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Skautybės kelias: 
šventė „Sietuvoje". 
Iškilminga sueiga 
Toronte. Sesė Nijolė 
rašo iš Australijos. 
Vydūno fondo tarybos 
posėdis. 

2 psl. 

Kai prezidentas nori 
„pasiaiškinti". Lietuvos 
politinės ateities 
perspektyva — morali 
politika. 

3psl. 

Skaitytojų laiškai ir 
nuomonės. Mūsų 
virtuvė. 

4 psl. 

Visokios pagalbos 
atveju. 

5 psl. 

Lietuvos pareigūnų 
uniformas kūrė 
moteris. Didelė dovana 
Lietuvos bibliotekoms. 
JAV lit. mokyklų 
darbuotojų dėmesiui. 

6 psl. 

Sportas 
* Itali joje v y k s t a n č i ų 

daugiadien ių „Giro d 'I tal ia" 
dv i ra t in ink ių l enk tyn ių tre
čiajame e tape aštunta finiša
vo „Bianchi-Aliverti/Fiamme 
Az" komandai atstovaujanti 
Erika Vilūnaitė. Ji 129.4 km 
nuvažiavo kartu su rato nuga
lėtoja itale Giorgia Bronzini — 
per 3 valandas 19 minučių ir 33 
sekundes. 

* Antradienį „S iemens" 
arenoje Vilniuje p ras idė jo 
šešias d ienas t r u k s i a n č i o s 
pasaulio jaunimo (iki 20 m. s 
laisvųjų, graikų-romėnų bei 
moterų imtynių pirmenybės, 
kuriose dalyvauja per pusę 
tūkstančio sportininkų iš dau
giau nei 50 valstybių. Pirmieji 
kvalifikacines varžybas ryte ke
turiose svorio kategorijose pra
dėjo laisvųjų imtynių atstovai. 
Andrius Voitechovskis šešio-
liktfinalyje nugalėjo austrą Se-
bastian Stockeler. aštuntfinalv-
je įveikė bulgarą Nikolaj Kur-
tev, tačiau ketvirtfinalio kovą 
pralaimėjo į pusfinalį iškopu
siam gruzinui Malchaz Zarkua. 
Edgaras Voitechovskis (74 kg) 
jau šešioliktfinalyje pralaimėjo 
Kazachijos atstovui Nurlan Aš-
ken. 

* Lenkijoje vykstančia
me ITF serijos mo te rų „Bel-
la Cup" teniso t u r n y r o , pa
gr indinėse varžybose nežais 
nė viena iš dviejų Lietuvos at
stovių. Julija Gotovskytė lemia
mą trečiojo rato susitikimą 5:7. 
0:6 pralaimėjo austrei Petrą 
Russegger, o Irina Cybina 3:6, 
5:7 turėjo pripažinti ukrainie
tės Irina Buriačok pranašumą. 

* P a r l a m e n t a r a i ragina 
K. P r u n s k i e n ę pav i e š in t i 
į t a r t o bendradarbiavimo su 
KGB bylą. 

* Didžiausias l iberaicen-
t r i s tų skyr ius p i r m i n i n k u 
išsirinko A. Zuoko oponentą. 

Valiutų santykis 
1 USD - 2.906 LT 
1 EUR — 3 452 LT 

K. Prunskienė m e t ė iššūkį valstyb ©s vddovui 
Vilnius, liepos 5 d. (BNS) 

— Kaliningrado jubiliejaus iš
kilmėse dalyvavusi žemės ūkio 
ministrė Kazimira Prunskienė 
teigė, kad prezidento Valdo 
Adamkaus rekomendacija ne
vykti šio vizito jai buvo „neįpa
reigojanti". 

Praėjusį penktadienį žemės 
ūkio ministrė dalyvavo buvusio 
Karaliaučiaus, dabartinio Kali
ningrado 750-ųjų įkūrimo meti
nių iškilmėse. Rusija, į šventę 
pakvietusi Vokietijos ir Pran
cūzijos vadovus, ka imyninių 
Lietuvos ir Lenkijos preziden
tus paliko „už borto". 

Lietuvos diplomatai t a ip 
pat ragino K. Prunskienę ne
vykti į šventę, kurioje buvo ig
noruojamas šalies vadovas, i r 

P r e z i d e n t o t e i g i m u , K. P r u n s k i e 
n ė s e lgesys p a k e n k ė v a l s t y b e i . 

Tomo Černiševo (ELTA) nuotr 

teigė, kad K. Prunskienės 
sprendimas dalyvauti šventėje 
Kaliningrado srities gubernato
riaus kvietimu žeidžia valsty
bės savigarbą. 

Antradienį K. Prunskienė 
teigė, kad prezidento Valdo 

Adamkaus rekomendacija Vy
riausybės nariams nevykti į šias 
iškilmes jai atrodė „neįpareigo
janti". 

Anot jos, reikia atskirti du 
dalykus — Kaliningrado miesto 
šventę nuo jos metu vykusio Ru
sijos, Prancūzijos ir Vokietijos 
vadovų susitikimo. Ministrė pa
brėžė siekį palaikyti gerus san
tykius su Kaliningradu, su ku
riuo Lietuvą sieja daug verslo 
interesų. 

„Negaliu nepasakyti, kad 
mes padarytumėme nemenką 
žalą ryšiams su Rusija, jeigu 
manytumėme, kad esant atša
limui a r tam tikram nesusipra
timui t a rp valstybės vadovų, 
būtent šitas regionas, su kuriuo 
mes turime išskirtinius santv-

kius, ^susilauktų mūsų nedrau
giškumo gesto", savo argumen
tus vykti į Kaliningradą dėstė 
K. Prunskienė. 

Nors ji teigė nemananti , 
kad už užsienio politiką atsa
kingas šalies vadovas apie ją 
neišmano, tačiau mano, kad 
„prezidentui galbūt reikėtų pa
tar t i daugiau koordinuoti užsie
nio politiką". 

Taip pat ministrė ragino 
„nesuvesti užsienio politikos į 
vieną tašką", nes tarp šalių esa
ma ir regioninių ryšių, ir ekono
minio bendradarbiavimo. 

„Mano dalyvavimo pobūdis 
niekaip nebuvo susijęs su pre
tenzija į užsienio politiką Rusi
jos atžvilgiu, o buvo tik grynai 
ryšių su Kaliningradu išraiškos 

forma, todėl mane labai stebina 
kitokios interpretacijos. O sa
kyti, kad valstybė nužeminta iki 
srities, atleiskit, tai galbūt tada 
Vyriausybė nusižemina iki ap
skrities, kai mes važiuojame į 
apskričių dešimtmečius ar pa
našiai", sakė K. Prunskienė. 

J i taip pat priminė į iškil
mes Kaliningrade vykusi su 
premjero leidimu bei pabrėžė, 
kad ten dalyvavo kaip žemės 

* ūkio ministrė. 
Prezidentas Valdas Adam

kus „demaršu" pavadino minis
trės samprotavimus apie prezi
dento vaidmenį šalies užsienio 
politikoje bei perspėjo reikalau
siąs ministrės atsakomybės, jei 
ji toliau nepaisys Konstitucijoje 
įtvirtintų principų. 

V i l n i u j e p r a s i d ė j o r e s p u b l i k i n ė m o k s l e i v i ų da i nų š v e n t ė 
Vilnius, liepos 4 d. (ELTA) 

— Pučiamųjų instrumentų or
kestrų, kaimo kapelų eitynėmis 
Vilniaus gatvėmis prasidėjo 
moksleivių dainų šventė. An
tradienį ja pratęsė moksleivių 
teatrų pasirodymai Gedimino 
prospekte, Aitvarų šventė prie 
Baltojo tilto bei daugelio laukta 
įspūdinga Šokių diena. 

Kalnų parke parodytos pro
gramos „Jaunystės vėjas" reži
sierius ir scenografas Vygantas 
Kazlauskas sakė, kad antrąją 
šventės dieną būta bene di
džiausios žanrų įvairovės. Po
ros valandų vieningą kompozi
ciją kūrė ne tik šokėjai, bet ir 
ins t rument in ia i , folkloriniai 
ansambliai, solistai, pirotechni
kai. 

Šeštąją moksleivių dainų 
šventę Lietuvos karal iaus Min
daugo karūnavimo dieną vai
nikuos N u k e l t a į 5 p s l . 

Vilniuje t ęs ias i Moks le iv ių d a i n ų šven t ė 2005. Se re ik i šk ių parke vyko Tautodai lės darbų m u g ė , folkloro ansam
bl ių k o n c e r t a s . Eltos nuotr 

S u s i k o m p r o m i t a v u s i vadovą bandys ge lbėt i 
.a tsk i rą ja n u o m o n e " 

Vilnius, liepos 5 d. (BNS> 
— Valdančiosios Darbo partijos 
atstovai, formuluodami „atski
rąją nuomonę", bandys gelbėti 
savo vadovą Viktorą Uspaski-
chą, kurio interesus tyrusi Sei
mo komisija priėmė jam nepa
lankias išvadas. 

Maskvos pareigūnų rašto, 
metusio į tarimus Darbo partijos 
vadovui, au tent i škumą tyrusi 
Seimo komisija pirmadienį nu
tarė, jog V. Uspaskichas galėjo 
įsipainioti į interesų konfliktą 
bei pripažino, kad minėtas raš
tas galėjo būti oficialus doku
mentas. 

Išvados buvo patvirtintos 8 

komisijos na r i ams balsavus 
„už", trims — „prieš" ir vienam 
susilaikius. 

Prieš išvadas balsavę jas 
„absurdiškomis" pavadinę Dar
bo partijos frakcijos atstovai ko
misijoje parengė ir Seimo po
sėdžių sekretoriate įregistravo 
atskirąją — V. Uspaskichą ištei
sinančią — nuomonę. 

„Darbiečių" atstovų komisi
joje Loretos Graužinienės. Kęs
tučio Daukšio bei Andriaus Ba
ranausko atskirąja nuomone, 
nėra pagrindo teigti, jog Mask
vos vyriausybės pareigūnų raš
tas , kuris ir tapo pagrindu įtarti 
V. Uspaskichą interesų konflik

tu, yra oficialus dokumentas. 
Kadangi, „darbiečių" nuo

mone, minėtas raštas — neofi
cialus, . jo vertimas ir turinio ty
rimas nėra galimas". 

Atskirąją nuomonę Darbo 
partijos frakcijos atstovai Sei
mui pateiks ir dėl kitos laikino
sios tyrimo komisijos, vėlgi priė
musios V Uspaskichui nepalan
kius sprendimus, išvadų. 

Komisija nustatė, jog V. Us
paskichas per sau pavaldžius 
ministerijos tarnautojus prote
gavo Lietuvos verslo darbdavių 
konfederaciją (LVDK), siekiant, 
kad ji taptų verslo informacijos 
centrų dalininke. 

JAV N e p r i k l a u s o m y b ė s d i e n o s p r o g a — 
a p d o v a n o j i m a i L i e t u v o s p i l i e č i a m s 

Vilnius, liepos 4 d. (BNS) 
— Minint 229-ąsias JAV Ne
priklausomybės metines, šios 
šalies ambasadorius Lietuvoje 
Stephen Mull pirmadienį Vil
niuje apdovanojo grupę asmenų 
už nuopelnus demokratijos plė
trai. 

„Amerikos revoliucijos ide
alai turėjo daug atgarsių Lietu
voje, mūsų mylimoje šalyje, 
įkvėpusioje pasaulį savo drąsia 
kova už nepriklausomybės at
kūrimą. Lietuva ir šiandien tę
sia šią kovą, siekdama nenuils
dama! užtikrinti mūsų bendras 
laisvės ir demokratijos verty
bes, t iek savo kaimyniniame re
gione, tiek toli Afganistano kal
nuose", savo kalboje pažymėjo 
ambasdorius. 

JAV ambasador iaus rezi
dencijoje Vilniuje surengtoje ce
remonijoje apdovanojimai įteik
ti Afganistano Goro provincijos 
atkūrimo grupei vadovaujančio 
pulkininko Gintauto Zenkevi
čiaus šeimai 

JAV a m b a s a d o r i u s S Mul l su žmona Oheri k a s m e t i n ė j e JAV Nepriklau
s o m y b ė s d i enos Šventėje . Valdo Knptuto-ELTA i nuotr 

„Jūsų šeimos vyro ir tėvo 
pasiaukojimas simbolizuoja vi
sų lietuvių drąsą ir ryžtą ginti 
mūsų visų bendras vertybes", 
sveikindamas ceremonijoje da
lyvavusią pulkininko žmoną 
Snieguolę, dukrą Mildą ir sūnų 
Justą, sakė S. Mull. 

Apdovanojimas taip pat 
įteiktas Baltarusijos piliečiui, iš 
Minsko išvaryto ir Vilniuje įsi
kūrusio Europos humanitarinio 
universiteto (EHU) rektoriui 
Anatolij Michailov už „drąsą ir 
pasiaukojimą ginant akademi
nę laisvę". 

V. Landsbergis 
ragina surengti 

..Niurnbergo 
procesą'' 

sovietų karo 
nusikaltėliams 

Vilnius, liepos 5 d. (BNS) 
— Lietuvoje išrinktas Europos 
Parlamento (EP) narys konser
vatorius Vytautas Landsbergis 
tikisi, kad bus surengtas nau
j a s „Niurnbergo procesas" ir so
vietų karo nusikaltimams bei 
jų vykdytojams. 

Tokią viltį jis išreiškė pir
madienį kalbėdamas E P plena
rinės sesijos posėdyje Stras-
bourg. 

„Atmintis šaukiasi teisin
gumo, todėl aš įsitikinęs, kad 
bus surengtas naujas Niurn
bergo procesas arba specialus 
Hagos tribunolas sovietų karo 
nusikaltimams ir jų vykdyto
jams", sakė V. Landsbergis. 

Po Antrojo pasaulinio karo 
surengtas Niurnbergo procesas 
nuteisė nacių Vokietijos nusi
kaltimų vykdytojus. 

„Tiesa apie tai turi būti vi
siems žinoma ir prisimenama, o 
kai kurių pripažįstama su 
atgailos jausmu, kadangi tai 
buvo itin kruvina ir ilgai tru
kusi tragedija", pažymėjo V. 
Landsbergis. 

Europarlamentaro žodžius 
cituoja Europos liaudies parti-
jos-Europos demokratų (ELP-
ED) frakcijos spaudos tarnyba. 

V. Landsbergis taip pat pa
dėkojo EP pirmininkui Joseph 
Borrel, kuris birželio 15 d. eu-
roparlamentarams priminė 
apie Sovietų Sąjungos įvykdy
tą Baltijos šalių okupaciją. Pra
ėjusią savaitę ELP-ED priėmė 
nutarimą, smerkiantį sovieti
nius nusikaltimus ir priminusį 
apie sovietinę okupaciją. 

Seimas paskyrė 
tr is 

Aukščiausiojo 
Teismo teisėjus 

Vilnius, liepos 5 d. (BNS) 
— Seimas paskyrė tr is Aukš
čiausiojo Teismo (AT) teisėjus, 
kurių vienu tapo generalinio 
prokuroro kadencijos nebaigęs 
Antanas Klimavičius. 

A. Klimavičiaus kandida
tūrai Seimas pritarė 84 parla
mentarams balsavus „už", 4 — 
„prieš" ir 17 susilaikius, nors 
kai kurie parlamentarai prie
kaištavo jam dėl tam tikriems 
politikams karjerą sugriovusių, 
bet subliūškusių bylų. 

Jo kandidatūrą prezidentui 
Valdui Adamkui pasiūlęs AT 
pirmininkas Vytautas Greičius 
atmetė įtarimus, esą siūlant A 
Klimavičių į Aukščiausiojo 
Teismo teisėjus, norėta jį pirma 
laiko išstumti iš generalinio 
prokuroro posto. 

„Tai netiesa. Jokio spaudi
mo ar kokių nors neaiškių ėji
mų čia nėra", sakė V. Greičius, 
pažymėjęs, jog „AT teisėjo 
pareigos nėra mažiau garbin
gos už generalinio prokuroro 
pareigas". 

A. Klimavičius, kuriam da
bar 56-eri metai, generaliniu 
prokuroru buvo paskirtas 2000 
m. pabaigoje septynerių metų 
kadencijai. 

Seimas vienbalsiai pritarė 
Nepriklausomybės Akto signa
taro, buvusio teisingumo minis
tro ir Konstitucinio Teismo tei
sėjo 53 meti* Jono Prapiesčio ir 
40-mečio Gintaro Godos, iki šiol 
dirbusio Vyriausiojo adminis
tracinio teismo teisėju, kandi
datūroms į AT teisėjus. 

Prieš balsavimą kai kurie 
parlamentarai nuogąstavo, jog 
„be galvos" likusi Generalinė 
prokuratūra nesugebės užbaig
ti tyrimų dėl galimos korupcijos 
Vilniaus savivaldybėje. 

