokietijos atsiųstą laikraštį „Lietuviai", 
leidžiamą Berlyne. J ame rašoma ir apie padėtį 
Lietuvoje. Nr. 1 Q944.XI.3 I sakoma, kad Paleckis 
paskelbęs 83,000 lietuvių „savanorišką" išvykimą 
į Sovietų sąjungos „draugiškas respublikas" dar
bams. Latviai ir estai pėsti „savanoriškai" aplei
džia savo kraštą... 

Nr. 2 (1944.XI.7), straipsnyje .Pabėgėliai 
pasakoja" rašoma: „...kad ir t rumpai pašei
mininkavę, bolševikai Kuršėnų katalikų 
bažnyčioje spėjo įrengti arklides. Iš bažnytinių 
vėliavų raudonarmiečiai sau darėsi autus. Šv. 
monstrancija išniekinta". Toliau (po užėmimo): 
„...čia buvusios išniekintos visos Šiaulių mieste 
pasilikusios moterys..." 

G r u o d ž i o 1 1 d . 
Praeitą naktį sapnavau Lietuvą. Vaikščiojau 

kažkur po Užušilius, Gerultiškį, klaidžiojau po 
Šilą, mylimos mergaitės ieškodamas... 

Kaip būtų puiku, grįžus į gimtinę surasti iš
svajotąją mėlynakę' Bet kur ji dabar — vienas 
Dievas težino. Gal Užbaikalėj. gal šiauriose Si
biro taigose, raudoną kaspinėlį į plaukus pina, 
dainelę traukia.. . O gal jau tėviškės laukuose — 
išvargusi, alkana, gal jau ir šeimą beauginanti? 

O, Dieve, kaip norėčiau į tėviškę grįžti! 

G r u o d ž i o 13 d. 
Šįryt užkandau tik 60 g margarino porcija. 

Duonos neturėjau ne trupinio, nes vakar sauso 
davinio teišdavė tik riebalus Duona, dėl kažko
kių žiemos sezono pertvarkymų, nebuvo duoda
ma Vyrai keikia vokiečius kaip įmanydami Pik
ta ir man — visą dieną alkanas kaip velnias! 

Transportavome lentas į kalną — po 2-3 , 
nelabai dideles lenteles, penkis sykius į kalną ir 
atgal; pavakare ta ip nuvargome, kad, kaip geriau 
kalbąs vokiškai, turėjau eiti pas puskanmnkj ir 
sakyti, kad nebepavelkame kojų. Liepė sueiti 
visiems į kalvę, kur ir jis sėdėjo, ir ten baigti 
laukti iki eisime namo. 

Lentas nešėme pro dirbančius belaisvius 
rusus Suplyšę drabužiai, akys įdubusios į su
džiūvusius skruostus. B u s d a u g i a u . 

» 

http://chicagopolice.org
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EMIGRANTŲ PAREIGOS 
LIETUVAI 

Lietuvoje užaugau pamiš
kėje. Labai man patiko mūsų 3 
hektarų (7.5 akrų) pušynas, pri
siglaudęs prie valdiško miško. 
Ypač vasarą, birželio mėnesio 
pabaigoje, kai ten atsirasdavo 
labai daug mėlynių. Tada be
veik jomis ir maitindavausi. Bet 
mane žavėjo ir pa ts miškas. 
Augo tiesios, lieknos, bešakės, 
dangų siekiančios pušys. Bent 
taip man vaikui atrodė. Miško 
pakraštyje augo ir j aunu tės 
pušaitės, bet jos dar turėjo daug 
žalių šakelių. Be abejo, ir aukš
tosios pušys anksčiau irgi turėjo 
daug žalių šakų ir šakelių, 
kurios, išaugus kamienui, nu
džiūvo, savaime ati trūko nuo 
kamieno, nukrito ant žemės ir 
supuvo, patręšdamos žemę. Kai 
mano tėtei reikėjo trijų aukštų 
stulpų perkūnsargiams pas
tatyti, toli jų nereikėjo ieškoti: 
jie buvo čia pat už poros šimtų 
metrų. Tėtė svajojo dalį šių 
pušų panaudoti naujo gyve
namo namo statybai , bet to 
nespėjo padaryti; atėję rusai 
1948 metais jį, sulaukusį 60 
metų, ir beveik visą šeimą 
nubaudė ištrėmimu į Sibirą. 
Nusikaltimas: 22 hektarų nie
kieno nenaudoto, labai akme
nuoto ir šlapio lauko paverti
mas dirbama žeme ir pievomis. 
Po 10 metų buvo visiems leista 
grįžti į Lietuvą. Visi sodybos 
pastatai buvo sugriauti, žeme 
nusavinta ir perduota kolekty
viniam ūkiui, o gražuolės pušys 
iškirstos. Abiems tėvams esant 
invalidais, jų nebenorėjo priimti 
į kolektyvinį ūkį. Pensijų irgi 
nedavė. Atseit, džiaukitės lai
minga senatve! 

Bet grįžkime prie pušies ir 
prie emigracijos. Pušies augime 
matau analogiją tarp Lietuvos 
ir emigracijos iš jos. Lietuva 

būtų pušies kamienas , o jos 
šakos tai emigracija iš Lietuvos. 
Nuo kamieno atsiskyrusios ša
kos anksčiau ar vėliau nudžiūs-
ta. Todėl šakų pareiga yra 
prieš nudžiūstant kuo daugiau 
syvų atiduoti kamienui — Lie
tuvai. Amerikoje mes, vadina
moji antroji banga, taip ir sten
gėmės daryti. Mūsų buvo, ro
dos, tik apie 30,000 arba tik 
apie 1 proc. lietuvių tautos. Jei 
mes būtume pasilikę Lietuvoje, 
dauguma būtume atsidūrę Si
biro gulaguose ir ten arba žuvę, 
arba į Lietuvą grįžę invalidais. 
Todėl ga lė tume sakyti , kad 
esamose sąlygose įvairiais veiks
mais savo pareigą Lietuvai esa
me atlikę. 

Atrodo, kad panašiai elgiasi 
ir daugelis trečiosios bangos 
lietuvių, remdami Lietuvoje 
pasilikusius artimuosius ir gi
mines. Mane kiek baugina išvy-
kusieji į Ispaniją ir į Airiją, kur 
ekonominis lygis yra žemesnis 
negu Amerikoje. Iš ten bus sun
kiau pagelbėti Lietuvai. Bijau, 
kad su jais gali atsitikti kaip su 
Brazilijos ir Argentinos lietu
viais. Dėl blogesnių ekonomi
nių sąlygų į Pietų Ameriką emi
gravę nepajėgė atsilyginti Lie
tuvai už jų išauginimą. Prie
šingai, Lietuva jiems dar turėjo 
padėti, s te igdama mokyklas, 
siųsdama ten mokytojus ir ap
mokėdama visas mokymo išlai
das. Atrodo, kad to paties jau 
nori ir į Airiją emigravę lietu
viai. Nežinau apie Ispaniją. 

Pakeisdamas temą, dėkoju 
Aleksui Vitkui už perliuką, pa
vadintą „Maironis, Donelaitis ir 
Vitkus" (birželio 15) Turėdamas 
humoristo talentą, j is turėtų 
dažniau rašyti tuo žanru. 

Zenonas P r ū s a s 
Chillicothe, OH 

PATIKSLINIMAS 
Straipsnyje „Užrašai iš pro

vincijos: 'Li tuanus ' žurnalui 50" 
(„Draugas", 2005.06.18) Stasys 
Goštautas, r a šydamas apie „Li
tuanus" gimimą Illinois univer
sitete ( U r b a n a - C h a m p a i g n ) , 
daro tokią išvadą: „Tad Illinois 
universitete gimė s tudentų są
junga ir 'L i tuanus ' žurnalas , 
Harvard universi tete — San
ta ra (ten studijavo V. Kavolis ir 
R. Maželis), ir t.t.. 

Noriu ištaisyti š iame sa
kinyje dvi k la idas . Amerikos 
Lietuvių s t u d e n t ų sąjunga 
negimė Urbanoje, o Čikagoje. 
Jos pagrindiniai kūrėjai buvo 
du Vytautai: Vardys i r Kavolis, 
kurie negyveno ir nestudijavo 
Urbana. 

