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Šiame 
numeryje: 
Lit. mokykla užbaigė 
55-uosius mokslo 
metus. Vokietijos LB 
veiklos gairės. St. 
,Petersburg, FL, LB 
apygardos 
suvažiavimas. Jaunimo 
sąskrydis Annaberge. 

2 psl. 

Ne valstybės savigarba, 
o sava garbė. Valstybės 
paniekinimas. Keletas 
pastebėjimu, palydint 
birželį. 

3 psl. 

Važiavome \ Lietuvą. 
Renginiu kalendorius. 
Anglų kalbos pamoka. 

4 psl. 

Posovietinio gyvenimo 
laikas eina į pabaigą. 

5 psl. 

J. Polikaitis kalbėjo 
„Seklyčioje". Kas 
vyksta Čikagoje. 
Apgavystė. 

6 psl. 

Sportas 
* Šve i ca r i j o j e v y k u s i o s e 

T a r p t a u t i n ė s l engvos ios a t 
l e t i k o s f e d e r a c i j o s (IAAF) 
„Super Grand Prix" varžybose 
, ,Athletissima 2005" dukar t 
olimpinis ir pasaulio čempionas 
Virginijus Alekna užėmė pir
mąją vietą, geriausiu bandymu 
diską nusviedęs 70.53 m. Tai 
naujas varžybų rekordas bei ge
riausias šio sezono rezultatas. 

* XXX-osios v a s a r o s 
o l impinės ž a i d y n ė s 2012 m. 
v y k s L o n d o n e , trečiadienį 
balsavimu nusprendė Tarptau
tinio olimpinio komiteto (IOC) 
nariai organizacijos generalinė
je asamblėjoje Singapūre. Le
miamame balsavimo etape 
Londonas konkurencinėje kovo
je 54:50 nugalėjo Paryžių. Iki 
šiol vasaros olimpiados Londo
ne vyko dukar t — 1908 ir 1948 
m. 

* Ital ijos v y k s t a n č i a m e 
VIII E u r o p o s j a u n i m o olim
p i n i a m e v a s a r o s fes t ivalyje 
dviračių lenktynių 7.4 km at
skiro starto lenktynėse penkio
liktas finišavo Edmas Navar-
dauskas. Lietuvos dviratinin
kas distancija įveikė per 9 mi
nutes 44.48 sekundės. Marty
nas Maniušis šioje distancijoje 
buvo 28-as (9:54.59), o Vaidotas 
Januškevčius tarp 99 dalyvių 
finišavo 66-as (10:12.10). 

* 20 m e t ų 203 c m ūg io 
p u o l ė j a s L i n a s Kleiza a n t r a 
d ien į p a s i r a š ė k o n t r a k t ą s u 
NBA Denver . .Nuggets" ko
manda. Finansinės kontrakto 
sąlygos neskelbiamos, tačiau ši 
suma neturė tų viršyti naujo
kams reglamentuojamos 
700.000 JAV dolerių sumos. 

Naujausios 
žinios 
! ; i 

* Vi ln iu je — t r a d i c i n i s 
u ž s i e n i o a m b a s a d o r i ų suva
ž i a v i m a s . 

* L i e t u v o j e l a n k o s i Šiau
rės min i s t ru tarybos gene
ral inis sekretor ius . 

Val iutu santykis 
1 USD — 2.906 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

Prezidentas Valdas Adamkus: Lietuvą kuriame mes patys 
Vilnius, liepos 6 d. (BNS) 

— Prezidentas Valdas Adam
kus, sveikindamas šalies gyven
tojus su Valstybės diena, primi
nė, kad Lietuvą kur iame mes 
pa tys bei ragino iš istorijos 
semtis išminties, atsakomybės 
bei padorumo. 

„Valstybės dieną prisimenu 
ir primenu, kad Lietuvą kuria
me patys. Kaip solidari, bendru 
likimu gyvenanti šeima, veda
ma laisvės idėjos ir bendros 
istorinės atminties", kalbėjo V. 
Adamkus, kreipdamasis į sosti
nės S. Daukanto aikštėje, kur 
buvo pakeltos istorinė ir valsty
binė Lietuvos vėliavos, susirin
kusius žmones. 

Prezidento nuomone, ir išei
ties iš dabarties sunkumų rei
kėtų ieškoti remiantis „likimais 
ir darbais asmenybių, kurių pa
stangos iškyla Lietuvos valsty
bės istorijoje kaip sąmoningu
mo, atsakomybės, drąsos veikti 
valstybiškai ženklai". 

Anot V. Adamkaus, Mindau
gas buvo pirmoji iš šių asmeny
bių. 

„Būkime garbingi jo atmi
nimo saugotojai, garbingi vals
tybingumo tradicijų tęsėjai. 
Branginkime tai, ką gavome iš 
protėvių ir kar tu turėkime drą
sos atsakyti už savo šiandieną", 
susirinkusiems sakė preziden
tas . 

J i s ragino mokėti „iš istori
jos pasisemti ne tik įspūdingų ir 
iškalbingų faktų, bet ir iš
minties, atsakomybės bei pado
rumo". 

Pasak šalies vadovo, tai — 
pamatinės vertybės, kurios yra 
svarbios ir reikalingos visais 
laikais, visoms Lietuvos piliečių 
kartoms. 

Savo kalboje V. Adamkus 
taip pat pažymėjo, kad Lietuvos 
gyvenime yra epizodų, kuriais 
galime didžiuotis, dėl kitų kar
tais jaučiame pyktį, dėl trečių 
— gėdą. 

„Tačiau ir tai — mūsų Lie
tuvos dalis. Lietuva yra tokia, 
kokie esame mes patys', teigė V. 
Adamkus. 

Kartu jis pabrėžė, jog „ap
maudu, kad šiandien turime 
svarstyti apie abejotinus kai 
kuriuos visuomeninius veiks
mus moralinių vertybių švieso-
je". 

„Kad per dažnai nesugeba
me vardan tos Lietuvos pakilti 
virš asmeniškumų ir vienadie
nės naudos. Tačiau kartoju: visa 
tai Mindaugo karūnos istorinės 
vertės nenuvertina. O kartu ti
kiu, kad tokia realybė ir sutei
kia dvasios stiprybes. Kad susi
dūrę su melu ir cinizmu, prisi
mename tikruosius idealus, tik
rąsias vertybes, tikrąjį bendruo
menės pamatą", kalbėjo prezi-

Prezidentas Valdas Adamkus su žmona Alma Valstybės vėliavos pakeiimo ceremonijoje S. Daukanto aikštėje. 
Tomo Černiševo (ELTA) miotr. 

dentas. 
Pabrėžęs, kad per savo is

toriją lietuvių tauta ir valstybė 
m a t ė ir blogesnių laikų, kad 
daug kartų stovėta ties išnyki
mo, nutautėjimo, moralinio ir fi
zinio žlugimo slenksčiu, V. 
Adamkus sakė, jog „faktą, kad 
šiandien yra Lietuvos valstybė, 

galime laikyti mūsų — lietuvių 
tautos — dvasios galia ir nuola
tinėmis pastangomis iškovota 
vertybe". 

„Juolab žinant, kad nei lais
vės, nei valstybės pasaulis jo
kiai tautai jokiais laikais nesku
bėjo duoti dovanai. Tačiau atsa
komybė už tai. kokia šiandien 

yra Lietuvos valstybė, taip pat 
tenka mums. Tik mums", teigė 
prezidentas. 

Po V. Adamkaus kalbos 
Kauno Karo istorijos klubo na
riai XVIII a. patrankomis iššovė 
tris salves — už karalių Min
daugą. Lietuvos valstybę ir sos
tinę Vilnių. 

Pasaulinėje 
parodoje 

Japonijoje — 
Lietuvos 

nacionalinė 
diena 

Vilnius, liepos 6 d. (BNS' 
— Japonijoje vykstančioje pa
saulinėje parodoje „Expo 2005" 
trečiadienį minima Lietuvos 
nacionalinė diena. 

Pradėdamas Nacionalinės 
dienos renginius Lietuvos mi
nistras pirmininkas Algirdas 
Brazauskas pažymėjo, kad 
„šiandien, jau būdami Europos 
Sąjungos ir NATO nariais, mes 
priimame naujus iššūkius". 

„Tai atveria ir naujas per
spektyvas bei galimybes visa
pusiškai plėtoti ir gilinti ryšius 
su pasaulio bendruomene, taip 
pat ir su Japonija", susirinku
siems sakė A. Brazauskas. 

Trečiadienį viename iš pa
rodos paviljonų vyko didelis 
Lietuvos surengtas koncertas, 
kuriame pasirodė žinomas 
smuikininkas Vilhelmas Če
pinskis, operos solistas Edga
ras Montvidas Prudkauskas. 
balerina Eglė Špokaitė. 

Pasak Vyriausybės spaudos 
tarnybos pranešimo, salėje, ku
rioje telpa 3,500 žmonių, beveik 
nebuvo laisvų vietų. 

P a g e r b t i Va ldovų r ū m ų s t a t y t o j a i i r rėmėja i 
Vilnius, liepos 6 d. (ELTA) 

— Ketvir tus metus Lietuvos 
karal iaus Mindaugo karūnavi
mo dieną Katedros aikštėje 
rengiamų Valdovų rūmų staty
tojų ir rėmėjų pagerbimo cere
moniją trečiadienį pakoregavo 
liūtis. Mecenatas Juozas Kazic
kas ir konkurso vertinimo ko
misijos narys poetas Marcelijus 
Mar t ina i t i s spėjo apdovanoti 
t ik 2005 metų dr. J . Kazicko 
konkurso laureatus. 

Dosniausi Valdovų rūmų 
rėmėjai, jų a ts ta tymui paau
koję po 100,000 ir daugiau litų, 
buvo pagerbti Lietuvos dailės 
muziejuje, parodos „Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės Val
dovų rūmų radiniai" pristaty
me. 

Didžiojo Statytojo diplomus 
dak ta ra s J. Kazickas šiemet 
įteikė bendrovėms ..Lifosa" ir 
„Lietuvos elektrinė". Bendrovė 
..Lietuvos dujos". Valdovų rū
m a m s paaukojusi per 10,000 li
tų, pagerbta Garbės Statytojo 
diplomu. 

Kaip sakė Valdovų rūmų 
paramos fondo valdybos pir
mininkas Edmundas Kulikaus
kas, mažomis arba didesnėmis 
sumomis rūmų atstatymą yra 
parėmę jau 48,000 įmonių ir 
privačių asmenų. Dosniausių 
rėmėjų pavardės išvardytos 
naujuose stenduose prie Valdo
vų rūmų fasado. 

J . Kazicko konkurso verti
nimo komisijos narių sprendi
mu, šiemet diplomu ir tūkstan
čio litų apdovanojimu už entu
ziazmą ir pagalba čia rengiant 
originalias ceremonijas įtektas 

Verslininkas dr. Juozas Kazickas (d) ir poetas Marcelijus Martinaitis. 
Valdo Kopūsto 'ELTAi nuotr 

viešajai įstaigai „M.P.3". 
2,000 litų premija už nuo

seklią ir ilgalaikę rūmų atstaty
mo pristatymo programą pa
skirta Lietuvos muzikų rėmimo 
fondui. 5,000 litų apdovanoji
mas už savanorišką darbą pa
viljone „Valdovų rūmų vartai" 
įteiktas Valdovų rūmų paramos 
fondo savanoriams. 

Tradiciškai, Valstybės dieną 
apdovanoti publikacijų apie 
Valdovų rūmus autoriai ir jų at
statymo idėjos rėmėjai. Tūks

tančio litų premija už Valdovų 
rūmų atstatymo ir fondo veiklos 
pr is ta tymą internete įteikta 
bendrovei „5 kontinentai". To
kio pat dydžio premija už akty
vų rūmų istorijos bei atstatymo 
pristatymą užsienio lietuviams 
paskat intas Valdovų rūmų pa
ramos komiteto JAV savanoris, 
iždininkas Bronius Juodelis. 

2,000 litų apdovanojimas už 
rūmų istorijos ir atkūrimo pris
ta tymą užsienio lietuviams 
skir tas dienraščiui ..Draugas". 

Advokatė prašo V. Tomkui skirti didžiausią baudą 
Vilnius, liepos 6 d. (BNS) 

— „Jei mes laimėsim bylą, tai 
taip išeis, kad žydai valdo pa
saulį, jei pralaimėsim bylą, tai 
Vitas Tomkus bus teisus, saky
damas , kad žydai valdo pasau
lį", taip per trečiadienį vykusį 
teismo posėdį prakalbo Faina 
Kukliansky, advokatė, kuri gina 
nukentėjusiais pripažintus žy
dus. 

Nukentėjusiųjų vardu F. 
Kukliansky paprašė teismo V. 
Tomkų nubaus t i maksimal ia 
5,000 litų bauda ir konfiskuoti 

įrankius, kuriais buvo daugina
mi leidiniai su antisemitinio po
būdžio turiniu. Advokatės įsiti
kinimu, neigiamą visuomenės 
reakciją reikėtų laikyti sunki
nančia aplinkybe. 

Vilniaus 2-ajame apylinkės 
teisme iš esmės buvo išnagrinė
ta dienraščio „Respublika" lei
dėjo Vito Tomkaus administra
cinė byla dėl galimo tautinės bei 
religines nesantaikos kurstymo. 

Posėdyje dalyvavo ir JAV 
žydų komiteto Europos reikalų 
direktorius Andrew Baker, ku

ris išdėstė savo požiūrį į V. Tom
k a u s publikacijas. A. Baker pa
sakojo, kad praėjusiame šimt
metyje viena iš ryškiausių anti
semitizmo formų buvo sukurtas 
mitas , susijęs su jų pasaulio val
dymu. „XIX a. tekstas apie tai 
buvo sukurtas Rusijos specialio
sios slaptosios carinės policijos", 
teismui sakė A. Baker. 

„V. Tomkaus straipsniai 
peržengia tas ribas, kurias mes 
vadiname normaliomis, todėl 
kalt inamasis nusipelno griež
čiausios bausmes", sakė jis. 

R. Lopata: 
nepaverskime 

valstybės 
, ,bardaku 
Vilnius, liepos 6 d. (BNS) 

— Prezidento Valdo Adamkaus 
pareiškimas — rimtas ir laiku 
pareikštas įspėjimas žemės 
ūkio ministrei Kazimirai 
Prunskienei, mano Vilniaus 
universiteto tarptautinių san
tykių ir politikos mokslų insti
tuto vadovas Raimundas Lopa
ta. 

„Prezidento pareiškimas — i 
laiku išsakyti žodžiai, atsakan
tys į klausimą, kas valstybėje 
vadovauja užsienio politikai. 
Tokie "vojažai", kaip kad minis
trės K. Prunskienės išvyka į 
Kaliningradą, leidžia suabejoti, 
ar mes turime valstybę. Pre
zidento pareiškimo potekstė — 
labai aiški: nepaverskime vals
tybės 'bardaku'", komentuoda
mas prezidento V. Adamkaus 
pareiškimą sakė R. Lopata. 

Ministrė K. Prunskienė, ne
paisydama Prezidento ir Užsie
nio reikalų ministerijos reko
mendacijų, dalyvavo Kalinin
grado 750 metų jubiliejaus 
šventėje, į kurią liko nepakvies
ti Lietuvos ir Lenkijos vadovai. 

Be to. atsakydama į šalies 
vadovo V. Adamkaus bei užsie
nio reikalų ministro Antano Va
lionio kritiką, K. Prunskienė 
antradienį savo ruožtu dalijo 
patarimus — esą užsienio poli
tika galėtų būti geriau koordi
nuojama. 

V. Adamkus pareiškė šiuos 
K. Prunskienės pasisakymus 
vertinąs kaip demaršą jo, kaip 
valstybės vadovo, atžvilgiu ir 
įspėjo kelsiąs jos atsakomybės 
klausimą. 

„Kėlimas klausimo — ar K. 
Prunskienė gali likti Vyriausy
bės nare nepasimokiusi iš klai
dų, vienas rimčiausių žingsnių 
bandant sugrąžinti valstybei 
valstybės požymius", sakė R. 
Lopata. 

Politologo teigimu, šis pre
zidento pareiškimas reikšmin
gas ypač dabar, žinant, „kad ir 
toliau galima tikėtis Rusijos 
spaudimo ir panašaus pobūdžio 
provokacijų" 

Valstybės dienai — Valdovų 
r ū m ų r a d i n i ų į va i rovė 

Vilnius , liepos 6 d. (ELTA; 
— Valstybės — Lietuvos kara
liaus Mindaugo karūnavimo — 
dieną Taikomosios dailės mu
ziejuje atidaryta naujais ekspo
natais papildyta ilgalaikė paro
da „Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštystės valdovų rūmų radi
niai", visuomenei pristatytos at
kuriamiems Valdovų rūmams 
įsigytos ir dovanotos senosios 
meno vertybės. 