Mir t į laive prie 
Švedijos krantų 

galėjo lemti 
pavojingos 

dujos 
Vilnius, liepos 5 d. (BNS) 

— Du bendrovės „Senoji Bal
tija" laivo įgulos jūreiviai prie 
Švedijos krantų galėjo mirti dėl 
deguonies trūkumo, kuris susi
darė laivo triumuose pūvant 
žuvų liekanoms bei kitoms or
ganinėms medžiagoms ir išsi
skiriant pavojingoms dujoms, 
teigia higienistai. 

„Dar tokių tyrimų rezultų 
laboratorijoje neturėjome. L'ž-
fiksuotos labai didelės organi
nių medžiagų koncentracijos 
laivo triume. Dėl to vyksta la
bai aktyvus puvimo-rūgimo 
procesas ir susidaro vadina
mos kloakinės dujos — sieros 
vandenilis, anglies dioksidas, 
metanas, amoniakas bei kitos. 
Visa puokštė, kuri yra labai pa
vojinga", sakė vandens iš ben
drovės „Senoji Baltija" laivo 
tr iumo mėginius ištyrusio Klai
pėdos visuomenės sveikatos 
centro gydytojas higienistas Ri
mantas Giedraitis. 

Pasak jo. besidauginančios 
bakterijos sunaudojo visą de
guonį laivo triume, o tai ir ga
lėjo lemti jūreivių mirtį. 

„Jūreiviai tikriausiai mirė 
nuo anoksijos — tai deguonies 
t rūkumas, kuris susidaro dėl 
sieros junginių dujų. Kai šių 
junginių koncentracija didelė, 
žmogus nejaučia sieros vande
nilio kvapo. Dėl šios priežasties 
jūreiviai nepajautė pavojaus, o 
netrukus dėl deguonies trūku
mo neteko sąmonės", aiškino R. 
Giedraitis. 

Paėmus vandens ir oro mė
ginius, laivo triumai buvo už
plombuoti. Tačiau R. Giedraitis 
įspėja, jog susidarius tam tikrai 
medžiagų koncentracijai, laive 
gali įvykti sprogimas, todėl ra
gina kuo skubiau sunaikinti 
teršalus. 

Specialistas pastebėjo, jog 
laivas stovi netoli gyvenamųjų 
namų, todėl rekomenduoja per
kelti jį į kitą vietą ir tik tada iš
siurbti pavojingus teršalus. 

„Ten po tiek dienų gali būti 
labai didele smarvė, o iki gy
ventojų dabar apie 30-40 met
rų. Reikia rasti uoste vietą, ku
ri būtų toliau nuo gyvenamųjų 
namų", patarė R. Giedraitis. 

I Klaipėdos uostą prie Šve
dijos krantų tragediją patyręs 
bendroves ..Senoji Baltija" lai
vas atplaukė pirmadienį. 

Žvejams iš anksto informa
vus, kad laive vis dar teliūskuo
ja mirtini teršalai, uoste imtasi 
a t sargumo priemonių. Prisi
švartavęs laivas iškart buvo 
aptvertas apsaugos juosta, ku
rios pašaliniai neturėjo teisės 
peržengti. 

Referendumo dėl euro įvedimo 
nebus 

Vilnius, liepos 5 d. (BNS) 
— Seimas antradienį po pa
teikimo dar kartą atmetė siūly
mą surengti patariamąjį refe
rendumą del euro įvedimo. 

Už opozicines Liberalų de
mokratų frakcijos parengtą Sei
mo nutarimo projektą, kuriuo 
siūlyta rengti referendumą, pa
sisakė 34 Seimo nariai, nors nu
tarimo projektą buvo pasirašę 
51 parlamentaras. Prieš nutari
mą balsavo 18 Seimo narių, dar 
21 parlamentaras susilaikė. 

„Tai yra ne kas kita. kaip 
populistinė akcija prieš savival
dybių rinkimus", sake kitos opo
zicinės Liberalų ir centro frakci
jos narys Raimondas Palaitis, 
prognozuodamas, jog liberalde-
rnokratai bandys rinkti rinkėjų 

parašus referendumui siūlyti. 
„Mes neatmetame galimy

bės tai daryti", sakė Liberalų 
demokratų frakcijos seniūnas 
Valentinas Mazuronis. 

Referendumą gali siūlyti ne 
mažiau kaip 300,000 rinkimų 
teisę turinčių piliečių arba Sei
mas. 

V. Mazuronis Seimo posėdy
je teigė, jog nacionalines valiu
tos lito atsisakymas yra ne tik 
ekonominis, bet ir „valstybės 
pasididžiavimo klausimas", o 
referendumas šiuo klausimu 
padidintų piliečių pasitikėjimą 
savo valstybe. 

„Mes ir taip jau apsijuokė
me Seime pionieriškai patvir
tindami ES Konstituciją", pažy-' 
mejo jis. 

http://WWW.DRAUGAS.ORG
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ŠVENTĖ „SIETUVOJE / / 

„Sietuvos" draugovės iš
kilminga sueiga įvyko balan
džio 16 d. Sueigoje dalyvavo 30 
sesesių. Turėjome mielą vieš
nią. Vidurio rajono atstovę sesę 
Rūtą Kirkuvienę, bei Jū rą ir 
-Giedrę Galinytes. Jos šioje 
sueigoje dalyvavo pagerbdamos 
savo mamytę Galinienę, kuri 
šiandien gauna žalią kakla
raištį. Rinkomės Pasaulio lietu
vių centre. Sueigos kambarys 
šventiškai išpuoštas. Ant stalų 
tautinės juostos, gėlės ir žvakės. 
Sesės išsirikiuoja. Draugininke 
sveikina tokį gražų būrį su
sirinkusių sesių, prisega gėlę 
sesei Rūtai Kirkuvienei bei 
sesei Alei Namikienei, ta r ia šiai 
progai pritaikytą žodį. Sesė Re
gina Smolinskienė įneša vėlia
vą. Gerbiame saliutu ir giedame 
Lietuvos himną. Draugininke 
kviečia duodančias įžodį seses: 

Ireną Galinienę, Stasę Korres ir 
Janiną Mozoliauskienę uždegti 
ant staliuko esančias tris žva
kes, joms taip pat prisegamos 
gėlės. Tada jos paskaito po 
eilėraščio punktelį: 

Čia tarp kryžių 
Kryžiaus keliai 
Ačiū Tau — Dieve, 
Kad mus vedei 
Ir nepaklydom, 
Ir nesuklupom 
Šviesą tamsoj 
Pažinom širdim.. 

(Aleksandras Radžius) 

Arei'ic prieky manęs — 
Aš galiu nesekti. 
Neik paskui mane — 
Aš galiu nevesti. 
Eik šalia manęs 
Ir būk man drauge. 

(Albert Camus) 

Vidur io rajono a t s tove j . s . R ū t a Ki rkuvienė r i ša žalią k a k l a r a i š t į ps. I r ena i 
Gal in ienei : dešinėje — J a n i n a Mozol iauskienę. 

B i r u t ė s T r i n k i e n ė s n u o t r a u k a . 

KANADOJE 

Iškilminga sueiga 
Toronte 

Šeštadienį, gegužės 28 d. 
įvyko Šv. Jurgio iškilminga 
sueiga — žiemos sezono uždary
mas. Po Maironio mokyklos 
pamokų susirinko apie 100 
skaučių, skautų. Komendanto 
pareigas ėjo s.v. v.si. Danielius 
Puzeris. Sueigoje dalyvavo ats
tovas iš Kanados skautų — Bill 
Leach .District Commissioner 
Skyline Arear', kurio apylinkei 
priklauso ir Toronto lietuvių 
skautai. Jis ne tik norėjo susi
pažinti su lietuvių skautais, bet 
turėjo keletą įteikimų mūsų 
vadovams. Jis įteikė Gilvelio 
kaklaraiščius vyr. skautei Vidai 
Skilandžiūnienei ir „Šatrijos" 
tuntininkei s. Rūtai Balta-
duonytei-Lemon. Jos baigė Ka
nados skautų atit inkamus kur
sus ir atliko skirtus uždavinius. 
Vyriausios skautininkės įsaky
mus perskaitė vyr. skautė Rūta 
Stauskienė. Pažangumo žyme
niu apdovanota sesė Rasa 
Šiaučiunaitė. Vyriausio skau
tininko įsakymus perskaitė s.v. 
Andrius Rusinąs. Įsakyme 
pasveikino s.v. Matą Turczyn, 
atlikusį Ąžuolo mokyklos už
davinius. Jam leidžiama dėvėti 
atitinkamą ženklą ant unifor
mos. „Šatrijos" įsakymus per
skaitė vyr. skaute Rūta Staus
kienė. {sakymuose paukštyčių 
kandidatėms leidžiama duoti 
įžodį: Livijai Čygaitei ir Angelei 
Kulikauskaitei. Paukštyčių 
antrąjj laipsnį sėkmingai baigė: 
Rachael Asevičiutė, Julija De
gutytė, Elenytė Olekaitė, Mak-
svte Olekaitė. Simone Pabrė-
žaitė. Daniele Punkrytė ir Lau
ra Valadkaite. Paukštyčių pir
mąjį laipsnį baigė Sabrma 
Kulnys-Douglas, Erika Kišo-
naite ir Daniela Šablinskaitė. 

S e s ė s d a l y v a v u s i o s „S ie tuvos" šventė je . Iš ka i r e s : A e N"a;r„kiene, 
K o r r e s , J a n i n a Mozol iausk ienę , I r e n a Ki rkuv ienė , B i r u t ė Vindašienė. 

Tautinį ir pasaulinį ženklus 
įsigijo: Laura Valadkaite. Ra
chael Asevičiutė, Sabrina Kul
nys-Douglas. Erika Kišonaitė ir 
Daniela Šablinskaitė. Skautės 
kandidatės baigė antrąjį patyri
mo laipsnį ir gali duoti įžodį: 
Alma Ramanauskai tė , Indrė 
Ramanauskaitė ir Rasa Alek
navičiūtė. Pirmos pagalbos spe
cialybę įsigijo: Lia Aiello, Daiva 
Didžbalytė, Krist ina Marijo-
šiūtė. Daiva Paznėkaitė, Lau-
ren Ploog. Rasa Šiaučiunaitė, 
Daina Šimkutė, Asia Skilan-
džiūnaitė, Veronika Sriubiš-
kytė. 

Pavyzdingiausios skautės 
varžybas laimėjo Asia Skilan-
džiunaitė ir Daiva Paznėkaitė. 
Pavyzdingiausios skautės skil
ties konkursą laimėjo „Erelių" 
skiltis — Asia Skilandžiūnaitė, 
Daiva Paznėkaitė. Kristina Ma-
rijošiūte, Larisa Saplytė ir Rūta 
Rėkutė. 

Antrąjį patyrimo laipsnį 
baigė: Kassandra Kulnys-
Douglas, Daiva Paškauskaitė, 
Virginija Pečiulytė, Austina 
Tarvydaitė, Adriana Turczyn ir 
Viktorija Yčaitė. Už pavyzdingą 
vadovavimą vyr. sk. si. Vilija 
Narušytė pakelta į vyr. si. laip
snį. Už pareigingai ir sąžiningai 
atliktą darbą „MacKenzie Hou-
se" parodoje padėkas gavo: Vyr. 
sk. kand. Andrėja Juknevičiūtė, 
vyr. sk. kand. Renata Simona-
vičiutė, vyr. sk. v.si. Julija Rus-
lienė, ps. Kristina Dambaraitė-
Janovricz, ps. Dalia Steponai
tienė, ps. Ilona Tarvydienė ir 
j .v.s. Elena Namikienė. Įsaky
mus pasirašė tun. s. Rūta Bal-
taduonytė-Lemon. 

. .Tėviškės ž ibur ia i" . 
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Rūta Ki rkuv ienė . I r e n a Ga l in ienė , S t a s e 

Tegul tavo vaikai eina 
Vien takais dorybės 
Tegul dirba tavo naudai 
Ir žmonių gerybei. 

(Dr. Vincas Kudirka) 

Sesė Birutė Vindašienė 
skaito Lietuvių skaučių seseri
jos įsakymą. Draugininke pa
kviečia sesę Alę Namikienę 
vadovauti įžodžiui. Sesė Alė 
Namikienė kalba apie įžodžio 
prasmę, prisimena savo duotą 
įžodį, pristato įžodį duodančias 
seses, apie kiekvieną asme
niškai papasakoja. 

Po to visos skautininkės 
sudarome ratą, o į jį atlydimos 
įžodį duodančios sesės. Sesę I. 
Galinienę lydi jos dukra Giedre, 
sesę S. Korres — sesė S. Jelio-
nienė ir sesę J. Mozoliauskienę 
— sesė D. Bilaišienė. Vyksta 
įžodis. Draugininke Irena 
Kirkuvienė laiko dovanėles ir 
kaklaraiščius. Vidurio rajone 
atstovė Rūta Kirkuvienė užriša 
kaklaraiščius, o buvusi „Sie
tuvos" draugininke seses apdo
vanoja žaliomis virvelėmis. 
Visos dainuojame dainą „Atgi
mė tėvynė". Draugininkei sesės 

prisega gėlę, vyksta visų sesių 
sveikinimai mūsų naujoms pa-
skautininkėms. Jos visos trys 
taria po žodelį, dėkodamos už 
draugiškumą, nuoširdumą ir 
skautišką meilę. Sesė Rūta 
visas vaišina šokoladu. Paskui 
— vaišės; ant stalo puikuojasi 
šventinis tortas, keptas sesės 
Aurelijos Kriaučiūnienės, ir kiti 
skanumynai, kuriuos šiai su
eigai atnešė sesės: A. Nami
kienė, R. Fabijonienė, J. Mozo
liauskienę ir S. Jelionienė. 

Vis budžiu! 
Sesė Valė K l ikn i enė 

V Y D Ū N O F O N D O TARYBOS 

Š.m. birželio 25 d. Vydūno 
fondo/A.S.S. būstinėje Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte, vyko 
metinis VF direktorių susirinki
mas — posėdis. Iš devyniolikos 
narių, posėdyje dalyvavo de
šimt. Tai filisteriai: L. von 
Braun, I. Kairytė, L. Maskaliū-
nas, S. Miknaitis. V. Mikūnas, 
L. Paužuolis, L. Ramanauskas, 
Š. Rimas, R. Rudaitienė ir A. 
Stepaitis. Įgaliojimus atsiuntė 
V. Brazaitytė ir E. Vilkas. 

Irena Kairytė, sekretorė ir 
įgaliotinė valstijai, perskaitė pas
kutiniojo posėdžio protokolą, ku
ris su dviem mažais patikslini
mais, susirinkimo buvo priimtas. 

Tarybos pirmininkas Leo
nas Maskaliūnas padėkojo vi
siems, kurie labai karštą vasa
ros dieną ryžosi atvykti ir nu- • 
rodė priežastis, dėl kurių po
sėdis buvo šaukiamas vėliau 
negu įprasta. Pirmininkas nese
niai grįžo iš Lietuvos, kur ge
gužės 11 d. Vilniaus Gedimino 
technikos universitete per VF 
įteikė 200 dol. inž. Leono Mas-
kaliūno vardo stipendiją našlai
tei studentei Sigitai Lapkaitei. 
Tuo pačiu metu jis įteikė sti
pendijas dar dviem gavėjams — 
Lorijanai Juškavičiūtei (Aplin
kos) ir Arni Daujotui (Statybos). 
Leono Maskaliūno stipendijos 
skiriamos iš jo asmeninių mašų, 
kaupiamų Vydūno fonde. Įnašų 
kapi ta las nėra jud inamas ir 
kasmet įnešus po 10,000 dol., 
auga iki 100,000 dol. sumos. 
Lankydamasis Lietuvoje, tary
bos pirmininkas taip pat daly
vavo Czeslaw Miloše gimtinės 
fondo dvare vykusiame filiste
rių suvažiavime, kur buvo apta
riami Studentų skautų sąjun
gos ir A.S.S. reikalai. Suva
žiavime dalyvavo apie 30-40 
dalyvių, jų tarpe filisteriai A. 
Avižienis, J. Kronkaitis, Mike-
liūnas ir A. Saulaitis, SJ. 