Santara negimė Harvard, o 
ta ip pa t Čikagoje. J o s idėja 
pradžioje buvo d iskutuojama 
šiame mieste įkur to Nepri
klausomųjų s tudentų sąjūdžio 
iniciatorių posėdžiuose, kuriuo
se dalyvavo V. Kavolis, Z. 
Rekašius, L. Saba l i ūnas , V. 
Adamkevič ius -Adamkus , R. 
Mieželis, A. Kėželis, S. Šimoliū-
nas, H. Žibąs, B. Mačiuika ir 
kiti . Even tua l i a i idėja tapo 
įgyvendinta, kai 1954 m. Juozo 
Bačiuno Tabor Farmoje buvo 
įkurta Santaros organizacija. 

J u l i u s Š m u l k š t y s 
Lakeside, MI 

MŪSŲ 
VIRTUVE 

Paruošia Julija K. 

KEPKIME LAUKE! 
Šiame krašte su Memorial Day (Atminimo švente) iki pat 

Darbo dienos (Labor Day) yra vadinamasis „barbecue", arba kepi
mo ant karštų anglių sezonas. Paminėjus .,barbecue". daugelis tuo
jau pagalvoja apie keptus mesainius (hamburgers), bet šiuo būdu 
galima pagaminti įdomiausius ir įvairiausius patiekalus — ne tik 
mėsą, bet ir daržoves ir visokius užkandžius. Vienas populia
riausių būdų yra „kabobs", t.y., ant metalinio virbo užmauti mėsos 
gabaliukai, pakaitomis su grybais, daržovėmis, krevetėmis ar pan. 
Lietuvoje labai žinomas patiekalas šašlykai, bet tai daugiausia 
specialiu būdu ant virbų kepta kiaulienos mėsa be daržovių 
priemaišų. 

Pamėginkite kelis amerikietiškus „vėrinėlius" — ir įdomu, ir 
skanu. Aš šiuos patiekalus taip ir vadinsiu — „vėrinėliais". O gal 
kas žino tinkamesni pavadinimą? 

J a u t i e n o s i r g rybu 
vėr inė l ia i 

1/2 puod. aliejaus 
1/2 puod. sojos padažo 
1/4 puod. citrinų sulčių 
2 šaukštai paruoštų gars

tyčių (prepared mustard) 
2 šaukštai VVorcestershire 

padažo 
1 skiltelė česnako (smulkiai 

sukapota) 
1 šaukštelis stambiai maltų 

pipirų 
1 šaukštelis druskos 
1 ir 1/2 sv. liesos jautienos, 

supjaustytos maždaug 1 colio 
gabaliukai 

12-16grybų „kepuraičių" 
Šiek tiek verdančio vandens 
Sumaišyti aliejų, sojos pa

dažą, citrinų sultis, garstyčias, 
VVorcestershire padažą, čes
naką, druską ir pipirus. Sudėti 
jautienos gabaliukus, uždengti 
ir palaikyti šaldytuve per naktį 
bent kartą pamaišyti). Grybų 

kepuraites užpilti verdančiu 
niu, palaikyti 5 min ir 

nuvarvinti. Ant metalinių virbų 
pakai tomis užmaut i mėsos 
gabaliukus ir grybus. Kepti ant 
karštų anglių, kol mėsa bus 
iškepusi (pvz., kepant 15 min.. 
jautiena vidutinio — medium 
r are — paruošimo). 

J a u t i e n o s i r k r e v e č i ų 
vė r inė l i a i 
1/2 puod. pomidorų padažo 
1/4 puod vandens 
1/4 puod. smulkiai suka

potų svogūnų 
1 šaukštas rudo cukraus 
3 šaukštai citrinų sulčių 
2 šaukštai aliejaus 
2 šaukštai garstyčių 
2 šaukštai Worcestershire 

padažo 
1 sv. jautienos (sirloin 

steak), supjaustytos 1 colio 
gabaliukais 

1/2 sv. šviežių ar šaldytų (be 
kiautelių) nevirtų krevečių 

1/2 šaukštelio „chili" milte
lių 

2 cukinijos, supjaustytos 2 

DĖKOJA 
Leiskite „Drauge" padėkoti 

Vilkaviškio P. Karužos vardo 
šaulių kuopos vadui R. Rama
nauskui už at idumą, rūpestį, 
rengiant Vilkaviškyje, Vilka
viškio rajone įvai r ius šaulių 
kuopos renginius, už paramą, 
remiant tau t ieč ius Lietuvoje, 
Vilkaviškio rajono pagrindinių 
mokyklų, gimnazijos jaunuo
sius ir vyresniuosius šaulius. 

Džiaugiuosi , k a d galėjau 
bent maža dale lyte prisidėti 
prie ta ip re ikiamos pagalbos 
man brangiam Vilkaviškio rajo
nui. 

Malonu būtų, kad taip rei
kalingą pagalbos ranką ištiestų 
ir kiti buvę vilkaviškiečiai. 

K a z y s K a r u ž a 
Los Angeles, CA 

ATITAISYMAS 
KLAIDOS 

„Draugo" „Laiškų ir nuomo
nių" skyriuje buvo mano pa
rašy tas la i škas „Ne visada 
demonstracijos pasiekia savo 
užsimojimų". Šitame rašinyje 
buvo parašyta , kad „Atrodo, 
kad organizatoriai ir demons
t ran ta i nepasiteiravo jaunojo 
vikaro, sumanaus organizato
riaus ir labai balsingo kunigo 
ar jam nebuvo pasiūlyta tapti 
šios parapijos klebonu? Mano 
žiniomis, jis šių pareigų atsi
sakė, kadangi neplanavo ilgiau 
pasilikti Amerikoje, nes jo šir
dis yra prisirišusi prie Lietuvos 
ir joje esančių mokslo draugų, 
giminių ir tėvų". Šie sakiniai 
neati t inka tiesai, todėl parašy
tus sakinius atsiimu ir atsi
p rašau , jaunojo vikaro už 
paskelbtas neteisingas žinias. 

A n t a n a s Paužuolis 
Chicago, IL 

DĖL B. JUODELIO 
REPORTAŽO 

Perskaičiusi Broniaus Juo
delio JAV LB Vidurio vakarų 
apygardos ruoštos gegužinės 
aprašymą („Draugas", 07.24 
d.), noriu kai ką patikslinti. B. 
Juodelis mane daug kartų 
cituoja, nors aš tų dalykų ne
sakiau.. 

Visų pi rma ŠALFASS-gos 
pirm. Rimantas Dirvonis prašė 
apygardos globoti sportininkus, 
atvykusius iš Australijos. Mes 
būtume mielai sutikę, bet bu
vome užimti gegužinės ruoša, 
todėl apygardos valdyba nutarė 
prisidėti, pakviesdama svečius 
iš Australijos į metinę gegužinę 
ir juos pavaišindama. Apygar
dos pirm. A. Sakalaitė dvi spor
tininkes apnakvydino savo na
muose ir vėliau nuvežė į 
O'Hare oro uostą. Sportininkų 
iš Australijos priėmimą ir vieš
nagę organizavo bei viskuo 
rūpinosi Danutė Dirvonienė. 
Tiesa, kad dauguma Čikagos 
sportininkų buvo jau išvykę į 
Lietuvą, todėl D. Dirvonienei 
teko pasirūpinti australiečiais. 

colių dydžio gabaliukais 
2 kukurūzų burbuolės, su

pjaustytos 1 colio storio gaba
liukais (skersai) 

2 nedideli svogūnai, su
pjaustyti skiltelėmis (išilgai) 

1 žaliasis pipiras (gali būti 
ir raudonas ar oranžinis), su
pjaustytas ketvirtainiukais 

6 maži (cherry) pomidoriu-
kai 

Nedideliame puode sumai
šyti pamidorų padažą, vandenį, 
sukapotą svogūną ir rudą 
cukrų. Jmaišyti citrinų sultis, 
garstyčias, aliejų, Worcester-
shire padažą i r „chili" mil
telius. Užvirti ir an t lengvos 
ugnies pavirti (neuždengus) 10 
min. Galima šį padažą paruošti 
iš anksto ir laikyti šaldytuve, 
kol prireiks. 

Ant t rumpų metalinių vir
bų užmaut i pakaitomis: mėsos 
gabaliukus, krevetes , cukinijas, 
svogūnų skilteles, kukurūzų ri
tinėlius, pipiro ketvir tainiukus 
Kepti an t vidutinio karštumo 
anglių, kol mėsa iškeps („me
dium ra re" — 15-17 min.). 
Kepant vėrinėlius dažnai ap-
vartyti , pa la i s tan t pagamintu 
padažu. I škepus ių vėrinėlių 
galus papuošti mažais pomido-
riukais. 