Praėjusių metų liepos 6-ąją 
atidaryta paroda „Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštystės valdo
vų rūmų radiniai" Valstybės 
dieną bus atnaujinama kasmet 
iki pat 2008-ųjų, o vėliau čia ro
domi radiniai bus perkelti į at
kurtų Valdovų rūmų ekspozici
jas. Parodą kartu rengia Lietu
vos dailės muziejus. Pilių tyri
mo centras .Lietuvos pilys" ir 
Valdovų rūmų paramos fondas. 

Lietuvos dailės muziejaus 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikš
tystės valdovų rūmų interjerų ir 
ekspozicijų skyriaus vedėjo dr. 

Vydo Dolinsko duomenimis, per 
daugelį tyrimų metų iš viso su
kaupta daugiau kaip 300,000 
senųjų radinių. Pernai atidary
toje parodoje buvo eksponuoja
ma apie tūkstantį įdomiausių 
Vilniaus žemutinės pilies radi
nių, o šįmet paroda papildyta 
daugiau negu 200 restauruotų 
Valdovų rūmų teritorijos radi
nių, menančių XIV-XVII amžius 
— metalo, medžio, odos, stiklo 
ir kitais dirbiniais. 

Iki šiol parodoje visiškai ne
buvo rodomi trapūs stiklo radi
niai, kuriems atnaujintoje paro
doje skiriama visa vitrina. Tarp 
stiklo dirbinių savo įmantrio
mis formomis į akis krinta tau
rių, ąsočių, kitų stiklo indų 
fragmentai. Valdovų rūmų lan
gų įstiklinimo fragmentai. Dalis 
stiklo indų įmantriai papuošti 
tapyta ornamentika, auksavi
mu, tad stiklo dirbiniai atspindi 
ne tik buitinius Valdovų rūmų 
gyventojų poreikius, bet liudija 
ir rezidencijos prabangą. 

Už nuopelnus Lietuvai apdovanota 
per šimtas asmenų 

Prezidentas Valdas Adamkus apdovanojo buvusį ilgameti ambasadorių 
prie Šventojo Sosto Kazį Lozoraitj. Vaido Kopūsto ELTA nuotr 

Vilnius, liepos 6 d. (BNS) 
— Mindaugo karūnavimo — 
Valstybės dienos — proga prezi
dentas Valdas Adamkus dau
giau nei šimtą Lietuvos ir užsie
nio šalių piliečių apdovanojo 
valstybiniais ordinais ir meda
liais. 

Apdovanojimai skirti už 
nuopelnus Lietuvos Respubli

kai ir už pagalbą Lietuvai inte
gruojantis į transatlantines bei 
europines struktūras. 

Trečiadienį Prezidentūroje 
vykusios ceremonijos metu V. 
Adamkus, sveikindamas apdo
vanotuosius, pažymėjo, kad jie 
savo darbais, kūryba, ištikimy
be laisves idėjoms kuria šian
dienos Lietuvą 

http://WWW.DRAUGAS.ORG
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
LOS ANGELES, CA 

LITUANISTINĖ MOKYKLA 
PERŽENGUSI 5 5 METŲ 

SLENKSTI 
Los Angeles Šv. Kazimiero 

l i tuanistinė šeštadieninė mo
kykla birželio 4 d. baigė moks
lo metus. Mokiniai, jų tėveliai 
ir svečiai, šventadieniškai nusi
teikę, rinkosi į mokyklos kiemą, 
kur buvo pakeltos vėliavos. Iš 
čia ėjo į parapijos salę, kur 
mokiniams buvo įteikti mokslo 
pažymėjimai, atžymėjimai, ir 
dovanos. Ypatingai buvo malo
nu išgirsti, kad šiemet mokyklą 
baigė ketur i jaunuoliai, išėję 
12 metų kursą. 

Apie mokyklos nuveiktus 
darbus per 33 šeštadienius pra
nešė mokyklos direktorė Ma
ryte Newsom, kuri jau daugelį 
metų su dideliu uolumu pa
vyzdingai veda šią mokyklą. J i 
sakė, kad praėjusiais mokslo 
metais mokyklą lankė 122 mo
kiniai, kuriuos mokė 23 moky
tojos ar mokytojai. Paramą 
mokyklai teikė Lietuvių fon
das, JAV LB Švietimo taryba, 
kurios pirmininkė yra patyrusi 
pedagogė Dalilė Polikaitienė; 
mokyklą išlaikė mokinių tėve
liai, patalpos — parapijos 
mokyklos klasės. 

Mokytojai gilino žinias 
Švietimo tarybos Amerikos Va
karinio pakraščio mokytojų 
konferencijoje, Los Angeles 
„Virtus" programoje ir kituose 
pasitarimuose. Pagrindinis už
davinys buvo kiek galima iš
samiau išeiti akademinę pro
gramą. Lapkričio mėnuo buvo 
skirtas labdaros darbams. Mo
kiniai atnešė 996 dėžutes įvai

rių dovanėlių, kurios buvo 
pasiųstos „Aušrinės" vaikų cen
trui, esančiam Naujojoje Ak
menėje. Vaidos Mikuckienės 
pastangomis buvo sudaryta 8 
didelių dėžių siunta. Po kele
to mėnesių vaikučiai, gavę 
dovanėlių, atsiuntė padėkos 
laiškučius. Mokytoja Auksė 
Jackūnaitė įdėjo daug darbo 
paruošiant Kalėdų eglutės pro
gramą, taip pat gražiai pasi
darbavo šeimų ir jaunimo mi
šiose, vadovaudama mergaičių 
ansambliui. Mišių ruošai daug 
pastangų įdėjo ir Žydra Van 
der Sluys. 

Sausio mėn. vyresniųjų 
klasių mokiniai dalyvavo Los 
Angeles arkidiecezijos tarptau-
t i t inėse mišiose. Kardinolas 
juos pagyręs už gražią tautinę 
aprangą. Mokiniai dalyvavo 
Švietimo tarybos rašinių ir 
piešinių konkursuose, kuriuose 
daugelis buvo pažymėti premi
jomis. LB surengtame poezijos 
konkurse Cleveland mūsų mo
kyklos mokiniai irgi pasižy
mėjo. „Eglutės" žurnale dažnai 
buvo matyti mūsų mokyklos 
mokinių kūryba. 

Nepriklausomybės šventės 
buvo paminėtos, mokiniams 
sukuriant Lietuvos vaizdelius, 
kurie buvo rodomi Vasario 16 
minėjimuose salėje ir mokyklo
je. ALTo atstovas per minėjimą 
įteikė premijoms čekį. Prieš 
Velykas susikaupimą pravedė 
kun. dr. Arvydas Žygas iš Kau
no. Grupė mokinių dalyvavo 

Los Angeles Šv. Kazimiero lit. mokyklos 2005-ųjų mokslo m e t ų a b i t u r i e n t a i . Iš k a i r ė s : M a n t a s Žv inakev ič ius , 
L iudas Deveikis, Andrius Mikuckis ir T a u r a s S tockus . 

skandinavų festivalyje. Vyres
nieji mokiniai dalyvavo ir 
geografijos — isterijos kon
kurse, kuris įsteigtas prisiminti 
mirusį mokytoją Vladą Šakalį. 
Paminėta Motinos diena dekla
macijomis, dainomis ir dovano
jant motinoms gėles. Mokiniai 
turėjo progos pamatyti „Keis
tuolių teatrą" iš Lietuvos. 
Režisierius Vytautas V. Lands
bergis buvo apsilankęs mokyk
loje su savo kūryba. 

Didelis džiaugsmas, kad 
keturi abiturientai — Andrius 
Mikuckis, Tauras Stočkus, 
Mantas Žvinakevičius, Liudas 
Deveikis — gavo atestatus, 
kuriuos įteikė LR generalinis 
garbės konsulas Vytautas 
Čekanauskas. 

Mokyklos direktorė Marytė 
Newsom, atstovaudama JAV 
Švietimo tarybai ir mokyklai, 

dalyvavo Lietuvoje, Trakuose, 
Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamento suruoštame litua
nistinių mokyklų mokytojų 
seminare. Sakė, malonu buvo 
girdėti, kad mokytojos išsi
sklaidžiusios pasaulyje rūpinasi 
jaunimo švietiniu, stengiasi per
duoti kalbos" ir kultūros tur tą 
ateinančioms kartoms. 

Prisiminta, kad lituanistinė 
šeštadieninė -mokykla prie Šv. 
Kazimiero parapijos įkur ta 
1949 m. pref.' J. Kučingio, j au 
55 metus skfeidžia lietuvišką 
mintį ir žodį čia gimusiems ir 
neseniai atvykusiems jaunuo
liams. Daugelis lankiusių ir bai
gusių šią mokyklą sukū rė 
šeimas ir dabar matome besi
mokančius af baigiančius šią 
mokyklą vaikučius. Iš tokių 
paminėtini Algis ir ' '1 Vaida 
Mikuckiai, dr. Andrius ir Vilija 

Kiršoniai, Linas ir Regina 
Polikaičiai, Vytenis ir Vita 
Vilkai bei daug kitų. Baigusi šią 
mokyklą (1961 m.) Danguolė 
Razutytė — Varn ienė dirba 
amerikiečių mokykloje ir yra 
šokių mokytoja šeštadieninėje, 
t a ip pat vadovauja jaunimo 
ansambliui „Spindulys". Kiti 
baigusieji šią mokyklą išsi
sklaidė po plačią Amerikos 
žemę, bet neužmiršta lietuviško 
žodžio ir šaknų. Smagu matyti, 
kad ir neseniai apsigyvenę 
šiame kraš te jauč ia taut inę 
pareigą leisti šeštadieniais sa
vo vaikučius į l i tuanistinę mo
kyklą. Garbė tokiems tėvams! 
O šiemet baigusiems mokyklą 
linkime, kad jie niekad nenu
toltų nuo lietuviškų reikalų ir 
neužmirštų Lietuvos. 
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JAV 
Kanadoje ir kitur (USD) 
Tik š e š t a d i e n i o la ida: 
JAV 
Kanadoje ir kitur (USD) 
U ž s a k a n t į Lietuvą: 
Oro paštu 
Reguliariu paštu 
Tik šeštadienio laida oro 

Metams 
$120.00 
$135.00 

$70.00 
$80.00 

$600.00 
$120.00 

paštu 
$190.00 

Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 
$68.00 

1/2 metų 
$65.00 
$70.00 

$53.00 
$70.00 

$300.00 
$66.00 

$100.00 

3 men. 
$45.00 
$60.00 

$35.00 
$40.00 
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V!DASJ.NBflCKAS,M.D. 
KAraOLOGAS-ŠlRDeS UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab.tel. 773-471-3300 

SDMLfCAS V&NAS, rVLD„ S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. toxtmr tom. Sfc. 5 1 6 

Chicago, IL 80638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Te!. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

j e i v a n s sutvarkys aares ~i pnanana <ana 
'įjstarr-t/ sabet angKna ariK iet-vĖiia. 

4647 W. 103 St. Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashingtor. Šute 2401, 

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

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TEr«DALLASPRUNSKIS,MD 

MAUNAKV. RANA.MD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozes ir gydymo specialistai. 

Bdn: 847-289-8822 
McHenry. 815-363-9595 
BkGTCMBC 847-718-1212 

:' www.ilrinoi8pain.corn 

SKELBIMŲ SKYRIUS 
T1L. 77J-S85-9500 

ARAS 2UOBA, M.D. 
AK1UUGOS-CHRURGUA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

VOKIETIJA ST. PETERSBURG, FL 

VOKIETJOS LB VEIKLOS 
GAIRĖS 

JAUNIMO SUVAŽIAVIMAS 
ANNABERG 

APYGARDOS SUVAŽIAVIMAS 

Šių metų balandžio 16 d. 
naujai išrinkta VLB valdyba 
susirinko į pirmąjį posėdį, ku
riame buvo aptarti svarbūs 
lietuvių bendravimo užsienyje 
bei lituanistinio švietimo klau
simai. 

Didelę laiko dalį skyrėme 
diskusijoms apie Europos Lie
tuvių kultūros centro Hiutten-
feld kūrimo skatinimą. Hiutten-
feld, kur daugiau nei pusšimtį 
metų veikia ir Lietuvos vardą 
garsina Vasario 16-osios gim
nazija, kur kultūrinę bei mok
slinę veiklą vykdo Lietuvių 
kultūros institutas, kur įsikūru
sios VLB ir VLJS būstinės, 
puikios sąlygos kultūrinei veik
lai plėsti, įkuriant visus Euro
pos kraš tus jungiantį lietu
viškumo centrą. 

Dar viena idėja, kuria siek
sime suartinti skirtingose ES 
šalyse gyvenančius lietuvius, — 
Europos Lietuvių bendruo
menes jungiančios institucijos 
kūrimas. Europos valstybėms 
vis labiau jungiantis į bendriją 
su vieningais įstatymais, inten-
syvėjančiais tarpvalstybiniais 
santykiais, augančia migracija, 
mūsų, lietuvių, išsibarsčiusių 
skirtinguose žemyno kampe
liuose, problemos ir patirtys vis 
panašėja. Todėl Europos lietu
vių bendravimo skatinimas bei 
ryšių stiprinimas yra ypa* pras
mingas ir reikalingas. Dar šiais 
metais nusprendėme surengti 
ES Lietuvių bendruomenių 
pirmininkų suvažiavimą, ku
riame bus galima pakalbėti apie 
šiuos visiems rūpimus klau
simus. 

Aptartas taip pat ir ben
dravimo t rūkumas tarp Vo
kietijos apylinkių Nutarta kas
metinį darbuotojų suvažiavimą 

pradėti rengti ne nuolatinėje 
suvažiavimų vietoje VLB būs
tinėje Hiuttenfeld, bet kilnoti iš 
vienos apylinkės į kitą. Tai 
turėtų paskatinti apylinkių ini
ciatyva, kooperaciją VLB vidu
je, atneštų naujų idėjų, pažinčių 
ir įspūdžių. 

Kad potencialius ar naujus 
VLB narius geriau supažindin
tume su Bendruomenės gyveni
mu, nusprendėme parengti ir 
išleisti du informacinius lei
dinius. Glausto turinio lanks
t inukas bus skir tas visiems 
besidomintiems VLB veikla. 
Išsamesnę informaciją turėtų 
gauti nauji VLB nariai: jiems 
ski r tame leidinyje norėtume 
trumpai aprašyti lietuvių išeivi
jos gyvavimo istoriją, jos tikslus 
ir nuostatas, supažindinti su 
veikiančiomis organizacijomis 
bei jų institucijomis. 

VLB vienu pagrindinių savo 
uždavinių laiko lietuvybės ska
tinimą tarp jauniausių mūsų 
tautos atstovų. Tam tikslui 
įkurta Švietimo komisija, kuriai 
priklausys valdybos nariai dr. 
Vincas Bartusevičius, Vytautas 
Lemke, Gintaras Ručys. J ie 
ketina pakviesti prie komisijos 
darbo prisijungti ir keletą peda
gogikos specialistų. Šalia Va
sario 16-osios gimnazijos viso
keriopo rėmimo, lietuviškų 
mokyklėlių įvairiose Vokietijos 
vietose steigimo ir rėmimo, 
artimiausias konkretus Švieti
mo komisijos uždavinys bus 
suorganizuoti vaikų vasaros 
lituanistinę stovyklą Hiutten
feld 2006 metais. 

Bernadeta (roštautaitė 
Vokietijos LB 

valdybos 
atstovė spaudai 

Paskutinį š.m. gegužės fan
tastišką savaitgalį (27-29 d.) 
būrys Vokietijos lietuvių jauni
mo praleido kasmetinėje savo 
susitikimų vietoje, Annaberg 
pilyje, Bonn. 

Intelektualine programa 
prasidėjo šeštadienio ryte Lie
tuvos radijo korespondentės 
Vokietijoje Laimos Žilaitytės-
Mayer paskaita apie praktinės 
žurnalistikos kelius ir klystke
lius: žiniasklaidos reikšmę, jos 
poveikį visuomenės nuomonės 
bei politinių sprendimų forma
vimuisi, iškreiptą spaudos 
laisvės sampratą, ypač sle
giančią jaunas demokratines 
visuomenes. 

Po paskaitos vykusiose 
diskusijose Romas Šileris, ra
šantis „Amerikos lietuviui", 
išplėtėjo šią temą ir pasakojo 
apie žurnalistinio darbo etiką, 
remdamasis lietuviškuoju „Žur
nalistų ir leidėjų etikos kodek
su" bei vokiškais „Publizistische 
Grandsaetze" (Pressekodex). 