VF valdybos pirmininkas 

POSĖDYJE 
Šarūnas Rimas pranešė, kad 
knygų siuntimo į Lenkiją vajus 
paspartėjo. Pasibaigus skautų 
stovyklai Rakė ir susilaukus 
talkos, knygos bus išsiųstos į 
Poznanės Adomo Mickevičiaus 
universitetą, kuriame lietuvių 
kalbą dėsto fil. Giedrius Žido
nis. Šiuo metu VF teikia Lie
tuvoje studijuojantiems studen
tams 40 stipendijų po 200 dol. 
Išlaidų planas ateinantiems 
metams nebuvo pateiktas, nes 
dar nėra sugrąžintos keturių 
stipendijų prašančiųjų užpildy
tos anketos. Rūpestį kelia pas
kolų išrinkimas iš studijas bai
gusiųjų Amerikoje. Jų skaičius 
paskutiniu laiku padidėjo. Iki 
šiol skolų išrinkimo komiteto 
siunčiami laiškai bei primini
mai nesulaukia atgarsio, tad 
nutarta imtis griežtos linijos. 

Valdybos iždininkas Liudas 
Ramanauskas pateikė VF fi
nansinio stovio ataskaitą. Akci
jų birža šiuo metu gerėja, gerėja 
ir VF iždo stovis. 

Pagal protokolų duomenis, 
VF Tarybos nariai: L. von 
Braun, M. Lauraitienė, R. Sta-
niškienė, J. Variakojis, J. Iva
nauskas ir L. Paužuolis baigė 3 
metų kadenciją. Buvo pasiūlyta 
balsuoti už atvykusius kandida
tus, o kitiems — rinkimus ati
dėti. J. Ivanauskas šiai kadenci
jai nebekandidatavo. Trejų me
tų kadencijai vienbalsiai buvo 
perrinkti L. von Braun ir L. 
Paužuolis. 

Toliau vyko posėdyje daly
vavusių komisijų pirmininkų 
pranešimai. Finansų/investicijų 
— L. von Braun; spaudos/radijo 
— R. Rudaitienės; knygų leidi
mo — V. Mikūno ir konkursų — 
V. Brazaitytės (pateiktas 
raštu). 

Knygų leidimo komisijos 
pirmininkas V. Mikūnas pra
nešė, kad Jūra tės Statkutės-
Rozales „Balts and Liths" knyga 

SUSITIKIME SUVAŽIAVIME 
Kviečiame visas vyr. skautes, vyčius ir būdžius pabendrauti 

brolijos ir seserijos ruošiamame suvažiavime šią vasarą, liepos 
22-24 d., Camp Sullivan. Tinley Park, IL. Stovyklavietė yra Cook 
County Preserve District Čikagos pietiniame priemiestyje. 
Tolimesnė informacija bus pateikiama tuntminkams.-kėms ir per 
skautai org. Jei turite klausimų, prašome skambinti ps fil Alvidai 
Baukutei-Rukuižienei: 708-839-9844, arba ps. Viktorui Puodžiū
nui: 630-243-8432 

Iki pasimatymo gražioje gamtoje! 

anglų kalba baigta spausdinti 
1,500 tiražu ir šiuo metu jau 
yra rišama. Knygos mecenatai 
yra inž. Aleksas ir Larisa Jan
kūnai, šios knygos išleidimui 
Vydūno fondui paaukoję 15,000 
dol. Greitu laiku ji bus platina
ma. Lietuvos istorijos vertimas 
į anglų kalbą (verčia dr. R. Ma
žeikaitė, Kanadoje) vyksta lė
tai. Per 4 metus išverstas tik 
vienas trečdalis. Taip pat vieto
je stovi VF 50 metų veiklos lei
dinys. Apgailestavo, kad susi
domėjimas knygomis pastaruo
ju laiku yra labai sumenkėjęs. 
VF leidyklos išleistos knygos 
yra sandėliuojamos naujai įsi
gytoje PLC patalpoje. VF Mu
ziejų ir patalpas, reguliariai 
susirinkdami, tvarko filisteriai: 
V. Mikūnas, P. Bielskus, V. 
Černius, L. Maskaliūnas ir A. 
Stepaitis. 

Konkursų rengimo komisi
jos pirmininkė Vida Brazaitytė, 
negalėjusi dalyvauti posėdyje, 
komisijos pranešimą įteikė raš
tu. 2004—2005 mokslo metų 
VF globojama Kęstučio ir a.a. 
Erikos Sidabrų fondo rašinių 
konkursas Lietuvos abiturien
tams praėjo sėkmingai. Gauti 
73 rašiniai (5 neatitiko konkur
so reikalavimams ir reikėjo at
mesti). Abiturientai ra iė šiomis 
temomis: „Žygis už kalbą — žy
gis už tautą". „Ašara Dievo aky, 
Lietuva, ką tu veiki?", „Gamta 
maitintoja, gamta naikintoja". 
Konkurso komisija (K Sidab
ras, dr. R. Kairytė, I. Ručins
kienė ir V. Brazaitytė) premija
vo 12 rašinių. VF įgaliotinis 
Lietuvoje fil. Edm. Kulikauskas 
išsiųs premijas laimėjusiems. 

A.a. prel. ps. Juozo Pruns-
kio vardo rašinių konkurso, 
paskelbto Vasario 16 d. proga 
terminas baigiasi š.m. rugsėjo 1 
d. Iki šiol dar nėra gauta nei 
vieno rašinio. 

VF ateities planai — tęsti ir 
užbaigti jau pradėtus darbus. 
Buvo sudaryta speciali komisi
ja (V. Mikūnas, L. Maskaliū
nas, R. Rudaitienė, J. Varia-
kojienė, pasikviečiant dar ke
letą filisterių) peržiūrėti turi
mas 7 valandų trukmės vaizda-
juotes apie fil. J. Dainauską ir 
suredaguoti trumpesnę versiją. 

Posėdis buvo vedamas 
sklandžiai ir t ruko t ruput į 
ilgiau kaip dvi valandas 

fil. Ri tonė R u d a i t i e n ė 
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JAV 
Kanadoje ir kitur (USD) 
T ik š e š t a d i e n i o laida: 
JAV 
Kanadoje ir kitur (USD) 
U ž s a k a n t \ L ie tuvą : 
Oro paštu 
Reguliariu paštu 
Tik šeštadienio laida oro 

Metams 
$120.00 
$135.00 

$70.00 
$80.00 

$600.00 
$120.00 

paštu 
$190.00 

Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 
$68.00 

1/2 metų 
$65.00 
$70.00 

$53.00 
$70.00 

$300.00 
$66.00 
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3 men. 
$45.00 
$60.00 
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Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
Inkstų, pūslės, prostatos 
gydymas bei chirurgija 

Center for Health, 
1200 S. York, Emhurst.IL 60126 

630-941 -2609 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDDLOGAS-S1FOES UQOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
A M U UGOS - CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet. IL 60435 

Tel . 815-741-3220 

EDMUNDAS V2BMAS, MD, S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918W.ArerwAvaSl8.5k-6 

Chicago, IL 60638 
TeL773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

JONAS V.PRUNSKJS, MD 
TERR DALIAS PHUNSKB, 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 
EkGfOve: 847-718-1212 
wvvw.illinoispain.com 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą karią. 
Susitarimui kafcėt angįSkai afba ietuvĖka. 

4647 W. 103 SI, Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashington, Šute 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SESĖ NIJOLĖ RAŠO APIE GAMTOS 
DRAUGUS IR KROKODILUS 

Štai ir vėl aš atsišaukiu iš 
anos pusės Žemės rutulio! 
Turbūt, jau kada minėjau, kad 
australai labai stengiasi saugot 
savo ypatingą gamtą įvairiais 
būdais . Gal todėl dažnai TV 
rodo gamtos programas apie 
kraš to gyvūniją/augmeniją. Ne
seniai žiūrėjau labai įdomią 
programą apie krokodilus var
du „Dangerous Encounters". Tie 
dinozauru laikų palikuoniai, vis 
dar gausiai apgyvenę Austra
lijos karštosios šiaurės drumzli
nas upes ir pelkynus, kelia šiur
pą ir kažkokį šlykštų klaikumą 
net ir TV ekrane juos matant . O 
ką jau bekalbėti apie jausmus 
tų, kurie susiduria su tomis 
pabaisomis akis į akį! Kaip tik 
toje programoje mačiau tokį 
susitikimą išgyvenusius 3 vy
rus , kurių vienas — lietuvis 
Arūnas Pilka, mano pažįstamų 
sūnus . 

Taigi tie 3 draugai susitikę 
gamtos draustinyje, žiūrėdami į 
ten užtvertus žalia mėsa šeria
mus krokodilus, pasakojo apie 
jų „pavojingąjį susitikimą". Iš 
tikrųjų Arūno susitikimą. Jis 
liko gyvas tik savo draugo drą
sos dėka. 

Tie draugai, baidarių en
tuziastai , prieš kelerius metus 
keliavo Australijos šiaurėje 
džiunglių upe. J ie sustojo 
smėlėtoj pakrantė j pastovyk-
lauti Nuvargę ir didelėj kaitroj 
i šprakai tavę , šoko maudytis . 
Vandeny ilgiau užtruko Arū
nas . J am brendant į krantą, 
(vandens buvo tik iki kelių), 
ne laukta i siaubingu greičiu, 
t a r tum gyvas tankas, jį puolė 
krokodilas, apžiodamas jo koją 
ir liemenį, f Arūno šauksmą 
atbėgo arčiau buvęs draugas. 
J i s tęsė šį pasakojimą, aiškin
damas, kaip baisiai buvo išsi
gandęs ir bėgti \ palapinę, 

paimt ginklą jau nebuvo laiko. 
Jis šokęs tam siaubūnui ant 
nugaros ir ėmęs kumščiais dau
žyt krokodilo galvą. Neįtikė
t ina, tiesiog stebuklas, bet 
pabaisa paleido Arūną, kuris, 
nors labai sužeistas, dar turėjo 
jėgų išplaukt į krantą. Taip pat 
gyvas ir nesužeistas liko ir drau
gas. Jo nepartrenkė galinga 
krokodilo uodega, kuria jis gali 
t rankytis , apsisukdamas ratu 
per 172 sekundės! Po šito dra
matiško atsitikimo draugai liko 
gyvi ir specialiu radiju prisi
šaukė pagalbą. Po šio baisaus, 
bet laimingai pasibaigusio įvy
kio Arūnas jau nebesimaudąs 
tropikų upėse. Randai užgiję. 
Laimė, kad veido nepalietė kro
kodilo dantys, kurių jis turi 60, 
smailių ir didelių, kaip kaltai. 
Krokodilo žandų raumenys gali 
išvystyt 250 svarų spaudimą, o 
pats gyvūnas sveria per toną ir 
suaugęs yra ilgesnis už didelę 
baidarę! Taip pat baisybės gali 
aukštai iššokt iš vandens ir, jei 
pasitaiko proga, puola žmogų. 
Po vandeniu jie gali išbūti net 2 
vai. 

Nepaisant bjaurumo ir 
plėšrumo, krokodilai buvo 
beišnykstantys. Bet prieš 20 
metų, išleidus gamtos apsaugos 
įstatymą, jų tiek priviso (sako
ma, kad kraSto džiunglių salose 
ir upėse krokodilą galima sutikt 
kas 75 metrai!), kad dabar juos 
gaudo ir patalpina į gamtos 
draustinius, kad nuo tų „ne
tikėtų susitikimų" apsaugotų 
tur i s tus ' Jei nebūtų r imtas 
pavojus, tai būtų juokinga: 
anksčiau saugojo krokodilus 
nuo žmonių, o dabar žmones 
nuo krokodilų' Liaudiškai ta
riant, atsisuko kotas į kirvį! 

Tai tiek šiam kartui, tik 
nesapnuokit krokodilo! 

Linki Nijolė 
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LIETUVOS POLITINES ATEITIES 
PERSPEKTYVA— M O R A L I POLITIKA 

ARIMANTAS DUMČIUS 
LR Seimo narys 

Apie Lietuvos politikos 
moralinę krizę prabilo prezi
dentas Valdas Adamkus, Baž
nyčia, Seimo pirmininkas Artū
ras Paulauskas, Tėvynes sąjun
ga, politologai. Tad į kurį kelią 
— gėrio ar blogio — krypsta 
Lietuvos politika? 

Atsakomybės j ausmas — 
kitoks 

Nikolo Makiavelio (1469— 
1527) laikais vyravo nuostata, 
kad politika ir moralė arba 
dorovė (žmogaus elgesį regu
liuojančios normos ir principai) 
yra du nesuderinami dalykai, 
valstybės tikslams leistina nau
doti bet kokias priemones — 
melą, klastą, veidmainystę, 
smurtą, prievartą. Moralinių 
principų neturėjimas, siekiant 
tikslo — tikslas pateisina prie
mones — tokia yra makiaveliz-
mo politinės doktrinos esmė. Ji 
sukūrė prielaidas kurtis totali
tarinio valdymo valstybėms. 
Evoliucionavo ir priešinga kryp
tis — krikščioniškosios socia
lines filosofijos, Kanto natū
ralios teisės ir etikos valstybė, 
kai politika derinama su mo
ralinių, teisinių normų ir prin
cipų visuma. Tokią valstybės 
politiką formuojantys ir įgyven
dinantys asmenys yra teisiškai 
ir moraliai atsakingi. Morale 
priklauso nuo šalies istorinių 
tradicijų, kultūros, religijos bei 
socialinės santvarkos. Jos tu
rinį sudaro visuomenėje funk
cionuojanti ir istoriškai kintan
ti humaniškumo samprata. 
Pastovia ir nepriklausoma nuo 
esančios visuomenės išlieka 
individo laisvo apsisprendimo 
forma — sąžinė, tai žmogaus 
dvasinė galia, kuria jis suvokia 
savo poelgių moralinę vertę ir 
atsakomybę už juos. Normų ir 
principų visuma sudaro elgesio 
moralinio vertinimo turinį. 
išreiškiamą gėrio ir blogio kate
gorijomis. Jos taip pat kinta ir 
atspindi atitinkamą laikmety 
Politikos etika tiria valdžios 
institucijų, atstovų ir pačios 
politikos moralumą, dorovin
gumą (moralės dėsnių ati
tikimą). Valstybes teisiniai do
kumentai (konstitucija, įstaty
mai, poįstatyminiai aktai ir kt J 
rengiami remiantis moralios 
politikos principais. Todėl at
sakomybė tenka juos vykdan
tiems asmenims ir politikams. 
Bene reikšmingiausią įtaką 
politikos vykdytojams turėjo ir 
turi katalikiškoji etika, kurios 
turinyje yra gėris, pareiga ir 
dora. Katalikiškoji etika rei
kalauja laikytis Dekaloge nu
rodytų moralės principų. Pagal 
Šv. Augustiną — neturėk kitų 
Dievų, tik mane vieną: netark 
Dievo vardo be reikalo: švęsk 
sekmadienį; gerbk savo tėvą ir 
motiną; nežudyk- nepaleistu
vauk; nevok; nekalbėk netiesos; 
negeisk svetimo vyro ir sveti
mos moteries; negeisk svetimo 
turto. Politikos ir moralės sin
tezei palankiausios sąlygos 
sudaromos įsitvirtinusios de
mokratijos šalyse. Čia politikų 
veiksmus reglamentuoja elg
senos kodeksai, įstatymai bei 
vykdomosios ir renkamosios 
valdžios padalinimas. Kadangi 
daugelio politikų elgseną lemia 
asmenybės nuostatos ir įskiepy
tas moralumas, todėl kodek
suose pabrėžiami ne jų veiksmų 
apribojimai, bet daugiau mora
linė atsakomybe už padarytus 
pažeidimus. Čia iškyla dilema 
— kam turi tarnauti įstatymų 
leidėjai — ar rinkėjams, ar 
vadovautis tik savo sąžinės 
balsu? Delegavimo teorijos 
autorius J Mill 'XVIII a. filoso
fas, ekonomistas) teigė, kad 
parlamentaras esąs rinkėju 
ambasadorius ar delegatas 
(angį. .delegates"), jų valios 
reiškėjas ir vykdytojas, bet lais

vas nuo moralinės atsakomy
bės. Patikėtinio teorijos kūrėjas 
E. Burke (XVIII a. filosofas) 
rašė, kad parlamentaras-pati-
kėtinis (angį. „trustees") turi 
tarnauti bendriems visuomenės 
interesams, tačiau vadovautis 
sąžine ir turima informacija. 
Realiame gyvenime dažnesnės 
situacijos, kai reikia rinktis 
tarp tarnavimo sąžinei ar 
rinkėjų valiai. Moraliai poli
tikai priimtinesnė nuostata, kai 
parlamentaras žino pasekmes 
ir suvokia savo moralinę at
sakomybę, todėl balsuoja pagal 
savo sąžinę, užuot balsavęs 
pagal rinkėjų valią. Tačiau 
daugelyje atvejų ši priešprieša 
nesusidaro. Ką reiškia politikos 
skandalai? Skandalų girdime 
pakankamai dažnai ir garsių, 
tačiau senųjų demokratinių 
šalių politikų asmeninės atsa
komybės pojūtis visai kitoks, 
nei pas mus. Atsiprašoma, atsi
statydinama, paklūstama po
veikio priemonėms ir viskas pra
eina. Mūsų šalyje dalis parla
mentarų ir valdžios atstovų la
biau susirūpinę savo parodo
muoju įvaizdžiu, savo asmeni
niais interesais, neretai vengia 
vykdyti įsakymus, atsisako 
klausyti Konstitucinio Teismo, 
Seimo sprendimų, prezidento 
patarimų ir kita. Tauta juos ma
to, vertina, nepasitiki ir smerkia. 