J a u t i e n o s r y š u l i u k a i 
1/2 puod. sojos padažo 
2 šaukštai cukraus 
1/2 šaukštelio imbiero mil

telių (ginger) 
1 sv. liesos jautienos (pvz., 

„round tip steak") 
1/2 sv. šviežių šparaginių 

pupelių (fresh green beans) 
4 didelės morkos, supjaus

tytos išilgai į 3 colių ilgio laz-

Kalbėdama su B. Juodeliu, 
paminėjau, kad buvo sunku 
ruošti gegužinę Pasaulio lietu
vių centre, nes daug kainuoja. 
Bet daugiausia nusiskundžiau, 
kad „Bravo" įmonė yra išnuo
mavusi virtuvę ir sekmadie
niais po kiekvienų Mišių par
davinėja kugelį, cepelinus, to
dėl kitiems neleidžiama naudo
tis viryklėmis, gaminti maisto, 
o tik duodamas leidimas šiltai 
laikyti maistą ir išsiplauti 
indus. Už tai PLC prašo 150 
dol. Mes turėjome savo šei
mininkę, todėl maistas būtų 
nedaug kainavęs, bet virtuve 
negalėjome pasinaudoti. „Bra
vo" buvo paruošę savo maistą ir 
žadėjo pardavinėti gegužines 
metu, bet, pagal mūsų sutartį 
su PLC, to neturėjo daryti, taigi 
— nepardavinėjo. Kadangi 
vyko futbolo rungtynės, spor
tininkai savo gėrimus laikė 
šaldytuvuose ir pardavinėjo tuo 
metu, kai buvo atidarytas ge
gužinės rengėjų baras. Spor
tininkai taip pat pardavinėjo 
„Bravo" pagamintus šašlykus 
tame kiemelyje, kur apygarda 
siūlė savo pietus. 

Dėl visų tų nesklandumų 
PLC mums davė 10 proc. nuo
laidą ir grąžino baro apdraudos 
pinigus, todėl sąskaitos nebuvo 
tokios didelės, kaip B. Juodelis 
aprašė. Gaila, kad jis šiuos pri
vačius reikalus išplatino. Tai 
neturėjo būti spausdinama 
laikraštyje. Tiesa, aš tikrai sa
kiau, kad kitų metų gegužinei 
būtinai nuomuosime Ateitinin
kų namų ąžuolyną. 

Aušrelė S a k a l a i t ė 
JAV LB Vidurio vakarų 

apygardos pirmininke 

GERAS 
VEDAMASIS 

Ačiū už gražiai parašytą 
vedamąjį apie atsiprašymą 
„Drauge". Suvedėte labai ak
tualias dabartines temas iš 
mūsų lietuvių pasaulio ir iš 
JAV praeities bei dabarties. 
Verta visiems apsvarstyti tas 
mintis. 

Ramunė Kubi l iū tė 
Evanston, IL 

DĖL LIETUVIŲ KALBOS 
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dėles 
2 šaukštai sviesto arba alie

jaus 
Dubenėlyje sumaišyti sojos 

padažą, cukrų, imbierą. Mėsą 
supjaustyti plonomis, ilgomis 
juostelėmis, sudėti į marinatą 
ir palaikyti 2—3 vai. (ne šaldy
tuve). Tuo tarpu išvirti atskirai 
pupeles ir morkas, tik kol 
truputį suminkštės. Tai galima 
padaryti ir mikrobangėje, su
dedant morkas ir pupeles į 
a t sk i rus indus, užpilant po 
kelis šaukštus vandens, užden
giant ir paverdant ant aukš
čiausio karščio apie 3-5 min. 

Ryšulėliai paruošiami taip: 
paimti 3-4 pupeles arba morkų 
lazdeles, jas apvynioti jautienos 
juostele, persmeigti mediniu 
pagaliuku, kad neatsivyniotų. 
Ryšulėlius suverti ant metali
nių virbų, pavartojant ne vieną, 
o du, patepti ištirpintu sviestu 
arba aliejumi ir kepti ant vidu
tinio karščio anglių 3-4 min., 
apvartant ir vis patepant rie
balais. 

D a r ž m iu verineiiai 
1 dėžutė C10 uncijų dydžio) 

sušaldytų Briuselio kopūstėlių 
(Brussel sprouts) 

1/2 puod. aliejaus 

Plačiai žinomas lietuvių 
kalbos tyrinėtojas prof. dr. 
Antanas Klimas yra susirūpi
nęs, nes, svetimiems įtakojant, 
mes lietuvių kalbos veiksma
žodžius išs tumiame daikta
vardžiais. Pvz. kas sekmadienį 
girdime: „...tai darykite nuo
dėmių atleidimui". Čia reikėtų 
sakyti: „Tai daryki te nuodė
mėms atleisti". 

A. Klimas, demaskuoda
mas šią skaudžią problemą, 
parašė 88 puslapių įdomią kny
gutę: „Lietuvių kalbos dalyvių 
vartosena". Vilniuje tos knygos 
išleidimu pasirūpino Lietuvių 
kalbos institutas. Ją išspausdi
no Mokslo ir enciklopedijų lei
dykla Vilniuje 1993 metais. 

Mes dejuojame, kad į mūsų 
kalbą veržiasi svetimybės, pvz., 
vietoje gražaus lietuviško žo-

1/4 puod. acto 
1 česnako skiltelė, smulkiai 

sukapota 
1 šaukštelis salierų sėklų 

(celery seed) 
1 šaukštelis džiovintų pet

ražolių lapelių 
1/2 šaukštelio druskos 
1/4 šaukštelio džiovinto ba

ziliko (basil) 
4 pomidorai, supjaustyti 

skiltelėmis (išilgai) 
1/4 sv. šviežių grybų 
2 nedideli agurkai, su

pjaustyti 1 colio storio ritinė
liais 

Verdančiame vandenyje pa
virti Briuselio kopūstėlius, kol 
truputį suminkštės, apie 5 min 
(Galima pasinaudoti ir mikro-
bange.) Nuvarvinti. J uždaroma 
stiklainį sudėti visus priesko
nius ir gerai suplakti. Sudėti 
daržoves į plastmasinį maišelį, 
užpilti marinatu, maišelį gerai 
uždaryti ir viską palaikyti šal
dytuve 6-8 vai., arba per naktį. 

Daržoves nuvarvinti, pasi
liekant marinatą. Ant šešių me
talinių virbelių pakaitomis su
verti kopūstėlius, agurkus, gry
bus, pomidorus. Kepti ant vi
dutinio karštumo anglių 15-20 
min., kartkartėmis apverčiant 
ir aplaistant marinatu. 

džio „įtampa" tiek tėvynėje, 
tiek išeivijoje vis plačiau varto
jame žodį „stresas". 

Šalia šių bėdų tenka susi
rūpinti ir žodžių kirčiavimu. 
Ypač nežinome, kaip kirčiuoti 
žodį „mašina". Vieni sako: ma
šina, kiti sako mašina, o reikia 
sakyti mašina. Atsiminkime, 
kad šį žodį tur ime kirčiuoti 
taip, kaip žodžius mergina arba 
bala. 

Žodį akiniai kirčiuokime 
kaip žodžius marškiniai , ru
giai. Žodis karininkas kirčiuo
jamas kaip „darbininkas, var
dininkas". Taut in is — kaip 
medinis, guminis. 

Mylėkime ir rūpinkimės 
savo l ietuviška kalba, kaip 
brangiausiu turtu. 

E u g e n i u s Geru l i s 
Naperville, IL 

TAI KAIP DABAR GIEDOSIME? 
„Draugo" 2005.06.8 nume

ryje Baniutė Kronienė skaityto
jų laiškų skyrelyje rašo: „Net ir 
himnas kai kada giedamas Te
gul saulė Lietuvos'. Ką Vincas 
Kudirka pasakytų, išgirdęs iš
kraipytą Tautos giesmę?" Auto
rė siūlo kurti naujas dainas ir 
giesmes, tačiau nenaikinti to, 
kas jau sukurta. 

Čia reikia pora patiksli
nimų. „Tautiška giesmė", ku
rios „gaidą ir žodžius" sudarė 
V.K. (Vincas Kudirka), buvo iš
spausdinta „Varpe", 1898 m. 
lapkričio — gruodžio numerio 
95 puslapyje. Tas puslapis, su 

tekstu ir gaidomis, yra per
spausdintas bostoniškės Lie
tuvių enciklopedijos XVI tomo 
19 psl. 

