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Šiame 
numeryje: 
Prel. Edmundas 
Putr imas Briuselyje. 
Cape Cod lietuvius 
subūrė cepelinai. 

2 psl. 

Atėjo ir Estijos eilė. 
Ką j ie iš mūsų padarė? 
Parama nenašių žemių 
ūkininkams. 

3 psl. 

Vasaros ekskursijos. 
Kredito unijos „Litas" 
50-metis. 

4 psl. 

Danijoje minimi Hans 
Ch. Andersen metai. 
Kiek kainuoja 
karališkoji šeima. 

5 psl. 

Povandeninio laivo 
U-505 paslaptys. 
Spaudos apžvalga. 
Klasikinės muzikos 
koncertai Millennium 
Park. Vasaros šokiai 
Čikagoje. 

6 psl. 

Sportas 
* Biržel io 30-liepos 3 d. 

v y k s i a n č i o s e VII p a s a u l i o 
l i e tuv ių s p o r t o ž a i d y n ė s e 
Vilniuje tikimasi sulaukti dau
giau nei puspenkto tūkstančio 
sportininkų, trenerių bei oficia
lių delegacijų asmenų. Pirmi
nes paraiškas dalyvauti žaidy
nėse pateikė 612 užsienio lietu
vių iš 17 šalių. Lietuvai žaidy
nėse atstovaus per 4,000 daly
vių, kurie tapo nugalėtojais ap
skričių bei rajonų sporto šven
tėse — iš 34,000 dalyvių. Žaidy
nių nugalėtojai bus apdovanoti 
atminimo medaliais, kurių pa
gaminti 637 komplektai. Gau
siausios žada būti JAV (118), 
Lenkijos (117) ir Rusijos (79) 
lietuvių delegacijos. 

* Penk io l i kme t i s Ričar 
das Be rank i s n e p a t e k o į ITF 
seri jos jaunių (iki 16 me tų ) 
..Trophee Lagardere 2005" te
niso turnyro Prancūzijos sosti
nėje šešioliktfinalį. Perspekty
viausias jaunasis Lietuvos teni
sininkas pirmojo rato susiti
kimą po atkaklios kovos pralai-
mėjc prancūzui Thibault Ven-
turino. 

* JAV VBA lygoje kitą
met išvysime d.ir v iena lie
tuvi . Pa jėg iaus iame pasau
lio t u r n y r e be Žydrūno Iigaus-
ko ir Dariaus Songailos žais ša-
liea jaoBOM rinktinės geriau
sia? /aidejas Linas Kleiza. 20 
metų 203 centimetrų ūgio puo-
:e;a pona jame rate 27 šauki
mu pasirinko Portland „Trail 
Blaze-s". tačiau netrukus „Bla-
BHTB" L K » zą perleido Denver 

v- į a n d a i . 

Naujausios 
žinios 

N e s u p r a n t a m a , k o d e ; 
L i e t u v a i r L e n k i j a n e p a 
k v i e s t o s ; K a i i r i n g r a d f i ; u -

hii i i j i i . sako prezidentas V. 

P r e m j e r a s t e i g i a n e v i -
kišan t i s i žmonos 

Va l iu tu santykis 

1 EUR — 3.452 LT 

Nevyriausybinės organizacijos te ik ias i kovai prieš korupciją Rusija prašo 
sandorius su 

„Mažeik ių 
naftos" 

akcijomis 

P r i s t a t y t a s „P i l i e t i n i s a l j a n s a s p r i e š korupci ją" 

V i l n i u s , birželio 29 d. 
(ELTA) — Keturios į aljansą 
prieš korupciją susivienijusios 
nevyriausybinės organizacijos 
ketina rengti konkrečius siūly
mus, kaip didinti valstybės tar
nautojų veiklos ska idrumą ir 
skatinti piliečius kovoti su ko

rupcijos reiškiniais. 
„Pilietinio aljanso prieš ko

rupciją pasiūlymai bus labai 
konkretūs. Mes bendradarbiau
jame su teisininkais ir jie kurs 
įstatymų projektus ar net pa
rašys sakinį, kaip viena ar kita 
kovos su korupcija priemone ga-

Valdo Kopūsto ELTA; nuotr. 

Ii būti įrašyta įstatyme. Taip da
roma todėl, kad niekas nesa
kytų, jog užsiimame tik šūkių 
kūrimu", pristatydamas aljanso 
veiklos gaires kalbėjo „Transpa-
rency International" Lietuvos 
skyriaus direktorius Rytis Juo
zapavičius. 

Prie Švedijos krantų žuvo du jurininkai iš Lietuvos 
V i l n i u s , birželio 29 d. 

(BNS) — Lietuvos žvejybiniame 
laive prie Švedijos k r an tų an
tradienį mirė du įgulos nar ia i . 

Negalutiniais duomenimis, 
vyrai apsinuodijo chemikalais, 
kuriais, iškrovus žuvį, buvo iš
purkštas t r iumas. 

Laivo, kuris pažymėtas nu
meriu 1032, savininkės — ben
drovės ..Senoji Baltija" — direk
torius Mindaugas Rimeikis tei
gė, kad nelaimė įvyko, kai laivo 
šešių narių įgula, iškrovusi apie 
18 tonų sužvejoto brėtlingio, iš

plaukė iš Švedijos uosto ir pa
suko Klaipėdos link. 

Maždaug po 40 minučių lai
vo įgula šalia plaukusiam kitam 
lietuvių laivui pranešė apie ne
laimę. Medikai laivo mechani
kui 58-erių Rimantui Karaliu
kui bei meistrui 61-erių Jurijui 
Nikitinui jau niekuo nebegalėjo 
padėti. Mirusiųjų kūnai perduo
ti švedų teismo medicinos ek
spertams. 

Du įgulos nariai, žuvies ap-
dorotojas Viktoras Mikalčiukas 
ir laivo kapi tonas Remigijus 

Steponavičius buvo rugabenti į 
Karslkronos miesto ligoninę, vė
liau iš jos išleisti. 

Nenukentėję dar du jūrei
viai šiuo metu apgyvendinti 
viešbutyje, kapitonas apklau
siamas policijoje, o žuvies ap-
dorotoją priglaudė kilas lietuvių 
žvejybinis laivas. 

Tuo tarpu vienas didžiausių 
vakarinių Švedijos dienraščių 
.,Expressen" rašo, kad Lietuvos 
jūrininkai žuvo apsinuodiję du
jomis, kurios susidarė pūvant . 
triumuose gabentai kilkei. 

V. Radžvilas: Baltijos šalių okupaciją pripažįstantis 
nutarimas — dvigubas Lietuvos laimėjimas 

V i l n i u s , birželio 29 d 
(BNS) — Europos Tarybos (ET) 
Parlamentinės Asamblėjos pri
imtas nutar imas dėl demokrati
jos padėties Rusijoje, kurioje 
pr ipažintas sovietų įvykdytas 
Baltijos šalių okupacijos faktas, 
yra dvigubas — politinis ir mo
ralinis — Lietuvos laimėjimas. 
Taip tvirtino politologas Vytau
tas Radžvilas. 

„Polit inis la imėj imas yra 
tas . kad nutar imas smarkiai ap
sunkins tolesnes propagandines 
Rusijos pastangas tarptaut inėje 

plotmėje neigti Baltijos šalių 
okupacijos faktą. Moralinis ir 
psichologinis laimėjimas tas, 
kad ši mūsų atstovų sėkmė įti
k inamai paneigia Lietuvoje 
daugelio politikų uoliai skiepija
mą bei platinamą nuostatą, esą 
mažos valstybės bejėges apginti 
savo nacionalinius interesus ir 
todėl vienintelė racionali santy
kių su Rusija strategija — nuo
laidžiavimo ir pataikavimo jai 
politika", pažymėjo V. Radžvi
las. 

Pasak jo. nuo šios rezoliuci

jos pobūdžio ir turinio smarkiai 
priklauso tolesnės Europos ir 
Rusijos santykių raidos per
spektyvos. 

..Nuo 1996 m., kai Rusija 
tapo ET nare, prisiimdama ati
tinkamus įsipareigojimus demo
kratijos ir žmogaus teisių srity
se, išryškėjo akivaizdus šios ša
lies nenoras tų įsipareigojimų 
laikytis. Demokratija ir žmo
gaus teisės Rusijoje vis labiau 
apkarpomos ir nyksta, ši šalis 
vis akivaizdžiau mėgina tęsti 
buvusios Nukelta į 5 p s l . 

Pasienio pare igūnai min i profesinę šventę 
V i l n i u s , birželio 29 d. 

(ELTA) — Trečiadienį Vilniuje 
pasieniečiai iš visos Lietuvos 
mini savo profesinę šventę — 
Pasieniečių dieną. 

Birželio 29-oji, oficialiai 
įteisinta kaip Pasieniečių die
na, yra profesinė beveik 5.000 
Valstybės sienos apsaugos tar
nyboje (VSAT) dirbančių parei
gūnų ir tarnautojų šventė. 

2005-ieji Lietuvos pasienie
čiams yra jubiliejiniai — prieš 
85-erius metus buvo pradėta 
nepriklausomos Lietuvos vals
tybės sienų apsauga, prieš 15-a 
metų Nepriklausomybę a tkūru-
sioje Lietuvoje vėl p radė tos 
saugoti šalies sienos. Todėl ir 
svarbiausiems jubi l ie j iniams 
renginiams šiemet pasi r inkta 
Lietuvos sostinė. 

Iškilmes prasidėjo prie Vil
niaus arkikatedros, k u r 10.30 
vai. ryto išsirikiavo visų VSAT 
rinktinių vėliavų biiriai, VSAT 
pareigūnai, atvyko šventės sve
čiai, t a rp kurių buvo Lenkijos. 
Rusijos Kal iningrado sr i t ies , 
Estijos. Latvijos ir Baltarusijos 
sienų apsaugos tarnybų vado-

G i n k l u o t ė s ir t e chn ikos ekspozicija Pas: 
josi v a i k a i . 

vai. 
11 vai. Arkikatedroje už pa

sieniečius aukotos šv. Mišios. Po 
jų vyko pasieniečių paradas. 

Iškilmingos rikiuotės metu 
labiausiai pasižymėjusiems ir 
nepriekaišt ingai tarnaujan
tiems pasieniečiams įteikti Lie
tuvos Respublikos prezidento, 
ministro pirmininko, vidaus rei
kalų ministro apdovanojimai, 
pasieniečius sveikino aukšti ša

lčių šventėje labiausiai d o m ė -
Tomo Č>rni*«ro <ELTA) nuotr 

lies pareigūnai. 
Po šių iškilmių pasieniečiai 

pakvietė susipažinti su savo 
naudojamos ginkluotės ir tech
nikos ekspozicija, miestiečiai ir 
šventes svečiai buvo vaišinami 
..kareiviška koše", pasirodė ki
nologai su tarnybiniais šunimis, 
parodomąją programą demons
travo Ignalinos atominės elek
trinės rinktinės Specialiosios 
paskirties būrio pasieniečiai. 

Aljansą sudaro „Transpa-
rency International" Lietuvos 
skyrius, Pilietinės visuomenės 
institutas, Žmogaus teisių ste
bėjimo inst i tutas ir Lietuvos 
laisvosios rinkos inst i tutas 
(LLRI). 

Pasak aljansą remiančio 
Jungtinės Karalystės ambasa
doriaus Lietuvai Colin Roberts, 
Lietuvos padėtis kovoje prieš 
korupciją „nėra tokia bloga ir 
net gerėja". 

Anot jo, Lietuva yra dina
miška valstybė, todėl, priešin
gai nei dinamiškumą praradu
sios šalys, turi realią galimybę 
apsispręsti, ar ji pritaria, jog 
yra galimas tam tikras priimti
nas korupcijos lygis, ar korupci
ja apskritai netoleruotina. 

R. Juozapavičiaus tvirtini
mu, šios keturios organizacijos 
veikė atskirai, tačiau „po vieną 
— šuo loja. o autobusas va
žiuoja". Todėl kiekviena aljansą 
sudaranti nevyriausybinė orga
nizacija sieks įgyvendinti kon
krečius ja i patikėtus uždavi
nius. 

LLRI direktoriaus Ugniaus 
Trumpos tvirtinimu, jų organi

zacija sieks išanalizuoti, kiek 
novatoriški sprendimai valdy
mo srityje gali padėti išspręsti 
korupcijos problemas. 

„Transparency Internatio
nal" Lietuvos skyrius, anot R. 
Juozapavičiaus, atliks tyrimą, 
kokios yra piliečių galimybės 
kontroliuoti kovą prieš korupci
ją bei siūlys sukurti efektyvią 
valstybės tarnautojų etikos 
priežiūros sistemą. 

Anot Pilietinės visuomenės 
instituto atstovo Manto Adomė
no, jų insti tutas sieks priartinti 
pilietį prie valdymo procedūrų 
ir įgalinti jį dalyvauti priimant 
sprendimus. Dabar, jo tvirtini
mu, yra sudarytos galimybės pi
liečiams aktyviai veikti, tačiau 
jos neišnaudojamos. 

Todėl, pasak Žmogaus teisių 
stebėjimo instituto valdybos 
pirmininko Kęstučio Čilinsko. 
ketinama siūlyti ir raginti, kad 
bendruomenių atstovai pagal 
užsienio valstybių pavyzdžius 
dalyvautų etikos komisijų veik
loje. Jo žodžiais, bendruomenių 
atstovai spręstų etinius klausi
mus, o bausmes ar sprendimus 
priiminėtų kiti. 

Italijoje sulaikytas Lietuvos 
dviratininkas 

Vilnius , birželio 29 d. 
(BNS) — Italijoje dėl įtarimų 
sąsajų su medicininių prepara
tų kontrabanda sulaikytas Lie
tuvos dviratininkas Raimondas 
Rumšas. 

R. Rumšas sulaikytas pagal 
prancūzų išduotą tarptautinį 
Europos arešto orderį-

Dviratininko advokatas 
Alexandre Varaut sako prašy
siąs Florencijos teismo paleisti 
33 metų R. Rumšą. 

2002 R. Rumšas buvo įsi
vėlęs į panašų skandalą, kai jo 
žmona Edita buvo sulaikyta su 
dideliu kiekiu medikamentų po 
,,Tour de France" varžybų, ku
rias jis baigė trečias. 

E. Rumšienė tuomet keletą 
mėnesių praleido Prancūzijos 
kalėjime, o dabar prancūzai no
ri teisti ją, R. Rumšą ir lenką 
gydytoją Krzystof Ficek už me
dikamentų įvežimą į šalį kon
trabandos būdu. 

R. Rumšas buvo metams 
diskvalifikuotas iš 2003-ųjų 
„Giro dltal ia" varžybų už do
pingo naudojimą. 

Tarptautinį R. Rumšo ir K. 
Ficek arešto orderį Bonville 
miesto teismas išdavė dar per
nai gegužę. 

Teisėjas Franck Guesdon 
tuomet prancūzų žiniasklaidai 
teigė, esą R. Rumšas ..yra su
sijęs su uždraustų preparatų 
kontrabandos ir nelegalaus im
porto organizatoriais bei vado-

R a i m o n d a s R u m š a s 
Tomo Gaubio ELTA; nuotr. 

vais, ir jis gali būti vykdytojas". 
K. Ficek išrašyti receptai 

buvo kartu su medikamentais, 
2002 m. rastais dviratininko 
žmonos E. Rumšienės automo
bilyje. 

Profesionalaus dviratinin
ko karjerą R. Rumšas pradėjo 
1996 m., trečioji vieta presti
žinėse „Tour de France" lenkty
nėse 2002 m. buvo reikšmin
giausia pergalė per jo karjerą. 