Sva rbu sakyt i t iesą 
Kodėl taip atsitiko? Atsa

kymas vienas — nemorali poli
tika, teisingumo ir tiesos saky
mo praradimas, netikėjimas sa
vo valdžia, savo valstybe ir jos 
ateitimi. Jei karų ir okupacijų lai
kotarpyje tauta išsilaikė, tai da
bar, kai gyvename laisvi demok
ratinėje šalyje tebesame nelais
vi savo dvasia. Viso to išdava — 
per 0,35 milijono aktyviausių ir 
išsilavinusių piliečių paliko 
šalį. pasitraukė į užsienį. 

Galima teigti, kad dalis 
politikų iki šiol buvo atrenkami 
ir dirbo Seime nesilaikydami 
sąžiningos politinės elgsenos 
principų. Tai patvirtina faktas, 
kad 1994 m. Seimo valdybos 
nutarimu sudarytoji darbo 
grupė pareigūnų ir tarnautojų 
tarnybines etikos normų kodek
so parengimui neatliko iki galo 
savo užduoties. Mat kodekso 
projektas Seime susilaukė vi
suotinio pasipriešinimo. Kai \ 
politiką ateina nesąžiningi žmo
nės, metama dėmė visai valsty
bės politikai. IV Dalai Lama 
sakė: „...jei politika užsiima 
blogi žmonės, neturėdami geros 
motyvacijos, apgaudinėja, tuo
met ji tampa blogiu". Tuo būdu 
sąžiningas doras politikas yra 
pagrindinis moralios politikos 
požymis. Aplink mus pilna poli
tikų nemoralios elgsenos ir 
žemos politines kultūros pa
vyzdžių. Apie juos sužinome iš 
žiniasklaidos, kuri vaikydamasi 
sensacijų ir komercinės naudos 
dar viską paaštrina. Kitais 
moralios politikos požymiais 
yra tiesos sakymas, viešumas ir 
tiesos gynimas. 

Tur ime iš ko moky t i s 
Geriausiais moralios poli

tikos pavyzdžiais yra Lietuvos 
Sąjūdžio kelias į Nepriklau
somybę. Baltijos kelias. Vėliau 
ėmė nugalėti asmeninės ambici
jos ir grupiniai interesais, poli
tiniams tikslams buvo pajung
tos teisines institucijos, for
mavosi korupcinė sankloda, 
kuriai vaikydamasi peloo ėmė 
pataikauti žiniasklaida. Šiame 
laikotarpyje išryškėjo patro
nažinė politika, klienterišku-
mas, išskirtinės visuomenės 
dalies poreikių tenkinimas 
kitos, skriaudžiamosios, dalies 
sąskaita. Ėmė veikti atviras ar 
užslaptintas įstatymų nepaisy
mas Nemoralios, korupcinės 
dar ir nemokšiškos politikos 
pasekmė — skurde ir nepritek
liuje gyvenantys pensininkai. 

invalidai, didžioji dalis tarnau
tojų, kaimo žmonių ir ne
skaidrios veiklos dėka iškilę 
tur tuol iai . Anot poeto Sigito 
Gedos: „...labai gerai pasiplėšė 
spekuliuodami Lietuvos laisve 
ir nepriklausomybe. Maironio " 
idėjos buvo labai geras būdas 
pasipelnyti" („Kauno diena", 
2005.06.11). 

D a u g ką užvaldė 
p r a g m a t i z m a s 

Kokia turėtų būti dabarties 
Lietuvos politika? Nuomonės 
šiuo klausimu išsiskiria, yra 
nevienareikšmės. Išskirčiau 
šias mūsų dabarties politikos 
kryptis: idealist inę-moralinę, 
pragmatinę ir populistinę—oli-
garchinę. 

Konstruktyvus mąstymas 
yra pa te ik tas charizminėse 
prezidento Valdo Adamkaus 
kalbose, kur dar kartą pabrėž
tas mūsų politikos moralumo ir 
etikos poreikis. Savo kalbose 
prezidentas aiškiai nurodo mo
ralios Lietuvos politikos būtiny
bę, siekiamybę, gaires bei siūlo 
aktyviai šalinti nemoralumo 
pasireiškimus. 

Pragmat inės krypties ša
lininkų yra pakankamai daug. 
Jos atviru reiškėju galėtų būti 
A. Zuokas. Jis aiškiai parodo, 
jog moraliniu padorumu, poli
tikos morale jis netiki. Morale, 
padorumas — esančios subjek
tyvios kategorijos. Moralė poli
tikoje, anot jo, yra daugiau 
deklaratyvi sąvoka, nes ji nėra 
prakt iška ir išmintinga. Mo
ralei jis priešpastato „praktinę 
išmintį". „Geriau pirmiausia ver
tinti atliktus darbus gerai/blo
gai", o tik po to moralės požiū
riu" (A. Zuokas. Moralė ir prak
tinė išmintis. Delfi. 2005.06.03). 
Matome, kad tai J. Mill dele
gavimo teorijos atmaina, kuri 
gali būti labai patogi kai 
kuriems besiveržiantiems ne
skaidrios politikos pasekėjams. 

Stiprėja populistinė-oli-
garchinė politikos kryptis, kai 
valdžioje įsitvirtina turtuoliai, 
tuščiais pažadais žadantys 
palengvinti žmonių gyvenimą. 
Galima teigti, kad aiškiausias 
jos atstovas yra eksministras V. 
Uspaskichas ir jo pagalbi
ninkai . Gyvenimas parodys, 
kiek šie teiginiai yra teisingi. 

R e n g i a m a s poli t iku ir 
k a n d i d a t ų į pol i t ikus 

š i uo l a ik in i s Dekalogas 
Lietuvos politinės ateities 

perspektyva — morali politika, 
tolygus visuomenės vystymas, 
kai visi tautos žmonės naudo
jasi savo teisėmis, kai įgyvendi
namos moralios politinių tikslų 
siekimo priemonės, neapgaudi
nėjami rinkėjai. Padedant tei
sininkams, politologams, vals
tybininkams Seimo pirmininko 
A. Paulausko nurodymu suda
ryta darbo grupė, kuri baigia 
rengti politikų ir kandidatų į 
politikus elgesio kodeksą. Jame 
nustatyt i politikų, kandidatų į 
politikus elgesio principai, jais 
remiantis reikalavimai ir nu
matytos poveikio priemonės, 
kai tų reikalavimų nesilaikoma. 
Šiuolaikiniame „Lietuvos poli
tikų Dekaloge" — politikų ir 
kandidatų į politikus elgsenos 
kodekse — nurodomos pagrin
dinės elgesio taisyklės ir princi
pai, kuriais jie privalo vado
vautis: pagarba žmogui ir vals
tybei, teisingumas, viešumas, 
nesavanaudiškumas ir sąži
ningumas, padorumas, nešališ
kumas, pavyzdingumas ir at
sakomybė. Nesilaikant etikos 
(moralės) normų, pritaikomos 
moralinės ir drausminančios 
poveikio priemonės (bausmės ir 
įpareigojimai), kurias nustato 
įgaliotos Seimo institucijos. 
Atsakomybę sunkina pakartoti
ni pažeidimai. Bausmės poli
t ikams skelbiamos žiniasklaido-
je. Politikams taip pat privalo
mi taip vadinami privalomosios 
teisės reikalavimai — draudi
mas tuo metu eiti kitas pareigas 
už atlygį, prievole deklaruoti 
interesus ir kita. Padarius šiuos 
pažeidimus, gali būti pritaiko
ma administracinė ir baudžia
moji atsakomybe. 

Skandalų karštligė krečia 
Seimą ir visą šalį. Visi tai kon
statuoja, bet niekas nevykdo 
analizes' ir nedaro išvadų. Tai 
paskatino š.m. rugsėjo 28 d. 
Seime organizuoti konferenciją 
— visuomenės klausymus. Dis
kutuoti kviečiamos pajėgiausios 
Lietuvos intelektualinės pajė
gos. Svarstytinų klausimų ratas 
gana platus: ar galima suderin
ti moralumą demokratines vals
tybės politiniame gyvenime. 
Seimo darbe, įstatymų priė
mime ir vykdyme. Kokie mora
lios politikos kriterijai, koks 
politikos ir moralės santykis, 
sąsajos su politine kultūra, rei
kalą V1IY131 ŠIUO laikiškam politi
kui. Ar aplamai įgyvendinamas 
moralios politikos siekinys? 
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D A N U T E BINDOKIENE 

SEMINARAS VASAROS 
STOVYKLŲ VADOVAMS 

Liepos 29 - rugpjūčio 6 d. 
Nemunaičio stovyklavietėje 
Vilkaviškio vyskupijos jaunimo 
centras jau treti metai iš eilės 
organizuoja vyskupijos šv. Mi
šių pa tarnauto ju stovyklą. 
Todėl gegužės 21-22 d. Prie
nuose buvo surengtas stovyklos 
vadovų seminaras, kurio metu 
ap ta r ta stovyklos programa. 
Šių metų stovyklos tema -
„Septyni". Stovyklos metu kas
dien bus bandoma įsigilinti į 
vieną iš sakramentų. 

Seminaras prasidėjo susi
pažinimo žaidimais: vadovai 
turėjo parodyti savo gebėjimą 
kurti be žodžių ir veikti netikė
tose situacijose. Po to smulkiai 
aptarta praeitų metų patirtis. 
Praei tu metų stovyklos pro
gramos koordinatorius kun. 
Rytis Bal t rušai t is pristatė 
vadovų atsiliepimų anketų su
vestinę, kurioje gausu naudin
gos medžiagos. Svarbiausioji 
seminaro dalis - darbas gru
pėse. Vadovai galėjo pasirinkti 
jiems patinkančią. Jų buvo trys: 
pirmoji - sisteminio darbo. Joje 
svarstyta stovyklos dienotvar
kė, kurtos taisyklės, rengtas 
informacinis laiškas vyskupijos 
kunigams, aptarta vaikų apgy
vendinimo klausimas, stovyklos 
veiklos būreliai, vadovų ben

dradarbiavimo ir bendravimo 
principai. Katechezės grupėje 
buvo kuriamas kiekvienos sto
vyklos dienos katechezės pla
nas, apimantis teorinį, praktinį 
ir kūrybinį žvilgsnį į kiekvieną 
iš septynių sakramentų. Sto
vyklos vakaru programų grupe 
kūrė vakaro programas pagal 
visos dienos temą. 

Šeštadienio pavakare visi 
turėjo galimybę klausytis pas
kaitos „Sakramentai. Teorinis 
ir praktinis žvilgsnis". Prele
gentas kun. teol. dr. Rimas 
Skinkaitis labai įtaigiai, rem
damasis gausybe pavyzdžių, 
padėjo seminaro dalyviams su
stiprinti jau turimas žinias ir 
patirtis apie Bažnyčios sakra
mentus. Vakare visi dalyvavo 
Eucharistijos adoracijoje Prienų 
bažnyčioje. Sekmadienio ryte 
susirinkę bendrai ryto maldai 
seminaro dalyviai drauge pa
sirengė švęsti Eucharistiją. Po 
šv. Mišių vėl buvo rimtai dirba
ma Prienų „Žiburio" gimnazijo
je. Po pietų darbo grupės pris
tatė tai, ką pavyko sukurti per 
dvi intensyvaus darbo dienas, 
aptarė kai kurias aktualijas ir 
po bendros maldos išsiskirstė į 
namus. Seminare dalyvavo apie 
penkiolika žmonių 
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Kai prezidentas nori 
„pasiaiškinti" 

Praėjusios savaitės an t rad ienio vakare 
JAV prez. George W. Bush vėl stojo prie 
mikrofono pakalbėti apie karo eigą Irake. 

Iš anksto didelio susidomėjimo ta kalba neparo
dė nei žiniasklaida, nei mėgstantys iš tuščio į 
kiaurą pilstyti politikos komentatoriai . Niekas 
nesitikėjo, kad prezidentas pridės ranką prie 
krūtinės ir pasakys: „Įklimpome iki ausų ir da
bar kitos išeities nėra. Reikia kaip nors išsi
kapstyti..." Tačiau kai kas visgi tikėjosi, kad 
galbūt prezidentas pripažins: r,Priežastys, dėl 
kurių pradėjome karą Irake, nepasitvirt ino, tad 
šiandien Amerika kenčia to neapsižiūrėjimo ir 
skubotumo pasekmes"... 

Ne, to prezidentas nepasakė. J i s t ik pakar
tojo jau daug sykių girdėtas frazes, kad yra 
patenkintas demokratijos pažanga Irake, kad 
gėris ilgainiui nugalės blogį ir amerikiečių ka
rių žūtis nebus veltui —jų kraujas nupi rks Ira
ko valstybei laisvę. 

Nors pastaruoju metu net kai kur ie Atstovų 
rūmų nariai reikalauja pasakyti (bent apytik
rę) datą, kada iš Irako numatoma namo grąžin
ti Amerikos kariuomenę, bet prez. Bush datos 
nenurodė. Iš esmės niekas negali numatyti , 
kada sąjungininkų kariams bus įmanoma pa
likti Iraką irakiečiams. Jų kariuomenes dalinių 
paruošimas eina labai vangiai , savižudžių 
susisprogdinimai ir apskritai smurto veiksmai 
nemažėja, o gausėja, tad kas gi atsi t iktų, jeigu 
butų nustatytas laikas, kai amerikiečiai ir kitų 
užsieniečių daliniai iš Irako pas i t rauktų? Su
kilėliams tereikėtų kantriai palaukti tuos kelis 
mėnesius, o gal metus, kol nekenčiamieji ame
rikiečiai išsinešdins, ir tuomet pradėt i savo 
griaunamąją veiklą. Tarp įvairių genčių, tau
telių ir religinių bendruomenių jau dabar vyks
ta nuolatinės kovos, o, amerikiečiams pasitrau
kus, jos greičiausiai išsivystytų į pilietinį karą. 
Tuomet tikrai galėtume sakyti, kad JAV ir kitų 
tautų kariai žuvo veltui, kad pačių irakiečių 
aukos, kentėjimai ir skurdas, kilęs dėl karo 
veiksmų, buvo bergždžias: geresnio gyvenimo 
viltys nepasiteisino, niekas nepagerėjo, o tik 

pablogėjo. 
„Teroristai gali žudyti nekaltuosius, bet jie 

negali sustabdyti laisvės slinkties". — tokia 
prez. Bush retorika — ir banali, ir tuščia. Jo 
kalbų rašytojai t ikrai galėjo kažką prasminges-
nio sugalvoti. Prezidentas ir vėl remesi rugsėjo 
11-ąja — tai patogus įrankis, galintis bakstelėti 
apsnūdusiems patriotiniams jausmams į pašo
nę: „Mūsų priešai laimes tik tada. jeigu pamir
šime rugsėjo 11-osios pamokas ir paliksime 
Irako gyventojus tokių žmonių, kaip Abu Mu-
sabi al-Zarqawi, valiai ar patikėsime Viduri
niųjų Rytų ateitį tokiems, kaip Osama bin 
Laden..." 

Bet prezidentas nepripažino, kad su bin La
den dar nesusitvarkyta, Afganistanas dar vis 
nesaugus, kasdieninio gyvenimo eiga ten toli 
gražu nenormali, nors karas Afganistane buvo 
labiau pateisinamas, kaip Irake. Nepakanka tik 
kartoti, kad „mūsų strategija skleidžiant laisvę. 
yra sėkminga", be konkrečių tos laisvės įtvirti
nimo pavyzdžių. 

Nepaslaptis, kad prezidento George W. 
Bush populiarumas šalyje krinta I pirmą kartą 
slystelėjo žemiau 40 proc), tad jo kalba turėjo 
įkvėpti daugiau pasitikėjimo Vašingtonu ir at
sakyti į visiems knietinėius klausimus: kada 
pagaliau baigsime karą Irake? Tai kone neat
sakomas klausimas, nes, nepaisant karo pra
džios teisėtumo a r neteisėtumo, tai jau įvykęs 
faktas. „Susidėti savo žaislus ir išeiti iš to kie
mo" būtų didesnė klaida, negu karo pradžia. 
Tad prezidentas pasielgė išmintingai, nežadė
damas greitos pabaigos. 