Ten šviesiai — tiesiai pa
rašyta: „Tegul saulė Lietuvoj..." 
Kas da r įdomiau, tai , kad 
antrasis šios Tautinės giesmės 
punktelis originale buvo toks: 
„Tegul tavo vaikai eina vien 
takais dorybės, tegul dirba ant 
naudos tau ir žmonių gėrybės". 
Tai kaip Tautinę giesmę, 
tapusią Lietuvos himnu, dabar 
giedosime? 

R o m u a l d a s K r i a u č i ū n a s 
Lansing, MI 

SKELBIMAI 

NEKILNOJAMASIS TURTAS SIŪLO DARBĄ 

GREIT PARDUODA 
. B — First 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 

PRO CARE 
Live in Careg ive r /Compan ion 
6 days, SI 20/ a day. To take care 
of handicapped 25 years old giri. 

Good Engiish, work permit, 
Amerikan Dršvers License required. 

(847) 391 4 1 6 4 

SEAMSTRESS (SEVVING) 
Litt ie Engiish. Draperies & 
Valances. Full & Part-time. 
Paid Vacation & Hoiidays. 

Vertidrapes M fg . 
(773) 478-9272 

PASLAUGOS IŠNUOMOJA 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMU. SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapoiis (versle 49 metai! 
Off Mgr Aukse S. Kane. 
Vilma Jaruiiene. 
Vireinija Smuikaitiene 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUIS 
3208 1/2 West 95th St, 

Evergre»n Park. U. 60805 
Tel. 708-424-8654.773-581-8654 

\V«K>dridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— S670-S710; 

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

ĮVAIRUS 

STASYS CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių Įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; ..sidings". 

..soffits". ..decks". ,.gutters".ploksti 
ir ..shingle" stoeai; cementas. 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
S.'Benetis. tel. 630-241-1912 

* Moter is ieško darbo prižiūrėti 
senus žmones. Vairuoja, kalba 
angliškai, turi rekomendacijas. Tel. 
773-568-6436 arba 312-927-0436 
* Moter is gali pakeisti bet kokią 
dieną ar išleisti atostogų. Nevairuoju. 
Tel. 773-254-7918. palikti žinutę. 
Valia. 
* Moter is ieško darbo ar gali 
pakeisti bet kurią savaitės dieną 
arba išleisti atostogų. Vairuoja, 
legalūs dokumentai. Siūlyti ir kitus 
variantus. Tel. 773-863-8473. 
•Jaunas vyras gali pavaduoti pora 
mėnesių prie pagyvenusių žmonių 
arba savaitgaliais . Te). 773-383-4301 
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Pasaulio naujienos 

ROMA 
Šv. Jono bazilikoje Romoje 

antradienio vakarą iškilminga 
ceremonija pradėta velionio po
piežiaus Jono Pauliaus II pa
skelbimo palaimintuoju proce
dūra. Beatifikacijos procesą Ro
mos vyskupija oficialiai pradeda 
nuo popiežiaus mirties praėjus 
dviem mėnesiams ir 26 die
noms, o jam vadovaujantis ku
nigas sakė gavęs daugybę elek
troninių ir paprastų laiškų, ku
riuos atsiuntė „net netikintieji" 
ir kuriuose liudijama apie ste
buklus, padarytus per Joną 
Paulių II. Kad žmogus būtų pa
skelbtas palaimintuoju, po jo 
mirties turi įvykti su juo sieja
mas stebuklas. Jis turi įvykti 
meldžiantis ir prašant velionio 
popiežiaus užtarti prieš Dievą. 
Kad Jonas Paulius II vėliau bū
tų paskelbtas šventuoju, reikės 
antro tokio stebuklo. 

PARYŽIUS 
Prancūzijos palydovinės te

levizijos operatorė „Canalsat" ir 
bevielio ryšio bendrovė SFR, 
kurią valdo Prancūzijos grupė 
„Vivendi Universal", pirmosios 
pasaulyje pasiūlė televizijos 
programų transliacijas tiesio
giai į bevielio ryšio telefonus. 
Kanalai bus transliuojami SFR 
trečiosios kartos (3G) bevielio 
ryšio paslaugų abonentams. Iš 
pradžių abonentai galės per sa
vo bevielio ryšio telefoną žiūrėti 
17 kanalų. Mėnesinis abonenti
nis mokestis, neįskaitant pri
jungimo kaštų, sieks 12 eurų. 

VARŠUVA 
Lenkijos parlamento pirmi

ninkas Wlodzimierz Cimosze-
wicz sakė, kad per spalio rin
kimus sieks šalies prezidento 
posto, taip suteikdamas nepo
puliariems kairiesiems galimy
bę atkakliai kovojant išsilaikyti 
valdžioje. Proeuropietiškų, nuo
saikių pažiūrų W. Cimoszewicz, 
kuris yra dirbęs premjeru ir už
sienio reikalų ministru, yra vie
nas iš kelių kairiųjų, kuriais vi
suomenė dar pasitiki po valdan
čiąją Kairiųjų demokratų sąjun
gą (KDS) persekiojusių kyšinin
kavimo skandalų. Dabartinis 
prezidentas Aleksandr Kvvas-
niewski — buvęs KDS vadovas 
— pagal šalies įstatymus nebe
gali siekti trečios kadencijos. 

JAV 

WASHINGTON\ DC 
JAV Aukščiausiasis Teis

mas, kurio teisėjai nebuvo vie
ningos nuomonės, pirmadienį 
nusprendė, kad įrėmintų 10 
Dievo įsakymų iškabinimas 

apygardos teismų patalpose pa
žeidžia Bažnyčios a tskyr imo 
nuo valstybės principą, tačiau 
teisėtu pavadino Texas Kapito
lijaus teritorijoje esantį monu
mentą sū Dievo įsakymais. Šie 
sprendimai dėl 10 Dievo įsaky
mų iškabinimo valstybei prik
lausančiuose pastatuose ir teri
torijose, penkiais prieš keturis 
balsus, buvo priimti dviejose by
lose, laikomose svarbiausiomis 
su Bažnyčios ir valstybės at
skyrimu susijusiomis bylomis 
per šią teismo kadenciją. 

NEWYORK 
Lėktuvo katastrofoje Wyo-

ming valstijoje žuvo didžiausio 
pasaulyje mažmeninės preky
bos tinklo ,,Wal-Mart Stores" 
savininko įpėdinis , 58 metų 
John Walton. Milžiniško tinklo 
savininko Sam Walton sūnus 
žuvo sudužus jo pilotuotam ne
dideliam lėktuvui. Nelaimė įvy
ko iš karto po pakilimo. Pasak 
naujausių pranešimų, nelaimės 
priežastis dar nežinoma. Šių 
metų kovo mėnesį žurnalo „For-
bes" paskelbtame pasaulio tur
tuolių vertinime J . Walton, ku
rio kapitalas siekė 18.2 mlrd. 
JAV dolerių, užėmė 11 vietą. 

WICHITA 
Kanzas teisme žudikas ma

niakas Dennis Rader pirmadie
nį nesi jaudindamas pasakojo, 
kaip nužudė 10 žmonių, ir savo 
aukas vadino „projektais", ku
riuos jis iš anksto numatė norė
damas įgyvendinti savo seksua
lines fantazijas. Atsakinėdamas 
į teisėjo klausimus, akiniuotas 
ir pliktelėjęs D. Rader, kuris po
licijai paliktuose, rašteliuose sa
ve vadino BTK — („bind, tortu-
re and kili"), detaliai pasakojo 
apie žmogžudystes, kurias vyk
dė 18 metų. D. Rader, kuriam 
dabar — 60 metų, kažkada buvo 
skautų vadovas, o prieš suėmi
mą ėjo Wichita liuteronų Kris
taus bažnyčios parapijos vadovo 
pasauliečio pareigas ir bažny
čioje lankydavosi kiekvieną sek
madienį. Policija D. Rader suė
mė vasario mėnesį, po 31 metus 
trukusios paieškos. 

RUSIJA 
* • : • • • • • • ' • • • - • i 

MASKVA 
Rusijos vakar inėje Kursk 

srityje esančiame kalėjime pro
testuodami prieš blogas gyveni
mo sąlygas susižalojo beveik 
240 kalinių, pranešė kalėjimo 
administracija. Nevyriausybinė 
Žmogaus teisių gynimo organi
zacija teigia, kad, sekmadienio 
naktį Lgov miesto kalėjime su
sižalojo maždaug 700 kalinių, 
kurių dauguma persipjovė rie
šus ar kaklus. Be to, priešais 
kalėjimą susirinkę daugiau nei 

50-ies kalinių artimieji surengė 
demonstraciją. 