Laima apžvelgė temų apie 
Lietuvą ir lietuvius raidą 
Vokietijos žiniasklaidoje per 
paskutinius penkiolika metų. 

Sekmadienio ryte suvažia
vimo dalyvius aplankė LR 
ambasadorius Berlyne Evaldas 
Ignatavičius, pasveikino susi

rinkusius ir pakvietė dalyvauti 
ambasados projektuose. Kartu 
įsiamžinę ir "išlydėję ambasa
dorių, toliatr šnekučiavomės 
apie ateinančiais metais Kana
doje vyksiantį PLJS kongresą. 
Prisistatė kandidatai į VLJS 
atstovus, teigiamais ir kritiš
kais įspūdžiais dalijosi praė
jusių suvažiavimų dalyviai. 

Išrinkome ir naują entu
ziastingą VLJS valdžią: Aidą 
Šiugždinį (pirmininkas), Mar
tyną Gaurilčiką (pirmininko 
pavaduotojas', Sofiją Loiter 
(sekretorė), Aušrą Malinaus
kaitę (atstovė ryšiams su 
visuomene), Jūratę Patackaitę 
(atsakinga už lėšų telkimą), 
Giedrę Paulauskaitę (atstovė 
spaudai). Arūną Damijonaitį 
(iždininkas). 

Šalia šios įvairapuses švie
čiamosios programos mes dar, 
žinoma, smagiai bendravome 
prie laužo, vaikščiojom po An
naberg mišką, ieškojom būdų, 
kaip pakelti pasaulio gerovę (ir 
suradom!..) klausėmės Lauros 
Š. (fortepijonas) ir Vaido B. (sak
sofonas), šėlom diskotekoje ar 
melancholiškai, susėdę ant pi
lies laiptų, dalinomės bendrais 
lietuviškais rūpesčiais. Tad su
sitinkam ir kitais metais?.. 

B e r n a d e t a G o š t a u t a i t ė 

L O N G BEACH, CA 

Lietuviu klubas 
Long Beach, CA, Lietuvių klubas gyvuojau jau 50 metų ir 

kviečia naujus narius prisidėti prie veiklos. Per susirinkimus 
puoselėjame lietuviškas tradicijas, plečiame pažintis, bendrau
jame lietuvių ir anglų kalba. 

Apie klubą ir jo veiklą daugiau informacijos galima gauti, 
skambinant 562-434-3985 arba rašant klubo pirm. Jean-Jacques 
Jura, P.O. Box 7802, Long Beach, CA 90807-7802. 

Klubo p i r m . 

JAV LB Floridos apygardos 
suvažiavimas buvo sušauktas 
gegužės 5-6 d. Dolphin Beach 
Resort, St. Pete Beach. Suva
žiavimą a t idarė ir dalyvius 
pasveikino apygardos pirmi
ninkė Loreta Kynienė. Taip pat 
perdavė nuoširdžius sveiki
n imus ir sėkmės linkėjimus 
suvažiavimo šeimininkė — St. 
Petersburg apylinkės pirmi
ninkė Vida Meiluvienė. Kadan
gi apygardos sekretorė Geno
vaitė Treinienė netrukus per
sikelia pastoviam gyvenimui į 
Čikagą, tai sekretoriauti buvo 
pakviesta Alvitą Kerbelienė. Į 
prezidiumą buvo pakviesti daly
vaują JAV LB Tarybos nariai ir 
apylinkių pi rmininkai . Suda
rytos spaudos ir nutar imų 
komisijos. Kun. dr. Matas Gy
vas sukalbėjo invokaciją, o 
sekretorė paskaitė 2004 m. apy
gardoje mirusių narių pavardes. 
J ų atminimas buvo pagerbtas 
atsistojimu ir minutės tyla. 
Patvirt intas 2004 m. apygardos 
suvažiavimo protokolas, išsky
rus 10 punktą, kuris klaidingai 
į trauktas į nutar imus . 

Apygardos pirmininkė per
skaitė gautus sveikinimus iš LR 
garbės konsulo vakarinei Flo
ridai Algimanto Kamavičiaus, 
JAV LB prezidiumo pirm. 
Reginos Narušienės, JAV LB 
Krašto valdybos pirm. Vaivos 
Vėbraitės ir iš naujai sudarytos 
Cape Coral apylinkės atstovų. 
Vyko pirmininkės pranešimas 
apie praeitų metų veiklą, kurios 
svarbiausias įvykis buvo gausus 
floridiečių dalyvavimas vasaros 
metu surengtoje Tautinių šokių 
šventėje Čikagoje. Šventė pra
ėjo labai gražiai, ir jos ruošos 
komi t e tu i p r i k l a u s o padėka J i 
t a i p p a t s u m i n ė j o , kad S.m. 
rugsėjo men 2 3 - 2 5 d Detroit 
v v k s J A V L B XVII K r a š t o 

valdybos 3-oji sesija. 
Apygardos ižd. Elena Ja

saitienė perskaitė 2004 m. 
pajamų-išlaidų apyskaitą. Revi
zijos komisija, susidedanti iš 
Janinos Gerdvilienės ir Alvitos 
Kerbelienės, prieš kurį laiką 
tikrino iždą, ir A. Kerbelienės 
pranešimu, yra visi pateisina
mieji dokumentai padarytoms 
išlaidoms. 

Trumpai kalbėjo Sigita Šim
kuvienė, viešnia iš New Haven, 
CT. J i pasidžiaugė, kad, prieš 
keletą metų atvykusi į Ameriką, 
surado čia Lietuvą. Viskas, kas 
lietuvių čia»sukurta, yra nuos
tabu, tačiau dabar reikia viską 
išlaikyti. Reikia stiprinti ir 
išplėsti lietuvišką veiklą, į kurią 
turė tų įeiti nauji žmonės, o 
senesnieji veikėjai galėtų pa
dėti. 

Rytojaus dieną posėdžiai 
prasidėjo 9 vai. ryto. Prane
šimus apie veiklą padarė atsto
vai iš apylinkių: Daytona Beach 
'Birutė Kožicienė), Palm Beach 
(Kęstutis Miklas), St. Peters
burg (Vida Meiluvienė) ir Sun-
ny Hills (Laima Savaitienė). 
Auksinio Kranto ir Cape Co-
ral/Fort Myers/Naples apylin
kės ats iuntė tik pranešimus, 
kadangi jos įsisteigė tik praeitų 
metų pabaigoje. Atlantos apy
linkės neatsiuntė nei atstovų, 
nei pranešimo. 

Iš atstovų pranešimų susi
darė įspūdis, kad veikla dar 
gyva visur, nors buvo nusi
skundimų, jog kai kuriose apy
linkėse mažėja narių, nes dėl 
amžiaus nemažai asmenų grįž
ta į šiaurę prie ten gyvenančių 
vaikų. Taip pat nusiskundžia
ma, kad. einant metams, kai 
kurie ilgamečiai veikėjai turi 
pasitraukti iš veiklos ir nebėra 
kas užimtų jų vietas Naujieji 
ateiviai labai lėtai jungiasi j 

lietuvišką veiklą, nors kai ku
riose apylinkėse jų yra ne t ir 
valdybose. Naujai įs ikūrusi 
Cape Coral/Fort Myers/Naples 
apylinkė susideda daugiausia iš 
naujai atvykusių lietuvių. Vi
sose atstovaujamose apylinkėse 
renkamas solidarumo mokestis, 
Vasario 16 d. proga renkamos 
aukos Krašto valdybai, rengia
mi minėjimai, gegužinės, kon
certai. St. Petersburg gyvuoja ir 
JSaulės" lituanistinė mokykla, 
vadovaujama Vidos Meiluvie-
nės. Palm Beach yra naujai 
atvykusiųjų lietuvių organizaci
ja, kuri įsteigė ir lituanistinę 
mokyklą, tačiau jie dar neįsi
jungė į LB veiklą. 

Suvažiavime dalyvavusių 
atstovų pasisakymuose buvo 
kalbėta apie atsiskaitymą su 
Vasario 16 d. proga surinktomis 
aukomis ir apie solidarumo 
mokestį, kuris yra ne visur 
vienodas. Pasigendama naujos 
LB Įstatų knygelės, kurią 
turėtų turėti kiekvienas LB 
narys. Buvo išreikštas pagei
davimas, kad Krašto valdybos 
metinėse sesijose būtų duodama 
daugiau laiko pagrindinių LB 
vienetų — apylinkių veiklos 
reikalams. Apygardos valdyba 
buvo įpareigota ištirti Atlantos 
apylinkės priklausomumą Flo
ridos apygardai. Taip pa t buvo 
pageidauta, kad suvažiavimo 
nutarimų komisijos nutarimai 
vieno mėnesio laikotarpyje būtų 
pasiųsti LB Krašto valdybai ir 
LB prezidiumui. Buvo siūlomi 
kreiptis \ Krašto valdybą, kad 
rastų būdą pažymėti ar įvertin
ti nusipelniusius apylinkių dar
buotojus 

Sigita Šimkuvienė, Krašto 
valdybos vicepirmininkė jauni
mo reikalams, savo kalboje 
pareiškė, kad jai rūpi, kas vyks
ta su LB. Nukelta i 8 paL 
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VALSTYBĖS PANIEKINIMAS 
VYTAUTAS VISOCKAS 

750... Šį skaičių dažnai kar
tojome prie porą metų. Kai 
minėjome Valstybės dieną. Kai 
pastatėme tada, prieš 750 metų 
karūnuotam, vieninteliam Lie
tuvos karaliui Mindaugui pa
minklą. Paminklo atidengimo 
iškilmėse, šalia aukštų svečių, 
net Švedijos kara l iaus ir 
Liuksemburgo didžiojo hercogo, 
stovėjo ir Rusijos prezidento 
įgaliotasis atstovas, ir Maskvos 
/neras, ir Kaliningrado srities 
gubernatorius. Tiesa, nedalyva
vo Latvijos prezidentė... 

Kai buvo karūnuojamas 
Mindaugas, tada dar ten, kur 
dabar stovi Kenigsberg-Kara
liaučiaus-Kaliningrad miestas, 
teutonų ordino tvirtovės dar 
nebuvo, ji buvo pastatyta po 
dvejų metų, todėl ir šįmet, artė
jant Valstybės dienai, skaičius 
750 vėl dažnai minimas — ir 
Lietuvoje, ir Kaliningrad, prieš 
šešis dešimtmečius praradu
siame pirmuosius du jo pavadi
nimus. 

Kai Rusija „laistė" nūnai 
neegzistuojančio Kenigsberg-
Karaliaučiaus 750-ąsias meti
nes (kuo čia dėta Rusija?), prie 
puikaus Mindaugo paminklo 
Vilniuje fotografavosi lietu
viukai, į sostine suvažiavę iš 
visos Lietuvos, iš viso pasaulio. 
Laisvės vaikai, kaip mes juos 
pavadinome. Linksmi, laimingi 
jie šoko, dainavo ir sportavo, o 
puikusis Vilnius tomis dienomis 
buvo dar gražesnis. 
— Kadangi Lietuvoje šįmet 
Valstybės diena nejubiliejinė, 
šiame rašinyje savo dėmesį 
sutelksiu į iš esmės ne 750-
metį, o tik okupacijos 60-metį 
švenčiantį Kaliningrad, į tos 
šventės atgarsius Lietuvoje; juo 
labiau, kad „išgertuvėse" daly
vavo ir Rusijos kunigaikštienė, 
Lietuvos žemės ūkio ministrė 
Kazimira Prunskienė. 

Politikos apžvalgininkas 
Rimvydas Valatka, man regis, 
labai taikliai parašė: „Kai tik 
Rusijoje kokios didesnės išger
tuvės, Lietuvoje — politinė 
suirutė, o ES — dar vienos šun
uodegavimo lenktynės, kas la
biau įsiteiks V. Putin". 

O ar gali būti kitaip, jeigu 
Lietuva yra viso labo tiktai 
viena iš Rusijos gubernijų?' 

„Manau, kad Kazimira Pruns
kienė, kur i buvo atgimusios 
Lietuvos ministrė pirmininkė, 
turėtų puikiai suvokti valstybės 
savigarbos kategoriją. Tai, kad 
bėgiojame ar važinėjame net 
pr ieš ta raudami prezidento 
sprendimams, pakviesti guber
natorių ar kitų žemo lygio 
asmenų, greičiau rodo, kad 
nužeminame savo valstybę iki 
gubernijos lygio" (Užsienio rei
kalų ministras Antanas Valio
nis). 

Tačiau ką tu, žmogau, pa
darysi, jeigu Rusijos kunigaikš
tienė mano, kad dalyvavimas 
tokiose „išgertuvėse" yra ir 
pagarbos Kaliningrad srities 
gyventojams išraiška?! Jeigu 
net pats ministras pirmininkas 
Algirdas Brazauskas, palai
minęs šią išvyką, mano, kad 
„tai buvo visiškai natūralus jos 
žingsnis, ir aš taip vertinu šitą 
dalyką, nesuteikdamas kaž
kokio didesnio politinio svorio, 
reikšmės ar panašiai"! 

Žinoma, kad „natūralus", 
jeigu omenyje turėsime visą K. 
Prunskienės politinę biografiją, 
jos ryšius su Maskva, jos sim
patijas. Ne kiekvienai politikei 
juk sute ikiamas kunigaikš
tienės t i tu las . Ne kiekviena 
politikė kartais dar ir slapy-
vardes turi . O ir Algirdas My
kolas Brazauskas, išleisdamas 
K. Prunskienę į Kaliningradą, 
taip pat natūraliai elgėsi: juk 
vienminčiai! Piktindamiesi vie
nokiais ar kitokiais valdančio
sios sovietinės nomenklatūros 
veiksmais ir darbais, mes daž
nai pamirštame, SŪ kuo turime 
reikalą. J u k jie kar ta is t ik 
apsimeta, kad atsiriboja arba 
siekia atsiriboti nuo Lietuvai 
pražūtingų Maskvos užmačių, o 
kartais nė neapsimeta ir elgiasi 
taip, kaip dabar pasielgė K. 
Prunskienė: paniekina valsty
bės garbę, sąmoningai sukelia 
politinius skandalus, šitaip 
bandydami neprarasti arba įsi
gyti populiarumo, o gal net 
konkrečios ekonominės nau
dos. 

„Ideologiškai nemaža dalis 
mūsų politikų jau užverbuoti — 
pirmenybė nedvejojant teikia
ma ūkio (valstybės, tačiau nere
tai ir asmeninio), o ne politi
niams reikalams. Belieka tik taip 
pertvarkyti ekonominę struk

tūrą, kad vietos magnatų po
žiūris „reikia galvoti, ką mes 
valgysime ir ką mes turėsime" 
taps dominuojančiu. Kai visą 
Lietuvos energetikos sektorių 
valdys iš centro kontroliuo
jamos rusiškos kapitalo įmonės, 
kai rusiškais pinigais maitina
mus politikus rinks centro 
atr inkta ir apdorota informacija 
apkvailinti rinkėjai, tradicinė 
diplomatija neteks prasmės. 
Todėl pareikšdamas dėl galimo 
Lietuvos turimų „Mažeikių 
naftos" akcijos pardavimo, 
premjeras iš esmės paskelbė 
svars tąs galimybę parduoti 
Lietuvos diplomatiją, jos dabar
t in ius pasiekimus ir ateities 
pajėgumus. Įdomu — o kiek tai 
kainuoja?" (Ąžuolas Bagdonas, 
www.DELFI.lt). 

Taigi naivu būtų tikėtis, 
kad K. Prunskienei, sugrįžus iš 
Kaliningrado, bent plaukas nuo 
galvos nukris. O turėtų. „Ar gali 
minis t ras , sąmoningai išnie
kinęs valstybės garbę, po to likti 
kabinete? Juolab, kad tai — ne 
pirmasis K. Prunskienės diplo
matinis akibrokštas šįmet", — 
retoriškai klausia R. Valatka. Ir 
taip mano daugelis, apie 60 pro
centų žmonių, internetinėje 
žiniasklaidoje vertinusių mi
nistrės elgesį. 

Prezidento V. Adamkaus 
prašymo kaip nors reaguoti į 
„šitą dalyką" premjeras tikrai 
negalėjo neišgirsti, geriausiu 
atveju dėl akių apgailestaus, 
kad nebuvo suderinti veiksmai. 
Jeigu jau V. Uspaskicho išsi
dirbinėjimų jis niekaip neįverti
no, jeigu A. Zuoką globoja, tai 
kunigaikštienės jis tikrai nelies. 
Maskvai palanki nomenklatūra 
paslapčia trina rankas: tu ne
važiavai į Maskvą, nors mes 
norėjome, kad važiuotum, da
bar, dėl tokios „netoliaregiškos 
ir nevaisingos užsienio poli
tikos", pats likai už durų. O 
tavo išgirtieji Vakarų partne
riai — Vokietijos federalinis 
kancleris Gerhard Schroeder ir 
Prancūzijos prezidentas J. 
Chirac — vis dėlto glebesčiavosi 
su V. Putin. 