Prezidentas savo kalba stengėsi krašto gy
ventojams suteikti vilties, pasitikėjimo, papra
šyti jų kantrybės ir įtikinti, kad visas pasiauko
jimas nėra veltui. Nėra abejonės, kad George 
W. Bush kalbos klausėsi ne vien amerikiečiai, 
bet ir pasaulis, ypač musulmoniškasis. Ar Ame
rikos gyventojai patikėjo savo prezidento žo
džiais? Ar jais patikėjo pasaulis9 Į ši klausimą 
kiekvienas galime pats sau atsakyti... 

VIENO GYVENIMO FRAGMENTAS 
BRONIUS ŽALYS 

Nr. 14 

Saus io 28 d. 
Neseniai įstojau į pašliūžininkų komandą. 

suformuotą iš jaunesnių vyrų — taip buvo leng
viau išsisukti iš nekenčiamos kovines rikiuotės, o 
pašliūžas mėgau nuo vaiko dienų. Iš ryto buvau 
drauge su kitais pašliūžininkų būrelio vyrais 
išvykęs į kalnus, kur treniravomės. O šalta 25°C. 
Bet. pasitrankius po kalnus, sušylame. Per pietus 
grįžus — mažytis elnienos gabaliukas su kopūs
tais ir pora bulvių. Po pamokų su pašliūžomis 
gryname kalnų ore apetitas žvėriškas. Turėjau 
gelbėtis dvokiančia žuvimi. Vakare — šiupinys, 
kurį atlieka pafrontės policijos šaulių, artistų, 
būrelis. 

Raudonosios armijos daliniai prie Karaliau
čiaus. Elbingo, Posen. Brombergo. Schneidemueh-
lės. 

Vasario 4 d. 
Kas. jei ne vokietis, išgalvos kaip sudarkyti 

poilsio dieną. Šiandien sekmadienis, į kalnus 
dirbti nevaro, bet manai, kad gausi pailsėti? Po 
pusryčių — patalpų valymas, plovimas. Patik
rinimas. Batų apžiūra Pamoka. Vėl į rikiuotę 
kapitono žodžiui dėl renkamų aukų — raginama 
aukoti kovojantiems daliniams Rytuose (kokiuose 
Rytuose, jei frontas jau Vokietijoje?) — mėnesinę 
algą. O už ką žuvį pirksime? 

Pamokos metu kpt Voill pasakė, kad nuo 
ateinančios savaitės lietuviai, kad geriau pra
moktų vokiečių kalbos, bus išskirstyti gyventi 
drauge su vokiečiais. 

Jau kelinta diena skauda krūminį dantį. Po 
kelinto prašymo gavau kelialapį vykti pas dantų 
gydytoją į Fauskę — aspkrities miestą, esantį už 
60 km nuo Langaanes — į šiaurę. Iš vakaro vir
tuvė išdavė sauso maisto davinį Bet dantis , kaip 
užburtas, nustojo skaudėti Vis tik nutar iau — 
kas bus, kas nebus (tai buvo mano pirmas skau
dantis dantis) — važiuoti, nes nebenorėjau, kad 
vėl — peršalus — skausmai kartotųsi. 

Rytą 4:10 vai., štabo sunkvežimiu išvykstame 
iš stovyklos. Rognan keltu persikel iame per 
mums kelią užkirtusi fjordą. Esame per 30 km 
nuo savo stovyklos, bet ir iš čia vis dar matyti 
„mūsų" baltasis, dvišakis, Oelfjel kalnas 
Neveltui jo abi viršūnės turi daugiau kaip 1.700 

metrų aukščio! Sukame link Fauskės. Iki ten dar 
30 km. Viena kelio puse eina status kalnas, 
antrąja — fjordas. Pats kelias čia kyla aukštyn. 
čia leidžiasi žemyn ir kas 20-25 metrus būtinai 
turi daryti staigų posūkį. įdomu, kaip čia pakliu
vęs, jaustųsi Lietuvos vairuotojas7 Retkarčiais 
pralenkiame vienišą, aukštą norvegą, gelsvu, 
vietinės veislės arkliuku besivarantį su malkų 
vežimu ar ant savotiškų, norvegiškų rogučių be-
čiuožiantį grakštų, geltonplaukį šiaurės vaiką. 

Fauskė — kiek didesnis kaimelis už Rognaną 
— daugiau karių ir civiliu praeivių Einame į 
dantų gydymo stotį, bet po valandos laukimo 
buvo pasakyta, kad šiandien galime nebesitikėti 
prieiti prie dantų gydytojo — per daug pacientų. 

Vykstame į Raudonąjį Kryžių, kur pietums 
gauname žirnių sriubos. Cia randame dar pora 
lietuvių iš mušu bataliono, atvykusių dantų gy
dytis — kai kurie — skausmu nesitverdami, kai 
kurie — pasimuliuodami. Radau ir Praną T., ku
ris man pasišovė aprodyti visas „miesto įžy
mybes". Popiet ir spėjome. Buvom prie kiosko, 
kur nusipirkau keletą atvirukų, įėjom dar pasi
dairydami į porą krautuvėlių, stabtelėjome prie 
uždaryto knygyno. Vakare, „Soldatenheime", 
lėkštė sriubos ir grįžtame i mūsų nakvynes 
namus. 

Vasa r io 7 d. 
Iš ryto gydytojas ištraukė mano supuvusį 

dantį Per pietus trise, srėbdami sriubą, pasako 
jomės savo įspūdžius Pranas apskaičiavo, kad. 
jei del vieno danties užplombavimo reikia pas 
daktarą važiuoti 3 kartus, tai jis visai ramiai 
galįs simuliuoti iki karo pabaigos Dantų pakak
sią' 

Vasa r io 15 d. 
Šiandien iš mūsų kuopos išvyksta ap;° 

vyrų — vokiečių į Vokietiją. \ frontą Kai kurio 
užėjo atsisveikinti. Jie žino kur važiuoja, bet 
išeitu s nėra. 

V a s a r i o 18 d. 
Sekmadienis, kaip daugelis pilkų, kareiviškų, 

monotonišku sekmadienių Po pietų lauke siautė 
audra Bus daugiau . 
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Laiškai, miomtmšg . 

„ĄŽUOLŲ SODAS" 
SUDREBINO ŠIRDJ IR JAUSMUS 

Nebeatmenu, ar kada taip 
jautriai reaguodama skaičiau 
rašytojo Anatolijaus Kairio pa
rašytą labai prasmingą širdies 
viziją. Aš tikiu, kad ši vizija 
sudrebino širdį ne vienam lietu
viui Lietuvoje bei išeivijoje. Tai 
žodžiai, supinti į nuostabų 
Lietuvos skausmų ir džiaugsmų 

i vainiką. Šiuo vainiku mes visi 
turėtumėm pasipuošti ir nešioti 
savo širdyje per amžius. 

Ačiū rašytojui už šią puikią 
viziją. Manau, kad dailininko 
teptukas galėtų puikiai visa tai 
išreikšti drobėje. Būtų nuos
tabus kūrinys vaizduojantis 
didelę dalį mūsų istorijos. 

Mane sujaudino ir prikėlė 
begęstančius jausmus, nors sa
ve laikau gera lietuve-patriote. 

Dažnai apie skaudų l ietuviams 
la ikotarpį galvojame, gal ir 
ašarą išliejame, tačiau laikui 
bėgant j ausmai apsidengia kaž
kokiom dulkelėm, kurios dabar, 
beskai tan t „Ąžuolų sodą", stai
ga dingo ir atsivėrė skaudūs 
prisiminimai, kurie atgaivino iš 
gilumos prigesusius j a u s m u s — 
sudrebino širdį. Ne tik liūdesys, 
bet ir begaliniai ska id rūs i r 
gražūs Aušros laikų prisimini
ma i a ts ivėrė , kaip pražydęs 
žiedas. 

Ak, reikia mums daugiau 
tokių „vizijų", kurios sudrebintų 
širdį ir j ausmus mūsų brangiai 
tėvynei Lietuvai. Ačiū. 

I r e n a A l a n t i e n ė 
Redford, MI 

KOMENTARAS ALGIO VIRVYČIO 
LAIŠKUI 

Š.m. „Draugo" birželio 8 d. 
Laiškai, nuomonės, komentarai 
skyriuje išspausdintas Algio 
Virvyčio laiškas „Ar drįsime, ar 
sugebėsime paminėti?" yra įdo
mus savo turiniu ir forma. 

A. Virvyčio straipsnis pa
sižymi savo prielaidomis, kas 
būtų taip, o ne kitaip, jeigu tos 
prielaidos būtų įgyvendintos. 

A. Virvyčio mintys yra 
realios. Jeigu jos visos būtų 
įvykdytos, tai daugelis pasaulio 
valstybių atsibustų iš gilaus 
miego. Tačiau, dėl vieno A. 
Virvyčio pasakymo, aš jau da
bar einu su juo į konfliktą. 

Cituoju laiško iš t rauką: 
„Daugiau kaip 20,000 Lietuvos 
laisvės kovotojų nužudyti, iš
niekinti kūnai, numesti miestų, 
miestelių aikštėse, o paskutinį 
partizaną išdavusį niekšą prezi

den tas Adamkus medaliu ap
dovanojo". 

Gyvendamas išeivijoje, toli 
nuo Lietuvos, netur iu progos 
paklaus t i prez. Adamkų, kuo 
remiant is ir kieno pasiūlymu jis 
apdovanojo medaliu part izaną 
išdavusį niekšą? 

Sveiku protu galvojant 
prez. Adamkus tai galėjo pa
daryti a r suklaidintas, ar kieno 
nors kerš tu sunaikinti norint 
prezidento autoritetą? 

Baigdamas noriu paprašyti 
A. Virvytį, jeigu jis viešai iškėlė 
šią mintį, būtų tiksliau, kad jis 
ir paaiškintų „Draugo" skaityto
j a m s , kodėl prez. A d a m k u s 
medaliu apdovanojo niekšą — 
išdaviką. 

V y t a u t a s Š e š t o k a s 
Los Angeles, CA 

• P I H B M | | 

Į 

Mt/Sl/ 
VIRTUVĖ 

Paruošia Jul i ja K. 

DAR APIE LAUKO VIRYKLES 
Praėjusį kartą pateikiau 

kelis receptus, t inkamus ga
minti lauke, ant karštų anglių. 
Nustebino platus susidomėji
mas — skaitytojai prašo dau
giau. Atrodo, kad šią vasarą 
daugelio kieme kvepės kepama 
mėsa. daržovės ir kiti skanumy
nai. 

Kai kuriems receptams rei
kia panaudoti ir virtuvės, ir 
lauko viryklę — tai daugiausia 
įvairūs padažai ir marinatai , 
kūnuos reikia išvirti. Bet tą pa
ruošimą galima atlikti iš anks
to, net kelias dienas prieš mėsos 
kepimą lauke, palaikyti paruoš
tą padažą šaldytuve ir panau
doti, kai reikia. Taip sutaupome 
laiko, ypač kai kepame ne savo 
kieme, o kur nors prie ežero, 
parke, miške... 

Beje, ant karštų anglių ga
lima kepti ne tik jautienos a r 
kiaulienos vėrinėlius (kabobs), 
bet visokią mėsą, žuvį, daržo
ves, net bandeles ir pyragą! Čia 
taip pat galima eksperimen
tuoti, vartojant pirktinius pa
dažus (barbecue sauce), savo 
pasigamintus, pridedant įvairių 
prieskonių. Kadangi norime, 
kad mėsa gerai ir greitai iškep
tų, būtina ją iš anksto marinuo
ti, t.y. užpilti norimu marinatu 
ir palaikyti šaldytuve bent 6-8 
vai arba per naktį. Tą patį ma-
nnatą galima panaudoti, ap-
laistant kepamą mėsą 

REPORTAŽŲ 
IR 

REPORTERIŲ 
BĖDOS 

„Draugo" 2005.06.29 laidos 
laiškų skyriuje Aušrelė Sa-
kalaitė rašo: „Perskaičiusi Bro-.^ 
niaus Juodelio JAV LB Vidurio 
vakarų apygardos ruoštos 
gegužinės aprašymą („Drau
gas" 07.24 d.), noriu kai ką 
patikslinti. B. Juodelis mane 
daug kartų cituoja, nors aš tų 
dalykų nesakiau..." 

— Še tau boba, devintinės, 
— sakytų dzūkas! Dalykai ne
buvo sakyti, o reporteris ėmė ir 
surašė. O gal ir pokalbio nebu
vo? 

Pirmadienį, po apygardos 
gegužinės, būdama „Drauge", 
Aušrelė Saka la i tė užsuko į 
Draugo fondo raštinę, kurioje 
aš dirbu pirmadieniais , ir 
manęs paprašė aprašyti vakar 
dienos gegužinę Pasaulio lietu
vių centre. Sutikau aprašyti, 
nes gegužinėje buvau, foto
grafavau ir gavau M. Baukaus 
surašy tus gegužinės darbi
n inkus . Man t ik trūko ge
gužinės ruošos duomenų, apie 
kuriuos papasakojo ir į mano 
klausimus atsakė Aušrelė Sa
kalaitė. Tiesa, tas mūsų po
kalbis nebuvo užrekorduotas ir 
rašydamas negalėjau patikrinti 
kiekvieno mūsų pokalbio žodžio 
ir pareiškimo, minėdamas 
esminius pokalbio duomenis. 
Jei būtų įrašas, gal ir Aušrelė 
Sakalaitė galėtų nurodyti, ką 
aš c i tavau jos nesakytus 
„dalykus", nors laiške ji tų 
„dalykų" nemini. 

Dėl PL centro gegužinės 
sąlygų rašiau, kaip man buvo 
pasakyta, norint, kad tas būtų 
paminėta reportaže, nors ne 
visas deta les paminėjau. 
Asmeniškumų čia nebuvo. 

Pasirodo, rekorderis repor
teriui yra būtinybė, jei nenori 
likti melagiu. Be jo geriau 
nepri imti prašymų aprašy
mams. 

Bronius Juodel i s 
Darien, IL 

DEL PAMINKLO KOMUNIZMO 
AUKOMS ATMINTI 

LINKSMA IR LIŪDNA ŠVENTĖ 

Kf-pti šonkau l iuka i 

-•-

1 puod. kapotų svogūnų 
1 česnako skiltelė, sutrinta 
1/2 puod. aliejaus 
1 dėžutė pomidorų padažo 

<8 oz. can tomato sauce) 
1/2 puod. vandens 
1/4 puod. kietai suspausto 

rudo cukraus 
1/4 puod. citrinų sulčių 
2 šaukštai Worcestershire 

padažo 
2 šaukštai garstyčių 
1 šaukštelis druskos 
1 šaukštelis saliero sėklų 
1/4 šaukštelio maltų pipirų 
l didelį puodą sudėti šon

kau l iukus , užpilti verdančiu 
vandeniu, kad apsemtų, suberti 
druską ir uždengus virti, kol 
mėsa suminkštės, apie 45-60 
min. Nuvarvinti . 

Keptuvėje įkaitinti aliejų, 
sudėti česnaką, svogūnus ir pa
kepinti kol suminkštės, bet ne
paruduos . Įmaišyti pomidorų 
padažą, vandenį, rudą cukrų, 
citrinų sul t is , Worcestershire 
padažą, garstyčias, salierų sėk
las ir pipirus. Pavirti neužden
gus apie 15 min. 

Šonkauliukus išdėlioti an t 
lauko viryklės, aptepti paruoštu 
padažu (iš abiejų pusių) ir kepti 
dar 45 min., kas 15 minučių ap-
verčiant ir vis patepant padažu. 

Š o n k a u l i u k a i su 
a b r i k o s a i s 

4 sv. trumpų kiaulienos 
nugarinės šonkauliukų (loin 
back ribs), supjaustytų porci
jomis 

1 ir 1/2 puod. vandens 

Su džiaugsmu perskaičiau 
„Draugo" nr. 103 D. Bindo-
kienės straipsnį „Paminklas 
komunizmo aukoms atminti". 
Manau, kad šią vertingą išeivi
jos iniciatyvą būtina įgyvendin
ti (kaip ir daugelį teisingumo 
pergalę artinusių žygių Lietu
voje ir pasaulyje, kuriuos inici
javo išeivija). 

Paminklo sumanymą įgy
vendinus, tai būtų dar vienas 
priminimas pasauliui — deja, ir 
mieliau linkusiam „nežinoti" 
demokratiniam Vakarų pasau
liui — kad vis dėlto buvo du 
totalitarizmai ir du genocidai, 
nacistinis ir sovietinis, o ne 
vienas, visuotinai pasmerktas, 
Niurnberg pakartas ir denaci-
fikacijos palaidotas. 