ARTIMIEJI RYTAI 

ISLAMABAD 
Pak i s t ano Aukščiausias is 

Teismas, pradėjęs nagrinėti kai
mo tarybos nurodymu grupės 
vyrų išžagintos moters apeliaci
ją, antradienį liepė vėl suimti 
13 vyrų, kurie kal t inami 2002 
m. dalyvavus įvykdant šį nusi
kaltimą. Mukhta ran Mai išprie
var tavimas sukėlė tarptaut inės 
bendruomenės pasipiktinimą ir 
atkreipė dėmesį į elgesį su mo
terimis Pakistano provincijoje. 
Šeši jos prievartautojai iš pra
džių buvo pripažinti kaltais ir 
nuteist i mirties bausmėmis, ta
čiau penki iš jų vėliau buvo iš
teisinti. 33 metų M. Mai buvo 
išpr ievartauta gaujos vyrų kai
mo tarybos nurodymu, kai buvo 
nuspręsta , kad jos brolis, ku
riam tuo metu buvo 12 metų, 
įžeidė įtakingo klano garbę. 

AZIJA 

SAIPAN 
Japonijos imperatorius Aki-

hito per kelionę į Saipan salą 
Ramiajame vandenyne, kur vy
ko lemiamas Antrojo pasaulinio 
karo mūšis , pademonstruoda
mas susitaikymo gestą netikė
tai aplankė korėjiečių karo au
kų memorialą. Impera tor iaus 
Akihito vizitas, kuris yra pirmo
ji jo kelionė už Japonijos ribų 
pagerbti karo aukų atminimo, 
surengtas tvyrant įtampai To-
kyo santykiuose su Kinija ir 
Pietų Korėja, kurios ir po 60 
metų tebėra persekiojamos karo 
laikų šešėlių ir kal t ina Japoni
ją, esą ši atsisako pripažinti ka
ro metais įvykdytus žiaurumus. 

MANILA 
Maždaug 6,000 filipiniečių, 

t a rp jų šalies politiniai vadovai 
ir kariuomenės vadai, įskai tant 
kalt inimų persekiojamą prezi
dentę Gloria Arroyo. dalyvavo 
kardinolo Ja ime Sino. padėjusio 
nuverst i du Filipinų preziden
tus , laidotuvėse. Katalikų kar
dinolas, kuris Filipinuose buvo 
į takingiaus ias religinis vado
vas, birželio 21 d. mirė sutr ikus 
gyvybiškai svarbių organų 
funkcijoms. J a m buvo 76 metai. 
J. Sino įpėdinis, Manila arki
vyskupas Gaudencio Rosales ve
lionį kardinolą aukšt ino už tai , 
kad jis įkvėpė žmones sukilti 
pr ieš diktator ių Ferd inando 
Marcos. Netgi nuver tus F. Mar-
cos, J. Sino dažnai pasisakyda
vo prieš korupciją vyriausybėje, 
mėginimus perrašyti konstituci
ją ir azart inių lošimų bei gimi
mų kontrolės legalizavimą. 

V. Uspaskichas toliau dalyvauja Polit inės ta rybos veik lo je 
Atkelta iš 1 psl. 
žemės ūkio ministrė Kazimira 
Prunskienė sakė mananti, kad 
V. Uspaskichas gali ir toliau lik
ti Politinėje taryboje. Ji teigė. 
kad jos vadovaujamos partijos 
pirmasis vicepirmininkas Ra
mūnas Karbauskis irgi neužima 
pareigų valdžios institucijose. 

tačiau dalyvauja šios politinės 
struktūros veikloje. 

Opozicijos vadovas Andrius 
Kubilius suabejojo, a r buvęs 
ūkio ministras V. Uspaskichas, 
įeisiantis, jo nuomone, į Lietu
vos politikos istoriją kaip tam 
tikras nesąžiningumo pavyzdys, 
turėtų ir toliau išlikti valdančio

sios koalicijos Politinėje tarybo
je. 

A Kubilius sakė norįs su
žinoti, ar Algirdas Brazauskas 
ir Artūras Paulauskas ir toliau 
sutiks valstybės reikalus derin
ti su tokiu žmogumi. „Tai jau 
yra visai valstybei svarbus 
klausimas", teigė A. Kubilius. 

A. Kubilius: „Mažeikių naftos" negalima parduoti Kremliui 
ištikimoms bendrovėms 

Vilnius, birželio 28 d 
(BNS) — Seimo Opozicijos va
dovas Andrius Kubilius paragi
no Vyriausybę visomis pastan
gomis siekti, jog „Jukos" ben
drovei apsisprendus parduoti 
jos valdomas „Mažeikių naftos" 
akcijas, pastarosios neatitektų 
ištikimoms Kremliui bendro
vėms „Gazprom" ar „Lukoil". 

„Lietuva privalo gintis nuo 
Kremliaus pastangų užvaldyti 
visą Lietuvos energetiką. įskai
tant ir 'Mažeikių naftą™, teigia
ma A Kubiliaus parpisk;mp 

Opoziriios vadovą- siuio 
„Mažeikių naftos" akcijų parda

vimo klaus imą apsvarstyt i 
Valstybės gynybos taryboje bei 
Seime. 

Tuo tarpu Seimo naciona
linio saugumo komiteto nariai 
konservatoriai Rasa Juknevi
čienė. Saulius Pečeliūnas, Vy
tautas Čepas bei Algis Kašėta 
pareikalavo, kad j šio komiteto 
posėdį trečiadienį būtų pakvies
tas premjeras Algirdas Brazaus
kas, Valstybės saugumo depar
tamento vadovas Arvydas Po
cius bei ūkio ministerijos vado
vai, kurie pateiktų informacija 
apie V*ria!isvbės ir Valstybes 
saugumo depar tamento požiun 

LANKYTINOS 
VILNIAUS 

APYLINKĖS 
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MARIIA REMIENE 

Lietuvoje, kad ir vasarą, 
Tietrūksta įvairių kultūrinių 
įvykių, istorinių vakarų, meni
ninkų simpoziumų. Vasarą 
ypač tur i s tus vilioja gamtos 
grožybės, vaizdingi botanikos 
draustiniai, istoriniai pamink
lai, medžio bei akmens skulp
tūros. Pasitaikius geram orui, 
nesigailėtina paskir t i vieną 
dieną ir aplankyti kelias įsi
dėmėtinas vietas arti Vilniaus, 
kur susitika gamta ir menas. 

Kelios vietovės Europoje 
skelbiasi esančios Europos cen
tre. Tačiau 1989 m. prancūzų 
geografijos mokslininkai nusta
tė, kad Europos centras yra į 
šiaurę nuo Vilniaus, už 26 kilo
metrų, netoli Purnuskės kaimo. 
Po įvairių matavimų, tik 1992 
m. Lietuvos geografų asociacija 
paženklino Europos Geografinį 
centrą ant Bernotų kalnelio, 
netoliese pagonių laidojimo vie
tovės, vadinamos „alkakalniu". 
Sprendžiant iš archeologinių 
radinių nustatyta, kad penk
tame šimtmetyje toje vietoje 
stovėjo gynybinė pilis. Europos 
geografinis centras pažymėtas 
toje vietoje rastu devynių tonų 
sunkumo didžiuliu akmeniu su 
įrašu metalinėje plokštėje. Kai 
2004 m. Lietuva buvo priimta į 
Europos Sąjungą, buvo pastaty
tas balto granito bokštas, viršu
je penkiakampių žvaigždžių 
vainiku ženklinant tą istorinį 
Lietuvai įvykį. Netoliese yra 
mažas informacinis namelis. 
Budintis asmuo teikia informa
ciją ir už penkis litus galima įsi
gyti Europos geografinio centro 
pažymėjimą. 