Išties tai labai nemalonu 
Europos Sąjungos šalininkams. 
V. Putin elgesį Lietuvos atžvil
giu galima suprasti ir net 
pateisinti, jis elgiasi panašiai, 
kaip ir mūsų sovietinė nomen

klatūra, Lenkijos atžvilgiu — 
jau sunkiau, tačiau kaip su
prasti minėtų Europos Sąjun
gos valstybių senbuvių elgesį? 
Ir G. Schroeder, ir J. Chirac čia 

., tarsi niekuo dėti, juos pakvietė, 
jie atvyko, kaip ir Lietuvoje 
gyvenanti Rusijos kunigaikš
tienė. Ir vis dėlto tas jų glėbes-
čiavimasis su Baltijos valstybių 
istoriją falsifikuojančiu Rusijos 
prezidentu kelia nerimą. Ne šių 
trijų vyrų nenuoširdus glėbes-
čiavimasis, o jų atstovaujamų 
valstybių įtartini, ne visiems 
palankūs interesai, tikslai ir 
siekiai... Ar nepradėsime ma
nyti, kad gal be reikalo tiek 
daug tikėjomės iš to keturiolika 
metų trukusio ėjimo į Vakarus? 
Kur ta Europos Sąjungos vieny
bė, kai aiškiausiai matyti, kad 
tau skiriamas tiktai tylinčiojo 
statisto vaidmuo, kad gal nė 
neketinama tavęs užstoti, ap
ginti nuo to, kuris ir šiandien iš 
tavęs tyčiojasi. 

Juk esame dar labai pažei
džiami. Tokioje sudėtingoje ir 
mums nepalankioje geopolitinė
je aplinkoje galime lengvai 
prarasti tai, ką buvo sukūręs 
karalius Mindaugas, ką kaip 
didžiausią stebuklą prieš pen
kiolika metų sukūrėme mes pa
tys — Lietuvos valstybę. Vals
tybės dienos išvakarėse isto
rikas Edvardas Gudavičius jau 
kelintą kartą klausia: „Ar šiuo 
metu tikrai daug žmonių su
vokia, kad jų tėvynė yra 
Lietuva? Manyčiau, kad ne. 
Gamtoje tuštumos nebūna. Kai 
nėra savo tėvynės, yra kita. Ir 
štai daugiau nei 50 nuošimčių 
žmonių sako, kad jiems buvo 
geriau, kai buvo okupantas. 
Vadinasi, jų tėvynė — ta šalis, 
kuri buvo okupavusi Lietuvos 
valstybę. Apie tai bijoma gar
siai kalbėti, bet yra būtent 
taip". 

Valstybės ^Lietuvos kara
liaus Mindaugo) karūnavimo 
dienos išvakarėse į Vilnių su
važiavę visos Lietuvos, viso 
pasaulio lietuviukai ne tik 
gražiai šoko, dainavo ir sporta
vo, bet ir noriai fotografavosi 
prie karaliaus Mindaugo pa
minklo (kartais net nepagarbiai 
kabarojosi ant jo). Norėtųsi, 
kad, kur jie bebūtų, kur be
gyventų, jų tėvynė būtų 
Lietuva. Ir jos neniekintų. 
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KELETAS PASTEBĖJIMŲ P A L Y D I N T 
BIRŽELI 

EDMUNDAS SIMANAITIS 

Birželis — ypatingas mėnuo 
Lietuvos XX amžiaus istorijoje. 
Jo antspaudu pažymėtos visos 
Lietuvos valstybinio, pilietinio, 
kultūrinio, gynybinio, religinio 
gyvenimo sritys. -Neliko nuoša
lyje nei filosofija, nei dorovė, nei 
etika. 

Reikšmingiausiomis dato
mis laikytinos kelios. 1940 m. 
birželio 15 d. po ultimatumo 
sovietų kariauna okupavo Lie
tuvą. Toks pats likimas tą pačią, 
dieną ištiko Latviją ir Estiją. 
Tai dviejų diktatorių — Stalin ir 
Hitler nusikalstamo suokalbio 
padarinys — valstybės griovi
mas ir genocido pradžia. Tautą 
ištiko katastrofa. 

1941 m. birželio 14 d. oku
pantas pradėjo masinę planinio 
genocido akciją. Pirmojo XX 
amžiuje lietuvių trėmimo ne
laimėliai, brutaliu smurtu su
varyti i vagonus, ešalonais 
išgabenti į Sibirą. Vėliau trė
mimų rasis per tris dešimtis. 
Lietuva per okupacijas neteko 
trečdalio gyventojų. 

Nusikalstame istorinei at
minčiai nepaminėdami XIX 
amžiaus trėmimu Tada dar 
rulHj'f) „komfortabilios" depor 
taniom gyvuliniai? vagonais Ta 

pačia kalba besikeikiantys trė
mėjai varė gyventojus ištisais 
kaimais. Mūsų proseneliai tais 
pačiais keliais — kas savo kojo
mis klampojo, kas arkliuko trau
kiamu vežimu į amžinąją tremtį. 

1941 metų birželio 23 d. 
prasidėjo tautos sukilimas prieš 
bolševikinį okupantą. Lietuviai, 
vieninteliai iš visų pavergtųjų 
tautų , susirėmus naciams ir 
sovietams tarpusavyje, ryžosi 
ginklu atkovoti prarastą nepri
klausomybę. Lietuvos įstatymu 
sukilimas įvertintas kaip lietu
vių tautos valios raiška, sie
kiant atkurti valstybės neprik
lausomybę. 

Verta dėmesio ir birželio 20 
d., ne per seniausiai įvardyta 
kaip Tarptaut inė pabėgėlių 
diena. J i — praėjusio ir šio 
amžių aktualija. Šviesuomenė, 
pasi t raukusi iš Lietuvos nuo 
raudonojo teroro, išleido gar
siąją 37 tomų Bostono enciklo
pediją. Tai t ikras žygdarbis 
lietuvių kultūros istorijoje, 
neturintis analogų ir nepakar
totas. Šis faktas nėra sulaukęs 
deramo žiniasklaidos dėmesio ir 
valstybinio įvertinimo. Tuo tar
pu jis reikšmingas ne tik 
tautines kultūros, bet ir išeivi
jos pilietiškumo, bolševikine 
demagogijos demaskavimo po

žiūriu. 
Be to, ar galima pamiršti 

afganų ir čečėnų pabėgėlius, 
priverstus pasitraukti iš savo 
šalies ir radusius prieglobstį 
Lietuvoje? Jie gelbėjosi nuo 
Rusijos imperinių ambicijų ge
neruojamo teroro. 

Krikščioniškos minties, kul
tūros ir visuomenės laikraštis 
„XXI amžius" pateikė platų 
spektrą informacijos apie įvy
kius vienaip ar kitaip susijusius 
su minėtomis Birželio datomis 
J a m e tautos kančios, viltys, 
pastangos išsaugoti savo kul
tūrą, ginti laisvę tragizmas, 
pasišventimas ir didvyriškumas 
pramaišiui su okupanto prie
varta, smurtu, melais. 

„Savivaldybių žinios" birže
lio 16 d. numeryje nė žodeliu 
neužsimena nei apie okupaciją, 
nei apie tremtį Nejaugi niekas 
iš savivaldybininkų 1940 metais 
neatsidūrė Sibire ir nė vienas 
nebuvo suimtas9 Tiesą pasa
kius, savaitraščio 23 d. numery
je R. Averkienės straipsnyje 
paminėta pirmoji okupacijos 
auka. Ūtos pasienio sargybos 
viršininką Aleksandrą Ba
rauską raudonarmiečiai kapojo 
kardu ir nužudė šūviu i galva 

DAN UTĖBINDOKIEN Ė 
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avaitraštis „No • a? p a s i t i k ' 

okupacijos 65-ąsias ir pirmosios 
masinės t remties 64-ąsias 
metines panoraminiu straips
niu „Geismai ir grožis Lietuvos 
fotografijoje", gausiai ilius
truotų aktų (?!) fotografijomis. 
Neradau nei eilutės, skirtos visą 
tautą ištikusiai katastrofai, 
tremtiniui, sukilėliui. Nejaugi 
nesirado nė vieno meno ir kul
tūros žmogaus, nukentėjusio 
nuo totali tarinių okupacinių 
režimų ir verto paminėti? Juk 
Kaunas ne kartą garsėjo, kaip 
pilietinės savimonės ir patrio
tiškumo bastionas. 

Iš kelių paskirų paste
bėjimų nedera daryti plačių 
apibendrinimų, tačiau neišeina 
iš galvos armėnų patirtis. J ie Į 
net sovietmečiu kasmet oriai i 
minėdavo genocido dieną, o ir po i 
sovietįjos subyrėjimo tradicija | 
tebėra gyva ir, tuo esu įsiti
kinęs, niekada nebus pamiršta 
nei armėnų tautos, nei jų žinias
klaidos. J i e nepamiršo savo 
skaudžios istorijos. 

Pastarasis pastebėjimas 
primena esminį visuomenes pi
lietinės brandos dėmenį. apie 
kurį kalbėjo Lietuvos Respub
likos prezidentas savo metinia
me pranešime Kalbėjo visiems 
— ir klausantiems, -r ska: 
tantiems ir rašantiems 

Ne valstybės savigarba, 
o sava garbė 

Jau kuris laikas žinome, kad Lietuvoje 
įsikūręs „bajorų klubas", po savo sparnu 
buriantis visus, kas tik turi bent lašeliuką 

„mėlynojo kraujo". Taip pat žinome, kad sos
tinėje ar kitose vietose yra pilių liekanų, rūmų, 
pavadintų to ar kito senosios Lietuvos didiko-
pavarde. Tačiau tik neseniai paaiškėjo, kad mū
sų šalyje gyvena „tikra kunigaikštienė"! Ir ne 
tik gyvena, bet užima aukštas valstybės val
džios pareigas. Tiesa, ji ne Lietuvos didikė, bet 
„artimajame užsienyje" šiuo t i tulu pavadinta ir 
pripažinta. Ką gi, Valdovų r i m ų statyba jau 
įpusėjusi, tad ir gyventojų jiems reikia... Įdomu, 
kuris rūmų sparnas bus skiriamas kunigaikš
tienei Kazimirai? 

Na, jeigu jau esi kilmingo luomo, tai gali 
elgtis, kaip tinkamas, kaip reikalauja tavo ti
tu las bei pozicija visuomenėje. Ką reiškia (neti
tuluoto) valstybės prezidento patarimas to ar to 
nedaryti , jei kunigaikštiška priedermė skatina 
elgtis pagal savo išmonę? 

Taigi mūsų kunigaikštienė dalyvavo Kara
liaučiaus (tikrai ji šio miesto tuo lietuvišku var
du nepavadintų — jai, be abejo, žinomas tik 
Kaliningradas) 750 metų sukakties iškilmėse, 
nepaisant prašymų ir patarimų nekišti nosies, 
ku r nereikia. Rusijos prez. Putin sukvietė į 
šventę tik „savo žmones", ta rp kurių ir kuni
gaikštienę Kazimira. Gal jai numatoma šviesi 
a tei t is „artimojo užsienio" valdose? Lietuva 
t ikra i jos nepasigestų, jeigu Maskva skirtų 
kokią tolimą Rusijos provinciją kunigaikštiškai 
valdyti. Galėtų artimiausiais patarėjais pasi
kviesti dabartinį Lietuvos premjerą ir buvusį 
ūkio ministrą. Tai būtų bent trijulė! Uspaski-
chas iš neišsemiamų kišenių saujomis trauktų 
rublius, o premjeras galėtų į ausį pašnabždėti 
naudingus patarimus. Juk būtent jis ir patarė 
kunigaikštienei vykti į Karaliaučių. Ką ten 
„paminta valstybės savigarba", kaip išsireiškė 
užsienio reikalų ministras A. Valionis, daug 
svarbiau sava garbė ir „balai", kurių K. Pruns
kienė, be abejo, nemažai Rusijos prezidento 
akyse užsitarnavo. 

Nei K. Prunskienė, nei kiti svečiai, sukvies
ti į Karaliaučių nedrįso pasakyti, kad vertėtų 
paminėti ne tik šios srities 750 m. sukaktį, bet 
ir sovietų okupacijos 60-metį. Tik kaip minėti, 
jeigu sovietų imperijos jau senokai nebėra? 
Žinoma, išeitį greitai surado Maskva: Kalinin
gradas priklauso Rusijai, kaip ir visas sovietų 
palikimas. Tik nedarykime klaidos, manydami, 
kad Maskva prisiims atsakomybę ir už Baltijos 
kraštų okupaciją! Kai Kremlius nori, gali is
torijos tėkmę gražiai išdalinti į norimas dalis — 
nepatinkamas sumesti į sąvartyną, o sau nau
dingas kaišioti užsienio vadų panosėn. 

Argi ne panašiai pasielgė ir sovietinės eros 
auklėtinė, kunigaikštienė Kazimira? Jai atrodė 
naudinga pašmėkščioti iškilmių dalyvių tarpe, 
tai ir nuvyko. O galbūt šion kelionėn išsiruošė 
ne savanaudiškų tikslų vedama, bet pildydama 
įsakymą iš „artimojo užsienio"? Juk tai dar 
vienas lašelis, tekštelėjęs ant Lietuvos vidaus 
politikos akmens. Sakytume — menkniekis, 
tokia asmenybė ir jos pasimaivymai neverti 
dėmesio... Visgi, pagal lietuvišką patarlę: 
„Lašas po lašo ir akmenį pratašo". O tą lietuvių 
tautos demokratijos akmenį pastoviai „tašo ir 
tašo" keisti įvykiai bei dar keistesni žmonės: 
netinkamo prezidento išrinkimas ir nušalini
mas, buvusio komunistų partijos aukščiausio 
Lietuvoje vado įsitvirtinimas Vyriausybės pira
midės viršūnėje, ūkio ministro ir jo netikėtai 
išdygusios Darbo partijos machinacijos, žemės 
ūkio ministrės visiškas neatsižvelgimas į tai, 
kas dera, ir nedera... Ji teisinasi, kad preziden
to perspėjimas nevykti į Karaliaučių „buvo ne
įpareigojantis". Nejaugi tikėjosi, kad prez. 
Adamkus treptelės koja ir, kaip nepaklusniam 
vaikui, pasakys — „Draudžiu važiuoti!" Juk 
Lietuvos prezidentas dažnai lankosi užsienio 
sostinėse, dažnai ir Lietuvoje priima kilmingus 
svečius, tad nereikia manyti, kad jis nemoka 
mandagiai elgtis ir su kitataučiais ir su savo 
žmonėmis, nepaisant, ar jų titulai užpelnyti, ar 
netikėtai prikergti... 

VIENO GYVENIMO FRAGMENTAS 
BRONIUS ŽALYS 

Nr. 15 

Aš su Tadu buvau išdūmęs pašliūžomis į kalnus, 
bet vėjui ir krušai kaip pasiutusiems šunims 
puolant, po valandos grįžome atgal. Ir vėl mus 
supa pilka aplinkuma ir nieko daugiau nelieka, 
ka ip per visą dieną pilti kortom, arba skaityti 
dešimt kartų perskaitytą laikraštį ar knygą. Jei 
tur i susigriebęs marių žvėrienos — banginio 
lašinių ar nors sūriųjų silkių, nuo kurių ir 
šėtonas atkastų dantį — kepi ir valgai, o paskui 
vėl viskas iš pradžių. Taip ir neša velnias mūsų 
gyvenimą Norvegijos kalnų viršūnėmis! 

» 
Vasario 21 d. 
Nuo užvakar pradėjome dirbti nuo 8 iki 16:30 

vai. Ryšium su tuo, pietus pradėjo nešti į dar
bovietę, tad ir tą menką davinį, ką gauname, gau
name šaltą.Vakare buvo pamoka apie prieštan
kinę gynybą. 

Saulė kasdien kyla vis aukštyn. Visą šį laiko
tarpį tesėsi atodrėkis; vakar net lyti buvo užsimanę. 

Gautais pranešimais, Rytų frontas stabilizuo
jasi. J a u 8 dienos, kaip mūšiai tęsiasi tose pačiose 
vietose: Elbing, Stargard, Koenitz. Bromberg, Dt. 
Krone, Pom, Koenigsberg, Fuerstenberg, Kues-
tr in, Frankfurt, Goerlitz, Gleiwitz. 

Vasario 26 d. 
Užvakar grįžo iš lankymo kelionių mūsų glo

bos karininkas, suradęs apie 500 lietuvių. Jų 
daugumas čia atvyksta iš Suomijos. Iš šių tarpo 
keliasdešimt yra dingusių. 