Tačiau netrukus jis atsi
dūrė dopingo* skandalo epicen
tre: tąkart Prancūzijos pasieny
je buvo sulaikyta bei beveik tris 
mėnesius kalinta jo žmona Edi
ta, automobiliu į Italiją gabenu
si draudžiamų preparatų. 

Pats dviratininkas visuo
met neigė vartojęs dopingą. 

Vi ln ius , birželio 29 d. 
(BNS) — Rusijos teisingumo 
ministerija oficialiai kreipėsi į 
Lietuvos ir Nyderlandų teisin
gumo ministerijas, prašydama 
uždrausti sandorių su ..Jukos" 
valdomomis „Mažeikių naftos" 
akcijomis registravimą. 

„Jei toks raštas iš tiesų eg
zistuoja, jis keičia situaciją ir 
reikės derinti mūsų poziciją 
prie jo", sakė premjeras Algir
das Brazauskas. 

Anot jo, sunku vertinti šią 
žinią, nes nei Vyriausybė, nei 
Teisingumo ministerija kol kas 
negavo apie tai jokios oficialios 
informacijos. 

Teisingumo viceministras 
Gintaras Švedas sakė, jog mi
nisterija kol kas negavo Rusijos 
prašymo. Anot jo, tokie prašy
mai paprastai siunčiami pa
prastu paštu ir gali keliauti iki 
dviejų savaičių. 

Pasak Rusijos teisingumo 
ministerijos pranešimo, Lietu
vos ir Nyderlandų taip pat pra
šoma išaiškinti, kokį turtą šio
se valstybėse valdo su „Jukos" 
susijusios įmonės, pranešė Ru
sijos naujienų agentūra „Inter-
fax". 

Rusijos teisingumo ministe
rija pabrėžia, jog šie prašymai 
pateikti remiantis tarptaut i 
niais teisinės pagalbos aktais. 

„Kol kas ką nors komen
tuoti sudėtinga, nes neaiškus 
nei to prašymo pagrindas, nei 
turinys. Jei viskas tikrai pagal 
tarptautinius aktus, aišku, tokį 
prašymą turėsime vykdyti", tei
gė G. Švedas. 

Rusijos federalinė teismo 
antstolių tarnyba siekia iš
aiškinti, kokį turtą „Jukos" val
do užsienyje ir uždrausti jį par
duoti ar kitaip perleisti. 

Visas „Jukos" tur tas Rusi
joje yra areštuotas, siekiant pa
dengti milžiniškas mokesčių 
pretenzijas buvusiai didžiau
siai šalyje naftos pramonės gru
pei. 

Tuo tarpu žlungančio susi
vienijimo „Jukos" valdomomis 
pelningiausios Lietuvos ben
drovės „Mažeikių nafta" akcijo
mis domisi nemažai Rusijos ir 
tarptautinių naftos ir energeti
kos kompanijų. 

Į jas pretenduoja Rusijos 
naftos pramonės milžinai „LU-
Koil" ir TNK-BP. tarptautine 
naftos perdirbimo ir prekybos 
bendrovė „Vitol". Kazachstano 
valstybinė naftos kompanija 
„KazMunavGaz" ir kt. 

Uždrausta lytiškai santykiaut i su 16-kos metu 
neturinčiais paaugliais 

Vilnius, birželio 29 d. 
^BNS) — Lietuvoje gali būti 
baudžiama už lytinį santykiavi
mą su 16 metų nesulaukusiu as
meniu ne tik tuomet, kai santy
kiaujama naudojant prievartą. 
bet ir esant nepilnamečio suti
kimui. 

Trečiadienį Vyriausybė pri
tarė Baudžiamojo kodekso pa
pildymo projektui, kuriuo sie
kiama užtikrinti lytiškai nesub
rendusių asmenų seksualinį ne
liečiamumą, normalų jų vysty
mąsi. 

Priėmus siūlomas pataisas, 
nuo 14 iki 16 metų bus padidin
tas amžius, nuo kurio nepilna
mečiai gali duoti sutikimą ly
tiškai santykiauti. 

Taip pat įstatymo projektu 
buvo nustatyta baudžiamoji at
sakomybė už neprievartinį lyti

nį santykiavimą su jaunesniu 
kaip 16 metų amžiaus asmeniu. 

Šios amžiaus ribos pasirin
kimas yra sąlygotas tuo. kad ly
tinę brandą sąlygoja ne tik ge
bėjimas apvaisinti ar pastoti. 
bet ir galėjimas be žalos sau at
likti kitas seksualines funkci
jas: lytiškai santykiauti, gim
dyti, maitinti, auginti kūdikį. 

Iki 16 metų asmuo dėl psi
chinio nesubrendimo pilnai ne
suvokia seksualinių santykių 
pobūdžio, esmės ir padarinių, 
neturi normalių sąlygų auginti 
kūdikj. išlaiko su minėtų funk
cijų atl ikimu nesuderinamą 
konstitucinę teisę ir pareigą mo
kytis ir pan. Atkreiptinas dėme
sys ir į tai. kad baudžiamieji 
įstatymai taip pat pilnai sub
rendusiais, suvokiančiais savo 
veiksmų esmę bei juos valdan

čiais ir. remiantis tuo. galinčiais 
atsakyti už visas nusikalstamas 
veikas pripažįsta asmenis su
laukusius 16 metų. 

Antrasis pritartas įstatymo 
projekto pasiūlymas susijęs su 
asmenų, už kurių tvirkinimą 
taikoma baudžiamoji atsakomy
bė, amžiaus ribos padidinimu 
nuo 14 iki 16 metų. Pripažinti-
na, kad asmuo pilnavertės lyti
nės brandos sulaukia ne anks
čiau 16 metų, todėl manytina, 
kad šiuo metu nustatytas tvir
kinimo veiksmų baudžiarnumo 
apribojimas nėra pagrįstas. 

Minėtas įstatymo projektas 
susijęs su kartu pateiktu Civi
linio kodekso pakeitimo projek
tu, kuriuo nustatoma 16 metų 
amžiaus riba, iki kurios teismo 
leidimu gali būti sumažintas 
santuokinis amžius 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 

PREL. E. PUTRIMAS 
BRIUSELYJE 

Birželio mėn. Briuselyje 
lankėsi už lietuvių sielovadą 
užsienyje atsakingas prelatas 
Edis Putrimas. Prelatas susi
tiko su Lietuvių bendruomene 
Briuselyje, aplankė visas čia 
esančias Lietuvos diplomatines 
atstovybes, taip pat lankėsi 
Europos Sąjungos institucijose, 
Belgijos vyskupų konferencijo
je. 

Nėra tikslių duomenų, kiek 
Belgijoje gyvena lietuvių. Lie
tuvos ambasadoje Belgijoje per 
paskutiniuosius rinkimus, vy
kusius pernai rudenį, balsuoti 
užsiregistravo puspenkto šimto 
lietuvių, tačiau šis skaičius gali 
būti kelis kartus didesnis. Po 
Lietuvos įstojimo į Europos 
Sąjungą, Briuselyje padaugėjo 
lietuvių, dirbančių Europos 
Sąjungos institucijose. Bet gal 
dar daugiau čia yra lietuvių 
dirbančių nedaug kvalifikacijos 

reikalaujančius darbus, kaip 
pavyzdžiui vaikų prižiūrėtojos. 
Beje yra ir nusikaltimais garsė
jančių lietuvių. Štai neseniai 
Belgiją apskriejo žinia, kad jau
nas lietuvis nužudė kunigą, 
kurio vadovaujamos parapijos 
namuose gyveno. Tačiau prela
tui Edžiui Putrimui pastarųjų 
lietuvių matyti neteko. 

Prelatas aplankė lietuvius, 
dirbančius Lietuvos misijoje 
prie NATO, Lietuvos nuolatinė
je atstovybėje prie Europos 
Sąjungos ir Lietuvos ambasado
je Belgijoje. Jis susitiko su vi
sais trim ambasadoriais ir 
kalbėjosi, ar reikia lietuviams 
kunigo Belgijoje. Prelatas susi
tiko ir su Briuselio ateiti
ninkais, iš kurių pirmiausiai 
išgirdo pasakojimus apie lietu
vius gyvenančius Belgijoje. 
Ateitininkai kalbėjo apie tai , 
kad Belgijoje, bent j au švenčių 
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progomis, reikia lietuvio kuni
go. Vieni pageidavo, kad jis 
galėtų atvažinėti, pavyzdžiui, iš 
Paryžiaus, Amsterdamo ar Lon
dono, iš kur t raukiniu reiktų 
važiuoti apie dvi valandas. Kai 
kurių atei t ininkų nuomone, 
kunigo Belgijoje reikia tam, kad 
jis jungtų lietuvius, gyvenan
čius Belgijoje. Buvo išsakyta 
nuomonė, kad kunigo reikia 
išpažintims, nes atlikti išpažin
tį flamandiškai ar prancūziškai 
nėra paprasta. 

Prieš susitikimą su visais 
Belgijos lietuviais prelatas Edis 
Putrimas aukojo šv. Mišias ša
lia Europos institucijų esančioje 
Prisikėlimo koplyčioje. Pastaro
joje koplyčioje vyksta ne tik 
katalikų, bet ir protestantų bei 
ekumeninės pamaldos. Tai buvo 
antros šiais meta is Mišios 
Belgijoje, aukojamos lietuviš
kai. Per Vasario 16 Nepriklau
somybės dieną lietuviškai buvo 
meldžiamasi į šiaurę nuo Briu
selio esančiame Diufelio mieste, 
kur Mišioms, Flandrijos-Lie-

tuvos draugijos kvietimu, iš 
Lietuvos atvyko kun. Algirdas 
Dauknys ir kun. Kęstutis Ru-
gevičius. Į Mišias su prelatu 
Edžiu Putrimu susirinko apie 
trisdešimt keturiasdešimt lietu
vių ir prie jų prisijungė Briu
selyje viešintys lietuviai, atvykę 
susipažinti su Europos Par
lamento darbu. Mišiose giedojo 
Briuselio ateitininkai, {domu 
pastebėti tai, kad iš trijų diplo
matinių atstovybių darbuotojų, 
kurių šeimas sudėjus galėtų 
būti apie šimtas žmonių, Mi
šiose dalyvavo tik ambasadorė 
prie NATO Gintė Damušytė. Iš 
Lietuvos ambasados Belgijoje ir 
Nuolatinės atstovybės prie 
Europos Sąjungos į lietuviškas 
Mišias neatėjo nei vienas žmo
gus, nors Belgijos Lietuvių ben
druomenė visus kvietė jau prieš 
keletą savaičių. 

Po Mišių lietuviai išsakė 
savo pageidavimus prelatui 
Putrimui. Daug kas pritarė 
minčiai, kad būtų gerai turėti 
kunigą, kuris bent per šventes 

aukotų Mišias lietuviškai. Lie
tuviai pageidavo kunigo ir 
sakramentų teikimui, kaip 
krikšto ar santuokos. Prelatas, 
išklausęs lietuvių pageidavi
mus, sakė galvosiąs ir tarsiąs su 
Lietuvos vyskupų konferencija, 
kaip įgyvendinti šiuos pagei
davimus. Anot prelato, vienos 
didžiausių problemų yra finan
sai ir klausimas, kur gyventų 
keliom dienom atvykęs kunigas. 

Prelatas Edis Putrimas lan
kėsi ir Europos vyskupų konfe
rencijų komisijoje, kur susipaži
no su jos veikla. Belgijos vys
kupų konferencijoje jam buvo 
pažadėta, kad paskyrus kunigą 
aptarnaujantį Belgijos lietu
vius, kunigas galėtų būti pri
skirtas kokiai nors Briuselio 
parapijai. 

Po apsilankymo pas Bel
gijos lietuvius, prel. Edis 
Putrimas išvyko į Vokietiją, kur 
Vasario 16-osios gimnazijoje 
teikė Sutvirtinimo sakramentą. 

Žum. J u r g i t a Žema i ty t ė 
iš Briuselio 

JAV 
Kanadoje ir kitur fCSD) 
Tik š e š t a d i e n i o laida: 
JAV 
Kanadoje ir kitur (USD) 
Užsakant į L ie tuvą: 
Oro paštu 
Reguliariu paš tu 
Tik šeštadienio laida oro 

Metams 
$120.00 
$135.00 

$70.00 
$80.00 

$600.00 
$120.00 

paštu 
$190.00 

Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 
$68.00 

1/2 metų 
$65.00 
$70.00 

$53.00 
$70.00 

$300.00 
$66.00 

$100.00 

3 men. 
$45.00 
$60.00 

$35.00 
$40.00 
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VIDAS J. NeAICKAS, MD. 
KAROOLOGAS-ŠIFDES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

EDMUNDAS VT2NAS, MD., S.C. 
v S LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Ste. 5 r 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagai susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
D A N U ! GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

Lietuvėms sutvarkys dantis už pnenaną *aną. 
3ustenrx» kabes angjskai art» letuviskai. 

4647 W. 103 SL, Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSKJS, MD 

MAUNAKV. RANA.MD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
EkGro/a 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

SKELBIMŲ SKYRIUS 
TEL. 773-S85-9500 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą 
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CAPE COD M A 

Cape Cod lietuvius subūrė cepelinai 
Lietuva — labai mažytė 

šalis, tačiau apie ją žino ne tik 
jos kaimynai, bet ir visas 
pasaulis. Jungtinėse Valstijose 
mUsų tautiečius garsina spor
tininkai, menininkai ir mūsų 
jaunoji karta. Būdami toli nuo 
namų, jie nepamiršta savo tau
tos kultūros, papročių, turi gerų 
sumanymų ir puikių idėjų kaip 
galima linksmai bei naudingai 
praleisti laiką. Tai įrodė sma
gus renginys, neseniai įvykęs 
Massachusetts valstijoje, Cape 
Cod. 

Turbūt kilo klausimas, kas 
ten įdomaus įvyko? Į šį 
klausimą galima atsakyti labai 
paprastai — ogi „Cepelinų po

pietė". Mintis suburti vyres
niuosius ir jaunuosius Lietuvių 
bendruomenės atstovus prie 
cepelinų stalo kilo trims lietu
viams: Kristinai, Daliui ir 
Deimantei dar žiemą, kai Cape 
Cod buvo smarkiai užpustytas 
ir tarsi atskirtas nuo viso 
pasaulio. Ką tik iš Lietuvos 
atvykę į JAV vasarą čia pa
dirbėti studentai entuziastingai 
palaikė idėją ir daug prisidėjo 
organizuojant renginį. Cape 
Cod jaunimas, kupinas idėjų ir 
energijos, pasiryžo padaryti 
viską, kad šventė įvyktų ir būtų 
įdomi. Buvo surastos gražios 
patalpos Brewster privačiame 
Cobbs Pond rajone, išsiųsti 

pačių sukurti pakvietimai, su
pirktos vaišės, pakviestas 
vietinio televizijos kanalo pro
gramų režisierius Steve Vo-
luckas (beje taip pat lietuvių 
kilmės), kad nufilmuotų ir Cape 
Cod gyventojams papasakotų 
apie Lietuvą bei supažindintų 
su jos kulinarijos paslaptimis, 
taip pat parodytų, kaip moka 
gražiai ir linksmai mūsų tautos 
atstovai l inksmintis ir ben
drauti. Dabar laukia nemažas 
darbas sukurti tokią programą 
vietiniam Cape Cod 17 TV 
kanalui. 

Sekmadienį, birželio 5 d., 
nuo ankstyvo ryto, dar svečiams 
neatvykus, j aun imas skubėjo 

Kris t ina , Da l ius ir D e i m a n t ė dal ina cepe l inus . 