. Antrasis, komunistinis to
tali tarizmas, puse lūpų tepa
ba l t a s , kairuoliškų, pseudoli-
beralių viešosios nuomonės for
muotojų patylom reabilituoja
mas, laikomas „geresniu" už 
hitlerinį — niekad nebuvo tarp
taut iniu mastu teisiškai pas
merktas, įvertintas kaip nusi
kalstamas. Ar ne todėl jis šian
dien tebevaldo Kinijoje, Šiaurės 
Korėjoje, Kuboje, o Rusijoje, 
prisidengęs nauja iškaba, pla
ningai naikina demokratijos 
užuomazgas ir vykdo žiau
riausią genocidą prieš čečėnų 
tautą? 

Teisminis Niurnberg — 2 
procesas, išlikusių gyvų komu
nizmo aukų surengtas Vil
niuje, pasaulinės žiniasklaidos 
buvo per mažai pagarsintas, 
reikiamo įtakos žmonijos istori
jos vertinimams ir grėsmingų 
dabart ies recidyvų suvokimui 
nepadarė. Paminklo komuniz
mo aukoms („The Victims of 
Communism Memorial") staty
ba prie Georgetown University 
Law Center, kaip tai siūloma 
lietuvių kilmės JAV senato
riaus Richard Durbin rezoliuci
joje nr. 150, parėmus Kongreso 
nariui John Shimkus, būtų ir 
nekaltai žuvusiųjų pagerbimas, 
ir per daug dažnai ignoruo
jamos istorinės tiesos liudiji
mas, kad vadinamieji nacional-

1 puod. sukapotų džiovintų 
abrikosų 

1/2 pųod. suspausto rudo-
cukraus* 

2 šaukštai acto 
1 šaukštas citrinų sulčių 
1 šaukštelis tarkuoto im

biero (ginger) 
1/2 šaukštelio druskos 
1 didelį puodą sudėti mėsą, 

druską, užpilti verdančiu van
deniu, kad apsemtų, ir užden
gus pavirti apie 45—60 min., kol 
mėsa bus minkšta. Nuvarvinti. 

Mėsai verdant, keptuvėje ar 
puode sumaišyti vandenį, abri
kosus, cukrų, actą, citrinų sul
tis, imbierą. Užvirti, sumažinti 
liepsną, puodą uždengti ir pa
virti 5 min. Nuėmus nuo ugnies, 
gerai sutrinti abrikosus ir viską 
sumaišyti, kad pasidarytų lygi 
tyrė (galima panaudoti elektrinį 
plaktuvą — ..blender"). 

Paruoš tu padažu aptepti 
šonkauliukus ir kepti ant vidu
tinio karščio viryklėlės apie 
10-15 min., vis apverčiant ir 
aptepant padažu. 

*Kai matuojame baltą cuk
rų, paprastai pasemiame šaukš
tu arba supilame į puodelį, bet 
rudas cukrus yra purus, minkš
tas, matuojant jį reikia būtinai 
suspausti, kad gautume tikslų 
kiekį. Dėl to receptuose pataria
ma dėti tam tikrą kiekį (puod., 
šaukštą, šaukštelį ar pan.) „su
spausto rudo cukraus. 

V i š č i u k a s su Te r iyak i 
p a d a ž u 
1/2 puod. rudo cukraus 
1/2 puod. sojos padažo 
2 šaukštai sauso balto vyno 
1 šaukštas tarkuoto svogūno 
1/4 puod Teriyaki padažo 
1 česnako skiltelė, sukapota 

4 didelės viščiuko krūtinė
lės (abi pusės) 

aliejus patepti lauko viryk
lės grotelėms 

Puode sumaišyti cukrų, so
jos padažą, vyną, svogūną ir 
česnaką, Teriyaki padažą. Pa
virti maišant, kol cukrus iš
tirps, po to dar pavirti 5 min., 
kol pasidarys skystas sirupas. 
Atvėsinti. 

Viščiuko krūtinėles per
pjauti per pusę (gausime 8 
puses), nuimti odą ir, kiek 
įmanoma, išimti kaulus. Sudėti 
į lėkštą indą (vienu sluoksniu), 
užpilti paruoštu padažu ir pa
laikyti šaldytuve 4—6 vai. arba 
per naktį. 

Išimti mėsą iš marinato, jį 
pasiliekant. Lauko viryklės gro
teles patepti aliejumi, išdėlioti 
mėsą ir kepti ant vidutinio 
karštumo anglių 15-20 min., 
dažnai pavartant ir patepant 
likusiu marinatu. 

Skoningas v išč iukas 
1/4 puod. smulkiai sukapoto 

svogūno 
1 česnako skiltelė, smulkiai 

sukapota 
2 šaukštai aliejaus 
3/4 puod. pomidorų padažo 

(ketchup) 
1/3 puod. acto 
1 šaukštelis tarkuotos citri

nos žievelės 
1 šaukštas citrinų sulčių 
1 šaukštas Worcestershire 

padažo 
2 šaukšteliai cukraus 
1 šaukštelis garstyčių mil

telių 
1/2 šaukštelio druskos 
1/4 šaukštelio maltų pipirų 
1/2 šaukštelio aštrių pipiru 

padaže 'bot pepper sauc-

socializmas ir socializmas/ 
komunizmas pagal žmogedrystę 
buvo vienodai alkani broliai 
dvyniai. Ir, svarbiausia, toks 
paminklas galėtų pasitarnau
ti kaip įspėjimas nūdienos dik
tatūrų simpatikams, naivuo
liams ar abejingiesiems, kokia 
yra nuolaidžiavimo blogiui 
kaina... 

Norėčiau tik karštai para
ginti paminklo projekto su
manytojus bei rėmėjus neapsiri
boti trijų nukentėjusių Baltijos 
tautų skriaudos įamžinimu. 
Man visuomet darė didžiulį 
įspūdį ir teikė viltingą paguodą, 
kad dar sovietų okupacijos 
metais per „Amerikos balsą" ar 
„Vatikano radiją" girdėdavau, 
kad JAV lietuviai, latviai,' 
estai rengia protesto demons
tracijas prie sovietų ambasadų 
ar kitomis progomis drauge su 
kitu pavergtų tautų — uk
rainiečių, vengrų, lenkų, afganų 
— organizacijų atstovais. Nuo 
komunizmo ir jo palikimo nu
kentėjo ir tebekenčia daugybė 
tautų. Mūsų balsas bus stipres
nis ir pasaulyje labiau girdi
mas, jeigu kalbėsime vieningai, 
jeigu paminklas įamžins ir 
SSRS bei Varšuvos bloke pa
darytus nusikaltimus žmo
niškumui, ir raudonųjų khmerų 
įvykdytą genocidą Kambodžoje, 
ir tibetiečių naikinimą komu
nistinėje Kinijoje, ir KGB 
vadovaujamos Rusijos 8-tus 
metus vykdomas žudynes 
Čečėnijoje. į traukus visų nu
kentėjusių tautų egzilyje vei
kiančias organizacijas į pa
minklo statymo darbą, tikriau
siai ir patys darbai bei jų „lobiz-
mas" smarkiai pajudėtų į 
priekį? 

Toks paminklas iš tiesų 
padėtų sąžinės nepraradusiai 
žmonijos daliai iš naujo įvertin
ti reiškinį, kurį Ronald Reagan 
taikliai pavadino „empire of 
evil". O ateity, kas žino, gal net 
suveiktų kaip skiepai nuo šios 
ligos. 

Kun. Rober t a s Grigas 
Kaunas, Lietuva 

2 maždaug 2 ir 1/2 sv. 
kiekvienas, viščiukai 

Padažas: sudėti visus prie
skonius ir aliejų į puodą ir, ret
karčiais pamaišant, pavirti apie 
30 mm. 

Viščiukus supjaustyti ga
balais, apibarstyti druska ir 
maltais pipirais, išdėstyti ant 
viryklės grotelių (kaulais į 
apačią) ir kepti apie 25 min. 

Mėsą apversti kaulais į 
viršų, visas puses aptepti pa
ruoštu padažu (maždaug 10-15 
min. prieš kepimo pabaigą) ir 
kepti, dažnai apvartant, kol 
mėsa bus visiškai iškepusi. 

SKELBIMAI 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

Dalyvavau Balzeko muzie
jaus gimtadienio šventėj — jam 
jau trisdešimt devyneri metai. 
Reikia džiaugtis organizatorių 
pastangomis ir pasiaukojimu 
parodyti Lietuvos istorijos turtą 
Amerikos visuomenei. 

Tuo atžvilgiu šventė buvo 
graži ir svarbi. 

Bet, deja, buvo ir liūdna 
šventės dalis — kur mūsų vei
kėjai, kurie taip giriasi savo 
patriotiškais darbais? Kur mū
sų visuomenininkai, kurie taip 
sunkiai dirba norėdami paro
dyti Amerikai mūsų kultūrą ir 
pasiekimus? 

GREIT PARDUODA 
-Oh First Landmark Reaity | 

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

RIMAS 
STANKUS 

• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltu1 

• Tarpininkautame gaunant paskola 
• Pensininkams nuolaida 

įVAIRUS 
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Nebuvo nei vieno... Buvo 
daugiau naujos bangos žmonių 
ir amerikiečių. 

Gal galima kritikuoti mu
ziejaus turtingumą, bet nėra, 
bent Čikagoje, kito amerikie
čiams žinomo ar prieinamo, 
lietuvybe demonstruojančio 
centro. 

Aš bijau, kad tai yra tik dar 
vienas įrodymas, jog mūsų 
skirtingos generacijos yra tiek 
įsitikinusios savo genialumu, 
kad užmiršta bendrą Lietuvos 
propagavimo pareigą. 

Alė Kėžel ienė 
Chicago, IL 

SMERKIAMOS UŽ UŽSIENIEČIŲ 
TEKANČIOS RUSĖS 

Naujasis Rusijos parlamen
to narių parengtas įstatymo 
projektas numato, kad už užsie
niečių tekančios rusės galėtų 
būti ištremtos iš šalies ir netek
tų Rusijos pilietybės, pareiškė 
Valstybės Dūmos deputatas . 
Vienas iš įstatymo projekto 
autorių, Valstybės Dūmos depu
tatas Nikolaj Kurjanovič, pri
klausantis ultranacionalistinei 
Rusijos liberalų demokratų par
tijai (LDPR), sutiko, kad parla
mentas veikiausiai nepri tars 
šioms priemonėms, bet tikino, 
jog jų imtis — būtina. „Mūsų 
moterys, pačios gražiausios ir 
geriausios pasaulyje, išvyksta į 
užsienį. Tai darydamos, jos 
švaisto vertingiausia, ką turime 
— mūsų tautos genofondą", — 
radijo stočiai „Echo Moskvy" — 
sakė N. Kurjanovič. 

Tačiau jis smerkė ne tik 
svetur išvykstančias moteris. 
Pasak deputato, jie ta ip pat 
nenori, kad žmonės į Rusiją 
atsivežtų sutuoktinius užsie
niečius. Siekiant apginti Rusiją 
nuo „svetimų elementų invazi
jos", jaunavedžiai būtų verčiami 
išvykti gyventi į tą šalį, iš ku
rios kilęs jų sutuoktinis. „Pri
sitaikydami prie gyvenimo Ru
sijoje (...) užsieniečiai įvedinėja 
savo taisykles, kurios mums ne
priimtinos", — teigė deputatas. 

Po komunizmo griūties 
ženkliai padaugėjo už užsie
niečių tekančių rusių. Praėju
siais metais žinomo žurnalo 
„Ogioniok" atlikta apklausa 
parodė, kad kas trečia 17-25 
metų mergina norėtų ištekėti 
už užsieniečio ir gyventi svetur. 

(BNS) 

REIKALAUJA LEISTI RAGAUTI 
ALŲ 

Nedaugelis žmonių gali 
pasigirti, kad jiems leidžiama 
gerti alų darbo metu, o štai 
kai kurių Danijos alaus daryklų 
darbuotojai surengė net streiką, 
siekdami išsaugoti šią teisę. 

Vienos Danijos sostinės 
Kopenhagos alaus daryklos dar
buotojai nusprendė streikuoti 
dėl alaus daryklų produkcijos 
ragavimo apribojimą. J a u 
streikavo 70 iš 200 „Harboe" 
daryklos darbuotojų. Daugiau 
nei 90 proc. darbuotojų per prof
sąjungų susirinkimą balsavo už 

tai, kad streikas būtų tęsiamas. 
Protestuotojai streikuoja prieš 
vadovybės ir profesinių sąjungų 
atstovų sprendimą apriboti 
alaus ir kitos produkcijos ra-
gavimą — ragauti nu ta r ta 
leisti tik alaus daryklos bufete, 
bet ne gamybos ar pilstymo pa
talpose. 

Pagal Danijos alaus daryk
lų taisykles, darbuotojams lei
džiama išgerti šešis alaus ar 
kito gėrimo bokalus per dieną. 

(Elta) 

SKELBIMAI 

PASLAUGOS STASYS CONSTRUCTION 

1=1 
STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO. 
NAMU/ SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th St, 

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

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai. 
keramikos plytelės: „sidings". 

.soffits". ..decks", „gutters",plokšti 
ir ..shingle" stogai; cementas, 

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

IŠNUOMOJA 

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

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



Pasaulio naujienos 
(Rarnarsis AFP, Reuters, AP. trrterfax, ITAR-TASS. BNS 

Orią agant&ų praneįėriais) 

• 

EUROPA JAV 

PARYŽIUS 
Prancūzijos vidaus reikalų 

ministras Nicolas Sarkozy 
Prancūzijos ir Vokietijos sąjun
gą pavadino pasenusia ir pasiū
lė, kad Europos integraciją ska
tintų penkios a r šešios valsty
bės. Kandidatu į šalies prezi
dentus laikomas N. Sarkozy, da
bartinėje konservatorių vyriau
sybėje stovintis po prezidento, 
tvirtino, jog nenori nuvertinti 
Prancūzijos pokario sąjungos su 
Vokietija, tačiau teigia, jog , j i 
nepajėgia rodyti kelią 25 šalis 
vienijančiai Europos Sąjungai. 
Penkių ES šalių vidaus reikalų 
ministrų grupė galėtų būti pui
kus būsimosios integracijos 'va
riklio' modelis", sakė jis. Grupė 
vienija Britaniją, Prancūziją, 
Vokietiją, Italiją ir Ispaniją. 

TALINAS 
Europos Sąjunga (ES) ne

mato priežasčių, kad Rusija ga
lėtų atsisakyti patvirtinti sienos 
sutartį su Estija, antradienį ra
šo laikraštis „Postimees". Lai
kraščio duomenimis, Briuselis 
mano, jog sutarties patvirtini
mas yra viena svarbiausių są
jungos problemų, nes yra susi
jęs su ES ir Rusijos siena, ir de
rybų su Maskva projektas dėl to 
jau rengiamas ES bendrosios ir 
užsienio politikos koordinato
riui Javier Solana. Briuselis vi
liasi, kad Maskva patvirtins su
tartis. Tuo tarpu Rusijos Vals
tybės Dūmos deputatas, infor
macinės politikos komiteto va
dovas Valerij Komisarov sakė, 
kad estai, pateikę savo teritori
nes pretenzijas, nori pažeminti 
Rusiją. 

WASHLNGTON, DC 
Pagrindinis JAV prezidento 

politikos patarėjas Kari Rovė 
buvo v ienas žinių apie CŽV 
agentę šaltinių, teigia Amerikos 
savai t raš t is ,,Newsweek". Per šį 
skandalą, kilusį pasklidus in
formacijai apie slaptą CZV dar
buotoją Valerie Palme, įkalini
mas gresia žurnalo „Time", iš
spausdinusio šias žinias, žur
nalistui, nes pagal JAV federali-
nius į s ta tymus, jis tur i stoti 
prieš teismą. ,,Newsweek" 
straipsnyje sakoma, kad būtent 
K. Rovė buvo susitikęs su „Ti
me" žurna l i s tu Matthew Co-
oper, i r po to buvo atkreiptas dė
mesys į V. Palme. Senatorius 
demokra tas Charles Schumer 
savo partijos vardu nedelsiant 
pare ika lavo, kad George W. 
Bush politikos patarėjas asme
niškai a tsakytų į šį kaltinimą. 

JAV 

ASTANA 
Vidurio Azijos valstybės 

klaus, kada karinės koalicijos 
pajėgos, vadovaujamos JAV, pa
liks regioną po 2001 m. pa
skelbto laikino dislokavimo, 
pranešė aukštas Kremliaus ats
tovas. Rusijos prezidento padė
jėjas Sergej Prichodka sakė 
Šanchajaus bendradarbiavimo 
organizacijos (ŠBO) šalių aukš
čiausio lygio susitikimo užkuli
siuose, kad šis klausimas bus 
užduotas „tarptautinei antite-
ror is t inei koalicijai". Regiono 
valstybės leido JAV naudotis sa
vo teritorija arba oro erdve, kad 
būtų galima užtikrinti karinę 

operaciją gretimame Afganis
tane, per kurią buvo nuverstas 
talibų režimas. \ ŠBO įeinančių 
Kazachstano, Uzbekistano, Ru
sijos, Kinijos ir Tadžikistano va
dovai antradienį svarstė kovos 
su terorizmu ir saugumo Vidu
rio Azijoje problemas. 