Šiandien iš ryto buvome paskirti į naktinę 
pamainą, bet tuoj po patikrinimo gavo įsakymą 
pasiruošti ir štabo sunkvežimiu vykti už keleto 
kilometrų \ darbą — transportuoti į lentpjūvę 
sienojus. 

Blogėja maistas: užuot 600 g duonos, negau
name 500 g, sumažintas bulvių davinys ir t.t. 

Vasario 26 d. 
Visą dieną snigo. Snigo ir 22 vai., kai, kitiems 

e inant gulti, mes rikiavomės naktinės pamainos 
darbui. Patraukėm Oelfjell kalno link, į OT 
^Organisation Todt) darbovietę. Belipant į kalną, 
nusidvietė debesys ir pneš mūsų akis atsidengė 
puikus Siaurės nakties vaizdas — mėlynas dan
gas pilnas skaisčiai mirgančių žvaigždžių, balti 

kalnai, sniegu sidabruoti medžiai... Būrelis 
išsidriekia vora. Kylame vis aukštyn nuožulnia 
kalno papėde. Medžių šešėliai mėnulio šviesoje 
kryžiuojasi fantastinėmis figūromis virš siau
ručio, sniege įsirėžusio tako. Bet vėl verčiasi per 
kalnų viršūnes palši sniego debesys, ir greitu 
laiku tematom tik šalia tako bestovinčius 
medžius, vora išsidriekusio būrelio kareivių juo
dus siluetus, girdim po kojų tyliai begurgždanti 
minkštą sniegą — visa kita uždengia balta, 
bekrintančio sniego skraistė. 

Darbovietėje apie dvi valandas stropiai 
dirbam. Paskum, atėję į „būdą", menkos kalnų 
lemputės apšviesti, prie stalo, ant suolų užnūs-
tame (ir vokiečiai jaučia, kad karo galas čia pat ir 
„nebesiunta" kaip anksčiau!). 6 vai. ryto grįžtame 
atgal į stovyklą. 

Kovo 3 d. 
Vakar buvau nuvykęs, drauge su vokietuku 

Eriku, į Rognan — nuoboduliui pravaikyti. J is 
vyko kuopai žuvies parvežti, o aš, kadangi dirbu 
naktimis, dieną turiu laisvę. 

Rognan nuperkame statinę silkių (mažųjų), 
maišą žuvies. Pakrauname į sunkvežimį. Už-
perkame kitam kartui dar toną žuvies. Viską ten
ka daryti paslapčiom Krautuvėse užrašai aiškiai 
skelbia — „Tik civiliams'" (tai ne tai, kas buvo 
vokiečių metu Lietuvoje, kai lietuviai jokių teisių 
neturėjo!). Prekes tenka išsigabenti pro užpaka
lines duris. O gauti pirkti gali tik pažinčių ir do
vanų pagalba. 

Užsukame \ vieną seniausių Norvegijos laivų 
statyklų — jos savininkas yra Enko geras pažįs
tamas Mane domina statomi laivai — jie čia da
romi tik žvejybos ir prekybos reikalams, nedideli. 

Vėliau dar nueiname pas kito jo draugo šei
mą. Čia mus pavaišina kava — baltinta ir su cuk
rum, kas mums yra jau seniai nematytas skanės
tas — sviestu, uogiene. Duona kažkokia tamsiai 
geltona, turbūt avižinė? 

Pietų metu mane tiesiog juokino norvegiškas 
vaišingumas, nors tai labai panašu Į senųjų kai
miečių vaišingumą Lietuvoje. 

Vaer so god spisen' Vaer so god! — Prašo ma
loniai čiulbanti dar gana jauna šeimininke 

Bus d a u g i a u . 

http://www.DELFI.lt
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2005 METAI 
L i e p a 

L i e p o s 10 d., s e k m a d i e n į : 
Lemonto LB apylinkės gegužinė 
Pasaulio lietuvių centro sodely
je . 

L i e p o s 17 d., s e k m a d i e n į : 
Lietuvių taut inės sąjungos Či
kagos skyriaus ruošiama gegu
žinė Ateit ininkų namų ąžuo
lyne. Pradžia 12:30 vai. p.p. 

—Čikagos ir apylinkių Ne-
• kalto Prasidėjimo Mergelės Ma
rijos seselių rėmėjų ruošiama 
arkivysk. Jurgio Matulaičio pa
skelbimo palaimintuoju šventė. 
Pradžia 10:30 vai. r. Mišiomis 
Švč. M. Marijos Gimimo baž
nyčioje, Marąuette Parke, po 
mišių parapijos salėje paminėji
mas ir kavutė. 

L i e p o s 24 d., s e k m a d i e n į : 
gegužinę ir metinį susirinkimą 
ruošia JAV LB Waukegan/Lake 
County apylinkė Lake County 
Forest Preserve miškelyje. Pra
džia 12 vai. 

R u g p j ū t i s 

R u g p j ū č i o 14 d., s e k m a 
d i e n į : Beverly Shores Lietuvių 
klubo metinė gegužinė Litua
nikos parke , Beverly Shores, 
IN. 

—Gen. T. Daukanto Jū rų 
šaulių kuopos metinė gegužinė 
(piknikas) Atei t ininkų namų 
sodelyje. 

—Lemonto LB apylinkės 
gegužinė PLC sodelyje. 

Rugpjūčio 21 d., sekmadie
nį: „Draugo" metinė vasaros 
šventė t. marijonų sode, Čika
goje. 

R u g p j ū č i o 28 d., s e k m a 
d ien į : ALIAS Čikagos skyriaus 
gegužinė Marchertų sodyboje, 
Michi anoje. 

—ALTo Čikagos skyriaus 
ruošiama metinė gegužinė Atei
t in inkų namų ąžuolyne. Pra
džia 12 vai. 

Rugsė j i s 

R u g s ė j o 8-11 d., Santa
ros-Šviesos federacijos 52-sis 
suvažiavimas Pasaulio lietuvių 
centre, Lemont, IL. 

Rugsė jo 11 d., s e k m a d i e 
nį: Pasaulio lietuvių centro ge
gužinė. Pradžia 12:30 vai. p.p. 

—Korp! Neo-Lithuania me
tinė golfo iškyla Glen Eagles 
Country Club, Lemont, IL. 

R u g s ė j o 18 d., s e k m a d i e 
nį : Lietuvių fondo Golfo diena 
Old Oak Country Club. 

R u g s ė j o 25 d., s e k m a d i e 
nį : „Rudens derliaus pietūs" 
PLC didžiojoje salėje. Pradžia 
12:30 v. p.p. Rengia „Vaiko var
tai į mosklą". 

Spa l i s 

S p a l i o 2 d., s e k m a d i e n į : 
Mišios už Lietuvos Dukterų 
draugijos mirusias nares bus 
aukokamos Pal. Jurgio Matu
laičio misijos bažnyčioje 9 vai. 
r., pabendravimas po Mišių 
Bočių menėje. 

S p a l i o 7 d., p e n k t a d i e n į : 
Liucijos Kryževičienės tekstilės 
ir Sonatos Kazimieraitienės ke
ramikos darbų paroda Čiurlio
nio galerijoje. Jaunimo centre. 

S p a l i o 8 d., s e k m a d i e n į : 
pabendravimo pietūs PLC di
džiojoje salėje. Ruošia Pal. Jur
gio Matulaičio misija, pradžia 
12 vai. 

S p a l i o 7, 8 i r 9 d. 
Amerikos Lietuvių tau t ines 
sąjungos suvažiavimas Balzeko 
Lietuvių kul tūros muziejaus 
patalpose 

S p a l i o 15 d., š e š t ad ien į : 
tradicinis rudens pokylis ir tau
tinių šokių grupės „Klumpė" 25 
metų jubil iejaus šventė Eu-
ropean Crystal Banquet Center, 
Arlington Heights, IL. Ruošia 

Waukegan/Lake County LB 
apylinkė. Pradžia 7:30 vai. vak. 

Spa l io 16 d., sekmadien į : 
„Draugo" metinis pokylis. 

Spa l io 21-22 d. Amerikos 
Lietuvių kongresas Čikagoje. 
Ruošia ALTas. 

Spa l io 22 d., šeš tadienį : 
Balzeko Lietuvių muziejaus 
paramai ruošiami priešpiečiai 
su programa, Lincoln Room-
Hilton, Oak Lawn viešbutyje. 
Ruošia Bazeko muziejaus Mote
rų gildija. Pradžia 12 vai. 

—Birutės Marcinkevičiūtės 
monospektaklis „Poetės" M. K. 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo 
centre. 

Spa l io 28 d., penk tad ien į : 
Loretos Petrait is (JAV) ir Jū
ratės Weis (Vokietija) tapybos 
darbų paroda Čiurlionio galeri
joje, Jaunimo centre. 

L a p k r i t i s 

L a p k r i č i o 5 d., šeš tadie
nį: Lietuvių fondo metinis po
kylis Pasaulio lietuvių centre. 

L a p k r i č i o 6 d., sekmadie
nį: Lietuvos Dukterų draugijos 
ruošiama vakar ienė Jaunimo 
centre. 

L a p k r i č i o 12 d., šeš tadie
nį: JAV LB Kultūros tarybos 
premijų šventė Lietuvių dailės 
muziejuje, Lemont, IL. 

—Lithuanian Mercy Lift 15 
metų sukaktuvinis pokylis Mor
ton Arboretum lankytojų salėje, 
Lisle, IL. 

L a p k r i č i o 13 d., sekma
dienį : madų paroda, PLC di
džiojoje salėje. Pradžia 12:30 
vai. p.p. 

L a p k r i č i o 19 d., šeš tadie
nį: Lietuvių operos pokylis 
Jaunimo centro didžiojoje salė
je. Pradžia 7:30 vai. vak. 

L a p k r i č i o 20 d., sekma
dienį : Lietuvos kariuomenės 
87 m. atkūrimo sukakties pami
nėjimas Šaulių namuose. 

—Lietuvių meno ansamblio 
„Dainava" jubiliejinis koncertas 
paminėti choro 60 m. sukaktį 
Moraine Valley College Arts & 
Performing Arts centro salėje. 

—„Sodauto" iš Boston, MA, 
spektaklis „Pennsylvanijos lie
tuviai" Jaunimo centre. Rengia 
JAV LB Kultūros taryba. 

L a p k r i č i o 25 d., penkta 
d ienį : Jaunųjų dailininkų paro
da .Atgimusi Lietuva" Čiurlio
nio galerijoje Jaunimo centre. 
Rengia JAV LB Kultūros taryba. 

L a p k r i č i o 27 d., sekma
dienį : Tilžės Akto 87 metų su
kakties iškilmingas minėjimas 
Šaulių salėje. Pradžia 2 vai. p.p. 

G r u o d i s 

G r u o d ž i o 3-4 d., šešta
d ien į i r s ekmad ien į , kalėdinė 
mugė Pasaulio lietuvių centre. 
Lemonte. Abi dienas pradžia 9 
vai. r. 

G r u o d ž i o 4 d., sekmadie
nį: Jaunimo centro tradicinė 
vakarienė J C didžiojoje salėje. 

G r u o d ž i o 9 d., penk tad ie 
nį: kalėdinė paroda „Mano 
kolekcija" M. K. Čiurlionio gale
rijoje, Jaunimo centre 

G r u o d ž i o 18 d., sekma
dienį : kūčios Pasaulio lietuvių 
centre. Pradžia 12:30 vai. p.p. 

G r u o d ž i o 31 d., šeš tadie
nį: Naujų metų sutikimas Pa
saulio lietuvių centre. Pradžia 8 
vai. vak. 

—Lietuvių operos ruošia
mas Naujųjų metų sutikimas 
Jaunimo centre. Pradžia 7:30 
vai vak 

2006 M. 

B a l a n d ž i o 30 d., sekma
dienį : Lietuvių operos 50 metų 
jubiliejinis renginys Morton gim
nazijos salėje Pradžia 3 v. p.p 

Labai norėjau savo moki
niams parodyti Kauną. Dėkoju 
Mažosios Lietuvos lietuvių 
draugijai, kad ši svajonė išsi
pildė. 

Ekskursijai ruošėmės iš 
anksto, su gide aptarėme lan
kysimus objektus, maršrutą, 
r inkau medžiagą. Daug pas-^ 
tangų reikėjo, kol paruošėme 
išvykimui į Lietuvą reikalingus 
dokumentus. 

Mūsų maršrutas: Uljanov 
(Kraupiškis) — Ragainė — Til
žė — Panemunė — Vilkyškiai 
— Vytėnai — Raudonė — Ve
liuona — Jurbarkas — Vilkija 
— Kaunas. Važiavo mokiniai su 
tėvais, kai kurie bendruomenės 
nariai, mokytojai. Ilgokai trun
kančios muitinės procedūros, 
karalienės Luizos tiltas per 
Nemuną, ir mes Lietuvoje. 

Pirmasis miestelis — Pane
munė. Nuo Mikytų važiuojame 
Jurbarko link. Visi žvelgia į 
Lietuvos vaizdus, Panemunės 
gamtą, tvarkingas sodybas, 
darželiuose žydinčias gėles. Pro 
Vilkyškius kelias daro trylika 
posūkių. Šone lieka garsėjanti 
miškų masyvu Viešvilė. Prie 
Smalininkų į Nemuną įteka 
Šventoji. Nuo XV a. šiuo upeliu 
ėjo siena tarp Lietuvos ir vo
kiečių valdomų žemių. Ilga alėja 
išsirikiavę ąžuolai. 

Prie Jurbarko žvelgiame į 
kilometro ilgio smėlio salą 
Nemune. Kadaise Jurbarke sto
vėjo Georgenburgo pilis. Gidė 
pasakoja apie lietuvių tautos 
kovas su kryžiuočiais^ Šis 
maršrutas — tarsi gyva lietuvių 
tautos istorija. 

Pravažiuojame Skirsnemu
nę, kur XV a. Bisenės pilyje 
kunigaikštis Švitrigaila pasi
rašė taikos sutartį su kryžiuo
čiais. 

Pirmasis sustojimas Vytė-
nuose. Jie turi kitą pavadinimą 
— Pilis, Panemunė. XVI a. 
kaimo vietovėje buvo dvaras. 
Prie jo pastatyta renesansinio 
stiliaus pilis. Išliko 2 pilies kor
pusai su bokštais. Pilį iš trijų 
pusių supa tvenkiniai, išdėstyti 
terasomis. 

Raudonėje apžiūrime XVI a. 

pilį, kuri tur i du korpusus, 
sujungtus terasomis. Sienos 
buvo išmuštos žalia ir raudona 
oda, audiniais, puoštos pa
veikslais. Kambariuose stovėjo 
koklinės krosnys, marmuriniai 
stalai. Amžių eigoje pilis kaip ir 
jos šeimininkai keitėsi. XTX a. 
prie jos pradėjo kurtis miestelis. 

Atvykstame į Veliuoną. Joje 
du parkai, kur auga reti me
džiai: tulpmedis, cūgos, raudo
nasis klevas. Ant Veliuonos 
upės kranto vienas šalia kito du 
piliakalniai. Vienas — Gedimi
no kapas, kitas — Pilies arba 
Ramybės kalnas. Pasakojama, 
kad, gindamas Veliuonos pilį, 
žuvo didysis Lietuvos kuni
gaikštis Gediminas. Toje vietoje 
supiltas piliakalnis, o XX a. 
pradžioje pastatytas paminklas 
Gediminui. Skaičiuojame laip
telius ir užkopiame ant pilia
kalnio. 

Veliuonos pilis — buvo 
viena pagrindinių Panemunės 
gynybinių punktų. XIII a. ją 
daug kartų puolė kryžiuočiai. 
XIV a. jiems pavyko užimti pilį, 
bet lietuviai ją atkovojo. 

Toliau legendomis apipintas 
Seredžius, Panemunės preky
bos ir amatų centras. Čia į 
Nemuną įteka Dubysa. 

Pagaliau mes Kaune, mies
te prie Nemuno ir Neries san
takos. Apžvalginė ekskursija po 
Kauną. Pravažiuojame naujus 
miesto rajonus ir atvykstame į 
senamiestį prie Kauno pilies. J i 
pastatyta XIII a. ir saugojo 
miestą nuo kryžiuočių. XV a. 
pastatytos Kauno bažnyčios, 
išlikusios iki mūsų dienų. Du 
dešimtmečius Kaunas buvo 
atkurtos Lietuvos valstybės 
sostinė. 

Ateiname prie miesto ro
tušės, vadinamos „Baltąja gul
be". Tai svarbiausia senojo 
Kauno dalis. Apžiūrime XVII a. 
vėlyvojo baroko statinį — 
Jėzuitų bažnyčią ir vienuolyną, 
Perkūno namus, kuriuos XV a. 
pastatė Hanso pirkliai, Vytauto 
Didžiojo bažhyčią, Arkikatedrą 
baziliką, turinčią 9 altorius. Tai 
didžiausias Senamiesčio pas
tatas. 