Po pamaldų Šiluvos koplyčio-
je,Washington, DC, stovi iŠ 
ka;rc-s ;:.",cna ',-:irr.hr:~;t\':rr.t:. 
! .a l~a r i t t c n c n č Algimantą1, 
•'•'.;r;'ikas V i r g i n i j a f . i m ' t -
kjrr-i. ' k i j n . Va idotas l.aha-
vr j ' . kas VUlona Ais t įcnč i r 

Alov/.as Aidis. 

papuošti salę ir paruošti cepeli
nus. O darbo buvo tikrai daug. 
Visi gerai nusiteikę, nuskutę 
porą didžiulių maišų bulvių, 
tarkavo, sunkė, paruošė mėsos 
įdarą ir padažą. Aišku, neap
sieita be kuriozų, bet apie juos 
geriau nerašyt i . Nors iki puotos 
pradžios nespėta cepelinų su
lipdyti, kaip buvo planuota, bet 
tai išėjo visiems tik į naudą. 
Susirinkę svečiai noriai puolė 
padėti daryti cepelinus, kurių 
p a g a m i n t a daugiau nei 100. 
Kaip ir visi tikėjosi, mūsų 
nacionalinis patiekalas gavosi 
labai skanus . Ar kad labai išsi
ilgę lietuviškų patiekalų, ar kad 
tiek daug darbo įdėta — keip-
kodiškiai gyrė cepelinus ir jų 
virėjus. Žinoma, visi atsinešė ir 

kitokių užkandžių bei desertų. 
Ypač visi buvo sužavėti Na
poleono tortu, taip seniai ragau
tu Lietuvoje. 

Popietės metu ne tik val
gėme. Mes dainavome, šokome, 
žaidėme žaidimus, laimėjome 
prizus — marškinėliais su Lie
tuvos užrašu, žiūrėjome video
filmą apie Vilnių, dalinomės 
įspūdžiais bei prisiminimais 
apie savo šalį. 

Smagu, kad šventė pavyko! 
Visi skirstėsi puikiai praleidę 
laiką, linksmai pabendravę su 
senais pažįstamais ar užmezgę 
naujų pažinčių. Netrukus ti
kimės ir kitų lietuviškų ren
ginių Cape Cod. 

Kris t ina R a l k o v a 

Tokj gražų būrį Cape Cod lietuvių pavyko sukviesti p n e ..cepelinų s ta lo" 
D e i m a n t ė s V i l č i n s k a i t ė s nuotr. 

I | v \ ri -\ \ ><|i>pal;i'nc.-s mifitr 
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KĄ JIE IŠ M Ū S Ų PADARĖ? 
VYTAUTAS VISOCKAS 

Dar taip neseniai, rodos, 
„atsukome" saulę, kad visa 
valanda ilgiau ja galėtumėm 
gėrėtis, o štai mūsų padangėje 
ši gyvybę skleidžianti žvaigždė 
jau kasdien vis žemiau bepaky
la. Prabėgo birželis — vasaros 
pradžia, su varnėnų, zylučių 
cypsėjimu inkiluose, lakštin
galų trelėmis, gegučių kuka
vimu... Kur bepažvelgsi — ža
liuoja, žydi, auga, stiebiasi į 
Saulę. Tačiau saulė, saulytė — 
jau nueinanti, tolstanti... Nuo 
.Joninių, nuo Rasos šventės su 
paparčio žiedo ieškojimu, nuo 
bemiegės trumpiausios metų 
nakties... Vasara dar neįpusejo, 
o artėjančio rudens nuojauta 
kartais ima ir aplanko, kai 
žvelgi į dar žaliai siūruojančius, 
bet jau užaugusius javus , į 
pievose džiūstančius žolynus... 
O. kad taip greitai bėgtų antroji 
— rudeniškoji, žiemiškoji — 
metų puse! 

Birželis Lietuvoje — ne tik 
vasaros pradžia, bet ir didžiulė 
šventė, susidedanti iš daugybės 
mažesnių švenčių, visokių festi
valių, vykusių įvairiose Lietu
vos vietose, miestuose ir mies
teliuose... Birželis — jau ne 
tremčių, karo ir okupacijų pa
minėjimo mėnuo, nors šios ir 
kitokios datos, kalendoriuje da
bar Tarptautinė vaikų gynimo. 
Sąjūdžio. Tėvo, Gedulo ir vilties, 
Okupacijos ir genocido, Birželio 
sukilimo, Rasos ir Joninių die
nomis vadinamos — jos nebuvo 
visiškai užmirštos. Dar taip 
neseniai sielojomės. kad lietu
viai tik verkia, tik skaudžią 
savo praeitį, netektis aprauda 
(aš taip niekada nemaniau), kad 
jie nemoka džiaugtis ir links
mintis. Bent jau šįmet birželio 

1 mėnesį to tikrai nebuvo — rau
dų ir verkšlenimo. Nors sako
ma, kad didvyriai ir kankiniai 
bu? amžinai gyvi širdyse, ge-

; riaušių atveju jie lieka istorijos 
knygose, istorijos vadovėliuo
se, kurių, sprendžiant pagal 
sensacingąją televizijos laidą 
..Klausimėlis", mūsų jaunimas 
labai nemėgsta. „Dienomis" 
vadinami minėtieji praėjusio 
šimtmečio tragiškieji įvykiai — 

istorija, kurios j au nereikia 
apraudoti, tačiau kurią reikėtų 
žinoti. Deja, taip nėra. 

Šventės, pramogos, links
mybės... Alytuje ir Birštone, 
Kaune ir Druskininkuose, Pa
langoje ir Nidoje... Ilgas straips
nis susidarytų, jeigu bandytum 
išvardinti visus Lietuvos mies
tus ir miestelius, kuriuose vien 
tik birželio mėnesį tos links
mybės liejosi per kraštus. Ypač 
Joninių naktį, kai paupiuose, 
ant piliakalnių degė laužai, 
Nemunu ir Nerimi plaukė ugne
lės, iš tolo primenančios pra
žydusį paparčio žiedą. Gražu... 
Ar visada, ar visur? Anaiptol! 
Labai dažnai per kraštus lie
jasi ne linksmybės, o alus ir 
degtinė — nuolatiniai nesai
kingumo, banalybių, smurto 
palydovai. Labai dažnai tos 
šventės džiaugsmo teikia tik 
aludariams, degt indariams. 
Taip buvo ir praėjusį savaitgalį. 
Spaudoje ska i tėme ciniškus 
džiūgavimus, kad „per Jonines 
alaus suvartojimas pasiekia 
kulminaciją", kad, nepaisant 
vasaros karščių, degtinė ir kiti 
stiprieji gėrimai taip pat turi 
didžiulę paklausą. 

Ir beveik visur, visada — 
tas pats, kaip toj užstales dai
nuškoj: „šio vakaro programoj 
— degtinė ir alus". Geriausius 
ketinimus, įdomiausias tradici
jas nustelbia „Alitos", „Stumb
rai", Kalnapiliai", „Taurai", „VP 
Market". Beveik visi mano pa
žįstami jau numojo ranka į to
kias šventes. Ir aš pats jas apei
čiau iš tolo. bet kaip tada pa
rašyčiau šį nelinksmą straipsnį 
apie lietuviškus pasilinksmi
nimus? Nebent pasiremčiau 
kunigu Juliumi Sasnauku: ,,Vis 
prisimenu pasakojimą apie vie
ną aukštą kompartijos bosą, 
kad jis esą įkaušęs inkšdavo: 
'Ką jie iš"~mūsų padarė' ' ' Neži
nau, kaip jam viskas atrodytų, 
jau nebe Tarybų Lietuvoje, bet 
šiaip tas retorinis klausimas 
šiandien limpa kur pasisuksi. 
Tiek, kad greitai pasidarys ba
nalus. Baisiausia, jog adresuoti 
to įvaizdžio 'jie" nėra kam. Ir 
kad mes patys metai po metų 
nuolankiai leidomės malami ir 
permalami tose melo ir niekšy

bės girnose. Iki kvailumo. Iki 
valstybinių Joninių su alaus 
dušais ir šašlykais, esą tikro
siomis savo šaknimis" („Lai
kas"). 

Turime gražių kaimo sody
bų paežerėse, paupiuose. Nese
niai dar abejojome, kad jos ' 
galėtų „turėti ateitį", ypač kad į 
jas būtų įmanoma prisivilioti 
užsieniečių. Šiandien matome 
— net didžiausi optimistai neį
sivaizdavo tokio poilsiautojų 
antplūdžio. Į tas sodybas su 
tikrais ir netikrai gandrais (juo 
pastarųjų daugiau, tuo įvaires
nių paslaugų ten galima tikė
tis) iš anksto nesusitaręs ne
pateksi, o į kai kurias, kaip 
sakoma, už jokius pinigus 
nepateksi, nes tu nesi užsie
nietis, vadinasi, esi nepageidau
j amas , dėl suprantamų prie
žasčių, užsieniečiai tų sodybų 
šeimininkams reikalingesni, 
mielesni. O gal dėl to, kad lietu
viai į jas atvažiuoja tik pagerti? 
Jokių kitokių pramogų jiems 
nereikia, jie nepastebi vakaro 
tylos su besileidžiančios saulės 
atspindžiais raibiliuojančiame 
ežere, jie negirdi lakštingalų, 
nes tik geria ir rikdo savo „ma
gus". Tokios, deja, tendencijos, 
apie jas spaudoje pasakojo 
vienos turistines paslaugas tei
kiančios sodybos šeimininkas. 
Aš ir pats turiu panašios patir
ties, kai netoli Veisiejų nuos
tabioje paežerėje naiviai tikė
jausi už kelias dešimtis litų 
nusipirkti kaimiškos idilijos: už 
tokius pat pinigus grupelė jaun
uolių tą naktį mums pavertė 
košmarišku sapnu. 

Tyla ir ramybė Lietuvoje 
tampa vis sunkiau prieinama 
prabanga. Sovietmečiu ją galė
davai rasti daug kur, taip pat 
ir ..kolektyviniuose soduose". 
Kai dar toli gražu ne kiekvie
nas turėjome ,,Vefą". kai „ma
gų" „Žiguliuose" nebuvo, kai dar 
nežinojome, kad naujojo šimt
mečio pradžioje užsiauginsime 
klykiančią „bumčikų" kartą... 
Į senelių prakaitu aplaistytus 
šešių aru sklypelius tos mūsų 
atžalos, ieškodamos laisvo ploto, 
vis dažniau ima plūsti. Žinoma, 
ne lysvę nuravėti, ne lakštin
galų pasiklausyti. O tada mes. 
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senukai, savo ruožtu tiek visko 
prisiklausome, kiek per visą 
gyvenimą nesame girdėję. Ypač 
naktimis, kai kilometro spin
duliu aplinkui dreba ne tik 
langų stiklai, bet ir mūsų 
širdys. Kad tik nepadegtų, kad 
tik greičiau viską išlaktų ir iš
sinešdintų! Tačiau degtinės 
dabar niekad nepritrūksta, ne 
sovietmetis juk, pritrūksta pini
gų, ir tada senelei tenka atver
ti savo piniginę. Kartą ta sene
lė piniginės neatvėrė (o gal 
tikrai ne cento neturėjo), tai 
buvo išmesta už durų ir visą 
naktį su šuneliu Kokiu praleido 
po atviru dangumi. Ankstyvą 
pavasarį. Faktas. Ir ne iš sen
sacingosios žiniasklaidos paim
tas. 

Tai vis „vaizdzialiai" iš 
prastuomesnės, biednuomenės 
gyvenimo. Juos aš pavadinčiau 
nelabai geromis tendencijomis. 
Aukštuomenės sluoksniuose 
degtinei pinigų niekad netrūks
ta, kaip ir skandalų. Tiesa, 
jums, Amerikos lietuviams, 
gerai pažįstamas verslininkas 
bei filantropas Juozas Kazickas 
mano šiek tiek kitaip. Neseniai 
„Lietuvos rytui", be kita ko, 
kalbėjo: „Mano 87 metų akys 
Lietuvoje nemato jokių skan
dalų. Matyt, sergu leukoma. 
Vienintelis dalykas, kurį regiu, 
yra gražios moterys... Bet tikrai 
nematau tų skandalų taip, kaip 
matote jūs. J'juos žvelgiu per 
kitą prizmę — jie yra neišven
giama, normali jaunos demok
ratijos kūrimosi dalis. Padedant 
laisvai žiniasklaidai, tai ypač 
svarbu, visuomenė mokosi, 
tvirtėja, iškelia ir sprendžia 
problemas. Žingsnis po žings
nio vyksta demokratijos apsi- [ 
svarinimas". 

Iš toliau visada viskas gra
žiau atrodo. Iš esmės galima 
sutikti, kad visokie netikri 
apsitapšnoję pranašai, kaip ir 
jų netikri diplomai, besišvari
nant bus išmesti į šiukšlių dė
žę. O kaip su tais šimtais tūk
stančių nesibaigiančių „šven
čių" . dalyviais, kurie praėjusį 
savaitgalį paparčio žiedo ieško
jo su alaus buteliu rankoje? Ar 
ir juos — į šiukšlių dėžę? 

DANUTE BINDOKIENE 

Atėjo ir Estijos eilė 

NENA5 E ZEMESE ŪKININKAUJANČIUS 
ŽEMDIRBIUS PASIEKS PARAMA 

KĘSTUTIS PRANCKEVIC1US 

Mūsų krašto žemdirbiai, 
ypač tie. kas ūkininkauja ma
žiau palankiose vietovėse, kone 
kasdien atakuodami Nacionali
nės mokėjimo agentūros prie 
Žemės ūkio ministerijos specia
listus, dažniausiai domisi dėl 
tiesioginių išmokų už deklaruo
tus žemės ūkio naudmenų bei 
pasėlių plotus. Jiems taip pat 
įdomu ir dėl išmoku pagal 
Kaimo plėtros 2004—2006 m. 
plano priemonę „Mažiau pa
lankios ūkininkauti vietovės 
sr vietovės su aplinkosaugos 
apribojimais". Žemdirbiams rū
pi sužinoti, kodėl šios išmo
kos mokamos atskirai, o ne kar
tu. 

Išmokoms m o k a m o s 
dviem e t a p a i s 

Kaip teigė Nacionalinės mo
kėjimo agentūros Ryšių su 
visuomene skyriaus vedėja Do
vile Kirdeikienė, Nacionalinė 
mokėjimo agentūra (NMA) jau 
balandžio 30 dieną baigė mokėti 
tiesiogines išmokas už 2004 m. 
deklaruotus žemės ūkio naud
menų ir pasėlių plotus Vado
vaujantis žemės ūkio ministrės 
2004 m. lapkričio 10 d. įsakymu, 
tiesiogines išmokos už žemės 
ūkio naudmenas ir pasėlius 
buvo mokamos dviem etapais. 
Pirmo mokėjimo metu išmokė

ta pagrindinė išmokos dalis 
(110,94 Lt už ha), taip pat papil
doma dalis, finansuojama iš 
Kaimo plėtros plano prie
monėms skirtų lėšų (už javų, 
rapsų, pluoštinių linų hektarą 
(152,23 Lt). 

Antrojo' mokėjimo metu iš
mokėtas perskaičiuotos pagrin
dinės išmokos dalies skirtumas, 
t.y. 1,20 Lt už ha, taipogi likusi 
papildomos išmokos dalis, fi
nansuojama iš šalies biudžeto 
(už javų, rapsų hektarą (43,92 
Lt., o už pluoštinių linų hektarą 
— 311.24 Lt). 