Dar neseniai apleistame 
pelkėtame miške išaugo skulp
tūrų muziejus po atviru dangu
mi, vardu Europos parkas. Šis 
įdomus Europos parkas yra pir
masis tokio dydžio muziejus 
Rytų ir Vidurio Europos re
gione, įsikūręs 1993 m. Nuo tų 
metų prasidėjo tradicija rengti 
simpoziumus, o jų tikslas — 
meno kalba įprasminti žemyno 
vidurį- Europos parką kasmet 
aplanko tūkstančiai lankytojų. 
Parkas t rauk ia pasigrožėti 
žymių šiuolaikinio meno kla
sikų kaip: D. Oppenheimo, S. Le 
Vitto, J. B. Hudson, T. Ko-
bayanskio ir kitų menininkų iš 
18 pasaulio kraštų kūriniais. 
Europos parke skulptūrų vis 
daugėja. Apsilankyti tame par
ke — tai puiki galimybė pažinti 
skulptūros meną, pailsėti gam
toje. Skulptūrų muziejaus par
kas yra 19 km nuo Vilniaus 

miesto centro. 
* * * 

Sudervėje, an t Vilnojos 
ežero kranto, verslininko Vid
manto Martikonio įrengtas 

į „Mažeikių naftos" likimą. 
Vienas didžiausių Rusijos 

bankų „Gazpromhank" kar tu su 
susijusia Austrijos bendrove 
..Baltic Holding" premjerą Al
girdą Brazauską informavo, kad 
svarsto galimybę investuoti į 
„Mažeikių naftą". įsigyjant 
žlungančio Rusijos naftos susi
vienijimo „Jukos" valdomas ak
cijas bei dalį Lietuvos Vyriau
sybei priklausančio akcijų pake
to. 

Pasak A. Brazausko, Vy
riausybė galėtų parduoti apie 
10-20 proc. „Mažeikių naftos" 
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Kuropos centras ant Benotų kalne
lio — balto granito bokštas, kurio 
viršuje penkiakampių žvaigždžių 
vainikas. 

Dūkštų ąžuolyno skulptūra. 

viešbutis „Vilnoja". Siame par
ke savininkas kasmet sukviečia 
politikus, draugus, žurnalistus 
ir menininkus atšvęsti įvykusio 
tarptautinio granito skulptūrų 
simpoziumo užbaigtuves. Šiais 
metais įvyko penktas simpoziu
mas. Profesionalų, ne mėgėjų, 
skulptorių iš viso pasaulio šalių 
jau yra sukurta keturios dešim
tys akmens skulptūrų. Savinin
kas V. Martikonis yra numatęs 
skirti kelias tikslines stipendi
jas Skulptūros katedros studen
tams, norintiems dirbti su ak
meniu. Skulptūros simpoziume 
papras ta i dalyvauja vyrai 
skulptoriai, bet šiais metais 
buvo moteris skulptorė iš 
Austrijos — Elizabenth Juna, 
sukūrusi ir palikusi skulptūrą 
„Ekspresyvi moteris". Po sim
poziumo visos skulptūros pa
silieka savininko parke. Parkas 
atviras kiekvienam lankytojui 
ir nėra mokesčio. 

Už Sudervės, pakeliui į 
Kernavę, yra Dūkštų ąžuolynas 
— gamtos ir istorijos pamink
las. Dūkštų ąžuolynas yra vie
nas seniausių ir didžiausių 
Lietuvoje išlikusių ąžuolynų. 
Tai Dūkštų kraštovaizdžio 
draustinis, kuris užima 302 ha. 
Vertingiausioje ąžuolyno dalyje 
įsteigtas gamtinis rezervatas ir 
ten draudžiama bet kokia veik
la. Rezervate saugomi visi gam
tos elementai: augalai, gyvūnai, 
mediena. Mokslininkams reko
menduojant, miškininkai įren
gė teminius pažintinius takus, 
išklotus lentomis, pritaikytus 
ne tik žmonėms vaikščioti, bet 
ir žmonėms su negalia važiuoti. 
Yra keturi takai. Pagrindinis 
takas, vadinamas žalčio taku, 
kurio ilgis 2,200 metrų ir kuris 
veda prie akmens su ženklais, 
kurių reikšmės iki šių dienų 
negali niekas įminti. Palei 
takus yra pastatytos skulptūros 
su užrašais ir stovai (stendai) 
su informacija apie biologinę 
įvairovę. Jų dėka lankytojai gali 
susipažinti su unikaliomis gam
tos ir kraštovaizdžio įdomy
bėmis. Ąžuolyne visos skulp
tūros yra iš medžio. Skulptūrų 
autoriai — tautodailininkai E. 
Motiejutis, N. Valuckas bei 
meistras D. Mačiokas. Iš viso 
šiame Dūkšto ąžuolyne yra 33 
skulptūros. Skulptūrų pavadi
nimai paimti iš tautosakos: 
Perkūnas, Medeinė, Žiežula, 
Miškinukas ir pan. Vaikšti
nėjant ąžuolyno takais, girdėti 
ne tik žmonių žingsniai, bet 
vėjas, medžių kamienų girgž
dėjimas, lapų šlamesys, paukš
čių riksmai ir pavasarinis gegu
tės kukavimas. Rašoma, kad 
šiame ąžuolyne peri retieji Lie
tuvos paukščiai — mažasis ere
lis rėksnys ir juodasis gandras. 

Lietuvos šalies kultūros 
mozaiką sudaro ne tik valstybės 
institucijų ar pavienių žmonių 
kultūrinė veikla, bet ir gamtos 
vertybes. 

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad 2005 m. 
birželio 22 d., sulaukusi 92 metų amžiaus, Atlantoje stai
giai mirė 

A t A 
mokytoja MARIJA PLAČIENĖ 

Gimė Lietuvoje, Peikšteniose, Biržų apskrityje. Ame
rikoje išgyveno 54 metus. 

Dideliame liūdesyje paliko duktė Laimutė Booth, žen
tas Harry, anūkė Rebecca; sūnus Gintaras, mart i Aldona, 
anūkai Petras, Krista ir Julytė su vyru Andrium Kudir
ka; giminės, dr. Angelė Kazlauskienė ir dr. Liuda ir Min
daugas Leknickai su šeima Toronte; Arianė ir Jonas' Bort-
kevičiai Lietuvoje; dr. Pranas ir Danutė Jara i ir dr. 
Petras ir Aldona Rasučiai su šeimomis Čikagoje bei daug 
kitų giminių Lietuvoje. 

Velionė buvo ilgametė Kristijono Donelaičio lituanis
tinės mokyklos bei Roselando ir Čikagos lituanistinių mo
kyklų mokytoja. Taip pat buvo lietuvių Montessori mo
kyklos ir vasaros vaikų ratelio mokytoja Marąuette Park. 

A.a. Marija bus pašarvota Petkaus laidojimo namuose 
Lemonte, 12401 S. Archer Ave., penktadienį, liepos 1 d. 
nuo 3 v. p.p. iki 9 v.v., atsisveikinimas 7 vai. vak. 

Šeštadienį, liepos 2 d. Ziono Evangelikų Liuteronų 
bažnyčioje, 9000 S. Menard Ave., Oak Lawn, Illinois, vyks 
trumpas lankymas nuo 9:30 vai. ryto ir pamaldos 10 vai. 
ryto. Po pamaldų velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lie
tuvių kapinėse šalia vyro, a.a. mokytojo Juozo Plačo. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

N u l i ū d ę art imiej i 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600. 

A t A 
STASĖ BALUTIENĖ 

Šv. Mišios ir atsisveikinimas vyks penktadienį, liepos 
1 d. 9:30 v.r. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, 
Marąuette Park. 

Po Mišių velionės palaikai bus palaidoti Šv. Kazimie
ro lietuvių kapinėse, šalia mylimo vyro a.a. Jul iaus. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šv. Mišiose ir a.a. Stasę prisiminti savo 
maldose. 

N u l i ū d ę art imieji 

Vilnijos skulptūrų parke argentiniečio Fabiano Ruko skulptūra ..Tėkme" 

Zigmunds Bielis (Latvija) akmens 
parke ..Saulėtekis" 

plieno skulptūra vilniji-. 
Visos nuotraukos M. Remienes 
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Čikagoje ir apylinkėse 

ZITA ZVIRZDYS, CYV. LACEY, 
WA, bebaigiant Draugo fondo 
pavasario vajų, a ts iuntė 100 
dol. prie ankstesnių 1,000 dol. 
įnašų ir tapo g a r b ė s nare . 
Sveikiname naują garbės narę 
ir labai dėkojame už paramą 
Draugo fondui. 

ALBINAS IR GRAŽINA REŠ-
KEVIČIAI, CYV. Omahoje, NE, 
Draugo fondo g a r b ė s nariai . 
besibaigiantį pavasar io vajų 
parėmė 100 dol., pasiekdami 
1,800 dol. įnašų sumą. Labai 
dėkojame. 

ELYTĖ SCHNEIDER, GYV. 
Edvvardsburg, MI, Valdovų 
rūmų a ts ta tymui Vilniuje 
paaukojo 1,000 dol. Rūmų fon
das už paramą labai dėkoja. 