Einame pėsčiųjų Vilniaus 
gatve. Tai miesto ir architek
tūros raidos iliustracija. Pasu
kame į Laisvės alėją, kurios 
ilgis 1,7 km, labiausiai mėgs
tamą kauniečių gatvę. 

Lankomės zoologijos mu
ziejuje, kurį 1919 m. įkūrė gam
tininkas profesorius Tadas Iva
nauskas. Susipažįstame su 
įvairių gyvūnų, paukščių, vabz
džių kolekcijomis, užiman
čiomis tr is pastato aukš tus . 
Vieni nueina į M. K. Čiurlionio 
muziejų, kiti vaikšto po Laisvės 
alėją. 

Grįžtame kitu keliu: pro 
Ariogalą, Raseinius, Kryžkalnį, 
Tauragę. Sustojame Tauragėje 
prie Jūros upės. Bendraujame 
su Tauragės moksleivių kūry
bos centru, pernai čia lankėmės, f 
Buvo džiugu, kad moksleiviai 
atpažino vietas, kur lankėmės. 
Prie Jūros užtvankos žiūrime į 
šokinėjančias žuvis. Pamatėme 
nemažą Lietuvos dalį, nuva
žiavome daugiau kaip 600 km. 

Kelionės kasmet brangsta, 
šiemet įvestas apmokamas me
dicininis draudimas. Mokykla 
jokių eksursijų neorganizuoja. 
Kai kuriems lietuviams fakul
tatyvas — vienintelis ryšys su 
Lietuva. 

Džiaugiuosi, kad kasmet 
galiu mokiniams organizuoti 
ekskursiją. Pabuvojome Klai
pėdoje, jurų muziejuje ir delfi
nariume; Priekulėje, Kretingoje 
ir Palangoje; Bitėnuose. Ram-
byne, Ventėje. Rusnėje. Pernai 
— Tauragėje, Bijotuose, Šiau
liuose, Kryžių kalne. 

Manau, kad patir t i įspū
džiai ilgai neišblės. Rudenį pasi
dalinsime vasaros įspūdžiais, 
sumosiu parodėlę apie aplanky
tus objektus, paruošiu ekskursi
jos aprašymą. 

Už šią įdomią ekskursija 
nuoširdžiai dėkojame Mažosios 
Lietuvos lietuvių draugijai Či
kagoje, jos valdybai, pirmi
ninkui Viliui Trumpjonui ir 
visiems aukotojams. Jei ne šios 
draugijos parama, tokių ekskur
sijų negalėtume organizuoti. 

Emili ja A lgaudė 

MOKYKIMĖS ANGLIŠKAI 

ą . Paruošia Aušrelė Sakaiaitė 

S e v e n t y seven th lesson. (Se-
venty seventh leson) — Septy
niasdešimt septinta pamoka. 
A w e e k e n d a t t he beach . (A 
uykend ęt tha byč) — Savait
galis pliaže. 
H o w d id you ce l eb ra t e t h e 
F o u r t h of Ju ly? (Hau didž jū 
selebreit tha Forth af Džiūlai) 
— Kaip tu šventei Liepos ket
virtąją? 
We dec ided to s p e n d t h e 
long w e e k e n d at t h e b e a c h 
w i t h o u r family a n d f r i ends . 
'Ui disaided tū spend tha long 
uykend ęt tha byč uith aur 
fęmily ęnd frends) — Mes nu
tarėme ilgąjį savaitgalį praleis
ti paežeryje su šeima ir drau
gais. 
T h a t sounds l ikę you h a d a 
lot of fun, w h e r e d id you 
s tay? (Thęt sauds laik jū hed e 
lat af fan, uer didž jū stei) — 
Atrodo, kad jums buvo smagu, 
kur apsistojote? 
My fr iends have a r e s o r t 
r i g h t on t h e shore of L a k e 
Michigan , w e r e n t e d a p l ace 
to s t ay . (Mai frends hev e 
ryzort rait an tha šor af Leik 
Mišigan, ui rented e pleis tū 
stei) — Mano draugai tur i 
vasarvietę ant Michigan ežero 
kranto , mes išsinuomavome 
nakvynei vietą. 
You m u š t h a v e p l a n n e d 
a h e a d , r e s o r t s a r e v e r y 
b u s y d u r i n g the ho l idays . 
fJu mast hev pięnd ahed, 
ryzorts ar veri bizi djūring tha 
halideis) — Jums turbūt rei
kėjo iš anksto planuoti, vasar

vietės per šventes labai užim
tos. 
We h a v e b e e n s p e n d i n g t h e 
F o u r t h of J u l y t h e r e for 
yea rs , we a r e t h e i r r e g u l a r 
cus tomers . (Ui hev bin spend
ing tha Forth af Džiulai thėr 
for jyrs, ui ar their regjūlar 
kastamers) — Mes ten liepos 
ketvirtąją praleidžiame jau 
daug metų, esame jų pastovūs 
klientai. 
You m u š t r ea l ly l ikę i t t h e r e 
to go every yea r . (Jū mast 
ryly laik it thėr tū go evri jyr) 
— Jums turbūt ten labai patin
ka, kad važiuojate kasmet. 
We enjoy b e i n g w i t h o u r 
fr iends, we go b o a t r i d ing , 
t hey h a v e a b o n f i r e a n d 
f i reworks i n t h e even ing . 
(Ui endžioj bying ui t au r 
frends, ui gou bout raiding, 
thei hev e banfaer ęnd faer-
uorks in tha yvning) — Mums 
patinka pabūti su draugais, 
plaukiojame laivu, vakare ku
riame laužą, gėrimės saliu
tais. 
Do you s u p p o s e t h e r e 
would be r o o m for o u r fam
ily nex t y e a r ? (Dū jū supouz 
thėr uod by rūm for aur fęmily 
neks jyr) — Ar manai, kad 
kitais metais ten būtų ir mūsų 
šeimai vietos? 
Tha t ' s a g r e a t idea , I will b e 
glad to find o u t for you a n d 
let you k n o w . (Thęts e greit 
aidija, ai uil by ględ tū faind 
aut for jū ęnd let jū nou) — Tai 
gera mintis, aš mielai pasi
teirausiu ir t au pasakysiu. 

SKELBIMAI 
NBULNOtAMASB TURTAS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO. 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DR4UDJMAS 

Agentas Frank Zapoiis (versle 49 metai 
Off. Mgr. Aukse S. Kane. 
Vilma Jaruiienė. 
Virginija Smuikaitsenė 
kalba lietuviškai. » 

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

Evergreen Park. II, 60805 
Te!. 708-424-8654.773-581-8654 

VIDA M. & 
BROKERAGE 

Real Esta te C o n s u l t a n t 
N e k i l n o j a m o j o t u r t o 

p i r k i m a s , p a r d a u i m a s 

7 0 8 - 8 8 9 - 2 1 4 8 

IŠNUOMOJA 

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

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

KOPENHAGA 
JAV prezidentas George W. 

Bush trečiadieni pripažino, kad 
žmogaus veikla daro pražūtingą 
poveiki pasaulio klimatui, bet 
Kyoto protokolo vis tiek neparė
mė. Tai G. W. Bush sakė žurna
l i s tams Danijos sostinėje, ku r 
su t r u m p u vizitu lankėsi pake
liui i Škotiją. Tačiau kalbėda
m a s apie Kyoto protokolą, nu
matant į sumažinti kenksmingą 
pramonės dujų išmetimą į at
mosferą, G. W. Bushas teigė: 
„Aš tur iu pasakyti mūsų drau
gams Europoje, kad Kyoto su
žlugdytų mūsų ekonomiką". 

GLENEAGLES 
Trečiadieni likus kelioms 

va landoms iki turtingųjų Di
džiojo aštuoneto (G8) šalių vir
šūnių susitikimo pradžios cen
tr inėje Škotijoje ėmė siautėt i 
dešimtys kaukėtų protestuoto
jų, ka i kurie jų buvo ginkluoti 
geležiniais strypais. Policijos 
pare igūnams teko susiremti su 
dviem š imta is demonstrantų, 
k u r i e daužė automobilius i r 
svaidė plytas į greitojo maitini
mo res to rano „Burger King" 
langus. Policija atšaukė netoli 
G-8 susitikimo vietos planuotą 
su reng t i protestą pareiškusi , 
kad po ankstesnių smarkių su
sirėmimų su aktyvistais ta i bū
tų pernelyg pavojinga. 

RYGA 
Rygos Vidžeme teismas pa

tenkino Europos Parlamento 

deputatų, „Tėvynės ir laisvės" 
ir Judėjimo už Latvijos nacio
nalinę nepriklausomybę susi
vienijimo narių, ieškini Latvijos 
Seimo parlamentarui iš susivie
nijimo „Už žmogaus teises vie
ningoje Latvijoje" Nikolaj Ka-
banov, kuriame jie prašė apginti 
jų garbę ir orumą. N. Kabanov 
pernai europarlamentarus pa
vadino fašistais. Teismas nus
prendė, kad N. Kabanov privalo 
ats iprašyt i europarlamentarų 
Seimo plenariniame posėdyje, 
kuris vyks teismo sprendimui 
j au įsigaliojus, ir atsiimti savo 
žodžius. 

ARTIMIEJI RYTAI 

DUBAI 
Irake veikianti teroristų 

tinklo „Al Qaeda" grupuotė kaip 
įrodymą, kad pagrobė aukšto 
rango Egipto pasiuntinį Irake, 
trečiadieni interneto svetainėje 
paskelbė šio arabų diplomato 
tapatybės kortelių nuotraukas. 
Islamistų tinklalapyje paskelbti 
Ihab el-Sherif vairuotojo, Užsie
nio reikalų ministerijos ir svei
katos draudimo pažymėjimų at
vaizdai. Juose matyti vardas, 
pareigos ir paso nuotraukos dy
džio pasiuntinio veidas. Egipto 
diplomatinės misijos vadovą, 
laikytą kandidatu tapti pirmuo
ju šios arabų šalies ambasado
riumi Baghdad po Saddam Hus-
sein, kovotojai Baghdad gatvė
je pagrobė šeštadienio vakarą. 

0 0 0 

Jordanijos pareigūnai suė

mė Irake veikiančio teroristų 
tinklo , Al Qaeda" sparno vado
vo Abu Musab al-Zarqawi dva
sinį mokytoją, pranešė arabų te
levizija „Al Jazeera". Arabų TV 
kanalas rėmėsi savo korespon
dentu, kuris sake, kad pareigū
nai sulaikė Issam Barqawi, ge
r iau žinomą šeicho Abu Mo-
hammad al-Maqdisi vardu, kai 
televizija transliavo su juo in
terviu. Šaltiniai islamistų kovo
tojų ir saugumo pajėgose teigė, 
kad 43 metų musulmonų dvasi
ninkas, formavęs islamistines 
Abu Musab al-Zarqawi pažiū
ras , šešis mėnesius praleido 
saugumo būstinėje. Teisiant, Al 
Qaedos" šalininkus iš Jordani
jos ir Saudo Arabijos, šeichas 
buvo pripažintas nekaltu ir pa
leistas birželio 28 d. 

TEHRAN 
Atsistatydino Irano vyriau

siasis derybininkas branduoli
niais klausimais Hassan Roha-
ni, nuo 2003 m. spalio vadova
vęs šios islamo valstybės dery
boms su Europos Sąjunga (ES). 
H. Rohani nusiuntė atsistatydi
nimo laišką prezidentui Moha-
mmad Khatami. Priežastys, ko
dėl H. Rohani nusprendė pasi
traukti iš Irano aukščiausiosios 
nacionalinio saugumo tarybos 
sekretoriaus posto, pranešime 
nenurodomos. Kol kas neaišku, 
ar jo atsistatydinimo prašymas 
patenkintas. Irano žiniasklaido-
je nerimsta įtarimai, esą H. Ro
hani atsistatydina dėl to, kad 
birželio 24 d. prezidento rinki
mus laimėjo radikalių pažiūrų 
Mahmood Ahmadinejad. 

Pranešame artimiesiems, kad 2005 m. liepos 5 d., 
kraupioje eismo nelaimėje žuvo 

AtA 
ZENIANTONIA GRINIENĖ 

ir jos šimtametė motina 

A t A 
OFELIA LAO 

A a. Zeni paliko savo vyrą Antaną Griną, sūnus Ro
bertą ir Joaąuin Guerra, anūkus Zachary ir Amanda, 
posūnius Joną, Tomą, Petrą ir Miką Grinas su šeimomis. 

Velionės bus pašarvotos penktadienį, liepos 8 d. nuo 3 
v. p.p. iki 9 v.v. Pedersen-Ryberg Mortuary, 435 North 
York Road, Elmhurst, Illinois 60126. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, liepos 9 d. 9 vai. ryto Šv. 
Alexis bažnyčioje Bensenville, Illinois. Po šv. Mišių ve
lionės bus nulydėtos į St. Michael Catholic Cemetery. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines.draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nu l iūdus i šeima 

Laidot. direkt. Pedersen-Ryberg Mortuary, 
tel. 630-834-1133. 

DRAUGAS, 2005 m. liepos 7 d., ke tv i r t ad ien i s 

PIRMOJO RUSUOS 
PREZIDENTO MUZIEJUS 

Jekaterinburg įsteigtas pir
mojo Rusijos prezidento Boris 
Jelcin muziejus, pranešė Uralo 
valstybinio technikos univer
siteto direkcija. Pirmoji univer
si tete atidaryta paroda, kuri 
sudarys būsimos ekspozicijos 
dalį, pasakoja apie B. Jelcin 
studentavimo metus. Ekspo
zicijoje galima pamatyti eks-

I ponatų apie jo globotojus, pir
muosius išspausdintus straips
nius ir keletą asmeninių daiktų. 
Čia taip pat eksponuojamos ir 
paties buvusio prezidento do
vanos - nuotraukos iš Didžiojo 
aštuoneto susitikimų, knygos 

su B. Jelcin autografais. 
Ateityje muziejaus steigėjai 

ketina parodyti ne tik įvairios 
medžiagos apie B. Jelcin gyve
nimą ir veiklą, bet ir jo šalinin
kų bei oponentų eksponatų, taip 
pat medžiagos apie Rusijos 
visuomeninį ir socialinį gyveni
mą. 

Universiteto direkcijos pra
nešime pažymima, kad birželio 
20 dieną sukako 50 metų, kai B. 
Jelcin Uralo politechnikos insti
tute apsigynė diplomą pagal 
pramoninės ir civilinės statybos 
specialybę. 

(VJL) 

POSOVIETINIO, NOMENKLATŪRINIO GYVENIMO LAIKAS 
EINA Į PABAIGĄ 

A N D R I U S K U B I L I U S 

V. U s p a s k i c h a s a t s t a t y 
d i n t a s p r e z . V. A d a m k a u s 
p r i n c i p i n g o i r sąž in ingo žo
d ž i o d ė k a 

Svarbiausias šių dienų įvy
kis valstybės gyvenime, žinoma, 
yra V. Uspaskicho atsistatydini
mas . Įvyko tai, kas ir turėjo 
įvykti. Lietuvos politika patvir
t ina vieną dėsnį — greitas po
pul ia rumas neišvengiamai reiš
kia ir po to sekančią greitą poli
t inę mirtį . Taip atsitiko Vy
tau tu i Šustauskui , po to Ro
landui Paksui, dabar Viktorui 
Uspask ichui . Matyt, kad V. 
Uspask ichas nėra paskutinis , 
kur i s bandė ir bandys tokiu 
būdu susikurt i politinę karjerą, 
tačiau, tikiuosi, kad panašios 
pastangos kartosis vis rečiau ir 
dar greičiau baigsis tokiais pat 
skaudžiais rezultatais. 

Be abejo, tenka gailėtis 
rinkėjų, kurie, nepaisant visų 
perspėj imų, per r inkimus su 
dideliu entuziazmu rinkosi tokį 
„vaizdelį", tenka gailėtis ir tų, 
ku r i e džiaugsmingai stojo į 
Darbo partiją ar net su jos 
vardu buvo išrinkti į Seimą. Ir 
t a rp jų yra pakankamai išmin
tingų ir sąžiningų žmonių, ku
rie dabar , matyt, jaučiasi apsi-
gavę ir nelabai žino, kaip jiems 
elgtis ir gyventi. 