„Žemdirbiai, ūkininkaujan
tys mažiau palankiose vietovėse 
ir vietovėse su aplinkosaugi
niais apribojimais, pernai dek
laruodami žemės ūkio naudme
nas ir pasėlius kartu pildė ir 
paraiškos priedus išmokoms 
pagal kaimo plėtros 2004—2006 
m. plano priemonę „Mažiau 
palankios ūkininkauti vietovės 
ir vietovės su aplinkosaugos 
apribojimais gauti". — sakė D. 
Kirdeikienė. Pasak jos, ne
paisant to. kad paraiškos ir 
priedai buvo pildomi kartu, 
paramos priemonės yra admi
nistruojamos ir išmokos už jas 
pervedamos atskirai (aut. past). 
Todėl pagal šią paramos prie
monę išmokas yra gavę dar ne 
visi mažiau palankiose vie
tovėse ūkininkaujantys žem
dirbiai. 

NMA specialistų teigimu. 

išmokos pagal Kaimo plėtros 
2004—2005 m. plano priemonę 
„Mažiau palankios ūkininkauti 
vietoves su aplinkosaugos apri
bojimais" pradėtos mokėti dar 
pernai gruodžio mėnesį. Re
miant is gegužės mėnesio 9 
dienos duomenimis, jau išmokė
ta apie 73 mln. litų. Tvarkingai 
ir teisingai paraiškas užpildę 
pareiškėjai paramą gaus iki 
birželio. Iš viso 2004 m. pagal 
Kaimo plėtros 2004—2006 m. 
plano priemonę „Mažiau pa
lankios ūkininkauti vietovės su 
aplinkosaugos apribojimais" nu
matoma išmokėti apie 200 mln. 
litų. 

Mažins žemdi rb iu 
p r ik l ausomybe 

Daugeliui žemdirbių ir že
mės savininkų rūpi sužinoti ir 
apie tai, kaip ir kokia tvarka 
pastaruoju metu numatyta 
atsiskaityti už žemės apželdi
nimą mišku. Pasak Dovilės Kir-
deikienės, praėjusį mėnesį 
NMA su žemės ūkio paskirties 
žemės savininkais pasirašė 160 
paramos sutarčių pagal Kaimo 
plėtros 2004—2006 m. plano 
priemonę „Žemės ūkio paskir
ties žemės apželdinimas miš
ku". 

Pernai paraiškas paramai 
pagal šią priemonę gauti, 
pateikė beveik 200 žemės sa
vininkų — jų bendra prašomos 

paramos suma sudaro daugiau 
kaip 7 mln. litų. Paramos gavė
jams bus kompensuojamos miš
ko įveisimo išlaidos, taipogi 5-
erius metus įveisto miško prie
žiūros bei apsaugos išlaidos, o 
kompensacijos už prarastas 
pajamas bus mokamos 20 metų. 

Nacionalinės mokėjimo 
agentūros specialistams įverti
nus pateiktas paraiškas, tinka
ma paramai gauti pripažinta 
181 paraiška. Išmokas gavę 
žemės ūkio paskirties žemės 
savininkai apželdins apie 1,000 
ha žemės, o pirmaisiais para
mos gavimo metais jiems iš
mokėtos paramos suma turėtų 
siekti apie 3 mln. litų. 

„Kaimo plėtros 2004—2006 
m. plano priemonės 'Žemės ūkio 
paskirties žemės apžedinimas' 
tikslas — mažinti žemdirbių 
priklausomybę nuo žemės ūkio 
veiklos, taip pat skatinti ūkinę 
įvairovę, alternatyvų žemės 
panaudojimą bei išlaikyti aplin
kosaugos balansą", — teigė D. 
Kirdeikienė. 

Žemės ūkio paskirties že
mės savininkai, norintys gauti 
paramą pagal minėtą Kaimo 
plėtros priemonę, paraiškas jau 
pradėjo teikti nuo balandžio 1 
dienos ir tai galės daryti iki 
gruodžio 1-osios. Iš viso šiai 
paramos priemonei įgyvendinti 
iki 2006 metų skirta 92.505 
mln. litų. 

Maskvos žaidimų su Baltijos valstybėmis 
var iantai — neišsemiami. Šios trys 
nedidelės valstybės, prisiglaudusios 

prie Baltijos jūros, jau seniai yra aš t rus krislas 
Kremliaus akyje. Ne tik jų sėkmingos pastan
gos išsiveržti iš sovietų geležinio glėbio, bet ir 
nuolatiniai reikalavimai pripažinti, kad Lietu
va, Latvija ir Estija buvo jėga Raudonosios ar
mijos okupuotos 1940 m., o 1939-aisiais slapta 
susi tar imu pasidalintos ta rp Berlyno ir Mask
vos, yra erzinanti Rusijos imperijos istorijos 
dalis. Netikėtai greitas šių valstybių įsijungi
mas į NATO bei Europos Sąjungą uždarė prez. 
Putin kelią tiesiogiai su jomis „susidoroti", bet 
nekliudo subtiliai tęsti griaunamąjį darbą. 

Ne t ik Baltijos valstybių diaspora, gyvenan
ti Amerikoje, įstengė įtakoti Vašingtoną, kad 
JAV prez. George W. Bush, atvykęs dalyvauti 
gegužės 9-ąją Maskvoje suruoštose pergalės 
iškilmėse, drįso priminti Baltijos valstybių 
okupaciją, slaptą Molotov-Ribbentrop sutartį, 
bet Lietuvos ir Estijos prezidentai atsisakė 
šventėje dalyvaut i , tuo sus i laukdami daug 
dėmesio JAV bei Europos žiniasklaidoje. O tas 
dėmesys iš dalies metė tamsų šešėlį ir į prez. 
Putin „džiaugsmo šventę". 

Nėra abejonės, kad Kremliuje ne kartą kilo 
k laus imas , ka ip reikalai Lietuvos atžvilgiu 
būtų susiklostę, jeigu ne tas „vakarietis Adam
kus", antrą kartą įsispraudęs į Prezidentūrą? 
Galbūt Lietuva (iš dalies ir Latvija, kurios 
aukščiausioje valstybės valdžios kėdėje taip pat 
įsitaisė „užsienietė" — Kanados latvė) būtų 
nukritusi į Maskvos sterblę, kaip prinokusi 
slyva. Mums atsakymas į tokius klausimus yra 
aiškus, nes per 15 nepriklausomo Lietuvos gy
venimo metų ne kartą akivaizdžiai matėme 
„artimo užsienio įtaką", besistengiančią įvaryti 
pleištus į lietuvių tautos vidaus bei užsienio 
politikos eigą. Lietuvos pa t r io tams reikėjo 
nemažai pastangų toms „įtakoms" nepasiduoti. 
Ir vargiai tų kišimusi jau išvengta, nes Maskva, 
vienam nepas isekus , iš rankovės iš t raukia 
naują kortą. 

Už prez. Valdo Adamkaus atsisakymą da
lyvauti Maskvos iškilmėse jau atsiskaityta, ne-
pakviečiant jo į Karaliaučiaus jubiliejinę šventę 
liepos 3 d. Lyg to nebūtų gana, akibrokštas dar 
paaštrintas, pakviečiant tris, nelabai kuo pasi
žyminčius, Seimo narius. Žinoma, Lietuva šį 
„pažeminimą" atlaikys ir del to didelių nuos
tolių nebus. Juo ramiau laikysis seimūnai ir 
Vyriausybė, tuo labiau erzins Karaliaučiaus 
tikrąjį šeimininką, pagal kurio muziką jo savi
valdybė šoka. 

Šios savaitės pirmadienį atėjo Estijai eile: 
Rusija atšaukė savo parašą po gegužes 18 d. pa
sirašyta sienų sunormavimo sutartimi, dėl 
kurios jau eilę metų tartasi , derintos nuomo
nės, bet vis kažkaip nepasiekta tvirtesnio susi
tarimo. Estija uoliai išpildė visus „didžiojo kai
myno" reikalavimus ir Maskva net pareiškė, 
kad , jokių teritorinių nesklandumų su Estija 
neturinti", tad dėl ko vėl pakeista nuomonė ir 
pasirašyta sutartis nebegalioja? 

Sakoma, „norint šunį mušti, lazdą visuo
met atrasi". Šiuo atveju Maskvos lazda — Esti
jos parlamente patvirtinta sutartis, į ją įjun
giant užuominas apie sovietų okupaciją. Taigi, 
vėl užminta ant skaudžiausios prez. Putin 
nuospaudos. O gal už to sutarties atšaukimo 
slypi ir tai, kad Estijos prezidentas, kaip ir prez. 
Adamkus, į Maskvą nevažiavo? Žinoma, Latvija 
ne ką laimėjo, išsiskirdama iš kitų dviejų 
Baltijos valstybių ir dalyvaudama gegužės 9-
osios iškilmėse. Prez. Putin vis tiek jos teri
torines pretenzijas pavadino „visiška nesą
mone". 

Šios Kremliaus machinacijos, nors nemalo
nios, visgi nėra per daug pavojingos nei vienai 
Baltijos valstybei. Didesnį rūpestį Lietuvai 
kelia Karaliaučiaus kraštas ir nuolat per jos 
teritoriją riedantis Rusijos tranzitas. Ar kaž
koks „nelemtas atsitikimas", tam tranzitui rie
dant, gali būti nauja Maskvos korta, laukianti 
savo eilės, kad galėtų padaryti dar griežtesnį 
spaudimą Lietuvai9 Tai bauginanti galimybė, 
bet visgi neatmestina. 

VIENO GYVENIMO FRAGMENTAS 
BRONIUS ŽALYS 

Nr. 12 

Vos vos juda, nelygu sugedę automatai . J ie žino, 
kad mes lietuviai, nes prašo mūsų užrūkyti. Ten 
toliau kiti mūsų bataliono belaisviai traukia į 
kalną kažkokią statybos medžiagą. Klaikiai 
skamba granito kalnuose jų a lkanas šauksmas: 
„Ras, dva, vziali, ješ—čio vziali!.. Ras. dva..." — 
kuris j iems padeda sutartinai judėti — traukti 
krovinį. Tuos pačius belaisvius dažnai gali ma
tyti, knaisiojantis po atmatų duobes, ieškant 
maisto liekanų arba cigarečių nuorūkų... Mūsiš
kiai, kiek gali, jiems padeda, bet ta pagalba ne
efektyvi, nes ir mes patys alkani, o tuos trupi
nius, ką galime duoti, ir tai tur ime duoti pasi
slėpę!.. 

Gruodž io 14 d. 
Praeitą naktį, paryčiais danguje buvo matyti 

šiaurės pašvaistė. Bet blogiausia, kad tie visi 
kalnai, kurie iškart buvo taip įdomūs, tos paš
vaistės ir visa kita įgriso iki kaulo, atsibodo. Nors 
vilku kauk amžinoj šiaurės nakty, tėviškę prisi
minęs! 

Šįvakar vienas iš III kuopos lietuvių gavo 5 
paras daboklės už „paklydimą" kalnuose. Bandė 
vyrukas patekti į Švediją, bet pateko ant žan
darmerijos patrulio, kuris jį prisistatė atgal į 
batalioną. 

Gruodžio 16 d. 
Šeštadienio vakaras. Danguje, kaip dažną 

naktį, žaidžia šiaurės pašvaistė. Aplinkui, kiek 
akis siekia, jos apšviesti, sniegu sidabruoti kalnai 
dunkso. Retais žingsniais praeina po stovyklą 
vaikščiojančio sargybinio siluetas. Ramu. tylu. 
Tik barakų viduje šiandien triukšminga — vyrai, 
gavę mėnesinį prekių išpirkimą, ūžia, geria. 
Cigarų, cigarečių ir „bankrutkių" dūmų debesys 
sukosi po kambarį — šiandien vyrai užmiršę savo 
rūpesčius, tėvynės ir artimųjų likimą. 

Mūsų kambar io vyrai net per daug įsi
linksmino. Klemas (Jasaitis) net ant stalo už
silipo, bebandydamas ar jo jėgos dar gali tai 
išnešti. Juo toliau, tuo labiau kambario įgula gy-
vėjo. 23:00 vai. atėjęs „UvD" (dienos puska
rininkis) liepė eiti gulti, bet tik po poros valandų 
įkaušę vyrai sugulė, išskyrus Feliksą, kuris. 
„užsirūstinęs" an t kambario vyresniojo, tol 
triukšmavo, kol sargyba jį išvedė į daboklę. Ir 
Petras šiandien buvo įkaušęs, nors jis niekad per 

daug negerdavo. Mat, vakar gavo atgal iš Vo
kietijos mergaitei rašytą laišką, ir nusprendė, 
kad prakeikti anglai bus meilę subombardavę... 
Širdgėlai nuraminti geriausi vaistai — degtinė 

Iš Suomijos pro mus plaukia ir plaukia ka
riuomenės daliniai. Kartais tarp jų pasitaiko ir 
lietuvių, kurie ateina mūsų aplankyti, nes mūsų 
stovykloje kiekvienas dalinys sustoja pailsėti. 

Vakar staiga stovykloje pasklido gandai, kad 
vokiečiai, naujų tankų pagalba, prasimušę netoli 
Paryžiaus (per 35 km), paimdami 20,000 be
laisvių. 

Gruodžio 23 d. 
Adalbertas Žigas gavo iš Vokietijos buv. tar

nautojo Kaune (J. Žigo) laišką, kuriame rašo apie 
padėtį Lietuvoje, kiek tai jam žinoma iš laik
raščių ir pabėgėlių pasakojimų: .... Lietuvoje ypač 
nukentėjo miestai. Iš Kauno pasitraukdami, vo
kiečiai išsprogdino Kęstučio, Donelaičio gatves ir 
Laisvės Alėją ir šiaip visas miestas labai nuken
tėjo. Bolševikai Lietuvoje vykdo masinius ištrė
mimus ir mobilizaciją, bet kaimuose ūkininkai 
vis dar gyvena, tiktai turi atiduoti dideles py
liavas ir labai nukenčiama nuo evakuojamų rusu. 
kurie, grįždami atgal į Rusiją, su savimi pasiima 
ūkininko geriausius arklius, prisikrauna vežimus 
ir išvažiuoja į plačiąją tėvynę. " 

G r u o d ž i o 26 d. 
Taip ir prabėgo Kalėdos. . Kai kūne linksmi

nosi papildomai duotais svaigalais, kai kurie, 
begurkšnodami ir apsiverkė, o III kuopos Bar-
vydas, mūsų vadinamas „tėvuku", bandė n-, 
ti. Laimė, vyrai laiku pastebėję, šautuvą ateme. 
Antrą Kalėdų dieną, nors daugumas dar pagirio
jo, buvome išvaryti i darbą, tik tiek. kad i stovyk
lą leido 1 valanda anksčiau grįžti. Visą dieną kal
nuose krito šlapias sniegas, tad grįžom peršlapę, 
kaip ant 

Saus io 1 d. 
Naujų metų dieną buvau nuėjęs pas vieną, ne 

per toliausia nuo stovyklos gyvenančią norvegų 
šeimą. Dvi dukros, pasirodo, neblogai moki kai 
bėti vokiškai. Aš turėjau nusinešęs butelį vyno. 
Susipažinus Marija-Anette eme mane mokyti 
norvegiškai, aš ją — lietuviškai Paprašiau, kad 
ką nors padainuotų norvegiškai Bus daugiau. 
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VASAROS EKSKURSIJOS 
Eskurs i j a į jub i l ie jų 

švęs iant i Ka ra l i auč ių 

Karaliaučiaus krašto Lenk-
viečių (Lunino) pagrindinės ir 
Naujosios (Timiriazevo) vidu
rinės mokyklos mokiniai, ku
riuos lietuvių kalbos moko mo
kytoja Aldona Bursteikienė, 
važiavo į Karaliaučių, šiemet 
švenčiantį 750-ies metų jubiliejų. 