LEMONTO SOC. REIKALŲ SKY
RIUS vasarą bus uždarytas, iki 
rugsėjo 2 d. 

ŽIDINIO PAMALDOS ŠV. MIŠIŲ 
auka ir rožinis, ruošiamas pal. 
Jurgio Matulaičio misijos šven
tovėje šeštadienį, liepos 2 d., 8 
v.r. Visi nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti. 

LEMONTO APYLINKĖS LB 
valdyba kviečia visus į vasaros 
gegužinę, kuri įvyks liepos 10 
d., po 11 v.r. šv. Mišių PLC 
sodelyje. Sumanios šeimininkės 
vaišins šašlykais ir kitais gar
dumynais; gaivinantys gėrimai 
suteiks žvalumo ir energijos 
smagiems šokiams bei žaidi
mams. Veiks tur t inga loterija. 

RUGPJŪČIO 7-13 DIENOMIS 
Dainavoje vyks tradicinė Mo
kytojų tobulinimosi kursų 
savaitė. Šiais metais didžiau
sias dėmesys skiriamas dėsty
mo metodikai. Kviečiame visus 
mokytojus dalyvauti stovyklos 
darbe. Norint užsiregistruoti 
prašome skambinti Giedrei Sa-
vukynienei, tel. 630-305-8182 
arba Audronei Elvikienei, tel. 
630-435-6349. Registracija būtina. 

RAKO MIŠKAI SAUKIA VISUS 
lietuvių skautus dalyvauti šių 
metų vasaros stovykloje, kuri 
įvyks liepos 10-20 dienomis. 
Norintys daugiau informacijos 
prašome kreiptis pas Rasą 
Aleksiūnienę, tel. 708-423-6503 
arba e-paštu: rasa203@com-
cast.net. Taip pat informaci
ją galima rast i internete: 
ww~w.budek.org. 

DVIDEŠIMT TREČIĄ KARTĄ 
vykstančiai LB Kultūros premi
jų teikimo šventei jau sudarytas 
specialus komitetas, siūlysian
tis kandidatus premijoms: 
dailės - Dalia Šlenienė, žurna
listo - Danutė Bindokienė, 
teatralo - Vitalija Sireikis, 
muziko - Faustas Strolia, radijo 
programų - Algis Zaparackas ir 
tautinių šokių mokytojos - Rasa 
Poskočimienė. Premijų teikimo 
šventė įvyks lapkričio 13 d. 
Čikagoje. Premijų kandidatus iš 
JAV gyvenančių tarpo siūlo 
lietuvių visuomenė. Pasirašy
tame laiške reikia siųsti kan
didato vardą, pavardę, adresą, 
telefoną ir trumpą siūlomo kan
didato veiklos aprašymą. Siū
lymus siųsti LB Kultūros tary
bai, adresu: 2841 Denton Ct., 
Westchester, IL 60154 iki 
rugsėjo 1 d. Premijų mecenatas 
- Lietuvių fondas. 

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: Li thuanian 
American Council, 6500 S. 
Pulaski Rd., Chicago, IL 60629, 
tel. 773-735-6677, faksas 773-
735-3946. el-paštas: 

AltCenter@aol.com. 

Neseniai įvykus Lietuvių fondo met inio pelno skirstymui, 
iš bendros, beveik 700,000 JAV dol. siekiančios sumos, 
120,688 JAV dol. buvo paskir ta stipendijoms. LF stipen
dininkais jau t apo 84 s tudenta i . Taip pat, skirstant LF 
paramą, daugiau nei 100,000 JAV dol. suma buvo paskirta 
įvairioms j aun imo organizacijoms bei projektams JAV, 
Lietuvoje ir kitose šalyse. Smulkesnė informacija apie 
pe lno skirstymą bus paskelbta visuomenei kitoje LF spau
dos konferencijoje. 

Nuotraukoje iš kairės „Draugo" vyr. redaktorė Danutė Bindokienė 
ir Daina Kojelytė LF spaudos koferencijoje. 

Ed. Šulaičio nuotrauka. 

LFB studijų ir poilsio 
savaitė 

Šią vasarą LFB lietuviškų studijų savaitė ir vėl rengiama 
Dainavoje, Michigan valstijoje, rugpjūčio 21-28 dienomis. Tai 
j a u bus 49-oji tokia savaitė. Jos programoje: vienos dienos LFB 
sąjūdžio suvažiavimas, LFB tarybos bei „1 Laisvę" fondo po
sėdžiai, o kitomis dienomis su paskaitomis bei pranešimais daly
vaus dr. M. Bloznelis (iš Lietuvos), dr. A. Idzelis, prof. dr. V. 
Bieliauskas, V. Volertas, dr. K. Ambrozaitis, prof K. Skrups-
kelis. L. Rugieniene, prof. dr J. Račkauskas, adv. P. Žumbakis 
ir kt. Kiekvienos dienos programos bus paskelbtos vėliau. 

Norintieji dalyvauti savaitėje gali registruotis pas Joną 
T'rboną telefonu: 248-433-0209. 

KAS YRA KRISTUJE, 
TAS YRA NAUJAS KŪRINYS... 

Per pirmąsias krikščioniš
kas Sekmines Pe t ra s sakė: 
„Atsiverskite, ir kiekvienas te-
pasikrikštija va rdan Jėzaus , 
kad būtų atleistos Jums nuo
dėmės: tada gausite Šventosios 
Dvasios dovaną" (Apd 2, 37-38). 

Kaip svarbu, kad krikštas 
ženklintų gilų žmogaus per
keitimą Dievo Kvėpavimu. Ka
dangi esame žmonės ir gyve
name bendruomenėje, turime 
suprasti, kad krikšto apeigos 
pažymi ir priklausomybę visuo
menės daliai ir tu r i išorinę 
pusę, tai yra gyvensenos pa
keitimu, priklausymu maldos ir 
dalijimosi bendruomenei su 
visuotiniais užmojais (Apd 2 
42-47). Šventasis Jonas rašė: 
„Kas nemyli savo brolio, kurį 
mato, negali mylėti Dievo, 
kurio nemato" (1 J n 4, 20). Įsi
klausykime, mielieji! Šventi 
žodžiai yra kelrodis, kurį per
duoda mūsų sūnums ir dukte
rims kunigas. 

Gausus k r ikš ta i s buvo 
paskutinis birželio savaitgalis 
Čikagos Švenčiausios Mergelės 
Marijos Gimimo bažnyčios ku
nigui Rimvydui Adomavičiui. 
Net dešimt mažylių pakrikšti-

Nuotraukoje: birželio 24 d. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje 
kunigas Rimvydas Adomavičius pakrikštijo Orestą Joną Sireikį. 

jęs, "įprasmino krikštą kaip 
veiksmą, kuriuo Kristaus ran
ka apkabina mūsų vaikų pečius 

ir paima su savimi į erdvę, 
nužymėtą jo krikšto. 

Vitalija S i re ik i s 

ngiant į gyvenimą... 
Šiemet paskutinis skambutis nuskambėjo šešiems Čikagos lituanistinės mokyklos 

abiturientams: Augustui Baronui, Aldonai Gintautaitei, Gintarei Svirupskaitei, Alinai 
Petrauskaitei, Vil iui Žiogui ir.Pauliui Vertelkai. Susipažinkite su šiais puikiais jaunuoliais: 

Aldona G i n t a u t a i t ė A u g u s t a s Ba ronas Gintarė Sv i rupska i t ė 

Aš mokausi Carl Sardburg 
vidurinėje mokykloje. Žaidžiu 
tos mokyklos badmintono ko
mandoje. Patinka ir kitos spor
to šakos, pvz., krepšinis. Mėgs
tu laiką leisti su draugais, žiū
rėti filmus ir keliauti. 

Nors Amerikoje gyvenu jau 
daug metų. bet kiekvieną vasa
rą važiuoju į Lietuvą. Kai baig
siu mokslus svajoju gyventi 
Europoje. Norėčiau dirbti am
basadore ir keliauti po pasaulį. 

Širdyje visada išliks Lietu-

Aš mokausi Oak Lawn 
vidurinėje mokykloje. 

Mėgstu žuvauti, žaisti krep
šinį, patinka ir kitos sporto ša
kos. Taip pat mėgstu piešti, 
domiuosi muzika ir patinka 
žiūrėti kino filmus. Kuo būsiu 
užaugęs dar nežinau. 

P a u l i u s Verte lka 

Lankau Lockport Township 
vidurinę mokyklą. Esu šios mo
kyklos kalbėjimo komandos narė. 