Galiu spėti, kad valdančioji 
koalicija išliks, nes. Darbo par
tijai bandant išeiti iš koalicijos, 
jai grėstų skilimas. Tą tikriau
siai gerai supranta ir partijos 
vadovai . Kita ver tus , social
demokratai galėtų su paleng
vėjimu atsidusti , kad jų didžiau
sias konkurentas taip sparčiai 
žlunga, tačiau socialdemokra
tams ateityje tai gali sukurti 
papildomų problemų — nejaus
dami konkurencijos, jie nejaus 
jokios motyvacijos keistis, o tai 
i l g a i n i u i ;u p m U p m a ? f i k 
s u s t i p r i n s :r Ja r suki i.- naUj J 

V U?*pa«k:rha>- sp-,?*'! -•* 

Rusijos, matyt, atsiveždamas ir 
šviežią diplomą. Galime tikėtis, 
kad jis bandys vaizduoti ne
kaltai nuskriaustą ir tariamai 
garbingai pasitraukusį iš visų 
postų. Neatmesčiau net ir tokio 
varianto, kad rudenį jis bandys 
laimėti naujus rinkimus Kė
dainių apygardoje. Tai jam gali 
ir pavykti padaryti ir tame 
nematyčiau nieko ypatingai 
blogo. Seimui reikalingas toks 
„benderiškas" juokdarys. 

V. Uspaskichas buvo atsta
tydintas iš pareigų tik dėka 
prezidento V. Adamkaus prin
cipingo ir sąžiningo žodžio. 
Birželio 17 d. TS prezidiumas 
patvir t ino sveikinimo laišką 
prezidentui, kuriame išreiškia
ma viltis, kad prezidentas ir 
toliau liks toks pat principingas, 
įgyvendinant moralios, sąžinin
gos ir padorios politikos princi
pus, ir kad tai, ką pavyko pa
siekti, yra tik proceso pradžia. 

Manau, kad prezidento 
principingos pozicijos reikės ir 
visai Lietuvos politinei sis
temai, apimančiai ne tik poli
t ikus, bet ir žiniasklaidą bei 
verslą, tiesiogiai ar netiesiogiai 
dalyvaujantį politiniame gyve
nime, kad visa sistema išsi
vaduotų iš nelabai sąžiningos ir 
nelabai skaidrios būsenos, ku
rioje vis dar gyvename. Poso
vietinio, nomenklatūrinio gyve
nimo laikas eina į pabaigą. Mes 
turime pradėti gyventi įprastai 
— europietiškai, t.y., sąžiningai. 

TS s t abdo dalyvavimą 
va ldanč ios ios koalicijos 

Vilniaus taryboje 

Birželio 17 d. Tėvynės są
jungos prezidiumas patvirtino 
savo poziciją dėl TS dalyvavimo 
Vilniaus miesto valdančioje 
koalicijoje stabdymo ir dėl įpa
reigojimo TS atstovams, už-
imantiems savivaldybės tarybo
je politinius postus, trauktis iš 
pareigų. Vicemeras Kęstutis 
Masiulis tokį sprendimą padarė 

dar iki prezidiumo sprendimo. 
Dalyvavimas stabdomas tol, kol 
nebus pakeistas meras Artūras 
Zuokas. Tikimės, kad liberalai, 
būdami išmintingi žmonės, ras 
geriausią savo problemų spren
dimo būdą. Tikimės, kad ir kitos 
partijos bei jų atstovai, įeinan
tys į valdančiąją koaliciją Vil
niaus mieste, o taip pat ir jų 
vadai paseks mūsų pavyzdžiu. 

B a n d y m a i kompromi tuo t i 
Tėvynės sąjungos 

pas i r ink imo nepakeis 

Mes suprantame, kad šian
dieninė tvirta, aiški ir sąžininga 
Tėvynės Sąjungos laikysena kai 
ką Lietuvoje priverčia nervintis 
ir imtis dar nematytų juodųjų" 
technologijų, kurias man teko 
patirti savo kailiu, pasirodžius 
garsiajai JLietuvos ryto" pub
likacijai apie tariamus „kubilus" 
„Rubikono" juodojoje buhalteri
joje". Esu dėkingas Generalinei 
prokuratūrai, kuri nedelsdama 
kategoriškai paneigė mano 
pavardės sąsajas su juodąja 
buhalterija". Mūsų siūlymas 
užsiimantiems tokių istorijų 
kūrimu yra paprastas — nebe
sistenkite, tai mūsų nepaveiks. 
Visokios nervingai ir negrabiai 
sukurptos tariamos pažymos, 
tar iami išrašai iš juodųjų 
buhalterijų", kitokie jšradingi" 
bandymai įrodyti, kad Tėvynės 
sąjunga yra nesąžininga, mūsų 
nepaveiks, nepakeis ir mūsų 
pasirinkimo. Tokie primityvūs 
bandymai tik dar labiau sustip
rina ir sustiprins mūsų ryžtą 
daryti viską, kad Lietuva kada 
nors išsivaduotų iš nesąžinin
gos, nepadorios, juodųjų tech
nologijų" politikos. 

Naujoji Europa, 
t u r i n t i poreikį i r gebėjimą 

keist is , t u r i ir didžiulį 
p r a n a š u m ą prieš senąją 

Europą. 

Nesėkmingai pasibaigusi 

Europos vadovų taryba verčia 
r imta i sunerimti. Pastarojo 
meto ES nesėkmės (du nesėk
mingi referendumai, nesėkmin
gi bandymai tartis dėl finan
sinės perspektyvos) verčia su 
nerimu žiūrėti į ES ateities per
spektyvas. Teko ne tik iš šono 
stebėti, bet ir dalyvauti prieš 
Europos vadovų tarybą vyku
siame Europos liaudies partijos 

• tarybos posėdyje, kuriame daly
vavo ir šiandieninės ES va
dovai, — komisijos prezidentas 
Barosso ir Liuksemburgo prem
jeras Junkeris ir kt. Pasidariau 
tokią išvadą: akivaizdu, kad ES 
nebeturi „vežančių" idėjų. Kai 
kūrės i Europos Sąjunga, ji 
turėjo dvi varomąsias idėjas — 
taiką ir gerovę. Vokietijos na
cionalizmo, prieš tai sukėlusio 
du pasaulinius karus, supan
čiojimas Europos Sąjungos 
sutartimis ir bendrosios rinkos 
išnaudojimas ekonominei ge
rovei kurti buvo du paprasti, bet 
kar tu ir genialūs instrumentai 
penkis dešimtmečius puikiai 
dirbę vardan taikios ir sočios 
Europos tikslo. 

Šiandien šios dvi pagrin
dinės idėjos „nebeveža". Niekas 
Europoje nebebijo Vokietijos 
nacionalizmo, todėl nebebijo 
jokio nacionalizmo — nei 
prancūziško, nei olandiško. 
Lieka nebeaišku, kam reikia 
didesnės politinės vienybės, 
jeigu yra galvojama, kad taika 
Europoje esanti amžina. 

Sotumo jausmo Europos 
Sąjunga taip pat nebesuteikia 
Ekonominio augimo nebėra, tai 
ir politinio bendrumo tariamai 
nebereikia. „Senoji Europa", 
pavargusi nuo globalių ekono
minių permainų, beviltiškai 
bando išsaugoti savo buvusios 
gerovės prisiminimus ir todėl 
bando stabdyti bet kokias būti
nas permainas. O jeigu tokias 
permainas bando inicijuoti 
Briuselis, tai nereikia ir stipres
nio Briuselio, kaip ES vadovy
bės centro. 

Susidaro vaizdas, kad Euro
pa gyvena kaip kažkada pa
leista balistinė raketa. Iš 
pradžių, kol dar veikė variklis, 
kol dar „vežė" idėjos, Europa su 
pagreičiu kilo į viršų. Dabar, kai 
variklis jau yra užgesęs, iš iner
cijos sklendžiama tolyn, bet vis 
žemėjančia trajektorija. 

Energija, dinamika, porei
kis keistis ir gebėjimas keistis 
„Senojoje Europoje", atrodo, yra 
seniai užmiršti dalykai. O 
„Naujoji Europa", per pastaruo
sius penkiolika metų pripratusi 
prie nesibaigiančios kaitos, turi 
didžiulį panašumą lyginant su 

- „Senąja Europa" — turi poreikį 
ir gebėjimą keistis. 

Šiuo metu Europos Sąjunga 
yra pavojingai neapibrėžtoje 
situacijoje. Naujosios Europos 
vadai ir toliau lieka susikoncen
travę ties pinigais ir tomis gėry
bėmis, kurių jie gali gauti iš 
dabartinės Europos, tuo tarpu 
kokios nors iniciatyvos, atsa
komybės arba pasiūlymo, kaip 
spręsti šiandieninės ES proble
mas, kol kas negirdime. 

Man būtų labai įdomu 
- išgirsti ginče, simboliškai ta

riant, tarp Didžiosios Britani
jos ir Prancūzijos, kur susiduria 
visiškai skirtingi požiūriai į ES 
ateitį, kieno poziciją remia 
Lietuva. Nežinau, ar Lietuva 
turi kokią nors poziciją, ar tik 
nori gauti pinigų. 

Mūsų atsakomybė — savo 
kaitos ir permainų patirtį 
paversti atsakomybe už Euro
pos Sąjungos permainas ir 
ateitį. Gana mums rūpintis tik 
tuo, kaip gauti daugiau pinigų 
iš Europos Sąjungos. Tėvynės 
sąjunga pradeda diskusijas apie 
mūsų atsakomybę už bendros 
Europos ateitį, už tokį Euro
pos projektą, kuris visiems 
mums parodytų, kad Euro
pos Sąjunga gali įveikti šian
dieninę krizę ir turi aiškią ir 
efektyvią ateitį. 

A t A 
KAZĖ BRAZAS 

STANELYTĖ 
Mirė 2005 m. liepos 3 d., sulaukusi 79 metų amžiaus . 
Gimė Lietuvoje. Gyveno Oak Lawn, IL. 
Giliame liūdesyje liko: vyras Večislovas Brazas ; sūnus 

Peter Brazas su žmona Concetta; anūkas Peter Brian ir 
anūkė Lindsey Mary Carrillo su vyru David bei giminės 
Lietuvoje. 

Velionė buvo a.a. Nijolės Brazas mama. 
A.a. Kazė ilgus metus priklausė Lietuvos Šaul iams. 
Velionė bus pašarvota ketvirtadienį, liepos 7 d. nuo 2 

v. p.p. iki 9 vai. v. Petkus Lemont laidojimo namuose , 
12401 S. Archer Ave., Lemont, IL (arti Derby Rd.). 

Laidotuvės įvyks penktadienį, liepos 8 d., Pe tkus Le
mont laidojimo namuose, iš kur a.a. Kazė bus palydėta į 
St. Germain bažnyčią, 4240 W. 98th St., Oak Lawn, IL. 
Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidetuvėse. 

L i ū d i n t i š e i m a 

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

A t A 
KOSTAS RAMANAUSKAS 
Mirė 2005 m. liepos 5 d., 9:46 vai. ryto, su laukęs 81 

metų. 
Gyveno Brighton Park, Chicago. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno per 50 metų. 
Nuliūdę liko: žmona Annella (Kudirka), posūniai Ro

mas su Sharon Žaliauskas ir John Žaliauskas. 
Priklausė Šauliams ir daugeliui kitų lietuviškų orga

nizacijų. 
Velionis pašarvotas ketvirtadienį, liepos 7 d. nuo 3 v. 

p.p. iki 9 v.v. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S. 
California Ave., Chicago, IL. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, liepos 8 d. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto velionis bus atlydėtas į Švč. Mergelės 
Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto 
bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis 
bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

N u l i ū d ę a r t i m i e j i 

Laidot. direkt. Gerald F. Daimid. Tel. 773-523-0440. 

ST. PETERSBURG, FL 

APYGARDOS SUVAŽIAVIMAS 
Atkeita iš 2 psi. 

Aišku, kad reikalinga 
įtraukti naujus žmones į veiklą. 
Šiuo metu vieni, naujai atvykę 
iš Lietuvos, nori dirbti, o ne 
priklausyti organizacijai, kuri 
varžo jų laisvę. Tačiau jau 14 
naujai atvykusių vadovauja LB 
apylinkėms. Ji sakė: „Nors man 
pačiai buv» sunku atvykus į 
Ameriką, bet aš nenutraukiau 
lietuviškos veiklos. Aš noriu 
veikti taip kaip Lietuvoje, nes 
esu lietuvė. Lankiausi daug kur 
ir turėjau progą pamatyti nau
jųjų ateivių problemas. Tačiau 
vis tiek veikiame. Mes dirbame 
čia. remiame mokyklas, remia
me gimines Lietuvoje. Didžiuo
juosi tuo, kad jūs tiek daug 
padarėte Lietuvai — pagarba 
jums visiems. Kviečiu priimti 
naujus ateivius tokius, kokiais 
mes esame". 

Suvažiavimo nutarimų ko
misija, susidedanti iš ilgamečių 
LB darbuotojų kun. dr. Mato 
Čyvo, Angelės Karnienės, Lai
mos Savaitienė ir Alicijos M. 

Solys, perskaitė jų paruoštus 
suvažiavimo nu ta r imus , kur ie 
vienbalsiai visų dalyvaujančių 
atstovų buvo priimti. 

Užbaigus visus k laus imus, 
apygardos pirmininkė L. Ky-
niene padėkojo St. Petersburgo 
apylinkės valdybai už suvažia
vimo organizavimą, Sigutei 
Šimkuvienei už energingą ir 
padrąsinančią kalbą, ir pa
kvietė visus vakarienei . Suva
žiavimas užbaigtas Tau tos 
himnu. 

Prieš vakarienę buvo įdomi 
programa, kurią atliko svečiai 
iš New Haven, CT, vadovauja
mi Sigitos Š imkuvienės . Jų 
šešetas gražiai pademonstravo 
lietuviškus t au t in iu s šokius , 
įtraukdami ir asmenis iš pub
likos. Daug plojimų gavo pora, 
profesionaliai pašokusi tango. 
Apygardos pirmininkė L. Ky-
nienė padėkojo programos 
atlikėjams ir dalyviams. 

A. K a r n i u s 

UZ ISSIMAUDYMA PASKIRTA 
BAUDA 

Viena amerikiečių turistė 
Venecijoje privalėjo sumokėti 
baudą už tai, kad maudėsi 
Didžiajame kanale Kaip pra
nešė žinių agentūra Ansa, ug
niagesiai ją ir jos draugę, besi
turškiančias vandenyje, aptiko 
netoli medinio tilto miesto cen
tre. 

Vienai amerikietei pavyko 
pasprukti, o 21 metų mergina iš 

Illinois valstijos neišvengė 
piniginės baudos. J a u n a mo
teris tikino, tik norėjusi van-
dynyje atsigaivinti ir nieko 
nežinojusi apie draudimą 

Didžiajame k a n a l e , kur 
labai intensyvus valčių ir gon
dolų eismas, maudytis griežtai 
draudžiama. 

, d p a - E L T A 

» 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE Ju 
LIEPOS 10 D., SEKMADIENĮ, 12 
v.p.p. Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinės namuose, 2417 W. 43 
gatve, vyks gegužinė. Šokiams 
gros Algimanto Barniškio gru
pė, bus skanus maistas, veiks 
baras, loterija, salė vėsinama. 
Kviečiame visus. 

ČIKAGOS LIETUVIŲ SKAUTŲ 
Rako stovykla baigiasi liepos 20 
d. Stovyklautojai važiuojantys 
namo autobusu, grįš 5 v.v. į 
Pasaulio lietuvių centrą. Pra
šome tėvelių nevėluoti. Bagažas 
atvyks truputį anksčiau. 

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 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 7-13 DIENOMIS 
Dainavoje vyks tradicinė Mo
kytojų tobulinimosi kursų sa
vaite. Šiais metais didžiausias 
dėmesys skiriamas dėstymo 
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. 

KREIPIAMĖS Į LIETUVIŲ visuo
meninės veiklos rėmėjus ir 
ALTo darbų rėmėjus, norėdami 
priminti, kad tolimesnei veiklai 
būtina finansinė jūsų parama. 
Surenkamų aukų Vasario 16-

osios ir kitomis progomis ne
užtenka išlaikyti ALTo įstaigą 
Vašingtone, Jungtinį Amerikos 
Pabaltiečių Komitetą ir tinka
mai tęsti svarbią visuomeninę 
organizacijos veiklą Lietuvai ir 
lietuvybei. Todėl prašome jus 
šios svarbios veiklos išlaikymą 
prisiminti rašant savo testa
mentą ar vardine auka įamžinti 
mirusiųjų atminimą. Kiekviena 
auka mums brangi ir vertinga. 
Aukos čekius prašome rašyti ir 
siųsti: Li thuanian American 
Council Foundation, 6500 S. 
Pulaski Road, Chicago. IL 
60629. Visos aukos nurašomos 
nuo mokesčių. Telefonas pasi
teiravimui 773-735-6677. 

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 Sieczkowski, 
tel. 708-403-7858. Registracija 
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. 