Gidas pasakojo apie Kara
liaučiaus kraštą, jo istoriją, 
pakelės paminklus ir vietoves, 
turtingą miesto istoriją. Tai 
buvusi Rytų Prūsijos sostinė, 
dukart didesnė už Berlyną, 
didžiausias Mažosios Lietuvos 
kultūros centras. Apžvalginės 
ekskursijos metu pamatėme, 
kaip miestas gyvena pasiruoši
mo šventei ir jos laukimo ritmu. 

Ekskursija prasidėjo nuo 
miesto širdies — Katedros, 
esančios Knypavos saloje. Ka
daise ši sala buvo atskiras mies
tas . Eidami iš salės į salę, 
mokiniai apžiurėjo trijuose 
Katedros aukštuose įsikūrusius 
muziejus, klausėsi gidės pasa
kojimo apie miesto istoriją, 
apžiūrėjo eksponatus. Miestą 
sudarė septyni rajonai. Iš pra
džių buvo pas ta tyta medinė 
pilis. XIII a. kryžiuočiai ją su
degino ir pasta tė savo pilį. 
Vėliau iškilo mūrinė Čekijos 
karaliaus Oskaro, talkinusio 
kryžiuočiams, garbei pavadinta 
Karaliaus kalnu. Didinga pilis 
tapo hercogų dvaru. Jos baž
nyčioje buvo karūnuojami Prū
sijos karaliai. įšventinami evan
gelikų kunigai. Joje buvo įšven
tintas ir Kristijonas Donelaitis. 
Pilyje veikė turtinga biblioteka, 
^Prūsijos" muziejus. Po II pa
saulinio karo liko tik plikos pi
lie? -ienos. 1967 m. Maskvos vy
riausybės nurodymu garbinga 

pilis buvo susprogdinta, o jos 
vietoje iškilo tarybinis mons
tras. Aplink pilį kelių kilometrų 
spinduliu XVI a. pastatytas gy
nybinis pylimas, pavad in tas 
Lietuvių pylimo vardu. 

Apžiūrėję lietuvių kilmės 
filosofo I. Kanto muziejaus salę, 
mokiniai sustojo ir nusifoto
grafavo prie jo mauzoliejaus. 

Kitas ekskursijos objektas 
— povandeninis laivas, pava
dintas kosmonauto Viktor Pa-
cajev, kilusio iš Karaliaučiaus, 
vardu. 2000 m. laivas iš Sankt 
Peterburg prisišvartavo Petro I 
krantinėje Karaliaučiuje. Moki
niai klausėsi pasakojimo apie 
kosmonautikos istoriją, apžiū
rėjo ekspoziciją „Kosminė odisė-
ja". 

Ekskursiją tęsė zoologijos 
sode, viename seniausių Euro
poje, savo istoriją skaičiuojantį 
nuo 1896 metų. Visi su didžiau
siu susidomėjimu apžiūrėjo zoo
logijos sodo gyventojus. Toliau 
poilsio valandėlė — 5-ajame 
forte. 

Ekskursijos dalyviai daug 
pamatė, sužinojo apie turt ingą 
miesto istoriją. Miestas tarsi pa
jaunėjęs, pasipuošęs, nors dar 
tebevyksta pasiruošimo šventei 
darbai. Akis džiugino žaluma, 
margaspalviai gėlių kilimai. 

Ekskursija visi labai paten
kinti ir dėkoja Mažosios Lietu
vos lietuvių draugijai Čikagoje, 
jos pirmininkui Viliui Trump-
jonui ir visiems prisidėjusiems, 
kad galėjo pamatyt i Kara
liaučių garbingo jubil iejaus 
išvakarėse. 

E k s k u r s i j a į L i e t u v o s 
u o s t a m i e s t į 

Į Klaipėdą važiavo mokyto
jos Aldonos Bursteikienės Til-

Karaliaučiuje prie Katedros. 

Karaliaučiaus zoologijos sode Lunino (Lekviečių) ir Timiriazevo (Naujosios) mokyklų mokiniai. 

žės 1-osios internatinės mokyk
los mokiniai. Ekskursijos daly
viai susipažino su Klaipėdos 
kraštu, Klaipėdos miesto istori
ja. Senovėje šiame krašte sto
vėjo svarbiausios kuršių pilys ir 
gyvenvietės XIII amžiuje baltų 
gyvenvietes užėmė kalavijuočių 
ordinas, Danės žiotyse pasi
statęs Memelburgo pilį. Prie jos 
pradėjo augti miestas, pavadin
tas Memelio vardu. Lietuviai ne 
kartą puolė pilį. Kalavijuočiai, 
negalėdami atsilaikyti, pilį per
davė kryžiuočiams. Pirmą kartą 
l ietuviškas Klaipėdos vardas 
paminėtas 1423 metais. Sudė
tinga ir paini Klaipėdos istorija, 
miestą vargino karai, suirutės, 
maras, gaisrai, germanizacija. 

Mokiniai lankėsi Klaipėdos 

senamiestyje Teatro aikštėje, 
Mažosios Lietuvos istorijos 
muziejuje. 

Persikėlę keltu į Smiltynę, 
visi norėjo pamatyti jūrų mu
ziejų ir delfinariumą. Muziejus 
įkur tas Kopgalio tvirtovėje, 
statytoje XIX a. uosto gynybai. 
Jūrų muziejus veikia nuo 1979 
m. Mokiniai -pamatė akvariu
mus, kur gyvena daugiau kaip 
šimtas rūšių įvairių žuvų, di
džiulę kriauklių, koralų kolekci
ją. Lauko baseinuose stebėjo 
pingvinus ir Baltijos ruonius, 
žiūrėjo jų pasirodymą ir buvo 
sužavėti . Taip pa t apžiūrėjo 
įvairių modelių laivus, etno
grafinę žvejo sodybą. 

Šią ekskursiją taip pat 
finansavo Mažosios Lietuvos 

lietuvių draugija Čikagoje. Už 
ją dėkoja mokyklos vadovybe, 
mokytojai ir auklėtojai, moki
niai, dalyvavę ekskursijoje. In
terna te mokiniai gyvena be 
tėvų, yra išlaikomi valstybės. 
Dauguma jų visus metus gyve
na internate. Jei ne Mažosios 
Lietuvos lietuvių draugijos pa
rama, į tokią ekskursiją jie 
niekada neišvyktų. 

Taip pat mokyklos vadovai 
džiaugiasi gavę finansinę pa
ramą iš MLLD materialinėms 
vertybėms įsigyti. Už gautus 
pinigus mokykla nusipirko mo
nitorių. Vadovai taria nuoširdų 
ačiū Mažosios Lietuvos lietuvių 
draugijai. 

E. A. Bukont ienė 

MONTREAL, CANADA 

KREDITO UKIIJOS „LITAS" 50-IS/IETIS 
Šiais metais, Montrealio 

lietuvių kredito unija ..Litas" 
Aušros Vartų parapijos patal
pose švenčia 50-metį. „Lito" 
steigiamasis susirinkimas įvyko 
1955 m. sausio 16 d. Pradžia 
buvo nelengva — visi pareigū
nai dirbo nemokamai. 

Pirmoje valdyboje buvo A. 
Norkeliūnas, L Balsys, D. Jur
kus, P Rudinskas ir J . Viliušis. 
Per metus paaugo iki 154 narių, 
pasiekė 440.54 dol., pelno 
paskirstė 293,18 dol. nariams ir 
parėmė Vasario 16 gimnaziją. 
Kitais metais jau pasiekė 2,237 
dol. pelno: 1,650 dol. grąžino 
taupytojams ir 170 dol. skoli
ninkams. Antrus metus baigė 
su 226 nariais! 

..Lito" operacijos pirmą 
dešimtmetį vyko Aušros Vartų 
parapijos salėje dienomis, o 
vakarais D. J u r k a u s bute. 
Pradziou' ..Lito' ,iugirnas buvo 

lėtas. Žmonės nepasitikėjo. Bu
vo nepatogios patalpos ir darbo 
valandos. Spartesnis augimas 
prasidėjo tik 1962 metais , kai 
nuolatiniu t a rnau to ju buvo 
pasamdytas Rudinskas ir tada 
buvo a t idary tas Rosemonte 
skyrius. Veikla dar labiau pa
gyvėjo 1964 m., pers ikė lus 
„Lito" raštinei į Aušros Vartų 
klebonijos patalpas su regulia
riom darbo valandom. 

„Lite" dabar yra 39,9 m!n. 
dol. kapitalas. 1.520 nar ia is ir 6 
nuolatiniai tarnautojai, veikia 5 
dienas savaitėje. Aptarnau ja 
narius visais banko patarnavi
mais, taupymo sąskai tomis , 
nekilnojamo tur to operacijomis 
i r t . t . 

Kadangi ši finansinė insti
tucija yra kooperatyvas, pagal 
įstatymą kas metai pristatoma 
finansinė apyskai ta na r i ams 
metiniam susir inkimui, kuris 

.Lito" metiniame susirinkime š.m. balandžio 30 d. pranešimą skaito pirm. Andrius Gaputis, sėdi iš kairės: sekr. 
Arūnas Staškevičius, vaidybos narė Regina Piečaitienė, ved. Bruno Bulota, etikos ir revizijos komisijos nare 
Roma Lietuvininkas-Pingitore, vicepirm. Gytis Vazalinskas. vai. narys Rimantas Jurkus, etikos ir revizijos 
komisijos pirm. Alfredas Pališaitis. etikos ir revizijos komisijos narys Haroldas Celtorius. 

Antano Mickaus nuotr. 

šiemet buvo balandžio 30 d., 
dalyvaujant per 100 narių. 

yvas padalino pelną 

kairės Zelda '/rmbcrov. Terese Mickiene ir Nijole Šukiene 
Antano Mickaus nuotrauka 

425,000 dol. nariams ir 27.5000 
dol. įdėjo į visuomeninį fondą, 
kuris bus paskirstytas šiais 
metais. Praėjusiais metais pa
skirstyta Aušros Vartų ir Šv. 
Kazimiero parapijoms, šešta
dieninei mokyklai, jaunimo 
sąjungai, skautams, katalikių 
moterų draugijai bei šauliams. 
Kas metais paskirstoma 2,000 
dol. stipendija studentui — šie
met studentui J . Piečaičiui. 

Šiemet valdybai priklauso: 
pirm. A. Gaputis, vicepir. G. 
Valinskas, sekretorius A. Staš
kevičius, nariai R. Jurkus ir R. 
Piečaitienė. Revizijos ir etikos 
komitetą sudaro: A. Pališaitis, 
H. Celtorius ir R. Lietuvininkas 
— Pingitore. „Litas", švęsda
mas jubiliejinius metus, išleido 
jauniausių narių iliustruotą 
mėnesinį kalendorių ir suruošė 
tris pobūvius nariams. Sėk
mingai praėjo metinis susirin
kimas su iškilmingais pietumis. 
Taip pat vaikams, tėveliams, ir 
draugams, dalyvaujant skau
tams, jaunimo sąjungai ir šešta
dienines mokyklos mokiniams, 

MOKYKIMĖS ANGLIŠKAI 

Paruošia Aušrelė Sakalaitė 

suruošė pavasario /mokslo metų 
pabaigos pikniką miesto par
ke. Dar numatomas spalio 1 d. 
didelis renginys — pokylis, kur. 
tikimės, sulaukti daug svečių iš 
arti ir toli. 

„Litas" priklauso didžiau
siam finansiniam kooperatyvui 
— Desjardins. Šis kooperatyvas 
priskaito per 5.5 mln. narių, 
aptarnaudamas apie 1,500 sky
rių ir 2.800 automatinių bankų 
(ATM). „Lito" nariai gali pasi
naudoti visais Desjardins pato
gumais. 2004 m. kooperatyvas 
Desjardins atšventė savo 150 
metines ir šiuo metu pasiekė 
per 103 milijardus dol. Ši or
ganizacija turi ir tarptautinę 
dalį. Vienas iš jų pasiekimų 
buvo atgaivinti kooperatyvinius 
bankelius Lietuvoje. Jie labai 
didžiuojasi lietuvių koopera
tyvų bankelių pasiekimais. 

„Litas" optimistiškai žiuri 
į ateitį ir tikisi toliau sąži
ningai aptarnauti savo narius, o 
tuo pačiu ir remti vietines lie
tuviškas organizacijas. 

A n d r i u s Gaput i s 

S e v e n t y s ix th l e sson . (Se-
venty sikst leson) — Septynias
dešimt šešta pamoka. 
A h e a t wave . (A hyt ueiv) — 
Karščio banga. 
We h a v e h a d five d a y s of 
h o t w e a t h e r , d id you l i s t en 
to t h e w e a t h e r r e p o r t , d i d 
t h e y say w h e n it w a s g o i n g 
t o cool d o w n ? (Ui hev hed 
faiv deis af hat uether, didž jū 
listen tu tha uether riport, did 
thei sei uen it uoz going tū kūl 
daun) — Jau turėjome penkias 
karš tas dienas, ar klauseisi oro 
pranešimo, ar sake kada kiek 
atvės? 
T h e w e a t h e r m a n said t h a t 
t h e r e is a for ty p e r c e n t 
c h a n c e of r a i n t o m o r r o w . 
(Tha uether męn sed thęt thėr 
iz a forty persent čęns af rein 
tumarou) — Sinoptikas sakė, 
jog yra 40 procentų galimybė 
rytoj sulaukti lietaus. 
Did t hey say w h a t t h e t em-
p e r a t u r e is go ing to be? (Did 
thei sei uot tha temprečiur iz 
going tū by) — Ar sakė, kokia 
bus temperatūra? 
T h e t e m p e r a t u r e is go ing to 
d r o p , b u t t h e h u m i d i t y i s 
g o i n g to go u p . (Tha temp-
račiur iz going tū drap. bat tha 
hjūmidity iz going tū gou ap) — 
Temperatūra kris, bet drėgmė 
pakils. 
I t ' s p r o b a b l y go ing to feel 
l i k ę w e a r e l i v ing i n a 
s a u n a . (Its prabebiy going tū 
fyi laik ue ar living in e sonaj 
— Turbūt pasijusime, kad 
gyvename pirtyje. 
T h e ci ty set u p she l t e r s for 

t h e e lde r ly t h a t e i t h e r don ' t 
h a v e a i r - c o n d i t i o n i n g o r 
c a n ' t afford t h e elect r ic i ty 
t o r u n i t . (Tha eiti hes se ap 
šelters for ta elderly thęt yther 
dont hev ėr kondišianing or 
kent aford tha eletricity tū ran 
it) — Miestas parūpino patal
pas vyresniesiems, kurie ne
turi oro vėsintuvų arba negali 
užsimokėti už elektrą. 
I n o u r n e i g h b o r h o o d they 
b a n n e d all w a t e r i n g un t i l 
t h e w e a t h e r c h a n g e s . (In aur 
neiborhud thei bęnd oi uate-
ring until tha uether čendžis) 
—Mūsų kaimynystėje uždrau
dė laistymą, kol oras nepasi
keis. 
O u r g r a s s is all dr ied out , 
b u t o u r vege tab le g a r d e n 
l o o k s v e r y n ice . (Aur gręs iz 
oi draid aut, bat aur vedžtabl 
garden luks veri nais) — Mūsų 
žolė išdžiūvo, bet mūsų daržas 
gražiai atrodo. 
We h a v e p o s t p o n e d o u r 
c a m p i n g t r i p , it wou ldn ' t be 
v e r y m u c h fun in th i s hea t . 
(Ui hev poustpond aur kęm-
ping tšrip, it uodnt by veri mač 
fan in this hyt) — Mes atidė
jome savo kelionę stovyklauti, 
šitokiame karštyje tai nebūtų 
labai smagu. 
I t ' s bes t t o s tay in a i r -con-
d i t i o n e d house , d r i n k a lot 
of l i ąu ids a n d vvait for i t t o 
cool d o w n . (Its best tū stei in 
ėr kandišend haus, džrink a tat 
af iikuids, ęnd ueit for it tū kūl 
daun) — Geriausia būti vėsia
me name, gerti daug skysčių ir 
laukti, kol atvės. 