Baigusi Čikagos lituanis
tinę mokyklą, norėčiau tęsti 
mokslus Lituanistiniame peda
gogikos institute. 

Amerikoje gyvenu jau 7 metai. 
Šią vasarą važiuosiu į Lietuvą. 

Labai myliu savo šuniuką 
Meškį. 

Vilius Žiogas 

va. 

Alina P e t r a u s k a i t ė 

Aš lankau Oak Lawn Com-
munity vidurinę mokyklą. 

Amerikoje gyvenu jau be
veik 5 metai. 

Labai mėgstu žaisti bad
mintoną ir lauko tenisą, kurie 
man gerai sekasi. 

Namuose visada kalbėsiu 
lietuviškai, ir mano vaikai 
lankys lietuvišką mokyklą. 

Esu Dovvners Grove North 
vidurinės mokyklos mokinys. 

Labai mėgstu keliauti, 
domiuosi geografija. Žaidžiu 
krepšinį ir mėgstu važinėti dvi
račiu. 

Labai domiuosi tiksliaisiais 
mokslais. Ateity svajoju studi
juoti kriminalistiką. 

Tikiu, kad visada puoselė-
siu lietuvybę ir visada didžiuo
siuos, kad esu lietuvis. 

Noriu gyventi Europoje, ar
čiau Lietuvos. Šią vasarą pla
nuoju važiuoti į Lietuvą, apie 
kurią turiu labai daug gražių 
prisiminimų. 

Šiuo metu gyvenu West-
mont ir lankau Downers Grove 
North vidurinę mokyklą. 

Laisvalaikiu mėgstu spor
tuoti. Taip pat labai patinka 
žvejoti. Labai norėčiau pamaty
ti daug pasaulio šalių. 

Kuo būsiu baigęs mokyklą, 
dar nežinau. 

Lietuva man yra žymiai ma
lonesnė nei Amerika, Lietuva 
ypatinga savo gamtos grožiu ir 
gražiais žmonėmis, labai norė
čiau gyventi joje, bet negaliu, 
nes čia gyvena visa mano šeima. 

Tai - Jūsų laikraštis 
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M A N O MIELIEJI, 
Kartą mokykloje baigiant 

pamoką, ka ip papras ta i tariau: 
„Ar turi te klausimų?" Vienas 
mokinys paklausė: „Mokytojau, 
kokia yra gyvenimo prasmė?" 
Kai kurie, j a u pakilę eiti susi
juokė. Skvarbiu žvilgsniu pa
žvelgiau į studentą, norėdamas 
iš jo akių supras t i ar šis kalba 
rimtai. S u p r a t a u , kad ta i iš 
tiesų buvo r imtas klausimas. 
Tada prisiminiau vieną gyveni
mo įvykį ir prabi lau: „Kartą 
vaikystėje gatvėje pamačiau 
sudužusį veidrodį. Išs i r inkau 
didžiausią šukę, ne ką didesnę 
už monetą. Pradėjau su j a žaisti 
ir susižavėjau galimybe nu
kreipti šviesos spindulį į tam
sius, saulės neapšviestus kam
pus, gilias duobes, slėptuves... 
Ir pasilikau šią veidrodžio šukę 
atminimui". Kai suaugau, su
pratau, jog t a i nebuvo vien vai
kiškas žaidimas, bet simbolis 
to, ką galėjau nuveikti. 

Aš taip pa t bandau gyveni
me būti maža veidrodžio šuke, 
nors to veidrodžio visybinio 
vaizdo ir nematau . Tačiau tas, 
kas esu, a š bandau siųsti 
Dieviškąją Šviesą — tikėjimą, 
tiesą, supra t imą, pažinimą, 
gerumą, švelnumą — į slap

čiausias žmonių kerteles, ir 
kažkur i ame iš jų ką nors 
pakeisti. Galbūt ir ne visada 
man ta i pavyksta, o gal ta i 
pamatę kiti ir patys norėtų tai 
daryti. Man tai ir yra gyvenimo 
prasmė. 

Visad sunku tar t i atsisvei
kinimo žodžius, bet vis t iek 
atėjo metas j au atsisveikinti, 
nes pagal susiklosčiusias ap
linkybes privalau grįžti į Lie
tuvą. Per daugiau nei trejus 
darbo metus Čikagoje sutikau 
jus — svetimus žmones, kurie 
tapote man lyg ant ra šeima, 
atverdami ne tik savo namų, 
bet ir širdies duris. Esu sujau
dintas iki širdies gelmių jūsų 
nuoširdumu, rūpesčiu ir meile. 
Atsisveikindamas noriu visiems 
padėkoti ir palinkėti, melsiu, 
kad Dievas savo malonėmis 
atlygintų už kiekvieną jūsų 
gerą darbą. Linkiu vienybės ir 
susiklausymo, harmonijos ir 
lauktos ramybės jūsų širdims ir 
Bendruomenei . Taigi ne t ir 
būdamas už tūkstančių mylių, 
maldos vienybėje būsiu kar tu 
su jumis. 

Su meile ir pagarba 
kun. Rimvydas 

SPAUDOS APŽVALGA 

I LAISVĘ 
Išleistas balandžio-birželio 

„Į laisvę" numeris . Redakto
riaus pas tabose Vidmantas 
Vitkauskas k laus ia „Kodėl?" 
Tai retorinis k lausimas, ku r 
redaktorius mąsto apie Lietu
vos žmonių nusivylimą dabar
tine padėtimi, apie žmonių ne
rimą dėl ateities, nesuvokimą 
arba nesugebėjimą prisitaikyti 
prie vykstančių reformų, apie 
nepasitikėjimą valdžios institu
cijomis ir 1.1. 

„Nuomonių" skiltyje spaus
dinamas Tatjanos Maceinienės 
straipsnis „Sunkiai supranta
mas žodis laisvė'". Toje pačioje 
skiltyje Juozas Girdzijauskas 
rašo apie patriotizmą, straisp-
nyje „Pat r io t izmo perspek
tyvos: ku l tū r in i s ir politinis 
aspektai". 

Įdomūs straipsniai spaus
dinami Lietuvos nepriklauso
mybės tema: Bronislovo Kuz
micko „Prieš penkiolika metų 
ir dabar" bei Birutės Valionytės 
„Patr iot izmas po penkiolikos 
Nepriklausomybės metų". 

„Jubiliejus" šį kartą mini 
laisvės kovotoją Pilypą Narutį. 
O skiltyje „Portretai" rašoma 
apie Juozą, Žagrakalį - teisi
ninką, l i te ra tą ir vlikininką 
(aut. Albertas Ruzgas) ir teisės 
istoriką Vytautą Raudeliūną 
(aut. Darius Vilimas ir Zenonas 
Kerutis). 

„Skiltyje" atmintis Aldona 
Žemaitytė-Petrauskienė patei
kia kelias pastabas apie Jono 
Vaitkaus filmą „Vienui vieni" 
straipsnyje „Tragiškos istorijos 

/ LAISVĘ 

pamoka". Tai išties labai tra
giška šeimos istorija - liūdna 
pasaka, liūdnesnė net už J . 
Biliūno papasakotą XX šimt
mečio pradžioje. Per valstie
tišką Lukšų šeimą autorius 
pasakoja visos Lietuvos kaimo 
žmonių, guldžiusių galvas už 
Lietuvos laisvę, tragediją. 

Skiltis „Knygų lentyna" 
šiame numeryje pristato 2 kny
gas: Lukšos-Daumanto „Parti
zanai", išleistą Stokholme ir tą 
pačią Daumanto knygą lietuvių 
kalba (penktasis leidimas). 

Jūs žuvot už laisvę 
garbingoj kovoj, 

Gimtosios šalies sakalai, 
Per amžius lietuviai minės 

jus dainoj, 
Garbė jus lydės amžinai. 

(Partizanų daina) 

Parengia 
Vitalija Sireikis 

SKELBIMAI 

Advokatas 
J o n a s Gibait is 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

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

ToD free 24 hr. 888-776€742 
Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v. 

Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

Advokatas 
Vyten i s L i e t u v n i n k a s 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lement IL 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 
60629 

Tel. 773-582-4500 
Vaiandos pagal susitarimą 

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

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. Rastinės Čikagoje ir 

Woodrid(je. 
Tel . 877 -Gynejas arba 

«77 496-3527 

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel . 312-580-1217 

135 S LaSafc #2300 Ci*x&, IL 80803 
Gahmos krmsuHacrįoB SeStadiemiais 
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