Nors „Seklyčioje" daugiau
sia lankosi moterys, bet pro
gramų vedėja Elena Sirutienė 
nepamiršo ir vyrų, kurie „Sek
lyčioje" yra labai laukiami. 
Amerikoje Tėvo diena yra 
švenčiama kiekvienais metais 
birželio mėn. trečią sekmadienį. 

I šventę buvo pakviestas 
inž. Juozas Polikaitis, šiuo metu 
einąs Lietuvių bendruomenės 
Socialinių reikalų pirm. parei
gas. J is taip pat dirba litua
nistinėse mokyklose. Susirin
kusiems popietės dalyviams 
Juozą Polikaitį pristatė Elena 
Sirutienė, pabrėždama, kad 
Juozas su Irena užaugino tris 
sūnus ir dukterį Rimą. Visi jie 
dalyvauja visuomeninėje veiklo
je ir yra geri dainininkai. Sūnus 
Darius vadovauja „Dainavos" 
chorui. 

Juozas Polikaitis sakė, kad 
jis nesijaučiąs jokiu didvyriu, 
pagarba toms šeimos, kurios 
augina daug didesnes šeimas. 
J is kalbėjo apie tėvus ir vaikus, 
socialinę veiklą „Seklyčios" pa
talpose. 

Padėkojo vyrams, kad jie 
nenusileidžia moteriškai gimi
nei ir mielai lankosi „Seklyčios" 
renginiuose. Minint Tėvo dieną, 
nereikia užmiršti ir motinų, nes 
tik ši dviejų asmenų sąjunga 

Daugeliui Lietuvos šeimų 
gyvenimas okupacijos metais 
buvo virtęs tikru pragaru. 
Okupantai dažnai peržengdavo 
bet kokias, kad ir elementa
r iausias žmogiškumo ribas. 
Ypač atvirai buvo terorizuo
jamos tos šeimos, kurių nariai 
dėl vienos ar kitos priežasties 
patekdavo į KGB akiratį. 

Už bendradarbiavimą su 
„Tauro" brigados miško broliais 
(partizanais) mano sesuo buvo 

RENGIMAI ČIKAGOJE 

Renginiai Mii iennium Park 
Liepos 8, 9 ir 10 dienomis, Lurie Garden vyks 

natūralaus grožio šventė. Įsivaizduokite gaivius 
pasivaikščiojimus sode, grojant muzikai. Tai pui
ki proga įkvėpimui ir poilsiui. Taip pat ir vieta, 
kur galima bus įsigyti augalų. 

Renginio organizatoriai žada lankytojams 
200 augalų rūšių, augančių Šiaurės Amerikoje ir 
atsivežtų iš tolimų egzotinių kraštų. 

Lankymo laikas: 
Liepos 8 d., penktadienį, 11 v.r. - 6 v.v. 
Liepos 9 d., šeštadienį. 11 v.r. - 6 v.v. 
Liepos 10 d., sekmadienį, 1 1 - 5 v.v. 

Miiiennium Park dar siūlo aplankyti Jay 
Pritzker Pavilion. kur vyksta nemokami koncer
tai; BP Bridge. jungiantį Miiiennium Park su 
Daley Bicentennial Plaza: Cloud Gate, kuris dar 
yra vadinamas geležine arba elektrine inkstų 
pupa. Beje, ar žinote, kad 2003-2004 metais pa
statytas monumentas kainavo 11,500,000.00 dol., 
kurį suprojektavo britas Anish Kapoor. Tai tikrai 
įstabus kūrinys, kiekvienam pasiūlysiantis kaž
ką savito. Pats autorius pavadino šį kūrinį 
„Cloud Gate" todėl, kad 80 proc. jo išorės atspin
di dangų. 

ŠBSBf 

riniir" Gate. 
Inos Stankevičienės nuotraukos 

mailto:AltCenter@aol.com


IOZO P O L I K A I Č I O PRANEŠIMAS 
T Ė V O D I E N O S PROGA 

pajėgia išauginti geras šeimas. 
Jų rankomis yra puoselėjamas 
lietuviškumas, dora ir visuo
meniškumas. Tėvo ir motinos 
bendradarbiavimas išugdė ne 
vieną darbuotoją Lietuvai. 
Grįžtant prie istorijos, Tėvo 
diena pradėta švęsti vienoje 
protestantų bažnyčioje, bet ji 
neprigijo. Tas įvyko 1910 me
tais. 1924 m. Amerikos prezi
dentas buvo iškėlęs mintį, kad 
nebūtų užmiršti ir tėvai, bet. 
tuo baigėsi.. 1966 metais prezi
dentas Lyndon B. Johnson pa
sirašė po viešu skelbimu, kad 
viena diena yra skiriama Tėvo 
pagerbimui. Tik Amerikos pre
zidentas Richard M. Nixon, 
1972 metais pasirašė po įstaty
mu, kad Tėvo diena turi būti 
švenčiama birželio trečią sek
madienį. 

Popietės dalyviams buvo 
užduotas klausimas, kada pir
mieji lietuvių tėvai atvyko į 
Ameriką? Į šį klausimą daugelis 
bandė atsakyti. Pasirodo, kad 
buvo lietuvių, kurie atvyko iš 
Anglijos su pirmaisiais piligri
mais. Iškilus reikalui pavadinti 
uostamiesčio vardą (dabartinis 
New York), buvo gauta daug 
pasiūlymų, pvz., New Amster-
dam, New York ir keletas kitų. 
Lietuvių grupė siūlė šį uosta-

Juozas Polikaitis. 

miestį pavadinti „Aušra", Ang
losaksai nugalėjo ir suteikė New 
York vardą, kadangi Anglijoj 
turėjo miestą vardu York. Kaip 
matosi iš istorijos, j a u t a i s 
laikais lietuviai buvo veiklūs. 

Lietuviai išvykdavo iš Tė
vynės, pr ik lausomai nuo pa
dėties kraš te , ieškodami geres
nio gyvenimo, vengdami poli
tinių ar religinių persekiojimų. 
Ne visiems sekėsi vienodai, 
daug mūsų tautiečių mirė, ne
sulaukę žadėto geresnio gyve
nimo. Tas parodo, kad mūsų 
tėvai, protėviai nenorėjo ver
gauti okupantams, didiesiems 
žemvaldžiams ir veržėsi į tuos 
kraš tus , kurie žadėjo laisvesnį 
ir geresnį gyvenimą. 

Kitas pranešimas buvo apie 
Socialinių reikalų tarybos veik
lą. Ši įstaiga veikia Lietuvių 
bendruomenės ribose ir turėtų 
būti visose Lietuvių bendruo
menės apylinkėse. Čikagoje yra 
šios įstaigos centras . Į So
cialinių reikalų tarybos ribas 
įeina šios įstaigos: „Vaikų 
viltis" „Našlaičių globa", „Parti
zanų globos fondas". Šios įstai
gos veikia savarankiškai bei 
nuoširdžiai bendradarbiauja su 
Lietuvoje esančiomis šalpos 
įstaigomis. Pvz., G. Lands
bergienės „Kaimo vaikai", va
dovaujama Švobienės, A. Adam
kienės fondas remia neturtin-

, gus pradžios mokyklos vaikus. 
Nemažai paramos suteikia kle
bonai savo parapijose, ypač yra 
pasižymėjęs kun. Dambraus
kas , Vida Beliūnaitė, seselė 
Jū ra tė ir kiti. Į Socialinių rei
kalų tarybos darbą yra įtrauk
tas „Pensininko" žurnalas, kurį 
redaguoja Eiena Sirutienė, yra 
išlaikoma valgykla, kuri neša 
pelną. Veikia patarimų raštinė, 
kuriai vadovauja Birutė Po-
dienė. Ypatingai yra svarbios 
trečiadienių popietės, kurias 
veda ir organizuoja Elena Si
rutienė. Į Socialinių reikalų 
tarybos globą įeina ir radijo 
„Margutis II" veikla. Kiekvieną 

šeštadienį yra parašomi pata
rimų straipsniai „Draugo" dien
raštyje lietuvių visuomenės ži
niai. Šalia turimų darbų, miesto 
valdyba yra paprašiusi tvarkyti 
Marąuette Park privačią sargy
bą, kuri yra apmokama iš 
surinktų pajamų mokesčių. 

Reikia pažymėti, kad Juo
zas Polikaitis yra gerai susi
pažinęs su socialine veikla ir 
klausytojams atsakė į visus 
rūpimus klausimus. 

Po pranešimo prasidėjo 
meninė dalis, kurią atliko 
„dviejų kontinentų" Lietuvos ir 
Amerikos poetas Kornelijus 
Jazbutis, paskaitęs net 6 savo 
kūrybos eilėraščius, skirtus tė
vams ir baisiajam birželiui. 

Solistė Aldona Pankienė pa
dainavo penkias dainas. Daina 
apie pirmą pabučiavimą primi
nė pirmąsias jaunystės dienas. 

Programų vedėja Elena 
Sirutienė nuoširdžiai dėkojo 
poetui Kornelijui Jazbučiui, ku
ris niekada neatsisako talkinti 
ir solistei Aldonai Pankienei. 

Visuomenininkas D. Ado
maitis įteikė savo parašytą 
knygą apie komunistų trėmi
mus inž. Juozui Polikaičiui ir 
prašė perduoti lituanistinei 
mokyklai. 

A n t a n a s Paužuol i s 

APGAVYSTE 
suimta, nuteista pagal garsųjį 
58 str., ir ištremta į Sibirą, 
Irkutsko sritį. O tuo tarpu į 
mūsų namą Kaune buvo įkeltos 
2 KGB karininkų šeimos: 
kapitono Aleksandr Malkov 5 
asmenų šeima ir vyr. leitenanto 
Aleksandr Iljin 4 asmenų 
šeima. Ypač aršus buvo kapi
tonas A. Malkov. kuris kartu su 
vienu Kauno KGB šefu N. 
Gustov mūsų namuose dažnai 
rengdavo nakt ines girtavimo 
orgijas, kurios pastoviai baig
davosi pistoletų šūviais į lubas. 
Be to, nuolatos buvome gąsdi
nami, kad mes bet kada taip 
pat būsime išvežti į Sibirą. 
Toks kupinas siaubo gyveni
mas tęsėsi keletą metų. Net 
valgį turėjome gamintis lauke 
ant sniego, žibalinio primuso 
pagalba. Namie nakvodavome 
retai, nes bijojome papulti į 
KGB nagus. Ir kur tik nenakvo-
jome: vien Laisvės Alėjoje pri
skaičiavau 10 vietų, o kur dar 
užmiestis ir tolimas Griškonių 
kaimas Alytaus rajone. Pagrin
dinių maisto produktų lauk
davome naktinėse eilėse. 

O tuo metu iš Sibiro Irkuts
ko srities, Taišeto miesto ga
vome telegramą, kurioje buvo 
pranešama, kad mums į Kauną 
nori atvežti 1 metų Sibire gi
musį mano sūnėną Kęstutį. 
Klausė ar sutinkame jį priimti 
čia, Lietuvoje. Manęs buvo 
klausiama paskutinio. Nedve
jodamas sutikau ir pasirašiau. 

Man tada ėjo 14-ti metai. Ma
niau, bus man kaip brolis, kaip 
nors k a r t u užaugsime. Apie 
metukų vaikelį auklė iš Sibiro 
atvežė labai blogos būklės, su
gadintais viduriukais, dar ne
vaikščiojantį. Vaikelis ištisai 
kraujavo. Mes jį nuoširdžiai 
priėmėme ir, kaip išmanydami, 
gelbėjome, kad išgyventų. Nors 
pats neturėdavau ką valgyti, aš 
j am a t iduodavau kiekvieną 
gardesnį kąsnelį. Kasdien mal
davome Dievo, kad Kęstut is 
išgyventų. J i s po jtruputį pra
dėjo taisytis. 

Vos poros metų su savo vo
kišku dv i ra tuku Vaš jį visur 
vežiodavau: po Kauno Kar
melitų rajono pliažus, Ąžuo
lyną, stadioną ir kt. 

Vėliau sūnėnas t a rnavo 
kar iuomenėje Azerbaidžane, 
Kirovobado mieste gaisrininku. 
Pagal galimybes siunčiau pini
gus. J a m sugrįžus, buvau svotu 
jo vestuvėse. 

Palaidojau motiną, tėvą, 
sūnėno Kęsto patėvį Vincą. 
Kęstas prie to niekuo nepri
sidėjo, nors mano tėvai jį augi
no ir puoselėjo. 

Antrą kar tą sūnėno pagai
lėjau tada, kai mirė mano tė
vas. Tada aš sutikau užleisti 
tėvo butą laikinai jam pagyven
ti. Tačiau jau tada jis mane 
stipriai apgavo, nes kaip tik tuo 
metu skyrėsi su savo žmona ir 
j a m visiškai nepr ik lausant į 
butą Žaliakalnyje, Savanorių 

pr., jai paliko, kaip užstatą 
vietoje alimentų. Tai buvo pa
daryta klastingai ir paslapčia 
nuo manęs. Todėl, net man 
pagal paveldėjimo teisę pri
klausančių daiktų negalėjau 
atgauti, nes, man nuvykus juos 
pasiimti, ji sukeldavo isteriją, o 
jos tėvas, sovietų armijos karo 
veteranas, mane gąsdino ir 
šantažavo. 

Savo tėvą, kurio paliktą 
butą apgaulės keliu visiškai 
neteisėtai pasisavino sūnėnas, 
8 metus palaikiau deguonimi, 
kurį vežiojau iš Aukštaičiu 
vaistinės. Kaip ir priklausė, 
savo sunkiai sergantį tėvą 
visokeriopai rėmiau. Dažnai 
vežiodavau į namus daktarus, 
kviesdavau greitąją pagalbą. 
Sūnėnas prie to niekuo ne
prisidėjo. 

Buto klausimo, kad ir kaip 
man būtų skaudu, nebūčiau 
kėlęs. Bet sužinojau, kad butas 
parduotas už 80 tūkstančių. 

Apgavo, apmelavo, klastin
gai pasinaudojo. Dievas mato 
šią neteisybę. 

Man iš sūnėno Kęsto nieko 
nereikia, betrjis privalo grąžinti 
nors 10 proc. nuo pasinaudotos 
sumos 2 mano našlaičiams anū
kams, kurių motina (Kęsto pir
mos eilės pusseserė) negali iš
laikyti savo vaikų, kadangi po 
skaudžios avarijos liko inva
lidė, o jos vyras žuvo. Sūnėnas 
Kęstas gerai žino, kad iš ke
turių keleivių ji tik viena liko 

gyva, visiškai suluošinta ir su
laužyta. J i pernešė daugybę 
stomatologinių ir torakalinių 
kaulų operacijų. Artimiausiu 
metu jai vėl teks pernešti sun
kią krūtinės kaulų operaciją. 

Kęstai, negi tu nužmonėjai. 
Būtum Kaune aš atsiteisčiau 
tiesiog pavogtą butą teismo ke
liu arba atgaučiau pinigus per 
skolų išieškojimo agentūrą. 

Į Ameriką tave išlydėjau 
kaip žmogų: suruošėme vaka
rienę, įdaviau Amerikoje gyve
nančių giminaičių nuotraukas, 
kurios iki šiol negrąžintos. 

Kiek žinau, buvai trumpam 
grįžęs, bet nesiteikei paaiškinti 
aiškios apgavystės aplinkybių. 

Pagalvok! Ar akivaizdi ap
gaulė yra didesnė vertybė už 
elementarų teisingumą ir žmo
giškumą! 

Dėdė Sk i rman tas 
iš Kauno 

P.S. Čia minimo Kęsto 
adresas ir pavardė redakcijai 
žinoma. 

Skelbimai 
•PIGIAUSIA - NE 
PATIKIMIAUSIAI Kortelės daž
nai nesuveikia. Paskutinės 
minutės nutrupa. O kaip su 
bendrovėmis, kurių centrinės 
net ne JAV ir siūlo „ypatingus 
įkainius"? Dažniausiai tai 
prastas internetinio tipo, o ne 
telefoninis ryšys. Protingas 
vartotojas renkasi ameri
kiečių firmą (įst. 1993 m.) 
LITCOM J Lietuvą iš namų 
ar mobilaus telefono TIK 11,9 
et , o JAV — 4,9 et. Jokių 
mėnesinių mokesčių, jokių 
papildomu kodų. Išklotinę 
gaunate su savo vietine 
sąskaita. Registruokitės lietu
viška' 708-386-0556. Tau
pykite šiandien su LITCOM' 
Dėmesio! įkainis galioja tik 
naujiem? klientams' 

Narnamu p i rk t i paskolos 
duodamos mažais mėnesi
niais įmokejimais ir prieina
mais nuočimčiaiA Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road . 
Tel. (773)847-7747 
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