SKELBIMAI 
NEKILNOJAMAS IS TURTAS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
N A MU. SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

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

Evergreen Park. IL 60805 
Tel. 708-424-8654:773-581-8654 

VIDA M. £=) 
SAKEViCIUS m 

Real Esta te C o n s u l t a n t 
Nek i l no jamo jo t u r t o 

p i rk imas, pardauimas 
708 889 2148 

IŠNUOMOJA 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kectae Cricago. !L S062S 
Prekyba nstafeMmas, aptarnavimas 
— Licensed — 3orded— Insured 

C 7 dienos 
prr savaite 

773-778-4007 
773-531-183 J 

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

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

IŠNUOMOJAMAS 
4 k a m b . b u t a s g r a ž u s 

u ž Marąuette Rd. ir 66 PI. 
T e l . 7 0 8 - 6 5 6 - 6 5 9 9 

SIŪLO DARBĄ 

SKELBIMŲ 
SKYRIAUS 

TEL. 773-58S-9SOO 

PRO CARE 
Live in Caregiver/Companion 
6 days, $120/ a day. To take care 
of handicapped 25 years old gir). 

Cood English, work permit, 
Amerikan Drivers License required. 

( 8 4 7 ) 3 9 1 4 1 6 4 



Pasaulio naujienos 
(Rerosamis AFP, fiaotsrs, AP, toserf**. ITAR-TASS. BNS 

Soių agenasų ptanctimais) 

DANIJOJE — H. C. ANDERSEN 
METAI 

D R A U G A S , 2005 m. birželio 30 d., ke tv i r tad ien is 

EUROPA 

BRIUSELIS 
ES vykdomoji Komisija tre

čiadienį da r ka r t ą patvirtino 
siekianti atvest i Turkiją į 25-ių 
šalių susivienijimą, tačiau ne 
anksčiau nei 2014 m., priimda
ma stojimo derybų su Ankara, 
kurios tur i prasidėti šių metų 
spalį, mandatą. Pasak Komisi
jos atstovės spaudai , mandatas 
buvo pr i imtas su nedideliais pa
keitimais. 

VIENA 
Visame pasaulyje maždaug 

200 mln. žmonių vartoja nelega
lius narkot ikus , jų parduodama 
už maždaug 320 mlrd. JAV do
lerių, todėl kvaišai ų vartojimas 
yra milžiniška problema, su ku
ria labai sunku kovoti, sakoma 
Jungtinių Tautų (JT) 2005-ųjų 
ataskaitoje dėl narkotikų. Kaip 
rašoma dokumente , 320 mlrd. 
dolerių r inka yra „didesnė už 
beveik 90-ies proc. pasaulio val
stybių BVP", be to, beveik nėra 
„žmonių saugumo aspektų, ku
rių kaip nors neveikia neteisėta 
narkotikų r inka". Narkotikus 
vartojančių žmonių skaičius per 
vienerius m e t u s padidėjo 8 
proc., pirmiausia — dėl didėjan
čio kanapių populiarumo, nuro
doma ataskaitoje. 

AMSTERDAMAS 
Olandijos teisėsaugos insti

tucijos dėl įkalčių stokos paleido 
į laisvę Čečėnijos gyventoją, 
areštuotą po dokumentinio kino 
režisieriaus Theo van Gogh, su
kūrusio filmą apie sunkią mo
terų musulmonių padėtį, nužu
dymo. Olandijos policija sulaikė 
jį balandį, kai rado jo pirštų at
spaudus a n t kasetės, buvusios 
Mohammed Bouyeri — pagrin
dinio įtariamojo Th. van Gogh 
nužudymu lapkritį — namuose. 
Prokura tūra pranešė , kad 22 
metų areštuotasis , kilęs iš Groz
no, prisipažino, kad kelis kartu 
svečiavosi pas M. Bouyeri. 

JAV 

kad buvo verta kariauti šį karą, 
ir stengėsi susieti sukilimą Ira
ke su Osama bin Laden ir 2001 
m. rugsėjo 11-osios atakomis. 
„Taip, Irake jie priešinasi. Taigi 
mes kovosime su jais ten, kovo
sime su jais visame pasaulyje, ir 
tęsime šią kovą, kol ši kova bus 
laimėta", sakė G. W. Bush. De
mokratai iš karto pareiškė, kad 
G. W. Bush nepateikė aiškaus 
plano sėkmei Irake užtikrinti. 
„Prezidentui nepakanka pasa
kyti ' tęskite iki galo' ir padaryti 
kelis nedidelius pakeit imus. 
Prezidentui reikia išdėstyti kon
kretų planą", sakė New York at
stovaujantis senatorius Charles 
Schumer. 

WASHINGTON, DC 
JAV Senatas absoliučia bal

sų dauguma pr i ta rė priešta
ringai vert inamam energetikos 
į s ta tymui , kur iame pramonei 
skiriama paskatų už milijardus 
JAV dolerių, tačiau, pasak įsta
tymo kritikų, praktiškai nenu
matoma kuro taupymo priemo
nių. Įstatyme, už kurį balsavo 
85 senatoriai, o prieš pasisakė 
t iktai 12, taip pat numatyti keli 
svarbūs administracijos pateik
to projekto pakeitimai aplinko
saugos klausimais. Senato pa
tv i r t in tas į s ta tymas įsigalios 
t iktai tuo atveju, jeigu Senatas 
patvirt ins savo patvirtiną pro
jekto versiją su Atstovų Rūmais. 
Keli ankstesni bandymai sude
rinti dviejų rūmų versijas žlugo. 

NEWYORK 
JAV prokuratūra reikalauja 

skirt i buvusiam ,,WorldCom" 
vadovui Bernie Ebbers, kuris 
pripažintas kaltu dėl sukčiavi
mo didžiausio JAV bankroto by
loje, 85 metų laisvės atėmimo 
bausmę. Nuosprendis B. Ebbers 
bus paskelbtas liepos 13 dieną. 
Kaltintojai sulygino B. Ebbers, 
kuris apkaltintas „WorldCom" 
bankrotą išprovokavusio 11 
mlrd. JAV dolerių sukčiavimo 
suplanavimu, su 80 metų John 
Rigas, JAV kabelinės televizijos 
operatorės „Adelphia" steigėju, 
kuriam kiek anksčiau šį mėnesį 
buvo skirta 15 metų laisvės atė
mimo bausmė. 

priėmė sprendimą panaikinti 
Nacionalbolševikų partiją 
(NBP). Teismas patenkino Pa-
maskvio prokuratūros pareiški
mą, kuriame j i reikalavo pa
naikinti NBP dėl išaiškintų po
litinių partijų įstatymo pažeidi
mų. Prokuratūros ieškinio pa
reiškime pažymėta, kad NBP 
veiksmai 2000-2001 m. priešta
rauja Rusijos įstatymui „Dėl vi
suomeninių susivienijimų". 
NBP vadovas Eduard Limonov 
pareiškė, kad partija veiks, kaip 
ir anksčiau, ir ignoruos teismo 
sprendimą ją panaikinti. 

AZIJA 

FORT BRAGG 
JAV prezidentas George W. 

Bush antradienio vakarą saky
damas svarbią kalbą pripažino 
amerikiečių abejones dėl jo Ira
ko karo strategijos, tačiau teigė, 

RUSIJA 

MASKVA 
Maskvos srities teismas 

KABULAS 
JAV karinis sraigtasparnis, 

kuris sudužo Rytų Afganistane 
per operaciją prieš „ai Qaeda" 
kovotojus, galėjo būti numuštas, 
o 17 juo skridusių amerikiečių 
karių likimas vis dar nežino
mas. Pradiniais pranešimais, 
antradienį Pakistano pasienyje ! 
esančioje Kunar provincijoje su-
dužęs sraigtasparnis „CH-47 j 
Chinook" galėjo nukristi dėl j 
priešo ugnies. Amerikiečiai nu
rodė, kad sraigtasparnis dalyva- ' 
vo operacijoje „Red Wing" , ku
rios tikslas — įveikti išpuolius 
vykdančius „ai Qaeda" kovoto
jus ir surinkti žvalgybinę infor
maciją. Tai buvo jau antras Af
ganistane sudužęs JAV sraigta
sparnis „Chinook" per mažiau 
nei tris mėnesius. 

BEIJTNG 
Kinijos rytuose esančiame j 

Čidžou mieste tūkstančiai žmo- \ 
nių dalyvavo riaušėse, kurių j 
metu padeginėjo automobilius, i 
plėšė prekybos centrą ir sužeidė ; 
šešis policijos pareigūnus. Ko- į 
munistų partija jau baiminasi, 
kad protestai dėl didėjančio ato
trūkio tarp turtingųjų ir vargšų 
gali tapti nevaldomi ir sukelti 
pavojų jos valdžios monopoliui. 
Viskas prasidėjo, kai keli vyrai 
užpuolė paauglį, kurį partrenkė 
mašina. Tie vyrai buvo nuvežti į 
policijos nuovadą, o muštynes 
stebėjusi minia, kuri sparčiai 
didėjo, reikalavo vyrus atiduoti 
jai. Ginkluoti policininkai ban
dė nuslopinti neramumus, ta
čiau dėl akmenų ir padegtų pi
rotechnikos priemonių krušos 
buvo priversti t rauktis . 

V. Radžvilas: Baltijos šalių okupaciją pripažįstantis nutarimas 
dvigubas Lietuvos laimėjimas 

Atkelta iš 1 p s l . 
SSSR agresyvią užsienio politi
ką, nuo kurios pirmiausia ken
čia art imiausi kaimynai, tarp jų 
— Baltijos šalys", tvirtino V 
Radžvilas. 

Jis atkreipė dėmesį, jog dėl 
įvairių priežasčių i r įtakingiau
sios Vakarų Europos valstybės, 
ir pati ET ilgai taikstėsi su šio
mis Rusijos raidos tendencijo
mis. Todėl, jo žodžiais, nuo šio 
nutarimo priklausė, a r nuolai
džiavimo politika bus tęsiama, 
ar vis dėlto bus ryžtasi atvirai 
tokio lygio dokumente įvardyti 
neigiamus poslinkius Rusijos vi
daus ir užsienio politikoje. 

Anot V Radžvilo. nutarimo 
svarbą įrodo ir priėmimo metu 

vykusi arši kova dėl jos turinio. 
„Baltijos šal ims, tarp jų 

Lietuvai, šis n u t a r i m a s it in 
svarbus turint omenyje vis at
kaklesnius Rusijos mėginimus 
tarptautinėje plotmėje paneigti 
trijų valstybių okupacijos faktą 
bei taip pat peržiūrėti Antrojo 
pasaulinio karo istoriją ir anks
čiau sudarytas sutart is su šio
mis valstybėmis. Todėl neatsi
tiktinai užvirė t ikras politinis 
mūšis dėl nutarimo 14 straips
nio IV punkto, kuriame Rusija 
raginama atlyginti už depor
tuotiems okupuotų Baltijos ša
lių gyventojams padarytą žalą", 
sakė politologas. 

Jo žodžiais, galima pasi
džiaugti, kad ET Parlamenti

nėje Asamblėjoje dirbusių Lie
tuvos atstovų, daugiausia — 
konservatoriaus Emanuelio 
Zingerio pastangomis, buvo pri
imtos Baltijos šalims palankios 
minėto nutarimo straipsnio for
muluotės. 

Kaip jau skelbta, Baltijos 
šalių parlamentarams pavyko 
pasiekti, kad praėjusią savaitę 
Strasbourg posėdžiavusios ET 
Parlamentinės Asamblėjos nu
tarime būtų įtvirtintas sovietų 
įvykdytas Baltijos šalių okupa
cijos faktas. Šiuo nutarimu Ru
sija buvo paraginta vykdyti 
anksčiau duotus įsipareigoji
mus, tarp jų — paremti asme
nų, deportuotų iš okupuotų Bal
tijos šalių, grįžimą į tėvynę. 

Ūkio ministrą privertęs trauktis pareigūno laiškas — tikras 
Viln ius , birželio 29 d. 

(BNS) — Maskvos vyriausybės 
pareigūnų vidaus susirašinėji
mo raštas , tapęs pagrindu bu
vusį ūkio ministrą Viktorą Us-
paskichą įtarti interesų konflik
tu, yra oficialus dokumentas, 
sutaria šio rašto autentiškumą 
tirianti Seimo komisija. 

„Buvo nuba lsuota , kad, 
nors šis dokumentas oficialiai 
nėra pateiktas, j is vis tiek yra 
oficialus. Taip manė didžioji da
lis komisijos, nors diskusija dėl 
jo vyko ilgai ir plačiai", po komi
sijos posėdžio trečiadienį žur
nalistams sakė jos pirmininkas 

socialliberalas Vaclovas Kar-
bauskis. 

Balsuodami komisijoje už 
minėto dokumento autentišku
mą pasisakė konservatoriai, li-
beralcentristai bei socialdemo
kratai . Darbo partijos atstovai 
laikėsi priešingos nuomonės, so
cialliberalai susilaikė. 

Trečiadienį vykęs balsavi
mas dėl Maskvos vyriausybės 
atstovo Baltijos šalyse Alek-
sandr Mizgar ataskaitos Mask
vos vyriausybės tarptautinių ry
šių departamento vadovui Geor-
gij Muradov autentiškumo — ne 
galutinis, o išankstinis. Galuti

nę poziciją dėl minėto dokumen
to komisija išsakys, kai bus bal
suojama ne dėl atskirų klausi
mų, o dėl viso išvadų projekto. 

Tuo tarpu, V. Karbauskio 
teigimu, A Mizgar raštą oficia
liu pripažinusi komisija ginčija
si, ar jos turima informacija lei
džia teigti Darbo partijos va
dovą V Uspasichą patekus į vie
šųjų ir privačių interesų kon
fliktą. 

Kaip sakė V Karbauskis, iki 
šiol dėl galutinės išvados besi
ginčijančių komisijos narių lau
kia dar vienas vizitas į Valsty
bės saugumo departamentą. 

BIRUTĖ IANULEVIČIŪTĖ-" 
IVAŠKEVIČIENĖ 

Danijoje šie metai ypatingi 
— švenčiamos vieno iškiliausio 
šio šalies rašytojo, genialaus 
pasakų autoriaus Hans Chris-
tian Andersen 200 metų ju
biliejus. 

Šiai sukakčiai Danijoje pra
dėta ruoštis prieš kelerius 
metus. Oficialiai H. C. Ander
sen metai buvo paskelbti šie
met, balandžio 2-ąją (jo gimimo 
dieną) ir baigsis gruodžio 6-ąją. 