NEW DELHI 
Šventajame Indijos Ajodhja 

mieste per įsiplieskusi susišau
dymą šventovėje, į kurią preten
duoja tiek hinduistai, tiek mu
sulmonai, saugumo pajėgos nu
kovė šešis užpuolikus. Pasak 
pareigūnų, susišaudymas vyko 
apie dvi valandas. Keli vyrai 
perlipo užpakalinę griežtai sau
gomo komplekso sieną, prie ku
rios privažiavo automobiliu. Po
licija suėmė automobilio vairuo
toją. Visoje šalyje paskelbta 
saugumo pajėgų parengtis, sie
kiant po antradienio išpuolio 
užkirsti kelią bet kokiems nau
jiems neramumams. 

ARTIMIEJI RYTAI 

ISLAMABAD 
„Al Qaeda" vadovas Osama 

bin Laden su savo artimais ben
dražygiais gali slapstytis 
Afganistano pietuose, kur pas
tarosiomis dienomis itin suakty
vėjo kovotojų išpuoliai, teigia 
Pakistano ministras Aftab Ah-
med Khan Sherpao. Tačiau Af
ganistano vadovai griežtai at
meta tokius teiginius ir sako, 
kad O. bin Laden jų šalyje nėra. 
Buvęs JAV ambasadorius Afga
nistane Zalmay Khalilzad praė
jusį mėnesį taip pat sakė nema
nąs, jog O. bin Laden ar mula 
Omar būtų Afganistane, tačiau 
nepasakė, kur jie slapstosi. 

Vilniuje prasidėjo respubl ik inė moksleivių dainų šventė 
Atkelta iš 1 psl . 
Dainų šventė Vingio parke, ku
rią režisuoja žinomas aktorius 
bei režisierius Aidas Giniotis. 

Pasak Dainų dienos meno 
vadovo ir vyriausiojo dirigento 
Raimondo Katino, po pirmojo 
kūrinio, kurį diriguos vienas iš 
Dainų švenčių patriarchų maes

tro An tanas Jozėnas, prie diri
gento pulto stos moksleivių cho
rams vadovaujantys muzikai iš 
Pakruojo, Ukmergės, Rūdiškių, 
kitų Lietuvos miestų ir mieste
lių. 

Lietuvoje Moksleivių dainų 
ir sporto šventės pradėtos reng
ti 1927 m. Pirmoji respublikinė 

moksleivių dainų šventė Vil
niaus Vingio parko estradoje ir 
„Žalgirio" stadione vyko 1964 
metais. 

Šeštąją moksleivių dainų 
šventę, skirtą Lietuvos Nepri
klausomybės 15 metų sukak
čiai, globoja prezidentas Valdas 
Adamkus. 

Lietuvos minų medžiotojas saliutavo britų karalienei 

VISAIS PAGALBOS 
ATVEJAIS 

DRAUGAS, 2005 m. liepos 6 d., trečiadienis 

Vilnius, liepos 5 d. (BNS) 
— Lietuvos karinių jūrų pajėgų 
(KJP) minų medžiotojas „Kur
šis" grįžo į Klaipėdą iš Didžio
sios Britanijos, kur Portsmouth 
dalyvavo istorinio Trafalgar 
mūšio 200-ųjų metinių minėji
me. 

Kaip pasakojo „Kuršio" va
das kapitonas leitenantas Gied
rius Premeneckas, Lietuvos jū
reiviai dalyvavo birželio 28 d. 
vykusiame tarptautiniame lai
vų parade, kai Portsmouth išsi
rikiavo maždaug 140 laivų iš be
veik keturių dešimčių pasaulio 
valstybių. 

Milžinišką paradą iš Kara
liškojo jūrų laivyno patrulinio 
laivo „Endurance" apžiūrėjo Di
džiosios Britanijos karal ienė 

Elizabeth II. 
Pasak G. Premenecko, Lie

tuvos jūreiviai taip dalyvavo vi
sų šalių laivynų atstovų vėliavų 
parade, sporto žaidynėse. Krep
šinio tu rnyre „Kuršio" jūreiviai 
užėmė antrąją vietą, neblogai 
pasirodė estafetės lenktynėse, 
kiniškų „drakonų valčių" irkla
vimo varžybose. 

Kelionė į Portsmouth ir at
gal t ruko po tris dienas. Jos me
tu „Kuršis" plaukė ne didžiau
siu, o ekonomišku 12 mazgų 
(maždaug 20 km/h) greičiu. 

1805 metų spalio 21 d. įvy
kęs Trafalgar mūšis buvo viena 
reikšmingiausių ir kariniu po
žiūriu įspūdingiausių Britanijos 
karo laivyno pergalių. Mūšyje 
susikovė admirolo lordo Horatio 

Nelson vadovaujama 27 laivų 
flotilė ir jungtinis 33 laivų im
peratoriaus Napoleono Prancū
zijos ir Ispanijos laivynas. 

Mūšyje britai neprarado nė 
vieno laivo, neteko maždaug pu
santro tūkstančio jūreivių, ta
čiau nuskandino 18 priešo lai
vų, kuriuose žuvo 14,000 pran
cūzų ir ispanų jūrininkų. 

Mūšyje H. Nelson laivui 
„Victory" plaukiant pro prancū
zišką fregatą „Redoutable". 
prancūzų snaiperis nušovė britų 
admirolą. 

Po Trafalgar mūšio britų 
karinis laivynas daugiau kaip 
šimtui metų įsitvirtino pasaulio 
jūrose, o Prancūzijos ir Ispani
jos, kaip jūrinių tau tų įtaka, 
pradėjo mažėti. 

Katastrofos nuojauta: be oro, tarp daugiaaukščių 
Kaunas, liepos 5 d. (BNS) 

— Vilniaus miesto tarybos na
riai netrukus galės įrodyti, kaip 
jiems rūpi vilniečių bei sava 
sveikata: bus sprendžiama, a r 
uždrausti sostinės gyvenamųjų 
rajonų tankinimą. Infarktai , 
astma, kvėpavimo sistemos li
gos ir vėžys — tokia daugelio 
Vilniaus gyventojų ateitis. Žur
nalistinis tyr imas atskleidė: 
sostinėje jau dabar yra „miru
sių" kvartalų. 

Dienraštis „Lietuvos žinios" 
rašo apie Vilniaus visuomenės 
sveikatos centro atliktą tyrimą. 
Jo duomenis palyginus su Vil
niaus užterš tumo žemėlapiu, 
buvo gauti įspūdingi rezultatai. 

Kitame didmiestyje — Kau
ne — grupes Kauno medicinos 
universtiteto at l iktas tyrimas 
jrode štai ką. Buvo atrinktos ir 

ištirtos 16,000 mirusiųjų mir
ties liudijimuose nurodytos gy
vybės netekimo priežastys Pa
aiškėjo, kad labiau užterštuose 
Petrašiūnuose bei Senamiestyje 
žmonės mirdavo dažniau nei 
švariuose Šilainiuose. 

Mirties priežasčių struktū
roje vyravo širdies bei krauja
gyslių ligos ir piktybiniai na
vikai. Pramonės ir intensyvaus 
t ranspor to eismo mikrorajonų 
darbingiems gyventojams didė
ja rizika mirti jaunesniems. 

Lietuvos žaliųjų judėjimo 
pirmininkas Rimantas Braziu
lis apgailestavo, kad Lietuva — 
ne JAV a r Vokietija, kur žaliųjų 
organizacijos turtingesnės. 

„Mes negalime kaip 'Green 
peace' organizacija įsigyti bran
gios laboratorinės Įrangos ir at
likti nepriklausomų oro užterš

tumo tyrimų, teigė pirmininkas. 
— Tačiau iš mus pasiekiančios 
informacijos atrodo, kad Vil
niuje gali kilti ekologine katas
trofa. Miestas įsikūręs dauboje, 
jis nuolat tankinamas, dėl to di
dėja automobilių srautai į už
terštus rajonus. Dabar aplink 
Vilnių — tyrai, o dangoraižiai 
sutelkiami centre. Ar ne geriau 
būtų juos statyti Vilniaus-Elek-
trėnų kryptimi? Ir susisiekimas 
geras, ir Vilniaus bei Kauno dvi-
miesčio idėją atitiktų". 

Pasak R Braziulio, toks 
miesto plėtros modelis, koks 
dabar taikomas Vilniuje, Vaka
rų Europoje jau daugelį metų 
laikomas pasenusiu. O Šiaurės 
miestelio gyvenamųjų namų 
kvartalą žaliųjų atstovas paly
gino M XXI amžiaus koncentra
cijos lageriu. 

KĘSTUTIS PRANCKEVIČIUS 

Šiame permainingame gy
venimo sūkuryje dažnam žmo
gui tenka patekti keblią padėtį 
- vidury dienos būti apiplėštam, 
ištiktam netikėto gaisro ar 
pavojingos ligos... Beje, nelai
mės akimirką ne vienas iš mūsų 
tiesiog pasimetam, impulsyviai 
blaškomės, norėdami kuo grei
čiau surasti išeitį, o po ranka 
turėdami net ir moderniausią 
ryšio priemonę - mobilųjį tele
foną, ne visada žinome kam ir 
kaip reikėtų skambinti, kadan
gi tų pagalbos teikimo telefonų 
numerių daug ir atsiminti juos 
ne taip paprasta... 

L ie tuva i iki 
s r a i g t a s p a r n i ų d a r toli 

Nuo 2003 m. spalio mėnesio 
Lietuvoje pradėjusio veikti 
Bendrojo pagalbos centro (BPC) 
prie Vidaus reikalų ministerijos 
direktorius Artūras Kedavičius 
drauge su Vidaus reikalų mi
nistru Gintaru Furmanavičiu-
mi, neseniai surengęs pažintinį 
susitikimą su žiniasklaidos 
atstovais, pripažino, jog ši prob
lema mūsų šalyje iki šiol tebėra 
itin aktuali. Bepigu, tarkime, 
ekonomiškai tvirtai išsivysčiu
sioms valstybėms, kaip JAV, 
Vokietija ar kitai šaliai už
tikrinti efektyvesnį savo pi
liečių saugumą turint stiprią 
materialinę, techninę bazę. Ten 
bet kurią nelaimės valandą 
nepriekaištingai koordinuotos 
atit inkamos pagalbos teikimo 
tarnybos gali atskubėti net ir 
sraigtasparniu, o mūsų gyven
tojams apie tai dar kol kas 
belieka tik pasvajoti... 

„Lietuvai tapus Europos 
Sąjungos nare, vienas iš prio
ritetinių uždavinių, užtikri
nančių patikimą žmogaus gyvy
bės, sveikatos ir nuosavybės 
apsaugą — sukurt i gelbėjimo 
tarnybas, galinčias atlikti visus 
būtiniausius gelbėjimo darbus, 
o taip pat įvesti bendrą pagal
bos ryšio sistemą, kuri būtų 
patogi ir veiksminga kiekvie
nam žmogui", - sakė vidaus 
reikalų minis t ras G. Furma-
navičius. Ministras pnminė, jog 
dar nuo pernai gegužės 1 d., kai 
Lietuva tapo visateise ES nare, 
visuose viešuosiuose telefono 
ryšio tinkluose buvo įdiegtas 
nemokamas bendrasis pagalbos 
telefono numeris 112. Skam
bučiai šiuo numeriu pagal vietą, 
iš kurios skambinama, tiesio
giai nukreipiami į mūsų šalies 
teritorinių policijos įstaigų tele
fonų numerius. 

D a u g u m a skambuč iu X 
policiją 

Pagal ES patvirtintus teisės 
aktus, šiuo numeriu paskambi
nusiems piliečiams pagalbą turi 
teikti ir priešgaisrinės, medici
nos tarnybos. Tokia tvarka 
prieš keletą metų jau įdiegta 

beveik visose ES senbuvėse ša
lyse. Tačiau mūsų valstybėje 
dėl įvairių finansinių, techninių 
problemų taip greitai įdiegti 
tokią veiksmingą sistemą kol 
kas neįmanoma. Pagal Vy
riausybės patvirtintą progra
mą, visa tai numatoma įgyven
dinti tik iki 2008 metų. Iki tų 
pačių metų šalyje ke t inama 
sukurti ir atskirus BPC regio
ninius padalinius Vilniuje, 
Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuo
se, kurie rūpinsis operatyvinės 
pagalbos teikimu. Kol kas toks 
centras neseniai pradėjo veikti 
tik sostinėje. 

Tačiau ir pastaruoju metu, 
kaip teigė BPC vadovas A. 
Kedavičius, teritoriniai policijos 
įstaigų budėtojų padal iniai 
stengiasi užtikrinti, kad 112 
numeriu paskambinusiems gy
ventojams, visi jų prašymai 
būtų priimti ir t inkamai į juos 
reaguojama. Ištikus gaisrui ar 
sunkiai susirgus, budėtojų pa
daliniai savo ruožtu perduoda 
informaciją apie pagalbos po
reikį atitinkamoms tarnyboms. 
Dar galima skambinti ir se
naisiais trumpais pagalbos tele
fonais - 01,02,03. Beje, kaip 
rodo oficiali statistika, pernai iš 
3 mln. 700 tūkst. skambučių 
(pagal numerius 01,02,03 ir 
112), net 53 proc. buvo kreiptasi 
vien tik į policiją. 

Visos valstybės - už 
vieningą pagalbos 

telefoną 

BPC organizacinio skyriaus 
vyresnioji specialistė Palmyra 
Vinksnaitė mūsų skaitytojams 
priminė, jog kiekviena pasaulio 
valstybė itin didžiulį dėmesį 
skiria savo gyventojų saugu
mui, jų sveikatos, turto apsau
gos sistemai užtikrinti . Dar 
anuometinė SSRS. s iekdama 
veiksmingesnių pagalbos prie
monių, daugiau nei prieš 
keturis dešimtmečius įvedė tris 
pagrindinius trumpuosius nu
merius - 01,02,03. Kur kas 
veiksmingesnių rezultatų, už
tikrinant gyventojų bei valsty
bės saugumą, pasiekė JAV - ji 
tapo pirmoji valstybė pasaulyje, 
įdiegusi vieningą pagalbos 
iškvietimo telefono numerį -
911. 

Tuo tarpu apie poreikį 
Europos Bendrijos šalyse įvesti 
bendrą skubaus iškvietimo tele
fono numerį 112, buvo prabilta 
1976 m., kai Europos pašto ir 
telekomunikacijų adminis t ra
cijų konferencija i'CEPT) pa
tvirtino rekomendacinį doku
mentą. 2002 m. kovo mėnesį 
Europos Parlamentas ir Euro
pos Taryba priėmė griežtą 
direktyvą. įpareigojančią ES 
valstybės nares užtikrinti, kad 
viešuosiuose telefono bei mobi
liojo ryšio tinkluose veiktų ben
dros pagalbos iškvietimo nu
m e r i u s - 112. Tokius tikslus jau 
pradėjo įgyvendinti ir Lietuva. 

Mielam kolegai 

A t A 
GEDŽIUI MORKŪNUI 

mirus, kurio parama ir pastangos vedė mūsų 
pirmus sėkmingus žingsnius įkuriant JBaltic 
Studies Program" University of Vvashington, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai Irenai, 
dukroms DANUTEI. AUDRAI. LIDIJAI ir jų 
šeimoms. 

Irena Blekytė 
Jūratė Mažeikaitė-Harrison 

Rimas ir Donna Mikšiai 
Nijolė ir Vidmantas Raišiai 

A t A 
ADELĖ GENČIUVIENĖ 

ŽVIRBLYTĖ 
Mirė 2005 m. liepos 2 d. 
Gimė 1921 m. sausio 19 d. Sausininkų kaime, Barti

ninkų parapijoje. Paskutiniu laiku gyveno Seminole, Flori
da. Anksčiau gyveno Čikagoje, Illinois. 

Nuliūdę liko: vyras Kazimieras, sūnus Albinas, marti 
Irena, sūnus Valentinas, marti Kristina, anūkai Danutė, 
Paulius ir Jonas; broliai Jonas, Antanas ir jų šeimos Lietu
voje ir kitų brolių bei seserų vaikai. Liūdi pusseserė 
Teresė Morkienė, artimas giminaitis Fabijonas Brazaitis 
su šeima bei Juozas ir Adelė Alėdai, kurie globojo a.a. Ade
lę ligos metu ir visi kiti giminės bei pažįstami. 