Kalbėti ar rašyti apie An
dersen kūrybos, pirmiausia — 
pasakų gelmę, ypatingas įžval
gas bei įsiminti, apie autoriaus 
nuoširdžią ir gilią meilę žmo
nėms, stulbinanti prieštaringo
sios žmogiškosios prigimties 
supratimą ir pakantumą atro
dytų tarsi bandymas įrodinėti 
jau žinomas tiesas. Be to, 
kiekvieno mūsų širdyje Ander
sen palieka vis kitokį pėdsaką. 
Vienam rašytojas liks kaip 
šviesiausių vaikystės valandų 
bičiulis, kitam, žiūrėk, jo kūry
ba pranoks tėvynainio, gyvenu
sio tuo pat metu, pasaulinio gar
so filosofo Soren Kjerke-gaard 
kūrybą. Ir tai nestebina. Gal iš
ties geriausia (ir išmintingiau
sia) visą gyvenimą augti kartu 
su Andersen. Neretai, gyve
nimui įpusėjus, suprantame, 
kad tos pasakos bus mūsų gy
venimo kelrodis dar labai ilgam 
— iki gyvenimo pabaigos. 

H. C. Andersen 200-ųjų 
metinių minėjimas ir jam skirti 
renginiai apims kultūros ir 
meno, mokslo ir švietimo bei 
turizmo sritis. Danijoje ir kitose 
pasaulio šalyse bus gausu įvai
rių renginių-spektaklių, kon
certų, tarptaut inių projektų, 
rašytojo kūryba bus verčiama į 
įvairias pasaulio kalbas. H. C. 
Andersen 200-ųjų gimimo me
tinių globėja yra Danijos kara
lienė Margaret II. H. C. Ander
sen skirtais renginiais siekia
ma plačiau supažindinti pa
saulinę visuomenę su šio auto
riaus kūryba, laužant tam tik
rus susiklosčiusius jos vertini
mo stereotipus, atskleidžiant 
Andersen asmenybės bruožus, 
bandant įžvelgti jo unikalaus 
kūrybingumo ištakas. 

Danai, švęsdami šią neeili
nę sukaktį, daugiau nei 35-iose 
pasaulio valstybėse paskelbė H. 
C. Andersen ambasadorius, ku
rių pagrindinis tikslas — popu
liarinti rašytojo kūrybą savo 
šalyse, rengti įvairias akcijas, 
padedančias giliau suprasti šio 
iškilaus žmogaus asmenybės ir 
kūrybos bruožus. 

Princesė Benedikte, Danijos 
karalienės sesuo, šįmet kovo 15 
d. atvykusi į Lietuvą, paskelbė 
lietuviškuosius H. C. Andersen 
ambasadorius: garbės amba
sadore — Almą Adamkienę, 
ambasadorius — Veroniką Po
vilionienę, Vytautą Kernagį, 
Marijų Mikutavičių. . 

Visiems H. C. Andersen 

ambasadoriams įteikta 14 ka
ratų raudona ir balta auksinė 
H. C. Andersen ambasadoriaus 
adata ir H. C. Andersen am
basadoriaus diplomas kartu su 
lėkštele iš oficialaus H. C. 
Andersen pietų servizo, H. C. 
Andersen ambasadorės Lin 
Utzon sukurtos specialiai rašy
tojo jubiliejui. 

* * * 
Balandžio 1 d., lėktuvui pa

kilus iš Vilniaus oro uosto į 
Kopenhagą, pasidalinti min
timis sutiko į iškilmes Danijoje 
trims dienoms vykstančios gar
bės ambasadorė Alma Adam
kienė ir ambasadorė Veronika 
Povilionienė. 

— Gerb. Alma Adam
kiene, kaip Jūs asmeniškai 
vertinate H. C. Andersen 
Garbės ambasadores titulą? 

Alma Adamkienė: Man la
bai didelė garbė atstovauti 
Lietuvai. Tai ir didžiulė atsa
komybė, kad viskas sklandžiai 
vyktų, kad tinkamai reprezen
tuočiau mūsų šalį. 

— Kokie konkretūs dar
bai Jūsų laukia, kaip Garbės 
ambasadorės? 

— Nuvykusi į Kopenhagą, 
matysiu, kas ten vyksta, kaip 
kiti žmonės ruošiasi paminėti šį 
išskirtinį jubiliejų. Lietuvoje 
mes jau esame nupirkę H. C. 
Andersen knygų lietuvių kalba 
ir mokyklos turės jas savo bib
liotekose. Dalis knygų buvo 
išdalinta Vilniuje Atvelykio 
margučių šventės metu. Orga
nizavome vaikams piešimo kon
kursus, kad jie pavaizduotų, 
iliustruotų savo mėgstamas 
Andersen pasakas. Vaikai taip 
pat kūrė vaidinimus pagal šio 
rašytojo pasakų siužetus. Gar
liavos mokiniai, kurie laimėjo šį 
konkursą, važiuos į Kopenhagą. 

— Ar Andersen p a s a k o s 
a s m e n i š k a i J u m s padėjo 
ugdyt i savyje b e n d r a ž m o -
giškąsias ver tybes? 

— Aišku, kad taip. Manau, 
kad visos pasakos, tiek Ander
sen, tiek brolių Grimų, tiek 
lietuvių liaudies, tiek kitos, 
vaikui turi dideles įtakos, žadi
na vaiko vaizduotę. Vaikas 
pradeda galvoti, fantazuoti, jis 
gyvena ta pasaka, kurią girdi ar 
skaito. Jeigu vaikui sakai, kad 
taip elgtis netinka, tai vienam 
tai įstringa greičiau, kitam — 
lėčiau. Bet kai jis girdi, kokios 
blogio, netinkamo elgesio ar 
idėjos pasekmės, vaikui tai 
palieka stiprų įspūdį. Aš dažnai 
prisimenu save ir savo seserį-
Kai nebūdavo namuose ko 
skaityti ar viskas perskaityta, 
mes inscenizuodavome girdėtas 
istorijas, jomis gyvendavome. 

— Kas J u s su sese r ia ska
tindavo tokiems vaidinimams? 

— Aš manau, kad knygos, 
. spektakliai vaikams padėjo 

kurti, fantazuoti. 
— Kokia n a u d a ž m o n ė m s 

J ū s ų nuomone , duotu H. C. 
Anderson p a s a k ų p o p u l i a 
r in imas Lietuvoje? 

A t A 
Lietuvos operos solistė 

FRANCIŠKA RADZEVIČIŪTĖ 
KLIMIENĖ 

Mirė 2005 m. birželio 18 d., Hamiltone, Kanadoje, su
laukusi 95 metų. 

Nuliūdę liko: sesuo Alicija, gyvenanti Hamiltone, se
suo Alexandra su šeima Anglijoje ir dukterėčios, gyve
nančios Kalifornijoje, Virginijoje ir Lietuvoje. 

Velionės palaikai buvo sudeginti. 

Liūdintys artimieji 

A f 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. Juliaus. 

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

Nuliūdę artimieji 

A f A 
SESELEI RITAI ANTANINAI 

TREMAKIENEI 
iškeliavus Amžinybėn, reiškiame gilią užuojautą 
sūnui dr. kun. KĘSTUČIUI, sūnui DIONYZUI ir 
žmonai VAIDILUTEI, a.a. sūnaus ARISTIDO 
žmonai REGINAI ir jų šeimoms. 

Benis ir Irena Serapinai 
Tomas, Paulius ir Mykolas Serapinai 

Laura ir Marija Jucius 

— Manau, kad vaikams 
būtų didelė nauda. Ir tie žmo
nės, kurie nėra jų skaitę, pajaustų 
didelį malonumą. Juk tos pa
sakos skirtos ir suaugusiems. 
Daug ko gali išmokti, pamąs
tyti, ar tu iš tiesų gerai elgiesi, 
supranti vieną ar kitą dalyką. 

— Dėkui Jums už pokalbį. 
* * A 

— G e r b . Veronika Povi
l ion iene , k o k i a b u v o J ū s ų 
p i rmoj i r eakc i j a , kai suž ino
j o t e , j o g t a p o t e H. C. Ander 
son a m b a s a d o r e ? 

Veronika Povilionienė: Bu
vo malonu ir truputį netikėta. 

— Kaip ke t ina t e popu
l iar int i Andersen kūrybą 
Lietuvoje3> 

— Mokytojų namuose du
kart per mėnesį mokau žmones 
dainuoti. Norinčiųjų susirenka 
nemažai. Andersen rašydavo ir 
poeziją, daugelis jo posmų yra 
virtę liaudies dainomis. Aš 
išmoksiu keletą dainų. Beje, 
mane nustebino, kad vra viena 

H. C. Andersen daina, tapusi 
antruoju Danijos himnu, pana
šiai, kaip mes, lietuviai, turime 
„Lietuva brangi". 

— Ar d a i n u o d a m a l ie tu
v i u l i a u d i e s d a i n a s , sek
d a m a l i e t u v i š k a s p a s a k a s , 
n e j a u č i a t e jų g iminys tės su 
A n d e r s e n k ū r y b a ? 

— Jaučiu. Pasakos yra labai 
šventas dalykas. Vienoje An
dersen pasakoje močiutė skaito 
Bibliją ir joje parašyta: jeigu 
nebūsite vaikai, neįeisite į Dan
gaus karalystę. Man atrodo.kad 
tai yra Andersen motto. Mes 
ateiname į šį pasaulį tiesiog 
šventi, be nuodėmių. Tiek kara
lių, tiek prostitučių vaikai — 
visi vienodi. Nė vienas vaikas 
nėra blogas. Ir visi norim to 
gerumo. Tik paskui mus gyve
nimas „sustumdo". Andersen 
pasakose gerumo yra tiek daug, 
kad jis mus visus apšviečia. 

— Dėkui Jums už išsaky
t a s mintis. 

Bus d a u g i a u 

Kiek kainuoja karališkoji šeima? 
Didžiosios Britanijos karališ

koji šeima, dažnai kritikuojama 
dėl pernelyg didelio išlaida
vimo, kiekvienam šalies mokes
čių mokėtojui kainuoja tik 61 pen
są (1,12 JAV dolerio) per metus 
— maždaug tiek kainuoja ke
palas duonos, paskelbė Buc-
kingham rūmai. 

Anot Karališkosios šeimos 
biudžeto metines ataskaitos, ka
ralienės Elizabeth ūkis 2004— 
2005 metais mokesčių mokėto
jams kainavo 36,7 mln. svarų 
sterlingų, sutaupius 100,000 
svarų sterlingų, palyginti su 
praėjusiais metais. „Mes tiki
me, jog tai su kaupu atspindi 
sumokėtų pinigų vertą monar
chiją, — sakė Alan Reid, asig
navimų karalienei prižiūrėto
jas. Mes nesiekiame, kad mo
narchija būtų pigiausia, svar
biausia — jos vertė ir kokybė* 

A. Reid teigimu, bendrosios 
monarchijos išlaidos yra mažes
nės nei 2001 metais, kai kara
liškoji šeima pirmą kartą pa
skelbė informaciją apie savo 
finansus, sureagavusi į visuo
menės reikalavimus. Karališko
ji šeima, kaip paprastai, labiau
siai kritikuojama už ypač dide
les transporto išlaidas. Šių me
tų ataskaita parodė, kad užsa
komieji reisai sosto įpėdinio 
princo Čarlz kelionėmis į Šri 
Lanką, Australiją ir Fidžio sa
las mokesčių mokėtojams kai
navo per 292,00 svarų sterlingų. 

Monarchija stengėsi apri
boti savo išlaidas, ir, remiantis 
ataskaita, suma, tenkanti mo
kesčių mokėtojams, buvo 60 
proc. mažesne nei 1991—1992 
metais, kai ji sudarė 87,3 mln. 
svarų sterlingų. 

Reuters—ELTA 

APTIKO DIDŽIAUSIĄ PASAULYJE 
ILTĮ 

Geologai, kasinėje klodus 
vietovėje, esančioje į šiaurės 
vakarus nuo Graikijos miesto 
Grevenos, aptiko iltį, kuri, jų 
nuomone, gali būti didžiausia 
pasaulyje, nes jos ilgis - net 
4,39 metro, rašo Graikijos laik
raštis .Ta Nea". Teigiama, kad 
Salonikų Aristotelio universite
to geologai atkasė Įvairių gyvū
nų iškasenų, kurios buvo palai
dotos čia prieš 3 milijonus metų. 
Tai ir raganosių bei gazelių 
liekanos, ir milžiniška iltis, tik
riausiai mastodonto. „Visa in
formacija, kurią radome tarp
taut inėje literatūroje, rodo, 
kad ši iltis yra tikrai didžiau
sia Europoje", - įtikinėjo docen
tė Evangelia Tsoukala dien
raščiui. 

Didžiuliai mastodontai, pa

našūs į dramblius, anuomet 
buvo plačiai paplitę Afrikoje. 
Europoje, Azijoje. J ie evoliu
cionavo iš savo pirmtakų maž
daug prieš 35 milijonus metų. O 
paskutinis mastodontas išnyko 
baigiantis ledynmečiui prieš 10 
tūkstančių metų. Manoma, kad 
šiuos dramblių giminaičius iš
naikino pirmykščiai žmonės. 

Universitetas apie geologų 
radinį jau informavo Guinnes 
rekordų knygos sudarytojus: 
dabar laukiama atsakymo, ku
riame bus pripažinta, jog rasto
ji Graikijoje iltis t ikrai yra 
didžiausia pasaulyje. Beje, ilties 
„savininkas" galėjo būti 4.5 
metro aukščio ir sverti daugiau 
kaip 12 tonų. mano E. Tsou
kala. 

dpa-ELTA 

•. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE POVANDENIN IO LAIVO U—505 PASLAPTYS 

GERBIAMI „DRAUGO" SKAITY
TOJAI, pranešame, kad liepos 4 
d., pirmadienį, redakcija ne
dirbs. Linkime Jums gero ir 
prasmingo savaitgalio. 

PALMIRA JANUŠONIENĖ, GYV. 
Dousman, WI, minint a.a. 
V y t a u t o J a n u š o n i o mir t ies 
metines, jo atminimui paaukojo 
500 dol. Valdovų rūmų atstaty
mui Vilniuje. Tai labai gražus 
atminimas, artimuosius įrašant 
į garbės lentą Valdovų rūmų 
iškilmių salėje, 
i 

ALGIMANTAS IR LAIMUTĖ 
ANTANĖLIAI iš Omaha, NE, 
prie anksčiau atsiųstos 100 dol. 
aukos, dar atsiuntė 50 dol. 
„Lietuvių židinių pėdsakai 
Amerikoje" leidybai paremti . 
JAV LB Kultūros taryba nuo
širdžiai dėkoja už dosnią au
ką. Aukas siųsti 2841 Denton 
Ct., Westchester, IL 60154. 
Aukos nurašomos nuo fed. 
mokesčių. 

ŠV. KAZIMIERO KONGREGACI
JOS seserys maloniai kviečia 
dalyvauti šv. Mišiose ir pasi
melsti, kad kongregacijos įstei
gėja motina Marija Kaupaitė 
būtų paskelbta palaimintąja. 
Mišios bus aukojamos šį šešta
dienį, liepos 2 d., 9:30 v.r., 
seselių motiniškame name, 2601 
West Marąuette Road, Chicago. 
Mišias aukos kun. Robert L. 
Tuzek, kuris dirba Čikagos 
arkidiotezijoje „Office of Divine 
Worship". Prašome dalyvauti. 

ALRK MOTERŲ SĄJUNGOS 3 
kuopa kviečia į narių susi
rinkimą, kuris įvyks liepos 9 d., 
šeštadienį, 3 v.p.p. Švč. M. Ma
rijos Gimimo parapijos salė
je. 

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 turtinga loteri
ja. 

RUGPJŪČIO 7-13 DIENOMIS 
Dainavoje vyks tradicinė Moky
tojų tobulinimosi kursų savaitė. 
Šiais metais didžiausias dėme
sys skiriamas dėstymo meto
dikai. Kviečiame visus mokyto
jus dalyvauti stovyklos darbe. 
Norint užsiregistruoti prašome 
skambinti Giedrei Savuky-
nienei, tel. 630-305-8182 arba 
Audronei Elvikienei, tel. 630-
435-6349. Registracija būtina. 

RAKO MIŠKAI ŠAUKIA VISUS 
lietuvių skautus dalyvauti šių 
metų vasaros stovykloje, kuri 
įvyks liepos 10-20 dienomis. 
No-rintys daugiau informacijos 
prašome kreiptis pas Rasą 
Aleksiūnienę, tel. 708-423-6503 
arba e-paštu: rasa203@com-
cast.net. Taip pat informaciją 
galima rasti internete: 
www.budek.org . 

DVIDEŠIMT TREČIĄ KARTĄ 
vykstančiai LB Kultūros premi
jų teikimo šventei j au 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. 

A.A. BIOCHEMIJOS DR. KAZIO 
MARTINKAUS (1953-1984) 
atminimui 1985 m. įsteigtas jo 
tėvų, sesers ir artimų draugų 
stipendijos fondas, kuriuo gali 
pasinaudoti visi lietuviai stu
dentai, siekiantys magistro 
arba daktaro laipsnio tiksliųjų 
mokslų srityje - vėžio ligų tyri
mo sričių (pvz. farmakologijos, 
biochemijos ir pan.1. Pasitei
rauti, ar sužinoti kur galima 
gauti prašymo formas, kreiptis į 
Kristiną Martinkutę: Dr. Kazys 
Martinkus Memorial Scholar-
ship Fund, 7120 S. Richmond, 
Chicago, IL 60629, USA. El-
paštas: Krism516@yahoo.com. 
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Liepos 9 diena, 7 vai. vakaro, 

l # > . Jaunimo centre, Čikagoje, 

Muzikinės satyros ir humoro grupės „ŠA" 
Antrasis pasispardymas 

Vokalinė-instrumentalinė. vaidybinė-ultranachalinė programa 

Visur gerai, kol mūsų nėra!" / / 

Įėjimas-$14.99 auka 
.Suvvvlusių, p'fe'u tr jmi tn j i nepjtenlttrty ovucnų 

Rrab*ltt.K <jc« ccmro" Įkūrimai 

Žemos lubos. Vieni šalia 
kitų dviem aukštais sugrūsti 
siauri gultai. Laive 35 gultai ir 
59 jūreivių įgula. Miegoti 
įmanoma tik pakaitomis. Tiesa, 
didžiąją laiko dalį jie sulanksto
mi, nes miegamasis kambarys 
atlieka ir torpedų laikymo bei 
paleidimo patalpų funkciją. Net 
kapitono lovos plotis ne didesnis 
nei kūdikio lopšio, o stalelis — 
sulig kriauklės dydžiu. Girdi 
aštria vokiška kalba rėkiamus 
įsakymus, paleidžiamų torpedų 
gaudimą ir sprogimus tolumoje. 
Jūreivių mėgiamos dainos — 
trumpą atokvėpio minutę prisi
menant namus. Karininkų pra
banga — mažutėlytės medinės 
spintutės asmeniniams daik
tams, tiksliau, visų pirma, gel
bėjimosi įrangai. Tiesa, papras
tai gelbėjimasis būna asmeninis 
reikalas. Ypač karo metu. Ypač 
skęstančiųjų. Kaip ten ta patar
lė? 

Net jei vaikystėje mėgda-
vote slėptis spintutėje ar pa
talynės stalčiuje, negali likti 
t ikras , kad apsilankius po
vandeniniame laive, neapims 
klaustrofobija. Ypač jei pavyks 
įsisąmoninti, jog storas vokiečių 
karinio povandeninio laivo 
U-505 sienas supa vanduo, ir 
pasaulis , kuriame anksčiau 
gyventa, beprotiškai toli. O 
žmogaus gyvybė verta Atlanto 
silkės. 

Kraupus jausmas apima 
žvelgiant į laivo milžinišką 9 
cilindrų, 2,170 arklio jėgų 
dyzelinį variklį. Kurtinantis jo 
riaumojimas, veikiant visu 
pajėgumu, varo iš proto — per 
garsiakalbius leidžiamas įrašy
tas autentiškas U-505 variklio 

garsas padės jums patirti šitą 
„malonumą". Normaliomis sąly
gomis temperatūra viršydavo 
100CF, o laivo įgula kentėjo 
nemigą, sveikatos sutrikimus, 
dauguma prarasdavo klausą. 

Vokiečių kariniai U laivai 
(vokiškas žodis „U-boot" yra 
trumpinys žodžio „Untersee-
boot", reiškiančio „Povandeninis 
laivas") buvo projektuojami visų 
pirma kaip ginklų platformos, 
su vieninteliu tikslu — kuo 
efektyviau paleisti torpedas į 
Sąjungininkų karinius objektus 
II pasaulinio karo metu. Lai
vuose buvo siekiama sutalpinti 
kuo daugiau torpedų, paliekant 
įgulai minimumą vietos. Viena 
patruliavimo pamaina trukdavo 
100 dienų. Nykias, monoto
niškas dienas, laukiant įsa
kymų, persmelkdavo artėjančio 
mūšio ir mirties baimė. 

Atlanto vandenyne, kuria
me tykodavo šis laivas, sąlygos 
ypač paaštrėdavo žiemą. Laivą 
blaškydavo audros, oras dary
davosi nepakenčiamai šaltas. 
Kai tik būdavo įmanoma, 
jūreiviai sušilti rinkdavosi šalia 
riaumojančio variklio. Dyzelinio 
kuro dvokas persmelkdavo visą 
laivą, jam antrindavo nesi-
praususių jūreivių, purvinų 
drabužių ir nevalomų tualetų 
smarvė. Įsibėgėjus karui, jū
reiviams vis mažiau liko ga
limybių ištrūkti į laisvę įkvėpti 
šviežio oro. 

Vienas įdomiausių ekspo
natų ir garsiausių laivo reliktų 
— mašina „Enigma", skirta 
užkoduoti ir iškoduoti radijo 
bangomis siunčiamas žinutes. 
Kiekviena „Enigma" mašina 
turėjo daugialypius rotorius su 

abėcėlės raidėmis ant jų. Kai 
būdavo paspaudžiamas klavišas 
su kokia nors raide, rotorius 
pasisukdavo, p a k e i s d a m a s ją 
kita. Sąjungininkai metų metus 
stengėsi iššifruoti vokiečių 
„Enigma" maš inų s iunčiamas 
žinutes. Tai atrodė iš esmės neį
manoma, nes šios 4 rotorių 
mašinos turėjo daug iau nei 
92,579,782,159,868,838,064,000, 
t.y. 92 septi l i jonus galimų 
užšifruoti praneš imų variantų. 
Net vienai iš mašinų pa tekus į 
sąjungininkų r ankas , turėjo bū
ti neįmanoma susekti praneši
mus, nes vokiečiai kas dieną 
keisdavo maš inų nus ta tymus . 
1944 metų birželio 4 dieną 
pagavus laivą U-505 , buvo ras
t a per 900 svarų kodavimo kny
gų ir dokumentų, taip pat ir dvi 
„Enigma" maš inos . Tai tapo 
didžiausiu Sąjungininkų saugu
mo laimikiu Atlanto mūšyje. Ši 
informacija J ū r ų laivyno saugu
mo komandai , ka ip manoma, 
sutaupė 13,000 valandų darbo. 

Iki 1946 metų Amerikos 
karinis jūrų laivynas iš t raukė iš 
laivo U-505 visą reikiamą tech
nologinę ir žvalgybinę informa
ciją. Laivui pa s ida r iu s nebe
naudingu, buvo nusp rę s t a jį 
naudot i šaudymo į taikinį 
pratyboms. Tuo metu Mokslo ir 
pramonės muziejus ka ip t ik 
ieškojo povandeninio laivo savo 
kolekcijai. Nors ir pavyko įkal
bėti jūrų laivyno tuometinį mi
nistrą Charles S. Thomas paau
koti laivą muziejui, tačiau laivy
nas a t s i sakė sumokėt i laivo 
perkėlimo iš la idas . Čikagoje 
buvo sur inktas ketvirtis mili
jono dolerių, reikalingas paro
dos įrengimui. 

RENGINIAI ČIKAGOJE 

Klasikinės muzikos koncertai 
Mil lennium Park 

Šiemet, jau 71 vasaros 
sezoną iš eilės, vyksta nemoka
mi klasikinės muzikos koncer
tai Millennium Park, Čikagoje. 
Jūs galite ateiti bet kurį va
saros vakarą ir pasiklausyti 
GRAMMY apdovanoto Grant 
Park orkestro ir choro, gro
jančio puikiame Jay Pritzker 

paviljone. 
Grant Park muzikos festi

valis - yra vienas iš unika
liausių tradicinių vasaros ren
ginių, kur galite pasiklausyti 
klasikinės muzikos, operos, 
brodvėjaus ir filmuotos muzi
kos variacijų. 

9-asis 
kasmetinis 

vasaros 
renginys -

Čikagos 
vasaros šokiai 

Tai nemokamos pramogos 
šokių mėgėjams. Šokiai vyksta 
Grant Park, 601 S. Michigan 
Ave. (tarp Harr ison St. ir Balbo 
Ave.) 

Kiekvieną trečiadienį muzi
ka ir šokiai nuo 6 v.v. iki 9 v.v. 

Ketv i r tad ien ia i s , penkta
dieniais ir šeštadieniais - gyva 
muzika ir šokiai nuo 7:30 v.v. 
iki 9:30 v.v. Šokių pamokos -
nuo 6 v.v. iki 7 v.v. 

Sekmadieniais - gyva mu
zika ir šokiai nuo 5 v.v. iki 7 
v.v. Šokių pamokos nuo 4 v.p.p. 
iki 5 v.v. 

Renginiai vyks iki rugpjū
čio 28 d. 

, , X 3 i v ^ V L J V J * A ^ _ vienintelis 
lietuviškas 

dienraštis už Lietuvos ribų. Vienintelis lietuviškas 
laikraštis, kuris kas dieną pasiekia JAV lietuvių 
visuomenę. 

„DRAUGAS" - spausdinamas Amerikoje jau 3>©-tus 
metus. Mūsų tėvai, seneliai ir proseneliai skaitė ir rėmė 
,,Draugą". Dienraštis tebėra svarbi visuomenės dalis, jungianti 
organizacijas, parapijas, mokyklas, įstaigas ir pavienius asme
nis. 

„DRAUGAS" yra tinkama dovana jaunavedžiams, stu
dentams, giminėms, draugams ir pensininkams. 

„DRAUGAS" yra dovana, kuri kasdien džiugina ir infor
muoja jau beveik šimtmetį. 

P r e n u m e r u o k i m e i r r e m k i m e „DRAUGĄ". 
Savo t e s t amen tuose į rašyk ime ir „DRAUGĄ" 

„ D R A U G O " prenumerata pusei metg - 65 dol. 
4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629. 
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Amerikiečių iškelta vėliava sąjungininkų užimtame vokiečių povandeni
niame laive U-505. 

Laivas U-505 buvo atpluk
dytas net 3,000 mylių iš New 
Hampshire , ir įveikė 800 pėdų 
kelionę specialiai jam nutiestais 
bėgiais sausuma, kurių dalis 
kir to Lake Shore Drive. Kad 
laivas galėtų atsirasti muzie
j a u s viduje, buvo perpjautos ir 
la ik ina i išimtos garsiosios 
muziejaus fasado kolonos. Tre
čiajame muziejaus aukšte, šalia 
lėktuvo Boeing, galite sužinoti 

apie tai daugiau — ten be per
traukų transliuojami trumpi fil
mukai apie laivo U-505 kelionę 
ir rekonstrukciją. Laivo apžiū
rėjimas nemokamas, t.y. įeina į 
bendrą muziejaus bilieto kainą. 
Norintieji užsisakyti ekskursiją 
ir laive patirti šviesos bei garso 
efektus, turės mokėti papildo
mai. 

M o n i k a Bončkutė 

SPAUDOS APŽVALGA 
SKAUTŲ AIDAS 

Gegužės - birželio mėnesio 
„Skautų aido" numeryje spaus
d i n a m a s įdomus straipsnis 
„Bū t i lietuve". Tai Dovilės 
Užubalytės-Zduobienės kalba, 
p a s a k y t a Sydnėjaus lietuvių 
k lube , vasario 20 d., Nepri
klausomybės šventės proga. 

Motinos ir tėvo dienos pro
ga, žurnale spausdinama dau
gybė skautų šeimų nuotraukų 
su t rumpais aprašymais. 

Tęs iamas Darijos Siliū-
nai tės straipsnis „Kelionė", kur 
jaunoj i žurnalistė pasakoja 
savo įspūdžius iš kelionės po 
Lietuvą. 

„Skautų aide" apstu pasa
kojimų apie skautų veiklą JAV, 
Kanadoje ir Lietuvoje. Žurnalo 
pabaigoje skyrelis jaunimui 

S .AIDAS 
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„Žaidimai". Skaitykite ir pre
numeruokite „Skautų aidą". 
Redakcijos adresas: 4613 W. 
106th Place, Oak Lawn, IL 
60453. 

Parengia 
Vitali ja Sireikis 

IEŠKO GIMINIU 
Ieško Povilo Peškaičio, kurio adresas kažkada buvo 6825 S. 

Talman, Chicago, IL. Jo žmona Stefanija Peškaitienė mirė 1980 m. 
Ji buvo gimusi 1920 metais, o Povilas už ją 2-3 metais vyresnis. 

J iedu turėjo du vaikus: sūnų Stasį ir dukrą Vandutę. Dukra 
ištekėjusi, turi 3 vaikus, kurie jau suaugę. Jos vyras Alfonsas kilęs 
iš Panevėžio - Vandutė ir Alfonsas Rauckinai. 

Vandutė su vyru ir motina Stefanija Samanavičiūte-Peškai-
t iene buvo Lietuvoje prieš 27-28 metus. Norėtume sužinoti ar gy
vas Povilas Peškaitis, kur gyvena Vandutė Rauckinas ir jos šeima. 

Teiraujasi Stefanijos sesuo Viktorija Samanavičiūtė: Vilniaus 
g. 53-9, Širvintos 4100, Lietuva. 

Skelbimai 

N a m a m s p i rk t i pa sko los 
duodamos mažais mėnesi
niai? (mokėjimais 3" prieina
mais nuo&mčiais Kreipkite i 
Mutual Federal Savinj js . 
2212 We«rt C e r m a k Road . 
Tel . (773» 847-7747 

SKELBIMŲ 
SKYRIAUS 

TEL. 
773-S3S 9SOO 

r*tt •-. ':• 'r, "> . . - « - • 

'PIGIAUSIA — NE 
PA TIKIMIAUSIA! Korteles daž
nai nesuveikia. Paskutinės 
minutės nutrupa. O kaip su 
bendrovėmis, kurių centrinės 
net ne JAV ir siūlo ^rpatingus 
įkainius"? Dažniausiai tai 
prastas internetinio tipo, 0 ne 
telefoninis ryšys. Protingas 
v.irtitoiaf renkasi ameri
kiečių firmą (įst. 1993 m.) 
LITCOM. Į Lietuvą iš namų 
ar mobilaus telefono TIK 11,9 
ct., o JAV — 4,9 ct. Jokių 
m^ne-miu mokesčiu, jokių 
papildomu kodų. Išklotinę 
e.i'inatf- s u ;-av; vietine 
sąskaita Registruokitės lietu
viškai 70*-386-0556 Tau-
pykite šiandien su LITCOM' 
Dėmesio' įkainis galioja tik 
naujiem? klientams' 

http://cast.net
http://www.budek.org
mailto:Krism516@yahoo.com