A.a. Adelė buvo a.a. Rimanto Genčiaus mama. 
Velionė priklausė Švč. Mergelės Marijos Gimimo para

pijai. 
Aa . Adelė bus pašarvota penktadienį, liepos 8 d. nuo 3 

v. p.p. iki 9 vai. v. Brady Gili laidojimo namuose, 2929 W. 
87 St.. (87 St. ir Richmond gatvės kampas), Evergreen 
Park, EL. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, liepos 9 d. 9 vai. r. Brady 
Gili laidojimo namuose, iš kur a.a. Adelė bus palydėta į 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kur 9:30 vai. r. 
bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palai
dota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse. 

Liūdinti še ima 

Laidot. direkt Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 
arba www.petkusfuneralhomes.com 

A t A 
HELENE KNOPP-KASCHEL 

Mirė 2005 m. liepos 3 d., Čikagoje, sulaukusi 85 metų. 
Nuliūdę liko: dukros Evelyn, Angelika ir Lois Made-

line; anūkai Andre Costa, Adam Moore; proanūkai Conan 
Ewald ir Alyssa Jane. 

A. A. Helene buvo žmona a.a. Ewald. 
Velionė buvo pašarvota antradienį, liepos 5 d. nuo 5 v. 

p.p. iki 7 v.v. Lietuvių evangelikų liuteronų bažnyčioje, 
6641 S. Troy, Chicago, IL 60629. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, liepos 6 d. 10 v.r. 
A.a. Helene bus palaidota Bethania kapinėse. : 

Nuliūdę art imieji 

Laidot. direkt. Fortūna FH. Tel. 773-523-7781. 

A t A 
JURGIS BRADŪNAS 

Po trumpos, sunkios ligos mirė 2005 m. liepos 4 d., su
laukęs 55 metų. 

Gyveno Baltimorėje. MD, anksčiau Čikagoje. 
Nuliūdę liko: žmona Loreta Radvilaitė, vaikai Rita, 

Vytas, Gintas: tėvai Kazys ir Kazimiera Bradūnai Lietu
voje; seserys Elena su vyru Audrium Aglinsku ir dukra 
Vaiva; Lionė ir vyras Andrius Kazlauskas su vaikais Ai s ta 
ir Dainiumi; dėdės Juozas Bradūnas ir Jonas Kemeža; 
pusbrolis Petras Kemeža ir pusseserė Ramutė Kazlaus
kienė su vyru Vidu bei kiti giminės ir draugai. 

A a . Jurgis bus laidojamas Baltimorėje. 

Nuliūdę art imieji 

Mielam Bičiuliui tauriam lietuviui 

A t A 
JUOZUI BRIEDŽIUI 

išėjusiam į Anapus, reiškiame nuoširdžią užuo
jautą dukrai DALIAI STONIENEI, jos šeimai ir 
artimiesiems. 

Mūsų labai miela DALYTE, kuri ilgą laiką 
slaugei savo mylimą Tėvelį ir buvai su Juo iki 
paskutinio Jo atodūsio, mes visi dalijamės Tavo 
netektimi ir kartu liūdime. 

Jūratė Pečiūrienė 
Antanas Osteika 

Eugenijus ir Erna Mičiūnai 
Kazys ir Elena Karveliai 

Juozas ir Danutė Doveiniai 
Bernardas ir Ona Brizgiai 

Stase Bliūdžiuvienė 
Benita Astašaitienė 

Dana Anužienė 
Irena Alantienė 

http://www.petkusfuneralhomes.com


DRAUGAS, 2005 m. liepos 6 d., trečiadienis 

Čikagoje ir apylinkėse Lietuv 
CICERO ŠV. ANTANO PARAPI
JOS lietuvių kalbos Mišių baž
nytinis choras atšventė Jonines 
ir išleido vargonininkę Vilmą 
Meilutytę į Lietuvą pasisve
čiuoti. Ta proga choristės pa
ruošė puikias vaišes. Visi 
sveikino Jonės ir Jonus, vieni 
kitiems linkėdami surasti pa
parčio žiedą. Jonė Bobonienė, 
visų chorisčių vardu, linkėjo 
varg. Vilmai laimingos kelionės 
ir sugrįžimo. Kviečiame visus ir 
visas, norinčius padėti giedoti 
lietuviškose Mišiose sekma
dieniais, 9 v.r. Prašome atvykti 
į Šv. Antano bažnyčią, 50 Ave. 
ir 15 St. 

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 salėje. 

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

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 loterija. 

RUGPJŪČIO 7-14 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 
Savukynienei, 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. 
Norintys daugiau informacijos 
prašome kreiptis pas Rasą 
Aleksiūnienę, tel. 708-423-6503 
arba e-paštu: rasa203@com-
cast.net. Taip pat informaciją 
galima rast i internete: 
www.budek .org . 

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

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

AltCenter@aol. com. 

JAV lituanisti 
mokytojams 

Š. m. rugpjūčio 7-14 die
nomis Dainavos stovyklavietėje 
vyks lituanistinių mokyklų 
mokytojų tobulinimosi kursai. 

Kursai suteikia puikią pro
gą savaitę, laiko pabendrauti su 
kitais mokytojais, dalyvauti 
seminaruose, diskusijose ir par
sivežti į savo mokyklas naujų 
žinių. 

Iš Vilniaus atvyksta peda
gogai/specialistai Rasa ir Titas 
Varnai. Rasa Varnienė yra 
Vilniaus Tuskulėnų vidurinės 
mokyklos dramos mokytoja — 
ekspertė, vaikų teatro studijos 
vadovė, vadovėlių autorė. Išei
vijos jaunimui/mokykloms yra 
sukūrusi scenos vaizdelį apie 
Lietuvos knygnešių laikotarpį. 

niu mokvkiu 
ir vedėjams 
Titas Varnas yra Lietuvos 
Moksleivių rūmų scenografas, 
teatro studijos „T" vadovas, fes
tivalių organizatorius. Svečių 
paskaitos, pamokos ir vakari
nes programos praturtins kursų 
programą. Dalyvaus kiti pas
kaitininkai, bus „apvalaus sta
lo" diskusijos, parodomosios 
pamokos ir poilsis prie Spyglio 
ežero. 

Kviečiame visus mokytojus 
ir vedėjas kreiptis į kursų orga
nizacinio komiteto kopirmi-
ninkę. Maironio mokyklos, Le-
mont, direktorę Audronę Elvi-
kienę e-paštu: 

audrone@pos tmark .ne t 

JAV LB Švie t imo t a r y b a 

Visai netikėtai teko suži
noti, kad R. Karpavičiene, atvy
kusi į Ameriką su Nacionalinės 
M. K. Čiurlionio menų mokyk
los mokinių meno darbų paro
da, yra ne tik dėstytoja, ji yra 
istorinis asmuo, sukūręs pir
mąsias nepriklausomos Lietu
vos pareigūnų uniformas! 

Apie šį projektą papasakojo 
mums pat i autorė, dabar 
viešinti Amerikoje. 

- R i m a , iš k u r a tė jo 
m i n t i s k u r t i p a r e i g ū n a m s 
un i fo rmas? 

- Naujomis nepriklauso
mos Lietuvos pareigūnų unifor
momis buvo pradėta rūpintis 
maždaug pusmetį prieš sausio 
13-osios įvykius 1991 metais. 
Tuomet dirbau Vilniaus mode
lių namuose, kai į darbą atvyko 
du savanoriai šauliai - A. Bu
rokas ir A. Gečas. Tada, apta
rusi visas detales , sukūriau 
pavyzdinį modelį šauliams, 
kuris, deje, po kiek laiko pa
simetė. 

Tą patį rudenį į mane 
kreipėsi ir Vidaus reikalų mi
nisterijos įgaliotas atstovas su 
pasiūlymu sukurti nepriklauso
mos Lietuvos policijos •unifor
mas. Supratau, kad tai didelis 
ir a tsakingas darbas, parei
kalausiantis daug laiko ir kūry
binių pastangų. Pasitarusi su 
vyru, skulptoriumi Romualdu 
Karpavičiumi, išgavau iš jo 
pažadą padėti man. 

- Kodėl J ū s ėmėtės šio 
d a r b o ? 

- Mūsų namuose buvo 
vieninga nuomonė apie šį darbą 
- tai yra garbės reikalas. 
Niekas daugiau iš mano kolegų 
nerodė iniciatyvos dėl šio pro
jekto, be to, buvo sąjūdžio 
laikai ir niekas nebuvo tikras 
dėl rytdienos. 

Man jau nuo mažens teko 
girdėti močiutės (partizanų 
ryšininkės ir tiekėjos maitinto
jos) pasakojimus bei neįtikėti
nas istorijas apie mano dėdės 
Kazimiero Piplio (slapyvardžiai 
Mažylis, Audronis ir kt.), žyg
darbius bei jo keliones į užsienį, 
kuomet vežė lietuvių tautos 
laišką popiežiui, ir sugrįžimą 
1949 metais. Grįžęs iš Švedijos, 
parvežė ir žinią kovotojams, 
kad reikia keisti kovos būdus, 
legalizuotis. Deja, jį išdavė 
Deksnys. jis žuvo. Kazimieras 

SKELBIMAI 

Advokatas 
Jonas Gibaitis 
Civilines ir 
kriminalinės bylos 

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

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

Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

A d v o k a t a s 
Vytenis 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, Lemont, IL 

A d v o k a t a s 
GINTARAS P . Č E P Ė N A S 
6436 S.Pulaski Rd.. Chicago, IL 

60629 
Tel . 773-582-4500 

Valandos pagal susitarimą 

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

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. Raštines Čikagoje įr 

Woodridge. 
Tel . 877-Gynejas a r b a 

877-496-3527 

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel . 312-580-1217 

l.T>S I ASaflp «2«T0Chr5w>,n.flrwm 
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Paradinės uniformos. 
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Kirna Kiurpavičienė. 

buvo t ikras žvalgas ir dabar 
istorikai, kurie remiasi rusų 
archyvais, negali suprasti, kas 
jis buvo iš tikrųjų. O kai jis, 24 
metų jaunuolis, žuvo, parti
zanai visą gedulo savaitę 
dėvėjo juodus raiščius. 

Koks buvo darbo 
p r o c e s a s ? 

- Pradėjome kurti unifor
mas kaip tik tuo metu, kai buvo 
kuriamas naujas policijos įsta
tymas, šūkiai, principai... 

Dažnai teko klausti, skam
binti į ministeriją, derinti de
tales, lankytis posėdžiuose. 
Beje, darbo ėmėmės kartu su 
vyru. Susėdę sudarėme veiks
mų planą. Aptarti reikėjo tikrai 
daugybę dalykų: kokie ženklai 
turi būti ant uniformų, kokios 
spalvos ji turi būti, kokių 
dydžių ir t.t. Vyras kūrė emble
mas, kokardas, skiriamuosius 
tarnybos ženklus, policijos 
žvaigždę, apdovanojimus, vėlia
vas, sagas. Kadangi mano 
vyras Romualdas skulptorius, 
nulipdydavo ir išliedavo for
mas. Viskas atrodė profesiona
lu. Tačiau sukurti tikrai koky
bišką produktą trukdė menkos 
pramonės galimybės - tarybi
nis palikimas. 

- Ar uniformas kūrėte 
tik policininkams? 

- Per pirmuosius 10 neprik
lausomos Lietuvos egzistavimo 
metų sukūrėme daugiau nei 40 
didesnių ir mažesnių tarny
binių uniformų. Po pirmųjų už
sakymų sekė uniformos vidaus 
tarnybos pulkams, prokuro
rams, „Arui", kelių inspekto
riams, miškininkams, aplinkos 
apsaugos darbuotojams, ugne-

gesiams, toliau pasieniečiams. 
Teko kurt i aprangos pavyz
džius Lietuvos saugumui, 
teisėjų bei prokurorų mantijas. 

- Kas iš J ū s ų sukurtų 
darbų labiaus ia i te ik ia 
Jums džiaugsmo? 

- Labiausiai didžiuojuosi 
Teisės universiteto rektoriaus, 
senato narių, prorektoriaus ir 
garbės narių mantijomis. Man
tijos Teisės universiteto garbės 
nariams iškeliavo į Lenkijos, 
Čekijos, Vokietijos ir kitus uni
versitetus. Viena jų buvo įteik
ta ir prof. V. Landsbergiui. 

- Kokia vis dėlto pag
rindinė taisyklė vyravo ku
riant uniformas? 

- Pagrindinė idėja policijos 
uniformose buvo atspindėti de- « 
mokratiją. Tuo metu buvo 
panaikinti laipsniai ir pereita 
prie pareigybių ženklinimo, 
atsisakyta išskirtinumo pulki
ninkams ir generolams, nebuvo 
numatyti skirtingi lampasai. 
Deja, vėliau tai atsisuko prieš 
pareigūnus finansiniu požiūriu. 

Labai gaila, bet dabartinė, 
pakeista be mano žinios, gene
ralinio komisaro uniforma su 
raudonais kantais ir lampasais, 
bei naiviais ąžuolo lapeliais 
apykaklėje, mane tik liūdina. 

- Kokie J ū s ų , Rima, 
ateit ies planai? 

- Po darbo Vilniaus mode
lių namuose, pradėjau dėstyti 
Nacionalinėje M. K Čiurlionio 
menų mokykloje, vykdžiau pri
vačius užsakymus bei įvairių 
tarnybų ir įstaigų užsakymus 
pagal susitarimą. 

Vitalija Sireikis Rimos Karpavičienes sukurtų uniformų eskizai. 

įsarinės uniformos. Žiemos sezono uniformos. 

DIDELĖ DOVANA 
LIETUVOS BIBLIOTEKOMS 

Pedagogė Elvyra ir inž. Pi
lypas Naručiai, gyv. Oak Lawn, 
IL, mažindami savo gausią bib
lioteką St. Džiugo knygų fondui 
vėl dovanojo vertingų perio
dinių leidinių ir knygų išleistų 
išeivijoje bei Lietuvoje. J£ibū
riai" 1945, 1947 ir 1948 metų 
pilni komplektai, kurie buvo lei
džiami Augsburg, „Tėviškės 
garsas" 1948 ir 1948 metų 
Shvveinfurt, „Tremtis" 1951 m., 
Memmingen, „Europos lietuvis" 
1953 ir 1954 m. London, Ang
lijoje, „Darbininkas" 1952, 1953 
ir 1954 m. Brooklyne, JAV, 
„Tėviškės žiburiai" 1951, 1953 
ir 1955 m. Toront. Kanada. Visų 
leidinių komplektai yra įrišti 
kietais viršeliais. Leidiniai ir 
knygos bus išsiųstos Lietuvos 
bibliotekoms. 

Ta proga malonu paminėti, 
kad P. Narutis 1941 m. su kitais 
suorganizavo LAF Kauno štabą, 
dalyvavo Birželio sukilime. 

Lietuvos laikinoje vyriausybėje 
buvo LAF įgaliotinio pavaduoto
jas , LAF štabo Organizacinio 
skyr iaus viršininkas, ant ina-
cinio pasipriešinimo dalyvis, 
vienas Lietuvių fronto organiza
torių. 1943 m. gestapo suimtas, 
iki 1945 m. kalintas Stutthof. 
Vokietija kone. stovykloje. Išė
jęs į laisvę, 1946—1949 m. stu
dijas tęsė Technikos univer
si tete Karlsrue. gavo inžinie
r iaus diplomą. Padėjo VLIKui 
pala ikyt i ryšius su antisov. 
pasipriešinimo dalyviais. Sure
dagavo ir išleido „Jaunučių ir 
jaunesnių ateitininkų progra
mą" (1960), Juozo Urbšio 
„Atsiminimai" (1988), „Ateiti
ninkai komunistų ir nacių kan
kiniai " (1992), „Tautos suki
l imas 1941" (1994). Pilypas 
N a r u t i s apdovanotas Popie
žiaus Jono Pauliaus II Šv. Gri
galiaus Didžiojo ordinu (2000). 
Vyčio kryžiaus ordinu ir ka

riuomenės kūrėjų savanorių 
medaliu. 

Elvyra Narutienė pedagogė, 
1943 m. baigė Šiaulių mokytojų 
seminariją. Pasitraukus į Vo
kietiją 1945 m. mokytojavo Ha-
nau stovykloje, studijavo Goet-
he universitete Frankfurt prie 
Main. Atvykusi į JAV įsijungė į 
visuomeninę veiklą, mokytojavo 
lituanistinėje mokykloje. Pa
ruošė lietuvių kalbos pratimus 
trečiam ir penktam skyriams. 
Apdovanota Popiežiaus Jono 
Pauliaus II medaliu Pro Ece-
lesia et Pontifice (1999). 

E. ir P. Naručiai užaugino 
sūnų Vytautą, kuris įgijo dak
taro laipsnį Illinois technologi
jos institute. Dvi dukras — 
Dainę ir Rasą, kurios taip pat 
yra baigusios aukštuosius 
mokslus ir visi trys yra sukūrę 
gražias šeimas. 

St. Džiugas 


